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 هل يف القرآن الكرمي من أحرف الزايدة؟ 

العبارة فضل توكيد فيما يقول  ليست الزايدة يف العربية لغًوا فارًغا، وال هراء ابطاًل، ولكنها انفلة من اللفظ تكسب
لتعدد  -وهللا أعلم  –النحويون، لكنهم مل يبينوا لنا املراد ابلتوكيد الذي تفيده العبارة منها، وال كيف يكون؟ ولعل ذلك 

حروف الزايدة، وتنوع األساليب اليت تقع فيها، وكأهنم تركوا لكل حرف زائد أن يدل على نوع توكيده يف األسلوب الذي 
 فيه، وتركوا للحس وحده أن يتذوقه، وينفعل به حيثما يكون. يذكر

{ ]املائدة: َما َجاَءاَن ِمْن َبِشير وما من قارئ وال سامع إال حيس ما صنعته )ِمن( الزائدة من توكيد النفي يف قوله تعاىل: }
يف اآلية مع )من( الزائدة غي نفي فإن نفي جميء البشي  -[، وإال يدرك الفرق بني املعىن مع الزايدة واملعىن بدوهنا 19

جميئه بدوهنا يف حنو قولنا: ما جاءان بشي، إنه يف اآلية نفي جامع مستوعب لكل بشي، وهو يف العبارة نفي جمليء واحد منهم 
 ال غي، لكنه ليس نفًيا جمليء أكثر منه.

[، 159{ ]آل عمران: فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ عاىل: }ومل أَر أحًدا ذكر التوكيد أو احلكمة اليت زيدت هلا )ما( يف حنو قوله ت
أن سر زايدهتا هو استحداث صوت جديد، ينبعث من )ما(، فيمسك القارئ هنيهة ليعرف السبب  –وهللا أعلم  –ويبدو 

 الذي كان من أجله احلكم الذي تضمنته القضية يف العبارة، ويف ذلك موعظة له واعتبار. 
لقرآن قضية معمرة، ولكنها ابقية متجددة، طال عليها األمد، وتداولتها األجيال على مر الزمان، سبق وقضية الزايدة يف ا

إليها األولون، وقالوا فيها ما شاء هللا أن يقولوا، فإذا هلم فيها آراء، وبينهم فيها خالف، وتوارثها عنهم اآلخرون، يبدئون 
 ل فيها قائًما، واخلالف من حوهلا دائًرا.فيها ويعيدون، ويتفقون وخيتلفون، وال يزال القو 

مل يؤتيا مثًرا انضًجا، وال أعقبا حصاًدا مكافًئا، فكل ما بني أيدينا من  –لكن هذا اجلهد املبذول، وذلك الوقت املوصول 
منها حبث ذلك كله نتف من أقوال، وأشتات من آراء، ترى مبعثرة مبطارحها من بطون األسفار، ال جتمعها جامعة، وال أيتلف 

 مدروس يضم أطرافها، ويلم شعثها، وينظمها يف نسق حمكم قومي.
وهي قضية ليست ككثي من القضااي: جاللة قدر، وَحَرج مسلك، وهيبة مقام؛ فهي تعرض للقرآن الكرمي يف بعض كلماتِه، 

 -ا، واخلالف املتشعب فيها وتبيني معناه، وحتاول ابلنظر الصحيح والرأي الرشيد أن ختلص من حومة اجلدل احملتدم حوهل
بكلمة سواء يصح األخذ هبا، واالطمئنان إليها، وما كان لقضية كهذه أن يسهل صعبها، ويدنو بعيدها إال حببل من هللا، 

 ومدد من عونه، وعلى نور من هداه.

يعصمين من خطل الرأي، فلم يكن إال أن أرجع إليه سبحانه خاشًعا متضرًعا، أسأله عز شأنه أن جينبين فيها زيغ القول، و 
 ويباعد بيين وبني التكلف واالعتساف.
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أن يكون أول من حلظ الزايدة يف القرآن، ففسر هبا، وأومأ إليها وهو يريدها، غي  -رضي هللا عنهما  -ولعل ابن عباس 
[ فيقول: "أقسم ببقر 15{ ]التكوير: [1]َفاَل ُأْقِسُم اِبخْلَُنسِ مفصح عنها، وال ذاكرر امًسا هلا، إذ يفسر قول هللا تعاىل: }

 فأدار معىن اآلية على ثبوت القسم ال نفيه، مع تقدم )ال( عليه. ،[2]الوحش؛ ألهنا ُخْنس األنوف"
ولعل اخلليل وسيبويه أن يكوان أول من قال يف الزايدة، ووضع امسها هلا، ففي "الكتاب" يقول سيبويه: "وسألُت اخلليل عن 

، فزعم أنه مثل قولك: وال مثل زيد، و)ما( لغو" ويقول يف موضوع آخر: "وأما قوله عز  [3]قول العرب: وال سيما زيدر
[ فإمنا جاء ألنه ليس ل  )ما( معىن سوى ما كان قبل أن جتيء إال لتوكيد، 155{ ]النساء: فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهمْ وجل: }

]آل  [5]{فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ لِْنَت هَلُمْ ، وقال مثل هذا عن قوله تعاىل: }[4]إذا مل ترد به أكثر من هذا" فمن مث جاز ذلك،
 [.159عمران: 

لَِئاَل يَ ْعَلَم َأْهُل وجاء املبِرد فعب ابلزايدة مكان اللغو، إذ يقول يف "املقتضب": إَن )ال( تقع زائدة يف مثل قوله تعاىل: }
ليعلم، وإذ يقول عن )ما(: إهنا تقع زائدة مؤكدة ال خيل طرحها [؛ أى 29{ ]احلديد: اْلِكَتاِب َأْن اَل يَ ْقِدُروَن َعَلى َشْيءر 

 .[6]{فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهمْ {، وكذلك: }فَِبَما َرْْحَةر ابملعىن، كقوله عز وجل: }
اين فاستعمل الزايدة مكان اللغو أيًضا يف كتابه "معاين احلروف"، إذ يقول عن )ال(: وقد زيدت توكيًدا يف حنو قوله وجاء الرمَ 

{، واستعمل الصلة مكان الزايدة يف مكان آخر من الكتاب، إذ يقول عن )ما(: وأما اليت لَِئاَل يَ ْعَلَم َأْهُل اْلِكَتابِ تعاىل: }
 .[7]{فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ لِْنَت هَلُمْ {؛ أي بنقضهم، كذلك: }فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهمْ للصلة فنحو قوله عز وجل: }

 مثل ما صنع الرماين يف "معاين احلروف". [8]وصنع اهلروي يف "األزهية"

ون الزائد صلة، أو حشًوا  ا أرادوا أن يكون هلم يف الزايدة مصطلحان كما للبصريني ، كأمن[9]أما الكوفيون فيسمُّ
 مصطلحان، وكأمَنا جعلوا الصلة إزاء الزائد، واحلشو إزاء اللغو.

ومضت دراسة النحو على امتداد اترخيها تستعمل الكلمات األربع على سبيل املراوحة بينها، لكن الزائد والصلة كاان أكثرها 
من معىن اللغو واحلشو بعيًدا، فاللغو هو الكالم ال يعتد به، ويوشك احلشو أن يكونه، فهو يعين شيوًعا، وإن مل يكن معنامها 

 فضول الكالم، ورمبا رجع هذا التفاوت يف االستعمال إىل أن الزايدة والصلة آنس لفظًا، وأخف على السمع وقًعا.
ويعيذون القرآن منه، ويؤثرون أن يقال: التوكيد، ال  وأايا ما يكن اللفظ الذي يذكر يف هذا املقام، فهناك من يضيقون به،

 .[10]يبغون به بدالً 

ه، فما علمنا عنهم رَقة يف وال أعتقد أَن السابقني إىل هذه الكلمات كانوا يصدرون فيها عن هتاون ابلقرآن، أو غضرر من
هم يف تبيني خصائصه، شاهًدا عداًل،  الدين، وال اجرتاًء على كالم رب العاملني، وهذا صنيُعهم له، وحفاوهُتم بدراسته، وِجدُّ

وقواًل فصاًل فيما أقول، غي أن سلطان البحث يف اللغة، واالستغراق يف جتريد الدالالت الختيار املصطلحات قد ابعد بني 
القوم يف هذا املقام وبني استحضار آداب العقيدة، واستشعار اخلشية أن يبدر منهم غي ما يريدون، فقالوا دون أن يكون 

 ذلك منهم على ابل.
على أنَنا نرى بعض أصحاب القرآن واملستكثرين من دراسته والبحث يف علومه يستعمل هذه الكلمات يف غي حذر وال 

{: "}رْحة{ فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ طالب صاحب أكثر من مثانني كتااًب يف علوم القرآن يقول عن آية }توقُّف؛ فهذا مكي بن أيب 
 .[11]خمفوضة ابلباء، وما زائدة للتوكيد"
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أبو حامد الغزايل يُنطق الزائد يف القرآن أبصرح مما أنطقه به غيه، فيقول يف عد أنواع اجملاز: "القسم وهذا حجة اإلسالم 
ىن هلا؛ أي الثاين عشر: الزايدة يف الكالم لغي فائدة؛ كقوله تعاىل: }فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ لِْنَت هَلُْم{، )ما( ها هنا زائدة ال مع

 ".فبْحة من هللا لنت هلم
 .[12]وجاء ابن األثي فخطَأ مقالته هذه، ولكن لغًة ال داينة، مث اعتذر عن خطئه أبنَه يتعاطى القول يف غي فنه

 ن أن يكون موصول األسباب مبا أقول؟واآلن أنتقل إىل اللغة أنظر ماذا عندها مما ميك
نراها أتخذ ابإلجياز حيًنا، وابإلطناب حيًنا آخر،  -إننا إذ نرجع إىل العبارة العربية يف نظمها، واملفردات اليت تتألف هي منها 

 أَما املساواة فال مقام هلا هنا، ألهنا الوسط بينهما، ال حذف، وال زايدة فيه.

دة نراها تتعَرض ملثل ما تتعرض العبارة له، فرمبا جار عليها احلذف، فلم يدع منها غي حرف أو وإذ ننظر يف الكلمة املفر 
 حرفني.

رضي هللا  -[ قال سعد بن عبادة 24{ ]النساء: َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِرَساءِ ففي احلديث الشريف أنَه ملَا نزل قوله تعاىل: }
صلى هللا  -يقتله تقتلونه، وإن أخب جيلد مثانني، أفال يضرب ابلسيف؟"، فقال النيب : "إن رأى رجٌل مع امرأته رجاًل ف-عنه 

: ))كفى ابلسيف شا((، أراد أن يقول: شاهًدا، فأمسك، مث قال: ))لوال أن يتتابع فيه الغيان والسكران((؛ -عليه وسلم 
 .[13]أي يف القتل، لتممت على جعله شاهًدا

ويقول سيبويه: "ومسعت من العرب من يقول: أال ات، بلى فا، فإمنا أرادوا: أال تفعل، وبلى فافعل، ولكنه قطع كما كان قاطًعا 
 .[14]ابأللف يف أان"

[، ومن كالم ابن جين 30وميكن أن يعد من هذا القبيل حذف التنوين من )حسرة( يف آية }اَي َحْسَرَة َعَلى اْلِعَباِد{ ]يس: 
تأن على اللفظ املعب به يف االحتجاج هلا: "العرب إذا أخبت عن الشيء غي معتمدته، وال معتزمة عليه أسرعت فيه، ومل ت

 عنه، وذلك كقول الوليد بن عقبة بن أيب معيط:
 قُ ْلَنا هَلَا ِقِفي فَ َقاَلْت َقاْف = اَل حَتَْسِبيَنا َقْد َنِسيَنا اإِلجَياْف 

 .[15]معناه: وقفت، فاقتصرت من مجلة الكلمة على حرف منها"

تزيد يف أحرفه، أو يف صوت حرف منه  -وكما حتذف العرب من اللفظ املفرد أحيااًن فإذا هو على شبه من اإلجياز يف العبارة 
 أحيااًن أخرى، فإذا هو أيًضا على شبه من اإلطناب يف العبارة.

ألًفا، فتزيد هبا من صوت التفجع أو التوجع، إعالًما جهيًا حبرقة احلزن، أو شدة  ففي أسلوب الندبة تزيد على آخر املندوب
 األمل، مث هي تزيد اهلاء أيًضا بعد األلف حني الوقف، إشباًعا للمد، وذهااًب به إىل مدى بعيد.

آخره ألف، واأللف ميكن ويعلل ابن الزملكاين لداللة )ال( على نفي البعيد، وداللة )لن( على نفي القريب، فيقول: )ال( 
 .[16]أداء الصوت به، خبالف النون

قولون: بل رمبا قام مد الصوت يف كلمة إىل أبعد من حدوده مقام الوصف بصفة تزيد من معناها، فقد قال سيبويه: "إهنم ي
 .[17]سي عليه ليل، يريدون: ليل طويل، وهذا إمنا يفهم بتطويل الياء، فيقولون: سي عليه ليل، فقامت املدة مقام الصفة"

وف املد، فمطلوا حركته حىت جيعلوا منه حرف مد؛ لزايدة معىن على الكلمة اليت وكانوا رمبا عمدوا إىل حرفر ليس من حر 
 مطلت حركة احلرف فيها.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn12#_ftn12
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn13#_ftn13
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn14#_ftn14
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn15#_ftn15
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn16#_ftn16
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2220#_ftn17#_ftn17


فقد رووا أَن رجاًل ضرب ابًنا له، فقالت له أمه: ال تضربه، ليس هو ابنك، فرافعها إىل القاضي فقال: هذا ابين عندي، وهذه 
على ما ذكره، وإمنا أخذ يضرب ابنه، فقلت له: ليس هو ابنك، ومدت  أمه تذكر أنه ليس مين، فقالت املرأة: ليس األمر

ا، فقال الرجل: وهللا ما كان فيه هذا املطل  .[18]فتحة النون جدا

 مسعها وهو يضرب الولد غي ما فهمه منها حني مسعها ومها بني يدي القاضي، شغله فقد فهم الرجل من مقالة امرأته حني
الغيظ من ابنه واالهنماك يف ضربه عن االنتباه إىل الصوت الذي أرسلته صاحبته يف النون، فوقع يف ومهه أهنا تنفي نسب 

ا، لكنها ملا أعادت الكلمة على ما قالتها تبني أهنا إمنا أ رادت أن تصرفه إىل ما هو أنكى من السخط على ابنها الولد عنه حقا
 رْحة به، وإبقاء عليه.

ميكن أن يقال إًذا: إن الزايدة واحلذف من أصول العربية املقررة، وإن العرب مل تكن أتخذ هبما عبثًا، ولكن لفضل معىن، 
 والزايدة هي اليت تعنينا يف هذا املقام.

قاًل عن الطرطوسي: الدمهاء من العلماء والفقهاء واملفسرين على إثبات الصالت يف ويقول الزركشي عن ورودها يف القرآن ن
 .[19]القرآن، وقد وجد ذلك على وجه ال يسع إنكاره

ايدة، كما أن يف اللغة زايدة، ويؤيدها هذا الذي يقوله مجهور العلماء: إن القرآن إمنا أنزل فال علينا أن نقول: إن يف القرآن ز 
بلسان عريب مبني، وقد حتدى هللا العرب أن أتيت بشيء من مثله، وإمنا يكون التحدي على اببه إذا كان بني النظائر واألشباه، 

 غي منصف وال جاد. وإال انفسح جمال العذر ملن ال يطيقه أن يعتل أبنه حتدرر 

وألمر ما كان ابن عباس يرجع إىل الشعر يف تفسي القرآن، ويستشهد به يف املساءالت اليت كانت تقع بينه وبني مسائليه،  
، ولعَل استشهاد ابن قتيبة يف كتابه [20]كالذي نراه يف مساءلة انفع بن األزرق، وقد أورد السيوطي أكثرها يف "اإلتقان"

 "أتويل مشكل القرآن"، مث استشهاد غيه من املفسرين يف كتبهم إمنا كان عن حماكاة البن عباس واقتداء به.
معىن اإلعجاز يف النفوس؛ ألنه يدل على أن وما أرى االستشهاد للقرآن ابلشعر إال ضراًب من االحتجاج إلعجازه، وتثبيت 

عجز العرب عن اإلتيان بشيء من مثله مل يكن خلالف بني لغتها ولغته، ولكن ألنه الكالم ال يتسامى إليه أو يدنو منه إنس 
 وال جان.

آن لنا بعد هذا التطواف البعيد أن ننتقل إىل القرآن الكرمي، نستشرفه يف أفقه األعلى، لعلنا واجدون هنالك ما يؤيد وقوع 
 الزايدة فيه.

يالحظ الذين يتدبرون القرآن الكرمي أنه اترة يكرر بعض الكلمات يف األسلوب، حفاظًا على متاسكه، ووصاًل ألوله آبخره، 
ِإينرِ رََأْيُت َأَحَد َعَشَر بعض كلماته حرًصا على جتاوب اجلرس وائتالف النغم، فمن النوع األول قوله تعاىل: } واترة يزيد يف بنية

ُتْم تُ َرااًب َوِعظَامً [، وقوله: }4{ ]يوسف: َكوَْكًبا َوالَشْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم يل َساِجِدينَ  ا أََنُكْم أَيَِعدُُكْم أََنُكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكن ْ
[، فقد ذكرت }رأيت{ يف أول اآلية األوىل، وكررت عند آخرها، وكررت }أن{ كذلك يف اآلية 35{ ]املؤمنون: خُمَْرُجونَ 

بعدها، ومل تكن ابآليتني حاجة إىل هذا التكرار لوال طول الفصل بني الطرفني يف كل منهما، حىت كأن ليس بينهما شيء من 
 االتصال.

تَ َنا َأطَْعَنا اّلَلَ َوَأطَْعَنا [ وقوله: }10{ ]األحزاب: َوَتظُنُّوَن اِبّللَِ الظُُّنوانَ اآلخر قوله تعاىل: }ومن أمثلة النوع  يَ ُقوُلوَن اَي لَي ْ
[، فقد ختمت اآليتان أبلف غي مبدلة من التنوين للوقف، ولكَنها مزيدٌة ليكوَن مقطع النغم 66{ ]األحزاب: الَرُسوالَ 

 اطعه يف سائر اآلايت األخرى طليًقا مرسالً.فيهما مثل مق
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َوَقاُلوا اَل َتَذُرَن َآهِلََتُكْم َواَل َتَذُرَن َوداا َواَل ُسَواًعا َواَل يَ ُغوًًث َويَ ُعوًقا ويلحق ابلزايدة للتنغيم تنويُن غِي املنون، كقوله تعاىل: }
[ يف 4، وقوله: }ِإاَن َأْعَتْداَن ِلْلَكاِفرِيَن َساَلِساًل َوَأْغاَلاًل َوَسِعيًا{ ]اإلنسان: [21][ يف قراءة األعمش23{ ]نوح: َوَنْسًرا

، ليس التنوين هنا بدًعا من العربية، فبنو أسد ينونون األمساء كَلها، وبعض القبائل ال مينع من [22]قراءة انفع والكسائي
 .[23]التنوين إال أفعل التفضيل

 وحَيتجُّ أبو مَتَام للزايدة املؤكدة، اقتباًسا من التثويب يف األذان، فيقول: 

فْ ُْخطَّةَْْالتَّأ كِيدََْْرأَي َناْلَوْ  َناَْْماَْْْْْْْْخس   بِالتَّث وِيبِْْْاألََذانََْْْشَفع 

عبثًا فارًغا، ولكنها كانت تراد قصًدا ملطلب  يتضح من ذلك كله أن الزايدة يف القرآن وفصيح البيان ليست لغًوا ابطاًل، وال 
 كرمي من مطالب البالغة وفصاحة التعبي.

ولقد لقي الذين أنكروها يف القرآن من هذا اإلنكار نصًبا ، واْضُطرُّوا إىل كثير من االسِتْكراه وضروبر من الَتأويل البعيد، 
 وه واْضُطرُّوا إليه.الذي جيب أن ينزه عنه القرآن، وإين ذاكر هنا بعض ما َلقُ 

{: إن )ما( استفهامية للتعجب، واملعىن: فبأي رْحة من هللا، فَِبَما َرْْحَةر ِمَن اّللَِ لِْنَت هَلُمْ قال قائل منهم يعرب )ما( يف آية }
 تعجًبا من الرْحة، وإعظاًما هلا .

اجلار قليل أو شاذ، وأنه ال وجه خلفض وقد أخذ على هذا اإلعراب أن ألف )ما( ًثبتة يف رسم املصحف، وإثباهتا مع  
يبِر ال يضاف منها غي أي، وكذلك ال يصح  )رْحة( بعد )ما(؛ إذ ال يصح خفضها ابإلضافة، ألن أمساء االستفهام الَتعجُّ
ه خفضها على البدل أو عطف البيان؛ ألَن املبدل من اسم االستفهام جيب أن يقرتن هِبمزته، وعطف البيان كالنعت يؤتى ب

 .[24]لتوضيح املتبوع أو ختصيصه، وما ال ينعت ال يتبع بعطف البيان

[: إهنا انفية، مث 1{ ]القيامة: ِقَياَمةِ ُأْقِسُم بِيَ ْوِم الْ  وقالوا عن )ال( اليت تذكر قبل فعل القسم غي مسبوقة ابلفاء يف حنو: }اَل 
 اختلفوا يف املنفي ما هو؟ فذهب بعض إىل أنه هو ما كانوا يلفظون به ويفيضون فيه من إنكار البعث يوم الدين.

واملعىن ال صحة ملا تنكرون، مث استؤنف الكالم، فقيل: أقسم بيوم القيامة لتبعثن، وسوغ هذا الفصل عندهم بني النايف 
 في أن القرآن كله كالسورة الواحدة، فرمبا ذكر أمر يف سورة، وجاء جوابه يف أخرى.واملن

ويؤخذ على هذا التأويل أَن فيه حذًفا السم )ال( وخبها دون دليل يشي إليهما؛ كأن تكون )ال( جوااًب لسؤال، وأما أن 
ض القضااي، وقص القصص: يفصل من أولئك ما القرآن كالسورة الواحدة فأمر ال خالف عليه، ولكن يف تقرير األحكام وعر 

 عسى أن يذكر جمماًل، وخيصص ما عسى أن يذكر عاماا، ويتم ما عسى أن يكون حباجة إىل متام.
فمباعدة بني متالزمني يقتضي البيان أن  -أما أن يذكر يف سورة أمًرا يريد نفيه، مث يذكر احلرف الذي ينفيه يف سورة أخرى 

 ء من فوره أن الكالم مبين على النفي ال على اإلثبات.يقرتان؛ ليعلم املر 
وقيل: إهَنا انفيٌة، واملنفيُّ هو فعل القسم، والكالم خب ال إنشاء، حذف خب املبتدأ فيه، واملعىن: ال أقسم بيوم القيامة 

 .إعظاًما له، ال إعراًضا عنه؛ ألن القسم ال ينهض حبقه منه، وإن كان ال يقسم إال بذي شأن كبي

وجعل )ال( انفية يف هذا األسلوب، أايا ما كان الوجه الذي يصار ابملعىن إليه، يوقع يف خلف ظاهر بني القسم وجوابه أحيااًن، 
َوَما َوَلَد * َلَقْد َوَواِلدر وذلك حني يكون اجلواب مثبًتا ال منفياا، حنو قوله تعاىل: }اَل ُأْقِسُم هِبََذا اْلبَ َلِد * َوأَْنَت ِحلٌّ هِبََذا اْلبَ َلِد * 

{ ]البلد:  ْنَساَن يف َكَبدر  [، فاملعىن حينئذ: ال أقسم أان خلقنا اإلنسان يف كبد.4 - 1َخَلْقَنا اإْلِ
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لواقعة: { ]اَفاَل ُأْقِسُم مِبََواِقِع النُُّجوِم * َوِإنَُه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعِظيمٌ وأوضح من هذا يف الداللة على اخللف قوله تعاىل: }
 [، فصدر اآلية األوىل ينفي القسم مبواقع النجوم، واآلية التالية هلا تؤكد أن القسم هبا عظيم.76، 75

مث ملاذا اإلعظام للمقسم به يف هذا األسلوب وحنوه على سبيل نفي القسم به، وقد أقسم هللا تعاىل بربوبيته، وابلقرآن الكرمي 
[ وقال: }َواْلُقْرَآِن اْلَمِجيِد{ ]ق: 93، 92{ ]احلجر: َنْسَأَلنَ ُهْم َأمْجَِعنَي * َعَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ فَ َورَبِرَك لَ قسًما مثبًتا، فقال: }

1.] 
هو الرأي، وال مكان لرده حبجة أن الزائد ال يكون يف أول الكالم، ألن  ، وهذا[25]وقيل: إن )ال( هنا زائدة للتوكيد

الزايدة استغناء واطراح، والبدء ابلزائد عناية واهتمام، وهي حجة ال سند هلا من اللغة؛ بل من الفلسفة، على أننا ال ندري 
اع، ولقد زيدت الباء مع ذلك ابتداء يف ماذا يضي البيان أو يغض منه إذا استهل الكالم بزايدة للتنبيه واسرتعاء األمس

 )حبسبك( من قول الشاعر، يرويه أبو زيد:

بِكَْ لَُمواْأَنْ ْالَقو مِْْفِيْبَِحس   [26]ُمِضر ْ َْْغنِيْ ْْفِيِهمْ ْْبِأَنَّكَْْْْْْْْْيَع 

اَي وميكن أن تعد )ال( يف زايدهتا ابتداء مثل )أال( االستفتاحية ، ومثل )اي( حني تدخل على ما ال ينادى، حنو قوله تعاىل: }
[، وجعل )اي( مزيدة هنا للتنبيه أوىل من جعلها للنداء، وجعل 27، 26{ ]يس: لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُموَن * مِبَا َغَفَر يل َريبِر 

 حمذوًفا؛ ألن ذلك يعفي من ثقل احلذف والتقدير لغي حاجة، مثَُ إَن النداء دعاء واستقبال، واحلذف إعراض وإغفال.املنادى 
 هكذا دار القول على )ما( و)ال( حني ال تَتصل هِبا الفاء، وهكذا كان اخلالف بني القائلني بزايدهتما واملنكرين هلا.

أال يكون يف  -وقد اَتصَلِت الفاء هِبا  -{، وكان الظن َفاَل ُأْقِسُم مِبََواِقِع النُُّجومِ تعاىل: }ومثال )ال( اليت تتصل الفاء هبا قوله 
يذهب يف أتويل  -وهو ال ينكر الزايدة على إطالقها  -زايدهتا خالف بني القائلني ابلزايدة يف القرآن، لكنا نرى أاب حيان 

أنَه كان من الُقَراء، وقضى شطًرا من حياته أيخذ مبذهب أهل الظاهر، فهو حقيق أن  اآلية مذهًبا غريًبا؛ ليجنِرَبها الزايدة، مع
 يكون أكثر حتفظًا، وأقل أخًذا ابلتأويل يف دراسة النصوص، وال سيما القرآن، ولكن هذا ما كان.

لالم فصارت )ال(، كما قال أبو حيان: إن أصل }َفاَل ُأْقِسُم{ فألقسم، كما كانت يف قراءة احلسن، لكن أشبعت فتحة ا
 أشبعت فتحة الراء يف قول القائل:

 َأُعوُذ اِبّللَِ ِمَن الَعْقَراِب.

[، مث نظر فإذا الفعل )أقسم( غي 37{ ]إبراهيم: َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن الَناِس هَتِْوي ِإَلْيِهمْ وكما أشبعت كسرة اهلمزة يف قراءة: }
ن بد من أن يقول: إن التقدير: فألان أقسم؛ ليصي الكالم خبًا ال إنشاء، كما قال مؤكد، وهو هنا واجب التوكيد، فلم يك

 .[27]ابن جين يف ختريج قراءة احلسن
تَج لقراءة اجلمهور بشذوذ قراءة وضرورة شعر، وال كيف استجاز أن أيخذ فيها وال أدري كيف طَوعْت أليب حَيان نفسه أن حيَ 

بتخريج ابن جين لقراءة احلسن، وهو يعلم أن ابن جين إمنا يتكلم عن واقع من األمر، فقراءة )فألقسم( مروية هكذا بال 
 أتويل، أما أبو حيان فيقيم خترجيه على أساس من التوهم واالفرتاض.

رأينا يف عرض قضيتنا هذه كيف أفضى القول بنفي الزايدة عن القرآن إىل كثي من اخلالف الذي ال خي فيه  أما بعد، فقد
وال جدوى منه، وكيف أدى إىل ضروب من التكلف البعيد واإلحالة املفرطة، اليت جتايف روح البيان األصيل يف كالم الناس، 

 فكيف هي يف كالم رب العاملني؟
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لني ابلزايدة، ال حنذرها تقية هلا، أو حترًجا منها، فقد سبق إىل قوهلا علماء أبرار، ثقات عدول، قالوها صرحية لنقل إًذا مع القائ
غي ذات خفاء، مث هي متسك على األسلوب القرآين مجاله وجالله يف املقامات اليت تقال فيها، وتنزهه عن تكلف الصناعة، 

 واعتساف الضرورة أتوياًل وخترجًيا.
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