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 :القسم -6
 مستقل، كموضوع القسم موضوع منھا الحدیثة سیما وال النحو كتب بعض تورد -1
 واالستفھام، والشرط والذم، والمدح التعجب، كأسلوب األسالیب ضمن بعضھا یدخلھو

 ضمن ولكن كموضوع مستقل غیر القدیمة سیما وال بعضھا ویورده والنداء،
 والقسم الشرط اجتماع ذكر عند الشرط في منھا شيء فیرد أخرى موضوعات

 .جر حروف كلھا القسم حروف ألن الجر، حروف ذكر وعند منھما، ألي والجواب
 ترابط، من وبینھا بینھ لما الجر، حروف بعد منفردا موضوعا أذكره أن رأیت وقد

 .منفصل بشكل فیھ ما أھم وإلبراز
معنى القسم، والحاجة إلى القسم، وأركان القسم، :  یتعلق بموضوع القسم أمور منھا-2

 :وتوضیح ذلك فیما یلي
ھا تأكید ما یتحدث عنھ، أو بیان أھمیتھ، أو ھو اإلتیان بألفاظ من شأن:  معنى القسم-1

 ).فوربِّك َلنسأَلنَُّھْم أجمعین)  (واِهللا َلَیْنَتِصَرنَّ الحقُّ: (بیان عظمتھ مثل
 :یحتاج إلى القسم في حاالت منھا:  الحاجة إلى القسم-2
 إذا كان المخاطب منكرا أو كالمنكر لما یلقى علیھ من كالم فیؤتى بالقسم للرد على -1

زعم (ومثل )  ربُّنا یعلُم إنا إلیكم َلمرَسلون(إنكاره و لدحضھ كقول الرسل لمن كذبوھم 
 ).الذین كفروا أن لن ُیبعثوا قل بلى وربِّي َلُتْبَعُثنَّ ثم َلُتَنَبُؤنَّ بما عملتم

 إذا كان األمر المقسم علیھ مھما في حیاة الناس لیلتفتوا إلى أھمیتھ، ویأخذوه في  -2
والعصِر إن اإلنساَن لفي ُخسٍر إال الذین آمنوا (في أعمالھم وتصرفاتھم مثل االعتبار 

 ).وعملوا الصالحاِت
 إذا كان المقسم علیھ لھ من العظمة والقدر ما یدعو إلى بیان ذلك للناس عن طریق -3

لقرآٌن فال ُأقسُم بمواقِع النجوِم وإنھ َلَقَسٌم لو تعلمون َعظیُم إنھ (القسم المبین لعظمتھ مثل 
 ).كریٌم

 یجر الذي القسم وحرف علیھ والمقسم بھ المقسم – أركان ثالثة للقسم: القسم أركان -3
 :وتفصیالتھ أحوالھ منھا ولكل بھ المقسم

 كان إذا وذلك صفاتھ، من صفة أو وتعالى سبحانھ اهللا ھو بھ المقسم: بھ المقسم -1
 واِهللا، (مثل وذلك صفاتھ، أو تعالى اهللا بغیر یقسم أن یصح ال فإنھ المخلوق، ھو المقسم
 في وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن أثر مما وكان) شيٍء كلُّ بیِده والذي الكعبِة، وربِّ
 ) بیِده محمٍد نفُس والذي بیِده، نفسي والذي (القسم

) وعزتي وجاللي(فإذا كان المقسم ھو اهللا سبحانھ وتعالى فإنھ یقسم بذاتھ وبصفاتھ مثل 
حم والكتاِب ) (یس والقرآِن الحكیِم(ویقسم بالقرآن الكریم ) السماِء واألرِضفوربِّ (

ویقسم بأشیاء من ) ال أقسُم بیوِم القیامِة(ویقسم بیوم القیامة ) ق والقرآِن المجیِد) (المبیِن
مخلوقاتھ لھا بروز ظاھر في الكون، ولھا أثر في حیاة المخلوقات كالنجوم والشمس 

ضحى، والعصر والشفق والمالئكة والریاح والخیل والطور والتین واللیل والفجر وال
والنجِم إذا َھَوى، والشمِس وضحاھا، واللیِل إذا (والزیتون والبلد األمین ومن أمثلة ذلك 

یغشى، والفجِر ولیاٍل َعْشٍر، والصافاِت صفا، والذاریاِت ذروا، والمرسالِت ُعرفا، 
 )والعادیاِت َضبحا

 وذلك القسم جواب أیضا ویسمى وتقویتھ، تأكیده یراد الذي األمر وھ علیھ المقسم -2
 إنھ ھو علیھ فالمقسم) كریٍم رسوٍل لقوُل إنھ تبصرون وماال تبصرون بما أقسم فال (مثل
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 والمغارِب المشارِق بربِّ أقسُم فال (ومثل القسم جواب كذلك وھو كریم، رسول لقول
 متوافقا القسم جواب ویأتي القسم، جواب وھو لقادرون إنا علیھ فالمقسم) لقادرون إنا
 :التالي التفصیل بحسب المؤكدات من یناسب بما یؤكد أنھ في القسم مع
 إذا كان جواب القسم جملة اسمیة مثبتة فإنھ یجب توكیدھا بإن وحدھا، أو بإن والالم -1

 ).واِهللا إن الحقَّ واضٌح، واِهللا إن الحقَّ َلواضٌح(مثل
 على شخص یقسم كأن توكیدھا یمتنع فإنھ منفیة اسمیة جملة القسم بجوا كان إذا -2

 ).بصحیٍح ھذا ما واِهللا(فیقول شيء صحة عدم
 أو وحدھا، بقد توكیده یجب فإنھ مثبت ماض فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -3
 )عليٌّ استقام لقد واِهللا عليٌّ، استقام قد واِهللا(مثل الالم ومعھا بقد
 ما واِهللا (مثل توكیده یمتنع فإنھ منفي ماض فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -4

 ).الماِء ھذا من شربُت
 تسمى التي بالالم توكیده وجب مثبت مضارع فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -5
 وكان بفاصل، منھا یفصل ولم بالالم متصال كان إذا بالنون ذلك بعد ویؤكد القسم، الم
 من الفعل فصل فإن ،)البعِث بعَد للحساِب الناُس َلَیْخُرَجنَّ واِهللا (مثل.االستقبال على داال
 الحال على داال كان وإن ،)الحقُّ یظھُر لسوف واِهللا (مثل بالنون توكیده امتنع الالم
 ).المذاكرِة إلى اآلَن ألقوُم واِهللا (مثل بالنون توكیده كذلك امتنع

 بالنون أو بالالم توكیده امتنع منفي مضارع فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -6
 )الباطُل یدوُم ال واِهللا (مثل

 یحذف فإنھ جوابا یتطلب منھما وكل واحدة جملة في والشرط القسم اجتمع إذا :ملحوظة
 أكرْمھ) أكرْمھ واِهللا خالٌد یحضْر إن  (مثل األول بجواب ویكتفي منھما المتأخر جواب
 إن واِهللا (ومثل علیھ، الشرط جواب لداللة القسم جواب حذف وقد ط،الشر جواب
 جواب لداللة الشرط جواب حذف وقد القسم جواب ألكرمنھ) ُألْكِرَمنَّھ خالٌد یحضْر
 .الشرط موضوع في وتوضیحھ ذلك ذكر سبق وقد. علیھ القسم

 وھي جر حروف كلھا وھي القسم في استعمالھا ورد حروف للقسم :القسم حروف -3
 :حروف ثالثة

 ذكر یجوز وال بالقسم مختصة جر كحرف وھي القسم في ورودا أكثرھا وھي الواو -1
 یحذف وإنما واهللا، أقسم یقال فال ومجرور كجار بھ تتعلق الذي وھو معھا القسم فعل

 وجر قسم حرف ھي الواو إعراب في ویقال)  لواحٌد إلَھكم إن واِهللا (مثل وجوبا الفعل
 .اإلعراب من لھ محل ال
 وقد) األرِض في لنفسَد جئنا ما علمتم لقد تاِهللا (اهللا وبلفظ بالقسم مختصة وھي التاء -2

  الجر، حروف في ذلك ذكر سبق كما الرحمن، لفظ ومع الكعبة، رب لفظ مع وردت
 من لھ محل ال وقسم جر حرف وتعرب.كالواو معھا القسم فعل ذكر یجوز وال

 .اإلعراب
 المقسم تجر القسم مع ترد وعندما غیره وفي القسم في یرد جر حرف وھي الباء  -3
 )الحقَّ ألقوَلنَّ باِهللا ُأقسُم (مثل معھا إظھاره ویجوز الفعل ھو متعلق لھا ویكون بھ

 واعتبر) ألجتھَدنَّ اِهللا أیُمن (مثل في أیُمن كلمة الجر حروف من بعضھم عد :ملحوظة
 النون بحذف) اِهللا وأیُم (أو) اِهللا أیُم (ھو الجر فحر إن قال من ومنھم شاذا، قوال ذلك
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 حرف وتكون الحذف بعد وحدھا تبقى أیُمن كلمة من المیم إن قال من ومنھم أیُمن، من
 .ومكسورة ومفتوحة مضمومة الثالث بالحركات المیم وتنطق) اِهللا م (مثل جر
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 تطبیق
)1( 

 :حرفھ أي القسم وأداة علیھ والمقسم بھ المقسم استخرج قسم فیھا جمل یأتي فیما
 )لحق إنھ وربي إي قل ھو أحق ویستنبئونك (-1
   )جثیا جھنم حول لنحضرنھم ثم والشیاطین لنحشرنھم فوربك (-2
 )أعمالھم الشیطان لھم فزین قبلك من أمم إلى أرسلنا لقد تاهللا (-3
 )لیخرجن أمرتھم لئن أیمانھم جھد باهللا وأقسموا (-4
 )برحمة اهللا ینالھم ال قسمتمأ الذین أھؤالء (-5
 )منكم ھم وما لمنكم إنھم باهللا ویحلفون (-6
 )بھا لیؤمنن آیة جاءتھم لئن أیمانھم جھد باهللا وأقسموا (-7
 )لشتى سعیكم إن واألنثى الذكر خلق وما تجلى إذا والنھار یغشى إذا واللیل (-8
 )یرضوه أن أحق ورسولھ واهللا لیرضوكم لكم باهللا یحلفون (-9

 )بمجنون ربك بنعمة أنت ما یسطرون وما والقلم ن (-10
)2( 

 المؤكدات واذكر منھا، كال بین مؤكد غیر علیھ ومقسم مؤكد علیھ مقسم فیھا جمل یأتي فیما
 .المؤكد غیر في التأكید عدم وسبب المؤكد، في
 .كاھن بقول وال شاعر بقول ھو ما واهللا  -2 .العاقبة لوخیم الظلم إن واهللا  -1
 .یحاسب ثم حیا إنسان كل یخرج لسوف واهللا  -4  ).أصنامكم ألكیدن تاهللا  (-3
 ).حقا علیھ وعدا بلى یموت من اهللا یبعث ال أیمانھم جھد باهللا وأقسموا  (-5
 ).علینا اهللا آثرك لقد تاهللا قالوا  (-6

)3( 
 .عندك من جمل في والباء والتاء الواو الثالثة القسم حروف أورد

)4( 
 :یأتي ما أعرب

 )بمسبوقین نحن وما منھم خیرا نبدل أن على لقادرون إنا والمغارب المشارق برب أقسم فال(
 
 


