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الباب الثانى

عامة عن الیمینات دراس

تعریف الیمین.أ

الیمین لغة.1

ي بذلك ألنَّھم كانوا إذا : یقال. القََسُم، والجمع أْیُمٌن وأْیمانٌ : والیَمینُ  سمِّ

یَمیُن : والیَمینُ . تَحالفوا ضرب كلِّ امرٌئ منھم یَمینَھُ على یَمیِن صاحبِھِ 

: والیُْمنَةُ بالضم. ، بالتشدید بال ھاءٍ وتصغیر الیَمیِن یَُمیِّنٌ . اإلنسان وغیره

وكانوا : وقال أبو عبید. اسٌم وضع للقسم: وأْیُمُن هللا. البُْرَدةُ من بُرود الیََمنُ 

:وأنشد المرئ القیس. یَمیُن هللا ال أفعلُ : یحلفون بالیمیِن فیقولون

أسي لدیِك فقلُت یَمیُن هللا أبرُح قاعداً ولو قََطعوا ر

وأوصالي

كما قال . ثم یجمع الیَمیُن على أْیُمنٍ . فحذف ال وھو یریده. ال أبرحْ : أراد

.بُمْقَسَمٍة تموُر بھا الِدماءُ ... فتُْجَمُع أْیُمٌن منَّا ومنكم : زھیر

1.أْیُمُن هللا ألفعلنَّ كذا، وأْیُمنَُك یا َربِّ إذا خاطبوا: ثم حلفوا بھ فقالوا

2.بركة و القوة و القسم و المنزلة الحسنى و ضد الیسارال: الیَمیُن 

الیمین في اللغة دست راست . 3الیمین تجمع علي األیمان األیمن: الیمین

.4وقوة

5.و البركة و القوة و القسم. ضد الیسار،للجھة والجارحة: الیمین

301ص 2ج ،الصحاح في اللغة،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفرابي1
1590ص ، 1997،سورابیا، PUSTAKA PROGRESIF،قاموس المنور، أحمد ورسون المنور 2

، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآنحسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد الجمل، 3
.5ج 309م، ص 2008

، دار الكتب دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنوناألحمد نكري، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول4
.3ج 335ھـ، ص 1421- بیروت / لبنان - العلمیة 

1067ص ، 2005، القاھرة،مكتبة الشروق الدولة،قاموس معجم الوسیط،جمھوریة مصر العربیة5
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َحْیلِيّ . د.قال أ :الیمین في اللغة لھا معان ثالثة: 6َوْھبَة الزُّ

] 45/69:الحاقة[} ألخذنا منھ بالیمین{: ، ومنھ قولھ تعالىالقوة.1

.أي بالقوة، الید الیمنى وقد سمي العضو بالیمین لوفور قوتھ

القسم أو الحلف، وأطلقت الیمین على الحلف؛ ألن الناس كانوا .2

.7إذا تحالفوا یأخذ كل واحد منھم بیمین صاحبھ

و . للجھة والجارحةضد الیسار،إذا في الحقیقة أن معنى الیمین ھو 

.البركة و القوة و القسم

الیمین اصطالحا.2

تقویة :وفي الشرع: في التعریفات 8كما عرفھ الجرجاني: وفي اإلصطالح 

أحد طرفي الخبر بذكر هللا تعالى أو التعلیق فإن الیمین بغیر هللا ذكر الشرط والجزاء 

.9حتى لو حلف أن ال یحلف

العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات في دستور 10وقال األحمد نكري

وفي مجمع . وفي الشرع تقویة أحد طرفي الخبر بالمقسم بھ وجمعھ اإلیمان : الفنون 

الحواشي الیمین تقویة ما عزم علیھ من تحصیل فعل أو امتناعھ عنھ بذكر اسم هللا 

11.تعالى سواء كان ذلك واجبا أو مباحا أو حراما

وسمي . قوي بھ عزم الحالف على الفعل أوالتركعبارة عن عقد: قال الحنفیة

12.ھذا العقد بالیمین؛ ألن العزیمة تتقوى بھا

كلّیَّة الشَّریعة- أستاذ ورئیس قسم الفقھ اإلسالمّي وأصولھ بجامعة دمشق6
َحْیلِيّ . د.أ7 4ج 8ص ،دمشق–سوریَّة - دار الفكر ،الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ ،َوْھبَة الزُّ

.علي بن محمد بن علي الجرجاني8
112: ، ص)1405(دار الكتاب العربي، : ، بیروت، التعریفاتعلي بن محمد بن علي الجرجاني9

بن عبد رب الرسول األحمد نكريالقاضي عبد رب النبي 10
، دار الكتب دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنونالقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري، 11

3ج 336- 335ھـ،ص 1421- بیروت / لبنان - العلمیة 
126ص 8ج ،سوطالمب، )ھـ483: المتوفى (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي 12
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تحقیق االمر أو توكیده : ومعنى الیمین في الشرع: وقال الشیخ سید سابق 

أو ھو عقد یقوي بھ الحالف عزمھ على . بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاتھ

13.الفعل أو الترك

عبارة عن تحقیق ما یحتمل المخالفة بذكر : الیمین : 14زاليوقال اإلمام الغ

اسم هللا تعالى أو بصفة من صفاتھ ماضیا كان أو مستقبال ال في معرض اللغو 

. 15والمناشدة

الفرق بین الیمین و القسم و الحلف.3

وأصل ( - : وقال أبو اسحق ابراھیم بن عبد هللا النجیرمي : الیمین)1

تحالفوا وتعاقدوا تصافقوا بأیمانھم ، ولذلك قیل الیمین أنھم كانوا إذا 

أعطاه صفقة یمینھ على ھذا األمر ، ثم سموا الحلف یمینا على : 

حلف یمینا برة : وأنثوا الیمین على تأنیث الید ، فقالوا . ھذا المعنى 

16)ویمینا فاجرة 

إن القسم بمعنى الیمین ، أصلھ من القسامة ، وھي أیمان : القسم )2

أولیاء القتیل إذا ادعوا على رجل أنھ قتل صاحبھم ، تقسم على

ومعھم دلیل دون البینة ، فیحلفون خمسین یمینا تقسم علیھم ، ثم 

كان في األصل تقسیم ) القسم :أي ( صار اسمل لكل حلف ، فكأنھ 

17.أیمان ، ثم صار یستعمل في نفس الحلف واألیمان

وال تطع : ( ال تعالى الیمین ، ق: - بفتح الحاء -والحلف :الحلف )3

: ( -صلى هللا علیھ وسلم - ، وقال الرسول 18)كل حالف مھین 

من حلف على یمین فرأى غیرھا خیرا منھا فلیكفر ، ولیأت الذي 

3ج 9ص 2000،مصر–دار ابن رجب ،فقھ السنة،سید سابق13
.505سنة الوفاة / 450محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد سنة الوالدة 14
-دار السالم،أحمد محمود إبراھیم ، محمد محمد تام: تحقیق ،الوسیط في المذھب،محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد15

201ص 7ج،ه1417، القاھرة
.34ص ، أیمان العرب في الجاھلیة ،أبو اسحق ابراھیم بن عبد هللا النجیرمي 16
670، ص مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفھاني17
10/ آیة : سورة القلم 18
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أنھم كانوا إذا تحالفوا وتعاقدوا تصافقوا : ( وأصلھا 19..).ھو خیر 

أعطاه صفقة یمینھ على ھذا األمر ، ثم: بأیمانھم ، ولذلك قیل 

.20)سموا الحلف یمینا على ھذا المعنى 

ومشتقات ھذه المادة ال تكاد تخرج عن معنى القسم والیمین ، وإن ( 

خرجت فإلى ما یترتب علیھ من محالفة ومعاھدة والتزام ، فھي أصل 

21).في القسم ، تفرعت عنھ معان متصلة بھ 

لفظان مترادفان ) الحلف والقسم ( ومع أن كتب المعاجم ترى أن 

یؤدیان معنى واحدا من غیر فرق أو تمییز بینھما ، وتفسر أحدھما 

باآلخر ، ولكن حین نستقرئ استعمال الكلمتین ، وأصل اشتقاقھما 

حلفة فاجر ، : ( لنتعرف على الفرق بینھما ، نجد أن العرب یقولون 

فالحلف یدور حول . ، ولم یرد مثل ھذا مع القسم 22)وأحلوفة كاذبة 

ك والتردد ، وبھذا یكون الحالف غالبا معرضا للحنث االحتمال والش

.كثیرا ، ألنھ حلف على الظن ، ولیس عن یقین 

مشروعیة الیمین.ب

الیمین مشروعة؛ ألن هللا تعالى أقسم وأمر نبیھ صلّى هللا علیھ وسلم 

} 24والشمس وضحاھا} {23واللیل إذا یغشى{: بالقسم، مثل قولھ سبحانھ

أي وربِّ ھذه األشیاء على اعتبار } 26ن والزیتونوالتی} {25والنجم إذا ھوى{

: فقال سبحانھ: والنبي أمر بالحلف في ثالثة مواضع. أن المحلوف بھ محذوف

، وقال }27إي وربي، إنھ لحق وما أنتم بمعجزین: ویستنبئونك أحق ھو؟ قل{

.، كتاب األیمان ، من حدیث أبي ھریرة 23ص / 2ج،أخرجھ االمام مسلم في صحیحھ 19
.34ص ، أیمان العرب في الجاھلیة،ابراھیم بن عبد هللا النجیرمي 20
.37- 36ص ،أسلوب القسم واجتماعھ مع الشرط،علي أبو القاسم عون 21
192، ص) ھـ1299(القاھرة سنة ،دار الكتب،كتاب الشعبأساس البالغة ،،جارهللا الزمخشري 22
92: اللیل23
91: الشمس24
53: النجم25
95: التین26
53/ 10:یونس27
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بلى وربي : قل{: ، وقال عز وجل}28بلى وربي لتأتینكم: قل{: تعالى

.30}29لتبعثن

إني ـ «: ، فقال صلّى هللا علیھ وسلم31ت في السنة تشریع الیمینوقد ثب

وهللا ـ إن شاء هللا، ال أحلف على یمین، فأرى غیرھا خیراً منھا إال أتیت الذي 

.أي أدیت كفارتھا» 32ھو خیر، وتحللتھا

لكن الیملك الحالف الرجوع عن الیمین والنذر والطالق، وإنما تلزمھ 

وإن كانت في األصل مباحة عند الفقھاء إال أنھ والیمین.بمجرد النطق بھا

وال تطع كل حالف {: 

ولذا كان اإلمام الشافعي رضي هللا . وھذا ذم لھ یقتضي كراھة فعلھ}  33َمھین

، وقد تقرر أن الیمین » «: عنھ یقول

أي ال }  34وال تجعلوا هللا ُعْرضة ألیمانكم{: ھة للنھي عنھا بقولھ تعالىمكرو

. في طاعة من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه، فتكون طاعة

یقاً لإلقناع والتأثیر وعلى ھذا لیس من األدب مع هللا تعالى اتخاذ الیمین طر

عن أبي ھریرة : وإنفاق السلعة والترغیب في المعامالت، قال رسول هللا 

اْلَحلُِف «: سمعت رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم یقول: رضي هللا عنھ، قال

ْبحِ  ْلَعِة، َمْمَحقَةٌ لِلرِّ .»35َمْنفَقَةٌ لِلسِّ

أركان الیمین. ت

:للیمین أركان أربعة 

34/ 3:سبأ28
64/ 7:التغابن29
َحْیلِيّ . د. أ30 2443ص 4ج،دمشق–سوریَّة - دار الفكر ،الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ ،َوْھبَة بن مصطفى الزُّ
682- 676ص 8ج ،المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني،ابن قدامة المقدسي31
،ھـ1422،دار طوق النجاة،محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق،صحیح البخاري،اعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفيمحمد بن إسم32

3133ر 89ص 4ج 
68/ 10:القلم33
2/ 224:البقرة34
،بیروت–لعربي دار إحیاء التراث ا،محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق،صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري35

1606ر 3ج 1228ص 
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: أما القسم من هللا . وھو إما هللا ، وإما العباد : المْقِسم-: ول الركن األ)1

ما معنى القسم منھ تعالى ؟ فإنھ إن كان ألجل المؤمن ، : فقد قیل -

وإن كان ألجل الكافر ، . فالمؤمن مصدق بمجرد اإلخبار من غیر قسم 

سم إن القرآن نزل بلغة العرب ، ومن عادتھا الق: والجواب 36.فال یفیده

إن أرادت أن تؤكد أمراً ،

إما بالشھادة ، وإما بالقسم ، فإذا اجتمعت : كما أن الحكم یفصل باثنین 

الشھادة ، مع الیمین ، على دعوى ، اكتسبت مزید ثبوت : البینة وھي 

وتقریر ، فذكر هللا تعالى في كتابھ النوعین ، حتى ال یبقى لھم حجة ، 

ویستنبئونك أحق : (وقال 37)اآلیة .. ھو شھد هللا أنھ ال إلھ إال: (فقال 

فصل الحكم : ففي اآلیة األولى . 38..)ھو ، قل إي وربي إنھ لحق 

.قرره وأكده بالقسم: وفي اآلیة الثانیة . وقرره بالشھادة 

:39المقسم فى القرآن أربعة

فََو : هللا تعالى نفسھ، وھو كثیر ولب موضوعنا كقولھ تعالى.1

ا كانُوا یَْعَملُونَ ) 92(ھُْم أَْجَمِعیَن َربَِّك لَنَْسئَلَنَّ  .40َعمَّ

رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم أو غیره من الرسل كقولھ .2

: ، وقول إبراھیم)4(قُْل إِي َوَربِّي إِنَّھُ لََحقٌّ : تعالى

.41أَْصناَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِرینَ 

إِْذ أَْقَسُموا لَیَْصِرُمنَّھا : لھ تعالىغیر الرسل كما فى قو.3

.42ُمْصبِِحینَ 

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى ،البرھان في علوم القرآن،)ھـ794: المتوفى (بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي 36
.41ص / 3ج. م1957- ھـ 1376:البابى الحلبي وشركائھ

18/آیة : سورة آل عمران 37
.53/آیة : سورة یونس 38
ھـ 1423:المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، مصر،الموسوعة القرآنیة المتخصصة،جموعة من األساتذة والعلماء المتخصصینم39
.187ص 1، ج م2002- 

).93، 92(سورة الحجر 40
).57(سورة األنبیاء 41
).17(سورة القلم 42
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: غیر البشر، كالذى جاء عن رأس الكفر إبلیس فى قولھ تعالى.4

تَِك َألُْغِویَنَّھُْم أَْجَمِعینَ  .43قاَل فَبِِعزَّ

:ولمجیئھ في القرآن الكریم أغراض - : المْقَسم بھ : الركن الثاني )2

عنا یثیر الرھبة والعظمة والجالل أنھ قد یكون شیئاً علویاً بعیداً .1

، ویدعونا ذكره والقسم بھ ، إلى أن یثیرلدینا الفضول العلمي ، 

وحب االستطالع ، فأخذ في توجیھ أنظارنا إلیھ بالبحث 

والدرس والتحلیل ، ومحاولة تسخیره لمنافعنا ، وذلك كالسماء، 

وما فیھا من شمس ، وقمر ، ونجوم ، ومظاھر كونیة كثیرة ، 

فالقسم بھذه الكائنات العلویة ، یدفع الناس إلى البحث والتنقیب ، 

ونصوص القرآن الدالة على النظر والبحث كثیرة ، منھا قولھ 

.44)قل انظروا ماذا في السماوات واألرض (- : تعالى 

إن المقسم بھ قد یكون شیئا أرضیا مما یحیط باإلنسان ویتعایش .2

ما فیھ من منافع وفوائد ، كالتین بھ ومعھ ، ویقسم هللا تعالى بھ ل

.، والزیتون ، والبحر المسجور ، واألرض وما طحاھا

أن یكون المقسم بھ شیئا ذاتیا لإلنسان ، وذلك كالنفس البشریة .3

ونفس وما سواھا ، فألھمھا : (التي أقسم هللا تعالى بھا في قولھ 

. 45)فجورھا وتقواھا 

الغالب في المقسم علیھ أن : علیھ جواب القسم أو المقسم : الركن الثالث )3

یكون في الكالم ، ألنھ المقصود بالتحقیق ، وقد یحذف كما یحذف 

كما في . للعلم بھ ، أو لتذھب النفس فیھ كل مذھب : ، إما ) لو(جواب 

، فجواب لو محذوف ، 46)كال لو تعلمون علم الیقین : (مثل قولھ تعالى 

وھذه عادة . التفاخر ما اشتغلتم بھ لو تعلمون علم الیقین عاقبة: تقدیره 

).82(سورة ص 43
.101/آیة : سورة یونس 44
.7/یة آ: سورة الشمس 45
.5/آیة : سورة التكاثر 46



17

العرب في كالمھم إذا رأوا أموراً عجیبةً ، وأرادوا أن یخبروا بھا 

.الغائب عنھا 

إذا كان في نفس المقسم بھ داللة على : وأكثر ما یحذف جواب القسم 

، فیكون )أي المقسم بھ(المقسم علیھ ، فإن المقصود یحصل بذكره 

والقرآن . ص : (وجز ، كما في قولھ تعالى حذف المقسم علیھ أبلغ وأ

، فإن في المقسم بھ من تعظیم القرآن ، ووصفھ بأنھ ذو 47) ذي الذكر

الشرف ، والقدر ، ما یدل على المقسم علیھ ، وھو كونھ حقا من عند 

وھذا یطرد في . إن الفرقان لحق : هللا غیر مفترى ، وتقدیر الجواب 

،وتقدیر الجواب 48)ق والقرآن المجید: (كل ما شابھ ذلك ، كقولھ تعالى 

.-صلى هللا علیھ وسلم-ما آمن كفار مكة برسول هللا: 

الباء ، والواو ، : (للقسم أدوات منھا : أدوات القسم : الركن الرابع )4

وللقسم والمقسم بھ أدوات في :( ، قال سیبویھ ) والتاء ، والالم ، ومن 

اء ، یدخالن على كل محلوف بھ حروف الجر ، وأكثرھا الواو ، ثم الب

والذي یعنینا من ھذه األدوات ھي الحروف الثالثة األولى . 49)الخ ..، 

. ، للقسم في القرآن الكریم ) من ( ، أو ) الالم ( ، إذ لم ترد 

وھي األصل في أدوات القسم ، وھي حرف جر : الباء : أولھا .1

: ( وقال یأتي ألربعة عشر معنى ، ذكر معانیھا ابن ھشام ، 

50)أصل أحرفھ - أي حرف الباء -القسم ، وھو : الثاني عشر 

: ومما یؤید أن الباء أصل حروف القسم 

 جواز إثبات فعل القسم وفاعلھ معھا ، كقولھ تعالى ) :

اآلیة .. 

.1/آیة: سورة ّص 47
.1/آیة:سورة ق 48
496ص/ 3ج،بیروت- عبد السالم ھارون ، دار الجیل : ،تحقیق الكتاب ، سیبویھ49
143، ص المغني،انظر معاني الباء في  ابن ھشام 50
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قال فبما أغویتني : ( ، كما في قولھ تعالى أو حذفھما51)

.52)ألقعدن لھم صراطك المستقیم 

 ودخولھا على المظھر والمضمر ، وال یدخل من

حروف القسم غیرھا على المضمر ، ومن شواھد 

قالوا : ( دخولھا على االسم الظاھر ، قولھ تعالى 

أما دخولھا على. 53)اآلیة .. 

: ( المضمر فال دلیل لھ في القرآن الكریم ، وھو كقولك 

) .أقسم بھ إني لصادق 

انتھى : ( وتأتي لعدة معان ، قال ابن ھشام : الواو : ثانیھا .2

: مجموع ما ذكر من أقسامھا إلى خمسة عشر ، إلى أن یقول 

واو القسم : واوان ینجر ما بعدھما ، إحداھما : السادس والسابع 

: ( إال على مظھر ، وال تتعلق إال بمحذوف ، نحو ، وال تدخل

والتین : ( ، فإن تلتھا واو أخرى ، نحو 54)والقرآن الحكیم 

..)فالتالیة ھي واوالعطف ( 55)والزیتون 

محركة في : التاء المفردة : ( التاء ، قال ابن ھشام : ثالثھا .3

أوائل األسماء ، ومحركة في أواخرھا ، ومحركة في أواخر 

: فالمحركة في أوائل األسماء . عال ، ومسكنة في أواخرھا األف

والتاء تختص بلفظ الجاللة ، وذلك ... ) حرف جر معناه القسم 

: ( لكثرة الحلف بھ ، مثل قولھ تعالى 

التاء فیھا زیادة معنى ، : ( قال الزمخشري 56)أن تولوا مدبرین 

.38/ آیة : سورة النحل 51
.15/ آیة : سورة األعراف 52
.51/ آیة : سورة النمل53
2/ آیة : سورة یس 54
.1/ آیة : سورة التین 55
.157/ آیة : سورة األنبیاء 56
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من تسھل الكید على یده ، وتأتیھ ، التعجب ، كأنھ تعجب: وھو 

.57)ألن ذلك كان أمرا مقنوطا منھ لصعوبتھ ، وتعذره 

أنواع الیمین الظاھر في القرآن الكریم. ث

:وقد جاء في خمسة مواطن من القرآن . إقسامھ تعالى بذاتھ وصفاتھ )1

 فال وربك ال : ( قولھ تعالى في سیاق الكالم على المنافقین

وك فیما شجر بینھم ثم ال یجدوا في أنفسھم یؤمنون حتى یحكم

.58. )حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما 

 59. )فوربك لنحشرنھم والشیاطین : ( قولھ تعالى

 60. )فوربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون : ( قولھ تعالى

 فورب السماء واألرض إنھ لحق مثل ما أنكم :( قولھ تعالى

61.)تنطقون 

 فال أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ( : قولھ تعالى

62. )على أن نبدل خیرا منھم وما نحن بمسبوقین 

: وھو إقسامھ تعالى بمخلوقاتھ ، وھو كثیر في القرآن )2

 والصافات صفا : (یقسم على أن هللا واحد ، كقولھ تعالى .

.63)إن إلھكم لواحد. فالتالیات ذكرا . فالزاجرات زجرا 

فال أقسم بمواقع النجوم : (رآن حق ، كقولھ تعالى وعلى أن الق .

.64)إنھ لقرآن كریم. وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم 

دار الكتاب ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،)ھـ538: المتوفى(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا 57
576ص / 2ج،ھـ1407،بیروت–العربي 

.65/ یة آ: سورة النساء 58
.68/ آیة : سورة مریم 59
.93، 92/ اآلیتان : سورة الحجر 60
.23/ آیة : سورة الذاریات 61
.41، 40/ اآلیتان : سورة المعارج 62
.4، 3، 2، 1/اآلیات: سورة الصافات 63
.77، 76، 75/اآلیات :سورة الواقعة 64
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 والقرآن الحكیم .یس (- : وعلى أن الرسول حق ، كقولھ تعالى .

.65)إنك لمن المرسلین 

 في . وكتاب مسطور. والطور : ( وعلى الجزاء ، كقولھ تعالى

والبحر .لسقف المرفوع وا. والبیت المعمور. رق منشور

.66)ما لھ من دافع . إن عذاب ربك لواقع . المسجور 

 والنھار . واللیل إذا یغشى : (وعلى حال اإلنسان ، كقولھ تعالى

.67)إن سعیكم لشتى. وما خلق الذكر واألنثى . إذا تجلى 

أغراض القسم القرآني ، وأھدافھ. ج

:أغراض القسم القرآني ، وأھدافھ 

. 68) توكید ما یقسم علیھ من نفي وإثبات: الغرض من القسم (- : یش قول ابن یع

، الغرض 69) یراد بالقسم توكیده ، وتحقیقھ: والمقسم علیھ : (وقال ابن القیم 

األصلي من القسم تأكید المقسم علیھ ، أما تقدیس المقسم بھ ، أو تشریفھ ، فغیر 

: والقسم أنواع , مقصود أصالة ، وإن أتى تبعا

أن : وھو إقسام اإلنسان بمعبوده ، فھو عند المسلمین - : قسم التقدیسي ال

 :

بجاللھ ألفعلن كذا ، وھو أقوى أنواع القسم تأكیدا للمقسم علیھ ، وھو 

قالت العلماء . القسم الشرعي ، الذي یأثم اإلنسان على نقضھ بعد تأكیده

لعمرك إنھم ( ، في قولھ -صلى هللا علیھ وسلم -أقسم هللا تعالى بالنبي : 

لتعرف الناس عظمتھ عند هللا تعالى ، ومكانتھ 70)لفي سكرتھم یعمھون 

ھذا إذا كان هللا عز وجل ھو المقسم ، أما العباد إذا أقسموا ، 71) لدیھ 

3، 2، 1/اآلیات : سورة یس 65
.8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1/اآلیات :سورة الطور 66
.8- 4ص ،،دار الفكرالتبیان في أقسام القرآن : وانظر ابن قیم الجوزیة . .4، 3، 2، 1/سورة اللیل اآلیات 67
.90ص / 9،جشرح المفصل،موفق الدین یعیش بن علي68
.2ص ،دار الفكر،التبیان في أقسام القرآن،ةمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد هللا ابن القیم الجوزی69
.72/ آیة : سورة الحجر 70
الھیئة المصریة العامة ،اإلتقان في علوم القرآن، )ھـ911: المتوفى (عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 71

.170ص / 2ج،م1974/ ھـ1394،للكتاب
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أو صفة من صفاتھ ، وقد سمع فاالسالم حرم علیھم القسم بغیر هللا ،

إن هللا ینھاكم : ( رجال یحلف بأبیھ ، فقال -صلى هللا علیھ وسلم - النبي 

وللفقھاء . 72)

73.في ذلك آراء وأقوال لیس ھذا موضعھا 

 فیحملھ ھذا إذا یحس اإلنسان في نفسھ عزة ورفعة ، -: القسم التشریفي

ورأسي ، أو وحیاتي، أو لعمري ، ألفعلن كذا : أراد تأكید كالم أن یقول 

ورأسك ، أو لعمرك ، فكل : ، وقد یرید إعزاز المخاطب وإكرامھ فیقول 

ھذه األقسام تفید التأكید ، ومع أنھا تشعر بتعظیم المقسم بھ ، إال إلى أنھا 

.ال تصل إلى حد التقدیس

قاتل ) جساساً (حین ھم بقتل خالھ ) ھجرسا(روي أن : لي القسم اإلستدال

وفرسي وأذنیھ ، ورمحي ونصلیھ ، وسیفي وغراریھ ، ( - : أبیھ ، قال 

لم . ، ثم طعنھ فقضى علیھ 74)ال یترك الرجل قاتل أبیھ وھو ینظر إلیھ 

تقدیس فرسھ ، وأذنیھ ورمحھ ، ونصلیھ وسیفھ ، ) ھجرس(یرد 

وإن كانت عظیمة عنده ، عزیزة علیھ ، ولكنھ وغراریھ ، وال تشریفھا ،

ال عذر لي في أن أترك قاتل أبي حیا أنظر إلیھ ، وأنا تام : أراد أن یقول 

أنا تام : األھبة ، قادر على الضرب والطعن والثأر ، أو أراد أن یقول 

العدة ، قادر على الثأر ، ومن كان كذلك ، ال یسوغ لھ أن یترك قاتل أبیھ 

نظر إلیھ ، فأنا ال یسوغ لي أن أترك قاتل أبي حیا ، وأنا أنظر حیا وھو ی

إلیھ ، فوضع الدلیل في صورة القسم التي تفید تأكید المحلوف علیھ ، 

.وتلفت السامع إلیھ ، دون أن تعطي الخصم فرصة اإلنكار ، أو الفرار 

20ص / 2كتاب االیمان ، ج،صحیح مسلم،)ھـ261: المتوفى(ي مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابور72
.55-52ص،الیمین واآلثار المترتبة علیھ،أبو الیقظان عطیة الجبوري 73
.35ص ،إمعان في أقسام القرآن،العالمة عبدالحمید الفراھي رحمھ هللا74


