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صریحانواع قسم
کار ربده شودغیر صریح با الفاظ موضوهع ربای قسم  ب

کار ربده شود با الفاظ غیر موضوهع هب قسم ب

جمله ای که قسم ربای اثبات یا نفی آن آمده 
جمله ای که قبل جواب قسم می آید و حرف قسم رد آن است

بعد از واو قسم فقط اسم ظاهر می آید
کام خاصی  دارد که خواهد آمداصل حروف قسم باء هست لذا اح

بعد از ات فقط لفظ جالله می آید

این حروف از نظرعمل 
جزء حروف جر هستند 

و از نظر معنی جزء 
حروف قسم لذا در این 
قسمت به آن پرداخته 

شده

حالتهای مختلف جواب قسم
الم رب سر جمله بیایدیا واجب است –جمله اسمیه مثبت 

می آیدگاهی هردو باهم إّن رب سر جمله بیاید

جمله فعلیه
خبری

طلبی 

باید هم الم هم قد بگیردماضی مثبت باشد
باید نون اتکید بگیردمضارع مثبت مقرون هب الم باشد

چیزی هب قبل یا بعد آن اضافه نمی شودماضی یا مضارع منفی باشد
هب همان اکتفا می شود و چیزی هب اول یا آخر آن اضافه نمیشود

کات کام و ن اح
اظهار فعل قسم فقط با حرف با جازی استحرف باء اّم الباب حروف قسم است لذا 

هم اسم ظاهر را جر می دهد و هم ضمیر را
اگر مفرد باشدحرف ال نفی

اگر مکرر باشد
فقط رب سر فعل مضارع می آید

رب سر همه چیز می آید
گاهی هب حرف إاّل ربط بین جمله قسم و جواب قسم ایجاد می شود

الم و إن شرطیه آغاز گردد_لئن اگر باجمله قسم حذف می شود 
الم وقد تحقیق آغاز گردد-لقد

اگرالمی که رد جواب قسم می آید 

به این الم موطئه یم گویند

جمله اسمیه باشد
جمله فعلیه باشد

به این الم ابتداء یم گویند

به این الم تاکید یم گویند
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