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االحرف املقطعة يف سور القرأن ودالالهتامالحظة على   
 سليماف دمحم سليماف

 القاىرة, مصر

wsoliman@gmail.com الربيد االلكرتكين:   

 

 ملخص البحث 

. يف بداايت سور القرأف  البحث يقدـ بعض االحصائيات ك ادلالحظات على احلركؼ ادلقطعة ك ايضا كركد بقية االحرؼ 
أكؿ كلمة من من أكؿ أية يف بعض  كانت من مكوانت  غري نوراين  حرفا 15من خالؿ احصاء بداايت السور لوحظ أف 

حظ أف األية التالية للحركؼ ادلنفصلة ككذلك الكلمات التالية سور القرأف عدا حريف خ كظ. أما يف األحرؼ ادلقطعة فلو 
للحركؼ ادلتصلة ابالية األكىل تدكر رتيعا حوؿ أتكيد أف ىذا ىو كالـ هللا كتلك أايتو ليؤمن هبا الناس أرتعوف كمل ختالف 

مها حدث بعد نزكؿ السورة أحديف مرمي كالرـك  الرـك ك حيث ذكرت امريني غيبينيمرمي كطو ك سور مهثالث ىذا السرد سول 
.كقاعدة اذلية يف طو كاألخر كاف قبل بعثة ادلسيح عليو السالـ  

 

 املقدمة 

 احلمد هلل رب العادلني كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلني سيدان دمحم الصادؽ الوعد األمني أما بعد 

 األساسية اليت تتكوف منها مفردات اللغة على كثرهتاتشكل احلركؼ اذلجائية يف اللغة العربية )ذتانية كعشركف حرفا( اللبنات 
كاحلركؼ يف اللغة ال تؤدم اىل معىن مبفردىا اال اذا كانت جزءان من كلمة أك احلقت هبا كلمة اتلية لكنها يف النص  .كتنوعها

بعدىا ابقي كلمات  القرأين استخدمث لوظيفة أخرل فقد كردف كأية مستقلة بذاهتا من أايت القرأف الكرمي أك بداية جاءت
دلفسركف كالشراح ابلتحليل كالرأم حوؿ داللة احلركؼ ادلقطعة يف النص القرأين. األمر الذم شجعىن األية األمر الذم تناكلو ا

 على ادلشاركة ابجلهد ادلتواضع لتوضيح ىذه الدالالت راجيا دتاـ التوفيق من هللا عز كجل.
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الحرف املقطعةا  

سورة على دربني: 59سور القرأف الكرمي يف كردت االحرؼ ادلقطعة يف   

سورة كتنطق حرفا حرفا ابمساء  19حركؼ تشكل أية مستقلة بذاهتا يف فواتح السور كقد كردت يف عدد  -1
خبالؼ أايت القراف األخرل.االحرؼ   

 الرتتيب االية السورة
لًٌٍلميتًَّقنيى  ىيدنل  ًفيوً   رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابي  ذىًَٰلكى امل *  البقرة  1 

 ميصىدًٌقنا اًبحلٍىقًٌ  اٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  نػىزَّؿى * اٍلقىي وـي  احلٍىي   ىيوى  ًإالَّ  ًإلىَٰوى  الى  اّللَّي  امل * أؿ عمراف
ا ٍيوً  بػىنٍيى  لًٌمى جًنيلى  التػٍَّورىاةى  كىأىنزىؿى  يىدى كىاٍْلً  

5 

يػيٍفتػىنيوفى  الى  كىىيمٍ  آمىنَّا يػىقيوليوا أىف يػيتػٍرىكيوا أىف النَّاسي  أىحىًسبى  امل * العنكبوت  3 
يػىٍغًلبيوفى  غىلىًبًهمٍ  بػىٍعدً  مًٌن كىىيم اأٍلىٍرضً  أىٍدنى  يف * الر كـي  غيًلبىتً   * امل الرـك سى  4 

تي  تًٍلكى *  امل لقماف احلٍىًكيمً  اٍلًكتىابً  آايى  5 
اٍلعىالىًمنيى  رَّبًٌ  ًمن ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابً  تىنزًيلي امل *  السجدة  6 
ٍنوي  حىرىجه  صىٍدرًؾى  يف  يىكين فىالى  ًإلىٍيكى  أينزًؿى  ًكتىابه  ادلص *  االعراؼ  ًبوً  لًتينًذرى  مًٌ

  لًٍلميٍؤًمًننيى  كىًذٍكرىلَٰ 
7 

تي  تًٍلكى كهيعص *  مرمي  8  احلٍىًكيمً  اٍلًكتىابً  آايى
لًتىٍشقىىَٰ  اٍلقيٍرآفى  عىلىٍيكى  أىنزىٍلنىا مىاطو *  طو  9 
احلٍىًكيمً  كىاٍلقيٍرآفً يس *  يس  11 

تي  تًٍلكى طسم *  الشعراء اٍلميًبنيً  اٍلًكتىابً  آايى  11 
تي  تًٍلكى طسم *  القصص  15  اٍلميًبنيً  اٍلًكتىابً  آايى

 13  اٍلعىًليمً  اٍلعىزًيزً  اّللًَّ  ًمنى  اٍلًكتىابً  تىنزًيلي حم *  غافر
الرًَّحيمً  الرَّزٍتىَٰنً  مًٌنى  تىنزًيله حم *  فصلت  14 
اٍلميًبنيً  كىاٍلًكتىابً حم *  الزخرؼ  15 
 16  اٍلميًبنيً  كىاٍلًكتىابً حم *  الدخاف
احلٍىًكيمً  اٍلعىزًيزً  اّللًَّ  ًمنى  اٍلًكتىابً  تىنزًيلي حم *  اجلاثية  17 

احلٍىًكيمً  اٍلعىزًيزً  اّللًَّ  ًمنى  اٍلًكتىابً  تىنزًيلي حم *  االحقاؼ  18 
ًلكى حم * عسق *   الشورل  اٍلعىزًيزي  اّللَّي  قػىٍبًلكى  ًمن الًَّذينى  كىًإىلى  ًإلىٍيكى  ييوًحي كىذىَٰ

 احلٍىًكيمي 
19 
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: االحرؼ ادلقطعة اليت تبدأ هبا السور كأية مستقلة1جدكؿ   
 

عشر سور ىاحركؼ تشكل فواتيح لألايت كتنطق أبمسائها حرفا حرفا كعدد -5  

 الرتتيب االية السورة
تي  تًٍلكى   ادلر الرعد  أىٍكثػىرى  كىلىًَٰكنَّ  احلٍىق   رَّبًٌكى  ًمن ًإلىٍيكى  أينزًؿى  كىالًَّذم  اٍلًكتىابً  آايى

يػيٍؤًمنيوفى  الى  النَّاسً   
1 

تي  تًٍلكى   الر يونس احلٍىًكيمً  اٍلًكتىابً  آايى  5 
تي  تًٍلكى   الر يوسف اٍلميًبنيً  اٍلًكتىابً  آايى  3 
تيوي  أيٍحًكمىتٍ  ًكتىابه   الر ىود لىتٍ  ثيَّ  آايى ًبريو  حىًكيمو  لَّديفٍ  ًمن فيصًٌ خى  4 

 رىهبًًٌمٍ  ِبًًٍذفً  الن ورً  ًإىلى  الظ ليمىاتً  ًمنى  النَّاسى  لًتيٍخرًجى  ًإلىٍيكى  أىنزىٍلنىاهي  ًكتىابه   الر ابراىيم
احلٍىًميدً  اٍلعىزًيزً  ًصرىاطً  ًإىلىَٰ   

5 

تي  تًٍلكى   الر احلجر م ًبنيو  كىقػيٍرآفو  اٍلًكتىابً  آايى  6 
تي  تًٍلكى   طس النمل م ًبنيو  كىًكتىابو  اٍلقيٍرآفً  آايى  7 
الذًٌٍكرً  ًذم كىاٍلقيٍرآفً   ص ص  8 
اٍلمىًجيدً  كىاٍلقيٍرآفً   ؽ ؽ  9 

يىٍسطيريكفى  كىمىا كىاٍلقىلىمً   ف القلم  11 
االحرؼ ادلقطعة اليت تشكل فواتيح لألايت كتنطق أبمسائها حرفا حرفا 5جدكؿ  

 

 االحرف املتبقية اليت وردت يف أول كلمة من أول أية يف سور القرأن
 من العرض السابق تربز لنا احلقائق التالية:

حرفا  14تناكلتها األايت السابقة سواء اليت تشكل أية بذائها أك جزأ من أية بلغت  يتعدد االحرؼ ال -1
 ىي:

ف-ؽ-ح-س-ط-ع-م-ق-ؾ-ر-ص-ح-ؿ-أ  
حرفا كىي: 14األخرم كعددىا  ابقي حركؼ اللغة العربية  

ك-ض-ؼ-ش-ظ-غ-ز-ذ-د-خ-ج-ث-ت-ب  
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كردت ضمن أحرؼ الكلمة األكىل من األية األكىل ابلسور األخرل عدا حريف  ظ ك خ جاء ذكرمها داخل 
 األايت. لنوضح ذلك نذكر بعض األمثلة

 

 احلرف االية السورة
 األحرف اليت بدأت هبا األية 

نى  بػىرىاءىةه  التوبة اٍلميٍشرًًكنيى  مًٌنى  عىاىىدّت   الًَّذينى  ًإىلى  كىرىسيولًوً  اّللًَّ  مًٌ  ب 
قىًديره  شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىىَٰ  كىىيوى  اٍلميٍلكي  بًيىًدهً  الًَّذم تػىبىارىؾى  ادللك  ت 

صىفًّا كىالصَّافَّاتً  الصافات  ك 
 األحرف اليت يف أول كلمة يف أول أية 

ىىوىلَٰ  ًإذىا كىالنٍَّجمً  النجم  ج 
اٍلميٍؤًمنيوفى  أىفػٍلىحى  قىدٍ  ادلؤمنوف  د 
اٍلوىاًقعىةي  كىقػىعىتً  ًإذىا الواقعة  ذ 
احلٍىًكيمً  اٍلعىزًيزً  اّللًَّ  ًمنى  اٍلًكتىابً  تىنزًيلي  الزمر  ز 
 ؼ كىاٍلفىٍجرً  الفجر

ا كىالشٍَّمسً  الشمس كىضيحىاىى  ش 
سىجىىَٰ  ًإذىا كىاللٍَّيلً *  كىالض حىىَٰ  الضحي   ض 

 األحرف اليت يف أول أية وليست يف أول كلمة  
غىٍرقنا كىالنَّازًعىاتً  النازعات   غ 

ا ايى  ادلدثر ثًٌري  أىيػ هى اٍلميدَّ  ث 
االحرؼ غري النورانية اليت كجدت يف أكؿ أية يف بعض سور القرأف الكرمي 3جدكؿ  

 

األية التالية للحركؼ ادلنفصلة ككذلك الكلمات التالية للحركؼ ادلتصلة ابالية األكىل تدكر رتيعا حوؿ أتكيد أف ىذا ىو   -5
جيد أهنما كالـ هللا كتلك أايتو ليؤمن هبا الناس أرتعوف كمل ختالف ىذا السرد سول سورتني مها الرـك كمرمي كادلتأمل فيهما 

داثف عن معجزتني:تتح  

ما حدثتدىل يف سورة الرـك عاصرىا ادلسلموف قبل أف حتدث ككانوا شهودان عليها عناألك -  
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يػىٍغًلبيوفى  غىلىًبًهمٍ  بػىٍعدً  مًٌن كىىيم اأٍلىٍرضً  أىٍدنى  يف *  الر كـي  غيًلبىتً امل *     قػىٍبلي  ًمن اأٍلىٍمري  ّللًَّ ۗ   ًسًننيى  ًبٍضعً  يف *  سى
اٍلميٍؤًمنيوفى  يػىٍفرىحي  كىيػىٍومىًئذو ۗ   بػىٍعدي  كىًمن  

الثانية كىي سورة مرمي ختربان عن معجزة كقعت قبل نزكؿ القرأف الكرمي كقبل ميالد عيسى عليو السالـ عندما استجاب هللا -
 عز كجل لنداء سيدان زكراي عليو السالـ كىو شيخ كبري كامرأتو العاقر فأصلح هللا زكجتو كرزقو حيىي عليو السالـ.

هي  رىبًٌكى  رىزٍتىتً  ذًٍكري *  كهيعص زىكىرايَّ  عىٍبدى  

حرفا نسج منها أىلها اشعارىم فأجادكا كعلقوا األجود على أستار  58نعلم أف عدد أحرؼ اذلجاء يف اللغة العربية  -3
منها عناقيد من اليامسني يف تثرىم. فتكوان من ىذه األحرؼ أكثر من عشرة ماليني   الكعبة ادلشرفة يف جاىليتهم, كصنعوا

هنم يف حتد كاضح دللكاهتم امن هللا تعاىل على أىل اللغة كالبياف يقرع أذ كلمة. كمن ىذه األحرؼ أيضا نزؿ النص القرأين
ا عدـ ادياف بعضهم فكاف ألمر أخر بعيد عن النص اللغوية. لكنهم مل يشككوا يف نظمو أك يتأكلوا عليو ابلنقد كالتجريح. أم

 القرأين.

تعلمنا أف األحرؼ تنطق على كجهني: -4  

ا كذلك يف اطار نطقنا للكلمة اليت تتكوف من عدد من األحرؼ كيف ىذه احلالة ال األكىل مبسمياهت -أ  
ادلتعلم.حنتاج يف معرفتها اىل معلم يدربنا على كيفية النطق حيث يتساكل األمي مع   

الثانية تنطق أبمساء األحرؼ حرفا حرفا .. كيف ىذه احلالة البد من معلم كي يدربنا على نطقها.  -ب 
 كىنا خيتلف ادلتعلم مع األمي.

عليو السالـ  كألنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف جيهل القراءة ك الكتابة كعليو نزؿ القرأف الكرمي كحيا من السماء على يد جربيل
ن هللا عز كجل . فكاف ىو معلمو األكحد حني ضمو اىل صدره كمل يشك احد ممن عاصر كبتكليف م

.استطاعتو القراءةرسوؿ هللا يف   

 سبق خنلص اىل ما يلى: امم

سواءن يف تلقي النص القرأين من هللا أك  ما تضمنتو أف لغة القرأف الكرمي ىي عني معجزتو الدائمة اىل قياـ الساعة  -
سور على خالؼ قاعدة الوصل يف سور القرأف الكرمي كذكر أحرؼ اللغة اذلجائية األخرل يف أحرفو يف فواتح ال
من األية األكىل ابلسور ادلختلفة )عدا حرفني( كىي التحدم الصارخ ألىل اللغة كالفصاحة . ىذه ىي الكلمة األكىل 
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اللغة كلكن يف سبك أخر ال ىو ابلشعر ادلنطـو ادلقفى كلكن منو من موسيقى الشعر أعذهبا . كال ىو مفردات 
فيو من النثر ابلغو. انو القراف الكرمي . حركفو ىي اللبنات األساسية ألم بناء لغوم شأهنا يف ابلسرد االنشائي كلكن 

ىل االختصاص عناصر الطني كعناصر ادلاء فهل ذلك شأف الطني كادلاء منهما خلق هللا كل الكائنات كيعلم أ
 استطاعوا خلق ذاببة.. دلاذا؟ ألف الصانع ىو هللا  كتلك دالئل قدرتو كطالقتها.

 أىٍقطىارً  ًمنٍ  تىنفيذيكا أىف اٍستىطىٍعتيمٍ  ًإفً  كىاٍْلًنسً  اجلًٍنًٌ  مىٍعشىرى  "ايى  كحتد أخر للبشرية يؤكده القرأف الكرمي يف سورة الرزتن -
ءً  فىًبأىمًٌ  (33ًبسيٍلطىافو ) ًإالَّ  تىنفيذيكفى  الى  فىانفيذيكا كىاأٍلىٍرضً  اكىاتً السَّمى  ًف ) رىبًٌكيمىا آالى  مًٌن شيوىاظه  عىلىٍيكيمىا يػيٍرسىلي ( 34تيكىذًٌابى
رو  كما نشهده األف من سباؽ زلمـو للحركج للفضاء اخلارجي زلكـو عليو ابلفشل  " (35تىنتىًصرىاًف ) فىالى  كىحنيىاسه  انَّ

فهو منزؿ  )ادلقصد ىنا اقطاب السماكات( لتعلم االجياؿ القادمة أـ الفراف الكرمي ىو كالـ هللا ال أيتيو الباطل ابدان.
ة قدرتو سبحانو كتعاىل اليت ال من السماء ابعجازه اللغوم حركفا ككلمات احدااثن كأخباران. ىي الدليل على طالق

 توصف كال حتد.

 "ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رزتة انك اان الوىاب"

 على هللا توكلنا فنعم ادلوىل كنعم النصري.
 

 املراجع

القرأف الكرمي -1  


