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  ملخص البحث
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينـا محمـد، وعلـى آلـه                 
  :وصحبه أجمعين، وبعد

    العلماء  بين السورتين وآراء   أوجه القراء    دراسة(: بعنوانهذا البحث   فإن 
مباحث تفصيلها تبع لها، وتسعة  خطة البحث إلى مقدمة وما يوقد قسمتُ،  )فيهـا 
  : كاآلتي

   مدخل في التعريف بمصطلح القراءة والرواية والطريق والوجه:ولاألالمبحث 
   . ونشأتهااألوجه العددية بين السورتين،ماهية  :نيالمبحث الثا
  .المؤلفين في ذكر األوجه العددية بين السورتينمناهج  :ثالثالمبحث ال
  . مظان األوجه، والطريقة المتبعة في عرضها:رابعالمبحث ال
  . آراء العلماء في األوجه العددية بين السورتين:خامسالمبحث ال

 العلوم التي يحتاج إلى معرفتها القارئ الستخراج األوجه بين          :دسالمبحث السا 
  .السورتين
  . تحرير العوارض المجتمعة:سابعالمبحث ال
 تطبيق على كيفية حساب األوجه بين السورتين بطريقة التسوية          :ثامنالمبحث ال 

ن العوارض بدون استخدام الضرب الحسابي من كتاب قـرة          وطريقة التفرقة بي  
  .العين للخليجي

طريقة التفرقة  ب تطبيق على كيفية حساب األوجه بين السورتين         :تاسعالمبحث ال 
بين العوارض بالضرب الحسابي، وطريقة التفرقة بين العوارض بدون استخدام          

  . من كتاب غيث النفع للسفاقسيالضرب الحسابي
بحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصـلت إليـه مـن نتـائج              وقد ختمت ال    

  : ومن أبرزهاوتوصيات
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التـي انتهجهـا    في حـساب األوجـه      أن طريقة استخدام الضرب الحسابي        
 النشار فيها خلط وتركيب للطرق والروايات وهـو متفـقٌ         الجعبري والعراقي و  
 العـوارض  صح الطرق طريقة التسوية أو التفرقة بـين ن أعلى عدم جوازه، وأ 

 .بدون استعمال الضرب الحسابيالمجتمعة 
ثم أتبعت الخاتمة بفهرس المصادر، وفهـرس الموضـوعات، واهللا أعلـم              

   .آله وصحبه أجمعينوأحكم، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى 
  
  

l_;  
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Study Abstract 
All praises be to Allah, prayers and peace be upon our Prophet 
Mohammad, his family and companions.  
The current thesis is titled “Study of the Reciters’ Views between the 
Two Surats and Scholars’ Views therein). The study has been 
divided into an introduction and nine parts with details as follows:  
Part one: an introduction to the definition of the reciters term, 
narration, way and method.  
Part two: Identification of numerical difference between the two 
surats and their beginning.  
Part three: methodology of writers in explaining the numerical 
difference between the two Surats.  
Part four: uncertain views of difference between the two Surats and 
methods followed for their explanation.  
Part five: scholars views in the numerical differences between the 
two Surats.               
Part six: Knowledge required for the reciter to recognize the 
difference between the two Surats.  
Part seven: Explanation of society issues.                                                                       
Part eight: Application on how to consider the numerical difference 
between the two Surats by equalization and difference between 
these differences without the mathematical multiplication from the 
Quratalain book of Alkhaleji.  
Part nine: Application on how to consider the numerical difference 
between the two Surats by distinction and difference between these 
differences and by using the mathematical multiplication; and by 
distinction and difference between these differences and without 
using the mathematical multiplication from Ghaith Alnafa book of 
Alsafaqsi.  
The researcher concluded her thesis with the following results and 
recommendation; among them:  
The mathematical multiplication method used in calculating adopted 
by Algabari, Aleraqi and Alnashar has a mixing and combination of 
methods and narrations which is agreed on not permitting. It is 
agreed that the best methods are equalizing or differing between the 
society differences without using mathematical multiplication.  
The conclusion is followed by the index of resources and topics of 
the thesis. All knowledge and wisdom be to Allah, and all prayers on 
our Prophet Mohammad, his family and companions.  
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F  
  

  
  

ى بمعارضته كـل إنـٍس       المتحد الحمد هللا الذي تفضل علينا بإنزال القرآن،        
 ، وعلـى آلـه  ،وجان، والصالة والسالم على المبلِّغ لهذا الكتاب، نبينـا محمـد         

  :ن، وبعد وتابعيهم إلى يوم الدي،وصحبه
لقد تنافست همم علمائنا السالفين، وتوالت جهودهم على مر القرون لخدمـة              

:  فـي قولـه    )e(كتاب اهللا حتى ينالوا شرف الخيرية التي ذكرها المـصطفى           
وِمن أجلِّ العلوم المتعلقة بحروف القـرآن        ،)١(}خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه    {

ولقد اهتم علمائنا السالفين بهذا     ،   القراءات علم: في جميع أنواعه أصوالً وفروعاً    
 ،العلم، وقضوا األعمار في تكلف مشاق رحلـة جمـع الروايـات والقـراءات             

ها على الشيوخ المتقنين، ثم دونوا ما قرأوا به في الكتـب، فوصـلت              والقراءة ب 
 بأعلى درجات الدقة واإلتقـان،      )e(إلينا القراءات بأسانيد متصلة إلى الرسول       

مفـردة  فـي  تأليفاتهم، فبعضهم جعل كتابه   العلماء في القراءات، وتنوعت   وألف  
قارئ معين، وبعضهم جمع أكثر من قراءة كالسبع، أو العشر، أو زيـادة علـى           

البدور الزاهـرة   كتاب  قد شد انتباهي أثناء اطالعي على       والعشر، أو نحو ذلك،     
ـ ٩٠٨ ت سـنة  في القراءات العشر المتواترة لإلمام عمر بن قاسم النـشار       ـه

ذكره ألرقام كبيرة لمجمل عدد أوجه القراء بين السورتين، ووقفت على اختالف            

                                                             
رقـم  } خيـركم مـن تعلَّـم القـرآن وعلمـه        {: أخرجه البخاري في صـحيحه بـاب      ) ١(

٥٠٢٧/٦/١٩٢.  
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فعقدتُ العـزم علـى       في األوجه وعددها بين كتابه وكتب القراءات األخرى،       
والصحيح المقروء به منها من     البحث في نشأة هذه األوجه، وأقوال العلماء فيها،         

اهللا أن ينفع بـه، ويجعلـه خالـصاً لوجهـه      الذي أسأل   فكان هذا البحث  غيره،  
   .الكريم

  

  : أ اع وأب اره

 .في إثراء علم القراءات، والبحث في مسائله وموضوعاتهالرغبة  - ١
هـذه  جامعة فـي دراسـة      جدية الموضوع وأهميته، حيث ال توجد دراسة         - ٢

فقطدت بعض الدراسات في أقوال العلماء فيهاِجاألوجه، وإن و . 
فـي معرفـة    القراءات  علم  غبة في أن يكون هذا البحث مرجعاً لطالب         الر - ٣

 .كيفية استخراجهاوماهية هذه األوجه، 
إزالة اإلشكاالت حول أصل هذه األوجه عند القراء المتقـدمين،           الرغبة في    - ٤

  .ومشروعية القراءة بها
  .مناهج مؤلفيهاالتعرف على المؤلفات الواردة فيها هذه األوجه، و - ٥

أوجـه  ذكر   بعض كتب علماء القراءات المتأخرين على        اشتملت :لبحثمشكلة ا 
ختلـف  القراء بين السورتين، وقد اختلفت طرق المؤلفين في عرضـها، كمـا ا            

 إلى أعداد كبيـرة قـد تـصل          بينهم، فوصلت في بعضها    األوجهمجموع عدد   
مما يجعل القارئ بالقراءات متحيراً في الصحيح منها، من هنا جـاءت            ،  لآلالف

مع تعضيد ذلـك  دراسة األوجه وذلك بتتبع مناهج مؤلفيها، أهمية هذا البحث في   
  .منهاالمقروء به الصحيح ، وبيان آراء العلماء فيهاوبتطبيقات من كتبيهم، 

 دراسة أوجـه القـراء بـين الـسورتين،         يتناول موضوع البحث   :حدود البحث 
دون ، فـي األوجـه  وآراء العلمـاء  وطرقهم، في ذكر األوجه  ومناهج المؤلفين   

  .في سور القرآنتعرض لتفصيل أوجه القراء 
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ا  :  

  :وهيسلكت في البحث مناهج البحث الثالثة 
  .سائر مباحث البحثفي  ويتمثل :المنهج الوصفي  
ذكر مناهج المؤلفين في ذكـر      و،  ويتمثل في نشأة األوجه    :المنهج التاريخي   

  .األوجه
من كتب المؤلفين في األوجه     رض تطبيقات    ويتمثل في ع   :المنهج التجريبي   

  .على اختالف الطرقفي كيفية حسابها 
، وخاتمـة،   مباحـث تـسعة   ووقد اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى مقدمة،          

  :وفهارس، وتفصيلها على النحو اآلتي
ومـشكلة البحـث،   وأسباب اختيـاره،  همية الموضوع أ:  وتشتمل على  :المقدمة

  .والدراسات السابقة للموضوعءات البحث، وإجرا،  البحثومنهجوحدوده، 
 صطلح القـراءة والروايـة والطريـق      مدخل في التعريف بم    :ولالمبحث األ  ·

  .والوجه
  .ونشأتهااألوجه العددية بين السورتين، ماهية : نيالمبحث الثا ·
  .المؤلفين في ذكر األوجه العددية بين السورتينمناهج  :ثالثالمبحث ال ·
  .مظان األوجه، والطريقة المتبعة في عرضها :رابعالمبحث ال ·
  .آراء العلماء في األوجه العددية بين السورتين :خامسالمبحث ال ·
العلوم التي يحتاج إلى معرفتها القارئ الستخراج األوجـه          :المبحث السادس  ·

  .بين السورتين
  . تحرير العوارض المجتمعة:سابعالمبحث ال ·
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فية حساب األوجه بـين الـسورتين بطريقـة          تطبيق على كي   :ثامنالمبحث ال  ·
 وطريقة التفرقة بين العوارض بدون استخدام الضرب الحـسابي مـن            ،التسوية

  .كتاب قرة العين للخليجي
طريقـة  ب تطبيق على كيفية حساب األوجه بـين الـسورتين          :تاسعالمبحث ال  ·

ون التفرقة بين العوارض بالضرب الحسابي، وطريقة التفرقة بين العوارض بـد         
  . من كتاب غيث النفع للسفاقسياستخدام الضرب الحسابي

  . وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة
  . وتشتمل على فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات:الفهارس العلمية

  :البحثإجراءات 
كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء الحديثة، وضبط الكلمات الـمشِكلة، ومـا             - ١

 .ع وضع عالمات الترقيم وفق قواعد البحوث المتبعةيحتاج إلى ضبط، م
كتابة اآليات بالرسم العثماني وفقاً لمصحف المدينة بروايـة حفـص عـن              - ٢

عاصم، إال ما ورد في البحث من قراءة، فإني أكتبها على حـسب روايتهـا    
 .المذكورة

  .بجانب اآلية، وذكر التخريج  اآليات الواردة في النصعزو  - ٣
  .ث الواردة في النصتخريج األحادي  - ٤
 .توثيق القراءات من مصادرها  - ٥
  .نسبة األقوال الواردة في البحث والنقول لقائليها  - ٦
، بدون ذكر تـراجمهم مراعـاةً    في ذكر األعالم بذكر تاريخ وفاتهم    اكتفيتُ - ٧

 .لالختصار
 . البحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وتوصياتختمتُ - ٨
 . تعين الباحث للوصول إلى مرادهالبحثة بإلحاق فهارس علمي - ٩
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  : ارات ا ع

أحمد بن علي السديس، حيـث جعلـه   . بحث في بعض جوانب هذا البحث د   
المكـرر فيمـا تـواتر فـي        : أحد مباحث التمهيد في رسالته للماجستير تحقيق      

 يـسيراً  القراءات السبع وتحرر، فتناول في المبحث ذكر أقوال العلماء، وطرفـاً      
، كما تعرض   )١(من كالم الضباع في العلوم التي يحتاج إلى معرفتها، ورأيه فيها          

فرقان الدين علي فـي رسـالته لنيـل درجـة           . إليه باختصاٍر موجز ومنقح د    
الدكتوراه التي كانت في دراسة وتحقيق كتاب البدور الزاهـرة للنـشار أثنـاء              

  )٢( وردت فيه في الحاشيةالتعليق على ذكر النشار لألوجه في أول موضع
   . البحث مكمل لبحث الباحثين لكن بتفصيٍل أكثر، وبياٍن أوسعهذاو

  
   و ،ا ا  ل أنأ وا

ا زو ،ولا وأ ل  ل، إم  
l_;  

                                                             
 .١٦-١٤أحمد السديس ص. د: المكرر للنشار تحقيق:  ينظر)١(
) الحاشـية (فرقان الدين علـي قـسم التحقيـق    . د: البدور الزاهرة للنشار تحقيق   :  ينظر )٢(

١/١٦٦. 
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ا ولا  

   والوجهيقمدخل يف التعريف مبصطلح القراءة والرواية والطر
  

أن نُعرف بمصطلحات مهمة في هذا الباب،       هذا البحث   يحسن قبل البدء في       
  : للقارئ لفَهم أقوال العلماء فيها، وهذه المصطلحات هيحتى تكون مدخالً

 وهي الخالف المنسوب إلمام من األئمة المتجردين للقراءة مما          :القراءة -١  
نافع وعاصم، وسميت القراءة خالفـاً؛      أجمعت عليه الروايات والطرق، كقراءة      

 ألنها تخالف غيرها من القراءات، وإال لَما نُـِسبت ألصـحابها كـذلك، فمـثالً              
َـزب ُ ۡ بضم السين هي قراءة نافع، أي أنَّه انفرد بهـا عـن       ] ٢٨٠:البقرة[ٖربˏ˅َ

 .)١(باقي القراءة العشرة
ـ      :الرواية -٢   و بواسـطة،   وهي الخالف المنسوب لآلخذين عن اإلمـام ول

ألنَّهـا تخـالف غيرهـا مـن         كرواية ورش عن نافع، وسميت الرواية خالفاً؛      
ۡـ زب :الروايات عن اإلمام، فمثالً قوله تعالى    َ َ ََ ِ ٰ ِļَا ْـ ُ َ  ]٥٨:يـونس [ ربۡ

ولـو  : "، وقـولهم )٢(رويس عن يعقوب، لم يشاركه فيهـا روح     بالتاء هي رواية  
روا قراءة اإلمام ولم يأخذوا عنه مباشرةً بـل         ؛ إلدخال الرواة الذين شه    "بواسطة

بواسطة، كالدوري والسوسي اللَّذين أخذا القراءة عـن أبـي عمـرو بواسـطة              
 .اليزيدي

 هو الخالف المنسوب ِلمن أخذ عن الرواة عـن األئمـة وإن             :الطريق -٣  
سفَل، كطريق األزرق عن ورش عن نافع، وسمي الطريق خالفاً؛ ألنَّه يخـالف             

                                                             
، النشر في القراءات العشر البـن  ٢/٦٩المستنير في القراءات العشر البن سوار      : ينظر) ١(

 .٥/١٦٤٥الجزري 
 .٥/١٧٣٤، النشر البن الجزري ٢/١٩٣المستنير البن سوار : ينظر) ٢(
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طريـق  هـو   تثليث مد البـدل     غيره من الطرق عن الراوي عن اإلمام، فمثالً         
 .نافع عن ورش عن ألزرقا

ما يرِجع إلى تخيير القارئ، كثالثة البسملة بين السورتين ِلمـن           : الوجه -٤  
يبسِمل، وكأوجه الوقف بالسكون والروم واإلشمام مع أوجه العارض للـسكون           

فِبأي وجٍه أتى القارئ     ر مع البسملة بين السورتين،    وأوجه التكبي  الموقوف عليه، 
يكون نقْصاً في روايته، وقد تطلق األوجه على الطـرق والروايـات            أجزأ، وال   

على سبيل العدد ال على سبيل التخيير، فأوجه البدل مثالً لألزرق عن ورش هي              
 .)١(تساهالًطرق، وإن شاع التعبير عنها باألوجه 

 في القراءة بجميـع أوجـه الخالفـات         ـه١١١٨نة  قول السفاقسي ت س     
   : كلِّ موضع وردت فيهالقرائية في

القراءات والروايات والطرق هـو الخـالف       :  أعني وهذا« :قال السفاقسي   
الواجب، فال بد أن يأتي القارئ بجميع ذلك، ولو َأخّلَّ بشيٍء منه كان نقْصاً فـي          

وجه التـي علـى سـبيل التخييـر         روايته، وأما الخالف الجائز فهو خالف األ      
 .)٢(»روايتهواإلباحة، فِبأي وجٍه أتى القارئ أجزأ، ال يكون ذلك نقْصاً في 

  
l_;  

                                                             
، ٢٢٢عبد العلي المسؤول ص   : تورمعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية للدك     : ينظر) ١(

٣٣٨، ٢٦٩، ٢٤٥. 
 .٣/٦٧٦النشر البن الجزري : ، وينظر٢٣فاقسي صسغيث النفع لل )٢(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٣ -

 اام  

  تهانشأواألوجه العددية بني السورتني ماهية 
  

بين آخر السورة المنتهـى منهـا        األوجه القرائية للقراء     هي: ماهيتها: أوالً  
 ة، وتتنوع هذه األوجه وتتفرع حسب أحكـام القـراءات         وبداية السورة المستأنف  

الواردة فيهما، وحسب أوجه البسملة أو أوجه البسملة والتكبير، وبعـض هـذه             
  .الخالف الجائز المخير فيهاألوجه من باب الخالف الواجب، لكن الغالب عليها 

ء نشأ عنـد علمـا    أن هذا العلم     ذكر شهاب الدين القسطالني    :نشأتها: ثانياً  
 كثـرة الوجـوه     وأما«: قالتأخرين، ولم يظهر عند المتقدمين حيث       القراءات الم 

بحيث بلغت األلوف، فإنَّما ذلك عند المتأخرين دون المتقـدمين؛ ألنَّهـم كـانوا              
يقرؤون القراءات طريقاً طريقاً، فال يقع لهم إال القليـل مـن األوجـه، وأمـا                

 قراءةً، بل أكثـر، حتـى صـاروا         المتأخرون فقرؤوها روايةً روايةً، بل قراءةً     
يقرؤون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة، فتشعبت معهـم الطـرق، وكَثُـرت             

  .)١(»األوجه
ن ذكر هذه األوجه من المتقدمين اإلمام      أول م  أن -أعلمواهللا   -ظهر  والذي ي   

  .الهجري ثامنفي القرن ال ـه٧٣٢ت الجعبري برهان الدين 
ويبدو أن اإلمـام    « :فرقان الدين علي  . اهرة للنشار د  قال محقق البدور الز     

الجعبري هو أول من ذكر الوجوه بين السور بما يقتضيه الـضرب الحـسابي؛              
ألنني أراه يذكرها بين سورة البقرة وآل عمران بالـضرب الحـسابي للقـراء              

 وجهاً، والجعبري هو شيخ ابن الجندي؛ ألنه من طبقـة شـيوخه،             ٨١٨السبعة  
: ذ أمين الدين بن موسى أخذ من كتب ابن الجنـدي، وكتـاب العراقـي              واألستا

                                                             
 .٤/١٣٩٤لطائف اإلشارات للقسطالني :  ينظر)١(



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
 

 - ١٤ -

، وابن موسى من شيوخ النشار      في رسالته في األوجه بين السور     " العدد المعتبر "
  .)١(»ن طبقتهمأو م
 ومن مصادر النشار أيضاً شيخه جمال الدين محمد بن أحمد الدمـشقي     :قلتُ  
سـالمة المـسحرائي ت سـنة     تقريباً تلميذ الشيخ صدقة بـن      ـه٨٧٠سنة  ت  

األوجه الواقعة من آخر    ، حيث ذكر السخاوي في ترجمته أنَّه كتب في          ـه٧٨٠
طـه فـي بعـض    بعض تالمذته عارضه فيها وغلَّ، وأن أول آل عمرانوالبقرة  
نثر : "، وقد وقفتُ في فهارس المخطوطات على كتاٍب منسوٍب له اسمه          )٢(مقاالته

، بل إن األستاذ أمين الدين      )٣("السبعة بين السور  الدرر في معرفة مذاهب األئمة      
، فهـذا يـدلُّ علـى أن    )٤(بن موسى هو شيخ شيخه شمس الدين ابن الحمصاني   

  .النشار قد قرأ بهذه األوجه على بعض مشايخه
  

l_;  

                                                             
 فرقـان الـدين علـي، قـسم التحقيـق        . د: البدور الزاهـرة للنـشار، تحقيـق      :  ينظر )١(

 .١/١٦٦)الحاشية(
 .٦/٣٠٨ للسخاوي الضوء الالمع:  ينظر)٢(
ورقات بقـسم المخطوطـات بالجامعـة اإلسـالمية         ) ٣(نسخة  :  مخطوطة من نسخها   )٣(

، موسوعة ببلوغرافيا علوم القرآن     ٦/٣٠٨الضوء الالمع للسخاوي    : ، ينظر )٤٨٧١/٧(
 .٣٢٠ فهرس كتب القراءات القرآنية ص-عمر بشير: للدكتور

 ٧/١٩٠الضوء الالمع للسخاوي :  ينظر)٤(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٥ -

  ا ا

  املؤلفني يف ذكر األوجه العددية بني السورتنيمناهج 
  

نجد بعضها منها مـا هـو   عند المؤلفين فيها ورتين إذا تأملنا األوجه بين الس   
، أو ، أو روايـةٍ   خـالف قـراءةٍ    من قبيل الخالف الواجب سواء كان الخـالف       

 األوجه الجائزة المبنيـة علـى       : وبعضها من باب الخالف الجائز وهي      ،طريٍق
التخيير دون الوجوب، كأوجه البسملة، والتكبير، وأوجـه العـارض للـسكون،            

ام، وهي الغالب في هذه األوجه، وهي التي تؤدي لكثرة األوجـه            والروم واإلشم 
ن في طريقة عرضها، وبحسب اختالفهم يزيد عدد األوجه         ووتشعبها، وهم مختلف  

  :عند بعضهم، وينقص عند آخرين، واختالفهم يرجع إلى ثالث أمور
 : أوجه البسملة وأوجه التكبير، وهم في ذكرها على قسمين:األمر األول ·
§ ١(ر أوجه البسملة بين السورتين بدون ذكر أوجه التكبير يذكقسم(. 
§ يذكر أوجه البسملة، وأوجه البسملة مع التكبيروقسم . 
 اختالفهم في مراتب المد المنفصل والمتصل: األمر الثاني ·
  )٢(منهم من ذهب إلى تفاوت مراتب المد إلى أربع مراتب §

 

 )٣(لمدومنهم من ذهب إلى عدم التفاوت واعتبار مرتبتين ل §
                                                             

 حيث ذكـرا أوجـه      ٣ب، القول المعتبر للضباع ص    ٢٤٩العدد المعتبر للعراقي    : ر ينظ )١(
 .البسملة مجردة عن التكبير

 حركـات،   ٤القصر حركتان، والتوسـط     :  المراد بالمراتب األربع التي قصدها الضباع      )٢(
 حركات، وهي تجري في المد المنفصل، أما في         ٦حركات، واإلشباع    ٥وفويق التوسط   

 يفيـد   ٣/٨٢٥يجوز قصره ألحد، ومقتضى كالم ابن الجزري في النـشر           المتصل فال   
زيادة مرتبة خامسة تجري في المدين في مذهب من يأخذ بتفاوت مراتب المـد، وهـذه             

 .فويق القصر، وتقدر بثالث حركات: المرتبة هي
 حركات، وهي تجري    ٦ حركات، واإلشباع    ٤التوسط  :  المراد بمرتبتي المد عند الضباع     )٣(

ي المد المتصل، أما في المنفصل فالبد من زيادة مرتبة القـصر حركتـان ألصـحاب            ف
 .القصر



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
 

 - ١٦ -

  .)١(ومنهم من جمع بين الطريقتين §
المد العـارض   : أي-اختالفهم في تحرير العوارض المجتمعة    : األمر الثالث  ·

 :على ثالث طرق-للسكون
 .قسم يذهب إلى التسوية بينهما §
وقسم يذهب إلى التفرقة بينهما، بجعلهما أبوابـاً مختلفـة، وعـدم اعتمـاد               §

ين حال الوقف بوجه الـروم علـى        الضرب الحسابي، ويظهر الفرق بين المذهب     
وكلٌّ من الطريقين جائز معموٌل به كما نـص   «: القصر كما سيأتي، قال الضباع    

 .)٢(»عليه أكثر المحررين
وقسم يذهب إلى التفرقة بينهما، بجعلهما أبواباً مختلفة أيضاً، لكن مع اعتماد             §

ِمـع  الضرب الحسابي بضرب أوجه كل عارض في أوجه العارض الثاني المجتَ          
معه، وسيأتي تطبيق لكيفية حساب األوجه على الطرق الثالثـة فـي المباحـث           

 .)٣(القادمة
ذكر الشيخ الخليجي في كتابه قرة العين بتحرير ما بين السورتين أن بعـض    §

مقرئي األرياف، ومنهم شيخه كان يعتمد طريقة التلفيق بـين طريقـة التـسوية         
رض المنـصوب بـاب، والعـارض       والتفرقة بين العوارض؛ وذلك بجعل العا     

المرفوع والمجرور باب آخر، ولم يستحسن الخليجـي هـذه الطريقـة وعـدل          
 .)٤(عنها

l_;  
                                                             

 .٣القول المعتبر في األوجه بين السور للضباع ص:  ينظر)١(
، إرشاد المريد إلى مقـصود القـصيد لـه أيـضاً            ٤٣القول المعتبر للضباع ص   :  ينظر )٢(

 .١٥٢ص
 .  ٣٧، ٣ في القول المعتبر ص، والضباع٤٣ استنبطته من كالم السفاقسي ص)٣(
 .  ٣٧قرة العين بتحرير ما بين السورتين للخليجي ص:  ينظر)٤(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٧ -

ا اا  

  مظان األوجه، والطريقة املتبعة يف عرضها
  

       ـنأفرد لها مؤلفاً خاصاً، ومنهم م نذكر بعض العلماء هذه األوجه، فمنهم م
وجه بين سورتين، وسأذكر بعض من ألَّفوا فيهـا      يذكرها في فرش السور في األ     

  .على كال الطريقتين
 المؤلفات الخاصة بجمع هذه األوجه في جميع سور القرآن ·
العدد المعتبر من األوجه بين السور، لزين الدين عبد الرحيم بـن الحـسين         -١

، وقد اعتمد على تنوع مراتب المد إلى أربع مراتب،          )١(ـه٨٠٦العراقي ت 
التكبير، واعتماد طريقة الضرب الحسابي     أوجه   أوجه البسملة بدون     مع ذكر 

 .)٢(فقطفي اجتماع العوارض، والكتاب خاص بذكر أوجه القراء السبعة 
ن النـور القرافـي القـاهري       بأمين الدين   محمد بن علي بن موسى      رسالة   -٢

 وألبـي «: ه القسطالني على تأليفه له فقال وقد نو ،ـه٨٥٦ سنة ت   الشافعي
ا ذكرنا مستوفياً لما بـين       لذلك موافقٌ لمِ   د مفر عبد اهللا محمد القرافي مؤلفٌ    

كلِّ سورتين على هذا النحو من ضرب ما في السابق مـن األربعـة فـي                
العراقي كما ذكر   طريقة  ، ونسبه له الضباع كذلك، وطريقته ك      »الالحق منها 
 .)٣(والضباعالقسطالني 

                                                             
 طبع بتحقيق تجاري تحقيق جمال السيد رفاعي الـشايب، طبعتـه مكتبـة أوالد الـشيخ      )١(

للتراث، وإحدى نسخه الخطية منشورة في الشبكة العنكبوتية، وقد شكَّك الدكتور سـالم              
نسبته إلى العراقي، ألنه لم ينص على نسبته إليه سوى الـضباع فـي    الجكَني في صحة    
، ولكون العراقي من المتقدمين، وهذه األوجه لـم تظهـر إال عنـد              ٣القول المعتبر ص  

 .المتأخرين، وأسباب أخرى ذكرها
 .٣٨القول المعتبر في األوجه بين السور للضباع ص:  ينظر)٢(
، القول المعتبر في األوجه بـين الـسور         ٤/١٣٩١لطائف اإلشارات للقسطالني    :  ينظر )٣(

 .٣للضباع ص



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
 

 - ١٨ -

، ـه١٣٨٠السور لعلي بن محمد الضباع ت       القول المعتبر في األوجه بين       -٣
التكبير، واعتبـار المـد   أوجه وطريقته تعتمد على ذكر أوجه البسملة بدون      

وقد ذكر في بدايـة  مرتبتين، واعتماد الطريقة الثانية في اجتماع العوارض،       
كتابه عدد األوجه بالضرب الحسابي للقراء السبعة كما جاءت عند العراقـي   

  در هذه الطريقة، وذكر العدد الصحيح لألوجه للـسبعة علـى           والنشار، ثم 
  .)١ (الطريقة المذكورة، والكتاب خاص بذكر أوجه القراء السبعة فقط

محمد بـن عبـد     :  العين بتحرير ما بين السورتين من طريقين، للشيخ        قرة -٤
، وقد ذكر فيـه األوجـه مـا بـين           )٢(ـه١٣٨٩الرحمن الخليجي ت سنة     

لقرآن بطريقة تسوية العوارض، وأيضاً بطريقـة تفرقـة         السورتين في كل ا   
العوارض بدون استخدام الضرب الحسابي، وطريقته تعتمد على ذكر عـدد           
أوجه البسملة بدون التكبير للمبسِمل، والواِصل، والساكت على الطـريقتين          

إال ما كان مـن تفـصيله ألوجـه        يل، بدون تفصيٍل للقراء وأوجههم      بالتفص
المواضع، فهو ال يهتم إال بجمع أوجه البسملة وعـدمها          األزرق في بعض    

بين السورتين وكيفية جمع األوجه مع أوجه العارض في آخر السور؛ حتى            
يسهل على القارئ بعد ذلك جمع األوجه مع قراءة كل قارئ حسب قراءته،             

  .)٣(كما أنه يحيل في أكثر السور على المواضع األولى التي فَصل فيها
تي ذكر مؤلفيها هذه األوجه في كتبهم ضمن فرش الحروف في           المؤلفات ال  ·

 .جميع سور القرآن
 .المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر -١

                                                             
 .٤٤القول المعتبر في األوجه بين السور للضباع ص:  ينظر)١(
 .عمر بن عبد القادر المراطي، طبعة دار أضواء السلف بالرياض:  مطبوع بتحقيق)٢(
 .٤٩، ٤٢قرة العين بتحرير ما بين السورتين للخليجي ص:  ينظر)٣(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٩ -

 .البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -٢
الوجوه النيرة في قراءة العشرة، ثالثتهما لإلمام أبي حفص عمر بن قاسـم              -٣

 :مالنشَّار، وقد اعتمد فيه
على تنوع مراتب المد إلى خمس مراتب في المنفصل، وأربعة في المتصل،             §

  :ومراتب المد عند النشار هي
ابن كثير وأبو جعفر بالقصر حركتان، وشعبة بالمـد بقـدر           : المد المنفصل   

خمس حركات، وابن ذكوان والكسائي وخلف بالمـد بقـدر أربـع حركـات،              
كـات، واختُِلـف عـن قـالون      واألزرق عن ورش وحمزة بالمد بقدر ست حر       

واألصبهاني عن ورش وأبي عمرو ويعقوب وهشام وحفـص، فـرِوي عـنهم             
القصر والمد، فأما القصر فهو حركتان، وأما المد فاختُِلف في مقـاديره عـنهم،          
فقالون واألصبهاني وأبو عمرو ويعقوب يمدوه بقدر ثالث حركات، وهشام يمده           

  .قدر خمس حركاتبقدر أربع حركات، وحفص يمده ب
 األزرق وحمزة يمدانه بقدر ست حركـات، وعاصـم بقـدر            :المد المتصل   

خمس حركات، وابن عامر والكسائي وخلف بقدر أربع حركات، وقالون وابـن            
 .)١(كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب واألصبهاني بقدر ثالث حركات

 ذكر أوجه البسملة بدون أوجه التكبير §
 . ي في اجتماع العوارض كالعراقياعتماد الضرب الحساب §
ذكر عدد األوجه إجماالً، ثم تفصيلها بذكر عدد األوجه لكلِّ راٍو إن اختلـف            §

العدد بين راويي اإلمام، أو لكلِّ قارٍئ إن لم يختِلف العدد بين راويـي اإلمـام،                
                                                             

، ١/١٢٢عادل عبد الموجـود، وعلـي معـوض         . دور الزاهرة للنشار تحقيق   الب:  ينظر )١(
ومراتب المد التي ذكرها النشار للقراء من طريق النشر، لكن يأتي البن ذكـوان مـن                 

:  حركات في المدين، ولم يذكره، وينظر      ٦طريق ابن األخرم عن األخفش أيضاً اإلشباع        
 .٣/٨٢٥النشر البن الجزري 



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
 

 - ٢٠ -

ويبين عند ذكر العدد لكلِّ قارئ عدد األوجه المدرجة مع قالون أو غيره، وعدد              
األوجه التي انفرد بها، ويذكر العدد بدون تفصيل لألوجه وكيفية وصولها للعدد            
المذكور، وكتاب المكرر لم يذكر فيه إال أوجه القـراء الـسبعة، أمـا البـدور                
والوجوه النيرة فقد ذكر فيهما أوجه القراء العشرة، وطريقة ذكره لعدد األوجـه             

 .هي طريقة العراقي والضباع
 ألَّف في هـذه     ـه٧٦٩ن أبا بكر بن أيدغدي ابن الجندي ت         ذكر الضباع أ   -٤

       األوجه أيضاً، لكن لم أقف على مؤلَِّفه، وال أعلم هـل هـو مؤلَّـفٌ مفـِرد
لألوجه، أم غير مفرد، ولعل طريقته في ذكر األوجه هي طريقة الـضرب             
الحسابي؛ ألن شيخه الجعبري، وهذه الطريقة هي طريقـة الجعبـري فـي             

جه، فلعله أخذها منه، ولعله ذكرها في جميع القرآن، بدليل ذكر           حساب األو 
الضباع له مع العراقي والنشار وأمين الدين بن موسى الذين استوعبوا ذكر            

 .)١(هذه األوجه في كلِّ القرآن
كتب التحريرات مثل بدائع البرهان على عمدة العرفان في وجـوه القـرآن              -٥

، والروض النضير فـي أوجـه       )٢(ـه١١٥٥للشيخ مصطفى األزميري ت     
، وفريدة الـدهر فـي جمـع        )٣(ـه١٣١٣الكتاب المنير لمحمد المتولي ت      

، وهم يعتمدوا علـى عـدم       )٤(وتأصيل القراءات العشر لمحمد إبراهيم سالم     
تفاوت مراتب المد، وذكر أوجه البسملة مع أوجه التكبير، ولـم يتعرضـوا             

جه الجائزة والممتنعة علـى  ألوجه العارض، وطريقتهم تعتمد على ذكر األو 
                                                             

، القـول المعتبـر للـضباع    ١/٢٧٧هاية في طبقات القراء البن الجزري   غاية الن :  ينظر )١(
 .٣ص

 .هـ١٢٩ مطبوع بتحقيق مريم جندلي، طبع بدار الكتب العلمية عام )٢(
 .هـ١٤٢٦ مطبوع بتحقيق رمضان هدية، طبع بمطابع الرحمن عام )٣(
 .هـ١٤٢٤ طبعه دار البيان العربي عام )٤(
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ما يقتضيه التحرير، وال يذكروا عدد األوجه بين السورتين، وتفصيل كميـة        
 .العدد لكلِّ قارئ

مؤلفات ذكر مؤلفيها هذه األوجه في بعض السور، وأعرضوا عن ذكرهـا              ·
 :في باقي سور القرآن، اقتصاراً على معرفة القارئ وفَهمه، ومن هذه الكتب

في شرح حرز األماني ووجه التهـاني إلبـراهيم بـن عمـر       كنز المعاني    -١
الجعبري، وقد ذكر أنه سيذكر األوجه في سورة من كل ربع، ويعِرض عن             
التفصيل في البواقي، فذكر األوجه بين البقرة وآل عمران، وبـين األنعـام             
واألعراف، وبين الكهف ومريم، وبين فاطر ويس، ولم يذكرها فـي بـاقي             

تعتمد على تفصيل األوجه مفردة، ثم بيان كيفيـة حـسابها    السور، وطريقته   
بالضرب الحسابي ببياٍن موجز، مع اعتبار تنوع مراتب المـد إلـى أربـع              
مراتب، فهو لم يكتف بذكر عدد  األوجه، وإنمـا فـصل األوجـه وكيفيـة      
حسابها حتى يقيس القارئ على هذه الطريقة في حساب األوجه فـي بـاقي              

ألوجه للقراء السبعة من الشاطبية، ويزيد عليه األوجـه         السور، وهو يذكر ا   
الواردة للسبعة من الكبرى كأوجه السكت لحمزة على المد، كما يذكر عددها            
للثالثة المكملين للعشرة، بل ويذكر عددها في بعـض القـراءات الـشاذة،             
والجعبري ال يذكرها بين السورتين فقط، بل يذكرها أحياناً في وسط السور            

 أحياناً عدد األوجه حال اجتماع عارضـين فـي اآليـة بالـضرب              فيذكر
  .)١(الحسابي

                                                             
ـ     :  ينظر )١( ، ٤/١٩٢٦،  ١٥٨٠،  ٣/١٢٩٩،  ٢/٦٣٠رز األمـاني    كنز المعاني في شرح ح

٥/٢١٨٨. 
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، )١(كتاب لطائف اإلشارات لفنون القراءات، ألبي العباس أحمد القـسطلَّاني          -٢
ذكر عدد األوجه لكل قارئ بدون تفصيل بين الفاتحة والبقرة فقـط، وذكـر       

الـضرب  أنه قرأ بذلك على كثيٍر من مشايخه، وطريقتـه معتمـدة علـى              
  .)٢(الحسابي

كتاب غيث النفع في القراءات السبع، للشيخ علي النُّوري السفاقـسي، وقـد          -٣
ذكر عدد األوجه لكلِّ قارٍئ بالتفصيل اعتماداً على الضرب الحـسابي بـين     
الفاتحة والبقرة، والبقرة وآل عمران، والنساء والمائدة، والحج والمؤمنـون،          

، وبعد أن ذكر عدد األوجـه فـي هـذه           وفصلت والشورى، والنجم والقمر   
السور بالضرب الحسابي، بين خطأ هذه الطريقة، وذكر العدد الصحيح فـي       
األوجه، مع تفصيلها، ولم يذكرها في باقي السور، وهـو ال يـذكر عـدد               
األوجه بالضرب الحسابي فقط بين السورتين بل يذكرها في بعض المواضع           

د ذكر األوجه فيها بين كـل سـورتين         في وسط السور، أما  سور الختم فق       
وذلك بجمع أوجه البسملة والتكبير الثمانية بدون اعتبار العوارض المجتمعة          

 .)٣(وأوجه الروم واإلشمام

l_;  

                                                             
 مطبوع بتحقيق مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف             )١(

 .ـه١٤٣٢بالمدينة المنورة، طبع عام 
 .٤/١٣٩٠لطائف اإلشارات للقسطالني :  ينظر)٢(
 .٦٢٦، ٥٦٥، ٥٢٠، ٤١٢، ٤٠١، ١٨٦، ١٢٩، ٤٢غيث النفع للسفاقسي ص:  ينظر)٣(
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ا ا  

  آراء العلماء يف األوجه العددية بني السورتني
  

 نص السفاقسي والضباع على منع القراءة باألوجه بين السورتين إن كانـت             
معتمدة على الضرب الحسابي، وعدوه من باب خلط الطرق وتركيبهـا، وهـو             
متفقٌّ على عدم جوازه، أما إذا لم تكن معتمدة على الضرب الحسابي فأجازوها،             
أما القسطلَّاني فجعل هذه األوجه وإن بلغت األلوف من باب القياس الجائز ما لم              

اتفقوا على أنَّه ال يقرأ بجميع      تؤدي إلى خلط الطرق وتركيبها فهو غير جائز، و        
  .األوجه في كلِّ موضع، وسأنقل أقوال هؤالء العلماء الثالثة حتى يتبين المقال

أما هذه األوجه الواردة على سـبيل التخييـر إنمـا         «: قول القسطلَّاني : أوالً  
المقصود منها معرفة جواز القراءة بكلٍّ منها، فأي وجٍه قُِرئ بـه جـاز، فـال                

 إلى استيعاب الكلِّ في موضٍع إال لقصد، وكذا الوقف بالسكون واإلشـمام             يحتاج
 .والروم، وبالمد الطويل والقصر والتوسط

بعض المحقِّقين من شيوخنا ال يأخذ إال األقوى، ويجعل الباقي مأذونـاً         وكان  
فيه، وبعضهم يرى القراءِة بواحٍد في موضع، وبآخٍر في موضٍع آخر، وبعضهم            

مِعها في أولِّ موضع، أو موضٍع ما على وجه التعليم واإلعالل وشـمول         يرى ج 
ـ      الرواية، أما األخِذ بالكلِّ في كلِّ       فٌ غيـر عـارفٍ     موضع فال يتعمده إلَّا متكلِّ

بحقيقِة أوجه الخالف، نعم ينبغي أن يجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفاً لتـدريب          
  .)١(هاالمبتدئ، وال يكلَّف العارف بجميع

 هذه األوجه التي يقرأ بها بين السور وغيرها التـي ربمـا بلـغ               :فإن قلتَ   
بعضها في بعض المواضع نحو أربعِة آالف وجه، هل ألهل الشَّأن فيهـا نقـٌل               

                                                             
 .٣/٦٧٦ أصل هذا القول ذكره ابن الجزري في النشر )١(
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يعتمدون عليه، أو هو قياس من عند أنفسهم؟ فإن كان األول فبينوه، وإن كـان               
  .الثاني فأنتم تمنعونه اتفاقاً

  في القراءات على األثْبت فـي النقـل               :أجيب أهِل الفن بأنَّه لما كان اعتماد 
بحيث كانوا في الضبط والمحافظة على ألفاظ القرآن في الدرجة القصوى، حتى            
كانوا ال يساِمحون بعضهم في حرٍف واحد، اتفقوا على منع القياس المطلق الذي             

  .األداء يعتَمد عليهليس له أصٌل يرجع إليه، وال ركن وثيقٌ في 
أما إذا كان القياس على إجماٍع انعقد أو أصٍل يعتَمد، فإنَّه يجوز عنـد عـدم        

النَص، وغموض وجه األداء، بل ال يسمى ما كان كذلك قياسـاً علـى الوجـه                
االصطالحي؛ ألنَّه في الحقيقة نسبةُ جزئي إلى كِلي، كما اختيـر فـي تخفيـف               

ل األداء، وإثبات البسملة وعدمها، وغير ذلك مما صرح بـه     بعض الهمزات أله  
   قرأتُ به ونقلتُه، وهـو      : جميع ما ذكرتُه ثالثةُ أقسام    ‹: األئمة، كما قال مكي قسم

منصوص في الكتب، وقسم قرأتُ به وأخذتُه لفظاً وسماعاً، وهو غير موجـوٍد             
لكن قستُه على ما قـرأتُ      في الكتب، وقسم ال قرأتُ به وال وجدته في الكتب، و          

  .)١(›به، إذ ال يمكن فيه إال ذلك عند عدم الرواية في النقل والنَّص
وإذا ثبت محافظتُهم على النقل هكذا، وتجويزهم نوعاً من القياس، فال يحتاج              

المجيب عن هذا السؤال إال لنقلها عن مثل هؤالء األئمة المعوِل عليهم في هـذا               
ثم -،....ما في ذلك القياس الجائز، وهو واجب حيث ال نقل،         الفن، وأيضاً فغايةُ    

وحينئـٍذ يجـب   : ، ثم قال-ذكر سبب كثرة الوجوه وهو قوله المذكور في نشأتها 
على القارئ االحتراز من التراكيب في الطرق واألوجه، وتمييز بعـضها مـن             

ا كثيـر مـن   بعض، وإال وقع فيما ال يجوز، وقراءة مالم ينِْزل، وقد وقع في هذ         
  .المتأخرين، ال سيما من وضع كتاباً مفرداً في هذه األوجه

                                                             
 .٣٩٣التبصرة لمكي بن أبي طالب ص:  ينظر)١(
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وإذا تقرر هذا فليعلَم أن الصحيح عند المتأخرين جواز كلٍّ من ثالثـة الوقـف               
 زب!  ورومه، وروم المكسور، ووجهي    العارض لكلِّ قارٍئ، وإشمام المضموم    

أيـضاً    وعدمه، وجوزوا  ، كلُّ ذلك اعتداداً بالعارض    ]٢-١:آل عمران [ رب#  *

إلى غير ذلـك،    ] ٤-٣:الفاتحة[رب. ,زب للدوري المد والقصر مع إدغام    
أنَّها مواِفقَةٌ للرسم من جهة أنَّها لم تخِلفْه؛ ألنَّها لم           وكلُّ هذه األوجه صدق عليها    

تُرسم لها في المصحف صورةٌ أصالً، وموافقةٌ للخطِّ العربي؛ ألن النُّحاة نـصوا       
  .)١( »ى ذلك كلِّه، وكلُّها أيضاً نُِقلت عن المتقدمينعل

 من المتساهلين القارئين بما يقتـضيه  ما يفعله كثير و«: قول السفاقسي : ثانياً  
  يعنـي  )~( وكان شـيخنا اهللا،  ذلك غير مخلص عند   الضرب الحسابي فإن :

 مـن ذلـك     يحذرني -ـه١٠٨١محمد بن محمد األفراني المغربي السوسي ت        
إياك أن تميل إلى الراحة والبطالة وتقرأ كتـاب اهللا بمـا            :  ويقول ما معناه   يراًكث

 .»يقتضيه الضرب الحسابي كما يفعله أهل الكسل
 تساهل من المتأخرين،    ن الضرب اعتنى به م    وهذا«: وقال في موضٍع آخر     
وا به وذكروه في كتبهم، وبعضهم أفردوه بالتأليف، وهو خالف الـصواب،            أوقر

  .)٢(»وتخليطها فيه تركيب الطرق بالقراءة به؛ ألن )~( سمح لي شيخناولم ي
بعد أن ذَكَر أعداد األوجه بين السورتين في كلِّ القرآن : قول الـضباع  : ثالثاً  

وإذا تأملتَ ذلـك كلَّـه      « :كما هي عند العراقي والنشار وأمين الدين موسى قال        
سابي، واعتبـار المراتـب األربـع فـي     يتَّضح جليا أنَّه مبني على الضرب الح 

المدين، واعتبار المواقف أبواباً مختلفة ولو اتَّحد نوعها، وال يخفى ما في بعضه             

                                                             
 .٤/١٣٩٢لطائف اإلشارات للقسطالني :  ينظر)١(
 .٤٣ ،١١ صللسفاقسي غيث النفع في القراءات السبع :  ينظر)٢(
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على وجه السهو والغلط،    )s(من التركيب وخَلْط الطرق، وقد صدر ذلك منهم         
 .»أو القصور وعدم الضبط تساهالً منهم

اءات ال سيما التي انكـب      ليس كل ما في كتب القر     «: وقال في موضٍع آخر     
            اح الشاطبية والمكرر والبدور واإلنـشاد صـحيحعليها أهل هذه العصور كشر

  .)١(» أو تساهالًسهواًيقرأ به، بل فيها ما ال تحلُّ القراءة به، وصدر منهم 
          ذكر األوجه بين السورتين بالضرب الحسابي هو مجـرد تكثيـر والذي أراه أن

 صحيح، وفيه خلطٌ لألوجه والطرق، فالقراءة بها على هـذا           لألوجه بدون قياسٍ  
الضرب ال يجوز،  أما إن جمع القارئ الخالفات الواجبة والجائزة، وراعى عند             
اجتماع األوجه طرقها بدون تخليط طرق األوجه مع بعضها، مع مراعـاة مـا              

 بها،  يجوز منها وما يمتنع حسب تحريرات العلماء فال مانع من ذكرها والقراءة           
لكن ال يكلف القارئ باإلتيان بجميع األوجه الجائزة في كـلِّ موضـع ألن فيـه     
تكلف ومشقة، وهذه القراءات أنزلت للتيسير على األمة، قال ابن الجزري فـي             

 هذه األوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بهـا            إن« : النشر
  فبأي ،فلْ على وجه اإلباحة ال على وجه ذكر الخُ         منها معرفة جواز القراءة بكلٍّ   

 واحـد إذا قـصد       وال احتياج إلى الجمع بينها في موضعٍ       ،ئ منها جاز  ِر قُ وجٍه
سبيل ما جرى مجرى ذلك مـن         وكذلك   ،استيعاب األوجه حالة الجمع واإلفراد    

اً إذا   وكاألوجه الثالثة في التقاء الساكنين وقف      ،الوقف بالسكون وبالروم واالشمام   
 . واهللا أعلم،)٢(»كان أحدهما حرف مد أو لين

l_;  
                                                             

 .٣٩، ٣٧القول المعتبر للضباع ص:  ينظر)١(
 .٣/٦٧٦النشر البن الجزري :  ينظر)٢(
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ا دسا  

العلوم التي حيتاج إىل معرفتها القارئ الستخراج األوجه بني 
  السورتني

  

ذكر الضباع في كتابه العلوم التي يحتاج إليها لمعرفة األوجه، وألهمية هـذا     
ا المبحث، مضيفةً إليه    الضباع في هذ  المبحث في استخراج األوجه سأذكر كالم       

  .أوجه أخرى من العلوم
  :يتوقَّف معرفة علم ما بين السور على ثالثة أمور

 ما بين السورتينما ورد عن القراء العشرة في  :األمر األول ·

o   ابن كثير وعاصم والكسائي وقالون وأبو جعفـر  :مذاهب القراء في البسملة 
ختُِلف عـن خلـف فـي       واألصبهاني عن ورش بالبسملة، وحمزة بالوصل، وا      
أبو عمرو وابن عـامر     : اختياره بين الوصل والسكت، واختُِلف عن الباقين وهم       

 .)١(ويعقوب وورش من طريق األزرق بين الوصل والسكت والبسملة

  :  كلُّ من بسمل بين السورتين له ثالثة أوجه:أوجه البسملة §
  . الوقف على آخر السورة وعلى البسملة:األول  
  .وقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول التالية ال:الثاني  
  . وصلها بآخر الماضية وبأول التالية:الثالث  
فبذلك يكون لقالون ومن وافقه الثالثة المذكورة، ولكلٍّ مـن األزرق وأبـي               

عمرو وابن عامر ويعقوب الثالثة المذكورة والسكت والوصل، ولحمزة الوصل          
هذا الحكم بين كل سورتين رتِّبتـا أو ال، إال أن  فقط، ولخلف الوصل والسكت، و    

   .السكت والوصل يمتنعان إذا كانت السورة التالية فوق الماضية

                                                             
 .١/١١٢، البدور الزاهرة للنشار ٣/٦٥٩النشر البن الجزري :  ينظر)١(
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  .كآخر البقرة مثالً بأول الفاتحة، وكذا إذا وصل آخر السورة بأول نفسها  
  .)١(الوقف والوصل والسكت: أما بين األنفال وبراءة ففيه لكلهم ثالثة أوجه  
إن ُأضيف التكبير مع البسملة يصبح عدد أوجـه         : أوجه البسملة مع التكبير    §

التكبير مع البسملة بين كل سورتين عدا سور الختم خمسة أوجه، وهي تحتمـل              
 :تقديرين

  :على تقدير أن التكبير ألول السورة فيها وجهان -أ
ها، ثم  قطع التكبير عن آخر السورة، ووصله بالبسملة مع الوقف علي          :األول  

  .االبتداء بأول السورة
 قطع التكبير عن آخر السورة، ووصله بالبسملة، مع وصل البـسملة            :الثاني  

  .بأول السورة
  :تقدير يحتمل أن يكون التكبير ألول السورة أو آلخرها، وفيه ثالثة أوجه -ب

  . قطع الجميع:األول  
  . وصل الجميع:الثاني  
على التكبير، ووصـل البـسملة بـأول     الوقف على آخر السورة و :الثالـث   

  .السورة
فبين كل سورتين هذه الخمسة األوجه، ومعها أوجه البسملة الثالثة، فمجموع             

  .األوجه بين كل سورتين ثمانية
أما سور الختم وهي ما بين والضحى وألم نشرح، وهكذا إلى آخـر الفلـق                 

ير أن التكبير آلخر    وأول الناس، فيزاد فيها على األوجه الخمسة وجهان على تقد         
  :السورة وهما

                                                             
 .٣٩، القول المعتبر للضباع ص٣/٦٧٩النشر البن الجزري :  ينظر)١(
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وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم اإلتيان بالبسملة مع الوقـف              -أ
  .عليها، ثم االبتداء بأول السورة

وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم اإلتيان بالبسملة مع وصلها             -ب
 .)١( بأول السورة

 داء في الوقف على أواخر الكَِلمما ورد عن أهل األ: األمر الثاني ·

  : ورد عنهم ثالثة أوجه
 ويأتي على الموقـوف عليـه المنـصوب، والمجـرور،          :اإلسكان المحض   

  .والمرفوع
 إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيـسمع          :وهو والروم  

ي لها صوتٌ خفي يسمعه القريب المصِغي دون البعيد؛ ألنها غير تامة، ويأتي ف            
  .)٢(الموقوف عليه المجرور، والمرفوع

ضم الشفتين بعيد اإلسكان إشارةً إلى الضم، مع جعل بينهما          : واإلشمام وهو   
بعض انفراج ليخرج منه النَّفَس، وال بد من اتصال ضم الشفتين باإلسكان، فلـو              

قوف تراخى فإسكان مجرد عن اإلشمام، وال يدرك لغير البصير، ويأتي في المو           
  .)٣(عليه المرفوع فقط

  .وهذه األوجه لجميع القراء على قول جمهور أهل األداء  
                                                             

، الهادي في شرح طيبة النشر لمحمد سالم محيسن         ٥/٢٠١٩النشر البن الجزري    :  ينظر )١(
٣/٣٧١. 

، معجم مـصطلحات علـم القـراءات القرآنيـة                ٤/١٤٠٤ البن الجزري    النشر:  ينظر )٢(
، مختصر العبارات لمعجم مـصطلحات القـراءات           ٢٢٤عبد العلي المسؤول ص   . لـ د 
 .٦٦إبراهيم الدوسري ص. لـ د

، معجم مـصطلحات علـم القـراءات القرآنيـة                ٤/١٤٠٤النشر البن الجزري    :  ينظر )٣(
، مختصر العبارات لمعجـم مـصطلحات القـراءات           ٨٢مسؤول ص عبد العلي ال  . لـ د 
 .٢٥إبراهيم الدوسري ص. لـ د
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  :ويمتنع اإلشمام والروم في
 .هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء -أ

ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله، وفي قراءة مـن لـم                -ب
 .يحركه ولم يصله

 عارضـة إمـا للنقـل، أو اللتقـاء        في ما كان متحركاً في الوصل بحركة       -ت
؛ ألن كسرة الذال عرضـت عنـد إلحـاق          "حينئذ، ويومئذ "الساكنين، ومنه   

 .التنوين، فإذا زال التنوين رجعت للسكون

اختلفوا في الوقف على هاء الضمير على ثالث مذاهب، فمذهب منعوهمـا             -ث
 الذي اختاره   مطلقاً، ومذهب أجازوهما مطلقاً، ومذهب ثالث وهو األتم وهو        

منعهما إذا كان قبلها مضموم، أو واو ساكنة، أو مكـسور، أو     : ابن الجزري 
فيما كان قبلها فـتح، أو ألـف        : ياء ساكنة، وجوازهما فيما سوى ذلك، أي      

 .)١(ساكنة، أو سكون

 أنواع المواقف في خواتم السور وفواتحها أحد عشر ·

  :ما آخره مفتوح وقبله حرف مد، وهو قسمان -١
، وهذا فيـه لـورش      ]١:الممتحنة[رب& ' )زب: مهموز نحو  -أ  

، وألصحاب التوسـط غيـر هـشام التوسـط          )٢(الخالص اإلشباع مع اإلسكان  
  .واإلشباع، ولحمزة وهشام اإلبدال مع الطول والتوسط والقصر

  .ويجوز فيه للجميع الطول والتوسط والقصر: غير مهموز -ب  
  : قسمانما آخره مضموم وقبله قبله حرف مد، وهو -٢

                                                             
 .١٤١٠، ٤/١٤٠٧النشر البن الجزري :  ينظر)١(
 . وكذا البن األخرم عن األخفش من طريق النشر)٢(
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، وألصـحاب   )١(مهموز، وفيه لورش اإلشباع مع اإلسكان واإلشمام والروم        - أ
التوسـط مـع اإلسـكان واإلشـمام        : التوسط غير هشام خمسة أوجه وهي     

والروم، واإلشباع مع اإلسكان واإلشمام، ولحمزة وهشام اإلبدال مع الطول          
يخفـى أن   والتوسط والقصر، والتسهيل بالروم مع الطـول والقـصر، وال           

  .حمزة أطول مداً من هشام
غير مهموز، ويجوز فيه للجميع الطول والتوسط والقصر مـع اإلسـكان،             -ب

  .ومثلها مع اإلشمام، والقصر فقط مع الروم
القـصر  : ما آخره مكسور وقبله حرف مد أو لين، وفيـه أربعـة أوجـه              -٣

  .والتوسط والطول مع اإلسكان، والقصر مع الروم
  .توح بعد حركة، وفيه السكون المحضما آخره مف -٤
  .ما آخره مضموم بعد حركة، وفيه اإلسكان واإلشمام والروم -٥
  .ما آخره مكسور بعد حركة أو سكون، وفيه اإلسكان والروم -٦
  .ما آخره تنوين منصوب، ويوقف عليه باأللف -٧
، ]١:طه[Eربزب ،]٢:طه[ربKزب: ما آخره ألف الزمة أو طبيعية نحو       -٨

  .ف عليه باأللف ممدوداً مداً طبيعياً قدره حركتانوهذا يوق
، ويوقـف عليـه     ]١:التكوير[رب# زب :ما آخره ساكن بعد متحرك، نحو      -٩

  .بالسكون فقط
  .ما آخره هاء ضمير، ويوقف عليه على حسب الخالف المتقدم -١٠

                                                             
 . وكذا البن األخرم)١(
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، وهـذا   ]١:البقـرة [رب!زب: ما آخره ساكن الزم مسبوق بحرف مد نحو        -١١
  .)١(باع مع السكون المحضليس فيه إال اإلش

 اإللمام بعلم التحريرات، حيث إن بعض األوجه تمتنـع عنـد            :األمر الثالث  ·
اجتماع البسملة أو أمور أخرى، وهذه يمكن معرفتها بالرجوع إلى كتاب النـشر           
البن الجزري مع االستعانة بكتب التحريرات كالروض النضير للمتولي، وعمدة          

 .)٢( قيح فتح الكريم للزيات، وغيرهاالعرفان لألزميري، وشرح تن

  

l_;  

                                                             
 .٣٩القول المعتبر للضباع ص:  ينظر)١(
كتب التحريرات فبعضهم يمنـع أوجهـاً، وبعـضهم يجيزهـا،            تختلف التحريرات بين     )٢(

والعكس، ولعل الضابط في التحريرات أن يقرأ كلُّ قارٍئ بما قرأ على شـيخه، ولعـل                
 .األفضل فيها الرجوع إلى ما ذكره ابن الجزري من تحريرات واالكتفاء بها، واهللا أعلم
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ا ا  

  حترير العوارض اتمعة
  

يجتمع مدان عارضان للسكون في آخر السورة الـسابقة وأول الـسورة            قد    
 ، ويترتب على اجتماعهما جواز بعض األوجه وامتناع بعضها، وقد ذكـر           التالية

اختلف أهل األداء فـي     « :لاإلمام الضباع كيفية تحرير العوارض المجتمعة فقا      
      ا وجعلها أبوابـاً    ق بينه تحرير العوارض مجتمعة، فبعضهم سواها، وبعضهم فر

  .مختلفة
ـ             -أ                                                                                                                     رب(زب فإذا اجتمـع عـارض منـصوب وآخـر مجـرور كـ

 .]٣-٢:الفاتحة[رب, زبو

فمن سوى بينهما ساوى مدهما، ورام في المجرور مع القصر مـع قـصر                
 .المنصوب

  .ساوى مدهما، ورام المجرور بالقصر مع تثليث المنصوب: ومن فرق بينهما
ـ   -ب ــ ــوع ك ــر مرف ــرور وآخ ــارض مج ــع ع                          رب0زب وإذا اجتم

 ].٥-٤: الفاتحة[رب5 زبو

فمن يسوي بينهما يقصر المجرور بالسكون مع قـصر المرفـوع بـسكوٍن               
وإشمام، ثُم يرومهما بالقصر، ثُم يوسطهما ويمدهما معاً بالسكون فيهما وإشـمام            

  .المرفوع في الحالتين
ومن يفَرق له على قصر المجرور بالسكون قصر المرفوع بسكوٍن وإشـماٍم          

رور سبعة المرفوع، وعلى توسـط المجـرور توسـط          وروم، وعلى روم المج   
لمرفوع بسكوٍن وإشمام ورومه بالقصر، وعلى مـد المجـرور مـد المرفـوع         

  .١٦بسكوٍن وإشمام وروم المجرور بالقصر، فأوجه المرفوع حينئذ 
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 كيف تجوز ثالثة المنصوب وسبعة المرفوع على روم المجـرور           :فإن قلتَ   
جازت ثالثـة المنـصوب     : رور بالسكون، قلتُ  بالقصر حال توسط أو مد المج     

وسبعة المرفوع حال روم المجرور بالقصر؛ ألن الروم كالوصـل، ونحـن إذا             
 جاز لنا فيهما جميع أوجههمـا، وكـذلك    أو مرفوعٍ  وصلنا ووقفنا على منصوبٍ   

الجواب في جواز روم المرفوع حال توسط المجرور أو مده بالـسكون، فـإن              
ال تركيب بين بابين كما نص على ذلك صاحب         : تركيباً، فالجواب هذا يعد   : قلتَ

  .)١(غيث النفع
      رب' ) ( * +زب اجتمع عارض منصوب وآخر مرفوع كــ         وإذا -ت

  ].٧-٦:البقرة[رب8 9 :زب و
ورام بالقصر على قصر المنصوب، ومـن       مدهما،  فمن سوى بينهما ساوى       

 المرفوع على كلِّ وجٍه بمثلـه، ورام بالقـصر          وَأشَمفَرق بينهما ساوى مدهما،     
  .)٢( اهـ»على تثليث المنصوب

وتأتي أوجه العارض للسكون في اإلدغام الكبير أيضاً ألبـي عمـرو             :قلتُ  
  .ويعقوب

بهذا المبحث قاعدة العمل بـأقوى الـسببين، ومـن       لحق  من القواعد التي ت   و  
  :الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة

 كمـا فـي   عـارض للـسكون   لـين   عارض للسكون ومـد     مد  اجتماع   -أ  
، أو العكـس    ]١:قـريش [رب"زب ، و رب$زب ، و ]٥:الفيل[ربwزب

ومـد   ،]١:المـاعون [رب9 زبو،  رب$ زبو ،]٤:قريش[رب4زبكما في   

                                                             
 .٥٢٢، ١٣٠غيث النفع للسفاقسي ص:  ينظر)١(
، وذكر الخليجي هذا المبحث بهذا النص أيضاً فـي          ٤٣القول المعتبر للضباع ص   :  ينظر )٢(

 .٣٤، وقرة العين بتحرير ما بين السورتين ص٤٧كتابيه حل المشكالت ص
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، ، ففي الحالة األولى نُساِوي العارض بـاللين       اللين أضعف من العارض للسكون    
 اللـين، وعلـى     أو نُنِْزل اللين عن مرتبة العارض، فعلى قصر العارض قصر         

توسط العارض توسط وقصر اللين، وعلى مد العارض ثالثة اللين، وفي الحالة            
على قصر اللين ثالثة مد العارض، وعلى توسط اللـين توسـط ومـد              : الثانية

 .)١(غيرالعارض، وعلى مد اللين مد العارض ال 

ومد العـارض   ،  اجتماع مد بدل وعارض للسكون في كلمة واحدة لألزرق         -ب
 من مد البدل، ففيه لألزرق وقفاً ستة أوجه كما نبه عليه فـي النـشر،        أقوى

 وقف كذلك، سـواء   من روى عنه المد وصالً    «: وهي كما قال ابن الجزري    
 وقف به إن لم يعتـد       اعتد بالعارض، أو لم يعتد، ومن روى التوسط وصالً        

ومن روى القصر كأبي الحسن بـن غلبـون      ،وبالمد إن اعتد به   بالعارض،  
 وبالتوسـط أو    ، إذا لم يعتـد بالعـارض      ؛ي الحسن بن بليمة وقف كذلك     وأب

 .)٢(»بهاإلشباع إن اعتد 

ومما ينبغي مراعاته لألزرق قواعد تحرير اجتماع البدل مع اللـين أو مـع               ·
 آخـر   ربX Wزب ذوات الياء، ومما جاء في الحالة األولى كما في اللين في          

: ها لألزرق أربعـة أوجـه     ففي] ١:المائدة[رب\زب والبدل في ] ١٧٦[النساء  
، أما في الحالة الثانية فعلى قصر البدل فتح         )٣(اللين وثالثة البدل، ومدهما    توسط

ذات الياء، وال يأتي التقليل، وعلى توسط البدل فتح وتقليل اليـاء مـن طريـق                
النشر، ويمتنع الفتح من طريق الحرز، وعلى مد البدل الفتح والتقليل فـي ذات              

     .)٤(الياء

                                                             
 .٧٩قرة العين بتحرير ما بين السورتين للخليجي ص:  ينظر)١(
 .٣/٨٧٦النشر البن الجزري :  ينظر)٢(
 .٤٩بين السورتين للخليجي صقرة العين بتحرير ما :  ينظر)٣(
 .٨١حل المشكالت للخليجي ص:  ينظر)٤(
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اا   

تطبيق على كيفية حساب األوجه بني السورتني بطريقة التسوية 
وطريقة التفرقة بني العوارض بدون استخدام الضرب احلسابي من 

  كتاب قرة العني للخليجي
  

سأعرض تطبيقه في ذكر األوجه في تحرير آخر البقرة بـأول آل عمـران                
  .]٢[رب(زب إلى
 وعشرون وجهاً لمن لهـم البـسملة        واحديتأتى  : على طريقة التسوية  : أوالً  
  .فقط
] ٢٨٦[آخـر البقـرة     ربßزب قطـع الجميـع بقـصر     : بيانها  

ــمام رب( زبو رب$زبو ــسكون وإش ــم رومرب(زب بال            رب$زب ، ث

 ، ومد الكـل بالـسكون     رب(زب ، ثم توسط الكل بالسكون وإشمام     رب( زبو

                ربßزب فـي سـبعة، ووصـل الثـاني بقـصر          رب(زب وإشمام

              ربßزب ، ثـم توسـط    رب(زب بسكون وروم وإشمام   رب( زبو

 واإلشـمام فـي    مع السكون  (رب زبو ربßزب ، ومد رب(زب و

واحـد  ،   رب(زب في كليهما سبعةٌ أيضاً، ثم وصل الجميع بـسبعة         رب(زب

 ]٢-١:آل عمـران [رب#    "!زب  قـصر مـيم    :ِمن وعشرون وجهاً على كلٍ   
  .ومدها باثنين وأربعين
  . وجها٣٤ً: تكون :وعلى طريقة التفرقة



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ٣٧ -

 رب( زبو رب$ زبو ربßزب بكيفية الجمع قـصر   : وبيانها  

 بـسكون وروم    )١(وصـله و رب$زب روم ، ثم رب(زب إشمامروم و سكون و ب

                    ربßزب فهـي تـسعة، ثـم توسـط       ،  )٢(فيهمـا  رب( زب وإشمام

 ه بالقـصر، ثـم روم     رومو رب(زب بسكون وإشمام  رب( زبو رب$ زبو

بـسكون وإشـمام وروم      رب(زب توسـط  بقصره ووصله عليهما   رب$زب

 رب( زبو رب$ زبو ربßزب  أيـضاً، ثـم مـد      تـسعةٌ بالقصر  

بقـصره   رب$زب روم بالمد ورومه بالقصر، ثـم     رب(زب بالسكون وإشمام 

 لقـصر تـسعةٌ    ورومـه با   بسكون وإشمام  رب(زب ووصله، وعلى كليهما مد   

 ، وبذلك تكـون األوجـه أربعـةٌ       رب(زب  سبعة الجميع على  ، ووصل )٣(أيضاً

  .وستين ومدها بثمانيٍة رب#   "! زب قصر على تأتي وثالثين

                                                             
 .وجه وصل البسملة بأول السورة: المقصود بوجه الوصل )١(
 مع  رب$زب مع قصره يأتي على روم       رب ( زبأن السكون واإلشمام والروم في      : أي )٢(

بح  بأول السورة، فهذه ستة أوجه، وتص      رب$زبوجه قصر الجميع، وعلى وجه وصل       
مع الثالثة األولى تسعة أوجه، وتأتي مثلها على وجه التوسط والمد لكن مـع مراعـاة                

 .  ومدهرب(  زبتوسط 
يظهر الفرق بين الطريقتين في وجه الروم حيث إن الروم في طريقة التسوية ال يأتي إال                 )٣(

أتي  في وجه قطع الجميع، بينما ي      رب$زبعلى وجه القصر فقط، كما أنَّه البد من روم          
الروم في طريقة التفرقة على أوجه المد الثالثة، كما تأتي سـبعة المرفـوع علـى روم          

 بالقصر الـسكون  رب$زب على وجه روم رب(  زب بالقصر، حيث ذكر في     رب$زب
      ثم الثالثـة أيـضاً فـي    ربßزبواإلشمام والروم مع القصر على وجه قصر  
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وتأتي أيضاً على قصر المنفصل ومده، وعلى اإلظهـار واإلدغـام والفـتح       
سـبعة المرفـوع علـى كلتـا         والتقليل كما ال يخفى، ويزيد الواصل بال بسملة       

وتوسطهما، ،  رب(زب مع ثالثة  ربßزبالطريقتين، وللساكت قصر  

ي سبعةٌ أيضاً على طريقة التسوية،      فيهما، فه  رب(زب بسكون وإشمام  ومدهما
  .فمن له البسملة والوصل والسكت له على طريقة التسوية خمسةٌ وثالثون وجهاً

 ربßزب قصر : وهي :وللساكت أيضاً على طريقة التفرقة تسعة       

 ربßزب  ، ومـد  )١(بالقـصر  ورومه بالتوسط،  رب(زب مع ثالثة 

لبـسملة  بالمد ورومه بالقصر، فمن لـه ا       رب(زب بسكون وإشمام  رب(زبو
والسكت والوصل بدونها له على طريقة التفرقة مائة وجه، وليس لحمزة وخلف            

ومـدها، وعليهمـا سـبعة       رب#   "! زب ميم إال الوصل بال بسملة مع قصر     
  .)٢(المرفوع بأربعة عشر وجهاً، وال يخفى إخراج أوجه كل راٍو وحده

  

l_;  
                                                                                                                                                    

، ثـم الثالثـة أيـضاً فـي         ربßزب مع التوسط على وجه توسط       رب(  زب
 .ربßزب مع المد على وجه مد رب(زب

 تأتي ثالثـة  رب(زب وßربزب أي على وجه القصر وعلى وجه التوسط في     )١(
وهي السكون واإلشمام والروم مع القصر، فهذه ستة أوجه، ومثلها على المد             رب(زب

 .فالمجموع تسعة أوجه
 .٤٤قرة العين بتحرير ما بين السورتين للخليجي ص:  ينظر)٢(
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ا ا  

ني بطريقة تطبيق على كيفية حساب األوجه بني السورت
، وطريقة رب احلسابيالضاستخدام التفرقة بني العوارض ب

التفرقة بني العوارض بدون استخدام الضرب احلسابي من 
  كتاب غيث النفع للسفاقسي

  

 ?زب :إذا وصلتَ سورة البقرة بالفاتحة من قولـه تعـالى         « :قال السفاقسي   

A @يأتي على ما يقتـضيه     ] ٢:البقرة[رب+زب :إلى] ٧:الفاتحة[ رب
 وتـسعون   سـتةٌ  :لقـالون :  وثمانون وجهاً بيانها    وجه وثالثةٌ  الضرب أربعمائةُ 

 خمـسة   )١(وهي الطويل والتوسط والقصر    رب $زب أنَّك تَضِرب خمسة  : بيانها

خمسةٌ وأربعـون، تُـضيف      رب+زب عشر ثم تضرب الخمسة عشر في ثالثة      

، )٢(ممع وصل الجميع ثمانيةٌ وأربعون هذا على تسكين المي         رب+زب إليها ثالثة 
 ثمانيـةٌ وأربعـون علـى       :ولورشويأتي مثله على ضمها فبلغ العدد ما ذُِكر،         

  ربCزب البسملة كقالون، واثنا عشر على تركها، وبيانُها أنَّك تَضِرب ثالثـة   

 تسعة، وعلى الوصل تسعة، وعلى الوصـل       رب+زب إذا سكت عليه في ثالثة    

                                                             

 مع السكون، والقـصر مـع   رب$زب القصر والتوسط والطول في  أعلم   واهللايقصد بها   ) ١(
بأول سورة البقرة    رب$زبالروم في وجه قصر الجميع، فهذه أربعة، والخامس وصل          

 .١٢٩غيث النفع للسفاقسي ص: وينظر، مع قطع آخر الفاتحة
طريقة الضرب الحسابي تقوم على ضرب خمسة الرحيم فيما قبلها مـن العـارض ثـم            ) ٢(

 .رب$زبك المجموع في العارض الواقع بعد ضرب ذل
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م رد طريقة حـساب     ث-، الخ ما قال،     ....فالمجموع اثنا عشر،     رب+زب ثالثة
فإذا فهمتَ هذا فلتعلم أن الصحيح من هذه        :  ، ثم قال  -األوجه بالضرب الحسابي  
بالطويـل   أنَّك تأتي : أربعةُ وعشرون، بيانها  : لقالون: األوجه مائةٌ وسبعة عشر   

ووصـله مـع     رب$زب ، ثم بـروم   رب+ زبو رب$ زبو ربCزب في

  التوسـط فـي    فيهما فهذه ثالثـة أوجـه، ومثلهـا مـع           رب+زب الطويل في 

 رب+زب ، ومثلها مع القصر تسعة، ثم تصل الجميع مـع ثالثـة           ربCزب
تسكين الميم يندرج معه فيها كل من بسمل وسـكَّن        تصير اثني عشر، فهذه على    

( *زب الميم، ولذا تعِطف السوسي باإلدغام في      فـي جميـع     ]٢:البقـرة [ رب) 
ذا بسمل كقـالون    األوجه، ويأتي مثلها على ضمها، ولورش ثمانية عشر وجهاً إ         

وتوســطهما  رب+ زبو ربCزب تطويــل سـكن، وإذا ســكت فثالثـة  إذا 

   .، الخ ما قال)١(»...رب+زب وقصرهما، وإذا وصل فثالثة
  
  

l_;  

                                                             
 .٤٥-٤٣غيث النفع للسفاقسي ص:  ينظر)١(
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A  
  

سـيد الخلـق   الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم علـى      
  :، وبعدوأتباعهم إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين

فـي آخـره     أشير    أن فضل اهللا وتوفيقه إلى نهاية بحثي الذي رأيتُ       فقد وصلتُ ب  
  : وهينتائجأبرز ما وصلت إليه من على 

 المؤلفين في التأليف في األوجه بين السورتين ما بـين كتـبٍ         مؤلفات  تنوع   -١
   جة لألوجه في كامل القرآن في قـسم فـرش          دِرمفردة متخصصة، وكتب م

عض السور، وترك ذكرها في غالـب       مفصلة لألوجه في ب   الحروف، وكتب   
 .سور القرآن

 .تنوع مناهج المؤلفين في ذكر األوجه بين السورتين -٢
أن تاريخ نشأة حساب األوجه بين السورتين بالضرب الحسابي يعود للقـرن    -٣

 .ـه٧٣٢السابع الهجري على يد اإلمام الجعبري ت سنة 
 الرئيـسة فـي معرفـة عـدد     أن كتاب البدور الزاهرة للنشار من المراجع   -٤

األوجه للقراء العشرة بالضرب الحسابي، لكن يؤخذ عليـه عـدم تفـصيل             
 .األوجه وبيانها

أن طريقة التفرقة بين العوارض باستخدام الضرب الحسابي التي انتهجهـا            -٥
الجعبري والعراقي والنشار فيها خلط وتركيب للطرق والروايات وهو متفق          

 .على عدم جوازه
٦- أعدل الطرق وأصحها في ذكر عدد األوجه بين السورتين هي طريقـة             أن 

التسوية بين العوارض أو التفرقة بينها بدون استخدام الضرب الحسابي مـع      
  .اعتبار عدم تفاوت مراتب المد
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تميز كتاب قرة العين في تحرير ما بين الـسورتين للخليجـي فـي ذكـره           -٧
ـ         ة التـسوية، والتفرقـة بـين     تفصيل األوجه في كامل القرآن علـى طريق

العوارض بدون الضرب الحسابي، لكن ال يمكن اعتبار كتابه مرجع كامـل            
فيها؛ الكتفائه بتفصيل عدد األوجه للمبسمل والواصل والساكت إجماالً بدون          

 .تفصيل األوجه لكل قارئ
تميز كتاب القول المعتبر للضباع في جمعه بين كتـاب العراقـي وكتـاب               -٨

ار في ذكر عدد األوجه للقراء الـسبعة بالـضرب الحـسابي،            المكرر للنش 
وتكميله لعملهما بذكر العدد الصحيح للقراء السبعة بطريقـة التفرقـة بـين             
العوارض بدون استخدام الضرب الحسابي، كما أنَّه مرجـع فيمـا يحتـاج             
القارئ إليه من علوم الستخراج األوجه، لكن يؤخذ عليـه عـدم تفـصيله              

 .لألوجه
٩- اإلمام النشار والعراقي والضباع وإن ذكروا عدد األوجه للقراء في كـل    أن 

  .القرآن؛ لكن ذكرهم للعدد مجمل بدون تفصيل لها وكيفية حسابها
عدم وجود مرجع كامل متخصص في ذكر العدد الصحيح لألوجـه بـين            -١٠

 .السورتين في كلِّ القرآن لكلِّ القراء مع تفصيل موضح لألوجه
١١-   أن            اإلمام ابن الجزري لم يتعرض لتفصيل األوجه بين السورتين مـع أن

شيخه ابن الجندي أحد الذين ألفوا في هذه األوجه؛ لكون األوجه مـن بـاب     
التخيير وال يلزم القارئ باإلتيان بها في كلِّ موضع لما فيـه مـن المـشقة                

 .والتعسف
ت أوصـي بهـا     ومن خالل هذه النتائج يمكـن الوصـول إلـى توصـيا                

  :المتخصصين في علم القراءات من أبرزها
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إعداد بحث متخصص في تفصيل األوجه بين السورتين للقراء العشر مـن             -١
طريق النشر بطريقة التسوية أو التفرقة بين العـوارض المجتمعـة بـدون             

  .استخدام الضرب الحسابي حتى يكون مرجع لطالب علم القراءات
ن المواضيع والمسائل الجديرة بالبحث والتأمل في       التوصية بالبحث الجاد ع    -٢

بطون كتب علم القراءات، حتى يكون فيه إثراء لهذا العلم، وكشف لجهـود             
  .علماء القراءات فيه

  
هذا واهللا أسأل أن ينفع بهذا البحث، ويجعله نواةً إلخراج بحٍث متخصص كامـل    

 فما كان فيـه مـن       في تفصيل األوجه الصحيحة للقراء العشرة في كلِّ القرآن،        
صواب فبفضل اهللا وتوفيقه، وما كان فيه من زلَل وخطأ فمن نفسي والـشيطان،       
والحمد هللا على نعمه وآالئه، والصالة والسالم علـى النبـي وآلـه وصـحبه               

  .أجمعين
  

ا  
  دعاء بنت زهري بن عبد الرحيم سندي

  
l_;  
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رس اا  

Fو K  
  

لضباع، علـي بـن      القصيد في القراءات السبع، ل     إرشاد المريد إلى مقصود    -١
عبـد اهللا   : جمال الدين محمد شـرف، واألسـتاذ      : الشيخ: اعتنى به محمد،  

 .ـه١٤٢٧علوان، طبع بدار الصحابة للتراث بطنطا عام 
سراج الدين عمر بن    للنشار،  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،        -٢

الشيخ علي محمد معوض،    : يق ودراسة ، تحقيق وتعل  ـه٩٠٨زين الدين ت    
أحمـد عيـسى حـسن      : وعادل أحمد عبد الموجود، شارك فـي تحقيقـه        
 .ـه١٤٢١المعصراوي، طبع بعالم الكتب ببيروت، ط األولى 

أبي حفـص سـراج     للنشار،  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،        -٣
رقـان الـدين    ف: الطالب: ، تحقيق ودراسة  ـه٩٠٧الدين عمر بن قاسم ت      

: مهربان علي، رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، إشراف        
 .ـه١٤١٠محمد سالم محيسن، نوقشت عام . د

ـ ٤٣٧أبي محمد مكي تلقيسي،  التبصرة في القراءات السبع ل     -٤ ، تحقيـق  ـه
  .جمال الدين شرف، طبع بدار الصحابة بطنطا

فتح المواهبي في ترجمة اإلمـام الـشاطبي،        الترجمة الكاملة لسيد القراء ال     -٥
، تحقيق إبراهيم بن محمـد الجرمـي،        ـه٩٢٣ شهاب ت سنة     لقسطالني،ل

 .ـه١٤٢١طبع بدار الفتح بعمان األردن، ط األولى 
وأيامـه   وسننه )e(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا          -٦

محمد زهير بـن    : قتحقي،  حمد بن إسماعيل  م ،بخاريلل،  صحيح البخاري = 
 :الناشـر ،  مصطفى ديب البغا  .  شرح وتعليق د   :مع الكتاب ،  ناصر الناصر 

  .هـ١٤٢٢ :األولى، ط دار طوق النجاة
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حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات للخليجي، محمد بن عبـد            -٧
أبي الخير عمر مالم أبه حسن      : ، دراسة وتحقيق  ـه١٣٨٩الرحمن ت سنة    
طي، طبع بدار أضـواء الـسلف بالريـاض، ط األولـى            عبد القادر المرا  

 .ـه١٤٢٨
شمس الدين محمد بـن عبـد       ، للسخاوي،   الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     -٨

  .بيروت– منشورات دار مكتبة الحياة :الناشر، هـ٩٠٢ت الرحمن 
 زين الدين عبد الرحيم بـن       ،عراقي، لل العدد المعتبر في األوجه بين السور      -٩

  ، مخطوطـه٨٠٦الحسين ت
القراء، البن الجزري أبي الخير محمد بن محمـد         غاية النهاية في طبقات      -١٠

: جمال الدين محمد شرف، والشيخ    : الشيخ: ، تحقيق ـه٨٣٣:تبن محمد   
محمد فتحي السيد، طبع بـدار الـصحابة للتـراث بطنطـا، ط األولـى              

  .ـه١٤٢٩
ت مد بـن سـالم،       علي بن مح   ،فاقسي، للس غيث النفع في القراءات السبع     -١١

 :الناشـر ،  أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان     : ، تحقيق هـ١١١٨
 . هـ١٤٢٥األولى، ، ط  بيروت–دار الكتب العلمية 

قرة العين بتحرير ما بين السورتين بطريقين، للخليجي، محمد بـن عبـد              -١٢
أبي الخير عمر مـالم أبـه       : دراسة وتحقيق  ،ـه١٣٨٩الرحمن ت سنة    

لقادر المراطي، طبع بدار أضواء السلف بالرياض، ط األولى         حسن عبد ا  
 .ـه١٤٢٨

ـ  القول المعتبر في األوجه بـين الـسور        -١٣ علـي بـن محمـد      ،  ضباع، لل
هــ، طبع بمطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي بمـصر عـام           ١٣٨٨ت

  .هـ١٣٥٤
إبراهيم بن  : ، للجعبري كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني        -١٤

أ فرغلي سـيد عربـاوي،      : ، دراسة وتحقيق  ـه٧٣٢براهيم ت عمر بن إ  
  .م٢٠١١طبع بمكتبة أوالد الشيخ للتراث بالجيزة بمصر، ط األولى 



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
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لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطلَّاني، أبي العباس أحمد بن محمـد          -١٥
، تحقيق مركز الدراسات القرآنيـة بمجمـع        ـه٩٢٣بن أبي بكر ت سنة      

  .ـه١٤٣٢األولى عام ط  المنورة، الملك فهد بالمدينة
إبـراهيم بـن    مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، للدوسري،        -١٦

  .ـه١٤٢٩ام األولى عط ، سعيد، طبع بدار الحضارة بالرياض
المستنير في القراءات العشر، البن سوار، أبي طاهر أحمـد بـن علـي               -١٧

 طبـع بـدار     لددو،عمار أمين ا  . د: ، تحقيق ودراسة  ـه٤٩٦البغدادي ت 
  .ـه١٤٢٦البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بدبي، ط األولى 

          معجم مصطلحات علم القـراءات القرآنيـة ومـا يتعلـق بـه، تـأليف                -١٧
المسؤول، عبد العلي، طبع بدار السالم بالقاهرة، الطبعة الثانية عـام           . د.أ

  .ـه١٤٣٢
تحرر، للنشار، أبي حفص عمـر      المكرر فيما تواتر من القراءات السبع و       -١٨

، رسالة ماجـستير بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة        ـه٩٠٧بن قاسم ت    
    أحمـد  . د: المنورة من أول الكتاب إلى سورة اإلسراء، دراسة وتحقيـق         

أحمد بن عبد اهللا المقري، العـام   . بن علي بن عبد اهللا السديس، إشراف د       
 .ـه١٤٢١-١٤٢٠٨الجامعي 

 أبي الخير محمد بن محمد بـن   ،بن الجزري ت العشر، ال  النشر في القراءا   -١٩
الـسالم محمـد محمـود      . د: اسـة وتحقيـق   رهـ، د ٨٣٣محمد ت سنة  

 .هـ١٤٣٥الشنقيطي، طبع بمجمع الملك فهد لطباعة الشريف عام 
    الوجوه النيرة في قراءة العشرة، للنشار، أبي حفص سراج الـدين عمـر              -٢٠

، مخطوط بدار الكتب المـصرية       على األرجح  ـه٩٠٨بن قاسم ت سنة     
  .تفسير تيمور) ٣٠١(رقم 

  
  

l_;  



  ا واناد   واة ا  أل 
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  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

  ٣   عربيملخص البحث
  ٥  ملخص البحث انجليزي

  ٦  المقدمة
  ٧  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  ٧  البحثمشكلة 
  ٧  البحثحدود 

  ٨  منهج البحث
  ٨  خطة البحث

  ٩  إجراءات البحث
  ١٠  موضوعالدراسات السابقة لل

مدخل في التعريف بمصطلح القـراءة والروايـة    :ولالمبحث األ 
  والطريق والوجه

١١  

  ١٣  ونشأتها األوجه العددية بين السورتين، ماهية  :انيالمبحث الث
المؤلفين في ذكر األوجه العدديـة بـين        مناهج   :ثالثالمبحث ال 
  السورتين

١٥  

  ١٧  رضهامظان األوجه، والطريقة المتبعة في ع :رابعالمبحث ال
  ٢٣  آراء العلماء في األوجه العددية بين السورتين :خامسالمبحث ال

العلوم التي يحتـاج إلـى معرفتهـا القـارئ           :دسالمبحث السا 
  الستخراج األوجه بين السورتين

٢٧  



 ءوآراء ا را  اءا أو درا  
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  ٣٣  تحرير العوارض المجتمعة :سابعالمبحث ال
تطبيق على كيفية حساب األوجه بين السورتين        :ثامنالمبحث ال 
تسوية وطريقة التفرقة بين العوارض بـدون اسـتخدام    بطريقة ال 

  الضرب الحسابي من كتاب قرة العين للخليجي

٣٦  

تطبيق على كيفية حساب األوجه بين السورتين        :تاسعالمبحث ال 
بطريقة التفرقة بين العوارض باسـتخدام الـضرب الحـسابي،          
وطريقة التفرقة بين العوارض بدون استخدام الضرب الحـسابي         

   غيث النفع للسفاقسيمن كتاب

٣٩  

  ٤١  الخاتمة
  ٤٤  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٧  فهرس الموضوعات
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