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  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقّدمة

الحمددد ن محمدددن ت منددوعستغ تمنددووب ن تموددون إلسددغ م تمعددوذ فددان  دد   دد تر  مبنددتا  إن  
إلدغ إال ان  ن الت  دهد   ملغ ت د  يضدلل فدال يداد  لدغ تسسئات  عمالتا م    يهدن ان فال  ضل  

 تحدن ال   يك لدغ ت  دهد  ن  حمدداب عهددرن ترسدولرغ م فعُدغ انر ععدالي علدي حدس  فود ل   د  ال سدل
ت  غتي فغ  متجمع فغ فعد الب قة م  فغ    العميتفص   مفهدى فغ    الضاللة متامقطاع     النهل

صداللب تعندلسماب دايمدس  إلدم يدو   مفعد العسلة م فصلوات ان تسال غ علسغ  ا ععاقب اللسل تالتهدار
 .الدي  علسغ تعلي صحهغ تالوافعس  األف ار األطهار

 تفعد ...
تيددلا   دد   قدد ن   وهعددة عذ ددل فولقددم األ دد ل عدد  األتي إلددي التهددم فقدد ا ل القدد ان سددتة  

ت دد  جددا  فعدددي   دد  القدد ا   -رضددوان ان ععددالي علددسه   جمعددس -الصددحافة تالوددافعون تعددافعوي  
يددد( عدد  عدددد  دد  الصددحافة تالوددافعس  إذ 303تالمحدددنس  تقددد رتى يددلا ااقدد ار افدد   جايددد ) 

لمديتة ت كة تالكوفة تالهص ل تالشا  يم الق ا ل الودم علقويدا قاي:)) الق ا ل الوم علسها التاس فا
ع   تلسه  علقساب تقا  فها فم كدل  صد   د  يدلن األ صدار رجدل  مد    دل عد  الودافعس  اجومعد  
الخاصددة تالعا ددة علددي ق ا عددغ تسددلكوا فسهددا ط يقددغ تعمنددكوا فمليهددغ علددي  ددا رت  عدد  عمدد  فدد  

يدد( ت حمدد فد  43يدد( تعد تل فد  الرفسد )02ناف  ) يد( تزيد ف 03) -رضم ان عتغ-الخطان 
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يد( ترت  022يد( تعا   الشعهم  ق ئ الكوفة )020يد( تعم  ف  عهد العرير )032المتكدر )
 .(0)فم ذلك  حاديث كُس ل ((

تقد تقع  الف فس   درسوم الهصد ل تالكوفدة فدم االسوشدهاد  ت االحوجداق فدالق ا ات 
م تجدا ت  خالبدةب للقسداس علدي  صدوي اللودة  ت  قدل عد  التهدمإذا عدواع ت ال تايدة الصدادقة الت

التحوم تيو  ا يع ف عتد التحال فوعارض النماع تالقسداسم لدلا كدان  د  الواجدب علستدا  ن مهدس  
 عتددي النددماع تالقسدداسم ت وقدد  التحددال الددلي  ردتا عددددا  دد  القدد ا ات الق آمسددة الموددواع ل التقددل 

 شي    لوة الع ن.فحجة  مها  الب  األقسس  ت األف
تمحاتي  ن مهس   يضاب تجغ الق ا ات فم طايبة    آ  الق ان الك ي   ما   ولب  فسها 

 الق ا ل  ع  قسنة اللوة.
لتصل فالمحصلة التهايسة إلي الو جسح  ت عبتسد قوي    قاي فأن  يل الكوفة ال يتظ تن 

ل المومنكس  فالقساس تال سسما إلي القساس  ع تجود الشايد تإن كان  اذابم فخالف  يل الهص  
  ع ضع  الشايد  ت مدرعغ.

  تالبد عع ي  النماع تالقساس تالوعارض فستهما
 د النماع:0

لودة: ))الندس  تالمدس  تالعدس   صدل تاحدد تيددو إيتداس الشدم  فداألذنم ت د  التداس تكددل 
 .(0) َسملْع ر الشم  سمعاب(( ذ   ذنم مقوي:

 اصطالحاب:
ع فقولغ:)) الكال  الع فم المتقوي التقل الصحسح الخارق عد  ع ف اف  األمهار  النما 

 .(3) حدِّ القلة إلي حدِّ الكُ ل((
تجا  فم ااقو اح :)) ت عتم  ا نه  فم كال     يونق فبصاحوغ فشمل كال  ان ععالي 

 م تكال  الع ن قهل الهعُة تفعدن إلي  ن فندت األلنتة فكُ لتيو الق آن الك ي م تكال  مهسغ 
 .(3)الموفدي  مظماب تمُ اب ع   نل  تكاف م فهلن نالنة  مواع الفد فم كل  تها    الُهوت((
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تلعلدغ  راد فقولدغ فكدال  ان ععدالي د القد ان الكد ي  د  راد المتقدوي إلستدا فدالوواع  ال فخهد  
.. اآلحادم تقاي ))ال الف  ن كل  ا يو  د  القد آن يجدب  ن يكدون  ودواع اب فدم  صدلغ ت جرايدغ.

يددلا يددو النددماع فشددم   دد   (2) فمددا مقددل  حدداداب تلدد  يوددواع  يقطددع فأمددغ لددسس  دد  القدد آن قطعدداب((
 اايجاز.

 القساس:
: لوةب: قاي اف  فارس:)) تالقاف تالنس   عظ  فافغ عوهع الشم  ... قاي علماؤما:  الَقسُّ

 .(6) عوهعر الشم  تطلهغر((
تقُسندغر إذا قداس الشدم تجا  فم اللنان:)) القسداس  د  قدوله :   يقسندغ قسنداب تاقوساسدغ ر

 .(7) قدرن علي  ُالغ((
قاي اف  االمهار :)) اعل   ُن القساس فم تضع اللنان فمعتي الوقددي م تيدو  اصطالحاب:

 قدرعدغ ت تدغ المقسداس    المقددارم تقدسس ر دح: قاَين ر الشم  فالشم   رقاينةب  قساساب:  صدر:
عهدارل عد  عقددي  البد ع فحكد  األصدلم تقسدل:) يدو حمدل    قدر ر حم تيدو فدم عد ف العلمدا  

تقسل:)يو إلحاق الب ع فاألصدل فجدا ع(  ف ع علي  صل فعلةم تإج ا  حك  األصل علي الب عم
 . (8) تقسل:)يو اعوهار الشم  فالشم  فجا ع ( ((

تسدددهق افددد  جتدددم افددد  االمهدددار  فدددم يدددلا الهدددان فقدددد  فددد د لدددغ فافددداب تاسدددعاب فدددم كوافددددغ 
م يقددوي:)) تيددو د    القسدداس د  ددع ذلددك عحدد   رجددل األحدددا   مدد  ععلددق فهددلن )الخصدداي (

الصتعة فضالب ع  صدتر األ ساخم تيو  كُ      ن  حصسغ فم يلا الموضع لكم لكدم:  مههدك 
علدي كُسدد   د  ذلددك لوكُدد  الوعجردب  مدد  ععجدَب  دد   ت ينددوهعد األ دل فددغم تذلدك  مددك ال عجددد 

 .(4) عتي  تغ فم عدل   واضع ...(( خوص اب    الع فسة إال تيلا الم
تقد فص ل القوي فم القساس تعطور األ دل فدغ ت  هدار طهقدات التحدويس   د  األتلدي إلدي 
الُامسة فالُالُة فم األ ل فالقساس تالندماع الددكوور عهدد الجهدار علدوان التايلدغ فدم كوافدغ الشدوايد 

 .(02)تاالسوشهاد فم التحو
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 ععارض النماع تالقساس: 
 ض النماع تالقساس عتد التحويس :  د ععار 

القساس تكما يدو  علدو  قداي  علدي الندماع فهدو الط يدق الصدحسح لبهد   صداي  اللودة 
تالووصل إلي كش   س اريا تقدد فصدل عهدد الجهدار التايلدة القدوي فدم يدلا الهدانم فهعدد  ن مقدل 

هدددان فقولدددغ: عددداد لدددسلخ   را   يدددل الهصددد ل فدددم يدددلا ال (00) را  العلمدددا  فدددم القسددداس تالندددماع
م (00)))فالنماع ض تر  جدابم إذ الفد للقساس     نوتد لإلجمداع كمدا   دار الندسوطم إلدي يدلا

كاموا يقد ون النماع علي القساس ت ال يصس تن إلسدغ إال إذا -فصبة عا ة  -تلهلا فإن الهص يس 
يذيدددن   عددوزعه  الحاجددة الشددديدلم ترفمددا عوقبددوا عدد  العمددل فالقسدداس فددم فعدد  المنددايل إذا لدد 

تيدددو ن علدددسه  ذلدددك كُددد ل جمهدددور العددد ن البصدددحا  فالهصددد ل تق فهدددا  ددد  عدددا   الهاديدددة   دددايدم
 .(03)لتجد((

تيعرز يدلا الد    فقدوي افد  جتدم: ))ت دا  علد   مدك إذا اُدا  القسداس إلدي  دم   دام ند  
فدددع  ددا كتدد  علسددغ إلددي  ددا يدد   سددمع  العدد ن قددد مطقدد  فسددغ فشددم  آ دد  علددي قسدداس غسدد نم

 .(03)علسغ.((
تسهق اف  جتم حديُغ يلا فقولغ: ))ت ن  دَل الشدم  فدم االسدوعماي تقدو  فدم القسداس  

 .(02) كان اسوعماي  ا كُ  اسوعمالغ  تليم تإن ل  يتوغ قساسغ إلي  ا اموهي إلسغ اسوعمالغ((
تيخل     يلا ))إلي  ن الهص يس  كداموا يولدون الندماع  يمسدة  كُد   د  القسداسم ت ن 

 .(06) فشم    لتا فغ تع كوا القساس الن النماع يهطل القساس(( االسوعماي إذا ترد
تيدددلا قدددامون عدددا  سدددار علسدددغ  غلدددب الهصددد يس  تالودددر  فدددغ المودددأ  تن  مددد  سدددار علدددي 

  ليهه .
 يلا  وق  الهص يس     الوعارض فشم     اايجاز.

  ليب الكوفسس     الوعارض: 
لتا فالقسدداس فصدورل تاسددعةم فقددد  داع عدد  الكدوفسس  ايومددا ه  فالندماع الكُسدد  كمددا   د

م تلد  يهدالوا (07)))قاس الكوفسون علي كل  ا تصل إلسه  ع  العد ن  مدا صدح  رتايودغ عتددي  
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فالتددادر  ت الشدداذ ت إذا  ددا ع فتددا  ن  يددل الكوفددة قددد  ددالبوا  يددل الهصدد ل فددم طايبددة  دد   سددس 
علددي يددلا األسدداس فددم  تايهدداي االسددوتهاو تالقسدداس فددم البقددغ تالوشدد يع تالكددال م كددان  الفهدد  

التحددو تاللوددة  يضدداب... تيمكدد   ن مقددوي إن القسدداس التحددو  لدددى الكددوفسس  كددان  كُدد   ددموال ت 
 .(08)إطالقاب    القساس لدى الهص يس  ألمغ يشمل القساس علي الوالب الشايع    كال  الع ن((

تاع  ))تلقدددد كدددان الكندددايم دقسقددداب فدددم سدددماعغ فهدددو يهتدددم يدددلا الندددماع علدددي اسدددوق ا   
.ت دع يدلن الدقدة فدم االسدوق ا  مجدد  ن داي عدغ قدد اعندع  حودي حكد  علدي صدس   (04) تدقسدق((

قداي {.2: القددر} چ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ فعستها فأمها  اع  تل  ععد عنوعملم فبم قولغ ععالي: 
الكنايم: ))   كن  الال  فإمغ    طلع َيطللدعم ت دات )َيْطللدع( قداي تقدد  دات  د  لودات العد ن  

 .(02) (كُس (
 .(00)تمقل الب ا  فم  عامسغ كُس اب  ما يوافق يلا ال    ع  الكنايم

تيدد ى عدددد  دد  الهدداحُس   ن الكددوفسس  عوسددعوا فددم القسدداس لدرجددة  مهدد  يعومدددتن علسددغ 
 حساماب دتن النماعم تكاموا يأ لتن  حساماب فالقساس التظ   حس  ال يجدتن  ايدابم تاعومدتا فدم  

ا ولبوا فسها  ع الهص يس  علدي االسوشدهاد فكُسد   د  الشدوايد  عومددي  كُس     المنايل الوم 
إال  مهد  كداموا فدم فعضدها يعومددتن علدي القسداس  (00)علي النماع تحدن  ت النماع تالقساس  عداب 

فقطم تلعل قلة األع ان الوافدي  إلي الكوفة لهعديا ع  الهواد  الع فسة فم جري ل الع نم  حد 
لرايدد محددو الووسدع فدم القسدداس ت  دلي  القسداس التظدد   تالسدغ ذيدب فعدد  األسدهان المددفاعه  ا

 . (03)الهاحُددس  
يوضح لتا  مدا عقدد   ن الكدوفسس  يأ دلتن فالندماع تان كدان  داذاب  ت مدادراب فدل تإن لد  
عصح ال تاية فسغم فه  ال يقد ون علسغ  سئا  ا تجدتا إلي ذلدك سدهسالم   دا الهصد يون فهد  كُسد اب 

 يوشهُون فالقساس تان كان المنموع حنتاب صحسحا إال  مغ ل  ينمع ع  ع فم فصسح . ا كاموا 
تالق ا ل ستة يأ ليا األ   ع  األتي قاي  فو حاع  النجنوامم: ))حدنتا يعقونمقاي 
حددنتا  فدو ممسلدة يحسددي فد  تضداح قدداي: حددنتا إسدماعسل فدد  عسداع عد  صددبوان فد  عمد ت تغسدد ن 

 .(03) ون  ن ق ا ل الق آن ستة يأ ليا األ      األتي((قالوا: سمعتا  شايختا يقول
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تيدد ى الدددكوور  حمددد اللهددد   ن عدددداب  دد  محددال الهصدد ل ردتا فعدد  قدد ا ات الكددوفسس  
لوشددي  فم  ا  ال  القساس فخالف محال الكوفة فأمه  كداموا يقعددتن التحدو علدي  دا عتددي  

 .(02)   ق ا ات 
سخ  درسدة الكوفدة ت ق يهدا يجدد  ن الندماع فدم تالمووهع لهع   ا ترد ع  الكنايم  

الق ا ات   و  ه  لقهولها فخالف  ا ذك مان    عمنك فم القساس فم  جاي التحوم فقد صح 
ع  الكنايم قولغ: ))جلن  فاركاب فس  يد  حمرلم ن  افود ت فق  ت سدورل يوسد  فلمدا فلود  

  لغ إمغ يدرْهمر تال يدرْهمر  يضاب فالهمرل فقل {03: يوس } چ ۈئ  چقاي لم حمرل ( 06) )الليب(
 .(07) فل  يقل  سئاب((

 ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ تمقل الب ا   ه اب يحنهغ لشسخغ الكنايم عتد قولغ ععدالي 

تقداي لدم فعد  المشددسخة د  لتدغ الكنددايم د  مدغ فلوددغ  ن )): { يقدوي20: الر د ف} چ گ ک ک
حبظ  األن  فسغ لق  ت فغ تيو جسدد فدم  لو: فع  الق ا  ق   )  ا  ما  س (.تقاي لم يلا الشسخ

 .(08) المعتي((
تيتقدددل لتدددا الددددامم فدددم  تظو ودددغ  دددتهث علمدددا  الهصددد ل  ومدددُالب فمدددا جدددا  عددد   فدددم حددداع  
النجنوامم تيو المع تف فوشددن علي المتهث الكوفمم تععصهغ للمليب الهص    د  عمندك 

 : (04)فالمنموع إن تافقغ األدا 
 : (32)قاي الدامم

 تيو  فو حاع  التدددحو    سهٌل الهدددص     ن ًّ عالن
 تل  يقسددددد ذا  فاآلنار فصت َ  الح تَف تالددمقارل 
    غس  إسهان  تال عطويلل  لكت غ فال  فددددم الوعلسل 
 ألجلل  ح ف   دد  الق آت تطعتغ فسغ علددم الريات

  عصسةب عتدددد الغل التاسل  ق  عها عضع ر فدم القساسل 
 ق ا فها األسالف تالددتهم    نط ٌ   ددد ت    إذ كل ها

 فسما  عي فددددغ  داٌ  ت ن  فال ط يَق لقساس  تمددظ 
 يلا فشم     اايجاز فع  اآلرا  فم ععارض النماع تالقساس فم الق ا ات.
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 تسسكون القن  القاد     الهحث عطهسقاب لهلن اآلرا  علي فع  آ  الق آن الك ي . 
 

 سةالدراسة الوطهسق
تمصددددب  قدددد   حمددددرل )تاألرحددددا (  بضددددابم{.0: التنددددا } چ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ ددددد قدددداي ععددددالي: 0

 الهاقون. 
عع ضدد  يددلن القدد ا ل لتقددد محددو   دد  قهددل محددال الهصدد ل لمخالبوهددا قاعدددعه  الوددم ال 

. دع قهولهدا ألمهدا (30)عجسر العط  علي الضمس  المج تر إال فإعدادل الجدار إال فدم ضد ترل الشدع 
 (30)د ال عجوز  خالبوها قاي سسهويغ )) ال إن الق ا ل ال عخال  ألن  الق ا ل ستة(( صحسحة النت

م تإن   ددار لضددع  القدد ا ل  ت ردا عهددا فإمددغ ال (33)تلدد  يدد د عدد  سددسهويغ ععلسددق علددي يددلن القدد ا ل
 .(33)يلك  القارئ

قاي الب ا : ))حدنتم   يك ف  عهد ان ع  األعمد  عد  إفد ايس   مدغ  بد  األرحدا م 
اي يو كقوله : فان تالد ح م  ت فسدغ قدهح ألن العد ن ال عد د  خبوضداب علدي  خبدوض تقدد كتدم ق

 عتغم تقد قاي الشاع  فم جوازن: 
 مرعل قر فم  ُلل النوار  سسوفتا  ت ا فستها تالكعبل غوٌو مبام ر .

 . (32) تإمما يجوز يلا فم الشع  لضسقغ((
ن القد ا ل إذ قداي: ))ال عحدل القد ا ل تذيب المه د إلي  كُ     ذلك فدم ردن علدي يدل

 ٿ ٿ ٿچ  ت {.00: إف ايس } چ ۓے ے ھچ .فل يقوي: لو صلس   ل  إ ا  يق   (36) فها((

 .(37) ((د    فج  األرحا  د أل لت معلم ت ضس   ت لقطع  صالعم چ ٹٹ ٹ ٹ
 .(38)تتافق الرجاق المه د فم يلا ال    

إ ددا : فالتصددب علددي تجهددس  مت الددُال تاألرحددا  فالح كددا: تقدد ئ)): تقدداي الر خشدد  
 م د رتر فريدد تعمد ت:  ت  ن يعط  علدي  حدل الجدار تالمجد تر كقولدك معلي  عقوا ان تاألرحا 

تالجد   علدي عطد  الظداي  علدي المضدم  تلدسس  معنألون فغ تاألرحدا : تيتص ن ق ا ل اف   نعود
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: حددد فكأمهددا فددم قولددكفنددديد ألن الضددمس  الموصددل  وصددل كاسددمغ تالجددار تالمجدد تر كشددم  تا
تيددلا غال ددغ تزيدددم  ددديد  االعصدداي فلمددا   ددود االعصدداي لوكدد رن   ددهغ العطدد   م دد رت فددغ تزيددد

تيلا غال غ تزيد ...  م  رتر فغ تفريد: علي فع  الكلمة فل  يجر تتجب عك ي  العا ل كقولك
ألرحدا ر  مدا تا: كدللك علدي  عتدي  متاألرحدا : علدي  مدغ  هودد   هد ن  حدلتف كأمدغ قسدل (34)تال فع
 . (32)  ت األرحا   ما يونا ي فغ...(( ميوقي

تقد   إفد ايس  التخعدم تاألعمد  )):  را  العلمدا  فدم يدلا الهدان إذ قداي: تمقل الق طهدم
( فددالخب  تقددد عكلدد  التحويددون فددم ذلددك فأ ددا الهصدد يون فقدداي رؤسدداؤي : تحمددرل يددو : )األرحددا ل

يددو قهددسح لدد  يريدددتا علددي يددلا تلدد  يددلك تا علددة لحدد  ال يحددل القدد ا ل فددغ ت  ددا الكوفسددون فقددالوا 
 . (30) قهحغ((

مقلغ لتا افد   الويدغ  د   را  فدم يدلن  تمجد الكال  البسصل تاألق ن إلي القهوي فم  ا
فدأ   الخداف   معنألون فغ تفاألرحا : األرحا ( فالج   راد: )ق   حمرل تحدن)): ن  قاي مالق ا ل

ل كسدد  عجددد  قدداي:  سدد  عافددا  انم ي يددد فخسدد . تقدد   : امددغ كددان إذا سددئ(30)علددي قددوي العجدداق  
 :  الهاقون فالتصب: اعقوا ان تاعقوا األرحا   ن عقطعويا قالوا تيهطل الخب     جهات 

 حددديا: إن  لدداي  المخبددوض ال يعطدد  علددي  كتسددغم تال يقدداي:  دد رت فددك تزيدددم آلن 
 شاع : المضاف تالمضاف إلسغ كالشم  الواحدم إال ض ترل كما قاي ال

 مرعل قر فم  ُل النوار  سسوفتا  ت ا فستها تالكرعبل غروٌو مبام ر .
 تزع  الهص يون جمسعاب:  مغ لح .

تلددسس لحتدداب عتدد  ألن افدد   جايددد حددنتا فإسددتاد يعريددغ -رحمدغ ان  -قداي افدد   الويددغ
( ت دع ذلدك فدإن حمدرل كدان ال يقد   إال فدأن  إلي رسوي ان  غسد   مدغ  د   (33)  مغ ق   )تاألرَحا ل

يوضدح لتدا  د   (33) جاز الخب  فم )األرحا (  جمع  دع  د  لد  يجدر  ن التصدب يدو اال وسدار((
ت ال يطع  فم إسدتاديا يلا الت   ن الق ا ل إذا  الب  القساس التحو  عضع     جهة التحو 

 .تان  عل 
اد مجد كوافاب تقد عكل  التحال    القد ا  تالمحدنس  فم يلن المنألة كُس اب حوي ال مك

 إال ت ف د لها فافاب  ت مصسهاب    الدراسة .
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 {.037: األمعا } چ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ   ٹ ٹد 0
ق   اف  عا   )تكدللك زريد ( فضد  الدرا  تكند  السدا  )قودلر( فدال فع ) تالَدَيد ( فالتصدب 

تالدليلد ( فدالخب  تق ا  الهاقون )زَي ( فبوح الرا  تالسا  )قوَل( فالتصب )  م)  كايهل ( فالخب 
تيددم قدد ا ل  وددواع ل صددحسحة )): تعدد  قدد ا ل افدد  عددا   جددا  فددم ااعحدداف (32)) دد كاؤير ( فددال فع

تقاريهدا افد  عددا    علدي القدد ا  الندهعة سددتداب ت قدد ه  يجدد ل  د  كهددار الودافعس  الددلي    دلتا عدد  
ع فدم صد يح  د  الصحافة كعُمان ف  عبان ت فم الدردا  ت عاتية تفضالة ف  عهسد تيو  ع ذلك 

 . (36) صمس  الع ن تكال غ حجة تقولغ دلسل ألمغ كان قهل  ن يوجد اللح ((
تكدللك زريُد ( فضد  الدرا  )قَدْودلر( )): ))... إال  يل الشدا  فدإمه  قد  تا: قاي اف   الويغ

قوددل  د كايلهل   تالَديردد  فب قددوا فددس  : فدال فع ) تالَديدد ( فالتصددب ) دد كايله ( فدالخب  علددي عقدددي 
 : كما قاي الشاع ممضاف تالمضاف إلسغال

 زق  الَقلروص  فم َ َرادن      َفر ْججورها  رَومكتاب 
 .(37) زُق  فم  رادن القلوص((:  راد

 تل  يعل ق علي يلن الق ا ل .
ت رجع الر خش   ق ا ل اف  عا   إلدي رسد  المصدح  فقداي: ))ت  دا قد ا ل افد  عدا  : 

تمصدب األتالد تجد  الشد كا  علدي إضدافة القودل إلدي الشد كا  ف فع القول  قول  تالدي    كايه م
تالبصل فستهما فوس  الظ ف فشم  لو كان فم  كان الض ترات تيو الشع  لكان سدمجاب  د دتداب  
كمددا سدددمث ترد زق القلدددوص  فددم  دددرادنم فكسددد  فدددغ فددم الكدددال  المتُدددور فكسدد  فدددغ فدددم القددد آن 

ك  ن ر ى فدم فعدد  المصداح   دد كايه  المعجدر فحند  مظمددغ تجرالودغذ تالددل  حملدغ علدي ذلدد
 كووفداب فالسدا  تلدو قد   فجد  األتالد تالشدد كا  ألن األتالد  د كاؤي  فدم   دواله م لوجدد فدم ذلددك 

. تقدد رد  فدو حسدان علدي الر خشد   تاصدباب إيدان فالضدع  فدم (38)  تدتحة ع  يدلا االرعكدان((
لعجمدم ضدعس  فدم التحدو يد د ت عجدب التحو إذ قاي فعد  ن ذك  كال  الر خشد   الموقدد : ))

علي ع فم ص يح  ح  ق ا ل  وواع ل  وجود مظس يا فم لنان الع ن فم غسد   دا فسد  ت عجدب 
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لنو  ل  يلا ال جل فالق ا  األيمة اللي  عخس عه  يلن األ دة لتقدل كودان الل دغ  د قا تغ فدام تقدد 
 (34) ((اعومد المنلمون علي مقله  لضهطه  ت ع فوه  تدياموه 

تقد سهق  فو حاع  النجنوامم الر خش   إلي ذلك دتن  ن يلك  يلا الوخ يث يقدوي 
فددم ا ددوالف  صدداح   يددل الشددا  ))ندد   ددال   صددح   يددل حمدد  الددل  فعددث فددغ عُمددان فدد  

يلن المصاح  د    فقسدة  صداح  األ صدار د فدم عندعة  حد ف... تفدم  -رضم ان عتغ-عبان 
  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ چتفددم إ ددا   يددل العدد اق  {037: معددا األ} چ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ  كثث رڭ  چ األمعددا 

كللك زُي   ر كا ر المش كس  للمش كس  : ال فع علي  عتي)): تذك  اف  ع فة الوجهس  تقاي چ ۆ
زق القلددوص  فددم : قوددل  تالديدد  تيددلا  دد  المضدداف تالمضدداف إلسددغ تلددسس   هدداراب قدداي الشدداع 

 .(22(() رادن
تق ا ل عهد ان د يعتم اف   ندعود د تكدللك )): غتذك  صاحب كوان المهامم فم  قد و

ددد ( فتصدددب الددددايم  ددد كايه  فالخب  ت يدددل العددد اق م)زري دددَ ( فضددد  الدددرا  ت)قودددلر( فدددال فع ) تالَدير
 . (20) )زَُي (فبوح الرا )قَوَل(فتصب الال  )  كاؤي ( فال فع((

ل فددددس  علددددي البصدددد (تسددددهب رد الهصدددد يس  لقدددد ا ل افدددد  عا  )قوددددَل  تالديدددد   دددد كايه  
المضاف تالمضاف إلسغ يو  مه   تعوا البصل فس  المضاف تالمضاف إلسغ فوس  المبعوي إال فم 

تإذا تقع ااجماع علي ا وتاع البصل فغ فستهما فم حاي متالق آن لسس فسغ ض ترل ض ترل الشع م
جر اال وسار سقط االحوجاق فها علي حاي االضط ار تإذ ل  يجر  ن عجعل حجة فم التظس  ل  ي

تذك  التايلة  ن الكوفسس  جوزتا البصل فس  المضاف تالمضاف  م(20) ن عرجعل حجة فم التقس 
إلسغ فوس  الظ ف تح ف الج  لض ترل الشع  )) نوشهدي  فق ا ل اف  عا   الوم رديدا الهصد يون 

.تقدددد ذكدددد  سدددسهويغ  ددددوايد علددددي يدددلا دتن  ن يصدددد ح فاآليدددة فددددم  وضددددع (23) تلحتدددوا قاريهددددا((
ت قوي: دعوى الوواع  فاطلة )): ت م  رد يلن الق ا ل الشوكامم فم عبنس ن فقاي م(23) االسوشهاد

فإجماع الق ا  المعوه ي م كما فستدا ذلدك فدم رسدالة  ندوقلةم فمد  قد   فمدا يخدال  الوجدغ التحدو  
فق ا عددغ رد  علسددغم تال يصددح االسددودالي لصددحة يددلن القدد ا ل فمددا ترد  دد  البصددل فددم الددتظ  كمددا 

 تكقوي الشاع : قد  تام 
 زق القلوص  فم  رادن ...فرججوها فمرَجة 
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 (22) ((فإن ض ترل الشع  ال يقاس علسها
تمخو  حديُتا ع  يلن الق ا ل فم يلن اآلية الك يمدة  د  الندورل المهاركدة فقدوي البد ا   

إذا ل  يندُ  (فس فع )القول چ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ : كان فعضه  يق  )كهس   درسة الكوفة )
زيتددغ لهدد  ) دد كايه (م فالسددا  فددان عكدد   ُهوددة عدد  : لددغ تي فددع )الشدد كا ( فبصددل يتويددغ كأمددغ قددايفاع

األتلس  فستهوم  ن يق ا  )زري (م تعكون الشد كا  يد  )األتالد( ألمهد   دته  فدم التندب تالمسد ا  
 عسوهدا  :فإن كاموا يق  تن )زَُيَ ( فلن   ع ف جهوها إال  ن يكوموا فسها   دلي  فلودة قدو  يقولدون

)زَيُدددَ  لكُسددد   ددد  : حم ايدددانم فهدددلا تجدددغ  ن يكومدددوا قدددالوا: علشدددايا نددد  يقولدددون فدددم عُتسدددة الحمددد ا 
تان  دئ  جعلد  )زَيُد ( إذا فوحد  فعدالب ال فلدسس ند  عخبد  (المش كس  قول  تالديد   د كايه 

 .(26) (فرججوها .....(: الش كا  فارعباع األتالد تلسس    قاي إمما  رادتا  ُل قوي الشاع 
 {.00: إف ايس } چ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہٹ ٹ چ ق د 

تيدم لودة فتدم ي فدوع مد  علدي  ((27)ق   حمرل )فمص  م( فكند  السدا  تفوحهدا الهداقون
تقاي القاس  ف   مذلك قط ن ت جازيا يو تالب ا  تإ ا  اللوة تالتحو تالق ا ل  فو عم  ف  العال 

تغسد ن  مد  ضدعبها  ت لحتهدا فإمهدا قد ا ل  عد  التحدو  يدم الصدوان تال عهد ل فقدوي الر خشد   
صددحسحة اجومعدد  فسهددا األركددان الُالنددة تقدد   فهددا  يضدداب حمددرل تجماعددة  دد  الوددافعس  تقساسددها فددم 
التحددو صددحسح تذلددك  ن السددا  األتلددي تيددم يددا  الجمددع جدد ت  جدد ى الصددحسح ألجددل ااد دداي 

 اع سداكتس  تيدلن اللودةفد ل  ساكتة علسها يا  ااضافة تح ك  فالكن  علي األصل فدم اجومد
))تالطاع  فسهدا غدالط : م تزاد فم ااعحاف(28)فاقسة  ايعة ذايعة فم  فوان التاس إلي السو  ...((

 .(24) ((قاص  تمبم التافم لنماعها ال يدي علي عد ها فم  سمعها  قد  علسغ إذ يو  ُه 
ر   تقهدددل  ن معددد ق علدددي قدددوي الر خشددد   فدددم يدددلن اآليدددة منددد د قدددوي البددد ا  لسمُدددل 

 الكوفسس  فم يلا الهان.
ألن  السدا   د  المدوكل  عندك  إذا  م(    السدا   تصدوفة( ا  مدو  فمصد  م)): قاي الب ا 

{ )تلْددَم 6: الكدداف تن} چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ  كمددا قدد ئ  م(62)تعتصددب إرادل الهددا  معحدد    ددا قهلهددا
تالسدددا   ددد   مفدددإذا  رْسدددكَ   دددا قهلهدددا رردت إلدددي البدددوح الدددل  كدددان لهدددامفتصددده  تجر  ( 60) ديددد (



 دراسة فس  الق ا  تالتحويس  -ععارض النماع تالقساس فم الق ا ات 
  .  . د.  يعقون  حمد  حمد         د. عادي صالح عالت  

00 

 

 

) ص  م( ساكتة تالسا  فعديا  د  المدوكل  سداكتة فح كد  إلدي ح كدة قدد كامد  لهدا فهدلا  طد د 
 فم الكال .

تقد  ب  السا   د  قولدغ ععدالي )فمصد  م( األعمد  تيحسدي فد  ندان جمسعدابم حددنتم 
أمغ قل تلعلها    تي  الق ا  طهقة يحسي ف: القاس  ف   ع  ع  يحسي  مغ  ب  السا م قاي الب ا 

 د  سدل   دته   د  الدوي م تلعلدغ ل )الهددا (فم ) صد  م(  افضدة للحد ف كل دغم تالسدا  للمددوكل  
لتدوا  {002: التندا } چ ڇڇ ڇ چ چ چچ  ارجة    ذلك ت ما مد ى  مهد   تيمدوا فسدغ قولدغ 

 ((فم  وضع مصب تقد  مجر  البعل قهلها فنقوو السا   تغ تالها متان  عل   ن الجر  فم الها 
(60).  

م ( فكن  السا  تقد ا  )): قاي اف   الويغ فم إع افغ لهلن اآلية ق   حمرل تحدن )فمص  ل
الهاقون فبوح السا م...    ا حمرل فإن  كُ  التحويس  يرلحتومُغر تلسس لحتاب عتدمام ألن السا  ح كوهدا 

سدأل   فدا  :قداي الجعبدممتالعد ن عكند  اللوقدا  النداكتس  كمدا عبوح مح كة فتا  ال ح كدة إعد ان
( قاي إمها فالخب  َلَحَنتٌةم(( عم ت ع  )فمص  م 
(63). 

تذكد   كدم  مت مك  األ ب   ن يكون للع ن  ُسلغ  ت  ن يكون التحال قد ص حوا فدغ 
 مها د    الق ا ل د فعسدل  د  جهدة االسدوعماي تيدم حندتة علدي األصدويم : ف   فم طالب القسنم

 . (63)لك  األصل إذا ط ح صار اسوعمالغ فعسداب 
مصل    يلا إلي  ن  القد ا ل إذا نهود  صدحوها تصدح سدتديام فدال  تداص   دا  التحدال  

دد  د  التحدال  د  ععدارض الندماع د ال تايدة د  دع القسداس د القاعددل  د  األ دل فهدام ت دا يدلك ن عد
التحويدة د  جد د عخد يث محدو  تععريدر للقاعددل التحويدة تلدسس  د  فدان إمكدار ال تايدةم فهد  د    

ويون د  ع عمنكه  فالقواعد التحوية ت ا يقع فسته     ععدارض علدي  ندووى المدرسدوس   ت التح
المددليهس  التحددويس  فددإن يددلا الحدددا  ال يوعدددى إلددي الحددديث الصددحسح فتقلددغ تسددتدن عدد   دداع  

 . التهسس  
 الخاتمة

الحمدددد ن رن العدددالمس م تالصدددالل تالندددال  علدددي  ددداع  التهسدددس م تعلدددي آلدددغ الطسهدددس  
 تفعد :  محافوغ الو  المسا س تص
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    الي يلا الع ض علي  ا فسغ    عجالة يوهادر إلي اللي  سذاي كس  مندوطسع  ن 
 كان الق ا   قل  ه ل فالتحو ت وايدن    التحالذ  -القساس تالنماع-موفق فس  يلي  األصلس  

عتدد القد ا ذ     إن     ن  رقعة االسوشهاد قد اعنع  عتد التحال لوصل الي  دا يخدال  الندماع 
 الق ا  ا لتا فال تاية ت ا تافق ال س  دتن التظ  إلي القاعدل التحويةذ.

ت يد  يمكدد   ن مضددع  ددا صد  ح فددغ التحددال  دد   لبدا  لاي يددا ال يلسددق فددالق آن كالضددع  
 تالقهح تالو   تالقلة تالشاذ تغس ياذ

لي  ا معوقدد تذلدك لدو إن  ااجافة ع  ذلك تالووفسق فس  يلي  الموقبس  لسس عنس اب ع
 متا تازيتدا فدس  القد  ا  تعمندكه  فال تايدة  د  جهدةم تفدس  التحدويس  تعمندكه  فالقواعدد  د  جهدة 
  دد ىم لوجدددما  ن الموقددد س  قددد تضددعوا القواعددد التحويددة علددي تفددق  ددا ترد عدد  العدد ن حوددي 

ألمهددا   مدي  عمويدام فمدا كدان لهدد    ن ينوشدهدتا علدي الحكدد  التحدو  فدأكُ   دد   دايد  ت  داي
كافسة الووضسح تل  يلك  ع  األتايل عخطئة الق ا  فلما جا  الموأ  تن ل  يجدتا سدهسالب إلدي  ن 
يهنطوا المنايل التحوية  ت يوسعوا فدم القواعدد ت كُد تا  د  االسوشدهاد لهدام فحصدل الخدالفم 

اع ت ال تاية دتن ت كُ  عدد  ته  ال د علي الق ا  ت خالبوه    ا الق ا  فه   لور ون فتهث النم
 االلوبات إلي  ا عدايا. 

إن المووهع للق ا ات الق آمسدة الودم تقد   تهدا عددد  د  التحدال  وقد  اامكدار لمدا ر تا 
يجد  مه   عوا    جهة عد  الووهع لمدا يماندل يدلن القد ا ات  د   م مها  الب   ا قعد    قواعد

ات تعدي  مها ل  عخال  لوة العد ن إممدا عذيد يلن الق ا  م وايد مُ ية ت ع ية تاردل ع  الع ن
يلا  ا  تان ععالي  عل  . مت   حبظ حجة علي    ل  يحبظ م الب   ا فل  التحال     وايد

 فم   مبنتا تالهوى .  مفهووفسق ان ععالي تفضلغ تإن كتا   طأما م كتتا ان فسغ فإن كتا  صهتا
 هوامش البحث 

_____________________ 
متجهود  فم حاع  72/ 0م تيتظ  ااعقان للنسوطم 22د34هعة / اف   جايد ( الن0)

 .2/68النجنوامم فم علو  الق آن 
 3/020(  عج   قايسس اللوةم اف  فارس  ادل سمع0)
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 .32( ف  االغ ان فم جدي ااع ان 3)
 .032( االقو اح للنسوطم 3)
 .0/77( ااعقان فم علو  الق ان 2)
 .2/4ة  ادل )قسس( (  عج   قايسس اللو6)
 .43( لنان الع ن  ادل )قسس( 7)
 . 33-33( لمع األدلة 8)
 .0/33( الخصاي  4)
 .020د038( يتظ : الشوايد تاالسوشهاد 02)
 .072د064( يتظ : المصدر النافق 00)
 .2( يتظ :االقو اح 00)
 .072د064( يتظ :الشوايد تاالسوشهاد 03)
 .0/006( الخصاي  03)
 .0/002( المصدر مبنغ 02)
 .3/224(  رامة األدن 06)
 اعومد الكوفسون علي ال تاية  ساساب لقهوي الشايد تالنماع تان كان مادراب. (07)
 .086( الشوايد تااسوشهاد 08)
 .0/00(  عامم الق آن د لعلم ف  حمرل الكنايم  عاد فتا ن تقد  لغ د.عسني  حاعغ 04)
 .03(  عامم الق آن الكنايم 02)
تيتظ  الشوايد  320م0/23د020م003م0/002 آن الب ا  ( يتظ :  عامم الق00)

 .080د082تاالسوشهاد 
 .24د0/28( يتظ :اامصاف فم  نايل الخالف  فو ف كات االمهار  00)
 .040د088( يتظ : الشوايد تاالسوشهاد 03)
 .68( جهود  فم حاع  النجنوامم فم علو  الق آن رسالة  اجنوس  يعقون  حمد 03)
 .306د303تيتظ :  ن  الق آن تالق ا ات فم التحو الع فم  77مبنغ ( يتظ : المصدر 02)
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دتن حمرلم ترت  ع   فم عم ت تمافع فوس  يمر  يضابمتالهاقون    ( ق   الكنايم:)الليب(06)

 .336فالهمرم يتظ  النهعة 
 . 34د38(  عامم الق آن للكنايم 07)
متيتظ  عبنس  3/32 م تيتظ   عامم الق آن الب ا 38(  عامم الق آن الكنايم 08)

 .06/67الق طهم
 .0/03م تالمحونب 3/300( يتظ : الخصاي  04)
تيتظ : جهود  فم  08( المتههغ فم الحلف تااعقان تصتعة الوجويد للق آنم  خطوو ص32)

 .40ت 87حاع  النجنوامم فم علو  الق آنم 
 
تش  فم الق ا ات م تيتظ  ال48( يتظ : الكافم فم الق ا ات النهع الف    يح األمدلنم 30)

 .082م تإعحاف فضال  الهش  فم الق ا ات األرفع عش  738د0/737العش  
 .082د0/072( يتظ :الكوان سسهويغ 30)
 .038/ 0( المصدر مبنغ33)
 .033( يتظ :الشوايد تاالسوشهاد فم التحو 33)
 . 323م 0/038م تالكوان 200د0/023( يتظ :  عامم الق آن الب ا 32)
 
 .3/78م تيتظ    ح اف  عقسل 0/34للوة تاألدن المه د ( الكا ل فم ا36)
 .023م تمحو الق ا  الكوفسس  034تالشوايد تاالسوشهاد  3/78(   ح المبصل 37)
 .023تمحو الق ا  الكوفسس   0/034( يتظ :  عامم الق آن تإع افغ 38)
 ( ل  علك  كوب الق ا ات يلن الق ا ل.34)
 .006د002( الكشاف 32)
 .2/0كا  الق ان ( الجا ع ألح30)
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يتظ  جهد  فم حاع   ( قاي  فو حاع  النجنوامم: ال  ق   فلوة رؤفة ف  العجاقم30)

 .77النجنوامم 
 د إلي سبسان الُور . 0/063( منب يلا القوي فم غاية التهاية 33)
 .004د0/007(  ع ان الق ا ات النهع تعللها 33)
  .007ت ااعحاف  0/063متيتظ :التش  000( الكافم فم الق ا ات النهع 32)
 .007( إعحاف فضال  الهش  36)
 3/382تالهس  يتنب للط  احم تامظ :  رامة األدن  0/070( إع ان الق ا ات النهع 37)

  ت ا فعديا فقد ذك  رتايات الهس  ت    مك ن    التحال .
 .338( الكشاف 38)
 .3/627( الهح  المحسط 34)
 .33-33 آن ( جهود  فم حاع  النجنوامم فم علو  الق22)
 .006د008(  قد ة كوان اف  عطسة مش  تعصحسح د آرن  جب   20)
 . 32متعطور دراسة الج  فالح ف تااضافة 336د0/332( يتظ :اامصاف 20)
 .082د074( الشوايد تاالسوشهاد 23)
 .074د0/078( يتظ : الكوان 23)
 .0/380( فوح القدي  22)
 .328د0/327(  عامم الق آن 26)
 .037فم ( يتظ : الكا27)
 .0/044( التش 28)
 .070( ااعحاف 24)
 .   يا  النك  كأن عقوي في غال ي: غال سغ( 62)
( فأ ا مافع تيا   تحب  فق  ا:)تلَم دي ( فبوح السا  تسكتها الهاقون:يتظ : الكافم 60)

032. 
 . 76د0/72(  عامم الق آن الب ا  60)
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 .0/338( إع ان الق ا ات النهع تعللها 63)
 .0/323كل إع ان الق آن ( يتظ :  ش63)
 

 المراجع والمصادر

يددد( عحقسددق د. عهددد 330اافامددة عدد   عددامم القدد ا اتم  كددم فدد   فددم طالددب القسنددم )ت .0
 البواح إسماعسل  لهمم  كوهة مهضة  ص م ن د ت.

إعحاف فضال  الهش  فم الق ا ات األرفع عش م  حمدد فد  عهدد الوتدم الدد ساطم الشدافعم  .0
 تدتل د فس تتمن د ت.الشهس  فالهتا م دار ال

إعدد ان القدد ا ات النددهع تعللهددام ألفددم عهددد ان الحنددس  فدد   حمددد فدد   الويددغ الهمددلامم  .3
يدددد(معحقسق د. عهددددد الددد حم  فدددد  سدددلسمان العُمددددس م  طهعددددة 372التحدددو  الشددددافعم )ت 
 يد .0440  د 0303د  0المدمم د  القاي لم و

الكدددوفسس م كمددداي الددددي   فدددو اامصددداف فدددم  ندددايل الخدددالف فدددس  التحدددويس  تالهصددد يس  ت  .3
 يد(م ن د ت.277اله كات ف   حمد ف   فم سعسد االمهار  التحو  )ت 

الجدددا ع ألحكدددا  القددد آن )عبندددس  الق طهدددم(م  فدددو عهدددد ان  حمدددد فددد   حمدددد األمصددددار   .2
  .0482يد د0324د  0الق طهمم دار الكوب العلمسة د فس تتمو

عحسق  حمد علم التجارم دار الكوان يد( 340الخصاي م  فو البوح عُمان ف  جتم )ت .6
  .0422الع فم د فس تتم

  .0482دراسات فم كوان سسهويغ د. ديجة الحديُمم تكالة المطهوعات د الكوي م  .7

يددد ( عحسددق د . ددوقم ضددس مدار المعددارف د 303النددهعة فددم القدد ا ات افدد   جايددد )ت  .8
  .0482د 0 ص مو

الحدديُمم  طهوعدات جا عدة الكويد   الشوايد ت صوي التحو فم كوان سسهويغ د.  ديجغ .4
  .0473يد د 0343د
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دد 0الشوايد تاالسوشهاد فم التحو د.عهد الجهار علوان التايلةم  طهعة الريد ا  د فوددادم و .02

  .0476يد د 0346

يدد 376الكافم فم الق ا ات النهع د  فو عهد ان  حمد ف   د يح ال  عتدم األمدلندم )ت  .00
 0الشدددافعمم دار الكودددب العلمسدددة د فسددد تتم و( عحقسدددق  حمدددد  حمدددود عهدددد الندددمسع 

  .0222يد د 0300

ه(م عحقسدق: عهدد الندال   حمدد 082الكوانم   فو فشد  عمد ت فد  عُمدان فد  قتهد ) ت  .00
  . 0226يد د0306د 3يارتنم  طهعة الخامجم د  ص مو

الكشاف ع  حقايق الوتريل تعسون األقاتيل فم تجون الوأتيلم  فو القاس  جار ان  حمدد  .03
يدددد(معتاية تععلسدددق : لسدددل  دددأ ون  دددسحا .دار 238  عمددد  الر خشددد   الخدددوارز م )تفددد

  .0220يد 0303د0المعارف د فس تتمو

المحونددب فددم عهسددس  تجددون  ددواذ القدد ا ات تاايضدداح عتهددام  فددو البددوح عُمددان فدد  جتددمم  .03
يددددد 0303عحقسددددق: علددددم التجددددد  ماصدددد  ت د.عهددددد البودددداح إسددددماعسل  ددددلهمم القدددداي ل 

  .0223د

  .0226ل الخالف التحو  فس  الكوفسس  د.  هد  صالح الشم  مفوداد  ناي .02

يد( عحسق د.حاع  337 شكل إع ان الق آنم  فو  حمد  كم ف   فم طالب القسنم )ت  .06
  . 0486يد  0328د  0صالح الضا  م ذسنة ال سالة د فس تتمو

يوسد  مجداعم  يدد(م عحقسدق:  حمدد027 عامم الق آنم  فو زك يا يحسي ف  زك يا الب ا  )ت .07
 ت  حمد علم التجارم دار الن تر .

يدد(م عاد فتدا ن تقدد   لدغ د.عسندي  دحاعغ 084 عامم الق آنم علم ف  حمرل الكندايم )ت .08
  .0448عسنيم دار قها  للطهاعة تالتش  د القاي لم

  .0223يد د00303 عامم التحوم د.فاضل صالح النا  ايمم دار البك  د األردنم و .04

يدد  0326د  0سس  د.  ديجة  حمد  بومم البسصدلسة د  كدة المك  دةم ومحو الق ا  الكوف .02
  .0482د
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التش  فم الق ا ات العش م  فو الخسد   حمدد فد   حمدد الد شدقمم الشدهس  فداف  الجدرر   .00

  .0448يد د 0308د 0يد(مدار الكوب العلمسة د فس تتم و833)ت 

 ال سايل الجا عسة

  حمد يا    حمدم جا عة فوداد.اف  يشا  األمصار  د رسالة  اجنوس م د. .0

جهدددددددود  فدددددددم حددددددداع  النجندددددددوامم فدددددددم علدددددددو  الق آنميعقدددددددون  حمدددددددد  حمددددددددم رسدددددددالة  .0
  اجنوس مجا عة عك ي .

 
 

ABSTRACT 

A conflict  happened between the school of Basrah and Kufa 

in  citing or proving concerning the readings of glory Quran. The 

true sayings transmitted about the prophet Mohammed were 

followed subsequently and they came opposite to the measurement 

of linguistic and grammatical principles which is known to the 

grammarians as 'the opposition of listening and measuring'. Thus we 

are supposed to show the meaning of listening and measuring as 

well as the opinions of Grammarians  who refused a number of 

Quranic readings on the reason they came different Ala'qees   and 

Ala'fsha from Arabs language. 

         


