
 مبحث الزائد يف القرآن وموقف الرافعي منه
 أ. أبو مالك العوضي

 
 هجري 28/3/1430 -ميالدي  25/03/2009اتريخ اإلضافة: 

----------------------- 
 

 السؤال:
 

هل حتدث العلماء األوائل عن الوظيفة البالغية لألحرف الزائدة يف النظم خاصة يف القران الكرر،  م  مهرمل   
 ي محد حينما حتدث عنها يف كتابمل اإلعجاز؟يسبق الرافع

 
 اجلواب:

 
قولنرررا را ررررف الزائرررده مرررا معنرررا ؟ زن كررران معنرررا  الرررزالدة الرررر دخوظرررا ك رو هرررا  فرررال معررر  لررر كر الوظيفرررة 

 البالغية حينئ   وزن كان املقصود من ا رف زمنا زيد يف النظم ملع   فحينئ  ينبغي من ال يسمى زائًدا.
 

زن املسرررررتلة متعلقرررررة طالخرررررتالف االصررررر الحيا فالقررررردماء يعررررر ون برررررررالزالدةه ورا  ررررروه ولررررر لل هقرررررول: 
ورالصرررلةه وذررررو كلررررل  ولكررررنهم ال يقصرررردون من هرررر ا اللفررررل دخولرررمل ك رو ررررمل  مو مهررررمل زيررررد لغرررر  معرررر   وزمنررررا 

 يقصدون مهمل لو ح ف من السياق   يكن الكال  ملحوًًن وال خارً ا عن قواهني العربية.
 

  يفردوا ه ا املبحث طلتصنيف فيما اطلعر  عليرمل  مرهن مترم وكلمروا يف هر   املسرتلة كالمرا من رورا  والقدماء
 يف مواطن ورود  وخاصة يف القرآن الكر،.

 
وكان للنحويني النصيُب األكر  مرن الكرال  يف هر ا البراب  ولكرنهم قصرروا كالمهرم يف األعرم األغلرب علرى 

  يتعرضوا للوظيفة البالغية زال ًندرًا.الوظيفة النحوية وصحة الرتكيب  و 
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ومهن من مك ر النحويني يو د يف كالمهم التعبرُ  طلرزالدة يف القررآن وكرال  العررب  زال من مررادهم بر لل مترا 
زيدت لضرب من التتكيد كما قال ابن يعيش  ويع ون طلصلة ألترا يتوصرل  را زن زهرة مو زعرراب   يكرن عنرد 

 ا ا ب  مو لتزيني اللفل واستقامتمل كما قال السيوطي. ح فها كما قال ابن
 

 ومما البالغيون فقد وعرضوا ظ   املستلة زمجاال ووفصيال:
ممرررا التفصررريل فقرررل من ورررر  آيرررة يف كتررراب د عرررز و رررل حتتمرررل الرررزالدة زال و ررردت كالمرررا فيهرررا للمفسررررين  

 والسمني ا ليب واأللوسي وابن عاشور.وخاصة مصحاب االجتا  النحوي والبالغيا كالزخم ري وميب حيان 
 

ومما اإلمجال فقد اوفق  كلمتهم مو كادت على من الكال  البليغ ميتنهن مو يندر من يو د فيمل الرزالدة اضضرة 
الر يكون دخوظا ك رو ها  فإكا كان ه ا من شروط الكال  البليغ فهو يف القرآن مون  ول لل هبهوا علرى من 

شيء زائد  وهبهروا علرى من النحرويني زكا ككرروا الرزالدة وا  رو وذرو كلرل فرإن مقصرودهم  القرآن ال حيتوي على
بر لل ضرربو قررواهني اإلعرراب  ومن حرر ف هرر   ا ررروف ال  رل طإلعررراب وال  رررا الكرال  عررن قررواهني العربيررة  

 يفة البالغي.ويبقى بعد كلل بيان الفروق الدقيقة بني مع  الكال  طلزالدة ومعنا  بغ ها  وولل وظ
 

 وهستعرض هنا بعض من مشار زن كلل من القدماء:
 هره:276ابن قتيبة ر •

 وعرض ظ   املستلة طختصار يف رأتويل م كل القرآنه و علها من طب التوكيد.
 
 هره:384الرماين ر •

 مشار زن كلل يف كتابمل اجلامهن كما هقلمل ابن سنان اخلفا ي يف سر الفصاحة.
 
 هره:388اخل ايب ر •

 وعرض ظ   املستلة يف رزعجاز القرآنه و علها من طب الفصاحةا ألن ككرها مفصح من وركها.
 
 هره:466ابن سنان اخلفا ي ر •
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ه: "فتمرررا زالدة رمررراه يف قرررول د وعررران: 157-156وعررررض ظررر   املسرررتلة يف رسرررر الفصررراحةه فقرررال ر  
مل وعان: }فَِبَما هَرقمِضِهمم ِمي َراقَرُهمم{ فرإن ظرا هنرا أت ر ًا يف حسرن الرنظم و كينًرا }فَِبَما َرْحمٍَة ِمَن اَّللِه لِنمَ  َظُمم{ وقول

 للكال  يف النفس  وبعًدا بمل عن األلفاظ املبت لة  فعلى ه ا ال يكون ح ًوا ال يفيد ...".
 
 هره:471عبد القاهر اجلر اين ر •

ميرمل من الرزالدة املفيردة وعرت اهتقرال ا ررف مرن وعرض طختصار ظر   املسرتلة يف رمسررار البالغرةه  وخالصرة ر 
 داللتمل مو زحيائمل األصلي زن داللة مو زحياء آخر.

 
 هره:538الزخم ري ر •

وعرض يف رالك افه ظ   املستلة يف مواضعها  و اء بفوائد ول ائف ال هكاد جندها عند من سربقملا فهرو 
 الداللرررة املتعلقرررة بكرررل موضرررهن  ويرب هرررا طلسرررياق  ال يتوقرررف عنرررد تررررد التوكيرررد كمرررا يررر كر السرررابقون  برررل يبرررني

 ويوضح فائدهتا البالغية.
 
 هره:637ابن األ   ر •

وعرض ظ   املستلة يف امل ل السائر فقال: "... لو سلم  من كلل من اجملاز ألهكررت من لفظرة رمراه زائردة 
لررمل  وهرري لررض الفصرراحة  ولررو عررري  ال معرر  ظررا  ولكنهررا وردت وف يًمررا ألمررر النعمررة الررر الن  ررا رسررول د

الكال  منها ملا كاه  لمل ولل الف امة وقد ورد م لها يف كال  العرب ... وزمنا  اءت لفظة رمراه ههنرا وف يمرا 
ل تن صاحب ولل ال يمة ووعظيما ألمر   ولو مسق   ملا كان للكال  ههنا ه   الف امة واجلزالة  وال يعرف 

ة والبالغررة ... ومررن كهررب زن من يف القرررآن لفظررا زائرردا ال معرر  لررمل فإمررا من كلررل زال مهلررمل مررن علمرراء الفصرراح
يكرون  راهال  ر ا القرول وزمررا من يكرون متسرمحا يف دينرمل واعتقراد   وقررول النحراة زن رمراه يف هر   ا يرة زائرردة 

ا ررف العامرل  فإمنا يعنون بمل متا ال  نهن ما قبلها عن العمل  كما يسرموتا يف موضرهن آخرر كافرة مي مترا وكرف
عن عململا كقولل زمنا زيد قائم  فما قد كف  رزنه عن العمل يف زيد ويف ا ية    نرهن عرن العمرل مال ورر  مترا 

    نهن الباء عن العمل يف خفض الرْحة".
 
 هره:745الزرك ي ر •

 وعرض ظ   املستلة يف رال هانه وفصيال يف طب ا روف واألدوات.
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هررروس مسررراليب القررررآن فقرررال: "واعلرررم من الرررزالدة واللغرررو مرررن عبرررارة البصرررريني  والصرررلة  ووعررررض ظرررا زمجررراال يف
اب م ل ه   العبارة يف كتاب د وعرانا فرإن مرراد النحرويني طلزائرد وا  و من عبارة الكوفيني ... واألومن ا تن

مرررن  هرررة اإلعرررراب ال مرررن  هرررة املعررر  ... وقرررد اختلرررف يف وقررروس الزائرررد يف القررررآنا فمرررنهم مرررن مهكرررر ا قرررال 
ال رطوسرري يف العمررردة: زعررم املررر د و علررب مال صرررلة يف القرررآن  والررردهاء مررن العلمررراء والفقهرراء واملفسررررين علرررى 
ز بات الصالت يف القرآن  وقد و د كلل على و مل ال يسعنا زهكار   ف كر ك  ا. وقال ابن اخلباز يف التو يرمل: 
وعند ابن السراا مهمل لريس يف كرال  العررب زائردا ألهرمل وكلرم بغر  فائردة ومرا  راء منرمل ْحلرمل علرى التوكيرد. ومرنهم 

 من  وز  و عل و ود  كالعد  وهو مفسد ال رق".
 

 نا بعض ما ورد عند علمائنا السابقني يف ه ا الباب أنيت زن الرافعي:وبعد من بي
ه: "وملررا كرران األصررل يف هظررم القرررآن من 225-224فنجررد  يقررول ريف زعجرراز القرررآن والبالغررة النبويررة   

  وعترر  ا ررروف هتصررواهتا وحركاهتررا ومواقعهررا مررن الداللررة املعنويررة  اسررتحال من يقررهن يف وركيبررمل مررا يسررو  ا كررم يف
كلمة زائدة مو حرف مض رب مو مرا ررري ترر  ا  رو واالعررتاض  مو مرا يقرال فيرمل زهرمل وغروث واسررتاحة كمرا 
جتررد مررن كررل كلررل يف مسرراليب البلغرراء  بررل هزلرر  كلماوررمل منازظررا علررى مررا اسررتقرت عليررمل طبيعررة البالغررة  ومررا قررد 

روب ر  برمل سرائر م رزاء امل لوقرات ي بمل من يكرون مرن هر ا النحرو الر ي  كنر  برمل مفرردات النظرا  ال مسري وا
صفة متقابلة حبيرث لرو هزعر  كلمرة منرمل مو مزيلر  عرن و ههرا  س مديرر لسران العررب كلرمل علرى محسرن منهرا يف 

 أتليفها وموقعها وسدادها   يتهيت كلل وال اوسع  لمل اللغة بكلمة واحدة".
 وزن ا ن فليس يف كال  الرافعي  ديد عما س ر  القدماء.

 
 ه:232-231د كلل ر  ويقول بع

"س الكلمررات الررر يظررن متررا زائرردة يف القرررآن كمررا يقررول النحرراة  فررإن فيررمل مررن كلررل محرفررا: كقولررمل وعرران: 
ِهرمِل فَارموَرده َبِصر ً  را َمنم َ راَء المَبِ رُ  مَلمَقراُ  َعلَرى َو م ولرون ا{ فرإن النحراة يق}فَِبَما َرْحمٍَة ِمَن اَّللِه لِنمَ  َظُمم{ وقولمل }فَرَلمه

زن رماه يف ا ية األون ورمنه يف ال اهية زائداتن  مي يف اإلعراب  فريظن مرن ال بصرر لرمل متمرا كر لل يف الرنظم 
ويقررريس عليرررمل  مرررهن من يف هررر   الرررزالدة لررروًن مرررن التصررروير لرررو هرررو حررر ف مرررن الكرررال  لررر هب بك ررر  مرررن حسرررنمل 

يرمل وسرلم لقومرمل وزن كلرل رْحرة مرن د  فجراء هر ا وروعتمل  فإن املراد ط ية األون وصوير لني النيب صلى د عل
املد يف رماه وصفا لفظيا يؤكد مع  اللرني ويف مرمل  وفروق كلرل فرإن ظجرة الن رق برمل و رعر طهع راف وعنايرة ال 
يبتدم ه ا املع  هتحسن منهما يف بالغة السياق  س كان الفصل بني البراء اجلرارة وترورهرا روهرو لفرل رْحرةه  را 

 س زن ودبر املع  وينبمل الفكر على قيمة الرْحة فيمل  وكلل كلمل طبعي يف بالغة ا ية كما ور .يلف  النف
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واملراد طل اهية وصوير الفصل ال ي كان بني قيا  الب   بقميص يوسف وبني تيئمل لبعد ما كان بني يوسف 

ال ررب ملقدمرمل واسرتقرار  غنرُة  ومبيمل عليهما السرال  ومن كلرل كتهرمل كران منتظررا بقلرق واضر راب وؤكردها ووصرف
 ه   النون يف الكلمة الفاصلة وهي رمنه يف قولمل رمن  اءه.

 
وعلى ه ا رري كل ما ظن مهمل يف القرآن مزيد: فإن اعتبرار الرزالدة فيرمل وزقرارهرا هعناهرا  زمنرا هرو هقرص ررل 

بعلرم غر  .. فمرا يف القررآن القرآن عنمل  وليس يقول بر لل زال ر رل يعتسرف الكرال  ويقضري فيرمل بغر  علمرمل مو 
حرف واحد زال ومعمل رمي يسنح يف البالغة  من  هة هظممل  مو داللتمل  مو و مل اختيرار   حبيرث يسرتحيل البترة 
من يكون فيمل موضهن قلق مو حرف ًنفر مو  هة غ  لكمة مو شيء  ا ونف  يف هقد  الصنعة اإلهساهية من مي 

وا د يف الناس من ينقبض كرعمل ويقصر بمل علممل وال يدس مهن كلرل  مبواب الكال  زن وسعها منمل طب. ولكنل
من يقرد  علررى األمررر ال يعررف مررن ميررن ُم هلعرمل ومررتات  فيمضرري القررول علرى مررا خيررلا ويفرر هررا اختررال  وال مينعررمل 
وقصرر   مررن من يسررت يل بررمل وال اسررت التمل مررن من يكررابر عليهررا  وال مكابروررمل مررن اللجرراا فيهررا  في  رر  صررواب 

 ل زن قال  س     ال اهية يف وصويب خ ئمل زن احتج  وما يف اخل إ  هة اثل ة زال من يصر على اخل إههالقو 
 

فهرر ا كررل مررا قالررمل الرافعرري  وهررو يف تملررمل لرريس ببعيررد عررن كررال  البالغيررني يف هرر   املسررتلة  فقررد مخرر   ررل  
القررادر يف كتابررمل بالغررة القرررآن يف كالمررمل مررن ابررن األ رر  وابررن سررنان اخلفررا ي وغ هررا  كمررا ككررر د. فتحرري عبررد 

 ه.217مدب الرافعي ر  
 

هررو زضررافتمل الرائرردة أل ررر  -كمررا ككرررت د. هيفرراء ع مرران عبرراس-ولكررن اجلديررد الرر ي   ُيسرربق زليررمل الرافعرري 
ا ررررف الصرررويت يف زقامرررة املعررر   ومرررن س ا كرررم للحررررف طألصرررالة  فرررإن م رررل هررر ا ال ولتق رررمل زال مكن شرررديدة 

 طلغة الدقة يف استيعاب زشاراومل و رسمل ومحوالمل. اإلحساس طلصوت
 

 وال يفوونا من ه   زن بعض الفوائد الر ي كرها العلماء للحروف املوسومة طلزالدة  فمنها:
 ونصيص العمو . -2التتكيد.                   -1
 اجلرس الصويت. -4التقليل.                   -3
 الفصاحة. -6زفادة الفصل الزمت.     -5

 ... زن غ  كلل من الفوائد الر وعرف من السياق.
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 ود وعان معلم.

 
 وللتوسهن يف ه   املستلة ينظر:

زالدة ا ررروف بررني التتييررد واملنررهن ومسرررارها البالغيررة يف القرررآن الكررر،  دكتررورا   د. هيفرراء ع مرران عبرراس  -1
 فدا.

 ة: سه  زبراهيم مْحد سيف.الزالدة يف القرآن الكر،  ما ست   الباح  -2
 وينظر هنا ما كتبمل علي النجدي ًنصف: -3
- alukah.net/articles. 
- alukah.net/articles. 
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