الفصل الثاني
القراءات
تٌمشتءتث ف ٟتٌٍغت  :جّؽ ِفشد٘ث لشتءة ِٚ ,ثدة ( ق.س.أ ) حذٚس فٟ
ٌغثْ تٌؿشج دٛي ِؿٕ ٝتٌجّؽ ٚتالجخّثؼ .
ٚتٌمشتءة ِٓ لشأ ٠مشأ لشتءة ٚلشءتٔث ف ٛٙلثسئ  ُ٘ٚ ,لشتء ٚلثسب. ْٛ
فثٌمشتءة ِصذس ِٓ لٛي تٌمثبً  :لشأث تٌشا إرت جّؿخٗ ٚظّّج بؿعٗ
إٌ ٝبؿط ومٌٛه ِ ,ث لشأث تٌٕثلت عٍ ٝلط  ,حش٠ذ أٔٙث ٌُ حعُ سدّث ؾٍٝ
ٌٚذ .
ٚفشق تبٓ تٌم ُ١تٌجٛص٠ت ب ٓ١لش٠ ٜمشٚ ٞب ٓ١لشأ ٠مشأ  ,فثألِٓ ٌٝٚ
بثج تٌ١ثء ِٓ تٌّؿخً ِٚؿٕث٘ث  :تٌجّؽ ٚتالجخّثؼ ٚ ,تٌزثٔ١ت ِٓ بثج تٌّٙض
ِٚؿٕث٘ث تٌػٛٙس ٚتٌخشٚس ؾٍٚ ٝجٗ تٌخٛل١ج ٚتٌخذذ٠ذ  ِٕٗٚلشتءة تٌمشءتْ
 ,ألْ لثسبٗ ٠ػٙشٖ ٠ٚخشجٗ ِمذست ِذذٚدت ال ٠ض٠ذ ٚال ٕ٠م ٠ٚذي ؾٍٗ١
) ؛ ففشق ب ٓ١تٌجّؽ ٚتٌمشءتْ .
ل( ٌٗٛ
القراءات في االصطالح
ٌؿٍّثء تٌمشتءتث –سدّ ُٙتهلل-جٍّت ِٓ تٌخؿثس٠ف ف ٟدذ تٌمشتءتث
حؿش٠ف أب ٟد١ثْ تألٔذٌغٟٚلٌٕٛث ( ٠بذذ ف ٗ١ؾٓ و١ف١ت تٌٕطك بأٌفثظ تٌمشءتْ)٘زت ٘ ٛؾٍُ تٌمشتءتث .
حؿش٠ف بذس تٌذ ٓ٠تٌضسوشٟتٌمشتءتث ٘ ٟتخخالف أٌفثظ تٌٛد ٟتٌّزوٛس ف ٟوخبت تٌذشٚف أٚ
و١ف١ثحٙث ِٓ حخف١ف
حؿش٠ف شّظ تٌذ ٓ٠بٓ تٌجضسٞتٌمشتءتث ؾٍُ بى١ف١ت أدتء وٍّثث تٌمشءتْ ٚتخخالفٙث بؿض ٚتٌٕمٍت.
حؿش٠ف جالي تٌذ ٓ٠تٌغٛ١طٟؾشف تٌغٛ١ط ٟتٌمشتءتث أرٕثء دذ٠زٗ ؾٓ تٌؿثٌٚ ٟتٌٕثصي ِٓ أعثٔ١ذ
تٌمشءتْ د١ذ لثي ِّٚ (:ث ٠شبٗ ٘زت تٌخمغ ُ١تٌز ٞألً٘ تٌذذ٠ذ حمغُ١
تٌمشتء أدٛتي تإلعٕثد إٌ ٝلشتءة ٚسٚت٠ت ٚطش٠ك ٚٚجٗ  ,فثٌخالف إْ وثْ
ألدذ تألبّت تٌغبؿت أ ٚتٌؿششة أٔ ٚذٚ ُ٘ٛتحفمج ؾٍ ٗ١تٌطشق ٚتٌشٚت٠ثث
ف ٛٙلشتءة ) .
حؿش٠ف شٙثج تٌذ ٓ٠تٌمغطالٟٔتٌم١ثِت

ؾٍُ ٠ؿشف ف ٗ١تحفثق تٌٕثلٌٍ ٓ١ىخثج تهلل ٚتخخالف ُٙف ٟتٌٍغت ٚتألؾشتج
ٚتٌذزف ٚتإلربثث ٚ ,تٌخذش٠ه ٚتإلعىثْ ٚ ,تٌفصً ٚتالحصثي ٚ ,غ١ش رٌه
ِٓ ٘١ةت تٌٕطك ٚتإلبذتي ِٓ د١ذ تٌغّثؼ .
أ٠ ٚمثي  :ؾٍُ ٠ؿشف ِٕٗ تحفثلٚ ُٙتخخالف ُٙف ٟتٌٍغت ٚتألؾشتج ,
ٚتٌذزف ٚتإلربثث ٚ ,تٌفصً ٚتٌٛصً ِٓ د١ذ تٌٕمً .
أ٠ ٚمثي :ؾٍُ بى١ف١ت أدتء وٍّثث تٌمشءتْ ٚتخخالفٙث ِؿضٚت ٌٕثلٍخٗ .
حؿش٠ف ؾبذ تٌفخثح تٌمثظٟؾشف تٌمشتءتث بأٔٙث ( ؾٍُ ٠ؿشف بٗ و١ف١ت تٌٕطك بثٌىٍّثث
تٌمشءتٔ١ت ٚطش٠ك أدتبٙث تحفثلث ٚتخخالفث ِؽ ؾض ٚوً ٚجٗ ٌٕثلٍٗ ) .
حؿش٠ف تٌش١خ ِذّذ عثٌُ ِذ١غٓ(ؾٍُ بى١ف١ثث أدتء وٍّثث تٌمشءتْ تٌىشٚ ُ٠تخخالفٙث ِٓ حخف١ف
ٚحشذ٠ذ ٚتخخالف أٌفع تٌٛد ٟف ٟتٌذشٚف بؿض ٚتٌٕمٍت ) .
لٍج  :حؿش٠فٗ ِأخٛر ِٓ حؿش٠ف تبٓ تٌجضس ٞسدّٗ تهلل .
٠ٚػٙش –ٚتٌؿٍُ ؾٕذ تهلل – بؿذ ؾشض ٘زٖ تٌخؿش٠فثث ٚحم١١ذ
تٌّالدػثث ؾٍٙ١ث أْ ٘زٖ تٌخؿش٠فثث جّ١ؿث حذٚس ؾٍ ٝؾٕثصش حذذد
تٌّؿشف ٘ٚ ,زٖ تٌؿٕثصش ٘: ٟ
ِٛتظؽ تالخخالف ف ٟتٌمشتءتثتٌٕمً تٌصذ١خ عٛتء وثْ ِخٛتحشت أ ٚأدثدتدم١مت تالخخالف ب ٓ١تٌمشتءتثٚبثؾخبثس تٌخؿش٠فثث تٌغثبمت ٔجذ أْ تٌخؿش٠ف ٓ١تأل ٓ١ٌٚتٌٍز ٓ٠أٚسدّ٘ث
تٌمغطالٔ ٟحؿش٠فثْ جثِؿثْ ِثٔؿثْ ٚ ,وزت حؿش٠ف تٌش١خ تٌمثظ ٟسدُ تهلل
تٌجّ١ؽ ٚغفش ٌٕث . ٌُٙٚ
حؿش٠ف تٌمشتءتث بثؾخبثس تٌؿٍُ تٌّذْٚ
ِ٘ ( : ٛجّٛؼ تٌّغثبً تٌّخؿٍمت بثخخالف تٌٕثلٌٍ ٓ١ىخثج تهلل حؿثٌٝ
ف ٟتٌذزف ٚتإلربثث ٚتٌخذش٠ه ٚتإلعىثْ ٚتٌفصً ٚتٌٛصً ٚغ١ش رٌه ِٓ
٘١ةت تٌٕطك ٚتإلبذتي ِٓ د١ذ تٌغّثؼ ) .
أِ ( : ٚجّٛؼ تٌّغثبً تٌّخؿٍمت بثخخالف تٌٕثلٌٍ ٓ١ىخثج تهلل حبثسن
ٚحؿثٌ ِٓ ٝجٙت تٌٍغت ٚتألؾشتج ٚتٌذزف ٚتإلربثث ٚتٌفصً ٚتٌٛصً ِٓ
د١ذ تٌٕمً ) .

أِ ( : ٚجّٛؼ تٌّغثبً تٌّخؿٍمت بثٌٕطك بثٌىٍّثث تٌمشءتٔ١ت ٚطش٠ك
أدتبٙث تحفثلث ٚتخخالفث ِؽ ؾض ٚوً ٚجٗ ٌٕثلٍٗ ) .
إْ أ ٞجٙذ ٠بزي ف ٟخذِت تٌمشتءتث ٘ ٛف ٟتٌذم١مت جٙذ
ف ٟخذِت تٌٛد ٟتألِ ٓ١تٌز ٞجثءث ؾبشٖ تٌمشتءتث تٌّخٛتحشة  :رٌه أْ
تٌمشتءتث تٌمشءتٔ١ت تٌّخٛتحشة جّ١ؿث لشأ بٙث تٌٕب ٟصٍ ٝتهلل ؾٍٚ ٗ١عٍُ
أصٛال ٚفششث ٚ ,لذ حٍمث٘ث ؾٕٗ صٍ ٝتهلل ؾٍٚ ٗ١عٍُ خ١ثس أصذثبٗ ِٓ
بؿذٖ ٚألشؤٚت بٙث تٌٕثط ٚ ,بزٌه فثْ عثبش تٌمشتءتث تٌّخٛتحشة حٛل١ف , ٟال
ِجثي فٙ١ث ألدٔ ٝتجخٙثد .
فثٌٕب ٟصٍ ٝتهلل ؾٍٚ ٗ١عٍُ ٘ ٛتٌز ٞألشأ أصذثبٗ بخذم١ك تٌّٙضتث
ٚبخغٍٙ١ٙث ٚ ,وزٌه بثٌفخخ ٚتإلِثٌت ٚ ,بثإلدغثَ ٚبثإلغٙثس ٚ ,غ١ش رٌه ِٓ
أبٛتج تٌمشتءة تٌّأر ْٚبٙث ٚتٌّش٠ٚت بثٌخٛتحش  ٛ٘ٚ ,تٌز ٞأرْ بإلشتء ٘زٖ
تٌىٍّت بٛجٗ ٚحٍه بٛجٚ , ٓ١ٙحٍه بزالد . . .
ٚجش ٜوً ٚجٗ جثء بٗ تٌٕب ٟصٍ ٝتهلل ؾٍٚ ٗ١عٍُ ف ٟتٌمشتءة ؾٍٝ
أٔٗ ٚدِ ٟؿصِ ٌٗ َٛث ألخِٕ ِٓ ٗ١ضٌت ف ٟتٌذجت ٚتٌذالٌت ٚجٛتص تٌخؿبذ
بٗ ٚ ,ف ٟرٌه شثؾج تٌمثؾذة تٌّشٛٙسة ٌؿٍّثء تٌمشتءة  :حؿذد تٌمشتءتث
ٕ٠ضي ِٕضٌت حؿذد ت٠٢ثث ٘ٚ ,زٖ تٌذم١مت ِ٘ ٟذً تحفثق ب ٓ١ؾٍّثء ٘زٖ
تألِت ٠ ٌُ ,مً بخالفٙث أدذ.

تٌمشتءتث ٚأرش٘ث ف ٟتٌخفغ١شِ /ذّذ بثصِٛي .

