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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(1)(الملك سورة عن معلومات)

 اختالفها الباقني، عد  يف  (١٣)و واملكي، املدين األخري عد  يف  (١١) (:آياتها) -١

 وحروفها الباقون، يعدها ومل واملكي، املدين األخري عدها ،[9: امللك]{ۆ ۈ ۈ}

 .هبا خاص بلفظ تنفرد ومل، (منر)ام آياهتا جمموعة يف كلمة  وخت ا،حرف   (١١٣٣)

 رقم احلاقة، وقبل الطور بعد نزلت الراجح على مجيعها خالف، بال مكية (:نزولها) -٢

 .البعثة من (١١و - ١٣) سنة بني نزلت، (٦٧) نزوهلا

/  المانعة/  بيده يالذ تبارك/  الملك تبارك/  الملك): (١٢) (أسماؤها) -١

 ،(المطهرة/  المخلصة/  الشافعة/  الدافعة/  المناعة/  الواقية/  المنجية/  المجادلة

 .ا،اس   (١١) فهذه ،(المخاصمة - تبارك) :يزاد نأ وميكن

 .(٦٥(: )فيها القراءات) -١

 شفعت/  المفصل من) (٣) (فضلها) -٣

 لهدخ  ت   حتى صاحبها عن مخاص  ت  /  القبر عذاب من عمن  ت  /  له رف  غ   حتى لصاحبها 

.(ليلة كل  النوم عند أقر  ت  /  الجنة

 (: فيها المستقلة الكتب) -٧

 لنوره القرآن وسور ،(1٧1) للشايع السور وأساء ،(٣٨) الفضائل وخمتصر ،(١٦1) للداين البيان :انظر (1)
(.8١٣واملكي واملدين للفاحل ) ،(٦/1٥1) القراءات ومعجم ،(٨٠٦)
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 ،(١١١١ ت) ،يالروم ياحلنف يفوز  حملمد؛ (الملك سورة تفسيرفي  الفلك تسيير) -أ

 .برتكيا -ط

 مل خمطوط، (هـ ٦١٧ ت) ياحلنف الدين حسام بن يوسف: يلألماس؛ (تفسيرها) -ب

 .(٧١١) الشامل الفهرس: انظر يدرس؛ ومل يوصف

 بعضيف  رسائل عدة وكذلك ،يوالبيضاو  الكشاف على هبا مستقلة حواش   عدة -ج

 .(١١١٦و -١١٣٧) اجملمع فهرس: انظر؛ يدرس ومل يوصف مل، موجود غالبها، آياهتا

 ضياء :ت، (ص ٦٣) يف، (١١٣٦) البشائر دار -ط، (كمال  البن تفسيرها) -د

 .عرت الدين

 ي.راض لياسر ؛(ص ٧١) يف ،(١١١٣) ط (المنجية الملك سورة) -هـ
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(١)(القلم سورة عن معلومات)

وختام آياتها مجموعة فذ(١٢١١) وحروفها خالف بال (٣٢): (آياتها) -1

 .رسول وأ نيب اسم وال جاللة لفظ فيها وليس كلمات،  (٣)ـب وانفردت، كلمة )من(

 على املزمل وقبل العلق بعد نزلت نزل، ما أوائل من بال خالف، مكية: (نزولها) -١

 .البعثة من (٣ -١) سنة بني نزلت، الرابعةأو  الثالثةأو  النزوليف  الثانية يفه خالف؛

 .(والقلم نون - نون - القلم) :(١) (أسماؤها) -٨

.(يكشف) يف (٧) منها ؛(٣٦): (فيها القراءات) -8

 .(الليل صالةفي  القرائن ومن - المفصل من) (٢): (فضلها) -٦

 : (فيها المستقلة الكتب) -٥

 .اللطيف عبد حملمد - م - (١٦١٣) األزهر جيف  تفسريها -أ

.املفرج لناصر - م - (١١١٣) اإلمام جامعةيف  معجمية داللية دراسة القلم سورة -ب

 لنوره القرآن وسور (،1٧٥) للشايع السور وأساء ،(٣8) الفضائل وخمتصر (،١٦١) للداين البيان :انظر (1)
 .(8٨١) للفاحل واملدين يواملك (،1٧1/٦) القراءات ومعجم (،٨٠9)
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(١) (الحاقة سورة عن معلومات)

ے } اختالفها ،الباقني عديف  (٣٢)و ،والشامي البصرييف  (٣١): (آياتها) -1

، [١٦: احلاقة] {ۅ ۉ} ،الباقون يعدها ومل الكويف عدها األوىل، [1: احلاقة]{ۓ

وختام آياهتا جمموعة يف كلمة ، (١١١١)وحروفها  ،الباقون يعدها ومل واملكي املدين عدها

.ألفاظ (٦)ــوانفردت ب )من له(،

، (٦٦) خالف، نزلت بعد امللك وقبل املعارج، رقم نزوهلا مكية بالي : ه)نزولها( -١

 .فأسلم ،رضي اهلل عنهر على عمر من البعثة، وكانت مما أث   (٣و ١) نزلت بني سنة

 .(الواعية - السلسلة - الحاقة): (١): )أسماؤها( -٨

 .(١٣): )القراءات فيها( -8

 .(والقرائن في صالة الليل/ من المفصل ): (٢): )فضلها( -٦

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

 .(١٦٦٦) تفسريها ملصطفى معتمد، م يف األزهر -أ

.ص( ٦٣) ، يف(١٦١٦)ي احلميد كشك، ط املختار اإلسالم تفسريها لعبد -ب

 (، وسور القرآن لنوره1٧٧) (، وأساء السور للشايع٣8) (، وخمتصر الفضائل١٦٨للداين )البيان  انظر: (1)
  (.8٨٣) (، واملكي واملدين للفاحل1٣1/٦) (، ومعجم القراءات٨1٨)
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(١)(المعارج سورة عن معلومات)

ەئ ەئ وئ }اختالفها ، الباقني عد يف (١١)و ،الشامي يف (١١): (آياتها) -1

وختام آياهتا  (٦٦٢) وحروفها وعدها الباقون، يالشام ، مل يعدها[8: املعارج]{وئ

 .بلفظتني فقط ، وانفردت(جعلناهم كلمة)جمموعة يف  

، نزلت بعد (٦٦) خالف، نزلت بعد احلاقة وقبل النبأ، رقم مكية بال ي: ه)نزولها( -١

 .من البعثة (١١ - ١١)اإلسراء وقبيل اهلجرة بني سنة 

  .(الواقع - سأل -المعارج ) :(١): )أسماؤها( -٨

.(١٦)القراءات فيها(: ) -١

 .(والقرائن في صالة الليل/ من المفصل ) - (٢): )فضلها( -٦

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

 )تي التوقاد يالروم يصاحل بن حممد احلنفأسهل املناهج يف تفسري سورة املعارج؛ ل -أ

 .(١/  ٣١) وفهرس اجملمع ،(١/  ١١١) انظر: معجم كحالة ؛خمطوط ،(١١١٦

 ،(١١١٦ )تي حممد بن أمحد احلنف يللطرسوس يحاشية عليها من تفسري البيضاو  -ب

 .(٦١٣) انظر: الفهرس الشامل خمطوط؛

 (، وسور القرآن لنوره8٣8) (، وأساء السور للدوسرية٣8) (، وخمتصر الفضائل١٦8انظر: البيان للداين ) (1)
  (.88١(، واملكي واملدين للفاحل )19٦/٦) القراءات(، ومعجم ٨1٧)
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 (١) )معلومات عن سورة نوح(

 ، اختالفهايومك مدين (١٣)و ،يوشام يبصر  (٢٦)، وكويف  (٢١): )آياتها( -1

 [١٨: نوح]{ۓ ۓ} وعدها الباقون، مل يعدها الكويف ،[١٨: نوح]{ھ ھ}

 ،يول واملكاأل عدها املدين [١8: نوح]{ڭ ڭ ڭ} ،األخري والكويف عدها املدين

 وعدها الباقون، وحروفها مل يعدها الكويف ،[١٦: نوح] {ۅ ۉ}ومل يعدها الباقون، 

 .)منا(  وختام آياهتا جمموعة يف كلمة (٦٧٣)

خالف، نزلت بعد النحل وقبل إبراهيم، رقم نزوهلا وترتيبها يف  : مكية بال)نزولها( -١

 .من البعثة قبيل اهلجرة (١١ - ١٣) نزلت بني سنة ،(٦١) املصحف واحد

 .([١: نوح] {ڇ ڇ ڍ  } -نوح ) (٢): )أسماؤها( -٨

 .(١١): )القراءات فيها( -8

 .ل: مل يصح فيها سوى أهنا من املفص  )فضلها( -٦

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

 ،(١١٣٢) ، ط يف األوقاف األردنية(ي)تأمالت فيها؛ ألحمد محمد هليل األردن -أ

 .ص( ٦٣) يف
                                                           

(، وسور القرآن لنوره 1٣1(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٦٦انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.88٥(، واملكي واملدين للفاحل )١٠٦/٦(، ومعجم القراءات )٨١1)
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 )ت ،يحممد بن أمحد احلنف ؛(يللطرسوسي )تعليق عليها في تفسير البيضاو  -ب

 .(٦١٣)انظر: الفهرس الشامل  ، خمطوط؛(١١١٦

(؛ حممد بن للبهويت (١ -١اآليات ) -)نقول في التفسير على أوائل سورة نوح  -ج

 .(١١/  ١٣/  ١٢)خبطه يف عارف حكمت  (١٣١١)تي أمحد احلنبل

، (١١٣١)ت  ي(؛ صاحل بن مهدياليمن يللمقبل (١٣)رسالة في تفسير اآلية ) -د

 .(١١١)رس الشامل خمطوط؛ انظر: الفه
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 (١)(الجن سورة عن معلومات)

ومل  يعدها املك [١١: اجلن]{ں ڻ} ختالفهاوا ،خالف بال (٢١): (آياتها) -1

الباقون، وحروفها  وعدها يمل يعدها املك [١١: اجلن]{ہ ہ ہ}يعدها الباقون و

 .ألفاظ (١) ـ)ألف(، وانفردت بوختام آياتها، (١١٣٦)

بعد األعراف  (١٦)من البعثة، رقم  (١٣) خالف، نزلت سنة: مبكة بال )نزولها( -١

 .وقبل يس

  .(يالوح -ي قل أوح - )الجن (١): )أسماؤها( -٨

 .( منها٧) [٨: اجلن] {ڤ ڤ} ، ورد يف(٧٧): )القراءات فيها( -8

 .: مل يصح فيها سوى: أهنا من املفصل)فضلها( -٦

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

)ت  ؛ البن الوزير حممد بن إبراهيم اليمين(٢١ -٢٧) اآليات مسائل مستخرجة من -أ

 .(١٧١)انظر: الفهرس الشامل  ، خمطوط؛(١١٣

                                                           

(، وسور القرآن لنوره 1٣١(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٦٥انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.8٦9(، واملكي واملدين للفاحل )١1٨/٦(، ومعجم القراءات )٨١٦)
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كشف خمدرات األستار وإماطة النقاب عن وجه أبكار األفكار يف قوله تعاىل:   -ب

 (١٣٦٦)ت  يإبراهيم بن حممد الشافع ؛ للميموين[١٦: اجلن] {ى ائ ائ ەئ}

 .(٦١٦)انظر: الفهرس الشامل  خمطوط؛

 ، (١١٦٦)ط دار مجاعة تالوة القرآن مبصر ، ؛ لعبداملقصود حممد سامل)تفسيرها( -ج

 .، ومعها رسالة يف األرواحص( ١٧٣) يف

 ،ص( ١٢١) ط مبصر يف ،ي؛ ألمحد ماهر البقر )في رحاب تفسيرها( -د

 ،ييف الشام (٢٦)و ،ييف بعض املك (٢٦): ورد يف عدد آياهتا يف بعض املصادر خالف  

والبصائر  ،(1/  ٨11)انظر: مجال القراء  ؛، وعمدتنا الداين]عند اجلمهور[  (١٣)و

 .(١/  ١١١) يللفريوز آباد
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 (١)زمل(الم سورة عن معلومات)

على خالف،  يواملك يعند البصر  (١٦)و األخري، املدين يف (١١): )آياتها( -1

ها عد   ،[1: املزمل] {ٱ ٻ ٻ}اختالفهم ، يف رواية يعند الباقني واملك (٢٣)و

 [1٦: املزمل] {ۓ ۓ ڭ ڭ}و ،ومل يعدها الباقون ياألول والشام واملدين الكويف

وعدها  يمل يعدها املك [1٦: املزمل] {ۆ ۆ ۈ} ومل يعدها الباقون، يعدها املك

 ألفاظ، وبأن فيها آية (8)ـوانفردت ب ،)امل( وختمها، (٣٦٨)الباقون، وعدد حروفها 

 هنا السورة الوحيدة يف القرآن اليتأيوجد غريها، وفيها  ألفاظ جاللة، ال (٦) فيها (٢٣)

 .نسخ آخرها أوهلا على التحقيق عند اجلمهور

 يف (١) يوه ،من آياهتا يءيصح استثناء ش خالف، وال مكية بال ي: ه)نزولها( -١

 .يف أول السنة األوىل من البعثةالنزول، نزلت بعد املدثر وقبل الفاحتة 

 .املزمل (١): )أسماؤها( -٨

 .(١١): )القراءات فيها( -8

 .(ومن القرائن في صالة الليل / من المفصل) (٢): )فضلها( -٦

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

                                                           

(، وسور القرآن لنوره 1٣٨(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٦٧انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.8٦8حل )(، واملكي واملدين للفا١١٧(، ومعجم القراءات )٨١9)
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 الشامل انظر: الفهرس موىل مشس الدين يإيضاح سورة املزمل للمتأمل؛ للمولو  -أ

(١٦٧).  

 .ص( ١٦٣) يف (١١١٣) ،يتفسريها؛ جلمال الدين عياد، ط دار احملام -ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (١)(المدثر سورة عن معلومات)

ىت يت } عند الباقني، اختالفها (٣٣)، ويوالبصر  يف الكويف (٣٧): (آياتها) -1

مل يعدها  [81: املدثر]{ىث يث} وعدها الباقون مل يعدها املدين [8٠: املدثر]{جث

، وانفردت بلفظة (1٠٨٥)وحروفها  ،﴿ردهنا﴾ وختمهاوعدها الباقون،  يواملك املدين

تُقرأ من اجلهتني ولكن تبقى الواو،  [٨: املدثر] {ڭ ڭ} (٨) واحدة فقط، وهبا آية

من حيث عدد السور،  أطول سورة من حيث عدد اآليات يف النصف الثاين يوكذلك ه

 .ومل يرد فيها اسم نيب

هنا من أدليل عليه، متفق على  منها ال ثيِن خالف كلها، وما استُ  : مكية بال)نزولها( -١

 - ٢) ينزل، نزلت يف أول السنة األوىل من البعثة، واختلف يف ترتيبها، فقيل: ه أوائل ما

بعد  (٢)والراجح عند احملققني  ،(الفاتحة -المزمل  -المدثر  -القلم  - قرأا - ١أو 

 .قرأ وقبل املزملا

 .املدثر فقط (١): )أسماؤها( -٨

، غالبها عن أنس بن مالك [٨٠: املدثر]{ڎ ڈ} ،(٣٦): )القراءات فيها( -8

 .اهلل عنه وغريه يرض

                                                           

(، وسور القرآن لنوره 1٣8(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٦٣انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.8٥١(، واملكي واملدين للفاحل )١٨٦/٦(، ومعجم القراءات )٨٨٨)
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 : من املفصل والقرائن يف صالة الليل)فضلها( -٦

 .)الكتب المستقلة فيها( -٥
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 (١)(القيامة سورة عن معلومات)

: القيامة]{ی ی} اختالفها، الباقني عد يف (١٦)و ،الكويف يف (١٣): (آياتها) -1

 وحروفها، (يقراه)وختام آياهتا جمموعة يف كلمة   ،الباقون يعدها ومل الكويف عدها [1٥

 .ألفاظ، ومل يرد فيها لفظ جاللة، وال اسم نيب (١)ـ، وانفردت ب(٦٦٧)

من  (١٣ - ٣)زة، بني سنة م  خالف، نزلت بعد القارعة وقبل اهلُ  : مكية بال)نزولها( -١

 .البعثة

  .ال أقسم( - )القيامة (٢): )أسماؤها( -٨

  .(٣٦): )القراءات فيها( -8

 .(ومن القرائن في صالة الليل/ من المفصل ) (٢): )فضلها( -٦

  .: ال أعلم)الكتب المستقلة فيها( -٥

                                                           

لقرآن لنوره (، وسور ا1٣٦(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٦9انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.8٥٣(، واملكي واملدين للفاحل )١8٧/٦(، ومعجم القراءات )٨٨٧)
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 (١)(اإلنسان سورة عن معلومات)

 (٦)بـ وانفردت، (األلف) وختمها، (1٠٣9)وحروفها ، بال خالف (٨1): (آياهتا) -1

 ألفاظ.

 إهنا :- ما يعارضها وجود وعدم أدلته لقوة الراجح وهو -اجلمهور  ما قاله (نزوهلا) -١

 من (١١ - ١١) سنة بني اهلجرة قبيل نزلت، (٦٣) رقم، الرمحن سورة بعد نزلت مكية

 .بعثةال

 .األبرار( -األمشاج  - الدهر -هل أتى  - )اإلنسان: (٣): )أسماؤها( -٨

  .(٧١)القراءات فيها(: ) -١

بها  أقر  ي   -صالة الليل  يف تقرأ يمن القرائن الت - )من المفصل: (١): )فضلها( -٦

  .في الركعة الثانية من صالة صبح يوم الجمعة(

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

 .ط مبصر ،يرحاب سورة اإلنسان؛ ألمحد البقر  يف -أ

 حممد اخلراساين ، أيبيالعاص يبن حممد بن علين الفىت يف تفسري هل أتى؛ ألمحد ز  -ب

، وفهرس اجملمع (٧٣)انظر: الفهرس الشامل  ؛، خمطوط موجودهـ( ١٦١)ت 

(١٣١٧).  

                                                           

(، وسور القرآن لنوره 1٣٥(، وأساء السور للشايع )٣٦(، وخمتصر الفضائل )١٥٠انظر: البيان للداين ) (1) 
  (.8٧١(، واملكي واملدين للفاحل )١٦9/٦(، ومعجم القراءات )٨81)
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، خمطوط موجود؛ هـ( ٦١١)ت ، يالشرياز  يملنصور بن حممد الدشتك تفسريها -ج

  .(٢١١)، وفهرس اجملمع (٣١٣)انظر: الفهرس الشامل 

، خمطوط هـ( 8٨٥)ت  بن احلسني املعتزيل ياملرتضى عل؛ للشريف تفسري آخر  -د

  .(١٣1)، وفهرس اجملمع (98)موجود؛ انظر: الفهرس الشامل 

، خمطوط موجود؛ انظر: هـ( 9٧9)ت  يأمحد بن أمحد الشافع ؛ للطييبتفسري آخر  -هـ

  .(١٣1)، وفهرس اجملمع (٥1٥)الفهرس الشامل 

، خمطوط موجود؛ هـ( 11٦8)ت ، صدر الدين حممد احلسين ي؛ لليزدتفسري آخر  -و

  .(٢٦٣)، وفهرس اجملمع (٦٧١) انظر: الفهرس الشامل

 .علمأوكل ذلك لم يوص ف ولم ي درس فيما أعلم واهلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (١)(المرسالت سورة عن معلومات)

 وختام آياتها مجموعة في كلمة  ،خالف بال (٣٣): (آياتها) -١

وال  ة، وانفردت بلفظتين فقط، ولم يرد فيها لفظ جالل(١١١) وحروفها(، لنا عبرتم)

 .نيب اسم

يف  هنا يف املنافقني، أوأعلى  (١١)هم آية  بعضُ : مكية بال خالف، واستثن  )نزولها( -١

وال يثبت دليل على أهنا مدنية، نزلت بعد اهلُم زة  ،ين مجيعها مكأقيف، والصحيح وفد ث  

 .من البعثة (١٣و - ٣)بني سنة  (١١) رقم ) ق(وقبل 

 .العرف( - اف  ر  والمرسالت ع   - )المرسالت - (١): )أسماؤها( -٨

 .(٣١): )القراءات فيها( -8

صلى اهلل عليه  ي  النب بت  شي  ي ومن السور الت - من المفصل) (١): )فضلها( -٦

 .(قرأ في صالة الليلت   يومن القرائن الت - وسلم

 : )الكتب المستقلة فيها( -٥

رسالة م يف تفسريها يف األزهر  - ب - ط مبصر ،يألمحد ماهر البقر  ؛تفسريها -أ

 .ص( ٢٣٣) ؛ ملبارك رمحة، يف(١٦٦١)

  

                                                           

(، وسور القرآن لنوره ٣٣(، وأساء السور للشايع )٣٥(، وخمتصر الفضائل )١٥1) انظر: البيان للداين (1) 
  (.8٣٠(، واملكي واملدين للفاحل )١٧٨/٦(، ومعجم القراءات )٨8٦)
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 الفهرس
 ١ ....................................................... (الملك سورة عن معلومات)

 ٣ ......................................................... (القلم سورة عن معلومات)

 ٧ ....................................................... (الحاقة سورة عن معلومات)

 ٦ ...................................................... (المعارج سورة عن معلومات)

 ١ .......................................................... (نوح سورة عن معلومات)

 ١٣ ....................................................... (الجن سورة عن معلومات)

 ١٢ ..................................................... (المزمل سورة عن معلومات)

 ١١ ..................................................... (المدثر سورة عن معلومات)

 ١٧ ..................................................... (القيامة سورة عن معلومات)

 ١٦ .................................................... (اإلنسان سورة عن معلومات)

 ١٦ .................................................. (المرسالت سورة عن معلومات)
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