
 

الرجٌم الشٌطن من باهلل ذاعو  
الرحٌم الرحمن هللا بسم  

 

41:53 
 

سنرٌهم ءاٌتنا فى الءافاق وفى أنفسهم حتى ٌتبٌن لهم أنه الحق أولم ٌكؾ 
 بربك أنه على كل شىء شهٌد

 
We will show them our proofs in the horizons, and 
within themselves, until they realize that this is the 
truth. Is your Lord not sufficient as a witness of all 
things? 
 

1) The Quran (القرءان) was sent down through Prophet 
Mohammad (2:23, 3:3, 3:7, 4:105, 4:166, 5:101, 
6:19, 6:92, 6:114, 6:157, 7:2, 7:157, 12:2, 13:1, 
14:1, 15:1, 16:89, 16:102, 17:105-106, 18:1, 20:2, 
25:1, 26:193); however the revelation of the Quran 
was mediates through the Angel Gabriel (2:97, 
16:102, 26:193, 53:1-18, 97:1-5). 
 

2) The Quran powerfully protected through the 
common denominator, prime number 19 (74:30-31). 
Number nineteen is GODôs signature, which 
signifies the first (1) and the last (9), or Alpha and 
Omega (57:3). 

 
3) Verse 74:31 which explained the functions of 

number 19 is the only one comprised of 245 Arabic 
letters.  

 

74:31 

 



إال فتنة للذٌن كفروا عدتهم وما جعلنا أصحب النار إال ملئكة وما جعلنا 
الذٌن أوتوا الكتب وٌزداد الذٌن ءامنوا إٌمنا وال ٌرتاب الذٌن أوتوا لٌستٌقن 

الكتب والمؤمنون ولٌقول الذٌن فى قلوبهم مرض والكفرون ماذا أراد هللا 
بهذا مثال كذلك ٌضل هللا من ٌشاء وٌهدى من ٌشاء وما ٌعلم جنود ربك إال 
 هو وما هى إال ذكرى للبشر
 
We appointed angels to be dwellers/guardians of 
(Hell)fire. 
  
and we appointed their number (19) 
 
(1)  only as a trial for the disbelievers, 
 
(2)  and that those who given the scripture may 
have certainty (that this is a divine scripture), 
 
(3)  and may that those who believe increase in 
faith, 
 
(4)  and may that those who given the scripture, as 
well as the believers not be in doubt,  
 
(5)  and that those in whose hearts there is 
sickness, and the disbelievers may will say; ñWhat 
did GOD intend by this allegory?ò GOD thus sends 
astray whomever He wills and guides whomever He 
wills. None knows the soldiers of your Lord except 
He. This is only a reminder for the humanity. 

 
4) Please note verse 74:31 refers also to the angels 

 it is very interesting that the first angel ;(ملئكة)
explicitly mentioned in the Quran is Gabriel (2:97). 
We should also remember that the 



Spirit/Inspiration/Revelation associated with the 
angels (16:2, 70:4, 97:4). 
 

5) Gematrical value of the name ñGabrielò in Arabic 
  .is; 3 + 2 + 200 + 10 + 30 = 245 (جبرٌل)
 

6) Gematrical value of the name ñThe Spiritò in Arabic 
 .is; 1 + 30 + 200 + 6 + 8 = 245 (الروح)
 

ALLAHU AKBAR! 
 

 
 

7) The name ñGabrielò is mentioned three times in the 
Quran; 2:97, 2:98, 66:4 
By adding the verse numbers we get; 97 + 98 + 4 = 
199. Number 199 is a prime number; precisely it is 
46

th
 prime index. By adding both related numbers, 

we get: 
199 + 46 = 245.  

 
ALLAHU AKBAR! 

 

 
 

8) There are 38 (19 x 2) chapters in which the Arabic 
word ñQuranò (قرءان) occurs with all grammatical 
forms total 70 times. 

2:185, 4:82, 5:101, 6:19, 7:204, 9:111, 10:15, 10:37, 
10:61, 12:2, 12:3, 13:31, 15:1, 15:87, 15:91, 16:98, 
17:9, 17:41, 17:45, 17:46, 17:60, 17:78, 17:82, 
17:88, 17:89, 17:106, 18:54, 20:2, 20:113, 20:114, 
25:30, 25:32, 27:1, 27:6, 27:76, 27:92, 28:85, 30:58, 
34:31, 36:2, 36:69, 38:1, 39:27, 39:28, 41:3, 41:26, 
41:44, 42:7, 43:3, 43:31, 46:29, 47:24, 50:1, 50:45, 



54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 55:2, 56:77, 59:21, 72:1, 
73:4, 73:20, 75:17, 75:18, 76:23, 84:21, 85:21 
 

Chapter numbers: 
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 
28, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 54, 55, 
56, 59, 72, 73, 75, 76, 84, 85. 

 
If we concatenate the first three chapter numbers 
we get; 2, 4, 5 
 
If we add the last three chapter numbers we get; 76 
+ 84 + 85 = 245 
 

ALLAHU AKBAR! 
 

 
 

9) There are 19 (19 x 1) chapters in which the Arabic 
word ñcertain-certaintyò (ٌقن) occurs with all 
grammatical forms total 28 times. 

2:4, 2:118, 4:157, 5:50, 6:75, 13:2, 15:99, 26:24, 
27:3, 27:14, 27:22, 27:82, 30:60, 31:4, 32:12, 32:24, 
44:7, 45:4, 45:20, 45:32, 51:20, 52:36, 56:95, 69:51, 
74:31, 74:47, 102:5, 102:7 

 
Chapter numbers: 
2, 4, 5, 6, 13, 15, 26, 27, 30, 31, 32, 44, 45, 51, 52, 
56, 69, 74, 102!  
 
If we concatenate the first three chapter numbers 
we get; 2, 4, 5 
 



If we add the last three chapter numbers we get; 69 
+ 74 + 102 = 245 
 

ALLAHU AKBAR! 
 

 
 

10) There are 19 (19 x 1) chapters* in which the 
Arabic word ñSpirit-Inspiration-Revelationò (روح) 
occurs with all grammatical forms total 23 times*. 

2:87, 2:253, 4:171, 5:110, 12:87, 15:29, 16:2, 
16:102, 17:85, 19:17, 21:91, 26:193, 32:9, 38:72, 
40:15, 42:52, 58:22, 66:12, 70:4, 78:38, 97:4 

 
Chapter numbers: 
2, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 32, 38, 40, 42, 58, 
66, 70, 78, 97! 
 
If we concatenate the first three chapter numbers 
we get; 2, 4, 5 
 
If we add the last three chapter numbers we get; 70 
+ 78 + 97 = 245 
 

ALLAHU AKBAR! 
 

* I believe the word ( هللا روح ) in verse 12:87 was 
distort through harakas (vowels) and was 
mistranslate as mercy, because the word for mercy 
in Arabic is Rahmat (رحمت). Therefore, if we read 
and count this word as ñSpirit-Inspiration-
Revelationò then the chapter number in which this 
expression occurs will increase to 19. 
 



 
 

11) In the Quran, just three Arabic expression 
defined the Humanbeing-Mankind (إنس ناس بشر). The 
count of these three combined words are 368! (90 + 
37 + 241 = 368). However, the frequency of the 
word GOD occurs among 38 (19 x 2) chapters, 143 
verses total 245 times! 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
To verify please comprehend the below table; 
 

Table of all occurences of the roots which definied the 
Human-Mankind in the Quran (إنس ناس بشر) 

 

 90 = إنس
 241 = ناس
 37 = بشر
+--------------- 
368 

 (إنس ناس بشر) 

  ومن الناس من ٌقول ءامنا باهلل وبالٌوم الءاخر وما هم بمؤمنٌن 8:2

وإذا قٌل لهم ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء أال إنهم هم  
2::8السفهاء ولكن ال ٌعلمون    

  ٌأٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذٌن من قبلكم لعلكم تتقون :8:8 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التً وقودها الناس والحجارة أعدت للكفرٌن  
8:82  

  أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفال تعقلون 8:22 

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة  
عٌنا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق هللا وال تعثوا فً األرض 

2::8مفسدٌن    



وإذ أخذنا مٌثق بنً إسرءٌل ال تعبدون إال هللا وبالولدٌن إحسانا وذي القربى  
والٌتمى والمسكٌن وقولوا للناس حسنا وأقٌموا الصلوة وءاتوا الزكوة ثم تولٌتم إال 

8:22قلٌال منكم وأنتم معرضون    

قل إن كانت لكم الدار الءاخرة عند هللا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن  
2::8كنتم صدقٌن    

ولتجدنهم أحرص الناس على حٌوة ومن الذٌن أشركوا ٌود أحدهم لو ٌعمر ألؾ  
  سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن ٌعمر وهللا بصٌر بما ٌعملون :::8

واتبعوا ما تتلوا الشٌطٌن على ملك سلٌمن وما كفر سلٌمن ولكن الشٌطٌن كفروا  
ٌعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكٌن ببابل هروت ومروت وما ٌعلمان من 
أحد حتى ٌقوال إنما نحن فتنة فال تكفر فٌتعلمون منهما ما ٌفرقون به بٌن المرء 
وزوجه وما هم بضارٌن به من أحد إال بإذن هللا وٌتعلمون ما ٌضرهم وال ٌنفعهم 
ولقد علموا لمن اشترٌه ما له فً الءاخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 

28::8كانوا ٌعلمون    

وإذ ابتلى إبرهم ربه بكلمت فأتمهن قال إنً جاعلك للناس إماما قال ومن ذرٌتً  
82::8قال ال ٌنال عهدي الظلمٌن    

وإذ جعلنا البٌت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبرهم مصلى وعهدنا إلى  
82::8إبرهم وإسمعٌل أن طهرا بٌتً للطائفٌن والعكفٌن والركع السجود    

سٌقول السفهاء من الناس ما ولٌهم عن قبلتهم التً كانوا علٌها قل هلل المشرق  
28::8والمؽرب ٌهدي من ٌشاء إلى صرط مستقٌم    

وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا  
وما جعلنا القبلة التً كنت علٌها إال لنعلم من ٌتبع الرسول ممن ٌنقلب على عقبٌه 
وإن كانت لكبٌرة إال على الذٌن هدى هللا وما كان هللا لٌضٌع إٌمنكم إن هللا بالناس 

22::8لرءوؾ رحٌم    

ومن حٌث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحٌث ما كنتم فولوا  
وجوهكم شطره لئال ٌكون للناس علٌكم حجة إال الذٌن ظلموا منهم فال تخشوهم 

22::8واخشونً وألتم نعمتً علٌكم ولعلكم تهتدون    

إن الذٌن ٌكتمون ما أنزلنا من البٌنت والهدى من بعد ما بٌنه للناس فً الكتب  
  أولئك ٌلعنهم هللا وٌلعنهم اللعنون :2::8

إن الذٌن كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علٌهم لعنة هللا والملئكة والناس أجمعٌن  
8::::  

إن فً خلق السموت واألرض واختلؾ الٌل والنهار والفلك التً تجري فً البحر  
بما ٌنفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحٌا به األرض بعد موتها وبث 



فٌها من كل دابة وتصرٌؾ الرٌح والسحاب المسخر بٌن السماء واألرض لءاٌت 
2:::8لقوم ٌعقلون    

ومن الناس من ٌتخذ من دون هللا أندادا ٌحبونهم كحب هللا والذٌن ءامنوا أشد حبا  
هلل ولو ٌرى الذٌن ظلموا إذ ٌرون العذاب أن القوة هلل جمٌعا وأن هللا شدٌد العذاب 
8:::2  

ٌأٌها الناس كلوا مما فً األرض حلال طٌبا وال تتبعوا خطوت الشٌطن إنه لكم  
2:::8عدو مبٌن    

شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرءان هدى للناس وبٌنت من الهدى والفرقان فمن  
شهد منكم الشهر فلٌصمه ومن كان مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام اخر ٌرٌد 
هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما هدٌكم 

22::8ولعلكم تشكرون    

أحل لكم لٌلة الصٌام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم هللا أنكم  
كنتم تختانون أنفسكم فتاب علٌكم وعفا عنكم فالءن بشروهن وابتؽوا ما كتب هللا 
لكم وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود من الفجر ثم 
أتموا الصٌام إلى الٌل وال تبشروهن وأنتم عكفون فً المسجد تلك حدود هللا فال 
  تقربوها كذلك ٌبٌن هللا ءاٌته للناس لعلهم ٌتقون 22::8

وال تأكلوا أمولكم بٌنكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرٌقا من أمول  
  الناس باإلثم وأنتم تعلمون 22::8

ٌسءلونك عن األهلة قل هً موقٌت للناس والحج ولٌس البر بأن تأتوا البٌوت  
من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البٌوت من أبوبها واتقوا هللا لعلكم تفلحون 
8::2:  

  ثم أفٌضوا من حٌث أفاض الناس واستؽفروا هللا إن هللا ؼفور رحٌم ::::8 

فإذا قضٌتم منسككم فاذكروا هللا كذكركم ءاباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من  
8:822ٌقول ربنا ءاتنا فً الدنٌا وما له فً الءاخرة من خلق    

ومن الناس من ٌعجبك قوله فً الحٌوة الدنٌا وٌشهد هللا على ما فً قلبه وهو ألد  
8:822الخصام    

  ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضات هللا وهللا رءوؾ بالعباد 8:822 

كان الناس أمة وحدة فبعث هللا النبٌن مبشرٌن ومنذرٌن وأنزل معهم الكتب بالحق  
لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه وما اختلؾ فٌه إال الذٌن أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البٌنت بؽٌا بٌنهم فهدى هللا الذٌن ءامنوا لما اختلفوا فٌه من الحق بإذنه وهللا ٌهدي 

8:8:2من ٌشاء إلى صرط مستقٌم    



ٌسءلونك عن الخمر والمٌسر قل فٌهما إثم كبٌر ومنفع للناس وإثمهما أكبر من  
نفعهما وٌسءلونك ماذا ٌنفقون قل العفو كذلك ٌبٌن هللا لكم الءاٌت لعلكم تتفكرون 
8:8::  

وال تنكحوا المشركت حتى ٌؤمن وألمة مؤمنة خٌر من مشركة ولو أعجبتكم وال  
د مؤمن خٌر من مشرك ولو أعجبكم أولئك تنكحوا المشركٌن حتى ٌؤمنوا ولعب

ٌدعون إلى النار وهللا ٌدعوا إلى الجنة والمؽفرة بإذنه وٌبٌن ءاٌته للناس لعلهم 
:8:88ٌتذكرون    

وال تجعلوا هللا عرضة ألٌمنكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بٌن الناس وهللا سمٌع  
  8:882علٌم 

ألم تر إلى الذٌن خرجوا من دٌرهم وهم ألوؾ حذر الموت فقال لهم هللا موتوا ثم  
  أحٌهم إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون 8:822

فهزموهم بإذن هللا وقتل داود جالوت وءاتٌه هللا الملك والحكمة وعلمه مما ٌشاء  
ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على 

  :8:82العلمٌن 

أو كالذي مر على قرٌة وهً خاوٌة على عروشها قال أنى ٌحً هذه هللا بعد  
موتها فأماته هللا مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت ٌوما أو بعض ٌوم قال بل 
لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم ٌتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
ءاٌة للناس وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبٌن له قال أعلم 
  أن هللا على كل شًء قدٌر :8:82

ٌأٌها الذٌن ءامنوا ال تبطلوا صدقتكم بالمن واألذى كالذي ٌنفق ماله رئاء الناس  
وال ٌؤمن باهلل والٌوم الءاخر فمثله كمثل صفوان علٌه تراب فأصابه وابل فتركه 
  صلدا ال ٌقدرون على شًء مما كسبوا وهللا ال ٌهدي القوم الكفرٌن 8:8:2

للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال ٌستطٌعون ضربا فً األرض ٌحسبهم  
الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ تعرفهم بسٌمهم ال ٌسءلون الناس إلحافا وما تنفقوا من 
  خٌر فإن هللا به علٌم 8:822

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذٌن كفروا بءاٌت هللا لهم عذاب شدٌد  
  وهللا عزٌز ذو انتقام 2:2

  ربنا إنك جامع الناس لٌوم ال رٌب فٌه إن هللا ال ٌخلؾ المٌعاد ::2 

زٌن للناس حب الشهوت من النساء والبنٌن والقنطٌر المقنطرة من الذهب  
والفضة والخٌل المسومة واألنعم والحرث ذلك متع الحٌوة الدنٌا وهللا عنده حسن 

2::2المءاب    

إن الذٌن ٌكفرون بءاٌت هللا وٌقتلون النبٌن بؽٌر حق وٌقتلون الذٌن ٌأمرون  
  بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألٌم :2:8



قال رب اجعل لً ءاٌة قال ءاٌتك أال تكلم الناس ثلثة أٌام إال رمزا واذكر ربك  
:2:2كثٌرا وسبح بالعشً واإلبكر    

  وٌكلم الناس فً المهد وكهال ومن الصلحٌن :2:2 

قالت رب أنى ٌكون لً ولد ولم ٌمسسنً بشر قال كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء إذا  
2:22قضى أمرا فإنما ٌقول له كن فٌكون    

إن أولى الناس بإبرهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً والذٌن ءامنوا وهللا ولً المؤمنٌن  
2::2  

ما كان لبشر أن ٌؤتٌه هللا الكتب والحكم والنبوة ثم ٌقول للناس كونوا عبادا لً  
  من دون هللا ولكن كونوا ربنٌن بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم تدرسون :2:2

  أولئك جزاؤهم أن علٌهم لعنة هللا والملئكة والناس أجمعٌن 2:22 

  إن أول بٌت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعلمٌن :::2 

فٌه ءاٌت بٌنت مقام إبرهٌم ومن دخله كان ءامنا وهلل على الناس حج البٌت من  
  استطاع إلٌه سبٌال ومن كفر فإن هللا ؼنً عن العلمٌن 2::2

كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر وتؤمنون  
باهلل ولو ءامن أهل الكتب لكان خٌرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفسقون 
2:::2  

ضربت علٌهم الذلة أٌن ما ثقفوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس وباءو بؽضب  
من هللا وضربت علٌهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا ٌكفرون بءاٌت هللا وٌقتلون 

8:::2األنبٌاء بؽٌر حق ذلك بما عصوا وكانوا ٌعتدون    

الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء والكظمٌن الؽٌظ والعافٌن عن الناس وهللا ٌحب  
22::2المحسنٌن    

  هذا بٌان للناس وهدى وموعظة للمتقٌن 22::2 

إن ٌمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األٌام نداولها بٌن الناس ولٌعلم هللا  
  الذٌن ءامنوا وٌتخذ منكم شهداء وهللا ال ٌحب الظلمٌن 22::2

الذٌن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إٌمنا وقالوا حسبنا  
  هللا ونعم الوكٌل 22::2

وإذ أخذ هللا مٌثق الذٌن أوتوا الكتب لتبٌننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء  
22::2ظهورهم واشتروا به ثمنا قلٌال فبئس ما ٌشترون    

ٌأٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما  
رجاال كثٌرا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌبا 
2::  

  ٌرٌد هللا أن ٌخفؾ عنكم وخلق اإلنسن ضعٌفا 2:82 



الذٌن ٌبخلون وٌأمرون الناس بالبخل وٌكتمون ما ءاتٌهم هللا من فضله وأعتدنا  
2:22للكفرٌن عذابا مهٌنا    

والذٌن ٌنفقون أمولهم رئاء الناس وال ٌؤمنون باهلل وال بالٌوم الءاخر ومن ٌكن  
2:22نا الشٌطن له قرٌنا فساء قرٌ   

  أم لهم نصٌب من الملك فإذا ال ٌؤتون الناس نقٌرا 2:22 

أم ٌحسدون الناس على ما ءاتٌهم هللا من فضله فقد ءاتٌنا ءال إبرهٌم الكتب  
2:22والحكمة وءاتٌنهم ملكا عظٌما    

إن هللا ٌأمركم أن تؤدوا األمنت إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا  
  بالعدل إن هللا نعما ٌعظكم به إن هللا كان سمٌعا بصٌرا 2:22

ألم تر إلى الذٌن قٌل لهم كفوا أٌدٌكم وأقٌموا الصلوة وءاتوا الزكوة فلما كتب  
علٌهم القتال إذا فرٌق منهم ٌخشون الناس كخشٌة هللا أو أشد خشٌة وقالوا ربنا لم 

لٌل والءاخرة خٌر كتبت علٌنا القتال لوال أخرتنا إلى أجل قرٌب قل متع الدنٌا ق
2:22لمن اتقى وال تظلمون فتٌال    

ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سٌئة فمن نفسك وأرسلنك للناس  
  رسوال وكفى باهلل شهٌدا :2:2

إنا أنزلنا إلٌك الكتب بالحق لتحكم بٌن الناس بما أرٌك هللا وال تكن للخائنٌن  
  22::2خصٌما 

ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا وهو معهم إذ ٌبٌتون ما ال ٌرضى من  
  القول وكان هللا بما ٌعملون محٌطا 22::2

ال خٌر فً كثٌر من نجوٌهم إال من أمر بصدقة أو معروؾ أو إصلح بٌن الناس  
  ومن ٌفعل ذلك ابتؽاء مرضات هللا فسوؾ نؤتٌه أجرا عظٌما 2:::2

  إن ٌشأ ٌذهبكم أٌها الناس وٌأت بءاخرٌن وكان هللا على ذلك قدٌرا 22::2 

إن المنفقٌن ٌخدعون هللا وهو خدعهم وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى  
  ٌراءون الناس وال ٌذكرون هللا إال قلٌال 28::2

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أمول الناس بالبطل وأعتدنا للكفرٌن منهم  
::::2عذابا ألٌما    

رسال مبشرٌن ومنذرٌن لئال ٌكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكان هللا  
2:::2عزٌزا حكٌما    

ٌأٌها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ؾءامنوا خٌرا لكم وإن تكفروا  
  فإن هلل ما فً السموت واألرض وكان هللا علٌما حكٌما 22::2

  ٌأٌها الناس قد جاءكم برهن من ربكم وأنزلنا إلٌكم نورا مبٌنا 22::2 



وقالت الٌهود والنصرى نحن أبنؤا هللا وأحبؤه قل فلم ٌعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر  
ممن خلق ٌؽفر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء وهلل ملك السموت واألرض وما بٌنهما 

2::2وإلٌه المصٌر    

نه من قتل نفسا بؽٌر نفس أو فساد فً من أجل ذلك كتبنا على بنً إسرءٌل أ 
األرض فكأنما قتل الناس جمٌعا ومن أحٌاها فكأنما أحٌا الناس جمٌعا ولقد جاءتهم 

2:28رسلنا بالبٌنت ثم إن كثٌرا منهم بعد ذلك فً األرض لمسرفون    

إنا أنزلنا التورٌة فٌها هدى ونور ٌحكم بها النبٌون الذٌن أسلموا للذٌن هادوا  
والربنٌون واألحبار بما استحفظوا من كتب هللا وكانوا علٌه شهداء فال تخشوا 
الناس واخشون وال تشتروا بءاٌتً ثمنا قلٌال ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فأولئك 

2:22هم الكفرون    

وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن ٌفتنوك عن بعض ما  
أنزل هللا إلٌك فإن تولوا فاعلم أنما ٌرٌد هللا أن ٌصٌبهم ببعض ذنوبهم وإن كثٌرا 
  من الناس لفسقون :2:2

ٌأٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌك من ربك وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته وهللا  
  ٌعصمك من الناس إن هللا ال ٌهدي القوم الكفرٌن 2::2

لتجدن أشد الناس عدوة للذٌن ءامنوا الٌهود والذٌن أشركوا ولتجدن أقربهم مودة  
للذٌن ءامنوا الذٌن قالوا إنا نصرى ذلك بأن منهم قسٌسٌن ورهبانا وأنهم ال 

2:28ٌستكبرون    

جعل هللا الكعبة البٌت الحرام قٌما للناس والشهر الحرام والهدي والقلئد ذلك  
  لتعلموا أن هللا ٌعلم ما فً السموت وما فً األرض وأن هللا بكل شًء علٌم 2::2

إذ قال هللا ٌعٌسى ابن مرٌم اذكر نعمتً علٌك وعلى ولدتك إذ أٌدتك بروح القدس  
تكلم الناس فً المهد وكهال وإذ علمتك الكتب والحكمة والتورٌة واإلنجٌل وإذ 
تخلق من الطٌن كهًءة الطٌر بإذنً فتنفخ فٌها فتكون طٌرا بإذنً وتبرئ األكمه 

لموتى بإذنً وإذ كففت بنً إسرءٌل عنك إذ جئتهم واألبرص بإذنً وإذ تخرج ا
2:::2بالبٌنت فقال الذٌن كفروا منهم إن هذا إال سحر مبٌن    

وإذ قال هللا ٌعٌسى ابن مرٌم ءأنت قلت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا  
قال سبحنك ما ٌكون لً أن أقول ما لٌس لً بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما 

::::2ً وال أعلم ما فً نفسك إنك أنت علم الؽٌوب فً نفس   

وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شًء قل من أنزل  
الكتب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطٌس تبدونها وتخفون 
كثٌرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وال ءاباؤكم قل هللا ثم ذرهم فً خوضهم ٌلعبون 
::::  



وكذلك جعلنا لكل نبً عدوا شٌطٌن اإلنس والجن ٌوحً بعضهم إلى بعض  
8::::زخرؾ القول ؼرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ٌفترون    

أومن كان مٌتا فأحٌٌنه وجعلنا له نورا ٌمشً به فً الناس كمن مثله فً الظلمت  
88:::لٌس بخارج منها كذلك زٌن للكفرٌن ما كانوا ٌعملون    

وٌوم ٌحشرهم جمٌعا ٌمعشر الجن قد استكثرتم من اإلنس وقال أولٌاؤهم من  
اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلؽنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوٌكم 
  خلدٌن فٌها إال ما شاء هللا إن ربك حكٌم علٌم 82:::

ٌمعشر الجن واإلنس ألم ٌأتكم رسل منكم ٌقصون علٌكم ءاٌتً وٌنذرونكم لقاء  
ٌومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وؼرتهم الحٌوة الدنٌا وشهدوا على أنفسهم أنهم 

22:::كانوا كفرٌن    

ومن اإلبل اثنٌن ومن البقر اثنٌن قل ءالذكرٌن حرم أم األنثٌٌن أما اشتملت علٌه  
أرحام األنثٌٌن أم كنتم شهداء إذ وصٌكم هللا بهذا فمن أظلم ممن افترى على هللا 
  كذبا لٌضل الناس بؽٌر علم إن هللا ال ٌهدي القوم الظلمٌن 22:::

قال ادخلوا فً أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس فً النار كلما دخلت أمة  
ء أضلونا لعنت أختها حتى إذا ادركوا فٌها جمٌعا قالت أخرٌهم ألولٌهم ربنا هؤال
2:22فاءتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعؾ ولكن ال تعلمون    

وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قرٌتكم إنهم أناس ٌتطهرون  
2:28  

وإلى مدٌن أخاهم شعٌبا قال ٌقوم اعبدوا هللا ما لكم من إله ؼٌره قد جاءتكم بٌنة  
من ربكم فأوفوا الكٌل والمٌزان وال تبخسوا الناس أشٌاءهم وال تفسدوا فً 

2:22األرض بعد إصلحها ذلكم خٌر لكم إن كنتم مؤمنٌن    

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعٌن الناس واسترهبوهم وجاءو بسحر عظٌم  
2::::  

قال ٌموسى إنً اصطفٌتك على الناس برسلتً وبكلمً فخذ ما ءاتٌتك وكن من  
22::2الشكرٌن    

قل ٌأٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا الذي له ملك السموت واألرض ال إله  
إال هو ٌحً وٌمٌت ؾءامنوا باهلل ورسوله النبً األمً الذي ٌؤمن باهلل وكلمته 

22::2واتبعوه لعلكم تهتدون    

وقطعنهم اثنتً عشرة أسباطا أمما وأوحٌنا إلى موسى إذ استسقٌه قومه أن  
اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عٌنا قد علم كل أناس مشربهم 
وظللنا علٌهم الؽمم وأنزلنا علٌهم المن والسلوى كلوا من طٌبت ما رزقنكم وما 

2:::2ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون    



ولقد ذرأنا لجهنم كثٌرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال ٌفقهون بها ولهم أعٌن ال  
ٌبصرون بها ولهم ءاذان ال ٌسمعون بها أولئك كاألنعم بل هم أضل أولئك هم 

  :2::2الؽفلون 

ٌسءلونك عن الساعة أٌان مرسٌها قل إنما علمها عند ربً ال ٌجلٌها لوقتها إال  
م إال بؽتة ٌسءلونك كأنك حفً عنها قل هو ثقلت فً السموت واألرض ال تأتٌك

  إنما علمها عند هللا ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 22::2

واذكروا إذ أنتم قلٌل مستضعفون فً األرض تخافون أن ٌتخطفكم الناس  
:2:8ؾءاوٌكم وأٌدكم بنصره ورزقكم من الطٌبت لعلكم تشكرون    

وال تكونوا كالذٌن خرجوا من دٌرهم بطرا ورئاء الناس وٌصدون عن سبٌل هللا  
  وهللا بما ٌعملون محٌط 2:22

وإذ زٌن لهم الشٌطن أعملهم وقال ال ؼالب لكم الٌوم من الناس وإنً جار لكم  
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبٌه وقال إنً بريء منكم إنً أرى ما ال ترون 
  إنً أخاؾ هللا وهللا شدٌد العقاب 2:22

وأذن من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن  
ورسوله فإن تبتم فهو خٌر لكم وإن تولٌتم فاعلموا أنكم ؼٌر معجزي هللا وبشر 
2::الذٌن كفروا بعذاب ألٌم    

ٌأٌها الذٌن ءامنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌأكلون أمول الناس بالبطل  
وٌصدون عن سبٌل هللا والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفقونها فً سبٌل هللا 

22::فبشرهم بعذاب ألٌم    

أكان للناس عجبا أن أوحٌنا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذٌن ءامنوا أن  
2:8:لهم قدم صدق عند ربهم قال الكفرون إن هذا لسحر مبٌن    

ً إلٌهم أجلهم فنذر الذٌن ال   ولو ٌعجل هللا للناس الشر استعجالهم بالخٌر لقض
:::2:ٌرجون لقاءنا فً طؽٌنهم ٌعمهون    

وإذا مس اإلنسن الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر  
8::2:كأن لم ٌدعنا إلى ضر مسه كذلك زٌن للمسرفٌن ما كانوا ٌعملون    

وما كان الناس إال أمة وحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضً بٌنهم  
:::2:فٌما فٌه ٌختلفون    

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فً ءاٌتنا قل هللا أسرع  
:2:8:مكرا إن رسلنا ٌكتبون ما تمكرون    

فلما أنجٌهم إذا هم ٌبؽون فً األرض بؽٌر الحق ٌأٌها الناس إنما بؽٌكم على  
2:82:لٌنا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أنفسكم متع الحٌوة الدنٌا ثم إ   



إنما مثل الحٌوة الدنٌا كماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات األرض مما ٌأكل  
الناس واألنعم حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازٌنت وظن أهلها أنهم قدرون 

نفصل علٌها أتٌها أمرنا لٌال أو نهارا فجعلنها حصٌدا كأن لم تؽن باألمس كذلك 
2:82:الءاٌت لقوم ٌتفكرون    

  إن هللا ال ٌظلم الناس شًءا ولكن الناس أنفسهم ٌظلمون 2:22: 

ٌأٌها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فً الصدور وهدى ورحمة  
2:22:للمؤمنٌن    

وما ظن الذٌن ٌفترون على هللا الكذب ٌوم القٌمة إن هللا لذو فضل على الناس  
2::2:ولكن أكثرهم ال ٌشكرون    

فالٌوم ننجٌك ببدنك لتكون لمن خلفك ءاٌة وإن كثٌرا من الناس عن ءاٌتنا لؽفلون  
:2::8  

ولو شاء ربك لءامن من فً األرض كلهم جمٌعا أفأنت تكره الناس حتى ٌكونوا  
  :::2:مؤمنٌن 

قل ٌأٌها الناس إن كنتم فً شك من دٌنً فال أعبد الذٌن تعبدون من دون هللا  
  ولكن أعبد هللا الذي ٌتوفٌكم وأمرت أن أكون من المؤمنٌن 22::2:

قل ٌأٌها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما ٌهتدي لنفسه ومن ضل  
22::2:فإنما ٌضل علٌها وما أنا علٌكم بوكٌل    

  ولئن أذقنا اإلنسن منا رحمة ثم نزعنها منه إنه لًءوس كفور :::: 

أفمن كان على بٌنة من ربه وٌتلوه شاهد منه ومن قبله كتب موسى إماما ورحمة  
أولئك ٌؤمنون به ومن ٌكفر به من األحزاب فالنار موعده فال تك فً مرٌة منه 
  إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس ال ٌؤمنون 2::::

فقال المأل الذٌن كفروا من قومه ما نرٌك إال بشرا مثلنا وما نرٌك اتبعك إال الذٌن  
82:::هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علٌنا من فضل بل نظنكم كذبٌن    

وٌقوم أوفوا المكٌال والمٌزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشٌاءهم وال تعثوا فً  
22:::األرض مفسدٌن    

إن فً ذلك لءاٌة لمن خاؾ عذاب الءاخرة ذلك ٌوم مجموع له الناس وذلك ٌوم  
  22::::مشهود 

  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة وحدة وال ٌزالون مختلفٌن 2::::: 

إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس  
  ::::::أجمعٌن 

قال ٌبنً ال تقصص رءٌاك على إخوتك فٌكٌدوا لك كٌدا إن الشٌطن لإلنسن عدو  
  8:2:مبٌن 



الذي اشترٌه من مصر المرأته أكرمً مثوٌه عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا  وقال 
وكذلك مكنا لٌوسؾ فً األرض ولنعلمه من تأوٌل األحادٌث وهللا ؼالب على أمره 
  ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون :8:8:

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إلٌهن وأعتدت لهن متكءا وءاتت كل وحدة منهن  
سكٌنا وقالت اخرج علٌهن فلما رأٌنه أكبرنه وقطعن أٌدٌهن وقلن حش هلل ما هذا 
  بشرا إن هذا إال ملك كرٌم :8:2:

واتبعت ملة ءاباءي إبرهٌم وإسحق وٌعقوب ما كان لنا أن نشرك باهلل من شًء  
  ذلك من فضل هللا علٌنا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون 8:22:

ما تعبدون من دونه إال أسماء سمٌتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل هللا بها من سلطن  
إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إٌاه ذلك الدٌن القٌم ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 
:8:22  

ٌوسؾ أٌها الصدٌق أفتنا فً سبع بقرت سمان ٌأكلهن سبع عجاؾ وسبع سنبلت  
  خضر وأخر ٌابست لعلً أرجع إلى الناس لعلهم ٌعلمون :8:2:

  ثم ٌأتً من بعد ذلك عام فٌه ٌؽاث الناس وفٌه ٌعصرون :8:2: 

ولما دخلوا من حٌث أمرهم أبوهم ما كان ٌؽنً عنهم من هللا من شًء إال حاجة  
فً نفس ٌعقوب قضٌها وإنه لذو علم لما علمنه ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 
:8::2  

  وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنٌن 22::8: 

المر تلك ءاٌت الكتب والذي أنزل إلٌك من ربك الحق ولكن أكثر الناس ال  
::2:ٌؤمنون    

وٌستعجلونك بالسٌئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت وإن ربك لذو مؽفرة  
  للناس على ظلمهم وإن ربك لشدٌد العقاب ::2:

سٌل زبدا رابٌا ومما ٌوقدون أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بقدرها فاحتمل ال 
علٌه فً النار ابتؽاء حلٌة أو متع زبد مثله كذلك ٌضرب هللا الحق والبطل فأما 
الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض كذلك ٌضرب هللا األمثل 
:2::2  

ولو أن قرءانا سٌرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به الموتى بل هلل  
األمر جمٌعا أفلم ٌاءٌس الذٌن ءامنوا أن لو ٌشاء هللا لهدى الناس جمٌعا وال ٌزال 
الذٌن كفروا تصٌبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قرٌبا من دارهم حتى ٌأتً وعد 
  هللا إن هللا ال ٌخلؾ المٌعاد :2:2:

الر كتب أنزلنه إلٌك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور بإذن ربهم إلى صرط  
::2:ز الحمٌد العزٌ   



قالت رسلهم أفً هللا شك فاطر السموت واألرض ٌدعوكم لٌؽفر لكم من ذنوبكم  
وٌؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا ترٌدون أن تصدونا عما كان 

2::2:ٌعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطن مبٌن    

قالت لهم رسلهم إن نحن إال بشر مثلكم ولكن هللا ٌمن على من ٌشاء من عباده  
  وما كان لنا أن نأتٌكم بسلطن إال بإذن هللا وعلى هللا فلٌتوكل المؤمنون :::2:

تؤتً أكلها كل حٌن بإذن ربها وٌضرب هللا األمثال للناس لعلهم ٌتذكرون  
:2:82  

وءاتٌكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت هللا ال تحصوها إن اإلنسن لظلوم  
  2:22:كفار 

رب إنهن أضللن كثٌرا من الناس فمن تبعنً فإنه منً ومن عصانً فإنك ؼفور  
  :2:2:رحٌم 

ربنا إنً أسكنت من ذرٌتً بواد ؼٌر ذي زرع عند بٌتك المحرم ربنا لٌقٌموا  
الصلوة فاجعل أؾءدة من الناس تهوي إلٌهم وارزقهم من الثمرت لعلهم ٌشكرون 
:2:22  

وأنذر الناس ٌوم ٌأتٌهم العذاب فٌقول الذٌن ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قرٌب  
2:22:نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال    

هذا بلػ للناس ولٌنذروا به ولٌعلموا أنما هو إله وحد ولٌذكر أولوا األلبب  
:2:28  

  ولقد خلقنا اإلنسن من صلصل من حمإ مسنون :2:8: 

  وإذ قال ربك للملئكة إنً خلق بشرا من صلصل من حمإ مسنون 2:82: 

  قال لم أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصل من حمإ مسنون 2:22: 

  خلق اإلنسن من نطفة فإذا هو خصٌم مبٌن 2::: 

وأقسموا باهلل جهد أٌمنهم ال ٌبعث هللا من ٌموت بلى وعدا علٌه حقا ولكن أكثر  
  الناس ال ٌعلمون 22:::

بالبٌنت والزبر وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرون  
:::22  

ولو ٌؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك علٌها من دابة ولكن ٌؤخرهم إلى أجل  
:::::مسمى فإذا جاء أجلهم ال ٌستءخرون ساعة وال ٌستقدمون    

بطونها شراب مختلؾ  ثم كلً من كل الثمرت فاسلكً سبل ربك ذلال ٌخرج من 
  ألونه فٌه شفاء للناس إن فً ذلك لءاٌة لقوم ٌتفكرون :::::

ولقد نعلم أنهم ٌقولون إنما ٌعلمه بشر لسان الذي ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان  
22::::عربً مبٌن    



  وٌدع اإلنسن بالشر دعاءه بالخٌر وكان اإلنسن عجوال :::2: 

وكل إنسن ألزمنه طئره فً عنقه ونخرج له ٌوم القٌمة كتبا ٌلقٌه منشورا  
:2::2  

وقل لعبادي ٌقولوا التً هً أحسن إن الشٌطن ٌنزغ بٌنهم إن الشٌطن كان  
  لإلنسن عدوا مبٌنا 2:22:

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرءٌا التً أرٌنك إال فتنة للناس  
2::2:فما ٌزٌدهم إال طؽٌنا كبٌرا  والشجرة الملعونة فً القرءان ونخوفهم   

وإذا مسكم الضر فً البحر ضل من تدعون إال إٌاه فلما نجٌكم إلى البر أعرضتم  
  وكان اإلنسن كفورا 2::2:

ٌوم ندعوا كل أناس بإممهم فمن أوتً كتبه بٌمٌنه فأولئك ٌقرءون كتبهم وال  
:2:2:ٌظلمون فتٌال    

وإذا أنعمنا على اإلنسن أعرض ونءا بجانبه وإذا مسه الشر كان يءوسا  
:2:22  

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌأتوا بمثل هذا القرءان ال ٌأتون بمثله ولو  
2:22:كان بعضهم لبعض ظهٌرا    

ولقد صرفنا للناس فً هذا القرءان من كل مثل فأبى أكثر الناس إال كفورا  
:2:2:  

ً السماء ولن نؤمن لرقٌك حتى تنزل أو ٌكون لك بٌت من زخرؾ أو ترقى ف 
  علٌنا كتبا نقرؤه قل سبحان ربً هل كنت إال بشرا رسوال 2::2:

وما منع الناس أن ٌؤمنوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث هللا بشرا رسوال  
:2::2  

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربً إذا ألمسكتم خشٌة اإلنفاق وكان اإلنسن  
  22::2:قتورا 

  وقرءانا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنه تنزٌال :2::2: 

ولقد صرفنا فً هذا القرءان للناس من كل مثل وكان اإلنسن أكثر شًء جدال  
:2:22  

وما منع الناس أن ٌؤمنوا إذ جاءهم الهدى وٌستؽفروا ربهم إال أن تأتٌهم سنة  
2:22:األولٌن أو ٌأتٌهم العذاب قبال    

قل إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إلً أنما إلهكم إله وحد فمن كان ٌرجوا لقاء ربه  
2:::2:فلٌعمل عمال صلحا وال ٌشرك بعبادة ربه أحدا    

  قال رب اجعل لً ءاٌة قال ءاٌتك أال تكلم الناس ثلث لٌال سوٌا 2:::: 

  فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلٌها روحنا فتمثل لها بشرا سوٌا 2:::: 



  قالت أنى ٌكون لً ؼلم ولم ٌمسسنً بشر ولم أك بؽٌا 82::: 

قال كذلك قال ربك هو علً هٌن ولنجعله ءاٌة للناس ورحمة منا وكان أمرا  
  :8:::مقضٌا 

فكلً واشربً وقري عٌنا فإما ترٌن من البشر أحدا فقولً إنً نذرت للرحمن  
  صوما فلن أكلم الٌوم إنسٌا :8:::

  وٌقول اإلنسن أءذا ما مت لسوؾ أخرج حٌا ::::: 

  أوال ٌذكر اإلنسن أنا خلقنه من قبل ولم ٌك شًءا 2:::: 

  قال موعدكم ٌوم الزٌنة وأن ٌحشر الناس ضحى :82:2 

  اقترب للناس حسابهم وهم فً ؼفلة معرضون :::8 

الهٌة قلوبهم وأسروا النجوى الذٌن ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون السحر  
2::8وأنتم تبصرون    

  وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإٌن مت فهم الخلدون 22::8 

  خلق اإلنسن من عجل سأورٌكم ءاٌتً فال تستعجلون 22::8 

  قالوا فأتوا به على أعٌن الناس لعلهم ٌشهدون ::::8 

  ٌأٌها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم ::88 

ٌوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى  
  الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب هللا شدٌد 88:8

  ومن الناس من ٌجدل فً هللا بؽٌر علم وٌتبع كل شٌطن مرٌد 88:2 

ٌأٌها الناس إن كنتم فً رٌب من البعث فإنا خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من  
علقة ثم من مضؽة مخلقة وؼٌر مخلقة لنبٌن لكم ونقر فً األرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى ثم نخرجكم طفال ثم لتبلؽوا أشدكم ومنكم من ٌتوفى ومنكم من ٌرد 

امدة فإذا أنزلنا إلى أرذل العمر لكٌال ٌعلم من بعد علم شًءا وترى األرض ه
88:2علٌها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهٌج    

  ومن الناس من ٌجدل فً هللا بؽٌر علم وال هدى وال كتب منٌر 88:2 

ومن الناس من ٌعبد هللا على حرؾ فإن أصابه خٌر اطمأن به وإن أصابته فتنة  
:::88ٌن انقلب على وجهه خسر الدنٌا والءاخرة ذلك هو الخسران المب   

ألم تر أن هللا ٌسجد له من فً السموت ومن فً األرض والشمس والقمر والنجوم  
والجبال والشجر والدواب وكثٌر من الناس وكثٌر حق علٌه العذاب ومن ٌهن هللا 
  فما له من مكرم إن هللا ٌفعل ما ٌشاء 2::88

إن الذٌن كفروا وٌصدون عن سبٌل هللا والمسجد الحرام الذي جعلنه للناس سواء  
88:82العكؾ فٌه والباد ومن ٌرد فٌه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألٌم    



وأذن فً الناس بالحج ٌأتوك رجاال وعلى كل ضامر ٌأتٌن من كل فج عمٌق  
88:82  

الذٌن أخرجوا من دٌرهم بؽٌر حق إال أن ٌقولوا ربنا هللا ولوال دفع هللا الناس  
بعضهم ببعض لهدمت صومع وبٌع وصلوت ومسجد ٌذكر فٌها اسم هللا كثٌرا 
  ولٌنصرن هللا من ٌنصره إن هللا لقوي عزٌز 88:22

  قل ٌأٌها الناس إنما أنا لكم نذٌر مبٌن :88:2 

ألم تر أن هللا سخر لكم ما فً األرض والفلك تجري فً البحر بأمره وٌمسك  
  السماء أن تقع على األرض إال بإذنه إن هللا بالناس لرءوؾ رحٌم 2::88

  وهو الذي أحٌاكم ثم ٌمٌتكم ثم ٌحٌٌكم إن اإلنسن لكفور :::88 

ٌأٌها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذٌن تدعون من دون هللا لن ٌخلقوا ذبابا  
ولو اجتمعوا له وإن ٌسلبهم الذباب شًءا ال ٌستنقذوه منه ضعؾ الطالب 

88:22والمطلوب    

  هللا ٌصطفً من الملئكة رسال ومن الناس إن هللا سمٌع بصٌر 88:22 

وجهدوا فً هللا حق جهاده هو اجتبٌكم وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج ملة  
أبٌكم إبرهٌم هو سمٌكم المسلمٌن من قبل وفً هذا لٌكون الرسول شهٌدا علٌكم 
وتكونوا شهداء على الناس فأقٌموا الصلوة وءاتوا الزكوة واعتصموا باهلل هو 

88:22ولٌكم فنعم المولى ونعم النصٌر م   

  ولقد خلقنا اإلنسن من سللة من طٌن 8::82 

فقال الملؤا الذٌن كفروا من قومه ما هذا إال بشر مثلكم ٌرٌد أن ٌتفضل علٌكم  
  ولو شاء هللا ألنزل ملئكة ما سمعنا بهذا فً ءابائنا األولٌن 82:82

بلقاء الءاخرة وأترفنهم فً الحٌوة الدنٌا وقال المأل من قومه الذٌن كفروا وكذبوا  
  ما هذا إال بشر مثلكم ٌأكل مما تأكلون منه وٌشرب مما تشربون 82:22

  ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخسرون 82:22 

  فقالوا أنؤمن لبشرٌن مثلنا وقومهما لنا عبدون 82:22 

هللا نور السموت واألرض مثل نوره كمشكوة فٌها مصباح المصباح فً زجاجة  
الزجاجة كأنها كوكب دري ٌوقد من شجرة مبركة زٌتونة ال شرقٌة وال ؼربٌة 
ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار نور على نور ٌهدي هللا لنوره من ٌشاء 
  وٌضرب هللا األمثل للناس وهللا بكل شًء علٌم 82:22

  لقد أضلنً عن الذكر بعد إذ جاءنً وكان الشٌطن لإلنسن خذوال :82:8 

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أؼرقنهم وجعلنهم للناس ءاٌة وأعتدنا للظلمٌن عذابا  
  82:22ألٌما 

ً كثٌرا :82:2    لنحً به بلدة مٌتا ونسقٌه مما خلقنا أنعما وأناس



  ولقد صرفنه بٌنهم لٌذكروا فأبى أكثر الناس إال كفورا 82:22 

  وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدٌرا 82:22 

  وقٌل للناس هل أنتم مجتمعون :2::8 

  ما أنت إال بشر مثلنا فأت بءاٌة إن كنت من الصدقٌن 22:::8 

  وال تبخسوا الناس أشٌاءهم وال تعثوا فً األرض مفسدٌن 22:::8 

  وما أنت إال بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكذبٌن :2:::8 

وورث سلٌمن داود وقال ٌأٌها الناس علمنا منطق الطٌر وأوتٌنا من كل شًء إن  
:::82هذا لهو الفضل المبٌن    

  وحشر لسلٌمن جنوده من الجن واإلنس والطٌر فهم ٌوزعون 2::82 

فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قرٌتكم إنهم أناس  
:82:2ٌتطهرون    

  وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال ٌشكرون 82:22 

وإذا وقع القول علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا  
82:28بءاٌتنا ال ٌوقنون    

ولما ورد ماء مدٌن وجد علٌه أمة من الناس ٌسقون ووجد من دونهم امرأتٌن 
ٌخ كبٌر تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقً حتى ٌصدر الرعاء وأبونا ش

82:82  

ولقد ءاتٌنا موسى الكتب من بعد ما أهلكنا القرون األولى بصائر للناس وهدى  
82:22ورحمة لعلهم ٌتذكرون    

  أحسب الناس أن ٌتركوا أن ٌقولوا ءامنا وهم ال ٌفتنون 8::8 

ووصٌنا اإلنسن بولدٌه حسنا وإن جهداك لتشرك بً ما لٌس لك به علم فال  
2::8فأنبئكم بما كنتم تعملون  تطعهما إلً مرجعكم   

ومن الناس من ٌقول ءامنا باهلل فإذا أوذي فً هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا  
ولئن جاء نصر من ربك لٌقولن إنا كنا معكم أولٌس هللا بأعلم بما فً صدور 

  2:::8العلمٌن 

  وتلك األمثل نضربها للناس وما ٌعقلها إال العلمون 22::8 

أولم ٌروا أنا جعلنا حرما ءامنا وٌتخطؾ الناس من حولهم أفبالبطل ٌؤمنون  
  وبنعمة هللا ٌكفرون 2:::8

  وعد هللا ال ٌخلؾ هللا وعده ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون ::22 

أولم ٌتفكروا فً أنفسهم ما خلق هللا السموت واألرض وما بٌنهما إال بالحق وأجل  
  مسمى وإن كثٌرا من الناس بلقائ ربهم لكفرون 22:2



  ومن ءاٌته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 22:82 

فأقم وجهك للدٌن حنٌفا فطرت هللا التً فطر الناس علٌها ال تبدٌل لخلق هللا ذلك  
  الدٌن القٌم ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 22:22

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منٌبٌن إلٌه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرٌق  
22:22منهم بربهم ٌشركون    

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سٌئة بما قدمت أٌدٌهم إذا هم  
  :22:2ٌقنطون 

وما ءاتٌتم من ربا لٌربوا فً أمول الناس فال ٌربوا عند هللا وما ءاتٌتم من زكوة  
  ترٌدون وجه هللا فأولئك هم المضعفون :22:2

ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس لٌذٌقهم بعض الذي عملوا  
:22:2لعلهم ٌرجعون    

ولقد ضربنا للناس فً هذا القرءان من كل مثل ولئن جئتهم بءاٌة لٌقولن الذٌن  
22:22كفروا إن أنتم إال مبطلون    

ومن الناس من ٌشتري لهو الحدٌث لٌضل عن سبٌل هللا بؽٌر علم وٌتخذها هزوا  
:::2أولئك لهم عذاب مهٌن    

ووصٌنا اإلنسن بولدٌه حملته أمه وهنا على وهن وفصله فً عامٌن أن اشكر لً  
2:::2ولولدٌك إلً المصٌر    

وال تصعر خدك للناس وال تمش فً األرض مرحا إن هللا ال ٌحب كل مختال  
  2:::2فخور 

ألم تروا أن هللا سخر لكم ما فً السموت وما فً األرض وأسبػ علٌكم نعمه  
ظهرة وباطنة ومن الناس من ٌجدل فً هللا بؽٌر علم وال هدى وال كتب منٌر 
2::82  

ٌأٌها الناس اتقوا ربكم واخشوا ٌوما ال ٌجزي والد عن ولده وال مولود هو جاز  
عن والده شًءا إن وعد هللا حق فال تؽرنكم الحٌوة الدنٌا وال ٌؽرنكم باهلل الؽرور 
2::22  

  الذي أحسن كل شًء خلقه وبدأ خلق اإلنسن من طٌن 28:2 

ولو شئنا الءتٌنا كل نفس هدٌها ولكن حق القول منً ألمألن جهنم من الجنة  
  والناس أجمعٌن 2::28

وإذ تقول للذي أنعم هللا علٌه وأنعمت علٌه أمسك علٌك زوجك واتق هللا وتخفً  
فً نفسك ما هللا مبدٌه وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشٌه فلما قضى زٌد منها 
وطرا زوجنكها لكً ال ٌكون على المؤمنٌن حرج فً أزوج أدعٌائهم إذا قضوا 
  منهن وطرا وكان أمر هللا مفعوال 22:22



ٌسءلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند هللا وما ٌدرٌك لعل الساعة تكون  
  2::22قرٌبا 

رض والجبال فأبٌن أن ٌحملنها وأشفقن إنا عرضنا األمانة على السموت واأل 
  منها وحملها اإلنسن إنه كان ظلوما جهوال 22:28

  وما أرسلنك إال كافة للناس بشٌرا ونذٌرا ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 22:82 

  قل إن ربً ٌبسط الرزق لمن ٌشاء وٌقدر ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون :22:2 

ما ٌفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها وما ٌمسك فال مرسل له من بعده وهو  
22:8العزٌز الحكٌم    

ٌأٌها الناس اذكروا نعمت هللا علٌكم هل من خلق ؼٌر هللا ٌرزقكم من السماء  
22:2واألرض ال إله إال هو فأنى تؤفكون    

ٌأٌها الناس إن وعد هللا حق فال تؽرنكم الحٌوة الدنٌا وال ٌؽرنكم باهلل الؽرور  
22:2  

  ٌأٌها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الؽنً الحمٌد 2::22 

ومن الناس والدواب واألنعم مختلؾ ألونه كذلك إنما ٌخشى هللا من عباده العلمؤا  
  إن هللا عزٌز ؼفور 22:82

ولو ٌؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ٌؤخرهم إلى  
  أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن هللا كان بعباده بصٌرا 22:22

قالوا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شًء إن أنتم إال تكذبون  
2:::2  

  أولم ٌر اإلنسن أنا خلقنه من نطفة فإذا هو خصٌم مبٌن 22::2 

ٌداود إنا جعلنك خلٌفة فً األرض فاحكم بٌن الناس بالحق وال تتبع الهوى  
فٌضلك عن سبٌل هللا إن الذٌن ٌضلون عن سبٌل هللا لهم عذاب شدٌد بما نسوا ٌوم 

:22:8الحساب    

  إذ قال ربك للملئكة إنً خلق بشرا من طٌن :22:2 

وإذا مس اإلنسن ضر دعا ربه منٌبا إلٌه ثم إذا خوله نعمة منه نسً ما كان  
ٌدعوا إلٌه من قبل وجعل هلل أندادا لٌضل عن سبٌله قل تمتع بكفرك قلٌال إنك من 

2::2أصحب النار    

  ولقد ضربنا للناس فً هذا القرءان من كل مثل لعلهم ٌتذكرون 82::2 

إنا أنزلنا علٌك الكتب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما ٌضل  
:2::2علٌها وما أنت علٌهم بوكٌل    

فإذا مس اإلنسن ضر دعانا ثم إذا خولنه نعمة منا قال إنما أوتٌته على علم بل  
:2::2هً فتنة ولكن أكثرهم ال ٌعلمون    



لخلق السموت واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون  
22:22  

  إن الساعة لءاتٌة ال رٌب فٌها ولكن أكثر الناس ال ٌؤمنون :22:2 

هللا الذي جعل لكم الٌل لتسكنوا فٌه والنهار مبصرا إن هللا لذو فضل على الناس  
  ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون :::22

قل إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إلً أنما إلهكم إله وحد فاستقٌموا إلٌه واستؽفروه  
:::2ووٌل للمشركٌن    

وقٌضنا لهم قرناء فزٌنوا لهم ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم وحق علٌهم القول فً أمم  
  قد خلت من قبلهم من الجن واإلنس إنهم كانوا خسرٌن 82::2

وقال الذٌن كفروا ربنا أرنا الذٌن أضالنا من الجن واإلنس نجعلهما تحت أقدامنا  
:8::2لٌكونا من األسفلٌن    

  ال ٌسءم اإلنسن من دعاء الخٌر وإن مسه الشر فًءوس قنوط :2::2 

وإذا أنعمنا على اإلنسن أعرض ونءا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عرٌض  
2::2:  

إنما السبٌل على الذٌن ٌظلمون الناس وٌبؽون فً األرض بؽٌر الحق أولئك لهم  
28:28عذاب ألٌم    

منا  فإن أعرضوا فما أرسلنك علٌهم حفٌظا إن علٌك إال البلػ وإنا إذا أذقنا اإلنسن 
  رحمة فرح بها وإن تصبهم سٌئة بما قدمت أٌدٌهم فإن اإلنسن كفور 28:22

وما كان لبشر أن ٌكلمه هللا إال وحٌا أو من ورائ حجاب أو ٌرسل رسوال  
:28:2فٌوحً بإذنه ما ٌشاء إنه علً حكٌم    

  وجعلوا له من عباده جزءا إن اإلنسن لكفور مبٌن 2::22 

ولوال أن ٌكون الناس أمة وحدة لجعلنا لمن ٌكفر بالرحمن لبٌوتهم سقفا من فضة  
22:22ومعارج علٌها ٌظهرون    

  ٌؽشى الناس هذا عذاب ألٌم :::22 

  هذا بصئر للناس وهدى ورحمة لقوم ٌوقنون 22:82 

قل هللا ٌحٌٌكم ثم ٌمٌتكم ثم ٌجمعكم إلى ٌوم القٌمة ال رٌب فٌه ولكن أكثر الناس  
:22:8ال ٌعلمون    

  وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرٌن :::2 

ووصٌنا اإلنسن بولدٌه إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله  
ثلثون شهرا حتى إذا بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة قال رب أوزعنً أن أشكر نعمتك 

رٌتً إنً التً أنعمت علً وعلى ولدي وأن أعمل صلحا ترضٌه وأصلح لً فً ذ
2:::2تبت إلٌك وإنً من المسلمٌن    



أولئك الذٌن حق علٌهم القول فً أمم قد خلت من قبلهم من الجن واإلنس إنهم  
2:::2كانوا خسرٌن    

ذلك بأن الذٌن كفروا اتبعوا البطل وأن الذٌن ءامنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك  
  ٌضرب هللا للناس أمثلهم 22:2

وعدكم هللا مؽانم كثٌرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكؾ أٌدي الناس عنكم ولتكون  
22:82ءاٌة للمؤمنٌن وٌهدٌكم صرطا مستقٌما    

ٌأٌها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم  
  عند هللا أتقٌكم إن هللا علٌم خبٌر 2:::2

ولقد خلقنا اإلنسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلٌه من حبل الورٌد  
22:::  

  وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون :2::2 

  أم لإلنسن ما تمنى 22:82 

  وأن لٌس لإلنسن إال ما سعى :22:2 

  تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 22:82 

  فقالوا أبشرا منا وحدا نتبعه إنا إذا لفً ضلل وسعر 22:82 

  خلق اإلنسن 22:2 

  خلق اإلنسن من صلصل كالفخار 2::22 

ٌمعشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموت واألرض فانفذوا  
22:22ال تنفذون إال بسلطن    

  فٌومئذ ال ٌسءل عن ذنبه إنس وال جان :22:2 

  فٌهن قصرت الطرؾ لم ٌطمثهن إنس قبلهم وال جان :22:2 

  لم ٌطمثهن إنس قبلهم وال جان 22:22 

الذٌن ٌبخلون وٌأمرون الناس بالبخل ومن ٌتول فإن هللا هو الؽنً الحمٌد  
22:82  

لقد أرسلنا رسلنا بالبٌنت وأنزلنا معهم الكتب والمٌزان لٌقوم الناس بالقسط  
وأنزلنا الحدٌد فٌه بأس شدٌد ومنفع للناس ولٌعلم هللا من ٌنصره ورسله بالؽٌب إن 
  هللا قوي عزٌز 22:82

كمثل الشٌطن إذ قال لإلنسن اكفر فلما كفر قال إنً بريء منك إنً أخاؾ هللا  
::::2رب العلمٌن    

لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لراٌته خشعا متصدعا من خشٌة هللا وتلك األمثل  
  نضربها للناس لعلهم ٌتفكرون :8::2



قل ٌأٌها الذٌن هادوا إن زعمتم أنكم أولٌاء هلل من دون الناس فتمنوا الموت إن  
::8:كنتم صدقٌن    

ذلك بأنه كانت تأتٌهم رسلهم بالبٌنت فقالوا أبشر ٌهدوننا فكفروا وتولوا واستؽنى  
  هللا وهللا ؼنً حمٌد ::2:

ٌأٌها الذٌن ءامنوا قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا وقودها الناس والحجارة علٌها ملئكة  
  ؼالظ شداد ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما ٌؤمرون ::::

  إن اإلنسن خلق هلوعا :::22 

  وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس والجن على هللا كذبا 28:2 

  وأنه كان رجال من اإلنس ٌعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ::28 

  إن هذا إال قول البشر 22:82 

  لواحة للبشر :22:8 

وما جعلنا أصحب النار إال ملئكة وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذٌن كفروا لٌستٌقن  
الذٌن أوتوا الكتب وٌزداد الذٌن ءامنوا إٌمنا وال ٌرتاب الذٌن أوتوا الكتب 
والمؤمنون ولٌقول الذٌن فً قلوبهم مرض والكفرون ماذا أراد هللا بهذا مثال كذلك 
ٌضل هللا من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء وما ٌعلم جنود ربك إال هو وما هً إال ذكرى 
  للبشر :22:2

  نذٌرا للبشر :22:2 

  أٌحسب اإلنسن ألن نجمع عظامه 22:2 

  بل ٌرٌد اإلنسن لٌفجر أمامه 22:2 

  ٌقول اإلنسن ٌومئذ أٌن المفر 2::22 

  ٌنبؤا اإلنسن ٌومئذ بما قدم واخر 2::22 

  بل اإلنسن على نفسه بصٌرة 2::22 

  أٌحسب اإلنسن أن ٌترك سدى :22:2 

  هل أتى على اإلنسن حٌن من الدهر لم ٌكن شًءا مذكورا :::2 

  إنا خلقنا اإلنسن من نطفة أمشاج نبتلٌه فجعلنه سمٌعا بصٌرا 8::2 

  ٌوم ٌتذكر اإلنسن ما سعى 22::2 

  قتل اإلنسن ما أكفره 2::22 

  فلٌنظر اإلنسن إلى طعامه 22:82 

  ٌأٌها اإلنسن ما ؼرك بربك الكرٌم ::28 

  الذٌن إذا اكتالوا على الناس ٌستوفون 22:8 

  ٌوم ٌقوم الناس لرب العلمٌن ::22 



  ٌأٌها اإلنسن إنك كادح إلى ربك كدحا فملقٌه ::22 

  فلٌنظر اإلنسن مم خلق 2::2 

  فأما اإلنسن إذا ما ابتلٌه ربه فأكرمه ونعمه فٌقول ربً أكرمن 2:::2 

  وجايء ٌومئذ بجهنم ٌومئذ ٌتذكر اإلنسن وأنى له الذكرى 82::2 

  لقد خلقنا اإلنسن فً كبد 2:2: 

  لقد خلقنا اإلنسن فً أحسن تقوٌم 2:2: 

  خلق اإلنسن من علق 8::: 

  علم اإلنسن ما لم ٌعلم 2::: 

  كال إن اإلنسن لٌطؽى :::: 

  وقال اإلنسن ما لها 2::: 

  ٌومئذ ٌصدر الناس أشتاتا لٌروا أعملهم :::: 

  إن اإلنسن لربه لكنود ::22: 

  ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث 2::2: 

  إن اإلنسن لفً خسر 22:8: 

  وراٌت الناس ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجا 2:8:: 

  قل أعوذ برب الناس ::2:: 

  ملك الناس 2:8:: 

  إله الناس 2:2:: 

  الذي ٌوسوس فً صدور الناس 2:2:: 

 من الجنة والناس ::2:: 
 
 

 
 

Summary: 
 

12) GOD created Adam and humankind in best 
condition and manner and perfect him after he blew 
into him from his Spirit (15:28-29, 32:9, 38:72). 
From the above awesome proofs, we understand 
that only the Quran (2:185, 4:82, 5:101é) that was 
revealed through Gabriel (245) and contains the 



Spirit/Inspiration/Revelation (245) can stand 
between GOD and humanity. In other words, we 
always contains the information and inspiration to 
understand GODôs Signs and Revelations with our 
heart and brain (7:172, 29:49, 30:30, 41:53, 55:1-5). 

 

 
 

¶ To keep in contact with God (الذكرى) we must 
consistently read the Quran, perform Salat/Contact 
prayers (أقم الصلوة), and give zakat/purification of 
property (ءاتو الزكوة). 73:20 ,29:45 ,17:78.  

 
13) The word ñSalatò (صلوة) occurs in the Quran 67 

times. 67 is the 19
th
 prime number! The Quran 

contains 82 verse 19 and 1 Sura 19. The number 
itself is mentioned just 1 time in the Quran, 74:30. 
Thus, number 19 occurs in the Quran 84 times (82 
+ 1 + 1). Glory is to GOD; the 19 in 74:30 where 
Almighty GOD says, "Over it is nineteen," is the the 
67

th
 occurrence in the Quran. 

 

2:3, 2:43, 2:45, 2:83, 2:110, 2:153, 2:177, 2:238, 2:277, 
4:43, 4:77, 4:101, 4:102, 4:103, 4:142, 4:162, 5:6, 5:12, 
5:55, 5:58, 5:91, 5:106, 6:72, 7:170, 8:3, 9:5, 9:11, 9:18, 
9:54, 9:71, 10:87, 11:114, 13:22, 14:31, 14:37, 14:40, 
17:78, 19:31, 19:55, 19:59, 20:14, 20:132, 21:73, 22:35, 
22:41, 22:78, 24:37, 24:56, 24:58, 27:3, 29:45, 30:31, 
31:4, 31:17, 33:33, 35:18, 35:29, 42:38, 58:13, 62:9, 
62:10, 73:20, 98:5 
 

14) The first three chapter numbers in which Salat 
 occurs is; 2, 4, 5 (صلوة)

 



ALLAHU AKBAR! 
 

¶ The verse 2:45 is about Salat;  
(  (وإنها لكبٌرة إال على الخشعٌن الصلوةواستعٌنوا بالصبر و
 
You shall seek help through steadfastness and the 
Contact Prayers (Salat). This is difficult indeed, but not 
so for the reverent. 
 

¶ The 245
th
 verse in the Quran that is given number is 

2:238. Almighty GOD is pointing at ñThe Middle 
Prayerò (  .in this verse (الوسطى الصلوة

(  (الوسطى وقوموا هلل قنتٌن الصلوةحفظوا على الصلوت و
 
You shall consistently observe the Contact Prayers, 
especially the middle prayer, and devote yourselves 
totally to GOD. 
 

¶ There are 2 times verse number 45 in which Salat is 
mentioned; 2:45, 29:45 

(  (وإنها لكبٌرة إال على الخشعٌن الصلوةواستعٌنوا بالصبر و

( تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلوة إن الصلوة اتل ما أوحى إلٌك من الكتب وأقم 
 (ولذكر هللا أكبر وهللا ٌعلم ما تصنعون
 
You shall seek help through steadfastness and the 
Contact Prayers (Salat). This is difficult indeed, but not 
so for the reverent. 
 
You shall recite what is revealed to you of the scripture, 
and observe the Contact Prayers (Salat), for the Contact 
Prayers prohibit evil and vice. But the remembrance of 
GOD (through Salat) is the most important objective. 
GOD knows everything you do. 
 



¶ A day period length 24 hours and we performs 5 
daily Contact Prayers! Only those who possess 
intelligence will take heed! 

 

 
 

15) The word ñZakat/Purificationò (زكوة) In the Quran 
occurs among 19 (19 x 1) chapters total 32 times. 
Please note, Zakat charity or spending must be 
given to the specific persons defined by GOD 
(2:177, 2:219, 2:215, 8:41) after we receive any 
profit and income. The amount of Zakat is an 
individually duty, because each person has different 
incomes and outgoings. Thus, Zakat amount is 
attach to personal income and after all costs 
considered what remains is to be spending to the 
specific persons defined by GOD (2:217). 
Everything what we spend and give according to our 
capability will be reward by GOD, hence Zakat 
charity will purify us from to be stingily and greed, 
thus such practice will establish great sense of 
justice among a society. 

 

2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:162, 5:12, 5:55, 
7:156, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 18:81, 19:13, 19:31, 19:55, 
21:73, 22:41, 22:78, 23:4, 24:37, 24:56, 27:3, 30:39, 
31:4, 33:33, 41:7, 58:13, 73:20, 98:5 

 
The first three chapter numbers in which Zakat (زكوة) 
occurs is; 2, 4, 5 
 

ALLAHU AKBAR! 
 

 



 

¶ In the glorious Quran, there are precisely 2 divine 
names or attributes of God which occurs each 45 
times. 
 

- Hearer (سمٌع), occurs 45 times: 
 

2:127, 2:137, 2:181, 2:224, 2:227, 2:244, 2:256, 3:34, 
3:35, 3:38, 3:121, 4:58, 4:134, 4:148, 5:76, 6:13, 6:115, 
7:200, 8:17, 8:42, 8:53, 8:61, 9:98, 9:103, 10:65, 12:34, 
14:39, 17:1, 21:4, 22:61, 22:75, 24:21, 24:60, 26:220, 
29:5, 29:60, 31:28, 34:50, 40:20, 40:56, 41:36, 42:11, 
44:6, 49:1, 58:1 

 
- Mighty/Powerful (قدٌر), occurs 45 times: 

 

2:20, 2:106, 2:109, 2:148, 2:259, 2:284, 3:26, 3:29, 
3:165, 3:189, 4:133, 4:149, 5:17, 5:19, 5:40, 5:120, 6:17, 
8:41, 9:39, 11:4, 16:70, 16:77, 22:6, 22:39, 24:45, 25:54, 
29:20, 30:50, 30:54, 33:27, 35:1, 35:44, 41:39, 42:9, 
42:29, 42:50, 46:33, 48:21, 57:2, 59:6, 60:7, 64:1, 65:12, 
66:8, 67:1 

 
- By adding gematrical value of both names we get, 

314 + 180 = 494 (19 * 26). 
- Adding surah numbers by (39 * 19) 741 = سمٌع 
- Adding surah numbers by(58 * 19) 1102 =  قدٌر 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ We learned from first document that the last word 
Quran is placed on sura 85 verse 21. The word God 



 occurs on this chapter total 3 times and this (هللا)
three verses end with Godôs beautiful attribute or 
name. 
 

- By adding the digits of the verses we obtain, 8 + 9 + 2 
+ 0 = 19 (19 * 1). 

 
- If we count the Arabic letters of these verses we 

obtain, 95 (19 * 5). 
 
- Gematrical value of all letters add up to, 4655 (19 * 

245). 
 

- In verse 85:9 Godôs name witness (شهٌد) occurs for 
19

th
 and last times. Noteworthy, gematrical value of 

this beautiful name is 319. Glory is to GOD; from 
verse 85:9 to end of the Quran (114:6) there are 319 
verses. 

 

  85:8 الحمٌدالعزٌز  اهللوما نقموا منهم إال أن ٌؤمنوا ب

  85:9 شهٌدعلى كل شىء  هللاالذى له ملك السموت واألرض و

  85:20 محٌطمن ورائهم  هللاو

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ There are 2 verses in which the word ñQuranò (قرءان) 
is mentioned and are comprised of 45 Arabic letters; 
17:41, 39:27. 

 

 17:41 لٌذكروا وما ٌزٌدهم إال نفورا القرءانولقد صرفنا فى هذا 

file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:8
file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:8
file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:9
file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:9
file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:20
file:///C:/Users/Z.Q.R/Documents/openquran/chronicle/85:20


 39:27 من كل مثل لعلهم ٌتذكرون القرءانولقد ضربنا للناس فى هذا 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ There are 2 times verse number 45 in which the 
word ñQuranò (قرءان) is mentioned: 17:45, 50:45.  
 

- Amazingly, these verses comprised of 114 (19 * 6) 
Arabic letters. 

 

جعلنا بٌنك وبٌن الذٌن ال ٌؤمنون بالءاخرة  القرءانوإذا قرأت 
 حجابا مستورا

17:45 

من ٌخاؾ  القرءاننحن أعلم بما ٌقولون وما أنت علٌهم بجبار فذكر ب
 وعٌد

50:45 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ There are 2 chapters consists of total 45 verses; 
35:45, 50:45. 

 

 
ولو ٌؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن 
 ٌؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن هللا كان بعباده بصٌرا

35:45 

 
من ٌخاؾ  القرءاننحن أعلم بما ٌقولون وما أنت علٌهم بجبار فذكر ب

 وعٌد
50:45 

 
- Both verses comprised of 38 (19 * 2) Arabic words. 

 



- Gematrical value of all letters add up to, 10007 
(1230

th
 prime 1230 = 410 * 3).    

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ Among the verses, that contains the word Quran, 
only in 2 chapters the verse numbers successive 
follows each; 39:27-28, 75:17-18.  
 

- By adding the chapter numbers we get, 39 + 75 = 
114 (19 * 6). 
 

- By adding the verse numbers we get, 27 + 28 + 17 
+ 18 = 90 (2 * 45). 

 

 39:27 من كل مثل لعلهم ٌتذكرون القرءانولقد ضربنا للناس فى هذا 

 39:28 عربٌا ؼٌر ذى عوج لعلهم ٌتقون قرءانا

 75:17 قرءانهإن علٌنا جمعه و

 75:18 قرءانهفإذا قرأنه فاتبع 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 
The word Quran! 

 

Serial Sura# 

1 2 

2 4 

3 5 

4 6 



5 7 

6 9 

7 10 

8 12 

9 13 

10 15 

11 16 

12 17 

13 18 

14 20 

15 25 

16 27 

17 28 

18 30 

19 34 

20 36 

21 38 

22 39 

23 41 

24 42 

25 43 

26 46 

27 47 

28 50 

29 54 

30 55 

31 56 

32 59 

33 72 

34 73 

35 75 

36 76 

37 84 



38 85 

 
16) The word Quran (قرءان) occurs among 38 (19 * 

2) chapters. The sum of these chapter numbers add 
up to, 1369 (1+3+6+9 = 19). 

 
17) The sum of the first 19 chapter numbers in 

which the word Quran occurs is 298 (2+9+8 = 19). 
Note that number 298 is gematrical value of Godôs 
name ñGraciousò in Arabic (رحمن), which is the 
teacher of the Quran (55:1-2). It is astonishing, 19

th
 

name of ñGraciousò in Arabic (رحمن) is placed 
precisely in chapter 19 verse 92. Message; Most 
Gracious (19, 298) teaches Mohammad (92) the 
Quran. 
 

18) From 19
th
 chapter (sura 34) to last chapter (sura 

85) if we add all chapter numbers we get 1105. 
Remarkable, number 1105 is gematrical value of the 
number ñnineteenò in Arabic (تسعة عشر). 

 
19) Gematrical value of the name ñGabrielò in 

Arabic (جبرٌل) is; 3 + 2 + 200 + 10 + 30 = 245. 
Noteworthy, 245 (5 * 7 * 7). 

 
20) The last Revelation, sura 110 comprised of 19 

words (5 + 7 + 7). 
 

21) 19
th
 letter in gematria is Qaf (ق). Gematrical 

value of the Verse 50:1 (  .is; 577 (المجٌد القرءانو ق
 

22) Gematrical value of the Arabic expression ñThe 
Quranò (القرءان) is; 1 + 30 + 100 + 200 + 1 + 1 + 50 = 
383. Number 383 in base 8 is; 577. 



 
23) If we concatenate 245 & 383 we get a prime 

number (245383), precisely it is 21660
th
 prime or 

(114 * 19 * 10). 
 

24) Gabriel is mentioned three times in the Quran. 
The sum of the verse numbers is 199 (1+9+9 = 19). 
Worth mentioning, chapter 73 comprised of 199 
(1+9+9 = 19) Arabic words. Note that the first three 
verses comprised of 2, 4, 5 Arabic words. Glory is to 
GOD; chapter 73 is the first one according to 
Revelation in which the word Quran is mentioned 
(73:4, 73:20). 
 

ALLAHU AKBAR! 

 
 

 

¶ In the Quran there are 19 (19 * 1) verses that 
comprised of 37 Arabic words, these verses are; 

 

2:74, 2:178, 4:6, 4:135, 4:153, 5:54, 6:19, 6:148, 6:158, 
7:37, 7:85, 7:187, 9:111, 12:80, 14:9, 22:18, 48:11, 
57:10, 59:7 

 
- The frequency of the word God among the verses, 

which are comprised of 37 Arabic words, is also 37! 
 

- The first three chapter numbers are 2, 4, 5. 
 

- By adding all the 12 chapter numbers we get an 
awesome confirmation, 245! 
 



- Please note verse 6:19 is one of these verses; the 
significance of this verse is obvious, since the 
greatest testimony was declared and the Quran was 
indicate as the only source of Submission. 

 
ALLAHU AKBAR! 

 
 

 
The Revelation of the Quran! 

 

¶ From the first document, we learned how the Quran 
was revealed through Gabriel, the Angel of 
Revelation. There are two different definition for the 
Angel of Revelation in the Scripture, ñThe Holy 
Spiritò (روح القدس) and ñThe Trustful Spiritò ( الروح
 .(االمٌن
 

- Glory is to God; these statements comprised of 4 
Arabic words, 19 Arabic letters, with a total 
gematrical value of 786! 
2:87, 2:253, 5:110, 16:102, 26:193 
 

- The opening statement of the Quran, ( بسم هللا الرحمن
 comprised of 4 Arabic words, 19 Arabic (الرحٌم
letters, with a total gematrical value of 786! 
 

- Remarkable, these 2 phrases occurs among 4 
chapters and 5 verses! 
 

ALLAHU AKBAR! 

 
 

 



The secret of the letter Ra (ϼ). 
 

¶ Please note the common letter between GODôs 
messengers ( ) Quran (سولر ) and Gabriel (ءانرق  (ٌلرجب
is also letter Ra (ر). 

 
Fact 1: The Quran was sent down on Lunar month 
Ramadan (  .(مضانر

 
2:185 

هدى للناس وبٌنت من الهدى والفرقان فمن  القرءانالذى أنزل فٌه  رمضانشهر 
شهد منكم الشهر فلٌصمه ومن كان مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخر ٌرٌد 
هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما هدىكم 

 ولعلكم تشكرون
 

Fact 2: Letter Ra (ر) occurs total 12397 times throughout 
of the Quran and in verse numbers 1, 2, 3 of chapter 97 
the phrase ñNight of Destinyò (لٌلة القدر) is placed, the night 
in which the Quran was revealed through Gabriel.  
 
Fact 3: Chapter 97 ñThe Destinyò (رالقد ) ends deliberately 
with Letter Ra (ر). 

 
:2:: 

رإنا أنزلنه فى لٌلة القد  
:2:8 

روما أدرىك ما لٌلة القد  
:2:2 

رلٌلة القدر خٌر من ألؾ شه  
:2:2 

رتنزل الملئكة والروح فٌها بإذن ربهم من كل أم  
:2:2 

رسلم هى حتى مطلع الفج  
 



Fact 4: Basmalah contains double Ra and there are 
1349 (19 * 71) such verses In the Quran. The sum of the 
verse numbers add up to 69597 (19 * 1221 * 3). Number 
695 is gematrical value of the first verse, ñWe revealed it 
in the Night of Destinyò (إنا أنزلنه فى لٌلة القدر) of chapter 97. 
 

Fact 5: There are 38 (19 * 2) chapters and 69 verses in 
which the word Quran occurs. It is very interesting to 
note these verses contains total 243 (9 * 27) Ra (ر) 
letters. 
 
Fact 6: There are 82 chapters and 1143 (9 * 127) verses 
which contains the letters of the Arabic expression 
Ramadan ( which is the 9 ,(مضانر

th
 month in lunar 

calendar in which the Quran was revealed. 
 

ALLAHU AKBAR! 

 
 

 
 


