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اجلملة املعرتضة ىف القرآن الكرمي
ـ دراسة بالغية ـ
The Parenthetical Sentences in the Holy Quran
– - A Rhetorical Study
* د .صاحب اسالم
Abstract:
This study aims to prove that the Parenthetical Sentences in the
Quran are not a way to improve the beauty of literature, but if
they appeared in a convenient location they became the
requirements of the text. The main findings of this study include
the parenthetical sentences in the Holy Quran characterized by
specific semantics which is known by the context of Ayat and not
only because of assertion, embellishment or clarification. These
sentences would inspire the attention from the reciter of Quran
to think of the underlying meaning. The parenthetical sentences
in Quran cannot be nullified as this will divert the true meaning
of Ayat e Kareemas.

إن اجلملة املعرتضة يف القرآن الكرمي ليست وسيلة لتحسني الكالم فحسب ،وليس
حشوا ميكن اإلستغناء عنه ،بل إنه إذا وقع موقعه املناسب كان من مقتضيات النظم ،ومن
متطلبات املقام ،ولو أسقط من السياق سقط معه جزء أصيل من املعىن ،فهو حيمل جبانب كونه
جزءا من املعىن األصلي معاين فرعية أخرى ،تلتحم مجيعا يف تكوين معىن كلي .وأن اجلملة القرآنية
عموما قد اختريت بعناية ،مث نسقت يف سلك واحد ،فال ضعف يف أتليف ،وال تعقيد يف نظم،
ولكن حسن تنسيق ،ودقة ترتيب.
ان اجلملة املعرتضة فی القرآن الکرمي وردت ألغراض بالغية متعددة وملعانی شتی
ٍ
ٍ
وغرض يقتضى ذالک احملل ولوأمهلت مراعاة اجلملة
ملقصد
تستخدم فی کل مقام وموضع
املعرتضة فی تلک املواضع يستلزم ضعف التاليف والتعقيد فی النظم.

* األستاذ مبركز شيخ زايد اإلسالمي ،جامعة بيشاور.
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وثراثنا االسالمی الذی تفتخر به األمة االسالمية مليئة بذخائر علمية من علم النحو
والصرف والبالغة والعلوم االسالمية االخری جید کل ابحث متخصص فی فنه ومادته ما حيتا
اليه شفاء کامالا۔
وبذل علماء النحو والصرف والبالغة جهودهم املضنية فی دراسة نظم القرآن الکرمي
ومجله من حيث االشتتقاق واالعراب والبالغة فی مجيع انواعها من املعانی والبيان
وکلماته وآایته ُ
والبديع۔

ومع ذالك مل حتظى اجلملة املعرتضة اهتماما ابلغا حيث توجد هذه اجلملة مبعثرة فی

کتب الفسري والبالغة مع بعض االشارات والتعريفات هلا۔ لذا أحسست ان أمجع تراث العلماء
املنتشرة فی الکتب والرسائل وأرتب ترتيب ا يستهدف القاری والباحث بفهم اجلملة املعرتضة من
مجيع نواحيها وأغراضها البالغية املوجودة يف آایت القرآن الكرمي يف صورة اجلمل االعرتاضية.
تعريف اجلملة املعرتضة:

 .1االعرتاض لغة - :املنع ،يقال( :اعرتض الشيئ ،صار عارضا ،كاخلشبة املعرتضة يف النهر،
1
يقال :اعرتض الشيئ دون الشيئ ،أي :حال دونه).
قال ابن فارس (395هـ)( :إن من سنن العرب أن يعرتض بني الكالم ومتامه ،كالم ال يكون
إال مفيدا) 2وهذا املعرتض هو ما اصطلح على تسميته ابجلملة اإلعرتاضية.
 .2وحداجلملة االعرتاضية يف االصطالح[:أهنا أتيت يف أثناء الكالم – وليس املراد ابلكالم هنا:
املسند واملسند إليه فقط ،بل مجيع ما يتعلق به من الفضالت والتوابع – فاصلة بني
متالزمني ،سواء أكاان مفردين ،أو كاان مجلتني متصلتني معىن ،وذلك إلفادة الكالم تقوية،
أو إيضاحا وبياان ،لنكتة سوى دفع اإليهام] .3وعرفها الزركشي بقوله[ :هو أن يؤتى يف أثناء
الكالم ،أو كالمني متصلني معىن ،بشيئ يتم الغرض األصلي بدونه ،وال يفوت بفواته،
فيكون فاصال بني الكالم أو الكالمني لنكتة ..مث يقول :وقال الشيخ عز الدين يف أماليه:
(اجلملة املعرتضة اترة تكون مؤكدة ،واترة تكون مشددة ،ألهنا إما أال تدل على معىن زائد
على ما دل عليه الكالم ،بل دلت عليه فقط ،فهي مؤكدة ،وإما أن تدل عليه وعلى معىن
4
زائد ،فهي مشددة]
األغراض البالغية للجملة اإلعرتاضية:
أييت اإلعرتاض  -إضافة إىل أنه مؤكد ملفهوم الكالم الذي وقع فيه ،ومقرر له يف نفوس
السامعني  -ألغراض بالغية كثرية منها:
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التنزيه :كقوله سبحانه( :وجیعلون هلل البنات -سبحانه -وهلم ما يشتهون) 5فقوله:
.1
(سبحانه) :معرتضة ،للمبادرة إىل تنزيه هللا عن اختاذ البنات ،و – سبحانه  :-واقعة
موقع املصدر الذي هو التنزيه ،فكأنه قيل :أنزهه تنزيها ،عما يقوله أولئك اخلراصون.
وهم :خزاعة وكنانة ،كانوا يقولون :املالئكة بنات هللا تعاىل ،وكأهنم جلهلهم زعموا أتنيثها
وبنوهتا .وسبحانه) :تنزيه وتقديس له تعاىل شأنه عن مضمون قوهلم ذلك ،أو تعجيب
6
من جراءهتم على التفوه مبثل تلك العظيمة ،وهو يف املعىن األول حقيقة ،ويف الثاين جماز
ووقوع التنزيه قبل متام الكالم ،فيه إشارة إىل شناعة هذا الكالم وفظاعته.
 .2للتسديد :كقوله سبحانه( :وإذا بدلناآية مكان آية – وهللا أعلم مبا ينزل – قالوا إمنا
أنت مفرت بل أكثرهم ال يعلمون) 7فقوله تعاىل  -وهللا أعلم مبا ينزل [ :-مجلة معرتضة
بني الشرط وجوابه ،للمسارعة إىل توبيخ املشركني ،وجتهيلهم ]. 8
وأفادت مجلة اإلعرتاض :أن تبديل آية مكان آية ،كان حلكمةيعلمها هللا ،فاهلل عليم مبا
ينزل من اآلایت ،وما سيبدل منها ،ولو حذفت مجلة اإلعرتاض ،مل يكن يف اآلية إشارة إىل أن
تبديل اآلایت يتم بعلم هللا ،ومن هنا كانت مجلة اإلعرتاض مسددة للمعىن تسديدا اتما .قال
اآللوسي( :واجلملة إما معرتضة لتوبيخ الكفرة ،والتنبيه على فساد رأيهم ،ويف االلتفات إىل الغيبة،
مع االسناد إىل االسم اجلليل ،ما ال خيفى من تربية املهابة ،وحتقيق معىن االعرتاض .أو حالية،
9
كما قال أبو البقاء وغريه)
لتنبيه على أمر هام :حنو قوله تعاىل( :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
.3
هللا فاستغفروا لذنوهبم – ومن يغفر الذنوب إال هللا – ومل يصروا على ما فعلوا وهم
10
يعلمون)
أفاد اإلعرتاض :احلث على اإلستغفار ،والتنبيه على أن هللا سبحانه هو الغفور لعباده،
فاملغفرة ال تكون إال منه سبحانه ،ويف ذلك ترغيب للمذنبني وتنشيط هلم أن يقفوا يف مواقف
11
اخلضوع والتذلل ،غري ایئسني من عفوه تعاىل ،ورمحته الواسعة.
وورود هذا الرتكيب – ومن يغفر الذنوب إال هللا – على هذا النحو ،يدل على أمور
عدة منها:
أوال -:داللة اسم الذات حبسب ما يقتضيه املقام من معىن الغفران الواسع ،وإيراد
الرتكيب على صيغة اإلنشاء دون اإلخبار ،فلم يقل( :وما يغفر الذنوب إال هللا) ،تقرير لذلك
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املعىن ،وأتكيد له ،كأنه قيل :هل تعرفون أحدا يقدر على غفران الذنوب كلها صغريها وكبريها،
وسالفها ،وغابرها ،غري من وسعت رمحته كل شيء..؟
اثنيا -:اإلتيان ابجلمع احمللى ابلالم يف قوله( :الذنوب) ،إعالم أبن التائب إذا تقدم
ابالستغفار ،يتلقى بغفران ذنوبه كلها ،فيصري كمن ال ذنب له.
اثلثا -:داللة النفي ابحلصر واإلثبات ،على أنه ال مفزع للمذنبني إال كرمه وفضله،
وذلك أن من وسعت رمحته كل شيئ ،ال يشاركه أحد يف نشرها كرما وفضال.
رابعا -:يف إبداء سعة الرمحة ،واستعجال املغفرة ،بشارة عظيمة ،وتطييبا للنفوس ،فإذا
نظر العبد إىل هذه العناية الشديدة ،واإلهتمام العظيم يف شأن التوبة ،يتحرك نشاطه ،ويهتز
عطفه ،فال يتقاعس عنها.12
لدفع اإليهام :وذلك كما يف قوله تعاىل( :إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول
.4
13
هللا ،وهللا يعلم إنك لرسوله ،وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون).
عد املفسرون قوله تعاىل( :وهللا يعلم إنك لرسوله) مجلة معرتضة ،مقررة ملضمون ما قبلها
من كونه صلى هللا عليه وسلم – رسول من عند هللا تعاىل حقا.
وفائدة االعرتاض :أنه لو اتصل التكذيب بقوهلم ،لرمبا توهم أن قوهلم يف حد ذاته
14
كذب ،فأتبع ابالعرتاض لدفع هذا اإليهام
 .5لتخصيص أحد املذكورين بزایدة التأكيد يف أمر يتعلق هبما:
كما يف قوله تعاىل( :ووصينا اإلنسان بوالديه – محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف
عامني – أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري) .15فقوله سبحانه( :محلته أمه وهنا على وهن
وفصاله يف عامني) ،إعرتاض بني قوله (ووصينا اإلنسان بوالديه) وبني املوصى به (أن اشكر يل
ولوالديك) ،وفائدة هذا اإلعرتاض :هو توجيه نظر األبناء إىل اإلهتمام ابألم أكثر من اإلهتمام
ابألب لضعفها ،فذكر ما تكابده األم ،وتعانيه من املشاق واملتاعب ،يف محله وفصاله ،هذه املدة
املتطاولة ،إجیااب للتوصية ابلوالدة خصوصا. 16
للتعجيز والتحدي :كقوله تعاىل( :وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من
.6
مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني .فإن مل تفعلوا  -ولن تفعلوا -
17
فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين)
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فقوله تعاىل( ،ولن تفعلوا) مجلة معرتضة بني الشرط وهو قوله( :فإن مل تفعلوا) وبني
جوابه ،وهو قوله( :فاتقوا النار  ،ال حمل هلا من اإلعراب ،جيء هبا لتأكيد عجزهم عن معارضته،
وأن ذلك غري متاح هلم ،ولو تظافرت مهمهم عليه.
كما نبه ابالعرتاض على عجز املخاطبني يف املستقبل ،عن اإلتيان بسورة من مثل سور
القرآن ،حىت ال يتوهم املخاطبون أهنم قادرون على ذلك يف املستقبل ،وإن مل يكونوا قادرين عليه
يف املاضي ،أو احلاضر.
قال الدكتور متام حسان :إن قوله - :ولن تفعلوا ( :-اعرتاض للتعجيز والتحدي،
18
بواسطة أتبيد النفي مستقبال)
وقال اآللوسي( :واجلملة _ ولن تفعلوا  -اعرتاض بني جزأي الشرطية ،مقرر ملضمون
مقدمها ،ومؤكد إلجیاب العمل بتاليها ،وهذه معجزة ابهرة ،حيثأخرب ابلغيب اخلاص علمه به
سبحانه ،وقد وقع األمر كذلك ،كيف ال ،ولو عارضوه بشيء يدانيه ،لتناقلته الرواة ،لتوفر
19
الدواعي .وما أتى به مسيلمة مل يقصد به املعارضة ،وإمنا ادعاه وحيا).
واملعىن :إن ارتبتم أيها املشركون يف شأن القرآن الذي أنزلنا على عبدان حممد – صلى هللا
عليه وسلم  -فأتوا بسورة من مثله يف مسو الرتبة ،وعلو الطبقة[ ،وادعوا آهلتكم ،وبلغاءكم ،ومجيع
البشر ليعينوكم ،أو ليشهدوا لكم أنكم أتيتم مبا مياثله ،يف حكمة معانيه،وحسن بيانه .ويف هذه
اآلية الكرمية إاثرة حلماستهم ،إذ عرض بعدم صدقهم ،فتتوفر دواعيهم على املعارضة اليت زعموا
20
أهنم أهل هلا] .
هذه مناذ مما ذكره البيانيون ،واملفسرون ،من أغراض بالغية للجملة املعرتضة ،وليس
غرضي اإلستقصاء ،فذلك أمر بعيد املنال ،ال يتسع له هذا البحث ،وأكتفي من القالدة ما حييط
ابلعنق.
اخلامتة
على ضوء من الدراسة السابقة ،ميكنين تسجيل النتائج التالية:
 .1إن اإلعرتاض ليس وسيلة للتحسني فحسب ،وليس حشوا ميكن اإلستغناء عنه ،بل إذا
وقع موقعه املناسب ،كان من مقتضيات النظم ،ومتطلبات املقام ،ولو أسقط من
السياق سقط معه جزء أصيل من املعىن.
 .2مل يكن من العبث صياغة اجلملة يف اللغة العربية أبشكال خمتلفة ،فلكل صورة هدف،
ولكل تركيب غاية ،ويف ذلك توسع يف األساليب ،ودقة يف األداء والتعبري.
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إن توظيف اجلملة اإلعرتاضية لتحقيق بعض املعاين اليت يريد األديب التعبري عنها ليس
ابألمر اجلديد ،فقد عرف تراثنا األديب هذه الظاهرة األسلوبية ،وترددت يف أرقى مناذجه
وهو القرآن الكرمي ،كما تكررت يف كالم بلغاء العرب وفصحائهم ،خالفا ملن ادعى
قلته ،أو حاول حصره يف دائرة اجلمل الدعائية.
بينت من خالل األمثلة املضروبة ،أن اإلعرتاض يقع يف أثناء الكالم ،بني مجلتني
متصلتني لفظا أو معىن ،ال بعد متامه كما تصور بعض البيانيني واملفسرين.
ويف وجود اجلملة املعرتضة ىف القرآن الكرمي إشارة اىل إعجاز كالم هللا تعاىل من حيث
النظم واألسلوب وليس ىف القرآن مجلة أو كلمة زائدة الىت ال فائدة فيها.
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 .15د .فضل حسن عباس :البالغة فنوهنا وأفناهنا ( مرجع سابق ) ص  .503والزخمشري :الكشاف
(مرجع سابق )  /3ص .493
 .16سورة البقرة :اآليتان .24 ،23 /
 .17د .متام حسان :البيان يف روائع القرآن :ص .184
 .18شهاب الدين حممود اآللوسي :روح املعاين /1 :ص 198
 .19أيضا

 .20د .حممد السيد طنطاوي :التفسري الوسيط /1 ،ص .96

