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الباب األول

مقدمة

خلفیة البحث.أ

على النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم بواسطة جبریل علیھ 1نزل القرآن

أصول العقیدة و اإلیمان، وقواعد الشریعة وفیھ بیان . م  باللغة العربیةالسال

طریق المستقیم سواء أكان الاإلسالمیة و مبادئ السلوك، ویھدى الناس إلى 

ثر ما في القرآن الكریم من آیاتھ یأتي بشكل إجمالي غیر ولكن أك. فكري أم فعلي

تفصیلي، كما یتضمن فیھ ألفاظ مشتركة في معانیھا، ولذلك  یتطلب أو یحتاج 

.إلى التفسیرات

، وأورد أقساما في ثنایا یمینبالن الكریم كثیرا من السور افتتح القرآ

من المؤكدات المشھورةالعربیة في اللغة یمینعدد غیر قلیل منھا ، وأسلوب ال

.التي تمكن الشیئ في النفس وتقویھ

وقد نزل القرآن الكریم للناس كافة ، ووقف الناس منھ مواقف متباینة ، 

فمنھم الشاك ، ومنھم المنكر ، ومنھم الخصم األلد ، فجاء القسم في كتاب هللا ، 

ر ، لتطمئن إلزالة الشكوك ، وإحباط الشبھات ، وإقامة الحجة ، وتوكید األخبا

.نفس المخاطب إلى الخبر ، ال سیما في األمور العظیمة التي أقسم علیھا

یختلف االستعداد النفسي عند الفرد في تقبلھ للحق وانقیاده لنوره، فالنفس 

الصافیة التي لم تدنس فطرتھا بالرجس تستجیب للھدى، وتفتح قلبھا إلشعاعھ، 

. رةویكفیھا في االنصیاع إلیھ اللمحة واإلشا

أما النفس التي رانت علیھا سحابة الجھل، وغشیتھا ظلمة الباطل فال 

یھتز قلبھا إال بمطارق الزجر، وصیغ التأكید، حتى یتزعزع نكیرھا، والقسم في 

، مباحث فى مناع القطان: أنظر(هللا علیھ وسلم المتعبد بتالوتھ ھو كالم هللا تعالى المنزل على النبي محمد صلى1
)17: ص) . م2000- ھـ 1421( الریاض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،علوم القرآن
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الخطاب من أسالیب التأكید التي یتخللھا البرھان المفحم، واالستدراج بالخصم 

2.إلى االعتراف بما یجحد

وابراز معانیھ , للغة طریق من طرق توكید الكالمفي ایمینإن أسلوب ال

, ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب, ومقاصده على النحو الذي یریده المتكلم

كلمة القسم في القرآن لیس على. یمینوإثبات المطالب بالحلف و القسم وال

.والمیثاقولكن تعتبر بثالثة كلمات یعنى القسم و الحلف والیمین, واحدة

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْیَمانُِكْم َولَٰ : "قال هللا كما  اْألَْیَمانَ َعقَّدتُّمُ بَِمایَُؤاِخُذُكمِكنَال یَُؤاِخُذُكُم هللاَّ

قَبٍَة فََمنرَ تَْحِریرُ أَوْ ِكْسَوتُھُمْ أَوْ أَْھلِیُكمْ تُْطِعُمونَ َماأَْوَسطِ ِمنْ َمَساِكینَ َعَشَرةِ إِْطَعامُ فََكفَّاَرتُھُ 

ُ یُبَیِّنُ لِكَ َكذَٰ أَْیَمانَُكمْ َواْحفَظُواَحلَْفتُمْ إَِذاأَْیَمانُِكمْ َكفَّاَرةُ لِكَ لَّْم یَِجْد فَِصیَاُم ثََالثَِة أَیَّاٍم ذَٰ  لَُكمْ هللاَّ

3"تَْشُكُرونَ لََعلَُّكمْ آیَاتِھِ 

ِ َوَما " ةٌ لَیُْؤِمنُنَّ بِھَا قُْل إِنََّما اْآلیَاُت ِعْنَد هللاَّ

4"یُْشِعُرُكْم أَنَّھَا إَِذا َجاَءْت َال یُْؤِمنُونَ 

الذي بمعنى القسم الیمین " في ھذه الرسالة عن كلمة سوف بحث الباحثو

".مع كل صیغھا في القرآن

23غھا في القرآن فوجدتمع كل صی" الیمین" كلمة الباحثد أن تأملبع

سبق عان متنوعة ومنھا كما، وفي حاالت مختلفة، وم5في سور القرآنةكلم

بمعنى القسم أو جاء بمعنى " الیمین"ھل كل كلمة : ولكن جاء السؤال ه،ذكر

األخر؟ 

مرات عدیدة وفي حاالت " الیمین"قد كرر هللا في القرآن الكریم كلمة 

الیمینو قد حكى هللا عن . مختلفة، ومعان متنوعة

. الیمین" بأسالیب مختلفة مرادفة لكلمة

300ص نفس المرجع2
89: المائدة3
109: األنعام 4
487ص ،اندونیسیا: رو دیفونكو.ف.س،فتح الرحمن لطالب آیات القرآن،فیض هللا الحسینى المقدسي5
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وذھب أبو ھالل العسكري في استخدام الكلمات المرادفة فیھا اختالفات 

ولكن هللا سبحانھ وتعالى استخدمھا في القرآن الكریم 6.كبیرة في المعنى والمراد

هللا تعالى ما ذكرھا في القرآن إال ألھداف وغایات إذن، عرفنا أن . بھذه المعاني

وألجل ھذه األھمیة وقع اختیاري على ھذا . مستقلة، وكل كلمة لھا معنى كذلك

.")دراسة موضوعیة( الكریم القرآن في الیمین:"الموضوع وسمیتھ

أسباب اختیار الموضوع. ب

:ا یلي و من أھم األسباب التي دفع الباحث إلى اختیار الموضوع م

.القرآن مصدر رئیسي في اإلسالم فینبغى لنا أن نتعلمھ ونفھمھ.1

من أجل التطبیق "الیمین"معرفة مایراد بھ هللا تعالى من كالمھ فى لفظ .2

.تطبیقا صحیحا فى حیاتنا الیومیة 

في حیاة الیمینالتنبیھ على حال المجتمع في زمان اآلن من حیث كثر و نشر .3

.اإلنسان

شرط من الشروط المقررة للحصول على الشھادة الجامعیة ھذا البحث .4

مصطلحات البحث. جـ

الیمین في اللغة دست . 7األیمنو األیمان ىالیمین تجمع عل: الیمین.1

وفي الشرع تقویة أحد طرفي الخبر بذكر هللا تعالى أو . 8راست وقوة

التعلیق فإن الیمین بغیر هللا ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن ال

.9یحلف

، )1935(دار الكتب العلمیة، : ، وحققھ محمد ابراھیم سلیم، قاھرةالفروق اللغویة، أدیب أبي ھالل العسكري6
22: ص

الھیئة المصریة ،معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن،حسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد الجمل7
.5ج 309ص ،م2008،العامة للكتاب، مصر

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات ،القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري8
.3ج 335ص ،ھـ1421- بیروت / لبنان - دار الكتب العلمیة ،الفنون

112: ، ص)1405(دار الكتاب العربي، : ، بیروت، التعریفاتعلي بن محمد بن علي الجرجاني9
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ضم الحروف : تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة": قرأ":القرآن .2

: والكلمات بعضھا إلى بعض في الترتیل، والقرآن في األصل كالقراءة

كالم هللا، المنزل على محمد : وفي اصطالح .مصدر قرأ قراءة وقرآنًا

10.المتعبد بتالوتھ- صلى هللا علیھ وسلم-

11.رس بمعنى البحث عن الشيء بحثا دقیقامأخوذ من درس ید:دراسة.3

یتناول موضوعا ً واحدا ً حیثناھج  التفسیرممنھج من :موضوعي.4

في القرآن، یعتمد المفسر فیھ إلى ذكر اآلیات المتعلقة بھذا الموضوع، 

12.ویشرحھا ویفصل القول فیھا

تفسیر الموضوعى ھو إفراد اآلیات القرآنیة التي تعالج موضوعا الوأما 

حدا وھدفا واحدا، بالدراسة والتفصیل، بعد ضم بعضھا إلى بعض، مھما وا

دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر - تنوعت ألفاظھا، وتعددت مواطنھا 

منھا، واالستعانة بأسباب النزول، والسنة النبویة، وأقوال السلف الصالح المتعلقة 

13.بالموضوع

البحث وتحدیدهحدود. د

لبحثاحدود.1

ثالثة على كلمة القسم في القرآن الكریم یعتبرأن : حدود ھذا البحثو

مع مرة24عتبر علىالقسم فیأما. ھي القسم و الحلف و الیمینوعبارات 

.اشتقاقاتھمع مرة 23والیمین ، اشتقاقاتھ  مع مرة 12الحلف، واشتقاقاتھ 

لتي تحتوي على آلیات ااحولفحدد الباحث في ھذا البحث العلمى انما

. بقول المفسرینكل واحد منھا الباحث عبارات الیمین فقط ویشرح 

17- 15، ص م2000- ھـ 1421، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، مباحث في علوم القرآن، ناع القطانم10
.279ص , )نسخة مكتبة الشاملة(دار الدعوة . 1ج, المعجم الوسیط, مصطفى وأصحابھ, إبراھیم11
ر الكتب العلمیة، دا: بیروت، لمحات في علوم القرآن واتجاھات التفسیرالدكتور محمد بن لطفي الصباغى،  12

53:، ص)1954(
52: ، ص)1977(حدرات الغربیة، : ، قاھرةبدایة فى التفسیر الموضوعى،عبد الحي الفرماوى13
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البحثتحدید. 2

:ا یليوأّما تحدید البحث فھي م

في القرآن الكریم ؟ الیمینما  معنى )1

؟كیف فسر العلماء عن كلمة الیمین)2

ما ھي األحكام التى تتعلق بالیمین عند المفسرین؟)3

أھداف البحث وفوائده. ھـ 

:أما أھداف ھذا البحث فھي.1

.في القرآن الكریم الیمین معرفة معنى)1

.تفسیر العلماء عن كلمة الیمینمعرفة )2

.األحكام التى تتعلق بالیمین عند المفسرینمعرفة )3

:أما فوائد ھذا البحث فھي.2

تطبیق النظریات التي درست في مجال العلوم األكادیمیة خاصة علوم )1

.آنالقر

. وسیلة من وسائل لزیادة كنوز العلوم اإلسالمیة)2

لتكمیل شرط من شروط المقّررة للحصول على الشھادة الجامعیة في )3

جامعة السلطان الشریف قاسم اإلسالمیة الحكومیة بكلیة أصول الدین في 

.قسم التفسیر والحدیث المستوى الدولي

السابقةاتالدراس.و

: رسائل التي سبقت بدراسة ھذا الموضوع مایليومن المؤلفات والمقاالت وال

طبعتھ طبعة مكتبة المعارف ,لممناع القطان" مباحث في علوم القرآن " الكتاب .1

فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر , ه1421سنة , للنشر و التوزیع

300:صفحة قد تحدث فیھ عن القسم بصفة العامة، في , بالریاض
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للدكتور سامي " وب القسم الظاھر في القرآن الكریم بالغتھ وأغراضھأسل"الكتاب. 2

أسلوب القسم الظاھر في القرآن الكریم بالغتھ ھذا الكتاب تبحث عن . عطا حسن

.وأغراضھ

لمحمد تقي الدین، ھذه الرسالة باللغة " الیمین في القرآن" الرسالة العلمیة الجامعیة . 3

الجامعة اإلسالمیة الحكومیة سونن كالیجاك األندونیسیة في كلیةأصول الدین 

ین في القرآن دراسة مقارنة في ھذه الرسالة تبحث عن الیم. م 2010بیؤیاكرتا، عام 

. القرآنإبن القیم الجوزیة و عائشة بنت شاطئ عن اآلیات الیمین في بین 

، ھذه لنور ھدایة " تفسیر اآلیات القسم في القرآن" الرسالة العلمیة الجامعیة . 4

الرسالة باللغة األندونیسیة في كلیةأصول الدین الجامعة اإلسالمیة الحكومیة والى 

في ھذه الرسالة تبحث عن القسم في القرآن دراسة كتب . م 2009سوعوبسمارع، عام 

وابن كثیر وجامع البیان في تأویل , الكریم لعائشة بنت شاطئلقرآنالبیان ل: التفاسیر 

.ر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبريالقرآن لمحمد بن جری

لذول " مفھوم الیمین و استعمالھ في محكمة الشریعة " الرسالة العلمیة الجامعیة . 5

كفلى وان عبد الفتاح وان اسماعیل، ھذه الرسالة باللغة المالیزیة في كلیةالشریعة 

في ھذه الرسالة تبحث . م 2007الجامعة العالمیة اإلسالمیة الحكومیة بمالیزیا ، عام

. عن مفھوم الیمین و استعمالھ في محكمة الشریعة

كن ھناك من خالل القرآن دراسة علمیة التى تبحث عن یولكن كما عرف الباحث لم 

.خاصة و عامةیمینالبكلمة یمینال

منھج البحث. ل

نوع البحث. 1

علومات والبیانات المتعلقة ھذا البحث ھو البحث المكتبي حیث یجمع الم
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كتب التفاسیر واألحادیث وھذه بمساعدة أشیاء كثیرة مثل .بالموضوع

.والمجالت والمقاالت العلمیة وغیر ذلك

مصادر المعلومات.2
: ھذا البحث یعتمد على المصدرین اآلساسیین 

.المصدر الرئیسي ھوالقرآن الكریم. )1

وكتب اآلحادیث، وجمیع المراجع المصدر الثانوي ھي كتب التفاسیر . )2

.المتعلقة بالموضوع

طریقة جمع المعلومات .3
:وأما طریقة المستخدمة في جمع المعلومات وتحلیلھا فتتمثل في النقاط التالیة

.ورتبتھا ترتیبا موضوعیاً لیمینجمع  اآلیات الواردة التي تتعلق با-

لمأثور والتفسیر بالرأي المحمود القرآنیة بین التفسیر بانھجت في تفسییر اآلیات -

.عند العلماء المعاصرین والمتقدمین

ومعاني الكلمات الشرعیة واإلصطالحیة بأصولھا الغریبةالكلماتشرحت-

.اللغویة

وھي علىالبحثھذامناإلستفادةعلىالقارئتعینالتيالالزمةرسالفھت وضع-

:التاليالنحو

.األبجدیةالحروفعلىةمرتبوالمراجعالمصادرفھرس.أ

فھرس الموضوعات .ب

خطة البحث.ء

:  ھذا البحث یتكون من خمسة أبواب، منھا
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خلفیة البحث، وأسباب اختیار : فتشتمل علىأما الباب األول ھو المقّدمة

صطالحات البحث، حدود البحث وتحدیده، أھداف البحث وفوائده، ، مالموضوع

.خطة البحث، منھج البحث والدراسة السابقةو

و تعریف الیمین:فتشتمل علىالدراسة العامة عن الیمین:الباب الثاني

أغراض و أنواع الیمین الظاھر في القرآن الكریمو أركان الیمینو مشروعیة الیمین

.القسم القرآني ، وأھدافھ

.اآلیات التى تتعلق بالیمین و تفاسیرھا العلماء: الباب الثالث

،و الفقھاءالتى تتعلق بالیمین عند المفسریناألحكام تحلیل:عالباب الراب

.األحكام التى تتعلق بالیمینوتعریف األحكام:فتشتمل على

وفي ھذا البحث قام الباحث بعرض نتائج البحث : الباب الخامس ھو االختتام

.و التوصیات و االقتراحات


