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 من أسرار الزايدة يف القرآن الكرمي 

ثنا يف الفصل السابق عن الزايدة يف القرآن، وعن بعض أسرارها، ونتحدث هنا عن بعض آخر دَّ  من أسرارها. َتح
أن يعرض يف "الكشاف" لبيان املراد ابلتوكيد الذي تفيده )أن( الزائدة بعد ملا يف قوِله تعاىل يف  -رمحه هللا  -بدا للزخمشري 

أكدت [، فقال: )أْن( صلة 33{ ]العنكبوت: وحلحمَّا أحْن جحاءحْت ُرُسُلنحا ُلوطًا ِسيءح ِِبِْم وحضحاقح ِِبِْم ذحْرًعاسورة العنكبوت: }
كأنه وجود الِفعلحْْيِ ُمرتت ًِبا أحُدُُها على اآلخر يف وقْ تحْْيِ ُمتجاِورحْيِن، ال فاصل بينهما كأهنما وجدا يف جزء واحد من الزمان،  

 .[1]مبجيئهم فاجأته املساءة من غري خيفة عليهم من قومه أحس  قيل: ملا 

مل يرقه هذا الرأي، وال رضي عنه، مث مل جيد ما يدفعه به  -كدأبه يف تعقب الزخمشري، وتتبع آرائه ابلتفنيد   - حيان  لكن أاب 
اء النحويْي، كأنَّ ال يعرفه كب  - والشلوبْي  يعىن الزخمشري  -إال أن يقول: وهذا الذي ذكراه  -فيما روى ابن هشام  -

القول يف النحو واجتهاد الرأي فيه وقف على محن يراهم كباء النحويْي، فإذا عزحبح عنهم حكم، أو ُغمَّ عليهم وجه مل جيز 
عنده ملن ال يدانيهم يف املنزلة والشأن أن يتدارك هلم فواًت أو يوضح مبهًما، وأوىل أال يرى معهم رأاًي، ومل ندِر محن هؤالء 

اء الذين مل يشأ أبو حيان أن يذكر أاماءهم أو اسم أحد منهم، وال أن يبْيِ  لنا ماذا عندهم من الرأي عن توكيد الزايدة الكب 
 عامة، وزايدة )أن( بعد ملا، خاصة؟ لتكتمل الصورة وتنجلي احلقيقة، لعلَّنا نتبعهم فيما يقولون.

انبى ابن  هلذا   يعدمه أن جيد منصًفا يشد عدده، ويعلي كلمته، ينصر أهله أبًدا، وال -فيما يعهد الناس  -على أن احلق 
 .[2]هشام أليب حيان يف "املغين" يرد قوله، ويكشف ما يف نقله عن الزخمشري من لبس وختليط

والشلوبْي ، من داللة )أن( بعد )ملا( يف اآلية  اب أيب حيان من كباء النحاة ال يعرفون ما عرف الزخمشري وإذا كان أصح
فإانَّ نورد له وهلم آيتْي أخريْي زيدت يف كلتيهما )أن( بعد )ملا(، ودلَّت على مثل ما قال الزخمشري وصاحبه: إهنا  -السابقة 

 تدل عليه.

ُبوا ِبقحِميِصي هحذحا فحأحْلُقوُه عحلحى وحْجِه أحيب َيحِْت بحِصريًا يف سورة يوسف: }أما إحدى اآليتْي فقوله تعاىل [، 93{ ]يوسف: اْذهح
[، فإذا )أْن( يف اآلية 96ومتدي بنا القصة إىل قوله تعاىل: }ف حلحمَّا أحْن جحاءح اْلبحِشرُي أحْلقحاُه عحلحى وحْجِهِه فحارْتحدَّ بحِصريًا{ ]يوسف: 

ملها رسوُل يوسف إىل أبيه ليست أبمر مما ألف الناس أن مزيدة بعد  )ملا( ويف مقام ال حيتمل أانة وال إبطاء، فالبشرى اليت حيح
يستبشروا به ويفرحوا له، ولكنَّها أبمر ال يعلم له نظري سابق، وال يرجى أن يكون له نظري الحق، إال يف طيف خيال أو حلم 

 منام.
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يوسف حيًّا بعدما نعي إليه، فحزن حىت ابيدت عيناه من احلزن عليه، وسرياه على حال ال   وسريى  سريتد يعقوب بصريًا، 
كحال أحٍد من أبنائه أو خري منها قلياًل أو كثريًا، سرياه أمريًا قد ويل حكًما، وأويت سلطااًن، وسيلتئم مشل األسرة بعد تفرق 

 اء.عسر، وسعادة بعد شق بعد  وشتات، وستستقبل من أمرها يسًرا 
طريًا ال سعًيا؟ ومن ذا  أابه  فمحن غري حامل هذه البشرى حيق له أن يعد يف رحلته السرعة بطًئا، والقرب بعًدا، ويود لو جاء 

 يكون أسرع منه جراًي؛ بل أشد منه وثًبا حْي يبلغ طيته، ويدنو من أبيه ليلِقيح القحميصح على وجهه؟

وحدحخحلح اْلمحِدينحةح عحلحى ِحِْي غحْفلحٍة ِمْن أحْهِلهحا ف حوحجحدح ُقوُل هللا تعاىل عن نبيه موسى: }أمَّا اآلية اآلخرى ففي سورة القصص، إذ ي ح 
ا ِمْن عحُدوِ ِه فحاْست حغحاثحُه الَِّذي ِمْن ِشيعحِتِه عحلحى الَّذِ  ا ِمْن ِشيعحِتِه وحهحذح ِن هحذح سحى ف حقحدحى ي ِمْن عحُدوِ ِه ف حوحكحزحُه ُمو ِفيهحا رحُجلحْْيِ ي حْقتحِتالح

فحأحْصبححح يف اْلمحِدينحِة خحائًِفا يحرتححقَُّب فحِإذحا الَِّذي اْست حْنصحرحُه اِبأْلحْمِس [، ومتدي بنا اآلايت إىل قوله تعاىل: }15{ ]القصص: عحلحْيهِ 
ُمحا قحالح ايح ُموسحى أحُترِيُد أحْن ت حْقتُ لحيِن كحمحا  يحْستحْصرُِخُه قحالح لحُه ُموسحى ِإنَّكح لحغحِويٌّ ُمِبٌْي * ف حلحمَّا أحْن أحرحادح أحْن ي حْبِطشح  اِبلَِّذي ُهوح عحُدوٌّ هلح

[، وهنا 19، 18{ ]القصص: ِلِحْيح ق حت حْلتح ن حْفًسا اِبأْلحْمِس ِإْن ُترِيُد ِإالَّ أحْن تحُكونح جحبَّارًا يف اأْلحْرِض وحمحا تُرِيُد أحْن تحُكونح ِمنح اْلُمصْ 
من سيفه، وال طعنة من رحمه،  بدربة  ملا، وأميا امرئ يرى مصرع املصري، وكيف قدى عليه موسى، ال أيًدا زيدت أن بعد 

أن يكون أسرع من ملح البصر إىل مدافعة موسى، وات ِقاء يده،  -إذا كان يعرض وكزة مثلها  -ولكن بوكزة من يده، حقيق 
ِته املفزعة، ويقذف حْي يلمح يف وجهه أاثرة محية، أو ابدرة عزم على البطش به،  وجهه  يف  فال يسعه إال أن يفجأه بصرخح

 بقولته املهولة، حيذره ويذكره: اي موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفًسا ابألمس.

مل يتقوَّل الزخمشري إًذا على كباء النحويْي يف مقالته عن )أن( بعد )ملا(، وال كان مقصًرا عن شأوهم يف املعرفة؛ بل لقد عرف 
 مل يعرفوا فيما عزاه إليهم أبو حيان.ما 

ويزيد رأي الزخمشري قوة إىل قوته أن املالئكة الذين جاؤوا لوطًا، كانوا قد جاؤوا إبراهيم من قبله، ونالحظ أنَّ آية جميئهم 
هيم كانت غري احلال إبراهيم مل تزد فيها )أْن( بعد )ملا(، كما زيدت يف آية جميئهم لوطًا؛ ذلك أبنَّ احلال اليت كان عليها إبرا

اليت كان عليها لوط، لقد كان إبراهيم راضًيا مطمئنًّا، مل يعد ينكر من قومه منكًرا، أو ينعي عليهم فساًدا بعدما جناه هللا منهم، 
م أضياف، جواًدا مديافًا، فلمَّا رأى املالئكة مل يُدر ِبلده إال أهنَّ  -عليه السالم  -وبدَّله هللا أرًضا خريًا من أرضهم، وكان 

مثله يف ذلك كمثل كل جواد مدياف حْي يقدم عليه انس مل تكن له سابقة ِبِلقاِئهم أو لقاء أحد منهم، فتتاب حعحْت لذلك 
أحداُث ِقصَّته معهم بدًءا وانتهاء، كما تتابع قصص الديافة على سجيتها، ويف امتها املعتاد َتية وسالم، فحفاوة وطعام، مث  

 إبراهيم حْي رأى أيديهم ال تصل إىل طعامه، وأن عجب منهم حْي بشروه بغالم عليم. كان أن اسرتاب ِِبم

، وتسارع إليه القلق أمَّا لوط فكان ضائًقا بقومه، شديد السخط عليهم، فلما رأى املالئكة حسبهم بشًرا، فحزبه أمرهم
واجلزع، خوفًا من قومه أن يفدحوه فيهم، وهم ضيفه، وهلم عليه حقُّ احلماية والكرامة، مث كان من مقاصد القصة هنا أن 

تصور السرعة اليت صاحبت استياء لوط من قومه، وضيق ذرعه ِبم، تصويًرا ابإلشارة ال ابلعبارة، وكانت الزايدة هي األداء 
 عبت عنها هذا التعبري البارع الذي يتميز ابلدقة ولطف املدخل.املختار هلا، ف

أن قصة لوط قد ذكرت مرة اثنية يف سورة هود، ومرة اثلثة يف سورة احلجر، وُصدِ رت يف السورتْي بلمَّا، ولكنها مل تُتبع  بقي  
وهو لوط واملالئكة، فهل هلذا اخلالف فيهما أبْن كما أُتبعْت ِِبا يف سورة العنكبوت، مع أن موضوع القصص الثالث واحد، 

 ووراءه سر؟ حكمة  يف التعبري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إنَّ الذي يتتبع منهج القرآن الكرمي يف قصصه ميكن أن يدرك هذه احلكمة، ويكشف هذا السر، فسريى أنَّ القرآن ال يلتزم 
كثري من أوجه التنويع، اترة ابلذكر أو صورة واحدة للقصة اليت يعيدها، مهما كانْت مرَّات إعادهتا، ولكنه يعيدها يف قليل أو  

احلذف، وأخرى ابإلمجال أو التفصيل، واثلثة ابلتصريح أو التلميح، وهكذا فإذا هلا ِجدَّة، وعليها طالوة، والناس ابجلديد 
 مقام.أحفل، وإليه أميل، لذلك أتخذ كل قصة ببعض ما مل َيخذ غريها به، وإن كانت لُتبقي كلها على لباب املوضوع يف كل 

فصوَّرت قصَّة العنكبوت ما أمسكت عن تصويره القصتان األخراين، وهو سرعة األحاسيس اليت جاشت ِِبا نفس لوط حْي 
ا ي حْوٌم عحِصيبٌ رأى املالئكة مقبلْي عليه، وذكرت قصة هود ما وصف به لوط يومحه ذاك، فقال: } [، وهو 77{ ]هود: هحذح

ن مل يصر ِح ِِبا، ولكنَّه ال يدلُّ على تسارُعها إليه، وأغفلت قصة احلجر حديث وصف يشري إىل أحاسيسه، ويدل عليها، وإ
{ ]احلجر: ِإنَُّكْم ق حْوٌم ُمْنكحُرونح األحاسيس ووصف اليوم مًعا، واقتحصحرحْت من ذلك على ارتياب لوط يف املالئكة، إذ قال هلم: }

بب جميئهم إليه إىل أن قدى هللا قداءه يف اجملرمْي من [، مث راحت تذكر بقية أحداث القصة، منذ أبلغه املالئكة س62
 قومه.

 واالفتنان . ذلك إىل أمور أخرى اختصت ِبا كل قصة من بْي أختيها، أخًذا أبسباب التنويع 
يف مجلتها مثل ما ألْن يف  هلا  واآلن، هل لنا أن نقيس )ما( حْي تزاد بعد )إذا( على )أن( حْي تزاد بعد )ملا(، فيكون 

لتها؟ ال أرى أن مثة ما حيول دون هذا القياس، فاللفظان سواء يف احلرفية والزايدة واملوقع، وكل من )ملا( و)إذا( ظرف فيه مج
 معىن الشرط.

ال علينا إًذا أن نقول: إن )ما( إذ تزاد بعد )إذا( تؤدي معىن )أْن( إذ تزاد بعد )ملا(؛ أى تفيد أن جواب )إذا( وشرطها يقعان 
 تجاورين، حىت كأهنما مقرتانن جيمعهما زمن واحد.يف زمنْي م

وحنن إذ نرجع بعد أن ختلص لنا هذه النتيجة إىل القرآن الكرمي نتحسس من آايته ما عسى أن نلمح فيه أثر )ما( الزائدة 
أوصاف يف تعداد  أخر  فسنجد يف سورة الشورى آيتْي متقاربتْي يف الذكر، وهلما مشاركة مع آايت  -مذكورة وحمذوفة 

 املؤمنْي، الذين هم على رِبم يتوكلون.
{ وحِإذحا محا غحِدُبوا ُهْم ي حْغِفُرونح من أوصافهم كظم الغيظ وغفران املساءة، وهي قوله تعاىل: } فتذكر  فأما اآلية األوىل 

ُُم اْلب حْغُي وحالَّ [، وأما اآلية األخرى فتذكر مقاومة البغي، واالنتصار من البغاة، وهي قوله تعاىل: }37]الشورى:  ِذينح ِإذحا أحصحاِبح
تحِصُرونح   [.39{ ]الشورى: ُهْم ي حن ْ

ونالحظ أن )إذا( الشرطية مذكورة يف كلتا اآليتْي، لكنها أتبعت يف اآلية األوىل مبا الزائدة، ومل تتبع ِبا يف األخرى، وإًذا 
خيصصه وصف، وال حيده وقت، إنه عفو املبادرة ميكن أن يقال: إن العفو املذكور يف اآلية األوىل ليس عفًوا مرسالً ال 

والفور، ميلك صاحبه عند الغدب، وينزله على حكمه، فيمديه غري متلبث به وال مرتدد فيه، فذلك عفو الرتفع والقوة، ويف 
، والقوة املعنية هنا هي قوة [3]احلديث الشريف: ))املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الدعيف((؛ رواه ابن ماجه

ال تعدو أن تكون سرااًب  -على فدلها، وحاجة احلياة إليها  -اإلرادة والعزم، ال قوة البنية ومتانة الرتكيب، فهذه وحدها 
يشيد  -صلى هللا عليه وسلم  -العزم، وسقوط اهلمة، وانكسار الذلة، وهذا رسول هللا خادًعا أو رِئْ ًيا كاذاًب، يواري خور 

فيقول : ))ليس الشديد ابلصُّرحعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند  بقوة النفس، وحيكم هلا على قوة الشخص، 
 .[5]، والسيوطى يف "اجلامع الصغري"[4]الغدب((؛ رواه اإلمام مالك يف "املوطأ"

 تذكر العفو عن املسيء. إذ  وىل، ما أفادته زايدة )ما( بعد )إذا( يف اآلية األ -وهللا أعلم  -ذلك 
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فاألمر فيها خمتلف، واحلال غري احلال، ألهنا خلت من زايدة )ما( بعد  -أما اآلية األخرى إذ تذكر البغي واالنتصار من البغاة 
ا موعًدا، ألن )إذا(، ويف هذا إشارة إىل أهنا تدعو إىل إابء البغي ومناهدة البغاة دعوة مطلقة، ال تسمي هلا أجاًل، وال جتعل هل

أخرى ، وإمنا األمر كله بيد أهل احلل  أحوال البغاة واجملاهدين ليست سواء، فقد تكون املبادرة خريًا يف حال، وشرًّا يف حال 
والعقد من اجملاهدين، هم الذين ميلكون أن يقدروا األمر بقدره عجلة وتريثًا، على نور من كتاب هللا وسنة رسوله، ومن 

 حة، والعلم أبحوال احلياة القائمة.التجارب الناج

والذي عليهم أن يلتزموا األخذ به هو أال ينفروا إىل اجلهاد إال بعد أن يعدوا له العدة، وحيكموا التدبري والكيد، ليثبوا وثبتهم 
م بعد عصاة على رجاء يف النصر صادق، ووعد من الثقة غري مكذوب، وإال كانت العاقبة واباًل جائًحا، وبالء مستطريًا، وه

 متمردون ال يرمحهم راحم، وال يذكرهم أحد ِبري.
 
 

 
  .179/ 2الكشاف:  [1]
  .31، 30/ 1املغين:  [2]
  .22/ 1سنن ابن ماجه:  [3]
  .906املوطأ:  [4]
  .208/ 3اجلامع الصغري بشرح السراج املنري":  [5]
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