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Abstract
This research studies (the reasons for carrying the oath contrary to what is apparent in the
Holy Qur’an), which is a study of the most important reasons why scholars from interpreters
and grammarians carry the subject of the oath in contrast to what is apparent from the
aspects in the Holy Qur’an, and as it is known that in the Holy Qur’an there are many and
many places for the oath, some of which are Scholars unanimously agreed that it is a
division and there is no disagreement in it, and among them there was a dispute among
scholars as to whether it was an oath or otherwise, which is what this research meant.
Quranic section in which the section is mentioned ,And whoever said it and permitted it
from among the scholars, by referring to the most important Qur’anic and grammatical
sources that referred to it, and I was limited to mentioning the opinion of the oath, and I did
not refer to their differences in it because of the lack of research capacity for that. After
presenting the Qur’anic verses in which the oath is contained in contrast to the apparent
meaning, I indicated in the second section of this research to the most important reasons
that prompted scholars to say the oath and give preference to the rest of the aspects
mentioned in the verse, and then concluded the research with a conclusion that
summarized the most prominent results reached by this research.
Key words: Oath, Pregnancy and Oath, Contrary to Apparent Meaning, Oath in The Holy
Qur’an.
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أسباب الحمل على القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم
 .نور عبد الكريم صبري
د ،.الجامعة العراقية ،العراق

الملخص
سم على خالف الظاهر في القرآن الكريم) وهي دراسة ألهم أسباب حمل العلماء
يدرس هذا البحث (أسباب الحمل على ال َق َ
سم على خالف ما هو ظاهر من األوجه في القرآن الكريم ،وكما هو معلوم ّ
أن في القرآن
من مفسرين ونحويين موضوع القَ َ
الكريم مواضع عدّة وكثيرة للقسم منها ما أجمع العلماء عليه بأنّه قسم وال خالف فيه ،ومنها ما كان فيه خالف بين العلماء
سم أو غير ذلك ،وهو ما عناه هذا البحث ،فعرضت المواضع التي ورد فيها ذلك القسم في القرآن الكريم وبلغ
على أنّه قَ َ
عددها أربعة وأربعين موضعاً ،اقتصرت فيها على ذكر اآلية القرآنية التي ورد فيها القسم ،و َمن قال به وأجازه من العلماء،
بالرجوع ألهم المصادر القرآنية والنحوية التي أشارت إليه ،واقتصرت على ذكر الرأي القائل بالقسم ولم أشر إلى اختالفهم
فيه لعدم سعة البحث لذلك .وبعد عرض اآليات القرآنية الوارد فيها القسم على خالف الظاهر ،أشرت في المبحث الثاني من
هذا البحث إلى أهم األسباب التي دفعت العلماء إلى القول بالقسم وترجيحه على باقي الوجوه الواردة في اآلية ،ثم ختمت
البحث بخاتمة تلخصت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث.
الكلمات المفتاحية :القسم ،الحمل والقسم ،خالف الظاهر ،القسم في القرآن الكريم.
المقدمة
َّ
سم في اللغة العربية يعد من المؤكدات المشهورة التي تُم ّكن الشيء في النفس وتقويّه ،وكما هو معلوم
إن أسلوب القَ َ
َ
َ
ّ
س ُم
أن القرآن الكريم نزل للناس كافة ،وكانت مواقفهم منه متباينة ،فمنهم الشاك ،ومنهم المنكر ،ومنهم ال َخ ْ
صم األلد ،فجاء القَ َ
فيه ليُزيل تلك الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الح ّجة ويؤكد األخبار ،وغير ذلك من مقاصد عظيمة .وفي القرآن الكريم
سم فيها خالف لكن الراجح والظاهر عليها أنّها
سم أجمع عليها العلماء وال خالف فيها ،ومواضع أخرى للقَ َ
مواضع عدّة للقَ َ
سم على خالف الظاهر في القرآن الكريم) لم أتعرض لهذين
سم ،وفي هذا البحث الموسوم بـ( :أسباب الحمل على القَ َ
قَ َ
سم مع وجود أوج ٍه
النوعين من المواضع ،بل عرضتُ فيه اآليات التي وردت فيها مواضع َح َملها بعض العلماء على القَ َ
أخرى أظهر من القَسم ،وأشرت إلى أسباب الحمل على القسم على خالف تلك األوجه الظاهرة ،واشتمل البحث على تمهيد،
ومبحثين:
المبحث األولَ :عرضتُ فيه اآليات التي حملها العلماء على القسم ،والتي بلغ عددها أربعة وأربعين موضعاً.
المبحث الثاني :وضّحت فيه أهم األسباب التي دفعت العلماء للحمل على القسم في تلك المواضع.
صل إليها.
ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي تو ّ
التمهيد
سم لغةً :اليمين والحلف ،وجمعه أقسام ،والفعل منه :أ ُ ْق ِس ُم (الفراهيدي)5/86 :1982 ،؛ و(الجوهري1420 ،هـ:
القَ َ
ً
ّ
عرفه الزمخشري بأنّه جملة فعلية أو أسمية تؤكد بها جملة موجبة أو منفية ،نحو قولك :حلفت باهلل
 .)5/388واصطالحاّ :
ّ
ّ
وعرفه ابن الحاجب بأنه جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى (أبو الحاجب:1422 ،
(الزمخشري1420 ،هـ،)358 :
ّ
.)2/323
ب َّم ْس ُ
ور} (سورة
ور * َو ِكت َا ٍ
وللقسم ضربان :األول :القسم الظاهر ،وهو ما د ّل داللة صريحة على القَ َ
ط ٍ
{والط ِ
سمَ ،
ّ
ألفعلن (السيوطي)4/48 :1980 ،؛ (معترك األقران ،د.ت.)1/343 :
الطور ،)2-1 :وكقولك :وهللا
سم وال ُمقسم به{ ،لَت ُ ْبلَ ُو َّن فِي أ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَ ْنفُ ِس ُك ْم َولَتَ ْس َمعُ َّن ِمنَ الَّذِينَ أُوتُوا
والثانيُ :مضمر ،وهو المحذوف منه فعل القَ َ
َٰ
ور}(سورة آل عمران،)168 :
يرا ۚ َوإِ ْن ت َ ْ
َاب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َو ِمنَ الَّذِينَ أ َ ْش َر ُكوا أَذًى َكثِ ً
ْال ِكت َ
صبِ ُروا َوتَتَّقُوا فَإ ِ َّن ذَلِكَ ِم ْن َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
 لم أذكر األوجه األخرى الواردة في اآلية لضيق المقال لها.
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ليس قبلها ما يحلف به ،فقال :إنّما جاءت على نيّة اليمين وإن لم
قال سيبويه" :وسألته عن قوله( :لتفعلّن) إذا جاءت مبتدأة َ
يتكلّم بالمحلوف به"(سيبويه.)3/106 :1988،
وهناك ألفاظ جرت مجرى القسم ،كقولهمِ :عل ُم هللا ،وعهد هللا ،وأمانة هللا ،وعاهدتُ وواثقتُ  ،وفي ذ ّمتي ميثاق ،وهي
قسمان (الفارسي:)122-2/120 :1999 ،
اَّللِ لَ ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم َو َّ
األول :ما تكون كغيرها من األخبار التي ليست بقسم فال تجاب بجوابه{ ،يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
سولُهُ
َّللاُ َو َر ُ
أ َ َحق أَن ي ُْرضُوهُ إِن كَانُوا ُمؤْ ِمنِينَ } (سورة التوبة ،)62 :فهذه لم يرد فيها جواب ،فال يقطع بالقسم فيها.
{و َما لَ ُك ْم َال تُؤْ ِمنُونَ بِ َّ
سو ُل يَدْعُو ُك ْم ِلت ُؤْ ِمنُوا بِ َربِّ ُك ْم َوقَدْ أَ َخذَ ِميثَاقَ ُك ْم إِن ُكنتُم
الر ُ
اَّللِ ۙ َو َّ
والثاني :ما يتلقى بجواب القسمَ ،
ُ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
{وإِذْ أ َ َخذ َ َّ
ور ِه ْم
َاب لتبَ ِّينُنَّهُ ِللنَّ ِ
َّللاُ ِميثاقَ الذِينَ أوتوا ال ِكت َ
اس َوال تَكت ُمونَهُ فَنَبَذوهُ َو َرا َء ظ ُه ِ
مؤْ ِمنِينَ } (سورة الحديدَ .)8 :
َ
ْ
اَّلل َج ْهدَ أ َ ْي َمانِ ِه ْم لَئِ ْن أ َ َم ْرتَ ُه ْم لَيَ ْخ ُر ُج َّن ۖ قلُ
َوا ْشت ََر ْوا بِ ِه ث َ َمنًا قَ ِل ً
ْ
س ُموا بِ َّ ِ
و{وأق َ
يال ۖ فَ ِبئْ َ
س َما َيشت َُرونَ } (سورة آل عمرانَ ،)187 :
َّال ت ُ ْق ِس ُموا ۖ َ
طا َعةٌ َّم ْع ُروفَةٌ ۚ إِ َّن َّ
ير بِ َما تَ ْع َملُونَ }(سورة النور ،)53 :وسماه ابن مالك بالقَسم غير الصريح ،إذ ال يُعلم
َّللاَ َخبِ ٌ
سم الصريح فهو ما يعلم بمجرد لفظه
بمجرد لفظه ،كون الناطق به مقسماً ،بل البد من قرينة ،كذكر الجواب بعده ،أ ّما القَ َ
كون الناطق به مقسما ،مثل :أحلف باهلل ،وأنا حالف باهلل ،ولعمر هللا ،وأيمن هللا (ابن مالك.)3/195 :1999 ،
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المبحث األول :مواضع القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم.
اس
سأشير في هذا المبحث إلى مواضع الحمل على القسم الواردة في القرآن الكريم ،وهي قوله تعالىَ { :و ِمنَ النَّ ِ
اَّللِ َو ِب ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َما ُه ْم ِب ُمؤْ ِمنِينَ }(سورة البقرةُ .)8 :ح ِم َل على القسم قوله تعالىِ ":ب َّ
َم ْن يَقُو ُل آ َمنَّا ِب َّ
اَّللِ َو ِب ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخر"ِ من
إن ال ُمقسِم هو بعض الناس المذكورين ،والمقسم علي ِه هو اإليمان الذي د ّل عليه قوله .َّ :والثانيَّ :
وجهين ،األولَّ :
أن الم ْقسِم
هو هللا تعالى ،وجواب القسم محذوف ،د ّل عليه " :آ َمنَّا " والتقدير :ما آمنوا (األلوسي ،د.ت .)1/145 :وهذان الوجهان
ذكرهما اآللوسي في تفسيره ،ولم أجد في كتب التفسير األخرى من و ّجه القسم فيها (الزمخشري)1/171 :1998 ،؛
(النسفي ،د.ت)1/23 :؛ (أبو السعود ،د.ت)1/70 :؛ (المرعشلي1418 ،هـ)1/44 :؛ (ابن كثير ،د.ت.)1/283 :
َّللاِ َخي ٌْر ۖ لَّ ْو كَانُوا َي ْعلَ ُمونَ }(سورة البقرة .)103 :رأى ابن عطية َّ
{ولَ ْو أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَ َمثُوبَةٌ ِ ّم ْن ِعن ِد َّ
أن الالم
َ .1
ٌ
ُ
في قوله تعالى " َل َمثوبَة" هي الم القسم وليست الم االبتداء ،وح ّجته في ذلك َّ
أن الم االبتداء مستغنى عنها ،وهذه ال غنى
عنها (األندلسي ،)1/189 :1993 ،وأجازه ابن هشام في المغني (األنصاري.)3/272 :2000 ،
َّللاُ إِ َّال بُ ْش َر َٰى لَ ُك ْم َو ِلت ْ
ط َرفاً
ط َع َ
يز ْال َح ِك ِيم (ِ )126ليَ ْق َ
ص ُر إِ َّال ِم ْن ِعن ِد َّ
{و َما َجعَلَهُ َّ
َط َمئِ َّن قُلُوبُ ُكم بِ ِه ۗ َو َما النَّ ْ
َّللاِ ْالعَ ِز ِ
َ .2
.
َ
ْ
ِ ّمنَ الَّذِينَ َكفَ ُروا أ ْو يَكبِتَ ُه ْم فَيَنقَ ِلبُوا خَائِبِينَ } (سورة آل عمران)127-126 :
أجاز الباقولي أن يكون قوله تعالىِ " :ليَ ْق َ
س َماً ،والم القسم جاءت مكسورة بمعنى المفتوحة ،ونون التوكيد
ط َع" قَ َ
َّ
ليقطعن طرفا ً (الباقولي.)2/252 :1995 ،
مقدّرة والتقدير :وهللا
َّ
ً
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
سا ًء ۚ َواتقوا َّ
اس اتقوا َربَّك ُم الذِي َخلقَك ْم ِم ْن نَف ٍس َو ِ
احدَةٍ َو َخلقَ ِمن َها زَ ْو َج َها َوبَث ِمن ُه َما ِر َجاال َكثِ ً
يَا أَي َها النَّ ُ
َّللاَ
يرا َونِ َ
ام ۚ إِ َّن َّ
ام ۚ" -
الَّذِي ت َ َ
َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا(سورة النساء .)1:حمل بعض العلماء قراءة " َو ْاأل َ ْر َح َ
سا َءلُونَ بِ ِه َو ْاأل َ ْر َح َ
ام) مقسم به،
بالجر(الفارسي)226 :1999 ،؛ (ابن زنجلة - .190-188 :1997 ،على القسم ،والواو حرفهَ ،
(و ْاأل َ ْر َح َ
وال ُمقسِم هو هللا تعالى ،وجواب القسم قوله" ﱞ إِ َّن َّ
َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا" (الواسطي)130 :2000 ،؛ (الهمذاني:1991 ،
سم ،هو َّ
أن القوم كانوا يقسمون بالرحم كثيرا ،فخوطبوا على ما ألفوا
)1/685؛ (السخاوي )3/818 :2002 ،وحجتهم بأنّه ق َ
من تعظيمها ،ثم وردت األخبار بنهيهم عن الحلف بغير هللا (الهمذاني ،)1/685 :1991 ،وأشار أبو حيان إلى ّ
أن الدافع
للقول بالقسم أمران :الفرار من الوجه اآلخرّ ،
وأن في القَسم تنبيها ً على صلة األرحام وعظم شأنها(األندلسي:1993 ،
.)3/167
اء َّ
اء ۖ قُ ِل َّ
ب
س ِ
س ِ
الال ِتي َال تُؤْ تُونَ ُه َّن َما ُك ِت َ
َّللاُ يُ ْف ِتي ُك ْم ِفي ِه َّن َو َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم ِفي ْال ِكت َا ِ
ب ِفي َيت َا َمى ال ِنّ َ
{و َي ْست َ ْفتُونَكَ ِفي ال ِنّ َ
َ .3
ْط ۚ َو َما ت َ ْف َعلُوا ِم ْن َخي ٍْر َفإ ِ َّن َّ
َّللاَ َكانَ ِب ِه
َل ُه َّن َوت َْر َغبُونَ أَن ت َن ِك ُحوه َُّن َو ْال ُم ْست َ ْ
ان َوأَن تَقُو ُموا ِل ْل َيت َا َم َٰى ِب ْال ِقس ِ
ض َعفِينَ ِمنَ ْال ِو ْلدَ ِ
َع ِلي ًما} (سورة النساء.)127 :
ب} ،و(ما) في محل
{و َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم ِفي ْال ِكتَا ِ
أجاز الزمخشري وبعض العلماء أن تكون الواو للقسم في قوله تعالىَ :
ّ
فيهن وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب ،والقسم للتعظيم(الزمخشري)2/155 :1998 ،؛
جر قسم به ،كأنّه قيل :قل هللا يفتيكم
(أبو السعود ،د.ت)1/789 :؛ (اآللوسي ،د.ت.)5/160 :
ان ِم ْن َغي ِْر ُك ْم
َ { .4يا أَي َها الَّذِينَ آ َمنُوا َ
ش َهادَة ُ َب ْي ِن ُك ْم ِإذَا َح َ
ض َر أ َ َحدَ ُك ُم ْال َم ْوتُ ِحينَ ْال َو ِ
َان ذَ َوا َعدْ ٍل ِ ّمن ُك ْم أَ ْو آخ ََر ِ
صيَّ ِة اثْن ِ
ان ِب َّ
ارتَ ْبت ُ ْم َال نَ ْشت َِري ِب ِه ثَ َمنًا
صيبَةُ ْال َم ْو ِ
ت ۚ تَحْ ِب ُ
اَّللِ إِ ِن ْ
سو َن ُه َما ِمن بَ ْع ِد ال َّ
ض َر ْبت ُ ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ِإ ْن أَنت ُ ْم َ
صابَتْ ُكم م ِ
ض فَأ َ َ
ص َالةِ فَيُ ْق ِس َم ِ
َولَ ْو َكانَ ذَا قُ ْربَ َٰى ۙ َو َال نَ ْكت ُ ُم َش َهادَةَ َّ
َّللاِ ِإنَّا ِإذًا لَّ ِمنَ ْاآلثِ ِمينَ }(سورة المائدة.)106 :
ش َهادَة َ َّ
َّللاِ} منها قراءة( :وال نكتم شهادةً هللا) بتنوين (شهادةً) ونصب
{و َال نَ ْكت ُ ُم َ
وردت قراءات عدّة في قوله تعالىَ :
لفظ الجاللة(الكرماني)41 :2001 ،؛(الحلبي .)2/632 :1994 ،وتخريجهم لهذه القراءة هو حمل اآلية على القسم والمعنى:
وال نكت م شهادة وهللا ،ثم حذفت الواو ونصب المقسم به بفعل القسم المحذوف ،وهو اختيار العكبري(األنباري:1980 ،
)1/468؛ (العبكري .)1/463 :1996 ،وأجازه المنتجب (الهمذاني.)2/98 :1991 ،
اس ات َّ ِخذُونِي وأ ُ ِ ّم َٰ
ُون َّ
ِ { .5إ ْذ قَا َل َّ
س ْب َحانَكَ َما يَ ُكونُ ِلي أَ ْن
َّللاِ ۖ قَا َل ُ
سى ابْنَ َم ْريَ َم أَأَنتَ قُ ْلتَ ِللنَّ ِ
َّللاُ يَا ِعي َ
ي ِإلَ َهي ِْن ِمن د ِ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ب} (سورة
ق ۚ ِإن ُكنتُ قُلتُهُ فَقَدْ َع ِل ْمتَهُ ۚ ت َ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِي َو َال أ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْف ِسكَ ۚ ِإنَّكَ أنتَ َع َّال ُم الغُيُو ِ
ْس ِلي بِ َح ّ ٍ
أَقُو َل َما لَي َ
ق} ،أجاز الزركشي الوقوف على قوله (لي)
المائدة ،)116 :في قوله تعالىُ { :
ْس ِلي بِ َح ّ ٍ
س ْب َحانَكَ َما َي ُكونُ ِلي أ َ ْن أَقُو َل َما لَي َ
ّ
(بحق) على إرادة القسم (الزركشي ،د.ت.)3/44 :
واالبتداء بعده بقوله
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْب فِي ِه ۚ الذِينَ
س َم َاوا ِ
{ .6قُل ِلّ َمن َّما فِي ال َّ
َب َعلَ َٰى نَ ْف ِس ِه َّ
ت َواأل ْر ِ
إلى يَ ْو ِم ال ِقيَا َم ِة َال َري َ
ض ۖ قل ِّ ََّّللِ ۚ َكت َ
الر ْح َمة ۚ لَيَجْ َمعَنَّ ُك ْم َٰ
الرحْ َمةَ ۚ لَيَجْ َمعَنَّ ُك ْم}
َب َعلَ َٰى نَ ْف ِس ِه َّ
س ُه ْم فَ ُه ْم َال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة األنعامِ .)12 :من العلماء من َحمل قوله تعالىَ { :كت َ
َخس ُِروا أَنفُ َ
سم من وجهين ،األول أن تكون (الرحمة) غاية الكالم وتمامه ثم استؤنف بعدها بقوله( :ليجمع ّنكم) ،فالجملة جواب
على القَ َ
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لقسم محذوف وال تعلّق لها بما قبلها من جهة االعراب ال المعنى ،وهو اختيار ابن عطية (االندلسي ،)2/272 :1993 ،وأبو
حيان (ابو حيان.)4/86 :1993 ،
والوجه الثاني ،هو َّ
سم ،وهي جواب (كتب)؛ ألنّه بمعنى (أوجب) ففيه معنى
أن الالم في قوله (ليجمعنكم) الم القَ َ
القَسم(األنباري.)1/315 :1980 ،
ض ْوهُ َو ِل َي ْقت َِرفُوا َما ُهم م ْقت َِرفُونَ } (سورة األنعام ،)113 :في
َ { .7و ِلت َ ْ
صغ ََٰى إِلَ ْي ِه أ َ ْفئِدَة ُ الَّذِينَ َال يُؤْ ِمنُونَ بِ ْاآل ِخ َرةِ َو ِليَ ْر َ
َّ
قوله تعالى (لتصغى) رأى األخفش َّ
ولتصغين (الفراء .)1/362 :1995 ،وأجازه الباقولي (الباقولي:1995 ،
سم،
أن الالم لل َق َ
 .)1/252وفسّر أبو حيان رأي األخفش ّ
بأن الالم هي الم (كي) وهي جواب لقسم محذوف تقديره :وهللا ،ووضع (لتصغى)
َّ
(لتصغين) ،فصار جواب القسم من قبيل المفرد ،تقول :وهللا ليقوم زيد ،والتقدير :أقسم باهلل لقيام زيد (األندلسي،
موضع
)4/211 :1993؛ (األنباري.)1/533 :1980 ،
ْ
َ
يم} (سورة األعراف.)16 :
{ .8قَا َل فَبِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي َأل َ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ص َراطكَ ال ُم ْستَ ِق َ
سم به
من العلماء من َح َمل قوله تعالى":فَبِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي" على القسم ،حيث الباء حرف القسم ،و(ما) مصدرية ،وال ُم ْق َ
ّ
ّ
ألفعلن .أجازه ابن عطية (ابن عطية.)2/380 :1993 ،
ألقعدن ،كما يقال :فباهلل
هو إغواؤه ،والتقدير :أقسم بأغوائِكَ
والزمخشري (الزمخشري ،)2/428 :1998 ،وهو الظاهر عند أبي حيان(االندلسي ،)4/275 :1993 ،والسمين
الحلبي(الحلبي.)3/341 :1994 ،
َ { .9قا َل ْ
ورا ۖ َّل َمن ت َ ِب َعكَ ِم ْن ُه ْم َأل َ ْم ََل َ َّن َج َه َّن َم ِمن ُك ْم أَجْ َمعِينَ } (سورة األعراف .)18 :قيل َّ
إن
اخ ُر ْج ِم ْن َها َم ْذ ُءو ًما َّمدْ ُح ً
الالم في قوله "لَّ َمن ت َ ِب َعكَ " ،هي الموطئة للقسم المحذوف ،و(من) شرطيّة في محل رفع مبتدأ َ
(أل َ ْم ََل َ َّن) هو جواب القسم،
سم(الزجاج)2/325 :1994 ،؛ (ابن عطية)2/382 :1993 ،؛ (األندلسي،
وجواب الشرط محذوف سدّ مسدَّه جواب القَ َ
)4/278 :1993؛ (الحلبي)3/245 :1994 ،؛ (القرطبي .)4/173 : 2006 ،وقيل ّ
إن الالم لالبتداء ،و(من) موصولة في
محل رفع مبتدأَ .
َّ
ألمَلن .وجملة القسم في محل رفع خبر المبتدأ .وهو اختيار
(أل َ ْم ََل َ َّن) جواب قسم محذوف ،والتقدير :وهللا
االخفش وغيره (األخفش)1/322 :1990 ،؛ (االندلسي)4/278 :1993 ،؛ (األنباري)1/509 :1980 ،؛ (الحلبي:1994 ،
.)3/245
َّللاُ ِم ْن َها ۚ َو َما َي ُكونُ لَنَا أَن نَّ ُعودَ فِي َها ِإ َّال أَن َيشَا َء َّ
عدْنَا فِي ِملَّتِ ُكم َب ْعدَ ِإذْ نَ َّجانَا َّ
{ .10قَ ِد ا ْفت ََر ْينَا َعلَى َّ
َّللاُ َربنَا ۚ
َّللاِ َك ِذبًا ِإ ْن ُ
ش ْيءٍ ِع ْل ًما ۚ َعلَى َّ
ق َوأَنتَ َخي ُْر ْالفَاتِ ِحينَ } (سورة األعراف.)89 :
َو ِس َع َربنَا ُك َّل َ
َّللاِ ت ََو َّك ْلنَا ۚ َربَّنَا ا ْفت َ ْح َب ْينَنَا َوبَيْنَ َق ْو ِمنَا ِب ْال َح ّ ِ
ُح ِمل قوله تعالى":قَ ِد ا ْفت ََر ْينَا َعلَى َّ
َّللاِ َك ِذبًا" على تقدير القسم؛ أي :وهللا لقد افترينا .أجازه الزمخشري(الزمخشري:1998 ،
 )2/476وابن عطية (ابن عطيه.)2/428 :1993 ،
الرجْ زَ لَنُؤْ ِمن ََّن لَكَ َولَنُ ْر ِسلَ َّن
ع لَنَا َربَّكَ ِب َما َع ِهدَ ِعندَكَ ۖ لَئِن َك َ
سى ادْ ُ
ش ْفتَ َعنَّا ِ ّ
{ولَ َّما َوقَ َع َعلَ ْي ِه ُم ِ ّ
الرجْ ُز قَالُوا يَا ُمو َ
َ .11
َم َعكَ َبنِي ِإس َْرائِيلَ} (سورة األعراف.)134 :
أجاز الزمخشري وغيره من العلماء أن تكون الباء للقسم في قوله تعالىِ " :ب َما َع ِهدَ ِعندَكَ " والباء متعلقة بفعل القسم
المحذوف ،أي :نقسم بما عهد لئن كشفت عنّا الرجز لنؤمنن(الزمخشري)2/497 :1998 ،؛ (تفسير الطبري270 ،هـ:
)12/562؛ (ابن كثير ،د.ت)6/350 :؛ (الباقولي ،)2/462 :1995 ،وأجاز اآللوسي هذا النوع من القسم الذي يحتاج إلى
جواب ،أن يكون من القسم االستعطافي كما يقال :باهلل افعل كذا(االلوسي ،د.ت .)9/36 :
ق بَ ْعدَ َما تَ َبيَّنَ كَأ َ َّن َما
ق َوإِ َّن فَ ِريقًا ِ ّمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ لَك ِ
َار ُهونَ * يُ َجا ِدلُونَكَ فِي ْال َح ّ ِ
َ { .12ك َما أ َ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن بَ ْيتِكَ بِ ْال َح ّ ِ
ت َو ُه ْم يَن ُ
ظ ُرونَ } (سورة األنفال.)6-5 :
ساقُونَ إلى ْال َم ْو ِ
يُ َ
َ
َك َما أ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن بَ ْيتِكَ " ،أشار أبو عبيدة إلى أن الكاف بمعنى واو القسم و(ما) موصولة
في قوله تعالى":
ْ
ُ
ق" (ابن
واقعة على العا ِلم ،وهو هللا تعالى ،كقولك :والذي اخرجك ربك ،وجواب القَ َ
سم هو قوله تعالى" :يُ َجا ِدلونَكَ فِي ال َح ّ ِ
المثنى1381 ،هـ)241-1/240 :؛ (األندلسي)4/456 :1993 ،؛ (الطبري270 ،هـ.)13/393:
صيبَ َّن الَّذِينَ َ
َ
صةً ۖ َوا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
ب} (سورة األنفال .)25 :ذك ََر
َّللاَ َ
ظلَ ُموا ِمن ُك ْم خَا َّ
شدِيدُ ْال ِعقَا ِ
{واتَّقُوا فِتْنَةً َّال ت ُ ِ
َ .13
َّ
ُ
صيبَ َّن" هو جواب لقسم محذوف ،و(ال) نافية ،و ُ
شبّهَ النفي بالموجب فدخلت النون ،كما
بعض العلماء أن قوله تعالى":ال ت ِ
َ
َّ
ّ
سميّة صفة (ابن عطية)2/515 :1993 ،؛ (أبو حيان:1993 ،
لتضربن ،والتقدير :وهللا ال
د َخلَت في:
تصيبن ،والجملة الق َ
ّ
لتصيبن ،فبطلت الالم فصارت( :ال) فتكون بذلك
)4/478؛ (الحلبي .)3/412 :1994 ،وقيل إ ّن الجملة موجبة ،واألصل:
جواب القسم(الزمخشري)2/572 :1998 ،؛ (األندلسي)4/478 :1993 ،؛ (البيضاوي1418 ،هـ.)2/15 :
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{وأَذَ ٌ
اس يَ ْو َم ْال َح ّجِ ْاأل َ ْكبَ ِر أ َ َّن َّ
ان ِ ّمنَ َّ
سولُهُ ۚ َفإِن تُ ْبت ُ ْم َف ُه َو َخي ٌْر
َّللاَ بَ ِري ٌء ِ ّمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ ۙ َو َر ُ
َّللاِ َو َر ُ
سو ِل ِه إلى النَّ ِ
َ .14
َّللاِ ۗ َوبَ ّ
لَّ ُك ْم ۖ َو ِإن ت ََولَّ ْيت ُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم َغي ُْر ُم ْع ِج ِزي َّ
ب أَ ِل ٍيم} (سورة التوبة .)3 :في قراءة شاذة رويت عن
ش ِِر الَّذِينَ َكفَ ُروا ِب َعذَا ٍ
ئ (وسول ِه) بالجر( ،الكرماني)209 :2001 ،؛ (الخطيب.)3/344 ،2002 ،
الحسن قُ ِر َ
و َح َملَه العكبري والمنتجب على القسم ،وحذف الجواب لفهم المعنى ،والتقدير :ورسو ِله َّ
إن األمر كذلك (األنباري،
)2/635 :1980؛ (العبكري)1/607 :1996 ،؛ (الهمذاني ،)2/445 :1991 ،وأشار العكبري على وج ٍه ممنوع في اآلية،
بأن يكون عطفا ً على (المشركين)؛ ألنّه يؤدي إلى الكفر(األنباري ،)2/635 :1980 ،وذكر ابن عطية قراءة الجر على وجه
اللحن؛ وذلك بذكر قصة أبي األسود في وضع النحو(ابن عطية .)3/7 :1993 ،وقال السمين الحلبي عن قراءة الجر" :وهذه
القراءة تبعد صحتها عن الحسن لإليهام" (الحلبي.)3/442 :1994 ،
اَّللِ لَ ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم َو َّ
{ .15يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
سولُهُ أ َ َحق أَن ي ُْرضُوهُ إِن كَانُوا ُمؤْ ِمنِينَ } (سورة التوبة .)62 :جعل
َّللاُ َو َر ُ
َ
ض َّن ُك ْم (األخفش،
االخفش وبعض النحويين قوله تعالىِ " :لي ُْرضُو ُك ْم" جواب قسم محذوف ،والتقدير :يحلفون باهلل لكم لي ُْر ُ
)1/362 :1990؛ (الزجاج.)2/458 :1994 ،
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ب ل ُه ْم ِليَجْ ِزيَ ُه ُم َّ
سنَ َما كَانُوا يَ ْع َملونَ } (سورة
يرة ً َو َال يَقطعُونَ َوا ِديًا إِال ُكتِ َ
َّللاُ أحْ َ
يرة ً َو َال َك ِب َ
ص ِغ َ
{و َال يُن ِفقُونَ نَفَقَةً َ
َ .16
ً
التوبةَ .)121 :ح َمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :ليَجْ ِزيَ ُه ُم"على أنّه جواب القسم ،والالم للقسم و ُحذِفت منه تخفيفا ،واألصل:
ليجزيَنّهم ،فحذفوا النون وكسروا الالم بعد أن كانت مفتوحة ،فأُشبِ َهت في اللفظ الم (كي) فنصبوا بها (األنباري1319( ،هـ:
)1/700؛ (الزركشي ،د.ت.)4/348 :
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ض َوألغ ِويَن ُه ْم أجْ َمعِينَ } (سورة الحجر .)39 :رأى أبو عبيدة
{ .17قَا َل َربّ ِ بِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي ألزَ ِّين ََّن ل ُه ْم فِي األ ْر ِ
ي وقضائك (ابن مثنى)1/351 :1981 ،؛
واألخفش أن يكون قوله تعالىِ " :ب َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي" قسما ً على تقدير :بقدرتك عل ّ
(األخفش .)2/412 :1990 ،وأجازه الزمخشري (الزمخشري.)3/406 :1998 ،
َٰ
َ
ْ
َ
ضيًّا} (سورة مريم .)21 :في
ي َهيِّ ٌن ۖ َو ِلنَجْ عَلَهُ آيَةً ِلّلنَّ ِ
اس َو َرحْ َمةً ِ ّمنَّا ۚ َوكانَ أ ْم ًرا َّمق ِ
{ .18قَا َل َكذَ ِل ِك قَا َل َرب ِك ه َُو َعلَ َّ
وج ٍه أشار إليه أبو حاتم السجستانيّ ،
ان قوله تعالىَ " :و ِلنَجْ عَلَهُ" قسما ً (األنباري1319 ،هـ)762 :؛ (النحاس1423 ،هـ:
.)315
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ضيًّا} (سورة مريم .)71 :ذكر بعض العلماء في قوله تعالى:
َ { .19وإِن ِ ّمنك ْم إِال َو ِاردهَا ۚ كانَ َعل َٰى َربِّكَ َحت ًما َّمق ِ
"و ِإن ِّمن ُك ْم ِإ َّال َو ِاردُهَا" َّ
أن الواو للقَسم ،والجملة جواب القسم ،وهو ما اختاره الثعلبي (الثعلبي1422 ،هـ،)225-6/224 :
َ
وغيره (ابن عطية)4/27 :1993 ،؛ (الزركشي ،د.ت)3/43 :؛ (القرطبي.)13/491 :2006 ،
عةَ آ ِت َيةٌ أَكَاد ُ أ ُ ْخ ِفي َها ِلتُجْ زَ َٰى ُكل نَ ْف ٍس ِب َما ت َ ْس َع َٰى}(.سورة طه .)15 :و ّجه أبو حاتم السجستاني بأن تكون
ِ { .20إ َّن السَّا َ
سم (األنباري1319 ،هـ)767 :؛ (الباقولي.)2/819 :1995 ،
الالم في قوله تعالىِ " :لتُجْ زَ َٰى" للقَ َ
ت َوالَّذِي فَ َ
ضي َٰ َه ِذ ِه ْال َح َياةَ الد ْن َيا}
{ .21قَالُوا لَن نؤْ ثِ َركَ َعلَ َٰى َما َجا َءنَا ِمنَ ْال َب ِيّنَا ِ
ض َما أَنتَ قَ ٍ
ط َرنَا ۖ فَا ْق ِ
اض ۖ ِإنَّ َما ت َ ْق ِ
"والَّذِي فَ َ
(سورة طه .)72 :أجازَ
ط َرنَا" للقَسم ،و(الذي) في محل جر بها،
ّ
الفراء وغيره أن تكون الواو في قوله تعالىَ :
وجواب القسم محذوف لداللة ما تقدّم عليه ،والتقدير :لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وهللا (الفراء)2/187 :1995 ،؛
(الزجاج)3/368 :1994 ،؛ (األنباري)149-2/148 :1980 ،؛ (ابن عطية)4/53 :1993 ،؛ (الحلبي.)5/1994:41 ،
ض ِل ِه ۗ َو َّ
ِ { .22ليَجْ ِزيَ ُه ُم َّ
ب} (سورة النور .)38 :رأى
سنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزيدَهُم ِ ّمن فَ ْ
سا ٍ
َّللاُ يَ ْر ُز ُق َمن يَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح َ
َّللاُ أَحْ َ
أبو حاتم السجستاني ّ
أن قوله تعالىِ " :ليَجْ ِزيَ ُه ُم" قسم ،والتقدير :ليجزينّهم هللا أحسن ما عملوا وليزيدنّهم من فضله (األنباري،
1319هـ)799 :؛ (الباقولي.)2/953 :1995 ،
َٰ
ْ
ْ
احدَة ً ۚ َكذَلِكَ ِلنُثَ ِّبتَ ِب ِه فُ َؤادَكَ ۖ َو َرتَّلنَاهُ ت َْرتِ ً
يال} (سورة الفرقان:
{وقَا َل الَّذِينَ َكفَ ُروا لَ ْو َال نُ ِ ّز َل َعلَ ْي ِه القُ ْرآنُ ُج ْملَةً َو ِ
َ .23
َّ
لنثبتن ،ف ُح ِذفَت النون وكسرت
 .)32حمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :لنُثَ ِبّتَ " على القسم ،والالم واقعة في الجواب والتقدير :وهللا
الالم (األندلسي)6/455 :1993 ،؛ (األلوسي ،د.ت ،)19/15 :وأجازه االنباري (األنباري ،)2/204 :1980 ،وع ُِزي
للفراء(الباقولي)2/971 :1995 ،؛ (األنباري ،)2/204 :1980 ،وما أشار إليه في معاني القرآن ال يدل عليه (الفراء،
.)2/268 :1995
ْ
ّ
َ
َ
ي فَلَ ْن أ ُكونَ َ
يرا ِلل ُمجْ ِر ِمينَ } (سورة القصص.)17 :
ظ ِه ً
{ .24قَا َل َربّ ِ بِ َما أ ْنعَ ْمتَ َعلَ َّ
ُ
َ
ي من المغفرة.
أجاز بعض العلماء أن تكون الباء للقسم في قوله تعالى" :بِ َما أ ْن َع ْمتَ " ،والتقدير :أقسم بما أنعمت به عل ّ
َّ
ألتوبن .ويفسّره" :فَلَ ْن أ َ ُكونَ " وهو ما اختاره الطبري (الطبري310 ،هـ ،)19/542 :وأبو
والجواب محذوف ،والتقدير:
حيان (األندلسي  ،)7/105 :1993،وأجازه الزمخشري (الزمخشري1420 ،هـ ،)5/488 :والسمين الحلبي (الحلبي،
.)5/335 :1994
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س ْل َ
سنَ ُ
صلُونَ إِلَ ْي ُك َما ۚ بِآيَاتِنَا أَنت ُ َما َو َم ِن اتَّبَ َع ُك َما ْالغَا ِلبُونَ } (سورة
شد َع ُ
ضدَكَ بِأ َ ِخيكَ َونَجْ َع ُل لَ ُك َما ُ
طانًا فَ َال يَ ِ
{ .25قَا َل َ
القصص.)35 :
أجاز الزمخشري أن تكون الباء للقسم في قوله تعالى":بِآيَاتِنَا" و(آيات) مقسم به ،و(ال يصلون) جواب مقدّم على
سم (الزمخشري)4/502 :1998 ،؛ (الهمذاني)3/717 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/863 :؛
سم ،أو هو من لغو القَ َ
القَ َ
(البيضاوي1418 ،هـ .)3/14 :وفسّر أبو حيان (لغو القسم) بأن يكون جوابه محذوف د َّل عليه المتقدّم ،والتقدير :بآياتنا
َّ
لتغلبن (األندلسي .)7/113 :1993 ،وفسّره اآللوسي بأنه القسم الذي يتوسط الكالم ويقحم فيه لمجرد التأكيد ،فال يحتاج إلى
ً
جواب أصال (األلوسي ،د.ت.)20/78 :
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اَّللِ ۖ إِ َّن ال ّ
ي ال تش ِر ْك بِ َّ
ش ِْركَ لظل ٌم َع ِظي ٌم}(سورة لقمان.)13 :
{وإِذْ قَا َل لُ ْق َمانُ ِال ْبنِ ِه َوه َُو يَ ِعظهُ َيا بُنَ َّ
َ .26
ُ
ُ
ْ
َ
ي ال تشرك ،ثم ابتدأ فقال:
من العلماء من حمل قوله تعالى":ال تش ِر ْك بِ َّ ِ
اَّلل" على القسم ،فالباء للقسم والتقدير :يا بن َّ
باهلل ال تُشرك (الزركشي ،د.ت)44-3/43 :؛ (البيضاوي 1418،هـ .)3/62 :واختلفوا في جواب القسم على قولين :األول:
الجواب محذوف ،تقديره :ال تشرك؛ لداللة األولى عليها (الزركشي ،د.ت .)44-3/43 :الثاني :الجواب هو قوله تعالى" :إِ َّن
ش ِْركَ لَ ُ
ال ّ
ظ ْل ٌم َع ِظي ٌم" على أنّه من تمام كالم لقمان ،ويؤيده حديث عبدهللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أنّه قال :الَّذِينَ آ َمنُوا َولَ ْم
َٰ
سوا إِي َمانَ ُهم بِ ُ
ظ ْل ٍم أُولَئِكَ لَ ُه ُم ْاأل َ ْمنُ َوهُم م ْهتَد ُونَ (سورة األنعامّ )82 :
شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
يَ ْلبِ ُ
وسلم ،وقالوا :أيّنا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس هو كما تظنون ،إنما هو كما قال لقمان البنه":يَا
اَّلل" (القشيري)66 :1998 ،؛(ابن كثير ،د.ت.)4/312 :
ي َال ت ُ ْش ِر ْك بِ َّ ِ
بُنَ َّ
{ .27قَا َل فَ ْال َحق َو ْال َح َّق أَقُولُ} (سورة القصص.)84 :
في قراءة نصب (الحق) (الفارسي)557 :1999 ،؛ (األزهري)2/591 :1991 ،؛ (الدمياطي)479 :1998 ،
ُو ِ ّج ْ
ق ،وجواب القسم قوله:
هت أن يكون منصوبا ً على القَ َ
سم بحذف حرف الجر كما يُقال :هللاَ الفعلن ،والتقدير :قال فبالح ّ ِ
َّ
سم وجوابه ،وأفاد التأكيد .أجازه ابن عطية (ابن عطية:1993 ،
"و ْال َح َّق أَقُولُ" وقع اعتراضا ً بين القَ َ
(ألمَلن) ،وقوله تعالىَ :
 )4/516والمنتجب (الهمذاني )4/180 :1991 ،والسمين الحلبي (الحلبي .)5/1994:546 ،وعزاه مكي للفراء (القيسي،
.)2/629 :1987
سم ،والحرف محذوف ،وهو
وفي قراءة شاذة قُرئت بجر (الحق) األول والثاني(ابن خالويه )131 :2007 ،على القَ َ
وسوغه كثرة االستعمال .أجازه الفراء ( )2/413 :1995وغيره (ابن عطية:1993 ،
كقولنا :هللاِ ألفعلن،
ّ
)4/516؛(األندلسي.)7/33 :1993 ،
ان فَت َ ْكفُ ُرونَ } (سورة غافر.)10 :
ِ { .28إ َّن الَّذِينَ َكفَ ُروا يُنَادَ ْونَ لَ َم ْقتُ َّ ِ
اإلي َم ِ
َّللا أ َ ْكبَ ُر ِمن َّم ْقتِ ُك ْم أَنفُ َس ُك ْم ِإ ْذ تُدْ َع ْونَ إلى ْ ِ
رأى ابن عطية ّ
أن الالم للقسم في قوله تعالىَ " :ل َم ْقتُ " ،وأجازه أبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل واآللوسي
(األندلسي)7/343 :1993 ،؛ (الحلبي)6/1994:32 ،؛ (الدمشقي1419 ،هـ)17/19 :؛ (اآللوسي ،د.ت ،)24/50 :واختاره
ابن عاشور(بن عاشور.)24/95 :1994 ،
ص َر بَ ْعدَ ُ
س ِبي ٍل} (سورة الشورى.)41 :
ظ ْل ِم ِه فَأُو َٰلَئِكَ َما َعلَ ْي ِهم ِ ّمن َ
{ولَ َم ِن انت َ َ
َ .29
ص َر"(ابن عطية ،)5/40 :1993 ،وأجازه ابن عاشور
"ولَ َم ِن انتَ َ
رأى ابن عطية أن الالم للقسم في قوله تعالىَ :
واآللوسي (بن عاشور)25/118 :1994 ،؛ (اآللوسي ،د.ت.)25/48 :
َٰ
ور} (سورة الشورى.)43 :
َ { .30ولَ َمن َ
صبَ َر َو َغفَ َر إِ َّن ذَلِكَ لَ ِم ْن َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
رأى الطبري ّ
سم المحذوف ،و(من) شرطية ،وجواب القسم
صبَ َر" هي الموطئة للقَ َ
"ولَ َمن َ
أن الالم في قوله تعالىَ :
"إِ َّن َٰذَلِكَ " (الطبري270 ،هـ ،)21/552 :وأجازه ابن عطية (ابن عطية )5/41 :1993 ،وأبو حيان (األندلسي:1993 ،
.)7/500
َٰ
َّ
{وقِي ِل ِه يَا َربّ ِ إِ َّن َه َ
ؤُال ِء قَ ْو ٌم ال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة الزخرف.))88 :
َ .31
"وقِي ِل ِه" على القسم من وجهين :األول :أن تكون الواو للقسم والجواب محذوف والتقدير :لينصرن
ُحمل قوله تعالىَ :
ُ
ْ
(األندلسي .)8/30 :1993 ،والثانيّ :
سم ،وحرف القسم محذوف والتقدير :وأقسِم ب ِقيْله ،أو وقيله يا رب
أن الواو ليست للقَ َ
َٰ
َّ
سمي ،والجواب مذكور ،وهو قوله تعالى" :إِ َّن َهؤ َُال ِء قَ ْو ٌم ال يُؤْ ِمنُونَ " وهو ما رآه الزمخشري (الزمخشري:1998 ،
قَ َ
 ،)461-5/460وأجازه السمين الحلبي(الحلبي.)6/109 :1994 ،
{وقِي ِل ِه يَا َربّ ِ إِ َّن َٰ َه َ
ؤُال ِء قَ ْو ٌم َّال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة الزخرف.)88 :
َ .32
َ
سم
"وقِي ِل ِه" بالنصب (ابن زنجلة)655 :1997 ،؛ (الفارسيَ ،)589 :1999 ،ح َملها الزمخشري على الق َ
في قراءةَ :
وحرفه محذوف (الزمخشري.)5/461 :1998 ،
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ص َرا ً
ِ { .33إنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَتْ ًحا م ِبينًا * ِلّيَ ْغ ِف َر لَكَ َّ
طا م ْستَ ِقي ًما}
َّللاُ َما تَقَد ََّم ِمن ذَن ِبكَ َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَيْكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
(سورة الفتح .)2-1 :
َّ
ليغفرن لك هللاُ ،ح ِذفَت النون ف ُكس َِرت الالم،
حمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :لّيَ ْغ ِف َر" على أنّه جواب قسم ،والتقدير:
وعملت النصب مثل (كي) (األنباري1319 ،هـ)900 :؛ (الثعلبي1422 ،هـ)9/42 :؛ (الزركشي ،د.ت)4/348 :؛
(اآللوسي ،د.ت )26/90 :وأجازه الباقولي (الباقولي.)2/1250-1/252 :1995 ،
َّ
ُ
سا ٌء
ْي َم ْع ُكوفًا أَن يَ ْبل َغ َم ِحلهُ ۚ َولَ ْو َال ِر َجا ٌل مؤْ ِمنُونَ َونِ َ
ُ { .34ه ُم الَّذِينَ َكفَ ُروا َو َ
صدو ُك ْم َع ِن ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام َو ْال َهد َ
مؤْ ِمنَاتٌ لَّ ْم تَ ْعلَ ُمو ُه ْم أَن ت َ َ
صيبَ ُكم ِ ّم ْن ُهم َّمعَ َّرة ٌ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم ۖ ِلّيُد ِْخ َل َّ
َّللاُ فِي َرحْ َمتِ ِه َمن يَشَا ُء ۚ لَ ْو تَزَ يَّلُوا لَعَذَّ ْبنَا الَّذِينَ َكفَ ُروا
طئُو ُه ْم َفت ُ ِ
ِم ْن ُه ْم َعذَابًا أ َ ِلي ًما} (سورة الفتح.)25 :
عدّ أبو حاتم قوله تعالىِ " :لّيُد ِْخلَ" قسماً ،قال أبو جعفر النّحاس" :والتمام عند أبي حاتمَّ " :معَ َّرة ٌ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم" ،وخطئ
أيضا ً في هذا؛ َّ
ير الفعل قبلها يتعلّق به .قال أبو جعفر :وفي المعنى لطف فلذلك
ألن بعده الم (كي) ،فجعلها الم قَ َ
سم لَ َّما لم َ
أشكل"(النحاس1423 ،هـ.)488 :
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
َ
ام إِن شَا َء َّ
صدَقَ َّ
ص ِرينَ َال
َّللاُ َر ُ
َّللاُ ِآمنِينَ ُم َح ِلقِينَ ُر ُءو َس ُك ْم َو ُمقَ ِ ّ
{ .35لَّقَدْ َ
سولَهُ الرؤْ يَا بِال َح ّ ِ
ق ۖ لتَدْ ُخل َّن ال َمس ِْجدَ ال َح َر َ
ُون َٰذَلِكَ فَتْ ًحا قَ ِريبًا} (سورة الفتح .)27 :
تَخَافُونَ ۖ فَعَ ِل َم َما لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا فَ َجعَ َل ِمن د ِ
أجاز الزمخشري(الزمخشري )5/549 :1998 ،وغيره (الهمذاني)5/330 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/1130 :؛
ق" قسماً ،وال تعلق له بالفعل
(البيضاوي1418 ،هـ)3/300 :؛ (الحلبي .)6/160 :1994 ،بأن يكون قوله تعالى" :بِ ْال َح ّ ِ
َّ
صدَقَ " وجوابه" :لَتَدْ ُخلُ َّن" ،و(الحق) ال ُمقسم به إ ّما أن يكون هللا تعالى؛ ّ
سما ً بالحق
ألن
(الحق) من أسمائه ،وأ ّما أن يكون قَ َ
" َ
الذي هو نقيض الباطل(الزمخشري)5/549 :1998 ،؛ (الهمذاني)5/530 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/1130 :؛
(البيضاوي1418 ،هـ.)3/300 :
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ّ
ق ۚ ذ لِكَ يَ ۡو ُم ٱلخ ُروجِ} (سورة ق.)42 :
{ .36يَ ۡو َم يَ ۡس َمعُونَ ٱل َّ
ص ۡي َحة بِٱل َح ِ
ق" على القسم ،أي :يسمعون الصيحة أقسم باهلل (الرازي1420 ،هـ:
من العلماء من حمل قوله تعالى" :بِ ۡٱل َح ّ ِ
)28/189؛ (الدمشقي1419 ،هـ)18/52 :؛ (اآللوسي ،د.ت.)26/194 :
ْ
ْ
ْ
ب َّم ْس ُ
ْ
ُ
ق َّمن ُ
ور * ِإ َّن
ج
س
م
ل
ا
ر
ب
ال
و
*
وع
ف
ر
م
ال
ف
ق
س
ال
و
*
ور
م
ع
ور * َو ْال َب ْي ِ
ور * َو ِكت َا ٍ
ش ٍ
ط ٍ
ور * ِفي َر ّ ٍ
َ َّ ِ َ ْ ِ َ َحْ ِ َ ْ ُ ِ
ت ْال َم ْ ُ ِ
َ .37والط ِ
اب َر ِّبكَ لَ َوا ِق ٌع} (سورة الطور.)7-1 :
َعذَ َ
اختلف العلماء في الواوات التالية لواو القسم األولى على قولين :األولَ :عدَّ الواوات كلها للقَسم ،واستدل له بأن القسم
من شأنه أن يكرر ،لذلك كثيرا ً ما يعاد المقسم به ،والعطف يكون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به .وهذا ما اختاره ابن
عاشور (ابن عاشور .)27/40 :1994 ،الثاني :أن تكون الواو األولى وحدها للقسم ،والواوات بعدها للعطف على القسم،
ى فقط .وهو اختيار الجمهور (األندلسي)8/144 :1993 ،؛ (سيبويه)3/501 :1988 ،؛ (المبرد ،د.ت:
فهي تفيد القَ َ
سم معن ً
( ،)337-2/336الزجاج)5/61 :1994 ،؛ (النحاس)4/253 :1423 ،؛ (الواحدي1430 ،هـ)20/481 :؛ (األنباري،
)2/394 :1980؛ (الزمخشري1420 ،هـ)362 :؛ (الهمذاني)4/369 :1991 ،؛ (اآللوسي ،د.ت)27/29 :؛ (الحلبي،
.)6/195 :1994
ون} (سورة الطور.)29 :
{ .38فَذَ ِ ّك ْر فَ َما أَنتَ ِب ِن ْع َم ِ
ت َر ِبّكَ ِبكَاه ٍِن َو َال َمجْ نُ ٍ
ت َر ِبّكَ " على القسم ،وجوابه محذوف د ّل عليه المذكور ،والتقدير :ونعم ِة ربك
حمل بعض العلماء قوله تعالىِ " :بنِ ْع َم ِ
ما أنت بكاهن (الحلبي)6/200 :1994 ،؛ (األندلسي.)8/148 :1993 ،
ون(سورة القلم.)2 :
َ .39ما أَنتَ ِبنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ ِب َمجْ نُ ٍ
اختار أبو حيان بأن يحمل قوله تعالىِ " :بنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ " على القسم وهو معترض بين المبتدأ والخبر؛ للتوكيد والمبالغة
في انتفاء الوصف بالجنون عن النبي -صلى هللا عليه وسلم( -األندلسي)8/302 :1993 ،؛ (اآللوسي ،د.ت.)25 -29/24 :
وأجازه الماوردي(الماوردي ،د.ت )6/61 :والقرطبي(القرطبي.)21/140 :2006 ،
ْ
ب َال ِإ َٰلَهَ ِإ َّال ه َُو فَات َّ ِخذهُ َو ِك ً
{واذْ ُك ِر اس َْم َربِّكَ َوتَبَت َّ ْل ِإلَ ْي ِه ت َ ْبتِ ً
يال} (سورة المزمل-8 :
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
يال * َّرب ْال َم ْش ِر ِ
َ .40
.)9
ب) بالجر (الفارسي)658 :1999 ،؛ (ابن زنجلة،
أحد األوجه اإلعرابية التي أشار إليها العلماء في قراءة (ر ّ ِ
َٰ
َّ
َ
 .)731 :1997هو قسم ،وأُضمر حرفه ،كقولنا :هللا ألفعلن ،والجواب هو قوله تعالىَ " :ال إِلهَ إِال ه َُو " .أجاز ذلك المنتجب
(الهمذاني)4/554 :1991 ،؛ (البيضاوي1418 ،هـ )3/461 :وع ُِزي إلى ابن عباس(اآللوسي ،د.ت:
)29/106؛(الزمخشري)245-6/244 :1998 ،؛ (الدمشقي1419 ،هـ )19/467 :ولم يرتض أبو حيان هذه النسبة
(األندلسي.)8/355 :1993 ،
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{ .41إِذَا ال َّ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت} (سورة التكوير.)1 :
ش ْم ُ
وردَ عن الحسن -رضي هللا عنه -أن قوله تعالى" :إِذَا ال َّ
ت" قسم ،وجوابه هو قوله تعالىَ " :ع ِل َم ْ
س ُك ّ ِو َر ْ
س
ت نَ ْف ٌ
ش ْم ُ
ض َر ْ
عمرو (الماوردي ،د.ت)6/215 :؛ (القرطبي.)22/107 :2006 ،
نفر
َّما أَحْ َ
ٌ
نفر زيد ٌ َ
ت" (التكوير ،)14 :كما يقال :إذا َ
ض َر ْ
وجاء عن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -أ ّنه قرأ ّأول هذه السورة ،فل ّما بل َغ " َع ِل َم ْ
ت" قال:
ت َن ْف ٌ
س َّما أَحْ َ
"لهذا أجري الحديث" (الطبري270 ،هـ)24/251 :؛ (الماوردي ،د.ت)6/215 :؛ (القرطبي.)22/107 :2006 ،
سم (ابن عاشور ،)30/150 :1994 ،وقد يكون التبس عليه برأيي
وفسّر ابن عاشور كالمه بأ ّنه يريد جواب ال َق َ
نص الماوردي ،قال" :قال عمر بن الخطاب :لهذا جرى الحديث ،وقال الحسن" :إِذاَ
الحسن ،فإنّه وردَ بعده مباشرة في َّ
َ
ْ
ال َّ
ض َر ْ
ت" قس ٌم وقع على قولهَ " :ع ِل َم ْ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت" (الماوردي ،د.ت.)6/15)6/2221 :
ت نَف ٌ
س َّما أحْ َ
ش ْم ُ
س َما ُء انفَ َ
ط َر ْ
ت"،
سم في موضوعين آخرين ،األول :قوله تعالى" :إِذَا ال َّ
ووردَ عن الحسن -رضي هللا عنه -القول بالق َ
ت َوأ َ َّخ َر ْ
س َّما قَدَّ َم ْ
س ٌم وجوابهَ " :ع ِل َم ْ
ت" نَقَلَه وضعّفه الماوردي(الماوردي ،د.ت ،)6/221 :والقرطبي(القرطبي،
ت نَ ْف ٌ
فهو قَ َ
.)22/121 :2006
شقَّ ْ
سم عند ال َحسن ،وضعّف قوله (القرطبي،
س َما ُء ا ْن َ
والموضوع الثاني" :إِذَا ال َّ
ت" إذ أشار القرطبي إلى أنّها قَ َ
.)22/161 :2006
يم} (سورة التكاثر .)6-5 :
{ .42ك ََّال لَ ْو ت َ ْعلَ ُمونَ ِع ْل َم ْاليَ ِق ِ
ين * لَت ََر ُو َّن ْال َج ِح َ
ين"َّ ،
أن (علم) منصوب على حذف واو القسم ،وأصله:
أحد األوجه التي ذكرها العلماء في قوله تعالىِ " :ع ْل َم ْاليَ ِق ِ
وعلم اليقين ،ول ّما ُح ِذفَ ْ
ت الواو نصب ما بعدها ،وهو مثل :وهللا ألذهبن ،فإذا حذفت الواو قيل :هللاَ ألذهبن ،وهذا الوجه عزاه
ابن خالويه لَلخفش (إعراب ثالثين سورة من القرآن.)168 :1985 ،
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المبحث الثاني :أسباب القول بالقسم.
سم باختياره دون غيره
عند النظر في مواضع القسم المدروسة في هذا البحث ،يتبيّن وجود أسباب دفعت القائل بالقَ َ
من األوجه المحتملة في اآلية ،وأهم هذه األسباب:
 .1العطف على القَسم الصريح:
س ٌم أيضاً ،و َ
ظ َهر في موضعين :األول :في قوله
جاء في بعض اآليات قَس ٌم صريح ،وعطف عليه ما قد يُفهم منه أنّه قَ َ
سم (ينظر الموضع
ضيًّا}؛ إذ حمل بعض العلماء هذه اآلية على القَ َ
تعالىَ { :و ِإن ِ ّمن ُك ْم ِإ َّال َو ِاردُهَا ۚ َكانَ َعلَ َٰى َربِّكَ َحتْ ًما َّم ْق ِ
ْ
ْ
ُ
ق َم ْن ُ
ف
ور * َوالبَ ْي ِ
ور * َوال َّ
س ْق ِ
ور * َو ِكت َا ٍ
ش ٍ
ب َم ْسط ٍ
ور * فِي َر ّ ٍ
ت ال َم ْع ُم ِ
الحادي والعشرين) .والثاني :في قوله تعالىَ :والط ِ
سما ً (ينظر الموضع التاسع والثالثين).
ور ،أُعربَت المعطوفات في اآليات من ( )6-2قَ َ
ْال َم ْرفُوعِ * َو ْالبَحْ ِر ْال َم ْس ُج ِ
 .2خفاء اإلعراب وعدم إمكان القَ ْ
طع بالداللة :وذلك يفتح على المفسّر وال ُمعرب باب االجتهاد في التفسير
"ويَ ْستَ ْفتُونَكَ فِي
واإلعراب ،كأن تكون الكلمة مبنيّة وال يتضح موقعها اإلعرابي لخفاء العالمة ،ومثال ذلك في قوله تعالىَ :
اء ۖ قُ ِل َّ
"و َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم" عشرة أوجه ،منها أن تكون الواو للقسم،
س ِ
النِّ َ
َّللاُ يُ ْفتِي ُك ْم ِفي ِه َّن َو َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم" فورد في إعرابَ :
ّ
فيهن وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب .والقسم بمعنى التعظيم ،وتعدد
و(ما) في محل جر مقسم ب ِه ،بمعنى :قل هللا يفتيكم
َ
ثانَ " ،ك َما أ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن
األوجه اإلعرابية في اآلية يعود إلى خفاء االعراب فيها(ينظر الموضع الخامس) .وفي موضع ٍ
ق" .وردَ في إعراب هذه اآلية عشرون وجهاً ،منها توجيه أبي عبيدة ّ
بأن الكاف بمعنى واو القسم ،و(ما) موصولة
بَ ْيتِكَ بِ ْال َح ّ ِ
واقعة على العا ِلم ،وهو هللا تعالى ،كقولك :والذي أخرجك ربكَ (ينظر الموضع الرابع عشر).
فيتضح من المثالين السابقين ّ
أن خفاء اإلعراب وتعدد أوجه اإلعراب ،يدعو إلى القول بالقسم من ضمن ما تحتمله
اآلية من توجيه.
 .3مجيء ما يشبه لفظ القسم في اآلية:
سم ،وهو على صورتين:
وردَ في بعض اآليات ما يشبه لفظ القَ َ
األولى :وفيها تشابه في حروف القسم ولفظ المقسم به ،فتكون اآلية مشتملة على حرف جر فيه داللة على القسم،
السم وردَ عن العرب القسم به ،فنجد من العلماء من َحمل هذه الصورة على
كالباء والواو ،واسم مجرور أ ّما هلل تعالى ،أو
ٍ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
اس َمن يَقول آ َمنا بِاَّللِ َوبِاليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َو َما هُم ِب ُمؤْ ِمنِينَ " (ينظر الموضع األول) .وقوله
"و ِمنَ النَّ ِ
القَسم ،ومن ذلك قوله تعالىَ :
ي َال ت ُ ْش ِر ْك ِب َّ
اَّللِ "(ينظر الموضع الثامن والعشرون) فلفظ (باهلل) غالبا ً ما يرد متعلّقا ً بما سبقه من الفعل وبين ما
تعالىَ " :يا ُبنَ َّ
بمعناه ،ويصح أن يردعه معنى القسم ف ُح ِمل عليه في هاتين اآليتين.
"واتَّقُوا َّ
ام" في قراءة جر (األرحام) على القسم ،حيث
َّللاَ ا َّلذِي ت َ َ
وفي مثا ٍل آخر في قوله تعالىَ :
سا َءلُونَ ِب ِه َو ْاأل َ ْر َح َ
سم (ينظر الموضع الرابع).
حمل بعض العلماء لفظ (واألرحام) على القَ َ
ون" (ينظر الموضع األربعين).
وفي قوله تعالى" :فَذَ ِ ّك ْر فَ َما أَنتَ ِبنِ ْع َم ِ
ت َر ِبّكَ ِبكَاه ٍِن َو َال َمجْ نُ ٍ
ت َر ِبّكَ " يرد جار ومجرورا ً متعلقا ً بالفعل أو ما بمعناه ،وورد القَسم به في هذه اآلية.
لفظ "َّ ِبنِ ْع َم ِ
وال يمكن الجزم مما سبق ّ
بأن كل ما شابه لفظ القسم هو قسم ،كما في قوله تعالىِ " :ب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ " في اآلية" :فَأ َ ْلقَ ْوا
صيَّ ُه ْم َوقَالُوا ِب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ ِإنَّا لَنَحْ نُ ْالغَا ِلبُونَ " (سورة الشعراء  .)44 :إذ اختلف العلماء في لفظ " ِب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ "
ِح َبالَ ُه ْم َو ِع ِ
بين القسم وعدمه ،فتر ّجح في ِه ّ
أن الباء للقسم (األنباري)2/995 :1980 ،؛ (ابن عطية)4/230: 1993 ،؛ (األندلسي،
)7/15 :1993؛ (النسفي ،د.ت)30/80 :؛ (البيضاوي1418 ،هـ.)2/540 :
وقيل بأنّه على جهة التعظيم لفرعون ،إذ كانوا يعبدونه ويتبركون باسمه ،كما يقول القائل إذا ابتدأ عمالً :بسم هللا،
وعلى بركة هللا ،استعانةً وتيمناً(ابن عطية .)4/230 :1993 ،وقيل :الباء للسببيّة ومتعلقة بمحذوف ،أي :تغلب بسبب
ّ
ب فالن (ابن كثير،
عزته(الشوكاني ،د.ت .)4/132 :ولم يحمله ابن كثير على القسم ،وشبهه بقول جهلة العوام :هذا بثوا ِ
د.ت.)10/344 :
الصورة الثانية :التشابه اللفظي بين الم القسم والم االبتداء ،إذ و ّجه بعض العلماء الالم التي تقع بعدها جملة اسميّة
"ولَ ْو أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَ َمثُوبَةٌ ِ ّم ْن ِعن ِد َّ
َّللاِ َخي ٌْر ۖ لَّ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُمونَ " ،و ّجه ابن عطية بأن تكون
بأنها للقسم ،كما في قوله تعالىَ :
الالم في "لَ َمثُوبَةٌ" للقسم ،وليست لالبتداء وخالفه الجمهور في ذلك (ينظر الموضع الثاني).
ص َر" رأى ابن عطية ّ
تعرض لتفسير اآلية،
أن الالم للقسم ،ولم يُشير بأ ّنها للقسم م ّمن ّ
"و َل َم ِن انت َ َ
وفي قوله تعالىَ :
والراجح أنّها لالبتداء (ينظر الموضع الحادي والثالثون).
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 .4أن تكون اآلية مشتملة على ما فيه داللة القسم :كما في قوله تعالى" :يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
اَّللِ َل ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم" ذهب األخفش
قسم ،مستدالً بقوله تعالىَ " :يحْ ِلفُونَ " ،والتقدير :ليرضنّكم ،والراجح ّ
إلى القول َّ
أن اإلرضاء هو علة
بأن " ِلي ُْرضُو ُك ْم" جواب ٍ
َّ
ً
"وإِن ِّمن ُك ْم إِال َو ِاردُهَا
الحلف ال المحلوف عليه (ينظر الموضع السابع عشر) .ومثال آخر ،لفظ (حتما) في اآلية الكريمةَ :
ضيًّا" ،أشار إلى ّ
أن معناه :قس ٌم واجبٌ  ،وحملها بعض العلماء على القسم (ينظر الموضع الحادي
َكانَ َعلَ َٰى َربِّكَ َحتْ ًما َّم ْق ِ
والعشرين).
سم وترجيحه على باقي اآلراء ،عدم صحة
 .5ضُعف الوجوه المتعددة في اآلية :فقد يدفع العلماء إلى اختيار القَ َ
َ
َّ
ُ
ْ
"واتَّقُوا َّ
ام" ،قال" :وذهبوا
َّللاَ الذِي ت َ َ
التوجيه في اآلية ،وأشار أبو حيان إلى ذلك عند تفسيره لقوله تعالىَ :
سا َءلونَ بِ ِه َواأل ْر َح َ
إلى تخريج ذلك؛ فرارا ً منَ العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجر"(األندلسي .)3/167 :1993 ،وهي مسألة
خالفية منعها أغلب العلماء ،ولم َّ
سم لتوجيه الجر(ينظر الموضع الرابع ،ومثله في الموضع السادس
يتبق من األوجه إال القَ َ
عشر).
 .6خفاء المعنى وعدم وجود متعلق للفعل:
ّ
ومن ذلك ما أشار إليه أبو جعفر النحاس في اختيار أبي حاتم السجستاني للقسم في قوله تعالىِ " :ليُد ِْخلَ" في اآلية:
سا ٌء مؤْ ِمنَاتٌ لَّ ْم ت َ ْعلَ ُمو ُه ْم أَن ت َ َ
صيبَ ُكم ِّم ْن ُهم َّمعَ َّرة ٌ بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم ِلّيُد ِْخ َل َّ
َّللاُ فِي َرحْ َمتِ ِه َمن
طئُو ُه ْم فَت ُ ِ
"ولَ ْو َال ِر َجا ٌل مؤْ ِمنُونَ َونِ َ
َ
ْ
ّ
ً
ٌ
ُ
َّ
ئ أيضا في هذا؛ الن بعده الم (كي) ،فجعلها
يَشَا ُء" .قال أبو جعفر النحاس" :والتمام عند أبو حاتمَّ " :معَ َّرة بِ َغي ِْر ِعل ٍم" وخ ِط َ
لطف فلذلك أشكل"(النحاس1423 ،هـ)488 :؛ (ينظر
س ٍم لَ َّما لم يَ َر الفعل قبلها يتعلق به ،قال أبو جعفر :وفي المعنى
ٌ
الم قَ َ
الموضع السادس والثالثين).
الخاتمة
بعد عرض مواضع القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم ،وبيان أهم األسباب التي دفعت العلماء على القول
به ،نخلص إلى النتائج اآلتية:
سم على خالف الظاهر وعدّها في أربعة وأربعين موضعاً.
 أحصى البحث المواضع التي ورد فيها القَ َ اختلفت تلك المواضع بين القوة والضعف ،ومن يراجع اآلراء التي قيلت فيها في مصادرها ،يجد َّسم
أن القول بالقَ َ
سم ،وبين را ٍدّ له.
جاء بعضه مخالفا ً للمشهور ،وبعضه كان فيه الخالف قويّا ً بين قائل بالقَ َ
 َّإن صالحية التركيب للقسم هو الداعي األكبر لهذا اإلعراب ،وهو األصل؛ ألن المعرب ال يذكر قوالً إال ولديه
دليل من التركيب والمعنى ما يسنده.
 َّإن عدم إمكان القطع بالداللة المرادة من اآلية وغموضها على المفسر والمعرب ،كان سببا ً في فتح باب االجتهاد
في التفسير واإلعراب والقول بالقسم.
سم.
سم دعت المفسرين إلى حملها على القَ َ
 وردت آيات فيها ما يشبه لفظ ال َق َ -كان الدافع إلى القول بالقسم أحيانا ً هو عدم صحة التوجيه اآلخر في اآلية .أو قد يكون بسبب خفاء المعنى.
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