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 في

القرءان زاءـأججداول 
 

 إعداد
 الدكتور

الحنبليأبوبكر 
آل عبدالهادي محمدبن بكر بن محمد   

 از برواية حفص عن عاصمــجم
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 مقدمة

 من وجعلهم،  نورًا بهجته ضياء إشراق من وجوههم وكسا،  تنويرًا معرفته بنور القرآن أهل قلوب نور الذي هلل احلمد

 هلم ليعظم النهار وأطراف الليل آناء لتالوته ووفقهم كتابة أوعية صدورهم جعل،  وتوقريًا هلم إكرامًا أحبابه ةخاص

 ممثاًل املصدوق الصادق عنهم أخرب وقد،  سرورًا وتبتهج اإلشراق من تتألأل كاألقمار وجوههم فرتى،  أجورًا بذلك

 ومهابة عزًا بها وحازوا،  تطهريًا بها طهروا نعمة من هلا فيا،  ًاوتبشري فخرًا بذلك وأعظم مسكًا مملوء كجراب بأنهم

 هلم تهنئة اجلنة يف هلم ويقال،  وبكورًا عشيًا الكرام املالئكة فيها ختدمهم اجلنان يف درجات الناس أعلى فهم،  وحتبريًا

 علوًا الظاملون يقول عما ملكه يف تعاىل عظيم إله من فسبحانه،  مشكورًا سعيكم وكان جزاء لكم كان هذا إن،  وتبشريًا

 إنه تسبيحهم تفقهون ال ولكن حبمده يسبح إالَّ شيء من وإن فيهن ومن واألرض السبع السموات له تسبح،  كبريًا

 فضله فيض من ونسأله وقوفه ومعرفة كالمه جتويد بواجب قام من محد وتعاىل سبحانه أمحده،  غفورًا حليمًا كان

،  مستنريًا مطمئنًا قائلها قلب يغدو شهادة له شريك ال وحده اهلل إالَّ إله ال أن وأشهد،  وتيسريًا ةوعناي لطفًا وإحسانه

،  ورسواًل ونبيًا حبيبًا القدم من اهلل اختاره الذي ورسوله عبده وسلم عليه اهلل صلى حممدًا ونبينا سيدنا أن وأشهد

 *. منشورًا بذلك له وكتب املخلوقات سائر على وامليثاق عهدال له أخذ وقد،  ونذيرًا بشريًا الثقلني إىل وأرسله

حممد بن بكر بن حممد آل  القدير ربه عفو الراجي والتقصري العجز قدمي على القائم الفقري العبد فيقول ( بعد أما ) 

ب لبعض جداول تناولت مجع وترتي هذا النعيم جنات إحسانه من وأسكنهم العميم بفضله اجلميع اهلل عامل عبداهلادي

السور اليت وردت يف كل جزء وأمساء عدد بيانات عن أجزاء القرءان الكريم من حيث عددها وعدد صفحات كل جزء و

وقد وعدد أيات اجلزء كامال وعدد الصفحات اليت اشتملت عليها السورة وعدد آيات السورة اليت وردت يف اجلزء 

واليت طبعت  –على ساكنها أفضل الصلوات وأمت التسليمات  –اعتمدت يف هذا اجلمع على  مصحف املدينة املنورة 

 صحف الشريف باملدينة املنورة برواية حفص عن اإلمام عاصم الكويف واليت عدد صفحاتهامبجمع امللك فهد لطباعة امل

 عن أبي عبدالرمحن يني( آية وفقا لطريقة عد الكوف 6236( صفحة و عدد آيات القرءان يف هذا املصحف )  604) 

رضى اهلل عنه . –عبداهلل بن حبيب السلمي عن على بن أبي طالب 

يكون عونا للحفاظ املبتدئني وتذكرة للحفاظ املنتهني وألهل ن أ وأرجو اهللهذا العمل وجه اهلل الكريم وقد قصدت ب

) فتح الرمحن يف جداول أجزاء القرءان ( راجيا بذلك أن يكون فتحا يعم األمصار والبلدان  مسيته وقدالقرءان أمجعني 

 كون تذكرة لنفسي يف حياتي وأثرا لي بعد مماتي .وأن ينفع به يف احلال واملآل ويوينتفع به أهل القرءان 

 كتبه خادم القرآن الكريم                                                                                                                           

 حممد بن بكر بن حممد آل عبداهلاديد/                                                                                                                      

 عفا اهلل عنه وعن والديه                                                                                                                    

 هـ 1439شوال لعام                                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمحه اهلل . _ مقدمة كتاب )منار اهلدى  يف بيان الوقف واالبتدا ( للشيخ / أمحد بن حممد بن عبدالكريم األمشوني *
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 زاء القرآن الكريم ـــــول أجاجد

 آيات اجلزء اآليات الصفحات السور عدد السور اجلزء م

1 
 األول

 (1  :21 ) 
 سورتان

 7:  1 1 الفاحتة
148 

 141:  1 21:  2 البقرة

 111 252:  142 41:  22 البقرة سورة الثاني 2

3 
 الثالث

 (42  :61 ) 
 سورتان

 286:  253 49:  42 البقرة
126 

 92:  1 61:  50 آل عمران

4 
 الرابع

(62  :81 ) 
 سورتان

 200:  93 76:  62 آل عمران
131 

 23:  1 81:  77 النساء

 124 147:  24 101:  82 النساء سورة اخلامس 5

6 
 السادس

 (102  :119 ) 
 سورتان

 176:  148 106:  102 النساء
110 

 70:  1 119:  106 املائدة

7 
 السابع

 (120  :141 ) 
 سورتان

 120:  71 127:  120 املائدة
149 

 110:  1 141:  128 األنعام

8 
 الثامن

 (142  :161 ) 
 سورتان

 165:  111 150:  142 األنعام
142 

 87:  1 161:  151 األعراف

9 
 التاسع

 (162  :181 ) 
 سورتان

 206:  88 176:  162 األعراف
159 

 40:  1 181:  177 األنفال

10 
 العاشر

 (182  :201 ) 
 سورتان

 75:  41 186:  182 األنفال
127 

 93:  1 201:  187 التوبة

11 
 احلادي عشر

 (202  :221 ) 
 سور 3

 129:  94 207:  202 التوبة

 109:  1 221:  208 يونس 151

 5:  1 221 هود

12 
 الثاني عشر

 (222  :241 ) 
 سورتان

 123:  6 235:  222 هود
170 

 52:  1 241:  235 يوسف

13 
 الثالث عشر

 (242  :261 ) 
 سور 3

 111 : 53 248:  242 يوسف

 43:  1 255:  249 الرعد 152

 52:  1 261:  255 إبراهيم

14 
 الرابع عشر

 (262  :281 ) 
 سورتان

 99:  1 267:  262 احلجر
227 

 128:  1 281:  267 النحل
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 جداول أجزاء القرآن الكريم 

 آيات اجلزء اآليات الصفحات السور عدد السور اجلزء م

15 
 اخلامس عشر

 (282  :301 ) 
 سورتان

 111:  1 293:  282 اإلسراء
185 

 74:  1 301:  293 الكهف

16 

 

 السادس عشر

 (302  :321 ) 

 سور 3

 110:  75 304:  302 الكهف

 98:  1 312:  305 مريم 269

 135:  1 321:  312 طه

17 
 السابع عشر

 (322  :341 ) 
 سورتان

 112:  1 331:  322 األنبياء
192 

 78 : 1 341:  332 احلج

18 

 

 الثامن عشر

 (342  :361 ) 

 سور 3

 118:  1 349:  342 املؤمنون

 64:  1 359:  350 النور 201

 20:  1 361:  359 الفرقان

19 

 

 التاسع عشر

 (362  :381 ) 

 سور 3

 77:  21 366:  362 الفرقان

 227:  1 376:  367 الشعراء 338

 55:  1 381:  377 النمل

20 

 

 العشرون

 (382  :401 ) 

 سور 3

 93:  56 385:  382 النمل

 88:  1 396:  385 القصص 171

 45:  1 401:  396 العنكبوت

21 

 

احلادي 

 والعشرون

 (402  :421 ) 

 سور 5

 69:  46 404:  402 العنكبوت

178 

 60:  1 410:  404 الروم

 34:  1 414:  411 لقمان

 30:  1 417:  415 ةالسجد

 30:  1 421:  418 األحزاب

22 

 

الثاني 

 والعشرون

 (422  :441 ) 

 سور 4

 73:  31 427:  422 األحزاب

169 
 54:  1 434:  428 سبإ

 45:  1 440:  434 فاطر

 27:  1 441:  440 يس

23 

 

الثالث و 

 العشرون

 (442  :461 ) 

 سور 4

 83:  28 445:  442 يس

357 
 182:  1 452:  446 الصافات

 88:  1 458:  453 ص

 31:  1 461:  458 الزمر
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 ول أجزاء القرآن الكريم اجد

 آيات اجلزء اآليات الصفحات السور عدد السور اجلزء م

24 

 

 الرابع والعشرون

 (462  :481 ) 

 سور 3

 75:  32 467:  462 الزمر

 85:  1 476:  467 غافر 185

 46:  1 481:  477 فصلت

25 

 

 اخلامس

 و العشرون 

 (482  :502 ) 

 سور 5

 54:  47 482:  482 فصلت

246 

 53:  1 489:  483 الشورى

 89:  1 495:  489 الزخرف

 59:  1 498:  496 الدخان

 37:  1 502:  499 اجلاثية

26 

 

 السادس 

 و العشرون

 (502  :521 ) 

 سور 6

 35:  1 506:  502 األحقاف

204 

 38:  1 510:  507 حممد

 29:  1 515:  511 الفتح

 18:  1 517:  515 احلجرات

 45:  1 520:  518 ق

 30:  1 521:  520 الذاريات

27 

 

السابع 

 والعشرون

 (522  :541 ) 

 سور 7

 60:  31 523:  522 الذاريات

389 

 49:  1 525:  523 الطور

 62:  1 528:  526 النجم

 55:  1 531:  528 القمر

 78:  1 534:  531 الرمحن

 96:  1 537:  534 الواقعة

 29:  1 541:  537 احلديد

28 

 

 الثامن 

 و العشرون

 (452  :561 ) 

 سور 9

 22:  1 545:  542 اجملادلة

137 

 24:  1 548:  545 احلشر 

 13:  1 551:  549 املمتحنة

 14:  1 552:  551 الصف

 11:  1 554:  553 اجلمعة

 11:  1 555:  554 املنافقون

 18:  1 557:  556 التغابن

 12:  1 559:  558 الطالق

 12:  1 561:  560 التحريم
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 أجزاء القرآن الكريم  ولاجد

 آيات اجلزء اآليات الصفحات السور عدد السور اجلزء م

29 

 

 التاسع 

 و العشرون

 (562  :581 ) 

 سورة 11

 30:  1 564:  562 امللك

431 

 52:  1 566:  564 القلم

 52:  1 568:  566 احلاقة

 44:  1 570:  568 املعارج

 28:  1 571:  570 نوح

 28:  1 573:  572 اجلن

 20:  1 575:  574 املزمل

 56:  1 577:  575 املدثر

 40:  1 578:  577 القيامة

 31:  1 580:  578 اإلنسان

 50:  1 581:  580 املرسالت

30 

 

 

 الثالثون

 (582  :604 ) 

 

 سورة 37

 40:  1 583:  582 النبأ

564 

 46:  1 584:  583 النازعات

 42:  1 586:  585 عبس

 29:  1 586 التكوير

 19:  1 587 االنفطار

 36:  1 589:  587 املطففنت

 25:  1 590:  589 االنشقاق

 22:  1 590 الربوج

 17:  1 591 الطارق

 19:  1 592:  591 األعلى

 26:  1 593:  592 الغاشية

 30:  1 594:  593 الفجر

 20:  1 595:  594 البلد

 15:  1 595 الشمس

 21:  1 596:  595 الليل

 11:  1 596 الضحى

 8:  1 597:  596 الشرح

 8:  1 597 التنت

 19:  1 598:  597 العلق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 00201007178017 ت /     ) جماز برواية حفص عن عاصم (     احلنبلـير ـإعداد وترتيب الدكتور / أبوبك

 

 

 ول أجزاء القرآن الكريم اجد

 آيات اجلزء اآليات الصفحات سورال عدد السور اجلزء م

30 

 

 

 

 

 

 

 الثالثون

 (582  :604 ) 

 

 

 

 

 

 سورة 37

 5:  1 598 القدر

564 

 8:  1 599:  598 البينة

 8:  1 599 الزلزلة

 11:  1 600:  599 العاديات

 11:  1 600 القارعة

 8:  1 600 التكاثر

 3:  1 601 العصر

 9:  1 601 اهلمزة

 5:  1 601 الفيل

 4:  1 602 قريش

 7:  1 602 املاعون

 3:  1 602 الكوثر

 6:  1 603 الكافرون

 3:  1 603 النصر

 5:  1 603 املسد

 4:  1 604 اإلخالص

 5:  1 604 الفلق

 6:  1 604 الناس

 

 :واستنتاجات  تنبيهات 

هذه املعلومات وفقا لطبعة القرآن الكريم الصادرة عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف  مع وترتيبجب قمت -1

 الشريف باملدينة املنورة برواية حفص عن اإلمام عاصم الكويف.

 عن أبي عبدالرمحن عبداهلل بن ينتالكوفعد ( آية وفقا لطريقة  6236عدد آيات القرءان يف هذا املصحف )  -2

 رضى اهلل عنه . –أبي طالب حبيب السلمي عن على بن 

 ذكرت عدد السور اليت اشتمل عليها كل جزء ولو كان الوارد من السورة بعض اآليات وليس السور بأكملها. -3

نت علي مي 2نضع رقم  ثم 2 ×(  1 –ميكن استخدام هذه املعادلة حلساب صفحة بداية كل جزء ) رقم اجلزء  -4

وهي صفحة بداية اجلزء الرابع يف  62على اليمنت يصبح الرقم  2 نضع رقم 6=  2 × 3( =  1 – 4الناتج مثال ) 

 . 2إال بإضافة الرقم صفر بدال من الرقم فقط  7املصحف الشريف. وهذه املعادلة ال تصلح مع اجلزء 

 ( آية . 564( وعدد آياته )  30رقم ) د األيات هو اجلزء أطول جزء يف القرءان الكريم من حيث عد -5
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 آياته وعدد (  5)  رقم اجلزء هوياته يف سورة واحدة آوجاءت  األيات عدد حيث من الكريم القرءان يف جزء أطول -6

 .النساء  من سورة آية(  124) 

( آية . 110آياته )  وعدد (  6هو اجلزء رقم ) من حيث عدد اآليات قصر جزء يف القرءان الكريم أ -7

 آياته وعدد(  2)  رقم اجلزء هو واحدة سورة يف آياته وجاءت اآليات عدد حيث من الكريم القرءان يف جزء أقصر -8

. من سورة البقرة آية(  111) 

ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 حممد بن بكر بن حممد آل عبداهلاديد/                                                                                                                      

 عفا اهلل عنه وعن والديه                                                                                                                    

 هـ 1439شوال لعام                                                                                                                         
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