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  المالحق
 س لأللفاظ القرآن حملمد فؤاد عبد الباقي.هذه اجلدول مرّتب على ترتيب ما كان ىف كتاب املعجم املفهر   

 العذاب .1

  اآلية  السورة  الرقم

 ةمكي

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

َك َجزَاُء الِذيَن َكَفُروا َوَذلِ  َعذبَ ُمث أَنـَْزَل اللُه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَني َوأَنـَْزَل ُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها وَ   مدنية  26  التوبة  1
  اْلَكاِفرِينَ 

ُلَغ حمَِلُه َوَلْوَال رِجَ   مدنية  25  الفتح  2 اٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساءٌ ُهُم الِذيَن َكَفُروا َوَصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواْهلَْدَي َمْعُكوًفا أَْن يـَبـْ
ُهْم َمَعرٌة ِبَغْريِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللُه ِيف َرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تـََزيـُلوا  ُمْؤِمَناٌت ملَْ تـَْعَلُموُهْم أَْن َتَطُئوُهْم فَـُتِصيَبُكمْ  ِمنـْ

بـَْنا ُهْم َعَذابًا أَلِيًما َلَعذ   الِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
بـَْناَهاا ِحَسابًا َشِديًدا وَ وََكَأيْن ِمْن قَـْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربـَها َوُرُسِلِه َفَحاَسبْـَناهَ   مدنية  8  الطالق  3 َعَذابًا ُنْكرًا َعذ  
بـَُهْم َوَلْوَال َأْن َكَتَب اللُه َعَلْيِهُم اجلََْالَء لَ   مدنية  3  احلشر  4 نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعذ ارِ  َعَذابُ ِيف الدالن  
  َحبَنُه أَْو لََيْأتِيَـين ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ َعَذابًا َشِديًدا أَْو َألَذْ  َعذبـَنهُ َألُ   مكية  21  النمل  5
بُهُ َعَذابًا َال أَُعذبُُه قَاَل اللُه ِإين ُمنَـزُهلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم َفِإين   مدنية  115  املائدة  6 َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  أَُعذ  
ال   7

  عمران
بـُُهمْ يَن َكَفُروا فََأما الذِ   مدنية 56 نـَْيا َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِينَ  َفُأَعذ َعَذابًا َشِديًدا ِيف الد  

َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَـْوًما قـُْلَنا يَا َذا اْلقَ   مكية  76  الكهف  8 ِإما أَْن  ْرنـَْنيِ َحىت ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ محَِ
  َوِإما أَْن تـَتِخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا تـَُعذبَ 

بـُْهمْ ِإْن   مدنية  118  املائدة  9 َك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  تـَُعذُهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر َهلُْم َفِإنَفِإنـ  
بـُْهمْ ْل َمَعَنا َبِين ِإْسَرائِيَل َوَال فَْأتَِياُه فَـُقوَال ِإنا َرُسوَال َربَك فََأْرسِ   مكية  47  طه  10 َالُم َعَلى  تـَُعذَك َوالسَناَك بَِآيٍَة ِمْن َرب َقْد ِجئـْ

  َمِن اتـَبَع اْهلَُدى
  بَِأنـُهْم َكانُوا ُجمْرِِمنيَ  طَائَِفةً  نـَُعذبْ  َال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نـَْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكمْ   مدنية  66  التوبة  11
بُهُ قَاَل أَما َمْن ظََلَم َفَسْوَف   مكية  87  الكهف  12 ِه فَـ  نـَُعذِإَىل َرب يـَُرد بُهُ ُمثَعَذابًا نُْكرًا يـَُعذ 

  
َمَرُدوا َعَلى النـَفاِق َال تـَْعَلُمُهْم َحنُْن نـَْعَلُمُهْم  َوِممْن َحْوَلُكْم ِمَن اْألَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنةِ   مدنية  101  التوبة  13

بـُُهمْ  وَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيمٍ  َسنـَُعذيـَُرد تـَْنيِ ُمثَمر  
اِسْبُكْم بِِه اللُه فَـيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء لِلِه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه حيَُ   مدنية  284  البقرة  14

  َمْن َيَشاُء َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ  يـَُعذبُ وَ 
ال   15

  عمران
  َرِحيمٌ َمْن َيَشاُء َواللُه َغُفوٌر  يـَُعذبُ َولِلِه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء وَ   مدنية  129
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ُبُكمْ َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنَصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اللِه َوَأِحباُؤُه ُقْل َفِلَم   مدنية  18  املائدة  16 ْن َخَلَق يـَْغِفُر  يـَُعذِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم َبَشٌر ِمم
نَـُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ َمْن َيَشاُء َولِلِه ُمْلُك السَماوَ  يـَُعذبُ ِلَمْن َيَشاُء وَ    اِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  َمْن َيَشاُء َويـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  يـَُعذبُ أملَْ تـَْعَلْم أَن اللَه َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض   مدنية  40  املائدة  17
العنكبو   18

  ت
  َمْن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمْن َيَشاءُ َوِإلَْيِه تـُْقَلُبونَ  ذبُ يـُعَ   مكية  21

  اْلُمَناِفِقَني ِإْن َشاَء َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإن اللَه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما يـَُعذبَ لَِيْجزَِي اللُه الصاِدِقَني ِبِصْدِقِهْم وَ   مدنية  24  األحزاب  19
َناِت وََكاَن اللُه اللُه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاِت َويـَُتوَب اللُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤمِ  يـَُعذبَ لِ   مدنية  73  األحزاب  20

  َغُفورًا َرِحيًما
َواْلُمْشرَِكاِت الظانَني بِاللِه َظن السْوِء َعَلْيِهْم َدائِرَُة السْوِء  اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنيَ  يـَُعذبَ وَ   مدنية  6  الفتح  21

  َوَغِضَب اللُه َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم َوأََعد َهلُْم َجَهنَم َوَساَءْت َمِصريًا
  َعَذاَبُه َأَحدٌ  يـَُعذبُ  فَـيَـْوَمِئٍذ َال   مكية  25  الفجر  22
ُبُكمْ َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنَصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اللِه َوَأِحباُؤُه ُقْل َفِلَم   يةمدن  18  املائدة  23 ْن َخَلَق يـَْغِفُر  يـَُعذِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم َبَشٌر ِمم

  نَـُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُب َمْن َيَشاُء َولِلِه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيْـ 
  َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَـْوًما َغيـْرَُكْم َوَال َتُضروُه َشْيًئا َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ  يـَُعذْبُكمْ ِإال تـَْنِفُروا   مدنية  39  التوبة  24
  َوَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم وَِكيًال  يـَُعذْبُكمْ ْرَمحُْكْم َأْو ِإْن َيَشْأ َربُكْم أَْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يَـ   مكية  54  اإلسراء  25
ْن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم ُقْل لِْلُمَخلِفَني ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قـَْوٍم أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم َأْو يُْسِلُموَن َفإِ   مدنية  16  الفتح  26

 ْيُتْم ِمْن قَـْبُل اللْوا َكَما تـََولْبُكمْ ُه َأْجرًا َحَسًنا َوِإْن تـَتَـَول أَلِيًما َذابًاعَ  يـَُعذ  
َمْعِصَيِة الرُسوِل َواِن وَ َأملَْ تـََر ِإَىل الِذيَن نـُُهوا َعِن النْجَوى ُمث يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن بِاْإلِمثِْ َواْلُعدْ   مدنية  8  اادلة  27

بـَُنا َوِإَذا َجاُءوَك َحيـْوَك ِمبَا ملَْ ُحيَيَك ِبِه اللُه َويـَُقوُلوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َلْوَال  ُم  يـَُعذُه ِمبَا نـَُقوُل َحْسبُـُهْم َجَهنالل
  َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمِصريُ 

رٌَج َوَال َعَلى اْألَْعرَِج َحرٌَج َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلهُ لَْيَس َعَلى اْألَْعَمى حَ   مدنية  17  الفتح  28
 اٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوَمْن يـَتَـَولْبهُ َجن أَلِيًما َذابًاعَ  يـَُعذ  

  اْألَْكبَـرَ  فَـيُـَعذبُُه اللُه اْلَعَذابَ   مكية  24  الغاشية  29
ال   30

  عمران
بـَُهْم َفِإنـُهْم َظاِلُمونَ   مدنية  128 لَْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يـَُعذ  

َفْضِلِه َوأَما الِذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فََأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت فَـيُـَوفيِهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن   مدنية  173  النساء  31
بـُُهمْ  ا َوَال َنِصريًا َعَذابًا فَـيُـَعذِه َولِيأَلِيًما َوَال جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن الل  

-33  األنفال  32
34  

َنا ِحَجاَرًة ِمَن السَماِء َأِو اْئِتَنا َوِإْذ َقاُلوا اللُهم ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْق ِمْن ِعْنِدَك فَأَ   مدنية أَلِيٍم  ِبَعَذابٍ ْمِطْر َعَليـْ
بـَُهمْ ) َوَما َكاَن اللُه 32( ُه  لِيـَُعذبـَُهمْ َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الليُـ  ُمَعذ بـَُهمُ َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن. َوَما َهلُْم َأال ُه  َعذالل

  ونَ اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإال اْلُمتـُقوَن َوَلِكن َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلمُ  َوُهْم َيُصدوَن َعنِ 
بـُْهمُ قَاتُِلوُهْم   مدنية  14  التوبة  33 ُه بِأَْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر  يـَُعذقَـْوٍم ُمْؤِمِننيَ الل  
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َا يُرِيُد اللُه   مدنية  55  التوبة  34 بـَُهمْ َفَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِإمن نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنـُْفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرونَ  لِيـَُعذَا ِيف اْحلََياِة الدِ  
ْن وا َوَلَقْد َقالُوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسَالِمِهْم َوَمهوا ِمبَا َملْ يـََنالُوا َوَما نـََقُموا ِإال أَ َحيِْلُفوَن بِاللِه َما َقالُ   مدنية  74  التوبة  35

رًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَولْوا بـُْهمُ  َأْغَناُهُم اللُه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخيـْ ُه عَ  يـَُعذنـَْيا الل َذابًا أَلِيًما ِيف الد
  َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيل َوَال َنِصريٍ 

َا يُرِيُد اللُه َأْن   مدنية  85  التوبة  36 بـَهُ َوَال تـُْعِجْبَك َأْمَواُهلُْم َوَأْوَالُدُهْم ِإمننـَْيا َوتـَْزَهَق أَنـُْفُسُهْم وَ يـَُعذَا ِيف الدِ ُهْم َكاِفُرونَ ْم  
بـُُهمْ َوَآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِألَْمِر اللِه ِإما   مدنية  106  التوبة  37 ُه َعِليٌم َحِكيمٌ  يـَُعذا يـَُتوُب َعَلْيِهْم َواللَوِإم  
  َعِظيمٌ  َعَذابٌ َوَهلُْم َخَتَم اللُه َعَلى قـُُلوِِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة   مدنية  7  البقرة  38
  أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ  َعَذابٌ ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فَـزَاَدُهُم اللُه َمَرًضا َوَهلُْم   مدنية  10  البقرة  39
بـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء يَُذحبُوَن أَ  اْلَعَذابِ َوِإْذ َجنيْـَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء   مدنية  49  البقرة  40

  ِمْن رَبُكْم َعِظيمٌ 
مثِْ َواْلُعْدَوانِ ُمث أَنـُْتْم َهُؤَالِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِ   مدنية  85  البقرة  41 َوِإْن  اْإلِ

بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء  يَْأُتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو حمَُرٌم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَـتُـْؤِمُنوَن ِببَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُرونَ 
 نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُرد ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الد َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإال ا  اْلَعَذابِ وَن ِإَىل َأَشدُه ِبَغاِفٍل َعمَوَما الل

  تـَْعَمُلونَ 
ُهُم   مدنية  86  البقرة  42 نـَْيا بِاْآلَِخَرِة َفَال ُخيَفُف َعنـْ ِذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدَوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ  اْلَعَذابُ أُولَِئَك ال  
ْن ِعَباِدِه ا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنـَْزَل اللُه بـَْغًيا َأْن يـُنَـزَل اللُه ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء مِ بِْئَسَما اْشتَـَروْ   مدنية  90  البقرة  43

  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ فَـَباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن 
اِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوا يـََود َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه َولََتِجَدنـُهْم َأْحَرَص الن   مدنية  96  البقرة  44

  أَْن يـَُعمَر َواللُه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ  اْلَعَذابِ ِمَن 
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ اِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرنَا َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَ   مدنية  104  البقرة  45
ْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإال َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمَساِجَد اللِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاَِا أُولَِئَك َما َكاَن هلَُ   مدنية  114  البقرة  46

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة  َخائِِفنيَ  َعِظيمٌ  َعَذابٌ َهلُْم ِيف الد  
ُهْم بِالل   مدنية  126  البقرة  47 ِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َقاَل َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَاِهيُم َرب اْجَعْل َهَذا بـََلًدا َآِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثَمرَاِت َمْن َآَمَن ِمنـْ

  الناِر َوِبْئَس اْلَمِصريُ  َعَذابِ َكَفَر َفأَُمتـُعُه َقِليًال ُمث َأْضَطرُه ِإَىل   َوَمنْ 
ُهُم   مدنية  162  البقرة  48   َوَال ُهْم يـُْنَظُرونَ  اْلَعَذابُ َخاِلِديَن ِفيَها َال ُخيَفُف َعنـْ
ِه أَْنَداًدا حيُِبونـَُهْم َكُحب اللِه َوالِذيَن َآَمُنوا َأَشد ُحبا لِلِه َوَلْو يـََرى الِذيَن َوِمَن الناِس َمْن يـَتِخُذ ِمْن ُدوِن الل   مدنية  165  البقرة  49

يًعا َوَأن اللَه َشِديُد  اْلَعَذابَ َظَلُموا ِإْذ يـََرْوَن    اْلَعَذابِ َأن اْلُقوَة لِلِه مجَِ
  َوتـََقطَعْت ُِِم اْألَْسَبابُ  اْلَعَذابَ ِذيَن اتِبُعوا ِمَن الِذيَن اتـبَـُعوا َوَرَأُوا ِإْذ تـَبَـرأَ ال   مدنية  166  البقرة  50
ْم ِإال الناَر  ِيف بُُطوِِ ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اللُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َمثًَنا َقِليًال أُولَِئَك َما يَْأُكُلونَ   مدنية  174  البقرة  51

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َوَال يَُكلُمُهُم اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكيِهْم َوَهلُْم 
  بِاْلَمْغِفرَِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النارِ  اْلَعَذابَ أُولَِئَك الِذيَن اْشتَـَرُوا الضَالَلَة بِاْهلَُدى وَ   مدنية  175  البقرة  52
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َلى اْحلُر بِاْحلُر َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْألُ   مدنية  178  البقرة  53 نـَْثى ِباْألُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ
اٍن َذِلَك َختِْفيٌف ِمْن َربُكْم َوَرْمحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد لَُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتـَباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء ِإلَْيِه بِِإْحسَ 

  أَلِيمٌ  َذابٌ َذِلَك فـََلُه عَ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلَِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا   مدنية  201  البقرة  54 َنا َآتَِنا ِيف الدُهْم َمْن يـَُقوُل َربـ   النارِ  َعَذابَ َوِمنـْ
ال   55

  عمران
  َشِديٌد َواللُه َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ  َعَذابٌ ِمْن قـَْبُل ُهًدى لِلناِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإن الِذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت اللِه َهلُْم   نيةمد  4

ال   56
  عمران

  النارِ  َعَذابَ َنا الِذيَن يـَُقوُلوَن َربـَنا ِإنـَنا َآَمنا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوقِ   مدنية  16

ال   57
  عمران

بِاْلِقْسِط ِمَن الناِس فـََبشْرُهْم ِإن الِذيَن َيْكُفُروَن ِبَآيَاِت اللِه َويـَْقتُـُلوَن النِبيَني ِبَغْريِ َحق َويـَْقتـُُلوَن الِذيَن يَْأُمُروَن   مدنية  21
  أَلِيمٍ  َعَذابٍ بِ 

ال   58
  عمران

ُمُهُم اللُه َوَال يـَْنُظُر ِذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللِه َوَأْميَاِِْم َمثًَنا قَِليًال أُولَِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة َوَال يَُكل ِإن ال   مدنية  77
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكيِهْم َوَهلُْم 

ال   59
  عمران

ُهُم خَ   مدنية  88   َوَال ُهْم يـُْنَظُرونَ  اْلَعَذابُ اِلِديَن ِفيَها َال ُخيَفُف َعنـْ

ال   60
  عمران

ِه أُولَِئَك َهلُْم ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفاٌر فَـَلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى بِ   مدنية  91
  َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِينَ  أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

ال   61
  عمران

  َعِظيمٌ  َعَذابٌ َوَال َتُكونُوا َكالِذيَن تـََفرُقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـَناُت َوأُولَِئَك َهلُْم   مدنية  105

ال   62
  عمران

ِمبَا ُكْنُتْم  اْلَعَذابَ ا الِذيَن اْسَودْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا يـَْوَم تـَبـَْيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجوٌه َفَأم   مدنية  106
  َتْكُفُرونَ 

ال   63
  عمران

 َجيَْعَل َهلُْم َحظا ِيف اْآلَِخَرِة َوَهلُْم َوَال َحيْزُْنَك الِذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِإنـُهْم َلْن َيُضروا اللَه َشْيًئا يُرِيُد اللُه َأال   مدنية  176
  َعِظيمٌ  َعَذابٌ 

ال   64
  عمران

َا ُمنِْلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإمثًْ   مدنية  178 ٌر ِألَنـُْفِسِهْم ِإمن َا ُمنِْلي َهلُْم َخيـْ ِذيَن َكَفُروا أَمنال ُمِهنيٌ  َعَذابٌ ا َوَهلُْم َوَال َحيَْسَنب  

ال   65
  عمران

َلُهمُ   مدنية  181 اْألَْنِبَياَء ِبَغْريِ َحق َونـَُقوُل  َلَقْد مسََِع اللُه قَـْوَل الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه َفِقٌري َوَحنُْن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما َقالُوا َوقَـتـْ
  احلَْرِيقِ  َعَذابَ  ُذوُقوا

ال   66
  عمران

َوَهلُْم  اْلَعَذابِ  َرُحوَن ِمبَا أَتـَْوا َوحيُِبوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبَا ملَْ يـَْفَعُلوا َفَال َحتَْسبَـنـُهْم ِمبََفاَزٍة ِمنَ َال َحتَْسَنب الِذيَن يـَفْ   مدنية  188
  أَلِيمٌ  َذابٌ عَ 

ال   67
  عمران

َن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض َربـَنا َما َخَلْقَت َهَذا الِذيَن يَْذُكُروَن اللَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِْم َويـَتَـَفكُرو   مدنية  191
  النارِ  َعَذابَ بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 

  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه   مدنية  14  النساء  68
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تَـَياِتُكُم َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِمْن فَـ   مدنية  25  ءالنسا  69
 بِِإْذِن أَْهِلِهن ُه َأْعَلُم بِِإميَاِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض َفاْنِكُحوُهنبِاْلَمْعُروِف  اْلُمْؤِمَناِت َوالل أُُجوَرُهن َوَآتُوُهن

َر ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمتِخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِصن َفِإْن أَتـَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهن ِنصْ  ُف َما َعَلى ُحمَْصَناٍت َغيـْ
ٌر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ  َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأنْ  اْلَعَذابِ اْلُمْحَصَناِت ِمَن    َتْصِربُوا َخيـْ

ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـَْرهَ   مدنية  56  النساء  70 َما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلال اْلَعَذابَ ا لَِيُذوُقوا ِإن 
  يًماِإن اللَه َكاَن َعزِيزًا َحكِ 

َا َجزَاُء الِذيَن ُحيَارِبُوَن اللَه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا أَْن يـَُقتـُلوا َأْو ُيَصل   مدنية  33  املائدة  71 َع أَْيِديِهْم ِإمنُبوا َأْو تـَُقط
َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َهلُْم  نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف أَْو يـُنـْ َعِظيمٌ  َعَذابٌ ِخْزٌي ِيف الد  

يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن   مدنية  36  املائدة  72 يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما تـُُقبَل ِمنـُْهْم  َعَذابِ ِإن الِذيَن َكَفُروا َلْو أَن َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  أَلِيمٌ  َذابٌ عَ َوَهلُْم 

َها َوَهلُْم   مدنية  37  املائدة  73   ُمِقيمٌ  َعَذابٌ يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن الناِر َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ
َمنا بِأَفْـَواِهِهْم وَملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن يَا أَيـَها الرُسوُل َال َحيْزُْنَك الِذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن الِذيَن َقالُوا آَ   مدنية  41  املائدة  74

اِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن الِذيَن َهاُدوا َمساُعوَن لِْلَكِذِب َمساُعوَن لَِقْوٍم َآَخرِيَن ملَْ يَْأتُوَك ُحيَرُفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َموَ 
َنَتُه فـََلْن َمتِْلَك َلُه ِمَن اللِه َشْيًئا أُوَلِئَك الِذيَن ملَْ  أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوهُ  َفاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اللُه ِفتـْ

  َعِظيمٌ  َعَذابٌ يُرِِد اللُه أَْن يَُطهَر قـُُلوبـَُهْم َهلُْم ِيف الدنـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة 
يـَُقوُلوَن لََيَمسن الِذيَن  َفَر الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه ثَاِلُث َثَالثٍَة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يـَْنتَـُهوا َعما َلَقْد كَ   مدنية  73  املائدة  75

ُهْم    أَلِيمٌ  َعَذابٌ َكَفُروا ِمنـْ
ُهْم يـَتَـَولْوَن ال   مدنية  80  املائدة  76 َمْت َهلُْم أَنـُْفُسُهْم أَْن َسِخَط اللُه َعَلْيِهْم َوِيف تـََرى َكِثريًا ِمنـْ ُهْم  اْلَعَذابِ ِذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقد

  َخاِلُدونَ 
ُلَونُكُم اللُه ِبَشْيٍء ِمَن الصْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماحُ   مدنية  94  املائدة  77 ُكْم لِيَـْعَلَم اللُه َمْن َخيَافُُه بِاْلَغْيِب يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َلَيبـْ

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فَـَلُه 
  يـَْوٍم َعِظيمٍ  َذابَ ُقْل ِإين َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريب عَ   مكية  15  األنعام  78
ْم َقالَ   مكية  30  األنعام  79 َِنا َقاَل َفُذوُقوا  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرَقاُلوا بـََلى َوَربـ ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعَذابَ أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْق  
َر اللِه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  َعَذابُ ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم   مكية  40  األنعام  80   اللِه َأْو أَتـَْتُكُم الساَعُة أََغيـْ
  اللِه بـَْغَتًة أَْو َجْهَرًة َهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظاِلُمونَ  َعَذابُ ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم   مكية  47  األنعام  81
  َوالِذيَن َكذبُوا ِبَآيَاتَِنا َميَسُهُم اْلَعَذاُب ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ   مكية  49  األنعام  82
نـَْيا َوذَكْر ِبِه َأْن تـُْبَسَل نـَفْ   مكية  70  األنعام  83 تْـُهُم اْحلََياُة الدَُذوا ِدينَـُهْم َلِعًبا َوَهلًْوا َوَغرِذيَن اختٌس ِمبَا َكَسَبْت لَْيَس َهلَا ِمْن َوَذِر ال

َها أُ  ولَِئَك الِذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا َهلُْم َشرَاٌب ِمْن ُدوِن اللِه َوِيل َوَال َشِفيٌع َوِإْن تـَْعِدْل ُكل َعْدٍل َال يـُْؤَخْذ ِمنـْ
يٍم وَ    أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ  َعَذابٌ محَِ

اَل َسأُْنزُِل ِمْثَل َما أَنـَْزَل َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا أَْو َقاَل أُوِحَي ِإَيل وَملَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَ   مكية  93  األنعام  84
اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن  اللُه َوَلْو تـََرى ِإِذ الظاِلُموَن ِيف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسُطو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمُ 
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َر احلَْق  َعَذابَ    وَُكْنُتْم َعْن َآيَاتِِه َتْسَتْكِربُونَ اْهلُوِن ِمبَا ُكْنُتْم تـَُقولُوَن َعَلى اللِه َغيـْ
َعُل رَِسالََتُه َسُيِصيُب َوِإَذا َجاَءتْـُهْم َآيٌَة َقالُوا َلْن نـُْؤِمَن َحىت نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُوِيتَ ُرُسُل اللِه اللُه َأْعَلُم َحْيُث جيَْ   مكية  124  األنعام  85

 ِذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَشِديٌد ِمبَا َكانُوا َميُْكُرونَ  َعَذابٌ ِه وَ ال  
َنا اْلِكَتاُب َلُكنا َأْهَدى ِمنْـُهْم فَـَقْد َجاءَُكْم بـَيـَنٌة ِمْن َربُكْم   مكية  157  األنعام  86 َوُهًدى َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم َأْو تـَُقولُوا َلْو أَنا أُْنزَِل َعَليـْ

  ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفونَ  اْلَعَذابِ للِه َوَصَدَف َعنـَْها َسَنْجزِي الِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن َآيَاتَِنا ُسوَء ِممْن َكذَب بَِآيَاِت ا
َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا   مكية  39  االعراف  87   نَ ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبو  اْلَعَذابَ َوقَاَلْت أُوَالُهْم ِألُْخرَاُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَليـْ
يـَْوٍم  َعَذابَ َعَلْيُكْم َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قَـْوِمِه فَـَقاَل يَا قَـْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه ِإين َأَخاُف   مكية  59  االعراف  89

  َعِظيمٍ 
رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـَنٌة ِمْن َربُكْم َهِذِه نَاَقُة َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا َقاَل يَا قـَْوِم اعْ   مكية  73  االعراف  90 ُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ اللِه َلُكْم َآيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللِه َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم 
يـَُقتـُلوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء  اْلَعَذابِ يـَْناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء َوِإْذ َأْجنَ   مكية  141  االعراف  91

  ِمْن رَبُكْم َعِظيمٌ 
َهْوَن عَ   مكية  165  االعراف  92 َنا الِذيَن يـَنـْ   بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ  ِبَعَذابٍ ِن السوِء َوَأَخْذنَا الِذيَن َظَلُموا فَـَلما َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه َأْجنَيـْ
نُه َلَغُفوٌر ِإن َربَك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِ  اْلَعَذابِ َوِإْذ تََأذَن َربَك لََيبـَْعَثن َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء   مكية  167  االعراف  93

  َرِحيمٌ 
-13  األنفال  94
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ُكْم َفُذوُقوُه َوَأن َذِلَك بِأَنـُهْم َشاقوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَمْن يَُشاِقِق اللَه َوَرُسوَلُه َفِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب. َذلِ   مدنية

  النارِ  َعَذابَ لِْلَكاِفرِيَن 
َنا ِحَجاَرًة ِمَن السَماِء َأِو اْئِتَنا  َوِإذْ   مدنية  32  األنفال  95   أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ َقاُلوا اللُهم ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْق ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ
  ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعَذابَ  َوَما َكاَن َصَالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإال ُمَكاًء َوَتْصِديًَة َفُذوُقوا  مدنية  35  األنفال  96
  احلَْرِيقِ  َعَذابَ َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىف الِذيَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا   مدنية  50  األنفال  97
ُكْم ِفيَما   مدنية  68  األنفال  98 ِه َسَبَق َلَمسَعِظيمٌ  َعَذابٌ َأَخْذُمتْ َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن الل  
ٌر َوأََذاٌن ِمَن اللِه َوَرُسولِِه ِإَىل الناِس يـَْوَم احلَْج اْألَْكَربِ أَن اللَه بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرسُ   مدنية  3  التوبة  99 ولُُه فَِإْن تـُْبُتْم فَـُهَو َخيـْ

ُر ُمْعِجزِي اللِه َوَبشِر الِذيَن َكَفُروا  َلُكْم َوِإْن تـََولْيُتْم َفاْعَلُموا أَنُكمْ    أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ َغيـْ
َوَيُصدوَن َعْن َسِبيِل اللِه  يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإن َكِثريًا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرْهَباِن َلَيْأُكُلوَن أَْمَواَل الناِس بِاْلَباِطلِ   مدنية  34  التوبة  100

  أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ الِذيَن َيْكِنُزوَن الذَهَب َواْلِفضَة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اللِه فَـَبشْرُهْم وَ 
ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبأَْيِديَنا  َذابٍ ِبعَ ُقْل َهْل تـََربُصوَن ِبَنا ِإال ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن نـَتَـَربُص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللُه   مدنية  52  التوبة  101

  فَـتَـَربُصوا ِإنا َمَعُكْم ُمتَـَربُصونَ 
ُهُم الِذيَن يـُْؤُذوَن النِيب َويـَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْريٍ َلُكْم يـُْؤِمُن بِاللِه َويـُْؤِمُن لِ   مدنية  61  التوبة  102 لِذيَن ْلُمْؤِمِنَني َوَرْمحٌَة لِ َوِمنـْ

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اللِه َهلُْم 
 ابٌ َعذَ اللُه َوَهلُْم  َوَعَد اللُه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفاَر نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهمُ   مدنية  68  التوبة  103

  ُمِقيمٌ 
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َخُروَن ِمنـُْهْم َسِخَر الِذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطوِعَني ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ِيف الصَدَقاِت َوالِذيَن َال جيَُِدوَن ِإال ُجْهَدُهْم فـََيسْ   مدنية  79  التوبة  104
ُهْم َوَهلُْم    أَلِيمٌ  َعَذابٌ اللُه ِمنـْ

ُهْم ْلُمَعذُروَن ِمَن اْألَْعَراِب لِيُـْؤَذَن َهلُْم َوقـََعَد الِذيَن َكَذبُوا اللَه َوَرُسولَُه َسُيِصيُب الِذيَن َكَفرُ َوَجاَء ا  مدنية  90  التوبة  105  َعَذابٌ وا ِمنـْ
  أَلِيمٌ 

َرُدوا َعَلى النـَفاِق َال تـَْعَلُمُهْم َحنُْن نـَْعَلُمُهْم َوِممْن َحْوَلُكْم ِمَن اْألَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة مَ   مدنية  101  التوبة  106
بـُُهْم َمرتـَْنيِ ُمث يـَُردوَن ِإَىل  َعِظيمٍ  َعَذابٍ َسنـَُعذ  

يًعا َوْعَد اللِه َحقا ِإنُه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمث يُِعيُدُه لَِيْجزَِي ال   مكية  4  يونس  107 ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت ِباْلِقْسِط ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ
يٍم وَ    أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ  َعَذابٌ َوالِذيَن َكَفُروا َهلُْم َشَراٌب ِمْن محَِ

ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِيل َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم َآيَاتـَُنا بـَيـَناٍت َقاَل الِذيَن َال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا ائْ   مكية  15  يونس  109 ِت ِبُقْرَآٍن َغْريِ َهَذا أَْو بَد
 َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريب ِإين َما يُوَحى ِإَيل ِبُع ِإالَلُه ِمْن تِْلَقاِء نـَْفِسي ِإْن أَت يـَْوٍم َعِظيمٍ  َعَذابَ َأْن أَُبد  

  اْخلُْلِد َهْل ُجتَْزْوَن ِإال ِمبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ  َعَذابَ ُقوا ُمث ِقيَل لِلِذيَن ظََلُموا ُذو   مكية  52  يونس  110
نَـُهْم  اْلَعَذابَ َوَلْو أَن ِلُكل نـَْفٍس َظَلَمْت َما ِيف اْألَْرِض َالفْـَتَدْت ِبِه َوَأَسروا النَداَمَة َلما رَأَُوا   مكية  54  يونس  111 َوُقِضَي بـَيـْ

  يُْظَلُمونَ  بِاْلِقْسِط َوُهْم َال 
َنا َمْرِجُعُهْم ُمث نُِذيُقُهُم   مكية  70  يونس  112   الشِديَد ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ  اْلَعَذابَ َمَتاٌع ِيف الدنـَْيا ُمث ِإلَيـْ
نـَْيا َربـَنا لُِيِضلوا َعْن َسِبيِلَك َربـَنا اْطِمْس َوَقاَل ُموَسى َربـَنا إِنَك َآتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألَُه زِيَنًة َوأَْمَواًال ِيف ا  مكية  88  يونس  113 ْحلََياِة الد

  اْألَلِيمَ  اْلَعَذابَ َعَلى أَْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوِِْم َفَال يـُْؤِمُنوا َحىت يـََرُوا 
-96  يونس  114

97  
  اْألَلِيمَ  اْلَعَذابَ ِمُنوَن. َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكل َآيٍَة َحىت يـََرُوا ِإن الِذيَن َحقْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَك َال يـُؤْ   مكية

ُهْم   مكية  98  يونس  115 نـْيَ  َعَذابَ فَـَلْوَال َكاَنْت قَـْريٌَة َآَمَنْت فـَنَـَفَعَها ِإميَانـَُها ِإال قـَْوَم يُوُنَس َلما َآَمُنوا َكَشْفَنا َعنـْ ا اْخلِْزِي ِيف اْحلََياِة الد
  َوَمتـْعَناُهْم ِإَىل ِحنيٍ 

َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن  َوَأِن اْستَـْغِفُروا َربُكْم ُمث تُوبُوا ِإلَْيِه ُميَتـْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى َويـُْؤِت ُكل ِذي  مكية  3  هود  116
  يـَْوٍم َكِبريٍ  َعَذابَ تـََولْوا فَِإين َأَخاُف َعَلْيُكْم 

ُهُم   مكية  8  هود  117 ُهْم َوَحاَق ِِْم  اْلَعَذابَ َوَلِئْن َأخْرنَا َعنـْ ِإَىل أُمٍة َمْعُدوَدٍة لَيَـُقوُلن َما َحيِْبُسُه َأَال يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروًفا َعنـْ
  َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ 

َما َكانُوا  اْلَعَذابُ ْعِجزِيَن ِيف اْألَْرِض َوَما َكاَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اللِه ِمْن أَْولَِياَء ُيَضاَعُف َهلُُم أُولَِئَك ملَْ َيُكونُوا مُ   مكية  20  هود  118
  َيْسَتِطيُعوَن السْمَع َوَما َكانُوا يـُْبِصُرونَ 

-24  هود  119
26  

  يـَْوٍم أَلِيمٍ  َعَذابَ ِبٌني. َأْن َال تـَْعُبُدوا ِإال اللَه ِإين َأَخاُف َعَلْيُكْم َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه ِإين َلُكْم نَِذيٌر مُ   مكية

  ُخيْزِيِه َوحيَِل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َعَذابٌ َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه   مكية  39  هود  120
 َعَذابٌ َوبـَرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ِممْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتـُعُهْم ُمث َميَسُهْم ِمنا ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَالٍم ِمنا   مكية  48  هود  121

  أَلِيمٌ 
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َناُهْم ِمْن   مكية  58  هود  122 َنا ُهوًدا َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنا َوَجنيـْ   يظٍ َغلِ  َعَذابٍ َوَلما َجاَء أَْمرُنَا َجنيـْ
  َقرِيبٌ  َعَذابٌ ُكْم َويَا قَـْوِم َهِذِه نَاَقُة اللِه َلُكْم َآيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللِه َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَ   مكية  64  هود  123
ُر َمْرُدودٍ  َعَذابٌ َوِإنـُهْم َآتِيِهْم يَا ِإبـْرَاِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنُه َقْد َجاَء أَْمُر َربَك   مكية  76  هود  124   َغيـْ
رُُه َوَال تـَنـُْقُصوا اْلمِ   مكية  84  هود  125 ْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإين َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ

  يـَْوٍم حمُِيطٍ  َعَذابَ َلْيُكْم أَرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإين َأَخاُف عَ 
ُخيْزِيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإين  َعَذابٌ َويَا قَـْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإين َعاِمٌل َسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه   مكية  93  هود  126

  َمَعُكْم َرِقيبٌ 
  اْآلَِخرَِة َذِلَك يـَْوٌم َجمُْموٌع َلُه الناُس َوَذِلَك يـَْوٌم َمْشُهودٌ  َعَذابَ يًَة ِلَمْن َخاَف ِإن ِيف َذِلَك َآلَ   مكية  103  هود  127
ُسوًءا ِإال  بَِأْهِلكَ َواْسَتبَـَقا اْلَباَب َوَقدْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد   مكية   25  يوسف  128

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َأْن ُيْسَجَن َأْو 
  اللِه َأْو تَْأتِيَـُهُم الساَعُة بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُرونَ  َعَذابِ أََفَأِمُنوا أَْن تَْأتِيَـُهْم َغاِشَيٌة ِمْن   مكية  107  يوسف  129
نـَْيا وَ  َعَذابٌ َهلُْم   مكية  34  الرعد  130 ِه ِمْن َواٍق  َعَذابُ لَ ِيف احلََْياِة الدَوَما َهلُْم ِمَن الل اْآلَِخرَِة َأَشق  
  َشِديدٍ  َعَذابٍ اللِه الِذي َلُه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن ِمْن   مكية  2  ابراهيم  131
َويَُذحبُوَن  اْلَعَذابِ ْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ َأْجنَاُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء َوِإْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اذُْكُروا نِ   مكية  6  ابراهيم  132

  أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن رَبُكْم َعِظيمٌ 
  َغِليظٌ  َعَذابٌ ُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِمبَيٍت َوِمْن َورَاِئِه يـََتَجرُعُه َوَال َيَكاُد ُيِسيغُ   مكية  17  ابراهيم  133
يًعا فَـَقاَل الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكنا َلُكْم تـَبَـًعا فَـَهْل أَنـُْتْم ُمْغنُ   مكية  21  ابراهيم  134 اللِه ِمْن  َعَذابِ ْن وَن َعنا مِ َوبـََرُزوا لِلِه مجَِ

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمْن حمَِيصٍ    َشْيٍء َقالُوا َلْو َهَدانَا اللُه َهلََديـَْناُكْم َسَواٌء َعَليـْ
َعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمْن َوقَاَل الشْيطَاُن َلما ُقِضَي اْألَْمُر ِإن اللَه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْق َووَ   مكية  22  ابراهيم  135

ا أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخي ِإين  ُسْلَطاٍن ِإال أَْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما أَنَا ِمبُْصرِِخُكْم َومَ 
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ْبُل ِإن الظاِلِمَني َهلُْم َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَـ 

فـَيَـُقوُل الِذيَن ظََلُموا َربـَنا َأخْرنَا ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِْب َدْعَوَتَك َونـَتِبِع الرُسَل  اْلَعَذابُ َوأَْنِذِر الناَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم   مكية  44  ابراهيم  136
  ُتْم ِمْن قـَْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَوالٍ َأوَملَْ َتُكونُوا أَْقَسمْ 

  اْألَلِيمُ  اْلَعَذابُ َوَأن َعَذاِيب ُهَو   مكية  50  احلجر  137
َيانـَُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخر َعَلْيِهُم السْقُف ِمْن فَـْوقِ   مكية  26  النحل  138  اْلَعَذابُ أََتاُهُم ِهْم وَ َقْد َمَكَر الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم فََأَتى اللُه بـُنـْ

  ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُرونَ 
  ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُرونَ  اْلَعَذابُ أََفَأِمَن الِذيَن َمَكُروا السيَئاِت أَْن َخيِْسَف اللُه ُِِم اْألَْرَض َأْو يَْأتِيَـُهُم   مكية  45  النحل  139
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ِإَىل أَُمٍم ِمْن قَـْبِلَك فَـَزيَن َهلُُم الشْيَطاُن َأْعَماَهلُْم فَـُهَو َوِليـُهُم اْليَـْوَم َوَهلُْم  تَاللِه َلَقْد أَْرَسْلَنا  مكية  63  النحل  140
ُهْم َوَال ُهْم يـُْنَظُرونَ  اْلَعَذابَ َوِإَذا رََأى الِذيَن ظََلُموا   مكية  85  النحل  141   َفَال ُخيَفُف َعنـْ
  ِمبَا َكانُوا يـُْفِسُدونَ اْلَعَذاِب الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه زِْدنَاُهْم َعَذابًا فـَْوَق   مكية  88  النحل  142
َنُكْم فـََتزِل َقَدٌم بـَْعَد ثـُُبوَِا َوَتُذوُقوا السوَء ِمبَا َصَدْدمتُْ   مكية  94  النحل  143 َعْن َسِبيِل اللِه َوَلُكْم  َوَال تـَتِخُذوا أَْميَاَنُكْم َدَخًال بـَيـْ
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  َعِظيمٌ  َعَذابٌ 
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ِإن الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِبَآيَاِت اللِه َال يـَْهِديِهُم اللُه َوَهلُْم   مكية  104  النحل  144
ُهْم َفَكذبُوُه َفَأَخَذُهُم   مكية  113  النحل  145   َوُهْم َظاِلُمونَ  ابُ اْلَعذَ َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنـْ
116  النحل  146

-
117  

 الِذيَن يـَْفتَـُروَن َوَال تـَُقولُوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللِه اْلَكِذَب ِإن   مكية
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ْم َعَلى اللِه اْلَكِذَب َال يـُْفِلُحوَن. َمَتاٌع َقِليٌل َوهلَُ 

ُم اْلَوِسيَلَة أَيـُهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفونَ   مكية  57  اإلسراء  147 ِِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَىل َرَعَذابَهُ  أُولَِئَك ال  َك   َعَذابَ ِإنَرب
  َكاَن َحمُْذورًا

 اْلَعَذابُ يَـُهُم َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْهلَُدى َوَيْستَـْغِفُروا َربـُهْم ِإال َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنُة اْألَوِلَني َأْو يَْأتِ  َوَما َمَنَع الناسَ   مكية  55  الكهف  148
  قـُُبًال 

  َبْل َهلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال  اْلَعَذابَ ُم َوَربَك اْلَغُفوُر ُذو الرْمحَِة َلْو يـَُؤاِخُذُهْم ِمبَا َكَسُبوا َلَعجَل هلَُ   مكية  58  الكهف  149
  ِمَن الرْمحَِن فَـَتُكوَن لِلشْيطَاِن َولِيا َعَذابٌ يَا أََبِت ِإين َأَخاُف َأْن َميَسَك   مكية  45  مرمي  150
ا َحىت ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَن ِإما ُقْل َمْن َكاَن ِيف الضَالَلِة فَـْلَيْمُدْد لَ   مكية  75  مرمي  151 ْمحَُن َمداَعَة  اْلَعَذابَ ُه الرا السَوِإم

  َفَسيَـْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر َمَكانًا َوَأْضَعُف ُجْنًدا
ا اْلَعَذابِ َكال َسَنْكُتُب َما يـَُقوُل َوَمنُد َلُه ِمَن   مكية  79  مرمي  152 َمد  
َنا أَن   ةمكي  48  طه  153   َعَلى َمْن َكذَب َوتـََوىل  اْلَعَذابَ ِإنا َقْد أُوِحَي إَِليـْ
  َوَقْد َخاَب َمِن افْـتَـَرى َعَذابٍ قَاَل َهلُْم ُموَسى َويـَْلُكْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى اللِه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم بِ   مكية  61  طه  154
  اْآلَِخرَِة َأَشد َوأَبـَْقى َوَلَعَذابُ َأْسَرَف وََملْ يـُْؤِمْن ِبَآيَاِت َربِه وََكَذِلَك َجنْزِي َمْن   مكية  127  طه  155
َنا َرُسوًال فَـَنتِبَع َآيَاِتَك ِمْن قَـْبِل أَْن َنذِ  ِبَعَذابٍ َوَلْو أَنا َأْهَلْكَناُهْم   مكية  134  طه  156   ل َوَخنَْزىِمْن قَـْبِلِه َلَقالُوا َربـَنا َلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ
ُهْم نـَْفَحٌة ِمْن   مكية  46  االنبياء  157   رَبَك لَيَـُقوُلن يَا َويـَْلَنا ِإنا ُكنا ظَاِلِمنيَ  َعَذابِ َوَلِئْن َمستـْ
ا َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل َذاِت َمحٍْل َمحَْلهَ   مدنية  2  احلج  158

 ِه َشِديدٌ  َعَذابَ ِبُسَكاَرى َوَلِكنالل  
ُه فَأَنُه ُيِضلُه َويـَْهِديِه ِإَىل   مدنية  4  احلج  159 ُه َمْن تـََوالِعريِ  َعَذابِ ُكِتَب َعَلْيِه أَنالس  
نـَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ثَاِينَ ِعْطِفِه لُِيِضل َعْن َسِبيلِ   مدنية  9  احلج  160 ِه َلُه ِيف الداحلَْرِيقِ  َعَذابَ الل  
َباُل َوالشَجُر َأملَْ تـََر أَن اللَه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السَماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َوالشْمُس َواْلَقَمُر َوالنُجوُم َواجلِْ   مدنية  18  احلج  161

  َوَمْن يُِهِن اللُه َفَما لَُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإن اللَه يـَْفَعُل َما َيَشاءُ  اْلَعَذابُ دَواب وََكِثٌري ِمَن الناِس وََكِثٌري َحق َعَلْيِه َوال
  احلَْرِيقِ  ابَ َعذَ ُكلَما َأرَاُدوا َأْن َخيْرُُجوا ِمنـَْها ِمْن َغم أُِعيُدوا ِفيَها َوُذوقُوا   مدنية  22  احلج  162
َعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَيُصدوَن َعْن َسِبيِل اللِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم الِذي َجَعْلَناُه لِلناِس َسَواًء الْ   مدنية  25  احلج  163

  أَلِيمٍ  َعَذابٍ َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإْحلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن 
  َوَلْن ُخيِْلَف اللُه َوْعَدُه َوِإن يـَْوًما ِعْنَد َربَك َكأَْلِف َسَنٍة ِمما تـَُعدونَ  اْلَعَذابِ َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِ   مدنية  47  احلج  164
  يـَْوٍم َعِقيمٍ  َعَذابُ َتًة أَْو يَْأتِيَـُهْم َوَال يـََزاُل الِذيَن َكَفُروا ِيف ِمْريٍَة ِمْنُه َحىت تَْأتِيَـُهُم الساَعُة بـَغْ   مدنية  55  احلج  165
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  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ َوالِذيَن َكَفُروا وََكذبُوا ِبَآيَاتَِنا فَأُولَِئَك َهلُْم   مدنية  57  احلج  167
َرِفيِهْم بِ   مكية  64  املؤمنون  168   ِإَذا ُهْم َجيَْأُرونَ  اْلَعَذابِ َحىت ِإَذا َأَخْذنَا ُمتـْ
ْم َوَما يـََتَضرُعونَ  ِباْلَعَذابِ َوَلَقْد َأَخْذنَاُهْم   مكية  76  املؤمنون  169 َِفَما اْسَتَكانُوا ِلَر  
  َشِديٍد ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ  َعَذابٍ َحىت ِإَذا فَـَتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا َذا   مكية  77  املؤمنون  170
َها   مدنية  8  النور  171   أَْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللِه ِإنُه َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ  اْلَعَذابَ َوَيْدَرأُ َعنـْ
ٌر َلُكْم ِلُكل اْمرٍِئ مِ   مدنية  11  النور  172 ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َال َحتَْسُبوُه َشرا َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِإن الِذيَن َجاُءوا ِباْإلِ نـْ

ُهْم َلُه ِمَن اْإلِمثِْ  َرُه ِمنـْ   َعِظيمٌ  َعَذابٌ َوالِذي تـََوىل ِكبـْ
نـَْيا َواْآلَِخَرِة َلَمسُكْم ِيف َما أََفْضُتْم ِفيِه   مدنية  14  النور  173 ِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه ِيف الدَعِظيمٌ  َعَذابٌ َوَلْوَال َفْضُل الل  
نـَْيا َواْآلَِخَرِة َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال  َعَذابٌ أَْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الِذيَن َآَمُنوا َهلُْم ِإن الِذيَن حيُِبوَن   مدنية  19  النور  174 أَلِيٌم ِيف الد

  تـَْعَلُمونَ 
نْـ   مدنية  23  النور  175 ِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف الدال َعِظيمٌ  َعَذابٌ َيا َواْآلَِخَرِة َوَهلُْم ِإن  
َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمنْ   مدنية  63  النور  176 ُكْم ِلَواًذا فَـْلَيْحَذِر َال َجتَْعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل بـَيـْ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم  الِذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن َأْمرِِه أَنْ    أَلِيمٌ  َعَذابٌ ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
َها َوَسْوَف يـَْعَلُموَن ِحَني يـََرْوَن   مكية  42  الفرقان  178   َمْن َأَضل َسِبيًال  اْلَعَذابَ ِإْن َكاَد لَُيِضلَنا َعْن َآِهلَِتَنا َلْوَال َأْن َصبَـْرنَا َعَليـْ
  َجَهنَم ِإن َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما َعَذابَ ولُوَن َربـَنا اْصِرْف َعنا َوالِذيَن يـَقُ   مكية  65  الفرقان  179
-68  الفرقان  180

69  
َعْل َذِلَك َال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَفْ َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللِه ِإَهلًا َآَخَر َوَال يـَْقتُـُلوَن النـْفَس الِيت َحرَم اللُه ِإال بِاحلَْق وَ   مكية

  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَهانًا اْلَعَذابُ يـَْلَق أَثَاًما. ُيَضاَعْف َلُه 
  يـَْوٍم َعِظيمٍ  َعَذابَ ِإين َأَخاُف َعَلْيُكْم   مكية  135  الشعراء  181
  مٍ يـَْوٍم َعِظي َعَذابُ َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فَـَيْأُخذَُكْم   مكية  156  الشعراء  182
  ِإن ِيف َذِلَك َآلََيًة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِننيَ  اْلَعَذابُ فََأَخَذُهُم   مكية  158  الشعراء  183
بُوُه فََأَخَذُهْم   مكية  189  الشعراء  184 ُه َكاَن  َعَذابُ َفَكذِة ِإنليـَْوٍم َعِظيمٍ  َعَذابَ يـَْوِم الظ  
  اْألَلِيمَ  اْلَعَذابَ وَن ِبِه َحىت يـََرُوا َال يـُْؤِمنُ   مكية  201  الشعراء  185
  َوُهْم ِيف اْآلَِخرَِة ُهُم اْألَْخَسُرونَ  اْلَعَذابِ أُولَِئَك الِذيَن َهلُْم ُسوُء   مكية  5  النمل  186
  َلْو أَنـُهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ  َذابَ اْلعَ َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فَـَلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم َورََأُوا   مكية  64  القصص  187
العنكبو   188

  ت
َنَة الناِس كَ   مكية  10 اللِه َوَلِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَك  َعَذابِ َوِمَن الناِس َمْن يـَُقوُل َآَمنا بِاللِه َفِإَذا أُوِذَي ِيف اللِه َجَعَل ِفتـْ

  َوَلْيَس اللُه بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ لَيَـُقوُلن ِإنا ُكنا َمَعُكْم أَ 
العنكبو   189

  ت
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َوالِذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت اللِه َولَِقائِِه أُولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْمحَِيت َوأُولَِئَك َهلُْم   مكية  23

العنكبو   190
  ت

َل َوتـَْقَطُعوَن السِبيَل َوتَْأُتوَن ِيف نَاِديُكُم اْلُمْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قَـْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا اْئِتَنا أَئِنُكْم لََتْأتُوَن الرَجا  مكية  29
  اللِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصاِدِقنيَ  َعَذابِ بِ 

  َولََيْأتِيَـنـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُرونَ  اْلَعَذابُ اَءُهُم َوَلْوَال َأَجٌل ُمَسمى جلََ  اْلَعَذابِ َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِ   مكية  53العنكبو   191
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  ت
العنكبو   192

  ت
  َوِإن َجَهنَم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ  اْلَعَذابِ َيْستَـْعِجُلوَنَك بِ   مكية  54

العنكبو   193
  ت

  ْرُجِلِهْم َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ِمْن فَـْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت أَ  اْلَعَذابُ يـَْوَم يـَْغَشاُهُم   مكية  55

بُوا ِبَآيَاتَِنا َوِلَقاِء اْآلَِخرَِة َفأُولَِئَك ِيف   مكية  16  الروم  194 ِذيَن َكَفُروا وََكذا الُحمَْضُرونَ اْلَعَذاِب َوأَم  
  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ ُيِضل َعْن َسِبيِل اللِه ِبَغْريِ ِعْلٍم َويـَتِخَذَها ُهُزًوا أُولَِئَك َهلُْم َوِمَن الناِس َمْن َيْشَرتِي َهلَْو احلَِْديِث لِ   مكية  6  لقمان  195
  لِيمٍ أَ  َعَذابٍ َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه َآيَاتـَُنا َوىل ُمْسَتْكِربًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها َكَأن ِيف أُُذنـَْيِه َوقْـرًا فَـَبشْرُه بِ   مكية  7  لقمان  196
 َعَذابِ الشْيَطاُن َيْدُعوُهْم ِإَىل َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتِبُعوا َما أَنـَْزَل اللُه قَالُوا َبْل نـَتِبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه َآبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن   مكية  21  لقمان  197

  السِعريِ 
  َغِليظٍ  َعَذابٍ ُهْم ِإَىل ُمنَتـُعُهْم َقِليًال ُمث َنْضَطر   مكية  24  لقمان  198
  اْخلُْلِد ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ  َعَذابَ َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا   مكية  14  السجدة  199
َها أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َهلُْم ُذوُقوا َوأَما الِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم الناُر ُكلَما أَ   مكية  20  السجدة  200 الناِر الِذي   َعَذابَ رَاُدوا أَْن َخيُْرُجوا ِمنـْ

  ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذبُونَ 
  اْألَْكَربِ َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ  اْلَعَذابِ اْألَْدَىن ُدوَن  اْلَعَذابِ َوَلُنِذيَقنـُهْم ِمَن   مكية  21  السجدة  201
  ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسريًا اْلَعَذابُ يَا ِنَساَء النِيب َمْن يَْأِت ِمْنُكن ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَنٍة ُيَضاَعْف َهلَا   مدنية  30  االحزاب  202
ُهْم َلْعًنا َكِبريًا  مدنية  68  االحزاب  203   َربـَنا َآِِْم ِضْعَفْنيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ
  ِمْن رِْجٍز أَلِيمٌ  َعَذابٌ َوالِذيَن َسَعْوا ِيف َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِئَك َهلُْم   مكية  5  سبأ  204
  َوالضَالِل اْلَبِعيدِ  اْلَعَذابِ أَفْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا أَْم بِِه ِجنٌة َبِل الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِباْآلَِخَرِة ِيف   مكية  8  سبأ  205
 بـَْنيَ يََدْيِه بِِإْذِن َربِه َوِلُسَلْيَماَن الريَح ُغُدوَها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا لَُه َعْنيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجلِْن َمْن يـَْعَملُ   مكية  12  سبأ  206

ُهْم َعْن أَْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن    السِعريِ  َعَذابِ َوَمْن َيزِْغ ِمنـْ
ُْم َعَلى َمْوتِِه ِإال َدابُة اْألَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسَأَتُه فـََلما خَ   مكية  14  سبأ  207 َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدهل ر تـَبَـيـَنِت اجلِْن أَْن َلْو  فَـَلما َقَضيـْ

  اْلُمِهنيِ  اْلَعَذابِ َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب َما لَِبثُوا ِيف 
اللِه َوَجنَْعَل َلُه أَْنَداًدا َقاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللْيِل َوالنـَهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفَر بِ وَ   مكية  33  سبأ  208

  ِذيَن َكَفُروا َهْل ُجيَْزْوَن ِإال َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َوَجَعْلَنا اْألَْغَالَل ِيف َأْعَناِق ال  اْلَعَذابَ َوَأَسروا النَداَمَة َلما رََأُوا 
  ُحمَْضُرونَ  اْلَعَذابِ َوالِذيَن َيْسَعْوَن ِيف َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِئَك ِيف   مكية  38  سبأ  209
  الناِر الِيت ُكْنُتْم َِا ُتَكذبُونَ  َعَذابَ وُل لِلِذيَن ظََلُموا ُذوُقوا فَاْليَـْوَم َال َميِْلُك بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفًعا َوَال َضرا َونـَقُ   مكية  42  سبأ  210
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة أَْن تـَُقوُموا لِلِه َمثْـَىن َوفـُرَاَدى ُمث تـَتَـَفكُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجن   مكية  46  سبأ  211 َنِذيرٌ ُقْل ِإمن ٍة ِإْن ُهَو ِإال 

  َشِديدٍ  َعَذابٍ َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي 
  َشِديٌد َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبريٌ  َعَذابٌ الِذيَن َكَفُروا َهلُْم   مكية  7  فاطر  212
يًعا   مكية  10  فاطر  213 ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطيُب َواْلَعَمُل الصاِلُح يـَْرفَـُعُه َوالِذيَن َميُْكُروَن َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَة َفِللِه اْلِعزُة مجَِ
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  َشِديٌد َوَمْكُر أُولَِئَك ُهَو يـَُبورُ  َعَذابٌ السيَئاِت َهلُْم 
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َولََيَمسنُكْم ِمنا  قَاُلوا ِإنا َتَطيـْرنَا ِبُكْم لَِئْن ملَْ تـَْنتَـُهوا لَنَـْرُمجَنُكمْ   مكية  18  يس  214
  َواِصبٌ  َعَذابٌ ُدُحورًا َوَهلُْم   مكية  9  الصافات  215
  ُمْشَرتُِكونَ  اْلَعَذابِ فَِإنـُهْم يـَْوَمِئٍذ ِيف   مكية  33  الصافات  216
  اْألَلِيمِ  اْلَعَذابِ ِإنُكْم َلَذائُِقو   مكية  38  الصافات  217
ْن َسِبيِل اللِه ِإن اُووُد ِإنا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم بـَْنيَ الناِس بِاحلَْق َوَال تـَتِبِع اْهلََوى فـَُيِضلَك عَ يَا دَ   مكية  26  ص  218

  َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْسابِ  َعَذابٌ الِذيَن َيِضلوَن َعْن َسِبيِل اللِه َهلُْم 
  َعَذابٍ َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيوَب ِإْذ نَاَدى َربُه َأين َمسِينَ الشْيطَاُن بُِنْصٍب وَ   مكية  41  ص  219
  يـَْوٍم َعِظيمٍ  َعَذابَ ُقْل ِإين َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريب   مكية  13  الزمر  220
  ْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف النارِ أََفأَ  اْلَعَذابِ أََفَمْن َحق َعَلْيِه َكِلَمُة   مكية  19  الزمر  221
  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِقيَل لِلظاِلِمَني ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ  اْلَعَذابِ أََفَمْن يـَتِقي ِبَوْجِهِه ُسوَء   مكية  24  الزمر  222
  ْيُث َال َيْشُعُرونَ ِمْن حَ  اْلَعَذابُ َكذَب الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َفأَتَاُهُم   مكية  25  الزمر  223
  اْآلَِخرَِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َلَعَذابُ فََأَذاقـَُهُم اللُه اخلِْْزَي ِيف اْحلََياِة الدنـَْيا وَ   مكية  26  الزمر  224
  ُخيْزِيِه َوحيَِل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َعَذابٌ َمْن يَْأتِيِه   مكية  40  الزمر  225
يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء   مكية  47  الزمر  226 يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َهلُْم ِمَن  اْلَعَذابِ َوَلْو أَن لِلِذيَن َظَلُموا َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  اللِه َما ملَْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبونَ 
  ُمث َال تـُْنَصُرونَ  اْلَعَذابُ ْسِلُموا َلُه ِمْن قَـْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم َوأَنِيُبوا ِإَىل رَبُكْم َوأَ   مكية  54  الزمر  227
  بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم َال َتْشُعُرونَ  اْلَعَذابُ َواتِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن رَبُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأتَِيُكُم   مكية  55  الزمر  228
  َلْو َأن ِيل َكرًة فََأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  ْلَعَذابَ تـَُقوَل ِحَني تـََرى ا َأوْ   مكية  58  الزمر  229
ُكْم َملْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمنْ َوِسيَق الِذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنَم ُزَمرًا َحىت ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتـَُها أَ   مكية  71  الزمر  230

ُلوَن َعَلْيُكْم َآيَاِت َربُكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقْت َكِلَمُة  َعَلى  اْلَعَذابِ يـَتـْ
  اْلَكاِفرِينَ 

ْم   مكية  7  غافر  231 ُِحوَن ِحبَْمِد َرِذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبال َنا َوِسْعَت ُكلِذيَن َآَمُنوا َربـَويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِل
  َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلِذيَن تَابُوا َواتـبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ 

  َآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلعذابفَـَوَقاُه اللُه َسيَئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِ   مكية  45  غافر  232
َها ُغُدوا َوَعِشيا َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة أَْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشد اْلَعَذابِ   مكية  46  غافر  233   الناُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
  اْلَعَذابِ ُكْم ُخيَفْف َعنا يـَْوًما ِمَن َوَقاَل الِذيَن ِيف الناِر ِخلََزنَِة َجَهنَم اْدُعوا َرب   مكية  49  غافر  234
نـَْيا وَ   مكية  16  فصلت  235 اٍم حنََِساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اْخلِْزِي ِيف احلََْياِة الداْآلَِخَرِة َأْخَزى  َلَعَذابُ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َصْرَصرًا ِيف أَي

  َوُهْم َال يـُْنَصُرونَ 
  اْهلُوِن ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ  اْلَعَذابِ َوأَما َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم َفاْسَتَحبوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى َفَأَخَذتْـُهْم َصاِعَقُة   مكية  17  فصلت  236
َوَما َأُظن الساَعَة َقاِئَمًة َولَِئْن ُرِجْعُت ِإَىل َريب ِإن  َوَلِئْن أََذقْـَناُه َرْمحًَة ِمنا ِمْن بـَْعِد َضراَء َمسْتُه َليَـُقوَلن َهَذا ِيل   مكية  50  فصلت  237



111 

 

  َغِليظٍ  َعَذابٍ ِيل ِعْنَدُه َلْلُحْسَىن فَـَلنُـَنبَئن الِذيَن َكَفُروا ِمبَا َعِمُلوا َوَلُنِذيَقنـُهْم ِمْن 
ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَهلُْم  َوالِذيَن ُحيَاجوَن ِيف اللِه ِمْن بـَْعدِ   مكية  16  الشوري  238 ِتُـُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرَعَذابٌ َما اْسُتِجيَب َلُه ُحج 

  َشِديدٌ 
يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللُه َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيْـ   مكية  21  الشوري  239 اِلِمَني َهلُْم  نَـُهمْ أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدالظ َوِإن

  أَلِيمٌ  َعَذابٌ 
  َشِديدٌ  َعَذابٌ َوَيْسَتِجيُب الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواْلَكاِفُروَن َهلُْم   مكية  26  الشوري  240
َا السِبيُل َعَلى الِذيَن َيْظِلُمو   مكية  42  الشوري  241 أُولَِئَك َهلُْم ِإمن ُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْق   أَلِيمٌ  َعَذابٌ َن الناَس َويـَبـْ
  ِبيلٍ يـَُقولُوَن َهْل ِإَىل َمَرد ِمْن سَ  ْلَعَذابَ َوَمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َوِيل ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى الظاِلِمَني َلما رََأُوا ا  مكية  44  الشوري  242
ْخلَاِسرِيَن الِذيَن َوتـَرَاُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها َخاِشِعَني ِمَن الذل يـَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفي َوَقاَل الِذيَن َآَمُنوا ِإن ا  مكية  45  الشوري  243

  ُمِقيمٍ  َعَذابٍ ِيف َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَال ِإن الظاِلِمَني 
َفَعُكُم اْليَـْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم أَنُكْم ِيف   مكية  39  الزحرف  244   ُمْشَرتُِكونَ  اْلَعَذابِ َوَلْن يـَنـْ
  ُعونَ َلَعلُهْم يـَْرجِ  ْلَعَذابِ َوَما نُرِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِإال ِهَي َأْكبَـُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخْذنَاُهْم بِا  مكية  48  الزحرف  245
ُهُم ا  مكية  50  الزحرف  246   ِإَذا ُهْم يـَْنُكثُونَ  ْلَعَذابَ فَـَلما َكَشْفَنا َعنـْ
  يـَْوٍم أَلِيمٍ  َعَذابِ فَاْختَـَلَف اْألَْحزَاُب ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل لِلِذيَن ظََلُموا ِمْن   مكية  65  الزحرف  247
  َجَهنَم َخالُِدونَ  بِ َعَذاِإن اْلُمْجرِِمَني ِيف   مكية  74  الزحرف  248
-11  الدخان  249

12  
  ِإنا ُمْؤِمُنونَ  اْلَعَذابَ أَلِيٌم. َربـَنا اْكِشْف َعنا  َعَذابٌ يـَْغَشى الناَس َهَذا   مكية

  قَِليًال ِإنُكْم َعائُِدونَ  ْلَعَذابِ ِإنا َكاِشُفوا ا  مكية  15  الدخان  250
نَ   مكية  30  الدخان  251   اْلُمِهنيِ  ْلَعَذابِ ا َبِين ِإْسرَائِيَل ِمَن اَوَلَقْد َجنيـْ
  احلَِْميمِ  َعَذابِ ُمث ُصبوا فَـْوَق َرْأِسِه ِمْن   مكية  48  الدخان  252
  اجلَِْحيمِ  َعَذابَ َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة اْألُوَىل َوَوَقاُهْم   مكية  56  الدخان  253
َلى َعَلْيِه ُمث ُيِصر ُمْسَتْكِربًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها فَـَبشْرُه بِ يَ   مكية  8  اجلاثية  254   أَلِيمٍ  َعَذابٍ ْسَمُع َآيَاِت اللِه تـُتـْ
  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ َوِإَذا َعِلَم ِمْن َآيَاتَِنا َشْيًئا اختََذَها ُهُزًوا أُوَلِئَك َهلُْم   مكية  9  اجلاثية  255
ُهْم َما َكَسُبوا َشْيًئا َوَال َما اختَُذوا ِمْن ُدوِن اللِه أَْولَِياَء وَ   مكية  10  اجلاثية  256   َعِظيمٌ  َعَذابٌ َهلُْم ِمْن َورَاِئِهْم َجَهنُم َوَال يـُْغِين َعنـْ
ْم َهلُْم   مكية  11  اجلاثية  257 ِِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاِت َرِمْن رِْجٍز أَلِيمٌ  َعَذابٌ َهَذا ُهًدى َوال  
األحقا  258

  ف
نـَْيا َواْسَتْمتَـْعُتْم   مكية  20 َباِتُكْم ِيف َحَياِتُكُم الداِر أَْذَهْبُتْم طَيِذيَن َكَفُروا َعَلى النَا َفاْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َويـَْوَم يـُْعَرُض الِ ََعَذاب 

 َوِمبَا ُكْنُتْم تـَْفُسُقونَ اْهلُوِن ِمبَا ُكْنُتْم َتْسَتْكِربُوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْق  
األحقا  259

  ف
 تـَْعُبُدوا ِإال اللَه ِإين َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قَـْوَمُه ِباْألَْحَقاِف َوَقْد َخَلِت النُذُر ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َأال   مكية  21

  يـَْوٍم َعِظيمٍ  َعَذابَ َأَخاُف َعَلْيُكْم 
األحقا  260

  ف
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ يٌح ِفيَها فَـَلما رَأَْوُه َعاِرًضا ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهْم َقالُوا َهَذا َعاِرٌض ممُِْطرُنَا َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتْم ِبِه رِ   مكية  24



112 

 

األحقا  261
  ف

  أَلِيمٍ  َعَذابٍ ْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكْم ِمْن يَا قَـْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللِه َوَآِمُنوا ِبِه يـَْغفِ   مكية  31

األحقا  262
  ف

  ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  اْلَعَذابَ َويـَْوَم يـُْعَرُض الِذيَن َكَفُروا َعَلى الناِر أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْق قَالُوا بـََلى َورَبـَنا قَاَل َفُذوُقوا   مكية  34

  الشِديدِ  اْلَعَذابِ ِذي َجَعَل َمَع اللِه ِإَهلًا َآَخَر َفأَْلِقَياُه ِيف ال   مكية  26  ق  263
  اْألَلِيمَ  اْلَعَذابَ َوتـَرَْكَنا ِفيَها َآيًَة لِلِذيَن َخيَاُفوَن   مكية  37  الذاريات  264
  َربَك َلَواِقعٌ  َعَذابَ ِإن   مكية  7  الطور  265
  اجلَِْحيمِ  َعَذابَ ا َآتَاُهْم َربـُهْم َوَوَقاُهْم َربـُهْم فَاِكِهَني مبَِ   مكية  18  الطور  266
َنا َوَوَقانَا   مكية  27  الطور  267   السُمومِ  َعَذابَ َفَمن اللُه َعَليـْ
  ُمْسَتِقر  َعَذابٌ َوَلَقْد َصبَحُهْم بُْكَرًة   مكية  38  القمر  268
رًا وَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلِذيَن َآَمُنوا اْنظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُو يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفقُ   مدنية  13  احلديد  269

نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه ا   ْلَعَذابُ َفُضِرَب بـَيـْ
نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـَْنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَوْ اعْ   مدنية  20  احلديد  270 َا اْحلََياُة الد َالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب َلُموا أَمن

َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللِه َوِرْضَواٌن َوَما  َذابٌ عَ اْلُكفاَر نـََباتُُه ُمث َيِهيُج فَـتَـرَاُه ُمْصَفرا ُمث َيُكوُن ُحَطاًما َوِيف اْآلَِخَرِة 
نـَْيا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ  اْحلََياُة الد  

ِمْسِكيًنا َذِلَك  نيَ َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ ِمْن قَـْبِل أَْن يـََتَماسا َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِست   مدنية  4  اادلة  271
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ لِتـُْؤِمُنوا ِباللِه َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد اللِه َولِْلَكاِفرِيَن 

 َعَذابٌ بـَيـَناٍت َولِْلَكاِفرِيَن  ِإن الِذيَن ُحيَادوَن اللَه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَقْد أَنـْزَْلَنا َآيَاتٍ   مدنية  5  اادلة  272
  ُمِهنيٌ 

  ُمِهنيٌ  َعَذابٌ اختَُذوا أَْميَانـَُهْم ُجنًة َفَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه فـََلُهْم   مدنية  16  اادلة  273
نـْيَ   مدنية  3  احلشر  274 بـَُهْم ِيف الد ُه َعَلْيِهُم اجلََْالَء َلَعذارِ  َعَذابُ ا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َوَلْوَال َأْن َكَتَب اللالن  
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َكَمَثِل الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َقرِيًبا َذاُقوا َوبَاَل َأْمرِِهْم َوَهلُْم   مدنية  15  احلشر  275
  أَلِيمٍ  َعَذابٍ ِمْن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم   مدنية  10  الصف  276
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ َأملَْ يَْأِتُكْم نـََبأُ الِذيَن َكَفُروا ِمْن قَـْبُل َفَذاُقوا َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَهلُْم   مدنية  5  التغابن  277
نـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِلشيَ   مكية  5  امللك  278 َماَء الدا السنِعريِ  َعَذابَ اِطِني َوأَْعَتْدنَا َهلُْم َوَلَقْد َزيـالس  
ْم   مكية  6  امللك  279 ِِذيَن َكَفُروا ِبَرَم َوِبْئَس اْلَمِصريُ  َعَذابُ َولِلَجَهن  
  أَلِيمٍ  َعَذابٍ ِمْن  ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأْهَلَكِينَ اللُه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِمحََنا َفَمْن جيُُِري اْلَكاِفرِينَ   مكية  28  امللك  280
  اْآلَِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َعَذابُ َولَ  اْلَعَذابُ َكَذِلَك   مكية  33  القلم  281
  َواِقٍع. لِْلَكاِفرِيَن لَْيَس َلُه َداِفعٌ  ِبَعَذابٍ َسَأَل َساِئٌل   مكية  2-1  املعارج  282
  يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ  َعَذابِ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن  يـَُبصُرونـَُهْم يـََود   مكية  11  املعارج  283
ْم ُمْشِفُقونَ  َعَذابِ َوالِذيَن ُهْم ِمْن   مكية  27  املعارج  284 َِر  
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ُر َمْأُمونٍ  َعَذابَ ِإن   مكية  28  املعارج  285 ْم َغيـْ َِر  
  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ْن أَْنِذْر قـَْوَمَك ِمْن قَـْبِل َأْن يَْأتِيَـُهْم ِإنا أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قَـْوِمِه أَ   مكية  1  نوح  286
اإلنشقا  287

  ق
  أَلِيمٍ  َعَذابٍ فَـَبشْرُهْم بِ   مكية  24

  احلَْرِيقِ  َذابُ عَ ِإن الِذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ُمث ملَْ يـَُتوبُوا فَـَلُهْم َعَذاُب َجَهنَم َوَهلُْم   مكية  10  الربوج  288
  اْألَْكبَـرَ  اْلَعَذابَ فَـيُـَعذبُُه اللُه   مكية  24  الغاشية  289
  َعَذابٍ َفَصب َعَلْيِهْم َربَك َسْوَط   مكية  13  الفجر  290
  َعَذابِ وا أَُؤْنزَِل َعَلْيِه الذْكُر ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهْم ِيف َشك ِمْن ِذْكرِي َبْل َلما َيُذوقُ   مكية  8  ص  291
ال   292

  عمران
بـُُهمْ فََأما الِذيَن َكَفُروا فَ   مدنية  56 نـَْيا َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِينَ  َعَذابًا ُأَعذ َشِديًدا ِيف الد  

َحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإين تـُْبُت اْآلََن َوَال الِذيَن َولَْيَسِت التـْوبَُة لِلِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َحىت ِإَذا َحَضَر أَ   مدنية  18  النساء  293
  أَِليًما َعَذابًاَميُوُتوَن َوُهْم ُكفاٌر أُوَلِئَك َأْعَتْدنَا َهلُْم 

  ُمِهيًنا َعَذابًاَفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن  الِذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن الناَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما َآَتاُهُم اللُه ِمنْ   مدنية  37  النساء  294
  ا َعِظيًماَعَذابً ُه َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعد لَ   مدنية  93  النساء  295
ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم َفِإَذا َسَجُدواَوِإَذا كُ   مدنية  102  النساء  296 فـَْلَيُكونُوا  ْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت َهلُُم الصَالَة فَـْلتَـُقْم َطائَِفٌة ِمنـْ

َحتَـُهْم َود الِذيَن َكَفُروا َلْو ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى ملَْ ُيَصلوا فـَْلُيَصلوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسلِ 
َلًة َواِحَدًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكا َن ِبُكْم أًَذى ِمْن تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَـَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َميـْ

  ُمِهيًنا َعَذابًارَُكْم ِإن اللَه َأَعد لِْلَكاِفرِيَن َمَطٍر أَْو ُكْنُتْم َمْرَضى أَْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحذْ 
  أَلِيًما َعَذابًاَبشِر اْلُمَناِفِقَني ِبَأن َهلُْم   مدنية  138  النساء  297
  ُمِهيًنا َعَذابًاأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقا َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن   مدنية  151  النساء  298
  أَلِيًما َعَذابًا َوَأْخِذِهُم الربَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل الناِس بِاْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـُْهمْ   مدنية  161  اءالنس  299
ْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَما الِذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فََأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت فَـيُـَوفيِهْم ُأُجوَرهُ   مدنية  173  النساء  300

بـُُهمْ  ا َوَال َنِصريًا َعَذابًا فَـيُـَعذِه َولِيأَلِيًما َوَال جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن الل  
  َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ  أَُعذبُهُ َال  َعَذابًا أَُعذبُهُ ْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم َفِإين قَاَل اللُه ِإين ُمنَـزُهلَا َعَلْيُكْم َفَمْن يَ   مدنية  117  املائدة  301
َعَث َعَلْيُكْم   مكية  65  األنعام  302 يَق ِمْن فَـْوِقُكْم َأْو ِمْن َحتِْت أَْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُذِ  َعَذابًاُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

  بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلَيَاِت َلَعلُهْم يـَْفَقُهونَ 
ْنِس ِيف الناِر ُكلَما َدَخَلْت أُمٌة َلَعنَ   مكية  38  األعراف  303 ِإَذا  ْت ُأْختَـَها َحىت قَاَل اْدُخُلوا ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلُكْم ِمَن اجلِْن َواْإلِ

يًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ِألُوَالُهْم َربـَنا َهُؤَالِء َأَضلونَا َفَآِِْم  ِضْعًفا ِمَن الناِر َقاَل ِلُكل ِضْعٌف  َعَذابًاادارَُكوا ِفيَها مجَِ
  َوَلِكْن َال تـَْعَلُمونَ 

ُهْم ِملَ َتِعُظوَن   مكية  164  األعراف  304 َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَىل َربُكْم َوَلَعلُهْم  َعَذابًا َعذبـُُهمْ قَـْوًما اللُه ُمْهِلُكُهْم أَْو مُ َوِإْذ َقاَلْت أُمٌة ِمنـْ
  يـَتـُقونَ 
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  ُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم َوَال َتُضروُه َشْيًئا َوالل  َعَذابًا يـَُعذْبُكمْ ِإال تـَْنِفُروا     39  التوبة  305
َنالُوا َوَما نـََقُموا ِإال َأْن َحيِْلُفوَن بِاللِه َما َقاُلوا َوَلَقْد َقالُوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسَالِمِهْم َوَمهوا ِمبَا َملْ يَـ   مدنية  74  التوبة  306

رًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَولْوا َأْغَناُهُم اللُه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضلِ  بـُْهمُ ِه فَِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخيـْ ُه  يـَُعذنـَْيا  َعَذابًاالل أَلِيًما ِيف الد
  َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيل َوَال َنِصريٍ 

  ِمبَا َكانُوا يـُْفِسُدونَ  اْلَعَذابِ نَاُهْم َعَذابًا فـَْوَق الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه زِدْ   مكية  88  النحل  307
  أَلِيًما َعَذابًاَوَأن الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِباْآلَِخَرِة َأْعَتْدنَا َهلُْم   مكية  10  اإلسراء  308
بُوَها َوِإْن ِمْن قـَْريٍَة ِإال َحنُْن ُمْهِلُكوَها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقيَ   مكية  58  اإلسراء  309 َشِديًدا َكاَن َذِلَك ِيف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا َعَذابًااَمِة َأْو ُمَعذ  
بُُه ُمث يـَُرد ِإَىل َربِه فَـ   مكية  87  الكهف  310 ا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذبُهُ قَاَل أَمنُْكرًا َعَذابًا يـَُعذ  
َآَذَن َلُكْم ِإنُه َلَكِبريُُكُم الِذي َعلَمُكُم السْحَر َفَألَُقطَعن أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف  قَاَل َآَمْنُتْم َلُه قَـْبَل أَنْ   مكية  71  طه  311

 َنا َأَشدأَيـ ْخِل َوَلتَـْعَلُمنُكْم ِيف ُجُذوِع النبَـنَوأَبـَْقى َعَذابًاَوَألَُصل  
بُو   مكية  19  الفرقان  312 َكِبريًا  َعَذابًاُكْم ِمبَا تـَُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرًفا َوَال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه فَـَقْد َكذ  
بُوا الرُسَل َأْغَرقْـَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلناِس َآيًَة َوَأْعَتْدنَا لِلظاِلِمنيَ   مكية  37  الفرقان  313 ا َكذأَلِيًما َعَذابًا َوقـَْوَم نُوٍح َلم  
  َشِديًدا أَْو َألَْذَحبَنُه أَْو لََيْأتِيَـين ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ  َذابًاعَ  َعذبـَنهُ َألُ   مكية  21  النمل  314
  أَلِيًما َعَذابًالَِيْسَأَل الصاِدِقَني َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعد لِْلَكاِفرِيَن   مدنية  8  االحزاب  315
  ُمِهيًنا َعَذابًاِإن الِذيَن يـُْؤُذوَن اللَه َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اللُه ِيف الدنـَْيا َواْآلَِخرَِة َوَأَعد َهلُْم   مدنية  57  االحزاب  316
  ِضْعًفا ِيف النارِ  َعَذابًاقَاُلوا َربـَنا َمْن َقدَم لََنا َهَذا َفزِْدُه   مكية  61  ص  317
  َشِديًدا َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْسَوأَ الِذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َعَذابًايَقن الِذيَن َكَفُروا فَـَلُنذِ   مكية  27  فصلت  318
ُعوا يـُْؤِتُكُم ْن ُتِطيُقْل لِْلُمَخلِفَني ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قـَْوٍم أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم َأْو يُْسِلُموَن َفإِ   مدنية  16  الفتح  319

ْبُكمْ اللُه َأْجرًا َحَسًنا َوِإْن تـَتَـَولْوا َكَما تـََولْيُتْم ِمْن قَـْبُل  أَلِيًما َعَذابًا يـَُعذ  
َوَرُسوَلُه يُْدِخْلهُ  لَْيَس َعَلى اْألَْعَمى َحرٌَج َوَال َعَلى اْألَْعرَِج َحرٌَج َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَمْن يُِطِع اللهَ   مدنية  17  الفتح  320

 اٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوَمْن يـَتَـَولْبهُ َجن أَلِيًما َعَذابًا يـَُعذ  
ُلَغ حمَِلُه َوَلْوَال   مدنية  25  الفتح  321  رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُهُم الِذيَن َكَفُروا َوَصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواْهلَْدَي َمْعُكوًفا أَْن يـَبـْ

ُهْم َمَعرٌة ِبَغْريِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللُه ِيف َرمحَْ  ِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تـََزيـُلوا ُمْؤِمَناٌت ملَْ تـَْعَلُموُهْم أَْن َتَطُئوُهْم فَـُتِصيَبُكْم ِمنـْ
بـَْنا ُهْم  َلَعذ   أَلِيًما َعَذابًاالِذيَن َكَفُروا ِمنـْ

  ُدوَن َذِلَك َوَلِكن َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ  َعَذابًاَوِإن لِلِذيَن ظََلُموا   مكية  47  الطور  322
  َشِديًدا ِإنـُهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َعَذابًاَأَعد اللُه َهلُْم   مدنية  15  اادلة  323
بـَْناَهاَعَتْت َعْن أَْمِر َربـَها َوُرُسِلِه َفَحاَسبْـَناَها ِحَسابًا َشِديًدا َوعَ  وََكَأيْن ِمْن قَـْرَيةٍ   مدنية  8  الطالق  324 ا ُنْكرًاَذابً عَ  ذ  
  ْيُكْم ِذْكرًاَشِديًدا َفاتـُقوا اللَه يَا أُوِيل اْألَْلَباِب الِذيَن َآَمُنوا َقْد أَنـَْزَل اللُه ِإلَ  َعَذابًاَأَعد اللُه َهلُْم   مدنية  10  الطالق  325
  َصَعًدا َعَذابًالِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِه َيْسُلْكُه   مكية  17  اجلن  326
  أَلِيًما َعَذابًاَوَطَعاًما َذا ُغصٍة وَ   مكية  13  املزمل  327
  أَلِيًما َعَذابًاَأَعد َهلُْم  يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه َوالظاِلِمنيَ   مدنية  13  االنسان  328
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  َعَذابًاَفُذوُقوا فَـَلْن نَزِيدَُكْم ِإال   مكية  30  النبأ  329
َمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَا َلْيَتِين ُكْنُت تـُرَابًا َعَذابًاِإنا أَْنَذْرنَاُكْم   مكية  40  النبأ  330 َقرِيًبا يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقد  
  ِإْن َشَكْرُمتْ َوَآَمْنُتْم وََكاَن اللُه َشاِكرًا َعِليًما َعَذاِبُكمْ َما يـَْفَعُل اللُه بِ   مدنية  147  النساء  331
  َيْستَـْعِجُلونَ  أََفِبَعَذابَِنا  مكية  204  الشعراء  332
  َيْستَـْعِجُلونَ  أََفِبَعَذابَِنا  مكية  176  الصافات  333
  بـََياتًا َأْو نـََهارًا َماَذا َيْستَـْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِمونَ  َعَذابُهُ رَأَيـُْتْم ِإْن أَتَاُكْم ُقْل أَ   مكية  50  يونس  334
ُم اْلَوِسيَلَة أَيـُهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفونَ   مكية  57  االسراء  335 ِِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَىل َرَعَذابَهُ  أُولَِئَك ال  َك   َعَذابَ ِإنَرب

  َكاَن َحمُْذورًا
  َأَحدٌ  َعَذاَبهُ  َعذبُ فَـيَـْوَمِئٍذ َال يُـ   مكية  25  الفجر  336
ُهْم ِمْن   مكية  36  فاطر  337   ي ُكل َكُفورٍ َكَذِلَك َجنْزِ   َعَذاَِاَوالِذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجَهنَم َال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فَـَيُموُتوا َوَال ُخيَفُف َعنـْ
لِه ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه الزانَِيُة َوالزاِين فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنْـُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال تَْأُخْذُكْم َِِما رَأَْفٌة ِيف ِديِن ال  مدنية  2  النور  338

  َفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َما َطائِ َعَذابـَهُ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوْلَيْشَهْد 
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلَِخَرِة ِإنا ُهْدنَا ِإلَْيَك َقاَل   مكية  156  األعراف  339 ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َوَرْمحَِيت َوِسَعْت   َعَذاِيب َواْكُتْب لََنا ِيف َهِذِه الد

  وَن الزَكاَة َوالِذيَن ُهْم بَِآيَاتَِنا يـُْؤِمُنونَ ُكل َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلِذيَن يـَتـُقوَن َويـُْؤتُ 
  َلَشِديدٌ  َعَذاِيب َوِإْذ تََأذَن َربُكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإن   مكية  7  ابراهيم  340
  اْألَلِيمُ  اْلَعَذابُ ُهَو  َعَذاِيب َوَأن   مكية  50  احلجر  341
  َونُُذرِ  َعَذاِيب َفَكْيَف َكاَن   مكية  16  مرالق  342
َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن   مكية  18  القمر  343 َونُُذرِ  َعَذاِيب َكذ  
  َونُُذرِ َعَذاِيب َفَكْيَف َكاَن   مكية  21  القمر  344
  َونُُذرِ  َعَذاِيب َفَكْيَف َكاَن   مكية  30  القمر  345
  َونُُذرِ  َعَذاِيب ْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعيُـنَـُهْم َفُذوُقوا َوَلَقْد رَاَوُدوُه عَ   مكية  37  القمر  346
  َونُُذرِ  َعَذاِيب َفُذوُقوا   مكية  39  القمر  347
َها َوَال َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر أُخْ   مكية  15  االسراء  348 َا َيِضل َعَليـْ فَِإمن َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضل ا َمِن اْهَتَدى فَِإمنِبنيَ َرى َوَما ُكنُمَعذ  َحىت

َعَث َرُسوًال    نـَبـْ
  َعذِبنيَ َوَما َحنُْن مبُِ   مكية  138  الشعراء  349
  ُمَعذِبنيَ َفَال َتدُْع َمَع اللِه ِإَهلًا َآَخَر فـََتُكوَن ِمَن الْ   مكية  213  الشعراء  350
  َعذِبنيَ َأْوَالًدا َوَما َحنُْن مبُِ َوقَاُلوا َحنُْن َأْكثـَُر أَْمَواًال وَ   مكية  35  سسبأ  351
  َعذِبنيَ ِإال َمْوتـَتَـَنا اْألُوَىل َوَما َحنُْن مبُِ   مكية  59  الصافات  352
نَـُهَما بـَْرَزًخا َوِحْجرً  َعْذبٌ َوُهَو الِذي َمرََج اْلَبْحَرْيِن َهَذا   مكية  53  الفرقان  253   ا َحمُْجورًافـُرَاٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـْ
فـُرَاٌت َسائٌِغ َشرَابُُه َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكل تَْأُكُلوَن حلًَْما َطرِيا  َعْذبٌ َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا   مكية  12  فاطر  354

  ْن َفْضِلِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُرونَ َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لَِتْبتَـُغوا مِ 
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 العقاب .2

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

يَا ُموَسى َال َختَْف ِإين َال َخيَاُف َلَدي  يـَُعقبْ َوأَْلِق َعَصاَك فَـَلما َرَآَها تـَْهتَـز َكأَنـَها َجان َوىل ُمْدِبرًا وََملْ   مكية  10  النمل  1
  ُمْرَسُلونَ الْ 

  يَا ُموَسى أَْقِبْل َوَال َختَْف ِإنَك ِمَن اْآلَِمِننيَ  يـَُعقبْ َوَأْن أَْلِق َعَصاَك فـََلما َرَآَها تـَْهتَـز َكأَنـَها َجان َوىل ُمْدِبرًا وَملَْ   مكية  31  القصص  2
   بُِغَي َعَلْيِه لَيَـْنُصرَنُه اللُه ِإن اللَه َلَعُفو َغُفورٌ بِِه ُمث  ُعوِقبَ ِمبِْثِل َما  َعاَقبَ َذِلَك َوَمْن   مدنية  60  احلج  3
  ِبِه َوَلِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـٌْر لِلصاِبرِينَ  ُعوِقْبُتمْ ِمبِْثِل َما  َعاِقُبوافَـ  َعاقَـْبُتمْ َوِإْن   مكية  126  النحل  4
َفَآتُوا الِذيَن َذَهَبْت أَْزَواُجُهْم ِمْثَل َما أَنـَْفُقوا َواتـُقوا اللَه  َعاقَـْبُتمْ ْزَواِجُكْم ِإَىل اْلُكفاِر فَـ َوِإْن َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن أَ   مدنية  11  املمتحنة  5

  الِذي أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ 
  َلُفوا اللَه َما َوَعُدوُه َوِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ ُهْم نَِفاًقا ِيف قـُُلوِِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا َأخْ َأْعَقبَـ فَ   مدنية  77  التوبة  6
ٌر   مكية  44  الكهف  7   ُعْقًباُهَناِلَك اْلَوَاليَُة لِلِه احلَْق ُهَو َخيـٌْر ثـََوابًا َوَخيـْ
  َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ  َعِقِبهِ َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِيف   مكية  28  الزخرف  8
َلَة وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الناِس َوَيُكوَن الرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما   يةمدن  143  البقرة  9 َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َقِلُب َعَلى  َها ِإال لِنَـْعَلَم َمْن يـَتِبُع الرُسوَل ِممْن يـَنـْ ِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإال َعَلى الِذيَن وَ  َعِقبَـْيهِ الِيت ُكْنَت َعَليـْ
  َهَدى اللُه َوَما َكاَن اللُه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإن اللَه ِبالناِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ 

َقِلْب َعَلى  َأْعَقاِبُكمْ ْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلى َوَما حمَُمٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُسُل أََفِإْن َماَت أَ   مدنية  144  ال عمران  10 َوَمْن يـَنـْ
  فـََلْن َيُضر اللَه َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللُه الشاِكرِينَ  َعِقبَـْيهِ 

الناِس َوِإين َجاٌر َلُكْم فَـَلما تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َوِإْذ زَيَن َهلُُم الشْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َوَقاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن   مدنية  48  األنفال  11
  اْلِعَقابِ َوَقاَل ِإين بَرِيءٌ ِمْنُكْم ِإين أََرى َما َال تـََرْوَن ِإين َأَخاُف اللَه َواللُه َشِديُد  َعِقبَـْيهِ َنَكَص َعَلى 

َقِلُبوا َخاِسرِينَ  َأْعَقاِبُكمْ ِإْن ُتِطيُعوا الِذيَن َكَفُروا يـَُردوُكْم َعَلى يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا   مدنية  149  ال عمران  12   فَـتَـنـْ
  تـَْنِكُصونَ  ْعَقاِبُكمْ َقْد َكاَنْت َآيَاِيت تـُتـَْلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم َعَلى أَ   مكية  66  املؤمنون  13
َفُعَنا َوَال َيُضرنَا َونـَُرد َعَلى ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اللِه َما   مكية  71  األنعام  14 بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اللُه َكالِذي اْستَـْهَوْتُه  أَْعَقابَِناَال يـَنـْ

ُنْسِلَم ى َوأُِمْرنَا لِ الشَياِطُني ِيف اْألَْرِض َحيـْرَاَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه ِإَىل اْهلَُدى اْئِتَنا ُقْل ِإن ُهَدى اللِه ُهَو اْهلُدَ 
  لَِرب اْلَعاَلِمنيَ 

ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلُه َوأَِمتوا احلَْج َواْلُعْمَرَة لِلِه َفِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي َوَال َحتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم   مدنية  196  البقرة  15 َحىت يـَبـْ
ًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا أَِمْنُتْم َفَمْن َمتَتَع َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه أَ 

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم بِاْلُعْمَرِة ِإَىل احلَْج َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثَالثَِة أَياٍم ِيف احلَْج وَ  تِْلَك َسبـْ
  اْلِعَقابِ لَه َشِديُد َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا أَن ال



117 

 

َناُهْم ِمْن َآيٍَة بـَيـَنٍة َوَمْن يـَُبد   مدنية  211  البقرة  16   اْلِعَقابِ ْل نِْعَمَة اللِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه َفِإن اللَه َشِديُد َسْل َبِين ِإْسَرائِيَل َكْم َآتـَيـْ
  اْلِعَقابِ يُد َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذبُوا ِبَآيَاتَِنا فََأَخَذُهُم اللُه ِبُذنُوِِْم َواللُه َشدِ   مدنية  11  ال عمران  17
َوَال َآمَني اْلبَـْيَت احلَْرَاَم  يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال حتُِلوا َشَعائَِر اللِه َوَال الشْهَر احلَْرَاَم َوَال اْهلَْدَي َوَال اْلَقَالئِدَ   مدنية  2  املائدة  18

ْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصَطاُدوا َوَال  ِوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن َرُكْم َشَنَآُن قَـْوٍم َأْن َصدَجيْرَِمن
مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـقُ  وا اللَه ِإن اللَه َشِديُد احلَْرَاِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِرب َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  اْلِعَقابِ 
  َوَأن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ  اْلِعَقابِ اْعَلُموا أَن اللَه َشِديُد   مدنية  98  املائدة  19
ُلوَُكْم ِيف َما َآتَاُكْم إِ   مكية  165  األنعام  20 ن َربَك َوُهَو الِذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيبـْ

  نُه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ َوإِ  اْلِعَقابِ َسرِيُع 
َوِإنُه َلَغُفوٌر  اْلِعَقابِ َسرِيُع َوِإْذ تََأذَن َربَك لََيبـَْعَثن َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإن َربَك لَ   مكية  167  األعراف  21

  َرِحيمٌ 
  اْلِعَقابِ َشاقوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَمْن يَُشاِقِق اللَه َوَرُسوَلُه َفِإن اللَه َشِديُد  َذِلَك بِأَنـُهمْ   مدنية  13  األنفال  22
  اْلِعَقابِ َواتـُقوا ِفتْـَنًة َال ُتِصيَنب الِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًة َواْعَلُموا َأن اللَه َشِديُد   مدنية  25  األنفال  23
ما تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َوِإْذ زَيَن َهلُُم الشْيَطاُن َأْعَماَهلُْم َوَقاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن الناِس َوِإين َجاٌر َلُكْم فَـلَ   مدنية  48  األنفال  24

  اْلِعَقابِ اُف اللَه َواللُه َشِديُد َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه َوَقاَل ِإين بَرِيءٌ ِمْنُكْم ِإين أََرى َما َال تـََرْوَن ِإين َأخَ 
  اْلِعَقابِ َه َقِوي َشِديُد َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَفُروا بَِآيَاِت اللِه َفَأَخَذُهُم اللُه ِبُذنُوِِْم ِإن الل   مدنية  52  األنفال  25
 بِالسيَئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلِهُم اْلَمُثَالُت َوِإن َربَك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلناِس َعَلىَوَيْستَـْعِجُلوَنَك   مكية  6  الرعد  26

  اْلِعَقابِ ظُْلِمِهْم َوِإن َربَك َلَشِديُد 
ْنِب َوَقاِبِل التـْوِب َشِديِد   مكية  3  غافر  27 اْلِعَقابِ َغاِفِر الذ  ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصريُ ِذي الط ْوِل َال إَِلَه ِإال  
  اْلِعَقابِ َذِلَك بِأَنـُهْم َكاَنْت تَْأتِيِهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناِت َفَكَفُروا َفَأَخَذُهُم اللُه ِإنُه َقِوي َشِديُد   مكية  22  غافر  28
  أَلِيمٍ  ِعَقابٍ لرُسِل ِمْن قَـْبِلَك ِإن رَبَك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل لِ   مكية  43  فصلت  29
  اْلِعَقابِ َذِلَك بِأَنـُهْم َشاقوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاق اللَه َفِإن اللَه َشِديُد   مدنية  4  احلشر  30
ِبيِل َكْي َما أََفاَء اللُه َعَلى َرُسولِِه مِ   مدنية  7  احلشر  31 ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السِه َولِلرْن َأْهِل اْلُقَرى َفِلل

َه ِإن اللَه اتـُقوا الل َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا وَ 
  اْلِعَقابِ َشِديُد 

  ِعَقابِ َوَلَقِد اْستُـْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلِذيَن َكَفُروا ُمث َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن   مكية  32  الرعد  32
  ِعَقابِ ِإْن ُكل ِإال َكذَب الرُسَل َفَحق   مكية  14  ص  33
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َواْألَْحَزاُب ِمْن بـَْعِدِهْم َوَمهْت ُكل أُمٍة بَِرُسوهلِِْم لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلو كَ   مكية  5  غافر  34 َبْت قَـبـْ ا ِباْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ذ

  ِعَقابِ ِبِه احلَْق فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن 
-11  البلد  35

12  
  اْلَعَقَبةُ َوَما َأْدرَاَك َما . اْلَعَقَبةَ َفَال اقْـَتَحَم   مكية
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ْم َوأََقاُموا الصَالَة َوأَنـَْفُقوا ِمما َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيةً   مكية  22  الرعد  36 ِِذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َرَئَة َواليَوَيْدَرُءوَن ِباحلََْسَنِة الس 
  الدارِ  ُعْقَىب أُولَِئَك َهلُْم 

  الدارِ  ُعْقَىب َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم   مكية  24  الرعد  37
 ُعْقَىب الِذيَن اتـَقْوا وَ  ُعْقَىب َمَثُل اْجلَنِة الِيت ُوِعَد اْلُمتـُقوَن َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر أُُكُلَها َداِئٌم َوِظلَها تِْلَك   مكية  35  الرعد  38

  اِفرِيَن النارُ اْلكَ 
يًعا يـَْعَلُم َما َتْكِسُب ُكل نـَْفٍس َوَسيَـْعَلُم اْلُكف   مكية  42  الرعد  39   الدارِ  ُعْقَىب اُر ِلَمْن َوَقْد َمَكَر الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفِللِه اْلَمْكُر مجَِ
  ُعْقَباَهاَوَال َخيَاُف   مكية  15  الشمس  40
  اْلُمَكذِبنيَ  َعاِقَبةُ ْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َكاَن قَ   مدنية  137  ال عمران  41
  اْلُمَكذِبنيَ  َعاِقَبةُ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمث اْنظُُروا َكْيَف َكاَن   مكية  11  األنعام  42
الداِر ِإنُه َال يـُْفِلُح  َعاِقَبةُ ا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإين َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه ُقْل يَا قَـْوِم اْعَمُلو   مكية  135  األنعام  43

  الظاِلُمونَ 
  اْلُمْجرِِمنيَ  َعاِقَبةُ َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطرًا َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن   مكية  84  األعراف  44
ُغونـََها ِعَوًجا َواذُْكُروا إِ  َوَال   مكية  86  األعراف  45 ْذ ُكْنُتْم قَِليًال تـَْقُعُدوا ِبُكل ِصرَاٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدوَن َعْن َسِبيِل اللِه َمْن َآَمَن ِبِه َوتـَبـْ

  اْلُمْفِسِدينَ  َعاِقَبةُ َفَكثـرَُكْم َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن 
  اْلُمْفِسِدينَ  َعاِقَبةُ ْعِدِهْم ُموَسى ِبَآيَاتَِنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفظََلُموا َِا َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن ُمث بـََعثْـَنا ِمْن بَـ   مكية  103  األعراف  46
  لِْلُمتِقنيَ  اْلَعاِقَبةُ َباِدِه وَ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللِه َواْصِربُوا ِإن اْألَْرَض لِلِه يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن عِ   مكية  128  األعراف  47
بُوا ِمبَا ملَْ حيُِيُطوا بِِعْلِمِه َوَلما يَْأِِْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذَب الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفا  مكية  39  يونس  48 َعاِقَبةُ ْنظُْر َكْيَف َكاَن َبْل َكذ 

  الظاِلِمنيَ 
بُوُه فَـ   مكية  73  يونس  49 بُوا بَِآيَاتَِنا َفاْنُظْر كَ َفَكذ ِذيَن َكذَناُه َوَمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخَالِئَف َوأَْغَرقْـَنا ال يـْ َعاِقَبةُ ْيَف َكاَن َنج 

  اْلُمْنَذرِينَ 
 اْلَعاِقَبةَ َت َوَال قَـْوُمَك ِمْن قَـْبِل َهَذا َفاْصِربْ ِإن تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك َما ُكْنَت تـَْعَلُمَها أَنْ   مكية  49  هود  50

  لِْلُمتِقنيَ 
ظُُروا َكْيَف َكاَن َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَـْبِلَك ِإال رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى أَفَـَلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـنْ   مكية  109  يوسف  51

ٌر لِلِذيَن اتـَقْوا أََفَال تـَْعِقُلونَ ا َعاِقَبةُ    لِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَلَداُر اْآلَِخرَِة َخيـْ
ُهْم َمْن َهَدى اللُه   مكية  36  النحل  52 ُهْم َمْن حَ َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِيف ُكل أُمٍة َرُسوًال أَِن اْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت َفِمنـْ قْت َوِمنـْ

  اْلُمَكذِبنيَ  َعاِقَبةُ َعَلْيِه الضَالَلُة َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن 
َها َال َنْسأَُلَك رِْزًقا َحنُْن نـَْرزُُقَك َوا  مكية  132  طه  53   لِلتـْقَوى ْلَعاِقَبةُ َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ
 َعاِقَبةُ اْلُمْنَكِر َولِلِه  الِذيَن ِإْن َمكناُهْم ِيف اْألَْرِض أََقاُموا الصَالَة َوَآتـَوُا الزَكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعنِ   ةمدني  41  احلج  54

  اْألُُمورِ 
َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوا  مكية  14  النمل  55 َقَنتـْ   اْلُمْفِسِدينَ  َعاِقَبةُ فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن  َوَجَحُدوا َِا َواْستَـيـْ
  َمْكرِِهْم أَنا َدمْرنَاُهْم َوقَـْوَمُهْم َأْمجَِعنيَ  َعاِقَبةُ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن   مكية  51  النمل  56
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  اْلُمْجرِِمنيَ  َعاِقَبةُ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن   مكية  69  النمل  57
  الداِر ِإنُه َال يـُْفِلُح الظاِلُمونَ  َعاِقَبةُ َوَقاَل ُموَسى َريب َأْعَلُم ِمبَْن َجاَء بِاْهلَُدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه   مكية  39  القصص   58
  الظاِلِمنيَ  اِقَبةُ عَ فََأَخْذنَاُه َوُجُنوَدُه فـََنَبْذنَاُهْم ِيف اْلَيم َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن   مكية  40  القصص  59
  لِْلُمتِقنيَ  ْلَعاِقَبةُ تِْلَك الداُر اْآلَِخرَُة َجنَْعُلَها لِلِذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساًدا َوا  مكية  83  القصص  60
ُهْم قـُوًة َوأَثَاُروا اْألَْرَض  َبةُ َعاقِ َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن   مكية  9  الروم  61 الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َكانُوا َأَشد ِمنـْ

  َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَعَمُروَها َأْكثـََر ِمما َعَمُروَها َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناِت َفَما َكاَن اللُه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن  
  الِذيَن َأَساُءوا السوَأى َأْن َكذبُوا ِبَآيَاِت اللِه وََكانُوا َِا َيْستَـْهزُِئونَ  َعاِقَبةَ ُمث َكاَن   مكية  10  الروم  62
  الِذيَن ِمْن قـَْبُل َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكنيَ  اِقَبةُ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن عَ   مكية  42  الروم  63
  اْألُُمورِ  َعاِقَبةُ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللِه َوُهَو ُحمِْسٌن فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َوِإَىل اللِه   مكية  23  لقمان  64
  مكية  44  فاطر  65

  
ُهْم قـُوًة َوَما َكاَن اللُه الِذيَن ِمْن  َعاِقَبةُ َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن  قَـْبِلِهْم وََكانُوا َأَشد ِمنـْ

  لِيـُْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِيف السَماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض ِإنُه َكاَن َعِليًما َقِديرًا
  اْلُمْنَذرِينَ  َعاِقَبةُ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن   مكية  73  الصافات  66
ُهْم قـُوًة َوَآثَارًا ِيف  َعاِقَبةُ ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َأوَملَْ يَ   مكية  21  غافر  67 الِذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشد ِمنـْ

  اْألَْرِض فََأَخَذُهُم اللُه ِبُذنُوِِْم َوَما َكاَن َهلُْم ِمَن اللِه ِمْن َواقٍ 
ُهْم َوَأَشد قـُوًة َوَآثَارًا ِيف  َعاِقَبةُ ْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن أَفَـلَ   مكية  82  غافر  68 الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأْكثـََر ِمنـْ

ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ    اْألَْرِض َفَما أَْغَىن َعنـْ
ُهْم َفاْنظُ   مكية  25  الزخرف  69 ِبنيَ  َعاِقَبةُ ْر َكْيَف َكاَن فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ اْلُمَكذ  
  الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َدمَر اللُه َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمَثاُهلَا َعاِقَبةُ أَفَـَلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن   مدنية  10  حممد  70
  أَْمرَِها ُخْسرًا َعاِقَبةُ ا وََكاَن َفَذاَقْت َوبَاَل أَْمرِهَ   مدنية  9  الطالق  71
  ا أَنـُهَما ِيف الناِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء الظاِلِمنيَ اِقَبتَـُهمَ َفَكاَن عَ   مدنية  17  احلشر  72
لِه ِإن اللَه َال يـَُغيـُر َما ِبَقْوٍم َحىت يـَُغيـُروا َما ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر ال ُمَعقَباتٌ لَُه   مكية  11  الرعد  73

  بَِأنـُْفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اللُه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَرد َلُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 
ُقُصَها ِمنْ   مكية  41  الرعد  74   ِحلُْكِمِه َوُهَو َسرِيُع احلَِْسابِ  ُمَعقبَ أَْطرَاِفَها َواللُه َحيُْكُم َال  َأوَملَْ يـََرْوا أَنا نَْأِيت اْألَْرَض نـَنـْ

 
 الرجز .3

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

134  األعراف  1
-

135  

لَنُـْؤِمَنن َلَك  الرْجزَ َك لَِئْن َكَشْفَت َعنا َقالُوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا َربَك ِمبَا َعِهَد ِعْندَ  الرْجزُ َوَلما َوَقَع َعَلْيِهُم   مكية
ُهُم    ِإَىل َأَجٍل ُهْم بَاِلُغوُه ِإَذا ُهْم يـَْنُكثُونَ  الرْجزَ َوَلنـُْرِسَلن َمَعَك َبِين ِإْسرَائِيَل. فـََلما َكَشْفَنا َعنـْ
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الشْيَطاِن  رِْجزَ يـُنَـزُل َعَلْيُكْم ِمَن السَماِء َماًء لُِيَطهرَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم ِإْذ يـَُغشيُكُم النـَعاَس أََمَنًة ِمْنُه وَ   مدنية  11  األنفال  2
  َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثَبَت ِبِه اْألَْقَدامَ 

  أَلِيمٌ  رِْجزٍ  َوالِذيَن َسَعْوا ِيف َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب ِمنْ   مكية  5  سبأ  3
ْم َهلُْم َعَذاٌب ِمْن   مكية  11  اجلاثية  4 ِِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاِت َرأَلِيمٌ  رِْجزٍ َهَذا ُهًدى َوال  
َر الِذي ِقيَل َهلُْم َفأَنـَْزْلَنا َعَلى الِذيَن َظَلُموا   مدنية  59  البقرة  5   َن السَماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ مِ  رِْجزًافَـَبدَل الِذيَن ظََلُموا قَـْوًال َغيـْ
َر الِذي ِقيَل َهلُْم َفأَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم   مكية  162  األعراف  6 ُهْم قَـْوًال َغيـْ   ِمَن السَماِء ِمبَا َكانُوا َيْظِلُمونَ  رِْجزًافَـَبدَل الِذيَن ظََلُموا ِمنـْ
  ِمَن السَماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ  رِْجزًاْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة ِإنا ُمْنزُِلوَن َعَلى أَ   مكية  34  العنكبوت  7
  َفاْهُجرْ  الرْجزَ وَ   مكية  5  املدثر  8

  
 احملال .4

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

ُل الصَواِعَق فـَُيِصيُب َِا َمْن َيَشاُء َوُهْم ُجيَاِدلُوَن ِيف اللِه َوُيَسبُح الرْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرسِ   مكية  13  الرعد  1
  اْلِمَحالِ َوُهَو َشِديُد 

  
 البأس .5

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

ِكن اْلِرب َمْن َآَمَن ِباللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة لَْيَس اْلِرب َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَ   مدنية  177  البقرة  1
َوالسائِِلَني َوِيف  َواْلِكَتاِب َوالنِبيَني َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السِبيلِ 

 اْلَبْأسِ َوالضراِء َوِحَني  اْلَبْأَساءِ َوَآَتى الزَكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصاِبرِيَن ِيف  الرَقاِب َوأَقَاَم الصَالةَ 
  أُولَِئَك الِذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـُقونَ 

 نـَْفَسَك َوَحرِض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اللُه َأْن َيُكف بَْأَس الِذيَن َكَفُروا َواللُه فَـَقاِتْل ِيف َسِبيِل اللِه َال ُتَكلُف ِإال   مدنية  84  النساء  2
 تـَْنِكيًال  بَْأًساَأَشد َوَأَشد  

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَـْوِقُكْم َأْو ِمْن َحتِْت أَْرُجلِ   مكية  65  األنعام  3 ُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
  بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلَيَاِت َلَعلُهْم يـَْفَقُهونَ  بَْأسَ بـَْعَضُكْم 

َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل   مكية  5  اإلسراء  4   ديَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل ال بَْأسٍ فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالمهَُا بـََعثـْ
  َشِديٍد َواْألَْمُر ِإلَْيِك َفاْنظُرِي َماَذا تَْأُمرِينَ  بَْأسٍ قَاُلوا َحنُْن أُوُلو قـُوٍة َوأُوُلو   مكية  33  النمل  5
ْخَواِِْم َهلُ     18  األحزاب  6 َنا َوَال يَْأُتوَن َقْد يـَْعَلُم اللُه اْلُمَعوِقَني ِمْنُكْم َواْلَقائِِلَني ِإلِ   ِإال َقِليًال  اْلَبْأسَ م ِإلَيـْ
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اللِه ِإْن َجاَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإال  بَْأسِ يَا قَـْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن ِيف اْألَْرِض َفَمْن يـَْنُصرُنَا ِمْن   مكية  29  غافر  7
  ال َسِبيَل الرَشادِ َما أََرى َوَما َأْهِديُكْم إِ 

َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم َأْو ُيْسِلُموَن َفِإْن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللُه َأْجرًا  بَْأسٍ ُخمَلِفَني ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قَـْوٍم أُوِيل   مدنية  16  الفتح  8
ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًماَحَسًنا َوِإْن تـَتَـَولْوا َكَما تـََولْيُتْم ِمْن قـَبْ  ُل يـَُعذ  

 بَْأسٌ أَنـْزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَناِت َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم الناُس بِاْلِقْسِط وَ   مدنية  25  احلديد  9
  َم اللُه َمْن يـَْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإن اللَه َقِوي َعزِيزٌ َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلناِس َولِيَـْعلَ 

الِذيَن َكَفُروا َواللُه  بَْأسَ فَـَقاِتْل ِيف َسِبيِل اللِه َال ُتَكلُف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اللُه َأْن َيُكف   مدنية  84  النساء  10
 تـَْنِكيًال  بَْأًساَأَشد َوَأَشد  

  َشِديًدا ِمْن َلُدنُْه َويـَُبشَر اْلُمْؤِمِنَني الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِحلَاِت َأن َهلُْم َأْجرًا َحَسًنا بَْأًساقَـيًما لِيـُْنِذَر   مكية  2  الكهف  11
َجَعَل َلُكْم ِمَن اْجلَِباِل َأْكَنانًا َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل َتِقيُكُم احلَْر َوَسرَابِيَل َواللُه َجَعَل َلُكْم ِمما َخَلَق ِظَالًال وَ   مكية  81  النحل  12

  ْم َكَذِلَك يُِتم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلُكْم ُتْسِلُمونَ بَْأَسكُ َتِقيُكْم 
َعَة َلُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنكُ   مكية  80  األنبياء  13   ْم فَـَهْل أَنـُْتْم َشاِكُرونَ بَْأِسكُ ْم ِمْن َوَعلْمَناُه َصنـْ
  َتَضرُعوا َوَلِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيَن َهلُُم الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  بَْأُسَنافَـَلْوَال ِإْذ َجاَءُهْم   مكية  43  األنعام  14
اللُه َما َأْشرَْكَنا َوَال َآبَاُؤنَا َوَال َحرْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَب الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم  َسيَـُقوُل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاءَ   مكية  148  األنعام  15

  ُصونَ ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَـُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإْن أَنـُْتْم ِإال َختْرُ  بَْأَسَناَحىت َذاُقوا 
ِإال َأْن َقاُلوا  بَْأُسَنابـََياتًا أَْو ُهْم َقائُِلوَن. َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهْم  بَْأُسَناوََكْم ِمْن قَـْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها   مكية  5-4  األعراف  16

  ِإنا ُكنا ظَاِلِمنيَ 
-97  األعراف  17

98  
ُضًحى َوُهْم  بَْأُسَنابـََياًتا َوُهْم نَاِئُموَن. أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم  بَْأُسَناى َأْن يَْأتِيَـُهْم أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقرَ   مكية

  يـَْلَعُبونَ 
َعِن اْلَقْوِم  بَْأُسَناَمْن َنَشاُء َوَال يـَُرد َحىت ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُسُل َوظَنوا أَنـُهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصرُنَا فَـُنجَي   مكية  110  يوسف  18

  اْلُمْجرِِمنيَ 
َها يـَرُْكُضونَ  بَْأَسَنافَـَلما َأَحسوا   مكية  12  األنبياء  19   ِإَذا ُهْم ِمنـْ
-84  غافر  20

85  
َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلما َرأَْوا ِبِه ُمْشرِِكنيَ قَاُلوا َآَمنا بِاللِه َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِمبَا ُكنا  بَْأَسَنافَـَلما رَأَْوا   مكية  بَْأَسَنا. فـََلْم َيُك يـَنـْ

  ُسنَة اللِه الِيت َقْد َخَلْت ِيف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُرونَ 
بُوَك فـَُقْل رَبُكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعٍة َوَال يـَُرد   مكية  147  األنعام  21 َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنيَ  بَْأُسهُ  فَِإْن َكذ  
يًعا ِإال ِيف قـًُرى حمَُصَنٍة أَْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر   مدنية  14  احلشر  22 يًعا َوقـُُلوبـُُهْم  بَْأُسُهمْ َال يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبُـُهْم مجَِ بـَيـْ

  َشىت َذِلَك بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْعِقُلونَ 
ُهُم ا  مدنية  14  البقرة  23 َوالضراُء َوزُْلزِلُوا َحىت  ْلَبْأَساءُ أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخُلوا اْجلَنَة َوَلما يَْأِتُكْم َمَثُل الِذيَن َخَلْوا ِمْن قَـْبِلُكْم َمستـْ

   ِإن َنْصَر اللِه َقرِيبٌ يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اللِه َأَال 
  َوالضراِء َلَعلُهْم يـََتَضرُعونَ  اْلَبْأَساءِ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك َفَأَخْذنَاُهْم بِ   مكية  42  األنعام  24
  َوالضراِء َلَعلُهْم َيضرُعونَ  اْلَبْأَساءِ َلَها بِ َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قَـْريٍَة ِمْن َنِيب ِإال َأَخْذنَا أَهْ   مكية  94  األعراف  25
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َها لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللِه ِيف أَياٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَـُهْم ِمْن َِيَمِة اْألَنْـ   مدنية  28  احلج  26 َعاِم َفُكُلوا ِمنـْ
  َفِقريَ الْ  اْلَباِئسَ َوَأْطِعُموا 

    
 األخذ .6

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

  الِذيَن َظَلُموا الصْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثِنيَ  َأَخذَ وَ   مكية  67  هود  1
  يٌم َشِديدٌ أَلِ  َأْخَذهُ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإن  َأَخذَ َربَك ِإَذا  َأْخذُ وََكَذِلَك   مكية  102  هود  2
َنا ُشَعْيًبا َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنا وَ   مكية  94  هود  3 الِذيَن ظََلُموا الصْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم  َأَخَذتِ َوَلما َجاَء أَْمرُنَا َجنيـْ

  َجاِمثِنيَ 
  ْيَف َكاَن َنِكريِ الِذيَن َكَفُروا َفكَ  َأَخْذتُ ُمث   مكية  26  فاطر  4
  ُم الصاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُرونَ فََأَخَذْتكُ َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىت نـََرى اللَه َجْهرًَة   مدنية  55  البقرة  5
ُكْم ِفيَما   مدنية  68  األنفال  6 ِه َسَبَق َلَمسٌب َعِظيمٌ َعَذا َأَخْذمتُْ َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن الل  
ُهْم َمْن  َأَخْذنَاَفُكال   مكية  40  كبوتالعن  7 ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـْ ُهْم َمْن َخَسْفَنا بِِه  َأَخَذْتهُ ِبَذنِْبِه َفِمنـْ الصْيَحُة َوِمنـْ

ُهْم َمْن َأْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اللُه لَِيْظِلَمُهْم َوَلكِ    ْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ اْألَْرَض َوِمنـْ
  َها َوِإَيل اْلَمِصريُ َأَخْذتُـ وََكَأيْن ِمْن قَـْرَيٍة أَْمَلْيُت َهلَا َوِهَي ظَاِلَمٌة ُمث   مدنية  48  احلج  8
ْد َسأَلُوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك فَـَقاُلوا أَرِنَا اللَه َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن السَماِء فَـقَ   مدنية  153  النساء  9

َنا ُم الصاِعَقُة ِبظُْلِمِهْم ُمث اختَُذوا اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتـُْهُم اْلبَـيـَناُت فَـَعَفْونَا َعْن َذِلَك َوآَ َأَخَذتْـهُ َجْهَرًة فَ  تـَيـْ
  ُموَسى ُسْلطَانًا ُمِبيًنا

  ُم الرْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ َأَخَذتْـهُ فَ   مكية  78  رافاألع  10
  ُم الرْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ َأَخَذتْـهُ فَ   مكية  91  األعراف  11
الرْجَفُة َقاَل َرب َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهْم ِمْن قَـْبُل  تـُْهمُ َأَخذَ َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال لِِميَقاتَِنا فَـَلما   مكية  155  األعراف  12

َنُتَك ُتِضلِ َا َمْن َتَشاُء َوتـَْهِدي مَ  ْن َتَشاُء أَْنَت َولِيـَنا َوِإياَي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فَـَعَل السَفَهاُء ِمنا ِإْن ِهَي ِإال ِفتـْ
ُر اْلَغاِفرِينَ فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا وَ    أَْنَت َخيـْ

  ُم الصْيَحُة ُمْشرِِقنيَ َأَخَذتْـهُ فَ   مدنية  73  احلجر  13
  ُم الصْيَحُة ُمْصِبِحنيَ َأَخَذتْـهُ فَ   مدنية  83  احلجر  14
  ِمنيَ ُم الصْيَحُة بِاحلَْق َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبُـْعًدا لِْلَقْوِم الظالِ َأَخَذتْـهُ فَ   مكية  41  املؤمنون  15
بُوُه فَ   مكية  37  العنكبوت  16 ْجَفُة فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ َأَخَذتـْهُ َفَكذُم الر  
  ِسُبونَ ْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْهلُوِن ِمبَا َكانُوا َيكْ َأَخَذتْـهُ َوأَما َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم َفاْسَتَحبوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى فَ   مكية  17  فصلت  17
ْم فَ   مكية  44  الذاريات  18 ِاِعَقُة َوُهْم يـَْنظُُرونَ َأَخَذتْـهُ فَـَعتَـْوا َعْن أَْمِر َرُم الص  
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  ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ َأَخْذتـُهُ َوَلَقِد اْستُـْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلِذيَن َكَفُروا ُمث   مكية  32  الرعد  19
  ْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ َأَخْذتـُهُ َوَأْصَحاُب َمْديََن وَُكذَب ُموَسى َفَأْمَلْيُت لِْلَكاِفرِيَن ُمث   مدنية  44  احلج  20
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َواْألَْحَزاُب ِمْن بـَْعِدِهْم َوَمهْت ُكل أُمٍة بَِرُسوهلِِْم لَِيْأُخُذوُه َوَجادَ   مكية  5  غافر  21 َبْت قَـبـْ ُلوا ِباْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا َكذ

  ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ َأَخْذتـُهُ ِبِه احلَْق فَ 
  أَْهَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضراِء َلَعلُهْم َيضرُعونَ  َأَخْذنَاَوَما أَْرَسْلَنا ِيف قَـْريٍَة ِمْن َنِيب ِإال   مكية  94  األعراف  22
  َآَل ِفْرَعْوَن بِالسِنَني َونـَْقٍص ِمَن الثَمرَاِت َلَعلُهْم َيذكُرونَ  َأَخْذنَاْد َوَلقَ   مكية  130  األعراف  23
َهْوَن َعِن السوِء   مكية  165  األعراف  24 َنا الِذيَن يـَنـْ   انُوا يـَْفُسُقونَ الِذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا كَ  َوَأَخْذنَافَـَلما َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه َأْجنَيـْ
  أَْمَرنَا ِمْن قَـْبُل َويـَتَـَولْوا َوُهْم َفرُِحونَ  َأَخْذنَاِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يـَُقولُوا َقْد   مدنية  50  التوبة  25
َرِفيِهْم بِاْلَعَذاِب ِإَذا هُ  َأَخْذنَاَحىت ِإَذا   مكية  64  املؤمنون  26   ْم َجيَْأُرونَ ُمتـْ
  ُه َوُجُنوَدُه فـََنَبْذنَاُهْم ِيف اْلَيم َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظاِلِمنيَ َأَخْذنَافَ   مكية  40  صصالق  27
  ُه َوُجُنوَدُه فـََنَبْذنَاُهْم ِيف اْلَيم َوُهَو ُمِليمٌ َأَخْذنَافَ   مكية  40  الذاريات  28
  ُه َأْخًذا َوبِيًال َأَخْذنَاَعْوُن الرُسوَل فَ فَـَعَصى ِفرْ   مكية  16  املزمل  29
  اُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضراِء َلَعلُهْم يـََتَضرُعونَ َأَخْذنَ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك فَ   مكية  42  األنعام  30
ْم بـَْغَتًة َفِإَذا ُهْم َأَخْذنَاهُ َلْيِهْم أَبـَْواَب ُكل َشْيٍء َحىت ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوُتوا فَـَلما َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه فَـَتْحَنا عَ   مكية  44  األنعام  31

  ُمْبِلُسونَ 
ْلَنا َمَكاَن السيَئِة احلََْسَنَة َحىت َعَفْوا َوَقالُوا َقْد َمس َآبَاَءنَا الضراُء َوالسر   مكية  95  األعراف  32 َبد ُهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َأَخْذنَااُء فَ ُمث

  َيْشُعُرونَ 
ُهْم ِمبَا َكانُوا َفَأَخْذنَابُوا َوَلْو أَن َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذ   مكية  96  األعراف  33

  َيْكِسُبونَ 
ْم َوَما يـََتَضرُعونَ َأَخْذنَاهُ َوَلَقْد   مكية  674  املؤمنون  34 ِْم ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَر  
  ْم بِاْلَعَذاِب َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ َأَخْذنَاهُ َوَما نُرِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِإال ِهَي َأْكبَـُر ِمْن ُأْخِتَها وَ   مكية  48  الزخرف  35
  ْم َأْخَذ َعزِيٍز ُمْقَتِدرٍ َأَخْذنَاهُ بُوا ِبَآيَاتَِنا ُكلَها فَ َكذ   مكية  42  القمر  36
  اللُه َنَكاَل اْآلَِخرَِة َواْألُوَىل  َأَخَذهُ فَ     25  النازعات  37
  ِبُذنُوِِْم َواللُه َشِديُد اْلِعَقابِ  ُم اللهُ َأَخَذهُ َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذبُوا ِبَآيَاتَِنا فَ   مدنية  11  ال عمران  38
  ُم اللُه ِبُذنُوِِْم ِإن اللَه َقِوي َشِديُد اْلِعَقابِ َفَأَخَذهُ َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَفُروا بَِآيَاِت اللِه   مدنية  52  األنفال  39
ُهْم َفَكذبُوُه فَ َوَلَقْد َجاَءهُ   مكية  113  النحل  40   اْلَعَذاُب َوُهْم َظاِلُمونَ  َأَخَذُهمُ ْم َرُسوٌل ِمنـْ
  اْلَعَذاُب ِإن ِيف َذِلَك َآلََيًة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِننيَ  َأَخَذُهمُ فَ   مكية  158  الشعراء  41
بُوُه فَ   مكية  189  الشعراء  42 ِة  َأَخَذُهمْ َفَكذلُه َكاَن َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ َعَذاُب يـَْوِم الظِإن  
  ُم الطوَفاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ َأَخَذهُ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال َمخِْسَني َعاًما فَ   مكية  14  العنكبوت  43
ُهْم قـُوًة َوَآثَارًا ِيف َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَـيَـْنظُ   مكية  21  غافر  44 ُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الِذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشد ِمنـْ

  ُم اللُه ِبُذنُوِِْم َوَما َكاَن َهلُْم ِمَن اللِه ِمْن َواقٍ َأَخَذهُ اْألَْرِض فَ 
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  ُم اللُه ِإنُه َقِوي َشِديُد اْلِعَقابِ َفَأَخَذهُ ْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناِت َفَكَفُروا َذِلَك بِأَنـُهْم َكاَنْت تَْأتِيهِ   مكية  22  غافر  45
ْم فَ   مكية  10  احلاقة  46 ِرَابَِيةً  َأْخَذةً ْم َأَخَذهُ فَـَعَصْوا َرُسوَل َر  
رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـَنٌة ِمْن َربُكْم َهِذِه نَاَقُة َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبدُ   مكية  73  األعراف  47 وا اللَه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ

  َعَذاٌب أَلِيمٌ  َيْأُخذَُكمْ اللِه َلُكْم َآيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللِه َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فَـ 
  ْم َعَذاٌب َقرِيبٌ َيْأُخذَكُ اَقُة اللِه َلُكْم َآيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللِه َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فَـ َويَا قَـْوِم َهِذِه نَ   مكية  64  هود  48
  ْم َعَذاُب يـَْوٍم َعِظيمٍ َيْأُخذَكُ َوَال َمتَسوَها ِبُسوٍء فَـ   مكية  156  الشعراء  49
َها َما اْكَتَسَبْت َربـَنا َال تُـ َال يَُكلُف اللُه نـَفْ   مدنية  286  البقرة  50 نَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأنَا َؤاِخذْ ًسا ِإال ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

ْلَنا َما َال  َنا َوَال ُحتَمِذيَن ِمْن قَـْبِلَنا َربـَنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى ال َة لََنا ِبِه َواْعُف َعنا طَاقَ  َربـَنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
  َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالنَا َفاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

  ِمبَا َنِسيُت َوَال تـُْرِهْقِين ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا تـَُؤاِخْذِين قَاَل َال   مكية  73  الكهف  51
َها ِمْن َدابٍة َوَلِكْن يـَُؤخُرُهْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهمْ اللُه  َؤاِخذُ َوَلْو يُـ   مكية  61  النحل  52  َال الناَس ِبظُْلِمِهْم َما تـََرَك َعَليـْ

  َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُمونَ 
َلى َظْهرَِها ِمْن َدابٍة َوَلِكْن يـَُؤخُرُهْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى َفِإَذا َجاَء اللُه الناَس ِمبَا َكَسُبوا َما تـََرَك عَ  يـَُؤاِخذُ َوَلْو   مكية  45  فاطر  53

  َأَجُلُهْم َفِإن اللَه َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصريًا
  قـُُلوُبُكْم َواللُه َغُفوٌر َحِليمٌ ْم ِمبَا َكَسَبْت يـَُؤاِخذُكُ ُم اللُه بِاللْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُكُ َال   مدنية  225  البقرة  54
ْم ِمبَا َعقْدُمتُ اْألَْميَاَن َفَكفاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن يـَُؤاِخذُكُ ُم اللُه بِاللْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن َؤاِخذُكُ َال يُـ   مدنية  89  املائدة  55

أَْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثَالثَِة أَياٍم َذِلَك َكفارَُة أَْميَاِنُكْم أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم 
ُ اللُه َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ  ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـني  

  ْم ِمبَا َكَسُبوا َلَعجَل َهلُُم اْلَعَذاَب َبْل َهلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال َؤاِخُذهُ َك اْلَغُفوُر ُذو الرْمحَِة َلْو يُـ َوَرب   مكية  59  الكهف  56
  َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإن  َأَخذَ َربَك ِإَذا  َأْخذُ وََكَذِلَك   مكية  102  هود  57

  
 اإلنتقام .7

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

ِإال َأْن  نـََقُمواَنالُوا َوَما َحيِْلُفوَن بِاللِه َما َقاُلوا َوَلَقْد َقالُوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسَالِمِهْم َوَمهوا ِمبَا َملْ يَـ   مدنية  73  التوبة  1
بـُْهُم اللُه َعَذابًا أَلِ َأْغَناُهُم  ْوا يـَُعذرًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَول نـَْيا اللُه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخيـْ يًما ِيف الد

  َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيل َوَال َنِصريٍ 
ُهْم إِ  نـََقُمواَوَما   مكية  8  الربوج  2   ال أَْن يـُْؤِمُنوا بِاللِه اْلَعزِيِز احلَِْميدِ ِمنـْ
َنا َصبـْرًا َوتـََوفـَنا ُمْسِلِمنيَ  تـَْنِقمُ َوَما   مكية  126  األعراف  3 َنا َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ   ِمنا ِإال أَْن َآَمنا بَِآيَاِت َربـَنا َلما َجاَءتـْ
َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قَـْبُل َوَأن َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقونَ  تـَْنِقُمونَ َتاِب َهْل ُقْل يَا َأْهَل اْلكِ   مدنية  59  املائدة  4   ِمنا ِإال َأْن َآَمنا بِاللِه َوَما أُْنزَِل ِإَليـْ
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بُوا ِبَآيَاتَِنا وَ انـْتَـَقْمنَ فَ   مكية  136  األعراف  5 ُهْم َكذبَِأنـ ُهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم ِيف اْلَيم َها َغاِفِلنيَ ا ِمنـْ   َكانُوا َعنـْ
ُهْم َوِإنـُهَما لَِبِإَماٍم ُمِبنيٍ انـْتَـَقْمنَ فَ   مكية  79  احلجر  6   ا ِمنـْ
َحقا َعَليـَْنا  َنا ِمَن الِذيَن َأْجَرُموا وََكانَ انـْتَـَقمْ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ُرُسًال ِإَىل قَـْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم ِباْلبَـيـَناِت فَ   مكية  47  الروم  7

  َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ 
ِبنيَ   مكية  125  الزخرف  8 ُهْم َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذ   فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ
ُهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعنيَ نـْتَـَقْمنَ فَـَلما َآَسُفونَا ا  مكية  55  الزخرف  9   ا ِمنـْ

َل ِمَن النـَعِم الِذيَن َآَمُنوا َال تـَْقتـُُلوا الصْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قَـتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قـَتَ يَا أَيـَها   مدنية  95  املائدة  10
ِلَك ِصَياًما لَِيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفاَرٌة َطَعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدُل ذَ 

  انِْتَقامٍ اللُه ِمْنُه َواللُه َعزِيٌز ُذو  فَـيَـْنَتِقمُ َعَفا اللُه َعما َسَلَف َوَمْن َعاَد 
  انِْتَقامٍ ِه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللُه َعزِيٌز ُذو ِمْن قـَْبُل ُهًدى لِلناِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإن الِذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت الل   مدنية  4  ال عمران  11
  انِْتَقامٍ َفَال َحتَْسَنب اللَه ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإن اللَه َعزِيٌز ُذو   مكية  47  ابراهيم  12
  انِْتَقامٍ يٍز ِذي َوَمْن يـَْهِد اللُه َفَما َلُه ِمْن ُمِضل أَلَْيَس اللُه بَِعزِ   مكية  37  الزمر  13
َها ِإنا ِمَن اْلُمْجرِِمَني   مكية  22  السجدة  14   ُمْنَتِقُمونَ َوَمْن َأْظَلُم ِممْن ذُكَر بَِآيَاِت َربِه ُمث أَْعَرَض َعنـْ
  ُمْنَتِقُمونَ فَِإما َنْذَهَنب ِبَك َفِإنا ِمنـُْهْم   مكية  41  الرخرف  15
  ُمْنَتِقُمونَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـَْرى ِإنا يـَْوَم نَـ   مكية  16  الدخان  16
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/ 

  مدنية
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َرَك َوُهَو لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تَـ  َهَلكَ َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللُه يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ   مدنية  176  النساء  1
ًة رَِجاًال َوِنَساًء فَِللذَكِر ِمْثُل يَرِثـَُها ِإْن ملَْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد َفِإْن َكانـََتا اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهَما الثـلَُثاِن ِمما تـََرَك َوِإْن َكانُوا ِإْخوَ 

ُ اللُه َلُكْم أَْن َتِضلوا َواللُه ِبكُ  اْألُنـْثـَيَـْنيِ يـُبَـني َشْيٍء َعِليمٌ َحظ ل  
نـَْيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعْدُمتْ َال   مدنية  42  األنفال  2 ْختَـَلْفُتْم ِيف اْلِميَعاِد َوَلِكْن ِإْذ أَنـُْتْم بِاْلُعْدَوِة الد

  َعْن بـَيـَنٍة َوَحيَْىي َمْن َحي َعْن بـَيـَنٍة َوِإن اللَه َلَسِميٌع َعِليمٌ  َهَلكَ َمْن  يَـْهِلكَ لِيَـْقِضَي اللُه أَْمرًا َكاَن َمْفُعوًال لِ 
َث اللُه قـُْلُتْم َلْن يـَبـْعَ  َهَلكَ َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـَناِت َفَما زِْلُتْم ِيف َشك ِمما َجاءَُكْم ِبِه َحىت ِإَذا   مكية  34  غافر  3

  ِمْن بـَْعِدِه َرُسوًال َكَذِلَك ُيِضل اللُه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 
  َعين ُسْلطَانَِيهْ  َهَلكَ   مكية  29  احلاقة  4
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي َأوَملَْ يـَْعَلْم َأن اللَه َقْد   مكية  78  القصص  5 ًة ِمْن قَـْبلِ  أَْهَلكَ قَاَل ِإمنِمْنُه قـُو ِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشد

  َوَأْكثـَُر َمجًْعا َوَال يُْسَأُل َعْن ُذنُوُِِم اْلُمْجرُِمونَ 
  َعاًدا اْألُوَىل  َأْهَلكَ َوأَنُه   مكية  50  النجم  6
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  َماًال لَُبًدا ْهَلْكتُ يـَُقوُل أَ   مكية  6  البلد  7
نـَْيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصر َأَصاَبْت َحْرَث قَـْوٍم ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم فَ َمَثُل َما يُـ   مدنية  117  ال عمران  8 ُه َوَما َأْهَلَكتْ ْنِفُقوَن ِيف َهِذِه اْحلََياِة الد

  َظَلَمُهُم اللُه َوَلِكْن أَنـُْفَسُهْم يَْظِلُمونَ 
ُهْم ِمْن قَـْبُل َأْهَلْكتَـ لِِميَقاتَِنا فَـَلما َأَخَذتـُْهُم الرْجَفُة َقاَل َرب َلْو ِشْئَت َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال   مكية  155  األعراف  9

َنُتَك ُتِضلِ َا َمْن َتَشاُء َوتـَْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َولِيـ أَتـُْهِلُكنَ َوِإياَي  َنا ا ِمبَا فَـَعَل السَفَهاُء ِمنا ِإْن ِهَي ِإال ِفتـْ
ُر اْلَغاِفرِينَ فَا   ْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَْنَت َخيـْ

رًا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قَـْرٍن َمكناُهْم ِيف اْألَْرِض َما ملَْ ُمنَكْن َلُكْم َوأَْرَسْلَنا السَماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَا َأْهَلْكَناَأملَْ يـََرْوا َكْم   مكية  6  األنعام  10
  ِبُذنُوِِْم َوأَْنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قَـْرنًا َآَخرِينَ  َأْهَلْكَناُهمْ اَر َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهْم فَ َوَجَعْلَنا اْألَنـْهَ 

ا َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم ا اْلُقُروَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلما ظََلُموا َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَـيـَناِت َوَما َكانُوا لِيُـْؤِمُنو أَْهَلْكنَ َوَلَقْد   مكية  13  يونس  11
  اْلُمْجرِِمنيَ 

  ا ِمْن قَـْريٍَة ِإال َوَهلَا ِكَتاٌب َمْعُلومٌ أَْهَلْكنَ َوَما   مكية  4  احلجر  12
  ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بـَْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا ْهَلْكَناوََكْم أَ   مكية  17  اإلسراء  13
ًيا أَْهَلْكَناوََكْم   مكية  74  مرمي  14 َلُهْم ِمْن قَـْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئـْ   قـَبـْ
ُهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزًاأَْهَلْكنَ وََكْم   مكية  98  مرمي  15 َلُهْم ِمْن قَـْرٍن َهْل حتُِس ِمنـْ   ا قـَبـْ
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهْم ِإن ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِيل النـَهىَأْهَلْكنَ  أَفَـَلْم يـَْهِد َهلُْم َكمْ   مكية  128  طه  16   ا قـَبـْ
َناُهْم َوَمْن َنَشاُء وَ   مكية  9  األنبياء  17   اْلُمْسرِِفنيَ  َأْهَلْكَناُمث َصَدقْـَناُهُم اْلَوْعَد َفَأْجنَيـْ
  ِمْن قَـْريٍَة ِإال َهلَا ُمْنِذُرونَ  َلْكَناأَهْ َوَما   مكية  208  الشعراء  18
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِد َما   مكية  43  القصص  19   اْلُقُروَن اْألُوَىل َبَصائَِر لِلناِس َوُهًدى َوَرْمحًَة َلَعلُهْم يـََتذَكُرونَ  َأْهَلْكَناَوَلَقْد َآتـَيـْ
  رِِثنيَ ْن قَـْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها َفِتْلَك َمَساِكنُـُهْم ملَْ ُتْسَكْن ِمْن بـَْعِدِهْم ِإال َقِليًال وَُكنا َحنُْن اْلَوامِ  أَْهَلْكَناوََكْم   مكية  58  القصص  20
  ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت أََفَال َيْسَمُعونَ  ِمْن قَـْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهْم ِإن  َأْهَلْكَناَأوَملَْ يـَْهِد َهلُْم َكْم   مكية  26  السجدة  21
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَنـُهْم إِلَْيِهْم َال يـَْرِجُعونَ  ْهَلْكَناَأملَْ يـََرْوا َكْم أَ   مكية  31  يس  22   قَـبـْ
  ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن فـََناَدْوا َوَالَت ِحَني َمَناصٍ  َأْهَلْكَناَكْم   مكية  3  ص  23
ُهْم بَْطًشا َوَمَضى َمَثُل اْألَوِلنيَ  فََأْهَلْكَنا  مكية  8  الزخرف  24   َأَشد ِمنـْ
  َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرى َوَصرفْـَنا اْآلَيَاِت َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ  أَْهَلْكَناَوَلَقْد   مكية  27  األحقاف  25
َلُهْم ِمْن قَـْرٍن ُهْم أَ  أَْهَلْكَناوََكْم   مكية  36  ق  26 ُهْم َبْطًشا فَـنَـقُبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيصٍ قـَبـْ   َشد ِمنـْ
  َأْشَياَعُكْم فَـَهْل ِمْن ُمدِكرٍ  أَْهَلْكَناَوَلَقْد   مكية  51  القمر  27
  َها َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتًا أَْو ُهْم َقائُِلونَ أَْهَلْكَناوََكْم ِمْن قَـْريٍَة   مكية  4  األعراف  28
َلُهْم ِمْن قَـْريٍَة   مكية  6  نبياءاأل  29   َها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنونَ َأْهَلْكَناَما َآَمَنْت قَـبـْ
  ا أَنـُهْم َال يـَْرِجُعونَ ْهَلْكَناهَ َوَحرَاٌم َعَلى قَـْريٍَة أَ   مكية  95  األنبياء  30
  َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر ُمَعطَلٍة َوَقْصٍر َمِشيدٍ  ا َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهيَ َأْهَلْكَناهَ َفَكأَيْن ِمْن قَـْريٍَة   مدنية  45  احلج  31
ْم فَ   مدنية  54  األنفال  32 ِبُوا ِبَآيَاِت َرِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَكانُوا َأْهَلْكَناَكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوال ِْم َوَأْغَرقْـَنا َآَل ِفْرَعْوَن وَُكلُِهْم ِبُذنُو
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  َظاِلِمنيَ 
  َمْوِعًدا ِلَمْهِلِكِهمْ  ْم َلما ظََلُموا َوَجَعْلَناأَْهَلْكَناهُ َوتِْلَك اْلُقَرى   مكية  59  الكهف  33
َنا َرُسوًال فَـَنتِبَع َآيَاِتكَ َأْهَلْكنَ َوَلْو أَنا   مكية  134  طه  34   ِمْن قَـْبِل أَْن َنِذل َوَخنَْزى اُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَـْبِلِه َلَقالُوا َربـَنا َلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ
بُوُه   مكية  139  الشعراء  35 ِيف َذِلَك َآلَيًَة َوَما َكاَن َأْكثـَرُُهْم ُمْؤِمِننيَ َفَأْهَلْكنَ َفَكذ اُهْم ِإن  
ٌر أَْم قـَْوُم تـُبٍع َوالِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم   مكية  37  الدخان  36   َكانُوا ُجمْرِِمنيَ   ُهْم ِإنـُهمْ َأْهَلْكَناَأُهْم َخيـْ
  ْم َفَال نَاِصَر َهلُمْ أَْهَلْكَناهُ وََكَأيْن ِمْن قَـْرَيٍة ِهَي َأَشد قـُوًة ِمْن قـَْريَِتَك الِيت َأْخَرَجْتَك   مدنية  13  حممد  37
  ْن جيُُِري اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ اللُه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِمحََنا َفمَ  ْهَلَكِينَ ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن أَ   مكية  28  امللك  38
َا َأْشَرَك َآبَاُؤنَا ِمْن قَـْبُل وَُكنا ُذريًة ِمْن بـَْعِدِهْم   مكية  173  األعراف  39 ا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلونَ أَفـَتـُْهِلُكنَ َأْو تـَُقولُوا ِإمن  
َها اْلَقْوُل َفَدمْرنَاَها َتْدِمريًاقَـ  نـُْهِلكَ َوِإَذا أََرْدنَا َأْن   مكية  16  اإلسراء  40 َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحق َعَليـْ   ْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ
  اْألَوِلنيَ  نـُْهِلكِ َأملَْ   مكية  16  املرسالت  41
  الظاِلِمنيَ  َلنـُْهِلَكن ُعوُدن ِيف ِملِتَنا فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َربـُهْم َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا لُِرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنُكْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَـ   مكية  13  ابراهيم  42
  احلَْْرَث َوالنْسَل َواللُه َال حيُِب اْلَفَسادَ  يـُْهِلكَ َوِإَذا تـََوىل َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها وَ   مدنية  205  البقرة  43
اْلَمِسيَح  يـُْهِلكَ ْن َفَر الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمَن اللِه َشْيًئا ِإْن أَرَاَد أَ َلَقْد كَ   مدنية  17  املائدة  44

يًعا َولِلِه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيْـ  نَـُهَما َخيُْلُق َما َيَشاُء َواللُه َعَلى  اْبَن َمْرَميَ َوأُمُه َوَمْن ِيف اْألَْرِض مجَِ
  ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

َعُدوُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف  يـُْهِلكَ قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قـَْبِل أَْن تَْأتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما ِجْئتَـَنا َقاَل َعَسى َربُكْم أَْن   مكية  129  األعراف  45
  ْيَف تـَْعَمُلونَ اْألَْرِض فَـيَـْنظَُر كَ 

  اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحونَ  لِيـُْهِلكَ َوَما َكاَن َربَك   مكية  117  هود  46
نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما   مكية  24  اجلاثية  47 َحَياتـَُنا الد ْهُر َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن عِ  يـُْهِلُكَناَوقَاُلوا َما ِهَي ِإال الد ونَ ِإالَيظُن ْلٍم ِإْن ُهْم ِإال  
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن   مكية  26  األنعام  48   ِإال أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ  يـُْهِلُكونَ َوُهْم يـَنـْ
َلْيِهُم الشقُة َوَسَيْحِلُفوَن ِباللِه َلِو اْسَتَطْعَنا َخلََرْجَنا َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا َالتـبَـُعوَك َوَلِكْن بـَُعَدْت عَ   مدنية  42  التوبة  49

  أَنـُْفَسُهْم َواللُه يـَْعَلُم ِإنـُهْم َلَكاِذبُونَ  يـُْهِلُكونَ َمَعُكْم 
  ْرَصٍر َعاتَِيةٍ وا ِبرِيٍح صَ ُأْهِلكُ وا بِالطاِغَيِة. َوَأما َعاٌد فَ أُْهِلكُ فََأما َمثُوُد فَ   مكية  6-5  احلاقة  50
  ِإال اْلَقْوُم الظاِلُمونَ  يـُْهَلكُ ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللِه بـَْغَتًة أَْو َجْهَرًة َهْل   مكية  47  األنعام  51
َكأَنـُهْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن ملَْ يـَْلَبُثوا ِإال َساَعًة   فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُسِل َوَال َتْستَـْعِجْل َهلُمْ   مكية  35  األحقاف  52

  ِإال اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  يـُْهَلكُ ِمْن نـََهاٍر َبَالٌغ فَـَهْل 
  ْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ ِإال وَ  َهاِلكٌ َوَال َتدُْع َمَع اللِه ِإَهلًا َآَخَر َال ِإَلَه ِإال ُهَو ُكل َشْيٍء   مكية  88  القصص  53
  اْهلَاِلِكنيَ قَاُلوا َتاللِه تـَْفَتأُ َتذُْكُر يُوُسَف َحىت َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن   مكية  85  يوسف  54
  ِفُلونَ اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغا ُمْهِلكَ َذِلَك َأْن ملَْ َيُكْن َربَك   مكية  131  األنعام  55
ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتَِنا َوَما ُكنا  ُمْهِلكَ َوَما َكاَن َربَك   مكية  59  القصص  56 اْلُقَرى ِإال  ُمْهِلِكياْلُقَرى َحىت يـَبـَْعَث ِيف أُمَها َرُسوًال يـَتـْ

  َوأَْهُلَها ظَاِلُمونَ 
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ُهْم ِملَ َتعِ   مكية  164  األعراف  57 بـُُهْم َعَذابًا َشِديًدا َقالُوا َمْعِذَرًة ِإَىل َربُكْم َوَلَعلُهْم ْهِلكُ ُظوَن قَـْوًما اللُه مُ َوِإْذ َقاَلْت أُمٌة ِمنـْ ُهْم أَْو ُمَعذ
  يـَتـُقونَ 

  ِإن أَْهَلَها َكانُوا َظاِلِمنيَ  َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ  ُمْهِلُكوَوَلما َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْرَاِهيَم بِاْلُبْشَرى َقالُوا ِإنا   مكية  31  العنكبوت  58
بُوَها َعَذابًا َشِديًدا َكاَن َذِلَك ِيف اْلِكَتاِب َمْسُطورً ْهِلُكوهَ َوِإْن ِمْن قـَْريٍَة ِإال َحنُْن مُ   مكية  58  اإلسراء  59 ا قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذ  
  ُمْهَلِكنيَ الْ  َفَكذبُومهَُا َفَكانُوا ِمنَ   مكية  48  املؤمنون  60
  َأْهِلِه َوِإنا َلَصاِدُقونَ  َمْهِلكَ قَاُلوا تـََقاَمسُوا ِباللِه لَُنبَـيتَـنُه َوَأْهَلُه ُمث َلنـَُقوَلن لَِولِيِه َما َشِهْدنَا   مكية  49  النمل  61
  َوَأْحِسُنوا ِإن اللَه حيُِب اْلُمْحِسِننيَ  لتـْهُلَكةِ ُكْم ِإَىل اَوأَنِْفُقوا ِيف َسِبيِل اللِه َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِدي  مدنية  195  البقرة  62

  
 البطش .9

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

  َجبارِينَ  َبَطْشُتمْ  َطْشُتمْ َوِإَذا بَ   مكية  130  الشعراء  1
  ْنَتِقُمونَ اْلُكبـَْرى ِإنا مُ  اْلَبْطَشةَ  نـَْبِطشُ يـَْوَم   مكية  16  الدخان  2
بِالِذي ُهَو َعُدو َهلَُما َقاَل يَا ُموَسى أَتُرِيُد أَْن تـَْقتُـَلِين َكَما قـَتَـْلَت نـَْفًسا بِاْألَْمِس ِإْن  يـَْبِطشَ فَـَلما أَْن أَرَاَد َأْن   مكية  19  القصص  3

  َن ِمَن اْلُمْصِلِحنيَ تُرِيُد ِإال أَْن َتُكوَن َجباًرا ِيف اْألَْرِض َوَما تُرِيُد َأْن َتُكو 
َِا أَْم َهلُْم أَْعُنيٌ يـُْبِصُروَن َِا أَْم َهلُْم َآَذاٌن َيْسَمُعوَن َِا ُقِل اْدُعوا  ْبِطُشونَ َأَهلُْم َأْرُجٌل َميُْشوَن َِا أَْم َهلُْم أَْيٍد يَـ   مكية  195  األعراف  4

  ُشرََكاءَُكْم ُمث ِكيُدوِن َفَال تـُْنِظُرونِ 
  َربَك َلَشِديدٌ  َبْطشَ ِإن   مكية  12  ربوجال  5
ُهْم   مكية  8  الزخرف  6   َوَمَضى َمَثُل اْألَوِلنيَ  بَْطًشافََأْهَلْكَنا َأَشد ِمنـْ
َلُهْم ِمْن قَـْرٍن ُهْم َأَشد ِمنـُْهْم   مكية  36  ق  7   صٍ فَـنَـقُبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِي َبْطًشاوََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
  فَـَتَماَرْوا ِبالنُذرِ  بَْطَشتَـَناَوَلَقْد أَْنَذَرُهْم   مكية  36  القمر  8

  
 دمدم  .10

  اآلية  السورة  الرقم

مكي 

/ 

  مدنية

  طرف اآليات

بُوُه فَـَعَقُروَها   مكية  14  الشمس  1 اَها َفَدْمَدمَ َفَكذُهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَعَلْيِهْم َربـ  
 


