

مفهوم الجملة االعتراضية

عند أبي حيان في تفسيره البحر المحيط
خالد بن حممد بن عبد اهلل التوجيري
مقدمة:
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من
هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،أما بعد:
فهذا بحث يف مفهوم اجلملة االعرتاضية عند أيب حيان حممد بن يوسف األندليس رمحه اهلل
(ت )547يف تفسريه البحر املحيط ،وقد دفعني إليه أمهية تفسري أيب حيان وتطبيقاته فيه ،وملا كان
االعرتاض من املباحث القليلة عند النحاة ،جيملوهنا أحيانا ويفصلون فيها أحيانا أخرى تفصيال ال يكاد
يغني ،ورأيت أبا حيان أوسع النحاة تطبيقا ونقاشا يف تفسريه ،وهو من هو يف إمامته ،ورأيته يعرف
ً
حماوال الكفف عن مفهوم االعرتاض ،ورأيت
االعرتاض يف تفسريه ويطبق ،ويرد عىل الزخمرشي وغريه
ابن هفام يرد عليه بأنه مل يفهم كالم البيانيني ،أردت مجع أقواله من تفسريه ونظمها يف هذا البحث ،كام يأيت:
أوال:

تعريف االعرتاض لغة واصطالحا.

ثانيا:

رشوط اجلملة االعرتاضية.

ثالثا:

عدد اجلمل االعرتاضية.

رابعا:

دخول الفاء عىل اجلملة االعرتاضية.

خامسا :الفرق بني اجلملة االعرتاضية واحلالية.
سادسا :االعرتاض يف االعرتاض.
سابعا:

ضعف االعرتاض ورجحان غريه عليه.

ثامنا:

أثر التوجيه اإلعرايب يف القول باالعرتاض.

تاسعا:

موضع اجلملة االعرتاضية.

عارشا :مواقع اجلملة االعرتاضية.
وتعرضت فيه لرأي أيب حيان يف عدد من املسائل مع تطبيقات من تفسريه ،وعرضت لرأي من
خالفهم وخالفوه ،ومل أثبت كل األمثلة ،وإن كنت نظرت يف أكثرها إن مل يكن كلها ،واهلدف هو الوصول
إىل مفهوم االعرتاض عند أيب حيان من خالل ما قرره يف تفسريه وما طبقه ،ال يف غريه ،وال عند غريه،
ومل أتعرض قصدً ا لغرض اجلملة االعرتاضية ،وقد يأيت عرضا ألنه مبحث بالغي ،والبحث معني
بام يعنى به النحوي .واهلل أسأل أن يوفقني وجيعل عميل خالصا لوجهه عز وجل.
ً
أول:

واصطالحا:
تعريف العرتاض لغ ًة
ً
جاء يف معجم العني" :واعرتض اليشء ،أي :صار عارضا كاخلفبة املعرتضة يف النهر"(.)1
عارضا ،كاخلفبة املعرتضة يف النهر .ويقال:
ونحوه يف الصحاح" :اعرتض اليشء :صار
ً

اعرتض اليشء دون اليشء ،أي حال دونه"(.)2
ويف مقاييس اللغة" :يقال :اعرتض يف األمر فالن ،إذا أدخل نفسه فيه"(.)3
وهلا يف االصطالح تعريفات متقاربة ،يقول ابن جني (ت " :)293اعلم أن هذا القبيل من هذا
العلم كثري ،قد جاء يف القرآن وفصيح الفعر ومنثور الكالم ،وهو جار عند العرب جمرى التأكيد ،فلذلك
ال يفنع عليهم وال يستنكر عندهم أن يعرتض به بني الفعل وفاعله واملبتدأ وخربه ،وغري ذلك مما ال جيوز
الفصل فيه بغريه إال شاذا أو متأوال"(.)4
وقال ابن الفجري (ت " :)475واجلملة املعرتضة ال يكون هلا موضع من اإلعراب ،ومعنى
قوهلم :معرتضة ،أهنا تقع بني خمرب عنه وخربه ،أو بني فعل وفاعله ،أو بني موصوف وصفته ،أو بني الفعل
ومفعوله .)5("...
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ويقول اجلرجاين (ت " :)013اجلملة املعرتضة هي التي تتوسط بني أجزاء اجلملة املستقلة
لتقرير معنى يتعلق هبا أو بأحد أجزائها مثل :زيد ـ طال عمره ـ قائم"(.)6
وكذلك عرفها أبو حيان ،فقال" :والذي ذكره النحويون أن مجلة االعرتاض هي اجلملة التي
تفيد تقوية بني جزأي موصول وصلة ...،أو بني جزأي إسناد ...،أو بني فعل رشط وجزائه ،أو بني قسم
وجوابه ،أو بني منعوت ونعته ،أو ما أشبه ذلك مما بينهام تالزم ما"( .)7ويفصل هبا بني مرتابطني
كاملوصوف وصفته(.)8
ثان ًيا:

رشوط اجلملة العرتاضية:
ذكر أكثرها أبو حيان يف عبارته السابقة ،وكالمه يف البحر املحيط تطبيق ملا فيها ،وهلا عبارات

أخرى شبيهة ،وغايتها واحدة ،وقد زاد عىل هذه الرشوط ما يقيدها ،وربام كان يف بع

كالمه ما يفيد

خمالفة بعضها ،كام سيأيت إن شاء اهلل.
ولعل رشط التالزم مما حيسن الوقوف عنده ،فهو أبرزها يف تطبيقات أيب حيان ،من ذلك قوله
رادا عىل الزخمرشي (ت  )720يف تفسريه لقوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﮊ(:)9

"وقرأ الكسائي ومجاعة" :وإن اهلل" بكرس اهلمزة عىل االستئناف ،ويؤيده قراءة عبد اهلل ومصحفه" :واهلل
ال يضيع أجر" .وقال الزخمرشي :وعىل أن اجلملة اعرتاض ،وهي قراءة الكسائي ،انتهى .وليست اجلملة
هنا اعرتاضا ،ألهنا مل تدخل بني شيئني أحدمها يتعلق باآلخر ،وإنام جاءت الستئناف أخبار"(.)10
ومنه قوله رادا عىل الزخمرشي يف تفسريه لقوله عز وجل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯼ ﯽ ﯾي ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)11وهذه اجلملة التي هي قوله :ﮋﯨ ﯨ ﯨﮊ ليست من هذا الباب،

ً
مستقال ،وبعدها كالم مستقل ،وهو قوله :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ ،ال يقال :إن بني املفار إليه
ألن قبلها كال ًما
وبني اإلخبار عنه تالزما يصح به أن تكون اجلملة معرتضة ،ألن ما قبلها من كالم بني يعقوب ،حكاه اهلل
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عنهم ،وما بعدها من كالم اهلل تعاىل ،أخرب عنهم بام أخرب تعاىل ،واجلملة االعرتاضية الواقعة بني متالزمني
ال تكون إال من الناطق باملتالزمني ،يؤكد هبا ويقوي ما تضمن كالمه ،فتبني هبذا كله أن قوله :ﮋﯨ ﯨ

ﯨﮊ ليس مجلة اعرتاضية"(.)12
ويالحظ هنا زيادته لرشط التالزم أنه من ناطق واحد ـ وسيأيت يف النامذج ما يظهر منه خالفه ـ
وظاهر كالمه أن ذلك من دالئل عدم التالزم ،وليس رشطا ،فعدم التالزم يعرف بأشياء منها أن يكون
الكالمان من متكلمني خمتلفني ،وخالصة كالمه نفي التالزم ،ولو كان بينهام تالزم يصح أن تكون اجلملة
معرتضة ملا اعرتض عليه بناء عىل ما ذكر ،فظاهر كالمه أن اجلملة املعرتضة قد تكون بني مجلتني بينهام تالزم
ما ،وليس فقط بني جزأي مجلة ،وستأيت أمثلة عىل ذلك إن شاء اهلل .وليتأمل قوله" :تالزما يصح به أن تكون
اجلملة معرتضة" .فليست املفكلة ـ واهلل أعلم ـ يف كوهنام مجلتني مستقلتني ،ولكن يف صحة التالزم.
وقد اعرتض ابن هفام (ت  )531عىل أيب حيان يف رده عىل الزخمرشي فقال" :للبيانيني يف
االعرتاض اصطالحات خمالفة الصطالح النحويني ،والزخمرشي يستعمل بعضها كقوله يف قوله تعاىل:
ﮋﯨ ﯨ ﯨﮊ :جيوز أن يكون حاال من فاعل نعبد أو من مفعوله ،الشتامهلا عىل ضمريهيام ،وأن تكون
معطوفة عىل نعبد ،وأن تكون اعرتاضية مؤكدة ،أي :ومن حالنا أنا خملصون له التوحيد ،ويرد عليه مثل
ذلك من ال يعرف هذا العلم كأيب حيان تومها منه أنه ال اعرتاض إال ما يقوله النحوي وهو االعرتاض بني
شيئني متطالبني"(.)13
وابن هفام مل يذكر التالزم أو التطالب يف تعريفها فقال" :اجلملة الثانية :املعرتضة بني شيئني
إلفادة الكالم تقوية وتسديدا أو حتسينا ،وقد وقعت يف مواضع .)14("...وذكر عند بيانه أنواع اجلملة
املعرتضة ـ يف النوع السابع عرش ـ ما كان منها بني مجلتني مستقلتني(.)15
وكالم ابن هفام يفعر أن البيانيني مجيعا خيتلفون مع أيب حيان ،وليس األمر كام قال رمحه اهلل،
وقد بني القزويني هذه املسألة يف قوله" :ومن الناس من ال يقيد فائدة االعرتاض بام ذكرناه ،بل جيوز أن
-12
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انظر :مغني اللبيب ،ص .714

تكون دفع توهم ما خيالف املقصود ،وهؤالء فرقتان :فرقة ال تفرتط فيه أن يكون واقعا يف أثناء كالم أو
بني كالمني متصلني معنى ،بل جيوز أن يقع يف آخر كالم ال يليه كالم أو يليه كالم غري متصل به معنى،
وهبذا يفعر كالم الزخمرشي يف مواضع من الكشاف ،فاالعرتاض عند هؤالء يفمل التذييل ،ومن
التكميل ما ال حمل له من اإلعراب ،مجلة كان أو أكثر من مجلة ،وفرقة تفرتط فيه ذلك لكن ال تفرتط أن
يكون مجلة أو أكثر من مجلة ،فاالعرتاض عند هؤالء يفمل من التتميم ما كان واقعا يف أحد املوقعني ،ومن
التكميل ما كان واقعا يف أحدمها وال حمل له من اإلعراب ،مجلة كان أو أقل من مجلة أو أكثر"(.)16
وظاهر كالم القزويني أن األصل يف االعرتاض عند البالغيني هو ما ذكره أوال يف حد
االعرتاض ال ما يفهم من كالم الزخمرشي مثال يف بع

مواضع الكشاف ،ونصه يف حده" :أن يؤتى يف

أثناء الكالم أو بني كالمني متصلني معنى بجملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب بنكتة سوى ما ذكر يف
تعريف التكميل"( .)17ويف هذا التعريف اتساع يف قوله" :متصلني معنى" ،وسيأيت يف تطبيق أيب حيان
ما يؤيده.
أيضا ال يكاد خيرج عن تعريف أيب حيان الذي نقله عن النحويني،
وأكثر كالم أئمة البالغة ً
يقول السكاكي" :ومنه االعرتاض ،ويسمى احلفو ،وهو أن تدرج يف الكالم ما يتم املعنى بدونه"(.)18
ويف الطراز" :أما االعرتاض فهو كل كالم أدخل يف غريه أجنبي بحيث لو أسقط مل ختتل فائدة
الكالم"(.)19
وقال ابن األثري" :كل كالم أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي األول عىل حاله ،مثال
ذلك أن تقول :زيد قائم ،فهذا كالم مفيد ،وهو مبتدأ وخرب ،فإذا أدخلنا فيه لفظا مفردا قلنا :زيد واهلل
قائم ،ولو أزلنا القسم منه لبقي عىل حاله ،وإذا أدخلنا يف هذا الكالم لفظا مركبا قلنا :زيد ـ عىل ما به من
املرض ـ قائم ،فأدخلنا بني املبتدأ واخلرب لفظا مركبا ،وهو قولنا :عىل ما به من املرض فهذا هو
االعرتاض ،وهذا حده .واعلم أن اجلائز منه وغري اجلائز إنام يؤخذ من كتب العربية"( .)20فأحال ابن
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القزويني ،اإليضاح يف علوم البالغة ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،2ج  ،2ص .335

-17

انظر :املصدر السابق ،ج  ،2ص .314
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األثري عىل كتب العربية وكالم النحاة.
فيظهر أن املسألة ليست خالفا بني النحويني والبالغيني ،وإنام اجتهادات من بعضهم
وإضافات .بل إن ما مثل به ابن هفام للجملة املعرتضة بني مجلتني ،وما مثل به القزويني ملا كان بني
كالمني متصلني معنى ،ذكره أبو حيان ،وهذه نصوصهم:
قال ابن هفام" :بني مجلتني مستقلتني نحو :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﮊ( ،)21فإن ﮋﯡ ﯢ ﯣﮊ تفسري لقوله تعاىل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ أي :إن املأتى الذي أمركم اهلل به هو مكان
احلرث وداللة عىل أن الغرض األصيل يف اإلتيان طلب النسل ال حم

الفهوة"(.)22

وقال القزويني" :ومما جاء بني كالمني متصلني معنى قوله :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ ،فإن قوله :ﮋﯡ ﯢ ﯣﮊ بيان لقوله :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ ،يعني :أن املأتى الذي
أمركم به هو مكان احلرث ،داللة عىل أن الغرض األصيل يف اإلتيان هو طلب النسل ال قضاء الفهوة ،فال
تأتوهن إال من حيث يتأتى فيه هذا الغرض"(.)23
وقال أبو حيان" :ومناسبتها ملا قبلها ظاهرة ألنه ملا تقدم ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ ،وكان اإلطالق
أيضا
يقتيض تسويغ إتياهنن عىل سائر أحوال اإلتيان ،أكد ذلك بأنه نص بام يدل عىل سائر الكيفيات ،وبني ً
املحل بجعله حرثا وهو القبل ... ،وهذه اجلملة جاءت بيانا وتوضيحا لقوله :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ ،وهو
املكان املمنوع من استعامله وقت احلي

 ،ودل ذلك عىل أن الغرض األصيل هو طلب النسل" :تناكحوا

فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة"( ،)24ال قضاء الفهوة فقط ،فأتوا النساء من املسلك الذي يتعلق به
الغرض األصيل ،وهو القبل"(.)25
فأبو حيان ـ وإن مل يرصح باالعرتاض ـ كالمه ال خيتلف عن كالمهام ،وتفسريهم مجيعا واحد.

-21

سورة البقرة ،اآليتان.332-333 :

-22

انظر :مغني اللبيب ،ص .714

-23

انظر :اإليضاح يف علوم البالغة ،ج  ،2ص .315

-24

انظر :اإلمام أمحد بن حنبل ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة1431 ،هـ،
ج  ،31ص 193 ،191برقم ،12739 :وأبو داود السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبداحلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت ،ج  ،3ص  ،335برقم ،3517 :واحلاكم النيسابوري ،املستدرك،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ ،ج  ،3ص  ،153برقم.3307 :

-25
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انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص .174

وقال أبو حيان يف قوله تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)26ﮋﯨ ﯨﮊ مجلة من مبتدأ وخرب معرتضة بني قوهلم ذلك وطلب الدليل عىل صحة
دعواهم"(.)27
فهذه مجلة اعرتاضية بني قول مدعني وقول يطالبهم بالدليل عىل دعواهم ،وال شك أن بينهام
تالزما ،فالثاين مرتبط من حيث املعنى باألول من جهة أنه مطالبة بالدليل عىل صحة الدعوى ،وهذا ـ واهلل
أعلم ـ ما ملحه أبو حيان ،فقال باالعرتاض.
وقال يف قوله تعاىل :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮊ(" :)28ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ ،هذا
ﯝ ﯞ

متعلق بقوله :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ ،واجلملة التي بينهام اعرتاض ،جاءت تأنيسا للرسول وتسلية
ووعدا بالنرص ووعيدا ألهل الكفر ،ويف إرساهلا قدرة وحكمة"(.)29
قوله" :متعلق" يريد ـ واهلل أعلم ـ :يف املعنى ألن اجلملة استئناف كام قرره آخرون ممن قالوا
باالعرتاض هنا(.)30
وقال يف قوله تعاىل :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭿ ﮀ ﮁ

ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ(:)31

"واجلملة من قوله :ﮋﭲﮊ ال موضع هلا من اإلعراب وقيل :اجلملة هلا موضع من اإلعراب ،وهو اجلر
ألهنا يف موضع الصفة لـ" :ذوي" املحذوف  ...اجلملة من قوله :ﮋﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮊ ال موضع هلا من

اإلعراب إذ هي مستأنفة وحيتمل أن تكون يف موضع جر صفة لـ" :ذوي" املحذوفة ...وهذه اجلملة

-26

سورة البقرة ،اآلية.111 :

-27

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .223

-28

سورة الروم ،اآليات.40-43 :

-29

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .135

-30

انظر :أبا السعود ،تفسري أيب السعود( ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ج  ،5ص  ،34واآللويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :عيل عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،1ص .73

-31

سورة البقرة ،اآليتان.35-19 :
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اعرتاضية ألهنا دخلت بني هاتني اجلملتني اللتني مها :ﮋﭲ ﭳﮊ ،و ﮋﭿ ﮀﮊ ،ومها من قصة واحدة"(.)32
وكون اجلملتني مستأنفتني وما بينهام اعرتاض ذكره الزخمرشي يف الكشاف ،ومل يرش إليه
أبو حيان خالفا ملا اعتاده ،بل تبناه وقدمه يف اإلعراب ،واختار أن يكون ﮋﭻ ﭼ ﭽﮊ اعرتاضا وهو ما
ذكره الزخمرشي بتالزم حلظه وهو أهنام من قصة واحدة.
وعليه فاالختالف بني أيب حيان والزخمرشي ،يف رده السابق عليه ،ال يعني أنه اختالف مع
البيانيني ،وال لغرض االختالف ،بل إن الزخمرشي خرج يف مصطلحه عام استقر عندهم ،وخاطبه
أبو حيان بام استقر وعرف.
كام أن قول ابن هفام عن أيب حيان :إنه توهم أنه "ال اعرتاض إال ما يقوله النحوي ،وهو
االعرتاض بني شيئني متطالبني"( )33ترده النصوص املنقولة سابقا فإن النحاة ليسوا مغايرين ،ويرده
كالم أيب حيان بقوله" :بينهام تالزم ما" ،وتطبيقه عىل اآليات السابقة .واهلل أعلم.
ولعل التالزم املعنوي أصعب رشوط االعرتاض ،وذلك بني من خالل النصوص السابقة
واختالفات العلامء.
ومما يبني صعوبته واختالف اآلراء فيه أن أبا حيان حسن قوال للزخمرشي قال فيه باالعرتاض،
وذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ( .)34ونصه" :وقال الزخمرشي :وجيوز أن يكون ﮋﮖ

ﮗﮊ مجلة معرتضة للبعث عىل اإليامن ،وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملني ،ويكون قوله :ﮋﮤ ﮥﮊ

إشارة إىل ما خلص وبني من أمر املتقني والتائبني واملرصين .انتهى كالمه .وهو حسن".
واعرتض أبو السعود ،فقال" :وقيل :كلمة ﮋﮤﮊ إشارة إىل ما خلص من أمر املتقني والتائبني
واملرصين ،وقوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗﮊ اآلية ،اعرتاض للحث عىل اإليامن وما يستحق به ما ذكر من أجر
العاملني .وأنت خبري بأن االعرتاض ال بد أن يكون مقررا ملضمون ما وقع يف خالله ،ومعاينة آثار هالك
املكذبني مما ال تعلق له بحال أحد األصناف الثالثة للمؤمنني ،وإن كان باعثا عىل اإليامن زاجرا عن

-32

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .00

-33

انظر :مغني اللبيب ،ص .731

-34

سورة آل عمران ،اآليات.120-123 :
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التكذيب ،وقيل :إشارة إىل القرآن وال خيفى بعده"(.)35
ثال ًثا:

عدد اجلمل العرتاضية:
اختلف يف عددها عىل ثالثة آراء:

-1

يرى فريق أنه يعرتض بجملة ،وال يعرتض بأكثر من مجلة ،وإليه ذهب أبو عيل الفاريس (ت

 ،)255فقال يف قول ابن الدمينة:
أراين ـ وال كفـــران هلل أية

لنفيس ـ لقد طالبت غري منيل

"وال جيوز أن تكون "أية" منتصبة عىل أهنا مصدر فعل حمذوف ،كأنه قال :آوي لنفيس أوية ألن املصدر
يصري من كالم آخر ،ومل جيئ يف هذه االعرتاضات ـ فيام علمت ـ ما هو فصل بجملتني"(.)36
وخالفه ابن جني فقال يف الفاهد نفسه" :ففي هذا اعرتاضان :أحدمها "وال كفران هلل"،
واآلخر قوله" :أية" ،أي :أويت لنفيس أية"(.)37
-3

وفريق يرى أنه يعرتض بجملتني ،وال يعرتض بأكثر من مجلتني ،وصححه أبو حيان ،فقال:

"ويكون قد فصل بني املبتدأ واخلرب بجملتني عىل سبيل االعرتاض ،وال جيوز ذلك عند أيب عيل الفاريس،
والصحيح جوازه ،...والصحيح منع االعرتاض بثالث اجلمل وبأربع اجلمل"(.)38
وقال أبو حيان يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﮢﮊ(" :)39واجلملة من قوله :ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ ،إذا قلنا :ليست جواب ﮋ َل َـامﮊ مجلة اعرتاض فصل
هبا بني املعطوف واملعطوف عليه ،وكذلك ﮋﭣ ﭤ ﭥﮊ ،إذا قلنا :إن ذلك من أوصاف املنافقني ،فعىل هذين
القولني تكون اجلملتان مجلتي اعرتاض بني املعطوف واملعطوف عليه ،وقد منع ذلك أبو عيل ،ورد عليه
بقول الفاعر:
لعمرك واخلطوب مغريات

ويف طول املعارشة التقايل

لقد باليت مظعن أم أوىف

ولكــن أم أوىف ال تـبايل

-35

انظر :تفسري أيب السعود ،ج  ،3ص .00

-36

انظر :املسائل الشريازيات ،ص  .332وانظر :ص .109-100

-37

انظر :اخلصائص ،ج  ،1ص .229

-38

انظر :البحر املحيط ،ج  ،7ص .147

-39

سورة البقرة ،اآليتان.10-15 :
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ففصل بني القسم وجوابه بجملتي االعرتاض"(.)40
وقال مضعفا قوال للزخمرشي" :وقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ( )41مجل توسطت
بني البيان واملبني عىل سبيل االعرتاض ،قاله الزخمرشي ،وبدأ به .ويضعفه أن هذه مجل ثالث ،وإذا كان
الفاريس قد منع أن يعرتض بجملتني ،فأحرى أن يمنع أن يعرتض بثالث"(.)42
وإن كان رمحه اهلل خالف ذلك فيام يبدو من كالمه يف قوله عز وجل :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ ي ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
)
44
(
)
43
(
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ  .حيث قال" :والظاهر أن قول  :ﮋ ﮅ ﮆﮊ ،من كالم

اهلل ،حكاية عن إبراهيم ،إىل قوله :ﮋﯨ ﯨﮊ .وقيل :هذه اآليات اعرتاض من كالم اهلل بني كالم إبراهيم
واإلخبار عن جواب قومه ،أي :وإن تكذبوا حممدا فتقدير هذه اجلملة اعرتاضا يرد عىل أيب عيل الفاريس،
حيث زعم أن االعرتاض ال يكون مجلتني فأكثر .وفائدة هذا االعرتاض أنه تسلية للرسول صىل اهلل عليه
وسلم ،حيث كان قد ابتيل بمثل ما كان أبوه إبراهيم قد ابتيل ،من رشك قومه وعبادهتم األوثان وتكذيبهم
إياه وحماولتهم قتله"(.)45
ويرى اآلخرون االعرتاض بأكثر من مجلتني ،يرونه بثالث وأربع ،بل وأكثر ،قال ابن هفام:

-2

"وقد يعرتض بأكثر من مجلتني"( .)46وقال مستفهدا بقوله تعاىل :ﮋﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ(" :)47وجيوز أن يكون اخلرب مجلة النفي

-40

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص  .02والبيتان لزهري بن أيب سلمى يف الالمات للزجاجي ،ص  ،04ومغني اللبيب،
ص .713

-41

سورة النساء ،اآلية.47 :

-42

انظر :البحر املحيط ،ج  ،2ص  .335وانظر :الكشاف ،ج  ،1ص .713

-43

سورة العنكبوت ،اآليات.34-13 :

-44

كذا يف األصل .ولعل الصواب :قوله.

-45

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .125

-46

انظر :مغني اللبيب ،ص .714

-47

سورة يونس ،اآلية.35 :
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كام ذكر وما قبلها مجلتان معرتضتان وأن يكون اخلرب ﮋﭶ ﭷﮊ فاالعرتاض بثالث مجل ،أو ﮋﭾ ﭿ ﮀﮊ

فاالعرتاض بأربع مجل"(.)48
وقد رد أبو حيان عند كالمه عىل هذه اآلية أن يكون فيه ثالث مجل معرتضة أو أربع ،ونقلت
رده يف الرأي السابق ،وإن كان ظاهر كالمه يف موضع آخر إجازة االعرتاض بأكثر من ذلك ،وقد سبق.
وقال ابن هفام" :وقد مر أن الزخمرشي أجاز يف سورة األعراف االعرتاض بسبع مجل عىل ما
ذكر ابن مالك"( .)49وقال" :كان من حقه أن يعدها ثامين مجل"(.)50
ومن خالل كالم أيب عيل الذي نقلته يف الرأي األول يتبني أن املسألة متعلقة بالسامع عنده ،حيث
قال" :ومل جيئ يف هذه االعرتاضات ـ فيام علمت ـ ما هو فصل بجملتني" ،وبناء عليه يؤول ما يراه خمالفا،
ويظهر أنه متكن من تأويل كل ما كان ظاهره أكثر من مجلة ،فبنى عليه مقولته ،وغريه كانوا أقل تفددا منه
فإذا ظهر هلم اعرتاض بجملة أو مجلتني أو أكثر ،قالوا به ،وأبو حيان رصح بمذهبه يف أن االعرتاض
ال يكون بأكثر من مجلتني ،وصححه ،إال أنه مل يبني وجه تصحيحه ،ويظهر أن مذهب أيب عيل الفاريس أثر
عليه فلم يرد االبتعاد عنه كثريا ،وذلك ظاهر من االحتجاج بمذهب أيب عيل عىل الزخمرشي ،وقد سبق،
فقرر ما قرره ،لكنه يف التطبيق أجاز ما منعه بسبب ما ظهر له من رجحانه يف ذلك املوضع .واهلل أعلم.
راب ًعا:

دخول الفاء عىل اجلملة العرتاضية:
قال أبو حيان يف قوله تعاىل :ﮋ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ(:)51

"وقراءة محيد اخلزاز :ﮋﯗ ﯘﮊ ،بالرفع عىل االستئناف ،واجلمهور باجلزم عىل جواب األمر ،أو عىل جواب
الرشط ،ويكون ﮋﯖﮊ مجلة اعرتاض بني الرشط وجزائه ،وال يرض دخول الفاء عىل مجلة االعرتاض ،ومثل
ذلك قول الفاعر:
واعلم فعلـم املــرء ينفعـه

أن سوف يأيت كل ما قدرا"(.)52

-48

انظر :مغني اللبيب ،ص .713

-49

انظر :املصدر السابق ،ص .717

-50

انظر :املصدر السابق ،ص .491

-51

سورة األحزاب ،اآلية.30 :

-52

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص  .353والبيت منقول من :أيب الفتح العبايس ،معاهد التنصيص عىل شواهد
التلخيص ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،عامل الكتب ،بريوت ،ج  ،1ص  ،255وفيه" :وأنفده أبو عيل
الفاريس ومل يعزه إىل أحد" .ويف األصل" :محيد اخلراز" .وهو أبو القاسم محيد بن الربيع السابوري اخلزاز ،روى
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ولعل قوله" :وال يرض دخول الفاء عىل مجلة االعرتاض" ،فيه إشارة لالختالف املنقول عن
الزخمرشي فيه(.)53
وقد عد ابن هفام دخول الفاء عىل مجلة االعرتاض من العالمات املميزة هلا عن اجلملة
احلالية(.)54
خامسا :الفرق بني اجلملة العرتاضية واحلالية:
ً
فرق ابن هفام بينهام يف مغني اللبيب بأمور ،وذكر منها أبو حيان فيام وقفت عليه موضعني،
أحدمها :دخول الفاء كام سبق (يف رابعا) ،والثاين :دخول "لن" ،كام يف قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯼ ﯽ ﯾ ي ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨﮊ( .)55قال أبو حيان" :وقوله :ﮋﯨ ﯨﮊ مجلة اعرتاض ،فال موضع هلا
من اإلعراب ،وفيها من تأكيد املعنى ما ال خيفى واقرتان الفعل بـ" :لن" مميز جلملة االعرتاض من مجلة
احلال ،ألن مجلة احلال ال تدخل عليها "لن"(.)56
وقد أجاز أبو حيان يف مواضع أن تكون اجلملة اعرتاضية أو حالية ،كام يف قوله عز وجل :ﮋﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯨ ﯨ

ﯨ

ﯨ ﯨ ﮊ(.)57

قال" :وقرأ اجلمهور ﮋﯢﮊ نص ًبا مج ًعا ً
بدال من ﮋﯝﮊ ،ﮋﯞ ﯟ ﯠﮊ اعرتاض أو حال"(.)58
وكام يف قوله عز وجل :ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮊ( .)59قال:

"واجلملة بني األمرين اعرتاض أكد به وجوب اتباع املوحى أو يف موضع احلال املؤكدة"(.)60

القراءة عن الكسائي ،وهو يف املكثرين عنه .انظر :ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،عناية برجسرتارس،
مكتبة ابن تيمية ،ج  ،1ص  337ترمجة.1190 :
-53

انظر :روح املعاين ،ج  ،17ص  ،344وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس1904 ،م،
ج ،1ص .353

-54

انظر :مغني اللبيب ،ص .735

-55

سورة البقرة ،اآلية.34 :

-56

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .151

-57

سورة مريم ،اآليتان.31-35 :

-58

انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص .193

-59

سورة األنعام ،اآلية.153 :

-60

انظر :البحر املحيط ،ج  ،4ص .102
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وهذان املوضعان ،وغريمها مما وقفت عليه ،من املواضع املحتملة ،وليست مما فيه مميز بينهام.
واهلل أعلم.
سادسا :العرتاض يف العرتاض:
ً
قال أبو حيان رادا عىل الزخمرشي يف تفسريه لقوله تعاىل :ﮋﯼ ﯽ
ﯨ ﯨ ﯨ

ﭑ

ﯾ ي ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ

وأيضا تفبيهه هاتني اجلملتني اللتني اعرتض هبام بني املعطوف
ﭒ ﭓﮊ(ً " :)61

واملعطوف عليه عىل زعمه بقوله :ﮋﯨ ﯨ

ﯨ

يها مطاب ًقا لآلية ،ألنه مل يعرتض
ﯨ ﯨﮊ ليس تفب ً

مجلتان بني طالب ومطلوب ،بل اعرتض بني القسم الذي هو ﮋﯼ ﯽ ﯾ يﮊ وجوابه الذي هو ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ
بجملة واحدة وهي قوله :ﮋﯨ ﯨ

وبع

ﯨ

ﯨ ﯨﮊ ،لكنه جاء يف مجلة االعرتاض بني بع

أجزائه

اعرتاض بجملة وهي قوله :ﮋﯨ ﯨﮊ ،اعرتض به بني املنعوت الذي هو ﮋﯨﮊ ،وبني نعته الذي

هو ﮋﯨﮊ ،فهذا اعرتاض يف اعرتاض ،فليس فصال بجملتي اعرتاض"(.)62
وقد بني هذه املسألة ابن هفام بعبارة أخرى يف موضعني من حديثه عىل االعرتاض ،فقال:
"والسابع :بني املوصوف وصفته كاآلية فإن فيها اعرتاضني :اعرتاضا بني املوصوف وهو ﮋﯨﮊ وصفته
وهو ﮋﯨﮊ بجملة ﮋﯨ ﯨﮊ ،واعرتاضا بني ﮋﯽ ﯾ يﮊ وجوابه وهو ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ بالكالم الذي بينهام ،وأما
قول ابن عطية :ليس فيها إال اعرتاض واحد ،وهو ﮋﯨ ﯨﮊ ألن (وإنه لقسم عظيم) توكيد ال اعرتاض،
فمردود ألن التوكيد واالعرتاض ال يتنافيان ،وقد مىض ذلك يف حد مجلة االعرتاض"( .)63وقال يف
املوضع الثاين" :وقال الزخمرشي :هنا مجلتان معرتضتان كقوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ

ﯨ

ﯨ ﯨﮊ انتهى.

ويف التنظري نظر ،ألن الذي يف اآلية الثانية اعرتاضان كل منهام بجملة ،ال اعرتاض واحد بجملتني"(.)64
ساب ًعا:

ضعف العرتاض ورجحان غريه عليه:
قال أبو حيان" :وقال الزخمرشي :ﮋﮮ ﮯﮊ( )65اآلية ،مجلة اعرتاضية واقعة بني املعطوف

واملعطوف عليه مؤكدة ملعنى خطئهم .انتهى .ومتى أمكن محل الكالم عىل ظاهره من غري فصل كان

-61

سورة الواقعة ،اآليات.55-57 :

-62

انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص .423

-63

انظر :مغني اللبيب ،ص .711 ،715

-64

انظر :املصدر السابق ،ص .714

-65

سورة القصص ،اآلية.4 :
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أحسن"(.)66
ثامنًا:

أثر التوجيه اإلعرايب يف القول بالعرتاض:
اعتبار كون اجلملة اعرتاضية يف كثري من األحيان نتيجة تقديرات إعرابية ،وبناء عليه ،فقد تعترب

مجلة اعرتاضية ،وقد ال تعترب ،ونصوص أيب حيان يف ذلك عديدة ،منها قوله يف قوله تعاىل :ﮋﭑ

ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ(" :)67قال ابن عطية :وهذا التخصيص كله ال وجه له إذ اللفظ يعم
مجيع اجلهات التي هي من سبب الكتاب وألجله ،وذلك يستغرق التبليغ واإلنذار ،وتعرض املرشكني
وتكذيب املكذبني وغري ذلك ،ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ اعرتاض يف أثناء الكالم ،ولذلك قال بع

الناس :إن

فيه تقديام وتأخريا ،وﮋﭜﮊ متعلق بـ :ﮋﭔﮊ .انتهى .وكذا قال احلويف والزخمرشي :إن الالم متعلقة بقوله:
ﮋﭔﮊ ،وقاله قبلهم الفراء .ولزم من قوهلم أن يكون قوله :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ اعرتاضا بني العامل
واملعمول .وقال ابن األنباري :التقدير :فال يكن يف صدرك حرج منه كي تنذر به ،فجعله متعلقا بام تعلق به
ﮋﭘ ﭙﮊ ،وكذا علقه به صاحب النظم ،فعىل هذا ال تكون اجلملة معرتضة"(.)68
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ ﯨ

ﯨ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(" :)69واجلملة الرشطية حيتمل أن تكون
معمولة لـ :ﮋﯨﮊ ألنه يف معنى يقول لكم :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ ،ثم أكد ذلك بقوله :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ.
وحيتمل أن يكون :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ معموال لـ :ﮋﯨﮊ ،ﮋﯨﮊ متعلق ،ولوال الالم يف خرب "إن" لكانت
مفتوحة ،فاجلملة سدت مسد املفعولني ،واجلملة الرشطية عىل هذا التقدير اعرتاض ،وقد منع قوم التعليق
يف باب أعلم ،والصحيح جوازه"(.)70
تاس ًعا:

موضع اجلملة العرتاضية:
اجلملة االعرتاضية ال موضع هلا من اإلعراب ،وقد نص أبو حيان عىل ذلك يف مواضع من

البحر املحيط ،منها قوله" :ﮋﭔﮊ( )71وما بعده حيتمل وجهني :أحدمها :أن يكون ال موضع له من
-66

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .135

-67

سورة األعراف ،اآليتان.3-1 :

-68

انظر :البحر املحيط ،ج  ،4ص .334

-69

سورة سبأ ،اآليتان.0-5 :

-70

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .377

-71

سورة البقرة ،اآلية.3 :
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اإلعراب ،ويكون مجلة اعرتاض من مبتدأ وخرب" .وقد نقلت نصوصا أخرى ،سبق بعضها وسيأيت بعضها
اآلخر.
عارشا :مواقع اجلملة العرتاضية:
القاعدة التي تندرج حتتها املواضع عند أيب حيان هي :اجلملة التي تقع بني جزأين بينهام تالزم
ما ،قال " :والذي ذكره النحويون أن مجلة االعرتاض هي اجلملة التي تفيد تقوية بني جزأي موصول
وصلة أو بني جزأي إسناد أو بني فعل رشط وجزائه ،أو بني قسم وجوابه ،أو بني منعوت ونعته ،أو
ما أشبه ذلك مما بينهام تالزم ما"(.)72
وسياقات أيب حيان يف تفسريه تفيد أحيانا أن ما يقوله رأيه ،أو رأي يتبناه ،أو الزم قول ،وأحيانا
تفيد أنه قول وال يعرتض عليه.
وهذه نامذج من كالمه عىل آيات من القرآن الكريم ،إضافة ملا سبق ذكره ،وليس الغرض
استقصاء كل ما يف البحر املحيط إذ ذاك ليس من غرض البحث ،وربام أتيت بأكثر من مثال الختالف
سياقاهتا ،رغبة يف توضيح مفهوم االعرتاض ،وتوضيح سياقات أخرى سابقة أو الحقة:
-1

العرتاض بني املبتدأ واخلرب:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(" :)73والذي أختاره أن يكون ﮋﭓﮊ

مبتدأ ،و ﮋﭕ ﭖﮊ اعرتاض ،و ﮋﭘﭙﭚﮊ اخلرب"(.)74
وقوله يف قوله عز وجل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
"وخرب ﮋﮱﮊ اجلملة من ﮋﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ(:)75

ﯗ ﯘﮊ منهم ،أو اجلملة من ﮋﯛﮊ وما بعده وتكون مجلة ﮋﯖ ﯗﮊ اعرتاضا

بني املبتدأ واخلرب ،وفائدته أنه ملا ذكر قوله :ﮋﯔ ﯕﮊ نبه عىل أن ذلك العمل وسعهم وغري خارج عن
قدرهتم وفيه تنبيه للكفار عىل أن اجلنة مع عظم جماهلا يوصل إليها بالعمل السهل من غري مفقة.)76("...
-2

العرتاض بني اجلمل اخلربية:
كقوله يف قوله عز وجل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

-72

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .295

-73

سورة السجدة ،اآليتان.3-1 :

-74

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .197

-75

سورة األعراف ،اآلية.43 :

-76

انظر :البحر املحيط ،ج  ،4ص .307
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ﮁ ﮂ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﭦﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ(" :)77واخلطاب بقوله :ﮋ ﭰﮊ ،متوجه إىل الرسول بال خالف .والذي يظهر أنه استفهام

باق عىل حقيقته ،ألهنم أجيبوا بقوله :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ  ...وهذه اجلملة اجلوابية معرتضة بني اجلمل التي
أخرب اهلل هبا عنهم ،والواو يف قوله :ﮋﭝﮊ ،واو احلال ،و ﮋﭚ ﮊ مبتدأ ،واجلملة املتصلة به خربه .)78("...
العرتاض بني اسم "إن" وخربها:

-3

"ونظريه قول الفاعر:
فإين بحمد اهلل ال ثوب فاجر

لبست وال من غــدرة أتقــنع

أي :فإين واحلمد هلل ،فهذا اعرتاض بني اسم "إن" وخربها"(.)79
العرتاض بني العامل واملعمول:

-4

كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ(" :)80و ﮋﯜﮊ  ...يظهر أهنا تتعلق بقوله :ﮋﮨﮊ أي :اخللق كلهم،

ويكون ﮋ ﯞﯟﮊ عا ًما ،أي :مطيعة وجمرمة ،واجلملة من قوله :ﮋهﮊ معرتضة"(.)81
وقوله يف قوله عز وجل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯨ

ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)82واألجود أن يكون من اهلل

متعلقا بقوله :ﮋﯘ ﮊ ،و ﮋﯛ ﯜ ﯝﮊ مجلة اعرتاض بني العامل واملعمول"(.)83
-5

العرتاض بني املفعولني:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ

-77

سورة آل عمران ،اآلية.174 :

-78

انظر :البحر املحيط ،ج  ،2ص  .05وانظر :السمني احللبي ،الدر املصون يف علم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد
حممد اخلراط ،دار القلم ،دمفق ،ج  ،2ص .449

-79

انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص  .33والبيت لغيالن بن سلمة الثقفي ،كام يف تفسري ابن جرير ،ج  ،15ص ،439
وتقدير أيب حيان فيه ،ونصه :بمعنى" :فإين واحلمد هلل ال ثوب فاجر لبست".

-80

سورة إبراهيم ،اآليات.71-40 :

-81

انظر :البحر املحيط ،ج  ،7ص .439

-82

سورة املعارج ،اآليات.3-1 :

-83

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .225

001

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ(" :)84والذي أذهب إليه أن ﮋﭭ ﭮﮊ بمعنى :أخربين،

وهي تطلب مفعولني :أحدمها منصوب ،واآلخر مفتمل عىل استفهام ،تقول العرب :أرأيت زيدا ما
صنع؟ فاألول هنا هو ﮋﭯﮊ ،والثاين ﮋﭶ ﭷﮊ ،وﮋﭵﮊ مجلة اعرتاضية فيها تأكيد للكالم وتسديد"(.)85
-6

العرتاض بني احلال وصاحبها:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ(" :)86ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ مجلة اعرتاض
بني املتعاطفني ،أو بني ذي احلال واحلال .وتقدم الكالم عىل نظري هذه اجلملة إعرابا يف قوله :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮊ( .)87وهذه اجلملة االعرتاضية فيها ترفيق للنفس ،وداعية إىل رجاء اهلل وسعة عفوه

واختصاصه بغفران الذنب"(.)88
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)89وقال ابن عطية :ﮋﯨﮊ نصب عىل احلال من ﮋﯡﮊ ،فهو
بمعنى التقديم مؤخر يف اللفظ ،أي :أنزل الكتاب قيام ،واعرتض بني احلال وذي احلال قوله :ﮋﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﮊ ،ذكره الطربي عن ابن عباس ،وجيوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره :أنزله ،أو جعله قيام .أما
إذا قلنا بأن اجلملة املنفية اعرتاض فهو جائز ،ويفصل بجمل لالعرتاض بني احلال وصاحبها"(.)90
-7

العرتاض بني املعطوف واملعطوف عليه:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮊ(" :)91واجلملة من قوله تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ اعرتاضية بني املعطوف واملعطوف عليه"(.)92

-84

سورة فاطر ،اآلية.45 :

-85

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .397

-86

سورة آل عمران ،اآليتان.127-124 :

-87

سورة البقرة ،اآلية.125 :

-88

انظر :البحر املحيط ،ج  ،2ص .77

-89

سورة الكهف ،اآليتان.3-1 :

-90

انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص .91

-91

سورة البقرة ،اآليتان.02-03 :

001

وقوله يف قوله عز وجل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ(" :)93ﮋﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ  ...وهاتان اجلملتان اعرتاض بني املعطوف عليه واملعطوف"(.)94
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ(" :)95ﮋﯤﮊ

معطوف عىل ﮋﯕﮊ ،وما بينهام من اجلملة املؤكدة اعرتاض"(.)96
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ ي ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)97وقوله :ﮋﯼﮊ،
معطوف عىل ﮋﯨﮊ ،ﮋﯨ ﯨﮊ اعرتاض"(.)98
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫﮊ(" :)99ﮋﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﮢﮊ اعرتاض بني الوقتني ،ومعناه :أن احلمد واجب عىل أهل السموات وأهل األرض"(.)100
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(" :)101ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ

هذه مجلة اعرتاض بني قوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔﮊ منكرا عىل أبيه عبادة األصنام وبني مجلة االستدالل عليهم بإفراد
املعبود وكونه ال يفبه املخلوقني وهي قوله :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ"(.)102
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

-92

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .345

-93

سورة آل عمران ،اآلية.173 :

-94

انظر :البحر املحيط ،ج  ،2ص .34

-95

سورة األعىل ،اآليات.0-3 :

-96

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .475

-97

سورة النحل ،اآليتان.24-22 :

-98

انظر :البحر املحيط ،ج  ،7ص .405

-99

سورة الروم ،اآليتان.10-15 :

-100

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .135

-101

سورة األنعام ،اآليات.53-54 :

-102

انظر :البحر املحيط ،ج  ،4ص  ،131وانظر :روح املعاين ،ج  ،4ص .105

001

ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ه

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ(" :)103ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ أي :نبينها ونوضحها ،وهذه اجلملة
وحتريضا عىل تأمل ما فصل تعاىل من
اعرتاض بني الرشطني ،بني قوله :ﮋﮘ ﮙﮊ ،وقوله :ﮋﮧ ﮨﮊ ،بع ًثا
ً
األحكام ،وقال لقوم يعلمون ألنه ال يتأمل تفصيلها إال من كان من أهل العلم والفهم"(.)104
-8

العرتاض بني الصفة واملوصوف:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(" :)105ال ذلول" ،يف قراءة السلمي ،يتخرج عىل وجهني :أحدمها :أن تكون معرتضة،
وذلك عىل تقدير حذف خرب .والثاين :أن تكون معرتضة ،وذلك عىل تقدير أن يكون خرب "ال" :ﮋﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ"(.)106
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(" :)107ﮋﭿ ﮀ ﮁﮊ ...

واعرتضت بني ﮋﭽﮊ وبني صفته ،أي :تذكرة كائنة"(.)108
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ ي ﭑ

ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ(" :)109وقرأ زيد بن عيل( :فاطر)
باجلر ،صفة لقوله :إىل اهلل ،واجلملة بعدها اعرتاض بني الصفة واملوصوف"(.)110
-9

العرتاض بني البدل واملبدل منه:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨﮊ(" :)111ومن قرأ بفتح ﮋﯡﮊ ،فعىل جهة البدل من ﮋﭕﮊ ،وال تكون اجلملة من
قوله :ﮋﯡﮊ ،بالكرس مستأنفة عىل هذا التقدير من إضامر القول ،ويكون قوله :ﮋﯝ ﯞ ﯟﮊ مجلة اعرتاضية

-103

سورة التوبة ،اآليتان.13-11 :

-104

انظر :البحر املحيط ،ج  ،7ص  ،3وانظر :روح املعاين ،ج  ،7ص .373

-105

سورة البقرة ،اآلية.51 :

-106

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .345

-107

سورة عبس ،اآليات.12-11 :

-108

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .433

-109

سورة الفورى ،اآليتان.11-15 :

-110

انظر :البحر املحيط ،ج  ،5ص .753

-111

سورة آل عمران ،اآليتان.71-75 :

001

بني البدل واملبدل منه"(.)112
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)113وقرأ
اجلمهور :ﮋﯨ ﯨﮊ ،خطاب للمؤمنني ،وابن كثري ،وأبو عمرو بياء الغيبة ،أي :هذا القول هو الذي وقع
الوعد به ،وهي مجلة اعرتاضية بني املبدل منه والبدل"(.)114
-10

العرتاض بني القسم وجوابه:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ﯾ يﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﭑ

ﭒ ﭓﮊ(:)115

"واجلملة املقسم عليها قوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ ،وفصل بني القسم وجوابه فالظاهر أنه اعرتاض بينهام"(.)116
وقد مضت املسألة (يف سادسا) من خالل نص أطول ،وسبق مثال آخر (يف ثالثا) يف الرأي
الثاين.
-11

العرتاض بني الرشط وجوابه:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ ي ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨﮊ(" :)117وقوله:

ﮋﯨ ﯨﮊ مجلة اعرتاض ،فال موضع هلا من اإلعراب ،وفيها من تأكيد املعنى ما ال خيفى  ،...واقرتان
الفعل بـ" :لن" مميز جلملة االعرتاض من مجلة احلال ألن مجلة احلال ال تدخل عليها "لن"(.)118
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ

أيضا (يف رابعا).
ﯨﮊ(" :)119وهذه اجلملة اعرتاض بني الرشط وجوابه"( .)120ومىض مثاله ً
وقوله يف قوله تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ(" :)121واجلملة من قوله :ﮋﮑ

-112

انظر :البحر املحيط ،ج  ،3ص .474

-113

سورة ق ،اآليتان.23-21 :

-114

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .110

-115

سورة الواقعة ،اآليات.55-57 :

-116

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .355

-117

سورة البقرة ،اآلية.34 :

-118

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .151

-119

سورة النحل ،اآلية.151 :

-120

انظر :البحر املحيط ،ج  ،7ص .730

-121

سورة الواقعة ،اآليات.2-1 :
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ﮒ ﮓﮊ  ...يظهر يل أهنا مجلة اعرتاض بني الرشط وجوابه"(.)122
-12

العرتاض بني "لو" وجواهبا:
كقوله يف قوله تعاىل :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ(:)123

"ﮋﮏﮊ هنا حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه ،فال بد هلا من جواب ،واختلف يف تقديره ،ومن كرس "أن"
مع قراءة التاء يف "ترى" ،وقدر اجلواب آخر الكالم فهي ـ وإن كانت مكسورة ـ عىل معنى املفتوحة دالة
عىل التعليل ،تقول :ال هتن زيدا إنه عامل ،وال تكرم عمرا إنه جاهل ،فهي عىل معنى املفتوحة من التعليل،
وتكون هذه اجلملة كأهنا معرتضة بني ﮋﭹﮊ وجواهبا املحذوف"(.)124
اخلامتة:
وبعد ،فهذا ما يرسه اهلل عز وجل ووفقني إليه لبحث مفهوم اجلملة االعرتاضية عند أيب حيان يف
تفسريه البحر املحيط ،وقد مجعت نصوصا كثرية من تفسريه ،رمحه اهلل ،وانتقيت منها ما أودعته يف هذا
البحث ،وقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج ،من أمهها:
-1

مفهوم اجلملة عند أيب حيان رمحه اهلل يف تفسريه ال يكاد خيتلف عن مفهوم النحاة والبالغيني،
عىل خالف ما نسبه إليه ابن هفام رمحه اهلل.

-3

منع أبو حيان االعرتاض بأكثر من مجلتني ،وعند التطبيق أجازه ،لكن أكثر تطبيقاته عىل رأيه
القائل باالعرتاض بجملة أو مجلتني ،مما يدل عىل أن التطبيق خيتلف أحيانا عن التنظري.

-2

اختالف النحاة يف القول بأن االعرتاض ناتج عن إعراب ما قبله وما بعده ،واملسألة ختضع إىل
اجتهاد املعرب.

-4

أصعب رشوط االعرتاض هو التالزم املعنوي ،ومن ورائه أكثر اخلالفات ،وبع

النحاة

مل يفرتط التالزم مطلقا.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا وحبيبنا حممد املبعوث رمحة للعاملني
وعىل آله وصحبه الطيبني.

-122

انظر :البحر املحيط ،ج  ،0ص .355

-123

سورة البقرة ،اآلية.137 :

-124

انظر :البحر املحيط ،ج  ،1ص .472
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