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 احلروف الزائدة  يف الفرآن الكريم
 فوائدها - أحكامها - مفهومها

 (*)هـ ( 7347 -7431 ) عند الشيخ ابن عثيمني
 

 د. منير محمد الدحام 
 كلية التربية  -  جامعة تكريت

 

  الرَحِيمْبِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ 
 ملخص البحث 

إّن الحمد هلل، َنْحَمُدُه، وَنْسَتِعيُنُه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا، َمْن يهده اهلل فال ُمضلَّ له، وَمْن ُيضلل فالال االادَ  لاله، وأشالهد أْن ه إلاله إهّ اهلل و الده ه 

 شريك له، وأشهد أّن محمداً عبده ورسوله.
 بعد: أما

فُتعدُّ علوم اللغة العربية من أام المصادر وأوثقها فال  فهالم كتالاهلل اهلل لعالالق، ودالد أدر  
 السلف الصالح شرف اذا الموضوع وأاميته البالغة؛ فبذلوا الوسع ف  خدمه اذه اللغة . 

ومن دواع  سرور العبد أن يوفقه اهلل لعالق لخدمة جهود علماء اأُلمة، ومالن ثالمَّ رأيال   
 كون موضوع بحث  دراسة لجهود الشيخ محمالد بالن لالالح العثيمالين ر ماله اهلل لعالالق؛ إذ إنّ أْن ي

له جهودًا كبيرًة وطيبًة ف  علوم العربية َخفيْ  علق كثير من الناس؛ وذلك لشهرة اذا العالالم فال  
)الحالروف  علوم أخرى كالتفسير، والفقه؛ لذلك أ بب  الكتابة ف  اذا الجانب وجعلتاله بعنالوان:

 .عند الشيخ ابن عثيمين، فوائداا -َأ كامها -مفهومها زائدة ف  القرآن الكريم(ال

                                           
نيسان  2-0كلية التربية ، للمدة من   –بحث مشار  ف  المؤلمر العلم  الدول  الثامن ف  جامعة لكري   ( *)

 م.0222
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 ولتلخص دوافع اختيار اذا الموضوع فيما يأل  :
الدراسالالة واهطالالالع علالالق جهالالود الشالاليخ وآثالالاره العلميالالة وهسالاليما فالال  علالالوم اللغالالة العربيالالة؛ إذ  - 2

 جه التطبيق  لعلوم العربية.أوضح  اذه الدراسة جزءاً من جهود الشيخ ابن عثيمين ومنه
ظهالور شخصالالية الشالاليخ الواضالحة فالال  عالالرو المسالائل ومنادشالالتها، إذ لالالم يعتمالد علالالق مجالالرد  - 0

 النقل بل علق الفهِم وددِة اهستنباط أَيضًا. 
 فتكون  من مقدمة، ولمهيد، وثالثة مبا ث، وخالمة. خطة البحثأما  
 ، وخطة البحث.ذكرت ف  المقدمة َأامية الموضوع وأسباهلل اختياره 

 للكالم عن  ياة الشيخ ابن عثيمين وآثاره ف  اللغة. دوخصص  التمهي
 وجاء المبحث األول للكالم عن مفهوم الحروف الزائدة وفائدلها.  
أمالالا المبحالالث الثالالان  فقالالد لكلمالال  فيالاله عالالن مجموعالالة مالالن الحالالروف الزائالالدة وشالالوااداا،  

 ة. المطلب الثان : الحروف الثنائية.ودسمته علق مطلبين: المطلب األول: الحروف األ ادي
 وذكرت ف  المبحث الثالث الراجح ف  مسألة إطالق لفظ الزائد ف  القرآن الكريم. 
 ثم الخالمة: وفيها أام نتائج البحث .  
 وثب  المصادر والمراجع .  
 وبعد: 
 قاله، ولالن  فهذا البحث بذل  فيه ما بوسع ، مع علم  أنن  لن ُأعط  اذا الموضوع 

 الاليب بالاله مالالن جميالالع جوانبالاله، وإنمالالا االال  محاولالالة أسالالأل اهلل أن ينفالالع بهالالا، فالال ْن وفقالال  فبفضالالل اهلل أُ 
لعالق، وإْن كان  األخالرى فمالن نفسال ، واهلل أسالأل أْن يجعالل االذا العمالل خالصالاً لوجهاله الكالريم، 

 ولّلق اهلل وسّلم علق نبينا محمد وعلق آله ولحبه أجمعين.
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 تمهيد

 وآثارهابن عثيمين،  ياله الشيخ 
او أبو عبد اهلل، محمد بالن لالالح بالن محمالد بالن سالليمان بالن عبالد الالر من بالن عثمالان  

عثيمالالين فاشالالتهر  طلالالع عليالالهِ مالالن آل مقبالالل مالالن آل ريهالالي الالالوايب  التميمالال ، وجالالدُّه الرابالالع عثمالالان أُ 
 (.2)بهِ 

ولد الشيخ ف  السابع والعشرين من شهر رمضان المبار  لسنة سبع وأربعين وثالثمائة   
َزةمن الهجرة، ف  مدينة عُ وألف   إ دى مدن القصيم. ناليالْ

ماله الشاليخ عبالدالر من بالن أمثالال جالده مالن جهالة أُ  فراد عائلتهِ لتلمذ الشيخ علق بعض أَ  
سالالليمان آل دامالالم ر مالاله اهلل لعالالالق، وكالالان دالالد ُرةق ذكالالاًء وامالالة عاليالالة فالال  لحصالاليل العلالالم، وكانالال  

عبالالالالد الالالالالر من بالالالالن نالالالالالر  العالمالالالالة المفسالالالالر لشالالالاليخهِ  عنالالالالد مالةمتالالالالهِ ا( 2252بدايالالالالة ذلالالالالك عالالالالام)
 .(0)نشأله ف  التحصيل واغتنام الود  ف  القراءة فكان ، ا(2255السعد )ت

 برة شيوخه:وأَ 
الشيخ المفسر عبد الر من بن نالر السعد  من دبيلالة لماليم، ولالد فال  عنيالزة فال  القصاليم  - 2

ف لفسالالاليراً جلالالالياًل ، وكالالالان ذا معرفالالالة لامالالالة فالالال  الفقالالاله، ألالالالوله وفروعالالاله، ألَّ ّ ا(2225عالالالام)
الالَزةفالال  مدينالة عُ   لالالوف ،سالماه: )ليسالالير الكالالريم الالر من فالال  لفسالالير كالالالم المنالان( مالالن بالالالد  ناليالْ

 .(2)ا(2255القصيم عام)

بمدينالالة الريالالاو، لالاله مؤلَّفالالات ا( 2222الشالاليخ عبالالد العزيالالز بالالن عبالالد اهلل بالالن بالالاة، ولالالد سالالنة) - 0
خ ابالن عثيمالالين الحالديث عنالالدما كالالان الشالالي ، َدَرَس عليالهِ جليلالة علالالق الالرغم مالالن كثالرة مشالالاغلهِ 

 لالالحيح البخالالار  وبعالالض كتالالب الفقالاله .  موالالالاًل لدراسالالته النةاميالالة فالال  الريالالاو، فقالالرأ عليالالهِ 
لالالالالالوف  ر مالالالالاله اهلل لعالالالالالالق فجالالالالالر يالالالالالوم الخمالالالالاليي السالالالالالابع والعشالالالالالرين مالالالالالن شالالالالالهر المحالالالالالرم، 

فالال  المسالالجد الحالالرام بعالالد لالالالة الجمعالالة، ودفالالن فالال  مقبالالرة  ، ولالالل  عليالالهِ ا(2202عالالام)
  .(2)كة المكرمةالعدل ف  م



 عند الشيخ ابن عثيمين  فوائداا –أ كامها  -مفهومها :  الحروف الزائدة  ف  الفرآن الكريم
 د. منير محمد الد ام 

 

55 

 

 

لالالول  محمالالد األمالالين بالالن محمالالد المختالالار الجكنالال  الشالالنقيط  الشالاليخ المفّسالالر اللغالالو  األُ  - 2
لالالالا ب التفسالالالير المشهور)أضالالالواء البيالالالان فالالال  إيضالالالا  القالالالرآن بالالالالقرآن(، ودالالالد َدَرَس عليالالاله 
الشالالالاليخ ابالالالالن عثيمالالالالين فالالالال  المعهالالالالد العلمالالالال  بالريالالالالاو. ولالالالالد الشالالالالنقيط  بشالالالالنقيب)موريتانيا( 

لالالالالالالالالالوف  بمكالالالالالالالالالة يالالالالالالالالالوم الخمالالالالالالالالاليي السالالالالالالالالالابع عشالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالن ذ  الحجالالالالالالالالالة و ا( 2205عالالالالالالالالالام)
 .(5)ا(2232عام)

،  تالق ولالل العالدد فال  ا(2225الشيخ ابن عثيمين فقد كثر عالددام عالام ) بةأما طل 
 .(5)مختلف المستويات ف المجلي الوا د ف  مسجده إلق أكثر من ستمئة طالب 

العقيالالدة، والفقالاله، لالالّنف الشالاليخ فالال  شالالتق المجالالاهت، مالالن مسالالموع أو مكتالالوهلل، فالال   
 والحديث، واأُللول، والنحو، والبالغة، وغيراا .

 ومن مؤلَّفالِه ف  اللغِة: 

 شر  اآلجرومية ف  النحو. .2

 شر  ألفية ابن مالك ف  النحو . .0
شر  الدرة اليتيمة ف  النحو . .2

شر  دروس البالغة .  .2

 دواعد ف  اإلمالء . .5
مختصر مغن  اللبيب.  .5

لالالوف  ا( 2202الخالالامي عشالالر مالالن شالالهر شالالوال مالالن عالالام )ودبالالل مغالالرهلل يالالوم األربعالالاء، 
ف  مدينة جده، وكان دد أّمهم ف  الصالة عليه بالمسجد الحرام الشيخ محمد  ر مه اهلل الشيخ

ابالالن عبالالد اهلل السالالبيل إمالالام وخطيالالب المسالالجد الحالالرام بمكالالة المكرمالالة يالالوم الخمالاليي عقالالاِلب لالالالة 
بجالوار دبالر شاليخه الشاليخ عبالد العزيالز بالن  العصر ودفن ر مه اهلل ف  مقبرة العالدل بمكالة المكرمالة

 (.5عبد اهلل بن باة ر مهما اهلل لعالق)
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 المبحث األول

 مفهوم الحروف الزائدة وفائدتها

: طالرف الشال ء وجانباله. ومناله  الرف الجبالل، أ : جانباله. فحالرف كالّل الحرف ف  اللغالة 
 (.5ش ٍء طرفه و ده)

 روف الهجاء، و روف المعان : :  روف المبان : وا  والحروف عند النحاة نوعان 
 وا  دسمان: عاملة وغير عاملة.

وااتم العلماء بحالروف المعالان  كثيالرًا، فالذكروا معانيهالا، وشالوااداا، وولالفوه بأناله بالاهلل  
 (.3لطيف المأخذ، دديع المغزى، وأنه موضع من علم البيان شريف)

هال  لالدخل فال  الكالالم ويُعرَّف الحرف بأناله: مالا دّل علالق معنالًق فال  غيالرِه، نحالو )ِمالن( ف 
 (.22للتبعيض، فتدّل علق لبعيض غيراا، ه علق لبعيضها نفسها)

دال الشيخ ابن عثيمين: )) فالمعنق الذ  يدّل عليالِه الحالرف لاليي فال  ذالالِه وإنمالا فال   
غيره، ولذلك ه َيةَهالُر معنالاه إهّ إذا ادتالالَرَن باسالم أو فعالل، فال ذا لالَلفَّةالَ  بالأ   الرف مالن الحالروف 

لم َيْسَتِفْد منه السامع أ َّ معنًق، واذا او السبب ف  لسميته ) رفًا(، أ  )َطَرفًا( لدهلته بمفرده 
 (.22علق معنًق ف  غيره ه ف  نفسه، إضافة إلق عدم ودوعه عمدة ف  الكالم(()

ويزاد الحالرف ) الرف المعنالق( فال  العربيالة كمالا يحالذف منهالا، ومثلمالا أنَّ للحالذف مزيالة  
 ف نَّ للزيادة مزية التوكيد والتقوية. اإليجاة واهختصار،

ودد كره بعض العلماء إطالق لفظ الزائد ف  القرآن الكريم علق أ   رف من  روفه؛   
 (.20ألنَّ القرآن الكريم ه ةائد فيِه)

أنَّ مالالراد النحالالويين بالزائالالد مالالن جهالالة اإلعالالراهلل ه مالالن جهالالة ا( 532وذكالالر الزركشالال )ت 
واللغالالالالالالو مالالالالالالن عبالالالالالالارة البصالالالالالالريين، والّصالالالالالاللة والحشالالالالالالو مالالالالالالن عبالالالالالالارة المعنالالالالالالق، وأنَّ التعبيالالالالالالر بالزيالالالالالالادة 

 (.22الكوفيين)
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))المالراد بقولنالا ةائالدة: أ  مالن  يالث  واذا ما أشار إليِه الشيخ ابن عثيمالين إذ يالرى أنَّ  
 .(22)اإلعراهلل ه من  يث المعنق((

 اللغو(، و)الحشو( فال ينبغ  أن يولف به كالم اهلل لعالق.ب)أما التعبير 
لشاليخ ابالن عثيمالين ر ماله اهلل لعالالق فال  مواضالع أخالرى مالن كتباله أّن األولالق أن ولرَّ  ا 

نقول: إنَّ اذا الحرف للتوكيد فقب ))وه نقول )ةائد(؛ لئال يفهم السامع أنَّ ف  القرآن مالا لاليي 
 .(25)له معنق((
ودالال: ))ومالالن األفضالالل فالال  القالرآن أن نقالالول:  الالرف لالاللة، وه نقالول: ةائالالد؛ ألنالاله لالاليي  
 (.25لقرآن ألفاظ ةائدة وإنما ا  بيانية(()انا  ف  ا
فهو وإن كان يرى أّن بعض الحروف ا( 552واذا ف  الحقيقة او رأ  ابن اشام)ت 

لقع ةائدة ف  القرآن الكريم، إهّ أنه دالال: ))وينبغال  أن يجتنالب المعالرهلل أن يقالول فال   الرف مالن  
  ه معنالق لاله، وكالالم اهلل منالّزه عالن كتاهلل اهلل إنه ةائد؛ ألنه يسبع إلق األذاالان أّن الزائالد االو الالذ

 (.25ذلك(()
واذا اإلشكال نجد أنَّ الشيخ ابن عثيمين يالرده بنفساله إذ يالرى: ))أنَّاله ةائالد مالن  يالث  

اإلعراهلل، أما من  يث المعنق؛ فهو مفيد وليي ف  القرآن ةائد ه فائدة منه، ولهالذا نقالول: االو 
 . (25) ذف، ةائد من  يث المعنق يزيد فيه((ةائد؛ ةائد بمعنق أنَّه ه يخل باإلعراهلل إذا 

ودال: ))الحروف الزائدة ه يصح َأْن نقول: إنَّها ةائدة بمعنق أنَّهالا لغالو ه فائالدة منهالا،  
بل نقول: ا  ةائدة من  يث التركيالب لكنَّهالا فال  المعنالق مفيالدة للتوكيالد، فيصالح أن لقالول: )اال  

 . (02)(((23)ةائدة(
))جميالالع الحالالروف الزائالالدة يقصالالد بهالالا التوكيالالد، ف الزائالالدة أمالالا مالالن  يالالث فائالالدة الحالالروف  

 (.00؛ ))ألنَّ كالم اهلل وكالم رسوله ف  غاية البالغة والفصا ة(()(02)وا  من أدوات التوكيد((
فتردد الشيخ ابن عثيمين ر مه اهلل لعالق ف  االذه المسالألة، فتالارة يطلالع لفالظ الزيالادة،  

االذا الحالالرف للتوكيالالد، أو  الرف لالاللة وه نقالول )ةائالالد(. لكنالاله   ولالارة يالالرى أنَّ اأَلولالق َأْن نقالالول: إنَّ 
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كثيرًا ما كان يطلع لفظ الزائد ف  مؤلَّفالِه وهسيما ف  لفساليره للقالرآن الكالريم واالو مالا سالنراه مالن 
 خالل األمثلة اآللية.

ويفهالالم مالالن كالمالاله السالالابع أنَّ نفالال  الزيالالادة انالالا يالالراد بهالالا الزيالالادة التالال  دخولهالالا كخروجهالالا، 
 دال ف  القرآن الكريم أنَّ فيه ةائداً بهذا المعنق للزيادة فقوله باطل مردود . َفمْن 

والذ  أثار الخالف ف  اذه المسألة او ا تالراة بعالض العلمالاء عالن ذكالر لفةالة )ةائالد(  
أو )ةائدة( ف  القرآن الكريم؛ لنزيهاً لكتاهلل اهلل عزَّ وجّل ومن ثالمَّ أطلالع عليالِه بعضالهم: اإلدحالام، 

(؛ ألنَّه كما علَّالل الشاليخ ابالن عثيمالين دالد يتبالادر إلالق أذاالان 02توكيد، من باهلل التأدهلل)الصلة، ال
العامة من الناس أنَّ االذه الحالروف أو الكلمالات وجوداالا كعالدمها، واالذا يسالبب طعنالاً فال  القالرآن 
الكريم إذ كيف يكالون ةائالد فال  الالنص القرآنال  بالال معنالق أو فائالدة وإنَّ  ذفاله ه يضالّر فال  سالالمة 

 لقرآن ؟!. النص ا
فمالالن االالذا البالالاهلل لجنالالب دسالالم مالالن العلمالالاء ذكالالر أو أطالالالق االالذه اللفةالالة علالالق اآليالالات  
 القرآنية. 
))وه يذكر لفالظ ةائالد إهّ لمعنالق ةائالد، وإْن كالان فال  ضالمن ا(: 505دال ابن ليمية)ت 

]آل عمرآن: چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ (. ومثَّل لذلك بعدة أمثلة، منها دوله لعالق:02ذلك التوكيد(()
 (.05[)20]الحادة:  چ ڇ ڇ چچ  ، ودوله لعالق:[253

ثم دال: ))فالمعنق مع اذا أةيد من المعنق بدونِه، فزيادة اللفالظ لزيالادة المعنالق، ودالوة  
 (.05اللفظ لقوة المعنق(()

دال الزركش : ))مرادام أنَّ الكالم ه يختل معناه بحالذفها، ه أَناله ه فائالدة فياله ألالاًل  
))معنالق كوناله ةائالداً أنَّ ألالل ف (، 05مالتكلم فضالاًل عالن كالالم الحكاليم(() ف نَّ ذلك ه يحتمل من

المعنالالق  الالالل بدونالاله دون التأكيالالد، فبوجالالوده  صالالل فائالالدة التأكيالالد، والواضالالع الحكالاليم ه يضالالع 
 (.05الش ء إهّ لفائدة(()
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أما ةيادة األسماء فقد ذاب الكوفيون إلق جواة ودوع األسماء ةائدة ف  الكالم، ولم  
 لك البصريون؛ لعدم ثبوت ذلك عن العرهلل؛ وألنَّ الزيادة يجّوة ذ

 (.22(؛ لذلك ))نّص أكثر النحويين علق أنها ه لزاد(()03من شأن الحرف)
 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺچويةهالالر االالذا الخالالالف فالال  عالالدة مسالالائل، منهالالا لخالالريج دولالاله لعالالالق:

 [، ال الزائد او  رف )الكاف( أو اهسم )مثل(؟ 22]الشورى:چ
الشيخ ابن عثيمين عليه ف  المبحث الثان  من االذا البحالث إنَّ شالاء اهلل  وسيأل  كالم 

 لعالق.
 

 المبحث الثاني

 الحروف الزائدة وشواهدها

 الحروف األ ادية: المطلب األول
ومن الحروف اأُل ادية الزائدة الت  ودف  عليها عند الشيخ ابالن عثيمالين، علالق سالبيل  

 المثال ه الحصر: 

 أوًه: الباء:
فال  ا( 550(، ذكالر منهالا ابالن مالالك)ت22الباء المفردة:  رف جر، ولها عدة معالاٍن) 

(، منهالا: التوكيالد واال  22(، وذكالر لهالا ابالن اشالام أربعالة عشالر معنالق)20ألفيتِه َأ الد عشالر معنالًق)
 . (22)الزائدة

 [.03الطور: ]چۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئچ ومن ذلك دوله لعالق: 
الباء ف  اذه اآلية الكريمة مبيناً الغرو من ةيادلها أشار الشيخ ابن عثيمين إلق ةيادة  

فقال: ))اذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، البالاء الزائالدة إعرابالًا، المفيالدة معنالق، وَألاللها )فمالا أنال  
  .(25)بنعمة ربك كااناً أو مجنونًا( لكن ةيدت الباء لوكيداً للنف ((
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( مزيالالدة للتأكيالالد أ  مالالا ۆئ) مالالن دبالالل أّن ))البالالاء فالال ا( 2052ودالالد ذكالالر اآللوسالال )ت 
  (.25أن  كاان(()
 [.222]البقرة:  چ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئچ ومنه أَيضاً دوله لعالق: 
( خبالالر المبتالالدأ، ودخلالال  عليالاله البالالاء لزيالالادة ۈئ( االالذه نافيالالة، )ۆئ دالالال ابالالن عثيمالالين: )) ) 

 (.25وعال(()التأكيد؛ فلم يكن اهلل لعالق غافاًل عما يعمل اؤهء؛ لكمال علمه ومرادبته جلَّ 

 ثانيًاً : الكاف: 
لأل  الكالاف المفالردة فال  اللغالة العربيالة جالارة وغيالر جالارة، والجالارة إمَّالا أن لكالون اسالمًا،  

 ٺچ(، وللحرفية عدة معاٍن، منها: أْن لكون ةائدة للتوكيد، كقولاله لعالالق: 25وإّما أن لكون  رفًا)

 .(23)[22الشورى: ]چ ٿ ٿ
مشالابهة المخلالودين للخالالع، ولؤكالد ذلالك، ولهالذا اختلالف فهذه اآلية لدل علالق امتنالاع  

( لخصالالها الشالاليخ ابالالن 22النحالالاة والمفسالالرون فالال  لخالالريج االالذه اآليالالة الكريمالالة علالالق عالالدة وجالالوه)
 (:22عثيمين فيما يأل )

 (:20إنَّ الكاف ةائدة، واذا او المشهور وإليه ذاب ابن مالك ف  ألفيته فقال) -2
 ق وةائداً لتوكيٍد َورَدْ يالْعن دد َشبهه بكاٍف وبها التعليُل 

فلمالالا خشالال  َأْن يقالالال ه فائالالدة لهالالا، نالالصَّ علالالق أنهالالا للتوكيالالد، وعلالالق االالذا يكالالون لقالالدير  
 (.22اآلية: )ليي مثَله ش ٌء()

))يعنال : لاليي شال ء يماثالل اهلل، واالذا معنالق واضالح  دال ابن عثيمين بعد االذا التقالدير: 
،؛ ألنَّ الكاف للتشالبيه ومثالل للتمثيالل كأناله وبسيب، ولكون الكاف للتوكيد، كأنَّ المثل نف  مرلين

نفالال  مالالرلين. أو كأنالاله نفالال  المماثلالالة والمشالالابهة معالالًا، والفالالرق بالالين التمثيالالل والتشالالبيه: َأّن التمثيالالل: 
المطابقة من كّل وجٍه، أما التشبيه: المقاربة يعن  المماثلة ف  أكثر الصفات، ولهالذا يقالال: فالالن 

 (.22  مطابع لفالن(()شبيه بفالن مثال: فالن مثل فالن أ
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 ودال أيضًا: ))واذا القول مريح، وةيادة الحرف ف  النف  كثيرة؛ كمالا فال  دولالِه لعالالق: 

 (.25( فيقولون: إنَّ ةيادة الحروف ف  اللغة العربية للتوكيد َأمر مطرد(()25)چۆئ ۆئ ۆئ ۆئچ
 أنَّ الزائد )مثل( فيكون التقدير )ليي كهو ش ء(.  -0

التقالالالدير: ))لكالالالّن االالالذا ضالالالعيف، يضالالالعفه أنَّ الزيالالالادة فالالال   دالالالال ابالالالن عثيمالالالين عقالالالب االالالذا 
األسماء ف  اللغة العربية دليلة جداً أو نادرة؛ بخالف الحروف؛ ف ذا كنا ه بد أن نقول بالزيادة، 

 (.25فليكن الزائد الحرف، وا  الكاف(()
اه ودال أيضًا: ))ه يمكن أن يكون ف  القرآن ش ء ةائد من األسماء؛ ألنَّ الحرف معن  

  .(25)ف  غيره وليي معناه ف  نفسه((
واالالذا فالال  الحقيقالالة االالو رأ  النحالالاة واالالو أنَّ ))القالالول بزيالالادة الحالالرف أولالالق مالالن القالالول  

 (.23بزيادة اهسم، بل ةيادة اهسم لم لثب (()
 أنَّ )مثل( بمعنق لفة، أ : ليي كصفته ش ء من الصفات. -2

الالبه والشَّالالبه فالال  اللغالالة العربيالالة بمعنالالق   دالالال ابالالن عثيمالالين: ))ودالالالوا: إّن الِمثالالل والَمثالالل والشه
[؛ أ  لفة الجنة، واذا ليي ببعيد من 25محمد: ]چژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  وا د، ودد دال اهلل لعالق:

 (.52الصواهلل(()

 أنَّ )مثل( بمعنق ذات، أ : ليي كذالِه ش ء. -2
 (.52الذات، كقولك: مثلك ه يفعل اذا(())مثل( لطلع ويراد بها ف ))  
))واالذان القالوهن األخيالران إنّمالا لجالأ إليهمالا القائالل فالراراً مالن إثبالات : دال ابالن عثيمالين 

الزيالادة، وإهّ فهمالالا بعيالالدان مالالن ظالاار اللفالالظ وبالالدل مالالن أن أدالول: )الكالالاف( ةائالالدة، و)مثالالل( ةائالالدة 
  (.50َأدول: ليي كذالِه ش ء َأو ليي كصفتِه ش ء(()

؛ لالالزم مالالن ذلالالك نفالال  ( ٿٿ ٺ ) ودالالال أيضالالًا: ))لالاليي فالال  اآليالالة ةيالالادة، لكالالن إذا دلالال  
المثالالل، وإذا كالالان لالاليي للمثالالل مثالالل؛ لالالار الموجالالود وا الالدًا، وعلالالق االالذا؛ فالالال  اجالالة إلالالق أن نقالالدر 

 (.52شيئًا. دالوا: واذا دد وجد ف  اللغة العربية؛ مثل دولِه: ليي كمثل الفتق ةاير(()
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ذلالالك: ))والحقيقالالة أنَّ االالذه البحالالوت لالالو لالالم لعالالرو لكالالم؛ لكالالان دالالال ابالالن عثيمالالين بعالالد  
معنق اآلية واضحًا، ومعنااا أنَّ اهلل ليي له مثيل، لكن اذا وجد ف  الكتب، والراجح: َأن نقول؛ 

 (.52إنَّ الكاف ةائدة، لكن المعنق األخير لمن لمكن من لصوره أجود(()
يالالة فيهالالا مثالالل االالذا األسالاللوهلل، ولالالزاد ودالالال أيضالالًا: ))ولكننالالا نقالالول: مادامالال  اللغالالة العرب 

والعالرهلل لالو دالالوا: لاليي كمثالل  الكاف لأكيدًا فال مانع، فاهلل لعالق نزل القرآن بلسان عرب  مبالين
 فالن فمعناه أَنّه ه َأ د يماثله أو يقاربه.

 (.55الخاللة: أنَّ الكاف لأل  ةائدة، ولكن للتوكيد(() 
ذ  يةهالر لال : أنَّ االذا مالن بالاهلل التوكيالد،  ودال فال  شالر ه علالق القواعالد المثلالق: ))والال 

 (.55كأنَّه عزَّ وجّل كرر الكلمة مرلين لتكرار نف  المماثلة(()
إذًا ))الفائدة: لوكيد النف ، كأنَّ اذه الجملة لارت جملتين، كالّل جملالة فيهالا مالا يالدلُّ  

الزيالادة انالا علق نف  المماثلة، كأنَّه دال: )لاليي كهالو شال ء(، )لاليي مثلاله شال ء(، فيكالون المالراد ب
 التوكيد. 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضالات كثيالرة وإه فال ّن النالاس لكلمالوا فال  االذه  
 اآلية كالماً طوياًل عريضاً . 

لكالالن اخترنالالا االالذه اآليالالة مالالن أجالالل لقريالالب المعنالالق فيهالالا، وه نلتفالال  إلالالق مالالا سالالطره بعالالض  
راضالالات واإلجابالالات األشالالياء الكثيالالرة العلمالالاء  الالول االالذه اآليالالة، فقالالد أوردوا مالالن اإلشالالكاهت واهعت

نقول: التوكيد ف  اللغة العربية جار مجرى التكرار، كما لو دل : )جاء ةيد نفساله( كأنَّالك لقالول: 
... فنقول: )الكاف( انا ةائدة لتوكيد نف  المثل، ولدق اهلل العةيم، لاليي َأ الد ( )جاء ةيٌد ةيدٌ 

انالالالالالالا لةهالالالالالالور الفالالالالالالرق العةالالالالالاليم بالالالالالالين الخالالالالالالالع  التشالالالالالالبيه ممالالالالالالاثاًل هلل عالالالالالالزَّ وجالالالالالالّل أبالالالالالالدًا، وه يمكالالالالالالن
 . (55)والمخلوق((
 ثالثًا: الالم: 
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الالم المفردة ثالثة َأدسام: جارة، وجاةمة، ومهملة، ولالم الجارة اثنان وعشالرون معنالًق  
 (.55)عند ابن اشام، منها: التوكيد، وا  الالم الزائدة

)هم  ب لعرف عند بعض النحويين ودد بحث ابن عثيمين ةيادلها ف  دولِه: ))الالم الت   
ك ( لارة يراد بها التعليل؛ ولارة لكون ةائدة، ولارة لكون للعادبِة؛... ولكون ةائدة كمالا فال  دولالِه 

(؛ ألنَّ فعالالالالل 53فالالالال ذا جالالالالاءت بعالالالالد اإلرادة فهالالالال  ةائالالالالدة) [05النسالالالالاء: ]چ ۆئ ې ې ېچ  لعالالالالالق:
بالالالم فال نَّ الالالم لكالون ةائالدة مالن  يالث . أ  إنَّ )) )أراد( إذا لعالدت (52)اإلرادة يتعدى بنفسِه((

 . (52)المعنق؛ لكن لها فائدة؛ وذلك؛ ألنَّ الفعل )أراد( يتعدى بنفسه((
فقيالالالل: ةائالالالدة، وديالالالل:  اخُتلالالالف فيهالالالا، چ ۆئ ې ې ېچ  والالالالالم فالالال  االالالذه اآليالالالة الكريمالالالة 

 (.50للتعليل، وَلرَّ  ابن اشام ف  كتابه شر  سذور الذاب أنها ةائدة)
 ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  لعالالالق:وفالال  دولالالِه  

 [.255]آل عمران: چ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ یی ی ی ۆئۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ
( سالالبع أن بيَّنالالا أنهالالا للعادبالالة، وبيَّنالالا َأّن الالالالم ۆئ ))والالالالم فالال  دولالاله:) دالالال ابالالن عثيمالالين: 

  وإما ةائدة، كقوله لعالق:الداخلة علق الفعل ف  مثل اذا التركيب، لكون إما للعادبة وإما للتعليل 
[ الالالم ةائالدة، 5]الصالف:  چڎ ڎ ڌ ڌچ [ اذه ةائالدة، ودولاله:22األ زاهلل: ]چڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

 چ ڃ ڃ ڃچ  [. والالالم فال  دولاله:20]التوبالة: چٻ  ٻ ٱچ ودليل اذا أنه ف  اآلية الثانية دال:

 ۆئ ۆئ ۆئ اذه اآلية )[ للعادبة، ولو ظّنوا أَنّه يكون عدوا و زناً لقتلوه. 5القصص: ]چچ چ چ

(، ألنّهالالم لالالو ظنالالوا أنَّ االالذا  سالالرة وأَنالاله ه فائالالدة منالاله إهّ التحسالالر 52( أيضالالاً للعادبالالة)ۆئ ۆئ ۆئ
والندم ولكرار المصيبة ما دالوا اذا، ولكن الوادع أَنّه يكون  سرة ف  دلالوبهم وإهّ ف ناله ه يغنال  

 (.52شيئاً لماذا؟؛ ألنَّ األمر بيد اهلل(()
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 الحروف الثنائية: الثان المطلب 
 ومنها علق سبيل المثال:  
  أوًه: ه:
 (:55ذكر الزركش  أنَّ )ه( لأل  ةائدة ف  مواضع، منها) 

 ڦ ڦ ڦ چ بعد  رف العطف المتقدم عليِه النف ، َأو النه : فتج ء مؤكدة له كقوله لعالالق: -2

 [. 5الفالحة: ]چڄ ڄ
 [:202البقرة: ] چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ دال الشيخ ابن عثيمين ف  دولِه لعالق:   
)) )ه( انالالا للتوكيالالد؛ وليسالال  مسالالتقلة؛ ف نَّهالالا لالالو  الالذف ، وديالالل: )ولالالن لرضالالق عنالالك  

اليهالالود والنصالالارى( هسالالتقام الكالالالم؛ لكنهالالا ةيالالدت للتوكيالالد؛ ألجالالل أه يةالالّن الةالالاّن أنَّ المالالراد أنَّ 
الجميع ه يرضون مجتمعين؛ مع أنَّ الوادع أنَّ كّل طائفة لن لرضق؛ ونةير ذلالك فال  ةيالادة )ه(: 

پ  ٻ چ[، ف نَّها لفيد ما َأفادله )ه( ف  دولالِه لعالالق: 5الفالحة: ]چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ لعالق:  دوله

 . (55)(( چ
)ه( فال  آيالة الفالحالة يالرى البصالريون أنَّهالا ةائالدة للتوكيالد، وعنالد الكالوفيين اال  بمعنالق ف  

  .(55)غير

 [.02نو : ]چۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ  ومنه دوله لعالق: 
 ڄ(: ه: ةائالالالدة للتوكيالالالد، مثلهالالالا فالالال  دولالالالِه لعالالالالق: )ھ ھ عثيمالالالين: ))دولالالاله: )دالالالال ابالالالن  

يعالالوق ونسالالر؛ فهمالالا دون  [، وفائالالدلها أَنّهالالم جعلالالوا مالالدخولها كالمسالالتقل، بخالالالف5(]الفالحالالة:ڄ
 (.55مرلبة َمْن سبقهما(()

 .(53)[2]القيامة:  چڑ  ڑ ژ ژچ دبل القسم : كقولِه عزَّ وجّل:  -0
اختالف أاالل العلالم فال  )ه( الداخلالة علالق أدسالام القالرآن  الشيخ ابن عثيمين وانا ذكر
 : (52)علق عدة وجوه
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األول: إنّهالالا نافيالالة علالالق األلالالل، والمنفالال  محالالذوف، وبهالالذا ه لكالالون )ه( داخلالالة علالالق )أدسالالم(، 
 واذا فيه ش ٌء من التكلف. 

ه أدسالالالم؛ ألنَّ األمالالالر أظهالالالر الثالالالان : إنَّهالالالا نافيالالالة داخلالالالة علالالالق )َأدسالالالم( وعلالالالق االالالذا يكالالالون المعنالالالق: 
 وأوضح من أن يحتاج إلق دسم. 

 الثالث: إنَّها ةائدة للتوكيد. 
الرابالالالالع: إنَّهالالالالا لالالالالأل  للتنبيالالالاله مثالالالالل)أه( واالالالالذا بمعنالالالالق الوجالالالاله الثالالالالالث؛ ألنَّهالالالالا مالالالالن  يالالالالث اإلعالالالالراهلل 

 (. 52ةائدة)
والصواهلل من ذلك عند الشيخ ابن عثيمين أنَّها )أ  )ه( الداخلة علق القسالم( ةائالدة  
 للتنبيه. 

 دل : واذا عند  أرجح األدوال لما يأل :  

كون )ه( غير داخلة علق )أدسم( االذا فياله شال ء مالن التكلالف كمالا أشالار إلياله الشاليخ ابالن    -2
 عثيمين. 

ذا: ه أدسم؛ ألنَّ األمر أوضح وأبين مالن كون )ه( نافية داخلة علق أدسم ومعنااا علق ا -0
بعالد َأْن  [55الوادعالة: ] چ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئ ۆئچأن أدسم عليالِه، االذا مالردود بقولالِه لعالالق: 

 [، ودد دال:2التين: ] چ پ پ پچسبحانه:  [، ودال55الوادعة: ] چ ی ی ی ی چ: دال

ودالالالالالالالالالالد دالالالالالالالالالالر :  [؛ ألنَّ المالالالالالالالالالالراد إثبالالالالالالالالالالات القسالالالالالالالالالالم ه نفيالالالالالالالالالاله،2البلالالالالالالالالالالد: ] چڄ ڄ ڄ ڄچ
 (.50)َفأُلْدِسُم()
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دالالال ابالالن عثيمالالين فالال  لفسالالير آيالالة الوادعالالة: ))يخبالالر اهلل لبالالار  ولعالالالق أَنالاله يقسالالم بموادالالع  
( للتنبيه والتوكيد وليس  للنف ؛ هنَّ المراد إثبات القسم وليي  ی یالنجوم، و)ه( ف  دوله: )
(  ۋ ۋ ٴۇ ۈ لعالالالق: ) (، ودولالالهڑ  ڑ ژ ژ (، ودولالاله لعالالالق:)ڄ ڄ ڄ ڄنفيالاله واالالذا كقولالاله لعالالالق: )

 (.52)ه( بصورة النف ، والمراد بذلك التوكيد والتنبيه(()ب ذلك يؤلق  وأمثال
أنَّ إدخالالال )ه( النافيالالة علالالق فعالالل القسالالم مسالالتفيض فالال   ا( 525وذكالالر الزمخشالالر )ت 

 (.52كالم العرهلل وأشعارام)
أنَّهالا ةائالدة  واال وعلق اذا لم يبع لدينا إّه الوجاله الثالالث والرابالع وامالا بمعنالق وا الد،  

 لغرو التنبيه والتوكيد، واهلل أعلم.
 ثانيًا: ما: 

لالالأل  )مالالا( علالالق وجهالالين: اسالالمية، و رفيالالة، ومالالن أوجالاله الحرفيالالة: أن لكالالون ةائالالدة، واالال   
ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پچ نوعالالان: كافالالة، وذلالالك نحالالو دولالالك: إنّمالالا ةيالالد دالالائم، وغيالالر كافالالة، كقولالالِه لعالالالق:

 (.55[ أ : فبر مة)253]آل عمران: چ
ولها عند الشيخ ابن عثيمين عشرة معاٍن، ا : استفهامية، شالرطية، مولالولة، لعجبيالة،  

 . (55)نكرة، كافة، نافية، ةائدة، للتعةيم، مصدرية
 (. 55و))لزاد ف  مسائل كثيرة، فتزاد بعد الشرط، ولزاد بعد الباء(() 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ ومن شوااد ةيادلها دوله لعالق ف  سورة ص:   

 .[02 ص:]چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ۋ ٴۇ( فال  دولاله: )ۋ ( فال  االذه اآليالة فقالال: )) )ۋابن عثيمين ةيالادة ) خفقد بّين الشي 

( ةائدة لفةًا وةائدة معنًق، والمقصود بها لأكيد القلة، أ : دلة دليلة مالن العبالاد الصالالحين مالن ۋ
 .(55)المؤمنين العاملين للصالحات((

 [.050]البقرة: چۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ  ومنه دوله لعالق: 
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 (؛ وفيها بي  مشالهور يقالول فياله:ڻ( اذه ةائدة لودوعها بعد )ڻدال ابن عثيمين: )) و) 
 (، ودد لقدم ذكراا.53))ما(( بعد ))إذا(( ةائدة واستعماهت )ما( عشر(() يا طالباً خذ فائدة

 ثالثًا: ِمن:
 (:52البصريين إه بشرطين)وجمهور ا( 252اذا الحرف ه يزاد عند سيبويه)ت 

 ڦ ڦ ڦ ڦ چ)االالالالالالل(: نحالالالالالالالو دولالالالالالاله لعالالالالالالالالق:ب أْن يتقالالالالالالدمها نفالالالالالالال ، أو نهالالالالالال ، أو اسالالالالالالالتفهام  -2

 [.53]األعراف:چڄ

 نكرة: كما ُمثهل. اأْن يكون مجرورا -0
 (:52دال ابن مالك) 

 )ما لباٍغ ِمن َمَفّر(ك َنِكَرًة     وةِيَد ف  نفٍ  وِشْبِهِه َفَجرّ 
لالالالالالزاد بشالالالالالرط وا الالالالالد، واالالالالالو لنكيالالالالالر مجروراالالالالالا. ويالالالالالرى وذاالالالالالب الكوفيالالالالالون إلالالالالالق أنهالالالالالا  
 (.50ا()025ةيادلها بال شرط، وإليه ذاب أبو الحسن األخفش)تا( 253الكسائ )ت
 دال ابن عثيمين: ))الصحيح إذن كما دال ابن مالك أن لزاد )ِمن( بشرطين: 

 أوًه: أن لقع بعد نف  أو شبهه.
 (.52والثان : أن يكون مدخولها نكرة(()

[. ثالالالالم دالالالالال: ))وانالالالالا لالالالالم 23]المائالالالالدة:چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چلالالالالذلك بقولالالالالِه لعالالالالالق: وَمثَّالالالاللَ  
( انالالالالا  ڦ[. )35]مالالالالريم:چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ ...ڌ  ڌ الشالالالالرطان: لقالالالالدم نفالالالال ، ومالالالالدخولها نكالالالالرة

كررت مرلين أَيّهما الزائدة؟ الثانية؛ ألنَّ الثانية داخلة علق نكرة، واألولق داخلة علق معرفة واالو 
 (.52الضمير(()
الشيخ ابن عثيمين أنَّ  روف الجر َأ ياناً لأل  ةائدة إعرابًا، مفيدة للتوكيد، ف ذا وذكر   

ف نَّاله  [03ق: ]چۆئ ۆئ ۆئ ۆئچ  )ِمن( الزائدة َأو )الباء( الزائالدة كقولالِه لعالالق:ب ادترن المنف  
 (. 55)أوكد من النف  المجرد من  رف الجر الزائد

 [ .22يي: ]چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ڻچ  ومن ذلك دوله لعالق: 
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وانالالا بحالالث الشالاليخ ابالالن عثيمالالين االالذا النالالوع مالالن ةيالالادة الحالالرف فالال  االالذه اآليالالة الكريمالالة 
ةائدٌة لودوعها ف  سياق النف ، وا  ةائدة، ةائالدة، ةائالدٌة لفةالًا، ( ڦ  )نافية، و( ڤ  ) فقال: ))

يفيالد معنالق ولزيد ف  المعنق، واذا معنق دولنا: )ةائدة، ةائدة( وليي فال  القالرآن  الرف وا الد ه 
أبدًا، فكالّل مالا فال  القالرآن ف نَّاله يشالتمل علالق المعالان ، ولكالن دالد يكالون ةائالداً مالن  يالث اإلعالراهلل 

ف  اذه اآلية فاعل مرفالوع بضالمة مقالدرة علالق آخالره منالع مالن ظهوراالا ( ڦ ) فقب، ولهذا ف عراهلل
سالياق  نكالرة فال ( ڦ) اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد، وفائدلها التنصيص علالق العمالوم؛ ألنَّ 

النف  فيعم، ف ذا جاءت )ِمن( لارت أَنالص وَأدل علالق العمالوم مّمالا لالو  الذف ، ولهالذا دالالوا: إنَّ 
 .(55)فائدلها ف  مثل اذا السياق التنصيص علق العموم ((

 

 المبحث الثالث

 الراجح في مسألة إطالق لفظ الزائد في القرآن الكريم

وخاللالالة القالالول فالال  االالذه المسالالألة إنَّ الشالاليخ ابالالن عثيمالالين ر مالاله اهلل لعالالالق يالالرى جالالواة 
إطالق لفظ الزائد ف  القرآن الكريم، وإنَّ اذه الزيادة آلية مالن جهالة اإلعالراهلل عنالده ه مالن جهالة 

 المعنق، وأنَّ ةيادلها اإلعرابية أفادت التوكيد . 
 ، والزركش .(55)واذا او رأى كثير من العلماء منهم: ابن ليمية 
دال الزركش : )) ومالرادام أن الكالالم ه يختالل معنالاه بحالذفها ... ه أنَّاله ه فائالدة فياله  

ألالالاًل، فالال نَّ ذلالالك ه يجالالوة مالالن واضالالع اللغالالة فضالالاًل عالالن كالالالم الحكالاليم. وجميالالع مالالا ديالالل فيالاله ةائالالد، 
 . (55)(( دففائدله التوكي
 (  53)ة اإلعراهلل، ه من جهة المعنق ((ودال أيضًا: )) ف نَّ مراد النحويين بالزائد من جه  
 (:32ويتلخص كالم الشيخ ابن عثيمين ف  اذه المسألة بما يأل ) 

 جواة إطالق لفظ الزائد ف  القرآن الكريم. -2

 إنَّ اذه الزيادة إنما ا  من جهة اإلعراهلل ه من جهة المعنق. -0
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 وفائدة اذه الزيادة اإلعرابية التوكيد. -2
 اللغو(، و)الحشو( ه داع  له.ب)عربين لها ومن َثمَّ فتسمية بعض الم 
ويترجح عند  القول بزيادة الحرف بالمعنق الذ  ذكره الزركش  والشيخ ابن عثيمالين  

وغيرامالالا، واالالالو أنَّ االالذه الزيالالالادة إنمالالالا االال  مالالالن جهالالة اإلعالالالراهلل ه مالالالن جهالالة المعنالالالق، وأنَّ فائالالالدلها 
اد فيهالالا كالالذلك لغالالرو التوكيالالد التوكيالالد؛ فمثلمالالا يحالالذف الحالالرف فالال  العربيالالة لغالالرو اإليجالالاة، يالالز 
 والتقوية، فزيادة اللفظ لزيادة المعنق، ودوة اللفظ لقوة المعنق.

أما الزيادة الت  دخولها كخروجها، فالقرآن الكريم والحالديث النبالو  لاليي فيهمالا ةائالد  
 بهذا المعنق أبدًا، واهلل لعالق أعلم.

 

 الخـاتمة

 إليه من نتائج، ُأْجِمُلها بما يأل :وأخيراً أْختم اذا البحث بما لولَّْلُ   
للشالالاليخ ابالالالن عثيمالالالين جانالالالب مهالالالم فالالال  دراسالالالة علالالالوم اللغالالالة العربيالالالة، فهالالالو يمالالالزج القاعالالالدة   -1

 بالتطبيع، وينقد ويواةن ويختار، واذا المجال او الذ  لزدار فيه الدراسات العربية.
 روفاله؛ ألّن كره بعالض العلمالاء إطالالق لفالظ الزائالد فال  القالرآن الكالريم علالق أ   الرف مالن  -2

المراد بقولنا ةائدة: من  يث اإلعراهلل  لكن الشيخ ابن عثيمين يرى أنَّ  ،القرآن ه ةائد فيه
 ه من  يث المعنق.

الحروف الزائدة ه يصالح أن نقالول: إنَّهالا ةائالدة بمعنالق أنَّهالا لغالو ه فائالدة منهالا، بالل نقالول:   -3
د، فزيادة اللفظ لزيادة المعنق، ا  ةائدة من  يث التركيب لكنَّها ف  المعنق مفيدة للتوكي

 ودوة اللفظ لقوة المعنق.

كلمالة ةائالالدة   -لاللق اهلل علياله وساللم-ه يمكالن أن يالأل  فال  كالالم اهلل لعالالق وكالالالم رسالوله   -4
ليي لها فائدة، لكن إذا ديل ةائد فيراد به أنَّ الكالم سيتم بدونه من  يالث التركيالب؛ ألنَّ  

 غة والفصا ة.كالم اهلل وكالم رسوله ف  غاية البال

لردد الشيخ ابن عثيمين ر مه اهلل لعالق ف  اذه المسألة، فتارة يذكر لفظ الزيالادة، ولالارة   -5
 .للة وه نقول )ةائد( يرى َأنَّ اأَلولق َأْن نقوَل: إنَّ اذا الحرف للتوكيد، أو  رف
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وأنَّ وخاللة رأيه ف  اذه المسألة االو: جالواة إطالالق لفالظ الزائالد فال  القالرآن الكالريم،  
 اذه الزيادة إنّما ا  من جهة اإلعراهلل ه من جهة المعنق، وفائدلها التوكيد.

واهلل َأسالالأل أن يالالتم علالال َّ نعمتالاله، وأن يالالوفقن  للعمالالل الصالالالح، وأن يجعالالل االالذا العمالالالل  
خالصالالاً لوجهالاله الكالالريم، وأن يكالالون فالال  ميالالزان  سالالنال  يالالوم ألقالالاه، والحمالالد هلل الالالذ  بنعمتالاله لالالتم 

  وسلم علق نبينا محمد وعلق آله وألحابه أجمعين.الصالحات، وللق اهلل
 

 البحث:  هوامش

 .22ينةر: الجامع الحياة الشيخ ابن عثيمين:   (2)

 ، وما بعداا.22ينةر: المصدر نفسه:   (0)

 ، وما بعداا.22ينةر:  ياة الشيخ عبد الر من السعد  ف  سطور:   (2)

 بعداا.، وما 22ينةر: جوانب من سيرة اإلمام عبد العزيز بن باة:   (2)

 ، وما بعداا.25ينةر: الجامع لحياة الشيخ ابن عثيمين:   (5)

 ، وما بعداا.52ينةر: المصدر نفسه:   (5)

 ، وما بعداا.253ينةر: نفسه:   (5)

 ، وما بعداا، مادة) رف(.2/205ينةر: لسان العرهلل:   (5)

 .0/20ينةر: المثل السائر:   (3)

األشالالباه والنةالالائر:  ،02، ومالالا بعالالداا، الجنالالق الالالدان : 2/225ينةالالر: شالالر  المفصالالل:   (22)
0/20. 

مالن علالم األلالول:  . وينةالر: شالر  األلالول20شر  منةومة الدرة اليتيمالة فال  النحالو:   (22)
30. 

 .0/250ينةر: لفسير سورة آل عمران :   (20)

 ، وما بعداا. 2/25، البراان ف  علوم القرآن: 2/002ينةر: الكتاهلل:   (22)

 . 0/250لفسير سورة آل عمرآن:   (22)

 .0/252لفسير سورة البقرة:  (25)
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 .525شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:   (25)

  .55اإلعراهلل عن دواعد اإلعراهلل:   (25)

 .525عثيمين:  . وينةر: شر  ألفية ابن مالك، هبن2/233شر  العقيدة الواسطية:    (25)

هةمتالالالين ومتعالالالديتين.  ديالالالة؛ ألنَّ )ةاد( و)نقالالالص( لسالالالتعمالناألولالالالق: هةمالالالة، والثانيالالالة: متع  (23)
 . 2/03ينةر: التبيان ف  إعراهلل القرآن: 

 .222 . وينةر: شر  األلول من علم األلول:22شر  دروس البالغة:  (02)

 .0/222:  . وينةر: َأ كام من القرآن الكريم 000لفسير سورة الحجرات...:   (02)

 .225شر  األلول من علم األلول:   (00)

 .222 ، 0/25ينةر: البراان ف  علوم القرآن:   (02)

 .25/525مجموع الفتاوى:   (02)

 .25/525ينةر: المصدر نفسه:   (05)

 .25/525نفسه:   (05)

 .2/252البراان ف  علوم القرآن:  (05)

 .2/23المصدر نفسه:   (05)

 .2/255، مغن  اللبيب: 53، وما بعداا، 55ينةر: الجنق الدان :   (03)

  .2/52البراان ف  علوم القرآن:   (22)

، ومالا بعالالداا، 2 ، معالالان  الحالروف:2/202للتوسالع فال  معالان  البالالاء ينةالر: المقتضالب:   (22)
، ومالالا بعالالداا، مغنالال  اللبيالالب:  25 ، ومالالا بعالالداا، الجنالالق الالالدان : 002رلالالف المبالالان : 

  ، وما بعداا.2/32

 .550ينةر: شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:   (20)

 ، وما بعداا.2/32ينةر: مغنق اللبيب:   (22)

، 50مغنال  اللبيالب:  ، ومالا بعالداا، مختصالر 5/55، و 2/255ينةر: شر  المفصل:   (22)
 ومابعداا.

 .232لفسير سورة الحجرات...:   (25)

 .22/25رو  المعان :   (25)
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 .2/252أ كام من القرآن الكريم:   (25)

 .02ينةر: معان  الحروف:   (25)

 .35اللبيالالالالب:  ، ومالالالالا بعالالالالداا، مختصالالالالر مغنالالالال 2/222ينةالالالالر: سالالالالر لالالالالناعة اإلعالالالالراهلل:   (23)
بعالالداا، رلالالف المبالالان :  ، ومالالا02وللتوسالالع فالال  معالالان  الكالالاف ينةالالر: معالالان  الحالالروف: 

ومالالالا بعالالالداا، البراالالالان فالالال  علالالالوم القالالالرآن:  ، 2/252، ومالالالا بعالالالداا، مغنالالال  اللبيالالالب: 050
 ، وما بعداا.2/232

، 02الحالروف:  ، معالان 22/222، لفسالير الطبالر : 0/2205ينةر: معالان  القالرآن:   (22)
، الالدر 53، الجنالق الالدان : 2/255 ، مغنال  اللبيالب:055وما بعداا، رلف المبالان : 

 ، وما بعداا.5/55المصون: 
مالالالالك، هبالالالن  ، ومالالالا بعالالالداا، شالالالر  ألفيالالالة ابالالالن2/025ينةالالالر: شالالالر  العقيالالالدة الواسالالالطية:   (22)

 .52، وما بعداا، شر  نةم الوردات: 555عثيمين: 

 (.255ألفية ابن مالك، البي  ردم )  (20)

علالم األلالالول:  ، شالالر  األلالول مالالن555عثيمالين: ينةالر: شالر  ألفيالالة ابالن مالالالك، هبالن   (22)
 ، وما بعداا.225

 ، وما بعداا.555شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:   (22)

 .22سورة فاطر:   (25)

 .52الوردات:  . وينةر: شر  نةم023-025/ 2شر  العقيدة الواسطية:   (25)
 .555عثيمين:  . وينةر: شر  ألفية ابن مالك، هبن023شر  العقيدة الواسطية:  (25)

 .22/003الشر  الممتع:   (25)

 . 0/250. وينةر: التبيان ف  إعراهلل القرآن: 2/255مغن  اللبيب:   (23)

 .2/023شر  العقيدة الواسطية:   (52)

 .05. وينةر: معان  الحروف: 0/252اإللقان ف  علوم القرآن:   (52)

 .555شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:   (50)

 .2/023شر  العقيدة الواسطية:   (52)
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 .222المنة:  ، غاية50: . وينةر: شر  القواعد المثلق2/023المصدر نفسه:   (52)

 .555شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:   (55)

 .52شر  القواعد المثلق:   (55)

ولالسالتزادة مالن األمثلالة ينةالر: لفسالير  .225-225شر  األلالول مالن علالم األلالول:   (55)
 .2/055سورة البقرة: 

، 05م ينةالر: معالان  الحالروف: وللتوسع فال  معالان  الالال .2/252ينةر: مغن  اللبيب:   (55)
 ، وما بعداا.2/252، مغن  اللبيب: 032رلف المبان :  وما بعداا،

، ومالالالا بعالالالداا، 2/023 ، ومالالالا بعالالالداا، إعالالالراهلل القالالالرآن:2/252ينةالالالر: معالالالان  القالالالرآن:   (53)
 .2/023البراان ف  علوم القرآن: 

 .2/202لفسير سورة البقرة:   (52)

 .2/055أيضًا: . وينةر: المصدر نفسه 0/225المصدر نفسه:   (52)

شالالالذور  ، شالالالر 2/255، مغنالالال  اللبيالالالب: 2/052ينةالالالر: التبيالالالان فالالال  إعالالالراهلل القالالالرآن:   (50)
 ، وما بعداا.252الذاب: 

 .2/022، التبيان ف  إعراهلل القرآن: 020ينةر: معان  الحروف:   (52)

 .0/225لفسير سورة آل عمران:   (52)

رلالالالف ، 55:  . وينةالالالر: معالالالان  الحالالالروف2/025ينةالالالر: البراالالالان فالالال  علالالالوم القالالالرآن:   (55)
، 2/025مغن  اللبيب:  بعداا ، ، وما222بعداا، الجنق الدان :  ، وما222المبان : 
معان  الحروف:  ،232وللتوسع ف  معان  )ه( ينةر: لأويل مشكل القرآن:  وما بعداا.

، ومالا بعالداا، 032الجنالق الالدان :  ، ومالا بعالداا،203، وما بعداا رلالف المبالان : 52
 ، وما بعداا. 2/022ف  علوم القرآن:  البراان داا،، وما بع2/025مغن  اللبيب: 

 . 225الجامعالالة:  . وينةالالر: التعليالالع علالالق القواعالالد واأللالالول0/22لفسالالير سالالورة البقالالرة:  (55)
، القالالول 5/225، و5/022 ذ  الجالالل واإلكالالرام: ولالسالتزادة مالالن األمثلالة ينةالالر: فالالتح

ليع علق القواعد ، التع225الصراط المستقيم:  ، التعليع علق ادتضاء2/255المفيد: 
 واأللول الجامعة:
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 ، البراالان2/25:  ، ومالا بعالداا، التبيالان فال  إعالراهلل القالرآن2/25ينةر: معان  القالرآن:  (55)
 .2/50ف  علوم القرآن: 

 .2/255القول المفيد:   (55)

 22ينةر: شر  دروس البالغة:   (53)

لقالالالاءات البالالالاهلل  ،022، لفسالالالير جالالالزء عالالالم: 225رات...: ينةالالالر: لفسالالالير سالالالورة الحجالالال  (52)
، التعليالالالع علالالالق 5/225و ،5/022، فالالالتح ذ  الجالالالالل واإلكالالالرام: 2/232المفتالالالو : 

، شالالر  ألالالول فالال  التفسالالير : 235، 0/22 ، القالالول المفيالالد:2/052لالالحيح مسالاللم: 
05 ،252.  

، 5/52القالرآن:  ، إعالراهلل2/222، معالان  القالرآن: 22/555ينةر: لفسالير الطبالر :   (52)
، وما بعداا، شر  0/255لقرآن: ا ، وما بعداا، التبيان ف  إعراهلل2/553الكشاف: 
 .5/55المفصل: 

فال  إعالراهلل القالرآن:  ، التبيان5/52، إعراهلل القرآن: 22/555ينةر: لفسير الطبر :   (50)
 .523، غيث النفع ف  القراءات السبع: 0/255

،  5/022 . وينةالالالالر: فالالالالتح ذ  الجالالالالالل واإلكالالالالرام:225لفسالالالالير سالالالالورة الحجالالالالرات...:  (52)
 .05ر: ، شر  ألول ف  التفسي5/225و

 .2/553ينةر: الكشاف:  (52)
 5/55المفصالالل:  ، شالالر 2/222، سالالر لالالناعة اإلعالالراهلل: 50ينةالالر: معالالان  الحالالروف:  (55) 

،  052، 2/055اللبيالالب:  ، مغنالال 220ومابعالالداا، الجنالالق الالالدان : 225ومالالا بعالالداا، 
بعالداا، معالان   ، ومالا253وللتوسع ف  معان  )ما( ينةر: لأويل مشكل القرآن:  . 052

 ،2/020البراان ف  علوم القرآن:  ، وما بعداا،255، رلف المبان : 53 الحروف:
 ، وما بعداا.55هبن عثيمين:  وما بعداا، شر  ألفية ابن مالك،

 .55ص:  ، وما بعداا، لفسير سورة2/225ينةر: لفسير سورة البقرة:  (55)

 .2/05التعليع علق المنتقق:  (55)
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 ، و2/225مالالن األمثلالالة ينةالالر: لفسالالير سالالورة البقالالرة: وللمزيالالد  .223ص: لفسالالير سالالورة  (55) 
أ كالالالالالام مالالالالالن  ،252، و 0/52سالالالالالير سالالالالالورة آل عمالالالالالران: ، لف202، 0/22، و 052

، 2/223لنبيالالالاله األفهالالالالام:  ،2/05، التعليالالالالع علالالالالق المنتقالالالالق: 0/222القالالالالرآن الكالالالالريم: 
، شالالر  مقدمالالة التفسالالير: 552، 223 ،225،شالالر  العقيالالدة السالالقارينية: 053، 022
 .223الشرعية:  علق السياسة، التعليع 22

، شالالالر  223الشالالالرعية:  . وينةالالالر: التعليالالالع علالالالق السياسالالالة2/225لفسالالالير سالالالورة البقالالالرة:  (53)
 .20ألول ف  التفسير: 

، 225الجن  الدان :  وما بعداا، 2/252، شر  المفصل: 32ينةر: معان  الحروف:  (52)
سالع فال  معالان )ِمن( وللتو  .2/055القالرآن:  البراالان فال  علالوم ،2/052مغن  اللبيالب: 

، ومالالالا بعالالالداا، رلالالالف 50الحالالالروف:  ، ومالالالا بعالالالداا، معالالالان 2/225المقتضالالالب:  ينةالالالر:
 ، وما بعداا.225الدان :  ، وما بعداا، الجنق255المبان : 

 (.252ألفية ابن مالك، البي  ردم ) (52)
 .225ينةر: الجنق الدان :  (50) 

 .523 -525شر  ألفية ابن مالك، هبن عثيمين:  (52)

 .525المصدر نفسه:  (52)

 .30ينةر: لفسير سورة الحجرات...:  (55)

 ،2/203ولالسالالتزادة مالالن األمثلالالة ينةالالر: لفسالالير سالالورة البقالالرة:  .225لفسالالير سالالورة يالالي:  (55)
لفسالير سالورة يالي:  ، 0/255، لفسير سورة آل عمران: 2/252، و 0/22، و 252
، 005، 025 ،52سالالالالالورة ص:  ، لفسالالالالالير53سالالالالالورة الصالالالالالافات: ، لفسالالالالالير 252، 55

، غايالالة 2/50شالالر  العقيالالدة الواسالالطية:  ،2/525 ، التعليالالع علالالق لالالحيح مسالاللم:052
  .202، 202المنة: 

 .25/025ينةر: مجموع الفتاوى:  (55)

 .0/022البحر المحيب ف  ألول الفقه:  (55)
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 .2/25البراان ف  علوم القرآن:  (53)

 .522القرآن: ينةر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه ف  التفسير وعلوم  (32)

 
 المصادر والمراجع

 :كتب الشيخ ابن عثيمين 
طبالالع ب شالالراف ا(، 2202أ كالالام مالالن القالالرآن الكالالريم، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -1

 ا.2205الرياو،  –مؤسسة الشيخ محمد بن لالح العثيمين الخيرية، مدار الوطن للنشر

عليع علق ادتضاء الصراط المستقيم لمخالفة ألحاهلل الجحيم، للشيخ محمد ابن لالح الت -2
القالاارة،  –، خّرج أ اديثه أ مد بن شعبان بن أ مد، مكتبة الصالفا ا(2202)ت العثيمين

 ا.2205، 2ط/
، طبالالالع ا(2202التعليالالالع علالالالق السياسالالالة الشالالالرعية، للشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين)ت -3

الريالاو،  –محمالد بالن لالالح العثيمالين الخيريالة، مالدار الالوطن للنشالرب شراف مؤسسة الشاليخ 
 ا.2205

طبالع ب شالراف ا(، 2202التعليع علق لحيح مسلم، للشيح محمد بالن لالالح العثيمالين)ت -4
، 2الريالالالالاو، ط/ –مؤسسالالالالة الشالالالاليخ محمالالالالد بالالالالن لالالالالالح العثيمالالالالين الخيريالالالالة، مكتبالالالالة الرشالالالالد

 ا.2205

التقاسيم البديعة النافعة، للشيخ محمد بن التعليع علق القواعد واأللول الجامعة والفروق و  -5
عنايالالة أيمالالن بالالن عالالارف الدمشالالق ، ولالالبح  محمالالد رمضالالان، ا(، 2202لالالالح العثيمالالين)ت

 .2القاارة، ط/ –مكتبة السنة

، للشالالالالالالالالاليخ محمالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالن لالالالالالالالالالالح التعليالالالالالالالالالع علالالالالالالالالالق المنتقالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالن أخبالالالالالالالالالار المصالالالالالالالالالطفق -6
طبع ب شراف مؤسسة الشيخ محمد بن لالح العثيمين الخيرية، دار ا(، 2202العثيمين)ت
 ا. 2205، 2الرياو، ط/ –المحدت
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طبالالع ب شالالراف مؤسسالالة ا(، 2202لفسالالير جالالزء عالالّم، للشالاليح محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -7
 ا.2202 ،2الرياو، ط/ -الشيح محمد بن لالح العثيمين الخيرية، دار الثريا

طبالالع ب شالالراف ا(، 2202لفسالالير سالالورة آل عمالالران، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -8
، 2الالالالدمام، ط/ –مؤسسالالالة الشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين الخيريالالالة، دار ابالالالن الجالالالوة 

 ا. 2205

، طبالع ب شالراف مؤسسالة ا(2202لفسير سورة البقرة، للشيخ محمد بن لالالح العثيمالين)ت -9
 ا. 2202، 2الدمام، ط/ –ن الخيرية، دار بن الجوة الشيخ محمد بن لالح العثيمي

لفسالالير سالالورة الحجالالرات، ق، الالالذاريات، الطالالور، الالالنجم، القمالالر، الالالر من، الوادعالالة، الحديالالد،  -11
، طبالع ب شالراف مؤسساله الشاليخ محمالد ابالن ا(2202للشيخ محمد بن لالالح العثيمالين )ت

  ا.2205، 2الرياو، ط/ –لالح العثيمين الخيرية، دار الثريا للنشر
طبالالع ب شالالراف مؤسسالالة ا(، 2202لفسالالير سالالورة ص، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -11

 ا.2205، 2الرياو ط/ –الشيخ محمد بن لالح العثيمين الخيرية، دار الثريا للنشر
طبالالالع ب شالالالراف ا(، 2202لفسالالالير سالالالورة الصالالالافات، للشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين)ت -12

، 2الريالالالاو، ط/ –ار الثريالالالا للنشالالالرمؤسسالالالة الشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين الخيريالالالة، د
 ا.2202

اعتنق به وخالّرج أ اديثاله ا(، 2202لفسير سورة يي، للشيخ محمد بن لالح العثيمين)ت -13
فهد بن نالر السليمان، طبالع ب شالراف مؤسسالة الشاليخ محمالد بالن لالالح العثيمالين الخيريالة، 

 ا.2202، 0الرياو، ط/ -دار الثريا

)طبالع ا(، 2202خ محمالد بالن لالالح العثيمالين)تلنبيه األفهام شر  عمالدة األ كالام، للشالي -14
 -مع كتاهلل ليسير العالم(، اعتنق به و ّققه أبو عبدالر من عالادل بالن سالعد، دار ابالن الهيالثم

 ا.2205القاارة، 
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اعتنالق باله وعلالع ا(، 2202شر  ألول ف  التفسير، للشيخ محمالد بالن لالالح العثيمالين)ت -15
، 2القالالالاارة، ط/ -للنشالالالر والتوةيالالالع عليالالاله محمالالالد بالالالن عبالالالد اهلل المصالالالر ، المكتبالالالة اإلسالالالالمية

 ا.2205

اعتنالق باله ا(، 2202شر  األلول من علم األلول، للشيخ محمد بن لالالح العثيمالين)ت -16
 القاارة.  –وخّرج أ اديثه أبو عبد الر من عادل بن سعد، دار ابن الهيثم 

مكتبالالالة الهالالالد  ا(، 2202شالالالر  ألفيالالالة ابالالالن مالالالالك، للشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين)ت -17
 ا.2203، 2القاارة، ط/ –المحمد 

، مؤسسالالة ا(2202شالالر  الالالدرة اليتيمالالة فالال  النحالالو، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -18
 ا.2205، 2الكوي ، ط/ –غراس للنشر والتوةيع

اعتنق بهما محمد بن ا(، 2202شر  دروس البالغة، للشيخ محمد بن لالح العثيمين)ت -19
، 2الكويالالال ، ط/ -شالالر والتوةيالالعفالالال  بالالن مشالالعان المطيالالر ، مكتبالالة أاالالل األثالالر، غالالراس للن

 ا.2205
طبالالع ب شالالراف ا(، 2202شالالر  العقيالالدة السَّالالفَّارينية، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -21

، 2الريالالاو، ط / –مؤسسالالة الشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين الخيريالالة، مالالدار الالالوطن للنشالالر
 ا. 2205

سالعد بالن  لحقيالعا(، 2202شالر  العقيالدة الواسالطية، للشاليخ محمالد بالن لالالح العثيمالين)ت -21
فالالواة الصالالميل، طبالالع ب شالالراف مؤسسالالة الشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين الخيريالالة، دار ابالالن 

 ا. 2202، 2الدمام، ط/ –الجوة 
شالالالالالر  القواعالالالالالد المثلالالالالالق فالالالالال  لالالالالالفات اهلل وأسالالالالالمائه الحسالالالالالنق، للشالالالالاليخ محمالالالالالد بالالالالالن لالالالالالالح  -22

 -اعتنالالالق بالالاله وعلالالالع عليالالاله عالالالاطف لالالالابر شالالالااين، دار الغالالالد الجديالالالدا(، 2202العثيمالالالين)ت
 ا.2205، 2رة، المنصورة، ط /القاا
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طبالالالع ب شالالالراف ا(، 2202شالالالر  مقدمالالالة التفسالالالير، للشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين)ت -23
 ا.2205الرياو،  –مؤسسة الشيخ محمد بن لالح العثيمين الخيرية، مدار الوطن للنشر

طبالالع ا(، 2202الشالالر  الممتالالع علالالق ةاد المسالالتقنع، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -24
الالالالدمام،  –الشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين الخيريالالالة، دار ابالالالن الجالالالوة ب شالالالراف مؤسسالالالة 

 ا.2205، 22ج

طبالع ا(، 2202شر  نةم الوردات ف  ألول الفقه، للشيخ محمالد بالن لالالح العثيمالين)ت -25
الالالالدمام،  –ب شالالالراف مؤسسالالالة الشالالاليخ محمالالالد بالالالن لالالالالح العثيمالالالين الخيريالالالة، دار ابالالالن الجالالالوة 

 ا.2205، 2ط/

، ا(2202االالل السالالنة، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)تغايالالة المنالالة فالال  شالالر  عقيالالدة أ -26
 -اعتنالالق بالاله وعلالالالع عليالاله محمالالالد بالالن عبالالد اهلل المصالالالر ، المكتبالالة اإلسالالالالمية للنشالالر والتوةيالالالع

 ا.2205، 2القاارة، ط/
فالالالالالالالالالتح ذ  الجالالالالالالالالالالل واإلكالالالالالالالالالرام بشالالالالالالالالالر  بلالالالالالالالالالوغ المالالالالالالالالالرام، للشالالالالالالالالاليخ محمالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالن لالالالالالالالالالالح  -27

، وأم إسالالراء بنالالال  عرفالالالة ، لحقيالالالع ولعليالالع لالالالبح  بالالالن محمالالد رمضالالالانا(2202العثيمالالين)ت
 ا.2205، 2القاارة، ط/ –بيوم ، المكتبة اإلسالمية

، طبالالع ا(2202القالالول المفيالالد علالالق كتالالاهلل التو يالالد، للشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين)ت -28
، 2، ط/2ب شالالراف مؤسسالالة الشالاليخ محمالالد بالالن لالالالح العثيمالالين الخيريالالة، دار ابالالن رجالالب، ج

 ا.2202، 0، ط/0، وجا2205

، أعالدَّ ا(2202(، للشاليخ محمالد بالن لالالح العثيمالين)ت52-2)منلقاءات الباهلل المفتو  -29
االالالذه اللقالالالاءات د. عبالالالد اهلل بالالالن محمالالالد بالالالن أ مالالالد الطيالالالار، اعتنالالالق بهالالالا وأشالالالرف عليهالالالا دار 

 اإلسكندرية . –البصيرة

، ا(2202مختصر مغن  اللبيب عن كتب األعاريب، للشيخ محمد بالن لالالح العثيمالين)ت -31
سُّالليم، طبالع ب شالراف مؤسسالة الشاليخ محمالد ابالن لالالح لحقيع فريد بن عبد العزيز الزامالل ال

 ا.2205، 2الرياو، ط/ –العثيمين الخيرية، مكتبة الرشد
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 :الكتب األخرى 

ا(، 322اإللقالالان فالال  علالالوم القالالرآن، لجالالالل الالالدين عبالالد الالالر من بالالن أبالال  بكالالر السالاليوط )ت -31
 القاارة.  – قع ألالوله ووثع نصوله وكتب مقدماله طه عبدالرءوف سعد، المكتبة التوفيقية

ا(، 322األشباه والنةائر ف  النحو، لجالل الدين عبد الر من بن أب  بكر الساليوط )ت -32
 ا.2200، 2وضع  واشيه غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

اإلعراهلل عن دواعد اإلعراهلل، ألب  محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسالف ابالن أ مالد بالن  -33
 ا.2205القاارة، -، دار المنهاجا(552 )تعبد اهلل بن اشام األنصار  المصر 

وضالع ا(، 225إعراهلل القرآن، ألب  جعفر أ مالد بالن محمالد بالن إسالماعيل بالن النحالاس)ت -34
، 0بيالالالروت، ط/ - واشالالاليه وعلالالالع عليالالاله عبالالالد المالالالنعم خليالالالل إبالالالراايم، دار الكتالالالب العلميالالالة

 ا.2205
الشالالالافع  البحالالالر المحالالاليب فالالال  ألالالالول الفقالالاله، لبالالالدر الالالالدين محمالالالد بالالالن بهالالالادر بالالالن عبالالالداهلل  -35

القاارة،  – ّققه وخّرج أ اديثه لجنة من علماء األةار، دار الكتب ا(، 532الزركش )ت
 ا .2202، 2ط/

البراالالالالالالان فالالالالالال  علالالالالالالوم القالالالالالالرآن، لبالالالالالالدر الالالالالالالدين محمالالالالالالد بالالالالالالن بهالالالالالالادر بالالالالالالن عبالالالالالالداهلل الشالالالالالالافع   -36
 -المكتبة العصريةا(، 2222لحقيع محمد أبو الفضل إبراايم )تا(، 532الزركش )ت

  ا.2205، 2ليدا، بيروت، ط/
لحقيع الساليد ا(، 055لأويل مشكل القرآن، ألب  محمد عبد اهلل بن مسلم بن دتيبة )ت -37

 ا.2205القاارة،  –أ مد لقر، مكتبة دار الترات
دار ا(، 525التبيالالان فالال  إعالالراهلل القالالرآن، ألبالال  البقالالاء عبالالدا هلل بالالن الحسالالين العكبالالر )ت -38

 ا.2205 -ا2205بيروت،  –الفكر
امع البيالالان فالال  لأويالالل القالالرآن، ألبالال  جعفالالر محمالالد ابالالن جريالالر لفسالالير الطبالالر ، المسالالمق جالال -39

 ا.2205، 2بيروت، ط/ –دار الكتب العلميةا(، 222الطبر )ت
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الجامع لحياة العالمة الشيح محمد بن لالح العثيمين، العلمية والعملية ومالا ديالل فياله مالن  -41
لالالالة المراثالالال ، بقلالالالم للميالالالذه د. وليالالالد بالالالن أ مالالالد الحسالالالين الزبيالالالر ، سلسالالاللة إلالالالدارات مج

 ا.2200، 2بريطانيا، ط/ –الحكمة

لحقيالالع د. ا(، 523الجنالالق الالالدان  فالال   الالروف المعالالان ، للحسالالن بالالن داسالالم المالالراد  )ت -41
، 2بيالالالروت، ط/ –فخالالالر الالالالدين دبالالالاوه، األسالالالتاذ محمالالالد نالالالديم فاضالالالل، دار الكتالالالب العلميالالالة

 ا. 2222
بالالن د. أ مالالد ابالالن محمالالد ل جهالالود الشالاليخ ابالالن عثيمالالين وآراؤه فالال  التفسالالير وعلالالوم القالالرآن،  -42

 ا.2205، 2الرياو، ط/ –إبراايم البريد ، مكتبة الرشد

 –الجهود النحوية للشيخ العثيمالين، لنجيالب بالن محفالوظ بالن كرامالة الزبيالد ، مكتبالة الرشالد -43
 ا.2203، 2الرياو، ط/

جوانب من سيرة اإلمام عبدا لعزيز بن باة، رواية الشيخ محمد بن موسق الموسالق، إعالداد  -44
 ا.2202، 2الرياو، ط/ –ابن خزيمةمحمد بن إبراايم الحمد، دار 

 يالاة الشاليخ عبالد الالر من السالعد  فال  سالالطور، جمالع وإعالداد أ مالد بالن عبالداهلل ابالن علالال   -45
 ا.2222، 2القصيم، ط/ –القرعاو ، مكتبة األمة

الدر المصون ف  علم الكتاهلل المكنون، لشهاهلل الدين أب  العباس بن يوسف ابن محمالد  -46
، لحقيالالع ولعليالالع الشالاليخ علالال  محمالالد ا(555)ت ابالالن إبالالراايم المعالالروف بالسالالمين الحلبالال 

معوو، الشيخ عادل أ مد عبالد الموجالود، د. جالاد مخلالوف جالاد، د. ةكريالا عبالد المجيالد 
، 2بيالالالروت، ط/ –النالالالول ، دالالالّدم لالالاله ودرضالالاله د. أ مالالالد محمالالالد لالالاليره، دار الكتالالالب العلميالالالة 

 ا .2222

، ا(520رلالالالف المبالالالان  فالالال  شالالالر   الالالروف المعالالالان ، أل مالالالد بالالالن عبالالالد النالالالور المالالالاَلق )ت -47
 ا.2202، 2دمشع، ط/ -لحقيع د. أ مد محمد الخراط، دار القلم
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رو  المعان  ف  لفسير القرآن العةيم والسبع المثالان ، ألبال  الفضالل شالهاهلل الالدين الساليد  -48
ضالالالبطه و ّققالالاله علالالال  عبالالالد البالالالار  عطيالالالة، دار ا(، 2052محمالالالود اآللوسالالال  البغالالالداد  )ت

 ا.2205، 0بيروت، ط/ –الكتب العلمية

، لحقيع محمد  سن محمد ا(230عراهلل، ألب  الفتح عثمان بن جن )تسر لناعة اإل -49
 -الكتالالب العلميالالة  سالالن إسالالماعيل، شالالار  فالال  التحقيالالع أ مالالد رشالالد  شالالحالة عالالامر، دار

 ا.2202، 2بيروت، ط/

شر  شذور الذاب ف  معرفة كالم العرهلل، ألب  محمد عبد اهلل جمال الالدين ابالن يوسالف  -51
، رلباله وعلالع علياله وشالالر  ا(552ر  المصالالر )تبالن أ مالد بالن عبالالد اهلل بالن اشالام األنصالا

 ا.2222، 0بيروت، ط/ -شوااده عبد الغن  الددر، مؤسسة الرسالة

، ا(522شالر  المفصالل للزمخشالالر ، ألبال  البقالالاء يعاليش بالالن علال  بالالن يعاليش المولالالل )ت -51
بيالالروت،  -دالالدم لالاله ووضالالع اوامشالاله وفهارسالاله د. إميالالل بالالديع يعقالالوهلل، دار الكتالالب العلميالالة

 ا.2/2200ط

، لحقيالع ا(2225ع ف  القراءات السبع، لعل  النور  بن محمد السفادس )تغيث النف -52
 ا.2205، 2بيروت، ط/ -أ مد محمود عبد السميع الحفيان، دار الكتب العلمية

لحقيالالالالع وشالالالالر  ا( ، 252كتالالالالاهلل سالالالاليبويه ، ألبالالالال  بشالالالالر عمالالالالرو بالالالالن عثمالالالالان بالالالالن دنبالالالالر )ت -53
 ا .2225،  2مكتبة الخانج  بمصر ، ط/ا( ، 2225عبدالسالم محمد اارون )ت

، اعتنالالق ا(522لسالالان العالالرهلل، ألبالال  الفضالالل جمالالال الالالدين محمالالد بالالن مكالالرم بالالن منةالالور)ت -54
 -بتصحيحه أمين محمد عبد الوااهلل، ومحمد الصادق العبيد ، دار إ ياء الترات العرب 

 . 2بيروت، ط/

المثل السائر ف  أدهلل الكالب والشاعر ، لضياء الدين نصر اهلل بن أب  الكرم محمالد ابالن  -55
 ّققالاله وعلالالع عليالاله الشالاليخ كامالالل ا( ، 525بالالن عبالالد الكالالريم ابالالن األثيالالر الجالالزر  )تمحمالالد 

 ا .2223،  2بيروت ، ط/ –محمد محمد عويضة ، دار الكتب العلمية 
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مجموع الفتاوى، للشيخ لق  الدين أب  العبالاس أ مالد بالن عبالد الحلاليم بالن عبدالسالالم بالن  -56
ده ابنالالاله محمالالالد، مجمالالالع ، جمالالالع ولرليالالالب عبالالالد الالالالر من بالالالن داسالالالم وسالالالاعا(505ليميالالاله )ت

 ا.2225الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط/ 

،  ققاله وخالّرج أ اديثاله ا(252معان  الحروف، ألبال  الحسالن علال  بالن عيسالق الرمالان )ت -57
بيالروت،  -وعّلع علياله الشاليخ عرفالان بالن سالليم العشالا  سالونة الدمشالق ، المكتبالة العصالرية

 ا.2205، 2ط/

دالالّدم لالاله وعلالالع عليالاله ووضالالع ا(، 025اد الفالالراء)تمعالالان  القالالرآن، ألبالال  ةكريالالا يحيالالق بالالن ةيالال -58
 ا.2202، 2بيروت، ط/ – واشيه وفهارسه إبراايم شمي الدين، دار الكتب العلمية

مغن  اللبيب عن كتب األعاريب، ألب  محمد عبد اهلل جمالال الالدين بالن يوسالف بالن أ مالد  -59
بالو عبالد اهلل ، خّرج آياله وعّلع علياله أا(552بن عبد اهلل بن اشام األنصار  المصر )ت

 ا.2202، 2بيروت، ط/ –عل  عاشور الجنوب ، دار إ ياء الترات العرب 
، لحقيالالع لالالفوان ا( 205مفالالردات ألفالالاظ القالالرآن ، للراغالالب األلالالفهان  )ت فالال   الالدود  -61

 ا .2202،  2بيروت ، ط/ –دمشع ، الدار الشامية  –عدنان داوود  ، دار القلم 

، لحقيالالع محمالالد عبالالدالخالع ا(055المقتضالالب، ألبالال  العبالالاس محمالالد بالالن يزيالالد المبالالرد)ت -61
 بيروت. –، عالم الكتبا(2222)ت ُعَضيَمة
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ABSTRACT 

The Arabic language sciences considering one of the most 

important sources in understanding the Book of Allah, and 

Ancestors realize the honor of this subject and the utmost 

importance, and have done their best in the service of this language. 

The research plan consist of introduction, and three sections, 

and a conclusion. 

According to the fore the importance of the subject and the 

reasons for his choice, and the research plan, and talk about Ibn 

Uthaymeen life and its effects on language 

The first topic to talk about the concept of excess letters and 

usefulness 

The second topic was talked about a group of letters and 

knocking excess, And divided by two demands: the first demand: 

single letters. The second requirement: bilateral letters. 

The third topic in the likely launch in a matter of utter excess 

in the Koran. Then Conclusion: The results of the most important 

research, and the references. 


