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 يات القرانيةمطابقة الحقائق العلمية لآل

 (نسانن وخلق الكون وال آمي والعددي بين القر التوافق العلمثلة في أ)

 أ.د. محمد جميل الحبال      م. عبد الدائم الكحيل

 

 والكون بما فيه االنسان كتاب هللا المنظور!.. القران كتاب هللا المسطور
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 مقدمة

  والكون قران هللا المنظور!!...  هللا المسطور القران كون  يقول العلماء:

هل نجد في كتاب هللا تعالى حقائق تتطابق مع الكون والكائنات وخلق النسان، وذلك من خالل دراسة كلمات 

 القرآن الكريم وآياته وسوره؟

 نعم! تبين أن هناك انسجامًا بديعًا بين ترتيب هذا القرآن وبين الكون وخلق النسان... 

 اًل نعلم أن السموات سبعة.. فهل هناك عالقة ما في القرآن تربط بين السموات وبين الرقم سبعة؟ مث

كذلك نعلم أن القمر يدور دورة حقيقية حول األرض كل سبعة وعشرين يومًا تقريبًا في الحساب النجومي.. فهل 

في القرآن  القمرن نجد عدد مرات ذكر هل يمكن أفي القرآن؟  27من الممكن أن نجد عالقة بين القمر وبين العدد 

 مرة بنفس أيام الشهر؟؟! 27أيام مرة وهل يمكن أن تتكرر كلمة  27

سنة.. فهل من الممكن أن تجتمع  19الشمس والقمر يجتمعان في الوضعية الفلكية ذاتها )الدورة االقترانية( كل 

 مرة؟؟  19كلمة الشمس مع كلمة القمر في القرآن وفي نفس اآلية 

األلوان سبعة )ألوان الطيف الضوئي للون األبيض(.. فهل من الممكن أن نجد كلمة ألوان مكررة سبع مرات في 

 القرآن؟

مهم جدًا ألنه يمثل عدد الصبغيات في خاليا هذا المخلوق العجيب. لو ذهبنا إلى السورة  16في عالم النحل الرقم 

 حل"؟؟!في القرآن هل من الممكن أن تحمل اسم "الن 16رقم 

في مركز أرضنا توجد نواة حديدية.. فماذا نجد في مركز أو منتصف القرآن؟ هل من الممكن أن نجد سورة تحمل 

وهل من الممكن أن نجد عدد الحروف التي تركبت منها اآليات التي ذكر فيها الحديد هو نفس  اسم "الحديد"؟؟!

 يد؟عدد اللكترونات والبروتونات التي تتركب منها ذرة الحد
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طالما انتقد المشككون هذا الدين واتهموه أنه يميز بين المرأة والرجل.. فهل من الممكن أن نجد في القرآن ما يرد 

 على ذلك بلغة األرقام؟ هل من الممكن أن نجد الرجل يساوي المرأة من حيث عدد مرات ذكر كل منهما؟

 365منفردة قد ذكرت اليوم شهرًا.. فهل من الممكن أن نجد كلمة  12يومًا وهي تتألف من  365السنة الشمسية 

 مرة؟ 12منفردة قد ذكرت الشهر مرة وكلمة 

 دعونا اآلن نغوص في أعماق هذا الكتاب العظيم ونستخرج بعض الآللئ التي تشهد على أنه كالم هللا عز وجل..

َك ِباْلَحقِ  ِلُيَثبِ َت سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. قال تعالى:  الذي أوحاه على قلب  َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربِ  } ُقْل َنزَّ

 [.102الَِّذيَن آَمُنوا َو ُهًدى َو ُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن {  ]النحل:  

 السموات سبعة -1

( إذًا عدد السبع السموات( )سموات سبعيغتين )نعلم أن هللا تعالى خلق سبع سموات.. وجاءت في القرآن على ص

سموات.. ولكن عندما يتحدث القرآن عن السموات السبع.. هل يعقل أن نجد  7السموات التي خلقها هللا تعالى 

 سبع آيات بالضبط تتحدث عن السموات السبع؟ 

 ط.. وهي:بكلمة أخرى: كم آية في القرآن ربطت السموات بالرقم سبعة؟ إنها سبع آيات بالضب

َماِء َفَسوَّاُهنَّ  .1  [.29َو ُهَو ِبُكلِ  َشْيء  َعِليٌم {  ]البقرة:   َسْبَع َسَماَوات  } ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

ُح َلُه  .2 ْبعُ } ُتَسبِ  َماَواُت السَّ ُح ِبَحْمِدِه {  ]السراء:  السَّ  [.44 َو اأْلَْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ َو ِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ ُيَسبِ 

ْبعِ } ُقْل َمْن َربُّ  .3 َماَواِت السَّ  [.86َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم {  ]المؤمنون:   السَّ

 [.12ِفي َيْوَمْيِن َو َأْوَحى ِفي ُكلِ  َسَماء  َأْمَرَها {  ]فصلت:   َسْبَع َسَماَوات  } َفَقَضاُهنَّ  .4

ُ الَِّذي َخَلَق  .5 ُل اأْلَْمُر َبْيَنُهنَّ {  ]الطالق:  َو ِمَن اأْلَ  َسْبَع َسَماَوات  } َّللاَّ  [.12ْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَّ

ْحَمِن ِمْن َتَفاُوت  {  ]الملك:   َسْبَع َسَماَوات  } الَِّذي َخَلَق  .6  [.3ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّ
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7.  ُ  [.15ِطَباًقا {  ]نوح:  َسْبَع َسَماَوات  } َأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق َّللاَّ

 إذًا السموات السبع )وسبع سموات( تكررتا سبع مرات بعدد هذه السموات.. تأمل هذا التطابق!

 كما في الصورة أدناه.حتى إن عدد طبقات الغالف الجوي سبعة.. 

 

مرات في  7( تكررت أيام ستةهذه السموات السبع جاء ذكر خلقها في ستة أيام القرآن سبع مرات أيضًا!! فعبارة )

 ودائمًا الحديث عن خلق السموات واألرض.. فتأمل معي هذه اآليات وسبح الخالق عز وجل: القرآن

ُ الَِّذي  .1 َماَواتِ } ِإنَّ َربَُّكُم َّللاَّ  [.54ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]األعراف:   ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض ِفي  َخَلَق السَّ

ُ الَِّذي  .2 َماَواتِ خَ } ِإنَّ َربَُّكُم َّللاَّ  [.3ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]يونس:   ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض ِفي  َلَق السَّ

َماَواتِ } َو ُهَو الَِّذي  .3  [.7َو َكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء {  ]هود:   ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض ِفي  َخَلَق السَّ

َماَواتِ } الَِّذي  .4  [.59ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]الفرقان:   ِستَِّة َأيَّام  ْرَض َو َما َبْيَنُهَما ِفي َو اأْلَ  َخَلَق السَّ

ُ الَِّذي  .5 َماَواتِ } َّللاَّ  [.4ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]السجدة:   ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض َو َما َبْيَنُهَما ِفي  َخَلَق السَّ
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َماَواتِ } َو َلَقْد  .6 َنا ِمْن ُلُغوب  {  ]ق:   ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض َو َما َبْيَنُهَما ِفي  َخَلْقَنا السَّ  [.38َو َما َمسَّ

َماَواتِ } ُهَو الَِّذي  .7  [.4ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]الحديد:  ِستَِّة َأيَّام  َو اأْلَْرَض ِفي  َخَلَق السَّ

 منصفًا يمكن أن يقول إن هذه مصادفات! ال نتصور أن إنساناً 

 األلوان سبع -2

 عند تحليل الضوء األبيض نجد أنه يتألف من سبعة ألوان.. كما في الصورة.

 

مرات بعدد األلوان السبعة؟ نعم، هذا ما نكتشفه في  7ولكن دعونا نتساءل: هل يعقل أن األلوان ذكرت في القرآن 

 مرات..  7( بمشتقاتها نجد أنها تكررت بالضبط ألوان)كتاب هللا.. فإذا بحثنا عن كلمة 
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 وإليكم اآليات السبع:

 [.13ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَقْوم  َيذَّكَُّروَن {  ]النحل:   َأْلَواُنهُ } َو َما َذَرَأ َلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتِلًفا  .1

 [.69يِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس {  ]النحل:  فِ  َأْلَواُنهُ } َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف  .2

َماَواِت َو اأْلَْرِض َو اْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َو  .3  [.22{  ]الروم:   َأْلَواِنُكمْ } َو ِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ

َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَرات  ُمْخَتِلًفا  .4 َ َأْنَزَل ِمَن السَّ  [.27{  ]فاطر:   َأْلَواُنَها} َأَلْم َتَر َأنَّ َّللاَّ

 [.27َو َغَراِبيُب ُسوٌد {  ]فاطر:   َأْلَواُنَها} َو ِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َو ُحْمٌر ُمْخَتِلٌف  .5

َوابِ  َو اأْلَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف  .6  [.28َكَذِلَك {  ]فاطر:  َأْلَواُنُه } َو ِمَن النَّاِس َو الدَّ

 [.21ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما {  ]الزمر:   َأْلَواُنهُ ًعا ُمْخَتِلًفا } ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه َزرْ  .7

فهل يعقل أن المصادفة جعلت األلوان تتكرر سبع مرات بعدد هذه األلوان، أم أن هناك انسجامًا بين كالم هللا وخلق 

 هللا؟!

 

 يوماً  365السنة  -3

 مرة بعدد أيام السنة 365( منفردة تكررت يومفي صيغ متعددة في القرآن الكريم.. ولكن كلمة )وردت كلمة )يوم( 

( منفردة في القرآن.. هل هو يوم! فكيف جاء هذا التناغم بين أيام السنة الشمسية.. وعدد ذكر كلمة )الشمسية

 .[* انظر الحصاء في آخر البحث] مصادفة أم ترتيب إلهي؟
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ْمُس َو اْلَقَمُر ِبُحْسَبان  {  ]الرحمن:  وسبحان هللا الذي قال:    [.5} الشَّ

 27القمر والعدد  -4

 27.3إذا نظرنا إلى القمر من خارج المجموعة الشمسية.. فإننا نرى القمر يدور دورة حقيقية حول األرض كل 

ودوران القمر حول األرض فإننا نرى القمر  يومًا بالنسبة للراصد النجمي.. طبعًا بسبب دوران األرض حول نفسها

بالنسبة للراصد األرضي... واآلن دعوننا نتساءل: هل هناك إشارة إلى   يومًا تقريباً  29.5يدور دورة ظاهرية كل 

 يومًا تقريبًا؟ 27دورة القمر حول األرض كل 

بالنسبة للراصد النجمي من أقرب  مرة بنفس أيام دورة القمر الحقيقية 27( تكررت في القرآن بالضبط قمركلمة )

 دعونا نتأمل اآليات:نجم!! 

ا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم َيْهِدِني َربِ ي {  ]األنعام:   اْلَقَمرَ } َفَلمَّا َرَأى  .1  [.77َباِزًغا َقاَل َهَذا َربِ ي َفَلمَّ

ْمَس َو  .2  [.96ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم {  ]األنعام:   اْلَقَمرَ } َو َجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َو الشَّ
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ْمَس َو  .3 َرات  ِبَأْمِرِه َأاَل َلُه اْلَخْلُق َو اأْلَْمُر {  ]األعراف:   اْلَقَمرَ } َو الشَّ  [.54َو النُُّجوَم ُمَسخَّ

ْمَس ِضَياًء َو  .4  [.5َرُه َمَناِزَل {  ]يونس:  ُنوًرا َو َقدَّ  اْلَقَمرَ } ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ْمَس َو  .5  [.4َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن {  ]يوسف:   اْلَقَمرَ } َيا َأَبِت ِإنِ ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َو الشَّ

ْمَس َو  .6 َر الشَّ  [.2الرعد:  ُكلٌّ َيْجِري أِلََجل  ُمَسمًّى {  ] اْلَقَمرَ } ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َو َسخَّ

ْمَس َو  .7 َر َلُكُم الشَّ َهاَر {  ]إبراهيم:   اْلَقَمرَ } َو َسخَّ َر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّ  [.33َداِئَبْيِن َو َسخَّ

ْمَس َو  .8 َهاَر َو الشَّ َر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّ َراٌت ِبَأْمرِِه {  ]النحل:   اْلَقَمرَ } َو َسخَّ  [.12َو النُُّجوُم ُمَسخَّ

ْمَس َو } وَ  .9 َهاَر َو الشَّ  [.33ُكلٌّ ِفي َفَلك  َيْسَبُحوَن {  ]األنبياء:   اْلَقَمرَ  ُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َو النَّ

َوابُّ َو َكِثيٌر ِمَن النَّاِس {  ]الحج:   اْلَقَمرُ } َو  .10 َجُر َو الدَّ  [.18َو النُُّجوُم َو اْلِجَباُل َو الشَّ

َماِء ُبُروًجا َو َجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َو } َتَباَرَك الَِّذي َجعَ  .11  [.61ُمِنيًرا {  ]الفرقان:   َقَمًراَل ِفي السَّ

ْمَس َو  .12 َر الشَّ َماَواِت َو اأْلَْرَض َو َسخَّ  [.61{  ]العنكبوت:   اْلَقَمرَ } َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

ْمَس َو  .13 َر الشَّ  [.29ِري ِإَلى َأَجل  ُمَسمًّى {  ]لقمان:  ُكلٌّ َيجْ  اْلَقَمرَ } َو َسخَّ

ْمَس َو  .14 َر الشَّ َهاَر ِفي اللَّْيِل َو َسخَّ َهاِر َو ُيوِلُج النَّ  [.13{  ]فاطر:   اْلَقَمرَ } ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النَّ

ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم {  ]يس:   اْلَقَمرَ } َو  .15  [.39َقدَّ

ْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك  .16 َهاِر {  ]يس:   اْلَقَمرَ } اَل الشَّ  [.40َو اَل اللَّْيُل َساِبُق النَّ

ْمَس َو  .17 َر الشَّ اُر {  ]الزمر:   اْلَقَمرَ } َو َسخَّ  [.5ُكلٌّ َيْجِري أِلََجل  ُمَسمًّى َأاَل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفَّ

ْمُس َو } َو ِمْن آَياِتِه اللَّْيُل َو  .18 َهاُر َو الشَّ   اْلَقَمرُ النَّ

ْمِس َو اَل  } .19 ِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ {  ]فصلت:   ِلْلَقَمرِ اَل َتْسُجُدوا ِللشَّ  [.37َو اْسُجُدوا ّلِلَّ

اَعُة َو اْنَشقَّ  .20  [.1{  ]القمر:   اْلَقَمرُ } اْقَتَرَبِت السَّ

ْمُس َو  .21  [.5ِبُحْسَبان  {  ]الرحمن:   اْلَقَمرُ } الشَّ

ْمَس ِسَراًجا {  ]نوح:   اْلَقَمرَ } َو َجَعَل  .22  [.16ِفيِهنَّ ُنوًرا َو َجَعَل الشَّ
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 [.32{  ]المدثر:   اْلَقَمرِ } َكالَّ َو  .23

 [.8{  ]القيامة:   اْلَقَمرُ } َو َخَسَف  .24

ْمُس َو  .25  [.9{  ]القيامة:   اْلَقَمرُ } َو ُجِمَع الشَّ

 [.18ِإَذا اتََّسَق {  ]االنشقاق:   اْلَقَمرِ } َو  .26

 [.2ِإَذا َتاَلَها {  ]الشمس:  اْلَقَمِر } َو  .27
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( ليؤكد لنا أنه يعلم السر وأخفى ويعلم هذه الدورة 29)وليس  مرة 27هذا يدل على أن هللا تعالى ذكر القمر 

 الحقيقية للقمر والتي لم تكتشف إال حديثًا.. 

 أيام دورة القمر -5

مرة.. لنتأمل الجدول  27( تكررت في القرآن أياميومًا تقريبًا.. كلمة ) 27القمر كما قلنا يدور حول األرض في 

 أدناه ونسبح الخالق تبارك وتعالى!

  

 وإليكم اآليات:

اُر ِإالَّ  .1 َنا النَّ  [.80ْهًدا {  ]البقرة:  َمْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد َّللاَِّ عَ  َأيَّاًما} َو َقاُلوا َلْن َتَمسَّ

 [.184َمْعُدوَدات  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفر  {  ]البقرة:   َأيَّاًما}  .2

ٌة ِمْن  .3  [.184ُأَخَر َو َعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكين  {  ]البقرة:   َأيَّام  َفِعدَّ
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ٌة ِمْن  } َو َمْن َكاَن َمِريًضا َأوْ  .4  [.185ُأَخَر {  ]البقرة:   َأيَّام  َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

 [.196ِفي اْلَحجِ  َو َسْبَعة  ِإَذا َرَجْعُتْم {  ]البقرة:   َأيَّام  } َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة  .5

َ ِفي  .6 َل ِفي َيْوَمْيِن  َأيَّام  } َو اْذُكُروا َّللاَّ  [.203َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه {  ]البقرة:  َمْعُدوَدات  َفَمْن َتَعجَّ

َنا النَّاُر ِإالَّ  .7 ُهْم َقاُلوا َلْن َتَمسَّ  [.24َمْعُدوَدات  {  ]آلعمران:   َأيَّاًما} َذِلَك ِبَأنَّ

 [.41ِإالَّ َرْمًزا َو اْذُكْر َربََّك َكِثيًرا {  ]آلعمران:   َأيَّام  } َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِ َم النَّاَس َثاَلَثَة  .8

 [.140ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس {  ]آلعمران:   اأْلَيَّامُ } ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َو ِتْلَك  .9

اَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم {  ]المائدة:   َذِلكَ  َأيَّام  } َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة  .10  [.89َكفَّ

َماَواِت َو اأْلَْرَض ِفي ِستَِّة  .11 ُ الَِّذي َخَلَق السَّ  [.54{  ]األعراف:   َأيَّام  } ِإنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

َماَواِت َو اأْلَْرَض ِفي ِستَِّة  .12 ُ الَِّذي َخَلَق السَّ  [.3{  ]يونس:   م  َأيَّا} ِإنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

 [.102الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلِهْم {  ]يونس:   َأيَّاِم} َفَهْل َيْنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل  .13

َماَواِت َو اأْلَْرَض ِفي ِستَِّة  .14  [.7َو َكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء {  ]هود:   َأيَّام  } َو ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

 [.65َذِلَك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوب  {  ]هود:   َأيَّام  } َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتَُّعوا ِفي َداِرُكْم َثاَلَثَة  .15

 [.5َّللاَِّ {  ]إبراهيم:   ِبَأيَّامِ } َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َو َذكِ ْرُهْم  .16

 [.28َمْعُلوَمات  {  ]الحج:   َأيَّام  َو َيْذُكُروا اْسَم َّللاَِّ ِفي } ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم  .17

َماَواِت َو اأْلَْرَض َو َما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة  .18  [.59{  ]الفرقان:   َأيَّام  } الَِّذي َخَلَق السَّ

َماَواِت َو اأْلَْرَض َو َما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة  .19 ُ الَِّذي َخَلَق السَّ  [.4{  ]السجدة:   َأيَّام  } َّللاَّ

ْيَر ِسيُروا ِفيَها َلَياِلَي َو  .20 ْرَنا ِفيَها السَّ  [.18آِمِنيَن {  ]سبأ:   َأيَّاًما} َو َقدَّ

َر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة  .21 اِئِليَن {  ]فصلت:   َأيَّام  } َو َباَرَك ِفيَها َو َقدَّ  [.10َسَواًء ِللسَّ

 [.16َنِحَسات  ِلُنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي {  ]فصلت:   َأيَّام  ِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي } َفَأْرَسْلَنا َعَليْ  .22

 [.14َّللاَِّ {  ]الجاثية:  َأيَّاَم } ُقْل ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن اَل َيْرُجوَن  .23
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َماَواِت َو اأْلَْرَض َو َما َبْيَنهُ  .24  [.38{  ]ق:   َأيَّام  َما ِفي ِستَِّة } َو َلَقْد َخَلْقَنا السَّ

َماَواِت َو اأْلَْرَض ِفي ِستَِّة  .25  [.4ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش {  ]الحديد:   َأيَّام  } ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَيال  َو َثَماِنَيَة  .26  [.7ُحُسوًما {  ]الحاقة:   َأيَّام  } َسخَّ

 [.24اْلَخاِلَيِة {  ]الحاقة:   اأْلَيَّاِماْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي  } ُكُلوا وَ  .27

 باهلل عليكم .. هل يمكن للمصادفة أن تصنع نظامًا قرآنيًا وكونيًا بديعًا بهذا الشكل؟

 السنة والسنين في القرآن -6

بعدد سنوات الدورة االقترانية بين  19والمجموع مرة..  12( سنينمرات.. وكلمة ) 7( في القرآن سنةذكرت كلمة )

 الشمس والقمر.. فهل من داللة أو ارتباط بحقيقة كونية؟

يومًا وتسمى السنة  354هناك حقيقة غريبة ترتبط بهذين العددين.. ففي السنوات القمرية هناك سنة عدد أيامها 

سنوات  7سنة قمرية تحوي  19لعجيب أن كل يومًا وتسمى السنة الكبيسة.. ا 355العادية، وسنة عدد أيامها 

 (:سنةسنة عادية.. وإليكم اآليات السبع لكلمة ) 12كبيسة و

 [.96َو َما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمََّر {  ]البقرة:   َسَنة   َأْلفَ } َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَُّر  .1

َمٌة َعَلْيِهْم  .2  [.26َيِتيُهوَن ِفي اأْلَْرِض {  ]المائدة:   َسَنةً  َأْرَبِعينَ } َقاَل َفِإنََّها ُمَحرَّ

َك  .3 وَن {  ]الحج:   َسَنة   َكَأْلفِ } َو ِإنَّ َيْوًما ِعْنَد َربِ   [.47ِممَّا َتُعدُّ

 [.14ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما {  ]العنكبوت:  َسَنة   فَ َألْ } َو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم  .4

وَن {  ]السجدة:   َسَنة   َأْلفَ } ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرُه  .5 ا َتُعدُّ  [.5ِممَّ

ُه َو َبَلَغ  .6  [.15ِنْعَمَتَك {  ]األحقاف:   َقاَل َربِ  َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكرَ  َسَنةً  َأْرَبِعينَ } َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدَّ

وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن  .7  [.4{  ]المعارج:   َسَنة   َأْلفَ } َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َو الرُّ
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 : 12( وعددها سنينوإليكم اآليات التي ذكرت فيها كلمة )

ِنينَ } َو َلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن  .1  [.130ْقص  ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن {  ]األعراف:  َو نَ  ِبالسِ 

َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد  .2 ِنيَن } َو َقدَّ  [.5َو اْلِحَساَب {  ]يونس:  السِ 

ْجِن ِبْضَع  .3 ِه َفَلِبَث ِفي السِ  ْيَطاُن ِذْكَر َربِ   [.42{  ]يوسف:   ِسِنينَ } َفَأْنَساُه الشَّ

 [.47َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل ِممَّا َتْأُكُلوَن {  ]يوسف:   ِسِنينَ َل َتْزَرُعوَن َسْبَع } َقا .4

ِنينَ } َو ِلَتْعَلُموا َعَدَد  .5 ْلَناُه َتْفِصياًل {  ]السراء:   السِ   [.12َو اْلِحَساَب َو ُكلَّ َشْيء  َفصَّ

 [.11َعَدًدا {  ]الكهف:   ِسِنينَ َلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف } َفَضَرْبَنا عَ  .6

 [.25َو اْزَداُدوا ِتْسًعا {  ]الكهف:   ِسِنينَ } َو َلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئة   .7

اَك ُفُتوًنا َفَلِبْثَت  .8  [.40ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدر  َيا ُموَسى {  ]طه:   ِسِنينَ } َو َفَتنَّ

 [.112{  ]المؤمنون:   ِسِنينَ } َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اأْلَْرِض َعَدَد  .9

َك ِفيَنا َوِليًدا َو َلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك  .10  [.18{  ]الشعراء:   ِسِنينَ } َقاَل َأَلْم ُنَربِ 

 [.205{  ]الشعراء:   ِسِنينَ ْيَت ِإْن َمتَّْعَناُهْم } َأَفَرأَ  .11

ِ اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َو ِمْن َبْعُد َو َيْوَمِئذ  َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن {  ]الروم:   ِسِنينَ } ِفي ِبْضِع  .12  [.4ّلِلَّ

 فهل جاء هذا النظام المحكم بالمصادفة أم بتقدير من العزيز الحكيم؟

 الشهر في القرآن -7

( منفردة؟ هل تتصور عزيزي القارئ أن تجد الشهر شهرولكن كم مرة ذكرت كلمة ) 12نعلم أن عدد أشهر السنة 

مرة بالضبط؟ هذا ما نجده بالفعل.. باستخدام برنامج إحصاء القرآن والبحث عن كلمة  12قد ذكر في كل القرآن 

 شهر واستثناء كلمات: أشهر وشهرين.. 
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ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب َّللاَِّ الصورة أدناه. قال تعالى:  نتيجة كما في 12سوف نجد  ُهوِر ِعْنَد َّللاَّ َة الشُّ } ِإنَّ ِعدَّ

ُم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأْنفُ  يُن اْلَقيِ  َماَواِت َو اأْلَْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِ  اْلُمْشِرِكيَن َكافًَّة َكَما َسُكْم َو َقاِتُلوا َيْوَم َخَلَق السَّ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن {  ]التوبة:    [.36ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافًَّة َو اْعَلُموا َأنَّ َّللاَّ

 مرة في القرآن! 12( شهروتتكرر كلمة ) 12إذًا القرآن يقرر أن عدة الشهور 

 

 ( منفردة تكررت في اآليات:شهركلمة )

َنات  ِمَن اْلُهَدى َو اْلُفْرَقاِن {  ]البقرة:  َرَمَضاَن الَِّذي َشْهُر }  .1  [.185ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َو َبيِ 

ْهَر َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم   .2 ٌة ِمْن َأيَّام  ُأَخَر {  ]البقرة:  الشَّ  [.185َفْلَيُصْمُه َو َمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

ْهرُ }  .3  [.194ْلَحَراُم {  ]البقرة:  ا الشَّ

ْهرِ  .4  [.194اْلَحَراِم َو اْلُحُرَماُت ِقَصاٌص {  ]البقرة:   ِبالشَّ
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ْهرِ } َيْسَأُلوَنَك َعِن  .5  [.217اْلَحَراِم ِقَتال  ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر {  ]البقرة:   الشَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتِحلُّوا َشَعاِئَر َّللاَِّ  .6 ْهرَ  َو اَل } َيا َأيُّ  [.2اْلَحَراَم {  ]المائدة:   الشَّ

ُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما ِللنَّاِس َو  .7 ْهرَ } َجَعَل َّللاَّ  [.97اْلَحَراَم {  ]المائدة:   الشَّ

ِ اْثَنا َعَشَر  .8 ُهوِر ِعْنَد َّللاَّ َة الشُّ  [.36بة:  ِفي ِكَتاِب َّللاَِّ {  ]التو  َشْهًرا} ِإنَّ ِعدَّ

يَح ُغُدوَُّها  .9  [.12{  ]سبأ:    َشْهرٌ } َو ِلُسَلْيَماَن الرِ 

 [.12َو َأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر {  ]سبأ:   َشْهرٌ َو َرَواُحَها  } .10

 [.15{  ]األحقاف:   َشْهًرا} َو َحْمُلُه َو ِفَصاُلُه َثاَلُثوَن  .11

 [.3{  ]القدر:   َشْهر  } َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف  .12

 سبحان هللا!

 الدورة االقترانية للشمس والقمر -8

 Metonicهناك دورة كونية تتعلق بموضع الشمس والقمر بالنسبة لبعضهما.. تدعى الدورة الفلكية االقترانية 

Cycle/19 years مرة في القرآن؟؟؟ 19سنة.. ولكن هل يمكن أن يقترن القمر بالشمس  19.. وتتكرر كل 

( في نفس اآلية القمر( مع كلمة )الشمسبالفعل ما نجده.. فلو بحثنا عن اآليات التي اجتمعت فيها كلمة )هذا 

 بالضبط.. نفس مدة الدورة االقترانية.. سبحان هللا! مرة 19سوف نجد 
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 اآليات هي: 

ْصَباِح َو َجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َو  .1 ْمَس } َفاِلُق الِْ  [.96اًنا {  ]األنعام:  ُحْسبَ  اْلَقَمرَ َو  الشَّ

َهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا َو  .2 ْمَس } ُيْغِشي اللَّْيَل النَّ َرات  {  ]األعراف:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ ُجوَم ُمَسخَّ  [.54َو النُّ

ْمَس } ُهَو الَِّذي َجَعَل  .3 َرُه َمَناِزَل {  ]يونس:   اْلَقَمرَ ِضَياًء َو  الشَّ  [.5ُنوًرا َو َقدَّ

ْمَس ِت ِإنِ ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َو } َيا َأبَ  .4  [.4َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن {  ]يوسف:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ

َر  .5 ْمَس } َو َسخَّ  [.2ُكلٌّ َيْجِري أِلََجل  ُمَسمًّى {  ]الرعد:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ

َر َلُكُم  .6 ْمَس } َو َسخَّ َهاَر {  ]إبراهيم:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ َر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّ  [.33َداِئَبْيِن َو َسخَّ

َهاَر َو  .7 َر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّ ْمَس } َو َسخَّ َراٌت ِبَأْمرِِه {  ]النحل:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ  [.12َو النُُّجوُم ُمَسخَّ

َهاَر َو  .8  [.33ُكلٌّ ِفي َفَلك  َيْسَبُحوَن {  ]األنبياء:   اْلَقَمرَ َو  ْمَس الشَّ } َو ُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َو النَّ

َماَواِت َو َمْن ِفي اأْلَْرِض َو  .9 َ َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السَّ ْمُس } َأَلْم َتَر َأنَّ َّللاَّ  [.18{  ]الحج:   اْلَقَمرُ َو  الشَّ
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َماَواِت َو اأْلَرْ  .10 َر } َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ ْمَس َض َو َسخَّ  [.61{  ]العنكبوت:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ

َر  .11 َهاَر ِفي اللَّْيِل َو َسخَّ َهاِر َو ُيوِلُج النَّ ْمَس } ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النَّ  [.29{  ]لقمان:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ

َهاَر ِفي اللَّْيِل َو سَ  .12 َهاِر َو ُيوِلُج النَّ َر } ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النَّ ْمَس خَّ  [.13{  ]فاطر:   اْلَقَمرَ َو  الشَّ

ْمُس } اَل  .13 َهاِر {  ]يس:   اْلَقَمرَ َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك الشَّ  [.40َو اَل اللَّْيُل َساِبُق النَّ

َر  .14 َهاَر َعَلى اللَّْيِل َو َسخَّ ُر النَّ َهاِر َو ُيَكوِ  ُر اللَّْيَل َعَلى النَّ ْمَس } ُيَكوِ   [.5{  ]الزمر:   َقَمرَ الْ َو  الشَّ

َهاُر َو  .15 ْمُس } َو ِمْن آَياِتِه اللَّْيُل َو النَّ  [.37{  ]فصلت:    اْلَقَمرُ َو  الشَّ

ْمسِ اَل َتْسُجُدوا  } .16 ِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ {  ]فصلت:   ِلْلَقَمرِ َو اَل  ِللشَّ  [.37َو اْسُجُدوا ّلِلَّ

ْمُس }  .17  [.5ِبُحْسَبان  {  ]الرحمن:   اْلَقَمرُ َو  الشَّ

ْمَس ِفيِهنَّ ُنوًرا َو َجَعَل  اْلَقَمرَ } َو َجَعَل  .18  [.16ِسَراًجا {  ]نوح:   الشَّ

ْمُس } َو ُجِمَع  .19  [.9{  ]القيامة:   اْلَقَمرُ َو  الشَّ

شمس الحظوا معي أن آخر آية في هذه اآليات تتحدث عن اجتماع الشمس والقمر يوم القيامة.. فالذي جمع ال

مرة .. ولذلك هو الذي  19سنة ضمن دورة اقترانية هو الذي أنزل القرآن وجمع الشمس والقمر  19والقمر كل 

فهل جاء هذا التناغم بالمصادفة... أم أن هللا نظمه ورتبه لحكمة بالغة سيجمع الشمس والقمر يوم القيامة.. 

 عصر األرقام؟ –تتجلى أمامنا في هذا العصر 

 ركز األرضالحديد في م -9

نعلم أن أرضنا تتميز بمجال مغنطيسي قوي يحمي األرض من الرياح الشمسية القاتلة.. سر وجود هذا المجال أن 

حديد األرض متركز في مركزها.. فنواة األرض الداخلية تتألف أساسًا من الحديد.. والسؤال: هل يمكن أن نجد في 

 مركز القرآن إشارة ما إلى الحديد؟ 
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سورة... نصف هذا العدد هو  114ف نجد.. ولكن ما هو مركز القرآن.. عدد سور القرآن هو بالتأكيد سو 

هذا  57هي سورة الحديد!! وأحد نظائر الحديد المهمة له وزن ذري يساوي  57.. السورة رقم  57=2÷114

غناطيسية التي يتميز بسبب الخاصية الم) النظير يتمتع بقوة مغنطيسية لها تطبيقات هامة في التكنولوجيا الحديثة

  هل هذه مصادفة أيضًا؟والسؤال: !! (12المرجع  بها عن باقي النظائر

 

وكما نرى في الصورة فإن األرض سبع طبقات والطبقة السابعة هي نواة حديدية ... أشار القرآن إلى هذه الحقيقة، 

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبعَ حقيقة الطبقات السبعة لألرض في قوله:  ُل اأْلَْمُر َبْيَنُهنَّ  } َّللاَّ َسَماَوات  َو ِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَّ

َ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيء  ِعْلًما {  ]الطالق:   َ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر َو َأنَّ َّللاَّ  [.12ِلَتْعَلُموا َأنَّ َّللاَّ

ديد.. أن هللا عز وجل عندما خلق عنصر الحديد من العجائب التي وجدناها في كتاب هللا تعالى حول عنصر الح

.. وعندما أنزل القرآن ذكر كلمة  26إلكترون لبناء ذرات الحديد.. فجاء العدد الذري للحديد مساويًا  26استخدم 

وهذه صورة حرفًا بالضبط نفس عدد اللكترونات...  26( في عدد من اآليات واستخدم لبناء هذه اآليات حديد)

 بروتون. 26إلكترون و  26التي تحوي  لذرة الحديد
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 فهذه اآليات تحوي حروف اللغة العربية عدا حرفي الثاء والظاء.. وإليكم اآليات حسب الرسم األول للقرآن: 

 [.50{  ]السراء:  حديدا } قل كونوا حجاره او  .1

 [.96حتي اذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا {  ]الكهف:   الحديد} اتوني زبر  .2

 [.21{  ]الحج:   حديدلهم مقمع من  } و .3

 [.10{  ]سبأ:   الحديد} و لقد اتينا داود منا فضال يجبال اوبي معه و الطير و النا له  .4

 [.22{  ]ق:   حديد} لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم  .5

 [.25فيه باس شديد و منفع للناس {  ]الحديد:   الحديد} و انزلنا  .6
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العجيب أننا حتى لو درسنا اآليات التي تتحدث عن عنصر الحديد تحديدًا )استثنينا آية: فبصرك اليوم حديد( يبقى 

ثابتًا.. فهذا يدل على أن الذي خلق الحديد هو الذي أنزل آيات الحديد وجعل حروفها األلفبائية بعدد  26العدد 

 إلكترونات عنصر الحديد.. فسبحان هللا

 ل من ترتيب محكم؟النحل.. ه -10

 16عندما قام العلماء برسم الخريطة الجينية للنحل تبين أن كل خلية من خاليا النحلة الملكة والشغاالت تحوي 

صبغي فردي... ألن ذكر النحل  16زوجًا من الصبغيات أو الكروموسومات.... ولكن في الذكر كشف العلماء عن 

" .. والسؤال: هل يمكن أن Parthenogenesis لتكاثر العذري "ينتج من بيوض غير ملقحة تكاثر عذري تسمى ا

 لسورة النحل في القرآن؟؟ 16نجد عالقة ما مع الرقم 

 16من مضاعفات العدد  128... وعدد آياتها  16أي ترتيبها في القرآن  16رقمها  النحلالمذهل أن سورة 

 16دد آياتها بهذا التناغم المذهل مع العدد إذًا هل جاء ترتيب سورة النحل وع 8×  16=  128بصورة مذهلة: 

 )عدد الصبغيات في عالم النحل(.. بالمصادفة أن هو ترتيب إلهي؟
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كروموسوم ليميز به هذا المخلوق..  16من العجائب المذهلة أن هللا تعالى كما أنه عندما خلق النحل استخدم 

دد الحروف األبجدية لآلية... لنكتب اآلية حسب حرفًا بالضبط وهي ع 16كذلك عندما أنزل آية النحل استخدم 

} و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون {  الرسم األول.. قال تعالى: 

حرفًا وإليكم اللوحة من  16عدد حروف اآلية من دون تكرار أي عدد الحروف األلفبائية هو  [.68]النحل:  

 البرنامج:
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 كلمة )مع عد واو العطف ككلمة(.. سبحان هللا! 16ء المذهل أيضًا أن عدد كلمات اآلية هو بالضبط الشي

 خلق النسان وبني آدم -11

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلة  ِمْن بنص القرآن الكريم فإن النسان خلق على سبعة مراحل كما في قوله تعالى:  } َو َلَقْد َخَلْقَنا الِْ

ْطَفَة  * ِفي َقَرار  َمِكين   2 ُنْطَفةً َعْلَناُه ُثمَّ جَ *  1ِطين   َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة  4 ُمْضَغةً َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة  3 َعَلَقةً ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

ُ َأْحَسُن  7 َخْلًقا آَخرَ ُثمَّ َأْنَشْأَناُه   6 َلْحًماَفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم   5 ِعَظاًما  - 12اْلَخاِلِقيَن {  ]المؤمنون: َفَتَباَرَك َّللاَّ

14.] 

 مرات بعدد مراحل خلق النسان؟  7هل تتصور عزيزي القارئ أن عبارة خلق النسان تكررت في القرآن 

مرات بعدد مراحل خلق  7.. تكررتا في القرآن الكريم َخلق النسانو ُخلق النسان العجيب أننا نجد العبارتين: 

مرات ألن بني آدم ُخلقوا على سبعة مراحل... هل تقول معي: سبحان  7تكررت بني آدم  النسان ... ومثلها عبارة

 هللا!



23 
 

 

 وإليكم اآليات الكريمات:

َف َعْنُكْم َو  .1 ُ َأْن ُيَخفِ  ْنَساُن } ُيِريُد َّللاَّ  [.28َضِعيًفا {  ]النساء:  ُخِلَق الِْ

ْنَسانَ  َخَلقَ }  .2  [.4ِمْن ُنْطَفة  َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن {  ]النحل:   الِْ

ْنَسانُ } ُخِلَق  .3  [.37ِمْن َعَجل  َسُأِريُكْم آَياِتي َفاَل َتْسَتْعِجُلوِن {  ]األنبياء:   الِْ

ْنَساِن } الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيء  َخَلَقُه َو َبَدَأ  .4  [.7ِمْن ِطين  {  ]السجدة:  َخْلَق الِْ

ْنَسانَ  َخَلقَ }  .5  [.3{  ]الرحمن:   الِْ

ْنَسانَ  َخَلقَ }  .6 اِر {  ]الرحمن:   الِْ  [.14ِمْن َصْلَصال  َكاْلَفخَّ

ْنَسانَ  َخَلقَ }  .7  [.2ِمْن َعَلق  {  ]العلق:   الِْ
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 تكررت سبع مرات: آدم بنيكذلك عبارة 

 [.26ي َسْوآِتُكْم َو ِريًشا {  ]األعراف:  َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَوارِ َبِني آَدَم  } َيا .1

ِة {  ]األعراف:   آَدمَ  َبِني} َيا  .2 ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَّ ُكُم الشَّ  [.27اَل َيْفِتَننَّ

 [.31ا {  ]األعراف:  ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجد  َو ُكُلوا َو اْشَرُبوا َو اَل ُتْسِرُفو  آَدمَ  َبِني} َيا  .3

وَن َعَلْيُكْم آَياِتي {  ]األعراف:   آَدمَ  َبِني} َيا  .4 ُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّ  [.35ِإمَّا َيْأِتَينَّ

يََّتُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم {  ]األعراف:   آَدمَ  َبِني} َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن  .5  [.172ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِ 

ْمَنا  .6  [.70َو َحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َو اْلَبْحِر {  ]السراء:   آَدمَ  َبِني} َو َلَقْد َكرَّ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن {  ]يس:   آَدمَ  َبِني} َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا  .7 ْيَطاَن ِإنَّ  [.60َأْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ
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وذكر خلق النسان سبع مرات.. وذكر بني آدم سبع مرات،  ،مراحلسبحان هللا.. النسان خلق على سبعة 

ليدلك على أنه ال وجود للبشر قبل آدم كما تدعي نظرية التطور.. بل جميع البشر هو بنو سيدنا آدم عليه 

ُكْم َو أَ خلقه من تراب.. قال تعالى:  السالم ْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا {  } َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربِ 

 [.174]النساء:  

 المساواة بين الرجل والمرأة في القرآن! -12

( ]البقرة: َو َلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروفِ في الحقوق والواجبات كما قال تعالى: ) والمرأة الرجلالقرآن يعدل بين 

وى تكرار الكلمات.. وهذا رد  على من يدعي أن السالم يميز بين الرجل [... هذا العدل جاء على مست228

والمرأة.. السالم مي ز الرجل بخصائص وميز المرأة بخصائص.. واألفضل لألتقى... وليس للنوع أو الجنس.. 

 والسؤال: هل من المعقول أن القرآن يذكر كلمة الرجل بعدد مساو  تمامًا لكلمة المرأة؟!

 24)منفردة( تكررت امرأة مرة ومثلها كلمة  24)منفردة( في القرآن تكررت رجل ما نكتشفه.. فكلمة بالفعل هذا 

 مرة!! فهل هناك عدل بعد هذا؟
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 :رجلوإليكم اآليات التي ذكرت فيها كلمة 

َهَداِء {َفَرُجٌل } َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن  .1  [.282]البقرة:    َو اْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

 [.12ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َو َلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت {  ]النساء:   َرُجلٌ } َو ِإْن َكاَن  .2

 [.9َو َلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسوَن {  ]األنعام:   َرُجاًل } َو َلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه  .3

ُكْم َعَلى } َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَ  .4  [.63ِمْنُكْم ِلُيْنِذَرُكْم َو ِلَتتَُّقوا َو َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن {  ]األعراف:   َرُجل  ُكْم ِذْكٌر ِمْن َربِ 

ُكْم َعَلى  .5  [.69ِمْنُكْم ِلُيْنِذَرُكْم {  ]األعراف:   َرُجل  } َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربِ 

 [.155ِلِميَقاِتَنا {  ]األعراف:   َرُجاًل َقْوَمُه َسْبِعيَن } َو اْخَتاَر ُموَسى  .6

 [.2ِمْنُهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس {  ]يونس:   َرُجل  } َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى  .7

َ َو اَل ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي َأَلْيَس ِمْنُكْم  .8  [.78:  َرِشيٌد {  ]هود َرُجلٌ } َفاتَُّقوا َّللاَّ

 [.47َمْسُحوًرا {  ]السراء:   َرُجاًل } ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َو ِإْذ ُهْم َنْجَوى ِإْذ َيُقوُل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ  .9

 [.37{  ]الكهف:   َرُجاًل } َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراب  ُثمَّ ِمْن ُنْطَفة  ُثمَّ َسوَّاَك  .10
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ٌة َفَتَربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحين  {  ]المؤمنون:   َرُجلٌ ِإْن ُهَو ِإالَّ }  .11  [.25ِبِه ِجنَّ

ِ َكِذًبا َو َما َنْحُن َلُه ِبُمْؤِمِنيَن {  ]المؤمنون:   َرُجلٌ } ِإْن ُهَو ِإالَّ  .12  [.38اْفَتَرى َعَلى َّللاَّ

 [.8َمْسُحوًرا {  ]الفرقان:   َرُجاًل } َو َقاَل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ  .13

 [.20ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى {  ]القصص:   َرُجلٌ } َو َجاَء  .14

15.  ُ  [.4ِمْن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه {  ]األحزاب:   ِلَرُجل  } َما َجَعَل َّللاَّ

ُئُكْم ِإَذا  َرُجل  } َو َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى  .16 ق  {  ]سبأ:  ُيَنبِ  ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ  [.7ُمزِ 

َنات  َقاُلوا َما َهَذا ِإالَّ  .17 ُكْم {  ]سبأ:   َرُجلٌ } َو ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيِ   [.43ُيِريُد َأْن َيُصدَّ

 [.20يَن {  ]يس:  َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسلِ  َرُجلٌ } َو َجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة  .18

ُ َمَثاًل  .19  [.29]الزمر:   {  ِفيِه ُشَرَكاءُ  َرُجاًل } َضَرَب َّللاَّ

 [.29{  ]الزمر:   َرُجاًل ُمَتَشاِكُسوَن َو  } .20

ِ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن {  ]الزمر:  ِلَرُجل  َسَلًما  } .21  [.29َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل اْلَحْمُد ّلِلَّ

 [.28]غافر:  ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه  َرُجلٌ } َو َقاَل  .22

ُكْم {  ]غافر:  َرُجاًل َأَتْقُتُلوَن  .23 َناِت ِمْن َربِ  ُ َو َقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيِ   [.28َأْن َيُقوَل َربِ َي َّللاَّ

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى  .24  [.31َيَتْيِن َعِظيم  {  ]الزخرف:  ِمَن اْلَقرْ َرُجل  } َو َقاُلوا َلْواَل ُنزِ 

 واآليات هي: ( في القرآن الكريم..امرأةوبنفس العدد ذكرت كلمة )

ْل ِمنِ ي {  ]آلعمران:   اْمَرَأةُ } ِإْذ َقاَلِت  .1 ًرا َفَتَقبَّ  [.35ِعْمَراَن َربِ  ِإنِ ي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

 [.40َعاِقٌر {  ]آلعمران:   اْمَرَأِتي} َقاَل َربِ  َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َو َقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َو  .2

 [.12َو َلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت {  ]النساء:   اْمَرَأةٌ } ِإْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو  .3

 [.128ا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما {  ]النساء:  َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوزً  اْمَرَأةٌ } َو ِإِن  .4
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 [.83َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن {  ]األعراف:   اْمَرَأَتهُ } َفَأْنَجْيَناُه َو َأْهَلُه ِإالَّ  .5

ْرَناَها ِبِإْسَحاَق َو ِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعقُ  اْمَرَأُتهُ } َو  .6  [.71وَب {  ]هود:  َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ

 [.81ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم {  ]هود:   اْمَرَأَتكَ } َو اَل َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ  .7

 [.21َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا {  ]يوسف:   اِلْمَرَأِتهِ } َو َقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر  .8

 [.30اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا {  ]يوسف:   اْمَرَأةُ ٌة ِفي اْلَمِديَنِة } َو َقاَل ِنْسوَ  .9

 [.51اْلَعِزيِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ {  ]يوسف:   اْمَرَأةُ } َقاَلِت  .10

َها َلِمَن اْلَغاِبِريَن {  ]الحجر اْمَرَأَتهُ } ِإالَّ  .11 ْرَنا ِإنَّ  [.60:  َقدَّ

 [.5َعاِقًرا َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا {  ]مريم:   اْمَرَأِتي} َو ِإنِ ي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَراِئي َو َكاَنِت  .12

 [.8  َعاِقًرا َو َقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا {  ]مريم: اْمَرَأِتي} َقاَل َربِ  َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َو َكاَنِت  .13

 [.23َتْمِلُكُهْم َو ُأوِتَيْت ِمْن ُكلِ  َشْيء  َو َلَها َعْرٌش َعِظيٌم {  ]النمل:   اْمَرَأةً } ِإنِ ي َوَجْدُت  .14

ْرَناَها ِمَن اْلَغاِبِريَن {  ]النمل:   اْمَرَأَتهُ } َفَأْنَجْيَناُه َو َأْهَلُه ِإالَّ  .15  [.57َقدَّ

 [.9ُة َعْين  ِلي َو َلَك اَل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا {  ]القصص:  ِفْرَعْوَن ُقرَّ  اْمَرَأةُ } َو َقاَلِت  .16

َينَُّه َو َأْهَلُه ِإالَّ  .17  [.32َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن {  ]العنكبوت:   اْمَرَأَتهُ } َقاُلوا َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن ِفيَها َلُنَنجِ 

وَك َو َأْهَلَك ِإالَّ  .18 ا ُمَنجُّ  [.33َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن {  ]العنكبوت:   َأَتكَ اْمرَ } ِإنَّ

ِتي َهاَجْرَن َمَعَك َو  .19  [.50ُمْؤِمَنًة {  ]األحزاب:   اْمَرَأةً } َو َبَناِت َخااَلِتَك الالَّ

ْت َوْجَهَها َو َقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم {  ]الذاريات:   اْمَرَأُتهُ } َفَأْقَبَلِت  .20  [.29ِفي َصرَّة  َفَصكَّ

ُ َمَثاًل ِللَِّذيَن َكَفُروا  } .21  [.10ُنوح  {  ]التحريم:   اْمَرَأةَ َضَرَب َّللاَّ

 [.10ُلوط  َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن {  ]التحريم:   اْمَرَأةَ } َو  .22

ُ َمَثاًل ِللَِّذيَن آَمُنوا  .23 ِني  اْمَرَأةَ } َو َضَرَب َّللاَّ ِة َو َنجِ  ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِ  اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن {  ]التحريم:    [.11ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنجِ 
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 [.4َحمَّاَلَة اْلَحَطِب {  ]المسد:  اْمَرَأُتُه } َو  .24

 

 الرحيم. حتى على مستوى توزع الكلمات كان عاداًل..فهل هناك أعدل من هذا الله 

 خاتمة

 ؟ وماذا يدل هذا التطابق بين ما نراه في الكون وما نقرأه في القرآن؟نستنتج من ذلكويبقى السؤال: ماذا 

ونقول من جديد:  خر!حدهما اآلأن يتطابقا ويفسر أفال بد .. نسانن هو الذي خلق الكون وال آنزل القر أن الذي إ

  ن هللا المنظور!آوالكون قر ...  ن كون هللا المسطورآقر ال

وقد أدرك علماؤنا قديمًا هذا المعنى.. فهذا هو المام الزركشي يقول: ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم 

 [.. 13أوفر، كان نصيبه من علم القرآن أكثر ]

وحديثًا يقول الباحث يوشيودي كوزان: إن القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود.. إن الذي قال القرآن 

 يرى كل شيء في هذا الكون ، وكل شيء مكشوف أمامه.. 
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والتوراة والنجيل في كتابه الشهير: القرآن  فيقول )رئيس الجمعية الفرنسية للجراحين( أما الدكتور موريس بوكاي

: إن القرآن ال يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث ي ضوء العلم الحديثف

[.... بالفعل أي إنسان يقرأ هذا القرآن بإنصاف البد أن يصل إلى هذه الحقيقة.. وهي ما عبر عنه القرآن 14]

ُه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًماُقْل َأْنَزَلُه الَِّذي َيْعلَ }  قال تعالى:بصورة رائعة...  َماَواِت َو اأْلَْرِض ِإنَّ رَّ ِفي السَّ {  ]الفرقان:   ُم السِ 

 والحمد هلل رب العالمين... [.6

 للتواصل مع د. محمد جميل الحبال
E-mail: alhabbal45@yahoo.com 

 www.alhabbal.info/dr.mjamil 

 للتواصل مع م. عبد الدائم الكحيل
kaheel7@gmail.com 

www.kaheel7.com 
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يوماً..( وال  –ليوم  –اليوم  –مرة )من دون مشتقاتها( أي نحصي كلمة: يوم  365: تكررت كلمة )يوم( منفردة مالحظة*

 وهذه هي اآليات: .يومهم –يومكم  –تحصى كلمات مثل: يومئذ 

 [.4الد ِيِن {  ]الفاتحة:   يَْومِ } َمالِِك  .1

ِ َو  .2  [.8اآْلِخرِ َو َما ُهْم بُِمْؤِمنِيَن {  ]البقرة:   يَْومِ بِالْ } َو ِمَن النَّاسِ َمْن يَُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

ْنَصُروَن {  اَل تَْجزِي نَْفٌس َعْن نَْفسٍ َشْيًئا َو اَل ُيْقبَُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َو اَل ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َو اَل ُهْم يُ  ايَْومً } َو اتَُّقوا  .3

 [.48]البقرة:  

ِ َو  .4 اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالًِحا َفلَُهْم أَْجُرُهْم  يَْومِ الْ } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن َهاُدوا َو النََّصاَرى َو الصَّابِِئيَن َمْن آَمَن بِاَّللَّ

 [.62{  ]البقرة:  ِعْنَد َرب ِِهْم َو اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َو اَل ُهْم يَْحَزنُوَن 

ْثِم َو اْلُعْدَواِن َو إِْن  } ثُمَّ أَْنُتْم َهُؤاَلِء تَْقُتلُوَن أَْنُفَسُكْم َو تُْخرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم تَظَاَهُروَن َعلَْيِهمْ  .5 بِاْْلِ

َساَرى تَُفاُدوُهْم َو ُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهمْ 
ُ
أََفُتْؤِمُنوَن بِبَْعضِ اْلكَِتابِ َو تَْكُفُروَن بِبَْعضٍ َفَما َجَزاُء َمْن  يَْأتُوُكْم أ

ْنيَا َو  ا تَْعَملُوَن {   يَْومَ يَْفَعُل َذلَِك ِمْنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُ بَِغافٍِل َعمَّ اْلِقيَاَمِة ُيَردُّوَن إِلَى أََشد ِ اْلَعَذابِ َو َما َّللاَّ

 [.85رة:  ]البق

لُوَن اْلكَِتاَب } َو َقالَتِ اْليَُهوُد لَْيَستِ النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َو َقالَتِ النََّصاَرى لَْيَستِ اْليَُهوُد َعلَى َشْيٍء َو ُهْم يَتْ  .6

ُ يَْحُكُم بَْيَنُهْم   [.113اَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْخَتلُِفوَن {  ]البقرة:  اْلِقيَ  يَْومَ َكَذلَِك َقاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمْثَل َقْولِِهْم َفاَّللَّ

{  ا اَل تَْجزِي نَْفٌس َعْن نَْفسٍ َشْيًئا َو اَل ُيْقبَُل ِمْنَها َعْدٌل َو اَل تَْنَفُعَها َشَفاَعٌة َو اَل ُهْم ُيْنَصُروَن يَْومً } َو اتَُّقوا  .7

 [.123]البقرة:  

8.  ِ ِ َو الْ } َو إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرب  اآْلِخرِ َقاَل َو َمْن  يَْومِ  اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمًنا َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراتِ َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاَّللَّ

َمت ُِعُه َقلِياًل ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعَذابِ النَّارِ َو بِْئَس اْلَمِصيُر {  ]البقرة:  
ُ
 [.126َكَفَر َفأ

ولَِئَك َما يَْأُكلُوَن فِي } إِنَّ ا .9
ُ
ُ ِمَن اْلكَِتابِ َو يَْشَتُروَن بِِه ثََمًنا َقلِياًل أ ُبطُونِِهْم إاِلَّ النَّاَر َو اَل لَِّذيَن يَْكُتُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ

 ُ  [.174رة:  اْلِقيَاَمِة َو اَل ُيَزك ِيِهْم َو لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم {  ]البق يَْومَ ُيَكل ُِمُهُم َّللاَّ

ِ َو الْ  .10 وا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشرِقِ َو اْلَمْغرِبِ َو لَكِنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ
ُّ
اآْلِخرِ َو اْلَماَلئَِكِة َو اْلِكَتابِ  يَْومِ } لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُول

ائِِليَن َو فِي الر َِقابِ َو َو النَّبِي ِيَن َو آتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِِه َذوِي اْلُقْربَى َو الْ  ِبيِل َو السَّ يََتاَمى َو اْلَمَساكِيَن َو اْبَن السَّ

رَّ  ولَئَِك أََقاَم الصَّاَلَة َو آتَى الزََّكاَة َو اْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َو الصَّابِرِيَن فِي اْلبَْأَساِء َو الضَّ
ُ
اِء َو ِحيَن اْلبَْأسِ أ

ولَِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن {  ]البقرة:  الَِّذيَن صَ 
ُ
 [.177َدُقوا َو أ

ْنيَا َو يَْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن اتََّقْوا َفْوَقُهْم  .11 ُ يَْرُزُق َمْن  يَْومَ } ُزي َِن لِلَِّذيَن َكَفُروا اْلَحيَاُة الدُّ اْلِقيَاَمِة َو َّللاَّ

 [.212البقرة:  يََشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ {  ]

12.  ُ  فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ } َو اْلُمطَلََّقاُت يََتَربَّْصَن بِأَْنُفِسِهنَّ ثاََلثََة ُقُروٍء َو اَل يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكُتْمَن َما َخلََق َّللاَّ

ِ َو الْ  َذلَِك إِْن أََراُدوا إِْصاَلًحا َو لَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َو  اآْلِخرِ َو ُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِِهنَّ فِي يَْومِ بِاَّللَّ

ُ َعزِيٌز َحكِيٌم {  ]البقرة:    [.228لِلر َِجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌة َو َّللاَّ

ِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْيَنُهْم بِاْلَمْعُروِف َذلَِك ُيوَعظُ بِِه } َو إَِذا طَلَّْقُتُم الن َِساَء َفبَلَْغَن أََجلَُهنَّ َفاَل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنْ  .13

ِ َو الْ  ُ يَْعلَُم َو أَْنُتْم اَل تَْعلَُموَن {  ]البقرة:   يَْومِ َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُيْؤِمُن بِاَّللَّ  [.232اآْلِخرِ َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم َو أَْطَهُر َو َّللاَّ

َ ُمْبَتلِيُكْم بَِنَهرٍ َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَْيَس ِمن ِي َو َمْن لَمْ } َفلَمَّ  .14 يَْطَعْمُه َفإِنَُّه ِمن ِي  ا َفَصَل طَالُوُت بِاْلُجُنوِد َقاَل إِنَّ َّللاَّ

ا َجاَوَزُه   يَْومَ ُهَو َو الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َقالُوا اَل طَاَقَة لََنا الْ إاِلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بِيَِدِه َفَشِرُبوا ِمْنُه إاِلَّ َقلِياًل ِمْنُهْم َفلَمَّ
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ِ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلَبَْت فَِئًة َكثِ  ُ َمَع بَِجالُوَت َو ُجُنوِدِه َقاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلُقو َّللاَّ ِ َو َّللاَّ يَرًة بِإِْذِن َّللاَّ

 [.249ة:  الصَّابِرِيَن {  ]البقر

ا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن يَْأتَِي  .15 اَل بَْيٌع فِيِه َو اَل ُخلٌَّة َو اَل َشَفاَعٌة َو اْلَكافُِروَن ُهُم  يَْومٌ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِممَّ

 [.254الظَّالُِموَن {  ]البقرة:  

ُ بَْعَد َمْوتَِها .16 ُ ِمائََة َعاٍم  } أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى َقْريٍَة َو ِهَي َخاوِيٌَة َعلَى ُعُروِشَها َقاَل أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه َّللاَّ َفأََماتَُه َّللاَّ

 ا يَْومً ثُمَّ بََعَثُه َقاَل َكْم لَبِْثَت َقاَل لَبِْثُت 

 ِمائََة َعاٍم َفاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َو َشَرابَِك لَْم يََتَسنَّْه َو اْنظُْر إِلَى ِحَماِرَك َو لَِنْجَعلََك آيًَة َقاَل بَْل لَبِْثتَ  يَْومٍ أَْو بَْعَض  .17

ا تَبَيََّن لَُه َقاَل أَْعلَُم أَنَّ  َ لِلنَّاسِ َو اْنظُْر إِلَى اْلِعظَاِم َكْيَف نُْنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحًما َفلَمَّ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديٌر  َّللاَّ

 [.259{  ]البقرة:  

وا َصَدَقاتُِكْم بِاْلَمن ِ َو اْْلََذى َكالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّ  .18
ِ َو الْ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتْبِطلُ اآْلِخرِ  يَْومِ اسِ َو اَل ُيْؤِمُن بِاَّللَّ

ُ اَل يَْهِدي َفَمَثلُُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَ  ا َكَسُبوا َو َّللاَّ ْيِه تَُراٌب َفأََصابَُه َوابٌِل َفَتَرَكُه َصْلًدا اَل يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِممَّ

 [.264اْلَقْوَم اْلَكافِرِيَن {  ]البقرة:  

ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفسٍ َما َكَسبَ يَْومً } َو اتَُّقوا  .19  [.281ْت َو ُهْم اَل ُيْظلَُموَن {  ]البقرة:  ا تُْرَجُعوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ

َ اَل ُيْخلُِف اْلِميَعاَد {  ]آلعمران:   يَْومٍ } َربََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ لِ  .20  [.9اَل َرْيَب فِيِه إِنَّ َّللاَّ

 [.25اَل َرْيَب فِيِه َو ُوف ِيَْت ُكلُّ نَْفسٍ َما َكَسبَْت َو ُهْم اَل ُيْظلَُموَن {  ]آلعمران:   يَْومٍ } َفَكْيَف إَِذا َجَمْعَناُهْم لِ  .21

ُرُكُم َمًدا بَِعيًدا َو ُيحَ تَجُِد ُكلُّ نَْفسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحَضًرا َو َما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْيَنَها َو بَْيَنُه أَ  يَْومَ }  .22 ذ ِ

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد {  ]آلعمران:   ُ نَْفَسُه َو َّللاَّ  [.30َّللاَّ

ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َو َجاِعُل الَّ  .23 ُ يَا ِعيَسى إِن ِي ُمَتَوف ِيَك َو َرافُِعَك إِلَيَّ َو ُمطَه ِ ِذيَن اتَّبَُعوَك َفْوَق الَِّذيَن } إِْذ َقاَل َّللاَّ

 [.55اْلِقيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَْحُكُم بَْيَنُكْم فِيَما ُكْنُتْم فِيِه تَْخَتلُِفوَن {  ]آلعمران:   ْومِ يَ َكَفُروا إِلَى 

ولَِئَك اَل َخاَلَق لَُهْم فِي اآْلِخَرِة  .24
ُ
ِ َو أَْيَمانِِهْم ثََمًنا َقِلياًل أ ُ َو اَل يَْنظُُر َو اَل يُ } إِنَّ الَِّذيَن يَْشَتُروَن بَِعْهِد َّللاَّ َكل ُِمُهُم َّللاَّ

 [.77اْلِقيَاَمِة َو اَل ُيَزك ِيِهْم َو لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم {  ]آلعمران:   يَْومَ إِلَْيِهْم 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكَفْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم  يَْومَ }  .25 َفُذوُقوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتْم تَْبيَضُّ ُوُجوٌه َو تَْسَودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ

 [.106تَْكُفُروَن {  ]آلعمران:  

ِ َو الْ  .26 ولَئَِك ِمَن  يَْومِ } ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ
ُ
اآْلِخرِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ُيَسارُِعوَن فِي اْلَخْيَراتِ َو أ

 [.114الصَّالِِحيَن {  ]آلعمران:  

ُ َعْنُهْم إِنَّ  يَْومَ } إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم  .27 ْيطَاُن بِبَْعضِ َما َكَسُبوا َو لََقْد َعَفا َّللاَّ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن إِنََّما اْسَتَزلَُّهُم الشَّ

َ َغُفوٌر َحِليٌم {  ]آلعمران:    [.155َّللاَّ

ٍ أَْن يَُغلَّ َو مَ  .28 اْلِقيَاَمِة ُثمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َو ُهْم اَل ُيْظلَُموَن {   يَْومَ ْن يَْغلُْل يَْأتِ بَِما َغلَّ } َو َما َكاَن لَِنبِي 

 [.161]آلعمران:  

ِ َو لِيَْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن {  ]آلعمران:   يَْومَ } َو َما أََصابَُكْم  .29  [.166اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفبِإِْذِن َّللاَّ

ُ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيُ }  .30  يَْومَ طَوَُّقوَن َما بَِخلُوا بِِه َو اَل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  َماَواتِ َو اْْلَْرضِ َو َّللاَّ ِ ِميَراُث السَّ  [.180 {  ]آلعمران:  اْلِقيَاَمِة َو َّلِلَّ

ُجوَرُكْم  .31
ُ
ْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َو َما  يَْومَ } ُكلُّ نَْفسٍ َذائَِقُة اْلَمْوتِ َو إِنََّما تَُوفَّْوَن أ

ُ
اْلِقيَاَمِة َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّارِ َو أ

 َمَتاُع اْلُغُرورِ {  ]آلعمران:  
ْنيَا إاِلَّ  [.185اْلَحيَاُة الدُّ

 [.194اْلِقيَاَمِة إِنََّك اَل تُْخِلُف اْلِميَعاَد {  ]آلعمران:   يَْومَ َربََّنا َو آتَِنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرُسلَِك َو اَل ُتْخزِنَا }  .32
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ِ َو اَل بِالْ  .33 ْيطَاُن لَُه َقرِيًنا َفَساَء َقرِيًنا  يَْومِ } َو الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َو اَل ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ اآْلِخرِ َو َمْن يَُكِن الشَّ

 [.38{  ]النساء:  

ِ َو الْ  .34 ُ بِِهْم َعلِيًما {  ]النساء:   يَْومِ } َو َماَذا َعلَْيِهْم لَْو آَمُنوا بِاَّللَّ ُ َو َكاَن َّللاَّ ا َرَزَقُهُم َّللاَّ  [.39اآْلِخرِ َو أَْنَفُقوا ِممَّ

ولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِْن تََناَزْعُتْم فِي َشْيءٍ } يَا أَيُّ  .35
ُ
َ َو أَِطيُعوا الرَُّسوَل َو أ ِ َو  َها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا َّللاَّ َفُردُّوُه إِلَى َّللاَّ

ِ َو الْ   [.59اًل {  ]النساء:  اآْلِخرِ َذلَِك َخْيٌر َو أَْحَسُن تَْأوِي يَْومِ الرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

ُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى  .36 ِ َحِديًثا {  ]النساء:   يَْومِ } َّللاَّ  [.87اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه َو َمْن أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ

ْنيَا َفَمْن ُيجَ  .37 َ َعْنُهْم } َها أَْنُتْم َهُؤاَلِء َجاَدْلُتْم َعْنُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ اْلِقيَاَمِة أَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم َوكِياًل {   يَْومَ اِدُل َّللاَّ

 [.109]النساء:  

ِ َو َرُسولِِه َو اْلكَِتابِ الَِّذي نَزََّل َعلَى َرُسولِِه َو اْلكَِتابِ ا .38 َمْن لَِّذي أَْنَزَل ِمْن َقْبُل َو } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاَّللَّ

ِ َو َماَلئَِكتِِه َو ُكُتبِِه َو ُرُسلِِه َو الْ   [.136اآْلِخرِ َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا {  ]النساء:   يَْومِ يَْكُفْر بِاَّللَّ

ِ َقالُوا أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم َو إِْن َكاَن  .39 ِذيَن يََتَربَُّصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن لَُكْم َفْتٌح ِمَن َّللاَّ
لِْلَكافِرِيَن نَِصيٌب َقالُوا أَلَْم } الَّ

ُ يَْحُكُم بَْيَنُكْم  ُ لِْلَكافِرِيَن َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن  يَْومَ نَْسَتْحوِْذ َعلَْيُكْم َو نَْمَنْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َفاَّللَّ اْلِقيَاَمِة َو لَْن يَْجَعَل َّللاَّ

 [.141َسبِياًل {  ]النساء:  

 [.159اْلِقيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا {  ]النساء:   يَْومَ ِل اْلكَِتابِ إاِلَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َو } َو إِْن ِمْن أَهْ  .40

ْنزَِل ِمْن َقبْ  .41
ُ
ْنزَِل إِلَْيَك َو َما أ

ُ
َو اْلُمِقيِميَن الصَّاَلَة َو لَِك } لَكِِن الرَّاِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َو اْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أ

ِ َو الْ  ولَِئَك َسُنْؤتِيِهْم أَْجًرا َعِظيًما {  ]النساء:   يَْومِ اْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة َو اْلُمْؤِمُنوَن بِاَّللَّ
ُ
 [.162اآْلِخرِ أ

ِهلَّ لَِغْيرِ  .42
ُ
ُم َو لَْحُم اْلِخْنزِيرِ َو َما أ يَُة َو النَِّطيَحُة } ُحر َِمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيَتُة َو الدَّ ِ بِِه َو اْلُمْنَخنَِقُة َو اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمَتَرد ِ  َّللاَّ

ُبُع إاِلَّ َما َذكَّْيُتْم َو َما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َو أَْن تَْسَتْقِسُموا بِاْْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِ  يَِئَس الَِّذيَن  يَْومَ ْسٌق الْ َو َما أََكَل السَّ

أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َو َرِضيُت لَُكُم  يَْومَ ْن ِدينُِكْم َفاَل تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن الْ َكَفُروا مِ 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم {  ]الما ْثٍم َفإِنَّ َّللاَّ  [.3ئدة:  اْْلِْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجانٍِف ِْلِ

وتُوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ لَُكْم َو طََعاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َو اْلُمْحَصَنا يَْومَ } الْ  .43
ُ
ِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت َو طََعاُم الَِّذيَن أ

ُ
ُت ِمَن اْلُمْؤِمَناتِ َو أ

وتُوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم إَِذا آتَْيُتُموهُ 
ُ
ُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َو اَل ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن اْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أ

ُ
نَّ أ

يَماِن َفَقْد َحِبطَ َعَملُُه َو ُهَو فِي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن {  ]المائدة:    [.5َو َمْن يَْكُفْر بِاْْلِ

ا ُذك ُِروا بِِه َفأَْغَرْيَنا بَْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َو اْلبَْغَضاَء إِلَى } َو ِمَن الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِميَثاَقُهمْ  .44 ا ِممَّ
 يَْومِ  َفَنُسوا َحظًّ

ُ بَِما َكانُوا يَْصَنُعوَن {  ]المائدة:    [.14اْلِقيَاَمِة َو َسْوَف ُيَنب ُِئُهُم َّللاَّ

اْلِقيَاَمِة َما تُُقب َِل ِمْنُهْم َو  يَْومِ ضِ َجِميًعا َو ِمْثلَُه َمَعُه لِيَْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذابِ } إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي اْْلَرْ  .45

 [.36لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم {  ]المائدة:  

ِ َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َو ُلِعُنوا بَِما َقالُوا بَْل يََدا .46 ُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق َكْيَف يََشاُء َو لَيَزِيَدنَّ } َو َقالَتِ اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ

ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك طُْغيَانًا َو ُكْفًرا َو أَْلَقْيَنا بَْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َو اْلبَْغضَ 
ُ
اْلِقيَاَمِة ُكلََّما أَْوَقُدوا نَاًرا  يَْومِ اَء إِلَى َكثِيًرا ِمْنُهْم َما أ

ُ اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن {  ]المائدة:  لِْلَحْربِ أَطْ  ُ َو يَْسَعْوَن فِي اْْلَْرضِ َفَساًدا َو َّللاَّ  [.64َفأََها َّللاَّ

ِ َو الْ  .47 َخْوٌف َعلَْيِهْم  اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالًِحا َفالَ  يَْومِ } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن َهاُدوا َو الصَّابُِئوَن َو النََّصاَرى َمْن آَمَن بِاَّللَّ

 [.69َو اَل ُهْم يَْحَزنُوَن {  ]المائدة:  

ُم اْلُغُيوبِ {  ]المائد يَْومَ }  .48 ِجْبُتْم َقالُوا اَل ِعْلَم لََنا إِنََّك أَْنَت َعالَّ
ُ
ُ الرُُّسَل َفيَُقوُل َماَذا أ  [.109ة:  يَْجَمُع َّللاَّ

ُ َهَذا  .49 ُ  يَْومُ } َقاَل َّللاَّ  َعْنُهْم يَْنَفُع الصَّاِدقِيَن ِصْدُقُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا َرِضَي َّللاَّ

 [.119َو َرُضوا َعْنُه َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {  ]المائدة:  
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َماَواتِ َو اْْلَْرضِ ُقْل  .50 ِ َكَتَب َعلَى نَْفِسِه الرَّْحَمَة لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى } ُقْل لَِمْن َما فِي السَّ اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه  يَْومِ َّلِلَّ

 [.12الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن {  ]اْلنعام:  

 [.15 َعِظيٍم {  ]اْلنعام:  يَْومٍ } ُقْل إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعَذاَب  .51

 [.22نَْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشَرُكوا أَْيَن ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تَْزُعُموَن {  ]اْلنعام:   يَْومَ } َو  .52

ِ َو  .53 َماَواتِ َو اْْلَْرَض بِاْلَحق   يَُقوُل ُكْن َفيَُكوُن َقْولُُه اْلَحقُّ  يَْومَ } َو ُهَو الَِّذي َخلََق السَّ

َهاَدِة َو ُهَو اْلَحكِيُم اْلَخبِيُر {  ]اْلنعام:   يَْومَ َو لَُه اْلُمْلُك  .54  [.73ُيْنَفُخ فِي الصُّوِر َعالُِم اْلَغْيبِ َو الشَّ

وِحَي إِلَيَّ  .55
ُ
ِ َكِذبًا أَْو َقاَل أ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ ْنزُِل ِمْثَل َما أَْنَزَل } َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ

ُ
 َو لَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء َو َمْن َقاَل َسأ

ُ َو لَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن فِي َغَمَراتِ اْلَمْوِت َو اْلَماَلئَِكُة بَاِسُطو أَْيِديِهْم أَْخرُِجوا أَْنُفَسكُ  تُْجَزْوَن َعَذاَب  يَْومَ ُم الْ َّللاَّ

ِ َو ُكْنُتْم َعْن آيَاتِِه تَْسَتْكبُِروَن {  ]اْلنعام:  اْلُهوِن بَِما ُكْنُتمْ  ِ َغْيَر اْلَحق   [.93 تَُقولُوَن َعلَى َّللاَّ

 َنا اْسَتْمَتعَ يَْحُشُرُهْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلجِن ِ َقِد اْسَتْكَثْرتُْم ِمَن اْْلِْنسِ َو َقاَل أَْولِيَاُؤُهْم ِمَن اْْلِْنسِ َربَّ  يَْومَ } َو  .56

ْلَت لََنا َقاَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن فِيَها إاِلَّ َما َشا ُ إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم {  بَْعُضَنا بِبَْعضٍ َو بَلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّ َء َّللاَّ

 [.128]اْلنعام:  

اَن ُمَتَشابًِها َو } َو ُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاتٍ َمْعُروَشاتٍ َو َغْيَر َمْعُروَشا .57 ُكلُُه َو الزَّْيُتوَن َو الرُّمَّ
ُ
تٍ َو النَّْخَل َو الزَّْرَع ُمْخَتلًِفا أ

ُه  َحَصاِدِه َو اَل تُْسرُِفوا إِنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسرِفِيَن {  ]اْلنعام:   يَْومَ َغْيَر ُمَتَشابٍِه ُكلُوا ِمْن ثََمرِِه إَِذا أَْثَمَر َو آتُوا َحقَّ

141.] 

يَْأتِي بَْعُض آيَاتِ َرب َِك اَل يَْنَفُع نَْفًسا  يَْومَ } َهْل يَْنظُُروَن إاِلَّ أَْن تَْأتِيَُهُم اْلَماَلئَِكُة أَْو يَْأتَِي َربَُّك أَْو يَْأتَِي بَْعُض آيَاتِ َرب َِك  .58

 [.158ًرا ُقِل اْنَتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن {  ]اْلنعام:  إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخيْ 

 [.14ُيْبَعُثوَن {  ]اْلعراف:   يَْومِ } َقاَل أَْنِظْرنِي إِلَى  .59

ي ِبَاتِ ِمَن الر ِْزقِ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا .60
ِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َو الطَّ ْنيَا َخالَِصًة فِي  } ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة َّللاَّ اْلَحيَاِة الدُّ

ُل اآْليَاتِ لَِقْوٍم يَْعلَُموَن {  ]اْلعراف:   يَْومَ   [.32اْلِقيَاَمِة َكَذلَِك نَُفص ِ

ْنيَا َفالْ  .61 َهَذا َو َما َكانُوا ْوِمِهْم يَ نَْنَساُهْم َكَما نَُسوا لَِقاَء  يَْومَ } الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُهْم لَْهًوا َو لَِعبًا َو َغرَّْتُهُم اْلَحيَاُة الدُّ

 [.51بِآيَاتَِنا يَْجَحُدوَن {  ]اْلعراف:  

ِ َفَهْل لََنا ِمْن  يَْومَ } َهْل يَْنظُُروَن إاِلَّ تَْأوِيلَُه  .62 يَْأتِي تَْأوِيلُُه يَُقوُل الَِّذيَن نَُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َرب َِنا بِاْلَحق 

ُروَن {  ا لََنا أَْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َو َضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَ ُشَفَعاَء َفيَْشَفُعو

 [.53]اْلعراف:  

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه غَ  .63 َعِظيٍم {   يَْومٍ ْيُرُه إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب } لََقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا إِلَى َقْوِمِه َفَقاَل يَا َقْوِم اْعُبُدوا َّللاَّ

 [.59]اْلعراف:  

ْبتِ إِْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُهُ  .64  َسْبتِِهْم ُشرًَّعا  يَْومَ ْم } َو اْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرَة اْلبَْحرِ إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّ

 [.163 اَل تَْأتِيِهْم َكَذلَِك نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا يَْفُسُقوَن {  ]اْلعراف:  اَل يَْسبُِتونَ  يَْومَ َو  .65

اْلِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ إِنَّ َربََّك لََسرِيُع اْلِعَقابِ َو إِنَُّه لََغُفوٌر  يَْومِ } َو إِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبَعَثنَّ َعلَْيِهْم إِلَى  .66

 [.167ِحيٌم {  ]اْلعراف:  رَ 

ُهورِِهْم ُذر ِيََّتُهْم َو أَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنُفِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ِ  .67
ُكْم َقالُوا بَلَى َشِهْدنَا } َو إِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُ

 [.172اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِيَن {  ]اْلعراف:   يَْومَ أَْن تَُقولُوا 

ِ ُخُمَسُه َو لِلرَُّسوِل َو لِِذي اْلُقْربَى َو اْليََتاَمى َو  .68 اْلَمَساكِيِن َو اْبِن } َو اْعلَُموا أَنََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفأَنَّ َّلِلَّ

بِيِل إِْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِا ِ َو َما أَْنَزْلَنا َعلَى َعْبِدنَا السَّ  اْلُفْرَقانِ  يَْومَ َّللَّ
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ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديٌر {  ]اْلنفال:   يَْومَ   .69  [.41اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َو َّللاَّ

ْيطَاُن أَْعَمالَُهْم َو َقاَل اَل َغالَِب لَُكُم الْ  .70 ا تََراَءتِ اْلِفَئَتاِن نََكَص ِمَن النَّاسِ َو  يَْومَ } َو إِْذ َزيََّن لَُهُم الشَّ إِن ِي َجاٌر لَُكْم َفلَمَّ

ُ َشِديُد الْ  َ َو َّللاَّ  [.48ِعَقابِ {  ]اْلنفال:  َعلَى َعِقبَْيِه َو َقاَل إِن ِي بَِريٌء ِمْنُكْم إِن ِي أََرى َما اَل تََرْوَن إِن ِي أََخاُف َّللاَّ

ِ َو َرُسولِِه إِلَى  .71 ُه َفإِْن تُْبُتْم َفُهَو َخْيٌر  يَْومَ النَّاسِ } َو أََذاٌن ِمَن َّللاَّ
َ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِكِيَن َو َرُسولُ ِ اْْلَْكبَرِ أَنَّ َّللاَّ اْلَحج 

رِ الَِّذيَن َكَفُروا بَِعَذابٍ أَلِيٍم { ِ ِ َو بَش   [.3:  ]التوبة  لَُكْم َو إِْن تََولَّْيُتْم َفاْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعجِزِي َّللاَّ

ِ َو الْ  .72 ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ ولَِئَك  يَْومِ } إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ
ُ
َ َفَعَسى أ اآْلِخرِ َو أََقاَم الصَّاَلَة َو آتَى الزََّكاَة َو لَْم يَْخَش إاِلَّ َّللاَّ

 [.18أَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن {  ]التوبة:  

ِ َو الْ } أََجَعْلُتْم ِسَقايََة ا .73 ِ َو ِعَماَرَة اْلَمْسجِِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاَّللَّ ِ اَل  يَْومِ ْلَحاج  اآْلِخرِ َو َجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ اَل يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن {  ]التوبة:   ِ َو َّللاَّ  [.19يَْسَتُووَن ِعْنَد َّللاَّ

ُ فِي َمَواطِ  .74 ُحَنْيٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم َفلَْم تُْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َو َضاَقْت َعلَْيُكُم  يَْومَ َن َكثِيَرٍة َو } لََقْد نََصَرُكُم َّللاَّ

 [.25اْْلَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن {  ]التوبة:  

ِ َو اَل بِالْ  .75 ِ ِمَن  يَْومِ } َقاتِلُوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ ُه َو اَل يَِديُنوَن ِديَن اْلَحق 
ُ َو َرُسولُ اآْلِخرِ َو اَل ُيَحر ُِموَن َما َحرََّم َّللاَّ

وتُوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا اْلجِْزيََة َعْن يٍَد َو ُهْم َصاِغُروَن {  ]التوبة:  
ُ
 [.29الَِّذيَن أ

ْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ظُُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزتُْم ِْلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُيْحَمى َعلَْيَها فِي نَارِ َجَهنََّم َفتُ  يَْومَ }  .76

 [.35ُكْنُتْم تَْكنُِزوَن {  ]التوبة:  

77.  ِ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكَتابِ َّللاَّ ُهورِ ِعْنَد َّللاَّ
َة الشُّ َماَواتِ َو اْْلَْرَض ِمْنَها أَْربََعٌة ُحُرٌم َذلَِك  يَْومَ } إِنَّ ِعدَّ َخلََق السَّ

يُن اْلَقي ُِم َفاَل تَْظلُِموا فِيِهنَّ أَْنُفَسُكْم َو َقاتِلُوا اْلُمْشرِكِيَن َكافًَّة َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم َكافَّ  َ َمَع الد ِ ًة َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 [.36اْلُمتَِّقيَن {  ]التوبة:  

ِ َو الْ  .78 ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن {  ]التوبة:   يَْومِ } اَل يَْسَتْأِذنَُك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ اآْلِخرِ أَْن ُيَجاِهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم َو َّللاَّ

44.] 

ِ َو الْ  .79  [.45اآْلِخرِ َو اْرتَابَْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم فِي َرْيبِِهْم يََتَردَُّدوَن {  ]التوبة:   يَْومِ } إِنََّما يَْسَتْأِذنَُك الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

َ َما َوَعُدوُه َو بَِما َكانُوا يَْكِذُبوَن {  ]التوبة:   يَْومِ } َفأَْعَقبَُهْم نَِفاًقا فِي ُقلُوبِِهْم إِلَى  .80  [.77يَْلَقْونَُه بَِما أَْخلَُفوا َّللاَّ

ِ َو الْ } َو ِمَن اْْلَ  .81 ِ َو َصلََواتِ الرَُّسوِل أاََل إِنََّها ُقْربٌَة لَُهْم  يَْومِ ْعَرابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاَّللَّ اآْلِخرِ َو يَتَِّخُذ َما ُيْنِفُق ُقُربَاتٍ ِعْنَد َّللاَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم {  ]التوبة:   ُ فِي َرْحَمتِِه إِنَّ َّللاَّ  [.99َسُيْدِخلُُهُم َّللاَّ

َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَِّل } اَل تَ  .82 ِ س 
ُ
ُروا َو  يَْومٍ ُقْم فِيِه أَبًَدا لََمْسجٌِد أ  أَْن تَُقوَم فِيِه فِيِه رَِجاٌل ُيِحبُّوَن أَْن يََتطَهَّ

أََحقُّ

رِيَن {  ]التوبة:   ه ِ
ُ ُيِحبُّ اْلُمطَّ  [.108َّللاَّ

لَُه } َو إَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آيَاتَُنا بَي َِناٍت َقا .83 بَد ِ
ُ
ْلُه ُقْل َما يَُكوُن لِي أَْن أ َل الَِّذيَن اَل يَْرُجوَن لَِقاَءنَا اْئتِ بُِقْرآٍن َغْيرِ َهَذا أَْو بَد ِ

 [.15َعِظيٍم {  ]يونس:   يَْومٍ ِمْن تِْلَقاِء نَْفِسي إِْن أَتَّبُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعَذاَب 

اَل ُشَرَكاُؤُهْم َما نَْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ نَُقوُل لِلَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكانَُكْم أَْنُتْم َو ُشَرَكاُؤُكْم َفَزيَّْلَنا بَْيَنُهْم َو قَ  يَْومَ } َو  .84

 [.28ُكْنُتْم إِيَّانَا تَْعُبُدوَن {  ]يونس:  

ُبوا  يَْومَ } َو  .85 ِ َو َما َكانُوا يَْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم يَْلبَُثوا إاِلَّ َساَعًة ِمَن النََّهارِ يََتَعاَرُفوَن بَْيَنُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ بِلَِقاِء َّللاَّ

 [.45ُمْهَتِديَن {  ]يونس:  

ِ اْلَكِذَب  .86 َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّاسِ َو لَكِنَّ أَْكَثَرُهْم اَل يَْشُكُروَن {  ا يَْومَ } َو َما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفَتُروَن َعلَى َّللاَّ ْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ

 [.60]يونس:  

ِيَك بِبََدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آيًَة َو إِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّاسِ َعْن آيَاتَِنا لََغافِلُوَن {  ]يونس:   يَْومَ } َفالْ  .87  [.92نَُنج 
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ي ِبَاتِ َفَما اْخَتلَُفوا َحتَّى َجاَءهُ }  .88
 ِصْدقٍ َو َرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

أَ ْأنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ُم اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك يَْقِضي َو لََقْد بَوَّ

 [.93اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْخَتلُِفوَن {  ]يونس:   يَْومَ بَْيَنُهْم 

ْضلَُه َو إِْن ْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيَمت ِْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى َو ُيْؤتِ ُكلَّ ِذي َفْضٍل فَ } َو أَِن اْستَ  .89

 [.3َكبِيرٍ {  ]هود:   يَْومٍ تََولَّْوا َفإِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب 

ْرنَا َعْنُهُم اْلَعَذا .90 ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَُقولُنَّ َما يَْحِبُسُه أاََل } َو لَئِْن أَخَّ مَّ
ُ
يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروًفا َعْنُهْم َو َحاَق بِِهْم  يَْومَ َب إِلَى أ

 [.8َما َكانُوا بِِه يَْسَتْهزِئُوَن {  ]هود:  

َ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب  .91  [.26 {  ]هود:  أَلِيمٍ  يَْومٍ } أَْن اَل تَْعُبُدوا إاِلَّ َّللاَّ

ِ إاِلَّ َمْن َرِحَم َو َحاَل بَْيَنُهَما اْلَمْوُج  يَْومَ } َقاَل َسآوِي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم الْ  .92 ِمْن أَْمرِ َّللاَّ

 [.43َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن {  ]هود:  

ْنيَا لَْعنَ  .93 ْتبُِعوا فِي َهِذِه الدُّ
ُ
 [.60اْلِقيَاَمِة أاََل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا َربَُّهْم أاََل ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم ُهوٍد {  ]هود:   يَْومَ ًة َو } َو أ

ا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطًا ِسيَء بِِهْم َو َضاَق بِِهْم َذْرًعا َو َقاَل َهَذا  .94  [.77َعِصيٌب {  ]هود:   يَْومٌ } َو لَمَّ

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرُه َو اَل تَْنُقُصوا اْلِمْكيَاَل َو اْلِميزَ } َو إِلَى َمْديََن أَخَ  .95 اَن إِن ِي اُهْم ُشَعْيبًا َقاَل يَا َقْوِم اْعُبُدوا َّللاَّ

 [.84ُمِحيٍط {  ]هود:   يَْومٍ أََراُكْم بَِخْيرٍ َو إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب 

 [.98اَمِة َفأَْوَرَدُهُم النَّاَر َو بِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد {  ]هود:  اْلِقيَ  يَْومَ } يَْقُدُم َقْوَمُه  .96

ْتبُِعوا فِي َهِذِه لَْعَنًة َو  .97
ُ
 [.99اْلِقيَاَمِة بِْئَس الر ِْفُد اْلَمْرُفوُد {  ]هود:   يَْومَ } َو أ

 َمْجُموٌع لَُه النَّاسُ  يَْومٌ } إِنَّ فِي َذلَِك آَليًَة لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة َذلَِك  .98

 [.103َمْشُهوٌد {  ]هود:   يَْومٌ َو َذلَِك   .99

 بِإِْذنِِه َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َو َسِعيٌد {  ]هود:   يَْومَ }  .100
 [.105يَْأتِ اَل تََكلَُّم نَْفٌس إاِلَّ

َمُه َقاَل إِ  .101
ا َكلَّ لََدْيَنا َمكِيٌن أَِميٌن {  ]يوسف:   يَْومَ نََّك الْ } َو َقاَل اْلَمِلُك اْئُتونِي بِِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي َفلَمَّ

54.] 

ُ لَُكْم َو ُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِميَن {  ]يوسف:   يَْومَ } َقاَل اَل تَْثرِيَب َعلَْيُكُم الْ  .102  [.92يَْغِفُر َّللاَّ

ْت بِِه الر ِيُح فِي  .103 ا َكَسُبوا َعلَى  يَْومٍ } َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا بَِرب ِِهْم أَْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ َعاِصٍف اَل يَْقِدُروَن ِممَّ

اَلُل اْلبَِعيُد {  ]إبراهيم:    [.18َشْيٍء َذلَِك ُهَو الضَّ

ا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َو َعاَلنِيًَة ِمْن َقْبِل أَْن يَْأتَِي } ُقْل لِِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّ  .104 اَل  يَْومٌ اَلَة َو ُيْنِفُقوا ِممَّ

 [.31بَْيٌع فِيِه َو اَل ِخاَلٌل {  ]إبراهيم:  

 [.41يَُقوُم اْلِحَساُب {  ]إبراهيم:   يَْومَ } َربََّنا اْغِفْر لِي َو لَِوالَِديَّ َو لِْلُمْؤِمنِيَن  .105

ُرُهْم لِ  } وَ  .106 ا يَْعَمُل الظَّالُِموَن إِنََّما ُيَؤخ ِ َ َغافاًِل َعمَّ تَْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصاُر {  ]إبراهيم:   يَْومٍ اَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ

42.] 

ْرنَا إِلَى أََجلٍ  يَْومَ } َو أَْنِذرِ النَّاَس  .107  َقرِيبٍ ُنجِْب َدْعَوتََك َو نَتَّبِعِ يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب َفيَُقوُل الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخ ِ

 [.44الرُُّسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما لَُكْم ِمْن َزَواٍل {  ]إبراهيم:  

ارِ {  ]إبراهيم: يَْومَ }  .108 ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ َماَواُت َو بََرُزوا َّلِلَّ ُل اْْلَْرُض َغْيَر اْْلَْرضِ َو السَّ  [.48  تُبَدَّ

يِن {  ]الحجر:   يَْومِ } َو إِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنَة إِلَى  .109  [.35الد ِ

ِ َفأَْنِظْرنِي إِلَى  .110  [.36ُيْبَعُثوَن {  ]الحجر:   يَْومِ } َقاَل َرب 

 [.38اْلَوْقتِ اْلَمْعلُوِم {  ]الحجر:   يَْومِ } إِلَى  .111
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ونَُهْم بَِغْيرِ ِعْلٍم أاََل َساَء َما يَزُِروَن {  ]النحل:  اْلِقيَ  يَْومَ } لِيَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملًَة  .112
ُّ
اَمِة َو ِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضل

25.] 

وَن فِيِهْم  يَْومَ } ثُمَّ  .113
ُّ
 اْلِقيَاَمِة ُيْخزِيِهْم َو يَُقوُل أَْيَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنُتْم تَُشاق

وتُوا اْلِعْلَم إِنَّ  .114
ُ
وَء َعلَى اْلَكافِرِيَن {  ]النحل:   يَْومَ  اْلِخْزَي الْ َقاَل الَِّذيَن أ  [.27َو السُّ

ْيطَاُن أَْعَمالَُهْم َفُهَو َولِيُُّهُم الْ  .115 َمٍم ِمْن َقْبلَِك َفَزيََّن لَُهُم الشَّ
ُ
ِ لََقْد أَْرَسْلَنا إِلَى أ َو لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  يَْومَ } تَاَّللَّ

 [.63{  ]النحل:  

116.  ُ  ظَْعنُِكْم  يَْومَ  َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكًنا َو َجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد اْْلَْنَعاِم ُبُيوتًا تَْسَتِخفُّونََها } َو َّللاَّ

ْوبَارَِها َو أَْشَعارَِها أَثَاثًا َو َمَتاًعا إِلَى ِحيٍن {  ]النحل:   يَْومَ َو  .117
 [.80إَِقاَمتُِكْم َو ِمْن أَْصَوافَِها َو أَ

ٍة َشِهيًدا ثُمَّ اَل ُيْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َو اَل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن {  ]النحل:   يَْومَ } َو  .118 مَّ
ُ
 [.84نَْبَعُث ِمْن ُكل ِ أ

ٍة َشِهيًدا َعلَْيِهْم ِمْن أَْنُفِسِهْم َو ِجْئَنا بَِك َشِهيًدا َعلَى َهُؤاَلِء َو نَزَّْلَنا َعلَيْ  يَْومَ } َو  .119 مَّ
ُ
َك نَْبَعُث فِي ُكل ِ أ

 [.89اْلكَِتاَب تِْبيَانًا لُِكل ِ َشْيٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة َو ُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن {  ]النحل:  

ٌة ِهيَ } َو اَل تَُكونُوا َكالَّ  .120 مَّ
ُ
 تِي نََقَضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد ُقوٍَّة أَْنَكاثًا تَتَِّخُذوَن أَْيَمانَُكْم َدَخاًل بَْيَنُكْم أَْن تَُكوَن أ

ُ بِِه َو لَُيبَي َِننَّ لَُكْم  ٍة إِنََّما يَْبلُوُكُم َّللاَّ مَّ
ُ
 [.92وَن {  ]النحل:  اْلِقيَاَمِة َما ُكْنُتْم فِيِه تَْخَتلِفُ  يَْومَ أَْربَى ِمْن أ

تَْأتِي ُكلُّ نَْفسٍ ُتَجاِدُل َعْن نَْفِسَها َو تَُوفَّى ُكلُّ نَْفسٍ َما َعِملَْت َو ُهْم اَل ُيْظلَُموَن {  ]النحل:   يَْومَ }  .121

111.] 

ْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَُفوا فِيِه َو إِنَّ َربََّك لَيَْحُكُم بَْيَنُهمْ  .122 اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه  يَْومَ  } إِنََّما ُجِعَل السَّ

 [.124يَْخَتلُِفوَن {  ]النحل:  

 [.13اْلِقيَاَمِة كَِتابًا يَْلَقاُه َمْنُشوًرا {  ]اْلسراء:   يَْومَ } َو ُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه فِي ُعُنِقِه َو نُْخرُِج لَُه  .123

 [.14َعلَْيَك َحِسيبًا {  ]اْلسراء:   يَْومَ لْ } اْقَرْأ كَِتابََك َكَفى بَِنْفِسَك ا .124

 [.52يَْدُعوُكْم َفَتْسَتجِيُبوَن بَِحْمِدِه َو تَظُنُّوَن إِْن لَبِْثُتْم إاِلَّ َقلِياًل {  ]اْلسراء:   يَْومَ }  .125

ُبوَها يَْومِ } َو إِْن ِمْن َقْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلُِكوَها َقْبَل  .126 َعَذابًا َشِديًدا َكاَن َذلَِك فِي اْلِكَتابِ  اْلِقيَاَمِة أَْو ُمَعذ ِ

 [.58َمْسطُوًرا {  ]اْلسراء:  

ْرتَِن إِلَى  .127 اْلِقيَاَمِة َْلَْحَتنَِكنَّ ُذر ِيََّتُه إاِلَّ َقلِياًل {  ]اْلسراء:   يَْومِ } َقاَل أََرأَْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعلَيَّ لَئِْن أَخَّ

62.] 

ولَئَِك يَْقَرُءوَن كَِتابَُهْم َو اَل ُيْظلَُموَن َفِتينَْدُعو  يَْومَ }  .128
ُ
وتَِي كَِتابَُه بِيَِمينِِه َفأ

ُ
نَاسٍ بِإَِماِمِهْم َفَمْن أ

ُ
اًل {  ُكلَّ أ

 [.71]اْلسراء:  

ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضلِْل َفلَْن تَجَِد لَُهْم أَْولِيَاَء ِمْن ُدونِِه وَ  .129 اْلِقيَاَمِة َعلَى  يَْومَ  نَْحُشُرُهْم } َو َمْن يَْهِد َّللاَّ

 [.97ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َو ُبْكًما َو ُصمًّا َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخبَْت زِْدنَاُهْم َسِعيًرا {  ]اْلسراء:  

 ا يَْومً الُوا لَبِْثَنا } َو َكَذلَِك بََعْثَناُهْم لِيََتَساَءلُوا بَْيَنُهْم َقاَل َقائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَ  .130

َحَدُكْم بَِورِقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِديَنِة َفْليَْنظُْر أَيُّهَ  يَْومٍ أَْو بَْعَض  .131
ا أَْزَكى َقالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِْثُتْم َفاْبَعُثوا أَ

 [.19بُِكْم أََحًدا {  ]الكهف:  طََعاًما َفْليَْأتُِكْم بِرِْزقٍ ِمْنُه َو ْليََتلَطَّْف َو اَل ُيْشِعَرنَّ 

 [.47نَُسي ُِر اْلِجبَاَل َو تََرى اْْلَْرَض بَارَِزًة َو َحَشْرنَاُهْم َفلَْم نَُغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا {  ]الكهف:   يَْومَ } َو  .132

  يَُقوُل نَاُدوا ُشَرَكائَِي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم يَْسَتِجيُبوا لَُهْم َو َجَعْلَنا بَْيَنُهْم َمْوبًِقا { يَْومَ } َو  .133

 [.52]الكهف:  
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ولَئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتِ َرب ِِهْم َو لَِقائِِه َفَحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َفاَل ُنِقيُم لَُهْم  .134
ُ
اْلِقيَاَمِة َوْزنًا {  ]الكهف:   يَْومَ } أ

105.] 

 ُولِدَ  يَْومَ } َو َساَلٌم َعلَْيِه  .135

 يَُموُت  يَْومَ َو   .136

 [.15ُيْبَعُث َحيًّا {  ]مريم:   يَْومَ َو  .137

ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشرِ أََحًدا َفُقولِي إِن ِي نََذْرُت  .138 َكل َِم } َفُكلِي َو اْشَربِي َو َقر ِي َعْيًنا َفإِمَّ
ُ
لِلرَّْحَمِن َصْوًما َفلَْن أ

 [.26إِْنِسيًّا {  ]مريم:   يَْومَ الْ 

اَلُم َعلَيَّ  .139  ُولِْدُت  يَْومَ } َو السَّ

 أَُموتُ  يَْومَ َو  .140

ْبَعُث َحيًّا {  ]مريم:   يَْومَ  وَ   .141
ُ
 [.33أ

 [.37َعِظيٍم {  ]مريم:   يَْومٍ ْشَهِد } َفاْخَتلََف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن مَ  .142

 يَْأتُونََنا  يَْومَ } أَْسِمْع بِِهْم َو أَْبِصْر  .143

 [.38فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن {  ]مريم:   يَْومَ لَكِِن الظَّالُِموَن الْ  .144

 [.39وَن {  ]مريم:  اْلَحْسَرِة إِْذ ُقِضَي اْْلَْمُر َو ُهْم فِي َغْفلٍَة َو ُهْم اَل ُيْؤِمنُ  يَْومَ } َو أَْنِذْرُهْم  .145

 [.85نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَى الرَّْحَمِن َوْفًدا {  ]مريم:   يَْومَ }  .146

ُهْم آتِيِه  .147
ُّ
 [.95اْلِقيَاَمِة َفْرًدا {  ]مريم:   يَْومَ } َو ُكل

 [.59الز ِيَنِة َو أَْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى {  ]طه:   يَْومُ } َقاَل َمْوِعُدُكْم  .148

 [.64َمِن اْسَتْعلَى {  ]طه:   يَْومَ َفأَْجِمُعوا َكْيَدُكْم ثُمَّ اْئُتوا َصفًّا َو َقْد أَْفلََح الْ }  .149

 [.100اْلِقيَاَمِة وِْزًرا {  ]طه:   يَْومَ } َمْن أَْعَرَض َعْنُه َفإِنَُّه يَْحِمُل  .150

 [.101:  اْلِقيَاَمِة ِحْماًل {  ]طه يَْومَ } َخالِِديَن فِيِه َو َساَء لَُهْم  .151

ورِ َو نَْحُشُر اْلُمْجرِِميَن  يَْومَ }  .152
 [.102ُزْرًقا {  ]طه:  يَْوَمِئٍذ ُيْنَفُخ فِي الصُّ

 [.104ا {  ]طه:  يَْومً } نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَُقولُوَن إِْذ يَُقوُل أَْمَثلُُهْم طَرِيَقًة إِْن لَِبْثُتْم إاِلَّ  .153

 [.124اْلِقيَاَمِة أَْعَمى {  ]طه:   يَْومَ  لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َو نَْحُشُرُه } َو َمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي َفإِنَّ  .154

 [.126ُتْنَسى {  ]طه:   يَْومَ } َقاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آيَاُتَنا َفَنِسيَتَها َو َكَذلَِك الْ  .155

َشْيًئا َو إِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْيَنا بَِها َو اْلِقيَاَمِة َفاَل تُْظلَُم نَْفٌس  يَْومِ } َو نََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسطَ لِ  .156

 [.47َكَفى بَِنا َحاِسبِيَن {  ]اْلنبياء:  

ِجِل ِ لِْلُكُتبِ َكَما بََدْأنَا أَوََّل َخْلقٍ نُِعيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا ُكنَّا َفا يَْومَ }  .157 ِ الس  َماَء َكطَي   {  ِعِلينَ نَْطوِي السَّ

 [.104]اْلنبياء:  

ا أَْرَضَعْت َو تََضُع ُكلُّ َذاتِ َحْمٍل َحْملََها َو تََرى النَّاَس ُسَكاَرى َو  يَْومَ }  .158 َما تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

ِ َشِديٌد {  ]الحج:    [.2ُهْم بُِسَكاَرى َو لَكِنَّ َعَذاَب َّللاَّ

ْنيَا ِخْزٌي َو نُِذيُقُه } ثَانَِي ِعْطِفِه لُِيِضلَّ  .159 ِ لَُه فِي الدُّ اْلِقيَاَمِة َعَذاَب اْلَحرِيقِ {  ]الحج:   يَْومَ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

9.] 

160.  َ ْيَنُهْم  يَْفِصُل بَ } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن َهاُدوا َو الصَّابِئِيَن َو النََّصاَرى َو اْلَمُجوَس َو الَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد {  ]الحج:   يَْومَ   [.17اْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ
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ُ َوْعَدُه َو إِنَّ  .161 وَن {  ]الحج:  يَْومً } َو يَْسَتْعجِلُونََك بِاْلَعَذابِ َو لَْن ُيْخلَِف َّللاَّ ا تَُعدُّ ا ِعْنَد َرب َِك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّ

47.] 

اَعُة بَْغَتًة أَْو يَْأتِيَُهْم َعَذاُب  .162 َعِقيٍم {  ]الحج:   يَْومٍ } َو اَل يََزاُل الَِّذيَن َكَفُروا فِي ِمْريٍَة ِمْنُه َحتَّى تَْأتِيَُهُم السَّ

55.] 

ُ يَْحُكُم بَْيَنُكْم  .163  [.69اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكْنُتْم فِيِه تَْخَتلُِفوَن {  ]الحج:   يَْومَ } َّللاَّ

 [.16اْلِقيَاَمِة ُتْبَعُثوَن {  ]المؤمنون:   يَْومَ ثُمَّ إِنَُّكْم  } .164

 [.65إِنَُّكْم ِمنَّا اَل ُتْنَصُروَن {  ]المؤمنون:   يَْومَ } اَل تَْجأَُروا الْ  .165

ُيْبَعُثوَن {   يَْومِ } لََعل ِي أَْعَمُل َصالًِحا فِيَما تََرْكُت َكالَّ إِنََّها َكلَِمٌة ُهَو َقائِلَُها َو ِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى  .166

 [.100]المؤمنون:  

 .[111بَِما َصبَُروا أَنَُّهْم ُهُم اْلَفائُِزوَن {  ]المؤمنون:   يَْومَ } إِن ِي َجَزْيُتُهُم الْ  .167

 ا يَْومً } َقالُوا لَبِْثَنا  .168

 [.113َفاْسأَِل اْلَعاد ِيَن {  ]المؤمنون:   يَْومٍ أَْو بَْعَض  .169

ِ إِْن ُكْنُتْم } الزَّانِيَُة َو الزَّانِي َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َو اَل تَْأُخْذُكْم بِِهَما َرْأَفٌة فِي ِدي .170 ِن َّللاَّ

ِ َو الْ تُْؤِمُنوَن   [.2اآْلِخرِ َو ْليَْشَهْد َعَذابَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن {  ]النور:   يَْومِ بِاَّللَّ

 [.24تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسَنُتُهْم َو أَْيِديِهْم َو أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن {  ]النور:   يَْومَ }  .171

ِ َو إَِقاِم الصَّاَلِة َو إِيَتاِء الزََّكاِة يََخاُفوَن } رَِجاٌل اَل تُْلِهيِهْم تَِجارَ  .172 ا تََتَقلَُّب فِيِه يَْومً ٌة َو اَل بَْيٌع َعْن ِذْكرِ َّللاَّ

 [.37اْلُقلُوُب َو اْْلَْبَصاُر {  ]النور:  

َماَواتِ َو اْْلَْرضِ َقْد يَْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه  .173 ِ َما فِي السَّ ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفُيَنب ُِئُهْم بَِما َعِملُوا َو  يَْومَ َو } أاََل إِنَّ َّلِلَّ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعلِيٌم {  ]النور:    [.64َّللاَّ

 [.14ثُُبوًرا َواِحًدا َو اْدُعوا ثُُبوًرا َكثِيًرا {  ]الفرقان:   يَْومَ } اَل تَْدُعوا الْ  .174

بِيَل {  يَْحُشُرُهْم َو َما يَْعُبُدوَن ِمْن ُدو يَْومَ } َو  .175 وا السَّ
ُّ
ِ َفيَُقوُل أَأَْنُتْم أَْضلَْلُتْم ِعبَاِدي َهُؤاَلِء أَْم ُهْم َضل ِن َّللاَّ

 [.17]الفرقان:  

 [.22لِْلُمْجرِِميَن َو يَُقولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا {  ]الفرقان:  يَْوَمئٍِذ يََرْوَن اْلَماَلئَِكَة اَل ُبْشَرى  يَْومَ }  .176

َماُء بِاْلَغَماِم َو نُز َِل اْلَماَلئَِكُة تَْنزِياًل {  ]الفرقان:  تََشقَّقُ  يَْومَ } َو  .177  [.25 السَّ

 [.26ا َعلَى اْلَكافِرِيَن َعِسيًرا {  ]الفرقان:  يَْومً اْلَحقُّ لِلرَّْحَمِن َو َكاَن يَْوَمِئٍذ } اْلُمْلُك  .178

 [.27يََعضُّ الظَّالُِم َعلَى يََدْيِه يَُقوُل يَا لَْيَتنِي اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِياًل {  ]الفرقان:   يَْومَ } َو  .179

 [.69اْلِقيَاَمِة َو يَْخلُْد فِيِه ُمَهانًا {  ]الفرقان:   يَْومَ } ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب  .180

َحَرُة لِِميَقاتِ  .181  [.38{  ]الشعراء:   َمْعلُومٍ  يَْومٍ } َفُجِمَع السَّ

 [.82الد ِيِن {  ]الشعراء:   يَْومَ } َو الَِّذي أَْطَمُع أَْن يَْغِفَر لِي َخِطيَئِتي  .182

 [.87ُيْبَعُثوَن {  ]الشعراء:   يَْومَ } َو اَل تُْخزِنِي  .183

 [.88اَل يَْنَفُع َماٌل َو اَل بَُنوَن {  ]الشعراء:   يَْومَ }  .184

 [.135َعِظيٍم {  ]الشعراء:   يَْومٍ اَب } إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَ  .185

 [.155َمْعلُوٍم {  ]الشعراء:   يَْومٍ } َقاَل َهِذِه نَاَقٌة لََها ِشْرٌب َو لَُكْم ِشْرُب  .186

وَها بُِسوٍء َفيَْأُخَذُكْم َعَذاُب  .187  [.156َعِظيٍم {  ]الشعراء:   يَْومٍ } َو اَل تََمسُّ

ُبوُه َفأََخَذُهْم َعَذاُب  .188 لَِّة  مِ يَوْ } َفَكذَّ
ُّ
 الظ
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 [.189َعِظيٍم {  ]الشعراء:   يَْومٍ إِنَُّه َكاَن َعَذاَب  .189

ْن ُيَكذ ُِب بِآيَاتَِنا َفُهْم ُيوَزُعوَن {  ]النمل:   يَْومَ } َو  .190 ٍة َفْوًجا ِممَّ مَّ
ُ
 [.83نَْحُشُر ِمْن ُكل ِ أ

ُ َو ُكلٌّ أَتَْوُه َداخِ  يَْومَ } َو  .191 َماَواتِ َو َمْن فِي اْْلَْرضِ إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ ورِ َفَفزَِع َمْن فِي السَّ
رِيَن ُيْنَفُخ فِي الصُّ

 [.87{  ]النمل:  

ًة يَْدُعوَن إِلَى النَّارِ َو  .192  [.41اْلِقيَاَمِة اَل ُيْنَصُروَن {  ]القصص:   يَْومَ } َو َجَعْلَناُهْم أَئِمَّ

ْنيَا لَْعَنًة َو  .193  [.42اْلِقيَاَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن {  ]القصص:   يَْومَ } َو أَْتبَْعَناُهْم فِي َهِذِه الدُّ

ْنيَا ثُمَّ ُهَو  .194 ْعَناُه َمَتاَع اْلَحيَاِة الدُّ اْلِقيَاَمِة ِمَن  يَْومَ } أََفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسًنا َفُهَو اَلقِيِه َكَمْن َمتَّ

 [.61اْلُمْحَضرِيَن {  ]القصص:  

 [.62ُيَناِديِهْم َفيَُقوُل أَْيَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنُتْم تَْزُعُموَن {  ]القصص:   يَْومَ } َو  .195

 [.65ُيَناِديِهْم َفيَُقوُل َماَذا أََجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن {  ]القصص:   يَْومَ } َو  .196

ُ َعلَْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا إِلَى } ُقْل أََرأَْيُتمْ  .197 ِ يَْأتِيُكْم بِِضيَاٍء أََفاَل  يَْومِ  إِْن َجَعَل َّللاَّ اْلِقيَاَمِة َمْن إِلٌَه َغْيُر َّللاَّ

 [.71تَْسَمُعوَن {  ]القصص:  

ُ َعلَْيُكُم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَى  .198 ِ يَْأتِيُكْم بِلَْيٍل تَْسُكُنوَن اْلِقيَ  يَْومِ } ُقْل أََرأَْيُتْم إِْن َجَعَل َّللاَّ اَمِة َمْن إِلٌَه َغْيُر َّللاَّ

 [.72فِيِه أََفاَل تُْبِصُروَن {  ]القصص:  

 [.74ُيَناِديِهْم َفيَُقوُل أَْيَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكْنُتْم تَْزُعُموَن {  ]القصص:   يَْومَ } َو  .199

ا َكانُوا يَْفَتُروَن {  ]العنكبوت:   يَْومَ  َمَع أَْثَقالِِهْم َو لَُيْسأَلُنَّ } َو لَيَْحِملُنَّ أَْثَقالَُهْم َو أَْثَقاالً  .200  [.13اْلِقيَاَمِة َعمَّ

ْنيَا ثُمَّ  .201 ِ أَْوثَانًا َمَودََّة بَْينُِكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ ُكْم اْلِقيَاَمِة يَْكُفُر بَْعضُ  يَْومَ } َو َقاَل إِنََّما اتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [.25بِبَْعضٍ َو يَْلَعُن بَْعُضُكْم بَْعًضا َو َمْأَواُكُم النَّاُر َو َما لَُكْم ِمْن نَاِصرِيَن {  ]العنكبوت:  

َ َو اْرُجوا الْ  .202  اآْلِخَر َو اَل تَْعَثْوا فِي اْْلَْرضِ  يَْومَ } َو إِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيبًا َفَقاَل يَا َقْوِم اْعُبُدوا َّللاَّ

 [.36ُمْفِسِديَن {  ]العنكبوت:  

 يَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َفْوقِِهْم َو ِمْن تَْحتِ أَْرُجلِِهْم َو يَُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تَْعَملُوَن {  ]العنكبوت:  يَْومَ }  .203

55.] 

اَعُة ُيْبِلُس اْلُمْجِرُموَن {  ]الروم:   يَْومَ } َو  .204  [.12تَُقوُم السَّ

اَعُة  يَْومَ } َو  .205  [.14يََتَفرَُّقوَن {  ]الروم:  يَْوَمئٍِذ تَُقوُم السَّ

يِن اْلَقي ِِم  .206  } َفأَقِْم َوْجَهَك لِلد ِ

ِ  يَْومٌ ِمْن َقْبِل أَْن يَْأتَِي  .207 ُعوَن {  ]الروم:  يَْوَمئٍِذ اَل َمَردَّ لَُه ِمَن َّللاَّ  [.43يَصَّدَّ

اَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبُِثوا َغْيَر َساَعٍة َكَذلَِك َكانُوا ُيْؤَفُكوَن {  ]الروم:   يَْومَ } َو  .208  [.55تَُقوُم السَّ

ِ إِلَى  .209 يَماَن لََقْد لَبِْثُتْم فِي كَِتابِ َّللاَّ وتُوا اْلِعْلَم َو اْْلِ
ُ
 اْلبَْعثِ  يَْومِ } َو َقاَل الَِّذيَن أ

 [.56ثِ َو لَكِنَُّكْم ُكْنُتْم اَل تَْعلَُموَن {  ]الروم:  اْلبَعْ  يَْومُ َفَهَذا  .210

وٌد ُهَو َجازٍ َعْن َوالِِدِه َشْيًئا إِنَّ يَْومً } يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َو اْخَشْوا  .211
ا اَل يَْجزِي َوالٌِد َعْن َولَِدِه َو اَل َمْولُ

نَُّكُم  ِ َحقٌّ َفاَل تَُغرَّ ِ اْلَغُروُر {  ]لقمان:  َوْعَد َّللاَّ ْنيَا َو اَل يَُغرَّنَُّكْم بِاَّللَّ  [.33اْلَحيَاُة الدُّ

َماِء إِلَى اْْلَْرضِ ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي  .212 وَن {   يَْومٍ } ُيَدب ُِر اْْلَْمَر ِمَن السَّ ا تَُعدُّ َكاَن ِمْقَداُرُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّ

 [.5]السجدة:  

 [.25اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْخَتلُِفوَن {  ]السجدة:   يَْومَ َو يَْفِصُل بَْيَنُهْم } إِنَّ َربََّك هُ  .213

 [.29اْلَفْتحِ اَل يَْنَفُع الَِّذيَن َكَفُروا إِيَمانُُهْم َو اَل ُهْم ُيْنظَُروَن {  ]السجدة:   يَْومَ } ُقْل  .214
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ْسَوةٌ  .215
ُ
ِ أ َ َو الْ } لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ َ َكثِيًرا {   يَْومَ  َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ اآْلِخَر َو َذَكَر َّللاَّ

 [.21]اْلحزاب:  

 [.44يَْلَقْونَُه َساَلٌم َو أََعدَّ لَُهْم أَْجًرا َكرِيًما {  ]اْلحزاب:   يَْومَ } تَِحيَُّتُهْم  .216

َ َو أَطَْعَنا الرَُّسواَل {  ]اْلحزاب:   يَْومَ }  .217  [.66تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم فِي النَّارِ يَُقولُوَن يَا لَْيَتَنا أَطَْعَنا َّللاَّ

 [.30اَل تَْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َو اَل تَْسَتْقِدُموَن {  ]سبأ:   يَْومٍ } ُقْل لَُكْم ِميَعاُد  .218

 [.40ًعا ثُمَّ يَُقوُل لِْلَماَلئَِكِة أََهُؤاَلِء إِيَّاُكْم َكانُوا يَْعُبُدوَن {  ]سبأ:  يَْحُشُرُهْم َجِمي يَْومَ } َو  .219

ِذيَن ظَلَُموا ُذوُقوا َعَذاَب النَّارِ الَِّتي ُكْنتُ  يَْومَ } َفالْ  .220
ْم بَِها اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَْفًعا َو اَل َضرًّا َو نَُقوُل لِلَّ

ُبوَن {    [.42]سبأ:  تَُكذ ِ

اْلِقيَاَمِة يَْكُفُروَن بِِشْركُِكْم َو اَل  يَْومَ } إِْن تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َو لَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا لَُكْم َو  .221

 [.14ُيَنب ُِئَك ِمْثُل َخبِيرٍ {  ]فاطر:  

 [.54إاِلَّ َما ُكْنُتْم تَْعَملُوَن {  ]يس:   اَل ُتْظلَُم نَْفٌس َشْيًئا َو اَل تُْجَزْونَ  يَْومَ } َفالْ  .222

 [.55فِي ُشُغٍل َفاكُِهوَن {  ]يس:   يَْومَ } إِنَّ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة الْ  .223

 [.59أَيَُّها اْلُمْجرُِموَن {  ]يس:   يَْومَ } َو اْمَتاُزوا الْ  .224

 [.64بَِما ُكْنُتْم تَْكُفُروَن {  ]يس:   يَْومَ } اْصلَْوَها الْ  .225

 [.65نَْخِتُم َعلَى أَْفَواِهِهْم َو ُتَكل ُِمَنا أَْيِديِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسُبوَن {  ]يس:   يَْومَ } الْ  .226

 [.20الد ِيِن {  ]الصافات:   يَْومُ } َو َقالُوا يَا َوْيلََنا َهَذا  .227

ُبونَ  يَْومُ } َهَذا  .228  [.21{  ]الصافات:   اْلَفْصِل الَِّذي ُكْنُتْم بِِه تَُكذ ِ

 [.26ُمْسَتْسلُِموَن {  ]الصافات:   يَْومَ } بَْل ُهُم الْ  .229

 [.144ُيْبَعُثوَن {  ]الصافات:   يَْومِ } لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلَى  .230

 [.16اْلِحَسابِ {  ]ص:   يَْومِ } َو َقالُوا َربََّنا َعج ِْل لََنا قِطََّنا َقْبَل  .231

ِ َو اَل تَتَّبِعِ اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل } يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْ  .232 َناَك َخلِيَفًة فِي اْْلَْرضِ َفاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحق 

ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا  وَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ
ُّ
ِ إِنَّ الَِّذيَن يَِضل  [.26اْلِحَسابِ {  ]ص:   يَْومَ َّللاَّ

 [.53اْلِحَسابِ {  ]ص:   يَْومِ وَعُدوَن لِ } َهَذا َما تُ  .233

 [.78الد ِيِن {  ]ص:   يَْومِ } َو إِنَّ َعلَْيَك لَْعَنتِي إِلَى  .234

ِ َفأَْنِظْرنِي إِلَى  .235  [.79ُيْبَعُثوَن {  ]ص:   يَْومِ } َقاَل َرب 

 [.81اْلَوْقتِ اْلَمْعلُوِم {  ]ص:   يَْومِ } إِلَى  .236

 [.13َعِظيٍم {  ]الزمر:   يَْومٍ ُت َرب ِي َعَذاَب } ُقْل إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصيْ  .237

اْلِقيَاَمِة أَاَل َذلَِك  يَْومَ } َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل إِنَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َو أَْهلِيِهْم  .238

 [.15ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن {  ]الزمر:  

اْلِقيَاَمِة َو قِيَل لِلظَّالِِميَن ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تَْكِسُبوَن {  ]الزمر:   يَْومَ ِقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذابِ } أََفَمْن يَتَّ  .239

24.] 

 [.31اْلِقيَاَمِة ِعْنَد َرب ُِكْم تَْخَتِصُموَن {  ]الزمر:   يَْومَ } ثُمَّ إِنَُّكْم  .240

اْلِقيَاَمِة َو بََدا  يَْومَ ي اْْلَْرضِ َجِميًعا َو ِمْثلَُه َمَعُه اَلْفَتَدْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذابِ } َو لَْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َما فِ  .241

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحَتِسُبوَن {  ]الزمر:    [.47لَُهْم ِمَن َّللاَّ
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ِ ُوُجوُهُهْم مُ  يَْومَ } َو  .242 ْسَودٌَّة أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمْثًوى لِْلُمَتَكب ِرِيَن {  اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكَذُبوا َعلَى َّللاَّ

 [.60]الزمر:  

َ َحقَّ َقْدرِِه َو اْْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه  .243 َماَواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ُسْبَحانَُه َو  يَْومَ } َو َما َقَدُروا َّللاَّ اْلِقيَاَمِة َو السَّ

ا ُيْشرُِكونَ   [.67{  ]الزمر:   تََعالَى َعمَّ

َرَجاتِ ُذو اْلَعْرشِ ُيْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه لُِيْنِذَر  .244 التَّاَلقِ {  ]غافر:   يَْومَ } َرفِيُع الدَّ

15.] 

ِ ِمْنُهْم َشْيءٌ  يَْومَ }  .245  ُهْم بَارُِزوَن اَل يَْخَفى َعلَى َّللاَّ

ارِ {  ]غافر:   يَْومَ لَِمِن اْلُمْلُك الْ   .246 ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ  [.16َّلِلَّ

 ُتْجَزى ُكلُّ نَْفسٍ بَِما َكَسبَتْ  يَْومَ } الْ  .247

َ َسرِيُع اْلِحَسابِ {  ]غافر:   يَْومَ اَل ظُْلَم الْ   .248  [.17إِنَّ َّللاَّ

وُب لََدى اْلَحَناِجرِ َكاِظِميَن مَ  يَْومَ } َو أَْنِذْرُهْم  .249
ا لِلظَّالِِميَن ِمْن َحِميٍم َو اَل َشِفيعٍ ُيطَاُع {  اآْلزَِفِة إِِذ اْلُقلُ

 [.18]غافر:  

 [.27اْلِحَسابِ {  ]غافر:   يَْومِ } َو َقاَل ُموَسى إِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي َو َرب ُِكْم ِمْن ُكل ِ ُمَتَكب ِرٍ اَل ُيْؤِمُن بِ  .250

رِيُكْم ظَاِهرِيَن فِي اْْلَ  يَْومَ } يَا َقْوِم لَُكُم اْلُمْلُك الْ  .251
ُ
ِ إِْن َجاَءنَا َقاَل فِْرَعْوُن َما أ ْرضِ َفَمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَْأسِ َّللاَّ

 [.29إاِلَّ َما أََرى َو َما أَْهِديُكْم إاِلَّ َسِبيَل الرََّشاِد {  ]غافر:  

 [.30{  ]غافر:  اْْلَْحَزابِ  يَْومِ } َو َقاَل الَِّذي آَمَن يَا َقْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم ِمْثَل  .252

 [.32التََّناِد {  ]غافر:   يَْومَ } َو يَا َقْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم  .253

ُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد {  ]غافر:   يَْومَ }  .254 ِ ِمْن َعاِصٍم َو َمْن ُيْضلِِل َّللاَّ وَن ُمْدبِرِيَن َما لَُكْم ِمَن َّللاَّ
ُّ
 [.33تَُول

اَعُة أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذابِ {  ]غافر:   يَْومَ ُغُدوًّا َو َعِشيًّا َو  } النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَْيَها .255  [.46تَُقوُم السَّ

ْف َعنَّا  .256  [.49ا ِمَن اْلَعَذابِ {  ]غافر:  يَْومً } َو َقاَل الَِّذيَن فِي النَّارِ لَِخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخف ِ

ْنيَا َو } إِنَّا لََننْ  .257  [.51يَُقوُم اْْلَْشَهاُد {  ]غافر:   يَْومَ ُصُر ُرُسلََنا َو الَِّذيَن آَمُنوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ارِ {  ]غافر:   يَْومَ }  .258  [.52اَل يَْنَفُع الظَّالِِميَن َمْعِذَرتُُهْم َو لَُهُم اللَّْعَنُة َو لَُهْم ُسوُء الدَّ

ِ  يَْومَ } َو  .259  [.19 إِلَى النَّارِ َفُهْم ُيوَزُعوَن {  ]فصلت:  ُيْحَشُر أَْعَداُء َّللاَّ

اْلِقيَاَمِة  يَْومَ ِمًنا } إِنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن فِي آيَاتَِنا اَل يَْخَفْوَن َعلَْيَنا أََفَمْن ُيْلَقى فِي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن يَْأتِي آ .260

 [.40بَِصيٌر {  ]فصلت:  اْعَملُوا َما ِشْئُتْم إِنَُّه بَِما تَْعَملُوَن 

ْنَثى َو اَل تَضَ  .261
ُ
اَعِة َو َما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراتٍ ِمْن أَْكَماِمَها َو َما تَْحِمُل ِمْن أ ُع إاِلَّ بِِعْلِمِه َو } إِلَْيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّ

 [.47]فصلت:   ُيَناِديِهْم أَْيَن ُشَرَكائِي َقالُوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد {  يَْومَ 

مَّ اْلُقَرى َو َمْن َحْولََها َو تُْنِذَر  .262
ُ
اْلَجْمعِ اَل َرْيَب فِيِه َفرِيٌق فِي  يَْومَ } َو َكَذلَِك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُقْرآنًا َعَربِيًّا لُِتْنِذَر أ

ِعيرِ {  ]الشورى:    [.7اْلَجنَِّة َو َفرِيٌق فِي السَّ

ٍ َو َقاَل الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ  .263 ل ِ يَْنظُُروَن ِمْن طَْرٍف َخِفي   اْلَخاِسرِيَن } َو تََراُهْم ُيْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّ

 [.45]الشورى:   اْلِقيَاَمِة أاََل إِنَّ الظَّالِِميَن فِي َعَذابٍ ُمِقيٍم {  يَْومَ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َو أَْهلِيِهْم 

ِ َما لَُكْم ِمْن َمْلَجإٍ  يَْومٌ } اْسَتجِيُبوا لَِرب ُِكْم ِمْن َقْبِل أَْن يَْأتَِي  .264 َو َما لَُكْم ِمْن نَكِيرٍ {  يَْوَمِئٍذ اَل َمَردَّ لَُه ِمَن َّللاَّ

 [.47]الشورى:  

 [.39ابِ ُمْشَترُِكوَن {  ]الزخرف:  إِْذ ظَلَْمُتْم أَنَُّكْم فِي اْلَعذَ  يَْومَ } َو لَْن يَْنَفَعُكُم الْ  .265

 [.65أَلِيٍم {  ]الزخرف:   يَْومٍ } َفاْخَتلََف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم َفَوْيٌل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعَذابِ  .266
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 [.68َو اَل أَْنُتْم تَْحَزنُوَن {  ]الزخرف:   يَْومَ } يَا ِعبَاِد اَل َخْوٌف َعلَْيُكُم الْ  .267

َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن {  ]الدخان:   يَْومَ ِقْب } َفاْرتَ  .268  [.10تَْأتِي السَّ

 [.16نَْبِطُش اْلبَْطَشَة اْلُكْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُموَن {  ]الدخان:   يَْومَ }  .269

 [.40اْلَفْصِل ِميَقاتُُهْم أَْجَمِعيَن {  ]الدخان:   يَْومَ } إِنَّ  .270

 [.41َشْيًئا َو اَل ُهْم ُيْنَصُروَن {  ]الدخان:   اَل ُيْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى يَْومَ }  .271

 ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْيَنُهْم إِ  .272
نَّ َربََّك يَْقِضي بَْيَنُهْم } َو آتَْيَناُهْم بَي َِناتٍ ِمَن اْْلَْمرِ َفَما اْخَتلَُفوا إاِلَّ

 [.17ُفوَن {  ]الجاثية:  اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْخَتلِ  يَْومَ 

ُ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ يَْجَمُعُكْم إِلَى  .273 اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه َو لَكِنَّ أَْكَثَر النَّاسِ اَل يَْعلَُموَن {   يَْومِ } ُقِل َّللاَّ

 [.26]الجاثية:  

َماَواتِ َو اْْلَْرِض َو  .274 ِ ُمْلُك السَّ اَعُة  يَْومَ } َو َّلِلَّ  [.27يَْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن {  ]الجاثية:  يَْوَمئٍِذ تَُقوُم السَّ

ٍة تُْدَعى إِلَى كَِتابَِها الْ  .275 مَّ
ُ
ٍة َجاثِيًَة ُكلُّ أ مَّ

ُ
 [.28ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تَْعَملُوَن {  ]الجاثية:   يَْومَ } َو تََرى ُكلَّ أ

َهَذا َو َمْأَواُكُم النَّاُر َو َما لَُكْم ِمْن نَاِصرِيَن {  ]الجاثية:  يَْوِمُكْم يُتْم لَِقاَء نَْنَساُكْم َكَما نَسِ  يَْومَ } َو قِيَل الْ  .276

34.] 

ْنيَا َفالْ  .277 ِ ُهُزًوا َو َغرَّْتُكُم اْلَحيَاُة الدُّ اَل ُيْخَرُجوَن ِمْنَها َو اَل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن  يَْومَ } َذلُِكْم بِأَنَُّكُم اتََّخْذتُْم آيَاتِ َّللاَّ

 [.35{  ]الجاثية:  

ِ َمْن اَل يَْسَتِجيُب لَُه إِلَى  .278 ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ اْلِقيَاَمِة َو ُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغافِلُوَن {   يَْومِ } َو َمْن أََضلُّ ِممَّ

 [.5]اْلحقاف:  

ْنيَا َو اْسَتْمَتْعُتْم بَِها ُيْعَرُض الَّ  يَْومَ } َو  .279  ِذيَن َكَفُروا َعلَى النَّارِ أَْذَهْبُتْم طَي ِبَاتُِكْم فِي َحيَاتُِكُم الدُّ

ِ َو بَِما ُكْنُتْم تَْفُسُقوَن {   يَْومَ َفالْ  .280 ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنُتْم تَْسَتْكبُِروَن فِي اْْلَْرضِ بَِغْيرِ اْلَحق 

 [.20  ]اْلحقاف:

َ  } َو اْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنَذَر َقْوَمُه بِاْْلَْحَقاِف َو َقْد َخلَتِ النُُّذُر ِمْن بَْيِن يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفهِ  .281 أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ َّللاَّ

 [.21َعِظيٍم {  ]اْلحقاف:   يَْومٍ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب 

ِ َقالُوا بَلَى َو َرب َِنا َقاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتمْ ُيْعَرُض ا يَْومَ } َو  .282  لَِّذيَن َكَفُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهَذا بِاْلَحق 

 [.34تَْكُفُروَن {  ]اْلحقاف:  

ولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َو اَل تَْسَتْعجِْل لَُهْم َكأَنَُّهْم  .283
ُ
يََرْوَن َما ُيوَعُدوَن لَْم يَْلبَُثوا إاِلَّ  ْومَ يَ } َفاْصبِْر َكَما َصبََر أ

 [.35َساَعًة ِمْن نََهارٍ بَاَلٌغ َفَهْل ُيْهلَُك إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن {  ]اْلحقاف:  

 [.20اْلَوِعيِد {  ]ق:   يَْومُ } َو نُِفَخ فِي الصُّوِر َذلَِك  .284

 [.22َحِديٌد {  ]ق:   يَْومَ ْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك َفبََصُرَك الْ } لََقْد ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َهَذا َفَكشَ  .285

تِ َو تَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد {  ]ق:   يَْومَ }  .286
 [.30نَُقوُل لَِجَهنََّم َهِل اْمَتََلْ

 [.34اْلُخُلوِد {  ]ق:   يَْومُ } اْدُخلُوَها بَِساَلٍم َذلَِك  .287

 [.41ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ {  ]ق:  ُيَناِد اْلُمَناِد  يَْومَ } َو اْسَتِمْع  .288

ِ  يَْومَ }  .289  يَْسَمُعوَن الصَّْيَحَة بِاْلَحق 

 [.42اْلُخُروجِ {  ]ق:   يَْومُ َذلَِك  .290

ُق اْْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا َذلَِك َحْشٌر َعلَْيَنا يَِسيٌر {  ]ق:   يَْومَ }  .291  [.44تََشقَّ

 [.12الد ِيِن {  ]الذاريات:   يَْومُ } يَْسأَلُوَن أَيَّاَن  .292
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 [.13ُهْم َعلَى النَّارِ ُيْفَتُنوَن {  ]الذاريات:   يَْومَ }  .293

َماُء َمْوًرا {  ]الطور:   يَْومَ }  .294  [.9تَُموُر السَّ

ا {  ]الطور:   يَْومَ }  .295 وَن إِلَى نَارِ َجَهنََّم َدعًّ  [.13ُيَدعُّ

 [.46ا َو اَل ُهْم ُيْنَصُروَن {  ]الطور:  اَل ُيْغنِي َعْنُهْم َكْيُدُهْم َشْيئً  يَْومَ }  .296

اعِ إِلَى َشْيٍء نُُكرٍ {  ]القمر:   يَْومَ } َفَتَولَّ َعْنُهْم  .297  [.6يَْدُع الدَّ

اعِ يَُقوُل اْلَكافُِروَن َهَذا  .298  [.8َعِسٌر {  ]القمر:   يَْومٌ } ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّ

 [.19نَْحسٍ ُمْسَتِمر ٍ {  ]القمر:   يَْومِ ا فِي } إِنَّا أَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم رِيًحا َصْرَصرً  .299

 [.48ُيْسَحُبوَن فِي النَّارِ َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر {  ]القمر:   يَْومَ }  .300

َماَواتِ َو اْْلَْرضِ ُكلَّ  .301  [.29ُهَو فِي َشْأٍن {  ]الرحمن:   يَْومٍ } يَْسأَلُُه َمْن فِي السَّ

 [.50َمْعلُوٍم {  ]الواقعة:   يَْومٍ } لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميَقاتِ  .302

 [.56الد ِيِن {  ]الواقعة:   يَْومَ } َهَذا نُُزلُُهْم  .303

 تََرى اْلُمْؤِمِنيَن َو اْلُمْؤِمَناتِ يَْسَعى نُوُرُهْم بَْيَن أَْيِديِهْم َو بِأَْيَمانِِهمْ  يَْومَ }  .304

 [.12 تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {  ]الحديد:  َجنَّاتٌ  يَْومَ ُبْشَراُكُم الْ   .305

ا ْم َفاْلَتِمُسويَُقوُل اْلُمَنافُِقوَن َو اْلُمَنافَِقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم قِيَل اْرِجُعوا َوَراَءكُ  يَْومَ }  .306

 [.13نُوًرا َفُضرَِب بَْيَنُهْم بُِسورٍ لَُه بَاٌب بَاِطُنُه فِيِه الرَّْحَمُة َو ظَاِهُرُه ِمْن قِبَلِِه اْلَعَذاُب {  ]الحديد:  

اْلَمِصيُر {  ]الحديد:  اَل ُيْؤَخُذ ِمْنُكْم فِْديٌَة َو اَل ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َمْواَلُكْم َو بِْئَس  يَْومَ } َفالْ  .307

15.] 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهي يَْومَ }  .308 ُ َو نَُسوُه َو َّللاَّ ُ َجِميًعا َفُيَنب ُِئُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه َّللاَّ ٌد {  يَْبَعُثُهُم َّللاَّ

 [.6]المجادلة:  

َماَواتِ َو َما فِي ا .309 َ يَْعلَُم َما فِي السَّ ْْلَْرضِ َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثاََلثٍَة إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َو اَل } أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

 يَْومَ ب ُِئُهْم بَِما َعِملُوا َخْمَسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َو اَل أَْدنَى ِمْن َذلَِك َو اَل أَْكَثَر إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ثُمَّ ُينَ 

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعلِيٌم {  ]المجادلة:    [.7اْلِقيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ

ُ َجِميًعا َفيَْحلُِفوَن لَُه َكَما يَْحلُِفوَن لَُكْم َو يَْحَسُبوَن أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أاََل إِنَّهُ  يَْومَ }  .310 ْم ُهُم يَْبَعُثُهُم َّللاَّ

 [.18اْلَكاِذُبوَن {  ]المجادلة:  

ِ َو الْ } اَل تَجِ  .311 َ َو َرُسولَُه َو لَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو  يَْومِ ُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ اآْلِخرِ ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ

يَماَن َو أَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمنْ  وبِِهُم اْْلِ
ولَِئَك َكَتَب فِي ُقلُ

ُ
ُه َو ُيْدِخلُُهْم َجنَّاتٍ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أ

ِ هُ  ِ أاََل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ ولَئَِك ِحْزُب َّللاَّ
ُ
ُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه أ ُم اْلُمْفِلُحوَن {  ]المجادلة:  اْْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َرِضَي َّللاَّ

22.] 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر {  ]الممتحنة:   يَْومَ أَْواَلُدُكْم } لَْن تَْنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َو اَل  .312 اْلِقيَاَمِة يَْفِصُل بَْيَنُكْم َو َّللاَّ

3.] 

َ َو الْ  .313 ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ
ُ
َ ُهَو اْلَغنِيُّ  يَْومَ } لََقْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أ  اآْلِخَر َو َمْن يََتَولَّ َفإِنَّ َّللاَّ

 [.6اْلَحِميُد {  ]الممتحنة:  

ِ َو َذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم  يَْومِ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن  .314 اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكرِ َّللاَّ

 [.9إِْن ُكْنُتْم تَْعلَُموَن {  ]الجمعة:  

 يَْجَمُعُكمْ  يَْومَ }  .315
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 اْلَجْمعِ  يَْومِ لِ   .316

ْر َعْنُه َسي َِئاتِِه َو ُيْدِخْلُه َجنَّاتٍ تَْجرِي ِمنْ  يَْومُ َذلَِك  .317 ِ َو يَْعَمْل َصالًِحا ُيَكف ِ  تَْحتَِها التََّغاُبِن َو َمْن ُيْؤِمْن بِاَّللَّ

 [.9اْْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {  ]التغابن:  

ْم َو أَقِيُموا } َفإَِذا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ َفأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َفارُِقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َو أَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنكُ  .318

ِ َو الْ  ِ َذلُِكْم ُيوَعظُ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاَّللَّ َهاَدَة َّلِلَّ َ  يَْومِ الشَّ  [.2 يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا {  ]الطالق:  اآْلِخرِ َو َمْن يَتَّقِ َّللاَّ

 [.7إِنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تَْعَملُوَن {  ]التحريم:   يَْومَ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن َكَفُروا اَل تَْعَتِذُروا الْ  .319

ِ تَْوبًَة نَُصوًحا َعَسى َربُّكُ  .320 َر َعْنُكْم َسي َِئاتُِكْم َو ُيْدِخلَُكْم َجنَّاتٍ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى َّللاَّ ْم أَْن ُيَكف ِ

ُ النَّبِيَّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم يَْسَعى بَْيَن أَْيِديِهْم َو بِأَْيَمانِِهْم يَُقولُونَ  يَْومَ تَْجرِي ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر   اَل ُيْخزِي َّللاَّ

 [.8َنا نُوَرنَا َو اْغِفْر لََنا إِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِديٌر {  ]التحريم:  َربََّنا أَْتِمْم لَ 

 [.24َعلَْيُكْم ِمْسكِيٌن {  ]القلم:   يَْومَ } أَْن اَل يَْدُخلَنََّها الْ  .321

 [.39 {  ]القلم:  اْلِقيَاَمِة إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُمونَ  يَْومِ } أَْم لَُكْم أَْيَماٌن َعلَْيَنا بَالَِغٌة إِلَى  .322

ُجوِد َفاَل يَْسَتِطيُعوَن {  ]القلم:   يَْومَ }  .323  [.42ُيْكَشُف َعْن َساقٍ َو ُيْدَعْوَن إِلَى السُّ

 [.35َهاُهَنا َحِميٌم {  ]الحاقة:   يَْومَ } َفلَْيَس لَُه الْ  .324

 [.4ْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة {  ]المعارج:  َكاَن ِمْقَداُرُه خَ  يَْومٍ } تَْعُرُج اْلَماَلئَِكُة َو الرُّوُح إِلَْيِه فِي  .325

َماُء َكاْلُمْهِل {  ]المعارج:   يَْومَ }  .326  [.8تَُكوُن السَّ

ُقوَن بِ  .327 ِذيَن ُيَصد ِ
 [.26الد ِيِن {  ]المعارج:   يَْومِ } َو الَّ

 [.43يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداثِ ِسَراًعا َكأَنَُّهْم إِلَى نُُصبٍ ُيوفُِضوَن {  ]المعارج:   يَْومَ }  .328

 [.44الَِّذي َكانُوا ُيوَعُدوَن {  ]المعارج:   يَْومُ } َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم تَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذلَِك الْ  .329

 [.14تَْرُجُف اْْلَْرُض َو اْلِجبَاُل َو َكانَتِ اْلِجبَاُل َكثِيبًا َمِهياًل {  ]المزمل:   يَْومَ }  .330

 [.17ا يَْجَعُل اْلوِْلَداَن ِشيبًا {  ]المزمل:  يَْومً } َفَكْيَف تَتَُّقوَن إِْن َكَفْرتُْم  .331

 [.9َعِسيٌر {  ]المدثر:   يَْومٌ يَْوَمئٍِذ } َفَذلَِك  .332

 [.46الد ِيِن {  ]المدثر:   يَْومِ ُب بِ } َو ُكنَّا نَُكذ ِ  .333

ْقِسُم بِ  .334
ُ
 [.1اْلِقيَاَمِة {  ]القيامة:   يَْومِ } اَل أ

 [.6اْلِقيَاَمِة {  ]القيامة:   يَْومُ } يَْسأَُل أَيَّاَن  .335

 [.7ا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيًرا {  ]اْلنسان:  يَْومً } ُيوُفوَن بِالنَّْذرِ َو يََخاُفوَن  .336

 [.10ا َعُبوًسا َقْمطَِريًرا {  ]اْلنسان:  يَْومً اُف ِمْن َرب َِنا } إِنَّا نَخَ  .337

ُ َشرَّ َذلَِك الْ  .338 اُهْم نَْضَرًة َو ُسُروًرا {  ]اْلنسان:   يَْومِ } َفَوَقاُهُم َّللاَّ  [.11َو لَقَّ

 [.27ْلنسان:  ا ثَِقياًل {  ]ايَْومً } إِنَّ َهُؤاَلِء ُيِحبُّوَن اْلَعاِجلََة َو يََذُروَن َوَراَءُهْم  .339

340.  ِ لَْت {  ]المرسالت:   يَْومٍ } ِْلَي  ج ِ
ُ
 [.12أ

 [.13اْلَفْصِل {  ]المرسالت:   يَْومِ } لِ  .341

 [.14اْلَفْصِل {  ]المرسالت:   يَْومُ } َو َما أَْدَراَك َما  .342

 [.35اَل يَْنِطُقوَن {  ]المرسالت:   يَْومُ } َهَذا  .343

 [.38اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َو اْْلَوَّلِيَن {  ]المرسالت:   يَْومُ } َهَذا  .344

 [.17اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا {  ]النبأ:   يَْومَ } إِنَّ  .345

ورِ َفَتْأتُوَن أَْفَواًجا {  ]النبأ:   يَْومَ }  .346
 [.18ُيْنَفُخ فِي الصُّ
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 [.38وَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّْحَمُن َو َقاَل َصَوابًا {  ]النبأ:  يَُقوُم الرُّوُح َو اْلَماَلئَِكُة َصفًّا اَل يََتَكلَّمُ  يَْومَ }  .347

 [.39اْلَحقُّ َفَمْن َشاَء اتََّخَذ إِلَى َرب ِِه َمآبًا {  ]النبأ:   يَْومُ } َذلَِك الْ  .348

َمْت يََداُه وَ  يَْومَ } إِنَّا أَْنَذْرنَاُكْم َعَذابًا َقرِيبًا  .349  يَُقوُل اْلَكافُِر يَا لَْيَتنِي ُكْنُت تَُرابًا {  ]النبأ:  يَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدَّ

40.] 

 [.6تَْرُجُف الرَّاِجَفُة {  ]النازعات:   يَْومَ }  .350

ْنَساُن َما َسَعى {  ]النازعات:   يَْومَ }  .351 ُر اْْلِ
 [.35يََتَذكَّ

 [.46اَها {  ]النازعات:  يََرْونََها لَْم يَْلبَُثوا إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضحَ  يَْومَ } َكأَنَُّهْم  .352

 [.34يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه {  ]عبس:   يَْومَ }  .353

 [.15الد ِيِن {  ]االنفطار:   يَْومَ } يَْصلَْونََها  .354

 [.17الد ِيِن {  ]االنفطار:   يَْومُ } َو َما أَْدَراَك َما  .355

يِن {  ]االنفطار:   يَْومُ } ثُمَّ َما أَْدَراَك َما  .356  [.18الد ِ

ِ {  ]االنفطار:  يَْوَمئٍِذ اَل تَْملُِك نَْفٌس لَِنْفسٍ َشْيًئا َو اْْلَْمُر  يَْومَ }  .357  [.19َّلِلَّ

 [.5َعِظيٍم {  ]المطففين:   يَْومٍ } لِ  .358

ِ اْلَعالَِميَن {  ]المطففين:   يَْومَ }  .359  [.6يَُقوُم النَّاُس لَِرب 

ُبوَن بِ  .360 ِذيَن ُيَكذ ِ
 [.11الد ِيِن {  ]المطففين:   يَْومِ } الَّ

ارِ يَْضَحُكوَن {  ]المطففين:   يَْومَ } َفالْ  .361 ِذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ
 [.34الَّ

 [.2اْلَمْوُعوِد {  ]البروج:   يَْومِ } َو الْ  .362

َرائُِر {  ]الطارق:   يَْومَ }  .363  [.9تُْبلَى السَّ

 [.14  ِذي َمْسَغبٍَة {  ]البلد: يَْومٍ } أَْو إِْطَعاٌم فِي  .364

 [.4يَُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراشِ اْلَمْبُثوثِ {  ]القارعة:   يَْومَ }  .365

 


