
أحرف القسم في جزء عم
(دراسة تحليلية نحوية)

البحث الامعي
 مقدم إل الامعة السلمية الكومية مالنج لستيفاء شرط من شروط إتام

) ف كلية العلوم النسانية والثقافةS-Iالدراسة للحصول على درجة سرجانا (

إعداد:
محمد محبوب مرزوقى

٠١٣١٠١٠١رقم التسجيل : 

داباآقسم الل8غة العربية و
كل8ية العلوم النسانية والثقافة

الامعة السلمية الكومية مالنج
٢٠٠٧



كلية العلوم النسانية والثقافة 
الامعة السلمية الكومية

٥٥١١٣٥٤-٠٣٤١ مالنج. رقم الاتف: ٥٠العنوان: شارع غاجايانا رقم 

تقرير لنة الناقشة
قد أجريت الناقشة على البحث الامعى الذى كتبه الباحث:

: ممد مبوب مرزوقىالسم
٠١٣١٠١٠١: رقم التسجيل

(دراسة تليلية نوية) : أحرف القسم ف جزء عمموضوع البحث
 ) ف قسم اللغة العربيةS-Iوقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا (

 وأدبا بكلية العلوم النسانية والثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراسته إل ما
هو أعلى من هذه الرحلة. 

ملس الناقشة
(..............)الستاذ الدكتوراندوس حزوي الاج.١
(..............)الستاذ الدكتور توركيس لوبيس الاجستي.٢
(..............)الستاذ الدكتوراندوس سلمة الدارين.٣

تريرا بالنج، 
عميد كلية العلوم النسانية والثقافة

الدكتور أندوس الاج دمياطى أحدين الاجستي
١٥٠٠٣٥٠٧٢رقم التوظيف: 



كلية العلوم النسانية والثقافة 
الامعة السلمية الكومية

٥٥١١٣٥٤-٠٣٤١ مالنج. رقم الاتف: ٥٠العنوان: شارع غاجايانا رقم 

تقرير الشرف
بسم ال الرحن الرحيم

السلم عليكم ورحة ال وبركاته
نقدمكم أنh هذا البحث الامعى الذى كتبه الباحث:

: ممد مبوب مرزوقىالسم
٠١٣١٠١٠١:رقم التسجيل

(دراسة تليلية نوية) : أحرف القسم ف جزء عمموضوع البحث
 وقد نظرنا فيه بأمعان النظر وأدخلنا فيه بعض التصحيحات اللزمة لستيفاء

 )S-Iالشروط أمام لنة الناقشة لتام الدراسة والصول على درجة سرجانا (
 ف قسم اللغة العربية وأدبا بكلية العلوم النسانية والثقافة ف السنة الدراسية

. وتقبل منا فائق الحترام وجزيل الشكر.٢٠٠٧-٢٠٠٦
والسلم عليكم ورحة ال وبركاته

   مالنج، .....
   الشرف  الثان    الشرف الول

الدكتوراندوس نور هادي       الدكتوراندوس حزوي الاج    
١٥٠٣٢٧٢٤٢    رقم التوظيف:١٥٠٢١٨٢٩٦    رقم التوظيف: 



وزارة الشئون الدينية
كلية العلوم النسانية والثقافة

 مالنجالامعة السلمية الكومية
تقرير عميد الكلية

السلم عليكم ورحة ال وبركاته
 قد استلمت الامعة السلمية الكومية مالنج البحث الامعي الذي

كتبه الباحث:
: ممد مبوب مرزوقيالسم

٠٣٣١٠٠٩٣: رقم القيد
: أحرف القسم ف جزء عمموضوع البحث

 ) ف قسم اللغة العربية وأدبا بكلية العلومS-Iللحصول على درجة سرجانا (
 النسانية والثقافة الامعة السلمية الكومية مالنج ف السنة الدراسية

٢٠٠٧-٢٠٠٦.
والسلم عليكم ورحة ال وبركاته

تريرا بالنج، 
عميد كلية العلوم النسانية والثقافة

الدكتور أندوس الاج دمياطى أحدين الاجستي
١٥٠٠٣٥٠٧٢                             رقم التوظيف: 



الهداء

أهدي هذا البحث العلمي إل:
 والديy البوبي عسى ال أن يرحهما كما ربيان صغيا.١

وحفظهما ال وأبقاها ف سلمة الدين والدنيا والخرة.
 أساتذت ومشايي الكرمي عسى ال أن ينفعن.٢

 بعلومهم وجعلهم ال من العابدين المني السالي ف
الدين والدنيا والخرة.

إخوت وأخوات أجعي عسى ال أن يزيهم أعمالم..٣
أصدقائي ف ال البوبي..٤



الشعار

﴿إن�ا ج�ع�ل�ن�اه� ق�ر�آن�ا ع�ر�ب�ي�ا ل�ع�ل�ك�م� ت�ع�ق�ل�و�ن�﴾
Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur’an dalam Bahasa Arab 

supaya kamu memahami(Nya)
)٣(الزخرف: 



ملخ�ص البحث

قي، ممد مبوب،  عي،٢٠٠٧مرزو ية) بث جام ية نو سة تليل عم (درا  ، أحرف القسم ف جزء 
با بالامعة السلمية الكومية بالنج، تت الشراف: ية وآدا فة قسم اللغة العرب ية العلوم النسانية والثقا  كل

الدكتوراندوس حزاوي الج.
الكلمات الساسية: أحرف القسم – جزء عم 

من قة  ية العقيدة، وجدت فر من ناح مع.  ياسة والت مة العقيدة والس ف ظل ية  ف الاهل  كان العرب 
مس من الكائنات كالش بل يعبدون الشياء غيال  سبحانه وتعال،   الناس ينكرون وجود رب العزة أي ال 
 والقمر والشجار وغيها. وليس من العجائب أنم أقسموا بتلك الكائنات. ث ظهر دين السلم فمنعهم ال
ته. با شاء مثل بخلوقا م، فيحلف ال  ف القس ي على عادة العرب  كن جاء القرآن الكر ي ال. ول م بغ  القس
 والدوات الستعملة ف القسم تسمى بأحرف القسم. هذه الحرف وجدت كثية فالقرآن الكري ول سيما ف

جزء عم، لن فيه كثيا من سور مكية.
 إن هذا البحث بث وصفي كيفي، والنهج الستخدم فيه هو النهج الوصفي بأدوات جع البيانات
ما غة. أ جم الل حو ومع تب الن سورة وك ي  سبع وثلث ي ويتوي على  من القرآن الكر عم  نص جزء  هي   و
ستقرائية قة ا ية، و طري قة مكتب جع البيانات بطري قة  حث طري ستخدم البا حث و ا ول على بيانات الب  للحص
 لوصف البيانات. لكشف أسرار القرآن يبحث الباحث عن حرف القسم ف جزء عم من القرآن الكري ف هذا

البحث.
م من على أحرف القس ت يتض سورة ال عم ثلث عشرة  ف جزء  هي: أن  تد  حث   نتائج هذا الب
 وأحرف القسم الستخدمة فيها حرفان حرف القسم "الواو" وحرف القسم "الباء". وعددها أحد عشر حرفا

ب "الواو" وثلثة أحرف ب "الباء". وأن أغراض آيات القسم فيه للتقوية.
وال الادي إل سبيل الق.

١



كلمة الشكر والتقدير

بسم ال الرحن الرحيم
مد أشرف سيدنا م لم على  لة والس ي والص مد ل رب العال  ال
ما با وأزكهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه أجعي. أ  اللئق عجما وعر

بعد.
ف جزء م  تت العنوان "حرف القس مي  حث العل بة هذا الب  تت كتا
 عم" واعترف الباحث أنه مليئ بالنقصان والخطاء لغة وأسلوبا، رغم أنه قد

بذل غاية جهده ووسعه لكماله. وما ذلك إل بقلة معارفه.
ية ورة الال ثل هذه الص ل إل م بة ل تص حث أن هذه الكتا قن البا  وأي
 بدون الساعدات الكثية من الساتذة الكرماء والصدقاء الحباء، لذا يهدى
 الباحث وفائق الحترام وخالص الثناء إل الساتذة وكل من بذل غاية جهده

ف ناح كتابة هذا البحث العلمي خصوصا إل:
عة.١ ير الام سوبرايوغو الاج مد ور الدكتور إمام  ستاذ البوفيس  ال

) بالنج.UINالسلمية الكومية (
 أب ممد رفاعي وأمي سري مولت نوريانا الترمي اللذين ربيان.٢

تربية حسنة وزادها كثيا حت ناية الدراسة.
دوقي مفوظ الاج.٣ حد مص يخ الدكتوراندوس أ حي الش ب رو  مر

مدير العهد نور الدى بالنج.
هد الفلح.٤ ير الع حد الاج مد ن أ مد أرد يخ م حي الش ب رو  مر

جبلوك تالون بليتار.
الستاذ دمياطى أحدين عميد كلية العلوم النسانية والثقافة..٥

٢



الستاذ ولدان ورغاديناتا رئيس قسم اللغة العربية وأدابا..٦
قد أتاح ل.٧ حث الذى  ف هذا الب ستاذ حزوي الاج مشرف   ال

بعض أوقاته للقاء إقتراحاته لتصحيح هذا البحث الامعي.
جيع الساتيذ ف شعبة اللغة العربية وأدابا..٨
جيع الساتيذ بعهد نور الدى مرغوسونو بالنج..٩

 وأخيا يرجو منكم الباحث القراء الترمي أن تعطوا القتراحات كما
ن الزاء كم ال أحس من النقصان أو الخطاء. جزا حث ل يلو   كان هذا الب

ونسأل ال التوفيق والداية والرضا والعناية والمد ل رب العالي. آمي.

   هـ  ١٤٢٨  شعبان بالنج: 
مـ٢٠٠٧سبتمبي                      
  الباحث      

  ممد مبوب مرزوقى

٣



فهرس الوضوعات

موضوع البحث
تقرير الشرف

تقرير لنة الناقشة
الشعار
الهداء

ملخص البحث...............................................أ 
كلمة الشكر والتقدير........................................ب
فهرس الوضوعات............................................د

الباب الول : مقدمة 
١خلفية البحث.................................................
٣أسئلة البحث.................................................
٣أهداف البحث...............................................
٤فوائد البحث.................................................
٥تديد البحث.................................................
٥منهج البحث.................................................
٧هيكل البحث................................................

الباب الثان : البحث النظري
٩تعريف القسم................................................

١٣القرآن وإعجازه عن الناحية اللغة العربية .....................
٢٠الروف ف اللغة العربية......................................

٤



٢٢أقسام الروف..............................................

٢٣أنواع الروف..............................................
٢٥معن الروف ف اللغة.......................................
٢٨حروف القسم عن الناحية اللغة.............................

: عرض البيانات وتليلهاالباب الثالث
٤٢التصوير الجال للسور ف الزء الثلثي من القرآن الكري....

٥٦..................أنواع حرف القسم الوجودة ف جزء عم..
٦٥اختصار السور الت تتوى القسم وآياتا.....................
٦٦بيان بعض أنواع أحرف القسم.............................

: الختتامالباب الرابع
٧١اللصة..................................................
٧٣القتراحات...............................................

٥



الباب الول
مقدمة

خلفية البحث.١

هر من أش هي  ف العال و من أنواع اللغات الوجودة  ية  غة العرب  الل

هي كذلك لم. و يه الس بن نوح عل ام ا بت إل الس ت نس امية ال  اللغات الس

ف ها  وبة إلي كن الزيرة النص ت تس كر ال عة الذ هد الشائ ية الع  اللغات القد

الطريق الرب من أسيا.

هم ما جيدا. و ية إهتما غة العر يي يهتمون بالل لمي الندونس  إن الس

ين غة الد هي ل ية  غة العرب هم. وذلك لن الل نو أبنائ هم  صون على تعلم  ير

لمي ية. وكتاب الس غة العرب بة بالل سلمية مكتو ثر علوم ال يف. وأك  الن

 القدس القرآن الكري وأحاديث رسول ال صلى ال عليه وسلم ها مكتوبان

سنة ف كتاب ال و قه  لم أن يتف كل مس ية أيضا. ول يفى على  غة العرب  بالل

يه وسلم والستفادة من علوم السلف الصال رضوان  رسول ال صلى ال عل

ال عليهم يطلب منه تعليم اللغة العربية.

١



م يcا لbعàلك_ dبaرaا عcن هg ق_رeآ نjا أنeزaلiنaا dي "إ ف القرآن الكر  قال ال تعال 

ي:  ن" (القرآن الكر eل_وdقeعaعل١٢،٢ت ية دالة  على أن ال تعال ي  ) هذه ال

 الناس يتفكرون ويتدبرون معان القرآن الكري حت يدركوا أسراره إشارة ال

لم أن بد للمس قي ولذا ل ي النطي هج التفك ت تكون من ته ال  معجزة ومعقليا

فة القرآن الكري فاختار الباحث القرآن  يتعمق القرآن الكري والحاديث لعر

الكري موضوعا ف بثه.

 القرآن الكري هو معجزة السلم الالدة الت ل يريدها التقدم العلمى

سلم يه و صلى ال عل مد  سولنا م ف إعجاز، أنزل ال على ر سوخا   إل ر

ليخرج الناس من الظلمات إل النور.

ما أو  القسم هو اليمي الذي يقطعه النسان على نفسه لثبات عمل 

 لنفيه، وتتألف جلة القسم من آداة القسم والقسم به والقسم عليه. وأدوات

القسم ثلثة: الواو، الباء والتاء.

عل.١ كر ف نع ذ هر، ويت سم الظا خل إل على ال  الواو: ل تد

(dلaبaجiال bإل jنaبaهiلذ dالaو) :القسم معها، نو

٢



 الباء: تدخل على السم الظاهر وعلى الضمي، ويذكر معها.٢

فعل القسم، نو: (أقسم بال ل أذهب إل اللهى)

نو: (تال لقوم.٣ فظ الللة،  لا على الل تص بدخو  التاء: ت

عن حث  سيبحث البا حث  ف هذا الب ي قيام)  ت خ  بواجبا

القسم ف جزء عم.

أسئلة البحث.٢

ف هذا حث  سئلة الب حث أن يقدم أ يد البا حث في ية الب  بناء على خلف

البحث وهي:

كم سورة تتوى آيات القسم ف جزء عم؟.١

وما أنواع أحرف القسم الستخدمة فيه؟.٢

ما أغرض آيات القسم ف جزء عم؟.٣

أهداف البحث.٣

أما أهداف البحث الت يستهدف إليها الباحث فيما يلي:

٣



لعرفة جلة السور ف جزء عم الت يتوى آيات القسم.١

لعرفة أنواع أحرف القسم الستخدمة ف جزء عم.٢

لعرفة أغراض آيات القسم ف جزء عم.٣

فوائد البحث.٤

وأما فوائد البحث ف هذا البحث كما يلي:

للباحث:.١

لترقية فهم الباحث عن حرف قسم ف جزء عم.١

لشدة عناية الباحث عن حرف قسم ف جزء عم.٢

من.٣ جه  بل تر حث هذا الوضوع ق ية البا  لشدة عنا

كلية العلوم النسانية والثقافة.

للقارئ:.٢

ية مالنج ف عة السلمية الكوم  مساعدتم وخاصة لطلب الام

فهم العان عن حرف قسم ف جزء عم.

٤



للجامعة:.٣

ية.١ عة السلمية الكوم بة الام جع ف مكت  لزيادة الرا

مالنج خاصة ف الراجع اللغوية.

 لشدة عناية عناصر اللغوية الت تنقص الهتمام خاصة.٢

من الشعبة اللغة العربية وآدابا مثل علم النحو.

تديد البحث.٥

ما التحديد ف هذا البحث، يدد فيما يتعلق بالنحو ف حرف القسم  أ

ف جزء عم.

منهج البحث.٦

 وأما منهج البحث الذي استخدمه الباحث ف هذا البحث العلمي فهو

كما يلي:

نوع البحث.١

من السائل التميزة. مي فوجد كثيا  بل أن يبدأ الباحث البحث العل  ق

جد نه يو حث. ل سب بذا الب هج النا يبي الن حث أن  جل ذلك على البا  ول

٥



 كثيا من مناهج البحث لكن ليس كلها موافقا بالهداف القصودة ف إجراء

فق بذا البحث. هج الوا قد يشعر ف اختيار الن  البحث ولذلك كان الباحث 

صفي ( حث الو هو الب حث  ف هذا الب حث  ستخدم البا هج الذى ا فالن

Deskriptifوهو البحث الذى يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما ( 

توجد ف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعب عنها تعبيا كيفيا أو كميا.

في( حث الكي قة الب حث طري ستخدم البا  )Kualitatifوكذلك ا

خص ان ش من لس بة أو  من الكلمات الكتو صفية  جه على البيانات الو  لنتا

.١مبحوث. وقال أمي الدين يقصد بذه الطريقة إعطاء الظواهر كما هي

مصادر البيانات.٢

ادر من الص مي تتكون  حث العل ف هذا الب ادر البيانات  نت مص  وكا

الرئيسية والصادر الثانوية (الراجع).

عة.١ هي بطال مي ف حث العل ف هذا الب  فالصادر الرئيسية 

ها أحرف ت في سور ال ر على  ت تتص ي ال  القرآن الكر

القسم ف جزء عم.

١  Moeloeng MA,  Lexy J.  ٢٠٠٢.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja 
Rosda karya

٦



 والثان بالصادر الثانوية بميع الواد من الكتب والقالة.٢

جة ها توصيل إل النتي ستها وتليل به ودرا لا صلة  ت   ال

ها. ومن وراء بث الوضوع فيكون هذا ت وسعة إلي  ال

البحث مكتوبا.

طريقة جع البيانات.٣

ي آيات هج القرأة، أي لتفس هو من حث  ستخدم البا هج الذي ا ما الن  أ

ها مة بعض ها بالكل قة بالوضوع ورتب ظر إل اليات التعل ي نن  القرآن الكر

بعضا.

أساليب تليل البيانات.٤

 بعد أن يمع الباحث البيانات ف هذا البحث فكان الباحث يللها

 ). وأما تليلها هي انتقال الظرفContent Analysisتليل مضمونا (

من العن الصلي إل العن الفرعي ف سورة آل عمران. 

هيكل البحث.٧

٧



هو "القسم ف سبق أن موضوع هذا البحث  ما  حث في ها الب  كما بين

جزء عم" فذلك كان الباحث يقسم بثها إل ثلثة أبواب وهي كما يلي: 

مل على ت تشت حث ال مة الب عن مقد  الباب الول: يتكون هذا الباب 

خلفية البحث و أسئلته وأهدافه وفوائده وتديده ومنهجه وهيكاله.

م، القرأن يف القس ها تعر حث في حث النظري يب ن: الب  الباب الثا

 وإعجازه عن الناحية اللغة العربية، الروف ف اللغة العربية، أقسام الروف،

أنواع الروف، معن الروف ف اللغة و "حروف القسم" من ناحية اللغة. 

 الباب الثالث: عرض البيانات وتليلها عن التصوير الجإل للسور ف

عم ف جزء  م الوجودة  ي وأنواع أحرف القس من القرآن الكر ي   الزء الثلث

وتليل الواضع الستخدمة ف "حرف القسم" ف جزء عم.

الباب الرابع: هوالختتام الذي يشتمل على اللصة والقتراحات.
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الباب الثان
البحث النظري

يف مل على تعر ت تشت حث ال ية الب من على نظر  إن هذا الباب يتض

غة ف الل ية، الروف  غة العرب عن الناحية الل عه، القرآن وإعجازه   القسم وأنوا

 العربية وأقسامها وأنواعها، معن الرف ف اللغة، وحروف القسم من ناحية

اللغة. سيشرح الباحث كما يلي:

 تعريف القسم)١

نا. م بال، حلف يي ام. تقول: أقس عه أقس ي ج غة اليم م ل  القس

ديق التكلم يد الكلم، وتص هو اللف بال لتأك صطلحا:   . وكذلك قال٢وا

هو اللف بال، أو بغيه حو)  ف الن م ( صى أن القس يع ومشال عا يل بد  عم

 . وعند٣تأكيدا للكلم، وحثا على تصديق التكلم. أقسم – يقسم – إقساما

  كما اقتبسه ابن٥. ويرى السيوطى٤النحويي القسم هو جلة يؤكد با الب

.٧٩٤، الجزء الثانى. ص: مرجع سابق  عزيزة فوال باباتي، ٢
.٩٧٨، المجلد الثانى. ص: مرجع سابق  إميل بديع يعقوب ومشال عاصى، ٣
.٤٥ م، ص: ١٩٨٨، الجزء الثالث، بيروت: دار الفكر، البرهان في علوم القرآن  بدر الدين محمد بن عبد ال الزركشى، ٤
  م، ص:١٩٩٦، الجزء الثالث، بدون بلد النشر: مؤسسة الكتاب، الطقان في علوم القرآن  جلل الدين السيوطى الشافعي، ٥

٢٩١-٢٩٠.
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 القيم أن القصد بالقسم هو تقيق الب توكيده. وزاد من شرحه أيضا أن ل

يكون القسم إل باسم معظم.

ي،٦وقال من¢اع القطان ن اللف و اليم ي، بع تح الس م بف  . أن القس

م أو أحلف عل أقس تى بالف م أن يؤ صلية للقس يغة ال ام. والص عه القس  وج

يه وهو مسمى بواب القسم، تى القسم عل  متعديا بالباء إل القسم به. ث يأ

حل: من يوت (الن عث ال  نم ل يب هد أيا موا بال ج  كقوله تعال: وأقس

 )٢) الفعل الذي يتعدى بالباء، (١). فأجزأ صيغة أحرف القسم ثلثة: (٣٨

به، و ( م  بط٣القس نه را حد: ويعرف بأ ي وا م واليم يه. والقس م عل  ) القس

 النفس بالمتناع عن الشيء أو القدام عليه بعن معظم عند الالف حقيقة أو

اعتقادا. وسي اللف يينا لن العرب كان يأخذ بيمي صاحبه عند التحالف.

ان العرب" به "لس ف كتا بن منظور  هو٧يرى ا يك:  م بالتحر   أن القس

قد أقسم ثل الخرج، وجع أقسم. و هو الصدر م  اليمي، وكذلك القسم و

يه. ضع الذي حلف ف م: الو سه: حلف له. والقس به وقا ستقسمه   بال وا

صلها م معناه اللف، وأ من يرى أن القس جل الالف. وهناك  م: الر  والقس

 .٢٩١-٢٩٠ م، ص. ١٩٧٣  مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، بدون بلد النشربلد النشر: المنشورات العصري الحديث، ٦
.٤٨١، المجلد الثاني عشر، ص. مرجع سابق  ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور الريقي المصري، ٧
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ي معناه م بفتحت ما القس ف الدم. وأ م ل الولياء  ين تقس هي ال امة، و  القس

.٨اليمي

أنواعه

 أن القسم نوعان:٩كما قال إميل بديع وميشال عاصى

 استعطاف، وهو جلة طلبية يراد با توكيد معن جلة)١

ية آخرى مشتملة على ما يثي الشعور والعاطفة،  طلب

يا سلمى، نك  يا، نو: بعي به جلة إنشائ  ويكون جوا

ارحى ذا صبابة. ويكون هذا القسم بالباء غالبا.

ن جلة)٢ يد مع به لتوك يء  هو ماج ستعطاف،و ي إ  غ

به يكون جلة ها، وجوا ية الراد من ية، وتقو  خب

عن ف الدفاع  نو : وال لبذلن جهدي  ية،   خب

الوطن.

.٤٢٢  محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكى، المختار من صحاح اللغة، بدون بلد الناشر، بدون السنة، ص: ٨
.٩٧٨ ص: مرجع سابق،  إميل بديع يعقوب وميشال عاصى، ٩
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ن ما قال عباس حس يد جلة١٠وأ ية جاءت لتأك م جلة إنشائ   أن القس

 خبية بعدها. وهذا هو القسم غي الستعطاف. فإن كانت الثانية إنشائية أيضا

فالقسم إستعطاف.

 القسم إل قسمي ها:١١وقسم من¢اع القطان

 الظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم، وصرح فيه بالقسم به،)١

يه فعل القسم كما هو الغالب إكتفاء بالار نه ما حذف ف  وم

عل ية على الف قد ادخلت (ل) الناف  من الباء أو الواو أو التاء. و

 القسم ف بعض الواضع، كقوله تعال: ل أقسم بيوم القيامة –

مة:  مة (القيا فس اللوا م بالن يل أن (ل) ل٢-١ول أقس  ) وق

الزيادة، وجواب القسم ف هذه الية مذوف.

 الضمر: هو ما ل يصرح فيه بفعل القسم ول بالقسم به وإنا)٢

 تدل عليه اللم الؤكدة الت تدخل على جواب القسم، كقوله

.٤٦١، ص: مرجع سابق  عباس حسن، ١٠
.٣٥٢، ص: مراجع سابق  مناع القطان، ١١
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كم وأنفسكم (آل عمران:   ) أي:١٨٦تعال: لتبلون ف أموال

وال لتبلون.

يوطى مان: (١٢يرى الس هو قس مر و يه اللم،١ أن مض م دلت عل  ) قس

كم، و ( يه العن، نو: وإن منكم٢نو: لتبلون ف أموال  ) قسم دل عل

إل واردها، تقديره وال.

 القرآن وإعجازه عن الناحية اللغة العربية)٢

ي م والقرآن الكر ي أحرف القس حث الرتباط ب بل أن أشرح البا  ق

ي. قال مناع القطان ن القرآن الكر ن أن اشرح أول مع   أن القرآن١٣فالحس

فه أنزله ال تعال من خل يه ول  ي يد من ب طل  يه البا  هو كلم ال الذي ل يأت

ف لم  يه الس يل عل ان جب سلم على لس يه و صلى ال عل مد  سوله م  على ر

 ثلث وعشرين سنة، منها ثلث عشرة سنة وخسة أشهر وإثنا عشر يوما ف

هي  ية و ور الك مى بس ها ويس كة وضواحي عة أيام٨٥م ها تس سورة، ومن   

ها  نة وعدد ور الدي مى بالس نة ويس سنوات بالدي ع  هر وتس عة أش  ٢٩وتس
.٣٥٢.ص: مراجع سابق  جلل الدين السيوطى، ١٢
.١٥-١٤، ص: مراجع سابق  مناع القطان، ١٣
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من رمضان وعدد الفاظ ابع عشر  ف ليلة الس قد بدع نزول القرآن   سورة. و

  حرف، وعدد آيته القرآن٣٢٣٠١٥ لفظ، وعدد حروفه ٥١٩٠٠القرآن 

ها ٦٢٣٦ ية من ية و ٤٤٧٥ آ ية مك عه١٧٦١ آ نة، وعدد أربا ية مدي   آ

  أرباع، وعدد أجزائه ثلثون٤ حزبا والزب ٦٠ ربعا، وعدد أحزابه ٢٤٠

 سورة.١١٣جزءا، والزء حزبان، وعدد سور القرآن 

ل مل على عدد آيات تفص من القرآن تشت هي جزء  ورة  ما الس  أ

سورة خر  هي "إقرأ" وأ سورة نزول  خر، وأول  ي جزء آ نه وب ملة بي  بالبس

سورة "البقرة" ( هي  سورة  بة"، وأطول  سورة "التو هي  ية)٢٨٦نزلت    آ

  آيات). والية هي جزء من القرآن ذو٣وأقصر سورة هي سورة "الكوثر" (

  كلمة هي الية رقم١٢٨مبدأ ومقطع يندرج تت السورة، وأطول اليات 

ية٢٨٢ ها، وأقصر اليات آ به الديون والشهادة علي   من سورة البقرة ف كتا

"حم ويس" تتكون من حرفي.

 ، أن١٤وذكر أيضا أبو شبهة ف كتابه "الدخل لدراسة القرآن الكري"

 القرآن الكري هو كتاب ال عز وجل النل على خات النبياء ممد صلى ال

.٧ م، ص.١٩٩٢، الطبعة الولى، القاهرة: المكتبة السنة، المدخل لدراسة القرآن الكريم  محمد أبو شبهة، ١٤
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ف ي الكتوب  طع وإليق يد للق تر الف ظه ومعناه، النقول بالتوا سلم بلف يه و  عل

 الصاحف من أول سورة "الفاتة" إل آخر سورة "الناس". وكلمة "الكري"

 من كلمة كbرgمa يaكiرgمg كرما وكرمة وكرامة: أعطى السهولة وجاد، ضد لؤم،

من الساء السن (ذو الكرم). هو   عز وكان نفيسا. جعه كرام وكرماء: و

 . وأما عند ابن منظور أن كلمة الكري:١٥يقال رجل كري، أي: سخي معطاء

. ١٦من صفة ال واسائه، وهو، اسم جامع لكل ما يمد

ما جاء هم  مل على أ ية تشت ور الك ن الزيات أن الس حد حس  يرى ا

 الرسول من اجله: ففيه توحيد ال يذكر صفاته وتجيد آياته، وتأييد الرسول

ما ت الوثان و ين، ورفض ين، وضرب المثال بأحوال الغابر  بتحدي الكابر

نة من ج به  ما يتعلق  من عادت وإعتقادات، وإثبات اليوم الخر و با  ل   يتص

ونار وتبشي وإنذار، ث الذن لرسول ال أن ياهد الشرك بالسيف.

تفيده ما يس سبابا، و كر ا صف الغازي وذ ها فيمتاز بو ن من ما الد  وأ

 الؤمنون من نتائجها واعقابا، وثن الشرائع الدينية كالصلة والزكات والصوم

وعي، ١٥ يس معلوف إلىس غة والعلم  لو في الل جد  نة والعشرون، بيروت: دار المشرق، المن عة الثام   م، ص.١٩٨٦، الط
٦٨٢.

.٥١٠، المجلد الثانى عشر، ص. مرجع سابق  ابو الفضل جمل الدين محمد بن مكرم ابن منظور الفريقى المصرى، ١٦
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ية والقوق ية والعاملت الدن ية كالحوال الشخص لج، والجتماع  وا

.١٧النائية، وما تستتبعه من قصاص وحدود

صوفة١٨يرى من¢اع القطان  سة الو ه القد م ال تعال بنفس   أن أقس

 بصفاته، أو بآيات الستلزمة لذاته وصفاته، وأقسمه ببعض ملوقاته دليل على

أنه من عظيم آياته. وقد أقسم ال تعال بنفسه ف القرآن ف سبعة مواضع:

بن: )١ سورة التغا ف  ين كفروا أن لن٧  عم الذ   (ز

يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن)

سبأ: )٢ سورة  ف  نا٣  ين كفروا ل تأتي   (وقال الذ

الساعة قل بلى ورب لتأتينكم)

  (ويستنبؤنك أحق هو قل إي٥٣ ف سورة يونس: )٣

ورب إنه لق) 

وف هذه الثلثة امر ال نبيه صلى ال عليه وسلم أن يقسم به.

 (فوربك لنحشرنم والشياطي)٦٨ ف سورة مري: )١

 (فوربك لنسألنهم اجعي)٩٢ ف سورة الج: )٢

.٧٠ م، ص ١٩٦٨، بيروت: دار المعرفة، تاريخ الدب العربي  احمد حسن الزياد، ١٧
.٢٩٢، ص. مرجع سابق  مناع القطان، ١٨
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آء: )٣ سورة النس ف  ت٦٥  بك ل يؤمنون ح   (فل ور

يكمك فيما شجر بينهم)

سورة العارج: )٤ ف  م برب الشارق٤٠    (فل أقس

والغارب)

ها – مس و ضحا ته، كقوله: والش ف القرآن بخلوقا م  سائر القس  و

ما ها – والسماء و يل إذا يغشا مر إذا تلها – والنهار إذا جلها – والل  والق

مس:  سواها (الش ما  فس و  ها – ون ما طحا ها – والرض و  )،٧-١بنا

ثى كر والن ما خلق الذ ى – والنهار إذا تلى – و يل إذا يغش  كقوله: والل

يل:  يل٣-١(الل تر – والل  )، كقوله: والفجر -  وليال عشر – والشفع والو

 )، كقوله: والتي١٥إذا يسر (الفجر: )، كقوله: فل أقسم بالنس (التكوير:

)٢-١والزيتون – وطور سيني (الطي:

 إعتمادا على الشرح الذكور فاستنتج الباحث أن أحرف القسم وردت

 كثية ف السور الت فيها إثبات اليوم الخر وما يتعلق به من جنة ونار وتبشي

ين، سول بتحدى الكابر يد الر ين، وتأي  وإنذار، وضرب المثال بأجوال الغابر

 وغي ذلك من امتياز السور الكية، لنا وصيلة لتام أخلقهم ورد عقائدهم
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ين ف نفوس السلمي الذ ثر  ستعمال تلك الخرف تأكيدا للكلم. حت تتأ  با

عض ظه ب بل يف ته  فه وحركا يه ويكتبون حرو  يقرؤون القرآن ويفهمون معان

ند القروءات كالقرآن الملوء  الكبار والشباب والولد. فلذلك، ل 

بالعجزات.

يه، فتارة م عل يد القس به لتوك يء  نا ج م إ ى أن القس  يرى الزركش

ار وللعلم نه للختص يد، وتارة يذفون م ف التوك غة  يه للمبال  يزيدون ف

بط١٩بالذوف يل الشكوك، وي هي يز ف القرآن  م  ما فائدة القس  . وأ

.٢٠الشبهات، ويقيم الجة، ويؤكد الخبار، ويقرر الكم ف أكمل الصورة

أحرف القسم ف جزء عم 

غى أن عم، فينب ف الزء ال م  عن أحرف القس حث  بث البا بل أن أ  ق

 أشرح معن الزء العم. الزء ف كلم العرب النصيب وجعه الجزاء ويقول

. ٢١أيضان أن الزء: النصيب والقطعة من الشيء

يف كن على تضع ثة، ول يف الثل يس تضع من العدد ل ما الثلثون   أ

 . وذكر إميل بديع وميشال عاصى عن ثلثي هي ثلثون ف حالت٢٢العشرة
.٤٩-٤٨. ص. مرجع سابق  بدر الدين محمد بن عبد ال الزركشى، ١٩
.٢٩١، ص. مرجع سابق  مناع القطان، ٢٠
.٤٥، المجلد الول. ص: مرجع سابق  ابو الفضل جمل الدين محمد بن مكرم ابن منظور الفريقى المصرى، ٢١
.١٢٢  نفس المرجع، المجلد الثاني، ص: ٢٢
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فع بالواو وينصب وير بالياء من ألفاظ العقود، ير سم  لر والنصب. وهو ا  ا

. ٢٣لنه ملحق بمع الذكر السال

ي أو احتتام من القرآن الخ يب  هو النص عم  د بالزء   فلذلك، القص

تح). ويتوي هذا عم (بالف مى أيضان بزء  ي الذي يس ف القرآن الكر  الزء 

ي ( سبع وثلث يه٣٨الزء على  ور الوجودة ف من الغالب الس سورة، و  ( 

مكية.

 إن السور الكية كثية فيها أحرف القسم لنا تأكيد الحبار ف إثبات

ي وإنذار، وضرب المثال نة ونار وتبش من ج به  ما يتعلق  خر و  اليوم ال

من امتياز ي ذلك  ين، وغ سول بتحدي الكابر يد الر ين، وتأي  بأحوال الغابر

السورالكية.

م حث أن أحرف القس ستنتج البا  اعتمادا على الشرح الذكور، فا

وجدت كثية ف الزء العم من القرآن الكري لنه كثي من سور مكية.

.٤٨١-٤٨٠ ص: مرجع سابق،  إميل بديع يعقوب وميشال عاصى، ٢٣
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 الروف ف اللغة العريبة)٣

حو  صطلح علم الن ف ا عه حروف وأحرف    .وشرح٢٤الرف ج

 ايضا عبد الباري أنه كلمة ل تدل على معن ف نفسها بل ف غيها ول تقترن

تقل٢٦. وكذلك قالت عزيزة فوال٢٥بزمن ي مس ن غ ما يدل على مع نه    ا

عن، ف،  هل، ل،  ها، مثال:  ف غي ن  مة تدل على مع هو كل هم، او   بالف

يه نه ل يسن ف يس له علمة ميزة ل هو ل كل. و هل تسمح ل ان آ  فتقول: 

 شئ من علمة الساء والفعال. وذكر ايضا الغليين انه ما دل على معن ف

ما ها ك يز في مة يتم يس له عل من. ول ف ول وعلى وإن و هل و  غيه، مثال: 

٢٧للسم والفعل

طق بإختلف ف ن هي مادة اللفاظ وتتلف  ية  ف العرب  الروف 

ية، ها حروف حلق فة، ومن ها حروف الش طق فمن ها جدران اعضاء الن  مارج

ها: ما مارج الروف، من ها. وأ من وراء اللهجاة، وغي ها حروف ترج   ومن
٢٤ Ahmad  Warson  Munawwir، Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap، Edisi  Kedua، 
Surabaya: pustaka Progresif، ١٩٩٧، p. ٢٢٥

 ، الجزء الثانى إندونيسي: مكتبة دار احياءالكواكب الدرية شرح متممة الجرومية  محمد بن احمد بن عبد البارى الهدل، ٢٥
.٧الكتب العربية، بدون سنة.ص.

  م، ص.١٩٩٢، الجزء الول، بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في النحو العربي عزيزة فوال بابتى: ٢٦
٤٥٣.

.

 
  م،٢٠٠٠، الطبعة الثامنة والثلثون، الجزء الول، بيروت: المكتبة العصرية، جميع الدروس العربيةمصطفي الغلييني،  ٢٧

١٢ص.  .

.
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ي والاء ساط اللق كالع ى اللق كالمزة والاء واللف وحرفان لو  اقص

هي: الطاء والدال والتاء، يا و صول الثنا ان وأ ي طرف اللس  وحروف ب

.٢٨وحروف ما بي الشفتي وهي كالباء واليم والواو وغيها

  ف كتابه " الرجع ف اللغة العربية نوها وصرفها" أن٢٩قال على رضا

الرف نوعان ها:

فا)١ ية وعشرون حر  حروف البان : هي حروف الجاء وعددها ثان

أولا اللف وآخرها إلىاء.

 حروف العان : وهي الت ل تدل على معن إل إذا صبحت السم)٢

أو الفعل وكلها مبنية.

مة الرف حث أن كل ستنتج البا من شرح النحاة الذكور، فا ستفادة   ا

ثل حرف عل) كم سم أو ف هر معناه إل إذا اقترن بغيه (ا فظ ل يظ  هو ل

يس له علمة يتميز با كما  الستفهام "هل" وحرف الر "من" وغيها. ول

للسم والفعل.

٤٥٥-٤٥٤، ص. مرجع سابقأنظر إلى: عزيزة فوال بابتي،  ٢٨ .

.

 
، الجزء الثالت، بدون بلد النشر: دار الفكر، بدون السنة، ص. المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا، ٢٩

١٩٤.

.
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 أقسام الروف)٤

م الغليين ام : (٣٠قس ثة أقس سم١ الرف إل ثل تص بال  ) حرف م

 ) حرف٣) الحرف الت تنصب السم وترفع الب، و(٢كحروف الر، و(

هل و ستفهام ( ف ال طف وحر ساء والفعال كحروف الع ي ال  مشترك ب

هزة).

 أن الرف قسمان وها :٣١وشرح أيضا الغليين

من)١ خر غيه  ف آ با (اي تغيا)  ما يدث إعرا مل :   الرف العا

صب الضارع، لر، نوا ها حروف ا ها من  الكلمات. وحروف

ما (اللتان تزمان ت تزم فعل واحدا، وإن وإذ  والحرف ال

فع سم وتر ب ال ت تنص عل (ال هة بالف  فعلىن)، والحرف الشب

سم ب ال مل "إن"، فتنص مل ع ت تع نس (ال ية للج لب) ول ألناف  ا

 وترفع الب)، وما ول ولت وإنi (الشبهة بليس ف العمل، فترفع

السم وتنصب الب).

، الجزء الول، نفس الصفحة.مرجع سابق مصطفي الغلييني، ٣٠
. ٢٥٣ نفس المرجع، الجزء الثالث، ص.٣١

٢٢



 الرف العاطل ويسمى غي العامل أيضا : ما يدث إعرابا ف آخر)٢

غيه من الكلمات، كهب وهل ونعم ولول، وغيها.

 وزاد من شرحه ايضا أن حروف بسب مهناها واحد وثلثون نوعا،

ي وأحرف الشرط في وأحرف الواب وحرف التفس هي: أحرف الن  و

نبيه وأحرف يم وأحرف العرض وأحرف الت يض والتنظ  وأحرف التحض

ستفهام وأحرف فا ال يد وحر ستقبال وأحرف التوك درية ولحرف ال  الص

لة وحرف بيه وأحرف الص فا التش جي والشفاق وحر ن وحرف التر  التم

 التعلىل وحرف الردع والزجر واللمات وتاء التأنيث الساكنة وهاء السكت

طف وأحرف ين وأحرف النداء وأحرف الع  وأحرف الطلب وحرف التمو

هة هي وأحرف الشب مه وحرف المر وحرف الن  نصب الضارع وأحرف جز

سم عة لل يس الراف هة بل خب والحرف الشب عة لل سم الراف صبة لل عل النا  بالف

.٣٢الناصبة للخب وحروف الر

 أنواع الروف)٥

 أن القسم نوعان:٣٣كما قال إميل بديع وميشال عاصى

.٢٧٢-٢٥٤  نفس المراجع، الجزء الثالث، ص. ٣٢
.٩٧٨، ص. مرجع سابق  إميل بديع يعقوب وميشال عاصي، ٣٣

٢٣



ية أخرى)١ ية يراد با توكيد معن جلة طلب ستعطاف، وهو جلة طلب  ا

 مشتملة على ما يثي الشعور والعاطفة، ويكون جوابه جلة إنشائيا،

سلمى، ارحى ذا صبابة. ويكون هذا القسم بالباء يا  نك   نو: بعي

غالبا.

  غي استعطاف، وهو ما جئ به لتوكيد معن خبية، ونقوية الراد)٢

ف نو: وال لبذلن جهدى  ية،  به يكون جلة خب ها، وجوا  من

الدفاء عن الوطن.

ن ما قال عباس حس يد جلة٣٤وأ ية جاءت لتأك م جلة إنشائ   أن القس

 خبية بعدها. وهذا هو القسم غي الستعطاف. فإن كانت الثانية إنشائية ايضا

فالقسم استعطاف.

 القسم إل قسمي ها:٣٥وقسم مناع القطان

  الظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم، وصرح فيه بالقسم به،)١

هو الغالب اكتفاء بالار ما  م ك عل القس يه ف ما حذف ف نه   وم

عل ية على ف قد أدخلت (ل) الناف  من الباء أو الواو أو التاء. و

.٤٦١، ص. مراجع سابق  عباس حسن، ٣٤
.٤٦١، ص. مراجع سابق  مناع القطان، ٣٥

٢٤



مة *  القسم ف بعض الواضع، كقوله تعال: ل أقسم بيوم القيا

مة:  مة (القيا فس اللوا م بالن يل أن (ل) ل٢-١ول أقس  ). وق

زائدة، وجواب القسم ف هذه الية مذوف.

  الضمر: هو ما ل يشرح فيه بفعل القسم ول بالقسم به وإنا)٢

م، كقوله خل على جواب القس ت تد يه اللم الؤكدة ال  تدل عل

كم (آل عمران:  كم وأنفس ف أموال  ) أي:١٨٦تعال: لتبلون 

وال لتبلون.

يه اللم،١ أن مضمر وهو قسمان: (٣٦يرى السيوطي ) قسم دلت عل

كم، و ( ف أموال كم إل٢نو: لتبلون  نو: وإن من ن،  يه الع م دل عل  ) قس

واردها، تقديره: وال.

 معن الرف ف اللغة)٦

يد عى الثبوت يف سبعة أحرف قط يث نزول القرآن على   إذا كان حد

تر أو العلم، أو العلم اليقي نه متوا  العلم اليقين الضرورى عند من ذهب إل أ

ف الحرف ن الدللة للجال  نه ظ لح وغيه، فإ بن الص ند ا  النظرى ع

.٣٥٢، ص. مرجع السابق  جلل الدين السيوطي، ٣٦

٢٥



 السبعة، إذ ل يتعي الراد منها، وقبل أن نذكر آراء العلماء ف الراد بالحرف

غة، حت يساعدنا هذا ف نا أن نعرف معن الرف ف الل نه يدر ب  السبعة، فإ

.٣٧بث آراء العلماء على التنظيى والختيار

 فأما الد، فحرف كل شئ حده، كاالسيف وغيه ومنه الرف، وهو

قة واحدة، قال ال حد، أي طري من امره على حرف وا هو  جه، تقول:   الو

لج:  بد ال على حرف: ا من يع من الناس  جه١١تعال: (و  )، أي على و

ند السراء والضراء، فإذا به تعال ع عة ر يه طا بد يب عل حد، وذلك أن الع  وا

قد عبده على حرف، على تراه قال عه عند السراء وعصاه عند الضراء، ف  اطا

 تعال: (فإن أصابه خي إطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه: الج:

١١(

 والصل الثان: النراف عن الشئ، يقال: انرف عنه ينحرف انرافا،

ته، قال تعال: عن جه هو عدله  يف الكلم، و نه، وذلك كتحر نا ع ته ا  وحرف

اء:  عن مواضعه:النس من٤١(يرفون الكلم  ف الائدة: (يرفون الكلم   )، و

)٤٦بعض مواضعه: الية: 

.٢٩، ص. ٣٩١٧٤٧٠، القاهرة- ت- نزول القرآن على سبعة أحرف  مناع القطان، ٣٧
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ند العلج با الراحات ع صل الثالث: الراف: حديدة يقدر   وال

حت ما تقدر الرا قه ك يه رز نه قدر عل من هذا، كأ عم ناس أن الارف   وز

بالرف.

والذي معن هنا من الصل الول فيما ذكره ابن الفارس.

ف مفرادته غب  عه أحرف٣٨ويقول الرا فه وج ئ: طر   حرف الش

بل، وحروف فينة، وحرف ال يف وحرف الس  وحروف، يقال: حرف الس

الجاء: أطراف الكلمة.

حد حروف فه، و وا شئ طر كل  من  يط: الرف  ف القاموس ال  و

بد ال على حرف: الج:  من يع حد،١١التهجى (ومن الناس   ) أي وجه وا

 وهو أن يعبده على الشراء ل الضراء، أو على شك، أو على غي طمأنينة على

سبع لغات سبعة أحرف:  نا، ونزول القرآن على  ف متك خل   أمره، أي ل يد

جه، و بعة أو حد الس ف الرف الوا يس معناه أن يكون   من لغات العرب، ول

بع ن: هذه اللغات الس كن الع ثر، ول بعة أو عشرة أو أك  إن جاء على الس

متفرقة ف القرآن.

).٢٧٩ / ٢ هـ (العلم ٥٠٢  هو الحسين بن محمد الفضل الصفهانى – أو الصبهانى – المعروف بالراغب – ت ٣٨

٢٧



 وف لسان العرب لبن النظور: الرف من حروف ف الجاء، معروف

فا مة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حر حد حرف التهجى، وكل كل  وا

سيدة بن  عود، قال ا بن مس ف قراءة ا عود، أي  بن مس ف حرف ا  تقول: هذا 

ساعيل – ت:  بن ا ت تقرأ على٤٥٨(على ا ـ): والرف: القراءة ال   ه

سبعة لم: (نزل القرآن على  يه الس من قوله عل يث  ف الد ما جاء  جه، و  أو

أحرف كلها شاف كاف) 

حد حروف قة على ا فا، أن الرف يطلق حقي كر آن ما ذ ح   ويتض

 التهجى، ويطلق مازا كلمة من اطلق الزء وإرادة الكل، ماز مرسل علقته

ها تتكون غة، لن ألفاظ من حروف، أو على الل مة تتركب  ية، لن الكل  الزئ

من حروف، أو على وجه من وجوه اللغة للختلف ف طريقة النطق وكيفيته.

 حروف القسم من ناحية اللغة)٧

م: الباء، التاء، الواو. ف القس تعملة  لر الس هي حروف ا صطلحا:   ا

 . قال عبد الباري الهدل أن٣٩وتسمى ايضا: حروف الضافة ال اللوف به

.٤٨٤، الجزء الول. ص. مرجع سابق  عزيزة فوال بابتي، ٣٩

٢٨



ها من الواو وفي ها والتاء بدل  م الباء والواو بدل من ف الروف القس صل   ال

. وهي كما يلي:٤٠زيادة معن التعجب

) حرف القسم "الباء"١

هو مهجورشديد ي و ي الشفت من ب جه  هي٤١إن حرف الباء مر  . و

ية" مع الدروس العرب به "جا ن ف كتا  ٤٢أصل أحرف القسم. كما قال الغليي

 أن الباء القسم وهي أصل أحرفه. ويوز ذكر فعل القسم معها، نو: أقسم

يت ما رأ هر ك خل على الظا نو: بال لجتهدن. وتد فه،   بال، ويوز حذ

وعلى الضمر، نو: بك لفعلن.

غة ف الل ل  جم الفص به "الع ف كتا صي  يع وميشال عا يل بد كر إم  ذ

والدب" أن خصائص حرف الباء (القسم) منها: 

نو:-١ ما،  ها، وإجازة حذفه م وفاعله مع عل القس   إجازة إثبات ف

أقسم بال لكافئنك وبال لكافئنك.

 إجازة دخولا على الضمي، نو: بك لفعلن.-٢

.٤٤، ص. مرجع سابق  محمد بن احمد بن عبد الباري الهدال، ٤٠
 ، الجزء الول والثانى بدون بلد النشر، بدون الناشر، بدونالمعجم المسيط، الطبعة الثانية  إبراهيم أنيس وآخرون، ٤١

.٣٥السنة، ص. 
.١٧٠ الجزء الثالث، ص. مراجع سابق،  مصطفي الغلييني، ٤٢
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م جلة-٣ ستعطافيا (أي جواب القس ها ا م مع   إجازة أن يكون القس

إنشائية)، نو: بال ساعدن.

.٤٣ إجازة حذفها وبقاء القسم به، نو: ال لكرمنك-٤

) حرف القسم "الواو"٢

يس أن حرف الواو مهجور وأشبه بالروف التوسطة، يم أن  يرى إبراه

 ومرجه من بي أول اللسان ووسط النك العلى. وزاد من شرحه أيضا أن

نو: والقرآن هر ول تتعلق إل بحذوف،  خل إل على مظ م ل تد  واو القس

.٤٤الكري

من حروف هي حرف   وكذلك قالت عزيزة فوال أن حرف الواو 

عل بل بف هر،  ف متعلق ظا لا  هر، ول تتعلق  سم الظا تر إل ال لر، ل   ا

 مذوف تقديره "أقسم" مثل قوله تعال: والضحى والليل إذا سجى (الضحى:

عل مذوف، تقديره:١ جر متعلق بف م: حروف  هي "واو" القس  ) "فالواو" 

.٤٥أقسم

.٢٨٣، المجلد الول، ص. مراجع سابق  إميل بديع يعقوب وميشال عاصي، ٤٣
.١٠٠٥، ص. مراجع السابق  إبراهيم أنيس وآخرون، ٤٤
.١١٧٠، الجزء الثاني، ص. مراجع سابق  عزيزة فوال بابتي، ٤٥

٣٠



حرف القسم "التاء")٣

يا صول الثنا ان وأ جه طرف اللس يد، ومر  إن حرف التاء مهموس شد

 . أن التاء الر تتص بالقسم ول٤٧. وقال إميل بديع وميشال عاصي٤٦العلينا

 تدخل إل على لفظ الللة، ويذف الفعل القسم وجوبا معها، نو: تال لقد

).٩١آثرك ال علينا (يوسف: 

ثة: (ال- ساء الظاهرة إل ثل من ال تر  ن أن التاء ل   يرى عباس حس

ي هذه الثلثة تر غ من الشذوذ أن  حن) و  . وكذلك قال٤٨رب- الر

  أن التاء يوز لن التاء يوز دخول "الرحن والرب" غي أن (الرب)٤٩الاشي

 يستعمل مضافا إل الكعبة أو ل "ياء التكلم" فيقال: "تالرحن، وترب الكعبة،

أو ترب" وذلك نادر ف الستعمال.

بن مالك ا ا م وكذالك التاء ول٥٠شرح أيض ة بالقس   أن الواو فمختص

 يوز ذكر فعل القسم معها فل تقول وال ول أقسم تال ول تر التاء إل لفظ

.٨٠، ص. جع السابق  إبراهيم أنيس وآخرون، مرا٤٦
.٣٤٢، المجلد الول، ص. مراجع سابق  إميل بديع يعقوب وميشال عاصي، ٤٧
.٤٥٢م، ص. ١٩٦٦، الطبعة الثالث، الجزء الثاني، مصر: دار المعارف، النحو الوافي  عباس حسن، ٤٨
.٢٦٥، ص. مراجع سابق  أحمد الهاشمي، ٤٩
.٩٨، سورابايا: مكتبة الهداية، بدون السنة، ص. شرح العلمة ابن عقيل  جمال الدين محمد بن عبد ال بن مالك، ٥٠

٣١



بة قالوا "ترب فا إل الكع ها لرب مضا سع جر قد   ال فتقول تال لفعلن و

الكعبة" وهذا معن قوله "والتاء ل ورب" وسع أيضا تالرحن.

ان حث أن الواو والتاء فمختص ستنتج البا  من شرح النحاة الذكور، فا

سم م فلل ما باء القس م وأ عل القس ما أن تذف ف يب فيه هر و سم الظا  لل

الظاهر والضمر ويوز فيها أن تذف فعل القسم.

أدواته

نت عزيزة ما بي م، ك يد القس لر وتف هي حروف ا م:   أدوات القس

فوال:

مر، مثال: بال)١ هر والض خل على الظا   الباء: يد

.Éلكافحن، ومثل: بك لسين

سم، كقوله)٢ تص بالدخول على ال هو م   الواو: و

سيني وهذا البلد ي والزيتون وطور   تعال: والت

).٣-١المي (التي

فا إل)٣ فظ "ربÊ" مضا   التاء: وتتص بدخولا على ل

الكعبة، مثل ترب الكعبة لجتهدن.

٣٢



سم)٤ تص با جب، وت م والتع مل للقس   اللم: يشت

الللة، كقوله الشاعر:

Ëدaيdيبقى على اليام ذو ح Ìر¢ به الظيان السيالdخaمeشgب

ثل: مdن)٥ فظ "رب¢ي" م هو متص بل   "مgنg" و "مdنg" و

 رب لصفحن¢ عن السيء. وسع عن العرب قولم:

 مaنa ال ومdنd ال. ويرى الكوفيون أن "مgنg" جزء من

"أين ال" و "من" جزء من "يي ال".

عن السيء)٦ ثل: مd ال لصفحن  يم الكسورة، م   ال

 "مd" حرف جر وقسم "ال" اسم مرور "لصفحن"

صفحن¢". والملة ل م "أ طة بواب القس  اللم: الراب

مل لا من العراب لن جواب القسم.

 أن أدوات القسم إثنان ها:٥١قالت عزيزة فوال

حروف القسم، وهي الواو، والتاء، واللم، والباء، و مgن.)١

.٧٩٤  نفس المرجع، الجزء الثاني، ص: ٥١

٣٣



 أفعال تفيد معن اليمي دون ذكر خرف قسم ول كلمة الللة،)٢

مثل: أقسم، أشهد، مثل: أقسم لسافرن وأشهد لكافحن¢.

 هناك من يرى أن للقسم والقسم به أداوت ف حروف الر، وأكثرها

ف خل إل  ث التاء ول يد به.  كل ملوف  ث الباء يدخلن على   الواو 

ن¢، وتال لكيدن ن¢، وبال لفعل ف قولك: وال لفعل حد، وذلك   وا

٥٢أصنامكم

م حث أن أدوات القس ستنتج البا كر فا  اعتمادا على شرح النحات الذ

ها: الباء والواو والتاء واللم ومgنg ومdنg واليم الكسورة على  كثية، من

أنه هناك ثلثة أحرف مشهورة هي الباء والواو والتاء.

جلته

عل٥٣يرى عزيزة فوال م يتعلق بف من حروف القس كل حرف    أن 

م نÉ. "الواو" حرف قس ثل: وال لجتهد  مذوف تقديره: أحلف، م

 وجر متعلق بفعل مذوف تقديره: أحلف ومن هذا الرف ومن الفعل

بد ية ول  هي جلة إنشائ مية. و مع فاعله تتكون الملة القس  "أحلف" 

.٤٩٦م. ص: ١٩٩١  أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، الطبعة الولى، الجزء الثالث، بيروت: دار الجيل، ٥٢
، الجزء الثاني، نفس الصفحة.مراجع سابق  عزيزة فوال بابتي، ٥٣

٣٤



ف هي جلة "لجتهدن"  م. و مى جواب القس ها تس من جلة بعد  لا 

 الثل السابق ول مل لا من العراب غالبا، لنا جواب القسم، وهي

جلة خبية.

م وجلة من القس نا تتص قة جلتان ل ف القي هي  مية   الملة القس

سم هي تتوى على: جلة مؤكدة، وجلة مؤكدة وا  الواب، بذلك ف

 مقسم به، ففي مثل: أقسم بال لقول الق. الملة الول: أقسم بال

با لول. وجلة عة جوا ها الوقي ت بعد م ال  هي الؤكدة لملة القس

ية ها وهي جلة فعل لق" هي الملة الؤكدة، هي القسم علي  "لقول ا

 ل مل لا من العراب لنا جواب القسم، والسم القسم به هو اسم

.٥٤الللة "ال"

 أن حكم جلة القسم منها:٥٥شرحت ايضا

ثل : وال، تال، ويظهر)١ فا م مذ و با  غا ل ها    يكون فعل

مع الباء فقط: أحلف بال.

.٤٢٧-٤٢٦  نفس المرجع، الجزء  الول، ص: ٥٤
.٧٩٥  نفس المرجع، الجزء  الثاتي، ص: ٥٥

٣٥



م)٢ م إذا تأخرت جلة القس   تذف جلة جواب القس

ثل فة، م عن الملة الخذو ن  ها جلة تغ مت علي  وتقد

 يكافأ الخلص وال، أو إذا توسط القسم جلة تغن عن

الواب، مثل: فرح الباء، يتوقف على سعادة ابنائهم.

م فيحذف)٣ خر القس م وتأ مع الشرط والقس   إذا اجت

 جواب إنتفاء جواب الشرط كقوله تعال: لئن أخرجوا

ر: رونم (الش هم ولئن قوتلوا ل ينص  ل يرجون مع

 ) جلة "ل يرجون معهم" وجلة "ل ينصرونم" ل١٢

 مل لما من العرب لنما جوابان لقسم مذوف دلت

ها نت بأداة الشرط "إن". أو  م القتر يه "لم" القس  عل

جوابان لشرط أغنيا عن جواب القسم.

ثل: وال)٤ ها، م ية، ويراد معنا   يوز حذف "ل" الناف

أساعد الظال أبدا، والتقدير: ل أساعد الظال أبدا.

٣٦



ف القرآن ل تكون٥٦يرى الزركشي عل  فة الف م الذو ثر القس   أن أك

موا بال عل، كقوله تعال: وأقس تى بالف  إل بالواو، فإذا ذكرت الباء أ

 )، ول تيء الباء٦٢)، يلفون بال (التوبة: ٣٨جهد أيانم (النحل: 

يا بgنj ل تشرك هم قوله:  حل بعض يه  عل مذوف إل قليل، وعل  والف

).١٣بال (لقمن: 

ن با إن كان حرف٥٧قال عباس حس م تذف وجو   أن جلة القس

م م "الواو" أو "التاء" أو "اللم". وجوازا إن كان الرف القس  القس

الباء. 

القسم به

سم القشيي بو القا   أن القسم بالشيء٥٨يرى جلل الدين السيوطي أ

عة: فالفضيلة كقوله تعال: ما لفضيلة أو لنف ي، إ عن وجه  ل يرج 

وطور سني * وهذا البلد المي، والنفعة نو: والتي والزيتون.

 لو تدبرنا أمر القسم بعض الخلوقات ف الكتاب الكري لوجدناه يرجع

إل أحد أمرين:

.٥١-٤٨  بدر الدين محمد بن عبد ال الزركشي، مرجع سابق، ص: ٥٦
.٤٦٤  عباس حسن، مرجع سابق، ص: ٥٧
  جلل الدين السيوطي، مرجع سابق، يفس الصفحة.٥٨
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  أن تكون هذه الخلوقات قد عظمت ف أعي بعض)١

ها ت عبدو سهم، ح ف نفو سلطانا   الناس، وقوي 

 واتذوها آلة من دون ال كالشمس والقمر ف نو

قد ها. و مر إذا تل ها * والق مس وضحا  قوله: والش

صفاتا الدالة على عض  نب ذلك ب سبحانه با كر   ذ

ما يطرأ من حال إل حال، و ها  قة له كتغي نا ملو  أ

من شأن ما ل يكون  من الفول والزوال،  ها   علي

اللة الستحقة للعبادة.

ته،)٢ عن فائد هم  ما احتقره الناس لغفلت   أن تكون 

 وذهو لم عن موضع العبة فيه، ولو أنم تدبروا فيما

يع الكمة لهتدوا يل الصنعة، وبد من جل يه   هو عل

صفات هل له  هو أ با  قه، ونعتوه  فة خال  إل معر

.٥٩اللل والكمال

 أن أقسم ال بثلثة أشياء:٦٠قال الزركشي 

 م. ص:١٩٨٠  أحمد مصطفي المراغي، تفسير المراغي، الطبعة الرابعة، الجزء الثلثون، المجلد العاشر، بيروت: دار الفكر، ٥٩
٢٣.

.٤٧  بدر الدين محمد بن عبد ال الزركشي، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص: ٦٠

٣٨



ماء والرض)١ ته، كقوله تعال: فورب الس   بذا

بك لنسألنهم أجعي (الجر:٢٣(الذاريات:   )، فور

٩٢.(

ها * والرض)٢ ما بنا ماء و   بفعله، كقوله تعال: والس

).٧-٥وما طحاها * ونفس وما سواها (الشمس: 

 )،١ مفعوله، كقوله تعال: والنجم إذا هوى (النجم: )٣

)١والطور وكتاب مسطور (الطور: 

قا إذا ب ح ما تنص بته ك جر نص به حرف  من اللوف  فت   إذا حذ

ما تؤكده يث ك به الد كد  به مؤ قا. فاللوف  هب ح نك ذا  قلت: إ

 بالق، وير بروف الضافة كما ير حق إذا قلت: إنك ذاهب بق.

 وذلك قولك: ال لفعلن. فأما تال فل تذف منه التاء إذا أردت معن

 التعجب. ول يدخلونا العرب ف غي رب كما ل يدخلون التاء ف غي

.٦١ال، ولكن الواو لزمة لكل اسم يقسم به والباء

القسم عليه / جواب القسم

.٤٩٩-٤٩٧  أبو بشر عمرو بن قنبر، مرجع سابق، ص ص. ٦١

٣٩



ن  م ل يكون إل جلة، فل يكون٦٢قال عباس حس   أن جواب القس

ها الار والرور قع في ي أن النحاة عرضوا حالة و به جلة، غ  مفردا، ول ش

سادا مسد جواب القسم.

منها:٦٣أما أحوال القسم عليه كما مناع القطان

ما)١ بد أن يكون  قه، فل  م توكيده وتقي يه يراد بالقس م عل   القس

يسن فيه ذلك، كالمور الغائبة والفية إذا أقسم على ثبوتا.

  وجواب القسم يذكر تارة وهو الغالب وتارة يذف، كما يذف)٢

ي  جواب لو كثيا، كقوله تعال: كل لو تعلمون علم اليق

ثر:  جر * وليال٥(التكا م كقوله: والف  ). وحذف جواب القس

 عشر * والشفع والوتر * والليل إذا يسر * هل ف ذلك قسم لذي

).٦-١حجر (الفجر: 

رف الذي ل يتقدم معموله؛ إذا)٣ بت التص ضي الث يه الا م عل   القس

 وقع جوابا للقسم تلزمه "اللم" و "قد"، ول يوز القتصار إحداها

مر ها * والق مس وضحا ند طول الكلم. كقوله تعال: والش  إل ع

.٤٦٧  عباس حسن، مرجع سابق، ص. ٦٢
.٢٩٥-٢٩٣  مناع القطان، مرجع سابق، ص ص. ٦٣

٤٠



ها * والسماء وما يل إذا يغشا  إذا تلها * والنهار إذا جلها * والل

ها سواها * وألم ما  فس و ها  * ون ما طحا ها * والرض و  بنا

 ). فجواب٨-١فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها (الشمس: 

القسم: قد أفلح من زكاها، حذفت منه اللم لطول الكلم.

٤١



الباب الثالث

عرض البيانات وتليلها

من حث  ها البا ل علي ت حص  يتوي هذا الباب على عرض البيانات ال

ها واحدا فواحدا سيوضح عرض البيانات وتليل بل  حث، وق يل بيانات الب  تل

 اعتمادا مشكلت البحث الذكورة ف الباب الول من هذه الدراسة، سيأتى

الباحثة عن

التصوير الجإل للسور ف جزء عم -١

مل على ي الذي يشت خر أجزاء القرآن الكر من آ هو  عم   كان الزء 

 سبع وثلثي سورة. ويسمى أيضان بزء عم لن أول سورة فيه وهي سورة

بأ. تبدأ بقول عم أي عم يتساءلون. فالتصوير الجال للسور ف جزء عم  الن

من القرآن الكرم كما يلي : 

مة عن القيا لب الام  ها ا بأ لن في سورة الن عم، مكية وتسمى   سورة 

ها ت ظال حث" ال ورة حول إثبات "عقيدة الب عث والنشور، ومور الس  والب

.٦٤أنكرها الشركون

.٥٠٦م، ص.١٩٧٦، المجلد الثالث، بيروت : دار الفكر، صفوة التفاسير  محمد على الصابني، ٦٤

٤٢



كة مة. نزلت ب سيت بالساهرة أو الطا  سورة النازعات، هذه السورة 

ية، صول العقيدة (الوحدان ن بأ ية. تع ها ست وأربعون آ بأ، وفي سورة الن عد   ب

لا، والساعة مة وأحوا  الرسالة البعص والزاء) ومور السورة يدور حول القيا

٦٥وأهوالا، ومال التقي، ومال الرمي

ها اثنتان جم في سورة الن عد  كة ب ورة نزلت ب بس، هذه الس  سورة ع

مر نا تتعلق بالعقيدة وأ هي تتناول شئو احبة. و مى بالص ية. وتس  وأربعون آ

ان، ف خلق النس ية  عن دلئل القدرة، والوحدان نا تتحدث  ما أ سالة، ك  الر

لا، وشدة ذلك اليوم مة وأهوا عن القيا يث  ها الد  والبنات، والطعام، وفي

.٦٦العصيب

ورة ذات ع وعشرون. هذه الس تا تس ية وآيا ير، مك  سورة التكو

مقطعي منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة وهي:

مل، يشمل.١ مة، كما يصاحبها من انقلب كون هائل كا قة القيا  حقي

ماء، والنعام مس والنجوم والبال والبحارو والرض والس  الش

والوحوش، كما يشمل بن النسان.

.٥١٢  محمد على الصابني، مرجع سابق، ص. ٦٥
.٥١٨  محمد على الصابني، مرجع سابق، ص.٦٦

٤٣



  حقيقة الوحي، وما يتعلق با من صفة اللك الذي يمله وصفة النب.٢

مع الشيئة عه، و حي م طبي بإذا الو ث شأن القوم الخا  الذي يتلقاه، 

.٦٧الكبى الت فطرتم ونزلت لم الوحي

ورة ع عشرة. تتحدث هذه الس تا تس ية وآيا  سورة النفطار. مك

.٦٨القصية عن النقلب الكون الذي تتحدث عنه سورة التكوير

ست وثلثون، تا  ية وآيا ية مك ورة الكر ي، هذه الس  سورة الطفف

عن ية، تعال أمور العقيدة وتتحدث  ور الك فس آهداف الس ها ن  وآهداف

الدعوة اللسلمية ف مواجهة خصومها اللداء.

ودين : ( مل على مقص ورة تشت  ) إن١سورة النشقاق، هذه الس

من وراء نه أو  به بيمي خذ كتا مة، فيأ قى نتائج أعماله يوم القيا ان يل  النس

ف٢ظهره. ( ما  قه، إ عد طب قة ب لم طب ف أحوا يا يتنقلون  ف الدن  ) أن الناس 

نعيم مقيم، وإما ف عذاب اليم.

تا اثنتان ية وآيا سور مك من  ية  ورة الكر  سورة البوج، هذه الس

يه سلمية، والور الذي تدور عل هي تعرض لقائق العقيدة ال  وعشرون. و

.٣٨٣٦، المجلد السادس، جدة: دار العلم، بدون السنة، ص. ٣٠-٢٦  سيد قطب في ظلل القرآن، الجزاء ٦٧
.٣٨٤٥  نفس المرجع، ص، ٦٨

٤٤



ثة "أصحاب الخدود" وهي قصة التضحية بالنفس  السورة الكرية هي حاد

ف سبيل العقيدة واليان.

عض المور هي تعال ب سبع عشرة. و تا  ية وآيا  سورة الطارق، مك

عث ورة يدور حول اليان بالب سلمية، ومور الس قة بالعقيدة ال  التعل

 والنشور، وقد أقامت البهان الساطع والدليل القاطع على قدرة ال جل وعل

عد من العدم قادر إعادة ب ان  عث، فإن الذي خلق النس  على إمكان الب

.٦٩موته

ما ع عشرة. أ تا تس ية وآيا سور مك من  ورة   سورة العلى، هذه الس

 هي:٧٠مواضع أساسية هذه السورة عند الصابون

يه وبعض صفات ال عز وجل، والدلئل على القدرة)١   الذات العل

والوحدانية.

سلم)٢ يه و صلى ال عل سول  ت الر تل على خا حي والقرآن الر   الو

وتيسي حفظه عليه صلى ال عليه وسلم.

.٥٤٤ نفس المرجع، ص، ٦٩
.٥٤٧  نفس المرجع، ص،٧٠

٤٥



ها)٣ فع با أهل القلوب اليjة، ويستويا. من   الوعظة السنة الت ينت

أهل السعادة واليان.

قد تناولت ست وعشرون. و تا  ية وآيا هي مك ية، و  سورة الغاش

موضوعي أساسيي ها:

  القيامة وأحوالا وأهوالا، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلء،)١

وما يلقاه الؤمن فيها من السعادة والناء.

ف)٢ ته الباهرة  ي، وقدر ية ربÊ العال ي على وحدان   الدلة والباه

عة، والرض عة، والبال الرتف ماء البدي ية، والس بل العاجب  خلق ال

ية ال وجلل هد على وحدان ها شوا سعة، وكل  مرتدة والوا

. ٧١سلطانه

ية ثة رئيس عن عمور ثل هي تتحدث  تا ثلثون. و جر، وآيا  سورة الف

وهي: 

.٥٥١  نفس المرجع، ص، ٧١

٤٦



سول ال،)١ ي لر مم الكذب عض ال ص ب كر قص   ذ

بم حل  ما   كقوم عاد، وثود، وقوم فرعون وبيان 

من العذاب والا و بسبب طغيا نم. 

ف هذه الياة)٢ ف ابتلء العباد  سنة ال تعإل   بيان 

ف ان  عة النس ي، وطبي ن والفق ر، والغ ي والش  باال

حبه الشديد للمال.

يا)٣ لا وشدائدها، وانقسام الناس يوم الق  الخرة وأهوا

فس الشريرة، سعداء واشقياء، وبيان مال الن  مة إل 

والنفس الكرية الية.

 سسورة البلد، هي مكية وآياتا عشرون، نزلت بعد سورة ق. اما مقا

يا من النصب والتعب،  صد من هذه السورة هي ما ابتلي به النسان ف الدن

 اغترار النسان بقوته، كفران النعم الت انعم ال با عليه من العيني واللسان

سبيل عادة، كفران اليات  صلة إل الس سبيل النحاة الو كر،  قل والف  والع

الشقاء.         

٤٧



ية ات وجدان من عدة لس تا عشرة تتض كية وآيا مس، مس  سورة الش

هر الت تبدأ با السورة والت تظهر كأنا إطار ثق من مشاهد الكون وظوا  تنب

ستعداداتا انية وا فس النس قة الن ها السورة، حقي ت تتضمن كبية ال قة ال  للحقي

.٧٢لفطرية ودور النسان ف شأن نفسه وتبعته ف مصيها

 سورة الليل، هذه السورة مكية وآياتا إحدى وعشرون. وهي تتحدث

ته إل ث ناي ف هذه الياة،  حه ونضاله  عن كفا سعي النسان وعمله، و  عن 

.٧٣النعيم أو إل الحيم

نب  سورة الضحى، مكية وآياتا إحدى عشرة وهي تتناول شخصية ال

يا من الفضل والنعام ف الدن به  يه وسلم، وما حباه ال   العظم صلى ال عل

.٧٤والحرة ليشكر ال على تلك النعم الليلة

نة الرسول  سورة النشراح، مكية وآياتا ثان. وهي تتحدث عن مكا

عم ال عن ن يث  قد تناولت الد ند ال تعال، و يع ع مه الرف  الليلة، ومقا

صدره باليان، سلم وذلك بشرح  يه و صلى ال عل مد  سوله م  العديدة ر

كل ذلك من الذنوب والوزار، و مة والعرفان وتطهيه  به بالك ير قل  وتنو

.٣٩١٥  سيد قطبى، مراجع سابق. ص: ٧٢
.٥٦٨  محمد على الصابونى، مراجع سابق، ص: ٧٣
.٥٧١  نفس المراجع، ص: ٧٤
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من أذى الفجار، عم يلقاه  سلم  يه و صلى ال عل سول ال  لية لر د التص  بقص

.٧٥وتطييب خاطره الشريف با منحه ال من النوار

ي هي تعال موضوع ها ثان و ية وآيت ورة مك ي، هذه الس  سورة الط

ر، (١ها :( جل للنوع البش عز و ي ال  اب٢) تكر  ) موضوع اليان بالس

.٧٦والزاء

سورة القراء وشرح مي  ع عشرة وتس تا تس ية وآيا  سورة العلق، مك

. أنا تعال القضايا التية :٧٧الصابون

  موضوع بدأ نزول الوحي على خات النبياء ممد صلى ال)١

عليه وسلم.

 موضوع طغيان النسان بالال وترده على أوامر ال.)٢

  قصة الشاقي "أب جهل" ونيه الرسول صلى ال عليه وسلم)٣

عن الصلة.

عن بدء قد تدث  خس. و تا  ية وآيا ورة الك سورة القدر، هذه الس   

ها لا في سائر اليام وشهور  ل وليلة القدر على  عن فض يم و  نزول القرأن العظ

.٥٧٤  نفس المراجع، ص: ٧٥
.٥٧٧  نفس المراجع، ص : ٧٦
.٥٨٠  نفس المراجع ص : ٧٧
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 من النوار والتجلية الربانية الت يفيضها الباري عز وجل على عباده الؤمني،

.٧٨تكريا لنول القرآن البي، تدث نزول اللئكة البرار حت طلوع الفجر

سورة البينة، مدنية وآياتا ثان، وتسمي سورة ل يكن. وهي تعال : (

سلم، و (١ يه و صلى ال عل مد  سالة م من ر هل الكتاب   )٢) موقوف أ

جل، و( عز و عداء٣موضوع إخلص العبادة ل  من الس كل  ي   ) مص

والشقياء ف الخرة.

 سورة الزلزلة، نزلت بدينة بعد سورة النساء فيها ثان آيات وقيل أنا

ة الناس مة ودهش مل على اضطراب الرض يوم القيا ها تشت كة. في  نزلت ب

.٧٩حينئذ، وذهاب الناس لوقف العرض والساب ث مازاتم على أعمالم

 سورة العاديات، هذا السورة مكية وآيتها إحدى عشرة. وهي تتحدث

ند لا ع مع  ي على العداء، فيس ي تغ سبيل ال ح ف  ين  يل الاهد  عن خ

ها النار، ير من ها الجارة فيتطا يد، وتقدح بوافر صوت شد رعة  ها بس  عدو

 وتثي التراب والغبار، فقد بدأت السورة بالقسم بيل الغزاة – إظهارا لشرفها

يه، جحود مة ال تعال عل ان كفور لنع ند ال – على أن النس لا ع  وفضا

.٥٨٤  نفس المراجع ص : ٧٨
.٢٢٠  أحمد مصطفي المراغي، مرجع سبق، ص : ٧٩
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ان حاله هو معلن لذا الكفران والحود بلس  للئه، وفيوض نعمائه، و

.٨٠ومقاله

هو تتحدث ها إحدى عشرة و ية وآيت عة، هذه السورة مك  سورة القار

من أحداث وأهوال ها  ما يكون في لا، والخرة وشدائدها، و  عن القيام وأهوا

 عظام، كخروج الناس من القبور، وانتشارهم ف ذلك اليوم الرهيب كالفراش

تم من شدة حي ي نظام  نا وهناك ييئون ويذهبون على غ ر ه ير، النتش  التطا

.٨١وفزعهم

عن هي تتحدث  تا ثان. و ية وآيا ورة مك ثر، هذه الس  سورة التكا

طع ت يق يا، ح جع حطام الدن هم على  ية اليات، وتكالب  انشغال الناس بغر

. ٨٢الوت عليهم متعتهم، ويأتيهم فجأه وبغاتة فينقلهم من القصر إل القبور

ية ف غا قد جاء  تا ثلث. و ية وآيا ورة مك ر، هذه الس  سورة العص

 الياز والبيان لتوضح سبب سعادة النسان أو شقاوته، وناحه ف هذه الياة

.٨٣أو خسرانه و دماره

.٥٩٢  محمد على الصابوني مرجع سبق ص : ٨٠
.٥٩٤  نفس المرجع، ص : ٨١
.٥٩٧  نفس المرجع، ص : ٨٢
.٦٠٠  نفس المرجع، ص : ٨٣
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ين عن الذ قد تدث  تا تسع. و ية وآيا  سورة المزة، هذه السورة مك

خرية عن والنتقاص والزدارء، وبالس هم بالط  يعيبون الناس، ويأكلون أعراض

.٨٤والستهزاء فعل السفهاء

 سورة الفيل، هذه السورة مكية وآياتا خس. وهي تتحدث عن قصة

ف هم  فة، فرد¢ ال كيد بة الشر دوا هدم الكع ي قص يل" ح صحب الف  "أ

هة يش "أبر سل على ج نم، وأر لطهم وطغيا من تص ته  حى بي هم، و  نور

 الشرم"، وجنوده أضعف ملوقاته وهي الطي الت تمل ف أرجلها ومناقيها

ت صاصات القاتلة ح من الر كا وتدميا  شد فت ها أ صغية، ولكن  حجارة 

 أهلكهم ال وأبادهم عن آخرهم، وكان ذلك  الديث التاريى الام ف عام

 ميلدي سيد الكائنات ممد بن عبد ال سنة سبعي وخسائة ميلدية، وكان

.٨٥من أعظم الرهاصات الدالة على صدق نبوته صلى ال عليه وسلم

عم ال عن ن ثت هذه السورة  بع. تد تا أر ية وآيا يش، مك  سورة القر

هل مكة، حيث كانت لم رحلتان: رحلة ف الشتاء إل اليمن،  الليلة على أ

ا قد أكرم ال تعال قريش جل التجارة. و من أ يف إل الشام  ف الص  ورحلة 

.٦٠٢  نفس المرجع، ص : ٨٤
.٦٠٤  نفس المرجع، ص : ٨٥
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 بنعمتي وعظيمتي من نعمه الكثية ها: نعمة المن والستقرار، ونعمة الغن

.٨٦واليسار

به تا سبع. قال الصابون ف كتا  سورة الاعون هذه السورة مكية وآيا

 أنا تدثت بإياز عن فريقي من البشر ها:٨٧"صفوة التفاسي"

 الكافر الاحد لنعم ال، الكذب بيوم الساب والزاء.)١

ف أعماله)٢ بل يرائى  جه ال،  هم و د بعمل فق الذي ل يقص   النا

وصلته.

 سورة الكوثر، هذه السورة مكية وآياتا ثلث. وقد تدثت عن فضل

يا ف الدن مة  عم العظي ي والن ي الكث ي، وإعطائه ال نبيه الكر يم على   ال العظ

عت قد د يم، و يم الم ي العظ من ال ي ذلك  ثر وغ نر الكو ها   والخرة من

.٨٨الرسول إل إدامة الصلة ونر الدى شكرا ل

ابون يد٨٩سورة الكافرون، قال الص سورة التوح هي  ية و نا مك   أ

يه صلى ال عل سول ال  عا الشركون ر قد د من الشرك والضلل، ف  والباءة 

سنة، فنلت له  بد إ سنة، ويع هم  بد آلت نه أن يع نة، وطلبوا م  وسلم إل الهاد
.٦٠٦  نفس المرجع، ص : ٨٦
.٦٠٨  نفس المرجع، ص : ٨٧
.٦١٠  نفس المرجع، ص : ٨٨
.٦١٣  نفس المرجع، ص : ٨٩
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هل اليان ي : أ ي الفريق ل الناع ب ين، وتفص طع أطماع الكافر ورة  تق  الس

ف الال خيفة  ين تلك الفكرة الس  وعبدة الوثان وترد على الكافر

والستقبال.

 سورة النصر، مدينة وآياتا ثلث. وهي تتحدث عن "فتح مكة" الذي

فر الشرك ية، وتقلمت أظا به السلمون، وانتشر السلم ف الزيرة العرب  عز 

 والضلل، وبذا الفتح البي دخل الناس ف دين ال، وارتفعت راية السلم،

هر من أظ عه  بل وقو كة ق تح م صنام، وكان الخبار بف  واضمحلت ملة ال

.٩٠الدلئل على صدق نبوته عليه أفضل الصلة والسلم

هب سورة الل تا خس، وتسى  ية وآيا  سورة السد، هذه السورة مك

 وسورة تبت. وقد تدثت عن هلك "أب لب" عدو ال ورسوله الذي كان

سول بع الر سلم، يترك شغله ويت يه و صلى ال عل سول ال  يد العداء لر  شد

ف ورة  ته الس قد تواعد به، و عن اليان  د الناس  ته، ويص يه دعو د عل  ليفس

ف ذلك، به  ته  نت زوج با، وقر لها ويشوي   الخرة بنار موقدة يص

.٦١٥  نفس المرجع، ص : ٩٠
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 واختصتها بلون من العذاب الشديد، هو ما يكون حول عنقها من حبل من

. ٩١ليف تذب به ف النار، زيادة ف التنكيل والدماء

عن ثت  قد تد بع. و تا أر ية وآيا ورة مك  سورة الخلص، هذه الس

مع لصفات الكمال، القصود على حد الحد، الا  صفات ال جل وعل الوا

ة عن الانس قص و صفات الن عن  سواه، التنه  ما  كل  عن  ن   الدوام، الغ

ين ي الذ يث، وعلى الشرك ي بالتثل ارى القائل  والماثلة، وردت على النص

.٩٢جعلوا ال الذرية والبني

يم للعباد أن يه تعل خس. وف تا  ية وآيا ورة مك  سورة الفلق، هذه الس

 يلجأوا إل حى الرحن، ويستعيذوا بلله وسلطانه من شر ملوقاته، ومن شر

 الليل إذا أظلم لا يصيب النفوس فسه من الوحشة، ولنتشار الشرور والفجار

 فيه، ومن شر كل حاسد وساحر. وهي إحدى العوذتي اللتي كان صلى ال

٩٣عليه وسلم يعود نفسه بما

ي. ن العوذت هي ثا ست، و تا  ية وآيا ورة مك  سورة الناس، هذه الس

يس شر أعدى العداء، إبل من  ستجارة والحتماء برب اللرباب  ها ال  وفي

.٦١٧  نفس المرجع، ص : ٩١
.٦٢١  نفس المرجع، ص : ٩٢
.٦٢٣  نفس المرجع، ص : ٩٣
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سوسة ين يغوون الناس بأنواع الو لن الذ نس وا ي ال من شياط نه   وأعوا

  ٩٤والغواء

أنواع أحرف القسم الستخدمة ف جزء عم-٢

حث حظ البا عد أن يل عم ب ف جزء  م  ت تتوى آيات القس ور ال  الس

جزء عم كله يوجد الباحث بعض السور فيه الت تتوى آيات القسم، وهي:

سورة النازعات
                                                             
                        
                               
                         
                              
                            
                           
                            
                          

.٦٢٥  نفس المرجع، ص : ٩٤
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سورة التكوير
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سورة النشقاق
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سورة البوج
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سورة الطارق
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سورة  الفجر
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سورة البلد
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سورة الشمس
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سورة اليل

                                                                          
                         
                           
                         
                              
                            
                      
                             
                         

              

  
سورة الضحى
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سورة التي

                                                                                                                                
                                     
                         
                   

                   

سورة العاديات

                                                                    
                           
                          
                             
                              

    

سورة العصر
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ف-٣ تا  م وآيا ت تتوى القس ور ال ار الس  اختص

جدول التى:

اليات الستخدمة بالقسماليةسورةرقم
النازعات غرقاو١النازعات١
لنسبافل أقسم ١٥التكوير٢
لشفقبافل أقسم ١٦النشقاق٣
السماء ذات البوجو١البوج٤
السماء والطارقو١الطارق٥
الفجرو١الفجر٦
م ١،٣البلد٧ ماوبذ البلد، بل أقس  والد و

ولد
الشمس وضحهاو١الشمس٨
اليل اذا يغشىو١الليل٩

اليل اذا يغشىووالضحى، ١،٢الضحى١٠
ي والزيتون، و٣ -١التي١١ سيني،والت  طور 

هذا البلد الميو
العديات ضبحاو١العاديات١٢

٦٦



العصرو١العصر١٣
  

بيان بعض أنواع أحرف القسم :-٤

سبحا *)١ ابات  طا * والس   "والنازعات * والناشطات نش

 فالسابقات سبقا * فالدبرات أمرا". حرف الفاء فيهما للدللة على

 ترتبهما بغي مهملة وهو من عطف القسم به والعطوف بالواو من

عن بعض بن على٩٥عطف الصفات بعضها  قل أبوحفص عمر  . و

بن عادل الدمشقي النبلي  . كما اقتبسهت الرجان أن ذكرك٩٦ا

ت ها، أي : وال ت قبل من ال نا مشتقات "  بقات " بالفاء، ل  " فالس

سوي أن قي البو ساعيل ح ي ا بقن. وكذلك ب بحن فيس  يس

يب ابات بالفاء للدللة على ترت طف على الس سبقا ع ابقات   فالس

حد. فالدبرات أمرا صوف وا ي مهلة. فالو بح بغ بق على الس  الس

ي على يب التدب ابقات بالفاء للدللة على الترت طف على الس  ع

.٢٢٧ م ص: ١٩٩٦  سليمان بن عمر العجيلي السافعي، الحتوحات اللهية، الجزء الثامن، بيروت: دار الكتب العلمية، ٩٥
عة الولى، الجزء العشرون، بيروت، دار٩٦ في علوم الكتاب، الطب قي الحنبلي، الباب  بن عادل الدمش بن على ا مر  فص ع بو ح    ا

.١٢٥ م، ص: ١٩٩٨الكتب العلمية، 
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ف دبر المور كر  ي التف ي تراخ والتدب بق بغ ف٩٧الس به  م   . القس

ت كة ال هو اللئ عم المال  بد الن مد ع ما شرح م  هذه اليات ك

 تترع أرواح الكفار مشتدة ف نزعها من أقص الجساد. واللئكة

من البئس إذا ط الدلو  من نش اد  من الجس ط الرواح  ت تنش  ال

 أخرجها. واللئكة الت تسي بالرواح الؤمنة إل النة والكافرة إل

ت كة ال لا. واللئ عد  ما أ ت تسبق بالرواح إل  كة ال  النار. واللئ

مر ثواب الؤمني مر عقاب الكفار وأ من شرح الفسرين٩٨تدبر أ  . 

 الذكور، استنتج الباحث أن الفاء ف هذه اليات ثلثة أحرف واو

القسم.   

   "فل أقسم بالنس * واليل إذا عسعس * والسبح إذا تنفس". فل)٢

 . واليل عطف على النس والصبح٩٩أقسم أي أقسم، و"ل" زائدة

يه أيضا طف عل ما مئكدا١٠٠ع سبحانه وتعال قس م ال   . أي يقس

سبحانه م ال  ها، ويقس ت تري وتعود إل أماكن كب ال  بالكوا

٣١٥-٣١٤  اسماعيل حقي البروسوى، تفسير روح البيان، الجزء العاشر، بيروت : دار الفكر، بدون السنة، ص ص. : ٩٧
.٣٢٥٢- ٣٢٥١  محمد عبد النعيم الجمال، التفسير الفريد، بدن بلد النشر،  بدون بلد الناشر، بدون السنة، ص ص. ٩٨
.٣٢٥٢-٣٢٥١، بدون بلد النشر، بدون الناشر، بدون السنة، ص ص. التفسير الفريد  محمد عبد المنعم الجمال، ٩٩

  م، ص.١٩٩٣، القاهرة : دار الشعب، تفسير القرطبي الجامع لحكام القرأن  أبو عبد ال محمد بن أحمد النصاري القرطبي، ١٠٠
٧٠٢٨.
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 وتعال باليل إذا أدبر وزالت ظلمته أو إذا أقبل بظلم. ويقسم أيضا

صار نارا ت  هر ضياؤه وتبلج ح بح إذا ظ من شرح١٠١بالص  . 

 الفسرين الذكور، استنتج الباحث أن ف هذه اليات ثلثه أحرف

القسم وهي حرف الباء وحرفان الواو.

ق". فل)٣ مر إذا اتس سق * والق يل إذا و فق * وال م بالش   "فل أقس

صلة م و"ل"  م أى فأقس ما مؤكدا بمرة١٠٢أقس م قس  . أي فأقس

يه وما لفj ف  الفق بعد غروب الشمس. واليوم وما جع وضم إل

مل ضوءه مر إذا تكا م بالق من الناس والدوام والوام. وأقس ته   ظلم

ساطعا مضيئا صار بدرا  رين الذكور،١٠٣ونوره و من شرج الفس  . 

هي م و ثة أحرف القس ف هذه اليات ثل عن  حث  ستنتج البا  ا

حرف الباء وجرفان الواو.

هد ومشهود". أى)٤ ماء ذات البوج * واليوم الوعود * وشا   "والس

 وأقسم بالسماء البديعة ذات النازل الرفعة الت تترلا الكواكب أثناء

به عد ال  مة الذي و هو يوم القيا م باليوم الوعود و  سيها. وأقس

.٣٢٦٩  محمد عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص.١٠١
.٧٠٦٥  أبو عبد ال محمد بن أحمد النصاري القرطبي، مرجع سابق، ص.١٠٢
. ٥٣٨ م، ص.١٩٧٦، المجلد الثالث، بيروت : دار الفكر، صفوة التفاسير  محمد على الصابوني، ١٠٣
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هم يوم ين يشهدون على أم نبياء الذ مد وال م بح  اللئق. وأقس

ر ف أرض الش ين يتمعون  مم واللئق الذ يع ال مة وبم  القيا

ستنتج الباجث أن ف١٠٤للحساب  . من شرح الفسرين الذكور، ا

هذه اليات ثلثة واو القسم. 

ها قسمان، السماء : السماء، والطارق :)٥   "والسماء والطارق". في

كب ماء ذات الكوا م بالس ية تدل على أن القس جم -. هذه ال  الن

سبلهم، ليهتدوا ف ظلمات ت تطلع ليل لتضيء للناس   الساطعة، ال

هد سه، ويتع من ير به  كل  قد و كل إنسان  حر، على أن   الب والب

ستنتج من شرح الفسرين الذكور. ا من اللئكت البرار -.   أمره 

الباحث أن ف هذه الية حرفان القسم وها القسم.

م)٦ دع". أي : أقس جع * والرض ذات الص ماء ذات الر  "والس

 بالسماء ذات الطر الذي يرجع على العباد حكنا بعد حي. وأقسم

ها النبات والشجار ق فيخرج من دع وتنش ت تتص  بالرض ال

١٠٤
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نا الاء، يض علي ت تف ماء ال سبحانه وتعال بالس م   والزهار. أقس

وبالرض الت ترج لنا الثمار.
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الباب الرابع
الختتام

اللصة.١

 اعتمادا على عرض البيانات الذي سبق ذكره ف الباب الثالث من هإذا

البحث ووفق بأغرض الباحث، تعرض الباحث اللصة كما يلي:

ي)١ من القرآن الكر خر  ف الزء ال م الوجودة    أحرف القس

 حرفان، وها حروف الباء والواو. حرف القسم الواو اكثر من

 حرف القسم الباء وهي سبعة وثلثون حرف القسم الواو ثلثة

تملة على احرف ور الس ما الس م الباء. أ  احرف احرف القس

سورة هي  سورة و ف ثلث عشرة  م "الواو" موجودة   القس

 النازعات، والتكوير، والنشقاق، والبوج، والطارق، والفجر،

ي، والعديات، حى، والت يل، والض مس، وال  والبلد، والش

ير، والنشقاق، والبلد موجودة سورة التكو كن  ر، ول  والعص

فيها ايضا حرف القسم الباء.
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ما)٢ ي إ من القرآن الكر عم  ف الزء ال يه موجود  م عل   القس

يه الذكورالوجود ف إحدى ما مذوف. فالقسم عل  مذكور وإ

ير، النشقاق، البوج، سورة التكو هي  سورة و  عشرة 

ي، حى، والت يل، والض مس، وال  والطارق، والبلد، والش

ف يه الخظوف موجود  م عل ما القس ر، وا  والعاديات، والعص

م ما احوال القس جر. ا سورة النازعات والف ها  سورة  ي   اثنت

يب ها جلة خبية حسب ترت ف هذه الزء فكل يه الوجودة   عل

ية ما جلة جواب ية. أ سية منف ية ا هي جلة جواب قل و ثر ال أ  أك

ير، سورة التكو ها  سور من خس  من  تة موجودة  سية مثب  ا

ية ما ضو ية  ر، وجلة جواب يل والعاديات، والعص  والطارق، وال

سورة البوج، والبلد، ها  سور من بع  ف ار تة موجودة   مثب

ف تة موجودة  ية مثب ية مضارع ي. وجلة جواب مس، والت  والش

جر. وجلة سورة النازعات، النشقاق،و الف ها  سور من  ثلث 

 جوابية اسية منفية موجودة ف اثنتي سورة منها سورة الطارق

والفجر.
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القتراحات.٢

ت تتعلق بالة هي المور ال حث  سيعرضها البا ت  ما القتراحات ال  وأ

الباحث نفسه، فبذلك نرجو:

عن أحرف.١ فة  اعدا على يتاج إل معر نا ومس  وأن يكون معاو

القسم ف جزء عم.

 وأن يكون خبة وزيادة ف العلوم و العارف عن اللغة العربية وأدبا.٢

على الخص عن أحرف القسم ف جزء عم.

 ونرجو شعبة اللغة العربية أن يمع ويزيد الكتب عن اللغة و الدب.٣

على الخص عن أحرف القسم ف جزء عم.

يه ويعطوا.٤ حث أن ترحوا ف يع القارئ على هذا الب ا ج جو أيض  ونر

 النقد، والرشادات والتصويب للحصول إل أحسن الصول ولنيل

النجاح والكمال.
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