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أ

ملخص الرسالة
هدف الرسالة:

تهدف الرسالة إلى تحليل جملة القسم دراسة تحليلية ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري

آليات القرآن الكريم.
عينة الدراسة:
تشمل الدراسة سور الربع األول من المصحف الشريف ،وهي :سورة الفاتحة ،والبقرة،

وآل عمران ،والنساء ،والمائدة ،واألنعام.
منهج الدراسة:

االستنباطي ،في حصر جمل
ائي
المنهج
اعتمد الباحث في هذه الدراسة
َّ
التحليلي االستقر َّ
َّ
َ
القسم في السور التي شملتها الدراسة؛ لتحليلها ،ثم بيان أثرها على المعنى التفسيري في اآلية،

مع إبراز أركان جملة القسم الظاهرة أو َّ
المقدرة.
أهم النتائج:

الوثيق بين علوم اللغة العربية -وخاصة النحو واإلعراب،-
ط
 .1أظهرت الدراس ُة االرتبا َ
َ
الكبير في فهم مراد هللا سبحانه من خالل هذه
الدور
وبين التفسير التحليلي ،وبينت
َ
َ
المنهجية.

أثرها البالغ في إزاحة الغموض ،واللبس عن مفردات
 .2أكدت دراسة تحليل جمل القسم َ
صحيحا ،مع بيان أركان جملة القسم في السياق القرآني ،سواء
فهما
ً
اآليات ،وفهمها ً
أكانت ظاهرًة أم َّ
مقدرة.
 .3خلت سورة الفاتحة من أية جملة قسم ،وهذا يناسب طبيعة أهدافها ومقاصدها ،ويتناسب
مع كونها خبرية.
 .4اشتملت سور الدراسة على خمس وستين مسألة ،تضمنت ثالثًا وثمانين جملة قسم.
أهم التوصيات:
 .1أن تولي الجامعة عناية أكبر بمساق التفسير التحليلي؛ لدوره الكبير في فهم النص
ٍ
بعمق ووضوح.
القرآني

 .2أن يعتني طلبة العلم الشرعي بصورة عامة وطلبة التفسير بصورة خاصة بعلوم اللغة
العربية ،وعلى وجه التحديد النحو واإلعراب؛ لما له من ٍ
أثر في تحليل النص القرآني.

 .3أوصي زمالئي في الدراسة أن يأخذوا دورهم في إكمال هذه السلسلة؛ خدم ًة لكتاب هللا
ثم أمة اإلسالم.
سبحانه ،ومن َّ
ت

Abstract
Objective of the study:
This study aims at analyzing the oath sentences, and explaining its effect on the
interpretative meaning of the verses of the Holy Quran.
The study sample:
The study will cover the chapters of the first quarter of the Holy Quran: Surat AlFatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisaa, Al-Maaeda, and Al-Anaam.
Research methodology:
In this study, the researcher used the deductive, inductive analytical method for
limiting the sentences of oath in the Suras that were covered by the study, and to
analyze it, and then to explain its effect on the interpretative meaning in the verses,
while highlighting the explicit or implicit components of the oath sentence.
The most important findings of the study:
1. The study showed that there is a close relation between Arabic language sciences especially grammar and syntax - and analytical interpretation. It also demonstrated
the great role in understanding the intent of Allah Almighty through this
methodology.
2. The analysis of oath sentences confirmed that it has extreme impact in removing
ambiguity and confusion related to vocabulary of the verses, and understanding them
correctly. It also showed the elements of the interpretative clauses in the Quranic
context, whether it is explicit or implicit.
3. Surat Al-Fatihah is free of any oath sentence, which is appropriate to its being an
invocation.
4. The study suras included sixty-five issues, and eighty-three oath sentences.
The most important recommendations of the study:
1. The University should give more attention to the course of analytical
interpretation, for its great role in understanding the Quranic text in depth.
2. That the students of Islamic knowledge in general, and students of interpretation in
particular, need to be more interested in Arabic language sciences, in particular
grammar and syntax, because of its impact on the analysis of the Quranic text.
3. I recommend my colleagues in the study to take their role in completing this series
of study, for the service of the Book of Allah Almighty, and Muslim Nation.

ث

بســــــم هللا الرحـــــمن الرحــــــيم

(ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ)
[األنعام.]163-161:

(ﮓﮔﮕﮖ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮣﮤ ﮥ)
[الشعراء.]195-192:


ج

اإلهـــــــــــــــــداء

 إلى روح والدي ووالدتي ،عليهما رحمة ربي ،كما ربياني
صغير
ًا

 إلى الغالية شريكة عمري ،زوجتي ،حفظها هللا
 إلى من هم جزء مني ،أبنائي وبناتي ،حفظهم هللا.
 إلى كل من علمني ،وكل من له فضل علي ،حفظهم هللا
 إلى زمالء الدراسة ومشوار العلم ،حفظهم هللا

سائال المولى
أهدي هذا الجهد المتواضعً ،



أن يتقبله مني ،وأن يجعلني

عنده من المقبولين ،اللهم آمين.


ح

شــــكـــر وتــقــديـــــــــر
حمدا يوافي
حمدا كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانكً ،
الحمد هلل رب العالمينً ،

حمدا عدد خلقك ،ورضا نفسك ،وزنة عرشك ،ومداد كلماتك ،ال أحصي
نعمك ،ويكافئ مزيدكً ،
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،ال إله إال أنت ،سبحانك وحدك ال شريك لك ،وأصلي

وأسلم على أشرف الخلق محمد ،المبعوث رحمة للعالمين ،الرحمة المهداة ،والنعمة المسداة،
وعلى آل بيته األطهار ،وصحابته األخيار ،والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أبدأ شكري وتقديري واحترامي ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور /عبد السالم حمدان
شرفني باإلشراف على رسالتي هذه ،ولما بذله من جهد كبير وطيب ،ودعم معنوي
اللوح ،الذي َّ
لي ،حتى خرج هذا العمل المتواضع إلى نور الوجود ،فجزاه هللا عني خير جزاء.
مناقشين الكريمين:
كما وأتقدم بالشكر والعرفان ووافر االحترام لألستاذين ال َ
األستاذ الدكتور /رياض محمود قاسم
الدكتور /بسام رضوان عليان
تكرما بقبول مراجعة هذه الرسالة ،ومناقشتها؛ كي تخرج بأبهى حلة وأطيب زينة،
الذين َّ
فجزاهما ربي خير الجزاء.
والشكر موصول لجامعتي األصيلة ،الجامعة اإلسالمية بغزة  -فلسطين ،هذا الصرح
العلمي العريق ،وألساتذتها الفضالء  ،كما وأتقدم بالشكر الوفير وعظيم االمتنان لكل من َّ
قدم لي
العون والمساعدة والنصح واإلرشاد خالل رحلتي العلمية ،فجزاهم ربي خير الجزاء ،اللهم آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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ذ

بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل خالق اإلنسان ،معلمه البيان ،منزل كتابه بأبدع نظم وأفصح لسان ،حتى

فسل َم من مشابهة سائر
وقفت منبهرة عنده فصاحة الفصحاء ،وبالغة البلغاء ،وبراعة الشعراءَ ،
الكالم سالمة صفاته جل وعال من مشابهة صفات األنام ،قال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮘ ﮙﮚﮛﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮣﮤﮥ)[الشعراء.]195-192:
والصالة والسالم على من اصطفاه ربه لتلقي كالمه ،فكان خير َّ
مبلغ ومبلغ لهَّ ،
شنف
به أسماع المؤمنين ،وقرع به أفئدة المشركين ،ومن ضمن ما قرعت به أفئدتهم :أسلوب القسم
اضحا في الخطاب القرآني؛ لحكم بليغة ،وفوائد بديعة.
الذي نراه و ً

وال يخفى على كل ذي ٍ
لب ما لدراسة العربية وأساليبها من ٍ
بالغ في فهم كتاب هللا
أثر ٍ

وفرضا من
اجبا
ً
تبارك وتعالى ،وإظهار وجه اإلعجاز البالغي والبياني فيه ،حتى غدا تعلمها و ً
فروض الدين.

ولهذا جاءت دراستي خادم ًة لكتاب هللا تعالى ،مبين ًة وكاشف ًة عن معانيه ،من خالل
دراسة أسلوب من أساليب اللغة العربية ،أال وهو أسلوب القسم ،الذي كثر ذكره وتعددت
قسما
ًا
ظاهر ،وتارة
ًا
مواضعه ،فجاء تارة
مضمر دلت عليه الم القسم الواقعة في الجواب ،وتارًة ً
أحيانا يصرح
بالخالق ،وأخرى بالمخلوق ،وهناك أفعال تجري مجرى القسم وتعمل عمله ،و ً

أحيانا يحذف ،فجاءت الدراسة؛ للكشف عن هذا األسلوب الرباني البليغ وما يتعلق
بالجواب ،و ً
به ،وتعد هذه الدراسة دراس ًة تحليلي ًة تفسيري ًة ،وقد وسمتها بعنوان:

تحليل جملة القسم ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
"دراسة تطبيقية على الربع األول من القرآن"
آمين.

أسأله سبحانه أن يجعلها خالص ًة لوجهه ،مقبول ًة عنده ،نافع ًة لمتعلمي كتابه ،آمين

1

أوًال :أهمية الموضوع
تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة جوانب ،أبرزها:
 -1تنبع أهمية وشرف هذا العلم من شرف معلومه ،أال وهو كتاب هللا تبارك وتعالى.
جدا للكشف عن معاني
 -2صلته الوثيقة بقواعد اللغة والنحو ،الذي هو أداة ووسيلة مهمة ً
القرآن الزاخرة ،وعجائبه الوافرة.
 -3ما لهذا الموضوع من لطائف بالغية تظهر بين الحين واآلخر.
 -4الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية لجملة القسم يؤكد اشتمال القرآن على أصول علوم
العربية ،فهو الحكم عليها المقوم لها.
ثانيا :أسباب اختيار الموضوع
ً
الختيار هذا الموضوع عدة أسباب ،أذكر أهمها:
التالين لكتابه،
ذخر ألقى به ربي؛ ليكرمني بجعلي من أهله وخاصته،
 -1اتخاذ هذه الدراسة ًا
َ
المتدبرين لمعانيه.
 -2بيان مدى حاجة المسلمين لفهم وتدبر معاني القرآن الكريم ،وذلك من خ الل فهم أساليب
اللغة العربية.
 -3حصر مواضع جملة القسم وتحليلها يعين الباحثين على الوصول إليها ،والوقوف على

أركانها ،وأغراضها بيسر وسهولة.

 -4إظهار أثر أسلوب القسم في إثراء المعنى التفسيري.
 -5تزويد المكتبة اإلسالمية بدراسة تفسيرية لغوية متخصصة ،تبحث في جملة القسم من
الناحية التحليلية ،وأثرها على التفسير.
ثالثا  :أهداف الدراسة وغاياتها
لهذه الدراسة عدة أهداف ،أذكر منها:
 -1نيل األجر ،وابتغاء الفضل من ذي الفضل تبارك وتعالى.
 -2تزويد المكتبة اإلسالمية بدراسة تفسيرية لغوية تفتقر إليها.
 -3إظهار مدى اعتناء المسلمين بكتاب هللا تبارك وتعالى.
2

 -4إبراز وإظهار للوجه القرآني المعجز ،أال وهو الوجه البياني البالغي.
ال.
ال مفص ً
 -5الوقوف على أسلوب القسم وحكمه وأركانه ،وتحليل جملته تحلي ً
 -6مواصلة جهود العلماء السابقين في خدمة القرآن الكريم.
 -7فتح الباب أمام الباحثين للكتابة في هذا الموضوع ليشمل كل القرآن.
ابعا :الدراسات السابقة
ر ً
قديما وحدي ًثا ،فتعددت التصانيف التي تناولته،
القى أسلوب القسم
اهتماما لدى الباحثين ً
ً
والتي منها:
 -1التبيان في أقسام القرآن للعالمة ابن قيم الجوزية رحمه هللا ،تحدث في بداية الكتاب عن
أسلوب القسم وأركانه  ،ثم تناول عدة سور تشتمل على أسلوب القسم ،وقام بتفسيرها.

 -2أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بالغته وأغراضه  ،للدكتور سامي عطا حسن –
جامعة آل البيت – المملكة األردنية الهاشمية.
 -3آيات القسم في القرآن الكريم ،أطروحة ماجستير ألحمد كمال المهدي – جامعة األزهر
الشريف – جمهورية مصر العربية1388 ،ه – 1968م.
 -4أسلوب القسم في القرآن الكريم ،أطروحة ماجستير لعواطف يوسف الزبيدي (وهي في

النحو) -جامعة األزهر الشريف –جمهورية مصر العربية1393 ،ه – 1973م.

 -5القسم في القرآن الكريم ،أطروحة ماجستير لخالد سيفي –جامعة أم القرى– المملكة العربية
السعودية1403 ،ه – 1983م.
ٍ
معلومات عن الرسائل التي لم
وغيرها من الدراسات؛ لكن بحدود اطالعي وقراءتي

درس جمل َة القسم ،وتتبعها في الربع األول من القرآن دراس ًة
أتمكن من قراءتها ،لم أجد من َ
تحليلي ًة ،وما يتبعها من تفسير إجمالي.

أما هذه الدراسة؛ فقد جاءت لتحليل جملة القسم الظاهر والمضمر في األجزاء السبعة

األولى ونصف الجزء الثامن ،ثم بيان أثر جملة القسم على المعنى التفسيري ،ولئن تشابهت هذه
الدراسة مع غيرها في الموضوع العام ،إال أنها تختلف في الجوهر والمضمون؛ فهي بعيدة عن

الدراسة النحوية المحضة ،وكذا البالغية المحضة ،بل تجمع بين استقصاء آيات جملة القسم

الظاهرة والمضمرة ،وتحليلها تحليالً إعرابيًا كامالً ،ثم بيان أثرها على المعنى التفسيري.
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خامسا :حدود الدراسة
ً
تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:
 -1استقراء مواضع جملة القسم ( في الربع األول من القرآن الكريم).
 -2بيان أركان جملة القسم.
ابيا.
 -3تحليل جملة القسم إعر ً
 -4بيان أثر جملة القسم على المعنى التفسيري.
سادسا :منهجية الدراسة
ً
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي ،وذلك على النحو
اآلتي:
 .1القسم النظري:
وهو عبارة عن فصل تمهيدي ،أتحدث فيه عن معنى التفسير ،وبيان أنواعه ،ومدى ارتباطه
بعلوم اللغة العربية ،وعن معنى القسم ،وأركانه ،وأنواعه ،وأغراضه ،وأدواته ،واجتماع القسم مع
الشرط.
 .2القسم التطبيقي:
أ -استقراء مواضع جملة القسم فيها.
ابيا ،وتقدير المحذوف سواء تعلق ذلك بأداة
ب -إبراز أركان جملة القسم ،ثم تحليلها
ً
تحليال إعر ً
القسم وفعلها ،أو بجواب القسم.
ت -بيان أثر جملة القسم على المعنى التفسيري.
سابعا :إجراءات الدراسة
ً
 -1كتابة اآليات القرآنية مشكل ًة برواية حفص عن عاصم ،مع عزوها إلى سورها ،بذكر اسم

تخفيفا عن الحواشي.
السورة ورقم اآلية ،وهذا كله في متن الدراسة
ً

 -2عزو األحاديث إلى مصادرها األصلية ،ونقل حكم العلماء عليها ،عدا أحاديث الصحيحين.
 -3تحديد جملة القسم ،وبيان أركانها ،وإعرابها بشكل مفصل ،وتقدير المحذوف حيثما وجد.
 -4صياغة المعنى التفسيري مع االستعانة بكتب التفسير وعلوم القرآن ،وتوثيق ذلك حسب
األصول.
4

 -5توضيح معاني المفردات الغريبة الواردة في الدراسة.
 -6الترجمة لألعالم غير المشهورين.
 -7اتباع قواعد التوثيق في إثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل ،وترك التفصيل في
الفهارس التي جعلتها في نهاية الدراسة ،وقد ذكرت في الحاشية :اسم الكتاب ،ثم المؤلف ،ثم

الجزء والصفحة.
 -8إعداد الفهارس الالزمة ،وهي:
أ -فهرس الموضوعات.
ب -فهرس المصادر والمراجع.
ت -فهرس اآليات القرآنية.
ث -فهرس األحاديث النبوية.
ه -فهرس األعالم المترجم لهم.
ثامًنا :خطة الدراسة
تحقيًقا لألهداف السابقة؛ فقد اشتملت الخطة على مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة فصول،

وخاتمة ،وذلك على النحو اآلتي:
المقدمة :وتشتمل على:
أوًال :أهمية الموضوع.

ثانيا :أسباب اختيار الموضوع.
ً
ثال ًثا :أهداف الدراسة وغاياتها.

ابعا :الدراسات السابقة.
ر ً
خامسا :حدود الدراسة.
ً

سادسا :منهجية الدراسة.
ً
سابعا :إجراءات الدراسة.
ً
ثامًنا :خطة الدراسة
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القسم النظري للدراسة" :الفصل التمهيدي"
ويشتمل على مبحثين ،هما:
المبحث األول :بين يدي التفسير
وفيه مطلبان:
المطلب األول :معنى التفسير ،وأنواعه.
المطلب الثاني :ارتباط التفسير بعلوم اللغة العربية .
المبحث الثاني :القسم تعريفه ،وأنواعه ،وأركانه ،وأدواته ،وأغراضه ،واجتماع القسم مع
الشرط.
وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :تعريف القسم لغ ًة واصطالحًا
المطلب الثاني :أنواع القسم
المطلب الثالث :أركان جملة القسم
المطلب الرابع :أدوات القسم
المطلب الخامس :اجتماع القسم مع الشرط
المطلب السادس :أغراض أسلوب القسم
القسم التطبيقي للدراسة
وفيه خمسة فصول:
الفصل األول :تحليل جملة القسم في سورة البقرة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ويشتمل على:
أوًال :بين يدي السورة.
ثانيا :تحليل جملة القسم في سورة البقرة ،وبيان أثرها.
ً
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الفصل الثاني :تحليل جملة القسم في سورة آل عمران ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ويشتمل على:
أوًال :بين يدي السورة.

ثانيا :تحليل جملة القسم في سورة آل عمران ،وبيان أثرها.
ً
الفصل الثالث :تحليل جملة القسم في سورة النساء ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ويشتمل على:
أوًال :بين يدي السورة.

ثانيا :تحليل جملة القسم في سورة النساء ،وبيان أثرها.
ً
الفصل الرابع :تحليل جملة القسم في سورة المائدة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ويشتمل على:

أوًال :بين يدي السورة.

ثانيا :تحليل جملة القسم في سورة المائدة ،وبيان أثرها.
ً
الفصل الخامس :تحليل جملة القسم في سورة األنعام ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ويشتمل على:
أوًال :بين يدي السورة.

ثانيا :تحليل جملة القسم في سورة األنعام ،وبيان أثرها.
ً
توصل إليها الباحث.
الخاتمة :وتتضمن أهم النتائج وأهم التوصيات ،التي َّ
الفهارس:

وقد اشتملت على:

أوًال :فهرس الموضوعات (ويكون في بداية الرسالة).

ثانيا :فهرس المصادر والمراجع.
ً
ثال ًثا :فهرس اآليات القرآنية.

ابعا :فهرس األحاديث النبوية واآلثار.
ر ً
خامسا :فهرس األعالم المترجم لهم.
ً
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القسم النظري للدراسة
"الفصل التمهيدي"

المبحث األول
بين يدي التفسير
المطلب األول :معنى التفسير وأنواعه
أوًال :معنى التفسير لغ ًة
أصل التفسير في اللغة بيان الشيء وإيضاحه ،ومن ذلك الفسر ،يقال :فسرت الشيء
وفسرته ،أي :أبنته( ، )1والتفسير والتأويل بمعنى واحد ،وقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
َّ

َّ
المغطى ،وهو كشف المراد
الفسر :كشف
ﭖ ﭗ ﭘ)[الفرقان ،]33:أي :أحسن
ً
تفصيال ،و َ
عن اللفظ المشكل(.)2

وقال الراغب األصفهاني" :الفسر :إظهار المعنى المعقول ،...والتفسير في المبالغة

كالفسر"( ،)3وقال أبو البقاء الكفوي(" :)4التفسير  :االستبانة والكشف ،والعبارة عن الشيء بلفظ
أسهل وأيسر من لفظ األصل"(.)5
اصطالحا
ثانيا :معنى التفسير
ً
ً
يرى بعض العلماء" :أن التفسير ليس من العلوم التي ُيتكلف لها حد؛ ألنه ليس قواعد
أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية،
ويكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كالم هللا ،أو أنه المبين أللفاظ القرآن ومفهوماتها"( ،)6وقيل:
ُ
المَلكات الناشئة من مزاولة القواعد،
إ ن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية ،أو َ
( )1انظر :مقاييس اللغة -ابن فارس.504/4 -
( )2انظر :لسان العرب -ابن منظور .55/5 -
( )3مفردات ألفاظ القرآن الكريم.228/3 -
( )4أبو البقاء الكفوي ،هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،الملقب بأبي البقاءُ .يعد أبو البقاء من
قضاة المذهب الحنفي .ولد في مدينة َكَفه بالقرم .درس الفقه وعلوم اللغة العربية ،وضلع فيها .واستلم

اإلفتاء والقضاء في مدينته بعد موت أبيه .ثم استلم القضاء في القدس وفي بغداد .قام السلطان محمد

عاما ،ثم ُجلب بعدها إلى إسطنبول واستلم القضاء فيها ،وتوفي
خان بنفيه إلى مدينته كفه ،فأقام فيها ً 12
في إسطنبول عام  1093هـ.
( )5الكليات -ص.260

( )6التفسير والمفسرون -د .محمد حسين الذهبي.5/1 -

َّ
علوما أخرى ُيحتاج إليها في فهم القرآن ،كاللغة ،والصرف،
فيتكلف له التعريف ،فيذكر في ذلك
ً
والنحو ،والقراءات ،...وغير ذلك( ،)1وهذا الرأي هو الذي يرجحه الباحث ،وهذه بعض التعريفات
لمصطلح التفسير ،وذلك كما يلي:
عرفه أبو حيان ،بأنه" :علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ،ومدلوالتها،
 .1و َّ
وأحكامها اإلفرادية والتركيبية ،ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ،وتتمات لذلك"(.)2

عرفه اإلمام الزركشي ،بأنه" :علم نزول اآلية ،وسورتها ،وأقاصيصها ،واإلشارات النازلة
َّ .2
فيها ،ثم ترتيب مكيها ومدنيها ،ومحكمها ومتشابهها ،وناسخها ومنسوخها ،وخاصها وعامها ،

ومطلقها ومقيدها ،ومجملها ومفسرها"(.)3

عرفه علي الجرجاني ،بأنه" :توضيح معنى اآلية ،وشأنها ،وقصتها ،والسبب الذي نزلت
 .3و َّ
فيه ،بلفظ يدل عليه دالل ًة ظاهرًة"(.)4
وعرفه السيوطي ،بأنه" :علم يفهم به كتاب هللا المنزل على نبيه محمد  وبيان معانيه،
َّ .4
واستخراج أحكامه وحكمه"(.)5

وعرفه الدكتور صالح الخالدي ،بأنه" :بيان معناه ،وتوضيحه ،وإظهاره ،وإزالة إشكاله،
َّ .5
والكشف عن المراد منه"(.)6

وهذا التعريف األخير هو الذي ِ
يرجحه الباحث؛ ألنه ينسجم مع التعريف اللغوي من جهة،
ويجمع كل ما من شأنه شرح للمفردات والتراكيب القرآنية ،من جميع جهاتها ،ويمنع دخول غير
التفسير في التعريف.
ثال ًثا :أقسام أو وجوه التفسير
اعتنى العلماء -منذ زمن بعيد -بموضوع أقسام التفسير ،خاصة أنه يتعلق بتفسير

أول تقسيم للتفسير هو الذي ورد عن الصحابي الجليل
أشرف الكتب ،وهو القرآن الكريم ،ولعل َ
حبر هذه األمة ابن عباس رضي هللا عنهما؛ فقد ورد عنه أنه جعل التفسير أربعة أقسام؛ حيث
قال" :تفسير القرآن على أربعة وجوه :تفسير يعلمه العلماء ،وتفسير تعرفه العرب ،وتفسير ال
( )1انظر :التفسير والمفسرون ،د .محمد حسين الذهبي .5/1
( )2البحر المحيط في التفسير .26/1 -
( )3البرهان في علوم القرآن.148/2 -
( )4التعريفات -ص.87
( )5اإلتقان في علوم القرآن.147/2 -
( )6التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق -ص.14
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يعذر أحد بجهالته -يقول من الحالل والحرام ،-وتفسير ال يعلمه إال هللا ،ومن ادعى علمه فهو
كاذب"(.)1
قسم التفسير باعتبار المنهج أو الطريقة
وبعد ذلك ظهر اتجاه آخر في التقسيم ،حيث َّ

التي اعتمدها المفسر ،إما عن طريق الرواية ،أو عن طريق الرأي ،أي باعتبار مصدر التفسير،
فقسم التفسير إلى قسمين :التفسير بالرواية ،وهو ما يعرف بالتفسير بالمأثور ،و التفسير بالدراية
َّ

وهو ما يعرف بالتفسير بالرأي ،ثم أضيف منهج ثالث ،وهو المنهج اإلشاري  ،وبيان ذلك فيما
يأتي:
 .1التفسير بالمأثور:
وهو ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن ،أو بالسنة النبوية ،أو بكالم الصحابة رضي هللا عنهم،
مر التفسير بالمأثور بأربعة مراحل؛ حيث نشأ في عهد النبي ،
أو التابعين رحمهم هللا ،وقد َّ

وهي المرحلة األولى ،وقد أوضح رسول صلى هللا عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه التي أشكلت

وتفصيليا؛ ألن هللا 
فهما إجماليا
ً
على الصحابة رضي هللا عنهم ،حيث كان َ يف َهم القرآن ً
تكف ل بجمع القرآن في صدره وبيانه ،وتوضيحه وتفسيره له؛ لذلك كان  يفهم القرآن َّ
َّ
كل ه
بتفصيالته وإجماالته؛ َّ
ألن كالمه وحي يوحى؛ لقوله تعالى( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭦﭧﭨ)[النجم،]5-3:
وقد أوضح الرسول  ألفاظ القرآن ومعانيه ،التي أشكلت على الصحابة رضوان هللا عليهم،

بالقدر الذي يحتاجون إليه ،وقد ذكر الدكتور محمد حسين الذهبي " :أن الرسول َّ بين الكثير
من معاني القرآن ،ولم ُيبين كل معاني القرآن؛ ألن من القرآن ما استأثر هللا تعالى بعلمه ،ومنه
يعذر أحد في جهالته"(.)2
ما يعلمه العلماء ،ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ،ومنه ما ال ُ
ثم جاءت المرحلة الثانية ،وهي التفسير في عهد الصحابة رضي هللا عنهم؛ حيث اعتمدوا
في تفسيرهم للقرآن على أربعة مصادر ،وهي :الق رآن الكريم ،والسنة النبوية ،واالجتهاد وقوة

االستنباط ،وأهل الكتاب ،ويعد القرآن الكريم من أهم مصادر التفسير على اإلطالق؛ َّ
ألن خير
ما ُيَف َّسر القرآن بالقرآن ،ويعد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،ابن عم رسول هللا  ،وحبر
األمة من أشهر المفسرين من الصحابة رضي هللا عنهم.

( )1الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -السيوطي .462/3 -
( )2التفسير والمفسرون .8/2 -
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أما المرحلة الثالثة؛ فهي التفسير في عهد التابعين؛ حيث اشتركوا مع الصحابة رضي هللا
عنهم في أهم أسس ومصادر التفسير ،وإن اختلفوا في بعض األمور أألخرى ،فكان عندهم عدة
مدارس للتفسير.
ثم جاءت المرحلة الرابعة ،وهي التفسير في عهد التدوين ،وقد تطور التفسير فيها ،وقفز
خطو ٍ
ات إلى أن وصل إلى صورته التي نعرفها ،حين أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
بابا
الذي خشي على ضياع السنة بموت حفاظها؛ فأمر بتدوين الحديث الشريف ،وكان التفسير ً

من أبوابه ،ويعد تفسير اإلمام ابن جرير الطبري ،المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)،

ومن أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور (معالم التنزيل في تفسير القرآن) ألبي محمد الحسين بن

مسعود الفراء البغوي ،وكتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) البن عطية األندلسي،
وكتاب (تفسير القرآن العظيم) البن كثير الدمشقي ،و كتاب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور)
لجالل الدين السيوطي(.)1

 .2التفسير بالرأي:
ويسمى هذا النوع من التفسير بالدراية ،والمراد بالرأي هو االجتهاد ،وهو تفسير القرآن
باالجتهاد على أن يعرف المفسر كالم العرب ،واأللفاظ العربية ووجوه دالالتها ،باإلضافة إلى
معرفة أسباب النزول ،والناسخ والمنسوخ ،وغير ذلك من األمور التي يحتاج إليها المفسر.

واالجتهاد يجب أن يكون مبنيا على العلم والفقه؛ فقد قال اإلمام السيوطي رحمه هللا:
"التفسير بالرأي هو االجتهاد في تفسير القرآن الكريم وفق قواعد وشروط ،أهمها :معرفة كالم
العرب ومناحيهم في القرآن ،ومعرفة األلفاظ العربية ،والوقوف عل ى دالالتها ومقتضياتها ،والعلم

بأسباب النزول ،والناسخ والمنسوخ ،والحديث واألصول والفقه ،وأن يكون المفسر بع ًيدا عن
الهوى ونزعة التعصب"(.)2
إذن هذا النوع من التفسير هو الذي يعتمد فيه المفسر على االستنتاج العقلي لألحكام

والحكم من اآليات ،وترجيح المحتمالت ،وصاحب هذا التفسير يكون
موهوبا.
ً

( )1انظر :التفسير والمفسرون -الجزء األول -مراحل التفسير .8/2

( )2موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز ،ابن عطية وزاد المسير في علم التفسير -ابن الجوزي  -منصور بن
فضيل كافي -ص.254
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ٍ
مستند إلى ما
والتفسير باالجتهاد ينقسم إلى محمود و مذموم؛ فإن كان االجتهاد موفًقا أي

بعيدا عن الجهالة والضاللة؛ فالتفسير به محمود ،ومن المعروف أن هنالك
يجب االستناد إليهً ،
جائزا.
أمور يجب على المفسر بالرأي أن يستند إليها؛ حتى يكون تفسيره
ًا
محمودا ً
ً
وقد بين اإلمام بدر الدين الزركشي في ما ملخصه :أنه للناظر في القرآن لطلب التفسير
ركائز كثيرة ،أمهاتها أربعة:
األول :النقل عن النبي  ،وهذا هو الطراز األول؛ لكن يجب الحذر من الضعيف فيه
والموضوع؛ فإنه كثير.
الثاني :األخذ بقول الصحابي ،فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي محمد  كما قاله
الحاكم في تفسيره.
الثالث :األخذ بمطلق اللغةَّ ،
فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين.
الرابع :التفسير بالمقتضى من معنى الكالم ،والمقتضب من قوة الشرع(.)1
وأصحاب هذا التفسير يستمدون حجتهم من قول هللا تعالى( :ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ)[محمد.]24:
ومن كتب التفسير بالرأي الجائز (مفاتيح الغيب) لإلمام فخر الدين الرازي ،وكتاب (أنوار
التنزيل وأسرار التأويل) للقاضي البيضاوي ،وكتاب (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي،
وكتاب (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ألبي السعود ،وكتاب (روح المعاني في
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) لأللوسي ،وغيرها.
 .3التفسير اإلشاري:
وهو "تأويل القرآن بغير ظاهره؛ إلشارة فيه ،تظهر ألرباب السلوك والتصوف.)2("...
وقد اختلف أهل العلم في جواز هذا النوع -التفسير اإلشاري-؛ فمنهم من أجازه ،ومنهم من
( )3
قيودا لذلك ،منها :عدم مخالفته لظاهر
منعه  ،ومن أجازه منهم لم يجزه على إطالقه؛ بل وضع ً

( )1انظر :البرهان في علوم القرآن.156/2 -
( )2مناهل العرفان  -الزرقاني .78/2 -
( )3انظر :المصدر السابق نفسه -الصفحة نفسها.
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القرآن ،وأال يكون له معارض شرعي أو عقلي ،وأن يدل عليه دليل آخر ،وأال يكون سل ًما
هوى ،و َّأال يعتقد المفسر أنه هو الحق دون غيره.
للترويج لبدعة أو ً
ومن التقسيمات المعاصرة :تقسيم القرآن إلى تحليلي وموضوعي ،ومن أهل العلم من

قسم التفسير؛ فجعله رباعيا :تحليلي ،وموضوعي ،وإجمالي ،ومقارن(.)1
َّ
 .1التفسير اإلجمالي:

الشيءَ :ج َمعه َعن
إجماال ،قال ابن منظور " :وأَج َم َل
تعريفه لغةً :اإلجمال من أجمل يجمل
ً
َ
ٍ
ٍ
ال:
الجمَلةَ :ج َم َ
اع ُة ُكل َشيء ب َك َماله من الح َساب َو َغيرهُ ،يَق ُ
اب َك َذل َك ،و ُ
تَفرَقة؛ وأَج َم َل َل ُه الح َس َ
َّللا تَ َعاَلى( :ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ)[الفرقان.)2(]32:
أَج َمل ُت َل ُه
ال َّ ُ
الكالم؛ َق َ
َ
الحساب و َ
إجماال ،إذا جمعته عن تفرقة ،وأكثر ما يستعمل
و قال ابن دريد(" :)3وأجملت الشيء
ً

ذلك في الكالم الموجز ،يقال :أجمل فالن الجواب"(.)4

فنخلص إلى أن لفظ اإلجمالي نسبة إلى اإلجمال ،أو نسبة إلى الجملة ،وال منافاة؛ ألن
اإلجمال جمع الشيء عن تفرقة ،وكذلك الجملة فهي جمع لكلمات مفترقة أسند بعضها إلى
بعض مكونة جملة.
اصطالحا:
تعريفه
ً
أما المعنى االصطالحي للتفسير اإلجمالي :فهو التفسير الذي يقتصر فيه المفسر على

تفسير اآلية جملة واحدة ،وال يحللها أو يفك ألفاظها لفظة لفظة ،كما هو الشأن بالنسبة للتفسير
التحليلي(.)5
وقد عرفه الدكتور صالح الخالدي بقوله " :هو تفسير يقوم على االجمال وااليجاز

واالختصار ،حيث يقوم المفسر بتفسير القرآن كله ،لكن يقدم المعنى االجمالي لآليات بدون
( )1انظر :التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق  -د .صالح الخالدي  -ص.45
( )2لسان العرب .128/11-

( )3هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن ،األزدي اللغوي البصري إمام عصره
في اللغة واآلداب والشعر الفائق ،وتوفي يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين
وثلثمائة ببغداد ،رحمه هللا تعالى ،ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السالح

بالقرب من الشارع األعظم( .انظر :وفيات األعيان  -ابن خلكان.)328/4 -
( )4جمهرة اللغة (.)491/1
بناء على مطالعته.
( )5هذا التعريف من جهد الباحث ً
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توسع أو تفصيل ،أو تطويل في التحليل ،وبدون زيادة في المباحث التفصيلية في العقيدة أو
اللغة أو الفقه"(.)1
ومن المفسرين من استعمل لفظ "التفسير الجملي" ،ومنهم الشيخ أحمد مصطفى

المراغي؛ حيث قال في مقدمة تفسيره في بيان منهجه " :المعنى الجملي لآليات :أتبعنا ذلك
بذكر المعنى الجملي لهذه اآلية أو اآليات؛ ليتجلى للقارئ منها صورة مجملة ،حتى إذا جاء

التفسير وضح ذلك المجمل"( ،)2فكان يذكر اآلية أو اآليات ،ثم يشرح المفردات ،ثم يبين المعنى
الجملي لهذه اآلية أو اآليات قبل أن يشرع في اإليضاح والتفصيل؛ لكن الذي اشتهر هو

مصطلح التفسير اإلجمالي ،ومن التفاسير اإلجمالية (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للواحدي
النيسابوري ،و(التفسير الواضح) لمحمد محمود حجازي ،و(قبس من نور القرآن الكريم)
للصابوني ،و(تفسير الجاللين) للسيوطي ،و(صفوة البيان لمعاني القرآن) لحسنين مخلوف.
 -2التفسير التحليلي:
تعريفه لغةً:
مصدر حلل يحلل تحليال ،جاء في المعجم الوسيط" :حلل العقدة حلها ،والشيء رجعه

إلى عناصره ،والتحليل :تحليل الجملة بيان أجزائها ،ووظيفة ٍ
كل منها"(.)3
اصطالحا:
تعريفه
ً

يقول الدكتور مساعد الطيار" :التحليلي نسبة إلى التحليل ،والمراد تفكيك الكالم على

ٍ
معان وإعراب وأحكام وغيرها ،ثم االنتقال إلى ما
اآلية لفظة لفظ ًة ،والكالم على ما فيها من
بعدها وهكذا ،"...ويقول" :أي أن يعمد المفسر إلى تفسير اآليات حسب ترتيبها في السورة

ويذكر ما فيها من ٍ
معان وأقوال وإعراب وبالغة وأحكام وغيرها مما يعتني به المفسر"(.)4

فالتفسير التحليلي هو الذي يتتبع فيه المفسر آيات القرآن ،من أوله إلى آخره ،يقف عند

كل كلمة ولفظة ،فيفسرها ويقف عند كل آية؛ فيحللها من جميع الوجوه :فيذكر ما يتعلق
بالمعاني اللغوية والجوانب اإلعرابية ،ويبين معاني الجمل والتراكيب ،ويذكر ما ورد في أسباب
( )1التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق -د .صالح الخالدي -ص.31
( )2تفسير المراغي.16/1-

( )3إبراهيم مصطفى وآخرون.194/1-
( )4أرشيف ملتقى أهل التفسير -جواب الدكتور مساعد الطيار لسؤال حول التفسير التحليلي ما هو؟ ومتى
نشأته؟1:26 -2003/10/23 -...م.
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النزول وإن وردت آثار وأقوال عن السلف في تفسير اآلية ذكرها ،وقد ذكر الدكتور صالح
الخالدي في كتابه التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق أن التفسير التحليلي هو " :الذي
مفصال ،ويتحدث أثناء التحليل عن
موسعا
تحليال
يقف المفسر أمام كل آية ،ويقوم بتحليلها
ً
ً
ً
مختلف الموضوعات والمباحث والمسائل ،في العقيدة واللغة والنحو والبالغة ،وفي الروايات
واألخبار والقراءات ،وفي األحكام والتشريعات ،وفي الخالفيات والمناقشات واألدلة والبراهين"(.)1
والتفاسير من هذا النوع تنقسم إلى ثالثة أقسام :تفاسير متوسطة الحجم ،مثل (تفسير
الزمخشري ،وتفسير النسفي ،وتفسير البيضاوي) ،وهناك تفاسير مفصلة أكثر ،مثل (تفسير ابن
كثير ،وتف سير ابن عطية ،وتفسير أبي السعود) ،وهنالك نوع ثالث ،وهي تفاسير موسعة كبيرة

الحجم ،مثل (تفسير الطبري ،وتفسير الرازي ،وتفسير األلوسي ،والبقاعي ،وابن عاشور) ،ومن
أن هذه التفاسير َّ
المعروف َّ
كلها يجمع بينها أنها تفاسير تحليلية ،على اختالف مناهجها،
والمدارس التي ينتمي لها مفسروها.

 .3التفسير الموضوعي:
تعريفه لغةً:
ضع) َّ
الشي َء من َيده
(و َ َ
اسم مفعول من مادة وضع ،قال صاحب مختار الصحاح َ " :و َ
َّ
اءت َعَل ى
وعا) أَي ً
(مو ُ
َي َ
ض ً
ضاَ ،و ُه َو أ َ
ض ُع ُه َ
َح ُد ال َم َ
(موض ًعا) َو َ
(وض ًعا) َو َ
صادر التي َج َ
مفع ٍ
ول ،)2("....والموضوع :الشيء الذي وضع في مكان ما ،حسيا كان أو معنويا ،وفي المعجم:
َ ُ
الموضوع المادة التي يبني عليها المتكلم والكاتب كالمه( ،)3ويقول الدكتور مصطفى مسلم" :أن
المفسر يرتبط بمعنى معين ،وموضوع محدد من موضوعات القرآن ،ويبقى معه ،وال يتجاوزه إلى
غيره حتى يفرغ منه"(.)4
اصطالحا:
تعريفه
ً
وأما عند أهل التفسير ،فالتفسير الموضوعي هو" :علم يبحث في قضايا القرآن الكريم
المتحدة معنى أو غاية عن طريق جمع آياتها المتفرقة والنظر فيها على هيئة مخصوصة
وبشروط مخصوصة؛ لبيان معناها واستخراج عناصرها ،وربطها برباط جامع ،فأي موضوع
( )1التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق -ص.31
( )2الرازي  -ص.341

( )3انظر :إبراهيم مصطفى وآخرون.1040/2 -
( )4مباحث في التفسير الموضوعي -ص.15
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مستندا إلى التفسير التحليلي
جمع المفسر آياته من خالل القرآن وتتبعها ويفسرها بطريقة علمية،
ً
لها ،وجمع بحثه في رسالة أو كتاب أو مقال ،يرجع إليه من أراد معرفة موقف القرآن الحكيم من
موضوعيا ،وقد أورد الدكتور مصطفى مسلم خمسة تعريفات
تفسير
ًا
هذا الموضوع ،سمي تفسيره
ً
معاصرة لهذا المصطلح؛ لكنه مال إلى ترجيح التعريف الذي يقول " :التفسير الموضوعي هو
علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية ،من خالل سورة أو أكثر"(.)1
وقد أورد الدكتور عبد السالم اللوح تعر ًيفا يقول فيه" :إن التفسير الموضوعي :هو جمع
احدا  ،أو االقتصار على اآليات في السورة
احدا ،أو
اآليات التي تتناول
مصطلحا و ً
موضوعا و ً
ً
ً
تفسير يبرز وحدة الموضوع ،ويحقق مقاصد القرآن وأهدافه"(.)2
ًا
الواحدة ،ويفسر ذلك

ويقول الدكتور مساعد الطيار" :المراد بالموضوعي في اصطالح أهل التفسير إما موضوع
مثال  :األخالق من خالل سورة الحجرات ،أو األخالق
من خالل سورة ،و إما من خالل القرآنً ،
من خالل القرآن" ،ثم ميز بين البحث الداللي والبحث الموضوعي ،فقال" :وأما دراسة لفظة من

خالل القرآن ،فإ ن كانت دراستها من جهة الداللة والمعنى المراد بها في القرآن؛ فإنها ال تدخل
موضوعا ،فإنها انتقلت من البحث
في مسمى الموضوع ،وإن كان المراد دراستها من جهة كونها
ً
الداللي إلى البحث الموضوعي"( ،)3وقد َّ
مثل لذلك بكلمة "الهدى" ،إذا بحثنا عن هذه اللفظة في
القرآن الكريم وعن مشتقاتها ومعانيها بحسب السياق ،كان هذا بحثا دالليا ،أي أننا نبحث عن
داللة هذه الكلمة ،وهذا يدخل في "الوجوه والنظائر"؛ حيث ذكر أهله َّ
أن لهذه الكلمة سبعة عشر

وجها أو معنى ،أما إذا بحثنا عن كلمة "الهدى" في القرآن الكريم كموضوع ،فهذا هو الذي يدخل
ً
( )4
في التفسير الموضوعي .
ويعد ما يسمى بالتفسير الفردي اللبنة األساسية لهذا النوع من التفسير ،والمقصود
اصطالحا ،فعندما يشرع المفسر في جمع مفردة معينة
بالتفسير الفردي تفسير المفردات لغة و
ً
من القرآن وما يتعلق بمعانيها ،وورودها في القرآن الكريم ،وما إلى ذلك ،فإنه يكون بذلك قد
تكونت لديه النواة األولى واألساسية للبحث الموضوعي المتعلق بهذه الكلمة أو اللفظة(.)5
( )1مباحث في التفسير الموضوعي -ص.16

( )2مباحث في التفسير الموضوعي نظري ًة وتطبيًقا -د .عبد السالم حمدان اللوح ،ود .عبد الكريم الدهشان -ص.8
أنموذجا -
( )3أرشيف ملتقى أهل التفسير  -مشكلة المصطلحات في الدراسات القرآنية ...التفسير الموضوعي وإخوانه
ً

10:52 -2006/1/4م.

( )4انظر :المرجع السابق نفسه.
( )5انظر :المرجع السابق نفسه.
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ومن أهم المؤلفات في التفسير الموضوعي (مباحث في التفسير الموضوعي) للدكتور
مصطفى مسلم ،و(المدخل إلى التفسير الموضوعي) للدكتور عبد الستار السعيد ،و(البداية في
التفسير الموضوعي) للدكتور عبد الحي الفرماوي ،و(التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق)
للدكتور صالح الخالدي ،و(مباحث في التفسير الموضوعي نظرية وتطبيًقا) للدكتور عبد السالم
حمدان اللوح ،والدكتور عبد الكريم الدهشان.

 -4التفسير المقارن
تعريفه لغةً:

المقارن نسبة للفعل قارن مقارنة ،أي :وازن موازنة وأصله قرن ،وجاء في (تاج

العروس)" :قارن الشيء مقارنة وقرًانا :اقترن به وبصاحبه وقارنته قرًانا صاحبته"( ،)1واألصل
الربط بين شيئين ،نقول :قرن بين كذا وكذا إذا ربطهما ببعض ،والهدف الموازنة ال مجرد الربط،
فالمقارنة الموازنة.
اصطالحا:
تعريفه
ً

أما التفسير المقارن فيراد به في اصطالح أهل الفن" :جمع المفسر ألقوال المفسرين في

آية معينة أو سورة معينة ،ثم الموازنة بينها ،مع بيان الراجح عنده من هذه األقوال"( ،)2إذن فهو

تفسير يعتمد على جمع األقوال التفسيرية؛ إلخراج الراجح من المرجوح ،وهذا هو المفهوم الذي

اشتهر بين أهل العلم؛ لكن هناك من توسع فأدخل في التفسير المقارن :المقارنة والموازنة بين
القرآن وغيره من الكتب السماوية األخرى ،وفي كتاب مباحث في التفسير الموضوعي عرف

التفسير المقارن أنه عبارة عن " :إجراء مقارنة تفسيرية بين عدة مفسرين لمجموعة من اآليات أو
السور ،أو موضوع من الموضوعات القرآنية ،أو موضوع السورة الواحدة؛ لمعرفة الفروق العلمية

المتعلقة بمعاني اآليات الكريمة ،أو الفروق المنهجية وربما الفقهية والمذهبية ،ثم يعرض عمل

هؤالء المفسرين على منهج التحري والتحقيق الصحيح؛ ليعرف أحسن الطرق في تفسير اآليات،
وأحسن المعاني وأقربها إلى مراد هللا في النص القرآني الحكيم ،على أن تكون هذه المقارنة في

نفس االتجاه التفسيري"(.)3

( )1المرتضى الزبيدي.543/35 -

( )2مباحث في التفسير الموضوعي نظري ًة وتطبيًقا -د .عبدالسالم اللوح ود .عبد الكريم الدهشان -ص5

( )3المصدر السابق نفسه -الصفحة نفسها.
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المطلب الثاني :مكانة التفسير وارتباطه بعلوم اللغة العربية
أوًال :شرف التفسير
إن القرآن الكريم كتاب هللا وكالمه ،وال يدانيه كتاب من قريب أو بعيد ،وإن العلم الذي
يخدم هذا الكتاب هو أفضل العلوم وأجلها ،وخاصة علم التفسير وما يتعلق به ،وهو من أجل
وغرضا وحاجة إليه؛ ألن موضوعه
موضوعا
قدرا ،وهو أشرف العلوم
ً
ً
علوم الشريعة وأرفعها ً
كالم هللا تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ،ومعدن كل فضيلة؛ وألن الغرض منه هو االعتصام
بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية ،وإنما اشتدت الحاجة إليه؛ ألن كل كمال ديني

أو دنيوي ال بد وأن يكون موافًقا للشرع.

قال السيوطي رحمه هللا" :إن التفسير من أجل العلوم؛ ذلك ألن شرف العلم من شرف
المعلوم ،فشرف التفسير مقتبس من شرف القرآن الكريم؛ لتعلقه به مباشرة ،فهو من أشرف العلوم
من ناحية الموضوع الذي يتناوله ،والغرض الذي يهدف إليه ومن ناحية الحاجة إليه"(.)1
ثانيا :التفسير وشرف القرآن
ً
َّ
إن إضافة المصدر "التفسير" إلى القرآن يكسب هذا المصطلح "تفسير القرآن" معنى
ً
خاصا؛ حيث يتحقق فيه المعنى األصلي لمادة "فسر" ،مع تخصيص ذلك المعنى بالقرآن
الكريم ،ومما يبين شرف العالقة بين التفسير والقرآن هو التعريف االصطالحي للتفسير ،وندرك
ذلك من خالل نموذجين من التعاريف ،وهما:
 .1تعريف الزركشي ،وذلك بقوله " :التفسير هو علم يفهم به كتاب هللا ،المنزل على نبيه محمد
 ،وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه وحكمه"(.)2
 .2تعريف محمد الطاهر بن عاشور ،وقد عرف التفسير بقوله" :هو اسم للعلم الباحث عن بيان
معاني ألفاظ القرآن ،وما يستفاد منها ،باختصار أو بتوسع .)3("...

والخالصةَّ :
أن المقصود بتفسير القرآن الكريم :هو ذلك العلم الذي يعتني بفهم كالم هللا
"القرآن" ،وبيان معانيه ،والتعرف على أحكامه وحكمه ،وإزالة الغموض واإلشكال عن ألفاظه

( )1اإلتقان في علوم القرآن.175/2 -
( )2البرهان في علوم القرآن.13/1 -
( )3التحرير والتنوير.11/1 -
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وآياته  ،وبهذا ندرك مدى العالقة بين التفسير من جهة ،ومعرفة مراد هللا تعالى من كالمه من
جهة أخرى.

ثال ًثا :اللغة العربية وشرف القرآن
محمدا النبي العربي األمين  في جزيرة العرب ،وأنزل عليه القرآن
أرسل هللا  رسوله
ً

الكريم بلسان قومه ،اللسان العربي المبين ،قال تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ)[الشعراء ،]195-193:وقوله تعالى( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ)[يوسف ،]2:وقوله تعالى( :ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ) [ُفصَلت ،]3:وقد
خالدا ،فهو ٍ
بحق (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ًا
كتابا
باقيا ً
معجز ً
أنزله ً 

ﮠ)[ُفصَلت ،]42:فهو الجد ليس بالهزل ،فيه نبأ من قبلنا ،وخبر من بعدنا ،وفصل ما بيننا،
من حكم به عدل ،ومن تركه من جبار قصمه هللا ،ال ُي َمل ،وال يخلق على كثرة الرد ،وال تنقضي
عجائبه ،وال تنتهي كنوزه.

كثير من آيات القرآن بالسليقة العربية  ،واللسان
أقحاحا في لغتهم ،يفهمون ًا
وكان العرب
ً
العربي؛ ألنهم كانوا في الع صر الذهبي لنطق العربية من ناحية الفصاحة والبالغة في الشعر

ط َق بُل َغة َّ
الضاد؛ ألنه أوتي جوامع الكلم.
خير َمن َن َ
والنثر واألدب ،وإن رسولنا الكريم ُ 

مما سبق يظهر لنا مدى خدمة اللغة واالنتفاع بها في تفسير كتاب هللا تعالى ،ويمكننا

مساعدا ،ووسيل ًة فاعلة لفهم مراد هللا
وعامال
عونا،
ً
أن نرجع إلى قواعد اللغة العربية؛ لتكون ً
ً
تعالى من كالمه ،الذي ال تنتهي معانيه على مر العصور واألجيال ،وترى الباحثة نجاح محمد
أبو دية" :أن التفسير من العلوم التي ال يت َّ
كلف له حد؛ فكالم المولى  ال تفنى عجائبه ،وال
يخلق مع كثرة الرد ،وال يمكن أن يكون له حد ،فقد يظهر لهذا ما ال يظ هر لذاك ،وقد تظهر

مع ٍ
مع مرور األجيال والعصور ،واختالف الثقافات واألماكن والقدرات البشرية ،وهذا ما
ان جديدة َ
ضم ن كتابه معاني تتناسب مع كل عصر وجيل
يؤكد صالحيته إلى يوم القيامة ،فسبحان من َّ
إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها ،ولعل هذا هو السر في عدم ثبات حد دائم لعلم متجدد

المعاني"(.)1

( )1المد الالزم الكلمي وأثره على المعنى التفسيري -رسالة ماجستير  -إعداد نجاح محمد أبو دية -إشراف
األستاذ الدكتور عبد السالم حمدان اللوح  -ص.18
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فضال
ويقول الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل" :إن القرآن الكريم وقراءاته أصل العربية،
ً

عن كونه قرًآنا عربيا غير ذي عوج ،وأن خوف علماء اللغة على القرآن من أن يمسه تحريف
كان من أهم األسباب التي حفزتهم على وضع قواعد اللغة العربية"( ،)1وليس أدل على ذلك من

الحادثة التي رواها ابن األنباري( ،)2حيث يقول" :قدم أعرابي في خالفة أمير المؤمنين عمر بن
شيئا مما أنزل هللا على محمد  ،فأقرأه رجل سورة براءة ،فقال:
الخطاب  ،فقال :من يقرئني ً
(أن هللا بري ٌء من المشركين ورسولِه) ،بالجر ،فقال األعرابيَ :أوَقد برئ هللاُ من رسوله؟! إن

يكن هللا برئ من رسوله فأنا أب أر منه! فبلغ عمر  مقالة األعرابي ،فدعاه فقال :يا أعرابي،
أتب أر من رسول هللا! فقال :يا أمير المؤمنين ،إني قدمت المدينة ،وال علم لي بالقرآن ،فسألت من

برئ
يقرئني ،فأقرأني هذا سورة براءة ،فقال( :أن هللا بري ٌء من المشركين ورسولِه) ،فقلتَ :أوَقد َ
هللاُ تعالى من رسوله؟! إن يكن برئ من رسوله ،فأنا أب أر منه ،فقال له عمر  :ليس هكذا يا
أعرابي ،فقال :كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)[التوبة،]3:

آن إال عالم
فقال األعرابي :وأنا وهللا ،أب أر ممن برئ هللاُ ورسولُه منه ،فأمر عمر  أال يقرئ القر َ
باللغة ،وأمر أبا األسود( )3أن يضع النحو"( ،)4فقد كان الحافز على التفكير في تقعيد القواعد،
ووضع أصول علم اللغة العربية هو أخطاء في قراءة القرآن الكريم بلغت آذان أولي األمر من
المسلمين في ذلك الوقت ،فتنادوا لتدارك األمر.
ابعا :عالقة التفسير التحليلي باإلعراب
ر ً
ومما اخت صت به اللغة العربية علم اإلعراب؛ لذل ك كانت الحاجة ملحة لعلم اإلعراب؛
ليصح فهم المراد من الخطاب ،فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب؛ لذلك من أراد أن يتصدى

للتفسير عليه أن يكون
عالما باللغة العربية على اختالف فنونها؛ َّ
ألن سائر العلوم الشرعية
ً
( )1مدخل في علم القراءات -ص.99

( )2هو اإلمام المقرئ النحوي أبو بكر ،محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ،المشهور بابن األنباري ،ولد سنة
(271ه ـ) ،وله تصانيف كثيرة في علوم القرآن ،وغريب الحديث ،والمشكل ،والوقف واالبتداء ،والرد على من
خالف مصحف العامة ،وتوفي سنة (328هـ)( .انظر :وفيات األعيان -ابن خلكان)341/4 -

( )3هو اإلمام الفقيه الشاعر المحدث النحوي أبو األسود ،ولد سنة ست عشرة قبل الهجرة ،وهو أول من وضع
علم النحو ،ولقبه (ملك النحو) ،وَّاله علي بن أبي طالب  إمارة البصرة في خالفته ،وشهد معه موقعتي
صفين ،والجمل ،ومحاربة الخوارج ،توفي سنة (69هـ) من الهجرة( .انظر :سير أعالم النبالء  -الذهبي -
)86 -84/4
( )4نزهة األلباء في طبقات األدباء -ص.20 ،19
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مبنية على فهم العربية بكل علومها ،ويمكننا فهم العالقة بين التفسير التحليلي واإلعراب من
خالل نقطتين رئيستين:
طا للمفسر ،من أهمها :أن يكون
متبحر فيها؛
ًا
عالما باللغة العربية،
 .1وضع العلماء شرو ً
ً
ليتمكن من شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها ،وأن يكون
عالما بالنحو واإلعراب؛ ألن
ً

معنى الكالم يتغير ويختلف باختالف اإلعراب ،ومن ال يعرف وجوه اللغة ،فال يجوز أن

يفسر إال بمقدار ما سمع.
 .2أن التفسير التحليلي منهج من مناهج علم التفسير ،إلى جانب التفسير الموضوعي،

والتفسير اإلجمالي  ،والتفسير المقارن؛ فالتفسير التحليلي هو ا لتزام المفسر تسلسل النظام
القرآني والسير معه سورة سورة ،وآية آية ،فهو ينصب على معرفة داللة الكلمة اللغوية
وداللتها الشرعية ،والتعرف على الربط بين الكلمات في الجملة ،وبين الجمل في اآلية،

وبين اآليات في السورة ،والتعرف على وجوه اإلعراب ودورها في األساليب البيانية

وإعجاز القرآن ،من هنا يتضح جليا أن التفسير التحليلي قائم على الدقة والعمق في
وخصوصا اللغوية والبالغية(.)1
استعمال العلوم ،التي يحتاج إليها المفسر،
ً

يتبين مما سبق َّ
أن عالقة وثيقة تربط بين التفسير التحليلي واإلعراب ،وقد ذهب اإلمام
مجاهد رحمه هللا

( )2

إلى تحريم الكالم في كتاب هللا بغير علم باللغة العربية ،فقال " :ال يحل

عالما بلغات العرب"(.)3
ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا لم يكن ً

( )1انظر :اإلحكام في أصول األحكام -اآلمدي ،111/1 -المستصفى -الغزالي -ص ،57القواعد والفوائد األصولية -

عالء الدين الحنبلي -ص ،130الموافقات -الشاطبي -ج 53/و ،198التيسير في أصول واتجاهات التفسير -عماد علي

عبد السميع  -ص ،31الموسوعة القرآنية المتخصصة -مجموعة من العلماء واألساتذة المتخصصين -ص،278 -252

اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي ،212/4 -اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر -الرومي ،682/3 -مباحث في

التفسير الموضوعي -مصطفى مسلم -ص ،52علوم القرآن الكريم -نور الدين الحلبي -ص ،96تحليل جملة الشرط

وبيان أثرها على المعنى التفسيري -إعداد محمد عبد الحميد قفة= =-إشراف األستاذ الدكتور عبد السالم حمدان اللوح -

ص.25-23

( )2هو شيخ القراء والمفسرين في مكة اإلمام أبو الحجاج ،مجاهد بن جبر ،روى عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،وعنه أخذ القرآن
والتفسير ،كان أحد أوعية العلم ،وقال قتادة :أعلم من بقي بالتفاسير مجاهد ،توفي سنة ثالث ومائة من الهجرة ،وله ثالث وثمانون

سنة( .انظر :سير أعالم النبالء -الذهبي)457-449/4 -

( )3البرهان في علوم القرآن -الزركشي.292/1 -

22

و َّ
إن المتتبع لكتب التفسير يلحظ عناية عدد من المفسرين بالنحو واإلعراب في تفاسيرهم ،بل

عددا من كتب التفسير غلب عليها الجانب اللغوي النحوي ،والتي من أبرزها:
إن ً

 .1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن
عبد الدائم ،المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى 756 :ه).

 .2إعراب القرآن العظيم ،زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو
يحيى السنيكي (المتوفى 926 :ه).
 .3إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين بن أحمد مصطفى الدرويش (المتوفى 1403 :ه).
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المبحث الثاني
القسم :تعريفه ،وأنواعه ،وأركانه ،وأدواته ،وأغراضه
المطلب األول :تعريف القسم لغ ًة واصطالحاً
القسم واحد من أساليب التوكيدُ ،عرف وشاع عند العرب ،فاستعملوه في كل ما تدعو
الحاجة إلى توثيقه ،وتحقيقه من األخبار ،والوعود والعهود والمواثيق ،وغير ذلك مما يستلزم

توكيد األمر فيما يكون من شؤون األفراد والجماعات.

ولهذا الضرب من التوكيد مصطلحات شاع استعمالها ،مثل :القسم أو األقسام ،والحلف
واليمين والشهادة وغيرها.
شيوعا ،وهي :القسم ،والحلف ،واليمين.
وسأكتفي بالتعرض إلى أكثر هذه المصطلحات
ً
أوًال :تعريف القسم لغة
القس م
أصل القسم في اللغة شيئان ،أحدهما :التجزئة والتفريق ،واآلخر :الحلف واليمين ،و َ

–بفتح القاف والسين – يجمع على أقسام ،واقتسم :تحالف( ،)1ومنه قوله تعالى( :ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ)[الحجر ، ]90:وهم الذين تقاسموا وتحالفوا على الكيد للرسول  ،وقيل :هم الذين
جعلوا القرآن عضين ،آمنوا ببعضه ،وكفروا ببعضه اآلخر( ،)2وتقاسم :تحالف ،ومنه قوله
تعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ)[النمل ، ]49:فهي بمعنى التحالف ،أو طلب بعضهم القسم من
امة :اليمين ،ويقصد بها الجماعة يقسمون
بعض ،واستقسمه باهلل :طلب منه أن يقسم به ،و َ
الق َس َ
على حقهم ويأخذونه ،يقول الراغب" :إن القسم بمعنى اليمين ،أصله من القسامة ،وهي أيمان
تقسم على أولياء القتيل ،إذا َّادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ،ومعهم دليل دون البينة،

اسما لكل حلف ،فكأنه -أي :القسم ،-كان في
فيحلفون خمسين ً
يمينا تقسم عليهم ،ثم صار ً
األصل تقسيم أيمان  ،ثم صار يستعمل في نفس الحلف واأليمان"( ،)3والعالقة بين هذ ه
االشتقاقات ،وبين المعنيين الرئيسين للقسم وثيقة الصلة ،قوية الرباط" ،فما جعل القسم إال

( )1انظر :لسان العرب -ابن منظور  ،157/1 -القاموس المحيط -الفيروز آبادي -ص.1149
( )2انظر :روح المعاني -األلوسي.323/7 -
( )3مفردات ألفاظ القرآن  -ص.670
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للتفريق بين الحق والباطل ،وما التجئ إليه إال لتحديد األنصباء ،وتوزيع الحظوظ ،والفصل بين
الخصومات"(.)1
ومن مقاربة القسم (اليمين):
واليمين من مادة (ي ،م ،ن) :بزيادة ياء قبل الحرف األخير :يمين على وزن فعيل ،لها

عدة معان ،منها :يمين اإلنسان ،والقوة ،والقدرة ،والمنزلة ،والدين ،ومن معانيها :الحلف والقسم،
وهو المعنى الذي نحن بصدده في هذه الدراسة.
واليمين مأخوذ من أن المتحالفين ،والمتعاهدين ،قد يضع كل منهما يمينه في يمين
يمينا ،قال تعالى( :ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼ)
اآلخر ،فصار الحلف يسمى ً
[المائدة.]89:
جاء في (مختار الصحاح) َّ
أن "اليمين :القسم ،والجمع :أيمن ،وأيمان ،وقيل :إنما

سميت بذلك؛ ألنهم كانوا إذا تحالفوا ،ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه"( ،)2وجاء

في كتاب (أيمان العرب في الجاهلية)" :وأصل اليمين أنهم كانوا إذا تحالفوا وتعاقدوا تصافقوا
يمينا على هذا
بأيمانهم ،ولذلك قيل :أعطاه صفقة يمينه على هذا األمر ،ثم سموا الحلف ً
ويمينا فاجرة"(.)3
يمينا برة،
ً
المعنى ،و َّأنثوا اليمين على تأنيث اليد ،فقالوا :حلف ً
ومن مقاربة القسم (الحلف):
والحلف من مادة (ح ،ل ،ف) :ال تخرج هذه المادة عن معنيين رئيسين ،هما :القسم،
الحلف والحلف –بفتح الحاء وكسرها– لغتان في القسم ،فالحلف -بكسر الحاء– :العهد
والعهد ،و َ
يكون بين القوم ،وقد حالفه :أي عاهده ،وتحالف القوم :تعاهدوا ،ويكون بمعنى آخى ،وعليه ما
جاء حديث أنس بن مالك  ،في قوله( :حاَلف رسول ه ِ
َّللا َ ب ْي َن اْلم َه ِ
ين َو ْاألَ ْن َص ِار ِفي
اج ِر َ
َ َ َُ ُ
ُ
ِ
ف ِفي ِْ
الَ :حاَل َف
ال الهن ِب ُّي َ" :ال ِحْل َ
اإل ْس َالمِ"َ ،فأَ َع َاد َها أََن ٌ
يل َل ُه :أََل ْي َ
سَ ،فَق َ
س َق ْد َق َ
َد ِارَناَ ،فق َ
رسول ه ِ
َّللا ِ في َد ِارَنا َب ْي َن اْلم َه ِ
ف:
اءَ :حاَل َ
ال ُس ْفَي ُ
اج ِر َ
انَ :ف هسَرْت ُه اْل ُعَل َم ُ
ين َو ْاألَ ْن َص ِارَ ،ق َ
َُ ُ
ُ

( )1انظر :أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط  -علي عون -ص ،31الكشف والبيان في علوم القرآن -د.
سمير شيلوة  -ص.281

( )2الرازي  -ص.745

( )3أبو إسحاق النجيرمي  -ص.34
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( )1
الحلف –بفتح الحاء :-اليمين ،قال تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)[القلم ،]10:وقال
َ
آخى)  ،و َ
ينَ ،ف أرَى َغيرها َخي ار ِم ْنهاَ ،فْليأ ِْتها ،وْلي َك ِفر عن ي ِم ِ
ِ
ين ِه)(.)2
الرسول َ ( :م ْن َحَل َ
َ َ َ ُ ْ َْ َ
َْ َ ًْ َ
ف َعَلى َيم ٍ َ

"ومشتقات هذه المادة ال تكاد تخرج عن معنى القسم واليمين ،وإن خرجت فإلى ما يترتب

ٍ
معان متصلة به"( ،)3ومع
عليه من محالفة ومعاهدة والتزام ،فهي أصل في القسم ،تفرعت عنه

أن كتب المعاجم ترى َّ
احدا من غير فرق،
أن (الحلف والقسم) لفظان متقاربان يؤديان معنى و ً
أو تمييز بينهما ،وتفسر أحدهما باآلخر ،ولكن حين نستقرئ استعمال الكلمتين ،وأصل

اشتقاقهما؛ لنتعرف على الفرق بينهما ،نجد أن العرب يقولون" :حلفة فاجر ،وأحلوفة كاذبة"(،)4

ولم يرد مثل هذا مع القسم .فالحلف يدور حول االحتمال والشك والتردد ،وبهذا يكون الحالف

كثير؛ ألنه حلف على الظن ،وليس عن يقين.
معرضا للحنث ًا
غالبا
ً
ً
المقسم عند عقد اليمين،
وباستقراء البيان القرآني في استعمال القسم ،نجد أنه يعد بحال ُ
فيخص القسم بمن كان صاد ًقا عند عقده لليمين ،حتى ولو خالف ذلك الحق ،وجانب الصدق
في واقع األمر ،وإنما كان ذلك هو اعتقاده الجازم ،ونظرته المخلصة في نظر نفسه ،أو على
األقل إيهام المقسم له بذلك ،ومن هنا يمكن أن نفهم إشارة القرآن الكريم المتكررة إلى الجهد
المبذول عند عقد القسم من قبل بعض الكفار ،والمشركين ،مما يوحي بصدقهم وإخالصهم في

اعتقادهم ،وإن لم يكن هو الحق ،فقد ذكر هللا  إقسامهم باهلل جهد أيمانهم في خمسة
مواضع()5؛ ليوحي اجتهادهم غاية الجهد في هذه األيمان بصدقهم فيها ،وإن تبين فيما بعد أن
األمر بخالف ذلك ،ومن هنا نرى أن القسم يرد عاما من هللا  ،وعلى لسان المسلمين،

بار ،وإن لم يكن
وغالبا ما يكون صاد ًقا ا
والمنافقين ،والكفار ،ويكون في آيات مكية ومدنية،
ً
كذلك في واقع األمر ،فعلى األقل في نظر المقسم ،وحسب اعتقاده عند عقد اليمين ،تقول بنت
َّ
صَّلى هللاُ َعَليه َو َسَّل َم
النبي َ
النبي َّ
من َم َشاهد َّ
هللا
صلى ُ
َ

( )1أخرجه البخاري في صحيحه  -كتاب االعتصام بالكتاب والسنة -باب َما َذ َك َر
َّ
ان ب َها
َو َح َّ
المد َينةَُ ،و َما َك َ
ض َعَلى اتَفاق أَهل العلمَ ،و َما أَج َم َع َعَليه َ
الح َرَمان َمكةَُ ،و َ
َّ
صَّلى َّ
صَّلى هللاُ َعَليه َو َسَّل َم َوالمنَبر َوالَقبر–  ،105/9حديث رقم
الم َهاجر َ
النبي َ
صارَ ،و ُم َ
ينَ ،واألَن َ
َعَليه َو َسل َم َو ُ
(.)7340
خير منها ،أن
يمينا فرأى غيرها ًا
( )2أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه -كتاب األيمان -باب ندب من حلف ً
يأتي الذي هو خير ،ويكفر عن يمينه -1271/3 -حديث رقم (.)1650
( )3أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط  -علي عون -ص.37 ،36
( )4أساس البالغة -الزمخشري -ص.192

( )5انظر اآليات في :سورة المائدة  ،53:سورة األنعام ،109:سورة النحل  ، 38:سورة النور ،53 :سورة
فاطر .42:
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الشاطئ في تفسير سورة البلد " :فقد يبدو من السهل أن نفسر (أقسم) بلفظ (أحلف) ،وليس في
استعمال العرب لهما ما يمنع من تفسير أحدهما باآلخر؛ لكن استقراء الكلمتين في القرآن يمنع

هذا الترادف ،"...إلى أن تقول" :وأمام هذا االستعمال القرآني ،ال يهون أن نفسر القسم بالحلف،
وصنيع القرآن فيهما يلفت إلى فرق دقيق بين اللفظين المقول بترادفهما ،فرق يؤيده فقه العربية،

فاختالف مادتي اللفظين يؤذن باختالف مدلول كل منهما وبين حلف وحنث من القرب ما ليس

بين حلف وأقسم ،مما يبعد أن يكونا سواء"( ،)1وهذا فرق كبير واضح ،يكفي لنفي ترادف
الكلمتين(.)2
ثانيا :تعريف القسم اصطالحـًا
ً
القسم في االصطالح هو" :ربط النفس باالمتناع عن شيء ،أو اإلقدام عليه ،بمعنى

اعتقادا"( ،)3ويمكن أن نقول بعبارة أبسط أنه توكيد أمر المحلوف
معظم عند الحلف حقيقة أو
ً
عليه بذكر اسم هللا تعالى ،أو صفة من صفاته.

بها
و َّ
فصل صاحب المخصص أركان القسم ،بقوله" :اعَلم أَن الَق َسم ُه َو َيمينُ ،يقسم َ
بها جمَلة أُخ َرى،
بها َشيًئا ُيخبر َع ُ
يجاب أَو جحدَ ،و ُه َو جمَلة ُي َؤكد َ
نه من إ َ
ال َحالف؛ ليؤكد َ
َّ
القسمَ ،واالسم َّالذي يدخل َعَليه حرف
المق َسم َعَليهَ ،وال ُجمَلة المؤكدة ه َي َ
فالجملة المؤكدة ه َي ُ
اهلل أَن ز ًيدا َقائم ،فقولك :إ َّن ز ًيدا َقائم هي ال ُجمَلة
المق َسم به ،مثَال َذلك :أحلف ب َّ
القسم ُه َو ُ
َ
َ
َّ
َّ
قسم به اسم هللا
المقسم َعَلي َها ،وقولك :أحلف ب َّ
الم َ
القسم الذي وكدت به أَن ز ًيدا َقائم ،و ُ
اهلل ُه َو َ
ُ

قسم به"( ،)4وفي تهذيب اللغة:
الم َ
قسم به َف ُه َو ُ
الم َ
قسم لتعظيم ُ
َ ،وَك َذل َك كل اسم ذكر في َ
"والقسم :اليمين"( ،)5أي :أنه ال فرق بينهما ،وقد عرف الجرجاني مصطلح اليمين ،فقال" :تقوية
أحد طرفي الخبر بذكر هللا تعالى أو التعليق؛ فإن اليمين بغير هللا ذكر الشرط والجزاء ،حتى لو

حلف أن ال يحلف"(.)6

( )1التفسير البياني للقرآن الكريم.167 ،166/1 -

( )2انظر :الفروق اللغوية  -محمد عبد الرحمن الشايع -ص ، 243 -238خصوصية المعنى أللفاظ القرآن
الكريم -محمود سليم  -ص.120 - 115
( )3تأمالت قرآنية -بحث منهجي في علوم القرآن الكريم -موسى إبراهيم اإلبراهيم -ص.169
( )4ابن سيده.171/4 -

( )5األزهري الهروي .139/8 -
( )6التعريفات.259/1 -
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المطلب الثاني :أنواع القسم في القرآن الكريم
أوًال :أنواع القسم من حيث الظاهر والمضمر:
القسم في القرآن الكريم من حيث الظاهر والمضمر نوعان :ظاهر ومضمر ،وتفصيل
ذلك فيما يأتي:
 .1القسم الظاهر
هو ما صرح به بفعل القسم والمقسم به( ،)1ومنه ما حذف فيه فعل القسم ،واكتفي فيه

بالجار من الباء ،أو الواو ،أو التاء ،والقسم الصريح يمكن أن يستدل عليه بحرف القسم ،أو
مصدرا،
اسما كان أو
ً
يستدل عليه بالحرف والفعل ً
معا ،أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم ً
شيوعا ،كأن
والقسم الصريح نوعان :األول :ما كان جواب القسم فيه جملة خبرية ،وهو األكثر
ً

َّ
ألساعدن الضعيف ،والثاني :ما كان جواب القسم فيه جملة إنشائية ،وهو قليل
تقول :باهلل
االستعمال ،ويسمى بالقسم االستعطافي ،وتختص به الباء من حروف القسم ،كأن تقول :باهلل
هل ترحم الضعيف؟

( )2

والقسم الظاهر في القرآن الكريم نوعان  :إقسامه سبحانه بذاته وصفاته ،وإقسامه تعالى

بمخلوقاته.

النوع األول :إقسامه تعالى بذاته وصفاته
وقد جاء في خمسة مواضع من القرآن:
 .1قوله تعالى في سياق وصف المنافقين( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ)[النساء.]65:
 .2وقوله تعالى( :ﭖﭗﭘ ﭚﭛﭜ)[الحجر.]93 ،92:
 .3وقوله تعالى( :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ)[مريم.]68:
 .4وقوله تعالى( :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ)[الذاريات.]23:
 .5وقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)
[المعارج.]41،40:
( )1انظر :تأمالت قرآنية -موسى اإلبراهيم -ص.170
( )2انظر :صيغة نفي القسم  -سمية نايف -ص ،22إعراب الجمل -فخر الدين قباوة -ص.85
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وأما قوله تعالى( :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ)[يونس،]53:
وقوله تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)[التغابن،]7:
فليس من باب إقسامه تعالى بذاته ،وإنما هو من باب تعليمه النبي  كيفية الجواب ،وهذا من

أقسام النبي  بربه  ،على الطريقة التي علمه هللا تعالى عليها ،وأرشده إليها(.)1
النوع الثاني :إقسامه تعالى بمخلوقاته

فالقسم بالمخلوقات في القرآن الكريم جاء على مواضع كثيرة ،وإذا استقصيناه وجدناه
تعالى يقسم على أصول اإليمان التي يجب على الخلق معرفتها ،فتارة يقسم على أن هللا واحد،
وتارة يقسم على البعث ،وتارة يقسم على حال اإلنسان ،وهكذا:

 .1يقسم على أن هللا واحد ،كقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭚ
ﭛﭜ)[الصافات.]4-1:
 .2ويقسم على أن القرآن الكريم حق ،كقوله تعالى( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﭑﭒﭓ)[الواقعة.]77-75:
 .3ويقسم على أن الرسول  حق ،كقوله تعالى( :ﭬ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ
ﭳ)[يس.]3-1:
 .4ويقسم على الجزاء ،كقوله تعالى( :ﮞ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ
ﮪﮫ ﮭﮮ ﮰ ﮱﯓﯔ)[الطور.]7-1:
 .5ويقسم على حال اإلنسان ،كقوله تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ
ﮤ ﮥ)[الليل.)2(]4-1:
في هذه اآليات وغيرها ترى المقسم به من مخلوقات هللا تعالى؛ ألن هللا تعالى أراد
تشريف تلك المخلوقات ،والتنويه بها وإعالء شأنها ،والرد على من ذمها(.)3

( )1انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.260/12 -
( )2انظر :التبيان في أقسام القرآن  -ابن قيم الجوزية -ص.8- 4
( )3انظر :إمعان النظر في أقسام القرآن -عبد الحميد الفراهي -ص.4
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القسم المضمر
.2
َ
هو ما لم يصرح فيه بفعل القسم ،وال بالمقسم به ،أي :القسم المحذوف ،وإنما تدل عليه
الالم المؤكدة ،التي تدخل على جواب القسم ،كقوله تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ)[آل

مقسما ،مثل
عمران ،]186:أي :وهللا لتبلو َّن( ،)1أو هو ما ال يعلم بمجرد لفظه؛ كون الناطق به
ً
استعمال الفعل (علم) في( :ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ)[البقرة.)2(]102:
ثانيا :أنواع القسم من حيث أغراضه ومقاصده:
ً
والقسم في القرآن من حيث أغراضه ومقاصده أنواع ،وهي:
 -1نوع يلزم فيه التقديس.
 -2ونوع فيه تشريف ،وإعزاز للمقسم به.
 - 3ونوع ثالث هو المقصود بالبيان ،يكون القسم فيه بالدليل ،أو ما في حكمه ،وهو القسم
( )3

االستداللي .
النوع األول :القسم التقديسي
هو إقسام اإلنسان بمعبوده ،فهو عند المسلمين :أن يقسم باهلل أو بصفة من صفاته،

َّ
تأكيدا للمقسم
فيقول أحدهم :أقسم باهلل ،أو بعزته ،أو بجالله
ألفعلن كذا ،وهو أقوى أنواع القسم؛ ً
عليه ،وهو القسم الشرعي ،الذي يأثم اإلنسان على نقضه بعد تأكيده.
قال السيوطي" :أقسم هللا تعالى بالنبي  في قوله( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
( )4

ﭜ)[الحجر]72:؛ لتعرف الناس عظمته عند هللا تعالى ،ومكانته لديه"  ،هذا إذا كان هللا
 هو المقسم ،أما العباد إذا أقسموا ،فاإلسالم حرم عليهم القسم بغير هللا ،أو غير صفة من

( )1انظر :تأمالت قرآنية -موسى اإلبراهيم -ص.170

( )2انظر :البرهان في علوم القرآن  -الزركشي -ص.648

( )3انظر :دراسة أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم  -د .سامي عطا حسن -ص.25 ،24
( )4اإلتقان في علوم القرآن.72/2 -
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اكم أ ْ ِ
ِ
آب ِائ ُك ْم) ،
صفاته ،وقد سمع النبي ً 
َن َت ْحل ُفوا ِب َ
هللا َ ي ْن َه ُ ْ
رجال يحلف بأبيه ،فقال( :إ هن َ
( )1

( )2

موضعها .
وللفقهاء في ذلك آراء وأقوال ،ليس هذا
َ
النوع الثاني :القسم التشريفي

يشعر اإلنسان في نفسه بعزة ورفعة ،فيحمله هذا إذا أراد تأكيد كالم أن يقول" :ورأسي،

َّ
أو وحياتي ،أو لعمري
ألفعلن كذا ،وقد يريد إع ازز المخاطب وإكرامه ،فيقول :ورأسك ،أو
لعمرك ،فكل هذه األقسام تفيد التأكيد ،ومع أن ها تشعر بتعظيم المقسم به ،إال أنها ال تصل إلى
( )3

حد التقديس" .
ثالث :القسم االستداللي
النوع ال ً
روي أن (هجرسا) حين هم بقتل خاله (جساس) قاتل أبيه ،قال" :وفرسي وأذنيه ،ورمحي
( )4

ونصليه ،وسيفي وغ ارريه ،ال يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه"  ،ثم طعنه فقضى عليه،
لم يرد (هجرس) تقديس فرسه ،وأذنيه ورمحه ،ونصليه وسيفه ،وغ ارريه ،وال تشريفها ،وإن كانت

عظيمة عنده ،عزيزة عليه ،ولكنه أراد أن يقول :ال عذر لي في أن أترك قاتل أبي حيا أنظر
إليه ،وأنا تام األهبة ،قادر على الضرب والطعن والثأر ،أو أراد أن يقول :أنا تام العدة ،قادر
على الثأر ،ومن كان كذلك ،ال يسوغ له أن ي ترك قاتل أبيه حيا وهو ينظر إليه  ،...فوضع
الدليل في صورة الق سم التي تفيد تأكيد المحلوف عليه ،وتلفت السامع إليه ،دون أن تعطي
( )5

الخصم فرصة اإلنكار ،أو الفرار .
وقد يستدل به على التهكم والتصغير ،فالتقدي س والتشريف ال يالزمان المقسم به ،بل قد

ثقيال ،وقد يكون القسم للتذكير بالمقسم به ،والتنبيه إليه ،وقد يكون
يكون
حقيرا ،أو
بغيضا ً
ً
ً
لالستدالل بالمقسم به على المقسم عليه ،أو لتشبيه المقسم عليه بالمقسم به ،وقد أشار الفخر
الرازي إلى هذا عند تفسير قوله تعالى( :ﯤﯥ ﯧ ﯨﯪ ﯫ ﯭ
ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ) [الذاريات ،]6-1:إلى أن األيمان الواقعة في القرآن ،وإن
( )1أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه -كتاب األيمان -باب النهي عن الحلف بغير هللا تعالى -1266/3 -حديث رقم (.)1646

( )2انظر :اليمين واآلثار المترتبة عليه -أبو اليقظان عطية الجبوري  -ص.55-52
( )3دراسة أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم -د .سامي عطا حسن  -ص.26
( )4اإلمعان في أقسام القرآن  -عبد الحميد الفراهي -ص.35

( )5انظر :القصة كاملة في :أيام العرب في الجاهلية -محمد أحمد جاد المولى وزمالؤه -ص.168-142
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وردت في صورة القسم ،إال أن المقصود بها االست دالل بالمقسم به على المقسم عليه ،وهو هنا
صدق الوعد ،والبعث ،والجزاء ،كأنه قيل :من قدر على هذه األمور العجيبة المقسم بها ،يقدر
( )1

على إعادة من أنشأه أوًال .
ومن الجدير ذكره ،أن أكثر أقسام القرآن استداللية ،واألدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة،

( )2

منها :
 .1إن حملها على االستدالل هو الذي يليق بجالل هللا ،وبقدسية كتابه؛ ألنه ليس من
الالئق وال من الصواب ،أن يفهم أي قسم من أقسام هللا على أنه تقديس للمقسم به ،ألن

هذا التقديس يجوز على البشر ،وال يصح مع الخالق إال في حالة واحدة ،وهي :القسم
باهلل ،فإنه تقديس.
 .2إن القرآن الكريم يتنوع في أساليبه ،فتارة يذكر األمور الدالة على وجود هللا ،ووحدانيته
وقدرته ،في أسلوب القسم بها ،وتارة يسوقها مساق النصيحة واإلرشاد والتوجيه ،قال
تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)[الذاريات ،]21:وفي آيات أخرى استدالل باألرض،
والسماء ،والجبال  ،والبحار ،وغيرها ،على طريق القسم بها ،وال شك أن توجيه القسم بها
على أنه استداللي لالحتجاج واالستشهاد ،يحاكي ذكرها للموعظة ،والتوجيه ،واالعتبار.
 .3ليس من المقبول أن يتخيل عبد مؤمن أن هللا الخالق يقدس مخلوقاته التي أقسم بها،
وهي كما بين القرآن الكريم في مواضع عديدة ،أنها َّ
مسخرة لربها طائعة ،ال تملك لنفسها

ضر.
نفعا وال ا
وال لغيرهاً ،

 .4أن القرآن الكريم قد يذكر اآليات الدالة ،ثم يقسم باهلل سبحانه ،وكأنه قد مهد بذكرها ؛
ليبين المراد من االستدالل بها ،كقوله تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)
[الذاريات ،]23-20:ومعنى هذا :أن اآليات التي تشمل األرض وما فيها وما عليها،
والنفوس وأحوالها وأسرارها ،والسماء وشمسها وقمرها ونجومها وسحبها ،كلها أدلة على
وجود هللا وقدرته ،ودالئل على صدق الوحي والنبوة ،والبعث ،والقرآن ،ولهذا عقب

بالقسم بذاته العلية ،والقصد منه التقديس لذات هللا وجالله؛ ألنه هللا المعبود بحق.
( )1انظر :التفسير الكبير.159/28 -
( )2انظر :دراسة أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم -د .سامي عطا حسن -ص.28 ،27
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 .5وإذا تأملنا األقسام القرآنية وأجوبتها ،وجدنا مالءمة بينهما ،وأدركنا أن المناسبة قوية بين
القسم والمقسم به ،وهذا يعزز أنها أقسام استداللية ،ويتضح ذلك من قوله تعالى:
(ﭲ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)[الضحى ،]3-1:فاهلل  قد أقسم بآيتين
وضحا التناسق
عظيمتين من آياته ،وهما :الضحى ،والليل إذا سجى ،يقول السيوطي م ً
بين هذا القسم وجوابه" :وتأمل مطابقة هذا القسم ،وهو نور الوحي الذي وافاه بعد
محمدا ربه ،فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل،
احتباسه عنه ،حتى قال أعداؤه :ودع
ً
( )1
على ضوء الوحي ونوره ،بعد ظلمة احتباسه واحتجابه" .

( )1اإلتقان في علوم القرآن.51/4 -
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المطلب الثالث :أركان جملة القسم
تتكون جملة القسم من أربعة أركان:
الركن األول :الم ْق ِسم
المقسم هو هللا ،أو أحد من خلقه.
أما القسم من هللا؛ فإنه إن كان ألجل المؤمن ،فالمؤمن مصدق بمجرد اإلخبار من
غير قسم من هللا تعالى ،وإن كان ألجل الكافر ،فال يفيده؛ لكنه حجة عليه ،وأما القسم من

العباد ،فإن القرآن نزل بلغة العرب ،ومن عادتها القسم إن أرادت أن تؤكد أم ًار ،أو تدفع شكا أو

إنكار ،كما أن الحكم يفصل باثنين :إما بالشهادة ،وإما بالقسم ،فإذا اجتمعت البينة ،وهي:
ًا
ترد
الشهادة ،مع اليمين ،على دعوى ،اكتسبت مزيد ثبوت وتقرير ،فذكر هللا تعالى في كتابه
النوعين؛ حتى ال يبقى لهم حجة ،فقال ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ)[آل عمران ،]18:وقال تعالى( :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ)[يونس]53:؛ ففي اآلية األولى فصل الحكم وقرره بالشهادة ،وفي اآلية الثانية قرره
وأكده بالقسم(.)1
وعن بعض األعراب أنه لما سمع قوله تعالى( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)[الذاريات ،]23 ،22:صرخ وقال :من ذا ال ذي أغضب الجليل
كثير ما
حتى ألجأه لليمين؛ فالقسم ضرب من البيان ألفه العرب؛ ليوثقوا به أنباءهم ،وتبين أنه ًا
يجيئ؛ لالستشهاد واالستدالل على صدق المقال؛ فهو إذن نوع من الدليل الواقعي المحسوس،
الذي يستميل المشاعر والوجدان ،ويثير االنتباه والتفكير(.)2
المق َسم به
الركن الثانيْ :
وقد ورد في القرآن الكريم ألغراض متنوعة ،ومن ذلك:
بعيدا عنا يثير الرهبة والعظمة والجالل ،ويدعونا ذكره والقسم به،
األول :أنه قد يكون ً
شيئا علويا ً
إلى أن يثير لدينا الفضول ،وحب االستطالع  ،فأخذ في توجيه أنظارنا إليه بالبحث والدرس

والتحليل ،ومحاولة تسخيره لمنافعنا ،وذلك كالسماء ،وما فيها من شمس ،وقمر ،ونجوم،

( )1انظر :صيغة نفي القسم  -سمية نايف -ص ،20أسلوب القسم في القرآن الكريم -الحارثي  -ص.88
( )2انظر :الكشف والبيان في تفسير القرآن -د .سمير شيلوة -ص.293
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ومظاهر كونية كثيرة؛ فالقسم بهذه الكائنات العلوية ،يدفع الناس إلى البحث والتنقيب ،ونصوص
القرآ ن الدالة على النظر والبحث كثيرة ،منها :قوله تعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)
[يونس ،]101:وقوله تعالى( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)
[األعراف ،]185:وقد أثبت الواقع أنه كلما تعمق الباحثون في دراسة هذه الظواهر التي أقسم هللا
ساجدة خاشع ًة ،قائلة:
بها ،وجدوا فيها من العظمة والجالل ،والقدرة اإللهية ،ما تخر له النفوس
ً

(ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ)[آل عمران.]191:

شيئا أرضيا مما يحيط باإلنسان ،ويتعايش به ومعه ،ويقسم هللا
الثاني :إن المقسم به قد يكون ً
تعالى به؛ لما فيه من منافع وفوائد ،كالتين ،والزيتون ،والبحر المسجور ،واألرض وما طحاها.
شيئا ذاتيا لإلنسان ،وذلك كالنفس البشرية التي أقسم هللا تعالى بها
الثالث :أن يكون المقسم به ً

في قوله( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ)[الشمس7:و ،]8وقوله تعالى( :ﮏ ﮐ ﮑ

كبير في المباحث
مجاال ًا
ﮒ)[القيامة ،]2:وال شك أن الَق َس َم بهذه األشياء يفتح للباحثين
ً
الفكرية ،والنفسية ،واالجتماعية(.)1
الم ْق َسم عليه
الركن الثالث :جواب القسم أو ُ

الغالب في المقسم عليه أن يكون في الكالم؛ ألنه المقصود بالتحقيق ،وقد يحذف كما

يحذف جواب (لو) ،إما :للعلم به ،أو لتذهب النفس فيه كل مذهب ،كما في قوله تعالى( :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)[التكاثر ،]5:فجواب (لو) محذوف ،تقديره) :لو تعلمون علم اليقين عاقبة
أمور عجيب ًة ،وأرادوا أن
التفاخر ما اشتغلتم به) ،وهذه هي عادة العرب في كالمهم إذا أروا ًا
يخبروا بها الغائب عنها.
وأكثر ما يحذف جواب القسم :إذا كان في نفس المقسم به داللة على المقسم عليه ،فإن

المق َسم به ،فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز ،كما في قوله
المقصود يحصل بذكره ،أيُ :
تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)[ص ،]1:ف َّ
إن في المقسم به من تعظيم القرآن ،ووصفه بأنه ذو
المق َسم عليه ،وهو كونه حقا من عند هللا غير مفتر ًى ،وتقدير
الشرف والقدر ،ما يدل على ُ

( )1انظر :الكشف والبيان -د .سمير شيلوة -ص ،293تفسير سورة النجم -د .عبد ربه فرحات  -ص،43

 ،44التعبير الفني في القرآن  -بكري شيخ أمين -ص.239
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إن الفرقان لحق) ،وهذا َّ
الجوابَّ ( :
يطرد في كل ما شابه ذلك ،كقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ
َ

ﭔ) [ق ،]1:وتقدير الجواب( :ما آمن كفار مكة برسول هللا .)1()
الركن الرابع :أدوات أو حروف القسم

تحتاج أفعال القسم إلى ما يوصلها إلى المقسم به؛ لذلك جيء بحروف القسم الجارة

للمقسم به؛ ألنك تضيف حلفك إلى المحلوف به ،فإذا قلت :باهلل ،وهللا ،وتاهلل ،فإنما أضفت
الحلف إلى هللا  ،)2(وللقسم أدوات كثيرة ،منها ( :الباء ،والواو ،والتاء ،والالم ،ومن) ،قال
سيبويه" :وللقس م والمقسم به أدوات في حروف الجر ،وأكثرها الواو ،ثم الباء ،يدخالن على كل
محلوف به ،)3("... ،والذي يعنينا من هذه األدوات هو الحروف األربعة األولى؛ إذ لم ترد (من)،
للقسم في القرآن الكريم(.)4
أوًال :الباء
وهي األصل في أدوات القسم؛ ألنها حرف الجر الذي يعدى به الحلف ،فيقال :أحلف

أيضا -أنها األصل في القسم أنها تدخل على المضمر
باهلل ،وأقسم باهلل ،ونحو ذلك" ،ويؤيد ً -
َّ
ألفعلن"( ،)5والباء هي حرف جر يأتي
كما أنها تدخل على المظهر ،فتقول :باهلل ألقومن ،وبه
ألربعة عشر معنى ،ذكر معانيها ابن هشام ،وقال" :الثاني عشر :القسم ،وهو -أي حرف
الباء -أصل أحرفه"( ،)6ومما يؤيد أن الباء أصل حروف القسم ،أنها تنفرد عن باقي حروف
القسم ،بثالثة أمور ،هي:

 .1جواز إثبات فعل القسم وفاعله معها ،كقوله تعالى( :ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ)[النحل.]38:
 .2ودخولها على االسم المظهر والمضمر ،وال يدخل من حروف القسم غيرها على المضمر،
ومن شواهد دخولها على االسم الظاهر قوله تعالى( :ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ
( )1انظر :تأمالت قرآنية -موسى اإلبراهيم  -ص ،171التبيان في أقسام القرآن -ابن قيم الجوزية  -ص،30
 ،31علوم القرآن -عدنان زرزور -ص.353
( )2انظر :أسلوب القسم في القرآن الكريم  -علي الحارثي -ص.29
( )3الكتاب  -سيبويه.496/3 -
المفصل -ابن يعيش.101-99/9 -34 ،33/8 -
( )4انظر :شرح
َّ

( )5األساليب اإلنشائية في النحو العربي -عبد السالم محمد هارون -ص.162
( )6مغني اللبيب -ص.143
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ)[النمل ،]49:أما دخولها على المضمر ،فال دليل
له في القرآن الكريم ،وهو كقولك :أقسم به إني َلصادق.

 .3تستعمل في القسم االستعطافي( ،)1وهو الذي يكون جوابه جملة إنشائية ،تجيء بعد جملة
القسم؛ لتحريك النفس وإثارة شعورها ،كقول عبد هللا بن قيس الرقيات:

ِ
طلِ ْيَنا"
ام ُ
ومن ْيَنا اْل ُمَنى ُث هم ْ
ُ

ركم َال َت ْه ُجرينا
بع ْم ُ
" ُرَق هى َ

( )2

فاستعمل الباء في االستعطاف في (بعمركم ال تهجرينا).
ثانيا :الواو
ً
استعماال  ،وتدخل على االسم الظاهر فقط ،نحو قوله تعالى:
"هي أكثر حروف القسم
ً

ٍ
معان ،قال ابن
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[الليل ،)3("]3-1:وهي تأتي لعدة
هشام" :انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى خمسة عشر" ،إلى أن يقول" :السادس والسابع:
واوان ينجر ما بعدهما ،إحداهما :واو القسم ،وال تدخل إال على مظهر ،وال تتعلق إال بمحذوف،
نحو( :ﭮ ﭯ)[يس ،]2:فإن تلتها واو أخرى ،نحو( :ﭑ ﭒ)[التين ،]1:فالتالية
هي واو العطف.)4("...
ثال ًثا :التاء
أما التاء؛ فهي ال تدخل إال على لفظ الجاللة (هللا) ،نحو قوله تعالى( :ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ)[يوسف ،)5(]91:وقال ابن هشام" :التاء المفردة :محركة
في أوائل األسماء ،ومحركة في أواخرها ،ومحركة في أواخر األفعال ،ومسكنة في أواخرها ؛
فالمحركة في أوائل األسماء :حرف جر معناه القسم"( ،)6والتاء تختص بلفظ الجاللة؛ وذلك لكثرة
الحلف به ،مثل قوله تعالى( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)[األنبياء ،]57:وقال
تعج ب من تسهل الكيد على يده،
الزمخشري" :التاء فيها زيادة معنى ،وهو :التعجب ،كأنه َّ
( )1انظر :النحو الوافي -عباس حسن.497/2 -
( )2ديوان عبد هللا بن قيس الرقيات  -ص.137
( )3علم المعاني  -عبد العزيز عتيق  -ص.77
( )4مغني اللبيب -ص.473
( )5انظر :أسلوب القسم في القرآن الكريم  -علي الحارثي -ص.32
( )6مغني اللبيب -ص.157
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طا منه؛ لصعوبته ،وتعذره"( ،)1ويجري على التاء ما يجري على
وتأتيه؛ ألن ذلك كان ًا
أمر مقنو ً
الواو من حذف لجملة القسم ،وفي كونها ال تستعمل في االستعطاف ،وفي عدم جواز دخولها
على المضمر.
ابعا :الالم
ر ً
معا ،بشرط أن تكون جملة القسم محذوفة،
من معانيها" :الداللة على القسم والتعجب ً
وأن يكون المقسم به هو لفظ الجاللة ،كقولهم :هلل ال ينجو من الزمان حذر ،ومن الجائز أن
تحذف هذه الالم ،ويبقى المقسم به على حاله من الجر ،بشرط أن يكون لفظ الجاللة"(.)2

( )1تفسير الكشاف -الزمخشري.576/2 -
( )2المرجع السابق نفسه .477/2 -
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المطلب الرابع :صيغ القسم في القرآن
ورد القسم في القرآن الكريم بصيغ متنوعة ،منها:
أوًال :أن يسبق المقسم به الواو أو التاء
ف َوُيكتََفى بالباء ،ثم
ول َّما كان القسم يكثر في الكالم "اختصر فصار فعل القسم ُيح َذ ُ
َّللا تعالى ،كقوله( :ﯹ ﯺ
ض من الباء الواو في األسماء الظاهرة ،والتاء في اسم َّ
ُعو َ

(َّللا) ،ال يجوز
اهلل :وهللا  ،إال أن "التاء ال يقسم بها إال في َّ
ﯻ)[األنبياء" ،)1("]57:ومعنى َت َّ
ألفعلن ،والتاء بدل من الواو ،كما قالوا في ور ٍ
َّ
اث تُراث"(.)2
تالرحمن ،وال َت َربي
ثانيا :صيغة ال أقسم
ً
أوجها عديدة ،ومنها:
وقد ذكر المفسرون لدخول (ال) على فعل (القسم) ً
مانعا من ذلك(.)3
 .1أنها لتوطئة النفي في المقسم ،والزمخشري لم يذكر ً
ِ
يمة َال
 .2أنها صلة" :ال َمعَنى أُقسم بدليل َ
قراءة ابن كثيرَ ﴿ :ألُ ْقس ُم ﴾ ،وهي قراء َقو َ
ُيضعُف َها عدم نون التوكيد َم َع الالم؛ ألن المراد بـ (أُقس ُم) فعل الحال ،وال تلزم النون مع
الالم"(.)4

إعظاما له ،فكأنه
 .3إبراز فعل القسم وتأكيد تعظيم المقسم به؛ إذ ال يقسم بالشيء إال
ً
كل إعظام ،يعنى أنها
بدخولها يقول :إن إعظامي لهذه األشياء بالقسم بها يكون َّ
رفعا لتوهم كون هذه األشياء
تستوجب من التعظيم فوق ذلك ،وهذا التأكيد إنما يؤتى به؛ ً
غير مستحقة للتعظيم ،ولإلقسام بها ،فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إظهار فعل القسم،

مؤكداً بالنفي المذكور( ،)5وتحقيق القول في المقسم به المبدوء بأداة النفي ،ورد المقسم

به مسبوًقا بأداة النفي (ال) في ثمانية مواضع من القرآن الكريم:

أ .مقسم به تقدمته أداة النفي مقترنة بالفاء ،وذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم ،وكلها
وردت في ثنايا السور ،وهي:

( )1اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي .57/4 -
( )2معاني القرآن وإعرابه -الزجاج.120/3 -
( )3انظر :تفسير الكشاف.528/1 -
( )4البرهان في علوم القرآن -الزركشي .359/4 -
( )5انظر :الكشاف  -الزمخشري .528/1 -
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 قوله تعالى( :ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ)[النساء.]65: قوله تعالى( :ﭢﭣﭤﭥ ﭧ ﭨﭩ)[الحاقة.]39 ،38: قوله تعالى( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)[المعارج.]40: قوله تعالى( :ﯼﯽﯾﯿ)[الواقعة.]75: قوله تعالى( :ﮊﮋﮌ ﮎﮏ)[التكوير.]16 ،15: قوله تعالى( :ﮫﮬﮭ)[االنشقاق.]16:ب .مقسم به مسبوق بأداة النفي غير مقترنة بالفاء ،وقد ورد في موضعين في بدايات السور:
 قوله تعالى( :ﮊﮋﮌﮍ ﮏﮐﮑﮒ)[القيامة.]2 ،1: قوله تعالى( :ﭲﭳﭴﭵ)[البلد.]1:ثال ًثا :حذف جملة القسم
يقول ابن هشام"َ :و ُه َو َالزم َم َع غير الَباء من ُح ُروف القسمَ ،و َحي ُث قيل َألَف َعَل َّن ،أَو لقد
مقدرة"( ،)1وهو كثير في القرآنَ ،نحو:
فعل ،أَو َلئن فعلَ ،ولم يتََق َّدم جمَلة قسم فثم جمَلة قسم َ
 .1قوله تعالى( :ﯩﯪﯫ)[النمل.]21:
 .2وقوله تعالى( :ﭼﭽﭾﭿ)[آل عمران.]152:
 .3وقوله تعالى( :ﮇﮈ ﮉﮊﮋ)[الحشر.]12:

( )1مغني اللبيب -ص.846
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المطلب الخامس :اجتماع القسم والشرط
األصل في القسم والشرط أن يأخذ كل و ٍ
احد منهما جو ًابا؛ لكن إذا اجتمعا في جملة
ن
طا – ،ويغني عن جواب اآلخر()1؛ ألنه ال
قسما كان أو شر ً
واحدة ،فيكو الجواب للمتقدم منهما – ً

يوجد إال جواب واحد ،ويحذف جواب المتأخر؛ لداللة األول عليه ،فإن تقدم القسم على الشرط،
كان الجواب للقسم ،وأغنى عن جواب الشرط ،كما في قوله تعالى( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)
[مريم]46:؛ ألن التقدير :وهللا لئن لم تنته ،وإن َّ
تقدم الشرط على القسم ،فيكون الجواب هو جواب

الشرط ،ويكون جواب القسم محذوًفا أغنى عنه جواب الشرط ،وذلك في مثل قوله تعالى( :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ)[المائدة ،]73:فإن الذي سبق هو أداة
(ليمس َّن الذين كفروا) ،وتكون جملة جواب القسم محذوفة
الشرط (إن) ،وجواب الشرط هو جملة
َّ

أغنى عنها جملة جواب الشرط ،والالم الموجودة في الجواب هي الالم الواقعة في جواب الشرط،
وكذلك هي الم دالة على القسم المحذوف ،تقديره (وهللا.)...

ولو تأملنا (الالم) في قول هللا سبحانه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)[آل

عمران ،]158:لوجدناها في )ولئن) ،هي الالم الموطئة للقسم ،أما في ( :إللى هللا) ،فهي الالم
المؤكدة الواقعة في جواب القسم ،ومن الجدير ذكره ،أن نون التوكيد لم تدخل على الفعل للفصل
بينه وبين الالم بالجار والمجرور؛ ألن األصل :وهللا لئن متم أو ُقتلتُم لتحشرون إلى هللا(.)2
أمثلة على اجتماع القسم والشرط:
المثال األول :إذا تقدم القسم على الشرط:
َّ
ألكرمنه.
 وهللا إن قام زيد

َّ
لتشفين.
 وهللا إن اتبعت نصائح الطبيب
فالجواب في الجملتين السابقتين للقسم؛ ألنه تقدم على الشرط ،وما يدل على ذلك هو دخول

الالم على الفعل المضارع وتوكيده بالنون ،وقد حذف جواب الشرط؛ َّ
ألن جواب القسم موجود،
َّ
لتنجحن) ،فالالم التي سبقت (إن) في هذه الجملة
اجتهدت
فأغنى عنه( ،)3أما إن قلت( :لئن
َ

( )1انظر :ألفية ابن مالك  -ابن مالك -ص ،59النحو المصفى  -محمد عيد  -ص ،388المقاصد الشافية في
شرح الخالصة الكافية -الشاطبي ،171/6 -اللمحة في شرح الملحة  -ابن الصانع .888/2 -
( )2انظر :مباحث في علوم القرآن -مناع القطان -ص.308
( )3انظر :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -بدر الدين المرادي .1289/3 -
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موطئة للقسم ،وليست الالم الواقعة في جوابه؛ ألنها َّ
دلت على وجود قسم متقدم على الشرط،
والالم في ال جواب (لتنجحن) هي الالم الواقعة في جواب القسم ،وجواب الشرط محذوف أغنى
عنه جواب القسم .يقول هللا تعالى( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ)[اإلسراء ،]88:فقوله ( :ال يأتون) هي جواب للقسم المقدر
قبل الالم الموطئة ،وتقديره (وهللا لئن)(.)1
المثال الثاني :إذا تقدم الشرط على القسم:
 إن قام زيد ،وهللا أكرم ُه.

ف.
 إن اتبعت نصائح الطبيب ،وهللا تُش َ
فالجواب في الجملتين السابقتين للشرط على الرأي الراجح؛ ألنه تقدم على القسم ،ومما
وجوبا ،قد
دل على ذلك وأكده أن الفعل المضارع مجزوم ،أما جواب القسم فهو محذوف
ً
أغنى عنه جواب الشرط(.)2
المثال الثالث :إذا تقدم ذو خبر على الشرط والقسم:
 زيد وهللا إن يجتهد ينجح
 زيد إن يجتهد وهللا ينجح
فالجواب في الجملتين السابقتين هو للشرط بداللة جزمه ،سواء َّ
تقدم القسم أو الشرط ،وجواب

القسم محذوف ،قد أغنى عنه جواب الشرط ،وخبر المبتدأ (زيد) الجملة بعده ،في محل رفع(.)3

( )1انظر :تحليل جملة الشرط وأثرها على المعنى التفسيري -محمد عبد الحميد قفة -ص.44
( )2انظر :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -بدر الدين المرادي ،1289/3 -تحليل جملة

الشرط وأثرها على المعنى التفسيري -محمد عبد الحميد قفة -ص.44

( )3انظر :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ،1289/3 -النحو الواضح  -الجارم وأمين -

 ،205 ،204/2التطبيق النحوي  -الراجحي -ص.328
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المطلب السادس :أغراض القسم في القرآن
تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير ،واختالف األساليب بتنوع األغراض ،وحاالت
المخاطب ،والقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه ،وقد نزل القرآن
الكريم للناس كافة ،ووقف الناس منه مواقف مختلفة ،فمنهم من يشك ،ومنهم من ينكر ،ومنهم

الخصم األلد ،ومنهم المؤمن المصدق؛ فالقسم في كالم هللا  يزيل الشك ،ويبعد الشبهات،
( )1

ويقيم الحجة ،ويؤكد األخبار ،ويكمل الحكم في أكمل وجه ،وأتم صورة .
( )2

والغرض من القسم هو" :توكيد ما يقسم عليه ،من نفي وإثبات"  ،والمقسم عليه" :يراد
( )3

بالقسم توكيده ،وتحقيقه"  ،والقرآن نزل بلغة العرب ،ومن عاداتها القسم إذا أرادت أن تؤكد
( )4
مستعمال في اللغات األخرى ،وآدابها" .
أمر ،و" َّقلما نجد الَق َس َم
ًا
ً

وكثير ما يحتاج المتكلم إلى تأكيد خبر يسوقه ،أو توثيق وعد يصدر منه ،وبخاصة
ًا
في األمور المهمة كالتحالفات ،والمعاهدات ،وكان للتأكيد عند العرب صيغ مختلفة ،وكان الَق َس ُم

تأكيدا وتحقيًقا؛ ألنه يفيد الجزم بصحته ،والقطع بصدقه ،وقد بلغ من شأن القسم عندهم،
أقواها ً
أنهم كانوا يحترزون كل االحتراز من األيمان الكاذبة ،ويعتقدون أنها شؤم على صاحبها ،تخرب
قاطعا في إثبات
الديار؛ لما فيها من الغدر والخيانة ،ومن أجل هذا كان القسم أو اليمين عندهم
ً
الحقوق.
ول ما كان القرآن قد نزل بلغة العرب ،وعلى طريقتهم ،وأسلوبهم ،كان علينا أن نعرف
الغرض األصلي من القسم عندهم ،وأن نتبين أهدافه ،ويمكننا أن نجمل أغراض القسم في
القرآن الكريم فيما يأتي:
 .1تأكيد الخبر وتقريره ،وتلك هي عادة العرب الذين كانوا يؤكدون كالمهم بالقسم؛ ألن
"القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده"( ،)5وهذا الغرض يظهر لنا إذا علمنا أن المقسم
كثير ما يكون من األمور الخفية الغائبة ،فيقسم عليها إلثباتها ،نرى ذلك في قوله
عليه ًا

( )1انظر :مباحث في علوم القرآن -مناع القطان -ص.302 ،301
المفصل -ابن يعيش.90/9 -
( )2شرح
َّ

( )3التبيان في أقسام القرآن -ابن قيم الجووية  -ص.2
( )4لغة القرآن الكريم -عبد الجليل عبد الرحيم -ص.265
( )5اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي .51/4 -
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( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ)[القيامة ،]4-1:فالقسم في كالم هللا " يزيل الشكوك ،ويحبط الشبهات ،ويقيم
الحجة ،ويؤكد األخبار ،ويقرر الحكم في أكمل صورة"(.)1
 .2توجيه األنظار إلى الكون ،وما فيه من األسرار العجيبة ،وما فيه من نظام بديع محكم
( )2

يدل على عظمة الخالق ؛ إذ إ َّن كال يجري بقدر إلى أجل مسمى ،وكال في فلك
يسبحون ،فجاء القسم في القرآن الكريم على هذه األمور ألجل ذلك.
 .3إثبات صدق الرسول ؛ ألن العرب كانت تعتقد أن األيمان الكاذبة تدع الديار هلكى
( )3
ٍ
أرض قف ٍر ، -وأنها تضر بصاحبها ،وقد كان النبي  يكثر من الحلف بأمر هللا
في

تعالى ،مثل قوله :

(ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ)[يونس ،]53:وقوله تعالى( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ)[سبأ ،]3:ومع قسمه  لم يصب بسوء ما ،بل ارتفع شأنه ،وعال
( )4

دليال على صدقه .
ذكره ،فكان ذلك ً
 .4تصوير المعقول في صورة المحسوس ،وذلك أن األمر المعقول إذا صور في شيء
مجردا عن الحس ،ومثله تشبي ه
حسي ،فإن العقل سرعان ما يستوعبه ،أكثر مما لو كان
ً
الوحي بالضحى في رابعة النهار ،وتشبيه الباطل بالليل ،وتشبيه الحق بالنهار؛ إشارة
إلى أن الليل البهيم ،ال بد وأن يعقبه صبح مشرق بهيج ،يبدد ظلماته ،وكذلك ظالم

الشرك والجهل ،ال بد وأن يعقبه نور الحق واليقين.

 .5تصحيح العقائد الفاسدة  ،فالقسم بالنجم إذا هوى وبالكواكب ،وبالشمس ،والقمر ،فيه رد
على من اعتقد أنها آلهة تعبد من دون هللا.

 .6لفت األنظار إلى أحدات عظيمة ،كان لها األثر الكبير في تاريخ البشر ،وذلك الغرض
يظهر في القسم باألمكنة ،مثل (الطور) ،فالقسم به فيه إشارة إلى ما كان عند ذلك
الجبل من اآليات التي ظهرت لموسى  ،والقسم بالبلد األمين ،وذلك في قوله تعالى:
( )1اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي .51/4 -
( )2انظر :مباحث في علوم القرآن -مناع القطان -ص.291
( )3انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر  -ابن األثير.153/1 -
( )4انظر :لغة القرآن الكريم  -د .عبد الجليل عبد الرحيم -ص.267
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(ﭗ ﭘ ﭙ)[التين ،]3:فيه إشارة إلى حادثة ظهور النور المحمدي من هذا البلد
شع في آفاق
األمين ،ذلك النور الذي َّبدد ظلمات الجهل والضالل ،والشرك والكفر ،ثم َّ
( )1

الدنيا ،ومأل جنباتها ،إلى غيرها من أهداف وأغراض .
 .7وأقسم بالتين والزيتون للداللة على أهميتها وعظيم منفعتها.
 .8وأقسم بالنبي فقال تعالى( :ﭘﭙ ﭚﭛﭜ)[الحجر]72:؛ لتعرف الناس عظيم
منزلته سيدنا محمد  عند هللا.

( )1انظر :الكشف والبيان في علوم القرآن -د .سمير عبد العزيز -ص ،287 - 285لغة القرآن الكريم -د.
عبد الجليل عبد الرحيم  -ص ،268من بالغة القرآن -أحمد أحمد بدوي -ص.173 -170
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القسم التطبيقي للدراسة
الفصل األول
تحليل جملة القسم في سورة البقــــرة وبيان أثرها على المعنى
التفسيري.

الفصل األول
تحليل جملة القسم في سورة البقرة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
جميل في البداية اإلشارة إلى َّ
أن سورة الفاتحة خلت من جمل القسم ،وهذا يناسب طبيعة

أهدافها ومقاصدها؛ إذ َّإنها تشتمل على ٍ
جمل خبرية  ،وأما سورة البقرة ،فقد اشتملت على جمل
القسم ،وبيان ذلك فيما يأتي:

أوًال :بين يدي السورة
 .1أسماء السورة:
أ .البقرة :سميت هذه السورة بعدة أسماء ،منها  :البقرة ،وهو أشهر أسمائها ،كما ورد في
ِ
ِ ِ
اه)( ،)1وقد سميت
البَقَرِة في َلْيَل ٍة َك َف َت ُ
ورِة َ
أحاديث كثيرة ،منهاَ ( :م ْن َقَأَر ِب ْاآلَي َت ْي ِن م ْن آخ ِر ُس َ
بهذا االسم؛ ألنها السورة الوحي دة التي ذكرت فيها قصة بقرة بني إسرائيل ،حيث تبدأ هذه
القصة من اآلية السابعة والستين من السورة( ،)2وقد قال الزركشي " :وتسمية سورة البقرة بهذا

االسم؛ لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها ،وعجيب الحكمة فيها"(.)3
الزهراوي ِن اْلبَقرَة ،وسورَة ِ ِ
انَ ،فِإهن ُه َما َتأ ِْتَي ِ
ان َي ْوَم
آل ع ْمَر َ
ب .الزهراء؛ لقوله ( :ا ْقَرُءوا ه َْ َ ْ
ََ َُ َ
اْل ِقَي ِ ه
ان ،أ َْو َكأَهن ُه َما ِفْرَق ِ
ان ،أ َْو َكأَهن ُه َما َغَي َاي َت ِ
ام َت ِ
اف،
ط ْي ٍر َص َو ه
ان ِم ْن َ
امة َكأَن ُه َما َغ َم َ
َ
( )4
اج ِ
َص َحا ِب ِه َما) .
ُت َح ه
ان َع ْن أ ْ

ت .فسطاط القرآن ،وهذا االسم ورد عن أبي سعيد الخدري  ،)5(ووجه التسمية يرجع إلى
عظم السورة ومكانتها ،وبهائها ،وشرفها ،وفضلها ،وإلحاطتها بأحكام وتشريعات كثيرة،
فكما الفسطاط يحيط بالمكانَّ ،
فإن سورة البقرة تحيط بأحكام كثيرة ،وكما ذكر فقد

نهي ،وألف ٍ
مثال(.)6
اشتملت على ألف أمر وألف ٍ
خبر ،وفيها خمسة عشر ً

( )1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن  -باب فضل سورة البقرة -188/6 -حديث رقم (.)5009

( )2انظر :التفسير الوسيط -محمد سيد طنطاوي ،27/1 -التفسير المنير -الزحيلي ،71/1 -التحرير والتنوير -ابن

عاشور.201/1 -

( )3البرهان في علوم القرآن.270/1 -

( )4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه -كتاب صالة المسافرين وقصرها -باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة- 553/1 -

حديث رقم (.)252

( )5انظر :تفسير القرآن العظيم -ابن كثير ،8/2 -الدر المنثور -السيوطي.51/1 -

( )6انظر :المحرر الوجيز -ابن عطية ،81/1 -روح المعاني -األلوسي ،101/1 -تفسير القرآن  -السمعاني،40/1 -
التحرير والتنوير -ابن عاشور.201/1 -
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ث .الكرسي :وسبب التسمية هنا يعود إلى أن السورة فيها آية الكرسي ،وهي أعظم آية في
القرآن الكريم(.)1
ويالحظ أن األسماء الثالثة األولى توقيفية ،بينا اإلسم األخير اجتهادي.
 .2ترتيبها ،ونزولها ،وعدد آياتها:
سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب المصحف الشريف ،وقبلها سورة فاتحة الكتاب،
وهي سورة مدنية باإلجماع ،كما أنها أول سورة نزلت في المدينة ،وفيها أطول آية في القرآن
وهي آية (الدين)؛ حيث نزلت هذه اآلية بمنى في حجة الوداع( ،)2وعدد آياتها مائتان وخمس
ً
ن
وثمانون آية عند أهل العد بالمدينة ،ومكة ،والشام ،بينما عددها مائتان وست وثمانو آية عند
أهل العد بالكوفة ،وعند أهل العد بالبصرة فعدد آياتها مائتان وسبع وثمانون آية ،وهي بذلك تعد
أطول سورة في القرآن(.)3
 .3فضل السورة :فضل سورة البقرة عظيم ،وثوابها كبير ،وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة،
بينت فضلها بشكل خاص ،وفضلها الذي يعود على آية الكرسي ،أو فضل بعض آياتها

كخواتيمها ،وفضلها مع سورة آل عمران ،وبيان ذلك فيما يأتي:
أ .فضلها منفردة:
ه
ط ْا َن َي ْن ِفُر ِم َن
الش ْي َ

(ال َت ْج َعُل ْوا ُب ُي ْوَت ُك ْم َمَق ْا ِبَرِ ،إ هن
وقد َّ
دل على ذلك أحاديث كثيرة ،منها قوله َْ :
اْلَب ْي ِت اهل ِذ ْي ُت ْقَرأُ ِف ْي ِه ُس ْوَرُة اْلَبَقَرُة)(.)4

يوما ،وفيه :إذا أويت
ب .فضل آية الكرسي :ورد في حديث أبي هريرة  ،وقد جاءه الشيطان ً
إلى فراشك ،فاق أر آية الكرسي من أولها حتى تختم (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)[البقرة،]255:
وقال له ( :لن يزال عليك من هللا حافظ ،وال يقربك شيطان حتى تصبح) ،وكانوا أحرص شيء
على الخير ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم( :أَ َم ْا ِإهن ُه َق ْد َص ْد َق َكَ ،و ُه َو َك ُذ ْو ٌب)(.)5

( )1انظر :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -الفيروز آبادي.134/1 -

( )2انظر :فتح القدير -الشوكاني ،32/1 -التفسير الواضح -محمد محمود الحجازي.12/1 -
( )3انظر :البيان في عد آي القرآن  -أبو عمرو الداني .140/1 -
( )4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  -كتاب صالة المسافرين وقصرها -باب استحباب صالة النافلة في بيته،
وجوازها في المسجد -539/1 -حديث رقم (.)780

( )5أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن -باب فضل سورة البقرة -188/6 -حديث رقم
(.)5010
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ت .فضل آخر آياتها :قال ( :من َق أَر ِب ْاآلي َتي ِن ِم ْن ِ
آخ ِر ُس ْوَرِة اْلَبَقَرِة َك َف َت ْا ُه)(.)1
َْ
َ

آن َفِإهن ُه َيأ ِْتى َي ْوَم
ث .فضلها مع سورة آل عمران :فقد روي عن النبي  أنه قال( :ا ْقَرُءوا اْل ُقْر َ
ِ
اْل ِقي ِ ِ
ورَة ِ
آل ِعمَر َ ِ ه
ِ ِ
َص َحا ِب ِه ا ْقَرُءوا ه
ام ِة
الز ْهَر َاوْي ِن اْلَبَقَرَة َو ُس َ
امة َشف ً
يعا أل ْ
ْ
ان َفإن ُه َما َتأْتَيان َي ْوَم اْلقَي َ
َ َ
اج ِ
ان أ َْو َكأَهن ُهما ِفْرَق ِ
ان أ َْو َكأَهن ُهما َغَي َاي َت ِ
َكأَهن ُهما َغمام َت ِ
َص َحا ِب ِه َما
ط ْي ٍر َص َو ه
اف ُت َح ه
ان ِم ْن َ
ان َع ْن أ ْ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ال ُم َعاوَيةَُ :بَل َغنى أ َّ
َن
يع َها اْلَب َ
ورَة اْلَبَقَرِة َفِإ هن أ ْ
َخ َذ َها َبَرَك ٌة َوَتْرَك َها َح ْسَرةٌ َوالَ َت ْس َتط ُ
ا ْقَرُءوا ُس َ
طَل ُة)َ ،ق َ
الس َح َرةُ(.)2
طَل َة َّ
الَب َ
 .4محورها الرئيس :محور سورة البقرة الرئيس يدور حول موقف بني اسرائيل من دعوة النبي
محمد  ،وموقف الجماعة التي أسلمت مع النبي  خاصة في بداية عهد الدعوة ،وكيفية
إعدادها لحمل هذه األمانة ،ثم بدأ يحذر المسلمين من اليهود ومكرهم ،وخداعهم ،ونقضهم
للعهود والمواثيق ،وذكر الكثير من األمور التشريعية التي تهم المجتمع المسلم في إدارة حياته،

انتهاء بالمجتمع الكبير من حوله(.)3
وتنظيم عالقاته بمن حوله ،بداية باألسرة ،و ً

ويرى الباحث َّ
أن رسالة الدكتوراه التي كتبها الدكتور أحمد فرحات ،في التفسير

ئيس لها ،بأنها
الموضوعي لسورة البقرة ،وذكر أنها سورة الخالفة ،تصلح أن تلخص
المحور الر َ
َ
(الخالفة في األرض) ،والتي حملها اإلنسان المسلم الذي حمل أمانة الدعوة ،والدفاع عن هذا

الدين ،حتى مكن هللا له في األرض ،إنه رسول هللا محمد  ،وأصحابه ،والتابعون إلى يوم

الدين.
.5أهداف السورة وأهم مقاصدها :تهدف هذه السورة إلى الحث على االلتزام بأوامر هللا ،على
النحو الصواب ،كما أراده هللا سبحانه ،وقد تضمنت السورة مقاصد اإلسالم األساسية ،في
العقيدة ،والتشريع ،واإليمان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وبالقدر خيره وشره.

( )1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن  -باب فضل سورة البقرة -188/6 -حديث رقم (.)5009

( )2أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه -كتاب صالة المسافرين وقصرها -باب فضل القرآن وسورة البقرة -
 -553/1حديث رقم (.)252
( )3انظر :التحرير والتنوير  -ابن عاشور ،205/1 -في ظالل القرآن -سيد قطب ،28/1 -التفسير المنير -
الزحيلي.68/1 -
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ويمكننا أن نوجز مقاصد السورة وأهدافها في النقاط اآلتية:
 تضمنت مقدمة السورة التعريف بالقرآن ،وبيان أن ما جاء فيه هو الحق ال ذي ال ريب
فيه ،فنزل به الروح األمين على قلب محمد الصادق األمين ،وبيان أن االلتزام بهذا

القرآن الكريم هو سبيل الهداية.

 دعوة الناس كافة إلى دين اإلسالم ،وبيان أصناف الناس في االستجابة ألوامر هللا
سبحانه ،وبيان صفاتهم ،فمنهم :المؤمنون المفلحون ،الذين يؤمنون بالغيب ،ويقيمون

الصالة ،ويؤتون الزكاة ،ويؤمنون بما أنزل على محمد ،وعلى جميع األنبياء والرسل،

ومنهم الكافرون الجاحدون ،ومنهم المنافقون ،ثم بين ثواب المؤمنين وجزاء الكافرين.

 الحديث عن خالفة األرض ،فذكر قصة آدم  وبيان مؤيدات االلتزام بأوامر هللا
سبحانه وقواعد االستخالف ،وأ ن هللا وحده يستحق العبادة ،وبيان عدم االلتزام بأوامره

مثل التكبر ،والمعصية ،والكفر ،والنفاق ،والتكذيب.

 التعريف بأهل الكتاب ،والدعوة إلى ترك أباطيلهم ومعتقداتهم الجاهلية ،والدخول في دين
هللا ،والحث على الصبر ،والمحافظة على الصالة وقواعد اإلسالم.

 المبادرة إلى التوبة عند المعصية ،فهناك مظاهر كفر وتكذيب بني إسرائيل ألوامر هللا
تفصيال ،وأثرهما على شخصية بني إسرائيل ،ثم التحذير من مشابهتهم ،فقد حرفوا كتاب
ً
هللا ،بعدما عقلوه ،وكتموه عن الناس؛ ابتغاء الدنيا ،ال اآلخرة.

 إظهار الجوانب التشريعية المتعددة ،وهو من أهم مقاصد السورة؛ حيث ينظم حياة
الناس ،والمعامالت ،والعالقات ،وبينت الحالل والحرام.

 ونجد أ َّن السورة ختمت بهذه المعاني (ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ)[البقرة ،]285:فوجهت المؤمنين إلى التوبة ،والرجوع إلى هللا سبحانه،
وطلب العفو والمغفرة والعون ،والنصر على األعداء(.)1
ثانيا :تحليل جملة القسم في السورة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ً
تتضمن سورة البقرة ثالث عشرة مسألة ،يتخللها خمسة عشرة جملة قسم ،وبيان ذلك فيما

يأتي:

( )1انظر :مصاعد النظر  -البقاعي -ص 9و ،10في ظالل القرآن -سيد قطب ،27/1 -صفوة التفاسير -
الصابوني .15/1 -
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 المسألة األولى :قوله تعالى( :ﭑ)[البقرة.]1:
موضع القسم :على رأي من اآلراء النحوية التفسيريةَّ ،
ارد في اآلية هو الحروف
القس َم الو َ
فإن َ
المقطعة(.)1
 -1تحليل جملة القسم:
عموما هي مما استأثر هللا
 ذهب جمهور أهل اإلعراب والتفسير إلى أن الحروف المقطعةً
تعالى بعلمه ،وعلى هذا المعنىَّ ،
فإن (ﭑ) ال محل لها من اإلعراب.
 وذهب بعضهم إلى أنها أسماء مسرودة للسور ،أو للقرآن الكريم ،أو َّأن لها معاني متعددة،
وعلى هذا المعنى َّ
فإن (ﭑ) حروف مبنية على السكون ،ولها محل من اإلعراب ،وعلى هذا
االعتبار فإن هذه الحروف المقطعة لها ثالثة أوجه من اإلعراب ،وذلك على النحو اآلتي:

أ -اسم مبني على السكون ،في محل نصب مفعول به لفعل محذوف ،تقديره (اق أر ،أو
اتل) ،والجملة استئنافية ال محل لها من االعراب.
ُ
ب -اسم مبني على السكون ،في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ،تقديره (هذه) ،أو في محل
رفع مبتدأ ،وما بعدها خبر لها ،والجملة استئنافية ال محل لها من االعراب.

ت -اسم مبني على السكون ،في محل جر بحرف جر محذوف ،يفيد القسم ،وفعل القسم
وفاعله محذوفان ،تقديرهما (أقسم) ،وأداة القسم المحذوفة هي الباء(،)2والجملة استئنافية
ال محل لها من االعراب.

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
اختلف أهل التفسير في الحروف التي تأتي في بدايات السور ،فقال بعضهم :هي سر
سر ،وأنها من المتشابه الذي انفرد هللا  بعلمه ،وال يجب
هللا في القرآن ،وأن هلل في كل كتاب ا
يفسر؛ ألننا ال ندري ما
علينا أن نخوض فيه ،وعلينا أن نؤمن به ،فهي من المكتوم الذي ال َّ

مراد هللا سبحانه ،وعلينا أن نلتمس الفوائد التي تحملها وتهدف إليها ،خاصة أن المشركين
أعرضوا عنه ،وعن أن يستمعوا إليه  ،كما قال تعالى( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن الكريم -العكبري.14/1 -
( )2انظر :المرجع السابق نفسه -الصفحة نفسها.
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ﯗﯘ)[ُفصَلت ،]26:ويقال :إَّنها أقسام ،أقسم هللا تعالى بها؛ لشرفها وفضلها( ،)1وأن أهميتها
تكمن في طلب اإليمان بها ،وأنها ضرب من اإلعجاز والتحدي(.)2

ومن المالحظ :أن التح دي للكفار بهذه الحروف جاء من حروف اللغة العربية نفسها،

والذي نبغ فيه العرب وتميزوا به ،وبذلك يكون أبلغ في الحجة عليهم ،كما َّ
أن جملة القسم –
َّ
المقسم
على رأي القائلين بهذا الوجه -مقدر فيها الفعل وفاعله وأداة القسم ،وتقديرها (أقسم بـ) ،و َ
َّ
اسما من أسماء السورة ،أو القرآن الكريم ،أو أنها تعني
به هو الحروف المقطعة ،التي تعني ً
معاني خاص ًة ،اجتهد فيها بعض المفسرين ،وأما المقسم عليه فإنه ما ورد في اآلية التي بعدها،
وهي الجملة االسمية ،في قوله تعالى( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)[البقرة ،]2:وقد جاء القسم؛ ليؤكد
هذه الحقيقة المطلقة.
 المسألة الثانية :قوله تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ)[البقرة.]65:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل
 قوله (ﮉ) الواو :حرف جر وتوكيد يفيد القسمً ،له من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب قسم محذوف ،تقديره (وهللا لقد) ،مبني
على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق ،مبني على السكون ،ال محل له

من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الميم؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﮊ) فعلالمتحرك ،وتاء المخاطب :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ،والميم:

للجمع المذكر حرف مبني على السكون ،وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من

اإلعراب ،وجملة (قد علمتم )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.

( )1انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي ،154/1 -فتح القدير -الشوكاني.29/1 -

( )2انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي ،31/1 -إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش -

.21/1
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 قوله (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) ،الذين :اسم موصول للجمع المذكر ،مبني على الفتحفي محل نصب مفعول به ،وجملة (اعتدوا منكم في السبت) صلة الموصول االسمي ال
محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد ضمير الفاعل (الواو)(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

صيد الحيتان يوم السبت ،فكان يكثر ظهورها في ذلك
حرم هللا  على بني إسرائيل
َّ
َ
الحَف َر على الشاطئ،
اليوم ،ثم تختفي في باقي األيام ،فتحايلوا على صيدها ،فكانوا يحفرون ُ

طاد الحيتَان في يوم السبت ،ثم يأخذونها في األيام
وينصبون الشباك قبل يوم السبت ،فتُص َ
عادة من عاداتهم ،وقد أقسم هللا
األخرى ،وقد اعتادوا على ذلك الفعل حتى صار هذا التحايل
ً
تعالى بنفسه على أ َّن يهود عصر النبي  ، ومن بعدهم علموا ما حدث من أجدادهم الذين

كاشفا من خالل هذا القسم عن طبيعة اليهود ،وتفننهم في المكر
اعتدوا ذلك االعتداء؛
ً

قردة خاسئين(.)2
شديدا ،بأن َم َس َخهم ً
واالحتيال ،وأنه كان عقابهم من هللا ً

مما سبق يتبين لنا أن القسم جاء للتحذير والتهديد والوعيد لليهود ،ومن يفعل فعلهم،

بأنه سيقع عليهم من العقوبات ما وقع بأسالفهم ،وأن يصيبهم من العذاب ما أصابهم ،فيقسم
حل بأسالفكم الذين تجاوزوا الحد ،باصطيادهم يوم السبت الذي
سبحانه بنفسه ،أنكم عرفتم ما َّ
قردة
جعله هللا تعالى؛ للتفرغ للعبادة ،وقد ُن ُهوا عن االصطياد فيه ،فصاروا بقدرته وعظمته ً
خاسئين.

ويالحظ َّ
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
تأكيدا ألخذ العبرة والعظة.
علم بني إسرائيل بقصة الذين اعتدوا منهم في يوم السبت؛ ليكون ذلك ً
 المسألة الثالثة :قوله تعالى( :ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ)[البقرة.]87:

( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .72/1 -
( )2انظر :التحرير والتنوير -ابن عاشور.546- 543/1 -
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موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨﮩ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﮦ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي

وجاللي لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد،
مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ،مبني على
 قوله (ﮧ) فعلالسكون الظاهر على الياء ؛ التصاله بنا العظمة (ضمير الرفع المتحرك) ،ونا :ضمير
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،وجملة (قد آتينا )...جواب القسم ال

محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب
 قوله (ﮨ) مفعول به أول منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة َّالمقدرة على آخره ،منع من
ظهورها التعذر.
 قوله (ﮩ) مفعول به ٍثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

حالفا َّ
بعزتي وجاللي أننا قد
يقسم هللا سبحانه وتعالى بذاته في هذه اآلية ،فيقول :أقسم ً

أعطينا موسى بن عمران  التوراة ،فأنزلناها جملة واحدة ،ثم أتبعناه بعيسى ابن مريم ،

وغير بعض أحكام التوراة ،ويجب عليهم اتباعها ،وااللتزام بما جاء فيها
فجاءهم بشريعة جديدةَّ ،
من أحكام وتشريعات ،وما أَّيده به هللا من عالمات ودالئل صدق النبوة ،كإحياء الموتى ،وإبراء

ثم أَّيده بجبريل ؛ لكنهم كانوا في كل مرة يكذبون رسلهم،
األبرص واألكمه بإذن هللاَّ ،
ويتكبرون عليهم ويقتلونهم؛ َّ
ألن ما جاءوا به ال يوافق أهواءهم(.)2

ويتضح من اآلية مدى تكذيب اليهود لرسلهم عليهم السالم ،والتكبر عليهم ،ومخالفتهم

محمدا  ،وقد جاء هذا الوصف لهم َّ
مؤك ًدا بالقسم باهلل وعزته
لهم ،حتى إنهم كذبوا رسولنا
ً
وجالله؛ لكنهم أنكروا دالئل نبوة عيسى  ،فجاء االستفهام للتوبيخ والتقريع ،فطمس هللا على
قلوبهم.
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.190/1 -

( )2انظر :الدر المصون -السمين الحلبي  ،492/1 -التحرير والتنوير– ابن عاشور،592/1-

التفاسير– الصابوني ،67/1-تفسير حدائق الروح والريحان– محمد األمين الهرري.71/2-
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صفوة

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
إيتاء موسى الكتاب.
 المسألة الرابعة :قوله تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ)[البقرة.]92:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮬﮭﮮﮯ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
 قوله (ﮦ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي وجاللي
لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الهمزة ،والكاف :ضمير متصل
 قوله (ﮭ) فعلمبني على الضم في محل نصب مفعول به َّ
مقدم ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮮ) فاعل مؤخر مرفوع –مع التكريم ،-وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف،منع من ظهورها التعذر ،وهو ممنوع من الصرف؛ بسبب العلمية والعجمة ،وجملة (قد
جاءكم موسى) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية
تقريرية ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﮯ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،البينات :اسممجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان
بالفعل (جاءكم) ،أو بمحذوف حال من الفاعل تقديرها (مصطحًبا بالبينات)(.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
يقسم هللا  مرة أخرى ،بأن موسى بن عمران  قد جاء لبني إسرائيل بالكتاب ،وهو
العجل ،بعد ما نظروا فيها ،فعاندوا فأصبحوا من
قومه
َ
التوراة التي فيها شرائع هللا تعالى ،ثم عبد ُ
الظالمين ،ثم جاء النبي محمد  بالقرآن؛ مصد ًقا لما معهم من التوراة واإلنجيل ،فكفروا به،
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش.147/1 -
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ٍ
غضب عليهم بكفرهم
إلها من دون هللا تعالى ،فباءوا بغضب على غضب،
وعبدوا العجل ً
ٍ
وغضب بكفرهم بالقرآن وبالنبي محمد .)1(
باإلنجيل وبموسى،
العجل بعد ما نظروا في
يتضح من اآلية الكريمة أن اليهود معاندون؛ حيث عبدوا
َ
البينات ،وبعد ما ذهب موسى  إلى الطور ،وقوله ( :ﮰ ﮱﯓ) فيه توبيخ وتقريع
لهم؛ لعدم اتباعهم الرسل عليهم السالم ،والتكذيب بما أنزل على النبي محمد  ،رغم الحجج
والبراهين ،هذا هو ظلمهم ألنفسهم؛ بسبب فعلهم القبيح.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
مجيء موسى  لبني إسرائيل بالبينات  ،وقد أنزلهم منزلة المنكرين الجاحدين ،مع كونهم

يعلمون ذلك؛ وذلك بسبب عدم التزامهم بما يعلمون.

 المسألة الخامسة :قوله تعالى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈ)[البقرة.]96:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭮﭯﭰ ﭱﭲ).
 -1تحليل جملة القسم:

َّ
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله(ولتجدنهم) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،
من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي
َّ
وجاللي ل َّ
تجدنهم :فعل مضارع ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ ألنه
تجدنهم)،
بمعنى الوجدان ،مبني على الفتح الظاهر على الدال؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في

محل رفع ،والنون :حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر

وجوبا تقديره (أنت) يعود على النبي محمد  ، والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في
ً
محل نصب مفعول به أول ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من
َّ
(تجدنهم )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
اإلعراب ،وجملة
استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.

( )1انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي ،30/2 -فتح القدير -الشوكاني ،133/1 -صفوة التفاسير -الصابوني -

.46/1
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 قوله (ﭯ) مفعول به ٍثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو
مضاف.
 قوله (ﭰ ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله (ﭱ ﭲ) على :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،حياة :اسممجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان
ار على ٍ
حياة)(.)1
(بقاء أو استمرًا
بتمييز لـ (أحرص) تقديره
ً
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
يقسم هللا  بذاته العلية َّ
أن اليهود هم أحرص الناس على حياة طويلة ،بل يتمنون َّأال
يموتوا ،وجاءت كلمة (الحياة) نكرًة؛ لتفيد حرصهم على أية حياة ،مهما كانت ذليلة ،ومهما
كانت دنيئة ،وأنهم حريصون على الحياة المستقبلة ،وفي هذا توبيخ وتقريع لهم؛ ألن الذين ال
يؤمنون بيوم الحساب ال يعرفون إال الحياة الدنيا ،ويكون حرصهم عليها أشد( ،)2وجاء التعبير ب ـ
َّ
ولكن
(ألف سنة)؛ ليدل على الكثرة ،ال خصوص العدد ،وهذا كله ال يخفى على هللا تعالى؛

أكثرهم يجهلون هذه الحقيقة(.)3

َّ
إن أثر القسم واضح في هذه الجملة؛ حيث يقسم هللا  بذاته العلية أن اليهود هم

أحرص الناس على حياة طويلة ،مهما كانت رخيصة وذليلة ،بل هم أحرص عليها من الناس
جميعا ،كيف ال ،وهي دنياهم وآخرتهم ،ونسوا أن هللا ال يخفى عليه شيء من أعمالهم ،وما
ً
ترتكبه أيديهم ،ولسوف ُيسأَُلو َن عن ذلك ،ويحاسبون
شديدا ،وهذا هو االمتحان الحقيقي
حسابا
ً
ً
َ
لهم.

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
أحرص الناس على أية حياة ،بأية صو ٍرة كانت ،وهذه حقيقة اقتضى األمر تأكيدها
إيجاد اليهود
َ
بالقسم؛ ليعلم بذلك القاصي والداني.

( )1انظر :المجتبى من مشكل إعراب القرآن  -أحمد الخراط.36/1 -

( )2انظر :جامع البيان  -الطبري ،34/2 -إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش.153 ،152/1 -
( )3انظر :التفسير المنير -الزحيلي.330/1 -
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 المسألة السادسة :قوله تعالى( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ) [البقرة.]99:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮪﮫﮬﮭﮮ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
 قوله (ﮪ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد)،
مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على السكون،

ال محل له من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الالم؛ التصاله بنا العظمة
 قوله (ﮫ) فعل(ضمير الرفع المتحرك) ،ونا :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل،

َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
وجملة (قد أنزلنا) جواب القسم
استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﮬ) إلى :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضميرمتصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل

ين إليك) ،أو بمحذوف
(أنزلنا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (أنزلنا مرسل َ
ٍ
مرسَل ًة إليك) ،ولو تأخر الجار والمجرور عن
حال من المفعول به بعدهما تقديرها (آيات َ
المفعول به لتعلقا بمحذوف نعت له؛ لكونه نكرة.

 قوله (ﮭ) مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه جمع مزيد بألف وتاء.ٍ
(آيات) ،منصوب ،وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه جمع مزيد بألف
 قوله (ﮮ) نعت لـوتاء(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

تبدأ هذه اآلية بخطاب من هللا سبحانه إلى نبيه محمد  ،وقد أقسم بذاتهَّ ،
أن هذه

اآليات البينات ،العالمات الواضحات ،التي يحملها هذا الكتاب -وهو القرآن -تدل داللة قاطعة
نبوت َك ،وَقد أنزلناها عليك؛ لتبين شرائع هذا الدين الجديد ،وأحكامه ،وتحمل الكثير من
على َّ
أخبار اليهود وعقيدتهم وأحكام شريعتهم ،وهم يعرفون ذلك حق المعرفة؛ لكنهم جحدوا ذلك
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .155/1 -
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وأنكروه ،فهم فاسقون خارجون عن الطاعة ،وماردون على الكفر ،ليس ذلك فحسب؛ بل هم
متجاوزو الحد في الكفر ،وقد جاء التعبير عن كفرهم بصيغة المضارع؛ ليفيد استم اررية وتجدد
الكفر(.)1
وقد جاء اإلخبار من هللا  بالقسم ؛ ليؤكد لرسوله  ،ويطمئنه ب َّ
أن القرآن الذي أنزل

نبوتك ،كما أنه يخبره  ،بأنه سيكون
عليك يا محمد  ،يحتوي على دالئل وبراهين ،تثبت َّ

هناك خارجون مكذبون ،ومشككون من اليهود وأمثالهم ،وسماهم الفاسقين.

ويالحظ َّ
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
إنزاله تعالى لآليات البينات الدالة على صدق نبوته ،وإن جحد بها الجاحدون ،وأنكر المنكرون
من البهود ومن واالهم من المنافقين.
 المسألة السابعة  :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ﮢ) [البقرة.]102:
موضع القسم :فيها جملتا قسم:
-1

تحليل جملتي القسم:

 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ).
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل
 -قوله (ﭼ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

له من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم
باهلل لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني

على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

( )1انظر :فتح القدير -الشوكاني  ،111/1 -التحرير والتنوير  -ابن عاشور ،635/1 -صفوة التفاسير -

حوى.192/1 -
الصابوني  ،73/1 -األساس في التفسير  -سعيد َّ

59

 قوله (ﮐ ) فعل ماض ،مبني على الضم؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو :ضميرمتصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،،وجملة (علموا)...
جواب القسم المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها في محل نصب

حال.

 قوله (ﮑ) الالم :الم االبتداء ،حرف مبني على الفتح ،ال محل لها من اإلعراب ،من:اسم موصول بمعني (الذي) ،مبني على السكون ،وحرك بالكسر؛ اللتقاء ساكنين ،في

محل رفع مبتدأ.

 قوله ( ﮒ) فعل ماض ،مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر ،والهاء:ضمير متصل ،مبني على الضم ،في محل نصب مفعول به ،والفاعل ضمير مستتر
تقديره( :هو) ،والجملة ال محل لها صلة الموصول ،وضمير الصلة العائد الفاعل

المقدر ( هو ).
 قوله (ﮓ ﮔ) ما :نافية تعمل عمل ليس ،حرف مبني على السكون ،ال محل له مناإلعراب ،له :الالم :حرف جر ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء:
ضمير متصل ،مبني على الضم ،في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ،تقديره (كائنًا له).

 قوله (ﮕ ﮖ) في :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب،(اآلخرة) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار
والمجرور متعلقان بمحذوف حال من خالق ،تقديره (متحققًا في اآلخرة).

 قوله (ﮗ ﮘ) من :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب،(خالق) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل
كائنا له في اآلخرة من خالق) في محل رفع خبر المبتدأ
بحركة حرف الجر ،وجملة (ما ً
(من) ،وجملة (لمن اشتراه) سدت مسد مفعولي علموا(.)1
َ
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ).
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال
 قوله (ﮚ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،محل له من اإلعراب ،الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.179 ،178/1 -
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(وهللا لبئس )...بئس :فعل ماض جامد للذم مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 قوله (ﮛ ﮜ) ما :اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعلبئس ،شروا :فعل ماض ،مبني على الضم المقدر على األلف المحذوفة؛ التصاله بواو
الجماعة ،والواو :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف:

فارقة ،والجملة الفعلية صلة الموصول االسمي ،ال محل لها من اإلعراب ،وضمير
الصلة هو الهاء في (به) ،وجملة (لبئس )...جواب جملة القسم المحذوفة ،ال محل لها
من اإلعراب ،وجملة القسم (ولبئس )...معطوفة على جملة القسم (ولقد) في محل

نصب.

 قوله (ﮝ ) الباء :حرف جر ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء:ضمير متصل ،مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر  ،والجار والمجرور

متعلقان بحال من الفاعل الواو في قوله) :شروا) تقديره (مضيعين).

 قوله (ﮞ ) مفعول به ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على السين ،وهومضاف ،والهاء :ضمير متصل ،مبني على الضم ،في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:

في هذه اآلية يخبر هللا سبحانه أن اليهود صدقوا ما تقوله الشياطين بأن سليمان عليه

نبيا ،بل كان ساحرا ،وله أعوان من السحرة ،وهم الذين َّ
مكنوا له من
السالم لم يكن رسوًال وال ً
ً
السيطرة على الجن والطير والريح ،وهم بذلك قد كفروا ،ولكن سليمان عليه السالم لم يكفر،

وحاشا هلل أن يكفر ،كما أن هاروت وماروت كانوا يعلمون الناس ،ويقولون لهم :إنهم فتنة

ويحذرونه منها ومن الكفر؛ لكنهم لم يأخذوا بنصيحتهم ،وكان التفريق بين المرء وزوجه مما

أحدا إال بأمر هللا سبحانه ،ثم بين هللا سبحانه َّ
أن مص ير
تعلموه؛ لكنهم ال يستطيعون أن يضروا ً
نصيبا من العذاب ،وقد ذم هللا ما كانوا يفعلون(.)2
من يفعل ذلك هو الهالك ،وأن لهم في اآلخرة
ً
إن اآلية أكدت على عدة ٍ
َّ
معان ،منها :حرمة تعلم السحر واستعماله ،وأن الساحر كافر،

أحدا إال بإذن هللا سبحانه ،ثم جاء القسم ليؤكد َّ
أن نهاية الساحر
وأنه ال يستطيع أحد أ يضر ً
الحرمان من نصيب اآلخرة.
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.215/1 -
( )2انظر :أيسر التفاسير -أسعد حومد .109/1 -
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ويالحظ أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
أيضاَّ -
أن جملة القسم الثانية فيها
علمهم لمن اشتراه ما له في اآلخرة من نصيب ،ويالحظ ً -
الفعل والفاعل محذوفان ،وأداة القسم هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم محذوف َّ
مقدر ،وهو هللا
تعالى ،وأما المقسم عليه فهو ذم ما اشتروا به أنفسهم.
 المسألة الثامنة  :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ)[البقرة.]120:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ)
 -1تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،ال محل له من اإلعراب ،الالم:
 قوله (ﭢ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،هي الالم الموطئة للقسم حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،إن حرف
شرط جازم مبني على السكون وقد تحركت بالكسر اللتقاء الساكنين ال محل له من

اإلعراب.
ٍ
ماض ،مبني على السكون التصاله بضمير الرفع المتحرك ،في
 قوله( :ﭣ) اتبع :فعلمحل جزم فعل الشرط ،والتاء :ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ،وجواب
الشرط محذوف سد مسده جواب القسم تقديره( :فما لك من هللا من ولي وال نصير).
 قوله( :ﭤ) أهواء :مفعول به ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الهمزة،وهو مضاف والهاء :ضمير متصل ،مبن ي على الضم ،في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله( :ﭥ) ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،وهو مضاف. قوله (ﭦ) اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ،والظرف والمضافإليه متعلقان ب (اتبعت).
ٍ
ماض ،مبني على الفتح الظاهر على الهمزة  ،والفاعل ضمير
 قوله (ﭧ) جاء :فعلمستتر تقديره (هو) العائد على االسم الموصول ،الكاف :ضمير متصل مبني على الفتح
في محل نصب مفعول به ،والجملة الفعلية صلة الموصول ،ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﭨ ﭩ ) من :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،العلم :اسم62

مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان

(من َّزالً).
بمحذوف حال تقديره ُ

 -قوله (ﭫ ﭬ) ما :حرف نفي مهمل -إعرابًا ال معنى -مبني على السكون ،ال محل له من

اإلعراب ،الالم حرف جر ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضمير
متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر  ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف
خبر مقدم تقديره (كائن) ،وتقدم الخبر وما تعلق به؛ ليدل على إحاطة النفي وشموله.

 قوله (ﭭ ﭮ) من :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،هللا :لفظالجاللة اسم مجرور -مع التعظيم -بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من ولي تقديره (نافعًا).

 -قوله (ﭯ ﭰ) من :حرف جر مهمل -إعراباً ال معنى -مبني على السكون ،ال محل له من

اإلعراب ،ولي :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال

المحل بحركة حرف الجر(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
تبين اآلية أن اليهود والنصارى لن ترضى عن النبي  حتى يتبع ملتهم ،وهذا لن

يكون ،وما على الرسول إال أن يعرض عنهم ،ويتوجه إلى هللا سبحانه ويطلب مرضاته؛ ألن
الطريق الصحيح هو طريق هللا ،وهو طريق الحق والهدى ،ثم يحذر سبحانه نبيه  ،ويحذر
المؤمنين من اتباعهم خاصة من بعد ما جاءهم العلم من عند هللا سبحانه ،ويؤكد أن من يتبعهم
فلن يجد له من دون هللا من ولي وال نصير(.)2

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليها
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
الشتراط بأنه إن اتبع النبي محمد  ، وكل من يصلح له الخطاب أهواء المشركين بعد الذي

نصيرا.
كائنا له ،وال
جاءه من العلم ليس من ولي ً
ً

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.206/1 -
( )2انظر :أيسر التفاسير -الجزائري.51/1 -
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 المسألة التاسعة :قوله تعالى( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ)[البقرة.]130:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮐﮑﮒﮓ).

-1

تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
 قوله (ﮐ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي وجاللي

لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،وحرك بالكسر؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الياء ؛ التصاله بنا العظمة
 قوله (ﮑ) فعل(ضمير الرفع المتحرك) ،ونا :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل،
والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ،وجملة (قد

اصطفيناه )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية
أو تعليلية ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﮒ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﮓ ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره ،منع منظهورها التعذر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (اصطفيناه) ،أو بمحذوف حال من
ين في الدنيا) ،أو بمحذوف حال من ضمير
ضمير الفاعل تقديرها (اصطفيناه مختار َ
مختار في الدنيا)(.)1
ًا
المفعول به تقديرها (اصطفيناه

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

بعد ما َّبين هللا  منزلة إبراهيم  ومكانته ،دعا الناس إلى اتباع شريعته؛ ألنها

أيضا -في اآلخرة
الشريعة السليمة ،والدين القويم ،فاهلل  قد اختاره لرسالته في الدنيا ،واختاره ً -
استخف
َّ
نفسه ،وأهانها ،و
من الصالحين ،فمن يكره هذه الشريعة ،ويميل عنها ،ويتركها ،فقد َسفه َ
بها ،وهذا فيه تقريع وتوبيخ لليهود والنصارى والمشركين(.)2

( )1انظر :إعراب القرآن -أحمد الدعاس وآخرون.56/1 -

( )2انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي ،133/2 -أوضح التفاسير -الخطيب ،33/1 -أيسر التفاسير ،أسعد حومدص،137
أيسر التفاسير -أبو بكر الجزائري.117/1 -
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يأتي القسم في هذه اآلية؛ ليؤكد لكل من ُيعرض عن شريعة اإلسالم بأنه هو الخاسر،
مدحور ،بعد أن سفه نفسه في الدنيا ،وأهانها ،فأصبح
ًا
مذموما
وخاصة في اآلخرة ،فيصالها
ً

مذموما مخذوًال.
ً

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
اصطفاؤه  إلبراهيم  في الدنيا ،وقد جاء القسم ليؤكد أن الفوز والفالح لمن اتبع َّ
ملته،
والويل والهالك لمن ابتعد عنها ،وجحد بها.
 المسألة العاشرة :قوله تعالى( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ)[البقرة.]144:
موضع القسم :هو قوله تعالى (ﮣﮤﮥ).
-1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮣ ) الفاء :عاطفة لربط المسبب بالسبب حرف مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (وهللا ،أو أقسم

باهلل لنول َّينك) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،نول َّينك :فعل مضارع ينصب
مفعولين ،ليس أصلهما المبتدأ والخبر ،مبني على الفتح الظاهر على الياء؛ التصاله بنون
التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون :حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من
نفسه ،والكاف:
اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
وجوبا تقديره (نحن) تعود على هللا المعظم َ
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول.
 قوله (ﮤ) مفعول به ٍثان ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 قوله (ﮥ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف ،منع منوجوبا تقديره (أنت) يعود على النبي محمد ،
ظهورها التعذر ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
والهاء :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ،واأللف :للتأنيث حرف

َّ
المقدر ال
مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة (نول َّينك )...جواب القسم
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محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على الجملة االستئنافية (قد نرى تقلب
وجهك) ال محل لها من اإلعراب(.)1
-2األ ثر التفسيري لجملة القسم:
جاء رسولنا  إلى المدينة ،وكان يصلي جه َة بيت المقدس ،ثم توجه إلى الكعبة ،فقد
كان تقلب نظره إلى السماء فيه رجاء من هللا  أن يجعل القبلة إلى المسجد الحرام ،فكان له
ما أراد ،ووَّاله هللا تعالى قبل ًة يرغبها ،وأمره أن يصلي جهة الكعبة ،وفي هذا يتحقق له الرضا
يتوجهون إليه في صالتهم ،وقد كانت الكعبة هي أحب
من القبلة الجديدة ،بمخالفته لليهود فيما َّ
القبلتين إلى نبينا؛ ألنها قبلة أبيه إبراهيم ،وألنه كره موافقة اليهود الذين علموا من خالل كتبهم

بنبوته  ،وعلموا كذلك بقبلته نحو الكعبة؛ لكنهم أنكروا ذلك؛ ألن قلوبهم متحجرة ،إن هللا
سبحانه يعلم ما في صدور المؤمنين من خير ،ويعلم ما في قلوب اليهود والمشركين من الغل

والكراهية والحقد على دين اإلسالم ،كيف ال؟! وهو الذي ال تخفى عليه خافية في األرض ،وال

في السماء(.)2

إن اآلية الكريمة تدل على مكانة رسول هللا  ،وأن هللا تعالى أكرمه بالكعبة قبلة
للمسلمين ،وهذا يتضح جليا من خالل تلبية رغبته في تحويل القبلة ،وقد جاء القسم؛ للتأكيد،

ولطمأنته  ،ومن الوجهة األخرى فإنها تحمل التهديد والوعيد للمكذبين والمشككين ،من اليهود

والنصارى ،ومن سار على دربهم.

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو تولية
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
المحذوفة هي الباء ،و َ
الرسول  قبل ًة يرضاها ،وهي قبلة أبيه إبراهيم  ،أال وهي الكعبة ،مما يؤكد معية هللا تعالى

بين من اليهود ومن واالهم.
لنبيه محمد  ،وكيده للمكذ َ

 المسألة الحادية عشر :قوله تعالى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅﰆ ﰇﰈ)[البقرة.]145:

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.294/2 -
( )2انظر :التفسير البسيط -الواحدي ،385/1 -التحرير والتنوير -ابن عاشور ، 28/2 -إعراب القرآن وبيانه -
محيي الدين درويش.208/1 -
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موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وهما:
 -1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ)
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 قوله (ﯥ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،حالفا باهلل إلن)،
اإلعراب ،والالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (وهللا أو أقسم ً
مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال

محل له من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الياء؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﯦ) فعلالمتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط ،والتاء :ضمير متصل مبني على الفتح في محل
رفع فاعل.
 قوله (ﯧ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.ٍ
يسم فاعله مبني على الضم على الياء المحذوفة؛ اللتقاء
 قوله (ﯨ) فعلماض لم َّ
ساكنين؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع
نائب فاعل ،واأللف :فارقة.
 قوله (ﯩ) مفعول به ٍثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وجملة
(أوتوا الكتاب) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو
ضمير نائب الفاعل (الواو).
 قوله (ﯪ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،كل :اسم مجروربحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف ،والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (أوتوا) ،أو بمحذوف حال من ضمير نائب الفاعل تقديرها (أوتوا قارئين

بكل) ،أو بمحذوف حال من المفعول به الثاني تقديرها (الكتاب متلوا بكل.)...
 -قوله (ﯫ ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 قوله (ﯬ) حرف نفي مهمل –إعرًابا ال معنى -مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.ً
ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على العين؛ التصاله بواو الجماعة،
 قوله (ﯭ) فعلوالواو :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة.
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 قوله (ﯮ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على التاء ،وهو مضاف،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ،وجملة (ما تبعوا قبلتك)
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة الشرط محذوفة َّ
َّ
دلت عليها جملة
جواب القسم
جواب القسم ال محل لها من اإلعراب غير مقترنة بالفاء ،وجملة القسم بأركانها استئنافية

تقريرية ال محل لها من اإلعراب.
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇﰈ).
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 -قوله (ﯻ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

حالفا باهلل إلن)،
اإلعراب ،والالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (وهللا أو أقسم ً
مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ،وحرك
بالكسر؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على العين؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﯼ) فعلالمتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط الجازم ،والتاء :ضمير متصل مبني على الفتح
في محل رفع فاعل.
 قوله (ﯽ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الهمزة ،وهومضاف ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع

المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

(اتبعت) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل
 قوله (ﯾ ﯿ) جار ومجرور متعلقان بالفعلَ
اغبا من بعد ،)...أو بمحذوف حال من المفعول به تقديرها (أهواءهم
تقديرها
َ
(اتبعت ر ً
مطاع ًة من بعد ،)...وهو مضاف.
َ

 قوله (ﰀ ﰁﰂ ﰃ) ما :اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جرمضاف إليه ،جاءك من العلم :صلة الم وصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير
الصلة العائد هو ضمير الفاعل المحذوف تقديره (هو).
 قوله (ﰅ) َّإن :حرف توكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح الظاهر على النون ،ال محل
له من اإلعراب ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم َّ
إن.
 -قوله (ﰆ) حرف جواب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.
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 قوله (ﰇ) الالم :المزحلقة حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،من:حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.
عوضا عن الكسرة؛ ألنه جمع
 قوله (ﰈ) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الياءً
مذكر سالم ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر َّ
إن تقديره (كائن من الظالمين) وجملة
َّ
دل
(إن َك كائن من الظالمين) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجواب الشرط محذوف َّ
عليه جملة جواب القسم ال محل لها من اإلعراب غير مقترنة بالفاء ،وجملة القسم بأركانها
معطوفة على جملة القسم السابقة االستئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:

يقسم الحق سبحانه بذاته ،بأنك يا محمد ،لو أنك جئت بكل دليل وبرهان لهؤالء اليهود

والنصارى والمكذبين ،فلن تنفعهم اآليات والبراهين ،فيتبعوا قبلتك؛ ألنهم كفروا بك وبرسالتك بعد
ما تبين لهم أنه الحق من ربهم ،كما أنك لن تتبع قبلتهم ،واعلم يا محمد أن اليهود والنصارى لن

يتبع أحدهم قبلة اآلخر؛ ألنهم مختلفون فيما بينهم ،وإن اليهود خاصة لن يتبعوا الحق الذي أنزل
على عليك؛ ثم تختم اآلية بالتنبيه والتحذير لرسول هللا وللمسلمين من اتباع رغبات اليهود
بأسلوب القسم ،خاصة بعد ما جاءك العلم من ربك ،ألن من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واوردها

الهالك في اآلخرة(.)2

إن اآلية الكريمة رسخت معاني متعددة ،فاليهود لن يتبعوا دين اإلسالم مهما جاءهم من

بعضا،
البراهين والدالئل؛ ألنهم يكفرون بدين اإلسالم ،واليهود والنصارى لن يتبعوا دين بعضهم ً
ٍ
وأن المسلمين لن يتبعوا دين اليهود ،وال دين َّ
بتهديد من هللا تعالى َّ
أن َمن يتَّب ُع
النصارى ،وختم
المسلمينَّ ،
فإنه من الظالمين الخاسرين.
دين اليهود م َن
َ
َ

ويالحظَّ :
أن القسمين في اآل ية قد سبقا الشرط ،ولذلك كان الجواب للقسم في الجملتين ،وقد

أغنى ذلك عن جواب الشرط ،كما سبق تقرير ذلك في القسم النظري من هذه الرسالة (ص،)41

كما يالحظ َّ
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المقسم عليه هو أنه إن أتى النبي
هي الواو المبدلة من الباء ،وأما
المقسم به فهو هللا تعالى ،و َ
َ
محمد  الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته ،و َّ
أن جملة القسم الثانية فيها الفعل والفاعل
( )1انظر :انظر  :الجدول في إعراب القرآن الكريم – محمود صافي ،298/1إعراب القرآن وبيانه – محيي
الدين درويش209/1
( )2انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي  ،161/2 -التفسير الحديث -محمد عزت دروزة .252/6 -
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المقسم به هو هللا تعالى،
محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
المقسم عليه هو إن اتبع النبي محمد  أهواءهم من بعد مجيء العلم إليه ،إنه يكون إ ًذا من
و َ
الظالمين.

 المسألة الثانية عشرة :قوله تعالى( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫﭬ)[البقرة.]155:
موضع القسم :هو قوله تعالى (ﭠ).
-1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﭠ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي
نبلونكم ) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعرابَّ ،
وجاللي ،أو أقسم باهلل ل َّ
نبلونكم :فعل
مضارع مبني على الفتح الظاهر على الواو؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع،
والنون :حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر

وجوبا تقديره (نحن) التي تعود على هللا المعظم لنفسه ،والكاف :ضمير متصل مبني على
ً
الضم في محل نصب مفعول به ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل
َّ
َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة
(نبلونكم) جواب القسم
له من اإلعراب ،وجملة
القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1
-2األثر التفسيري لجملة القسم:
بدأت اآلية بالقسم بذات هللا َّأنه سيختبر ويمتحن الفئة المؤمنة بقليل من الخوف؛ نتيجة
للقتال ،والجوع؛ بسبب الجدب والقحط ،وقلة األموال؛ نتيجة انشغالهم بالقتال في سبيل هللا،
وكذلك بنقص في األنفس بسبب الموت أثناء مالقاة األعداء ،فالبشرى تكون لمن جاهد نفسه
وخالف هواها ،وصبر على ذلك البالء ،وبشر الصابرين(.)2
يتضح من خالل هذه اآلية تبشير هللا تعالى للصابرين ،الذين يوفون أجورهم بغير

حساب ،فيدخلون الجنة ،ويأتي القسم؛ ليؤكد أن من يصبر على الطاعات والمكاره ،فإن له
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .216/1 -
( )2انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي ،174 ،173/2 -تفسير المراغي -المراغي 22/2 -و  ،23تفسير
القرآن العزيز -ابن أبي زمنين.189/1 -
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البشرى من هللا ،وهو في ذلك يكون عبرة حسنة لغيره ،ولمن سيأتي بعده ،فالصبر يكون بالثبات
على طاعة هللا ،والتمسك بدينه ،وعلى أحكام الكتاب والسنة النبوية المطهرة؛ نصرًة لدين هللا،
خاصة بعد ما تبين لهم الحق.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم هي

الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو بالء
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
مؤكدا أنه
هللا تعالى للمؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من األنفس واألموال والثمرات،
ً
سيثيب الصابرين على الطاعات والمكاره بالثواب العظيم.

 المسألة الثالثة عشرة :قوله تعالى( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ)[البقرة.]206:
موضع القسم :هو قوله تعالى (ﮝﮞ).
 -1تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﮝ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي
وجاللي ،أو أقسم باهلل لبئس) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،بئس :فعل
ٍ
ماض جامد؛ يفيد إنشاء الذم ،مبني على الفتح الظاهر على آخره.

 قوله (ﮞ ) فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،والمخصوص بالذم(جهنم) ،وجملة (بئس المهاد َّ
َّ
جهنم) جواب القسم َّ
المقدر ال محل لها من
محذوف تقديره
اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية بيانية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
تخاطب اآلية األخنس بن شريق ،وتبين صفة الكافر والمنافق ،الذي يزهو بنفسه ،فيكره
للمؤمن أن يوقعه في الحرج ،إن قال له  :اتق هللا ،فتأخذه حمية الجاهلية باإلثم ،فعزة النفس هذه
توقعه في اإلثم الذي ُنهي عنه ،بل يزداد في فعل المعصية ،خاصة أن هذا اإلثم قد استوطن
َ
( )2
خالدا فيها ،وهي فراشه الذي يكفيه .
في قلبه ،فجزاؤه جهنم ً
( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .168/1 -

( )2انظر :الجامع ألحكام القرآن  -القرطبي ،19/3 -التفسير المظهري -المظهري  ،345/1 -التفسير

الواضح -محمد حجازي.124/1 -
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الدائم في جهنم خالدين
مهادهم
يأتي القسم في هذه اآلية؛ ليؤكد للكفرة والمشركين أن َ
َ
فيها ،وبئس المصير ،ولبئس المهاد ،وقد استحقوا ذلك بعنادهم ،وتكبرهم ،وأنفتهم ،بارتكابهم
اإلثم الذي نهوا عنه ،وهذا فيه تحذير لغير اليهود وللمسلمين من محاكاة اليهود في مخالفة أمر
هللا .

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم هي

الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو ذم
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
مصير الكفار ،وأنهم إلى النار ،وقد جاء القسم؛ للتأكيد على هذا المصير المحتوم.
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الفصل الثاني
تحليل جملة القسم في سورة آل

عمران ،وبيان أثرها على المعنى
التفسيري

الفصل الثاني
تحليل جملة القسم في سورة آل عمران ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
أوًال :بين يدي السورة
 .1أسماء السورة:
سميت هذه السورة بعدة أسماء ،منها :آل عمران؛ لذكر قصة آل عمران فيها؛ حيث قال
تعالى( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)[آل عمران ،]33:والزهراء؛ لورود
الزهراوي ِن :اْلبَقرَة ،وسورَة ِ ِ
ان)( ،)1وذكر اإلمام األلوسي
آل ع ْمَر َ
هذا االسم في قوله ( :ا ْقَرُء ْوا ه َْ َ ْ
َ َ َ ُ َْ
أسماء اجتهادية ،منها :طيبة ،والكنز ،واألمان ،والمجادلة ،واالستغفار(.)2
رحمه هللا تعالى لها
ً

 .2ترتيبها ،ونزولها ،وعدد آياتها:

سورة آل عمران هي سورة مدنية باإلجماع ،وهي السورة الثالثة في ترتيب المصحف

الشريف ،الثامنة واألربعون في نزول سور القرآن( ،)3وعدد آياتها مائتان عند جمهور القراء،

ومائة وتسع وتسعون آية عند أهل الشام ،وعدد كلماتها ثالثة آالف وأربعمائة وثمانون كلمة،
ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون حرًفا(.)4
وعدد حروفها أربعة عشر ً

 .3فضل السورة:
َفِإهن ُه يأ ِْتى يوم اْل ِقي ِ ِ
َص َحا ِب ِه ا ْقَرُءوا
امة َشف ً
َ
يعا أل ْ
َْ َ َ َ
ان َي ْوَم اْل ِقَي ِ ه
ام َت ِ
َتأ ِْتَي ِ
ان أ َْو َكأَهن ُه َم ا
امة َكأَن ُه َما َغ َم َ
َ

آن
قال رسول هللا ( :ا ْقَرُءوا اْل ُقْر َ
الز ْهراوي ِن اْلبَقرَة وسورَة ِ ِ
ان َفِإهن ُه َما
آل ع ْمَر َ
ه َ َْ
ََ َُ َ
اج ِ
ان أ َْو َكأَهن ُه َما ِفْرَق ِ
َغَي َاي َت ِ
َص َحا ِب ِه َما)( ،)5كما أنها تشرفت بذكر
ط ْي ٍر َص َو ه
اف تُ َح ه
ان ِم ْن َ
ان َع ْن أ ْ
اسم هللا األعظم فيها ،وهو (الحي القيوم)(.)6

( )1أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه -كتاب صالة المسافرين وقصرها -باب فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة -
 -553/1حديث رقم (.)804
( )2انظر :روح المعاني.71/3 -
( )3انظر :الجامع ألحكام القرآن -القرطبي  ،1/4 -التحرير والتنوير.144/3 -
( )4انظر :البيان في عد آي القرآن  -أبو عمرو الداني  -ص.143
( )5سبق تخريجه -ص.69
( )6انظر :روح المعاني -األلوسي.73/3 -
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 .4محورها الرئيس:
سورة آل عمران -كغيرها من السور المدنية -تتعرض ألمور العقيدة ،والمسائل الفقهية
والتشريعية؛ لكن محورها الرئيس يدور حول مسألة األلوهية والكتب السماوية ،وما يتعلق بها من
أمور الوحي والرسالة ،وبيان وحدة هذا الدين(.)1
غ بعنوان إن الدين عند هللا
ويرى الباحث أن المحور الرئيس للسورة يمكن أن ُيصا َ
اإلسالم ،وأمانة هذا الدين حملها اإلنسان المسلم ،كما حمل أمانة الدعوة والتبليغ ،حتى َّ
مك ن هللا
لدينه في األرض ،وقد قادها نبي هللا محمد  وأصحابه ،والتابعون إلى يوم الدين.

 .5أهداف السورة ،وأهم مقاصدها:
تهدف سورة آل عمران إلى حث اإلنسان على االلتزام بدين هللا وهو اإلسالم ،وقد تضمنت
السورة مقاصد اإلسالم األساسية ،في العقيدة ،والفقه ،والتشريع ،واإليمان باهلل ،ويمكن إيجاز ذلك

فيما يأتي:

 إثبات الوحدانية هلل تعالى ،وترسيخ أصول الشريعة والنبوة والعدل واليوم اآلخر ،كما أنها
قصدت إلى تقرير بعض األحكام التكليفية كالحج ،والجهاد ،والزكاة والربا ،وإلى بيان جملة

من اآلداب السلوكية ،كالصبر ،والمصابرة ،والرباط ،والتقوى.

 إبطال عقائد النصارى الفاسدة ومذاهبهم ،ونفي الشبهات التي تضمنتها؛ فقصة عيسى عليه
السالم تؤكد هذه الحقيقة ،وتنفي الولد والشريك هلل تعالى؛ فهي بذلك تظهر عقيدة التوحيد
السليمة ،وتفضح عقائد أصحاب الديانات الباطلة.

 إظهار الصراع المستمر بين أهل اإليمان والتوحيد ،وبين أهل الكفر والمشركين.
 وصف حال المؤمنين مع ربهم  ،وأخبار الصالحين من البشر ،الذين اصطفاهم سبحانه
ألداء رسالته ،وجعلها ذرية بعضها من بعض ،وتتمثل هذه الصور المشرقة في حديث امرأة

عمران ،وفي حديث مريم ،وفي دعاء زكريا  ومناجاته ربه.

 وصف للنفس المؤمنة ،من حيث أطماعها ،وشهواتها ،ودوافعها ،وكوابحها ،وقد عالجت
السورة هذه النفس بكل رفق وتلطف وتوجيه ،ثم رد األمر إلى هللا وحده في النصر والهزيمة،
وفي الموت والحياة ،وفي كل أمر ،وفي كل اتجاه.

( )1انظر :نظم الدرر  -البقاعي.3/2 -
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 تقرير ُسَّنة بالغة األهمية في حياة المسلم ،وهي أن وقائع الحياة وأحداثها إنما تجري وفق
سنن هللا في هذا الكون ،وهي ُسَّنة األخذ باألسباب.
 بيان أن هذا الكون فيه دالئل اإليمان وآياته؛ ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى

الحساب والجزاء؛ فجاءت اآليات في نهاية السورة؛ لتوجه القلوب واألنظار إلى هذه
الحقيقة(.)1

ثانيا :تحليل جملة القسم في السورة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ً
بع عشرًة جملة قسم ،وبيان ذلك فيما يأتي:
تتضمن هذه السورة ثالث عشرة مسألة ،يتخللها س َ
 المسألة األولى :قوله تعالى( :ﭑ)[آل عمران.]1:
تم ذكر تحليلها وأثرها التفسيري في الفصل األول –سورة البقرة -المسألة األولى(.)2



المسألة الثانية :قوله تعالى( :ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ)[آل عمران.]81:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 -1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﮫ ﮬ).
 قوله (ﮫ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (وهللا ،أوَّ
تؤمن َّن :فعل مضارع مرفوع
أقسم باهلل
لتؤمنن) ،مبني على الفتح ،ال محل له من االعرابُ ،
(تؤمنون َّن) ،وهو
منعا لتولي األمثال؛ ألن أصله
ُ
وعالمة رفعه ثبوت النون التي حذفت؛ ً
من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة المحذوفة؛ اللتقاء ساكنين :ضمير متصل مبني على
السكون في محل رفع فاعل ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف مبني على الفتح ،ال محل لها
من اإلعراب ،والجملة من الفعل والفاعل (لتؤمنن) ال محل لها من اإلعراب جواب القسم،

وجملة القسم بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)3
( )1أنظر :التفسير المنير للزحيلي.141/3 ،
( )2انظر :ص.51
( )3انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.232/3 -
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 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﮭ).
 قوله (ﮭ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (وهللا ،أو أقسم

تنصرَّنه :فعل مضارع مرفوع
لتنصرَّنه) ،مبني على الفتح ،ال محل له من االعراب،
باهلل
ُ
ُ
(تنصرونَّنه) ،وهو
منعا لتولي األمثال؛ ألن أصله
َ
وعالمة رفعه ثبوت النون التي حذفت؛ ً
من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة المحذوفة؛ اللتقاء ساكنين :ضمير متصل مبني على

السكون في محل رفع فاعل ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف مبني على الفتح ،ال محل لها
من اإلعراب ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ،والجملة
من الفعل والفاعل والمفعول به ال محل لها من اإلعراب جواب القسم ،وجملة القسم
بأركانها معطوفة على القسم االستئنافية السابقة ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:

محمدا  أن يذكر أهل الكتاب بقصة العهد المؤكد ،الذي أخذه
يخاطب هللا تعالى نبيه
ً
بعضا  ،وهذا ما جاء في كتبهم من ذكر للنبيين ،ومن
النبيون على أنفسهم ،بأن يصدق بعضهم ً
ذكر لنبينا محمد  ،وذكر أوصافه ،وأوجب عليهم –بأسلوب القسم -تصديقه واإليمان به

أيضا -ينطبق على أقوامهم ،أن يطيعوا هللا فيما أمرهم به ،وأن ينتهوا عما
ونصرته ،وهذا – ً
نهاهم عنه ،كما ذكر في الكتاب والحكمة(.)2
من خالل هذه اآلية نجد أن القسم تكرر مرتين؛ ليؤكد ألهل الكتاب وغيرهم أن عليهم
اإليمان بما يأتيهم من األنبياء وال مرسلين ،وما يأتونهم به من كتب وشرائع ،فالقسم هنا فيه تأكيد
شديد على أول الكالم وآخره؛ فاهلل  قد استحلفهم على ذلك ،فقبلوا ،وأشهدهم على أنفسهم

فشهدوا ،ثم شهد هللا  عليهم أجمعين ،وهذا أبلغ ما يكون في أمور الدعوة إلى هللا ،ونصرة
دينه.
ويالحظ أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات ،تقديرها (أقسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو وجوب أن يؤمن
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
بـ ،)...وكذلك
َ
َ
النبيون بالنبي محمد  ،و َّ
أن جملة القسم الثانية فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات،
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .550/1 -

( )2انظر ، :التفسير الوسيط للقرآن الكريم  -محمد سيد طنطاوي ،164-162/2 -التفسير الوسيط -وهبة

الزحيلي 208/1 -تفسير حدائق الروح والريحان  -محمد األمين الهرري.405 ،402/4 -
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تقديرها (أقسم بـ ،)...وكذلك المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
وجوب نصرة النبيين للنبي محمد .
 المسألة الثالثة :قوله تعالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)
[آل عمران.]123:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭟﭠﭡﭢ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﭟ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي

وجاللي لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الراء ،والكاف :ضمير متصل
 قوله (ﭠ) فعلمبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ،وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

ظا مرفوع –مع التعظيم -وعالمة رفعه الضمة
 قوله (ﭡ) لفظ الجاللة فاعل مؤخر لف ًالظاهرة على آخره ،وجملة (قد نصركم هللا) جواب القسم المقدر ،ال محل لها من اإلعراب،
وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﭢ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،بدر :اسممجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان

بالفعل (نصركم) ،أو بمحذوف حال من الفاعل تقديرها (هللا مكرًما ٍ
ببدر) ،أو بمحذوف
ين ٍ
ببدر)(.)1
حال من ضمير المفعول به تقديرها (نصركم َّ
مكرمين أو فائز َ
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

يأتي الخطاب للمسلمين؛ للتذكير بنصر هللا لهم يوم بدر ،وقد كانوا أذلة؛ لما هم عليه
من ضعف الحال ،وقلة الركوب والمال والسالح؛ لكن بصبرهم وتقواهم ما ضرهم كيد المشركين؛

عددا وعدة ،فبصبركم
ألن هللا معهم ومثبتهم وناصرهم ،أما اليوم أيها المسلمون فأنتم أكثر ً

( )1انظر :المجتبى من مشكل إعراب القرآن  -أحمد الخراط.139/1 -
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وتوكلكم على هللا وتقواكم وكثرة طاعاتكم له ،فإنه سينصركم ،وعليكم أن تشكروه على هذه النعمة
العظيمة(.)1
من خالل هذه اآلية يبرز لنا أهمية القسم؛ ليدلل على أن تقوى هللا سبحانه باألعمال

الصالحة ،وباتباع أوامره واجتناب نواهيه ،وبالصبر على الطاعات والمكاره ،هي من أسباب
النصر على األعداء ،وأن هذا النصر من موجبات الشكر هلل تعالى ،وتدل اآلية على أن النصر
تعهد بإذالل الشرك وأهله.
هو من عند هللا وحده ،ال بكثرة مال وال عتاد ،وأن هللا سبحانه قد َّ
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم  ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
بيان أن هللا تعالى نصر المؤمنين ببدر.
 المسألة الرابعة :قوله تعالى( :ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ)
[آل عمران.]143:
موضع القسم( :ﭦﭧﭨﭩ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﭦ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي

وجاللي لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض ناقص ناسخ مبني على السكون الظاهر على النون؛ التصاله
 قوله (ﭧ) فعلبضمير الرفع المتحرك ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان،
والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

َّ
(تتمنون) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من
 قوله (ﭨ) أصلهاألفعال الخمسة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

( )1انظر :جامع البيان -الطبري ،169/7 -التحرير والتنوير  -ابن عاشور  ،72/4 -أيسر التفاسير  -أسعد

حومد -ص ،416أيسر التفاسير -الجزائري .198/1 -
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 قوله (ﭩ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وجملة َّ(تمنون
الموت) في محل نصب خبر كان ،وجملة (كنتم َّ
تمنون الموت) جواب القسم ال محل لها
من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

يأتي الخطاب في هذه اآلية ألصحاب رسول هللا ؛ حيث يناديهم مذك ًار ،يا معشر
أح ٍد إن
أصحاب رسول هللا ،لقد كنتم تتمنون الموت في سبيلي يوم بدر ،وها أنتم اليوم في يوم ُ
كنتم صادقين في تمنيكمَّ ،
خيرا؛
وعزتي وجاللي لقد رأيتم ما كنتم تتمنون قر ًيبا ،فأروني منكم ً

لتنالوا األجر العظيم مثلما ناله أهل بدر؛ لكن عندما أروا الموت حقيقة بالسيوف بين أيدي
الرجال فر منهم من فرَّ ،
وولوا مدبرين ،وثبت من ثبت ،حتى أوفوا بما عاهدوا هللا عليه(.)2
يأتي القسم القرآني؛ ليؤكد للذين تمنوا الشهادة في سبيل هللاَّ ،
أن يومهم قد أتى إن كانوا
صادقين ،وأن هللا تعالى قد ساق لهم الموت بين أيديهم وتحت أبصارهم رأي العين ،وهاهم

خيرا؛
ينظرون إلى الموت في مشهد حقيقي ،فولى بعضهم م ًا
دبر ،وبعضهم َّثبته هللا؛ ليرى منهم ً
الخبيث من الطيب.
ليميز
َ

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم  ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
بيان أن أصحاب النبي محمد  كانوا يتمنون الموت من قبل أن يلقوه.
 المسألة الخامسة :قوله تعالى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨ)[آل عمران.]152:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 -1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﭼﭽﭾﭿ).
( )1انظر :إعراب القرآن -الدعاس .163/1 -

( )2انظر :تفسير مقاتل بن سليمان  ،194/1 -الدر المصون  -السمين الحلبي ،413/2 -روح المعاني -
األلوسي.71/4 -
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بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﭼ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على القاف ،والكاف :ضمير
 قوله (ﭽ) فعلمتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول َّ
مقدم ،والميم :للجمع المذكر
حرف مبني على السكون ،وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﭾ) لفظ الجاللة فاعل مؤخر – مع التعظيم  -مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةعلى آخره.
 قوله (ﭿ) مفعول به ٍثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الدال ،وهو
مضاف ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،وجملة (قد
صدقكم هللا وعده) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية
ال محل لها من اإلعراب(.)1

 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﮠﮡﮢ).
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﮠ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (و َّ
عزتي
وجاللي لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح المقدر على آخره ،منع من ظهوره التعذر،
 قوله (ﮡ) فعلاز تقديره (هو) يعود على هللا تعالى ،وجملة (عفا مع فاعله
والفاعل :ضمير مستتر جو ًا
َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية
المستتر) جواب القسم
توكيدية لالستئنافية األولى ال محل لها من اإلعراب
 قوله (ﮢ) عن :حرف جر مبني على السكون الظاهر على النون ،ال محل له مناإلعراب ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ،والميم:

للجمع المذكر حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .73/2 -
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متعلقان بالفعل (عفا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (عفا متجاوًاز
عنكم)(.)1

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:

تبدأ اآلية بخطاب من هللا سبحانه للمؤمنين من أصحاب رسول هللا  يوم أحد ،ووعده

الذي وعدهم على لسان الحبيب  ،حين أمر الرماة على الجبل بأن يثبتوا مكانهم ،وال ينزلوا

حتى لو هزم المسلمون ،وقد وعدهم بالنصر ما لم يخالفوا أمره ،فاهلل سبحانه قد وعد المسلمين

بأنه معهم ،وأنه ناصرهم على عدوهم ،وقد تحقق وعد هللا ،وانتصر المسلمون ،فلما رأى الرماة

هذا النصر وهذه الغنائم خالفوا أمر رسول هللا  ،ونزلوا عن الحبل ،ولم يثبت منهم إال فئة
ٍ
حينئذ تحول النصر إلى هزيمة؛ بسبب مخالفة أمر النبي  ،هذه هي إرادة هللا؛ ليبتليهم،
قليلة،
فمنهم من أراد الدنيا ،فنزل عن الجبل؛ ليجمع الغنائم ،ومنهم من يريد اآلخرة ،فثبته هللا على
أمر رسول هللا على الجبل ،ثم جاء العفو من هللا تعالى عن هؤالء المخالفين ،وهو وحده صاحب

العفو(.)2

يقسم هللا سبحانه في هذه اآلية مرتين؛ حيث جاء القسم األول؛ ليؤكد للمسلمين أنه
صادق الوعد ،وقد نصرهم في بداية المعركة؛ ألنهم أطاعوا رسوله وثبتوا على أمره ،وهم بذلك

أمر النبي ؛ ليبشرهم
يريدون اآلخرة ،ثم جاء القسم الثاني بعد هزيمتهم؛ بسبب مخالفة الرماة َ
بأنه قد عفا عنهم ،وهو صاحب الفضل عليهم.
ويالحظ أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم  ،)...وأداة

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
القسم هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
وعده ،و َّ
أن جملة القسم الثانية فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما
الناس َ
فهو بيان صدق هللا َ

المقسم به محذوف َّ
مقدر ،وهو هللا تعالى،
(أقسم  ،)...وأداة القسم هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
أح ٍد.
وأما
المقسم عليه فهو بيان عفو هللا تعالى عن المخالفين ألمر النبي محمد  يوم ُ
َ
 المسألة السادسة :قوله تعالى( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ)[آل عمران.]155:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯔ ﯕﯖﯗ).
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .73/2 -

( )2انظر :جامع البيان  -الطبري  ،290 -281/6 -المحرر الوجيز -ابن عطية ،555 -553/1 -فتح
القدير  -الشوكاني ،446/1 -صفوة التفاسير -الصابوني.101/1 -
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 -1تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﮠ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
لقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح المقدر على آخره ،منع من ظهوره التعذر.
 قوله (ﮡ) فعل قوله ( ﯖ) لفظ الجاللة فاعل مرفوع –مع التعظيم -وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علىَّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
آخره ،وجملة (قد عفا هللا) جواب القسم
بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

ويتكرر الخطاب من هللا تعالى للمسلمين من أصحاب رسول هللا  ،الذين تولوا يوم
التقى الجمع المسلم مع الجمع المشرك يوم أحد ،وقد لحقت الهزيمة بالمسلمين بعد النصر؛
ألنهم استجابوا لدعوة الشيطان ووسوسته ،ففروا من المعركة تجاه المدينة ،تاركين رسول هللا ،

ومعه الفئة القليلة المؤمنة ثابتة على الحق ،لم يقدر على إغوائها الشيطان ،ثم أقسم هللا تعالى
بعزته وجالله على عفوه عنهم ،وتجاوزه عن ذنبهم(.)2
ويتضح من سياق اآلية أن العبرة التي يجب على المسلمين أخذها هو عدم اتباع
الشيطان؛ ألنه أرداهم ،فذاقوا ُم َّر الهزيمة ،وعليهم االمتثال إلى أمر رسول هللا وطاعته ،وقد جاء
القسم؛ ليطمئن قلوب المسلمين أن هللا قد عفا عنهم ،وغفر زلتهم هذه ،وتجاوز عن معاقبتهم
بذنبهم؛ ألنه هو الغفور الحليم.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم بـ ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
أح ٍد.
بيان عفو هللا تعالى عن المؤمنين المخالفين ألمر الرسول  يوم ُ

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.346/4 -

( )2انظر :جامع البيان -الطبري ،326/7 -مفاتيح الغيب -الرازي  ،397/9 -المحرر الوجيز -ابن عطية -

 ،260/1األساس في التفسير  -سعيد حوى.905/2 -
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 المسألة السابعة :قوله تعالى( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ)[آل عمران.]157:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐ).

-1

تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له
 -قوله (ﰅ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني

على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له

من اإلعراب.

ٍ
ماض لم يس َّم فاعله مبني على السكون الظاهر على الالم؛ التصاله
 قوله (ﰆ) فعلبضمير الرفع المتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط الجازم ،والتاء :ضمير متصل
مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﰇ ﰈ ﰉ) جار ومجرور متعلقان بالفعل (قتلتم) ،أو بمحذوف حال من ضميرمستشهدين في سبيل ،)...وهو مضاف ،وهللا :لفظ الجاللة
نائب الفاعل تقديرها ( ُقتلتُم
َ
مضاف إليه مجرور –مع التعظيم -وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 -قوله (ﰊ ﰋ) أو :حرف عطف يفيد االحتمال مبني على السكون ال محل له من

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على التاء المدغمة في تاء
اإلعرابُ ،متم :فعل
الضمير ،في محل جزم بالعطف على فعل الشرط الجازم ،والتاء :ضمير متصل مبني
على الضم في محل رفع فاعل ،والميم :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال

محل له من اإلعراب ،وجملة (متم) معطوفة على جملة فعل الشرط ( ُقتلتُم) ال محل لها
من اإلعراب.
 قوله (ﰌ ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب القسم ال محل له من اإلعراب ،مغفرة:مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وخبره هو (ﰐ).
 قوله (ﰍ) حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له مناإلعراب.
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 قوله (ﰎ ) لفظ الجاللة اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم ،-وعالمة جره الكسرةالظاهرة على آخره  ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت للمبتدأ تقديره (لمغفرة كائنة
من هللا).
 قوله (ﰏ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب ،رحمة :اسم معطوف على (مغفرة) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على
آخره.
 قوله (ﰐ ) خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وجملة (لمغفرة منهللا ورحمة خير) جواب القسم َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجواب الشرط محذوف

سد َّ
َّ
مسده جملة جواب القسم  ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من

اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
إن هللا سبحانه يخاطب المؤمنين ،بقوله  :أيها المؤمنون ،ال تكونوا في شك من أي

شيء؛ ألن األمر كله هلل ،وبيده سبحانه ،فقتلكم ومماتكم ومحياكم ال يكون إال بأمره وعلى مراده،
سواء قتلتم في الحرب بسيف عدوكم ،أو متم على فراشكم ،أو متم وأنتم خارجون لمالقاة عدوكم،
رج ُعون ،وأنكم محاسبون ،ولكن رحمة هللا قريب من المحسنين(.)2
فاعلموا أنكم إلينا تُ َ

يأتي القسم؛ ليؤكد مرة تلو المرة أن الجهاد والقتل والموت في سبيل هللا هو خير للمؤمن
مما يجمعه من حطام الدنيا ،من غنائم ومكاسب َّ
ولذات ،الذي هو إلى زوال ،وال يبقى إال ما
تقدمه في سبيل هللا سبحانه ،فذروة سنام اإلسالم الجهاد ،والموت في سبيل هللا هو أسمى

األماني ،وأن الجزاء من هللا مغفرة ورحمة ،وهذا فيه حث للمسلمين للخروج في سبيل هللا،
ومالقاة األعداء ،وعدم التخاذل والقعود إلى الدنيا.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ـ ،)...وأداة القسم

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو إن
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
ُقتل المسلمون المشاركون في غزوة أحد أو ماتوا في سبيل هللا لمغفرة كائنة من هللا تعالى ورحمة

خير مما يجمعون.

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .86/2 -

( )2انظر :تفسير مقاتل بن سليمان،199/1 -جامع البيان -الطبري ،338 ،337/7 -أوضح التفاسير -
محمد الخطيب.82/1 -
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 المسألة الثامنة :قوله تعالى( :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ)[آل عمران.]158:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)
 -1تحليل جملة القسم:

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له
 -قوله (ﰅ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني
على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له

من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على التاء المدغمة في تاء الضمير؛
 قوله (ﭒ) فعلالتصاله بضمير الرفع المتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط الجازم ،والتاء :ضمير
متصل مبني على الضم ،في محل رفع فاعل ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب.

 -قوله (ﰊ ﭔ) أو :حرف عطف يفيد االحتمال مبني على السكون ال محل له من

ٍ
يسم فاعله ،مبني على السكون الظاهر على الالم ،في
اإلعرابُ ،قتلتم :فعل
ماض لم َّ
محل جزم بالعطف على فعل الشرط الجازم ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في
محل رفع نائب فاعل ،والميم :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من

اإلعراب ،وجملة ( ُقتلتُم) معطوفة على جملة فعل الشرط (متم) ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﭕ ﭖ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب القسم مبني على الفتح ال محل له منحشرون) ،أو بمحذوف حال من ضمير
اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعده (تُ َ

(مجموعين إلى هللا) ،وقدم الجار والمجرور على متعلقيهما؛ إلفادة
نائب الفاعل تقديرها
َ
القصر واالختصاص واالهتمام.
يسم فاعله مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من
 -قوله (ﭗ) فعل مضارع لم َّ

األفعال الخمسة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل،

وجملة (تحشرون) جواب القسم المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجواب الشرط محذوف

سد َّ
مسده جواب القسم ،وجملة القسم بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .86/2 -
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 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
ويمتد الخطاب الرباني للمؤمنين من اآلية السابقة إلى هذه اآلية؛ ليعيد التأكيد على أن
من مات أو قتل في سبيل هللا سواء بسيف العدو أو بدونه ،فكله في سبيل هللا سواء ،وأن
إحسانا  ،فعليكم بما يقربكم إلى هللا زلفى ،ويوجب لكم
مرجعكم إلى هللا؛ ليجازيكم بالحسنات
ً
رحمته ،ومغفرته وجنته ،وهذا خير لكم مما تجمعون من أموال الدنيا الفانية(.)1
ويؤكد القسم القرآني على أن الموت أو القتل في سبيل هللا يترتب عليه رحمة هللا تعالى
ومغفرته ،وأن الجنة هي الجزاء ،وهذا خير مما جمعتم وخير مما علمتم ،فاهلل هو الغني الحميد
الذي إليه ترجعون.

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ـ ،)...وأداة القسم

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
إن مات المسلمون المشاركون في غزوة أُ ُح ٍد ،أو ُقتلوا في سبيل هللا إللى هللا ُيح َشرون.

 المسألة التاسعة :قوله تعالى( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)[آل

عمران.]164:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯣ ﯤﯥﯦﯧ).

-1

تحليل جملة القسم:

َّ
(وعزتي وجاللي
 قوله (ﯣ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرهالقد) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 قوله (ﯤ) فعل قوله (ﯥ) لفظ الجاللة فاعل مرفوع –مع التعظيم -وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علىآخره ،وجملة َّ
(من هللا) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.

( )1انظر :تفسير مقاتل بن سليمان  ،199/1 -جامع البيان -الطبري ،339/7 -أوضح التفاسير -محمد
الخطيب.82/1 -
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 قوله (ﯦ) حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.عوضا عن الكسرة؛ ألنه جمع
 قوله (ﯧ) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الياءً
مذكر سالم ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل َّ
(من) ،أو بمحذوف حال من لفظ الجاللة
الفاعل تقديرها (هللا متفض ًال على المؤمنين) ،أو بمحذوف مفعول ألجله تقديره (تفض ًال على

المؤمنين)(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
تكرم هللا سبحانه على المؤمنين حين أرسل إليهم رسوًال من بني قومهم ،ويتحدث بلغتهم،
مما يس هل عليهم التفاهم معه في أمور دينهم ،فهو يتلو عليهم آيات هللا التي أنزلت في كتابه،
ويطهرهم من ذنوبهم ،وما ارتكبته أيديهم من سيئات وزالت ،إن هم اتبعوه وأطاعوه ،وآمنوا بما
جاء به من آيات الذكر الحكيم ،والسنة المطهرة ،وما في ذلك من التشريع؛ حيث كانوا قبل ذلك
في ٍ
تيه وجهالة وحيرة ،ال يعرفون حًقا ،وال يبطلون
باطال؛ ألنهم أبعد ما يكون عن الهدى
ً
وطريق الحق والرشاد واالستقامة(.)2

ٍ
دالالت؛ فاإلسالم أكبر نعمة ،وأعظم َّ
منة من هللا
إن للقسم القرآني في هذه اآلية
سبحانه ،وألجل هذه النعمة وجب على المسلمين شكرها بالعمل الصالح ،وااللتزام بشرع هللا،

وبسنة نبيه محمد  ،وبيان منزلة العلم وتعلم كتاب هللا والسنة المطهرة ،و َّ
أن على المؤمنين
خاص ًة  ،وعلى غير المؤمنين أداء واجب هذه النعمة من عبادات وطاعات.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات ،تقديرها (أقسم بـ،)...
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو من هللا تعالى على المؤمنين.
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
و َ

 المسألة العاشرة :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ) [آل عمران.]181:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖ).

( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .305/1 -

( )2انظر :التحرير والتنوير -ابن عاشور ،160 - 158/4 -أيسر التفاسير -الجزائري.209/1 -
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 -1تحليل جملة القسم:

 قوله (ﭑ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد)،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على السكون،

ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 قوله (ﭒ) فعل قوله (ﭓ) لفظ الجاللة فاعل مرفوع –مع التعظيم -وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله (ﭔ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف. قوله (ﭕ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الالم؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو:
 قوله (ﭖ) فعلضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة (قالوا) صلة
الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل
(الواو) ،وجملة (قد سمع هللا قول الذين قالوا )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب،
وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

موجه لليهود الذين كانوا على عهد رسول هللا ؛ حيث اتهموا
الخطاب في هذه اآلية َّ

هللا سبحانه بالفقر ،حين قالواَّ :
(إن هللا فقير ،ونحن أغنياء) ،جاء ذلك عندما أنزل سبحانه:

(ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ)[الحديد ،]11:فقالت اليهود :إن هللا
استقرضهم ،وإنما يستقرض الفقير ،وقالوا بأنهم ليسوا بحاجة إلى هللا؛ ألنه فقير ،وهم أغنياء،
فجاء التهديد والوعيد لهم من هللا؛ حيث سمع قولهم ،وكتبه عليهم ،وسيحاسبهم عليه ،كما

سيحاسب أسالفهم على قتلهم أنبياء هللا ورسله ،وسيجزون عليه شر الجزاء ،وسيقال لهم :ذوقوا

ق
اء وفا ًقا(.)2
عذاب الحريق والنار ،التي ستحر جلودكم وأجسادكم ،جز ً

ٍ
مؤمن إال وال ذمة ،ها هم قد أساءوا األدب مع هللا
فاليهود هم اليهود ،ال يرقبون في

تعالى ،فقالوا هو فقير ،وهم أغنياء ،فجاءهم القسم من هللا سبحانه ،وفيه ما فيه من الوعيد

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .121/2 -
( )2انظر :تفسير القرآن العزيز -ابن أبي زمنين ،338/1 -التفسير البسيط  -الواحدي ،224/6 -التفسير
الحديث -محمد عزت دروزة .279/7 -
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والتهديد بأنهم سيحاسبون بنار تحرق ،فالقسم يؤكد لنا سوء أدب اليهود مع هللا ومع أنبيائه،
أيضا -أن مصيرهم النار ال محالة ،وهذا
ويقرر جرائمهم بقتل األنبياء عليهم السالم ،ويؤكد ً -
فيه مواساة لرسول هللا .
جميعا ،تقديرهم (أقسم
أن جملة القسم فيها ا لفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات
ويالحظ ه
ً
َّ
المقسم عليه هو سماع هللا تعالى قول الذين
المقسم به محذوف مقدر ،وهو هللا تعالى ،و َ
بـ) ،و َ
قالوا َّ
إن هللا فقير وهم أغنياء.
 المسألة الحادية عشرة :قوله تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳ)[آل عمران.]186:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 -1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﯛﯜﯝﯞ).
 قوله (ﯛ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلليسم فاعله ،مرفوع
لتُبَل ُو َّن) مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،تُبَل ُو َّن :فعل مضارع لم َّ
وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،وقد حذفت النون؛ لتوالي األمثال

الساكنة ،وواو الجماعة المحذوفة :ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل ،وقد

حذفت اللتقاء ساكنين ،وتركت ما يدل عليها ،وهي الضمة ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف
مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

-

قوله (ﯜ) حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﯝ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الالم ،وهومضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للجمع المذكر مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان

بالفعل (تُبَل ُو َّن) ،أو بمحذوف حال منصوبة من ضمير نائب الفاعل في (تُبَل ُو َّن) تقديرها
(ممتَ َحنين في أموالكم).
ُ

 قوله (ﯞ ) الواو :حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،أنفسكم:اسم معطوف على أموالكم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على السين ،والكاف :ضمير
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متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ال محل لها من اإلعراب ،وجملة (تُبَل ُو َّن في أموالكم وأنفسكم) جواب القسم ال محل
له من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪ).
 قوله (ﯟ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له منلتسم ُع َّن :الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
اإلعرابَ ،
تسم ُع َّن :فعل مضارع مرفوع وعالمة
ُ
لتسمع َّن) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَ ،
رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،وقد حذفت نون الجمع لتوالي األمثال ،والواو
المحذوفة اللتقاء ساكنين :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،ونون

التوكيد الثقيلة :حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.
 قوله (ﯠ) حرف جر مبني على السكون الذي حرك بالفتح اللتقاء ساكنين. قوله (ﯡ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر،(تسمع َّن) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها
والجار والمجرور متعلقان بالفعل
ُ
ين من الذين.)...
(مالق َ

ٍ
تخفيفا؛ اللتقاء
يسم فاعله ،مبني على الضم على الياء المحذوفة
 قوله (ﯢ) فعلماض لم َّ
ً
ساكنين ،والواو :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع نائب فاعل.
 قوله (ﯣ) مفعول به ٍثان -بعد األول الذي ُقلب نائب فاعل ،-منصوب وعالمة نصبه
الفتحة الظاهرة ع لى آخره ،وجملة (أوتوا الكتاب) صلة الموصول االسمي ال محل لها من

اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل (الواو).
 قوله (ﯤ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﯥ ) اسم زماني مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الالم،وهو مضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم:
للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل لها من اإلعراب ،والجار والمجرور

متعلقان بمحذوف حال منصوبة من (الذين) ،تقديرها (كائنين من قبلكم).
( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .318/1 -

91

 قوله (ﯦ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،من :حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له
من اإلعراب.
 قوله (ﯧ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر،َّ
(تسمعن) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها
والجار والمجرور متعلقان بالفعل

َّ
(أذى
الذين ،)...أو بمحذوف حال من المفعول به بعدهما تقديرها
ين من
َ
(تسمعن مالق َ
ً
معروًفا من الذين ،)...ولو تأخر الجار والمجرور عن المفعول به لتعلقا بمحذوف نعت له؛

لكونه نكرة ،وقدم الجار والمجرور على المفعول به؛ إلفادة االختصاص.

ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الكاف؛ التصاله بواو الجماعة،
 -قوله (ﯨ) فعل

والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة
(أشركوا) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو

ضمير الفاعل (الواو).
تسمع َّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف
 قوله (ﯩ) مفعول به للفعلُ
منع من ظهورها التعذر ،والتنوين هنا ليس عالمة اإلعراب األصلية ،وإن وافقها في المحل.
(أذى) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وجملة
 قوله (ﯪ) نعت لـً
َّ
كثيرا) معطوفة على جملة
أذى ً
(لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ً
القسم السابقة االستئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:
يأتي التنبيه لرسول هللا  وللمؤمنين بأن هللا سبحانه سيختبرهم ،ويمتحنهم بالمصائب،

والنقص في المال ،وبالهالك واالبتالءات والمرض والموت في النفس ،وسوف يسمعون من

ابن هللا ،و َّ
إن هللا فقير
اليهود والنصارى والمشركين الكثير من األذى ،كما قالت اليهود :عزير ُ
ونحن أغنياء ،وقالت النصارى :المسيح ابن هللا ،وإن هللا ثالث ثالثة ،وستسمعون منهم تكذيبهم
وفعال ،سرا
األنبياء ،وسيقولون كلمة الكفر ،وعليكم أيها المؤمنون بالصبر والتقوى ،قوًال
وقتلهم
ً
َ

( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .318/1 -
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وعالني ًة ،وعليكم أن تكثروا من الطاعات واالبتعاد عن المعاصي ،فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك

من عزم األمور(.)1

َّ
ليؤكد على حقيقة سنة االبتالء للمؤمن في المال والنفس
إن القسم في هذه اآلية جاء؛
َ
ٍ
ومصيبة ،وعلى مكانة التقوى؛ ألنها من عزم
أذى
وغيرهما ،ويؤكد على ضرورة الصبر على كل ً
األمور ،والسبيل إلى ذلك ال يكون إال بكثرة الطاعات وأعمال الخير ،وقد أكد الفعل في هذه

اآلية بالقسم وبالم التوكيد؛ وبنون التوكيد المشددة؛ ليفيد تحقيق البالء ،وضرورة الصبر عليه.

أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات ،تقديرها (أقسم
ويالحظ ه

بـ ،)...وكذلك المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
سيبَتلو َن في أموالهم وأنفسهم ،كما يالحظ أن جملة القسم الثانية جاءت معطوفة على
المؤمنين ُ
جميعا ،تقديرها (أقسم بـ،)...
جملة القسم األولى ،وكان فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات
ً
وكذلك المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن المؤمنين
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
كثيرا.
أذى ً
سيسمعون من الذين أشركوا ً
 المسألة الثانية عشرة :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ)[آل عمران.]187:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭘﭙ).

-1

تحليل جملة القسم:

 -قوله (ﭘ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

لتبي ُنَّنه) مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَّ ،
تبيننه :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه
ثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال؛ ألنه من األفعال الخمسة ،والواو المحذوفة اللتقاء

ساكنين :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف

مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل
نصب مفعول به.
 قوله (ﭙ ) الالم :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،الناس :اسممجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان

بالفعل (تبي ُنَّنه) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (تبيننه موضحين للناس) ،أو
( )1انظر :جامع البيان -الطبري ،455 ،454/7 -تفسير الشيخ المراغي.154 ،153/4 -
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اضحا للناس) ،وجملة (تب َّ
يننه للناس)
بمحذوف حال من ضمير المفعول به تقديرها (تبي ُنَّنه و ً
جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية بيانية ال محل لها
من اإلعراب(.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
بيَّن هللا سبحانه لرسوله  أمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،وخاصة أهل العلم
منهم ،وما ذهبوا إليه من كتمان ما أخذه هللا عليهم من العهود والمواثيق ،بأن يبينوا للناس
ولقومهم صفا ت هذا النبي ،كما جاء في كتبهم ،فأقسم هللا تعالى عليهم أن يؤمنوا به ،ويصدقوه
ويتبعوه؛ لكنهم كتموا هذا العلم الذي جاء في كتبهم ،الدال على أنه رسول هللا ،مرسل بالهدى
ودين الحق ،وقد طولبوا َّ
بأال يكتموه ،وأن يظهروه للناس ولقومهم؛ لكنهم نبذوه وراء ظهورهم،
وأخفوه ،وتركوا أمر هللا ،بل ضيعوه ،واستبدلوا ذلك بثمن بخس من متاع الدنيا الزائل ،فاشتروا
دنياهم بآخرتهم ،فجاء الذم لما فعلوه ،فبئس هذا الثمن البخس الدنيء(.)2
وقد جاء السياق القرآني؛ ليؤكد على عدة أمور ،منها :أن على أهل الكتاب أن يؤمنوا
بمحمد  وبرسالته الربانية ،ويتبعوه ،وأال يكذبوه ويخفوا أمره ،هذا هو الميثاق الذي أخذه هللا
عليهم بأن يبينوا للناس الحق ويجهروا به ،وأنه محرم عليهم كتمانه؛ ألن كتمان العلم مهلكة،

كما أنه يؤكد على أن تكذيب الرسل ،وإنكار ما جاءوا به هو من أكبر األذى للمسلمين ،وأن

ٍ
بخس ،هو موضع الذم والخسة ألهل الكتاب ،كما ويؤكد على التوبيخ ألهل
شراء آيات هللا بثمن

أيضا تهديد ووعيد لكل من يسلك طريقهم ،وخاصة
العلم الذين أخذ هللا عليهم العهد ببيانه ،وفيه ً
عهدا ،وهنا تبرز قيمة القسم القرآني في هذه اآلية في تقوية
علما ،أو أخذ عليه ً
من آتاه هللا ً

المعنى.

جميعا ،تقديرها (أقسم
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات
ويالحظ ه
ً
المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو األمر ببيان
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
بـ ،)...وكذلك
َ
َ
الذين أوتوا الكتاب الميثاق للناس.

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .128/2 -

( )2انظر :مدارك التنزيل -النسفي ،195/1 -التفسير المظهري  -المظهري ،194/2 -التفسير المنير -
الزحيلي.199/4 -
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 المسألة الثالثة عشر :قوله تعالى( :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ)[آل عمران.]195:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
-1تحليل جملتي القسم:



الجملة األولى :قوله تعالى( :ﭭﭮﭯ).

 -قوله (ﭭ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

ألكفرَّن) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،أُكف َرَّن :فعل مضارع مبني على الفتح
الظاهر على الراء التصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل رفع ،والفاعل :ضمير مستتر

وجوبا تقديره (أنا) يعود على هللا تعالى ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف مبني على الفتح ال
ً
محل له من اإلعراب.
 قوله (ﭮ) عن :حرف جر مبني على السكون الظاهر على النون ،ال محل له مناإلعراب ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ،والميم :للجمع

المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل

(أكف َرَّن) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (ألكفرَّن متجاوًاز عنهم) ،أو بمحذوف
متجاوزًة عنهم) ،وقدم الجار والمجرور على
حال من المفعول به بعدهما تقديرها (سيئاتهم
َ
المفعول به؛ إلفادة القصر واالختصاص واالهتمام.

عوضا عن
 قوله (ﭯ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على التاءً
الفتحة؛ ألنه جمع بألف وتاء ،وهو مضاف ،والهاء :ضمير متصل مبني على الكسر في
محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من

اإلعراب ،وجملة (أكفرَّن عنهم سيئاتهم) جواب القسم المحذوف ال محل له من اإلعراب،
وجملة القسم بأركانها في محل رفع خبر المبتدأ (الذين) ،وجملة (الذين هاجروا منكم

وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرَّن عنهم سيئاتهم) ابتدائية بيانية ال
محل لها من اإلعراب(.)1

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.420/4 -

95

 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﭰﭱ).
 قوله (ﭰ ) الواو :حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،الالم:حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل ألُدخ َّلنهم) مبني على

الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،أُدخَلَّنهم :فعل مضارع مبني على الفتح الظاهرة على الالم؛

وجوبا تقديره (أنا) يعود
التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
على هللا تعالى ،ونون التوكيد الثقيلة :حرف مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب،
والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول ،والميم :للجمع

المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﭱ) مفعول به ٍعوضا عن
ثان منصوب وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على التاء
ً
الفتحة؛ ألنه جمع بألف وتاء ،وجملة (أدخلنهم جنات) جواب القسم ال محل لها من
اإلعراب ،وجملة القسم الثاني بأركانها معطوفة على جملة القسم األول بأركانها في محل
رفع(.)1
 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:
هللا سبحانه أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسلهم ،من النصر
سأل المؤمنون َ
والتمكين في األرض ،وأال يخزيهم يوم الحساب ،ويدخلهم الجنة ،فاستجاب لدعائهم ،دون أن
شيئا من أعمالهم؛ من حيث اإليمان ،والهجرة في سبيل هللا ،والخروج من الديار ،وتحمل
يضيع ً
مؤكدا َّ
كل ذلك ليس له جزاء عند هللا إال
األذى ،والقتل في سبيل هللا ،فأقسم هللا تعالى
أن َّ
ً
المغفرة ،و َّ
قسما َّ
مقد ًار بدخولهم الجنة ،والتلذذ بنعيمها ،وأن الذكر واألنثى في ذلك
أكد
مقسما ً
ً

شيئا؛ ألنهم خرجوا جميعهم من بالد الكفر إلى بالد اإليمان ،فارين
سواء ،ال ينقص من أجورهم ً
بدينهم؛ طاع ًة لربهم ،ونصرة لنبيهم(.)2

تؤكد اآلية الكريمة على جملة من المعاني ،منهاَّ :
أن التوسل والتقرب إلى هللا ،والدعاء

إليه سبحانه ال يكون إال باإليمان والعمل الصالح وإخالص النية له ،كما بينت فضل الهجرة إلى

هللا والخروج في طاعته ،ثم أكدت على أن اإلسالم قد أزال الفوارق بين الذكر واألنثى في الثواب

على العمل ،دون أن َينُقص من أجورهم شيء؛ ألنهم أهل الطاعة هلل ولرسوله ،وأقسم تعالى لهم
( )1انظر :المصدر السابق نفسه -الصفحة نفسها.
( )2انظر :التفسير الوسيط -الواحدي  ،535/1 -فتح القدير  -الشوكاني  ،474 ،473/1 -أيسر التفاسير -

الجزائري  ،234/1 -التفسير الوسيط -الزحيلي.275/1 -
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بمحو السيئات وغفران الذنوب ،وأن هللا ال يخزي المؤمنين المخلصين؛ فقد أقسم لهم بالثواب
أبدا.
العظيم ،وهو جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ً

جميعا ،تقديرها
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات
ويالحظ ه
ً
(أقسم بـ ،)...وكذلك المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ

كل سيئاتهم،
بأنه تعالى سيكفرن عن المهاجرين والذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل هللا َّ

كما يالحظ أن جملة القسم الثانية جاءت معطوفة على جملة القسم األولى ،وكان فيها الفعل

جميعا ،تقديرها (أقسم بـ ،)...وكذلك المقسم به محذوف َّ
مقدر،
والفاعل وأداة القسم محذوفات
ً
ٍ
جنات تجري من تحتها
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن هللا تعالى سيدخلهم
وهو هللا تعالى ،وأما
َ
األنهار.
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الفصل الثالث
تحليل جملة القسم في سورة

النساء ،وبيان أثرها على المعنى
التفسيري

الفصل الثالث
تحليل جملة القسم في سورة النساء ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
أوًال :بين يدي السورة
 .1اسم السورة:
عرفت هذه السورة بسورة النساء ،وهو االسم الذي ورد في المصاحف وكتب التفسير،
كثير لألحكام التي تتعلق بالنساء ،وذكر بعض المفسرين
وقد سميت بهذا االسم؛ ألنها تعرضت ًا
تمييز لها عن سورة النساء الصغرى ،وهي سورة الطالق(.)1
َّأنها سورة النساء الكبرى؛ ًا
 .2ترتيبها ونزولها وعدد آياتها:
هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف ،الثالثة والتسعون في ترتيب النزول،
ونزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزلة ،وهي مدنية باإلجماع ،كما أنها أطول سورة بعد

سورة البقرة كما وليس عدد آيات ،وعدد آياتها مائة وخمس وسبعون آية في العد الكوفي ،وست
في العد البصري ،وسبع في العد الشامي(.)2

 .3فضل السورة:
وردت بعض األحاديث التي تبين فضل هذه السورة ،منها ما جاء عن عبد هللا بن

قلت :يا رسول هللا ،أق أر عليك ،وعليك أُنزل؟
مسعود  ،قال :قال لي النبي ( :ا ْقَ ْأر َعَل هي)ُ ،
قالَ ( :فِإ ِني أُ ِح ُّب َأ ْن أَ ْس َم َع ُه ِم ْن َغ ْي ِر ْي) ،فقرأت عليه سورة النساء ،حتى بلغت( :ﮇ ﮈ
ْ
فالتفت إليه ،فإذا
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ)[النساء ،]41:قال( :أَ ْم ِس ْك)،
ُ
عيناه تذرفان(.)3

( )1انظر :اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي ،154/1 -التحرير والتنوير -ابن عاشور .210/4 -

( )2انظر :مفاتيح الغيب  -الرازي ،157/9 -بصائر ذوي التمييز -الفيروز آبادي  ،115/1 -في ظالل
القرآن -سيد قطب ،203/4 -إتقان البرهان في علوم القرآن -فضل عباس.382/1 -

( )3أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه -كتاب تفسير القرآن  -باب (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) -

 -45/6حديث رقم (.)4583
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 .4محورها الرئيس:
محور سورة النساء الرئيس هو ترسيخ المنهج الرباني الشامل ،وإزالة المنهج الجاهلي
ثم بناء المجتمع المسلم ،وذلك من خالل بناء الفرد ،ثم األسرة ،ثم
بكل رواسبه ،ومن َّ
المجتمع(.)1

 .5أهداف السورة ،وأهم مقاصدها:
اآلتية:

تهدف السورة إلى جملة من األهداف والمقاصد واألحكام ،ويمكن إيجاز أهمها في النقاط

 إثبات الوحدانية هلل تعالى ،وترسيخ أصول الشريعة ،وذلك من خالل إفراد هللا سبحانه
بالربوبية والعبودية ،وهذا هو األساس الذي يبنى عليه المجتمع اإلسالمي.
 ترسيخ مبدأ العقيدة في نفوس الناس ،وهذا ما بدأت به السورة من نداء رباني ،شمل الناس
جميعهم بتقوى هللا ،مع ضرورة الحفاظ على روابط صلة األرحام ،بغرض بناء المجتمع

المسلم القوي المتماسك.

 بناء الدولة االسالمية الراسخة على أسس قوية ،كحفظ مال اليتيم ،وأداء األمانات إلى أهلها،
والحكم بين الناس بالعدل ،والمواريث ،والتحاكم إلى شرع هللا في كل المسائل.

 التحذير من المنافقين ،وكل من يريد الضرر بالمجتمع اإلسالمي ،وهدم دولة اإلسالم.
 هداية الناس إلى طريق الرشاد والخير ،والسير في طريق الصالح ،كعقود النكاح والصداق،
وحقوق الزوجة والمعاشرة ،وبيان ما يحرم من النكاح.

 بينت السورة بعض أحكام المعامالت ،كالقتل ،والقصاص ،والدية ،وحماية الضعيف ،ورد
المعتدي ،والتحذير من اتباع الهوى.
ثم األرض ،ونبذت كل من
دفاعا عن الدين ومن َّ
 أبرزت السورة أهمية الجهاد في سبيل هللا؛ ً
يتخاذل في هذه الفريضة ،وبذلك تحمي ديار المسلمين من الكفار والطامعين ،وتنشر دين
هللا في أرضه.
 أظهرت السورة جملة من أحكام العبادات ،كالصالة والطهارة وصالة الخوف ،وتعرضت
لليهود والمنافقين ،وفضحت أمرهم ،وكشفت نواياهم ،باإلفساد في األرض.

 بيان حقيقة المسيح  ،وأنه عبد هللا ورسوله ،وإقامة الحجة على النصارى ،وإبطال
محمدا عبده ورسوله.
عقيدة التثليث ،وإثبات الوحدانية هلل وحده ال شريك له ،وأن
ً
( )1انظر :في ظالل القرآن  -سيد قطب.555/1 -
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 بيان أن الفوز بالجنة والنجاة من النار ال يكون إال باإليمان الكامل والعمل الصالح ،دون
نفاق.

 بيان َّ
محمدا  هو رسول هللا للناس كافة ،وهو خاتم النبيين والمرسلين ،وأن الدين عند
أن
ً
هللا اإلسالم(.)1

ثانيًا :تحليل جملة القسم في السورة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
مسائل ،يتخللها أربع عشرة جملة قسم ،وبيان ذلك فيما يأتي:
تتضمن هذه السورة تس َع
َ
 المسألة األولى  :قوله تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ)[النساء.]62:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎ )
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮉ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،وجملة (يحلفون )...في
محل نصب حال من فاعل (جاؤوك).
 قوله (ﮊ) الباء :حرف جر يفيد القسم ،مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب،(هللا) :لفظ الجاللة اسم مجرور بالباء-مع التعظيم -وعالمة جره الكسرة الظاهرة على

آخره ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يحلفون) ،ويمكن أن يتعلقا بحال محذوف من
فاعل يحلفون تقديره (مؤكدين).

معنى -مبني على السكون ال محل له
 قوله (ﮋ ﮌ) إن :حرف نفي مهمل -إعرًابا ال ًمن اإلعراب( ،أردنا) :فعل ماض مبني على السكون؛ التصاله بضمير الفاعل ،ونا:
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 قوله (ﮍ ﮎ) إال :حرف حصر -مهمل إعرًابا ال معنى -مبني على السكون الً
(إحسانا) :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
محل له من اإلعراب،
ً
آخره(.)2

( )1انظر :التحرير والتنوير -ابن عاشور.212/4 -
( )2انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.967 ،966/2 -
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 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
في هذه اآلية ،بيَّن هللا سبحانه حال من ُيعرض عن اإليمان باهلل ،وكيف سيكون حالهم
إذا ما حلت بهم مصيبة ،ثم جاءوا للرسول  يعتذرون ويحلفون له بأنهم ما أرادوا بذهابهم إلى
إحسانا وتوفيًقا ،أي أنهم أرادوا الصلح بين المتخاصمين ،والجمع بين المختلفين(.)1
غيره إال
ً
ويالحظ أن جملة القسم اجتمع فيها أركان القسم الخمسة ،فالفعل والفاعل هما

ن
المقسم عليه
المقسم به ظاهر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
(يحلفو ) ،وأداة القسم هي الباء في (باهلل) ،و َ
إحسانا وتوفيًقا.
فهو ادعاؤهم ما أرادوا إال
ً
 المسألة الثانية :قوله تعالى( :ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ)[النساء. ]65:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ).
-1تحليل جملة القسم:

 قوله (ﯜ) الفاء :حرف استئناف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،ال :حرف صلةمهمل –إعرًابا ال معنى -مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.
ً
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 قوله (ﯝ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،اإلعراب ،ربك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الباء ،وهو
مضاف ،والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره (أقسم بربك) ،والكاف :ضمير
متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

 قوله (ﯞ) حرف نفي مهمل –إعرًابا ال معنى -مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.ً
 قوله (ﯟ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،وجملة (ال يؤمنون )...جواب

القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﯠ) حرف جر يفيد الغاية مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. قوله (ﯡ) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد حتى وعالمة نصبهحذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في
( )1انظر :أيسر التفاسير -أسعد حومد  -ص.555
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محل رفع فاعل ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به،
وجملة (يحكموك) صلة الموصول الحرفي ال محل لها من اإلعراب ،والمصدر المؤول من
أن المصدرية المضمرة والفعل بعدها (تحكيمك) في محل جر بحرف الجر ،والجار

والمجرور متعلقان بالفعل (يؤمنون) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (ال

يؤمنون مقرين حتى تحكيمك)(.)1
-2األثر التفسيري لجملة القسم:

مقسما َّ
بأن اليهود ومن واالهم ،ومن هو على
محمدا 
نبيه
يخاطب هللا سبحانه َّ
ً
ً
صدودا،
شاكلتهم ،ال يؤمنون طالما لم يحتكموا إلى القرآن والسنة ،وطالما أنهم يصدون عنك
ً
صحيحا ،فإن كانوا يؤمنون بك حًقا فيجب
إيمانا
فهؤالء المعرضون عن التحاكم إليك ال يؤمنون ً
ً
عليهم أن يسلموا بحكمك ،دون جدال أو حرج(.)2
في هذه اآلية الكريمة يقسم هللا سبحانه بذاته ؛ ليؤكد على جملة من المعاني ،منهاَّ :
أن

أن حكم الرسول  يوجب القبول دون
التحاكم ال يكون إال حسب منهج هللا وسنة نبيه  ،و َّ
حرج أو ضيق ،بل أكثر من ذلك ،فعليهم أن يسلموا بما يقضي فيه دون اعتراض ،كيف ال

شديدا.
ظلما ً
وهو المعصوم من الخطأ ،ومن تحاكم إلى غير ذلك فقد ظلم نفسه ً

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقسم عليه فهو اإلخبار
المقسم به موجود ،وهو ربنا تعالى ،وأما
َ
هي (الواو) المبدلة من الباء ،و َ
بأن صحة اإليمان مرتبط بتحكيم نبيهم  فيما شجر بينهم.
 المسألة الثالثة :قوله تعالى( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ)[النساء.]72:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮤ).

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي  ،81 ،80/5 -إعراب القرآن وبيانه  -محيي الدين
درويش ،250/2 -إعراب القرآن الكريم -محمود ياقوت  -ص.971 ،970

( )2انظر :جامع البيان -الطبري ،518/8 -أيسر التفاسير -أسعد حومد -ص ،508أيسر التفاسير -

الجزائري  ،277/1 -صفوة التفاسير -الصابوني .185/1 -
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-1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮤ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل إنليبطَئ َّن) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَ ،يبط َّ
ئن :فعل مضارع مبني
منكم لمن َ
على الفتح الظاهر على الهمزة؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون الثقيلة:

از تقديره
حرف تأكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر جو ًا
(يبطَئ َّن مع فاعله المستتر) جواب
(هو) يعود على الضمير المجرور في (منكم) ،وجملة َ

القسم َّ
المقدر ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها صلة الموصول االسمي ال
محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل (هو)(.)1

-2األثر التفسيري لجملة القسم:
الخطاب في هذه اآلية للمنافقين والجبناء وضعاف اإليمان ،الذين يتخاذلون عن الخروج

للقتال في سبيل هللا ،ويختلقون األسباب؛ لتسويغ تخلفهم ،وللذين يقعدون عن الجهاد ،وللذين

حل بالذين خرجوا مصيبة ،أو كارثة ،أو سوء ،كالموت أو
يثبطون الناس عن الخروج ،فإن َّ

الشهادة ،أو انتصر عليهم العدوَّ ،
شديدا ،ويعتبر تباطؤه عن الخروج ،أو عدم
فرحا
ً
فإنه يفرح ً
خروجه نعمة أنعمها هللا عليه ،وقد عافاه هللا من ذلك ،وأنه سبحانه قد أنجاه مما أصاب
المسلمين؛ لكن قد غاب عنه أنه فاته الخير الكثير ،والثواب العظيم الذي أنعم هللا به على

المسلمين ،الذين خرجوا بنفس راضية ،وصبروا على الشدائد ،ونالوا الشهادة إن هم قتلوا(.)2

وتؤكد جملة القسم على طبيعة ضعاف النفس والمنافقين ،المتخاذلين عن الخروج

لمالقاة أعداء الدين؛ ألنهم ال يريدون الخير للمسلمين ،وأن على المسلمين التوكل على هللا

أمر كان مفعوًال ،ثم ينالون األجر الكبير من هللا
تعالى ،والصبر على الشدائد؛ حتى يقضي هللا ًا
سبحانه.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات ،والتقدير (أقسم بـ،)...
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقس ُم عليه فهو اإلخبار بأن من
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
وكذلك
َ
َ
المؤمنين ضعاف النفوس ،ومن المنافقين َمن يبطئ ويتخاذل عن الجهاد.

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.89/5 -

( )2انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.202/6 -
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 المسألة الرابعة :قوله تعالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ)[النساء.]73:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ).
-1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له
 -قوله (ﯔ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني

على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له
من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الباء ،في محل جزم؛ ألنه فعل
 قوله (ﯕ) فعلالشرط الجازم ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به َّ
مقدم،

والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﯖ ) فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله (ﯗ) حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له مناإلعراب.
 قوله (ﯘ) لفظ الجاللة اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم ،-وعالمة جره الكسرةالظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لـ (فضل) تقديره (كائن من
هللا).
 قوله (ﯙ ) الالم :حرف تأكيد لجواب القسم األول مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب ،يقوَل َّن :فعل مضارع مبني على الفتح الظاهر على الالم؛ التصاله بنون التوكيد

َّ
الثقيلة ،في محل رفع ،والنون
المشددة :حرف تأكيد مبني على الفتح ال محل له من
از تقديره (هو) يعود على المنافق ،وجملة (يقوَل َّن)...
اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر جو ًا
سدت َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة جواب الشرط محذوفة َّ
َّ
مسدها
جواب القسم
جملة جواب القسم  ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم– محمود صافي  ،90/5 -إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين
درويش ،260/2-إعراب القرآن الكريم– د .محمود ياقوت.980 ،979-
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-2األثر التفسيري لجملة القسم:
يخاطب هللا سبحانه المسلمين ،الذين خرجوا للجهاد ،ونصرهم هللا ،فيخبرهم بأن

حتما يتمنون لو
المتباطئين عن القتال ،والذين لم يخرجوا ،والذين َّثبطوا غيرهم عن الخروج ،إنهم ً
كانوا معكم  ،فيصيبهم ما أصابكم من هذا الخير ،كيف ال ،وكسب الغنيمة هو أكبر همهم؛ لكن

هذا الفضل من هللا ال يكون إال للمسلم(.)1

حليف المسلمين الصادقين ،و َّ
تفيد جملة القسم َّ
أن الخزي
أن نصر هللا تعالى وفضله
ُ
للمنافقين والمشككين ،والذين لم ُيوُفوا بما عاهدوا هللا عليه ،و َّ
أن خروج المنافقين هو لكسب
الغنيمة ،دون رجاء األجر؛ َّ
لكن فضل هللا تعالى ال يصيب به َّإال من يشاء من عباده.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ ه

القسم هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
فهو اإلخبار بأن المنافق إن أصابه فضل واقع من هللا تعالى ليقوَل َّن هذا المنافق يا ليتني كنت
عظيما.
فوز
معهم فأفوز ًا
ً

 المسألة الخامسة :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣ)[النساء.]87:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭗ ﭘﭙﭚ).
-1تحليل جملة القسم:
 -قوله (ﭗ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

َّ
َّ
يجمعنكم :فعل مضارع مبني على
ليجمعنكم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب،

الفتح الظاهر على العين؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة:
از تقديره
حرف تأكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر جو ًا
(هو) يعود على هللا تعالى ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب
مفعول به ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 -قوله (ﭘ) حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

( )1انظر :المحرر الوجيز -ابن عطية  ،77/2 -مفاتيح الغيب -الرازي  ،139/10 -فتح القدير  -الشوكاني -
 ،562/1أوضح التفاسير  -محمد الخطيب .104/1 -
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 قوله (ﭙ) اسم زمان مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهوَّ
(يجمعنكم) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل
مضاف ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل

َّ
حاشر إلى يوم ،)...أو بمحذوف حال من ضمير المفعول به تقديرها
ًا
(يجمعنكم
تقديرها
َّ
ين إلى يوم.)...
(يجمعنكم محشور َ

َّ
(يجمعنكم
 قوله (ﭚ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وجملةَّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
إلى يوم القيامة) جواب القسم
استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

-2األثر التفسيري لجملة القسم:
بأن يوم الحشر قادم ،و َّ
مقسما بعزته وجالله َّ
أن هذا اليوم
تبدأ اآلية باسم هللا األعظم،
ً
سيأتي ال محالة ،وهو يوم الحساب ،وهذه حقيقة ال َّ
شك فيها ،وهللا سبحانه هو أصدق القائلين،
وقد تضمنت اآلية اإلقرار بوحدانية هللا تعالى ،وتفرده باأللوهية(.)2
تقرر اآلية حقيقة الربوبية واأللوهية هلل وحده ال شريك له ،وأنه هو أصدق القائلين ،وأنه
ال أحد أصدق منه حديثًا ،وأن يوم النشور والحساب قادم ،ال ريب فيه ،ثم يأتي القسم؛ ليؤكد
َّ
مجاال للشك عند أَ َح ٍد.
المسلمات ،بما ال يدع
على هذه
ً
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
بأن هللا تعالى سيجمعهم إلى يوم القيامة ال ريب فيه.
 المسألة السادسة :قوله تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
[النساء.]118:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮪﮫﮬﮭﮮ).

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم  -محمود صافي ،120/5 -إعراب القرآن وبيانه  -محيي الدين
درويش ،282/2 -إعراب القرآن الكريم -محمود ياقوت .1004 -
( )2انظر :التفسير البسيط  -الواحدي .25/7 -
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-1تحليل جملة القسم:
 -قوله (ﮪ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

َّ
َّ
أتخذن :فعل مضارع ينصب
ليجمعنكم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب،

مفعولين ،مبني على الفتح الظاهر على الذال؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع،

والنون المشددة :حرف تأكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير
المريد.
مستتر
ً
وجوبا تقديره (أنا) يعود على الشيطان َ
 قوله (ﮫ) حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. قوله (ﮬ ) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الدال ،وهومضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ،والجار

والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ٍ
(كائنا من عبادك).
ثان مقدم تقديره
ً

 قوله (ﮭ ) مفعول به أول مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.(نصيبا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وجملة
 قوله (ﮮ) نعت لـً
مفروضا) جواب القسم َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة
نصيبا
(أتخ َذ َّن من عبادك
ً
ً
القسم بأركانها في محل نصب مقول القول.

-2األثر التفسيري لجملة القسم:
تفيد اآلية بأن هللا سبحانه قد أخزى الشيطان ،وأبعده عنه ،وطرده من جواره ورحمته،

وحرم عليه جنته ،فتوعد الشيطان أن يكون له نصيب معلوم من الناس ،يغويهم ويضلهم
َّ
فيتبعونه؛ ليكونوا من أنصاره وأتباعه ،وسيكون والؤهم وطاعتهم له من دون هللا(.)1

تقرر اآلية حقيقة طرد الشيطان من رحمة هللا ،و َّ
أن لعنة هللا ثابتة عليه ،وجاء القسم من

الشيطان بأنه سيكون له أتباع وأنصار يغويهم ،ويكونون من حزبه ،فمهمة الشيطان هي إغواء
وعمال ،وإبعادهم عن عبادة هللا سبحانه.
الناس قوًال
ً
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو الشيطان ،وأما
َ
المحذوفة هي الباء ،و َ
مفروضا.
نصيبا
بأن الشيطان سيتخذ من عباد هللا تعالى
ً
ً

( )1انظر :مدارك التنزيل -النسفي  ،397/1 -التفسير الواضح  -الحجازي.431 ،430/1 -

108

 المسألة السابعة :قوله تعالى( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ)[النساء.]119:
موضع القسم :فيها ست جمل قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
-1تحليل جمل القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﮰ).
 قوله (ﮰ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
َّ
ألضلَّنهم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،أضلَّنهم :فعل مضارع مبني على

َّ
الفتح الظاهر على الالم؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون
المشددة:

وجوبا تقديره
حرف تأكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
(أنا) يع ود على الشيطان ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول
به ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة
(أُضَّلَّنهم) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة

َّ
مفروضا) في محل نصب.
نصيبا
(ألتخذن من عبادك
القسم في اآلية السابقة
ً
ً
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﮱ).

 قوله (ﮱ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

ألمن َّينهم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،أمن َّينهم :فعل مضارع مبني على الفتح

الظاهر على الياء؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة :حرف
وجوبا تقديره (أنا)
تأكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
يع ود على الشيطان ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة (أُمن َّينهم)

جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة القسم في

َّ
مفروضا) في محل نصب.
نصيبا
(ألتخذن من عبادك
اآلية السابقة
ً
ً

109

 الجملة الثالثة :قوله تعالى( :ﯓ).
 قوله (ﯓ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
آلمرَّنهم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،آمرَّنهم :فعل مضارع مبني على الفتح

الظاهر على الراء؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة :حرف
وجوبا تقديره (أنا)
تأكيد ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
يعود عل ى الشيطان ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة (آمرَّنهم)

جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة القسم في

َّ
مفروضا) في محل نصب.
نصيبا
(ألتخذن من عبادك
اآلية السابقة
ً
ً
 الجملة الرابعة :قوله تعالى( :ﯔﯕﯖ).

 قوله (ﯔ ) الفاء :حرف تعليل ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والالم:ليبتك َّن) ،مبني على الفتح
حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل ُ
ال محل له من اإلعراب ،يبت ُك َّن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من

كون َّن) ،وحذفت إحدى النونات؛ لتوالي األمثال ،والنون المشددة:
األفعال الخمسة ،وأصله (يبت َ
حرف تأكيد ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والواو المحذوفة :ضمير متصل
مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 قوله (ﯕ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.َّ
(يبتكن
 قوله (ﯖ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وجملةآذان األنعام) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها تعليلية ال محل
لها من اإلعراب.
 الجملة الخامسة :قوله تعالى( :ﯓ).
 قوله (ﯓ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

آلمرَّنهم) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،آمرَّنهم :فعل مضارع مبني على الفتح

الظاهر على الراء؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة :حرف
وجوبا تقديره (أنا)
تأكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
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يعود على الشيطان ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة (آمرَّنهم)

َّ
المقدر ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة
جواب القسم

َّ
مفروضا) في محل نصب.
نصيبا
(ألتخذن من عبادك
القسم في اآلية السابقة
ً
ً
 الجملة السادسة :قوله تعالى( :ﯘﯙﯚ).

 قوله (ﯘ ) الفاء :حرف تعليل ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والالم:حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل ليغي ُرَّن) ،مبني على
الفتح ال محل له من اإلعراب ،يغي ُرَّن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه
ون َّن) ،وحذفت إحدى النونات؛ لتوالي األمثال ،والنون
من األفعال الخمسة ،وأصله (يغير َ
الثقيلة :حرف مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والواو المحذوفة :ضمير متصل

مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 قوله (ﯙ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف. قوله (ﯚ) لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور –مع التعظيم -وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره ،وجملة (يغي ُرَّن خلق هللا) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
بأركانها تعليلية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجمل القسم:
يخبرنا هللا سبحانه بما توعد به الشيطان بعد طرده من رحمة هللا ،وتظهر لنا اآلية بأنه

سيعمل على إخراج الناس من النور إلى ظلمات الجهل ،ومن الهدى إلى الضالل ،ومن طريق

الحق إلى مسالك الباطل ،وسيزين لهم كل طرق الغواية والملذات ،وسيعدهم األماني وسيجعل

في نفوسهم أماني كثيرة؛ كي يزيغوا عن طريق الحق ،ويتبعوا طريقه ،وسيأمرهم بشق أو قطع

آذان البهائم السائمة؛ لتكون عالمة بأنها لآللهة ،كالبحيرة والسائبة والوصيلة ،ويخبر سبحانه بأن
الشيطان لن يكتفي بذلك ،بل سيأمرهم بتغيير خلق هللا ،مثل :خصي البهائم والدواب ،والوشم ،أو
بتغيير الفطرة اإلنسانية وجبل ها على األباطيل والضالالت ،والحرام والمنكرات ،وهذا هو الخسران

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم  -محمود صافي ،176 ،175/5 -إعراب القرآن وبيانه -محيي
الدين درويش ،325/2 -إعراب القرآن الكريم -محمود ياقوت ،1061 ،1060 -إعراب القرآن -دعاس -

 ،223/1اإلعراب المفصل لكتاب هللا َّ
المنزل -بهجت صالح .385 ،384/2 -

111

الكبير والهالك األبدي المحقق لمن يفعل ذلك؛ ألنهم بفعلهم هذا يكونون قد شاقوا هللا ورسوَله

من بعد ما تبين لهم الهدى(.)1

ٍ
معان كثيرة ،وجاءت األقسام المتتالية؛ لتؤكد هذه
وقد اشتملت اآلية الكريمة على

المفاهيم؛ حيث أكدت على أن من والى الشيطان فقد عادى هللا سبحانه ،وأن من عادى هللا فقد
خسر نفسه ودنياه وآخرته ،وأكدت أن الشيطان هو داعية الشر والفساد والهالك ،وهو يمثل رأس
الكفر والضالل ،ومن مهاراته الوعود الكاذبة ،وإ قناع الناس بالبعد عن طريق الحق ،فكل ما

ُيعَب ُد من دون هللا فهو من عبدة الشيطان ،وأكدت اآلية على حرمة الوشم ،والخصي ،وأي عمل
يغير خلق هللا إال ما أذن هللا به ،ثم أكد الشيطان مرة ثانية أن سالحه القوي الفتاك ضد اإلنسان
هو اإلغواء والوعود المعسولة الكاذبة ،واألماني الخداعة ،والزينة المزيفة.
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ ه

القسم المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا ،وأما
َ
َ
بأن الشيطان سيضل أتباعه ،ويالحظ أن جملة القسم الثانية فيها الفعل والفاعل محذوفان،

تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
مقدر ،وهو هللا تعالى،
َ
سي َمني أتباعه ،ويالحظ أن جملة القسم الثالثة فيها
وأما
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن الشيطان ُ
َ
المقسم به
الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن الشيطان سيأمر أتباعه،
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ

ويالحظ أن جملة القسم الرابعة فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو أتباع الشيطان ،وأما
َ
َ
اإلخبار بأن أتباع الشيطان سيبتكون آذان األنعام ،ويالحظ أن جملة القسم الخامسة فيها الفعل

المقسم به محذوف
والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن الشيطان سيأمر أتباعه ،ويالحظ أن
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
جملة القسم السادسة فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن أتباع
مقدر ،وهو أتباع الشيطان ،وأما
َ
الباء ،و َ
الشيطان سيغيرون خلق هللا.

( )1انظر :مدارك التنزيل -النسفي ،397/1 -التفسير المظهري  ،238/2 -تفسير المراغي ،160/5 -التفسير

الواضح -محمد الحجازي  ،431 ،430/1 -التفسير الميسر -نخبة من أساتذة التفاسير -ص.97
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 المسألة الثامنة  :قوله تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﴾ [النساء.]131 :
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ )
-1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
 قوله (ﮠ) الواو :حرف جر يفيد القسم ًاإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد)،

حرف مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،و(قد) :حرف يفيد التحقيق والتوكيد ،مبني

على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮡ) فعل ماض ،مبني على السكون؛ التصاله بضمير الرفع المتحرك ،ونا :ضميرمتصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،والجملة الفعلية :جواب القسم ،ال محل

لها من اإلعراب.

 قوله (ﮢ ) اسم موصول ،مبني على الفتح ،في محل نصب مفعول به.-

ٍ
ماض ،لم ُي َس َّم فاعله ،مبني على الضم على التاء؛ التصاله بواو الجماعة،
قوله (ﮣ) فعل
والواو :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع نائب فاعل ،واأللف :فارقة،
حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والجملة الفعلية :صلة الموصول ،ال
محل لها من اإلعراب ،والعائد :ضمير نائب الفاعل المتصل (الواو).

 قوله (ﮤ) مفعول به ٍثان للفعل (أوتوا)  ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،وجملة
القسم بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

تقرر اآلية أن ُملك السماوات واألرض هو هلل وحده ال شريك له ،ثم جاءت الوصية
لعبادته وحده دون سواه ،وأن هللا غني عن العباد ،وهو وحده يستحق الحمد ،فال يضره كفرهم وال

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.1078/2 -
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ينفعه شكرهم ،وهو غني عن الخلق وعن عبادتهم إياه ،كيف ال ،وهو المحمود في كل األحوال،
وهو المتصرف في أمور السماوات واألرض بال شريك وال ند(.)1
وقد أكدت اآلية الكريمة أن هللا سبحانه غني عن العالمين ،وأنه وحده خالق هذا الكون،

والمتصرف به ،وخلصت إلى الوصية لنا وألهل الكتاب من قبلنا ،بالتقوى ،والبعد عن الشرك،
وترك المعاصي.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفع ل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
المقسم عليه فهو أن
المقسم به محذوف مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
ووصى المؤمنين من أمة
وصى الذين أوتوا الكتاب الكائنين قبل بعثة النبي محمد َّ ،
هللا تعالى َّ

محمد  أن يتقوا هللا تعالى.

 المسألة التاسعة :قوله تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ)[النساء.]159:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮥ ﮦ).
-1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮥ ﮦ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللَّ
يؤمنن:
به) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب،
ما أحد من أهل الكتاب إال ليؤمنن َ
فعل مضارع مبني على الفتح الظاهر على النون؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل

رفع ،والنون المشددة :حرف تأكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل:
ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) يعود على أي ٍ
أحد من أهل الكتاب.
ً
 قوله (ﮦ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضميرمتصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل

َّ
َّ
َّ
(يؤمنن به)
مقر به) ،وجملة
(يؤمنن ا
(يؤمنن) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها

َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها في محل رفع خبر
جواب القسم
المبتدأ ،وهو (أحد) ،والجملة االسمية من المبتدأ والخبر ،ال محل لها من اإلعراب

ابتدائية(.)2
( )1انظر :أيسر التفاسير -الجزائري.306/1 -
( )2انظر :إعراب القرآن– قاسم دعاس ،234/1-إعراب القرآن الكريم– محمود ياقوت .1116 -
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-2األثر التفسيري لجملة القسم:
اآلية فيها إخبار من هللا سبحانه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،بأنهم سوف

يؤمنون بعيسى  قبل مماتهم بوقت قصير ،وسوف ينكشف لهم الدين الحق ،وأن عيسى

إيمانا صاد ًقا؛ لكن لن ينفعهم ذلك اإليمان؛ ألنهم لم
 نبي هللا ورسوله ،وسوف يؤمنون به ً
يكونوا قد آمنوا من قبل حضور ملك الموت ،فعيسى عليه السالم سوف ينزل على األرض بعد

أن رفعه هللا إلى السماء ،وسوف يشهد على أهل الكتاب يوم القيامة ،بأنه بلغهم الرسالة ،وأمرهم
بعبادة هللا وحده ،الذي ال شريك له(.)1
كتابي حين تحضره الوفاة ،سوف يؤمن
يؤكد القسم في اآلية الكريمة على أن ك َّل
ٍ

بعيسى  بعد نزوله على األرض ،بأنه نبي هللا ورسوله؛ لكنها توبة جاءت بعد فوات األوان،

فلن تقبل منهم ،كما يؤكد القسم َّ
شهيدا يوم القيامة ،بأنه
بأن عيسى  سوف يكون عليهم
ً
َّبلغهم رسالة التوحيد ،وأمرهم بعبادة هللا وحده ال شريك له ،وجاء لهم بوصف محمد  ،وأمرهم
باإليمان به وبدينه ،فهذا يدلل على بطالن اعتقاد أهل الكتاب ،حيث يقولون :إ َّن عيسى ابن هللا،

ويثبت نزول عيسى إلى األرض بعد رفعه إلى السماء ،وأن اإليمان والتوبة ال تنفع صاحبها عند
حضور ملك الموت.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
بأن كل كتابي سيؤمن بعيسى  قبل موته.

( )1انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.23/7 -
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الفصل الرابع
تحليل جملة القسم في سورة

المائدة ،وبيان أثرها على المعنى
التفسيري

الفصـــل الرابــــــع
تحليل جملة القسم في سورة المائدة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
أوًال :بين يدي السورة
 .1أسماء السورة:
سميت هذه السورة سورة المائدة؛ ألنها اشتهرت بذكر قصة المائدة فيها ،تلك المائدة

التي طلبها الحواريون من عيسى ابن مريم ؛ لتكون
طعاما ألولهم وآخرهم ،وقد ورد ذكرها
ً
أيضا -االسم الذي ورد في المصاحف وكتب التفسير ،كما أطلق عليها
في آخر السورة ،وهو ً -

تحديدا ،وهناك
اسم سورة العقود؛ ألن السورة تحدثت في أولها عن العقود ،وقد ذكر هذا اللفظ
ً
أسماء أخرى لها ،مثل :المنقذة ،واألخيار ،ويبقى اسم المائدة أشهر أسمائها(.)1
 .2ترتيبها ونزولها وعدد آياتها:
هي السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريف ،ونزلت بعد سورة الفتح ،وذلك بعد

صلح الحديبية ،وهي مدنية باإلجماع ،كما أنها من السور الطوال ،وعدد آياتها مائة وعشرون

آية في العد الكوفي ،ومائة واثنتان وعشرون عند الحجازيين والشاميين ،ومائة وثالث وعشرون
عند البصريين(.)2
 .3فضل السورة:
روي عن جبير بن نفير رحمه هللا( ،)3قال :دخلت على عائشة رضي هللا عنها ،فقالت:
هل تق أر سورة المائدة؟ قال :قلت :نعم ،قالت" :فإنها آخر سورة نزلت ،فما وجدتم فيها من حالل

( )1انظر :نظم الدرر -البقاعي  ،358/6 -الدر المنثور  -السيوطي ،231/3 -روح المعاني -األلوسي -
 ،221/3التفسير الموضوعي لسور القرآن -نخبة من العلماء.285/2 -
( )2انظر :البيان في عد آي القرآن  -أبو عمرو الداني  -ص.149
( ) 3هو أبو عبد الرحمن :جبير بن نفير الحضرمي ،أسلم في خالفة أبي بكر الصديق  ،فهو من الطبقة

األولى من التابعين ،من أهل الشام ،وكان ثق ًة فيما روى من الحديث ،روى عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن
جبل ،وأبي الدرداء  ، ومات سنة ثمانين من الهجرة ،في خالفة عبد الملك بن مروان رحمه هللا( .انظر:

الطبقات الكبرى -ابن سعد).306/7 -
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فاستحلوه ،وما وجدتم فيها من حرام فحرموه"( ،)1وقال بعضهم :إن المراد هو أنها آخر سورة نزلت
في الحالل والحرام(.)2
 .4محورها الرئيس:
محورها الرئيس ،وشخصيتها الخاصة بها ،وبصمتها
كما أن لكل سورة من سور القرآن
َ
التي تميزها ،فإن سورة المائدة تعمل على ترسيخ مبدأ توحيد الربوبية ،وإزالة مبدأ الشرك ،بكل
ِ
ِ
التوحيد
عقيدة
بناء
رواسبه إزال ًة أبدي ًة تام ًة؛ لذلك يمكننا القول إ َّن محور السورة
األساس هو ُ
َ
ِ
الخالص هلل سبحانه ،وعدم الخلط بين ذات هللا ،وبين غيره(.)3
 .5أهداف السورة ،وأهم مقاصدها:
في السورة جملة من األهداف والمقاصد واألحكام ،ويمكن إيجاز أهمها في النقاط
اآلتية:
 ترسيخ مبدأ الربوبية واأللوهية هلل تعالى ،واعتماد أصول التشريع كمنهج للحياة ،وذلك من
خالل إفراد هللا سبحانه بالربوبية والعبودية ،وأن التشريع منه وحده.

 ترسيخ مبدأ العقيدة في نفوس الناس ،والبعد عن االنحرافات واألساطير وتحريفاتها.
 بناء الدولة اإلسالمية الراسخة على أسس قوية ،وإظهار دور الجماعة المسلمة في لعب
بعيدا عن الشبهات والمنعطفات.
دورها ،وبناء ذاتها ،والطريق الذي تسلكه ً
 إ ن اإلسالم هو الدين عند هللا تعالى ،وهو الدين الذي ارتضاه سبحانه لعباده.

 بيان ما يحل وما يحرم من األطعمة ،وبيان أحكامها ،كالخمر والميسر واألنصاب واألزالم.

 التركيز على إصالح النفوس المسلمة ،وأنه ال يضرهم من خالفهم ،وذلك من خالل بعض
األحكام ،كالتعاون على البر والتقوى ،وتحريم التعاون على اإلثم والعدوان ،والبعد عن مواالة
الكفار.

 إ َّن أمر اآلخرة وما فيه من ثواب وعقاب يعود إلى هللا تعالى وحده(.)4
( )1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده -مسند النساء -مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها -
 - 353/42حديث رقم ( -)25547قال شعيب األرنؤوط في المرجع نفسه :إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال
الصحيح.
( )2انظر :مباحث في علوم القرآن -مناع القطان -ص.70
( )3انظر :في ظالل القرآن  -سيد قطب.826/2 -
( )4انظر :التحرير والتنوير -ابن عاشور.73/6 -
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ثانيا :تحليل جملة القسم في السورة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ً

تتضمن سورة المائدة تسع عشرة مسألة ،يتخللها أربع وعشرون جملة قسم ،وتفصيل ذلك

فيما يأتي:
 المسألة األولى :قوله تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ)[المائدة.]12:
في اآلية أربع جمل قسم:
 -1تحليل جمل القسم:
 الجملة األولى( :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ)
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﮠ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل)،

مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 قوله (ﭵ) فعل قوله (ﭶ) لفظ الجاللة فاعل مرفوع –مع التعظيم -وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علىآخره.
 قوله (ﭷ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف. قوله (ﭸ ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ،وقدحذفت النون؛ لإلضافة.
عوضا عن الكسرة؛ ألنه ممنوع
 قوله (ﭹ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة؛ً
من الصرف؛ بسبب العلمية والعجمة ،وجملة (أخذ هللا ميثاق بني إسرائيل) جواب القسم،
ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.295/6 -
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 الجملة الثانية والثالثة( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ).
 قوله (ﮅ) الالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (وهللا أو أقسم باهلل إلن)،مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال
محل له من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الميم األولى؛ التصاله بضمير
 قوله (ﮆ) فعلالرفع المتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم

في محل رفع فاعل ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ،وحرك بالضم؛
اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.
 -قوله (ﮇ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 قوله (ﮈﮉ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل لهمن اإلعراب ،وجملة (آتيتم الزكاة) تحليلها نفس تحليل جملة (أقمتم الصالة) معطوفة

عليها ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﮊ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل له منٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على النون؛ التصاله بضمير
اإلعراب ،آمنتم :فعل
الرفع المتحرك ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ،والميم:

للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجملة (آمنتم) معطوفة
على جملة (أقمتم الصالة) ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﮋ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،رسلي :اسممجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة
أيضا ،-وهو مضاف ،والياء :ضمير متصل مبني على
مناسبة الياء ،وهي الكسرة ً -

السكون في محل جر مضاف إليه ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (آمنتم) ،أو
بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (آمنتم مصدقين برسلي).

 قوله (ﮌ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل له منٍ
اإلعرابَّ ،
ماض مبني على السكون الظاهر على الراء؛ التصاله بضمير
عزرتموهم :فعل
الرفع المتحرك ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ،والميم:

للجمع المذكر حرف مبني على السكون ،وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من
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اإلعراب ،والواو :إلشباع الضمة ،وقد قامت بربط الفعل مع مفعوله ،حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب
مفعول به ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب،

وجملة َّ
الصالة) ال محل لها من اإلعراب.
(عزرتموهم) معطوفة على جملة (أقمتم َّ

 قوله (ﮍ ﮎ ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل لهمن اإلعراب ،وجملة (أقرضتم هللا) تحليلها نفس تحليل جملة (أقمتم الصالة) معطوفة
عليها ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﮏ) مفعول مطلق مبين للنوع ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة علىآخره.
(قرضا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 قوله (ﮐ) نعت لـً

 -قوله (ﮑ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة القسم الثاني المحذوفة ،تقديرها

(أقسم باهلل ألكفرَّن) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،أكف َرَّن :فعل مضارع
مبني على الفتح الظاهر على الراء؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون

َّ
المشددة :حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
وجوبا تقديره (أنا) يعود على هللا المعظم لنفسه.
ً
 قوله (ﮒ) عن :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والكاف:ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ،والميم :للجمع المذكر ،حرف

مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أكفرَّن)،

أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (أكف َرَّن متجاوًاز عنكم) ،أو بمحذوف حال من
متجاوَزًة عنكم) ،وقدم الجار والمجرور على
المفعول به بعدهما تقديرها (أكف َرَّن سيئاتكم
َ
المفعول به؛ إلفادة االختصاص واالهتمام.

عوضا
 قوله (ﮓ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على التاء،ً

عن الفتحة؛ ألنه جمع مزيد بألف وتاء ،وهو مضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على

الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال

محل له من اإلعراب ،وجملة (أكف َرَّن عنكم سيئاتكم) جواب القسم الثاني ال محل لها من
سدت َّ
اإلعراب ،وقد َّ
مسد جملة جواب الشرط ،وجملة القسم بأركانها هي جواب القسم
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األول َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم األولى بأركانها استئنافية ،ال محل
لها من اإلعراب(.)1
 الجملة الرابعة( :ﮔ ﮕ)
 قوله (ﮔ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
َّ
ألدخلنكم) أُدخَلَّنكم :فعل مضارع ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ،مبني على

َّ
الفتح الظاهر على الالم؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون
المشددة:
وجوبا،
حرف توكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً

تقديره (أنا) يعود على هللا المعظم لنفسه ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في
محل نصب مفعول به أول ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له

من اإلعراب.

 قوله (ﮕ) مفعول به ٍعوضا عن الفتحة؛ ألنه
ثان منصوب وعالمة نصبه الكسرة،
ً
جمع مزيد بألف وتاء ،وجملة (أُدخَلَّنكم َّ
جنات) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب،
وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة جواب القسم السابقة (ألكفرَّن عنكم سيئاتكم) ال
محل لها من اإلعراب(.)2
 -2األثر التفسيري لجمل القسم:
مقسما بذاته العلية ،بأن ه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل،
نبيه
يخبر هللا سبحانه َّ
ً
نقيبا من كل سبط،
على االلتزام بما جاء في التوراة من أحكام وشرائع ،ثم أمرهم بأن يختاروا ً

طا ،وكل ٍ
ثم
وعددهم اثنا عشر سب ً
نقيب مسؤول عن قومه؛ كي يتعهدوا بتنفيذ ما أمرهم هللا بهَّ ،

ولما رأى النقباء
ساروا إلى األرض المقدسة التي أمرهم هللا تعالى بالذهاب إليها ،والسكن فيهاَّ ،
قوة من يسكن هذه األرض عادوا وتحدثوا بما أروا ،وهم بذلك خالفوا ما نهاهم عنه موسى عليه

نبيه  بأنه  معهم ،وأنهم في كنفه ونصرته  ، ،طالما
السالم ،وهللا سبحانه قد أخبر َّ

أقاموا الصالة و َّأدوا الزكاة ،ونصروا رسله ،وأنفقوا في سبيله ،و َّ
ذات األنهار
أن لهم بذلك الجنة َ

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .428/2 -
( )2انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.1177 ،1176 -
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أمر هللا تعالى َّ
العذاب
بأن له
يق،
َّ
الجارية،
وتوعد هللا تعالى َّ
َ
كل من خاَل َ
َ
وخالف َ
ف الطر َ
الشديد(.)1
َ
ويالحظ َّ
أن األقسام في اآلية جاءت؛ لتؤكد أهمي َة الحث على االلتزام بالوفاء بالمواثيق،
والتأكيد على أ َّن الغدر والخيانة ونقض العهود هي صفات مالزمة لليهود ،كما جاءت؛ لتبين
مكانة العبادات عند هللا ،كالصالة والزكاة ،واألعمال الصالحة ،كاإلنفاق في سبيل هللا ،وهي

صفات العبد الطائع لربه ،ثم أكدت اآلية بالقسم على أهمية نصرة رسل هللا سبحانه.
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ ه

القسم هي (الواو) المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
رسال ،كما يالحظ أن جملة
فهو اإلخبار بأن هللا تعالى قد أخذ ميثاق بني إسرائيل ،وأرسل إليهم ً
القسم الثانية فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،) ...وأداة القسم المحذوفة هي الباء،

والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو االشتراط بأنه إن أقام بنو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
إسرائيل -المأخوذ عليهم الميثاق -الصالة ،وآتوا الزكاة ،وآمنوا برسل هللا تعالىَّ ،
وعزروهم،
متجاوز عنهم سيئاتهم ،بما يظهر في
ًا
حسنا ،يقسم هللا تعالى بذاته أنه سيكفر
قرضا ً
وأقرضوا هللا ً
جواب القسم جملة قسم ثالثة ،فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو جواب
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
القسم األول الذي يبين أنه سيكفر عنهم سيئاتهم ،كما يالحظ أن جملة القسم الرابعة فيها الفعل
المقسم به محذوف
والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
ٍ
َّ
جنات.
المقسم عليه فهو اإلخبار بأن هللا تعالى سيدخلهم
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
 المسألة الثانية :قوله تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ)[المائدة.]17:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ).

( )1انظر :تفسير المراغي .74 - 72/6 -
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 .1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮘ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلللقد ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على
السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 قوله (ﮙ) فعل قوله (ﮚ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح ،في محل رفع فاعل.ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الالم؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو:
 قوله (ﮛ) فعلضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة (قالوا) صلة
الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل (الواو)،
وجملة (كفر الذين قالوا )...جواب القسم المحذوف ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم

بأركانها استئنافية تقريرية ،ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ) الجملة في محل نصب مقول القول(.)1 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
بأن المسيح هو هللا؛ َّ
يخبر هللا سبحانه في هذه اآلية بكفر من قال َّ
ألن المسيح هو من

خلقه هللا ،وهو –أي المسيح -له عبد ،ثم يتحداهم بأنه إن هو أهلك المسيح وأ َّمه وجميع َمن في
طبعا -ال
األرض ،فمن ذا الذي يقدر على منعه من ذلك ،وحماية المسيح من الفناء ،فالجواب – ً

أحد ،ثم يقرر بعد ذلك بأن السماوات واألرض ،وما هو موجود فيهما ،وما هو موجود بينهما كله
هلل سبحانه ،وهو وحده المتصرف فيها ،فيخلق ما يشاء خلقه؛ ألنه قادر على كل شيء(.)2

وقد َّ
الخبر بالقسم المحذوف ،الدال عليه بالالم الواقعة في جواب القسم،
أكد هللا سبحانه
َ
بأن من قال إ َّن المسيح هو هللا فقد كفر ،وأن ما يدعيه اليهود والنصارى بأنهم أبناء هللا وأحباؤه
إنما هو باطل ،ويقرر حقيق َة أن السماوات واألرض وما بينهما كله هلل وبيده وحده ،يخلق ما
يشاء خلقه ،ويهلك ما يشاء إهالكه.

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.307/6 -
( )2انظر :التفسير المظهري  -محمد ثناء المظهري.69/83 -
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أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو كفر الذين
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
قالوا :إن هللا هو المسيح ابن مريم.
 المسألة الثالثة :قوله تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ)[المائدة.]27:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮕﮖ).
 -1تحليل جملة القسم:
ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره ،والفاعل :ضمير مستتر جو ًازا
 قوله (ﮕ) فعلتقديره (هو) ،يعود على الجاني من ابني آدم  ،وجملة (قال مع فاعله المستتر)
استئنافية بيانية ال محل لها من اإلعراب.

 قوله (ﮖ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللألقتلنك) ،مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَّ ،
َّ
أقتلنك :فعل مضارع مبني على الفتح

َّ
الظاهر على الالم؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون
المشددة :حرف
وجوبا تقديره (أنا)
توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
ابني آدم ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب
يعود على الجاني من َ

َّ
(أقتلنك) جواب القسم المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
مفعول به ،وجملة
بأركانها في محل نصب مقول القول(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
جاء األمر من هللا سبحانه لنبيه ؛ كي يخبر اليهود الذين هموا بقتله ،وقتل أصحابه،

أيضا -ألمة محمد ؛ حيث َّبي ن جزاء
بقصة ابني آدم ،وما هي عقوبة القتل ،وهذا الخطاب ً -
الحسد والبغي والظلم ،كما َّبين ثواب التقوى واإلخالص ،وذلك من خالل قصة ابني آدم ،حين

بان -العبد الصالح الذي أخلص العمل هلل ،-ولم يتقبل من
َّ
قربا قر ً
بانا إلى هللا ،فتقبل سبحانه قر َ
توعد الجاني بقتل أخيه المجني عليه فقتله ،فخسر القاتل دنياه وآخرته ،بينما
أخيه الجاني؛ لذلك َّ
يتقب ُل من المتقين(.)2
فاز المقتول بالجنة؛ ألن هللا سبحانه َّ

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .451/2 -
( )2انظر :التفسير المنير -الزحيلي.152/6 -
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والقسم في هذه اآلية يؤكد على بيان سوء عقوبة الحسد ،و َّ
أن هللا ال يتقبل إال من
المتقين ،الذين أخلصوا نياتهم هلل وحده ،كما أظهر قبح جريمة القتل ،وما يترتب عليها من
ٍ
مضار ومفاسد كبي ٍرة.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
مقدر ،وهو ما يؤمن به الجاني من ابني آدم  ،وأما
َ
المقسم عليه فهو التوعد بقتل الجاني من ابني آدم ألخيه الذي يكون مجنيا عليه بعد القتل.
َ
 المسألة الرابعة :قوله تعالى( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯ)[المائدة.]28:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮟ) الالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني علىالفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من

اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الطاء؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﮠ) فعلالمتحرك ،في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط ،وتاء المخاطب :ضمير متصل مبني على الفتح
في محل رفع فاعل.

 قوله (ﮡ) إلى :حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وياء المتكلم:ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان

إلي) ،أو
(بسطت) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها
بالفعل
(بسطت مبط ًشا َّ
َ
َ
إلي) ،وقدم الجار والمجرور
(يد َك باطش ًة َّ
بمحذوف حال من المفعول به بعدهما تقديرها َ
على المفعول به؛ إلفادة القصر واالختصاص.

 قوله (ﮢ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الدال ،وهو مضاف،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.
 قوله (ﮣ ) الالم :حرف جر يفيد التعليل ،مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب،تقتلني :فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
وجوبا تقديره (أنت) يعود على الجاني من ابني آدم ،والنون:
الالم ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
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للوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،وياء المتكلم :ضمير متصل مبني

على السكون في محل نصب مفعول به ،وجملة (تقتلني) صلة الموصول الحرفي ال محل
المؤول من أن المضمرة والفعل (قتلي) في محل جر بحرف
لها من اإلعراب ،والمصدر
َّ

(بسطت) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل
الجر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل
َ
َّ
ممتد ًة
(ي َد َك
(بسطت
تقديرها
ً
َ
قاصدا لقتلي) ،أو بمحذوف حال من المفعول به تقديرها َ
لقتلي).
 قوله (ﮤ) حجازية عاملة عمل (ليس) ،حرف نفي مبني على السكون ال محل لها مناإلعراب.

 قوله (ﮥ) ضمير منفصل ،مبني على السكون ،في محل رفع اسم (ما). -قوله (ﮦ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،باسط :خبر (ما)

العاملة عمل (ليس) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة المقدرة ،منع من ظهورها اشتغال
المحل بحركة حرف الجر ،والجملة من (ما) واسمها وخبرها ال محل لها من اإلعراب جواب

سد َّ
القسمَّ ،
مسد جواب الشرط ،وجملة القسم بأركانها استئنافية في حيز القول السابق

للمجني عليه م ن ابني آدم ،ال محل لها من اإلعراب.

ٍ
(باسط) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على
 قوله (ﮧ) مفعول به السم الفاعلالدال ،منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء ،وهي الكسرة  ،وهو مضاف،
وياء المتكلم :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

 قوله (ﮨ) إلى :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضميرٍ
(باسط).
متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان بـ
 قوله (ﮩ) الالم :حرف جر يفيد التعليل ،مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب،أقتلك :فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
وجوبا تقديره (أنا) يعود عل ى المجني عليه من ابني آدم،
الالم ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ،وجملة (أقتلك) صلة
المؤول من أن المضمرة والفعل
الموصول الحرفي ال محل لها من اإلعراب ،والمصدر
َّ

بعدها (قتلك) في محل جر بحرف الجر  ،والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل العامل
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(باسط ) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل من اسم الفاعل العامل تقديرها (با ٍ
قاصدا
سط
ً

(يدي َّ
ممتد ًة لقتلك)(.)1
لقتلك) ،أو بمحذوف حال من المفعول به تقديرها َ

-2األثر التفسيري لجملة القسم:

يرد المجني عليه من ابني آدم على تهديد ووعيد أخيه الجاني بقتله له ،بأنه إن أراد أن

يمد َيده –أي الجاني-؛ ليقتله ،حسبما َّ
َّ
هدد وتوعَّد ،وعزم على ذلكَّ ،
فإن المجني عليه يقول :لن
َّ
يدي إليك لقتلك؛ َّ
ألن مخافة هللا تعالى تمنعني؛ وكي ال أكون عند هللا من الخاسرين ،بل
أمد َ

سأصبر وأحتسب؛ ألكون من الفائزين ،أما أنت فستأتي يوم القيامة تحمل إثم القتل ،وإثم
معصيتك هلل سبحانه(.)2
ويأتي القسم في هذه اآلية على لسان المجني عليه من ابني آدم؛ ليؤكد على عدم رد ه

على أخيه الجاني ،إذا َّ
مد َيده وعزم على قتله ،وذلك مخافة هللا ،لعله يكون م ن الفائزين.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقدرة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
َّ
المقسم عليه فهو توعد الجاني
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
من ابني آدم بقتل أخيه المجني عليه.
 المسألة الخامسة :قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ)[المائدة.]32:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭭﭮﭯﭰ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له
 قوله (ﭭ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل)،

مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،وقد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -قاسم دعاس .252/1 -

( )2انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.230/7 -
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ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الهمزة ،والتاء :للتأنيث حرف
 قوله (ﭮ) فعلمبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في

محل نصب مفعول به َّ
مقدم ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له

من اإلعراب.

 قوله (ﭯ) فاعل مؤخر مرفوع –مع التكريم -وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على الالم،وهو مضاف ،ونا العظمة :ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه،
وجملة (جاءتهم رسلنا) جواب القسم َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
استئنافية تقريرية ،ال محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﭰ ) حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،البينات :اسم مجرورب حرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل
َّمين بالبينات) ،أو بمحذوف
(جاءتهم) ،أو بمحذوف حال من الفاعل تقديرها (رسلنا مدع َ
مفحمين بالبينات)(.)1
حال من ضمير المفعول به تقديرها (جاءتهم َ

-2األثر التفسيري لجملة القسم:

بسبب جريمة قتل ابن آدم ألخيه ،كتب هللا سبحانه على بني اسرائيل َّ
أن جرم قتل نفس

نفسا واحد ًة وأنقذها من الهالك ،أو
واحدة بغير حق ،كجرم قتل جميع الناس ،وثواب من أحيا ً
كل الناس؛ ألن القتل هنا ظلم ٍ
وتعد على شرع هللا سبحانه ،ثم يقسم
القود ،كثواب من أحيا َّ
َ
سبحانه بأنه أرسل رسله إليهم ،ومعهم البينات واألخبار التي ت بين قبح جريمة قتل النفس بغير
حق؛ لكنهم -رغم ذلك -تجاوزوا الحد ،وقتلوا األنبياء(.)2

يالحظ أن الخطاب فيه توبيخ لليهود ،وتشديد عليهم؛ الرتكابهم المجازر في حق حدود
ومحارم هللا ،بعد أن أعلمهم أنبياؤهم بحرمتها ،ثم يأتي القسم؛ ليظهر قبح جريمة القتل بغير
حق ،وما يترتب عليها من أضرار ومفاسد ،ولكثرة مفاسد اليهود وكثرة التعدي على حرمات هللا،
فسادا.
فقد ضاعف هللا عليهم العقوبة ،كما ضعف لهم األجر ،كيف ال وهم أكثر أهل األرض ً

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو أنه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
جاءتهم رسل هللا مدعَّمين بالبينات.
المفصل لكتاب هللا َّ
المنزل  -بهجت صالح.54/3 -
( )1انظر :اإلعراب
َّ
( )2انظر :تفسير القرآن العزيز -ابن أبي زمنين.24/2 -
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 المسألة السادسة :قوله تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚ)[المائدة.]53:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ).
-1تحليل جملة القسم:
 -قوله (ﮍ) الهمزة :حرف استفهام تعجبي ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،ها:

للتنبيه ،حرف مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،أوالء :اسم إشارة مبني على الكسر في

محل رفع مبتدأ.
 قوله (ﮎ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ ،وجملة(أهؤالء الذين )...في محل نصب مقول القول.

ٍ
ماض مبني على الضم الظاهرة على الميم؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو:
 قوله (ﮏ) فعلضمير متصل ،مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة (أقسموا )...صلة
الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل (الواو).

 قوله (ﮐ) الباء :حرف جر  ،وهو أداة القسم ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب ،هللا:لفظ الجاللة اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم -وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره،
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أقسموا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (أقسموا

حالفين باهلل).
َ

 قوله (ﮑ ) مصدر في موضع الحال من فاعل (أقسموا) ،مشتق من اسم الفاعل تقديره(جاهدين) ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.

 قوله (ﮒ ﮓ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على النون ،وهو مضاف ،والهاء:ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني

على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮔ) َّإن :حرف توكي د ونصب ناسخ مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والهاء:
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم َّ
إن ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮕ) الالم :المزحلقة ،حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،مع :ظرفمكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على العين  ،وهو مضاف ،والكاف :ضمير متصل
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مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال

محل له من اإلعراب ،والظرف والمضاف إليه متعلقان بخبر َّ
إن المحذوف تقديره (كائنون معكم)،

وجملة (إنهم لكائنون معكم) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وقوله (إنهم لمعكم) حكاية
لمعنى القسم ال للفظهم؛ ألنه لو كان لفظهم لكان (إنا معكم)

( )1

-2األثر التفسيري لجملة القسم:
فضح هللا سبحانه أمر المنافقين ،وهتك سترهم ،وكشف سوءتهمَّ ،
ورد كيدهم في نحورهم،

هؤالء هم الذين أظهروا اإلسالم وأخفوا النفاق؛ فقد لجأ المنافقون إلى اليهود والنصارى وأعطوهم

لكن هللا سبحانه فضح أمرهم  ،وأظهره لجماعة المؤمنين؛ فقد كانوا من قب ُل يتسترون
الوالء والود؛ َّ
ويخفون ذلك ،فحق للمؤمنين أن يتعجبوا من أمرهم وصنيعهم ،ال َّ
شك بعد هذا االفتضاح لحالهم
أن أعمالهم قد هلكت وحبطت ،وبذلك هم خسروا آخرتهم(.)2
بينت اآلية جزاء مواالة اليهود والكفار والمشركين هو الخسران المبين ،وأن مواالتهم حرام

شرًعا ،كما أنها خروج على أحكام هللا وشرعه ،وهذا يدل على ضعف إيمان وعقيدة هؤالء
المنافقين ،ثم يأتي القسم؛ ليؤكد أن عاقبة هؤالء وأمثالهم سيئة ،وأن نهاية النفاق والشرك في
اآلخرة خسران مبين.
أن جملة القسم موجود جميع أركانها :الفعل ،والفاعل ،وأداة القسم ،والمقسم به،
ويالحظ ه

زورا.
(أقسموا باهلل) ،وأما
المقسم عليه فهو ادعاؤهم َّأنهم لكائنون مع المؤمنين ً
َ

 المسألة السابعة :قوله تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ)[المائدة.]62:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮮ ﮯﮰﮱ).
-1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮮ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللٍ
ماض جامد؛ إلنشاء الذم،
لبئس ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،بئس :فعل
مبني على الفتح الظاهر على آخره.

( )1انظر :المجتبى من مشكل إعراب القرآن  -أحمد الخراط -ص.117
( )2انظر :التفسير الواضح -محمد الحجازي.536/1 -
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 قوله (ﮯ) اسم موصول بمعنى (الذي) ،مبني على السكون في محل رفع فاعل.ٍ
ماض ناقص ناسخ مبني على الضم الظاهر على النون؛ التصاله بواو
 قوله (ﮰ) فعلالجماعة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان ،واأللف :فارقة.

 قوله (ﮱ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،وجملة (يعملون) في محل

نصب خبر كان ،وجملة (كانوا يعملون) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب،

وضمير الصلة الرابط هو ضمير المفعول به المحذوف تقديره (يعملونه) ،والمخصوص بالذم
محذوف تقديره (مسارعتهم في اإلثم وأكل السحت) ،وجملة (بئس ما كانوا يعملون) جواب

القسم َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها

من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
حقا يا محمد ،أو كل من يصلح له الخطابَّ ،
يهودا
إن الكثير من هؤالء المنافقين
ً

وغيرهم ،يسارعون في ارتكاب المعاصي مما حرم هللا ،واالعتداء على حدوده سبحانه ،وأكل

أموال الناس بغير حق ،إنه لعمل شائن وسيئ ،فبئس العمل وبئس االعتداء أنهم يرتكبون

علنا ،دون خجل وال حياء ،بل يسارعون إلى ما حرم هللا بكل
المعاصي ويأكلون أموال الناس ً
قبح(.)2
ت دلل اآلية على وجود المنافقين في زمن رسول هللا  ،وتؤكد على عدم مباالتهم في

مؤكدا على ذم
ارتكاب المخالفات الشرعية ،وأكل أموال الناس بالباطل ،ثم يأتي القسم القرآني
ً
ادع من حياء أو خجل.
صنيعهم ،وذم مجاهرتهم به ،دون ر ٍ

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
َّ
المقسم عليه فهو ذم الذي
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
المقدرة هي الباء ،و َ
كان يعمله المنافقون من اليهود وغيرهم ،حينما يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت.
 المسألة الثامنة :قوله تعالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡ)[المائدة.]63:
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.397/6 -
( )2انظر :التفسير المنير -الزحيلي.477/1 -
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موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﯞ ﯟﯠﯡ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮮ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللٍ
ماض جامد؛ إلنشاء الذم،
لبئس ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،بئس :فعل
مبني على الفتح الظاهر على آخره.

 قوله (ﮯ) اسم موصول بمعنى (الذي) ،مبني على السكون في محل رفع فاعل.ٍ
ماض ناقص ناسخ مبني على الضم الظاهر على النون؛ التصاله بواو
 قوله (ﮰ) فعلالجماعة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان ،واأللف :فارقة.

 قوله (ﯡ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،وجملة (يصنعون) في محل
نصب خبر كان ،وجملة (كانوا يصنعون) صلة الموصول االسمي ال محل لها من
اإلعراب ،وضمير الصلة الرابط هو ضمير المفعول به المحذوف تقديره (يصنعونه)،
والمخصوص بالذم محذوف تقديره (عدم نهي الربانيين واألحبار عن مسارعة كثير من

المنافقين في اإلثم والعدوان ،وأكلهم السحت) ،وجملة (بئس ما كانوا يصنعون) جواب القسم

ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من
اإلعراب(.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
تظهر اآلية دور الربَّانيي ن واألحبار في السكوت عن الباطل ،وأن هللا سبحانه أنكر
عليهم سكوتهم على جرائم قومهم ،ورضاهم بصنيعهم ،وتؤكد أنهم لم ينهوا قومهم عن قولهم
الكذب وأكلهم األموال بالباطل ،حيث تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ثم جاء التوبيخ
والذم لهؤالء الربانيين واألحبار على ترك نهيهم عن قول اإلثم وأكلهم السحت(.)2
وقد أظهر القسم قبح سكوت العلماء على ارتكاب المعاصي ،وتركهم النصيحة لقومهم،
أيضا -ذم وتحقير لهؤالء العلماء غير العاملين
وعدم نهيهم عن ارتكاب ما حرم هللا ،وفيه – ً
بعلمهم.
( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .517/2 -

( )2انظر :التفسير الوسيط للقرآن الكريم  -محمد سيد طنطاوي .213 ،212/4 -
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أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم محذوفات ،تقديرها (أقسم بـ،)...
ويالحظ ه

والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو ذم الذي كان يعمله علماء بني
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
غير العاملين بعلمهم ،من نهي منافقي قومهم من اليهود وغيرهم ،حينما يسارعون في
إسرائيل ُ
اإلثم والعدوان وأكلهم السحت.

 المسألة التاسعة :قوله تعالى( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ)
[المائدة.]64:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له
 -قوله (ﯶ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

من اإلعراب ،والالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل

يدن ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،يز َّ
ليز َّ
يدن :فعل مضارع مبني على الفتح

الظاهر على الدال؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة :حرف

توكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب.
 قوله (ﯷ) مفعول به َّمقدم ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 قوله (ﯸ) من :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضميرمتصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

(كثيرا) تقديرها
السكون ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لـ
ً
(كائنا).
ً

 قوله (ﯹ) اسم موصول بمعنى (الذي) ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل مؤخر،كثير منهم ما )...جواب القسم َّ
وجملة (يز َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
يدن ًا
بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب.

ٍ
يسم فاعله ،مبني على الفتح الظاهر على آخره ،ونائب الفاعل:
 قوله (ﯺ) فعلماض لم َّ

از ،تقديره (هو) يعود على االسم الموصول ،والجملة من الفعل ونائب
ضمير مستتر جو ًا
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الفاعل صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير
نائب الفاعل (هو).
 -قوله (ﯻ) إلى :حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضمير

متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل
(أُنزل) ،أو بمحذوف حال من ضمير نائب الفاعل تقديرها (أُنزل َّ
مبل ًغا أو ُموحى إليك).
ً
 قوله (ﯼ ﯽ) من :حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،ربك :اسممجرور بحرف الجر –مع التعظيم– ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الباء ،وهو مضاف،

والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ،والجار والمجرور
متعلقان بما تعلق به الجار والمجرور قبلهما(.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
يخبر هللا سبحانه عن اليهود الذين يقولون إ َّن يد هللا مغلولة ،ويصفونه بالفقر والبخل،

وأنهم هم األغنياء؛ لذلك دعا هللا عليهم بالبخل ،وغل أيديهم إلى أعناقهم؛ إذ إَّنهم بخالء ،وال
ينفقون في سبل الخير ،وأن األغالل ستكون في أيديهم في الدنيا كعالمة خزي لهم ،وفي اآلخرة

في نار جهنمَّ ،
فرد هللا عليهم بأن يديه مبسوطتان كريمتان ،ينفق حيث يشاء ،على من يشاء

نبيه  عن صفات اليهود ،وهذه من أدلة صدق نبوته،
بغير حساب ،وهللا سبحانه قد أخبر َّ

وطغيانا،
وجحودا
كفر
إيمانا ،إال أنه زادهم ًا
وصدق ما جاء بهً ،
ً
وبدال من أن يزيد ذلك اليهود ً
ً
وبسبب ذلك طردهم هللا من رحمته ،وأوقع سبحانه العداوة والبغضاء والكره والحسد بينهم وبين
والنصارى ،وأنهم لن يجتمعوا على كلمة سواء ،كما أنهم سيشعلون نار الفتن ،ويسعون في

هالكا بين الناس ،وسيبقى ذلك إلى يوم القيامة؛ لكن الحق سبحانه قد
ًا
فسادا
وتكبر وإ ً
األرض ً
توعدهم بإخماد كل نار يشعلونها للفتنة ،واالقتتال بين الناس ،ثم يختتم اآلية بحقيقة أنه سبحانه
ال يحب المفسدين(.)2
يالحظ من خالل سياق اآلية قباحة اليهود ،وقلة أدبهم مع هللا سبحانه ،وكيف تجرؤوا

بدال من اإليمان به ،وبما يلي ق به من الكرم والسخاء واإلنفاق بدون حساب ،كما
على خالقهمً ،
تؤكد اآلية على تجذر العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى ،ولم يكن هذا إال بتدبير هللا ،ومما

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت -ص.1261

( )2انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.390 -382/7 -
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أيضا -سعي اليهود الدائم لإلفساد في األرض ،والعمل الدائم على إشعال نار
أكدته اآلية ً -
ومؤكدا على حقيقة طردهم من رحمة هللا.
وذما لهم،
الفتنة ،ثم جاء القسم
ً
ً
توبيخا لليهود ً
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
وكفر.
طغيانا ًا
زيادة ما أنزل إليهم من ربهم لكثير منهم
ً
 المسألة العاشرة :قوله تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ)[المائدة.]68:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽﮮﮯ).
-1تحليل جملة القسم:
تحليلها هو تحليل الجملة السابقة ،في المسألة التاسعة ،من السورة ذاتها.
 .2األثر التفسيري لجملة القسم:
نبيه  بأن يخبر اليهود والنصارى فيما يبلغهم به عن ربه،
يأمر هللا سبحانه وتعالى َّ

بأنهم ليسوا على شيء من أمر دينهم حتى يؤمنوا بكل ما جاء في الكتب ،التي بين أيديهم،
وهي :التوراة ،واإلنجيل ،ويؤمنوا بالكتاب الذي نزل عليك يا محمد ،وأن يعملوا بما جاء فيها من
أمر بالمعروف ،ونهي عن المنكر ،وهللا سبحانه يخبر نبيه  بأن ما جاء في القرآن لن يزيدهم
عدا عن هللا تعالى(.)1
وكفر
عنادا ًا
ً
وب ً
إ َّال ً
وطغيانا ُ

كفر بما أنزل على
ويالحظ أن القسم جاء ليؤكد أن اليهود والنصارى سوف يزدادون ًا
نبينا  ،وفي ذلك مواساة للحبيب ؛ كي ال يحزن عليهم؛ لعدم إيمانهم بما جاء به؛ ألنهم هم
يضا.-
الكافرون ،ثم أظهر السياق القرآني التوبيخ والتحقير لليهود ،وقد أكد القسم هذا المعنى –أ ً

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
وكفر.
طغيانا ًا
زيادة ما أنزل إليهم من ربهم لكثير منهم
ً

( )1انظر :تفسير حدائق الروح والريحان -محمد األمين الهرري.390 -382/7 -
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 المسألة الحادية عشرة :قوله تعالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀ)[المائدة.]70:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﯭﯮﯯ ﯰﯱ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﯭ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقدأخذنا ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض ،مبني على السكون الظاهر على الذال ؛ التصاله بنا العظمة،
 قوله (ﯮ) فعلضمير الرفع المتحرك ،ونا :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل،
وجملة (أخذنا )...جواب القسم ال محل له من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية
تقريرية ال محل لها من اإلعراب.
 -قوله (ﯯ) مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.

 قوله (ﯰ ) مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الياء؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم،وحذفت نونه؛ لكونه مضا ًفا.

 قوله (ﯱ) مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف؛ بسببالعلمية والعجمية(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
يخبر هللا  بأنه عندما أنزل التوراة على بني إسرائيل  ،أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا باهلل،
ويوحدوه ،ويعملوا بما جاء فيها من أحكام وتشريعات ،وعلى السمع والطاعة ،واألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وقد أرسل إليهم الرسل ؛ ليبينوا لهم األحكام ،وليأمروهم بالعمل بما جاء فيها؛
يع خالف هواهمَّ ،
فكذبوا بعض الرسل ،وقتلوا بعضهم(.)2
لكنهم خالفوا كل حك ٍم وتشر ٍ

وقد أكد القسم على َّ
أن هللا سبحانه أخذ العهد على بني إسرائيل في التوراة بأن يؤمنوا به

وحده ،ويعبدوه دون سواه؛ لكن الكفر المتأصل في نفوسهم منعهم من ذلك ،بل تجاو از الحد،
فكذبوا بعض الرسل ،وقتلوا آخرين.
المفصل لكتاب هللا المرَّتل  -بهجت صالح.107/3 -
( )1انظر :اإلعراب
َّ
( )2انظر :تفسير مقاتل بن سليمان.494/1 -
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أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو أخذ هللا
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
الميثاق على بني إسرائيل.
َ
 المسألة الثانية عشرة :قوله تعالى( :ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ)[المائدة.]72:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ).
 -1تحليل جملة القسم:

 قوله (ﯭ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقدأخذنا ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
 -قوله (ﭧ) فعل

 قوله (ﭨ) اسم موصول للجمع المذكر ،مبني على الفتح ،في محل رفع فاعل ،وجملة(كفر الذين )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية
تقريرية ال محل لها من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الالم؛ التصاله بواو الجماعة ،والواو:
 قوله (ﭩ) فعلضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة (قالوا) صلة

الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير الفاعل
(الواو).
 قوله (ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ( ،في محل نصب مقول القول(.)1 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
نزل الحكم من رب السماء بكفر الذين َّادعوا ربوبي َة عيسى  ،حينما قالوا :إن هللا هو
بعيدا بقولهم هذا؛ لكن المسيح  أنكر عليهم
المسيح ابن مريم ،أقسم باهلل لقد ضلوا
ً
ضالال ً

وبين لهم أن هللا هو رب المسيح وربهم ،وأكد لهم بأن من يشرك
قولهم ،وأمرهم بعبادة هللا وحدهَّ ،
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.307/6 -

138

ٍ
وليا وال
باهلل فالجنة عليه حرام ،والنار بئس المهاد له ،ويومئذ لن يجدوا لهم من دون هللا ً
نصير(.)1
ًا
يقول إ َّن المسيح هو هللا ،ويؤكد على عبودية
جاء القسم في اآلية؛ ليقرر ُكف َر من
ُ
المسيح هلل تعالى ،وأن الجنة محرمة على الكافرين ،و َّ
مثوى لهم.
أن النار ً
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
كفر الذين
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
المقسم عليه فهو ُ
َ
َ
قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم.
 المسألة الثالثة عشر :قوله تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ)[المائدة.]73:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وذلك على النحو اآلتي:
-1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ).

 قوله (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ) تحليلها هو تحليل اآلية السابقة ،في المسألة الثانيةعشرة ،من سورة المائدة  ،عدا جملة مقول القول فهي مختلفة ،فهي هنا (إن هللا ثالث ثالثة)
في محل نصب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)2
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ).
 قوله (ﮠ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلليمس َّن :فعل مضارع مبني على
ليمس َّن ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعرابَّ ،
َّ

الفتح الظاهر على السين؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة:
حرف توكيد ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮡ ) اسم موصول للجمع المذكر ،مبني على الفتح ،في محل نصب مفعول بهَّ
مقدم.

( )1انظر :فتح القدير -الشوكاني.72/2 -
( )2انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.419/6 -
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ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الراء؛ التصاله بواو الجماعة،
 قوله (ﮢ) فعلوالواو :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة

(كفروا) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير

الفاعل (الواو).

 قوله (ﮣ) من :حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضميرمتصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (كفروا) ،أو بمحذوف
جاحدين منهم).
حال من ضمير الفاعل تقديرها (كفروا
َ

 -قوله (ﮤ) فاعل مؤخر ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

(يمس َّن
 -قوله (ﮥ) نعت لـ (عذاب) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وجملة َّ

الذين كفروا منهم عذاب أليم) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها
جواب الشرط الجازم ال محل لها من اإلعراب غير مقترنة بالفاء وإذا ،وجملة الشرط بأركانها

استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1
 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:

يؤكد المولى سبحانه أنه إله واحد أحد ،فرد صمد ،ال شريك له وال َّند ،وأن من يقولون
توعدهم مهد ًدا ،إذا لم ينتهوا عن قولهم ،أو عن
بأنه ثالث ثالثة ،أو أحد ثالثة ،فقد كفروا ،ثم َّ
الذي يقولونه من أكاذيب ،فسوف يلحق بهم العذاب الشديد ،األليم الموجع(.)2
فر من قال :إ َّن هللا ثالث ثالثة ،وبذلك تكون عقيدة
ويالحظ أن القسم جاء؛ ليؤكد ُك َ
التثليث عند النصارى باطلة؛ ألن هللا هو إله واحد للكون كله ،ثم جاء القسم الثاني؛ ليهدد
ويتوع د من ال ينتهي عن هذا الكفر ،وليؤكد أن العذاب األليم الموجع ينتظرهم يوم الحساب؛
لذلك يتضح لنا من سياق اآلية براءة عيسى  وأمه البتول عليها السالم من دعوى األلوهية.

أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
كفر
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
المقسم عليه فهو ُ
َ
القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة ،أما جملة القسم الثانية ففيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.419/6 -
( )2انظر :الدر المصون -السمين الحلبي.376 - 373/4 -
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(أقسم ،)...وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
عموم الكافرين عذاب أليم إن لم يتوبوا من قولهم الكفري في حق هللا
المقسم عليه فهو سيمس
َ
َ
تعالى.

 المسألة الرابعة عشر  :قوله تعالى( :ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ) [المائدة.]79:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮃ ﮄﮅﮆ)
-1تحليل جملة القسم:

-

قوله (ﮃ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (وهللا

ٍ
ماض جامد إلنشاء الذم،
لبئس ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،بئس :فعل
مبني على الفتح الظاهر على آخره.

-

قوله (ﮄ ﮅ) ما :اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل،
كانوا  :فعل ماض ناسخ مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ،والواو :ضمير متصل
مبني على السكون في محل رفع اسم كان ،واأللف :فارقة.

-

قوله (ﮆ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة،
والواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،والجملة الفعلية من الفعل
والفاعل في محل نصب خبر كان ،وجملة (كانوا  )...صلة الموصول االسمي ،ال محل
لها من اإلعراب ،والعائد على االسم الموصول هاء المفعول به المحذوف تقديره (يفعلونه)

وجملة (بئس ما  )...واقعة في جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب  ،وجملة القسم
بأركانها استئنافية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 .2األثر التفسيري لجملة القسم:

تشير اآلية السابقة أن الذين كفروا من بني إسرائيل قد لعنوا على لسان داود وعيسى

بعضا عن منكر اقترفوه ،وفي نهاية
عليهما السالم ،وتقرر هذه اآلية أنهم كانوا ال ينهى بعضهم ً
اآلية جاء الذم لما فعلوه ،وللساكتين عليه(.)2

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.1283/3 -
( )2انظر :أيسر التفاسير -أسعد حومد  -ص.749
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يالحظ من اآلية الكريمة أنه ال يجوز السكوت عن فعل المنكر ،وأن عاقبته وخيمة ،ثم
جاء القسم ليؤكد أن عاقبة المنكر مذمومة.
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل واداة القسم والمقسم به محذوفات ،تقديرها
المقسم عليه فهو ذم فعل الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.
(أقسم باهلل)  ،وأما
َ
 المسألة الخامسة عشر  :قوله تعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ)[المائدة.]80:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ)
-1تحليل جملة القسم:

-

قوله (ﮏ) الالم :حرف توكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (وهللا
لبئس ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب( ،بئس) :فعل ماض جامد إلنشاء الذم
مبني على الفتح.

-

قوله (ﮐ) اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل .
قوله (ﮑ) قدم :فعل ماض مبني على الفتح ،والتاء :للتأنيث حرف مبني على السكون
ال محل له من اإلعراب .
قوله (ﮒ) الالم :حرف جر مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضمير
متصل مبني على الضم في محل جر ب حرف الجر ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني

على السكون ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (قدمت) .

-

قوله (ﮓ) أنفس :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،وجملة (قدمت لهم)...

صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب ،والضمير العائد محذوف تقديره(قدمته) ،وجملة
(بئس ما قدمت )...واقعة في جواب القسم ال محل لها من اإلعراب(.)1

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت.1284/3 -
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-2األثر التفسيري لجملة القسم:
كثير من بني إسرائيل كانوا يتولون الذين
يخاطب هللا سبحانه رسوله  ليخبره بأن ًا
كفروا والمشركين ،ويتحالفون معهم ،فجاء الخطاب القرآني في هذه اآلية ليذم فعلهم هذا ،بل إن
عليهم غضب هللا وسخطه ،وأن لهم في اآلخرة عذاب النار خالدين فيه(.)1
تؤكد اآلية على حرمة مواالة الكفار والمشركين وأهل الفساد والفسوق ،وان مودتهم

ونصرتهم من دون المؤمنين عالمة من عالمات الكفر ،ثم جاء القسم ليذم هذا الذي يفعلون.

ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم والمقسم به (أقسم باهلل)
المقسم عليه فهو ذم تقديم أنفس الكفار لهم.
محذوفات ،وأما
َ
 المسألة السادسة عشر :قوله تعالى( :ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪ)[المائدة.]82:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وذلك على النحو اآلتي:
-1تحليل جملتي القسم:
 الجملة األولى :قوله تعالى( :ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ).
 قوله (ﮮ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللتجد َّن :فعل مضارع ينصب
لتجد َّن ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَ ،
َ
مفعولين ،أصلهما المبتدأ والخبر ،مبني على الفتح الظاهر على الدال ؛ التصاله بنون
وجوبا ،تقديره (أنت) يعود على النبي
التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
َّ
محمد  ،وكل من يصلح له الخطاب ،والنون
المشددة :حرف توكيد مبني على الفتح ال
محل له من اإلعراب.
 قوله (ﮯ ) مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف. قوله (ﮰ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. -قوله (ﮱ) تمييز  ،منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

( )1انظر :أيسر التفاسير -الجزائري.369/1 -
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 قوله (ﯓ ) الالم :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،الذين :اسمموصول للجمع المذكر مبني على الفتح ،في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور
(عداوة) تقديره (كائن ًة للذين.)...
متعلقان بمحذوف نعت لـ
ً
ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على النون؛ التصاله بواو الجماعة،
 قوله (ﯔ) فعلوالواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة
(آمنوا) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير

الفاعل (الواو).

 قوله (ﯕ) مفعول به ٍثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وجملة
َّ
(تجدن َّ
َّ
المقدر ال محل لها من
عداوة للذين آمنوا اليهود )...جواب القسم
أشد الناس
ً
اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 الجملة الثانية:

قوله تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ).
 قوله (ﯙ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل لهمن اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل
تجد َّن :فعل مضارع ينصب
لتجد َّن ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعرابَ ،
َ
مفعولين ،أصلهما المبتدأ والخبر ،مبني على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة المباشرة،

وجوبا ،تقديره (أنت) يعود على النبي محمد  ،وكل
في محل رفع ،والفاعل :ضمير مستتر
ً
َّ
من يصلح له الخطاب ،والنون
المشددة :حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من
اإلعراب.
 قوله (ﯚ ) مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء ،وهومضاف ،والهاء :ضمير متصل ،مبني على الضم ،في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﯛ) تمييز  ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله (ﯜ ) الالم :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،الذين :اسمموصول للجمع المذكر مبني على الفتح ،في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور

متعلقان بمحذوف نعت لـ َّ
(مود ًة) تقديره (كائن ًة للذين.)...
( )1انظر :إعراب القرآن -النحاس.279/1 -
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ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على النون؛ التصاله بواو الجماعة،
 قوله (ﯔ) فعلوالواو :ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة

(آمنوا) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير

الفاعل (الواو).

 قوله (ﯞ ) اسم موصول للجمع المذكر مبني على الفتح في محل نصب مفعول بهٍ
ثان.

ٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الالم؛ التصاله بواو الجماعة،
 قوله (ﯟ) فعلوالواو :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة

(قالوا) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب ،وضمير الصلة العائد هو ضمير

الفاعل (الواو) ،وجملة َّ
(إنا نصارى) في محل نصب مقول القول ،وجملة ( َّ
تجدن أقربهم

مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة
ً
( )1
القسم بأركانها معطوفة على جملة القسم االستئنافية السابقة ال محل لها من اإلعراب .

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:
يخبر المولى سبحانه بأن اليهود والمشركين هم أكثر الناس وأبغض الناس عداوة

أيضا -بأن النصارى هم أقربهم مودة ومحبة للذين آمنوا؛ َّ
ألن منهم
للمؤمنين ،كما يخبر – ً
يسين ،علماء الدين الذين يعلمون الناس أمور دينهم ويرشدونهم إلى طريق الهداية
القس َ
أيضا -الرهبان العباد الذين انقطعوا عن الدنيا وملذاتها ،وتفرغوا لعبادة
والصالح ،وأل َّن منهم – ً
هللا تعالى ،هؤالء هم الذين ال يتكبرون على هللا وطاعته(.)2

وقد ورد القسم في اآلية مرتين ،حيث جاء في المرة األولى؛ ليؤكد على شدة عداوة
اليهود والمشركين ألهل اإليمان من أمة النبي محمد  ،وفي المرة الثانية جاء؛ ليظهر قرب

النصارى ،وخاصة قسيسيهم ورهبانهم من المؤمنين.

أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
إيجاد النبي محمد  وكل من يصلح له الخطاب َّ
أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين
أشركوا ،أما جملة القسم الثانية ففيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
( )1انظر :إعراب القرآن -النحاس.279/1 -
( )2انظر :روح المعاني -األلوسي.9- 4/4 -
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المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو إيجاد
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
أن أقرب الناس َّ
النبي محمد  وكل من يصلح له الخطاب َّ
مود ًة للذين آمنوا الذين قالوا إنا

نصارى ،وخاصة من آمن من القسيسين والرهبان.

 المسألة السابعة عشر :قوله تعالى( :ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ ﯘ)[المائدة.]94:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮣ ﮤﮥﮦﮧ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮣ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللليبلونكم هللا ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعرابَّ ،
يبلونكم :فعل مضارع مبني
على الفتح الظاهر على الواو؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والنون المشددة:

حرف توكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضمير متصل ،مبني على

الضم ،في محل نصب مفعول به َّ
مقدم ،والميم :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون،
وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

ظا ،مرفوع –مع التعظيم ،-وعالمة رفعه الضمة
 قوله (ﮤ) لفظ الجاللة فاعل مؤخر لف ً(يبلوَّنكم هللا) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
الظاهرة على آخره ،وجملة َ
بأركانها جواب النداء ال محل لها من اإلعراب.

ٍ
شيء :اسم
 -قوله (ﮥ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب،

مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان

َّ
(يبلونكم) ،أو بمحذوف حال من الفاعل تقديرها (هللا مختب ً ار بشيء) ،أو بمحذوف
بالفعل
ٍ
َّ
بشيء).
ين
حال من ضمير المفعول به تقديرها
(يبلونكم هللا مختََبر َ

 قوله (ﮦ) حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له مناإلعراب.

 قوله (ﮧ ) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجارٍ
(كائن من الصيد)(.)1
والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لـ (شيء) ،تقديره

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -قاسم دعاس .277/1 -
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 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
ين؛ فهي تُظهر لنا َّ
أن هللا سبحانه يختبر عباده
المحرم َ
هذه اآلية امتحان للمؤمنين ُ
حرم عليهم الصيد وهم ُح ُرم ،فجعل الصيد في متناول أيديهم وفي مرمى رماحهم،
المؤمنين ،وقد َّ

سهل المنال واالصطياد؛ ليرى من يخافه بالغيب ،فيمتنع عن الصيد ،ثم يأتي التحذير والتهديد
والوعيد منه سبحانه لكل من خالف وقتل الصيد وهو محرم ،بأن له العذاب الشديد الموجع(.)1

يالحظ أن القسم في هذه اآلية من هللا سبحانه للمؤمنين؛ ليرى صدق إيمانهم ،باجتنابهم
ما نهاهم عنه ،وقد كان حرم عليهم الصيد وهم ُح ُرم ،ثم يبين جزاء المخالفين بأن لهم العذاب
الشديد األليم.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ ه

المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو ابتالء هللا
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
مين بشيء من الصيد.
للمحر َ



المسألة الثامنة عشر :قوله تعالى( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖ)[المائدة.]106:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮡ) الفاء :حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب ،مبني على الفتح ،ال محل لهمن اإلعراب ،يقسمان :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال

الخمسة ،وألف االثنين :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل.

 قوله (ﮢ) الباء :حرف جر ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب ،ولفظ الجاللة(هللا) اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم– ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو

المقسم به ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يقسمان) ،أو بمحذوف حال من ضمير
حالفين باهلل).
الفاعل تقديرها (يقسمان َ
( )1انظر :فتح القدير -الشوكاني.88/2 -
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 قوله (ﮣ) حرف شرط جازم ،مبني على السكون ،وحرك بالكسر؛ اللتقاء ساكنين ،ال محلله من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الباء؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﮤ) فعلالمتحرك ،في محل جزم فعل الشرط ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم ،في محل رفع

فاعل ،والميم :للجمع المذكر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،وجواب
الشرط محذوف تقديره (إن ارتبتم فحلفوهما) ،وجملة الشرط بأركانها اعتراضية ال محل لها

من اإلعراب.

 قوله (ﮥ) حرف نفي مهمل –إعرًابا ال معنى ،-مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.ً
 -قوله (ﮦ) فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة ،منع من ظهورها الثقل،

وجوبا  ،تقديره (نحن) يعود على المقسمين ،وجملة (ال نشتري)...
والفاعل :ضمير مستتر
ً
جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة
(تحبسونهما) في محل رفع.

 قوله (ﮧ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضميرمتصل ،مبني على الكسر ،في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل
ين به) ،أو
(نشتري) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (ال نشتري مستبدل َ
مستبد ًال به) ،ولو تأخر الجار والمجرور
ثمنا
بمحذوف حال من المفعول به بعدهما تقديرها ( ً
َ
عن المفعول به لتعلقا بمحذوف نعت له؛ لكونه نكرة ،وقدم الجار والمجرور على المفعول
به؛ إلفادة القصر واالختصاص.
 قوله (ﮨ ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(.)1 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
الخطاب في اآلية للمؤمنين ،حين تأتي عالمات الموت على المسلم ،وأراد أن يوصي،
ف تجب الشهادة بينكم على الوصية ،بأن يشهد اثنان من األقارب ،فإن لم يكونا ،فشهيدان من

غيرهم ،أي -من الكفار -إذا كنتم في سفر ،ثم تحبسون هذين الشاهدين بعد الصالة  ،حيث

( )1انظر :التبيان في إعراب القرآن  -العكبري .467/1 -

148

يجتمع الناس ،فيحلفان وال يخفيان الشهادة التي أمر هللا بها ،فإن أخفياها ،أو قاال فيها غير
الحق ،فإنهما إ ًذا يكونان من الظالمين ،اللذين يستحقان عذاب هللا سبحانه(.)1
تبين لنا اآلية مشروعية الوصية في اإلسالم ،في الحضر والسفر ،ووجوب الشهادة

عليها ،كما أنها تبين أنه يجوز لغير المسلم الشهادة على الوصية ،وخاصة في السفر إن لم يكن

هناك شهود مسلمون ،كما أنها أوضحت مشروعية تحليف الشهود ،واستحباب الحلف بعد صالة
ظا لليمين.
العصر ،وذلك تغلي ً
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل ظاهران ،هما (يقسمان) ،وأداة القسم هي
ويالحظ ه
لحالفين بقسميهما
المقسم به ظاهر ،هو هللا تعالى ،وأما
المقسم عليه فهو عدم اشتراء ا َ
َ
الباء ،و َ
قليال ،أي أن جملة القسم موجود جميع أركانها.
ثمنا ً
ً
 المسألة التاسعة عشر :قوله تعالى( :ﯘﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ) [المائدة.]107:
موضع القسم :هو قوله تعالى( :ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ).
-1تحليل جملة القسم:

-

قوله (ﮡ) الفاء :حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب ،مبني على الفتح ،ال محل
له من اإلعراب ،يقسمان :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال

الخمسة ،وألف االثنين :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل.

 قوله (ﮢ) الباء :حرف جر ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب ،ولفظ الجاللة(هللا) اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم– ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو
المقسم به ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يقسمان) ،أو بمحذوف حال من ضمير

حالفين باهلل).
الفاعل ،تقديرها (يقسمان َ

 قوله (ﯨ ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب القسم ،مبني على الفتح ،ال محل له مناإلعراب ،شهادتنا :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على التاء ،وهو مضاف ،ونا

المتكلمين :ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
( )1انظر :المحرر الوجيز -ابن عطية.296 ،295/2 -
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 قوله (ﯩ) خبر المبتدأ مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وجملة (شهادتناأحق )...جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها معطوفة على جملة
الخبر (يقومان) في محل رفع.
 قوله (ﯪ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﯫ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على التاء ،وهومضاف ،والهاء :ضمير متصل مبني على الكسر ،في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للعماد حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،واأللف :للتثنية ،حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب(.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

فإذا تبين َّ
شيئا آخر ،فيقوم اثنان
شيئا ما ،أو قاال ً
أن الشاهدين خانا األمانة ،أو أخفيا ً
من الورثة ،فيقسمان باهلل أن شهادتيهما أحق وأولى بالقبول والتصديق من شهادة الشاهدين
اآلخرين ،وأنهما لم يعتديا فيما شهدا في ه ،أي أنهما لم يخونا األمانة ،وإن خاناها وكذبا فيها
ٍ
َّ
حينئذ من الظالمين الطاغين ،المستحقين للعقاب(.)2
فإنهما
تبين اآلية مشروعية تبديل الشهود ،إذا خان األوليان الشهادة ،بشهود آخرين من الورثة

على أن يحلفا على الشهادة  ،وبأنهم أولى بها من غيرهم ،وأنه ال يعتدون في شهادتهم.

أن جملة القسم موجود جميع أركانها ،فالفعل والفاعل ظاهران ،هما (يقسمان)،
ويالحظ ه
المقسم عليه فهو شهادة
المقسم به ظاهر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
وأداة القسم ظاهرة ،هي الباء ،و َ
الحالفين من األقارب أحق من شهادة الخائنين لألمانة من الحالفين األولين.

( )1انظر :الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد -الهمذاني.532/2 -
( )2انظر :مفاتيح الغيب -الرازي.454/12 -
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الفصل الخامس
تحليل جملة القسم في سورة

األنعام وبيان أثرها على المعنى
التفسيري

الفصـــل الخامــس
تحليل جملة القسم في سورة األ نعام ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
أوًال :بين يدي السورة
 .1اسم السورة:
سميت هذه السورة سورة األنعام؛ لما جاء فيها من ذكر األنعام ،واألحكام المتعلقة بها،

مفصل ًة في غيرها ،وكذلك َّ
فإن هذه التسمية هي المعروفة في المصاحف ،وكتب
والتي لم ترد َّ
التفسير ،وال يوجد لها إال هذا االسم(.)1
 .2ترتيبها ونزولها وعدد آياتها:

سورة األنعام مكية باالتفاق ،وهي أول سورة مكية في ترتيب المصحف الشريف ،ونزلت
وتعد السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور ،وقد
في السنة الرابعة من بعثة الحبيب َ ،
نزلت بعد سورة الحجر ،وقبل سورة الصافات ،وعدد آياتها مائة وسبع وستون آية في العد
المدني والمكي ،ومائة وخمس وستون في العد الكوفي ،ومائة وأربع وستون في الشامي

والبصري(.)2

 .3فضل السورة:
روي عن عمر بن الخطاب  أنه قال( :األنعام من نواجب

( )3

القرآن)( ،)4وروي عن

جابر  قال( :لقد شهيع هذه السورة من المالئكة ما سد األفق) (.)5

( )1انظر :اإلتقان في علوم القرآن -السيوطي  ،197/1 -التفسير الموضوعي لسور القرآن -نخبة من العلماء.393/2 -
( )2انظر :البيان في عد آي القرآن -أبو عمرو الداني -ص ،151البرهان في علوم القرآن -الزركشي.193/1 -

( )3نواجب القرآن ،أي أفاضل سوره ،وكل نجيب ،فإنه يعني النفيس من نوعه( .انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر -
ابن األثير.)17/5 -

( )4أخرجه الدارمي في سننه -كتاب فضائل القرآن -باب فضائل األنعام والسور -2141/4 -حديث رقم (- )3444
قال حسين الداراني في تحقيقه للمرجع نفسه :إسناده جيد إلى عمر  ،وهو موقوف عليه.

( )5أخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب التفسير -تفسير سورة األنعام -344/2 -حديث رقم ( -)3226قال= =الحاكم:
هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
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 .4محورها الرئيس:
كما أن لكل سورة من سور القرآن محورها الرئيس ،وشخصيتها الخاصة بها ،وبصمتها
محور و ٍ
التي تميزها ،نجد أن سورة األنعام َّ
احد ر ٍ
ٍ
ئيس يجمع حوله كل قضايا السورة،
ركزت على
وهو ترسيخ مبدأ التوحيد ،والرسالة ،والبعث(.)1
 .5أهداف السورة وأهم مقاصدها:
تهدف السورة إلى جملة من األهداف والمقاصد واألحكام ،ويمكن إيجاز أهمها فيما
يأتي:
 ترسيخ مبدأ الربوبية واأللوهية هلل تعالى  ،وذلك باإلقناع والجدل والمناظرة والتأثير ،وقد
أوردت البراهين على وجود هللا سبحانه.

 ترسيخ مبدأ صدق النبوة ،والوحي ،والرسالة ،ثم الرد على كل من يثير الشبهات من
المشككين والمشركين والكفار.

نذار للمشركين ،وأمثالهم.
 بينت العقاب الذي حل باألقوام السابقة؛ ليكون عبرة للناس وإ ًا

 تحدثت عن مصير المشركين عبدة األصنام ،ثم تعرضت لمصير المؤمنين الموحدين.

 إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون األصنام ،وذلك من خالل قصة سيدنا إبراهيم
.

 بينت حال الناس يوم الحساب ،وأن الحساب حسب ما قدمت يدا كل مخلوق ،وقد رفع
بعضهم فوق بعض درجات.

 إ ظهار الوصايا العشر التي تشتمل عليها كل رسالة ربانية ،وهي التي تمثل أساس
الدين ،وأن الدين لم يتغير من زمن آدم عليه السالم حتى عهد آخر النبيين .

 تؤكد السورة على أن الحاكمية هلل وحده.

 إظهار فضل القرآن ،وفضل دين اإلسالم والكرامات ،التي أنعم هللا بها على المسلمين
في الدنيا واآلخرة(.)2

( )1انظر :تفسير المنار -محمد رشيد رضا.244/7 -
( )2انظر :في ظالل القرآن  -سيد قطب ،1004/2 -التحرير والتنوير -ابن عاشور.124/7 -
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ثانيا :تحليل جملة القسم في السورة ،وبيان أثرها على المعنى التفسيري
ً
تضمنت هذه السورة إحدى عشرة مسائل ،يتخللها ثالث عشرة جملة قسم ،وبيان ذلك
فيما يأتي:
 المسألة األولى :قوله تعالى( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧ)[األنعام.]10:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﭛﭜﭝﭞ ﭟ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 -قوله (ﭛ) الواو :حرف جر يفيد القسم ً

اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب قسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل لقد

استهزئ ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،وحرك بالكسر؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب.

-

ٍ
ماض مبني للمجهول ،لم ُيسم فاعله مبني على الفتح الظاهر على
قوله (ﭜ) فعل
آخره.

 قوله (ﭝ ) الباء :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب ،رسل :اسممجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجار والمجرور متعلقان

بالفعل (استهزئ) وقد نابا عن نائب الفاعل.

 قوله (ﭞ) حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. قوله (ﭟ ) اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الالم ،وهومضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ،والجار
والمجرور متعلقان بمحذوف نعت مجرور لـ (رسل) تقديره (كائنين من قبلك) ،وجملة (قد

استهزئ برسل من قبلك) جواب القسم ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها

استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم :

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.19/2 -
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عما سيالقيه من قومه ،من
يوجه هللا سبحانه
الخطاب لرسوله محمد  ،مسلًيا له َّ
َ
األذى واالستهزاء والتكذيب والسخرية واالستخفاف ،فيخبره سبحانه بما القاه الرسل عليهم السالم

من قبله من سخرية قومهم بهم ،وتهكمهم عليهمَّ ،
بأن عليه أن يصبر كما صبر من سبقه من

ئين بالرسل بالعذاب الشديد والهالك ،وقد
الرسل عليهم السالم ،وقد َّ
توعد هللاُ تعالى هؤالء المستهز َ
وجب ونزل عليهم ما كانوا به يستهزئون ،كما قضى هللاُ تعالى(.)1
إن هذه اآلية تحمل من المعاني ما يسلي رسولنا الكريم  ،حين يالقي ما سيالقي من
سخرية قومه من ه ،وتؤكد اآلية على أن االستهزاء باألنبياء والرسل عليهم السالم إنما هي سمة
من سمات األقوام السابقين ،كما تؤكد على صبر المرسلين على أذى أقوامهم ،وأن الهالك هو

مصير من يفعل ذلك.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ :ه

هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
ٍ
اإلخبار أنه قد استُهزئ
برسل من قبل رسولنا محمد .
 المسألة الثانية :قوله تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ)[األنعام.]12:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮃ ﮄﮅﮆ).
-1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮃ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهللَّ
َّ
يجمعنكم :فعل
ليجمعنكم) ،مبني على الفتح الظاهر على العين ،ال محل له من اإلعراب،
مضارع ،مبني على الفتح ،التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،والفاعل :ضمير

مستتر جو ًازا ،تقديره (هو) يعود على هللا تعالى ،والنون المشددة :حرف تأكيد مبني على
الفتح ال محل له من اإلعراب ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم ،في محل نصب
مفعول به ،والميم :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب،

َّ
(يجمعنكم) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية ال
وجملة
محل لها من اإلعراب.
 قوله (ﮄ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.( )1انظر :بحر العلوم  -السمرقندي.436/1 -
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 قوله (ﮅ ) اسم زماني مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهوَّ
يجمعنكم) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل
مضاف ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (

َّ
حاشر أو ممه ًال إلى يوم ،)...أو بمحذوف حال من ضمير المفعول به
ًا
(يجمعنكم
تقديرها
َّ
لين إلى يوم.)...
تقديرها
ممه َ
(يجمعنكم محشور َ
ين أو مبعوثين أو َ

 قوله (ﮆ) مضاف إليه مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره(.)1-2األثر التفسيري لجملة القسم:

يوجه هللا سبحانه الخطاب إلى رسوله  بأن يسأل المكذبين برسالته لمن ملك

السماوات واألرض ،وما هو كائن فيهما ،وما هو كائن بينهما ،ومن الخالق والمتصرف والمدبر،
فسيجيبونك بأنه هللا؛ ألنهم يؤمنون بذلك وال يكذبون ،ثم أخبرهم بأنهم ما داموا يقرون ويعترفون
بذلك ،أن هللا قد كتب على نفسه الرحمة ،وسوف يؤخرهم إلى يوم ال ريب فيه ،لعلهم يرجعون
إليه ويستغفرونه ،وأنه لن يعجل لهم العقاب في الدنيا ،وسوف يؤخره لهم إلى يوم القيامة؛ ألنه

سيقبل توبتهم إن هم رجعوا وتابوا ،وآمنوا وعملوا الصالحات ،وأخبرهم إن هم استمروا على
شركهم فإنهم هم الخاسرون ،الذين خسروا أنفسهم في الدنيا واآلخرة ،ما داموا ال يؤمنون بيوم

الحساب(.)2
قد أظهرت اآلية سعة رحمة هللا سبحانه بخلقه ،كما أقرت ذلك حتى مع الخاسرين،

فأجل لهم العقاب إلى يوم الحساب لعلهم يتوبون ،كما أقرت بأن هللا وحده هو مالك الملك ،ال
َّ

ينازعه في ملكه أحد ،وأكدت على مجيء يوم الحساب ال ريب فيه ،وأقسم بأن الخاسرين هم من
خسروا أنفسهم في الدنيا واآلخرة.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ :ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
المحذوفة هي الباء ،و َ
حاشر إياهم إلى يوم القيامة ،ال ريب في ذلك.
ًا
أنه سيجمع المشركين
 المسألة الثالثة :قوله تعالى( :ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ)[األنعام.]23:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ).

( )1انظر :إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش .75/3 -
( )2انظر :التحرير والتنوير -ابن عاشور.151 ،150/7 -
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 -1تحليل جملة القسم:

-

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
قوله (ﮰ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

اإلعراب ،هللا :لفظ الجاللة مقسم به ،اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم ،-وعالمة جره
الكسرة الظاهرة على آخره  ،والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف ،تقديره (نقسم) ،أو
بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (نقسم حالفين باهلل).

-

قوله (ﮱ) بدل من لفظ الجاللة (هللا) مجرور –مع التعظيم ،-وعالمة جره الكسرة الظاهرة
على الباء ،وهو مضاف ،ونا المتكلمين :ضمير متصل مبني على السكون في محل جر
مضاف إليه.

-

قوله (ﯓ) حرف نفي مهمل –إعرًابا ال معنى ،-مبني على السكون ،ال محل له من
ً
اإلعراب.

-

ٍ
ماض ناقص ناسخ ،مبني على السكون الظاهر على النون المدغمة في نون
قوله (ﯔ) فعل
(نا) ؛ التصاله بضمير الرفع المتحرك ،وقد حذفت منه األلف على اعتبار الظاهر ،أو الواو
على اعتبار األ صل؛ اللتقاء ساكنين ،ونا الرفع :ضمير متصل مبني على السكون ،في

محل رفع اسم كان.

-

قوله (ﯕ) خبر كان منصوب ،وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم ،وجملة (ما

كَّنا مشركين) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم بأركانها في محل نصب
مقول القول(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
إن المشركين والمشككين بيوم الحساب ،حين يرون أهوال يوم القيامة ،ودخول أهل

الجنة الجنة ،ودخل أهل النار النار ،عندها يقسمون باهلل أنهم ما كانوا مشركين ،ويتبرؤون من

شركهم ،وقد كانوا في الدنيا يتباهون بهذا الشرك ،وبكفرهم وجحودهم ،وهاهم قد أروا العذاب وهم

واقعون فيه(.)2

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -قاسم دعاس .296 ،295/1 -
( )2انظر :التفسير البسيط  -الواحدي النيسابوري.57/8 -
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َّ
إن اآلية الكريمة تؤكد على أن المشركين يحلفون على الكذب وهم يعلمون ،كيف ال،

وهم يقسمون ،بقولهم( :وهللا ربنا ما كنا مشركين) ،وتؤكد كذلك على أن الكذب صفة ال تنفك
أيضا -أن من صفاتهم التبرؤ من الشرك حين يقع العذاب؛
عنهم حتى في يوم القيامة ،وأكدت – ً

لكنه يكون قد فات األوان.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم
ويالحظ :ه
المقسم عليه فهو نفي
المقسم به موجود ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
المشركين يوم القيامة أنهم كانوا يشركون باهلل تعالى في الدنيا.
 المسألة الرابعة :قوله تعالى( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ)[األنعام.]30:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﭹ) فعل ماض مبني على الضم الظاهر على الالم؛ التصاله بواو الجماعة ،وواوالجماعة :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة ،وجملة
(قالوا) ال محل لها من اإلعراب استئنافية بيانية.
 قوله (ﭺ) حرف جواب إلثبات النفي ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.بديال عن الباء ،مبني على الفتح ،ال محل له من
 -قوله (ﭻ) الواو :حرف جر يفيد القسمً ،

اإلعراب ،ربنا :اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم ،-وعالمة جره الكسرة الظاهرة على
الباء ،وهو مضاف ،ونا :ضمير متصل ،مبني على السكون ،في محل جر مضاف إليه،
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف ،تقديره (نقسم) ،أو بمحذوف حال من ضمير

الفاعل ،تقديرها (نقسم حالفين بربنا) ،وجملة جواب القسم محذوفة تقديرها (هذا هو الحق)
دل عليها السياق ،وجملة القسم بأركانها في محل نصب مقول القول(.)1
َّ
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
ويع َرضون على ربهم
تصف اآلية حال المشركين حين توقفهم المالئكة بين يدي هللاُ ،

للحساب ،فيسألهم المولى جل في عاله ،أليس هذا الذي كنتم تنكرونه ،اآلن وقد جاء هذا اليوم
المفصل لكتاب هللا َّ
المنزل  -بهجت صالح.204 ،203/3 -
( )1انظر :اإلعراب
َّ
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صائر بالحق ،فيجيبون مقسمين باهلل :بلى
ًا
كائنا أو
للحساب ،ذلك اليوم الذي كنتم به تكذبون ً
نقسم حالفين بك يا ربَّنا ،فيرد هللا سبحانه عليهم أن ذوقوا هذا العذاب بما كنتم تشركون
وتكفرون(.)1

ويالحظ أن المشركين يقسمون باهلل َّ
أن يوم القيامة حق ،وكانوا قد أنكروا ذلك في الدنيا،

كما َّ
ير مبدأ اإلقرار بيوم
أن هللا سبحانه ال يعذب إال بعد االعتراف بالذنب ،فتجد اآلية فيها تقر ُ
الحساب ،ومبدأ االعتراف بالذنب ،قبل تنفيذ الحكم ،ووقوع العقاب.
أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (نقسم ،)...وأداة
كما يالحظ :ه
المقسم عليه فهو
المقسم به موجود ،وهو ربنا  ،وأما
َ
القسم هي الواو المبدلة من الباء ،و َ
محذوف ،تقديره (هذا هو الحق).
 المسألة الخامسة :قوله تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ)[األنعام.]34:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 -1تحليل جملتي القسم:



الجملة األولى :قوله تعالى( :ﯢﯣﯤ ﯥﯦ).

بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 -قوله (ﯢ) الواو :حرف جر يفيد القسم ً

اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد

كذبت ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على

السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
يسم فاعله ،مبني على الفتح الظاهر على
 قوله (ﯣ) فعلماض مبني للمجهول ،لم َّ
الباء ،والتاء :للتأنيث ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﯤ) نائب فاعل مرفوع –مع التكريم ،-وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله (ﯥ) حرف جر ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﯦ) اسم زمان  ،مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الالم ،وهومضاف ،والكاف :ضمير متصل ،مبني على الفتح ،في محل جر مضاف إليه ،والجار

( )1انظر :التفسير الحديث -دروزة محمد عزت.81/4 -
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والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لنائب الفاعل تقديره (رسل كائنون من قبلك) ،وجملة

(كذبت رسل كائنون من قبلك) جواب القسم َّ
المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
بأركانها استئنافية تقريرية ،ال محل لها من اإلعراب(. )1
 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﯵﯶﯷ ﯸﯹ).
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 -قوله (ﯢ) الواو :حرف جر يفيد القسم ً

اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد

جاءك  ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الهمزة ،والكاف :ضمير متصل
 قوله (ﯶ) فعلمبني على الفتح ،في محل نصب مفعول به َّ
مقدم.

 قوله (ﯷ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.ظا ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الهمزة ،منع من
 -قوله (ﯸ) فاعل مؤخر لف ً

ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ،وقد سبق بحرف الجر؛ لتأكيد مجيء نبأ

المرسلين ،وهو مضاف.

 قوله (ﯹ) مضاف إليه مجرور –مع التكريم ،-وعالمة جره الكسرة الظاهرة علىآخره ،وجملة (قد جاءك من نبأ المرسلين) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة
القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)2

 -2األثر التفسيري لجملتي القسم:
إن الخطاب في اآلية يحمل المواساة لرسول هللا  ،ويلفت االنتباه إلى َّ
أن ما تالقيه يا
محمد  ،من تكذيب قومك لما جئت به هو ما القاه الرسل الذين سبقوك من تكذيب أقوامهم

وتحملوا في سبيل ذلك األذى ،حتى جاء نصر هللا سبحانه،
لهم ،وقد صبروا على هذا التكذيب،
َّ

ثم يقرر هللا تعالى حقيق ًة مفادها أن ه ال تبديل لكلمات هللا ،ووعده بنصرة رسله ،ونصرة عباده
كائنا من قصص هؤالء الرسل عليهم
المؤمنين ،ويقسم هللا تعالى بذاته العلية أنه قد جاءك الخبر ً
السالم مع أقوامهم(.)3

( )1انظر :المجتبى من مشكل إعراب القرآن  -أحمد الخراط.264/1 -
( )2انظر :المرجع السابق نفسه -الصفحة نفسها.
( )3انظر :تفسير القرآن العزيز -ابن أبي زمنين.66/2 -
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يالحظ أن في اآلية قسمين؛ وذلك لتأكيد حقيقة تكذيب الرسل عليهم السالم من قبل
أ قومهم ،وتأكيد أن األخبار قد جاءت لرسولنا  عن قصص هؤالء المرسلين عليهم السالم،
وهذا فيه مواساة وتربية لنبيه  ، كما تؤكد اآلية على حقيقة نصر هللا لرسله ولعباده المؤمنين،

و َّ
أن هذا النصر يأتي بعد األذى والصبر عليه.

أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ :ه

القسم هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
فهو اإلخبار أنه قد كذبت رسل من قبل النبي محمد  ،فصبروا على تكذيب أقوامهم لهم ،كما
أن جملة القسم الثانية فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة القسم هي
يالحظ :ه

الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو اإلخبار
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
أنه قد جاءت األخبار إلى النبي محمد  ،كائن ًة من أخبار المرسلين عليهم السالم.
 المسألة السادسة :قوله تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ)[األنعام.]42:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ).
 -1تحليل جملة القسم:
بديال عن الباء ،مبني على الفتح ال محل له من
 -قوله (ﯢ) الواو :حرف جر يفيد القسم ً

اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقد

جاءك  ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني
على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهر على الالم؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﯞ) فعلالمتحرك ،ونا العظمة :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل.

 قوله (ﯟ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﯠ ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والجاروالمجرور متعلقان بالفعل (أرسلنا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (أرسلنا

باعثين إلى أمم).
َ

 -قوله (ﯡ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.
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 قوله (ﯢ ) اسم زماني مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على الالم ،وهومضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ،والجار
موجودين من
والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لالسم المجرور قبله تقديره (أمم كائنين أو
َ
قبلك) ،وجملة (قد أرسلنا إلى أمم من قبلك) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة
القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب (.)1
 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
رسال مبعوثين إلى األمم
يخبر هللا سبحانه
مقسما بذاته في هذه اآلية أنه قد أرسل ً
ً
السابقة ،يدعونهم إلى عبادة هللا وحده ،وأن يتركوا عبادة األوثان ،فلما َّ
كذبوا رسلهم واستهزؤوا
بهم أصابهم هللا بضيق العيش والفقرَّ ،
وسلط عليهم األمراض واألوجاع ،لعلهم يعودون إليه
سبحانه ،خاشعين متذللين منكسرين ،فيؤمنون به ويعبدونه(.)2

ويالحظ من سياق اآلية أن من سنن هللا سبحانه إرسال الرسل للناس ،فإن أعرضوا،
فمن سننه تعالى إهالكهم بعد ما أقام الحجة عليهم ،كما بينت أن الهدف من ذلك األخذَّ ،
علهم

يتعظون ،ويأخذون العبرة ،ويتوبون إلى هللا تعالى ،ويعبدونه.

أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
كما يالحظ :ه

القسم هي الواو المبدلة من الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
رسال مبعوثين إلى أمم من قبل النبي محمد .
فهو اإلخبار أن هللا تعالى قد أرسل ً

 المسألة السابعة :قوله تعالى( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ)[األنعام.]63:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ)
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮔ) الالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني علىالفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من

اإلعراب.
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.143/7 -
( )2انظر :التفسير المظهري  -المظهري.236/3 -
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ٍ
ماض مبني على الفتح المقدر على األلف ،منع من ظهوره التعذر ،في
 قوله (ﮕ) فعلاز تقديره (هو) يعود على هللا
محل جزم؛ ألنه فعل الشرط ،والفاعل :ضمير مستتر جو ًا
تعالى ،ونا المفعولين :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل نصب مفعول به.
 قوله (ﮖ) حرف جر مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب. قوله (ﮗ) ها :حرف تنبيه مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،ذه :اسم إشارةللمؤنث المفرد ،مبني على الكسر ،في محل جر بحرف الجر ،والجار والمجرور متعلقان

بالفعل (أنجانا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل تقديرها (أنجانا منق ًذا من هذه) ،أو

ين من هذه).
بمحذوف حال من ضمير المفعول به تقديرها (أنجانا ُمنَقذ َ

 قوله (ﮘ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة القسم الثاني المحذوفة ،تقديرها (نقسمَّ
َّ
نكونن :فعل
لنكونن ،)...مبني على الفتح الظاهر على النون ال محل له من اإلعراب،
باهلل
مضارع ناقص ناسخ مبني على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل رفع ،واسم

وجوبا ،تقديره (نحن) يعود على المشركين الذين شارفوا على الغرق،
نكون :ضمير مستتر
ً
والنون المشددة :حرف توكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب.
 قوله (ﮙ) حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له مناإلعراب.
 قوله (ﮚ ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم ،والجارمعدودين من الشاكرين) ،وجملة
(محسوبين أو
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر نكون تقديره
َ
َ
َّ
(نكونن من الشاكرين) جواب القسم الثاني المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
الثاني بأركانها جواب القسم األول ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم األول بأركانها في

َّ
حاال ثانية من ضمير الفاعل في
محل نصب مقول القول
المقدر بـ (قائلين) الذي وقع ً

(تدعونه)(.)1

-2األثر التفسيري لجملة القسم:
الخطاب إلى نبيه  بأن يخبر ،ويسأل ،ويقرر المشركين ،هل من
يوجه هللا سبحانه
َ
خالق غير هللا ،ينقذكم من ظلمات الطرق في البر والصحارى ،إن أنتم بقيتم وأظلمت عليكم هذه

الطرقات ،وهل غيره سبحانه ينقذكم من ظلمات البحر إذا َّ
اسود عليكم الليل ،وظللكم السحاب،

ولم تهتدوا ،وهل هناك إله غير هللا تدعونه وتتضرعون إليه في سركم وجهركم ،ثم تأخذون العهد

( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت -ص.1414 ،1413
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على أنفسكم ،قائلين في دعائكم وتضرعكم :نقسم بك يا ربنا لئن أنجيتنا من هذه الظلمات،
لنكونن من الحامدين الشاكرين(. )1
يالحظ َّ
المنجي من الظلمات هو هللا وحده ،وتؤكد أن المشركين ال
أن اآلية تقرر أن ُ
يلتجئون وقت الشدائد إال هلل وحده؛ ألنهم يؤمنون بذلك ،ثم جاء بعد هذا اإلقرار منهم ،أن أقسم
المشركون بربهم لئن أ نجاهم هللا سبحانه من هذه الظلمات ليكونن من الشاكرين الطائعين ،وهللا
سبحانه يعلم إنهم لكاذبون ،وفي هذا توبيخ وتقريع لهم ؛ إذ أقسموا على ٍ
كذب منهم في أحوالهم

وأقوالهم وأفعالهم.
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (نقسم،)...
كما يالحظ :ه

وأداة القسم المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
َّ
ليكونن من الشاكرين ،وبذلك تظهر جملة القسم الثانية التي هي
االشتراط إن أنجاهم هللا تعالى
جواب القسم األول ،والتي حذف منها الفعل والفعل وأداة القسم والمقسم به ،وتقديرهم (نقسم

باهلل) ،وأما المقسم عليه فهو أنه يكون المشركون الذي شارفوا على اإلغراق محسوبين أو
معدودين من الشاكرين إن حصلت لهم النجاة.

 المسألة الثامنة :قوله تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐ)[األنعام.]77:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ).
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﮉ) الالم :حرف توكيد موطئ لقسم محذوف ،تقديره (أقسم باهلل إلن) ،مبني علىالفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من

اإلعراب.
 قوله (ﮊ) حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. قوله (ﮋ) فعل ماض مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة؛ ألنه معتل اآلخربالياء ،وهو فعل الشرط ،والنون :للوقاية ،حرف مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب،

والياء :ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به َّ
مقدم.

( )1انظر :التفسير المنير -الزحيلي.236 ،235/7 -
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ظا ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الباء ،منع من ظهورها
 -قوله (ﮌ) فاعل مؤخر لف ً

اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء ،وهي الكسرة ،وهو مضاف ،والياء :ضمير متصل،

مبني على السكون ،في محل جر مضاف إليه.

 -قوله (ﮍ ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة القسم الثاني المحذوفة ،تقديرها

َّ
َّ
أكونن :فعل مضارع
ألكونن ،)...مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب،
(أقسم بربي

ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر على النون؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،في محل

وجوبا ،تقديره (أنا) يعود على إبراهيم  ،والنون المشددة:
رفع ،واسم أكون :ضمير مستتر
ً
حرف توكيد مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب.
 قوله (ﮙ) حرف جر مبني على السكون ،وحرك بالفتح؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له مناإلعراب.

 -قوله (ﮏ) اسم مجرور بحرف الجر ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،والج ار

معدودا من القوم ،)...وجملة
(محسوبا أو
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أكون تقديره
ً
ً
َّ
(أكونن من القوم ) ...جواب القسم الثاني المقدر ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم

الثاني بأركا نها جواب القسم األول ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم األول بأركانها في
محل نصب مقول القول.
 قوله (ﮐ ) نعت لـ (القوم) مجرور وعالمة جره الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم(.)1 -2األثر التفسيري لجملة القسم:
يأمر هللا سبحانه نبيه  أن يذك َر المشركين الذين عبدوا األوثان التي ال تنفع ،بقصة
جدهم إبراهيم – عليه السالم  -مع أبيه آزر ،وهو الذي َّيدعون أنهم على ملته ،حين جادل

اضحا ،قال لمن حوله :إ َّن هذا ربي؛
قومه في الباطل الذي هم عليه ،فعندما رأى القمر ًا
بارز و ً
مقسما باهلل  :لئن لم يهده ربه إلى طريق
لكنه بعد ما غاب سأل هللا سبحانه أن يهديه ،ثم قال
ً

ليكون َّن من الضالين الخاسرين(.)2
الحق والرشاد والهداية والتوحيد ،وهللا
َ

وتؤكد اآلية على َّ
إلها غير هللا سبحانه فهو ضال ،وأنه يجوز االحتجاج
أن من اتَّخذ ً
أيضا -على أن الهداية ال تكون إال من هللا ،ومن
بسنن الكون على وحدانية هللا تعالى ،وتؤكد ً -
أ َّ
مؤكدا لهذه الحقائق والمفاهيم.
مبينا؛ لذا كان القسم
ضله هللا تعالى فقد خسر خسرًانا ً
ً
( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -قاسم دعاس .315/1 -
( )2انظر :مدارك التنزيل -النسفي .516/1 -
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أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ :ه

القسم المحذوفة هي الباء ،والمقسم به محذوف َّ
المقسم عليه االشتراط
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
َ
َّ
معدودا من القوم الضالين ،وبذلك تظهر
محسوبا أو
ليكونن
اهيم 
ً
ً
أنه إن لم يهد ُ
هللا تعالى إبر َ
جملة القسم الثانية التي هي جواب القسم األول ،والتي حذف منها الفعل والفاعل وأداة القسم

معدودا
محسوبا أو
والمقسم به ،وتقديرهم (أقسم باهلل) ،وأما المقسم عليه فهو كون إبراهيم 
ً
ً
من القوم الضالين.
 المسألة التاسعة :قوله تعالى( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ)[األنعام.]94:
موضع القسم :فيها جملتا قسم ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 -1تحليل جملتي القسم:



الجملة األولى :قوله تعالى( :ﯱﯲﯳ).

بديال عن الباء وهو أداة القسم ،مبني على الفتح ال
 قوله (ﯱ) الواو :حرف جر يفيد القسم ًمحل له من اإلعراب ،والالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم

باهلل لقد جئتمونا  ،)...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد،
مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
ماض مبني على السكون الظاهرة على الهمزة ؛ التصاله بضمير الرفع
 قوله (ﯲ) فعلالمتحرك ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ،والميم :للجمع

المذكر حرف مبني على السكون ،وحرك بالضم؛ اللتقاء ساكنين ،ال محل له من اإلعراب،
والواو :إلشباع الضمة ،وقد قامت بربط الفعل مع مفعوله ،حرف مبني على السكون ال

محل له من اإلعراب ،ونا العظمة :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل نصب
مفعول به.
 قوله (ﯳ ) حال من ضمير الفاعل في (جئتمونا) منصوبة ،وعالمة نصبها الفتحة المقدرةعلى آخرها ،منع من ظهورها التعذر ،وجملة (قد جئتمونا فرادى) جواب القسم ،ال محل لها

من اإل عراب ،وجملة القسم بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1
( )1انظر :إعراب القرآن الكريم  -محمود ياقوت -ص.1452 ،1451
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 الجملة الثانية :قوله تعالى( :ﰈﰉﰊ).
 قوله (ﰈ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة قسم محذوفة ،تقديرها (أقسم باهلل لقدَّ
تقطع ،) ...مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعراب ،قد :حرف تحقيق وتوكيد ،مبني على
السكون ،ال محل له من اإلعراب.

ٍ
دل عليه
 قوله (ﰉ) فعلماض مبني على الفتح الظاهر على آخره ،والفاعل محذوف َّ
(الوصال) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
السياق ،تقديره
ُ
 -قوله (ﰊ) بين :ظرف مكان ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على النون ،وهو

مضاف ،والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ،والميم:

للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والظرف والمضاف إليه
َّ
مبتور بينكم)،
ًا
(تقطع) ،أو بمحذوف حال من الفاعل تقديرها (الوصال
متعلقان بالفعل
وجملة (قد َّ
تور بينكم) جواب القسم ،ال محل لها من اإلعراب ،وجملة القسم
تقطع الوصال مب ًا
بأركانها استئنافية تقريرية ال محل لها من اإلعراب(.)1

-2األثر التفسيري لجملتي القسم:
يأتي الوصف لحال المشركين يوم القيامة ،فيقول هللا سبحانه :أقسم بعزتي وجاللي لقد

حفاة عرًاة ،كما خلقناكم أول مرة ،وعدتم كما بدأناكم ،وقد أنكرتم البعث ،وها
فردا ً
فردا ً
جئتمونا ً
هو قد جاء إليكم أيها المكذبون ،وقد تركتم كل شيء وراءكم في الدنيا ،من مال وجاه وسلطان،

ثُ َّم يقال لهم :أين الذين زعمتم أنهم شفعاء لكم ،فعبدتموهم من دون هللا ،ثم يأتي الرد ،أقسم
بعزتي وجاللي لقد تقطعت كل العالقات والروابط بينكم  ،واآلن أنتم وحدكم ،وقد ضاعت آمالكم

بأن لكم شفعاء كما زعمتم(.)2

ويالحظ أن القسم في هذه اآلية يؤكد على َّ
كل إنسان سوف يبعث ليوم الحساب،
أن َّ

فردا عارًي ا ،فهي تقرر عقيدة البعث والحساب ،كما أنها تقرر مبدأ انعدام الشفاعة في
وسيأتي ً
ذلك اليوم ،إال كما جاء في السنة الصحيحة للشفاعة.
أن جملة القسم األولى فيها الفعل والفاعل محذوفان ،تقديرهما (أقسم ،)...وأداة
ويالحظ :ه

المقسم به محذوف َّ
المقسم عليه فهو
مقدر ،وهو هللا تعالى ،وأما
َ
القسم المحذوفة هي الباء ،و َ
تأكيد مجيء المشركين فرادى كما خلقهم هللا تعالى أول مرة ،وأما جملة القسم الثانية ففيها الفعل
( )1انظر :إعراب القرآن الكريم -محمود ياقوت -ص.1452 ،1451
( )2انظر :فتح القدير -الشوكاني.160/2 -
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والفاعل وأداة القسم والمقسم به محذوفات ،وتقديرهم (أقسم باهلل) ،وأما المقسم عليه فهو أنه َّ
تقط ع
خولهم هللا تعالى وراء ظهورهم.
ًا
الوصال
مبتور بين المشركين التاركين ما َّ
ُ

 المسألة العاشرة :قوله تعالى( :ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ)[األنعام.]109:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ)
 -1تحليل جملة القسم:
 قوله (ﯨ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) الواو :حرف استئناف مبني على الفتح ،ال محلٍ
ماض مبني على الضم الظاهر على الميم؛ التصاله بواو
له من اإلعراب ،أقسموا :فعل
الجماعة ،والواو :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،واأللف :فارقة.

 قوله (ﯩ) الباء :حرف جر ،وهو أداة القسم  ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب،هللا :لفظ الجاللة اسم مجرور بحرف الجر –مع التعظيم ،-وعالمة جره الكسرة الظاهرة على
آخره ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أقسموا) ،أو بمحذوف حال من ضمير الفاعل،
حالفين باهلل).
تقديرها (أقسموا
َ

جهد )...منصوب وعالمة نصبه
 قوله (ﯪ) مفعول مطلق لفعل محذوف ،تقديره (يجهدون ََّ
المقدرة في محل نصب حال ثانية من ضمير الفاعل في
الفتحة ،وهو مضاف ،والجملة
(أقسموا).
 قوله (ﯫ) مضاف إليه ،مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على النون ،وهو مضاف،والهاء :ضمير متصل مبني على الكسر ،في محل جر مضاف إليه ،والميم :للجمع

المذكر ،حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﯬ) الالم :حرف توكيد موطئ لقسم ظاهر ،هو (أقسموا باهلل جهد أيمانهم إلن) ،مبنيعلى الفتح ال محل له من اإلعراب ،إن :حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له

من اإلعراب.
ٍ
ماض مبني على الفتح الظاهر على الهمزة ،في محل جزم؛ ألنه فعل
 قوله (ﯭ) فعلالشرط ،والتاء :للتأنيث حرف مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضمير
متصل مبني على الضم ،في محل نصب مفعول به مقدم ،والميم :للجمع المذكر ،حرف

مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.
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ظا ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
 -قوله (ﯮ) فاعل مؤخر لف ً

 -قوله (ﯯ) الالم :حرف تأكيد واقع في جواب جملة القسم الثاني المحذوفة ،تقديرها

يؤمن َّن :فعل مضارع
(يقسمون باهلل
ليؤمن َّن بها) ،مبني على الفتح ،ال محل له من اإلعرابُ ،
ُ
مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون التي حذفت؛ اللتقاء ساكنين ،والواو المحذوفة؛ اللتقاء
ساكنين :ضمير متصل مبني على السكون ،في محل رفع فاعل ،والنون المشددة :حرف

تأكيد مبني عل ى الفتح ،ال محل له من اإلعراب.
 قوله (ﯰ ) الباء :حرف جر ،مبني على الكسر ،ال محل له من اإلعراب ،والهاء :ضميرمتصل ،مبني على الفتح ،في محل جر بحرف الجر ،واأللف :للتأنيث ،حرف مبني على

(يؤمن َّن) ،أو بمحذوف
السكون ،ال محل له من اإلعراب ،والجار والمجرور متعلقان بالفعل
ُ
َّ
(يؤمنن بها) جواب القسم
حال من ضمير الفاعل تقديرها (يؤمنن مصدقين بها) ،وجملة

الثاني ،ال محل لها من اإلعراب  ،وجملة القسم الثاني بأركانها جواب القسم األول ال محل
لها من اإلعراب ،وجملة القسم األول بأركانها استئنافية ال محل له من اإلعراب(.)1

 -2األثر التفسيري لجملة القسم:

يقسم المشركون
أيمان ا مؤكدة إن جاءتهم بينة خارقة من هللا تدل على نبوة محمد 
ً
وليؤمن َّن بها؛ لكن هللا سبحانه يخبر نبيه  بأن يقول لهم
فإنهم يقسمون باهلل تعالى ليصد ُقَّنها
ُ
بأن اآليات هي من عند هللا وحده ،فإن شاء أنزلها ،وإن شاء أمسكها ،وما يدريكم إن جاءت

أيؤمنون بها أم يكفرون؛ لكن هللا يعلم بأنهم ال يؤمنون(.)2

يالحظ أن اآلية أكدت على أن الهداية من عند هللا وحده ،كما أن المعجزات والخوارق

من عنده وحده ،ويالحظ أن المشركين أقسموا باهلل أيمانا مؤكدة بأنهم سيؤمنون إن جاءتهم

معجزة من عند هللا ،وهللا سبحانه أعلم بأنهم كاذبون.

أن جملة القسم األولى اجتمع فيها كل اركان جملة القسم ،ففيها الفعل
كما يالحظ :ه
المقسم عليه فهو االشتراط أنه
والفاعل وأداة القسم والمقسم به موجودات ،هي (أقسموا باهلل) ،وأما
َ
إن جاءتهم آية ليؤمنن بها ،وبذلك تظهر جملة القسم الثانية التي هي جواب القسم األول ،والتي
حذف منها الفعل والفا عل وأداة القسم والمقسم به ،وتقديرهم (أقسم باهلل) ،وأما المقسم عليه فهو
أنهم سيؤمنون ٍ
بآية إن جاءتهم من عند هللا تعالى.

( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن -محمود صافي.349/7 -
( )2انظر :أيسر التفاسير -الجزائري.104/2 -
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 المسألة الحادية عشرة :قوله تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ)[األنعام.]121:
موضع القسم :قوله تعالى( :ﮒﮓ ﮔﮕ)
-1تحليل جملة القسم:
-

قوله (ﮒ) الواو :حرف عطف يفيد مطلق الجمع ،مبني على الفتح ،ال محل له من
اإلعراب( ،إن) :حرف شرط جازم ،مبني على السكون ،ال محل له من اإلعراب.

-

ٍ
ماض ،مبني على السكون؛ التصاله بضمير الفاعل في محل جزم؛
قوله (ﮓ) فعل
ألنه فعل الشرط ،والتاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ،والميم

تأثر بالجوار ،والواو:
األولى :للجمع المذكر ،حرف مبني على السكون وحرك بالضم ًا
لإلشباع حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ،والهاء  :ضمير متصل مبني
على الضم في محل نصب مفعول به ،والميم :للجمع المذكر الغائب حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب.
-

قوله (ﮔ) َّ
إن :حرف توكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب،
والكاف :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن ،والميم :للجمع المذكر

حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 قوله (ﮕ ) الالم :هي الالم المؤكدة المزحلقة مبنية على الفتح ال محل لها من اإلعراب،(مشركون) :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم ،وجملة (إنكم

لمشركون) ال محل لها من اإلعراب جواب قسم مقدر ،تقديره ( وهللا إنكم ،)...وجواب الشرط
محذوف دل عليه جواب القسم ،وجملة (إن أطعتموهم )...ال محل لها من اإلعراب من
اإلعراب معطوفة على الجملة االبتدائية قبله (وإن الشياطين.)1()...
-2األثر التفسيري لجملة القسم:
وال تأكلوا -أيها المسلمون -من الذبائح التي لم يذكر اسم هللا عليها عند الذبح ،كالميتة
وما ذبح لألوثان والجن ،وغير ذلك ،وإن األكل من تلك الذبائح لخروج عن طاعة هللا تعالى،

وإن مردة الجن َلُيلقون إلى أوليائهم من شياطين اإلنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة،
( )1انظر :الجدول في إعراب القرآن الكريم -محمود صافي.269/8 -
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فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم :إنكم بعدم أكلكم الميتة ال تأكلون ما قتله هللا،

بينما تأكلون مما تذبحونه ،وإن أطعتموهم -أيها المسلمون في تحليل الميتة -فوهللا ألنتم وهم
في الشرك سواء(.)1
ويالحظ أن جملة القسم فيها الفعل والفاعل وأداة القسم والمقسم به محذوفات ،تقديرها
المقسم عليه فهو أن من يطيع الشياطين فهو من المشركين.
(أقسم باهلل) ،وأما
َ

( )1انظر :التفسير الميسر  -نخبة من أساتذة التفسير  -ص.143
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الخـــــــــاتـــمـــــــــــة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم وإليه

ترجعون ،يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ،ولك الحمد إذا رضيت ،ولك الحمد بعد الرضا ،وأصلي

وأسلم على خير الخلق كلهم ،حبيبنا محمد ،وعلى آله وصحبه والتابعين ،ومن سار على دربه

واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد...

اجيا أن
فالحمد هلل الذي شرفني بهذا العلم ،وأعانني على إنجاز هذه الرسالة المتواضعة ،ر ً
أبحر في ثنايا كتاب هللا العزيز ،الذي
يتقبله مني
خالصا لوجهه الكريم ،وإنه لشرف كبير لي أن َ
ً
عجائبه ،إلى يوم الدين.
ال تنقضي
ُ

نتائج،
لت إليه من
أختم بأهم ما
ومن خالل هذا البحث المتواضع ،فإني
َّ
توص ُ
َ
ُ
ٍ
وتوصيات ،وهي كما يأتي:
َ

أوًال :أهم النتائج

طا وثيًقا بعلم التفسير ،وأن
 .1إن علم اللغة العربية وخاصة النحو واإلعراب ،يرتبطان ارتبا ً
دور محوريا في فهم مراد هللا سبحانه من كالمه َّ
المنزل.
لهما ًا
َّ .2
ئيسا ،تدور حوله كل موضوعات السورة،
ًا
إن لكل سورة من سور القرآن الكريم
محور ر ً
ويعبر عن مقاصدها ،وهذا له دالالته على معاني المفردات واآليات.

َّ .3
إن من دالئل اإلعجاز البياني للقرآن الكريم  ،تنوع صيغ أسلوب القسم وأدواته ،والمقسم
به ،والمقسم عليه ،وذلك حسب ما تقتضيه جملة القسم.
 .4أظهرت الدراسة أن القرآن العظيم مليء بجمل القسم ،والتي تعد من أهم أساليبه
البالغية ،لما لها من أثر في إثراء المعنى التفسيري لآليات ،وتوضيح المعاني وإظهار

المقاصد ،وتأكيدها.
 .5إن الحذف في جملة القسم له دالالت بالغة في التعبير ،وله حكمة عميقة في الفهم،
المقسم به  ،أو المقسم
يحسن معه المعنى ،حيث يتم حذف فعل القسم أو أداة القسم ،أو
َ
عليه ،أو غير ذلك ،وهذا دليل على فصاحة القرآن وإيجازه ،وإعجازه البالغي.

 .6تنوع استعمال أدوات القسم حسب السياق ،فيكتمل المعنى ويتضح المقصد والمراد.
 .7اشتملت الدراسة على ست سور من القرآن ،التي اشتملت على خمس وستين مسألة،
والتي بدورها اشتملت على ثالث وثمانين جملة قسم ،وهذا يظهر لنا مدى أهمية القسم

في القرآن الكريم.
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استعماال ،حيث جاءت في واحد
 .8أظهرت الدراسة أن الواو هي أكثر أدوات القسم
ً
وثالثين موضعاً  ،بأساليب مختلفة ،فقد تأتي مصاحبة (لالم) و(قد) التي تفيد التحقيق

والتوكيد ،وقد تصاحب كلمة (ربنا أو ربك) ،وتارة تصاحب (الالم) والفعل مباشرة ،وقد
تأتي مصاحبة (لالم) الموطئة للقسم مع أداة الشرط (إن) ،أما الباء فقد استعملت
مرتان.

 .9التعرف على أسلوب القسم ،وتحليله في ضوء قواعد اللغة العربية يصقل الباحث
المتخصص في تفسير القرآن الكريم ،ويميزه بقدرات لغوية تحليلية متقدمة.

 .10إ َّن تحديد جمل القسم ،وبيان أركانها الظاهرة و َّ
المقدرة له أثر بالغ في فهم اآليات
القرآنية وإزاحة الغموض ،واللبس عنها.

اشتماال على جمل القسم؛ حيث اشتملت على تس ع
 .11إن سورة المائدة هي أكثر السور
ً

عشرة مسألة ،متضمنة ألربع وعشرين جمل َة قسمٍ ،ولعل السبب في كثرة القسم أنها
تعالج قضايا ساخنة في العقيدة اإلسالمية ،التي تمتلئ بالغيبيات التي تحتاج إلى تأكيد

بالقسم.

 .12أظهرت الدراسة أن جملة القسم التي خلت من فعل القسم والفاعل وأداة القسم
والمقسم به تكررت اثنتي وخمسين مرة ،والتي خلت من فعل القسم والفاعل والمقسم
به تكررت واحد وثالثي ن مرة ،والتي خلت من فعل القسم والفاعل وفيها أداة القسم
والمقسم به تكررت ثالث مرات ،والتي خلت من فعل القسم والفاعل وأداة القسم
وذكر فيها المقسم به تكررت مرتين ،وبلغ عدد جمل القسم التي اشتملت على جميع
أركانها خمسة جمل ،ويالحظ أن (الالم) الموطئة للقسم وردت في تسع مواضع.
 .13كثر استعمال القسم في السورة المكي ة (سورة األنعام) في بداية الدعوة لوجود الكفار
وخاصة كفار قريش ،بينما ورد في السور المدنية لوجود المشركين والمنافقين.

ثانيا :أهم التوصيات
ً
اهتماما أكبر بطلبة علوم القرآن والتفسير؛
 .1الوصية األولي لجامعتنا الحبيبة ،بأن تبدي
ً
لالرتقاء بهم ،وذلك من خالل إعطاء مساحة أوسع لمساقات التفسير التحليلي لآليات
القرآنية.

 .2والوصية الثانية لزمالئي طلبة العلم الشرعي ،وخاصة في قسم التفسير ،باالهتمام بعلوم
اللغة العربية خاصة النحو واإلعراب ،فهي لغة القرآن ،لما لها من أهمية في فهم
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اآليات ،والقيام بالمزيد من الدراسة والجهد واالهتمام ،وذلك من خالل عقد ورشات
العمل والندوات العلمية والمحاضرات.
 .3والوصية األخيرة لزمالئي في الدراسة ومن سيأتي من بعد ،من طلبة الدراسات العليا
في قسم التفسير ،أن يكون لهم دور في إكمال سلسلة " تحليل جملة القسم وبيان أثرها

على المعنى التفسيري" ،ثم توجيه هذه المباحث لخدمة تفسير كتاب هللا الغزيز.

وفي الختام ،أسال هللا العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا،
ويتجاوز عن
يعفو عني،
وأسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا الجهد
َ
خالصا لوجهه الكريم ،وأن َ
ً
تقصيري ،فما كان من توفيق فمن هللا وحده ،وما كان من ٍ
ٍ
تقصير فمن نفسي المقصرة
خطأ أو
اجيا المولى سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه ،وأن ينفع به طلبة
ومن الشيطان ،ر ً
القادر عليه.
العلم والمسلمين ،إنه ولي ذلك و ُ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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الفهارس

أوًال :فهرس المصادر والمراجع
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 .15إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى 1403 :هـ)،
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 .17إمعان النظر في أقسام القرآن ،المعلم عبد الحميد الفراهي ،المطبعة السلفية بالقاهرة
1349هـ.
 .18أوضح التفاسير ،محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (المتوفى1402 :هـ) ،المطبعة
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الناشر :دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ
2000 -م.

 .68شرح المفصل ،موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ،إدارة الطباعة المنيرية.
 .69صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي ،من حديث أبو هريرة ،كتاب اإليمان ،مؤسسة مناهل
العرفان ،بيروت.
 .70صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني ،الناشر :دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع –
القاهرة ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1997 -م.
 .71صيغة نفي القسم في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير للباحثة سمية محمد عناية نايف ،دار
النشر :جامعة بغداد ،الطبعة األولى1425 ،ه – 2004م.
 .72الطبقات الكبرى ،أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي
المعروف بابن سعد (المتوفى230 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ1990 -م.
 .73علم المعاني في البالغة العربية ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية – بيروت
.1984
 .74علوم القرآن الكريم ،نور الدين محمد عتر الحلبي ،مطبعة الصباح  -دمشق ،ط،1
1416هـ.
 .75علوم القرآن ،مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه ،عدنان محمد زرزور ،المكتب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى1401 ،ه – 1981م.
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 .76فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ)،
الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى 1414 -هـ.
 .77في ظالل القرآن الكريم ،سيد قطب ،دار الشروق -بيروت ،الطبعة السابعة1398 ،ه –
1978م.
 .78الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ،د .محمد بن عبد الرحمن بن صالح
الشايع ،مطبعة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولى.
 .79القاموس المحيط ،مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي بمصر ،الطبعة الثانية.
 .80القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية ،ابن اللحام ،عالء الدين أبو
الحسن علي بن محمد بن عباس البطي الدمشقي الحنبلي ،تحقيق  :عبد الكريم الفضيلي،
المكتبة المصرية 1420 ،هـ 1999 -م.
 .81الكتاب ،أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه ،تحقيق  :عبد السالم هارون ،الطبعة األولى،
دار الجيل– بيروت.
 .82كتاب الشعب ،أساس البالغة ،جار هللا محمود الزمخشري ،دار مطابع الشعب ،مصر،
1960م.
 .83الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ،المنتجب الهمذاني (المتوفى643 :هـ) ،حقق
نصوصه وخرجه وعلق عليه :محمد نظام الدين الفتيح ،الناشر :دار الزمان للنشر والتوزيع ،
المدينة المنورة  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ2006 -م.
 .84الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،جار هللا محمود الزمخشري،
دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة الثالثة 1407 ،هـ.
 .85الكشف والبيان في علوم القرآن ،د .سمير عبد العزيز شيلوة ،مطبعة دار البيان بمصر.
 .86الكليات ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تأليف :أبو البقاء أيوب بن موسى
الحسيني الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش -محمد المصري ،دار النشر :مؤسسة الرسالة -
بيروت1419 -هـ 1998 -م.
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 .87لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) ،الناشر :دار صادر– بيروت ،الطبعة :الثالثة -
1414هـ.
 .88لغة القرآن الكريم ،عبد الجليل عبد الرحيم ،مكتبة الرسالة الحديثة – عمان ،الطبعة األولى،
1981م.
 .89اللمحة في شرح الملحة ،محمد بن حسن بن سباع الجذامي ،أبو عبد هللا شمس الدين ،
المعروف بابن الصائغ ،تحقيق  :إبراهيم بن سالم الصاعدي ،عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1424 ،هـ2004 -م.
 .90مباحث في التفسير الموضوعي ،المؤلف :مصطفى مسلم ،الناشر :دار القلم الطبعة:
الرابعة1426 ،هـ 2005 -م.
 .91مباحث في التفسير الموضوعي (نظري ًة وتطبيًقا ) ،د .عبدالسالم اللوح ،د .عبد الكريم
الدهشان ،مكتبة الطالب الجامعي – الجامعة االسالمية– غزة ،الطبعة الرابعة2016 ،م.
طان ،الناشر :مكتبة المعارف -الرياض ،الطبعة الثالثة،
مناع الق َ
 .92مباحث في علوم القرآنَ ،
1332هـ 2011-م.

 .93المجتبى من مشكل إعراب القرآن ،أ .د .أحمد بن محمد الخراط ،أبو بالل ،الناشر :مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة ،عام النشر1426 :هـ.
 .94مجمل اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ)
دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان دار النشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة
الثانية  1406 -هـ 1986 -م.
 .95المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن
بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (المتوفى542 :هـ) ،المحقق :عبد السالم عبد
الشافي محمد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1422 -هـ.
 .96مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي
(المتوفى666 :هـ) ،المحقق :يوسف الشيخ محمد ،الناشر :المكتبة العصرية -الدار
النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة :الخامسة1420 ،هـ1999 -م.
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 .97المخصص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى458 :هـ) تحقيق:
خليل إبراهم جفال ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى1417 ،هـ
1996م.
 .98مدخل في علم القراءات  ،الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل ،مكتبة الجامعة اإلسالمية
غزة2018 ،م– 2019م.
 .99مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين
النسفي (المتوفى710 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له:
محيي الدين ديب مستو ،الناشر :دار الكلم الطيب ،بيروت ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ -
1998م.
 .100المد الالزم الكلمي وأثره على المعنى التفسيري ،دراسة نظرية تطبيقية على القرآن
الكريم ،رسالة ماجستير ،الباحثة  :نجاح محمد أبو دية ،إشراف :األستاذ الدكتور عبد
السالم حمدان اللوح ،الجامعة اإلسالمية– غزة ،ربيع أول  1440هـ -ديسمبر 2018م.
 .101المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه
بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ)،

تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى،

.1990 – 1411
 .102المستصفى  ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،تحقيق  :محمد عبد السالم
الشافي ،دار الكتب العلمية( ،ط 1413 ،1هـ –  1993م).
 .103المسند ،عبد هللا بن الزبير الحميدي ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،عالم الكتب –
بيروت.
 .104مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباني (المتوفى241 :هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف:
د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ -
 2001م.
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 .105المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .106معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري أبو اسحاق الزجاج ،عالم الكتب – بيروت،
الطبعة األولى1408 ،هـ 1988 -م.
 .107المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى -أحمد الزيات -حامد عبد القادر -محمد النجار ،دار
النشر :دار الدعوة ،تحقيق :مجمع اللغة العربية.
 .108مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،جمال الدين ابن هشام األنصاري ،تحقيق :مازن
المبارك وزمالؤه ،الطبعة السادسة ،دار الفكر– بيروت.
 .109مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاني  ،تحقيق :صفوان داوودي ،طبعة دار القلم.
 .110المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية( ،شرح الفية ابن مالك) ،أبو اسحاق إبراهيم
بن موسى الشاطبي ،تحقيق  :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ومجموعة محققين
آخرين ،معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أم القرى – مكة المكرمة –
الطبعة األولى 1428 ،هـ  2007 -م.
 .111مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 1367 :هـ)
الناشر  :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة  :الطبعة الثالثة.
 .112من بالغة القرآن ،أحمد أحمد بدوي ،مطبعة نهضة مصر – القاهرة 1950 ،م.
 .113موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز ،البن عطية وزاد المسير في علم التفسير البن
الجوزي ،منصور بن فضيل كافي.
 .114الموافقات ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،تحقيق :
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار بن عفان ،ط  1417 ،1هـ  1997 -م.
 .115الموسوعة القرآنية المتخصصة ،مجموعة من العلماء واألساتذة المتخصصين ،المجلس
األعلى للشئون اإلسالمية ،مصر 1423 ،هـ  2002 -م.
 .116النحو المصفى ،محمد عيد ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،الطبعة األولى1975 ،م.
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 .117النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ،علي الجارم ومصطفى أمين ،الدار المصرية
السعودية للطباعة والنشر والتوزيع.
 .118النحو الوافي ،عباس حسن ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف – مصر.
 .119نزهة األلباء في طبقات األدباء ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو
البركات ،كمال الدين األنباري (المتوفى577 :هـ) تحقيق :إبراهيم السامرائي ،الناشر :مكتبة
المنار ،الزرقاء – األردن ،الطبعة :الثالثة1405 ،هـ1985 -م.
 .120نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن
أبي بكر البقاعي (المتوفى885 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 .121النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى606 :هـ) ،الناشر :المكتبة
العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد
الطناحي.
 .122اليمين واآلثار المترتبة عليه ،د .أبو اليقظان عطية الجبوري ،دار النهضة الجديدة –
بيروت ،ط1986 ،2م.
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ثانيا :فهرس اآليات القرآنية
ً
م

طرف اآلية

السورة

رقم اآلية الصفحة

1

(ﭑ)

البقرة

1

51

2

(ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚﭛ)

البقرة

2

52

3

(ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ)

البقرة

65

52

4

(ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ)

البقرة

87

53

5

(ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ)

البقرة

92

55

6

(ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ)

البقرة

96

56

7

(ﮪﮫﮬﮭﮮ)

البقرة

99

58

8

(ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ)

البقرة

102

59 ،30

9

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ)

البقرة

120

62

11

(ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ)

البقرة

130

64

11

(ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ)

البقرة

144

65

12

(ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ)

البقرة

145

66

13

(ﭠﭡﭢﭣﭤ)

البقرة

155

70

14

(ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ)

البقرة

206

71

15

(ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯ)

البقرة

255

48

16

(ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ)

البقرة

285

50

17

(ﭑ)

آل عمران

1

76

18

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

آل عمران

18

34

ﭯ)
19

(ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ)

آل عمران

33

74

21

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

آل عمران

81

76

ﮤ)

188

م

طرف اآلية

السورة

رقم اآلية الصفحة

21

(ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ)

آل عمران

123

78

22

(ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ)

آل عمران

143

79

23

(ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ)

آل عمران

152

80 ،40

24

(ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ)

آل عمران

155

82

25

(ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ)

آل عمران

157

84

26

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)

آل عمران

158

86 ،41

27

(ﯣﯤ ﯥﯦﯧ)

آل عمران

164

87

28

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ )

آل عمران

181

88

29

(ﯛﯜﯝﯞ)

آل عمران

186

90 ،30

31

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)

آل عمران

187

93

31

(ﮕﮖﮗﮘﮙ)

آل عمران

191

35

32

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

آل عمران

195

95

ﭝ)
33

(ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ)

النساء

41

99

34

ﮀ ﮁﮂﮃ)

النساء

62

101

35

(ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ)

النساء

65

،28

36

(ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ)

النساء

72

103

37

(ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ)

النساء

73

105

38

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ)

النساء

87

106

39

(ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ)

النساء

118

107

41

(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

النساء

119

109

40،102
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41

﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

النساء

131

113

42

(ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ)

النساء

159

114

43

(ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ)

المائدة

12

119

44

(ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ

المائدة

17

123

ﮡ)
45

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

المائدة

27

125

ﮐ)
46

(ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ)

المائدة

28

126

47

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ)

المائدة

32

128

48

(ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ)

المائدة

53

130

49

(ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ)

المائدة

62

131

51

(ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ)

المائدة

63

132

51

(ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ)

المائدة

64

134

52

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

المائدة

68

136

ﮟ)
53

(ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ)

المائدة

70

137

54

(ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ)

المائدة

72

138

55

(ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ)

المائدة

73

139 ،41

56

(ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ)

المائدة

79

141

57

(ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ)

المائدة

80

142

58

(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

المائدة

82

143

ﯗ)
59

المائدة

(ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ)
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61

(ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ)

المائدة

94

146

61

(ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ)

المائدة

106

147

62

(ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ)

المائدة

107

149

63

(ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ)

األنعام

10

154

64

(ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ)

األنعام

12

155

65

(ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ)

األنعام

23

156

66

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ )

األنعام

30

158

67

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

األنعام

34

159

ﯮ)
68

(ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ)

األنعام

42

161

69

(ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ)

األنعام

63

162

71

(ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ)

األنعام

77

164

71

(ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ)

األنعام

94

166

72

(ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ)

األنعام

109

168

73

(ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ)

األنعام

121

170

74

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

األنعام

-161

ت

163

ﮫ)
األعراف

185

35

3

21

53

،29

75

(ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ)

76

(ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ)

التوبة

77

(ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

يونس

ﰕ)

44 ،34

78

(ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ)

يونس

101

35

79

(ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ)

يوسف

2

20
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91

37

ﮬ)
81

(ﭘﭙﭚﭛﭜ)

الحجر

72

45 ،30

82

(ﯻﯼ ﯽﯾ)

الحجر

90

24

83

(ﭖﭗﭘ)

الحجر

93 ،92

28

84

(ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ)

النحل

38

36

85

(ﭜﭝﭞﭟﭠ)

اإلسراء

88

42

86

(ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ)

مريم

46

41

87

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

مريم

68

28

ﭺ)
88

(ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ)

األنبياء

57

39 ،37

89

( ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ )

الفرقان

32

14

91

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ)

الفرقان

33

9

91

(ﮓﮔﮕﮖ)

الشعراء
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ج،

92

(ﯩﯪﯫﯬﯭ)

النمل

21

40

93

(ﮈﮉ ﮊﮋﮌ)

النمل

49

37 ،24

94

(ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ)

سبأ

3

44

95

(ﭬ)

يس

3-1

37 ،29

96

(ﭑﭒ)

الصافات

4-1

29

97

(ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ)

ص

1

35

98

(ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ)

فصلت

3

20

99

(ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ)

فصلت

26

51
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( 111ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ)

فصلت

42

20

( 111ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ)

محمد

24

13

ق

1

36

( 113ﯤﯥ)

الذاريات

6-1

31

( 114ﮝﮞﮟﮠ )

الذاريات

23-20

،28

( 115ﮞ)

الطور

7-1

29

( 116ﭛﭜ ﭝﭞ)

النجم

5-3

11

( 117ﯼﯽﯾﯿ)

الواقعة

77-75

40 ،29

( 118ﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗ)

الحديد

11

89

( 119ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ)

الحشر

12

40

( 111ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ)

التغابن

7

29

( 111ﯜﯝﯞﯟﯠ)

القلم

10

26

( 112ﭢﭣ ﭤﭥ)

الحاقة

39 ،38

40

( 113ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)

المعارج

41 ،40

40 ،28

( 114ﮊ ﮋﮌﮍ ﮏﮐﮑﮒ)

القيامة

4-1

،35

( 115ﮊ ﮋﮌ)

التكوير

16 ،15

40

( 116ﮫﮬﮭ)

االنشقاق

16

40

( 117ﭲﭳﭴﭵ)

البلد

1

40

( 118ﭨﭩﭪ)

الشمس

8 ،7

35

الليل

4-1

37 ،29

الضحى

3-1

33

التين

1

37

( 112ﭑ ﭒﭓﭔ)

34 ،32

44 ،40

( 119ﮖ ﮗﮘ)
( 121ﭲ)
( 121ﭑﭒ)
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( 122ﭗ ﭘﭙ)

التين

3

45

( 123ﮛ ﮜﮝﮞﮟ)

التكاثر

5

35

194

ثال ًثا :فهرس أطراف األحاديث النبوية
م

طرف الحديث

تخريجه

حكم العلماء عليه

1

(أما إنه قد صدقك وهو كذوب)

البخاري

صحيح

48

2

(األنعام من نواجب القرآن)

الدارمي

إسناده جيد موقوف

152

3

َّ
(إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)...

مسلم

صحيح

31

4

(حالف رسول هللا  بين المهاجرين البخاري ومسلم

صحيح

26

5

(اقرءوا الزهراوين)...

مسلم

صحيح

74 ،47

6
7

علي)...
(اق أر َّ

البخاري

صحيح

99

(اقرءوا القرآن ،فإنه يأتي)...

مسلم

صحيح

74 ،47

8

(ال تجعلوا بيوتكم مقابر)...

مسلم

صحيح

48

9

(لقد شيَّع هذه السورة)...

الحاكم

صحيح على شرط

152

واألنصار)

رقم الصفحة

مسلم
10

(من حلف على يمين)...

مسلم

صحيح

26

11

(من ق أر باآليتين من آخر سورة البقرة)...

البخاري

صحيح

49 ،47

12

(هل تق أر سورة المائدة؟)

مسند أحمد

إسناده صحيح.

195

118

ابعا :فهرس األعالم المترجم لهم
رً
الصفحة

م

العلم

1

أبو البقاء الكفوي

9

2

ابن دريد

14

3

أبو األسود الدؤلي

21

4

أبو بكر ابن األنباري

21

5

جبير بن نفير

117

6

مجاهد بن جبر

22

196

