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  البحث ملخص
 *  ( ) Mالحمد هللا رب العالين، القائل في محكم التنزيـل:    

+ , -    . L،     والصالة والسالم على نبينا محمد خيـر مـن قـرأ
  تسليما كثيرا أما بعد: )e( القرآن وصدع به، ورتله وفصله تفصيال،

فهذا بحث في فواصل القرآن الكريم، أعددته لطالب فن القراءات، وهو   
آي السور القرآنية، والمكي والمدني، وذلك لما رأيت كثيرا من طالب في عدد 

هذا العلم العظيم يحفظون القرآن، بل والقراءات السبع والعشر، وليس لديهم 
معرفة بعدد آي السور القرآنية وما اختلف فيه أهل العدد منها، وأضفت إلى ذلك 

ين علم الفواصل والمكي المكي من السور والمدني، تتميما للفائدة وللعالقة ب
والمدني، وجعلت ذلك في منظومة شعرية حتى يسهل حفظها، وتكون عونا 
للطالب على معرفة عدد آي السور القرآنية، المكي منها والمدني، وشرحت في 
الحاشية ما يحتاج إلى إيضاح وبيان وما به يصبح المعنى واضحا جليا، وسميت 

في عد آي القرآن، ألنني أتممت بها منظومة هذه المنظومة: تاج الفرائد الحسان 
الشيخ العالمة اإلمام الفهامة: عبد الفتاح القاضي، المسماة: الفرائد الحسان في 

وأن  ،عد آي القرآن، وأسأل اهللا لها القبول، وأن ينفع بها طالب هذا الفن العظيم
وبارك  يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم سميع الدعاء، وصلى اهللا وسلم

  على نبينا محمد وآله وصحبه الكرام.
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البحث مقدمة  
وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هللا رب العالمين  

   .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه
لفضيلة الشيخ  ،فإن  منظومة الفرائد الحسان في عد آي القرآن :أما بعد  

من المنظومات المهمة في علم الفواصل  ، تعالىعبد الفتاح القاضي رحمه اهللا
مع سهولة  ،لكونها جامعة مفيدة مختصرة ،واختالف أهل العدد في آي القرآن

فقد أبدع ناظمها في سبك عباراتها بطريقة  ،حفظها للمشتغلين بعلم القراءات
وميزها بإضافة العدد الحمصي الذي لم يعتمده  ،سهلة ميسرة بعيدة عن التكلف

لكون اإلمام الداني لم يذكره في كتاب البيان  ،ام  الشاطبي في ناظمة الزهراإلم
غير أنه لم يذكر فيها عدد  ،فاستوفت بذلك جميع أهل العدد ،في عد آي القرآن

  اآليات في سورها كما ذكر في الشاطبية. 
فاستخرت اهللا تعالى في عمل بحث علمي نظمت فيه عدد اآليات في جميع   

مع  ،سواء المختلف فيها بين علماء العدد، أو المتفق عليها بينهم ،سور القرآن
وتذكيرا لطالب العلم بذلك. وسميت هذه  ،إتماما للفائدة ،ذكر المكي والمدني

  .تاج الفرائد الحسان في عد آي القرآن :المنظومة
تمهيد وأربعة قسمت البحث إلى  :وقد كانت خطتي فيه على النحو التالي  

   .مباحث وخاتمة
   :فذكرت فيه ما يتعلق باآلتي التمهيدأما 
  .تعريف اآلية والفاصلة والفرق بينها وبين شبه الفاصلة ·
   .عالقة المكي والمدني بعلم الفواصل ·
   .التعريف باألعداد المتداولة في األمصار اإلسالمية ·

   .فهو: من سورة الفاتحة إلى سورة األنعام المبحث األولأما 
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   .من سورة األعراف إلى سورة الكهف :فهو لثانيالمبحث اوأما 
   .من سورة مريم إلى سورة يس :فهو المبحث الثالثوأما 
  .من سورة الصافات إلى آخر القرآن :فهو المبحث الرابعوأما 

   .وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث :الخاتمة  
   :التاليأما عملي ومنهجي في البحث فكان على النحو 

  جعلت النظم على وزن منظومة الفرائد الحسان في عد آي القرآن  - ١
   .وما لم يتضح معناه في الحاشية ،شرحت ما أبهم من النظم - ٢
  .ذكرت منظومة الفرائد الحسان في عد آي القرآن في الحاشية إتماما للفائدة - ٣
   .بينت خالف العلماء في المكي والمدني في الحاشية - ٤

وأن يجعله  ،ل اهللا تعالى أن ينفع بهذا العمل المتواضع طالب العلموأسأ  
وأن يرزقنا فهم القرآن الكريم وتالوته على الوجه الذي  ،خالصا لوجهه الكريم

فهو  –وال يخلو من ذلك  –وما كان في ذلك من نقص أو خلل  ،)(يرضاه 
ليه توكلت ع ،)(وما كان فيه من سداد وإحسان فمن توفيق اهللا  ،من نفسي
  .وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،وإليه أنيب
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  ........متهيد
  :  ا ا ي  ذ  ر  مط ي ا ا
أو:  ق اوا  و ا و ا.   

ت في القرآن الكريم على وقد ورد ،لآلية معان عديدة في اللغة العربية  
 # " ! M :قال تعالى ،فهي بمعنى المعجزة والبرهان ،وجوه كثيرة

$  L  قال تعالى ،وتأتي بمعنى العبرة ،}٣٦{القصص: M e  f g 
h i L  وتأتي بمعنى األمر والنهي قال تعالى ،}٥٠{المؤمنون: M c     

d e f  g L  ١(}   أي: أوامره ونواهيه١٨٧{البقرة(.  
األول مأخوذ من  :ا بالنسبة لما يتعلق بآيات الكتاب العزيز فلها معنيانأم  

خرج القوم  :كما يقال ،ألنها جماعة حروف ،اآلية التي هي بمعنى الجماعة
ألنها حروف  ،والثاني من اآلية التي هي بمعنى العالمة ،أي بجماعتهم ،بآيتهم

{البقرة  M ± ² ³ L :ومنه قوله تعالى ،دالة على انقطاع الكالم
  .} أي: عالمة ملكه٢٤٨

حروف من القرآن الكريم ذات مبدأ ومقطع،  وأما في االصطالح فهي:  
أو على صدق  ،جعلت عالمة على انقطاع الكالم ،علم بالتوقيف من الشارع

  .)٢(بها  المخبر

                                                             

 .   ٦٥/ ٢) بصائر ذوي التمييز: ١(

 .    ٤٣ – ٤٢رح ناظمة الزهر: ص، بشير اليسر ش١٤٥ – ١٤٤) القول الوجيز: ص٢(
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أن اآلية هي مجموع األحرف والكلمات من  ،والفرق بينها وبين الفاصلة  
 وهي، اآلية في كلمة آخر هيالقرآن أما الفاصلة في  ،ايتهابداية اآلية إلى نه

 ألنها فاصلة وسميت، النظم فية القافية ـوبمنزل، رـالنث في السجعة بمثابة
قال  ،بعدها التي واآلية، ي رأسهاـهي ـالتة ـاآلي، اآليتين بين فصلت

 :يوقال الدان ،كقافية الشعر وقرينة السجع  ،كلمة آخر اآلية :السيوطي الفاصلة
هي كلمات في القرآن الكريم أشبهت  :أما شبه الفاصلة .)١(كلمة آخر الجملة 

} فكلمة ٣٣{البقرة  M o p  q L :فواصله وهي متروكة إجماعا مثل
تبدون أشبهت فواصل سورة البقرة لكنها متروكة إجماعا ويسمى شبه الفاصلة 

قد يتوهم عدم  لكن ،مع االتفاق على عدها ،أو أنها أشبهت الفواصل ،المتروك
 :مثل ،أو لشدة تعلقها بما بعدها ،النتفاء التشاكل بينها وبين الفواصل ،عدها

} فيالحظ أن ٩١{البقرة   M x y z L :من قوله تعالى ،األسباب
حيث إن معظم فواصلها مختوم بالنون  ،الكلمة غير مشاكلة لفواصل السورة

وتسمى شبه الفاصلة  ،إلجماعوهي معدودة با ،ولذلك قد يتوهم عدم عدها ،والياء
   .المعدود

  

م: ن  ا موا  اا.   
من  ،هناك عالقة كبيرة بين المكي والمدني وعلم الفواصل وعدد اآلي  

وبعض السور المكية  ،جهات عديدة منها أن بعض السور المدنية فيها آيات مكية
فتعرفُ اآليات المدنية في السور  ،فيها آيات مدنية على خالف بين المفسرين

هي مكية إال ست آيات  :قال الثعلبي ،كما هو الحال في سور األنعام ،المكية
                                                             

 .  ٥٨/  ٥، اإلتقان في علوم القرآن:  ٨٢)  انظر البيان في عد آي القرآن: ص١(
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 ،}  إلى آخر ثالث آيات٩١{ األنعام  M ! " # $ % L ،نزلت بالمدينة

وكما في سورة  ،} إلى آخر ثالث آيات١٥١{األنعام   M ¢   £ ¤ Lو 

                                                                                                                                                                                                  | } M :ية إال ثمان آياتمك :قال بعض أهل العلم ،األعراف

} L  } إلى قوله تعالى: ١٦٣األعراف {M " # $ %L 

  }. األعراف١٧٦{
أو  ،أو على تركه ،فهذه اآليات ال تخلو إما أن تكون من المتفق على عده  

   .أو من مشبه الفاصلة المعدود أو المتروك ،من المختلف فيه بين العادين
تعرف بطول  –وخاصة المدنية  –ومن ذلك أن السور الطوال تعرف   

قال اإلمام  ،كية تعرف بقصر اآلياتاآليات، والسور القصار أو معظم السور الم
  الشاطبي:

  )١(وفي السور القصرى القصار على قدرِل طوالها   وما هن إال في الطوا
ومن ذلك أيضا أن حروف الهجاء في فواتح السور عدت آية في السور   
عالوة  ،ولم يأت منها في السور المدنية إال فاتحة البقرة وآل عمران ،المكية

   .وفي هو الذي عدها دون المكي والمدنيعلى أن الك
ويعدها  ،ومن ذلك أيضا أن الفاصلة قد تكون مخالفة لبقية فواصل السورة  

وخاصة إن كانت من  ،بعض علماء العدد مساواة لبقية الفواصل طوال وقصرا
                          M b c d   fe L :مثل قوله تعالى ،السور المكية القصيرة اآليات

حتى تتمشى مع فواصل السورة المكية  ،} تركها الكوفي وعدها غيره٤محمد {
  طوال وقصرا 

                                                             

 .٩)  ناظمة الزهر في عدد اآلية: ص١(
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  األعداد المتداولة بين قراء األمصار اإلسالمية  :ثالثاً  
فمن  ،اختلف العلماء في األعداد المتداولة بين قراء األمصار اإلسالمية  

ه بها إلى على عدد المصاحف الموج ،العلماء من اعتبر هذه األعداد ستة
وواحد  ،ولذلك كان ألهل المدينة عددان ،)١(األمصار على أصح األقوال فيها

وهذا  ،وواحد ألهل البصرة ،وواحد ألهل الكوفة ،وواحد ألهل الشام ،ألهل مكة
ومنهم من   ،في ناظمة الزهر )٣(وتبعه اإلمام الشاطبي ،)٢(اختيار اإلمام الداني

وتبعه من  ،)٤(وهو اختيار اإلمام الجعبري ،ياعتبرهم سبعة بإضافة العدد الحمص

                                                             

) اختلف العلماء في عدد المصاحف التي وجهها سيدنا عثمان إلى األمصار اإلسالمية، فقيل ١(
احف وقيل سبعة. انظر كتاب المصاحف: أربعة مصاحف وقيل خمسة وقيل ستة مص

 .٤٧-  ٤٥، المدخل لدراسة القرآن الكريم: ص٣٤ص

، وأما في كتاب المقنع فذكر أن ٦٧) أي اختياره في كتاب البيان في عد آي القرآن: ص٢(
لما كتب  t)(عددها أربعة مصاحف حيث قال: أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان 

 .٩. المقنع: صالمصاحف جعلها على أربع نسخ

هـ في مدينة  ٥٣٨) هو أبو محمد القاسم بن فيرة بن أحمد الشاطبي الرعيني، ولد عام ٣(
شاطبة باألندلس، كف بصره صغيرا، وعنيت به أسرته، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم 
طرفًا من الحديث والفقه، واتجه إلى حلقات العلم التي كانت تعقد في مساجد شاطبة، 

إلى علم القراءات، فتلقاها على أبي عبد اهللا محمد بن أبي العاص النفزي ومالت نفسه 
كان إماما عالما، ذكيا كثير الفنون منقطع القرين، رأسا في القراءات، حافظًا للحديث، 

  ٣٤٣/ ١٠، طبقات الشافعية:  ٢١/ ٢هـ.  انظر: غاية النهاية:  ٥٩٠توفي سنة: 

م بن عمر الجعبري، ولد في حدود سنة أربعين وستمائة، ) هو اإلمام برهان الدين إبراهي٤(
سمع من الفخر بن البخاري، وخلق كثير، وكان فقيها مقرئا متقنا، له أكثر من مائة كتاب 
في القراءات  والحديث وعلم الرجال، توفي سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة للهجرة. انظر: 

 .٢١/  ١: ، غاية النهاية٣٩٨/  ٩طبقات الشافعية الكبرى: 
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في الفرائد الحسان حيث ذكر العدد  )١(المتأخرين الشيخ عبد الفتاح القاضي
وعليه فاألعداد المتداولة بين العلماء سبعة إجماال، وهي: المدني  ،الحمصي

   .والكوفي ،والبصري ،والحمصي ،والشامي ،والمدني األخير، والمكي ،األول
  ،)٢(هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى اإلمام نافع األول: المدني  

وعن شيبة بن  ،)٣(وهو الذي رواه عن اإلمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
وعدد آيات القرآن فيه ستة آالف  ،)e(مولى أم سلمة زوج النبي  ،)٤(نصاح

لعدد وهذا ا .)٥(واختلف أبو جعفر مع شيبة في ست آيات  ،ومئتان وعشر آيات
                                                             

) هو الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، ولد في مدينة دمنهور بمحافظة ١(
هـ، وتلقى علم القراءات والتجويد على أعالم القراء في عصره ١٣٢٥البحيرة، سنة 

باإلسكندرية والقاهرة، وتخرج به آالف الطلبة حيث درس سنين عديدة في األزهر وفي 
 هـ. رحمه اهللا تعالى.١٤٠٣ية بالمدينة المنورة، توفي سنة الجامعة اإلسالم

)  هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي موالهم أبو رويم المدني، أحد القراء السبعة، ٢(
ثقة صالح، أصله من أصبهان، قرأ على سبعين من التابعين، قال عنه اإلمام مالك: نافع 

. انظر: معرفة القراء: /سع وستين ومائة للهجرة، إمام الناس في القراءة، توفي سنة ت
 . ١٠/٣٦٣، تهذيب التهذيب: ١/٨٩

)  هو يزيد بن القعقاع المخزومي موالهم المدني، إمام أهل المدينة في القراءة، مع كمال ٣(
الثقة وتمام الضبط، وتابعي مشهور كبير القدر، تصدى إلقراء القرآن دهرا، توفي سنة 

  ٣٨٢/  ٢انظر: غاية النهاية: . /ثالثين ومائة، 

 )e()  أحد أئمة التابعين، شيخ القراء ومقرئ المدينة المنورة، مولى أم سلمة زوج النبي ٤(
      . انظر: معرفة القراء الكبار: /وأحد شيوخ نافع المدني، توفي سنة ثالثين ومائة، 

 ٣٥٧/ ١، تقريب التهذيب: ١/٧٩

مقام (آية في قول شيبة، وليست في قول أبي جعفر،  ٩٢بآل عمران:  )مما تحبون() هي: ٥(
وإن كانوا ( آية في قول أبي جعفر، وليست في قول شيبة، ٩٧بآل عمران:  )إبراهيم
 =)إلى طعامه(آية في قول شيبة وليست في قول أبي جعفر،  ١٦٧بالصافات:  )ليقولون



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ١١  - 

أي لم ينسبوه  ،هو الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة دون تعيين أحد منهم
وروى عامة .بل أوقفوه على جماعتهم ،أو يسندوه إلى واحد منهم بعينه

وعدد آي القرآن فيما رواه  ،البصريين هذا العدد عن ورش عن نافع عن شيخيه
وفي رواية أهل  ،عشرة آية أهل الكوفة عن أهل المدينة ستة آالف ومائتان وسبع

والمعتمد  ،البصرة عن ورش عن نافع عن ستة آالف ومائتان وأربع عشرة آية
   .)١(عند اإلمام الداني رواية الكوفيين

هو الذي رواه اإلمام الداني بسنده إلى إسماعيل بن  المدني الثاني:  
 ،حعن أبي جعفر وشيبة بن نصا )٣( عن سليمان بن مسلم بن جماز) ٢(جعفر

   ،مرفوعا إليهما

                                                                                                                                                     

 )قد جاءنا نذير بلى(آية في قول شيبة، وليست في قول أبي جعفر،  ٢٤بسورة عبس: =
آية في قول  ٢٦بالتكوير:  )فأين تذهبون(عدها شيبة، ولم يعدها يزيد،  ٩بسورة تبارك: 

. قلت: وقد ١٢٤شيية، وليست في قول أبي جعفر. انظر البيان في عد آي القرآن: ص
 –وتشرفت بأخذها منه تلقيا  –نظمها شيخنا، الشيخ: محمد محمود ربيع رحمه اهللا تعالى 

                                                                          فقال: 
 راشْـتَه قَد زيدي عةَ مبالفُ شَيخو  

  ج

ــون اوال  بانٍ تُحــر مــي آِل ع ج   ف  

     ونَذير في ملْـك طَعامـه تَـذْهبوا   
ةبــي ــه ِلشَ عد يماهــر ِإب ــام  ج   ومقَ

   تَّةفي س  رـنَاها كـالْقَمو سدبي  
  

 ـتَقَراس قُولُوني يحٍ فبذ يرَأخو  
  

  طاً يـا ذا النّظَـرقأس كُال زيدِلي  
  

 ظَى بـالظّفَروزٍ فَتَحرِلفَي دداعو  
 ج

 

 .٢٧) وتبعه اإلمام الشاطبي. انظر مرشد الخالن: ص١(

م أبو إسحاق المدني، جليل ثقة، ولد ) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري مواله٢(
سنة ثالثين ومائة، قرأ على شيبة بن نصاح، ونافع، وسليمان بن جماز، وغيرهم، 

 .١٦٣/  ١توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة . غاية النهاية: 

) هو سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز، المدني، يكنى بأبي الربيع، روى القراءة عرضا ٣(
شيبة، وهو مقرئ جليل وضابط، مقصود في قراءة نافع وأبي جعفر، على أبي جعفر و

 . ١٦٩/  ١توفي بعيد سبعين ومائة، كما في النشر: 



م ر اا / ا ما   
 

 - ١٢  - 

  .)١(ستة آالف ومائتان وأربع عشرة آية :وعدد آي القرآن فيه  
  )٢(هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى عبد اهللا بن كثير - :العدد المكي

وعدد  ،)y()٥(عن أبي بن كعب )٤(عن ابن عباس )٣(عن مجاهد بن جبر ،القاري 
   ،t)(ت فيما رواه أبي بن كعب اــآي القرآن فيه ستة آالف ومائتان وعشر آي

                                                             

 . ١٠٢) انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز: ص١(

) هو عبد اهللا بن كثير بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن هرمز، أبو معبد، ولد سنة خمس ٢(
صيحا بليغا مفوها، عليه السكينة والوقار، وهو أحد القراء السبعة، مات وأربعين، كان ف

 .٤٤٣/  ١سنة مائة وعشرين. غاية النهاية: 

) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، أحد أعالم التابعين، واألئمة المفسرين، قرأ على ٣(
ذ عنه القراءة عبد اهللا بن كثير، ، أخ)(عبد اهللا بن السائب، وعبد اهللا بن العباس 

وأبو عمرو بن العالء، وغيرهما، قال قتادة: أعلم من بقي في التفسير مجاهد، مات سنة 
 . ٤١/  ٢ثالث ومائة للهجرة، وقيل اثنتين. انظر غاية النهاية: 

) عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، حبر األمة وترجمان القرآن، حفظ المحكم ٤(
، ثم عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، ولد قبل )e(زمن النبي  في

فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، توفي  )e(الهجرة بثالث سنين، دعا له النبي 
 . ٤٢٥/  ١سنة ثمان وستين بالطائف. غاية النهاية: 

ألنصاري المدني، سيد ) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبو المنذر ا٥(
القرآن العظيم، وقرأ عليه  )e(القراء، وأقرأ هذه األمة على اإلطالق، قرأ على النبي 

بعض القرآن لإلرشاد والتعليم، قرأ عليه من الصحابة: ابن عباس، وأبو  )e(النبي 
هريرة، ومن التابعين: عبد اهللا بن عياش، وأبو العالية الرياحي، اختلف في موته، فقيل 
سنة تسع عشرة، وقيل سنة عشرين، وقيل سنة ثالث وعشرين، وقيل سنة ثالثين، وقيل 
   قبل مقتل عثمان بجمعة، قال ابن الجزري: وهذا أشبه بالصواب عندي. غاية النهاية: 

٣١/  ١. 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ١٣  - 

  .)١(وهي الرواية المعتمدة كما ذكر أهل العلم
  )٢(هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى عاصم الجحدري -:العدد البصري  

وهذا العدد هو الذي ينسبه أهل البصرة بعد عاصم إلى  ،)٣(وعطاء بن يسار
وقد اتفق  ،هم فيه خالفوليس بين ،وعليه مصاحفهم اآلن ،)٤(أيوب بن المتوكل

    :واختلف عاصم وأيوب في عد قوله تعالى ،عاصم وعطاء في جملة اآليات
M #           $ L )وعدد آي القرآن في العدد  ،)٦(وعدها أيوب ،فتركها عاصم ، )٥

   .)٧(ستة آالف ومائتان وأربع آيات :البصري

                                                             

، بشير اليسر شرح ١٠٢، القول الوجيز: ص١٠٢) انظر: البيان في عد آي القرآن: ص١(
 . ٢١ناظمة الزهر: ص

) هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضا عن سليمان ٢(
بن قته عن ابن عباس،قرأ عليه عرضا سالم بن سليمان، وعيسى الثقفي، مات قبل 

 .  ٣٤٩/  ١الثالثين ومائة. انظر غاية النهاية: 

، )e(وج النبي ) هو عطاء بن يسار أبو محمد الهاللي المدني القاص، مولى ميمونة ز٣(
أدرك زمن عثمان وهو صغير، وروى عن موالته وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وروى 
عنه زيد بن أسلم وشريك، كان قاصا واعظا جليل القدر ، روى عن أمهات المؤمنين، 

 . ٥١٣/  ١قتله الحجاج سنة ثالث وقيل اثنتين ومائة. غاية النهاية: 

ري، إمام ثقة ضابط، له اختيار تبع فيه األثر، قرأ على ) أيوب بن المتوكل األنصاري البص٤(
سالم والكسائي ويعقوب الحضرمي، وروى عنه اختياره محمد بن يحي القطيعي، توفي 

 . ١٧٢/  ١سنة مائتين من الهجرة. غاية النهاية: 

 .  ٨٤) سورة ص: ٥(

 .   ١٣٧ص ، بشير اليسر شرح ناظمة الزهر:٢١٤) انظر: البيان في عد آي القرآن: ص٦(

 . ٢٨) انظر مرشد الخالن في عد آي القرآن: ص٧(



م ر اا / ا ما   
 

 - ١٤  - 

ي هو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمص - :العدد الحمصي  
   .)٢(وعدد آي القرآن في ستة آالف ومائتان واثنتان وثالثون آية ،)١(الحضرمي

هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى اإلمام يحي بن  - :العدد الدمشقي  
 )٦(وعن الحلواني ،)٥(عن ابن ذكوان )٤(وعن اإلمام اإلخفش ،)٣(الحارث الذماري

                                                             

) هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، المقرئ المؤذن، كنيته أبو حيوة، روى عن ١(
 شعيب بن أبي حمزة، وأرطاة بن المنذر، وسعيد بن عبد العزيز وصفوان بن عمرو

عبد ربه وإسحاق بن ومعان بن رفاعة، روى عنه ابنه حيوة وكثير بن عبيد ويزيد بن 
راهوية، وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات،وقال ابن مطين: توفي سنة ثالث ومائتين.   

، ٤/٢٩١قال ابن حجر: وكذا أرخه البخاري عن يزيد بن عبد ربه. تهذيب التهذيب: 
 .٣٢٥/  ١غاية النهاية: 

في الناظمة تبعا له ، ولكن  ) العدد الحمصي لم يعتمده اإلمام الداني في البيان وال الشاطبي٢(
أشار الداني  إلى ذكره حيث قال: وألهل حمص عدد سابع كانوا يعدون به قديما، وافقوا 
في بعضه أهل دمشق وخالفوهم في بعضه، وأوقفته جماعتهم على خالد بن معدان، وهو 

  . ٧٠/  ١من كبار تابعي الشاميين. البيان في عد آي القرآن: 
 

ارث بن عمرو الذماري، إما الجامع اإلموي وشيخ القراء بدمشق، بعد ) هو يحيى بن الح٣(
ابن عامر، كان عالما بالقراءة في دهره، قال عنه ابن معين: ثقة، مات سنة خمس 

 . ٣٦٧/  ٢وأربعين ومائة، وله تسعون سنة. غاية النهاية: 

 ٢١٥سنة ) أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش البصري، وهو األخفش األوسط، توفي ٤(
 .١٠١/  ٣هـ . األعالم: 

) هو أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن بشير الدمشقي، ولد يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعين ٥(
ومائة، روى الحروف سماعا عن إسحاق المسيبي عن نافع، وهو إمام شهير ثقة، توفي 

 .١٩٨/  ١سنة اثنتين وأربعين ومائتين. معرفة القراء: 

د الصفار الحلواني، إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصا في ) هو أحمد بن يزي٦(
رواية قالون وهشام، قرأ بمكة على أحمد القواس، وبالمدينة على قالون، توفي سنة 

 . ١٤٩/  ١. غاية النهاية: /خمسين ومائتين للهجرة، 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ١٥  - 

عن الذماري  )٢(ن تميم القاريورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب ب ،)١(عن هشام
  .)٣(عن اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصبي

وقيل إن هذا العدد منسوب إلى سيدنا  ،t)( وغيره عن أبي الدرداء  
وعدد آي القرآن فيه ستة آالف ومائتان وست وعشرون  ،t)(عثمان بن عفان 

 :ذكوان، ولكن قال ابن )٤(فيما رواه صدقة بن يحيى ،وقيل خمس وعشرون ،آية
   .)٥(ظننت أن يحيى لم يعد البسملة آية

                                                             

راك، واخذ ) هشام بن عمار أبو الوليد السلمي، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم وخالد بن ع١(
عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سالم، والحلواني وهارون األخفش وغيرهم، توفي سنة 

 . ٨٦/  ٩خمس وأربعين ومائتين. األعالم: 

) هو أيوب بن تميم بن سليمان الدمشقي، ضابط مشهور، ولد سنة عشرين ومائة، قرأ على ٢(
ي سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله يحيى الذماري، وهو الذي خلفه في القراءة بدمشق، توف

 . ١٧٢/  ١تسع وتسعون سنة. غاية النهاية: 

كنيته  –نسبة إلى يحصب بن دهمان  –) هو عبد اهللا بن عامر بن زيد بن تميم اليحصبي ٣(
أبو عمران على المشهور، إمام أهل الشام في القراءة، وهو الذي انتهت إليه مشيخة 

ئمة السبعة، ولد سنة ثمان من الهجرة على وأحد األاإلقراء بها، تابعي جليل القدر 
الصحيح، وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة، منهم معاوية بن أبي سفيان، 
والنعمان بن بشير، وواثلة بن األسقع، توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة 

 . ٤٢٣/  ١للهجرة. غاية النهاية: 

 ) لم أعثر له على ترجمة. ٤(

، مرشد الخالن إلى معرفة آي ١٠٣) انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز: ص٥(
 . ٦٨، البيان في عد آي القرآن: ص ٢٨القرآن: ص



م ر اا / ا ما   
 

 - ١٦  - 

هو ما رواه اإلمام الداني بسنده إلى اإلمام حمزة بن حبيب  - :العدد الكوفي  
   )٢(وإلى سفيان الثوري )١(الزيات
عن  )٤(عن أبي عبد الرحمن السلمي )٣(فأما حمزة فروى عن ابن أبي ليلى  

داهللا األعلى عن أبي عبد وأما سفيان فرواه عن عب .t)(على بن أبي طالب 
                                                             

) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي وكنيته أبو عمارة، وهو اإلمام ١(
نه كان يجلب الزيت من الحبر، شيخ القراءة وأحد األئمة السبعة، ويعرف بالزيات، أل

العراق إلى حلوان، ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى 
بعضهم فيكون من التابعين، قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران األعمش، وعلى أبي 
حمزة حمران بن أعين، وعلى أبي إسحاق السبيعي وغيرهم، قال عنه سفيان الثوري: ما 

رفا من كتاب اهللا إال بأثر، وكان شيخه األعمش إذا رآه مقبال يقول: هذا حبر قرأ حمزة ح
القرآن، كان خاشعا متضرعا، مثال يحتذى به في الصدق والورع والعبادة والنسك 

 . ١١١/  ١والزهد، توفي سنة ست وخمسين ومائة. معرفة القراء: 

اإلمام الكبير، أحد األعالم، ولد  ) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفي،٢(
سنة سبع وتسعين على الصحيح، روى القراءة عرضا عن حمزة بن حبيب الزيات، 
وروى عن عاصم واألعمش حروفا، قال خالد: قرأ سفيان على حمزة القرآن أربع 

 .٣٠٨/  ١. غاية النهاية: /مرات، توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة، 

حمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن األنصاري الكوفي القاضي، أحد محمد بن عبد الر )٣(
األعالم المشهورين ، اخذ القراءة عرضا عن أخيه عيسى ، والشعبي وطلحة بن 
مصرف، روى عنه القراءة عرضا حمزة والكسائي وبهرام وغيرهم، ، مات سنة ثمان 

 . ١٦٥. ٢. انظر غاية النهاية: /وأربعين ومائة للهجرة في رمضان، 

) عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير الكوفي، ولد في حياة النبي ٤(
)e( انتهت إليه القراءة تجويدا وضبطا، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان ،)(t 

 )y(، وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب t)(وعلى بن أبي طالب 
 =السائب وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن راءة عاصم وعطاء بنأجمعين، وأخذ عنه الق



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ١٧  - 

وهذا العدد هو  ،٦٢٣٦وعدد آي القرآن فيه  ،t)(الرحمن السلمي عن علي 
أحدهما مروي عن أهل  :فيكون ألهل الكوفة عددان ،المشهور بالعدد الكوفي

  .)١(والثاني ما يرويه حمزة وسفيان ،وهو المدني األول السابق ذكره ،المدينة

                                                                                                                                                     

ثقة كبير القدر، وحديثه مخرج في الكتب  /وثاب وعبد اهللا بن عيسى وغيرهم، كان =
 .٤١٣/  ١الستة، توفي سنة ثالث وسبعين، وقيل أربع وسبعين للهجرة. غاية النهاية: 

يز في فواصل الكتاب العزيز: ، القول الوج٦٩) انظر: البيان في عد آي القرآن: ص١(
. قال اإلمام الشاطبي رحمه اهللا تعالى في ناظمته عن ٢٨مرشد الخالن: ص ١٠٣ص

  .علي عن أشياخ ثقات ذوي خبر وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن العدد الكوفي:
 



م ر اا / ا ما   
 

 - ١٨  - 

   .األنعام سورة إىل ةالفاحت سورة من: األول املبحث
  النظم مقدمة

  

  اإلحسانِ وذا الفضِل ذا حمدتُ
  الكــرام وصحبــــه وآله
ي وبعدــــا إنّنرأيت لم  

  )١(الحسانِ الفرائد منظومة

  السورِ آي بِعــــد تَوجتُها
  بينهم والخالف الوفاق على

  البيانِ مــــع الزهرِ ناظمة
هنِلكَو عــ يذْكُرصي ـدمالح  
وأذكُر والمكّي المــــدني  

  بالجــــديد أتَيتُ أقوُل وال
  االستخارة وبعـــــد لكنّني
  الجالِل ذا الكريـــم وأسأُل

 ج

  العدنانِ النبي على مصلياً 
  اإلظالم عن الفجر أسفر ما

  البيت ورب العرشِ ذي بنورِ
  القرآن آلي بالعد تَحظ لم

  )٢(الغُررِ الكرامِ األئمة بين
  بينهم أقوُل فيمـــا معتمداً
  الخالنِ مرشد أيضــاً للدانِ

  )٣(والشاطبي أغفَله قد والدانِ
  التّلقّي لطــــــاِلبِ تَتمةً
  المزيد أوِ العلــــمِ ذلك في

  باستشارة الجمـــع هذا رأيتُ
  والقبوِل اإلخالص العمِل في

 ج

  
                                                             

 هـ. ١٤٠٣تعالى، المتوفى سنة  /) منظومة الفرائد الحسان، للشيخ عبد الفتاح القاضي ١(

بين أئمة العدد، وهم: المدني األول والمدني الثاني، والمكي، والكوفي، والبصري ) أي ٢(
 والشامي والحمصي.

) أي لكون العدد الحمصي لم يذكره اإلمام الشاطبي في ناظمة الزهر، وال اإلمام الداني في ٣(
 كتاب البيان، اعتمدت في ذكره على كتاب مرشد الخالن.



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ١٩  - 

  ا رة
  وعــــدها )١(يةٌمك الفاتحه

  )٢(أوال عليهم أيضاً البسمله في
 

 ندا سبعةٌ الجميـــع عوخُلْفُه  
  )٣(أهمال ِلألخرى واحدةً عد من

 

  
  

  اة رة
  العدد فــي آياتُها )٤(مدنيةٌ
  بصري سبع ثُم لكُوف ستٌّ

 

  اعدد ثمانين بعد مــن مائتانِ 
س٦(أمري من خُذْف )٥(لباقيهِم خَم(  

 

                                                             

 اإلسالم في يعرف ال ألنه الصحيح، وهو بمكة، نزلت فقيل نزولها، في العلماء اختلف) ١(
 السبع: لها قيل ولهذا مرة، وبمكة مرة، بالمدينة نزلت وقيل الكتاب، فاتحة بغير صالة

 ١٢٨/  ١: التمييز ذوي بصائر. النزول في ثنيت ألنها المثاني،

). عليهم أنعمت الذين صراط: (تعالى قوله من عليهم وعد البسملة، عد في خالفهم أي) ٢(
 ١٣٩:القرآن آي عد في البيان انظر

  : الحسان الفرائد صاحب القاضي الفتاح عبد الشيخ قال)  ٣(
 له عد عليهم أولى سواهما       البسملة يعد مك مع والكوف

 إلى )e( النبي هجرة بعد نزلت سورة أول وهي مدنية، السورة هذه: الفيروزآباد قال) ٤(
 .١٣٣/  ١: العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر. المدينة

 وخمس البصري، عند ومائتين وثمانون وسبع والثمانين، المائتان بعد للكوفي ست أي) ٥(
 .١٤٠ص: القرآن آي عد في البيان انظر. الباقين عند ومائتين وثمانون

  =                       :                                 الحسان الفرائد صاحب قال) ٦(



م ر اا / ا ما   
 

 - ٢٠  - 

  ان آل رة

  
   اء رة

دالنِّسا ع عبس عون معالسب  
  

  والباقون للشّامِ الماَئه بعد 

                                                                                                                                                     

  عد الكُوف التّهجي حرفُ بدُؤه ما
  يعد لحمصي الشُّورى وَأوال
دعو يشام أوال أِليـــــم  

  للبصري عـــــد وخائفين
  ثاني ثــــم والعراق كالثّاني

  المــــكي عد الثاني وينفقون
  ورد األولى فــــي وتتفكرون

  ولي قد ومعه البصري معروفا
األوُل المديني النـــور إلى عد  

 

  
 

  اعتَمد الرا ذي مع طسن مع الوِتْر ال
  ورد قَد فيما للْكوف موافقاً
واهحون سلصال عنْــــه منُق  
األلبـــــــاب وثاني للشّامي  
خالق كنّهللثانــــــــي اتر  
  شك بــــــدون أيضاً وأوٌل
  العدد في وكــوف والشامي للثاني

  جلي مك مـــع القيوم لدى ثانٍ
  يهمُل شهيد فـــي مك وخلف

 

 
 وبعضهم اتفاقا، مائتان وآياتُها إجماعا، مدنية عمران آل سورة: / الصفاقسي قال) ١(

 .٦٤ص: السبع القراءات في النفع غيث. وغلطوه الشامي، العدد في آية أنقص

  :الحسان دالفرائ صاحب قال)  ٢(
عد اإلنجيل أول شامٍ وغير  

  إسرائيال الفرقان وغيره
  أثبت لمــك تحبون مما
ورد للشامي إبراهيم مقام  

 

  انفرد قد به للكوفي والثاني 
  األولى عند والحمصي للبصري

مـــع كذا وللدمشقي شيبة  
  العدد في أيضا جعفرٍ أبو كذا

 

 

  )١(ماَئتـــانِ آياتُها مدنيةٌ
 

 وند الفخ نيِل ب٢(الشّانِ َأه(  
 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٢١  - 

   )١(خال من خمس ثُم لكوف ستٌ
 

 تال من يا )٢(آياتُها مدنيةٌ
)٣(  

 

  

  اة رة
  عشْرون آياتُهــا )٤(مدنيةٌ

 

 عم َئةما والباقون ِللْكوف  
 

                                                             

عند الشامي مائة وسبع وسبعون، وعند الكوفي ) وهم الحجازي والبصري، فيكون عدها ١(
مائة وستٌ وسبعون، وعند الحجازي والبصري مائة وخمس وسبعون. انظر: القول 

 .٧٩، غيث النفع: ص١٨١الوجيز: ص

) قال القرطبي: وهي مدنية إال آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة ٢(
. ٥٨أمركم أن تَُؤدوا األمانات إلى أهلها) النساء: الحجبِي، وهي قوله تعالى: (إن اهللا ي

من مكة إلى المدينة. وقال النحاس: هذه  )e(وقال النقاش: قيل نزلت عند هجرة النبي 
فإن  -أي أنها مدنية بال استثناء  –السورة مكية. قال القرطبي: قلت: والصحيح األول 

سورة النساء إال وأنا عند  أنها قالت: ما نزلت )(في صحيح البخاري عن عائشة 
قد بنا بها  )e(، تعني أنه قد بنى بها، وال خالف بين العلماء أن النبي )e(رسول اهللا 

في المدينة. وقال الفيروزآبادي: هذه السورة مدنية بإجماع القراء. انظر: الجامع ألحكام 
فتح البيان  ،١٦٩/  ١، بصائر ذوي التمييز  في لطائف الكتاب العزيز: ٣/  ٥القرآن: 

 .١/  ٣في مقاصد القرآن: 

  ) قال صاحب الفرائد الحسان:٣(
بيَل ِلكوفوالشّامي الس دعي  

 

  انْفَرد به آخراً أليماً وذا 
 

 

) قال القرطبي:  وهي مدنيةٌ بإجماع، ومنها ما نزل في حجة الوداع، ومها ما نزل عام ٤(
ن قوم)، وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة الفتح، وهو قوله تعالى: (وال يجرمنّكم شنئا

فهو مدني، سواء نزل في المدينة أوفي سفرٍ من األسفار، وإنما يرسم بالمكي ) e(النبي 
 .٢٢/  ٦ما نزل قبل الهجرة. الجامع ألحكام القرآن: 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٢٢  - 

 

)١(بقي من واثْنتانِ ثالثٌ بصرٍ
)٢(فارتقي وشامٍ حجازِي وهموا  

 
  

   ام رة
سخَم تُّونسرٍ وصها ِلبدع  

   )٣(عدهم ستٌّ والباقُون كَالْبصرِ
 

 دعب اَئهوالشّامِ الم عبا سهدع  
  )٤(بِخالفهِم مــــكّيةٌ آياتُها

 

                                                             

) فيكون عدد آياتها عند الكوفي عشرون ومائة، وعند، واثنتان وعشرون ومائة عند المدني ١(
، وانظر: ٦٨والشامي، وثالثٌ وعشرون ومائة عند البصري. مرشد الخالن:  والمكي

 .٨٨، غيث النفع: ١٤٩البيان:  

  : /) قال الشيخ عبد الفتاح القاضي ٢(
وبالعقُود ال  كثيرٍ عنمَأه  رٍ وغاِلبون كوفنقَال بص 

 
ري والشامي، ) فيكون عددها مائة وخمس وستون آية للكوفي، ومائة وستٌ وستون للبص٣(

، وانظر: ١٥١ومائة وسبع وستون في المدنيين والمكي. البيان في عد آي القرآن: 
 . ٧٠مرشد الخالن  

:  مكية إال /) قال اإلمام القرطبي: وهي مكية في قول األكثرين، وقال اإلمام الداني ٤(
ى: (لعلكم ثالث آيات منها نزلت بالمدينة، من قوله تعالى: (قل تعالوا) إلى قوله تعال

، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والكلبي و قيل ١٥٤، ١٥٢،١٥٣تتقون) اآليات: 
  .١٥١ ، البيان:٢٤٦/  ٦غير ذلك. انظر: الجامع ألحكام القرآن: 

  :                                           /قال الشيخ عبد الفتاح القاضي 
قَد دع هِم لدى والنُّوركّيم  
   يـــرى لوف أوالً وكيٍلوبِ

كونكَفَي ينري شَــامٍ الدصب  
دداعو نرائيَل النّارِ مفي وإس  

 

  وسم والثّاني األوِل والْمدني 
هرغَيمٍ فـــي وتَقسا مرآخ  

ثُم ودونتَع ري لكـــوفيج  
  اقْتُفي الحجازِي عــنِ ثَاِلثها

 
 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٢٣  - 

  الكهف سورة إىل األعراف سورة من :الثاني املبحث
  

  وا وامل ااف رة
 

  )١(الْمكّي في اَألعراف وسورةُ
هعازِي مجالْح ثُم سخَم ن٢(خَال م(  
عبس عونبسو وسي خَمكُوف  

 

  الْكُوفي عنِ ستٌّ مع ماَئتَانِ 
  انقُال للشّامِ اَألنْفَاِل وسورةُ
  )٤(يوفي مـن يا)٣(الْباقُون وستٌّ

  
  
 

  

                                                             

: وهي مكيةٌ إال ثمان آيات، وهي قوله تعالى: (واسألهم عن /لقرطبي ) قال اإلمام ا١(
. وقال ١٧١إلى قوله تعالى: (وإذ نتقنا الجبل فوقهم) في اآلية:  ١٦٣القرية) اآلية: 

 ٧الفيروزآبادي: هذه السورة نزلت بمكة إجماعا. انظر: الجامع ألحكام القرآن: 
 . ٢٠٣/  ١العزيز: ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ١٠٤/

) فتكون سورة األعراف مائتان وخمس آيات عند البصري والشامي، ومائتان وست عند ٢(
. ١١١، غيث النفع: ١٥٥الكوفي والمكي والمدنيان، األول والثاني. انظر: البيان: 

 .٦وسبقت أبياتها من الفرائد مع سورة األنعام: ص

وسبعون وست للبصري والحجازي،  ) فيكون عددها آياتها سبعون وخمس للكوفي،٣(
 وسبعون وسبع عند الشامي. 

  ) قال صاحب الفرائد الحسان: ٤(
  اتّبع كالبصرِ الشّامِ يغْلبون في

  عد البصري ال الكُّل بالمْؤمنين
موالقَي يصمعداً الح نقَله  
ودنْـــد ثَمع ِل المدنياَألو   

 

  دع يالكوف عنِ مفْعوالً أوَل 
  ورد ِللْبصري الثّانِ والمشْركين
يمشْقأليمـــــاً وِللد لَهأو  

دانقُِل والمكّي للثّانِ كــذا ع  
 

 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٢٤  - 

 

  بعدها تســـع الْكوفي والتّوبةُ
  

  )١(زادهـا  بـآيٍ  والباقي عشْرون  
  ج

  

  ِلواَألنفَا التَّوبــــــة وسورةُ
  

  )٣(التّـوالِ  واعكــسِ  )٢(مدنيتَينِ  
  

  

                                                             

) أي زاد من سوى الكوفي آيةً واحدةً، فتكون عنده مائةٌ وثالثون آية، وعند الكوفي مائة ١(
التوبة من المئين،  وتسع عشرون آية، فقوله تسع وعشرون أي بعد المائة، ألن سورة

 وسبقت آبياتها من الفرائد الحسان مع سورة األنفال. 

) أما سورة األنفال فقال األشموني: مدنية إال سبع آيات: (وِإذْ يمكُر بِك اللذين كفروا) اآلية: ٢(
، وقال الصفاقسي: ٣٦، إلى قوله تعالى: (إن اللذين كفروا ينفقون أموالهم) اآلية: ٣٠

، ففيها خالف، وقال الفيروز ٣٣ال قوله تعالى: (وما كان اهللا ليعذبهم) اآلية: مدنية إ
آبادي: مدنيةٌ باإلجماع. وأما سورة التوبة فهي مدنية باالتفاق، وقيل مدنية إال آخر 

، غيث النفع: ٢٢، بصائر ذوي التمييز ص١٢٠آيتين فمكي. انظر: منار الهدى: ص
١٢٣. 

ن، لألنفال وبراءة، وهما: يونس وهود مكيتين بعكس السابقتين ) أي أن السورتين التاليتي٣(
لهما، أشار إلى ذلك الفيروزآبادي، فقال في يونس: مكية باتفاق، وفي هود: مكية 

 . ١٤٦، ٢٣٨/  ١باإلجماع. بصائر ذوي التمييز: 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٢٥  - 

  )( ود م رة
  يعد الشّامي يونُس وعشْر مَئةٌ

  

ودثَالثٌ ه ــدعشْرين بَأتَتْ ع  
 

   اثْنَتَان والشّامِ اَألوِل ِللْمدني
 

 رالْغَي عسا تهد١(ع( فاعلم دوع)٢(  
  

عم َئةم كــــوف وغَيهتْ رثَب  
هرى وغَيدشْرين ِإحتَبان وع٣(اس(  

 

   رة
   عشَر ِإحـدى آياتُها )٤(مكّيةٌ

 

 دعب َئهللْكُلِّ الم واف تَتقَرس٥(م(  
 

                                                             

ر: ) فيكون عدد آياتها عند الشامي مائة وعشر آيات، وعند الباقين مائة وتسع آيات. انظ١(
 ١٦٣البيان: ص

  ) قال صاحب الفرائد الحسان: ٢(
 يعتَمد ِلسواه والشّاكرِين عد والصدورِ الدين لفْظَ والشّامِ

 

) وهم المدني األخير والمكي والبصري، فعددها عندهم: مائة وإحدى وعشرون آية، ٣(
الكوفيين. انظر: واثنتان في المدني األول والشامي، وثالثٌ وعشرون ومائة آية عند 

  .٢٠٥، القول الوجيز: ١٤٠، غيث النفع: ١٦٥البيان: 
  قال صاحب الفرائد الحسان:                                                                 

للكوف يمصتُشْرِكون والح دع  
   انتَمى الثَّاني مع الْمكّي سجيٍل

نُونْؤمصِ وممالْح مع محازِهج   
   وعاملونــــا العراقي كَذا

 

  رد كالبصري عنْه لوط ثَاني
دعو ودنْضما لـــدى مواهس   

ينفخْتَلم هدداع ــنهِم عيشام   
  ناقلونا األوِل مــــع هموا

 

 

ثالثُ آيات، ) قال القرطبي: مكيةٌ كلها، وقال األشموني: مكية إال أربع آيات، من أولها ٤(
، منار ٧٩/  ٩والرابعة: (لقد كان في يوسف) اآلية. انظر: الجامع لألحكام القرآن: 

 .١٤١الهدى في الوقف واالبتدا: ص 

  .١٦٧) آياتها مائة وإحدى عشرة آية عند الجميع، ليس فيها اختالف. انظر البيان: ص٥(
 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٢٦  - 

  ا رة

عبها ِلشَامٍ سدون ععبوَأر  
سرٍ خَمصِلب عبم أرجازِه١( ِلح(  

 

  والباقون ِللْكُوفي وثالثُ 
  )٢( بِخالفهِم مكّيةٌ آياتُها

 

  

                                                             

لمكي والمدني، وخمس بصري، ) فتكون أربعون وثالث عند الكوفي، وأربع وأربعون عند ا١(
 .١٦٩وسبع شامي. البيان: 

) قال القرطبي: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في قول الكلبي ٢(
: )U(ومقاتل، وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إال آيتين منها نزلتا بمكة، وهما قوله 

ألشموني: مكية إال قوله ، وقال ا٣٢، ٣١(ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) اآليتين: 
، (ويقول الذين كفروا لست مرسال) اآلية: ٣١تعالى: (وال يزال الذين كفروا) اآلية:

  . ١٤٦، منار الهدى: ص١٨٣/  ٩. الجامع ألحكام القرآن: ٤٣
  قال صاحب الفرائد الحسان:                                                               

  عد الكوفي سوى لنور جديدا
الحسابِ سوء أوال شــامٍ عد   
   البصــري عده بابٍ كُّل من

 

  يعتمد البصــير وللدمشقي
انجال للحمصي الباطُل وقَبله   
   والكوفي الشامـــي وأيضا

 

 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٢٧  - 

  وا وا إا رة
  

   عدها ِلبصرٍ وخَمسون ِإحدى
سخَم جـازِ لَهوِللْح عب١(أر(         

رجوالح عونست سعم وتهعد   
  عشْر المَئه بعد من والنّحُل

 

   دهاع وشامٍ ِللْكًوفي واثْنانِ 
   )٣(تَتْبع بعـد واثْنانِ )٢(مكّيةٌ

  

   بينَهم مستَبينٍ خالف دون
دعــم ثَمانٍ بون كُلُّهور٤(ي(  

 
  

                                                             

) فتكون آياتها إحدى وخمسون آية عند البصري، واثنتان وخمسون عند الكوفي، وأربع ١(
 .١٧١، البيان في عد آي القرآن: ١٥٧النفع:  حجازي وخمس شامي.  غيث

) مكية في قول أكثرهم، وقال ابن عباس وقتادة: إال آيتين منها نزلتا في قتلى بدر من ٢(
إلى آخر اآليتين. القول الوجيز  ٢٨المشركين، وهما: (ألم تر إلى الذين بدلوا) اآلية: 

  .١٥٠، منار الهدى: ٢١٤في فوصل الكتاب العزيز: 
  احب الفرائد الحسان قال ص 

  امنعا النــور كال العراقي عنِ
   نقال وشـــامٍ الكوفي جديد
  البصري غير والنهار عنه دع

 

  وعى حجازي مع بصرٍ ثمود
ٍل معوفـــي أو أوال السماء   

يسري شامٍ عنــد والظّاِلمون  
 

 
النحل إال (وإن عاقبتم) إلى آخر ) أي السورتين اللتين بعدها مكيتين، وهما سورتا الحجر، و٣(

 ١٧٥السورة. البيان: 

) فيكون عدد سورة الحجر  تسع وتسعون باتفاق، وعدد سورة النحل مائة وثمانٍ وعشرون ٤(
  ١٧٣آية  باتفاق. البيان: 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٢٨  - 

  وا ااء رة
  

  الكُوفي وغَـير )١(اإلسرا مكِّيةٌ
   عدها ِللْحجازي خَمس والْكَهفُ
  يِللْبصر زِد ثُم عشْر والكُوفي

 

  )٢(يوفي فَرداً وهو وعشْر مَئةٌ 
دعب َئهتٌّ والشّامِ الْمها سدع  

  )٤(اَألمرِ نُزوُل ومكِّي )٣(فَرداً
 

                                                             

، ٧٦: هذه السورة مكية، إال ثالث آيات: (وإن كانوا ليستفزونك) اآلية: /) قال القرطبي ١(
وفد ثقيف، وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض أنبياء،  )e(هللا حين جاء رسول ا

، وقوله تعالى: ٨٠(وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) اآلية: 
، وزاد مقاتل: (إن الذين أوتوا العلم من قبله) اآلية: ٦٠(إن ربك أحاط بالناس) اآلية: 

، واهللا اعلم. انظر: الجامع ، وقال الفيروزآبادي والصفاقسي: مكية بال خالف١٠٧
، بصائر ذوي ١٦٧، غيث النفع: ٢٠٥/  ٣، فتح القدير ١٣٤/ ١٠ألحكام القرآن: 

 . ٢٨٨/  ١التمييز: 

) أي زاد الكوفي آية على غيره، فتكون عنده مائة وإحدى عشرة آية، وعند الباقين مائة ٢(
 .١٧٧وعشر آيات. البيان: 

خمس آيات، وعند الشامي مائة وست، وعند الكوفي ) فنكون عند المكي والمدني مائة و٣(
مائة وعشر، وعند البصري مائة وإحدى عشرة آية. انظر: القول الوجيز في فواصل 

 .  ١٧٩البيان في عد آي القرآن:  ٢٢٥الكتاب العزيز: 

) أي أن سورة الكهف مكية، قال القرطبي: مكية في قول جميع المفسرين، وروي عن ٤(
، قال واألول أصح. ٨ورة نزل بالمدينة إلى قوله: (جرزا) في اآلية: فرقة أن أول الس

  . ٢٢٥/  ١٠الجامع ألحكام القرآن: 
                                                              =                                                              قال صاحب الفرائد الحسان:



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٢٩  - 

  

  .يس سورة إىل مريم سورة من: الثالث املبحث
  

  )(  رة
عست عونسا أتَـتْ وتميربِم  

  

مثَمانٍ لَه دعين بعس١(أتَتْ ت(  
 

  العلما وباقي والْمكِّي ِللثاني 
  

  )٢(ثَبتَتْ قَـــد مكّيةٌ آياتُها
 

 

   ط رة
رٍ طَهصِلب دا عالشّانِ ذَا ي  

والْكُوف سازي خَمجوالْح أربع  
  مكّـــي وتلْوهــــا مكّيةٌ

  اثْنَتَانِ مَئةالْ مع ثَالثين بعد 
  )٤(تُجمع شَامٍ عشْر  )٣(حمصٍ وثَمانِ

مخُلْفُــهو يـــكفي يْأتتَوس٥(م(  
                                                                                                                                                     

  دع للشّامِ هدى وفيالك سجداً
   مكّيهم مــع األوُل نفى زرعاً
   العدد فـي كزرعا األولى سببا

   فقد ثانٍ مع الكوف أولى وقوماً
 

  امتَنـــع له غداً الثاني قليٌل
  شامهـــم لثانٍ بعد كأبدا
   اعتمــد العراقي باقيها وعد

   عد العراقي مع الشامي أعماال
 

  

والثاني تسع وتسعون، وعند غيرهم ثمانٍ وتسعون آية. انظر: البيان:  ) أي عند المكي١(
 .٢٢٩، القول الوجيز: ١٨١

مثله. فتح البيان في مقاصد  )() قال ابن عباس أنزلت بمكة، وعن الزبير وعائشة ٢(
  . ١٣١القرآن: 

  قال صاحب الفرائد الحسان: 
 منع الكوفي اًمد وأولى ثانٍ مع للكوفي إبراهيم أوُل

 

)٣ فيكون عددها عند الحمصي مائة وثمانٍ وثالثون آية، وعند الحجازي مائة وأربع (
وثالثون آية، وعند الكوفي مائة وخمس وثالثون آية، وعند البصري مائة واثنتان 

 .١٨٣وثالثون آية، وعند الشامي مائة وأربعون كما سيأتي. البيان: 

إلى مائة وثالثين آية، فيكون عددها عنده مائة وأربعون كما  ) أي تُجمع عشْر الشامي٤(
 سبق. 

 ) أي خال فُهم في سورة األنبياء يأتيك وافيا في البيت التالي لهذا البيت. ٥(



م ر اا / ا ما   
 

 - ٣٠  - 

  عشَر إحدى وزِد ماَئةٌ األنبيا في
 

  )١(عشَر إثْنَا قُل والْكُوف عدهم في
 

 

  ا رة
  نَقَْل وسبعين الْكُوفي ثَمانٍ
  الْمدني عنِ قُْل وستٌّ بصرٍ

 

 عبي َأرخَ الشّاموستَثَْل مام  
كالْمو عب٢(س( هـادني آيم)٣(  

 

                                                             

  . قال صاحب الفرائد الحسان في سورة طه:  ١٨٧، البيان: ٢٣٧) انظر: القول الوجيز: ١(
  أهمال بصرٍ عنـــد كثيرا معا
  مع اسرائيل تحزن مصِح اليم في

  اتبعا وشــامٍ البصري فتونا
   أسفا كوف الثانِ في غشيهم

   فاعددا السامري ألقـــى للثان
   رويا مك عنـــد موسى إله

  اعددا لكـــوف ضلوا رأيتُهم
   يرد الدنيا وثانـــي هدى مني

 

  تال حجازي دمشــقي منــــي
  تقع لشامي أن موســــى مدين
لنفسي كوف معـــه وعى شامي   

   اعرفا والمكــــي األول للمدنى
  اعددا لــــــه وال قوال وحسنا

  نسيا اتــرك ولهما أول مــــع
   ارددا الحجازي عــــن وصفصفا

عد عنه وضنكـــا وحمصي كوف  
 

 

) فيكون عدها عند الشامي أربع وسبعون آية، وعند البصري خمس وسبعون آية، وعند ٢(
يين ستٌ وسبعون آية، وعند المكي سبع وسبعون آية، وعند الكوفي ثمانٍ وسبعون المدن

 . ١٨٩آية. البيان: 

) اختلف العلماء هل هي مكية أو مدنية ؟ قال ابن عباس: نزلت بالمدينة، وعن ابن الزبير ٣(
لى ومجاهد مثله، وقال قتادة: إال أربع آيات: (وما أرسلنا من قبلك من رسوٍل وال نبي) إ

قوله تعالى: (عذابُ  يوم مقيم) فهن مكيات، وقال الجمهور: إن السورة مختلطة، منها 
أيها  المكي ومنها المدني. قال القرطبي: وهو الصحيح، ألن اآليات تقتضي ذلك، ألن يا

  ١٢/٣، وانظر  تفسير القرطبي: ٩/٨الناس مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني. فتح البيان: 
  =                              ئد الحسان في سورة األنبياء والحج  :  قال صاحب الفرا



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٣١  - 

                             

  ان رة
  

   الْمعرِفَه يروم من يا مكّيةٌ
دعب َئهالْم عسشْرٍ إلى توى عس   

 

  عدهه فــي وخُلْفُـــهم )١(آياتُها 
ي الْكُوفصمانٍ والْحثَم ٢(روى قَـد(  

 
  

                                                                                                                                                     

  مع الحميم مع كوف يضركم
لوط البصرِ مع لشامي اترك  

 

  دع للشامي ثمـــود بعده ما
   حكي قد فيه الخلف والمسلمين

 

 
، بصائر ٦٩/ ١٢) قال القرطبي: مكية في قول الجميع. انظر: الجامع ألحكام القرآن: ١(

 .٣٢٩/  ١ذوي التمييز: 

عدها الكوفي مائة وثمانية عشر آية، وعدها الباقون مائة وتسعة عشر آية. انظر  ) أي٢(
  . ٢٤٣القول الوجيز: 

  قال صاحب الفرائد الحسان في سورة المؤمنون والنور: 
  يرد والحمصي للكوفي هارون
  باألبصـــار لهؤالء واعدد

 

  عــد واآلصال كالعراق والشام
  األبصار ألولي لحمـــصٍ ودع

 

  



م ر اا / ا ما   
 

 - ٣٢  - 

  ار رة
  ِللْحجازِي ستُّون مع ثنْتَانِ
  )١(عدها فَثَالثٌ حمصٍ ِلغَيرِ

 

 هرغَيــــةٌ وبعازي أروي   
  )٢(تلْوها ومك اآليِ مدنيةُ

 

  

  وااء ان رة
اءجي االتِّفَاقُ وقَانِ فالفُر  

  )٣(ياتُهاآ مكِّيـةٌ والشُّعرا
  والْمكّــي اَألخيرِ لَلْمدني

 

 ونعبس ععٍ مبِل سالشّانِ َأله  
  عدها ستٌّ عشْرِين مع ماَئتَانِ

  )٤(بقي من سبع ثُم ِلبصرٍ كَذّا
 

                                                             

) هذا االستثناء من قولي: وغيره أربعة، فقد خرج به الحمصي، فيكون بذلك عدها عند ١(
الحجازي اثنتان وستون آية، وعند الحمصي ثالث وستون، وعند الباقين أربع وستون 

 . ١٩٧آية.  انظر غيث النفع: 

قان: مكية،  ) أي آيات سورة النور مدنية، وتلوها أي السورة التي بعدها وهي سورة الفر٢(
أما سورة النور فمدنية باإلجماع، وأما سورة الفرقان فقال القرطبي: مكية كلها في قول 
الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة: إال ثالث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: (والذين 

. ٧٠، إلى (وكان اهللا غفورا رحيما) في اآلية: ٦٨اليدعون مع اهللا آلها آخر) في اآلية: 
وتقدمت أبياتها من الفرائد مع سورة   ١٣/٣، ١٢/١٠٧ر الجامع ألحكام القرآن: انظ

 المؤمنون.

) قال القرطبي: مكية في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتادة: مكية إال أربع آيات، من: ٣(
/ ١٣(والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخر السورة، فإنه مدني. الجامع ألحكام القرآن: 

 .٢٠٤يث النفع: ص، وانظر غ٦٠

) أي آياتها مائتان وستٌّ وعشرون للمدني األخير والمكي والبصري، وسبع للباقين. البيان: ٤(
   . قال صاحب متن الفرائد الحسان في سورة الشعراء:٢٠٤، غيث النفع: ص١٩٦ص

  أهمله كوف تعملون أول
لكُلهم اعددن الشياطين به   

 

  حظله بصرٍ تعبدون ثالث
  مكيهم مع خيراأل المدني ال

 
 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٣٣  - 

  وات وا ا رة

                                                             

) فيكون عدها عند الكوفي تسعون وثالث آيات، وأربع في البصري والشامي، وخمس في ١(
 .  ١٩٩الحجازي. البيان: ص

) قال القرطبي: مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة إال آية ٢(
إلى  )e(ت هجرة رسول اهللا نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سالم: بالجحفة  في  وق

. ٨٥: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) القصص: )U(المدينة. وهي قوله 
 . ١٦٤/ ١٣الجامع ألحكام القرآن: 

) مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية كلها في أحد قول ابن عباس ٣(
م  أنها مكية إال عشر آيات من وقتادة. وفي القول اآلخر لهما، وهو قول يحي ابن سال

أولها، فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي ابن أبي طالب 
)(t :١٠/١٦١: نزلت بين مكة والمدينة. انظر فتح البيان في مقاصد القرآن. 

 ،٢١٨) أي عند الحمصي سبعون آية، وعند غيرة تسع وستون آية. انظر  غيث النفع: ص٤(
 .١٣١مرشد الخالن: ص

  =                  ) قال صاحب الفرائد الحسان في سورة النمل والقصص والعنكبوت: ٥(
  اعـــددا شديد وللحجازي

   والطين اتركن يسقون للكوف
  للحمصي السبيــــل وأول

  قد ويؤمنون الدمشقي كذا
 

  ارددا قوارير كوفــي وعند
  يقتلونِ عكس عــد للحمصِ

  للبصري الدين الحجازي مع
دورد عنه كمــا لحمصي ع  

 
 

ونعست دعب ــــي ثَالثالكُوف  
 

  يوفي ربعَأ ثُم النّمِل فــي 
 

  )١(بقي من وخَمس والْبصرِي الشّامِ
 

  فاستَبِق آياتُهــــا مكّيةٌ 
 

  )٢(الْمكّي مــــن الْقَص وسورةُ
 

  محكي خــالف دون وعدها 
 

دعب ينانانٍ ثَمثَم أتَتْ قَـــد  
  الْحمصي ِلغَيرِ وتسعون ستٌّ

 

 عوةٌ نْكَب٣(مكّي( تَتْ قَـــدثَب  
نْدهعو ونعب٤(س( لَمي فاعصتُح)٥(  

 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٣٤  - 

  
  ون او رة

ومالر نْدكّين الثّانِ عوالْم  
تُّون١(س( ثُم دان في الْعلُقْم  

دعب يني ثَالثَةٌ ثَالثتَف  
وموالر عم لُقْمان ة ثُمدجالس  

 

 عسخَ توــــونسين موِللْباق  
كِللْم ينــــدعان والْمتَمجم  

عبَأر٢(خَال لمـن و( قْتَفي يام)٣(  
  )٥(السجدة بعد والعكـس )٤(مكّيةٌ

 

  
  

                                                             

) أي سورة الروم عند المدني األول والمكي تسع وخمسون، وعند باقي علماء العدد ستون ١(
 .٢٠٥آية. البيان: ص

) وهم الكوفي والبصري والشامي، فتكون عندهم أربع وثالثون، وعند الحجازيين ثالث ٢(
 وثالثون. المصدر السابق.

 ) أي يا متّبعاً ومقتفيا لعلماء العدد في عدهم.٣(

) أما سورة الروم فمكية إجماعا، وأما سورة لقمان فمكية إال ثالث آيات في قول ابن عباس ٤(
إلى خبير، وقال غيره  ٢٧فمدنية، وهي: (ولو أنما في األرض من شجرة أقالم) اآلية: 

سجدة فمكية إال ثالث آيات في قول إال آيتين، من (ولو أن) إلى (بصير)، وأما سورة ال
. انظر: ٢٠إلى (تكذبون) اآلية:  ١٨ابن عباس أيضا، وهي: (أفمن كان مؤمنا) اآلية: 

 .٢٢٥ – ٢٢٠، غيث النفع: ٥٧، ١٤/٣الجامع ألحكام القرآن: 

) أي سورة األحزاب بعكس السور الماضية، فهي مدنية باإلجماع. انظر: بصائر ذوي ٥(
. قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الروم ٢٥٥ث النفع:ص، غي٣٧٧التمييز: ص

                                                                     ولقمان والسجدة: 
  يرد وللمكي للثاني الروم
  اهمِل والكوف لألول سنين

   والبصري للشامي والدين
 

  يعد ال يغلبون في وخلفه
  وِلاأل عد الثان والمجرمون

الحجازِ جديد شامي مــع  
 

 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٣٥  - 

   وااب اة رة
عست شْرونعو دعرِي يصالْب  

سلَيابِ في وزاَألح نم الفخ  
 

  )١(ِللْغَيرِ آيةً زِد ةسجد فــي 
  )٢(بِاْئتالف ثَالث بعد سبعون

 

 

  و وط  رة
  )٣( وتلْوها وفَاطر سبا وقُْل

 

  وعـــدها )٤(مكّيةٌ ثَالثُها 
 

                                                             

) أي غير البصري زاد آية، فصار عده ثالثون، وعند البصري تسع وعشرون آية. انظر ١(
 .٢٠٧البيان: ص

 ) أي ثالثٌ وسبعون باتفاق علماء العدد.٢(

) أي سورة يس، ولم يذكر فيها شيء صاحب الفرائد الحسان، وإنما ذكر الخالف في سورة ٣(
  :  /فقال  سبأ وفاطر

  شَامٍ شَماٍل وشـــديد أوال
  وتشْكرون عنـــد حمصٍ اليعد
  والحمصِ والبصري جديد أهمال
  من في القبور للدمشقي امتنع
تبديال اعدده لــدى البصري  

 

  ومعه بصري شَديد نقـــال
  نذيرا األول عنه مـــا ورد
  وفي البصير النور بصرٍ حظال

  ري وقعوأن تزوال عند بص
والمدنى األخيـــر والشامي  

 
 

) قال القرطبي في سورة سبأ: مكية في قول الجميع، إال آية واحدة اختلف فيها، وهي قوله ٤(
. فقالت فرقة هي مكية، والمراد بهم المؤمنون ٦تعالى: (ويرى الذين أوتوا العلم) اآلية: 

مدنية، والمراد بهم من أسلم  ، قاله ابن عباس، وقالت فرقة: هي)e(من أصحاب النبي 
المؤمنون  )e(بالمدينة، كعبد اهللا بن سالم وغيره، قاله مقاتل، وقال قتادة: هم أمة محمد 

به كائنا من كان. وأما سورة فاطر ويس فهما مكيتان باإلجماع. انظر الجامع ألحكام 
 . ١٢/٢١٥، فتح البيان في مقاصد القرآن: ١٤/١٦٦القرآن: 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٣٦  - 

 

سخَم ونسخَمتِّال لَشامٍ ور  
 

  )١(خَال ِلمن وَأربع سبٍأ في 
 

ـــعبوَأر بوأرونع رفَاط  
 

  )٢(آخر ال حرمهم ثُم ِللْحمصِ 
 

سخَم ينِللْباقتٌّ وا سددفَاع  
 

 سلَيفي و سينا ما خُلْفٌ يدع  
 

  الْكُوفـي عده الهِجاء حرفُ
 

 وفَه ي ثَالثَةً لَــــهوف٣(ي(  
 

دعب ــينانثَم هرغَيَأتَى و  
 

 ـــنا مهدعنِ بتَيفَتَى يا بآي  
 

  

                                                             

، وقولي ٢٠٩امي خمس وخمسون، وعند غيره أربعة وخمسون آية. البيان: ) أي عند الش١(
(أوال) في الشطر األول، أي أول السور الثالث، وهي سورة سبأ كما في الشطر الثاني، 

 واهللا أعلم. 

) أي الحرمي ماعدا المدني األخير، فيدخل في المستثنى منه المكي والمدني األول، فتكون ٢(
كما في البيت التالي، وعند الباقين ستٌّ وأربعون. انظر غيث  عندهم خمس وأربعون

 .٢٣٢النفع في القراءات السبع: ص

) أي أن عد حرف الهجاء عند الكوفي يجعله زائدا عن الباقين في العدد، فتكون عنده ٣(
، ٢١١سورة يس ثالث وثمانون آية، وعند الباقين اثنتان وثمانون آية. انظر البيان: ص

 .٢٤٢ن: إلى معرفة عد آي القرآن: صمرشد الخال



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٣٧  - 

  القرآن آخر إىل الصافات سورة من: الرابع ملبحثا
  

  وص ات رة
   آيها نُزوُل الذِّبحِ وسورةُ

زِيدرِي يص١(والْب(  ينانثَم ملَه  
  مكّيه قُْل صاد ثُــم  )٢(ثنْتَانِ

،ستٌّ خَمشَامِ وس يمروالْح  
 

  عدها فــــي وخُلْفُهم ةبِبكّ 
ــــعم ماَئة دوواح مهرغَيو  
  هيه الثّمانين بـعد  )٣(ِللْجحدري

وب٤(َأي( انِ ثُمثَم يِللْكُــوف)٥(  
 

  
                                                             

 ) أي أبو جعفر يزيد ابن القعقاع، وهو في المدني األول، ومعه من علماء العدد البصري. ١(

) أي مائة واثنتان وثمانون آية عند غير يزيد والبصري، وهم: المكي والشامي والكوفي ٢(
زيد اختلف عددهما في والمدني الثاني، وشيبة ابن نصاح من المني األول، ألن شيبة وي

 . ٢١٢سورة الصافات. انظر البيان: ص

 ) أي عاصم الجحدري، وهو في العدد البصري.٣(

وهو في العدد البصري،وهو معطوفٌ على من قبله في الشطر  ) هو أيوب ابن المتوكل،٤(
 األول، وهما الشامي والحرمي.

)٥وثمانون آية، وعند الشامي  ) أي بعد الثمانين، فيكون عددها عند عاصم الجحدري: خمس
والحجازي وأيوب ابن المتوكل: ستٌ وثمانون آية، وعند الكوفي ثمانٍ وثمانون آية. 

  .٢٧٣الوجيز: ص
                                                                                    قال صاحب الفرائد الحسان في سورة  الصافات وص:   

صٍ وغيرجانبٍ حم والعكس لَه  
  أهمـــال يزيد يقولون ثاني

  البصري لغيرِ اعددن غواصٍ
  اثبتا والحمـصِ للكوفي أقول

 

  أهمله بصرٍ يعبدون التٍّلوِ في
الذّكر ذي والكوف ال قد لهنُق  

وغير حمصي جري عظيــمي  
   أتى قــد فيه للبصري والخلفُ

 
 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٣٨  - 

  و و ا ر
  )١(الزمر سورةُ آياتُ مكّيةُ

ونعبواثْنَتَانِ س يرمِللْح  
  غَافرِ وعد )٢(الْكُوفي مسوخَ

عبَأرازِ وجالْح ــيصموالْح  
  )٤(وفُصلَــتْ )٣(آياتُها مكّيةٌ

 
  

  الغُرر عنْد اخْتالفها وجملَةُ
  الشّامي ثَالثٌ ثُـــم والْبصرِ

دعب ينانرِيالْ اثْنَتَانِ ثَمصب  
سخَم تّــةٌ ِلكُوفس يشَام  
  )٥(وصلَتْ اثْنَتَانِ والشّامِ لَلْبصرِ

                                                             

الحسن وعطاء وجابر بن زيد، وقال ابن عباس: إال آيتين  ) قال القرطبي: مكية في قول١(
، والثانية (قل يا عبادي ٢٣نزلتا بالمدينة، إحداهما (اهللا نزل أحسن الحديث) في اآلية: 

. وقال آخرون: إال سبع آيات، من قوله تعالى: ٥٣الذين أسرفوا على أنفسهم) في اآلية: 
يات، نزلت في وحشي. أنظر: الجامع ألحكام (قل يا عبادي الذين أسرفوا) إلى آخر سبع آ

 . ٢٤٢، غيث النفع في القراءات السبع: ص١٥/١٥١القرآن: 

) فتكون عند الكوفي خمس وسبعون آية، وعند الشامي ثالث وسبعون، وعند الباقين اثنتان ٢(
 .٢١٦وسبعون.البيان:

حسن وعطاء ) أي آيات سورة غافر، وهي كذلك، قال القرطبي: وهي مكية في قول ال٣(
، ألن ٥٥عكرمة وجابر، وعن الحسن: إال قوله تعالى: (وسبح بحمد ربك) في آلية: 

الصلوات نزلت بالمدينة، وقال ابن عباس وقتادة: إال آيتين منها نزلتا بالمدينة، وهما: (إن 
، والتي بعدها. وعدد آياتها كما مر في البيت ٥٦الذين يجادلون في آيات اهللا) اآلية: 

: اثنتان وثمانون عند البصري، وأربع عند المدنيين والمكي والحمصي، وخمس السابق
وثمانون عند الكوفي، وستٌّ وثمانون عند الشامي. انظر: الجامع ألحكام القرآن: 

 .٢١٨، البيان ص٢٤٥، غيث النفع: ص١٥/١٨٨

ت ) أي وسورة فصلت أيضاً من السور المكية مع سورة غافر، فالواو في قولي وفصل٤(
أي مكية  –للمعية، أو للعطف على ما قبلها، أي وسورة فصلت أيضا مكية، وهي كذلك 

 . ٢٤٨إجماعا. غيث النفع في القراءات السبع: ص –

 ) أي وصلت بخمسين، كما سيأتي في البيت التالي. ٥(



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٣٩  - 

نم دعب ينسخَم يمرولَلْح  
 

  )١(الْكُوفي وَأربع ثَالثَــــةٌ
 

  

  ارى رة
   الْكــوفي عدها قَد )٢(مكّيةٌ

هروغَي ينسي ال خَمصم٣(الْح(  
 

 سينخم دعب ي ثَالثَةتُوف  
قَد ادز عمةً نْهي آيصح٤(م(  

 

                                                             

) فتكون عند البصري والشامي اثنتان وخمسون آية، وثالثة وخمسون عند المدني والمكي، ١(
، غيث النفع في القراءات السبع: ٢٢٠بع وخمسون عند الكوفي. انظر البيان: صوأر
  . قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الزمر: ٢٤٨ص

  عد الكـوف ال أوال يختلفون
ديني له كوف ثانيا وهــاد   
  ارددا مك عند عبادي بشر

 

اعتمد الدين ثاني الدمشقي معه  
  رويا عنـــه تعلمون فسوف

  اعددا عنهمـا األنهار لأو مع
 

 
) قال القرطبي: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إال ٢(

أربع آيات منها نزلت بالمدينة، (قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى) اآلية: 
 .١٦/٣، إلى آخرها.الجامع ألحكام القرآن: ٢٣

الحجازيون والشامي والبصري، قد عدوها خمسين آية، وعدها أي غير الحمصي، وهم: ) ٣(
الحمصي إحدى وخمسون آية كما سيأتي في البيت التالي. انظر غيث النفع في القراءات 

، وقد ذكر فيه أن البصري يعدها خمسين وتسع آيات بخالف عنه والعدد ٢٥٠السبع: ص
 .٢٢١بيان. انظر صالثاني كالحجازيين والشامي، ولم يذكر ذلك الداني في ال

        =) أي حافظا لها، قال صاحب متن الفرائد الحسان في سورة غافر وفصلت والشورى:٤(



م ر اا / ا ما   
 

 - ٤٠  - 

  وان اف رة
  )١(مكّيه آياتُهـــا وزخْرفٌ

  عدهم تسع والْباقون  )٢(ِللشّامِ
  اعددا ستّاً والْحرمي ِللشّامِ
عبس رِيصِلب عستي وكُوف  

 

 دعب ينانانٍ ثَمـــه ثَميه  
  خُلْفُهم هاك الدخَانِ وسورةُ

نم دعب ينسوقُْل خَم ندا لِّم٣(ع(  
  )٤(فَاستَوفي آياتُــــها مكّيةٌ

 

  

                                                                                                                                                     

  احظال للدمشقي التالق يوم
  واترك كاظمين لكــوف ودع
   عنهما والبصير دمـــشق ثانٍ

  مكي أوٌل الحميـــم وفـــي
  والشامي دع للبصـــرِ إذ ثمود

 

نقال بارزون في ذا وعكس  
  حكي قد الكتاب والبصري للثان

   معهما عد الكــوف ويسحبون
  والشامي الكـــوف وتشركون

كاألعالم والحمــصي والكوف    
 

 ، بصائر ذوي التمييز:١٦/٤١) وهي مكية باإلجماع. انظر: الجامع ألحكام القرآن: ١(
١/٤٢١. 

مانين عند الشامي، وتسع عند غيره كما ) قولي: للشامي،متعلقٌ بالبيت السابق، أي ثمانٍ وث٢(
 .٢٢٣سيأتي.البيان:ص

)٣ ها عند البصري فسبعدأي لمن عدا الشامي والحرميين، وهم البصري والكوفي، أما ع (
وخمسون، وعند الكوفي تسع كما سيأتي في البيت التالي، وقد سبق أنها عند الشامي 

 .٢٢٥ص والحجازيين: ستّاً وخمسين آية. انظر البيان:

. انظر ١٥) قال القرطبي: مكية باتفاق، إال قوله تعالى: (إنا كاشفوا العذاب قليال) في اآلية: ٤(
 .١٦/٨٤انظر الجامع: 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٤١  - 

  وال واف ا رة
  

  )١(الْجاثيه وسبع ثَالثُون وقُْل
  القتَاِل سورةُ ثُم  )٢(مكّيتَيتانِ

دعانٍ الثّالثين بي ثَمكُوف  
وأربعون صِالحرِي مصوالْب  

 

 سخَمقَافُ واَألح يهو هالتّاِلي  
  الحاِل فــي آياتُها )٣(مدنيةٌ
  يوفي وشَامٍ حجازِي تسعاً
على فَكُن ةيرصري ب٤(تَس(  

 

                                                             

) أي سورة الجاثية آياتها سبع وثالثون آية، وسورة األحقاف خمس وثالثون آية دون ١(
 خالف بين أهل العدد.

ة مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة، ) أي سورة الجاثية واألحقاف،أما سورة الجاثي٢(
وقال ابن عباس وقتادة: إال  قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين) في اآلية رقم: 

، ذكره الماوردي. وأما سورة األحقاف t)(، نزلت في المدينة في عمر بن الخطاب ١٤
 .١٦/١١٩فهي مكية في قول الجميع. انظر الجامع ألحكام القرآن: 

) قال القرطبي: مدنية في قول ابن عباس، ذكره النحاس، وقال الماوردي في قول الجميع ٣(
إال قول ابن عباس وقتادة، فإنهما قاال: إال آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكة، وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه (وكأين من قرية هي أشد 

  ١٦/١٨٤. المصدر السابق: ١٣ي أخرجتك) اآلية رقم: قوة من قريتك الت

) فيكون عددها عند الكوفي ثالثون وثمان، وعند الحجازي والدمشقي تسع وثالثون، وعند ٤(
. قال صاحب الفرائد الحسان ١٦٢البصري والحمصي أربعون. انظر مرشد الخالن: ص

                                                 =                                               في سورة الزخرف والدخان والقتال:  



م ر اا / ا ما   
 

 - ٤٢  - 

 رة ا ت إارا  
  

   الْعدد ألهِل الْفَتْـــحِ وسورةُ
  قَافْ ـمثُــ الْحجرات وسورةُ

دآيِ فَع اتـــرجه الحشْرع  
  أربعينا بعـــد خَمس وقَافَ
الْفَتْحا وهعةُ مورس اترج١(الح(  

 

 عست شْرونعلى وع دتَمعالم  
الذّارِياتو سم لينَهالفْ بيخ  

ا وهــدعه بيانه ثَمشْتَهِرم  
اتالذّارِيهــــ ودتِّينا اعس  

  )٢(التِّلْوات في والْعكْس مدنيةٌ
 

  

                                                                                                                                                     

  بصريهم مع الحجازِ مهين
   دع للمكـــي الزقوم شجرة
   أهمال قــد أوٌل البطون وفي

   اعددهما والوثاق الرقاب ضرب
   الكــــوفي يسقطها أوزارها

  والبصـــري أقدامكم ومثله
 

  كوفيهم عــــــن وليقولون
   وقف عنهم كما والحمصي كالثان

  انجال قد كما الدمشقي معه
  انتمى لحمـــص منهمو كذاك
  الحمصي نــــفى بالهم ثاني

   يجري حمص مـــع للشاربين
 

 
) أي هما من السور المدنية كما سيأتي في الشطر الثاني، وهما كذلك باإلجماع. انظر  ١(

 .١٦/١٧٢الجامع ألحكام القرآن: 

س سورة الفتح والحجرات، قاف والذاريات، فهما من السور المكية، أما سورة ) أي عك٢(
قاف فمكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إال 
آية واحدة: (ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من 

 .١٧/٣باإلجماع. المصدر السابق: ، وأما الذاريات فمكية ٣٨آلية: الغوب) في 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٤٣  - 

  وا ار رة
  

الطُّورو مكّي مــن والنّج١(الْم(  
والْكُوف ـــعست دععينا ببأر  

بع٢(س( مِ وآيتّونا قُْل النّجس  
 

 دـّورِ آيِ وع   للدمشْقي الطـ
انثَمو ـْرِي   وللْباقينا بصــ

  )٣(الْباقُونا فَرد كُوف ثْنَانِوا
 

  

                                                             

) أي من السور المكية، أما سورة الطور فهي كذلك باإلجماع، وأما سورة النجم فمكية كلها ١(
في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إال آية منها، وهي قوله 

إن السورة كلها  ، وقيل٣٢تعالى: (الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش) في اآلية: 
أنه قال: هي أول سورة أعلنها  t)(مدنية،  والصحيح أنها مكية، لماروى ابن مسعود 

سجد  )e(: أن النبي )y(بمكة. وفي البخاري عن ابن عباس  )e(رسول اهللا 
 .٢٤٠/ ١٣بالنجم،وسجد معه المسلمون والمشركون والجن واإلنس. فتح البيان  

قين وهم: الحجازيون، فيكون عد آي الطور عند الدمشقي ) أي سبع وأربعون آية للبا٢(
 وأربعون آية، وعند البصري ثمانٍ وأربعون آية، وعند الحجازيين سبع والكوفي تسع

 .٢٢٣وأربعون آية. انظر البيان في عد آي القرآن: ص

) آي عد سورة النجم عند من سوى الكوفي إحدى وستون آية، واثنتان عنده. قال صاحب ٣(
  فرائد الحسان:ال

  أهمال الحجازي عد في والطورِ
  آخرا شيئا الشام تولى عمن

 

  نقال كوف مع دعاً والشام
ودنيا كوف احظرا للدمشقي  

 

 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٤٤  - 

  واا وا ا رة
  

  )١(الْقَمر ســورة آياتُ مكّيةٌ
سون خَمسخَمو كما وهلْو٢(ت(  
عبون سعبسو ـَكّي   تَال ِلمـ

ــــهعاقةُ والْوكّيم ات٣(اآلي(  
تٌّ للْكُوفس ثُم عبرِي سصب  

 

  معتَبر خــالف دون وعدها 
  عدها ِلبصرٍ وسبعـــون ستٌّ
  خَـال من ثَمانٍ الْمدني كَذلك

  يات ما مـــع تسعون وعدها
اقالْبو ونعست عسترِي وج٤(ي(  

 

                                                             

، بصائر ١٧/٨٢في قول الجمهور. انظر الجامع ألحكام القرآن:  –مكية  –) وهي كذلك ١(
 .١/٤٤٥ذوي التمييز: 

قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء  ) أي سورة الرحمن، وهي مكية في٢(
وجابر، وقال ابن عباس: إال آية منها، وهي قوله تعالى: (يسأله من في السموات 

 .١٧/٩٩، والصحيح األول. الجامع: ٢٩واألرض) في اآلية: 

) سورة الواقعة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن قتادة إال آية منها ٣(
، وقال ٨٢مدينة وهي قوله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) في اآلية: نزلت بال

الكلبي: مكية إال أربع آيات، منها آيتان (أ فبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم 
إلى مكة، وقوله تعالى: (ثلةٌ من  )e(، نزلتا في سفره ٨٢ ٨١أنكم تكذبون) في اآليات: 

، نزلتا في سفره إلى المدية. الجامع ألحكام ٤٠-٣٩اآليات:  األولين، وثلة من اآلخرين)
 .١٣/٣٥٤، فتح البيان: ١٨٨/  ٨، إرشاد العقل السليم: ١٢٦/  ١٧القرآن: 

) أي تسع وتسعون آية عند الباقين وهم: الحجازيون الشامي، وعند الكوفي ستٌّ وتسعون، ٤(
، ١٧٢مرشد الخالن ص وعند البصري سبع وتسعون آية كما سبق في األبيات. انظر

                                          =                                   قال صاحب الفرائد الحسان في الوقعة والرحمن: 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٤٥  - 

  

 رة ا رة إ ا  
ونشْرع دعانِ بِللشّا ثَميم  

عستو رِيصي الْب١(والكُـوف(  
  والْمكّين األخــير )٢(وعدها

 آي يددالْح كَذَلك الْحيمر  
  الْموفي تلْوِها مـــع مدنيةٌ

  وِللْباقين وعشْـرِين إحــدى

                                                                                                                                                     

  ورد كوف مع الرحمن لشام
   لألنام المكــــــي وأسقط

   للكل ثانيــــــا والمجرمون
   الميمنة أول وحمص كوف

  اردد شامىوال للبصر موضونة
   رويا عيــــن والكوف وأول
   رد الثان معه الكوف اليمين أولى
   الكوفي يســـقط الشمال أولى
   حمصي لمك يقولون وادد

   للمكي اعــــدده واآلخرين
   شامهم ثان لمجموعون عد

 

  رد اإلنسان أول المديني ثم
   الشامي للعراق نار كثان

   النقل في كما لبصري إال
   المشأمة أولك أسقطا قد

  اعدد أباريق والمكي للثان
  نفيا ومك أول تأثيمــــا

  يعد لبصري إنشاء وليس
   المكي يترك حـــميم أولى

   بالنص دع عنـــه واألولون
   والبصــري واألول والكوف

  وسم وريحــان دمشقي وعن
 

 
الباقين ) فيكون عدد آي سورة الحديد عند الكوفي والبصري عشرون وتسع، وعند ١(

عشرون وثمان آيات، وهي من السور المدنية مع سورة المجادلة كما سيأتي في الشطر 
التالي، أما سورة الحديد فباتفاق، وأما سورة المجادلة فمدنية أيضا باتفاق كما في القول 

إال (ما يكون من نجوى) في اآلية:   ٢/٥٢٥، وقال صاحب اإلتحاف: ٣١١الوجيز: ص
ول منها مدني وباقيها مكي. وانظر: مرشد الخالن في عد آي ، وقيل: العشر األ٧

 .١٨٠القرآن: ص

 ) أي المجادلة، وهي المقصود ة بقولي (تلوها) في الشطر الثاني من البيت السابق. ٢(



م ر اا / ا ما   
 

 - ٤٦  - 

  واالمتحان والْحشْر )١(ثنْتَانِ
  الْمقَاِل في اتّفَاق على آياتُها

شْرِينع دععٍ ببشْرِ في َأرالْح  
  وتلْوها َأربع تَْأتي والصفُّ

 

  الشَّان ذا يا والْجمعةُ والصفُّ
  التّواِل عــلى وعدها )٢(مدنيةٌ
ثَلّثْ والتّلْو دعكْرِ بشْرِ ذ٣(الْع(  

نم دعشْرٍ بع داحها في ود٤(ع(  
 

  

                                                             

المشار إليهم في آخر  - ) متعلق بآخر البيت السابق،   أي اثنتان وعشرون آية عند الباقين١(
دني األول والكوفي والبصري والشامي، وعددها عند المكي وهم: الم –البيت السابق 

 .٢٤٢والمدني الثاني إحدى وعشرين آية. البيان: ص

) أي األربع السور الماضية، وهي: الحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، مدنية باتفاق، ٢(
وهي كذلك في قول الجميع، كما أشار إليه القرطبي وغيره. انظر: الجامع ألحكام 

 .١/٤٥٨، بصائر ذوي التمييز: ١٨/٣رآن: الق

) أي أربع وعشرون آية عدد سورة الحشر، وتلوها وهو الممتحنة: ثالث عشرة آية. انظر ٣(
 .٢٤٤-  ٢٤٣البيان  ص

) أي سورة الصف عدد آياتها أربع عشرة آية، وتلوها وهي سورة الجمعة  إحدى عشرة ٤(
. ٢٤٥ها.انظر المصدر السابق: صآية، وهو معنى قولي: من بعد عشرٍ واحد في عد

  قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الحديد والمجادلة: 
  كوفيهم عن العذاب قبله
   الثاني المديني األذلين وفي

 

  بصريهم عن اإلنجيل وعدد
   يهمالن المكـــي وأيضا

 

 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٤٧  - 

 

 رة نا رة إ ا   
  

عد آيةٌ النِّفَاق نم دعشْر ب١(ع(  
  )٢(والطّالق مدنيتَان همـا وقُْل
  ِللْبصرِي واحد الطَّالق وفي

الْكُوفــازِ وجي والحشْقموالد  
  التّحرِيمِ مــع ِلحمصي وذا

 

  عشْر بعد من ثَمانيه وتلْوها 
كَذَِلك رِيمتْ التّحبالْوِفاق جاَء  
نم دعشْرٍ با عهادرِ زدكَالْب  
  )٣(بقي من ثَلِّثْ ثُم اثْنَتَانِ قُِل

  )٤(التّحرِيمِ في ِللْباقين واثْنَانِ
 

                                                             

شرة ) أي عدد آي سورة المنافقون إحدى عشرة آية، وتلوها وهو سورة التغابن ثمان ع١(
 .٢٤٨آية. انظر البيان: ص

) أي كذلك سورة الطالق مدنية كالسورتين التين قبلها، وكذلك سورة التحريم مدنية، كما ٢(
سيأتي في الشطر التالي، أما سورة المنافقين فمدنية باتفاق، وأما سورة التغابن فهي مدنية 

ق فمدنية في قول األكثرين، وقال الكلبي: هي مكية ومدنية وأما سورة الطال
 .٤٦٧/ ١، بصائر: ١٨/١١٧إجماعا،وكذلك سورة التحريم.انظر: الجامع: 

) وهو الحمصي كما سيأتي في البيت التالي في قولي: (وذا لحمصي)، فيكون عدد آي ٣(
سورة الطالق إحدى عشرة آية عند البصري، واثنتا عشرة آية عند الكوفي والحجازي 

 ١٨٢. المرشد: ولدمشقي، وثالث عشرة آية عند الحمصي

) معنى البيت: (وذا لحمصي) متعلق بالبيت السابق كما مر، أي عدد آي سورة الطالق ٤(
ثالث عشرة آية عنده، (مع التحريم) أي مع سورة التحريم، فعددها عند الحمصي أيضا 
ثالث عشرة آية، (واثنان للباقين في التحريم) أي اثنتا عشرة آية لمن سوى الحمصي في 

  =       ريم. قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الطالق والتحريم والملك.سورة التح



م ر اا / ا ما   
 

 - ٤٨  - 

  ا رة
  )١( الْمكّي من الْملْك وسورةُ
  فَعنْدهم )٢(شَيبة عن ونَافعٍ

 

 يهو ا ثَالثُوندع كّيالم  
داً زِداحتَبِراً وعم مالفَهخ  

 

 رة ن رة إ حم  
مكُلُّهو قَــــد دةَ عورالْقَلَم س  

  )٣(مــكّي وتلْوها مكِّيــــةٌ
  ملْتَزم عد خَمسين مع ثنْتَانِ 

  الْمكّي من نُوحٍ مــع وساَل
                                                                                                                                                     

  جا اآلخر عـدد وللدمشقي
  األوِل للمديني فاعدد الالباب

    قد للحجازيين نذير ثاني

  مخرجا وكوف مك مع والثاني
انقِل للحمـصي األنهار قدير  
  اعتمد فما يزيدهم سوى عد

 
 

/  ١٨ول الجميع، ذكره القرطبي. الجامع ألحكام القرآن: ) وهي من السور المكية في ق١(
١٣٤. 

) أي هي ثالثون آية لم سوى المكي، ونافع عن شيبة بن نصاح، فعندهم إحدى وثالثون ٢(
آية، ألن هذا من المواضع التي اختلف فيها شيبة ويزيد ابن القعقاع، وخالفهم في كلمة 

ه شيبة وتركه يزيد، انظر مرشد الخالن: (نذير) من قوله تعالى: (قد جاءنا نذير) فعد
 .١٨٥ص

) أي سورة ن مكية، والسورة التي تليها وهي الحاقة مكية أيضا، وكذلك سورة المعارج ٣(
من السور المكية كما في الشطر التالي، وهي المعبر عنها ب (سال) أي سورة سأل 

اسورة ن، فقال سائل، وسورة نوح أيضا من السور المكية كما في الشطر التالي، أم
القرطبي: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: من 

مكي، ومن بعد ذلك  ١٦أولها إلى قوله تعالى: (سنسمه على الخرطوم) في اآلية رقم: 
مدني، ومن بعد ذلك إلى قوله  ٣٣إلى قوله تعالى: (أكبر لو كانوا يعلمون) في اآلية: 

مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: (من الصالحين) في  ٤٧في اآلية:  تعالى: (يكتبون)
 =مدني، وما بقي مكي، قاله الماوردي. وأما سورة الحاقة والمعارج ونوح ٥٠اآلية: 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٤٩  - 

لْوتو رِ نــــونصي الْبشْقموالد  
  ونَأربع ســـاَل ثُم )١(ثنْتَانِ

ةً زِدها )٢(آيلْوتــــي وف مهدع  
شْرونع ــــدعانٍ بي ثَمالْكُوف  

 

  وِللْبواقي وخَمســين إحدى
دعب اقُون الشّـــامِ ثَالثوالْب  

  )٣(حمصهِم حرمٍِل ثَالثين جاءتْ
عست يشْقمرٍ دصبي ووف٤(ي(  

 

                                                                                                                                                     

، فتح ١٩٣-١٨/١٤٦فثالثتها مكية في قول الجميع. انظر: الجامع ألحكام القرآن: =
 .١٤/٢٥٠البيان: 

ي اثنتان وخمسين آية عند الباقين، وهم من عدا الدمشقي ) متعلق بالبيت السابق، أ١(
والبصري، فيكون عدد آيات سورة الحاقة عندهما إحدى وخمسين آية، وعند الباقين 

 ٢٥٣اثنتان وخمسين آية. انظر: البيان: ص

) متعلق بالبيت السابق أي: زد آية للباقين على العدد الشامي، فتكون سورة المعارج عند ٢(
ث وأربعون آية، وعند الباقين أربع وأربعون آية. انظر: بصائر ذوي التمييز: الشامي ثال

 . ١٨٨، مرشد الخالن في عد آي القرآن: ص١/٤٨٠

) معنى البيت: (زد آية) متعلق بالبيت السابق كما مر، (وتلوها) آي سورة نوح التي بعد ٣(
الحمصي ثالثون آية، سورة المعارج، عددها عند الحرمي، وهم المكي والمدنيان، وعند 

وثمانية وعشرون آية عند الكوفي، وتسع وعشرون آية عند الدمشقي والبصري كما في 
 .١٨٩سيأتي في البيت التالي. وانظر: مرشد الخالن في عد آي القرآن: ص

  ) قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الحاقة المعارج ونوح: ٤(
  الكوفي ورى األولى الحاقة
   حجازيهم عـــــد شماله
  اهمال سواعا الحمصي ونورا
  الكوفي حمصٍ لثانٍ نسرا
  البصري لدى اعدده ونارا

 

  الحمصي عده حسوما ثم
   دمشقيهم غـــير وسنة

  نقال قد كما وللبصري له
  مكي مـــع األول كثيرا

    والشامي ييــن وللحجاز
 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٥٠  - 

 
  وا ا رة

 

رِ والْجِنِللْقَد نم كِّي١(الْم(  
ونشْرع آي الْجِن عم هيانثَم   

  )٢( عدها عشْرٍ بعد من مزمٌل

  الْمدني في لدهرا ال نُزولُها 
   ثَمانيه قُْل ثُم اتّفَاق علَى
  بعدها عشر والباقُون للثَّانِ

                                                             

رة اإلنسان فهي من السورة ) أي من سورة الجن إلى سورة القدر من السور المكية، إال سو١(
المدنية كما سيأتي في الشطر التالي، أما سورة الجن، فهي مكية باتفاق، وكذلك المزمل، 

، واآلية التي ١٠قال ابن عباس: إال آيتين منها: (واصبر على ما يقولون) في اآلية رقم: 
ر فمكية . وأما المدث٢٢/  ١٩تليها، ذكره الماوردي. انظر الجامع ألحكام القرآن: 

إجماعا، وكذلك القيامة، وأما سورة الدهر فمكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، 
وقال الجمهور: مدنية، وقيل فيها مكي، من قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن 

إلى آخر السورة، وما تقدمه مدني. انظر  فتح البيان في  ٢٣تنزيال) في اآلية رقم: 
، وأما سورة المرسالت فمكية في قول الحسن وعطاء ٤٥٣/  ١٤مقاصد القرآن: 

وعكرمة وجابر، وقال ابن عباس: إال آية منها، وهي قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا 
. وأما ١٠٠/ ١٩فهي مدنية. الجامع ألحكام القرآن:  ٤٨ال يركعون) في اآلية رقم: 

االنفطار. انظر بصائر ذوي سورة النازعات فمكية إجماعا، وكذلك عبس والتكوير  و
. وأما سورة المطففين فقال مقاتل: ٥٠٦ – ١/٤٩٩التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 

هي أول سورة نزلت بالمدينة، وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إال ثمان آيات من قوله: 
(إن اللذين أجرموا) إلى آخرها، مكي، وقال الكلبي وجابر ابن زيد: نزلت بين مكة 

. وأما سورة االنشقاق فمكية إجماعا، وكذلك من سورة ١٦٤/ ١٩لمدينة. الجامع: وا
 . ٣١٩ – ١٤١/  ١٥البروج إلى سورة القدر. انظرالبيان: 

) أي سورة المزمل عدد آياتها ثمان عشرة آية عند المدني الثاني كما سيأتي في الشطر ٢(
 التالي. 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٥١  - 

عست رِيصصٍ ِلبمكّي وح١( م(  
 

هخُلْف٢(ب( روالْغَي شْري عكحي)٣(  
 

  

 رة ا رة إ تا  
ثِّرد٤(م( سخَم ونسخَمى وور  

تٌّ والباقس ي َأتَتْ قَدف مهعد  
ونوأرعةُ بورــــه سيامالق   

 شامٍ كُوفو واألخير ٥(ثَوى قَد(  
نم دعخمسين ب عهدهم في فَكُن  

ِللْكُوف ـِي   كالْعالمه والحمصـ

                                                             

رة آية، وهذا معنى قولي: (تسع لبصري ) فنكون عند البصري والحمصي والمكي تسع عش١(
 وحمص مكي). 

) أي أن للمكي روايتين: إحداهما من رواية غير الداني عنه، وهي أنها تسع عشرة آية، ٢(
أنها عشرون آية، حيث قال في  –وهي الصحيحة عنه  –والثانية من رواية اإلمام الداني 

وتسع عشرة في المكي بخالف  سورة المزمل: وهي ثماني عشرة آية في المدني األخير،
عنه وفي البصري، وعشرون في عدد الباقين، وفي روايتنا عن المكي، قال: وهو 

، وانظر مرشد الخالن ٢٥٧الصحيح عن المكي، انتهى. البيان في عد آي القرآن: ص
 .١٩٤إلى معرفة عد آي القرآن: ص

وفي، والمكي في رواية الداني، ) أي أنها عند الباقين، وهم: المدني األول، والدمشقي، والك٣(
عشرون آية، وهذا معنى قولي: والغير عشر يحكي، أي عشر مع العشر الماضية 

  المذكورة في البيت السابق، فتكون عندهم عشرون آية. 
  ، قال صاحب الفرائد الحسان في سورة الجن:٢٥٨انظر البيان: 

 وأحد ذو الرفع عده لدى   مكيهم واترك له ملتحدا

 سبق أنها من السور المكية، وكذلك سورة القيامة. )٤(

) أي وافقهم المدني األخير، وهو معنى قولي: (ثوى) أي أقام معهم في عددهم، فتكون عند  ٥(
الكوفي والشامي والمدني األخير خمس وخمسون آية، والباقون ست وخمسون، كما 

 .١٩٥سيأتي في البيت التالي. انظر مرشد الخالن: ص



م ر اا / ا ما   
 

 - ٥٢  - 

وينْقُص الباقُون ـــمنْهع هآي  
باالتّفَاق ـــمنَهيالت بسرالْمو  

 

رهثَلِّثْها والد ١(بِآيــه وزِد(  
  اآليات في باإلجماعِ مسونخَ

 

  

  و وازت ا رة
معي ومــو فهدون ععبأر  

  الكُوفي خـــال ما والنَّازِعاتُ
  )٢(وتلْوها عنْده ستٌّ الْعد فَي
ةً زِدرٍ آيصصٍ بمزِيد وحوي  

 

 ةً زِدـــــرٍ آيصون بكِّيمو  
سخَم عبَأروـــون يالْكُوفو  

نْدي عمشْقالد ونعبها َأردع  
  )٣(يزيد ثنْتَانِ شَيبةَ مع والْباق

 

  

                                                             

مع زيادة آية، فتكون إحدى  –وهو معنى قولي: ثلّثها  -ورة اإلنسان ثالثون آية  ) أي س١(
وثالثين آية للجميع، كما سيأتي في البيت التالي، وسبق أن سورة اإلنسان مدنية، قال 

 صاحب الفرائد الحسان من سورة المزمل إلى النبأ:

  أول دمشق كوف قم وقبل
   الثاني وخلف المكي رسوال

  رد والمــكي يتساءلون ك
  حمصهم مع به تعجل للكوف

 

  ينقل حمص غير جحيما ثم
  الثاني ال كلهـــم وشيبا له

  العدد في دمشق مع المجرمين
  مكهم وخلــف البصري قريبا

 

 

) أي سورة عبس، وتقدم أن السور الثالث من السور المكية،قال صاحب الفرائد الحسان ٢(
  في سورة النازعات وعبس:

  بصري لشامٍ معا أنعامكم
  يزيدهم سوى الكل طعامه

 

  يجري ال طغى مع والحجاز دع
  دمشقهم لسوى اعدد والصاخة

 

 
) فيكون عدها عند الدمشقي أربعين آية عند الدمشقي والبصري والحمصي ويزيد بن ٣(

القعقاع المدني إحدى وأربعون آية، وعند الباقين، وهم: الكوفيون والمكي وشيبة بن 
 .٢٠٠أربعون آية. انظر مرشد الخالن: صنصاح  اثنتان و



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٥٣  - 

 رة ا رة إ قما  
  

دالْع نْدع زِيد١(التّكْوير في ي(  
الْباقو عست طَارِ ثُماالنف  
ةُ ِلكُلِّهِموريــن وسطَفّفالم  

خُلْفُهوفي م قاقاالنش أتَى قَد  
  والدمشْقي الْبصري ثَالثٌ

 

  نحريــر يا ثَمانِ بعد عشْرون 
نم دشْرٍ بعع ــعسخار تبافْت  
  المبين القَوِل على وعشْرون ستٌّ
نم دعب شْرينقٍّ )٢(عحا بفتى ي  

عبصي أرمالْح سخَمقي من وب  
 

 رة وجا رة إ ا  
  باتّفـــاق الْبروجِ وسورةُ

  عشْره ستَّ )٣(اَألوُل والطّارِقُ
عسوت شْرالْكُلُّ ع دلى عاألع  

  بارتفـاق واثْنَتَانِ عشْرون 
  عشْره عسب والْباق يعدها

هيالْغَاشتٌّ وون سشْرعبِال و  
                                                             

) تقدم أنها من السور المكية، وهي عند يزيد ين القعقاع المدني، ثمانٍ وعشرون آية، وعند ١(
الباقين تسع وعشرون آية، وهم: الباقون ومعهم شيبة بن نصاح، وهذا من المواضع التي 

ذهبون)، تركها يزيد، وعدها اختلف فيها شيبة مع يزيد، وخالفهم في قوله تعالى: (فأين ت
 .٢٠٠، مرشد الخالن: ص٢٦٥شيبة كالباقين. انظر: البيان: ص

) أي أن خالفهم وقع بعد العشرين، قال صاحب الفرائد الحسان من سورة التكوير إلى ٢(
  الطارق: 

  يزيدهم سوى عن وتذهبون
  يسرِ لــــم له وفمالقيه

  أوِل وعنـــد طهره كذاك
 

يهمحمص لدى كدحا وكادح  
  بصري لشامٍ يمينه ودع
  أوِل غير الكـــل يعد كيدا

 

 
) أي المدني األول، عدها ست عشرة آية، كما سيأتي في الشطر التالي، والباقون سبع ٣(

  ٢٧٠عشرة آية. انظر البيان: ص



م ر اا / ا ما   
 

 - ٥٤  - 

  والْفَـــجر بينَهم خالف ذكْرِ
  )١(شـامي ِلكُوف ثَالثين وقُْل

 

عتَس شْرونوع دعري يصالْب  
   )٣(تَمامِ مع ِللْحجازِ )٢(ثنْتَانِ

                 

 رة ا رة إ ا  
دعال و مشْرون جـــــا ُأقْسع  

  )٤(عشْره ستّ الْمك خُلْفُ والشّمسِ

  يجرون كُلُّهم اتّفَاق على 
  عشْره خَمس والباق كَأوٍل

                                                             

) فتكون عند الكوفي والشامي ثالثون آية، بزيادة واحد على العدد البصري،. انظر بصائر ١(
 .٥١٨/  ١يز:  ذوي التمي

) أي اثنتان وثالثون آية   عند الحجازيين، وهم: المكي والمدني األول والثاني، فتكون عند ٢(
البصري تسع وعشرون آية، وعند الكوفي والشامي ثالثون آية، وعند الحجازي اثنتان 

 .٣٤٥وثالثون آية. انظر القول الوجيز: ص

  الحسان في سورة الفجر: ) أي مع تمام الثالثين، قال صاحب الفرائد ٣(
  ونعمه دع للحمص أكرمني
  فــي ويتلوه رزقه حجازِ

 

  يممه عداً الحجاز مع حمصٍ
  الكوفي عبادي الشامي جهنم

 

 
) أي جاء عد سورة الشمس عن المكي ست عشرة آية بخالف عنه، وكذلك المدني األول، ٤(

ا الذي ذكره األمام الشاطبي كما سيأتي في الشطر التالي، والباقون خمس عشرة آية، هذ
في الناظمة، حيث قال: وستٌ ألو جبر بخلفهما...الخ والذي ذكره األمام الداني أن 
الخالف مختص بالمكي دون المدني األول؛ حيث قال في سورة الشمس: وهي ست 
عشرة آية في المدني األول، ويقال في المكي، فأثبت الخالف للمكي، وقد نظمت البيت 

من إثبات الخالف عنهما، حيث شبهت المدني األول  /ب إليه الشاطبي على ما ذه
بالمكي في الخالف فقلت: (كأوٍل)، وهو ما ذهب إليه المحققون من المتأخرين،. انظر: 

  .١٧٩، بشير اليسر: ص٣٤٧، القول الوجيز: ص٢٧٥البيان: ص
  =             ر: قال صاحب الفرائد الحسان من سورة الشمس إلى سورة القد             



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٥٥  - 

  أتَتْ وواحد عشْـــرون والليِل
ـــنم دعشْرٍ بةٌ عا آيهلْوت١(و(  

 

  ثَبتَتْ قَد والضحى خالف دون
  )٢(عدها ثَمانٍ والتِّينِ ثَمـانِ

 

  
 رة ا رة إ را  

  عشْره تسع عد رْأاقْ وسورةُ
دعانٍ بثَم دقعي يشْقم٣(الد(  

روالْقَد سها خَمدي عاقرالْع  
  الْبينَه يعد والشّامي والْبصرِ

  الزلْزال عدا والْكُوف وأوٌل
  وصفُهما والزلْزال والْبينَه

  عشْره ثُم والْعراق ِللْحمصِ 
  ِللْبواقي الْعشْريـــن وتَممِ
  الْباقي وســتُّ الْمدني كَذلك
عسي تاقِللْبــانٍ ونَه ثَميب  
  خَال من وتسع آيات ثَمانِ

دتَانِمين ــــا ثُمما مهدعب  

                                                                                                                                                     

  للمــــكي الخلف فعقروها
   لدى ينهى الذي سواها سواه

   حجازهم لدى اعدده ينته لم
 

  للحمصي واعــدده وأوٍل
   عـددا رواه الدمشقي غير

  شامهم لمك القدر وثالث
 

 

) أي سورة الشرح، وهي ثمان آيات كما سيأتي في الشطر التالي، وقد مر أن سورة ١(
رة آية في البيت السابق، وأن سورة الليل إحدى وعشرين آية. انظر الضحى إحدى عش

 .٢٠٩، مرشد الخالن: ص٢٧٨ – ٢٧٧البيان: ص

) أي سورة التين ثمان آيات باتفاق علماء العدد. انظر القول الوجيز في فواصل الكتاب ٢(
 .٣٥٠العزيز: ص

اقيين، وهم: البصري ) فيكون عددها عند الدمشقي ثمان عشرة آية، وعند الحمصي والعر٣(
والكوفيون:  تسع عشرة آية  وعند الباقين، وهم  الحجازيون:  عشرون آية، كما سيأتي 

 .٢١١في الشطر التالي. انظر مرشد الخالن: ص



م ر اا / ا ما   
 

 - ٥٦  - 

كّيةُ إلّا )١(موررِ سفَال النّص  
  عشْر والْعاديـــات ِلنارسو
  ِللْكُوفي آيـــةٌ ثُم ِللْحرمِ

 

  عال )٢(أنزِلَتْ الْوداعِ حجة في
داحوا وهلْوقُـــْل وت شْرع  

قَد ادي زاقانٍ والْبي ثَموف٣(ي(  
 

  

                                                             

إال ما سيأتي عن سورة  -) أي أن السور من العاديات إلى سورة الناس، من السور المكية ١(
زلزلة والبينة من السور المدنية، أما البينة فمدنية وتقدم في البيت السابق أن ال - النصر 

في قول الجمهور، وأما الزلزلة فمدنية في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن 
مسعود وعطاء وجابر، وأما العاديات فهي مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن 

وأما القارعة فمكية  وعكرمة وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة،
 .٣٦٢  - ٣٠٦/ ١٥بال خالف. انظر فتح البيان في مقاصد القرآن: 

) هي مدنية باإلجماع، بال خالف، قال ابن عباس: انزل بالمدينة: إذا جاء نصر اهللا والفتح، ٢(
أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة  )e(وعن ابن عمر قال: نزلت على رسول اهللا 

 .٤٢٧/ ١٥ان: الوداع. انظر البي

) فيكون عدد سورة القارعة عند الحجازي عشر آيات، وعند الكوفي إحدى عشرة، ألنه ٣(
زاد آية، وهو معنى قولي: (ثم آية للكوفي * قد زاد)، وعند الباقين ثمان آيات، وتقدم أن 

، مرشد ٢٨٤سورة العاديات إحدى عشرة آية باتفاق أهل العدد. انظر: البيان: ص
  . ٥٢٩/  ١، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ٢١٥الخالن: ص

  قال صاحب الفرائد الحسان في سورة البينة والزلزلة والقارعة:              
  وقع قد وشام بصر عن والدين

   القارعة أولى عند كوف وعد
 

  دع األول مع أشتاتا للكوف
  تبعه حجازٍ موازينـــه كال

 
 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٥٧  - 

 رة ا  إ آن آا  
  

سلَيـــي والفُ )١(التّكاثُرِ فاخْت  
  عدها ثَمـــانٍ الْعصرِ وسورةُ

عسيُل أتَتْ تالْفو سباتّفَاق خَم  
  الْبواقي في وخَمس َأربع قُْل

  )٢(خَال من ستٌّ ثُم سبع والْحمصِ
  الْكَافرون وســتُّ جاء إذَا كَذَا

   
هيانـــي ثَمها فدالفُ عاْئت  

باالتّفَاق منَهيا بهلْــــووت  
  والْعراق الدمشْقي عنْد وتلْوها

  

  الْعراقي في الْماعونِ وسورةُ
  تَال كُلُّهــــم الْكَوثَر ثَالثٌ
  تَكُون خَمس عدهم في يدا تَبتْ

                                                             

خالف، وكذلك العصر في قول الجمهور، وكذلك الهمزة والفيل  ) تقدم أنها مكية بال١( 
وقريش، وأما سورة الماعون فمكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس، ومدنية 
في قول قتادة وآخرين، وأما الكوثر فمكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومدنية في 

كافرون فمكية في قول ابن مسعود قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة، وأما سورة ال
والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، وعن بن الزبير 
أنها نزلت بالمدينة، وسيأتي الكالم على سورة النصر، وسورة المسد مكية بال خالف، 
وأما سورة اإلخالص، فمكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن مسعود وجابر، 

في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وأما سورة الفلق فمكية في ومدنية 
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة، وكذلك 
الخالف في سورة الناس، وعن ابن عباس، قال: أنزل بمكة قل أعوذ برب الناس. انظر 

 .٣٦٤ – ٣٦٢/  ١٥البيان: 
  

والحجازي، فتكون عندهم ست، وعند الحمصي والعراقي سبع آيات. انظر ) هم الدمشقي ٢(
  ٢١٨مرشد الخالن: ص



م ر اا / ا ما   
 

 - ٥٨  - 

  مكِّــي خَمس اِإلخْالصِ وسورةُ
مكُلُّهو قَد دةَ عـــورالْفَلَق س  

دافَعه كــــي ِللْمأتَى والشّام  
 

  الْباقي في َأربع أيضاً والشّامِ
سي خَماسِ وفوسم الْوهدق ع١(فَر(  
عبس يناقتٌّ وِللْب٢( فَتَى يا س(  

 

  

                                                             

  
أي اختلفوا في عد سورة الناس، فعدها المكي والشامي سبع آيـات، وعـدها    )١(

  الباقون ست، كما سيأتي في البيت التالي.
  ) قال صاحب الفرائد الحسان: من سورة العصر إلى آخر القرآن: ٢(

  الحق عكس للثان دع والعصر
   حمصهم عراق يراءون وهم
   صالتي مع الحمد الختام وفي

 

  والدمشقي العراق نفى جوعٍ
  شامهم مك الوسواس مع يلد

  الهداة وآلـــــه للمصطفى
 

 



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٥٩  - 

A  
  

  اإلحسان ذي اِهللا بِعونِ تَمتْ
  سبعون الماَئه بعـــد أبياتُها
  الذِّكْرِ آيِ ِلــــعد شَاملَةً
ا وغُضمع اءا جيهف نخَلَْل م  
  الكريمِ مـــن العون والتزمِ

  وآله المصطــفى النبي على
 

 هلفَضو تَاج اِئدان الْفَرسالح  
عم ةعباءتْ سلى جوزون عالم  

  بِالْفكْرِ لَهــــا الْفَهم فََأعمِل
  الْحلَْل فََألْبِسهــا إلصالحٍ إال
رِونَــو ـــيمِ الْفُؤادلبالتّس  

  )١(منواله علـى سار من وكل
 

                                                             

) في نهاية هذه المنظومة المباركة، أسأل اهللا العلي العظيم أن يجعلها نافعة مفيدة، مكملة ١(
ائد الحسان في عد آي القرآن، والذي أبدع فيه وأجاد فضيلة الشيخ عبد للنظم البديع: الفر
، وال أقول قد أتيت بجديد في هذا العلم، ولكن أحببت أن تكمل هذه /الفتاح القاضي 

المنظومة المباركة بعدد اآليات، كما هو الحال في ناظمة الزهر، التي ذكر فيها اإلمام 
تتميما للفائدة المكي والمدني، ليسهل حفظه مع الشاطبي عدد آيات السور، كما ذكرت 

عدد اآليات، وقد أكملتْ منظومة التاج مع منظومة الفرائد الحسان ثالث مائة بيت وبيت، 
وفرغ من تبييضها ومراجعتها، يوم االثنين، الموافق لسابع والعشرين من شهر جمادى 

بصفة خاصة، أن يعملوا  األولى، وأوصي طلبة العلم بصفة عامة، وطالب علم القراءات
جهدهم في علوم القراءات، وأن يتعلموا علم الرسم والفواصل والضبط، وأن ال يتوقف 
جهدهم عند معرفة الخالف بين القراء، وأن يستحضروا عظمة اهللا تعالى وهم يتدارسون 

، وينتهجوا نهج السلف الصالح في )e(هذا العلم الجليل ويقتدوا بصحابة رسول اهللا 
القرآن الكريم، وفي الختام أسأل اهللا أن ال يحرمنا خدمة كتابه الكريم، وأن يرزقنا  تدارس

، وأن يجزل المثوبة )(تالوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضاه عنا 
لكل من كانت له يد في مراجعة هذه المنظومة وإنجاحها، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا 

اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد رب  وعمال صالحا، وصلى
 العالمين.



م ر اا / ا ما   
 

 - ٦٠  - 

  المراجع
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة، عشر للشيخ أحمد محمد البنا   -

 الدمياطي، تحقيق د. شعبان إسماعيل.

 بيروت. –اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، نشر دار الفكر   -

الكتاب الكريم، ألبي السعود العمادي، نشر إرشاد العقل السليم إلى مزايا   -
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

 ./بشير اليسر في شرح ناظمة الزهر، للشيخ عبد الفتاح القاضي   -
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين الفيروزآبادى،   -

 بيروت. –المكتبة العلمية 

أبي عمرو الداني، تحقيق غانم قدوري البيان في عد آي القرآن لإلمام   -
هـ ١٤١٤الحمد مركز المخطوطات والتراث والوثائق، ط األولى: 

 م.١٩٩٤

بيروت، ط  –الجامع ألحكام القرآن، لإلمام القرطبي، دار الكتب العلمية   -
 م. ١٩٨٨هـ ١٤٠٨األولى: 

هـ ١٤٠١غيث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي، دار الفكر،  -
 م.١٩٨١

البيان في مقاصد القرآن، لإلمام صديق بن حسن القنوجي، المكتبة  فتح  -
 م.١٩٩٢هـ ١٤١٢بيروت:  –العصرية 

 مكة المكرمة. –فتح القدير، لإلمام الشوكاني، المكتبة الفيصلية   -

الفرائد الحسان في عد آي القرآن، للشيخ عبد الفتاح القاضي، مكتبة الدار   -
 هـ. ١٤٠٤المدينة المنورة، ط األولى:  –



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٦١  - 

القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، للشيخ المخلالتي، تحقيق: عبد    -
 م. ١٩٩٢هـ ١٤١٢الرزاق على موسى، ط األولى: 

مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن، عبد الرزاق موسى، المكتبة    -
 م. ١٩٨٩هـ ١٤٠٩بيروت، ط األولى:  –العصرية 

 –لألشموني، دار المصحف  منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا،   -
 دمشق.

 –ناظمة الزهر في عدد اآلي، لإلمام الشاطبي، محمد على صبيح    -
 القاهرة 

 بيروت.  –النشر في القراءات العشر، لإلمام ابن الجزري، دار الفكر   -

  
  

  
                           

 



م ر اا / ا ما   
 

 - ٦٢  - 

  فهرس املوضوعات
  ا  اع

  البحث ملخص
  البحث مقدمة

  األنعام سورة إلى الفاتحة سورة من: األول مبحثال
   المنظومة مقدمة
  والبقرة الفاتحة سورة
  والنساء عمران آل سورة
   المائدة سورة
   األنعام سورة

  الكهف سورة إلى األعراف سورة من :الثاني المبحث
  والتوبة واألنفال األعراف سورة
   وهود يونس سورة
   يوسف سورة
   الرعد سورة
  والنحل والحجر إبراهيم سورة
   والكهف اإلسراء سورة

  .يس سورة إلى مريم سورة من :الثالث المبحث
   مريم سورة
   طه سورة
   الحج سورة

   سورة المؤمنون

٣  
٤  
١٨  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٣  
٢٥  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٢٩  
٢٩  
٣٠  
٣١  



 :ج ان اا  ّ آن آيا  
  

 

 
 - ٦٣  - 

   النور سورة
  والشعراء سورة الفرقان

   والعنكبوت والقصص النمل سورة
   ولقمان الروم سورة
  واألحزاب السجدة سورة

  ويس وفاطر سبأ
  القرآن آخر إلى الصافات سورة من :الرابع لمبحثا

  وص الصافات سورة
     وفصلت وغافر الزمر سورة

   سورة الشورى
   والدخان الزخرف سورة
   والقتال واألحقاف الجاثية سورة
  والذاريات الفتح سورة

  والنجم الطور سورة 
   والواقعة والرحمن القمر سورة

   الجمعة سورة إلى الحديد سورة من
  التحريم سورة إلى المنافقين سورة من

  الملك سورة
  نوح رةسو إلي ن سورة من

  والمزمل الجن سورة
  المرسالت سورة إلى المدثر سورة من

  وعبس والنازعات النبأ سورة

٣٢  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٥  
٣٧  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٧  
٤٨  
٤٨  
٥٠  
٥١  
٥٢  



م ر اا / ا ما   
 

 - ٦٤  - 

  االنشقاق سورة إلى التكوير سورة من
  الفجر سورة إلى البروج سورة من
   التين سورة إلى البلد سورة من
   القارعة سورة إلى العلق سورة من
   القرآن آخر إلى التكاثر سورة من

   الخاتمة
  والمصادر المراجع فهرس
  الموضوعات فهرس

٥٣  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٧  
٥٩  
٦٠  
٦٢  

 

B 


