
  
  
  
  
  
  

 تَابك  
  من فَيضِ ٱلقُرءانِ ٱلكَرِيمِ

  
  
  

  
  

     
  .أبو يونس / عصام أمحد خالد الكردي :  إعداد     

                       



  
  
  
  

                           
  
  
  
  
  
  
  

        
   

داع/ نسخة                    مركز اإلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢١١ 
  الكردي ، عصام أحمد خالد       

  المعد، : عمان -.عصام أحمد خالد الكردي / من فیض القرءان الكریم              
        ٢١١  

  .ص (  )           
  .٢٠١٢/  ١٢/  ١٢/  ٤٧٢٥. : إ . ر          
  /اإلسالم // ان الكريم القرء// الثقافة اإلسالمية : / الواصفات       

  
  يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف

  .عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى 

 المملكة األردنیة الھاشمـــیة        
  الوطنیة  رقم اإلیداع لدى دائرة المكتبة   

       )٢٠١٢/  ١٢/   ٤٧٢٥(   



  
  ٱملُقَدمةُ

  

  بِسمِ ٱللَّه ٱلرمحٰنِ ٱلرحيمِ
 يمظع ، نيٱَألم ىٱُألم قادٱلص بِىٱلن دمحا منديلَٰى سع لَامٱلسلَاةُ وٱلصو  

    ، أَجمعني َءالك علَيك يا سيدى يا محمد ، وعلَى و وسلَامه ٱللَّهٱخلُلُقِ ، صلَاةُ  
  

هكَاتربو ةُ ٱللَّهمحرو لَيكُمع لَامو ٱلس :  
هدمأَح ، ٱللَّه نلٍ موبِفَض هكُرأَشٰى ، وودذَۤا إِحٰابِى هتى كف تحطَر قَد  

  ساسهمعشر موضوعا قُرَءانِيا ، مجزئني للجزِء ٱلواحد موضوعا واحدا ، وأَ 
 جزِءه ٱَألولُ ، ومن مخرجاتها تشكَّلَةْ مواضيع ٱلبسملَةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ فى 

كتابِ تفِْسريِ ٱبنِ  ٱَألجزۤاُء ٱلعشر ٱُألخر فى ٱلكتابِ ؛ وخلَالَ بحثى فى
طُبِىفِْسريِ ٱلقُرابِ تتكريٍ ، وكَث صخا يمٱلكَرِميِ ، ، ع َءانى ٱلقُرلَةُ فمسٱلب   

لك لمعرِفَة مۤا أَصابت من علْمٍ نتيجةُ ٱلبسملَةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، وتحديدا ذَ 
ٱلك نم ةحةُ ٱلفَاتروس اتءَاي نلَٰى مٱُألو ةى ٱألَيف ثحلَالَ ٱلبخترنيِ ، ظَهابت   

ٱلوجود ، وأَرجو من ٱللَّه ٱلعلى حيزِ لۤى أَهميةُ إِظْهار نتائجِى ٱلقُرَءانِيةُ فى  
، مارِهذَا بِإِظْهٰابِى هتبِك فِّقْتو ى قَديرِ أَنٱلقَد  

  

بر ةرٱَألخلَٰى وى ٱُألوف لَّهل دٱحلَمو  نيالَمٰٱلع.  
  .أبو يونس / عصام أمحد خالد الكردي 
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 َألولُ ﴾ٱجلُزُء ٱ﴿ 

  

  ٱلبسملَةُ 
  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 

   

                   ..... سورة ٥٠*.  

  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ
            ٢٠١٠/  ٤/  ١٠    

  بِأَنَّ سورةُ ٱلفَاتحة ٱلكَرِميةُ ، هى ٱلسورةُ ٱُألولَٰى من ٱملَۤائَةُ وأَربعةَ علْما
  عشر سورةً قُرَءانِيةً ٱملُكَونُ منهم ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي ، وعدد َءاياتها سبعةُ َءايات ؛ 

  ٱُألولَٰى أَيةُ سورةُ ٱلفَاتحة بِأَنَّ بِمستثْنٰى سورةُ ٱلتوبة ٱلكَرِميةُ ، فَإِنَّ  ماوعلْ 
  : ٱلتاليةُ            ....١سورة الفاحتة*.  

ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ٱُألخر هى أَيةُ فَاتحةُ سورةُ ٱلفَاتحة ، وَءايةُ فَاتحةُ سورِ 
  لواحدة ،ٱبِسطْرٍ يسبِق أَسطُرِ َءايات ٱلسورة  جميعا ، متمثِّلَةً قُرَءانِيا مكْتوبة

 بِه  ، اتةُ ٱلكَرِميَءانِيٱلقُر مرِهوةْ سهابشا تبِهو ، ةورٱلس اتَءاي نلَّةً عقتسم
  َءايات ٱلسورة بِمسمى ٱلبسملَةُ  وبِها تستفْتح أُولَى

  

  . من دون عدد ءاية....   : ٱلتاليةُ 
  

١  
  .ترتيب سورا ىف القرءان الكرمي * : ،*



  
 نيرٍ مقْدفَبِتٱللَّه  يدزِيزِ ٱحلَمٱلع  

ةُ ٱلتورسو ةحةُ ٱلفَاتورثَّلَةْ سما تيهِمتورسّةً لحفَات لَةمسةُ ٱلبَءاي وند نم ة؛وب  

هنٰحبوس  ةورسّةً لحلَٰى فَاتٱُألو ةحةُ ٱلفَاتورةُ سثَلَةْ أَيتٱم هنيرٍ مقْدا بِتثْلِ مبِم ،  
 سمى ٱلبسملَةُ ،بِم ٱلفَاتحة ، ولسورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ٱُألخر جميعا        

 قَولها ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ، بِه ٱمتثَلَةْ َءايتها  بِمستثْنٰى جزئى أَلَا وهو مشدد بۤاُء
ورةً َءايتها منظُ لكَرِميةُ ،ٱفَاتحةً لّسورة ٱلقَدرِ ولكَرِميةُ ، ٱلّسورة ٱلتنيِ فَاتحةً 

  فَاتحةً لّسورتيهِما ٱلقُرَءانِيتنيِ ٱلكَرِميتنيِ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 

             : كَٱلتالى 

   )سوف يتلُو ( * ٩٧القدرسورة  ، وبسملة *٩٥بسملة سورة التني.... 
  
  
  

  .ولَٰى فَاتحةً لّسورة ٱلتوبة كَما وٱمتثَلَةْ أَيةُ سورةُ ٱلتوبة ٱُأل
، سورةُ ٱلتوبة  من أَيتهافَبِكَونِها ٱَأليةُ ٱُألولَٰى من سورةُ ٱلفَاتحة ؛ وبِمستثْنٰى 

فى ٱلقُرَءان  عالكَرِميات ٱُألخر جميٱوبِكَون أَيتها فَاتحةً لّكُلٍّ مّن ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ 
 ٱَألولُ بِأَيتها ٱلقَولُ  ٱلكَرِميِ بِمسماها ٱلبسملَةُ ، وبِمستثْنٰى جزئية مشدد بۤاُء

  ٱلقَدرِ ٱلكَرِميةُ ، لّسورة  فَاتحةًولكَرِميةُ ، ٱلّسورةُ ٱلتنيِ   فَاتحةً
  

  : ما يردفُنۤا إِلَٰى 
  مخرجةُ قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ ، أَلَا وهى قَاعدةُ ٱلنون ٱلساكنةُ ،

٢  
  . ترتيب سورا ىف القرءان الكرمي  عدد * :،*



  
  ، فَأَولَٰى لَنۤا أَولًا معرِفَةُ قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ

ةُ وناكٱلس ونةُ ٱلندٰى قَاعتؤت ككَذَٰل.  
  

  ﴿ قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ ﴾ 
  

 هى ٱلقَاعدةُ ٱلعامةُ للقَواعد ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، وتعد ٱلقَاعدةُ
املُ ٱلعةُ ٱَألصَءانِيٱلقُررةُ ٱُألخَءانِيٱلقُر داعيثُ ٱلقَوٱلكَرِميِ ، ح َءانى ٱلقُرةُ ف   

  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ يوقَدونَ من قَاعدتها ؛ 
  :محدثُهۤا   

ى لَهاللُ ٱلتأَ ٱلقَودأُبوِينِ ، ونلُ بِٱلتى ٱلقَوهتٱن وإِن  دى بِأَحالولَى ٱلتع  
  وٱلرۤاُء مشروطَةٌ ، شرطُهۤا إِلَّا رۤاُء  ’ن ، ل ، م ، ر ، : ملُبدَءات ٱلَّذين هم ٱ

  ، يشدد مبدأُ ٱلقَولُ ٱلتالى ، ‘ )سوف يتلُو (   ٧٥سورةُ ٱلقيامة *  ‘راقٍ  ’  ٱلقَولُ
الى بِٱلتالولَى ٱلتع ثَّلًا هلَّمممى و:  

  تلَايةُ تنوِين نِهايةُ ٱلقَولِ بِـ نون مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛:  ١
...: كَما فى 

 
  ....   ......٢سورة البقرة.  

  تلَايةُ تنوِين نِهايةُ ٱلقَولِ بِـ لَام مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ : ٢      
.... :كَما فى          

 
.....
 

  ....٢سورة البقرة.   
  

٣   
  .مرة واحدة ىف القرءان الكرمي  ‘راقٍ  ’ذكر القول القرءاىنّ * : 



     
  تلَايةُ تنوِين نِهايةُ ٱلقَولِ بِـ ميم مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ : ٣

... :كَما فى        ....  ....٢رة البقرةسو.  

  تلَايةُ تنوِين نِهايةُ ٱلقَولِ بِـ رۤاْء مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛  : ٤      
.... : كَما فى            .....  ......٢سورة البقرة .  

ٰوتنيِ ، ييالتلَنيِ ٱملُتلقَووِينِ لنٱلت ةدقَاع نفَمٰى لَنرِطُٱۤا أَنَّ رملُش  
هو تنوِين نِهايةُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ من ٱلقَولَنيِ ٱلقُرَءانِينيِ ٱِإلثْننيِ ٱملُتتالينيِ ،  

ى لَهالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرأُ ٱلقَودبم ووطُ هرٱملَشى ، ووالولَى ٱلتفَبِذَ عرأَش نم كلاط  
ى لَهالٱلت َءانِىلُُ ٱلقُرأُ ٱلقَودبكُونَ مأَنْ ي ، َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَو ةاينِه وِيننلَى وتع 

 مه ينٱلَّذ َءاتٱملُبد دى بِأَحالولُ  (ن ، ل ، م ، ر : ٱلتۤاُء ٱلقَواقٍ  ’إِلَّا رر‘ :  

 ةاميةُ ٱلقور٧٥س  ( ، جوٱلكَرِميِ و َءانى ٱلقُرف يددشٱلت ملَه ب.  
  

»»      ددشۤاُء لَا توٱلب««   
   أَى وكَأَنَّ ٱلبۤاُء تنتمى إِلَٰى مبدَءات ٱَألقوالِ ٱلتالية لَألقْوالِ ٱملُنونُ

  .نِهايتهم فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  
  

   »   هلُم بِنا   «
لَالَهلَّ جج ى قَالَ ٱللَّهةُ ٱلَّتيٱلكَرِميِ ٱلكَيف َءانٱلقُر نم لَّمعتون ، ددشۤاُء لَا تۤا أَنَّ ٱلببِه  

  
  

٤   



  
  مجراها 

فكُونُ ٱحلَرس  
  

 ناكٱلس فنيِ : ٱحلَريالنيِ ٱلتناكلسل ناكٱلس فٱحلَر بسني:  
اكٱلس١ن  :فٱحلَر إِن يلَةكشت وند نم ’ يلَةَ لَهكشلَا ت وأَى  ‘قَالُ لَهو ي ناكس  

    ناك٢ٱلس   :ةملكَلل ابِعٱلت فةُ ’ ٱحلَرمٰى ٱلكَلئْوول *‘  مصوم  ۤا ، أَمبِه مدحو    

’ فَرِدنول موصم غَري ، هتمى كَلف ِا ، بهكرحتى  ‘ مالٱلت نا مكُل فۤاٌء كَانَ ٱحلَروس:  
  أَم مشكَّلًا : جأَم من دون تشكيلَة  ،   : ب،   ۤ موسطًا لِّكَلمته  : أ

  ٩٤ةُ ٱلشرحِسور حرف بۤاُء نِهايةُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألخري من:  ١مّثَالْ
  : لتاليينِ ٱ ٩٦لعلَقِٱةُ وسور

’ ....: ٱلقَولُ بۤاُء     ‘  ....٩٤سورة الشرح وه ، :  ناكس ، ناكولْ ’ سصوم‘  
  أَى  ناكس :وند نم وه يلَةكشت  ناكسو ، : وابِعهت هتملِّكَل ’ ٰىيا  ئْوو*  ‘بِهصولم ابِه ،  

 كذَٰل : ناكس ، ناكولْ’ سصوم ‘   
ۤاُء ولُ بٱلقَو:... ’    ‘  ... ٩٦سورة العلق وه ، :  ناكس ، ناكس ’ دحوم‘  
  ناكس أَى :وند نم وه يلَةكشت  ناكسو ، : وابِعهت  هتملِّكَل ’ ٰىئْوا  يبِه ‘ * ، دحوم   

   كذَٰل :ناكس ، ناكس  ’ دحوم‘  

 هتمطًا لِّكَلسٱملُو َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَو اوو فرإِذَنْ ح  
 .... :ٱلتالى       ...٢سورة البقرة ، وه :  ناكس ، ناكس ’دحوم  ‘  

٥  
  . ١٦ة صفح: مرجع  *،*،*



  
  وحرف نونُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱلسابِق ٱملُشكَّلُ 

  ، ‘‘ موحد  ’لِّكَلمته تابِع ’ ساكن: هو  ، ٢سورة البقرة...    ...  :ٱلقَولُ 
  ميعا ،لك ٱحلَالُ لحرف ٱلنون ولأَحرف ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ جوكَذَ

  

   »وٱلنون ٱلساكنةُ وٱمليم هما موضوع ٱلكَيفيةُ ٱلَّتى نبحثُ بِها    «
  
  

  ﴿ قَاعدةُ ٱلنون ٱلساكنةُ ﴾ 
  هى مخرجة من مخرجات قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ 

  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ؛  وهى قَاعدةٌ عامةٌ
  :قَاعدتهۤا   
 دى بِأَحالولَى ٱلتا عى لَهاللُ ٱلتأَ ٱلقَودأُبةُ ، وناكٱلس ونلُ بِٱلنى ٱلقَوهٱنت إِن 

 مه ينٱلَّذ َءاتدۤاُء ’ن ، ل ، م ، ر : ٱملُبۤا إِلَّا رطُهروطَةٌ ، شرشۤاُء مٱلرلُ وٱلقَو  
’   ‘   :ةاميةُ ٱلقور٧٥س ‘ دبم ددشى ، فَبِذَياللُ ٱلتأُ ٱلقَوَءاتدبۤا أَنَّ منملع كل 

َءاتدبم مهذَات مةُ ، هناكٱلس ونبِٱلن مالُهةُ أَقوهِيتالِ ٱملُنَألقْوى لالوالُ ٱلتٱَألقْو 
 ٱملُتتالينيِ ٱلسابِق لُ ٱلتوالى لَألقْوالِ ٱملُنونُ نِهايتهم بِقَاعدة ٱلتنوِينِ للقَولَنيِٱَألقْوا

 ذكْرها ، فَاملُشرِطُ بِقَاعدة ٱلنون ٱلساكنةُ هو نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ ،
  أَشراط نونُ  لك منفَبِذَ ولِ ٱلتالى لَها علَى ٱلتوالى ،وٱملَشروطُ هو مبدأُ ٱلقَ

  بِأَحد  نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ ، أَنْ يكُونَ مبدأُ ٱلقَولُ ٱلتالى لَها علَى ٱلتوالى
٦  



  
 مه ينٱلَّذ َءاتدلُ  (ن ، ل ، م ، ر : ٱملُبۤاءُ ٱلقَواقٍ  ’إِلَّا رر‘  :ةاميةُ ٱلقور٧٥س (  

  :ووجب هلَم ٱلتشديد فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، وممثَّلًا لَّهم علَى ٱلتوالى بِٱلتالۤى 
  تلَايةُ نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ نون مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛: أَولًا 

 .... : كَما فى  ......     .....٢سورة البقرة.  

ٰهوونٱلن ةدقَاع نلُ معجا يذَا م  ةدقَاع اتجرخن مةً مجرخةُ مناكٱلس
  ولِ ٱلتالىنقَلَبت ٱلنونُ من مبدَءةُ ٱلقَٱلك بِأَن ولَنيِ ٱملُتتالينيِ ، وذَٱلتنوِينِ للقَ

 وٱملَشروطُ هى بِقَاعدة ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ ، إِلَٰى كُلٍّ من ٱملُشرِط وٱملَشروطُ
    هى بِقَاعدتها قَاعدةُ النون ٱلساكنةُ ، فَبِتشديد نونُ مبدَءةُ ٱلقَولُ ٱلتالى تبعا

بِأَشةُ ، كَانَ أَنْ يناكٱلس ونةُ الندقَاع اطا كَذَرامع عبتةاينِه فرعِ أَحبِضل كل 
  ،فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ٱَألقوالِ ومبدَءات ٱَألقْوالُ ٱلتوالى 

  :بِٱلتالى ممثَّلًا  لَهم
  لِ ٱلتالى ؛ٱلساكنةُ بِـ تۤاْء أَو طَۤاْء مبدَءةُ ٱلقَو تلَايةُ تۤاُء نِهايةُ ٱلقَولِ : أ

 ....  :كَما فى         ....  .....٢سورة البقرة .  
  : وفى         ...   ...٣سورة آل عمٰرن  .  

  بِـ ميم مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ تلَايةُ ميم نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ: ب   
...   :كَما فى        ....  .....٢سورة البقرة.  

  

٧  



  
  تلَايةُ بۤاُء نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ بۤاْء مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ :ج     

...  :كَما فى         ...  ....٢سورة البقرة.  

و ، مهنم ةياقٱلب فرَألحكَذَا ٱحلَالُ لٰهو ماهدٱلَّامِ إِح فرح.  
  ى ٱَألولُ من أَية بسملَةُ سورةُ ٱلتنيِ لك شدد حرف بۤاُء ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِفَلذَ

 بِبۤاٍء ساكنة ، درِ ؛ لأَنَّ ٱلبۤاُء ٱلواحدةُ منهما ، مسبوقَةومن َءاية بسملَةُ سورةُ ٱلقَ
نِهايةُ ٱلقَولِ  هما بۤاُءهما بۤاُء نِهايةُ ٱلقَولِ ٱَألخري من سورة ٱلشرحِ ، وأُخراأُولَ

ولَى ٱلتيبِ عترلَقِ ، بِٱلتالع ةورس نم ريٱلكَرِميِٱَألخ َءانى ٱلقُرى فال   
 ..:كَما فى                              ...  رحسورةني ٩٤الش٩٥*، وءاية فاحتة سورة الت ،  

.. :وفى                                   .. ٩٧*وءاية فاحتة سورة القدر،  ٩٦سورة العلق ،  

 رتتو ى يبالٱلكَرِميِ كَٱلت ءَانى ٱلقُرةً فلُوتمةً ويالت ، مهنم ةداحٱلو ةورٱلس :  
   ‘ )٩٨(، البينة  )٩٧(، القدر  )٩٦( العلق ، )٩٥(التني  ، )٩٤( الشرح ’ -:السورة 

                                                      ما لِـ  :تلُو ، صفحة( متي وف٢س ( .  
  تلَايةُ نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ لَام مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛   :ثَانِيا  

....  :كَما فى          ...  .....٢سورة البقرة.  

  ميم مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ تلَايةُ نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ : ثَالثًا 
  ....  :كَما فى            ...

 
  .٢سورة البقرة... 

  تلَايةُ نونُ نِهايةُ ٱلقولِ ٱلساكنةُ بِـ رۤاْء مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ؛ : رابِعا     
٨  

  . سمٰى بسملة ءاية فاحتة سورا امل* : ،*



  
....  :ما فى كَ   ....

 
  .....٢سورة البقرة.  

 َءانِىلُ ٱلقُرۤاُء ٱلقَواقٍ  ’إِلَّا رر‘   ةيالٱلت ةى ٱَأليف:  
  

 ..        .....يمِ .     ٧٥سورة القيامةظٱلع ٱللَّه قدص  

 جرأَخ فَقَدي ٱللَّهٱلقَد ىللِ ٱلعةُ ٱلقَوايونُ نِهن ر’   ‘اكُونِهس نةُ مناكٱلس  
 بِٱلنون  ‘ ’  بِحركَة رأْس خۤاٍء من دون نقْطَةْ ، فأُبطلَ إِنتهۤاُء ٱلقَولُ )حركَها  ( 

ٱلتالية لَها   ‘راقٍ ’ رَءانِى ٱلساكنةُ ، فَبطُلَ وجوب تشديد رۤاُء مبدَءةُ ٱلقَولُ ٱلقُ
 لَاهثَّلَةُ أَعٱملُمٱلكَرِميِ و َءانى ٱلقُرةُ فَءانِيا ٱلقُرهتَءاي نمى ضالولَى ٱلتع  

      ما لِـ : تلُو صفحة (متي فو٣س ( .  
  لتوالى ٱنةُ ، بِأَحد مبدَءات ٱَألقْوالِ نونُ نِهايةُ ٱَألقْوالِ ٱلساك فَمن دون أَنْ تتلَٰى

  ، يددشٱلت مةُ لَهٱملُوجِب مه ينلُ  ’ن ، ل ، م ، ر  :ٱلَّذۤاءُ ٱلقَواقٍ : إِلَّا ر٧٥*سورة القيامة... ر. ‘،  
  فَإِنَّ نونُ نِهايةُ ٱَألقْوالِ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 

 ....: كَما فى  ؛ إِما ساكنةٌ  ...   ...٢سورة البقرة.  

  ؛ وإِنْ كَانت تتلَٰى بِأَحد مبدَءات  ‘غَير ساكنة  ’وإِما مشكَّلَةٌ 
  ، أَم بِمبدَءات من دونِهِم ،  ن ، ل ، م ، ر: ٱلَّذين هم لتوالى ٱٱَألقْوالِ 

 ...: كَما فى     ....  ...... ٢سورة البقرة.   
   
٩  

  .  ٤صفحة : مرجع * 



  
....   :وفى         .....١سورة الفاحتة.   

 يرٱلقَد ىلٱلع ا ٱللَّهكَهرح ا  (أَمكُونِهس نا مهجر؛ )أَخ  

  ۤاٍء من دون نقطَةْ بِحركَة رأْس خ : ١إِما   
 .... : كَما فى      ......  ...٢سورة البقرة.  

َءاتبدن مم ابِقَةُ لَيسا ٱلسهتى َءايى فالولَى ٱلتا عى لَهاللُ ٱلتأُ ٱلقَودبأَنَّ مل 
ى فالوالِ ٱلتَألقْوةُ لناكٱلس ونٱلن ةدٱلكَرِميِقَاع َءانى ٱلقُر  

                  ٢أَم :  كَةربِح زمٱلر’ 
  ،‘  م

.....  :كَما فى       ...    ......٢سورة البقرة.  

  إِلَى مخرجة،  ٢سورة البقرة....     ...  ... :حيثُ تنقُلُنا ٱأليةُ ٱلسابِقَةُ 
 خن مماتجةُ  ردقَاع ىهةُ ، أَلَا وناكٱلس ونةُ ٱلندقَاع’ 

  :ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتاليةْ  ‘ م
  م

  ٱلقُرَءانِيةُ ﴾  ‘ م ’ ﴿ قَاعدةُ
  وهى قَاعدةٌ عامةٌ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ؛

    :قَاعدتها    
  .٢سورة البقرة...      .......: فى ٱلكَلمة  كَما:  م

  *‘  ةيلَبِها من دون تشك’ بِها  أَدنٰى ، ورمز إِلَى ‘ َءاتهۤا ؛ أَى أَلفُها ’ٱلَّتى شاهدهۤا 

١٠  
  . ٥سكون احلرف صفحة : متشاات * 



  
  ان ٱلكَرِميِٱلقُرَء بِٱلرمزِ ذكْرا فى حدثم، غَري مشكَّلَة  مقْرؤةً

  :فى ظلٍ ذى ثَلَاث شعبٍ 
  

’ ٱلرمز يعلُو :١ٱلشعبةُ  
  ،  ونِهايته ما بين بِدايته * لقَولِ ٱلساكنةُٱ نونُ ‘ م 

هلا بِقَولُوهتۤاُء تأَنَّ ٱلبل ثدٱملُح ، هتبِأَي ، ا لَها ؛  وبِهكْرذ  
......:  كَما فى     .... ..... ٢سورة البقرة .  

’ٱلرمز  يعلُو: ٢ٱلشعبةُ   
  نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ ، لأَنَّ ٱلبۤاُء تتلُوها ،  ‘ م 

  ذكْرا ؛ و  بِها لَه مبدَءةً ٱلقَولُ ٱلتالى ، بِأَيته ، ٱملُحدث
 .....: كَما فى    

 
....

  
  ...٢سورة البقرة.  

’ٱلرمز حلَّ  : ٣ٱلشعبةُ  
  ٱَألخري  ٱحلَرفٱحلَركَة ٱلثَّانِية من تنوِينِ  محلَّ‘  م 

  :لأَنَّ ٱلبۤاُء تتلُوها من ٱلقَولِ ، 
  ذكْرا ؛  وبِها لَه رته ، ٱملُحدثبِأَية سو ٱلقَولُ ٱلتالى لقَوله مبدَءةً :أ  

 . ٧٠سورة املعارج..      ... :وفى  ، ٦٧سورة امللك ...     ... .. :كَما فى 
  

ولُها ٱَألخري ، مبدَءةً ٱلقَولُ ٱَألولُ من ٱَألية ٱلتالية لأَيته ٱلَّذى هو بِها قَ :ب 
   ذكْرا ؛و  بِها لَه ٱملُحدث

 ..... : كَما فى ٱَأليتنيِ ٱلتوالى       .....   ....٤٨سورة الفتح  .  

  
١١  

  . ٥احلرف الساكن صفحة : مرجع *



  
بِها  ٱلتالية لأَيته ٱلَّذى هو * فَاتحةُ ٱلسورة مبدَءةً ٱلقَولُ ٱَألولُ من أََية  : ج

  ذكْرا ؛ وبِهَِا لَه ٱلقَولُ ٱَألخري من َءاية سورتها ٱَألخريةُ ، ٱملُحدث
... :كَما فى ٱَأليتنيِ ٱلتوالى         ؛ * ،  

  . املسمىبسملة  ٥*وءاية فاحتة سورة املائدة ......  ؛‘  م مثلًا أُولَاهم سورةً ، وأَولَاه’ ٤سورة النساء.... 
  فَأَمۤا أَيةُ فَاتحةُ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،

  بِسورتها  فَهِى أَيةُ سورةُ ٱلفَاتحة ٱُألولَٰى ؛ وهيئَتها 
: لتالى ٱكَ             ...ا  )۱(، ترتيبها ٱألية  ١ورة الفاحتةسبسور،  

  ةا ٱَأليا ، فَبِكَونِههتورس حفْتتستو َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر حفْتتسا يبِهو  
  ٱُألولَٰى من َءايات سورةُ ٱلفَاتحة ، مما جعلَ من سورةُ ٱلفَاتحة سورةً 

ةُ ٱلبأَي وند نٱلكَرِميِ م َءانى ٱلقُرف لَةمس.  
  بِها  فَهِى أَيةُ سورةُ ٱلفَاتحة ٱُألولَٰى ، بِواقعة، *وأَمۤا أَيةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ  
ت سورتها ٱلقُرَءانِيةُ أَيا أُولَىمستقلَّةٌ فۤى أَولِ ٱلسورِ ، مسبوقًا مبدأُ  أَية بِأَنهۤا 

  أَيات ٱلسورة   أُولَى بِهۤا ؛ وهيئَتها مبدء بِها بِمبدء
  .من دون عدد ءاية ....   *  : لتالى ٱكَ

 حفْتتسا تبِهلَىوأُو  ُةورأَنَّ سل ، ةوبةُ ٱلتوررِ ، إِلَّا سوٱلس اتوَءايٱلت ةب  
  لَةمسةُ ٱلبَءاي وند نٱلكَرِميِ م َءانى ٱلقُرف ةٱَألي نلُ ملُ ٱَألوإِلَّۤا أَنَّ ٱلقَو ،  

١٢   
  . ٢، ١ءاية فاحتة السور القرءانية صفحة : مرجع * ،*،*،*،*



  
 ُء أُبدأَ ٱلقَولُ ٱَألولُ من ٱَأليةٱُألولَٰى من سورةُ ٱلتوبة أُبدأَ بِٱلبۤاُء ، بِمثْلِ ما بِٱلبۤا

 قَولُ َءاية سورةُ ٱلتوبة ٱُألولَٰى بِها  من سورةُ ٱلفَاتحة ، وهيئَةُ ٱلبۤاُء مبدءٰ ٱُألولَى
’ : لتالى ٱكَ    ‘  ........  .....وبةوبة  ٩سورة التاٱألوٰىل و، أية سورة التءاية فاحتة سور  .   

 نلُ ملُ ٱَألوَءةً ٱلقَودبۤاُء مفَٱلب ةةُأَيايلُو نِهتٱلكَرِميِ كَافَّةً ؛ ت َءانرِ ٱلقُروةُ سحفَات 
لُ ٱَألوَءةً ٱلقَودبا ما ، فَإِمهتورا بِسِءهدبمابِقَةُ لٱلس ةورٱلس نم ريلُ ٱَألخلُ ٱلقَو

ةوبةُ ٱلتورس ةأَي نلُ ملُ ٱَألوَءةً ٱلقَودبا مإِملَٰى ، وٱُألو ةحةُ ٱلفَاتورس ةأَي نم 
 ٱملُسمٰى ٱُألخر جميعا ورِسلٱ، وإِما مبدَءةً ٱلقَولُ ٱَألولُ من أَية فَاتحةُ  ٰٱُألولَى

   منهم نِهايةُ قَولهِم ٱَألخري محدثما من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ فَلذَٰلك ،  بسملةْ

 زمبِٱلر  ’
 ٤  ’: هم ‘    م

*  ، ٥  ، ٦  ،   ٨      ، ١٧  ، 
١٨  

 ، 
١٩  

  ، 
٢ ٤

، 
٢٥ 

 ، 
٣١  

 ، 
٣٣  

  ، 
٣٤ 

  ،

 ٣ ٥  ، ٣ ٨ ،٤ ١ ، ٤٨ ، ٥٤   ،  ٦٥   ، ٦٧ ، ٧١  ، ٧٢   ، ٧٣   ، ٧٦  ، ٧٨ ، ٨٤  ، ٨٥   ، ٨٦ ، ٩٠ ،   

  ١٠٠   ، ١٠١  ، ١٠٤ ، ١٠٥  ، ١٠٦  ،  ١١٠  ، ١١١   ، ١١٢ ،  ‘ قِّهِمبِحى ٱوتؤٱملُبِنيِ ت ةايةُ بِنِهنيلُلبقَو 

ةُسفَالِ ورٱَألن :    ٨  ۤافَٱلب ،لُوهتلُ وُء تلُ ٱَألوَءةً ٱلقَودبم نلَٰى مٱُألو ةٱَألي نم ةورس ةيالٱلت ةوبٱلت ولَه  

ا فىكَم : ....        ...  ...وبة ٨سورة األنفال٩، وسورة الت  ،ا ٱلبثْلِ ملُ بِمَءةً ٱلقَودبۤاُء م
 أَقْوالُ أَية سورةُ ٱلتوبة ٱُألولَٰى * وصلَى * من سورةُ ٱلفَاتحة ؛ وسيرت قَلَٰى من ٱَألية ٱُألولَٰىٱَألولُ 

  ،سورةُ ٱلفَاتحة بِقَولها ٱَألولُ  من أَقْوالُ ٱَألية ٱُألولَٰىۤ ما سيرت بِهٰ وبِقَولها ٱَألولُ ، بِسِِوى
 نمث ودحم ريا ٱَألخلَيهِمةُ قَوايم نِههنا مونِهِم ، مد  ، ُةناكۤاِء ٱلسبِٱلب   

  

١٣   
  .‘ سابِقًَا ولَاحقًا  بِِسريته وه ، صلَتهسريت ’ صلَٰى* : ؛  ‘، حديثَه سابِقًَا ولَاحقًا  وقَولُه ’ قَلَٰى* : عدد ترتيب سورا ؛ * : 



  
 ٩٦   ، ٩٤   ’  : هما

  .٩٦وسورة العلق ٩٤سورة الشرح... ‘   *
 ’بِٱلرمز  تلَايةً ، كَما متبع ما نِهايةُ قَولهِم ٱَألخري محدث ،بِٱلبۤاِء منهما   ومتبع

  ‘  م
’ ... : كَما فى     ‘                          ... رحسورةني ٩٤الش٩٥؛ وءاية بسملة سورة الت.   

  . ٩٧؛ وءاية بسملة سورة القدر ٩٦سورة العلق ..           ‘                 ’ : ...وكَما فى  
  ٱلسورة ٱلواحدة وترتيب  ؛بسملَةُ سورةُ ٱلقَدرِ  ٱَألولُ من أَية بسملَةُ سورةُ ٱلتنيِ ومن أَية ىلُ ٱلقُرءَانِباُۤء ٱلقَو لك بِمشددفَلذَ’    

   ‘) ٩٨(، البينة ) ٩٧(، القدر ) ٩٦( العلق ،) ٩٥(التني  ،) ٩٤(الشرح :   لتالىٱكَ منهم ، تاليةً ومتلُوةً فى ٱلقُرءَان ٱلكَرِميِ
و ريٱَألخ هِملةُ قَوايهن ثدح؛ م اتياقٱلب رٱُألخ مهنثمدحبِم لَةاكبِش  
’ لرمز قُرَءانِية مختلفَة عما بِٱ      

  :ٱلساكنةُ ، هم عما بِٱلبۤاِء ، و‘  م
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  مبدَءةُ ٱلقَولُ ٱَألولُ باُۤء  أَى’ ملُبِينةُ تتلُوٱوٱلبۤاُء   ،‘ ،  

  .قَۤائمةً  ‘نِهايةُ ٱلقَولُ ٱَألخري من أَقْوالهِم ، شاكلَةُ محدثتتلُو  ِمن َءاية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلتالية لقَوله
عِ ٱلتبتۤاُءفَبِمإِلَٰى ب ، ةورٱلس نم ريلِ ٱَألخةُ ٱلقَواينِه لَةاكش نةُ مَءةُ  لَايدبم

هثدحمل ةيالٱلت ةورةُ ٱلسحفَات ةَءاي نلُ ملُ ٱَألوٱلقَو عابتم ، ُلا ٱلقَوبِه  
۱٤  

  .عدد ترتيب سورا يف القرءان الكرمي * : ،*



  
سمهتورةُ سحةً بِفَاتلَايا تحفْتت ماقْدتسم ، ةً إِلَٰىلَايا تبِه ، ةيالٱلت ةورةُ ٱلسحفَات  

   ‘لواحدةُ من سورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ٱٱلسورة  *لك ٱلبۤاُء مسورةُ فَبِذَ ’ 
 

اكش نةُ ، ملَايعِ ٱلتبتبِمو ريٱَألخ َءانِىلُ ٱلقُرةُ ٱلقَواينِه لَة ’ َءانالِ ٱلقُرأََقْول مٱخلَات  

من سورة ٱلناسِ  ‘ٱخلَاتمةُ لأَيات ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  ’من ٱَألية ٱلقُرَءانِية ٱَألخريةُ  ،‘  ٱلكَرِميِ
بۤاُء مبدَءةُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٰ إِلَى ، ‘ ٱخلَاتمةُ لسورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ’ ٱخلَاتمةُ ٱلقُرءانِيةُ ٱلكَرِميةُ 

ٱلفَاتحةُ لأَيات ٱلقُرَءان  ’ ٱُألولَٰى من ٱَألية ٱلقُرَءانِية‘  ٱلفَاتح لأََقْوالِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ’ ٱَألولُ 

، ٱلتالية  ‘ ٱلفَاتحةُ لسورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ’ ة ٱلفَاتحة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلكَرِيمةُ من سور‘  ٱلكَرِميِ
 َءاية فَاتحةُ بِها تلَايةً إِلَى ، مستقْدما بِها ٱلقَولُ مستفْتحا تلَايةً بِفَاتحةُ سورته متبعا
 فَسورةُ ٱلفَاتحة من دون َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ، أَىِ ٱَألية ٱُألولَٰى من سورةُ ٱلفَاتحة ’ ٱلفَاتحة سورةُ

   :كَٱلتالى  ، ‘َأليةُ ٱُألولَٰى من َءايات سورتها ٱٱملُسمٰى بسملَةْ بِكَونِها 
...    ....اس١١٤سورة الن.   

↕  

              ....ٱلكَرِميِ ، (. ١سورة الفاحتة ءَانةُ ٱلقُرحةُ فَاتَءاي  

  )وٱَأليةُ ٱُألولَٰى من َءايات سورةُ ٱلفَاتحة ، وفَاتحةُ سورتها  
  

  ؛ ‘رِميِ سور ٱلقُرَءان ٱلكَ *لك ٱلبۤاُء مسورةُ فَبِذَ ’ 
 حفْتتسا يلَٰى ، بِهٱُألو ةحةُ ٱلفَاتورةُ سأَنَّ أَيبو ، َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر  

    َءايةُ ٱلبسملَة فَاتحةُ ٱلسورِ ، ومن رحيقِ َءايتها تستسقَى
١٥   

  .٦زء منظور الفواصل القرءانية ىف القرءان الكرمي اجل: مرجع مسورة * ،*



  
  ها مختومٍ ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي تلَايةً ، ختامه عاكفًا إِلَيهاوبِمستقَٰ

   .‘ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  *لك َءايةُ سورةُ ٱلفَاتحة ٱُألولَى ٱلكَرِيمةُ ، مسورةُ فَبِذَ’ 

ةبعى ٱلش۳ف أَنَّ ٱللَّه جِدفَةُ ، نالٱلس  زمبِٱلر كرح لَّ قَدجو زع’ 
 تنوِين نِهايةُ‘   م

  :ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى : مثَالٌ  ’بِٱَألصلِ نسب تنوِينٍ  ولَه *ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱلَّذى

 ...     ...٨سورة األنفال.  َءانِىلُ ٱلقُرفَٱلقَو:  ’...    ..  

  ٱلبدِء  لتنوِينِ فى مورِدهٱلكَرِميِ ، أَى أُصلَ بِٱلقُرَءان ٱمنونٌ فى  بِٱَألصلِ؛ ‘ . ٨سورة األنفال.. 
....  :؛ فى َءايته  لكَرِميِٱلقُرَءان ٱَألولُ فى ٱ     ......٢سورة البقرة .‘  

’ه جلَّةْ قُدرته ٱلرمز لك بِأَنْ جعلَ ٱللَّوذَ 
  ٱحلَركَة ٱلثَّانِيةيحلُّ محلَّ  ‘  م 
 َءانِىلِ ٱلقُرةُ ٱلقَوايوِينِ نِهنت كَاترح نم’ أَى ، وِينِهنت نم وِيننٱلت جرأَخ 

 كَنى  (أَسَءاو ةمٱلكَل نم( لَّ ٱحلَرحم كَةركَح يمٱمل كَاترح نم ةٱلثَّانِي كَة  
علَى  ولـئَـلَّا تَكُونَ ٱلبۤاُء ٱلتاليةُ ٱملُبدَءةُ للْقَولِ ٱلقُرَءانِى ٱلتالى لَه ‘ٱلتنوِينِ  

ددشا فَتلَه ابِقٱلس َءانِىلُ ٱلقُرةُ ٱلقَواينِه وِيننلُو تتى تالوٱلت  
                            )  ددشـئَـلَّا تل أَى(   

                                              مت   ددشۤاُء لَا تٱلب٤صفحة (و ( .  
  

  » مرساهۤا  «  
  إِنَّ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِى بِقَاعدة ٱلتنوِينِ أَم بِمخرجاتها 

   :ا يبطَلُ وإِنْ فَصلَ بني ٱلقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ كُلا من ٱلتالۤى ضمنا فيه لَ
  ۱٦  

  .                   ال يوجد ىف القرءان الكرمي ياٌء موحدةٌ بِنقطتني : مرجع * ؛  ٦منظور الفواصل القرءانية ىف القرءان الكرمي اجلزء : مرجع * 



  
١ : ددةُ عارإِش  ة؛ٱَألي  

 :كَما فى ٱَأليتنيِ ٱلتوالى         .....  .....۲سورة البقرة .  

  إِشارةُ عدد ٱَألية وإِشارةُ ٱلسجود ؛ : ٢
ٱُألولَٰى ، نيِ ٱلقُرَءانِينيِ ٱملُتتالينيِ من نهاية ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ كَما فى ٱلقَولَ

  وبِدايةُ ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتالية لَها علَى ٱلتوالى 
  ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألخري من َءاية سورةُ ٱلعلَقِ : ٱلتالينيِ 

....  :ٱلتالى        .....٩٦سورة العلق.   
 َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَوو نلُ مٱَألوةأَي لَه ةيالرِ ٱلتةُ ٱلقَدورةُ سحىو فَاتالولَى ٱلتع  

  .٩٧سورة القدر......                 :ٱلقَولُ 
  َألحزابِ ،ٱَألجزۤاِء وٱإِشارةُ عدد ٱَألية وإِشارةُ ٱلسجود ، وإِما إِشارةُ  : ٣

   لكوذَ ؛ *َألحزابِٱَألحزابِ ، أَم إِشارةُ أَرباع ٱأَم إِشارةُ  
  بِٱلإنتقَالِ خلَالَ ٱَأليتنيِ ٱملُتتاليتنيِ علَى ٱلتوالى من ٱلسورتنيِ ٱملُتتاليتنيِ ،

 ريلُ ٱَألخٱلقَو نقَالُ متا ٱِإلنكَم: ...... ’   ‘ ... ٧سورة األعراف.  

 نلُ ملُ ٱَألوإِلَى ٱلقَوةحةُ  أَيةُ فَاتورفَالِٱسى ، َألنالولَى ٱلتا علَه ةيالٱلت   
  . ٨القول األول من ءابة فاحتة سورة األنفال....  ‘...       ’ : ٱلقَولُ 

  نَّ إِشارةَ ٱجلُزِء هى إِشارةً جمعتوقَد ٱستخدمت كَلمةُ إِشارةُ ٱَألجزۤاِء ، لأَ (
١٧  

  . اإلشارة القرءانية الّىت ىف أَوۤائل السور القرءانية غري مكتوبة ىف القرءان الكرمي * : 



  
 كُال من إِشارتنيِ إِنتهۤاُء ٱحلزبنيِ ، وإِشارةُ ٱحلزبِ ٱلواحد جمعت أَربعةُ 

  رات ، هم إِشارات إِنتهاُء أَرباع ٱحلزبِ ، إِشا
  

   :لك فَبِذَ
  إِشارةُ ٱجلُزِء جمعت ثَمانِيةُ إِشارات وإِشارتها ،

    ْ ُةارلُ إِشةُ ٱأَقُوارإِشۤاِء وزٱَألج اعبةُ أَرارإِشابِ وزابِ ٱَألحزَألح(   
  كَانَ ٱلتنوِين قَبلَ ٱحلَرف ٱَألخري من ٱلقَولِ ،إِنْ  : ٤

ةٰى بِٱملَدمٱملُس ريٱَألخ فٱحلُر  
  

  ؛ ‘ى ، ا  ’مثلُ 

..... :كَما فى    
  

.....
  

 
 

  . ٢سورة البقرة.... 
  

.....  :وفى           ...  ..    ....٢سورة البقرة.  
  ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ تاليتها ؛   * نِهايةُ ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ وبِدايةُ:  ٥

ايِةبِدةُ وَءانِيٱلقُر ةورٱلس ةايهن ننيِ ميالتنيِ ٱملُتَءانِيلَنيِ ٱلقُرى ٱلقَوا فكَم *   
  :، ٱلتاليتنيِِ  علَى ٱلتوالىٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ تاليتها  

  ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألخري من ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ ٱَألخريةُ من سورةُ ٱَألنفَالِ ٱلكَرِميةُ ،
’ ........ :ٱلقَولُ       ‘

 
  .٨سورة األنفال.......  

لُ مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَوةُوَءانِيٱلقُر ةورٱلس نلَٰى مةُ ٱُألوَءانِيٱلقُر ةٱَألي ن  
۱٨  

  .الكرمية  ؛ ءاية فاحتة السور القرءانية مستثٰىن سورة التوبة ۱۳،  ۱۲،  ۲،  ١صفحة   :مرجع * ،*



  
  .٩سورة التوبة.... *     ‘  ..........’  : ٱلتالية لَه ، ٱلقَولُ 

  َهللا عز وجلَّ يقُولُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ للَّذين ٱوأَقُولُ هٰهنا ، وكَأَنَّ 
ونَ بِهعمسَءانَ ويُءونَ ٱلقُرقْري ۤ ُةَءانِيالُ ٱلقُرةُ ٱَألقْوايوِينِ نِهنت نأَنَّ م ،  

  ...   ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ فىٱَألخري  حرفهِممالَا يعلُو نِهايةُ 
  

  .وٱلعلْم عند ٱِهللا 
     

   -- » ٱملُنتهٰى   «    -- 
  

بِٱلتنوِينِ ، بِأَنَّ من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ما منهم نِهايةُ قَولهِم ٱَألخري ينتهِى 
 هجربِٱفَأَخ وِينِهنت نم يمٱحلَك يملأَنُْهللا ٱلع  زملَّ ٱلرح’

ٱحلَركَة ٱلثَّانِية محلَّ ‘  م
هلةُ قَوايوِينِ نِهنت كَاترح نم  ُةنۤاُء ٱملُبِيأَنَّ ٱلبل كذَٰلو ، لُوهتلُو  تَءةً ٱلقَودبم  

  ،سملَةْ بٱَألولُ من َءاية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلتالية لَه ٱملُسمٰى  
  ٱلقَولُ ٱَألخري من سورة ٱَألنفَالِ ؛مستثْٰىن تنوِينِ 

’ ......:  ٱلتالى      ‘ .... ٨سورة األنفال.  
  لسورِ ٱملُسمٰى بسملَةْ ٱفَقد أُخرِج من تنوِينِه لَا بِسببِ بۤاُء أَيةُ فَاتحةُ 

 سببا ، وإنما بِسببِ بۤاُء ولَّه ، ما كَمثْله بِسورِهم ٱلقُرَءانيةُ حقيق وهظنا تاليةً لَّ
ى لَهاللُ ٱلتٱَألو َءانِىلُ ٱلقُروٱلقَو  ةوبةُ ٱلتورس نلَٰى مةُ ٱُألوَءانِيٱلقُر ةٱَألي نم  

لَه ةياليق وٱلتقح ولَّه ا سبب’  لَهمسٰى بمرِ ٱملُسوةُ ٱلسحةُ فَاتَءاي وند نم ةوبةُ ٱلتورفَس‘ .  
۱٩  

  .اإلشارة القرءانية الّىت ۤىف أوائل السور القرءانية غري مكتوبة ىف القرءان الكرمي * : 



  
  لَٰى من سورةُ ٱلتوبة ،لك أَيةُ فَاتحةُ سورةُ ٱلتوبة ، هى ٱَأليةُ ٱُألوذَفَبِ

  

    )ٱملُشتقَّةُ ٱلثَّانِيةُ لَألية ٱُألولَٰى  أَىِ (وهى ٱلتفَاضلُ ٱلثَّانِى لَألية ٱُألولَٰى  

نةُ مٱلكَرِمي ةحةُ ٱلفَاتورابِ ’    ستةُ ٱلكحةُ فَاتورس‘  
  

 ىهةُ أَلَا وأَي :’             ‘    * .....١سورة الفاحتة .  
  

 ىتورفَس وند نا ممه ، ةوبٱلتو ةحةُ ٱلفَاتةُ أَيَءانِيٱلقُر ةورةُ ٱلسحفَات  
  ٱملُسمى ٱلبسملَةُ 

  

  .* من دون عدد ءاية....   : ٱلتاليةُ  
  

  ولَٰى من سورةُ ٱلفَاتحة ٱلسابِقَةُ ، فَبِمثْلِ ما ٱَأليةُ ٱُأل
   ٱلتوبةسورةُ  ٱُألولَٰى من هى َءايةُ فَاتحةُ سورةُ ٱلفَاتحة ؛ فَإِنَّ ٱَأليةُ 

  

: ٱلتاليةْ                        ... ..وبة٩سورة الت.  
  

 .سورةُ ٱلتوبة هى َءايةُ فَاتحةُ 

  ؛ بِكَون ٱَأليةُ بسملَه  ٰمن مسمىفَاتحة ٱُألولَٰى ٱلأَيةُ سورةُ  مستثْنىفَبِ
  سورةُ وبِمستثْنٰى هى ٱَأليةُ ٱُألولَٰى من َءايات سورتها ، ٱملُسمٰى بسملَةْ 

نم ةوبٱلت ةلَةْ ،  ٱَأليمسٰى بمةُ ٱملُسورس نلَٰى مةُ ٱُألوٱلفَٱَألي ةحلَّمفَاتسم  ابِه  
  منظُورةً فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ بِأَنهۤا َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱُألخر جميعا ،  

  
  

  ۲٠    
  .الكرمية  ؛ ءاية فاحتة السور القرءانية مستثٰىن سورة التوبة ۱۳،  ۱۲،  ۲،  ١صفحة   :مرجع * ،*



  
  بِها متشابِهةً فَاتحةً لّسورِهم ، بِها تشابهةْ سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ ، ومتبع

   )تقَّةُ ٱُألولَٰى لَألية ٱُألولَٰى أَى ٱملُش (وأَما ٱلتفَاضلُ ٱَألولُ لَألية ٱُألولَٰى 

  من سورة ٱلفَاتحة ٱلكَرِميةُ ٱلسابِقَةُ ،
  . من دون عدد ءاية....   : فَهِى َءايةُ  

  .  َءايتها  ٱملُسمى بسملَةُ ، أَلَا وهى َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱُألخر جميعا
  

 ظَنـئَـلَّا يلٱوها أَناعبۤوت رِجلُ أُخٱلقَو وِيننت اِءىهٱلن  
  ةورسل ابِقفَالِ ٱلسٱَألن ةورسلةوبٱلت  زمٱلر كَةربِح نوِينِهت نم’ 

  ظَنا بِسببِ‘  م
، كَلَّۤا إنَِّما بِسببِ بۤاُء ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى  بۤاُء َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱملُسمٰى بسملَةْ 

   سببا ؛ وبِهٰذَا سورةُ ٱلتوبة ٱلتوبةٱَألولُ من ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ ٱَألولَٰى من سورةُ 
   ٱملُسمٰى بسملَةْ َءانِيةُهى من دون َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،  فى

   

  »    ۤفيه  أَى لـئَـلَّا خيْتلفُو«   
  

  أَى:   
  ستقْرارِ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِى ، بِٱلقَرۤاَءة ٱلقُرَءانِيةُ ، بِإِتيان نِهايةُ ٱفى حالِ 

 ’حدةُ منهم تنتهِى بِقَاعدة ٱلسورِ ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلوا
ٱلقُرَءانِيةُ ،  ‘ م

  ٱملُسمٰى أَنَّ َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتالية لَها علَى ٱلتوالى  علَى ٱلدالَّةُ
  ۲١    



  
ورسى لالولَى ٱلتةُ عيالةُ ٱلتٱَألي ىه ، لَهمسبةورسللا وهت ’ ةورـ ٱلسل و ‘ *   

نيبةُ ، وَءانِيٱلقُر مرِهوس نم ةدلُ ٱلواحا ٱَألولُهقَو هبِأَن انِهيإِت وند نأُ ومدبي  
  نِهاية هو فى لك فى حنيٍ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِىنِيةُ ، ويخطَّأُ علْم ذَبِٱلبۤاِء ٱلقُرَءا 

سورةُ ٱَألنفَالِ ومن قَبلِ إِتيانُ بِدايةُ سورةُ ٱلتوبة ، وبدون ٱستبيان مسبقٍ 
 بِأَنَّ سورةُ ٱلتوبة هى ٱلسورةُ ٱلتالية لسورةُ ٱَألنفَالِ ، وٱلَّتى سورتها متدارك
َءانِيرِ ٱلقُروةُ ٱلسحةُ فَاتَءاي وند نا مهلَّ ، أَنجو زٱِهللا ع ندع نا ملَه رةُ قُد  

  لك ، بِٱِإلنتقَالُ ٱلقُرَءانِى من نهاية ويخطَّأُ كَذَ ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُسمٰى بسملَه ؛
  س نم ريٱَألخ َءانِىلُ ٱلقُرلُ ٱلقَواسِ ، ٱلقَوٱلن ةاسِ  ’ : ورٱلنو‘ ،  ةايإِلَٰى بِد  

 ، ةحةُ ٱلفَاتورس نلَٰى مةُ ٱُألوَءانِيٱلقُر ةٱَألي نلُ مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَو   
  ؛ * ‘‘..... ’ : ٱلقَولُ 
   مت ةورس نم ريلِ ٱَألخثَالُ بِٱلقَوتفَالِ ٱِإلملُ  ٨ٱَألنٱلقَو :’  ‘ .  

  ٱَأليةُ ٱُألولَٰى من َءايات سورةُ ٱلفَاتحة ٱلكَرِميةُ أَلَا وهى  لكفَبِذَ 
: َءايةُ             ......١سورة الفاحتة .  

دع نلَٰى مةُ ٱُألوَءانِيةُ ٱلقُرٱَألي ىةُ هَءانِيٱلقُر عبا ٱلسهاتَءاي د  
  اتنٱملُكَو اتَءايا وهتورس اتأَيةُ لحةُ ٱلفَاتٱَألي ىهةُ ، وَءانِيا ٱلقُرهتورسل  

 روسَءانثْىن ٱلقُرتسم أَى وند نما ويعمٱلكَرِميِ ج  ؛  
  

 ۲۲  
  .من الكتاب  ٩اجلزء : مرجع * ؛  ‘ دبرِللت ’ ١١اجلزء :  مرجع *  



     
 أَى  

 َءايات ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ هم ٱجلَسد ؛ اْإِنْ كَانو
   .ٱلسورة  ءاية فاحتة.......    :فَأَيةُ 

  دسلْجل أْسٱلر ةثَاببِم ىه  .  
  

  وإِنْ 
   قُرَءان ٱلكَرِميِ جميعا هم ٱجلَسد ؛كَانَ مجتمع َءايات ٱل

 :فَأَيةُ             ......١أية فاحتة سورة الفاحتة* .  
   دسلْجل أْسٱلر ةثَاببِم ىه.  

  
  
  

  

ٱللَّه دنع لْمٱلعو  
  إِنَّ ٱللَّه كَانَ عليما حكيما

.  
  
  
  
  

۲۳  
  . عدد ترتيب سورا ىف القرءان الكرمي * : 



  

 ُء ٱلثَّانِىٱجلُز ﴾     

  ٱ
  أَلف همزةُ ٱلْوصلْ      

  ٢٠١٢/  ١٠/  ١٧  

  : أَلف همزةُ ٱلوصلِ متبعةٌ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ كَٱلتالۤى 
  ٱحلَرف ٱلَّذى يتلُو ٱلَّاملوصلِ حرف لَام ، وكَانَ ٱأَلف همزةُ  إِنْ تلَى •
 ى  غَريٱلَّذ فقْطَةْ ،  فَإِنْ كَانَ ٱحلَرن وند نۤاٍء مخ أْسر لُو ٱلَّامعفَي ، ددشم

  مشدد ، فَتكُونُ ٱلَّام بِدون رأْس خۤاٍء من دون نقْطَةْ  ٱلَّام حرف يتلُو
  . ٢؛١ءاية |١سورة الفاحتة.... ‘   .... :؛ وقَولِ    .....’  :كَما فى قَولِ   

   و، بِما لَه يشكَّلُ نِهايةُ ٱلقَولُ ٱلَّذى يسبِق ٱلقَولُ ٱملُبدُء بِأَلف همزةُ وصل •
 يلَةكشت نم )بٍ لَّهسلُ نيلَةُ أَصكشو ت ( *  

  أَى بِإِتيان نِهايةُ ٱلقَولُ لَهم ٱلسابِق قرۤاَءةً. ٣٦سورة يس.....     .....  : كَما في

 )  لَاةى ٱلصۤاَءةُ فرا ٱلقكَم( ى لَهالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرأَنَّ ٱلقَو اكربِإِدا ، وبأُ  وغَيدبى يالولَى ٱلتع  
بِأَلرِيفعبألِّـ  ٱلت نيئدةُ ٱملُبَءانِيالُ ٱلقُرٱَألقْو رِيفعألـ ت فأَل ىةُ هلُوملِ ٱملَعصةُ ٱلوزمه ف  
  ، ٱلضمةُ ولَيس مثَلًا ٱلفَتحةُ *بِٱلتشكيلَةُ ٱَألصلُ نسبا لَّه  وٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، يشكَّلُ نِهايته فى 

  لك لمطَابقَة ٱلقرۤاَءةُ بِٱلتشكيلِ زِهما فى ٱلقرۤاَءة ، وذَأَم ٱلكَسرةُ ٱلَّا مجازينِ قُرَءانِيا لنشو 
ملِ لَهلقَوّا لبالكَرِميِ  ‘ُ ’غَي َءانى ٱلقُرةُ فَءانِيٱلقُر هتى َءايكَّلٌ فشم وا هكَم .  

٢٤  
  . ١٦نسب أصل تنوين صفحة : جع مر* ،*



  
، َءانِىلٍ قُرقَو نم ريٱَألخ فٱحلَر بِقسى يٱلَّذ َءانِىٱلقُر فرلحل ككَذَٰلو  
ريٱَألخ فُهرلٍ ، إِنْ كَانَ حصةُ وزمه فُء بِأَلدٱملُب َءانِىلِ ٱلقُرلقَول ابقٱلسو  

  بِٱملَدة ٱحلَرف ٱملُسمٰى 
  ،‘ ى ، ا  ’ :مثْلُ  

 فى ٱألَية ٱلقُرَءانِيةُ ‘إِلَى ’ٱلقُرَءانِى  من ٱلقَولُ  ‘ى  ’وألـ  ‘لَـ  ’كَما  ألـ 
 ةيالٱلت:  

  

     ........  ......٣٦سورة يس.  
  
  وإِلَّا
  

  ساكنا ،نِهايةُ ٱلقَولُ يكُونُ إِما : فَإِنَّ 
    أَم :، قْطَةن وند نۤاٍء مخ أْسر لُوهعي  

  مشكَّلًا: أَم 
  من دون أَنْ يتلَٰى  

  .بِأَلف همزةُ وصلٍ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 
  
  
  

.  
  

  

٢٥  



  

  ٱلثَّالثُ  جلُزُءٱ﴿ 

و  
  ٱلواو ٱملُشددةُ

           ٢٠١٢/  ١٠/  ١٧  

دى قَاعالٱلكَرِميِ كَٱلت َءانى ٱلقُرةٌ فعبتةُ مددٱملش اوةُ ٱلو:  
  

  مفْرد جمع بِواو أَلف ،  قَول •
  إِن تلى بِقَولِ واو تشدد ٱلواو ٱلتاليةُ ؛ 

  

 ..... :كَما فى       ..  .....٢سورة البقرة.  
  

• لُ بِٱ إِنى ٱلقَوهتناوِ ٱلسةُ ،ٱلوناك  
 ى لَهالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرَء ٱلقَودووأُب اوةُ ؛ بِٱلويالٱلت اوٱلو ددشت ،  

  

 .... : كَما فى      ..   ......٨٣سورة املطفّفني.  

  
ٱللَّه دنع لْمٱلعو  

  
.  

٢٦  



  

  ُء ٱٱجلُز  ابِعلر  

  
  ٱِإلشارةُ ٱلْقُرَءانِيةُ

    ٢٠١١/  ١٠/  ١٨  

  ينطَوِى ٱِإلنتقَالُ ٱلقُرَءانِى ما بين سورتنيِ قُرَءانِيتنيِ ٱثْنتنيِ
  ةايهن نقَالِ متٱلكَرِميِ ، بِٱِإلن َءانرِ ٱلقُروس نى مالولَى ٱلتنيِ عتيالتتم  

 ةورٱلس نةُ مريٱَألخ ةٱَألي نم ريلُ ٱَألخا ٱلقَوملَاهۤاُء أُووطًا إِلَٰى برشم ،   
ةيالٱلت ةورةُ ٱلسحفَات ةأَي نلُ ملُ ٱَألوأَةُ ٱلقَودبم  رأُخا ؛مه  

  ؛    :بِأَية  بينة
   ٱلفَاتحةأَيات سورةُ  هى أُولَىبِٱلبۤاِء قَولُها ٱَألولُ   وٱلَّتى ءَايتها مبدأَة

  وفَاتحةُ سورتها ، وهى بِمستثْنٰى سورةُ ٱلتوبة أَيةُ فَاتحةُ ‘ سورةُ فَاتحةُ ٱلكتابِ ’
 ةوبةُ ٱلتورةُ سلَةْ ، فَأَيمسٰى بمرِ بِٱملُسوأَةٱلسدبلَٰى مٱُألو  ُلا ٱَألولُهۤاِء قَوبِٱلب  

  لك بِٱلبۤاِء أَتم كَذَو ، )سوف يتلُو ( أَيات سورةُ ٱلتوبة وفَاتحةُ سورتها  هى أُولَى
 ٱلس ةاين نِّهم َءانِىقَالُ ٱلقُرتوطُ ٱِإلنرشم يرٱلقَد ىلَءةُٱُهللا ٱلعدبۤاُء مإِلَٰى ب ةور 

   *من َءاية فَاتحةُ ٱلسورة تاليتها ، بِأَنْ فَرضها ٱللَّه ٱلَّذى ٱَألولُلقَولُ ٱ
٢٧  

  .  )أى بنقطتني  (بتثبيتتني  )أى ياء مستقلّة بكلمتها  (ال يوجد ىف القرءان الكرمي ياء موحدة * : 



  
  ما فى ٱلسٰموٰت وما فى ٱَألرضِ ، ويه ترجعونَ ، ولَهلَه ٱحلُكْم وإِلَ

 لَها ، ومهينا بموو ٰحبس ٱللَّه وهورِ ، وٱُألم تٰقِّبعمهلَٰى  ونع رالَى ٱلقَادعتو  
   لك لَهمكَرِميِ ؛ كَذَى ٱلقُرَءان ٱلف * كُلِّ شىٍء ، مبدَءةً لّفَواتحِ ٱلسورِ كَافَّةً

 ’بِٱِإلتباعِ ٱلقُرَءانِى ٱملَشروطُ بِقَاعدة  ممثَّلًا 
   وٱلقُرَءانِيةُ ، ٱملُتبع شرطُه * ‘ م

  

  َءانِىقَالِ ٱلقُرتبِٱِإلن:  
  يعلُوها  ، ولِ ونِهايتهما بين بِداية ٱلقَ * ‘ ١،٢ٱلساكن ’ من ٱلنون ٱلساكنةُ : ١’

’ بِٱلرمز   محدث
  .لَها ذكْرا ؛ إِلَى ٱلبۤاُء ٱلتالية لَها بِقَولها بِأَياتها بِٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ  ‘ م

       ٢ : لُههِى قَوتلِ ٱملُنٱلقَو ةايهن نث ومدحبِم   زمبِٱلر ’
  ذكْرا ؛ إِلَٰى  ولَه ‘ م

ى لَهاللُ ٱلتأَةُ ٱلقَودبۤاُء موب هتبِأَي ، َذو ، ُةَءانِيٱلقُر ةلَالَ ٱَأليقَالِ ختبِٱِإلن كل  
  . ٱلواحدةُ ، بِٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ

      بِها بِمحدث ولقَولُ ٱَألخري من ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُنتهِى قَولُهمن نهاية ٱ : ٣          
زمبِٱلر  ’

م
 ‘ لَه َءانِىوٱلقُر ى لَهاللُ ٱلتٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرأَةُ ٱلقَودبۤاُء ما ؛ إِلَٰى بكْروذ  

 الةُ ٱلتَءانِيٱلقُر ةٱَألي نملَه ةذَ ويو ،ِنيتنيِ ٱثْنتَءانِينيِ قُرتلَالَ َءايقَالِ ختبِٱِإلن كل  

   ‘ .من َءايات ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ  

 ٤ :  ةُ ٱَألخَءانِيٱلقُر ةٱَألي نم ريلُ ٱَألخٱلقَو ةايهن نم ةورٱلس نةُ مري  
’ بِٱلرمز   بِها بِمحدث ووٱملُنتهِى قَولُه ،لَاهما أُو ٱلقُرَءانِيةُ

  ذكْرا ؛  وٱلقُرَءانِى لَه‘  م
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    علَىو  ةُ ٱلقَولُ ٱَألولُ من أَية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتالية لَهإِلَٰى بۤاُء مبدأَ

رۤى أُخالوٱلت ، امذَهوكنيِ  لتيالتنيِ ٱملُتتَءانِينيِ ٱلقُرتلَالَ ٱألَيقَالِ ختبِٱِإلن اتءَاي نم
  ٱثْنتنيِ متتاليتنيِ علَى ٱلتوالى من سورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِسورتنيِ قُرَءانِيتنيِ 

 
 
 

  :لَّتان ٱ
مهنلُ ٱا مٱلقَو َءانِىٱلقُرريَألخ  

  نٱم ةورٱلسةُ أُوَءانِيلَالقُر ةدهِى بِقَاعنتا يمه’ 
  لقُرَءانِيةُ ،ٱ‘   م

  

’ ﴿ قَاعدةُ  ’ 
  لقُرَءانِيةُ ﴾ٱ  *‘  م

 زملُّ ٱلرحي ’
  محلَّ ٱحلَركَة ٱلثَّانِية من حركَات تنوِينِ نِهايةُ ٱلقَولِ  ‘ م

ى لَهالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرأَنَّ ٱلقَول ، َءانِىء وٱلقُردبى مالولَى ٱلتع ةُ ؛َءانِيۤاِء ٱلقُربِٱلب   
طبلَا ياوهتدلُ قَاع *  ددةُ عارنيِ إِشيالتلَنيِ ٱملُتٱلقَو نيلَ بأَمِٱإِنْ فَص ، ةَألي  

  ٱلقُرَءانِى هوفى حنيٍ ٱِإلنتقَالُ لسجود ، ٱلقُرَءانِيةُ ، أَم إِشارةُ ٱِإلشارةُ ٱ 
  لك بِٱِإلنتقَالِ من نهاية وذَ، ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ  ٱلسورةخلَالَ  :أ  

لُههِى قَوتةُ ٱملُنَءانِيٱلقُر ةٱَألي نم ريٱَألخ َءانِىلُ ٱلقُرث وٱلقَودحا بِمبِه        
زمبِٱلر  ’

  ولُ بۤاُء مبدأَةُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَأل ذكْرا ؛ إِلَٰى وٱلقُرَءانِى لَه ‘ م
ى لَهالوٱلت  نم ةٱَأليلَه ةيالةُ ٱلتَءانِيوٱلقُر  هتوربِس.  

   لك  وذَ ٱلتوالى ، خلَالَ سورتنيِ قُرءَانِيتنيِ ٱثْنتنيِ متتاليتنيِ علَى :ب         
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   بِٱِإلنتقَالِ من نهاية ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألخري من ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ 

ٱَألخملَاهأُو ةورٱلس نةُ مريلُههِى قَوتٱملُنث وا ، ودحا بِمبِه   زمبِٱلر ’
  ٱلقُرَءانِى ‘ م

 ا  ولَهكْرةُذَءانِيٱلقُر ةورةُ ٱلسحفَات ةأَي نلُ ملُ ٱَألوأَةُ ٱلقَودبۤاُء م؛ إِلَىٰ ب * لَه ةياللَى  وٱلتع
رى أُخالوٱلت، امذَ هّثَّلًا لمموكونَ ذَ لا دكَموداعلقَوةُ لامٱلع ةدبِٱلقَاع كةُ  لَءانِيٱلقُر  

  ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، أَلَا وهى قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ ،فى 
  

  *ملتتالينيِ ﴾ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱ﴿ قَاعدةُ ’ 
ى لَهاللُ ٱلتأَ ٱلقَودأُبوِينِ ، ونلُ بِٱلتى ٱلقَوهٱنت وإِن   

 دى بِأَحالولَى ٱلتع مه ينٱلَّذ َءاتدوطَةٌ ، ( ن ، ل ، م ، ر : ٱملُبرشۤاُء مٱلرو  
  ، *) سورةُ ٱلقيامة :   ‘ راقٍ ’شرطُهۤا إِلَّا رۤاُء ٱلقَولُ 

  يشدد مبدأُ ٱلقَولُ ٱلتالى ، 
 لِ ، ٱحلَرٱلقَو نم ريٱَألخ فٱحلَر وِيننٱلت قبإِنْ سٰى ومٱملُس ريٱَألخ ف  

  ؛ ‘ ا ، ى’ بِٱملَدة مثْلُ  
  ..... :كَما فى  

 
..........

 
  ...٢سورة البقرة ,  

..... :وفى             .....  .....٢سورة البقرة. ،،  
  

ةأَي نلُ ، مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَوو  
  علَى ٱلتوالى وهما ٱلتالية لَهورة ٱلقُرَءانِية أُخرلسفَاتحةُ ٱ 
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 ةأَيَّءةً لدبةُ منةُ ٱملُبِيَءانِيۤاِء ٱلقُرأُ بِٱلبدبي  

  :، ويفْصلُ بين قَولَيهِما ٱملُتتاليينِ  * افَّةًكَ فَاتحةُ سورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ
 ددةُ عارٱإِشةةُ ٱ َأليَءانِيٱلقُر نةُ مريٱَألخ ةورةُٱلسَءانِيلقُر ا ، لَاأُوما هلُوهتي  

  أََى إِشارةُ ’ ‘  ’ ٱلقُرَءانِيةُ ٱِإلشارةُ ) أََىِ ٱلغري ظَاهرٍ أََمِ ٱلغري مكْتوبٍ (باطنِ   موقعِ

  ،‘ ٱَألجزۤاِء وٱَألحزابِ ، أََم إِشارةُ ٱَألحزابِ ، أَم إِشارةُ أََرباع ٱَألحزابِ  
  :ممثَّلًا لّهم كَٱلتالى 

  ......             ...  ...٨سورة األنفال ٩وبة، وسورة الت.  
  

  لك مواقعِ ٱِإلشارات ٱلقُرَءانِيةُ بِذَ ظَهِري
  أَيتنيِ بِمواقعهِم ٱلقُرَءانِيةُ خلَالَ  ) أَم مطبوعات مكْتوبات ( ظَاهرات: أَولًا 

هما ، وتسبِق لَاية أُوٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ، تاليةً ٱِإلشارةُ ٱلواحدةُ منهم عدد ٱَأل
  أَى  ’ ) شواهدهم(هما ، وأَشهادهم ية أُخرٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ من ٱَأل

  مكْتوبات ‘إِما شاهد ٱَألجزۤاِء وٱَألحزابِ ، أَم شاهد ٱَألحزابِ ، أَم شاهد أَرباع ٱَألحزابِ 
  ٱلقُرَءانِيةُ ، وعلَٰى يسارِ  من صفَحاتهِم ٱليمن مطْبوعات علَٰى يمنيِ موقعِ أَسطُرِهم ٱلقُرَءانِيةُ ’ 

  ، ةُلأَسطُرِهم ٱلقُرَءانِي قُرنآُء ‘ موقعِ أَسطُرِهم ٱلقُرَءانِيةُ من صفَحاتهِم ٱليسر ٱلقُرَءانِيةُ
 َءانِىا ٱلقُرهداهشةُ وءَانِيٱلقُر هِماتارإِش نةُ مداحةُ ٱلوءَانِيٱلقُر ةارِإلشّثَّلًا لممو 

  :كَٱلتالى  ٱلقُرَءانِى ٱلواحد قَرِين سطْرِها
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 ......        ...    ...٢سورة البقرة.   

  فۤى  )أَى غَري ظَاهرات أَم غَري مكْتوبات  (فى مواقعهِم  باطنات : ثَانِيا
  أَوۤائلِ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ، ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ منهم ، تحملُ فۤى 

ا شهتورلِ ساأَودا   اهَءانِيابِ ، (قُرزٱَألح داهش ابِ ، أَمزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهش نم أَى  

   علَٰى يمنيِ سطْرِ موقعِ ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ من ٱلصفَحات  ’مطْبوعا  ) أَم شاهد أَرباع ٱَألحزابِ
نمةُ ٱليَءانِيةُ  ٱلقُريادرِ ٱأُحسٱلي اتفَحٱلص نةُ مَءانِيةُ ٱلقُرارعِ ٱِإلشقوطْرِ مارِ سسلَٰى يعو ، ددلع  

   ٱلقُرَءانِيةُ ، قَرِينا لّسطْرِ موقعِ ٱِإلشارةُ ‘لعدد ٱٱلقُرَءانِيةُ ثُنائيةُ 

ٱألَي ددا بِعهعقووقًا مبسمةُوايى نِهٱلَّتا وهابِقَتةُ سَءانِيٱلقُر ةروٱلس نةُ مريٱَألخ ة 
’ بِٱلرمز  قَولها ٱَألخري إِما محدث

  ذكْرا ، أَم محدث من دونِه وٱلقُرءَانِى لَه‘  م
 ولَه لِ ٱَألوا بِٱلقَوهعقوا ملُوتما ، وكْرلُذ ورٱلس ةحفَات ةَءاي نةُمَءانِيةُ ٱلقُر * 

ةيال؛ ٱلت مهنم ةداحٱلو ةورلسى لالولَى ٱلتع  
  )طْبوعة أَمِ ٱلغري م أََىِ ٱلغري مكْتوبة ( ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ ٱلباطنةُ‘ شهد  ’لّشاهد   ومتبع 

 اتناطةُ ٱلبَءانِيٱلقُر هِماتارإِش نم )  اتوعطْبم ريأَمِ ٱلغ اتوبكْتم أَىِ ٱلَغري(  مرِهولِ سۤائۤى أَوف  
   ٱِإلشارة‘  شهد  ’سنةَ ٱِهللا تعالَٰى لشاهد  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، بِمثْلِ ما متبعة

  ٱلقُرَءانِيةُ ٱلظَّاهرات من ٱِإلشارات ) أَىِ ٱملَكْتوبةُ (ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ ٱلظَّاهرةُ 
 ) اتوعأَمِ ٱملَطْب اتوبةُ ) أَىِ ٱملَكْتَءانِيرِ ٱلقُروٱلس اتلَالَ أَيةُ خَءانِيٱلقُر هِمعاقوى مف  
  فَءانذَ ى ٱلقُرٱلكَرِميِ ، و اوبكْتم مهنم داحٱلو َءانِىٱلقُر داهبِأَنَّ ٱلش كا  (لوعطْبم(   
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  قَرِينا لّسطْرِ موقعِ ٱِإلشارةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من إِشاراتهِم ٱلقُرَءانِيةُ  

   فى مواقعهِم خلَالَ أَيات سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ )أَىِ ٱملَكْتوبات أَمِ ٱملَطْبوعات ( هرات ٱلظَّا
من شاهد  أَى ’وبِأَنَّ ٱقْترانُ ٱلشاهد ٱلقُرَءانِى ٱلواحد منهم :  هامْفى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،  

فَاتحةُ ٱلسورة دونَ سطْرِ  بِسطْرِ ‘ حزابِ ، أَم شاهد ٱَألحزابِ ، أَم شاهد أَرباع ٱَألحزابِٱَألجزۤاِء وٱَأل
  ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ  ٱِإلشارة ظَهِري وقعِم بِأَنَّ  شهادةً قُرَءانِيةنِهاية ٱلسورة سابِقَتها ، 

إِش نم، ةيالٱلت رةوٱلس ةايبِدو رةوٱلس ةاينِه نيا بم اتناطةُ ٱلبَءانِيٱلقُر هِماتار  رقُدلُّهحوم  

  ’عقومه ‘ ةايى بِدف و ، ابِقَةٱلس ةروٱلس ةايونَ نِهد ةيالٱلت ةورٱلسلُّهحوم  ’هعقوا  ‘  ميددحت
بِقسۤاُء يةُ ،  ٱلبَءانِيٱلقُر مرِهوةُ سحةُ فَاتا َءايأُ بِهدةُ ٱملُبَءانِيةٱلقُرعبتم ةَءانِيقُر ةادهبِش   

’ ومخرجتها قَاعدةُ  * بِقَاعدة ٱلنون ٱلساكنةُ
  فَهِى إِما  ، رِهمسو أَوۤائلِل ٱلقُرَءانِيةُ * ‘ م

 ةَءاي نلُ ملُ ٱَألوۤاُء ٱلقَوبمرِهوةُ سحةُ فَاتَءانِيلَةْ  ’ ٱلقُرمسٰى بمٱملُس  ‘  
  ، : َءايةُ  

ةوبةُ ٱلتورةُ سحفَات ةَءاي نلُ ملُ ٱَألوۤاُء ٱلقَوا بإِمو  ’ورس نلَٰى مٱُألو ةٱَأليةوبةُ ٱلت ‘  
           :َءايةُ       ...وبة؛ .٩سورة الت  

  

  :لحكْمة أَنْ 
ريلِ ٱَألخٱلقَو نم  اعببِأَنَّ ٱِإلت لَمعرِ  يوٱلس نةُ مداحٱلو ةورٱلس نم

ةارعِ ٱِإلشقومى لالولَى ٱلتع ابِقَاتٱلس   اتناطٱلب هِماتارإِش نةُ مداحٱلو  
  إِلَٰى بۤاُء  فۤى أَوۤائلِ سورِهم ، يكُونُ
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 ةحٱلفَات ةٱَألي نلُ ملِ ٱَألوَءةُ ٱلقَودبوملسملرِهوس نةُ مداحٱلو ةر ،  

  وممثَّلًا موقعِ ٱِإلظْهار لِإلشارة ٱلواحدةُ ٱلباطنةُ فۤى أَوائلِ سورِهم 
  فَهِىلتوبة ، ٱ؛ مستثْٰىن إِظْهار إِشارةُ سورةُ   : كَٱلتالى 

     : كَٱلتالى             ...وبة٩سورة الت .  
  

  »  َءانِىقَالُ ٱلقُرتٱِإلن اعبإِت تثبمو «  
 ةَءاي نلُ ملُ ٱَألوۤاُء ٱلقَوإِلَٰى ب ةورس ةايهن نم  

ا علَه ةيالٱلت ةورةُ ٱلسحۤى فَاتالَءانُ ٱلكَرِميِ بِٱلتى ٱلقُرى فالولَى ٱلت:  
’ بِقَاعدة   : أَوال

  .ٱلثَّلَاثَةُ ٱلقُرَءانِيةُ فى ظلِّ شعبِها ‘   م
  ما بين * ‘ ١،٢ٱلساكن ’ لقَولِ ٱلساكنةُٱ نونُ ‘ م ’ ٱلرمزيعلُو  :١ٱلشعبةُ ’    

 و هتايبِد هتاينِه، هلا بِقَولُوهتۤاءُ تأَنَّ ٱلبل ثدٱملُح ، هتبِأَي ،  ا لَها ؛ وبِهكْرذ  
’ٱلرمز  يعلُو: ٢ٱلشعبةُ     

  نونُ نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ ، لأَنَّ ٱلبۤاُء تتلُوها ، ‘ م 
تى ، بِأَياللُ ٱلتَءةً ٱلقَودبثمدٱملُح ، ه  ا ؛ و بِهَِا لَهكْرذ  

’ٱلرمز حلَّ  :٣ٱلشعبةُ   
  ٱَألخري  ٱحلَرفٱحلَركَة ٱلثَّانِية من تنوِينِ  محلَّ ‘ م 

  :لأَنَّ ٱلبۤاُء تتلُوها من ٱلقَولِ ، 
  ذكْرا ؛ وبِها لَه  ٱملُحدثأَيته ، بِ،   ٱلقَولُ ٱلتالى لقَوله مبدَءةً :أ   

  مبدَءةً ٱلقَولُ ٱَألولُ من ٱَألية ٱلتالية لأَيته ٱلَّذى هو بِها قَولُها :ب 
٣٤  
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  ذكْرا ، وبِها لَه  ٱَألخري ، ٱملُحدث

  ن أََية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلتالية لأَيته ٱلَّذىمبدَءةً ٱلقَولُ ٱَألولُ م : ج

 وا  هثبِهدةُ ، ٱملُحريا ٱَألخهتورس ةَءاي نم ريلُ ٱَألخٱلقَو  ا وبِهَِا لَهكْرذ .‘   
  

  )سمٰى بسملَةْ ٱملُ (سورةُ ٱلتنيِ  فَاتحةُبۤاُء كُلًا من َءايةُ بِمشدد  : ثَانِيا

  لتشديد ، حيثُ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِى  )ٱملُسمىٰ بسملَةْ  (وَءايةُ فَاتحةُ سورةُ ٱلقَدرِ  
  :هو بِٱِإلنتقَالُ  *سورتيهِما  فَاتحةَُءايةُ بۤاُء  

 نةُ مريٱَألخ ةٱَألي نم ريلِ ٱَألخٱلقَو نىمٱلَّذحِ ، ورٱلش ةورس  
  سورةُ ٱلتنيِ فَاتحة  ٱَألولُ من َءاية ٱلقَولُٱلساكنةُ ، إلَٰى بۤاُء مبدَءةُ  ينتهِى بِٱلبۤاِء 

لَه ةيالةُ  وٱلتَءانِيةُ ٱلقُرناكٱلس ونٱلن ةدبِقَاعى ، والولَى ٱلت؛ع  
  

’ دٱةُ ﴿ قَاع ونةُ ﴾ٱلنناكلس  
  إِن ٱنتهى ٱلقَولُ بِِٱلنون ٱلساكنةُ ، وأُبدأَ ٱلقَولُ ٱلتالى لَها علَى ٱلتوالى 

 مه ينٱلَّذ َءاتدٱملُب دحَۤاُء ’ن ، ل ، م ، ر : بأۤا إِلَّا رطُهروطَةٌ شرشۤاُء مٱلرلُ    وٱلقَو
ٱحلَالُ لبِضعِ  لكأُ ٱلقَولُ ٱلتالى ، وكَذَ، يشدد مبد *‘سورةُ ٱلقيامة  ‘ راقٍ ’انِى ٱلقُرَء

  أَحرف نِهايةُ ٱَألقْوالِ ومبدَءات ٱَألقْوالِ ٱلتوالى 
  :بِٱلتالى  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، لَهم ممثَّال

  ايةُ تۤاُء نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ تۤاْء أَو طَۤاْء مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ،تلَ : أ       
  

٣٥  
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  لى ،تلَايةُ ميم نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ ميم مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتا :ب 

  تِلَايةُ بۤاُء نِهايةُ ٱلقَولِ ٱلساكنةُ بِـ بۤاْء مبدَءةُ ٱلقَولِ ٱلتالى ،  : ج         

   ،  لباقية منهمٱحلَالُ لَألحرف ٱوهكَذَا 
  

  :لتالى كَٱ
  ...    ٩٤سورة الشرح ،                  ..نيءاية فاحتة سورة ا؛  ٩٥لت  

  فى  )طباعةً  (منظُورا كتابةً  *بِٱلتشديد وٱلكَسرِ من َءابتها ٱَألولُ قَولُٱلبۤاُء 
 ةورس نةُ مريٱَألخ ةٱَألي نم ريلِ ٱَألخٱلقَو نقَالُ متبِٱِإلنٱلكَرِميِ ، و َءانٱلقُر

  بِٱلبۤاِء ٱلساكنةُ ، إِلَٰى بۤاُء ٱلقَولِ ٱَألولُ من َءاية فَاتحةٱلعلَقِ ، وٱلَّذى ينتهِى 
ةيالرِ ٱلتةُ ٱلقَدورس   ولَه الولَى ٱلتى ع  

 :وبِقَاعدة ٱلنون ٱلساكنةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلسابِقَةُ ، كَٱلتالى 

 ...     ..٩٦سورة العلق ،                  ..ر٩٧ءاية فاحتة سورة القد ،   

ُء بۤاُء مدرِبٱلكَسو يددشا بِٱلتهتةً  *أَيابتا كظُورنةً  (ماعبٱلكَرِميِ  )ط َءانى ٱلقُرف.  
  

  ةُبِإِتباعِ ٱِإلنتقَالُ من ٱلقَولِ ٱَألخري من ٱَألية ٱَألخري  :ثَالثا
 ةدهِى بِقَاعتنى يٱلَّذفَالِ وٱَألن ةورس نم ’

  ، إِلَٰى بۤاُء ٱلقَولِ  ٱلقُرَءانِيةُ *‘  م
لَه ةيالٱلت ةوبٱلت ةورس نلَٰى مٱُألو ةٱَألي نلُ مى ، وٱَألوالولَى ٱلتع  

  
  

  
  

 ٣٦  
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  ، ‘ ١٩شاهد نِصف ٱحلزب  ’ * سورتها شاهد أَحزابٍفۤى أَولِ لَّها   وحقيق

  :ويفْصلُ بين َءايتنيِ سورتيهِما علَى ٱلتوالۤى  
  طنِ ٱِإلشارةُ باإِشارةُ عدد ٱَألية ٱَألخريةُ ، من سورة ٱَألنفَالِ ، وموقعِ 

ٱلتالى لموقعِ إِشارةُ عدد َءايتها موقعا علَى ) أََىِ ٱلغري مكْتوبة فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  ( ٱلقُرَءانِيةُ
 ةدهِى بِقَاعتنفَالِ يٱَألن ةورس نم ىائهلُ ٱلنبِأَنَّ ٱلقَوى ، والوٱلت ’

  ٱلقُرَءانِيةُ ، *‘  م
  

  :ملُوجِبةُ ٱ
  ٱلتوالى أَنْ يبدأَ ٱلقَولُ ٱَألولُ من َءاية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلتالية لَها علَى

 ’ لك بِٱلقَولِ ٱلقُرَءانِى بِٱلبۤاُء ، ومبِني ذ    ‘ قيقحو هلقَوّل لصؤم    
نةُ  *وينِبِٱلتارٱِإلش ارثَّلٌ إِظْهممةُ ، وَءانِيا ٱلقُرهتورلِ سۤى أَوف  

  : كَٱلتالى 
                       ...وبة٩سورة الت .  

 فۤى أَوۤائلِ سورِهم بِشاهد  ورِ ٱلَّاتى حملُولك يكَونُ مظْهرا إِشارات ٱلسفَبِذ

 َءانِىقُر’ ابِ  أَىزٱَألح اعبأَر داهش ابِ ، أَمزٱَألح داهش ابِ ، أَمزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهش نم‘ ، 
   ونَ إِشارةً قُرَءانِيةً ، وٱلظَّاهراتوإِكْتمالُ ظَاهر وباطن مۤائََتان وتسع وثَلَاثُ

’ اتوبأَمِ  ٱملَكْتاتوعٱملَطْب ‘ َءانِىٱلقُر مطْرِهنيِ سملَٰى يةُ ؛ عءَانِيٱلقُر مهدواهقًا شبسم   
  سطْرِهم ٱلقُرَءانِى  لعدد ، وعلَٰى يسارِ ٱمن صفَحاتهِم ٱليمن ٱلقُرَءانِيةُ فَرديةُ 

٣٧   
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لعدد ، من أَصلِ مۤائَتان وأَربعونَ إِشارةً ٱمن صفَحاتهِم ٱليسر ٱلقُرَءانِيةُ زوجِيةُ 

مةً ، وَءانِيةُقُرارٱِإلشا ، وَءانِيا قُرداهونَ شعبأَرو انةُ  ۤائَتياقةُ ٱلبداحةُ ٱلوَءانِيٱلقُر
   وشاهدها ٱلقُرَءانِى ٱلواحد ٱلباقى ممثَّلًا إِظْهارهما

       الى كَٱلت:  ........          ...اس سورة الْء .         ١١٤ن١اجلُز    

                                                                                                        بز١احل   
  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، ٱلقُرَءانِيةُ للسورِ  ٱلقُرَءانِى بأَنَّ ٱِإلنتقَالُ:  رابِعا  

 ه، ةورٱلس نةُ مريٱَألخ ةٱَألي نم ريلِ ٱَألخٱلقَو ةايهن نقَالِ مِتبِٱِإلن و  
  إِلَٰى بۤاُء ٱلقَولُ ٱَألولُ من َءاية فَاتحةُ ٱلسورة ٱلتالية لَها علَى ٱلتوالى ، ممثَّلًا

ِتٱلكَرِميِ بِٱِإلن َءانرِ ٱلقُروسّٱلكَرِميِ ل َءانةُ ٱلقُرحةُ فَاتورس ةايهن نةُ ’قَالِ مورس 

دةُ ٱحلَمورس ، ةحإِلَى ‘ ٱلفَات  ِٱلكَرِمي َءانةُ ٱلقُرماتةُ خورلِ ساسِ ’ أَوةُ ٱلنورس ‘  
 ........ : لتالى كَٱ      .......١سورة الفاحتة.  

↨  

   ...ٰى بسملة  ٢ءاية فاحتة سورة البقرة؛ املسم.  
↨  
  لناسِٱسورةُ 

           .. اسٰى بسملة  ١١٤ءاية فاحتة سورة سورة الن؛ املسم.  

                       ...... اس١١٤سورة الن.  
  
  
  
  

  

٣٨  



  
  َألخريةُ ٱَألية ٱَألخري من ٱ لقَولِٱمن  ِإلنتِقَالُٱوأَنَّ 

  ، هو يكُونُ  ‘ لناسِٱسورةُ  ’  لكَرِميِٱلقُرَءان ٱمن سورة خاتمةُ 
   ‘ ......       ’ : لقَولُ ٱإِلَٰى بۤاُء مبدَءةُ 

 ةَءاي نم  :             ...١سورة الفاحتة.  

   ‘ سورةُ فَاتحةُ ٱلكتابِ ، سورةُ أُم ٱلكتابِ ’لَا وهى ٱَألية ٱُألولَٰى من سورةُ ٱلفَاتحة أَ
  
  
  
  

   ممثَّلُ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِى ومثَبت
  . لكَرِميِٱلقُرَءان ٱُألخر فى ٱٱلسابِق لباقى ٱلسورِ  

  
  
  

   ، ‘ ٱملُسمىٰ بسملَه’  ٱلسورِ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ يةُ فَاتحةُفَبِأَنَّ َءا 
  قَاعدة ٱلنون ، وقَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ  ’بِقَواعد ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  مثَبتت 

’  ومخرجتها قَاعدةُ ٱلساكنةُ
   ٱُألولَٰىٱَأليةُ وبِكَونِها أَنهۤا َءايةٌ قُرَءانِيةٌ ، بِ * ‘ رَءانِيةُٱلقُ ‘ م

ا بِهم ، ةحةُ ٱلفَاتورس نم ةبِأَنَّ َءاي ، ةحةُ ٱلفَاتورس تثَبةُ تحرِ  فَاتوٱلس
  ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، سورِ من َءايات  انِيةهى َءايةٌ قُرَء ‘ ٱملُسمٰى بسملَةْ ’ٱلقُرَءانِيةُ 

  : لَهم ممثَّال
  بِٱِإلنتقَالِ ٱلقُرَءانِى من نهاية ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱَألخريةُ ، 

َءانرِ ٱلقُروسةُ لماسِ ’ٱلكَرِميِ   ٱخلَاتةُ ٱلنورذَ ‘سو ،ِقَالتبِٱِإلن كل  
  

٣٩  
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  من نهاية قَولها ٱَألخري ، ٱخلَاتم لأَية سورتها ٱَألخريةُ ، 
  ٱخلَاتمةُ لمجتمعِ ٱَأليات ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،

ٱخلَاتمةُ لسورِ ٱلقُرءَان ٱلكَرِميِ ، وٱخلَاتم للقُرَءان ةُ ، ٱلكَرِمي وٱخلَاتم لسورتها 
ى لَهلالُ ٱلتلِ ٱَألووٱلكَرِميِ ، إِلَى ٱلقَو  نلَٰى مٱُألو ةٱَألي نمةحةُ ٱلفَاتورس  

  :لتالى كَٱكَرِميِ ممثَّالً فى ٱلقُرَءان ٱل ‘ ؛ سورةُ أُم ٱلكتابِ سورةُ فَاتحةُ ٱلكتابِ ’ 
    ...........               ... اسْء  .             ١١٤سورة الن١اجلُز    

                                                                                                      بز١احل   
↨  
  

  لفَاتحةٱ سورةُ
            ........١سورة الفاحتة.  

  
  
  
  

ٱللَّه دنع لْمٱلعو  
يموللْمٍ عى عكُلِّ ذ قفَو    

  
  
  

.  
  

٤٠  
   



  

  ُء ٱجلُزسٱخلَام    

   من حقَائقِ
 زٱَألح اعبأَرابِ وزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهوابِ ش  

     فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ
                          ٢٠١٢/  ٢/  ٢٠  

هتايبِد نيا بم ءَانُ ٱلكَرِميطْوِى ٱلقُري هتاينِهو ، اَءانِيًءا قُرزثَلَاثُونَ ج 
  ٱلثَّلَاثُونَ ، ِء ٱلقُرَءانِيةُ ٱلكَرِمياتويطْوٰى بِٱجلُزِء ٱلواحد من ٱَألجزۤا

  حزبينِ قُرَءانِينيِ ٱثنينِ ،
 بزى ٱحلطْويو َءانِىٱلقُرهبزنَ بِهِم حاعٍ كُوبأَر ةعبِأَرب داحوٱلو ،  

  لكُلٍّ من حزبنيِ ٱجلُزِء ٱلقُرَءانِى ٱلواحد من ٱَألجزۤاِء ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّلَاثُونَ ؛ 
  

  :لك فَبِذَ
  مجموع ٱَألجزۤاِء ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ثَلَاثُونَ جزًءا قُرَءانِيا ،
  ومجموع ٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ستونَ حزبا قُرَءانِيا ،

ابِ ٱلقُرزٱَألح اعبأَر وعمجمونَوعبأَرو انۤائَتٱلكَرِميِ م ءَانى ٱلقُرةُ فَءانِي  
  بِدالَّة  ٱلقُرَءانِى ٱلواحد ، يبدأُ مرتبِطا رَءانِى ، وبِأَنَّ ٱجلُزِءربع حزبٍ قُ

 ةارإِش ةَءانِيقُر’  ‘  ةوبكْتم’  ةوعطبم‘ ى ٱلقُرا فهعقوى مٱلكَرِميِف ءَان  
 ٤١  



  
  من ٱملَۤائَتان ، : ٱلتاليةُ  بِأَنَّ بِموقعِ ٱِإلشارةُ ٱلقُرءَانِيةُ ٱلواحدةُ ٱملُمثَّلَةُ:   قُرءَانِية  قَاعدة ’  

   خر لَها ، هنالك أُحدثَعٍ َءها وبِدونِها بِموقبِها بِموقع وثَلَاثُونَ إِشارةً قُرءَانِية وتسع 
 )  اتفَحعِ بٱلصقطْرِ ٱملَونيِ سملَٰى يةُ عَءانِيٱلقُر نمٱلي اتفَحعِ بٱلصقطْرِ ٱملَوالِ سملَٰى شعرِ، وسٱلي  
  وثَلَاثُونَ ربع  لواحد من ٱملَۤائَتان وتسعبِشاهد قُرَءانِى ٱنتهۤاُء ٱلربع ٱلقُرَءانِى ٱ )ٱلقُرَءانِيةُ  

م َءانِىبٍ قُرزلَىحٱلكَرِميِ ع َءانى ٱلقُرف َءانِىبٍ قُرزح عبونَ رعأَربو انۤائَتلِ مأَص ن   
  بِداية ٱلقُرَءان  علَى ٱلتوالى من لرابِع بِٱلترتيبِٱلربع ٱفَمۤا أَنْ يحدثَ ٱنتهۤاُء ٱلسوۤاِء ،  
  من أَحزابِ ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى ٱلتالى بِدايةبِمحدث  وهٱنتهۤاُءٱلكَرِميِ ، هنالك أُحدثَ  
  علَى ٱلتوالى ٱلترتيبِ ٱلستونَ ، ومۤا أَنْ يحدثَ ٱنتهۤاُء حزبنيِ ٱثْننيِ بِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  
   ٱلقُرَءانِى ٱجلُزِء محدث بِدايةبِ هماٱنتهۤاُءٱلكَرِميِ ، هنالك أُحدثَ  بِداية ٱلقُرَءان من 

  ‘ ونَٱَألحزابِ ٱلست منٱَألجزۤاِء ٱلثَّلَاثُونَ وٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى ٱلتالى من ٱلتالى 
  :   إِلَّۤا 

  إِشارات ٱلسورِ ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلواحدةُ منهم تحملُ فى أَولِ سورتها  )۱(
  ، ) باطنة ، أَى غَري مكْتوبة إِشارتها فى موقعها( بدونِها بِموقعها   موقعِ إِشارة قُرَءانِية

الَّةبِد  َءانِىقُر داهش’ أَى  داهش ابِ ، أَمزٱَألح داهش ابِ ، أَمزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهش نم  

 لسورة فى حنيٍ صفَحة يمنٍ قُرَءانِيةٱمشهودا علَٰى يمنيِ أَولِ  ‘ أَرباع ٱَألحزابِ
  يسرٍ صفَحة لسورة فى حنيٍٱورتها ، وعلَٰى يسارِ أَولِ َءايات س محدثَة أُولَى

 

 ٤٢  



  
 َءايات سورتها ، فَبِأَى كَانت بِطَانةُ ٱِإلشارةُ ٱلقُرَءانِيةُ ،  قُرَءانِية محدثَة أُولَى

   سوۤاء
 ةناطةُ ببِطَان تكَان )وبكْتم غَري أَى ةوعطْبم غَري أَم ا  (ةهعقوا بِمونِهةُ  ))بِدبِطَان تكَان أَم ،

 ةرظَاه ) ةطْبوعأَم م ةوبكْتم ا  (أَىهعقوا بِمٱلكَرِميِ ))بِه َءانى ٱلقُرف مرِهولِ سۤائۤى أَوف ،  
  

 

  : علَىفَموقعها يدلُّ 
  جزِءها من ٱَألرباعِ ٱلثَّمانِيةُ من أَرباعِ حزبنيِ مرتلِ ربعٍٱنتهۤاُء  )أ  (

  وبِدايةُ ٱلربع ٱلقُرَءانِى ٱلتالى من أَرباعهِم ٱلثَّمانِيةُ  ،     ٱلقُرَءانِى  )جزِءها ٱملَعنِى ، أَمِ ٱملَذْكُورِ  ( 
  

 الَةى حف:  
ةُكَانَ شَءانِيا ٱلقُرهتارعِ إِشقوم دى (  اهالا كَٱلتهعقوى مف ةوعطْبم ريٱلغ ةارٱِإلش داهش أَى : ( ،  

 إِما شاهد ربع ٱحلزب ، أَم شاهد نِصف ٱحلزب ، أَم شاهد ٱحلزب ، فۤى
َءانِيا ٱلقُررِهولِ سۤائلِأَوۤائۤى أَوف َءانِىٱلقُر هداهش ظُورٱملَنٱلذِّكْرِ ، و اتةُ ذَو 

سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ عنِ ٱليمنيِ ٱملَنظُورِ من صفَحاتهِم ٱليمن ٱلقُرَءانِيةُ ، وعنِ 
َءانِيلُ ٱلقُرۤائمٱلش هِماتفَحص نظُورِ مالِ ٱملَنمةُ ، ٱلش) داهوٱلش نكُلٍ ملو 

  ))لَّاحقًا   لَهم ذكْر (ٱلثَّالثَةُ هيئَته ٱملُنفَرِدةُُ 
  ٱلثَّانِى من ٱحلزبِ ٱلرابِع ٱلربعٱنتهۤاُء مرتلِ  )ب ( 

 ها ، أَىِ ٱنتهعقومل ابِقٱلس َءانِىا ٱلقُرِءهزنيِ جبزح نم نٱلثَّام عبلِ ٱلرترۤاُء م  
٤٣   



  
 ناعِ  مبأَرَءانِىا ٱلقُرِءهزا ، جهعقومل ابِقٱلس   

  

 الَةى حكَانَ ف:  
  شاهد موقعِ إِشارتها ٱلقُرَءانِيةُ ،  

 َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهش) هداهشوو ولَه ةُ هٱملُنفَرِد هيئَت( ،  
  ٱلذِّكْرِ ، وٱملَنظُور شاهده ٱلقُرَءانِى فۤى أَوۤائلِ  ذَواتفۤى أَوۤائلِ سورِها ٱلقُرَءانِيةُ  

  سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ عنِ ٱليمنيِ ٱملَنظُورِ من صفَحاتهِم ٱليمن ٱلقُرَءانِيةُ ،
  ٱلشمالِ ٱملَنظُورِ من صفَحاتهِم ٱلشمۤائلُ ٱلقُرَءانِيةُ ؛وعنِ  

  

  :لك ذَوكَ
  ٱِإلشارةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُنهِيةُ للجزِء ٱلقُرَءانِى ٱلثَّلَاثُونَ ،  )۲( 

 ةوبكْتم رية (ٱلغوعطْبم ريٱلغ   اهعقوا بِمونِهبِد ،(  َءانِىا ٱلقُرهداهشو ىه   
)  داهش أَى:   

  ْء١اجلُز بز١احل    

   *وهو ٱلشاهد ٱلوحيد ٱلَّذى
  غَري َءانِىٱلقُر هداهرٍ شظَاه)  َءانِىٱلقُر هداهوعٍ شطْبم ريوبٍ أَمِ ٱلغكْتم ريأَىِ ٱلغ  
بين ٱلشواهد ٱملَۤائَتان وأَربعونَ شاهدا قُرَءانِيا ظَاهرِين  )ٱملَعلُوم  انِىفى موقعه ٱلقُرَء 

  ، ) شواهدهم ٱلقُرَءانِيةُ مكْتوبِني مطْبوعني فى مواقعهِم ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ
٤٤   
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  ٱلقُرَءانِى ٱلثَّلَاثُونَ ، وٱلَّتى بِها وبِنهيِها ٱجلُزُء

 ، َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر متخيةُ ٱلثَّلَاثُونَ ، وَءانِيۤاُء ٱلقُرزٱَألج متخت  
  

  ٱلقُرَءانِىمن حزبينِ ٱجلُزِء ى وٱلَّتى بِها وبِنهيِها ٱحلزب ٱلقُرَءانِى ٱلثَّانِ
ٱلثَّلَاثُونَ ،  ٱلثَّلَاثُونَ ، يختم ٱحلزب ٱلقُرَءانِى ٱلستونَ ، وتختم ٱَألجزۤاُء ٱلقُرَءانِيةُ 

  وتختم ٱَألحزاب ٱلقُرءَانِيةُ ٱلستونَ ، ويختم ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي ؛
  

  ٱلربع ٱلرابِع من أَربعةُ أَرباعِ ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى  لَّتى بِها وبِنهيِهاوٱ
َءانِىِء ٱلقُرونَ بِٱجلُزتٱلثَّلَاثُونَ ،  ٱلس َءانِىُء ٱلقُرٱجلُز متخٱلثَّلَاثُونَ ، ي متخيو

ٱحل نم ريٱَألخ َءانِىٱلقُر عبٱلر َءانِىٱلقُر بزٱحل متخيونَ ، وتٱلس َءانِىبِ ٱلقُرز
ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّلَاثُونَ ، وتختم ٱَألحزاب ٱلقُرَءانِيةُ  وتختم ٱَألجزۤاُء ، ٱلستونَ

ۤائَتةُ ٱلَمَءانِيابِ ٱلقُرزٱَألح اعبأَر متختونَ ، وتونَٱلسعبأَرو ان  
 ، َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر متخيو ، َءانِىبٍ قُرزح عبر  

 وهۤى ، أَلَا والٱلت َءانِىُء ٱلقُرِء ٱجلُزقَلُ إِلَٰى بِدتنيو ْء١اجلُز  بز١احل   
 نلُ مٱَألو َءانِىٱلقُر بِهزُء بِحدٱملُبو ، َءانِىٱلقُر نيِ ٱملَطْوِىنيِ ٱِإلثْنَءانِيٱلقُر ينِهبزح   

من خاتمة ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ إِلَٰى  لك بِٱِإلنتقَالِ ٱلقُرَءانِى، وذَ وبِهِما جزُءه )ٱملُكَونُ ( 
بِدايةُ ٱجلُزِء ٱلقُرَءانِى ٱلكَرِمي يترلُ ، وكَما فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،  فَاتحة ٱلقُرَءانُ

لَه ابِقٱلس َءانِىِء ٱلقُرةُ ٱجلُزايلُو نِهتة ويَءانِيقُر داهوشو ، ةَءانِياعٍ قُربكَامِ إِتبِأَح  
٤٥  



  
َءانِيةُ ، ٱلقُر ٱلصفَحات ٱليمنفى علَٰى يمنيِ سطْرِ موقعِ ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ  

   ٱلصفَحات ٱليسر ٱلقُرءَانِيةُ ،فى وعلَٰى شمالِ سطْرِ موقعِ ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ 
  * بِموقعها ٱلقُرءَانِى أَم بِه باطنةً * كَانت ٱِإلشارةُ ٱلقُرَءانِيةُ ظَاهرة ءسوۤا

  

مه يئَاته بِثَلَاثو :  
  .هيئَةُ شاهد ٱَألجزۤاِء وٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِى : ٱهلَيئَةُ ٱلكَاملَةُ  : أ

  .هيئَةُ شاهد ٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِى : ٱهلَيئَةُ ٱلنصفيةُ  : ب
  .هيئَةُ شاهد أَرباع ٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِى : ٱهلَيئَةُ ٱلربعيةُ  : ج    

  

   َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحۤاِء وزٱَألج داها شفَأَم:  
هيئَتا وفَهَءانِيلَةً قُرةُ ٱلثَّلَاثُ كَامَءانِيٱلقُر اتارٱِإلش داهوش نيب ،  

  

هلاخأُ بِدقْريو   
َءانِىٱلقُر هقَمرةً ، وابتك َءانِىُء ٱلقُرةُ ٱجلُزما ، كَلددع  

  وكَلمةُ ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى كتابةً ورقَمه ٱلقُرَءانِى عددا ، وفى رأْسِ  
 َءانِىُء ٱلقُرةُ ٱجلُزمةْ كَلبكُت َءانِىٱلقُر ِءهزجل اتابِعةُ ٱلتَءانِيٱلقُر اتفَحٱلص

َءانِىٱلقُر هقَمرةً ، وابتك هتورس مٱسةً ، وابتك  َلاخد با كُتا لِّمثْبِيتت ،  
  مرتلِ موقعِ إِشارته ٱلقُرَءانِيةُ ؛  هيئَةُ شاهده ٱلقُرَءانِى ، ٱلشاهد علَٰى

 

لُّودي هيئَتعِ هبتبِم َءانِىٱلقُر هداهش ًةابتك وند ناأَ’  مزمر ةً أَمارإِش ى ‘   
٤٦  
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  إِنتهۤاِء ٱجلُزِء ٱلقُرَءانِى ٱلسابِق لموقعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَءانِى ؛ علَى

دفَي ، َءانِىٱلقُر هداهلَ شاخةُ دَءانِيةُ ٱلقُرابتعِ ٱلكبتا بِمأَملُّو َءانِىٱلقُر هداهش   
   ، بِنِهاية إِرتباط مرتلُ موقعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَءانِى ٱلدالَّةُ علَٰى بِدايته علَى

َءانِىٱلقُر عباعِ  ٱلربأَر نم نٱلثَّامةارعِ إِشقومل ابِقٱلس َءانِىِء ٱلقُرٱجلُز   
 هداهش َءانِىٱلقُر،  

  

  ولَم تكْتب 
  ٱلسابِق لموقعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَءانِى ،بِّقَولِ ٱنتهۤاِء ٱلربع ٱلثَّامن من ٱجلُزِء 

  

  وإِنما كُتبت
ةارعِ إِشقومى لالٱلت َءانِىِء ٱلقُرٱجلُز ةايبِد الَّةبِد  

 هدهاش يئَةلَ هاخا دددع َءانِىٱلقُر هقَمرو َءانِىٱلقُر هداهوش ،  
  

  أَنَّ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى     علَى لك ٱلكتابةُ داخلَ شاهده ٱلقُرَءانِى تدلُّفَبِذَ
   . رَءانِى ، هو بِدايةُ جزِءهٱَألولُ ٱلَّذى يلى موقعِ إِشارة شاهده ٱلقُ

  

   َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح داها شأَمو:  
هيئَتا ، وفَهَءانِيةً قُريفةُ ٱلثَّلَاثُ نِصَءانِيٱلقُر اتارٱِإلش داهوش نيب  
  زۤاِء وٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِى ،لك هيئَته ٱملُتم بِها هيئَةُ شاهد ٱَألجبِما فى ذَ

 ٤٧  



  
هئَتيلِ هاخأُ بِدقْريةً ،  وابتك َءانِىبِ ٱلقُرزةُ ٱحلمةُ كَلداحٱلو  

 لَه رِدت لَما ، وددع َءانِىٱلقُر هقَمرةُ  ووَءانِيٱلقُر اتفَحأْسِ ٱلصى رةً فابتك
حل اتابِعٱلتبِهز  هيئَتعِ هبتبِم َءانِىٱلقُر هداهلُّ شدي؛ و َءانِىٱلقُر ًةابتك وند نم   

إِنتهۤاِء ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى ٱلسابِق لموقعِ إِشارة شاهده   علَى ‘ أَى إِشارةً أَم رمزا’ 
تا بِمأَم؛ و َءانِىٱلقُرهداهلُّ شدفَي َءانِىٱلقُر هداهلَ شاخةُ دَءانِيةُ ٱلقُرابتعِ ٱلكب  

بِنِهاية ،   إِرتباط موقعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَءانِى ٱلدالَّةُ علَٰى بِدايته ٱلقُرَءانِى علَى 
َءانِىٱلقُر عبٱلر  نم ابِعٱلر ةارعِ إِشقومل ابِقٱلس َءانِىبِ ٱلقُرزاعِ ٱحلبأَر  

  شاهده ٱلقُرَءانِى ، لكُلٍّ من أَحزابِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 
  ٱلستونَ حزبا قُرَءانِيا ،

  

  ولَم تكْتب
  بِق لموقعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَءانِى ،بِّقَولِ ٱنتهۤاِء ٱلربع ٱلرابِع من ٱحلزبِ ٱلسا 

  

توبا كُتمإِن  
  لموقعِ إِشارةبِدالَّة بِداية ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى ٱلتالى 

 هداهى  شالٱلت َءانِىٱلقُر هقَمرو َءانِىٱلقُر هداهش يئَةلَ هاخا دددع،  
  

  َألولُ  ٱ ٱلقُرَءانِىلقَولُ ٱأَنَّ  علَى تدلُّ ٱلقُرَءانِىشاهده داخلَ  لك ٱلكتابةُفَبِذَ 
  
  
  
  

٤٨   



  
بِهزةُ حايبِد وه ، َءانِىٱلقُر هداهش ةارعِ إِشقوى ملى يٱلَّذ  ؛  

  ٱلقُرَءانِى ، ملُتم بِها هيئَةُ شاهد ٱَألجزۤاِء وٱَألحزابِحيثُ هيئَةُ شاهده ٱُألولَٰى هى هيئَته ٱ
 هداهئَةُ شيا هبِه مٱملُت هيئَته ىةُ هٱلثَّانِي هيئتهو  َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح داهش.  

  

  َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح اعبأَر داها شأَم:  
هيئَتةً ، وفَهَءانِيةً قُريعبةُ ٱلثَّلَاثُ رَءانِيٱلقُر اتارٱِإلش داهوش نيب  

  

  انتما كَلإِم نا مةُ كُلداحٱلو هئَتيلِ هاخأُ بِديقْربِ  ’وزٱحل عبةً ، ‘ رابتك  
  انتما كَلإِما ، وددع َءانِىٱلقُر هقَمربِِ ’  وزٱحل فنِص‘ هقَمرةً ، وابتك 

 َءانِىٱلقُر اتما ثَلَاثُ كَلإِما ، وددبِ  ’عزاعِ ٱحلبثَلَاثَةُ أر‘  هقمرةً ، وابتك  
  عاتكتابةً فى رأْسِ ٱلصفَحات ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتابِ وولَم ترِد لَه ٱلقُرَءانِى عددا ،

  َءانِىٱلقُر بِهزاعِ حبأَر؛ل  
هيئَتعِ هبتبِم َءانِىٱلقُر هداهلُّ شديو ًةابتك وند نم   

  أَنَّ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ٱلَّذى يلى موقعِ  علَى ‘ أَى إِشارةً أَم رمزا’ 
  .انِى ، هو بِدايةُ ٱلربعِ إِشارة شاهده ٱلقُرَء

  

 اترٱلظَّاه هداهولَ شاخةُ دَءانِيةُ ٱلقُرابتعِ ٱلكبتا بِمأَمو* ناتاطٱلبو *  
  همن شواهد )شاهد ٱلربعِ ٱلرابِعِ والربعِ ٱلثَّامن من أَرباعِ أَجزۤاِء ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  (

  شاهدا قُرَءانِيا من أَصلِ مۤائَتان وأَربعونَ وثَلَاثُونَ  وتسع ٱملَۤائتانٱلقُرَءانِيةُ 
  

٤٩  
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  نِهاية شاهدا قُرَءانِيا فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، فَيدلُّ شاهده ٱلقُرَءانِى علَٰى

هعبر ، ، َءانِىٱلقُر هداهش ةارعِ إِشقومى لالٱلت عبةُ ٱلرايبِد الَّةدب بكْتت لَمو  
  

  ْ وإِنما كُتبت
  ةارعِ إِشقومل ابِقعِ ٱلسبۤاِء ٱلرهتبِقَولِ ٱن  

 هداهش َءانِىٱلقُر ، َءانِىٱلقُر هقَمرو  هدهاش يئَةلَ هاخا ددد؛ ع  
  

   لك ٱلكتابةُ داخلَ شاهده ٱلقُرَءانِى تدلُّفَبِذَ
  . أَنَّ موقعِ ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ لشاهده ٱلقُرَءانِى ، هو نِهايةُ ربعه علَى

 

  :ٱلنتيجةُ 
زٱَألج داهةُ شيجتن َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحۤاِء و: 

 عبتلُّ مديداهعِ شقوةُ  ميالثَّلَةُ ٱلتةُ ٱملُمَءانِيٱلقُر ةارٱِإلش:  ،  
  بِأَنَّ بِها بِموقعها هى إِشارةُ ‘  أَى إِشارةً أَم رمزا’ من دون كتابةً  

ۤاُء ٱجلُزهتإِنعٍ َءِء ، وقوا بِمونِهبِد، ِءۤاُء ٱجلُزهتةُ إِنارإِش وا ههعقوا فَملَه رخ  

   *أَنَّ ٱلقَولِ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ٱلَّذى علَى وكتابةً يدلُّ شاهدها 

  .ٱجلُزِء  خر لَها ، هو بِدايةُها وبِدونِها بِموقعٍ َءبِها بِموقعيلى موقعِ إِشارتها ،  
  

 َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح داهةُ شيجتن:  
٥٠   
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عبتلُّ مدي داهئَةُ شيعِ  هقوةُ ميالثَّلَةُ ٱلتةُ ٱملُمَءانِيٱلقُر ةارٱِإلش:  ،   

  إِنتهۤاُءبِأَنَّ بِها بِموقعها هى إِشارةُ  ‘ أَى إِشارةً أَم رمزا’ من دون كتابةً 
 زعٍ َءٱحلقوا بِمونِهبِدبِ ، و الَه راخهعقوفَم  وةُهاربِ  إِشزۤاُء ٱحلهتإِن .  

  

  يلى   نَّ ٱلقَولِ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ٱلَّذىأَ علَى وكتابةً يدلُّ شاهدها

 عقوا بِما ، بِههتارعِ إِشقوعٍ َءمقوا بِمونِهبِدا وه ِبزةُ ٱحلايبِد وا ، هلَه رخ.  
زٱَألج داهئَةُ شيا هبِه مٱملُت هيئَته ىلَٰى هٱُألو هداهيئَةُ شثُ هيابِحزۤاِء وٱَألح ، َءانِىٱلقُر  

 هداهئَةُ شيا هبِه مٱملُت هيئَته ىةُ هٱلثَّانِي هيئتهو  َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح داهش.  
  

 َءانِىابِ ٱلقُرزاعِ ٱَألحبأَر داهةُ شيجتن:  
  ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُمثَّلَةُ ٱلتاليةُ  قعِمو شاهديدلُّ متبع ٱلكتابةُ داخلَ 

:   ،بۤاُء ٱلرهتةُ إِنارإِش ىا ههعقوا بِمعٍ َءبِأَنَّ بِهقوا بِمونِهبِدعِ ، و، الَه رخ  

  فَإِنَّ موقعها هو إِشارةُ إِنتهۤاُء ٱلربعِ ،
 

 تك وند نمةً وا’ ابزمر ةً أَمارإِش ا  ‘ أَىهداهلُّ شدلَىيع   َّأَن  
ا أَم بِدونِها بِها بِموقعه ٱلقَولِ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ٱلَّذى يلى موقعِ إِشارتها ،

   . ٱلربعِ  بِدايةُ خر لَها ، هوبِموقعٍ َء
.  

٥١   



  

 ُءٱٱل جلُزسادس   
  

  منظُور ٱلفَواصلُ
  ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ

  
       ٢٠١/  ٣/  ٦۲  

  ؛فَاصلُ إِشارةُ ٱلسجود ٱلقُرَءانِيةُ  ‘۩ ’ 

   ’ ‘  ُلٱفَاص ةارةُٱِإلشَءانِي’ ؛  لقُر  ‘ ددةُ عارلُ إِشٱفَاص ةةُ ٱَأليَءانِي؛لقُر  

  ’( --- )    ‘ َءانِىرِ ٱلقُروٱلس ملُ ٱس؛فَاص...  
  

 تعمةْ  (بِأَنْ جروس *)  اوِرأَس دفْرم اروس نئَةُ  ))ميشم لَّ ،ٱللَّهجو زع  
 هترلَّّةْ قُدةُ ۤ و جَءانِيٱلقُر الَهأَقْو ،ةوعمجى مف ةَءانِيقُر ةداحو  ،  

  ،  لكَرِميٱلقُرَءانُ ٱمكَونةً  
  

  فَتكَونَ منظُوره ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ ، 
  
٥٢  
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بِىٱلن ، دمحا منديلَٰى سلُ عزٱملُن  

  ٱلصادق ٱُألمى ٱألََمين ، عظيم ٱخلُلُقِ ،
  علَيك يا سيدى يا محمد    وه وسلَامهصلَاةُ ٱللَّ 

   . لك أَجمعني َء وعلَى
  

 لَجفَأَو لَّٱللَّهجو زع  
  ٱلقُرَءانِيةُ ، ٱملُكَونِني   ، خلَالَ أَقْوالَه‘  ۩’ فَاصلُ إِشارةُ ٱلسجود ٱلقُرَءانِيةُ 

، ءَانُ الْكَرِميٱلثَّّانِى ، ٱلقُر َءانِىٱلقُر هظُورننَ مكَولُ ، فَتٱَألو ءَانِىٱلقُر ظُورِهنبِِم 
   بِعدد فَواصلِ عدد إِشارات ٱلسجود  منظُورا مفَصال

 ’ ۩‘ بِه اتٱملُولَج   ؛  
  

ٱلقُر ةارلُ ٱِإلشلَّ فَاصجو زع ٱللَّه لَجأَوةُ وَءانِي ’  ‘ الَهلَالَ أَقْوخ  

  ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُكَونِين ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي بِمنظُورِه ٱلقُرَءانِى ٱلثَّانِى ، ويتلُو 
 َءانِىٱلقُر هلفَاصةُ لممةُ ٱملُتَءانِيالُ ٱلقُرٱَألقْو ةوعمجةُ مايا (نِهيالى تٱلَّذ  ةبِلُغ  

 ةَءانِيقُر اتَءاي عبِض مةُ ، هَءانِيٱلقُر ةٱَألي ددةُ عارلُ إِشفَاص  

  )من ٱَأليات ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتوالى فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 
  

٥٣  



  
  ومسمٰى

ةُ ٱَألقْووعمجلَىمةُ ٱُألوَءانِيةُ الِ ٱلقُرممٱملُت ،   
    )لربع واحد ٱ(  ١بِٱلربعبِداية ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،  لفَاصله ٱلقُرَءانِى من

   ومسمى 
  مهتعبأَر) اعبٱَألر وعمجم ةُ أَىيالتةُ ٱملُتعبٱَألر  

  ) حلزب واحدٱ(  ١زببِٱحل )بِداية ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  علَى ٱلتوالى من 

  ومسمٰى 
 مهانِيثَم)  مهتعبثَانُ أَرم أَى)  أَىم ماعٍ هبةُ أَرانِيثَم اعبأَر وعمج  

  )د جلُزْء واحٱ ( ١بِٱجلُزْء ))بِداية ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ  ٱحلزبنيِ ٱملُتتالينيِ علَى ٱلتوالى من

  فَتكَونَ
  بِعدد فَواصلُ منظُوره ٱلقُرَءانِى ٱلثَّالثُ ، منظُورا مفَصال

  ، ٱملُولَجات بِه  ‘’  ٱإلِِشارات ٱلقُرَءانِيةُ  

  أَنَّ   ويبقََّى 

  نَ ٱلربع ٱلقُرَءانِى ٱلثَّالثُ من ٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى ٱلستو
  بِداية ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ينتهِى خلَالَ َءايات سورةُ ٱلعاديات  وٱَألخري من

    ٥٤  



  
  بِداية ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي ، من ‘ترتيلُها ٱلسورةُ ٱملَۤائَةُ ترتيلًا  ’

  لكفَبِذَ
 دٱَألح ددةُ  (عداحٱلو ةوعمٱملَج(   

 ثَانن منيِ  (متابِهشتنِ ميتنيِ ٱثْنتوعمجم رِ ) أَىوٱلس  
  من سبعةُ سورٍ قُرَءانِية  ، ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتاليات ِإلشارتها ٱلقُرَءانِيةُ مكَون

  

  وٱلسورةُ ٱلسابِعةُ 
  ٰى مكَونةً من سبعةُ َءايات ،من سابِعة سورِ ٱَألحد ٱُألولَ

  

  وٱلسورةُ ٱلسابِعةُ
  اتةُ َءايتس نةً منكَوةُ ، ميالالت دٱَألح روةُ سابِعس نم  

  خاتمةُ ’ ومسماها 
   ‘~ ٱلـقُـرَء ا ن ٱلـكَرِيـمِ  ~    

  سورةُ ٱلناسِ  ، 
نقَلُ متنيۤا وه  

  

 ةحةُ ٱلفَاتروإِلَٰى س 
  فَاتحةُ’ ومسماها 

  ، ‘  ~ٱلـقُـرَء ا ن ٱلـكَرِيـمِ ~ 
٥٥  



  
  مما يترك سؤالُ    

  س              
  ‘رمز سؤالٍ  ’

   ؟ك بأَية ما علَاقَةُ ذَ
   بعد أَعوذُ بِٱللَّه من ٱلشيطَان ٱلرجِيمِ من 

  

  

                      ...) ١٥سورة احلجر ( .  

  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ
  

  ج         
’  ابوج زمر‘  هلْمٱِهللا  وع دنع•  

  
 لَجفَأَو لَّٱللَّهجو زع  

  خلَالَ أَقْوالَه ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُكَونُ‘  ’ َألية ٱلقُرَءانِيةُ فَاصلُ إِشارةُ عدد ٱ
  منهم ٱلقُرَءانُ ٱلكَرِمي ، بِمنظُورِه ٱلقُرَءانِى ٱلثَّالثُ ، 

بكُتو  
تَءاي ددع بيرتةُ تَءانِيٱلقُر ةٱَألي ددةُ عارلُ إِشلِ فَاصاخا بِدددا عه  

  

٥٦  



  
  بِسورتها ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ، 

 اتَءاي نةُ مداحةُ ٱلوَءانِيٱلقُر ةَأليةُ لممالُ ٱملُتٱَألقْو ةوعمجةُ مايلُو نِهتيو
  رَءانُ ٱلكَرِمي ، ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِ ٱلقُ
  بِعدد فَواصلُ إِشارات فَتكَونَ منظُوره ٱلقُرَءانِى ٱلرابِع ، منظُورا مفَصال

بِه اتةُ ٱملُولَجَءانِيٱلقُر اتاَألي ددع ،  

 لَّهل دٱحلَملَى وى ٱُألوفةرٱَألخو  

نيالَمٰٱلع بر  
عمجوت  

  عز وجلَّ ،  ٱللَّه مشيئَةُ  ))من سوار مفْرد أَساوِر  (* سورةْ  (
هترلَّةْ قُدو ج  ةَءانِيقُر ةورٱلكَرِميِ بِس َءانٱلقُر اتَءاي نم اتةُ َءايوعمجم  

 ةداحةْ  (وروس* اتَءاي نم اتةُ َءايوعمجم  ةوعمجٱلكَرِميِ بِم َءانٱلقُر
 ةداحو ةَءانِيقُر( ننِيكَوى ممسا مَءانِيا قُرم ْةددعةً ، وَءانِيةً قُرورس   

  بِسورِِهم ٱلقُرَءانِيةُ  بِٱجلَمع ووحدةْ بِٱلفَصلْ ، مكَون 
  

 ~ َء ا نُ ٱلـكَرِيـمٱلـقُـر ~،  
  

٥٧  
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  ٱملُكَونُ

  من مۤائَة وأَربعةَ عشر سورةً قُرَءانِيةً كَرِميةً
  

 نيا بم  
  

  وبِها ومسماها فَاتحةُ  سورته ٱُألولَى
 ~ َء ا نُ ٱلـكَرِيـمٱلـقُـر ~،  

 ’ ةحةُ ٱلفَاتورس‘ ،  
  

مو نيا ب  
  

  سورته ٱَألخريةُ وبِها ومسماها خاتمةُ
 ~ ٱلـقُـرَء ا نُ ٱلـكَرِيـم ~،  

    ‘سورةُ ٱلناسِ  ’
  

 لَتفُصو  
  سم ٱلسورِٱسوره بِٱلفَصلِ للسورة ٱلقُرَءانِية ٱلواحدةُ ، بِإِشارة فَاصلُ 

  بِداية َءايات ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِية ٱلواحدةُ ، وتسبِق سطْر ىبِأَعلَ ‘ ﴾ --- ﴿’  
  

٥٨  



  
  ~‘ ٱلرحمٰنِ ٱلرحيمِ ٱللَّه بِسمِ ’ ~   :َءايةُ 

  

  أَلَا وهى َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ 
  ميِ ٱملُكَونَُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِ ‘ * ٱملُسمٰى بسملَةْ’ 

  

 ~ ةحةُ ٱلفَاتورةُ ٱُأل ’إِلَّا سورا ٱلسهبيترلَىتو  ِٱلكَرِمي َءانى ٱلقُرف‘  
 ةبوةُ ٱلتورسن ’ويلًا مترٱلكَرِميِ ت َءانى ٱلقُرةُ فعاسةُ ٱلتورا ٱلسيلُهترت ةايبِد 

  ‘ٱلرحمٰنِ ٱلرحيمِ ٱللَّه بِسمِ  ’ما من دون سطْر َءايةُ  فَه ‘ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 
  ،~  ) ‘بسملَةْ  ٱملُسمى’   *أَى من دون َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ  (

  

  *فَبسملَةُ 
  سورةُ ٱلفَاتحة ‘ٱلرحمٰنِ ٱلرحيمِ ٱللَّه بِسمِ  ’

  ،~  سورةُ ٱلفَاتحة ٱُألولَى هى َءايةُ~ 
  

  وبسملَةُ 
 ةبوةُ ٱلتورفَس ، ةبوةُ ٱلتورس  

  هى من دون َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلْقُرَءان ٱلْكَرِميِ   
  )بسملَه  فَاتحةُ ٱلسورِ ٱملُسمى أَى من دون َءايةُ (

٥٩  
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 ~    ِ  

   ية ٱلقُرَءانِيةُ ٱُألولَىٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ من ٱَأل
  من سورة ٱلتوبة ٱلكَرِميةُ يبدأُ بِٱلْبۤاِء ٱلقُرَءانِيةُ ، بِمثْلِ ما بِٱلبۤاُء أُبدَء  

ةَءاي نلُ مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرلَى ٱلقَوٱُألو ةحةُ ٱلفَاتورس ةَءاي نمو ،  

  ،* ~ ‘   بسملَةْ ٱملُسمى ’فَاتحةُ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ 
  

   عز وجلَّٱللَّه لك أَولَج فَبِذَ
  ‘﴾ --- ﴿’فَاصلُ ٱسم ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ 

  بِسطْرٍ قُرَءانِي خلَالَ أَسطُرِ أَقْوالَه ٱلقُرَءانِيةُ
ظُورِهنمل َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر نِنيٱملُكَو  

 ، ابِعٱلر َءانِىٱلقُر  
  

بكُتا وكَم  
  ‘ ﴾ --- ﴿’ بِداخلِ إِشارةُ فَاصلُ ٱسم السورِ 

  ايةُ فَاتحةُ سورتها ،  ٱسم ٱلسورة ويعلُو َء
  

  وٱلَّّذى 
  موضوعِ ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ ، يدلُّ فى مكْنونِه علَى
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  فَتكَونَ

ٱلقُر هظُورنم ، سٱخلَام َءانِى  
  بِعدد فَواصلِ ٱسم ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ منظُورا مفَصال

اتٱملُولَج  
بِه     
  
  
.  
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  ُءٱجلُز ابِعٱلس      

 من خصۤائصِ

   وسورةُ يس ٱحلجرِ وسورةُ ٱَألعلَى سورةُ
َءانى ٱلقُرٱلكَرِميِ ف  

   
                                       ٢٠١٢/  ٨/  ٢٦ 

  ﴾*٣٦﴿ سورةُ يس 
  

  

              

                   ...٣٦سورة يس.  
  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ

  

كاردت  
  من َءاية سورةُ يس )٧(وٱلقَولُ ٱلثَّامن  )٦(قَولُ ٱلسابِع ٱل

  ٱلسابِقَةُ ، وٱملُتتالينيِ فۤى َءاية سورتهۤا أَلَا وهما ٱلقَولَنيِ ٱلقُرَءانيَِّنيِ
   

ةداحو ةمۤاَءةً بِكَلرق انجمدلَا ي  
  
  

٦٢    
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 انبِحصفَي  

، بلْ يتبع بِهِما بِمثْلِ ما هو متبع فى  سواهما ٱلفُردى‘ أَلَّا  ’بِمثْلِ ٱلكَلمةُ 
  ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ من دون دمجٍ هما

  
  ﴾  ٨٧﴿  سورةُ ٱَألعلَى 

  

  

          ...٨٧ألعلىسورة ا.  
  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ

  

كاردت  
ٱَألع ةورس نلُ ملُ ٱَألولَىٱلقَو ، ُابِقَةٱلس ةى ٱَأليف  

  من َءايات سورتهۤا أَلَا وهو ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى وٱلفَاتح لَألية ٱُألولَى 
  

  سبحِ 
  

  )ْء من دون نقْطَةْ خۤا( كُونَ بِكَسرِ ٱحلَۤاْء 
  فۤى َءاية سورته ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ
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  ﴾ ١٥﴿ سورةُ ٱحلجرِ 

  
  

                          

          ...١٥ورة احلجرس.  
  

  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ 
  

كاردت  
  ٱلقَولُ ٱَألولُ من سورة ٱحلجرِ فى ٱَألية ٱلثَّانِيةُ ٱلسابِقَةُ ،

  وٱلفَاتح لَألية ٱلثَّانِيةُ من َءايات سورتهۤا أَلَا وهو ٱلقَولُ  
 َءانِىٱلقُر : ’   ‘  

  

   بِتشديد ٱلرۤاْء ، وبِفَتحِ ٱلبۤاْء وبِدون تشديدها فۤى َءاية سورته كُونَ
  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ

    :ملَاحظَةْ    

  ولسورةُ ٱحلجرِ
  خصۤائص قُرَءانِيةٌ أُخر تم ذكْرهم بِِموضوعِ
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  ٱلكَرِميِ فى ٱلقُرَءان *ٱلبسملَةُ 

 ةبِٱلفَقَر:  
ى لَهاللُ ٱلتأَ ٱلقَودوِينِ ، وأُبنلُ بِٱلتى ٱلقَوهٱنت ى  وإِنالولَى ٱلتع  

 َءاتدٱملُب دبِأَح مه ينۤاُء  (ن ، ل ، م ، ر : ٱلَّذۤا إِلَّا رطُهروطَةٌ ، شرشۤاُء مٱلرو
  ، يشدد مبدأُ ٱلقَولُ ٱلتالى ؛ )لقيامة سورةُ ٱ : ‘راقٍ  ’ٱلقَولُ 

  

 ةبِٱلفَقَرو :  
  إِنَّ ٱِإلتباع ٱلقُرءانِي بِقَاعدة ٱلتنوِينِ 

  :   أَم بِمخرجاتها ضمنا فيه لَا يبطَلُ بِكُلٍّ من ٱلتالۤى
  : ٱلتالى إِنْ فَصلَ بين ٱلقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ

١ :   ةٱَألي ددع.  
 رةُ ٱُألخَءانِيصِ ٱلقُرۤائبِٱخلَص لَصخنِ ييابِقَتنِ ٱلسيتٱلفَقْر نفَم  

 اتيالٱلت:  
 ’أَنَّ بِمتبعِ قَاعدةُ ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ شدد مبدأُ ٱلقَولُ   ‘ َّىٱلذ  

ةٱَألي نلُ مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَو و١٥سورة احلجر... ٢ه ريٱَألخ َءانِىلُ ٱلقُرلُو ٱلقَوتيو ، 
ةٱَألي نوِينِ منهِى بِٱلتت١٥سورة احلجر... ١ٱملُن  َءانِىلُ ٱلقُرٱلقَو وهأَلَا و ،  

 ’  ‘  
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نيا بلَٰى مٱُألو ةٱَألي ددةُ عارلُ إِشفْصوت  

  َءايتيهِما ٱلكَرِميتنيِ وبين قَولَيهِما ٱملُتتالينيِ علَى ٱلتوالى ، من دون أَنْ 
  ٱلتلَايةُ ٱملُتلَٰى لقَولَيهِما بِقَاعدة إِشارةُ عدد ٱَألية ٱُألولَٰى متبع تبطلَ 

   ؛ ‘   ’بِها نونَ مبدُء ٱلقَولُ  ٱملُتتالينيِ بِأَن ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ 
  

  كَما وأَنَّ لسورةُ ٱحلجرِ
  لقُرَءانِيةُخاصيةٌ أُخرٰى تم ذكْرها بِموضوعِ منظُور ٱلفَواصلُ ٱ

 َءانُ ٱلكَرِميى ٱلقُرف*  
ةبِٱلفَقَر  

  مما يترك سؤالُ
  س ...........

  ‘رمز سؤالٍ  ’

  ؟ك بأَية ما علَاقَةُ ذَ

  بعد أَعوذُ بِٱللَّه من ٱلشيطَان ٱلرجِيمِ  من
  

                    ...١٥سورة احلجر.  

  صدق ٱللَّه ٱلعظيمِ
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  ج                                      

’  ابوج زمر‘  هلْمٱِهللا  وع دنع.  
من خصۤائصِ  رَءانِيةُ ٱلسابِقَات هم خصۤائص قُرَءانِيةٌ عامةوٱخلَصۤائص ٱلقُ

مرِهوى سٱلَّات رةُ ٱُألخَءانِيٱلقُر روا ٱلسٱلكَرِميِ ، أَم َءانى ٱلقُرةُ فَءانِيٱلقُر روٱلس 
صاۤئى ٱخلَصدإِح وند نم مةُ هَءانِيى  ٱلقُردإِح وند نمو ، ابِقَاتةُ ٱلسَءانِيٱلقُر

 ٱخلَصۤائص ٱلقُرَءانِيةُ ٱلتاليات ٱَألتيات ، فَخصۤائص سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ ، أَنَّ
ابِقَاتةُ ٱلسَءانِيٱلقُر صۤائى ٱخلَصدإِح وند نم مةُ هَءانِيٱلقُر مرِهوس  نأَم م ،

  :    ٱلتاليات ٱَألتيات دون إِحدى ٱخلَصۤائص ٱلقُرَءانِيةُ
  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ أُخر ، شأْنهم عظيم  قُرَءانِية أَنَّ لسورةُ ٱحلجرِ خواص

  :منهم أَنهۤا 
  ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ منهم تبدأُ بِٱِإلشارة  من ٱلسورِ ٱلقُرءَانِيةُ: أَولًا 

  فۤى أَوۤائلِ سورٍ من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ )ٱلغري مكْتوبة أَمِ ٱلغري مطْبوعة  (ٱلباطنةُ  ٱلقُرَءانِيةُ 
  .فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 

  لواحدةُٱورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّمانِيةُ ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ من ٱلس:   ثَانِيا
 داهأُ بِشدبم تهنم َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحۤاِء وزٱَألج* ،  

  ٱلسورةُأَنَّ للسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّمانِيةُ ٱلسابِقَات ٱلَّاتى :  ثَالثًا       
  تبدأُ بِشاهد ٱَألجزۤاِء لواحدةُ منهم ٱٱلقُرَءانِيةُ 

٦٧  
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، ماهدرِ إِحجةُ ٱحلورى سٱلَّاتو ، َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحو  

  فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ،  تاسعة متممة قُرَءانِية سورة
  *لَّاحقًا  لَها ذكْر

  

  ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ لثَّمانِيةُ ٱلَّاتى ٱلقُرءَانِيةُ ٱلسورِ ٱهى من : رابِعا 
  تبدأُ بِشاهد ٱَألجزۤاِء وٱَألحزابِ ٱلقُرءَانِى ، منهم 

 وطَاترشمى ذَ وا فم بِمرِهوسُعةُ ٱملاسةُ ٱلتورٱلس كل وه ، مةُ لَهممأَنَّ ت
 ةورٱلس نكُلٍّ مل ابِقَاتةُ ٱلسَءانِيرِ ٱلقُروٱلس نةُ مداحةُ ٱلوَءانِيةُ ٱلقُرورٱلس

ى لقُرَءانِٱٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّمانِيةُ ، لَا ينتهِى قَولُها 
’ َألخري بِقَاعدة ٱ

  لقُرءانِيةُ ٱملُنهِيةُ للقَولِ ٱلقُرَءانِى ٱَألخري لبِضعٍ ٱ * ‘ م
  .من ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ 

  
  
.  
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  لثَّامن ﴾ٱ جلُزُءٱ﴿ 

  

سرفُه  
  لقُرَءانِيةُٱلسورِ ٱمن  لْم أَواخرٱوقَاعدةُ  شواهد أَوۤائل

                                                                                                                     ١٣ - ۹- ٢٠١٢   

  سورة األعلى    سورة الروم                    سورة احلشر                   سورة الفاحتة                            

  سورة البقرة                     سورة لقمان         م           سورة املمتحنة                  سورة الغاشية              
  سورة آل عمران                سورة السجدة                  سورة الصف                     سورة الفجر            

                 سورة النساء        م       سورة األحزاب    م                    سورة اجلمعة     سورة البلد         م  

               م          سورة سبأ           م           سورة املنافقون                 سورة الشمس     سورة املائدة  

  سورة األنعام         م         سورة فاطر           م          سورة التغابن                     سورة الليل             

            سورة األعراف                سورة يس                     سورة الطالق      م           سورة الضحى  

                        سورة األنفال       م          سورة الصافات                 سورة التحرمي  سورة الشرح  

                 سورة التوبة                     سورة ص           م    م          سورة التني       سورة امللك  

  سورة القلم                    سورة العلق   سورة يونس                     سورة الزمر                             

  سورة احلاقة                    سورة القدر  سورة غافر                    سورة هود                              

  سورة يوسف                   سورة فصلت        م          سورة املعارج                   سورة البينة            
  سورة الرعد                     سورة الشورى                 سورة نوح           م          سورة الزلزلة                

  سورة اجلن         م          سورة العاديات       م   سورة الزخرف                             سورة إبرهيم                

          سورة احلجر                    سورة الدخان                   سورة املزمل         م          سورة القارعة        م  

                         سورة اجلاثية                    سورة املدثر                      سورة التكاثر     سورة النحل  
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                 سورة اإلسراء      م     سورة األحقاف              سورة القيامة                    سورة العصر  

  سورة حممد                      سورة اإلنسان       م          سورة اهلمزة         م     سورة الكهف       م                  
  سورة مرمي           م          سورة الفتح          م          سورة املرسالت                 سورة الفيل          م            

                             سورة طه  رة احلجرات سو              سورة النبأ           م          سورة قريش         م  

            سورة األنبياء                   سورة ق                        سورة النازعات                  سورة املاعون  

               سورة احلج                     سورة الذاريات           سورة عبس                      سورة الكوثر  

           سورة املؤمنون                  سورة الطور                    سورة التكوير                    سورة الكافرون  

                           سورة النور         م          سورة النجم  ر                   سورة النصر         مسورة اإلنفطا  

              م          سورة املطففني                  سورة املسد           م      سورة الفرقان       م          سورة القمر  

                     سورة الشعراء                    سورة الرمحن   سورة اإلخالص      م          سورة اإلنشقاق     م  

                           سورة النمل  سورة الواقعة                   سورة الربوج         م          سورة الفلق  

           سورة القصص                  سورة احلديد                    سورة الطارق       م           سورة الناس             

             سورة العنكبوت           ادلةسورة ا  
      

   : اهتورس ةايى بِدا فٱلَه ةَءانِيقُر ارةإِش ناطةُ بجرخمو ءَانِىقُر داهةُ شَءانِيلقُر.  

  لسورةمن ٱ لقُرَءانِيةُٱِإلتباع ٱلقُرءَانِى هو للبۤاِء ٱأَنَّ  لدالُّ علَىٱلقُرءَانِيةُ ٱَألخري من سورتها ٱلقَولُ ٱنتهى ٱ *بِها رمزا :   م 
  لتوالى تبدأُ بِِشاهد إِشارةٱى علَ لتالية لمثْلهٱلقُرَءانِيةُ ٱ لسورِٱمن  لتوالى ، وهنالك بعضٱعلَى  ولتالية لَهٱلقُرَءانِيةُ ٱ     

  ِإلشارةُٱهو ولكَرِميِ ٱلقُرءَان ٱلَّذى هو عاما فى ٱلشاهد ٱباطنة فۤى أَولِ سورتها ،   قُرءَانِية ، ومخرجةُ إِشارة قُرءَانِية     

  .شهدا  ضمنا ، وٱلشاهد ٱلقُرءَانِى علَٰى يمنيِ أَم علَٰى يسارِ سطْرِه ٱِإلشارةُ ٱلقُرءَانِيةُ بِهقُرَءانِيا ، لقُرَءانِيةُ قُرنآَء سطْرٍ ٱ     

   : عقوٱم ةارةُ ٱِإلشءَانِيةُلقُرريٱَألخ ا ، وطْرِهس ٱ قَرِين ءَانِىلقُرداهءَانِٱ ٱلشلقُر ى ، ريةُ ٱَألخورس ةايى نِها فماسِ ٱهةُ  ٱلنءَانِيلقُر.  
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 وعضوانُ مونالَّةُ عل: دۤائأَو داهوش سرفُه وةُ ٱلْمدر قَاعاخأَو  

 نرِ ٱموٱلسةَءانِيلقُر  
  

 أَى:  
  
  

۱:  داهوش سررِ ٱفُهوةُ ٱلسَءانِيٱلقُر مهدواهبِش اترةُ ٱلظَّاهَءانِيى لقُراقب نيب
، لقُرَءانِيةُ ٱفۤى أَوۤائلِ سورِهم باطنةً  لَهم إِشارةً قُرءَانِيةًبِأَنَّ لقُرَءانِية ، ٱلسورِ ٱ

لَٰى ذَٱوالُّ علدكل  مهدواهش عبتةُ ٱمَءانِيٱلقُراتوبملَكْت    
  لقُرَءانِيةُ ؛ٱفۤى أَوۤائلِ سورِهم ) ملَطْبوعات ٱ(

ةُ ٱوارۤاُء ٱِإلشهتةُ إِنارإِش ىةُ هَءانِيٱلقُرۤاِء ، وزٱَألج اعبأَرابِ ، وزَألح
  لكَرِميِ ،ٱلقُرَءان ٱَألحزابِ ، فى ٱ

   :لتالى ٱبِ ممثَّلَة

’  ‘  

ٱو داهٱلش داهش وه َءانِىٱلقُرۤاِء وزابِ ،ٱَألجزَألح  
  داهش ٱأَم اعبأَر داهش ابِ ، أَمزى ٱَألحابِ فزٱَألح َءانلكَرِميِ ؛ٱلقُر  
۲:  سرفُهرِ ٱووةُ ٱلسءَانِيٱلقُرربِلظَّاه لِ ٱاتٱلقَو َءانِىٱلقُرنم ريَألخ  مرِهوس

 ’بِقَاعدة   لك بِأَنه متبعلقُرَءانِيةُ ، وذَٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ بين باقى ٱ
   *‘  م
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  لك، لدالُّ علَٰى ذَٱلقُرَءانِيةُ ، وٱري من سورِهم َألخللقَولِ ٱ  لقُرَءانِيةُٱ
  زمٱلر’ 

  لقُرَءانِيةُ ،ٱَألخري من سورِهم ٱلقُرَءانِى ٱلقَولُ ٱ نِهايةُ يعلُو‘  م
  

  : لتالى ٱبِ وممثَّال
  

  *م 
  ِء لنساٱَألخري من سورة ٱلقَولِ ٱوكَما بِ

  : لتالى ٱ

.......      ...ساء٤سورة الن .   

   صدق ٱُهللا ٱلعظيمِ   

  ينتهِى  َألخريٱلقُرَءانِيةُ ٱلَّتى قَولُ سورتها ٱلكَرِمي ،  ٱلقُرءَانُ بِداية ٱ ترتيلًا منلقُرءََانِيةُ سورِ ٱلأُولَى ٱ (

زمبِٱلر  ’
    )إِشارة قُرءَانِية وظَاهر شاهد قُرءَانِى لَّها فۤى أَولِ سورتها باطن  وحقيق، فَأَولَاهم مثَلًا ،  * ٱلقُرءَانِى‘  م

  

 وعضومٱو وسِ هرلفُه:  
  

رِهم لواحدةُ من سوٱ لقُرَءانِيةُٱورةُ لسٱلقُرءَانِيةُ ٱلَّاتى ٱلسورِ ٱقَد أُشري إِلَى  )۱(   
 فۤى أَوۤائلِ سورِهم )لغري مطْبوعة ٱلغري مكْتوبة أَمِ ٱ ( لباطنةُٱلقُرَءانِيةُ ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ تبدأُ بِٱ
   لقُرَءانِيةُ بِمثْلِ ما هوٱظَاهر إِشارتها ملُمثَّلُ ٱ، و فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِلقُرَءانِيةُ ٱ

 رٱظَاه ةارٱِإلش اتلَالَ َءايةُ خَءانِيرِ ٱلقُروةُ ٱلسَءانِيٱلكَرِميِلقُر َءانى ٱلقُرا فامع  
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  ‘ ’  :لتالي كَٱ

  : ق ٱسم ٱلسورة فى وتسبِ
  وتدلُّ لقُرَءانِيةُ ؛ ٱ لسورِٱمن  لْم أَواخرٱوقَاعدةُ  فُهرس شواهد أَوۤائل

،  )طْبوعة غَير مكْتوبة أَم غَير م (لقُرءَانِيةُ لَهۤا إِشارةٌ قُرَءانيةٌ باطنةٌ ٱلسورةُ ٱأَنَّ تلْك  علَى
لَٰى ذَٱوالُّ علد اهداهش عبتم كلِ ٱلۤى أَوف َءانِىلقُر)  ةايبِد(  

  لقُرَءانِيةُ ،ٱسورتها  
  

   :بِإِشارة ٱلرمز   مّن ٱلسورِ ٱلقُرَءانِية أَواخر قَد أُشري إِلَى )٢( 
  

   *م 
ٱلس ملُو ٱستيى وف ةل: ورۤائأَو داهوسِ شرفُه  ُةدقَاعرٱواخأَو لْم  نرِ ٱمولس

’ لَّها بِقَاعدة   لقُرَءانِيةُ متبعٱ لسورةٱأَنَّ نِهايةُ تلْك  لقُرَءانِيةُ ، ليدلَّ علَىٱ
        *‘  م

’ ٱلرمز لك ذَلدالُّ علَٰى ٱلقُرَءانِيةُ ، وٱ
  .َألخري من سورتها ٱلقَولُ ٱيعلُو نِهايةُ ‘   م

  

  َألخريةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱِإلشارةُ ٱأَما 
  شاهدها قَرِين سطْرِها إِشارةً قُرَءانِيةً ، ووأَربعونَ ملُتممةُ للمۤائَتان ٱ

  ،  وأَربعونَ شاهدا قُرَءانِيا ملُتمم للمۤائَتانٱ َألخريٱلقُرَءانِى ٱ
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  لكَرِميةُ ،ٱلناسِ ٱفى نِهاية سورةُ  لقُرَءانِىٱ لقُرَءانِى وموقعهٱفَموقعهِا 

  

  ممثَّلًا لَّهما 
  قُرَءانِيا ،  ملَۤائَتان وتسع وثَلَاثُونَ شاهداٱبِدالَّة متبع  متبعا ’

ةً ٱوَءانِيةً قُرارثَلَاثُونَ إِشو عستو انة ’ملَۤائَتَءانِيةً قُرارونَ إِشعأَرب مهنم     

 ’  ‘  ًةناطا ٱ،  * ‘بملَه ابِقَاتلس‘   

  :ى لتالبِٱ
    ...........              ... اسْء .           ١١٤سورة الن١اجلُز    

                                                                                              بز١احل  
  
  
  
  
  

.  
  

   * جِعرم :  

  .لكَرِميِ ٱلقُرءَان ٱلبسملَةُ فى ٱ/ لكتابِ ٱجلُزُء اَألولُ من ٱ :١
  .لَكَرِميِ ٱلقُرَءان ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱِإلشارةُ ٱ/ لكتابِ ٱلرابِع من ٱجلُزُء ٱ :۲
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  ُءٱجلُز عاسٱلت      
  

وةُٱلشانِيٱلثَّم داه  
  لكَرِميِ وٱملُتمم ٱلتاسع فى ٱلقُرَءان ٱ

                 ٢٠١٢/  ٩/ ١٩  

  إِنَّ من سورِ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ثَمانِيةُ سورٍ قُرَءانِية تبدأُ 
، َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألحۤاِء وزٱَألج داهم بِشهنةُ مداحَءانيَِّةُ ٱلوةُ ٱلقُرورٱلس  

  :انِيةُ ٱلتاليات أَلَا وهم ٱلسور ٱلقُرَء 

  

                   يبترت           ةورٱلس مٱس    ةورٱلس  
      ١٥حلجر                   اسورة                    

   ١٧سورة اإلسراء          م                             
   ٢١             سورة األنبياء                                     

   ٢٣سورة املؤمنون                                      
    ٤٦سورة األحقاف                                     

   ٥٨سورة اادلة                                      
   ٦٧سورة امللك            م                          
   ٧٨م                    سورة النبأ                   
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مهنمو  

  سورٍ قُرَءانِيةٌ كَرِميات  أَلَا ثَلَاثُ
 مهو:  

  سورةُ ٱِإلسرۤاِء ٱلكَرِميةُ ، وسورةُ ٱملُلْك ٱلكَرِميةُ ، وسورةُ ٱلنبإِ ٱلكَرِميةُ
  ةمبِِٱلكَل إِليهِم ارٱملُش ’

 لُو ٱسم ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ، وتسبِق ترتيب، وٱلَّتى تت‘  م
 ٱلسورة ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ فى جدولِ ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّمانِيةُ ٱَألعلَٰى ، حيثُ

 اثَةُ ، ينتهِى قَولُها ٱلقُرَءانِىٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّلَ
 زمبِٱلر ريٱَألخ  ’

  ٱلقُرَءانِى  *‘  م
ى:  ٱملُوجِباللُ ٱلتٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرَء ٱلقَودبأَنْ ي  

 زِهمرل *    ةُ ؛َءانِيۤاِء ٱلقُربِٱلب  
  فۤى  ‘ٱجلُزِء وٱحلزبِ ٱلقُرَءانِى شاهد  ’يجعلُ ٱلشواهد فَإِنَّ ٱلَّذى 

  شاهد  ’  ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلثَّمانِيةُ ٱلسابِقَات ، ظَاهرِين بين ٱلشواهدأَوۤائلِ 
 ، َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح اعبأَر داهشۤى أَ ‘وف  مه ينلِ ٱلَّذۤائو

 ٱلسورِ ٱلقُرَءانِيةُ ٱُألخر ، ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ
 داهوش نم داهأُ بِشدباعِ تبأَر داهوش نم داهبِش أَم ، َءانِىابِ ٱلقُرزٱَألح

  :هو  ى ،ٱَألحزابِ ٱلقُرَءانِ
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    )١(  داهوش نيم بهداهورِشولُ ٱلسۤائةُ أَوَءانِيم  ٱلقُره يئَةبِه*   

  شواهد ٱَألحزابِ  ى منأَل ٱلقُرَءانِيةُ هلَيئَةٱبِ لَيسٱلقُرَءانِيةُ ، وشواهد ٱَألجزۤاِء  
  أَم شواهد أَرباع ٱَألحزابِ ، 

  )٢ (ابِقَاتةُ ٱلسَءانِيرِ ٱلقُروٱلس نةُ مداحةُ ٱلوَءانِيةُ ٱلقُرورٱلس  
 انِيةُ ٱلثَّمَءانِيٱلقُر مرِهوس نةُ مداحةُ ٱلوَءانِيٱلقُر ةورٱلس نكُلٍّ مةُ ،ل  

’ َألخري بِقَاعدة ٱلقُرَءانِى ٱلَا ينتهِى قَولُها  
  لقُرءانِيةُ ؛ٱ * ‘ م

  

ونم رِسومةُ ٱ هَءانِيةُ ٱلقُرانِيرٍٱلثَّموثَلَاثَةُ س ، ابِقَاتلس  
’ ة َألخري ينتهِى بِقَاعدٱلقُرَءانِى ٱقُرَءانِية منهن ٱلقَولُ  

  لقُرَءانِيةُ ؛ٱ *‘  م
    وأُخرى

  ‘ ١١حلزب ٱ،  ٦جلُزْء ٱ ’لقُرَءانِى شاهد ٱلشاهد ٱأَنَّ 
 دٱَألح داهٱلش وه)  يدحٱلو(  داهوٱلش نيبِ  ‘، بزٱحلِء وٱجلُز داهش  

لَّذى تكَونَ بِٱِإلنتقَالِ ٱلقُرَءانِى بِقَاعدة ٱلتسع وٱلعشرونَ شاهدا قُرَءانِيا ، ٱ’ 
 أَى من نهاية ( ١٠ونِهاية ٱحلزب  ، ٥ٱلتنوِينِ للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ من نهاية ٱجلُزْء 

نِهايةُ  لكذَ ، ١٠ب ، ونِهايةُ ٱلربع ٱلرابِع من ٱحلز ٥ثَمانِيةُ أَرباع ٱجلُزْء 
   ، ١١، وبِداية ٱحلزب  ٦إِلَٰى بِداية ٱجلُزْء  ) ‘ ٥ ٱلربع ٱلثَّمان من أَرباعِ ٱجلُزْء

  وملُنونُ نِهايتهٱلقُرَءانِى ٱلقَولُ ٱلك بِٱِإلنتقَالِ من نهاية وذ
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ٱو ، هتَءاي نم ريى ٱَألخاللت:  

  

......:  لقَولُ ٱ      ...ساء٤سورة الن.  
   

  لقُرَءانِية  ٱَألية ٱَألولُ من ٱلقُرَءانِى ٱلقَولُ ٱإِلَٰى مبدأُ 
  :لتالى ٱملُشدد مبدأُه ، ٱوالى ولتٱعلَى  ولتالية لَهٱ

  

  .......   ...ساء٤سورة الن.  
  

    )ٱلظَّاهرةُ أَمِ ٱملَطْبوعةُ  (وشاهدا ٱلشاهد علَى ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُكْتوبةُ 
لُ ٱلقُرٱلقَو ةَءاي ددةُ عارلُو إِشتا تهلَى بِأَنةُ ٱُألوَءانِيٱلقُر ةٱَألي نم ريٱَألخ َءانِى

، وتسبِق مشدد مبدأُ ٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى  ٥وٱملُنتهِى بِه ٱجلُزِء ٱلقُرَءانِى  ونِهايتهٱملُنونُ 
أَنها تفْصلُ بين   علَى ؛ وشاهدا ٱَألولُ من ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ تاليته علَى ٱلتوالى

  :كَٱلتالى ٱملُتتاليتنيِ ، ٱلقُرَءانِيتنيِ ٱلقُرَءانِينيِ ٱملُتتالينيِ وأَيتيهِما قَولَيهِما 
  

           ........       ...ساء٤سورة الن.   
  

  لَّذىٱفَإِنَّ 
  نتقَالُ ٱلقُرَءانِى إِلَى ٱِإلشارة يجعلُ ٱِإل
ا بِهلَه وه داهةُ ٱلشَءانِيٱلقُر داهولشةُ لَءانِيٱلقُر اتارٱِإلش نيا برظْهم ،  

  ٱلتسع وٱلعشرونَ شاهدا قُرءَانيِا  ‘ شاهد ٱجلُزِء وٱحلزبِ ’ 
  
٧٨  

  ٦اجلُزء   
 بز١١احل 



  
  إِشارتها  إِلَى كَرِميِ ، هو أَنَّ ٱِإلنتقَالُ ٱلقُرَءانِىفى ٱلقُرَءان ٱل

 ، َءانُ ٱلكَرِميٱلقُر داعقَوةُ لامةُ ٱلعَءانِيةُ ٱلقُردعِ ٱلقَاعبتبِم مةُ تَءانِيٱلقُر  
 ىهأَلَا و:  

  

  للقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ  *قَاعدةُ ٱلتنوِينِ
’ ى لَهالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرأَ ٱلقودوِينِ ، وأُبنبِٱلت َءانِىلُ ٱلقُرى ٱلقَوهتٱن لَى  وإِنع

 مه ينٱلَّذ َءاتدٱملُب دى بِأَحالووطَةٌ ،  (ن ، ل ، م ، ر : ٱلترشۤاُء مٱلرو
  ، يشدد مبدأُ ٱلقَولُ ٱلتالى ؛ * )ٱلقيامة سورةُ  ‘راقٍ  ’شرطُهۤا إِلَّا رۤاُء ٱلقَولُ 

  وأَنَّ ٱِإلتباع ٱلقُرَءانِى بِقَاعدة ٱلتنوِينِ
  :  *أَم بِمخرجاتها ضمنا فيه لَا يبطَلُ بِكُلٍ من ٱلتالۤى  

  :إِنْ فَصلَ بين ٱلقَولَنيِ ٱملُتتالينيِ ٱلتالى 
١ :   ةٱَألي ددع.  

٢ :  ودجةُ ٱلسارإِشو ةٱَألي ددع.  
  ٣ :  ددةُ ٱعارإِشو ةةُٱَأليارۤا إِشإِمو ، ودجٱ لسۤاِء وزابِ ،ٱَألجزَألح  

  . َألحزابِ ٱَألحزابِ ، أَم إِشارةُ أَرباع ٱأَم إِشارةُ 
٤ : ويننإِنْ كَانَ ٱلت ريٱَألخ فلِ ، ٱحلَرٱلقَو نم ريٱَألخ فلَ ٱحلَرقَب  

  . ‘ى ، ا  ’ٱملُسمٰى بِٱملدة  مثْلُ  
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٥ :   ةيالٱلت ةورةُ ٱلسايبِدو ةورةُ ٱلساينِه‘  

  

  وأُخرٰى تحبونها 
قُر ةانِيبر ةكْمحٱلكَرِميِل َءانى ٱلقُرف ةَءانِي*   

  فَإِنَّ ٱقْترانُ ٱلشاهد ٱلقُرَءانِى ٱلواحد من شواهد ( ،   قُرَءانِية  قَاعدة ( 
  بِما فى أَوۤائلُ ٱلسورِ بِسطْرِ فَاتحةُ ٱلسورة دونَ سطْرِ نِهاية ٱلسورة سابِقَتها 

    ظَهِري ٱِإلشارة ٱلقُرَءانِيةُ موقع بِأَنَّ  شهادةً قُرَءانِيةٱلشواهد ٱلثَّمانِيةُ ،  لكذَ
شارات ٱلقُرَءانِيةُ ٱلباطنات ما بين نِهاية ٱلسورة وبِداية ٱِإل منٱلواحدةُ 

 رقُد ، ةيالٱلت رةوٱلسلُّهحوم  ’هعقوم  ‘  ةايونَ نِهد ةيالٱلت ةورٱلس ةايى بِدف
و ، ابِقَةٱلس ةروٱلسلُّهحوم  ’هعقوا ‘  مأُ بِهدةُ ٱملُبَءانِيۤاُء ٱلقُرٱلب بِقسا ييددحت    

  بِقَاعدة  سورِهم أَوۤائلِلِّ ادة قُرَءانِية متبعةًٱلقُرَءانِيةُ ، بِشهفَاتحةُ سورِهم َءايةُ 
ونةُ ٱلنناكةُ  * ٱلسدا قَاعهتجرخمو ’

م
  فَهِى إِما بۤاُء ٱلقَولُ  ؛ ٱلقُرَءانِيةُ * ‘ 

   ‘ ٱملُسمٰى بسملَةْ ’ٱلقُرَءانِى ٱَألولُ من َءاية فَاتحةُ سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ 
  

  ، : َءايةُ 
  

ةوبةُ ٱلتورةُ سحفَات ةَءاي نلُ مٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرۤاُء ٱلقَوا بإِمو   
 ’ةوبةُ ٱلتورس نلَٰى مٱُألو ةٱَألي ‘   

  

  

  ؛ .٩سورة التوبة...               :َءايةُ 
٨٠  

  . ١٠،  ٦،  ۳،  ۲صفحة  : مرجع  *  ،*؛  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣صفحة : مرجع * 



  
  :لحكْمة أَنْ 

ريلِ ٱَألخٱلقَو نم اعببِأَنَّ ٱِإلت لَمعرِ  يوٱلس نةُ مداحٱلو ةورٱلس نم  
 ابِقَاتٱلسكُونُ إِلَىلةُ ، يَءانِيٱلقُر مرِهوس نةُ مداحةُ ٱلوَءانِيٱلقُر ةورلس  

 ةورٱلس ةحفَات ةَءاي نا ملُ إِمٱَألو َءانِىلُ ٱلقُرأَةُ ٱلقَودبةُ منۤاُء ٱملُبِيٱلب *   
 هتياللَةْ ’تمسٰى بمٱملُس ‘ نأَم م ةلَ ٱَأليٰىٱُألو ةورٱلس نم هتيالت  ؛  

  

ثْىناعِ مبفَبِٱت  
  ،  *لقُرَءانِية ة ٱلربانِيٱحلكْمة ٱ

 داهوعِ شبتمل’ اعبأَر داهشابِ وزٱَألح داهشابِ وزٱَألحاِۤۤء وزٱَألج داهابِ شزٱَألح ‘  
 عستو انى  ٱملَۤائَتا فوبكْتا مَءانِيا قُرداهثَلَاثُونَ شٱو َءانلِٱلقُرأَص نلكَرِميِ ، م 

  موضعِوثَلَاثُونَ  وتسع مۤائَتانمۤائَتان وأَربعونَ شاهدا قُرَءانيا ، شاهدين علَٰى 
إِشارة  ‘محلُّ  ’ ئَتان وأَربعونَ موضعِۤان أَصلِ مإِشارة قُرَءانِية ، م ‘محلُّ  ’ 

، ةَءانِيةً  قُروبكْتةً مَءانِيةً قُرارونَ إِشعستو عستۤائَةٌ وم مهنم )ةً موعطْب( ةًمرظْه  
  ،لكَرِميِ  ٱلقُرَءان ٱ فىلقُرَءانِى ٱ ‘محلُّها  ’فى موضعها  

  

  نْ صح أَنْفَإِ
  بكْتي)  عطْبۤاَء  )يإِنْ شٱ ٱللَّهيمظٱلع ىلى  لعٱفءَانٱ لقُر داهلكَرِميِ ، ٱلش  

ءَانِىٱلقُر  داهولشل ممٱٱملُتاناۤئَتلِ مأَص نا مءَانِيا قُرداهوثَلَاثُونَ ش عستو انملَاۤئَت   
٨١  
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  لكَرِميِ ،ٱلقُرَءان ٱوأَربعونَ شاهدا قُرَءانِيا فى 

اهمسموو  داهْء : ش١﴿ اجلُز   بز١احل ﴾ * عضومو ، َءانِىٱلقُره ’  لُّهحى ‘مف  
  ٱلكَرِميةُ ، متبع بِذَٰلك مثْنىلفَاتحةُ ٱون بِداية سورةُ لناسِ ، من دٱنِهاية سورةُ  
لقُرَءان ٱقُرَءانِيةُ فى ٱلسورِ ٱللشواهد أَوۤائلُ ٱملُتبعةُ  لقُرَءانِيةُةُ ٱلربانِيٱ *حلكْمة ٱ 
 انِيةُ ، شاهدا لَّها شاهدها ٱلقُرَءانِى أَنهالقُرَءٱِإلشارةُ ٱلك تكْتب لكَرِميِ ، فَبِذَٱ
ملَۤائَتان وتسع وثَلَاثُونَ إِشارةً ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُتممةُ لِإلشارات ٱلقُرَءانِيةُ ٱِإلشارةُ ٱ

  لكَرِميِ ، ٱلقُرَءان ٱيةً فى قُرَءانِيةً ، من أَصلِ مۤائَتان وأَربعونَ إِشارةً قُرَءانِ
  :لتالى كَٱلَهما ممثَّلًا 

             ... اسْء .             ١١٤سورة الن١اجلُز  

                                                                             بز١احل  
  نتِقَالُ ٱلقُرَءانِى من نهاية ليعلَم أَنَّ ٱِإل

  لفَاتحةٱ، يكُونُ إِلَٰى سورةُ  ‘ لكَرِميِٱلقُرَءان ٱسورةُ خاتمةُ  ’ لناسِٱسورةُ 
  .‘  لكَرِميِٱلقُرَءان ٱسورةُ فَاتحةُ ’  

حصي ذئدنفَع  
  لسورةُٱلَّاتى ٱلقُرَءانِيةُ ٱلسورِ ٱأَوۤائلِ لقُرَءانِيةُ ، فۤى ٱِإلشارات ٱكتابةُ 

  لباطنةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱِإلشارةُ ٱلقُرَءانِيةُ تبدأُ بِٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من سورِهم ٱ 
  ؛لكَرِميِ ٱلقُرَءان فى ٱ )ٱلغري مظْهرةً ن أَمِ ٱلغري مطْبوعة ن  (

٨٢  
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  إِنْ صح ، أَى إِنْ أُذنَ 

   لقُرَءانِيةُ ٱلَّاتى ٱلسورةُ ٱلقُرَءانِيةُ ، ٱلسور ٱتظْهر إِشارات  لكفَبِذ
  لكَرِميِٱلقُرَءان ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱ ِإلشارةٱلقُرَءانِيةُ تبدأُ بِٱمن سورِهم  ٱلواحدةُ

  

  : *كَٱلتالى
    

  . بسملَةْوذَواتهم َءايةُ فَاتحةُ ٱلسورِ ٱملُسمٰى  لقُرءانِيةُإِشارةُ أَوۤائلِ ٱلسورِ ٱ ‘ محلُّ’  موضعِ... 

                        

  . ٩لتوبةٱسورة  إِشارةُ ‘ لُّمح’  موضعِ...  
  

  فَإِنْ صح وأُذنَ
  

  لباقىٱلواحد َٱلقُرَءانِى ٱلباقيةُ ، وشاهدها ٱلواحدةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱفَٱِإلشارةُ 
  ممثَّلًا إِظْهارهما 

  

  :لتالى ٱكَ
                        ...اسْء                .١١٤سورة الن١اجلُز    

          ١احلزب                                            .  لقُرءَانِى  ٱلناسِ وموضعِ شاهدها ٱإِشارةُ سورةُ  ‘ محلُّ’ موضعِ...                       
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  فَيكُونُ

  ملَۤائتان وأَربعونَ ، ٱلشاهد ٱلَّذى ترتيبه ٱلقُرَءانِى ٱلشاهد ٱأَنَّ 
هتنقَارا بِمرظَاه  داهوش عٱمنيعبةً  َألرَءانِيةً قُرورةُ ٱسورى ٱلساتةُٱلَّوَءانِيلقُر   

من سورِهم ٱلقُرَءانِيةُ تبدأُ بِشاهد قُرَءانِى مشهودا علَٰى يمنيِ أَولِ ٱلواحدةُ  
  سورتها ، وعلَٰى َءايات أُولَى منٍ قُرَءانِية محدثَةًلسورة فى حنيٍ صفَحة يٱ
،   َءايات سورتها أُولَى سرٍ قُرَءانِية محدثَةًلسورة فى حنيٍ صفَحة يٱيسارِ أَولِ  

  ٱلقُرَءانِيةُ ، ٱلسابِق لأَية فَاتحة كُلٍّ  ٱِإلشارة * لّسطْرِ موقعِ باطنِ قَرِين
ورٱلس نّم، لَهمسٰى بمٱملُس مرِهوس نم ةداحٱلو ة  

  

هكُونُ أَنوفَي داهٱلش وه  
 هداهى شٱلَّذ دىٱ وٱَألحف ريٱَألخ ءَانِىطْرِ ٱلقُرلسّا لقَرِين بكْتي َءانِىلقُر   

 هتورس ةايٱنِههكُونُ أَنيةُ ، وَءانِيولقُر هُءهزى جٱلَّذ دٱَألح داهٱلش أُ وودبي  
  ةةُبِأَيحرِ ٱل فَاتولَةْ سمسٰى بمٱملُس ، نٰى مثْنتسا مهتةُ َءاييمسلةْٱلتمسبِٱلب * ،  

 ، ةحةُ ٱلفَاتورا سهتورس اتَءاي نلَٰى مةُ ٱُألوا ٱألَيبِكَونِه  
  

   ‘ ١حلزبِٱ ۱جلُزِءٱشاهد  ’لقُرَءانِى ٱلشاهد ٱهو  ونهويكُونُ أَ
  لسابِقَات ٱلثَّمانِيةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱللشواهد  ٱلتاسعملُتمم ٱ

.  
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  ٱلعاشر  ﴾ٱجلُزُء ﴿  

  
  رقَما فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِشاهد ٱجلُزِء وٱحلزبِ 

  
                  ٢٠١٢/  ٩/  ٢٢  

  بِتدارك أَنَّ
 َءانِىُء ٱلقُرنٱٱجلُزكَوم داحلو ِٱلكَرِمي َءانى ٱلقُرنيِ فنيِ ٱثْنَءانِينيِ قُربزح نم  ،

 هذٰأَنَّ بِهلَاقَةُ ٱوةُ ٱلعَءانِيٱلقُريلبادلت نيا بُء ٱةُ موٱجلُز َءانِىٱلقُر بزٱحلَءانِىلقُر  
  قَمر رِفَةعن مم كِّنما يُء ٱمٱجلُز قَمرو ، َءانِىبِ ٱلقُرزٱحلةابِيسح بِطَرِيقَة ءَانِىلقُر  
 َألجزۤاُءٱَألولُ من حزبينِ ٱَءانِى لقُرٱحلزب ٱأَنَّ  لكَرِميِ ، ومبنِيا علَىٱلقُرَءان ٱفى  

لفَردى ٱورقَمه  و لكَرِميِ ، ومكْتوبا حزبهٱلقُرَءان ٱلرقَمِ فى ٱلقُرَءانِيةُ فردى ٱ
 دهالَ شاخا داتيِء وٱبٱجلُز هقَرِينو وبِ ، هزٱحلِءهزج قَمرُء وجلُز َانَ ، ك
  أَم زوجِيا ، )ترتيبه  ( و جلُزُء فَرديا مرتبهٱ

  ٣حلزب ٱ.  ٢جلُزْء ٱكَما في  
  وكَٱَألتى 

  

  : ١حلَالَةُٱ
  لثَّانِى من جزٍء معطَٰى ٱحلزبِ ٱملَطْلُوب معرِفَةُ رقم ٱفى حالة كَانَ 

  

٨٥  



  
ِءهزج قَمر تا ، يقَمر عى بِٱَألبت :  

  : ١مثَالْ            
 قَمر رِفَةعبِ ٱملزٱلثَّانِى ٱحل ودْء بِٱملَوج١٢جلُز ،  

)  قَما رم بِ ٱأَىزٱحل نْءٱلثَّانِى م؟ ) ١٢ جلُز  
 قَمر فاعضٱيْء وٱجلُز وكُونُ هي جاتٱلن ابجلَو.  

    ٢٤ = ١٢×٢   أَو   ٢٤  =١٢+١٢    إِما 

 ٱإِذَن ابجلَو:  
  ١٢جلُزْء بينِ ٱلثَّانِى من حزٱحلزب ٱ

  }٢٤حلزب ٱ{ =
  

  : ٢حلَالَةُٱ
  

  َألولُ من جزٍء معطَٰىٱحلزبِ ٱملَطْلُوب معرِفَةُ رقم ٱفى حالة كَانَ 
 ِءهزج قَمر اقَمر  قَمر رِفَةعبِٱ؛ لِّمزلُ ٱ حلٱَألو ودْء بِٱملَوج١٢جلُز  

)  قَما رم بِ ٱأَىزٱحل نلُ مْء ٱَألو؟ ) ١٢جلُز  
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 عبتىيبِٱَألت :  

 قَمر جِدٱن بزنٱحلبيم وا هلثَّانِى كَم   ىٱفٱ ١حلَالَةلَاهابِقَةُ أَعلس  
  جلَوابٱلناتج يكُونُ هو ٱلثَّانِى وبِ ٱحلزٱمن رقَمِ   ويطْرح واحد

٢٣  = ١ - ٢٤  
  :جلَواب ٱإِذَنْ 

  ١٢جلُزْء ٱَألولُ من حزبينِ ٱحلزب ٱ
  } ٢٣حلزب ٱ{  =

  
 وا فَهيلادبا تأَم:  

  
  :  ١حلَالَةُٱ

  ودملَوجٱجلزِء ٱملَطْلُوب معرِفَةُ رقَم ٱفى حالة كَانَ 
 ٱبِه بزٱحل بِهزح قَمطَٰى رلُ ٱملُعا ٱأَىِ  (َألويدفَر قملر(   

 عبتى يبِٱَألت:  
  : ١مثَالْ        

 قَمر رِفَةعمِء ٱلٱجلُز بِه ودٱملَوج بز٢٣حل  
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)  قَما رم ِء ٱأَىٱجلُز بِه ودٱملَوج بز؟ ) ٢٣حل  

افضد ياحو   ِقَمٱلِّر مقْسيو بزلَى ٱحلع جاتٱلننِ ويكُونُ ٱثْني جاتلن  
وٱ هابجلَو  

  
٢٤ = ١+  ٢٣  
١٢ = ٢ ÷ ٢٤  

  

 ٱإِذَن ابُء ٱ: جلَوٱجلُز بِه ودٱملَوج بز٢٣حل  
  }١٢جلُزْء ٱ{ = 

  : ٢مثَالْ  
 قَمر رِفَةعمِء ٱلٱجلُزودملَوج  ٱبِه بز٢٤حل  

 قَمر مقْسبِ ٱيزلَى ٱحلطَٰى عٱملُعنِ ويٱثْن وكُونُ هي جاتٱلنابجلَو  
  

١٢ = ٢ ÷ ٢٤  
   ٱإِذَن ابجلَو:  

  ٢٤حلزب ٱملَوجود بِه ٱجلُزُء ٱ
  } ١٢جلُزْء ٱ{  =

  
.  
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  ٱحلَادى عشر  ﴾ ٱجلُزُء﴿  

نم  
ةملْمِ ٱلكَلع  

   فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ
  

                    ٢٠١٢/  ٩/  ٢٤  

    بِأَنَّ ٱحلَرف ٱلقُرَءانِى ٱلواحد من أَحرف ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ كَلمة
  رَءانِية بِذَاتها ، وركِّبة ٱلكَلمةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ من أَحرف قُ قَائمة قُرَءانِية

 بِذَاتها ، مكَونِين من كَلمتها حرف من أَحرفهِم ٱلقُرءَانِيةُ كَلمةٌ قُرءَانِيةٌ قَائمةكُلُّ 
، َءانِىلُ ٱلقُرمِ ٱلقَوبِٱس فرعا يةُ ، مَءانِيٱلقُر هِمفرأَح نةُ مكَّبةُ ٱملُرَءانِيا  ٱلقُرمم

وكُونَ مركَّبةٌ ،  يصب بِأَنَّ ٱلكَلمات ٱلقُرَءانِيةُ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ كَلمات
 من ٱلكَلمة ٱلقُرَءانِيةُ ٱملُركَّبة ٱلواحدةُ منهم ، قَولًا قُرَءانِيا واحدا ، عدد فى

ددٱلكَرِميِ ع َءانٱلقُرلُهقَو فلتخيوا ، و ِةملكَلل اتنٱملُكَو فرٱَألح لَافتبِٱخ 
لُهقَو مهننُ مةُ ٱملُكَوداحةُ ٱلوءَانِية وٱلقُرَءانِيقُر فرأَح مهنفَم ، لَةاودتم ةنبيو  ْإِن ،

 ٱلواحد من أَحرفهِم ٱلقُرَءانِيةُ كَلمةٌ قُرَءانِيةٌ أَنَّ ٱحلَرف ٱلقُرَءانِى كَانَ متدارك
  بِذَاتهۤا ، أَم إِن لَّم يكُن متدارك  قَائمة

  لَّهم     هو ، هو ممثَّل
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  :لتالى بِٱ

١-  فرلًا   ٱحفَصۤاْء ملب:  
  ‘  * ) ٱلساكنةُٱلباُء  ( ‘بْـ ، بـ ’’ بَـ ، بُـ ، بِـ ، بـ ، 

شيئًا يعملُ  أَىِ ٱلشىُء ٱلَّذى بِوسيلَته (بِمعنى ٱلوسيلَةُ  هى كَلمة: حيثُ بِـ 

  َألحرفٱلك ممثَّلًا لِّغيرِها من ُألخر ، وكَذَٱفَصلَاتها ، وعلَيه يبنٰى لم) خر َء
َءانِيٱلقُر ةمٱلكَل عمجٱلكَرِميِ ؛ و ءَانى ٱلقُرا  (ةُ فهريكْثت ا ، أَوهيمفْخت ا )أَىإِم  

 فأَل وا ، بِواوةُ بمٱلكَل أَو ، ةمةُ بُـ بِٱلضمٱلكَل) ةزمه وند نم فٱَألل(  
 •ا بّـ وٱأَم فٱحلَر ددشم ىى هةُ  ( ‘بْـ  بـ ،’’ لَّتناكۤاُء ٱلسا ‘)ٱلبضوع وفَه 

لقُرَءانِى ٱ أَنَّ ٱحلَرف عن إِضافَة ما يعرف بِأَلِّ ٱلتعرِيف للكَلمة ، مما يدلُّ علَى
بِأَلْ ت بكْتٱلكَرِميِ ، ي َءانٱلقُر فرأَح نم داحٱلو، هذَات فُهرح رِيفذَ عوكل 

هيددشبِت  ُّلحا يمدنعو ،)  افضي( ، َءانِىۤاِء ٱلقُرٱلب فرح لَاتفَصم دأَح  
  :مثَلًا  

  لقُرَءانِيةُٱملُركِّبات للكَلمة ٱَألحرف إِلَى ٱلقُرَءانِى ٱ ‘بِـ  ’حرف الـ 

  رَءانِيةُلقُٱلكَلمةُ ٱلواحدةُ ، تصبِح ٱ
َألحرف ٱ ملُركَّبةُ منٱلكَلمةُ ٱكَلمتنيِ قُرَءانِيتنيِ مركَّبتنيِ ، أَلَا وهما  - أ

  لسابِقَةُ ، وكَلمةُ حرف ٱَألصلُ ٱ لقُرَءانِيةُٱ
٩٠   
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  أُضيفَت إِلَيهالَّتۤى ٱلقُرَءانِيةُ ٱ ‘بِـ  ’الـ 

ملُركَّبتنيِ من أَحرف ٱلقُرَءانِيتنيِ ٱلكَلمتنيِ ٱمن  وقَولًا قُرَءانِيا مكَون -ب  
  ، ‘ ملثَالِ هما كَلمتنيِٱأَى فى هٰذَا  ’وكَلمات كَلمتنيِ 

  ملُضاف لَها ، بِمعنٰى هو للكَلمة ؛ويصبِح ٱحلَرف بِـ ينتمى للكَلمة ٱ - ج  
  :مثَالْ               

  

  ........        ....    .....٢سورة البقرة.  
  حلَرفٱبِـ ، الـ عصاك ، أَم الـ بِعصاك ، كَلمةُ : لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ

ركِّبتا ، كَلمتنيِ قُرَءانِيتنيِ ،  ‘ عصاك ’ٱملُركِّبات للكَلمة  رف وٱَألح ‘بِـ  ’ 
  عصاك ، هي لِـ ٱلكَلمة: ، فَـ الـ بِـ  ‘بِعصاك  ’منهما ٱلقَولُ  مكَون
   ، فَشددت الـ بِـ بِٱلقَولُ ٱلقُرَءانِى ‘عصاك  ’ أَى بِـ لِـ 

  ’   ‘  جرالَٰى  ’بِأَنْ خعٱِهللا ت ننَ ملًا ،  ‘كُوا قَوابِقًا لَّها سَءانِيلًا قُرقَو
لكَى  ، *بِٱلبۤاِء ٱلساكنةُ قَولًا ، ملْزِما ٱلتشديد لبۤاِءها  ولك خرج نِهايتهوكَذَ

 ةمٱلكَل كَّبرم بنقَلي’ بِع اكى ‘ صالٱلت َءانِىلُ ٱلقُرإِلَى ٱلقُو:   

     

     ......  ......٢سورة البقرة .  
  

٩١  
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 ةجرخم  رِيجخا ترسيكُونَ مكَى يللِ ولقَوّل  َءانِىٱلقُر  ’ ‘ عبِأَلْ ت رِيف  

هتمكَل ، ’ َءانٱلقُر فرأَح نم داحٱلو َءانِىٱلقُر فةُ أَنَّ ٱحلَردقَاع قَضنفَلَا ت 
فُهرح رِيفعبِأَلْ ت بكْتذَ و ٱلكَرِميِ  يو ، هذَات هيددشبِت كل ‘رِيجخكُونُ تفَي 

   لَألنسبِ‘  أَم الـ بِعصاك بِـ الـ عصاك ، ’  جةُهو ٱملُخر‘  ’   ٱلقَولُ
ى ولَهلَّ فجو زٱِهللا ع نا ملْمكَذَ عٱلكَرِميِ ، و َءانٱلقُرفرٱَألح رِيجخت كل   

  ، مهوند رةُ ٱُألخَءانِيٱلقُر فرٱَألحو ، مهنةُ مياقةُ ٱلبَءانِيٱلقُر  
  لنسب ٱبِمعنى  هى كَلمة: َأللف من دون همزةْ ٱ -٢

  إِلَيه ملَنسوبِٱلقُرَءانِيةُ إِلَى ٱَأليةُ ٱلقُرَءانِيةُ أَمِ ٱلكَلمةُ ٱأَى تنسب بِها  ’
نَّ إِلَيه نسبها فى فَإِفى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ مهما تعددت حق معانِيها  ‘ *ٱلَّذى  

   لكُم ٱللَّه عز وجلَّ ، ٱلعزِيزِ ٱحلَميد ، كَما بِٱلكَلمة ٱُألولَٰى وٱَألخرة ، ذَ
   : لتالى ٱملثَالِ ٱفى  ‘خلَقْنا  ’ 
  : مثَالْ  

           ...  ...٢٣سورة املؤمنون.  

  ويقَالُ ءَا ٱلقَولُ ، ’من دون همزة  وتلْفَظُ أَلف (خلَقْن ، ا : لمةُ مفَصلَةً ٱلكَ
   ) ‘أَم َءاةُ ربه ، ۤو  ربهأَم َءاةُ ٱلقَولِ ، ويقَالُ َءا

  .١ ٱلسابِق من ٱملُمثَّلْ ‘ ج ’ وكَما بِفَرعِ     
  
٩٢  

  . )أَى بِنقطتنيِ  (بتثبيتتني  ) ٱلَّذىأَي ياء مستقلَّة بكلمتها كما ىف كلمة  (ءان الكرمي ياء موحدةٌ ال يوجد ىف القر* : 



  
٣-  فرٱح لَّام:  

   خر ، كَمالّأَمرٍ َء ))خاصةُ (   أَى أَمر تابِع (َألتباع ٱبِمعنى  هى كَلمة
  : لتالى ٱملثَالِ ٱفى  ‘ٱِهللا  ’ة جلَلَالَٱفى كَلمة لَفْظُ  

  

                            :مثَالْ     

              ...   ... ٢سورة البقرة .  
  ، وشدد حرف الـ لَـ‘ عز وجلَّ  ’، ٱللَه * بِٱَألصلِ لِـ: ٱلكَلمةُ مفَصلَةً 

ى ٱلقَولِ ٱللَهف  ’رِيفعأَلـ ٱلت نا عضوابِقَةُ عٱلس هفرحل ‘  ، لَّه ةمإِلَى ٱلكَل ، ةُ ٱللَهمٱلكَل ةقَلَبفٱن
 افٱملُضو افٱملُض نةُ بِكُلٍّ ممٱلكَل تحبفَأَص ، لَّه ةملكَللِـ ل فٱحلَر يفأُضو

، هٱلكَ إِليشو ، لَّهةُ لملةملِـ بِٱلكَل فٱحلَر دد لَّهل *نَ ٱلقَوكَوفَت ،َءانِىلُ ٱلقُر   
  

 
 

  :    ٱلتالى

   .........  ....لُ . ( ٢سورة البقرةٱلقَو نلَٰى مٱُألو ٱلَّام تددش ’  ‘ ِوِيننةُ ٱلتدعِ قَاعبتبِم (*  
   ، علْما من ٱِهللا عز وجلَّ فى ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ ونسبِ لَهلَأل

  .١ٱلسابِق من ٱملُمثَّلْ   ‘ ج ’وكَما بِفرعِ                                                                                

٤-  فرٱح اوة: لومكَل ىه  ٰىنعا ،بِمرٍ مةُ أَميالت  
  

   :               مثَالْ     

         ...  ...٢سورة البقرة.  
٩٣  
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  لواو هىٱ لكَرِميِٱلقُرَءان ٱوفى  ‘ و ، يقيمونَ ’: لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ

تفْصلُ بين   منفَصلَةٌ ٱلقَولُ ٱلقُرءَانِى ، ولَيس أَنَّ ٱلواو كَلمةٌ قُرءَانِيةكَلمةُ بادئَةُ  
 َءانِىلُ ٱلقُرئَةُ ٱلقَوادةُ بمابِقِ كَلثَالِ ٱلسي ٱملف ىهنيِ ، وَءانِيلَنيِ قُرقَو  

  ،  و، أَىِ ٱلكَلمةُ ٱملُبدأُ بِها قَولُه ‘ ويقيمونَ ’ 
  . ١ٱلسابِق من ٱملُمثَّلْ  ‘ ج ’وكَما بِفرعِ           

٥-  فرٱح نيلس:  
 ىةهمكَل  ٰىنعا بِمرٍ ماةُ أَمغَد ) بِحصي وفا سم كُونُ  ’أَىا  ‘يرٍ مأَم لَيهع(  

     :  مثَالْ      

       ...ثّر٧٤سورة املد .  

  ،، أُصليه   : لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ
  .١ٱلسابِق من ٱملُمثَّلْ  ‘ ج ’وكَما بِفرعِ                                                        

٦-  فرة: لفَۤاْء ٱحمكَل ىه ىنعبِم ا إِترٍ مانُ أَمي ) ا ٱأَىبِأَمرٍ م اعبِإلت(  

   :    مثَالْ                  

                .......لزلة٩٩سورة الز.  

  فَـ ، من ،: لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ
  .١ٱلسابِق من ٱملُمثَّلْ   ‘ ج ’وكَما بِفرعِ                                                       

        
٩٤  



  
٧ -  ٱلكَاف فرح : ىةهمكَل  ىنعبِم بِيهشٱلت)  ررٍ ءَاخبِأَم هبش رأَم أَى(  

   :     مثَالْ 
  

                 ...   ......... ٥٩سورة احلشر .  
   ين، ٱلَّذ   : لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ

  .١ومشدد ٱحلَرف في ٱملُمثَّلِ  ‘ ج ’وكَما بِفرعِ                                             

٨-  فرأَحلل يفأُضٱو فرابِقَةُ حٱلس لقَاف:  
 ٱلقَاف فرفَح ’  نِ (  ‘ق ، قيناكس( *  ق ، ) فركَّلُ حشٱم؛ بِٱ لقَاف ةحلفَت  

 ۤاَءاترق ةحلفَتلوَءانى ٱلقُرف  فۤاَءةُ ٱحلَررق عبتا مرِ كَمأُ بِٱلقَصقْرا تهأَن مهنٱلكَرِميِ ، م’  ق ‘ بِٱملَدو ،  

أَى ما خشيةٌ قُدّمت مسبقًا إِتقَۤاًء   (ٱِإلتقَۤاُء بِمعنى  كَلمة)  ‘قَا  ’ٱلكَلمة كَما متبع ٱلقرۤاَءةُ بِ
  ما سيحدثُ ، كَإِتقَۤاِء ٱملَرِء أَنْ يحملَ ظُلْما ،  خشيةً لّأَمرٍ (لّأَمرٍ ما 
هلُوم وبِأَنعم   هباققًا عبسلْمِ ٱلظُملَامِ ٱحلَنِيفٱِإلس ينا دينِنى دف ((   

   :          مثَالْ       
  .....          ...حرمي٦٦سورة الت.  

’ جمع ٱحلَرف قَاف بِٱلقَولُ ٱلقُرءَانِى  ، ’   ،     ‘‘*   ’ : ٱلكَلمةُ مفَصلةً   ‘   
  ٱَأللف  (ٱَأللف حيثُ جمعت قَاف ٱلقَولِ بِٱلضمة تارةً ، وبِِواو جمعا مثَنٰى 

 ةزمه وند نٰى ، كُل )مٱملُثَن كِّبرٰى ، ورةً أُخارت  ، ةمبِٱلض ٱلقَاف نم  
  

٩٥  
  . من الكتاب   ٥،  ٤صفحة : مرجع * ؛*



  
  بِكَلمة قُرَءانِية كَرِمية ، )ٱَأللف من دون همزة  (اف بِواوِ ٱَأللف وٱلقَ
’   ٱلقُرَءانِىفَٱلقَولُ     ‘ وه ، وه كاردتكُن مي إِن لَّم أَم ، كارتدإِنْ كَانَ م

 ساكن ( ‘ق ، ق  ’  حلَرفٱأَلَا وهو  )واحد  (من حرف قُرَءانِى أَحد  مكَون

هطْقانُ بِنيلَ ٱِإلتةً قَبابتكۤاَءةً ورقطْقًا ون  ۤهۤاَءتربِق أَم  ۤهتابتبِك أَم كَّلًاشم ( * بِ لَهسَألنو، ل  

  ، علْمافى ٱلقُرَءان ٱلكَرميِ  من ٱِهللا عز وجلَّ 
  .١وجمع ٱلكَلمة من املُمثَّلِ  ‘  ج ’وكَما بِفرعِ                                             

  

 لْمع قبا سا ممقَدٱم ةمةُ ، ٱلكَلَءانِيٱلقُرى ولَّذ  
بِه بِيلس  رِفَةعمّةُ ٱلقُلمى ٱلكَلنعذَمةُ ، وَءانِيرعبِم كل ىرِفَةنعم  فرأَح  

 ٱلكَلمة ٱلقُرَءانِية من مركَّبِ أَحرف ٱلكَلمةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ ، ٱملُكَونةً قَولًا 
عنٰى لك بِإِتباعِ مدةُ ، وذَلك لمعرِفَة معنى ٱَأليةُ ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحوكَذَقُرَءانِيا ، 

نِنيةُ ٱملُكَوَءانِيالُ ٱلقُرٱَألقْو نكُلٍّ مةُ لداحةُ ٱلوَءانِيةُ ٱلقُرمٱلكَل فركَّبِ أَحرم  
  من كَلمات ٱَألية ٱلقُرَءانِيةُ ٱلواحدةُ ، 

  

                :     مثَالْ     
           ...عراء٢٦سورة الش.  

  قَـ ، ا ، لَ: لكَلمةُ مفَصلَةً ٱ
 لْمبِيلُ عٱفَس ةمٱلكَل ةَءانِيٱلقُرهكْرذ ابِقى  و لسدإِح نبِيلًا ملِ ٱسبةُٱلسَءانِيلقُر  

  

٩٦  
  . من الكتاب  ٥،  ٤صفحة : مرجع * 



  
  :لقُرَءانِى ٱلقَولُ ٱلسابِق ، ٱرَءانِى لقُٱلقَولُ ٱلمعرِفَة معنى 

  

  
  .٢٦سورة الشعراء...   ... قَالَ  ...  

  .ومن أَين كُونَ 
 صأَخا ولُ ٱلذِّكْرِ بٱكَمَءانِٱلقَولقُر ى’      ‘  نٱمةةُٱ َأليَءانِيلقُر  

    :  لتالية ٱ  

  
            ...حٰى٩٣سورة الض.  

ا بِهمل هِمفرأَح نم فركُلُّ ح ةَءانِيقُر فرأَحل ةعامج ةَءانِيقُر ةياصخ نم 
بِٱملَعىن  لمتها ٱخلَمسةُبِذَاتها ، وتشابهةْ أَحرف كَ قَائمة  قُرَءانِية  ٱلقُرَءانِيةُ كَلمة

 يئأَلَا ٱجلُز فرٱَألح مهو ، ل ، س ،: و    ، ف ،* فرلَفَةْ أَحتوٱخ ،   
  معنى لّكُلٍّ مّنهم ، وبِٱملَعنى ٱلكُلِّى ٱلسالف ذكْره خلَمسٱكَلمتها 
 دتمذَو كاري ا ، إِن لَّملَه كلكُن وكَذَ ه ؛ كاردتم كل  

 

  يةُلقُرَءانِٱلكَلمة ٱفَينبثق من علْمِ 
  من َءايتينِ قُرَءانِيتينِ ، لواحدةُ مركَّبةٱلقُرَءانِيةُ ٱَأليةُ ٱبِأَنَّ 

  لكَرِميات ، ٱنِيةُ لقُرَءاٱَأليات ٱلك وسيلَةٌ أُخرىٰٰ لمعرِفَة معنى وذَ
  

٩٧  
  . من الكتاب  ٥سكون احلرف صفحة : مرجع *   



  
 صأَخةُ بِٱولذِّكْرِ َءاي:  

  
               ...٣سورة آل عمٰرن.  

 نكملُ أَنَّ ٱفَيةُ ٱلقَوَءانِٱَأليةُ لقُرلَى ٱيٱُألوى ملُرةُ فٱكَّب ةٱَألي ةَءانِيابِقَةُٱلقُرلس  
 ىه :        ؛  

 نكميلُ أَنَّ ٱوةُ ٱلقَوةُ ٱَأليَءانِيةُ ٱلقُرى ٱلثَّانِيةُ فكَّبٱملُر ةٱَألي ةَءانِيابِقَةُٱلقُرلس  
 ىه :       .  

  

» عد ةكَفَّار سِ ٱاءلملَج«  
 انَكحبإِلَّاۤ ٱس ٰلَاۤ إِلَه أَن دهكَ ، أَشدمحبو مللَّه كَأَنْترتَغْفأَس ،  

 كإِلي أَتُوبو.  
  

   » لنبِىٱلصلَاة علَى ٱ « 

  .ني َجمعأ  ءاله سيدنَا محمد و علَى  للَّهم صلِّى علَىٱ
.  
 

٩٨   



  
  فهرس الكتاب

  
  املوضوع                          رقم الصفحة             اجلـزء         

  

  ١اجلزء األولُ                      البسملة ىف القرءان الكرمي                           
   ٢٤رمي                    اجلزء الثَّانِى                    مهزة الوصل ىف القرءان الك    
  ٢٦الواو املُشددة ىف القرءان الكرمي                                      الثَّالثُاجلزء     
  ٢٧                  اِإلشارة القرءانية ىف القرءان الكرمي الرابِع                 اجلزء     
  ٤١قائق شواهد األجزاء واألحزاب                من ح              اخلامساجلزء     

        وأرباع األحزاب ىف القرءان الكرمي                                 
  ٥٢السادس           منظور الفواصل القرءانية ىف القرءان الكرمي              اجلزء     
  ٦٢جر وسورة األعلى              السابِع             من خصائص سورة احل اجلزء    

  وسورة يس ىف القرءان الكرمي                                                  
  ٦٩الثَّامن                فهرس شواهد أَوائلٌ وقاعدة الَم أَواخر                اجلزء     

  لقرءانية                           من السور ا                                          
  ٧٥التاسع                   الشواهد الثَّمانية واملتمم التاسع                     اجلزء    

  ىف القرءان الكرمي                                           
  ٨٥القرءان الكرمي             العاشر            شاهد اجلزء واحلزب رقما ىف اجلزء     
  ٨٩احلَادى عشر           من علم الكلمة ىف القرءان الكرمي                   اجلزء     

    
  

  وٱحلمد ِهللا
   
  )متّ(

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األردن   – ٢٠١٢/ ١٢/ ١٢
 ٠١: طبعة رقم 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 



  
 
  
  
 


