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 املقدمت
الحمد هلل العظيم القهار، والصالة والسالم عمى رسوله المصطفىى المتاطار، وعمطى 

 آله وصحبه الفيبين األبرار.
عرفططا األمططع العربيططع بىفشاهططا وهططدة  كانهططا، د  كاشططا اعامططد فطط  حيااهططا ال قافيطططع 

مميع مشها واألدبيع عمى الروايع والمهطافهع، وفط  ك يطر مطن هط وشها الحياايطع، فالاطدوين لطم الع
يكطططن هطططانعا لطططديهم، فاكاصطططر عمطططى كاابطططع القطططرآن الكطططريم فحسططط  عشطططد بطططد  ظهطططور الطططدعوة 
اإلسططالميع، ومططس ااسططا  ركعططع الدولططع اإلسططالميع، بىوططل الىاوحططاا ودتططول  مططم  ديططدة فطط  

 ظهرا الحا ع دلى الكاابع والادوين السيما ف  العصر األموي.كيان الدولع اإلسالميع، 
واشاهر المحن بين الشاس وها  التفأ بيشهم شاي ع التاالف العر  مس غيطرمم مطن 
األمم األترى، وبمغ األمر  رواه عشدما اسر  المحطن دلطى القطرآن الكطريم  د  وكطس هط   مطن 

لو طه الط ي شطبل بطه الطوح ، ممطا حطدا بأنمطع  لك لدى الشاس  د  كر وا كالم اهلل اعطالى بييطر ا
العممططا  دلططى الاىكيططر بووطططس وططوابف و سططس، يسطططاشد دليهططا المططاكمم لكططط  يصططون لسططاشه مطططن 
الوكو  ف  التفأ  و البلل، ومن مشا ظهر عمم الشحطو العربط  الط ي يشسط  دلطى اإلمطام عمط  

لمهطهورة الاط  ااحطد  كرم اهلل و هه، بفم  من  ب  األسود الد ل  كما ا كر امطك الروايطع ا
 عن كيىيع ظهور عمم الشحو.

ولطططم يقاصطططر األمطططر عمطططى ظهطططور عمطططم الشحطططو فحسططط ، بطططل ظهطططرا عمطططوم العربيطططع 
األتططرى فوططال عططن سططانر العمططوم والمعططارم، ود   العممططا  عمططى اسططهيل امططك العمططوم عمططى 
ل فططال  العمططم، فبططادر عططدد مططن العممططا  دلططى شظططم الىشططون العمميططع هططعرا لكططون الهططعر  سططه

حىظططا مططن الش ططر، ومططن  لططك مططا كططام بططه ابططن مالططك  د  شظططم  لططم بيططا اوططمشا كواعططد الميططع 
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العربيع وصرفها ف  مشظوماه المههورة ) لىيع ابن مالك( وكد سبقه ف   لك ابطن معطف، كمطا 
 يعارم مو ب لك بحس  دهاراه دلى امك األلىيع ف  مقدماه.
فط  والىقطه والا ويطد ومطا دليهطا، وك لك شظموا بقيع العموم عمى هكل ر طب، ومشطه ال

ومن  لك ما  ا  ف  عمم الا ويد  د  كام العمما  باراي  الم موعاا الصوايع احطا  ممطع 
 و عبطططارة احاطططوي عمطططى األصطططواا الاططط  اهطططارك فططط  صطططىاا معيشطططع، ومطططن  لطططك الحطططروم 
القمريططع، د   معططا بقططولهم )ابططغ ح ططك وتططم عقيمططه(، فهطط    ربعططع عهططر حرفططا كمريططا، ومططا 

  مططن الحططروم اله انيططع الاطط  مطط   يوططا  ربعططع عهططر حرفططا فهطط  همسططيع، كمططا  معططوا بقطط
الحطططروم المهموسطططع بقطططولهمخ )فح طططه هطططت  سطططكا(، والحطططروم الهطططديدةخ )  طططدا فبقطططك( 
وحططروم القمقمططعخ )كفطط   ططد(،  مططا حططروم البيططادة الاطط  اوططمشاها عبططارةخ )اليططوم اشسططا (  و 

 ا واحد  ربس مراا بقولهخ)سألاموشيها(، فقد  معها ابن مالك ف  بي
مهنااااااليم، تااااااأنسهم اااااا مناااااا،سم نتاااااا 

م
منهلنااااااا،ماتاااااااي، هم اااااااال م، تاااااااهن  مم

م
دن المباحططط  والدراسطططاا الاططط  دارا حطططول الميطططع العربيطططع واسطططعع وهطططاممع، كااسطططا  
الميططع العربيططع شىسططها الاطط  اوصططم بأشهططا كططالبحر الباتططر، فطط  غططبارة  لىاظهططا واشططو  معاشيهططا، 

 يع  شهم يعدوشها كالميبان ال ي يعرم به البيادة من الشقصان.وبمغ من هرم الميع العرب
وكطد اكاوططا فبيعططع المططادة الاطط   معاهططا حططول مووططو  البوانططد فطط  الميططع العربيططع، 
 ن اشططاظم فطط   ال ططع مباحطط  يسطططبقها امهيططد، اشاولططا فيططه المعشطططى الميططوي لمبيططادة فطط  الميطططع 

همع البح  ويكطون مطدتال لطه. واهطامل العربيع وف  القرآن الكريم بهكل مو ب، بما يسهل م
 لابحاثمحطروم المبطاش  الاط   طا ا بانطدة فط  الميطع العربيطع، ووطم   عمطى  لابحثم أل، :

حطروم المعطاش  الاط  وردا بانطدة فط  االسطاعمال الميطوي، ولطم اقاصطر البيطادة عمطى   لثلني:
بحاااثم لاالحطططروم فحسططط  بطططل وردا  لىطططاظ بانطططدة فططط  الميطططع العربيطططع، كاشطططا مطططن شصطططي  

 .  م اشاهى البح  بتاامع احاوا عمى  مم الشاانج الا  امتض عشها البح . لثللث
دشش  د  الاقدم بهط ا ال هطد  ر طو  ششط  كطد كمطا بتدمطع بسطيفع لهط   الميطع الكريمطع، 
الا  اساحق مشا كل العشايع واالمامطام، ولعطل مط ا ال هطد يسطهم فط  رفطد كطرا  العربيطع بهط   
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هم عططن مرا عططع الك يططر مططن الكاطط  الاطط  اشابعططا مطط   المططادة مشهططا، ي ططري معمومططااهم، وييشططي
وابسطططف يطططدي بالاوطططر  واالباهطططال لمطططن لطططه الىوطططل فططط  بمطططوه البحططط  شهاياطططه،  دعطططو  سطططبحاشه 

 واعالى  ن ياقبمه مش ، و ن ي عمه تالصا لو هه الكريم فهو حسبشا وشعم الوكيل.
 

 التمهيد
م لاعنىم لأغ،يملأزنلدة

تططالم الشقصططان، ومطط  بمعشططى الشمططو  و الك ططرة، واعططرم البيططادةخ البيططادة فطط  الميططع 
 . واألصططططططل فطططططط  مططططططادة (ُ)بططططططأن يشوططططططم الططططططى مططططططا عميططططططه الهطططططط   فطططططط  شىسططططططه هطططططط   آتططططططر

)ب ي د( مططأتو  مططن كططولهمخ باد الهطط   شىسططه بيططادة وًبٍدايططه بٍيططدًا وبيططادة  د  يططأا  الىعططل باد 
لمططادة بعططدة  لىططاظ مطط خ البيططادة فطط  كططالم العططر  البمططا وماعططديا. ويططأا  المصططدر مططن مطط   ا

والمبيد والبيدان بىاح وسكون، وبيد بىاح الباي وكسرما، وم   ميعا ايف  معشطى الشمطو  و 
 البكا  والك رة، و ا  بيد بمعشى البيادة ف  كول  ي اإلصبس العدواش خ

م، ناا سماع اادمزناادمئأااىمال اا،
م

م(2)فااالواع، م ااااد سمياااد مف ناااد،نيم
م

عمططى وبن )الاٌىٌعططل( بمعشططى الاكمططم  د  يقططالخ ابايططد السططعر واططأا  صططييع )الٌابٌيططد( 
وابٌيد وابايدوا ف   مطن السطمعع حاطى يبمطغ مشاهطا ، ومشطه كطولهم فط  الشاكطع د ا اكمىطا فطوق مطا 
يشبيطط خ ابٌيططدا الشاكططع، د ا مططٌدا بططالعيشيق وسطططارا فططوق العمشمططق، كأشهططا اعططوم بصططاحبها، كطططال 

 الهاعرخ
م،  أاااااضمنهااااالزمدت ماااااالم زنااااادت

م
ّردم م(3)ب مادم ثنليم لودن م لاضا

م
وكطط لك الحططال مططس اإلشسططان  د  يقططال يابيططد اإلشسططان فطط  كالمططه وحدي ططه، د ا اكمططم 

 فوق ما يشبي   يوا، كال عدي بن بيدخ
م(4)،قاا ماثاا مااالمقاالل، م، م  زنااد مممدت م ناااتمفل هاااتم لدوااال مفااا م أاااض
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مم
كططان  لططك ماديططا  م  واسططاعمل البيططادة فطط  الميططع فطط  كططل مططا باد عمططى الهطط  ، سططوا 

معشويططا، فىطط  الميططدان الا ططاري يططأا  الابيططد بمعشططى اليططال  فطط  األسططعار، ومشططه كططولهمخ ابيططد 
السعر وابايد وابايدوا ف   من السمعع حاطى يبمطغ مشاهطا ، كمطا يطأا  الابيطد فط  الكطالم بمعشطى 

 .(ٓ)الك  
هططا لكوشهططا ومططن  لططك بيططادة الكبططدخ ومطط  كفعططع معمقططع بهططا، ياصططور  ن ال حا ططع دلي

. وكطد  كطرا بيطادة (ٔ)غير مأكولع، والعر  اقولخ الولد كبد  ي الولد، وولد الولد بيادة الكبطد
الكبطططد فططط  الحطططدي  الشبطططوي الهطططريم الططط ي ياحطططد  عطططن فعطططام  مطططل ال شطططع، فىططط  الحطططدي  

 .(ٕ)  ول فعام يأكمه  مل ال شع، فبيادة كبد الحوا الصحيح يقول الرسول 
دة ف  القرآن الكريم ا شاين وساين مرة بصطيغ متامىطع، وكمهطا ال وكد وردا م   الما

اترج عن معشى الشمو والك رة، و ا ا البيادة ماديع حيشطا ومعشويطع حيشطا آتطر، و طا  الىعطل 
 اٌٍَّوُ َّعٍَُُْ َِا ذَحًُِّْ وُُّ ؤُْٔثَىَ ًََِىا ذَيِىْ ُ    من م   المادة ف  االساعمال القرآش  البما ف  كوله اعالىخ 

 (، كما  ا  ماعديا ف   ك ر المواوس.ٖ)الرعدخ  اٌْإَسْحَاَُ ًََِا ذَضْدَادُ ًَوُُّ شَِْءٍ عِنْذَهُ تِِّمْذَاسٍ

ومما  ا  مطن مط   المطادة فط  االسطاعمال القرآشط ، البيطادة فط  العمطم وكطد تطٌ  اهلل 
فطط  كولططه ، حططين  مططر   ن يططدعو بفمطط  المبيططد مططن العمططم اعططالى بهططا سططيد المرسططمين محمططدا 

( وبهط ا المعشطى  طا  الحطدي  الشبطوي الهطريم، الط ي ُُْ)فطهخ  ًَلًُْ سَبِّ صِدِْٔىِ عٍِّْاىا   اعطالىخ 
المهططم اشىعشطط  بمططا عمماشطط  وعممشطط  مططا يشىعشطط  وبدشطط  عممططا، خ يقططول فيططه الشبطط  محمططد 

 .(ٖ) والحمد هلل عمى كل حال و عو  بك من حال  مل الشار
بططين هططينين متامىططين  لطط ا يهططارف فطط  البيططادة  ن يكططون  وال ي ططوب  ن اكططون البيططادة

البانططد مططن  ططشس المبيططد، ويووططح الفوسطط   لططك بقولططهخ يالبيططادةخ وططم الهطط   دلططى  شسططه، 
ألشك لو ومما ح را دلى  م  لم اكن بدا، ولو وطمما  مبطا دلطى  مط   و ح طرا دلطى 

 .(ٗ)ح ر لكشا بداهي
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ة، ال بطططد مطططن بيطططان المعشطططى الطططدكيق ولمطططا كاشطططا البيطططادة اطططأا  بمعشطططى الشمطططو والك طططر 
لمبيادة، والىرق بيشه وبين  الشمو ف  الميع، وف   لك يقطول العسطكريخ يدن كولطك شمطا الهط   
يىيد بيادة من شىسه، وكولك باد ال يىيد  لك،  ال ارى  شه يقولخ باد مال فالن بما ور طه عطن 

شمطا يقطالخ شمطا الم اهطيع باشاسطمها، والشمطا  فط  الط م  والد ، وال يقالخ شما مالطه بمطا ور طه، واا
 .(َُ)والورق وف  الماهيع حقيقعي

فطططالشمو د ن مطططو بيطططادة الهططط   ب ااطططه مطططن داتطططل شىسطططه، كمطططا مططط  الحطططال فططط  شمطططو 
اإلشسان والحيوان والشباا،  ما البيطادةخ فاكطون مطن تطارج الهط   ب وطافع هط   آتطر عميطه، 

مطو الاأكيطد بهطا واقويطع المعشطى،  بحي  يكون من  شسه بمقطدار معطين، واليطرض مطن البيطادة
  ووالبيطططادة بهططط ا المعشطططى مططط  مطططدار البحططط  سطططوا  كطططان البانطططد حرفطططا مطططن حطططروم المبطططاش  

 المعاش ،  و لىظا من األلىاظ الا  سيهير دليها البح  ف  مواوعها مشه.
 

 املبحث األول
 حروف املباني

 ال، اهططير دلططى مططا بططين  يططديشا مططن كاطط  شحويططع  و صططرفيع  و ليويططع كالمع مططاا مطط
 ن حروم البيادة عهرة، ي معوشها بقولهمخ اليطوم اشسطا   و سطألاموشيها، وكطد  هطرشا دليهطا فط  
مقدمع البح ، وكد  كر  مل الميع  ن البيادة ال اكون دال من م   الحطروم، فط  حطين و طد 

فط  البح   ن البيادة كد احصل بيير مط   الحطروم م طلخ البطا  والىطا  والكطام، وكطد اابعطا 
 دراسع م   الحروم الاسمسل اله ان  لها.

م
م أللفم، لهازة

األلمخ حرم من حروم اله ا ، وم  كممع عمى وبن )فمًعل(، واألصل فط  مطادة 
دلىططا بالكسططر،  -كعممططه يعممططه–)  ل م( مططو داللاهططا عمططى ا امططا  والانططام، يقططالخ  لىططه يألىططه 
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مخ مططا  مططس مططن   ططبا  متامىططع واإليططالم فطط  سططورة كططرين مصططدر مططن  ٌلططم ديالفططا، والم ٌلطط
 .(ُُ)ورا  ارايبا، كٌدم فيه ما حقه  ن يقدم و تر فيه ما حقه  ن ي تر

وسمياخ األلم به ا االسطم ألشهطا  صطل الحطروم، و ممطع الكممطاا والميطاا ماألىطع 
مشها، وم  ا لم الحروم كمها، كمطا  شهطا  ك طر الحطروم دتطوال فط  المشفطق، يقولطونخ مط   

لمخ العدد المتصو  سم  بط لك لكطون األعطداد فيطه م امىطع. وبطين األلطم  لم م لىع  واأل
والهمطططبة صطططمع وفيطططدة  د  يقطططوم احطططدمما مقطططام ااتطططر  حياشطططا، فطططاأللم الحقيقططط خ مطططو األلطططم 
السططاكشع، فطط  ا احركططا صططارا ممططبة، ويقططال لمهمططبة  لططم اوسططعا ال احقيقططا. وكيططلخ األلططمخ 

ويكططون سططاكشا، فططالماحركخ يسططمى ممططبة  حططرم عمططى كيططاس سططانر الحططروم يكططون ماحركططا،
 .(ُِ)والساكن  لم
 

م لفم لّص :
اطططباد األلطططم لماىريطططق بطططين هطططينين ماهطططابهين يحصطططل لطططبس بيشهمطططا مطططن غيطططر و طططود 
األلطم، ولهط ا اسطمى  لطم الىصططل. ومطن  لطك بيطادة األلططم لاكطون فاصطمع بطين واو ال ماعططع 

الماصطمع بالىعطل الاط  مط  وطمير والعفم، م ل آمشوا وكىطروا، فقطد بيطدا األلطم بعطد الطواو 
واو ال ماعع، د ا لطم ياصطل بالىعطل وطمير،  و كاشطا الطواو عالمطع رفطس مطس الشطون وسطقفا 

 الشون لوكو  الىعل بعد شاص   و  ابم و لك م ل لن ي مشوا، ولم يصبروا وما دليها.
ويكططططون سططططب  بيططططادة األلططططم  حياشططططا لماىريططططق بططططين الططططواو األصططططيمع والططططواو البانططططدة، 

صططيمع واو  تططو ومططا هططابهه، والبانططدة م ططلخ واو كىططروا و حسططشوا، ألشهططا دالططع عمططى ال مططس فاأل
 .(ُّ)وليسا من اصل الكممع، فىركوا باأللم الباندة بين المبيد وال ي من  صل الكممع

وكطط لك بادوا األلططم فطط  كممططع مانططع، ليىصططموا بهططا بيشهططا وبططين كممططع مشططه، فططالعر  
. ويصططح مطط ا (ُْ)فمططو لططم اكططن األلططم اللاططبس عمططى القططار اقططول  تطط ا مانططع، و تطط ا مشططه، 

القول عشدما كاشطا الكاابطع العربيطع تاليطع مطن الشقطاف والحركطاا، وبظهطور اإلع طام واالاىطاق 
عميه، لم يعد مشاك حا ع لم ل م   البيادة الا  بقيا مالبمع لمكممع، عمى الطرغم مطن بوال 

 األلم.األسبا  الا   دا دليها. م ا ما ياعمق بهأن 



 الزوائد في اللغة العربية
 د. يونس حمش خلف 

ّْٔ 

و ما الهمبةخ فه   اا صمع وفيدة باأللم الا  اكون ساكشع، فط  ا احركطا األلطم 
 فه  ممبة، والهمبة شوعانخ ممبة وصل وممبة كفس.

م .مهازةم ل،ص :
مطط  الاطط  ياوصططل بهططا دلططى الشفططق بالسططاكن، ألن الكططالم فطط  الميططع العربيططع ال يبططد  

الكممططع سططاكشا، ي طط   ن شططأا  بهمططبة بالسططاكن، كمططا ال يوكططم عمططى ماحططرك فطط  ا كططان  ول 
ماحركطططع اوصطططال لمشفطططق بالسطططاكن، واسطططمى مططط   الهمطططبة ممطططبة وصطططل، واسطططقف عشطططد وصطططل 
 الكممع بما كبمها، وال ااصل بالحروم سوى يالي الاعريم، وادتل عمى األفعال واألسما .

م.م ألفعل :1
  اططدتل ممططبة الوصططل عمططى عططدة  فعططال مطط خ الىعططل الماوطط  التماسطط  والسداسطط

م لخ اشفمق واساترج، وكط لك  األمطر مشهمطا م طلخ اشفمطق، واسطاترج، وكط لك اطدتل الهمطبة 
 ف  األمر من الىعل ال ال   الساكن  اش  موارعع لىظا كاترٍج.
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م.م ألتالي:2
او ططد عهطططرة  سطططما  سطططمعا عطططن العطططر ، اططدتل عميهطططا ممطططبة الوصطططل ومططط خ اسطططم 

ان وا شاطان، وايمطن الاط  اتطا  بالقسطم. وكط لك واسا، وابن وابشع وابطشم، وامطر  وامطر ة، وا شط
اكطططون ممطططبة الوصططططل فططط  األسطططما  األتططططرى م طططلخ مصطططادر األفعططططال التماسطططيع والسداسططططيع 

 كاشفالق واساىهام.
وال اشفطق مط   الهمطبة فط  الوصطل فاحط م شفقطا، ومطن  م مطع حط فها فط  كممطع اسطم 

تِغُِْ اٌٍَّىوِ   كما ف  كوله اعطالىخ من كولهم يباسمك المهمي ف  الدعا ، وكد اح م شفقا وكاابع 

 (.ُ)الىااحعخ  اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِِْ

 
مب.مهازةم لقيض:

دن المواوطططس الاططط  حطططددا فيهطططا ممطططبة الوصطططل فيمطططا سطططبق  كطططر  مطططن البحططط ، مططط  
شىسها الا  احطدد مواوطيس ممطبة القفطس  د   ن مطا سطوى مط   المواوطس فطال اكطون الهمطبة دال 

 مشهاخ (ُٓ)لقفس لعدة معانممبة كفس، واأا  ممبة ا
خ وبها ياحول الىعل الالبم دلطى ماعطد م طلخ  كمطا بيطدا و كعداطه، فاألصطل كطم  ل عدن، .ُ

بيد وكعد، فمما دتما عميهما الهمبة صار بيد مقاما ومقعدا، فط  ا كطان الىعطل البمطا 
صططار بهطططا ماعطططديا لواحططد، واا ا كطططان ماعطططديا لواحطططد صططار ماعطططديا ال شاطططين، واا ا كطططان 

ال شطين صططار ماعطديا ل ال ططع، وال يو طد فطط  الميطع مططا مطو ماعططد ال شطين وصططار  ماعطديا
 بالهمبة ماعديا ل ال ع دال ر ى وعمم.

خ وم  صيرورة ه    ا ه   م لخ  لبن و امطر و فمطس،  ي صطار  ا لطبن  لصند،دة .ِ
 وامر وفموس.

خ كمطا  طا  فط  كطولهمخ  هطأم و عطرق و صطبح،  لدخ، مفيم ييما لنلم ل م ،مزالنال .ّ
 ي دتل ف  بالد الهام والعراق والصباح. 
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خ ومططن  لططك كططولهمخ  كطط يا عططين بيططد، و ع مططا الكاططا ،  ي  بلططا  لتااأبم، از لاا، .ْ
 الق ى عن عيشه، و بلا ع مع الكاا  بووس  الشقاف عمى الحروم.

خ مطو  ن ا طد الهط   عمطى حالطع معيشطع م طلخ  حمطدا اصلدف،م ل اييمئأاىمصاّ، .ٓ
 دا  و  باشا، بمعشى  ش  و داه محمودا  و  باشا.بيدا و  بشاه،  ي صادفاه محمو 

خ ومشططه كططولهمخ  حصططد الططبر  و بو ططا الىاططاة،  ي اسططاحق   تاا حقلأم ،م لحنن،ناا، .ٔ
 البر  الحصاد والىااة البواج، بمعشى حان وكا الحصاد، كما حان وكا البواج.

 خ م ل كولهمخ  رمشا البيا و بعاه،  ي عرواه لمرمن والبيس. ل عدنز .ٕ

 م المعاش  الا  اىيدما الهمبة عشد دتولها عمى الكمماا.م    م
ومن  لك ياوح  ن األلم والهمبة ف  الميع العربيع يمط الن هطينا واحطدا، ا ا سطكن 

 كان  لىا واا ا حرك كان ممبة.
 

م لبلي
البططا  فطط  االسططاعمال الميططوي مططو الشكططاح، ويفمططق البططا  عمططى الر ططل الهططبق  يوططا، 

. والبططا خ حططرم مططن حططروم اله ططا ، ومططو االصططل فطط  حططروم (ُٔ) وم ططل البططا  البططا ة والبططا
القسم، ويهطامل عمطى الموطمر والمظهطر، كمطا  شطه حطرم مطن حطروم ال طر. ولطم اكطن البطا  
 ومن حروم البيادة العهرة، بيد  شها وردا ف  الميع لاوكيد الكالم ف  ساع مواوس م خ

م.م لاب د :1
المباططد   ن يكططون عاريططا مططن العوامططل  ططا ا البططا  بانططدة فطط  المباططد ، واألصططل فطط  

. لاقويطع (ُٕ)( فالبطا  مبيطدةٔ)القممخ  تِإَِّّىُُُ اٌَّْفْرٌُُْ المىظيع، ومن  لك ما ورد ف  كوله اعالى 
الكالم واأكيطد ، ومطن  لطك كطولهمخ بحسطبك درمطم، وكطولهمخ تر طا فط  ا ببيطد، وممطا  طا  فط  

 الهعر ما  شهد  ابو بيدخ
ماضااااااااد مممعأااااااا، بحتاااااابلمفاااااايم لقاااااا،سم  من م(18)بأنراااااااالمفاااااااانهسم نااااااااي 
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مم
م.م لخبد:2

(، ِٕ)يطوشسخ  جَىضَاءُ عَىِّْةَحٍ تِِّثٍِْيَىا    واباد البا  ف  التبر، كما  ا  ف  كولطه اعطالى 

)البمطرخ  ؤٌََىْْظَ اٌٍَّىوُ تِىَىاعٍ عَثْىذَهُ     واباد البا  ك يرا ف  التبر بعد ليس وما، م طل كولطه اعطالىخ 

(. وكططد ْٕ)البقطرةخ  ًََِىا اٌٍَّىوُ تِيَالِىًٍ عََّّىا ذَعٍَُّْىٌَْ      ر مطا كولطه اعطالىخ ( ومطن دتولهطا عمطى تبطّٔ
 وردا البا  باندة ف  تبر ال  يوا كما ف  كول الهاعرخ

مف اا ملاايم ااّنعلمناا،سم مت،م ااّلئ،
م

م(19)باغاا مف اان مئاا متاا، دمباا مقاالدبم
م

 هاعرخوك لك وردا البا  باندة ف  تبر موار  كان المشىيع بمم ف  كول ال
م،   مااادرتم ألنااديمدلااىم لااز دملااسم  اا 

م
م(20)بااأئوأهسمدتم و ااضم لقاا،سم ئواا م

م
م.م لّلئ :3

)الرعطدخ  وَفَىَ تِاٌٍَّىوِ شَىيِْذاا   اباد البا  ف  الىاعل، ومن  لك ما ورد فط  كولطه اعطالىخ 
(، وكط لك مططا  طا  فطط  كطول العططر خ  حسطن ببيططد،  صطمه حسططن بيطد، ومشططه  يوطا مططا ورد ّْ

   يقول  بو الفي  الماشب  ف  المديحخف  الهعر  د
م ّاااااااىمثعااااااا مفخاااااااد مبأنااااااالماااااااانهس

م
م(21)،دهدمأل م اتنتماا م هأا م ها م

م
خ  ووردا البططططا  بانططططدة فطططط  الحططططدي  الشبططططوي الهططططريم  د  يقططططول الرسططططول محمططططد 

كىى بالمر  ك با  ن يحٌد  بكل ما سمس (ِِ) ويمبم  ن اكون البا  باندة، ألن الىاعطل ال .
 اسفع بيشه وبين فعمه لهدة ااصاله به ف  م   الهوامد.يحااج الى و 
 

م.م لاّع، :4
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 ًٌََىىا ذٍُْمُىىٌا تِإَّْىىذِّىُُْ اٌَِىىَ اٌرَّيٍُْىَىىحِ    وممططا اططباد فيططه البططا  المىعططول، كمططا فطط  كولططه اعططالىخ 

زْعِ اٌنَّخٍَْحِ ًَىُضُِّ اٌَِْْهِ تِجِ (،  ي وال امقوا  شىسكم، فالبا  باندة، وك لك كوله اعالىخ ُٓٗ)البقرةخ 

. (ِّ)( فالمعشى مبي دليك     الشتمع، فالبطا  بانطدة  يوطآِ)مريمخ  ذُغَالِطْ عٍََْْهِ سُطَثاا جَنًِّْا
ومشاك هوامد ك يرة عمى ورود البا  باندة ف  القرآن الكريم مشهطا مطا سطبق  كطر  ومشهطا مطا لطم 

(، فالبا  باندة والمعشىخ اكر  ُ)العمقخ  زُِ خٍََكَالْشَؤْ تِاعُِْ سَتِّهَ اٌَّ ش كر  وسشكاى  بقوله اعالىخ 

  عَىىىىىىىىىىىىىىثِّ ِ اعْىىىىىىىىىىىىىىَُ سَتِّىىىىىىىىىىىىىىهَ  اسططططططططططططططم ربططططططططططططططك، كمططططططططططططططا  ططططططططططططططا  فطططططططططططططط  كولططططططططططططططه اعططططططططططططططالىخ 
 .(ِْ)(ُ)األعمىخ 

 ومن الهوامد الهعريع الا  وردا بها البا  باندة كول الهاعرخ
منحااا مبنااا،مضاااب،م صاااحلبم لّأااا 

م
م(25)نضااادبمبللتااانفم،ندوااا،مباااللّدجم

م

 كول الراع  الشميريخ وك لك ما  ا  ف 
مهااااااا م لحد  ااااااادم مدبااااااالتم خاااااااادة

م
م(26)تاا،دم لاحاالودم منقااد  مبللتاا،دم

م

م.م لحل :5
 اباد البا  ف  الحال المشى  عاممها، كما  ا  ف  كول الهاعرخ

مفاااااااااالمدوعاااااااااتمبخل بااااااااا،مد ااااااااالب
م

م(27)ح ااانسمبااا م لاتااانربمان هلهااالم
م

م.م ل ، ند:6
. ومططن  لططك مططا  ططا  فطط  بيططادة (ِٖ)اططباد البططا  فطط  الاوكيططد المعشططوي بططالشىس والعططين

 (.ِِٖ)البقرةخ  ًَاٌُّْطٍََّمَاخُ َّرَشَتَّصَْٓ تِإَْٔفُغِيَِّٓ ثٍََاثَحَ لُشًُءٍ البا  ف  لىظ األشىس ف  كوله اعالىخ 

 
م ل لي
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حطرم م طا  ل ططوي، واطأا  الاططا  المىطردة عمططى عطدة  حططوالخ فهط  محركططع فط   وانططل 
واتر األفعال  حياشا كما اطأا  سطاكشع، ومط  عمطى عطدة األسما  وف   واترما، ومحركع ف   

  شوا خ
 

م.م ليم لقتس:1
اطططأا  الاطططا  فططط   وانطططل األسطططما  حطططرم  طططر يىيطططد القسطططم، واتطططا  بالاع ططط ، وال 
اساعمل م   الاا  دال ف  اسطم اهلل اعطالى، ومطن  لطك كطولهمخ ارٌبط  واطرٌ  الكعبطع واطالرحمن، 

(، كطال البمتهطري فط  بيطان معشطى ٕٓ)األشبيطا خ  ْىذََّْ ؤَْْىنَاَِىُُْ  ًَذَاٌٍَّىوِ ٌَإَوِ  ومشه كولطه اعطالىخ 
الاا خ البا  اصل حروم القسم، والواو بطدل مشهطا، والاطا  بطدل مطن الطواو، وفيهطا بيطادة معشطى 

 .(ِٗ)الاع  ، كأشه اع   من اسهيل الكيد عمى يد ، واأايه مس عاو شمرو  وكهر 
 

م.م ليم لخيلب:2
   واتططر األسططما  واألفعططال  د  اكططون حططرم تفططا ، ومططن مطط  الاططا  الماحركططع فطط

 لططك مططا  ططا  فطط   واتططر األسططما خ  شططا و شططًا و شامططا و شططام و شططان وكطط لك مططا  ططا  فطط   واتططر 
 األفعال، فاكون وميرا لمتفا  م لخ كابا وكابًا.

 
م.م ليم لا  أس:3

مطط  المحركططع فطط   واتططر الىعططل الماوطط ، واكططون موططمومع، واسططمى اططا  الىاعططل 
 (.ُِ)المد رخ  ًَجَعٍَْدُ ٌَوُ َِاًٌا َِّْذًداا م لخ كابا، ومن  لك كوله اعالىخ 

 
م.م ليم ل أننث:4

 وم  شوعانخ المربوفع والمىاوحع.
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 مططا المربوفططعخ فطط  آتططر الكممططع واططباد لماأشيطط ، واتططا  بالططدتول عمططى األسططما  
 فقف، وعشد الوكم عميها اصير ما  م لخ فافمع وكانمع.

ىاوحططعخ فهطط  ال اباططع فطط  الوكططم والوصططل م ططلخ  تططا وبشططا. وكططد اططباد مططس و مططا الم
األلططم فطط   مططس الم شطط  السططالم، م ططلخ مسططمماا وم مشططاا، كمططا اططباد عالمططع لماأشيطط  فطط  
الىعل الماو  فاكون ساكشع م لخ  ا ا مشد. وك لك اباد ف   ول الىعل الموطار  لمداللطع 

 مشد القرآن.عمى اأشي  الىعل فاكون ماحركع، م ل اقر  
 

م.مزنلدةم ل ليمفيمدبم،ثس:5
 ومن بياداها ف  ر  ما  ا  ف  كول الهاعرخ

م أناااااااااااا مصااااااااااااددي م(30)،دب رااااااااااااالم ااااااااااااّنت 
م

 والعر  اقولخ  يما كاشا ك ا، كما ف  كول الهاعرخ
ا، ااااتمقاناااالمدلااااىموااااددماتاااا،ر مثار

م
م(31) ئاااااااااد فه مألنااااااااادننلمانلدنااااااااا  مم

م
م
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ُّٕ 

م لتن :
ن وطمن الحطروم الاط  يفمطق عميهطا السينخ حرم من حروم المع م، واقطس السطي

الحروم المهموسع، وال اأامم الصطاد مطس السطين وال مطس الطباي فط  هط   مطن كطالم العطر . 
والسين المىطردةخ حطرم يتطا  بالطدتول عمطى الىعطل الموطار ، ويتمصطه لالسطاقبال، ويشطبل 
  مشطه مشبلططع ال ططب ، ولهطط ا لطم يعمططل فيططه اتاصاصططه بططه، واسطمى السططين حططرم اشىططيس ومعشططا

دلططى  -ومططو الحططال–اوسططيس لممعشططى، و لططك ألشهططا اقمطط  الىعططل الموططار  مططن الططبمن الوططيق 
 .(ِّ)البمن الواسس ومو االساقبال

واطططباد السطططين فططط  اسطططاىعل ومطططا ياصطططرم فيطططه مطططن موطططار  واسطططم فاعطططل ومىعطططول 
ومصدر، واباد فيه لكون األصل ف  بشانه من الىعطل ال ال ط  عمطى وبن )فعطل(، ومط  عمطى 

 خعدة  شوا 
سطططين السططط الخ ومططط  الاططط  ااصطططل باألفعطططالخ اسطططاهدى، واساهطططىى،  ي سطططأل الهدايطططع  .ُ

 واالساهىا ، ويتاصر من سوم  فعل، فيقالخ سأفعل وال يقال لها سين سوم.
سطططين الصطططيرورةخ ومطططن  لطططك مطططا  طططا  فططط  كطططول العطططر خ اسطططاشوق ال مطططل، واساشسطططر  .ِ

سطين سطين اسطاقدم البيا ، يوربان لمقوي يوعم، ولموعيم يقوى، واقار  مط   ال
 .(ّّ)واساأتر،  ي صار ماقدما وماأترا

م
م لّلي

 المعشى الميوي لمىا  مو ببد البحر، وف   لك يقول الهاعرخ 
منواااان مبّل اااا  ملااااالمازباااادجمياااالس 

م
م(34)بااأو،دماناا مناا،سمنأ ناا متاال أ م

م
والىططا  المىططردة حططرم مهمططل، ومطط   حططد حططروم المع ططم الاطط  اططرد وططمن حططروم 

ا بانططدة فطط  االسططاعمال الميططوي  والططدليل عمططى كوشهططا بانططدة مططو دتولهططا البيططادة، بيططد  شهططا ورد
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ِّٕ 

فطط  الكططالم كترو هططا مشططه  د  اططدتل عمططى الىعططل الماوطط  لاىيططد الاأكيططد، كمططا  ططا  فطط  كولططه 
 (.ّٔ )الىركانخ لَمٍُْنَا ارْىَثَا اٌََِ اٌْمٌََِْ اٌَّزَِّٓ وَزَّتٌُا تِأَّاذِنَا لَذََِّشَْٔاىُُْ ذَذِِْرياا اعالىخ 

ًَؤَْٔفِمٌُا َِِّّا سَصَلْنَاوُُْ ِِْٓ  وادتل الىا  عمى الىعل الموار   يوا، كما ف  كوله اعالىخ 

ِ اٌََِ ؤَجًٍَ لَشِّةٍ لَإََّْذَّقَ ًَؤَوُْٓ َِِٓ ُُ اٌٌَّْْخُ لََْمٌُيَ سَبِّ ٌٌٌََْا ؤَخَّشْذَنِ َِ ؤَحَذَوُ ْْ َّإْذِ ًِ ؤَ ( َُ)المشافقونخ   اٌصَّاٌِحِنَلَثْ
وال يقاصر دتول الىا  الباندة عمى الىعل فحسط  بطل اطدتل عمطى الحطرم  يوطا، ومطن  لطك 

  لٍََىىىىىىىىُْ َّىىىىىىىىهُ َّىىىىىىىىنْفَعُيُُْ اِبَىىىىىىىىأُيُُْ ٌََّّىىىىىىىىا سَؤًَْا تَإْعَىىىىىىىىنَا دتولهطططططططا عمططططططططى لططططططططم فطططططططط  كولططططططططه اعططططططططالىخ 
 .(ّٓ)(ٖٓ)غافرخ 

اهطططا واطططباد فططط  التبطططر مفمقطططا، ومشطططه كطططولهمخ  تطططوك فو طططد، وكيطططد  ماعطططع  طططواب بياد
 بكون التبر  مرا  و شهيا، فاألمر كقول الهاعرخ

م،قل أاااااا،مخاااااا،  مفاااااالن  مف اااااال هس
م

م،  د،ااااا،م لحناااان مخأاااا،م ااااالمهناااالم
م

 وكول ااترخ
م د، حمااااااااااااااااااااا،د م سمب اااااااااااااااااااا،د

م
م(36) ناااااااتمفااااااالن دمأليمت لم صاااااااندم

م

( عمى  ن الىطا  ٕٓ)  خ  ىَزَا لٍََْْزًُلٌُهُ حٌَُِّْ ًَغَغَّاقٌ وحمل الب اج كوله اعالىخ 
دتما باندة ف  التبر ال ي  ا  بصييع األمطر، بقولطهخ يومطن رفطس فباالباطدا  وي عطل األمطر 

 .(ّٕ)ف  مووس تبر االبادا ي
والهرف ااتر ومو  ن يكطون التبطر شهيطا، م طل كطولهمخ بيطد فطال اوطربه، وكطال ابطن 

 برمانخ اباد الىا  عشد  صحابشا  ميعا، كما ف  كول الهاعرخ
م ااااااا  م وزئااااااايمد ماااااااانّ م هأ 

م
م(38)فااات مهأ ااتمفعناادمتلاالمفاالوزئيم

م
م
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ّّٕ 

م ل لف
 الكام ف  الميع اعش  الر ل المصمح بين القوم، وف   لك يقول الهاعرخ

مخضاااسمدت ماااالمو اااتم بغااايمتااان،ب 
م

م(39)، لفمدت مالم لحادبم ابم ابلبهلم
م

والكام حرم من حروم اله ا ، وم  ليسا من حروم البيادة، ولكشها اطرد فط  
(. الكططام مططا مشططا ُُ)الهططورىخ  ٌَىىْْظَ وَِّثٍِْىىوِ شَىىِْءٌ كمططا فطط  كولططه اعططالىخ  الميططع بانططدة  حياشططا،

باندة م كدة، والدليل عمى بياداها، مو  ن دتولها فط  الكطالم كترو هطا مشطه، والمعشطى لطيس 
م مه ه  ، وال ي وب  ن يقال المعشى م ل م مه ه  ، ألن من كال م ا فقد   با الم طل هلل 

 .(َْ)كبيرا اعالى عن  لك عموا
شما بيدا لاوكيطد شىط  الم طل، ألن بيطادة الحطرم  واقدير الكالمخ ليس ه   م مه، واا
بمشبلططع دعططادة ال ممططع  اشيططا، وألن العططر  د ا بططاليوا فطط  شىطط  الىعططل عططن احططد كططالواخ م مططك ال 
يىعل ك ا، ومرادمم دشما مو الشى  عن  ااه، ولكشهم د ا شىو  عمن مطو عمطى  تط   وصطافه 

 .(ُْ)عشه، وكالوا  يواخ دشما بيدا مشا لاىصل الكام من الومير فقد شىو 
 

م ل س
اأا  الطالم فط  الميطع بمعشطى الطدرو ، ومط   مطس ومىردمطا المطع بمعشطى الطدر ، كمطا 
اطططأا  الطططالم بمعشطططى الهطططت ، والطططالم حطططرم مطططن حطططروم اله طططا . اطططباد فططط  الكطططالم ليطططرض 

ٍ َٔضَّاعَحً ٌٍِ اأكيد ، كما  ا  ف  كوله اعطالىخ  ُّشِّىذُ   (، وكط لك كولطه اعطالىخ ُٔ)المعطارجخ  شَّىٌَ

 .(ِْ)(ِٔ)الشسا خ  اٌٍَّوُ ٌُِْثََِّْٓ ٌَىُُْ

 (ّْ)ومشاك موافن لبيادة الالم م خ 
 

م.م لاب د :1
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اباد الالم ف  المباد ، من   ل اأكيد الكطالم، واسطمى الم االباطدا ، ومطن  لطك كولطه 
 (.ُّ)الحهرخ  لِِ ُْذًُسِىُِْ َِِٓ اٌٍَّوٌَِإَْٔرُُْ ؤَشَذُّ سَىْثَحً  اعالىخ 

 
م.مخبدم لاب د :2

 ادتل الالم ف  التبر  يوا، ومن  لك ما  ا  ف  كول الهاعرخ
م سم لحأاااااااااان ملعوااااااااااا،زم اااااااااااهدب 

م
م(44) دضااىمااا م لأحااسمبع ااسم لدقباا،م

م
م.مخبدمد م لاّ ،ح،:3

 شْعَىىٍِنَ اٌَِّىىا أَِّيُىىُْ ٌََْىىإْوٌٍَُُْ اٌطَّعَىىاًََََِىىا ؤَسْعَىىٍْنَا لَثٍَْىىهَ ِِىىَٓ اٌُّْ ومططو مططا ورد فطط  كولططه اعططالىخ 
 .(ْٓ)( بىاح تمبة )دن( بحس  كرا ة سعيد بن  بيرَِ)الىركان خ
 

م.مخبدمل  :4
  م  الكوفيون دلى  واب دتول الالم ف  تبر لكن، واحا وا بقول الهاعرخ

منأ،ااا،ننيمفاايمحاابملنأااىمئاا، تلي
م

م(46)،ل ننااااااايماااااااا محبهااااااالملعانااااااادم
م

م:.مخبدمالز  5
 اأا  الالم باندة ف  تبر مابال، كما ف  كول الهاعرخ

م،الزلاااااتماااااا ملنأاااااىملاااااد مئدف هااااال
م

م(47)ل للهااااااال سم لاقصاااااااىمب ااااااا مااااااااد دم
م

م
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م لاع دض،مبن م لّع م،اّع،ل :م.م ل س6

(. فطالالم ُّ)الحطجخ  َّذْعٌُ ٌََّْٓ ضَشُّهُ ؤَلْشَبُ ِِْٓ َٔفْعِىوِ  ومن  لك ما ورد ف  كوله  اعالىخ 
. وكد وردا الالم معاروع بين الىعل ومىعوله ف  كول العر خ  راك لهطاام ، كمطا (ْٖ)باندة

 وردا ف  كول الهاعرخ
م،ااااا مناااالمت مئ ااااسمصااااأنبمدحلباااا 

م
ملن تااادمئااا،دم لااادهدمفللااادهدم لتاااد م

م
 وكول ااترخ

م،اأ ااااااتمااااااالمباااااان م لعااااااد أم،نثاااااادب
م

م(49)اأ اااالم واااالدملاتااااأسم،اعلهاااادم
م

م لانس
 فيه يقول الهاعرخالمعشى الميوي لمميم مو التمر، و 
مدنااااايم ااااااديمفااااايمتاااااع،م ،ماحااااا 

م
م ا اااااااازجم لااااااااانسمباااااااااليمضااااااااح م

م
والميم حرم هىوي من حروم اله طا ، والشسطبع دليطه ميمط ، واكطون المطيم  صطيمع، 
كمططا فطط  ممططح وحمططل ولحططم، ومشهططا مططيم الا شيططع م ططلخ  شامططا ولكمططا، ومططيم ال مططس م ططلخ  شططام 

 .(َٓ)ولكم، والميم  المكررة م لخ عم وعمم
 ميم الباندة  ال ع مواوسخولم

م.م ، م ل أا،:1
اططأا  المططيم بانططدة فطط   ول الكممططاا الاطط  اططأا  عمططى وبن يمىعططلي، ومطط  المصططدر 
الميمطط  و سططما  البمططان  و المكططان م ططلخ موططر ، ومفمططس، وم مططس ومططا دليهططا. وعططن بيططادة  

رم، الميم يقطول بعوطهمخ يكطل مطيم فط   ول حطرم فهط  مبيطدة دال مطيم معطبى مطن شىطس الحط
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ّٕٔ 

ألشك اقول معب ولو كاشا باندة لقما عبى، ومطيم معطد ومسطكين ومش شطون ومطا دليهطا، ف شهطا 
 .(ُٓ)محدودة ومحصورة ف  كمماا كميمعي

 
م.م،تيم ل أا،:2

اقس الميم باندة ف  وسف الكممع ف  مواوس محصورة احىظ وال يقطاس عميهطا، م طل 
 كمار  لمبشن، ودر  دالم  بمعشى البراق، كال األعهىخ

مدت مواااددتمن،اااالمحتااابتمخانصااا،
م

م(52)ئأنهااالم،وااايم لنضاااندم لد اصااالم
م

وبعم الىرا   ن المطيم ال اطباد فط  وسطف الكممطع، ولطيس األمطر كط لك، بطدليل ورودمطا 
 باندة ف  كالم العر ، وفيما اقدم تير هامد عمى  لك.

 
م.مآخدم ل أا،:3

م لمهططديد البركططع، ورد عططن العططر  بيططادة المططيم فطط  آتططر الكممططع، ومشططه كططولهمخ بركطط
 وهدكم لمعظيم الهدق، وتدلم لممامنع األعوا ، وف   لك يقول الهاعرخ

ملنتااااااتمبدتااااااحليم،ل اااااا متاااااا هس
م

م(53)، مب ااااااااااد، يم،ل اااااااااا مخاااااااااادلسم
م

م لن، 
اطططأا  الشطططون فططط  الميطططع لعطططدة معطططان مشهطططاخ الطططدواة، وبهططط ا المعشطططى وردا فططط  كولطططه 

(، واططأا  بمعشططى السططيم، ومطططو مططا  ططا  فطط  كطططول ُ )القمططمخ  ْ ًَاٌْمٍََىىُِ ًََِىىا َّغْىىىطُشًَُْ  اعططالىخ 
 الهاعرخ

متااااأوعأ ما اااال م لناااا، مانااااي
م

م،الم ئينتماا مئازم لوا  م
م
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(، ٕٖ)األشبيطا خ  ًَرَا اٌنٌُِّْ اِرْ رَىَةَ ُِيَاضِثاا واأا  بمعشى الحوا، ومشه كوله اعالىخ 
دا فطط  ، وبمعشططى الحططوا ور و و الشططون معشططا  صططاح  الحططوا، ومططو شبطط  اهلل يططوشس 

 كول الهاعر ايواخ
مئننل مئننال ماالمفلضاتمدا،ئهاال
من،نااااال من،نااااال ملاااااسمن  بهاااااالمقأاااااس

م

مل ااااا مئااااان ماااااا م لعننااااان من،نااااال م
مفااايم ااا منااا، ماااا م لنااا،نن من،نااال 

م
يعشطط  بططالعيشين األولططين عيشطط  مططا ، وبططالشوشين الحططواين وبططالعيشين األتططريين عيشطط  

 دة الكمماا فااا  ف  عدة حاالاخ. وامحق الشون البان(ْٓ)الحواين الماين ابصران بهما
ومطططن  لطططك كممطططع شع طططل، ومشهطططا  يوطططا حطططرم الموطططارعع فططط  شقطططوم   اااز دمفااايم أل، : .ُ

 وشكا  وشدرس وما دليها.
 ومما ورد ف   لك كول العر خ شاكع عشسل، وك لك  شدل.  ز دمثلنن،: .ِ

 كما ف  كممع كمشسوة وسرشدى وما دليها.  ز دمثللث،: .ّ

   كولهمخ ويىن ورعهن وغيرمما.ومشه ما  ا  ف  ز دمد بع،: .ْ

 ومو ما ورد ف  م ل ع مان وسمفان وكوبان  ز دمخلات،: .ٓ

 كما مو الحال ف  بعىران.  ز دمتلدت،: .ٔ

 و لك ف  عبي ران.  ز دمتلبع،: .ٕ

ومشاك مواوس  ترى ارد فيها الشطون بانطدة، كمطا مط  الحطال فط  شطون الا شيطع و مطس 
األفعططال التمسططع، وشططون الاوكيططد الاطط  امحططق المطط كر السططالم، واكططون الشططون عالمططع رفططس فطط  

الىعل سوا  كاشا  قيمطع  م تىيىطع، وشطون الوكايطع الاط  اطأا  مطس يطا  المطاكمم لكط  اقط  الىعطل 
من الكسر، ومشها شون الشسوة الا  اباد فط  الىعطل لمداللطع عمطى  ماعطع الشسطا . مط ا م مطل 

 .(ٓٓ)ويالمواوس الا  ارد فيها الشون باندة ف  االساعمال  المي
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م لهلي
 اعش  الها  ف  الميع بياض و ه الظب ، وم ا ما  هار دليه الرا ب بقولهخ

م اااااااااااأ مخدنااااااااااا مدت ملثا هااااااااااال
م

م(56)هاااااااليم اااااااز  منااااااالفضمليا هااااااالم
م

 والها  حرم من حروم المع م، اأا  باندة عمى عدة  شوا  م خ
م.مهليم ل ثنن،:1

 وادتل م   الها  عمى  ربعع  هيا خ
 وم   وم ان ومااان وم ال  ومشاك.اسم اإلهارةخ م ل م ا  .  
 بعد دي ف  الشدا خ و لك لماوصل دلى شدا  ما فيه ) ل( م لخ يا  يها الشاس. .  

مططس اهلل لىططظ ال اللططع فطط  القسططم عشططد حطط م الحططرمخ يعشطط  عشططد حطط م حططرم القسططم  .ج 
 )الواو( فيقالخ ماهلل بقفس الهمبة ووصمها، وكالمما مس د باا  لىها وح فها.

 ىَىإَْٔرُُْ ؤًٌَُىاءِ   المتبر عشطه باسطم اإلهطارةخ كمطا  طا  فط  كولطه اعطالىخ مس ومير الرفس  .د 
(. وكيططلخ دشمططا كاشططا داتمططع عمططى اسططم اإلهططارة فقططدما، فططرد بشحططو ُُٗ)آل عمططرانخ 

 .(ٕٓ)كولهمخ ما  شام م ال ، فأ ي   شها  عيدا اوكيدا

 

م.مهليم ل،قف:2
  الها  لاابطين بهطا حركطع ويفمق عميها  يوا ما  السكا  و االساراحع، وادتل م 

ٌَىُْ ؤًُخَ   (، وِٗٓ)البقطرةخ  َّرَغَىنَّوْ  ٌَىُْ  ما كبمهطا، ومط  فط  القطرآن الكطريم فط  سطبعع مواوطسخ 

 ( ىٍََىهَ عَنِّىِ عُىٍْطَأَِْوْ   52َِا ؤَغْنَىَ عَنِّىِ َِاٌَِْىوْ )    (، ؤِ -ِٓ)الحاكعخ  ( ًٌََُْ ؤَدْسِ َِا حِغَاتَِْو52ْوِرَاتَِْوْ )

(، وما  الوكم عمى فعطل األمطر، ومشطه َُ)القارععخ  َِا ؤَدْسَانَ َِا ىَِْوْ(، ِٗ -ِٖكعخ )الحا

(. ومط  الاط  اطدتل عمطى فعططل َٗ)األشعطامخ  ؤًٌَُةِىهَ اٌَّىزَِّٓ ىَىذٍَ اٌٍَّىوُ لَثِيُىذَاىُُُ الْرَىذِهْ      كولطه اعطالىخ 
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هططى ووكططى ووعططى، األمططر مططن األفعططال المعامططع عشططد الوكططم عميهططا م ططلخ هططه وكططه وعططه مططن و 
 وك لك امادى واكادى كما ورد ف  اايع الكريمع اكاد .

والقرا  كمهم يقىون عمى م   الكمماا بالها  دن وكىوا داباعا لرسطم المصطحم، فط  ا 
 در طططوا اتامىطططوا، فبعوطططهم يسطططقفها در طططا، وسطططانرمم ي باهطططا وصطططال ووكىطططا، فمطططن   باهطططا كطططر  

ن حط فها فط  الوصطل ومطو المتاطار عشططد تطالم المصطحم، وبشطى الوصطل عمطى الوكطم، ومط
الشحطططويين كطططالخ دشمطططا مططط   الهطططا  لموكطططم، فماطططى وصطططما حططط فا، والعطططر  اقطططولخ درم يطططا بيطططد 
وارمه، واكاطد يطا بيطد واكاطد ، فمطن   بطا بعوطا دون بعطض يهطير دلطى  ن القطرا اين  انباطان، 

 كما ف  كول الهاعرخ
ماهاااااااالملااااااايم لأنأااااااا،ماهاااااااالملنااااااا 

م
م(58) ،دىمبنعأااااااااااايم،تااااااااااادبللن م

م
م.مهليم ل أننث:3

األصل فيها اا  الاأشي  المربوفع الا  امحق  واتر الكمماا، لاكطون عالمطع عمطى 
 اأشي ها، فعشد الوكم عميها اكون ما  م لخ سالمع وصانمع وكانمع.

 
م.مهليم لند ي:4

مطط  الاطط  اططدتل عمططى  داة الشططدا  )يططا( فيقططال )ميططا(، ومططن  لططك مططا  ططا  فطط  كططول 
 الهاعرخ

م،م  من ااااا، محنااااالفنصاااااب مندوااااا
م

م(59)،نقااااا، ماااااا ميااااادبمهنااااالمدبااااالم
م

م.مهليم لابللغ،:5
ادتل م   الها  عمى صىاا المط كر م طل كطولهمخ ر طل عالمطع وشسطابع، وال ي طوب 
ن كطططان المطططراد بهطططا المباليطططع فططط    ن اطططدتل مططط   الهطططا  فططط  صطططىع مطططن صطططىاا اهلل اعطططالى واا

 الصىع.
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م ل، ،
 م  و السشامين، وفيه يقول الهاعرخالواو ف  الميع مو البعير الىالج،  ي الوت

م، اااسماو ااادم  نن ااا مبعااادمفقاااد 
م

موااااااا،م،تاااااا، سم م(60)فااااااوبمباااااا، ، 
م

والطططواو مطططن حطططروم اله طططا ، ومططط   حطططد حطططروم البيطططادة، ولطططم اطططبد الطططواو فططط   ول  
 الكمماا ف  مووس من المواوس، واقس باندة ف  عدة  حوالخ

 م لخ كو ر وكوك . ثلنن،: .ُ
 م لخ ع وب وعروس. ثللث،: .ِ

 م لخ اركوة وعركوة، )وم  تهبع معرووع عمى الدلو(. ع،:د ب .ّ

 م لخ كمشسوة. خلات،: .ْ

واكططون الططواو حططرم عفططم فاىططد مفمططق العفططم، واططأا   حياشططا بانططدة، كمططا ورد فطط  
(، فطالواو بانطدة  ألن المعشطىخ حاطى ّٕ)البمطرخ  حَرََّ اِرَا جَاءًُىَىا ًَلُرِحَىدْ ؤَتٌَْاتُيَىا    كوله اعطالىخ 
. وممططن يططرى  لططك الكوفيططون و ماعططع مططن البصططريين، واسططادلوا (ُٔ)فاحططا ابوابهططاا ا  ا ومططا 

عمططى  ططواب وكططو  الططواو بانططدة،  شططه كططد  ططا   لططك ك يططرا فطط  كاططا  اهلل اعططالى وكططالم العططر ، 
وكاسططوا مطط   اايططع عمططى اايططع األتططرى الاطط  ااحططد  عططن صططىع سططوق امططل الشططار دليهططا بقولططه 

 ( فال يو د فرق بين ااياين.ُٕ)البمرخ  ا لُرِحَدْ ؤَتٌَْاتُيَاحَرََّ اِرَا جَاءًُىَ اعالىخ 

حَرَّىىَ اِرَا لُرِحَىىدْ  ومططن المواوططس االتططرى الاطط  وردا فيهططا الططواو بانططدة، كولططه اعططالىخ 

(، فالواو باندة  ٕٗ -ٔٗ)االشبيا خ  ( ًَالْرَشَبَ اٌٌَْعْذُ اٌْحَك69َُّّإْجٌُجُ ًََِإْجٌُجُ ًَىُُْ ِِْٓ وُِّ حَذَبٍ َّنْغٌٍَُِْ )

، ومما  ا ا فيه الطواو بانطدة كطول حَرََّ اِرَا لُرِحَدْ ألن الاقدير فيه اكار   ألشه  وا  لقوله 
 امر  القيسخ

مفأاااالم وزنااالمتااالح،م لحااايم، ن حاااى
م

م(62)بنااالمبيااا محقااافمتيمئقااالفمئقنقااا م
م
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 فالاقدير فيهخ اشاحى والواو باندة ألشه  وا  لما.
لمط كر السطالم فط  حالطع الرفطس، فاكطون عالمطع لكعطرا ، كمطا واباد الواو ف   مطس ا

ادتل عمى كممع عمرو ف  حال رفعه و ر  لماىريق بيشه وبطين عمطر، امطا فط  حطال الشصط  
فمططم امحطططق بطططه الطططواو  ألن عمططرا يشصطططرم وعمطططر ال يشصطططرم، فكططان فططط  دتطططول االلطططم فططط  

حالطع دوطافع عمطرو عمرو واماشاعها من دتولها ف  عمر حطال الشصط  فطرق واوطح، وفط  
الى غير  لم امحق به الطواو فط  هط   مطن حاالاطه، فيقطال عمطرك وعمرشطا، ألن الموطمر مطس 

 .(ّٔ)ما كبمه كاله   الواحد ومو كالبيادة ف  الكممع  فكرموا ان ي معوا فيه بين بياداين
 

م لنلي:
 اأا  اليا  ف  الميع بمعشى الشاحيع، وبه ا المعشى وردا ف  كول الهاعرخ

متمنليم لحايمحان مد ن هال ناا
م

م ضااااييم بااااددميااااللضملنأاااا،م لبااااددم
م

واليا  حرم من حروم المع م، ومن حروم المد والمين، واطأا  اليطا  بانطدة عمطى 
 عدة  حوال  د  اقسخ

 ول الكممعخ م لخ يعسو  ويرمس، ومعشا  حصى بطيض اممطس. و اشيطعخ م طال  لطكخ 
م لخ كشديل ومشطديل. وتامسطعخ م طلخ حيدر وصيقل. و ال عخ م لخ تفي  وتفير. ورابععخ 

 .(ْٔ)تشدريس وعشاريس
م

م لغدزما م لزنلدة
وممطططا سطططبق ياوطططح ان البيطططادة فططط  حطططرم مطططن الحطططروم، ال اكطططون اال لمعشطططى مطططن 

 المعاش  ااايعخ
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كما م  الحال ف  كو ر وبيش  ورعهن، فبيادة الواو ف  كو ر واليا  فط     لحلأ: .ُ
  االسطما  باسطما  لطيس فط  حروفهطا بيطادة بيش  و الشطون فط  رعهطن، كطد الحقطا مط 

 م لخ عشبر و عىر.
و لك عشد بيادة احد حروفها، كطااللم والشطون واليطا  والاطا ، الاط  بيطدا   لاضلدئ،: .ِ

 لياوصل بها الى الشفق بالساكن.

و لططك عشططد بيططادة ممططبة الوصططل، الاطط  اططباد لكطط  ياوصططل بهططا الططى الشفططق   ل ا اان : .ّ
 بالساكن.

عشطد بيطادة الهطا  فط  م طلخ سطمفاشع، او فط  فعطل االمطر الط ي  ،: ل،قفم ،م  ت د ح .ْ
 عمى حرم واحد م لخ كه وعه وفه.

 .(ٓٔ)م ل حال واحمولى، وعه  واعهوه ، وكس  واكاس    ثندم ل أا،: .ٓ

 اأكيد المعشى واقويع عمل العامل. .ٔ

 و لك عشدما يحااج الهاعر اليها.  لضد،دة: .ٕ

 .(ٔٔ)لكالم كبل البيادةان يحد  ببيادة الحرم معشى لم يكن ف  ا .ٖ

 

 املبحث الثاني
 حروف املعاني

وردا فطط  الميططع عططدة حططروم لممعططاش  بانططدة، سططشقوم ببح هططا مططن تططالل االسططاعمال 
 الميوي لها.

م"  "م ل عدنف
اططأا  يالي الاعريططم بانططدة فطط  مواوططس مططن االسططاعمال الميططوي سططماعا عططن العططر ، 

 يالي باندة فيها م خ وال يقاس عمى ه   من  لك. والمواوس الا  اكون
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ألن االسططما  الموصططولع، اكاسطط  الاعريططم بمططا   لد خأاا،مئأااىم  تاااليم لا،صاا،ل،: .ُ
 يمحقها من  ممع صمع.

وم ططال  لططكخ الشعمططان والططالا والعططبى، وكططد ييمطط  ااصططالها   لد خأاا،مئأااىم تااسم لعأااس: .ِ
شطع ببعض االسما  الا  مط  لهطا فط  االصطل م طلخ البيطا لمكعبطع، والمديشطع لفيبطع مدي

 ، الا  اوصم بالمشورة. والش م لم ريا، وم   ف  االصل لاعريم العهد.الرسول 

 وكد دتما يالي باندة عمى بشاا  وبر ف  كول الهاعرخ
م،قااااااادمونن ااااااالم  ااااااااي م،ئتااااااالق 

م
م(67)،لقااادمنهن اااالمئاااا مبناااالتم أل،باااادم

م
 و ا ا باندة  يوا حيشما دتما عمى يبيد ف  كول الهاعرخ

مد نااتم ل،لناادمباا م لنزناادمابلد اال
م

م(68) اادند مبأئبااليم لخ فاا،م لهأاا م
م
 وك لك الحال مس عمرو ف  كول الهاعرخ

مبلئاااااادم سم لعاااااااد،مااااااا م تااااااندهل
م

م(69)حااااد  م باااا، بمئأااااىمقصاااا،دهلم
م

م س
اسطمى  م المعادلطع، لمعادلااهططا لمهمطبة فط  دفططادة الاسطويع، وو ودمطا فطط  الكطالم يططدل 

ن لطططم اططط كر ممططبة االسطططاىهام، ألشهطططا كططد احططط م لو طططود الطططدليل عمططى  شطططه  سطططمو  اسططاىهام، واا 
عميهططا ومطط   م. واقططس  م بانططدة فطط  الكططالم، ومططن  لططك مططا  ططا  عمططى لسططان فرعططون فطط  كولططه 

( ؤََْ ؤََٔا خَْْىشٌ ِِىْٓ   25ِ ؤَلٍََا ذُثْصِشًَُْ )ًََٔادٍَ لِشْعٌَُْْ لِِ لٌَِِْوِ لَايَ َّا لٌََِْ ؤٌََْْظَ ٌِِ ٍُِْهُ ِِصْشَ ًَىَزِهِ اٌْإَْٔيَاسُ ذَجْشُِ ِِْٓ ذَحْرِ اعالىخ 

 ( فالاقدير  فال ابصرون  شا تير.ُٓ -َٓ)البترمخ  ىَزَا اٌَّزُِ ىٌَُ َِيِنٌ ًٌََا َّىَادُ ُّثِنُ

 وك لك بيادة ام ظامرة ف  كول ساعدة بن   يعخ
م(70) سمئأىم لعان مبعادم ل انبماا منادسممناالملنااتم ااعديم، مانوااىمااا م لهاادس
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مم
م  م،   
م .م  

ارد  ن ف  الميع عمى عدة  و هخ مشهطا  شهطا دحطدى  دواا شصط  الىعطل الموطار ، 
 واكون باندة لماأكيد ف  اربعع مواوسخ

 
م.م  م قضمبعدملالم ل دفن،:1

  ًٌَََّّىىىىىا ؤَْْ جَىىىىىاءَخْ سُعُىىىىىٍُنَا ٌٌُطًىىىىىا عِىىىىىِءَ تِيِىىىىىُْ   ومطططططن  لطططططك مطططططا ورد فططططط  كولطططططه اعطططططالىخ 

  ًٌَََّّىىىىا جَىىىىاءَخْ سُعُىىىىٍُنَا ٌٌُطًىىىىا عِىىىىِءَ تِيِىىىىُْ   ووططططس آتططططر كططططال اعططططالىخ (، وفطططط  مّّ)العشكبططططواخ 
 (ٕٕ)مودخ 

 وك لك وردا باندة ف  الهعر كقول ليمى االتيميعخ
م،لااااالم  مد نااااتم لخناااا مقااااب 

م
م(71) بااااالديمبللخاااااد،دم ااااابلم لعااااا، ليم

م
م.م  م قضمبن مل،م،فع م لقتس:2

 ومشه ما  ا  ف  كول الهاعرخ
منااااالم، نااااا سفلقتاااااسم  ملااااا،م ل قن

م
مل ااال مل اااسمنااا،سماااا م ل ااادما أاااسم

م
م.م  م قضمبن م ل لفم،اخّ،ضهل:3

 وم   الحالع شادرة، وكد وردا ف  كول الهاعرخ
م،ن،ااااالم ، فنناااالمب،واااا ماقتااااس

م

م ااأ م بناا،م عياا،م لااىم، دأم لتااأسم
م

 ف  روايع من  ر الظبيع
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م.م  م قضمبعدمدت :4
 ومو ما  ا  ف  كول الهاعرخ

مناااااااااااا فأاهأاااااااااااا مح ااااااااااااىمدت م  م أ
م

م(72)اعلييمنادمفايملوا،م لااليم الفدم
م

مب.مد 
اططأا  دن المكسططورة التىيىططع عمططى عططدة  و ططه، مشهططا  ن اكططون هططرفيع،  و شافيططع،  و 

 متىىع من ال قيمع، وكد اكون باندة، ولها حاالا م خ
م.م  م قضمبعدمالم لنلفن،م ت مدخأتمئأىمواأ،مفعأن،م ،م تان،:1

 ل الهاعرخوكد دتما عمى ال ممع الىعميع ف  كو 
م،ااااالمد م  نااااتمب ااااييم نااااتم  دهاااا 

م
مدت مفاااااا مدفعااااااتمتاااااا،ييمدلاااااايمنااااااديم

م
 ودتما باندة عمى ال ممع االسميع ف  كول الهاعرخ

مفاااااااالمد ميبنااااااالمواااااااب م،ل ااااااا 
م

مانلنلنااااااااااااالم،د،لااااااااااااا،مآخدننااااااااااااالم
م

م.م  م قضمبعدمالم لا،ص،ل،م  تان،:2
 كما ورد ف  كول الهاعرخ

مندوااااايمم لااااااديماااااالمد م مناااااد  
م

مدناااال م لخياااا،ب، عاااادزمد، م م
م

م.م  م قضمبعدمالم لاصددن،:3
 وف   لك يقول الهاعرخ

م،دجم لّ اااااىملأخنااااادماااااالمد مد ن ااااا 
م

مئأااااااىم لتاااااا مخنااااااد م منااااااز  منزناااااادم
م

م.م  م قضمبعدم  م  ت ّهلان،:4
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 وم ا ما  ا  ف  كول الهاعرخ
م  مد متااادىملنأااايمفباااتم  نبااال

م
م(73) حاالتدم  م نااأىم لناا،ىمبغضاا،بلم

م
م 

سططاعمل لشىطط  ال ممططع الم باططع، كمططا اشططه يططأا  حططرم شىطط  فيططدتل الخ حططرم  ططوا  ي
عمطططى ال ممطططع االسطططميع فيشىيهطططا. ويعمطططل عمطططل لطططيس ا ا اطططوافرا فيطططه هطططروف العمطططل، وكططط لك 
يطططدتل عمطططى ال ممطططع الىعميطططع، واكطططون  داة شهططط  فا طططبم الىعطططل الموطططار ، واعمطططل عمطططل يدني 

 افيع لم شس.المهبهع بالىعل، ا ا اريد بها شى  ال شس فاسمى ال الش
واططأا  ال بانططدة عشططدما اططدتل فطط  الكططالم لم ططرد اقوياططه واوكيططد ، فهطط  مططن حططروم 
البيادة الا  اكون كالاامع لمكالم  د  يمكن دليا ما من الكالم فحط فها كط كرما، كمطا ورد فط  

لين، وكما  ا  فط  (،  يخ والوإ)الىااحعخ  غَْْشِ اٌَّْيْضٌُبِ عٍََْْيُِْ ًٌََا اٌضَّاٌِّنَ كوله اعالىخ 
 الهعر كول بمير بن اب  سممىخ

مااااااا،دثم لاواااااادم منغ اااااال مها اااااا 
م

مئااا م لدنلتااا،م مئوااازم، متااالس مم
م

  ي ع ب وسأم. وكقول ااترخ
ماااالم ااال مندضاااىمدتااا، م  مفعأهاااس

م
م(74)، لينباااااال :م باااااا،مب اااااادم، مئااااااادم

م
  يخ وعمر

 و ا ا ال باندة ف  كول الىربدقخ
ملااا،ملاااسم  ااا مئيّااال م متنااا،بملهااال

م
م ماااتمت،،م حتاالبهلمئاااد م دلااير

م(75)
م

 وك لك كول ااترخ
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مفاااااااالم لااااااا،سم لبااااااانزم  م تاااااااخد 
م

م(76)،قااااااادمد نااااااا م ل اااااااايم، لقّنااااااادد م
م

واططأا  ال بانططدة مططس اليمططين، كقططول العططر خ ال اكسططم بططاهلل، كططال الب ططاج فطط  كططول اهلل 
القرآن الكريمخ يال اتاالم بين الشطاس (، و هكالها ف  ُ)القيامعخ  ٌَا ؤُلْغُُِ تٌََِِْْ اٌْمَِْاَِحِ اعالىخ 

ن كاشططا فطط    ن معشطا  اكسططم بيططوم القيامططع، واتامىطوا فطط  اىسططير ال، فقططال بعوطهمخ ال ليططو، واا
. ويعشط  بقولطه (ٕٕ) ول السورة، ألن القرآن كمه كالسورة الواحدة، ألشه ماصل بعوطه بطبعضي

 )ال ليو(  شها باندة.

(، يقطول ابطن تالويطهخ يال صطمع ُ)البمطدخ  تِيَىزَا اٌْثٍََىذِ  ٌَا ؤُلْغُُِ  وم ل  لك كوله اعالىخ 
بانطططدة، وال اكطططون صطططمع فططط   ول الكطططالم، ولكشهطططا  طططا ا فططط  القطططرآن الكطططريم ردا لقطططوم كىطططروا 

 .(ٖٕ)بالبع  بعد الموا وبالحهر  فقيل لهمخ ليس كما كمام  كسم به ا البمدي
وا بياداهططا وكططالواخ دشهططا واعاططرض بعوططهم عمططى بيططادة ال فطط  ااياططين السططابقاين، ورد

ال اباد ل لك صدرا بل حهوا، كما م  الحال ف  بيادة ما  و كطان، و لطك ألن بيطادة الهط   
لٍََىا ؤُلْغِىُُ تِىشَبِّ     اىيد افراحطه، وكوشطه  ول الكطالم يىيطد االعاشطا  بطه، و كطروا ببياداهطا فط  شحطوخ 

(، ٕٓ)الواكععخ  لٍََا ؤُلْغُُِ تٌََِّالِعِ اٌنُّجٌَُِ اعالىخ (، وك لك كوله ْ)المعارجخ  اٌَّْشَاسِقِ ًَاٌَّْيَاسِبِ
لوكوعهططا بططين الىططا  ومعفوفهططا بتططالم مطط  . وفيمططا كالططه الب ططاج وابططن تالويططه  بمططغ رد عمططى 
 لطك، فططالقرآن الكطريم شسططيج محكطم ماططرابف األ طبا  كالسططورة الواحطدة، ولهطط ا يط كر الهطط   فطط  

ُ ُٔضِّيَ عٍََْْوِ اٌزِّوْشُ أَِّهَ ٌََّجْنٌٌُْ م ل كوله اعالىخ سورة ويكون  وابه ف  سورة  ترى،   ًَلَاٌٌُا َّا ؤَُّّيَا اٌَّزِ

 .(ٕٗ)(ِ)القممخ  َِا ؤَْٔدَ تِنِعَّْحِ سَتِّهَ تَِّجْنٌٍُْ (، ف ا  ال وا  ف  كوله اعالىخ ٔ)الح رخ 

 ولطه اعطالىخ ومشاك مواوس  ترى مطن القطرآن الكطريم، وردا فيهطا ال بانطدة، م طل ك
(، واووططح البيططادة اايططع األتططرى، ومطط  كولططه ِٗ)فططهخ  ( ؤٌََّىىا ذَرَّىىثِع65ََِِٓىىا َِنَعَىىهَ اِرْ سَؤَّْىىرَيُُْ ضَىىٌٍُّا ) 

 ٌِةٍََّىىا َّعٍَْىىَُ ؤَىْىىًُ اٌْىِرَىىابِ    (. ومشططه  يوططا كولططه اعططالىخ ٕٓ) خ  َِىىا َِنَعَىىهَ ؤَْْ ذَغْىىجُذَ  اعططالىخ 
 .(َٖ)، وال باندة اىيد الاوكيد(  ي ألن يعممواِٗ)الحديدخ 
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َْ        و ا ا ال باندة فط  كولطه اعطالىخ  َّْشِجُعىٌ ٌَىا   ُْ ٍَْىَناَىىا ؤََُّٔيى َّىٍح َؤْى ٍَىَ َلْش ٌَ َع )االشبيطا خ  ًََحىَشا
(، ال بانططدة  ألن المعشطططىخ يماشططس عمطططى  مططل كريطططع كططدرشا دمالكهطططم  شهططم ال ير عطططون عطططن ٓٗ

 شططه كططالخ يدشهططم ال ير عططون  ي ال  عبططاس  الكىططر دلططى كيططام السططاعع، وفطط  روايططع عططن ابططن
 .(ُٖ)ياوبوني

َُّمىٌَي         ومن  لك ما ورد ف  كوله اعطالىخ   َُّ ٌََّج ُثى ًَاٌنُُّثى  َُ ٌُْحْىى ًَا ٌِْىَرىاَب  َْىُو اٌٍَّىُو ا ُّْؤِذ  ْْ ٌَِثَشٍش َؤ  َْ َِا َوا

( ًٌََا َّإُِْشَوُُْ ؤَْْ 96نَ تَِّا وُنْرُُْ ذُعٌٍََُِّّْ اٌْىِرَابَ ًَتَِّا وُنْرُُْ ذَذْسُعٌَُْ )ٌٍِنَّاطِ ؤٌٌُُا عِثَاداا ٌِِ ِِْٓ دًُِْ اٌٍَّوِ ًٌََىِْٓ ؤٌٌُُا سَتَّأِِّْ

(. فططال بانططدة فطط  كولططه اعططالى )وال َٖ -ٕٗ)آل عمططرانخ  ذَرَّخِىىزًُا اٌٍََّْاكِىَىىحَ ًَاٌنَّثِىىِّْنَ ؤَسْتَاتاىىا   
كططان لبهططر(، والمعشططىخ مططا كططان  يططأمركم( لاأكيططد معشططى الشىطط  السططابق فطط  كولططه اعططالىخ )مططا

لبهطططر  ن يسطططاشبنه اهلل ويشصطططبه لمطططدعوة دلطططى اتاصطططا  اهلل بالعبطططادة واطططرك االشطططداد  طططم يطططأمر 
 .(ِٖ)الشاس بان يكوشوا عبادا له

 
مال

اأا  مطا فط  الميطع عمطى عطدة  شطوا  مط خ مطا االسطاىهاميع، والموصطولع، والهطرفيع، 
 والعاممع عمل ليس، والباندة.

 ها حالاانخ باندة كافع، وباندة غير كافعوما الباندة ل
م .مالم لز  دةم ل لف،

 ولها  ال ع مواوس م خ
م.م ل لف،مئ م لدفض:1

ومطط  الاطط  اتططا  بالططدتول عمططى االفعططالخ )كططل وك ططر وفططال وهططد(، فاكىهططا عططن 
العمل،  ي  شها ال اأت  فاعال، وسب  ااصالها به   االفعطال مطو هطبههن بطر ، فطال يطدتمن 

 عمى  ممع فعميع، كما ورد ف  كول الهاعرخحيشن  دال 
مناااااا،دثم لاواااااادمد ئناااااالم ،ماونباااااالممقأااااااااالمنباااااااادحم لأبناااااااابم لااااااااىمااااااااال
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مم
 و ما كول المرار الىقعس خ

مصاااددتم، ي،لاااتم لصاااد،دم،قأاااال
م

م،صااال مئأاااىميااا، م لصاااد،دمناااد،سم
م

فقيطططلخ دشطططه وطططرورة، وو طططه الوطططرورة  ن حقهطططا  ن يميهطططا الىعطططل صطططريحا والهطططاعر 
 .(ّٖ)، فوصال مراىس بيدوم مح وفا مىسرا بالم كور والما فعال مقدرا

 
م.م ل لف،مئ م لنصبم، لدفض:2

وم  الاط  ااصطل بط ن  و دحطدى  توااهطا، فاكىهطا عطن العمطل مطا عطدا ليطا، في طوب 
 ن ابقى عاممع، وي وب دممالها كسانر  تطواا دن. وفط  القطرآن الكطريم مواوطس ك يطرة وردا 

دحطططدى اتوااهطططا فكىاهطططا عطططن العمطططل، كمطططا فططط  كولطططه  فيهطططا مطططا بانطططدة، وكطططد دتمطططا عمطططى دن  و
)االشىططالخ  وَإَََّّٔىىا ُّغَىىالٌَُْ اٌَِىىَ اٌَّْىىٌْخِ (، وكولططه اعططالىخ ُُٕ)الشسططا خ  أََِّّىىا اٌٍَّىىوُ اٌَِىىوٌ ًَاحِىىذٌ اعططالىخ 

ٔ.) 
 وك لك  ا ا ف  الهعر ماصمع بمعل ف  كول الهاعرخ

ملعأاااااال م ئااااادمن اااااد منااااالمئبااااادمقااااان  
م

م(84)دم لحاالدم لاقنااد  ضاليتملالم لنالم
م

 وااصما ما الباندة ف  معمقع الشابيع، د  يقولخ
مقللااااااتم  ملن ااااااالمهاااااات م لحااااااالسملناااااال

م

م(85)دلاااااااىمحالا نااااااالم ،منصاااااااّ مفقااااااادم
م

 يروى بشص  الحمام ورفعه عمى اإلعمال  و اإلممال، وم ا تا  بميا.
م.م ل لف،مئ م لود:3

عمطى الىعطل الماوط ،  وم  الاط  ااصطل بطأحرم م طل ر ، و ك طر مطا اطدتل حيشنط 
 كما ف  كول الهاعرخ
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مدباااااااااااالم ،فناااااااااااتمفااااااااااايمئأاااااااااااس
م

م اااااااااااااااااادفع مثاااااااااااااااااا،بيم ااااااااااااااااااال تم
م

ومن األحرم الا  ادتل عميها ما الكام م لخ كن كما كشا، والبا  كما ف  كطول 
 الهاعرخ

مفأاااااا  مصااااااادتم م حنااااااادمو، بااااااال
م

ملبااااااااااالمقاااااااااادم اااااااااادىم، نااااااااااتمخيناااااااااابم
م
 وك لك ادتل عمى من كقول اب  حيعخ

ناااالملاااااالمنضاااادبم ل اااا مب مضاااادب،،  
م

م(86)ئأااىمد تاا م أقاايم لأتاال مااا م لّااسم
م

مب.م لز  دةم ندم ل لف،مئ م لعا :
م.م ل، قع،مبعدمد فض:1

ومط  الاط  اقططس بعطد اسططم الىعطل م ططلخ ميهطاا مطا  ممططك، وهطاان مططا الحطق والبافططل، 
فما مشا باندة ال عمل لها و ممك فاعل الىعل ميهطاا، والحطق فاعطل السطم الىعطل هطاان، ومطا 

 اين باندة غير كافع.ف  ال مم
 

م.م ل، قع،مبعدمحدبم لود:2

لَايَ (، وكوله اعطالىخ ُٗٓ)آل عمرانخ  لَثَِّا سَحَّْحٍ َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْدَ ٌَيُُْ م ل كوله اعالىخ 

لَىإُدْخٌٍُِا  َِِّّا خَطِْةَاذِيُِْ ؤُغْشِلٌُا  (، وك لك كوله اعالىخ َْ)الم مشونخ  عََّّا لًٍٍَِْ ٌَُْصْثِحَُّٓ َٔادِِِنَ

 (. ومن  لك ايوا ما ورد ف  الهعر كولهخِٓ)شوحخ  َٔاساا

مدباااااااالمضااااااادب،مبتااااااانفمصاااااااقن 
م

م(87)بااااان مبصااااادىم،يعنااااا،منوااااا يم
م

م.م ل، قع،مبعدم  تس:3
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 لَىىىايَ رٌَِىىىهَ تَْْنِىىىِ ًَتَْْنَىىىهَ ؤَََّّّىىىا اٌْىىىإَجٍََِْْٓ لَضَىىىْْدُ لٍََىىىا عُىىىذًَْاَْ عٍََىىىَِّ    كمطططا  طططا  فططط  كولطططه اعطططالىخ 
 (.ِٖ خ )القص

 ومشه كول الهاعرخ
مناااااالسم لخأاااااايم،ااااااالم حاااااا مدقاااااالدي
ّرني مااااا م ناااادمااااالمتااااقسم،ل اااا م اااا

م

م، لهااااااااسماح ضاااااااادملااااااااديم،تاااااااالديم
مهااااااااااسم د  مقاااااااااادم صاااااااااالبمفااااااااااي دي

م
 وكو ااترخ

م  مدبمنااااا،سمصااااالل ملااااالمانهاااااال
م

م(88)، متااااانالمنااااا،سمباااااد دةموأوااااا م
م

م.م ل، قع،مبعدم د ةما م د، تم ل ديم لولزا،:4

(،  و غيطر ال ابمطعخ م طل ٖٕ)الشسطا خ  َّا ذَىٌٌُُٔا ُّذْسِوىُُُّ اٌٌَّْْخُؤَّْنَ م ل كوله اعالىخ 

 ( و ا  ف  الهعر كولهخَِ)فصماخ  حَرََّ اِرَا َِا جَاءًُىَا شَيِذَ عٍََْْيُِْ عَّْعُيُُْ كوله اعالىخ 

ماحااااااادم ّااااااادمنّتاااااالم ااااااا منّااااااا 
م

م(89)دت ماااااالمخّاااااتماااااا م اااااادم،بااااال م
م

م.م ل، قع،مبن م لا ب، م، لبع 5

اَِّْ اٌٍَّىوَ ٌَىا َّغْىرَحِِْْ ؤَْْ     ومن  لك وكوعها بين البدل والمبدل مشطه، كمطا فط  كولطه اعطالىخ 

(، كطططال الب طططاجخ مطططا بانطططدة م كطططدة عشطططد  ميطططس ِٔ)البقطططرةخ  َّضْىىىشِبَ َِثًٍَىىىا َِىىىا تَعٌُضَىىىحً لََّىىىا لٌَْلَيَىىىا  
 .(َٗ)البصريين

مئأى
رفعططع، يقططالخ كططد عططال عمططوا االصططل فطط  مططادة )  ل و( مططو داللاهططا عمططى السططمو وال

فهططو عمطط ، وعمطط  كروطط خ سططما، والعططال خ الرفعططع، وعططال الشهططار اراىططس كططاعامى واسططاعمى. 
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. وعمطططى (ُٗ)وكيطططلخ دن عطططال يقطططال فططط  المحمطططود والمططط موم، وعمطططى ال يقطططال دال فططط  المحمطططود
ًُ لَ حرم من حروم ال ر،  مم معاشيها االساعال  كما ف  كوله اعالىخ  ضٍَّْنَا تَعْضَيُُْ ذٍِْهَ اٌشُّعُ

 (.ِّٓ)البقرةخ  عٍَََ تَعْ ٍ

 واأا  عمى باندة لماعويض وغير ، فمن م ينها لماعويض كول الهاعرخ
مد م ل اااااااااااااادنسم، بناااااااااااااالمنع ااااااااااااااا 

م
مد ملاااسمنوااادمن،اااالمئأاااىماااا من  ااا م

م
 ي مططن ياكططل عميططه، فحطط م عميططه وباد عمططى كبططل الموصططول اعويوططا، وال ططاش  مططا 

 ورد ف  كول حميد بن  ورخ
مبااااااااىم  م  م  متاااااااادح،ماللاااااااال 
م

م(92)ئأاااىم ااا م فنااال م لعضااالةم اااد،أم
م

مئ 
عططنخ  حططد حططروم ال ططر، والمعشططى الططرنيس لططه الم ططاوبة، م ططلخ سططافرا عططن البمططد، 
وله عدة معان من ومشها البيادة، واأا  عن باندة لماعويض عن  تطرى مح وفطع، كمطا ورد 

 ف  كول الهاعرخ
م  وااااااز م  منّاااااا م  لهاااااالمحالاهاااااال

م
م اااايمئاااا مباااان مونبناااالم اااادفضفهاااا م لم

م
 .(ّٗ) ي ادفس عن الا  بين  شبيك، فح فا عن من  ول الموصول وبيدا بعد 
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مفي
ف خ من حروم ال ر، الا  اأا  ف  الميع لعطدة معطان  ممهطا الظرفيطع، كمطا اكطون 
باندة احياشا، وا ا  ا ا باندة فاشها اىيطد الاوكيطد، واطباد لييطر الاعطويض، وكطد   طاب  لطك ابطو 

 الىارس  ف  الورورة واشهدخعم  
م ناااااالم باااااا،متااااااعدمدت م لأناااااا مدواااااال

م
منخااااااااال مفااااااااايمتااااااااا، د مبدنااااااااادولم

م

ٌََيُفىٌٌس          و  اب  بعوهم ف  كوله اعالىخ  َّْ َستِّىِ  ُِْشَعىاَىا ِا ًَ َِْجَشاَىىا  ُِ اٌٍَّىِو  ًََلاَي اْسَوُثىٌا ِلَْيىا ِتاْعى

 (ُْ)مودخ  سَحٌُِْ

همخ وطططربا فطططيمن رغبطططا، واطططأا  بانطططدة عووطططا مطططن )فططط (  تطططرى مح وفطططع، كقطططول
و صمه وربا من رغبا فيه،   اب  ابن مالك وحد  بالقياس عمطى شحطو كولطهخ يفطاشظر بمطن 

 .(ْٗ)ا قي عمى حممه عمى ظامر 
 

ما 
منخ حرم من حروم ال ر، لها عدة معان  ممها ابادا  اليايع ومو اليال  عمطى 

  المكطان م طل كولطه اعطالىخ معاشيها، حاى كيلخ دن سانر معاشيها را عع اليه، ويكون  لك ف
ََعُثْحَاَْ اٌَّزُِ ؤَعْشٍَ تِعَثْذِهِ ًٌٍَْْا َِِٓ اٌَّْغْجِذِ اٌْحَشَاَِ اٌََِ اٌَّْغْجِذِ اٌْإَلْص  (، واأا  لمبمطان ايوطا ُ)اإلسرا خ

 (.َُٖ)الاوبعخ  ٌََّغْجِذٌ ؤُعِّظَ عٍَََ اٌرَّمٌٍَْ ِِْٓ ؤًََّيِ ٌٍََّْ كما ف  كوله اعالىخ 

د وردا باندة إلفادة الاتصي  عمى العموم، فط  كطولهمخ مطا  طا ش  مطن ر طل. وك
كمطططا وردا بانطططدة لاوكيطططد العمطططوم فططط  م طططل كطططولهمخ مطططا  طططا ش  مطططن احطططد، وهطططرف بيااهطططا فططط  

 الشوعين السابقين  ال ع  مور م خ
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ًََِىىا  . اقطدم شىطط   و شهطط   و اسططاىهام بهططل  و هططرف، كمططا  ططا  فطط  كولططه اعططالىخ ُ

َِا ذَشٍَ لِِ خٍَْكِ اٌشَّحَِّْٓ ِِْٓ ذَفَاًُخٍ لَاسْجِعِ اٌْثَصَشَ ىًَْ  ( وكوله اعالىخ ٗٓ)االشعامخ  ِِْٓ ًَسَلَحٍ اٌَِّا َّعٍَُّْيَاذَغْمُطُ 

(. ومطن  لطك مطا  طا  فط  الهطعر  د  يقطول بميطر بطن ابط  سطممى فط  ّ)الممطكخ  ذَشٍَ ِِىْٓ لُطُىٌسٍ  
 معمقاهخ

م،اهالم   مئنادم اادمماا مخأنقا،
م

م(95)،   مخللهلم خّىمئأىم لنال م عأاسم
م

 .  ن يكون م رورما شكرة.ِ
 .  ن يكون م رورما فاعال او مىعوال او مباد .ّ

َِىا اذَّخَىزَ اٌٍَّىوُ ِِىْٓ      خ (ٔٗ)وكد ا امعا بيادااها ف  المشصو  والمرفطو  فط  كولطه اعطالى

 (.ُٗ)الم مشونخ  ًٌََذٍ ًََِا وَاَْ َِعَوُ ِِْٓ اٌَِوٍ

( ّٖ)االشعطامخ  َِا لَشَّطْنَا لِِ اٌْىِرَابِ ِِىْٓ شَىِْءٍ   ن من باندة، وك لك كوله اعالىخ وكيلخ د
 .(ٕٗ)فمن باندة، وه   ف  مووس المصدر  ي اىريفا

 و ا ا من باندة ف  معمقع عشارة د  يقولخ
منااالم ااالةماااا مقااان ملاااا محأاااتملااا 

م
م(98)حداااتمئأااايم،لن هااالملاااسم حااادسم

م
عمى عطادة العطر  فط   لطك، وكيطلخ دشطه يهطير الطى امطر ة  فالمراد بالهاة المر ة،  ريا

 .(ٗٗ)كاشا من كوم  عدا ، وكيلخ كاشا امر ة ابيه
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 املبحث الثالث
 زيادة بعض األلفاظ

بعد  ن اساعروشا حروم البيادة الا  همما حطروم المبطاش  فط  المبحط  االول، 
وردا بانططدة فطط  وحططروم المعططاش  فطط  المبحطط  ال ططاش ، سططشقوم بعططرض بعططض األلىططاظ الاطط  

 الميع العربيع م لخ االسم والم ل والو ه وكان.
م  تس

االسططمخ مططا يعططرم بططه  اا الهطط  ، و صططمه سططمو بططدليل كططولهمخ  سططما  وسططمى ومططو 
مططن السططمو الطط ي بططه رفططس  كططر المسططمى فيعططرم بططه. وووططعوا لالسططم عططدة اعططاريم فقططالواخ 

 .(ََُ)االسم صوا مووو  دال بااىاق عمى معشى غير مقارن ببمن
و ا  لىطظ االسطم كط  القطرآن الكطريم بانطدا فط  مواوطس مشطه. ومشهطا مطا ورد فط  كولطه 

( كال ابو عبيدةخ باسم اهلل دشما مطو اهلل، ألن اسطم ُ)الىااحعخ  تِغُِْ اٌٍَّوِ اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِِْ اعالىخ 
 اله   مو اله   بعيشه كال لبيدخ
 (َُُ)الى الحول  م اسم السالم عميكما

شمطا  عطل االسطم واابع ه ف   لك الب طاج الط ي يطرى بيطادة االسطم  يوطا  د  يقطولخ واا
 .  (َُِ)اشويها باسم اهلل اعالى عمى المعشى  ألن المعشى احا االسم

(، ُْ)مططودخ  تِاعْىىُِ اٌٍَّىىوِ َِجْشَاىَىىا ًَُِشْعَىىاىَا  ومططن مواوططس بيططادة االسططم كولططه اعططالىخ 
االسطم، ألن المعشطىخ وبطاهلل د را مطا وبطاهلل درسطا ما،  فالمراد بطاهلل، ولكشطه  هطبه القسطم بيطد فيطه

 .(َُّ)فاهلل عب و ل  مرمم ف  وكا  ريها، ووكا اساقرارما
واحامطططل البمتهطططري  ن يكطططون االسطططم بانطططدا فططط  اايطططع الكريمطططع، وعبطططر عطططن البيطططادة 
 باالكحططام  ا  يقططولخ يي ططوب ان يقحططم االسططم كقولططهخ  ططم السططالم عميكمططا، ويططراد بططاهلل د را مططا

رسا ماي  .(َُْ)واا
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م لاث 
دن داللطططع مطططادة )م   ل( مططط  مشطططاظرة الهططط   بالهططط   فيقطططالخ مططط ا م طططل مططط ا  ي 
شظيطططر ، والم طططل والم طططال فططط  معشطططى واحطططد، وربمطططا كطططالوا م يطططل كهطططبيه، والعطططر  اقطططولخ  م طططل 
السططمفان فالشططا د ا كامططه كططودا، والمعشططى  شططه فعططل بططه م ططل مططا كططان فعمططه، والم ططل الموططرو  

 .(َُٓ)م ا، ألشه ي كر مورى به عن م مه ف  المعشىمأتو  من 
 و ا  لىظ الم ل باندا ف  الميع ومن  لك بياداه ف  كول الهاعرخ

منااالمئااالتليمدئنااايماااا مئاااتل ال
م

م(106)اثأاااااايم منقباااااا مااااااا ماثأ ااااااالم
م

  ي  شا ال  كبل مشك، وك لك ما ورد ف  كول ااترخ
مدئناايمااا م لعااتدمفاايم لصااب،حمفااال

م
م(107)د قباااا مااااا ماثأاااالم لاعاااالتنم

م

ًَشَيِذَ شَاىِذٌ ِِْٓ تَنِِ اِعْىشَاكًَِْ عٍََىَ    وورد لىظ الم ل باندا ف  القرآن الكريم، كقوله اعالىخ 

 .(َُٖ)(،  ي عميهَُ)األحقامخ  ِِثٍِْوِ

(، فالبانطد ُُ)الهطورىخ   ٌَْْظَ وَِّثٍِْوِ شَىِْءٌ  وك لك  ا  الم ل باندا ف  كوله اعطالىخ 

شمطا بيطدا مشطا ُّٕ)البقطرةخ  لَإِْْ آَِنُىٌا تِِّثْىًِ َِىا آَِنْىرُُْ تِىوِ      عالىخ م ل، كما بيدا ف  كوله ا (، واا

، فقد ههد لمقااطل ببيطادة م طل ِِثًِْ َِا آَِنْرُُْ تِوِلاىصل بين الكام والومير. وف  كوله اعالىخ 
 .(َُٗ)فيها كرا ة ابن عباس )بما آمشام به(

 
م ل،و 

هطا عمطى مقابمطع لهط  ، والو طه مسطاقبل لكطل األصل فط  مطادة ) و ج مطط( مطو داللا
ه  ، يقالخ و ه الر ل وغير ، وربما عبر عطن الط اا بالو طه، فطالعر  اقطولخ و هط  دليطك 
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ووا ها فالشا د ا  عمطا و هط  امقطا  و هطه، ولمطا كطان الو طه  ول مطا يسطاقبمك و هطرم مطا 
ابا فقيطلخ و طه ف  ظامر البدن اساعمل ف  مساقبل كل ه   وف   هرفه، كما اساعمل م ط

الططدمرخ ألولططه، وو ططه الططش مخ لمططا بططدا لططك مططن، وو ططه الكططالمخ ومططو السططبيل المقصططود مشططه، 
 . و ا  الو ه لمعشى القصد ف  كول الهاعرخ(َُُ)وو ه القومخ سيدمم

م تااااا غّدم  متنبااااالملتاااااتماحصااااان 
م

م(111)دبم لعباااالدمدلناااا م ل،واااا م، لعااااا م
م

ًََّثْمَىىَ ًَجْىىوُ سَتِّىىهَ رًُ اٌْجٍََىىايِ  ولططه اعطالىخ وورد لىطظ الو ططه بانططدا فطط  القطرآن الكططريم فطط  ك

 .(ُُِ)(،  ي ويبقى ربكِٕ)الرحمنخ  ًَاٌْإِوْشَاَِ

( فالو ططه ٖٖ)القصطط خ  وُىىُّ شَىىِْءٍ ىَاٌِىىهٌ اٌَِّىىا ًَجْيَىىوُ  وكطط لك الحططال فطط  كولططه اعططالىخ 
 .(ُُّ)باند، والمعشىخ كل ه   مالك دال مو

م
م ل 

لميططوي اططدل عمططى اإلتبططار عشططد حططدو  هطط  ، مططادة )ك و ن( فطط   صططل ووططعها ا
 .(ُُْ)دما ف  بمان ماض  و بمان رامن، يقولونخ كان اله   يكون كوشا د ا وكس وحور

وكان فعل ماض شاك ، ادل عما موطى مطن البمطان، وفط  ك يطر مطن وصطم اهلل 
 (ِٔ)الىاحخ  ًَوَاَْ اٌٍَّوُ تِىُِّ شَِْءٍ عٍَِّْاا اعالى اشبئ عن معشى األبليع، كال اعالىخ 

واكططون اامططع وبانططدة، والبانططدة مطط  الاطط  اططرد فطط  الكططالم بططين الهططينين الماالبمطططين، 
كالمباططد  والتبططر م ططلخ بيططد كططان كططانم، وبططين الىعططل وفاعمططه م ططلخ لططم يو ططد كططان م مططك، وبططين 
الصططمع والموصططول م ططلخ  ططا  الطط ي كططان  كرماططه، وبططين الصططىع والموصططوم م ططلخ مططررا 

 بر ل كان كانم.
اد كياسا بين ما وفعل الاع   م لخ ما كان  صطح عمطم مطن اقطدما، وال اطباد فط  واب 

غيطططر  دال سطططماعا، وكطططد سطططمعا بياداهطططا بطططين الىعطططل ومرفوعطططه، كقطططولهمخ ولطططدا فافمطططع بشطططا 
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التره  األشماريع الكممع من بش  عبس لو يو د كان افول مشهم. وكد سمس  يوا بياداهطا 
 خبين الصىع والموصوم، كقول الىربدق
مف ناااااااااافم ت ماااااااااااددتمبااااااااااد دمقاااااااااا،س

م
م(115)،ونااااااااااد  ملناااااااااالم اااااااااالن، م ااااااااااد سم

م
 وبيدا بين حرم ال ر وم رور  ه و ا، كقول الهاعرخ

متاااااد ةمبنااااايم بااااايمب ااااادم تااااالاى
م

م(116)ئأاااااىم ااااال م لاتااااا،ا،م لعاااااد بم
م

و ك ر ما اباد بمىطظ الماوط ، وكطد هط ا بياداهطا بمىطظ الموطار  فط  كطول  م عقيطل 
 بن  ب  فال خ

م ناااااااااتم  ااااااااا، مالوااااااااادمنبنااااااااا 
م

م(117)دت م هااااااااااااابم ااااااااااااااأ مبأنااااااااااااا م
م

 اخلامتت
مطط   وكىططع مططس البوانططد فطط  الميططع العربيططع، ابططين فيهططا مططن تططالل البحطط  والدراسططع  ن 
البوانططد فطط  الميططع ال اقاصططر عمططى الحططروم العهططرة الاطط  فالمططا اكارشططا البيططادة بهططا، والاطط  

اك حروفطا بانطدة  معوما بعدة عباراا مشها، سألاموشيها وما هطاكمها، فقطد و طد البحط   ن مشط
تططارج شفطططاق مططط   الحطططروم الماعطططارم عميهطططا، م ططلخ البطططا  والىطططا  والكطططام، ومططط  الاططط  اقطططس 

 ومن الحروم الا  يفمق عميها حروم المباش  الا  وردا ف  المبح  االول.
وفوال عن  لك فقد وردا ف  الميع حروم اترى باندة م  )ال( الاعريطم، و ن، 

وطططح  ن البيطططادة ال اقاصطططر عمطططى الحطططروم فحسططط ، بطططل وال، ومطططا، وعمطططى، وفططط ، ومطططن. واا
مشططاك الىططاظ  ططا ا بانططدة مططن كبيططل االسططما ، كاالسططم والم ططل والو ططه، ومططن االفعططال  وردا 

 كممع كان باندة  يوا.
مطط ا مططو م مططل مططا  ططا  بانططدا فطط  الميططع، وكططد يظططن ان البيططادة فطط  الكططالم اعططد مططن 

ا اوصل اليطه البحط ، فط ن الميطع العربيطع ليطع كبيل الىومع الا  ال امميع لها، وم ا تالم م
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بيططان وفصططاحع فكططل هطط   فيهططا لططه مهمططع وغايططع فطط  االدا ، فمططا يعططرم بالبيططادة فطط  بشيططع 
الكطالم،  لطيس بعططديم الىانطدة بططل لطه دور فطط  الاعبيطر، ألن البيطادة فطط  الميطع مطط  اسطمو  مططن 

ظهطططار القطططوة االدانيطططع فططط  الاعبيطططر اشفالكطططا  مطططن المىهطططوم الططط ي يقطططولخ ان اسطططالي  الاوكيطططد، واا
 البيادة ف  المبشى ا دي الى البيادة ف  المعشى.

وفوططال عمططا اقططدم فهشططاك معططان اتططرى ا ديهططا البيططادة، مشهططا داللططع االلحططاقخ ومطط  
الحططاق كسطططم مطططن االسطططما  الاططط  حصطططما فيهطططا البيططادة، باسطططما  اتطططرى لطططيس فيهطططا بيطططادة فططط  

ما يىيطد الموطارعع عشطد اوطافع احطد حروفهطا الطى بشياها، ك لحاق كو ر ب عىر، ومن البيادة 
الىعططل الموططار ، وكططد اكططون البيططادة أل ططل الوكططم او االسططاراحع عشططد بيططادة الهططا  فطط   واتططر 
كسم مطن الكممطاا، وكطد اطأا  البيطادة لموطرورة الاط  يقاوطيها المقطام، او ألي طاد معشطى  ديطد 

ما البيطادة الاط  اعمطل عمطى اأكيطد لم يكن مو ودا من كبل. م   م   ممع المعاش  الا  اىيطد
المعشى واقوياه، ومن ال دير بال كر ان االسبا  الا  دعا الى بيطادة بعطض الحطروم فط  
بشيع الكمماا لم يعد لها حا ع بعد ادتال االع ام فط  الكاابطع العربيطع، كمطا مط  الحطال فط  

 صطططبح مطططن السطططهولع كممطططع مانطططع الاططط  بادوا األلطططم فيهطططا لماىريطططق بيشهطططا وبطططين كممطططع مشطططه  د  
بمكان الاىريق بين الكمماين، لعدم حصول ه   من المبس بيشهما فط  الرسطم، وآتطر دعواشطا 

 ان الحمد هلل ر  العالمين ال ي بىومه وبشعماه اام الصالحاا.

 
 املصادر واملراجع

اد  الكااطط خ ابططن كايبططع، احقيططقخ محمططد محطط  الططدين عبدالحميططد، مفبعططع السططعادة  .ُ
 م.ُّٔٗ -مطُِّٖبمصر، 

 م.ُٓٔٗ -مطُّٖٓ ساس البالغعخ البمتهري، دار صادر، بيروا،  .ِ

 ا(. -دعرا   ال ين سورة من القرآن الكريمخ ابن تالويه، مفبعع مشير بيداد، )د .ّ

 م.ُٗٗٗ -مطَُِْاالكاراحخ السيوف ، مكابع الصىا بالقامرة،  .ْ
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ََْ 

قافيططططع االكاوطططا  فطططط  هطططرح اد  الكاططططا خ ابطططن السططططيد البفميوسططط ، دار الهطططط ون ال  .ٓ
 م.َُٗٗالعامع، بيداد، 

االشصططام فطط  مسططانل التططالم بططين الشحططويين البصططريين والكططوفيينخ ابططن االشبططاري،  .ٔ
 م.ُِٖٗدار ال يل، 

االيواح ف  عمل الشحوخ الب ا  ، احقيطقخ د. مطابن المبطارك، دار الشقطان بيطروا  .ٕ
 )د. ا(.

قيطططقخ محمطططد بصطططانر  وي الامييطططب فططط  لفطططانم الكاطططا  العبيطططبخ الىيطططروب آبطططادي، اح .ٖ
 م.ُٓٔٗ -مطُّٕٓعم  الش ار، القامرة، 

اسهيل هرح ابن عقيل أللىيع ابن مالك ف  الصرمخ د. حسطش  عبطدال ميل يوسطم،  .ٗ
 م.ََِْ -مطُِْٓم سسع المتاار القامرة، 

 ا(. –اىسير الابيانخ الفوس ، احقيقخ احمد حبي  كصير، الش م االهرم، )د  .َُ

و طالل الطدين السطيوف ، دار اافطاق العربيطع، اىسير ال اللينخ  الل الدين المحمط   .ُُ
 م.ََِْ

 م.ََِْ -مطُِْٓاىسير القرآن العظيمخ ابن ك ير، مكابع الصىا،  .ُِ

 مط.ُِٗٗتباشع االد  ول  لبا  لسان العر خ البيدادي، مفبعع بوالق بمصر،  .ُّ

 م.َُٗٗالتصان خ ابن  ش ، احقيقخ محمد عم  الش ار، بيداد،  .ُْ

 م.ُِٕٗمحمد محمد حسين، يروا ديوان االعهىخ احقيقخ د.  .ُٓ

 ديوان الراع خ هعر الراع  الشميري، )د. ا(. .ُٔ

 -مططططُّٖٓديطططوان عطططدي بطططن بيطططد العبطططاديخ احقيطططقخ محمطططد  بطططار المعيطططد، بيطططداد،  .ُٕ
 م.ُٓٔٗ

 م.َُٔٗ -مطَُّٖديوان الىربدق، دار صادر بيروا،  .ُٖ
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، ديطططططوان ليمطططططى األتيميطططططعخ احقيطططططقخ تميطططططل ابطططططراميم العفيطططططع و ميطططططل العفيطططططع، بيطططططداد .ُٗ
 م.ُٕٔٗ -مطُّٖٔ

 -مططططَُِْرسطططم المصطططحم دراسطططع ليويطططع ااريتيطططعخ غطططاشم كطططدوري الحمطططد، بيطططروا،  .َِ
 م.ُِٖٗ

 م.ََِِ -مطُّّْرياض الصالحينخ الشووي، دار العموم االردن،  .ُِ

 م.ُٖٔٗ -مط ُّٕٖسشن الارم ي، مفابس الى ر الحدي ع، حم ،  .ِِ

 م.ُِٕٗ -مطُّْٓه ى العرم ف  فن الصرمخ احمد الحمالوي، القامرة،  .ِّ

-هرح ه ور ال م  ف  معرفع كطالم العطر خ ابطن مهطام االشصطاري، دار الىكطر، )د .ِْ
 ا(.

 م.ُْٔٗ -مطُّْٖهرح ابن عقيل عمى الىيع ابمن مالكخ يروا،  .ِٓ

 م.ُِٕٗهرح المعمقاا السبسخ البوبش ، القامرة،  .ِٔ

 م.ُٗٔٗهرح المعمقاا العهرخ فوبي عفوي، بيروا،  .ِٕ

 م.ُٕٗٗيين ببيروا، الصحاحخ ال ومري، دار العمم لممال .ِٖ

 ا(.-صحيح البتاريخ المكابع الاوفيقيع بمصر، )د .ِٗ

 م.ُٕٗٗ -مطَُْٕصحيح مسممخ هرح الشووي، بيروا،  .َّ

 م.ُٖٔٗالعينخ التميل بن احمد الىراميدي، دار الحريع لمفباعع والشهر،  .ُّ

 م.ُّٕٗ -مطُّّٗالىروق الميويعخ ابو مالل العسكري، دار االفاق بيروا،  .ِّ

 ا(. -سرار العربيعخ ال عالب ، المكابع الاوفيقيع، )دفقه الميع و  .ّّ

 م.ََِِ -مطُِّْالكهامخ البمتهري، دار المعرفع بيروا،  .ّْ

 م.ََِّ -مط ُِِْلسان العر خ ابن مشظور، دار الحدي  بالقامرة،  .ّٓ

 م.ُِٔٗ -مطُُّٖم اب القرآنخ ابو عبيدة، مفبعع السعادة بمصر،  .ّٔ
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 -مطططططُّٔٗ، دار المعططططارم بمصططططر، م ططططالس  عمطططط خ احقيططططقخ عبدالسططططالم مططططارون .ّٕ
 م.ُْٖٗ

 ا(. -المبمر ف  عموم الميع و شواعهاخ السيوف ، دار ال يل بيروا، )د .ّٖ

عرابطططهخ الب طططاج، احقيطططقخ عبطططدال ميل هطططمب ، دار الحطططدي  القطططامرة،  .ّٗ معطططاش  القطططرآن واا
 م.ََِْ -مطُِْْ

 -مططططُّٖٗمع ططم مقططاييس الميططعخ ابطططن فططارس، احقيططقخ عبدالسطططالم مططارون، مصططر  .َْ
 م.ُٗٔٗ

 -مططططُُِْميشططط  المبيططط  عطططن كاططط  األعاريططط خ ابطططن مهطططام االشصطططاري، بيطططروا،  .ُْ
 م.ََُِ

 -المىططرداا فطط  غريطط  القططرآنخ الراغططط  االصططىهاش ، المكابططع الاوفيقيططع بمصطططر، )د .ِْ
 ا(.

 م.ُّْٗ -مطُِّٔمشامل العرفان ف  عموم القرآنخ البركاش ، بيروا،  .ّْ

 م.ُٕٔٗ -مطُّٕٖالشوادر ف  الميعخ ابو بيد االشصاري، بيروا،  .ْْ

 

 هىامش البحث 
 
 .ُِٓ(  المىردااخ لمراغ خ ُ)
 .ُِٖ/ ْ  المسانخ البن مشظورخ ّٕٕ/ ٕ( يشظرخ العينخ لمىراميديخ ِ)
 .َِٖ( األساسخ لمبمتهريخ ّ)
 .ّٖٕ/ ٕ  يشظرخ العينخ َُٓ( الديوانخ ْ)
 .ِْٖ/ ِ( الصحاحخ لم ومريخ ٓ)
 .َِٖ( االساسخ ٔ)
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 .ُُٗ/ ْ( صحيح البتاريخ ٕ)
 .ِِٔ/ ٗ( سشن الارم يخ ٖ)
 .ِّٓ/ ٓ( الابيانخ ٗ)
 ُٗ( الىروق الميويعخ َُ)
 .َّ( المىردااخ ُُ)
 .ٔ/ ِ  بصانر  وي الامييبخ لمىيروبآباديخ ّْ/ ُ( يشظرخ المسانخ ُِ)
 .ّّٖ( يشظرخ رسم المصحمخ غاشم كدوري الحمدخ ُّ)
 .ُِٔ/ ُ  يشظرخ مشامل العرفانخ لمبركاش خ َُِ(  د  الكاا خ البن كايبعخ ُْ)
 .ِِ -ُِشظرخ ه ى العرمخ لمحمالويخ ( يُٓ)
 .ُٓٗ/ ِ( بصانر  وي الامييبخ ُٔ)
 .ِٗ/ ُ( الكهامخ لمبمتهريخ ُٕ)
 .ِْٖ/ ِ  التصان خ البن  ش خ ّٕ( الشوادرخ ُٖ)
 .َّٗ/ ُ( هرح ابن عقيلخ ُٗ)
 .َُّ/ ُ( شىسهخ َِ)
 .ٓٗ/ ُ( ميش  المبي خ البن مهامخ ُِ)
 .َْٔشوويخ   رياض الصالحينخ لمَُ/ ُ( صحيح مسممخ ِِ)
 .ُّّ، ْٓ( يشظرخ اىسير ال اللينخ ِّ)
 .ُْْ( دعرا   ال ين سورةخ البن تالويهخ ِْ)
 .ٔٗ/ ُ  ميش  المبي خ َُّ/ ِ( االكاوا خ لمبفميوس خ ِٓ)
 .ُّٖ/ ِ  وتباشع األد خ لمبيداديخ ُِِ( الديوانخ ِٔ)
 .ٖٗ/ ُ( ميش  المبي خ ِٕ)
 .ُٓٗ/ ِ( بصانر  وي الامييبخ ِٖ)
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 .ُٖٔلكهامخ ( يشظرخ اِٗ)
 .َِٓ( فقه الميع و سرار العربيعخ لم عالب خ َّ)
 .َُٔ/ ُ( اإلشصامخ ابن االشباريخ ُّ)
 .ّْٓ/ ْ  والمسانخ ُُِ/ ُ( يشظرخ ميش  المبي خ ِّ)
 .ِٕٓ( يشظرخ فقه الميع و سرار العربيعخ ّّ)
 .َُٔ/ ْ( بصانر  وي الامييبخ ّْ)
 .َُٔ/ ْ( يشظرخ بصانر  وي الامييبخ ّٓ)
 .ُْٓ/ ُ  المبي خ ( ميشّٔ)
عرابهخ لمب اجخ ّٕ)  .ِْٓ/ْ( معاش  القرآن واا
 .ُْٓ/ُ( ميش  المبي خ ّٖ)
 .ُّٗ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ّٗ)
عرابهخ َْ)  .َِّ/ُ  يشظرخ اإلشصامخ ََّ/ْ( معاش  القرآن واا
 .ُٕٓ/ُ( ميش  المبي خ ُْ)
 .ُُْ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ِْ)
 .َِْ -َِّ/ُ( ميش  المبي خ ّْ)
عرابهخ ( مْْ)  .َُّ/ّ  تباشع األد خ ٔٗ/ّعاش  القرآن واا
 .ِٖٓ/ِ( التصان خ ْٓ)
 .ِٕ  االكاراحخ لمسيوف خ َِٗ/ُ( اإلشصامخ ْٔ)
 .َِّ/ُ( ميش  المبي خ ْٕ)
 .ّٗٓ( اىسير ال اللينخ ْٖ)
 .َِّ/ُ( ميش  المبي خ ْٗ)
 .ْٕٓ/ْ( بصانر  وي الامييبخ َٓ)
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 .ْْٗ(  د  الكاا خ ُٓ)
يل هرح ابن عقيل أللىيطع ابطن مالطك فط  الصطرمخ لحسطش  عبطدال ميلخ ، واسهَُٖ( الديوانخ ِٓ)

   والتميصعخ كسا  معمم، وال لايرخ لون ال م ، والشويرخ ال م .ِٗٓ
  والرسطططحا  القميمططع لحطططم األليطططع والىتطط ين، والكطططروا خ الدكيقطططع َِٔ( اسططهيل هطططرح ابططن عقيطططلخ ّٓ)

 الساكين وال راعين.
 .ٖ/ٓ  بصانر  وي الامييبخ ُْٔ( يشظرخ دعرا   ال ين سورةخ ْٓ)
 .ٕٓٓ/ٖ  المسانخ َِٔ( يشظرخ فقه الميع و سرار العربيعخ ٓٓ)
 .ِٖٗ/ٓ( بصانر  وي الامييبخ ٔٓ)
 .ِٗٗ -ِٖٗ/ٓ( بصانر  وي الامييبخ ٕٓ)
 .ُٕٕ( يشظرخ دعرا   ال ين سورةخ ٖٓ)
 .ِِ/ٔ( المقاييسخ البن فارسخ ٗٓ)
ل ي يسأل العفا ، والسوامخ كطل مطا رعطى مطن   الم ادي مو آُِ/ٓ( بصانر  وي الامييبخ َٔ)

 الماهيع ف  الىمواا.
 .ِْٕ/ ْ( معاش  القرآن واعرابهخ ُٔ)
 .ْٕٓ/ ِ، يشظرخ االشصامخ ِْ( هرح المعمقاا السبسخ لمبوبش خ ِٔ)
 .َُِ( يشظرخ اد  الكاا خ ّٔ)
 .ّّٕ/ ٓ( يشظرخ بصانر  وي الامييبخ ْٔ)
 .ِّٖ -ِّٕ( يشظرخ اسهيل هرح ابن عقيلخ ٓٔ)
 .َّٖ/ِ( يشظرخ االكاوا خ ٔٔ)
 .َٔ/ّ  التصان خ ِْٔ( م الس  عم خ ٕٔ)
  وف  االشصامخ و دشا بدل ر يا، وم ا البيطا مطن ِّٖ/ُ  التباشعخ ُّٕ/ ُ( االشصامخ ٖٔ)

 كصيدة البن ميادة، واسمه الرماح بن  برد يمدح الوليد بن يبيد بن عبدالممك بن مروان.
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 .ْٔ/ُ( ميش  المبي خ ٗٔ)
 .ْْ/ ُخ ميش  المبي خ ( يشظرَٕ)
   وهبا العوال خ  فرام االسشع  والبيا ف  الديوانَُٓ( الديوانخ ُٕ)

م لاااااااالم  مد ناااااااتم لخنااااااا م اااااااددى
م

م بااااااااالديمبللخاااااااااد،دم ااااااااابلم لعااااااااا، ليم
م

 

 .ُّ/ ُ( ميش  المبي خ ِٕ)
 .ِّ/ ُ( شىسهخ ّٕ)
 ُِٓ( فقه الميع واسرار البالغعخ ْٕ)
 .ٕٖ/ ِ  التباشعخ َُٖ( الديوانخ ٕٓ)
   والقىشدرخ القصير الوتم القبيح المهيع.ِٖٓ/ ِ  التصان خ ْْرا   ال ين سورةخ ( دعٕٔ)
عرابهخ ٕٕ)  .ٓ/ ٖ  يشظرخ المسانخ ُٔٗ/ ٓ( معاش  القرآن واا
 .ٕٗ( دعرا   ال ين سورةخ ٖٕ)
 .ُِٖ -ُِٕ( يشظرخ ميش  المبي خ ٕٗ)
عرابهخ َٖ)  .َُْ/ ٓ( يشظرخ معاش  القرآن واا
 .ُِٕ/ ٓبن ك يرخ ( اىسير القرآن العظيمخ اُٖ)
 .ُٕٗ( الكهامخ ِٖ)
 .ِٔٔ -ِٓٔ/ ُ( يشظرخ ميش  المبي خ ّٖ)
 .ِٖٗ( هرح ه ور ال م خ البن مهامخ ْٖ)
 .َِٕ  هرح المعمقاا العهرخ فوبي عفويخ ْٕٗ/ ِ( االشصامخ ٖٓ)
 .ِٗٔ -ِٖٔ/ُ( ميش  المبي خ ٖٔ)
 .ُِٕ/ُ( ميش  المبي خ ٕٖ)
 .ُِ( هرح المعمقاا السبسخ ٖٖ)
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 .َّٓ/ِ  االشصامخ َِٓ ين سورةخ ( دعرا   الٖٗ)
عرابهخ َٗ)  .ٖٗ/ُ( معاش  القرآن واا
 .ٕٗ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ُٗ)
 .ُِٕ -ُِٔ/ُ( ميش  المبي خ ِٗ)
  م ا البيطا مطن كصطيدة لر طل مطن محطار  يعطبي ابطن عطم لطه َُْ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ّٗ)

 عمى ولد .
 .ُْٗ/ُ( ميش  المبي خ ْٗ)
 .َِٖ/ُ  ميش  المبي خ ُِِخ ( هرح المعمقاا السبسٓٗ)
 .ُِٖ/ُ( ميش  المبي خ ٔٗ)
 .ّْٓ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ٕٗ)
، روايطططع البيطططا فططط  َّٓ/ ْ  يشظطططرخ بصطططانر  وي الامييطططبخ ُّٓ( هطططرح المعمقطططاا العهطططرخ ٖٗ)

 المعمقعخ
منااالم ااالةماااالمقااان ملاااا محأاااتملااا 

م

محدااااااتمئأااااايم،لن هااااالملاااااسم حااااادسم
م

 

 .َّٓ/ْ( بصانر  وي الامييبخ ٗٗ)
 .ِْٕ  المىردااخ ْٖشظرخ اإليواح ف  عمل الشحوخ لمب اجخ ( يََُ)
 .ُٔ/ ُ( م اب القرآنخ َُُ)
عرابهخ َُِ)  .ْٔ/ ُ( معاش  القرآن واا
عرابهخ َُّ)  .ِّٓ -ِِٓ  فقه الميع و سرار العربيعخ ّْ/ّ( يشظرخ معاش  القرآن واا
 .ْْٖ( الكهامخ َُْ)
 .ِٔٗ/ ٓ( المقاييسخ َُٓ)
 .َُّ/ ُ( اإلشصامخ َُٔ)
 .ِّٓيع و سرار العربيعخ ( فقه المَُٕ)
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 .ُّّ/ ُ( المبمرخ لمسيوف خ َُٖ)
 .ُٕٓ/ ُ( ميش  المبي خ َُٗ)
 .ِٗٓ( يشظرخ المىردااخ َُُ)
 .ٖٗ/ ٔ  المقاييسخ ُٕ/ ُ( الكاا خ ُُُ)
 .ُّّ/ُ  المبمرخ ِّٓ( فقه الميو و سرار العربيعخ ُُِ)
 .ِٗٓ( المىدرااخ ُُّ)
 .ُْٖ/ٓ( المقاييسخ ُُْ)
   وف  الديوانِٖٖ/ُح ابن عقيلخ   هر َِٗ -ِٖٗ/ِ( الديوانخ ُُٓ)

مف ناااااافم ت مد نااااااتمدناااااالدمقاااااا،اي
م

م(115)،ونااااااد  ملناااااالم اااااالن، م ااااااد سم
م

 

 .ُِٗ/ُ  هرح ابن عقيلخ َِٗ -ِٖٗ/ُ( الكاا خ ُُٔ)
 .ِِٗ/ُ( هرح ابن عقيلخ ُُٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional phrases in Arabic 
Arab Nation is famous for its insight and intelligence, it 

depends entirely upon verbal utlerances in all fields of life. Writing 

down was not known to them just in certain cases such as writing 
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down the holy Quran Writing down spread widely, especially in the 

Umayyad Era. 

Al that time, mistakes and errors also spread as a result of 

mixing up with non- speakers of Arabic what worsens the situation 

is that those errors were about to be inserted to the holy Quran. So, 

people were reading something that doesn’t belong to the real text 

of the Holy Quran, a matter which makes the linguists put some 

rules that must be reliable to avoid making any mistakes. At that 

time, there appeared what is so- called Al- Nahu in English it is 

called Grammar. This science is ascribed to the 4th Orthodox 

caliph, Ali (peace be upon him), under some requests of Abi- Al- 

Aswad- Aldouali. 

What oppeaned not only Grammar bot also some other 

sciences. Those Schools adopted making some rules dealing with 

poetry, because poetry is easier to memorize than prose. Ibin Malik, 

a linguist, organizes whet is so- called Alfea Ibn malik which 

consists of 1000 lines of verse, containing all the main rules in 

grammar. Some other linguists worked also in some other filds 

dealing with the real explanation of the Holy Qoran. They even deal 

with the system of speech sound such as classifying Arabic letters in 

to two main groups; the 1st one is call ed Al-Qammaria, uhich 

includes 14 letters where as the 2nd one is called Al- Mahmousa or 

the Voiceless letters in Arabic which includes “14” letters also. Ibin 

Malik puts all these rules in lines of verse to make it easier. 

The nature of the subject requires to be organized in three 

main chapters preceded by an introduetion. The intro duition tackles 

the linguistic meaning for those additional phrases in Arabic and in 

the Holy Quran in particular. This procedure facilitates the nature of 

this research and it is regarded as an introductory ehapter. The 1st 

chapter deals with Quran in particular. This procedure facilitates the 
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nature of this research and it is regarded as an introductory ehapter. 

The 1st chapter deals with some letters in Arabic os additional 

which are used as something additional in the language. The 3rd 

chapter goes far to include some letters and how we use them as 

addifional phrases in Arabic. 

This reseach ends with some results and findings that are 

regarded as an outcome for this research. 

I hope I did the least job for our glorions languwge this 

research, I hope coneributes in enriching the readers of Arabic with 

information and gives them what is important. Even in certain cases 

it summarizes some other books to the readers. 

Finally, I beseech Almight God to accept it sincerely it 

sincerely to Him. He is Qur Lord and Our God. 


