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حمدي بن عزت بن عبد / جمع وترتيب أبو إبراهيم
الحافظ بن متولي الجيزي المصري
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 ٢

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
  :بعدوأعمالنا من يهده اهللا  فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 

و علم قد رأيت هتم بعد آيات القرآن الكرمي وهي علم الفواصل من العلوم اليت  َّن إ
عزف عنه  إما لصعوبته أو النشغاله عن علوم القرآن حىت كاد هذا  الناس  من اكثري

  :العلم أن يندثر مع أن هذا العلم له فوائد جليلة منها 
   من اآليات معرفة األجر املوعود املترتب به على قراءة قدر معني -١
  معرفة ما يسن قراءته بعد الفاحتة -٢
  على هذا العلم كالوقف على رؤوس اآلي توقف معرفة الوقف املسنون -٣
اعتبار هذا العلم يف باب اإلمالة كبعض القراء الذين مييلون رؤوس اآلي كما يف  -٤

  سورة طه والنجم وغريها
 وأن يف تيسري هذا العلم خاصة سعيت و تعاىل باهللافاستعنت مين                ًلذا كانت مبادرة 

 على حفظ املتون وقد تكون هذا الطريقة اآلن فيها مشقة                         ًطريقة املتقدمني كانت قائمة 
 لذا كانت املبادرة قائمة نويف هذا العصر الذي كثرت فيه املتغريات وقل فيه الدارس

   .  املباركعلمال  هذالتيسري
لفضيلة الشيخ عبد الفتاح ) ن  نفائس البيان شرح الفرائد احلسا(فاخترت كتاب

ليستفيد  دراسةال  هذهقمت بعملو  منهالستفادةاالقاضي رمحه اهللا وقمت بدراسته و
  .منه املتخصصون وغريهم

  : أسباب لعدةوكان اختياري هلذا الكتاب 
هذا الرجل قد شهد له القاصي والداين بالعلم واإلتقان والتحقيق يف املسائل وال : أوال

ٰ  التحري والدقة كما جتلى ينقل إال بعد   ور الزاهرة د يف كتبه ومنها كتابه القيم البذلك                      
 هذا الكتاب شرح منت الفرائد احلسان يف عد آي القرآن وهو من تأليفه وبالطبع : ثانيا
  أعلم بألفاظه اليت وضعها يف متنههو
 هذا قد صرح يف مقدمة شرح الكتاب أنه مجعه من كتب املتقدمني املعتمدين يف: ثالثا

اإلمامني اجلليلني أيب عمرو الداين يف كتابه وقد أقتفيت يف هذا النظم أثر ( :الفن فقال
البيان والشاطيب يف ناظمة الزهر وجعلت هذين الكتابني عمديت ومرجعي فيما يتعلق 



אאאאאא 
 

 ٣

جبميع أئمة العدد ماعدا العدد احلمصي فإهنما مل يتعرضا له فجعلت عمديت يف بيانه 
حتاف فضالء البشر لألستاذ الفاضل إظمه خلامتة احملققني حممد املتويل وحتقيق البيان ون

   )الشيخ البنا ولطائف اإلشارات للعالمة القسطالين 
  أن الشيخ رمحه اهللا قد مجع علم األولني يف هذا الكتاب املبارك لناومما سبق يظهر

ي يشرف عليه هذا الكتاب مقرر على طلبة معهد القراءات مبصر احملروسة والذ:رابعا
عتماد علي هذا اب تكفي لالبولعل هذه األس.األزهر الشريف والعلماء املتخصصون

  الكتاب والثقة العلمية فيه
  :مصطلحات علماء العدد 

  املستقيم  ،  املتقني ، نشطا: هي آخر كلمة يف اآلية حنو: معىن الفاصلة :  أوال
  :وأما طرق معرفة الفاصلة 

  ائرها يف القرآن الكرمي نظ              ِّ االتفاق على عد  -١
  خريموافقة الفاصلة لغريها معها يف السورة يف احلرف األ -٢
  مساواة اآلية ملا قبلها وما بعدها طوال وقصرا -٣
   انقطاع الكالم عندها -٤
  علماء العدد : ثانيا

  : على املشهور ةعلماء العدد سبع
يد بن القعقاع وشيبة بن  وهو ما يرويه نافع عن شيخيه أيب جعفر يز:املدين األول-١

    ٦٢١٤-٦٢١٧ اآلي على روايتهم  وعدد نصاح
وهو مايرويه إمساعيل بن جعفر عن يزيد وشيبة بواسطة نقله عن :املدين األخري  -٢

  ٦٢١٤سليمان بن مجاز وعد اآلي عنده 
هو ما رواه اإلمام الداين بسنده إىل عبد اهللا بن كثري القارئ عن :  العد املكي -٣ 

 بن جرب عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جماهد
  ٦٢١٠وعدد اآلي عندهم 
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 ٤

هو ما يرويه محزة وسفيان عن علي بن أيب طالب بواسطة ثقات :  العدد الكويف -٤
 علىي آل املدين األول وعدد ا  ُّعد وألهل الكوفة عدد آخر مروي عن أهل املدينة وهو

  ٦٢٣٦ علي بن أيب طالب طريقتهم املوصولة إىل
وهو ما ينسب . هو ما رواه عطاء بن يسار  وعاصم اجلحدري :  العدد البصري -٥

  ٦٢٠٤إىل أيوب بن املتوكل وعدد اآلي عندهم 
عن  هو ما رواه حيىي الذماري عن عبد اهللا بن عامر اليحصيب : العدد الدمشقي -٦

 وقيل ٦٢٢٧ي عندهم أيب الدرداء وينسب هذا إىل عثمان بن عفان وعدد اآل
٦٢٢٦  

هو ما أضيف إىل شريح بن يزيد احلمصي احلضرمي وعدد اآلي :  العدد احلمصي -٧
  ٦٢٣٢ عندهم

  مصطلحات الكتاب: ثالثا 
قد أقتفيت أثر الشيخ القاضي رمحه اهللا يف مصطلحاته فعند ذكر املدين بال قيد يشمل 

وإذا  األول والثاين واملكي املدين األول والثاين وإذا ذكرت احلجازي يشمل املدين
ذكرت العراقي أقصد به الكويف والبصري وإذا ذكرت الشامي فاملراد به الدمشقي 

  واحلمصي
   :عملي يف الكتاب

 أمساء السور واخلالف بني اإلئمة يف عدد آيات ال مجعت فيهاوضعت جدو -١
   .كل سورة

يف ه الذي ذكرت امس اخلالفات بني علماء العدد وعلىمل تشتل اوضع جدو -٢
اجلدول هو صاحب العدد ومن مل يذكر فيكون هذا املوضع ليس عنده 

  .فاصلة
 على كما أنين قبل بداية السورة أذكر إن كانت السورة مدنية أم مكية -٣

 .لكل علماء العدد  وأذكر العدد اإلمجايل آليات كل سورةاملشهور
                                                 ً        ذكرت بعد ذلك كل إمام على حده مقارنة مع الكويف نظرا  النتشار  -٤

 :وقسمتها كاآليتاملصحف الكويف يف أرجاء البالد اإلسالمية 
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 ٥

  .عد املدين األول والعد الكويف -
 مواضع االختالف بني املدين األول مع الكويف -
 مواضع االتفاق بني  املدين األول مع الكويف -
 ما انفرد به املدين األول مع الكويف -
  ما انفرد به الكويف عن املدين األول -

الدمشقي ، ،املدين الثاين ،املكي ، البصري : ع علماء العدد وعملت ذلك مع مجي
  احلمصي
مجعت بني املدين األول واملدين الثاين وذكرت كذلك االختالف واالتفاق  -٥

 وأيضا بني احلجازيني واالنفراد بينهما وكذلك بني الدمشقي واحلمصي
  )األول والثاين واملكي(

ويف وذكرت االختالف واالتفاق والك) األول والثاين(مجعت بني املدين كله  -٦
   مع الكويف ) واحلمصي يالدمشق( بينهما وكذلك الشامي  واالنفراد 

ذكرت ماانفرد به كل إمام مطلقا وكذلك ما انفرد به كل من مجعت بينه  -٧
 .وبني غريه

وضعت منت الفرائد احلسان بعد املقدمة حىت ال حيرم القارئ من البحث فيه  -٨
 ع  ِم غ أوعى من سا    َ مبل    َّفرب 

  .هذا العلم   نقل عنهم الذين أعالم هذا الفن    ً                 أخريا  ذكرت تراجم اإلئمة -٩

وهذا الكتاب وقف هللا تعاىل فمن أراد أن يطبعه أو حيققه أو يرسه أو د

 . فليفعل بشرط أال ينسبه لنفسهفيه نفع للمسلمني يفعل فيه ما يراه 
 خالصا لوجهه  متقبالملناا صاحل األعمال وجيعل ع            َّ أن يتقبل من  اهللاخريا اسئلأو

  الكرمي وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  أبو إبراهيم                                                           

  محدي بن عزت بن عبد احلافظ
  ٢٥/٧/١٤٢٦                                                            الدوحة 
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 ٦

  فتعريف باملؤل
  محدي عزت عبد احلافظ: االسم 
  مصر/اجليزة : البلد 

  :املؤهالت العلمية 
  ليسانس شريعة إسالمية جامعة األزهر -١
 ١٩٨٩بكالوريوس الطب البيطري والعلوم البيطرية  -٢
 )من طريق الشيخ الزيات(إجازة يف القراءات السبع من طريق الشاطبية  -٣
 )خة أم السعدمن طريق الشي(إجازة يف القراءات العشر الصغرى  -٤
من طريق الشيخ حممد عبد (إجازة يف القراءات العشر الكربى طيبة النشر  -٥

 )احلميد
  طريق أهل املغرب اإلسالميإجازة يف علمي الضبط والرسم من -٦
 مشارك أساسي يف إنتاج مصاحف القراءات العشر يف الشبكة اإلسالمية -٧

islamweb.net) بدولة قطر(  
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 ٧

ِ الفرائد منت  ِ  احلسان        ِ  آي      ِّ يف عد       ِ  القرآن            
  
ْ   ً             أَْحمد   ربِّـي  وأُصـلِّي   سـْرمًدا               ِّ  ُ     ِّ        ْ َ  
ِ      ْ   ِ              وهاك   خلْف   علَمـاِء   الْعـددِ              َ      ْ          
ِ              ســمَّْيته  الْفَراِئـد  الِْحـسـانا       ْ      ِ  َ ْ      ْ َّ     

  

ِ     ْ               علَى  رسوِل  اِهللا  ِمـْصباِح  الْهـدى             ْ  ِ   ِ     ِ       َ   
ِ  ِ             ِفي  اآلِي  مْنظُوًما  علَـى  الْمْعتِمـدِ            ْ  ْ     َ      ً ُ  ْ    ِ       ِ 

ْ   َ ْ      ِ     َ      أَْرجو  ِبه  الْقَبولَ       ْ            واِإلْحـســـانا   َ  ِ     
  
  سورة الفاحتـة

ْ   َ ْ           والْكُوِف  مْع  مكٍّ يعـدُّ الْبـْسملَهْ          ْ   ُّ    ٍّ     ْ     ِ  ُ ْ    
  

ْ     َّ   َ ْ               ِسواهما  أُولَى  علَـْيِهْم  عـدَّ  لَـهْ             ِ  ْ َ     َ  ُ         ِ 
  

  سورة البقــرة

  

ِ           ما بْدؤه حْرف التَّهجِّي الْكُوِف عـد        ُ ْ    ِّ  َّ      ْ      ْ      
ِ  ٍّ    ْ        وأَوَّالَ  الشُّورى  ِلْحِمــِصيٍّ يعـدْ          ِ  ْ  ِ     ُّ     َ َّ َ   

ــاِميُّ أَلِ  ــدَّ ش عو      ِ َ  ُّ  ِ   َّ   ًـــٌم أَوَّال ٌ   َ َّ ً   يـ     
ــْصِريِّ ــدَّ ِللْبـ ــاِئفني عـ ِ  ِّ          وخـ  ْ  ْ  ِ َّ      ِ    
ــاِني  ــمَّ ثَ ــراِق ثُ ــاِن والِْع ِ   ُ َّ  َ ِ           كَالثَّ    ِ ْ     ِ  َّ   َ  
ــكِّ  ــدَّ الْم ــاِن ع ــونَ الثَّ ِ    ْ   َّ  ِّ          ويْنِفقُ  َّ    َ  ُ  ِ  ْ   
ــى وردْ  ــي اُألولَ ــرونَ ِف ُ   َ     ْ        وتتفَكَّ     ِ َ   َّ َ     
ْ   ِ            مْعروفًا الْبْصِري ومْعـًه قَـْد وِلـي        َ   ً  ْ     ِ  ْ  ْ    ً    ْ  
َ  َّ ُ           عدَّ ِإلَـى النُّـوِر الْمـِديِني اَألوَّلُ            ِ ِ  ْ    ِ  ُّ     َ ِ  َّ   

  

ِ      َّ    ْ   ْ         ِر مْع طِسن مْع ِذي الرَّا اْعتمـدْ        َ   ْ ِ ْ  الَ الِْوتْ    ْ     ِ    ْ    ِ 
ــْد  ورْد ــا قَ ــوِف ِفيم ــا ِللْكُ ْ      ْ         مواِفقً َ     ِ   ِ  ُ ْ  ِ  ً  ِ    
ْ ِ      ْ   َ  ِ    َ            ِسواه  مـْصِلحونَ  عْنـه نِقـــالَ                ِ 
ــشَّاِميِّ  ــاِب ِللـ ــاِني اَأللْبـ ِ  ِ   َّ ِ  ِّ           وثَـ   ْ َ     ِ َ   

خ  كَــ    ــــالٍَق اْتر  َ   ْ   ٍ   ِ  اِني    ــــ َّ  ِ   َّ نَّه ِللثَّـ  َ
ــكِّ  ــدوِن شـ ــًصا ِبـ ِ    ِّ           وأَوَّلٌ أَْيـ    ِ   ً  َْ  ٌ َّ َ   

ـ     ٍ  ِ      ِللثَّاِني والشَّاِمي وكُوٍف ِف  ُ     ِ َّ       ِ َّ   ِ  ْدـدي الْع    ْ   ْ     
ْ     ٍّ ِ               ثَاٍن لَدى الْقَيُّـوم مـْع مـكٍّ جِلـي              ُّ َ ْ     َ   ٍ  َ  
ــلُ ْهمــِهيٌد ي ــي ِش ــكٍّ ِف ــلُْ م خو           ُ   ْ    ٌ  ِ  ِ    ِ ٍّ   ُْ    

  
  سورة آل عمران

  

ِ            وغَْيــر شــاٍم أَوَّلَ اِإلْنِجيــِل عــد   ِ  ِْ   َ َّ َ   ٍ      َْ   
ْ    ِ  َ          وغَْيـــره الْفُْرقَـــانَ ِإْســـراِئيالَ  ِ َ  َ  ْ ُ ْ      َْ   
ــتِ   ــكٍّ أَثِْب ــونَ ِلم ــا تِحبُّ  ِ  َّ     ِ َ  ُّ ِ  ٍّ  َ ِْ  ِ           ِممَّ
ــشَّاِمي وردْ   ــراِهم ِلل ــام ِإْب ِ       ِ َّ   ِ  ْ         مقَ    ِْ    َ   

  

ِ   ْ  َ  ْ           والثَّــاِن ِللْكُــوِفي ِبــِه قَــِد اْنفَــرْد َ   ِ  ِ   ِ ُ ْ  ِ  ِ  َّ     
ُ   َ         ِللْبــْصِر والِْحْمــِصيِّ ِعْنــد اُألولَــى     ِْ  ِّ  ِ  ْ  ِ ْ     ِ  ْ  ْ  ِ 
ــْيبةِ   ــْع ش ــذَا م ــْشقِّي كَ ِللدَّمو           ِ  ْ    ْ    َ َ   ِّ  ْ  َّ   ِ  
ً   ِ     ْ                كَذَا أَبو جْعفَـٍر أَْيـًضا ِفـي الْعـدد           َْ   ٍ َ  ْ    َ   َ َ  

  
  سورة النساء

  
ٍ     َّ ِ  َ       ِ َّ    ْ          ِلكُوٍف الـسَِّبيلَ والـشَّاِمي يعـدْ        ُ  ِ 

  
ــردْ   ــِه اْنفَ ــًرا ِب ــا آِخ ِ   ْ  َ  ْ           وذَا أَِليًم  ِ  ً  ِ     ً  ِ َ   َ   
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 ٨

  سورة املائدة

  
ــالَ  ــِثٍري أَْهم ــْن كَ قُوِد عــالْع ْ   َ          وِب َ   ٍ  ِ َ   ْ    ِ  ُ  ْ   ِ  

  
ــالَ   ــْصٍر نقَ ونَ بــاِلب ــوٍف وغَ ٍ    َ َ           كُ  ْ   َ   ِ  َ    ٍ  ُ  

  
  سورة األنعام واألعراف

  

ِ  ْ             قَْد عـدَّ والنُّـور لَـدى مكِّـيِِّهمْ         ِّ ِّ     َ    ُّ     َّ    ْ َ  
ــرى   ــوٍف ي ــٍل أَوَّالً كُ ٍ             وِبوِكي  ُ  ً َّ َ   ٍ   ِ   ِ  
ــاٍم بــْصِري ش كُــونُ الــدِّينكَفَي          ِ  ْ    ٍ      ِّ    ُ  ُ  َ َ  

     ِإْسـرالنَّـاِر و ْد ِمناْعدو          ْ  ِ   ِ  َّ      ِ  ْ   ْ     اِئيلَ ِفـي     ِ َ  ِ   
  

ــمْ  ــاِني وِس ــدِني اَألوَِّل والثَّ الْمو        ْ  ِ     ِ َّ      ِ َّ  َ     ِ  ْ    
ــًرا   ــْستِقيٍم آِخ ــي م ــره ِف ِ  ً           وغَْي    ٍ  ِ  ْ     ِ    َْ   
ــِري  ــوٍف يْج ــودونَ ِلكُ عــمَّ ت ِ           ثُ  ْ    ٍ  ُ  ِ َ       َّ ُ  
ــي  ــاِزيِّ اقْتِف ــِن الِْحج ــا ع ثَاِلثَه           ِ ْ   ِّ  ِ    ِ ْ    ِ     َ ِ  َ  

  
  سورة األنفال والتوبة

  

ِ     َّ  ْ         ِفي يْغلَبونَ الشَّاِم كَالْبـْصِري اتَّبـعْ        ْ  ْ  َ   ِ  َّ    َ   َ  ْ    ِ 
ْ  ِِ     ْ ُ ُّ  ِبالْمْؤِمِنني الْكُلُّ   ْ   ِ     ْـدـْصِريُّ عالَ الْب         ْ   ُّ  ِ  ْ  ْ   َ   

ــه  ــد نقَلَ ــصُّ ع ــيِّم الِْحْم ْ  ُّ      َ َ          والْقَ  ِ ْ    ِّ َ ْ    
َ  َّ ِ         ثَمــود ِعْنــد الْمــدِنيِّ اَألوَّلِ     ِّ  ِ  ْ     ِْ     َ  

  

ــوِفيِّ دعْ  ــِن الْكُ ــوالً ع فْعأَوَّلَ م        ْ   ِّ  ِ ُ ْ    ِ   ً   ْ   َ َّ َ  
ــْصِري ورْد ــاِن ِللْب ــْشِرِكني الثَّ الْمو       ْ      ِ  ْ  ْ  ِ  ِ  َّ      ِ  ِ  ْ  ْ    
ــهْ  ــا أَوَّلَـ ــْشِقيِّ اَِليًمـ ً    َ َّ َ ْ           وِللدِّمـ  ِ َ  ِّ  ِ  ْ  ِّ   ِ  

ـ       ِ    ْ   ِّ         عدَّ كَـذَا ِللثَّـاِن والْمكِّ  َّ   ِ  َ َ  َّ    ِقُـليِّ ان    ِ ُ    ِّ  
  
  سورة يونس

  
ِ    ْ         والشَّاِم لَفْظَ الدِّين والـصُّدوِر عـدْ         ُّ       ِّ    َ ْ َ   ِ  َّ     

  
ِ    ْ      ْ          والـــشَّاِكِرين ِلـــِسواه يْعتمـــْد  ِ   ِ  ِ  َّ     

  
  سورة هود

  

ِ  ُ  َ          ِللْكُوِف والِْحْمِصيِّ تـْشِركُونَ عـد       ْ   ِّ  ِ  ْ  ِ ْ     ِ  ُ ْ  ِ 
ْ     َّ ِ     ْ             ِسجِّيٍل الْمكِّي مـْع الثَّـاِني اْنتمـى           ِّ  ْ    ٍ  ِّ  ِ 
ِ  ْ        ومْؤِمِنني الِْحْمِص مـْع ِحجـاِزِهمْ       ِ    ِ   ْ    ِ  ْ  ِ ْ     ِِ  ْ    

ــذَا الْ ــا َ َ    ْ    كَـ ــيُّ وعاِملُونـ  ِ    ُ  ِ    ُّ  ِ        ِعراِقـ
  

ــْصِري رْد كَالْب ــه ــوٍط عْن ــاِني لُ ِ     ْ         ثَ  ْ  ْ  َ    ْ   ٍ  ُ    ِ َ  
ــواهما  ــدى ِس ــضوٍد لَ ــدَّ مْن عو               ِ    َ   ٍ    ْ  َّ    
ــاِميِِّهْم ــْن ش ع ْدهــد ــتِلِفني اْع ِ  ْ         مْخ ِّ ِ     ْ     ْ   ْ     ِ  ِ  ْ   
ــا   ــع اَألوَِّل ناِقلُونـ ــم مـ ِ     ُ  ِ             هـ َّ  َ         

  
  سورة الرعد

  

ِ    ِّ  ِ ُ ْ     ْ           جِديٍد النُّور ِسـوى الْكُـوِفيِّ عـدْ           ُّ     ٍ  ِ   
ِ     َّ   ٍ         ســوُء الِْحــساِب عــدَّ شــاٍم    ِ ْ    ُ   ًأَوَّال  ً َّ َ   

ِ  ُّ             ِمْن كُـلِّ بـاٍب عـدَّه الْبـْصِريُّ          ْ  ْ    َّ    ٍ    ِّ ُ   ْ  ِ 
  

ِ    ْ    ْ          وِللدِّمـــْشِقيِّ الْبـــِصري يْعتمـــْد  ْ   ِّ  ِ  ْ  ِّ   ِ  
ِ    ْ   َ         وقَْبلَــه الْباِطــلُ ِللِْحْمــِصي اْنجــالَ  ْ  ِ ْ  ِ ُ  ِ   ْ    َ  َْ   
ً      َّ ِ  ُّ    ْ ُ ِ  ُّ          وأْيـــًضا الـــشَّاِميُّ والْكُـــوِفيُّ  ْ   
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  سورة إبراهيم

  

ِ    ْ               عِن الِْعراِقـيِّ ِكـالَ النُّـوِر اْمنعـا          ُّ    َ  ِ  ِّ  ِ   ِ ْ    ِ   
ــال  ــاٍم نقَ شــوِفيِّ و ــٍد الْكُ ٍ    َ          جِدي     ِّ  ِ ُ ْ    ٍ   ِ   
ِ            دْع عْنه والنَّهـار غَْيـر الْبـْصِري         ْ  ْ     َْ     َّ       ْ   ْ   

  

ِ                  ثَمود بـْصٍر مـْع ِحجـاِزي وعـى            ِ   ْ    ٍ  ْ      َ  
ِ   َ َّ َ         مــْع أَوٍَّل وِفــي الــسَّماِء أَوَّالَ     َّ      ِ   ٍ َّ َ   ْ   
ــْسِري  ــاٍم ي ش ــد ــاِلمونَ ِعْن ِ           والظَّ  ْ    ٍ      ِْ  َ    ِ َّ     

  
  سورة اإلسراء والكهف

  

ِ    ْ         سجًَّدا الْكُوِفيِّ هـًدى ِللـشَّاِم دعْ        َّ   ِ   ً   ِّ  ِ ُ ْ    ً َّ   
ِ  ْ         زْرًعــا نفَــى اَألوَّلُ مــْع مكِّــيِِّهْم ِّ ِّ    ْ   ُ َّ  َ    َ     ً  ْ   
ً   ِ     ْ   ْ           سبًبا اُألوىل كَزْرًعـا ِفـي الْعـددْ         ْ  َ     ُ     ً   
ٍ   َ َ ْ          وقَْوًما اولَى الْكُوِف مْع ثَـاٍن فَقَـدْ         َ   ْ    ِ  ُ ْ    َ      ً  ْ َ   

  

ــعْ  ناْمت ــه ــًدا لَ ــاِني غَ ــلٌ الثَّ   َِ   ٌ    َّ ِ    َ ً   َ   ْ    ْ            قَِلي
ــاِمِهمْ    ــاٍن ش ــد ِلثَ ــًدا بْع كَأَب            ْ  ِ  ِ    ٍ  َ ِ    ْ   ً  َ َ  
ــدْ  مــيُّ اْعت ــا الِْعراِق اِقيهــدَّ ب عو          ْ   ْ   ُّ  ِ   ِ ْ      ِ    َّ    

ْ    ً    َّ    أَْعماالً الـشَّ   ِ    ْ          اِميِّ مـع الِْعـراِق عـدْ       َ    ِ ْ      ِّ  ِ  
  
  سورة مرمي

  
  َ َّ ُ  ِْ    ِّ ِّ  ْ  ِ   ِ   ْ          أَوَّلُ ِإْبــراِهيم ِللْمكِّـــيِّ مـــعْ 

  
ٍ        ِ ُ ْ    ً    َ  ُ  ْ           ثَــاٍن وأُولَــى مــًدا الْكُــوِفي منــْع  َ  

  
  سورة طـه

  

ِ  َ           مًعــا كَــِثًريا ِعْنــد بــْصٍر أْْهِمــالَ  ْ ْ   ٍ  ْ     ِْ   ً  ِ َ    ً  
ْ    ِ  َ   ْ        ِفي الْيمِّ ِحْمٍص تْحزِن اْسراِئيلَ مـعْ          ِ   ْ    ٍ  ْ  ِ  ِّ  ْ     ِ 
ــا  عــاٍم أَْتب شــْصِري و ــا الْب ٍ   َ ْ            فُتوًن       ِ  ْ  ْ     ً  ُ  
ِ  ً           غَِشيهْم ِفي الثَّـاِن كُـوِف أَِسـفًا        َ   ِ  ُ   ِ  َّ      ِ  ْ   ِ َ  
ْ            ِللثَّــاِن أَلْقَــى الــسَّاِمِريُّ فَــاْرددا  َ  ُّ  ِ  ِ َّ     َ ْ َ   ِ  َّ   ِ 
ــا ِويــكٍّ ر م ــد ــه موســى ِعْن   ِ َ  ِ   ٍّ     ِْ                  ِإلَ
ــددا ــوٍف اْع ــلُّوا ِلكُ ْم ضهــت ْ            رأَْي    ٍ  ُ  ِ   ُّ    ْ    َْ   
ً         ْ ُّ      ِ َ  ْ             ِمنِّي هـًدى وثَـاِني الـدُّْنيا يـردْ            ِّ ِ  

  

ــالَ   ت ــاِزي ِحج ــْشِقي ــي ِدم ِ     َ           ِمنِّ    ِ    ِ  ْ   ِ   ِّ ِ  
ــ ــى أَنْ ِل وسم نــْدي م       ِ ْ َ         ْ  ــْع       ِ  َ ْ   شاِمي تقَ

ِ  ِّ       ِ     ْ             كُوٍف ِلنفْـِسيِّ مْعـه شـاِمي وعـى         ْ  ِ   ٍ  ُ  
ــا  ــي اْعِرفَ ــدِني اَألوَِّل والْمكِّ ِللْم        َ  ِ  ْ    ِّ  ْ     ِ َّ  َ     ِ  ْ  ِ 
ــددا  ــه اْع ــْوالَ واالَلَ ــسًنا قَ حو             ْ    َ َ    َ  ْ َ    ً    
ــِسيا   ْك نــر ــا اْت ملَهــْع أَوٍَّل و م            ِ    ْ   ْ     َ    ٍ َّ َ   ْ   
ــاِزيِّ اْرددا ــِن الِْحج فًا عــص ْ          وصفْ   ِّ  ِ    ِ ْ    ِ    ً  ْ    
ْ  ً       ْ ْ           كُوٍف وِحْمِصي وضـْنكًا عْنـه عـدْ             ِ  ْ  ِ    ٍ  ُ  

  
  سورة األنبياء واحلج

  
ِ      ْ           يضرُّكُْم كُوٍف مـع الْحِمـيم مـعْ         ْ       ٍ  ُ   ْ ُ ُّ    
ِ    ْ   ِ           لُوٍط ِلشاِمي مـع الْبـْصِري اْتـركِ         ْ  ْ        ِ   ِ  ٍ  ُ  

  

ــشَّاِميِّ دعْ  ــود ِلل ثَم هــد ــا بْع م          ْ   ِّ  ِ َّ   ِ    َ     ْ     
ِ         والْمْسِلِمني الْخلْف ِللْمكِّـيِّ حِكـي        ِّ ِّ  ْ  ِ  ْ  ْ     ِ  ِ ْ  ْ    

  
  سورة املؤمنون والنور
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     ـرالِْحْمـِصيِّ يونَ ِللْكُوِفيِّ واره           ِّ  ِ  ْ  ِ ْ    ِّ  ِ ُ ْ  ِ َ     ْد ْ  
ِ  ِ   َْ    ِ          واْعـــدْد ِلهـــؤالَِء ِباَألْبـــصاِر َ    ِ  ْ   ْ    

  

ِ    ْ         والــشَّاِم كَــالِْعراِق واآلصــاِل عــْد        ِ    ِ ْ  َ   ِ  َّ     
ــصارِ  ــي اَألْب ــٍص ُألوِل ُ  ِ     َْ    ِ        ودْع ِلِحْم   ٍ  ْ  ِ  ِ  ْ    

  
  سورة الشعراء

  
ــه   ــوٍف أَْهملَ ــونَ كُ ْعلَمأَوَّلَ ت         َ   ْ َ   ٍ  ُ  َ   َ  ْ  َ َّ َ  
ــْم ــددنَ ِلكُلِِّه ــشَّياِطني اْع ــِه ال ِ  ْ         ِب ِّ ُ  ِ َ    ْ     ِ   َّ     ِ  ِ 

  

ــه   ــْصٍر حظَلَ ونَ بــد ْعبــثَ ت ٍ    َ َ           ثَاِل  ْ   َ    ْ   َ  ِ َ  
ــد الَ الْم     ْ   َ ــيِِّهْم ــْع مكِّ ــِري م ِ  ْ       ِني اَألِخ ِّ ِّ    ْ    ِ  ِ  َ     ِ 

  
  سورة النمل والقصص

  
ــددا   ــِديٍد اْع ــاِزيِّ ش ِللِْحجو            ْ    ٍ  ِ   ِّ  ِ    ِ ْ  ِ  
ْ  ُ  َ  ْ     َ    ِّ ِ          ِللْكُوِف يـْسقُونَ اْتركَـا والطِّـنيِ          ِ  ُ ْ  ِ 

  

ْ            وِعْنــد كُــوِفي قَــواِرير اْرددا       ِ   َ    ِ ُ    ِْ   
ــونِ  ــس يقْتلُ ــدَّ عكْ ــِص ع ِ    ْ    ْ   َّ  ُ  ِ          ِللِْحْم  ْ  ِ ْ  ِ 

  
  سورة العنكبوت

  
ِ  ِّ         وأَوَّلَ الـــسَِّبيلَ ِللِْحْمـــِصيِّ    ْ  ِ ْ  ِ َ  ِ َّ    َ َّ َ   
ــْد ــونَ قَ ْؤِمنيــْشِقيُّ و ــذَا الدِّم ْ  ِ   َ  َ ْ         كَ    ُّ  ِ  ْ  ِّ     َ َ  

  

ــْصِريِّ ِللْب ــاِزيِّ الــدِّين الِْحج ــعم         ِّ  ِ  ْ  ْ  ِ   ِّ    ِّ  ِ    ِ ْ      
ــه وردْ  ــا عْن كَم ــِصي ــدَّ ِلِحْم ع          ْ      ْ    َ    ِ  ْ  ِ  ِ َّ   

  
  سورة الروم

  
ــردْ  ــيِّ ي ــاِني وِللْمكِّ ــرُّوم ِللثَّ     ُّ     ِّ ِّ  ْ  ِ    ِ َّ   ِ  ْ          ال

  
ــدْ   عــونَ الَ ي ْغلَبــي ي ــه ِف      َ  َ   َ  ْ    ِ  ُ ْ   ْ           وخلْفُ

  

  
ِ  ِ         ِســِنني ِلــَألوَِّل والْكُــوِف اْهِمــِل  ْ    ِ  ُ ْ     ِ َّ  َ  ِ   ِ  ِ 

  
ــدُّ اَألوَّلِ  ــاِن ع ــونَ الثَّ ْجِرمالْمو        ِ َّ  َ   ُّ    ِ  َّ    َ    ِ  ْ  ْ    

  
  سورة لقمان والسجدة

  
ــْصِريِّ   الْبــشَّاِمي و ــدِّين ِلل ِ  ِّ         وال  ْ  ْ      ِ َّ   ِ   ِّ     

  
ــاِميِّ   ــْع ش ــاِز م ــٍد الِْحج ْ    ِ  ِّ           جِدي    ِ    ِ ْ    ٍ   ِ   

  
  سورة سبأ وفاطر

  

ٌ   َ َّ َ         شــاٍم ِشــماٍل وشــِديٌد أَوَّالَ    ِ     ٍ    ِ   ٍ    
ٍ   َ    ْ           وتْشكُرونَ ِعْنـد ِحْمـٍص الَ يعـدْ         ْ  ِ    ِْ  َ   ُ  ْ    

  ْصِري جالْبالِْحْمِص وو       ِ  ْ  ْ     ِ  ْ  ِ ْ     َـالِديٍد أَْهم    َ   ْ َ   ٍ  ِ  
ِ  ِّ   ْ   ْ           مْن ِفي الْقُبـوِر ِللدِّمـْشِقيِّ اْمتنـعْ         ْ  ِّ   ِ  ِ   ُ ْ     ِ  ْ   
ــِديالً اْعــدْده لَــدى الْبــْصِريِّ ِ  ِّ         تْب  ْ  ْ     َ    ْ   ْ   ً  ِ  ْ  

ــالَ   ــِديٌد نقَ ش ــْصِري ب ــه ٌ    َ َ           ومْع  ِ     ِ  ْ     ْ   
ــا ورْد ــه مـ ــِذيٌر اَألوَّلُ عْنـ َ  َّ ُ          ْ ْ          نـ    ٌ  ِ   
ٍ    َ َ             وِفي الْبـِصري النُّـور بـْصٍر حظَـالَ          ْ     ُّ      ِ  ْ     ِ  
ــعْ  ــْصِري وقَ ب ــد ــزوالَ ِعْن أَنْ تو          ْ َ     ِ  ْ     ِْ  َ     ْ َ   
ِ       َّ ِ  ِّ          والْمـــدِني اَألِخـــري والـــشَّاِميِّ  َ     ِ  ْ    
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  سورة الصافات وص

  

      كْـِس لَـهالْعاِنٍب وِحْمٍص ج غَْيرو          َ   ِ ْ  ْ     ٍ  ِ    ٍ  ْ  ِ    َْ   
ــالَ  أَْهم ــد ــونَ يِزي ــاِني يقُولُ ْ   َ          ثَ َ     ِ   َ  ُ  ُ     ِ َ  
ِ  ِّ          غَوَّاٍص اْعـددنْ ِلغْيـِر الْبـْصِريِّ        ْ  ْ    ِ  ْ  ِ ْ    ْ    ٍ  َّ َ  
ِ  ِّ   ْ ِ           أَقُولُ ِللْكُـوِفيِّ والِْحْمـِصيِّ اثِْبتـا        ْ  ِ ْ    ِّ  ِ ُ ْ  ِ ُ  ُ َ  

  

ٍ   َ ْ           ِفي التِّلْـِو يْعبـدونَ بـْصٍر أَهْ         ْ   َ    ْ    ِ    َ   ملَـه ِ      ِّ ْ
ْ   ِ  َ            والْكُوِف ِذي الذِّكِْر لَـه قَـْد نِقـالَ         َ   َ   ِ ْ ِّ      ِ   ِ  ُ ْ    
ــِري  ــيٌم يْج ــِصي عِظ ــر ِحْم ِ           وغَْي  ْ    ٌ   ِ     ِ  ْ  ِ    َْ   
ْ   َ              والْخلْف ِللْبـْصِريِّ ِفيـِه قَـْد أَتـى         َ   ِ  ِ ِّ  ِ  ْ  ْ  ِ  ْ  ْ    

  
  سورة الزمر

  

ــْد ــوِف ع ــونَ أَوَّالً الَ الْكُ ِ    ْ       يْختِلفُ  ُ ْ   َ  ً َّ َ  َ  ُ  ِ ْ   
ــا ٍ   َ  ًِ            كُــوٍف لَــه ِديِنــي وهــاٍد ثَاِنًي       ِ ِ   َ   ٍ  ُ  
دــكٍّ اْردم ــاِدي ِعْنــدــشِّْر ِعبب            ْ   ٍّ     ِْ    ِ   ِ   ْ ِّ  ا  

  

ِ  ِّ  َ ِ    ْ     ِّ     ْ           مْعه الدِّمْشِقيِّ ثَـاِني الـدِّين اْعتمـدْ         ْ  ِّ      ْ  
ــا   ِوير ــه ــونَ عْن ْعلَمت ْوفــس ْ   ِ     ْ  َ   َ  ْ             فَ  َ  
ــددا ــا اْع مْنهع ــار ــْع أَوٍَّل الْنه م            ْ       ْ      ْ   ٍ َّ َ   ْ   

  
  سورة غافر وفصلت والشورى

  

ْ  ُ         يــْوم الــتَّالِق ِللدمــْشِقيِّ اْحظُــال   ِّ  ِ  ْ     ِ  ِ  َّ      ْ   
ــركِ  ــاِظِمني واْت ــوٍف كَ ِ    ْ    ِ        ودْع ِلكُ  ِ  َ   ٍ  ُ  ِ  ْ    

ــ الْبــْشٍق و ــاٍن ِدم ٍ    ْ        ثَ  ْ   ِ   ٍ ــا َ  مْنهع ِصري      ْ    ِ 
ِ     ٌ َّ َ   ِّ ُّ          وِفـــي الْحِمـــيم أَوَّلٌ مكِّـــيُّ  ْ     ِ  
ــشَّاِميِّ ــْصِر دْع وال ِإذْ ِللْب ــود ثَم       ِّ  ِ َّ      ْ    ِ  ْ  ْ  ِ ْ  ِ    َ  

  

ــالَ  ــاِرزونَ نِق ــي ب ــس ذَا ِف ِ    َ  ِ  َ          وعكْ      ِ  َ   ْ    
ِ          ِللثَّاِن والْبْصِري الِْكتاب قَـْد حِكـي          ْ َ     ِ ْ     ِ  ْ  ْ     ِ  َّ   ِ 
ِ      ْ  َّ          ويــْسحبونَ الْكُــوِف عــدَّ مْعهمــا  ُ ْ   َ     ْ    
ــشَّاِميُّ  ــوِف وال ــْشِركُونَ الْكُ تو        ُّ  ِ َّ      ِ  ُ ْ   َ  ُ  ِ  ْ    

ــاَألْعالَِم   ْ والْ ــِصيُّ كَ ــوِف والِْحْم ْ  َ ِ       كُ  َ  َ  ُّ  ِ  ْ  ِ ْ     ِ  ُ  
  

  سورة الزخرف والدخان

  

ــْصِريِِّهمْ  ــْع ب ــاِز م ــٌني الِْحج ِ  ْ          مِه ِّ ِ  ْ    ْ    ِ    ِ ْ    ٌ  ِ   
ــيِّ دعْ   ــوِم ِللْمكِّ ــجرةَ الزَّقُّ ش         ْ   ِّ ِّ  ْ  ِ  ِ  ُّ َّ    َ     
ــالَ ــْد أَْهم ــوِن أَوَّلٌ قَ ــي الْبطُ ْ   َ         وِف َ   ْ َ  ٌ َّ َ   ِ  ُ  ْ     ِ  

  

ــوِفيِِّهمْ  ــْن كُـ ــونَ عـ ِ  ْ           ولَيقُولُـ ِّ ِ  ُ   ْ   َ  ُ  ُ  َ   
ْ    َ ْ         كَالثَّاِن والِْحْمِصيِّ كَما عـْنهْم وقَـعْ         ْ     َ  ِّ  ِ  ْ  ِ ْ     ِ  َّ   َ  
ْ   ْ   َ             مْعه الدِّمـْشِقيُّ كَمـا قَـْد اْنجـالَ         َ    َ  ُّ  ِ  ْ  ِّ      ْ  

  
  سورة القتال

  

ْ           ضْرب الرِّقَاِب والْوثَـاق اْعـدْدهما        ْ     َ  ْ     ِ  َ ِّ      ْ   
ــوِفيُّ   ــْسِقطُها الْكُ ــا ي هارأَْوز         ُّ  ِ ُ ْ     ُ  ِ  ْ         ْ َ  
  ــْصِري الْبكُْم وامــد ــه أَقْ ِ           وِمثْلُ  ْ  ْ     ْ ُ    ْ َ   ُ ْ ِ   

  

ــى  مــٍص اْنت ــْنهم ِلِحْم ــذَاك ِم ٍ    ْ            كَ  ْ  ِ  ِ    ْ  ِ   َ َ  
ــِصيُّ   ــى الِْحْم ــالَهْم نفَ ب ــاِني ِ  ُّ           ثَ  ْ  ِ ْ    َ    ْ  َ      ِ َ  

ــِري  ِ ِل ــٍص يْج ــع ِحْم م ــشَّارِبني ِ           ل  ْ    ٍ  ْ  ِ       ِ  َّ   
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  سورة الطور والنجم

  
ْ           والطُّوِر ِفي عدِّ الِْحجـاِزي أُْهمـال       ُ    ِ    ِ ْ   ِّ     ِ  ِ  ُّ     
ِ               عمَّْن تـولَّى الـشَّاِم شـْيئًا آِخـرا            ً ْ    ِ  َّ     َّ     ْ َّ   

  

ٍ    َ           والــشَّاِم دعــا مــع كُــوٍف نقَــال  ُ          ِ  َّ     
ْ  ُ          كُــوِف ودْنيــا ِللدَّمــْشِقيِّ اْخطُــرا   ِّ  ِ  ْ  َّ   ِ   ْ     ِ  ُ  

  
  سورة الرمحن

  

    ـعم ناٍم الـرَّْحمِلش             ْ َّ     ٍ    ِ   ْدركُـوٍف و      ْ     ٍ  ُ   
ــاِم ــيُّ ِلَألنـ ــقَطَ الْمكِّـ ْ  َ َ   ْ  َ  ِ ُّ ِّ   ِ          وأَْسـ َ   
ِ    َ  َ  ًِ   ِ  ْ ُ ِّ          والْمْجِرمـــونَ ثَاِنًيـــا ِللْكُـــلِّ  ْ  ْ    

  

ــسانَ ردْ  ــِديِنيِّ أَوَّلَ اِإلْن ــمَّ الْم   ُ َّ   ْ   َ    ِْ   َ َّ َ  ِّ  ِ ِ  ْ        ثُ
ــشَّاِميِّ   ــراِق ال ــاٍر ِللِْع ــاِن ن ِ     َّ ِ  ِّ           كَثَ    ِ ْ  ِ  ٍ     ِ  َ َ  
ــلِ  ــي النَّقْ ــا ِف كَم ــْصِري ِإالَّ ِلب          ِ ْ َّ      ِ   َ    ِ  ْ  ِ  َّ  ِ 

  
  سورة الواقعة

  

ْيمــٍص أَوَّلَ الْم ــوٍف وِحْم ٍ   َ َّ َ   ْ   ْ     كُ  ْ  ِ    ٍ ــِة ُ   ِ  ِ   ِن
ْ   ِ       مْوضــونٍة ِللْبــْصِر والــشَّاِمي اْردِد     ِ َّ      ِ  ْ  ْ  ِ  ٍ    ْ   
ــا   يوــٌني ر ــوِف ِع ٌ              وأَوَّلٌ والْكُ  ِ   ِ  ُ ْ    ٌ َّ َ   
ِ    ْ        أُولَى الْيِمِني الْكُوِف مْعه الثَّـاِن ردْ        َّ      ْ   ِ  ُ ْ    ِ  ِ  ْ    َ  ُ  
ِ  ُ   ْ ُ ِ  ُّ          أُولَى الـشَّماِل يـْسِقطُ الْكُـوِفيُّ        ْ    ِ   َّ     َ  ُ  
ِ           واْعدْد يقُولُـونَ ِلمـك ِحْمـِصي        ْ  ِ     ِ َ  ُ  ُ    ْ   ْ    
ْ   ْ  ِ  ِّ ِّ         واآلِخــِريِن اْعــدْده ِللْمكِّــيِّ     ْ    ِ  ِ  ِ     

ْجمــدَّ ِلمع     ْ   ِ َّ  ــاِمِهْمــونَ ثَــاٍن شوع       ْ  ِ  ِ    ٍ  َ  َ     
  

ــْشأَمةِ   ــأَوَِّل الْم ــقَطَا كَ ــْد أَْس ْ  َ  ِ           قَ  ْ    ِ َّ َ َ   َ َ  ْ َ   ْ َ  
ــددِ  ــاِريق اْع ــي أَب ــاِن والْمكِّ ْ   ِ          ِللثَّ     ِ   َ   ِّ  ْ     ِ  َّ   ِ 
ــا  ــكٍّ نفَيـ ــا أَوَّلٌ ومـ ً    َ َّ ٌ   َ   ٍّ             تأْثيًمـ   ْ   
ــدْ   عي ــْصِري اًء ِلبــش ــْيس ِإْن ِ      ْ           ولَ  ْ  ِ   ً    ِْ    ْ َ   
ــيُّ   ــرك الْمكِّ ــيٍم يْت ــى حِم ٍ    ْ      ْ ِّ ُّ           أُولَ   ِ    َ  ُ  
ْ  ِ    َّ ِ          واَألوَّلُـــونَ عْنـــه دْع ِبـــالنَِّص     ْ  َ  ُ َّ  َ    

ــ ــْصِريِّ   ْ ُ    والْكُـ ِ  ِّ    وِف واَألوَِّل والْبـ  ْ  ْ     ِ َّ  َ     ِ   
ــمْ  ــانٌ وِس ْيحرو ــْشِقي ــْن ِدم عو          ْ  ِ   ٌ    ْ     ِ  ْ   ِ   ْ    

  
  سورة احلديد واادلة

  
ــوِفيِِّهمْ  ــْن كُ ع ــذَاب ــِه الْع ِ  ْ          ِقبِل ِّ ِ  ُ   ْ     َ  ْ    ِ  ِ ِ  
ــاِني ــِديِني الثَّ الْم ــي اَألذَلِّــني َ  َ ِّ  ْ    ِ ِ      َّ ِ          وِف     ِ  

  

ــْصِريِِّهمْ  ــْن ب ــلَ ع ــدد اِإلْنِجي عو          ْ  ِ ِّ ِ  ْ    ْ   َ   ِ  ِْ        
ــالَنِ  ــيُّ يْهِمـ ــًضا الْمكِّـ ِ  َ ِ           وأَْيـ  ْ   ُّ ِّ  ْ     ً  َْ   

  
  الطالق والتحرمي وامللكسورة 

  

ــا   اآلِخِرج دــد ــْشِقيِّ ع ِللدَّمو           ِ  ِ        ِّ  ِ  ْ  َّ   ِ  
ــِديِني اَألوَِّل ْد ِللْمــد ــاِب فاْع اللْب       ِ َّ  َ     ِ ِ  ْ  ِ  ْ   ْ     ِ   ْ   
ــدْ  ــاِزيِّني قَ ــِذيٌر ِللِْحج ــاِني ن ِ   ِّ ِ    َ ْ          ثَ ْ  ِ  ٌ  ِ     ِ َ  

  

ْ              والثَّاِن مْع مـك وكُـوٍف مْخرجـا           ٍ  ُ       ْ    ِ  َّ     
ــلِ  ــِصيِّ اْنقُ ــار ِللِْحْم ــِديٌر اَألْنه ِ  ِّ  ْ  ُ ِ          قَ  ْ  ِ ْ  ِ     َْ    ٌ  ِ َ  

ْ   َ             عدَّ ِسـوى يِزيـِدِهْم فَمـا          ِ  ِ   ِ      ِ  َّ   ْـدماْعت   ْ   ْ   
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  سورة احلاقة واملعارج

  
ــوِفيُّ  ــى روى الْكُ ــةٌ اُألولَ ُ      َ     ْ ُ ِ  ُّ        الْحاقَّ   ٌ َّ   ْ   
 ــاِزيِِّهم ــدَّ ِحجـ ــماِله عـ ِ             ِشـ ِّ ِ    ِ  َّ     ِ   ِ 

  

ــِصيُّ  ــدَّه الِْحْم وًما عــس ــمَّ ح ِ  ُّ          ثُ  ْ  ِ ْ    َّ     ً    َّ ُ  
  ــْشِقيِِّهم ــر ِدمـ ــنٍة غَْيـ ِ              وسـ ِّ ِ  ْ   ِ    َْ   ٍ    

  
  سورة نوح واجلن

  

ِ  َ          ونوًرا الِْحْمـِصيِّ سـواًعا أَْهِمـالَ        ْ َ    ً     ِّ  ِ  ْ  ِ ْ    ً     
ــٍص ــاٍن ِحْم ــْسًرا ِلثَ ن       ٍ  ْ  ِ   ٍ  َ ِ   ً  ْ  ِّــوِفي     ْ ُ ِ  ِّ    الْكُ

ــْصِريِّ  ــِن الْب ع ْدهــد ــاًرا اْع نو          ِّ  ِ  ْ  ْ    ِ     ْ   ْ    ً     
ــدى  ــدَّه لَ ــِع ع ــٌد ذُو الرَّفْ أَحو           َ   َّ    ِ ْ َّ     ُ   ٌ  َ   

  

ــالَ  ــْد نِق ــا قَ ــوِفي كَم ــه وِللْكُ ْ   ِ  َ            لَ َ    َ    ِ ُ ْ  ِ   َ  
ــيِّ  ــْع مكِّـ ــِثًريا اَألوَّلُ مـ ْ    ِّ ِّ           كَـ   ُ َّ  َ    ً  ِ َ  

ِ    ِ ِّ وِللِْحجاِزيِّ ْ  ِ ـــــ     ني    َّالشو َّ    اِميِّ  ــ ِّ  ِ   
ــًدا   حلْتم ــه ــرْك لَ ــيِِّهْم واْت ْ   َ   ْ    ً           مكِّ   ْ    ْ  ِ ِّ ِّ   

  
  دثرسورة املزمل وامل

  

ــلَ قُــْم كُــوٍف ِدمــْشٍق أَوَّلُ ٍ   َ َّ ُ         وقَْب  ْ   ِ   ٍ  ُ   ْ ُ  َ  َْ   
   ْ    ِّ ِّ  ْ   ً       َّ ِ          رســوالً الْمكِّــيِّ وخلْــف الثَّــاِني

  ِّ ُّ   كِّيُّ ردـ   َ   ْ    ونَ والْمـــ  َ     َ ُ   كَيتــساَءلُ
  

ٍ   ْ  ُ ُ           ثُــمَّ جِحيًمــا غَْيــر ِحْمــٍص يْنقُــلُ  ْ  ِ    َْ    ً  ِ   َّ ُ  
ــاِني   ــْم الَ الثَّ ــْيًبا كُلُّه شو ــه ْ   َ    َّ ِ            لَ  ُّ ُ    ًْ     َ  
ٍ  ِ     ْ   ْ           الْمْجِرِمني مْع ِدمـْشٍق ِفـي الْعـددْ         ْ   ِ   ْ     ِ  ِ  ْ  ْ   

  
   والنبأسورة القيامة

  
ْ ل ل ك وف  ت ع ج ل  ب ه  م ع  ح م ص ه م   ِ  ِ  ْ  ِ   ْ    ِ  ِ َ   ْ   ِ  ُ ْ  ِ 

  
ْ ق ر يب ا ال ب ص ر ي  و خ ل ف  م ك ه م   ِ ِّ    ْ    ِّ  ِ  ْ  ْ     ً ِ َ  

  
  سورة النازعات وعبس

  
ــْصِري  اٍم بــش ــا ِل ــاِمكُْم مًع أْنع           ِ  ْ    ٍ    ِ   ً   ْ ُ  ِ   ْ  
ــِدِهْم ــوى يزي ــلُّ ِس ــِه الْكُ ِ  ْ         طَعاِم  ِ        ِ  ُّ ُ ْ    ِ  ِ  َ  

  

ِ           دْع والِْحجاِزي مْن طَغـى الَ يْجـِري         ْ   َ    َ   ْ     ِ    ِ ْ     ْ   
    ْد ِلـِسوىةُ اْعـدالصَّاخو          ِ  ِ  ْ   ْ   ُ   َّ      ْـْشِقِهمِدم     ْ  ِ  ِ  ْ   ِ   

  
  سورة التكوير واالنشقاق والطارق

  

ِ  ْ         وتــذْهبونَ عــْن ِســوى يِزيــِدِهْم  ِ   ِ      ِ   ْ   َ    ْ    
ْ  ِ            وفَمالِقيــِه لَــه لَــْم يــْسرِ       ْ َ   َ   ِ  ِ  َ   
ِ ِ     ِْ   َ َّ ِ          كَـــذَاك ظَْهـــِرِه وِعْنـــد أَوَِّل  ْ َ    َ َ  

  

ِ  ْ         وكَــادٌح كَــْدًحا لَــدى ِحْمــِصيِِّهْم ِّ ِ  ْ  ِ    َ    ً  ْ َ   ٌ   َ   
ِ           ودْع يِميِنـــِه ِلـــشاٍم بـــْصِري  ْ    ٍ    ِ  ِ  ِ ِ    ْ    

  ــر ــلُّ غَْي ــدُّ الْكُ عــًدا ي َ  َّ ِ اَألوَِّل َْ  ً     َْ  ُّ ُ ْ   ُّ            كَْي   
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  سورة الفجر

  
ــه  عَّمنْع وــِص د ــي ِللِْحْم ْ    َّ          أَكْرمِن    ِ  ْ  ِ ْ  ِ   ِ  ْ َ  
ــي   ــوه ِف ــه ويْتلُ ــاِز ِرْزقَ ِحج            ِ   ُ  ْ    َ  ْ  ِ   ِ    ِ 

  

ِ    َّ                  ِحْمٍص مـع الِْحجـاِز عـدا يمَّمـه            ِ ْ       ٍ  ْ  ِ 
   ِ    ِ َّ     َّ        ْ ُ ِ          جهــنَّم الــشَّاِمي ِعبــادي الْكُــوِفي

  
  سورة الشمس والعلق والقدر

  

  َ  ْ  ِ  ْ  ْ       َ  ِّ ِّ         فَعقَروهــا الْخلْــف ِللْمكِّــيِّ  
ِ     َ     ْ           الـِذي يْنهـى لَـدى      ِ    َّ       ِسواه سوَّاها      

ِ  ْ           لَْم يْنتِه اْعـدْده لَـدى ِحجـاِزِهمْ         ِ    ِ    َ    ْ   ْ    ِ ْ    ْ َ  
  

ــِصيِّ ــدْده ِللِْحْمــ ِ  ِّ         وأَوٍَّل واْعــ  ْ  ِ ْ  ِ   ْ   ْ     ٍ َّ َ   
ِ  ِّ                   غَْيـــِر الدِّمـــْشِقيِّ رواه عـــددا  ْ  ِّ     ِ  َْ  
ــاِمِهمْ  ش ــك ــْدِر ِلم ــثُ الْقَ ِ  ْ          وثَاِل  ِ      ِ  ِ  ْ َ ْ   ُ  ِ َ   

  
  سورة البينة والزلزلة

  
ْ    َ ْ          والدَّين عْن بْصٍر وشاٍم قَـْد وقَـعْ        َ   ٍ      ٍ  ْ    ْ     َّ     

  
ــوِف أَ ِ   َ   ِللْكُ ــع اَألوَِّل دعْ ِ  ْ ُ  ا ماتــت ِ    ْ      ْش َّ  َ           ْ 

  
  سورة القارعة

  
ِ             وعدَّ كُوٍف ِعْنـد أُولَـى الْقَاِرعـه         َ ْ    َ  ُ    ِْ   ٍ  ُ  َّ    

  
ــه   ِبعــاٍز ت ــْه ِحج اِزينوــالَ م ٍ     ِ           ِك    ِ   ْ   ِ     َ  ِ 

  
  من العصر إىل آخر القرآن

  

ِ    ْ    ْ  ِّ         والْعْصر دْع ِللثَّاِن عكْـس الْحـقِّ        َّ   ِ  ْ     ْ  ْ    
ِ  ْ          وهْم يرامـونَ ِعـراٍق ِحْمـِصِهمْ        ِ  ْ  ِ   ٍ    ِ  َ        ْ    

ـ      م ْمـداِم الْحِفي الِْختو           ْ  ْ    ِ   ِ ْ     ِ   ـالِتيْع ص     ِ    ْ 
  

ــْشِقيِّ الدَّماِق وــر ــوٍع نفَــى الِْع ج         ِّ  ِ  ْ  َّ      ِ    ِ ْ    َ    ٍ    
ِ  ْ             يِلْد مـع الْوْسـواِس مـك شـاِمِهمْ          ِ       ِ    ْ  ْ       ْ  ِ  

    ِ داِة    ــــِ    ْ  ِه الْهـ  َ َ    ِ   طَفَى وآِلـــ ِ  ْ  ْ   ِللْمــْص
  

ْ   ً             أَْحمد   ربِّـي  وأُصـلِّي   سـْرمًدا               ِّ  ُ     ِّ        ْ َ  
ِ      ْ   ِ              وهاك   خلْف   علَمـاِء   الْعـددِ              َ      ْ          
      ـانالِْحـس  اِئـدالْفَر  هــمَّْيتس              ِ ْ      ِ  َ ْ      ْ َّ    ا  

  

ِ     ْ               علَى  رسوِل  اِهللا  ِمـْصباِح  الْهـدى             ْ  ِ   ِ     ِ       َ   
ِ  ِ             ِفي  اآلِي  مْنظُوًما  علَـى  الْمْعتِمـدِ            ْ  ْ     َ      ً ُ  ْ    ِ       ِ 
ْ                أَْرجو  ِبه  الْقَبولَ  واِإلْحـســـانا         ِ     َ   َ ْ      ِ     ْ َ  
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 علماء العدد

  الكويف  املكي  املدين األخري  املدين األول
  
  البصري
  

  احلمصي  الدمشقي

٦٢١٧ 
٦٢١٤  

٦٢٠٤  ٦٢٣٦  ٦٢١٠  ٦٢١٤  
٦٢٢٧  

 ٦٢٢٦  
٦٢٣٢  

  احلمصي  الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول. م

  
نافع عن شيبة 
  وأيب جعفر

  

ابن مجاز عن شيبه 
  وأيب جعفر

  الداين عن
  ابن كثري

محزة وسفيان عن 
 علي بن أيب طالب

  
اجلحدري  -عطاء

عن أيوب بن 
  املتوكل

الذماري عن  ابن 
  عامر

ماأضيف إىل 
 شريح احلمصي
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 عدد آيات سور القرآن

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول  الرتول  السورة  م
  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  مكية  الفاحته  ١
  ٢٨٥  ٢٨٥  ٢٨٧  ٢٨٦  ٢٨٥  ٢٨٥  ٢٨٥  مدنية  البقرة  ٢
  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  مدنية  ءال عمران  ٣
  ١٧٧  ١٧٧  ١٧٥  ١٧٦  ١٧٥  ١٧٥  ١٧٥  مدنية  النساء  ٤
  ١٢١  ١٢٢  ١٢٣  ١٢٠  ١٢٢  ١٢٢  ١٢٢  مدنية  املائدة  ٥
  ١٦٦  ١٦٦  ١٦٦  ١٦٥  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  مكية  األنعام  ٦
  ٢٠٥  ٢٠٥  ٢٠٥  ٢٠٦  ٢٠٦  ٢٠٦  ٢٠٦  مكية  األعراف  ٧
  ٧٧  ٧٧  ٧٦  ٧٥  ٧٦  ٧٦  ٧٦  مدنية  األنفال  ٨
  ١٣٠  ١٣٠  ١٣٠  ١٢٩  ١٣٠  ١٣٠  ١٣٠  مدنية  التوبة  ٩
  ١١٠  ١١٠  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  مكية  يونس  ١٠
  ١٢٢  ١٢٢  ١٢١  ١٢٣  ١٢١  ١٢١  ١٢٢  مكية  هود  ١١
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  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  مكية  يوسف  ١٢
  ٤٧  ٤٧  ٤٥  ٤٣  ٤٤  ٤٤  ٤٤  مدنية  الرعد  ١٣
  ٥٥  ٥٥  ٥١  ٥٢  ٥٤  ٥٤  ٥٤  مكية  إبراهيم  ١٤
  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  مكية  احلجر  ١٥
  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  مكية  النحل  ١٦
  ١١٠  ١١٠  ١١٠  ١١١  ١١٠  ١١٠  ١١٠  مكية  اإلسراء  ١٧
  ١٠٦  ١٠٦  ١١١  ١١٠  ١٠٥  ١٠٥  ١٠٥  مكية  الكهف  ١٨
  ٩٨  ٩٨  ٩٨  ٩٨  ٩٩  ٩٩  ٩٨  مكية  مرمي  ١٩
  ١٣٩  ١٤٠  ١٣٢  ١٣٥  ١٣٤  ١٣٤  ١٣٤  مكية  طه  ٢٠
  ١١١  ١١١  ١١١  ١١٢  ١١١  ١١١  ١١١  مكية  األنبياء  ٢١
  ٧٤  ٧٤  ٧٥  ٧٨  ٧٧  ٧٦  ٧٦  مكية  احلج  ٢٢
  ١١٨  ١١٩  ١١٩  ١١٨  ١١٩  ١١٩  ١١٩  مكية  املؤمنون  ٢٣
  ٦٣  ٦٤  ٦٤  ٦٤  ٦٢  ٦٢  ٦٢  مدنية  النور  ٢٤
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  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  مكية  الفرقان  ٢٥
  ٢٢٧  ٢٢٧  ٢٢٦  ٢٢٧  ٢٢٦  ٢٢٦  ٢٢٧  مكية  الشعراء  ٢٦
  ٩٤  ٩٤  ٩٤  ٩٣  ٩٥  ٩٥  ٩٥  مكية  النمل  ٢٧
  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  مكية  القصص  ٢٨
  ٧٠  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  مكية  العنكبوت  ٢٩
  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥٩  ٥٩  ٦٠  مكية  الروم  ٣٠
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٣  ٣٣  ٣٣  مكية  لقمان  ٣١
  ٣٠  ٣٠  ٢٩  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  مكية  سجدةال  ٣٢
  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  مدنية  األحزاب  ٣٣
  ٥٥  ٥٥  ٥٤  ٥٤  ٥٤  ٥٤  ٥٤  مكية  سبأ  ٣٤
  ٤٤  ٤٦  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٦  ٤٥  مكية  فاطر  ٣٥
  ٨٢  ٨٢  ٨٢  ٨٣  ٨٢  ٨٢  ٨٢  مكية  يس  ٣٦
  ١٨٢  ١٨٢  ١٨١  ١٨٢  ١٨٢-١٨١-١٨١  مكية  الصافات  ٣٧
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 ١٨

١٨٢  ١٨٢  
  ٨٦  ٨٦  ٨٦-٨٥  ٨٨  ٨٦  ٨٦  ٨٦  مكية  ص  ٣٨
  ٧٢  ٧٣  ٧٢  ٧٥  ٧٢  ٧٢  ٧٢  مكية  الزمر  ٣٩
  ٨٤  ٨٦  ٨٢  ٨٥  ٨٤  ٨٤  ٨٤  مكية  غافر  ٤٠
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٤  ٥٣  ٥٣  ٥٣  مكية  فصلت  ٤١
  ٥٣  ٥٠  ٥٠  ٥٣  ٥٠  ٥٠  ٥٠  مكية  الشورى  ٤٢
  ٨٨  ٨٨  ٨٩  ٨٩  ٨٩  ٨٩  ٨٩  مكية  الزخرف  ٤٣
  ٥٦  ٥٦  ٥٧  ٥٩  ٥٦  ٥٦  ٥٦  مكية  الدخان  ٤٤
  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٧  ٣٦  ٣٦  ٣٦  مكية  اجلاثية  ٤٥
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٥  ٣٤  ٣٤  ٣٤  مكية  األحقاف  ٤٦
  ٤١  ٣٩  ٤٠  ٣٨  ٣٩  ٣٩  ٣٩  مدنية  حممد  ٤٧
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  مدنية  الفتح  ٤٨
  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  احلجرات  ٤٩
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  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  مكية  ق  ٥٠
  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  مكية  الذاريات  ٥١
  ٤٩  ٤٩  ٤٨  ٤٩  ٤٧  ٤٧  ٤٧  مكية  الطور  ٥٢
  ٦٢  ٦١  ٦١  ٦٢  ٦١  ٦١  ٦١  مكية  النجم  ٥٣
  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  مكية  القمر  ٥٤
  ٧٨  ٧٨  ٧٦  ٧٨  ٧٧  ٧٧  ٧٧  مكية  الرمحن  ٥٥
  ٩٦  ٩٩  ٩٧  ٩٦  ٩٩  ٩٩  ٩٩  مكية  الواقعة  ٥٦
  ٢٨  ٢٨  ٢٩  ٢٩  ٢٨  ٢٨  ٢٨  مدنية  احلديد  ٥٧
  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢١  ٢١  ٢٢  مدنية  اجملادلة  ٥٨
  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  مدنية  احلشر  ٥٩
  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  مدنية  املمتحنة  ٦٠
  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  مدنية  الصف  ٦١
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مدنية  اجلمعة  ٦٢
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  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مدنية  املنافقون  ٦٣
  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  التغابن  ٦٤
  ١٢  ١٢  ١١  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  مدنية  الطالق  ٦٥
  ١٣  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  نيةمد  التحرمي  ٦٦
  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣١  ٣١-٣٠ ٣١-٣٠  مكية  امللك  ٦٧
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  القلم  ٦٨
  ٥٢  ٥١  ٥١  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  احلاقة  ٦٩
  ٤٤  ٤٣  ٤٤  ٤٤  ٤٤  ٤٤  ٤٤  مكية  املعارج  ٧٠
  ٣٠  ٢٩  ٢٩  ٢٨  ٣٠  ٣٠  ٣٠  مكية  نوح  ٧١
  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  مكية  اجلن  ٧٢
  ١٨  ٢٠  ١٩  ٢٠ ٢٠-١٩  ١٨  ٢٠  مكية  لاملزم  ٧٣
  ٥٦  ٥٥  ٥٦  ٥٦  ٥٥  ٥٥  ٥٦  مكية  املدثر  ٧٤
  ٤٠  ٣٩  ٣٩  ٤٠  ٣٩  ٣٩  ٣٩  مكية  القيامة  ٧٥
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 ٢١

  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  مكية  اإلنسان  ٧٦
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  مكية  املرسالت  ٧٧
  ٤٠  ٤٠  ٤١  ٤٠ ٤١-٤٠  ٤٠  ٤٠  مكية  النبأ  ٧٨
  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٦  ٤٥  ٤٥  ٤٥  مكية  النازعات  ٧٩
  ٤١  ٤٠  ٤١  ٤٢  ٤٢  ٤٢-٤١ ٤٢-٤١  مكية  عبس  ٨٠
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩-٢٨ ٢٩-٢٨  مكية  التكوير  ٨١
  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  االنفطار  ٨٢
  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  مكية  املطفيفني  ٨٣
  ٢٤  ٢٣  ٢٣  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  مكية  االنشقاق  ٨٤
  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  مكية  الربوج  ٨٥
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٦  كيةم  الطارق  ٨٦
  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  األعلى  ٨٧
  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  مكية  الغاشية  ٨٨
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 ٢٢

  ٣٠  ٣٠  ٢٩  ٣٠  ٣٢  ٣٢  ٣٢  مكية  الفجر  ٨٩
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مكية  البلد  ٩٠
  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥ ١٦-١٥  ١٥ ١٦-١٥  مكية  الشمس  ٩١
  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  مكية  الليل  ٩٢
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مكية  ضحىال  ٩٣
  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  الشرح  ٩٤
  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  التني  ٩٥
  ١٩  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مكية  العلق  ٩٦
  ٦  ٦  ٥  ٥  ٦  ٥  ٥  مدنية  القدر  ٩٧
  ٩  ٩  ٩  ٨  ٨  ٨  ٨  مدنية  البينة  ٩٨
  ٩  ٩  ٩  ٨  ٩  ٩  ٨  مدنية  الزلزلة  ٩٩
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مكية  العاديات ١٠٠
  ٨  ٨  ٨  ١١  ١٠  ١٠  ١٠  مكية  القارعة ١٠١
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 ٢٣

  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  التكاثر ١٠٢
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  العصر ١٠٣
  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  مكية  اهلمزة ١٠٤
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مكية  الفيل ١٠٥
  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  مكية  قريش ١٠٦
  ٧  ٦  ٧  ٧  ٦  ٦  ٦  مكية  املاعون ١٠٧
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  الكوثر ١٠٨
  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  مكية  الكافرون ١٠٩
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  النصر ١١٠
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مكية  املسد ١١١
  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  مكية  اإلخالص ١١٢
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مدنية  الفلق ١١٣
  ٧  ٧  ٦  ٦  ٧  ٦  ٦  مدنية  الناس ١١٤
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 ٢٤
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 ٢٥

  اختالف علماء العدد عدد آي القرءان مع
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  مكية  الفاحته  ١
        الكويف  املكي      ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي الدمشقي  البصري      الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  ٢٨٥  ٢٨٥  ٢٨٧  ٢٨٦  ٢٨٥  ٢٨٥  ٢٨٥  مدنية  البقرة  ٢
        الكويف        ١  امل  البقرة
  احلمصي الدمشقي            ١٠ وهلم عذاب أليم  البقرة
      البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة
      البصري          ١١٤  خائفني البقرة
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي    األول.م  ٢٠٠  من خالق قرةالب

          املكي    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
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 ٢٦

  احلمصي الدمشقي    الكويف    الثاين.م    ٢١٩ لعلكم تتفكرون البقرة
      البصري          ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
      البصري    املكي  الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
              األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة
  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  مدنية  ءال عمران  ٣

        الكويف        ١  امل ءال عمران
      البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
        الكويف        ٤٨  يلواإلجنءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    البصري          ٤٩

   الدمشقي      املكي شيبةطريق  شيبةطريق   ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي الدمشقي        طريق  طريق  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران



אאאאאא 
 

 ٢٧

  جعفر أيب  جعفر أيب
  ١٧٧  ١٧٧  ١٧٥  ١٧٦  ١٧٥  ١٧٥  ١٧٥  مدنية  النساء  ٤
  احلمصي الدمشقي    الكويف        ٤٤  السبيلتضلوا   لنساءا

  النساء
عذابا فيعذهبم 
  أليما

  احلمصي الدمشقي            ١٧٣

  ١٢٢  ١٢٢  ١٢٣  ١٢٠  ١٢٢  ١٢٢  ١٢٢  مدنية  املائدة  ٥
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  ينالثا.م  األول.م  ١٥ ويعفوا عن كثري  املائدة
      البصري          ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة
  ١٦٦  ١٦٦  ١٦٦  ١٦٥  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  مكية  األنعام  ٦
          املكي  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
        الكويف        ٦٦  بوكيل األنعام
  حلمصيا الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
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 ٢٨

 األنعام
إيل صراط 
  مستقيم

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦١

  ٢٠٥  ٢٠٥  ٢٠٥  ٢٠٦  ٢٠٦  ٢٠٦  ٢٠٦  مكية  األعراف  ٧
        الكويف        ١  املص  األعراف
  احلمصي الدمشقي  البصري          ٢٩ خملصني له الدين األعراف

 األعراف
كما بدأكم 
  تعودون

        الكويف        ٢٩

          املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار افاألعر
          املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣٧ على بين إسراءيل  األعراف
  ٧٧  ٧٧  ٧٦  ٧٥  ٧٦  ٧٦  ٧٦  مدنية  األنفال  ٨

  احلمصي الدمشقي  البصري          ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي يالدمشق  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢     ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٦٢ بنصره وباملؤمنني األنفال
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 ٢٩

  ١٣٠  ١٣٠  ١٣٠  ١٢٩  ١٣٠  ١٣٠  ١٣٠  مدنية  التوبة  ٩

  التوبة
برئ من 
  املشركني

      البصري          ٣

  احلمصي              ٣٦ ذلك الدين القيم التوبة

 التوبة
يعذبكم عذابا 

  أليما
   الدمشقي            ٣٩

          املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود بةالتو
  ١١٠  ١١٠  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  مكية  يونس  ١٠
  احلمصي الدمشقي            ٢٢ خملصني له الدين  يونس
      البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس

 يونس
وشفاء ملايف 
  الصدور

  احلمصي الدمشقي            ٥٧

  ١٢١  ١٢٢  ١٢١  ١٢٣  ١٢١  ١٢١  ١٢٢  مكية  هود  ١١
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 ٣٠

  احلمصي      الكويف        ٥٤  تشركون  هود

 هود
يف قوم جيادلنا 
  لوط

   الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٤

          املكي  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ٨٢  منضود  هود
  حلمصيا        املكي  الثاين.م  األول.م  ٨٦ إن كنتم مؤمنني هود

 هود
ال يزالون و

  خمتلفني
   الدمشقي  البصري  الكويف        ١١٨

   الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  ١١١  مكية  يوسف  ١٢
  ٤٧  ٤٧  ٤٥  ٤٣  ٤٤  ٤٤  ٤٤  مدنية  الرعد  ١٣

  الرعد
لفي خلق أءنا 

  جديد
  احلمصي يالدمشق  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٥
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 ٣١

   الدمشقي            ١٦ األعمى والبصري الرعد
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦ الظلمات والنور الرعد
  احلمصي              ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي الدمشقي            ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ٢٣  من كل باب الرعد
  ٥٥  ٥٥  ٥١  ٥٢  ٥٤  ٥٤  ٥٤  يةمك  إبراهيم  ١٤
  احلمصي الدمشقي      املكي  الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي      املكي  الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
      البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  مصياحل الدمشقي    الكويف      األول.م  ١٩ يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين.م    ٢٤ وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي الدمشقي            ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
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 ٣٢

  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  ٩٩  مكية  احلجر  ١٥
  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  مكية  النحل  ١٦
  ١١٠  ١١٠  ١١٠  ١١١  ١١٠  ١١٠  ١١٠  مكية  اإلسراء  ١٧
        الكويف        ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  ١٠٦  ١٠٦  ١١١  ١١٠  ١٠٥  ١٠٥  ١٠٥  مكية  الكهف  ١٨
      البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف

 الكهف
ما يعلمهم إال 

  قليل
            الثاين.م    ٢٢

 كهفال
إين فاعل ذلك 

  غدا
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي    األول.م  ٢٣

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
      البصري  الكويف  املكي    األول.م  ٣٥  أبدا هذهأن تبيد الكهف
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين.م    ٨٤من كل شئ  الكهف
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 ٣٣

  سببا
      البصري  الكويف        ٨٥  فأتبع سببا هفالك

 الكهف
عندها ووجد 
  قوما

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي    األول.م  ٨٦

      البصري  الكويف        ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      البصري  الكويف        ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف

  الكهف
باألخسرين 
  أعماال

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ١٠٣

  ٩٨  ٩٨  ٩٨  ٩٨  ٩٩  ٩٩  ٩٨  ةمكي  مرمي  ١٩
        الكويف        ١  كهيعص  مرمي

 مرمي
يف الكتاب 
  إبراهيم

          املكي  الثاين.م    ٤١

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
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 ٣٤

  ١٣٩  ١٤٠  ١٣٢  ١٣٥  ١٣٤  ١٣٤  ١٣٤  مكية  طه  ٢٠
        الكويف        ١  طه  طه
  احلمصي الدمشقي    الكويف  كيامل  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي              ٣٩  يف اليم طه
   الدمشقي      املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي الدمشقي            ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي الدمشقي  البصري          ٤٠  فتونا طه
  احلمصي الدمشقي            ٤٠  مدين  طه
  احلمصي الدمشقي    الكويف        ٤١  لنفسي طه
  احلمصي الدمشقي            ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي الدمشقي            ٧٧  إىل موسى طه
        الكويف        ٧٨  ما غشيهم طه
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 ٣٥

          املكي    األول.م  ٨٦  أسفا طه
            الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  ياملك    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
          املكي    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
            الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
        الكويف        ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ١٠٦  صفصفا طه
   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ١٢٣  مين هدى  طه
  احلمصي              ١٢٤  ضنكا طه
   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  ١١١  ١١١  ١١١  ١١٢  ١١١  ١١١  ١١١  مكية  األنبياء  ٢١
        الكويف        ٦٦  واليضركم  األنبياء
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 ٣٦

  ٧٤  ٧٤  ٧٥  ٧٨  ٧٧  ٧٦  ٧٦  مكية  احلج  ٢٢
        ويفالك        ١٩  احلميم  احلج
        الكويف        ٢٠  واجللود احلج
      البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
        الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج

 احلج
هو مساكم 
  املسلمني

          املكي      ٧٨

  ١١٨  ١١٩  ١١٩  ١١٨  ١١٩  ١١٩  ١١٩  مكية  املؤمنون  ٢٣
   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  ولاأل.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  ٦٣  ٦٤  ٦٤  ٦٤  ٦٢  ٦٢  ٦٢  مدنية  النور  ٢٤
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ٤٣ يذهب باألبصار النور
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤لعربةألويل  النور
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 ٣٧

  األبصار
  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  ٧٧  مكية  الفرقان  ٢٥
  ٢٢٧  ٢٢٧  ٢٢٦  ٢٢٧  ٢٢٦  ٢٢٦  ٢٢٧  مكية  الشعراء  ٢٦
        الكويف        ١  طسم  الشعراء

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٩ فلسوف تعلمون الشعراء

 الشعراء
أين ماكنتم 
  تعبدون

  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٩٢

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ٢١٠

  ٩٤  ٩٤  ٩٤  ٩٣  ٩٥  ٩٥  ٩٥  مكية  النمل  ٢٧
          املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣ أولو بأس شديد  النمل
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤ قواريرممرد من   النمل
  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  ٨٨  مكية  القصص  ٢٨
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 ٣٨

        الكويف        ١  طسم  القصص
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٣ من الناس يسقون القصص

 القصص
فأخاف أن 
  يقتلون

   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣

  احلمصي              ٣٨  على الطني القصص
  ٧٠  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  ٦٩  مكية  العنكبوت  ٢٩

        الكويف        ١  امل عنكبوتال
  احلمصي        املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٩ وتقطعون السبيل العنكبوت
   الدمشقي  البصري          ٦٥ خملصني له الدين العنكبوت
  احلمصي              ٦٧ أفالباطل يؤمنون العنكبوت
  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥٩  ٥٩  ٦٠  مكية  الروم  ٣٠
        الكويف        ١  امل  الروم
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ٢  مغلبت الرو  الروم
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 ٣٩

 الروم
  سيغلبون
  

  الثاين.م  األول.م  ٣
  املكي

 لهال خلف 
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
              األول.م  ٥٥  يقسم اجملرمون الروم
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٣  ٣٣  ٣٣  مكية  لقمان  ٣١
        الكويف        ١  امل  لقمان
  احلمصي الدمشقي  البصري          ٣٢ خملصني له الدين  لقمان
  ٣٠  ٣٠  ٢٩  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  مكية  السجدة  ٣٢
        الكويف        ١  امل  السجدة
  احلمصي الدمشقي      املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠ لفي خلق جديد  السجدة
  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  ٧٣  مدنية  األحزاب  ٣٣
  ٥٥  ٥٥  ٥٤  ٥٤  ٥٤  ٥٤  ٥٤  كيةم  سبأ  ٣٤
  احلمصي الدمشقي            ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
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 ٤٠

  ٤٤  ٤٦  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٦  ٤٥  مكية  فاطر  ٣٥
  احلمصي الدمشقي  البصري          ٧  شديد  فاطر
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
   الدمشقي    كويفال  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣ إن أنت إال نذير فاطر
      البصري          ٤١  أن تزوال  فاطر
  احلمصي الدمشقي  البصري      الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  ٨٢  ٨٢  ٨٢  ٨٣  ٨٢  ٨٢  ٨٢  مكية  يس  ٣٦
        الكويف        ١  يس  يس
  ١٨٢  ١٨٢  ١٨١  ١٨٢  ١٨٢-١٨١-١٨١  مكية  الصافات  ٣٧
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 ٤١

١٨٢  ١٨٢  
   الدمشقي  البصري  كويفال  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب  الصافات
  احلمصي              ٩  دحورا الصافات
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات

 الصافات
وإن كانوا 
  ليقولون

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي طريق شيبة طريق شيبة  ١٦٧

  ٨٦  ٨٦ ٨٦-٨٥  ٨٨  ٨٦  ٨٦  ٨٦  مكية  ص  ٣٨
        لكويفا        ١  ذي الذكر  ص
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص

  الكويف        ٨٤  واحلق أقول ص
البصري 
  خبلف

  احلمصي  

  ٧٢  ٧٣  ٧٢  ٧٥  ٧٢  ٧٢  ٧٢  مكية  الزمر  ٣٩
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 ٤٢

  احلمصي الدمشقي  البصري    ياملك  الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
   الدمشقي    الكويف        ١١  خملصاله الدين الزمر
        الكويف        ١٤  له ديين  الزمر
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
          املكي    األول.م  ٢٠ من حتتها األهنار الزمر
        الكويف        ٣٦  من هاد الزمر
        الكويف        ٣٩ فسوف تعلمون الزمر
  ٨٤  ٨٦  ٨٢  ٨٥  ٨٤  ٨٤  ٨٤  مكية  غافر  ٤٠
        الكويف        ١  حم  غافر
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
   الدمشقي            ١٦  بارزون غافر
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي الدمشقي    الكويف  ملكيا    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
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 ٤٣

   الدمشقي        الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
   الدمشقي    الكويف    الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
          املكي    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
  احلمصي الدمشقي    الكويف        ٧٣  تشركون غافر
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٤  ٥٣  ٥٣  ٥٣  مكية  فصلت  ٤١
        الكويف        ١  حم  فصلت
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  ٥٣  ٥٠  ٥٠  ٥٣  ٥٠  ٥٠  ٥٠  مكية  الشورى  ٤٢
  احلمصي      الكويف        ١  حم  الشورى
  احلمصي      الكويف        ٢  عسق الشورى
  احلمصي      الكويف        ٣٢  كاألعالم الشورى
  ٨٨  ٨٨  ٨٩  ٨٩  ٨٩  ٨٩  ٨٩  مكية  الزخرف  ٤٣

        الكويف        ١  حم  الزخرف
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 ٤٤

      البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني  الزخرف
  ٥٦  ٥٦  ٥٧  ٥٩  ٥٦  ٥٦  ٥٦  مكية  الدخان  ٤٤
        الكويف        ١  حم  الدخان
        الكويف        ٣٤  ليقولون  الدخان
   الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ٤٣  الزقوم  الدخان
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م    ٤٥  البطون  الدخان
  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٧  ٣٦  ٣٦  ٣٦  مكية  اجلاثية  ٤٥
        الكويف        ١  حم  اجلاثية
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  ٣٥  ٣٤  ٣٤  ٣٤  مكية  األحقاف  ٤٦

        الكويف        ١  حم  األحقاف
  ٤١  ٣٩  ٤٠  ٣٨  ٣٩  ٣٩  ٣٩  مدنية  حممد  ٤٧
  احلمصي              ٤ فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي              ٤  فشدوا الوثاق  حممد
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 ٤٥

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي              ٤  النتصر منهم  حممد
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧ ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي    البصري          ١٥  لذة للشاربني  حممد
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  مدنية  الفتح  ٤٨
  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  احلجرات  ٤٩
  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  مكية  ق  ٥٠
  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  مكية  الذاريات  ٥١
  ٤٩  ٤٩  ٤٨  ٤٩  ٤٧  ٤٧  ٤٧  مكية  الطور  ٥٢
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ١  والطور  الطور
  احلمصي الدمشقي    الكويف        ١٣    َّ دع ا  الطور
  ٦٢  ٦١  ٦١  ٦٢  ٦١  ٦١  ٦١  مكية  النجم  ٥٣
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 ٤٦

        الكويف        ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي الدمشقي            ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  ٥٥  مكية  القمر  ٥٤
  ٧٨  ٧٨  ٧٦  ٧٨  ٧٧  ٧٧  ٧٧  مكية  الرمحن  ٥٥
  احلمصي الدمشقي    الكويف        ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي      ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
          املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن

  الرمحن
يكذب هبا 
  اجملرمون

  احلمصي الدمشقي    الكويف  ملكيا  الثاين. م  األول.م  ٤٣

  ٩٦  ٩٩  ٩٧  ٩٦  ٩٩  ٩٩  ٩٩  مكية  الواقعة  ٥٦
   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٨ فأصحاب امليمنة  الواقعة
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 ٤٧

   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة

          املكي  الثاين. م    ١٨  وأباريق  واقعةال
        الكويف      األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي    األول.م  ٢٧ وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة

  الواقعة
وأصحاب 
  الشمال

  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٤١

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي        املكي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤٨ أو آباؤنا األولون  الواقعة
      البصري  الكويف  املكي    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
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 ٤٨

  احلمصي الدمشقي        الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
   الدمشقي            ٨٩  ورحيان  الواقعة
  ٢٨  ٢٨  ٢٩  ٢٩  ٢٨  ٢٨  ٢٨  مدنية  احلديد  ٥٧
        الكويف        ١٣  العذاب  احلديد
      البصري          ٢٧  اإلجنيل  احلديد
  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢١  ٢١  ٢٢  مدنية  اجملادلة  ٥٨
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف      األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  مدنية  احلشر  ٥٩
  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  مدنية  املمتحنة  ٦٠
  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  مدنية  الصف  ٦١
  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  مدنية  الصف  ٦١
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مدنية  اجلمعة  ٦٢
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مدنية  املنافقون  ٦٣
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 ٤٩

  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  التغابن  ٦٤
  ١٢  ١٢  ١١  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  مدنية  الطالق  ٦٥
   الدمشقي            ٢  واليوم اآلخر  الطالق
        الكويف  املكي  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
              األول.م  ١٠  األلباب  الطالق

  الطالق
على كل شئ 

  قدير
  احلمصي              ١٢

  ١٣  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  مدنية  التحرمي  ٦٦
  احلمصي              ٨  األهنار  التحرمي
  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣١  ٣١-٣٠ ٣١-٣٠  مكية  امللك  ٦٧
          املكي طريق شيبة طريق شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  القلم  ٦٨
  ٥٢  ٥١  ٥١  ٥٢  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  احلاقة  ٦٩
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 ٥٠

        الكويف        ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي              ٧  أياما حسوما  احلاقة
          املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  ٤٤  ٤٣  ٤٤  ٤٤  ٤٤  ٤٤  ٤٤  مكية  املعارج  ٧٠
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  سنة  املعارج
  ٣٠  ٢٩  ٢٩  ٢٨  ٣٠  ٣٠  ٣٠  مكية  نوح  ٧١
  احلمصي              ١٦  فيهن نورا  نوح
   الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي      الكويف    الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
          املكي    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
  احلمصي يالدمشق  البصري    املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨  مكية  اجلن  ٧٢
ُ من اهللا أحد   اجلن           املكي      ٢٢          
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 ٥١

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف    الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  ١٨  ٢٠  ١٩  ٢٠ ٢٠-١٩  ١٨  ٢٠  مكية  املزمل  ٧٣
   الدمشقي    الكويف      األول.م  ١  املزمل  املزمل
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  لثاينا. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
          املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف خبلف املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  ٥٦  ٥٥  ٥٦  ٥٦  ٥٥  ٥٥  ٥٦  مكية  املدثر  ٧٤
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي    األول.م  ٤٠  يتساءلون  دثرامل

  احلمصي    البصري  الكويف    الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  ٤٠  ٣٩  ٣٩  ٤٠  ٣٩  ٣٩  ٣٩  مكية  القيامة  ٧٥
  احلمصي      الكويف        ١٦  لتعجل به  القيامة
  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  مكية  اإلنسان  ٧٦
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 ٥٢

  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ةمكي  املرسالت  ٧٧
  ٤٠  ٤٠  ٤١  ٤٠ ٤١-٤٠  ٤٠  ٤٠  مكية  النبأ  ٧٨
      البصري   املكي خبلف      ٤٠  قريبا  النبأ
  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٦  ٤٥  ٤٥  ٤٥  مكية  النازعات  ٧٩

        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  نعامكمألو  النازعات
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف        ٣٧  من طغى  النازعات
  ٤١  ٤٠  ٤١  ٤٢  ٤٢  ٤٢-٤١ ٤٢-٤١  مكية  عبس  ٨٠
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي طريق شيبة طريق شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٢  نعامكموأل  عبس
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩-٢٨ ٢٩-٢٨  مكية  التكوير  ٨١
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي شيبةطريق  شيبةطريق   ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  االنفطار  ٨٢
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 ٥٣

  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  مكية  املطفيفني  ٨٣
  ٢٤  ٢٣  ٢٣  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  مكية  االنشقاق  ٨٤

  احلمصي              ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي              ٦  كدحا اإلنشقاق
   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ٢٢  مكية  الربوج  ٨٥
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  ١٦  مكية  الطارق  ٨٦

  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م    ١٥  كيدا  لطارقا
  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  األعلى  ٨٧
  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  مكية  الغاشية  ٨٨
  ٣٠  ٣٠  ٢٩  ٣٠  ٣٢  ٣٢  ٣٢  مكية  الفجر  ٨٩
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 ٥٤

  احلمصي        املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  نعمه  الفجر
   الدمشقي  البصري  الكويف  كيامل  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
          املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
  احلمصي الدمشقي      املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
        الكويف        ٢٩  عبادي  الفجر
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مكية  البلد  ٩٠
  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥ ١٦-١٥  ١٥ ١٦-١٥  مكية  الشمس  ٩١

  ١٤  فعقروها  الشمس
ول األ.م

  خبلف
  احلمصي       املكي خبلف  

   الدمشقي  البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  ٢١  مكية  الليل  ٩٢
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مكية  الضحى  ٩٣
  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  الشرح  ٩٤
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 ٥٥

  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  التني  ٩٥
  ١٩  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مكية  العلق  ٩٦
  احلمصي    البصري  الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
          املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  ٦  ٦  ٥  ٥  ٦  ٥  ٥  مدنية  القدر  ٩٧

  القدر
ليلة 
  )الثالث(القدر

  احلمصي الدمشقي      املكي      ٣

  ٩  ٩  ٩  ٨  ٨  ٨  ٨  مدنية  البينة  ٩٨
  احلمصي لدمشقيا  البصري          ٥  له الدين  البينة
  ٩  ٩  ٩  ٨  ٩  ٩  ٨  مدنية  الزلزلة  ٩٩
  احلمصي الدمشقي  البصري    املكي  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  مكية  العاديات  ١٠٠
  ٨  ٨  ٨  ١١  ١٠  ١٠  ١٠  مكية  القارعة  ١٠١
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 ٥٦

        الكويف        ١ )األول( القارعة  القارعة
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
        الكويف  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  موازينة  القارعة
  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨  مكية  التكاثر  ١٠٢
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  العصر  ١٠٣
  احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي    األول.م  ١  والعصر  العصر
            الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  مكية  اهلمزة  ١٠٤
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مكية  الفيل  ١٠٥
  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  مكية  قريش  ١٠٦
  احلمصي        املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
  ٧  ٦  ٧  ٧  ٦  ٦  ٦  مكية  املاعون  ١٠٧
  احلمصي    البصري  الكويف        ٦  يراءون  املاعون
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 ٥٧

  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  الكوثر  ١٠٨
  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  مكية  الكافرون  ١٠٩
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  مكية  النصر  ١١٠
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مكية  املسد  ١١١
  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  مكية  اإلخالص  ١١٢
  احلمصي الدمشقي      املكي      ٣  مل يلد اإلخالص
  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  مدنية  الفلق  ١١٣
  ٧  ٧  ٦  ٦  ٧  ٦  ٦  مدنية  الناس  ١١٤
  احلمصي الدمشقي      املكي      ٤  الوسواس  الناس
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 ٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אאא
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 ٥٩

ما انفرد به املدين األول 
 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
              األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة
              األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
              األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
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 ٦٠

 ا انفرد به املدين الثاينم
 

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة

 الكهف
ما يعلمهم إال 

  قليل
            الثاين.م    ٢٢

            الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
            الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
            الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
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 ٦١

  ما انفرد به املدنيان

  

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
              األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

 الكهف
ما يعلمهم إال 

  قليل
            الثاين.م    ٢٢

            الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
            الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
              األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
              األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
            الثاين. م    ٣  باحلق  العصر

  
  
  
  
  



אאאאאא 
 

 ٦٢

 ما انفرد به املكي

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة

 احلج
هو مساكم 
  املسلمني

          املكي      ٧٨

ُ من اهللا أحد   اجلن           املكي      ٢٢          
          املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
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 ٦٣

 ما انفراد به احلجازيون
 

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
          املكي    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
              األول.م  ٢٥٧  إىل النور   بقرةال

          املكي  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
          املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
          املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣٧ على بين إسراءيل األعراف
          املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
          ملكيا  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود

 الكهف
ما يعلمهم إال 

  قليل
            الثاين.م    ٢٢

          املكي  الثاين.م    ٤١يف الكتاب  مرمي
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 ٦٤

  إبراهيم
          املكي    األول.م  ٨٦  أسفا طه
            الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
          املكي    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  كيامل املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
            الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه

 احلج
هو مساكم 
  املسلمني

          املكي      ٧٨

          املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣ أولو بأس شديد  النمل
              األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
          املكي    األول.م  ٢٠ من حتتها األهنار الزمر
          املكي    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
          املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
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 ٦٥

          املكي  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
              األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
          املكي  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
          املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
          املكي    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
          املكي    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
ٌ من اهللا أحد   اجلن           املكي      ٢٢          
          املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
          املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
          املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  نتهمل ي  العلق
            الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
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 ٦٦

 ما انفرد به الكويف
  

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
        الكويف        ١  امل  البقرة
ءال 
  عمران

        الكويف        ١  امل

ءال 
 عمران

        الكويف        ٤٨  واإلجنيل

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

        الكويف        ٦٦

        الكويف        ١  املص األعراف

 األعراف
كما بدأكم 
  تعودون

        الكويف        ٢٩
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 ٦٧

        الكويف        ١٠٧  لألذقان سجدا اإلسراء
        الكويف        ١  كهيعص  مرمي
        الكويف        ١  طه  طه
        الكويف        ٧٨  ما غشيهم طه
        الكويف        ٩٢  لوارأيتهم ض طه
        الكويف        ٦٦  واليضركم  األنبياء
        الكويف        ١٩  احلميم  احلج
        الكويف        ٢٠  واجللود احلج
        الكويف        ١  طسم الشعراء
        الكويف        ١  طسم القصص
        الكويف        ١  امل العنكبوت
        الكويف        ١  امل  الروم
        الكويف        ١  امل  لقمان
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 ٦٨

        الكويف        ١  امل السجدة
        الكويف        ١  يس  يس
        الكويف        ١  ذي الذكر  ص
        الكويف        ١٤  له ديين  الزمر
        الكويف        ٣٦  من هاد الزمر
        الكويف        ٣٩ فسوف تعلمون الزمر
        الكويف        ١  حم  غافر
        الكويف        ١  حم  فصلت
        الكويف        ١  حم الزخرف
        لكويفا        ١  حم  الدخان
        الكويف        ٣٤  ليقولون الدخان
        الكويف        ١  حم  اجلاثية
        الكويف        ١  حم األحقاف
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 ٦٩

        الكويف        ٢٨  من احلق شيئا  النجم
        الكويف        ١٣  العذاب  احلديد
        الكويف        ١  احلاقة  احلاقة

        الكويف        ٢٩  عبادي  الفجر

                    

  مت      الكويف        ١ )األول( القارعة  القارعة
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 ٧٠

 ما انفرد به البصري
  
 

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
      البصري          ١١٤  خائفني البقرة
      البصري          ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
      البصري          ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة

  التوبة
 برئ من
  املشركني

      البصري          ٣

      البصري          ٤١  أن تزوال  فاطر
      البصري          ٢٧  اإلجنيل  احلديد
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 ٧١

 ما انفرد به العراقيون
  

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
        الكويف        ١  امل  البقرة
      البصري          ١١٤  خائفني البقرة
      البصري          ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
ءال 
  عمران

        الكويف        ١  امل

ءال 
 عمران

        الكويف        ٤٨  واإلجنيل

      البصري          ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

        الكويف        ٦٦
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 ٧٢

        الكويف        ١  املص األعراف

 األعراف
كما بدأكم 
  تعودون

        ويفالك        ٢٩

  التوبة
برئ من 
  املشركني

      البصري          ٣

        الكويف        ١٠٧  لألذقان سجدا اإلسراء
      البصري  الكويف        ٨٥  فأتبع سببا الكهف
      البصري  الكويف        ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      البصري  الكويف        ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
        الكويف        ١  كهيعص  مرمي
        الكويف        ١  طه  طه
        الكويف        ٧٨  ما غشيهم طه
        الكويف        ٩٢  رأيتهم ضلوا طه



אאאאאא 
 

 ٧٣

        الكويف        ٦٦  واليضركم  األنبياء
        الكويف        ١٩  احلميم  احلج
        الكويف        ٢٠  واجللود احلج
        الكويف        ١  طسم الشعراء
        الكويف        ١  طسم القصص
        الكويف        ١  امل العنكبوت
        الكويف        ١  امل  الروم
        الكويف        ١  امل  لقمان
        الكويف        ١  امل السجدة
        الكويف        ١  يس  يس
        الكويف        ١  ذي الذكر  ص
      البصري          ٤١  أن تزوال  فاطر
        الكويف        ١٤  له ديين  الزمر
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 ٧٤

        الكويف        ٣٦  من هاد الزمر
        الكويف        ٣٩ فسوف تعلمون الزمر
        ويفالك        ١  حم  غافر
        الكويف        ١  حم الزخرف
        الكويف        ١  حم  الدخان
        الكويف        ٣٤  ليقولون  الدخان
        الكويف        ١  حم  اجلاثية
        الكويف        ١  حم األحقاف
        الكويف        ١٣  العذاب  احلديد
      البصري          ٢٧  اإلجنيل  احلديد
        الكويف        ١  احلاقة  احلاقة
        الكويف        ٢٩  عبادي  الفجر
        الكويف        ١ )األول( القارعة  القارعة
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 ٧٥

 ما انفرد به الدمشقي
 

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة

 التوبة
يعذبكم عذابا 

  أليما
   الدمشقي            ٣٩

   الدمشقي            ١٦ األعمى والبصري الرعد
   الدمشقي            ١٦  نبارزو غافر
   الدمشقي            ٨٩  ورحيان  الواقعة
   الدمشقي            ٢  واليوم اآلخر  الطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



אאאאאא 
 

 ٧٦

 ما انفرد به احلمصي
  
  

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
 احلمصي              ٣٦ ذلك الدين القيم التوبة
 احلمصي              ١٧  الباطل الرعد
 احلمصي              ٣٩  يف اليم طه
 احلمصي              ١٢٤  ضنكا طه

 احلمصي              ٣٨  على الطني القصص
 احلمصي              ٦٧ أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
 احلمصي              ٩  دحوراالصافات
 احلمصي              ٤ فضرب الرقاب  حممد
 احلمصي              ٤  فشدوا الوثاق  حممد
 احلمصي              ٤  النتصر منهم  حممد
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 ٧٧

  الطالق
على كل شئ 

  قدير
 احلمصي              ١٢

 احلمصي              ٨  األهنار  التحرمي
 احلمصي              ٧  أياما حسوما  احلاقة
 احلمصي              ١٦  فيهن نورا  نوح

 احلمصي              ٦  كادح اإلنشقاق
 احلمصي              ٦  كدحا اإلنشقاق
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 ٧٨

  يما انفرد به الشام
 

 احلمصي الدمشقي  البصري  الكويف  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
 احلمصي الدمشقي            ١٠ وهلم عذاب أليم  البقرة
 احلمصي الدمشقي            ١٧٣  عذابا أليما  النساء
 احلمصي              ٣٦ ذلك الدين القيم التوبة

 التوبة
يعذبكم عذابا 

  أليما
   الدمشقي            ٣٩

 احلمصي الدمشقي            ٢٢ خملصني له الدين  يونس

 يونس
وشفاء ملايف 
  الصدور

 احلمصي الدمشقي            ٥٧

   الدمشقي            ١٦ األعمى والبصري الرعد
 احلمصي              ١٧  الباطل الرعد



אאאאאא 
 

 ٧٩

 احلمصي الدمشقي            ١٨  سوء احلساب الرعد
 حلمصيا الدمشقي            ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
 احلمصي              ٣٩  يف اليم طه
 احلمصي الدمشقي            ٤٠  وال حتزن طه
 احلمصي الدمشقي            ٤٠  مدين  طه
 احلمصي الدمشقي            ٤٧  إسراءيل طه
 احلمصي الدمشقي            ٧٧  إىل موسى طه
 احلمصي              ١٢٤  ضنكا طه

 احلمصي              ٣٨  على الطني القصص
 احلمصي              ٦٧ نأفالباطل يؤمنوالعنكبوت
 احلمصي الدمشقي            ١٥  عن ميني ومشال  سبأ

 احلمصي              ٩  دحوراالصافات
   الدمشقي            ١٦  بارزون غافر
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 ٨٠

 احلمصي              ٤ فضرب الرقاب  حممد
 احلمصي              ٤  فشدوا الوثاق  حممد
 احلمصي              ٤  النتصر منهم  حممد
 مصياحل الدمشقي            ٢٩  عن من توىل  النجم
   الدمشقي            ٨٩  ورحيان  الواقعة
   الدمشقي            ٢  واليوم اآلخر  الطالق
 احلمصي              ١٢  قدير  الطالق
 احلمصي              ٨  األهنار  التحرمي
 احلمصي              ٧  أياما حسوما  احلاقة
 احلمصي              ١٦  فيهن نورا  نوح

 احلمصي              ٦  كادح اإلنشقاق
 احلمصي              ٦  كدحا إلنشقاقا
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 ٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אאא
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 ٨٢

 عد املدين األول والكويف
  الكويف  املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف    ١  البسملة  الفاحتة
    األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة
  الكويف    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف  األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الكويف    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
  الكويف  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
    األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف    ٤٨  إلجنيلواءال عمران
    شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
    األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    األول.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
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 ٨٣

    األول.م  ٧٣  كن فيكونيقول  األنعام
    األول.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الكويف  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
    األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  الكويف  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
  الكويف  األول.م  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الكويف  األول.م  ٨٢  منضود  هود
    األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف  األول.م  ١٢١  لونإنا عام هود
    األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
    األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
    األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
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 ٨٤

  الكويف  األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف    ٢٤  وفرعهايف السماء راهيمإب

  الكويف  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الكويف  األول.م  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  يفالكو  األول.م  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الكويف    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
    األول.م  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
    األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
  الكويف  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الكويف  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
    األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
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 ٨٥

    األول.م  ٨٦  أسفا طه
  الكويف  األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  الكويف    ٨٨  فنسي طه
  الكويف    ٩٢  ارأيتهم ضلو طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
    األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
  الكويف  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
    األول.م  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف  األول.م  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
    األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الكويف  األول.م  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الكويف  لاألو.م  ٢١٠ لت به الشياطنيرتوما ت  الشعراء
    األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
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 ٨٦

    األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   
  الكويف    ١  طسم القصص
    األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف  األول.م  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
    األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف  األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
    األول.م  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الكويف  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  األول.م  ١٦  لق جديدخب فاطر
  الكويف  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الكويف    ١  يس  يس

  الكويف  األول.م  ٨  جانب الصافات
  الكويف  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
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 ٨٧

  الكويف  شيبة  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف    ١  ذكرذي ال  ص
  الكويف  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
    األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ١٧  فبشر عباد الزمر
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  الكويف    ٣٦  ن هادم الزمر
  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
  الكويف  األول.م  ١٥  التالق غافر
    األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  الكويف  األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
  الكويف    ٧١  يسحبون غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف  األول.م  ١٣  ودومث  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
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 ٨٨

  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
    األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف  األول.م  ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف    ٤٥  البطون  الدخان
  الكويف    ١  مح  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
    األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣  ا  َّدع   الطور
  الكويف    ٢٨  شيئا  النجم
  الكويف  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  يفالكو    ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف    ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
    األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  الكويف  األول.م  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
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 ٨٩

    األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  الكويف  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٢٢  عنيوحور   الواقعة
  الكويف    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
    األول.م  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٤٩  واآلخرين  عةالواق
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف  األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف    ٢  خمرجا  الطالق
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
    شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  يفالكو  األول.م  ٤  سنةألف   املعارج
    األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
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 ٩٠

    األول.م  ٢٥  دخلوا ناراأف  نوح
  الكويف  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف  األول.م  ١  املزمل  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف  األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  األول.م  ٣٣  صاخةال  عبس
  الكويف  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الكويف  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف    ١٥  كيدا  الطارق
    األول.م  ١٥  نعمهو  الفجر
  الكويف  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
    األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
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 ٩١

    األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
    األول خبلف.م  ١٤  فعقروها  الشمس
  الكويف  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  األول.م  ٩  ينهى  العلق
    األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  الكويف  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  الكويف  األول.م  ١  والعصر  العصر
    األول.م  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 اخلالف بني املدين األول والكويف
  الكويف  املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف    ١  البسملة  الفاحتة
    األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الكويف    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
    األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف    ٤٨  واإلجنيلءال عمران

    شيبة  ٩٢  مما حتبونال عمرانء
    أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
    األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    األول.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    األول.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
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 ٩٣

  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  كويفال    ٥٤  تشركون  هود
    األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
    األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
    ألولا.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  الكويف    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
    األول.م  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
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 ٩٤

  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
    األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
    األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
    األول.م  ٨٦  أسفا طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  الكويف    ٨٨  فنسي طه
  الكويف    ٩٢  ارأيتهم ضلو طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
    األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
    األول.م  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  لكويفا    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
    األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
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 ٩٥

    األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   
  الكويف    ١  طسم القصص
    األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
    األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  لكويفا    ١  امل  الروم
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
    األول.م  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الكويف    ١  يس  يس
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
    األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ١٧  فبشر عباد الزمر
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  الكويف    ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
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 ٩٦

    األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  الكويف    ٧١  يسحبون غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
    األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٥  البطون  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
    األول.م  ٤  زارهاأو  حممد
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣  دعا  الطور
  الكويف    ٢٨  شيئا  النجم
  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف    ٣  اإلنسان  الرمحن
    األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
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 ٩٧

    األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  الكويف    ٢٥  ماوال تأثي  الواقعة
    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    األول.م  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢  خمرجا  الطالق
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
    شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
    األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف    ١٥  كيدا  الطارق
    األول.م  ١٥  نعمه  الفجر
    األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
    األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
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    األول خبلف.م  ١٤  فعقروها  الشمس
    األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
    األول.م  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 ٩٩

  اتفاق املدين األول والكويف
 

  الكويف  ولاملدين األ رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة
  الكويف  األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة

  الكويف  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الكويف  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الكويف  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف  األول.م  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الكويف  ولاأل.م  ٨٢  منضود  هود
  الكويف  األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  الكويف  األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الكويف  األول.م  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف  األول.م  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الكويف  األول.م  ٣٣  ك كثريانسبح طه
  الكويف  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الكويف  األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
  الكويف  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الكويف  األول.م  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  الكويف  األول.م  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
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 ١٠٠

  الكويف  األول.م  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  الكويف  األول.م  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  الكويف  األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
  الكويف  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  األول.م  ٢٠  النور رفاط
  الكويف  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الكويف  األول.م  ٨  جانب الصافات
  الكويف  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  شيبة  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  ألولا.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف  األول.م  ١٥  التالق غافر
  الكويف  األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
  الكويف  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  الكويف  األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
  الكويف  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
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 ١٠١

  الكويف  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  الكويف  األول.م  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الكويف  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  يفالكو  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف  األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
  الكويف  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف  األول.م  ١  املزمل  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف  األول.م  ١٧  شيبا  لاملزم
  الكويف  األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  ةشيب  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
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 ١٠٢

  الكويف  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  الكويف  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  األول.م  ٩  ينهى  العلق
  الكويف  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  الكويف  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  الكويف  األول.م  ١  والعصر  العصر
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 ما انفرد به املدين األول عن الكويف
 

  الكويف  املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
    األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

    األول.م  ٤  وأنزل الفرقانل عمرانءا
    شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
    األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    األول.م  ١  والنور  األنعام
    األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    األول.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
    األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
    األول.م  ١  إىل النور  اهيمإبر

    األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
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    األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
    األول.م  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
    األول.م  ٧٥  مدا مرمي
    األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
    األول.م  ٨٦  أسفا طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
    األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    األول.م  ١٣١  يااحلياة الدن طه

    األول.م  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
    األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
    األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   
    األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
    األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
    األول.م  ١٠  لفي خلق جديد ةالسجد
    األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
    األول.م  ١٨  كاظمني غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
    األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
    األول.م  ٤  أوزارها  حممد
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 ١٠٥

    األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    األول.م  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
    شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
    األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
    األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    األول.م  ٢٥  نارافأدخلوا   نوح
    األول.م  ١٥  نعمه  الفجر
    األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
    األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
    األول خبلف.م  ١٤  فعقروها  الشمس
    األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
    األول.م  ٤  من جوع  قريش
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 ١٠٦

 ما انفرد به الكويف عن املدين األول 
 

  الكويف   األولاملدين رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف    ١  البسملة  الفاحتة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
  الكويف    ٤٨  واإلجنيلءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
  الكويف    ١  املص افاألعر

  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
  الكويف    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    ٨٤  ئ سببامن كل ش الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
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  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
  الكويف    ٨٨  فنسي طه
  الكويف    ٩٢  تهم ضلوارأي طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
  الكويف    ١  طسم القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
  الكويف    ١  يس  يس
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
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 ١٠٨

  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ١٧  فبشر عباد الزمر
  الكويف    ٣٦  من هاد الزمر
  ويفالك    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
  الكويف    ٧١  يسحبون غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٥  البطون  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف    ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
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 ١٠٩

  الكويف    ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢  خمرجا  الطالق
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف    ١٥  كيدا  الطارق
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 عد املدين األخري والكويف
  الكويف  املدين األخري رقم اآلية  رأس االية  لسورة
  الكويف    ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف  الثاين.م  ١١  مصلحون  البقرة
  لكويفا  الثاين.م  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف    ٢٠٠  من خالق البقرة
  الكويف  الثاين.م  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    الثاين.م  ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
  الكويف  الثاين.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
    الثاين.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف    ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    شيبة  ٩٢  حتبونمما ءال عمران
    أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
    الثاين.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    الثاين.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الثاين.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    الثاين.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
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    الثاين.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    الثاين.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    الثاين.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    الثاين.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الكويف  الثاين.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
    الثاين.م  ٧٠  ومثود وبةالت

  الكويف  الثاين.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
  الكويف  الثاين.م  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
    الثاين.م  ٨٢  سجيل هود
  الكويف    ٨٢  منضود  هود
    الثاين.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف    ١٢١  إنا عاملون هود
    الثاين.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    الثاين.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
    الثاين.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم



אאא                              אא                           א 

 ١١٣

  الكويف    ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  ٢٤   السماءوفرعهايف إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف  الثاين.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الثاين.م  ٢٢  ما يعلمهم إال قليل الكهف
  الكويف    ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف  الثاين.م  ٣٢  بينهما زرعا الكهف

  الكويف    ٣٥   أبدا هذهأن تبيد لكهفا
  الكويف  الثاين.م  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
    الثاين.م  ٤١  إبراهيميف الكتاب  مرمي
    الثاين.م  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
  الكويف  الثاين.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الكويف  الثاين.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
    الثاين.م  ٣٩  حمبة مين طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
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 ١١٤

  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
    الثاين.م  ٨٦  وعدا حسنا طه
  الكويف    ٨٧  ألقى السامري طه
  الكويف  اينالث.م  ٨٨  فنسي طه
    الثاين.م  ٨٩  إليهم قوال طه
  الكويف    ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
    الثاين.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    الثاين.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
  الكويف  الثاين.م  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  الثاين.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف  الثاين.م  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
    الثاين.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الكويف  الثاين.م  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الكويف    ٢١٠ لت به الشياطنيوما ترت  الشعراء
    الثاين.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
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    الثاين.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  الكويف    ١  طسم القصص
    الثاين.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف  الثاين.م  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
    الثاين.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف    ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف  الثاين.م  ٣  سيغلبون  الروم
    الثاين.م  ٤  يف بضع سنني الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
    الثاين. م  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الكويف  الثاين. م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  ثاينال. م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  الثاين. م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الثاين. م  ٤٣  تبديال  فاطر
  الكويف    ١  يس  يس

  الكويف  الثاين. م  ٨  جانب الصافات
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  الكويف   الثاين.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  شيبة  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف  الثاين. م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  الثاين. م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
    الثاين. م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف  الثاين. م  ١٧  فبشر عباد الزمر
  الكويف    ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
  الكويف  الثاين. م  ١٥  التالق غافر
    الثاين. م  ١٨  كاظمني غافر
  الكويف    ٥٣  الكتاب غافر
    الثاين. م  ٥٨  البصري غافر
  الكويف  الثاين. م  ٧١  يسحبون غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف  الثاين. م  ١٣  ومثود  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
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  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
    الثاين. م  ٥٢  مهني الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف  الثاين. م  ٤٥  البطون  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
    الثاين. م  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف  الثاين. م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  الثاين. م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف    ٢٨  شيئامن احلق   النجم
  الكويف  الثاين. م  ٢٩  الدنيا  النجم
  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف    ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  ١٠  لألنام  الرمحن
    الثاين. م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
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    الثاين. م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الثاين. م  ٩  وأصحاب املشأمة  واقعةال

  الكويف  الثاين. م  ١٥  موضونة  الواقعة
    الثاين. م  ١٨  وأباريق  الواقعة
  الكويف    ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
    الثاين. م  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  عةالواق
  الكويف  الثاين. م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف    ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف  الثاين. م  ٢  خمرجا  الطالق
    شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    الثاين. م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  الكويف  الثاين. م  ٤  ألف سنة  املعارج
    الثاين. م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الكويف  الثاين. م  ٢٣  ونسرا  نوح
    الثاين. م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الكويف  الثاين. م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
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 ١١٩

  الكويف    ١  املزمل  املزمل
  الكويف  الثاين. م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  الثاين. م  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف    ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف    ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  الثاين. م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف  الثاين. م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  الثاين. م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  الثاين. م  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الكويف  الثاين. م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ١٥  كيدا  الطارق
    الثاين. م  ١٥  نعمه  الفجر
  الكويف  الثاين. م  ١٥  أكرمن  الفجر
    الثاين. م  ١٦  رزقه  الفجر
    الثاين. م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
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 ١٢٠

  الكويف  الثاين. م  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  الثاين. م  ٩  ينهى  العلق
    الثاين. م  ١٥  مل ينته  العلق
    الثاين. م  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف  الثاين. م  ٦  موازينة  القارعة
  الكويف  الثاين. م  ٧  موازينة  القارعة
  الكويف    ١  والعصر  العصر
    الثاين. م  ٣  باحلق  العصر
    الثاين. م  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 اخلالف بني املدين الثاين والكويف
  الكويف  املدين األخري  اآليةرقم  رأس االية  السورة
  الكويف    ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف    ٢٠٠  من خالق البقرة
    الثاين.م  ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
    الثاين.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  يفالكو    ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
    الثاين.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    الثاين.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الثاين.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    الثاين.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    الثاين.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    الثاين.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
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    الثاين.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    الثاين.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    الثاين.م  ٧٠  ومثود التوبة
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
    الثاين.م  ٨٢  سجيل هود
  الكويف    ٨٢  منضود  هود
    الثاين.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف    ١٢١  إنا عاملون هود
    الثاين.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    الثاين.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  كويفال    ٢٣  من كل باب الرعد
    الثاين.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  الكويف    ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الثاين.م  ٢٢  ما يعلمهم إال قليل الكهف
  الكويف    ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف    ٣٥   أبداهذه أن تبيد الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
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  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
    الثاين.م  ٤١  إبراهيميف الكتاب  مرمي
    الثاين.م  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
    الثاين.م  ٣٩  ينحمبة م طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
    الثاين.م  ٨٦  وعدا حسنا طه
  الكويف    ٨٧  ألقى السامري طه
    الثاين.م  ٨٩  إليهم قوال طه
  الكويف    ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
    الثاين.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    الثاين.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  بياءاألن

  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
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    الثاين.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الكويف    ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
    الثاين.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    الثاين.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  الكويف    ١  طسم القصص
    الثاين.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
    الثاين.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف    ٢  غلبت الروم  الروم
    الثاين.م  ٤  يف بضع سنني الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
    الثاين. م  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
    الثاين. م  ٤٣  تبديال  فاطر
  الكويف    ١  يس  يس
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
    الثاين. م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ٣٦   هادمن الزمر
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  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
    الثاين. م  ١٨  كاظمني غافر
  الكويف    ٥٣  الكتاب غافر
    الثاين. م  ٥٨  البصري غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
    الثاين. م  ٥٢  مهني الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
    الثاين. م  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف    ٢٨   شيئامن احلق  النجم
  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
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 ١٢٦

  الكويف    ٣  اإلنسان  الرمحن
    الثاين. م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    الثاين. م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الثاين. م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الثاين. م  ١٨  وأباريق  الواقعة
  الكويف    ٢٢  وحور عني  الواقعة
    الثاين. م  ٤١  الوأصحاب الشم  الواقعة
  الكويف    ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    الثاين. م  ٢٥  بشماله  احلاقة
    الثاين. م  ٢٣  وال سواعا  نوح
    الثاين. م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الكويف    ١  زملامل  املزمل
  الكويف    ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف    ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
    الثاين. م  ١٥  نعمه  الفجر
    الثاين. م  ١٦  رزقه  الفجر
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    الثاين. م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
    الثاين. م  ١٥  مل ينته  العلق
    الثاين. م  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف    ١  والعصر  العصر
    الثاين. م  ٣  باحلق  العصر
    الثاين. م  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 اتفاق املدين الثاين والكويف
  الكويف   األخرياملدين رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف  الثاين.م  ١١  مصلحون  البقرة
  الكويف  الثاين.م  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف  الثاين.م  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

  الكويف  الثاين.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الكويف  الثاين.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الكويف  الثاين.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف  الثاين.م  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  وده

  الكويف  الثاين.م  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الكويف  الثاين.م  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف  الثاين.م  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف  الثاين.م  ٣٣  انسبحك كثري طه
  الكويف  الثاين.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الكويف  الثاين.م  ٨٨  فنسي طه
  الكويف  الثاين.م  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  الثاين.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الكويف  الثاين.م  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  الكويف  الثاين.م  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الكويف  الثاين.م  ٣٣   يقتلونفأخاف أن القصص
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  الكويف  الثاين.م  ٣  سيغلبون  الروم
  الكويف  الثاين. م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  الثاين. م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  الثاين. م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٢٣   نذيرإن أنت إال فاطر
  الكويف  الثاين. م  ٨  جانب الصافات
  الكويف  الثاين. م  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  شيبة  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف  الثاين. م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  الثاين. م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف  الثاين. م  ١٧  فبشر عباد الزمر
  الكويف  لثاينا. م  ١٥  التالق غافر
  الكويف  الثاين. م  ٧١  يسحبون غافر
  الكويف  الثاين. م  ١٣  ومثود  فصلت
  الكويف  الثاين. م  ٤٥  البطون الزخرف
  الكويف  الثاين. م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  الثاين. م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف  الثاين. م  ٢٩  الدنيا  النجم
  الكويف  الثاين. م  ١٠  لألنام  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن



אאא                              אא                           א 

 ١٣٠

  الكويف  الثاين. م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  ٢  خمرجا  الطالق
  الكويف  الثاين. م  ٤  ألف سنة  املعارج
  الكويف  الثاين. م  ٢٣  ونسرا  نوح
  الكويف  الثاين. م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف  الثاين. م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  الثاين. م  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف  الثاين. م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر

  الكويف  الثاين. م  ٣٣  وإلنعامكم نازعاتال
  الكويف  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  الثاين. م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  الثاين. م  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الكويف  الثاين. م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ١٠  هظهر اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  ١٥  كيدا  الطارق
  الكويف  الثاين. م  ١٥  أكرمن  الفجر
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  الكويف  الثاين. م  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  الثاين. م  ٩  ينهى  العلق
  الكويف  الثاين. م  ٦  موازينة  القارعة
  الكويف  الثاين. م  ٧  موازينة  القارعة
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 ما انفرد به املدين الثاين عن الكويف
  الكويف  املدين األخري رقم اآلية  رأس االية  السورةمت

    الثاين.م  ٧  عليهم  الفاحتة
    الثاين.م  ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

    الثاين.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    عفرأبوج  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
    الثاين.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    الثاين.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الثاين.م  ١  والنور  األنعام
    الثاين.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    الثاين.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الثاين.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    الثاين.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
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  الكويف    ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
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  العد املكي والكويف
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    املكي  ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  الكويف  املكي  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف  املكي  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف  املكي  ٢  خمرجا  الطالق
    املكي  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    املكي  ٢٥  بشماله  احلاقة
  الكويف  املكي  ٤  ألف سنة  املعارج
    املكي  ٢٣  وال سواعا  نوح



אאא                              אא                           א 

 ١٤٨

  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
    املكي  ٢٤  كثريا  نوح
    املكي  ٢٥  ا نارافأدخلو  نوح
ٌ من اهللا أحد   اجلن     املكي  ٢٢          
  الكويف    ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف    ١  املزمل  املزمل
  الكويف  املكي  ١٢  وجحيما  املزمل
    املكي  ١٥  إليكم رسوال  املزمل
  الكويف  املكي  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف  املكي  ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف  املكي  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
    املكي خبلف  ٤٠  قريبا  النبأ

  الكويف  املكي  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف  املكي  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  املكي  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  املكي  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  املكي  ٢٦  ن تذهبونفأي  التكوير
  الكويف  املكي  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  املكي  ٧  بيمينه اإلنشقاق
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 ١٤٩

  الكويف  املكي  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف  املكي  ١٥  كيدا  الطارق
    املكي  ١٥  نعمه  الفجر
  الكويف  املكي  ١٥  أكرمن  الفجر
    املكي  ١٦  رزقه  الفجر
    املكي  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  ديعبا  الفجر
    املكي خبلف  ١٤  فعقروها  الشمس
  الكويف  املكي  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  املكي  ٩  ينهى  العلق
    املكي  ١٥  مل ينته  العلق
    املكي  ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
    املكي  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف  املكي  ٦  موازينة  القارعة

  الكويف  املكي  ٧  موازينة  قارعةال
  الكويف  املكي  ١  والعصر  العصر
    املكي  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
    املكي  ٣  مل يلد اإلخالص
    املكي  ٤  الوسواس  الناس
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 ١٥٠

 اخلالف بني الكويف واملكي
  الكويف  املكي رقم اآلية  رأس االية  السورةمت

  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
    املكي  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الكويف    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    املكي  ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
    املكي  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف    ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    املكي  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  الكويف    ٤٤  بيلالس  النساء
    املكي  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    املكي  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    املكي  ١  والنور  األنعام
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    املكي  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    املكي  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
  الكويف    ٢٩ دونكما بدأكم تعو األعراف
    املكي  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    املكي  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
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 ١٥١

    املكي  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    املكي  ٧٠  ومثود التوبة
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
    املكي  ٨٢  سجيل هود
  الكويف    ٨٢  منضود  هود
    املكي  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف    ١١٨  خمتلفنيال يزالون و هود
  الكويف    ١٢١  إنا عاملون هود
    املكي  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    املكي  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
    املكي  ١  إىل النور  إبراهيم
    املكي  ٥  إىل النور  إبراهيم
    املكي  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  كويفال    ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
    املكي  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
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 ١٥٢

  كويفال    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
    املكي  ٤١  إبراهيميف الكتاب  مرمي
    املكي  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
    املكي  ٣٩  حمبة مين طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
    املكي  ٨٨  وإله موسى طه
  الكويف    ٨٨  فنسي طه
  الكويف    ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  يفالكو    ١٠٦  صفصفا طه
    املكي  ١٢٢  مين هدى  طه
    املكي  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
    املكي  ٧٨  املسلمنيهو مساكم  احلج
    املكي  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
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 ١٥٣

    املكي  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الكويف    ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
    املكي  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    املكي  ٤٤  قواريرممرد من   
  الكويف    ١  طسم القصص
    املكي  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
    املكي  ٢٩  بيلوتقطعون السالعنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف    ٢  غلبت الروم  الروم
    املكي  ٤  يف بضع سنني الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل السجدة
    املكي  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الكويف    ١  يس  يس
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
    املكي  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ١٧  فبشر عباد الزمر
    املكي  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
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 ١٥٤

  الكويف    ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
    املكي  ١٨  كاظمني غافر
  الكويف    ٧١  يسحبون غافر
    املكي  ٧٢  ميف احلمي غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  الكويف    ١  حم  فصلت
  الكويف    ١  حم الشورى
  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
    املكي  ٥٢  مهني الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
    املكي  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف    ١  والطور  الطور
  الكويف    ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف    ٢٨  من احلق شيئا  النجم
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 ١٥٥

  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف    ١٠  لألنام  الرمحن
    املكي  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    املكي  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    املكي  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    املكي  ١٨  وأباريق  الواقعة
  الكويف    ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
    املكي  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    املكي  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الكويف    ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
    املكي  ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  الكويف    ١٣  ذابالع  احلديد
  الكويف    ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    املكي  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
    املكي  ٢٥  بشماله  احلاقة
    املكي  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
    املكي  ٢٤  كثريا  نوح
    املكي  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
ُ من اهللا أحد   اجلن     املكي  ٢٢          
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 ١٥٦

  الكويف    ٢٢  لتحدام  اجلن
  الكويف    ١  املزمل  املزمل
  الكويف  بخلفاملكي  ١٢  وجحيما  املزمل
    املكي  ١٥  إليكم رسوال  املزمل
  الكويف    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
    املكي خبلف  ٤٠  قريبا  النبأ

  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
    املكي  ١٥  نعمه  الفجر
    املكي  ١٦  رزقه  الفجر
    املكي  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
    املكي خبلف  ١٤  فعقروها  الشمس
    املكي  ١٥  مل ينته  العلق
    املكي  ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
    املكي  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
    املكي  ٤  من جوع  قريش
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
    املكي  ٣  مل يلد اإلخالص
    املكي  ٤  الوسواس  الناس
  مت
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 ١٥٧

  اتفاق الكويف واملكي

  الكويف  املكي  رقم اآلية  رأس االية  لسورة
  الكويف  املكي  ١  البسملة  الفاحتة
  الكويف  املكي  ١١  مصلحون  البقرة
  الكويف  املكي  ٢٠٠  من خالق البقرة

  الكويف  املكي  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الكويف  املكي  ٦٢  صره وباملؤمننيبن األنفال
  الكويف  املكي  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف  املكي  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الكويف  املكي  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف  املكي  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف  املكي  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  ويفالك  املكي  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف  املكي  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الكويف  املكي  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الكويف  املكي  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الكويف  املكي  ٨٧  ألقى السامري طه
  الكويف  املكي  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  املكي  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الكويف  املكي  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
  الكويف  املكي  ٩٢ اكنتم تعبدونأين م الشعراء
  الكويف  املكي  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
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 ١٥٨

  الكويف  املكي  ٣  سيغلبون  الروم
  الكويف  املكي  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  املكي  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  املكي  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  املكي  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  املكي  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  املكي  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الكويف  املكي  ٨  جانب الصافات
  الكويف  املكي  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  املكي  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف  املكي  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  املكي  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف  املكي  ١٥  التالق غافر
  الكويف  املكي  ٥٣  الكتاب غافر
  الكويف  املكي  ١٣  ومثود  فصلت
  الكويف  املكي  ٤٥  البطون الدخان
  الكويف  املكي  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  املكي  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف  املكي  ٢٩  الدنيا  النجم
  الكويف  املكي  ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف  املكي  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  لكويفا  املكي  ١٥  موضونة  الواقعة
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 ١٥٩

  الكويف  املكي  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الكويف  املكي  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف  املكي  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف  املكي  ٢  خمرجا  الطالق
  الكويف  املكي  ٤  ألف سنة  املعارج
  الكويف  بخلفاملكي  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  املكي  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف  املكي  ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف  املكي  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  املكي  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف  املكي  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  املكي  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  املكي  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  املكي  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  ويفالك  املكي  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  املكي  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  املكي  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف  املكي  ١٥  كيدا  الطارق
  الكويف  املكي  ١٥  أكرمن  الفجر
  الكويف  املكي  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  املكي  ٩  ينهى  العلق
  الكويف  املكي  ٦  موازينة  القارعة
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 ١٦٠

  الكويف  املكي  ٧  موازينة  القارعة
  الكويف  املكي  ١  عصروال  العصر
  
  
  
 مت
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 ١٦١

 ما انفرد به الكويف عن املكي

  الكويف  املكي  رقم اآلية  رأس االية  السورة
    املكي  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    املكي  ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

    املكي  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    املكي  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    املكي  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    املكي  ١٥  ويعفوا عن كثري  ائدةامل

    املكي  ١  والنور  األنعام
    املكي  ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
    املكي  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
    املكي  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    املكي  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
    املكي  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    املكي  ٧٠  ومثود التوبة
    املكي  ٨٢  سجيل هود
    املكي  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    املكي  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    املكي  ١٦  الظلمات والنور الرعد
    املكي  ١  إىل النور  إبراهيم
    املكي  ٥  إىل النور  إبراهيم
    املكي  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
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    املكي  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
    املكي  ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
    املكي  ٧٥  مدا مرمي
    املكي  ٣٩  حمبة مين طه
    املكي  ٨٨  وإله موسى طه
    املكي  ١٢٢  مين هدى  طه
    املكي  ١٣١  احلياة الدنيا طه
    املكي  ٧٨ املسلمنيهو مساكم  احلج
    املكي  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
    املكي  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
    ياملك  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    املكي  ٤٤  قواريرممرد من   
    املكي  ٢٣ من الناس يسقون القصص
    املكي  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    املكي  ٤  يف بضع سنني الروم
    املكي  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
    املكي  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    املكي  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
    املكي  ١٨  كاظمني غافر
    املكي  ٧٢  يف احلميم غافر
    املكي  ٥٢  مهني الزخرف
    املكي  ٤  أوزارها  حممد
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    املكي  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    املكي  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    املكي  ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
    املكي  ١٨  وأباريق  الواقعة
    املكي  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    املكي  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
    املكي  ٤٧  كانوا يقولونو  الواقعة
    املكي  ٩  جاءنا نذير  امللك
    املكي  ٢٥  بشماله  احلاقة
    املكي  ٢٣  وال سواعا  نوح
    املكي  ٢٤  كثريا  نوح
    املكي  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
ُ من اهللا أحد   اجلن     املكي  ٢٢          
    املكي  ١٥  إليكم رسوال  املزمل
    املكي خبلف  ٤٠  قريبا  النبأ
    املكي  ١٥  نعمه  الفجر
    املكي  ١٦  رزقه  الفجر
    املكي  ٢٣  جبهنم  الفجر
    املكي خبلف  ١٤  فعقروها  الشمس
    املكي  ١٥  مل ينته  العلق
    املكي  ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
    املكي  ٦  أشتاتا  الزلزلة
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    املكي  ٤  من جوع  قريش
    املكي  ٣  مل يلد اإلخالص
    املكي  ٤  الوسواس  الناس
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 ماانفرد به الكويف عن املكي
  الكويف  املكي رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف    ١  امل  البقرة
  الكويف    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

  الكويف    ١  امل ءال عمران
  الكويف    ٤٨  واإلجنيلءال عمران
  الكويف    ٤٤  السبيل  النساء
  الكويف    ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
  الكويف    ١  املص األعراف
  الكويف    ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  الكويف    ٥٤  تشركون  هود
  الكويف    ٨٢  منضود  هود
  الكويف    ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف    ١٢١  إنا عاملون هود
  الكويف    ٢٣  من كل باب الرعد
  الكويف    ١٩  لق جديديأت خب  إبراهيم
  الكويف    ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  الكويف    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف    ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الكويف    ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
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  الكويف    ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الكويف    ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف    ١  كهيعص  مرمي
  الكويف    ١  طه  طه
  الكويف    ٤١  لنفسي طه
  الكويف    ٧٨  ما غشيهم طه
  الكويف    ٨٨  فنسي طه
  الكويف    ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف    ١٠٦  صفصفا طه
  الكويف    ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف    ١٩  احلميم  احلج
  الكويف    ٢٠  واجللود احلج
  الكويف    ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف    ٤٣   باألبصاريذهب النور
  الكويف    ١  طسم  الشعراء
  الكويف    ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  الكويف    ١  طسم  القصص
  الكويف    ١  امل العنكبوت
  الكويف    ١  امل  الروم
  الكويف    ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف    ١  امل  لقمان
  الكويف    ١  امل  السجدة



אאא                              אא                           א 

 ١٦٧

  الكويف    ١  يس  يس
  الكويف    ١  ذي الذكر  ص
  الكويف    ٨٤  واحلق أقول ص
  الكويف    ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف    ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف    ١٧  فبشر عباد الزمر
  الكويف    ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف    ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف    ١  حم  غافر
  الكويف    ٧١  يسحبون غافر
  الكويف    ٧٣  تشركون غافر
  يفالكو    ١  حم  فصلت
  الكويف    ١  حم  الشورى
  الكويف    ٢  عسق الشورى
  الكويف    ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف    ١  حم الزخرف
  الكويف    ١  حم  الدخان
  الكويف    ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف    ١  حم  اجلاثية
  الكويف    ١  حم األحقاف
  الكويف    ١  والطور  الطور
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  كويفال    ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف    ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الكويف    ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف    ١٠  لألنام  الرمحن
  الكويف    ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الكويف    ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الكويف    ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف    ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف    ١  احلاقة  احلاقة
  الكويف    ٢٣  ونسرا  نوح
  الكويف    ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف    ١  املزمل  املزمل
  الكويف    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف    ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف    ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف    ٢٩  عبادي  الفجر
  الكويف    ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف    ٦  يراءون  املاعون
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 العد البصري والكويف
  البصري  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  البصري    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
  البصري  الكويف  ١١  مصلحون  البقرة
  البصري    ١١٤  خائفني البقرة
  البصري  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  البصري  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
    الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  البصري    ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
  البصري    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
  البصري  الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  صريالب    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
  البصري    ٤٩  بين إسرائيلإىل ءال عمران
    الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  البصري    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  البصري    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  البصري    ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
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  البصري    ٧٣  نيقول كن فيكو األنعام
  البصري    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
  البصري    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
    الكويف  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
  البصري    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  البصري    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  البصري    ٣  برئ من املشركني  وبةالت

  البصري  الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  البصري  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  البصري  الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  البصري  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  لبصريا    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  البصري    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  البصري  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  البصري    ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
    الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  البصري  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
    الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
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    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  البصري  الكويف  ١٣  دناهم هدىوز  الكهف
  البصري  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  البصري  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  البصري  الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  البصري  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  البصري  الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  البصري    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  البصري  الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا هفالك

  البصري  الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  البصري  الكويف  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  البصري    ٧٥  مدا مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
    الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
    الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  البصري    ٤٠  فتونا طه
    الكويف  ٤١  لنفسي طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
  البصري  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  البصري  الكويف  ٨٨  فنسي طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
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  البصري  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
  البصري    ١٢٢  مين هدى  طه
  البصري    ١٣١  احلياة الدنيا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
  البصري  الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
  البصري    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  البصري  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  البصري  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  البصري  الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
  البصري    ٤٩  فلسوف تعلمون عراءالش

    الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  البصري  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  البصري    ٤٤  قواريرممرد من   
    الكويف  ١  طسم القصص
  البصري    ٢٣  من الناس يسقون القصص
  البصري  الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
    كويفال  ١  امل العنكبوت
  البصري    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
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    الكويف  ١  امل  الروم
  البصري  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  البصري  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  البصري    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  البصري    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
  البصري    ٧  شديد  فاطر
  البصري  الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الكويف  ١٩  البصري فاطر
    الكويف  ٢٠  النور فاطر
  البصري  الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
  البصري  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  البصري    ٤١  أن تزوال  فاطر
  البصري    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

  البصري  الكويف  ٨  جانب صافاتال
    الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  البصري  الكويف  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
    الكويف  ٣٧  وغواص ص
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  البصري  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
 البصري خبلف  الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  البصري    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الكويف  ١١  خملصا له الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
  البصري  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
  البصري  الكويف  ١٥  التالق غافر
  البصري    ١٨  كاظمني غافر
    الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
    الكويف  ٧٣  ركونتش غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الشورى
    الكويف  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
  البصري    ٥٢  مهني الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
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    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
  البصري  الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان

  البصري  الكويف  ٤٥  البطون  لدخانا
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  البصري    ٤  أوزارها  حممد
  البصري  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  البصري  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  البصري    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  البصري  الكويف  ١  والطور  الطور
    الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
    الكويف  ٢٨  شيئا  جمالن

  البصري  الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
    الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  البصري  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  البصري  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
    الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  البصري    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  البصري    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الكويف  ١٥  ونةموض  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  البصري  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة



אאא                              אא                           א 

 ١٧٧

  البصري    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  البصري    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  البصري  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  البصري  ويفالك  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  البصري  الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  البصري    ٢٧  اإلجنيل  احلديد
  البصري  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  البصري  الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  البصري    ٢٣  وال سواعا  نوح
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  البصري    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  البصري  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
    الكويف  ١  املزمل  املزمل
  البصري  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  البصري  الكويف  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  البصري  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  البصري  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  البصري  لكويفا  ٤١  عن اجملرمني  املدثر



אאא                              אא                           א 

 ١٧٨

    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
  البصري    ٤٠  قريبا  النبأ

    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  البصري  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  البصري  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  البصري  الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  البصري  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  البصري  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  البصري  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  البصري  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  البصري  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  البصري  الكويف  ٩  ينهى  العلق
  البصري    ٥  له الدين  البينة
  البصري    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  البصري  الكويف  ١  والعصر  العصر



אאא                              אא                           א 

 ١٧٩

  البصري  الكويف  ٦  يراءون  املاعون
 تم



אאא                              אא                           א 

 ١٨٠

 اختالف البصري والكويف

  البصري  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  لبسملةا  الفاحتة
  البصري    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
  البصري    ١١٤  خائفني البقرة
    الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  البصري    ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
  البصري    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
  البصري    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلانءال عمر

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  البصري    ٤٩

    الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  البصري    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  البصري    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  البصري    ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
  البصري    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  البصري    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف



אאא                              אא                           א 

 ١٨١

  البصري    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
    الكويف  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
  البصري    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  البصري    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  البصري    ٣  رئ من املشركنيب  التوبة
    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  البصري    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  البصري    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  البصري    ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
    الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
    الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  ءاإلسرا
  البصري    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  البصري    ٧٥  مدا مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
    الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
    الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  البصري    ٤٠  فتونا طه
    الكويف  ٤١  لنفسي طه



אאא                              אא                           א 

 ١٨٢

    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  البصري    ١٢٢  مين هدى  طه
  البصري    ١٣١  احلياة الدنيا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
  البصري    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
  صريالب    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
    الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  البصري    ٤٤  قواريرممرد من   
    الكويف  ١  طسم القصص
  البصري    ٢٣  من الناس يسقون القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
  البصري    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
  البصري    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  البصري    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة



אאא                              אא                           א 

 ١٨٣

  البصري    ٧  شديد  فاطر
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الكويف  ١٩  البصري فاطر
    الكويف  ٢٠  النور فاطر
  البصري    ٤١  أن تزوال  فاطر
  البصري    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

    الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
    الكويف  ٣٧  وغواص ص
  البصري    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
  البصري    ١٨  كاظمني غافر
    الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
    الكويف  ٧٣  تشركون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت



אאא                              אא                           א 

 ١٨٤

    الكويف  ١  حم الشورى
    الكويف  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
  البصري    ٥٢  مهني الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    يفالكو  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  البصري    ٤  أوزارها  حممد
  البصري    ١٥  لذة للشاربني  حممد
    الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
    الكويف  ٢٨  شيئا  النجم
    الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
    الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  البصري    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  البصري    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  البصري    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  البصري    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة



אאא                              אא                           א 

 ١٨٥

    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  البصري    ٢٧  اإلجنيل  احلديد
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    ويفالك  ١  احلاقة  احلاقة
  البصري    ٢٣  وال سواعا  نوح
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  البصري    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
    الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
  البصري    ٤٠  قريبا  النبأ

    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  رهظه اإلنشقاق
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  البصري    ٥  له الدين  البينة
  البصري    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  
  
  
  
  
  



אאא                              אא                           א 

 ١٨٦

 اتفاق البصري والكويف

  البصري  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  البصري  الكويف  ١١  مصلحون  البقرة
  البصري  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  البصري  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة

  البصري  الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  البصري  الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  البصري  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  البصري  الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  البصري  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  البصري  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  البصري  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  البصري  الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  البصري  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  البصري  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  البصري  الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  البصري  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  البصري  الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  البصري  الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  البصري  الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  البصري  الكويف  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  البصري  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه



אאא                              אא                           א 

 ١٨٧

  البصري  الكويف  ٨٨  فنسي طه
  البصري  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
  البصري  الكويف  ٤٢  ومثود احلج
  البصري  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  البصري  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  البصري  الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  البصري  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  البصري  الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  البصري  الكويف  ٢   الرومغلبت  الروم
  البصري  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  البصري  الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  البصري  الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
  البصري  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  البصري  الكويف  ٨  جانب الصافات
  البصري  الكويف  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  البصري  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
 البصري خبلف  الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  البصري  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
  البصري  الكويف  ١٥  التالق غافر
  البصري  الكويف  ٤٣  الزقوم الدخان
  البصري  الكويف  ٤٥  البطون الدخان
  البصري  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد



אאא                              אא                           א 

 ١٨٨

  البصري  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  البصري  الكويف  ١  الطورو  الطور
  البصري  الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  البصري  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  البصري  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  البصري  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  البصري  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  البصري  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  البصري  الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  البصري  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  البصري  الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  البصري  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  البصري  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  البصري  الكويف  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  البصري  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  البصري  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  البصري  الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  البصري  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  البصري  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  البصري  الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  البصري  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  البصري  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق



אאא                              אא                           א 

 ١٨٩

  البصري  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  البصري  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  البصري  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  البصري  الكويف  ٩  ينهى  العلق
  البصري  الكويف  ١  والعصر  العصر
  البصري  الكويف  ٦  يراءون  املاعون
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 ١٩٠

 ما انفرد به البصري عن الكويف

  البصري  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  بصريال    ٧  عليهم  الفاحتة
  البصري    ١١٤  خائفني البقرة
  البصري    ٢٣٥  قوالمعروفا البقرة
  البصري    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

  البصري    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  البصري    ٤٩  بين إسرائيلإلىءال عمران
  البصري    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  البصري    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  البصري    ٢٣  فإنكم غالبون  املائدة
  البصري    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  البصري    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  البصري    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  البصري    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  البصري    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  البصري    ٣  برئ من املشركني  التوبة
  البصري    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  البصري    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  البصري    ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  البصري    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  البصري    ٧٥  مدا مرمي



אאא                              אא                           א 

 ١٩١

  البصري    ٤٠  فتونا طه
  البصري    ١٢٢  مين هدى  طه
  البصري    ١٣١  احلياة الدنيا طه

  البصري    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  يالبصر    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  البصري    ٤٤  قواريرممرد من   
  البصري    ٢٣  من الناس يسقون القصص
  البصري    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  البصري    ٤  يف بضع سنني الروم
  البصري    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  البصري    ٧  شديد  فاطر
  البصري    ٤١  أن تزوال  فاطر
  البصري    ٤٣  تبديال  فاطر
  البصري    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  البصري    ١٨  كاظمني غافر
  البصري    ٥٢  مهني الزخرف
  البصري    ٤  أوزارها  حممد
  البصري    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  البصري    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  البصري    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  البصري    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  البصري    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
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 ١٩٢

  البصري    ٢٧  جنيلاإل  احلديد
  البصري    ٢٣  وال سواعا  نوح
  البصري    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  البصري    ٤٠  قريبا  النبأ
  البصري    ٥  له الدين  البينة
  البصري    ٦  أشتاتا  الزلزلة
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 ١٩٣

 ما انفرد به الكويف عن البصري
 

  البصري  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
    الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
    لكويفا  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
    الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
    الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
    الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
    الكويف  ٣٣  انسبحك كثري طه
    الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
    الكويف  ٤١  لنفسي طه
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 ١٩٤

    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
    الكويف  ٩٢  كنتم تعبدونأين ما الشعراء
    الكويف  ١  طسم القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الكويف  ١٩  البصري فاطر
    الكويف  ٢٠  النور فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

    الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
    الكويف  ١  الذكرذي   ص
    الكويف  ٣٧  وغواص ص
    الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
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 ١٩٥

    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
    الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
    الكويف  ٧٣  تشركون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الشورى
    الكويف  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
    الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
    الكويف  ٢٨  شيئا  النجم
    الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
    الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
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 ١٩٦

    الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
    الكويف  ١  املزمل  لاملزم
    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  زينةموا  القارعة
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 ١٩٨

  العد الكويف والدمشقي

  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
  الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  ةالبقر
  الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    يفالكو  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
  الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الدمشقي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
  الدمشقي    ٧٣  ل كن فيكونيقو األنعام
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 ١٩٩

  الدمشقي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
  الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
    الكويف  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
  الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الدمشقي    ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
  الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الدمشقي    ٥٧  وشفاء ملايف الصدور يونس
    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
  الدمشقي  الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  الدمشقي  الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الدمشقي  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  الدمشقي    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  الدمشقي    ١  نورإىل ال  إبراهيم
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 ٢٠٠

  الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الدمشقي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الكويف  ١٣   هدىوزدناهم  الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الدمشقي    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الدمشقي  الكويف  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
  الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه



אאא                              אא                           א 

 ٢٠١

  مشقيالد    ٤٠  وال حتزن طه
  الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
  الدمشقي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الدمشقي  يفالكو  ١٠٦  صفصفا طه
  الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  دمشقيال  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الدمشقي  الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
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    الكويف  ١  طسم  الشعراء
  الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الدمشقي  الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الدمشقي  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  الدمشقي    ٤٤  رقواريممرد من   
    الكويف  ١  طسم القصص
  الدمشقي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الدمشقي  الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
  الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
  الدمشقي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم

 الروم
  سيغلبون
  

  مشقيالد  الكويف  ٣

  الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
  الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
  الدمشقي  الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
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 ٢٠٣

  الدمشقي  الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الدمشقي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

  الدمشقي  الكويف  ٨  جانب الصافات
  الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات

  الدمشقي  الكويف  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون صافاتال
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
  الدمشقي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
  الدمشقي  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الدمشقي  الكويف  ١١  خملصا له الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
  الدمشقي  الكويف  ١٧  بادفبشر ع الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
    الكويف  ١٥  التالق غافر
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 ٢٠٤

  الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
  الدمشقي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
  الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
  الدمشقي  الكويف  ٧١  يسحبون غافر
  الدمشقي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الشورى
    الكويف  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
    الكويف  ٤٥  لبطونا  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
  الدمشقي  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الدمشقي  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
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 ٢٠٥

  الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  مالنج
    الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  الدمشقي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  دمشقيال    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الدمشقي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  اقعةالو

    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
  الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
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 ٢٠٦

  الدمشقي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
    الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الدمشقي  الكويف  ١  املزمل  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  دمشقيال  الكويف  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  الدمشقي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
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 ٢٠٧

  الدمشقي  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الدمشقي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  الدمشقي  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
    كويفال  ٢٩  عبادي  الفجر
  الدمشقي  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
    الكويف  ٩  ينهى  العلق
  الدمشقي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
  الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٢٠٨

  اخلالف بني الكويف والدمشقي

  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
  الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
  الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الدمشقي    ١٧٣  ا أليماعذاب  النساء
  الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
  الدمشقي    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  الدمشقي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
  شقيالدم    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
    الكويف  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
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 ٢٠٩

  الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الدمشقي    ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
  الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الدمشقي    ٥٧  وشفاء ملايف الصدور يونس
    الكويف  ٥٤  شركونت  هود
  الدمشقي    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  الدمشقي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  ءاإلسرا
    الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الدمشقي    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
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 ٢١٠

  دمشقيال    ٧٥  مدا مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
  الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  الدمشقي    ١٣١  يااحلياة الدن طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
  الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   
    الكويف  ١  طسم القصص
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 ٢١١

  الدمشقي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
  الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
  الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة

  الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد لسجدةا
  الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
    الكويف  ١٥  التالق غافر
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 ٢١٢

  الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
  الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الشورى
    ويفالك  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ٤٥  البطون  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  يالدمشق    ٢٩  عن من توىل  النجم
    الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  الدمشقي    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
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 ٢١٣

  الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الدمشقي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الدمشقي    ٥٠  جملموعون  اقعةالو

  الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
    الكويف  ٤   ألف سنة  املعارج
  الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
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 ٢١٤

    الكويف  ٩  ينهى  لعلقا
  الدمشقي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص

  الدمشقي    ٤  الوسواس  لناسا
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 ٢١٥

 اتفاق الكويف والدمشقي
  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  الدمشقي  ويفالك  ٤٤  السبيل  النساء
  الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الدمشقي  الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  الدمشقي  الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الدمشقي  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  الدمشقي  الكويف  ١٩  ق جديديأت خبل  إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الدمشقي  لكويفا  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
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 ٢١٦

  الدمشقي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
  الدمشقي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
  الدمشقي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الدمشقي  الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  الدمشقي  الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الدمشقي  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  الدمشقي  الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  الدمشقي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  الدمشقي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  الدمشقي  الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الدمشقي  الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الدمشقي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  الدمشقي  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الدمشقي  الكويف  ٨  من كل جانب الصافات
  الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات

  الدمشقي  الكويف  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون افاتالص
  الدمشقي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
  الدمشقي  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الدمشقي  الكويف  ١١  خملصا له الدين الزمر
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 ٢١٧

  الدمشقي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
  الدمشقي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
  الدمشقي  الكويف  ٧١  يسحبون غافر
  الدمشقي  يفالكو  ٧٣  تشركون غافر
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  الزقوم الدخان
  الدمشقي  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الدمشقي  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
  الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
  الدمشقي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ١٠  ملألنا  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الدمشقي  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الدمشقي  ويفالك  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الدمشقي  الكويف  ١  يا أيها املزمل  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
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 ٢١٨

  الدمشقي  الكويف  ١٧  جيعل الولدان شيبا  املزمل
  الدمشقي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الدمشقي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الدمشقي  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الدمشقي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  الدمشقي  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  الدمشقي  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
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 انفراد الدمشقي عن الكويف
  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
  الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة

  الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران

  الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  لنساءا
  الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  الدمشقي    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  الدمشقي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  الدمشقي    ٤٢   كان مفعوال    ًّأمرا   األنفال
  الدمشقي    ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
  الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  الدمشقي    ٥٧  وشفاء ملايف الصدور يونس
  الدمشقي    ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
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 ٢٢٠

  الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  الدمشقي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
  الدمشقي    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
  الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  شقيالدم    ٤٠  مدين  طه
  الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
  الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه

  الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   
  الدمشقي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الدمشقي    ٦٥   له الدينخملصنيالعنكبوت
  الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
  الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
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  الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
  الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
  الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  الدمشقي    ١٨  كاظمني فرغا
  الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
  الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
  الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  الدمشقي    ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الدمشقي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  الدمشقي    ٥٠  عونجملمو  الواقعة
  الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
  الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
  الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
  الدمشقي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الدمشقي    ٣  مل يلد صاإلخال
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  الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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  ماانفرد به الكويف عن الدمشقي

  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

    الكويف  ١  ملا ءال عمران
    الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    الكويف  ٦٦  لست عليكم بوكيل األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
    الكويف  ٢٩  كما بدأكم تعودون األعراف
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
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 ٢٢٤

    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
    الكويف  ١  طسم القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
    الكويف  ١  يس  يس
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
    الكويف  ١٥  التالق غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
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 ٢٢٥

    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الشورى
    الكويف  ٢  عسق الشورى
    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ٤٥  البطون  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
    الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
    الكويف  ٤   ألف سنة  املعارج
    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
    الكويف  ١٦  لتعجل به  مةالقيا
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 ٢٢٦

    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
    الكويف  ٩  ينهى  العلق
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
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 ٢٢٨

 العد الكويف واحلمصي
  احلمصي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  قرةالب

  احلمصي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  البقرة
  احلمصي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي    ٤  وأنزل الفرقانانءال عمر
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

  احلمصي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الكويف  ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
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 ٢٢٩

  احلمصي    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
    الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  احلمصي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
  احلمصي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي  الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الكويف  ٧٤  طيف قوم لوجيادلنا  هود
  احلمصي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  احلمصي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  احلمصي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  ياحلمص    ١٨  سوء احلساب الرعد
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 ٢٣٠

  احلمصي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم

    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  سراءاإل
    الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  احلمصي  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  احلمصي  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  احلمصي    ٨٦  ا قوماعندهووجد  الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  احلمصي  الكويف  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي    ٧٥  مدا مرمي
    الكويف  ١  طه  طه
  احلمصي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
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  احلمصي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي    ٣٩  ليميف ا طه
  احلمصي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي    ٧٧  إىل موسى طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
  احلمصي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  احلمصي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
  احلمصي    ١٢٤  ضنكا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
  احلمصي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
    الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
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    الكويف  ١  طسم  الشعراء
  احلمصي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي  الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  احلمصي  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  احلمصي    ٤٤  قواريرممرد من   
    الكويف  ١  طسم القصص
  احلمصي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
    الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  احلمصي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي    ٧  شديد  فاطر



אאא                              אא                           א 

 ٢٣٣

    الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي  الكويف  ١٩  بصريال فاطر
  احلمصي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي  الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
    الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  احلمصي    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

    الكويف  ٨  جانب الصافات
  احلمصي    ٩  دحورا الصافات
  احلمصي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي  الكويف  ١٦٧  كانوا ليقولونوإن  الصافات
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
  احلمصي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
    الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي  الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
  احلمصي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
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 ٢٣٤

    الكويف  ١  حم  غافر
  احلمصي  الكويف  ١٥  التالق غافر
  احلمصي    ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
  احلمصي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت

  احلمصي  الكويف  ١  حم شورىال
  احلمصي  الكويف  ٢  عسق الشورى
  احلمصي  الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
  احلمصي  الكويف  ٤٥  البطون  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي    ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي    ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي    ٤  أوزارها  حممد



אאא                              אא                           א 

 ٢٣٥

    الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي  الكويف  ١  والطور  الطور
  ياحلمص  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي  الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  عةالواق
    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة



אאא                              אא                           א 

 ٢٣٦

  احلمصي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  احلمصي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي  الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح
  احلمصي  الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  احلمصي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
    الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي  الكويف  ١٥  الإىل فرعون رسو  املزمل
  احلمصي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي  الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي  الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  احلمصي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات



אאא                              אא                           א 

 ٢٣٧

  احلمصي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  سعب

  احلمصي  الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
    الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي    ١٥  نعمه  رالفج
    الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي    ٢٣  جبهنم  الفجر
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
    الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي  الكويف  ٩  ينهى  العلق
  احلمصي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي    ٥  له الدين  البينة
  ياحلمص    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة



אאא                              אא                           א 

 ٢٣٨

    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  احلمصي  الكويف  ١  والعصر  العصر
  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي  الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  احلمصي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي    ٤  الوسواس  متالناس
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 ٢٣٩

  خالف الكويف واحلمصي

  احلمصي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  لسورةت
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي    ٧  عليهم  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
  احلمصي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    كويفال  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

  احلمصي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الكويف  ٦٦ لست عليكم بوكيل عاماألن

  احلمصي    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٠

    الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  احلمصي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
  احلمصي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
    الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    الكويف  ١٢١  املونإنا ع هود
  احلمصي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  احلمصي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف



אאא                              אא                           א 

 ٢٤١

  احلمصي    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي    ٧٥  مدا مرمي
    لكويفا  ١  طه  طه
  احلمصي    ٣٩  يف اليم طه
  احلمصي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي    ٧٧  إىل موسى طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  احلمصي    ١٢٤  ضنكا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
    الكويف  ١  طسم  الشعراء



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٢

  احلمصي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
    الكويف  ١  طسم القصص
  احلمصي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
    الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي    ٤  يف بضع سنني الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
  احلمصي    ٣٢   الدينخملصني له  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي    ٧  شديد  فاطر
    الكويف  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  احلمصي    ٤٣  تبديال  فاطر
    الكويف  ١  يس  يس



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٣

    الكويف  ٨  جانب الصافات
  احلمصي    ٩  دحورا الصافات
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
    الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
  احلمصي    ١٨  كاظمني افرغ

    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي    ٤  فشدوا الوثاق  حممد



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٤

  احلمصي    ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي    ٤  أوزارها  حممد
    الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي    ٢٩  عن من توىل  النجم
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  احلمصي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
    الكويف  ٢  خمرجا  القالط

  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
    الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٥

  احلمصي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
    الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
    الكويف  ٣٣  عامكموإلن النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
    الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي    ١٥  نعمه  الفجر
    الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي    ٢٣  جبهنم  الفجر
    الكويف  ٢٩  يعباد  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
    الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٦

  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٢٤٧

 اتفاق الكويف واحلمصي

  احلمصي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  احلمصي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الكويف  ٢١٩  تفكرونلعلكم ت البقرة
  احلمصي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي  الكويف  ٥٤  تشركون  هود
  احلمصي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي  الكويف  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  احلمصي  الكويف  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  احلمصي  الكويف  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  احلمصي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي  الكويف  ٣٤   كثريانذكرك طه
  احلمصي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الكويف  ٨٨  فنسي طه



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٨

  احلمصي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
  احلمصي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  احلمصي  الكويف  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  احلمصي  الكويف  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  شعراءال
  احلمصي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الكويف  ٣  سيغلبون  الروم
  احلمصي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي  الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
  احلمصي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي  الكويف  ١٦٧  ا ليقولونوإن كانو الصافات
  احلمصي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
  احلمصي  الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
  احلمصي  الكويف  ١٥  التالق غافر
  احلمصي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
  احلمصي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
  احلمصي  الكويف  ١  حم  الشورى
  احلمصي  الكويف  ٢  عسق الشورى
  احلمصي  الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
  احلمصي  الكويف  ٤٥  البطون الزخرف



אאא                              אא                           א 

 ٢٤٩

  احلمصي  الكويف  ١  والطور  الطور
  احلمصي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
  احلمصي  الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  مصياحل  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  احلمصي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  احلمصي  الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي  الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  احلمصي  الكويف  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي  الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي  الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
  احلمصي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي  الكويف  ٢٤   طعامهإىل  عبس
  احلمصي  الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
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 ٢٥٠

  احلمصي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي  الكويف  ٩  ينهى  العلق
  احلمصي  الكويف  ١  والعصر  العصر
  احلمصي  الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  
 مت
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 ٢٥١

 ما انفرد به احلمصي عن الكويف
 

  احلمصي  الكويف رقم اآلية  س االيةرأ  السورة
  احلمصي    ٧  عليهم  الفاحتة
  احلمصي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة

  احلمصي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

  احلمصي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي    ١  قودأوفوابالع  املائدة
  احلمصي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  احلمصي    ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي    ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  احلمصي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  احلمصي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  صياحلم    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
  احلمصي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  احلمصي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  احلمصي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  احلمصي    ١٦  الظلمات والنور الرعد



אאא                              אא                           א 

 ٢٥٢

  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي    ١  إىل النور  إبراهيم

  احلمصي    ٥  إىل النور  براهيمإ
  احلمصي    ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
  احلمصي    ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  احلمصي    ٧٥  مدا مرمي
  احلمصي    ٣٩  يف اليم طه
  احلمصي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي    ٧٧  إىل موسى طه
  احلمصي    ١٢٤  ضنكا هط

  احلمصي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  احلمصي    ٢٣  من الناس يسقون القصص
  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
  احلمصي    ٤  يف بضع سنني الروم
  احلمصي    ٣٢  لصني له الدينخم  لقمان
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 ٢٥٣

  احلمصي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي    ٧  شديد  فاطر
  احلمصي    ٤٣  تبديال  فاطر
  احلمصي    ٩  دحورا الصافات
  احلمصي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  احلمصي    ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي    ٤  قفشدوا الوثا  حممد
  احلمصي    ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي    ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي    ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  احلمصي    ٥٠  جملموعون  الواقعة

  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  لطالقا
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح
  احلمصي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
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  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
  احلمصي    ١٥  نعمه  الفجر
  احلمصي    ٢٣  جبهنم  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
  احلمصي    ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٢٥٥

 ما انفرد به الكويف عن احلمصي

  احلمصي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
    الكويف  ١  امل  البقرة
    الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

    الكويف  ١  امل ءال عمران
    الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
    الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    الكويف  ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    الكويف  ١  املص األعراف
    الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
    الكويف  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
    الكويف  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
    الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
    الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
    الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
    الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
    الكويف  ١  كهيعص  مرمي
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    الكويف  ١  طه  طه
    الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
    الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
    الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
    الكويف  ١٩  احلميم  احلج
    الكويف  ٢٠  واجللود احلج
    الكويف  ٤٢  ومثود احلج
    الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الكويف  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
    الكويف  ١  طسم  الشعراء
    الكويف  ١  طسم القصص
    الكويف  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
    الكويف  ١  امل العنكبوت
    الكويف  ١  امل  الروم
    الكويف  ١  امل  لقمان
    الكويف  ١  امل السجدة
    الكويف  ١٢  نولعلكم تشكرو فاطر
    الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الكويف  ١  يس  يس

    الكويف  ٨  جانب الصافات
    الكويف  ١  ذي الذكر  ص
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 ٢٥٧

    الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
    الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
    الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
    الكويف  ٣٩  لمونفسوف تع الزمر
    الكويف  ١  حم  غافر
    الكويف  ٧١  يسحبون غافر
    الكويف  ١  حم  فصلت
    الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
    الكويف  ١  حم الزخرف
    الكويف  ١  حم  الدخان
    الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
    الكويف  ١  حم  اجلاثية
    الكويف  ١  حم األحقاف
    الكويف  ٥  مويصلح باهل  حممد
    الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
    الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
    الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
    الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
    الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
    الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
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 ٢٥٨

    الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
    الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
    الكويف  ١  اقةاحل  احلاقة
    الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
    الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
    الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
    الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
    الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
    الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
    الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
    الكويف  ١٤  فسواها  مسالش

    الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
    الكويف  ٦  موازينة  القارعة
    الكويف  ٧  موازينة  القارعة
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 ٢٦٠

 )كما عده األول والثاين (العد املدين 

 املدين األخري  األولاملدين رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة
  الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  ينالثا.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  الثاين.م  األول.م  ١٥  ريويعفوا عن كث  املائدة
  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  الثاين.م  األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
  الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
  الثاين.م  األول.م  ٤٢  مفعوال    ًّ     أمرا   كان  األنفال
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 ٢٦١

  الثاين.م  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الثاين.م  األول.م  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
    األول.م  ٨٢  منضود  هود
  الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  الثاين.م  األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
    األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  مإبراهي
  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
    األول.م  ٣٥  أبداهذه أن تبيد  الكهف
  الثاين.م    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
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    األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
  الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
    األول.م  ٨٦  أسفا طه
  الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
  الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
  الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  الثاين.م  األول.م  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
  الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الثاين.م  األول.م  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 

  لشياطنيا
    األول.م  ٢١٠
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  الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
  الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  الثاين.م  األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الثاين.م  األول.م  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  الثاين.م  األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
  الثاين. م  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  ينالثا. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب الصافات
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  ةشيب  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
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  الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
  الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
  الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
  الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
    األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
  الثاين. م    ٤٥  البطون الدخان
  الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  الثاين. م  األول.م  ٥  لح باهلمويص  حممد
  الثاين. م  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
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  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
    األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الثاين. م  ألولا.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الثاين. م    ٢  رجاخم  الطالق
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  الثاين. م  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  ونسرا  نوح
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
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    األول.م  ١  املزمل  املزمل
  الثاين. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الثاين. م  األول.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اقاإلنشق
  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق
  الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
   األول خبلف.م  ١٤  فعقروها  الشمس
  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
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  الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
    األول.م  ١  والعصر  العصر
  الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
  الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
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 اختالف املدين األول والثاين
 املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  بقرةال

    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة
  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
    األول.م  ٨٢  منضود  هود
    األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
    األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء مإبراهي
  الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
    األول.م  ٣٥   أبدا هذه أن تبيد الكهف
  الثاين.م    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
    األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  الثاين.م    ٤١ إبراهيمتاب يف الك مرمي



אאא                              אא                           א 

 ٢٦٩

    األول.م  ٨٦  أسفا طه
  الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
  الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

    األول.م  ٢١٠

    األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني مالرو
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
  الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
  الثاين. م    ٧١  ونيسحب غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
    األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
  الثاين. م    ٤٥  البطون الزخرف
  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
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    األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    ولاأل.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    األول.م  ١  املزمل  املزمل
    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق
    خبلفاألول.م  ١٤  فعقروها  الشمس
  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    األول.م  ١  والعصر  العصر
  الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
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 مااتفق عليه املدين األول والثاينمت

 املدين األخري املدين األول رقم اآلية  االيةرأس   السورة
  الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة

  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  الثاين.م  األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  الثاين.م  ولاأل.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
  الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
  الثاين.م  األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الثاين.م  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الثاين.م  لاألو.م  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الثاين.م  األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
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  الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار اهيمإبر

  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
  الثاين.م  األول.م  ١٣١   الدنيااحلياة طه
  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  الثاين.م  األول.م  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
  الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الثاين.م  األول.م  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
  الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  الثاين.م  األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الثاين.م  األول.م  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
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  الثاين.م  األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
  الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
  الثاين. م  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب الصافات
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الثاين. م  ولاأل.م  ١٥  التالق غافر
  الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
  الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  الثاين. م  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الثاين. م  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
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  لثاينا. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الثاين. م  األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الثاين. م  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  الثاين. م  األول.م  ٤  ف سنةأل  املعارج
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  ونسرا  نوح
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الثاين. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الثاين. م  ألولا.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
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  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس

  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  علقال
  الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
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 ما انفرد به املدين األول عن املدين الثاين

 املدين األخري ين األولاملد رقم اآلية  رأس االية  السورة
    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
    األول.م  ٨٢  منضود  هود
    األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
    األول.م  ١٩  ت خبلق جديديأ  إبراهيم
    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
    األول.م  ٣٥   أبدا هذه أن تبيد الكهف
    األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
    األول.م  ٨٦  أسفا طه
    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

    األول.م  ٢١٠

    األول.م  ٢  غلبت الروم  ومالر
    األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
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    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
    األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
    األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
    األول.م  ٢٧  صحاب اليمنيوأ  الواقعة
    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
    األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    األول.م  ١  املزمل  املزمل
    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  شيبة  شيبة  ٢٤   طعامهإىل  عبس
  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
   األول خبلف.م  ١٤  فعقروها  الشمس
    األول.م  ١  والعصر  العصر
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 ما انفرد به املدين الثاين عن األول
 املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون رةالبق
  الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة

  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
  الثاين.م    ٣٢  زرعابينهما  الكهف
  الثاين.م    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
  الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
  الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
  الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
  الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  شيبة  يبةش  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
  الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
  الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
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 ٢٧٩

  الثاين. م    ٤٥  البطون الدخان
  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
  الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
  شيبة  شيبة  ٩  ءنا نذيرجا  امللك
  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق
  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
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  املدين والكويفالعد 

  الكويف املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  ٧  ٧  ٧  مكية  الفاحته  ١
  الكويف      ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  ٢٨٦  ٢٨٥  ٢٨٥  مدنية  البقرة  ٢
  الكويف      ١  امل  البقرة
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة

  الكويف  الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب لبقرةا
  الكويف    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
      األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
  الكويف  الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة
  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  مدنية  ءال عمران  ٣

  الكويف      ١  امل ل عمرانءا
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
    الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف      ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  ١٧٦  ١٧٥  ١٧٥  مدنية  النساء  ٤
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  الكويف      ٤٤  السبيل  نساءال
  ١٢٠  ١٢٢  ١٢٢  مدنية  املائدة  ٥
    الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  ١٦٥  ١٦٧  ١٦٧  مكية  األنعام  ٦
    الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف      ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    الثاين.م  األول.م  ٧٣  ن فيكونيقول ك األنعام
    الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  ٢٠٦  ٢٠٦  ٢٠٦  مكية  األعراف  ٧

  الكويف      ١  املص  األعراف
  الكويف      ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
    الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل  األعراف
  ٧٥  ٧٦  ٧٦  مدنية  األنفال  ٨

    الثاين.م  األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  ١٢٩  ١٣٠  ١٣٠  مدنية  التوبة  ٩
    الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  ١٠٩  ١٠٩  ١٠٩  مكية  يونس  ١٠
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  ١٢٣  ١٢١  ١٢٢  مكية  هود  ١١
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  الكويف      ٥٤  تشركون  هود
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
    الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
  الكويف    األول.م  ٨٢  منضود  هود
    الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف      ١١٨ ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف    األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  ١١١  ١١١  ١١١  مكية  يوسف  ١٢
  ٤٣  ٤٤  ٤٤  مدنية  الرعد  ١٣
    الثاين.م  األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف      ٢٣  من كل باب الرعد
  ٥٢  ٥٤  ٥٤  مكية  إبراهيم  ١٤
    الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  اهيمإبر

    الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  الكويف    األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  الكويف  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  ٩٩  ٩٩  ٩٩  مكية  احلجر  ١٥
  ١٢٨  ١٢٨  ١٢٨  مكية  النحل  ١٦
  ١١١  ١١٠  ١١٠  مكية  اإلسراء  ١٧
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  الكويف      ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
  ١١٠  ١٠٥  ١٠٥  مكية  الكهف  ١٨
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
  الكويف    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف  ينالثا.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    األول.م  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الكويف  الثاين.م    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  الكويف      ٨٥  فأتبع سببا الكهف
      األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  الكويف      ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف      ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  كويفال      ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
  ٨٩  ٩٩  ٨٩  مكية  مرمي  ١٩
  الكويف      ١  كهيعص  مرمي
    الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
    الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  ١٣٥  ١٣٤  ١٣٤  مكية  طه  ٢٠
  الكويف      ١  طه  طه
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
    الثاين.م  األول.م  ٣٩   مينحمبة طه
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  الكويف      ٤١  لنفسي طه
  الكويف      ٧٨  ما غشيهم طه
      األول.م  ٨٦  أسفا طه
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
  الكويف    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
      األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
  الكويف  الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  الكويف      ٩٢  لوارأيتهم ض طه
  الكويف      ١٠٦  صفصفا طه
    الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  ١١٢  ١١١  ١١١  مكية  األنبياء  ٢١
  الكويف      ٦٦  واليضركم  األنبياء
  ٧٨  ٧٦  ٧٦  مكية  احلج  ٢٢
  الكويف      ١٩  احلميم  احلج
  الكويف      ٢٠  واجللود احلج
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ودومث احلج
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  ١١٨  ١١٩  ١١٩  مكية  املؤمنون  ٢٣
    الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  ٦٤  ٦٢  ٦٢  مدنية  النور  ٢٤
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  الكويف      ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف      ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
  ٧٧  ٧٧  ٧٧  مكية  الفرقان  ٢٥
  ٢٢٧  ٢٢٦  ٢٢٧  مكية  الشعراء  ٢٦
  الكويف      ١  طسم  الشعراء
    الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  الكويف    األول.م  ٢١٠

  ٩٣  ٩٥  ٩٥  مكية  النمل  ٢٧
    الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  ٨٨  ٨٨  ٨٨  مكية  القصص  ٢٨
  الكويف      ١  طسم  القصص
    الثاين.م  األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  ٦٩  ٦٩  ٦٩  مكية  بوتالعنك  ٢٩

  الكويف      ١  امل العنكبوت
    الثاين.م  األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيل العنكبوت
  ٦٠  ٥٩  ٦٠  مكية  الروم  ٣٠
  الكويف      ١  امل  الروم
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  الكويف    األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
    الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
      األول.م  ١٢  اجملرمونيقسم  الروم
  ٣٤  ٣٣  ٣٣  مكية  لقمان  ٣١
  الكويف      ١  امل  لقمان
  ٣٠  ٣٠  ٣٠  مكية  السجدة  ٣٢
  الكويف      ١  امل  السجدة
    الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
  ٧٣  ٧٣  ٧٣  مدنية  األحزاب  ٣٣
  ٥٤  ٥٤  ٥٤  مكية  سبأ  ٣٤
  ٤٥  ٤٦  ٤٥  مكية  فاطر  ٣٥
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  ٨٣  ٨٢  ٨٢  مكية  يس  ٣٦
  الكويف      ١  يس  يس
  ١٨٢  ١٨٢  ١٨٢  مكية  الصافات  ٣٧
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  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب  الصافات
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  ٨٨  ٨٦  ٨٦  مكية  ص  ٣٨
  كويفال      ١  ذي الذكر  ص
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  الكويف      ٨٤  واحلق أقول ص
  ٧٥  ٧٢  ٧٢  مكية  الزمر  ٣٩
    الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف      ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف      ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف  الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
      األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  الكويف      ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف      ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  ٨٥  ٨٤  ٨٤  مكية  غافر  ٤٠
  الكويف      ١  حم  غافر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
    الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  يفالكو    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
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  الكويف  الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
      األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
  الكويف      ٧٣  تشركون غافر
  ٥٤  ٥٣  ٥٣  مكية  فصلت  ٤١
  الكويف      ١  حم  فصلت
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  ٥٣  ٥٠  ٥٠  مكية  الشورى  ٤٢
  الكويف      ١  حم  الشورى
  الكويف      ٢  عسق الشورى
  الكويف      ٣٢  كاألعالم الشورى
  ٨٩  ٨٩  ٨٩  مكية  الزخرف  ٤٣

  الكويف      ١  حم  الزخرف
    الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني  الزخرف
  ٥٩  ٥٦  ٥٦  مكية  الدخان  ٤٤
  الكويف      ١  حم  الدخان
  الكويف      ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف    األول.م  ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف  الثاين. م    ٤٥  البطون  الدخان
  ٣٧  ٣٦  ٣٦  مكية  اجلاثية  ٤٥
  الكويف      ١  حم  اجلاثية
  ٣٥  ٣٤  ٣٤  مكية  األحقاف  ٤٦

  الكويف      ١  حم األحقاف
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  ٣٨  ٣٩  ٣٩  مدنية  حممد  ٤٧
    الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  مدنية  الفتح  ٤٨
  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  احلجرات  ٤٩
  ٤٥  ٤٥  ٤٥  مكية  ق  ٥٠
  ٦٠  ٦٠  ٦٠  مكية  الذاريات  ٥١
  ٤٩  ٤٧  ٤٧  مكية  الطور  ٥٢
  الكويف      ١  والطور  الطور
  الكويف      ١٣    َّ دع ا  الطور
  ٦٢  ٦١  ٦١  مكية  النجم  ٥٣
  الكويف      ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  ٥٥  ٥٥  ٥٥  مكية  القمر  ٥٤
  ٧٨  ٧٧  ٧٧  مكية  الرمحن  ٥٥
  الكويف      ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف      ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
    الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  الكويف املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
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  ٩٦  ٩٩  ٩٩  مكية  الواقعة  ٥٦
    الثاين. م  األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
    لثاينا. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
  الكويف    األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف  الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
      األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  الكويف  ثاينال. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
  ٢٩  ٢٨  ٢٨  مدنية  احلديد  ٥٧
  الكويف      ١٣  العذاب  احلديد
  ٢٢  ٢١  ٢٢  مدنية  اجملادلة  ٥٨
  الكويف    األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  ٢٤  ٢٤  ٢٤  مدنية  احلشر  ٥٩
  ١٣  ١٣  ١٣  مدنية  املمتحنة  ٦٠
  ١٤  ١٤  ١٤  مدنية  الصف  ٦١
  ١٤  ١٤  ١٤  مدنية  الصف  ٦١
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  ١١  ١١  ١١  مدنية  اجلمعة  ٦٢
  ١١  ١١  ١١  مدنية  املنافقون  ٦٣
  ١٨  ١٨  ١٨  مدنية  التغابن  ٦٤
  ١٢  ١٢  ١٢  مدنية  الطالق  ٦٥
  الكويف  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
      األول.م  ١٠  لباباأل  الطالق
  ١٢  ١٢  ١٢  مدنية  التحرمي  ٦٦
  ٣٠  ٣١  ٣١  مكية  امللك  ٦٧
    شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  القلم  ٦٨
  ٥٢  ٥٢  ٥٢  مكية  احلاقة  ٦٩
  الكويف      ١  احلاقة  احلاقة
    الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  ٤٤  ٤٤  ٤٤  مكية  املعارج  ٧٠
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
  ٢٨  ٣٠  ٣٠  مكية  نوح  ٧١
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  الكويف  الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
      األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  ٢٨  ٢٨  ٢٨  مكية  اجلن  ٧٢
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
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  ٢٠  ١٨  ٢٠  مكية  املزمل  ٧٣
  الكويف    األول.م  ١  املزمل  املزمل
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  ٥٦  ٥٥  ٥٦  مكية  املدثر  ٧٤
  الكويف    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  ٤٠  ٣٩  ٣٩  مكية  القيامة  ٧٥
  الكويف      ١٦  لتعجل به  القيامة
  ٣١  ٣١  ٣١  مكية  اإلنسان  ٧٦
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  مكية  املرسالت  ٧٧
  ٤٠  ٤٠  ٤٠  مكية  النبأ  ٧٨
  ٥٦  ٥٤  ٥٤  مكية  النازعات  ٧٩

  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف      ٣٧  من طغى النازعات
  ٤٢  ٤٢-٤١  ٤٢-٤١  مكية  عبس  ٨٠
  الكويف  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  ١٩  ١٩-١٨  ١٩-١٨  مكية  التكوير  ٨١
  الكويف  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
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  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  االنفطار  ٨٢
  ٣٦  ٣٦  ٣٦  مكية  املطفيفني  ٨٣
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  مكية  االنشقاق  ٨٤

  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  ٢٢  ٢٢  ٢٢  مكية  الربوج  ٨٥
  ١٧  ١٧  ١٦  مكية  الطارق  ٨٦
  الكويف  لثاينا. م    ١٥  كيدا  الطارق
  ١٩  ١٩  ١٩  مكية  األعلى  ٨٧
  ٢٦  ٢٦  ٢٦  مكية  الغاشية  ٨٨
  ٣٠  ٣٢  ٣٢  مكية  الفجر  ٨٩
    الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف      ٢٩  عبادي  الفجر
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مكية  البلد  ٩٠
  ١٥  ١٦-١٥  ١٦  مكية  الشمس  ٩١

  ١٤  فعقروها  الشمس
األول .م

  خبلف
    

  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
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  ٢١  ٢١  ٢١  مكية  الليل  ٩٢
  ١١  ١١  ١١  مكية  الضحى  ٩٣
  ٨  ٨  ٨  مكية  الشرح  ٩٤
  ٨  ٨  ٨  مكية  التني  ٩٥
  ١٩  ٢٠  ٢٠  مكية  العلق  ٩٦
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
    الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  ٥  ٥  ٥  مدنية  القدر  ٩٧
  ٨  ٨  ٨  مدنية  البينة  ٩٨
  ٨  ٩  ٨  مدنية  الزلزلة  ٩٩
    الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  ١١  ١١  ١١  مكية  العاديات  ١٠٠
  ١١  ١٠  ١٠  مكية  القارعة  ١٠١
  الكويف      ١  )األول( القارعة  القارعة

  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  ارعةالق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  ٨  ٨  ٨  مكية  التكاثر  ١٠٢
  ٣  ٣  ٣  مكية  العصر  ١٠٣
  الكويف    األول.م  ١  والعصر  العصر
    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
  ٩  ٩  ٩  مكية  اهلمزة  ١٠٤
  ٥  ٥  ٥  مكية  الفيل  ١٠٥
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  ٤  ٥  ٥  مكية  قريش  ١٠٦
    الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
  ٦  ٦  ٦  مكية  املاعون  ١٠٧
  الكويف      ٦  يراءون  املاعون
  ٣  ٣  ٣  مكية  الكوثر  ١٠٨
  ٦  ٦  ٦  مكية  الكافرون  ١٠٩
  ٣  ٣  ٣  مكية  النصر  ١١٠
  ٥  ٥  ٥  مكية  املسد  ١١١
  ٤  ٤  ٤  مكية  اإلخالص  ١١٢
  ٥  ٥  ٥  مدنية  الفلق  ١١٣
  ٦  ٦  ٦  مدنية  الناس  مت١١٤
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  اختالف املدين والكويف

  الكويف  املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف      ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  الكويف      ١  امل  البقرة
      األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  الكويف      ١  امل ءال عمران
    الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  الكويف      ٤٨  واإلجنيلءال عمران
    شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  الكويف      ٤٤  السبيل  النساء
    الثاين.م  األول.م  ١  ابالعقودأوفو  املائدة
    الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  الكويف      ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
    الثاين.م  األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
    الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  الكويف      ١  املص  األعراف
  الكويف      ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
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    الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل  األعراف
    الثاين.م  األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  الكويف      ٥٤  تشركون  هود
    الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
    الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  الكويف      ١١٨ ال يزالون خمتلفنيو هود
    الثاين.م  األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  الكويف      ٢٣  من كل باب الرعد
    الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  األول.م  ٥   النورإىل  إبراهيم
    الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  الكويف      ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
    الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
  الكويف      ٨٥  فأتبع سببا الكهف
      األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  الكويف      ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف      ٩٢  سببامث أتبع   الكهف
  الكويف      ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف      ١  كهيعص  مرمي
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    الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
    الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  الكويف      ١  طه  طه
    الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  الكويف      ٤١  لنفسي طه
  الكويف      ٧٨  ما غشيهم طه
      األول.م  ٨٦  أسفا طه
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
      األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  الكويف      ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف      ١٠٦  صفصفا طه
    الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  الكويف      ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف      ١٩  احلميم  احلج
  الكويف      ٢٠  واجللود احلج
    الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  ٦٤  ٦٢  ٦٢  مدنية  النور  ٢٤
  الكويف      ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف      ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف      ١  طسم  الشعراء
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    الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
    الثاين.م  األول.م  ٣٣   شديدأولو بأس  النمل
    الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  الكويف      ١  طسم  القصص
    الثاين.م  األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  الكويف      ١  امل العنكبوت
    الثاين.م  األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيل العنكبوت
  الكويف      ١  امل  الروم
    ينالثا.م    ٤  يف بضع سنني الروم
      األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  الكويف      ١  امل  لقمان
  الكويف      ١  امل  السجدة
    الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  الكويف      ١  يس  يس
  الكويف      ١  ذي الذكر  ص
  الكويف      ٨٤  واحلق أقول ص
    اينالث. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  الكويف      ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف      ١٤  له ديين  الزمر
      األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  الكويف      ٣٦  من هاد الزمر
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  الكويف      ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف      ١  حم  غافر
    الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
      األول.م  ٧٢  ميف احلمي غافر
  الكويف      ٧٣   تشركون غافر
  الكويف      ١  حم  فصلت
  الكويف      ١  حم  الشورى
  الكويف      ٢  عسق الشورى
  الكويف      ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف      ١  حم  الزخرف
    الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني  الزخرف
  الكويف      ١  حم  الدخان
  الكويف      ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف      ١  حم  اجلاثية
  الكويف      ١  حم  األحقاف
    الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  الكويف      ١  والطور  الطور
  الكويف      ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف      ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الكويف      ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف      ٣  اإلنسان  الرمحن
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    الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    الثاين. م  األول.م  ٨  حاب امليمنةفأص  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
      األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
  الكويف      ١٣  العذاب  احلديد
      األول.م  ١٠  األلباب  قالطال
    شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  الكويف      ١  احلاقة  احلاقة
    الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
      األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
    الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  الكويف      ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف      ٣٧  من طغى  اتالنازع
    الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  الكويف      ٢٩  عبادي  الفجر
    األول .م  ١٤  فعقروها  الشمس
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  خبلف
    الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
    الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  الكويف      ١  )األول( القارعة  رعةالقا

    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
    الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
  الكويف      ٦  يراءون  املاعون
        ٤  الوسواس  الناس
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  ما اتفق عليه املدين والكويف

  كويفال  املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة
  الكويف  الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  الكويف    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
  الكويف  الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  الكويف  لثاينا.م  األول.م  ٦٢ بنصره وباملؤمنني األنفال
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  الكويف    األول.م  ٨٢  منضود  هود
  الكويف    األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  الكويف    األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  لكويفا  الثاين.م    ٢٤ وفرعهايف السماء إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  الكويف    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  الكويف  الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  الكويف    األول.م  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
  الكويف  ثاينال.م    ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
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  الكويف    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
  الكويف  الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٤٤ ألويل األبصارلعربة النور
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  الكويف    األول.م  ٢١٠

  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  الكويف    األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  الكويف  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون الروم
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٣  يرإن أنت إال نذ فاطر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب الصافات
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  الكويف  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
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  الكويف  الثاين. م    ١٧  دفبشر عبا الزمر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
  الكويف    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
  الكويف  الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  الكويف    األول.م  ٤٣  الزقوم  الدخان
  الكويف  الثاين. م    ٤٥  البطون  الدخان
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٥  مويصلح باهل  حممد
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  يفالكو  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  الكويف    األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  الكويف  الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤٨ أو آباؤنا األولون  الواقعة
  الكويف    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  الكويف    األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  الكويف  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
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  الكويف  الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  الكويف    األول.م  ١  املزمل  املزمل
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٢  اوجحيم  املزمل
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  الكويف    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  الكويف    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  الكويف      ٣٧  من طغى النازعات
  الكويف  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  الكويف  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  الكويف  اينالث. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  الكويف  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
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  الكويف  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  لقارعةا
  الكويف    األول.م  ١  والعصر  العصر
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  ماانفرد به املدين عن الكويف

  الكويف  املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
      األول.م  ٢١٩  ا ينفقونماذ البقرة
    الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

    الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
    شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
    الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
    الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
    الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
    الثاين.م  األول.م  ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
    الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
    الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
    لثاينا.م  األول.م  ١٣٧ على بين إسراءيل  األعراف
    الثاين.م  األول.م  ٤٢     ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
    الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
    الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
    الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود

  الرعد
لفي خلق أءنا 

  جديد
    الثاين.م  األول.م  ٥
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    الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
    الثاين.م  األول.م  ١  النورإىل   إبراهيم
    الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
    الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
    الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
      األول.م  ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
    الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
    الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
    الثاين.م  األول.م  ٣٩  بة مينحم طه
      األول.م  ٨٦  أسفا طه
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
      األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
    الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
    الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه

    الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
    الثاين.م  األول.م  ٤٩ فلسوف تعلمون راءالشع
    الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
    الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
    الثاين.م  األول.م  ٢٣ من الناس يسقون القصص
    الثاين.م  األول.م  ٢٩ وتقطعون السبيل العنكبوت
    الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
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      األول.م  ١٢  اجملرمونيقسم  الروم
    الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
    الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
      األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
    الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
      ولاأل.م  ٧٢  يف احلميم غافر
    الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني  الزخرف
    الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
    الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
    الثاين. م  األول.م  ٨ فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
      األول.م  ٢٧ اليمنيوأصحاب   الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
      األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
    شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
    الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
      األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
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    الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
    الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
    الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر

  ١٤  فعقروها  الشمس
األول .م

  خبلف
    

    الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
    الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
    الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
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  ما انفرد به الكويف عن املدين  

  الكويف  املدين األخري  املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  الكويف      ١  البسملة  الفاحتة
  الكويف      ١  امل  البقرة

  الكويف      ١  امل ءال عمران
  الكويف      ٤٨  واإلجنيلرانءال عم
  الكويف      ٤٤  السبيل  النساء
  الكويف      ٦٦ لست عليكم بوكيل األنعام
  الكويف      ١  املص  األعراف
  الكويف      ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  الكويف      ٥٤  تشركون  هود
  الكويف      ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
  الكويف      ٢٣  من كل باب الرعد
  الكويف      ١٠٧  ان سجدالألذق  اإلسراء
  الكويف      ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  الكويف      ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
  الكويف      ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  الكويف      ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  الكويف      ١  كهيعص  مرمي
  الكويف      ١  طه  طه
  الكويف      ٤١  لنفسي طه
  الكويف      ٧٨  ما غشيهم طه



אאא                              אא                           א 

 ٣١٤

  الكويف      ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  الكويف      ١٠٦  صفصفا طه
  الكويف      ٦٦  واليضركم  األنبياء
  الكويف      ١٩  احلميم  احلج
  الكويف      ٢٠  واجللود احلج
  الكويف      ٣٦  واآلصال  النور
  الكويف      ٤٣  يذهب باألبصار النور
  الكويف      ١  طسم  الشعراء
  الكويف      ١  طسم  القصص
  الكويف      ١  امل العنكبوت
  الكويف      ١  ملا  الروم
  الكويف      ١  امل  لقمان
  الكويف      ١  امل  السجدة
  الكويف      ١  يس  يس
  الكويف      ١  ذي الذكر  ص
  الكويف      ٨٤  واحلق أقول ص
  الكويف      ١١  خملصاله الدين الزمر
  الكويف      ١٤  له ديين  الزمر
  الكويف      ٣٦  من هاد الزمر
  الكويف      ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
  الكويف      ١  حم  غافر
  الكويف      ٧٣  تشركون غافر
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  الكويف      ١  حم  فصلت
  الكويف      ١  حم  الشورى
  الكويف      ٢  عسق الشورى
  الكويف      ٣٢  كاألعالم الشورى
  الكويف      ١  حم  الزخرف
  الكويف      ١  حم  الدخان
  الكويف      ٣٤  ليقولون  الدخان
  الكويف      ١  حم  اجلاثية
  الكويف      ١  حم األحقاف
  الكويف      ١  روالطو  الطور
  الكويف      ١٣    َّ دع ا  الطور
  الكويف      ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  الكويف      ١  الرمحن  الرمحن
  الكويف      ٣  اإلنسان  الرمحن
  الكويف      ١٣  العذاب  احلديد
  الكويف      ١  احلاقة  احلاقة
  الكويف      ١٦  لتعجل به  القيامة
  الكويف      ٣٧  من طغى النازعات
  ويفالك      ٢٩  عبادي  الفجر
  الكويف      ١  )األول( القارعة  القارعة
  الكويف      ٦  يراءون  املاعون

 مت
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 العد احلجازي

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  املكي      ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  رةالبق
    الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  املكي    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
  املكي    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  املكي  الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  املكي  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل  األعراف
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  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  املكي  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
      األول.م  ٨٢  منضود  هود
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
      األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
      األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  املكي  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
    الثاين.م    ٢٢  ما يعلمهم إال قليل الكهف
  املكي    األول.م  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
    الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  املكي    األول.م  ٣٥   أبدا هذه أن تبيد الكهف
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    الثاين.م    ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  املكي    األول.م  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف
  املكي  الثاين.م    ٤١  إبراهيمالكتاب يف  مرمي
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  املكي    األول.م  ٨٦  أسفا طه
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
  املكي    األول.م  ٨٧   السامريألقى طه
  املكي    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
    الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  املكي  الثاين.م  ولاأل.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  املكي      ٧٨  املسلمنيهو مساكم  احلج
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
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      األول.م  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني لشعراءا
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٩  بيلوتقطعون الس العنكبوت
      األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم

  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون  الروم
  املكي

 ال خلف فيها
  املكي  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
      األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب  الصافات
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  املكي  شيبة  شيبة  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
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  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  ملكيا  الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
  املكي    األول.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  املكي    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
    الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
  املكي    األول.م  ٧٢  حلميميف ا غافر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني  الزخرف
      األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
  املكي  الثاين. م    ٤٥  البطون الدخان
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
  املكي      ٣  اإلنسان  الرمحن
    الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
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  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  حاب امليمنةفأص  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  املكي  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
      األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
    الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  املكي    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  املكي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  املكي    األول.م  ٤٩  واآلخرين  اقعةالو

    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
      األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  املكي  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
      األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
  املكي  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  بشماله  احلاقة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
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    الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
  املكي    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
ٌ من اهللا أحد   اجلن   املكي      ٢٢          
    الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
      لاألو.م  ١  املزمل  املزمل
 بخلفاملكي  الثاين. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  املكي    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  املكي    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
    الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
 املكي خبلف      ٤٠  قريبا  النبأ

  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  املكي  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  املكي  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  كيامل  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اإلنشقاق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  املكي  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق
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  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر

  ١٤  فعقروها  الشمس
األول .م

  خبلف
 املكي خبلف  

  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  املكي      ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  كيامل  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  املكي    األول.م  ١  والعصر  العصر
    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
  املكي      ٣  مل يلد اإلخالص
  املكي      ٤  الوسواس  الناس
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 جازيونما اختلف فيه احل

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  املكي      ١  البسملة  الفاحتة
    الثاين.م  األول.م  ٧  عليهم  الفاحتة
    الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  املكي    األول.م  ٢٠٠  من خالق البقرة
  املكي    األول.م  ٢١٩  ماذا ينفقون البقرة
    الثاين.م    ٢١٩  تفكرونلعلكم ت البقرة
  املكي  الثاين.م    ٢٥٥  احلي القيوم  البقرة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة

    أبوجعفر  أبوجعفر  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  املكي  الثاين.م    ٨٢  سجيل هود
      األول.م  ٨٢  منضود  هود
      األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
      األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  املكي  الثاين.م    ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
    الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
  املكي    األول.م  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
    الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  املكي    األول.م  ٣٥  أبدا هذه أن تبيد الكهف
    الثاين.م    ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
  املكي    األول.م  ٨٦ قوماعندها ووجد  الكهف
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  املكي  الثاين.م    ٤١ إبراهيميف الكتاب  مرمي
  املكي    األول.م  ٨٦  أسفا طه
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
  املكي    األول.م  ٨٧  ألقى السامري طه
  املكي    األول.م  ٨٨  وإله موسى طه
    الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
  املكي      ٧٨ ملسلمنياهو مساكم  احلج

 الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

      األول.م  ٢١٠

      األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
  املكي  الثاين.م    ٤  يف بضع سنني الروم
      األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
    الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
  املكي    ولاأل.م  ٢٠  من حتتها األهنار الزمر
  املكي    األول.م  ٥٣  الكتاب غافر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
    الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
  املكي    األول.م  ٧٢  يف احلميم غافر
      األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
  املكي  الثاين. م    ٤٥  البطون الدخان
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  املكي      ٣  اإلنسان  الرمحن
    الثاين. م  األول.م  ١٠  لألنام  الرمحن
  املكي  الثاين. م    ١٨  وأباريق  الواقعة
      األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
    الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  املكي    األول.م  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
    الثاين. م  األول.م  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  املكي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  ملكيا    األول.م  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
      األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  املكي  الثاين. م    ٢  خمرجا  الطالق
      األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
    الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
  املكي    األول.م  ٢٤  كثريا  نوح
ٌ من اهللا أحد   اجلن   املكي      ٢٢          
    الثاين. م  األول.م  ٢٢  ملتحدا  اجلن
      األول.م  ١  املزمل  ملزملا

  املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
  املكي    األول.م  ١٧  شيبا  املزمل
  املكي    األول.م  ٤٠  يتساءلون  املدثر
    الثاين. م  األول.م  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
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 املكي خبلف      ٤٠  قريبا  النبأ
  املكي  الثاين. م    ١٥  كيدا  الطارق

  ١٤  فعقروها  الشمس
األول .م

  خبلف
 املكي خبلف  

  املكي      ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  املكي  الثاين. م    ٦  أشتاتا  الزلزلة
  املكي    األول.م  ١  والعصر  العصر
    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
  املكي      ٣  مل يلد اإلخالص
  املكي      ٤  الوسواس  الناس
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 ما اتفق عليه احلجازيون

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  االيةرأس   السورة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١١  مصلحون  البقرة

  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣  واإلجنيلءال عمران
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  املكي  شيبة  شيبة  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  والنور  األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٨  ضعفا من النار األعراف
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣٧  على بين إسراءيل األعراف
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٠  ومثود التوبة
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٢  من الشاكرين يونس
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٤  قوم لوطيفجيادلنا  هود
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١  إىل النور  إبراهيم
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  املكي  لثاينا.م  األول.م  ٥  إىل النور  إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٩  وعاد ومثود  إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٧٥  مدا مرمي
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٩  حمبة مين طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٢٢  مين هدى  طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ١٣١  احلياة الدنيا طه
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٢  ومثود احلج
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٣  وقوم لوط احلج
  املكي  ينالثا.م  األول.م  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣  أولو بأس شديد  النمل
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٣ من الناس يسقون القصص
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  املكي  الثاين.م  األول.م  ٣  سيغلبون  الروم
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 ال خلف فيها
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٢ لعلكم تشكرونو فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  خبلق جديد فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٩  البصري فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٠  النور فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  من يف القبور فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  جانب الصافات
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٢  يعبدون الصافات
  املكي  شيبة  شيبة  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٧  وغواص ص
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦٧  نبأ عظيم ص
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  التالق غافر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٨  كاظمني غافر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٣  ومثود  فصلت
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٥٢  مهني الزخرف
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  أوزارها  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٥  ويصلح باهلم  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  مويثبت أقدامك  حممد
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٩  الدنيا  النجم
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  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  شواظ من نار  الرمحن
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  موضونة  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  املكي  شيبة  شيبة  ٩  جاءنا نذير  امللك
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  مالهبش  احلاقة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  ألف سنة  املعارج
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  وال سواعا  نوح
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  بخلفاملكي  الثاين. م  األول.م  ١٢  وجحيما  املزمل
  كيامل  الثاين. م  األول.م  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  املكي  شيبة  شيبة  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٣٣  الصاخة  عبس
  املكي  شيبة  شيبة  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  بيمينه اقاإلنشق
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  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  ونعمه  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  أكرمن  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٦  رزقه  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٢٣  جبهنم  الفجر
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٤  فسواها  الشمس
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٩  ينهى  العلق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ١٥  مل ينته  العلق
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٦  موازينة  القارعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٧  موازينة  القارعة
  املكي  الثاين. م  األول.م  ٤  من جوع  قريش
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 ا انفرد به املدين األول عن احلجازينيم

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
      األول.م  ٢٥٧  إىل النور  البقرة
      األول.م  ٨٢  منضود  هود
      األول.م  ١٢١  إنا عاملون هود
      األول.م  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم

 الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

      األول.م  ٢١٠

      األول.م  ٢  غلبت الروم  الروم
      األول.م  ١٢  يقسم اجملرمون الروم
      األول.م  ٤٣  الزقوم الدخان
      األول.م  ٢٢  وحور عني  الواقعة
      األول.م  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
      األول.م  ١٠  األلباب  الطالق
      األول.م  ١  املزمل  املزمل
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  الثاين عن احلجازينيما انفرد به املدين

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الثاين.م    ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
    الثاين.م    ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
    الثاين.م    ٢٢ ما يعلمهم إال قليل الكهف
    الثاين.م    ٣٢  بينهما زرعا الكهف
    الثاين.م    ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
    الثاين.م    ٨٦  وعدا حسنا طه
    الثاين.م    ٨٨  فنسي طه
    الثاين.م    ٨٩  إليهم قوال طه
    الثاين. م    ٤٣  تبديال  فاطر
    الثاين. م    ١٧  فبشر عباد الزمر
    الثاين. م    ٥٨  البصري غافر
    الثاين. م    ٧١  يسحبون غافر
    الثاين. م    ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
    الثاين. م    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الثاين. م    ٢٣  ونسرا  نوح
    الثاين. م    ٣  باحلق  العصر
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 ما انفرد به املكي عن احلجازيني

  املكي املدين األخري املدين األول رقم اآلية  رأس االية  السورة
  املكي      ١  البسملة  الفاحتة
  املكي      ٧٨ املسلمنيهو مساكم  احلج
  املكي      ٣  اإلنسان  الرمحن
  املكي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
ٌ من اهللا أحد   اجلن   املكي      ٢٢          
  املكي      ١٥  إليكم رسوال  املزمل
 املكي خبلف      ٤٠  قريبا  النبأ
  املكي      ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  املكي      ٣  مل يلد اإلخالص
  املكي      ٤  الوسواس  الناس
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 العد الدمشقي واحلمصي

  احلمصي  الدمشقي رقم اآلية  رأس االية  السورة
  احلمصي  الدمشقي  ٧  عليهم  الفاحتة
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ٢١٩  لعلكم تتفكرون رةالبق

  احلمصي  الدمشقي  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

    الدمشقي  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي  الدمشقي  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي  الدمشقي  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي  لدمشقيا  ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي  الدمشقي  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  احلمصي  الدمشقي  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي  الدمشقي  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  احلمصي  الدمشقي  ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  مصياحل  الدمشقي  ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي  الدمشقي  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
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  احلمصي    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
    الدمشقي  ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  احلمصي  الدمشقي  ٥٧  وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي    ٥٤  شركونت  هود
    الدمشقي  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  احلمصي  الدمشقي  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الدمشقي  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    الدمشقي  ١٢١  إنا عاملون هود
  احلمصي  الدمشقي  ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
    الدمشقي  ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم



אאא                              אא                           א 

 ٣٤٠

  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٨٦  قوماعندها ووجد  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ١٠٣  باألخسرين أعماال  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٧٥  مدا مرمي
  احلمصي  الدمشقي  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي    ٣٩  يف اليم طه
    الدمشقي  ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي  دمشقيال  ٤٠  فتونا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  مدين  طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي  الدمشقي  ٧٧  إىل موسى طه
  احلمصي  الدمشقي  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الدمشقي  ٨٨  فنسي طه
  احلمصي  الدمشقي  ١٠٦  صفصفا طه
    الدمشقي  ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي    ١٢٤  ضنكا طه
    الدمشقي  ١٣١  احلياة الدنيا طه



אאא                              אא                           א 

 ٣٤١

    الدمشقي  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  احلمصي  الدمشقي  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الدمشقي  ٤٣  يذهب باألبصار النور
    الدمشقي  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
  احلمصي  الدمشقي  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي  لدمشقيا  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  ٤٤  قواريرممرد من   النمل
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  من الناس يسقون القصص
    الدمشقي  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    الدمشقي  ٦٥  صني له الدينخملالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
  احلمصي  الدمشقي  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٤  يف بضع سنني الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي  الدمشقي  ١٥   ومشالعن ميني  سبأ
  احلمصي  الدمشقي  ٧  شديد  فاطر
    الدمشقي  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
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 ٣٤٢

    الدمشقي  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي    ٢٢  من يف القبور فاطر
    الدمشقي  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  احلمصي  لدمشقيا  ٤٣  تبديال  فاطر
    الدمشقي  ٨  جانب الصافات
  احلمصي    ٩  دحورا الصافات
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي  الدمشقي  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  احلمصي  الدمشقي  ٣٧  وغواص ص
    الدمشقي  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي  الدمشقي  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الدمشقي  ١١  خملصا له الدين الزمر
  احلمصي  الدمشقي  ١٧  فبشر عباد الزمر
    الدمشقي  ١٦  بارزون غافر
  احلمصي  الدمشقي  ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي  الدمشقي  ٥٣  الكتاب غافر
    الدمشقي  ٥٨  البصري غافر
    الدمشقي  ٧١  يسحبون غافر
  احلمصي  الدمشقي  ٧٣  تشركون غافر
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 ٣٤٣

  ياحلمص    ١  حم الشورى
  احلمصي    ٢  عسق الشورى
  احلمصي    ٣٢  كاألعالم الشورى
    الدمشقي  ٤٣  الزقوم الدخان
  احلمصي    ٤٥  البطون الدخان
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي    ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي    ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي  الدمشقي  ٤  أوزارها  حممد
    الدمشقي  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الدمشقي  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي  الدمشقي  ١  والطور  الطور
  احلمصي  الدمشقي  ١٣    َّ دع ا  الطور
  احلمصي  الدمشقي  ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي  الدمشقي  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  ملألنا  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ٤٣  يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
    الدمشقي  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الدمشقي  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
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 ٣٤٤

  احلمصي  الدمشقي  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة

  احلمصي  الدمشقي  ٤١  وأصحاب الشمال  لواقعةا
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    الدمشقي  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الدمشقي  ٨٩  ورحيان  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    الدمشقي  ٢  واليوم اآلخر  الطالق
  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
      ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح
    الدمشقي  ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي    ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي  الدمشقي  ٢٥   نارافأدخلوا  نوح
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  ملتحدا  اجلن
    الدمشقي  ١  املزمل  املزمل
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 ٣٤٥

    الدمشقي  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي    ١٦  لتعجل به  القيامة
  احلمصي  الدمشقي  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي  الدمشقي  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  احلمصي    ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي  الدمشقي  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
    الدمشقي  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  مصياحل  الدمشقي  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي    ١٥  ونعمه  الفجر
    الدمشقي  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  جبهنم  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
    الدمشقي  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي    ٩  ينهى  العلق
  احلمصي  الدمشقي  ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي  الدمشقي  ٥  له الدين  البينة



אאא                              אא                           א 

 ٣٤٦

  احلمصي  مشقيالد  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  احلمصي  الدمشقي  ١  والعصر  العصر
  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    ٦  يراءون  املاعون
  احلمصي  الدمشقي  ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي  الدمشقي  ٤  الوسواس  الناس
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 ٣٤٧

  اختالف الدمشقي واحلمصي

  مصياحل  الدمشقي رقم اآلية  رأس االية  السورة

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

    الدمشقي  ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
    الدمشقي  ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي    ٥٤  تشركون  هود
    الدمشقي  ٧٤  يف قوم لوطجيادلنا  هود
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الدمشقي  ١١٨  يزالون خمتلفنيال و هود
    الدمشقي  ١٢١  إنا عاملون هود
    الدمشقي  ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي    ٣٩  يف اليم طه
    الدمشقي  ٣٩  حمبة مين طه
    الدمشقي  ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي    ١٢٤  ضنكا طه
    الدمشقي  ١٣١  احلياة الدنيا طه

    الدمشقي  ٤٥   هارونوأخاه املؤمنون
    الدمشقي  ٤٤  لعربةألويل األبصار النور
    الدمشقي  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص



אאא                              אא                           א 

 ٣٤٨

  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    الدمشقي  ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
    دمشقيال  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
    الدمشقي  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي    ٢٢  من يف القبور فاطر
    الدمشقي  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الدمشقي  ٨  جانب الصافات
  ٧احلمصي    ٩  دحورا الصافات
    الدمشقي  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    ٨٤  واحلق أقول ص
    الدمشقي  ١١  خملصا له الدين الزمر
    الدمشقي  ١٦  بارزون غافر
    الدمشقي  ٥٨  البصري غافر
    الدمشقي  ٧١  يسحبون غافر
  احلمصي    ١  حم الشورى
  احلمصي    ٢  عسق الشورى
  احلمصي    ٣٢  كاألعالم الشورى
    الدمشقي  ٤٣  الزقوم الدخان
  احلمصي    ٤٥  البطون الدخان
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
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 ٣٤٩

  احلمصي    ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  مصياحل    ٤  النتصر منهم  حممد
    الدمشقي  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الدمشقي  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي    ٢٩  الدنيا  النجم
    الدمشقي  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الدمشقي  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    دمشقيال  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
    الدمشقي  ٨٩  ورحيان  الواقعة
    الدمشقي  ٢  واليوم اآلخر  الطالق
  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح
    الدمشقي  ٢٣  وال سواعا  نوح
  مصياحل    ٢٣  ونسرا  نوح
    الدمشقي  ١  املزمل  املزمل
    الدمشقي  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
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 ٣٥٠

  احلمصي    ١٦  لتعجل به  القيامة
  احلمصي    ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
    الدمشقي  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
  احلمصي    ١٥  ونعمه  الفجر
    الدمشقي  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
    الدمشقي  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي    ٩  ينهى  العلق
  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    ٦  يراءون  املاعون
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 ٣٥١

 اتفاق الدمشقي واحلمصي

  احلمصي  الدمشقي رقم اآلية  رأس االية  السورة
  احلمصي  الدمشقي  ٧  عليهم  الفاحتة
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الدمشقي  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

  احلمصي  الدمشقي  ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
  احلمصي  الدمشقي  ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي  الدمشقي  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي  الدمشقي  ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي  الدمشقي  ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  احلمصي  الدمشقي  ٧٣  يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي  الدمشقي  ١٦١  إيل صراط مستقيم األنعام
  احلمصي  شقيالدم  ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  احلمصي  الدمشقي  ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي  الدمشقي  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  احلمصي  الدمشقي  ٥٧  وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي  الدمشقي  ٨٢  منضود  هود
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 ٣٥٢

  احلمصي  الدمشقي  ٥  لفي خلق جديدأءنا   الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٥  إىل النور  إبراهيم
  صياحلم  الدمشقي  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢  عمايعمل الظاملون إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٨٤  من كل شئ سببا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  ٨٦  عندها قوماووجد  الكهف

  احلمصي  الدمشقي  ١٠٣  باألخسرين أعماال  كهفال
  احلمصي  الدمشقي  ٧٥  مدا مرمي
  احلمصي  الدمشقي  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  فتونا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  مدين  طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي  الدمشقي  ٤٧  راءيلإس طه
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  احلمصي  الدمشقي  ٧٧  إىل موسى طه
  احلمصي  الدمشقي  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الدمشقي  ٨٨  فنسي طه
  احلمصي  الدمشقي  ١٠٦  صفصفا طه
  احلمصي  الدمشقي  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الدمشقي  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  ياحلمص  الدمشقي  ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  ٩٢  أين ماكنتم تعبدون الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  ٢١٠ وما ترتلت به الشياطني  الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  ٤٤  قواريرممرد من   
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  من الناس يسقون القصص
  احلمصي  الدمشقي  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٤  يف بضع سنني الروم
  احلمصي  الدمشقي  ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي  الدمشقي  ٧  شديد  فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ٤٣  تبديال  فاطر
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  يعبدون الصافات



אאא                              אא                           א 

 ٣٥٤

  احلمصي  الدمشقي  ١٦٧  وإن كانوا ليقولون الصافات
  احلمصي  الدمشقي  ٣٧  وغواص ص
  احلمصي  الدمشقي  ٣  فيه خيتلفون  الزمر
  احلمصي  الدمشقي  ١٧  فبشر عباد الزمر
  احلمصي  الدمشقي  ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي  الدمشقي  ٥٣  الكتاب غافر
  احلمصي  الدمشقي  ٧٣  تشركون غافر
  احلمصي  الدمشقي  ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي  الدمشقي  ١  والطور  الطور
  احلمصي  الدمشقي  ١٣    َّ دع ا  الطور
  احلمصي  الدمشقي  ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي  الدمشقي  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ٤٣  ا اجملرمونيكذب هب  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٤١  وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي  مشقيالد  ٥٠  جملموعون  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
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  احلمصي  الدمشقي  ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  احلمصي  الدمشقي  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  مصياحل  الدمشقي  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي  الدمشقي  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  احلمصي  الدمشقي  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي  الدمشقي  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي  الدمشقي  ٢٣  جبهنم  الفجر
  احلمصي  الدمشقي  ٣  )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي  الدمشقي  ٥  له الدين  البينة
  احلمصي  الدمشقي  ٦  أشتاتا  الزلزلة
  احلمصي  الدمشقي  ١  والعصر  العصر
  احلمصي  الدمشقي  ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي  الدمشقي  ٤  الوسواس  الناس
  
  
  
  
  
  
  
 مت
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 انفراد الدمشقي عن احلمصي

  احلمصي  الدمشقي رقم اآلية  رأس االية  السورة
    الدمشقي  ٩٢  مما حتبونءال عمران
    الدمشقي  ٣٩  يعذبكم عذابا أليما التوبة
    الدمشقي  ٧٤  قوم لوطيف جيادلنا  هود
    الدمشقي  ١١٨  ال يزالون خمتلفنيو هود
    الدمشقي  ١٢١  إنا عاملون هود
    الدمشقي  ١٦  األعمى والبصري الرعد
    الدمشقي  ٣٩  حمبة مين طه
    الدمشقي  ١٢٢  مين هدى  طه
    الدمشقي  ١٣١  احلياة الدنيا طه

    الدمشقي  ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
    الدمشقي  ٤٤  بصارلعربةألويل األ النور
    الدمشقي  ٣٣  فأخاف أن يقتلون القصص
    الدمشقي  ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
    الدمشقي  ١٢  ولعلكم تشكرون فاطر
    الدمشقي  ١٦  خبلق جديد فاطر
    الدمشقي  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
    الدمشقي  ٨  جانب الصافات
    الدمشقي  ٦٧  نبأ عظيم ص
    الدمشقي  ١١  خملصاله الدين الزمر
    الدمشقي  ١٦  بارزون غافر
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    الدمشقي  ٥٨  البصري غافر
    الدمشقي  ٧١  يسحبون غافر
    الدمشقي  ٤٣  الزقوم الدخان
    الدمشقي  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الدمشقي  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
    الدمشقي  ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الدمشقي  ٩  وأصحاب املشأمة  الواقعة
    الدمشقي  ٤٨  اؤنا األولونأو آب  الواقعة
    الدمشقي  ٨٩  ورحيان  الواقعة
    الدمشقي  ٢  واليوم اآلخر  الطالق
    الدمشقي  ٢٣  وال سواعا  نوح
    الدمشقي  ١  املزمل  املزمل
    الدمشقي  ١٢  وجحيما  املزمل
    الدمشقي  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
    الدمشقي  ١٥  أكرمن  الفجر
    الدمشقي  ١٤  فسواها  الشمس
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 ماانفرد احلمصي الدمشقي

  احلمصي  الدمشقي رقم اآلية  رأس االية  السورة

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي    ٤٩

  احلمصي    ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
  احلمصي    ٥٤  تشركون  هود
  احلمصي    ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  احلمصي    ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي    ٣٩  يف اليم طه
  احلمصي    ١٢٤  نكاض طه

  احلمصي    ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي    ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
  احلمصي    ٦٧  طل يؤمنونلباأفاالعنكبوت
  احلمصي    ٢٢  من يف القبور فاطر
  ٧احلمصي    ٩  دحورا الصافات
  احلمصي    ٨٤  واحلق أقول ص

  احلمصي    ١  حم الشورى
  احلمصي    ٢  عسق الشورى
  احلمصي    ٣٢  مكاألعال الشورى
  احلمصي    ٤٥  البطون الدخان
  احلمصي    ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي    ٤  فشدوا الوثاق  حممد
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  احلمصي    ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي    ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي    ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي    ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  احلمصي    ١٢  على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي    ٨  األهنار  التحرمي
  احلمصي    ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي    ١٦  فيهن نورا  نوح
  احلمصي    ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي    ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي    ١٦  لتعجل به  القيامة
  احلمصي    ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي    ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي    ٦  كدحا اإلنشقاق
  احلمصي    ١٥  ونعمه  الفجر
  احلمصي    ١٤  فعقروها  الشمس
  احلمصي    ٩  ينهى  العلق
  احلمصي    ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    ٦  يراءون  املاعون
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 والكويف) الدمشقي واحلمصي(العد الشامي 

  مصياحل  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي  الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  البقرة
  احلمصي  الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي  الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

    الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي  الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمل عمرانءا

  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي  الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي  الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي  الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
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 األنعام
 لست عليكم
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

  احلمصي  الدمشقي    ٧٣  فيكونيقول كن األنعام
  احلمصي  الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
      الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي  الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  احلمصي  الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  حلمصيا  الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي      ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
    الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي  الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
      الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي  الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي    الكويف  ٥٤  كونتشر  هود
    الدمشقي  الكويف  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الدمشقي  الكويف  ١١٨ ال يزالون خمتلفنيو هود
    الدمشقي  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  احلمصي  الدمشقي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
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    الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي    ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
      الكويف  ٣٥  أبداهذه أن تبيد  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  احلمصي  الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
      الكويف  ٨٩   أتبع سببامث الكهف
      الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
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      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي  الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
    الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي  الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
      كويفال  ٧٨  ما غشيهم طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
    الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
    الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
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      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  واجللود احلج
      الكويف  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
    الدمشقي  كويفال  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
      الكويف  ١  طسم  الشعراء
  احلمصي  الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢١٠

  احلمصي  الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
      الكويف  ١  طسم القصص
  احلمصي  الدمشقي    ٢٣ من الناس يسقون صالقص

    الدمشقي  الكويف  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي      ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
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 ٣٦٦

      الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي  الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
  احلمصي  الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي  الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي  الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي  الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
    الدمشقي  الكويف  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
    الدمشقي  الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
    الدمشقي  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير اطرف

  احلمصي  الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
      الكويف  ١  يس  يس

    الدمشقي  الكويف  ٨  جانب الصافات
  ٧احلمصي      ٩  دحورا الصافات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
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 ٣٦٧

      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
    الدمشقي  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي  الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الدمشقي  الكويف  ١١  خملصا له الدين الزمر
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد زمرال

      الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
      الكويف  ١٥  التالق غافر
    الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي  الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
    الدمشقي  الكويف  ٧١  يسحبون غافر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٧٣  تشركون فرغا

      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
  احلمصي    الكويف  ١  حم الشورى
  احلمصي    الكويف  ٢  عسق الشورى
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 ٣٦٨

  احلمصي    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
      الكويف  ١  حم الزخرف
      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الدمشقي  الكويف  ٤٣  مالزقو  الدخان
  احلمصي    الكويف  ٤٥  البطون الزخرف
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي  الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
    الدمشقي  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    الدمشقي  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي  الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  رمحنال  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
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 ٣٦٩

  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
    الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
      الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  صياحلم  الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    الدمشقي  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة

    الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  طالقال
      الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
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 ٣٧٠

      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح
    لدمشقيا    ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي  الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
    الدمشقي  الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الدمشقي  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي  قيالدمش  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  احلمصي    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق
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 ٣٧١

  احلمصي      ٦  كدحا اإلنشقاق
    الدمشقي  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي  مشقيالد  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي      ١٥  ونعمه  الفجر
    الدمشقي  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي  الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
    الدمشقي  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي    الكويف  ٩  ينهى  العلق
  صياحلم  الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي  الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي  الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  صياحلم    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  احلمصي  الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
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 ٣٧٢

  احلمصي  الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



אאא                              אא                           א 

 ٣٧٣

  اختالف الكويف والشامي

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  لسورة
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  ةالبقر
  احلمصي الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

   الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

  احلمصي الدمشقي    ٧٣ ول كن فيكونيق األنعام
  احلمصي الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
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 ٣٧٤

      الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  احلمصي الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي شقيالدم    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي      ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
   الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
      الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  احلمصي الدمشقي    ٥ يدلفي خلق جدأءنا   الرعد
   الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٤٢ ونعمايعمل الظامل إبراهيم
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
      الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
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 ٣٧٥

      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  احلمصي الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
      الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      يفالكو  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
   الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي الدمشقي    ٧٧  ىإىل موس طه
      الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
   الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
   الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  واجللود احلج
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 ٣٧٦

      الكويف  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
   الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
      الكويف  ١  طسم  الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
      الكويف  ١  طسم القصص
  احلمصي الدمشقي    ٢٣ من الناس يسقون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي      ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
   الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
      الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
  احلمصي لدمشقيا    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
  احلمصي الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
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 ٣٧٧

      الكويف  ١  يس  يس
  احلمصي      ٩  دحورا الصافات
      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
  احلمصي الدمشقي    ٣  تلفونفيه خي  الزمر
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
      الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
      الكويف  ١٥  التالق غافر
   الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
   الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
      الكويف  ١  حم الزخرف
      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد



אאא                              אא                           א 

 ٣٧٨

  احلمصي الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
   الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
   الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
      الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٢٧  منيوأصحاب الي  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
   الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
   الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
      الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح



אאא                              אא                           א 

 ٣٧٩

   الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح

      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي      ٦  كدحا اإلنشقاق
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي      ١٥  ونعمه  الفجر
  احلمصي الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
  احلمصي الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  احلمصي الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٣٨٠

  ما اتفق عليه الكويف والشامي

 مت

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  ويفالك  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه



אאא                              אא                           א 

 ٣٨١

  احلمصي دمشقيال  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢١٠

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩  لبصريا فاطر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
  احلمصي الدمشقي  كويفال  ٥٣  الكتاب غافر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  رمحنال
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة



אאא                              אא                           א 

 ٣٨٢

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  احلمصي الدمشقي  يفالكو  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
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 ٣٨٣

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  لسورة
  احلمصي الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
  احلمصي الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة

  احلمصي الدمشقي    ٤  نزل الفرقانوأءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

   الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  احلمصي الدمشقي    ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  احلمصي الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي      ٣٦  يمذلك الدين الق التوبة
   الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  احلمصي الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  احلمصي الدمشقي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد

 ما انفرد به الشامي عن الكويف
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 ٣٨٤

   الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
  صياحلم الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  احلمصي الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
   الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
   قيالدمش    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
   الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه

   الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون  املؤمنون
  احلمصي الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   
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 ٣٨٥

  احلمصي الدمشقي    ٢٣ من الناس يسقون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي      ٢٩  ن السبيلوتقطعوالعنكبوت
   الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
  احلمصي الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
  احلمصي الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  احلمصي الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد  السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
  احلمصي الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
  ٧احلمصي      ٩  دحورا الصافات
  احلمصي الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
   الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
   الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
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 ٣٨٦

   الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
   الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة

  احلمصي الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  لواقعةا
  احلمصي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
   الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
   الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
  احلمصي      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح
   الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي الدمشقي    ٢٥  فادخلوا نارا  نوح

  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي      ٦  كدحا اإلنشقاق
  احلمصي      ١٥  نعمه  الفجر
  احلمصي الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
  احلمصي الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة



אאא                              אא                           א 

 ٣٨٧

  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  احلمصي الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٣٨٨

  

  ما انفرد به الشامي عن الكويف

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  ورةالس
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

      الكويف  ١  املص افاألعر
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
      الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
      الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
      الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  فالكه
      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
      الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه



אאא                              אא                           א 

 ٣٨٩

      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  واجللود احلج
      الكويف  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج

      الكويف  ١  طسم  لشعراءا
      الكويف  ١  طسم القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
      الكويف  ١  امل  الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
      الكويف  ١  يس  يس
      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
      يفالكو  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
      الكويف  ١٥  التالق غافر
      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
      الكويف  ١  حم الزخرف
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 ٣٩٠

      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
      الكويف  ١٥  ونةموض  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
      الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      الكويف  ٧  موازينة  القارعة
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 ٣٩١

 ما عده الدمشقي واحلمصي
  احلمصي الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
  احلمصي الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة

  احلمصي الدمشقي    ٤  رقانوأنزل الفءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

   الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي دمشقيال    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
  احلمصي الدمشقي    ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
  احلمصي الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي      ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
   الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
  احلمصي الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
  احلمصي الدمشقي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
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 ٣٩٢

   الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٦  ت والنورالظلما الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
  احلمصي الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
   الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
   الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
   الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه

   الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  احلمصي الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   
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 ٣٩٣

  احلمصي الدمشقي    ٢٣ من الناس يسقون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
  احلمصي      ٢٩  لوتقطعون السبيالعنكبوت
   الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
  احلمصي الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
  احلمصي الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
  احلمصي الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي الدمشقي    ٧  يدشد  فاطر
  احلمصي الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
  ٧احلمصي      ٩  دحورا الصافات
  احلمصي الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
   الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
   الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  مصياحل      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
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 ٣٩٤

   الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
   الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
   الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
   الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
  مصياحل      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح
   الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي الدمشقي    ٢٥  فادخلوا نارا  نوح

  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق
  احلمصي      ٦  كدحا اإلنشقاق
  احلمصي      ١٥  نعمه  الفجر
  احلمصي الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
  احلمصي الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
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 ٣٩٥

  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  احلمصي الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٣٩٦

  اختالف الكويف والشامي

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  اليةرأس ا  لسورة
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  البقرة
  احلمصي الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانانءال عمر
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

   الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي لدمشقيا    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

  احلمصي الدمشقي    ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
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 ٣٩٧

      الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون افاألعر

  احلمصي الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي      ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
   الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
      كويفال  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
   الدمشقي  الكويف  ٧٤ يف قوم لوطجيادلنا  هود
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
   الدمشقي  الكويف  ١١٨ ال يزالون خمتلفنيو هود
   الدمشقي  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  احلمصي الدمشقي    ٥ جديدلفي خلق أءنا   الرعد
   الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
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 ٣٩٨

  احلمصي الدمشقي    ٤٢ املونعمايعمل الظ إبراهيم
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
      الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  احلمصي الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
      الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      كويفال  ٩٢  مث أتبع سببا  الكهف
      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
   الدمشقي    ٣٩  حمبة مين طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي الدمشقي    ٧٧  وسىإىل م طه
      الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
   الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
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 ٣٩٩

   الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  واجللود احلج
      ويفالك  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
   الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
   الدمشقي  الكويف  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
      الكويف  ١  طسم  الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
      الكويف  ١  طسم القصص
  احلمصي الدمشقي    ٢٣  يسقونمن الناس القصص
   الدمشقي  الكويف  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي      ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
   الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
      الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
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 ٤٠٠

  احلمصي الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  احلمصي الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
   الدمشقي  الكويف  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
   الدمشقي  الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
   الدمشقي  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  احلمصي الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
      الكويف  ١  يس  يس

   الدمشقي  الكويف  ٨  جانب الصافات
  احلمصي      ٩  دحورا الصافات
      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
   الدمشقي  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
   الدمشقي  الكويف  ١١  خملصاله الدين الزمر
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
      الكويف  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
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 ٤٠١

      الكويف  ١٥  تالقال غافر
   الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
   الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
   الدمشقي  الكويف  ٧١  يسحبون غافر
      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
  احلمصي    الكويف  ١  حم الشورى
  احلمصي    الكويف  ٢  عسق الشورى
  احلمصي    كويفال  ٣٢  كاألعالم الشورى
      الكويف  ١  حم الزخرف
      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
   الدمشقي  الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
  احلمصي    الكويف  ٤٥  البطون  الدخان
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
   الدمشقي  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
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 ٤٠٢

   الدمشقي  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    ويفالك  ٢٩  الدنيا  النجم
   الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
   الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
      الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  مصياحل      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
   الدمشقي  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  احلمصي الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
   الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
   الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
      الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
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 ٤٠٣

  احلمصي      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح
   الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  احلمصي    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
   الدمشقي  الكويف  ١  املزمل  ملاملز

   الدمشقي  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  احلمصي    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق

  احلمصي      ٦  كدحا شقاقاإلن
   الدمشقي  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي      ١٥  ونعمه  الفجر
   الدمشقي  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر



אאא                              אא                           א 

 ٤٠٤

  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
   الدمشقي  الكويف  ١٤  فسواها  شمسال

  احلمصي    الكويف  ٩  ينهى  العلق
  احلمصي الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  احلمصي الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      لكويفا  ٧  موازينة  القارعة
  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  احلمصي الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
  احلمصي الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٤٠٥

 ما اتفق عليه الكويف والشامي

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٣  بمن كل با الرعد
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي قيالدمش  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي يالدمشق  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
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 ٤٠٦

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  احلمصي الدمشقي  يفالكو  ٢١٠

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي مشقيالد  الكويف  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٧  وغواص ص
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
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 ٤٠٧

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٤٠  يتساءلون  املدثر

  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى ازعاتالن
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  احلمصي الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
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 ٤٠٨

 ماانفرد به الكويف عن الشامي

  احلمصي الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  ورةالس
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

 األنعام
لست عليكم 
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

      الكويف  ١  املص افاألعر
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
      الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
      الكويف  ٣٥   أبدا هذهأن تبيد الكهف
      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
      الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      الكويف  ٩٢  مث أتبع سببا  فالكه
      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
      الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
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 ٤٠٩

      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  واجللود احلج
      الكويف  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج

      الكويف  ١  طسم  لشعراءا
      الكويف  ١  طسم القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
      الكويف  ١  امل  الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
      الكويف  ١  يس  يس
      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
      يفالكو  ٣٩  فسوف تعلمون الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
      الكويف  ١٥  التالق غافر
      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
      الكويف  ١  حم الزخرف
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 ٤١٠

      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
      الكويف  ١٥  ونةموض  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
      الكويف  ٢  خمرجا  الطالق
      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      الكويف  ٧  موازينة  القارعة
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 ٤١١

 والكويف) الدمشقي واحلمصي(العد الشامي 
 

  احلمصي  الدمشقي  الكويف رقم اآلية  رأس االية  السورة
      الكويف  ١  البسملة  الفاحتة
  احلمصي  الدمشقي    ٧  عليهم  الفاحتة
      الكويف  ١  امل  البقرة
  احلمصي  الدمشقي    ١٠  وهلم عذاب أليم  البقرة
      الكويف  ١١  مصلحون  البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٩٧  ياأويل األلباب البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠٠  من خالق البقرة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢١٩  لعلكم تتفكرون البقرة

      الكويف  ١  امل ءال عمران
      الكويف  ٣  واإلجنيلءال عمران
  احلمصي  الدمشقي    ٤  وأنزل الفرقانءال عمران
      الكويف  ٤٨  واإلجنيلءال عمران

ءال عمران
  ورسوال إىل
  بين إسرائيل

  احلمصي      ٤٩

    الدمشقي    ٩٢  مما حتبونءال عمران
  حلمصيا  الدمشقي    ٩٧  مقام إبراهيمءال عمران
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٤  السبيل  النساء
  احلمصي  الدمشقي    ١٧٣  عذابا أليما  النساء
  احلمصي  الدمشقي    ١  أوفوابالعقود  املائدة
  احلمصي  الدمشقي    ١٥  ويعفوا عن كثري  املائدة
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 ٤١٢

 األنعام
 لست عليكم
  بوكيل

      الكويف  ٦٦

  احلمصي  الدمشقي    ٧٣ يقول كن فيكون األنعام
  احلمصي  الدمشقي    ١٦١ إيل صراط مستقيم األنعام
      الكويف  ١  املص األعراف
  احلمصي  الدمشقي    ٢٩  خملصني له الدين األعراف
      الكويف  ٢٩ كما بدأكم تعودون األعراف
  احلمصي  الدمشقي    ٣٦  مث يغلبون  األنفال
  احلمصي  الدمشقي    ٤٢      ًّ          أمرا   كان مفعوال األنفال
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٦٢  بنصره وباملؤمنني األنفال
  احلمصي      ٣٦  ذلك الدين القيم التوبة
    الدمشقي    ٣٩ يعذبكم عذابا أليما التوبة
  احلمصي  الدمشقي    ٢٢  خملصني له الدين  يونس
      الكويف  ٢٢  من الشاكرين يونس
  احلمصي  الدمشقي    ٥٧ وشفاء ملايف الصدور يونس
  احلمصي    الكويف  ٥٤  تشركون  هود
    الدمشقي  الكويف  ٧٤ يف قوم لوط جيادلنا هود
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٢  منضود  هود
  احلمصي      ٨٦  إن كنتم مؤمنني هود
    الدمشقي  الكويف  ١١٨ ال يزالون خمتلفنيو هود
    الدمشقي  الكويف  ١٢١  إنا عاملون هود
  احلمصي  الدمشقي    ٥ لفي خلق جديدأءنا   الرعد
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 ٤١٣

    الدمشقي    ١٦  األعمى والبصري الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١٦  الظلمات والنور الرعد
  احلمصي      ١٧  الباطل الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١٨  سوء احلساب الرعد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٣  من كل باب الرعد
  احلمصي  الدمشقي    ١  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي    ٥  إىل النور  إبراهيم
  احلمصي  دمشقيال  الكويف  ١٩  يأت خبلق جديد  إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٤  وفرعهايف السماء إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٢  الليل والنهار إبراهيم
  احلمصي  الدمشقي    ٤٢ عمايعمل الظاملون إبراهيم
      الكويف  ١٠٧  لألذقان سجدا  اإلسراء
      الكويف  ١٣  وزدناهم هدى  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٣ إين فاعل ذلك غدا الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٢  بينهما زرعا الكهف
      الكويف  ٣٥  أبداهذه أن تبيد  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٤ من كل شئ سببا الكهف
      الكويف  ٨٥  فأتبع سببا الكهف
  احلمصي  الدمشقي    ٨٦ عندها قوماووجد  الكهف
      الكويف  ٨٩  مث أتبع سببا الكهف
      الكويف  ٩٢  تبع سببامث أ  الكهف
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠٣ باألخسرين أعماال  الكهف
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 ٤١٤

      الكويف  ١  كهيعص  مرمي
  احلمصي  الدمشقي    ٧٥  مدا مرمي
      الكويف  ١  طه  طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٣  نسبحك كثريا طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٤  نذكرك كثريا طه
  احلمصي      ٣٩  يف اليم طه
    الدمشقي    ٣٩  مينحمبة  طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  وال حتزن طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  فتونا طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٠  مدين  طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤١  لنفسي طه
  احلمصي  الدمشقي    ٤٧  إسراءيل طه
  احلمصي  الدمشقي    ٧٧  إىل موسى طه
      الكويف  ٧٨  ما غشيهم طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٧  ألقى السامري طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٨٨  فنسي طه
      الكويف  ٩٢  رأيتهم ضلوا طه
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠٦  صفصفا طه
    الدمشقي    ١٢٢  مين هدى  طه
  احلمصي      ١٢٤  ضنكا طه
    الدمشقي    ١٣١  احلياة الدنيا طه
      الكويف  ٦٦  واليضركم  األنبياء
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 ٤١٥

      الكويف  ١٩  احلميم  احلج
      الكويف  ٢٠  اجللودو احلج
      الكويف  ٤٢  ومثود احلج
      الكويف  ٤٣  وقوم لوط احلج
    الدمشقي    ٤٥  وأخاه هارون املؤمنون
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٦  واآلصال  النور
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٣  يذهب باألبصار النور
    الدمشقي  الكويف  ٤٤ لعربةألويل األبصار النور
      الكويف  ١  طسم  الشعراء
  احلمصي  الدمشقي    ٤٩  فلسوف تعلمون الشعراء
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٩٢ أين ماكنتم تعبدون الشعراء

  الشعراء
وما ترتلت به 
  الشياطني

  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢١٠

  احلمصي  الدمشقي    ٤٤  قواريرممرد من   النمل
      الكويف  ١  طسم القصص
  ياحلمص  الدمشقي    ٢٣ من الناس يسقون القصص
    الدمشقي  الكويف  ٣٣ فأخاف أن يقتلون القصص
  احلمصي      ٣٨  على الطني القصص
      الكويف  ١  امل العنكبوت
  احلمصي      ٢٩  وتقطعون السبيلالعنكبوت
    الدمشقي    ٦٥  خملصني له الدينالعنكبوت
  احلمصي      ٦٧  أفالباطل يؤمنونالعنكبوت
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 ٤١٦

      الكويف  ١  امل  الروم
  احلمصي  الدمشقي  كويفال  ٢  غلبت الروم  الروم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣  سيغلبون الروم
  احلمصي  الدمشقي    ٤  يف بضع سنني الروم
      الكويف  ١  امل  لقمان
  احلمصي  الدمشقي    ٣٢  خملصني له الدين  لقمان
      الكويف  ١  امل السجدة
  احلمصي  الدمشقي    ١٠  لفي خلق جديد السجدة
  مصياحل  الدمشقي    ١٥  عن ميني ومشال  سبأ
  احلمصي  الدمشقي    ٧  شديد  فاطر
    الدمشقي  الكويف  ١٢ ولعلكم تشكرون فاطر
    الدمشقي  الكويف  ١٦  خبلق جديد فاطر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٩  البصري فاطر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠  النور فاطر
  احلمصي    الكويف  ٢٢  من يف القبور فاطر
    شقيالدم  الكويف  ٢٣  إن أنت إال نذير فاطر
  احلمصي  الدمشقي    ٤٣  تبديال  فاطر
      الكويف  ١  يس  يس

    الدمشقي  الكويف  ٨  جانب الصافات
  ٧احلمصي      ٩  دحورا الصافات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٢  يعبدون الصافات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٦٧ وإن كانوا ليقولون الصافات
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 ٤١٧

      الكويف  ١  ذي الذكر  ص
  احلمصي  يالدمشق  الكويف  ٣٧  وغواص ص
    الدمشقي  الكويف  ٦٧  نبأ عظيم ص
  احلمصي    الكويف  ٨٤  واحلق أقول ص
  احلمصي  الدمشقي    ٣  فيه خيتلفون  الزمر
    الدمشقي  الكويف  ١١  خملصا له الدين الزمر
      الكويف  ١٤  له ديين  الزمر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٧  فبشر عباد الزمر
      الكويف  ٣٦  من هاد الزمر
      الكويف  ٣٩   تعلمونفسوف الزمر
      الكويف  ١  حم  غافر
      الكويف  ١٥  التالق غافر
    الدمشقي    ١٦  بارزون غافر
  احلمصي  الدمشقي    ١٨  كاظمني غافر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٥٣  الكتاب غافر
    الدمشقي    ٥٨  البصري غافر
    الدمشقي  الكويف  ٧١  يسحبون غافر
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٧٣  تشركون غافر
      الكويف  ١  حم  فصلت
      الكويف  ١٣  ومثود  فصلت
  احلمصي    الكويف  ١  حم الشورى
  احلمصي    الكويف  ٢  عسق الشورى
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 ٤١٨

  احلمصي    الكويف  ٣٢  كاألعالم الشورى
      الكويف  ١  حم الزخرف
      الكويف  ١  حم  الدخان
      الكويف  ٣٤  ليقولون  الدخان
    الدمشقي  الكويف  ٤٣  الزقوم  الدخان
  احلمصي    الكويف  ٤٥  نالبطو الزخرف
      الكويف  ١  حم  اجلاثية
      الكويف  ١  حم األحقاف
  احلمصي      ٤  فضرب الرقاب  حممد
  احلمصي      ٤  فشدوا الوثاق  حممد
  احلمصي      ٤  النتصر منهم  حممد
  احلمصي  الدمشقي    ٤  أوزارها  حممد
    الدمشقي  الكويف  ٥  ويصلح باهلم  حممد
    قيالدمش  الكويف  ٧  ويثبت أقدامكم  حممد
  احلمصي      ١٥  لذة للشاربني  حممد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  والطور  الطور
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٣    َّ دع ا  الطور
      الكويف  ٢٨  من احلق شيئا  النجم
  احلمصي  الدمشقي    ٢٩  عن من توىل  النجم
  احلمصي    الكويف  ٢٩  الدنيا  النجم
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  الرمحن  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣  اإلنسان  نالرمح
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 ٤١٩

  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٠  لألنام  الرمحن
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٣ يكذب هبا اجملرمون  الرمحن
    الدمشقي    ٨  فأصحاب امليمنة  الواقعة
    الدمشقي    ٩ وأصحاب املشأمة  الواقعة
      الكويف  ١٥  موضونة  الواقعة
      الكويف  ٢٢  وحور عني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٥  وال تأثيما  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٢٧  وأصحاب اليمني  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٥  أنشأهنن إنشاء  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٤١ وأصحاب الشمال  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٤٢  يف مسوم ومحيم  الواقعة
  مصياحل      ٤٧  وكانوا يقولون  الواقعة
    الدمشقي  الكويف  ٤٨  أو آباؤنا األولون  الواقعة
      الكويف  ٤٩  واآلخرين  الواقعة
  احلمصي  الدمشقي    ٥٠  جملموعون  الواقعة
    الدمشقي    ٨٩  ورحيان  الواقعة
      الكويف  ١٣  العذاب  احلديد
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٠  يف األذلني  اجملادلة
    الدمشقي    ٢  واليوم اآلخر  الطالق
      الكويف  ٢  خمرجا  القالط

  احلمصي      ١٢ على كل شئ قدير  الطالق
  احلمصي      ٨  األهنار  التحرمي
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 ٤٢٠

      الكويف  ١  احلاقة  احلاقة
  احلمصي      ٧  أياما حسوما  احلاقة
  احلمصي    الكويف  ٤  ألف سنة  املعارج
  احلمصي      ١٦  فيهن نورا  نوح
    الدمشقي    ٢٣  وال سواعا  نوح
  صياحلم    الكويف  ٢٣  ونسرا  نوح
  احلمصي  الدمشقي    ٢٥  فأدخلوا نارا  نوح
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٢  ملتحدا  اجلن
    الدمشقي  الكويف  ١  املزمل  املزمل
    الدمشقي  الكويف  ١٢  وجحيما  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٥ إىل فرعون رسوال  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٧  شيبا  املزمل
  احلمصي  الدمشقي  يفالكو  ٤٠  يتساءلون  املدثر
  احلمصي    الكويف  ٤١  عن اجملرمني  املدثر
  احلمصي    الكويف  ١٦  لتعجل به  القيامة
      الكويف  ٣٣  وإلنعامكم النازعات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٣٧  من طغى النازعات
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٤  إىل طعامه  عبس
      الكويف  ٣٢  وإلنعامكم  عبس
  احلمصي    الكويف  ٣٣  الصاخة  عبس
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ٢٦  فأين تذهبون  التكوير
  احلمصي      ٦  كادح اإلنشقاق
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 ٤٢١

  احلمصي      ٦  كدحا اإلنشقاق
    الدمشقي  الكويف  ٦  فمالقيه اإلنشقاق
      الكويف  ٧  بيمينه اإلنشقاق
      الكويف  ١٠  ظهره اإلنشقاق
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١٥  كيدا  الطارق
  صياحلم      ١٥  ونعمه  الفجر
    الدمشقي  الكويف  ١٥  أكرمن  الفجر
  احلمصي  الدمشقي    ٢٣  جبهنم  الفجر
      الكويف  ٢٩  عبادي  الفجر
  احلمصي      ١٤  فعقروها  الشمس
    الدمشقي  الكويف  ١٤  فسواها  الشمس
  احلمصي    الكويف  ٩  ينهى  العلق
  احلمصي  الدمشقي    ٣ )الثالث(ليلة القدر  القدر
  مصياحل  الدمشقي    ٥  له الدين  البينة
  احلمصي  الدمشقي    ٦  أشتاتا  الزلزلة
      الكويف  ١  )األول( القارعة  القارعة
      الكويف  ٦  موازينة  القارعة
      الكويف  ٧  موازينة  القارعة
  احلمصي  الدمشقي  الكويف  ١  والعصر  العصر
  احلمصي      ٤  من جوع  قريش
  احلمصي    الكويف  ٦  يراءون  املاعون
  صياحلم  الدمشقي    ٣  مل يلد اإلخالص
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 ٤٢٢

  احلمصي  الدمشقي    ٤  الوسواس  الناس
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 ٤٢٤

  )صاحب نظم الفرائد احلسان (عبد الفتاح القاضيالشيخ ترمجة 
 بن حممد القاضي املولود يف مدينة دمنهور عاصمة حمافظة عبدالغينالفتاح بن   عبدهو

 من ١٤املوافق ، هـ ١٣٢٥بان سنة  من شع٢٥ العربية يف مصرالبحرية جبمهورية 
 ويف العلوم الشرعية وعلومهام ، عامل مصري مربز يف القراءات ١٩٠٧أكتوبر سنة 

  .والعربية
 له دأب رفيع واقتدار  ، و العصرووحيدمن أفاضل علماء األزهر وخريهتم آية الدهر 

   .على النظم
،   رمحه اهللالي عياد مدينة دمنهور على الشيخ عببلده القرآن الكرمي الشيخ حفظ

 حممود حممد غزال والشيخ حممود حممد الشيخوجوده على كل من الشيخني الفاضلني 
  قرأ القراءات ببلده، مث انتقل إىل القاهرة، ودرس يف األزهر، و  رمحهما اهللانصر الدين

م، ١٩٣١حصل فضيلته على الشهادة العاملية النظامية من جامعة األزهر عام  وقد
  . م١٩٣٤عام ) شعبة التفسري واحلديث(ة التخصص القدمي وعلى شهاد

  . ويل كثريا من األعمال وكان له باع طويل يف التعليم والتربية واإلقراء وقد
  . عني رئيسا لقسم القراءات بكلية اللغة العربية باألزهر

مث شيخا للمعهد األزهري بالدسوق، مث شيخا للمعهد األزهري بدمنهور، مث وكيال 
  . للمعاهد األزهرية، مث مديرا عاما هلاعاما 
  . عني فضيلته رئيسا جلنة تصحيح املصاحف باألزهر كما

مث رحل إىل املدينة النبوية فشارك يف إنشاء كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية، 
  .رمحه اهللا هـ١٤٠٣وتوىل رئاسة قسم القراءات فيها إىل وفاته سنة 

 الكلية وتطويرها وتعليم أبنائها وإقرائهم، وقد خترج على وكان له دور كبري يف تأسيس
  .يديه أجيال وأفواج من أهل القرآن، ولفضيلته 

                      ً                             تزيد عن العشرين مصنفا  يف القراءات وغريها من العلوم عدة مصنفات للشيخ
  :منهاالشرعية 
  . على الشاطبية يف القراءات السبعشرح كتاب الوايف -١

  .العشر الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات  علىشرح كتاب اإليضاح -٢
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  .والدرة يف القراءات العشر املتواترة من طريق الشاطبية الزاهرة كتاب البدور -٣
  . اإلمام نافعلقراءة النظم اجلامع -٤
  . لقراءة اإلمام نافع من الشاطبيةاجلامع شرح النظم -٥
  . يف رواية قالون الشاطبيةاملصون نظم السر -٦
  . يف رواية قالون من الشاطبيةاملصون شرح السر -٧
  .فيما زاد النشر للقراء العشرة للعالمة األبياري: الرب شرح منحة موىل -٨
  . املستشرقني واملالحدة وهو من أنفس ما كتب األبيارينظر القراءات يف -٩
  . املسمى بشري اليسر يف علم الفواصلالزهر شرح ناظمة -١٠
  ".نظم"يف عد آي القرآن : ساناحل الفرائد -١١
  .يف عد أي القرآن:  الفرائد احلسانشرح نفائس البيان -١٢
  .القرآن من علوم -١٣
  . يف علم املرياث مشروحةللغاية منظومة نفيسة -١٤
  .  وسننهوأحكامه الصيام -١٥
  :منها ومجيعها مطبوع وله حتقيقات على عدة كتب مطبوعة املصنفات ذلك من وغري
  . مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن للعالمة املارغينشرح احلريان  دليل-أ

  . ابن الفاصح يف رسم القرآن الكرميللعالمة شرح العقيلة -ب
  . للشيخ خالد األزهرياجلزرية شرح املقدمة -ت 
 العشرة للحافظ ابن اجلزري وغري ذلك من األئمة حتبري التيسري يف قراءات -ث

  .التحقيقات
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ِ اإلئمة الذين ورد عنهم عد  آي  القرآن تراجم        ِّ   ُّ                         
  

                                    اإلمام نافع املدين أحد األئمة السبعة- ١
         أبو عبد    :                 أبو نعيم، وقيل    :                                                                 هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم وكنيته أبو رومي، ويقال           

                                                                                    الرمحن الليثي موالهم، وهو موىل جعونة بن شعوب الليثي حليف محزة بن عبد املطلب              
                                                                      السبعة واألعالم ثقة صاحل، أصله من أصبهان وكان أسـود اللـون                              املدين أحد القراء  

                            عن مجاعة من تابعي أهل           ً                                               ًَ          حالكاً صبيح الوجه حسن اخللق فيه دعابه أخذ القراءة عرضاًَ         
                                وشيبة بن نصاح ويزيد بـن        ئ                                                      املدينة عبد الرمحن بن هرمز األعرج، وأيب جعفر القار        
                        مسعته يقول قرأت على سبعني   :  ق                                              رومان، ومسلم بن جندب قال أبو قرة موسى بن طار  

                                                   وقد تواتر عندنا عنه أنه قرأ على اخلمسة األول           :                      قال احلافظ بن اجلزري     .            من التابعني 
                                   إمساعيل بن جعفـر، وعيـسى بـن          :                     ً      ً                    روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً خلق كثري منهم       

                                                                                     وردان، وسليمان بن مسلم بن مجاز، وعيسى بن مينا قالون، وعثمان بن سعيد ورش،              
                                 ً     ً     ً                                              و عمرو بن العالء، وأقرأ الناس دهراً طويالً نيفاً عن سبعني سنة، وانتهت إليه رياسة                  وأب

                                        وكان اإلمام الذي قام بالقراءة بعـد         :                                                     القراءة باملدينة وصار الناس إليها قال ابن جماهد       
         ً                   وكان عاملاً بوجوه القراءات      :                                                          التابعني مبدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نافع، قال         

        ً                    إن نافعاً كان إذا تكلـم        :             على نافع   أ                                          ثار األئمة املاضني ببلده قال رجل ممن قر            ً   متبعاً آل 
  :                                                                                          يشم من فيه رائحة املسك فقلت له يا أبا عبد اهللا تطيب كلما قعدت تقرئ الناس قال                

           ً             ً                                                                  ما أمس طيباً وال أقرب طيباً ولكن رأيت فيما يرى النائم النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 
              َّ                                            الوقت أشم من يفَّ هذه الرائحة، مات سنة تـسع وسـتني                        َّ               وهو يقرأ يف يفَّ فمن ذلك       

                     سبع ومخسني رمحـه اهللا       :           مخسني، وقيل   :                 سبع وستني، وقيل    :           سبعني وقيل   :            ومائة وقيل 
   .    تعاىل

    هـ .   آ   ٣٣٤-   ٣٣٠  /  ٢           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية   
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    اح           َ  شيبة بن نَص- ٢
                يها ومـوىل أم                                                                      شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرئ املدينة وقاض             :   هو
                                                                                رضي اهللا عنها مسحت على رأسه ودعت له باخلري، وقال احلافظ أبو العالء هو                ة   سلم

                ك أم املـؤمنني      در                                                                      من قراء التابعني الذين أدركوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأ           
                                                                                        عائشة وأم سلمة، رضي اهللا عنهما زوجي النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعتا اهللا تعاىل له                

                                                                               القرآن، عرض على عبد اهللا بن عباس بن أيب ربيعة، قال الذهيب عرض عليه                        أن يعلمه 
                     أبو عمرو بن العالء     و                                            مان بن مسلم بن مجاز، وامساعيل بن جعفر          ي                       نافع بن أيب نعيم وسل    

                                                                                       وهو أول من ألف يف الوقوف، مات سنة ثالثني ومائة يف أيام مروان بن حممد، وقيـل                 
ٍ        مثاٍن وثالثني       .   ر                 مائة يف أيام املنصو و  

   .   ٣٢٩  /  ١                            انتهى ملخصا من غاية النهاية 
                                       اإلمام يزيد بن القعقاع أبو جعفر املدين- ٣
   "                أحد األئمة العشرة "
                                                                                    يزيد بن القعقاع أبو جعفر املخزومي املدين القارئ أحد القراء العـشرة تـابعي                :   هو

                                                                                       مشهور كبري القدر عرض القرآن على مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة وعبد اهللا               
                   ه أنه أتى به إىل أم  ن       روينا ع  :                                             وأيب هريرة وروى عنهم قال احلافظ بن اجلزري        .          ابن عباس 
                                                        وهو صغري فمسحت على رأسه ودعت له بالربكة وصـلى           -                رضي اهللا عنها   -    سلمة

                                  روى القراء عنه نافع ابـن أيب         .                           وأقرأ الناس قبل احلرة    -                 رضي اهللا عنهما   -         بابن عمر 
                                                   ن بن مسلم بن مجاز، وعيسى بـن وردان، وأبـو                    وسليما -                     أحد األئمة السبعة   -    نعيم
                                        كان إمام أهل املدينـة يف القـراءة،          :                    ، قال حيىي بن معني    -                     أحد األئمة السبعة   -    عمرو

   .        وكان ثقة
                ً     ً                                                       كان أبو جعفر رجالً صاحلاً يقرأ الناس باملدينة وروى ابن مجاز عنه أنـه                :           وقال مالك 

                              م، واستمر على ذلك مدة من                   ً           ً                                كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو صوم داود عليه السال         
                                         إمنا فعلت ذلك أروض به نفسي لعبـادة          :                                            الزمن، يقال له بعض أصحابه يف ذلك فقال       

                                                                       ملا غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بني حنراه إىل فؤاده، مثـل                :          قال نافع   .         اهللا تعاىل 
    .                                 فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن  :               ورقة املصحف قال
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 ٤٢٨

           سنة تـسع     :     وقيل  .                 سنة اثنني وثالثني    :     وقيل  .                 سنة ثالثني ومائة                           مات أبو جعفر باملدينة     
   .           وقيل غري ذلك  .       وعشرين

   .   ٣٨٢  /  ٢           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية 
                       امساعيل بن جعفر املدين- ٤
             أبو إبراهيم    :             سحاق، ويقال  إ                                                    امساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم أبو            :   هو

                                                  ة، وقرأ على شيبة بن نـصاح مث علـى نـافع                                                  املدين جليل ثقة، ولد سنة ثالثني ومائ      
                                                      وعيسى بن وردان، روى عنه القراءة عرضـا ومساعـا            .                           وسليمان بن مسلم بن مجاز    

    سنة   :                                                                                  الكسائي وأبو عبيد القاسم بن سالم، وغريهم تويف ببغداد سنة مثانني ومائة وقيل            
   .         سنة مائتني  :                       سبع وسبعني وقال االهوازي

   . ٣  ١٦ / ١                            انتهى ملخصا من غاية النهاية 
        َّ  ٍ  إبن مجَّاٍز- ٥
                                                                                   سليمان بن حممد بن مسلم بن مجاز باجليم والزاي مع تشديد امليم الزهري املـدين                 :   هو

   .                 وكنيته أبو الربيع
   :                                  روى القراءة عرضا على أيب جعفر وشيبة

                                                                                       مث عرض على نافع وأقرأ حبرف أيب جعفر ونافع مث عرض عليه امساعيل بن جعفر وقتيبة                
   .        بن مهران

                                                                بط نبيل مقصود يف قرآه نافع وأيب جعفر قال ابن اجلـرذي يف                                 وهو مقرئ جليل وضا   
   .                            مات بعد سبعني ومائة فيما أحسب  :       الغاية

    .                         وتوىف بعيد سنة سبعني ومائة  :             وقال يف النشر
   .               انتهى غفر اهللا له

                  أبو عمرو الداين- ٦
                                                                                 عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو أبو عمرو الداين األموي مـوالهم                 :   هو

                                                                                املعروف يف زمانه بابن الصرييف اإلمام العالمة احلافظ أستاذ  األستاذين وشيخ                   القرطيب
   .            مشائخ املقرئني

   .                          ولد سنة إحدى وسبعني وثالمثائة
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                                                                    كان أحد األئمة يف علم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقـه             :                 قال ابن بشكوال  
                 باحلـديث وطـرق                                  ً                                   وإعرابه ومجع يف ذلك تواليف حساناً يطول تعدادها، وله معرفة           

                                                                                   وأمساء رجاله وثقاته وكان حسن اخلط جيد الضبط من أهل احلفظ والـذكاء يقـول               
   .            ً                                           ما رأيت شيئاً إال كتبته وال كتبته إال حفظته وال حفظته فنسيته   :             صاحب الترمجة

                                                                                       وكان يسأل عن املسألة مما يتعلق باآلثار وكالم السلف فيوردها جبميع ما فيها مسندة              
                                               مقدار الرجل وما وهبه اهللا تعاىل فـسبحان          َ َم َ لَ   َ  ه عَ            َ   ومن نظر كتبَ    .   ها                   من شيوخه إىل قائل   

   .             الفتاح العظيم
                 ً                                                                      أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن خاقان، وأيب احلسن طاهر بن عبد املنعم               
                                                                                       بن غلبون وعبد العزيز بن جعفر بن فواسيت الفارسي، وأيب الفتح فارسي بـن أمحـد                

   .                         وأكثر عنه وأيب الفرج وغريهم
   :                       قرأ عليه خلق كثريون منهم

                                              علي بن مبشر، وخلق بن إبراهيم الطيطلي             بن                                       ولده أمحد بن عثمان بن سعيد، واحلسني      
   .                   وخلف بن حممد األنصاري

     :           ومن مؤلفاته
   .                                             كتاب جامع البيان فيما رواه يف القراءات السبع- ١
   .                                     كتاب التيسري املشهور يف القراءات السبع- ٢
   .           راءات السبع                    كتاب املفردات يف الق- ٣
   .                              كتاب احملتوى يف القراءات الشواذ- ٤
   .                       كتاب املقنع يف سم املصحف- ٥
   .                        كتاب احملكم يف نقاط املصحف- ٦
   .                     كتاب الوقف واإلبتداء- ٧
   .                                كتاب التحديد يف اإلتقان والتجويد- ٨
   .                            كتاب البيان يف عد آي القرآن- ٩
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 ٤٣٠

                              شوال سـنة أربـع وأربعـني                                                                توىف احلافظ أبو عمرو الداين بدانية يوم االثنني منتصف          
                                                                                      وأربعمائة ودفن من يومه بعد العصر ومشى صاحب دانية أمام نعشه وشيعه خلق عظيم             

   .           رمحه اهللا تعاىل
   .   ٦٧٩  /                وهداية القاري   ٥٠٣ / ١           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية 

                     َّ  عبد اهللا بن كثري املكيَّ- ٧
                       ن هرمز وكنيته أبـو                                                                    عبد اهللا بن كثري بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فريوز ب               :   هو

                                 بعضهم قيل له الداري ألنه كان        :                                                         معبد ويقال له الداري نسبة إىل بين عبد الدار، وقال         
   .     ً                         ً                                          عطاراً والعرب تسمي العطار دارياً نسبة إىل دارين موضع بالبحرين جيلب منه الطيب

             ً      ً                                       عني، وكان طويالً جسيماً أمسر اللون، أشهب العينني أبـيض           ب                      ولد مبكة سنة مخس وأر    
                           ً                   ً      ً      ً                           واللحية، وكان خيضبها أحياناً باحلناء، وكان فصيحاً بليغاً مفوهاً، عليه السكينة                 الرأس

                                        لقى من الصحابة مبكة عبد اهللا بـن         -               وتابعي جليل  -                                  والوقار، وهو أحد القراء السبعة    
                                                                          الزبري، وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك وجماهد بن جرب، ودرباس موىل عبـد اهللا    

   .                 بن عباس وروى عنهم
                                                                                 ى القراءة عن أيب السائب عبد اهللا بن السائب املخزومي، وعلى أيب احلجاج جماهد                  وتلق

                                        وقرأ ابن السائب على أيب بـن كعـب           .                                           بن جرب املكي، وعلى درباس موىل ابن عباس       
                                                                                     وعمر بن اخلطاب وقرأ جماهد على عبد اهللا بن السائب وعبد اهللا ابن عبـاس وقـرأ                 

                                      عباس  على أيب بن كعب وزيد بـن ثابـت،                                             درباس على عبد اهللا بن عباس، وقرأ ابن        
                                                رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان قاضي اجلماعة مبكة –                           وقرأ أيب وزيد وعمر على      

                                                                                               وإمام الناس يف القراءة ا، مل ينازعه فيها منازع وروى عنه القراءة امساعيل بن عبد اهللا                
   .    القط

مان بن املنرية، وشبل بن اد بن سلمة، واخليس بن أمحد وسليمحوامساعيل بن مسلم، و
وأبو عمرو بن العالء، .عباد، وعبد امللك بن جرير، وابن أيب مليكة، وسفيان ابن عينية

قراءتنا قراءة : ونقل اإلمام الشافعي قراءة ابن كثري وأثىن عليها وقال. وعيسى بن عمر
  .عبد اهللا بن كثري وعليها وجدت أهل مكة
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                         نعم ختمت على ابن كثري       :                   لى ابن كثري، قال          قرأت ع   :                           قال األصمعي قلت أليب عمرو    
   ومل   :               قال ابن جماهد    .                                                          تمت على جماهد، وكان ابن كثري أعلم بالعربية من جماهد          خ       بعدما  

                                                                                       يزل عبد اهللا بن كثري االمام اجملتمع عليه يف القراءة مبكة حىت مات سنة عشرين ومائة                
   .                   مبكة رضي اهللا تعاىل عنه

   .                                إىل مكة ومات ا سنة عشرين ومائة                            أنه أقام مدة بالعراق مث عاد ل  قي
   .   ٤٤٣  /  ١           ً                  انتهى ملخصاً من غاية النهاية ج

   :           محزة الكويف- ٨
      مـام   إل                 بو عمارة وهو ا    أ                                                          محزة بن حبيب عمارة بن امساعيل الكويف التميمي وكنيته            :   هو

                                                          ئمة السبعة ويعرف بالزيات ألنه كان جيلب الزيـت مـن            إل                         احلرب شيخ القراء وأحد ا    
                    درك الصحابة بالسن    أ                                               اجلنب واجلوز منها إىل الكوفة ولد سنة مثانني و                           العراق إىل حلوان    

                                  قرأ على أيب حممد سـليمان بـن          .                                                 فيحتمل أن يكون رأى بعضهم فيكون من التابعني       
   .  عني أ                        عمش وعلى أيب محزة محران بن  أل       مهران ا
   .                           سحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي إ  يب  أ     وعلى 

                    وعلى أيب عبـد اهللا       .                   لى طلحة بن مصرف                                              وعلى حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وع        
                                                                                         جعفر الصادق بن حممد الباقر زين العابدين على بن احلسني بن علي بن أيب طالب وقرأ                

                                            سدى وقرأ حيىي على أيب شبل علقمة بن قيس          أل                                عمش وطلحة على حيىي بن وثاب ا       أل ا
                                                                  سود بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى عبيدة              أل      خيه ا  أ           وعلى ابن   

                                           جدع وقرأ محران على أيب االسود وعلى حممد         أل                                     بن عمرو السلماين وعلى مسروق بن ا      
                                                        وقرأ عبيد على علقمة، وقرأ ابو اسحاق على أيب عبد            .                                الباقر، وعلى عبيدة بن فضيلة    

                                                                                  الرمحن السلمى وعلى زر بن حبيش وعلى عاصم بن محزة، وعلى احلارث بن عبد اهللا               
                                                  ابن أيب ليلى على املنهال بن عمرو وغريه وقرا         أ  قر                       عاصم واحلارث علي و     أ           اهلمداين وقر 

                                      سود وابن وهب ومسروق وعاصـم بـن         أل                                           املنهال على سعيد بن جبري وقرا علقمة وا       
                 بيه حممد الباقر    أ                      جعفر الصادق على      أ               ً                                محزة واحلارث أيضاً على عبد اهللا بن مسعود وقر        

                      شـباب أهـل اجلنـة                                  زين العابدين على سيد       أ                       بيه زين العابدين وقر    أ                الباقر على     أ   وقر
                                 على وابن مسعود على رسـول        أ                           بيه على بن أيب طالب وقر      أ              احلسني على     أ         احلسني وقر 
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                  حرف بن مسعود     د       عمش جيو  أل      كان ا   :                                               اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال احملقق يف الطبقات        
   .                            وكان ابن أيب ليلى جبود حرف على

                قراءة ابـن     أ ر                                                من هذا احلرف ومن هذا احلرف وكان محران يق          أ         سحاق يقر  أ    بو   أ      وكان  
                                                                             مسعود وال خيالف مصحف عثمان يعترب حروف عبد اهللا وال خيرج من موافقة مصحف              

      عمـش   أل                                                                                عثمان وهذا كان اختبار محزة إمام الناس يف القراءة بالكوفة بعد عاصـم وا             
                                                                                        وكان ثقة حجة قيما بكتاب اهللا تعاىل بصريا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحـديث              

  .                                                                     ما شيئان غلبتنا فيهما ال ننازعك يف واحد منها القرآن والفرائض                           بو حنيفة له يو    أ  :    قال
         عمش إذا   أل                 ثر وكان شيخه ا    أ                                       ما قرأ محزة حرفا من كتاب اهللا إال ب          :                    وقال سفيان الثورى  

                          وبشر احملسنني، وكان خاشعا      :                       وراه يوما مقبال فقال     .                هذا حرب القرآن    :                راه مقيال يقول  
                                            رع والعبادة والنسك والزهـد يف الـدنيا وال                                  مثال حيتذى به يف الصدق والو       .       متضرعا

            عطاه مجلـة    أ                                          جاءه رجل قرأ عليه من مشاهري الكوفة ف         .                             خذ على تعليم القرآن أجرا     أ ي
             الفردوس قال    .            ارجوا بذلك   .                               أنا ال آخذ أجرا على القرآن       :                             دارهم فردها إليه وقال له    

             هل الكوفـة    أ                           أحسب أن يدفع البالء عن       ا م  :                                      حيىي بن معني مسعت حممد بن فضيل يقول       
                                                                                   إال حبمزة وقال جرير بن عبد احلميد مريب محزة الزيات يف يوم شديد احلر فعرضـت                

                                    وروى عن محزة أنه كان يقول ملـن          .             عليه القرآن  أ           ين كنت اقر   إل   يب   أ                    عليه املاء ليشرب ف   
       ، وما   ص                                           ما علمت أن ما كان فوق البياض فهو بر         أ                                      يبالغ يف املد وحتقيق اهلمز ال تفعل،        

                                                                         فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، وروى عنه القـراءة                             كان فوق اجلعودة  
            وسليم بـن     .                      واحلسني بن علي اجلعفي     .                        منهم إبراهيم بن أدهم     .                     أناس ال حيصيهم العد   

             وهـو أجـل      .                     وعلي بن محزةالكسائي    .               وسفيان الثوري   .                        عيسى وهو أضبط أصحابه   
                       تويف سنة سـت ومخـسني        .                         وحيىي بن املبارك اليزيدي     .                      وحيىي بن زياد الفراء     .       أصحابه

                    رمحـه اهللا رمحـة              سـنة               عن ست وسبعني    .                            مدينة يف آخر سواد العراق      .  ن ا          ومائة حبلو 
   .     واسعة

   .   ١١١ / ١                 ومعرفة القراء ج   ٢٦١ / ١                             انتهى ملخصا من غاية النهاية ج
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                سفيان الثوري- ٩
                               مام الكبري أحد األعالم، ولـد       إل                     بو عبد اهللا الكويف ا     أ              بن مسروق        سعيد           سفيان بن    :    هو  

                                                                            بع وتسعني على الصحيح وروى القراءة عرضا عن محزة ابن حبيـب الزيـات                    سنة س 
                                                                عمش حروفا قال خالد قرأ سفيان على محزة القرآن الكرمي أربع            أل                  وروى عن عاصم وا   

   .                                     مرات، تويف بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة
   .   ٣٠٨  /  ١ ج  /        الغاية  (           ً انتهى ملخصاً 

                عطاء بن يسار  ١٠
                                   موىل ميمونة زوجة النيب صـلى اهللا         .               يل املدين القاص                               عطاء بن يسار أبو حممد اهلال       :   هو

                                 أدرك زمن عثمان وهو صغري وروى        .                                                عليه وسلم وردت عنه الرواية يف حروف القرآن       
                                                                                    عن موالته وأيب كعب وزيد بن ثابت وروى عنه زيد بن أسلم وشريك توىف سنة ثالث                

   .   ٥١٣  /  ١           ً            انتهى ملخصاً من الغاية ج  .               أو اثنتني ومائة
     دري          عاصم اجلح  ١١
                                    باجليم والشني املعجمـة مـشدودة       -                                        عاصم بن أيب الصباح العجاج، أبو اجملشر        :   هو

                                                                                  مكسورة اجلحدري البصري، أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابن عبـاس              
                                                                                        وروى حروفا عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قرأ عليه عرضا أبو املنـذر                 

                                               ، وقراءته يف الكامل وإال تضاح فيها مناكري،                                                سالم بن سليمان، وعيسى بن عمر الثقفي      
  :                                                                                        وال يثبت سندها، والسند إليه صحيح  يف قراءة يعقوب من قراءته على سالم منه قال               

                     سنة مثـاين وعـشرين       :                وقال املدائن  -                                              خليفة بن خياط وغريه مات قبل الثالثني ومائة       
   .     ومائة

   .   ٣٤٩ / ١           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية 
                  أيوب بن املتوكل-  ١٢
                                                 مام ثقة ضابط له اختيار تبع فيه األثر وقرأ          إ                                   أيوب بن املتوكل األنصاري البصري        :   هو

                                                                                 على سالم، والكسائي ويعقوب احلضرمي، وروى عنه اختياره حممد بن حيى القطيعـى             
                                                                                     وهو أجل أصحابه وخالد بن إبراهيم، تويف سنة مائتني، وملا دفن وقف يعقوب علـى               

   .            ً                  ما تركت خلفاً أعلم بكتاب اهللا منك                يرمحك اهللا يا أيوب   :         قربه فقال



אאא                              אא                           א 

 ٤٣٤

   .   ١٧٢   / ١                             انتهى ملخصا من غاية النهاية ج
    ).   ٢٣٥ / ١        الغاية ج (           ً    اتنهى ملخصاً من 

                  بن احلارث الذماري     حيى -  ١٣
            أبو علـيم     :                 أبو عمر، ويقال    :                                                  حيىي بن احلارث بن عمرو بن حيىي أبو عمرو ويقال           :   هو

                                  يخ القراء بدمشق بعد ابن عامر                                                          الغساين الذماري مث الدمشقي، إمام اجلامع األموي وش       
ُ                                                                      ً                    ُيعد من التابعني لقى وائلة بن األسقع وروى عنه وقرأ عليه، أخذ القراءة عرضاً عـن                
                                                                                            عبد اهللا بن عامر وهو الذي خلفه يف القيام ا يف الشام وعلى نافع بن أيب نعيم، روى                  

ـ                    د                ً                                                                        عه القراءة عرضاً سعيد بن عبد العزيز وهو من أصحاب بن عامر وثـور بـن يزي
            ً                     ثقة كان عاملاً بالقراءة يف دهر        :                                                        وسويد بن عبد العزيز وغريهم سئل عنه أبو حامت فقال         

      انتهى  .                             أربعني ومائة وله تسعون سنة     و        نة مخس    س              هو ثقة مات      :                       بدمشق، وقال ابن معني   
   .   ٣٦٧  /  ٢     ً                 ملخصاً من غاية النهاية 

                       عبد اهللا بن عامر الشامي-  ١٤
                           جيـوز يف الـصاد احلركـات    -         تم اليحصيب                                   اإلمام عبد اهللا بن عامر بن زيد بن مت     :   هو

   .     الثالث
                                                                 واألشهر أنه أبو عمران، إمام أهل الشام يف القراءة والذي                                 ً     وقد اختلف يف كنيته كثرياً    

                                                                                            انتهت إليه مشيخة اإلقراء ا، تابعي جليل القدر وأحد األئمة السبعة ولد سنة مثان من               
                           ة فمنهم معاوية بـن أيب                                             وقد ثبت مساعة من مجاعة من الصحاب       -                  اهلجرة على الصحيح  

                                                                                         سفيان، والنعمان بن بشري، وواثلة بن األسقع، وفضالة بن عبيد، روى القـراءة عنـه               
   .    ً                                                                  عرضاً حيي بن احلارث الذماري وأخوه عبد الرمحن بن عامر، وربيعة بن يزيد وغريهم

     رواه                         ً     ً                    ً                  كان عبد اهللا بن عامر إماماً عاملاً ثقة فيما أتاه حافظاً ملـا                :                       قال أبو علي األهوازي   
     ً              ً     ً     ً             ً                                                      متقناً ملا وعاه عرافاً فهماً قيماً جاء به صادقاً مبا نقله من أفاضل املسلمني وخيار التابعني                
                                                                                            وأجلة الراوين ال يتهم يف دينه وال شك يف يقينه وال يرتاب يف أمانته وال يطعن عليه يف                  

    ً جوعاً                 ُ                  ً             ً              ً                    روايته، صحيح نقلُه، فصيح قوله عالياً يف قدره مصيباً يف أمره مشهوراً يف علمه ر           
ـ                            وكان إمـام     .                                            ً                               يف فهمه مل يقصر فيما ذهب إليه األثر ومل يقل قوالً خيالف فيه اخلرب أه

                                            ً                                         اجلامع بدمشق ال يرى فيه بدعة إال غريها وظل ناظراً على عمارته حـىت فـرغ وويل                 



אאא                              אא                           א 

 ٤٣٥

                    املسلمني باجلـامع    -                أي ابن عامر   -  َّ أمَّ  .                           احلافظ بن اجلرزي يف النشر      :                 قضاء الشام قال  
   .                                  ة يف أيام عمر بن العزيز وقبله وبعده             األموي سنني كثري

                                                                                       وكان يأمت به وهو أمري املؤمنني وناهيك بذلك منقبة ومجع له بني اإلمامـة والقـضاء                
                                                                                  ومشيخة إالقراء بدمشق ودمشق إذ ذاك دار اخلالفة وحمط رحال العلماء والتـابعني             

   . ني                                                                 فأمجع على قراءته وعلى تلقيها بالقبول وهم الصدر األول من أفاضل املسلم
                                                                                   توىف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائة للهجرة رضـي اهللا عنـه وأحلقـه                

   .                                بالصاحلني وأحلقنا معه مينه وكرمه آمني
   .   ٦٧٣  /                وهداية القاري   ٤٢٣  /  ١           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية 

             أبو الدرداء-  ١٥
           و الدرداء                                                                                      عومير بن زيد ويقال ابن عبد اهللا ويقال ابن ثعلبة ويقال ابن عامر بن غنم أب               

                                                        ً                          األنصاري اخلزرجي حكيم هذه األمة وأحد الذين مجعوا القرآن حفظاً على النيب صلى             
   .                                                  اهللا عليه وسلم بال خالف عرض عليه عبد اهللا بن عامر اليحصيب

                                     اعدد من يقرأ عندي القرآن فعددهم        :                                                وعن مسلم بن مشكم قال قال يل أبو الدراداء        
     وإذا   .                                   ً        مقرئ أبو الدرداء يكون عليهم قائماً                        ن لكل عشرة منهم    ا                 ً      ألف وستماية ونيفاً وك   

                             توىف سنة اثنتني وثالثـني ومل        .                                                      أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء رضي اهللا عنه         
   .                    خيلف بعده بالشام مثله

        عفان ن         عثمان ب-  ١٦
                      أبو عبد اهللا وأبو     -                                       أمية بن عبد مشس بن مناف بن قصي          بن                            عثمان بن عفان أيب العاص      

                                                                 ي أمري املؤمنني ذو النورين أحد السابقني األولني وأحد من مجـع                              عمرو القرشي األمو  
           ً                                                                          القرآن حفظاً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرض عليه القرآن املغرية بن               

                                        تزوج بابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه        -                                           أيب شهاب املخزومي وأبو عبد الرمحن السلمي      
                                            مث كىن بابنه عمرو فلما توفيت رقية ليايل                                                       وسلم رقية فولدت له عبد اهللا وبه كان يكىن          

                                                                                       بدر زوجه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأختها أم كلثوم وكان أصغر من النيب صلى اهللا                
                            ً       ً                                                     عليه وسلم بست سنني، قتل شهيداً مظلوماً يف داره يوم األربعاء وقيل يوم اجلمعة بعد               
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 ٤٣٦

                      الـسبت بـالبقيع                     ً                                               العصر وكان صائماً ثامن عشر احلجة سنة مخس وثالثني ودفن ليلة          
   .                                      وصلى عليه جبري بن مطعم رضي اهللا عنهم أمجعني

   .   ٥٠٧ ص  /  ١ ج  /            ً                انتهى ملخصاً من غاية النهاية
                         شريح بن يزيد احلضرمي-  ١٧

                                                        َّ                          هو شريح بن يزيد أبو حيوة احلضرمي احلمصي صاحب القراءة الشادَّة ومقرئ الشام             
                        القراءة عن أيب الربهسم                                                                     وقد ذكره ابن حبان يف الثقات وله اختيار يف القراءة، وروى            

                                                                        ً                عمران بن عثمان وعن الكسائي قراءته، روى عنه قراءته ابن حيوة وروى عنه أيـضاً               
                                                                                   قراءة الكسائي، وحممد بن عمرو بن حبان الكليب وروى عنه قراءة احلمصيني عيـسى              

        انتـهى    .                                                                            بن املنذر وحممد بن املصفي ويزيد بن القرة مات يف صفر سنة ثالث ومائتني             
   .   ٣٢٥  /  ١            اية النهاية           ملخصا من غ

            أيب  بن كعب-  ١٨
                                                                                            أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبو املنذر األنصاري املدين سيد القراء                 
                                                                                      باإلستحقاق وأقرأ هذه األمة على اإلطالق، قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن              

                      والتعليم، حـدثنا                                                                      العظيم وقرأ عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض القرآن لإلرشاد          
                                                                                           إبراهيم بن حممد بن اسحاق املدين ثنا عبيد بن ميمون التبان قال قـال هـارون بـن                  
                                                                                              املسيب قراءة من تقرأ؟ قلت قراءة نافع بن أيب نعيم قال فعلى من قرأ نافع قلت أخربنا                 
                                                                                          نافع أنه قرأ على األعرج وأن األعرج قال قرأت على أيب هريرة وأن أبا هريرة قـال                 

                                                                             أيب بن كعب قال وقال أيب عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم القـرآن                         قرأت على 
                                                                                 أمرين جربيل أن أقرأ عليك القرآن وقرأ عليه القرآن من الصحابة ابن عبـاس                :     وقال

                                                                                          وأبو هريرة ومن التابعني عبد اهللا بن عياش وأبو العالية الرياحي، اختلـف يف موتـه                
                                         سنة عشرين وقيل ثالث وعشرين وقيل سنة             ً     ً                               اختالفاً كثرياً فقيل سنة تسع عشرة وقيل        

   .                                                           ثالثني وقيل قبل مقتل عثمان جبمعة أو شهر وهذا أشبه بالصواب عندي
    ).  ٣١      ج ا ص   /        الغاية  (               انتهى ملخصا من 
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 ٤٣٧

                     ُّ     أبو عبد الرمحن الس لمي-١٩
                                                                                    عبد الرمحن بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرمحن السلمي الضرير مقرئ الكوفة ولد                :   هو

                                          ً      ً                             صلى اهللا عليه وسلم انتهت إليه القراءة جتويداً وضبطاً أخـذ القـراءة                           يف حياة النيب  
    ً                                                                                 عرضاً عن عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابـت                 
                                            ً                                         وأيب بن كعب رضي اهللا عنهم وأخذ القراءة عنه عرضاً عاصم وعطاء بن السائب وأبو               

                                        يسى بن أيب ليلى  وحممد بن أيب أيوب                                                       إسحاق السبيعي وحيىي بن وثاب وعبد اهللا بن ع        
   .     وغريهم

                                                                                 أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة اجملمع عليها أبو عبد الرمحن الـسلمى                :          قال جماهد 
      أخذنا   :                                                                                 وروى محاد بن زيد وغريه عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرمحن السلمى قال              

                         جيـاوزهن إىل العـشر                                                                      القرآن عن قوم أخربونا أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آيـات مل           
                                                                                        األخرى حىت يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وكان يقرئ الناس يف زمن               

   .                                         عثمان وأقرأ الناس يف املسجد األعظم أربعني سنة
                                                                                       وكان رضي اهللا عنه ثقة كبري القدر وحديثه خمرج يف الكتب الستة توىف سـنة أربـع                

    .            هللا رمحة واسعة          ً                   وقيل ثالثاً وسبعني هجرية رمحه ا     وسبعني
   .   ٤١٣  /  ١           ً                 انتهى ملخصاً من غاية النهاية 

              زر بن حبيش-  ٢٠
                                                                                   زر بن حبيش بن خباشة أبو مرمي ويقال أبو مطرف األسدي الكويف أحـد األعـالم،                
                                                                                   عرض على عبد اهللا بن مسعود وعثمان بن عفان وعلى بن أيب طالب رضي اهللا عنهم،                

                      السبيعي وحيى بـن                  وأبو إسحق                                                  وعرض عليه عاصم بن أيب النجود وسليمان األعمش       
                   قال خليفة مـات يف     .                                      يسأله عن العربية يعين عن اللغة                                    وثاب وكان عبد اهللا بن مسعود     

   .                      اجلماجم سنة اثنتني ومثانني
   .   ٢٩٤ ص  /  ١ ج /                      انتهى ملخصا من الغاية 

                   عبد اهللا بن مسعود-  ٢١
          الـسابقني                                                                              عبد اهللا بن مسعود بن احلارث بن غافل، أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي أحد               

                                                                                      والبدريني والعلماء الكبار من الصحابة أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النيب صلى             
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 ٤٣٨

                                                                                   اهللا عليه وسلم عرض عليه األسود ومتيم بن حذمل واحلارث بن قيس وأبو عبد الرمحن               
                                          رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ورواه          ّ يفّ       من                                        السلمي، وهو أول من أفشى القرآن       

            رسول اهللا            ّ   حفظت من يفّ    :                                    ملسعودي عن القاسم به، وكان يقول                            اإلمام أمحد عن يزيد ا    
                                         وكان خيدم النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           .                                       صلى اهللا عليه وسلم بضعة وسبعني سورة      

                                                     وروى عبيدة عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه            .                                 ويلزمه وحيمل نعله ويتوىل فراشه    
                                 ثقل من أحد، وهو الذي احتـز                            عبد اهللا يف امليزان أ      :                               وسلم بشره باجلنة، وقال لرجل    

                                                                                    رأس أيب جهل وكان مع ذلك هو اإلمام يف جتويد القرآن وحتقيقه وترتيله مع حـسن                
                                                                                       الصوت حىت قال صلى اهللا عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ                

                                                 كنا نتعلم من النيب صلى اهللا عليه وسلم عـشر            :                 وقال ابن مسعود    .                    قراءة ابن أم عبد   
  -                                                                                ما نتعلم العشر اليت بعدهن حىت نتعلم ما أنزل اهللا يف هذه العشرة من العمل                     آيات ف 

                                                                                   وقال أبو موسى جملس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق يف نفسي من عمل سنة، قلـت                
                           وقدم من الكوفة فمات      -                                                       وإليه تنتهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف واألعمش       

   ما   :                   وقال أبو الدرداء    .                      له بضع وستون سنة                                                 ا آخر سنة اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع و       
   .             ترك بعده مثله

    ٣٧   ).    ٤٥٨    ص  ١              غاية النهاية ج (           ً     انتهى ملخصاً منه 
                  علي بن أيب طالب-  ٢١

                          ً                  أبو احلسن، أول الناس إسالماً، ولد قبل        -                                           علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم        
                      ه وسلم ومل يفارقـه                                                                     البعثة بعشر سنني على الصحيح، فرىب يف حجر النيب صلى اهللا علي           

                                             بسبب تأخريه عنه باملدينة أال ترضـى أن              له        وقال -                                 وشهد معه املشاهد إال غزوة تبوك     
                                                    وزوجه ابنته فاطمة وكان اللواء بيـده يف أكثـر           .                                 تكون مين مبرتلة هارون من موسى؟     

    ومن   "          وأنت أخي     : "                                                         وملا آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه قال له            .       املشاهد
                                                ً                           ى قوله صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب ألدفعن الراية غداً إىل رجل حيب اهللا                       خصائص عل 

                                                          وكان قتل علي يف ليلة السابع عشر من شهر رمـضان            -                           ورسوله بفتح اهللا على يديه    
   .                  سنة أربعني من اهلجرة

  .   ٥٠١    ص  ٢           ً            انتهى ملخصاً من اإلصابة ج
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