
 (74)من نكت القرآن 

 تقسيم اآليات

 

 .اآليات توقيفية -
 م أمواتًا فأحياكم ثمّ وكنتُ  باللِ  تكفرونَ  كيفَ : )ة بنفسياماآلية قد يتم معناىا مستق -
 .28البقرة ( رجعونتُ  حييكم ثم إليوِ يُ  ميتكم ثمّ يُ 
البقرة ( في الدنيا واآلخرة. رونكم تتفكّ لعمّ : )اآلية قد ال يتم معناىا إال بغيرىا -

 كَ فوربّ ) .4-3آل عمران ( ن قبلُ مِ . واإلنجيلَ  التوراةَ  وأنزلَ ) .219-220
 عمى أن. إّنا َلقادرون. )93-92ر جْ الحِ ( عممونكانوا يَ ا عمّ . يم أجمعينَ نسألنّ لَ 
ق العمَ ( ىعبًدا إذا صمّ . نيىالذي يَ  أرأيتَ ) .41-40المعارج ( بّدَل خيًرا منيمنُ 
 .5-4الماعون ( ونيم ساىُ الذيَن ُىم عن َصالتِ . فويٌل لممصّمين) .9-10
 .2-1قريش ( إيالِفيم رحمَة الشتاِء والصيفِ . إليالِف قريشٍ )
 .في ىذه اآليات المترابطة ال يجوز الوقف -
 الروحُ  بوِ  نزلَ : )جاء ذكره في آية سابقة أو فعلٍ  رمقدّ  قد تحتاج اآلية إلى فعلٍ  -

-193الشعراء ( بينعربي مُ  بمسانٍ . ريننذِ المُ  نَ مِ  لتكونَ  عمى قمبكَ . األمين
195. 

إال . صيًراولًيا وال نَ خذوا منيم وال تتّ (: )إال) يمكن أن تبدأ اآلية بأداة االستثناء -
 (إذ)وقد تبدأ بـ  .90-89النساء ( يم ميثاقٌ إلى قوم بينكم وبينَ  َيِصُمون الذينَ 

التوبة )، وكاف التشبيو 26التوبة ( ثمّ )، و41األنعام  (بل)و ،112المائدة 



اإلسراء ( إًذا)، و46النحل ( أو)، و(39النحل )، والالم 35ىود ( أمْ )، و(69
  .7السجدة ( الذي)، و75

وىي أطول  .282اآلية  في آخر البقرة اآلية قد تكون طويمة جًدا كآية المداينة -
 .آية في القرآن

( ُمْدىاّمتانِ )، 1اآلية (الرحمن): ، كما في سورة الرحمنقد تكون كممة واحدةو  -
 . 64 اآلية

 .(حم)، (يس) ،(ألم: )بل قد تكون مجموعة حروف -
 .حرًفا واحًدا لم تأتِ  -
 (.ألر) :مثل وتارة ال تكون ،(ألم) :مثل عة تارة تكون آيةالحروف المقطّ  -
، ثم تطول (ثرسورة المدّ ) كممتين أو أكثر قميالً  :آيات السورة قد تكون قصيرة -

 .كما كانت ثم تعود قصيرة ،(من السورة 31اآلية )أسطر  6إلى أكثر من 
  :اآلية قد تضم ما ظاىره آيتان -

( رحيمٌ  غفورٌ  واللُ  قديرٌ  واللُ  ةً مودّ  م منيمعاديتُ  الذينَ  بينكم وبينَ  جعلَ أن يَ  عسى اللُ )
  .7الممَتَحنة 

 (.والل غفور رحيم( )والل قدير)

 

واحدة، إال أن األولى جاءت بصفة واحدة منفردة، وبطريقة فذة  ةآيتان في آيكأنيما 
 : فعادة ما تأتي بالصور التالية. غير معتادة



 . 284البقرة ( قديرٌ  شيءٍ  عمى كلّ  واللُ )

 .50، والشورى 70النحل ( قديرٌ  عميمٌ )

 .42الشورى ( يم إذا يشاُء قديرٌ وىو عمى جمعِ )

 .149النساء ( فًوا قديًراعَ  فإّن الَل كانَ )

 .133النساء ( وكاَن الُل عمى ذلَك قديًرا)

 .54رقان الفُ ( َك قديًراوكاَن ربّ )

 .27األحزاب ( وكاَن الُل عمى كّل شيٍء قديًرا)

 

 : تين في آية واحدةاآليمن قد يكون و 

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

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

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

 

 :غريبة المطمع آية

( فاصفْح عنيم وُقْل سالٌم فسوَف َيعممون. وقيِمو يا رّب إّن ىؤالء قوٌم ال ُيؤمنون)
 .89-88الزخرف 



 

 .ىو قول ال يكاد ُيعقل: أبو حيانقال 

 

 :قيمو

 .تقرأ بالجّر والنصب والرفع

 .وعنده عمُم الساعِة وعمُم قيِمو: بتقدير: بالجرّ  -
 .بمى وَنسمع قيمو: أو. الساعِة وَيعمُم قيَمووعنده عمُم : بتقدير: بالنصب -
 .وعنده قيُمو: بتقدير: بالرفع -
 

شكا إلى ربو قوَمو الذين : ، أي(مفعول مطمق)وقال محمد قيَمو : التقديروقد يكون 
  .كّذبوه

  .واو القَسم: الواو. القَسم: وقد تعني

 

 :وقيمِ و 

 .الياء تعود عمى محمد صمى الل عميو وسمم

 



 :يلالقِ 

 .كالقول مصدر

 .122النساء ( وَمن أصدُق ِمَن الِل ِقْيالً )

 .26الواقعة ( إال ِقْياًل َسالًما َسالًما. ال َيسمعوَن  فييا لغًوا وال تأثيًما)

 .6المزمل ( إّن ناشئَة الميِل ىي أشّد َوْطأ وأقوُم ِقْيالً )

 

 :في اآليات فّرققطع أو يُ قد يُ 

 ُمَسّومةً . جارًة ِمن ِسّجيٍل منضودٍ حِ  وأمطرنا عمييا: )الصفة والموصوفبين  -
، 18-17، والزمر 46-45الصافات انظر و  .83-82ىود ( عنَد ربكَ 
  .23-22والمعارج 

 رجاٌل ال ُتميييم تجارٌة وال. ُيسّبُح لو فييا بالغدّو واآلصالِ : )الفعل والفاعلبين  -
  .37-36النور ( بيٌع عن ذكِر اللِ 

. 71-70األحزاب  (كملكم أعمالَ  حْ مِ صْ يُ . قواًل سديًداوا وقولُ : )األمر وجوابو بين -
 .4-3وانظر نوح 

. 4-1 الصافات( كم لواحدٌ إليَ  إنّ ... ًفاصَ  اتِ والصافّ : )القَسم وجوابو بين -
، 40-38، والقمم، والحاقة 77-75الذاريات، والطور، والنجم، والواقعة وانظر 

، 19-16االنشقاق و ، 19-15والقيامة، والمرَسالت، والنازعات، والتكوير 



، وأول الفجر، وأول البمد، وأول الشمس، وأول 11و 1الطارق و ، 4-1البروج و 
  .ول التين، وأول العاديات، والعصرالميل، وأول الضحى، وأ

الصافات ( إبراىيمُ وناديناه أن يا . فمّما أسمما وتّمُو لمَجبينِ : )وجوابيا( لّما) بين -
103-104.  

( إال عباَد الِل الُمْخَمصينَ  .فإّنيم َلُمْحَضُرونَ : )المستثنى منو والمستثنى بين -
  .128-127الصافات 

( صينَ مَ خْ المُ  اللِ  ا عبادَ نّ لكُ . لينَ األوّ  نَ ًرا مِ كْ نا ذِ عندَ  لو أنّ : )وجوابيا( لو) بين -
  .169-168الصافات 

(  م صادقينَ يا إن كنتُ ونَ عُ َترجِ . دينينَ مَ  م غيرَ فموال إن كنتُ : )وجوابيا( لوال) بين -
  .87-86الواقعة 

 (نعيم ةُ وجنّ  حانٌ يْ ورَ  حٌ وْ فرَ . بينَ قرّ المُ  نَ مِ  ا إن كانَ فأمّ : )وجوابيا( أّما) بين -
-5 َس بَ عَ و وما بعدىا،  39-37النازعات انظر و  .وما بعدىا 89-88الواقعة 

القارعة و وما بعدىا،  7-5الميل و ، 11-10و 8-7االنشقاق و وما بعدىا،  6
  .وما بعدىا 6-7
ن كانُ : )القول والمقول بين -  (لينَ األوّ  نَ ًرا مِ كْ نا ذِ لو أن عندَ  .ونَ يقولُ وا لَ وا 

  .168-167الصافات 
-39ر الزمَ ( َمن يأتيِو عذاٌب ُيْخزيوِ . فسوَف َتعممونَ : )الفعل والمفعول بين -

40.  



 يم والسالسلُ في أعناقِ  األغاللُ  إذِ ) :الذي يتعدى بو الفعل وحرف الجرّ  بين -
 ،5-4و 4-3الروم  وانظر .وما بعدىا 72-71غافر ( في الحميم. ونَ بُ سحَ يُ 
  .الناسو ، 2-1النبأ و ، 41-40المدثر و 
آخر انظر و  .2-1 المّدثر (ْر فأنذِ  مْ قُ . ثرُ يا المدّ يا أيّ ) :المنادى والنداء بين -

 .وأول الكافرون الفجر،
 .44-43الدخان ( طعاُم األثيم. إّن شجرَة الزّقوم) :وخبرىا( إن)اسم  بين -
 .52-51و 50-49الواقعة انظر و 
 .2-1الواقعة ( يا كاذبةٌ قعتِ لوَ  ليَس . الواقعةُ  إذا وقعتِ ) :وجوابيا( إذا) بين -
، 6-1االنشقاق و ، 5-1االنفطار و ، 14-1التكوير و ، 9-8المّدثر انظر و 
 .النصرو ، 11-9العاديات و ، 4-1الزلزلة و 
( وآخريَن ُمّقرنيَن في األصفادِ . بّناٍء وغّواصٍ  والشياطيَن وكلّ ) :المعطوفات بين -

 .وما بعدىا 29-28، والواقعة 35-34الزخرف انظر و  .38-37ص 

 

 ىذا؟ ل يمكن لمبشر أن يفعموا مثلى

أو نقًصا أو عجًزا،  عيًباست يل المذكورة في ىذه الورقة القرآنية ىذه الخصائص -
 .فيذا ينافي العقيدة وينافي الحكمة العقمية !الل معاذ

اإليحاء ودفع القارئ أو التنوع في القرآن، التفنن و يكون المقصود منيا ىو  قد -
 آية عمى كل اآليات تارة، والوقوفعدد من بين في التالوة ن الجمع كامبإ ول

اآليات عمى تسكين الفواصل، فإن الفواصل بين  بما أن مبنىو  .تارةمنيا 



اآليات المجموعة تزول بالتحريك بدل التسكين، ويصير ىناك فاصمة واحدة 
يا معاني إضافية، تعطي باجتماع وىذه المجموعة، لكل مجموعة من اآليات

 .والل أعممومن ثم يكون لالجتماع ما ليس لالنفراد، 
  .وليست ىي السمة الغالبة لمقرآن -
كتاباتيم وأساليبيم في تقسيم الجمل في و  ،غير معيودة في كالم البشروىي  -
 .فيي لمقرآن فقط، وال تصمح لكالم البشر .عالمات الترقيماستخدام و 
من حيث التقسيمات  حور الشعرروض وبُ عَ آيات القرآن غير متوافقة مع عمم الف -

نحن  نستعين فيو الذيواألوزان، وغير متوافقة مع النثر من حيث تقسيم الجمل 
يات اآليات ال تتوافق مع الفاصمة وال انيف. المختمفة بعالمات الترقيمالبشر 

ولعل  .النقطة وال الفاصمة المنقوطة، وليس فييا عالمات استفيام وال تعجب
 !متدفقة ذلك ىو ما يجعل لمقرآن وجوًىا معجزة ومعانيَ 

إنما ىو ، بالشعر وال بالنثرليس وصف القرآن بأنو  عمي ألول مرة أفيم معنىول -
 .والل أعممكالم الل، 

 

 م                                     رفيق يونس المصري17/5/2012الخميس 

 


