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 اآليات املتطابقة يف القرآن

 املواضع العدد اآلية 

 6  َّ مل خل ُّٱ 1
 العنكبوت آل عمران البقرة

 السجدة لقامن الروم

2 
 رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ

  َّزب
 لقامن  - البقرة  2

3 
 جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ

ٱَّجف مغ جغ  مع
 البقرة   -  البقرة 2

4 
 هل مل خل حل جل لكمك خك حك جكُّٱ

ٱَّخن حن جن مم خم جمحم

 البقرة -البقرة  2

5 
 خك حك جك مق حق مف خف حفُّٱ

ٱَّ لك
 آل عمران  -البقرة  2

6 
 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ
  َّمب خب حب

 النور   –آل عمران   2

7 
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
َّ ُّ َِّّ  

 األنفال   – آل عمران 2

8 
 جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّمم خم  حم

 املائدة -  املائدة 2

9 
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱ
  َّ ىث نث مث

 يس   –األنعام   2

10 
 جه  ين ىن من خن حن جن ُّٱ
ٱَّ  مي خي حي جي يه ىه مه

 األنبياء  –األنعام   2

11 
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ُّٱ
  َّ حص

 الزمر  – األنعام 2

 األعراف   -األعراف   2ٱ  َّ  مي  زي ري ٰى ين ىنُّٱ 12
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13 
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ُّٱ
  َّ ىب نب  مب زب رب

 الشعراء   – األعراف 2

 الشعراء  – األعراف 2  َّمم خم حم جم ىليل مل خلُّٱ 14

 القلم  –  األعراف  2  َّ زن رن مم  ام ىليل مل ُّٱ 15

16 

 حي جييه ىه مه جهُّٱ
 ٰى ٰرٰذ يي ميىي خي

ٌَّّ   

 الصف  – التوبة 2

17 
 حم جم يل ىل مل خلُّٱ
  َّ من خن حن يمجن ىم  خممم

 التحريم  – التوبة 2

 6  َّ زيمي ري ٰى ين ننىنُّٱ 18

 النمل األنبياء يونس

 امللك يس سبأ

 غافر   –  هود  2  َّ حك جك مق حق مف خف  حف ُّٱ 19

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ 20
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
  َّزب رب

 فصلت   –  هود  2

 فاطر   –  اهيم إبر 2  َّ حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ 21

 املؤمنون –احلجر   2  َّيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 22

 حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ 23
 جل مك  لك خك حك جك مق

َّ  

 ص   – احلجر 2

 ص   –  احلجر  2  َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ 24

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 25

  َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ص   – احلجر 2

 ص  -احلجر  2  َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ 26

 الذاريات -احلجر   2   َّ جح مج حج مث هت  مت  ُّٱ 27
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 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب ُّٱ 28
  َّ مث زث رث يت

 الذاريات  -احلجر  2

 العنكبوت  -النحل  2  َّجه حنخنمنهنُّٱ 29

 الروم  -النحل  2  َّ مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ 30

 الكهف  2ٱَّ مم ام يل ىل ُّٱ 31

 النازعات -طه  2  َّ هت مت خت حت جت هب ُّٱ 32

33 

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 َّٱنت مت زت رت  يب ىب

 املعارج -املؤمنون  2

 املؤمنون -املؤمنون  2ٱَّ مع جع مظ  حط مض خض ُّٱ 34

 القصص -الشعراء  2  َّ خم حم جم يل ملىل خلُّٱ 35

36 
 مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف ُّٱ
  َّ رن مم ام يل  ىل

 الشعراء 8

 الصافات -الشعراء  2  َّ ىب نب مب زب ُّٱ 37

 الشعراء  5  َّ خم حم جم هل مل ُّٱ 38

 الشعراء 8  َّ خن حن جن مم ُّٱ 39

40 
 مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه  هن من ُّٱ

  َّ مب هئ
 الشعراء 5

 الشعراء  - الشعراء  2ٱَّ مح جح مج حج مث هت ُّٱ 41

 الصافات -الشعراء  2  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ 42

 النمل  -الشعراء  2  َّخب حب جب مئهئخئ حئُّٱ 43

 الصافات   –الشعراء  2  َّ جم هل مل ُّٱ 44

46 
  مه جه ين ىن من خن ُّٱ
  َّ حي جي يه ىه

 لقامن -النمل  2
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 ىب نب  مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ 47
ٱَّ ىت نت مت زت رت يب

 الروم  -النمل  2

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ 48
  َّ نب مب

 القصص -القصص  2

 الواقعة -الصافات  2  َّ مج حج مث ُّٱ 49

 الطور -الصافات  2  َّىن من خن  حن جن ُّٱ 50

 الصافات 4ٱَّ مح جح مج حج مث ُّٱ 51

 الواقعة -الصافات  2  َّ مض خض حض جض ُّٱ 52

 الصافات 3  َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ 53

 املرسالت - مواضع( 3) الصافات 4  َّ جي يه ىه مه جه ُّٱ 54

 الصافات 3  َّ يي ىي مي  خي حي ُّٱ 55

 القلم -الصافات  2  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ 56

 التكوير  -ص  2  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ 57

 األحقاف -اجلاثية  –الزمر  3  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ 58

 7  َّ حي جي ُّٱ 59
 الزخرف الشورى فصلت غافر

  األحقاف اجلاثية الدخان

 الدخان -الزخرف  2  َّ جم يل ىل ُّٱ 60

61 
 مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

  َّ ىي ني
 املعارج -الزخرف  2

 املرسالت -الطور  2  َّرب ىئيئ نئ مئ زئُّٱ 62

63 
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

  َّ زي ري  ٰى ين ىن
 القلم -الطور  2

 القمر 3  َّ نن من زن  رن مم ُّٱ 64

 القمر 4  َّ  ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ 65

 الرمحن 31  َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱ 66
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 الواقعة -الواقعة  2  َّ مج حج مث هت ُّٱ 67

 القلم -الواقعة  2  َّ خب  حب جب هئ ُّٱ 68

 احلاقة -الواقعة  –الواقعة  3  َّ جل مك لك خك حك ُّٱ 69

 احلاقة -الواقعة  2  َّ مه جه ين ىن من ُّٱ 70

71 
 يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱ

  َّ ىل  مل
 الصف -احلرش  2

 املطففني -القلم  2  َّخل حل جل مك لك حكخكُّٱ 72

 الغاشية -احلاقة  2  َّ  هب مب خب حب ُّٱ 73

 املاعون -احلاقة  2  َّ  هث مث هت مت هب مب ُّٱ 74

 التكوير -احلاقة  2  َّ ىي مي خي حي جي ُّٱ 75

 اإلنسان -املزمل  2  َّ هلمل حلخل جل حكخكلكمك جكُّٱ 76

 عبس -املدثر  2ٱَّ  مب زب رب يئ ُّٱ 77

 املطففني -مواضع( 10املرسالت) 11  َّ حط مض  خض حض ُّٱ 78

 عبس -النازعات  2  َّ ني مي زي ري ُّٱ 79

 املطففني -االنفطار  2  َّ ىق يف ىف يث ىث ُّٱ 80

 املطففني -املطففني  2  َّ مي خي  حي  ُّٱ 81

 املطففني -املطففني  2  َّ جخ مح جح مج ُّٱ 82

 االنشقاق -االنشقاق  2  َّ يي ىي مي خي ُّٱ 83

 الكافرون 2ٱ  َّ ىن من خن حن جن يم ُّٱ 84

 

 
 " تيسري املنان"نقاًل من كتاب 

 ع وترتي    ببو معا  وبم معا مج

 كتبته   روال حجازي 


