
The Word Day (  يوم  ) occurs in the Quran in its Singular form   365   
times.

 الدينيوم) ملك 1:4(
 الخر وما هم بمؤمنيناليوم وبال) ومن الناس من يقول ءامنا ب2:8(
ا ل تجزي نفس عن نفس شيءا ول يقبل منها شفعة ول يؤخذ منها عدل ول هم ينصرونيوم) واتقوا 2:48(
من ب2:62( من ءا بءين  رى والص ين هادوا والنص ين ءامنوا والذ هماليوم وال) إن الذ صلحا فل مل  خر وع   ال

أجرهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون
ثم والعدون وإن2:85( هم بال هم تظهرون علي من دير كم  قا من كم وتخرجون فري تم هؤلء تقتلون أنفس ثم أن  ( 

 يأتوكم أسرى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل
 بغفل عما تعملونا القيمة يردون إلى أشد العذاب وما يومذلك منكم إل خزي في الحيوة الدنيا و

تب2:113( هم يتلون الك ت اليهود على شيء و رى ليس يء وقالت النص رى على ش ت النص  ) وقالت اليهود ليس
 القيمة فيما كانوا فيه يختلفونيوم يحكم بينهم الكذلك قال الذين ل يعلمون مثل قولهم ف

ا ل تجزي نفس عن نفس شيءا ول يقبل منها عدل ول تنفعها شفعة ول هم ينصرونيوم) واتقوا 2:123(
  الخر قالاليوم وال) وإذ قال إبرهم رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثمرت من ءامن منهم ب2:126(

ومن كفر فأمتعه قليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
ما أنزل 2:174( هم إل النارا) إن الذين يكتمون  في بطون ما يأكلون  به ثمنا قليل أولئك    من الكتب ويشترون 

 القيمة ول يزكيهم ولهم عذاب أليميوم اول يكلمهم 
من ب2:177( من ءا كن البر  بل المشرق والمغرب ول كم ق يس البر أن تولوا وجوه كةاليوم وال) ل خر والملئ   ال

 والكتب والنبين وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام
ين ساء والضراء وحين البأس أولئك الذ في البأ تى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصبرين   الصلوة وءا

صدقوا وأولئك هم المتقون
  يرزقا القيمة ويوم) زين للذين كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من الذين ءامنوا والذين اتقوا فوقهم 2:212(

من يشاء بغير حساب
  في أرحامهن إن كن يؤمنا) والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ول يحل لهن أن يكتمن ما خلق 2:228(
هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجالاليوم والب في ذلك إن أرادوا إصلحا ول حق بردهن    الخر وبعولتهن أ

 عزيز حكيماعليهن درجة و
هم بالمعروف ذلك2:232( هن إذا ترضوا بين حن أزوج هن أن ينك هن فل تعضلو غن أجل اء فبل تم النس  ) وإذا طلق

 يعلم وأنتم ل تعلمونا الخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واليوم واليوعظ به من كان منكم يؤمن ب
  مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه منيا) فلما فصل طالوت بالجنود قال إن 2:249(

نا  قة ل ين ءامنوا معه قالوا ل طا هو والذ ما جاوزه  هم فل من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إل قليل من  اليومإل 
 مع الصبرينا وا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ابجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملقوا 

  ل بيع فيه ول خلة ول شفعة والكفرون هميوم) يأيها الذين ءامنوا أنفقوا مما رزقنكم من قبل أن يأتي 2:254(
الظلمون

حي هذه 2:259( نى ي ها قال أ ية على عروش هي خاو ية و مر على قر ته ا) أو كالذي  ها فأما عد موت   مائةا ب
  قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنهيوما أو بعض يومعام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت 

 وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن
 على كل شيء قديرا

 اليوم وال) يأيها الذين ءامنوا ل تبطلوا صدقتكم بالمن والذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ول يؤمن ب2:264(
بل فتركه صلدا ل يقدرون على شيء مما كسبوا و يه تراب فأصابه وا   ل يهدياالخر فمثله كمثل صفوان عل

القوم الكفرين
 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ل يظلموناا ترجعون فيه إلى يوم) واتقوا 2:281(
 ل يخلف الميعادا ل ريب فيه إن ليوم) ربنا إنك جامع الناس 3:9(
 ل ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمونليوم) فكيف إذا جمعنهم 3:25(
نه أمدا بعيدايوم) 3:30( ها وبي سوء تود لو أن بين من  ما عملت  ير محضرا و من خ ما عملت  فس  كل ن جد    ت

 رءوف بالعبادا نفسه واويحذركم 



ين اتبعوك فوق الذينا) إذ قال 3:55( ين كفروا وجاعل الذ من الذ عك إلي ومطهرك  ني متوفيك وراف   يعيسى إ
 القيمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفونيومكفروا إلى 

هد 3:77( ين يشترون بع هم ا) إن الذ في الخرة ول يكلم هم  نا قليل أولئك ل خلق ل هم ثم ظرا وأيمن   ول ين
 القيمة ول يزكيهم ولهم عذاب أليميومإليهم 

  تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمنكم فذوقوا العذاب بما كنتميوم) 3:106(
تكفرون

  الخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرت وأولئك مناليوم وال) يؤمنون ب3:114(
الصلحين

  عنهم إنا التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطن ببعض ما كسبوا ولقد عفا يوم) إن الذين تولوا منكم 3:155(
 غفور حليما

 القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمونيوم) وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل 3:161(
 وليعلم المؤمنينا التقى الجمعان فبإذن يوم) وما أصبكم 3:166(
  من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا بها) ول يحسبن الذين يبخلون بما ءاتيهم 3:180(

 بما تعملون خبيرا ميرث السموت والرض ول القيمة ويوم
  القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومايوم) كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم 3:185(

الحيوة الدنيا إل متع الغرور
 القيمة إنك ل تخلف الميعاديوم) ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ول تخزنا 3:194(
هم رئاء الناس ول يؤمنون ب4:38( نا فساءاليوم ول بال) والذين ينفقون أمول   الخر ومن يكن الشيطن له قري

قرينا
 بهم عليماا وكان ا الخر وأنفقوا مما رزقهم اليوم وال) وماذا عليهم لو ءامنوا ب4:39(
ين ءامنوا أطيعوا 4:59( ها الذ في شيء فردوه إلى ا) يأي كم فإن تنزعتم   ا وأطيعوا الرسول وأولي المر من

 الخر ذلك خير وأحسن تأويلاليوم والوالرسول إن كنتم تؤمنون ب
 حديثاا القيمة ل ريب فيه ومن أصدق من يوم ل إله إل هو ليجمعنكم إلى ا) 4:87(
 القيمة أم من يكون عليهم وكيليوم عنهم ا) هأنتم هؤلء جدلتم عنهم في الحيوة الدنيا فمن يجدل 4:109(
  ورسوله والكتب الذي نزل على رسوله والكتب الذي أنزل من قبل ومنال) يأيها الذين ءامنوا ءامنوا ب4:136(

 الخر فقد ضل ضلل بعيدااليوم وملئكته وكتبه ورسله واليكفر ب
من 4:141( تح  كم ف كم فإن كان ل ون ب ين يتربص يب قالوا ألما) الذ ين نص كم وإن كان للكفر كن مع   قالوا ألم ن

 للكفرين على المؤمنين سبيلا القيمة ولن يجعل يوم يحكم بينكم النستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ف
 القيمة يكون عليهم شهيدايوم) وإن من أهل الكتب إل ليؤمنن به قبل موته و4:159(
 ) لكن الرسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلوة4:162(

 الخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيمااليوم والوالمؤتون الزكوة والمؤمنون ب
  به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةا) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 5:3(

  يئس الذين كفروا مناليوموما أكل السبع إل ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالزلم ذلكم فسق 
  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا فمن اضطر فياليومدينكم فل تخشوهم واخشون 

رحيم غفور امخمصة غير متجانف لثم فإن 
نتاليوم) 5:5( من المؤم نت  هم والمحص حل ل كم  كم وطعام حل ل تب  ين أوتوا الك بت وطعام الذ كم الطي حل ل   أ

 والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحين ول متخذي أخدان
ومن يكفر باليمن فقد حبط عمله وهو في الخرة من الخسرين

 ) ومن الذين قالوا إنا نصرى أخذنا ميثقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى5:14(
 بما كانوا يصنعونا القيمة وسوف ينبئهم يوم

  القيمة ما تقبل منهميوم) إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب 5:36(
ولهم عذاب أليم

يد 5:64( فق كيف يشاء وليزيدنا) وقالت اليهود  بل يداه مبسوطتان ين ما قالوا  هم ولعنوا ب   مغلولة غلت أيدي
هم العدوة والبغضاء إلى  نا بين نا وكفرا وألقي بك طغي من ر يك  ما أنزل إل هم  ما أوقدوا نارايومكثيرا من مة كل   القي

 ل يحب المفسدينا ويسعون في الرض فسادا واللحرب أطفأها 
من ب5:69( من ءا رى  بءون والنص ين هادوا والص ين ءامنوا والذ صلحا فلاليوم وال) إن الذ مل  خر وع   ال

خوف عليهم ول هم يحزنون



 الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ل علم لنا إنك أنت علم الغيوبا يجمع يوم) 5:109(
ضي يوم هذا ا) قال 5:119( ها أبدا ر ين في هر خلد ها الن من تحت هم جنت تجري  دقين صدقهم ل فع الص  ا ين

عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم
قل 6:12( في السموت والرض  ما  من  قل ل كم إلى ل)  يهيوم كتب على نفسه الرحمة ليجمعن مة ل ريب ف   القي

الذين خسروا أنفسهم فهم ل يؤمنون
 عظيميوم) قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 6:15(
 نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونيوم) و6:22(
حق و6:73( موت والرض بال هو الذي خلق الس حق وله الملك يوم) و كن فيكون قوله ال فييوم يقول  فخ    ين

الصور علم الغيب والشهدة وهو الحكيم الخبير
  كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزلا) ومن أظلم ممن افترى على 6:93(

كم ا هم أخرجوا أنفس سطوا أيدي كة با في غمرت الموت والملئ   تجزون عذاب الهوناليوم ولو ترى إذ الظلمون 
 غير الحق وكنتم عن ايته تستكبرونابما كنتم تقولون على 

ستمتعيوم) و6:128( نا ا نس رب من ال هم  نس وقال أولياؤ من ال ستكثرتم  قد ا جن  ر ال عا يمعش هم جمي   يحشر
 إن ربك حكيم عليمابعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثويكم خلدين فيها إل ما شاء 

فا أكله والزيتون والرمان6:141( خل والزرع مختل شت والن ير معرو شت وغ نت معرو أ ج هو الذي أنش  ) و
 حصاده ول تسرفوا إنه ل يحب المسرفينيوممتشبها وغير متشبه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه 

  يأتي بعض ايت ربك ل ينفعيوم) هل ينظرون إل أن تأتيهم الملئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايت ربك 6:158(
نفسا إيمنها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمنها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون

 يبعثونيوم) قال أنظرني إلى 7:14(
نة 7:32( من حرم زي قل  ياا)  في الحيوة الدن ين ءامنوا  هي للذ قل  من الرزق  بت  تي أخرج لعباده والطي   ال

 القيمة كذلك نفصل اليت لقوم يعلمونيومخالصة 
  ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوااليوم) الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحيوة الدنيا ف7:51(

بايتنا يجحدون
  يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا منيوم) هل ينظرون إل تأويله 7:53(

شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
 عظيميوم ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب ا) لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يقوم اعبدوا 7:59(
هم 7:163( هم حيتان بت إذ تأتي في الس حر إذ يعدون  نت حاضرة الب تي كا ية ال عن القر سءلهم  سبتهميوم) و   

 ل يسبتون ل تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقونيومشرعا و
هم إلى 7:167( ثن علي بك ليبع نهيوم) وإذ تأذن ر ريع العقاب وإ بك لس سوء العذاب إن ر ومهم  من يس مة    القي

رحيملغفور 
 ) وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا7:172(

 القيمة إنا كنا عن هذا غفلينيومأن تقولوا 
  خمسه وللرسول ولذي القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل إنل) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 8:41(

 على كل شيء قديرا التقى الجمعان ويوم الفرقان يوم وما أنزلنا على عبدنا الكنتم ءامنتم ب
  من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكصاليوم) وإذ زين لهم الشيطن أعملهم وقال ل غالب لكم 8:48(

 شديد العقابا واعلى عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما ل ترون إني أخاف 
  بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خيرا الحج الكبر أن يوم ورسوله إلى الناس ا) وأذن من 9:3(

 وبشر الذين كفروا بعذاب أليمالكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي 
مر مسجد 9:18( ما يع من با) إن من ءا تى الزكوة ولم يخش إل اليوم وال    فعسىا الخر وأقام الصلوة وءا

أولئك أن يكونوا من المهتدين
  ل يستونا الخر وجهد في سبيل اليوم وال) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن ب9:19(

 ل يهدي القوم الظلمينا واعند 
ركم 9:25( قد نص طن كثيرة وا) ل في موا كميوم  قت علي كم شيءا وضا غن عن كم فلم ت كم كثرت ين إذ أعجبت   حن

الرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
  ورسوله ول يدينون دين الحق منا الخر ول يحرمون ما حرم اليوم ول بال) قتلوا الذين ل يؤمنون ب9:29(

الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون



  يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لنفسكم فذوقوا مايوم) 9:35(
كنتم تكنزون

في كتب ا) إن عدة الشهور عند 9:36( نا عشر شهرا  عة حرم ذلكيوم ا اث ها أرب   خلق السموت والرض من
 مع المتقيناالدين القيم فل تظلموا فيهن أنفسكم وقتلوا المشركين كافة كما يقتلونكم كافة واعلموا أن 

 عليم بالمتقينا الخر أن يجهدوا بأمولهم وأنفسهم واليوم وال) ل يستءذنك الذين يؤمنون ب9:44(
 الخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددوناليوم وال) إنما يستءذنك الذين ل يؤمنون ب9:45(
 ما وعدوه وبما كانوا يكذبونا يلقونه بما أخلفوا يوم) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى 9:77(
  وصلوت الرسول أل إنها قربةا الخر ويتخذ ما ينفق قربت عند اليوم وال) ومن العراب من يؤمن ب9:99(

رحيم غفور ا في رحمته إن الهم سيدخلهم 
  أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروايوم) ل تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول 9:108(
 يحب المطهريناو
 ) وإذا تتلى عليهم ايتنا بينت قال الذين ل يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن10:15(

 عظيميومأبدله من تلقائ نفسي إن أتبع إل ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
مايوم) و10:28( هم وقال شركاؤهم  نا بين تم وشركاؤكم فزيل كم أن ين أشركوا مكان ثم نقول للذ عا    نحشرهم جمي

كنتم إيانا تعبدون
ين كذبوا بلقاء يوم) و10:45( قد خسر الذ هم  من النهار يتعارفون بين ساعة    وماا يحشرهم كأن لم يلبثوا إل 

كانوا مهتدين
ين يفترون على 10:60( ظن الذ ما  مة إن يوم الكذب ا) و هم لا القي كن أكثر ل على الناس ول   لذو فض

يشكرون
 ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من الناس عن ايتنا لغفلوناليوم) ف10:92(
 ) ولقد بوأنا بني إسرءيل مبوأ صدق ورزقنهم من الطيبت فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي10:93(

 القيمة فيما كانوا فيه يختلفونيومبينهم 
 ) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا11:3

 كبيريومفإني أخاف عليكم عذاب 
ما يحبسه أل 11:8( مة معدودة ليقولن  هم العذاب إلى أ نا عن هم وحاقيوم) ولئن أخر يس مصروفا عن هم ل   يأتي

بهم ما كانوا به يستهزءون
 أليميوم إني أخاف عليكم عذاب ا) أن ل تعبدوا إل 11:26(
صم 11:43( من الماء قال ل عا مني  بل يعص سءاوي إلى ج مر اليوم) قال  من أ ماا  حم وحال بينه من ر   إل 

الموج فكان من المغرقين
 القيمة أل إن عادا كفروا ربهم أل بعدا لعاد قوم هوديوم) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة و11:60(
 عصيبيوم) ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا 11:77(
با قال يقوم اعبدوا 11:84( هم شعي ين أخا نيا) وإلى مد وا المكيال والميزان إ من إله غيره ول تنقص كم  ما ل   

 محيطيومأريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب 
 القيمة فأوردهم النار وبئس الورد الموروديوم) يقدم قومه 11:98(
 القيمة بئس الرفد المرفوديوم) وأتبعوا في هذه لعنة و11:99(
 مشهوديوم مجموع له الناس وذلك يوم) إن في ذلك لية لمن خاف عذاب الخرة ذلك 11:103(
 يأت ل تكلم نفس إل بإذنه فمنهم شقي وسعيديوم) 11:105(
 لدينا مكين أميناليوم) وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك 12:54(
 لكم وهو أرحم الرحمينا يغفر اليوم) قال ل تثريب عليكم 12:92(
في 14:18( يح  به الر هم كرماد اشتدت  هم أعمل ين كفروا برب ثل الذ بوا علىيوم) م ما كس صف ل يقدرون م   عا

شيء ذلك هو الضلل البعيد
  ل بيعيوم) قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقنهم سرا وعلنية من قبل أن يأتي 14:31(

فيه ول خلل
 يقوم الحسابيوم) ربنا اغفر لي ولولدي وللمؤمنين 14:41(
 تشخص فيه البصريوم غفل عما يعمل الظلمون إنما يؤخرهم لا) ول تحسبن 14:42(

  يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبعيوموأنذر الناس  (14:44)
الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال



 الوحد القهارل تبدل الرض غير الرض والسموت وبرزوا يوم) 14:48(
 الدينيوم) وإن عليك اللعنة إلى 15:35(
 يبعثونيوم) قال رب فأنظرني إلى 15:36(
 الوقت المعلوميوم) إلى 15:38(

 القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أل ساء ما يزرونيومليحملوا أوزارهم كاملة  (16:25)
  القيمة يخزيهم ويقول أين شركاءي الذين كنتم تشقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزييومثم  (16:27)

 والسوء على الكفريناليوم
 ولهم عذاب أليماليوم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطن أعملهم فهو وليهم ال) ت16:63(
  إقامتكميوم ظعنكم ويوم جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود النعم بيوتا تستخفونها ا) و16:80(

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثا ومتعا إلى حين
 نبعث من كل أمة شهيدا ثم ل يؤذن للذين كفروا ول هم يستعتبونيوم) و16:84(
  نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلء ونزلنا عليك الكتب تبينايوم) و16:89(

لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
 ) ول تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمنكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من16:92(

 القيمة ما كنتم فيه تختلفونيوم به وليبينن لكم اأمة إنما يبلوكم 
 تأتي كل نفس تجدل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم ل يظلمونيوم) 16:111(
 القيمة فيما كانوا فيه يختلفونيوم) إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم 16:124(
 القيمة كتبا يلقيه منشورايوم) وكل إنسن ألزمنه طئره في عنقه ونخرج له 17:13(
 عليك حسيبااليوم) اقرأ كتبك كفى بنفسك 17:14(
 يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إل قليليوم) 17:52(
 القيمة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتب مسطورايوم) وإن من قرية إل نحن مهلكوها قبل 17:58(
 القيمة لحتنكن ذريته إل قليليوم) قال أرءيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى 17:62(
 ندعوا كل أناس بإممهم فمن أوتي كتبه بيمينه فأولئك يقرءون كتبهم ول يظلمون فتيليوم) 17:71(
  القيمة على وجوههميوم فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم ا) ومن يهد 17:97(

عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبت زدنهم سعيرا
  قالوا ربكم أعلم بمايوما أو بعض يوم) وكذلك بعثنهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا 18:19(

 لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ول يشعرن بكم
أحدا

 نسير الجبال وترى الرض بارزة وحشرنهم فلم نغادر منهم أحدايوم) و18:47(
 يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقايوم) و18:52(
 القيمة وزنايوم) أولئك الذين كفروا بايت ربهم ولقائه فحبطت أعملهم فل نقيم لهم 18:105(
 يبعث حيايوم يموت ويوم ولد ويوم) وسلم عليه 19:15(

اليوم صوما فلن أكلم لرحمنفكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت ل (19:26)  
إنسيا

 أبعث حيايوم أموت ويوم ولدت ويوم) والسلم علي 19:33(
 عظيميوم) فاختلف الحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد 19:37(
 في ضلل مبيناليوم يأتوننا لكن الظلمون يوم) أسمع بهم وأبصر 19:38(
 الحسرة إذ قضي المر وهم في غفلة وهم ل يؤمنونيوم) وأنذرهم 19:39(
 وفدا الرحمن نحشر المتقين إلىيوم) 19:85(
 القيمة فردايوم) وكلهم ءاتيه 19:95(
 الزينة وأن يحشر الناس ضحىيوم) قال موعدكم 20:59(
 من استعلىاليوم) فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح 20:64(
 القيمة وزرايوم) من أعرض عنه فإنه يحمل 20:100(
 القيمة حمليوم) خلدين فيه وساء لهم 20:101(
 ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقايوم) 20:102(
ايوم) نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إل 20:104(
 القيمة أعمىيوم) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 20:124(



 تنسىاليوم) قال كذلك أتتك ايتنا فنسيتها وكذلك 20:126(
  القيمة فل تظلم نفس شيءا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفىليوم) ونضع الموزين القسط 21:47(

بنا حسبين
 نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فعلينيوم) 21:104(
هميوم) 22:2( ما  سكرى و ها وترى الناس  مل حمل كل ذات ح ع  عت وتض ما أرض عة ع كل مرض هل  ها تذ   ترون

 شديدابسكرى ولكن عذاب 
 القيمة عذاب الحريقيوم له في الدنيا خزي ونذيقه ا) ثاني عطفه ليضل عن سبيل 22:9(
ين أشركوا إن 22:17( رى والمجوس والذ بءين والنص ين هادوا والص ين ءامنوا والذ هما) إن الذ ل بين   يفص

شهيد على كل شيء ا القيمة إن يوم
ا عند ربك كألف سنة مما تعدونيوم وعده وإن ا) ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف 22:47(
 عقيميوم) ول يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب 22:55(
 القيمة فيما كنتم فيه تختلفونيوم يحكم بينكم ا) 22:69(
 القيمة تبعثونيوم) ثم إنكم 23:16(
 إنكم منا ل تنصروناليوم) ل تجءروا 23:65(
 يبعثونيوم) لعلي أعمل صلحا فيما تركت كل إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 23:100(
 بما صبروا أنهم هم الفائزوناليوم) إني جزيتهم 23:111(
 فسءل العادينيوما أو بعض يوم) قالوا لبثنا 23:113(
ين 24:2( في د فة  كم بهما رأ كل وحد منهما مائة جلدة ول تأخذ ني فاجلدوا  ية والزا تم تؤمنونا) الزان   إن كن
 الخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنيناليوم والب
 تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونيوم) 24:24(
 ا تتقلب فيه القلوبيوم وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون ا) رجال ل تلهيهم تجرة ول بيع عن ذكر 24:37(

والبصر
  بكلا يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ويوم ما في السموت والرض قد يعلم ما أنتم عليه ول) أل إن 24:64(

شيء عليم
 ثبورا وحدا وادعوا ثبورا كثيرااليوم) ل تدعوا 25:14(

 فيقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤلء أم هم ضلوا السبيلا يحشرهم وما يعبدون من دون يومو (25:17)
 يرون الملئكة ل بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورايوم (25:22)

 تشقق السماء بالغمم ونزل الملئكة تنزيليوم) و25:25(
ا على الكفرين عسيرايوم وكان لرحمنالملك يومئذ الحق ل (25:26)

 يعض الظالم على يديه يقول يليتني اتخذت مع الرسول سبيليومو (25:27)
 القيمة ويخلد فيه مهانايوم) يضعف له العذاب 25:69(
 معلوميوم) فجمع السحرة لميقت 26:38(
 الدينيوم) والذي أطمع أن يغفر لي خطيءتي 26:82(
 يبعثونيوم) ول تخزني 26:87(
 ل ينفع مال ول بنونيوم) 26:88(
 عظيميوم) إني أخاف عليكم عذاب 26:135(
 معلوميوم) قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب 26:155(
 عظيميوم) ول تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 26:156(
 عظيميوم الظلة إنه كان عذاب يوم) فكذبوه فأخذهم عذاب 26:189(
 نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بايتنا فهم يوزعونيوم) و27:83(
 وكل أتوه دخرينا ينفخ في الصور ففزع من في السموت ومن في الرض إل من شاء يوم) و27:87(
 القيمة ل ينصرونيوم) وجعلنهم أئمة يدعون إلى النار و28:41(
 القيمة هم من المقبوحينيوم) وأتبعنهم في هذه الدنيا لعنة و28:42(
 القيمة من المحضرينيوم) أفمن وعدنه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعنه متع الحيوة الدنيا ثم هو 28:61(
 يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمونيوم) و28:62(
 يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلينيوم) و28:65(
 يأتيكم بضياء أفل تسمعونا القيمة من إله غير يوم عليكم اليل سرمدا إلى ا) قل أرءيتم إن جعل 28:71(



  يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا القيمة من إله غير يوم عليكم النهار سرمدا إلى ا) قل أرءيتم إن جعل 28:72(
تبصرون

 يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمونيوم) و28:74(
 القيمة عما كانوا يفترونيوم) وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم وليسءلن 29:13(
من دون 29:25( تم  ما اتخذ ثم ا) وقال إن يا  في الحيوة الدن كم  نا مودة بين عضيوم أوث كم بب فر بعض مة يك   القي

ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من نصرين
 الخر ول تعثوا في الرض مفسديناليوم وارجوا ا) وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يقوم اعبدوا 29:36(
 يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملونيوم) 29:55(
 تقوم الساعة يبلس المجرمونيوم) و30:12(
 تقوم الساعة يومئذ يتفرقونيوم) و30:14(
 يومئذ يصدعونا ل مرد له من يوم) فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي 30:43(
 تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكونيوم) و30:55(
  البعث ولكنكم كنتم ليوم البعث فهذا يوم إلى ا) وقال الذين أوتوا العلم واليمن لقد لبثتم في كتب 30:56(

تعلمون
 ا ل يجزي والد عن ولده ول مولود هو جاز عن والده شيءا إنيوم) يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا 31:33(

 الغرورال حق فل تغرنكم الحيوة الدنيا ول يغرنكم باوعد 
 كان مقداره ألف سنة مما تعدونيوم) يدبر المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه في 32:5(
 القيمة فيما كانوا فيه يختلفونيوم) إن ربك هو يفصل بينهم 32:25(
 الفتح ل ينفع الذين كفروا إيمنهم ول هم ينظرونيوم) قل 32:29(
 كثيراا الخر وذكر اليوم وا أسوة حسنة لمن كان يرجوا ا) لقد كان لكم في رسول 33:21(
 يلقونه سلم وأعد لهم أجرا كريمايوم) تحيتهم 33:44(
 وأطعنا الرسولا تقلب وجوههم في النار يقولون يليتنا أطعنا يوم) 33:66(
 ل تستءخرون عنه ساعة ول تستقدمونيوم) قل لكم ميعاد 34:30(
 يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة أهؤلء إياكم كانوا يعبدونيوم) و34:40(
هااليوم) ف34:42( تم ب تي كن ين ظلموا ذوقوا عذاب النار ال عا ول ضرا ونقول للذ عض نف كم لب   ل يملك بعض

تكذبون
كم و35:14( ستجابوا ل ما ا سمعوا  كم ولو  معوا دعاء هم ل يس كم ول ينبئكيوم) إن تدعو مة يكفرون بشرك   القي

مثل خبير
 ل تظلم نفس شيءا ول تجزون إل ما كنتم تعملوناليوم) ف36:54(
 في شغل فكهوناليوم) إن أصحب الجنة 36:55(
 أيها المجرموناليوم) وامتزوا 36:59(
 بما كنتم تكفروناليوم) اصلوها 36:64(
 نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوناليوم) 36:65(
 الدينيوم) وقالوا يويلنا هذا 37:20(
 الفصل الذي كنتم به تكذبونيوم) هذا 37:21(
 مستسلموناليوم) بل هم 37:26(
 يبعثونيوم) للبث في بطنه إلى 37:144(
 الحسابيوم) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل 38:16(
بع الهوى فيضلك عن سبيل 38:26( ين الناس بالحق ول تت في الرض فاحكم ب فة  نك خلي نا جعل   إنا) يداود إ

 الحسابيوم لهم عذاب شديد بما نسوا االذين يضلون عن سبيل 
 الحسابليوم) هذا ما توعدون 38:53(
 الدينيوم) وإن عليك لعنتي إلى 38:78(
 يبعثونيوم) قال رب فأنظرني إلى 38:79(
 الوقت المعلوميوم) إلى 38:81(
 عظيميوم) قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 39:13(
هم 39:15( هم وأهلي روا أنفس ين خس رين الذ قل إن الخس نه  من دو تم  ما شئ هويوم) فاعبدوا  مة أل ذلك    القي

الخسران المبين



 القيمة وقيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبونيوم) أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب 39:24(
 القيمة عند ربكم تختصمونيوم) ثم إنكم 39:31(
  القيمة وبدا لهميوم) ولو أن للذين ظلموا ما في الرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب 39:47(

 ما لم يكونوا يحتسبونامن 
 وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرينا القيمة ترى الذين كذبوا على يوم) و39:60(
ما قدروا 39:67( ته ا) و عا قبض حق قدره والرض جمي سبحنه وتعلىيوم  نه  يت بيمي موت مطو مة والس   القي

عما يشركون
 التلقيوم) رفيع الدرجت ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 40:15(
 الوحد القهارل اليوم منهم شيء لمن الملك ا هم برزون ل يخفى على يوم) 40:16(
 سريع الحسابا إن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ل ظلم اليوم) 40:17(
 الءازفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين ما للظلمين من حميم ول شفيع يطاعيوم) وأنذرهم 40:18(
 الحسابيوم) وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر ل يؤمن ب40:27(
كم الملك 40:29(   إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ظهرين في الرض فمن ينصرنا من بأس اليوم) يقوم ل

ما أرى وما أهديكم إل سبيل الرشاد
 الحزابيوم) وقال الذي ءامن يقوم إني أخاف عليكم مثل 40:30(
 التناديوم) ويقوم إني أخاف عليكم 40:32(
 فما له من هادا من عاصم ومن يضلل ا تولون مدبرين ما لكم من يوم) 40:33(
 تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذابيوم) النار يعرضون عليها غدوا وعشيا و40:46(
ا من العذابيوم) وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا 40:49(
 يقوم الشهديوم) إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحيوة الدنيا و40:51(
 ل ينفع الظلمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداريوم) 40:52(
 إلى النار فهم يوزعونا يحشر أعداء يوم) و41:19(
نا 41:40( تي ءام من يأ ير أم  في النار خ قى  من يل نا أف نا ل يخفون علي في ايت ين يلحدون  مةيوم) إن الذ   القي

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
مه و41:47( ثى ول تضع إل بعل من أن من أكمامها وما تحمل  يه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرت   يوم) إل

يناديهم أين شركاءي قالوا ءاذنك ما منا من شهيد
ها وتنذر 42:7( من حول يا لتنذر أم القرى و نا عرب يك قرءا نا إل فييوم) وكذلك أوحي يق  يه فر يب ف مع ل ر   الج

الجنة وفريق في السعير
رين42:45( ين ءامنوا إن الخس في وقال الذ من طرف خ من الذل ينظرون  ين  ها خشع هم يعرضون علي  ) وتري

 القيمة أل إن الظلمين في عذاب مقيميومالذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكيرا ل مرد له من يوم) استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي 42:47(
 إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركوناليوم) ولن ينفعكم 43:39(
 أليميوم) فاختلف الحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 43:65(
 ول أنتم تحزنوناليوم) يعباد ل خوف عليكم 43:68(
 تأتي السماء بدخان مبينيوم) فارتقب 44:10(
 نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمونيوم) 44:16(
 الفصل ميقتهم أجمعينيوم) إن 44:40(
 ل يغني مولى عن مولى شيءا ول هم ينصرونيوم) 44:41(
 يوم) وءاتينهم بينت من المر فما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم 45:17(

القيمة فيما كانوا فيه يختلفون
 القيمة ل ريب فيه ولكن أكثر الناس ل يعلمونيوم يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى ا) قل 45:26(
 تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلونيوم ملك السموت والرض ول) و45:27(
 تجزون ما كنتم تعملوناليوم) وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتبها 45:28(
 ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من نصريناليوم) وقيل 45:34(
 ل يخرجون منها ول هم يستعتبوناليوم هزوا وغرتكم الحيوة الدنيا فا) ذلكم بأنكم اتخذتم ايت 45:35(
 القيمة وهم عن دعائهم غفلونيوم من ل يستجيب له إلى ا) ومن أضل ممن يدعوا من دون 46:5(



ها فيوم) و46:20( ستمتعتم ب يا وا كم الدن في حيات كم  تم طيبت ين كفروا على النار أذهب   تجزوناليوم يعرض الذ
عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون

فه أل تعبدوا إل 46:21( يه ومن خل ين يد من ب قد خلت النذر  خا عاد إذ أنذر قومه بالحقاف و كر أ نيا) واذ   إ
 عظيميومأخاف عليكم عذاب 

تميوم) و46:34( ما كن نا قال فذوقوا العذاب ب حق قالوا بلى ورب يس هذا بال ين كفروا على النار أل   يعرض الذ
تكفرون

هم 46:35( هم كأن تعجل ل سل ول تس من الر صبر أولوا العزم  ما  صبر ك ما يوعدون لم يلبثوا إليوم) فا   يرون 
ساعة من نهار بلغ فهل يهلك إل القوم الفسقون

 الوعيديوم) ونفخ في الصور ذلك 50:20(
 حديداليوم) لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 50:22(
 نقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيديوم) 50:30(
 الخلوديوم) ادخلوها بسلم ذلك 50:34(
 يناد المناد من مكان قريبيوم) واستمع 50:41(
 الخروجيوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم) 50:42(
 تشقق الرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسيريوم) 50:44(
 الدينيوم) يسءلون أيان 51:12(
 هم على النار يفتنونيوم) 51:13(
 تمور السماء مورايوم) 52:9(
 يدعون إلى نار جهنم دعايوم) 52:13(
 ل يغني عنهم كيدهم شيءا ول هم ينصرونيوم) 52:46(
 يدع الداع إلى شيء نكريوم) فتول عنهم 54:6(
 عسريوم) مهطعين إلى الداع يقول الكفرون هذا 54:8(

 نحس مستمريومإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في  (54:19)
 يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقريوم) 54:48(
 هو في شأنيوم) يسءله من في السموت والرض كل 55:29(
 معلوميوم) لمجموعون إلى ميقت 56:50(
 الدينيوم) هذا نزلهم 56:56(
  جنت تجري من تحتهااليوم ترى المؤمنين والمؤمنت يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم بشريكم يوم) 57:12(

النهر خلدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
يل ارجعوا وراءكم فالتمسوايوم) 57:13( قت للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم ق   يقول المنفقون والمنف

نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهره من قبله العذاب
 ل يؤخذ منكم فدية ول من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبئس المصيراليوم) ف57:15(
شهيد على كل شيء ا ونسوه وا جميعا فينبئهم بما عملوا أحصيه ا يبعثهم يوم) 58:6(
  يعلم ما في السموت وما في الرض ما يكون من نجوى ثلثة إل هو رابعهم ول خمسة إلا) ألم تر أن 58:7(

ما عملوا  هم ب ثم ينبئ ما كانوا  ين  هم أ هو مع ثر إل  من ذلك ول أك نى  سادسهم ول أد مة إن يومهو  كلا القي   ب
شيء عليم

 جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أل إنهم هم الكذبونا يبعثهم يوم) 58:18(
  ورسوله ولو كانوا ءاباءهم أو أبناءهم أوا الخر يوادون من حاد اليوم وال) ل تجد قوما يؤمنون ب58:22(

هر ها الن من تحت نت تجري  هم ج نه ويدخل هم بروح م من وأيد هم الي في قلوب تب  هم أولئك ك هم أو عشيرت  إخون
 هم المفلحونا أل إن حزب ا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اخلدين فيها رضي 

 بما تعملون بصيرا القيمة يفصل بينكم ويوملن تنفعكم أرحامكم ول أولدكم  (60:3)
 هو الغني الحميدا الخر ومن يتول فإن اليوم والقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا  (60:6)

  وذروا البيع ذلكم خير لكم إنا الجمعة فاسعوا إلى ذكر يوم) يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من 62:9(
كنتم تعلمون

  ويعمل صلحا يكفر عنه سيءاته ويدخله جنتال التغابن ومن يؤمن بيوم الجمع ذلك ليوم يجمعكم يوم) 64:9(
تجري من تحتها النهر خلدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم



كم وأقيموا الشهدة65:2( هن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل من كوهن بمعروف أو فارقو هن فأمس غن أجل  ) فإذا بل
 يجعل له مخرجاا الخر ومن يتق اليوم وال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بل
 إنما تجزون ما كنتم تعملوناليوم) يأيها الذين كفروا ل تعتذروا 66:7(
  توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيءاتكم ويدخلكم جنت تجريا) يأيها الذين ءامنوا توبوا إلى 66:8(

  النبي والذين ءامنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا أتمما ل يخزي يوممن تحتها النهر 
لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

 عليكم مسكيناليوم) أن ل يدخلنها 68:24(
 القيمة إن لكم لما تحكمونيوم) أم لكم أيمن علينا بلغة إلى 68:39(
 يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فل يستطيعونيوم) 68:42(
 ههنا حميماليوم) فليس له 69:35(

 كان مقداره خمسين ألف سنةيومتعرج الملئكة والروح إليه في  (70:4)
 تكون السماء كالمهليوم (70:8)

 الدينيوم) والذين يصدقون ب70:26(
 يخرجون من الجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضونيوم) 70:43(
 الذي كانوا يوعدوناليوم) خشعة أبصرهم ترهقهم ذلة ذلك 70:44(
 ترجف الرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيليوم) 73:14(

ا يجعل الولدن شيبايومفكيف تتقون إن كفرتم  (73:17)
 عسيريوم) فذلك يومئذ 74:9(
 الدينيوم) وكنا نكذب ب74:46(
 القيمةيوم) ل أقسم ب75:1(
 القيمةيوم) يسءل أيان 75:6(
ا كان شره مستطيرايوم) يوفون بالنذر ويخافون 76:7(
ا عبوسا قمطريرايوم) إنا نخاف من ربنا 76:10(
 ولقيهم نضرة وسرورااليوم شر ذلك ا) فوقيهم 76:11(
ا ثقيليوم) إن هؤلء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 76:27(
 أجلتيوم) لي 77:12(
 الفصلليوم) 77:13(
 الفصليوم) وما أدريك ما 77:14(
 ل ينطقونيوم) هذا 77:35(
 الفصل جمعنكم والولينيوم) هذا 77:38(
 الفصل كان ميقتايوم) إن 78:17(
 ينفخ في الصور فتأتون أفواجايوم) 78:18(
 وقال صواباالرحمن يقوم الروح والملئكة صفا ل يتكلمون إل من أذن له يوم) 78:38(
 الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مءابااليوم) ذلك 78:39(
 ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يليتني كنت تربايوم) إنا أنذرنكم عذابا قريبا 78:40(
 ترجف الراجفةيوم) 79:6(
 يتذكر النسن ما سعىيوم) 79:35(
 يرونها لم يلبثوا إل عشية أو ضحيهايوم) كأنهم 79:46(
 يفر المرء من أخيهيوم) 80:34(
 الدينيوم) يصلونها 82:15(
 الدينيوم) وما أديرك ما 82:17(
 الدينيوم) ثم ما أديرك ما 82:18(

ل ل تملك نفس لنفس شيءا والمر يومئذ يوم (82:19)
 عظيمليوم) 83:5(

 يقوم الناس لرب العلمينيوم (83:6)
 الدينيومالذين يكذبون ب (83:11)

 الذين ءامنوا من الكفار يضحكوناليومف (83:34)



 الموعوداليومو (85:2)
 تبلى السرائريوم (86:9)

 ذي مسغبةيومأو إطعم في  (90:14)
 يكون الناس كالفراش المبثوثيوم (101:4)

_________________________________________
________________________

The Table of the word day (  يوم  ) where it’s found in the Quran!   

        Nr.     Sura    No    Ayah    No
1 1 4
2 2 8
3 2 48
4 2 62
5 2 85
6 2 113
7 2 123
8 2 126
9 2 174
10 2 177
11 2 212
12 2 228
13 2 232
14 2 249
15 2 254
16 2 259
17 2 259
18 2 264
19 2 281
20 3 9
21 3 25
22 3 30
23 3 55
24 3 77
25 3 106
26 3 114
27 3 155
28 3 161
29 3 166
30 3 180
31 3 185
32 3 194
33 4 38



34 4 39
35 4 59
36 4 87
37 4 109
38 4 136
39 4 141
40 4 159
41 4 162
42 5 3
43 5 3
44 5 5
45 5 14
46 5 36
47 5 64
48 5 69
49 5 109
50 5 119
51 6 12
52 6 15
53 6 22
54 6 73
55 6 73
56 6 93
57 6 128
58 6 141
59 6 158
60 7 14
61 7 32
62 7 51
63 7 53
64 7 59
65 7 163
66 7 163
67 7 167
68 7 172
69 8 41
70 8 41
71 8 48
72 9 3
73 9 18
74 9 19
75 9 25
76 9 29
77 9 35
78 9 36



79 9 44
80 9 45
81 9 77
82 9 99
83 9 108
84 10 15
85 10 28
86 10 45
87 10 60
88 10 92
89 10 93
90 11 3
91 11 8
92 11 26
93 11 43
94 11 60
95 11 77
96 11 84
97 11 98
98 11 99
99 11 103
100 11 103
101 11 105
102 12 54
103 12 92
104 14 18
105 14 31
106 14 41
107 14 42
108 14 44
109 14 48
110 15 35
111 15 36
112 15 38
113 16 25
114 16 27
115 16 27
116 16 63
117 16 80
118 16 80
119 16 84
120 16 89
121 16 92
122 16 111
123 16 124



124 17 13
125 17 14
126 17 52
127 17 58
128 17 62
129 17 71
130 17 97
131 18 19
132 18 19
133 18 47
134 18 52
135 18 105
136 19 15
137 19 15
138 19 15
139 19 26
140 19 33
141 19 33
142 19 33
143 19 37
144 19 38
145 19 38
146 19 39
147 19 85
148 19 95
149 20 59
150 20 64
151 20 100
152 20 101
153 20 102
154 20 104
155 20 124
156 20 126
157 21 47
158 21 104
159 22 2
160 22 9
161 22 17
162 22 47
163 22 55
164 22 69
165 23 16
166 23 65
167 23 100
168 23 111



169 23 113
170 23 113
171 24 2
172 24 24
173 24 37
174 24 64
175 25 14
176 25 17
177 25 22
178 25 25
179 25 26
180 25 27
181 25 69
182 26 38
183 26 82
184 26 87
185 26 88
186 26 135
187 26 155
188 26 156
189 26 189
190 26 189
191 27 83
192 27 87
193 28 41
194 28 42
195 28 61
196 28 62
197 28 65
198 28 71
199 28 72
200 28 74
201 29 13
202 29 25
203 29 36
204 29 55
205 30 12
206 30 14
207 30 43
208 30 55
209 30 56
210 30 56
211 31 33
212 32 5
213 32 25



214 32 29
215 33 21
216 33 44
217 33 66
218 34 30
219 34 40
220 34 42
221 35 14
222 36 54
223 36 55
224 36 59
225 36 64
226 36 65
227 37 20
228 37 21
229 37 26
230 37 144
231 38 16
232 38 26
233 38 53
234 38 78
235 38 79
236 38 81
237 39 13
238 39 15
239 39 24
240 39 31
241 39 47
242 39 60
243 39 67
244 40 15
245 40 16
246 40 16
247 40 17
248 40 17
249 40 18
250 40 27
251 40 29
252 40 30
253 40 32
254 40 33
255 40 46
256 40 49
257 40 51
258 40 52



259 41 19
260 41 40
261 41 47
262 42 7
263 42 45
264 42 47
265 43 39
266 43 65
267 43 68
268 44 10
269 44 16
270 44 40
271 44 41
272 45 17
273 45 26
274 45 27
275 45 28
276 45 34
277 45 35
278 46 5
279 46 20
280 46 20
281 46 21
282 46 34
283 46 35
284 50 20
285 50 22
286 50 30
287 50 34
288 50 41
289 50 42
290 50 42
291 50 44
292 51 12
293 51 13
294 52 9
295 52 13
296 52 46
297 54 6
298 54 8
299 54 19
300 54 48
301 55 29
302 56 50
303 56 56



304 57 12
305 57 12
306 57 13
307 57 15
308 58 6
309 58 7
310 58 18
311 58 22
312 60 3
313 60 6
314 62 9
315 64 9
316 64 9
317 64 9
318 65 2
319 66 7
320 66 8
321 68 24
322 68 39
323 68 42
324 69 35
325 70 4
326 70 8
327 70 26
328 70 43
329 70 44
330 73 14
331 73 17
332 74 9
333 74 46
334 75 1
335 75 6
336 76 7
337 76 10
338 76 11
339 76 27
340 77 12
341 77 13
342 77 14
343 77 35
344 77 38
345 78 17
346 78 18
347 78 38
348 78 39



349 78 40
350 79 6
351 79 35
352 79 46
353 80 34
354 82 15
355 82 17
356 82 18
357 82 19
358 83 5
359 83 6
360 83 11
361 83 34
362 85 2
363 86 9
364 90 14
365 101 4

_________________________________________
________________________

The word Days (  أيام     ;     يومين     ) Plural of Day, occurs precisely   30   times in   
the Quran!

ا عهده أم تقولون على ا عهدا فلن يخلف اا معدودة قل أتخذتم عند أياموقالوا لن تمسنا النار إل  (2:80)  
ما ل تعلمون

م) 2:184(   أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعامأياما معدودت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيا
مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر (2:185)
  بكم اليسر ول يريد بكم العسر ولتكملوا العدةا أخر يريد أيامفليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 

 على ما هديكم ولعلكم تشكروناولتكبروا 
حج والعمرة 2:196( تى يبلغ الهديل) وأتموا ال سكم ح من الهدي ول تحلقوا رءو ستيسر  ما ا رتم ف   فإن أحص

 محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة
  في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلكأيامإلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلثة 

 شديد العقابا واعلموا أن المن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا 
  فل إثم عليه ومن تأخر فل إثم عليه لمن اتقىيومين معدودت فمن تعجل في أيام في اواذكروا  (2:203)

 واعلموا أنكم إليه تحشروناواتقوا 
ا معدودت وغرهم في دينهم ما كانوا يفترونأيام) ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إل 3:24(

 إل رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكرأيامقال رب اجعل لي اية قال ايتك أل تكلم الناس ثلثة  (3:41)
  الذين ءامنواا نداولها بين الناس وليعلم اليامإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك  (3:140)

 ل يحب الظلميناويتخذ منكم شهداء و
  باللغو في أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمن فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسطال يؤاخذكم  (5:89)

  ذلك كفرة أيمنكم إذا حلفتم واحفظواأيامما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة 
 لكم ايته لعلكم تشكروناأيمنكم كذلك يبين 



  ثم استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبهأيام الذي خلق السموت والرض في ستة اإن ربكم  (7:54)
 رب العلميناحثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرت بأمره أل له الخلق والمر تبارك 

  ثم استوى على العرش يدبر المر ما من شفيعأيام الذي خلق السموت والرض في ستة اإن ربكم  (10:3)
 ربكم فاعبدوه أفل تذكروناإل من بعد إذنه ذلكم 

 الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرينأيام) فهل ينتظرون إل مثل 10:102(
  وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولئنأياموهو الذي خلق السموت والرض في ستة  (11:7)

قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إل سحر مبين
 ذلك وعد غير مكذوبأيام) فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلثة 11:65(

  إن في ذلك ليت لكلا أيامولقد أرسلنا موسى بايتنا أن أخرج قومك من الظلمت إلى النور وذكرهم ب (14:5)
صبار شكور

  معلومت على ما رزقهم من بهيمة النعم فكلوا منهاأيام في اليشهدوا منفع لهم ويذكروا اسم  (22:28)
وأطعموا البائس الفقير

 فسءل به خبيراالرحمن ثم استوى على العرش أيامالذي خلق السموت والرض وما بينهما في ستة  (25:59)
  ثم استوى على العرش ما لكم من دونه منأيام الذي خلق السموت والرض وما بينهما في ستة ا (32:4)

ولي ول شفيع أفل تتذكرون
اأياموجعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها قرى ظهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و (34:18)  

ءامنين
 وتجعلون له أندادا ذلك رب العلمينيومين) قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الرض في 41:9(
 سواء للسائلينأيام) وجعل فيها روسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة 41:10(

ذلك تقدير العزيز العليم
  وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصبيح وحفظايومينفقضيهن سبع سموات في  (41:12)

  نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ولعذاب الخرةأيامفأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في  (41:16)
أخزى وهم ل ينصرون

 ليجزي قوما بما كانوا يكسبونا أيام) قل للذين ءامنوا يغفروا للذين ل يرجون 45:14(
 وما مسنا من لغوبأيام) ولقد خلقنا السموت والرض وما بينهما في ستة 50:38(

  ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الرض وما يخرجأيامهو الذي خلق السموت والرض في ستة  (57:4)
 بما تعملون بصيرامنها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم و

 حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاويةأيام) سخرها عليهم سبع ليال وثمنية 69:7(
 الخاليةاليام) كلوا واشربوا هنيءا بما أسلفتم في 69:24(

_________________________________________
________________________

The Table of the word Days (  أيام     ;     يومين  ) where it’s found in the Quran!   
        

        Nr.        Sura    No    Ayah    No
1 2 80
2 2 184
3 2 184
4 2 185
5 2 196
6 2 203
7 2 203
8 3 24
9 3 41
10 3 140



11 5 89
12 7 54
13 10 3
14 10 102
15 11 7
16 11 65
17 14 5
18 22 28
19 25 59
20 32 4
21 34 18
22 41 9
23 41 10
24 41 12
25 41 16
26 45 14
27 50 38
28 57 4
29 69 7
30 69 24

_________________________________________
________________________

The word Year/Years (  سنة     ;     سنين     ) occurs   19   times in the Quran!  

  وما هو بمزحزحهسنةولتجدنهم أحرص الناس على حيوة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف  (2:96)
 بصير بما يعملونامن العذاب أن يعمر و

 يتيهون في الرض فل تأس على القوم الفسقينسنةقال فإنها محرمة عليهم أربعين  (5:26)
 ونقص من الثمرت لعلهم يذكرونالسنين) ولقد أخذنا ءال فرعون ب7:130(

  ذلكا والحساب ما خلق السنينهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد  (10:5)
إل بالحق يفصل اليت لقوم يعلمون

سنينوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث في السجن بضع  (12:42)
 دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إل قليل مما تأكلونسنين) قال تزرعون سبع 12:47(

 وجعلنا اليل والنهار ايتين فمحونا اية اليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا (17:12)
 والحساب وكل شيء فصلنه تفصيلالسنينعدد 

 عدداسنين) فضربنا على ءاذانهم في الكهف 18:11(
 وازدادوا تسعاسنينولبثوا في كهفهم ثلث مائة  (18:25)

 إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعنك إلى أمك كي تقر عينها ول تحزن وقتلت نفسا (20:40)
 في أهل مدين ثم جئت على قدر يموسىسنينفنجينك من الغم وفتنك فتونا فلبثت 

 مما تعدونسنة وعده وإن يوما عند ربك كألف اويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف  (22:47)
سنين) قل كم لبثتم في الرض عدد 23:112(
سنين) قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك 26:18(

سنينأفرءيت إن متعنهم  (26:205)



 إل خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظلمونسنةولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف  (29:14)
 المر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنونل سنين) في بضع 30:4(

 مما تعدونسنةيدبر المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف  (32:5)
 ووصينا النسن بولديه إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى إذا بلغ (46:15)

  قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صلحا ترضيهسنةأشده وبلغ أربعين 
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

سنة) تعرج الملئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 70:4(

_________________________________________
________________________

The Table   of the word Year/Years (  سنة     ;     سنين  ) where it’s found in the   
Quran! 

        Nr.        Sura    No    Ayah    No
1 2 96
2 5 26
3 7 130
4 10 5
5 12 42
6 12 47
7 17 12
8 18 11
9 18 25
10 20 40
11 22 47
12 23 112
13 26 18
14 26 205
15 29 14
16 30 4
17 32 5
18 46 15
19 70 4

_________________________________________
________________________

The word Year/Years   (  عام     ;     عامين  ) occurs   9   times in the Quran!  

  مائةا بعد موتها فأماته اأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه  (2:259)
  فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنهعام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام

 وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن
 على كل شيء قديرا



هم هذا وإن خفتم عيلةعاميأيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فل يقربوا المسجد الحرام بعد  (9:28)  
 عليم حكيما من فضله إن شاء إن افسوف يغنيكم 

ا ليواطءوا عدة ما حرمعاما ويحرمونه عامإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه  (9:37)  
 ل يهدي القوم الكفرينا زين لهم سوء أعملهم وا فيحلوا ما حرم ا

 مرة أو مرتين ثم ل يتوبون ول هم يذكرونعامأول يرون أنهم يفتنون في كل  (9:126)
 فيه يغاث الناس وفيه يعصرونعامثم يأتي من بعد ذلك  (12:49)

ا فأخذهم الطوفان وهم ظلمونعامولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين  (29:14)
  أن اشكر لي ولولديك إليعامينووصينا النسن بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في  (31:14)

المصير

_________________________________________
________________________

The Table   of the word Year/Years (  عام     ;     عامين  ) where it’s found in the   
Quran!

  Nr.           Sura    No    Ayah    No
1 2 259
2 2 259
3 9 28
4 9 37
5 9 37
6 9 126
7 12 49
8 29 14
9 31 14


