
واالبتداء: كتاب  وقف  ال ملرشد يف  لخيص ما يف ا لت ملقصد    ا
األنصاري: املؤلف   زكريا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال سيدنا وموالنا قاضي القضاة شيخ مشايخ اإلسالم ملك العلماء األعالم عمدة احملققني زين امللة و الدين أبو 
حرسه بعينه اليت ال تنام جباه سيدنا حممد أشرف األنام وآله حيىي زكريا األنصاري الشافعي متع اهللا بوجوده األنام و

وصحبه الربرة الكرام بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا على آالئه و الصالة و السالم على سيدنا حممد وآله 
اين رمحه وأصفيائه وبعد فهذا خمتصر املرشد يف الوقف واالبتداء ألفه العالمة أبو حممد احلسن بن علي بن سعيد العم

اهللا تعاىل وقد التزم أن يورد فيه مجيع ما أورد أهل هذا الفن وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان حمل النزول 
فأقول الوقف ) ومسيته املقصد لتلخيص ما يف املرشد(وزيادة أخرى غالبها عن أيب عمر وعثمان بن سعيد املقري 

لقارئ عنده وثانيهما املواضع اليت نص عليها القراء فكل موضع يطلق على معنيني أحدمها القطع الذي يسكت ا
منها يسمى وقفا وان مل يقف القارئ عنده ومعىن قولنا هذا وقف أي موضع يوقف عنده وليس املراد إن كل موضع 
من ذلك جيب الوقف عنده بل املراد أنه يصلح عنده ذلك وان كان يف نفس القارئ طول ولو كان يف وسع أحدنا 

يقرأ القرآن كله يف نفس واحد ساغ له ذلك و القارئ كاملسافر و املقاطع اليت ينتهي إليها القارئ كاملنازل اليت  أن
ينزهلا املسافر و هي خمتلفة بالتام واحلسن وغريمها مما يأيت كاختالف املنازل يف اخلصب ووجود املاء والكأل وما 

ف فمنهم من جعله على مقاطع األنفاس ومنهم من جعله على يتظلل به من شجر وحنوه والناس خمتلفون يف الوق
رؤوس اآلي واالعدل انه قد يكون يف أواسط اآلي وان كان األغلب يف أواخرها وليس آخر كل آية قفا بل املعاين 

يليه فما معتربة و األنفاس تابعة هلا والقارئ إذا بلغ الوقف ويف نفسه طول يبلغ الوقف الذي يليله فله جماوزته إىل ما 
بعده فأن علم أن نفسه ال يبلغ ذلك أن ال جياوزه كاملسافر إذا لقي منزال خصبا ظليال كثري املاء و الكأل وعلم انه 

أن جاوزه ال يبلغ املنزل الثاين و احتاج إىل النزول يف مفارة ال شيء فيها من ذلك فاألوفق له أن ال جياوره فأن 
نفس أو حنوه عندما يكره الوقف عليه عاد من أول الكالم ليكون الكالم  عرض له اي للقارئ عجز بعطاس لو قطع

متصال بعضه ببعض ولئال يكون االبتداء مبا بعده مومها للوقوع يف حمظور كقوله تعاىل لقد مسه اهللا قول الذين قالوا 
ه احلكاية عمن قاله وهو غري فأن ابتدأ مبا يوهم ذلك كان مسيأ أن عرف معناه وقال ابن االنباري ال أمث عليه ألن نيت

معتقد له وال خالف انه ال حيكم بكفره من غري تعمد واعتقاد لظاهره ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وان يقف 
على أواخر اآلي إال ما كان شديد التعلق مبا بعده كقوله تعاىل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 

ن الالم يف األول و الالم يف الثاين متعلقان باآلية قبلهما مث الوقف على مراتب أعالها التام وقوله ألغوينهم أمجعني أل
مث احلسن مث الكايف مث الصاحل مث املفهوم مث اجلائز مث البيان مث القبيح فأقسامه مثانية و منهم من جعلها أربعة تام خمتار 

و ومنهم من جعلها ثالثة حمتار وهو التام الكايف الذي وكاف و صاحل مفهوم وقبيح متروك وهذا اختاره أبو عمر
ليس بتام و قبيح و هو ما ليس بتام و ال كاف ومنهم من جعلها قسمني تام وقبيح فالتام هو املوضع الذي املوضع 
ه الذي يستغىن عما بعده كقوله يف البقرة أولئك هم املفلحون وقوله يف الفاحتة وإياك نستعني لكن األول أمت لكون

آخر صفة ملتقني ما بعده صفة الكافرين و الثاين أن استغين عما بعده لكن به تعلق أالن ما ألن قوله اهدنا سؤال من 
املخاطب و قوله إياك نعبد موجه للمخاطب فمن حيث أن الكالم كله صادر من املتكلم اآلي املخاطب كان أوله 



الثناء على اهللا تعاىل يف الصافات مصحني وبالليل هو وقف  تعلق مبا يف آخره ومن حيث أن قوله وإياك نستعني آخر
تام لكن على أفال تعقلون أم ألنه آخر القصة و لذلك يسمى األول حسنا أيضا وال يشترط يف التام أن يكون آخر 
ت القصة بل أن يستغىن عما بعده كما تقرر كقوله حممد رسول اهللا فأنه مبتدأ و خرب فهو مستغن عن غريه وان كان

اآليات إىل آخر السورة قصة واحد و بذلك علم أن الوقف احلسن هو التام لكن له تعلق مبا بعده و قيل احلسن ما 
حيسن الوقف عليه وال حيسن األبتداء مبا بعده كما تقرر لتعلقه به لفظا ومعىن كقوله احلمد هللا رب العاملني والرمحن 

  البتداء بربالرحيم ومالك يوم الدين ألن املراد مفهوم و ا

العاملني الرمحان الرحيم ومبالك يوم الدين قبيح ألهنا جمرورة تابعة ملا قبلها و الكايف ما حيسن الوقف عليه و االبتداء 
مبا بعده إال أن له به تعلقا معنويا كالوقف على حرمت عليكم أمهاتكم و على اليوم أحل لكم الطيبات والصاحل و 

وله تعاىل وضربت عليهم الذلة و املسكنة فهو صاحل فأن قال بأوا بغضب من اهللا كان املفهوم دوهنما كالوقف على ق
كافيا فأن بلغ يعتدون كان تاما فأن بلغ عند رهبم كان مفهوما واجلائز ما خرج عن ذلك ومل يقبح والبيان سيأيت 

رب وملك وعلى قوله لقد مسع بيانه والقبيح ما ال يعرف املراد منه أو يوهم الوقوع يف حمضور كالوقف على بسم و
اهللا قول الذين قالوا وقوله لقد كفر الذين قالوا ويّسن للقادر على شيء من الوقوف أن يقدم منها األعلى مرتبة 

عاملني الرمحان الرحيم ومبالك يوم الدين قبيح .والبد للقارئ من معرفة أمور تتعلق بالوقف وقد أوردهتا يف أبواب
ا قبلها و الكايف ما حيسن الوقف عليه و االبتداء مبا بعده إال أن له به تعلقا معنويا كالوقف على ألهنا جمرورة تابعة مل

حرمت عليكم أمهاتكم و على اليوم أحل لكم الطيبات والصاحل و املفهوم دوهنما كالوقف على قوله تعاىل وضربت 
فيا فأن بلغ يعتدون كان تاما فأن بلغ عند عليهم الذلة و املسكنة فهو صاحل فأن قال بأوا بغضب من اهللا كان كا

رهبم كان مفهوما واجلائز ما خرج عن ذلك ومل يقبح والبيان سيأيت بيانه والقبيح ما ال يعرف املراد منه أو يوهم 
الوقوع يف حمضور كالوقف على بسم ورب وملك وعلى قوله لقد مسع اهللا قول الذين قالوا وقوله لقد كفر الذين 

للقادر على شيء من الوقوف أن يقدم منها األعلى مرتبة والبد للقارئ من معرفة أمور تتعلق بالوقف قالوا ويّسن 
  .وقد أوردهتا يف أبواب

  الباب األول يف ألف الوصل

وهي تدخل على األمر اجملرد دون ماضيه ومضارعه ومصدره وعلى اجلميع غري املضارع إذا كان فعلها مزيدا فيه 
أو لغريه وزيدت يف ذلك للحاجة إليها ألن فعل األمر اجملرد مثال ساكن وال ميكن االبتداء به وعلى االسم للتعريف 

فأجتلت األلف ليتوصل هبا إىل النطق بالساكن وكان حقها السكون ألن احلروف حقها البناء عليه إال اهنم اضطروا 
واهدنا وتضم إن انضم كاذكروا إىل حركتها لالبتداء هبا فكسرت إن انفتح او انكسر عني الفعل كاعملوا 

واعتربت حركة عينه ألهنا ال تتغري خبالف فائه والمه وامنا انكسرت يف حنو امشوا واقضوا مع إن عينه مضمومة 
نظرا ألصله ألن اصله امشيوا واقضيوا بكسر عينه استثقلت الضمة على الياء فنقلت إىل العني فسكنت الياء والواو 

اء الساكنني فأن دخلت عليها مهزة االستفهام وهي ال تدخل على فعل األمر سقطت لعدم ساكنة فحذفت الياء اللتق
احلاجة إليها حينئذ وتبقى مهزة االستفهام مفتوحة كقوله تعاىل أفترى على اهللا كذبا أم به جنة أختذمت عند اهللا عهدا 

ومتن انطلق به وأما الداخلة على أطلع الغيب وان بىن الفعل للمفعول ضمت األلف حنو ابتلى املؤمنون اضطرا 
االسم فهي مفتوحة االبتداء إن صحبتها الم التعريف حنو املفلحون يف الدار اآلخرة فأن دخلت عليها مهزة 



االستفهام أبدلت مدة و مل تسقط لئال يلتبس اخلرب باالستفهام النفتاح كل منهما وان مل تصحبها الم التعريف 
  . ساكنني وذلك يف تسعة أمساء اسم وأمرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابن وابنم ولستكسرت على األصل يف التقاء ال

  الباب الثاين يف الياآت

وهي ضربان يا آت تثبت خطا ويا آت حتذف استغناء بالكسرة قبلها فالثابتة ال حتذف لفظا وال وصال وال وقفا 
وطهر بييت للطائفني وهي كثرية إال إن فيها ماله  وهي تقع حشو اآلية ال آخرها وحنو أين أعلم و أنصاري إىل اهللا

نظائر حمذوفة خطا فال بد من معرفتها لئال تلتبس الثابتة باحملذوفة فيذهب القارئ إىل جواز حذف الثابت منها 
 وحاذفة ال حن فالثابتة يف البقرة واخشوين ويف آل عمران فاتبعوين حيببكم اهللا ويف األنعام قل أنين هداين ريب ويف

األعراف املهتدي ويف هود فكيدوين ويف يوسف ومن اتبعين وما نبغي ويف احلجر أبشرمتوين ويف الكهف فان اتبعتين 
ويف مرمي اعبدوين ويف املنافقني لوال أخرتين ومن ذلك فال تسألين يف الكهف عند اجلمهور وروي عن ابن عامر 

لنمل والروم فقال ابن االنباري الياء حمذوفة منه يف الروم حذف الياء فيه وأما قوله هبادي العمي ومها موضعان يف ا
دون النمل فمن وقف على اليت يف النمل أثبت ومن وقف على اليت يف الروم جوز احلذف كما يف اخلط واجلمهور 

حيذفون كل الياآت احملذوفة عند الوقف عليها اتباعا للمصحف وكان يعقوب يثبت الياآت كلها يف الوقف وان 
حمذوفة يف اخلط وهي حمذوفة يف اخلط إال املّنون واملنادى كهادو وال ويا قوم ويا عباد وسيأيت بيانه وأما نظائر كانت 

هذه الياآت وهي حمذوفة خطأ ففي آل عمران ومن اتبعن ويف املائدة واخشون ويف األنعام وقد هدان ويف األعراف 
ن ترن إن يؤتني ما كنا نبغ إن يهدين ويف املؤمن والزخرف مث كيدون ويف أخرتن وفيها الكهف املهتد ويف الكهف إ

اتبعون فاجلمهور على حذفها لفظا كما حذفت خطا ويعقوب يثبتها وصال ووقفا والياآت الواقعة آخر اآليات 
كقوله فأرهبون فاتقون و ال تكفرون وأطيعون و القراء على حذف الياء منها وصال ووقفا االيعقوب فأثبتها يف 

وهي الياآت اليت هي المات الفعل وكلها ) ذكريا آت حذفت خطأ لسقوطها درجا والعربية توجب إثباهتا( احلالني
يف حمل الرفع حنو وسوف يؤت اهللا املؤمنني أجرا عظيما ويقض احلق حقا علينا ننج املؤمنني هلاد الذين آمنوا فيوقف 

دن الرمحن يف يس وليست من الياآت ألهنا ليست عليها احلذف تبعا للخط ويعقوب يثبتها وقفا وحذفت من إن ير
ذكر (من نفس الكلمة وحذفت من الوادو وقف عليها الكسائي بالياء حيث جاء و وخالف أصله يف اتباع الكتابة 

فتثبت لفظا يف الوقف حنو ) ياآت مقرونة بنون اجلمع حال النصب واجلر و النون حمذوفة لإلضافة و الياء ثابتة خطا
جد احلرام وحملى الصيد و املقيمي الصالة و الترد النون وقفا إذ مل تثبت خطأ و ألن حكم االضافة مل حاضري املس

يزل بالوقف و إال لوجب إن ال جير ما بعد الياء آلن اجلر امنا كان باالضافة وقد زالت فمن زعم رد النون فقد أخطأ 
طأ وحتذف لفظا يف الوصل للساكن بعدها وتثبت ذكر ياآت تثبت خ(وخرق اإلمجاع وزاد يف القرآن ما ليس منه 

ذكر املنادى املضاف إىل ياء (وهي كثرية حنو القتلى احلر موسى الكتاب ويأىب اهللا يويف الصابرون ) يف الوقف
ياؤه حمذوفة خطأ فكذا لفظا حنو ياقوم اعبدوا واهللا يا قوم اذكروا يا قوم استغفروا رب ارجعون رب اغفر ) املتكلم
عباد فاتقون ويا عباد الذين آمنوا ومها يف الزمر لكنهم أثبتوها خطأ يف يا عبادي الذين آمنوا يف العنكبوت يل ويا 

ويا عبادي الذي أسرفوا يف الزمر فتثبت يف الوقف واختلفوا يف يا عبادي ال خوف عليكم يف الزخرف فعن أيب عمر 
 ووقفا وأهل الكوفة حيذفوهنا فيهما وعن أيب بكر عن وأنه وجدها ثابتة يف مصاحف أهل املدينة فكان يثبتها وصال

عاصم فتحها والوقف عليها بالياء وكل ما ذكر من العباد مضافا غري منادى فياؤه ثابتة كقوله يرثها عبادي 
الصاحلون قل لعبادي الذين آمنوا وقليل من عبادي الشكور ويوقف عليها بالياء إال قوله فبشر عباد فأكثر القراء 



إهنا حمذوفة خطأ فكذا حتذف لفظ يف الوقف وقيل بتحريكها وصال فيجب إثباهتا وقفا ومثلها يف ذلك الياء يف على 
يوقف عليه بغري ياء عند األكثر تبعا للخط ) ذكر املنون(يا عبادي الذين آمنوا يف الزمر ويف فا آتاين اهللا يف النمل 
ما هو مبني يف حمله لزوال التنوين املانع من ثبوت الياء وصال حنو باق وهاد ومهتد ومفتر وابن كثري يثبت بعضها ك

فأعرف االسم بأل كالداعي و املهتدي جاز إثبات الياء وحذفها وصال ووقفا يف الرفع و اجلر أما يف النصب فال 
  حتذف الياء حبال سواء كان االسم معرفا أو منونا حنو يومنئذ يتبعون الداعي وداعيا إىل اهللا بأذنه

ةفة الفتحة وأما الم األفعال املضارعة من ذوات الواو فثابتة خطأ كقوله تعاىل ميحو اهللا ما يشاء و إن حذفت خلف
لفظا وقد حذفت خطأ ولفظا يف أربعة مواضع استغناء عنها بالضمة و اللتقاء الساكنني وهي ويدع االنسان و ميح 

ا يف اجلميع اجلمهور وأثباهتا فيه يعقوب وما ثبت خطأ مل اهللا الباطل و يوم يدع الداع و سندع الزبانية وعلى حذفه
حيذف وقفا وواو اجلمع تثبت خطأ ووقنا حنو صالوا اجلحيم وامتازوا اليوم وال تسبوا الذين وما حذف من الكلمة 
من واو وياء للجازم غري مامر فهو حمذوف خطا ولفظا ووصال ووقفا حنو وال تقف ما ليس لك بع علم قالوا ادع 

الفتحة وأما الم األفعال املضارعة من ذوات .نا ربك واتل عليهم وحنوا اتق اهللا ولتأت طائفة منهم وصل عليهمل
الواو فثابتة خطأ كقوله تعاىل ميحو اهللا ما يشاء و إن حذفت لفظا وقد حذفت خطأ ولفظا يف أربعة مواضع استغناء 

ح اهللا الباطل و يوم يدع الداع و سندع الزبانية وعلى عنها بالضمة و اللتقاء الساكنني وهي ويدع االنسان و مي
حذفها يف اجلميع اجلمهور وأثباهتا فيه يعقوب وما ثبت خطأ مل حيذف وقفا وواو اجلمع تثبت خطأ ووقنا حنو صالوا 

اجلحيم وامتازوا اليوم وال تسبوا الذين وما حذف من الكلمة من واو وياء للجازم غري مامر فهو حمذوف خطا 
فظا ووصال ووقفا حنو وال تقف ما ليس لك بع علم قالوا ادع لنا ربك واتل عليهم وحنوا اتق اهللا ولتأت طائفة ول

  .منهم وصل عليهم

  الباب الثالث يف هاء التأنيث

كطلحة ومحزة ونعمة وشجرة أكثرها مكتوب باهلاء وبعضها بالتاء كما سيأيت بياهنما يف الباب اآليت وجيوز كتابة 
اهلاء وبالتاء ومل خيتلفوا يف الوصل أهنا تاء وإمنا اختلفوا يف الوقف الوقف عليها و االختيار عند أكثرهم اتباع اجلميع ب

اخلط وقيل إن شئت وقفت باهلاء وان شئت وقفت بالتاء فعليه اهلاء والتاء أصالن وقيل التاء أصل ألهنا حرف 
يف امرأة وجارية وقيل اهلاء أصل يف األمساء للفرق  إعراب وألنك تقول قامت وقعدت ويوقف عليها يف لغة طيئ

بينها وبني األفعال لكثرة ما كتب باهلاء يف االمساء وقلة ما كتب بالتاء فيها ووقف اجلمهور بالتاء على والت حني 
وأفرأيتم الالت وذات من ذات هبجة بالتاء إن وقف لضرورة و االفلس ذلك وقفا و وقف أبو جعفر وابن كثري 

عامر ورويس عن يعقوب على يا أبت باهلاء و الباقون بالتاء والوقف على ملكوت والطاغوت و التابوت  وابن
بالتاء وعلى هيهات بالتاء عند من كسرها تشبيها هلا بتاء اجلمع يف حنو عرفات و باهلاء عند من فتحها وعلى التوراة 

  . الكسائي و بالتاء عند محزةباهلاء عند اجلمهور وهبما عند محزة وعلى مرضاة باهلاء عند 

  الباب الرابع فيما جاء من هاء التأنيث مكتوبا بالتاء ومكتوبا باهلاء

كتبت باهلاء إال يف أحد عشر موضعا فبالتاء وهي واذكروا نعمت اهللا عليكم واحدة البقرة وواحدة يف آل ) فالنعمة(
وان تعدوا نعمت اهللا يف إبراهيم وبنعمت اهللا واشكر  عمران واذكروا نعمت اهللا عليكم يف املائدة وبدلوا نعمت اهللا



كتبت باهلاء إال يف سبعة ) والرمحة(وانعمت اهللا يف النحل وبنعمت اهللا يف لقمان واذكروا نعمت ربك يف الطور 
مواضع فبالتاء وهي ويرجون رمحت اهللا يف البقرة وان رمحت اهللا قريب يف األعراف ورمحت اهللا وبركاته يف هود 

ر رمحت ربك يف مرمي فانظر إىل رمحت اهللا يف الروم وأهم يقسمون رمحت ربك ورمحت ربك خري يف الزخرف وذك
كتبت باهلاء إال يف مخسة مواضع فبالتاء وهي سنت االّولني يف األنفال و إال سنت االّولني وفلن جتد لسنت ) والسنة(

كتبت باهلاء االيف سبعة ) وامرأة(اليت قد خلت يف املؤمن اهللا تبديال ولن جتد لسنت اهللا حتويال يف فاطر وسنت اهللا 
مواضع فبالتاء وهي امرأت عمران يف آل عمران وامرأت العزيز ثنتان يف يوسف وامرأت فرعون يف القصص 

تكتب باهلاء إال يف ثالثة مواضع فبالتاء وهي ) والكلمة(وامرأت نوح وامرأت لوط وأمرأت فرعون يف التحرمي 
تكتب ) واملعصية(بك يف االعراف وحقت كلمت ربك يف يونس وحقت كلمت ربك يف املؤمن ومتت كلمت ر

تكتب باهلاء إال يف موضعني فبالتاء ومها ) واللعنة(باهلاء إال يف موضعني فبالتاء ومها معصيت الرسول ثنتان يف اجملادلة 
 يف موضع واحد فبالتاء وهو وما خترج من تكتب باهلاء إال) والشجرة(لعنت اهللا يف آل عمران ولعنت اهللا يف النور 

مثرت يف فصلت و لكتب لومة الئم يف املائدة باهلاء وبقيت اهللا يف هود بالتاء وقرت عني يل يف القصص بالتاء وجيوز 
  .يف مجيع املستثنيات أن يوقف عليه باهلاء

  الباب اخلامس يف اهلاآت اليت تزاد يف آخر الكلمة للوقف عليها

وقفا للعروض عن حرف حذف ولبيان حركة الساكن فاليت للعوض الزمة وجائزة فالالزمة تكون يف فعل تزاد اهلاء 
األمر املعتل الفاء و الالم حنو شه من وشى وشي عه من وعى بعي وله من وىل يلي وليس يف القرآن منه فال جيوز 

ف الكلمة حرفان حرف يبتدأ به حذفها منه وقفا لئال تصري الكلمة على حرف واحد وهو ممتنع إذ أقبل حرو
وحرف يوقف عليه ويستغين عنها وصال تقول ش ثوبك وع كالما ول أمرا وجيوز حذفها من املضارع وقفا النتفاء 
احملذور ويستغىن عنها وصال و االختيار احلاقها به يف غري القرآن تقول مل يشه ومل يله أما ما يف القرآن حنو ومن تق 

اقها به تبعا للمصحف ولئال يزاد فيه ما ليس منه وجيوز حذفها عند االكثر يف األمر من معتل الشيئات فال جيوز احل
الالم ويف مضارعه اجملزوم حنو اغزا واخشه وارمه ومل يغزه ومل خيشه ومل يرمه بل أوجب القراء حذفها يف ذلك من 

مث يرم به يأيها النيب اتق اهللا وأما قوله تعاىل  القران اتباعا للخط ولئال يلتبس بضمري املفعول كقوله تعاىل وخيش اهللا
فبهداهم اقتده فاهلاء فيه ثابتة خطا واختلف فيها ضمري املصر أي اقتد االقتداء وقيل هاء السكت وعليه االكثر 

وقال الزجاج إهنا لبيان احلركة مث قال فان وصلت حذفت اهلاء والوجهان جيدان لكن أكثر القراء على إثباهتا وصال 
كما أثبتوها وقفا تبعا للخط ومثل اقتده مل يتسنه إن جعلت اهلاء للسكت بناء على انه من ساهنت كانت اهلاء عنده 
أصلية و الوجهان جاريان فيه ويف اقتده وصال أما الوقف عليهما فالبهاء امجاعا و اليت لبيان حركة الساكن تلحق 

رجلني ورجالن و مسلمني ومسلمون فيقال رأيت رجلينه ومسلمينه أنواعا منها نون التثنية ومجع املذكر السامل حنو 
وجاءين رجالنه ومسلمونه لنسلم كسرة النون يف التثنية وفتحتها يف اجلمع عند الوقف وال جيوز إحلاقها بنون 
تثنية مساكني ألهنا ليست نون مجع وقد تلحق بالنون الداخلة على األفعال حنو يضربان ويضربون تشبيها هلا بنون ال

واجلمع فيقال يضربانه ويضربونه وإمنا فعلوا ذلك ألن النون فيما ذكر خفية وقعت بعد ساكن فكرهوا إسكاهنا وقفا 
خلفائها هذا كله فيما وقع يف غري القرآن أما وقع فيه فال جيوز عند القراء إحلاق اهلاء هبا إال ما روي عن يعقوب 

ي ضمري مجع املؤنث مشددة أو خمففة حنو فأمتهن يأكلهن منهن ارضعن وتفصيله يعرف من حمله ومنها النون اليت ه
لكم يتربصن فالنحويون جييزون احلاق اهلاء هبا وقفا كما يف الوقف على إن وأن املشددتني لكن احلاقها باملشددة 



ة وهي عم وفيهم أحسن منه باملخففة ومنع ذلك القراء إال يعقوب فيجيزه يف املشددة ومنها ما االستفهامية اجملرور
ومب ومل مم فيلحق هبا اهلاء يعقوب والبزي خبالف عنهما ومنهما هو وهي فيلحق هبما اهلاء يعقوب واتفقوا على 

  .إحلاقها بكتابيه وماليه وحسابيه وسلطانية وما هيه وقفا تبعا للخط واختلفوا فيه وصال كما هو مبني يف حمله

  الباب السادس غي الوقف على هاء الكناية

ويقال هلا هاء الضمري فان كانت ملؤنث حلقتها ألف وقفا ووصال ألهنا من خمرجها وألهنا كهي يف اخلفاء فضمت 
األلف إليها فيقال ضرهبا وضربتها وهبا وان كانت ملذكر حلقتها وصال وأ وان انفتح ما قبلها فيقال ضرهبو وضربتهو 

مة ففيما إذ أزيد تا أوىل وامنا مل حتذف اللف يف املؤنث ألهنم وهبى وحيذفان وقفا ألهنم حيذفوهنما ومها من نفس الكل
جعلوها فاصلة بني املذكر واملؤنث قال بعض النحاة والياء بعد الكسرة بدل من الواو وهو االصل إال اهنم كرهوا 

حال اخلروج من كسرة إىل ضمة فكسرت اهلاء وانقلبت الواو ياء كما يف مرياث واحلجازيون يضمون اهلاء بكل 
فيقولون مررت هبو وبدار هو األرض وهذا يدل على إن األصل هو الواو وما ذكر أوال هو إمجاع القراء ومن 

العرب من خيتلس الضمة و الكسرة وهذه اللغة ال جتري يف القرآن نعم جتري فيه عند كبسان إن حذفت الياي 
ان ياء كسرت اهلاء و إال ضمت واختلف القراء للجازم كقوله تعاىل نؤته ومن فألقه فان سكن ما قبل اهلاء فأن ك

يف إثبات الياء بعد اهلاء املكسورة والواو بعد املضمومة وصال فمن أثبتهما فعلى األصل ومن حذفها كره أن جيمع 
بني ساكنني يف حنو اضر بيهي واضر بيهو ألن اهلاء ليست حباجز حصني والوقف عليها بالسكون أو بالروم أو 

  . هما املعروف يف حملهباالمشام بشرط

  الباب السابع يف الوقف على آخر الكلمة املتحركة منونة وغري منونة

الوقف عليها يكون بالسكون وهو األصل سواء حتركت بضمة أو بكسرة ام بفتحة وباألمشام إن حتركت بضمة وهو 
كسرة وانتزاعها إىل حمل ضم الشفتني بعد السكون وبالروم إن حتركت بضمة أو كسرة وهو اختالس الضمة أو ال

الواو أو الياء ويفارق االمشام بأنه يدركه البصري واألعمى واالمشام ال يدركه إال البصري واختص به الضم ال مكان 
االشارة إىل حمله خبالفها إىل حمل الكسر والفتح والروم يف املفتوح ليس حبسن ألنه غري مضبوط خلفاء األلف 

ه ألفا يف الوقف ايذانا بوجود يف الوصل واختاروا األلف لشبهها بالتنوين ألهنا هتوى يف واملنصوب املنون يبدل تنوين
خرق الفم وهو يهوي يف اخلياشم وكان القياس أن يقفوا على املرفوع واجملرور املنونني بالواو والياء إال إن الوقف 

بلها ولو وقف على اجملرور بالياء عليه بالواو خيرج من األصل إذ ليس يف كالمهم اسم آخره واو مضموم ما ق
إن القراء اختلفوا يف الظنونا والرسوال ) واعلم(باملضاف إىل ياء املتكلم وقد حققت ذلك كله يف شرح الشافية 

والسبيال فمنهم من يثبت األلف فيها وقفا وحيذفها وصال ومنهم من يثبتها فيهما ومنهم من حيذفها فيهما وذلك 
قواريرا وسالسال يف هل أتى ومثودا يف هود والفرقان والعنكبوت والنجم وصال أثبت  مذكور يف حمله ومن نون

ألفها وقفا ومن ينون حذفها ومنهم من يثبت األلف وقفا وإن مل ينون وصال وانفقوا على تنوين مصرا يف اهبطوا 
منني وقف عليها مصرا ويوقف عليها باأللف ومنع احلسن صرفها فتحذف األلف ومن نون تترى يف سورة املؤ

باأللف وال متال ومن منع صرفها جعلها بوزن فعلى وقرأها وصال ووقفا باأللف وجاز إمالتها وأمجعوا على الوقف 
باأللف يف لكنا هو اهللا ريب واختلفوا يف الوصل فمنهم من أثبتها ومنهم من حذفها وكل ما يف القرآن من أيها يوقف 



ي أية املؤمنون يف النور وأية الساحر يف الزخرف وأية الثقالن يف الرمحن فيجوز عليه باأللف إال يف ثالثة مواضع وه
  .الوقف عليه باهلاء تبعا للخط

  الباب الثامن يف كال

وهي حرف على األصح والوقوف عليها خمتلفة األحوال فمنها ما يصلح للوقف عليه و االبتداء به ومنها ما ال 
نها يف السورة اليت هي فيها والوارد منها يف القرآن ثالثة وثالثون موضعا يصح ألحدمها دون اآلخر وسنذكر كال م

كلها يف النصف األخري وتكون ملعان ألهنا قد تكون حرف ردع وزجر حنو رب ارجعون لعلي أعمل صاحلا فيما 
تكون حرف تركت كال اهنا كلمة هو قائلها وحنو أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا كال سنكتب ما يقول وقد 

جواب مبعىن أي ونعم حنو وما هي إال ذكرى للبشر كال والقمر معناه أي والقمر وقد تكون مبعىن حقا ونقله ابن 
االنباري عن املفسرين حنو كال إن اإلنسان ليطغى وكال لو تعلمون علم اليقني ورد األول بأن أن ال تكسر بعد حقا 

لزجر جاز الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها وإذا صلحت لذلك ولغريه وال بعد ما هو مبعناها وإذا كانت للردع و ا
  . جاز الوقف عليها واالبتداء هبا على اختالف التقديرين

  الباب التاسع يف الكلمتني اللتني ضمت إحدامها إىل األخرى فصارتا كلمة

  واحدة لفظا 

ما كلمة واحدة وثانيهما أن ال يضم املعىن وهي ضربان إحدامها أن يضم املعىن أيضا فال يفضل بينهما حبال ألهن
فيجوز الفصل بينهما الضرورة وكذامها يف اخلط ضربان أحدمها أن تكتبا منفصلتني والثاين أن تكتبا عليهما مبين 
على اخلط فمن ذلك قوله تعاىل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فماذا على وجهني أحدمها أن تكون ما مع ذا 

ألخر أن تكون ذا معىن مبعىن الذي فيكونان كلمتني فالعفو على األول منصوب بفعل مقدر أي قل كلمة واحدة و ا
ينفقون العفو وعلى الثاين مرفوع خرب مبتدأ حمذوف أي قل الذي ينفقونه هو العفو ومن الول قوله تعاىل يف النحل 

ذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا ومن الثاين قوله فيها وإ
ومن ذلك قوله تعاىل أو أمن أهل القرى وقوله أو آباؤنا األولون قرئ باسكان الواو وفتحها فمن فتحها جيعلها واو 

عطف واهلمزة لالستفهام كانت مع ما بعدها كلمة واحدة ألهنا وحدها ال تستقل بنفسها ومن أسكنها كانت أو 
عطف وهي مستقلة فتكون كلمة وما بعدها كلمة فعلى األول ال جيوز الوقف على الواو وعلى الثاين جيوز اليت لل

وأما الواوات يف قوله أو عجبتم أو ليس اهللا أو ليس اهللا أو كلما عاهدوا أو أصابتكم مصيبة أو من ينشأ يف احللية 
فكل منهما كلمة واحدة ألن الضمري املنصوب فواوات عطف ال جيوز الوقف عليها ومن ذلك كالوهم أو وزنوهم 

مع ناصبة كلمة واحدة هنا وان كان املعىن كالوا هلم أو وزنوا هلم ولو كانا كلمتني لكتب بينهما ألف كما كتبوها 
يف جاؤا وذهبوا فال جيوز الوقف على كالواو وزنوا وعن عيسى بن عمر ومحزة اهنما كانا يقرآن كالوا هلم أو زنوا 

وز على مذهبهما الوقف على الواو عند الضرورة و االبتداء بقوله هم اجراء هلم جمرى قوهلم قاموا هم هلم فيج
وقعدوا هم ومن ذلك قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون فغضبوا كلمة وهم كلمة وموضع هم رفع ألنه مؤكد 

للتأكيد وكذا قوله وال اوضعوا للضمري املرفوع وقوله ال انفصام كلمتان وقوله ال نفضوا كلمة واحدة و الالم 
وقوله وال اذحبنه و كتب هذان يف املصحف بزيادة ألف بعد ال كما ترى ومن ذلك قوله ومايل ال اعبد الذي فطرين 



فما كلمة وهي حرف نفي وىل أخرى أي ال مانع يل من عبادته خبالفها يف قوله مايل ال أرى اهلدهد فأهنا كلمة 
فهامية وأما فما هؤالء القوم يف النساء ومال هذا الكتاب يف الكهف ومال هذا الرسول واحدة لالستفهام كما االست

يف الفرقان وفمال الذين كفروا يف املعارج فكلمتان واختار األصل اهنما كلمة واحدة ووقف على يف ذلك أبو 
قراء فمن وقف على ما عمرو الكسائي خبالف عنه والباقون على الالم واختار ابن اجلزري الوقف على ما لكل ال

ابتدأ مبا بعدها واتفقوا على كتابة الالم منفصلة ومن ذلك قوله احد عشر كوكبا فأحد وعشر كلمتان فيجوز 
الوقف على أوهلما للضرورة ومن ذلك يومئذ وحينئذ فمجموع كل منهما كلمة واحدة فال يوقف على أوهلما حبال 

فا لبعضهم فيما إذا أعرب ومن ذلك قوله أيأمركم بالكفر وبعد إذ التصاله مع إذ خطا سواء أعرب يوم أم بين خال
أنتم مسلمون فبعد وإذ كلمتان إذ هنا عاملة للجر يف اجلملة بعدها فال تكون مبنية مع غريها ومجيع ما ذكر يعرف 

بعة مواضع اتصاله وانفصاله من جهة صورة اخلط وكل ما يف كتاب اهللا تعاىل من قوله فهو مبيم واحدة إال يف أر
فبيميمني هي أم من ميون وكيال يف النساء وأم من أسس يف التوبة أم من خلقنا يف الصافات وأم من يأيت آمنا يف 

فصلت وكل ما فيه من قوله فان مل فهو بنون إال قوله تعاىل فامل يستجيبوا لكم يف هود وكل ما فيه من قوله عما فهو 
نه يف األعراف فبنون وكل ما فيه من قوله وأما فهو بغري نون إال قوله تعاىل وان بغري نون إال قوله تعاىل عن ما هنوا ع

ما نرينك يف الرعد فبنون وكل ما فيه من قوله أال فبغري نون إال يف عشرة مواضع فبنون اثنان يف األعراف حقيق 
ملجأ من اهللا إال إليه واثنان يف هود  على إن ال أقول على اهللا وان ال يقولوا على اهللا إال احلق وواحد يف التوبة أن ال

وأن ال اله إال هو وان ال تعبدوا إال اهللا وواحد يف احلج أن تشرك يب شيئا ووحد يف يس أن ال تعبدوا الشيطان 
وواحد يف الدخان أن تعلوا على اهللا وواحد يف املمتحنة أن ال يشركن باهللا شيئا وواحد يف ن والقلم أن ال يدخلها 

م مسكني واختلفوا يف أن ال اله إال أنت يف األنبياء وما كان فيه من ذلك نون فللقارئ أن يقف عليها اليوم عليك
  عند

الضرورةرة وكتب كي ال يف النحل واحلشر كلمتني و لكيال يف آل عمران و احلج وثاين األحزاب ويف احلديد 
نون يف الذاريات كلمتني ويومهم الذي كلمة واحدة و كتب يوم هم بارزون يف املؤمن ويوم هم على النار يفت

وكتب كي ال يف النحل واحلشر .يوعدون يف املعارج ويومهم الذي فيه يصعقون يف الطور كلمة واحدة كما ترى
كلمتني و لكيال يف آل عمران و احلج وثاين األحزاب ويف احلديد كلمة واحدة و كتب يوم هم بارزون يف املؤمن 

يف الذاريات كلمتني ويومهم الذي يوعدون يف املعارج ويومهم الذي فيه يصعقون يف ويوم هم على النار يفتنون 
  .الطور كلمة واحدة كما ترى

  سورة الفاحتة مكية مدنية

ألهنا نزلت مرتني مرة مبكة ومرة باملدينة والوقف ع ىل آخر التعوذ تام وان مل يكن من القرآن ألنا مأمورون به عند 
م بل أمت وتقديره ابتدائي بسم اهللا وأبتدئ بسم اهللا وعلى احلمد غري جائز ألنه ال يفيد القراءة وعلى البسملة تا

وقس به ما يشبه وعلى اهللا قبيح للفصل بني النعت واملنعوت وعلى رب غري جائز ملا مر و للفصل بني املتضايفني 
عاطفني نستعني تام املستقيم جائز الذين مها كشيء واحد العاملني صاحل آلنه رأس آية وليس حسنا للفصل بني املت

وليس حسنا وان كان آخر آية آلن ما بعده جمرور نعتا أو بدال أو منصوب حاال أو استثناء وكل واحد منهما متعلق 
به وقال أبو عمرو حسن وليس بتام و ال كاف سواء جر ما بعده أم نصب و ال الضالني تام آمني ليست من القرآن 



بلها وجوز وصلها به ومعناها استجب وحركت النون وان كان حقها السكون الذي هو و املختار فصلها عما ق
األصل يف املبين أللتقاء الساكنني ومل تكسر لكسرة امليم وجميء الياء الساكنة قبلها واختري الفتح ألنه أخف 

  . احلركات و تشبيها له بليس و كيف

  سورة البقرة مدنية

يف أوائل السور تام إن جعل خرب مبتدأ حمذوف أي هذه أو هذا امل أو منصوبا والوقف على أمل وحنوه مما يأيت 
مبحذوف أي اقرا أو خذ امل أو جعل كل حرف منه مأخوذا من كلمة ومعناها أنا اهللا أعلم وقال أبو حامت خسن 

سم وقيل تنبيه وقال أبو عمرو وقال أبو حامت هو كاف وقال غريه ليس بتام وال كاف آلن معناه ياحممد وقيل هو ق
انتهى وقيل مبتدأ خربه ذلك الكتاب وقيل عكسه وعلى كل من هذه االوجه ال يوقف عليه بل على الكتاب إن 

جعل ال ريب مبعىن ال شك وان جعل مبعىن حقا فالوقف على ال ريب و الوقف على الوجهني تام و للثاين شرط يأيت 
وهو االصح أو حرب له وعلى الكتاب مفهوم إن جعل خربا  و لوقف على ذلك غري جائز آلن الكتاب أما بيان له

لذلك ال صفة له ال ريب تام إن رفع هدى بفيه أو باالبتداء وفيه خربة تام إن جعل هدى خرب مبتدأ حمذوف أو 
مبتدأ خربه فيه حمذوف أو مرفوعا بفيه وقيل تام وقيل كاف وان جعل خربا لذلك الكتاب أو حاال منه أي هاديا مل 

الوقف على فيه للمتقني تام إن جعل الذين خرب مبتدأ حمذوف أو خربه أولئك على هدى من رهبم أو منصوبا بأ  جيز
الوقف عليه ) عىن وان جر صفة للمتقني جاز الوقف على ذلك وليس حسنا وان كان رأس آية وقال أبو عمرو

ائره حنو لعلكم تتقون الذي جعل لكم حسن وهو نظري ما قدمت عنه يف أنعمت عليهم وقال ومثل ذلك يأيت يف نظ
األرض فراشا وحنو بصري بالعباد الذين يؤمنون بالغيب جائز وكذا ويقيمون الصالة ينفقون تام إن جعلت الواو 

بعدها لالستئناف و إال فجائر وليس حبسن وان كان رأس آية وقال ابن االنباري انه حسن وقال أبو عمرو انه كاف 
قبلك كاف إن جر الذين األول أو نصب مبا مر أو رفع جبعله خربا مبتدأ حمذوف وعطف  وقيل تام وما انزل من

الذين الثاين عليه فأن استؤنف األول أو الثاين مل جيز الوقف على ذلك ملا يلزم من الوقف على ما بني املبتدأ أو اخلرب 
دأ فأن جعل خربا مل حيسن الوقف وهو أولئك على هدى يوقنون تام وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل أولئك مبت

على ذلك إال مع جتوز من رهبم جائز املفلحون تام أم مل تنذرهم إن جعلت التسوية خرب إن وان جعلتها مجلة معترضة 
بني اسم إن وخربها ال يؤمنون فالوقف على ال يؤمنون تام وعلى أم مل تنذرهم ليس حبسن وبتقدير جعل مجلة 

تكون مجلة ال يؤمنون خربا ثانيا وان يتعلق به ختم جبعل ختم حاال أي ال يؤمنون خامتا اهللا التسوية خرب إن حيتمل إن 
على قلوهبم وأطلق أبو عمرو إن الوقف على يؤمنون كاف على قلوهبم جائز وعلى مسعهم تام وقال أبو عمرو كاف 

شاوة وان نصبتها كما روى عن وقيل تام هذا إن غشاوة باالبتداء أو بالظرف أي استقر أو حصل على أبصارهم غ
عاصم أما خبتم أو بفعل دل عليه ختم أي وجعل على أبصارهم غشاوة أو بنزع اخلافض واصله بغشاوة فالوقف 
على مسعهم على الثاين من األوجه الثالثة كاف وقال أبو عمرو ال يوقف عليه انتهى وعلى اآلخرين جائز غشاوة 

انه صاحل فال خالف وقس عليه نظائره مما يأيت عظيم تام وما هم مبؤمنني  صاحل وقال أبو عمرو كاف فأن أراد به
صاحل وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل خيادعون حاال آي ومن الناس من يق ول آمنا باهللا خمادعني فأن كان 

ال أبو عمرو مستأنفا فالوقف تام والذين آمنوا تام و إال أنفسهم ليس بوقف الن ما بعده حال من فاعل خيادعون وق
الوقفعلى والذين آمنوا وعلى االنفس كاف وما يشعرون كاف يف قلوهبم مرض صاحل وقال أبو عمرو كاف وقول 

ابن االنباري انه حسن ليس حبسن لتعلق ما بعده به مرضا صاحل يكذبون تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام 



ون تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام السفهاء مصلحون كاف املفسدون وليس يوقف لتعلق ما بعده به ال يشعر
كاف ال يعلمون تام وقال أبو عمرو أكفى مما قبله قالوا آمنا ليس بوقف الن اهللا تعاىل مل يرد إن يعلمنا اهنم إذا لقوا 

ما بعده الذين آمنوا قالوا آمنا بل أراد أن يعلمنا نفاقهم وان اظهارهم لإلميان ال حقيقة له وذلك ال حيصل أو به مع 
مستهزؤن كاف وان كره أبو حامت االبتداء بقوله اهللا يستهزئ هبم وبقوله واهللا خري املاكرين إذ الوجه لكراهته إذ 

املعىن انه جيازيهم على استهزائهم ومكرهم يستهزئ هبم جائز يعمهون تام جتارهتم جائز مهتدين تام وقال أبو عمرو 
من ملة ما ضرب اهللا مثال للمنافقني يف تعلقهم بظاهر اإلسالم حلقن  كاف نارا ليس بوقف وكذا ما حوله آلهنما

  دمائهم واملثل يؤتى به على وجه آلن الفائدة إمنا حتصل جبملته ذهب اهللا

بنورهم جائز ال يبصرون تام وقال أبو عمرو كاف هذا على رفع ما بعده فمن نصبه كأبن مسعود فليس ذلك وقفا 
ترك فأن نصب على الذم جاز ذلك ال يرجعون صاحل وقال أبو عمرو كاف وقيل تام إن نصب على انه مفعول ثان ل

وبرق ليس بوقف لتعلق ما بعده به حذر املوت حسن وقال أبو عمرو تام بالكافرين تام قاموا تام وقال أبو عمرو 
اف وقيل تام كاف خيطف أبصارهم جائز مشوا فيه ليس بوقف ملقابلة ما بعده به قاموا تام وقال أبو عمرو ك

وأبصارهم كاف قدير تام قال جماهد أربع آيات أول البقرة يف نعت املؤمنني يعين إىل املفلحون وآيتان يف نعت 
الكافرين يعين إىل عذاب عظيم وثالث عشرة آية يف نعت املنافقني يعين إىل قدير فهذه الوقوف الثالثة هي أعلى 

ن صاحل ألنه آخر آية وليس حبسن الن ما بعده بدل من الذي درجات التام ألهنا آخر االيات و القصص يتقو
خلقكم وقال أبو عمرو حسن السماء بناء صاحل عند بعضهم وأباء آخرون وهو االجود الن ما بعده إىل قوله رزقا 

لكم من متام صلة الذي جعل لكم و اليفصل بني الصلة واملوصول وقال أبو عمرو الوقف عليه كاف رزقالكم 
س الن ما بعده متعلق به مع ما قبله وقال أبو عمرو تام أندادا ليس بوقف وأنتم تعلمون تام من مثله جائز صاحل ولي

صادقني تام و احلجارة صاحل إن جعل أعدت مستأنفا للكافرين تام من حتتها األهنار مفهوم متشاهبا مفهوم وقال أبو 
ن تام مثال ما جائز وليس حبسن فمثال مفعول عمرو كاف مطهرة جائز وليس حبسن وقال أبو عمرو كاف خالدو

يضرب وما صفة ملثال زادت النكرة شياعا وبعوضة بدل من ما فما فوقها تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام من 
رهبم صاحل هبذا مثال كاف إن جعل ما بعده مستأنفا جوابا من اهللا لكالم الكافرين وان جعل من متام احلكاية عن 

الوقف الوقف على ذلك و ال يبعد أن يكون جائزا ويهدي به كثريا كاف إال الفاسقني تام إن جعل  الكفار مل حيسن
ما بعده مستأنفا وجائز إن جعل صفة له ميثاقه صاحل وكذا يف األرض اخلاسرون تام مث مييتكم كاف وأنكره بعضهم 

ع مساوات تام وكذا عليم خليفة قيل مث حيييكم كاف ترجعون تام مجيعا مفهوم وقيل حسن وقال أبو عمرو كاف سب
تام ورد بأن ما بعده جواب له فهو كاف ونقدس لك كاف ما ال تعلمون تام صادقني حسن وقال أبو عمرو كاف 

احلكيم احسن أو أكفى مما قبله والوقف على ما قبله من قوله إال ما علمتنا جائز بأمسائهم كاف تكتمون تام 
كاف حيث شئتما جائز من الظاملني حسن وقال أبو عمرو كاف مما كانا فيه كاف اسجدوا آلدم جائز من الكافرين 

وكذا اهبطوا بعضكم لبعض عدو إىل حني وفتاي عليه التواب الرحيم تام منها مجيعا كاف فال خوف عليهم جائز 
البتداء بقوله حيزنون تام أصحاب النار جائز بقبح خالدون تام أنعمت عليكم جائز بقبح وكذا أوف بعهدكم لقبح ا

واياي فارهبون آلن الرهبة ال تكون إال من اهللا تعاىل فارهبون كاف ملا معكم جائز أول كافر به صاحل فأتقون تام 
وانتم تعلمون تام وأتوا الزكاة جائز مع الراكعني تام تتلون الكتاب كاف أفال تعقلون تام وقال أبو عمرو فيه ويف 

 كاف و الصالة كاف اخلاشعني جائز إليه راجعون تام العاملني حسن ال تام فأتقون وأنتم تعلمون ومع الراكعني
الحتمال إن الواو بعده للعطف على إذ كروا ال لالستئناف والوقف شيئا وعلى شفاعة وعلى عدل جائز والهم 



عظيم  ينصرون كاف من آل فرعون قبيح إن جعل يسومونكم حاال وان جعل استئنافا فجائز بال قبح نسائكم صاحل
كاف تنظرون وأنتم ظاملون صاحل تشكرون كاف هتتدون كاف فاقتلوا أنفسكم مفهوم عند بارئكم كاف وكذا 

فتاب عليكم التواب الرحيم حسن وقال أبو عمرو تام وأنتم تنظرون كاف وكذا تشكرون والسلوى حسن وكذا 
مرو تام احلجر صاحل اثنتا عشرة رزقناكم يظلمون كاف خطاياكم كاف احملسنني حسن يفسقون كاف وقال أبو ع

عينا حسن وكذا مشرهبم من رزق اهللا جائز مفسدين كاف وبصلها حسن وقال أبو عمرو كاف وقوله أتستبدلون 
إىل أهبطوا مصر قيل اجلملتان حكاية عن موسى عليه السالم حني غضب على قومه وقيل من قول اهللا تعاىل وقيل 

والثانية من قوله تعاىل وهذا هو املشهور فعليه الوقف خري تام وعلى االولني األوىل حكاية عن موسى عليه السالم 
كاف وقيل تام ما سألتم حسن و املسكنة صاحل وقال أبو عمرو تام من اهللا أحسن منه بغري احلق كاف يعتدون تام 

ال أبو عمرو تام عند رهبم جائز وكذا عليهم حيزنون حسن وقال أبو عمرو تام فوقكم الطور صاحل تتقون كاف وق
  من بعد ذلك حسن من اخلاسرين

كاف وكذا خاسئني للمتقني حسن أن تذحبوا بقرة صاحل وكذا هزؤا من اجلاهلني كاف و ال بكر كاف إن جعل 
عوان خرب املبتدأ حمذوف أي هي عوان بني ذلك أي بني الكبرية و الصغرية بني ذلك كاف وكذا تؤمرون وما لوهنا 

ي جائز وكذا تشابه علينا املهتدون كاف ال ذلول كاف إن جعل تثري األرض خرب مبتدأ حمذوف وتسر الناظرين ما ه
وكذا تثري األرض وال تسقي احلرث إن جعل ما بعد كل منهما خرب مبتدأ حمذوف ال شية فيها أكفى من ذلك جئت 

اشد قسوة تام وقال أبو  باحلق حسن يفعلون كاف وكذا فادا رأمت فيها وما كنتم تكتمون وببعضها وتعقلون أو
عمرو كاف األهنار كاف وكذا منه املاء من خشية اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف وما اهللا بغافل عما يعملون تام 

وقال أبو عمرو إن قرئ يعملون بالياء التحتية ألنه حينئذا استئناف ومن قرأه بالفوقية فالوقف على ذلك كاف 
له مث قست قلوبكم وهو يعملون حسن قالوا آمنا مفهوم عند ربكم صاحل أفال التصال ذلك باخلطاب املتقدم يف قو

تعقلون تام وما يعلنون كاف إال يظنون صاحل وكذا مثنا قليال وقال أبو عمرو كاف فيهما مما يكسبون تام وقال أبو 
اجلواب ومنه قوله  عمرو كاف معدودة صاحل ما ال تعلمون حسن بل ليس بوقف الن ما بعده متعلق به ألنه من تتمة

تعاىل فيما يأيت بلى من أسلم وجهه فالوقف على بلى يف اآليتني خطأ ففيه رد على أيب عمر وحيث قال الوقف على 
بلى كاف يف مجيع القرآن ألنه رد للنفي املتقدم نعم إن اتصل به قسم كقوله تعاىل قالوا وربنا وقل بلى وريب مل 

وأوجه أصحاب النار مفهوم وكذا أصحاب اجلنة وهو ظاهر إن جعلت اجلملة يوقف عليه دونه وما قاله أبو عمر 
بعد كل منهما مستأنفة ال إن أعربت حاال كما حكى عن ابن كيسان أو خربا ثانيا خالدون يف املوضعني تام إال اهللا 

معرضون كاف تام وقال أبو عمرو كاف واملساكني مفهوم حسنا صاحل وأقيموا الصالة جائز وكذا وآتوا الزكاة 
وكذا تشهدون و العدوان صاحل إخراجهم حسن وكذا ببعض واحلياة الدنيا وقال أبو عمرو يف الثالثة كاف أشد 
العذاب كاف تعملون تام سواء قرئ بالتاء الفوقية أو بالتحية وقال أبو عمرو كاف وقال أبو حلتم تام و ال هم 

حسني وقال أبو عمرو كاف استكربمت صاحل تقتلون كاف ينصرون أمت منه بالرسل كاف البيانات مفهوم القدس 
قلوبنا غلف صاحل ما يؤمنون تام مصدق ملا معهم ليس بوقف كفروا به حسن على الكافرين تام وقال أبو عمرو 

كاف من عبادة صاحل على غضب كاف مهني تام ملا معهم كاف مؤمنني تام ظاملون كاف فوقكم الطور حسن 
حل بكفرهم حسن مؤمنني تام صادقني تام أيديهم كف بالظاملني تام وقال أبو عمرو كاف وامسعوا حسن وعصينا صا

وقيل تام ومن الذين أشركوا تام وقال أبو عمرو كاف كان مها بناء على جعله معطوفا على قبله أي وأحرص من 
يعمر مبا يعملون تام  الذين أشركوا وان جعل متعلقا مبا بعده فالوقف على حياة وهو تام ألف سنة كاف وكذا إن



وكذا للمؤمنني وعدو للكافرين وقال أبو عمرو يف األخريين كاف بينات كاف الفاسقون تام وقال أبو عمرو كاف 
نبذة فريق منهم جائز ال يؤمنون تام وقال أبو عمرو كاف ال يعملون كاف وكذا ملك سليمان تام قالة نافع ومجاعة 

هو حسن ولكن الشياطني كفروا صاحل يعملون الناس السحر كاف إن  وقال أبو عمرو ليس بتام وال كاف بل
جعلت ما جحدا وان جعلت مبعىن الذي مل يوقف على ذلك هاروت وماروت تام وقال أبو عمرو كاف فال تكفر 

كاف إن جعل ما بعده معطوفا على ما تقدم وحسن إن جعل ما بعده مستأنفا أي فهم يتعلمون بني املرء وزوجه 
بأذن اهللا كاف و ال ينفعهم حسن من خالق صاحل وقال أبو عمرو فيهما كاف لو كانوا يعلمون اثنان  حسن إال

أوهلما صاحل وثانيهما تام وقال أبو عمرو يف األول كاف ويف الثاين تام ألنه آخر القصة وامسعوا كاف عذاب اليم 
ف العظيم تام أو مثلها حسن وقال تام وأبو عمر وعكس ذلك من ربكم حسن وقال أبو عمرو كاف من يشاء كا

أبو عمرو كاف وقيل تام قدير تام واألرض مفهوم وقال أبو عمرو كاف وال نصري صاحل من قبل تام سواء السبيل 
تام وقال أبو عمرو يف الثالثة كاف كفارا كاف وقيل تام نقل األصل األول عن أيب حامت مث قال وليس عندي بكاف 

امل قبله وإمنا يكون كافيا إن نصب مبضر سواء فيهما نصب بأنه مصدر أو مفعول له وال جيد إن نصب حسدا بالع
وتقدير املضمر حيسدونكم أو يردونكم ما تبني هلم احلق كاف وكذبا بأمره قدير تام وآتوا الزكاة تام وقال أبو 

  عمرو كاف عند اهللا كاف بصري تام

  أوأو

وقيل تام صادقني كاف وقيل حسن بلى تقدم عند ربه جائز  نصارى كاف تلك أمانيهم حسن وقال أبو عمرو كاف
وكذا وال خوف عليهم وال هم حيزنون تام على شيء يف املوضعني مفهوم يتلون الكتاب كاف كذلك ليس بوقف 

ومن عليه جعله راجعا إىل تالوة اليهود وجعل وهم يتلون الكتاب راجعا إىل النصارى أي والنصارى يتلون الكتاب 
ليهود مثل قوهلم صاحل خيتلفون تام يف خراهبا صاحل وقال أبو عمرو كاف خائفني كاف عذاب عظيم تام كتالوة ا

فثم وجه اهللا كاف واسع عليم تام إن قرئ قالوا بال واو أو بالواو وجعلت استئنافا وإال فالوقف على ذلك كاف 
تام السموات واألرض كاف قانتون وأطلق أبو عمر وأن الوقف عليه كاف سبحانه مفهوم واألرض كاف قانتون 

تام السموات واألرض صاحل كن جائز وقال أبو عمرو كاف هذا إن رفع فيكون خرب مبتدأ حمذوف وإال مل يوقف 
عليه فيكون تام على القراءتني ومثل ذلك يأيت يف أمثاله الواقعة يف القرآن أو تأتينا آية كاف وكذا مثل قوهلم 

ونذيرا حسن إن قرئ بفتح التاء واجلزم والرفع استئنافا فأن رفع حاال فالوقف على وتشاهبت قلوهبم يوقنون تام 
ذلك جائز أصحاب اجلحيم كاف ملتهم حسن هو اهلدى صاحل وال نصري تام يؤمنون به حسن وقال أو عمرو كاف 

لونه حق تالوته وذلك جبعل أولئك يؤمنون به خرب الذين آتيناهم الكتاب ومن أجاز الوقف على حق تالوته جعل يت
خرب الذين آتيناهم الكتاب اخلاسرون تام على العاملني كاف عن نفس شيئا حسن والهم ينصرون كاف وقال أو 
عمرو تام فأمتهن صاحل وكذا اماما ومن ذرييت الظاملني كاف وقال أو عمرو تام وأمنا حسن على قراءة واختذوا 

على اخلرب مصلى حسن على القراءتني وقال أو عمرو كاف بكسر اخلاء على األمر وجائز على قراءته بفتحها 
والركع السجود كاف وقال أو عمرو تام واليوم اآلخر تام إىل عذاب النار جائز وبئس املصري كاف وامسعيل كاف 

إن جعل ربنا مقوال له وإلبراهيم أي يقوالن ربنا ومن قال انه مقول له وحده وقف على البيت تقبل منا مفهوم 
و عمرو كاف السميع العليم تام وقال أو عمرو اكفى مما قبله وقال ابن االنباري مسلمني لك كاف مناسكا وقال أ

صاحل وتب علينا مفهوم وقال أو عمرو كاف الرحيم تام ويزكيهم صاحل وقال أو عمرو كاف العزيز احلكيم تام إال 



لعاملني تام بنيه جائز ويعقوب أجوز منه وأنتم من سفه نفسه كاف وكذا يف الدنيا ملن الصاحلني مفهوم أسلم كاف ا
مسلمون كاف وكذا من بعدي واله آبائك صاحل إن نصب ما بعده بفعل أي يعنون إبراهيم وامسعيل واسحق وليس 
بوقف إن جرد ذلك بالبدلية من آبائك وهو ما عليه األكثر اهلا واحدا كاف إن جعلت اجلملة بعده مستأنفة وليس 

ال مسلمون حسن على الوجهني قد خلت هنا وفيما يأيت صاحل هلا ما كسبت هنا وفيما يأيت بوقف إن جعلت حا
مفهوم ولكم ما كسبتم هنا وفيما يأيت صاحل وقال أو عمرو يف الثالثة كاف تعملون تام هتتدوا حسن وقال أو عمرو 

ان إبراهيم من املشركني وكاف تام حنيفا صاحل إن جعل ما بعده من مقول القول أي قل بل ملة إبراهيم وقل ما ك
إن جعل ذلك استئنافا وأطلق أبو عمر وانه كاف من املشركني تام وكذا وحنن له مسلمون فقد اهتدوا حسن وقال 

أو عمرو كاف يف شقاق صاحل وكذا قوله فسيكفيكهم اهللا العليم تام صبغة اهللا صاحل ومن أحسن من اهللا صبغة 
تام وهو ربنا وربكم صاحل ولكم أعمالكم صاحل خملصون كاف على قراءة أم  صاحل وقال أو عمرو كاف له عابدون

يقولون بالغيبة وصاحل على قراءته باحلطاب آلن املعىن حينئذ أحتاجوننا يف اهللا أم تقولون إن األنبياء كانوا على دينكم 
نوا يعملون كانوا عليها أو نصارى كاف أم اهللا تام من اهللا حسن وقال أو عمرو كاف عما يعملون تام وكذا كا

كاف و املغرب صاحل مستقيم تام وكذا عليكم شهيدا على عقبيه كاف هدى اهللا حسن وقال أو عمرو تام إميانكم 
كاف رحيم تام يف السماء حسن قبله ترضاها مفهوم وكذا املسجد احلرام وجوهكم شطره حسن وقال أو عمرو 

بلتك مفهوم بتابع قبلة بعض حسن وقال أو عمرو كاف ملن كاف من رهبم كاف وكذا عما تعملون ما تبعوا ق
الظاملني تام كما يعرفون أبناءهم كاف وهم يعملون تام وكذا احلق من ربك واملمترين اخلريات حسن وكذا مجيعا 

وقال أو عمرو فيهما كاف قدير تام وقال أو عمرو كاف املسجد احلرام كاف وكذا اللحق من ربك عما يعملون 
جد احلرام صاحل ولعلكم هتتدون تام إن علق ما بعده بقوله بعد فأذكروين وليس بوقف إن علق ذلك بقوله تام املس

  قبل و ال مت ما مل

  تكونواا

تعملون كاف و ال تكفرون تام و الصالة كاف وكذا مع الصابرين و أموات و ال تشعرون و الثمرات حسن وقال 
عمرو كاف هذا إن جعل الذين مبتدأ خربه أولئك اخل وليس بوقف  أو عمرو كاف و بشر الصابرين تام و قال أبو

إن جعل ذلك نعتا للصابرين وأولئك مبتدأ خربه ما بعد بل الوقف على راجعون وهو وقف تام ورمحة صاحل 
املهتدون تام من شعائر اهللا كاف أن يطوف هبما حسن وقال أبو عمرو كاف شاكر عليم تام وكذا التواب الرحيم و 

أس بالوقف على أمجعني خالدين فيها كاف وقال أبو عمرو صاحل وال هم ينظرون تام اله واحد جائز الرمحن ال ب
الرحيم تام وكذا القوم يعقلون كحب اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف أشد حبا هللا حسن وقال أبو عمرو تام إذ 

إن القوة هللا وان اهللا شديد العذاب وإال فليس يرون العذاب مفهوم ملن قرأ ولو ترى بالتاء الفوقية وكسر اهلمزة من 
بوقف بل الوقف على شديد العذاب وهو وقف صاحل هبم األسباب صاحل وقال أبو عمرو كاف منا صاحل حسرات 

عليهم كاف من النار تام طيبا وكذا خطوات الشيطان عدو مبني تام ما ال تعملون كاف وكذا آباءنا وال يهتدون 
قلون تام ما رزقناكم جائز تعبدون تام به لغري اهللا فال آمث عليه كاف غفور رحيم كاف إال النار تام ونداء كاف ال يع

صاحل عذاب اليم تام على النار تام الكتاب باحلق بعيد تام وحني البأس كاف وقيل صدقوا مفهوم املتقون تام يف 
تام إن ترك خريا قيل حسن ورد بأن  القتلى حسن باألنثى كاف بإحسان صاحل ورمحة كاف عذاب أليم حسن تتقون

قوله لوصية مرفوع أما بكتب أو بالالم يف للوالدين مبعىن فقيل لكم الوصية للوالدين بأضمار القول وال جيوز الفصل 



بني الفعل وفاعله وال بني القول ومقوله لكن بقي احتمال ثالث وهو انه مرفوع وما بعده خربه أو خربه حمذوف أي 
ليكم فعليه حيسن الوقف على خريا باملعروف كاف إن نصب حقا على املصدر وليس بوقف إن االيصاء كتب ع

نصب وليس ذلك بكتب على املتقني حسن يبدلونه كاف وكذا مسيع عليم وفال أمث عليه رحيم تام تتقون جائز ألنه 
يما يأيت حسن وقال أبو رأس آية وليس آلن ما بعده متعلق بكتب عليكم الصيام معدودات حسن من أيام أخرها وف

عمرو كاف مسكني كاف فهو خري له كاف تعملون تام إن رفع شهر رمضان باالبتداء وجعل ما بعده خرب وكاف 
إن رفع ذلك بأنه خرب مبتدأ حمذوف وصاحل إن رفع ذلك بأنه بدل من الصيام و الفرقان كاف وقيل تام فليصمه 

ن يرشدون تام إىل نسائكم كاف وكذا البأس لكم لباس هلن تام كاف تشكرون تام فأين قريب صاحل وكذا إذا دعا
وعفا عنكم صاحل وكذا ما كتب اهللا لكم إىل الليل كاف وكذا يف املساجد فال تقربوها حسن وقال أبو عمرو كاف 
نك تام تعلمون تام يسألونك عن األهلة صاحل أو مفهوم وكذا نظائره كيسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه و يسألو

عن اخلمر و امليسر وأيب الوقف عليه مجاعة ألن ما بعده جوابه فال يفصل بينهما و احلج كاف وكذا من اتقى ومن 
أبواهبا تعلحون تام و ال تعتدوا صاحل املعتدين تام حيث أخرجوكم كاف من القتل حسن حىت يقاتلوكم فيه كاف 

لظاملني تام قصاص كاف وكذا مبثل ما اعتدى عليكم فاقتلوهم صاحل الكافرين كاف رحيم حسن الدين هللا صاحل ا
املتقني تام و احسنوا صاحل احملسنني حسن والعمرة هللا كاف ومن قرأ العمرة بالرفع فله الوقف على وأمتوا احلج من 

اهلدى حسن اهلدى حمله كاف أو نسك صاحل من اهلدى كاف كاملة حسن وكذا املسجد احلرام العقاب تام 
احلج تام وقال أبو عمرو كاف وال وقف على شيء مما قبله يف اآلية سواء رفع أم نصب فأن رفع  معلومات كاف يف

الرفث و الفسوق ونصب اجلدال وقف على الفسوق وهو وقف كاف يعلمه اهللا تام التقوى كاف يا أويل االلباب 
اس جائز واستغفروا اهللا تام من ربكم كاف وكذا املشعر احلرام كما هداكم حسن و الضالني من حيث أفاض الن

كاف وكذا رحيم أو اشد ذكرا ومن خالق وعذاب النار ومما كسبوا احلساب حسن وقال أبو عمرو تام معدودات 
كاف وكذا فال امث عليه األول ملن اتقى حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام حتشرون تام على ما يف قلبه ليس 

ويهلك بالرفع على االستئناف فله الوقف على ليفسد فيها إال حيب بوقف ألد اخلصام كاف وكذا والنسل ومن قرأ 
الفساد حسن أخذته العزة باإلمث جائز فحسبه جهنم كاف ولبئس املهاد تام مرضاة اهللا كاف وقال أبو عمرو تام 
ل بالعباد تام كافة صاحل وكذا خطوات الشيطان عدو مبني كاف عزيز حكيم تام يف ظلل من الغمام جائز وان قا

  ابن كثري انه كاف الن

  قوهلله

واملالئكة معطوف على فاعل يأتيهم قبله ومن قرأ واملالئكة باجلر عطفا على الغمام مل يقف على الغمام صاحل على 
القراءتني وقضي األمر حسن ترجع األمور تام بينه حسن شديد العقاب تام من الذين آمنوا حسن وقال أبو عمرو 

 حساب تام ومنذرين حسن فيما اختلفوا فيه حسن وقال أبو عمرو كاف والوقف على كاف يوم القيامة كاف بغري
كان الناس أمة واحدة ليس جبيد وان قيل انه حسن الن ما بعده متعلق به بغيا بينهم مفهوم وقال أبو عمرو كاف 

اهللا حسن وقال أبو وقيل تام من احلق بأذنه كاف وكذا مستقيم خلوا من قبلكم صاحل وان قيل انه حسن مىت نصر 
عمرو كاف قريب تام ماذا ينفقون هنا وفيما يأيت مفهوم على ما مر وابن السبيل كاف به علم تام كره لكم حسن 

وقال أبو عمرو كاف خري لكم كاف وكذا شر لكم ال تعملون تام قتال فيه كبري تام وقال أبو عمرو كاف أكرب 
 مع ما عطف عليه أكرب من القتل حسن أيضا وقال أبو عمرو عند اهللا حسن وهو خرب قوله وصد عن سبيل اهللا



وفيهما كاف إن استطاعوا حسن وقال أبو عمرو كاف واآلخرة مفهوم أصحاب النار جائز فيها خالدون تام رمحة 
اهللا كاف رحيم تام و امليسر مفهوم وتقدم مبا فيه و منافع للناس صاحل من نفعهما كاف ماذا ينفقون مفهوم وتقدم 

ا فيه قل العفو تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام لعلكم تتفكرون ليس بوقف الن ما بعده متعلق به أو يبني اهللا مب
لكم ة اآلخرة تام عن اليتامى مفهوم وتقدم إصالح هلم خري فإخوانكم كاف وكذا من املصلح ألعنتكم صاحل وقال 

 ولو أعجبتكم كاف حىت يؤمنوا صاحل ولو أبو عمرو كاف حكيم حسن وقال أبو عمرو تام حىت يؤمن صاحل
أعجبكم كاف إىل النار حسن بأذنه كاف يتذكرون تام عن احمليض تقدم ذكره قل هو أذى مفهوم حىت يطهرن 

صاحل أمركم اهللا كاف التوابني جائز املتطهرين تام أىن شتم كاف وكذا النفسكم ومالقوه وقال أبو عمرو مالقوه 
اهللا جاز وشر املؤمنني تام بني الناس كاف عليم كسبت قلوبكم كاف غفور حليم أربعة تام ولو وقف على واتقوا 

اشهر مفهوم رحيم مسيع كاف مسيع عليم تام ثالثة قروء كاف و اليوم اآلخر حسن وكذا أصال باملعروف كاف 
حدود اهللا  وكذا عليهن درجة عزيز حكيم تام الطالق مرتان صاحل وقيل حسن بأحسان كاف وكذا أن ال يقيما

وفيما افتدت به فأن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا ليس بوقف فال تعتدوها تام وقال أبو عمرو كاف الظاملون زوجا 
غريه كاف وكذا أن يقيما حدود اهللا يعملون تام وقيل كاف أو سرحوهن مبعروف حسن وقال أبو عمرو كاف 

وا اهللا صاحل عليم تام باملعروف كاف اليوم اآلخر صاحل ضرار التعتدوا تام نفسه كاف وكذا هزؤا ويعظكم به اتق
وقال أبو عمرو كاف وأطهر كاف ال تعلمون تام الرضاعة حسن وكذا كسوهتن باملعروف و إال وسعها وقال أبو 

عمرو يف إال وسعها كاف بولده صاحل مثل ذلك أصلح منه وقال أبو عمرو انه كاف وكذا ما آتيتم باملعروف 
ائز بصري تام وعشرا صاحل باملعروف كاف خبري تام يف أنفسكم حسن قوال معروفا تام أجله حسن واتقوا اهللا ج

وقال أبو عمرو كاف فأحذروه كاف غفور حليم تام فريضة كاف وعلى املقتر قدره ال يوقف عليه اختيار االتصال 
رو كاف بينكم كاف بصري تام ما بعده به على احملسنني كاف وكذا عقدة النكاح اقرب للتقوى حسن وقال أبو عم

الوسطى صاحل وان كان ما بعده معطوفا على ما قبله ألنه عطف مجلة على مجلة فهو كاملنفصل عنه قانتني كاف أو 
ركبانا صاحل تعملون تام غري اخراج كاف وكذا من معروف عزيز حكيم تام وللمطلقات متاع باملعروف جائز 

قال أبو عمرو كاف ال يشكرون تام وقاتلوا يف سبيل اهللا جائز مسيع عليم املتقني حسن تعقلون تام احياهم حسن و
تام أضعافا كثرية حسن ويبسط جائز وقال أبو عمرو فيه كاف واليه ترجعون تام نقاتل يف سبيل اهللا صاحل وكذا أن 

ملكا كاف وكذا من ال تقاتلوا وقال أبو عمرو فيه كاف وأبنائنا كاف وكذا إال قليال منهم بالظاملني تام طالوت 
املال واجلسم ومن يشاء واسع عليم تام سكينة من ربكم جائز حتمله املالئكة كاف وكذا مؤمنني باجلنود ليس 

بوقف وقال أبو عمرو فيه تام بنهر صاحل فليس مين مفهوم بييده كاف وكذا إال قليال منهم وجنوده وبأذن اهللا وقال 
سن أفرغ علينا صربا جائز وكذا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين صاحل أبو عمرو يف االخري كاف مع الصابرين ح

فهزموهم بأذن اهللا كاف مما يشاء تام وكذا نتلوها عليك باحلق و املرسلني وفضلنا بعضهم على بعض ومن وقف 
  على قوله كلم اهللا ونوى مبا

  بعدهده

القدس كاف ولكن اختلفوا صاحل وقال أبو استئنافا فوقفه كاف أو نوى به عطفا فوق صاحل درجات حسن بروح 
عمرو كاف من كفر كاف ما يريد تام وال شفاعة كاف الظاملون تام اهللا ال اله إال هو صاحل احلي القيوم كاف وال 

نوم حسن وما يف األرض تام إال بأذنه حسن وما خلفهم كاف وكذا شاء واألرض حفظهما صاحل العظيم تام ال 



ن الغي كاف وكذا االنفصام هلا مسيع عليم تام إىل النور كاف أولياؤهم الطاغوت مفهوم إىل إكراه يف الدين صاحل م
الظلمات كاف خالدون تام إن آتاه اهللا امللك حائز وليس وان قيل به وقال أبو عمرو كاف الظاملني صاحل وكذا مث 

ما كاف قدير تام حتي املوتى صاحل بعثه قال كم لبثتم كاف وكذا أو بعض يوم مل يتسنه صاحل آية للناس صاحل حل
وقال أبو عمرو كاف يأتينك سعيا كاف عزيز حكيم تام مائة حبة كاف وكذا ملن يشاء واسع عليم تام هلم أجرهم 
عند رهبم كاف وكذا حيزنون و تبعها أذى واهللا غين حليم و اليوم اآلخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكافرين وفطل 

ون تام من األرض حسن وكذا إال إن تغمضوا فيه غين محيد تام بالفحشاء كاف وكذا وصري فاحترقت كاف يتفكر
فضال وواسع عليم من يشاء تام خريا كثريا كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو حري 

على جواب لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ ونكفر باجلزم مل يقف على خري لكم آلن نكفر معطوف 
الشرط فال يفصل بينهما من سيئاتكم كاف خبري تام من يشاء حسن وقال أبو عمرو كاف فألنفسكم كاف وكذا 
ابتغاء وجه اهللا ال يظلمون تام إن علق ما بعده مبحذوف متأخر عنه أي للفقراء املذكورين حق واجب يف أموالكم 

ذكورين يوف إليكم يف األرض صاحل وكذا من التعفف وكاف إن علق ذلك مبحذوف متقدم أي اإلنفاق للفقراء امل
وقال أبو عمرو فيه كاف إحلافا كاف به عليم تام عند رهبم جائز وكذا وال خوف عليهم وال هم حيزنون تام من 

املس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو فيهما كاف وحرم لربا وأمره إىل اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف 
خالدون تام ويريب الصدقات كاف كفار أثيم تام وكذا حيزنون مؤمنني حسن ورسوله صاحل  أصحاب النار صاحل

وكذا رؤس اموالكم و ال تظلمون حسن وقال أبو عمرو كاف إىل ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إىل اهللا 
عليه احلق جائز حسن وهم ال يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل وكما بالعدل وكما علمه اهللا وفليكتب 

وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل ومن رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم األخرى 
كاف وكذا إذا ما دعوا إىل أجبه صاحل إن ال تكتبوها كاف وكذا إذا تبايعتم و ال شهيد وفسوق بكم واتقوا اهللا 

بوضة كاف وليتق اهللا ربه كاف وكذا و ال تكتموا الشهادة وكذا جائز ويعلمكم اهللا كاف بكل شيء عليم تام مق
آمث قلبه مبا تعملون عليم تام وما يف األرض كاف حياسبكم به اهللا صاحل إن رفع ما بعده وليس بوقف إن جزم ذلك 

حسن  ألنه معطوف على حياسبكم فال يفصل بينهما فيغفر ملن يشاء صاحل ويعذب من يشاء كاف قدير تام واملؤمنون
وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن وقال أبو عمرو كاف وذلك على قراءة ال نفرق بالنون ألنه منقطع عما 
قبله ومن قرأه بالياء فال يقف على ذلك الن ال يفرق راجع إىل قوله كل آمن باهللا فال يقطع عنه ومن رسله كاف 

صاحل هلما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو  على القراءتني وكذا مسعنا وأطعنا املصري تام إال وسعها
أخطأنا ومن قبلنا وقال أبو عمرو فيهما كاف ما ال طاقة لنا به كاف واعف عنا صاحل واغفر لنا مفهوم وارمحنا 

فا فوقفه كاف أو .صاحل وقال أبو عمرو كاف وال حيسن الوقف على أنت موالنا ملكان الفاء بعده آخر السورة تام
به عطفا فوق صاحل درجات حسن بروح القدس كاف ولكن اختلفوا صاحل وقال أبو عمرو كاف من كفر نوى 

كاف ما يريد تام وال شفاعة كاف الظاملون تام اهللا ال اله إال هو صاحل احلي القيوم كاف وال نوم حسن وما يف 
ظيم تام ال إكراه يف الدين صاحل األرض تام إال بأذنه حسن وما خلفهم كاف وكذا شاء واألرض حفظهما صاحل الع

من الغي كاف وكذا االنفصام هلا مسيع عليم تام إىل النور كاف أولياؤهم الطاغوت مفهوم إىل الظلمات كاف 
خالدون تام إن آتاه اهللا امللك حائز وليس وان قيل به وقال أبو عمرو كاف الظاملني صاحل وكذا مث بعثه قال كم 

مل يتسنه صاحل آية للناس صاحل حلما كاف قدير تام حتي املوتى صاحل وقال أبو عمرو  لبثتم كاف وكذا أو بعض يوم
  كاف يأتينك سعيا كاف عزيز



حكيم تام مائة حبة كاف وكذا ملن يشاء واسع عليم تام هلم أجرهم عند رهبم كاف وكذا حيزنون و تبعها أذى واهللا 
فرين وفطل وصري فاحترقت كاف يتفكرون تام من األرض غين حليم و اليوم اآلخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكا

حسن وكذا إال إن تغمضوا فيه غين محيد تام بالفحشاء كاف وكذا فضال وواسع عليم من يشاء تام خريا كثريا 
كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو حري لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ 

يقف على خري لكم آلن نكفر معطوف على جواب الشرط فال يفصل بينهما من سيئاتكم كاف  ونكفر باجلزم مل
خبري تام من يشاء حسن وقال أبو عمرو كاف فألنفسكم كاف وكذا ابتغاء وجه اهللا ال يظلمون تام إن علق ما 

ذوف متقدم أي بعده مبحذوف متأخر عنه أي للفقراء املذكورين حق واجب يف أموالكم وكاف إن علق ذلك مبح
اإلنفاق للفقراء املذكورين يوف إليكم يف األرض صاحل وكذا من التعفف وقال أبو عمرو فيه كاف إحلافا كاف به 
عليم تام عند رهبم جائز وكذا وال خوف عليهم وال هم حيزنون تام من املس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو 

ال أبو عمرو كاف أصحاب النار صاحل خالدون تام ويريب الصدقات فيهما كاف وحرم لربا وأمره إىل اهللا حسن وق
كاف كفار أثيم تام وكذا حيزنون مؤمنني حسن ورسوله صاحل وكذا رؤس اموالكم و ال تظلمون حسن وقال أبو 

عمرو كاف إىل ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إىل اهللا حسن وهم ال يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل 
ا بالعدل وكما علمه اهللا وفليكتب عليه احلق جائز وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل ومن وكم

رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم األخرى كاف وكذا إذا ما دعوا إىل أجبه صاحل إن ال تكتبوها 
مكم اهللا كاف بكل شيء عليم تام مقبوضة كاف وكذا إذا تبايعتم و ال شهيد وفسوق بكم واتقوا اهللا جائز ويعل

كاف وليتق اهللا ربه كاف وكذا و ال تكتموا الشهادة وكذا آمث قلبه مبا تعملون عليم تام وما يف األرض كاف 
حياسبكم به اهللا صاحل إن رفع ما بعده وليس بوقف إن جزم ذلك ألنه معطوف على حياسبكم فال يفصل بينهما 

ب من يشاء كاف قدير تام واملؤمنون حسن وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن فيغفر ملن يشاء صاحل ويعذ
وقال أبو عمرو كاف وذلك على قراءة ال نفرق بالنون ألنه منقطع عما قبله ومن قرأه بالياء فال يقف على ذلك 

عنا وأطعنا املصري الن ال يفرق راجع إىل قوله كل آمن باهللا فال يقطع عنه ومن رسله كاف على القراءتني وكذا مس
تام إال وسعها صاحل هلما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو أخطأنا ومن قبلنا وقال أبو عمرو فيهما 

كاف ما ال طاقة لنا به كاف واعف عنا صاحل واغفر لنا مفهوم وارمحنا صاحل وقال أبو عمرو كاف وال حيسن 
كيم تام مائة حبة كاف وكذا ملن يشاء واسع عليم تام هلم .السورة تام الوقف على أنت موالنا ملكان الفاء بعده آخر

أجرهم عند رهبم كاف وكذا حيزنون و تبعها أذى واهللا غين حليم و اليوم اآلخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكافرين 
حشاء كاف وفطل وصري فاحترقت كاف يتفكرون تام من األرض حسن وكذا إال إن تغمضوا فيه غين محيد تام بالف

وكذا فضال وواسع عليم من يشاء تام خريا كثريا كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو 
حري لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ ونكفر باجلزم مل يقف على خري لكم آلن نكفر معطوف على جواب 

اء حسن وقال أبو عمرو كاف فألنفسكم كاف وكذا الشرط فال يفصل بينهما من سيئاتكم كاف خبري تام من يش
ابتغاء وجه اهللا ال يظلمون تام إن علق ما بعده مبحذوف متأخر عنه أي للفقراء املذكورين حق واجب يف أموالكم 

وكاف إن علق ذلك مبحذوف متقدم أي اإلنفاق للفقراء املذكورين يوف إليكم يف األرض صاحل وكذا من التعفف 
فيه كاف إحلافا كاف به عليم تام عند رهبم جائز وكذا وال خوف عليهم وال هم حيزنون تام من وقال أبو عمرو 

املس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو فيهما كاف وحرم لربا وأمره إىل اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف 
ني حسن ورسوله صاحل أصحاب النار صاحل خالدون تام ويريب الصدقات كاف كفار أثيم تام وكذا حيزنون مؤمن



وكذا رؤس اموالكم و ال تظلمون حسن وقال أبو عمرو كاف إىل ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إىل اهللا 
حسن وهم ال يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل وكما بالعدل وكما علمه اهللا وفليكتب عليه احلق جائز 

ومن رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم األخرى وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل 
كاف وكذا إذا ما دعوا إىل أجبه صاحل إن ال تكتبوها كاف وكذا إذا تبايعتم و ال شهيد وفسوق بكم واتقوا اهللا 

جائز ويعلمكم اهللا كاف بكل شيء عليم تام مقبوضة كاف وليتق اهللا ربه كاف وكذا و ال تكتموا الشهادة وكذا 
 قلبه مبا تعملون عليم تام وما يف األرض كاف حياسبكم به اهللا صاحل إن رفع ما بعده وليس بوقف إن جزم ذلك آمث

ألنه معطوف على حياسبكم فال يفصل بينهما فيغفر ملن يشاء صاحل ويعذب من يشاء كاف قدير تام واملؤمنون حسن 
ك على قراءة ال نفرق بالنون ألنه منقطع عما وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن وقال أبو عمرو كاف وذل

قبله ومن قرأه بالياء فال يقف على ذلك الن ال يفرق راجع إىل قوله كل آمن باهللا فال يقطع عنه ومن رسله كاف 
على القراءتني وكذا مسعنا وأطعنا املصري تام إال وسعها صاحل هلما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو 

قبلنا وقال أبو عمرو فيهما كاف ما ال طاقة لنا به كاف واعف عنا صاحل واغفر لنا مفهوم وارمحنا  أخطأنا ومن
  .صاحل وقال أبو عمرو كاف وال حيسن الوقف على أنت موالنا ملكان الفاء بعده آخر السورة تام

  سورة آل عمران مدنية

إن رفعت بأنه خرب ملبتدأ حمذوف وليس يوقف إن  وامل تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة اهللا ال اله إال هو حسن
رفعت ذلك بأنه صف ة هللا احلي القيوم تام إن جعلته خربا ومل تقف على ما قبله وكاف إن جعلته خربا ووقفت على 

ما قبله وليس بوقف إن جعلته مبتدأ ألن خربه نزل عليك الكتاب مصدقا ملا بني يديه كاف وكذا هدى للناس 
تام لتمام القصة عذاب شديد كاف ذو انتقام تام وكذا يف السماء وكيف يشاء و العزيز احلكيم وأنزل الفرقان 

وقال أبو عمرو يف السماء ويشاء كاف الكتاب صاحل حمكمات جائز أم الكتاب حسن وأخر متشاهبات كاف تأويله 
سخني مل يعلموا تأويل املتشابه وليس صاحل وقال أبو عمرو كاف وما يعلم تأويله إال اهللا تام على قول األكثر إن الرا

بوقف على قول غريهم إن الراسخني يعلمون تأويله آمنا به صاحل على املذهبني وجيوز أن يوقف على والراسخون 
يف العلم على املذهب الثاين ويبتدأ بيقولون على معىن ويقولون آمنا به لكن األجود خالفه إذا املشهور إن هذه 

هب حال ربنا حسن وما يذكر إال أولو األلباب كاف الن ما بعده من احلكاية وان كان هو اجلملة على هذا املذ
ليس منها وقال أبو عمرو تام إذ هديتنا صاحل وقال أبو عمرو كاف من لدنك رمحة صاحل الوهاب تام وان كان ما 

شيئا جائز وقود النار جائز إن علق بعده من احلكاية ألنه رأس آية وطال الكالم ال ريب فيه كاف امليعاد تام من اهللا 
به أو بكفروا كدأب وكاف إن علق بكذبوا بعدها أو جعل كدأب آل فرعون خربا ملبتدأ حمذوف أي عادهتم يف 

كفرهم وتظاهرهم على النيب صلى اهللا عليه وسلم كعادة آل فرعون يف تظاهرهم على موسى عليه السالم كدأب 
أ وخرب وليس بوقف إن عطف ذلك عليه بذنوهبم كاف العقاب تام إىل جهنم آل فرعون تام إن جعل ما بعده مبتد

مفهوم املهاد تام التقتا حسن وقال أبو عمرو كاف رأى العني كاف من يشاء تام ألويل األبصار أمت منه واحلرث 
كاف  كاف احلياة الدنيا حسن وقال أبو عمرو كاف حسن املآب تام من ذلكم كاف جنات جائز ورضوان من اهللا

بصري بالعباد حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف أو منصوبا بأعىن وان جعل 
جمرورا بد ال من قوله للذين اتقوا أو نعتا للعباد ال حيسن الوقف على بالعباد إال بتجوز لنه رأس آية ذنوبنا كاف 

دح وان جعل بدال من الذين يقولون مل حيسن الوقف على وكذا وقنا عذاب النار إن جعل ما بعده منصوبا على امل



النار إال بتجوز ألهنا رأس آية باألسحار تام بالقسط صاحل وقال أبو عمرو كاف احلكيم تام على قراءة من كسر 
مهزة إن وليس بوقف على قراءة من فتحها ألهنا مع مدخوهلا معمولة لشهد مبعىن أخرب وال يوقف حينئذ على 

 على احلكيم لئال يفصل بني العامل ومعمولة اإلسالم كاف وكذا بغيا بينهم وسريع احلساب ومن اتبعن بالقسط وال
أسلمتم صاحل وكذا فقد اهتدوا وقال أبو عمرو فيهما كاف البالغ كاف بالعباد تام وكذا بعذاب أليم واآلخرة 

يب فيه مفهوم ال يظلمون تام من صاحل وقال أبو عمرو كاف من ناصرين تام معرضون كاف وكذا يفترون ال ر
تشاء مفهوم يف املواضع املذكورة بيدك كاف قدير تام يف النهار جائز وكذا يف الليل ومن امليت ومن احلي بغري 

حساب تام وكذا من دون املؤمنني فليس من اهللا يف شيء كاف وهو بعيد منهم تقاة حسن وقال أبو عمرو كاف 
م وكذا يعلمه اهللا وما يف األرض كاف قدير تام إن نصب يوم جتد با ذكر مقدار وحيذركم اهللا نفسه كاف وقيل تا

وكاف إن نصب ذلك باملصري أو حيذركم اهللا نفسه من خري حمضرا تام إن جعل ما بعده مبتدأ وخربا وليس بوقف 
أبو عمرو إن جعل ذلك معطوفا على ما عملت من خري بل الوقف على وما عملت من سوء أمدا بعيدا حسن وقال 

تام نفسه حسن وقال أبو عمرو كاف بالعباد تام ذنوبكم كاف رحيم تام والرسول مفهوم الكافرين تام على العاملني 
جائز من بعض كاف وقيل تام مسيع عليم كاف وكذا فتقبل مىن والسميع العليم وضعتها أنثى تام وقال أبو عمرو 

أعلم مبا وضعت ألنه إخبار من اهللا تعاىل فهو مستأنف ومن قرأ كاف هذا على قراءة من سكن التاء من قوله واهللا 
بضم التاء مل يقف على أنثى مبا وضعت صاحل على قراءة من سكن التاء وليس بوقف على قراءة ضمها كاألنثى 
 جائز على القراءة األوىل حسن على الثانية وأين مسيتها مرمي جائز الرحيم تام وكذا نباتا حسنا إن قرئ وكفلها

  بالتخفيف فأن شدد مل يوقف على حسنا ألن كفلها حينئذ معطوف على أنبتها أي وكفلها اهللا زكريا وكفلها زكريا

صاحل على القراءتني عندها رزقا صاحل وكذا أين لك هذا من عند اهللا كاف إن جعل ما بعده من قول اهللا تعاىل 
به حسن ذرية طيبة صاحل مسيع الدعاء تام يف احملراب وصاحل إن جعل ذلك من احلكاية عن أم مرمي بغري حساب تام ر

حسن على قراءة من كسر مهزة إن اهللا وليس بوقف على قراءة من فتها من الصاحلني حسن ما يشاء تام آية كاف 
وكذا إال رمز أو األبكار وقال أبو عمرو يف األبكار تام العاملني تام مع الراكعني حسن نوحيه إليك كاف وكذا 

مي وخيتصمون بكلمة منه صاحل وقيل تام يف الدنيا واآلخرة صاحل وقال أبو عمرو كاف وقيل تام ومن يكفل مر
املقتربني جائز وكهال ومن الصاحلني تام بشر كاف وكذا خيلق ما يشاء كن فيكون تقدم يف البقرة وقال األصل هنا 

على يبشرك و اإلجنيل جائزا بآية من ربكم  فيكون تام ملن قرأ ونعلمه بالنون وكاف ملن قرأه بالياء ألنه معطوف
صاحل إن قرئ أين أخلق بكسر اهلمزة وليس بوقف إن قرئ بفتحها باذن اهللا صاحل يف املوضعني وقال أبو عمرو 

كاف وكذا إن كنتم مؤمنني ومصدقا منصوب جبئت مقدرا بآية من ربكم كاف وأطيعون تام فاعبدوه حسن 
حنن أنصار اهللا وآمنا باهللا وكذا بأنا مسلمون ومع الشاهدين ومكروا ومكر اهللا مستقيم تام إىل اهللا حسن وكذا 

كاف وكذا خري املاكرين متوفيك جائز وكذا رافعك إىل ومطهرك من الذين كفروا حسن وقال أبو عمرو تام 
لسالم فليس وحملهما إذا جعل اخلطاب فيما بعده للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأن جعل احلطاب كله لعيسى عليه ا

ذلك بوقف إىل يوم القيامة مفهوم ختتلفون حسن يف الدنيا واآلخرة كاف من ناصرين حسن أجورهم كاف وكذا 
الظاملني احلكيم تام كمثل آدم حسن كن فيكون تقدم املمترين تام وكذا الكاذبني القصص احلق كاف وما من اله 

ا كاف باملفسدين تام وكذا بيننا وبينكم إن رفع ما بعده على إال اهللا حسن وكذا العزيز احلكيم وقال أبو عمرو فيهم
أنه خرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن جر على انه بدملن كلمة أن ال نعبد إال اهللا جائز من دون اهللا كاف بأنا 
صاحل مسلمون تام إال من بعده صاحل أفال تعقلون تام ليس لكم به علم كاف وأنتم وال نصرانيا جائز حنيفا مسلما 



من املشركني تام وكذا وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون لعلهم يرجعون صاحل وان كان رأس آية ألن ما بعده من مجلة 
احلكاية عن اليهود فأن جعلت الواو يف وال تؤمنوا لالستئناف فالوقف على يرجعون كاف ملن تبع دينكم تام وكذا 

ن يؤيت أحد باالستفهام أو علق باهلدى فن علق بقوله وال دينكم تام وكذا قل إن اهلدى هدى اهللا هذا إن قرئ إ
تؤمنوا وجعل قل إن اهلدى هدى اهللا اعتراضا فليس شيء من ذلك بوقف و التقدير على االستفهام أ أن يؤتى أحد 

مثل ما أوتيتم تصدقونه على وجه التوبيخ هلم بذلك ليتمسكوا مبا هم عليه عند ربكم كاف يؤتيه من يشاء واهللا 
سع عليم حسن من يشاء كاف العظيم تام يؤده إليك صاحل قائما كاف يف االميني سبيل صاحل وهم يعلمون تام وا

بلى تقدم املتقني تام يف اآلخرة مفهوم وال يزكيهم صاحل عذاب أليم وما هو من الكتاب كاف وكذا هو من عند اهللا 
ده األصل لتعلق ما بعده به واستدرا كاو عطفا وما هو من عند اهللا وهم يعلمون تام من دون اهللا كاف واستبع

تدرسون كاف إن قرئ وال يأمركم بالرفع وليس بوقف إن قرئ ذلك بالنصب ألنه معطوف على إن يؤتيه اهللا 
وفاعل يأمركم يف الرفع اهللا ويف النصب بشر أربابا كاف وكذا مسلمون ولتنصرنه كاف اصرى صاحل قالوا أقررنا 

الفاسقون حسن يبغون كاف واستبعده األصل ألن ما بعده متعلق به كرها صاحل على  كاف وكذا من الشاهدين
قراءة واليه يرجعون بالياء التحية وكاف على قراءته بالتاء الفوقية واليه ترجعون تام من رهبم صاحل وحنن له 

ز ألنه رأس آية ولبس مسلمون حسن وقال أبو عمرو تام من اخلاسرين تام البينات كاف الظاملني حسن أمجعني جائ
حبسن ألن ما بعده متعلق باللعنة قبله خالدين فيها حسن وال هم ينظرون جائز عند بعضهم غفور رحيم تام ولو 

افتدى به حسن وقال أبو عمرو كاف عذاب اليم من ناصرين تام وكذا مما حتبون وبه عليم وقال أبو عمرو يف مما 
املون تام قل صدق اهللا كاف حنيفا صاحل وقال أبو عمرو كاف من حتبون كاف التوراة كاف وكذا صادقني الظ

املشركني تام للعاملني كاف وكذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم كاف إن جعل ما بعده استئنافا وليس بوقف إن جعل 
ذلك عطفا عليه ومن دخله كان آمنا تام حج البيت كاف إن جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن 

  عل ذلكج

  بدالا

من الناس سبيال كاف وقيل تام عن العاملني بآيات اهللا كاف على ما تعملون تام وأنتم شهداء كاف عما تعملون تام 
كافرين كاف وفيكم رسوله حسن وقال أبو عمرو كاف مستقيم تام حق تقاته صاحل وانتم مسلمون كاف حببل اهللا 

للعطف وال تفرقوا كاف فأصبحتم بنعمته إخوانا صال فأنقذكم منها مجيعا صاحل إن جعل الواو بعده لالستئناف ال 
كاف هتتدون حسن وقال أبو عمرو تام عن املنكر كاف إن جعلت الواو بعده لالستئناف وصاحل إن جعلت للعطف 

املفلحون حسن وقال أبو عمرو تام البينات صاحل عظيم كاف ألنه رأس آية وليس حبسن الن ما بعده متعلق به 
ود وجوه كاف إن مل يقف على عظيم وصاحل إن وقف عليه بعد إميانكم صاحل تكفرون كاف ففي رمحة اهللا وتس

صاحل خالدون حسن وقال أبو عمرو كاف باحلق كاف للعاملني تام وما يف األرض كاف األمور تام وتؤمنون باهللا 
أذى كاف وكذا األدبار مث ال حسن وقال أبو عمرو وقال أبو عمرو كاف خريا هلم كاف الفاسقون حسن إال 

ينصرون حسن وحبل من الناس صاحل وكذا بغضب من اهللا املسكنة كاف وكذا بغري حق ويعتدون ليسوا سواء تام 
وهم يسجدون كاف يف اخلريات صاحل من الصاحلني تام إن قرئ وما تفعلوا بالتاء الفوقية ألنه انتقل نت الغيبة إىل 

 أخرى وكاف إن قرئ ذلك بالياء التحتية فلن تكفروه حسن باملتقني تام من اهللا اخلطاب فكأنه انتقل من قصة إىل
شيئا صاحل وكذا أصحاب النار هم فيها خالدون تام فأهلكته حسن وقال أبو عمرو كاف يظلمون تام خباال كاف 



بالكتاب كله ودوا ما عنتم كاف من أفواههم صاحل صدورهم أكرب حسن وكذا تعقلون وقال أبو عمرو فيهما تام 
صاحل من الغيظ كاف وكذا بغيظكم بذات الدور تام تسؤهم مفهوم يفر حواهبا صاحل كيدهم شيئا كاف وكذا 

حميط وللقتال وعليم وليهما حسن وكذا املؤمنون وأنتم أذلة صاحل تشكرون كاف منزلني حسن بلى تقدم الكالم 
ام إن جعل أو يتوب عليهم عطفا ع ىل شيء أو من عليها مسّومني حسن قلوبكم به كاف احلكيم مفهوم خائبني ت

أن يتوب عليهم وكاف إن جعل أو مبعىن إال أو حىت وليس بوقف إن عطف ذلك على ليقطع وجعل ليس لك من 
األمر شيء اعتراضا بني املتعاطفني فعلى هذا ال يوقف إال على ظاملون ظاملون تام وما يف األرض كاف يغفر ملن يشاء 

يشاء كاف رحيم تام مضاعفة كاف تفلحون حسن وقال أبو عمرو كاف للكافرين كاف ترمحون  صاحل ويعذب من
تام على قراءة سارعوا بال واو وكاف على قراءته بواو للمتقني تام إن جعل ما بعده مبتدأ خربه أولئك جزاؤهم 

اس حسن إن جعل الذين نعتا مغفرة وصاحل إن جعل ذلك نعتا له ولوال انه رأس آية مل يكن وقفا والعافني عن الن
للمتقني وليس حبسن إن جعل ذلك مبتدأ للفصل بني املبتدأ واخلرب لكنه مفهوم حلسن االبتداء بقوله تعاىل واهللا حيب 

احملسنني وآلن املكارم الذي بني املبتدأ واخلرب طال فجاز الوقف يف أثنائه إذا حسن االبتداء مبا بعده واهللا حيب 
عل الذين ينفقون نعتا للمتقني وجعل والذين إذا فعلوا فاحشة مبتدأ فأن جعل معطوفا مل حيسن احملسنني تام إن ج

الوقف على احملسنني سواء جعل الذين ينفقون نعتا أم مبتدأ للفصل بني املتعاطفني أو املبتدأ واخلرب ومع ذلك هو 
وقال أبو عمرو فيهما كاف وإمنا يصلح صاحل ألنه رأس آية لذنوهبم صاحل ومن يغفر الذنوب إال اهللا أصلح منه 

الوقف عليهما إن جعل الذين األول نعتا والثاين عطفا عليه و إال فال يصلح إال بتجوز للفصل بني املبتدأ أو اخلرب 
وجه اجلواز طول الكالم بينهما وقصر النفس عن بلوغ التمام وهم يعملون تام إن جعل الذين األول نعتا والثاين 

لدين فيها حسن وقال أبو عمرو كاف العاملني تام سنن صاحل املكذبني تام للمتقني حسن وكذا إن عطفا عليه خا
كنتم مؤمنني وقال أبو عمرو فيهما تام وقرح مثله كاف بني الناس كاف عند بعضهم وهو غلط ألن ما بعده متعلق 

تام ويعلم الصابرين حسن تلقوه صاحل مبا قبله شهداء كاف وكذا الظاملني والكافرين وقال أبو عمرو يف الكافرين 
وأنتم تنظرون تام من قبله الرسل مفهوم على أعقابكم صاحل وكذا فلن يضر اهللا شيئا الشاكرين كاف وقال أبو 

عمرو تام إال بأذن اهللا مفهوم كتابا مؤجال حسن نؤته منها األول صاحل و الثاين كاف الشاكرين تام وكأي من نيب 
للمفعول وقاتل بالبناء للفاعل وعليهما الوقف على وما استكانوا وهو كاف وقيل على األوىل  قتل معه قرئ بالبناء

  الوقف على قتل الصابرين كاف إسرافنا يف أمرنا جائز وكذا أقدامنا الكافرين كاف وكذا اآلخرة احملسنني

احل ما حتبون حسن يريد اآلخرة تام بل اهللا موالكم صاحل خري الناصرين متا ومأواهم النار كاف الظاملني بأذنه ص
صاحل عفا عنكم كاف وكذا على املؤمنني وقال أبو عمرو على املؤمنني تام والوقف اختيار على وال تلوون على 

احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما بعدمها هبما وال ما أصابكم كاف وكذا مبا تعملون طائفة منكم حسن قد 
ا لقوله وطائفة وليس بوقف إن جعل اخلرب وما بعده ظن اجلاهلية صاحل على أمهتهم أنفسهم صاحل إن جعل خرب

القولني من شيء كاف كلمة هللا صاحل وكذا ما ال يبدون لك ههنا كاف وكذا إىل مضاجعهم وما يف قلوهبم ورد 
ام يف قلوهبم كاف األصل الثاين لتعلق ما بعده مبا قبله بذات الصدور تام ما كسبوا كاف وكذا عفا اهللا عنهم حليم ت

وكذا حييي ومييت وبصري وجيمعون حتشرون تام لنت هلم صاحل من حولك كاف يف األمر صاحل على اهللا كاف 
املتوكلني حسن فال غالب لكم صاحل من بعده كاف املؤمنني تام أن يغل حسن يوم القيامة صاحل ال يظلمون تام 

لون تام لفي ضالل حسن وقال أبو عمرو تام أين هذا صاحل ومأواه جهنم كاف املصري حسن عند اهللا كاف مبا يعم
من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار على فبأذن اهللا غلط لتعلق ما بعده مبا قبله أو ادفعوا كاف وكذا 



التبعناكم لإلميان صاحل يف قلوهبم كاف يكتمون حسن إن رفع ما بعده خرب املبتدأ حمذوف وليس بوقف إن نصب 
بدال من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا خطأ ما قتلوا كاف صادقني تام أموتا كاف بل أحياء صاحل إن ذلك 

جعل ما بعده ظرفا لريزقون وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا الحياء نعم يصلح الوقف حينئذ على الظرف مث يبتدئ 
عل يرزقون من فضله صاحل وال هم بريزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس جبيد ألن فرحني حال من فا

حيزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر مهزة وان اهللا وليس بوقف على قراءة من فتحها أجر املؤمنني تام إن 
رفع ما بعده باالبتداء أو نصب على املدح بتقدير أعين وليس بوقف جر ذلك بأنه نعت للمؤمنني من بعد ما أصاهبم 

ستجابوا نعتا للمؤمنني أو نصب على املدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين القرح حسن إن جر الذين ا
أحسنوا منهم خربه أجر عظيم تام إن جعل ما بعده مبتدأ أو خرب مبتدأ حمذوف وليس بتام إن جعل ذلك بدى من 

ف ألن ما بعده الذين قبله لكن الوقف عليه صاحل لطول الكالم ونعم الوكيل صاحل ألنه رأس آية وفضل ليس بوق
حال ممل قبله رضوان اهللا كاف عظيم تام خيّوف أولياءه كاف وكذا فال ختافوهم مؤمنني حسن وقال أبو عمرو تام 

يف الكفر حسن شيئا يف املوضعني صاحل وكذا يف اآلخرة عظيم تام وكذا تام عذاب أليم ألنفسهم كاف ليزداد وأأمثا 
احل رسله كاف عظيم تام هو خريا هلم كاف بل هو شر هلم اكفى منه مفهوم مهني تام من الطيب كاف من يشاء ص

يوم القيامة حسن واألرض صاحل خبري تام فقري وقف كفران عرف املعىن واعتقده ال إن قصد حكاية عمن قاله وحنن 
من أغنياء حسن عذاب احلريق كاف للعبيد تام إن جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وليس حبسن إن جعل ذلك بدال 

الذين األول لكنه جائز ألنه رأس آية وألن الكالم قد طال تأكله النار كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقني وبالذي 
قلتم وصادقني واملنري وذائقة املوت ويوم القيامة وقال أبو عمرو يف املنري تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف 

حسن وقال أبو عمرو تام وال تكتمونه مفهوم مثنا قليال صاحل الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثريا كاف األمور 
يشترون تام مبا مل يفعلوا صاحل مبفازة من العذاب كاف عذاب أليم و األرض كاف قدير تام ألويل االلباب تام إن 

جنوهبم  جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ خربه ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن جعل ذلك نعتا له أو بدال منه
صاحل إن جعل الذين يذكرون اهللا نعتا أو بدال أو حرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكالم 

يف السموات واألرض وقنا عذاب النار كاف وكذا فقد أخزيته ومن أنصار وفآمنا ومع األبرار يوم القيامة صاحل 
م ألنه كالم مستقل كقوله إمنا املؤمنني اخوة من حتتها األهنار امليعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تا

جائز من عند اهللا كاف حسن الثواب تام يف البالد كاف وكذا ومأواهم جهنم وقوله وبئس املهاد ونزال من عند اهللا 
ر السورة خري لألبرار تام خاشعني هللا صاحل مثنا قليال حسن عند رهبم كاف سريع احلساب تام ورابطوا مفهوم آخ

  ل اهللا موالكم صاحل خري الناصرين متا ومأواهم النار كاف الظاملني بأذنه صاحل.تام

ما حتبون حسن يريد اآلخرة صاحل عفا عنكم كاف وكذا على املؤمنني وقال أبو عمرو على املؤمنني تام والوقف 
ما وال ما أصابكم كاف وكذا مبا اختيار على وال تلوون على احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما بعدمها هب

تعملون طائفة منكم حسن قد أمهتهم أنفسهم صاحل إن جعل خربا لقوله وطائفة وليس بوقف إن جعل اخلرب وما 
بعده ظن اجلاهلية صاحل على القولني من شيء كاف كلمة هللا صاحل وكذا ما ال يبدون لك ههنا كاف وكذا إىل 

لثاين لتعلق ما بعده مبا قبله بذات الصدور تام ما كسبوا كاف وكذا عفا اهللا مضاجعهم وما يف قلوهبم ورد األصل ا
عنهم حليم تام يف قلوهبم كاف وكذا حييي ومييت وبصري وجيمعون حتشرون تام لنت هلم صاحل من حولك كاف يف 

حسن يوم  األمر صاحل على اهللا كاف املتوكلني حسن فال غالب لكم صاحل من بعده كاف املؤمنني تام أن يغل
القيامة صاحل ال يظلمون تام ومأواه جهنم كاف املصري حسن عند اهللا كاف مبا يعملون تام لفي ضالل حسن وقال 



أبو عمرو تام أين هذا صاحل من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار على فبأذن اهللا غلط لتعلق ما بعده مبا 
احل يف قلوهبم كاف يكتمون حسن إن رفع ما بعده خرب املبتدأ قبله أو ادفعوا كاف وكذا التبعناكم لإلميان ص

حمذوف وليس بوقف إن نصب ذلك بدال من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا خطأ ما قتلوا كاف صادقني تام 
أموتا كاف بل أحياء صاحل إن جعل ما بعده ظرفا لريزقون وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا الحياء نعم يصلح 

على الظرف مث يبتدئ بريزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس جبيد ألن فرحني حال من فاعل الوقف حينئذ 
يرزقون من فضله صاحل وال هم حيزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر مهزة وان اهللا وليس بوقف على قراءة 

ير أعين وليس بوقف جر ذلك بأنه من فتحها أجر املؤمنني تام إن رفع ما بعده باالبتداء أو نصب على املدح بتقد
نعت للمؤمنني من بعد ما أصاهبم القرح حسن إن جر الذين استجابوا نعتا للمؤمنني أو نصب على املدح وليس 

بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين أحسنوا منهم خربه أجر عظيم تام إن جعل ما بعده مبتدأ أو خرب مبتدأ حمذوف 
ذين قبله لكن الوقف عليه صاحل لطول الكالم ونعم الوكيل صاحل ألنه رأس وليس بتام إن جعل ذلك بدى من ال

آية وفضل ليس بوقف ألن ما بعده حال ممل قبله رضوان اهللا كاف عظيم تام خيّوف أولياءه كاف وكذا فال ختافوهم 
وكذا تام  مؤمنني حسن وقال أبو عمرو تام يف الكفر حسن شيئا يف املوضعني صاحل وكذا يف اآلخرة عظيم تام

عذاب أليم ألنفسهم كاف ليزداد وأأمثا مفهوم مهني تام من الطيب كاف من يشاء صاحل رسله كاف عظيم تام هو 
خريا هلم كاف بل هو شر هلم اكفى منه يوم القيامة حسن واألرض صاحل خبري تام فقري وقف كفران عرف املعىن 

ذاب احلريق كاف للعبيد تام إن جعل ما بعده خرب مبتدأ واعتقده ال إن قصد حكاية عمن قاله وحنن أغنياء حسن ع
حمذوف وليس حبسن إن جعل ذلك بدال من الذين األول لكنه جائز ألنه رأس آية وألن الكالم قد طال تأكله النار 
ري كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقني وبالذي قلتم وصادقني واملنري وذائقة املوت ويوم القيامة وقال أبو عمرو يف املن

تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثريا كاف األمور حسن وقال أبو عمرو 
تام وال تكتمونه مفهوم مثنا قليال صاحل يشترون تام مبا مل يفعلوا صاحل مبفازة من العذاب كاف عذاب أليم و األرض 

 مبتدأ حمذوف أو مبتدأ خربه ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن كاف قدير تام ألويل االلباب تام إن جعل ما بعده خرب
جعل ذلك نعتا له أو بدال منه جنوهبم صاحل إن جعل الذين يذكرون اهللا نعتا أو بدال أو حرب مبتدأ حمذوف وليس 

بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكالم يف السموات واألرض وقنا عذاب النار كاف وكذا فقد أخزيته ومن أنصار 
وفآمنا ومع األبرار يوم القيامة صاحل امليعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تام ألنه كالم مستقل 
كقوله إمنا املؤمنني اخوة من حتتها األهنار جائز من عند اهللا كاف حسن الثواب تام يف البالد كاف وكذا ومأواهم 

ار تام خاشعني هللا صاحل مثنا قليال حسن عند رهبم كاف سريع جهنم وقوله وبئس املهاد ونزال من عند اهللا خري لألبر
ما حتبون حسن يريد اآلخرة صاحل عفا عنكم كاف وكذا على املؤمنني .احلساب تام ورابطوا مفهوم آخر السورة تام

وقال أبو عمرو على املؤمنني تام والوقف اختيار على وال تلوون على احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما 
بعدمها هبما وال ما أصابكم كاف وكذا مبا تعملون طائفة منكم حسن قد أمهتهم أنفسهم صاحل إن جعل خربا لقوله 

وطائفة وليس بوقف إن جعل اخلرب وما بعده ظن اجلاهلية صاحل على القولني من شيء كاف كلمة هللا صاحل وكذا ما 
د األصل الثاين لتعلق ما بعده مبا قبله بذات الصدور ال يبدون لك ههنا كاف وكذا إىل مضاجعهم وما يف قلوهبم ور

تام ما كسبوا كاف وكذا عفا اهللا عنهم حليم تام يف قلوهبم كاف وكذا حييي ومييت وبصري وجيمعون حتشرون تام 
لنت هلم صاحل من حولك كاف يف األمر صاحل على اهللا كاف املتوكلني حسن فال غالب لكم صاحل من بعده كاف 

ام أن يغل حسن يوم القيامة صاحل ال يظلمون تام ومأواه جهنم كاف املصري حسن عند اهللا كاف مبا املؤمنني ت



يعملون تام لفي ضالل حسن وقال أبو عمرو تام أين هذا صاحل من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار 
لإلميان صاحل يف قلوهبم كاف يكتمون على فبأذن اهللا غلط لتعلق ما بعده مبا قبله أو ادفعوا كاف وكذا التبعناكم 

حسن إن رفع ما بعده خرب املبتدأ حمذوف وليس بوقف إن نصب ذلك بدال من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا 
خطأ ما قتلوا كاف صادقني تام أموتا كاف بل أحياء صاحل إن جعل ما بعده ظرفا لريزقون وليس بوقف إن جعل 

قف حينئذ على الظرف مث يبتدئ بريزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس ذلك ظرفا الحياء نعم يصلح الو
جبيد ألن فرحني حال من فاعل يرزقون من فضله صاحل وال هم حيزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر مهزة 

ملدح بتقدير وان اهللا وليس بوقف على قراءة من فتحها أجر املؤمنني تام إن رفع ما بعده باالبتداء أو نصب على ا
أعين وليس بوقف جر ذلك بأنه نعت للمؤمنني من بعد ما أصاهبم القرح حسن إن جر الذين استجابوا نعتا للمؤمنني 

أو نصب على املدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين أحسنوا منهم خربه أجر عظيم تام إن جعل ما بعده 
بدى من الذين قبله لكن الوقف عليه صاحل لطول الكالم ونعم مبتدأ أو خرب مبتدأ حمذوف وليس بتام إن جعل ذلك 

الوكيل صاحل ألنه رأس آية وفضل ليس بوقف ألن ما بعده حال ممل قبله رضوان اهللا كاف عظيم تام خيّوف أولياءه 
 كاف وكذا فال ختافوهم مؤمنني حسن وقال أبو عمرو تام يف الكفر حسن شيئا يف املوضعني صاحل وكذا يف اآلخرة
عظيم تام وكذا تام عذاب أليم ألنفسهم كاف ليزداد وأأمثا مفهوم مهني تام من الطيب كاف من يشاء صاحل رسله 

كاف عظيم تام هو خريا هلم كاف بل هو شر هلم اكفى منه يوم القيامة حسن واألرض صاحل خبري تام فقري وقف 
ياء حسن عذاب احلريق كاف للعبيد تام إن جعل كفران عرف املعىن واعتقده ال إن قصد حكاية عمن قاله وحنن أغن

ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وليس حبسن إن جعل ذلك بدال من الذين األول لكنه جائز ألنه رأس آية وألن الكالم 
قد طال تأكله النار كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقني وبالذي قلتم وصادقني واملنري وذائقة املوت ويوم القيامة 

و يف املنري تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثريا كاف وقال أبو عمر
األمور حسن وقال أبو عمرو تام وال تكتمونه مفهوم مثنا قليال صاحل يشترون تام مبا مل يفعلوا صاحل مبفازة من 

ا بعده خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ العذاب كاف عذاب أليم و األرض كاف قدير تام ألويل االلباب تام إن جعل م
خربه ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن جعل ذلك نعتا له أو بدال منه جنوهبم صاحل إن جعل الذين يذكرون اهللا نعتا أو 

بدال أو حرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكالم يف السموات واألرض وقنا عذاب النار 
من أنصار وفآمنا ومع األبرار يوم القيامة صاحل امليعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى كاف وكذا فقد أخزيته و

بعضكم من بعض تام ألنه كالم مستقل كقوله إمنا املؤمنني اخوة من حتتها األهنار جائز من عند اهللا كاف حسن 
خري لألبرار تام خاشعني هللا الثواب تام يف البالد كاف وكذا ومأواهم جهنم وقوله وبئس املهاد ونزال من عند اهللا 

  .صاحل مثنا قليال حسن عند رهبم كاف سريع احلساب تام ورابطوا مفهوم آخر السورة تام

  سورة النساء مدنية

ونساء تام واألرحام كاف على قراءيت نصبه وجره ووجه نصبه و اتقوا األرحام ووجه جره عطفه على الضمري على 
ه على النصب فباألغراء وأما على اجلر فبالقسم أي ورب االرحام رقيبا مذهب الكوفيني وقيل الوقف على اماب

حسن بالطيب كاف وكذا إىل أموالكم حوبا كبريا حسن ورباع صاحل أميانكم حسن أن ال تعولوا كاف حنلة صاحل 
مرو كاف هنيئا مريئا كاف قياما صاحل قوال معروفا حسن فادفعوا إليهم أمواهلم صاحل أن يكربوا حسن وقال أبو ع

فليستعفف جائز منه باملعروف كاف فأشهدوا عليهم جائز حسيبا تام وكذا نصيبا مفروضا فرزقوهم منه صاحل وقال 



أبو عمرو كاف قوال معروفا تام خافوا عليهم حسن وقال أبو عمرو كاف سديدا تام نارا كاف سعريا تام يف 
النصف حسن إن كان له ولد كاف وكذا فألمه الثلث  أوالدكم صاحل مثل حظ االنثني كاف وكذا ثلثا ما ترك فلها

وفألمه السدس وقوله أو دين وأيهم أقرب لكم نفعا وقال أبو عمرو يف أودين يف املوضعني تام فريضة من اهللا مفهوم 
وقال أبو عمرو كاف عليما حكيما تام مل يكن هلن صاحل أو دين حسن إن مل يكن لكم ولد صاحل أو دين كاف 

ه السابق أن يقال حسن فلكل واحد منهما السدس صاحل أو دين وهو االخري ليس بوقف آلن ما بعده وقياس نظري
حال مما قبله غري مضار صاحل وكذا وصية من اهللا وقال أبو عمرو فيهما كاف واهللا عليم حكيم حسن وقال أبو 

ن خالد فيها جائز عذاب مهني عمرو كاف تلك حدود اهللا حسن وقال أبو عمرو تام خالدين فيها صاحل العظيم حس
تام أربعة منكم كاف سبيال فآذومها صاحل فأعرضوا عنهما رحيما تام يتوب اهللا عليهم كاف عليهم حكيما حسن 
وقال أبو عمرو كاف وهم كفار تام وكذا عذابا أليما كرها كاف إن جعل ما بعده جمزوما بالنهي وليس بوقف إن 

أي ةال أن تعضلوهن بفاحشة مبينة صاحل وكذا باملعروف خريا كثريا كاف  جعل ذلك منصوبا عصفا على إن ترثوا
وكذا منه شيئا ومبينا غليظا حسن إال ما سلف كاف وساء سبيال تام وبنات األخت صاحل وكذا وأخواتكم من 

و الرضاعة يف جحوركم مفهوم دخلتم هبن صاحل فال جناح عليكم مفهوم وكذا من أصالبكم إال ما قد سلف صاحل 
رحيما تام إال ما ملكت أميانكم كاف إن قرئ وأحل ببنائه الفاعل و إال فصاحل ومثله فيهما كتاب عليكم غي 

مسافحني صاحل فريضة كاف وكذا من بعد الفريضة عليما حكيما حسن وقال أبو عمرو تام من فتياتكم املؤمنات 
ام من العذاب جائز العنت منكم وكذا خري كاف بأميانكم جائز بعضكم من بعض صاحل وكذا باذن أهلهن أخدان ت

لكم رحيم حسن وقال أبو عمرو فيهما تام ويتوب عليكم كاف عليم حكيم حسن وكذا عظيما أن خيفف عنكم 
كاف على قراءة خلق بضم اخلاء وصاحل على قراءة خلق بضم اخلاء وصاحل على قراءته بفتحها ضعيفا تام عن 

سن نصليه نارا صاحل يسريا مت وكذا كرميا على بعض حسن وقال أبو تراض منكم حسن أنفسكم كاف رحيما ح
عمرو كاف مما اكتسبوا كاف وكذا مما اكتسنب ومن فضله عليما حسن وكذا واالقربون وقال أبو عمرو كاف 

تصيبهم كاف شهيدا تام من أمواهلم صاحل وقال أبو عمرو كاف مبا حفظ اهللا كاف وكذا واضربوهن وسبيال كبريا 
يوفق اهللا بينهما كاف خبريا تام شيئا كاف وكذا وما ملكت أميانكم فخورا ليس بوقف إن جعل الذين حسن 

منصوبا بدال من من وان جعل مرفوعا مبتدأ خربه إن اهللا ال يظلم كان وقفا تاما ما آتاهم اهللا من فضله صاحل وكذا 
ساء قرينا وقال أبو عمرو يف األول كاف رزقهم مهينا وقال أبو عمرو يف األول كاف وال باليوم اآلخر تام وكذا ف

اهللا كاف عليما تام وحمل هذه الوقوفات األربعة إذا جعل الذين يبخلون منصوبا فأن جعل مرفوعا باالبتداء وخربه 
إن اهللا ال يظلم مل يكن يف هذه الوقوفات كاف وال تام للفصل بني املبتدأ و اخلرب بل كلها صاحلة لبعد ما بينهما 

ال ذرة كاف عظيما حسن وقال أبو عمرو تام على هؤالء شهيدا كاف لو تستوي هبم األرض إن جعل ما بعده مثق
داخال يف التمين و إال فالوقف عليه حسن حديثا تام تغتسلوا كاف وكذا أيديكم غفورا تام السبيل كاف وكذا 

لق ما بعده مببتدأ حمذوف أي من الذين بأعدائكم باهللا وليا جائز نصريا حسن وقال أبو عمرو كاف وحملها إذا ع
هادوا أناس فأن علق مبا قبله كان يقدر وكفى باهللا ناصر الكم من الذين هادوا مل حيسن الوقف على نصري إال يتجوز 

ألنه رأس آية يف الدين صاحل وكذا أقوم وقال أبو عمرو فيهما كاف إال قليال تام أصحاب السبت صاحل وقال أبو 
  ال تام ملن يشاء حسن وقال أبو عمروعمرو كاف مفعو

  كافاف



عظيما تام أنفسهم كاف من يشاء صاحل وقال أبو عمرو كاف فتيال حسن على اهللا الكذب صاحل مبينا تام سبيال 
حسن وكذا العنهم اهللا نصريا صاحل وكذا نقريا من فضله مفهوم عظيما كاف وكذا من صدعنه سعريا تام وقال أبو 

ليذوقوا العذاب كاف حكيما تام صاحل مطهرة جائز ظليال تام أن حتكموا بالعدل كاف  عمرو كاف نارا صاحل
وكذا يعظكم به بصريا تام وقال أبو عمرو كاف و أويل األمر منكم كاف وكذا واليوم اآلخر تأويال تام وقال أبو 

عده مبا قبله لطول عمرو كاف إىل الطاغوت صاحل وكذا أن يكفروا به بعيدا حسن صدودا كاف وان تعلق ما ب
الكالم وتوفيقا حسن يف قلوهبم صاحل و عظهم جائز بليغا تام بأذن اهللا كاف رحيما حسن فال جائز بناء على انه رّد 

ملا قبله والذي ابتدأ به هو إال حسن بين على أنه وطئة للنفي بعده فهو آكد ويسلموا تسليما حسن إال قليل منهم 
و الصاحلني حسن وقال أبو عمرو كاف رفيقا حسن من اهللا كاف عليما تام مجيعا كاف تثيبتا صاحل مستقيما تام 

حسن وقال أبو عمرو تام ليبطئن مفهوم شهيدا صاحل وقال أبو عمرو كاف مودة جائز فوزا عظيما حسن و كذا 
وت صاحل أولياء باآلخرة وأجر عظيما الظامل أهلها مفهوم وقال أبو عمرو كاف نصريا تام يف سبيل اهللا مفهوم الطاغ

الشيطان كاف ضعيفا تام وآنوا الزكاة جائز خشية صاحل وكذا قريب وقليل ملن اتقى مفهوم فتيال حسن مشيدة 
كاف وكذا من عند اهللا كاف حديثا تام فمن نفسك كاف وكذا رسوال شهيدا تام فقد أطاع اهللا وصاحل وكذا 

املنافقني موحدون وليس كذلك غري الذي تقول صاحل  حفيظا ويقولون طاعة ليس بوقف ألن الوقف عليه يوهم إن
وكذا ما يبيتون وتوكل على اهللا كاف وكيال تام القرآن صاحل وكذا اختالفا كثريا وإذا عوا به يستنبطونه منهم 
كاف وكذا إال قليال يف سبيل اهللا صاحل وكذا وحّرض املؤمنني الذين كفروا كاف تنكيال تام نصيب منها مفهوم 

ا كاف مقيتا حسن وقال أبو عمرو تام اوردوها كاف حسيبا تام اهللا ال اله إال هو جائز ال ريب فيه كاف كفل منه
وكذا حديثا وقال أبو عمرو فيه تام مبا كسبوا كاف من أضل اهللا حسن وكذا له سبيال وقال أبو عمرو يف األول 

ل كاف حيث وجدمتوهم كاف وكذا يقاتلوا كاف فتكونون سواء صاحل وكذا يف سبيل اهللا وقال أبو عمرو يف األو
قومهم سبيال حسن قومهم جائز وكذا أركسوا فيها حيث ثقفتموهم صاحل مبينا االخطأ صاحل وقال أبو عمرو كاف 

إال أن يصدقوا كاف وكذا رقبة مؤمنة يف املوضعني ومن اهللا حكيما حسن وقال أبو عمرو تام عظيما تام فتبينوا 
هوم وكذا كثرية فتبينوا كاف خبريا تام وأنفسهم حسن على القاعدين درجة كاف احلسىن صاحل احلياة الدنيا مف

صاحل أجرا عظيما ليس بوقف وان كان رأس آية ألن ما بعده بدل منه أو تأكيد له ورمحة صاحل رحيما تام فيم 
ه به وقال أبو عمرو كنتك صاحل وكذا يف األرض ومأواهم جهنم مصريا ليس بوقف وان كان رأس آية لتعلق ما بعد

كاف سبيال صاحل وكذا عنهم غفورا حسن وقال أبو عمرو تام وسعة صاحل وقال أبو عمرو كاف على اهللا كاف 
رحيما حسن وقال أبو عمرو تام الذين كفروا كاف مبينا حسن وقال أبو عمرو تام أسلحتهم مفهوم وكذا من 

و عمرو يف األول كاف وخذوا حذركم كاف وكذا ورائكم حذرهم وأسلحتهم حسن وكذا ميلة واحدة وقال أب
مهينا وعلى جنوبكم وفأقيموا الصالة موقوتا حسن وقال أبو عمرو تام يف ابتغاء القوم كاف ما ال يرجون صاحل 
حكيما تام مبا أراك اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف خصيما كاف وقال أبو عمرو تام واستغفر اهللا رحيما حسن 

انفسهم أثيما حسن من القول صاحل حميطا يف احلياة الدنيا حسن وكذا وكيال ورحيما وقال وقال أبو عمرو كاف 
أبو عمرو فيهما كاف على نفسه صاحل حكيما تام مبينا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف أن يضلوك حسن من 

يف األول كاف ويف شيء كاف ما مل تكن تعلم صاحل عظيما تام بني الناس حسن وكذا أجرا عظيما وقال أبو عمرو 
الثاين تام نصله جهنم كاف مصريا تام ملن يشاء حسن وكذا بعيدا ولعنة اهللا وخلق اهللا وقال أبو عمرو يف الثاين 

منهما تام ويف البقية كاف مبينا كاف وميينهم حسن وقال أبو عمرو كاف إال غرورا كاف حميطا حقا حسن وكذا 



خري كاف عند ابن االنباري وهو عندي تام ألن متام القصة نصريا وكذا قيال وأهل الكتاب وقال أبو عمرو يف األ
نقريا حنيفا وقال أبو عمرو تام وما يف األرض صاحل حميطا حسن يف النساء مفهوم قل اهللا يفتيكم فيهن جائز عند 

  بعضهم بالقسط حسن به عليما تام صلحا مفهوم و

وكذا كاملعلقة رحيما حسن من سعته كاف حكيما  الصلح خري حسن الشح كاف خبريا حسن ولو حرصتم كاف
تام وما يف األرض كاف وكيال حسن وقال أبو عمرو تام ويأت بآخرين كاف قديرا تام واآلخرة كاف بصريا تام 

وقال أبو عمرو كاف و االقربني كاف أوىل هبما صاحل إن تعدلوا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف خبريا تام وكذا 
ل وبعيدا سبيال كاف وقال أبو عمرو تام عذابا أليما حسن إن جعل ما بعده مبتدأ خربه أيبتغون الذي أنزل من قب

عندهم العزة وجائز إن جعل ذلك نعتا للمنافقني ووجه اجلواز أنه رأس آية من دون املؤمنني كاف على القول الثاين 
ن وقال أبو عمرو كاف إنكم إذا مثلهم وليس بوقف على القول األول للفصل بني املبتدأ و اخلرب هللا مجيعا حس

حسن وقال أبو عمرو تام مجيعا إن جعل ما بعده مبتدأ خربه فاهللا حيكم بينكم وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا 
للمنافقني ومننعكم من املؤمنني حسن على القول الثاين يوم القيامة حسن سبيال تام وهو خادعهم صاحل وال إىل 

كاف فلن جتد له سبيال تام من دون املؤمنني كاف مبينا تام من النار جائز نصريا ليس  هؤالء حسن وقال أبو عمرو
بوقف إذ ال يبتدأ خبرف االستثناء مع املؤمنني حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صاحل شاكر عليما تام 

بكم إال من ظلم كاف مسيعا عليما تام إن قرئ إال من ظلم بالبناء للمفعول وإال فال لتعلقه بقوله ما يفعل اهللا بعذا
وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام أجورهم كاف رحيما تام من السماء صاحل بظلمهم جائز عند بعضهم فعفونا عن 
ذلك مبينا صاحل غليظا كاف غلف جائز فال يؤمنون إال قليال صاحل وكذا هبتانا عظيما ورسول اهللا وشبه هلم وقال 

كاف لفي شك منه جائزا ال اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام إن جعل أبو عمرو يف األخريين 
يقينا متعلقا مبا بعده أي يقينا مل يقتلوه بل رفعه اهللا إليه وإال فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا مبا قبله وإال فليس 

الثالثة كاف بالباطل كاف أليما تام بوقف بل رفعه اهللا إليه صاحل حكيما حسن شهيدا صاحل وقال أبو عمرو يف 
وقال أبو عمرو كاف وما أنزل من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على املدح وإن جعل معطوفا على ما أنزل 
أو على الضمري يف منهم فال حيسن الوقف عليه و اليوم اآلخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خربا بوقف إن جعل 

أجرا عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صاحل وكذا مل نقصصهم عليك تكليما  ذلك خربا لقوله الراسخون
حسن إن نصب رسال على املدح وصاحل إن نصب ذلك على احلال من مفعول أو حينا ألنه رأس آية بعد الرسل 

عيدا صاحل وقال أبو عمرو كاف حكيما صاحل وكذا يشهدون وقال أبو عمرو يف حكيما كاف شهيدا تام وكذا ب
وكذا أبدا يسريا تام خري لكم حسن و األرض كاف حكيما تام إال احلق كاف رسول اهللا صاحل وروح منه كاف 

وقال أبو عمرو تام لنه آخر القصة وقيل كاف ورسله جائز وال تقولوا ثالثة مفهوم خريا لكم صاحل وكذا له واحد 
حسن وقال أبو عمرو كاف مجيعا كاف وكذا من  أن يكون له ولد تام وما يف األرض كاف وكيال تام املقربون

فضله وال نصريا تام مبينا كاف مستقيما تام يف الكاللة كاف وكذا نصف ما ترك إن مل يكن هلا ولد حسن وقال أبو 
صلح خري حسن الشح كاف خبريا .عمرو كف حظ األنثني وقال أبو عمرو كاف أن تضلوا كاف آخر السورة تام

ذا كاملعلقة رحيما حسن من سعته كاف حكيما تام وما يف األرض كاف وكيال حسن حسن ولو حرصتم كاف وك
وقال أبو عمرو تام ويأت بآخرين كاف قديرا تام واآلخرة كاف بصريا تام وقال أبو عمرو كاف و االقربني كاف 

بعيدا سبيال كاف أوىل هبما صاحل إن تعدلوا حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف خبريا تام وكذا الذي أنزل من قبل و
وقال أبو عمرو تام عذابا أليما حسن إن جعل ما بعده مبتدأ خربه أيبتغون عندهم العزة وجائز إن جعل ذلك نعتا 



للمنافقني ووجه اجلواز أنه رأس آية من دون املؤمنني كاف على القول الثاين وليس بوقف على القول األول للفصل 
قال أبو عمرو كاف إنكم إذا مثلهم حسن وقال أبو عمرو تام مجيعا إن جعل ما بني املبتدأ و اخلرب هللا مجيعا حسن و

بعده مبتدأ خربه فاهللا حيكم بينكم وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا للمنافقني ومننعكم من املؤمنني حسن على القول 
ف فلن جتد له سبيال الثاين يوم القيامة حسن سبيال تام وهو خادعهم صاحل وال إىل هؤالء حسن وقال أبو عمرو كا

  تام من دون املؤمنني كاف مبينا تام من النار جائز نصريا ليس بوقف إذ ال يبتدأ خبرف االستثناء مع

املؤمنني حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صاحل شاكر عليما تام إن قرئ إال من ظلم بالبناء للمفعول 
إال من ظلم كاف مسيعا عليما تام وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام  وإال فال لتعلقه بقوله ما يفعل اهللا بعذابكم

أجورهم كاف رحيما تام من السماء صاحل بظلمهم جائز عند بعضهم فعفونا عن ذلك مبينا صاحل غليظا كاف غلف 
لفي  جائز فال يؤمنون إال قليال صاحل وكذا هبتانا عظيما ورسول اهللا وشبه هلم وقال أبو عمرو يف األخريين كاف

شك منه جائزا ال اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام إن جعل يقينا متعلقا مبا بعده أي يقينا مل 
يقتلوه بل رفعه اهللا إليه وإال فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا مبا قبله وإال فليس بوقف بل رفعه اهللا إليه صاحل 

الثة كاف بالباطل كاف أليما تام وقال أبو عمرو كاف وما أنزل حكيما حسن شهيدا صاحل وقال أبو عمرو يف الث
من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على املدح وإن جعل معطوفا على ما أنزل أو على الضمري يف منهم فال 

حيسن الوقف عليه و اليوم اآلخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خربا بوقف إن جعل ذلك خربا لقوله الراسخون 
را عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صاحل وكذا مل نقصصهم عليك تكليما حسن إن نصب رسال على أج

املدح وصاحل إن نصب ذلك على احلال من مفعول أو حينا ألنه رأس آية بعد الرسل صاحل وقال أبو عمرو كاف 
ا وكذا أبدا يسريا تام خري لكم حكيما صاحل وكذا يشهدون وقال أبو عمرو يف حكيما كاف شهيدا تام وكذا بعيد

حسن و األرض كاف حكيما تام إال احلق كاف رسول اهللا صاحل وروح منه كاف وقال أبو عمرو تام لنه آخر 
القصة وقيل كاف ورسله جائز وال تقولوا ثالثة مفهوم خريا لكم صاحل وكذا له واحد أن يكون له ولد تام وما يف 

ن وقال أبو عمرو كاف مجيعا كاف وكذا من فضله وال نصريا تام مبينا كاف األرض كاف وكيال تام املقربون حس
مستقيما تام يف الكاللة كاف وكذا نصف ما ترك إن مل يكن هلا ولد حسن وقال أبو عمرو كف حظ األنثني وقال 

ر ين حسن وقال أبو عمرو كاف عظيما تام وآمنتم صاحل شاك.أبو عمرو كاف أن تضلوا كاف آخر السورة تام
عليما تام إن قرئ إال من ظلم بالبناء للمفعول وإال فال لتعلقه بقوله ما يفعل اهللا بعذابكم إال من ظلم كاف مسيعا 
عليما تام وكذا قديرا حقا كاف مهينا تام أجورهم كاف رحيما تام من السماء صاحل بظلمهم جائز عند بعضهم 

ؤمنون إال قليال صاحل وكذا هبتانا عظيما ورسول اهللا وشبه فعفونا عن ذلك مبينا صاحل غليظا كاف غلف جائز فال ي
هلم وقال أبو عمرو يف األخريين كاف لفي شك منه جائزا ال اتباع الظن حسن وقال أبو عمرو كاف وما قتلوه تام 

مبا قبله وإال إن جعل يقينا متعلقا مبا بعده أي يقينا مل يقتلوه بل رفعه اهللا إليه وإال فليس يقينا كاف إن جعل متعلقا 
فليس بوقف بل رفعه اهللا إليه صاحل حكيما حسن شهيدا صاحل وقال أبو عمرو يف الثالثة كاف بالباطل كاف أليما 
تام وقال أبو عمرو كاف وما أنزل من قبلك حسن إن جعل ما بعده منصوبا على املدح وإن جعل معطوفا على ما 

يه و اليوم اآلخر حسن إن جعل ما بعده مبتدأ أو خربا بوقف إن أنزل أو على الضمري يف منهم فال حيسن الوقف عل
جعل ذلك خربا لقوله الراسخون أجرا عظيما تام من بعده وكذا سليمان زبورا صاحل وكذا مل نقصصهم عليك 

تكليما حسن إن نصب رسال على املدح وصاحل إن نصب ذلك على احلال من مفعول أو حينا ألنه رأس آية بعد 
وقال أبو عمرو كاف حكيما صاحل وكذا يشهدون وقال أبو عمرو يف حكيما كاف شهيدا تام وكذا  الرسل صاحل



بعيدا وكذا أبدا يسريا تام خري لكم حسن و األرض كاف حكيما تام إال احلق كاف رسول اهللا صاحل وروح منه 
هوم خريا لكم صاحل وكذا له كاف وقال أبو عمرو تام لنه آخر القصة وقيل كاف ورسله جائز وال تقولوا ثالثة مف

واحد أن يكون له ولد تام وما يف األرض كاف وكيال تام املقربون حسن وقال أبو عمرو كاف مجيعا كاف وكذا 
من فضله وال نصريا تام مبينا كاف مستقيما تام يف الكاللة كاف وكذا نصف ما ترك إن مل يكن هلا ولد حسن وقال 

  .عمرو كاف أن تضلوا كاف آخر السورة تام أبو عمرو كف حظ األنثني وقال أبو

  سورة املائدة مدنية

أوفوا بالعقود تام وأنتم حرم كاف ما يريد تام ورضوانا مفهوم فاصطادوا حسن وكذا أن تعتدوا وقال أبو عمرو يف 
ال األربعة كاف و العدوان كاف وكذا واتقوا اهللا العقاب تام باالزالم صاحل ذلكم فسق حسن وكذا واخشون وق

أبو عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف دينا كاف رحيم تام ماذا أحل هلم صاحل وكذا مكلبني ومما علمكم اهللا وقال 
أبو عمرو فيهما كاف اسم اهللا عليه كاف وكذا واتقوا اهللا احلساب تام أحل لكم الطيبات كاف وكذا وطعامكم 

على الطيبات مل يوقف عليهما إال بتجوز أخدان كاف فقد  حل هلم هذا إن جعل قوله و احملصنات مستأنفان معطوفا
حبطه عمله جائز من اخلاسرين تام وامسحوا برؤسكم صاحل ملن قرأ وأرجلكم بالنصب ليعلم أنه عطف على 

الوجوه و األيدي ال على الرؤس إىل الكعبني مفهوم فاطهروا كاف وأيديكم منه حسن وكذا تشكرون وقال أبو 
ف وأطعنا كاف وكذا واتقوا اهللا الصدور تام بالقسط صاحل إال تعدلوا كاف وكذا للتقوى عمرو يف األول كا

واتقوا اهللا مبا تعملون تام وكذا وعملوا الصاحلات وأجر عظيم و اجلحيم فكف أيديهم عنكم كاف وكذا واتقوا اهللا 
كم تام من حتتها األهنار كاف وكذا املؤمنني حسن نقيبا صاحل وقال أبو عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف أين مع

سواء السبيل وقال أبو عمرو يف الثاين تام قلوهبم قاسي ة صاحل وكذا مواضعه ذكروا به كاف وكذا إال قليال منهم 
وكذا واصفح وحيب احملسنني و إىل يوم القيامة مبا كانوا يصنعون تام ويعفوا عن كثري صاحل وقال أبو عمرو تام 

آية عند البصريني وكتاب مبني كاف وكذا سبل السالم وبأذنه مستقيم تام ابن مرمي كاف وقيل كاف وهو رأس 
مجيعا تام خيلق ما يشاء كاف قدير تام وأحباؤه حسن بذنوبكم كاف وكذا بشر ممن خلق ويعذب من يشاء تام وما 

و تام وجعلكم ملوكا صاحل بينهما كاف واليه املصري تام وال نذير صاحل بشري ونذير كاف قدير حسن وقال أبو عمر
وقال أبو عمرو وقال أبو عمرو تام من العاملني حسن كتب اهللا لكم كاف وكذا خاسرين جبارين صاحل وكذا حىت 

خيرجوا منها داخلون حسن وقال أبو عمرو يف هذين كاف عليهم الباب كاف وكذا غالبون وهو رأس آية عند 
داموا فيها صاحل قاعدون حسن ال أملك إال نفسي تام عند بعضهم البصريني مؤمنني حسن وقال أبو عمرو كاف ما 

إن قدر وأخي مبتدأ خربه حمذوف أي وأخي كذلك أي ال ميلك إال نفسه و االكثر الوقف على وأخي وهو كاف 
وهو على هذا عطف على نفسي أو على الضمري يف أملك أنا وأخي إال أنفسنا أو على اسم إن أي أين وأحي 

ن ويف قوله فأهنا حمّرمة عليهم أربعني سنة وجهان أحدمها أن أربعني منصوب مبحرمة فالوقف على سنة الفاسقني حس
و يبتدأ بيتيهون يف ارض و الثاين أنه منصوب بيتيهون فالوقف على حمرمة عليهم ويبتدأ بأربعني سنة و الوقف على 

صاحل ألقتلنك كاف وقال أبو عمرو تام من كل من القولني كاف يتيهون يف األرض كاف الفاسقني تام من اآلخر 
املتقني حسن رب العاملني كاف وكذا من أصحاب النار و الظاملني ومن اخلاسرين وسوأة أخيه وقال أبو عمرو يف 

الكل تام سواة أخي صاحل من النادمني تام بناء على املشهور من جعل من أجل ذلك متعلقا بكتبنا فأن علق مبا قبله 
ي فأصبح نادما من أجل قتله أخاه قتل الناس مجيعا كاف أحيا الناس مجيعا حسن وكذا املسرفون فالوقف عليه أ



وقال أبو عمرو فيهما تام من األرض كاف وكذا يف الدنيا وعذاب عظيم وقيل ال يوقف على عظيم ألن االبتداء 
أبو عمرو كاف رحيم تام الوسيلة حبرف االستثناء ال حيسن إال عند الضرورة من قبل إن تقدروا عليهم جائز وقال 

مفهوم تفلحون تام ما تقبل منهم صاحل وقال أبو عمرو كاف أليم حسن منها كاف مقيم حسن وقال أبو عمرو تام 
نكاال من اهللا كاف وكذا حكيم ويتوب عليه رحيم حسن وقال أبو عمرو تام ملن يشاء كاف قدير تام قلوهبم حسن 

مساعون مبتدأ وما قبله خربه أي ومن الذين هادوا قوم مساعون فأن جعل خرب وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل 
املبتدأ حمذوف مل يوقف على قلوهبم بل على ومن الذين هادوا عطفا ومن الذين قالوا و الوقف عليه حينئذ تام 

م من بعد مساعون للكذب صاحل وقال أبو عمرو كاف ويبتدأ مبا بعده أي هم مساعون لقوم آخرين مل يأتوك تا
مواضعه مفهوم وقال أبو عمرو فيهما كاف فأحذروا كاف وكذا من اهللا شيئا وأن يطهر قلوهبم خزي صاحل عظيم 
حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف أكالون للسحت كاف وكذا أو أعرض عنهم فلن يضروك شيئا صاحل بالقسط 

  كاف املقسطني حسن وقال

كاف باملؤمنني تام هدى ونور مفهوم عليه شهداء كاف واخشوين  أبو عمرو كاف من بعد ذلك كاف من بعد ذلك
جائز وقال أبو عمرو كاف مثنا قليال كاف الكافرون حسن وقال أبو عمرو كاف بالنفس حسن وقال أبو عمرو 

كاف وهذا على قراءة من رفع ما بعده بالسن حسن على قراءة من رفع واجلروح قصاص كاف مطلقا فهو كفارة 
الظاملون وقال أبو عمرو فيه تام من التوراة كاف للمتقني مبا أنزل اهللا فيه كاف الفاسقون تام  له حسن وكذا

ومهيمنا عليه صاحل من احلق كاف وكذا ومنها جاو فيما آتاكم فتبقوا اخلريات حسن وقال أبو عمرو كاف فيه 
يبغون يوقنون تام وكذا النصارى  ختتلفون مفهوم ما أنزل اهللا إليك كاف وكذا ببعض ذنوهبم لفاسقون حسن وكذا

أولياء وبعضهم أولياء بعض وقال أبو عمرو فيهما كاف فأنه منهم كاف وكذا الظاملني ودائرة نادمني حسن وقال 
أبو عمرو كاف هذا إن قرئ بالرفع مع الواو وبدوهنا فأن قرئ بالنصب عطفا على يأيت مل حيسن الوقف على نادمني 

وألن الكالم طال اهنم ملعكم صاحل خاسرين تام الكافرين وكذا لومة الئم وقال أبو عمرو لكنه صاحل ألنه رأس آية 
فيهما كاف من يشاء كاف عليم تام راكعون حسن وقال أبو عمرو تام هم الغالبون تام والكفار أولياء كاف 

 مبتدأ حمذوف وليس مؤمنني حسن صاحل ال يعقلون نام فاسقون مثوبة عند اهللا كاف إن جعل ما بعده مرفوعا خرب
بوقف إن جعل ذلك جمرورا تبعا بتقدير بشر من ذلك من لعنه اهللا و اخلنازير كاف إن قرئ وعبد الطاغوت فعال 
عطفا على لعنه اهللا وليس بوقف إن قرئ وعبد الطاغوت بإضافة عبد إىل الطاغوت لنه معطوف على اخلنازير فال 

ل كاف وكذا خرجوا به ويكتمون وأكلهم السحت صاحل يعملون يفصل بينهما وعبد الطاغوت حسن سواء السبي
حسن السحت صاحل يصنعون تام مغلولة مفهوم وكذا غلت أيديهم مبا قالوا صاحل كيف يشاء كاف طغيانا وكفرا 

صاحل يوم القيامة كاف وكذا فساد املفسدين حسن النعيم كاف أرجلهم حسن مقتصده صاحل يعملون من ربك 
وكذا من الناس الكافرين تام من ربكم كاف وكفرا صاحل الكافرين تام وال هم حيزنون حسن  صاحل رسالته كاف

رسال كاف مبا ال هتوى أنفسهم ليس بوقف ألن ما بعده جواب كلما جاءهم رسول كذبوه أو قتلوه أي كذبوا 
كاف وكذا النار من فريقا وفريقا تقتلون حسن كثري منهم كاف مبا يعملون تام املسيح ابن مرمي صاحل وربكم 

أنصار تام ثالث ثالثة صاحل اله واحد كاف أليم حسن ويستغفرونه كاف رحيم تام الطعام حسن وقال أبو عمرو 
كاف يؤفكون حسن وقال أبو عمرو تام وال نفعا كاف العليم تام غري احلق كاف سواء السبيل تام وعيسى ابن مرمي 

اف يفعلون حسن وقال أبو عمرو تام الذين كفروا صاحل خالدون كاف يعتدون حسن وقال أبو عمرو تام فعلوه ك
كاف فاسقون تام والذين أشركوا صاحل نصارى كاف ال يستكربون حسن وكذا مع الشاهدين وقال أبو عمرو 



فيهما تام فأن وقف على من احلق فصاحل الصاحلني كاف خالدين فيهما صاحل احملسنني حسن اجلحيم تام وال تعتدوا 
عتدين حسن طيبا كاف مؤمنون تام األميان صاحل وكذا حترير رقبة ثالثة أيام كاف إذا حلفتم صاحل وافظوا كاف امل

أميانكم كاف تشكرون تام الشيطان مفهوم تفلحون حسن وعن الصالة مفهوم منتهون حسن واحذروا كاف املبني 
نتم حرم كاف وبال أمره صاحل عما حسن وقال أبو عمرو تام وأحسنوا كاف احملسنني تام بالغيب كاف أليم وأ

سلف حسن فينتقما هللا منه كاف ذو انتقام تام وطعامه كاف و للسيارة حسن حرما كاف حتشرون تام والقالئد 
كاف بكل شيء عليم وكذا غفور رحيم البالغ تكتمون حسن وقال أبو عمروتام كثرة اخلبيث كاف تفلخون تام 

عمرو تام آباءنا حسن ال يهتدون تام عليكم أنفسكم صاحل إذا اهتديتم تسؤكم مفهوم ال يعقلون حسن وقال أبو 
حسن تعملون تام مصيبة املوت صاحل شهادة اهللا زعموا انه وقف وال احبه إذ ال حيسن االبتداء مبا بعده إال مثني 

ق باهللا بيقسمان صاحل األوليان كاف وكذا فيقسمان ويبتدأ مبا بعده بتقدير يقوالن باهللا لشهادتنا و االجود تعل
الظاملني حسن بعد أمياهنم كاف وكذا وامسعوا والفاسقني وقال أبو عمرو تام يوم منصوب باتقوا ال علم لنا وقال أبو 
عمرو كاف عالم الغيوب تام وكهال صاحل وكذا واإلجنيل بأذين يف املوضع الثالثة مفهوم وكذا بالبينات مبني صاحل 

رو فيهما تام من السماء كاف وكذامؤمنني من الشاهدين حسن وقال أبو عمرو وكذا بأننا مسلمون وقال أبو عم
  تام وآية منك صاحل وكالم أيب عمرو يقتضي أنه كاف الرازقني حسن

وكذا من العاملني وقال أبو عمرو فيهما كاف من دون اهللا كاف وكذا حبق فقد علمته حسن ما يف نفسك صاحل 
كذا عليهم شهيد تام عبادك صاحل احلكيم تام صدقهم كاف أبدا صاحل الغيوب تام وربكم صاحل فيهم كاف و

من العاملني وقال أبو عمرو فيهما كاف من دون اهللا .ورضوا عنه مفهوم العظيم تام وما فيهن كاف آخر السورة تام
م كاف وكذا حبق فقد علمته حسن ما يف نفسك صاحل الغيوب تام وربكم صاحل فيهم كاف وكذا عليهم شهيد تا
  .عبادك صاحل احلكيم تام صدقهم كاف أبدا صاحل ورضوا عنه مفهوم العظيم تام وما فيهن كاف آخر السورة تام

  سورة األنعام مكية

يعدلون تام قضى أجال حسن وقال أبو عمرو كاف وهذا األجل أجل احلياة واألجل يف قوله وأجل مسمى عنده 
عمرو تام ويف األرض حسن وجهركم جائز تكسبون وقال أبو أجل ما بني املوت والبعث متترون حسن وقال أبو 

عمرو تام معرضني كاف يستهزؤن تام بذنوهبم صاحل وقال أبو عمرو كاف آخرين حسن وكذا سحر مبني وقال 
أبو عمرو فيهما تام عليه ملك صاحل الينتظرون تام وكذا يلبسون ويستهزؤن واملكذبني قل اهللا كاف وكذا الرمحة 

تام ال يؤمنون حسن وقال أبو عمرو تام والنهار كاف العليم وال يطعم كاف من أسلم صاحل وقال أبو ال ريب فيه 
عمرو كاف من املشركني حسن وكذا عظيم وقال أبو عمرو فيهما ويف بقية رؤس اآلي اآلتية تام فقد رمحه كاف 

مفهوم وقال أبو عمرو كاف بيين  وكذا املبني إال هو صاحل قدير حسن فوق عباده صاحل اخلبري حسن أكرب شهادة
وبينكم كاف ومن بلغ حسن وكذا قل ال أشهد وقال أبو عمرو فيهما كاف مما تشركون تام أبنائهم حسن وقال 

أبو عمرو كاف ال يؤمنون تام بآياته كاف الظاملون حسن تزعمون كاف مشركني حسن وقال أبو عمرو كاف 
كذا ال يؤمنون هبا أساطري األولني وينأون عنه حسن وكذا يشعرون يفترون تام من يستمع إليك صاحل وقرا كاف و

النار هنا وعلى رهبم فيما يأيت كاف وجواب لو حمذوف أي لرأيت أمرا فظيعا ياليتنا نرد  ولو ترى إذ وقفوا على
قراءة على قراءة رفع الفعلني بعده استثنافا أي وحنن ال نكذب وحنن من املؤمنني رددنا أم ال وليس بوقف على 



نصبهما جوابا للتمين وال على قراءة رفعهما ما عطفا على نرد فيدخالن يف التمين وال على قراءة رفع األول 
ونصب الثاين إذ ال جيوز الفصل بني التمين وجوابه من املؤمنني كاف وكذا من قبل لكاذبون حسن وكذا مببعوثني 

وم عند بعضهم وكذا فرطنا فيها على ظهورهم حسن وكذا باحلق كاف وكذا بلى وربنا تكفرون تام بلقاء اهللا مفه
ما يزرون وهلو للذين يتقون كاف افال يعقلون تام الذي يقولون صاحل جيحدون تام نصرنا صاحل وكذا لكلمات اهللا 
املرسلني كاف بآية حسن وكذا من اجلاهلني وقال أبو عمرو يف األول كاف يسمعون تام يبعثهم اهللا صاحل يرجعون 

آية من ربه كاف ال يعلمون تام أمثالكم حسن من شيء مفهوم حيشرون تام يف الظلمات كاف يضلله صاحل تام 
مستقيم تام صادقني تام بل اياه تدعون جائز ما يشركون تام يتضرعون كاف قلوهبم جائز يعملون كاف أبواب كل 

ون ومنذرين كاف عليهم جائز حيزنون شيء صاحل مبلسون كاف رب العاملني تام يأتيكم به حسن يصدفون تام الظامل
حسن يفسقون تام خزائن اهللا جائز وكذا وال اعلم الغيب أين ملك مفهوم ما يوحي إىل كاف وكذا البصري 

تتفكرون تام لعلهم يتقون حسن يريدون وجهه كاف وكذا من الظاملني من بيتنا حسن وكذا بالشاكرين سالم 
حسن وقال أبو عمرو كاف وهذا على قراءة انه بكسر اهلمزة استئنافا عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف الرمحة 

وأما على قراءته بالفتح جبعله مع ما بعده بيانا للرمحة فليس بوقف فان جعل ذلك على هذه القراءة حرب مبتدأ 
مني حمذوف كان الوقف على الالمحة كافيا غفور رحيم حسن وقال أبو عمرو تام نفصل االيات جائز سبيل اجملر

حسن من دون اهللا كاف من املهتدين تام وكذبتم به حسن وكذا ما تستعجلون به يقص احلق جائز الفاصلني تام 
بيين وبينكم كاف بالظاملني حسن وكذا إال هو وما يف الرب والبحر ويف كتاب مبني أجل مسمى صاحل تعملون تام 

ن احلاسبني تام من الشاكرين حسن وكذا فوق عبادة مفهوم وكذا حفظة ال يفرطون صاحل موالهم احلق حس
تشكرون وبأس بعض يفقهون كاف كذا وهو احلق عليكم بوكيل حسن مستقر كاف تعملون حسن يف حديث 

غريه الظاملني حسن يتقون كاف احلياة الدنيا صاحل وال شفيع كاف ال يؤخذ منها حسن مبا كسبوا كاف يكفرون 
و يف األول كاف هو اهلدى كاف لرب العاملني جائز وليس حبسن وان تام حريان حسن وكذا ائننا وقال أبو عمر

كان رأس آية لتعلق ما بعده مبا قبله واتقوه صاحل وقال أبو عمرو كاف حتشرون كاف باحلق كاف إن نصب قوله 
ويوم يقول باذكر مقدرا وليس بوقف إن عطف ذلك على هاء واتقوه أو على السموات للفصل بني املتعاطفني كن 

احل وتقدم الكالم عليه يف سورة البقرة فيكون حسن وقال أبو عمرو تام قوله احلق حسن يوم ينفخ يف الصور ص
كاف إن رفع ما بعده خرب املبتدأ حمذوف وليس بوقف إن رفع ذلك نعتا للذي خلق والشهادة كاف وكذا اخلبري 

  جاز الوقف على قوله ألبيهوقال أبو عمرو تام ألبيه آزر صاحل فأن قرئ آزر بالضم على النداء 

للفرق بني القراءتني أصناما آهلة صاحل مبني حسن واألرض كاف وكذا وليكون من املوقنني والالم متعلقة مبحذوف 
أي ونريه امللكوت ومنهم من جعل الواو زائدة فال يوقف على األرض بل على املوقنني هذا ريب صاحل اآلفلني كاف 

ا أكرب صاحل تشركون حسن وقال أبو عمرو كاف حنيفا كاف من املشركني حسن هذا ريب صاحل الضالني كاف هذ
وقال أبو عمرو كاف وحاجة قومه صاحل وكذا وقد هدان ريب شيئا حسن وقال أبو عمرو كاف علما كاف أفال 

 تتذكرون حسن وقال أبو عمرو كاف سلطانا صاحل تعلمون تام األمن جائز وعم مهتدون كاف وقال أبو عمرو تام
من نشاء كاف وكذا عليم وقوله ويعقوب ومن قبل كال هدينا جائز وهرون كاف وكذا احملسنني وقوله والياس 

ومن الصاحلني وقوله ولوطا والعاملني وإخواهنم صاحل مستقيم كاف وكذا من عبادة يعملون حسن واحلكم و النبوة 
ن وهدى للناس كاف سواء قرئ ما بعده كاف وكذا بكافرين وفبهداهم اقتده ذكرى للعاملني تام من شيء حس

بالغيبة أم باحلضور وقيل إن قرئ ذلك بالغيبة فالوقف كاف ألن ما بعده استئناف أو باحلضور فليس بوقف ألن 



خطاب الذي تقدمه قي قوله قل من أنزل الكتاب قل اهللا حسن فأن وقف على قوله وال آباؤكم مل يقف على قل اهللا 
قف على قل اهللا كاف يلعبون تام وقال يف األصل حسن ومن حوهلا حسن أبو عمرو وأن وأطلق أبو عمرو وأن الو

حيافظون تام ما أنزل اهللا حسن ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت كاف وجواب لو حمذوف أنفسكم حسن غري 
كاء حسن احلق كاف إن جعل ما بعده استئنافا ال معطوفا على كنتم تستكربون حسن وراء ظهوركم كاف شر

بينكم كاف تزعمون تام والنوى حسن من احلي كاف تؤفكون حسن فالق االصباح حسن على قراءة وجعل الليل 
وأم على قراءة وجاعل الليل فالوقف على حسابنا وهو على القراءتني كاف العليم حسن وقال أبو عمرو تام و 

حسن نبات كل شيء مفهوم وكذا حضرا البحر كاف يعلمون حسن وقال أبو عمرو تام ومستودع كاف يفهقون 
متراكبا حسن وقال أبو عمرو كاف دانية كاف من أعناب صاحل وغري متشابه حسن وكذا وينعه ولقوم يؤمنون 
شركاء اجلن كاف وكذا خلقهم بغري علم حسن يصفون تام واألرض صاحل ومل تكن له صاحبة كاف وكذا كل 

كاف وكيل حسن اخلبري تام من ربكم صاحل فعليها كاف وكذا شيء عليم حسن وكذا ال اله إال هو فاعبدوه 
حبفيظ يعملون تام من ربك كاف إال هو صاحل املشركني حسن ما أشركوا صاحل وكذا حفيظا بوكيل حسن بغري 

حسن بغري علم كاف عملهم صاحل يعملون حسن وكذا ليؤمن هبا عند اهللا تام وما يشعركم تام على قراءة إهنا 
استئنافا وليس بوقف على قراءهتا بالفتح على األوىل وما يشعركم إمياهنم ال يؤمنون كاف أول مرة بكسر اهلمزة 

صاحل يعمهون تام إال أن يشاء اهللا مفهوم عند بعضهم جيهلون حسن وكذا غرورا يفترون كاف مقترفون حسن 
إال خيرصون تام عن سبيله كاف صاحل من املمترين حسن وعدال كاف لكلماته صاحل العليم تام عن سبيل اهللا حسن 

وكذا باملهتدين ومؤمنني ما اضطررمت إليه حسن وكذا بغري علم وباملعتدين وباطنه تام وكذا يقترفون ولفسق 
ليجادلوكم كاف ملشركون تام خبارج منها يعملون حسن وكذا ليمكروا فيها وما يشعرون كاف رسل اهللا تام 

حسن لإلسالم كاف وكذا يف السماء وال يؤمنون مستقيما حسن  رساالته حسن وقال أبو عمرو كاف ميكرون
يذكرون تام وقال أبو عمرو كاف عند رهبم مفهوم يعملون حسن وقال أبو عمرو إمنا يوقف عليه إن قرئ ويوم 
حنشرهم بالنون ألنه استئناف وأخبار من اهللا تعاىل بلفظ اجلمع للتعظيم فهو منقطع عما قبله وأما على قراءة من 

رأه بالياء فال يوقف عليه ألن ذلك أخبار عن اهللا املتقدم يف قوله وهو وليهم فهو متعلق به فال يقطع عنه من اإلنس ق
كاف وكذا أجلت لنا وما شاء اهللا حكيم عليم حسن يكسبون تام يومكم هذا كاف على أنفسنا حسن كافرين تام 

يه على قراءة عما تعملون بالتاء الفوقية ألنه استئناف وكذا غافلون مما عملوا كاف وقال أبو عمرو إمنا يوقف عل
وأما على قارئته بالتحتية فال يوقف عليه ألن ما بعده متعلق مبا قبله وهو ولكل درجات مما عملوا عما تعملون تام 
ا وكذا آخرين آلت صاحل مبعجزين تام أين عامل صاحل عاقبة الدار جائز ال يفلح الظاملون حسن نصيبا جائز وكذ
بزعمهم ولشركائنا إىل شركائهم حسن وكذا بزعمهم ولشركائنا إىل شركائهم حسن وكذا ما حيكمون دينهم 

كاف ما فعلوه صاحل وما يفترون حسن حجر كاف وكذا افتراء عليه يفترون حسن شركاء كاف وكذا وصفهم 
  حكيم

عليميم تام على اهللا حسن مهتدين تام خمتلفا أكله مفهوم متشابه كاف وكذا يوم حصاده وكذا وال تسرفوا املسرفني 
حسن محولة وفرشنا صاحل خطوات الشيطان كاف مبني حسن وقال أبو عمرو كاف وهذا إن نصب مثانية أزواج 

و مما رزقكم اهللا فليس ذلك وقفا لتعلق ما بالعطف على معمول أنشأ أو بإضمار كلوا فان نصب بدال من محولة أ
بعده مبا قبله إذ وصاكم اهللا هبذا حسن وقال أبو عمرو كاف بغري علم كاف الظاملني تام طاعم يطعمه جائز عند 

بعضهم إال أن يكون ميتة حسن عند بعضهم فأنه رجس حسن وكذا الغري اهللا به ورحيم كل ذي ظفر صاحل بعظم 



ة كاف اجملرمني تام من شيء كاف وكذا بأسنا فتخرجوه لنا حسن إال خترصون تام كاف لصادقون حسن واسع
وكذا أمجعني هذا كاف فال تشهد معهم حسن برهبم يعدلون تام وبالوالدين إحسانا حسن من إمالق صاحل واياهم 

ا قرىب كاف وكذا ما بطن وباحلق لعلكم تعقلون حسن حىت يبلغ أشده صاحل بالقسط كاف إال وسعها صاحل ذ
مفهوم وبعهد اهللا أوفوا كاف تذكرون حسن وقال أبو عمرو تام وهذا على قراءة وان هذا بكسر اهلمزة أما على 

قراءة فتحها فليس ذلك وقفا فاتبعوه حسن عن سبيله كاف وكذا تتقون يؤمنون حسن فاتبعوه كاف لعلكم ترمحون 
ه أهدى منهم صاحل ورمحة كاف وصدف عنها حسن جائز وليس حبسن وان كان رأس آية لتعلق ما بعده مبا قبل

وكذا مبا كانوا يصدفون وقال أبو عمرو فيه تام بعض آيات ربك كاف يف إمياهنا خريا حسن وقال أبو عمرو كاف 
منتظرون تام يف شيء كاف يفعلون تام فله عشرا مثاهلا كاف ال يظلمون تام صراط مستقيم صاحل حنيفا كاف من 

ب العاملني حسن ال شريك له كاف وكذا وبذلك أمرت أول املسلمني تام ورب كل شيء حسن املشركني تام هللا ر
وقال أبو عمرو كاف إال عليها كاف وزر أخرى صاحل فيما آتاكم حسن وقال أبو عمرو كاف وال وقف على 

على اهللا .العقابسريع العقاب بل على غفور رحيم آخر السورة للمقارنة بينهما ومثله يف قوله يف األعراف لسريع 
حسن مهتدين تام خمتلفا أكله مفهوم متشابه كاف وكذا يوم حصاده وكذا وال تسرفوا املسرفني حسن محولة 

وفرشنا صاحل خطوات الشيطان كاف مبني حسن وقال أبو عمرو كاف وهذا إن نصب مثانية أزواج بالعطف على 
ا رزقكم اهللا فليس ذلك وقفا لتعلق ما بعده مبا قبله إذ معمول أنشأ أو بإضمار كلوا فان نصب بدال من محولة أو مم

وصاكم اهللا هبذا حسن وقال أبو عمرو كاف بغري علم كاف الظاملني تام طاعم يطعمه جائز عند بعضهم إال أن 
يكون ميتة حسن عند بعضهم فأنه رجس حسن وكذا الغري اهللا به ورحيم كل ذي ظفر صاحل بعظم كاف لصادقون 

ف اجملرمني تام من شيء كاف وكذا بأسنا فتخرجوه لنا حسن إال خترصون تام وكذا أمجعني هذا حسن واسعة كا
كاف فال تشهد معهم حسن برهبم يعدلون تام وبالوالدين إحسانا حسن من إمالق صاحل واياهم كاف وكذا ما بطن 

ىب مفهوم وبعهد اهللا أوفوا وباحلق لعلكم تعقلون حسن حىت يبلغ أشده صاحل بالقسط كاف إال وسعها صاحل ذا قر
كاف تذكرون حسن وقال أبو عمرو تام وهذا على قراءة وان هذا بكسر اهلمزة أما على قراءة فتحها فليس ذلك 
وقفا فاتبعوه حسن عن سبيله كاف وكذا تتقون يؤمنون حسن فاتبعوه كاف لعلكم ترمحون جائز وليس حبسن وان 

دى منهم صاحل ورمحة كاف وصدف عنها حسن وكذا مبا كانوا يصدفون كان رأس آية لتعلق ما بعده مبا قبله أه
وقال أبو عمرو فيه تام بعض آيات ربك كاف يف إمياهنا خريا حسن وقال أبو عمرو كاف منتظرون تام يف شيء 

كاف يفعلون تام فله عشرا مثاهلا كاف ال يظلمون تام صراط مستقيم صاحل حنيفا كاف من املشركني تام هللا رب 
عاملني حسن ال شريك له كاف وكذا وبذلك أمرت أول املسلمني تام ورب كل شيء حسن وقال أبو عمرو كاف ال

إال عليها كاف وزر أخرى صاحل فيما آتاكم حسن وقال أبو عمرو كاف وال وقف على سريع العقاب بل على 
  .ابغفور رحيم آخر السورة للمقارنة بينهما ومثله يف قوله يف األعراف لسريع العق

  سورة األعراف مكية إال قوله واسأهلم عن القرية أو اخلمس آيات فمدين

املص تقدم عليه يف سورة البقرة كتاب انزل اليك صاحل حرج منه كاف لتذر به صاحل إن جعل ما بعده خرب مبتدأ 
ون حسن حمذوف وان جعل معطوفا على قوله لتنذر فليس بوقف للمؤمنني تام من ربكم جائز أولياء كاف تذكر

وقال أبو عمرو فيهما تام قائلون كاف وكذا ظاملني واملرسلني بعلم صاحل غائبني حسن وكذا احلق املفلحون كاف 
يظلمون تام معايش كاف تشكرون تام آلدم كاف من الساجدين تام إذ أمرتك كاف من طني صاحل الصاغرين 



كرين حسن وكذا مدحورا أمجعني تام من حيث كاف وكذا يبعثون ومن املنظرين املستقيم صاحل وعن مشائلهم شا
شئتما مفهوم من الظاملني كاف من سواهتما صاحل من اخلالدين كاف ملن الناصحني صاحل بغرور كاف وكذا من 

ورق اجلنة عدّو مبني حسن ظلمنا أنفسنا صاحل من اخلاسرين تام اهبطوا حسن وقال أبو عمرو كاف عدّو كاف إىل 
يشا حسن على قراءة ولباس التقوى بالرفع مبتدأ وليس بوقف على ذلك بالنصب عطفا حني حسن خترجون تام ور

على لباسا ذلك خري حسن يذكرون تام سوآهتما كاف ال تروهنم تام ال يؤمنون كاف أمرنا هبا حسن بالفحشاء 
مهتدون تام كاف ما ال تعلمون تام بالقسط كاف كل مسجد صاحل تعودون حسن وكذا الضاللة من دون اهللا جائز 

واشربوا كاف وكذا وال تسرفوا املسرفني تام من الرزق كاف يف احلياة الدنيا كاف عند بعضهم على قراءة رفع 
خاصة وليس بوقف على قراءة نصبها يوم القيامة حسن وقال أبو عمرو لقوم يعملون كاف وقال أبو عمرو تام 

ار مفهوم خالدون حسن بآياته كاف وكذا من الكتاب من أجل صاحل وال يستقدمون تام عليهم جائز حيزنون تام الن
دون اهللا صاحل كافرين تام يف النار كاف لعنت أختها صاحل من النار كاف ال تعلمون حسن من فضل كاف 

تكسبون تام سم اخلياط كاف اجملرمني حسن غواش صاحل الظاملني تام وكذا خالدون وجيوز الوقف على وسعها إن 
ان الوقف على أصحاب اجلنة كان مفهوما من حتتهم األهنار كاف هدانا هلذا كاف على قراءة ما جعل خرب املبتدأ و

بعده بالواو وحسن على قراءة من قرأه بال واو باحلق حسن تعملون وقيل كاف وبينهما حجاب تام وقال أبو عمرو 
القوم الظاملني تام وكذا  كاف بسيماهم حسن وكذا أن سالم عليكم ويطمعون قال بعضهم وكذا مل يدخلوها مع

تستكربون وبرمحة حتزنون تام مما رزقكم اهللا كاف على الكافرين تام إن جعل ما بعده مبتدأ خربه فاليوم ننساهم 
وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا للكافرين بل الوقف على احلياة الدنيا وهو كاف جيحدون تام يؤمنون حسن وقال 

نعمل حسن وقال أبو عمرو كاف أنفسهم جائز يفترون تام حثيثا حسن على  أبو عمرو تام إال تأويله كاف كنا
قراءة ما بعده بالرفع على االبتداء و اخلرب وليس بوقف على قراءته بالنصب عطفا على السموات بأمره حسن 

صاحل من كل وكذا أال له اخللق و األمر العاملني تام وخفية كاف املعتدين تام وطعما كاف من احملسنني تام رمحته 
الثمرات حسن تذكرون تام بأذن ربه حسن وقال أبو عمرو كاف إال نكدا كاف يشكرون تام غريه كاف عظيم 

ومبني العاملني حسن وكذا ما ال تعلمون وترمحون وقال أبو عمرو يف الثالثة كاف يف الفلك صاحل بآياتنا كاف عمني 
ف العاملني حسن وكذا ناصح أمني وقال أبو عمرو فيهما تام هودا مفهوم غريه كاف تتقون تام من الكاذبني كا

كاف لينذركم كاف وكذا بسطة تفلحون حسن وقال أبو عمرو كاف آباؤنا صاحل من الصادقني حسن وكذا 
وغضب من سلطان كاف املنتظرين حسن برمحة منا صاحل مؤمنني تام مفهوم غريه كاف وكذا من ربكم ولكم آية 

قال أبو عمرو كاف بيوتا كاف آالء اهللا صاحل مفسدين تام مرسل من ربه كاف مؤمنون ويف أرض اهللا أليم حسن و
حسن وقال أبو عمرو كاف كافرون كاف وكذا من املرسلني جامثني حسن وقال أبو عمرو كاف الناصحني تام 

ا جائز الفاحشة صاحل وكذا من العاملني مسرفون تام من قريتكم جائز يتطهرون كاف وكذا من الغابرين مطر
اجملرمني تام شعبيا مفهوم غريه من ربكم مفهوم امليزان صاحل أشياءهم جائز بعد إصالحها كاف مؤمنني حسن وكذا 
مؤمنني حسن وكذا عوجا فكثركم كاف املفسدين حسن بيننا صاحل احلاكمني تام ملتنا كاف وكذا كارهني وجنانا 

ني تام خلاسرون كاف جامثني حسن كأن مل يغنوا فيها حسن اهللا منها ربنا حسن وكذا كل شيء علما وتوكلنا الفاحت
إن جعل ما بعده مبتدأ خربه كانوا اخلاسرين وصاحل إن جعل ذلك بدال من الذين كفروا اخلاسرين كاف قوم 

  كافرين تام يضرعون كاف حىت عفوا صاحل ال يشعرون حسن وكذا يكسبون نائمون كاف وأفأمنوا

  مكرر



ام بذنوهبم صاحل ال يسمعون تام من أنبائها حسن من قبل كاف الكافرين حسن من عهد وكذا اهللا القوم اخلاسرين ت
الفاسقني فظلموا هبا صاحل املفسدين تام رب العاملني حسن وكذا إال احلق بين اسرائيل كاف وكذا الصادقني مبني 

ه حكاية عن املال وليس صاحل للناظرين حسن من أرضكم كاف إن جعل فماذا تأمرون من كالم فرعون وما قبل
بوقف إن جعل ذلك حكاية عن املأل تأمرون كاف حاشرين رأس آية وليس بوقف ألن ما بعده من متام ىاحلكاية 

عن املأل ساحر عليم حسن الغالبني كاف من املقّربني حسن امللقني كاف بسحر عظيم تام عصاك صاحل يأفكون 
ى وهرون تام قبل آذن لكم كاف أهلها صاحل فسوف كاف وكذا يعملون وصاغرين ساجدين صاحل رب موس

تعلمون كاف وكذا أمجعني ومنقلبون جاءتنا حسن صربا كاف مسلمني وآهلتك حسن قاهرون تام واصربوا حسن 
من عباده كاف للمتقني حسن ما جئتنا كاف كيف تعملون تام تذكرون كاف لنا هذه صاحل ومن معه تام وكذا ال 

ا مفصالت جمرمني حسن بين إسرائيل كاف وكذا ينكثون غافلني حسن بار كنا فيها يعلمون مبؤمنني كاف وكذ
كاف وكذا مبا صربوا ويعرشون وعلى أصنام هلم آهلة صاحل جتهلون تام ما هم فيه جائز ما كانوا يعملون حسن 

ر إليك كاف وكذا على العاملني سوء العذاب كاف وكذا نساءكم عظيم حسن أربعني ليلة كاف املفسدين تام انظ
وكذا فسوف تراين إىل اجلبل مفهوم صعقا كاف أول املؤمنني تام وبكالمي صاحل من الشاكرين كاف لكل شيء 

صاحل بأحسنها كاف الفاسقني حسن بغري احلق كاف ال يؤمنوا هبا صاحل وكذا ال يتخذوه سبيال يتخذوه سبيال كاف 
يال حسن وكذا ظاملني ومن اخلاسرين من بعدي كاف وكذا غافلني تام أعماهلم حسن وكذا يعملون له خوار تام سب

أمر ربكم وجيره إليه يقتلوين صاحل الظاملني تام يف رمحتك صاحل الرامحني تام يف احلياة الدنيا كاف املفترين تام وكذا 
ى من رحيم االلواح كاف يرهبون حسن مليقاتنا صاحل واياي حسن وكذا السفهاء منا تضل هبا من تشاء صاحل وهتد

تشاء حسن الغافرين كاف إنا هدنا إليك حسن وكذا من أشاء كل شيء كاف يؤمنون حسن إن نصب الذي بعده 
أو رفع على املدح وصاحل إن رفع بدال من الذين قبله وان كان فيه فصل بني البدل و املبدل منه لطول الكالم و 

تام وكذا و األرض حيىي ومييت كاف لعلكم اإلجنيل كاف كانت عليهم حسن وقال أبو عمرو كاف هم املفلحون 
هتتدون حسن يعدلون كاف وقال أبو عمرو تام أسباطا أمما حسن وقال أبو عمرو كاف احلجر كاف وكذا عشرة 

عينا ومشرهبم والسلوى وما رزقناكم ويظلمون خطاياكم صاحل وقال أبو عمرو كاف احملسنني حسن يظلمون كاف 
كاف وزعم بعضهم إن الوقف على كذلك تام يفسقون حسن عذابا شديدا كاف ال تأتيهم تام وقال أبو عمرو 

يتقون حسن ينهون عن السوء صاحل يفسقون كاف وكذا خاسئني سوء العذاب حسن وقال أبو عمرو كاف لسريع 
العقاب جائز رحيم حسن وقال أبو عمرو كاف أمما كاف وكذا دون ذلك ويرجعون سيغفر لنا صاحل يأخذوه 

حلق كاف ودرسوا ما فيه حسن يتقون تام املصلحني كاف واقع هبم صاحل تتقون تام قالوا بلى شهدنا حسن إال ا
منهم من قال الوقف على بلى فشهدنا من كالم املالئكة ملا قال اهللا تعاىل لذرية آدم حني مسح ظهره وأخرجهم منه 

كة اشهدوا فقالوا شهدنا وقيل اهللا تعاىل و املالئكة ألست بربكم قالوا بلى فأقروا له بالعبودية فقال اهللا تعاىل للمالئ
ومنهم من قال الوقف على شهدنا فشهدنا من كالم بين آدم والوقف على التقديرين كاف وقال ابن االنباري ليس 

شهدنا بوقف لتعلق أن بأشهدهم بتقدير كراهة أن تقولوا غافلني ال يوقف عليه ما بعده معطوف على ما قبله من 
سن وكذا املبطلون يرجعون تام الغاوين كاف واتبع هو صاحل أو تتركه يلهث كاف وكذا كذبوا بآياتنا بعدهم ح

يتفكرون تام وكذا يظلمون واخلاسرون فأن وقف على املهتدين فصاحل من اجلن واإلنس كاف وكذا ال يسمعون هبا 
به يعدلون تام ال يعلمون حسن وكذا وبل هم أضل هم الغافلون تام فادعوه هبا حسن وكذا يف أمسائه ويعملون و

وأملى هلم إن كيدي متني تام وكذا أومل يتفكروا من جنة حسن وقال أبو عمرو كاف مبني تام قد اقترب أجلهم 



كاف يؤمنون تام فال هادي له حسن على قراءة ويذرهم بالرفع وليس بوقف على قراءة ذلك باجلزم عطفا على 
 هو حسن وقال أبو عمرو كاف و األرض كاف إال بغتة تام حفي عنها صاحل ال حمله يعمهون تام مرساها صاحل إال

  يعملون تام ما شاء اهللا حسن وكذا وما مسىن السوء وقيل تام وقال أبو عمرو

فيهماا كاف يؤمنون تام ليسكن إليها كاف وكذا فرت به من الشاكرين حسن فيما آتامها كاف يشركون حسن 
ام ويف الثاين كاف صامتون تام إن كنتم صادقني حسن وقال أبو عمرو تام فال تنظرون وقال أبو عمرو يف األول ت

تام الكتاب كاف الصاحلني تام ينصرون حسن ال يسمعوا صاحل وقال أبو عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف ال 
ال يقصرون كاف وكذا يبصرون تام اجلاهلني حسن فأستعذ باهللا كاف عليم تام مبصرون صاحل وقال أبو عمرو تام 

لوال اجتبيتها من ريب حسن وقال أبو عمرو كاف يؤمنون تام ترمحون حسن وقال أبو عمرو تام وقال أبو عمرو تام 
ف يؤمنون تام ليسكن إليها كاف وكذا فرت به من الشاكرين .الغافلني تام وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام
بو عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف صامتون تام إن كنتم صادقني حسن فيما آتامها كاف يشركون حسن وقال أ

حسن وقال أبو عمرو تام فال تنظرون تام الكتاب كاف الصاحلني تام ينصرون حسن ال يسمعوا صاحل وقال أبو 
وقال عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف ال يبصرون تام اجلاهلني حسن فأستعذ باهللا كاف عليم تام مبصرون صاحل 

أبو عمرو تام ال يقصرون كاف وكذا لوال اجتبيتها من ريب حسن وقال أبو عمرو كاف يؤمنون تام ترمحون حسن 
  .وقال أبو عمرو تام وقال أبو عمرو تام الغافلني تام وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام

  سورة األنفال مدنية وقيل إال قوله وإذ ميكر بك الذين كفروا اآليات السبع

  مكي ف

يسألونك عن األنفال صاحل أو مفهوم وتقدم ذكره مع نظائره يف سورة البقرة هللا والرسول كاف وكذا ذات بينكم 
إن كنتم مؤمنني تام وكذا يتوكلون إن جعل ما بعده مبتدأ فأن جعل بدال من الذين إذا ذكر اهللا كان الوقف على 

ن ذلك آخر آية وعلى الوجه ال يوقف على ينفقون للفصل ذلك جائزا وال يضر الفصل بني البدل و املبدل منه أل
بني املبتدأ واخلرب حقا حسن وقال أبو عمرو كاف رزق كرمي كاف إن علق كما بقوله قل األنفال هللا واالفتام ال 

يضر يف األول الفصل بني املتعلق واملتعلق به الن ذلك رأس آية وألن الكالم قد طال باحلق كاف وكذا الكارهون 
منا يصلح الوقف عليهما إذا مل يتعلق كما بيجاد لونك ينظرون كاف تكون لكم دابر الكافرين ليس بوقف لتعلق وا

ما بعده به اجملرمون تام إن علق إذ بأذكر مقدارا وكاف إن علق بقوله ليحق احلق ويبطل الباطل ربكم حسن 
ام صاحل فثبتوا الذين آمنوا كاف الرعب صاحل مردفني كاف وكذا قلوبكم ومن اهللا وحكيم أمنة منه جائز به االقد

وكذا كل بنان ورسوله حسن وقال أبو عمرو كاف العقاب كاف وكذا فذقوه مث يبتدأ وأن للكافرين بتقدير 
واعملوا إن للكافرين عذاب النار تام األدبار حسن من اهللا كاف وكذا ومأواه جهنم املصري حسن قتلهم صاحل رمي 

عده به إذ معناه ليبصرهم وخيترهم بالء حسنا كاف عليم حسن الكافرين تام خري لكم كاف ليس بوقف لتعلق ما ب
ولو كثرت حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن قرئ وان اهللا بكسر اهلمزة فأن قرئ بفتحها فليس الوقف على 

ذلكم وان اهللا مع املؤمنني ذلك حبسن وال كاف لتعلق ما بعده مبا قبله إذا لتقدير ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين 
مع املؤمنني تام ورسوله مفهوم تسمعون كاف ال يسمعون تام ال يعقلون كاف وكذا ألمسعهم معرضون تام ملا 

حيييكم حسن وكذا حترشون خاصة كاف العقاب حسن تشكرون تام تعملون حسن أجر عظيم تام ويغفر لكم 



جيمع بينهما وميكر اهللا حسن وكذا خري املاكرين وأساطري كاف العظيم حسن أو خيرجوك كاف وكذا وميكرون وال 
األولني وبعذاب أليم وقال أبو عمرو يف األخريين كاف ويف خري املاكرين تام وأنت فيهم كاف على قول من جعل 

الضمري يف معذهبم للمؤمنني والضمري يف ليعذهبم للكافرين ليفرق بينهما وليس بوقف على قول من جعله فيعما 
فرين وهم يستغفرون تام أولياءه حسن وقال أبو عمرو كاف ال يعملون تام وتصدية كاف تكفرون تام عن للكا

سبيل اهللا كاف وكذا يغلبون ويف جهنم اخلاسرون تام ما قد سلف صاحل سنت األولني كاف كله هللا صاحل بصري 
دير صاحل وقال أبو عمرو كاف و كاف موالكم حسن وقال أبو عمرو كاف ونعم النصري تام التقي اجلمعان كاف ق

الركب أسفل منكم كاف وكذا من حي عن بينة وعليم قليال صاحل سلم كاف الصدور صاحل كن مفعوال كاف 
ترجع األمور تام تفلحون حسن ورسوله كاف رحيكم صاحل وكذا واصربوا الصابرين حسن عن سبيل اهللا كاف 

 وكذا شديد العقاب دينهم حسن وقال أبو عمرو تام حكيم وكذا حميط جار لكم صاحل كذا ما ال ترون أخاف اهللا
تام ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا زعم بعضهم انه وقف وبعضهم إن الوقف على املالئكة يبتدأ بيضربون أي هم 
 ي ضربون و الوقف على املوضعني عند القائل به وقف بيان وأراد األول أن يبني به أن املالئكة هي الضاربة لوجوه
الكفار وأدبارهم وأن اهللا هو الذي يتوفاهم وأراد الثاين أن يبني به أن املالئكة هي اليت تتوفاهم بقرينة توفته رسلنا 
لئال يشل بأن املالئكة ضاربة ال متوفية واالختيار أن ال يوقف على املوضعني بل على أدبارهم وجواب لو حمذوف 

صاحل واألحسن وصلة بدأب آل فرعون والذين من قبلهم فيوقف  تقديره لرأيت أمرا فظيعا احلريق كاف للعبيد
عليه بذنوهبم كاف وكذا العقاب ما بأنفسهم صاحل وكذا عليم وكذا آل فرعون ظاملني تام وكذا ال يؤمنون إن 
جعل الذين بعده مبتدأ وان جعل بدال من الذين قبله وهو األحسن مل يكن الوقف تاما بل كاف ال يتقون كاف 

ذكرون وعلى سواء اخلائنني تام سبقوا حسن ملن قرأ اهنم بكسر اهلمزة وليس بوقف ملن قرأه بفتحها ال وكذا ي
يعجزون صاحل ومن رباط اخليل كاف ال تعلموهنم صاحل اهللا يعلمهم تام يوف إليكم مفهوم ال تظلمون حسن على 

هللا كاف إن جعل ومن اتبعك يف حمل اهللا كاف العليم حسن وكذا حسبك اهللا وألف بني قلوهبم تام ألف حسبك ا
رفع باالبتداء بتقدير ومن اتبعك من املؤمنني كذلك أو يف حمل نصب بتقدير يكفيك اهللا ويكفي من اتبعك من 

  املؤمنني وليس بوقف إن جعل ذلك حمل رفع

هون ضعفا كاف عطفا على اسم اهللا أو يف حمل جر عطفا على الكاف من املؤمنني تام على القتال حسن وكذا ال يفق
وكذا بإذن اهللا مع الصابرين تام يف األرض صاحل عرض الدنيا مفهوم اآلخرة صاحل عزيز حكيم حسن وكذا عذاب 
عظيم طيبا جائز واتقوا اهللا كاف رحيم تام ويغفر لكم كاف رحيم حسن فأمكن منهم كاف حكيم تام أولياء بعض 

أبو عمرو كاف كرمي تام فأولئك منكم حسن وقال أبو  حسن حىت يهاجروا كاف وفساد كبري تام حقا حسن وقال
على اسم اهللا أو يف حمل جر عطفا على الكاف من املؤمنني تام . عمرو كاف يف كتاب اهللا كاف آخر السورة تام

على القتال حسن وكذا ال يفقهون ضعفا كاف وكذا بإذن اهللا مع الصابرين تام يف األرض صاحل عرض الدنيا 
احل عزيز حكيم حسن وكذا عذاب عظيم طيبا جائز واتقوا اهللا كاف رحيم تام ويغفر لكم كاف مفهوم اآلخرة ص

رحيم حسن فأمكن منهم كاف حكيم تام أولياء بعض حسن حىت يهاجروا كاف وفساد كبري تام حقا حسن وقال 
  .ة تامأبو عمرو كاف كرمي تام فأولئك منكم حسن وقال أبو عمرو كاف يف كتاب اهللا كاف آخر السور

  سورة التوبة مدنية وقيل إال اآليتني آخرها فمكيتان



عاهدمت من املشركني كاف وكذا خمزي الكافرين وكذا ورسوله فهو خري لكم جائز وغري معجزي اهللا الثاين كاف 
 بعذاب أليم ليس بوقف لالستثناء بعده إىل مدهتم كاف وكذا املتقني وكل مرصد وسبيلهم وقال أبو عمرو يف املتقني
تام رحيم حسن وقال أبو عمرو تام مأمنه كاف ال يعلمون تام املسجد احلرام صاحل وقال أبو عمرو كاف فاستقيموا 

هلم كاف فأستقيموا هلم كاف املتقني حسن وقال أبو عمرو تام إال وال ذمة صاحل وقال أبو عمرو كاف فاسقون 
لقوم يعملون حسن وكذا أئمة الكفر ينتهون  حسن عن سبيله كاف يعملون حسن املعتدون كاف وكذا يف الدين

حسن أول مرة كاف مؤمنني تام وكذا غيظ قلوهبم على من يشاء حسن حكيم تام وليجة كاف مبا تعملون تام 
بالكفر حسن حبطت أعماهلم جائز خالدون حسن من املهتدين تام يف سبيل اهللا صاحل ال يستوون عند اهللا كاف 

الفائزون حسن وجنات مفهوم أبدا كاف عظيم تام على االميان حسن وقال أبو عمرو  الظاملني تام عند اهللا جائز
كاف الظاملون تام يأيت اهللا بأمره حسن وقال أبو عمرو كاف الفاسقني تام مواطن كثرية مفهوم مدبرين صاحل وكذا 

وقالت اليهود  الكافرين على من يشاء كاف رحيم تام عامهم هذا حسن إن شاء كاف حكيم تام وكذا صاغرون
عزير ابن اهللا كاف وكذا من قبل أىن يؤفكون حسن واملسيح ابن مرمي تام ال اله إال هو حسن وقال أبو عمرو فيهما 
كاف مشركون حسن الكافرون تام وكذا املشركون عن سبيل اهللا حسن وقال أبو عمرو تام هذا إن جعل والذين 

ن جعل يف حمل نصب عطفا على كثري وكأنه قال إن كثري منهم يكنزون يف حمل رفع باالبتداء وخربه فبشرهم فأ
ليأكلون والذين يكنزون يأكلون أيضا الوقف حسنا وال تاما بعذاب أليم كاف وكذا وظهورهم تكنزون كاف ذلك 

الدين القيم حسن وقال أبو عمرو كاف فيهن أنفسكم كاف وكذا كما يقاتلونكم كافة مع املتقني تام يف الكفر 
قرأ يضل بضم الياء مع فتح الضاد أو كسرها وليس حبسن ملن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد ألنه جيعل  حسن ملن

الزيادة والضاللة من فعلهم كأنه قال زادوا يف الكفر فضلوا خبالفه على القراءتني األوليني فأنه منقطع عن األول 
سوء أعماهلم كاف الكافرين تام إىل  فحسن الوقف على ذلك فيحلوا ما حرم اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف

األرض كاف وكذا من اآلخرة وإال قليل وشيئا وقدير وقال أبو عمرو يف إال قليل وقدير تام إن اهللا معنا كاف 
فأنزل اهللا سكينته عليه كاف إن جعل الضمري يف عليه للصديق رضي اهللا وهو املختار السفلي تام قرأ وكلمة اهللا 

ن قرأه بالنصب عطفا على الذين كفروا العليا كاف على القراءتني حكيم تام يف سبيل اهللا بالرفع وليس بوقف مل
كاف تعلمون حسن وكذا الشقة معكم كاف وكذا أنفسهم لكاذبون تام وزعم بعضهم إن الوقف على عفا اهللا 

ترددون وزعم عنك كاف وليس كذلك لتعلق ما بعده به وتعلم الكاذبني تام وأنفسهم كاف وكذا باملتقني وي
بعضهم انه يوقف على له عدة وال أراه جيدا مع القاعدين حسن مساعون هلم كاف بالظاملني حسن وكذا كارهون 

وقوله وال تفتين سقطوا كاف بالكافرين تام تسؤهم صاحل فرحون تام كتب اهللا لنا جائز هو موالنا حسن وكذا 
كالم فيما بعده أو بأيدينا كاف متربصون حسن لن يتقبل منكم املؤمنون إال إحدى احلسنيني صاحل وال أحبه فائدة ال

مفهوم فاسقني تام كارهون كاف وال أوالدهم وقال أبو عمرو كاف هذا إن أريد بالعذاب إنفاق الذهب والفضة يف 
اآليت وهم  الدنيا امنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة ومل يكن ذلك وقفا وهذا الشرط معترب يف قوله تعاىل وأوالدهم

كافرون كاف قوم يفرقون حسن وكذا جيمحون يف الصدقات مفهوم يسخطون كاف حسبنا اهللا صاحل ورسوله 
كاف راغبون تام فريضة من اهللا كاف حكيم حسن وقال أبو عمرو تام هو إذن صاحل وقال أبو عمرو كاف للذين 

ؤمنني تام خالد فيها كاف العظيم حسن مبا أمنوا منكم تام عذاب أليم حسن وقال أبو عمرو تام لريضوكم كاف م
يف قلوهبم كاف ما حتذرون حسن خنوض ونلعب صاحل وقال أبو عمرو كاف تستهزؤن حسن ال تعتذروا تام وكذا 
بعد إميانكم وكانوا جمرمني فنسيهم حسن وقال أبو عمرو كاف الفاسقون تام خالد فيها صاحل وكذا هي حسبهم 



اهللا عذاب مقيم ليس بوقف لتعلق ما بعده به كالذي خاضوا تام يف الدنيا و اآلخرة ولعنهم اهللا وأصلحها لعنهم 
جائز اخلاسرون تام و املؤتفكات كاف بالبينات صاحل يظلمون تام أولياء بعض صاحل ورسوله كاف وكذا سريمحهم 

  اهللا عزيز حكيم تام يف جنات عدن كاف وكذا ورضوان

  منمن

يهم صاحل ومأواهم جهنم كاف املصري حسن ما قالوا كاف مبا مل ينالوا حسن وقال اهللا أكرب العظيم تام وأغلظ عل
أبو عمرو كاف من فضله كاف وكذا واآلخرة و ال نصري حسن وقال أبو عمرو تام من الصاحلني وكذا معرضون 

فلن يغفر اهللا يكذبون تام عالم الغيوب حسن وقال أبو عمرو تام سخر اهللا منهم صاحل أليم وال تستغفر هلم صاحل 
هلم كاف وكذا ورسوله الفاسقني تام يف احلر كاف يفقهون مبا كانوا يكسبون حسن وكذا معي عدوا ومع اخلالفني 

وعلى قربه وفاسقون وكذا وأوالدهم وكافرون ومع القاعدين ومع اخلوالف وال يفقهون املفلحون تام خالدين 
حيم وجاز الوقف عليه وان عطف ما بعده ألنه رأس آية العظيم تام ورسوله أليم حسن من سبيل صاحل وكذا ر

ولطول الكالم بينهما ما ينفقون حسن وكذا مع اخلوالف ال يعلمون تام رجعتم إليهم مفهوم وكذا إال تعتذر والن 
نؤمن لكم كاف من أخباركم صاحل وكذا عملكم ورسوله تعملون تام لتعرضوا عنهم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم 

حسن الفاسقني تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف وكذا دائرة السوء عليم تام واهنم رجس 
الرسول كاف قربة هلم صاحل يف رمحته كاف رحيم تام ورضوا عنه صاحل منه خالدين فيها أبدا العظيم حسن ومن 

حنن نعلمهم عظيم كاف وآخر أهل املدينة صاحل لكن األجود وصله مبا بعده لتعلقه به ال تعلمهم كاف وأجود منه 
سيئا صاحل أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن هلم كاف عليم تام الرحيم حسن واملؤمنون صاحل تعملون كاف 

وكذا يتوب عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ والذين اختذوا بالواو عطفا على ما قبله ألنه عطف مجلة فكأنه 
بون تام إن مل جيعل ال تقم فيه أبدا خربا عن الذين اختذوا وإال فال يتم استئناف كالم آخر إال احلسىن كاف لكاذ

الوقف بل يكون كافيا ال تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما كاف إن يتطهروا كاف 
كاف بعهده من  املطهرين تام يف نار جهنم كاف الظاملني تام قلوهبم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو عمرو

اهللا صاحل بايعتم به كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على املدح وكاف إن جعل ذلك بدال من املؤمنني 
وإمنا جاز مع كونه بدال من ذلك لطول الكالم بينهما حلدود اهللا مفهوم وقال أبو عمرو كاف ورفع األمساء 

رب تقديره التائبون اخل هلم اجلنة أو بكوهنا بدال من الضمري يف يقاتلون املذكورة قبله أم باملدح أو باالبتداء وحذف اخل
وبشر املؤمنني تام أصحاب اجلحيم كاف وعدها اياه صاحل تربأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف ألواه حليم تام 

هم مفهوم وكذا ما يتقون وعليم وقال أبو عمرو يف ما يتقون كاف حيىي ومييت كاف وال نصري تام قلوب فريق من
عند بعضهم وال أحبه مث تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده ألنه رأس آية مث تاب عليهم ليتوبوا 

كاف الرحيم تام وكذا مع الصادقني عن نفسه كاف وكذا عمل صاحل واحملسنني إال كتب هلم كاف وليس بتام ألن 
أبو حامت تام ألن الالم الم قسم واألصل ليجزيهم اهللا فحذفت الم ليجزهم اهللا الم كي فهي متعلقة مبا قبلها وقال 

النون وكسرت الالم فأشبهت الم كي فنصبوا هبا يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم حيذرون تام فيكم غلظة 
كاف وكذا مع املتقني إميانا صاحل وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتني كاف وال أحبه يذكرون كاف مث 

رفوا حسن وقال أبو عمرو كاف ال يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف انص
اهللا أكرب العظيم تام وأغلظ عليهم صاحل ومأواهم .رحيم كاف وقال أبو عمرو تام إال هو حسن آخر السورة تام



من فضله كاف وكذا واآلخرة و ال جهنم كاف املصري حسن ما قالوا كاف مبا مل ينالوا حسن وقال أبو عمرو كاف 
نصري حسن وقال أبو عمرو تام من الصاحلني وكذا معرضون يكذبون تام عالم الغيوب حسن وقال أبو عمرو تام 
سخر اهللا منهم صاحل أليم وال تستغفر هلم صاحل فلن يغفر اهللا هلم كاف وكذا ورسوله الفاسقني تام يف احلر كاف 

وكذا معي عدوا ومع اخلالفني وعلى قربه وفاسقون وكذا وأوالدهم وكافرون  يفقهون مبا كانوا يكسبون حسن
ومع القاعدين ومع اخلوالف وال يفقهون املفلحون تام خالدين العظيم تام ورسوله أليم حسن من سبيل صاحل وكذا 

ا مع اخلوالف رحيم وجاز الوقف عليه وان عطف ما بعده ألنه رأس آية ولطول الكالم بينهما ما ينفقون حسن وكذ
ال يعلمون تام رجعتم إليهم مفهوم وكذا إال تعتذر والن نؤمن لكم كاف من أخباركم صاحل وكذا عملكم ورسوله 

  تعملون تام لتعرضوا

عنهم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم واهنم رجس حسن الفاسقني تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف 
ول كاف قربة هلم صاحل يف رمحته كاف رحيم تام ورضوا عنه صاحل منه خالدين وكذا دائرة السوء عليم تام الرس

فيها أبدا العظيم حسن ومن أهل املدينة صاحل لكن األجود وصله مبا بعده لتعلقه به ال تعلمهم كاف وأجود منه حنن 
حيم حسن نعلمهم عظيم كاف وآخر سيئا صاحل أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن هلم كاف عليم تام الر

واملؤمنون صاحل تعملون كاف وكذا يتوب عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ والذين اختذوا بالواو عطفا على ما 
قبله ألنه عطف مجلة فكأنه استئناف كالم آخر إال احلسىن كاف لكاذبون تام إن مل جيعل ال تقم فيه أبدا خربا عن 

يا ال تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما الذين اختذوا وإال فال يتم الوقف بل يكون كاف
كاف إن يتطهروا كاف املطهرين تام يف نار جهنم كاف الظاملني تام قلوهبم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو 

إن جعل عمرو كاف بعهده من اهللا صاحل بايعتم به كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على املدح وكاف 
ذلك بدال من املؤمنني وإمنا جاز مع كونه بدال من ذلك لطول الكالم بينهما حلدود اهللا مفهوم وقال أبو عمرو كاف 

ورفع األمساء املذكورة قبله أم باملدح أو باالبتداء وحذف اخلرب تقديره التائبون اخل هلم اجلنة أو بكوهنا بدال من 
أصحاب اجلحيم كاف وعدها اياه صاحل تربأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف  الضمري يف يقاتلون وبشر املؤمنني تام

ألواه حليم تام وكذا ما يتقون وعليم وقال أبو عمرو يف ما يتقون كاف حيىي ومييت كاف وال نصري تام قلوب فريق 
ة مث تاب منهم مفهوم عند بعضهم وال أحبه مث تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده ألنه رأس آي

عليهم ليتوبوا كاف الرحيم تام وكذا مع الصادقني عن نفسه كاف وكذا عمل صاحل واحملسنني إال كتب هلم كاف 
وليس بتام ألن الم ليجزهم اهللا الم كي فهي متعلقة مبا قبلها وقال أبو حامت تام ألن الالم الم قسم واألصل ليجزيهم 

كي فنصبوا هبا يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم حيذرون تام اهللا فحذفت النون وكسرت الالم فأشبهت الم 
فيكم غلظة كاف وكذا مع املتقني إميانا صاحل وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتني كاف وال أحبه يذكرون 

كاف مث انصرفوا حسن وقال أبو عمرو كاف ال يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو 
هم مفهوم وكذا فأعرضوا عنهم واهنم .ف رحيم كاف وقال أبو عمرو تام إال هو حسن آخر السورة تامعمرو كا

رجس حسن الفاسقني تام على رسوله كاف حكيم تام بكم الدوائر كاف وكذا دائرة السوء عليم تام الرسول 
العظيم حسن ومن أهل املدينة  كاف قربة هلم صاحل يف رمحته كاف رحيم تام ورضوا عنه صاحل منه خالدين فيها أبدا

صاحل لكن األجود وصله مبا بعده لتعلقه به ال تعلمهم كاف وأجود منه حنن نعلمهم عظيم كاف وآخر سيئا صاحل 
أن ينوب عليهم كاف رحيم تام سكن هلم كاف عليم تام الرحيم حسن واملؤمنون صاحل تعملون كاف وكذا يتوب 

لذين اختذوا بالواو عطفا على ما قبله ألنه عطف مجلة فكأنه استئناف كالم عليهم حكيم ولو على قراءة من قرأ وا



آخر إال احلسىن كاف لكاذبون تام إن مل جيعل ال تقم فيه أبدا خربا عن الذين اختذوا وإال فال يتم الوقف بل يكون 
كاف املطهرين تام يف  كافيا ال تقم فيه أبدا حسن وكذا أحق أن تقوم فيه وقال أبو عمرو فيهما كاف إن يتطهروا

نار جهنم كاف الظاملني تام قلوهبم كاف حكيم تام والقرآن حسن وقال أبو عمرو كاف بعهده من اهللا صاحل بايعتم 
به كاف العظيم تام إن رفع ما بعده أو نصب على املدح وكاف إن جعل ذلك بدال من املؤمنني وإمنا جاز مع كونه 

دود اهللا مفهوم وقال أبو عمرو كاف ورفع األمساء املذكورة قبله أم باملدح أو بدال من ذلك لطول الكالم بينهما حل
باالبتداء وحذف اخلرب تقديره التائبون اخل هلم اجلنة أو بكوهنا بدال من الضمري يف يقاتلون وبشر املؤمنني تام 

م وكذا ما يتقون وعليم أصحاب اجلحيم كاف وعدها اياه صاحل تربأ منه حسن وقال أبو عمرو كاف ألواه حليم تا
وقال أبو عمرو يف ما يتقون كاف حيىي ومييت كاف وال نصري تام قلوب فريق منهم مفهوم عند بعضهم وال أحبه مث 
تاب عليهم كاف وكذا رحيم وان تعلق به ما بعده ألنه رأس آية مث تاب عليهم ليتوبوا كاف الرحيم تام وكذا مع 

حل واحملسنني إال كتب هلم كاف وليس بتام ألن الم ليجزهم اهللا الم كي الصادقني عن نفسه كاف وكذا عمل صا
فهي متعلقة مبا قبلها وقال أبو حامت تام ألن الالم الم قسم واألصل ليجزيهم اهللا فحذفت النون وكسرت الالم 

مع املتقني  فأشبهت الم كي فنصبوا هبا يعملون حسن وقال أبو عمرو تام مفهوم حيذرون تام فيكم غلظة كاف وكذا
إميانا صاحل وكذا يستبشرون كافرون تام مرة أو مرتني كاف وال أحبه يذكرون كاف مث انصرفوا حسن وقال أبو 
عمرو كاف ال يفقهون تام من أنفسكم كاف حريص عليكم حسن وقال أبو عمرو كاف رحيم كاف وقال أبو 

  .عمرو تام إال هو حسن آخر السورة تام

  ه فان كنت يف شك اآليتني أو الثالث أو قوله ومنهمسورة يونس مكية إال قول

  من يؤمن به اآلية فمدين 

الر تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة احلكيم كاف وقال أبو عمرو تام عند رهبم تام وكذا لسحر مبني وهي أمت على 
تذكرون حسن العرش حسن وكذا يدبر األمر ومن بعد إذنه وقال أبو عمرو يف األخري كاف فاعبدوه كاف 

مرجعكم مجيعا كاف حقا حسن ملن قرأ أنه يبدأ بكسر اهلمزة وليس بوقف ملن قرأه بفتحها مث يعيده كاف وليس 
بتام ألن الم ليجزي الم كي ويأيت فيه ما مر يف براءة بالقسط تام وكذا يكفرون واحلساب إال باحلق حسن وقال أبو 

يكسبون بامياهنم كاف يف جنات النعيم صاحل وكذا سبحانك اللهم عمرو يف اجلميع كاف يعلمون تام وكذا يتقون و
سالم حسن وقال أبو عمرو كاف رب العاملني مت لقضى إليهم أجلهم كاف يعمهون تام أو قائما كاف وكذا ضر 
مسه يعملون حسن وقال أبو عمرو تام وما كانوا ليؤمنوا كاف وكذا اجملرمني وتعملون أو بدله حسن وقال أبو 

فيه كاف ويف تعملون تام يوحي إىل حسن وقال أبو عمرو كاف عظيم تام وال أدراكم به صاحل من قبله عمرو 
كاف أفال تعقلون تام بآياته كاف اجملرمون حسن عند اهللا تام وقال أبو عمرو كاف وال يف األرض كاف يشركون 

 الغيب هللا مفهوم وقال أبو عمرو تام فأختلفوا حسن وكذا خيتلفون وقال أبو عمرو يف األول كاف من ربه صاحل
كاف من املنتظرين حسن وقال أبو عمرو تام يف آياتنا حسن وكذا أسرع مكرا وقال أبو عمرو يف الثاين كاف 
ميكرون تام يف الّرب والبحر صاحل وقال أبو عمرو فيهما كاف من الشاكرين حسن بغري احلق تام إمنا بغيكم على 

ياة الدنيا بالرفع على انه خرب مبتدأ حمذوف أو بالنصب مبحذوف تقديره تبتغون متاع أنفسكم تام ملن قرأ متاع احل
احلياة الدنيا وليس بوقف ملن قرأه بالرفع على انه خرب بغيكم أو بالنصب ببغيكم تعملون تام و األنعام صاحل كأن مل 



كاف وكذا وال ذلة أصحاب تغن باألمس حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف يتفكرون تام وكذا مستقيم وزيادة 
اجلنة صاحل أو مفهوم خالدون تام وترهقهم ذلة مفهوم وكذا من عاصم عند بعضهم مظلما كاف خالدون تام فزيلنا 

بينهم كاف وكذا تعبدون لغافلني حسن موالهم احلق صاحل تصرفون حسن ال يؤمنون تام مث يعيده صاحل تؤفكون 
كذا للحق إال أن يهدي صاحل وقال أبو عمرو كاف فمالكم حسن مبعىن حسن وقال أبو عمرو تام إىل احلق كاف و

التوبيخ كيف حتكمون تام إال ظنا كاف وكذا شيئا مبا يفعلون تام من رب العاملني كاف افتراه زعموا انه صاحل 
مما صادقني وكذا تأويله الظاملني حسن وقال أبو عمرو تام من ال يؤمن به حسن وكذا باملفسدين ولكم عملكم 

تعملون إليك كاف ال يعقلون حسن ينظر إليك كاف ال يبصرون تام الناس شيئا قيل انه وقف وال أحبه يظلمون 
تام يتعارفون بينهم حسن وكذا مهتدين وما يفعلون وقال أبو عمرو يف األول كاف ولكل أمة رسول صاحل ال 

لكل أمة أجل كاف وال يستقدمون تام وكذا يظلمون كاف صادقني حسن وكذا اهللا وقال أبو عمرو يف الثاين كاف 
اجملرمون آمنتم به صاحل وقد كنتم تستعجلون كاف تكسبون تام ويستنبئونك اآلية الوقف فيها على حلق جبعل 

السؤال و اجلواب والقسم كالما واحدا وقيل على أي وريب كما تقول بلى وقيل على أي قيل على أحق هو كنظري 
لوقف على حلق تام إن جعل وما أنتم مبعجزين مستأنفا فأن جعل معطوفا فال وقف يف يسألونك عن االهلة وا

مبعجزين تام وكذا ال افتدت به العذاب صاحل بالقسط تام وكذا ال يظلمون واألرض حسن ال يلمون تام وكذا 
 يشكرون تام ترجعون وللمؤمنني مما جيمعون حسن وكذا وحالال وتفترون ويوم القيامة وقال أبو عمرو فيه كاف ال

تفيضون وال يف السماء كاف إن قرئ ما بعده بالرفع باالبتداء وإال فليس بوقف كتاب مبني تام وال هم حيزنون إن 
جعل الذين آمنوا مبتدأ فأن جعل وصفا ألولياء اهللا مل يكن ذلك وقفا وعليه فالوقف التام عند يتقون ويف اآلخرة مت 

تام وكذا ال حيزنك قوهلم و العليم ومن يف األرض حسن شركاء كاف خيرصون ال تبديل لكلمات اهللا صاحل العظيم 
تام مبصرا كاف يسمعون تام سبحانه حسن وإال حسن الوقف على هو الغين وما يف األرض كاف من سلطان هبذا 
م حسن ماال تعلمون تام ال يفلحون تام ال يفلحون كاف يكفرون تام نبأ نوح حسن عند بعضهم وهو عندي مفهو
توكلت صاحل فأمجعوا أمركم وشركاءكم مفهوم سواء نصب شركاءكم أم رفع وال تنظرون صاحل من املسلمني 
كاف خالئف صاحل وكذا املنذرين من قبل حسن ابن عباد املعتدين كاف وكذا ولسحر مبني ملا جائكم حسن 

  أسحر هذا تام إن جعلت اجلملة بعده استئنافية ال

ن حسن مبؤمنني تام عليم كاف وكذا أنتم ملقون ما جئتم به حسن ملن قرأ آلسحر حاليةة و ال يفلح الساحرو
باملدأي شيء جئتم به وليس بوقف ملن قرأه هبمزة وصل ألن ما مبعىن الذي وهو مبتدأ خربه السحر السحر تام و 

يفتنهم حسن ملن التقدير على قراءة املد آلسحر هو إن اهللا سيبطله حسن املفسدين كاف كره اجملرمون تام أن 
املسرفني تام مسلمني كاف توكلنا حسن الظاملني جائز الكافرين تام وبشر املؤمنني حسن عن سبيلك كاف األليم 
حسن فأستقيما كاف ال يعلمون مت بغيا وعدوا صاحل آمن حسن ملن قرأ أنه بكسر اهلمزة وإال فليس بوقف بنوا 

 حسن من املفسدين كاف وكذا آية لغافلون تام كاف وكذلك اسرائيل صاحل عند بعضهم وليس جبيد من املسلمني
جاءهم العلم خيتلفون حسن وكذا من قبلك وقال أبو عمرو فيهما تام من املمترين كاف من اخلاسرين تام االليم 

كاف وقال أبو عمرو تام إىل حني تام مجيعا صاحل وقال أبو عمرو كاف مؤمنني تام بأذن اهللا حسن وقال أبو عمرو 
اف ملن قرأ وجنعل الرجس بالنون وحسن ملن قرأه بالياء لتعلقه مبا قبله ال يعقلون تام و األرض حسن ملن قرأ ك

وجنعل الرجس بالنون وحسن ملن قرأه بالياء لتعلقه مبا قبله ال يعقلون مبا قبله ال يعقلون تام و األرض حسن وقال 
تظرين والذين آمنوا حسن وقال أبو عمرو كاف ننج أبو عمرو كاف ال يؤمنون كاف وكذا من قبلهم ومن املن



املؤمنني تام يتوفاكم صاحل من املشركني حسن وقال أبو عمرو كاف وال يضرك صاحل من الظاملني وكذا إال هو وفال 
ال يفلح الساحرون حسن . راد لفضله الرحيم تام من ربكم صاحل بوكيل حسن وقال أبو عمرو آخر السورة تام

ليم كاف وكذا أنتم ملقون ما جئتم به حسن ملن قرأ آلسحر باملدأي شيء جئتم به وليس بوقف ملن مبؤمنني تام ع
قرأه هبمزة وصل ألن ما مبعىن الذي وهو مبتدأ خربه السحر السحر تام و التقدير على قراءة املد آلسحر هو إن اهللا 

رفني تام مسلمني كاف توكلنا حسن سيبطله حسن املفسدين كاف كره اجملرمون تام أن يفتنهم حسن ملن املس
الظاملني جائز الكافرين تام وبشر املؤمنني حسن عن سبيلك كاف األليم حسن فأستقيما كاف ال يعلمون مت بغيا 

وعدوا صاحل آمن حسن ملن قرأ أنه بكسر اهلمزة وإال فليس بوقف بنوا اسرائيل صاحل عند بعضهم وليس جبيد من 
اف وكذا آية لغافلون تام كاف وكذلك جاءهم العلم خيتلفون حسن وكذا من املسلمني حسن من املفسدين ك

قبلك وقال أبو عمرو فيهما تام من املمترين كاف من اخلاسرين تام االليم كاف وقال أبو عمرو تام إىل حني تام 
رجس بالنون مجيعا صاحل وقال أبو عمرو كاف مؤمنني تام بأذن اهللا حسن وقال أبو عمرو كاف ملن قرأ وجنعل ال

وحسن ملن قرأه بالياء لتعلقه مبا قبله ال يعقلون تام و األرض حسن ملن قرأ وجنعل الرجس بالنون وحسن ملن قرأه 
بالياء لتعلقه مبا قبله ال يعقلون مبا قبله ال يعقلون تام و األرض حسن وقال أبو عمرو كاف ال يؤمنون كاف وكذا 

حسن وقال أبو عمرو كاف ننج املؤمنني تام يتوفاكم صاحل من املشركني من قبلهم ومن املنتظرين والذين آمنوا 
حسن وقال أبو عمرو كاف وال يضرك صاحل من الظاملني وكذا إال هو وفال راد لفضله الرحيم تام من ربكم صاحل 

  .بوكيل حسن وقال أبو عمرو آخر السورة تام

  قيل إال فلعلكسورة هود عليه السالم مكية إال قوله أقم الصالة اآلية و

  تارك اآلية وأولئك يؤمنون به اآلية فمدين 

الر تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة إال اهللا صاحل وكذا فضله بل أصلح منه يوم كبري كاف قدير حسن وكذا 
ليستخفوا منه وقال أبو عمرو يف االولني تام ويف الثالث كاف وما يعلنون كاف بذات الصدور تام ومستودعها 

وكذا مبني وقال أبو عمرو فيه تام أحسن عمال كاف وكذا سحر مبني ما حيسبه حسن وقال أبو عمرو كاف حسن 
يستهزؤن كاف وكذا كفور والسيئات عين فخور كاف عند بعضهم قال ألن ما بعده يف تقدير املبتدأ الصاحلات 

ل أبو عمرو كاف إن كنتم حسن وأجر كبري كاف وقال أبو عمرو تام معه ملك أنت نذير كاف وكيل حسن وقا
صادقني كاف إال هو صاحل مسلمون تام وكذا ال يبخسون إال النار صاحل ما صنعوا فيها حسن ما كانوا يعملون تام 
ورمحة حسن يؤمنون موعده كاف وكذا منه ال يؤمنون تام كذبا كاف وكذا على رهبم املراد به الثاين وهم كافرون 

رون كاف أنفسهم مفهوم يفترون كاف االخسرون تام اجلنة صاحل خالدون تام من أولياء صاحل وكذا العذاب يبص
و السميع كاف وكذا مثال تذكرون تام نوحا إىل قومه ملن قرأ أين لكم بالكسر بأضمار القول وليس بوقف ملن قرأه 

طردمت كاف  بالفتح يوم أليم كاف بادي الرأي صاحل كاذبني حسن وكذا كارهون على اهللا صاحل جتهلون حسن إن
أفال تكذرون حسن أين ملك لن يؤتيهم اهللا خريا لطول الكالم وليس جبيد ألن قوله وال أقول للذين تزدري أعينكم 

اخل جوابه إذا ملن الظاملني وقوله اهللا أعلم مبا يف أنفسهم اعتراض بينهما الظاملني تام من الصادقني حسن إن شاء 
رجعون حسن وقال أبو عمرو تام جترمون تام ينعلون حسن ووحينا صاحل كاف وكذا مبعجزين وان يغويكم واليه ت

مغرقون كاف سخروا منه صاحل وكذا تسخرون فسوف تعملون ليس بوقف وال آية لتعلق ما بعده به مقيم كاف 



ومن آمن تام وكذا إال قليل ومرساها كاف رحيم حسن وكذا كاجلبال وقال أبو عمرو يف األول تام مع الكافرين 
ف من املغرقني حسن أقلعي كاف وكذا على اجلودي الظاملني تام احلاكمني كاف وكذا من أهلك وغري صاحل وما كا

ليس لك به علم من اجلاهلني حسن يل به علم مفهوم من اخلاسرين حسن وكذا ممن معك نوحيها إليك من قبل 
 تعقلون كاف وكذا جمرمني ببينة صاحل للمتقني أخاهم هودا مفهوم مفترون حسن أجرا صاحل وكذا فطرين أفال

صاحل مبؤمنني حسن بسوء كاف مث ال تنظرون تام وكذا ريب وربكم آخذ بناصيتها كاف وكذا مستقيم وشيئا حفيظ 
حسن وكذا غليظ عنيد جائز ويوم القيامة حسن كفروا رهبم كاف قوم هو تام أخاهم صاحلا مفهوم من له غريه 

ب كاف إن عصيته حسن وقال أبو عمرو كاف وجوابه حمذوف غري ختسري حسن توبوا إليه كاف جميب حسن مري
كاف لكم آية جائز أرض اهللا كاف وكذا عذاب قريب ثالثة أيام صاحل مكذوب كاف وكذا يومئذ والعزيز كأن مل 

يغنوا فيها حسن بعد الثمود تام قالوا سالما كاف وكذا حنيذ قالوا الختف صاحل وكذا إىل قوم لوط وفضحكت 
ال أبو عمرو يف الثاين تام فبشرناها بإسحاق كاف ملن قرأ يعقوب بالرفع باالبتداء دير ويعقوب من وراء إسحاق وق

وجائز ملن قرأه بالنصب محال على املعىن و التقدير فبشرناها بإسحق ووهبنا هلا يعقوب من ورائه ألن البشارة يف 
ذا غري مردود يوم عصيب حسن السيئات صاحل يف معىن اهلبة كاف جميد حسن يف قوم لوط كاف منيب تام وك

ضيفي كاف وكذا رشيد ما نريد حسن شديد كاف لن يصلوا إليك مفهوم إال أمرأتك كاف وكذا ما أصاهبم 
وموعدهم الصبح بقريب حسن عند ربك تام وكذا أخاهم ببعيد أخاهم شعيبا مفهوم من اله غريه جائز و امليزان 

م إن كنتم مؤمنني كاف حبفيظ حسن ما نشاء كاف الرشيد حسن رزقا حسنا تام كاف يوم حميط حسن مفسدين تا
أهنا كم عنه كاف ما استطعت حسن إال باهللا كاف واليه أنيب حسن أو قوم صاحل تام ببعيد كاف ودود حسن 

ضعيفا جائز وكذا لرمجناك بعزيز حسن ظهريا كاف حميط حسن أين عامل جائز وكذا كاذب سوف تعلمون ليس 
قف وال آية ملا مر يف نظريه رقيب حسن برمحة منا كاف كأن مل يغنوا فيها حسن بعدت مثود تام أمر فرعون حسن بو

وكذا برشيد وقال أبو عمرو فيهما كاف فأوردهم النار كاف املورود حسن ويوم القيامة كاف املرفود حسن وكذا 
سن اآلخرة كاف له الناس صاحل مشهود حصيد أنفسهم صاحل وكذا أمر ربك تتبيب كاف وكذا ظاملة شديد ح

حسن معدود صاحل إال بأذنه كاف وكذا سعيد ما شاء ربك يف املوضعني حسن وكذا املا يريد وغري جمذوذ هؤالء 
  تام من قبل حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف و الثاين أكفى منه غري منقوص تام فأختلفوا فيه حسن

ا كاف مريب تام ربك أعماهلم كاف مبا يعملون خبري حسن ومن تاب وكذاذا لقضي بينهم وقال أبو عمرو فيهم
معك كاف وكذا وال تطغوا بصري تام فتمسكم النار حسن وقال أبو عمرو كاف من أولياء كاف مث ال تنصرون 

حسن وقال أبو عمرو تام من الليل كاف وكذا السيئات للذاكرين حسن وكذا احملسنني وممن أجنينا منهم جمرمني تام 
وكذا مصلحون أمة واحدة حسن وقال أبو عمرو كاف خلقهم تام وكذا أمجعني فؤادك للمؤمنني حسن عاملون 

لقضي بينهم وقال أبو .جائز منتظرون تام و األرض جائز وتوكل عليه حسن وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام
ب معك كاف وكذا وال تطغوا عمرو فيهما كاف مريب تام ربك أعماهلم كاف مبا يعملون خبري حسن ومن تا

بصري تام فتمسكم النار حسن وقال أبو عمرو كاف من أولياء كاف مث ال تنصرون حسن وقال أبو عمرو تام من 
الليل كاف وكذا السيئات للذاكرين حسن وكذا احملسنني وممن أجنينا منهم جمرمني تام وكذا مصلحون أمة واحدة 

ا أمجعني فؤادك للمؤمنني حسن عاملون جائز منتظرون تام و األرض حسن وقال أبو عمرو كاف خلقهم تام وكذ
  .جائز وتوكل عليه حسن وقال أبو عمرو كاف آخر السورة تام



  سورة يوسف عليه السالم مكية

الر تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة املبني حسن وقال أبو عمرو تام تعقلون تام الغافلني حسن وقال أبو عمرو تام 
سن لك كيدا كاف عدو مبني وإبراهيم واسحق حكيم تام للسائلني كاف وال يوقف على قوله ضالل ساجدين ح

مبني لبشاعة االبتداء مبا بعدمها قوما صاحلني تام وكذا غافلني لناصحون حسن نرتع وتلعب مفهوم حلافظون كاف 
ون صاحل وكذا فأكله الذئب وكذا غافلون خلاسرون حني وكذا إال يشعرون وقال أبو عمرو يف الثاين تام يبك

صادقني حسن بدم كذب صاحل بل سّولت لكم أنفسكم أمرا حسن فصرب مجيل تام أي فصرب مجيل أوىل أو فصربي 
صرب مجيل على ما تصفون حسن وقال أبو عمرو تام فأدىل دلوه مفهوم هذا غالم حسن وقال أبو عمرو كاف 

هدين حسن وقال أبو عمرو تام أو نتخذه ولدا كاف من بضاعة كاف مبا يعملون حسن معدودة مفهوم من الزا
تأويل األحاديث حسن وكذا ال يعلمون وقال أبو عمرو يف األول كاف وعلما صاحل احملسنني كاف وكذا هيت لك 
مثواي جائز الظاملون حسن ولقد مهت به كاف وكذا برهان ربه ولنصرف عنه السوء والفحشاء وهو أكفى منهما 

ى الباب كاف أليم حسن وكذا عن نفسي من الكاذبني صاحل فكذبت جائز من الصادقني كاف املخلصني حسن لد
من كيدكن جائز عظيم تام وكذا أعرض عن هذا ومن اخلاطئني ضالل مبني حسن عليهن كاف عند بعضهم كرمي 

صاحل من اجلاهلني حسن ملتنىن فيه فأستعصم حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام من الصاغرين تام مما يدعوين إليه 
كاف وكذا كيدهن العليم حسن حىت حني تام فتيان صاحل الطري منه كاف من احملسنني حسن قبل أن يأتيكما أحسن 
وقال أبو عمرو كاف مما علمين ريب حسن وقال أبو عمرو كاف كافرون صاحل وإسحاق ويعقوب حسن وكذا من 

تام النهار حسن من سلطان تام إال اياه حسن ال يعلمون  شيء وعلى الناس وقال أبو عمرو فيهما كاف ال يشكرون
تام فيسقي ربه مخرا صاحل من رأسه حسن تستفتيان تام عند ربك صاحل بضع سنني تام وأخر يابسات يف املوضعني 

كاف بعاملني حسن فأرسلون تام يعلمون كاف دأبا صاحل وكذا مما تأكلون ومما حتصنون يغاث الناس صاحل ملن قررأ 
ه تعصرون بالتاء لرجوعه من الغيبة إىل اخلطاب وليس بوقف ملن قرأه بالياء وفيه يعصرون حسن وقال أبو عمرو وفي

تام أئتوين به صاحل أيديهن جائز عليم تام عن نفسه صاحل وكذا ملن الصادقني كيدا اخلائبني تام رحم ريب كاف رحيم 
ء وقال أبو عمرو يف األخري كاف ملن قرأه بالياء تام أستخلصه لنفسي صاحل أمني حسن وكذا عليم وحيث يشا

وصاحل ملن قرأه بالنون من نشاء صاحل احملسنني حسن يتقون تام منكرون حسن خري املنزلني صاحل وال تقربون كاف 
وكذا لفاعلون ويرجعون حلافظون حسن من قبل صاحل الرامحني حسن وكذا ما نبغي وقال أبو عمرو فيه كاف 

كيل يسري حسن وكذا إال حياط بكم ووكيل وقال أبو عمرو يف أن حياط بكم كاف من أبواب  ردت إلينا مفهوم
متفرقة كاف وكذا من شيء إال اهللا جائز املتوكلون حسن وقال أبو عمرو تام قضاها كاف ال يعلمون حسن وقال 

و تام ماذا تفتقدون أبو عمرو فيهما كاف رحل أخيه مفهوم عند بعضهم وليس جبيد لسارقون حسن وقال أبو عمر
كاف صواع امللك صاحل به زعيم كاف وكذا سارقني وكاذبني وجزاؤه الظاملني ووعاء أخيه كدنا ليوسف حسن 

وقال أبو عمرو كاف يشاء اهللا ملن قرأ نرفع بالنون وكذا بالياء لكن األول أكفى ألن من قرأ بالنون انتقل من الغيبة 
ما واحدا من نشاء كاف عليم حسن وقال أبو عمرو تام من قبل صاحل ومل يبدها إىل التكلم ومن قرأ بالياء جعله كال

هلم مفهوم شر مكانا صاحل وقال أبو عمرو كاف مبا تصفون حسن وكذا من احملسنني ولظاملون وقال أبو عمرو 
صدرية على إن فيهما تام جنيا صاحل موثقا من اهللا صاحل وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعلت ما فيما بعده صلة أو م

حملها نصب بتعلموا بتقدير أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا وأنتم تعلمون تفريطكم فال وقف على 
ذلك يف يوسف حسن وقال أبو عمرو كاف خري احلاكمني تام إن ابنك سرق صاحل حافظني كاف وأنا لصادقون 



بو عمرو فيه كاف هبم مجيعا صاحل الكافرون وكاف وكذا أكفى منه أنفسكم أمرا حسن وكذا فصرب مجيل وقال أ
تصدق علينا املتصدقني حسن وقال أبو عمرو كاف جاهلون كاف ألنت يوسف صاحل وهذا أخي أصلح منه مّن 

اهللا علينا كاف احملسنني حسن وكذا اخلاطئني ال تثريب عليكم اليوم وقف بيان وقال أبو عمرو كاف يغفر اهللا لكم 
  ضا الرامحني تام أمجعني حسن إن تفندون كاف القدميوقف بيان أي

حسنسن وكذا ماال تعلمون خاطئني أستغفر لكم ريب صاحل الرحيم حسن آمنني كاف ريب حقا حسن وكذا اخويت 
ملا يشاء كاف احلكيم تام وكذا تأويل األحاديث بالصاحلني حسن وكذا نوحيه إليك ميكرون تام مبؤمنني كاف 

رض كاف معرضون تام وكذا مشركون وال يشعرون إىل اهللا حسن إن جعل أنا مبتدأ وغلى بصرية للعاملني تام واأل
خربه وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقا بأدغو ومن اتبعين حسن من املشركني تام وكذا من أهل القرى ومن قبلهم 

ألويل األلباب حسن آخر وقال أبو عمرو فيهما كاف اتقوا صاحل أفال تعقلون كاف من نشاء حسن اجملرمني تام 
وكذا ماال تعلمون خاطئني أستغفر لكم ريب صاحل الرحيم حسن آمنني كاف ريب حقا حسن وكذا .السورة تام

اخويت ملا يشاء كاف احلكيم تام وكذا تأويل األحاديث بالصاحلني حسن وكذا نوحيه إليك ميكرون تام مبؤمنني 
ا مشركون وال يشعرون إىل اهللا حسن إن جعل أنا مبتدأ وغلى كاف للعاملني تام واألرض كاف معرضون تام وكذ

بصرية خربه وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقا بأدغو ومن اتبعين حسن من املشركني تام وكذا من أهل القرى ومن 
قبلهم وقال أبو عمرو فيهما كاف اتقوا صاحل أفال تعقلون كاف من نشاء حسن اجملرمني تام ألويل األلباب حسن 

  .السورة تام آخر

  سورة الرعد مكية إال قوله وال يزال الذين كفروا اآلية ويقول الذين كفروا

  لست مرسال اآلية وقيل مدنية ولو أن قرآنا اآليتني 

املر تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة تلك آيات الكتاب تام احلق كاف وهو خرب والذي أنزل إليك ال يؤمنون تام 
على العرش صاحل و القمر حسن ألجل مسمى تام وكذا توقنون وأهنار كاف عند بعضهم تروهنا حسن مث استوى 

اثنني كاف وكذا النهار يتفكرون تام وجنات من أعناب كاف ملن قرأ ما بعده بالرفع باالبتداء وغري صنوان صاحل 
بالنون وان قرآ معا بالياء مباء واحد حسن إن قرئ تسقى بالتاء ويفضل بالياء أو النون أو قرئ يسقى بالياء ونفضل 

فكاف يف األكل كاف يعقلون تام جديد كاف خالدون تام املثالث حسن على ظلمهم صاحل العقاب تام من ربه 
حسن أمنا أنت منذر كاف قوم هاد تزداد حسن وكذا مبقدار واملتعال قيل ومن جهر به وليس بشيء بالنهار كاف 

رّد له من وال حسن من خيفته صاحل شديد احملال حسن له دعوة ويف من أمر اهللا تام بأنفسهم كاف وكذا فال م
الثاين كاف وال ضرا كاف والنور صاحل اخللق عليهم حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف القهار حسن زبدا رابيا 
كاف وكذا زبد مثله والباطل يف األرض حسن وقال أبو عمرو كاف األمثال تام وكذا احلسين ألفتدوا به حسن 

ل أبو عمرو كاف جهنم كاف املهاد تام كمن هو أعمى حسن وقال أبو عمرو كاف أولو األلباب تام إن جعل وقا
ما بعده مبتدأ وخربه أولئك هلم عقىب الدار وليس بوقف إن جعل ذلك وال ينضون الكيثاق كاف وكذا سوء 

عقىب الدار حسن وكذا ذرياهتم  احلساب وجاز الوقف عليهما وان كان ما بعدمها فاعلى ما قبلهما لطول الكالم
ومن كل باب وقال أبو عمرو يف األخري كاف فنعم عقىب الدار تام هلم اللعنة جائز سوء الدار ويقدر كاف وقيل تام 
باحلياة الدنيا كاف االمتاع تام آية من ربه كاف وكذا من أناب عند بعضهم وليس جبيد ألن ما بعده نعت له بذكر 



ب تام وحسن مآب حسن وكذا أوحينا إليك بالرمحن صاحل إال هو حسن وقال أبو عمرو يف اهللا كاف تطمئن القلو
األربعة كاف واليه متاب املوتى حسن وقال أبو عمرو كاف األمر مجيعا تام الناس مجيعا حسن وعد اهللا كاف امليعاد 

م حسن ملن قرأ وصدوا أخذهتم صاحل عقاب مبا كسبت كاف وكذا قل مسوهم ومن القول زين للذين كفروا مكره
ببنائه للفاعل وليس بوقف ملن قرأه ببنائه للمفعول لزين وصدوا عن السبيل حسن وكذا من هاد وقال أبو عمرو 
فيهما كاف يف احلياة الدنيا كاف أشق حسن وقال أبو عمرو كاف من واق تام مثل اجلنة اليت وعد املتقون حسن 

مثل اجلنة فيما نقص عليك مثل اجلنة أي صفتها وليس بوقف إن جعل  إن جعل مبتدأ خلرب حمذوف أو عكسه تقديره
مبتدأ خربه جتري اخل األهنار جائز وظلها تام تلك عقىب الذين اتقوا وعقىب الكافرين النار مبا أنزل إليك صاحل بعضه 

كاف إال  حسن وكذا مآب وقال أبو عمرو يف األول كاف عربيا صاحل وال واق تام وذرية حسن وقال أبو عمرو
بأذن اهللا تام وكذا كتاب ويثبت حسن وكذا أم كتاب وقال أبو عمرو يف األول كاف وعلينا احلساب تام وكذا من 

أطرافها حلكمة جائز سريع احلساب وكذا املكر مجيعا وكل نفس وقال أبو عمرو فيهما تام عقىب الدار تام لست 
بكسر ميم من وقف على شهيدا بيين وبينكم على أخر مرسال كاف آخر السورة ومن قرأ ومن عنده أم الكتاب 

  .السورة
  سورة إبراهيم عليه السالم مكية إال قوله أمل ترى الذين بّدلوا اآليتني فمدين

الر تقدم الكالم عليه العزيز احلميد تام ملن قرأ اهللا بالرفع وليس بوقف ملن قرأه باجلر ألنه بدل مما قبله وما يف 
عمرو تام شديد تام إن جعل ما بعده مبتدأ وجائز إن جعل ذلك نعتا للكافرين وإمنا جاز األرض حسن وقال أبو 

على هذا ألنه رأس آية وعليه يوقف عند قوله ويبغوهنا عوجا خبالفه على األول الن قوله أولئك يف ضالل خرب 
م بأيام اهللا كاف شكور حسن املبتدأ فال يفصل بينهما يف ضالل بعيد تام ليبني هلم كاف وكذا من يشاء احلكيم تا

نساءكم كاف وكذا عظيم ألزيدنكم مفهوم لشديد حسن محيد تام وكذا وعاد ومثود إن جعل ما بعده مبتدأ فان 
جعل معطوفا فليس ذلك وقفا بل الوقف على من بعدهم وهو وقف كاف إال اهللا كاف إليه مريب حسن مثلنا 

حسن وقال أبو عمرو كاف على ما آذيتمونا كاف املتوكلون تام يف  مفهوم من عباده كاف وكذا بإذن اهللا املؤمنون
ملتنا صاحل من بعدهم كاف وكذا وخاف وعيد وقال أبو عمرو تام واستفتحوا حسن إن مل يبتدأ به وإال فليس 
 حبسن ملا فيه من االبتداء بكلمة والوقف عليها جبار عنيد كاف وكذا غليظ تام مثل الذين كفروا برهبم حسن أن

جعل خربه حمذوفا أي فيما نقص عليك مثل الذين كفروا برهبم ومثل الذين كفروا برهبم شر مثل وليس بوقف إن 
جعل خربه أعماهلم اخل على شيء كاف البعيد تام باحلق حسن وقال أبو عمرو كاف جديد حسن وكذا بعزيز من 

حسن وقال أبو عمرو تام أليم تام بإذن شيء صاحل من حميص تام فأخلفتكم مفهوم وكذا ولوموا أنفسكم من قبل 
رهبم كاف حتيتهم فيها سالم تام يتذكرون ومن قرار ويف اآلخرة حسن وقال أبو عمرو كاف الظاملني صاحل ما يشاء 

تام جهنم يصلوهنا كاف إن جهل بدال من دار البوار فأن جعل مستأنفا فالوقف على دار البوار كاف أيضا وبئس 
كاف إىل النار تام وكذا وال خالل رزقا لكم حسن بأمره كاف وكذا األهنار ودائبني والنهار  القرار تام عن سبيله

حسن سألتموه تام ال حتصوها كاف كفار تام أن نعبد األصنام حسن من الناس أحسن منه رحيم حسن وكذا احملرم 
ي احلساب تام وقال أبو ويشكرون وما نعلن وكذا وال يف السماء لسميع الدعاء حسن وكذا ومن ذرييت ودعائ

عمرو كاف الظاملون حسن إليهم طرفهم كاف وليس بشيء وأفئدهتم هواء تام وكذا ونتبع الرسل من زوال حسن 
وكذا األمثال اجلبال كاف وكذا رسله ذو انتقام كاف إن جعل ما بعده بدال من يوم يقوم احلساب وليس بوقف إن 



اف يف األصفاد صاحل وجوهم النار حسن كسبت صاحل سريع جعل ذلك معموال له والسموات حسن القهار ك
  .احلساب حسن وقال أبو عمرو تام آخر السورة تام

  سورة احلجر مكية

الر تقدم الكالم عليه مبني تام وكذا مسلمني واالمل ويعلمون وكتاب معلوم وما يستأخرون جملنون جائز من 
زلنا الذكر كاف عند بعضهم حلافظون تام شيع االولني حسن الصادقني تام إال باحلق صاحل منظرين تام إنا حنن ن

يستهزئون كاف وكذا يف قلوب اجملرمني عند بعضهم وال يؤمنون بع وسنة األولني مسحورون تام شهاب مبني كاف 
برازقني تام خزائنه جائز بقدر معلوم كاف وكذا خبازنني والوارثون واملستأخرين حيشرهم جائز عليم تام مسنون 

م السموم حسن ساجدين كاف وكذا الساجدين يف املوضعني ومسنون ويوم الدين ويوم يبعثون واملعلوم مفهو
املخلصني حسن وكذا مستقيم من الغاوين كاف أمجعني صاحل أبواب مفهوم مقسوم تام آمنني حسن متقابلني كاف 

ضالون واملرسلون قدرنا صاحل ملن مبخرجني تام األليم كاف وكذا وجلون وبغالم عليم وتبشرون ومن القانطني وال
الغابرين كاف وكذا منكرون ميترون جائز لصادقون كاف تؤمرون حسن وكذا مصبحني يستبشرون كاف فال 

تفضحون جائز وال حتزنون كاف وكذا العاملني فاعلني يعمهون كاف وكذا من سجيل للمتومسني جائز مقيم كاف 
صاحل يكسبون تام وكذا إال باحلق اجلميل حسن العليم تام وكذا آلية للمؤمنني حسن مبني تام مفهوم معرضني 

العظيم أزوجا منهم صاحل وكذا وال حتزن عليهم جناحك للمؤمنني كاف عضني حسن وكذا يعملون وعن املشركني 
املستهزئني تام إن جعل ما بعده مبتدأ خربه فسوف يعلمون فأن جعل صفة له فليس وقفا بل الوقف على إهلا آخر 

  . وف يعلمون تام من الساجدين جائز آخر السورة تامفس

  سورة النحل مكية إال قوله وان عاقبتم إىل آخرها فمدين

فال تستعجلوه تام عما يشركون حسن وقال أبو عمرو كاف فأتقون تام باحلق كاف يشركون حسن مبني صاحل أو 
على األول الوقف على مبني صاحل وعلى كاف واألنعام خلقها حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل الوقف على لكم ف

الثاين كاف دفء ومنافع صاحل وقال أبو عمرو كاف تأكلون كاف وكذا تسرحون بشق األنفس أحسن مما قبله 
وقال أبو عمرو تام رحيم كاف وقال أبو عمرو تام لتركبوها وزينة تام ما ال تعلمون حسن وكذا ومنها أمجعني تام 

مرات كاف وكذا يتفكرون الليل والنهر تام ملن رفع ما بعده باالبتداء واخلرب ومن فيه تسمعون حسن ومن كل الث
نصبه مل يقف على ذلك ومن رفع النجوم مسخرات فقط وقف على والقمر بأمره كاف يعقلون حسن إن نصب ما 

تعاطفني بعده باإلغراء أي اتقوا ما ذرأ لكم وكاف إن نصب ذلك عطفا على معمول سخر وجوز وان كان فيه امل
لطول الكالم خمتلفا ألو انه صاحل يذكرون تام تلبسوهنا صاحل مواخر فيه مفهوم تشكرون كاف وعالمات حسن 
يهتدون تام كمن ال خيلق جائز تذكرون حسن إال حتصوها ورحيم وما بعده بالياء أو بالتاء وحسن ملن قرأه بالتاء 

ام وكذا أيان يبعثون واله واحد مستكربون حسن وما يعلنون وما بعده بالياء وهم خيلقون حسن أموات غري أحياء ت
كاف املستكربين حسن أساطري األولني حسن إن جعلت الم ليحملوا الم األمر وجائز إن جعلت الم كي مبعىن 

العاقبة يوم القيامة مفهوم بغري علم حسن وقال أبو عمرو كاف ما يرزون تام من فوقهم جائز ال يشعرون صاحل وإمنا 
ز وان تعلق به ما بعده ألنه رأس آية خيزيهم جائز تشاقون فيهم صاحل الكافرين تام إن جعل ما بعده خرب مبتدأ جو

حمذوف وجائز إن جعل ذلك نعتا له جّوز ألنه رأس آية ظاملي أنفسهم صاحل من سوء حسن وأجاز قوم الوقف على 



تام مبا كنتم تعملون كاف خالدين فيها صاحل وقال أبو بلى واالختيار األول واقتصر أبو عمرو على الثاين وقال انه 
عمرو فيهما تام املتكربين تام أنزل ربكم كاف قالوا خربا تام كاف وكذا خري واملتقني ويدخلوهنا ومن حتتها األهنار 

احل وما يشاؤن املتقني تام إن رفع ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وجائز إن جعل ذلك نعتا له ألنه رأس آية طيبني ص
وكذا سالم عليكم مبا كنتم تعملون تام تأتيهم املالئكة جائز عند بعضهم وال أستحسنه كالم واحد أمر ربك كاف 
وكذا من قبلهم يظلمون حسن ما عملوا كاف يستهزؤن تام وال آباؤنا صاحل من شيء كاف وكذا من قبلهم املبني 

من ناصرين حسن وقال أبو عمرو كاف من ميوت تام الطاغوت كاف وكذا الضاللة املكذبني تام من يضل كاف 
كاف ويأيت يف بلى مامر ال يعلمون جائز وليس حبسن لتعلق ما بعده مبا بعده وإمنا جوز ألنه رأس آية خيتلفون فيه 

جائز كاذبني تام كن فيكون تقدم الكالم عليه سورة البقرة يف الدنيا حسنة حسن أكرب جائز لو كانوا يعلمون تام إن 
ا بعده خرب مبتدأ حمذوف وجائز إن جعل ذلك نعتا للذين هاجروا يتوكلون تام يوحى إليهم جائز وكذا ال جعل م

تعلمون والزبر حسن وقال أبو عمرو كاف ما نزل إليهم صاحل يتفكرون تام هبم األرض جائز ال يشعرون صاحل 
مفهوم وكذا واملالئكة وهو أحسن ال  وكذا مبعجزين رحيم تام من شيء صاحل وكذا والشمائل داخرون تام من دابة

يستكربون كاف من فوقهم جائز ما يؤمرون تام اهلني اثنني صاحل واحد مفهوم و ال أحبه لكراهة االبتداء مبا بعده 
فارهبون حسن واألرض صاحل واصبا كاف تتقون إن جعل ما بعده مستأنفا وليس بوقف إن جعل ذلك متعلقا مبا 

جتأرون بل أوىل ألنه رأس آية برهبم يشركون جائز مبا آتيناهم كاف فسوف تعلمون حسن قبله فمن اهللا كاف وكذا 
وقال أبو عمرو تام مما رزقناهم كاف تفترون حسن سبحانه كاف وقال أبو عمرو تام ما يشتهون كاف وكذا كظيم 

دابة مفهوم إىل أجل وما بشر به يف التراب حسن ما حيكمون تام مثل السوء حسن األعلى مفهوم احلكيم تام من 
مسمى صاحل وال يستقدمون تام ما يكرهون إن هلم احلسىن حسن مفرطون تام أعماهلم صاحل وكذا وليهم اليوم 

عذاب تام وكذا يؤمنون بعد موهتا كاف يسمعون تام للشاربني كاف إن جعل ما بعده مستأنفا وصاحل إن معطوفا 
ورزقا حسنا كاف يعقلون تام بيوتا جائز ومما يعرشون كاف ذلال على ما يف بطونه وتام إن جعل معموال لتتخذون 

حسن خمتلفا ألوانه حسن إن أعيد الضمري يف فيه على القرآن وليس حبسن أن أعيد على العسل املذكور يف قوله 
م شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس كاف يتفكرون تام مث يتوفاكم كاف وكذا شيئا قدير تام يف الرزق صاحل فه

  فيه سواء

حسن جيحدون تام وحفدة جائز من الطيبات حسن يؤمنون جائز يكفرون كاف وكذا وال يستطيعون وهللا األمثال 
وأنتم ال تعلمون تام يستوون حسن ال يعلمون تام رجلني صاحل مواله جائز وكذا االيأت خبري مستقيم تام واألرض 

ون تام إال اهللا كاف يؤمنون تام سكنا جائز وكذا حسن أو هو أقرب كاف قدير ال تعلمون شيئا جائز تشكر
اقامتكم إىل حني تام ظالال جائز وكذا أكنانا بأسكم حسن تسلمون حسن وكذا البالغ املبني مث ينكروهنا جائز 

الكافرون حسن يستعتبون كاف وكذا ينظرون من دونك صاحل لكاذبون كاف السلم جائز يفترون تام يفسدون 
للمسلمني تام القرىب كاف والبغي تام تذكرون حسن إذا عاهدمت صاحل كفيال كاف وكذا  حسن وكذا على هؤالء

تفعلون وانكانا ومن أمة ويبلوكم اهللا به ختتلفون تام ويهدي من يشاء كاف كنتم تعملون تام وكذا عظيم مثنا قليال 
كذا يتوكلون به مشركون إن كنتم تعلمون تام باق حسن يعملون تام يعملون حسن من الشيطان الرجيم كاف و

تام مفتر كاف ال يعلمون تام للمسلمني أمت إمنا يعلمه بشر عريب مبني تام ال يهديهم اهللا جائز أليم تام بآيات اهللا جائز 
الكاذبون تام غضب من اهللا جائز عظيم كاف الكافرين وكذا الغافلون اخلاسرون كاف لغفور رحيم حسن إن جعل 

بوقف إن جعل منصوبا باالغراء أي اتقوا يوم تأيت ما عملت جائز ال يظلمون تام وكذا ما بعده منصوبا به وليس 



يصنعون ظاملون حسن وقال أبو عمرو فيه رؤس اآلي اآلتية تام طيبا جائز تعبدون تام لغري اهللا به كاف رحيم حسن 
ن املشركني كاف ألنعمه الكذب تام وكذا ال يفلحون وأليم من قبل حسن وكذا يظلمون رحيم تام حنيفا جائز م

أكفى منه مستقيم حسن حسنة كاف وكذا الصاحلني حنيفا جائز من املشركني تام اختلفوا فيه حسن خيتلفون تام 
واملوعظة احلسنة كاف أحسن تام عن سبيله صاحل باملهتدين تام ما عوقبتم به كاف للصابرين حسن واصرب مفهوم 

ن جيحدون تام وحفدة جائز من الطيبات حسن . كرون تام آخر السورة تامإال باهللا وكذا و ال حتزن عليهم مما مي
يؤمنون جائز يكفرون كاف وكذا وال يستطيعون وهللا األمثال وأنتم ال تعلمون تام يستوون حسن ال يعلمون تام 
ئا رجلني صاحل مواله جائز وكذا االيأت خبري مستقيم تام واألرض حسن أو هو أقرب كاف قدير ال تعلمون شي

جائز تشكرون تام إال اهللا كاف يؤمنون تام سكنا جائز وكذا اقامتكم إىل حني تام ظالال جائز وكذا أكنانا بأسكم 
حسن تسلمون حسن وكذا البالغ املبني مث ينكروهنا جائز الكافرون حسن يستعتبون كاف وكذا ينظرون من 

ذا على هؤالء للمسلمني تام القرىب كاف دونك صاحل لكاذبون كاف السلم جائز يفترون تام يفسدون حسن وك
والبغي تام تذكرون حسن إذا عاهدمت صاحل كفيال كاف وكذا تفعلون وانكانا ومن أمة ويبلوكم اهللا به ختتلفون تام 
ويهدي من يشاء كاف كنتم تعملون تام وكذا عظيم مثنا قليال إن كنتم تعلمون تام باق حسن يعملون تام يعملون 

الرجيم كاف وكذا يتوكلون به مشركون تام مفتر كاف ال يعلمون تام للمسلمني أمت إمنا يعلمه حسن من الشيطان 
بشر عريب مبني تام ال يهديهم اهللا جائز أليم تام بآيات اهللا جائز الكاذبون تام غضب من اهللا جائز عظيم كاف 

وبا به وليس بوقف إن جعل الكافرين وكذا الغافلون اخلاسرون كاف لغفور رحيم حسن إن جعل ما بعده منص
منصوبا باالغراء أي اتقوا يوم تأيت ما عملت جائز ال يظلمون تام وكذا يصنعون ظاملون حسن وقال أبو عمرو فيه 
رؤس اآلي اآلتية تام طيبا جائز تعبدون تام لغري اهللا به كاف رحيم حسن الكذب تام وكذا ال يفلحون وأليم من 

حنيفا جائز من املشركني كاف ألنعمه أكفى منه مستقيم حسن حسنة كاف قبل حسن وكذا يظلمون رحيم تام 
وكذا الصاحلني حنيفا جائز من املشركني تام اختلفوا فيه حسن خيتلفون تام واملوعظة احلسنة كاف أحسن تام عن 

عليهم مما سبيله صاحل باملهتدين تام ما عوقبتم به كاف للصابرين حسن واصرب مفهوم إال باهللا وكذا و ال حتزن 
  .ميكرون تام آخر السورة تام

  سورة اإلسراء مكية إال قوله وان كادوا ليفتنوك اآليات الثمان فمدين

من آياتنا البصري تام من دوين وكيال كاف إن نصب ما بعده بأعىن وليس بوقف إن نصب بيتخذوا أو بالبدلية من 
تام كبريا كاف خالل الديار جائز مفعوال كاف أكثر نفريا وكيال أو النداء على قراءة تتخذوا بالتاء الفوقية شكور ا

حسن فلها تتبريا حسن وكذا إن يرمحكم وقال أبو عمرو كاف عدنا حصريا تام هي أقوم جائز أليما تام باخلري صاحل 
عجوال تام آيتني كاف واحلساب تام تفصيال كاف وكذا يف عنقه منشورا حسن حسيبا تام لنفسه جائز وال أحبه 

عليها كاف وزر أخرى رسوال كاف تدمريا حسن وكذا من بعد نوح بصريا تام مدحورا حسن وكذا مشكورا  يضل
كال مند صاحل وكذا هؤالء وهؤالء لكن األول أصلح من عطاء ربك تام وقال أبو عمرو كاف حمظورا تام بل أمت مما 

اه كاف إحسانا حسن قوال كرميا جائز قبله على بعض حسن وقال أبو عمرو كاف تفصيال تام وكذا خمذوال إال إي
وكذا من الرمحة صغريا حسن غفورا أحسن منه تبذيرا كاف الشياطني جائز كفورا ميسورا حسن وكذا حمسورا 
ويقدر كاف بصريا تام خشية إمالق صاحل وكذا وإياكم كبريا حسن وال تقربوا الزنا جائز سبيال كاف إال باحلق 

وكذا حىت يبلغ اشده مسؤال وكذا املستقيم تأويال تام به علم صاحل مسؤوال حسن سلطانا مفهوم منصورا حسن 



تام مرحا صاحل طوال حسن مكروها صاحل من احلكمة حسن مدحورا تام عظيما أمت منه إال نفورا حسن وكذا سبيال 
م وكذا وعلوا كبريا ومن فيهم تسبيحهم كاف حليما غفورا حسن مستورا كاف ويف آذاهنم وقرا كاف نفورا تا

مسحورا سبيال كاف جديدا حسن يف صدوركم مفهوم وكذا من يعيدنا وأول مرة مىت هو صاحل وقال أبو عمرو 
قريبا كاف وكذا يوم يدعوكم ويوم منصوب مبقدر تقديره يعيدكم يوم يدعوكم إال قليال تام هي أحسن صاحل مبينا 

قال أبو عمرو كاف على بغض جائز زبورا تام ربكم أعلم بكم كاف يعذبكم حسن وكيال تام واألرض حسن و
حسن وكذا حتويال وخيافون عذابه كاف حمذورا تام شديدا صاحل مسطورا تام وكذا األولون فظلموا هبا صاحل ختويفا 

تام أحاط بالناس حسن وكذا يف القرآن طغيانا كبريا تام اسجدوا آلدم مفهوم طينا صاحل إال قليال كاف موفورا 
ال غرورا تام عليهم سلطانا كاف وكيال تام من فضله كاف رحيما حسن إال إياه كاف وكذا صاحل وعدهم حسن إ

أعرضتم وكفورا وكيال مفهوم ال حسن لتعلق ما بعده مبا قبله تبيعا تام من الطيبات جائز تفضيال تام إن نصب ما 
ما لتعلق ما بعده مبا قبله وكان بعده بإضمار كاحذار أو كاف إن نصب بتقدير يعيدكم الذي فطركم وإمنا مل يكن تا

كافيا لبعد ما بني الكالمني بإمامهم جائز فتيال تام وكذا سبيال خليال حسن قليال صاحل نصريا تام من رسلنا حسن 
حتويال تام إىل غسق الليل كاف ذكره أبو حامت واالجود الوقف على وقرآن الفجر ألنه معطوف على الصالة 

حممودا حسن وكذا نصري الباطل صاحل زهوقا تام للمؤمنني كاف خسارا تام يؤوسا مشهودا حسن نافلة تلك كاف 
حسن سبيال تام ويألونك عن الروح مفهوم وتقدم نظريه يف سورة البقرة إال قليال كاف وكذا إال رمحة من ربك 

آية ولطول الكالم عليك كبريا تام وكذا ظهريا كفورا كاف ينبوعا جائز وكذا تفجريا وقبيال الن كال منهما رأس 
كتابا نقرؤه تام وقال أبو عمرو ملن قرأ قل سبحان ريب باألمر وكاف ملن قرأ قال سبحان ريب الن ما بعده خرب عن 

الرسول فهو متصل بذلك بشرا رسوال يف املوضعني تام وكذا ملكا رسوال بيين وبينكم كاف بصريا تام فهو املهتدي 
سعريا حسن خلقا جديدا تام ال ريب فيه مفهوم إال كفورا تام خشية  كاف وكذا أولياء من دونه وصما صاحل

اإلنفاق كاف قتورا تام بينات صاحل مسحورا حسن بصائر مفهوم عند بعضهم مثبورا كاف اسكنوا األرض كاف 
ال لفيفا حسن وباحلق نزل تام ونذيرا كاف على مكث صاحل وقال أبو عمرو كاف تنزيال تام اوال تؤمنوا صاحل ملفعو

  .كاف خشوعا تام احلسين كاف وال ختافت هبا صاحل سبيال حسن آخر السورة تام

  سورة الكهف مكية إال قوله تعاىل واصرب نفسك اآلية فمدين

والوقف اوىل على عوجا ويبتدأ بقيما أي أنزله قيما وقيل أمنا يوقف على قيما ألن املعىن أنزل الكتاب قيما ومل جيعل 
ل بأنه رأس آية وبأن الوقف على عوجا ختلص به من كراهة االبتداء بالم كي والوقفان له عوجا جاور حج األو

عليهما صاحلان وان كان األول أصلح أبدا جائز ولد تام وكذا وال آلبائهم من أفواههم صاحل وإال كذبا أسفا تام 
وم أمدا تام باحلق أحسن عمال كاف وكذا حرزا عجبا مفهوم من لدنك رمحة جائز رشدا كاف سنني عددا مفه

حسن وزدناهم هدى صاحل وكذا واألرض شططا حسن آهلة كاف بسلطان بني حسن كذبا كاف وقال أبو عمرو 
فيهما تام وما يعبدون إال اهللا ال حيسن الوقف عليه لتعلق ما بعده به مرفقا كاف وكذا يف فجوة منه وقال أبو عمرو 

ا مرشدا ورقود وذات الشمال وبالوصيد ورعبا بينهم صاحل وكذا فيهما تام من آيات اهللا تام املهتدي كاف وكذ
لبثتم وبعض يوم بكم أحد احسن يف ملتهم جائز إذا أبدا كاف بنيتنا حسن رهبم أعلم هبم تام مسجدا حسن وقال 
ا أبو عمرو تام رابعهم كلبهم مفهوم بالغيب صاحل وثامنهم كاهبم حسن إال قليال كاف مراء ظاهرا جائز منهم أحد

كاف إال أن يشاء اهللا تام إذا نسيت صاحل رشدا حسن وقال أبو عمرو تام وازدادوا تسعا تام وكذا لبثوا وإالرض 



صاحل وأمسع كاف من وىل حسن يف حكمه أحدا تام ملتحدا حسن يريدون وجه كاف زينة احلياة الدنيا حسن فرطا 
صاحل مرفقا تام وكذا من أحسن عمال إن تام فليكفر كاف وكذا سرادقها يشوى الوجوه حسن بئس الشراب 

جعل انا ال نضيع اخل خربان الذين آمنوا خبالف ما إذا جعل خربه أولئك هلم اخل وجعل انا ال نضيع اخل اعتراضا بني 
وخربه على االرائك تام نعم الثواب مرتفقا تام رجلني صاحل زرعا كاف وكذا منه شيئا وهنرا ونفرا ولنفسه منقلبا 

رجال كاف وكذا بريب أحدا وإال باهللا ماال وولدا صاحل طلبا كاف بريب أحد تام من دون اهللا كاف حسن سواك 
منتصر اتام هللا احلق حسن وقال أبو عمرو كاف عقبا تام الرياح كاف مقتدرا تام زينة احلياة الدنيا حسن وقال أبو 

أحصاها كاف وقال أبو عمرو تام حاضرا  عمرو كاف أمال تام منهم أحد كاف صفا صاحل موعدا تام مما فيه صاحل
نام وكذا أحدا عن أمر به حسن لكم عدوّ تام وكذا بدال وأنفسهم وعضدا موبقا حسن وقال أبو عمرو تام مصرفا 
تام من كل مثل كاف جدال تام وكذا قبال ومنذرين كاف هزوا تام يداه كافوقرا تام وكذا إذا أبدا ذو الرمحة حسن 

العذاب تام موثال حسن موعدا تام حقبا حسن وكذا سربا ونصبا احلوت صاحل أن أذكره تام وقال أبو عمرو كاف 
وقال أبو عمرو كاف واختذ سبيله يف البحر كاف إن جعل عجبا من كالم موسى وليس بوقف إن جعل من تتمة 

و عمرو تام على كالم يوشع لن ذلك كالم واحد عجبا لذلك عجبا أو يفعل فعال عجبا ما كنا نبغ صاحل وقال أب
آثارمها كاف قصصا صاحل أي يقصان األرض قصا من لدنا علما حسن رشدا كاف معي صربا صاحل خربا حسن 
لك أمرا كاف وكذا ذكرا وخرقها وشيئا امرا أو معي صربا وعسرا ولو وقف على نسيت جاز فقتله صاحل نكرا 

حسن صربا تام غضبا كاف وكذا رمخا وكنزمها كاف وكذا معي صربا وعذرا فأقامه صاحل أجرا كاف بيين وبينك 
ورمحة من ربك وعن أمري صربا تام منه ذكرا حسن عندها قوما كاف وكذا حسنا ونكرا احلسىن صاحل يسرا 

مفهوم وكذا سببا سترا وقيل الوقف على كذلك خربا صاحل سببا صاحل أو مفهوم قوال كاف وكذا سدا وخري ورد 
قف على احلديد حسنا قال انفحوا صاحل قطرا كاف وكذا نقبا رمحة من ريب صاحل حقا ما فأن وصلته بآتوين كان الو

تام يف بعض حسن وقال أبو عمرو كاف مجعا كاف مسعا تام أولياء حسن نزال تام باالخسرين أعماال تام إن جعل ما 
كاف هزؤؤا تام وكذا حوال  بعده مبتدأ وخربا ليس بوقف إن جعل نعتا لألخسرين صنعا تام على التقدير الثاين وزنا

  .ومددا اله واحد كاف عمال صاحلا جائز آخر السورة تام

  سورة مرمي عليها السالم مكية وقيل إال سجدهتا وقيل إال فخلف من بعدهم خلف

  اآليتني فمدين 

من آل  كهيعص تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة عبده زكريا ليس بوقف لتعلق ما بعده به نداء خفيا وكذا شقيا
يعقوب صلح رضيا تام مسيا كاف وكذا عتيا ومل تك شيئا تام آية كاف سويا تام وكذا وعشيا بقوة جائز وذكاة 

كاف وكذا تقيا عصيا حسن حيا تام شرقيا صاحل حجابا كاف بشرا سويا تام وكذا تقيا وزكيا وبغيا على هني تام 
با جنيا وال أراه يف االخري جيدا وقّرى عينا صاحل انسيا وكذا ورمحة منا مقضيا كاف وكذا قصيا ومنسيا وسريا ورط

كاف حتمله صاحل فريا حسن وكذا فأشارت إليه وصبيا وقال أبو عمرو يف الثاين كاف ويف الثالث تام أينما كاف 
وكذا بوالديت شقيا حسن وكذا حيا عيسى ابن مرمي كاف إن نصب قول احلق وليس بوقف إن رفع ميترون تام 

ف ولو وقف على من ولدو ابتدأ بسبحانه كان كافيا أيضا كن صاحل أو كاف فيكون تام ملن قرأ وان اهللا سبحانه كا
بكسر اهلمزة وليس بوقف ملن قرأه بفتحها عطفا على بالصالة أو بتقدير وقضى بان اهللا ريب ردا على قوله إذا قضى 



كم حسن الوقف على فيكون فاعبدوه تام مستقيم أمرا وان علق بقوله فاعبدوه أو مبا يفسره فاعبدوه لنه ريب ورب
حسن وكذا من بينهم عظيم تام يوم يأتوننا كاف مبني تام وكذا ال يؤمنون ومن عليها جائز يرجعون تام يف الكتاب 

إبراهيم مفهوم وكذا نبيا وال يغين عنط شيئا تام وكذا سويا الشيطان عصيا تام وكذا وليا ويا إبراهيم ومليا سالم 
كاف وكذا ريب وحفيا وشقيا واسحق ويعقوب جعلنا نبيا حسن عليا تام موسى مفهوم رسوال نبيا كاف جنيا عليك 

حسن وقال أبو عمرو كاف هارون نبيا تام يف الكتاب امسعيل مفهوم رسوال نبيا صاحل والرزكاة مفهوم مرضيا تام 
وبكيا حسن وقال أبو عمرو تام يف الكتاب إدريس مفهوم عليا حسن وقال أبو عمرو كاف واجتبينا كاف 

الشهوات صاحل يلقون غيا جائز ألنه رأس آية وال أحبه لتعلق ما بعده به والوقف على وعمل صاحلا أصلح منه فن 
وقف على غيا مل يقف على وعمل صاحلا الن املعىن عليه لكن من تاب اخل فمن مبتدأ خربه فأولئك يدخلون اجلنة 

رب اجلنة صاحل واالحسن إن ال يوقف عليه وال على شيئا الن جنات عدن بدل من اجلنة وال يفصل بني املبتدأ أو اخل
بالغيب كاف وكذا مأتيا إال سالما حسن وكذا وعشيا من كان تقيا تام بأمر ربك حسن وكذا وما بني ذلك نسيا 

لك ألنه رأس آية تام إن جعل رب السموات خرب مبتدأ حمذوف وجائز إن جعل بدال من ربك وجاز وان تعلق به ذ
وما بينهما كاف زكذا لعبادته مسيا حسن وقال أبو عمرو تام حيا تام وكذا شيئا جثيا صاحل وكذا عتيا صليا تام 

وارادها كاف مقضيا تام جثيا صاحل نديا حسن وكذا ورئيا مدا صاحل جندا تام وكذا تام وكذا هدى ومراد أو ولدا 
 الهناز جرور ملا قبلها وقيل اهنا مبعىن حقا وإال مل حيسن علىعهدا دون كال جائز عهدا تام وأتنم منه الوقف على كال

مدا صاحل فردا كاف غزا حسن ويايت يف كال مامر فيها آنفاضدا تام أزا صاحل جتعل عليهم مفهوم عدا كاف إن 
ختذ الرمحن ولدا نصب ما بعده الالعزاء وجائز إن نصب بنعدو وإمنا جاز ألنه راس آية وردا مفهوم عهدا صاحل ا

جائز شيأ إذا كاف يتفطرون منه مفهوم أن دعوا للرمحن ولد كاف أن يتخذ ولدا حسن عبدا كاف عبدا حسن فرد 
  .تام ودا كاف قوما لذا حسن من قرن صاحل آخر السورة تام

  سورة طه عليه السالم مكية

تام وكذا الثري وأخفى إال هو حسن  طه تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة ملن خيشى كاف وكذا العلي استواى
وقال أبو عمرو تام طوى حسن وقال أبو عمرو كاف فاعبدوين جائز لذكري تام مبا تسعى كاف وقيل الوقف على 

أكاد أخفيها افتردى تام ياموسى كاف مآرب أخرى حسن صاحل وقال أبو عمرو كاف تسعى كاف وكذا االوىل 
ف يفقهوا قويل صاحل أخي جائز إن جعلت مهزة أشدد مهزة وصل وإال الكربى تام طغى حسن وقال أبو عمرو كا

فال الن اشدد حينئذ للمتكلم جوابا لالمر كثريا جائز بصري تام ياموسى صاحل وكذا وعدو له ومن يكفله وال حتزن 
فتونا كاف وكذا قدر ياموسى وقيل الوقف على قدر يف ذكرى صاحل وكذا طغى اة خيشى كاف يطغى حسن أمسع 
وأرى مفهوم من ربك حسن وكذا اهلدى وتوىل احسن ياموسى كاف وكذا مث هدى واالوىل من السماء ماء صاحل 

من نبات شىت حسن أنعامكم صاحل الويل النهي حسن تارة أخرى تام فكذب وأيب كاف بسحر مثله صاحل وكذا 
النجوى وصفا ومن موعدا موعدا سوى كاف وكذا ضحى مث أتى حسن وكذا بعذاب من افترى كاف وكذا 

استعلى ومن ألقى بل ألقوا صاحل تسعى كاف وكذا خفية موسى ال ختف جائز إال على كاف ماصنعوا حسن وكذا 
كيد ساحر حيث أتى جائز وكذا هرون وموسى أن آذن لكم صاحل عملكم السحر مفهوم عذابا وأبقى حسن وكذا 

تام وكذا خري وأبقى وال حيى كاف الدرجات العلى والذي فطرنا وما أنت قاض وهذه احلياة الدنيا من السحر 
صاحل وإمنا جاز ذلك مع إن جنات بدل من الدرجنات ألنه راس آية خالدين فيها تام وكذا من تزكى يف البحر يبسا 



صاحل وال ختشى تام ومن قرا ال ختف باجلزء جواب األمر وهو فاضرب مل يقف على يبسا والتقدير إن تضرب هلم 
بحر ال ختف دركا وأنت ال ختشى غرقا والوقف يف هذه القراءة على ختف دركا كاف ما غشيهم كاف طريقا يف ال

وما هذى تام والسلوى حسن عليكم غضيب كاف فقد هوى تام وكذا مث اهتدى ياموسى كاف على أثري مفهوم 
اها فنسي تام لترضى كاف السامري حسن أسفا كاف وعدا حسنا حسن وكذا موعدى مبلكنا مفهوم وكذا فقذفن

وكذا وال نفعا فتنتم به حسن وأطيعوا أمري كاف وكذا موسى تتبعن جائز أفعصيت أمري حسن وكذا قويل 
ياسامرس كاف وكذا لنفسي ال مساس حسن لن ختلفه صاحل نسفا تام إال هو جائز علما تام ما قد سبق حسن 

عزاء وجائز إن نصب بدال من يوم القيامة ألنه وكذت ذكروا وزرا خالدين فيه كاف محال تام إن نصب ما بعده باال
راس آية إال عشرا كاف إال يوما تام وكذا وال أمتا ال عوج له صاحل إال مها كاف ورضي له قوال تام وكذا به علما 

للحي القيوم حسن من محل ظلما تام وكذا اوال هضما وهلم ذكروا امللك احلق ووحيه وعلما وعزما ابليس أيب 
احل وال تعرى كاف ملن قرا وانك بكسر اهلمزة وال تضحى تام ال يبلى كاف وكذا من ورق اجلنة كاف فتشقي ص

فغوي صاحل وان وصل مبا بعده فأحسن وهدى حسن منها مجيعا كاف وكذا البعض عدو واليشقى حسن وحنشره 
ن لوىب النهي تلم يوم القيامة أعمى كاف وكذا بصريا وتنسى بآيات ربه تام وكذا أشدو أبقى يف مساكنهم حس

وكذا وأجل مسمى وقيل غروهبا كاف ترضى حسن لنفتنهم فيه تام وكذا وأبقى ال نسألك رزقا صاحل حنن نرزقك 
  .تام وكذا للتقوى من ربه كاف وكذا االويل وحنزى حسن فتربصوا آخر السورة تام

  سورة االنباء عليهم السالم مكية

والنجوى إن جعل ما بعده مرفوعا خرب مبتدأ حمذوف أو منصوبا  معرضون ثام الهية قلوهبم كاف وكذا وأسروا
بأعىن وليس بوقف إن جعل بدال من الضمري يف أسروا مثلكم كاف تبصرون تام واألرض جائز العليم كاف بل هو 

شاعر صاحل االولون تام أهلكناها كاف أفهم يؤمنون تام اليعلمون حسن ال يأكلون الطعام كاف وكذا خالدين 
فني تام فيه ذكركم جائز فال تعقلون تام آخرين كاف وكذا يركضون وتسألون وظاملني خامدين تام ال عبني املسر

حسن من لدنا تان إن جعلت إن مبعىن ما واال فليس بوقف فاعلني كاف وكذا راهق تصفون حسن واألرض كاف 
ن كاف ال يفترون صاحل ينشرون إن جعل ما بعده مستأنفا وليس بوقف إن جعل ذلك عطفا على ما قبله يستحسرو

تام لفسدتا كاف يصفون عما يفعل كاف وكذا يسألون وآهلة وبرهانكم وذكر من قبلي واحلق إن قرئ بالنصب 
ومن قراه بالرفع وقف على ال يعلمون ومعرضون تام فاعبدوه حسن سبحانه كاف وكذا مكرمون ويعلمون 

ظاملني تام ففتقنا عما كاف وكذا حي أفال يؤمنون حسن وخلفهم ارتضى صاحل مشفقون حسن جهنم كاف جنزي ال
أن متيدهبم صاحل لعلهم يهتدون كاف حمفوظا صاحل معرضون تام والقمر حسن يسبحون تام وكذا اخلالدين ذائقة 

املوت كاف فتنة صاحل والينا ترجعون كاف هزوا مفهوم يذكر آهلتكم كاف كافرون تام من عجل كاف وكذا 
تام بنصرون كاف ينظرون تام وكذا يستهزؤن من الرمحن كاف معرضون صاحل من دوننا كاف تستعجلون صادقني 

وكذا يصبحون عليهم العمر تام من أطرفها كاف الغالبون تام وكذا أنذرتكم باوخي ينذرون كاف ظاملني تام شيأ 
بوقف إن جعل نعتا له  كاف أتينا هبا جائز حاسبني تام للمتقني جائز إن جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وليس

مشفقةن حسن منكرون تام عاملني صاحل عاكفون كاف وكذا عابدين ومبني ومن الالعبني فطرهن صاحل من 
الشاهدين كاف وكذا مدبرين ويرجعون والظاملني وإبراهيم ويشهدون ويابراهيم إن كانوا ينطقون كاف وقيل جيوز 

ه كبريهم هذا الظاملن صاحل ينطقون كاف وكذا ور يضركم الوق ف على بل أي فعله من فعله وقيل على بل فعل



من دون اهللا صاحل تعقلون كاف وكذا فاعلني على إبراهيم حسن وكذا إال خسرين للعاملني كاف نافلة حسن وكذا 
صاحلني عابدين تام ألنه آحر قصة إبراهيم حكما وعلما صاحل اخلبائث كاف وكذا فاسقني يف رمحتنا صاحل من 

تام العظيم كاف بآياتنا صاحل أمجعني تام ففهمناها سليمان حسن حكما علما صاحل يسجن والطري كاف الصاحلني 
وكذا فاعلني شاكرون حسن بار كنافيها كاف وكذا عاملني دون ذلك صاحل حافظني تام الرامحني كاف وكذا مآبه 

الظاملني كاف وكذا من الغم املؤمنني من ضر للعابدين تام وذا الكفل حسن من الصابرين كاف من الصاحلني تام من 
تام الوارثني كاف له زوجه حسن خاشعني تام وكذا للعاملني فاعبدون كاف أمرهم بينهم حسن وكذار اجعون 

لسعيه كاف كاتبون تام ال يرجعون كاف وكذا إبصار الذين إن جعل جواب إذا فتحت قوله اقترب الوعد احلق 
فادل عليه فإذا هي شاخصة إىل آخره وان جعل جواهبا ياويلنا أي قالوا ياويلنا  والواو رائدة أو جعل جواهبا حمذوف

كان الوقف على كنا ظاملني و الوقف عليه على الوجه الثالثة كاف هلا واردون تام ما وردوها حسن وكذا خالدون 
كاف وكذا  ال يسمعون تام مبعدون كاف وكذا حسيسها خالدون حسن األكرب جائز املالئكة مفهوم توعدون

نعيده ووعدا علينا فاعلني تام وكذا الصاحلون وعابدون وللعاملني اله واحد صاحل فهل أنتم مسلمون حسن على 
  .سواء كاف ما تعودون حسن ما تكتمون كاف إىل حني تام وكذا قل رب احكم باحلق وآخر السورة

  وقيلسورة احلج مكية االقواله ومن الناس من يعبد اهللا على حرف اآليتني 

  االهذان حصمان فدين 

اتقوا ربكم كاف شيء عظيم أكفى منه شديد تام مريد حسن السعري تام لنبني لكم حسن ملن قرأ ونقر بالرفع وليس 
بوقف ملن قرأه بالنصب أشدكم حسن شيأ تام هبيجكاف يف القبور تام عب سبيل اهللا حسن له يف الدنيا خزي وكذا 

ا اطمأن به وعلى وجهه والوقف عليه أصلحها الدنيا واآلخرة كاف اخلسران احلريق للعبيد تام حرف صاحل وكذ
املبني حسن وما ال ينفعه كاف البعيد حسن وكذا أقرب من نفعه واللدم يف ملن ضره الم اليمني أو زائدة ومن حمل 

م ما يغيظ حسن نصب أي يدعو واهللا من ضره أقرب من نفعه ولبئس العشري تام من حتتها األهنار حسن ما يريد تا
من يريد تام يوم القيامة حسن شهيد تام وكذا وكثري من الناس إن جعل ما بعده مبتدأ وخربا وليس بوقف إن جعل 
معطوفا عليه حق عليه العذاب حسن وكذا من مكرم ما يشاء تام يف رهبم كاف وكذا واجللود ومن حديد وأعيدوا 

ب ملن قرأ ولؤلؤا بالنصب أي وحيلون لؤلؤا وليس بوقف ملن قرأه فيها عذاب احلريق تام األهنار كاف وكذا من ذه
باجلر قاله أبو حامت وأنا ال أحب الوقف عليه حبال فان وقف عليه كان جائزا ملن قرأ بالنصب وقبيحا ملن قرأه باجلر 

مبفعول واحد  ولؤلؤا حسن حرير كاف احلميد تام الذي جعلناه للناي تام إن جعل جعلناه مبعىن نصبناه ال كتفائه
واال فليس بوقف سواء قرئ بالنصب مفعوال ثانيا وما بعده مرفوع به أم بالرفع خرب املا بعده واجلملة مفعول ثان 

وخرب ان الذين كفروا حمذوف أي هلكوا والباد حسن أليم تام الركع السجود كاف عميق صاحل هبيمة االنعام 
ك زعم بعضهم انه وقف جبعله مبتدأ حذف خربه وخربه املبتدأ حسن البائس الفقري صاحل بالبيت العتيق حسن ذل

حمذوف أي ذلك الزم لكم أو األمر ذلك أو مفعوال حملذف أي افعلوا ذلك واحفظوا عند ربه صاحل وكذا ما يتلى 
عليكم وقول الزور مشركني به كاف وكذا سحيق ذلك تقدم نظرة آنفا فإهنا من تقوى القلوب كاف أجل مسمى 

تيق حس من هبيمة االنعام كاف اله واحد جائز فله أسلموا حسن ينفقون حسن لكم فيها أخري صاحل وكذا جائز الع
صواف واملعتر كاف تشكرون حسن منكم كاف وكذا هذا كم احملسنني تام الذين آمنوا حسن كفور تام وكذا 



ا للذين يقاتلون كان الوقف على ظلموا والقدير إن جعل ما بعده يف حمل رفع بانه خرب مبتدأ حمذوف فان جعل نعت
ظلموا حسنا وعلى لقدير صاحلا ربنا هللا حسن كثريا تام من ينصره حسن عزيز تام إن جعل ما بعده مبتدأ خلرب 

حمذوف أو عكسه وحسن إن جعل جمرور أبدال عامر لطول الكالم وهنوا عن املنكر حسن عاقبة االمور تام 
كذب موسى كاف وكذا مث أخذهتم ونكري وقصر مشيدا تام وأصحاب مدين حسن وقال أبو عمرو كاف و

يسمعون هبا صاحل يف الصدور حسن وقال أبو عمرو كاف وعده كاف تعدون حسن كذا مث أخذهتا وقال أبو عمرو 
يف األول تام املصري تام مبني كاف وكذا كرمي أصحاب اجلحيم تام يف أمنيته مفهوم مث حيكم اهللا آياته صاحل وكذا 

لقاسية قلوهبم تام فثخبت له قلوهبم أمت منه مستقيم أمت منهما فان وقف على شقاق بعيد جاز النه رأس آية حكيم وا
يوم عقيم حسن حيكم بينهم كاف كذا يف جنات النعيم عذاب مهني تام رزقا حسنا حسن وكذا خري الرازقني 

الكبري تام خمضرة حسن لطيف خبري  يرضونه كاف لعيم حليم حسن وكذا لينصرنه اهللا وغفور ومسيع بصري العلي
تام وما يف األرض حسن احلميد تام يف البحر بأمر جائز إال بأذنه حسن وقال أبو عمرو فيهما تام رحيم تام مث 

حيييكم حسن لكفور تام ناسكوه كاف مستقيم تام وكذا تعملون وختتلفون واألرض كاف وكذا يف كتاب على اهللا 
 تام املنكر صاحل عليهم آياتنا حسن وكذا من ذلكم وقال أبو عمرو فيهما كاف يسري تام به علم كاف من نصري

الذين كفروا صاحل املصري تام وكذا فاستمعوا له ولو اجتمعوا له حسن ال يستنفذوه منه تام واعبدوا ربكم حسن 
أبيكم وكذا تفلحون حق جهاد كاف وكذا اجتبا كم من حرج حسن وقال أبو عمرو كاف وهذا إن نصب مله 

إبراهيم باالغراء أي ألزموها فان نصب بنزع اخلافض فليس ذلك بوقف مله أبيكم إبراهيم حسن شهداء على 
  الناس كاف وآنوا الزكاة صاحل وكذا واعتصموا باهللا هو موال جائز آخر السورة تام

  سورة املؤمنون مكية

ن واال فجائز وعلى األول فخاشعون وما بعده قد افلح املؤمنون تام إن جعل الذين مبتدأ خربه أولئك هم الوارثو
من املعطوفات جائز وعلى الثاين كاف وال يؤثر يف ذلك كون كل منها معطوفا أو نعتا النه رأس آية الوارثون تام 

على القول بأن ما بعده مبتدأ وخربا وليس بوقف إن جعل نعتاله وعليه فقوله يرثون الفردوس تام على القبول بان 
بتدأ وعلى القول بأنه حال فليس بوقف هم فيها خالدون تام من طني كاف يف قرار مكني صاحل العظام ما بعده م

حلما خلقا آخر كاف وكذا أحسن اخلالقني ومليتون تعبثون تام ويف الثاين كاف لقادرون كاف للالكلني حسن وقال 
حتملون تام من اله غري جائز أفال تتقون كاف أبو عمرو تام لعربة صاحل مما يف بطوهنا كاف كثرية جائز وكذا تأكلون 

أن يتفضل عليكم مفهوم يف أبائنا األولني صاحل وال أحبه وامنا جاز النه رأس آية حىت حني كاف كذبون وحينا ومن 
كل زوجني أثنني وأهلك أكفى مما قبله على مامر فيه يف سورة هود اال من سبق عليه القول منهم كاف وكذا 

حسن املنزلني كاف وكذا املبتلني وقرنا آخرين من اله غريه جائز أفال تتقون حسن مما تشربون صاحل  مرقون الظاملني
وكذا اخلاسرون وخمرجون وملا توعدون مببعوثني مبؤمنني حسن وكذا مبا كبون نادمني كاف وكذا غثاء و الظاملني 

حسن عالني كاف وكذا عابدون من  قرونا آخرين حسن يستأخرون كاف وكذا تترى وكذبوه وأحاديث ال يؤمنون
املهلكني تام يهتدون حسن آية كاف ومعني تام صاحلا جائز عليم تام ملن قرأ وان هذه بكسر اهلمزة وليس بوقف مل 
قرا بفتحها عطفا على ما فان نصب باضمار فعل حنو واعلموا إن هذه أمتكم كان الوقف على عليم جائزا فاتقون 

ىت حسن يف اخلريات ال يشعرون تام وكذا سابقون وما بينهما من رؤس اآلى جائز كاف زبرا تام فرحون كاف ح
لطول الكالم ولكون منها رأس آية اال وسعها كاف ال يظلمون صاحل من هذا حسن إن جعل ما بعده كناية عن 



كاف  الكفار وتام إن جعل ذلك كناية عن املؤمنني هلا عاملون حسن جيأرون كاف كارهون حسن مستكربين به
معرضون صاحل كذا مستقيم ولنا كبون ويعمهون وما يتضرعون كاف مبلسون حسن وقال أبو عمرو تام واال فئدة 

كاف ما تشكرون حسن وكذا حتشرون وحيىي ومييت والنهار تام أفال تعقلون حسن االولون صاحل وكذا ملبعوثون 
ة صاحل وقال أبو عمرو كاف تذكرون تام العظيم هذا من قبل كاف أساطري االولني تام تعلمون كاف هللا يف الثالث

كاف تتقون تام تعلمون كاف تسحرون حسن لكاذبون تام من اله صاحل وكذا مبا خلق على بعض حسن عما 
يصفون تام ملن قرأ عامل بالرفع وكاف ملن قرأه باجلر يشركون تام ما يوعدون حسن الظاملني تام لقادرون حسن 

فون وقال أبو عمرو يف األولني كاف أن حيضرون كاف كال حسن وقال أبو عمرو تام وكذا أحسن السيئة ومبا يص
الهنا مبعىن الرد ملا قبلها وجوز بعضهم إهنا مبعىن حقا فيوقف على ما قبلها ويبتدأ هبا هو قائلها حسن يبعثون كاف 

ملون وال تكلمون حسن وكذا وال يتساءلون واملفلحون وخالدون كاحلون تام تكذبون حسن ضالني كاف وكذا ظا
الرامحني ليس بوقف الن ما بعده من متام الكالم قبله تضحكون حسن وقال أبو عمرو كاف مبا صربوا كاف ملن 

كسر مهزة اهنم وليس بوقف ملن فتحها الفائزون كاف وكذا عدد سنني والعادين وقال أبو عمرو يف االول والثالث 
  .مي عند ربه كاف الكافرين تام وكذا آخر السورةتام تعلمون حسن ال ترجعون تام وكذا الكر

  سورة النور مدنية

وفرضناها جائز تذكرون تام مائة جلدة كاف اآلخر حسن وقال أبو عمرو كاف من املؤمنني تام أو مشرك كاف 
القاذف على املؤمنني تام مثانني جلدة صاحل أبدا كاف إن جعل االستثناء بعده من الفاسقني فقط بناء على إن شهادة 

التقبل وان تاب وليس وقف إن جعل االستثناء من قوله والتقبلوا هلم شهادة أبدا وما بعده بناء على أن شهادة 
القاذف تقبل اذا تاب الفاسقون ليس بوقف على الوجهني رحيم تام ملن الصادقني حسن إن قرئ واخلامسة بالنصب 

الكاذبني كاف ملن الكاذبني حكمه حكم ملن الصادقني  عطفا على أربع شهادات لكنه على قراءهتا بالرفع أحسن
فيما تقرر إن كان من الصادقني حسن وقال أبو عمرو تام تواب حكيم تام وجواب لوال حمذوف أي ولوال فضل 

اهللا عليكم ورمحته وانه تواب حكيم ال هلككم شر الكم صاحل خري لكم كاف من االمث حسن وقال أبو عمرو كاف 
مبني وبأربعة شهداء الكاذبون حسن عظيم مؤمنني صاحل وان تعلق به ما بعده النه راس آية عند عظيم كاف وكذا 

اهللا عظيم كاف هبيتان عظيم حسن مؤمنني كاف لكم اآليات صاحل حكيم تام يف الدنيا واآلخرة حسن وكذا 
ف عظيم تام يف سبيل اهللا االتعلمون رحيم تام خطوات الشيطان صاحل واملنكر كاف من أحد أبدا صاحل من يشاء كا

حسن وليصفحوا أحسن منه إن يغفر اهللا لكم كاف رحيم عظيم تام كاف وكذا يعملون دينهم احلق جائز املبني تام 
للخبيثني صاحل للخبيثات مفهوم للطيبني صاحل للطيبات مفهوم مما يقولون صاحل كرمي تام على أهلها صاحل تذكرون 

ام متاع لكم كاف وما تكتمون تام وأزكى هلم حسن وكذا يصنعون ماظهر كاف وكذا يؤذن لكم وأزكى لكم ت
منها كاف جيوهبن حسن عورات النساء كاف من زينتهن حسن وكذا تفلحون وقال أبو عمرو فيهما تام وامائكم 
كاف وكذا من فضله واسع عليم حسن من فضله تام وكذا آتاكم عرض احلياة الدنيا حسن وقال أبو عمرو كاف 

تام للمتقني أمت منه واألرض حسن وكذا فيها مصباح ويف زجاجة وقال أبو عمرو يف الثالثة كاف زيتونة  رحيم
صاحل وذكا وال غريبة متسه نار حسن وكذا نور على نور ومن يشاء وللناس وقال أبو عمرو يف األربعة كاف عليم 

ف واآلصل حسن ملن قرأ يسبح بفتح الباء تام فيها امسه كاف إن مل يتعلق قوله يف بيوت بيسبح واال فليس بوق
وليس بوقف ملن قراه بكسرها للفصل بني الفاعل وفعله وايتاء الزكاة صاحل إن جعل خيافون يوما مستأنفا وجائز إن 



جعل من تتمة نعمت رجال واالبصار تام وقال أبو عمرو كاف بناء فيهماء على أن أصل ليجزيهم ليجزينهم بفتح 
حذفت النون ختفينا مث كسرت الالم وأعلمت اعمال الم كي لشبهها هلا يف اللفظ ومن جعل الم الالم وبنون كيد ف

كي مل يقف على االبصار من فضله كاف بغري حساب تام سريع احلساب كاف وان كان بعده حرف العطف النه 
اه باجلر بدال من رأس آية يغشاه موج صاحل وكذا من فوقه موج سحاب كاف وهذا ملن قرا ظلما بالرفع ومن قر

كظلمات مل يقف على شئ منها ومن قرا سحاب ظلمات باإلضافة مل يقف على ظلمات فوق بعض كاف مل يكد 
يراها تام وكذا فماله من نور صافات كاف وكذا تسبيحه يفعلون تام واألرض جائز املصري تام من خالله كاف 

صار من ماء صاحل على أربع كاف ما يشاء وقال أبو عمرو وكذا عمن يشاء باالبصار تام وكذا والنهار وال ويل اإلب
فيهما تام قدير تام مبينات كاف وكذا مستقيم ومن بعد ذلك وباملؤمنني ومعرضون ومذعتني ورسوله وقال أبو 

 عمرو يف الثالثة اليت قبل األخري تام الظاملون تام مسعنا وأطعنا كاف املفلحون تام وكذا الفائزون وال تقسموا طاعة
معروفة كاف مبا تعملون تام وأطيعوا الرسول كاف ما محلتم جائز هتتدوا حسن املبني تام أمنا كاف وكذا شيأ وقال 

أبو عمرو فيهما تام الفاسقون تام وآتوا الزكاة جائز ترمحون تام يف األرض صاحل وكذا ومأواهم النار املصري تام 
من ثالث مرات لكنه على قراءهتا بالرفع أحسن لكم تام  صالة العشاء كاف وان قرئ ثالث عورات بالنصب بدال

بعدهن حسن وكذا على بعض وقال أبو عمرو فيهما كاف اآليات كاف حكيم تام من قبلهم كاف وكذا آياته 
حكيم تام بزينة كاف وكذا خري هلن عليم تام أو صديقكم حسن أو أشتاتا كاف وكذا مباركة طيبة تعقلون تام 

ورسوله كاف ملن شئت منهم جائز هلم اهللا كاف رحيم تام وكذا بعضا لو اذا كاف أليم تام  وكذا حىت يستأدنوه
  .واألرض صاحل وكذا ما أنتم عليه مبا عملوا كاف وقال أبو عمرو تام آخر السورة تام

  سورة الفرقان مكية االقوله والذين اليدعون مع اهللا اهلا آخر إىل رحيما

  فمدين
ده خرب مبتدأ حمذوف وصاحل ان جعل ذلك يدال من الذي نزل الفرقان وامنا صلح وان كان نذيرا تام ان جعل ما بع

فيه فصل بني البدل واملبدل منه النه رأس آية ومل شريك يف امللك كاف ان جعل ما بعده مستأنفا وان جعل معطوفا 
قوله والنفعا كان جائزا  على ما قبله فالوقف على تقديرا وهو كاف وهم خياقون كاف وال نشورا تام وقف على

قوم آخرون صاحل وكذا وزورا وأصيال تام واألرض كاف ؤحيما حسن وميشي يف االسواق مفهوم يأكل منها حسن 
وكذا مسحورا سيال تام وجيعل لك قصورا كاف ملن جزم جيعل وملن رفعه لكن للثاين أن يقف على االهنار أيضا 

ثريا تام وعدا املتقون صاحل وكذا مصريا خالد كاف وكذا مسؤال من سعريا كاف وزفريا صاحل ثبورا حسن ثبورا ك
دون اهللا نفهوم ضلوا السبيل كاف وكذا قوما بورا وال نصرا كبريا تام يف االسواق كاف وكذا فتنة وأتصربون 
يب لكن ال أحب اجلميع بينهما وقال أبو عمرو يف أتبصرون تام بصريا تان ربنا حسن وقال أبو عمرو كاف عند أ

حامت وغريه وهو عندي تام كبريا تام يوم يرون املالئكة كاف ان نصب يوم باذكر مقدرا وليس بوقف ان نصب 
بقوله البشرى حجرا حمجورا كاف قال ابن العباس هو من قول املالئكة أي يقولون حراما حمرما ان يكون 

اجملرمني وحمجورا من قول اهللا تعلى أي  للمجرمني البشرى وقيل هو من قول اجملرمني وقيل حجرا تام وهو من قول
حمجورا عليكم ان اعاذوا وجتاورا كما كنتم يف الدنيا منثورا ومقيال تامان ان نصب ويوم تشقق مبحذوف أو 

بالظرفية لقوله امللك وان جعل توكيد اليوم يرون املالئكة فكافيان تنزيال تام ان جيعل ويوم تشقق ظرفا للملك واال 
وقال أبو عمرو كاف عسريا كاف سبيال صاحل وكذا خليال وامنا صلحا للفاصلة ولطول الكالم بعد فجائز للرمحن 



اذا جاءين تام وكذا خذوال ومهجورا من اجملرمني حسن وقال أبو عمرو تام مجلة واحدة كذلك كاف واملعىن كنزول 
حسن الوقف على مجلة واحدة ويسمى التوارة واإلجنيل مث يبتدئ لنثبت به فؤادك أي أنزلناه متفرقا لذلك واال 

وقف بيان مث يبتدئ كذلك على االول من قول املشركني وعلى الثاين من قول اهللا تعاىل فؤادك صاحل تنزيال تام 
وكذا وأحسن تفسريا وسبيال وزيرا صاحل بآياتنا بيان على قراءة فدمرناهم وليس بوقف على قراءة فدمراهنم باألمر 

كاف وكذا للناس آية وأليما وكثريا وله األمثال تتبريا تام يروهنا كاف نشورا حسن االهزؤا وتشديد النون تدمريا 
جائز رسوال كاف صربنا عليها من أضل سبيال تام عليه وكيال كاف وكذا اة يعقلون أضل سبيال تام مد الظل كاف 

كفورا حسن نذيرا كاف يسريا حسن سباتا جائز نشورا حسن رمحته صاحل وأناسى كثريا تام ليذكروا كاف 
الكافرين جائز جهاد كبريا حسن اجاج صاحل حمجورا حسن وصهرا كاف وقال أبو عمرو فيهما قديرا تام وال 

يضرهم كاف وقال أبو عمرو تام ظهريا تام ونذيرا حسن سبيال تام الميوت جائز وسبح حبمده حسن خبريا كاف 
بوقف ان رفع بدال من الضمري يف استوى بل الوقف على على العرش ان الرفع احلمن خرب مبتدأ حمذوف وليس 

احلمن وهو كاف وأحسن من االول خبريا كاف الرمحن حسن ملن قرأ تأمرنا بالتاء الفوقية النه استئناف قول 
بعضهم لبعض وليس بوقف ملن قرأه بالياء التحتية لتعلق ما بعده مبا قبله واختار االصل أن الوقف علبه على 

سن لكن الوقف عليه على األوىل أحسن نفورا تام منريا حسن وكذا شكورا سالما كاف وكذا قياما القراءتني ح
جهنم مفهوم غراما حسن وقال أبو عمرو كاف ومقاما كاف وكذا قواما وال يزنون حسن وقال أبو عمرو كاف 

هانا كاف جبعل ما بعده يلق أثاما حسن ملن رفع يضاعف النه استئناف وليس بوقف ملن جزمه النه بدل من يلق م
مبعىن لكن حسنات كاف رحيما حسن متابا كاف وكذا كراما وعميانا رة أعني جائز اماما حسن وقال أبو عمرو 

  كاف وسالما صاحل وقال أبو عمرو كاف وأحسن منه خالدين فيها ومقاما تام لوال دعاؤكم كاف آخر السورة تام 

  آخرها فمدينسورة الشعراء مكية االقوله والشعراء إىل 

طسم تقدم الكالم عليه يف سورة البقرة املبني كاف مؤمنني حسن وكذا خاضعني معرضني كاف وكذا فقد كذبوا 
يستهزؤن تام كرمي حسن ان يف ذلك آلية هنا فيما يأيت كاف وكذا مؤمنني وقال أبو عمرو يف الثاين تام قوم فرعون 

حسن ملن قرأ ويضيق صدري بالرقع وليس بوقف ملن قراه  حسن وقال أبو عمرو كاف أاليتقون حني ان يكذبون
بالنصب عطفا على يكذبون لساين جائزان يقتلون حسن كال تام مستمعون بين إسرائيل حسن وكذا من الكافرين 

من الضالني كاف من املرسلني حسن ان عبدت بين إسرائيل تام ومارب العاملني حسن وكذا موقنني تستمعون كاف 
وجملنون ويعقلون ومن املسجونني وبشيء مبني من الصادقني ثعبام مبني جائز للناظرين حسن فاذا  وكذا االولني

تأمرون كاف وأخاه جائز سحار عليم يوم معلوم مفهوم هم الغالبني كاف حنن الغالبني صاحل ملن املقتربني كاف 
وم عملكم السحر حسن ملقون صاحل لنحن الغالبون حسن يأفكون كاف وهرون حسن قبل أن آذن لكم مفه

فلسوف تعلمون كاف أمجعني صاحل الضري حسن وكذا منقلبون أول املؤمنني تام متبعون كاف وكذا حاشرين 
وحذورن ومقام كرمي حسن ان كان املعىن يف كذلك أي كذلك فعلنا هبم وان كان املعىن تركوا تلك اجلنات 

الم فالوقف على ذلك وهو تام والشرط يف الوقفني والعيون والكنوز كما وخرجوا طلب موسى علية الصالة الس
والقف اآليت ان جيعل الضمري االول يف فاتبعوهم ملوسى ومن معه والثاين فيه لفرعون وقومه فان عكس مل حيسن 

الوقف على شيء منها بين إسرائيل حسن وكذا مشرقني وانا املدركون وقال كال وقال أبو عمرو يف االول والثالث 
تام بعصاك البجر صاحل العظيم كاف وكذا مث اآلخرين أمجعني صاحل حسن مؤمنني كاف الرحيم تام ما  تام سيهدين



تعبدون كاف وكذا عاكفني ويضرون ويفعلون واألقدمون األرب العلمني صاحل وان كان ما بعده نعتا للعاملني النه 
احل وكذا يف اآلخرين وجنة النعيم رأس آية يهدين كاف وكذا يسقني ويشفني وحيني ويوم الدين بالصاحلني ص

الضالني بقلب سليم كاف للمتقني صاحل وكذا للغاوين تعبدون رأس آية وال يوقف عليه من دون اهللا حسن او 
ينتصرون صاحل أمجعون كاف برب العاملني وكذا محيم من املؤمنني حسن أكثرهم مؤمنني كاف الرحيم تام املرسلني 

ف من أجر صاحل للعاملني كاف وأطيعون حسن االرذلون كاف يعملون صاحل وكذا وكذا تتقون وأمني وأطيعون كا
يشعرون واملؤمنني نذير مبني كاف وكذا من اجملرمني وفتحا ومن املؤمنني واملشحون الباقني حسن مؤمنني كاف 

ون وجبارين الرحيم تام املرسلني صاحل وكذا تتقون وأمني وأطيعون كاف من اجر صاحل العاملني حسن وكذا ختلد
وأطيعون كاف وقال أبو عمرو تام وعيون كاف وكذا يوم عظيم والواعظني ومبعذبني فأهلكاهم حسن مؤمنني كاف 

الرحيم تام املرسلني صاحل وكذا وأمني وأطيعون كاف من أجر صاحل العاملني كاف آمنني جائز هضيم صاحل فرهني 
ا كاف وكذا الصادقني ومعلوم وعظيم العذاب حسن كاف وكذا أطيعون وال يصلحون من املسحرين صاحل مثلن

مؤمنني كاف الرحيم تام املرسلني صاحل وكذا تتقون وأمني وأطيعون كاف من أجر صاحل العاملني كاف من العاملني 
ليس بوقف من أزواجكم جائز عادون كاف وكذا من املخرجني ومن القالني مما يعملون صاحل وكذا يف الغابرين 

كذا مطر املنذرين حسن مؤمنني كاف الرحيم تام املرسلني صاحل وكذا تتقون وأمني وأطيعون كاف اآلخرين كاف و
من أجر صاحل رب العاملني حسن من املخسرين مفهوم وكذا املستقيم وأشياءهم مفسدين حسن األولني كاف من 

صاحل عظيم حسن مؤمنني كاف املسحرين صاحل ملن الكاذبني مفهوم من الصادقني كاف وكذا مبا تعملون يوم الظلة 
الرحيم تام رب العاملني صاحل عريب مبني حسن األولني تام بين إسرائيل حسن به مؤمنني كاف وكذا اجملرمني االليم 
جائز وكذا أال يشعرون منظرون كاف يستعجلون حسن يتمتعون كاف منذرين تام وأمت منه ذكرى ظاملني حسن 

عذبني حسن االقربني صاحل من املؤمنني كاف مما تعملون تام يف الساجدين يستطيعون كاف وكذا املعزولون من امل
كاف العليم تام الشياطني كاف وكذا أثيم السميع جائز كاذبون حسن الغاوون تام وكذا من بعدما ظلموا وآخر 
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  سورة النمل مكية

خربه هدى ومن جعل اخلرب آيات  طس تقدم الكالم عليه فان وقفت عليه مل تقف وكتاب مبني الن تلك مبتدأ
القرآن وقف على كتاب مبني وهو كاف ويكون هدى مبتدأ خربه للمؤمنني وهو جائز النه رأس آية يرقنون تام 

وكذا يعمهون سوء العذاب جائز االخسرون حسن وكذا عليم آنست نارا جائز تصطلون كاف وكذا ومن حوهلا 
ال فليس بوقف رب العاملني حسن العزيز احلكيم صاحل وألق عصاك حسن ان مل يكن وسجان اهللا داخال يف النداء وأ

ومل يعقب تام الختف كاف وكذا املرسلون ان جعل اال مبعىن لكن رحيم كاف وقال أبو عمرو تام وقمه كاف 
فاسقني حسن سحر مبني كاف وكذا وعلوا املفسدين تام علما صاحل املؤمنني حسن من كل شيء كاف املبني تام 

ون كاف وكذا اال يشعرون الصاحلني حسن اهلدهد صاحل وكذا من الغائبني واملعىن أن كان من الغائبني يوزع
بسلطان مبني كاف غري بعيد صاحل حتط به جائز يقني حسن من كل شيء كاف عظيم حسن من دون اهللا صاحل ال 

النون يف ال املزيدة الن العامل يف ان ما  يهتدون تام ملن قرا أال يسجدوا بالتخفيف وجائز ملن قرا أال يسجدوا بادغام
قبلها فال حين القطع عنه وعلى األول لو وقف على يا مبعىن اال يا هؤالء مث أبتدأ باسجدوا جاز واألرض صاحل وما 
يعلنون تام العظيم حسن من الكاذبني كاف يرجعون حسن وكذا كرمي انه من سليمان كاف مسلمني حسن وقال 



مري صاحل حىت تشهدون كاف واألمر إليك جائز ماذا تأمرين أذلة تام وكذلك يفعلون صاحل أبو عمرو تام يف أ
املرسلون كاف تفرحون حسن وكذا صاغرون مسلمني كاف من مقامك صاحل أمني حسن طرفك كاف أم كفر 

رين تام لنفسه صاحل كرمي تام ال يهتدون حسن عشك صاحل كانه هو تام كنا مسلمني حسن وكذا من دون اهللا كاف
عن ساقيها صاحل من قوارير كاف رب العاملني تام خيتصمون قبل احلسنة صاحل ترمحون كاف ومبن معك صاحل 

تفتنون حسن ملن قرا انا دمرناهم بكسر اهلمزة وليس بوقف ملن قراه بفتحها اذ تقديره النا دمرناهم أمجعني كاف 
ن وقف على من دون النساء فجائز وكذا من قريتكم وكذا مبا ظلموا ويعملون يتقون تام كاف وكذا جتهلون فا

يتطهرون كاف من الغابرين حسن مطرا كاف املنذرين تام وكذا اصطفى يشركون كاف وكذا ذات هبجة شجرها 
حسن أ اله مع اهللا يف اخلمسة كاف يعدلون حسن حاجزا كاف ال يعملون حسن خلفاء األرض كاف حسن رمحته 

ف وكذا واألرض صادقني حسن اال اهللا كاف وكذا يبعثون يف اآلخرة صاحل منها كاف يشركون حسن مث يعيده كا
مفهوم عمون تام ملخرجون مفهوم األولني تام اجملرمني حسن ميكرون كاف صادقني حسن وكذا تستعجلون وال 

صالهتم  يشركون وما يعلنون تام وكذا مبني خيتلفون حسن للمؤمنني تام العليم حسن املبني تام مدبرين حسن عن
صاحل مسلمون حسن تكلمهم تام ملن قرا ان الناس بكسر اهلمزة وليس بوقف ملن قراه بفتحها الن املعىن عليه 

تكلمهم بان الناس اليوقنون تام يوزعون كاف تعلمون حسن ال ينطقون تام مبصرا كاف وكذا يؤمنون اال من شاء 
عمرو يف ذلك كله تام يفعلون تام آمنون حسن  اهللا حسن وكذا داخرين ومر السحاب كل شيء كاف وقال أبو

وكذا يف النار وقال أبو عمرو فيه كاف تعملون تام كل شيء جائز القرآن حسن وقال أبو عمرو كاف لنفسه 
  .مفهوم املنذرين حسن وكذا فتعرفوهنا وقال أبو عمرو فيه كاف آخر السورة تام

  لقرآن اآلية فنزلتسورة القصص مكية إال قوله تعلى ان الذي فرض عليك ا

  باحلجفة وإال قوله الذين آتيناهم الكتاب إىل اجلاهلني فمدين 

طسم تقدم الكالم عليه املبني كاف ان جعل تلك مبتدأ وآيات الكتاب خربه هذا ان وقفت على طسم واال فالوقف 
يف األرض حسن ملن قرا على املبني تام يؤمنون تام نساءهم كاف من املفسدين حسن الوارثني صاحل النه رأس آية 

ويرى فرعون بالياء وغري حسن ملن قراه بالنون حيذرون تام يف اليم جائز وال حتزين كاف وكذا من املرسلني وحزنا 
تام خاطئني حسن قرة عني يل ولك صاحل التقتاه كاف وقيل الوقف على األول تام وعلى الثاين أمت ال يشعرون 

يه مفهوم ال يشعرون حسن ناصحون كاف ال يعلمون حسن وعلما كاف حسن فارغا صاحل من املؤمنني حسن قص
احملسنني حسن فقضى عليه كاف الشيطان صاحل مبني حسن فاغفر يل صاحل وكذا فغفر له الرحيم حسن وكذا 
للمجرمني يستصرخه كاف وكذا مبني وباألمس يف األرض جائز من املصلحني تام من الناصحني كاف الظاملني 

ء السبيل يسقون جائز خطبكما كاف وكذا شيخ كبري من خري فقري حسن وقال أبو عمرو تام حسن وكذا سوا
على استحياء كاف وكذا سقيت لنا ال ختف جائز الظاملني تام وكذا األمني مثاين حجج كاف وكذا فمن عندك أن 

كذا تصطلون أشق عليك حسن ومن الصاحلني أحسن منه بيين وبيتك كاف وكذا فال عدوان على وكيل حسن و
وعصاك ومل يعقب تام من اآلمنني حسن من غري سوء كاف وكذا من الرهب وملئه فاسقني حسن أن يقتلون صاحل 

يصدقين جائز ان يكذبون حسن بآياتنا تام بناء على تعلقها بيصلون وهو املشهور وقيل متعلقة بالغالبون فالوقف 
كاف الظاملون حسن من اله غريي مفهوم إىل اله موسى كاف  على اليكما الغالبون حسن وكذا األولني عاقبة الدار



وال أحبه لبشاعة اال بتداء مبا بعده من الكاذبني حسن ال يرجعون جائز يف اليم كاف الظاملني حسن إىل النار كاف 
 وكذا اال ينصرون ويف هذه الدنيا لعنة من املقبوحني تام وكذا يتذكرون موسى االمر جائز من الشاهدين صاحل
عليهم العمر كاف مرسلني تام يتذكرون حسن وكذا من املؤمنني ولوال أن تصيبهم مصيبة جوابه حمذوف أي مل 

حيتج تام ارسل الرسل أويت موسى من قبل كاف تظاهرا جائز كافرون حسن وكذا صادين يتبعون أهواءهم كاف 
كاف من ربنا صاحل مسلمني تام ينفقون  وكذا بغري هذى من اهللا الظاملني تام وكذا يتذكرون يؤمنون حسن آمنابه

كاف اجلاهلني تام من أحببت صاحل من يشاء كاف باملهتدين حسن من أرضنا كاف ال يعلمون تام وكذا الوارثني 
وآياتنا وظاملون وزينتها كاف وأبقى صاحل يعقلون تام من احملضرين حسن تزعمون كاف كما غوينا صاحل وكذا 

أ والعذاب صاحل يهتدون حسن وجواب لو حمذوف أي ملار أو العذاب املرسلني كاف تربأنا إليك يعبدون حسن ور
وكذا اال يتساء لون من املفلحني وكذا ما يشاء وخيتاران جعلن ما اليت بعدها نافية فان جعلت موصولة فليس ذلك 

ترجعون تام بضياء  بوقف ما كان هلم اخلبرية تام وكذا يشركون وما يعلنون ال اله إال هو حسن واآلخرة جائز
وتسمعون تسكنون فيه كاف أفال تبصرون حسن وكذا تشركون تزعمون تام يفترون أمت منه الفرحني حسن يف 

األرض كاف وكذا املفسدين وعلى علم عندي ومجعا اجملرمون تام وكذا حظ عظيم وعمل صاحلا كاف ان كان ما 
فالوقف على ذلك تام الصابرون تام من دون اهللا صاحل من  بعده من قول الذين أوتوا العلم فان كان من قوله تعاىل

املنتصرين حسن ويقدر صاحل خلسف بنا كاف ال يفلح الكافرون تام وال فسادا حسن وقال أبو عمرو تام للمتقني 
تام خري منها صاحل يعملون تام وكذا إىل معاد ومبني من ربك للكافرين حسن إذا نزلت إليك تام وادع إىل ربك 

من املشركني حسن اهلا آخر كاف ال اله إال هو تام وكذا اال وجهه وقال أبو عمرو فيه كاف آخر السورة  جائز
  .تام

  سورة العنكبوت مكية

امل تقدم الكالم عليه ال يفتنون حسن من قبلهم كاف وكذا الكاذبني وان يسبقونا ما حيكمون تام فان أجل اهللا آلت 
ملني تام سيئاهتم جائز كانوا يعملون تام حسنا كاف وكذا تطعهما مبا كنتم كاف العليم حسن لنفسه كاف عن العا

تعملون تام وكذا يف الصاحلني كعذاب اهللا صاحل معكم حسن يف صدور العاملني كاف املنافقني تام خطاياكم حسن 
تقوه كاف تعلمون من شيء مفهوم لكاذبني حسن من أثقاهلم كاف يفترون تام كاف السفينة جائز آية للعاملني تام وا

حسن افكا تام رزقا صاحل واشكر واله تام وكذا ترجعون ومن قبلكم البالغ املبني أمت من ذلك مث يعيده كاف يسري 
تام النشأة اآلخرة كاف قدير حسن ويرحم من يشاء كاف تقبلون حسن وال يف السماء كاف تام من المحيت جائز 

يؤمنون حسن أو ثانا كاف ملن قرأها مودة بينكم بالرفع خرب مبتدأ أليم حسن أو حرقوه كاف من النار أكفى منه 
حمذوف أو خربه يف احلياة الدنيا وليس بوقف ملن قرأها بالرفع خرب إن وجعل ما معىن الذي أو بالنصب لتعلقها مبا 

حسن اسحق  قبلها يف احلياة الدنيا كاف عند أيب حامت من ناصرين كاف فآمن له لوط صاحل إىل ريب جائز احلكيم
ويعقوب صاحل يف الدنيا كاف وكذا إن فيها لوطا مبن فيها حسن من العاملني كاف وكذا يف ناديكم املنكر ومن 

الصادقني املفسدين تام ظاملني كاف وكذا يفسقون يعقلون تام مفسدين كاف وكذا جامثني ومستبصرين وسابقني 
بو عمرو كاف يعملون تام وكذا احلكيم للناس كاف وبذنبه أغرقنا حسن يظلمون تام اختذت بيتا حسن وقال أ

العاملون تام باحلق كاف للمؤمنني تام وأقم الصالة كاف تنهى عن الفحشاء واملنكر حسن ولذ كر اهللا أكرب تام ما 
تصنعون أمت منه ظلموا منهم صاحل مسلمون حسن إليك الكتاب كاف وكذا مت يؤمن به الكافرون حسن وكذا 



املبطون كاف وكذا العلم الظاملون حسن آيات من ربه كاف مبني تام وكذا يتلى عليهم ويؤمنون  وال ختطه بيمينك
شهيدا حسن ما يف السموات واألرض تام وكذا اخلاسرون بالعذاب يف املوضعني صاحل جلاءهم العذاب كاف ال 

ن خالدين فيها حسن كاف يشعرون تام بالكافرين كاف أرجلهم صاحل ما كنتم تعملون تام وكذا فاعبدون وترجعو
العاملني كاف إن جعل ما بعده خرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا هلم يتوكلون تام وكذا العليم 

ليقولن اهللا كاف يؤفكون تام ويقر له كاف عليم ليقولن اهللا حسن كاف احلمد هللا كاف ال يعقلون تام وكذا هلو 
شركون إن جعلت الم ليكفروا الم األمر مبعىن التهديد فان جعلت الم ولعب يعلمون حسن له الدين كاف وكذا ي

كي فليس بوقف مبا آتيناهم كاف تام وقال أبو عمرو تام قيل كاف هذا إن جعلت الالم يف وليتمتعوا الم األمر 
 مبعىن التهديد سواء سكنت ختفيفا أو كسرت على األصل فان جعلت الم كي مل يوقف على آتيناهم لعطف ذلك

على ليكفرون ويوقف على وليتمتعوا وهو كاف على الوجهني فسوف يعلمون تام من حوهلم حسن يكفرون تام ملا 
  .جاء حسن للكافرين تام سبلنا حسن آخر السورة تام

  سورة الروم مكية

م كاف امل تقدم الكالم عليه يف أدىن األرض يف بعض سنني تام ومن بعد كاف وكذا بنصر اهللا من بشاء صاحل الرحي
وكذا وعد اهللا وعده صاحل ال يعلمون تام من احلياة الدنيا صاحل غافلون تام وكذا يف أنفسهم وأجل مسمى 
لكافرون تام من قبلهم كاف وكذا األرض عمرها صاحل بالبينات أصلح من يظلمون كاف بآيات اهللا صاحل 

غيبة إىل اخلطاب وليس بوقف ملن بالياء ترجعون يستهزئون تام مث يعيده كاف ملن قرأ ترجعون بالتاء ال نتقاله من ال
كاف وقال أبو عمرو تام اجملرمون صاحل كافرين يتفرقون حسن حيربون كاف حمضرون تام تصبحون تام وكذا 

تظهرون من احلي جائز بعد موهتا حسن خترجون تام وكذا تنتشرون ومودة ورمحة ويتفكرون ألو انكم حسن للعاملني 
معون تام بعد موهتا حسن يعقلون تام وكذا خترجون واألرض كاف وكذا وهو أهون عليه تام من فضله حسن يس

واحلكيم من أنفسكم صاحل كخيفتكم أنفسكم حسن يعقلون كاف من أضل اهللا وكذا من الناصرين حنيفا كاف 
النه راس  الناس عليها حسن القيم صاحل ال يعلمون كاف من املشركني جائز شيعا حسن فرحون تام يشركون صاحل

آية ليكفروا مبا آتيناهم تام والالم الم األمر مبعىن التهديد تعلمون صاحل يشركون حسن فرحوا هبا جائز يقنطون 
كاف ويقدر كاف يؤمنون حسن السبيل كاف وجه اهللا جائز املفلحون تام عند كاف املضعفون تام وكذا من شيء 

الم القسم وكانت مفتوحة فلما حذفت النون ختفيفا كسرت ويشركون أيدي الناس وقال أبو حامت والم لنذيقهم 
الالم تشبيها بالم كي يرجعون تام من قبل صاحل مشركني حسن من اهللا كاف يصدعون تام ميهدون كاف على 

مذهب أيب حامت السابق آنفا من فضله كاف الكافرين تام وكذا تشركون من الذين أجرموا حسن نصر املؤمنني تام 
 وكذا يستبشرون ملبليس كاف بعد موهتا حسن املوتى جائز قدير حسن وكذا يفكرون ومدبرين من خالله صاحل

وعن ضاللتهم مسلمون تام من بعد ضعف قوة صاحل وشيبة تام ما يشاء كاف القدير حسن وكذا غري ساعة 
 يعلمون حق يؤفكون تام يوم البعث كاف وكذا ال تعلمون يستعتبون تام من كل مثل كاف مبطلون حسن وكذا ال

  .جائز آخر السورة تام

  سورة لقمان عليه السالم مكية اال قوله ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم



  اآليتني فمدين
امل تقدم الكالم عليه احلكيم كاف ملن قرأ والمحة بالرفع النه بتقدير هو هذى ورمحة وليس بوقف ملن قرأه بالنصب 

م من رهبم كاف املفلحون تام هزموا صاحل وقال أبو عمرو كاف مهني حسن لنصبه على احلال مما قبله يوقنون تا
أليم تام خالدين فيها حسن وقال أبو عمرو كاف ودع اهللا حقا أكفى منه احلكيم تام من كل دابة حسن وكذا كرمي 

ذا قاله أبو من دونه تام وكذا مبني أن شكر هللا تام وكذا محيد وعظيم بوالديه كاف وكذا على وهن ويف عامني وك
حامت وال أراها كافية الن أن اشكر منصوب بوصينا إىل ولوالديك حسن إىل املصري تام فال تطعمها كاف وكذا 

معروفا ومن أناب إىل تعملون تام يأت هبم اهللا كاف خبري تام على ما أصابك كاف األمور حسن وكذا خدك للناس 
م وباطنه تام منري حسن عليه آباءنا كاف عذاب السعري مرحا كاف وكذا فخور ويف مشيك ومن صوتك احلمري تا

تام وكذا الوثقي وعاقبة األمور كفره حسن وكذا مبا عملوا بذت الصدور كاف غليظ حسن وكذا اليقولن اهللا قل 
احلمد اهللا كاف ال يعلمون تام األرض كاف احلميد تام كلمات اهللا كاف وزعم بعضهم انه يوقف على من شجرة 

بشيء حكيم تام واحدة كاف بصري تام خبري حسن الكبري تام من آياته كاف شكور حسن له الدين  أقالم وليس
كاف وكذا مقتصد كفور تام شيأ صاحل إن وعد اهللا حق كاف وكذا احلياة الدنيا الغرور تام علم الساعة كاف 

  . وكذا وينزل الغيث ويف األرحام وغدا ومتوت آخر السورة تام

  سورة السجدة مكية

أمل تقدم الكالم عليه تنزيل الكتاب يعلم حكمه مما مر مث أم يقولون افتراه كاف وكذا من ربك ومن قبلك يهتدون 
تام على العرش حسن وقال أبو عمرو وكاف وال شفيع كاف أفال تتذكرون حسن إىل األرض صاحل مما تعدون 

تام ترجعون حسن عند رهبم كاف  حسن خلقه كاف وكذا من روحه واألفئدة تشكرون حسن جديد كاف كافرون
ويبتدأ ربنا أي يقولون ربنا يوقنون كاف هداها جائز وال أحب تعمده أمجعني كاف وكذا يومكم هذا إن انا 

نسيناكم أكفى تعملون حسن وكذا اال يتكربون عن املضاجع كاف إن جعل يدعون رهبم مستأنفا وليس بوقف إن 
أعني صاحل يعملون تام ال يستوون حسن وقال أبو عمرو كاف  جعل حاال وطمعا كاف ينفقون حسن من قرة

املأوى صاحل يعملون كاف النار صاحل تكذبون حسن يرجعون تام مث أعرض عنها كاف منتقمون تام من لقائه لبين 
إسرائيل أكفى منه يوقنون حسن خيتلفون تام يف مساكنهم حسن وقال أبو عمرو كاف يسمعون تام وأنفسهم كاف 

  .ال تبصرون صادقني حسن ينظرون كاف آخر السورة تاموكذا أف

  سورة األحزاب مدنية

اتق اهللا جائز واملنافقني كاف حكيما حسن من ربك كاف خبريا حسن على اهللا صاحل وكيال تام يف جوفه وكذا 
 أمهاتكم وأبناءكم بأفواهكم حسن وكذا السبيل عند اهللا كاف ومواليكم حسن وقال أبو عمرو كاف قلوبكم

كاف رحيما تام من أنفسهم كاف أمهاتكم حسن املهاجرين صاحل واال حسن الوقف عند قوله معروفا وهو كاف 
مسطورا تام وعيسى ابن مرمي كاف غليظا جائز واال حسن تركه لئال يبتدأ بالم كي وليس املعىن على القسم عن 

احل اال غرورا كاف وكذا فارجعوا وعورة صدقهم حسن أليما تام لو تروها كاف وكذا بصريا الظنون تام شديدا ص
وقيل الكايف عند قوله وما هي بعورة اال فرار كاف اال يسريا حسن وال يوقف على قوله آلتوها لتعلق ما عبده اال 
ديار كاف مسؤال تام وكذا أو القتل واال قليال بكم رمحة حسن وال نصريا تام اال قليال جائز أشحة عليكم كاف 



أشحة على اخلرب حسن أعماهلم مفهوم على اهللا يسريا حسن مل يذبوا كاف يف األعراب صاحل عن من املوت صاحل 
أنبائكم اصلح اال قليال تام كثريا كاف وقال أبو عمرو تام ورسوله جائز وتسليما حسن وقال أبو عمرو كاف 

القتال وعزيزا الرعب  تبديال كاف بصدقهم مفهوم أو يتوب عليهم كاف رحيما حسن مل ينالوا خريا كاف وكذا
صاحل وتأسرون فريقا كاف وكذا مل تطؤها قديرا تام مجيال كاف عظيما تام ضعيفني صاحل يسريا حسن كرميا تام إن 

اتقني كاف وكذا يف قلبه مرض قوال معروفا صاحل وكذا األوىل ورسوله كاف وكذا تطهريا واحلكمة خبريا تام 
ن وكذا أن ختشاه منهن وطرا كاف مفعوال تام فيما فرض اهللا له حسن وكذا عظيما واخلرية من أمرهم مبينا حس

وقال أبو عمرو كاف مقدورا حمل ما بعده رفعا على املدح أو خرب مبتدأ حمذوف أو نصبا على املدح وليس هو وال 
ا وأصيال من قبل بوقف إن جعل حمل ذلك جرا نعتا للذين خلوا اال اهللا كاف حسيبا تام وكذا خامت النبيني وعليم

حسن وكذا رحيما سالم كاف كرميا تام منريا كاف وكذا كبريا وعلى اهللا وكيال تام وكذا مجيال إن يستنكها صاحل 
من دون املؤمنني تام عليك حرج كاف وقال أبو عمرو تام رحيما فال جناح عليك كاف كلهن حسن وقال أبو 

تام اناه صاحل احلديث كاف وكذا منكم ومن احلق عمرو كاف ما يف قلوبكم كاف رحيما تام ميينك كاف رقيبا 
وحجاب وقلوهبن ومن لعده أبدا عظيما حسن عليما تام اتقني اهللا كاف شهدا تام على النيب حسن تسليما واآلخرة 
جائز مهينا تام وكذا مبينا من جال بيبهن كاف وكذا يؤذين رحيما تام ملعوين كاف تقتيال تام من قبل كاف تبديال 

اهللا حسن قريبا تام فيها أبدا كاف وال نصري صاحل الرسوال كاف السبيال حسن كثريا تام مما قالوا وجيها تام  تام عند
ذنوبكم حسن عظيما تام وأشفقني منها كاف جهوال تام قال أبو حامت وأظنه جعل الم ليعذب اهللا الم القسم 

  . واملؤمنات صاحل وقال ابو عمرو كاف آحر السورة تام

  مكية اال قوله ويرى الذين او توا العلم اىل اآلية فمدين سورة سبأ

اخلبري حسن الغفور تام قل بلى وريب لتأتيمكم كاف ملن قرأ عامل الغيب بالرفع خرب مبتدا حمذوف وليس بوقف ملن 
ني والم قراه باجلر نعتا لريب او بدال منه وامنا يقف على بلى وهو كاف عامل الغيب كاف على القراءتني يف كتاب مب

ليجزي الم القسم كما مر يف نظريه وعملوا الصاحلات كاف كرمي تام وكذا أليم وال يوقف على قوله هو احلق الن 
قوله ويهدي معمول كائنه قال وويرى الذين أوتوا العلم القرآن حقا وهديا اخلميد تام لفي خلق جديد صاحل ام به 

منيب تام منافضال كاف ياجبال مبعىن قلنا ياجبال والطري جنة كاف البعيد تام واالض كاف وكذا من السماء 
وكاف وكذا يف السرد وبصري ولسليمان الريح ورواحها شهر جائز القطر تام باذن ربه حسن قال او عمرو كاف 
راسيات تام آل داود حسن لن نصب شكرا باملصدرية أي واشكر اال باحلالية شكرا تام الشكور حسن وقال ابو 

أتة كاف املهني تام آية صاحل ان مل جيعل جنتان بدال منها ومشال صاحل واشكر واله تام غفور وكذا سل عمرو تام من
العرم وسدر قليل مبا كفروا حسن وكذا اال الكفور فيها السري كاف آمني صاخل ممزق كاف شكور حسن وكذا من 

كاف ملن اذن له تام وكذا الكبري  املؤمنني يف شك كاف حفيظ تام من دون اهللا صاحل من شرك مفهوم من ظهري
واالرض جائز قل اهللا حسن ان مل يوقف على االرض مبني حسن وكذا عما تعملون والعليم كال تام وكذا احلكيم 
اليعلمون كاف صادقني حسن وال يستقدمون تام بني يديه حسن اىل بعض القول كاف لكنا مؤمنني كاف جمرمني 

كاف يعلمون تام وذكا آمنون وحمضرون ومن عبادة ويقدر له خيلفه صاحل حسن وكذا أندادا ملار او العذاب 
الرازقني حسن وكذا كانوا يعبدون بل كانوا يعبدون اجلن تام مؤمنون كاف وال ضرا مفهوم تكذبون حسن وكذا 

فك مفتري سحر مبني كاف يدرسوهنا كاف وكذا من نذير ورسلي نكري تام وكذا مث تتفكروا ومن جنة وشديد 



ى اهللا شهيد حسن وكذا الغيوب قل جاء احلق كاف وما يعبد حسن مسيع قريب تام فالفوت كاف من مكان عل
  .قريب حسن وكذا من مكان بعيد يف املوضعني من قبل كاف آخر السورة تام

  سورة فاطر مكية

واالرض حسن ال  ورباع كاف وكذا ما يشاء قدير تام ممسك هلا صاحل وكذا من بعده احلكيم تام نعمة اهللا عليكم
اله إال هو جائز تؤفكون تام من قبلك كاف االمور تام وكذا الغرور عدوا حسن أصحاب السعري تام ان جعل 

الذين كفروا مبتدا وخربه عذاب شديد وليس بوقف ان جعل ذلك بدال مما قبله بل الوقف على كفروا وهو جائز 
ذهبت نفسك بقرينة فال تذهب نفسك فجائز حسرات شديد تام وكذا كبري فرأوه حسنا جائز ويهدي وان قدر 

كاف مبا يصنعون تام بعد موهتا كاف النشور تام وكذا العزة مجيعا الطيب تام عند بعضهم وقيل الصاحل هو التام 
يرفعه تام اتفاقا شديد حسن يبور تام أزواجا حسن وكذا اال بعلمه يف كتاب كاف يسري حسن البحران صاحل أجاج 

ا صاحل تشكرون كاف وكذا يف الليل والقمر حسن الجل مسمى كاف وكذا له امللك من قطمري كاف تلبسةهن
صاحل دعاءكم صاحل بشرككم حسن مثل خبري تام إىل احلميد حسن وكذا جديد وبعزيز وزر أخرى كاف ذا قرىب 

م وكذا وال موات من تام وأقاموا الصالة حسن لنفسه كاف املصري تام البصر مفهوم وكذا وال نور وال احلرور تا
يشاء صاحل من يف القبور كاف وكذا اال نذير بشريا ونذيرا تام وكذا فيها نذير املنري صاحل وكذا الذين كفروا نكري 
تام ألواهنا صاحل سود كاف كذلك تام وكذا العلماء وغفور ولن تبور جبعل الم ليوفيهم الم القسم كما يف نظريه من 

ه كاف وكذا بصري ومن عبادنا فمنهم ظامل لنفسه جائز وكذا ومنهم مقتصد وباذن فضله كاف شكور تام بني يدي
اهللا الفضل الكبري حسن لؤلؤ كاف فيها حرير تام احلزن صاحل من فضله جائز فيها لغوب تام وكذا من عذاهبا وكل 

ف الصدور تام كفور غري الذي كنا نعمل حسن ويف األصل تام نظر كاف فذوقوا تام وكذا من نصري واألرض كا
يف األرض صاحل كفره كاف وكذا اال مقتا الخسارا قيل كاف واالجود انه تام آخر قصة بينه منه كاف إال غرورا 

تام أن تزوال كاف وكذا من بعده غفورا تام من إحدى األمم كاف وكذا إال نفورا ومكر السيئ تام إال بأهله كاف 
رض قديرا حسن من دأبه كاف وال أحب أن يبتدأ بقوله ولكن يف شيء وكذا األولني وتبديال وحتويال وقوة ويف األ

  . من القرآن إىل أجل مسمى كاف آخر السورة تام

  سورة يس مكية وقيل اال قوله وإذا هلم اتقوا اآلية فمدنية أو مكية
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واالبتداء: كتاب  وقف  ال ملرشد يف  لخيص ما يف ا لت ملقصد    ا
األنصاري: املؤلف   زكريا 

وتقدم الكالم على يس وواو والقرآن للقسم ملن املرسلني كاف إن جعل ما بعده استئنافا فافان جعل هربا ثانيا الن 
ب على املصدرية وليس بوقف إن فليس بوقف مستقيم تام ملن قرا تنزيل بالرفع على انه خرب مبتدأ حمذوف أو بالنص

جر بدال من القرآن وال يوقف على الرحيم الن ما بعده الم كي وهي متعلقة مبا قبلها غافلون حسن وكذا ال 
يؤمنون مقمحون كاف وكذا ال يبصرون ال يؤمنون حسن بالغيب جائز كرمي وآثارهم كاف مبني تام إليكم 

ملبني حسن تطرينا بكم مفهوم أليم حسن أئن ذكرمت كاف مرسلون حسن وكذا اال تكذبون ملرسلون كاف ا
مسرفون تام املرسلني صاحل مهتدون حسن يرجعون كاف مبني حسن وكذا فامسعون ادخل اجلنة صاحل املكرمني 

حسن منزلني صاحل خامدون تام وكذا يا حسرة على العباد ويستهزؤن وال يرجعون وحمضرون يأكلون كاف وكذا 
مثره حسن إن جعلت ما يف عملت أيديهم للنفي وليس بوقف إن جعلت مبعىن الذي وقرئ  وأعناب ليأكلوا من

عملته أو قدر الضمري أيديهم كاف على الوجهني يشكرون تام وكذا ال يعلمون ومظلمون ملستقر هلا كاف العليم 
وقف ملن قراه بالرفع عطفا تام ملن قرأ والقمر بالرفع على االبتداء واخلرب أو بالنصب تقديره قدرنا القمر وليس ب

على ما قبله بتقدير وآية هلم القمر القدمي حسن وكذا سابق النهار يسحبون تام املشحون صاحل يركبون كاف إىل 
حني حسن لعلكم ترمحون كاف معرضني حسن مبني كاف وكذا صادقني خيصمون رأس آية وليس بوقف يرجعون 

على هذه جبعله بدال من مرقدنا زجعل ما وعد احلمن خرب مبتدأ كاف وكذا ينسلون من مرقدنا تام وقيل الوقف 
حمذوف املرسلون حسن حمضرون كاف تعلمون تام فاكهون حسن وكذا متكئون ما يدعون تام وقيل كاف وقال 

أبو حامت الوقف عند سالم جبعله بدال من ما وكل من القولني حسن من رب رحيم وكذا اجملرمون وأن عبدوين 
قيم كثريا صاحل تعقلون حسن توعدون كاف وكذا تكفرون ويكسبون ويبصرون وال يرجعون حسن وكذا مست

حسن يف اخللق صاحل يعقلون حسن وما ينبغي له تام وكذا الكافرين مالكون كاف وذللنا هاهلم جائز يأكلون حسن 
كاف  ومشارب كاف يشكرون حسن ينصرون صاحل حمضرون كاف قوهلم تام وكذا يعلنون مبني حسن رميم

توقدون تام وكذا أن خيلق مثلهم بلى العليم حسن كن فيكون تقدما يف سورة البقرة كل شيء جائز آخر السورة 
  .تام

  سورة الصافات مكية

إن اهلكم الواحد تام وقال أبو عمرو كاف املشارق تام الكواكب كاف وكذا ما ورد ومن كل جانب وقال قوم إن 
كل جانب آخر آية وهو حسن شهاب ثاقب حسن أم من خلقنا كاف الوقف على دحورا أحسن وان كان من 

الزب تام يستسخرون صاحل وكذا مبني األولون كاف وكذا دآخرون وال يوقف على قل نعم وان زعمه بعضهم 
الن املعىن تبعثون وأنتم صاغرون ينظرون كاف وقالوا ياويلنا تام إن جعل هذا يوم الدين من كالم املالئكة للكفار 

جعل من كالم الكفار فالوقف التام على يوم الدين وهذا يوم الفصل إىل آخره من كالم املالئكة تكذبون حسن وان 
اجلحيم كاف وكذا وقفوهم ومسؤلون وال جيمع بينهما ال تناصرون كاف أيضا مستلمون حسن يتساءلون كاف 

سن يستكربون صاحل جمنون حسن اليمن جائز وكذا مؤمنون طاغني كاف غاوين صاحل مشتركون كاف اجملرمني ح
املرسلني كاف األليم صاحل تعملون كاف جبعل إال مبعىن لكن وخربها أولئك هلم رزق معلوم وهو كاف وعلى هذا 



ال يوقف على املخلصني فان بقيت إال على باهبا مل يوقف على تعملون بل على املخلصني وهو كاف فواكه كاف 
اربني كاف وكذا ينزفون ومكنون ويتساءلون وملدينون واجلحيم لتردين جائز النعيم صاحل متقابلني أصلح منه للش

من احملضرين صاحل مبعذبني كاف العظيم تام وكذا العاملون الزقوم حسن وكذا الظاملني اجلحيم كاف وكذا 
اف وكذا الشياطني البطون صاحل اليل اجلحيم تام يهرعون حسن أكثر األولني أحسن منه املخلصني تام اجمليبون ك

العظيم والباقني يف اآلخرين تام وكذا يف العاملني واحملسنني املؤمنون كاف اآلخرين تام بقلب سليم جائز تعبدون 
كاف تريدون صاحل العاملني كاف وكذا مدبرين ضربا باليمن صاحل يزفون حسن تعملون كاف وكذا إال سفلني 

الصابرين حسن قد صدقت الرؤيا تام وجواب فلما  سيهدين حسن وكذا من الصاحلني وحليم ماذا ترى كاف من
أسلما وناديناه جبعل الواو صلة وقيل حمذوف وعليه فالوقف على الرؤيا أيضا وعلى اجلبني حسن جنزى احملسنني تام 

املبني كاف وكذا بذبح عظيم إبراهيم احملسنني حسن وكذا املؤمنني ومن الصاحلني وعلى اسحق تام وكذا مبني 
وكذا العظيم والغالبني واملستبني واملستقيم يف اآلخرين تام وكذا وهرون واحملسنني واملؤمنني ملن وهرون كاف 

املرسلني صاحل أال تتقون كاف أحسن اخلالقني تام ملن قرا اهللا ربكم بالرفع أو النصب بدال من احسن األولني حسن 
صاحل وكذا املرسلني اآلخرين تام وكذا وبالليل  املخلصني كاف يف اآلخرين تام وكذا الياسني واحملسنني املؤمنني

وتعقلون املرسلني صاحل املدحضني كاف وكذا مليم ويبعثون ويقطني ويزيدون واىل حني وهم شاهدون حسن وكذا 
الكاذبون ملن قرا بقطع مهزة اصطفى وليس بوقف ملن قرا بوصلها بإضمار القول أي يقولون اصطفى على البنني تام 

ذكرون صاحل ألنه راس آيه مبني مفهوم صادقني حسن نسبا كاف حملضرون حسن املخلصني كاف حتكمون كاف ت
صال اجلحيم تام معلوم كاف وكذا الصافون واملسبحون واملخلصني يعلمون تام املرسلني حسن املنصورون كاف 

تام يصفون  الغالبون حسن حىت حني مفهوم يبصرون حسن يستعجلون كاف املنذرين حسن حىت مفهوم يبصرون
  .كاف وكذا على املرسلني آخر السورة تام

  سورة ص مكية

وتقدم الكالم على ص والواو بعدها للقسم ذي الذكر حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل جواب القسم ص 
أخذت ص من إحدى صفات اهللا تعاىل وتقديره القرآن ذي الذكر انه لصادق وان جعل ص قسما أيضا فجواهبما 

كفروا أو كم اهلكا وتقديرمها بص وبالقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا أوكم أهلكنا وعلى كل من  بل الذين
اجلوابني ال يوقف على ذي الذكر بل على وشقاق يف األول وهو حسن وعلى مناص يف الثاين وهو كاف منذر منهم 

ده من متام احلكاية النه رأس كاف وال على كذاب الن ما بعده من متامه عجاب حسن يراد صاحل وان كان ما بع
آية وكذا اختالق من بيننا حسن عذاب كاف يف األسباب حسن من األحزاب تام ذو األوتاد صاحل أولئك 

األحزاب حسن وكذا عقاب فواق كاف احلساب حسن اصرب على ما يقولون تام ذا األيد مفهوم انه أواب تام 
فزع منهم كاف ال ختف حسن وقال أبو عمرو تام واإلشراف كاف حمشورة حسن أواب كاف اخلطاب تام ف

ويبتدئ خصمان مبعىن حنن خصمان الصراط حسن إن هذا أخي صاحل عند وكذا له تسع وتسعون نعجة وأصلح 
من ذلك ويل نعجة واحدة يف اخلطاب كاف إىل نعاجه حسن وعملوا الصاحلات تام وقليل ما هم أمت منه وأناب 

ري أكفأها وحمل ذلك على الثاين مناه نصب أي فعلنا ذلك أو رفع أي األمر ذلك كاف وكذا فغفرنا له ذلك واألخ
أو ذلك أمره وحسن مآب تام وكذا عن سبيل اهللا ويوم احلساب باطال كاف وكذا الذين كفروا ومن النار 
د حسن وكالفجار وأولو األلباب ولداود سليمان وباحلجاب واألعناق تام مث أناب كاف وكذا الوهاب يف األصفا



وكذا بغري حساب مآب تام عبدنا أيوب صاحل وعذاب حسن وشراب كاف وكذا أوىل األلباب وال حتنث تام 
صابرا كاف انه أواب تام وكذا أويل األيدي واإلبصار ذكرى الدار حسن اإلخبار تام وذا الكفل كاف وكذا هذا 

ى األبواب الن حال مما قبله وشراب حسن ذكر حلسن مآب رأس آية وال يوقف عليه الن ما بعده بدل منه وال عل
وكذا أتراب وليوم احلساب لرزقنا كاف من نفاد تام وجيوز الوقف على هذا وحمله يف الوقف عليه واالبتداء به 
نصب مبقدر كخذ أو رفع مبتدأ أو خرب احملذوف لشر مآب كاف ومنهم منهم من قال الوقف على جهنم وهو 

يذوقوه إن جعل خربا هلذا أو نصب هذا بفعل يفسره فليذوقوه ويكون محيم خرب صاحل فبئس املهاد كاف وكذا فل
مبتدأ حمذوف فان رفع هذا مبتدأ أخربه محيم فالوقف على غسان وهو كاف أزواج تام معكم كاف ألمر حباهبم 

قرا اختذناهم  صاحل صالوا لنار حسن ألمر حبابكم صاحل قدمتموه لنا كاف وكذا القرار ويف النار ومن األشرار ملن
بقطع اهلمزة على االستفهام ألنه استئناف تقدير أو من قرا بوصلها مل يقف على األشرار الن اختذناهم حينئذ نعت 

لقوله رجاال واجلملة املعادلة الم حمذوفة والقدير مفقودون أم زاغت منهم االبصار تام على الوجهني ختاصم أهل 
نبأ عظيم جائز معرضون حسن خيتصمون كاف مبني حسن ساجدين كاف اال النار تام انا منذر جائز الغفار تام 

إبليس صاحل من الكافرين كاف وكذا بيدي ومن العالني ومن طني ومي الدين ويوم يبعثون واملعلوم واملخلصني فاحلق 
م من املتكلفني كاف ملن قراه بالرفع بتقدير فأنا احلق أو فاحلق مين وليس بوقف ملن قراه بالنصب بأقول أمجعني تا

  .كاف للعاملني جائز آخر السورة تام

  سورة الزمر مكية إال قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا اآلية فمدين

تنزيل الكتاب خرب مبتدأ حمذوف فيجوز الوقف عليه أو مبتدأ خربه من اهللا العزيز احلكيم فالوقف على احلكيم وهو 
خلالصني تام وكذا زلفى وقال أبو عمرو فيه كاف وقيل تام خيتلفون تام على الوجهني باحلق جائز له الدين حسن ا

تام وكذا كفار ما يشاء حسن وان وقف على سبحانه جاز سواء أبتدأ به أو وصله مبا قبله القهار تام باحلق كاف 
ذا يف على النهار صاحل وكذا على الليل والقمر حسن وكذا ألجل مسمى والغفار زوجها كاف مثانية أزواج تام وك

ظلمات ثالث له امللك حسن اال هو جائز تصرفون تام عنكم كاف الكفر حسن يرضه لكم أحسن منه وقال أبو 
عمرو كاف وكذا وزر أخرى تعملون كاف بذات الصدور تام من قبل كاف عن سبيله تام وكذا أصحاب النار 

تام ال يعلمون كاف أولوا األلباب تام علق أمن مبا قبل قل بأن تقدر عن سبيله أهذا خري من هو قانت رمحة ربه 
اتقوا ربكم حسن وقال أبو عمرو كاف حسنة كاف واسعة تام وكذا بغري حساب وأول املسلمني يوم عظيم حسن 

له ديين صاحل من دونه حسن وكذا يوم القيامة املبني ومن حتتهم ظلل كاف وكذا عباده فاتقون تام وكذا هلم 
ما بعده مبتدأ وليس بوقف إن جعل نعتا لعبادي وعليه يوقف على فيتبعون  البشرى فبشر عبادي تام إن جعل

أحسنه دون األول لئال يفصل بني املبتدأ وخربه هداهم اهللا جائز أولو األلباب تام كلمة العذاب صاحل وقال أبو 
اف إن جيعل فويل عمرو كاف من يف النار كاف وكذا االهنار املعياد تام حطاما كاف الويل األلباب تام من ربه ك

اخل دليال على جواب أفمن وهو كمن طبع على قلبه واال فال حيسن الوقف عليه مبني تام مثاين حسن إىل ذكر اهللا 
كاف من يشاء حسن من هاد تام يوم القيامة كاف تكسبون تام يف احلياة الدنيا كاف يعلمون تام يتذكرون صاحل 

يتون صاحل ختتصمون حسن وكذا إذا جاءه للكافرين تام املتقون حسن يتقون تام صاحل مثال تام ال يعلمون كاف م
عند رهبم كاف وكذا جزاء احملسنني يعلمون تام من دونه حسن من هاد صاحل من مضل حسن ذي انتقام تام ليقولن 

منامها كاف اهللا كاف رمحته تام قل حسيب اهللا جائز املتوكلون تام وكذا مقيم باحلق صاحل عليها جائز بوكيل تام يف 



وكذا إىل أجل مسمى يتفكرون صاحل يعقلون تام مجيعا كاف ترجعون حسن يستبشرون تام وكذا خيتلفون يوم 
القيامة كاف وكذا حيتسبون ويستهزؤن ال يعلمون حسن يكسبون كاف ما كسبوا أكفى منه مبعجزين تام ويقدر 

ا ال تنصرون احملسنني كاف وما بينهما من كاف يؤمنون تام من رمحة اهللا كاف مجيعا صاحل الرحيم كاف وكذ
اآليات ال يوقف عليه لغري املضطر لتعلق ما بعدها هبم ولو قيل باجلواز لكوهنا آيات ولطول الكالم مل يبعد الكافرين 

حسن مسودة كاف للمتكربين تام وكذا حيزنون ووكيل واألرض واخلاسرون واجلاهلون من اخلاسرين حسن من 
قدره صاحل مطويات بيمنه تام وكذا يشكرون من شاء اهللا صاحل ينظرون حسن وكذا ال يظلمون الشاكرين تام حق 

مبا يفعلون كاف زمرا صاحل يومكم هذا كاف الكافرين حسن املتكربين تام خالدين حسن وكذا العاملني حبمد رهبم 
  .تام وكذا باحلق آخر السورة تام

  فروا اآليتني فمدينسورة املؤمن مكية إال قوله تعلى إال الذين ك

تقدم الكالم على حم يف سورة البقرة تنزيل الكتاب كاف إن جعل خربا حلم أي هذه األحرف تنزيل الكتاب أو 
جعل خربا املبتدأ حمذوف ومل جيعل ما بعده فيهما صفة له وإال فليس بوقف العزيز العليم صاحل وان تعلق به ما بعده 

الطول حسن وقال أبو عمرو كاف ال اله إال هو حسن املصري تام وكذا يف النه راس آية وكذا شديد العقاب ذي 
البالد من بعدهم كاف وكذا ليأخذوه فأخذهتم جائز عقاب حسن أصحاب النار للذين آمنوا كاف وكذا اجلحيم 
 وذرياهتم جائز احلكيم كاف وكذا وقهم السيآت وفقد رمحته العظيم تام وكذا فتكفرون من سبيل كاف وكذا به
تؤمنوا الكبري حسن وكذا رزقا من ينيب كاف الكافرون تام وكذا ذو العرش إن جعل خرب الرفيع الدرجات فان 

جعل بدال منه مل يوقف عليه بل على بارزون وهو حسن منهم شيء كاف وكذا ملن امللك اليوم هللا الواحد القهار تام 
كاظمني ويطاع والصدور باحلق كاف ال يقضون  مبا كسبت صاحل ال ظلم اليوم حسن سريع احلساب تام وكذا يف

بشيء تام وكذا البصري من قبلهم كاف وكذا بذنوهبم من واق حسن فأخذهم اهللا كاف العقاب تام كذاب كاف 
نساءهم تام وكذا يف ضالل والفساد واحلساب وقال رجل مؤمن قال أبو حامت هو وقف مل قال انه مل يكن من آل 

نهم ومن قال كان منهم وقف على فرعون وهو على التقديرين وقف بيان ال كاف وال تام فرعون لكنه كتم اميانه م
أي بني قوله من آل فرعون مباذا يتعلق فعلى األول يتعلق بيكتم أميانه وعلى الثاين يتعلق برجل مؤمن ألنه نعت له 

مل يأت بعد وهو أتقتلون رجال أن انتهى وال أحب الوقف عليهما ملا فيه من الفصل بني القول ومقوله الن املعقول 
يقول ريب اله من ربكم صاحل الذي يعدكم حسن وكذا كذاب وان جاءنا الرشاد تام من بعدهم كاف وكذا للعباد 
وقال أبو عمرو كأيب حامت يف األول تام من عاصم تام وكذا من هاد جاءكم به صاحل من بعده رسوال كاف مرتاب 

لهما إذا نصب الذين بدال من من أو رفع بدال من مسرف فان جعل مبتدأ خربه صاحل بغري سلطان أتاهم كاف وحم
كربكان الوقف على مرتاب تاما وال يوقف على أهتاهم لتأخر اخلرب عنه وعند الذين آمنوا تام وكذا متكرب جبار 

اب تام كاذبا حسن سوء عمله صاحل ملن قرا وصد بضم الصاد وحسن ملن قراه بفتحها عن السبيل حسن يف تب
الرشاد كاف وكذا متاع دار القرار تام أال مثلها كاف وكذا ما أقول لكم واىل اهللا وبالعباد ما مكروا جائز سوء 

العذاب حسن وقال أبو عمرو تام إن جعل النار مبتدأ وليس بوقف إن جعل بدال وعشيا تام أشد العذاب كاف يف 
عذاب ومن العذاب قالوا بلى كاف قالوا فادعوا تام وكذا ضالل النار مفهوم من النار كاف وكذا بني العباء ومن ال

يف احلياة الدنيا قيل كاف تام معذرهتم حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف سوء الدار تام الويل األلباب حسن 
م واإلبكار تام بغري سلطان أتاهم ليس بوقف خرب إن مل يأت وهو إن يف صدورهم األكرب بالغيه حسن ر كأيب حامت تا



البصري تام وكذا ال يعلمون وال املسيء كاف وكذا يتذكرون فيه تام ال يؤمنون تام أستجب لكم كاف داخرين تام 
مبصرا كاف ال يشكرون تام تؤفكون حسن جيحدون تام من الطيبات حسن فتبارك اهللا رب العاملني تام له الدين 

تعقلون كن فيكون تام وتقدم الكالم عليه أين  حسن هللا رب العاملني تام وكذا رب العاملني شيوخا كاف وكذا
يصرفون صاحل وكذا أرسلنا والسالسل تالم وقال أبو عمرو كاف وقيل تام ويبتدئ يسحبون مبعىن وهو يسحبون 

يسجرون جائز من دون اهللا كاف وكذا من قبل شيأ والكافرين ومترحون واملتكربين يرجعون تام نقصص عليك 
لون تام تأكلون كاف وكذا حتملون تنكرون تام من فبلهم كاف وكذا يكسبون ومن حسن بأذن اهللا كاف املبط

  .العلم ويستزؤن باهللا وحده جائز مشركني كاف بأسنا تام وكذا يف عباده وآخر السورة

  سورة فصلت مكية

تنزيل  وتقدم الكالم على حم تنزيل من الرمحن الرحيم حسن إن جعل خربا حلم أو خرب املبتدأ حمذوف وليس جعل
مبتدأ خربه من احلمن الرحيم صحيح إن وجد مسموغ لالبتداء بتنزيل آية جائز ا جنعل ما بعده حاال من حمذوف 

تقديره بينت آياته قرآنا وان جعل حاال من فصلت فليس بوقف ونذيرا كاف ال يسمعون حسن وللسائلني وملن قرا 
هو سواء طائعني كاف وكذا امرها مبصابيح وحفظا  سواء بالرفع إن يقف على أربعة أيام ويبتدئ سواء مبعىن

والعليم واال اهللا كافرون حسن وكذا منا قوة منهم قوة صاحل حيجبون كاف وكاذ الدنيا ال ينصرفون تام يكسبون 
كاف يتقون تام يوزعون كاف وكذا يعملون علينا صاحل ترجعون كاف وكذا تعملون ومن اخلاسرين وال يوقف 

مه بعضهم من املعتبني صاحل وكذا وما خلفهم واالنس خاسرين تام تغلبون كاف وكذا أعداد على أرداكم وان زع
اهللا النار حسن وزعم بعضهم أن الوقف على أعداد جيحدون تام وكذا من االسفلني وتوعدون ويف اآلخرة صاحل 

ومحيم فاستعذبا اهللا تدعون ليس بوقف لكن يرخص فيه ألنه راس آية رحيم تام وكذا من املسلمني وال السيئة 
العليم والقمر كاف وكذا تعبدون ال يسأمون تام وربت كاف املوتى صاحل قدير تام وكذا اال خيفون علينا ويوم 

القيامة ما شئتم حسن مبا تعملون بصري تام إن الذين كنزوا بالذكر ملا جاءهم كاف واخلرب حمذوف أي يعذبون عزيز 
ذا من قبلك وأليم فصلت آياته كاف ملن قرا أأعجمي باالستفهام اإلنكاري صاحل وال من خلفه كاف محيد تام وك

ألنه خرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف ملن قراه باخلرب النه بدل من آياته وعريب تام وكذا وشفاء عمي حسن بعيد تام 
مت يف الساعة إال فاختلفت فيه لقضي بينهم صاحل مريب تام وكذا فعليها وللعبيد والساعة وقال أبو عمرو كأيب حا

بعلمه كاف من شهيد حسن من قبل وظنوا حقا واألحسن الوقف على من قبل واالبتداء بقوله وظنوا مبعىن عملوا 
من حميص تام من دعاء اخلري مفهوم وقال أبو عمرو كايب حامت كاف قنوط كاف وكذا للحسىن غليظ تام وكذا 

  .رةعريض وبعيد واحلق وشهيد ومن لقاء رهبم وآخر السو

  سورة الشورى مكية إال قوله قل ال أسألكم عليه أجرا اآليات األربع فمدين

وتقدم الكالم على حم عسق واىل الذين من قبلك كاف ملن قرا نوحي إليك بلنون وكسر احلاء أو بالياء وفتح احلاء 
 مبعىن هو اهللا أو يوحيه وليس بوقف ملن قراه بالياء وكسر احلاء للفصل بني الفعل والفاعل وعلى األول يبتدئ اهللا

اهللا احلكيم تام على القراءتني وكذا العظيم من فوقهن كاف وكذا ملن يف األرض الرحيم تام بوكيل حسن ال ريب 
فيه كاف يف السعري تام وكذا يف رمحته وال نصري كاف قدير إىل اهللا كاف وكذا لكم اهللا ريب عليه توكلت جائز 

مفهوم البصري تام واألرض كاف وكذا وبقدر عليم تام وال تتفرقوا فيه حسن ما أنيب تام يذرؤكم فيه حسن شيء 



تدعوهم اليه من يشاء مفهوم من ينيب تام بغيا بينهم كطاف وكذا لقضى بينهم منه مريب تام أهواءكم كاف ال 
ان قريب حسن عدل بينكم تام وربكم حسن أعمالكم كاف وكذا بيننا وبينكم املصري تام وكذا شديد باحلق وامليز

وكذا الذين ال يؤمنون هبا أتلنها احلق تام وكذا لفي ضالل بعيد والقوي العزيز يف حرثه كاف نؤته منها مفهوم من 
نصيب كاف وكذا به اهللا ولقضي بينهم واليم واقع هبم تام روضات اجلنات كاف وكذا عند رهبم الكبري الصاحلات 

با كاف على قلبك تام بكلماته كاف بذات الصدور تام ما تفعلون كاف يف القرىب تام حسنا كاف وكذا شكور كذ
حسن من فضله تام وكذا شديد ما يشاء كاف بصري تام وكذا احلميد كم دابة كاف قدير تام وكذا عن كثري يف 

األرض وال نصري تام كاإلعالم كاف على ظهره صاحل وكذا شكور ويعفون عن كثري تام ملن قرا ويعلم بالرفع 
وليس بوقف ملن جزمه من حميص تام الدنيا حسن يتوكلون كاف وكذا هم يغفرون وينفقون ينتصرون تام  والنصب

مثلها كاف وكذا فأجره على اهللا الظاملني تام من سبيل حسن بغري احلق كاف اليم تام وكذا ملن عزم األمور ومن 
ف يف قوله من الذل مباذا يتعلق فقيل بعده من سبيل حسن خاشعني قيل وقف وقيل الوقف على من الذل على اخلال

يتعلق ينظرون فالوقف على خاشعني وقيل يتعلق خباشعني فالوقف على من الذل هو على التقديرين كاف من طرف 
خفي مقيم تام من دون اهللا كاف من سبيل حسن من اهللا وكذا من نكري حفيظا جائز اال البالغ تام فرح هبا كاف 

ا عقيما قدير ما يشاء كاف حكيم تام من أمرنا كاف وكذا من عبادنا وما يف األرض كفرو تام ما يشاء كاف وكذ
  .تام وكذا آخر السورة

  سورة الزخرف مكية وقيل اال واسأل من أرسلنا اآلية فمدين

تقدم الكالم على حم الكتاب املبني حسن إن جعل جواب القيم حم مبعىن حم األمر واملعىن والكتاب املبني لقد حم 
مر قضي وليس بوقف إن جعل جواب القسم انا جعلناه قرآنا عربيا سوء جعل القسم والكتاب وحده ام مع حم األ

تعقلون تام وكذا حكيم ومسرفني يف األولني حسن يستهزؤن كاف مثل األولني تام وكذا العليم ويبتدئ الذي جعل 
جزأ حسن مبني صاحل بالبنني حسن كظيم لكم مبعىن هو الذي جعل لكم هتتدون كاف وكذا خترجون ملنقلبون تام 

وغري مبني اناثا كاف وكذا أشهد واخلقهم ويسألون ما عبدناهم تام من علم وكذا خيرصون ومستمسكون مهتدون 
حسن مقتدون تام آباءكم كاف كافرون صاحل املكذبني تام مما تعبدون جائز إن جعل اال مبعىن لكن واالختيار أن ال 

عىن ال اله إال اهللا سيهدين كاف وكذا يرجعون ورسول مبني حسن وكذا كافرون وعظيم يوقف عليه الن ذلك مب
رمحت ربك تام وكذا سخريا مما جيمعون حسن وزخرفا تام وكذا احلياة الدنيا وللمتقني وله قرين مهتدون كاف 

وكذا تسألون القرين تام مشتركون حسن وكذا مبني منتقمون مفهوم مقتدرون حسن وكذا مستقيم ولقومك تام 
من رسلنا يعبدون تام رب العاملني كاف يضحكون حسن أكرب من أخنها تام العلهم يرجعون ملهتدون حسن ينكثون 

تام يف قومه كاف من حتيت صاحل أفال تبصرون تام عند بعضهم أي أم أنتم بصراء الوقف على تبصرون وجبعل أم 
 وفأطاعوه وفاسقني لآلخرين تام يصدون حسن أم هو تام زائدة أو منقطة مبعىن بل وال يكاد يبني كاف مقترنني

وقال أبو عمرو كاف إال جدال كاف خصمون حسن إسرائيل تام وكذا خيلفون فال متترن هبا كاف عند بعضهم 
وقيل الوقف على واتبعون مستقيم كاف الشيطان صاحل مبني تام وكذا وأطيعون فاعبدوه كاف مستقيم حسن من 

ن ال يشعرون تام املتقني حسن حتزنون تام إن جعل ما بعده مبتدأ خربه ادخلوا اجلنة أي يقال بينهم كاف اليم حس
هلم ادخلوا اجلنة وليس بوقف إن جعل نعتا لعبادي فيكون على مسلمني حتربون مبلسون تام وكذا الظاملني ليقض 

حامت واال حسن الوقف على علينا ربك ماكثون تام كارهون صاحل وكذا مربمون وجنواهم بلى كاف قاله أبو 



جنواهم يكتبون تام قل إن كان للرمحن ولد قال بعضهم تام جبعل إن مبعىن ما وقال بعضهم هذا وجه واال كثر على 
أن املعىن إن كنتم تزعمون أن للرمحن ولدا فأنا أول من عبد اهللا تعاىل واعترف انه له الوقف التام إمنا هو على قوله 

ا يصفون كاف يوعدون حسن ويف األرض اله كاف العليم حسن وما بينهما كاف علم الساعة فأنا أول العابدين عم
صاحل واليه ترجعون حسن يعلمون تام وكذا يؤفكون إن نصب وقيله على املصدرية أو رفع مبتدأ فان نضب مفعوال 

م قيله أو جر على تقدير على تقدير أنا ال نسمع سرهم وجنواهم ونسمع قيل أو على تقدير وعنده علم الساعة ويعل
وعنده علم الساعة وعلم قيله فليس ذلك وقفا تام بل جائز لطول الكالم وكل ذلك آيات يف جنواهم وما بعده 

بتقدير نصب قيله بنسمع ويف الساعة وما بعدها بالتقدير األخريين فالوقف على هذه املذكورات عند انتفاء التقييد 
  . يؤمنون وكذا وقل سالم آخر السورة تاممبا ذكر جائز لطول الكالم أيضا ال

  سورة الدخان مكية وقيل إال قوله أنا كاشفوا لعذاب اآلية فمدين

وقد علم حكم حم والكتاب املبني مما مر يف السورة السابقة أنا أنزلناه يف ليلة مباركة تام إن جعل جوابا للقسم وان 
كل أمر حكيم كاف وكذا رمحة من ربك السميع العليم  جعل صفة للكتاب فالوقف التام على منذرين فيها يفرق

تام ملن قرأ رب السموات بالرفع على غري البدلية من السميع وليس بوقف ملن قراه بالرفع عليها أو باجلر بدال من 
ربك موقنني تام ال اله إال هو حسن وأحسن من حييي ومييت األولني كاف وكذا يلعبون بدخان مبني صاحل يغشى 

أصلح منه عذاب اليم كاف مؤمنون حسن وكذا جمنون وعائدون يوم نبطش أي وذاكر يوم نبطش منتقمون  الناس
تام أمني جائز وكذا بسلطان مبني وترمجون فاعتزلون تام جمرمون صاحل متبعون مفهوم مغرقون تام فاكهني كاف 

نظرين حسن من فرعون كاف وقيل بل كذلك ووقع يف األصل بدل فاكهني كرمي وهو سهو قوما آخرين صاحل م
من املسرفني حسن على العاملني جائز بالء مبني حسن وكذا صادقني أم قوم تبع تام وقال أبو عمرو كاف هذا إن 

جعل ما بعده مستأنفا فان جعل معطوفا على قوم تبع فليس ذلك بوقف أهلكناهم هم كاف جمرمني تام وكذا العبني 
قف الن يوم ال يغىن بدل من يوم الفصل من رحم اهللا كاف الرحيم تام كاملهل وال يعلمون أمجعني راس آية وليس بو

جائز ملن قرا تغلى بالتاء أي الشجرة وليس بوقف ملن قراه بالياء احلميم كاف وكذا ذق ملن قرا انك بالكسر وليس 
كذلك حبور عني بوقف ملن قراه بالفتح أي ذق ألنك الكرمي حسن متترون تام متقابلني حسن وقيل الوقف على 

  .صاحل آمنني كاف األوىل جائز وكذا عذاب اجلحيم من ربك تام العظيم يتذكرون صاحل آخر السورة تام

  سورة اجلاثية مكية إال قوله قل للذين آمنوا يغفروا اآلية فمدين

ن وقال وقد علم حكم حم تنزيل الكتاب مما مر يف سورة املؤمن احلكيم حسن وقال أبو عمرو كاف للمؤمنني حس
أبو عمرو كاف وكذا ملن قرأ من دابة آيات بالرفع وكذا يوقنون إن قرئ آيات األخرية بالرفع ومن قرأ لكسر 

فيهما مل يكن الوقف على اآليتني حسنا لتعلق ما بعدمها بالعامل السابق وهو إن يعقلون تام يؤمنون تام يؤمنون تام 
ني حسن اولياء كاف وكذا عظيم هذدى حسن أليم تام كاف مل يسمعها صاحل أليم كاف هزوا أكفى منه مه

تشكرون حسن مجيعا منه كاف يتفكرون تام وكذا يكسبون وترجعون على العاملني جائز بغيا بينهم تام خيتلفون 
كاف ال يعلمون حسن وكذا شيئا وأولياء بعض املتقني تام يوقنون حسن وكذا وعملوا الصاحلات ملن قرأ سواء 

ومماهتم ساء ما حيكمون تام وكذا باحلق عند أيب حامت جبعل الم لتجزى الم قسم كما مر نظريه ال بالرفع وحمياهم 
يظلمون تام من بعد اهللا كاف تذكرون حسن إال الدهر تام إال يظنون حسن وكذا صادقني ال ريب فيه كاف ال 



بتداء وليس بوقف ملن نصبه إىل يعلمون تام واألرض كاف وكذا املبطلون جاثية حسن ملن رفع كل الثانية على اال
كتاهبا حسن وكذا كنتم تعملون وباحلق وتعلمون يف رمحته كاف املبني حسن وكذا جمرمني مبستيقنني تام ما عملوا 

جائز يستهزؤن كاف وكذا ومأواكم النار من ناصرين حسن احلياة الدنيا يستعتبون حسن رب العاملني آخر السورة 
  . تام

  إال قوله قل أرأيتم إن كان من عند اهللا اآلية وإالسورة األحقاف مكية 

  قوله فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل اآلية وإال قوله ووصينا اإلنسان الثالث آيات فمدنيات 

وقد علم حكم حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم مما مر يف السورة السابقة مسمى تام وكذا معرضون يف 
 تام إىل يوم القيامة صاحل غافلون كاف وكذا كافرين وسحر مبني وأم يقولون افتراه وال السموات كاف صادقني

حيسن اجلمع بني األخريين لكنه جائز من اهللا شيئا كاف مبا تفيضون فيه تام وكذا الرحيم وال بكم صاحل وكذا إىل 
لينذر ظلموا كاف ملن جعل ما بعده  مبني تام واستكربمت كاف الظاملني تام ما سبقونا أليه قدمي كاف وكذا ورمحة

مرفوعا باالبتداء وخربه للمحسنني وليس بوقف ملن جعله معطوفا على الكتاب أو نصبه بتقدير وبشر احملسنني 
وبشرى للمحسنني تام وكذا حيزنون خالدين فيها صاحل يعملون تام ووضعته كرها كاف وكذا ثالثون شهرا يف 

ييت صاحل من املسلني حسن يف  أصحاب اجلنة تام وكذا يوعدون يستغيثان اهللا صاحل وكذا آمن لكن األحسن ذّر
وصله مبا بعده األولني تام من اجلن واإلنس كاف خاسرين تام مما عملوا جائز ال يظلمون تام وكذا تفسقون إال اهللا 

ح بدا من م مل صاحل عظيم الصادقني حسن جتهلون كاف وكذا ممطرنا وما استعجلتم به ويبدئ ريح مبعىن هي ري
يوقف به أليم كاف ويبتدئ تدمر مبعىن وان جعلته نعتا لريح مل حيسن الوقف على أليم إال مساكنهم كاف اجملرمني 

تام وأفئدهتم صاحل بآيات اهللا كاف وكذا يرجعون يفترون تام أنصتوا كاف منذرين حسن مستقيم كاف أليم تام من 
ن وقيل جيوز الوقف بلى قدير تام باحلق كاف قاله أبو حامت واألحسن أن دونه أولياء كاف مبني تام حيي املوتى حس

يوقف عند قوله قالوا بلى وربنا تكفرون تام وال تستعجل هلم جائز من هنار حسن ويبتدئ بالغ أي هذا بالغ آخر 
  .السورة تام

  سورة القتال مدنية إال قوله وكأين من قرية اآلية فمكي أو مدين

وأصلح باهلم من رهبم كاف للناس أمثاهلم تام فضرب الرقاب صاحل فشدوا الوثاق وأوزارها تام أعماهلم تام وكذا 
وكذا ببعض فلن يضل أعماهلم صاحل وكذا ويصلح باهلم عرفها هلم تام وكذا أقدامكم وأضل أعماهلم حسن فأحبط 

م وأفلم يسريوا يف األرض ومن حتتها أعماهلم تام من قبلهم صاحل دمر اهللا عليهم كاف أمثاهلا تام وكذا إال موىل هل
األهنار ومثوى هلم أخرجتك جائز وكذا أهلكناكم وهو أصلح وال جيمع بينهما فال ناصر هلم وكذا أهواءهم وعد 

املتقون كاف ملن جعل التقدير وفيما نقص عليكم مثل اجلنة وليس بوقف ملن جعل خرب مثل اجلنة فيها أهنار من 
م قال آنفا كاف أهواءهم تام تقواهم حسن أشرطها كاف ذكراهم تام وكذا عسل مصفى حسن أمعاءهم تا

واملؤمنات ومثواكم سورة كاف فأوىل هلم تام وكذا وقول معروف وخريا هلم أرحامكم كاف أبصارهم تام وكذا 
لى سّول أقفاهلا وّسول هلم وأملى هلم حسن سواء جعل االمالء من اهللا ام من الشيطان لكن على الثاين ال يوقف ع

هلم يف بعض األمر كاف وكذا أسرارهم وأدبارهم تام أضغاهنم كاف وكذا بسيماهم ويف حلن القول وأعمالكم هلم 



كاف االعلون صاحل معكم حسن وقال أبو حامت تام ولن يتركم أعمالكم تام لعب وهو كاف وكذا أموالكم 
  . ورةأضغانكم حسن وكذا من يبخل وعن نفسه الفقراء تام وكذا آخر الس

  سورة الفتح مدنية

مبينا تام عند أيب حامت جبعل الم ليغفر الم القسم كما مر نظريه وقال غريه إهنا الم كي فال يوقف على مبينا عزيزا 
تام وكذا مع امياهنم حكيما تام وتوقروه كاف وأصيال تام فوق أيديهم كاف على نفسه أكفى منه عظيما تام لنا 

ف خبريا حسن بورا تام وكذا سعريا من يشاء كاف رحيما تام نتبعكم حسن وكذا كاف يف قلوهبم حسن نفعا كا
كالم اهللا وتتبعونا من قبل كاف وكذا حتسدوننا إال قليال تام أو يسلمون كاف حسنا جائز أليما تام وال على 

 مستقيما املريض حرج حسن األهنار كاف أليما تام يأخذوهنا كاف حكيما حسن الناس عنكم تام عند أيب حامت
كاف وكذا قد أحاط اهللا هبا قديرا حسن وكذا وال نصريا من قبل كاف تبديال حسن عليهم كاف بصريا تام وكذا 
حمله وبغري علم عند أيب حامت من يشاء كاف عذابا أليما حسن وأهلها تام وكذا عليما ال ختافون صاحل قريبا تام كله 

مبتدأ ورسول اهللا خربه وليس بوقف إن جعل رسول اهللا نعتا حملمد شهيدا تام حممد رسول اهللا حسن إن جعل حممد 
الن قوله والذين معه حينئذ معطوف على حممد فال حيسن الوقف قبل ذكر املعطوف رمحاء بينهم حسن وكذا 

ة ورضوانا ومن أثر السجود لكن كل منهما أصلح مما قبله مثلهم أي صفتهم يف التوراة تام واملعىن مثلهم يف التورا
أهنم أشداء على الكفار اخل كذا هبم الكفار و املعىن ومثلهم يف اإلجنيل اهنم كزرع أخرج شطأه فآزره اخل وقيل 

الوقف على يف اإلجنيل ال على يف التوراة ولك أن تقول يوقف على كل منهما واملعىن على هذين القولني ومثلهم يف 
  .هما يبتدأ بكزرع أي هم كزرع اخل آخر السورة تامالتوراة واإلجنيل اهنم أشداء على الكفار اخل وعلي

  سورة احلجرات مدنية

ورسوله كاف ولك الوقف على واتقوا اهللا عليم تام وكذا ال تشعرون للتقوى كاف عظيم تام ال يعقلون كاف 
 صاحل وكذا اهلم رحيم تام نادمني حسن لعنتم صاحل والعصيان كاف وكذا ونعمة حكيم تام بينهما كاف إال أمر اهللا

بالعدل كاف ولك الوقف على وأقسطوا املقسطني تام بني أخويكم كاف ترمحون تام منهن كاف باأللقاب حسن 
وكذا بعد اإلميان الظاملون تام من الظن صاحل امث كاف وكذا جتسسوا بعضا تام فكرهتموه كاف واتقوا اهللا صاحل 

كاف وكذا من أعمالكم شيئا رحيم تام يف سبيل اهللا  رحيم تام وكذا لتعارفوا أتقاكم حسن خبري تام يف قلوبكم
صاحل الصادقون تام وما يف األرض كاف عليم تام أن أسلموا كاف وكذا اسالمكم صادقني تام واألرض كاف آخر 

  . السورة تام

  سورة ق مكية إال قوله ولقد خلقنا السموات اآلية فمدين

لقسم ق أو حمذوفا أي لتبعثن وليس يوقف إن جعل وقد علم حكم ق والقرآن اجمليد حسن إن جعل جواب ا
جواب القسم بل عجبوا سواء جعل القسم والقرآن وحده أم مع ق و كنا ترابا كاف بعيد تام حفيظ كاف وكذا 
مريج ومن فروج ومنيب ورزقا للعباد وبلدة ميتا كذلك اخلروج تام وقوم تبع فحق وعيد واخللق األول من خلق 

ريد صاحل قعيد حسن وكذا عتيد حتيد كاف الوعيد حسن وشهيد كاف حديد حسن لدى جديد تام من حبل الو



عتيد كاف كفار جائز يف العذاب الشديد تام وكذا بعيد بالوعيد حسن للعبيد تام وكذا من مزيد غري بعيد كاف 
بسالم تام  حفيظ تام إن جعل من خشى مبتدأ خربه ادخلوها وليس بوقف إن جعل من خشى بدال مم قبله ادخلوها

اخللود حسن ما يشاؤن فيها كاف ولدينا مزيد تام وكذا من حميص وشهيد من لغوب كاف السجود تام وكذا يوم 
  . اخلروج املصري كاف سراعا صاحل يسري تام مبا يقولون كاف جببار تام وكذا آخر السورة

  سورة والذاريات مكية

ا توعدون لصادق والوقف عليه تام إن جعل ما بعده مستقال قوله والذاريات واملعطوفات عليها أقسام وجواهبا إمن
وليس بوقف إن جعل معطوفا عليه وهو األجود لواقع تام وكذا من أفك يوم الدين كاف وكذا يفتنون وذوقوا 

نتكم تستعجلون تام رهبم كاف وكذا حمسنني كانوا قليال من الليل ما يهجعون قيل ما مصدرية أي كان هجوعهم فت
من الليل قليال وقيل نافية أي كان عددهم قليال ما يهجعون أي ال ينامون من الليل فالوقف يف األول على ما 

األحسن الوقف على يستغفرون واحملروم كاف يهجعون ويف الثاين على قليال مث على ما يهجعون ومها صاحلان و
وكذا للموقنني واألحسن ويف أنفسكم تبصرون كاف توعدون حسن تنطقون تام فقالوا سالما حسن وكذا قال 

سالم وقال أبو عمرو فيهما كاف منكرون كاف أي أنتم قوم منكرون أال تأكلون وكذا ال ختف وبغالم عليم قال 
كاف من طني جائز للمسرفني كاف وكذا من املسلمني األليم حسن أو جمنون صاحل  ربك تام العليم حسن املرسلون

مليم كاف وكذا كالرميم ينظرون صاحل منتصرين كاف فاسقني حسن ملوسعون صاحل فرشناها جائز املاهدون كاف 
حسن  وكذا تذكرون مبني حسن وقال أبو عمرو تام إهلا آخر كاف مبني حسن وكذا أي األمر كذلك أو جمنون

وقياس ما مر صاحل أتوا صوابه كاف وكذا طاغون املؤمنني تام ليعبدون حسن وكذا يطمون املتني كاف وكذا 
  .يستعجلون آخر السورة تام

  سورة والطور مكية

لواقع حسن ألنه جواب األقسام املذكورة بأحسن منه الوقف على ماله من دافع إن نصب يوم متور مبقّدر كاذكر 
كاف وأكفى منه دعا تكذبون حسن وكذا ال تبصرون سواء عليكم كاف تعملون تام رهبم  سريا حسن يلعبون

صاحل عذاب اجلحيم كاف وكذا تعملون ومصفوفة وحبور عني هبم ذرياهتم صاحل من عملهم من شيء تام وكذا 
بوقف ملن  وكذا مبا كسب رهني وال تأثيم كاف مكنون حسن من قبل ندعوه تام ملن قرأ انه بكسر اهلمزة وليس

قرأه بفتحها الرحيم تام فذكر حسن وقيل تام وقيل كاف وال جمنون كاف وكذا ريب املنون واملتربصني وطاغون 
ونقوله وال يؤمنون صادقني صال واألرض كاف وكذا ال يوقنون واملسيطرون فيه صاحل وكذا مبني والبنون 

ن كاف وكذا مركوم يصعقون جائز ينصرون حسن ومثقلون ويكتبون واملكيدون أم هلم اله غري اهللا حسن يشركو
  . وكذا ال يعلمون بأعيننا كاف حني تقوم صاحل آخر السورة تام

  سورة النجم مكية إال قوله عند سدرة املنتهى فمدين

والنجم إذا هوى قسم وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اهلوى وهو كاف إن جعل ما بعده مستأنفا 
ذلك بدال مما ضل صاحبكم بل على يوحى وهو كاف ذو مّرة كاف وال يوقف على شديد القوى وال توقف عليه 



الن ما بعده نعت له فاستوى وهو باألفق األعلى صاحل ما أوحي حسن وقال أبو عمرو فيهما كاف ما رأى حسن ما 
لطان وما هتوى يرى كاف ما يغشى صاحل وما طغى كاف الكربى حسن وله األنثى صاحل ضيزى كاف وكذا من س

األنفس تام ما متىن كاف واألوىل تام وكذا ويرضى تسمية األنثى كاف من علم صاحل إال الظن حسن وكذا من 
احلق شيئا احلياة الدنيا كاف من العلم تام وكذا مبن اهتدى وما يف األرض تام عند أيب حامت إال اللم كاف واسع 

ما غشا حسن وال يوقف على شيء مما بينهما من اآليات بال  املغفرة تام وكذا مبن اتقى وأكدي كاف فغشاها
ضرورة لكن قيل انه يوقف على وقوم نوح من قبل وانه كاف وعلى أطغى وأنه تام عند من رفع واملؤتفكة تتمارى 

  . تام من النذر األوىل وكاشفة وسامدون آخر السورة

  سورة القمر

مستقر مزدجر حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن رفعت وانشق القمر كاف وكذا مستمر أهواءهم تام وكذا 
حكمة بأهنا خرب مبتدأ حمذوف فأن رفعت بدال ما مل يكن ذلك وقفا حكمة بالغة كاف عند أيب حامت واألحسن 

الوقف على فما تغىن النذر تول عنهم تام ويوم يدع الداع منصوب بيخرجون منتشر صاحل إىل الداع كاف يوم 
فأنتصر صاحل وكذا منهمر وقد ورد سر وكفر كاف وكذا مدكر ونذر حسن من مدكر تام  عسر تام وازدجر كاف

عند أيب حامت ونذر حسن منقعر حسن من مدكر تام بالنذر صاحل نتبعه وقف عند بعضهم وال أحبه لبشاعة االبتداء 
وفعقر ونذر مبا بعده ضالل وسعر كاف كذاب أشر حسن األشر تام واصطرب كاف وكذا قسمة بينهم وحمتضر 

حسن احملتظر تام وكذا من مدكر بالنذر كاف وكذا من عندنا من شكر حسن وكذا بالنذر ونذر تام وكذا من 
مدكر النذر كاف مقتدر حسن منتصر تام الدبر كاف أدهى وأمر تام وسعر سقر حسن بقدر تام وكذا بالبصر ومن 

  .مدكر ويف الزبر ومستطر وهنر كاف آخر السورة تام

  رمحن مكية وقيل إال قوله يسأله من يف السموات واألرض فمدينسورة ال

علم القرآن كاف البيان تام حبسبان كاف يسجدان حسن حسن وكذا يف امليزان وامليزان وقال أبو عمرو يف األول 
كاف ويف الثاين تام لالنام صاحل والرحيان كاف تكذبان وقال أبو عمرو وكذا ما يف السورة من ذلك وخالف 

صل يف ذلك كما ستراه كالفخار كاف وكذا من نار تكذبان تام املغربني كاف تكذبان تام يلتقيان كاف وكذا األ
إال يبغيان وتكذبان واملرجان تكذبان تام وكذا كاألعالم وتكذبان وقيل واإلكرام كاف وعليه جرى األصل من يف 

ن كاف وكذا تكذبان فال تنتصران تام السموات واألرض حسن يف شأن كاف تكذبان تام وكذا فأنقذوا بسلطا
وكذا تكذبان كالدهان كاف وكذا تكذبان وال جان تكذبان تام واإلقدام كاف تكذبان تام محيم آن كاف تكذبان 
جنتان كاف وكذا تكذبان لكن االحسن أن تصله مبا بعده ألن قوله ذواتا أفنان من صفة اجلنتني أفنان كاف وكذا 

ومن استرق ودان وتكذبان واالحسن أن تصله مبا بعده ألن قوله كأهنن الياقوت من صفة تكذبان وحتريان وتكذبان 
قاصرات الطرف املرجان كاف تكذبان تام اإلحسان كاف تكذبان تام جنتان كاف وكذا تكذبان واألحسن أن 

وتكذبان نصله مبا بعده ألن قوله مدها متان من صفة اجلنتني تكذبان كاف وكذا نضاختان وتكذبان وحسان 
  . والجان وتكذبان آخر السورة تام

  سورة الواقعة مكية إال قوله أفبهذا احلديث اآلية وقوله ثلة من االولني



  اآلية فمدنيتان
كاذبة تام إن قرئ ما بعده بالرفع خرب مبتدأ حمذوف ومل يعلق إذا رجت بوقعت بل خبافضة وإال فليس بوقف أزواجا 

حاب امليمنة وما أصحاب املشأمة والسابقون السابقون الثاين منهما خرب لألول بوقف أزواجا ثالثة كاف وكذا ماً 
مبعىن السابقون إىل طاعة اهللا سابقون إىل رمحته أو تأكيد له واخلرب أولئك املقربون وهو كاف يف جنات النعيم تام 

قدير يف جنات النعيم ويف حور متقابلني يشتهون حسن مث يبتدئ وحور عني بالرفع بتقدير وعندهم ومن قرأه باجلر بت
عني مل يقف على يشتهون يعملون كاف سالما سالما تام ما أصحاب اليمني كاف مرفوعة تام وكذا األصحاب 

اليمني ومن اآلخرين وما أصحاب الشمال كاف وال كر مي حسن مترفني كاف العظيم صاحل األولون تام جملموعون 
ف شرب اهليم حسن يوم الدين تام وكذا تصدقون واخلالقون ال ليس بوقف وان كاف رأس آية يوم معلوم كا

تعلمون حسن االوىل كاف تذكرون تام الزارعون حسن حمرومون تام املنزلون حسن تشكرون تام وكذا املنشئون 
للمقوين كاف العظيم حسن لو تعلمون عظيم ليس بوقف ألن القسم وقع على ما بعده املطهرون كاف من رب 

تكذبون كاف وكذا ال تبصرون صادقني حسن وجنة نعيم كاف وكذا من أصحاب اليمني وتصلية العاملني حسن 
  . جحيم تام حق اليقني كاف آخر السورة تام

  سورة احلديد مكية أو مدنية

احلكيم تام وكذا قدير وعلم وعلى العرش وما يعرج فيها وكذا أينما كنتم بصري تام واألرض كاف االمور حسن 
م باهللا كاف وكذا مستخلفني فيه كبري حسن مؤمنني تام وكذا إىل النور رحيم حسن وكذا واألرض بذات الصور تا

وقاتل تام وكذا وقاتلوا واحلسىن وخبري وكل من االخريين أمت مما قبيله وبأمياهنم كاف خالدين فيها صاحل العظيم 
ين كفروا حسن هي موالكم كاف وكذا فالتمسوا نورا من قبله العذاب كاف معكم صاحل الغرور كاف من الذ

املصري تام وكذا فاسقون وتعقلون كرمي حسن الصديقون تام وكذا ونورهم واجلحيم حطاما حسن ورضوانا تام 
وكذا الغرور ورسله كاف وكذا من يشاء العظيم تام أن نربأها كاف وليس جبيد حىت تأيت بقوله لكيال تأسوا مبا 

ما بعده مبتدأ خلرب حمذوف وال يوقف عليه إن جعل صفة له بالبخل  آتاكم حسن كل خمتا فخور كاف ام جعل
حسن احلميد تام بالقسط كاف وكذا ورسله بالغيب عزيز تام فاسقون كاف وكذا اإلجنيل رأفة ورمحة تام ورضوان 

  .اهللا صاحل منهم أجرهم كاف فاسقون تام ويغفر لكم كاف وكذا من يشاء آخر السورة تام
  ؟ 

  مدنيةسورة اجملادلة 

حتاوركما كاف وكذا بصري وما هن أمهاهتم وهو خرب الذين يظهرون ولدهنم كاف وكذا وزورا غفور حسن أن 
يتماسا كاف وكذا توعظون به وخبري وأن يتماسا ومسكينا ورسله حسن وكذا وتلك حدود اهللا واألول أحسن 

وهو أكفى مهني صاحل ونسوه كاف شهيد تام واألوىل أن ال جيمع بينهما أليم تام من قبلهم كاف وكذا آيات بينات 
وما يف األرض حسن أينما كانوا كاف وكذا يوم القيامة شيء عليم تام ومعصيت الرسول وكذا مبا نقول ويصلوهنا 
املصري تام بالرب والتقوى كاف حتشرون حسن بأذن اهللا كاف املؤمنني تام يفسح اهللا لكم كاف وكذا درجات خبري 

ا وأطهر رحيم كاف وكذا صدقات ورسوله مبا تعملون تام وهم يعلمون شديدا كاف وكذا تام صدقة صاحل وكذ
يعلمون مهني حسن وكذا شيئا أصحاب النار صاحل خالدون حسن وكذا على شيء الكاذبون تام ذكر اهللا كاف 



اهللا  وكذا الشيطان اخلاسرون تام وكذا يف االذلني ورسلي كاف عزيز حسن وكذا عشريهتم ورضوا عنه خرب
  . كاف آخر السورة تام

  سورة احلشر مدنية احلكيم تام ألول احلشر كاف وكذا إن خيرجوا ومن اهللا مل

حيتسبوا صاحل الرعب كاف األبصار حسن يف الدنيا كاف وكذا عذاب النار ورسوله حسن العقاب تام وكذا 
قون صاحل ألنه رأس آية خصاصة تام الفاسقني من يشاء كاف قدير تام منكم حسن فأنتهوا كاف العقاب تام الصاد

وكذا املفلحون للذين آمنوا كاف رحيم تام لننصركم كاف وكذا الكاذبون ال ينصروهنم صاحل ال ينصرون كاف 
وكذا من اهللا ال يفقهون حسن أو من وراء جدار كاف وكذا شديد وشىت وال يعقلون وأمرهم واليم ورب العاملني 

قوا اهللا كاف مبا تعملون حسن أنفسهم كاف الفاسقون تام وكذا أصحاب اجلنة وخالدين فيها الظاملني تام وات
  . والفائزون من خشية اهللا كاف يتفكرون تام وكذا الرحيم املتكرب حسن يشركون تام وكذا احلسىن وآخر السورة

  سورة املمتحنة مدنية

م عند اجلميع وقيل وقف بيان حسن وال أولياء صاحل باملودة مل يذكره األصل وقال غريه تام وفيه نظر واياكم تا
أحب شيئا من ذلك ألن ما بعده متعلق به وما أعلنتم تام وقال أبو عمرو كاف سواء السبيل كاف وكذا بالسوء لو 
تكفرون تام وكذا أوالدكم عند أيب حامت واألوىل فيه أنه وقف بيان يفصل بينكم تام هذا إن علق يوم القيامة بيفصل 

م مل يوقف على أوالدكم وال بينكم بل على يوم القيامة وهو صاحل مث على بصري وهو تام من اهللا من فأن علق بتنفعك
شيء حسن وقال أبو عمرو تام املصري وكذا احلكيم واليوم اآلخر حسن احلميد تام مودة صاحل رحيم تام إليهم 

ار حسن حيلون وكذا ما أنفقوا كاف املقسطني حسن إن تولوهم كاف الظاملون تام وكذا فأمتحنوهن إىل الكف
وأجورهن وما أنفقوا وحيكم بينكم حكيم تام ما أنفقوا كاف به مؤمنون تام فبايعهن صاحل هلن اهللا كاف رحيم تام 

  غضب اهللا عليهم صاحل آخر السورة تام 

  سورة الصف مكية أو مدنية

وص رسول اهللا إليكم كاف وكذا قلوهبم احلكيم تام ما ال تفعلون األول كاف ماال تفعلون الثاين تام وكذا مرص
الفاسقني تام امسه امحد كاف مبني تام اإلسالم كاف الظاملني حسن الكافرون تام وكذا املشركون أليم كاف 

وأنفسكم حسن عند بعضهم العظيم كاف وفتح قريب تام وأمت منه وبشر املؤمنني من أنصاري إىل اهللا كاف وكذا 
  .فة آخر السورة تامأنصار اهللا وقوله وكفرت طائ

  سورة اجلمعة مدنية

احلكيم حسن رسوال منهم صاحل وكذا مبني ملا يلحقوا هبم كاف احلكيم حسن من يشاء كاف العظيم تام أسفار 
كاف وكذا بآيات اهللا الظاملني تام صادقني كاف وكذا أيديهم بالظاملني تام مالقيكم صاحل تعملون تام وذروا البيع 

  . ون وتركوك قائما ومن التجارة أخر السورة تاموكذا تعملون وتفلح



  سورة املنافقني مدنية

انك لرسول اهللا كاف وكذا لرسوله لكاذبون حسن عن سبيل اهللا كاف يعملون حسن وكذا ال يفقهون خشب 
مسندة صاحل كل صيحة عليهم تام فأحذرهم وكذا يؤفكون مستكربون حسن لن يغفر اهللا هلم كاف الفاسقني تام 

ينفضوا ال يفقهون حسن االذل تام وللمؤمنني كاف ال يعملون تام عن ذكر اهللا اخلاسرون حسن وكذا من  وكذا
  . الصاحلني أجلها كاف آخر السورة تام

  سورة التغابن مكية أو مدنية

وما يف األرض حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام وله احلمد كاف قدير تام ومنكم مؤمن كاف بصري تام فأحسن 
كم كاف وقال أبو عمرو تام املصري حسن وما تعلنون كاف بذات الصدور تام أليم حسن يهدوننا وكذا قوله صور

وقولوا وقوله واستغىن اهللا محيد تام أن إن يبعثوا كاف وكذا أنزلنا وخبري يوم التغابن تام أبدا كاف العظيم تام 
حسن الرسول كاف املبني تام خالدين فيها كاف خالدين فيها كاف املصري تام وكذا بإذن اهللا قلبه كاف عليم 

املؤمنون تام فاحذروهم حسن رحيم تام فتنة كاف عظيم حسن ال نفسكم تام وكذا املفلحون ويغفر لكم كاف 
  . شكور حليم آخر السورة تام

  سورة الطالق مكية

ن الوقف على لعدهتن حسن وقال أبو عمرو كاف زاال حسن الوقف على وأحصوا العدة ربكم حسن واألحس
بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا تام وكذا فقد ظلم نفسه وأمر اذوي عدل منكم كاف وكذا اهللا واليوم اآلخر تام 

حيتسب حسن وكذا فهو حسبه أمره كاف قدرا تام وكذا والالئي مل حيضن أي كذلك وال يبعد جواز الوقف على 
له إليكم تام أجرا حسن لتضيقوا عليهن كاف وكذا محلهن فعدهتن ثالثة أشهر أن يضعن محلهن كاف وكذا يسرا أنز

أجور هن صاحل مبعروف كاف له أخرى تام من سعته حسن وكذا مما آتاه اهللا إال ما آتاها تام وكذا يسرا ونكرا 
وبال أمرها صاحل خسرا حسن شديد كاف الذين آمنوا تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام ذكرا إن نصب رسوال 

ي عليكم رسوال أو بنحو أرسل رسوال وان نصب بذكر أو على انه بدل منه جبعله مبعىن الرسالة أو انه باألغراء أ
  . مفعول معه ال نزل ذلك وقفا إىل النور تام وكذا رزقا مثلهن كاف آخر السورة تام

  سورة التحرمي مدنية

كم وهو قول أيب حامت احلكيم أزواجك كاف رحيم تام حتله أميانكم حسن عبد بعضهم واألحسن الوقف على موال
وكذا عن بعض اخلبري حسن قلوبكما صاحل وصاحل املؤمنني كاف ظهري تام وكذا وأبكارا واحلجارة كاف ما أمرهم 
مفهوم ما يؤمرون تام ال تعتذر واليوم صاحل تعلمون تام نصوحا كاف األهنار وبأميانكم كاف وكذا واغفر لنا قدير 

امرأت لوط كاف مع الداخلني حسن الظاملني كاف إن نصب ومرمي أبنت عمران تام جهنم كاف املصري تام و
  . بإضمار اذكروا جائز إن عطف على امرأت فرعون ألنه عطف مجلة آخر السور تام

  سورة امللك مكية



قدير كاف إن جعل خرب مبتدأ حمذوف وليس بوقف إن جعل نعتا للذي بيده امللك وكذا احلكم يف الغفور طباقا 
وكذا من تفاوت وهو حسري تام للشياطني كاف السعري تام ملن قرا عذاب جهنم بالرفع وان قرئ بالنصب كاف 

فجائز جهنم كاف وكذا املصري ومن الغيظ ونذير وقيل الوقف على بلى وهو جائز كبري وكذا السعري وفاعترفوا 
اخلبري تام من رزقه كاف النشور  بذنبهم الصحاب السعري تام كبري كاف أو اجهروا به صاحل بذات الصدور حسن

حسن حاصبا كاف كيف نذير تام وكذا نكري ويقبضن وإال الرمحن بصري كاف وكذا من دون الرمحن وغرور إن 
أمسك رزقه ونفور حسن وكذا مستقيم واألفئدة كاف ما تشكرون كاف صادقني حسن وكذا نذير مبني وتوعدون 

  . لسورة تامواليم توكلنا كاف يف ضالل مبني حسن آخر ا

  سورة ن والقلم مكية

وتقدم الكالم على ن وقيل هو احلوت الذي دحيت عليه االرضون وقيل الدواة ما أنت بنعمة ربك مبجنون جواب 
األقسام وهو وقف كاف إن جعل ما بعده مستأنفا وليس بوقف إن جعل من متام اجلواب وكذا احلكم يف ممنون 

أيب حامت تام بأبيكم املفتون تام باملهتدين كاف فيدهنون حسن مهني جائز لعلي خلق عظيم كاف وقال أبو عمرو ك
زنيم كاف ملن قرا أن كان ذا مال على االستفهام التوبيخي أو على اخلرب وعلقه بقال بعده أو حيجد حمذوفا وليس 

ن ذا مال وبنني بوقف ملن قراه على اخلرب وعلقه بقوله وال تطع أو مبا يدل عليه وتقدير يعتدي ويطغي الن كا
أساطري األولني كاف على اخلرطوم تام وال يستثنون كاف كالصراط صاحل صارمني كاف وكذا مسكني وحمرومون 
ويسبحون وظاملني يتالومون صاحل وكذا كيف حتكمون كاف وكذا ختربون وملا حتكمون وأجاز بعضهم الوقف على 

ركاء وكذا صادقني فال يستطيعون كاف إن نصب خاشعة تدرسون زعيم صاحل ويبتدئ بأم هلم شركاء مبعىن أهلم ش
بفعل مقدر تقديره تراهم خاشعة وليس بوقف إن نصب حاال من مرفوع يدعون ترهقهم ذلة كاف وكذا وهم 

ساملون واحلديث ال يعلمون جائز وكذا وأملى هلم متني اصح وكذا مثقلون يكتبون حسن مكظوم كاف من 
  . ل أبو عمرو يف األول تام ويف الثاين كاف آخر السورة تامالصاحلني حسن وكذا اجملنون وقا

  سورة احلاقة مكية

احلاقة ما احلاقة وما أدراك ما احلاقة تام بالقارعة كاف بالطاغية جائز عاتية حسن حسوما كاف باقية تام رابية حسن 
كرمي شاعر كاف وكذا تؤمنون واعية تام الواقعة مفهوم وكذا على أرجائها خافية تام كتابيه صاحل حسابيه وكذا 

وكاهن وتذكرون من رب العاملني حسن وكذا حاجزين للمتقني كاف وكذا مكذبني والكافرين حلق اليقني حسن 
  . آخر السورة تام

  سورة املعارج مكية

للكافرين صاحل املعارج حسن مخسني ألف سنة تام وكذا مجيال وقريبا ويبصروهنم وينجيه وكال لكن ال جيمع بني 
آلخرين والوقف على األخري أويل من ينجيه لظى كاف ملن رفع نزاعة أو نصبها بأعىن وليس بوقف ملن نصبها حاال ا

فأوعي تام دائمون كاف وكذا واحملروم ومي الدين مشفقون حسن وكذا عري مأمون وغري ملومني العادون كاف 
تام وقيل كال مبعىن حقا وقيل مبعىن إال  وكذا راعون وقائمون وحيافظون مكرمون تام عزين حسن جنة نعيم كال



فالوقف فيهما على حنة نعيم مما يعلمون حسن وكذا مبسبوقني ويعودون صاحل وكذا يوفضون ترهقهم ذلة تام وكذا 
  . آخر السورة تام

  سورة نوح عليه السالم مكية

ذا أهنارا أطوارا تام اليم كاف إىل أجل مسمى حسن وكذا تعلمون فرارا كاف وكذا استكبار جهارا صاحل وك
سراجا حسن إخراجا تام وكذا فجاجا كبارا كاف ونسرا تام وكذا كثريا وضالال وأنصارا ديارا حسن كفارا 

  . أحسن منه واملؤمنات تام وكذا آخر السورة تام

  سورة اجلن مكية

ستمع وأنه تعاىل مل يقف فآمنابه كاف وكذا أحدا هذا ملن قرا باملكسر فان قراه بالفتح مبعىن قل أوحي إىل انه ا
عليهما وكذا احلكم يف بقية اآليات اليت بعدها وانا أو وانه أو واهنم مما يكسر ويفتح وعدهتا اثنتا عشر وال ولدا 

كاف وكذا شططا وكذبا ورهقا وأحدا وشهبا ورصدا ورشدا وقددا وهربا ورهقا ورشدا حطبا صاحل لنفتنهم فيه 
رساالته تام وكذا فيها أبدا وأقل عددا وأمدا وال يوقف على من رسول آخر تام وكذا صعدا مع اهللا أحدا أو 

  . السورة تام

  سورة املزمل عليه السالم مكية وقل إال قوله إن ربك يعلم إىل آخرها فمدين

أوزد عليه تام نقله أبو عمرو عن نافع مث قال وهو صاحل ترتيال كاف ثقيال حسن وقال أبو عمرو تام قيال كاف 
طويال تبتيال تام ملن قرا رب بالرفع وليس بوقف ملن قراه باجلر بدال من ربك ال اله إال هو كاف وكيال أكفى وكذا 

منه مجيال كاف قليال أليما مفهوم مهيال تام وبيال حسن منفطر به تام وكذا مفعوال تذكرة جائز سبيال تام من الذين 
يل اهللا ما تيسر منه تام حسنا كاف قاله أبو حامت وهو معك كاف فتاب عليكم جائز من القرآن كاف وكذا يف سب

  . عندي أمت مما قبله أجرا كاف واستغفروا اهللا جائز آخر السورة تام

  سورة املدثر عليه الصالة والسالم مكية

قم فأنذر كاف وكذا فكرب وطهر وفاهجر وتستكثر وفاصرب غري يسري تام إن أزيد كال تام وأجاز والوقف على أن 
ويبتدئ بكاد جبعلها مبعىن إال عنيدا كاف صعودا وقول البشر وسقر وال تذر ويبتدئ لواحة مبعىن هي لواحة أزيد 

للبشر جائز تسعة عشر كاف وكذا أال مالئكة ومثال ويهدي من يشاء إال هو تام وكذا للبشر كال مبعىن إال فالوقف 
اليمن تام ويبتدئ يف جنات أي هم يف جنات  عليها هنا ليس حبسن وان جوزة بعضهم أو يتأخر حسن إال أصحاب

يف سقر كاف وكذا أتانا اليقني ولشافعني ومن قسورة منثرة تام واألحسن الوقف على كال اآلخرة كاف تذكرة 
  .صاحل فمن شاء ذكره حسن إال أن يشاء اهللا كاف آخر السورة تام

  سورة القيامة مكية



أهنم أنكروا البعث فقيل ال وقوله اقسم قسم وجوابه حمذوف تقديره ال صلة وقيل رد الكالم يف السورة املتقدمة ك
لتبعثن ولتحاسنب بقرينة قوله أحيسب اإلنسان أن لن جتمع عظامه فالوقف على اللوامة كاف عظامه بلى تام وقال 

ه حسن أبو عمرو كاف وقيل واملعىن بلى جنمعها وجيوز الوقف على كال الوزر حسن املستقر تام وأخر كاف معاذير
لتعجل به تام مجعه وقرآنه كاف بيانه تام وال يوقف على كال هنا ألهنا ليست مبعىن الرد بل مبعىن إال اآلخرة تام 
  . ناظرة حسن فاقرة تام كال ال جيوز عليها هنا حبال املساق كاف فأويل تام وكذا سدي واألنثى وآخر السورة

  سورة اإلنسان مكية أو مدنية

تام عند بعضهم بصريا حسن كفورا تام وكذا سعريا تفجريا حسن مستطريا صاحل وكذا مذكورا كاف نبتليه 
والشكور لقطريرا تام وسرورا صاحل وكذا على األرائك وتذليال وهو أصلحها كانت قواريرا كاف وكذا تقديرا 

من فضة صاحل  وسلسبيال والعامة تقف على إذا رأيت مث وليس بشيء الن اجلواب بعده كبريا صاحل وإستربق كاف
طهورا كاف مشكورا تام تنزيال حسن وكذا كفورا وأصيال تام وكذا ثقيال أسرهم كاف تبديال تام تذكرة صاحل 

  . سبيال حسن حكيما كاف يف رمحته تام وكذا آخر السورة

  سورة املرسالت مكية

ا وفيما يأيت منه يف هذه لواقع تام وهو آخر جواب األقسام ليوم الفصل تام وكذا ما يوم الفصل وللمكذبني هن
السورة األولني كاف اآلخرين صاحل وقال أبو عمرو كاف وهو احسن باجملرمني حسن وقال أبو عمرو تام فقدرنا 
كاف انقادرون حسن وكذا فراتا وبه تكذبون من اللهب كاف صفر تام فيعتذرون حسن وكذا فكيدون يشتهون 

  . ركعون آخر السورة تامكاف وكذا تعملون احملسنني وكذا جمرمون وال ي

  سورة النبأ مكية

عم يتساءلون كاف مث قال تعاىل عن النبأ العظيم وهو شبيه بقوله ملن امللك اليوم مث رد على نفسه فقال هللا الواحد 
القهار خمتلفون حسن كال ال يوقف هنا عليه مث كال سيعلمون تام وقال أبو عمرو كاف أوتاد جائز وكذا سباتا 

ت ألفافا تام وكذا سرابا أحقابا كاف وأجاز قوم الوقف على وال شرابا ويبتدئ إال محيم مبعىن لكن ومعاشا وجنا
محيما وال أستحسنه وفاقا كاف وكذا حسابا كذابا تام وكذا عذابا دهاقا كاف حسابا حسن وكذا وما بينهما وقال 

دأ أما من جرمها فال يقف قبلهما ألهنما أبو عمرو فيهما كاف وهذا ملن رفع خربا مبتدأ حمذوف ورفع الرمحن مبت
بدالن من ربك ومن رفع الرمحن بدال من رب السموات مل يقف على وما بينهما خطابا كاف صوابا تام وكذا مآبا 

  . وال أنكر على وقف على اليوم احلق قريبا صاحل آخر السورة تام

  سورة النازعات مكية

األشياء لتبعثن يوم ترجف الراجفة تنبعها الرادفة كاف خاشعة صاحل وجواب األقسام املذكورة حمذوف تقديره هذه 
وقال أبو عمرو تام خاسرة تام وكذا بالساهرة طوى كاف فتخشى صاحل واألوىل تام وما ذكرنا انه تام من هذه 

سماء الوقف إمنا يأيت أن جواب األقسام حمذوف ماذا جعل جواهبا إن يف ذلك اخل فكان ملن خيشى تام وكذا أم ال



وقيل يوقف على بناها أيضا وعليه ال أحب بينهما ضحاها كاف دحاها جائز وألنعامكم حسن ملن يرى تام املأوى 
  . األويل كاف والثانية تام من ذكراها صاحل منتهاها أصلح منه من خيشاها مفهوم آخر السورة تام

  سورة عبس مكية

ى تام تذكرة كاف وأجاز بعضهم الوقف على كال األعمى حسن الذكرى احسن منه تصدى حسن وكذا يزكى تله
وقال أبو عمرو والوقف عليها تام أي ال تعرض عنه فمن شاء ذكره كاف بررة تام من أي شيء خلقه كاف أنشره 

تام ما أمره كاف إىل طعامه حني ملن قرا انا بالكسر استئنافا أو بالفتح جبعله خربا املبتدأ حمذوف وليس بوقف ملن 
ر جبعله تفسريا بالنظر إىل الطعام أو بالفتح بتقدير إىل طعامه واىل أنا صببنا أو جبعله وألنعامكم تام وكذا قراه بالكس

  .وبينه وشأن يغنيه مستبشرة حسن وكذا قترة وقال أبو عمرو فيهما تام آخر السورة تام

  سورة التكوير مكية

ئز وقال أبو عمرو كاف مث أمني تام مبجنون عملت نفسا ما أحضرت تام والوقف على ما قبله من رؤس اآلي جا
  . كاف املبني وكذا بضنني شيطان رجيم جائز تذهبون تام وكذا أ، يستقيم وآخر السورة

  سورة االنفطار مكية

قدمت وأخرت تام وكذا ركبك واختار بعضهم الوقف على فسواك وبعضهم على فعدلك ما تفعلون تام بغائبني 
ين تام ملن قرا يوم ال متلك بالرفع وليس بوقف ملن قراه بالنصب ظرفا لنفس شيأ حسن كاف مث ما أدراك ما يوم الد

  . آخر السورة تام

  سورة املطففني مكية أو مدنية

خيسرون تام وكذا الرب العاملني كال قال أبو حامت مبعىن إال وكذا مجيع ما يأيت منها يف هذه السورة فال يوقف عليها 
ون مبعىن رد ما قبلها فيوقف عليها لفي سجني صاحل مرقوم تام بيوم الدين حسن األولني وقال أبو عمرو جيوز أن تك

تام وكذا يكسبون حملجوبون مفهوم به تكذبون تام لفي عليني كاف ما عليون صاحل املقربون تام ينظرون كاف 
اف يضحكون صاحل وكذا نضرة النعيم صاحل ختامه مسك حسن املتنافسون كاف املقتربون تام عليهم حافظني ك

  . ولك أن تقف على األرائك كذا قيل وفيه تعسف واألويل أن تقف على ينظرون آخر السورة تام

  سورة االنشقاق مكية

قيل جواب إذا وأذنت والواو صلة وقيل جواهبا حمذوف وعيهما فحققت تام وقيل اآلية تقدم وتأخري وتقديره ياأيها 
يه إذا السماء انشقت كأنه قال تلقون جزاء أعمالكم إذا السماء انشقت اإلنسان أنك كادح إال ربك كدحا فمالق

يعين يوم القيامة وعليه اقتصر األصل فمالقيه تام مسرورا كاف وكذا سعريا ومسرورا بلى حسن وجيز االبتداء به 



كن آخر بصريا تام وكذا عن طبق ال يسجدون كاف وكذا يكذبون مبا يوعدون صاحل اليم كاف جبعل أال مبعىن ل
  . السورة تام

  سورة الربوج مكية

شهود تام إن جعل جواب القسم قتل أصحاب األخدود وجائز لطول الكالم إن جعل جواب القسم إن بطش ربك 
لشديد كما قيل به واألرض كاف شهيد تام وكذا احلريق األهنار كاف الكبري تام وما ذكرنا انه تام من هذه الوقف 

إما على الثاين فكاف لشديد تام ويعيد صاحل اجمليد كاف ملا يريد تام يف تكذيب صاحل حميط إمنا يأيت على قول األول 
  . كاف آخر السورة تام

  سورة الطارق مكية

ملا عليها حافظ تام وهو جواب القسم مم خلق تام وكذا الترائب لقادر كاف إن أريد برجعه رجعه إىل إال حليل أو 
بعثه ونشره يوم القيامة الن تبلال السرائر حينئذ ظرف السرائر كاف وال ناصر إىل الصلب وليس بوقف إن أريد به 

  . تام وكذا باهلزل وآخر السورة

  سورة األعلى مكية

أحوى تام إال ما شاء اهللا حسن وما خيفى وكذا لليسرى الذكرى حسن وال حيىي تام فصلى كاف الدنيا صاحل خري 
  . وأبقى أصلح من آخر سورة تام

  شية مكيةسورة الغا

حديث الغاشية تام عني آنية جائز وكذا من ضريع من جوع تام عالية جائز وكذا الغية مبثوثة تام وكذا سطحت 
  . وقال أبو عمرو فيه كاف وقيل تام مبسيطر كاف وإال مبعىن لكن العذاب األكرب تام وكذا آخر السورة

  سورة الفجر مكية أو مدنية

إن ربك لباملرصاد تام وهو جواب القسم فمن وقف على أن يقال وقف صاحل أو  لذي حجر تام قاله أبو حامت وغريه
حنوه ال تام وقد تقف العوام على بعاد ارم وليس حبسن الن بعده نعت له أكرمن مفهوم أهانن حسن وقال أبو عمرو 

تام ألهنا مبعىن فيهما كاف وقيل تام كال حسن وهو احسن من الوقف على أهانن وقال أبو عمرو كال يف املوضعني 
  . ال وخالف األصل يف الثانية فقال ال يوقف عليها هنا مجا تام قدمت حليايت كاف وثاقه أحد تام آخر السورة

  سورة البلد مكية

وما مر يف ال أقسم بيوم القيامة يأيت هنا وجاب القسم لقد خلقنا اإلنسان يف كبد وهو تام قال يف األصل ال خالف 
اف وقيل تام لبدا حسن وقال أبو عمرو كاف انه مل يره أحد تام فال اقتحم العقبة كاف وكذا فيه وقال أبو عمرو ك



ما العقبة ذا متربة ليس حبسن الن الكفارة إمنا تنفع مع اإلميان باهللا تعاىل لكن قال أبو عمرو وانه تام أصحاب امليمنة 
  .تام أصحاب املشأمة جائز آخر السورة تام

  سورة والشمس مكية

أفلح إىل قوله من دساها جواب القسم وهو تام أشقاها كاف وكذا فسواهل وقال أبو عمرو اهنما تامان آخر قد 
  . السورة تام

  سورة والليل مكية

وجاب القيم إن سعيكم لشىت وهو تام لليسرى كاف وكذا للعسرى وقال أبو عمرو يف لثانية تام وقيل كاف إذا 
  . تام تلظى جائز وتولال تام وكذا االعلى وأخر السورةترى تام واألويل كاف وقال أبو عمرو 

  سورة الضحى مكية

وجواب القسم ما ودعك ربك وما قلى وهو حسن من األويل صاحل فترضى تام فأغىن كاف وقال أبو عمرو يف 
  . اجلميع تام تقهر جائز وكذا تنهر آخر السورة تام

  سورة االنشراح مكية

  . سرا وآخر السورة لك ذكرك تام وكذا إن مع العسر ي

  سورة التني مكية أو مدنيه

وجواب القسم لقد خلقنا اإلنسان يف احسن تقومي وهو كاف قاله أبو حامت وليس جبيد للفصل بني املستثىن 
واملستثين منه وامنا أجازه أبو حامت أطول الكالم غري ممنون تام قاله أبو حامت وقال أبو عمرو فيه كاف بالدين وكذا 

  . رةآخر السو

  سورة العلق مكية

الذي خلق تام من علق علم بالقلم كاف ما مل يعلم تام استغىن حسن وقال أبو عمرو تام الرجعي إذا صلى كاف 
وكذا بالتقوى بان اهللا يرى تام بالناصية كاف قاله أبو حامت وال أستحسنه وان كان جائز ملا فيه من الفصل بني 

  . ية تام وكذا آخر السورةالبدل واملبدل منه خاطئة كاف الزبان

  سورة القدر مكية أو مدنية

يف ليلة القدر كاف ما ليلة القدر تام وقال أبو عمرو كايب حامت كاف من ألف شهر حسن وقال أبو عمرو كاف من 
  . كل أمر كاف آخر السورة تام



  سورة مل يكن مكية أو مدنية

ليس بوقف إن رفع بدال من البينة كتب وكذا جاءهتم البينة تأتيهم البينة كاف إن رفع ما بعده خرب املبتدأ حمذوف و
كتب قيمة تام وكذا جاءهتم البينة ويؤتوا الزكاة جائز دين القيمة تام وكذا شر الربية وخري الربية وقال أبو عمرو 

  . فيهما كاف خالدين أبدا صاحل ورضوا عنه كاف وقال أبو عمرو كايب حامت آخر السورة تام

  مكية أو مدنيةسورة الزلزلة 

  . أوحي هلا تام أعماهلم كاف وكذا خريا يره آخر السورة تام

  سورة والعاديات مكية أو مدنية

وجواب القسم إن اإلنسان لربه لكنود وهو حسن إن مل جيعل ما بعده من تتمته بل مستأنفا وعلى هذا لشهيد حسن 
  . ا يف الصدور تام وكذا آخر السورةوكذا لشديد وان جعل من تتمته فاألولني كافيان والثالث حسن م

  سورة القارعة مكية

وما أدراك ما القارعة كاف وقال أبو عمرو كايب حامت تام كالعهن املنفوش كاف راضية صاحل وكذا هاويه كاف 
  . آخر السورة تام

  سورة التكاثر مكية

كاف وكذا علم اليقني عني اليقني املقابر تام ويبتدئ بكاد مبعىن األعلى التهديد والوعيد مث كال سوف تعلمون 
  . صاحل آخر السورة تام

  سورة والعصر مكية أو مدنية

  . وال وقف فيها دون أخرها لالستثناء

  سورة اهلمزة مكية أو مدنية

أخلده تام ويكون كال مبعىن إال وجيوز الوقف على كال مبعىن النفي يف احلطمة كاف وما أدراك ما احلطمة أكفى منه 
  . اهللا بتقدير يرهى نار اهللا على االفئدة صاحل آخر السورة تامويبتدئ نار 

  سورة الفيل مكية

بأصحاب الفيل صاحل وكذا أبابيل واألول اصلح آخر سورة تام إن علقت الم لئالف قريش بقوله فيهل فليعبدوا 
يف وتركهم عبادة أي ليجعلوا عبادهتم شكرا هلذه النعمة أو مبحذوف أي عجبوا لئالف قريش رحلة الشتاء والص



رب هذا البيت وليس بوقف إن علقت بسورة الفيل إما بقوله فعل ربك أو بقوله أمل جيعل كيدهم يف تضليل أو 
بقوله فجعلهم كعصف وعليه وحيمل قول أيب حامت ليس آخر السورة الفيل وقف واإلمجاع على اهنما سورتان قد 

أ بني اذ يلزم عليه أن يكون لئالف قريش بعض آيات سورة يبعد هذا القول بل قال أبو عمرو وان القول به خط
  . الفيل

  سورة قريش مكية

  .وقد عرفت أن الم لئالف قريش مباذا تتعلق والصيف كاف إن مل تتعلق الالم بقوله فليعبدوا خلر السورة تام

  سورة الدين مكية أو مدنية أو نصفها كذا ونصفها كذا

  . جيهل ما بعده صفة ملا قبله آخر السورة تامطعام املسكني تام ساهون كاف إن مل 

  سورة الكوثر مكية أو مدنية

  . واحنر جائز وقال أبو عمرو تام آخرها تام

  سورة الكافرين مكية أو مدنية

  . ما أعبد يف املوضعني كاف آخرها تام

  سورة النصر مكية

  . واستغفره كاف آخرها تام

  سورة تبت مكية

ه كاف ملن رفعها بالعطف على الضمري يف سيصلى ورفع محالة احلطب خرب املبتدأ وتب تام وكذا وما كسب وامرأت
حمذوف أو نصبها بأعىن مقدر أو ليست بوقف ملن رفعها مبتدأ خربه محالة احلطب أو رفع محالة جبال من امرأته بل 

  . الوقف على ذات هلب وهو كاف آخر السورة تام

  مدنيات سورة اإلخالص هي واللتان بعدها مكيات أو

  . اهللا أحد حسن وقال أبو عمرو كاف الصمد وكذا ومل يولد آخرها تام

  سورة الفلق

  . ليس فيها وقف كاف وال تام إال آخرها تام



  سورة الناس

اخلناس كاف ملن رفع ما بعده خرب مبتدأ حمذوف أو نصبه على الذي بتقدير أعىن وليس بوقف ملن جره نعتا ملا قبله 
و عمرو ومل يزد األصل يف سورة الفلق والناس على قوله وليس يف الفلق والناس وقف حسن آخر السورة وقال أب
  .يعتمد واهللا تعلى أعلم

احلمد اهللا معلم البيان ومسدي التبيان والصالة والسالم على سيدنا حممد اهلادي إىل سنن الرشاد الواقف لدعاء 
ا هبداه واستمسكوا من الدين القومي بعراه وبعد فقدمت طبع اخللق إىل اهللا يف موقف السداد وعلى آله الذين اهتدو

هذا الكتاب الفائق البالغ النهاية فيما أودعه من املواقف على احلقائق وكان متام طبعه مبطبعة الراجي من اهللا كمال 
تحية هجرية على صاحبها الصالة وأمت ال ١٣١٣الوفا حضرة حممد فندي مصطفى وذلك يف أواخر ربيع األول سنة 

  . آمني
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