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ابه بتدوين ما ينزل من القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول القرآن يأمر كت  

أوالً بأول. ويشير الى نهاية اآليات وبداياتها. أما في تالوته في أثناء تعليمه القرآن ألصحابه أو عند 

اء الصالة الجهرية فقد كان يتوقف عند نهاية اآليات بشكل واضح لكي يعرفوا بداية تالوته القرآن أثن

آية ونهايتها. وكان يكرر ذلك مرات ومرات فإذا ما عرف ذلك بين الصحابة اعتمد قواعد الوقف كل 

 المعروفة اليوم في قواعد التجويد.

د بعض اإلختالفات في ترقيم آيات وعلى هذا فإن نهيايات اآليات توقيفية. إال أن هذا ال ينفي وجو

بعض السور. ولكن ترقيم اآليات األكثر إثباتًا ما هو شائع في طبعات القرآن الكريم المتداولة اليوم. 

 آية. 3263ويحوي القرآن الكريم وفق هذه الطبعات 

لحروف وفي هذا المقال سنمر على توزيع ا الفاصلة القرآنية هي الحرف األخير من اآليات القرآنية.

الهجائية على الفواصل القرآنية وندرج اآليات التي وردت فيها بالنسبة للحروف القليلة التكرار في 

 نية.آالفاصلة القر

 

 الحروف التي لم ترد في أية فاصلة قرآنية

 أما حرف الواو فقد ورد مع ألف واو الجماعة كما سيأتي بيانه. .الخاء والغين :حروف  حرفانهي 

 

  الضاد والحاءحرفا  مافي القرآن كله فه مرة واحدةالتي وردت أما الحروف 

 حرف الضاد

 /فصلت ( 15َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلنَساِن أَْعَرَض َونَئَا بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض ) 

 

 حرف الحاء

 /النصر ( 5إِذَا َجاَء نَْصُر اللَِّه َواْلفَتُْح ) 

 

 الشينالذال والثاء و روففي القرآن كله فهي  ح نيمرتأما الحروف التي وردت 

 حرف الثاء

ثْ  ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  /الضحى (55)  َوأَمَّ

 /القارعة ( 4يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث ) 

 

 حرف الذال

 /هود ( 96ْشَرى قَالُوا َسالًَما قَاَل َسالٌَم فََما لَبَِث أَن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ ) َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُ 

ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك  َعَطاًء َغْيَر َوأَمَّ

 /هود ( 501َمْجذُوٍذ ) 

 الشين حرف

 /القارعة ( 1َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش ) 

 /قريش ( 5إِليالَِف قَُرْيٍش ) 

 

 وقد ورد حرف الفاء ثالث مرات



 حرف الفاء

ْختَِلٍف )   /الذاريات ( 1إِنَُّكْم لَِفي قَْوٍل مُّ

ْيِف )  تَاِء َوالصَّ  /قريش ( 2إِالَفِِهْم ِرْحلَةَ الش ِ

ْن َخْوفٍ الَِّذي أَطْ  ن ُجوعٍ َوَءاَمنَُهم م ِ  /قريش (4)  عََمُهم م ِ

 

 ورد ألف واو الجماعة في ثالث آيات كما 

 الجماعةواوألف 

 /النساء (  3َوُربَاَع فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُوا ) 

 /طه ( 62اُروُن َما َمنَعََك إِْذ َرأَْيتَُهْم َضلُّوا ) قَاَل يَاهَ 

 /النجم (92)  فَاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعبُُدوا

 

أما الحروف األخرى التي وردت في فواصل اآليات ويقل عدد مرات ورودها عن عشرة فهما حرفا 

 الحاء والكاف

 حرف الجيم

ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن يَاأَيَُّها النَّاُس إِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب م ِ  َن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ

ى  َسمًّ َخلَّقٍَة َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ل ِنُبَي َِن لَُكْم َونُِقرُّ فِي األَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََجٍل مُّ ْضغٍَة مُّ ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ مُّ

ن يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْيالَ يَْعلََم ِمن بَْعدِ  ن يُتََوفَّى َوِمنُكم مَّ ُكْم َوِمنُكم مَّ  ِعْلٍم َشْيئًا َوتََرى ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ

ْت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن ُكل ِ َزْوجٍ   /الحج ( 1بَِهيجٍ ) األَْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ

 /ص ( 11َوَءاَخُر ِمن َشْكِلِه أَْزَواٌج ) 

ِريجٍ )  ا َجاَءُهْم فَُهْم فِي أَْمٍر مَّ ِ لَمَّ  /ق ( 1بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحق 

 /ق ( 9أَفَلَْم يَنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ ) 

 /ق ( 7َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَتْنَا فِيَها ِمن ُكل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ ) 

ْيتًا َكذَِلَك اْلُخُروُج )  ْزقًا ل ِْلِعبَاِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً مَّ  /ق ( 55ر ِ

ِ ذَِلَك يَْوُم ا ْيَحةَ بِاْلَحق   /ق ( 42ْلُخُروجِ ) يَْوَم يَْسَمعُوَن الصَّ

َن اللَِّه ِذي اْلَمعَاِرجِ )   /المعارج ( 3م ِ

 /البروج ( 5َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ ) 

 

 حرف الكاف

 /الذاريات ( 7َوالسََّماِء ذَاِت اْلُحبُِك ) 

 /الذاريات ( 6يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفَِك ) 

اَك فَعََدلََك )   نفطار (/اإل 7الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

ا َشاَء َركَّبََك )  ِ ُصوَرٍة مَّ  /اإلنفطار ( 1فِي أَي 

 /الشرح ( 5أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك ) 

 /الشرح ( 2َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك ) 

 /الشرح ( 3الَِّذي أَنقََض َظْهَرَك ) 

 /الشرح  4َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك ) 

 

 آيات أو أكثر 01لتي تبلغ وسنورد هنا أرقام اآليات للحروف ا

 حرف الصاد

 آيات هي 50ورد حرف الصاد في 



 37)  و  /ص ( 3)  و  /مريم ( 5)  و  /إبراهيم ( 25)  و  /هود ( 506)  و  /األعراف (  5) 

 /الصف ( 4)  و  /ق ( 39) و  /الشورى ( 31) و  /فصلت ( 41)  و  /ص (

 

 حرف الزاي

 آيات هي 50ورد حرف الزاي في 

 /الحج ( 74)  و  /الحج ( 40)  و  /إبراهيم ( 20)   /هود ( 65)  و  /هود ( 99)  

 /المجادلة ( 25)  و  /الحديد ( 21)  و  /الشورى ( 56) و  /فصلت ( 45)  و  /فاطر ( 57) و 

 حرف السين

 آية هي 55ورد حرف السين في 

 التكوير من سورة   51 و  57و  59 و 51اآليات و  /يس ( 5)  

 من سورة الناس 9و  1و   4و 3و  2و  5اآليات و 

 حرف الهمزة المنفردة

و  24 اآليات آل عمران ومن سورة 40و  31و  1آية هي اآليات  55وردت الهمزة المنفردة في 

 (/الواقعة31)و (/الحج51)و  إبراهيممن سورة  43و  40و  36و  31و  27

 حرف الطاء

 آية هي 52ورد حرف الطاء في 

)  و  هود من سورة  62و  14 و  74و   70اآليات و /األنفال (  47)  و  /آل عمران (  520إ ) 

/البروج  20)  و  /ق ( 53) و  /فصلت (14)  و /فصلت ( 46)  و  /ص ( 22)  و  /الحج ( 43

) 

 حرف الظاء

 آية هي 53ورد حرف الظاء في 

 51)  و  /إبراهيم ( 57)  و  هود من سورة   19و   11 و  17 اآلياتو /األنعام (  504)  

)  و  /ق ( 32)  و  /ق ( 4)  و  /فصلت ( 10)  و  /سبأ ( 25)  و  /لقمان ( 24)  و  /الحج (

 /الطارق ( 4إِ ) و  /البروج (22

 حرف العين

 آية هي 53ورد حرف العين في 

/الطور  1) و  ( /الطور 7) و  /الطور ( 1) و  /الذاريات ( 9) و  /غافر ( 51) و  /الرعد ( 29)  

 /الطارق ( 52)  و  /الطارق ( 55)  و  /المرسالت ( 7)  و  /المعارج ( 2) و  /المعارج ( 5) و  (

 /الغاشية ( 7)  و /الغاشية ( 9)  و

 حرف الياء

 

و  27و  29و 21و   54سورة طه وهي اآليات:  فيآية 25آية منها  29 ورد حرف الياء في 

و  64و  63و  60و  11و 17و  19و  11و  42و  45و  36و  32و  35و  30و  26و  21

  69و  61

 الفجر من سورة 30 و 26و 24اآليات و /القيامة ( 29)  و  /الزمر ( 54)  والبقية 

 

 أما الحروف األخرى التي وردت بكثرة فهي كاآلتي

 34حرف التاء الطويلة 

 45حرف القاف 

 46حرف الهاء 



 97حرف الالم 

 522طة حرف التاء المربو

 592حرف الباء 

 561حرف الدال 

 245حرف األلف المقصورة 

 410حرف الراء 

 991حرف الميم 

أما بدون ألف  646حرف األلف ) بضمنه ألف واو الجماعة واأللف المرسومة مع تنوين الفتح( 

 639واو الجماعة فيبلغ 

 3524حرف النون 

لنون وقرابة السدس ينتهي بحرف األلف وهكذا يتضح أن أكثر من نصف آيات القرآن تنتهي بحرف ا

 وقرابة العشر بحرف الميم والباقي سائر الحروف األخرى


