
  

 (73)من نكت القرآن 

 الفاصمة القرآنية

 

 :تعريف

 ربّ  للِ  الحمدُ : )ر، كقولو تعالىكممة آخر اآلية كقافية الشعر وسجعة النث: الفاصمة
يّ  نعبدُ  اكَ إيّ . يوم الدين مالكِ . الرحيم الرحمنِ . مينالعالَ    .(نستعين اكَ وا 

 

يكفي الجزء األخير  قد يكون فيو تسامح، إذ( كممة)التعبير عن الفاصمة بأنيا : أقول
وقد يكفي حرف  .من الكممة في آخر اآلية، الجزء األخير المؤلف من حرفين فأكثر

 (. والشفِع والَوْتر. ولياٍل َعشر. والفْجر: )واحد إذا اتحد الوزن

 

أوائل سورة ) ، أو متقاربة(، والقارعةأوائل سورة الحاقة) والفواصل قد تكون متماثمة
فصّب عمييم ربَك سوَط . الفساد فأكثروا فييا: )الوزن فقطوقد تتفق في  .(القمر
 .الوزن واحد(: فساد( )عذاب. )13-12الفجر ( عذاب

 

 .القدامى وىي من مصطمحات العمماء .سميت كذلك ألنيا تفصل بين آية وأخرى



  

 

 :من أحوال الفاصمة

كالم ، ألن القرآن القرآن ال تخضع لمضرورات كالقافية في الشعرفي الفاصمة  -
 .الل، والشعر كالم بشر

 .أو يكون بيا األمر أفضل ،يستوي فييا األمرانفي القرآن مراعاة الفاصمة  -
 .مشي السورة كميا عمى فاصمة واحدةال تقد  -
 .تتغير في السورة الواحدة عدة مرات فقد -
وسورة ، (آية 55)سورة القمر : الفاصمة قد تبقى واحدة طيمة السورة، مثل -

سورة و ، (آية 21)وسورة الميل ، (آية 15)وسورة الشمس ، (آية 19)األعمى 
، وسورة (آيات 5) ، وسورة الفيل(آيات 3)سورة العصر ، و (آيات 5)ْدرالقَ 
  .(آيات 6) ، وسورة الناس(آيات 4) ، وسورة اإلخالص(آيات 3) ثروْ الكَ 
، (آية 62)وسورة النجم ، (آية 38)سورة محمد  :وقد تبقى معظم السورة، مثل -

 .(آية 12) ، وسورة الطالق(آية 78) وسورة الرحمن
 .، أي عمى تسكين الحرف األخيرالفاصمة مبنية عمى الوقف عمى رأس اآلية -
ىم  الذينَ . لممصمين ويلٌ ف) :كما في سورة الماعونأحياًنا  لكن قد يمتنع الوقف -

 (.يم ساىونصالتِ  عن
بغض النظر عن تجانسيا مع  ،موسيقية موزونةكل آية في ذاتيا ليا فاصمة  -

 .اآليات األخرى



  

 يا أّييا الذيَن آمُنوا ِلَم تقولوَن ما: )الفاصمة قد تتكرر نفسيا في آيتين متواليتين -
 .3-2الصف ( َكُبَر َمقتًا عنَد الِل أن تقولوا ما ال َتفعمون. ال َتفعمون

 :اختالف الكممة التي قبمياالفاصمة قد تتكرر نفسيا في آيتين متواليتين، مع  -
 .نةفي سورة البيّ ( خير البرّية( )البرّية شرّ )
أول سورة  اآليات الثالثة من الفاصمة قد تتكرر نفسيا ثالث مرات، كما في -

 .القارعة
شَف الضّر كَ  فال َيممكونَ : )الفتحة ألًفا طمقحذف الياء وتُ تُ قد في الفاصمة،  -

  .وال تحويَمو: أصميا، 56اإلسراء ( عنكم وال َتحويال
األحزاب ( فأضّمونا السبيال: )لفاصمة بإضافة ألف اإلطالق آخرىاقد تراعى ا -

67. 
 القيامة( ن راقوقيل مَ . التراقي كال إذا بمغتِ ) :حذف من الفاصمة حرفوقد يُ  -

 .45يوسف ( فأرسمونِ )، 26-27
 

 .(قرآنو)ن وقد تعّد قريبة مِ  ،16القيامة ( بو لتعجلَ ) :قد تنتيي اآلية بال فاصمة -
 يومئذٍ  واألمرُ ) :ة، مثل آخر آية من سورة االنفطارقد يتم الخروج عن الفاصم -

، (محفوظ في لوحٍ : )روجومثل آخر سورة البُ  .لل رب العالمين: لم يقل( لل
( ثفحدّ  ربكَ  وأما بنعمةِ : )ومثل آخر سورة الضحى .(جيدمَ ) :الفاصمة قبميا

 (.الزبانية) :قبميا( فاسُجْد واقتربْ : )قمَ ومثل آخر سورة العَ  (.تنَيْر فال : )قبميا



  

في سورة  ، مثل الياء في قولوعمى حروف المدّ في الغالب الفاصمة تعتمد  -
 (.نستعين( )الدين) (الرحيم( )العالمين) :الفاتحة

األلف الساكنة المفتوح )األلف، والواو، والياء : ىي حروف العّمة روف المدّ ح -
 (.قبميا، الواو الساكنة المضموم ما قبميا، والياء الساكنة المكسور ما قبميا ما
( فواصل القرآن) :تحت عنوانأدناه انظر : فواصل ليس فييا حروف مدّ  -

، 6ة الحاقّ  ،33و 8و 1، الواقعة1، القمر7، الطور1دمحم: المواضع التالية
، 30و 8الت رسَ ، المُ 22و 14و 1، القيامة 50و 1ثردّ ، المُ 8المعارج 
، الطارق 16، االنشقاق 1نفطار، اال15، التكوير 15و 3 َس بَ ، عَ 6النازعات 

، 11و 8و 1بمد، ال15و 1، الفجر25و  21و 13، الغاشية 13و 11و 6
، 2د سَ ، المَ 8زة مَ ، اليُ 7، الزلزلة 1ردْ ، القَ 3و 1قمَ ، العَ 7و 1الشرح

 .3ق مَ ، الفَ 1اإلخالص

 

 :فاصمة مزدوجة

( رحيمٌ  غفورٌ  واللُ  قديرٌ  واللُ  ةً م منيم مودّ عاديتُ  الذينَ  بينكم وبينَ  جعلَ أن يَ  عسى اللُ )
  .7نة حَ الممتَ 

 (.والل غفور رحيم( )والل قدير)

 



  

جاءت بصفة واحدة منفردة، واحدة، إال أن األولى  فاصمتان في فاصمةكأنيما 
 : عادة ما تأتي بالصور التاليةف. غير معتادة وبطريقة فذة

  .284البقرة ( قدير شيءٍ  والل عمى كلّ )

 .50، والشورى 70النحل ( قدير عميمٌ )

 .42الشورى ( قدير يم إذا يشاءُ وىو عمى جمعِ )

 .149النساء ( اعفًوا قديرً  كانَ  اللَ  فإنّ )

 .133النساء ( قديًرا عمى ذلكَ  اللُ  وكانَ )

 .54رقان الفُ ( قديًرا كَ ربّ  وكانَ )

 .27زاب األح( قديًرا شيءٍ  عمى كلّ  اللُ  وكانَ )

 

 : من الفاصمتين في آية واحدةو 

 .98المائدة ( غفوٌر رحيمٌ اعمموا أّن الَل شديُد العقاِب وأّن الَل )

ّنو َلغفوٌر رحيمٌ )  .167األعراف ( إّن ربَك َلسريُع العقاِب وا 

 .12الطالق ( لتعمموا أّن الَل عمى كّل شيٍء قديٌر وأّن الَل قد أحاَط بكّل شيٍء ِعْمًما)

 



  

 :القرآن فواصل

 :من اآليات التالية( الفاصمة)  انظر الكممة األخيرة

 .1الفاتحة ( العالمين لل ربّ  الحمدُ ) -
 .3البقرة ( نفقوناىم يُ نقومما رز ) -
 .32البقرة ( الحكيم العميمُ إنك أنَت ) -
 .106البقرة ( قدير شيءٍ  عمى كلّ ألْم تعمْم أّن الَل ) -
 .165البقرة  (العذاب شديدُ وأّن الَل ) -
 .205البقرة ( الفساد ال يحبّ والُل ) -
 .185مران آل عِ ( رورالغُ  متاعُ وما الحياُة الدنيا إال ) -
 .191مران آل عِ ( النار نا عذابَ قِ فَ ) -
 .31النساء ( وُندخْمكم ُمدخاًل كريًما) -
 .52النساء ( لو نصيًرا فمن تجدَ ) -
 .81النساء( وكيالً  وكفى باللِ ) -
 .116النساء ( ضالاًل بعيًدا ضلّ ) -
 .78ود ىُ ( رشيد رجلٌ أليَس منكم ) -
 .95ود ىُ  (َبِعدْت ثمودأال ُبعًدا ِلَمْديَن كما ) -
 .9الرعد ( الكبيُر المتعالِ عالُم الغيِب والشيادِة ) -
 .38إبراىيم ( وال في السماء في األرضِ ) -



  

 .11الكيف ( عدًدا سنينَ فضربنا عمى آذاِنيم في الكيِف ) -
 .33الكيف ( يما نَيًرارنا خاللَ وفجّ ) -
 .54الكيف ( دالً جَ  أكثَر شيءٍ وكاَن اإلنساُن ) -
 .62الكيف ( َرًباسَ  البحرِ و في سبيمَ  فاتخذَ ) -
 .3مريم ( نداًء خفًياإْذ نادى رّبو ) -
 .2طو ( تشقىلِ ما أنزلنا عميَك القرآَن ) -
 .25طو ( صدريقاَل رّب اشرْح لي ) -
ذا خاطبيُم الجاىموَن ) -  .63رقان الفُ ( قالوا سالًماوا 
 .13الشورى ( نيبيُ وَييدي إليو َمن ) -
 .1محمد ( يمأعمالَ الذيَن كفروا وَصّدوا عن سبيِل الِل أضّل ) -
 .5ق ( ريجمَ فيم في أمٍر ) -
 .38ق ( غوبلُ وما مّسنا ِمن ) -
 .7الطور ( واقعلَ إّن عذاَب رّبَك ) -
 .48الطور ( تقوم حينَ وَسّبْح بحمِد رّبَك ) -
  .1 النجم( ىوالنجم إذا ىوَ ) -
 .1القمر ( رالقمَ  وانشقّ ) -
 .2-1الرحمن ( القرآنَعّمم . الرحمن) -
 .1الواقعة ( الواقعةإذا وقعِت ) -
 .8الواقعة ( نةمَ يْ المَ ما أصحاُب ) -



  

 .28الواقعة ( ضودخْ مَ في ِسدٍر ) -
 .33الواقعة ( وال ممنوعة ال مقطوعةٍ ) -
 .1الطالق ( أمًراال تدري لعّل الَل ُيحِدُث بعَد ذلَك ) -
 .6الحاقة ( عاتيةوأما عاٌد فأىمكوا بريٍح َصْرَصٍر ) -
 .30الحاقة ( فغّموه ذوهُ خُ ) -
 .9-8عارج المَ ( كالِعْين الجبالُ  وتكونُ . كالُمْيل السماءُ  تكونُ  يومَ ) -
 .11عارج المَ ( نيوبَ بِ يوّد المجرُم لو يفتدي ِمن عذاِب يومئٍذ ) -
 .19عارج المَ ( موًعاىَ إّن اإلنساَن ُخمَق ) -
 .5وح نُ ( لياًل ونياًراإّني َدَعْوُت قومي  قاَل ربّ ) -
 .1ثر دّ المُ ( ّدّثريا المُ يا أيّ ) -
 .50ثر دّ المُ ( رةستنفِ ُحُمٌر مُ كأّنيم ) -
 .1القيامة ( بيوم القيامة ال أقسمُ ) -
 .14القيامة ( و بصيرةعمى نفسِ  اإلنسانُ  بلِ ) -
 .17القيامة ( وو وقرآنَ عمينا جمعَ  إنّ ) -
 .22القيامة ( ناضرة يومئذٍ  وجوهٌ ) -
 .27القيامة ( وقيَل َمن راقٍ ) -
 .1اإلنسان ( شيًئا مذكوًرا نْ لم يكُ ) -
 .8الت رسَ المُ ( فإذا النجوُم ُطِمستْ ) -
 .25الت رسَ المُ ( ألْم َنجعِل األرَض ِكفاتًا) -



  

 .30الت رسَ المُ ( انطمقوا إلى ظّل ذي ثالِث ُشَعب) -
 .6النبأ ( ألْم نجعِل األرَض ِمياًدا) -
 .13النبأ ( وجعمنا سراًجا وّىاًجا) -
  .19النبأ ( وُفتحِت السماُء فكانْت أبواًبا) -
 .25النبأ ( إال حميًما وَغّساًقا) -
 .6النازعات ( الراجفة فُ رجُ تَ  يومَ ) -
 .27النازعات ( أم السماُء بناىا) -
 .13 َس بَ عَ ( كّرمةفي صحٍف مُ ) -
 .27 َس بَ عَ ( فأنبتنا فييا حًبا) -
 .15التكوير ( ّنسبالخُ  فال أقسمُ ) -
 .7االنفطار ( فعدلك فسواكَ  الذي خمقكَ ) -
 .16 االنشقاق( فال أقسُم بالشَفق) -
 .8الطارق ( رٌ قادِ و لَ عِ جْ عمى رَ و إنّ ) -
 .11الطارق ( والسماِء ذاِت الرْجع) -
 .13الطارق ( لٌ صْ و لقوٌل فَ إنّ ) -
 .15الطارق ( يكيدون كيًدا) -
 .2-1الفجر( ولياٍل َعْشر. والفجر) -
 .15الفجر ( نِ مَ رَ ربي أكْ ) -
 .19الفجر ( أكاًل لًماوتأكموَن التراَث ) -



  

 .1البمد ( بيذا البمد ال أقسمُ ) -
 .9 -8 البمد( فتينلساًنا وشو . ينينألْم َنجعْل لو عَ ) -
 .11البمد ( العقبة فال اقتحمَ ) -
 .3ق مَ العَ ( ك األكرمُ اقرأ وربّ ) -
 .7الزلزلة ( رهخيًرا يَ  ذرةٍ  ثقالَ مِ  ن يعملْ فمَ ) -
  .1العاديات ( ًحابْ ضَ  والعادياتِ ) -
 .2زة مَ اليُ ( دهدّ مااًل وعَ  معَ جَ ) -
 .1الفيل( الفيل بأصحابِ ألْم َتَر كيَف فعَل ربَك ) -
 .1الناس ( اسالنّ  بربّ  أعوذُ  قلْ ) -

 

 :أكثر الفواصل

 .انتيت بواو ونون، وياء ونونما 

  .(ينمؤمن)، (مؤمنون)، (عممونتَ ): مثل

 

 

 



  

 :الفاصمة وعمم التجويد

منو  والمدّ  .تعمق منو بالمدّ ي افاصمة بأحكام التجويد، ال سيما ميحسن ربط موضوع ال
رنا بأحكام المد في عمم وحروف المد في الفاصمة تذكّ  .حركتان ومنو أربع ومنو ست

 .التجويد

 

 :الفاصمة المناسبة

 . كل معنى لو فاصمة تناسبو

 :من سورة نوح 13-5ففي اآليات 

 .قومي لياًل ونياًرا وتُ ي دعَ إنّ  ربّ  قالَ  -
 .راًراعائي إال فِ دُ  مْ ىُ دْ زِ يَ  فممْ  -
نّ  - يم وا ثيابَ يم واستغشَ يم في آذانِ وا أصابعَ ليم جعمُ  يم لتغفرَ ما دعوتُ ي كمّ وا 

 .روا استكباًراوا واستكبَ وأصرّ 
 .ياًرايم جِ ي دعوتُ إنّ  ثمّ  -
 .ليم إسراًرا ليم وأسررتُ  ي أعمنتُ إنّ  ثمّ  -
 .اًراغفّ  و كانَ كم إنّ وا  ربّ استغفرُ  فقمتُ  -
 .راًرادْ عميكم مِ  رسِل السماءَ يُ  -
 .جعْل لكم أنياًراجعْل لكم جّناٍت ويَ مدْدكم بأمواٍل وبنيَن ويَ ويُ  -



  

 .ما َلُكْم ال َترجوَن لِل َوقاًرا -

ىي ذات  ،ومن حيث ىي فاصمة ،من حيث ىي كممة( راًرادْ مِ : )فعمى سبيل المثال
من المطر ه المطر من خيرات، ومن حيث ما نسمعو اختيار رائع، من حيث ما تدرّ 

يا عمى فيي كممة يدل جرسُ . في وقعو وفي استمراره  الفاصمة يشبو جرَس  من صوتٍ 
 .Onomatopéeمعناىا 

 

 ىل ىذا خاص بالقرآن؟

 .129طو ( ىمّ سَ مُ  زاًما وأجلٌ لِ  لكانَ  كَ ن ربّ مِ  بقتْ سَ  ولوال كممةٌ )

 (.كممة)معطوف عمى : أجل مسمى

 .قبل من البشر النسج عمى ىذا المنوالال يُ قد 

 

 :تأثير الفاصمة

 :مراعاة الفاصمةمثال عمى : أوالً 

 :انظر ىذه اآليات

 .30النجم ( ِن اىتَدىمَ و وىو أعمُم بِ ن َضّل عن سبيمِ مَ إّن ربَك ىو أعمُم بِ ) -1



  

 .117األنعام ( و وىو أعمُم بالميتدينن َيضّل عن سبيمِ إّن ربَك ىو أعمُم مَ ) -2
 .125النحل ( و وىو أعمُم بالميتدينن َضّل عن سبيمِ إّن ربَك ىو أعمُم بمَ ) -3
 .7القمم ( و وىو أعمُم بالميتدينن َضّل عن سبيمِ مَ إّن ربَك ىو أعمُم بِ ) -4

 

راجع )وىي مالئمة لفواصل السورة . اىتدى نِ مَ ىو أعمم بِ (: 1)الفاصمة في  -
 (.السورة وفواصميا

وىي مالئمة لفواصل السور . أعمم بالميتدينىو : الفاصمة في سائر اآليات -
  (.راجع ىذه السور وفواصميا)

 

 :عمى موسى ىارونتقديم : ثانًيا

م ىاورن عمى موسى في الفاصمة، دّ قُ ( سورة طو)القرآن  في موضع واحد من -
ىل يصح ذلك لمجرد مراعاة الفاصمة فقط؟ ال ! ألجل الفاصمة: وقال بعضيم

 .كالم البشر، في الشعر والسجع يصح في كالم الل، ويصح في
، وكان فيو م موسى عمى ىارون في جميع المواضعفي غير الفاصمة تقدّ  -

أو ألحد أنبياء بني ، (48، واألنبياء 75، ويونس 84األنعام )الكالم لل 
 (: 248 البقرة) إسرائيل

 :مرات، وتأخر مرة واحدة في سورة طو 4م موسى وفي الفاصمة تقدّ  -



  

 48، والشعراء 122األعراف ( وىارونَ وسى رّب مُ )

 70طو ( وسىقالوا آمنا برّب ىاروَن ومُ )

  114الصافات ( وسى وىارونَ ولقد منّنا عمى مُ )

 120الصافات ( وسى وىارونَ سالٌم عمى مُ )

 .وسى مرة واحدة في طوم ىارون عمى مُ قدّ 

ومنو كالم لعل السبب أن الكالم في الفاصمة منو كالم الل، وفيو ُقّدم موسى، 
، وربما قّدم (في طو)، وتارة أّخروا (في األعراف والشعراء)لمسحرة، تارة قّدموا موسى 

 .يم اآلخريم وأّخر بعضُ بعضُ 

 

 :في النفوس تأثير الفاصمة: ثالثًا

 (:33-16) نموذج من سورة مريم

 :اقرأه وال تترْكو

 .شرقًياْت ِمن أىِميا مكاًنا يَم إِذ انتبذَ رْ واذُكْر في الكتاِب مَ  -
 .نا إلييا ُروَحنا فتمثَل ليا َبشًرا َسوًيافاتخذْت ِمن دوِنيم ِحجاًبا فأرسمْ  -
 .قالْت إّني أعوُذ بالرحمِن منَك إْن كنَت تقًيا -
 .ِك ألىَب لِك ُغالًما زكًياقاَل إّنما أنا رسوُل ربّ  -



  

 .غًياقالْت أّنى يكوُن لي غالٌم ولْم َيمسْسني بشٌر ولْم أُك بَ  -
قاَل ربِك ىو عمّي ىّيٌن وِلنجعَمو آيًة لمّناِس ورحمًة مّنا وكاَن أمًرا قاَل كذلِك  -

 .َمقضًيا
 .فحممْتو فانتبذْت بو مكاًنا َقِصًيا -
فأجاءىا الَمخاُض إلى ِجْذِع النخمِة قالْت يا ليتني ِمّت قبَل ىذا وكنُت َنْسًيا  -

 .َمْنِسًيا
 .َسِرًياِك تحتِك فناداىا ِمن تحِتيا أال تحزني قد جعَل ربّ  -
 .وُىّزي إليِك ِبِجْذِع النخمِة ُتساِقْط عميِك ُرطًبا َجِنًيا -
َفُكمي واْشربي وَقّري َعْيًنا فإّما َتَرِيّن ِمَن البشِر أحًدا َفُقولي إّني َنَذْرُت لمرحمِن  -

 .َصوًما فمن أكّمَم اليوَم إْنِسًيا
 .َفِرًيافأتْت بو قوَميا َتحمُمو قاُلوا يا مريُم لقد جئِت شيًئا  -
 .يا أخَت ىاروَن ما كاَن أبوِك اْمرأ َسْوٍء وما كانْت أّمِك َبِغًيا -
 .ِد َصبًيايْ فأشارْت إليو قاُلوا كيَف ُنكّمُم َمن كاَن في المَ  -
 .قاَل إّني عبُد الِل آتانَي الكتاَب وَجعمني نبًيا -
 .وجعمني ُمبارًكا أينما كنُت وأوصاني بالصالِة والزكاِة ما دمُت حًيا -
 .ّباًرا شقًياوَبًرا بوالدتي ولم َيجعمني جَ  -
 .دُت ويوَم أموُت ويوَم أبعُث حًياوالسالُم عمّي يوَم ُولِ  -
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