
 

 قرآنية للُحفاظ فوائد

         ي أ.د عبدالرزاق عبدالرحمن السعدبقلم / 

روسيا - أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية في تتارستان  

 وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في األردن

 والجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا

 سبحان( وهو خاص بسورة اإلسراءنية مفتتحة بالتسبيح إما بالمصدر)هناك سبع سور قرآالفائدة األولى: 

في ثالث سور سبح( وإما بالفعل الماضي )، خاص بسورة األعلى وال إلتباس فيهاوهو )ّسبِّّْح(وإما باألمر

 يحصل اإللتباس في سورتين الجمعة والتغابن، وفيها وإما بالفعل المضارع ) يسبح(الحديد والحشر والصف ،

 مفتتح السورة؟فما الطريقة التي يعرف بها الحافظ  فتتحة بالماضي أم بالمضارع ؟ هل م

الجواب: إذا كان الحرف األول من اسم السورة مهمال أي:ليس فيه نقاط فالسورة مفتتحة بالماضي )سبح(، 

 ورة مفتتحة بالمضارع )يسبح(.وإذا كان الحرف األول من اسم السورة معجما أي:فيه نقاط فالس

، وهذا من المتشابه ،وردت في القرآن الكريم كلمة)فاكهة( باإلفراد، وكلمة )فواكه( بالجمعلفائدة الثانية:ا

 ذلك؟ يعرُف الُحفاظُ  فكيف

و  ،و الزخرف، و ص  ، فاكهة( باإلفراد، كما في السور: يس)إذا كان اسم السورة مفردا فتأتيالجواب:

و عبس، وإذا كان اسم السورة جمعا ، و الواقعة ) مرتين( ، والرحمن )ثالث مرات(  ،و والطور ، الدخان

  المؤمنون و الصافات والمرسالت.كما في السور:فواكه( بالجمع، )فتأتي

روا في األرض( في أربع سور، يجمعها قولهم:  الفائدة الثالثة : وردت في القرآن الكريم هذه اآلية:)أفَلَْم يَسِّ

فاآلية وردت في سورة يوسف وسورة الحج وسورة غافر وسورة ى هذا وعليوسُف حجَّ وغفر هللا لمحمد( )

 محمد. 

خماسيات )فئات من السور كل فئة مكونة من خمس سور ويطلق عليهاالفائدة الرابعة: في القرآن الكريم سبُع 

 وهي كما يأتي: القرآن السبع(

، و األنعام ، و الكهف ، و سبأ ، و  الفئة األولى : خمس سور مفتتحة بحمد هللا تعالى وكلها مكية: الفاتحة

 فاطر.

 الفئة الثانية: خمس سور مفتتحة بالتسبيح وكلها مدنية: الحديد، و الحشر، و الصف، و الجمعة ، و التغابن.

 وهود ، ويوسف، وإبراهيم، والحجر .حة بـ) الر( وكلها مكية: يونس، الفئة الثالثة: خمس سور مفتت

تحة بحرف النداء وكلها مدنية: النساء ، والمائدة، والحج، والحجرات ، مفتالفئة الرابعة: خمس سور 

 والممتحنة.

، و والطالق، األحزاب الفئة الخامسة: خمس سور مفتتحة بنداء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وكلها مدنية:

 والتحريم، والمزمل، والمدثر.

 اإلنسان ، الغاشية، الشرح ، الفيل ، الماعون . :ور مفتتحة باالستفهام وكلها مكيةالفئة السادسة: خمس س

الفئة السابعة : خمس سور مفتتحة بفعل األمر ) قُْل( وكلها مكية: الجّن ، والكافرون، واإلخالص، والفلق ، 

 والناس.


