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لمجي!ؤورنمأ!ف!حبز

ززفتهتممقماؤآنققؤاآلضقؤةؤآقاموأآدتإشلوئيهحنبآلدينإن):لمختاللهقال

تنويزلدهمأجورهتملؤيتهض!تبورلقغؤيزلجوئوصلايخهسعرا

.3(92،0:ناطرأ(غفورثم!وررإتهقضمل!

يقرأوالذي،البررةالكرامالسفرةمعبالقرآن"الماهر:جميروالمصطفىالحبيبوقال

.ا(لماأجرانلهشاقعليهوهوفيهويتتعتعالقرآن

*ثلأ،يو

)897(.فيهيتتعتعوالذيبالقرآنالماهرفضل:باب،،"صحيحهفيملماخرجه(1)



!
إلى:المقواضحالعملهذاأهدي
مأواهما.الجنةوجعلالثهحفظهما،الكريمينالحبيبينوالدئ.

ورعاهم.الثهحفظهم،الكرامالأفاضلمشايخي.

الرحمن.جنةوبرجوالقرآنحفظمسلمكل.

وأهله.القرآنخدمةفيسارمنكل.

.صدرهفيتعالىاللهكتابلتثبيتتشوقمنكل.

وعظمه.لحمهبينيجريدقاالقر%نيكونأنأرادمنكل.

كا!"
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ا!خمبمإ!تجنيلنأإ-فمنىتخة%لمخألرفائم!يز3نة

!-رالرفيوممجكللص"سكرلصؤ،لى -.س.

ابمزية-ئالطهمربرشبئءا

!تس.!حم!حمصصيمصثجر.المبماف!صرث!ء-لرء،/،!!زةضهلم،صص/برءالص/.لمعرصصء؟ص

.-"/-،لم.ش

لورهـاصر!3إضحر./!صاءح!يرص(ء.يرضزر،أ!صبرس!../!سر.،م-ا.

-.كأصصأ+ا-.حر
م!لرلم

أ6(زوصآ.تطضحأقي/.؟2جمماا-ممدصء...ب!!"برصل!ضورضت.!!!ر

حمؤأطارشفجا.تمصهصا!صت.عونجكلثحى!ال!لخعممرصىصمرلماسثعلمرور

.003""طرسع!االمجتفرال!إسركر/كأءصص!ما

ير!أغكبرلفنف!إئرألمال!رهصإ.الحأكأهـ.-//!اإا،.اصة.بكىلش-برحرخ!غ

ص

!سجصه/.ء!زير!أ/ء!ارمير!رلمل!لمس-ا!اهماالىدثص

!رك!-ق!لأص!الأصأ.ع!أنحزاصضاكىص!أ.-صمبركم

)!فك!:اقيصصا.قيحعضحماصضحي!سيالحماا.ء!/إس5

ثم،؟-لفت!مىا3خرصاهـم!اصلرح!هـوحىثت

3دهـ/؟رصأاصخهلمصرمصر5صر!.أما3خ!وطر.--هـأ

بملىأ.)ا8اح!

.-وصصصت،عحير؟وحمى،//!ر!--.س

-،ص!!ي!بر!-ل!ص
؟ت-صس؟-و

كألمح!ممش!!ص.،.أ

الهتزوىلربهمزص!بهص!بمز؟لفث.

نجصبعوإ.ضؤنجي
لهثاصن!بت!ح!-!جت

لذضمىجما-فىالةاعصكألىح!ر3ارر..ث



الكر!فضيلشصنالمثميخ

اهبر
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-اء-ء!01*11؟

.-ء،.---؟كلاا".-ةلز.اءءصسصص+صةصش.اه((هـ،*2..-صهء-.--.ه!و.جس-س-.::!-ص1صص-

أ009ر11-هـبخه."ةءفأ

ء.آ.ص5-

هـ..ضصر،ةاءه.اءجمصءصص)صة--ء.صس،ائرباهصىء؟.ءضه!-!ص..-صة...-هـ.

ص،*تء3.--ص-به!ص؟قيتكلافئءء-شة-.ء..إ.مي.س--ءأ.تس-.-0.إء".مر+ر-اكة-ء،ر?.

15-!.-
ف؟-ت-ت/ل!تو،ب.تتاا-ايرئو-.ء*؟،،:"الحت--،اص!.3ءص?-ا.ور----رء13ا

-ص.تطسسءلما-صر9901*-!صهـ-.-ثار9-8-!داتصءا

3--ص!ر.!!تىءممبم.!ا+ت-!.\خ!8،---ئو---اهـإ-،هـ-"6رو!لإ،.=+--ص؟ء\،؟.حي.ه

!!ر-ثدتص1\طز،.0ناث-!.--ص،.-.4!-نههـ!،.----دهـصه1
!---1-

!ضرعو!..!-.:ت..ثدظا.-شتء-.:بئ.داهب!:-ء::-م!هـ+*.-.ش..--!زجمىت
--اضت

.خر!.ثأ..لا-نخث-ب----تصصكتب-ت.-2،بئث.هصحت-!.و!ا%برصى.

هـ!ءلرأ-كصكأ!ا--انزص/بر،:،ح!..،بى!"\سكربمهـ،اص!لىءر..صث.-ول.ء..فرص.

بمممصبرمما!ر.!صهم!-عمرصلممفعص--هـشع!%1ءمبهت-،..ة-لؤمم1-؟حىلم9ء،،-ت-

.ت
.-*--.كأ

-،+.-.ء.

ت.ارسصلى)40،ء-صصء-)

-ص

لألز)!ساوحاطىء!+ع!لحمرضشلم

ءنر4.يرجمف2هـءلم

صابر"نجدسمتالض-ا"في-ا!يضىىليحى.ا

مكحىب.ءلفصههءة،فىكأ.صىصصس..:بر

...ر
ص%بر--،-5"-خكل:ت--"



القارئالشيخفضيلشهقدمش

البصراتيهصضى

ل!اأعصحرولصطههـنعوزجماو!تههديههـ!معفرههـ!تكعنهرسر!خ!هتاإ

لا!!ل!رارالهوى!رهايضدلهـصصلهفددعفمل)!هيهرهصمءأعالناتةهـصييا

بعر:صاأ-ع!ش!كىصصصىلىمحبمهى!داصهماهـألهوحر!يىهـصىهللهإلدا

!ينواللهابيئرم!لفاا،لمصممالص!إلىسا6لنو!رالبييىهوا،احمر3ن!/لمرآلي!إ

ضرصهـا،!قن!صنالذلبا،اعمت!سا،هـمخ!تئهععالمار!ما!زصهأ،لعالمييئاهـ!ممللص!

ت!اللهااصعر،ظ!ر)لبحفى!ىهـلوكائحظهلودي4ضلرءصايهلمهدلبلغاا
ض!و)رهأهـلمابهلهبضا،حصب!رعا)لمىصهماهـا!اصرهء!رلر!ا!رلمن

.فعل!ارهفيإصاعا!هـبي
"اضأ،هـضلفاواالمحزهـنعه،هـصفظهاممنولةمحلهص!زا!هتلم!إا!قرروة

.!ه!فياء!مصضرفصمههـضااللهصلىأهـ!،!ههـعنما

ارله،!وض-يهتابفونا!ا!يههـيناضىءالعاملوصم!ط!ماهـ!مكلأ-صف!

نيجمواعم!جممعازكرآنضرع!صفصه!!صىرمحأضصما!حموص-يط!صراولعل!المهـ!!بلى

ضصهـا،به!هـصاممزمشا،!هضضالىسلقاصوالمج!عناعلختهحىأهموصكامص

يههـالرعاهـالتضق!الولقانض!البراعهافدصرآطنىط!خحل!هـءإلمحهرمحىااعرعصحا

!و!اه،رييهيه!لي!ماء!عمهـعم!هـصعله!لمءهـ!ورجمريم،حأ!ا!هفر!ع

!حوولررارل!هـ!حعلى-ا!رآتب!ضت-لعما!زاصياممهـلىأ،لصااءصص

لغل!.عصمامئنعص!فىإفاصاب!المصاصر.ىمصجمحواصالمحبواهـالمحقالى(

للصهـهبف!ا)رلأعا/فيلمجر*صماكنيلما!هصض!عباحىنج!ع!صلمصمميمم!بخافكصصعىسلم

صرض!انلحرآاصروبر!ا)،هوصشبلحيهكيصحميبآنيبمكليقودلم

ألمحرافلىبرعصقفلماصرانال!إكاداذاسا،،لنص!اصمرصصصصهـهـالرصالفصيا

صزرو!رة!)اصمعهـا!صهصواضععرةالر!وضبهصسال!عاكافتجتفلمهكرماصا

ا!ااع!صكلمحاعهألؤهـه!جميعضرحوصأقق!مم!لمصلمل!براصلمأناهـفقكلمارةبرط

!أؤب!لمساهـضعضواف!ل!لرربىصص،لىهـصو!ععوضحصيزهنهنمملاضجمافظإلمحأ

زلده.صي!!رضى!هصأب!صنوصصهـيمهـلمجون!سلمل!إح!لههاكان!لق!ا

ل!طالورفىس/دزصلىرد!ضعهـلفننواا!ف!بهلمعاارةوجصرعاادصااععهـدئن

ءإلنظر!التأعاالمجص!ل!لىد!عوا!هبئ!همممالماانجا!ينهصع!درعىةرة(لماصرص!هظ

.((اللهبالورميو/ص!علوع!لتاالعر!ع!ا!ر!اكى

لنر!ر/لربرهـاققرربا!اوافمههـجمسه-ن!لصآابهمصا-العال!!دامح!ايروسض



لداللحف!!ممص!ولطقاالزكأنلق!3جمالهـحىةاضى-روالمشصبملم!لر-االمصعأ!ىسلماا

ل!-صررعا!،عمباا!غ(()1(0.ءايرصةاكاإص!ورضهـءانرقراالماهر4)ر!!ؤلي!

لك!ب!"إطبمهالطصيلهردصصمعصعاصفصىير!امهالمثصلبا!ن!ضرف!سمو!نه

.((نلمرآاصأبهامساضنلمناا"نثع!صرصفااالزى.لين)ممتاب!صاهـلملفأصصعضف

ل!!اقأبماضهـ،عخماصعام!صاحاصييرافالفتتهتهابماامممابعك!اهـع!المحلع!

ولهـي!هللهاهـفكفاهـالمضعال!!لىالعاي!اح!ل!!هعب!كصعباحمتت!4!لو!

ا!ى!للمىضال!كلل5،هـ!للهاهـصضضئاروص!ءإصههـليا!لم!!فاروف!عهيهتا

وا!يقللهال!صؤلههكتااممماببيظ!نمع/طهءضرااط!5هـنجراهـ/!ل

لعالهلنا!ربمالمحدلىد!)ضاضررعواهـآ،هـرعييهلماصىدررذول!ن!ا

حمف

صجم!عفوححصا

لبصر!اص!طض



لفما!فصميلشحورلشيخا

ة--بم-.--هـ8تكيبم!ئئأ!!/-.تا .---.ء.-.-!!صى؟

"-5-.تء-لىهـيرض!:--؟-ة.!.
--":.--صء.ص.:آ

،-ء....صه.ء،*أنت
تيم:.تاصى"هـ!2.-ء.-.-ر"-لم%لم.،ب--ء.!5!آ11

،هأة.نج..أاإى

.6ستمضصء-،-!رر.و.صبر،-أرلحبرط::صء-ط".--ء"اة،:ص

ض!مص*ت:ي.-.،ث."..وص!صهـ2!ص-ة-صء-ص/هـبا/شت-.ءا!!!

!-..صهءثسكثص.صصاش%؟ه%،،تز!صسدحرحم!

ا:أكأ!ء!إ..كاتت...ة.ءةص!:!-ا.صى.هـ.."-..-ءصىصة!-صأ!في

أ/تجةيرصصءر--صمى/تصبر!ة.-؟-.8--:-،ص5ء-!ء011أأ

.6*ه.حه."ث-8ص-بر-عز..ءا.صرء"لم%سميء،صسهـ.-ا*نم.
ا!..

111صءصاإ11
1،..0000ءمت-101

ء.ط5ا.،!-صا*..-لمهـ:ء:ص.س...-5-س(11فيا
!لي/-!0111

-ضص:ةءص!ةهـ012عى؟..ص-ء.،،-.س"لم.001--.ص.%رصغبم

00016-.ءص..ص.ء.إص!أ
11!

:إ!.).اس---.ص"::04-.ة-.صالم1-م!.ءرصهـ-..،-،لم-.ص011

%أ-)رور،!سء.ها!إ.أصتر.صص-بةإء.-ا-17،،ر"،بمءا2ا%إ

-دا

ا*هـاعىم!ص.!ر،أسهـ--.-ا

.3).،/.

ت،،...-ء.ء.ءات--%

اا؟1!مه-..-1ء.ص101 -5ص!6ص?ءهـصص1011

إ،*،...اء1،1.شلم%نرش:.صء!مر?صصا.،-،ء.-ءأإا-لم

إ..ث.يرهـصصة2//-ةمهـ--../،1-صتص.:-بن.،-،/أتار

أا!ص..!ة.ام

أ؟أ.لح!سعدشرصد.ل!حمئيها-.1021
-5-ص-

ا*،---فىء

:031-.-ت--.--،فئ......هكأ-ئم0103

آ.صض-اث-اجم!.

!-"!2عأع!.ثجر!يمنه!ئآ!!ذبم



!الشيخ

.إساهـا-01.-ء.سه.ة...اء-...ءر....---ا،!ه.-.ا-..-،!.

اخ!.....!001ء..لص.،ا.-.....ا!...ء..ه..-مى.ا....-ص.

!اءه،00ء.15لما-..اء..-.--،-..-د..9سه-..ار!-ر.-؟-.-.ء-.هـ

-.-ما.لص.-س؟.-شه-ا-.?.-سا..-6-.:.ص-.ى

ء..هم!ا-؟ءلص!صة--8ء.ا---ا.ء.،ت5--.مص،ء-:-بسا-.،ت--

ا-ءصر-ءصا..لم.هـ.ص)-ص-05-2ا%.ا-مه.-اضطلم8أ..!...ر،ئا.

مماعفر..-.-.ا..د05:س-..ا.-...!آصر-هـ..ذ80-هـ-مم!-%ة:ل!.ء.

شنى!ءهـ-سص--.:ءص!ءتء..-ءصا..ث-.-و.؟ءلى.-.طى-ما-.

..!نسر.--رو.ءا.س-!--د.--..ا--،لنراص..،-

ا،سه.رل!-:!.-.ه.اسص:.لم.-.ء....-..مما،-.--...م!-!،-ت-
..-!يص.-ه.هـ---.ن!-..ء...-س.ص--..-------.،

%؟ثر..ء%اء-.ا".-س-ء.-ت،له.%ص----صص-ت

مص-محا-ناء.-ه!ء"--...--ص--ء--ث-ء&.--،-.د00015

---مى00005:ط?هـ--ت---.--...*:-،..--نكل

.!.0005ةلم-ى-..!-ما-.-.ء-ص-:!ىه.لم.ه-،-ش-.لى-ص؟

-"ت11نر..ت-صر.3.تا-6حم.-ءه!صب--ب6سب،!ىء
-..--الر--..ط.صر،..!ر،-.-د--عئهـ-ط%..-ضا.

،.ءة%!فجص:عمس،--1-،.هـ-اصه--?لىخستهـ.مى.-.

مصهورضكى".سهـ-م!.---مىعص...ص...ا-!ت.ء-%.

"لسنع--لتتطشصص!ا-صصاس.لف.استص%--هـسىر!
سمتءاص-ء-ت.ء---صح-مر.--!هب-:.ءهـ-.---..ج.

--:هـمصةء-"----ء-عى4.--ت-مات-ت-"صى
.!ص،ااثص.ءهـطءكأ.-طسفىصطسس.-ممر!مى--.س!.عا.ا-+

-:!-اصز،لمه&يص--،-مبءحممهصاجىلم..ص--.--.--+-

"ء-ر%سلةدل!مى-4نلمص.ت!تحح!-:-طه.-ت.لى--.--ء.

-"ةص.لهءا-.!ى.؟فصه&تا!"ط-صىءمم!عيهممه-حعهء.لص-ست

..!لىنهس-ا-ء جأة-.!جبيمثحث!-.ص0،1..!-!
هر..اظيماص.ص-ااصسهـا2ءضه"ا.آ،.



الرحيمالرحهىاللهبمم

ا+رهر

المنلاميةالبحىت-جع

الصامةةداراة

جتالر،لفاتو،س..-تص
حلا

6-.ت

لااربة-رح

"،-18070"

13ال!8،س!"6كع!65ءي!!"ح"عص

*66!"ثم،ه!*ه،ول9"*ع،

!ه!6،!"."،:دا"للا"ا،4ل35اداادا5اول!ا

قي!....-6ث..ال!بد/فءظأ.!.2

؟.لم!2!ا
.لىاا..9:وبمد-كيمطءأئله!رححةعامكماللام

أب-.مرورعا!لأ.ذهـض!:؟تباجمةوصبمحمىاكالطدبعدىنشاه

ىضرجي=،ت..ءبركؤتههـلمىا!ا:كأ!ر،يخزاجمؤ.!ث؟،.سى

ملأ-ولىالالخ!يةالمقيدةصعيتمار%!مالهبهلبىالمنكررال!ببيننبد

الحامة.نلتتصيعلىئبصمت

والأحا:بت6بالترا،باتئاتالناتالمثبةةفر!ر!دىات؟برمع

ائهـيت.امنبوية

،،ةالموتت:اث
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!
ووعد،الخطابوفصلبالحكمةناطقا،الكتابعبدهعلىأنزلالذيدثهالحمد

الثهإلاإلهلاانوأشهد،الصوابطريقسالكااتبعهمنوجعل،الثوابافضلقارئه

ورسولهعبدهمحمذاانوأشهد،والارتيابالشكمنسالمةشهادة،لهشريكلاوحده

.الكرامالأصحابوساثرالآلوعلىوسلمعليهالثهصل،كتاببأفضلالمرسل

للعالمين،هدايةكتابوهو،الكريمالقرآنوتعالىسبحانهالثهأفزلفلقدبعد،أما

ونور،القلوبربيعهوإذالنور،إلىمزدالظلماتويخرجنا،السلامس!بلالثهبهيهدينا

وتشفى،القلوبتطمئنبه،والغمومالهموموذهاب،الأحزانوجافىءالأبصار،

الخير.وقضحاؤهالعدلوحكمهالفصلقوله،السقمويزولالأبدان

أحسنقصصه،ومهيمنقيمهوبلعوتجا،لهافهيجعللم،مبينوكتابنورإنهحقا

ممابكثيرأكثركلماتهان-شأنه-جلالثهبين.فلقدالأخبار،اصدقوأخباره،القصص

تضقذآ!قلآتجخزقمذتصقىل!متىآنجضيذاصادؤكأن)قل:وتعالىسبحانهفقال،الظانيظن

ماآخرهوالذيالكريمالقرآن--سبحانهمهكا3ومن،ا(ؤلؤجحايمثلإءقذ"الازبئءلمجت

السماءوحيوأنقطعتح!بنبيهالرسالةاللهختمحيث،تعالىالثهمنالبشريةعلىنزل

تناصصمآتآمحمدتاكأن)تعالمما:اللهقال،النبيينوخاتمالثهرسول:بأنهووصفه

.(04:الأحزابأآقيتن!وضاتضآلتهزمموذوثبهنزجالكئم

وأكبر،الناسبسورةوتنتهيالفاتحةبسورةتبداسورة(11)4علىالقرآنويشتمل

،آياتثلاثمنمكونةوأقصرها،البقرةسبورةوهيآية،)286(منمكونةسورة

لرؤايةطبقاآية62361(علالقرآنويشتملوالنصر(،والكوثر،سور)العصر،وهي

!كة-مكتة،وجوابسؤالفيهاالكهثسررةتفسير،العدويلمصطفىهالتنزيللتأويلأالتسهيل(!ا

.م0052ط!نطا،
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)1(.عنهما-النه-رضيعاصمالإمامعنحفصالإمام

مجردوليس،تشريعاتهلبيانواحذامنهخايلزمكتابمجردليسالكريموالقرآن

لزبيةكتابحروإنماايأخيلة،وإثارةوالأحاسيسالمشاعرهزيبغيأدبكتاب

)2!والموضوعاتالمواقفباختلافاساليبهمنينوعالناص

وبعد:

اقتصروسوفأمور،عدةيشملحيثجذايطوليحويهوماالقرآنعنفالتحدث

فقط:أربعةعلىمنها

ومكانته.وشرفهالقرآنفضل:الأولالأمر

.صدرهفيويثبتهالقرآنيحفظمنوشرففضل:الثانيالأمر

.والآخرةالدنيافيلأصحابهالقرآنشفاعة:الثالثالأمر

.والآخرةالدنيافيلأصحابهالقرآنرفقة:الرابعالأمر

العظيمالقرآناننجدومكانتهوشرفهالقرآنفضلعنالتحدثفيالشروعفعند

باقمرالمتحدي،بتلاوتهالمتعبدعصالثهرسولسيدناعلىالمنزلتعالىالثهكلاممو

،والأزمانالدمورمرعلىالخالدةالمعجزةومومتواتزا)3(،نقلآإليناالمنقولمنه،سورة

وقال87(،الناء:أ!صلىيثاآدت!يقآضدقؤمق):تعالىالثهقال؟الكلاماصدقومو

.،221:الناءأ!ييلأألمحمينآضدقومق):أيضا

الثهقال؟المستقيمالصراطالىالهدىوفيه،للمتقينهدىوفيه،الحائرينإرشادوفيه

كفألتهبإيقلإى!ثيايثؤ!هحنبلؤرألتإينىئحممجلإقذ):تعالى

باذيرءآلتويىالمىآلظائمضقنويخرلمجهمآلمئئئرسمبلرضؤفههآتتع

16،.،15الماندةأ!ت!تقيرجزفىإلتؤتقديالض

/داضرافمحمد،جمعةلعليالم!تخصصةالقرآنيةالموسرعةفي6الكريمالقرآنفيوالقيمالعامةالمبادئ5(1)

82(.)ص،2002،القاهرة،ا،وتافبرزارةالإسلاميةلثثونالأعلىالمجلس،زقزوقحمديعمود

.(61)صا،0552،القاهرة،العربيالفكردار،اط،عليإدماعيلل!عيد"تربرلةرؤيةالكريم)القرآن(2)

.(9)ص500،2،القاهرة،الحرميندار6،طنصرقابللعطيةالتجريد،علمفيالمريدغاية5)3(
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تنزلين):قالمنعزفقالمنزلتهواوضحالخالدالكتابعذاشأناللهرفعولقد

.(4:طهأ!لفلىآؤآلمخؤدبلأرصأخققيختق

نرجعوعندماجميغا،البثرمستوىعلىمخلوقأيكلاميدانيهلاتعالىالثهكلامان

يقدروالم-وبلاغتهمفصاحتهمعظمعلىقديضا-والبلغاءالفصحاءأننجدقليلآ

الآياتنستعرضوحينماالمعجز،الكتابهذابمثلالإتيانعلىيقدرواولن

فقطواحدةسورةبمثلالإتيانعنجميغاالبشرفيهاتعالىالثهتحدىالتيالكريمات

جلتا؟واضخاذلكنجدلهاعجازحاوبلاغتهافصاحتهايخاالعظيمالتهرآنسورمن

بمئورؤعترتافآلؤ(نرنجآغلئحضاترنيفيئحنمغؤإبئ):سبحانهالحققولمثلفيوذلك

تقعلؤأؤثن!حئوألنمتإنثغصريتنانكصمضألتهدلمونيينشهدآيهئمزآذغوأيثلإءين

.(32،42:ةلنهراأ!يخبهمؤبن(رجمدتؤآلجبظزةقاشآقاؤكودليئآقازقآتقوإأ

بيانهفيالمعجزالثرآنصدقمنوارتيابشكفيالناسأيهاكنتمإذا:والمعنى

ب!ورةفائشا!؟الثهرسولصيدناورسولناعبدناعاحاانزلناهالذي،ونظمهوتحثريعه

)سورة(لفظوتنكير...والبيانوالفصاحةالبا،غةفيالقرآنكمذامثلمنواحدة

غيرشثتمبمنواستعينوا،قصيرةاوطويلة،سورةأي:يعني،والشمولالعموملإرادة

القرآن)1(.معارضةعلىالثه

قذابيثل!تأتؤأآنغقؤآلجنألإدنقأنجتتقئلقبفل):سبحانهالثهقولمثلوأيضا

88(.:الإسراهأ!خمهيزاقغنهىتغفئهغ!ؤتزتمئءبيثيهتأتؤنلاائمرإيئ

والجنالإن!اجتمعتلوانهفأخبرالقرآنمذاشرفعلالثةنبه:والمعنى

ولواستطاعوهولماذلكأطاقوالمارسولهعلىأنزلهمابمثليأتواأنعلىواتفقواكلهم

وتساعدوا)2(.تعاونوا

معا!سيدنارواهفيماوذلكالدينعمادهيالصلاةأنالقرآنقدريبينومما

م1891هـ-2041،4ط،بيروت،الكريمالتهرآندار(،24)ض(\)ج،نيالصابرعليلمحمدالكاصير")صترة(1)

م9991هـ-ا2042؟ط8والترزيعللثرطةدارة(،171)5/كثيرلأبن،العظيمالقرآنتفير5)2(
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منهقر!ايوظفاصبحتسفرجميدفيالنبيمعكنتقال:عنه-الثه-رضيجبلابن

:قالالنار؟عنويباعدنيالجنةيدخلنيبعملأخبرني،الثهرسوليا:فقلتنسيرونحن

شيتا،بهتشركولاالثهتعبد،عليهالثهي!مرهمنعلىليسيروانه،عظيمعنسألتنيلالقد

علىأدلك!الا:قالثم!.البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤقي،الصلاةوتقيم

وصلاةالنار،الماءيطفئكماالخطيئةتطفئوالصدقةجنة،الصومالخير؟أبواب

بلغحتى.!..آتمضخاججغقجعوبهخشحالق)تلا:ثم:قال".الليلجوفمنالرجل

وذروةوعمودهكلهالأمربراسأخبركمألادا:قالثم(،16.17الجدةأ!يغتلون)

وذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالأمردارأس:قال،الثهرسوليابلى:قلت؟".سنامه

فاخذالثه،نبييابلى:قلتكله؟إ.ذلكبملاكأخبركمةألا:قالثمالجهاد".سنامه

به؟نتكلمبمالمؤاخذونوإناالثه،نبييا:فقلتمذا".عليك"كف:قال،بلسانه

الامناخرمم،علىاو،وجوههمعلىالناسيكبوملمعاذ!ياأمك"ثكلتك:فقال

.()؟"السننهمحصاند

رواهفيماذلكوردوقد،الكتابفاتحةفيهافيرنتإذاإلاصلاةتصحولا

صلاة!لا:قاليقضالثهرسولانعنه-الثه-رضيالصامتبنعبادةالجليلالصحاب

!2(.كاالكتاببفاتحةيقرألملمن

اقيفيواتار)تعالمما:الثهقالالعاقا،السماواتفيوشأنهشرفهللقرآنأنكملى

.،4:فالزخرأ!خيهضثقينشاتذيختضآ

ته،اقةنغآنرثتةقتازذيهروهدا)تعالمأ:لقولهالذكر؟أنواعافضلالقرآنويعتبر

5(.5الأنبياء:1!منيهروبئ

يحفظمنب!ثرفظنكفماوضرفهالقرآنفضلجوانببعضمنجانبوهذا

بهبالعملعليهوحافظتالكريمالقرآنحفظتمنيااعلم،صدرهفيويثبتهالقرآن

.()913رقمحديث،8891،بيروت،الإصلاميالم!!تب،2م،اطللألبانإ،"الغليل5)رواء(1)

)756(.رقمحديث،ترجمةبدونباب،الأذان:كتاب"،"صحيحهفيالبخاريأخرجه2()
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تعلممندأخيركم:يقولحيثبلاتجميمالثهرسولبشهادةالناسخيرأنكعليهوالمراجعة

)2(."وعلمهالقرآنتعلممنأفضلكم!ان:اخرىروايةوفي؟)1!وعلمهالقرآن

يرفعالثه"إنقيالرسوليقول،الآخرةقبلالدنيافيبرفعتكشرفتقدوانت

)3!لمأآخرينويضعأقواقاالكتاببهذا

عليهالنبييقول،السماويةالكتبواشرفافضلحفظتبأنكأيضاوشرفت

ومكانالمنين،الزبورومكان،الطوالالسبعالتوراةمكان"أعطيت:والسلامالصلاة

)4(.،بالمفصلوفضلتالمثافي،الإنجيل

ط!يكتيرو:الثهرسولقالحيث،الصلاةإمامةفيغيركعلىالمقدمبانكايضاوشرفت

فيكانوافإن،بالسنةفأعلمهيمسواءالقراءةفيكانوافإنالثه،لكتابأقرؤهمالقوملايؤم

)5؟"ستافأكبرممسواءالهجرةفيكانوافإن،مجرةفأقدمهمسواءالسنة

واتبعت،نهجهعلىوصت،بهعملتإذاانكتعالمماالثهكتابحفظتمنيااعلم

والطعم.الرائحةحالةفيبالأترفيفتثحتقاتكونحينئد؟نواهيهواجتنبت،أوامره

بهويعملالقرآنيقرأالذىأالمؤمن:والسلامالصلاةعليهالمصطفىالحبيبقال

كا.)6!طيحثوريحهاطيحبطعفهاكالأئزخيما،

حديث،وعلمهالقرآنتعلممنخيركم:باب،القرآنفضائل:كتاب،،اصحيحهفيالبخاري(أخرجه1)

5(.0)27رقم

5(.2810رقمحديث،الابق2(المرجع)

)817(.رقم،بالقرآنيقرممنفضل:بابوتصرها،المسانرينصلاة:كاب،،"صحيحهفيملم)3(اخرجه

.(0481)تمرحديثا879،الرياض،لمعارفدارا3،م،2ط،للألباني6الصحيحةالسل!لة(45)

احق:باب،الصلاة:كتاب000،2،الرياض،المعارفدار،ام،طاللألبانإ،،القرمذياصحيح()5

.(41ه)ص(،523)قمرحديث،بالإمامة

وأبتاكلاوالتهرآنةبقراهراءىمناثمباب،القرآننضائل:ك!ابا،"صحيحهفيالبخاريأخرجه)6(

.(05)95رتمحديث،بهقخز
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-:النه-رحمهالشاطبيأالاماقال

ؤفوخلآخانيإفبريخاحآلائزخفؤمثائةانفزضىؤقابىنة

الؤزآتلإقتقلأ)1(ظلفنففةأفةخالأإذاآفاانفزتضنىفؤ

وعنايتهللقرآنبتوجههصارلأنه؟نيتهنحلصةقصدهمرضيالقرآنقارئأن:والمعنى

مشبقاكونهحالوالوقار،العقلظلوقصده،امةبمثابةفيكونالخير،لخصالجامغابه

تفتخركانها،تقصدهالتيهيالرزانةالناظموجعلوالوقار،والتؤدةالسكونفيالجبل

.القرآن)2(بقارئالإشادةفيمبالغة؟فيهالخيرخصاللكثرةتظلهبأنوتتزينبه

فيتشريفكمراحلإلمأانظركآذ،هنا؟إلىالقرآنبحفظتشريفكانقطعومل

اولعلىمقبلوأنتحتىشرفتقدأنكترى،الكريمأخيياتنظر،فعندما،الآخرة

واحدقبرفيواحدمنأكثرودفنضاقت)ذاالأرضأنفزى،الآخرةمنازلمنمنزلة

نأعنه-الثه-رضيجابرفعن،صدركفيتعالىالثهكتابلحملكأنت؟قدمت

أكئر"أيهم:يقولثمواحدثوبفيأخدقتلىمنالرجلينبينيجمعكانمج!بمالثهرسول

.")3(هؤلاءعلىشهيد"أنا:وقالاللحد،فيقذمهأحدهماإلىلهأشيرفإذا؟".للقرآنأخذا

القيامة.يومقبركمنخروجكإلىامتدبلالحد،ذلكعندالتشريفيقفولم

يعرفولاالأجداثمنالأمواتيخرجحينوتذكرتدبر،عليكبالثه:الحبيبأخي

وذلك،العصيبالوقتهذافي،أولادهولازوجتهالرجليعرفلاحتىأحذا،أحد

فيسعادتهمويا!فوزهمفيا،بنفسهويعرفهملأصحابهالقرآنيجيءالرهيبالموقف

المقاملصاحبهناالكلاموأتركوالثه،لافقط،بنفسهيعرفهموهل!الوقتهذا

عنهينشقحينالقيامةيومصاحبهيلقىالقرآن"وان:الموروديت!م!والحوضالمحمود

صاحبكأنا:فيقول.أعرفكما:فيقول؟تعرفنيهل:لهفيقولالشاحبكالرجلقبره

،6991،المنورةالمدينة،الهديدار3،طللشاطبي،الغ،القراءاتفيالتهانيووجها،مانيأحرز()1

.(ا)ص8(،)7-بيت

.م5552الثريفا،زهر:ط(،اا)ص،القاضيالف!تاحلعبد،)الوافي)2(

.()1353رقمحديثالتهبر،فيوالقاللحد:بابالجنانز،:كتاب6،صحيحهافيالبخاريأخرجط)3(
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وانكتجارتهوراءمنتاجركلوانليلكواسهرتالهواجر،فياظمأتكالذيالقرآن

تاجرأسهعلىويوضعبشمالهوالخلدبيمينهالملكفئعطى،تجارةكلوراءمناليوم

-)1(.عنهالثه-رضيبريدةعن،الحديث."..الوقار

تاجيلبسكحتىمعكيظلالقرآنإنبلكلا،!عنا؟إلىالتثريفانتهىهل

حلهرب،يا:فيقولالقيامةيومالقرآنصاحب)يجيءيك!:الحبيبيقول،الكرامة

01)2(.00الكرامةتاجفيلبس

اب!فعن،القيامةيومربكعندلكيشفعالكريمالقرآنانالحبيباخيياأعلم

يوميأتيفإنه،القرآناقرءوا5:يقولجمبنالثهرسولسمعت:قال-عنهالثه-رضيأمامة

شفاعته،تردلاالذيالافعموتعالىالثهكتابانيعني")3(؟لأصحابهشفيغاالقيامة

منالعبدتخرجفإنهاغيرهشفاعةبخلاف،العذابفيوقوعهمنتمنعهللعبدوشنهاعته

شيئاالقرانهذاثوابصبىالثهجعلالقيامةيومكانهـاذا)4(،فيهوقوعهبعدالعذاب

إذاالقرآنفإن،تعالىالثهعندلهمويشفحلأصحابهشفيغاالقيامةيوموياتيبنفسهقائما

)5(.حسناتعثرحرفبكلفلهالثهعندالأجرفيهمح!تستاالإنسانتلاه

والقرآن)الصيام:!ي!قالالثهرسولعنهما-أنالثهعمرو-رضيبنالثهعبدعن

فيه.فشفعنيبالنهار،والث!رابالطعاممنعئه:الصياميقول،القيامةيومللعبديشفعان

)6(."فيشفعان.فيهفشفعني،بالليلالنوممنعئه:القرآنويقول

،3002،الأردن،الدوليةالأفكاربيتدار،طا،وآخرونالألاني،تحق!يق:6،المند8فيأحمدأخرجه(1)

.(6881)ص(،05922)رلمحدت

8(.030)رقمحديث،8891،بيروت،الإسلاميا!ب2،م3،ط،للالباني6الصغيرالجامعصحح(25)

،،)البقرةوسورةالقرآنةتراهفضل:بابوقصرها،المافرلن:كاب،،"صحيحهفيملماخرجه)3(

8(.10)رقمحديث

تخرمجه.)4(صبق

3،م،روا،وآخرون،الجميلبنمحمود:تحعيئالع!ث!يمين،صالحبنلمحمد،الصالحينرياضشرح5)5(

.(01.)ص255،2،القاهرةالصفاهمكشبة

.(74هص)(،662)6رقمحديثأحمد،مسند(5)6
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وهوالقرآنبحقللقيامملازمةتكونإنماالشفاعةانالحديثهذايخاتحققوقد

منبدولا،المتقدم-عنهالثه-رضيبريدةحديثومثله،بالليلبهوالقيامعليهالسهر

-سمعانبنالنواسحديثذلكعلىويدل،الشفاعةتتحققلكيأيضابهالعمل

وأملهبالقرأنالقيامةيوم"يؤتى:يقولجمزالثهرسولسمعت:قال-:عنهالثهرضي

عنتحاجانعمرانوا!البقرةسورةتقدمهالدنيافيبهيعملونكانواالذين

صاحبهمالا)1(.

فيهماالمتدبرلهماالتاليعنلتجادلانتتقدمانالسورتينهاتينأن:والمعنى

به،العملهوالقرآنمذافيشرطأهمانعلىدليلالحديثهذاوفيبهما،والعامل

آلألتت!أؤلوأقئلت!تدقيءاتنيهلزجمرئممبركإلتكآنرتجةيمن!)تعالمما:قولهفذاويؤيد

لالأنهالتدبر؟عنالعملأخروإنمابها،ويعملونمعانيهايتفهمون:أي92،؟أص:

نافالمهم،العلممنفرعوالعمل،العلمبهيحصلالتدبرإنإذتدبر،بلاألعمليمكن

ويمتئل،باحكامهويعمل،بأخبارهويؤمنبه،ولعمل،يتلىأن:القرآنإنزالفواثدمن

)2(.أصحابهعنيحاجالقيامةيومكانفإذا.نهيهومجتنب،امره

وحافظتصدرك!احفظتهإن:بمعنى(؟الجملجنسمن)الجزاء:يقالوكما

وعدمبالنسيانالدنيافيضيعتهإذاأما،الآخرةفييحفظكفهوالدنيافيبهبالعملعليه

.الآخرةفيعنكتخلىبهالعمل

أبيبنالثهعبدسألت:مصرفبنطلحهسيدناقولبالقرآنالعملعلىيحثومما

الناسعلىكتبكيف:فقلتلا.:فقالقي؟النبياوصىهل-:عنهألثه-رضياوفى

)3؟الثهبكتاباوصى:قال؟يوصولمبهاأمروااو،الوصية

وصورةالقرآنقراءةفضلباب:وقصرها،الممافرينصلاة:كتاب،،)صحيحهفيمحلماخرجه)1(

35(.5)ص8(،0)5رقمحديث،،االبقرة

.(501)ص"الصالحينرياضشرح2(5)

حديثوجل-،-عزالثهبكتابالؤصاةباب،القرآنفضائل:كتاب"،)صحيحهفيالبخاري)3(اخرجه

82(.)ص5(0)22رقم
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-:الثه-رحمهالشاطبيالإمامذكرهالأيماالراثعالبيتبهذاالكلامهذاالباحثويختم

)1(موصلااليهسؤلآواجدربهلحبيبهارضاثهك!ييناشد

عينة،بهتقرماوالمثوبةالأجرمنقارثهيعطيبأنربهيناشدالقرآنأن:والمعنى

.فيه)2(بماالعاملللقرآنالقارئهوالقرآنوحبيب

لاغالتاالثهوفيلثهارتباطابهمرتبطصديقلهإنسانايانالكريمأخييااعلمثم

وجلوسه،سيرهفيمعهدائضاالقرآنصديقهالقرآنصاحبولكن،بالموتإلايفارقه

صديقكفلتجعل،بحقهقائئمأنهدامماأبذايفارقهولاعنهينفكلا،وسكونهوشغله

.حالكلوعاطا،وقتكلفيمعكالقرآن

فييفارقكألاعليهحقككانالواحدكالجسدوالقرآنانتكنتإذاأنكواعلم

امور.عدةفيبهوينتفعالدنيافيصاحبهيرافقفالقرآن،والآخرةالدنيا

منها.

تقرأفعندماواثلك،دينكفيويحفظك،بيتكمنالشيطانيطردالقرآنأولا:.

عدةذلكعلىوالدليلاليت،مذافيمرتعللشيطانيكونلاالبيتفيالبقرةسورة

تجعلوا!لا:قالجمين،الثهرسولأن-عنهالثه-رضيهريرةابورواهمامنها،احاديث

ء3(لماالبقزةسورةفيهتقر%الذيالبيتمنينفرالشيطانإنمقابر،بيوتكم

البقرة!اقرءوا:قيرشولقال:قال-عنهالثه-رضيمسعودبنالثهعبدرواهوما

.(41(البقرةسورةفيهيقرأبيئايدخللاالشيطانفإنبيوتكمفي

سلامأبورواهماذلكودليلذلك،وغيروالسحرالمسمنيحفظكالقرآنثانتا:.

.(2)ص(،41)بيت6،الأمانيحرز5(1)

تخريجبما.صبق)2(

بيته،فيالنافلةصلاةاصتجاب:بابوقصرما،المسافرينصلاة:كتاب"،اصحيحهفيمسلمأخرجه)3(

78(.15رقمحديث

.(1251)رقمحديث،8791الرياض،المعارفدار3،م،2ط،للألباني"الصحيحةالسلسلة5(4)
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اخذهافإن؟البقرةاقرءوادا..:يقول-تج!النبيسمعت:قالحدثهأنهأمامةأبيعن

الحمحرة.:أي(؟1)"التطلةيستطيعهاولا،حسرةوتركها،بركة

الجليلالصحابيانتعلمالا،زواجكفيويرافقكمعكيقفالقرآنثالثا:.

عنه-الثه-رضيسعدبنسهلرواهماوذلك،لمجزبالقرآنالثهرسولسيدنازؤجه

وسورةكذاسورةمعي:قال؟".القرآنمنمعكلأماذا:قالجمزالثهرسولسيدناأن

إاذمب:قال.نعم:قال؟".قلبكظهرعني!قيدفزؤفن:قالوعذما،كذا.وسورةكذا

)2؟لماالقرآنمنمعكبمامقكتكهافقد

ألذفما،الكلامهذافيتدبرعليكبالثه،الآخرةفيايضايرافقكالقرآنإنئم

فيلصاحبهالقرآنومرافقة،الآخرةفيلصاحبهالقرآنرفقةعنالكلاميكونأنوأحلى

منها:أمور،فيتكونالآخرة

القبر:فيوضعكلحظةمنيصاحبكالقرآنان

الرجلإنبينيجعلمج!ركانالثهرسولانعنهما-الثه-رضيالثهعبدبنجابرعن

احدهماإلىاشيرفإذا.؟،للقرآنأخذاكثر"ايهم:يقولثمواحد،ثوبفيأحدقتلىمن

)3؟هؤلاء،علىشهيدل!أنا:وقالاللحد،فيقدمه

إلىامتدتبلفقط،الدفنعندالصداقةتقفولم،دفنكفيحتىصديقكفالقرآن

فييجيئكدفنكفبعدوعملآحفطاالثهكتابعلىيحافظممنكنتف!ن،الدفنبعدما

امنا.خوفكويتبدلبلويهنئك،الصالحالعملهذاقبرك

متهللاستايلقاهالقبرمنظلماتهكييرتاعالفتىوحيث

)البقرة،،وسررةالقرآنفضلبابوتمرها،المصافرينصلاة:كتاب6،"صح!يحهفيملمأخرجه()1

8(.40)رقمحديث

5(.030)رقمحديث،تلبظهرعنالقراءة:باب،القرآنفضائل:كتاب،،"صحيحهفيالبخاري(اخرجه2)

تخرمجه.)3(صبق
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)1()2()3(

يجتلاالعزذروةمياجلهومنوروضةمقيلايهنيههناك

ظلماتمناو،المظلمةالسيئةاعمالهمنيخشىالقرآنقارئىنإذا:والمعنى

وطمأنينة8امتاخوفهويتبدلبهفيأنس،الوجهباشمشرقا،يلقاهالقرآنف!نالقبر،

الشربدفع،وروضةمقيلآالغبركونحالالقبرفيالقارىايهنئالكريمالقرآنإن

يوموالكرامةالمجدسنامفيالقارىيجتليالقرآنوتهتا3أجلومن،لهالخيروجلبعنه

.(القيامهء4

يضفعحتىقبركمنخروجكبعدإلىامتدتبل،فحسبكذلكالصداقةوليت

سمعتقال:عنه-الثه-رضيأمامةابيعن،جلالهجلالملكعندالقرآنلك

.(لماهلأصحابهشفيقاالقيامةيوميأقيفإنهالقرآن)اقرءوا:يقوللمجحالثهلرسر

إلىيصحبكإنهبللك،شفاعتهومو،الرقيبهذالكصحبتهفيالقرآنيكتفولم

عنعنه-الثه-رضيمريرةابيعنذلك:عا!اوالدليل،الكرامةبتاجيحليكأن

تاجفيلبسخفه.يارب:فيقولالقيامةيومالقرآنصاحبءإيجيقال:!النبي

."...الكرامة2حلةفيلبس.زده،يارب:يقولثم،الكرامة

عنالرضاوعلا--جلالملكمنيطلبإنهبلفقط،الكرامةبهذهالتهرآنيرضولم

.وارقاقرأ:فيقال.عنهارضيارب:يقوللاثم:الحديثبقيةفيمذكوروثوالعبد،

.96(حسنةآيةبكلوبزيد

ل(.ي)قمنظورلابن،العربألانلا.(منومفيهاكانصواهالاستراحة:وهي،القانلةمكان:المقل(1)

(.وض)ر،العربلانا.الحسنوالبشان،المخفرةالأرض:الروضة2()

.(2)ص(1-213)بيت،لأمانإها)حرز)3(

تخريجه.صق)4(

تخرمجه.سبق)5(

تخريجه.صبق)6(
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!لما،!هرور!ا!بهعلكحتىالقرآنيصحبكبلالحد،هذاعندالصحبةتتوقفولم

ذلك:ودليل،السفرة

حا!ظوموالقرآنيقرأالذي"مثل:يكتئقالالنبيعنعنها-الثه-رضيعائشةعن

)2!"اجرانفلهشديدعليهوهووبتعاهدهيقرؤهوالذي(الكرام،)1السفرةمثلله

والذي،البررةالكرامالسفرةمعبالقرآن)الماهرتخ!النبيقال:أخرىروايةوفي

)3؟"أجرانلهشاقعليهوهوفيهوبتتعتعالقرآنيقرأ

يسرهلكونهفيهترددغيرمنالتلاوةوجودةالحفظجودة:بالقر2نبالمهارةوالمراد

)4؟والدرجةالحفظفيمثلهافكانالملائكةعلىيسرهكماعليهالثه

عمروبنالثهعبدرواهما:الآخرةفيلصاحبهالقرآنصحبةفيوردماأفضلولعل

اقرأ:القرآنلصاحب"يقاليت!الثهرسولقال:قالعنهما-الثه-رضيالعاصابن

)5(.تقرؤها"آيةآخرعندمنزلتكفإنالدنيا؟فيترتلكنتكماورتلوارتق

إلممااصعد:الجنةدخولعندوالعملبالتلاوةيلازمهالذيالقرآنلحافظويقال

عددأنوردوقدالدنيا،فيتقرأكنتكماواقرأقراءتكفيتستعجلولاالجنةدرجات

درجة.ارتفعآيةالقارئقرأفكلما،القرآنآيعددعلىالجنةدرج

الأفضلية،بهذهالمخصوصقن:لهفقيلالسابقالحديثعنحجرابنسئلوقد

يقرأومنهوفيهيستويأو،كذلكوماتقلبظهرعنالدنيافيالقرآنيحفظمنهل

يقرامنلاقلبظهرعنيحفظبمنخاصالمذكورالخبرقائلآ:فأجاب؟المصحفمن

،وكثرةقلةيتفاوتونولافيها،الناسيختلفلاالخطفيالقراءةمجردلأن؟المصحفمن

الجنةفيمنازلهمتتفاوتفلهذاقلب،ظهرعنالحفظهوفيهيتفاوتونالذيصهانما

.9137،بيروت،المعرفةدارحجر،لابن"البخاريصحيحضرحالباري)فتح.الك!تبةالملائكة:ال!صفرة(1)

.(4)379رقمحديث،ترجمةبدونباب،القرآنتفسير:كتاب"،صحيحه"فيالبخارياخرجه(2)

تخرمجه.)3(صبق

.(4)379رقمحديث،ترجمةبدونباب،الثرآنتنهسير:كتاب6،صحيحهأفيالبخاريأخرجه(4)

81(.)22رقمحديث،الصغيرالجامع)صحيح)5(
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كفايةفرضقلبظهرعنالقرآنحفظان:ذلكيؤكدومما،حفظهمتفاوتبحمب

لممافليس،الطلببهايسقطلاحفظغيرمنالمصحففيالقراءةمجردوأما،الأمةعلى

وهذاالخبرفيالمرادهوقلبظهرعنالحفظعنيانهفتعين،الحفظكفضلكثيرفضل

.ا(تاملبأدنىالخبرلفظمنظاهر

؟ا:؟أ؟:لاة

32(.ا)ص،9991الصفا،مكتةالجريسى،نصرمحيلمحمدالتجويد"علمفيالمنهيدالقول)كاية(1)
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الكتابمو!ضوعاهميض

لا:اهميتهفتتضحعل!الئهبكتابالمتعلقاصوضوعهذاأهميةعنأما

المهمالموضوعهذامثلإلى،القرآنحفظةوبالأخص،الناسحاجةأولا:.

تثببوصعوبةتداخلمنوالتخلصصدورهمفيالقرآنتثبيتعلىلمساعدتهم

وا،الآيةابتداءفياو،الحرفأو،الشكلفيكانسواءالصدور،فيالمتثمابهاتالآيات

الآيةتكرارعددبحفظوذلك،الآيةتكرارفيأو،الآيةوسطفيأو،الآيةانتهاءفي

الشريف.المصحففيمواضعهابجميع

متكاملة،صورةفيوتقديمهاالموضوعلهذاالشاملةالعلميةالمادةثانتا:صياغة.

أنواعها،بجميعللمتشابهاتشاملةجامعةبدراسةفيهيكتبلمالموضوعهذاإنحيث

.الموضوعهذافيكتاتاثلاثينمنأكثرفيالباحثقرأماحدعلى

008ء08ء!
اء-ة-ا5+ات
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الكتابابهتومقارنتهاالميداقهذاكيالسابقضالمصنفات

منهاوالإستفادةوالاختلافالاتفاقاوجهحيثمن

27

الرياندار،الباقيعبدفؤادلمحمد"،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرس)المعجم()1

.8791،القاهرة،للزاث

:الاتفاقأوجه

والكلماتالحروففيبالتشابهالإتيانفيالمعجمصاحبمعالباحثاتفقا-

ال!ثريف.المصحففيالمواضعجميعفي:الآيات

ذكرمعوأرقامهاالآياتبذكرالإتيانفيالمعجمصاحبمعالباحثاتفقب-

.الآياتفيهاالواردالصوراصم

:الاختلافاوجه

صاحبأما،وجوابسؤالصورةفيأنواعهابجميعبالم!تشابهاتالباحثأتىا-

جميعفيورودمابحسبمادةكلذكرصورةفيالمتشابهاتهذهذكرفقدالمعجم

تصريفاتها.وبحسب،المصحففيمراضعها

المعجمق!مفقدالمعجمصاحبأما،فصولعدةإلىالكتابالباحثق!مب-

الممجائية.الحروفترتيبحسب

خارجفصلينبوضعقامفقد،القرآنيةالم!تشابهاتذكرعاثاالباحثيظتصرلمب-

وآياتهسورهحيثمن؟بالقرآنمتعلقةمعلوماتذكرعاهـايحتويفصلالمتخحابهات:

وأحزابهأجزاثهكعدد؟بالقرآنخاصةأعدادذكرعلىيحتويوفصل،وشكلهوحروفة

مثلفيباحثكلتهمفريدةألفاظوبعض،وحروفهوكلماتهوآياتةوأرباعهوسوره

أنواعها.جيمفقطالمتشابهاتذكرعلىاقتصرفقدالمعجمصاحبأما،المجالهذا

فيور!ت!امنقوصةغيركاملةالآياتجميعتكونأنعا!االباحثحرص!-
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التثا!هفيهوردالذيالآيةمنالشاهدبذكراكتفىفقدالمعجمصاحبأما،المصحف

فيذكرهاكثرالتيالمكررةالمتشابهةالألفاظبعضلذكرالباحطيتعرضلمهـ-

فيمكررلفظكللذكرتعرضفقدالمعجمصاحاأماحافظها،لصعوبةالمصحف

الشريف.المصحف

المعجم:منالاسقفادةأوجه

الكلماتفيالواردةالمتشابهاتاعدادحصرفيالمعجممنالباحثاستفاد-أ

فقط.

على-الكلماتبعضمشتقاتمعرفةفيالمعجممنأيضاالباحثب-استفاد

الشريف.المصحففيمنهاكلمةكلذكروعددشكلها-اختلاف

حسبعلىالسؤالفيالواردالتشابهترتيبفيالمعجممنالباحثب-استفاد

الشريف.المصحفسورفيترتيبه

الشافعي،فهميمحمدلحسين،،الكريمالقرآنلآياتالكاملأالدليل)2(

الإسلامية.للشئونالأعلىالمجلسط،200،2،القاهرة

:الاتفاقأوجه

أرقامهاذكرمعكاملةالآياتبذكرالإتيانفيالدليلصاحمامحالباحثاتفق

.الآياتفيهاالواردالسوراسموذكر

الاخقلاف:أوجه

صاحبأما،وجوابسؤالصورةانواعهافيبجميحالمتشابهاتالباحثا-ذكر

التيللسورالهجائيالزتيبحسبعلىمسزسلةالمتثحابهاتمذهذكرفقدالدليل

المتشابهة.الآياتفيهاوردت

الآيةأولفيالتثمابهكانسواءالمختلفةبأنواعهاالمتشابهاتبذكرالباحثب-امتم

فقدالدليلصاحباما،الشكلفياوالحرففياوالآيةآخرفيأوالآيةوسطفيأو

فقط.الآياتأولفيوردالذيالتشابهبذكراهتم
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علىدليلهوضعفقدالدليلصاحباما،فصولإلىالكتابالباحثق!مجى-

الهجائية.الحروفترتيبحسب

خارجفصلينبوضعقامفقد،القرآنيةالمتشابهاتذكرعلىالباحثيقتصرلمد-

وآياتهسورهحيثمنبالقرآنمتعلقةمعلوماتذكرعلىيحتويفصلالمتثعسابهات:

وأحزابهأجزائهكعددبالقرآنخاصةأعدادذكرعلىيحتويوفصل،وشكلهوحروفه

مثلفيباحثكلتهمفريدةألفاظوبعض،وحروفهوكلماتهوآياتهوارباعهوسوره

فقط.المتشابهاتذكرعلىاقتصرفقدالدليلصاحبأما،المجالمذا

فيذكرهاكثرالتيالمكررةالمتشابهةالألفاظبعضلذكرالباحثيتعرضلمهـ-

بدايةفيلفظكللذكرتعرضفقدالدليلصاحبأماحفظها،لصعوبةالمصحف

.أعدادهبحصرالمصحفجميعفيالآيات

الاسقفادة:اوجه

جميعفيبعضهامحالآياتاوائلتشابهعددحصرفيالدليلمنالباحثاستفاد

الكريم.القرآن

العلم،طائردارشعير،كاملالمنعملعبد7نكااالقرمتشابهاتفيالحيران!دليل)3(

.القاهرة

:الاتفاقاوجه

انواعها.بجميعبالمتشابهاتالإتيانفيالدليلصاحبمعالباحثا-اتفق

واسمارقامهاذكرمعكاملةالآياتذكرفيالدليلصاحبمعالباحثاتفقب-

.الآياتفيهاالواردالسور

:الاختلافاوجه

فقامالدليلصاحاأما،وجوابسؤالصورةفيالمتشابهاتالباحثا-وضع

لها.المشابهةوالآياتتشابهآيةكلذكرصورةفيالمتشابهاتهذهبوضع

فيالم!جهاتذكرالدليلصاحببينما،فصولإلىالكتابالباحثقسمب-
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كذا.سورةإلىكذاسورةمنفيهالمتشابهاتبذكرجزءكلبتحديدوقامأجزاء،عدة

غيرفصلينذكربلفقط،القرآنيةالمتشابهاتبذكرالباحثيكتفلمب-

وفصل،بالقرآنتتعلقمعلوماثذكرعلىيحتويفصل:بالقرآنمتعلقانالمتثابهات

فيباحثكلتهمفريدةألفاظبعضوفيه،بالقرآنخاصةهامةأعدادذكرعلىيحتوي

فقط.القرآنيةالمتشابهاتبذكراكتفىالدليلصاحبولكن،المجالهذامثل

صاحبأما،المصحففيوردتكما.كاملةالآياتجميعبذكرالباحثاهتمد-

الكريمة.الآيةمنالتشابهفيهالذيبالجزءاكتفىفقدالدليل

أمانفسها،معالسورةداخلفيالتيالم!تشابهاتبذكرالدليلصاحباهتمهـ-

لذلك.يتعرضرفلمالباحث

الاسقفادة:أوجه

.المتشابهاتبعضحولالتيالخواطرذكرفيالدليلمنالباحثاستفاد

،الإيماندار،الوراقيالحميدلعبد"،القرآنمتشابهاتضبطفياللهفانإغاثةدا(41

.2002،الإسكندرلة

:الاتفاقأوجه

.فصولعدةالىالمتشابهاتتقسيمفيالكتابصاحبمعالباحثاتفق-أ

أسماءذكرمعوأرقامهاالآياتذكرفيالكتابصاحبمعالباحثاتفقب-

السور.

:الاختلافأوجه

الكتابصاحبأما،وجوابسؤالصورةفيالمتشابهاتبذكرالباحثاهتمأ-

التشابه.مواضعيذكرثم،كعنوانالمشابهةالآيةأوالتشابهذكرصورفيذكرهافقد

بينما،الكريمالقرآنفيالواردةالمتشابهاتجلالكتابصاحبيستوعبلمب-

بجميعالكريمالقرآنفيالواردةالمتشابهاتخللذكرتعالىاللهوفقهقدالباحث

أنواعي!
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بذكراكتفىفقدالكتابصاحباما،كاملةالآياتجميحبذكرالباحثاهتمير-

الكريمة.الآيةمنالتشابهفيهالذيالجزء

الباحثاماللتمييز،متشابهلكلضابطوضععلىالكتابصاحبحرصهـ-

لذلك.يتعرضفلم

الاسقفادة:أوجه

كلتميزطيبةبضوابطالمتشابهاتبعضبضبطالكتابمنالباحثاستفادأ-

.غيرهمعمتشابهموضع

تحملالم!تشابهاتالآياتمناستنباطاتبوضعالكتابمنالباحثاستفادب-

قيمة.فوائد

عمربنلعلينظم،القرآن!:مشكللفهمالصبيانمدايةشرحالظمآن"مورد)5(

للزاث،الشيخأولادمكتبة،الوليعبدبكرأببالوليعبدشح،الميهيأحمدابن

.052!القامرة،

:الاتفاقاوجه

سورها.أسماءذكرمعبأرقامهاالآياتذكرفيالشارحمعالباحثاتفق

الاخقلاف:اوجه

فقدالشارحأما،منقوصةغ!يركاملةالآياتجميعكتابةعلىالباحثحرصأ-

الكريمة.الآيةمنالتشابهموضعبذكراكتفى

فيوضعهافقدالناظمأما،وجوابسؤالفي.صورةالمتشابهاتالباحثذكرب-

.الأبياتأسفلالشرحبوضعالشارحوقاممنظومة

علىالمتثابهاتبوضعفقامالناظمأما،فصولإلىالكتاببتقسيمالباحثقامب-

السور.ترتيبحسب

لةالتيسيركانفقدالباحثأماانواعها،بجميعالمتشابهاتالناظميستوعبلمد-

أنواعها.بجميعالمتشابهاتجليذكرأنالثهمن
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فصلينبوضعقامبلفقط،القرآنيةالمتشابهاتذكرعلىالباحثيقتصرلمهـ-

يتعرضفلمالناظماماذكرها،سبقوقد،المتشابهاتخارجولكنها،بالقرآنيتعلقان

لذلك.

الاسقفادة:اوجه

يستط!يعخلالهامنالتيوالفواثدالمعلوماتفيالكتابمنالباحثاستفادأ-

.الآياتمناوالآيةمنلغيرماالمشابهةالآيةتمييزالحافظ

المتشابهاتالآياتلتثبيتالقيمةالمنظومةحفظفيالكتابمنالباحثاستفادب-

الحفظة.عند

حزم،ابندار،اسماعيلبنتسعادالمجيد"،العزيزكتابعنالمفيدأالمختصر)6(

1002،ببروت

:الاتفاقأوجه

والمعلوماتالقرآنيةاللطائفبعضذكرفيالكتابصاحبةمعالباحثاتفهتأ-

الكريمبالقرآنالمتعلقة

وأرقامهابآياتهاقرآنيةمتشابهاتوضعفيالكتابصاحبةمعالباحثاتفقب-

التشابه.فيهاالواردسورهاوأسماء

.وجوابسؤالصورةفيالمعلوماتذكرفيالكتابصاحبةمعالباحثاتفقب

:الاختلافأوجه

صاحطأماأنواعها،بجميعالمصحففيالواردةالمتشابهاتبجلالباحثأتىا-

.المتشابهاتتلكمننماذجبذكراكتفتفقدالكتاب

التشابهموضعبذكراكتفتالكتابصاحبةلكن،كاملةالأياتالباحثوضعب-

الآية.من

الاسقفادة:أوجه

.بالقرآنالمتعلقةالصحيحةالمعلوماتبعضفيالكتابمنالباحثاستفاد
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الصنها،،الطهطاويالعالعبدلأحمد"،واللفويةالإسلاميةمعلوماتك!اختبر)7(

.2002،التاهرة

:الاتفاقاوجه

المتعلثةوالمعلوعاتاللطائفبعضذكرفيال!ستابصاحبمعالباحثاتفقأ-

.بالقرآن

السزصورةفاالمعلوماتوضعفأالكتابصاحبمعالباحثاتنهقب-

.وجواب

الإختلاف:أوجه

أماالمثابهات،منشيءأيبالقرآنالخاصالجزءفاالكتابصاحبيذكرلمأ-

.بالقرآنالمتعلقةالمعلوماتبجانبالمتثابهاتذكرفقدالباحث

لكنواحد،فصلفيوالأعدادواللطاثفالمعلوماتالكتابصاحبذكرب-

مستقل.فصلفيذلكمنشيءكلذكرالباحث

،السلامدارمعبد،احمدلمحمدالتجويد"،علمفيالمفيد"الملخص)8(

.5052القامرة،

:الاتفاقأوجه

المثابهات.تقسيمفيال!ضابصاحبمعالباحثأ-اتفهت

المت!ث!ابهات.كنكثيرذكرفيالكتابصاحبمعالباحثاتفقب-

:الاختلافأوجه

فقدالكتابصاحبأما،وجوابسؤالصررةفيالمتثابهاتالباحثذكرأ-

المتث!ابهة.والمواضعالتشابهوضعصورةفيححاذ!

صاحباما،المصحففياردةالرالمثابهاتبجلالثهعنفيهتبترالباحثأتىب-

المتثمابهات.عنالكثيرتركفئدالكتاب
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فاقدالكتابصاحباما،كاملةالآياتجميعكتابةذكرعلىالباحثحرصجى-

الكريمة.الآيةمنالتشابهموضعبذكراكتفى

محمودالقراءلتاج":والبيانالحجةمنفيهلماالقرآنمتشابهتوجيهفي"البرمان)9(

.ام779،القامرة،الفضيلةدار!505تالكرمافي،حمزةابن

:الاتفاقأوجه

سورما.وأسماءبأرقامهاالآياتذكرفيالكتابصاحبمعالباحثاتفق

:الإختلافأوجه

فقامالكتابصاحباما،وجوابسؤالصورةفيالمتشابهاتالباحثذكرأ-

المشابهة.والمواضحالتشابهموضعذكرصورةفيالمتشابهاتبوضع

بذكراكتفىفقدالكتابصاحبأما،كاملةالآياتكتابةعلىالباحثحرصب-

الكريمة.الآياتمنالتشابهموضع

المتشابهاتبوضعفقامالكتابصاحبأما،فصولإلمماالكتابالباحثق!مجى-

السور.ترتيبحسبعلىمرتبة

أما،المصحففيالواردةالمتشابهاتجللهاللهبتوفيقالباحثاستوعبد-

الهامة.الدقيقةالمتشابهاتبعف!ذكرعنسهىفقدالكتابصاحب

خارجفصلينذكرإنهبل،فحسبالقرآنيةالمتشابهاتعلىالباحثيقتصرلمهـ-

فتهدالكتابصاحبأماتفصيلغما،سبقوقد،بالقرآنمتعلقانولكنهما،المتشابهات

فقط.القرآنيةالمتشابهاتذكرعاطااقتصر

لذلك.يتعرضفلمالكتابصاحبأماوبيانها،المتشا-ثاتبتوجيهالباحثقامو-

:الاستفادةاوجه

بضوابطبينهاوالتفريقوبيانهاالمتشابهاتبتوجيهالكتابمنالباحثاستفاد

!ثئ.الثهلكتابحافظكل-ثممفيدةوتوجيهات
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الرحمنعبدلجمال،،الألفاظالمتشابهةبالآياتالحفاظلتذكير)الإيقاظ)01(

.5352،مكةالخضراء،طيبةدار،إسماعيل

:الاتفاقأوجه

انواعهابجميعالقرآنيةالمتشابهاتجلذكرفيالك!تابصاحبمعالباحثاتخقأ-

الكريم.القرآنفيالواردة

الواردةوالسوربأرقامهاالآياتذكرفيالك!تابصاحبمعالباحثاتفقب-

فيثها.

:الاخقلافأوجه

وهو:زائد،وجههناكولكن(،)9رقمالكتابفيالسابقةالاختلافنشأوجه

أمامفصأ،،تقسيضابتقسيمهاوقامأنواعهابجميعالمتثحابهاتبذكرالباحثاحغ

لمذكرهاالتيولكنبعضها،وذكرالمتشابهاتدقائقعنهغابفتهدالك!تابصاحب

العادية.المتشابهاتمواضعضمنذكرحابليقسمها،

الشيخ،أولادمكتبةا،ط،بساملأم"القرآنمتشابهاتفيالإتقان1)11(

.3002القاكوة،

:الاتفاقاوجه

.الآياتأوائلمتشابهاتذكرفيالكتابصاحبةمعالباحثاتفق

الاخقلاف:اوجه

وأالآياتأوائلمنسواء،المختلفةبأنواعهاالمتثحابهاتبذكرالباحثاهتمأ-

الكتابصاحبةاما،الإعرابأوالضبطناحيةمنأو،الآياتأواخرأوالآياتوسط

ولمنادزا،إلاالآياتلوسطتتعرضولمفقطالآياتأوائلمتشابهاتبذكراهتمتفقد

أصلأ.الآياتأواخرتذكر

هـاحبةأنإلا41هـحف،فيالواردةالمتث!ابهاتجلذكرعاحاالباحثحرصب-

المتش!ابهات.منالكثيرتركتالكتاب
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فقدالكتابصاحبةاما،وجوابسؤالصررةفيالمتشابهاتالباحثعرضب-

.معلوماتصورةفيعرضتها

تقسمفلمالكتابصاحبةأما،فصولخمسةإلىالكتاببتقسيمالباحثقامد-

.الكتاب

الذيبالجزءاكتفتفقدالكتابصاحبةاما،كاملةالآياتجميعالباحاذكرهـ-

الكريمة.الآيةمنالتشابهفيه

ولكن،الكريمالقرآنجميعفيمواضعهذكرثمالتشابهموضعالباحثوضعو-

المصحفسورترتيبحسبعلىالمتشابهاتبوضعقامتفقدالكتابصاحبة

الثريف.

خارجفصلينبوضعقامبلفقط،المتشابهاتذكرعلىالباحثيقتصرلمز-

التيالمتشابهاتذكرعلىتزدفلمالكتابصاحبةاماأيضا،بالقرآنمتعلقانالم!تشابهات

ذكرتها.

،العقيدةدار3،طالقلموني،ذرلأبيالقرأن":حفظفيالرحمن"عون)12(

.9991القامرة،

:الاتفاقأوجه

بأنواعهاالقرآنيةالمتشابهاتجلذكرفيالكتابصاحبمعالباحثاتفق

المختلفة.

:الاختافىفأوجه

اما،الكريمالقرآنفيوردتكماكاملةالآياتجميعبذكرالباحثاهتمأ-

الكريمة.الآيةمنالتشابهفيهالذيبالجزءاكتفىفقدالكتابصاحب

اما،فصولإلىثمابوابسبعةالمماالكتاببتقسيمالكتابصاحبقامب-

فقط.فصولخمسةإلىكتابهبتقسيمفقامالباحث
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قامالكتابصاحبانإلا،وجوابسؤالصورةفيالمتشابهاتالباحثذكر!-

كذا.سورةإلىكذاسورة!نفيهالمتثابهاتبذكرجزءكلبتحديد

الكتابآخرفيالأنبياءاقصصفيالواردةالمتشابهاتبذكرالكتابصاحبقام-فى

.الأخرىالمتثابهاتمعضمتابذكرثافقامالباحثأمابها،خاصجزءفي

وقد،الميدانحذافيالباحثعليطاطلعمالبعضفماذجعيالسابقةوالمصنفات

وماصابقا،المذكورغيرآخربث!كلولكنهالميدانهذافيآخرنوععلىالباحثاطلع

منها:نماذجبعضحي

دار،الشرقاويمحمدالمنعملعبد،،الكريمالتهرآنألفاظلمعانيالموجزأالمعجم(1)

.4002القاحر،،الفرىأم

التيالأيةذكرمعالراجحومعناهالضرآنياللضظلذكرالباحثتعرضالمعب.م!عذافي

الترتيبعلىالكلماتورتبالأية،ورقمفيقاوردالتيوالسورةاللنهظفينهاورد

الهجاني.

دارضضرا،ابوكامللأسامة،:الكريمالقرآنآياتفيلموضوعات)دليل)2(

.1002،بيروت،الريان

بذاالم!تعلئةالآياتكليذ!ثمأولاالموضوعلذكرالباحثتعرضالدليلحذافي

فيغا.اردةالررال!ورةورقحمنهاكاملةالآيةذكرمعالموضوع

دارالثريف،رشديبساملمحمد":العظيمالقرآنلمعافيالمفهرسأالمعجم)3(

.6141سوريا،ددف!قالفكر،

ذكرفييهكأصكثم،معناهكححيرثمآني،الفا!لتظالمعجممحذافيالباحثذكر

اللثظ.فيهااردالرالآيةمنفضظالامحديذ!ثمبمعانييا،اللضظمحذامشتقات

(:القرآنيةالألئاظحلفيالثليب!ة)التحثةوععانيغا"القرآنيةالألفاظمعجم(5)4

.2002،الحاكرة،الأدبدار،التليبييوسفبنموسىبنمحمدبنلموسى

31صيم،الفرآنطلبةمنللم!ب!تدئيزخاصةالفسآني،بتيس!هـاللثظالمؤلفاهتمحيث
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اصلهاإلىردمماأوالزيادةمنلهاتجريددونحالهاعلىهجائتاالألفاظرتبحيث

دمشق،الفكر،دار،سالمعدنانلمحمد":العظيمالقرآنكلمات"معجم)5(

سورلا،8991.

مركز،العايديعوضلمحمد":الكريمالقرآنلآياتالموضوعي"الفهرس)6(

.4552،القاهرةللنشر،الكتاب

ء5"ء5"ءه.
ةاةةأةةلمة
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!الكت!
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وذلك،المتشابهاتودقائقحقائقإلىالمؤديةالعلميةالطريقةعلىيقومالبحثمذا

كلبتوثيقالتزمتوقدث!،الثهكتابفيوردتكماكاملةالقرآنيةالآياتبامشقراء

اقتضىوقدهذا،الآيةورقموالسورةبالشكلالضبطحيثمنصحيخاتوثيقاآية

التالي:النحوعلىعناصرهتكونأنالبحث

وثي:أموراربعةعلىتشتملإنهاحيحسا،البحثمضمونعننبذةوفيها:المقدمة

ومكانته.وشرفهالقرآنفضلعنفيهتكلمت:الأولالأمر

.صدرهفيويثبتهالقرآدتيحفظمنوشرففضلعنفيهتكلمت:الثانبالأمر

.والآخرةالدنيافيلأصحابهالقرآنشفاعةعنفيهتكلصت:الثالثالأمر

.والآخرةالدنيافيلأصحابهالقرآنرفقةعنفيهتكلمت:الرابعالأمر

فيفا،الواردةالسورةواسمورقمهاشكلهابضبطآيةكلبتوثيقالتزمتوقد

كما،حديثكلمصدروبينتفقطالصحيحةالأحاديثبوضعالتزمتوكذلك

الثقاتالجهابذةاقوالواعتمدت،مصدرهوبينتقائلهإلىنقلتهقولكلبعزوالتزمت

وكتبهم.مؤلفاتهممن

قررتثم،فصولخمسةإلىالموضوعبتقسيموقمتالبحثموضوعفيشرعتثم

فييتناولهاللقارئجليةواضحةلتكونوجوابسؤالصورةفيمعلومةكلأقدمأن

لتعبهوتقديزاالقارئلوقتتوفيرا؟الالسؤأسفلالإجابةجعلتكماوشر،سهولة

الواردةأنواعهابجميعالقرآنيةالمتشابهاتعنوهو،الموضوعفيشرعتثم،وجهده

الموضوعمذاكتابةعلىوالإقدامالشروعمنالغرضوكان،تعالىالثهكتابفي

وموالمطلوبالغرضرايتولما،الحفظةصدورفيالكريمالقرآنتثبيتعلىالمساعدة

و!حسثيعلميحدعلىأقففلموبحثتنظرتولمابه،والعملالصدورفيالقرآنشت
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الكتابةفياثرعأنعليلزاقاف!طن،جوانبهجميعمنالمهمالموضوعمذايشملكتابعلى

لهاعانةالم!تشابهاتبحصرعلملديهليسمنلإفادةثمأولالنفسيتذكرةالموضوعهذافي

الكريم.لوجههخالقماالثهجعله،صدرهفيجيذاالقرآنتثبيتعلىللحافظ

ثناءلحبولاماللجمعوطبعهالموضوعمذافياشرعلمأنيتعالىالثهوأشهد

التث!بيت.علىوالإعانةالإفادةمنذكرتهلماصاانمارياء،ولاسمعةولالشهرةولا

يلي:كما،فصولخمسةإلىالكتابقسمتثم

:الاولالفصل

منجزءأوالآيةاولطفيهويعرض،القرآنيةالمتشابهاتعنفيهالباحثويتكلم

كاملةالآيةعرضمعالتثابهلهذاالمشا:ثةالمواضعجميعيحصرثم،الآيةآخرأوالآية

مواضععدةفيمكررةالآيةهناككانتاذاذلكالىويضاف،الآيةورقمالسورةباسم

أيضا.كلهامواضعهاذكرت

الثاثي:الفصل

قسمبن:الىالفصلهذاوينقسم

فيهويعرضالضبطناحيةمنالمتشابهاتعنال!باحثفيهيتكلم:الأولالقسم

كانإذااوحدة،علىواحدكلضبطويذكرآخرموضعمعالمتشابهالقرآن!اللفظ

الموضعبذكراكتفىآخربضبطموضعفيانفردولكنهمعينبضبطمتكرراللفظ

الآية.ورقمباسمكاملةالآيةعرضمعالمختلف

فيهويعرض،الإعرابناحيةمنالمتشابهاتعنالباحثفيهويتكلم:الثانيالقسم

الموضعين.بينالخلافيالحرفويذكرآخرموضعمعالمتشابهالقرآنياللفظالباحث

الثالث:الفصل

علوممنوفوائدمعلوماتفيهولعرض،القرآنيةاللطائفعنفيهوشحدث

وفرائدوفوائد،بالقرآنمتعلقةهامةمعلوماتأيضافيهويعرضوغرما،القرآن

.للقرآنحافظكلوتفيدتهممعتبرة
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الرابع:الفصل

.المجالهذأمثلفييكتبمنوكلالقرآنحافظتهمفريدةخاصةاعدادعنيتكلم

الخامس:الفصل

فيهويعرض،الكريمالقرآنلحفظةحامةمواضععلىتنبيهاتعنفيهيتحدث

المواضع.هذهجمعفيالحنظةعلىتسهيآ،القرآنفيمتكررةمواضعحصرالباحث

وتثديروسلموآلهعليهالثهصا!رسولهعلىوصلاةدثهحمدفيهشعزاذكرتثم

نتاتجاوكانت،الخاتمةثمالجزاء،خيراللهجزاهمعلي،مشايخيبفضلواعزاف

منجانتاالقراءةتعطيانالقارئأيهامنكوارجو،الكتابفهارسثم،للبحث

خطأتجدوعندما،مختلفةالفاثدةولكنمتكررةالأسئلةبعضلأنوالامتمامالتركيز

القاثل:وصدقالثهشاءإن،والثوابالأجرولكبهفتداركني

وعلافيهعيبلامنجلالخللافسدعيئافخدإن

والاستفادةالحفظعلىبالاعتمادالمتشابهاتهذهكتابةعلىوعلاجلاللهأعاننيولقد

أجمعالعالمقبلمنلهالمشهودالشيخالأستاذفضيلةأمثال،والقراءاتالقرآنأداتذةمن

اللطيفعبدالحكيم)عبد:العلامةوهووالتحرير،والإتقانوبالضبطالغزيرالوافربالعلم

لجنةوعضو،المصريةبالإذاعةالقراءلجنةوعضوالأزهر،الجامعمقراةشيخالثه(عبد

الثه.حفظه،العالميةالمسابقاتفيالتحكيم

المصريةبالديارالمقارئعمومشيخ(،المعصراويعيسى)احمد:الدكتوروالأستاذ

الثهحفظيم،القراءاتعلماءمنوغيرهما،الشريفالمصحفمراجعةلجنةورئي!

الجزاء.خيروأهلةالقرآنعنالثهوجزاحمورعاهم

جهلأوسهوأوخطأمنكانوما،وحدهالثهفضلمنفغوتوفيقمنكانوماهذا

خالضاالكتابهذايجعلأنوعلاجلالثهوأسال،الرجيمالثسيطانومننشيفمن

الثهأتىمنإلابنونولامالينفعلايومليشفيغاالقرآنيجعلوان،الكريملوجهه

)آمين(.،سليمبقلب
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نعحمةمنإيامحاوهبناالتي،الجسيمةوآلائه،العظيمةنعمهعلىوجل--عزالثهأحمد

فيه،بماالعمليرزقناأنونسأله،ومتشابههتلاوتهاحكاموضبط،القرآنوحفظ،الإسلام

والعمل.القولفيالإخلاصيرزقناوان،عطائهوجزيلنعمهفيضمنعلينايفيضوأن

العظيم.العرشربياآمين

تثبيتفيلناسبتاالثهجعلةايدينا،بين"نالقزمتشابهاتفيالجنان"نعيمكتابمووها

والمامور،الفرضمنفيهبماوالعملالأمور،كلعلىلناوعوناالصدور،فيالقرآن

والنشور.البعثيوملناوذخزاوالمحذور،عنهالمنهيواجتناب

الأوقافبوزارةالكريمالقرآنشؤونلإدارةوالتقديرالشكربخالصأتقدمفإنيوبعد:

ومم:تعاليالثهكتابخدمةعليوالقائمينالكويتبدولةالإسلاميةوالثؤون

عب!القهعا!لوالسيد/الإسلاميةوالشؤونالعدلووزيرالأوقافوزيرمعاليالسيد/

القرآنلشؤونالمساعدالوكيلبراكمهديعبدالثه/والسيد،الأوقافوزارةوكيلالظ،ح

القرآنشؤونإدارةمديرأبوغيثيوسفخالد/وال!يد،الإسلاميةوالدراساتالكريم

الكريم،القرآنتحفيظحلقاتمراقبالكندريالرحيمعبدأحمدناصروالسيد/،الكريم

والسيد/،النوعيةللبرامجالعامالمشرفالعجميعليخالدالسيد/:وهمالعملوفريق

المثرفاللاهعبدالراضيعبدوالسيد/احمدالفنيةاللجنةرئيسالقحطانيعبدالثهحمدسالم

الشاطبي.الإمامبمراكزالفني

،ومم:الكتابمذاوضبطبمراجعةقامواالذينالفضلاء،الكرامولمشايخي

مراجعةفيالكثيرالوقتبذلالذي،المعح!راويعيسىاحمدالدكتور/الشيخفضيلةا-

الثهحفظه،الجليلةالعظيمةووظاثفهمناصبهوتعددالشديد،وقتهالثغالرغم،الكتاب

الجزاء.خيرالقرآنعنالثهجزاه،عطاياهوفيضفضلهمنورزقه،ورعاه
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عا!،الكتاببمراجعةرحبالذي،صالحعوضإبراهيمالكريمعبدالدكتور/فض!يلة2-

منتجا!ىبةقامماعا!خيركلالثهوجزاه،الجامعيةأضغالهوكثرةوقتهضيقمنالرغم

وعملآعلقاالثهوزادهخيزا،الثهجزاه،الكتابعواضعبعضفيقيمةقوجيهات

وخشية.وتواضغا

والوجه،الحنونالطيبالقلبذوالبصراتي،مصطئىالمتتهن/الاقارئال!ثميخفضيلة3-

والرفقالحلمصاحبوك!و،القرآنقبلالأخلاقمنهتعلمتولقد،البشوشالمبتسم

مراجعةالكتاببمراجعةقامفلقدانثغالهورغم،وتلامذتهإخوانهلكلالمتسعوالصدر

الجزاء.خيروأهلهالقرآنعنالثهفجزاه،فائقةجيدة

والمعروفالغزير،الوافرالعلمذو،مصطفىعليحسين/الأريبالبارعالشحيخفضيلة-4

علىالقراءاتعلمطلبةلانهماك؟النفيسوقتهضيقورغموالتحرير،العلمبإتقان

بمراجعتهقاموقد،الكتابلمراجعةالزحيببوافرقامفلقد؟علمهمنلينهلوافضيلته

بعضفيليوتوجيهاتهتصويباتهمنكثيرا؟فضيلتهمناصتفدتولقدحرقا،حرقا

وتوجيه.نصحمنليقدمهماعاطاخيركلالثهفجزاه،الكتابفيالمواضع

ماعليخيزاالثهفجزاهمالكتابهذاونشرطباعةفيسامممنكلأشكرأنيفوتنيولا

تعالى.الثهكتابخدمةصنقدموه

موصولوالشكر،القرآن)يايتحفيظهماعلىالكريمينوالدئاشكرأنيفوتنيلاكما

اللهوأدعوخيزا،الثهجزاما،طيبةصورةفيالكتابباخراجليمساعدتهاعلىالحبيبةلزوجتي

الثهوصلى،العظيمالعرضربياآمينآمينآمينالقرآنأهلمنرقيةوابنتييجعلهاأن

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىوباركوسلم

وإعدادتاليف

اللهعبدبنمحمدبنعاطفبنمحمد

م1102ا!توبر03هـ-1432الحجشذو3
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القرآنيةا!تثاب!اق

*لا!بم!ط!بم
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لمجئ!فيلسا!ق!!

47

هي؟فما"،ب"زممولتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-ا

.(2:البينةأ!طقر"!فاتلوأدت!آقنزص!ولم):جع

الموضع؟اذكر،لى"فتلك:تعالىبقولهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي!أ:-2

يغثوئ!لقؤلمحى!يةذلكقإبرخملمؤآبماضاوصيتمايوشهتمفشفث)جح:

52(.:النملأ

هي؟فما،،تجقلبدزتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:3-

لل!دؤآنقتيهدؤأفذئآتخراتمؤألمثتهرئملتاشييئاآتكلزاتمآبختتآتخةآلته"جعل!:جع

.(79:الماندةأ!عليزشئةيتمآدنةؤآتلارضىآفيوقاآلمتممؤتاقماتغقمآدتةآنلمجقموأ

هي؟فمالما،ب"الشيطانتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:-4

ؤفقحلأم!ضقفرةتيدكموألتةبآ!!ؤتآفر!مآتققزتيدكه!آلصمئظن):جع

268(.:البقرةأ!عليروييغوأدبر

فما،،زتكمنشتقتكيقةب"ؤتؤلاتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرأ:5-

كحي؟

.(921:طهأ!شممقىوآجللزا،ل!نزتكمنشتئقتؤلؤلآء!ة):جع

متتابغتن،شسفزئنيقضتالمتحذلمب"قضنتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:6-

ححي؟فما

يستينقإطقاملر!صتيئقمنتتمآتتماآنقتل!ينمتتايعئن!تتهزئيئقضيامغذلؤفتق!:جع

.(4:المجادلةأ!%ليمغذابؤيئبهفيرينأدتإصاو؟ؤطفحؤزممولمبآدت!يضؤينو(لذديعتيهئنأ

هي؟فماكفروا"الذينب"فأماتبداواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:7-

تصحبين!ينؤقاالرلأيضررؤآيخالذآفيخمديدصاغذاكلبابهتمقأغد!وأآلديهطقآقا):جح

.651:عمرانا!أ
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هي؟فما"ب"كالمئيتبداواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:8-

.(54؟الدخانأ!آبخالودرفيتقلي!كألمقلى:جح

فيوردتولكنفا،كثيرةلآياتختاقاوردت،الجنةأصحابأأولئكددراة9-

هي؟فما؟فقطواحدةآيةصدر

.،41:الأحفافأ!لغتلؤ!يماتمنؤأتجر%بميبهاخيديقآلحتؤآ!ميأؤليهذ):جح

هما؟فما،،ربب!قالتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-01

رلثقالم!لأآلزجصمموآئغفورإصته!قغفرله"7لىقآغفرتقصىخملضتإقرلتقاذ):جع

.،61،71.القصصأ!لئمخيمينخمال!!آكوئققنغلىآلغضتبمآ

هما؟فماب!ولمالا،تبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-11

قآءؤزدؤقما!شؤآءآلمتمبيلىيقدتنيآنقىبعم!ققالمقذبيققآءتوضةؤتما):جع

مماقالمشذودانآقرآ!زدوفهمينؤوصجد!مقوتآقاي!قنىأقةعل!وجدقدجمت

23(.22،:القصصأ!لمجح!رؤآئوصفاثمتخيضورآليبرعآحتئ،لنمتقىقاتخا!ص005

هما؟فما،هولمابةتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-21

لذىآممؤ!اآتحيهيصبخزهوآلأابةلأإيمث!آةيركئفلأرضاآفييصحترر!ضلذىآممؤ):جع

بركلويرصط

زلغقلوبهصفيآلدينقأقامتصتيهتؤأخرآنيهتنبأوتمممنتخكتثةاتنتيضه!آتكننبلخيكأنرذ

آليترفيؤآلرميخو!آقةإلأ7تأويلأيغقئمؤقاتآويل!ؤآنيغآ%لغتتزآنيقايتهرلتثصتةقاقتتبعون

.7(.6:عمرانآلأ!لتضلأآأ!ؤلؤألأتذنهشاؤتازشأجمنويخن؟ع!يراتتاةتفوئو!

هما؟فما"،تلكبدزتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-13

يلأ!!آلمرسملينثمنوإبكبآلحقعثتثشتوهاآلترءايتيتن):جح

ترتيزأننجميتىؤءاتتتادزتجمتئتغضحفزؤزقغآدتةتنءطغيتفمتقفنغنى!ضحفغقضنتاآلرشئل

قاتغدينتغدهبمينماآلذينأقتتلقاآلتةشمآ2ؤثؤآنقدلينبزوجؤآيذتةآلتيتض

ا!تلوأؤل!كنماآلتهكلؤثؤثتآةقنكقرؤيتهمةاقنقنآختقفواقيتهمؤليهينآلتيتتقفضبئ

.(252،253:البقرةأ!ييلدماتقعلآدتة
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هما؟فما"،ب"الذينتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-41

يخدآخرممغقتيضؤعلآيةسيريموآلمخارلألتل!آقوتهصينفقولتآلدليئ):جع

الأ،تمومونآلتنتبز(تأ!لون!األديئيخزلؤتممتمولالخهزولاخؤئرتهخ

آدتةؤآخلأليزتبزأيثلآنبئعإتضاقائوهـ(بآلهقخلل!دآفميتنينألمثيظنآلذهـتتختالةتفوئمكما

كادوتىأدترالى7ؤآضرةسقفتارققةقآنمقئزيبمءينتؤجمظةةوفيةقمنآلينتؤأؤحرتمآكيغ

.،472،572:البتهرةأ!فهاخلاوئلهغآلتارآصحبفاؤبحلث

هما؟فما،،بافمنتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفاللرا:-51

منخف!فمنلمجغكغآدتةإنئبلوف"ئمآل!ينغلإشه،قاتتأشر!فورتذقالبماترهضن):جح

.(118.182:البقرةأ!زحمصغفورآقةانغثئ!فلآ،تربئنهخفآضلحاش!آؤجنفاقوص

هما؟فما"،ب!خلقتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-61

آلالمحننضلثئ!يمثركوئعتاتقنىلهآلحيئؤآلارضىآلمتحؤت!ق!:بم

.،34،:النحلأ!خص!رتجينهوفإذاطفؤمن

هما؟فماكا!خلقب"الذيتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-17

ستتغضقق!آللأىؤممؤألغيليزآنغفوركلأآخ!تنآيئئقئفؤكئمؤآلحؤةأنمؤتلخقألدى):جع

.3(.2:الملكأفالص!ينترئآتجضزهلدآزجعتقؤلزينآلرخمتنظتيفيترىتاطتاقاضؤئخ

صدرفيوردتولكنهاكثيرةلآياتختاقاكاوردتلإنالبدلكفي"إنددرأ:-18

فقط،فماهما؟آيتين

75(.الحجر:أ!هللأوش!نلألئزلل!دفيان!:جح

.3(0:المؤمنونأ!لمحتييند!ربهئالأقملآلكدفي!ان)

هما؟فماداوالنهاردا،بلفظتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-91

3،.ال!ثم!:أ!وألتهار)ذا!فا!:جح

.(2:الليلأ!إذاتخلىزآلنهايى)

هما؟فمالما،الآخرةدابتبدآنآيتانالكريمالقرآدنفيدلرا:5-2

.117:الأعلى1!هخئر!روآئقى+ا*خرةؤآ):جع

.41:الضحىأ!لأوكآمنلكصؤتلأخرةث!
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هما؟فما"،أنذرهمب"وتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-12

3(.9:أمربم!يؤيونؤفعلاغفقؤفيلأفرؤ!أهضىإدآنححتر؟تيزتمؤآتدرهمى):جع

لتنمجؤ،جميمن!يمينقاآلحتاجيبهطمينتذىآلقلوبإذآفئيئقؤتؤتمؤآثدزلهثم)

.،18أغانر:!يالاع

هما؟فماب"اصلوها"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ؟2-2

.(46:ي!أ!لكفزوئبماكئنضألتؤتمآضقؤقا):جع

.،16:الطورأ!تغملونماكنترتخزؤنإتماخمييه!صموابمآؤلالضحبروافآضبرؤأآضلوقا)

هما؟فما"،ب"ولنبلونكمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-23

وبثيروألثتزلتىوآلأنف!مىآلأئؤليقنونقصيىوآلحوجآتحؤفيينبمثئ:ؤلتئفؤتكم)جح:

.(551:البقرةأ!آلفخبرجمت

.1،3:محمدأ!آخبايمؤؤتظؤ(ؤألقنببينينكزتمخالدينآتغترحتئؤقتلؤليهتم)

هما؟فماإ،وزروعبداتبدآنآلانالكريمالقرآنفيدلرأ:-42

.(148الشعراء:اقصيو!طفعهاؤتخلقؤرلع):جح

26(.:الدخانأ!وومقاولمحىلرصدؤرلوع)

هما؟فما،لماللمتقينإنبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-52

.4،3:القلمأ!آلييمتجتئتزيهغكذلفئمين!!):جح

31،.النبأ:أ!ه!تقازألفم!تقين!!)

هما؟فما"،الساعةإنب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:26-

.(51:أطه!لت!ثقئبتاتقيب!لتخرئكلاخفيهاآكأداشهجمىةآقماغةإن):جع

.(95:أغافر!لائؤعنوئلمىتخزآلاأوثبهنفيهالأر!الأسةألممتاعةإن!

هما؟فما"،المجرمينبأإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:27-

.7(4:الزخرفأ!تجهغخدونهغذابفيآلمبزيينإن):جع

.(74:القمرأ!وسمحرضحئلىفيالمخريينان)
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هما؟فما!،الثهربكمب"إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-28

آتغستثيغلآشتؤئثم2آتايتيمافيؤالأزضىآل!ت!مؤقيطقآلرىآقرزتبهم!!ت):جح

ؤآلآتىآتخآقتةلاآبآتي؟ئسعخري!ؤألنخؤتموآئقمرؤآلمثصضشجثيثاآلتهازتظفبةلتلآئقيثى

54،.:الأعراف1!آلفاتينزتجاآدتهتتازئر

مر

قالأفرآئذتزآتعزيثدعلىأشتؤىئتمآلآ!صمستةفالأرضؤآآلشحنؤلقخلقآلتزىآلثةرتكلإن)

3(.أيون!:!آقلآتدكأوئقآغبدؤهزتبغآطه!مدإذيةءتغدينشتمي!!!ين

هما؟فماكا!ربكإسمبإواذكرتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-92

.(8:المزملأ!!يلأييماإؤتتتلزتلثؤأدبرآ!ئغ):جح

.(52:الانسان1!ؤآعيلأبكؤزيكآيتخؤآد!)

هما؟فماكا!الثهاخذبداوإذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-3

رسمولم!خقيثضوحكؤ!ح!ينءاتنت!متمأليبينآييثقآلتةأصإدؤ):جح

آئززتألؤأتاأضي3لكخدعكئىؤآصذثمءآقرزتضقاؤؤلتن!زته"،بإءتتؤيئنضقكخلضاضصذق

8،.1:عمرانالاأ!ل!ثنالدينآينتقكمؤآتأقآضتهلأوأقاذ

ؤزآةقتتنماوةت!كعمؤناوؤلافتيئتههـيفآيمىآنيهحنتأكلوتوأآلديخةييثقآدتةآضزؤإذ)

.(187:عمراناكطأ!!متزوئتايث!ئقغناقييلآيإءوآشمتزؤ(ظفويىهت!

هما؟فماكامالأرضواالسمواتغيبودثهب9تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-3

ؤقاتخةؤتؤنخلآلأقزكفه"قآغئذةئرخغتتيما2ؤألارضيىآلتتشقيغيبنؤيت!)جع:

.(231:أهود!تقملو!غمالحفعل!زئك

آفربهآتهوآؤآتجضي!الأءكلتحآالتاعؤآتروئآلرآلآزضىآفضمؤلتىيخئبؤيت!!

.،77:لنحلا1(قويرشئص!تنغنىألمحة

هما؟فماكفروا،،للذينقل9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:32-

.(2:عمرانا!أ!3فيهاؤبتسىآبهتصلىوتخ!ثروئ!سصتفقبوئلتذينىكنزو(قل):جح

ضضتققذتعو؟وأت!إنسمق!قذقاتهرئغقرينتهو(إنتحقرو(لقدينفل)

38،.:الأنفالأ!آلأقرلينسمتتا
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فماأجر"،منعليهأسألكمماب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:33-

هما؟

.(57:الفرقانأ!سميلأدرتهإكلئخذآنشآءمنلأآتجيرإعلئهمقآشئمفلقآ):جع

.(68:صأ!آتاع!اتمئيهفينآتجرومماينعلتهآصثئ!مآئل)

هما؟فما"،جناحلاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:34-

غلىؤيعوفنقنرلصةقهنآؤتفيرضوأتخئ!وممنثتمقاآلفسمآ2طققتمإنلخئتملأجتاخاجح:

.(632:البفرةأ!فخميميينلخآخفافغؤفيبآمتغأفقترقذزةآؤغلىزم!قذآنؤيميج

ؤ،آخؤيهنإشأؤلأإمخؤيخن%تضلةؤلأؤلأإخؤيخقآشايالنولأابإيهنةفي-غقهنختاخلأا

ا!شمهياتئ:غلىقيألتةكأ%إتآقةؤآتقينآتتتهنلمختتاؤلآين!آبهن

.،55:الأحزاب1

هما؟فما"،كلب)قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:35-

.(48:ء!يصرا11!شبيلأهوآقذىبققآغقمقرتبهئمع!غنرشأ!توئح!يغملفل):جح

آقتدئ!ؤمزآفتيرقيألمجروآضخمبشققستتغقموتاقزبقحوأئزتصق!لفل

135،-أطه:

هما؟فما"،لنب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم36-

قفيتولمخلىآلت!ؤغلمؤثننامموفاأفة!تمبماالأيصحيمضآلققل)جح:

51،.:الضوبةأ!آتمؤينوئ

.(61:لأحزابا1!لأقييلأؤ!"الأتتتغونإلقتل!آئيآآتتؤلتىقررت!ينىإنلمرارآقللررشققكئم)

هما؟فما"،السمواتربمنب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:37-

ؤ،تفعا؟نفيس!،تفلكؤ!آؤلآةءدكلونهينآفأغذتمقتمآدتةقلىآلخئمؤتاوآ!رضيىزتمنقل):بم

طقوأشز؟لتوجعلو(آتمؤآلنؤرآطدتلتسصؤىهلآئموآلصيرآلاغمىلمجتتوىهلقتمضزأ

.،61:الرعدأ!نققزوفرآئؤصدآلثئألب!خ!كلفقعلنهغآلحانقدتث!تةكخفقيماء

.86(:المؤمنونأ!آئعطيمآقزلثيىؤرتآقمتجألضئحؤدئزتفققتمل!
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هما؟فما!،يرزقكممنبإقلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:38-

جمتآتحتئخر!جؤقنؤآلأ!رآف!تغتميكآتنؤآلأزصاآلتثمآفىينتززفكمتنفل!:جح

.3(1:أيون!!ئتقوناآقلآققلألتهفسصيقولونلأقضألذئرومنآليمعنىألمئترنخر!آتيتمئ

فيآؤهذىلقلىإتا!غآؤقيرآقهءؤإتآؤآلأورضىآلتمؤلبينىترزفكمتن)فل

.،42:أصبأ!ييجضضئلى

فماكامامكانتكمعلىاعملواقومياب)قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:93-

نجك!ا

لثوئيهوتتنتغثوتتسمؤفكايلإتيتكلت!تحتمقئآغملواتتوقيئل)جح:

.(531:لأنعاما1!طلئوتآئقيخلاإترارلدآغقتة

93،.الزمر:أ!تقلموتفس!ؤفخمعلإييم!ت!نتمآغملؤاغكتقؤمبفل)

هما؟فما،!ربهفدعابداتبدآنآيتانال!صيمالقرآنفي:دلرأ-04

22(.:الدخانأ!تخيمونقؤ!اقئزلاآنقدعازتبما،):جع

.(15القمر:أفأنصز!مقلودبآيئزت!قذظ)

هما؟فماكا!قومهعلىب"فخرجتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-14

.(11:أمربم!ؤضمتالكغسميخوأآنإثئينقآؤحمأليخزابآينقؤيإءغلى!رخ!:جح

أوقىئآمثلثثايئحتآلذئ!اأئح!ؤةليلدوئآلذليئقالىءزينتهفى!بهعئىفضج)

.(97:التمصأ!عظمصهـلذ"وحطإتهئرون

هما؟فما،،خلفبعدمممنب!فخلفتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفي:دلرلم-24

شحغقرتخاقىتقولونالأذلتقذاغقض!تأضذو!آتيهتئبؤرثوأضقفتغوهبمينققص):جع

ؤدزسئوألحقالأإآدت!غلىتمؤلؤأ،آنآنكصبييتقغقبيمئؤخذآلزتآصذوةيفة،غقضقتأيهغإنؤ

.،916:الأعراتأ!تغيقلو!آق!شقو!لقذليئصتنلأخزةآؤآلدازييةقا

.(95:أمريم!ضاتفقونفستؤتآلثتتهؤتؤآتتعوأألقعقؤةآضالمحوأطصتغد!ين!لص)
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في*وءاف!ط،داالحقالملكالثهبأفتعالىآنتبإآيتانالكريبمالقرآنفيددرا:-43

ؤفا-ؤخ!بةإقثئفضع!لإآنينايئبآخمؤؤلالغخلآنحثألمل!آظةقتغلى":جح

.(411:أطه!علمازذلهنىزلت

.(611:نالمزمنرا"آت!يريرآتعزثيرتجالأ،بهالأهؤآنحثآقملكآقاقتغلىإ

دد،؟فححاكاطيري!صمالذجماهوب)تبدآنآيتانالكريمالقرآنفادلرا:-44

.(21عد:ا!أ!آلقالمآالتئحاصو!ثاؤئن!ثنخؤفاآلتزئئيديمآللىىفؤ":جع

!حث،تنلأإتخزشذؤتارزئألمتممآآينؤ!ترهـ!كئمءاتيإءيزييهغللإىافؤ"

.،13:أكانر

همىا؟فح!كاطوالأرضالسمواتب!بديعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:س-34

.(711:ةالنهرأ،قتكونكنلئوتقوذتإتصاآضعكلاقضىاوادلأزفي-ؤآ!تبآترفي!:جع

ؤئؤلئيشضوضلققي!جبةلهؤآءؤثزتكقثهةيكو!آقئؤآلأزصىآخمممؤلئتلإفيأ

.،101:الأنعام1،غليمضى:

هما؟فماآمنوا،،لهمقيلوإذابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-64

لشقثآآخغإتفخالأآلصققآاتنةآنؤيقكمآقاثوأأثاشاقنةكتآايئوأةلفخييلقإدا!:جح

.،31:لبقرةاأ،يقتمو!،ؤليهن

فرؤزآءبماؤتكفزوئلختاأقيذبمآئؤينلؤ(تاأدتابرآنرلىيبآ:ايئواقفغييلا)ؤإيز

،ئؤييب%إنكئئمقنلينآفيأطمآتفئلؤنقيغفلضقفغمصعذصفالماآلخقؤفؤ

19،.:البقرةأ

هما؟فما،،كذبوكب)فإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-47

قصيير،آؤأل!كئبيألبتتئئؤأدربربئيموقئلذينرشلىلبففذكلأبوئرتحذ!إن):بم

.(418:عمراناسأ

آتمخيرييئ،آتقؤيرغينيزديربأصمثهولازسمعزرخمةذوزت!تمققل!ذبوئرقان)

.،741:الأنعام1
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فماورسولى"،الثهشاقوابأنهمب"ذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-48

أ!ا

صتديذألتةخمإتؤزس!وتهةأقةلمخاييئؤتنؤزصئوتةةآلتةشئآلوأبآتقخدنث)جح:

.(13:الأنفالأ!آليقابا

.(4:الخرأ!لعقا!آيرشمدآلتةقإنآلئةيمث!آقؤحنؤرشوته"دأطةشئآقوأبآتهتملكد)

هما؟فماكفروا"،الذينب"وأماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-94

ي!ون!آئعذابفيقأؤتعدآلأيخرؤقرلقآيئاتيتايهدبوأكقروأألدينؤآقا):بم

.(61:الرومأ

.3(1:الجاثيةأ!تخيريينفؤم!جمنئمقآشتكتزتمغقئتمتتلىاتنئةتكنآق!لدبنكقرؤ(آؤآقا)

هما؟فماكاماجناحعليكمب"ليستبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-05

آصضفبدآزيبف!ين!لأققتغؤأآنخماخغثئخ)ثبمئقجح:

هدن!غكماؤآذ!زوةآنحرايرآثخع!عيرنحذآلمحةفآذئحزوأعزقنخيرر

.(891البقرةأ!هلتنآلصخاقئييماءلمنقن!نئصوإن

ؤتائذوئقاتغقؤؤآقةتك!شغييها-يخزشتمكؤتةصيؤتاتذظؤاآنلختكرختاخ)لتق

.(92:النورأ!تكتموئ

هما؟فمالمأ،قتتاب"ولقدتبدآنآيتانالكريمالضرآنفيللرا:-15

37(.!أطه:أخرى6مرةعلضك)ؤتقذشتاجح:

.(411:الصاناتأ!وكروبركوصئفىتخئا)وئقذ

هما؟فما،،تهوامرأب"تبدآنيتانآيمال!صالقرآنفيدلرا:-25

!ص-
.،17:هودأ!تفقول!اإشخقؤزاءؤينضخققبتثتزتهايإففح!كتتجالمحمةؤآنسآلة):ج!

.(4المسد:أ!ئحالبآحضاثةئرآته"،وآ)

هما؟فما،،إليكيوحىماب"واتبعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-53

.(901:بون!أ(ؤفؤضنزآلخيهيبنألنزتخ!كغختئؤأضيزايزئبؤخن!اؤآ!خ):جح

.(2:الأحزابأ!يخييراتغملودتبماآدتة؟نآإتمنزتكإقثيوححما)ؤآتبخ
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فحما،،بالآخرةيؤ!ونلاالذينب!انتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي54-دلرا:

هماأ

.(4:النملأ!تغمهونقالئمقئمآغمتهئمت!تآا*جرقييآئزمنؤنلآآلدينإن):جح

27،.:النجمأ!آلأنف!هآنلحكةليصصتونلأخرؤبآئؤنونلاآلذينان)

هما؟فما،،إبراهيمب!إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-55

.5،7:أهود!ئ!يمبآؤموقحليئمائرهيئإن):جح

.(521:النحلأ!أفثئريهينينتلإؤلؤح!نيفاتمئهقاكاأقةبرإنرصر؟إن)

هما؟فماؤدوا،،9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-56

!تميل!فيتهاجرواحتئآئرلحآةمتهخنتجأوأقلأسمؤآقتكودؤنؤذوألؤتكفرونكصاكفروأ):جح

لصيزا!ؤلاؤقاينهختتجنماواؤلاؤصدتثوممغحتثاؤآقتثوممضقحذوممغتؤلوأقإنآدت!

98،.الناء:أ

.(9:القلمأ!قئذهحوئتؤنذهنؤذوأ)

هما؟فماوزقغناكامابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-57

لشتمضآفيوألغالالهغؤئفتاائخاائتايآذلمخؤألهئموئفتابميثقيئلالورآمؤقهخورقغتا):جح

.(451:النساءأ!غلينهاتيثفامئهموأخذتا

.،4:الثرح1!كركقرقغتالأ)

هما؟فماب"وزكرياكا!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-58

ر!رص!
.(85:الأنعامأ!لضخييمآتنقىاتالشصؤجميممئؤتختئوبرتا):جح

.918:الأنبباءا!ضئرآئؤتيثينؤآشاصفؤا،تذترقزياهتاذهـرتهقؤ!يىتإإذ)

هما؟فماكا!وسلام9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-95

.(51:لهـأمريمحتاشغثؤتيزتمتموثؤئيزتمؤقيتؤتمغقن!وشنم):جح

.،181:الصافاتأ،آلمرشئيبعلىوشئئخ)
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هما؟فماوثمودكا!عاذاوبإتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرا-06

.38(:قانالفرأ!لفبهيردتينؤقرولأآلرصتيؤآضئيوثمودأصاؤظ):جح

أفتئالنلهضوزتئتم!م!مهنمشن!مقبؤقدؤث!مودأوكاصا)

38(.:الع!نكبوتأ!مضتئصريطنوأؤكألمتبيل!آغققصحذهتمآضئهتم

هما؟فماإ،الأرضب!وفيتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم1-6

2صعئواؤغنزضواقؤيخحكؤزرغآغتييقزتجتئثضتخترزتيالحألأزضيىؤفي)جح:

لقؤرلأتمئدلففيإنآلاثخليفيتغنه!غئىتفضحهاؤئققملؤجمبتا:يحت!

4،.الرعد:أ!تغقيرئ

.،02:تاريالذا1!لثوقييناتفءلأرقيآؤلى)

هما؟فماوصذوا"،كفروابأالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:62-

!الؤأيماآنعذابقؤدتغذابايئذتهتمآدت!سبيليغنؤصحذوأآلرب!قروأ)جع:

88،.:النحل1!يمدوئ

.،اأمحمد:!آضقفتمضعلستبيلإألتهغنؤصتذوأآئدينكترو()

هما؟فما"،اموالهمينفقودتالذينباتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفيدلرا:-63

آتجرلهتملهخآذممثؤلأ!اآئفقوأقايتبعودنلاثتمأقإسمبيليفيآفؤلقغينعاتونآلدين):جح

.(622:البقرةأ!يخزدؤتلهغؤ،خمتالزؤلآخوفزيهغمجنذ

عندآتجرممغقلهضوعلآسةيريموآقثاربآقرآتوتهرينمقوئآلدليئ)

%27(.البفرةأ!يخزدؤتزلاممغغثئ!زولاخؤثزيهغ

،،الزكاةويؤتونالصلاةيقيمونب"الذينتبدآنآيضانالكريمالتهرآنفيدلرأ:4-6

هما؟فما

2(.:ال!نملأ!يرقنونهئمؤلهميآلأجرؤآلرتخؤةؤيؤتو!آلقحقؤةيميمو!ألدين):جع

.(4:ألقمان!يوينونهتمؤهمبآ!يخر!آلريهؤةؤيؤدؤنألفعقؤةيقيمونآلذين)



القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم58

همما؟فما،لمامعاجزينءاياتنافيسعواوالذينب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-56

51(.:الحجأ!آلمجيمأضحمبأ"ؤلبهكجتلنةايخي!تاكتس!عؤأوآلدين)بم:

.(5:أسبأ!ييصزتجزتنغذابقئمأؤليهكمقبزجمقاتيتاةلاسصعؤؤآلدقة!

هما؟فما،مهذا"الأرضلكمجعلالذيبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-66

بهءمآترقآخرتجتاآلتحمآؤآنرذينص!علأييقالكغؤ!ممتنسفداآلازضىلكخجعلالدى)جح:

.،53:أطه!متتئشاقأينثطار

تفتاوئ!لغلتمشحلأميههاثكخوجعلمقلأاآلأزض!ل!مجعلآتدىإ

1،.5:هيخرف11

هما؟فما،،عليكنقفقب"نحنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:67-

منئحنتؤإنآئفزءانهداإقكأوحئتآ.؟لقصصىبتآآخم!نغتئكتففقغق)جح:

.(3:يوصفأ!لففلبآءلمنشلإذ

.(31:الكهفأ!ممدىنهرؤفيدبريهؤمنوأاءيتيةتغيت!ل!إيآئتآهمغاتأتفقىتخق)

هما؟فما،،الفصليومب"هذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:68-

.(12:الصافاتلهـأتكطبوئبواق!بهتصألفضليتؤئمهذا):جح

.(38:المرسلاتأ!ه!ي!ولينؤآلقضملإخمغتبمآتؤئمقذا)

هما؟فما،،جهنمب"هذهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:96-

.(63:يىلهـأئؤغلأوتأثيئكئت!جقخم؟ءقز):جح

.(43:الرحمنثهـأآقخرمرنبهايكذلبألتىجهغسقد)

فما،،بالحقالكتابإليكأنزلناب"إناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:07-

هما؟

لنينلقظتكنولاآلته؟تمآآزنكلررألتاببىل!كغيإلختئآتيهشمتإفكآنرتتأإتآي!:جح

.(501:النساءأ("خصجيم!

.(2:الزمرأ!آلذليئله"نخيصحاقآغئدأدتةلتنيآآتحتئتإقكآترفاإتآ!
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فماونذيزاكا!بشيرابالحقارسلناكب"اناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:71-

هما؟

.(911:البتهرةأ!لخعييآضثعنلتئمشلؤلاؤتديزاتجئيرالحتئآزشتفتلأبآإتآ):جح

.(42:أفاطر!تديرييهاالأضلآأت!ينؤإنؤتديرأيثيرايآلحتيآزشقتأإتآ)

هما؟فماكامانخيىنحنإنابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا؟72-

إماصسفي-آخضحتئاشئ:صاثرهغوقذم!!ماونتحبآتضؤفنشغنإتا)جع؟

.(12أيى:!تبيهز

43(.:أق!آكص!ؤإلتتاؤنييتكا،نخقإتا)

بلقالواالثهأنزلمااتبعوالهصمقيلب!دهاذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:73-

هما؟فما"،نتبع

آؤتؤكأئتأءاتآةغقييماآنق!تاتآتتبغتلقالؤأآلتابرآنرذتآآتبعؤأكئمييلقيادا):جع

.،571:البفرةأ!ؤ،تفتذو!شئأبقفئوئلآؤفئ!اتأة

آلنتتبهنآؤلؤ!ننآةا!آةلمخهؤضذفاتماتتبغتللوأقاآلته"آنرلىقآآتبعوأقمييلؤإدا)

2(.1:ألقمان!آالتعيرغاباكتدعوهق!

هما؟فما6،الإنسانعاكلاانعمنابإلىاذاتبدآنآيتانالكريمالثرآنفيدلرأ:لم!-4

83،.:الإصراء1!تؤسماآلمثزيمنمتهقى)ذامجايخمبولاآغيضىلإلمححتيآغلىآنفتتاد!إذآ):جع

عيريفي!؟عأقذوآلثتزمئتثهقىإداتحايإءؤتآآغرصألان!ققئآنغتتافإدآ!

51(.أفصلت:

هما؟فما،،لإنسانامقدهاذابةتبدآنيتانآالكريمآنالئرفيدلرا:75-

شزضتزهلتقاكشمفناغحهتآبماآؤتاجمداآؤيخئبيماءدعاناآ!رآقيلسننتقؤإدا)جعة

.(21أبرن!:!يغملوئتاكأنؤأزينيقم!تيريينتشفركذلذصئتنإقةتذغصآلز!!آن

منإقهيذلمحوأمأكانهلنمىتنهإذاخؤلهءلغمةثمهـمحيإإثضهض!زدعازته2متىآ،لنئن!ذا

.8،:الزمرأ!!ايىآآضتيققيلآ%طتبكقيرذتضتغفلشنبيحغندأليفلآنذابتإؤتجقلفنل
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نح!اءادخاكا!قالواآسنوالناللقواب!وإذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:76-

فيهما

غقإتماتعكغإتاقالمأشتطيييئالىطؤ(ور)ذاةاتتاقائوأةاتئوالفو(آلميقؤإذأ!:جح

.(؟%البفرة1!ئن!حتهنرةو!

يماآتخشرلؤ!مقالو(تقصىإلىبغ!فغضلآؤإذا:اشاقالؤأ:اتئواآلدينتفوأإذاؤإ

176.:البفرةأ!آقلآثفملؤ!زيبهئمجمنذءبهلكآضكمغتييهتمهتغأدتة

هما؟فما،لانهيتإنيقلب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:77-

ضعقتتقذ!تمآق!آقيفئفلآلتإد"ولزينتذعو!آترليئآغبذآنيخيتإبىفل!جع:

56(.:الأنعام1!آكفتدينينىأل!تأوإبم

آنؤأيرثزبئمنالبتنتضةببلماألتإ؟ونيينتذعونآلذليئآغبدأننهيتإيئتتم!

.(66:نرغاأ!لفيينآيرتتاضملغ

فماكا!ذلةترهقهمأبصارهمبداخاشعةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:78-

كط؟

.(43:القلمأ!شيمرنؤئمآقئخودإلىيذغزنرلةورؤقذكأنؤأنزهففغآبفعرنمخيقة):جح

.(44:رجلمعااأ!يرعاونلذىكألؤأآآلؤئملكلةمادذآئصئر!تزققهئمخنثغة)

هما؟فما،شديذا،عذاتالهمالثهأعذبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:97-

.(51:المجادلةأ!تفتلوننوأاشهزسصآباتمشمديدآعذاجم!قتمآقةآغذ!:جح

قي!إقتمآدتةآنرذقزاتوأةآلدينألأئصنبتافىلىأدتةقآتقوأستديدآغداباقئمأدتابرآغذ!

.(01:لطلاقاأ

ححسآكاماقرضاالثهيقرضالذيذابدامنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:08-

فماهما؟

تفبضىؤألتة!ثيزيرحآضحعاف!تهةخمصمناقيضيقه،قرضماألتةيقيضآلذىذاتن)جح:

.(542:البقرةأ!دزجعو%فئفووشصظ

.،11:الحديدأ!آتجركترليرةؤتهته"،ح!منايفخيقاوقئض!األتةلكيرضىاآلذىذفررلأ
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بالثهآمنواالذينالمؤمنونبإإنماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي81-دلرا:

هما؟فما،لاورسوله

ختئتذهبوأتزبئءآنيتقه"هـى!انرأو!!اؤزعموليربآلت!ةاتؤأآلدينآفؤلخؤبر!إتضا:جح

لتغص!آشتدلؤئق!داؤزسصويم!لإق!ئزمنوتآلدينأؤتبهث!تتدلؤتذالدينإنتتذنؤه

62(.النور:أ!غؤرزحيصآدئةإئأقةوآشتغفرقممئهئمضيفلضنتاذنضمآنهتم

وآنفصصالزفيبآتؤلهغوخهروأترتطبزألغ!ئئمؤرصئولإءبأط!:امنؤأآلذينآنمؤمئوئ)إتما

.(51:الحجراتأ!آلفمدقوئلهمأؤليهيكآقهصسيلإ

هما؟فما!كاالثهعندمنكانإنأرايتمبإقلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:82-

مممايتممموقممقآضحليتقبه!قزتمثتمآلمحرعنديق!انإبئشزآؤقل):جح

.،25:فصلتأ!بعيو

!اتقيثيهغلاش!:صبلتنيتنيف!ا!ؤوشه!بيمجممرصمآلئ!جمنديقإنكأنشصآزةفل)

.(01:فحقالأا1!لظ!ينآتقؤتمآتهوى،ألمحةإتتآإشكبرتم

استقامواكا!ثمالثهربناقالواالذينإنبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:83-

هما؟فما

تخانؤ(آلأعلئهرآتمثيه!ةتتتزلآشتمموأثتمأقة!شاتائؤاآلدينى)إقجح:

.،03:فصلتأ!وئلؤعهآليئكئئصبآثحتؤؤآتجثمروأحزلؤأؤلا

.(31:الأحقاف1!ئحزئؤتولاممخعلئالزفلآخؤئآشتمموائتمآدتةدهـشالوأقالدينآ)،ق

هما؟فماكامانتخيثمب)تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:84-

.(301:أيونحى!آئمؤيينسحعلناحقاكذلأءامنوأوآلذيهنىرسمنآننبئثز!:جع

72(.:أمريم!فيهاححصاؤتذرآلظايينآتقوأآلذيخاشبئغ)

هما؟فما،،أعرضوافإنبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:85-

.(31:نصلتأ!،ؤثمودغاصحيقؤيلصحيقةآنذزت!كضققتمآغرضو(قاق):جع

صصءص-ثرصس.يرعه
يتاآلا!ئنأذقناإذاو)تااتجلغلاسكقئذإإقحميطاخمييئآزسمتتكقضأآغرخموأقاق)

ير""صيرم?صهىصصطصص
.(48:الورىأالا!ئنكفوز(فإنأيذيهم!قذمتيماسميثهدصجهموإنبهافرءحرخمة
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هما؟فما"،عليهمب"ئطافتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:86-

.(54:فاتالصاأ!تييهبينب!يمىغتيهميالاف):جح

آلأكتؤتلذآلأنفس!لختتاليهمالرفيهاوآكؤالجدهميقنبصحافيخمئيمطاف)

71(.:الزخرف1!فيهاخياوتوآنتز

هما؟فما"،بهايشرببأعيئاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:87-

.،6:الإنسانأ!تفح!بميقجروتهاألتإجمتادبهالثرلبغنا):جح

28(.:المطففينأ!آفقربوئتهاقتثرلبغثنم)

هما؟فما،،السبيلإنما9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:88-

يكونرأحبآنرضوأآضيآءرممغ!ثذدؤنثآلذليئعلىآلضمبيلإتما)جح:

.،39:التوبةأ!،تغلمونفهضقلوبهئمعكآلتهوطبعلضتخواآ

إلز!ابغذتهضأؤثحلثبقئرآلختئآلآزصىفيوشغونآلتاس!تطدونغلىآلدينآلمتبيلإتضا)

.،24:الثمورىأ

هما؟فما"،زأؤةب"فلماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:98-

يىلغبهطأشتغخقخهؤتاتلئطرتأغايىضققدائوأتاآؤدتيهتمئ!تقبلغايىضحازآؤتقا):جح

.،42:الأحقافأ!أليمعذابيجها

.(72:الملكأ!ءتذعوئبهكنتملدىآقذاؤييللدليئكقروأآوجوةيمتتزتقةزآؤةقتتا)

هما؟فما،تهنوالماباأولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-09

.(913:عمرانا!أ!قؤينينإنكنتولأظؤ!آؤآنتمغرلؤأؤ،ؤ،تالنوا!:جح

ؤترتجصنتآتموف!يآتموئكمافإتهضلمو!يختكولؤأإنآيقلى%تقؤوفيتالنواؤ،!

.،401:النساءأ!آلته"عليماحكيماؤكانلايرتجولىماآلتةمن

هما؟فما،،بلسانكيسرناهب"فإنماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-19

.(79:مريمأ!لذاءقؤمابهؤشدرآ!م!بهيتتميترلجتانفيستزلةفإتما):بم

.(85:نخالداأ!تحدتخزوقبل!معايذلغقهتميتمتزتةتإنتا)
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هما؟فمالما،لمؤسنكانب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللراة-29

زقبؤقتخيرير!امؤيناقتلؤقن!أ،إمؤيخاققتلآنلمجؤييئماكائو):جع

وممؤلكخغدؤقوكلمنقارزكأئتضمذقوأآنآقلإء!الأإثاضممملمةوبيةتؤجمنؤ

ييثقوبتتهصبئن!غقؤيممن!التؤان!تؤ!ؤزقمؤفتخيريرمؤمف

شمقرل!يجذفصيالمثغفمنقؤ!ؤرقبؤوتخريرآهلإءإذ+تسمتثةقلإصيةر

29(.النساء:أ!ح!يماؤكائألتهرلمجماآلمحمضنلؤصلةيعإب-وير

ؤتنآتنهثميقآلجتزةتكو!قئمآنآئ!!ؤزس!ؤله"7آدته"تضىإدائومحهؤلالمؤمنيؤتاكأنآ)

.(63:لأحزابا1!تييأضعلضئلأفقد،ورسمولهآلمحةيغصيى

هما؟فماربك"،منبدالحقتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-39

.،471البقرةأ!آنحضتزيهنينتكوتققلآزيكينآقحق)؟جع

.(06:عمرانآلأ!آلمئتزينينتلآتكقرتكينلحقآ)

هما؟فماظلمواكاماالذينصب"فبدلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-49

ينيىتجزاخمثئوأألدينغلىقآزلايضيلقولآغزآلذبخمقئوأآلدجمتقتذذ!:جح

.(95:البقرةأ!يق!قونبماكألؤألمتتمآءأ

مىرخزالختهغقآزسمقتاتهضألذهـييلفولأغيزيتهغخم!وأآلدليئقتذذ)

.(162:الأعراف1!يظ!وت!انوأمماقتم!آ

هما؟فماكذبواإ،ب"فقدتبدآنآلتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-59

.،ه:11!نعام!وني!تهنربهءلؤاتأتمآشؤأتآييهخقس!ؤتهغجآلحتئتتابآققذكدبؤألأ؟بم

.(6:الثحعراءأ!ي!ئنغز!ونماكأن!إبهآشؤأف!ةتيهخفقدبهذبوأ)

مبشرينالاالمرسليننرسلبداوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي69-دلرا:

هما؟فما،لمامنذرينو

ؤلاهغغلئيئقلآصثؤآضحقحءامنقمنؤمدرليئمبميشكلتإلأآتمرصمل!ؤقالرسيل!:جع

.(48:الأنعامأ!تحزلؤن

ليذجضوأبآلتطليتحؤوأآلدينؤئحدلىؤشديئلن!تلنإلأآنمرشليننرسيلؤقا)

.(56:الكهفلهـأهزواأنوروأؤتآؤآتخذوأءاتنئآلحقبإ
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هما؟فماهادوا،،الذينب"وعلىتبدآنآيتانالكويمالقرآنفي:دلرلم-79

خرتخاوألفنرآتحقرويئنمفرذىحزئنا!كاد،و(آلذليئوغل)جح:

تجرئ!هصدل!يظغأخحتطآؤماآئخوايهآآولمخهورمممأحملتتاالأضمومهمآغلتيئ

.(641:الأنعامأ!ثصئدقونوراتايقيهغ

!ظدونآنفم!عهغنو(ؤليه!قيخماتتهتموماقئل7ينتخكقصحقحناقاخرشاهادو(آل!ينؤغلى)

.،811:النجلأ

هما؟فماكاماصدورهمفيماونزعنابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-89

يقداقدئناآلؤىيتإلخضهلوأؤتاآلأتهرتخيهممنيخزتخترىكقصحدويىلمحمفيتاؤتزصكآ):بم

بماأورئضموهاآتجتةيفكمآنؤنودؤابآلمجتتيتحارشلجآبتقذآلمحهيرهدلتاآنتؤلألتغتوئوتابهآ

.،34:فاعرلأا1!دئملونكنتض

47،.اهـبر:أ!تتم!بلينممرلمغكإخؤنايخلققصدورهمققاونزغنا)

هما؟فما!،أشدهبلغبداولماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-99

.،22:أيوسف!هآلصخممسنيننخرىلكيهذكتاوجمقمأءاتثتنماآشمذةبتقىؤتضا):جع

.(41:الصصأ!غزىآلمخسص!ينيهذللثؤلجمامخمااتيتنماةبئآشتوىآشمذهتقغؤتتا!

فما،!والأرضالسمواتخلقناب!وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-001

هما؟

قآضفحلأنحه!آلمئتاعةدرإتبآلحتئ!!سنهمآوماوآلازضقآق!مؤتؤماطقتا)بم:

.85(:الحجرأ!آتجضيلآلقثقغ

38(.:الدخانأ!لييب%ئئنهماوماؤآلأزضىآلمتمؤدفضققتاوما)

هما؟فما،،الناسالثهيؤاخذبداولوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-101

قإداتمئتىآجلىإلم+يؤجرهتمؤليهندآتؤينعقنهاترئرتابنهفي!رآلآس!ألتهيؤافؤتؤ):بم

.،16:النحلأ!قشتقدمو!ؤلاساعهير!مثجروئ،آضلهرجآء

دآليماينظفيهاغلىترئتا!سمبوأبماألتاسىآدتهئؤايخذ)ؤلؤ

تصعتزا!؟ءيصابكأنألتةقماتآطهتمحآءتإذاتمنمتىآضلإقأيؤخرهتمؤنر!ن

.(45افاطر:
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هما؟فما،6بشراناإنماقلبدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-201

ضلأقفيغصلزتإءلقآةتزجوأقنءنؤصاإتةلمالهكغآثضأإلمتيوحئثفك!بتثرآتأإتقآقل):بم

.(011:الكهفأ!ا!مذلمازيهبع!اذةضنلخاؤلاي!ثزلث

ؤآشتغفرؤيخ!4قآشتقيمؤ(ؤجد"إبةإتهكوآنمآإلىيوحمةيلك!بت!زآئماإتجآفل)

6(.:أنصلت!ؤؤل!يتضركين

هما؟فما،إولذاالرحمناتخذوقالوابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-301

88(.:أمريم!آلرخق.ؤتذاتخذآلوأوقا):جح

2،.6:لأنبياءا1!ئ!كرموئجمادروتلسمثختبماؤتدأآلرخقلؤآاتخذؤقا)

فما،،الثهفييجادلمنالناسبداومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-401

ك!ا؟

.(3:لحجعاأ!تيلدصشيظز!لؤتتبعجمتييقترآق!فيمجدذمنلحاشآؤين):جح

.(8:لحجاأ!قصيرولاكثئنهدىعزؤ،بغيرقآقهيجسدلىمنببىلناآوين)

فما،،الأرضفيبمعجزينأنتمب!وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-501

هما؟

ؤ،ؤلةيىآدت!؟ودبينل!موتال!تمآءآقؤلالأزص!فيآبمغجيزينىآشصؤفآ):بم

.(22:لعنكبوتاأ!لصحير

3(.1:الشورىأ!نصحرو،درلمزمنآطودرودونكتلكمومالازض!آفيبمعجرينأنتوومآ)

هما؟فما"،حرجالأعمىعلىبداليستبدآنآيتافيالكريمالقرآنفيدلرأ؟-651

غكؤلامحرخآفيىيصقغلىؤ،محزخآلأعئيغلىؤ،خرخآلأغتىقئلتنق)بم:

لحوتآؤاضقيكنمبيرتآؤةاجمآ!تملحولتىآؤبيوي!تمين2طوأتأآنآنف!تم

بيؤلئ!ته!تمآؤبيرتآؤآ!ئحتمآؤلحوبآخؤتيتمآؤبجوت!خؤنيغ

تن!ىضدلمجتمآؤشفالمجة،تتئصصماآؤمخئتخشحولتىآؤآخؤينم

!وآنف!يمكزتخهفتسيمؤايويمطصداقإيزآؤآشتتآلأحميساتأ!رأآنختاع!!ئم

ور-آلأيمتىل!ه!آلتهريحب!ذلثطئتةمئرتحةآلت!جمنلأين

61(.النور:أ!تغقثوبر
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بذطة.ؤزبئوتةأقةئطجؤتنلضر!خرخآغلىؤ،خزجلاضكورخآخر!لاغلىلاضتهتىآغلىلنق)

.(71:الفنحأ!إليماغذاتايغدئهتتؤذلأ!رؤمنأتختهاينتخيرىتجتئي

هما؟فماإ،يغييلاب"تؤتمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-701

.141:الدخانأ!يخصروئممئمؤلاشمثاتؤلىتؤذغنلايغقتؤتم):جح

.(64:الطورأ!ئنضرو!ممتمؤ،شثائغىغئهغ!لهتم،تؤتم)

هما؟فماللخير،،بدامتاعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا.-801

.(52:أق!قيريبلفخترئغتوتتاقي):جح

.(21:القلمأ!أشرلفخبزمغتدتطتج)

هما؟فما،،خزائنعندهمامبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-901

.(9:صأ!بهآتزقائعنرينرآزيكزخؤخر%ينآضرعنذ!):جح

37،.:الطورأ!آقصتطرونلهمآئمرتكخزآلنجمنذممئمآتم)

هما؟فما،لماربكلحكمبإفاصبرتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-!01

.،84:لقلما1ؤهؤتكظو!تادىآقيتيإدتيهنكقعاجبزيذؤ،لجكيرتأضبز):جع

.(42:ا!نسانأ!آؤكفوراتنهت!ءايمازلجاؤ،تطغقآضبزلختي)

هما؟فماجميغالا،الثهيبعثهمبدايومتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-111

يمثئصغنرفيؤآدتةؤفتؤآدته"أخصحنةقحنتئهريمماعيلوأبه!يعاأدتةشغئفختؤتم):جع

لمءص

6(.:المجادلةأ!شيهيد

أتبهدبون!مممآ!إكخ!شئ:غلأ!ه!ؤئحح!ورلكلئحلفونله"كتاجم!عا!صظغونشغحهمألتهيوتم

.(81:المجادلةأ

هما؟فما"،الآياتنفصلب!وكذلكتبدآنآيتانالكريمالاترآنفيدلرأ:-211

.(55:الأنعامأ!آقمخيريينممبيلترلل!ت!ينلأ!ئأنقعللأويهذ!:جع

.(417:أالأعراف!يرجحوئلأتمبولعقهتمأنفصللكوكذي!
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هما؟فما"،ربككانب!وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-131

لم.171أحود:!مضلحردتؤأف!اظتمآلقرىليفروما!انزئك):جع

ومائحضاةاينتأغقنهتمشلؤازشولاأتحهاقشعثحتئئفلإآتفرىزئكؤماكأن)

95(.:الفصصأ!ظ!وبرؤآهئقاشفلإآتفرثإلأ

هما؟فما،،الأرضنجعلب"ألمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-411

.(52:تصلالمرا1!ئايهقالأزصآغقلر)أ:جع

6(.النبأ:أتهدا!)آلزتخغليآلارص

هما؟شما"،ض!!والأرالسمواتمقاليدب!لهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-511

انخسمروت!ممئمأؤتئكألتهلايئتىوآلدليئكفروألأزض!وآلدآلمتتئؤتمقالأ"ها:جع

.(63:مراكأ

عليم!ضئ:بتيإتبماوتقدزلمحثآلمنآليززقتنسئطوآلأرقي)تة،مقالذآقممؤ!ض

.(12:الورفا

أ!افص،ا(ربهماتقواالذينبالكنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-611

يقيهانشلاآلأئقرخلإييئتخيهاينتختنىجتنثقخأتقؤأزتهت!آلدينليهيئاج!:

.(891:عمرانأآل!للأبزايىصئرآدت!عندأدتر*وماعند

صد7

مجلفهلاآدتووغدلاتهرآتخيقاينتخرىشيحةغرفاقؤقهاينغرفاقئمز!ئمآتقوأألذبنليهيئ)

.(52:مرالزأ!آتييعارآلمحا

ا؟لثحاءادالركأ!يبسطربيإنب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دل!-171

فماح!؟

.3(6:صبأأ!لاتغلمونآؤثبهنآكتزآلتاييىولقررلمحثآءلتنليزر!تتآربئ!!)قل:بم

قهؤئثئئءقيئآنققتصومآؤتقدرته؟جمابهءيقلتثآءلمقآلتروقتث!زبتإنقل)

.3(9:صبأأ!وهومخترآلززقبرئحلفه

هما؟فمااا،قدرهحقاللهقدرواب"وماتبدآنآيتانالكريمآنالاترفيدلرأ:-811

ألذىآلكتنبآنرنرتن"تلشئينبت!رغلىآدآنرذقآلوأقاإدقذر؟صآلتةقذزوأ)ؤتا:جع
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ؤلأآشصئققوأترتاؤتختصؤغفونكييرآشاوتهما!يمم!قرآحى-تخقلوتثوليتاؤههىلؤرامويمئبرءجآء

.(19:الأنعامأ!تقعبونخؤضهخفيذزهغألبثزفتنءابآؤكئم

وآلثصموتآلمجمةدؤمقنضخسئةوجييثاوآلأزضققذيىهصصأدتةقدزوأوما)

67(.الزمر:أ!وتعئىعضاي!تركوئستخنهحيمينهسظوقئة

هما؟فمالما،ربكبحمدبدافسبحتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-911

.،89:الحجرأ!آلمتحدينينكنزتكمجضدفسئتخ):جح

.3،:النمرأ!لؤآبا!انإتا"شتغفرحرآرتكمجضدفمميتخ)

هما؟فما،،يقولونماعلىب"فاصبرتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-021

للىآىانآةلرمقكربهاوقئلفتمص!آلمحاص!قئلرتكمجضووسمتخيقولونماعنىفآضبز):جح

.(531:طهأ!تزضقلعتكلتهارآوآطرافف!خ

93(.:أق!آئغرؤبؤقتلآفتضيسطائجفتلزئل!مجتيؤس!جختقولوئقاقآضبزغلى)

السمواتخلقالذيالثهأنيروااولم9بتبدآنآيتانالكريمالقرآدتفيدلرا:-112

هما؟فما،لاضلأروا

تهصؤجقلمثلهضتخلقآنغلىو3قالازض!ؤآآلشممؤقيظقآلذىآلئةآنترؤ(آوثغ):جح

.(99:!صراء11!الأكفومرلظ!ونأفاتيييهلأرتيبآضلأ

لمجينآنغكبمديىنخقعالنتغىؤلأؤآلأرضىآ!تتطقآلذىآقةآنآؤلزكؤ(!

.(33:لإحفافا!!تدير:شىبلى6اتهكلهـغنىفيأتتؤثت

هما؟فماكاماأذقناهبداولئنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-221

فضر!تقيرحإنة".غنئآلسحاتذهمبثتق!ولنم!ئاضرآئحدتغماآذقتةوث!):بم

.(01:أهود

قايمةأفتاعةآظنوقآليهداتتقوثنتستتة!ر%تغرمنقظر!ةآذتحةول!!

ضقؤتحذيقتهملمحعلؤابماآلدينكقروأقات!قتفح!تىوجمنذلىإنربئاكزضاؤثبن

.،05:أنملت!يخيج!عذابا
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هما؟فمالما،مصيبةمنأصابب!ماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-231

تئزآهآآنقتلىقنحمتضقالأآقميمكئمفىؤلاقالأزضىضصحيمبئمنآضئابتآ):بم

.(22:الحديدأ!قيعل!آلمح!غلىيخثدإن

غيير"مثئ:بتمؤألب!قفتهتهديألت!ئزينؤضنألتإ4إ،بإذفيضيتإينآضاتتآ)

.،11:التغابنأ

هما؟فما،،فلنفسهصالخاعملبدامنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-421

.(46:أفصلت!لفقبيويظتغزئلإؤقامغقئهأأشئآتلتقببيئعؤققضيخاضلتق):جع

.(15:ابثيةأ(لرتجعوق!رتبمإكثمقعلحهاآسمآءومنففقممح!هصلحاعملمق)

هما؟فما"،ربهبآياتذكرممناظلمومنبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-521

قلوبالخعئىجعقااتايذاةقذمتماودييىغتهاءفآغرض!رتهئاتئئذيهريتنآطلوؤمن):جح

.(75:الكهفأ!آئذصااإدتهتذؤأقتنئهذىآإلمتذعهزق!إنؤقرءادايخغ!ؤفيتفقهوةآنآ!تة

.(22:السجدة!أشمقمونلمخيعيئم!آإتاآغيض!عتهأفئزيإكاتئقتجرممنآطلمؤمق)

هما؟فماكا!الطرفقاصراتب"وعندهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-621

.(84:تنالصاا1(لالريمكينآئصرتؤيخدممئم):جع

.(25:أص!ألطرفيماآدرآبقصتزثؤجمنذو)

هما؟فماكاماالإنسانأيهاب"ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-271

.،6:رنفطالاا1!تخير!ىأقييلأغيئرفيلنتققاآتأتها!:جع

.،6:الالثقاقأ(قمقميهزيككذ،إكاتككأءخلإلنمئنآتأيفا)

هما؟فما،،الإنسانخلقنالقدب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-281

.(4البلد:أ!لإلنتئتنتجذآلحقتاتقذ):جح

.(4:التينأ!تفيريمآخ!يئآلألنئنفينخقتاتقذ)

هما؟فما،دأتئغثؤيؤيم9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-921

(!متغتبرنهئ!ؤلآ!قروأللدينيؤدتلاثرشاليداأتؤشقثمنقيؤتيزتم):جع

84(.:ال!نحلأ
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ؤترنآقؤلأءحغلىلثهبابئروجثخاآتفيسينينشمهيدالخئهصفيكأاقؤشغث!ؤتيزتم

98(.:النحلأ!يخئييينودشرىورخمةلصههى2يثئليمينمناآئ!نتلخث

"؟همافحما،(1تغضفئمقأفتلبا)تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-013

.(05:الصافاتأ!لونممئآةبغص!غئتغفئهغقلقاأ):جع

03(.:القلمأ!شئومرنعئربففى!تم،تآ!ل

ئجهمافما"،ةتع!صالاتغاملىتكئمب"ؤ!!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي4. .هـص-صس-13

ص!آبفاضالصحالبظود/فرثباتنمنجمويهءفيتما!تقي!ليثزصآلألغترفيتكز)ؤ!!جح:

66(.:ال!نحلأ!ص!يربين

تآءكون!ؤقشهاشقحكصرييهاؤتكزبالو،نهافيئحما!مقيكرليتزصآلاتقيمفيتكض)ترإن

.(12:المؤمنونأ

!ثائقزآلبقذالىيلتاسضزئتابإؤتقذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:.-133

هما؟فما/(6خثاصآ-

آلذل!لمولنئا!ترضضوثبنمحزمنقيآنقرهانهذافيصرشالناش):لقدجع:

.(58:الرومأ!نجطلو!إلأآشضإقتحقروأ

.127:الزمرأ!شذتهرونلعقهخمثلىمنفياقائقؤفذايئلتاشضزضا:نقت)

لىالتقازؤيويجالتقايىلىالقئلبدايويجىتبدآنآيتانالكريمالثرآنفي.لل!-133

هما؟شحماا،الحيلا

تحرىئقمر!لوآودشرآلثتشصىآلتليفي!ارودير-لغآلتهسرآققلأيؤلغ):جح

ينتضلكوتتادونإءمنتزعوتؤآللإليئآئظثته"زتبهخألته"ل!مذقم!تتئلافي

.(13:أفاطر!قظماير

.(6:لحديداأ!لض!عرويىآتبذاؤلهوعلمللىآلحغازفيآؤيويجيىلغاآفيلئلآيويج)

،،الضالجاصتؤغمفواآمنواالدينب"ييخنرقيتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-134

هما؟فما

01(54:الرومأ!آف!بهفيزلنلجمتلآرإتةحقضحل!ينلضحيخنتىآؤضفوأاقنوأتألدبن!ليخنرقى:جح
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!رلير!ؤرزقمغغققمأؤليهفآلفخيخمثؤععلوأةاتنوأآللإليئليشنركلى)

.(4أسبأ:

هما؟فماقا"،تفس!ب"غيقتتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-133

.(41:التكريرأ!تامخفرثنف!رعلث):بم

.(5:الانفطار1!ؤآخرتقاقذضتتف!لختا

هما؟فماكاماالضويىونفخب"قإداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-136

.(101:منونالمؤأ!بوت!ولات!م!آيؤيؤ!هزألنمابلقحورفلأآفينفخ!فماذا):بم

(31قةالحاأ!ؤعدةلق!ويىنقخةأفينفخقإدا)

هما؟فمالما،ؤالإتسيىايخنقغشزب"تاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-137

وشلإرونكراتئةعي!غيقضونينكغرسملتأيتملنص!آتؤوأفيألحيئلئغ!ثر):بم

!رصصج،
آنقزكألؤأآنفم!هغغكآلذتيآولثهاوأآتحيؤةؤغي!صأنفم!حن!غللثهذتاقالوأهداتؤمكغيقاة

.،013:الأنعامأ!لمخفريئ

لاقآنفذوأوآلأزضىأالتثئؤلضآقالارمنت!نفذو(اقأقتظغئتمؤألان!إنجاآتجنقضغثر)

33،.:الرحمنأ!إلأب!تطقتنفذوئ

كلإتالما،اللهغلىافزىتمتنأطقئمبداقضنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-138

هما؟فححا

حتئآتكحم!ينتصثبهمشاطغأؤثيكلاتيهغلأقركوبخؤكدتآفزئيضيئقتنآطلآ):بم

غلىؤشحهاوأغتاضحلوأقالوأألتهدكلولفينتذعونتاكنئصآيققالؤأتتؤفوتهغرسصل!تائهئمإداخآ

.37(:الأعرافأ!بمفرينآئهخكانوأآنفميين

!صحلا!!؟الاي!إءآؤكز!ب!وتاآلتوعلىآقتزفلحمنآطقوقمق!

.(17:أيونى!آكحرموت

هما؟فما"،تتقطزنال!مؤاثب"تكادتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-913

(09:مريمأ!قذالىآلهتاؤتخضلازضقآؤتتسثئق!زر!هلمتمقؤتآتتاد):بم

و!مروتزييئبجيلىلمجمتخونوآتقليه!كةفؤلمحهنشقطر!ينألشصمؤثلكلد)

.(5:الورىأ!آلزححلمهوآتغفورآلئهلإإنألأزضنآقلمن
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؟دط!ط،ييد"فيإئزاهيمقاؤ3ب"ؤإتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-041

ضبيز!ضتلىفيؤقؤتثآزنذإيئايقةةآضتاتاآتتخذاززةقيش!إئرهيصتاذقىإد):جح

.(47:الأنعامأ

.(62:خرفالزلهـألغبدونترابه!يضاإتنىوقؤمهءي!ور4قالمإئزهيموإد)

هما؟فما،،اخغلزتإئزاهيمقاذب"ؤإدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-141

ؤاليزيربآدت!يثهمامنةمنآلحمزتيناآفقاؤآئؤدقايناخخمذاهذاأخعلرتجاائزهصقالىإدو):جح

.(621:البقرةأ!لمصل!لحاروبئسىآآابغذإكةأ!زةثتمقأتتعا،قييلأؤضتجقزلىقالأحننآ

آلاضحتام!تغبذآنوتيئؤآتجنتنيءايخاأفتدهداآتجحلرلتإئتهيمتاذ)وإذ

35(.:إبراهيمأ

هما؟فما"،ظلمناهمبداوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-241

؟ونيينتذعونآليئءالقتهمغئهتمآغن!ثفمآآنفسهغخمقموأؤثيهنظتضتهثمؤتا)جع:

.(101لهـأهود:غتزتتبيبؤقازأد"ولهئمزلجاآضيتماجآةيثئينآلت!

.(67:فلزخراأ!لال!ينآمممدؤأؤليهنتمخمقمتهغوما)

هما؟فما،لماربهمنبينةعلكانب"أفمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-431

إقام!مولمعقت!ءيهتنبؤمنقتاشماهدقىتحثؤزيإءينتيتؤغلآقضنكأنح)بم:

مفيتىقؤقتكقلآقؤجصرهقآفارآلاخرابمنبةءلكفرؤمنبإحيؤمنونأؤلحكؤرخمة

.(17:أمود!يؤمخوئلالم!لنظآآتحتزول!كنزتثآلحقمنإتة

.(41:محمدأ!لمآفؤ%علهءؤاسعو(سمؤ"ته"رينيهمقريهتنيخحؤقئنآقققي)

هما؟فما"،إليكيستمعمنب"ومنهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!أ:-441

ترؤ(رإنوقراءادايختموفييققهوةآنآكتةقلويهخغنموجحتنااقكتستتيعئنويتهم!جح:

الأولين!آستطيرالأقذآإقآللىليئكقرؤآتقولمتحولوتذونرضآةاذاختئيهأيؤينوالأاتؤة!ل

.،52:الأنعامأ

أؤقكةايقأتاذتاداآليقزأولؤالتنينقائو(جمندئريقخرقي(إداختئإتجكتمتتيختنق!شغ)

.،61:أمحمد!آقؤإصؤأشقوائلوبهتمغئىآدتهكلطتغآلديئ
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هما؟فما"،الثهلغتفمالذينب"اولئكتبدآنآيتانالكريمالقرآدنفيدلرا:-541

.،25:النساءأ!نعحينوتهتجذقلنآلتأيفعقومنآلمحةلغنهملذينآأؤثيهك!:جع

.(23:أمحمد!آبقخرممتموآغمعأقا"تآصمض!زلغتهمآلديناؤل!ك)

وأطيعوااللهأطيعواآمنواالذينايهابداياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-641

هما؟فما،،لسولرا

تردؤهكلشىفيشزغتمنإنمنئملأئيآآلرش!ولىؤائزلىؤآطيعوأآتةأطيفوأءاتنؤألذيتآتأتها):جح

.،95:الن!اءأ!تأولينؤآخ!ئئنضئرورلكد!يخيآل!ؤمىؤآبآدتيمائؤينو!إننمغؤآلرش!وليقرإلأ

33،.أمحمد:!آصئكؤألزسصولىؤ،شطلوأوآطيثو(أقهآطيعو(ءاقنو(آلذينيايها)

هما؟فماكاماقبلكمنرسلآأرسلنإولقدبلمتبدآنآيتانالكريبمالقرآنفيدلرا:-471

ئآيةتآقآنليرلممولبوما؟لىوذزتهصآزؤجاالتمونجعئظقتكتيئرسملأآزشتفاؤتقذ):جع

.38،:الرعدأ!!تاسثأضلىليمآدت!يئبإدلأا

علطىتقصحضلتمتنؤيتهمظتكققحقعتابنقتيذيتفرينزشلأآزشئق!تاؤتقذ)

وخييرممتالثبآلحتيقفئآدت!آترقإداحآةأدت!بادقيإلأئات!تأفصآنيرسموليؤماكانآ

78(.:أكافر!آقتطلوت

هما؟فما،،عنهمكشفنافلما1بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-481

.(513:لأعرافا1!شكثونهتمداتيغوةإهمآجلإلتليزتجزآغئهم!ش!فناقثتا):جع

.(55:الزخرفأ!يخكثوتهتمإذاآئغذابغئهمقلمماكمصثفنا)

هما؟فما!كادتهالحمدوقالوابداتبدآنآيتالتالكريمالقرآنفيدلرا:-!94

34(.:أفاطر!شمكؤرتغفوزشابرإآثحر!طعتاآدفمبلتمآلذممآآئحفاوتالوأ):جح

!صاحئثآئحتؤمنىنتبؤأآلازضىؤآؤزشآوغدةصد!اآلذىنهآلخمذؤتالؤأ!

74(.الزمر:أ!آخرآلفميينفيغم

هما؟فماكا!سيئاتلهمب!وبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-051

.(48:الزمرأ(و!بإء!تحغنرقاكأنوأبهموصاق!متصب!إتاسمياتقئمؤتدال!:جع

.33(:نيةالجطأ!وتقنئغنربإءقاكأنرايهمؤصاقعلو(ماسمثآتثتمولذاي!



القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم74

دط؟فحما"،نزغالشيطانمنينزغنكب"صهاماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-151

.،552:الأعرافأ!لمجيزيآلتةإته"سغقأشتيذترغ!فقأينتزغتث)رإقا:جع

.36(:أفصلت!آتعليصوممو(قتييغإته2يإللهقأشتعذترخلشظتيآينتنزتخأ!إتا

هما؟فمايستجيبوا،،لمبإفإنتبدآنآيتانالكريمالقرآننجادلرأ:-521

أشصققلهوإلألأإتةؤآنآلمح!بيفيمائنرلىآنمآفىآلخموأ!تمقتتجحوأ)فإلزجح:

.،41أهود:!ت!يموئ

بغترهوف"آتغمتئآضعلومنهتمآقواتقيعوتآتمافآغلتملكيمتتجيبوألؤقإن)

.(05:لفصصا1!لطيينآتقؤتمآتهدى،آلتةإبآلتةتئممدى

هما؟فما،،يشاءونماب"لهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-531

3(.4:الزمرأ!آلمتميميايةجزقيدنلثزيهتمنحدوئيمثمآثقا)فم:جح

35(.:أق!همزلذلصثدشافيهاونئا!آة)قئم

هما؟فما"،واحدةصيحةإلاكانتب"إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-451

.(92:ي!ا!ونخعاهتمقماذالت!برلأضئتحةإنفإنكأ):جح

.(53أي!:!!رصالذشاجميغهثمقإذادتصذةلاض!إتحاشاإن)

هما؟فما"،تجقتتمبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-551

92،.:إبراهيمأ!آتقبىاروبث!مىيضلؤنهآجهغ):جح

.(65:أص!يثمرآلههاديقعثؤنهاجهحتم)

هما؟فما،امماالييبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-651

8(.:الفجرأ!آلندفييثلهائخققلأثيئآ):جع

7(.:الهمزةأ!هلأيذؤآغلتطيئاليئ)

هما؟فما"،ب"خذوةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-571

.(47:الدخانأ!آلجحيرس!وإإلىفأغبلوةضذؤ):جح

0.13:الحاقةأ!قغقرةضؤوة)
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هما؟فح!ا،لىب"كئمتبدآنآيتانأممريماآنالاقرفيل!ؤ-381

3(.:لهـأصشاصيجينؤلآتتصادواقرلزينقبنيهمينكرأفقكحا):جع

.(52:الدخانأ!ولمحيودؤجتئئينئلريرأ)

هما؟فما!أقغئركابةتبدآنآيتانامحريماآنالاقرفي.دمر-931

ؤتحومماثؤعالأزصىآخمصمؤلزؤأفيتنآسئلغ7ؤتايئفولتآلت!آفغئزلمجني):جح

83،.:عمرانآلأ!يرخحوئلت!إو

ائتتهصةؤآلدينمفقحلاآئكئئبإثيتمآنرلىآلذى-ومموخيهماآتتيىآتغتزآلئر)

.،411:الأنعامأ!لمضزينآمنىتكوتققلآيإلحقزئكتنمتزل!آتصيقثمونتكحئبآ

هما؟فماترواكا!ألم9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-061

طهزيغمهءلخكئموأشبغألأزضيىقوماآفئنؤتققاشتخرلكمآلتةآقترؤاأتر)جع:

.(02:ألقمان!ثييرؤلاكحثو،هدصبغيرجمؤأقمفجمدلىمنآلحاشوينؤتإطتة

.(15:أنرح،!طتاقاشضؤئخسصئعآلمحه2طقألزترؤاكيفلأ

هما؟فما!كاب"فذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-161

.(9:الهدثرأ!سبزتؤئمقذلبيؤتحذ):جع

.(2:نعرالماأ!فتيصآلذهـيدغلثآفز)

هما؟فما!كاب"مهطعينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا؟-261

.(43:أ)براهيم!كلزفثزؤآئدضهئ!قوآ4رالضهغيزتذلاوليهتمرسهطع!صيى!:جع

8،.:القمرأ!غرتزئمقداآنبهمرونتقولىآلذاقيضقطع!لى)

هما؟فما،،وآخرونب)تبدآنآيتانالكريمآنالاقرفيدلرأ:-631

إنغقيهغتحؤلتآنآقهلمغتتىصتيأاخرؤةصميخاغملأضطوأبذلؤبهئ!اخرو!أغنزفؤأو):جح

.(201:التوبةأ!غفورزجيمآلتة

.(601:لنوبةاأ!ضيهمزلجيزدته"ؤآلخئهغتحؤبقئاقائهق!ئقدقاإلاضيآدت!احرؤ!ئزتجؤ!ؤة!
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هما؟فما"،ب"وآخرينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-461

38،.:أص،آلأضقايرفيمقصنيناخيرجمتو):جع

.3(:الجمعةأ!نغنيلنرألمحيهجميهغ!ؤممؤآتقخقوأتقمايتغغوإخيرين)

هما؟فما،وكلألمأبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-561

ؤتؤيمنهةقد؟آلحقفيدوضآفوادفئبهءشقتماإلرشملىآشآينتقض!لمخكؤض)جع:

.،021:أهرد!ينمؤيينفكرى

صصصجمىء!ص.?صءص
93(.:الفرقانأ!تتبيرمتئزناو!لالأتثلآضرئ!لهو!ت

هما؟فما،،يكنولمبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-661

لمخفينلنى!يمئزتمبهخو!انوأشمفعئزأشزتميهضقنلهميكن)وثئمجح:

الروم:13،.أ

.،4:ا!خلاصأ!آئحد!فؤالههيكقؤلئمإ

هما؟فماب"أفآمنوأإ،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-671

.(99:افعر!11!ئخئ!رو!آلقؤئمآلأإترأدت!تنيأتخزآدئإئلآآتآيئوأ):بم

قثمعروئ!لاوممتمبغتةآقماعةتأيتغمآؤآفيماعذاليشقعئمميةئآيتهتمآنآفايحوأ)

.(701:أيوسف

هما؟فما،لماب"أفآمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-681

.(79:لأعرافا1!تآيمونتنئاؤفتمتآسئناتآيتفمآناتفرى+أقلآقلآمن):جح

لاحتثمقآئعذابيأسهصآؤآلازض!بهمأدتةتحسعفآنآقمئالتمكرو(آلدينآتائن)

.(54:النحلأ!!ثعرون

هما؟فماكذبوا،،الذينب"تبدآدتآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-961

آلخم!يينى!لهمشمقئب!كأنؤأأتدليئكدبوأييهأتفتؤ(لأكأنسثعتب!كذبوأألدين):جح

.(29:لأعرافا1

7(.5:أغافر!يغلمودىفممتؤفرلمحلتآبهءآزشئلناويمآ!ذلم%بآ!ضئبألذين)
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هما؟فماكامايكتمونالذينإنب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-017

أئكحئبفيلتاشبسشهمابفدينماؤ(فدئآقيمتينآنرفآقآيكتمولتالذينإلث):جح

.(951:البقرةأ!ألتيحوئؤتثقهمآدئهتنقهئمأ"ؤلبك

قاأؤلبهكقليلأثمئاءبهؤ!متزوئآتحتفينآدتاآنرذقآتكتمودنآلدينىإن)

غذابؤ!غئرلمجي!ؤ،أفمتضهتؤتمآقه"ي!يئهزؤلآآقازإلألمخويخهضفيتاكؤخ

.(471:البقرةأ،!في

هما؟فما،،يظلملااللهب"إنتبدآنآيتانالكريعالقرآنفيدلرا:-171

غطيما!لد2ئهرآتجرينوريؤلضيفنيفهاح!ئتةتلأقئندرشيثقاذلاتطيئآطةإدت):بم

.(04الا.:أ

.(44:أيونس!تظيمو!آنفم!هئمؤثيهنأقام!شمئاقاسىآتظيملاآلتةإلت)

هما؟فما،،المنافتهينبإإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-172

ء2-.ص?.صص
و!4لراكصمالىتوأهالضلؤؤاإلمقامواؤإيزاؤمموخدعهمآقةئخدعو!آ!ينإن):جح

.،241:النساءأ!آطةالأقييلأتذكروئولاآلتاصى

.(541:الن!اءأ!ضيزالفخمجدؤلققارآينلأشفلىآلذزلضآفيآ!بنإن)

هما؟فما،،لكإنبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-731

.(181:أطه!ؤلاتغر!ييهاغوعالألك!!):جح

.(7:مللمزاأ!ظيرلل!لتهايىسمئطأثت!كإن)

هما؟فماموكاماالثهب"إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-174

.،46:فخرالزأ!ضمتقيصعز!ههداقأغباورؤريئئتيقفؤآقةان):بم

(58الذارياتأ!الميينذوآنقؤؤآلررآقلهزآلتةان)

هما؟فما"،يعلماللهب!إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-175

ء.2صصجص2ص.
آ!يم!العريزوهوضىصينءدونهينيدعولتتاتققمأدتةإن)جح:

.(42:الع!نكبوتأ

(81:اهـجراتأ!تغملونبصجيرساؤآدثهلملأزصيىوآألمتممزتغتمبتغلرأدتةإن)



القرانمتشابهاتكيالجناننعيملم\8

هما؟فمامددناها"،ب!والأرضتبدآنآيتانالكريمالقرآنثللر.1،،

.(91:احجى!أ!تؤزودؤشئشينصيقاؤآنتتنآييهازؤيىتقوآلقيتاذمتمرء.ص،!:ج!

7(.:اق!!غزو-ممنصييهاوآنئتتازؤيىييهالهاؤآئقئتام!زر!راو!)

هما؟نماا،بايتؤيمتبدآنآيتانالكريمآناناقرفي.ل!ر/\/!12

.(13:المرصلاتأالنضل!ص!:جع

.!5:المطفافينأ!!ني-بر)

هما؟فمالما،كذبب!ولقدتبدآنآيتانالكريمالاقرآنثسز

.(58:لحجراأ!لمرسصلداآلحجربآ!شبعف-حسؤ5):جع

.(18:الملكأنكير!فيهفتمنفتييئمنللإينبئف:تفي

هما؟فما،،علمتمولقدبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفا:للر-61/1

.!6ت:البتسةأ!خيمئينيردةثهئمكؤنو(قفتتالشثحبآفيينكخآغتذؤ(لدينغايخمؤتقذ!ه:جع

62(.:الواقعةأ!آلأوذققؤ،تذكرونجاؤتقذلخت!التشآةلم

هما؟فماكا!نعلمبإولقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للز-011

79،.اظجر:أ!يقولونيماصحذرئرلهصجيق!لآآنكآت5!:جع

آغكتئفهإيفعاوتآلزىقمآتلمجثرلعقما،يقولوئإتما؟هـ9-أتفض-ونئ!

.(301:النحلأ!تببكربت!انوهدا

هما؟فما،،رآةهـ"ولمدذدآنآشانالكرلماننف/دءلد .--!ت-111/

.(13:ال!نجمأ!اصخر!ثكرلةاء.رلضت!:جح

23،.:التكويرثهـأاتمحينبآلأفئ:.-*.!

هما؟فما،،ب"ولسليمانتبدآنآيتانالكريمان119!. بص

يهـغايايئشءبئيو!تاييهأتزكآلتىآلارضبىأيآئيروإلىتخيرىغاجقةصننسرألينيخر!:جح

.(18:لأنياءاأ

يغملقنآلجنلفكاآتقطرغينلكلؤآسمفتاشئهرشتهرؤزوالمحهاغدؤهاآلزلجىبىشئفنتن)

.(21:صبأأ!لتعيرآعذابامقنذفهغقآتينامتهتموقنتريخءزيهلهاءدفييديإتين
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هما؟فما"،ب"ولسوفتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-183

.(12:لل!يلاتركاهـأتوتؤ):جع

15.:الضحىأ!رئكفزضنيغطيثؤال!ؤ!تلاله
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هما؟فما،،يحزنكب"ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-481

يجغلآ!آلته2يريدشتئأآلتةت!وأثنإيهغآلكقيحفيجمئئرعونآلديقتخزنئرؤ!):بم

.(761:عمرانآلأ!غدابغطيمؤقغلأيخرؤآفيحظالهتم

65(.:أيرنى!ألعليصأقمميغلهوجيفألتؤإنآقزةفولهزعرنثو،)

هما؟فما،تقولوالماب"ولاتبدآدطآيتانالكريمالاقرآنفيللرا:-185

.(451:البقرةأ!،لمحمعروئولك!لأآخيأتلآقؤتمألمحؤص!ييلىفييقتللمن)ؤ،تقولوأ:جح

آلتيماغلىلصروأح!إموهذالمخلقداآلكذبآتشنمتصفلمحاتقولوأؤلآ)

.(611:لنحلاأ!لايقيطونآدتؤآكذبعلىتقتزونآلدينألبانآئكؤ

هما؟فما،،ب"يهديتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-186

!مويخرلمجهمآلمت!ئررضوفادسمبلأتبحمفأدتة!يهيقوى)جع:

16(.الماندة:أق!تقيو!جزبىالتؤتقديهضبإديوءا!آلتويىألطففمى

.!2ةلجنالهـأآطابريآلتثيئرؤلقتتابإع!ثآآلزسثدإلمتهدئل!

هما؟فما،،يذوقونلاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-187

آلجحير!عذابؤؤتنهزألأوكآئضؤتةإلأآئمؤيرصنيهاتذوتوئلآ!بم:

.(56:الدخانأ

.(42:لنبأاأ!باشراؤ،تزصاييهاوقو!يذلأا

هما؟فما،،بهيؤمنونلاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-188

.(13الحجر:أ!آلأترلينسعتةضلمتوقذبهيؤمنونلا):جع

.(102:الثعراءأ!آئعذابآلأليضير!حتئتيهيزمنرتلآا
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هما؟فما"،يحمتويلاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-918

لمحأضؤضلهضأدت!شيلفييزأقتفثر!أل!ررأفىلىغتنآئموصينينآلق!رو!يتئتترى!)جح:

ؤقص!آلتابرآلحئستئآلتابرؤغدؤضدزءآتقيدلينغلؤآنفي!حينبآفؤليغآئتفرينآيرققلؤآنفيسهغ

.(59:ءلنساا!!عظيصاأتجراآتفيويئختمحفدينآ

.(02:الخرأ!آلفآلزونهملحعهآآمحضاآتحنهأمحئبآآفاري!توىآصئب،)

هما؟فما!كاينفعلايومبداتبدأنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-091

.88،:العراء!أتؤنهؤلامالمشفحتؤم،):جح

.،25:أغافر(لدارآسمؤوثهتمآلقغنةؤلهممغذرخهق!لظ!ينتقعآلايؤتمأ

هما؟فما!كاينفخيومب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-191

.،201:طهأ(نذيه!تؤتيزلمخيييناؤ!ضزلصزآشقضقتم):جح

.،1النبأ:8أ!آئؤآبمقأتونلق!ويىأفيينقختيزتم)

كا!والأرضالسمراتملكله!الذيبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-291

هما؟فما

وضققالخقكفيشرلكلة"ؤثئ!يكقولداتنصؤلزآإلأزفيآقممؤتفذ،تاألدىأ؟حح

.،2:الفرقانأئقلىيم!!لث!ثرقققزه

.،9:البروجأ!شيهذشثئغليؤآقةؤالآزفيل!ت!نؤبآئفأاتهتذىأ)

هما؟فما،،خلقكمالذيب"الثهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-391

تنيئرقيييكئمسهلئحييئمثض!ضثزززقكتمثرطقكخآف!ألته")جح:

.،04:الرومأ!يسركونضاوتفنرسمنخنارضئصضنلكمدينيفحل

قرقرضخغفاتغوينجعللصقوصضغفاتغل!ينتجعلثصضعغفينطقكمالدمىأدته)

.(45:الرومأ،ؤفؤآلحييضآنقدفيتثآةقاتحئنؤشصنتهير

كفار"،وهموماتواكفرواالذينانبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-491

هما؟فما

آنجتيين!ؤأقاشؤأفتجكةآلتيمالقتةغتيهخكقازأؤثئكؤئمؤقاتوأأئذينكقرو(!!):جح

161(.البقرهأ
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ؤتوآفتذئذهبالأزضىآبريلهمآحديقيفسلؤهئمكقا!رقثنؤتالؤأآلديتكقرؤأ!!)

.(19:!راناسأ(تميرلينينلهموماآلضابغزالضأكلؤلنكبرء

هما؟فماكا!الدوابشرإنبإتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-591

.(22:الأنفال1!تغقلو!لالدينىآلبكمآلفتمآآدقإعنذلذؤآيتآستز!!):جح

.(55:الأنفال1!يؤمنورلآفهغآلذينكفروأآدتهعندآلذوآلتشزإيئ)

هما؟فماهوكاماإنه9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-691

.(522الثعراء:أ!مموألمئميعآئيييصإتبما):جع

.(31:البرو!أ!هوصريبنئ،قيعيلأإتتما)

هما؟فما،،ب"افمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-791

فؤقتقهتمورقغناآلذتآفيآليزؤمعمحهمئتتهم!تضنانخنرتكرخمتآ!يقمييمون!:جح

32،.:الزخرتأ(تخمحونصئريضاتحتكؤزختشخيرتابغفماتغف!مليسئحذدزجئختغفى

37(.:الدخانأتجيرمد(إصهغكانواآفتكق!قني!ينؤآلديقتتغقوتمآتمآههشتز)

هما؟فماكاارحمةإلابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-891

.87،:يإصراءا1(!ب!!تخكئهـتمقضحقةإنترتبتينزخمةلأا):جع

.(44:ي!أ(عيزلى!وشعالأزخمةيتا!)

هما؟فماكا!زجتمقنإلاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-991

أتجتؤينجهترلانلاقرتكوتضئتءطمةظتهصويذلكرئبثزحممنالأ)جع:

.،911أهود:!آخعينوآلتايى

.(24:الدخانأ!جتمأقه"اتههـممؤآلعزيزآلزجصمن1،)

هما؟فمامثلآكامالهمواضربب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:00-2

وجعف!تاللحهماشخلىوحقفتطآغنزينتجتتينلا!قلإهاتجقفتاقثلأزظتهقؤآضيىل!كم):جح

32(.:الكهفأ!ززعا

.،13أي!:!آنمرسلونجآءهاإدآنقرتؤآ!مب!لأقئمؤآ!يت)
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؟*ر،حدطاطابالاكواللهيؤاخذكملاب"تبدآنيتانآالكريمالقرآنفي:دلرا-102

لمغفؤرظمرأقه"ئلوبكغتماتحل!يؤاصذكمولبهنأيضيبهغفيبألتقيرآدتةئؤايخذكغلأا:جح

.،522:البقرةأ

اطعام7قكقرئهلأشنآغقدصمبما"يؤاغذ!مؤليهنآتمعكغفيلقغيبأآلب!لؤاجزكغلاا

قضتائممجذلضققنزقتؤغريرآؤآؤيهمتمؤتهزآفييكبئتاليمونقاآؤشئطيقضميهينغثرؤ

اتيإءةلكغآدته2لت!كذلكآتمتكغوآض!وأطقتضإداآتممكخلككقؤذآتاشئئثؤ

.(98ةندلمااأ!قتث!كرؤنتقتنى

هما؟فما،داويطوفبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-202

.،42الطرر:أ!تكؤنثؤلؤلجمانتخهزكأئهتمغقتهغؤتالوث):جح

.(91:نلإنساا1(ئنثؤأ!ئؤئؤاححتهثمزآتتهغئخفآونإداونذ!نؤتالوفخكقنين)

هما؟فماتنيهحوا"،ب"ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-302

ؤلاآغختتكن!ؤتؤئمثحيكؤينخئنئؤصةؤلأتةيؤين.ختئآلئتيكئئت!يهخوأؤلا):بم

آتجايىلمإتذغو!أ2ؤثئكؤتؤآغختكغفشيىفيخريقئؤعنؤتقئائؤي!وأحتئنشثيريهينآئنيهو(

.،122:البقرةأ!تتذكرؤنلقتهئميلتاشالنإءءؤئت!ع!بإذتيمؤآكغؤؤتحتهأؤألئهرويذلمحو(إلى

اتههـ!انسمل!قذماالأآل!مصآتجيئةابآؤ!منكغمانتكحوأؤلآ)

صصص
.(22:ال!نساءأ!ومقتاؤصسآبرسبيلأفعش!ة

هما؟فماتقتلوالا،ب"ولاتبدآنآيتانالكريمالئرآنفيدلرا:-402

خطاكميرا!!ان!ملهكلإنل!تاك!تززلحهئمغنإققؤخثت!ةآؤتذكئمؤلآتقنلؤأ):جح

31(.الإصراء:أ

يم!قئهالؤلتمءجغتتافقذمطلوماقثلومنلألحتئآفه"الأحزمآثتىأققشو،تفتثوأ)

33(.11!!راء:!قنال!حوراإتثركأنألقئلينماجم!ئيرتقلآ

هماأفمما،"تحسبنلاوبا)تبدآنآيتانالكريمالاقرآنفيدلرأ:-502

.(961:عمرانا!أ!ينزقو!زيهغجمنذلمآخيآتلتاآئؤشتبيليأدتإفيقتلوألدينآتخم!بنؤلآ):جح

ييوقثتخمىليؤشصيؤحرهئمإتمماآط!ودتيغملعضاعملآآفةتضتتؤلآ)

.(24:إبراميمأ!لأتم!ئرآ
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هما؟فما،،ب"ترىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-652

آنآنف!ئئهنمقزقذمتماقائئق!قروأجآلدينتتؤلوتيهزتحييراتهرئ)جحة

8(.0:الماندةأ!خرونلهتمثفذابآوفيلخهزآلتةشئعط

وعيلوأءامنو(وألدجمتبهضؤايخوهو!سححوأيتا!فقينألظييينترى)

ألكبير!آلفضلمموذلكريهئمعندونيثصآ4قاقمآ!اقا-رؤضاتفيآلضخيخمتى

22(.:الثصورىأ

هما؟فما،إتالثهبلىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-702

آليؤمؤلخهمفهؤآعهصآلثتتبهنقئمفريققتلكينأمرإلىآزسئآتآدتإلقذ):جح

63(.النحل:أ!إلمضؤقزغذاب

.(79:ءالشعرا1!تييهنضحئلىلفىدتهصادتجاتآ)

هما؟فما!،همب!بلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-802

.(62:الصافاتأ!ئمئت!تالونتل!ىآليزتملو:بم

.،9:الدخانيهـأتفعبوتشمكفيهتمتل!

هما؟فماهو،،ب"بلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!رأ:90-2

إلأياش!آغحدؤتاآلجلأأوتوأآلدليئصحدويىفي!نأهزءاتنقتل)جع:

94(.:تالعنجردهـأآلط!وئ

.(12:البروص!أ!تجيدانهوقزبللأ

هما؟فمايريد"،ب)بلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:01-2

.،52:المدثرأ!هتتشزكلص!حفايؤقئآنيتهغآضيرممرييهميماصوتل!:جح

.(5:مةلقيااأ!رقهالفحرآمافيدنئن!ذأتل!أ

هما؟فماادبر،،ثمبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-112

.(32:ثرلمداأإفوأش!تكتزده!غ):جع

(22:النازعاتأ!إنزت!تعنغ!
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هما؟فما!كافاستفتهمبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-212

.(11:ادصا!اتأ!لأنيلبمطينينضقفتفمطقتأإتاتنآمطقاآشمذآهتمقأشتيهثم):جع

.(941:تنالصااأ!آبعؤئأئمنالتؤتهرتآشتفيهزأيرتك)

هما؟فماكامافاستجاب9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:13-2

ينمابغضكمأنثىآؤدبهترينتحنكمعيلكلاضيعلأآيئرتهخثهخقأشتحالب)جح:

غئهخ!كقرنؤتتدوأؤئتدوأسمبيليفيؤأؤذوأدتيرهغؤأخئرجو(ينهاتجرو(قآلدينتغف!

بح!نجمنذهؤأقةآلتإ"جمندينالآئقرثؤائاتخهاينتخيرىجتنئطتهغؤلأدصسحايهغ

.،591:عمرانآلأ(لثوابآ

.(43:يوسفأ،ئغييصل!ت!ييعآلهؤأإتصعئاكئذممنزئمرفصرفقآشتجات!لثه)

هما؟فماكا!مميئاتفأصابهم9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-412

34(.:ال!نحلأ!وئ!تتهزبإ،نوأقاتمبيمؤضاقعيلوأماسحآتقةصاتالض):جح

قاكستبرأؤقاننتاقاسمعصميحهتمقؤل!ينطتموأآإلدينقاكستبوأستياتقآضقاثهق!)

.،15:الزمرأ!بمغجزينممم

هما؟فماإذاكا!ثم9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:51-2

.(45:النحلأ!يثتركونبريهتمقنكلفتنيقإداغضكتمآلمحزثزإذابممف):جح

.(22:عب!أ!آث!ر"ثآةدئمإ)

هما؟فمابإذوكاهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:61-2

.(6:الخمأ!ذرمزؤتآشضؤئ):جح

.(51البرو!:أ!آفخيدوأتقرثن)

هما؟فماعليناكا!إنب!ثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:17-2

.،91:مةلقااأ!تا،ياعلنتاإنثم):جع

.(62؟الغاضيةأ!علئنامحسحاتهمإنصتم)
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هما؟فما،،ربكإنب"ثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-182

بخهاوأومحبزوأثؤفتخوأماتجدينهاجروأل!ليئرتفإبرث!ز):جح

.(511:النحلأ!زحيصلغفوربغوهامنرتفإت

رتل!إبئوآضلحوألكدبغديقتابوأئمبجه!آلئمؤلمجدينى!ثوأرنفإنثض)

.(911:النحلأ!زحجئملغفورهابغومن

هما؟فما!جاءكاإذاحتىبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-912

منلأاؤآفتنألنئهقزؤضني!لييهاينأجملقاتاؤقازألثتؤرآضىتاجآةختز7إدا):جح

.(04أهود:!الأقيك7تغة:اقنؤقآتن:األقؤذؤتنلخنو!تتق

.(99:ننرالمؤأ!آلرتجعوتزليقاذفمؤتآمممآصدجآةاذاحف)

هما؟فماإ،ب"ذزيةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-22

.4،3:عمرانآلأ!لمجيصيهيغؤآللهصتغنهىينمارتةمبغ!اد):جح

.3،:الإصراء1!شمكوراغتلأاإتاقيت!نوفيتغصحمقنائنذتيتة)

هما؟فما"،ب!عقمهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع12-2

.(5:لنجما1!آئقؤئيدهـصتدعله):جح

.(4:حمنلرا1!لبيانآعلضه)

هما؟فماب"قائيرلواكا!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-222

.(571:الصاناتأ!ضخديينإيىبهنغتآل!%بكنئك!):جع

.(63:خانلداأ!يينصديآتآبتآإنكنترقأتؤأ)

هما؟فمادأ،قضيتمب"فإذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-232

آشذآؤءال!ء!ثمآلتةكزنجك!قآدنخزو(!ايمكنمقضتئصفإذا)جح:

خقتي!يقلأيختزآتةهـفؤتاتثالذآفياياةزشآيهعؤذتنقاصسأفضنىتحزأب

.(052:لبقرةاأ

آطمآشتتمقإيزالج!و!غؤغلؤقعؤايتماألتهقآذ!رواقصتتصآلضقو!إدا)

.(301:لنساءاأ!قؤقوساآئمؤضمنبكتعاعلكأنثلصلؤةآإنلضلؤةآفإميموا
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!؟هماف!ما،نبدردأنبدعا!تبدآنآيتانالثريمآزالاقرفيدلرأ:-422

.(16:الوافعةأ!لائقاتونقافيوش!ثتمئدتآضثئتمآنغق)؟جح

.(14:المعارجأ!بم!بولنننخنومائز!ض!إفخأققئ)

هما؟فحما،لىشرليعا!9بتبدآنآيتانالكريمآنالاقرفيدلرا:-322

.(44:فاتلصااأ!شزضمياينغلى!:جع

.،51:الواقعةأ!صررتئض!وتؤغلى)

هماأفماب"قأغيرضر،تتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-22لأ

3(.0:الجدةأ!!تظروئوآظزإتقمقأغي!عكئهغ):جح

.،92:النجمأ!آلذشآآتح!زةإلأؤتر"يردكيتاغنتؤؤتنقآغير!عكن)

هما؟فما،داوجهكفأقمبأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرا-272

آلت!ل!قيتجديللاعلحهاآلاس!فطرآلتىآفهفظرتحييفاللذيهقوتجهكقآقص):جع

3(.0:الرومأ!تغاتونلاشآلتآأتختزؤثبهنئآتقيرألذيفلفد

.(34:الرومأ!تقحذغو!تزتبؤلمحهآيناتةلأشردتؤئمتآيقآقثقييرينتتلآؤنجقئلإيهبمرتآ)

هما؟فححاتفعلوا،،لمب"فإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:228-

يخبهفربن،أرجمذثؤألجحازةآتجاسىهاؤقودآليئقآتقواآقازتفعلوأ!علورثنلئمقان):جح

.(42:البتهرةأ

لاآنشلمجغوس!زتخغئئمضؤإنؤزشولإءآقمينبحربتفغلؤأجم!ددؤألغمإن)

.(927:البقرةأ!طثوئولاططون

هماأفما،،فأوجسبلاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-922

.(67:أطه!قوصئجقةءتفحهقآؤجرق):جح

28(.:الذارياتأ!علييدفتئيودشتر3هتخف،قالو(خيفةقآؤبريحهخ)

هما؟فماب"فأوح!ينا،،تبدآدنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:5-23

قآصترقتوزآوخمالىآسصىتاجآةافإذووخينايأغينناآضنعألففذآفيفيمافآؤضن!):جح
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آلذينفيئخطتنىولاآئقزذمتهئملخهصسجقمنالأوآفلفآثحتززؤخنئحلمنفيها

2ءصص
.،27:المزنونأ!ضغىقوت!!مظدوا

آئغطيير!يرقرتملالؤدق!نآئحلىقآنقققآلبخريغصحائرآضحيبآلائوكاإلىقآنفختآ)

63(.:أالعراء

هما؟فما،بدافلينظر"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-123

.(42أعب!:!تإلاطقايه!،دنتقآقتظر)؟جع

.(5:الطارق1!ظقمئمآقيدنئنقفتبهر!

هما؟فماكاماميثاقهمنقضهمبإفبماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-232

قل!ولتاؤقؤصلهضدغترحقآلألئتآؤمملهمآدقهثآتئئكقيرهمييتقهزتقصحيهمقبما)جع.

1،.5الناء:أ!إلأقييلأقلآئؤينو!آدتهكللختهابكفيرهتمظتبئتلغن!

آتحوغنتحيزفوئلحسعهفزقهغؤجمئناتقتهخييثقفغ)قبماتقصيهم

فآعفائنهمملصلأإلأمتهمضإشمعكسطلغلزآلىو،بةع!سضادكرو(حالماونممموأئواضحعةء

.(13:المائدةأ!آلمخممححبجممتآدتةإنوآضفغغهخ

هما؟فماإ،عنهمب"فتولىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-233

لأمجتونؤلبهنلكغؤلضختزقيرسماتةآتقغت!غتقذئقؤيرؤقالىغئهتمقتؤلى):جع

.7(9:الأعرافأ!آلتصحجى

اكلتىغلةفكئ!ثكخؤقصخثزيئيىشتئئتقؤيرتقذآتتض!تمؤقالىغتفغق!ولى)

.(39:لأعرافا1!قؤميبهفرينى

هماأفما"،ب"فجعلهمتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفيدلرأ:-423

.،11:58،نبباء!تزجموئإتإتغتالركئمتحبيراالأداجدخققض):جح

5(.الفيل:ا!قا!ويركتضنىلحغتهغ)

هما؟فما،،ب"ف!بحانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم235-

.(17:الرومأ!تضبحونو!نتض!وئجينآدت!ق!صتخن):بم

.(83:يسأ!تزجعونوإفيمالثئءيلكوتعؤبيدهلذىآفس!ثض)
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هما؟فماب"قضلآ،،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-236

.(57:الدخانأ!لقؤزآتقظيرلهوالكذزتبثفضلأقن):جح

.8،:الحجراتأ،لمجمضمجصؤأقهؤيغضةألت!ينتقملأأ

هما؟فما،إفعقروهابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-237

.!56:أهود!آتاردنثؤضكذغنرمكذوبيى!ق!طدافيتضتعوأقققرو!قاذ):جع

.،571الشعراء:أ!فمؤوهاقآضبحؤاندمين)

هما؟فما!كابأفلعلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-238

لخهكنزأننرذتزلأتفوئوأآنءصحتمارئرلهتئثؤضحإلقيؤ!إتاتقققكتايىلثئغمق):جح

.،21:هودأ!ؤلمجيللتئصغلىقيؤألتؤتؤيهثظأإبمأآنتقعالرمجآةآؤ

.(6:الكهفأ!آسمفاآنحدشابهذا!يئوألزإيئاثرهتمةتفسمدعلىتئئققعتكإ

كفاركا!ومموماتواكفرواالذينب)إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي923-دلرأ:

هما؟فما

آضيين!ؤإفاليىؤآقلآبكزآلترلقتةغتيهخكفازأؤثئكؤئمؤقالؤأآل!ينكقرؤ(!!!:جح

.(161:الباقرةأ

هما؟فماأتاهاكاماب"فلماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم04-2

.،11:طهأ!تموسئئآئتقانوبققمآ):جح

تئوحم!+أنفمبرؤآينكئر!يمالبفعؤآآفيلأتميئتؤارآآشطياتتهكرهـينققمآ

.،53:الفصصأ!آكيبز!تآقه2اتاف

هما؟فمط،،جاءتهمفلمابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-142

.(31:لنملاأ!تجحينسيخرقذالوأقامئصزاتئتاء!ةبئققا):جع

بهءكأنوأتابهمؤضائئيقيرآينجمنذلهمتحاتيىلحوابأفتتشتهنمرسمكهمضأتققما)

83(.:أكافر!ونلمجئتهز
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هما؟فما"،الحقجاءممب)فلماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللوا:-242

76،.أبرن!:،ئ!يمالتحرقذاإنقالوأجمندتايقآلحقمممجآةقتتا):بم

ب!ايفرؤآؤلتمموش!+افرلتقآمثلا!فقالؤاتؤلأجمنرتاجمتققماجآثف!آلخق)

.(48:القصصأ!بتىبهفروبئإتألمخهرؤقالوأيشزنلؤاقافتلينافرنموشى

هما؟فمانسوا،،ب!فلماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:43-2

أ2ودؤ3اداكرحوأبمآشورختئ!قآئؤلبقتخناعلتهزماذلمجروأبهقثضالمسوأ)بم:

.،44:الأنعام1!تتلشو!ممممإذاتغح!ققؤتفم

بعذالبمخمتمو(آلدينىأدمتموءؤآضذتاغينتئهؤئالدينآتجتتايإءذكللمجرو(قالتؤا!ققما

.(561:لأعرافا1!تقسمقوتبصاكألؤالييبى

هما؟فما،،لهمب!فماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-442

94(.المدثر:أ!شرضينآلدبخرعيئلهغقصا)بم:

02،.الانثقاق:1!ئؤنحونلاقئمقضا)

هما؟فما!كايعملفمنب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-542

وتخيبوئ!تهءق!تانرفئغيإقلآ!قراؤممؤمؤض!لمحيخمئمئآيغملفمى):بم

49(.الأياه:أ

7،.:الزلزلةأ!.يؤخي!بمدر؟صقالمتغملنمن)

هما؟فما!،فوربكبلىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-642

29(.الحجر:أ!آخميينتخثتتهضدقؤتث):جع

.،6لم:أمريم!جثتالنخصرتهؤخؤذتجهغثصؤآقمتطينتنخثرتهتمقوزت!ث)

هما؟فماكاماب!قؤشؤمقتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-472

زتجك!ماش!اتماؤ!الميهماشؤةينغئهصارئؤتاقمالحيتىآلشحتظنفضامؤشؤسى):جع

.(52:الأعراف1!أتخيلإينينتيمبمآؤتث!كينليهوتاآنلأإ؟لثمجرؤقلإ

شلى!لمؤئفكآنخفوشحرءغنرآذلذهلتآذئمقاذآلمثتتالنإبخمقوسنولمى)

.(512:أطه
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اللهنعححةااذكروآمنواينالأاءثاب!ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:248-

همافيفما!،عليكم

!ظؤأآنقؤئمض!إدعليتتمآدت!يغمتأدكرؤأاتنوأةآلدينىتاثها!جع:

أنئؤمنؤت!قفيتوضقآلتووغلآلتةؤآتعؤ(عن!غآنديفزفيهصآيذتفضكغإفي

.(1%أندة11

لتمؤجنروارلمجاقآزستلاغلضيئجونتكتمفيةادخمئ!آدد!يغمةأبهروااقنوأةآلدينت!!اإ

.(9:لأحزاباثهـ1اتقملو!بصح!بماآطةؤتحا!هأترآ

هما؟فماتطيعواكاماإنآمنواالذينأيهايا9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-942

إيمحكغبهميلين!بغدترديروكمآل!يهئئبا"وتوأآلذيئتنلرلقاظيثوأءامنوآ(نآلذينيأتهآ):ج!

.،051:عمران،أ

آغقحكتمغك!وو(يرذو!خآلذيئتطيثوأإنءاكنواآلدجمنىيأيقا)

.،941:عمرانآلأ،خئصربنصنمليواف

هما؟فماأنفقواكاماآمنواالذينأيهايا9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-052

ؤ،خ!ؤ،ييمبئعلأتؤئمتأقيآنتثلمينززقتبهغآلعقوأضاةاتنؤأآلدينتأيقا):حح

25(.لم:البقرةأ!آطيعونلهه!ؤآقبهفرولنضنفعا

ؤلاآلأزفييناخزتجناثكمويضآ!ستئتضقاظينمبيناتمقوأءاق!واآلدينت!ئقا)

صحييا"!كأآدتةآنؤآغتموأييةلفيضوأآنإلأيهبظجينؤلتمتضمئنمقوتأيتةالخيثتتضمو(

.(672.البقرةا

هما؟ف!كا!عل!!كتبآمنواالذينأيهاب"ياتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفيدلرا:-152

ؤآلأنثئبآنعنوؤآثقثدلإلحئرالحزآلقتلىفيا!مامىغتيئكغكيمبةاقنؤآلدينتيماكا!جح:

ريبهتمينتخمي!د؟لذبإخسمزؤآ"ابمفينيمابآئ!وب!قآيآخشقءلمآخيهيقته"عمىلأنثئحقتنبآ

.(178:البقرةأ!آييصعذابن!لكذبغدآغتدىنمينوزخمة

تغط!كنمقئي!خينآلديئغلآلصيائمتخاكحئتخمينمكيمباقوأةآللأينتأيقا)

.(831:البقرةأ!تتقون
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"،قوامينكونواآمنواالذينأيهابداياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:252-

هماأعما

آلؤبذتجبآوآنف!يعكغغلىيتيماؤتؤشهذآةيآتق!طقؤييهتكؤلؤأةاممؤ(آلدين)ئةئها:جح

آؤأتقؤوإبئتغدلوأآنآقؤى+تتيثوأقلآيهمآآؤلىقآدتةققيراآؤغنئاليهىإنؤآلأ!زجمت

.(531:النحاءأ!خبيراتغملونبماآدتةكأ!قانتغيرضحو(

شمثآنؤ،يخرمتتمبآتقمئمطثهدآءيتيماقؤيي3لؤأاتنوأتآلدينىتأئها)

تغمثوئ!بمانجمل!آلتةآلتةإتوآتقوأيلتقوئهوآقرلبلوأآغدلألغدثوأآعكقؤير

.(8:الماندةأ

هما؟فماتأكلوالما،لاآمنواالذينأيهات"ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-32ء

تقلطوق!ألته!ثقت!كخؤآتقوأتفنهعفةآضعفا(لترقيآتأ!لو(!اتنوألذيختآتأيقا!:جع

.،031:نعمراآلاا

نيهوئاقإلأبآتخطلىتئن!مآئؤلكمتآ!لوآلاتاضنو(آلؤجمتتأتقا!

.،92:النساءأ!رجيمايبهخألمحةكأنانآنفمئئئئتفتلوأؤ،تنتئتراضىغنيحر!

هما؟فماأسمالا،بداماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-452

.(451:الثعراءأ!آلضدييئمنإيئكنتتاتإقأيئ!لتابسرإلأآثتتآ!:جح

2(.:القلمأ!زيلإجزدزيغضهآنتث!مآ

هما؟فمادا،الثهجعلب"ماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-552

آط!غلتفزو!كقروأآلدينؤقيهنصامصؤلآوصحي!ؤؤ،ؤ،سئآتتةصتحيزؤينآقةجملتا):جع

.(301:الماندةأ!لققلأنآلاؤآكزفئ!ئكذبأ

(ضقيكؤيتهنتالهرو!ألىآزؤحكمتجحلينماجؤنهفينتتغضينيرضلىآتهجغلتا)

آقصبيل!يقرىؤهؤآلحقؤآطه"تقولىبآفؤهكئمقولكمنكتمديهتمآشأبهتمأدصكيآجعلؤقا

.(4:لأحزابا1

هما؟فما"،قليلب"متاعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأة56-2

.،791:عمرانا!لهـأآ!ادوبث!ئقجهته!تآولفخثضقيمكقمغ):جع

.(171:النحلأ!آليم!غذابؤقئمقييلتتغ!
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هما؟فما،،الجنةب"قثلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-572

ي!دؤظئقأدآيرأئحاتاآلأكرتخيهاينتخيرىآلمحتقو!ؤجمدآلتيألحتؤتثل):جح

35،.:الرعدأ!آلتارآنبهفيريهتؤعقىآتقوأآلدييئغفى

شغيزطغماهـؤأتهريقتضلثطوأنهزينغيزءاسمزت!ينآكريقماومذالمتقونآ"لينت!أتجتةإ

فيلآرممؤخيازيهئ!كمقئنؤتغفزةآلتضرئقينفييبقاؤكتمتصىع!لؤ6كزفيئلتشئر!ينخر!ذ:

.(51أمحمد:!فرأثتلاققالغحظتآؤئ!نو(

هما؟فماناركامابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ددرأ-582

.(11:القارعةأ!يتمانارط):جح

.(6:الهمزةأ!آتموقدةآقرتار!ر

هما؟فما،،لأزواجكقلالنبيايهايابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم95-2

أ"تتغكقلينقتقاونيلتتهاآلذشاآلحعؤة%تيىدإنكنتنقي!ثفيفلآقيئقآتها):جح

.،82:لأحزاباأ!بهيلايم!إءوأصزمحر

آدق+دنلثطييبالنينلخنهنئذيبآلمرمبنؤيختأؤتآيذقيرؤنل!آلتئيفلتأثغا)

.،95:الأحزابأ!زحيماآلمه!غفوراؤكألتيؤدتنقلآيغرقناق

هما؟فماإ،أقسملاب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:5-26

.(1:القبامةأ!لمتتؤآببرصأقيغلأا:جع

.،ا:لبلداأ!بخقدآيهذاأقيملأا

هما؟فما!كاتخ!تنلاب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-126

تح!قلآيقعلوأثئمتجالمجسمدواآنؤمجتونآلؤأبضآتفرحونآلدليننخ!إنلا!جع:

.(188:عمرانآلأ!آييصعذابؤثهختعذا!آينلمقازة

.751:لنوراأ!لتصع!آؤثيثصقلتمارآؤقآؤئهملأزضيئآفيمغجنرينىغشمقآلدفةكقرؤالآا

هما؟فما،لماب!كانهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-622

.(55:الىسأ!كأئهمحمرئشتعؤ):جح

.(64:النازعاتأآؤمحها!الأغثتةيفتثوآنريرؤنهايؤمكأتهخ)
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هما؟فمافيهاد،يغنوالمب"كأنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ؟-263

.(68:أهود!لآبغدصالثمردآزئهغ!قرواثمودالأإنآفبهماتقحؤألئمكأن!:جع

.(59:هودأ(ثمودلتذينيمابيدتابفالاآيبتهةتغتؤ(لز)كأق

هما؟فما،،بإكأنهنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-426

.،94:فاتلصااأ!ت!بهونتصقخةتم):جح

.(85:لرحمناأ!هؤثؤآتضرضانقاآتهننم)

هما؟فماكانواكا!9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-562

تقحلوت!!الؤ(مالبثمتىقغلروتن!رغنيتناهؤتلا!الؤأ)بم:

97،..الماندةا

.،71:لذارياتاأ!!خعونماآللىتنقيلأكألؤأ)

هما؟فماكاماواورثناهاكذلكبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرا-662

95،.الث!عراء:أ!يلإشؤبنىوآفرثئهاكذلك)جح:

28،.:الدخانأ!ءاخيليئقؤمماؤآؤرثنفاكذلك)

هما؟فماكا!الثهب!قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-267

ينآخدصااعتهولمبهر،لأغذابم2بة،أغويايئيضكختكفزتغد2تمنغتتكغنتزئقاإيئآلته"تاذ)ةجح

.(511:الماندةأ!لفلمنآ

آبذئمفبهأآلأثفرخلدينتختهامن!رىجتئثقغعذقيغآلضدقيهتئؤم!يخفعقآآدئهقالى)

.(911:لمائدةاأ!لقظيمآنقؤزآلكدتخاؤرض!وأغغخأدتافىضى

هما؟فمااستكبرواكاماالذينالملأب"قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:268-

يئفت!اخمةةلضقآشت!ضيفوألتدليئقؤيإءيىآشت!بروأآلدينآتملأقاذ):جح

.75(:لأعرافاأ!بوءمؤمنوئأزسيلسآإتالوأقازيةينصخلحاصسملآتآئغقموئ

آؤقرتيتآينتغذةاتنوأؤأتلىينتئثمقيئبتنخئرخلثلويي!ينأتخذ(الدينآنتلأقاذ)

88(.:لأعرافا1!آؤتؤكئابهرهينقاذيقتأفيتتفودن
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ئها؟شماا،الكمآذنأنقبللهآمنتمقالبا)تبدآنآيتالتالكريمالقرآنفيدالرأ:-926

أيلإيمنمقلأقطعنئآفصخرغتتكمصآلدىلك!يزكمءإتةلكخءادنأ!قبل.تهاتغغقاذ):جع

71(.:أطه!ؤآئقىغذابااشتذآتئآؤلتغتمنآلضخلىجز!قؤلاضقتنيهئمجقصينؤآزصق!

لأقطقنتققرققلتتؤفآقصخرعلتكئمآلزىإته*هـلبهلإكئملكنمةادنائةلتلتمرةاضنتصقاذ)

.(94:الشعرا،1!اخعب%ولاضعاتمبهئمضئنىئنوأزطكواتذينم

هما؟فما،أنزلنا"لقدباتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-027

.(01الأنبباء:1!تغقثولىآقلآيهركتمييم!تناآئزلآإييهغتقد):جح

.،64:النررأ!شمتقييصرطإكلمحثآتمنتهدىؤآطهكلشتتتاقناةآنرتتآلقذ)

هما؟فما،،وعدنالقدباتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-127

83(.:المؤم!ؤنأ!آلأؤلبشنطبزهنآالاإقتتلمنهداوإبآؤنانخنوجمذتاتقذ):جع

.(68:لنملاأ!لأؤلينآاشنطيرلأهدآاإتةقئلمنابآؤتاوغقهذاناؤجمذتقذ)

هما؟فمافيهاا،ب"لكمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدالر:272-

33(.:الحجأ!آئبلم!آلعضحئالممحقهآثزمسصتىآجلإكمئفغديهالكرا:جح

73(.:الزخرفأ!تهايخمموننيههةممييزةيتهاتنم)

هما؟فما،!للفقراءبةتبدآنآيتانالكريمآنالئرفي:دلرا-273

خمزبمفلمجتتطيثوئلاآلتوش!بيلفأضسرواألذدصيئفقرآص):جح

!توئلالمح!حمهمتقيرفهمآقققضمنىآعئآآتحاهلتخحهصآلأزضى

.(732:ةلبتراأ!غييزلمحوءآلتةقاتخترمقتضفقو(ؤماتحابه!4خ!إآفا

ورضؤناآلتمقنفقحا،وآئؤلهزللحعوندلرهتممنأخرجوأآلذجمتآتمهحرجمتيئفقرآش)

.(8:الخرأ!لضدلونآلهغأؤلحكورسمولهروبمآلتهويالرون

هما؟فما11!لأكأض!اواتالسححزمدكللهب"تبدآنآيتانيه!الكرآنالفبد!ر.-2/\4

.(021:الماثدةأ!!لىلر3يئئلىوفوعكفيهنومالأزضىواألنصمؤلتئفأينهل!.جع

يص!آةلمنؤيهمثإتثايش!آةلمنلمحثآ!اماتحلقؤآلازصىآلتمولفئئنيت!)

.(94:الورىأث!آلذكور
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هما؟فما((،منكمشاءب"لمنتبدآنآيتانالكري!االقرآنفي:لمرأ-273

37(.:المدثرأآؤشاخز!تقدتمآنيبهرتآةيمق):جع

28،.:التكويرأ!!تقيمآنيكخةتيضأ

هما؟فما،،النبينساءب!ياتبدآنآيتانال!!يماسفهـآنفيللر.-827

صحغفتهقآئعذابتهايفخعفسلمهبفصثهمنكنيآلضمنآلتبئتيصآء)جح:

.3(0:لأحزابا1!لمجييراآقهعلىلكذكائ

فيآلذىقيظمحبآلفوليتخقعغنقلآآتقيقإنيآ!ئلىقن!آصرلتقآلتبئتي!آت)

صءصص،ءص"ير-
(32لأحزابا1!تغروبمقولاوقلنمرضء

هما؟فما،،تخرجبإتبدآنآيتانالكريمآنالثر؟ب:دلرأ-377صء

22(.:الرحمنلهـأآلتؤلؤوآتمرجاتينهماغر!!:جع

.(7:الطارقا!وألزآب!حآلض!فبجمطمنغ!ت)

هما؟فماكا!ب)تسمألكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللر:9/27

ينآكبزئوشئشئآلوأققذآلتتتمإحينغثتهغ!ائترلاآنآن!كئفآقل!مافئ!جع:

مابغومنآلع!حبئآتخذوألوبنهقمالغألضحعقةفآخذ!صجفريرآلتةازتافقائوأدلك

.(531:ال!نماهأ!ييناكمفطتإموسىتيتاؤءادنلثعنقعفؤتالتيتفآقهصجآء

قريا!تكونآلتاعةلعليذرلكوماآق!عندعقمهااتماقلآلتاعؤعيئآقاصىتشأك)

.(63:حزابلأاأ

هما؟فما"،ب"يوسفتبدآنآيتانال!هـيمآناسفافي:دل!-927

آثخاطين!ين!نماإتلثيذئبكؤأشتغميرىهداغنآغيىضيوشف!جع:

912.:أيوصف

ؤسبنعمادتسحتآ!لهنيصمانتقزتسئبجفيآفيتاألصؤيقآتهايؤصف)

.(64:سفبوأ!تغقمونتتههزآقاس!إلىلقلي-آزجعتالمجئنتىؤأخرخالرس!ئبئئي

هما؟شما"،جفقيب"يوتمتبدآنآيتانالكريهآنالئرفيدلرا:-028

.(41:المزملأ!شهيلأآتجالىكثيبايمنتئلىوآلجبالأزضآترخصتؤتم!:جع

.(6:تعالنازاأ!ترخفآؤآجفةيزتم)
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؟!طفط"،هعيومب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-128

.(61:غافرا!لققارنؤصدآآدلهفزمآنملثلمقأةلملثىمئهغلآتخقىكلأللهبخرزوتهمممتؤتم):جح

.،31:ياتالذارأ!يفت!ؤنلآيىآخثمتؤتم)

هما؟فما!،يقويمب"يومتبدآنالكريدرآيتانالقرآنفيللرا:282-

38(.ابخأ:أ!ضؤابملىؤقاألرخمقلهنآتنلأإشكموتلأصفاؤآئضلآبكةألروحتقومتؤتم):جح

.(6:المطففينأ!لفلينآلرلتلم!تجاآيقومتؤتم)

هما؟فما!كاوإبراهيمبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-283

تعلموت!ئحضئصإنلكتمضترذئضوآئقؤآلمحهآغئذوألقوموقالمإذد!نزهيص):بم

.،61:العنك!بوتأ

37(.:النجمأ!ههوفئ+آللأىقإترصصة

هما؟فماوأتبعوا"،9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:284-

قوترهوثيم!لغابآلالغدازحهغ!غاصاكقرؤاآلأإنآلمتضةؤتيزتمتغتةقتر%لذتتازأتنعوأفي):بم

.(06:أهود

.،99أهود:!أتمرفودآلترفدربثسىآ!تضةؤتيزتملقتةهئيثفيؤاتيعو()

هما؟فما،،آلهةالثهدونمنب"واتخذواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-285

.8(1:مريمأ!جمرنمقتمليكولؤأيقةاةآدت!دوهمبمنؤآغذوأ):جح

.!47:ي!أ!ش!وئثققهنميهةاةأق!ذوبينقتاتخذوأ)

هما؟فما،،الذيب"واتقواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي!ا:-286

.،132الثحعراء:أ!بماتغلمونآآمذص3آلذوآئقوأ):بم

.(184الشعراء:أ!آلأقرلينوآلجلةلخقكغآلذمىوآدقؤا)

هما؟فمادا،ليواجعلب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-287

.(92:طهأ!يقآقليؤفيليراقيؤآ-تل):جح

8،.4:العراءأ!آلأخرينقصحدقيالمانآذوآتجعل)



79القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

دما؟فما،،بأواخرىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلراة-288

.(12:الفتحأ!قديراثى!تنقينألته"ضكنىلثاآللاآصافىغقئهاقذتضتقدل!وأ!أضرئ:جع

.،31:الصفأ!!لحثرالمومينقريثوفئحآدتمتخئونهآنقئرمنؤأخرئ)

هما؟فماكاأواخفضبإتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-928

ضحغيما!رشإفيآزخهماكأزلتوقلأآلزخمؤمنآلذؤجآخ!اوآخمال!)جح:

24(.الإصراء:أ

2(.51الصصعراء:أ!آقؤمنبمنآنجعكلمقنجا!ثولمحفضر)

هما؟فما!تأد!كاباداذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-092

أتقذاب"إنس!وةيت!موكهتممررآلمنمزتؤرإلىلخيهغلتتقةنزنكتآدت)ؤإدجح:

.(167:الأعرافأ!زجيصؤإتثرتقفوزآلعقابقحيريعزتث

فصديا!غذابهإبة!فرتموث!لأنريذتكغثمحزتزثننزتبماكتمتآدثؤإذ)

7(.:اهيمإبرأ

هما؟فما،،والأرضالسمواتملكب"لهتبدآنآيتانالكريمالقرآنيخادلرا:-192

2(.الحديد:أقريز!كليثئوممؤغنىفيولييتجماءلازصىؤآئخ!آتخؤقيلقر):جح

.،هالحدبد:أآلا"مزز!نرخغق!ؤإظلأزصنؤآآلمحضؤلئئفذلةةا

هما؟فما،،منبتالهمتبدآنآيتانالكرييمالقرآنفيدلرا:-292

.(14:لأعرافاأ!آلظليينتجرىلكبهذغواشىفوقالضؤينيهاه!جهغينكم):جح

قأتقوني!2تيباجمصادةبيمأطاتحؤ!تدبلثخمقلتخيهئمقىمنآقايىينلمخلفؤيالخين)كم

.،61ةالزمرأ

هما؟فمانشاءكاماب!لوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:39-2

.(65:الراقعةأ!!ماقالئترتفكقونآتحعفنفتؤلتثآ،):جح

7(.0:الراقعةأ!قلؤلا!ثكلوتأجاجاجعل!نماتؤلتثئآكل)



الغنرآنمتشابهاتفيالجناننعيم89

!ا؟فدما،"إناثقالب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-492

.(51:افااعر11!آئمضظرينمنتالمإتك):جع

.(67:الكهفأ!ص!بمتيئدتتتطيغلنإتكقاذ)

هما؟فما،أؤتو،قالبلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرأ-592

.(03:اءلشعراأ!تجيهؤ:بمثئجحتأآؤلؤلمقا):جح

بإيهفرون!أزسيقتربمآإتاقالوأءاتآءعل!ؤجدتميممابةقذىآؤتؤجئتكرقل)

2(.4:الزخرفأ

هما؟فما،،ذلكب!قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:692-

.(46:الكهفأ!اتايىهاقصصحاءقأزتذاغقشغتابهآلأفىقاذ):جع

تقولمماغكؤآلمحه"غتنتحدؤئقلآمصحل!آلأجلتهبآتمماؤئتنهثتتنىدلثقاذ)

28(.:القصصأ!و!حل

هما؟فماإ،آيةلياجعلرببداقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنقيدلرا:-792

ؤآذبرزتل!زتزالأاأتايرمتئتةآقالمخدآلأاتتكةذقااتةةقيآتجحلزلتقاذ):جع

.،14:عمرانآلأ!ل!!رؤآبآلقثينوسميختحثيز

.(01:مريمأ!،سوتاليلاثنثحمىلضاآتتهمآلأاتئلىءلىقايةالت-ءآتجلرتلىقا)

هما؟فما،،لياغفرربقالبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-892

آلرجمين!آزمحمؤآنتزخمتثفؤآذ!اؤلأجنىليآغفرزيبقاذ)جح:

.(151:الأصهـافأ

.3(5:أص!آشاآئؤقابالدبقدىمن!ضرتنتعىلأمن!لىوهميآغمرليرلتتالم)

هما؟فما،،للملائكةربكقالبداوإذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-992

منييهاآتخعلتائوأ!ةألأزصىفي!اعلإفئيفملابكةزئفتالىوإذ!جع:

نغفون!لآماآغلمإقىقاللكودمدم!مجضدنر!تيحوغنالذمآءولمجئفذ!هايقسيد

3(.0:البتهرةأ

28(.الحجر:أ!خماهرتسولزتنصحفصخلينبتثص!رأخيقئمتتيه!كزإتيزئكقاذل!د)
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هما؟فما"،موسىياقلتمبإوإذ.تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأة05-3

ؤآنئضألصيقةقأضدتكئمجقرأدئةترىختئلذثؤينلنتنموشنلمخزقياذ)جع:

.(55:ةلبقراأ!ثنصودن

ينآلأزضقئئبثكاتجائخيىبئزتبتآقآخؤجرظثابرقضبزكلقثنتموشىففئزؤإد)

فزلذمم!بآآددتفوألذىآ!ئسدلؤتقالىؤتصيه!ؤغذيهاؤفو!هاؤ!!!هاتق!سا

بقضبرؤتآةوؤأئختةلةيرألذعلهضؤضيىتبثئخضصمآقاتخمم!!ضزاأقبالوأضيز

غصوأتمالذ8دالخيئبقئرألتبتنؤلمصلوئآدتيماياتنبتكفزوئكألؤأبةتقزدالأآدته"كى

.(16:البنرةأ!يقنتاوتؤتحالؤأ

هما؟فما،،الناساذقناب!وإذاتبدآن%يتانالكريمالقرآنفيدلرأ:10-3

مكرأآش!خألتهفليةاتايأتهرمكرنمآإدات!ئهخضر%تغدينركةآقاسىقنآآ)ؤإدآ:جح

21(.أيرن!:!تضكرولىقايكئبونرس!قتاإن

لمنطون!مممإذاأيذعمقذمتبماسملئتماتصعحهمد!إنبهآفرحوأرحمهآلتايمىآذئخآوإذآ)

36(.:الرومأ

هما؟فما!كاالجبالصاذابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:20-3

.(01:المرسلاتأ!لييفثآلج!الم)ؤإدا:جح

3(.التكوير:أ!ص!ترتآلجتال!زإبزا

هما؟فما،البحارداواذابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:30-3

.(6:التكريرأ!سصخرتلحارأد!ؤاذا:جع

3(.الانفطار:لهـ1يخخرتآلعار)ؤإدا

هما؟فماالسماءكا!واذا9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:40-3

.(9:المرصلاتأ!فرختآلت!مآ:)ق!دا:جع

.(11التكوير:أ!هكعيمالتألتتئة)لعادا

هما؟فما،لىأحدهمب!ثرب!وإذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم55-3

58(.النحل:أ!اؤهؤكطيموتجهه،ست!وخملبآلأنثئآصدهم)و)ذابثترجح:
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ؤممؤكظيز!م!وذاؤتجها،ظلقثلأصللزختيض!رليساآصدلهمبمثيز)تر)را

17(.الزخرف:أ

همما؟!طكا!غا،ملييكونآنىربقال9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:60-3

آدتةكديث4تاغايرؤآتزآقيأليبنتتقيئؤتذلخئمي!تكونآتتزلتتالم)جح:

.(54:عمراناسأ!مايسثآ،تفمل

ل!بز!تا!أينتقغتؤقذغاقراآم!%قيوتحاتمقلخملييكولتآتزتجاذقا)

.8(:مريمأ

هما؟فمابماكامارببداقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:70-3

913.الحجر:أ!آخمعينؤلأغيرتتهتمآلأزصفيلالغلأفئتتنآغوتتيئتمآزلتقاذ):جع

.(17:القصصأ!لئمخرمل!كودىخمال!!آقتنغلىآلقضتبمآزيةقالم)

هما؟فمارأواكاماباوإذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:80-3

.(41:الصافاتأ!قشثجرو!ءاتةزآؤأقى)قا):جع

ليخر!آؤينآلتقيرضئرينيخذآلت!تانلتإيمأؤتريهوئرتتهاإآنقضعوأآؤقؤالمجزةزآؤأؤإدا)

.،11:الجمعةأ!وآلمحهرخترألزفيقين

هما؟فماكامارأيتب"صاذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:90-3

تإتاغيزةصديبفييخوضواحتئغتهخبخغيضقتاتت!تاقيتحوضولتألوينزأيتتتمادا)جح:
.و2صصير

68(.:الأنعام1!آئعو!آلظايينءآلذنخرئبغدتقعذتلآآفمتظن!متك

.،02:!ن!ان11!ومل!كحيرانيمازأيتثمرأيتال!إبر)

هما؟فما،،قرئصاذابداتبدآنآيتانالكريمالئرآنفي!ا:01-3

.(402:لأعرافا1!ترخمونلغقكغؤآنصتواتبماقآشتععوأانآتفؤفيركلثاؤإد):جح

.(12:لانثمقاقا1!8ونلآلم!تجانقزةاناعلتهغقرئلرإذا)
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هما؟فما"،بإؤشئلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:1-31

.(82:سفبوأ!لضدقوئييهآو)تاآققالتئآؤآلييزفيها!تالقأؤشليأتقرتة):بم

يغتدون!ةايقةآلزتهيئد"ونيمنأتجغفآزسملنآينقئلكمنآزسقنامقؤضتل)

.(45:أالزخرف

هما؟فمالما،ربيقالبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:21-3

.،4:ءلأنبباا1!ئقليصآؤهؤآلمتييعلأزصىؤآالتمل!آي!ئقوترآزيئتغتمتاذ):جع

.،881:الثصعراءأ!دمالغصرنربئعظمقالى)

هما؟فماإ،فرعونقالبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:13-3

لثخرصأآلتييتؤفيتكرتموةككرقذاإنتكل؟ةادنآنقتلبإءاتنغةيرعؤنقالم):جع

.(231؟الأعرافأ!تغاتونآقلهآفت!ؤفمتهآ

.،23:السصعراءأ!آلفدبومارتفرغؤنقالى)

هما؟فماإ،قائلبإقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:41-3

نإآقصتازؤتغصقتفتفظةآلخمبغتتمئفيؤآلمؤةيؤسئفتفئلؤالآيتغتمقآبؤقالى):جع

.،01:أيوصف!كنتزئييل!

.(15ةالصاناتأ!تيلىليإتيكأ!!آ،ؤيئفئمتالى)

هما؟فما،،موسىلهمب!قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:5-31

تيئضابؤقذبقذالبقي!جت!تحوصباآفيغلتفتزوألاؤتقكختولمىتهصقاذ):بم

6،.1:أطه!آقزئ

.،43الشعراء:أ(ئقفونآننمنآنرصر+آلقؤقئمتالى)

هما؟فما"،بأ)وإسماعيلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:61-3

86،.:الأنعامأ!لفدعينعلآفضتناو!لآودوطاويوثنمقوأليمصمعإشمعيلو):جع

85(.الأنبباء:1!آلقئبرينيخن!لآليهتيت!ديىليؤداؤإشمييل)
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هما؟فما"،ب"وأصبحتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم17-3

ققبهاغلأقز!اتؤلأتثتدهـيهع!تحادتإنقترظمويتىأ2قىفواد!آضتح:جح

.(01:القصصأ!لمؤنبآمنقكوت

ين!ثآءلمنآلززفلمجمم!آللهوئ!لتيقولون،بآلأقم!م!تهتمتؤأأتذجمى!وآضبح

.(28:القصصأ!ئبهفرو!آ،يفيحؤئ!نآيخاثخس!فغقيتاألته"قنآنتؤلأرتفدز2؟جمتا

؟.همافما،"بداوالجبالتبدآنآيتانلكريمانالقرآفيدلرأ:81-3

النبأ:7(.أؤتادا!أجع:لاطصالى

النازعات؟32(.آزد!فا!أكلهتج!الم

هما؟فمااتخذواإ،ب"والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:9-31

لضنرإزصاصااتمؤضيخينبفؤتفيرلقأو!قرصجظرامشجداأتخذوأ!آلدليئ:بم

،!لبهذلبرلىإتهغيمثعهاؤآلتةكلاتح!نئالأأزدتآإنؤليخيفنقتلحينورسموتهألئةصار%

.(701:التوبةأ

6(.:الثورىأ!يملىغثئيمآشاؤقآغقيهتمخميأألتةآفىقآدفرنإءينغذو(آ!آتدجمت

هما؟فما"،موسىب"قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:0-32

يسمآةمنيويى!آيت!آلأزضىإتوآضبرؤآبآلت!آشتعينؤأوقؤى4موصئ!تالمجع:

.(281:الأعرافأ!أ!تقيئوآلفقحة!2جمامن

77(.:لهـأيونسآالتنجرونؤلايفيحقداآسمخزلمجغجأتضالتحتئآتقولو!مريمق!الى

هما؟فمانعم"،ب"قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:1-32

114(.:الأعراف1!آتمقربينلثنوإت!كغنعغ)قالمجح:

42(.العراء:أ!آثمقربينلمناذاؤإليهئمنعتم!تالى

هما؟فما"،ورسلهبالتهآمنواوالذينبأ)تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:2-32

ئؤييهتمشؤفأؤثيهكمئهتمآصو!نيفترقوأوثؤؤرلمجهءبآق!ءاتنوأوألدلن!بم:

.(521النساء:أ!زحيماغفوزاألئة"وكانأجورممغ
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ؤنورممتمآنجرلهتمتفززيهتمجمنذؤآفغدآ:ألصحذيقو!هئ!أؤلذؤزصملإءبآط!اتؤ(ةؤآلدين)

.،91:لحدبداأ!آلجخييرآضنثأ2ؤلبهذؤتحذلمإئانظتآلربنىكقروأؤآ

هما؟فماعاجروا"،بر)والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ؟323-

ألأخرؤؤ،خرضتنةآلذشآفيتنتؤثتهئمماخملوأبغدمنآقمفيهاجرو(وآلذين):جح

.(14:النحلأ!ثؤكأنوأتغقمونآكبن

ل!زقاضمنأآلتهكلصماتؤاثتززقتقمآؤثرضلوأآق!صسبيلىفيقامج!وأؤآلدينى!

."58:الحجأ!آلززقيئلهؤمخئنآلتهل!بر

الصالحاتوعملواآمنوابياوالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:324-

هما؟فما"،جناتسندخلهم

خلإينآلأنهزتخقامنتخرىتجتئزشتنذجلهضآلمخفؤععلو(ةاتنوأؤألريت):جح

!-ص
57،.النساء:أ!خمييلآنملآؤنذطهخقطقرةآرؤج!تهآقخآبذايهآ

تخيهاينتخزىجتتهصسئذيخئفضآلضحيخمئؤعيلؤ(ةاتمؤ(ؤآلبجمت)

.،221:النشاءأ!ميلأآلتمينآضدقحقاجومقوغدآلتةآبذمم!فبهألأثهرخلإينآ

أوليكبآياتناوكذبواكفرواب"والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:325-

فماهما؟النارلأ،أصحاب

.3(9:لبقرةاأ!خرزرلةيتهاالخألتايىآضئبا"ؤثبكثآتينآؤكذبوألدينكؤؤاؤآ):جع

فصمل!!آيهاؤيئشيىخلإليئقاآضخمبآأ"ؤقيكلات!آؤتحذبوألديئ!وأؤالأ

.(01:اضغابناأ

كفار،،وهموماتواكفرواالذينب"انتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:326-

فماهما؟

خميين!وأفاشؤأنتهبهكزآدت!لق!تةغتيهنمأؤلئككفازؤئمؤقالؤأكقرو(آلدين):بم

.(611:البقرةأ

ؤتوآفتذئهبادلأزضىآ4يلهمآحديقيقملقلنؤهتمكقارومالؤأكقروأآل!يت!!!

.(19:عمرانآلأ!تفعرلينمنلهموماآلصلهرعذافيأكلؤثعلثءبه
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هما؟فمالا"،قالواب)ؤتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:327-

.(35:لحجراأ!لمجييغقترنبثرئرإتالؤضل،لوأقا):جح

(05:الشعراءا!منقيبوندوش!إك)تالاضئرقالوا)

هما؟فما"،هيب"قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:328-

قبلينقذتحيطمصإن؟ئقنآقلهآشماهاوشالدتقتمىعنزؤدتنيصقالم):جح

.(62:يوصفأ!ات!بهدبينينؤممؤفص!ذقت

.(18:أطه!أخرىتايىبييغاؤقيغنيىغلىبهاؤآفش!غقئهاآتؤتخؤأضاىهىذتا)

هما؟فماد،إبليسياقالبدزتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم9-32

32،.الحجر:أ!أقئحدينقغتكونآلأثذقاتإنييحىقاذ):جع

75(.:أص!آتغالينينآجمئتآستت!كتزتيذئطفثيضاشتحدآنقنغذتاقاذتإئييش)

هما؟فمالما،ارجهب"قالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:0-33

.،111:الأعرافأ!حئثرينآلضدإينفيؤآزسملوآظةآرضةقالوأ):جع

36،.:الشعراءأ!خمثرينآفذ%تقفيؤآبغثوأظةآزجةلو(قا)

هما؟فماا،أؤلمقالواب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم1-33

.،57:لحجراأ!لقئيبآعكينشهفآؤلألوآقا):جع

دعؤاوماماذعوأولقالوأقالؤابنئبآنجتئضرصملبمتآييكختثاولغقالوآ)

.،05:أغافر!ضحنل!قلأإأل!فيزدن

-هما؟فما،،يتؤقؤنبداوالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:332-

تقغققإداآشتهيؤغ!راآزتحةبآنف!يمهن!زبضخنآزؤبئؤتدرو!ينكخئتؤقؤ!ؤألدين):جع

.،423:البقرةأ!خيزلقملوقؤآدتابريمايألتغوفثأنفميمالق!أققلنييمالخئنمقلآختاخأظهق

غئرآلحؤليإلىتئغاقيرؤيهصؤصجتةآزؤطقئلذرو!ين!غئتؤقؤئؤآلدين)

وآلبرتقرومنئسآق!يهنئفيقققنىمافيظتتمجنآحقلآخرتجنقإقإخراع!

ر!صمىص
245،.البفرة:أ(نجزحيم
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هما؟فما"،يرمونب"والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:333-

ثنهدةقئمتقتلزأؤلا!ذصثت!ينقآتجلدوئزئحهدآةبآزلبؤتألؤأترثمزئون!آنمخصننقؤالدين):حجح

.،4:لنوراأ!ئقئيصقوتةآلهيمؤأؤقهكآبذا

إتههـلمنبآدت!شتهذنتنآزخآصدوقثحهذةآنفمم!الأثحقلهكنمييهنؤلزيزمو!آزؤتجالئمؤآلدين)

.(6:النورأ!!دقبآ

هما؟فماربنا،،يقولونبداوالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:4-33

غراتا!كأقغذابهاإتجهغغذابعتاآضيفزشاتقولونوآلدليئ)جح:

65(.:الفرقانأ

وآخعتنا!تقىآغجضقزةوذتىسحماآزؤنجامقفارشال!تتقولوئوآلتزين)

74،.:الفرقانلهـأإماما

هما؟فما"،بداوالسابقونتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:335-

زصيىباحس!وآلذلينأتحعوهملألفحاروآألمفجينلنينلأؤلونآوألصئبقوت)ةجع

آتقؤزلكآتدءادفيهأآلالحهرلخدينغ!اتضرىضئاؤأغذقتمزرضحوأغةغتهغآلته

.(001:التوبةأ!لغطيئآ

.،01:الراقعةأ!وآخمئبقونآلمتئقون)

هما؟فمالما،والشصسب"تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:336-

.38،:أي!!تفديرآتعزليزآتحلمردئلهلم!تقرفهالسحضس!رىوأ):بم

.(1:الصأ!!يرو!ئهاؤآ)

هما؟فما،لماوالصبحبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:337-

.(3ما:ثرلمدا1!آشفزإدآلمخنجؤآ):جع

.(81:يرلتكوا1!شقع!ادلضتبغإؤآ)

هما؟فما"،بداوالقتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:338-

.،96:طهأ!قئأالتصاجرضثأؤلايفيحسصترصحتعركيذتضاإقاصتعؤأتفقفييينكفيوأوها!:جح

تزئتخافلاتخفإتيلاتضوشىيغقمثؤلزمذبه!ؤلىضآنآ!تزكأتهااهارقثتاؤآليئعصافئ)

.(01:انملأ!آئمرسملونأ
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هما؟فما"،لنب"قالواتبدآنآيتانالكريمالقرآدتفيدلرأ:933-

تقصىإتماقاص!آئتقآقأقضقالرتاؤآلذىآئتيتبينىقاضآءتاستهلىئؤيرئرلنقالوأ):جع

72(.:أطه!هألذيآآيخؤةهد

.(19:أطه(،إقتائوشتزجغعيهميهآختئخمنهل!قيثنلوأقا)

هما؟فما"،تنتهلملئنبأ)قالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-34

قوكأكدبون!!!!زياقاذ!آفرخوميئينلحكوقةتئوح!هلؤثبنقالوأ)جح:

117،.116،الثعراء:أ

آنقالين!ينيعميكرإيئتاذ!آلمخر!ينينتتكوتنتلود!!لؤلنتالوأ)

.(167،168العراء:أ

هما؟فما!،اعلمب"والثهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-34

.(54:الن!ماءأ!تمميزابآقهيهقئؤيثايألمحهؤكىيةغدآبكغآخكتخؤأدتة!:جع

.(23:الالثاق1!يوعوئبماآغلموآلمحه!

هما؟فما"،ب"والنجمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:2-34

.(1:النجمأ!إذاقؤئؤآلخر):جع

6،.:الرحمنأ!ؤآفمجرلمجتجداقوألخم)

هما؟فماعاد،،بأ)وإلىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللراة343-

.(56:لأعرافا1!تتقونآقلآغترة7ئإايقث!قاألتةتقؤءآغ!اوأذتاا!هيآضاغادتماذ):جع

إلأآنئزإنغيزةبإئيماينل!متاآدتةآغئذوأتقؤيرتاذفودأآضافئمغابقر)ذ)

.(05أهود:!مفزوئ

هما؟فماثمود،،بداوإلىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:44-3

قذغلأةإنيمايقث!متاآلتةأغبدوأتقؤيرقالىصيحأآضاممغثمودقىإلى!:جح

ص.صء-صرص!صمر
آدت!أزص!فيتأ!لقذزوهاايه"ةل!خالت!ناقة-هدزتجكتمتىبتنةجلا!م

.(73:لأعرافاأ!آلصغذالثقتأضذكتمب!موصؤ،تضت!وها

لأزفيآقنآ!حآكئمفؤغ!ن!إينت!تاألتةآغئذوأقالىتقؤيرضئلكأآضاممنملتؤدزإذ)
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:دس!ءر!ن:حثزتولوقآش!تغفروةفيهاؤآشتغمركؤ 61(أهو!مجببيىير-إليإ!51

هما؟فمانرينك"،ب"د!ماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:5-34

لمعلوت!ماغلىشجهيذأقاثمققجعهزتز!تأتاقناآؤنهه!الذىؤإقافتتلإبغمى):جع

.(64:أيرنر

آلج!الب!ؤغقنتاآنتقغخمنأت!!اآؤتؤقتتكتفالهئمآلذىلنرشأتغفىقاؤإن)

.(04الرعد:أ

ها؟فمالما،تدعوهمب!وإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم6-34

ضيمؤت!أشضآتمآدغؤئنؤفئمغقئنم،تتبفوكئم"صتؤآ"أفذئإلمتذغوفغؤإن):جع

.،391:الأعرافأ

.،891:لأعرافاأ!ي!بصرون،زممتمفكإشنهرو!ؤتزلهئمآالذئلآيتمتتعوأقذعولهت!الهؤإبئ)

هما؟فمالما،خفتمب"وانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:47-3

مإقؤريغؤثلثمثتئآليممس!ينلكغظالبقآنيهوأقاآلعنئىفيئقميمالو(آلأجقغإقؤ)ةجح

.3،.النساءأ!تفولؤأ،آآدلى6لل!دأتتثكغتلكتتاآؤتفدلؤأقؤجدةآلأيخقئنم

يريدآانآفيقآيقؤخكماآقلإءمنحكمماقآئعثو(تئيهقاشصقا!يخقتضإقؤ)

.35(:الناءأ!غييمانجييراآلتةكأ!!مآإنألتهكللؤتمقإضنحا

هما؟فماكادوا"،وان9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:348-

اؤ!غتزلختالتفترئإقفآؤختتآالدئغنن!افىوأفقينؤتكؤإن)حح:

73،.الإصراء:1!!لألأتخذوثر

الأغئفلثتفبثودىلأوإبئامنهايشرجوئرآلآزضىمنليتصتعروطى!ادواقى)ن)

76،.:الإصراه1!قييلأ

هما؟فماإ،عليكب"دانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:9-34

.(53:لحجراأ(لدجمبآئؤ/إلىلغنةآعلئثقىإن):جح

.78(:أص!يؤمىآلذيهقإكلغنيئيخكل!لن)
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هما؟فما،،شعيبياب"قالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:0-35

فيتقغلآنأؤةابآؤتآيغئذتاآنتتزئرتآئ!كآصتؤئفتنشعيمبقالؤأ)جح:

.(87:دهوأ!لزسثيدآتطيصآ*ت!تتف!ص!!مافاآقؤ

تر!كؤلؤ،زفالكضيفآيينالتزئكقىإتاتقولىتحضاتفقاكثيراتاقشمعتبقالوأ)

.،19أهرد:!بقنرجمباضآلختاؤتآ

هما؟فمالما،كانتب))قدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-35

.(66:المؤمنرنأ!شبهصعونآغفبكؤغقفنهتزلمجئكئمشبناتيئةقذكأشا):جح

ؤيضايبهغ3ؤأئرإتالقزعهتمقالؤ(إدتف"،ؤآلدينإيرهيصفيحممصنةأستؤةلكغكأشاقذ)

إلأ7وخذةيآطةئؤينوأختقآبذاؤآتخفحاةآتقدؤةئئتتاؤتئنيهئ!ؤتدايتمآلتإكقرتاد!ونيينتعئذون

ت!لكآنتنآقىإقباتويرقآغقكشئ!ت!تآسآلث!منلكآقلكومآلكلاشتغمرنقييوإنجرهيئفوذ

.(4:الممتحنةأ!آلمص!ل!

هما؟فماربنا"،ب"قالاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:2-35

.(23:الأعراف1!آنصشلنينقيئتنؤقئخمتالآتغمرؤ!إنآنف!ناخمانتآلازتتاقا):جع

.،54:طهأ!تطشآؤأقعليتآتفر!آنتخادتإشازشآلاقا)

هما؟فما،"موسىياقالوابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم353-

قتضآآتفوأقالم!آلمققيننخنئكؤنآنورإتآئتصآنإتآلمولمعقالؤأ)جع:

.،151،161:الأعراف1!غطصيببخيو2ؤجاؤآشزهبوفئمآلتاييىآغبممحرؤأآتقؤأ

قى!حففخخافئ!قإداآلمؤأتلقالى!ألمىتقآوذتكو!اقؤإتجآئفىآنإتآتئرشقالوأ)

.،56.66:أطه!لعىآنهآصيخيرهئمينإت!ئختن

هما؟فماخسرد،ب"قدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:4-35

قرطتاقاغئتخمترشالوأقاتغتةآلمت!اغهئهغضآةإذاختئلجقإ%لتهآثدينكدبو(خيرقذ):جع

1.38:الأنعام1!ماتزرونلاسمآآخمهويىهت!غكآؤرأزممتمتحعلونوهئميها

قئآقيز%ألب!ززقفزتاؤمحرنوأجمفريقترآؤبدفن!تمققاقتلؤأآللىلينخميزقذ)

.،041:ملأنعاا1!مقتويئتحانوأقاؤمختوأقذآلتة
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هما؟فما"،ارايتكمب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:5-35

بهنئر!ديين(آغتزأدترتذعو!!آلئماغةآؤأتئكمآدتإغذاليآتتبهغاقئميهغقلآزة):جح

.(04:الأنعامأ

آطيموئ!آتقؤئمإلأئقتنهلجقزةآؤتفتةآفيغذاصثآتتبهن!إقنتكخآزةفل)

.(47:الأنعامأ

هما؟فما،لأكانوالهانبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:6-35

.،94:الروم1!قئلإءلمئيصمبينلخهريقرذآنقئلينينكأنوأ):جح

.(671:تفاالصاأ!تقولونلؤأقدقي)

هما؟فمالما،كنتمبإوإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:357-

ممهدآبمغؤأذغوأيثلإءمنبعئوزؤغتلإتافآلؤأغلتتننآتحضاتسمهفي!نمغقئن):بم

.(23:البنهرةأ!صويتنألته%انكئتضد"ونيين

آلدىقلؤقيبفحاتقصمآيقهإقتقبرضةفترقنكأياتجدوأؤلخسمفيغئمؤابئكحتض)

ؤآلقهربماقتئةءامغ7مإتايئمهاومنآقثهذتكئموأؤ،زتهوهـؤقتيئألتةآتتتةاؤئين

.(832:البقرةأ!لمجصتغملودة

هما؟فماتزؤالما،ب"وإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:358-

.،2الفمر:أ!يمخرئضمتيزيفيرصئوأؤتمؤلؤااتهةتزوأؤإن):جح

.،44:الطررأ!قزكؤئمست!ظئثتفؤلوأشايالاآلمح!ينيمستفاترؤ(تمان)

هما؟فمالا،متاوآتابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:9-35

.(11:الجنأ!قدصاطر%بقللثكتاذدونوياآلفئيطونمصاوآئآ):بم

.،41:الجنأ!تخرؤ(رشصداقأؤلبكآشقخفتنألقيصظونؤيتاآكنيمونيتاؤآتا)

هما؟فماظننا،،ب"وآناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:0-36

.،ه:لجناأ!باغلىآدتوقيؤآلجنلانىآتقولىلقنمتآآنوآئآ!:جع

(21الجنأ!قربم!صجرهؤثنلأزصىآفيألتةخزلنوآتآخمتتآآن!
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هما؟فما"،ب"وأنتمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-36

6،.1:النجمأ!سئماونوآنغ):جع

84،.:الواقعةأدشظرلنجنؤوآشض)

هما؟فمايريدوا"،ب"صهانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:362-

ؤبآنمؤيخيئ!أيذكبضضير؟ءآلئزىلهؤآدئزح!تمبكمإتتحدعوئرآنييرياؤأرإلت):جح

.(62:ا!نفالاأ

.7(1:الأنفالأ!صيهيزلمجضؤألته"يحهمقآقكققئليننوآالتةخاققذشكيخياوأيريدإنؤ)

لهكاشففلابضرالثهيمسسكب!دهانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي363-للرا:

هما؟فماهولا،إلا

!مقصغلفيقهؤنخيزشحتكقىإنهولأا7تهتحايمفقلآيض!زآلتهتم!شتك!ان):جح

رط.(17!الأنعاملهـ1قوير

لقضل!زآدقلآتحئرييىدئرإتوهوتا،الأ!ايثفقلآبض!زآلترتل!تكوإن)

.،701:أبونس!آلرجيصآنقفوروفؤجمبادينتمثنآةقنبهءيصيب

هما؟فما،ب"وانفقوالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:4-36

ئححثألمخييين!آدتةإنؤآخينؤأألغئكزإلبآندبمئئمؤأؤلاآدت!شنببلىفيزآنعفوأ!:جح

.(591:البقرةأ

آضلآخزتيئاكلؤلأرتجاقيقولىآتمؤتآضذكمتآيتاققتلينينقاززهتيهمؤآنعقوأ)

.(01:فقونالمناأ!لقئلجتآقنكنوآقأضذئقريا

هما؟فما،،كانب"وانهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:5-36

.(4:لجناأ!شالالالت!آغلىسصفيهتاتقولمتؤآته"بم):جح

.،6:لجناأ!رهقاكلوممئمقرآآلحىتنلىبر؟لإلي!تيوبرونآتن4رطنقيوآئة)

هما؟فما،وأنجينالمابداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم366-

65(.:العراءأ!آخغينتقه،ؤمنموسئؤآتجئتا):جح

.(53:ال!نملأ(تتقوئاقنؤاوتحالؤاةلذينىآؤآمجتنا)
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هما؟فماب"واوفوالما،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:367-

جعلتصؤقذلؤئحيدهاأ!نضقبغذشقف!حو(ؤلاعهدئصإداآدتهبعقدؤآدففوأ):جح

.(19:الخلأ؟!تفعلوئتايغقوآدتةغلن!ئمكقينحإنآدتة

35(.:الإسراء1!تأؤللاضتروعخسمقلكدبآلقسمالاىآلم!تقئموفينؤأإدا!طغألكنلؤآؤفؤ)

هما؟فما،،ب"وبرزتتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:368-

.(19:الثعراءأ!لتغاوينآ!مؤبززت):جع

36(.:النازعاتأ!لمنترممثآتجعيصؤجم!رت)

هما؟فما"،ب"وتذرونتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:936-

.(661:الثعراءأ!غادروئقوئمإشتمتلآرؤصكنمتقزتبهملكزضققماؤتذدلئق!:جع

2(.1ةالتهيامةأ!ألأيخزؤتذرلن)

هما؟فماب"وجاوزنا"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-37

تموشىقالؤأففضآضتايرغل6تغكفؤنآ2قؤغلآنتخرقآتؤأإشتيءيلبتنئؤخؤزبمث!:جع

.،138:الأعرافلهـأتخقلو!تؤئمتاذإتكغايقةتقئمبهاكضالأ!آتجقل

آذرتحاإدآخقتغياؤغذؤآؤجعؤدةيرغؤنقآشضفضآن!بخزيلإشتئبتنئؤتجؤزتالأ

.،09:بونسأ!ك!ييائةأينؤ!يلإشزءتوآبوءاقتتةآلذىإلأتةلأ!آتة"شنتاةذقااتقرق

هما؟فماب"وبشر،،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:371.-

آلأثقرتخيهاينتخنرىتجتنخالغآ!آلض!لخمباؤصعيلو"ءاتنواالذيئ)ؤقثتر:جع

ؤثهغكتشبهآبرءؤاكلتؤأقنلمنزنيقتاآلدىهذاقائوأززفأثمرؤينيئهازنيلؤأ!تضا

25،.:البمرةأ!ف!هاخلذوئولهئملمخفؤأزوخفهآ

.(74:لأحزابا1!فضحلاكبيراآدت!تنقمبآنلمقمنيآقىدمثز!

هما؟فما،لمأبداوجعلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:372-

!يمللين!شؤآص2آيآآزتغؤفيآفؤته!ييهآؤتذريجهاؤبرئرقويهاينزؤيىييها)ؤتجعل:بم

.(01:افصلت

.(61:أنرح!3إبمألمث!مشرجعللؤراآتقمرفبهن!!ؤجقل
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هما؟فما"،الليلبإوجعلناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:373-

!لأقتتغوأمئصرةالتهاراتةةؤتجقفحأاثليءاتةتحخؤتآ2ازءاتتنهقؤآآللؤتجقفتا):جح

.،21:ا!صراءأ(تفصيلأفضقتةصلثىؤقئؤآلجسصابأدآلييينعدترقغثموأزتبهؤين

.(01:لنبأا1!سصايآللآوجعفا)

هما؟فماآمنوا"،الذيناللهؤغذبدزتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم4-37

9،.:ا"ندةأ!ؤآتجرعظعضقغفئفمآلمخحئضاتنو(وععلواةآلديهتؤغرأدته2):جح

آشت!!مالأزص!آفيليتتمتطق!ئهرألمجمتىؤصعيلؤأ-بهزاتنوأةآلذينآلمحه"ؤغز)

أشأخرفهتمتغل!ينؤقعذتخمقئمآلدهـآزلضىريحهملهئمؤلئمكتنقتييئينآلذب

.(55:لنوراأ!ئقنيمقونلهمآقأؤثهكلفدتغذتحقرومنمتت!يلايثركوئتغباوننى

هما؟فماكاماب)وطلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:375-

.،03:نعةلوااأكةزو!يظتن):جح

.(34:تعةلوااأ!غمو/ينيظز)

هما؟فمالما،العلمأوتواالذينب"وقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:376-

ؤلاضنلطؤغيلاتنىةضئرلمنآلق!ثوابؤدؤ!تمآليئغأوتوأآ!وليئلىؤقآ):ج!

.8(0:القصصأ!آلقئبرودتيقفئقآإلأ

آنبغحثتؤئمفهداآثقمثىيؤ!إكآلتهفيكتبلثمصلقذؤآفييفنآليفتمأوتؤأآلدينوقالى)

.،56:الرومأ!تغقموتةلاؤليهت!تمكنئر

هما؟فماكاأب"وقاتلوهمتبلإآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:377-

خماآلطيبن!إلأغذئتدتقلآآنتقظقإنييتيماألدينؤليهؤ!يئ!تهب!تكؤ!لاضتئؤقيلؤفتم):جع

.،391:البقرةأ

قإئآنتقؤأقإدضيتةئحلأأللآينؤت!ونيتتة،رركؤتختئؤقيلوفغ)

93(.:الأنفال1!بصجل!يغملوئبماآدتة

هما؟فماكاماقومياآمنالذيبداوقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:378-

3،.0:أغانر!لاخزابايؤ!آجمتلعثتكمفاقخخيقؤيرءامنآلذىوقالى!ه:جح
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.،38:كافرأ!2لرشاآسمبيل!خآقديقؤصأتبفودؤمنىتالذىآلىوقا)

هما؟فمافيها"،ب"وجعلناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:937-

.3(4ةي!أ!آتعيونييقييهاوقخرتاؤآغنثتحييسلىقنجتنخلمجهاؤتجقائا):جح

.(27:المرصلاتأ!تأ!رآيمزقت-لاشيخحزؤآشقئتبمؤجقفآييها)

هما؟فما،لمأوجنا!ببداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:0-38

134(.الثحعراء:أ!ولمحيول!وجحئتى)جح:

.(61:النباأ!قاآنقاؤتجسب)

هما؟فماأغير!،قلبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-38

آنأورييتإتي%قتملظغزؤلائطيمؤفؤؤآلأزضيىآلضئمؤتقاطيرؤفاآتحذأط!آغيزئل):جح

.(41:الأنعام1!لمث!ركينآمنو،ت!كونررآشترمىآؤلاآ!وئ

وززؤاززةنتررؤلاخمتهأالأمحلتقمي!ؤلاتكمشبلتئصزثصؤفؤزيباآبتئألتإآغيزئل)

.،461:الأنعام1!تخلفونهمهيياكنتغت!جلكزقيتتعككوزتبمالمثمأخرئمه

هما؟فما!،بداوجعلناهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:382-

آلمخلؤول!قاسآلختهتتفغل)ثتالئمؤآؤضتآبآئرتايفاوتآبضهصؤجعفتفئم)جح:

73،.الأنبباء:أ(فآعبدينؤكأنوأآلر!روإشآء

.(14:القصصأ!آ!ممؤلايخصروئآفآرؤتؤتمإلىيذعوئآبضةوجعفتهتم)

فماآمنوالا،للذينكفرواالذينبإوقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم383-

هما؟

ممموماخطصبهئمؤلئخملمميلناآتبعوأةاشو(لقدجمت!قرو(آلديهنؤقالى):جح

.،21:الع!نكبوتأ!ثكتربوئإتهصشئبقينخظن!منبخيلب

فتمتتفؤلو!بمءتقتروأثتمت!د!فوتآإثية!اض!%ثؤكأ!اضحؤاةلفدبنتحقر!تدبنآؤقاذ!

.،11:الأحقاف1!قديصهذآإقك
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هما؟فما(1،القفتمقلب)اتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:384-

لمحثآ:تنذ!رتصثآةيضنآفمفثؤتةممئمتتتثآ:منآفمففئؤياآلمنكتنأآلنفضفتن):جح

--
.621:انعمرآلأ!قديرلمصىغنىص،تألخئنآئربير!تآةمنذؤتؤ

ماقئر2جمابينتخكؤآنتوألثحغدؤآئغئبعيموآلآزضيىقاطرآفتنؤتآلقهتمفلى)

.(64:الزمرأ!تحثلفوئفيهءدو

هما؟فماأءدا"،ب"ؤقالوأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:385-

.(94:الإسراء1!يدصآصد!قاقتعوثونتاإورقتاعظمماكتاافىآلوأ)وقا:جح

.(01:لجدةاأ!رتجئمبممرونبيق!همتلضقؤجديدغليئتاإلأزصررفيآ!قناافى!لوأؤقا)

هما؟فماربنا((،بداوقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:386-

.،11:67!حزاب!آلشميلأتاقآضحئوتايهتز%سصادشاآطغناإتآتت!آ).وقإلؤا:جع

.(61:أ.ص(يؤرآ!ماباقتلقظناتخلتجآقىتالوا)ؤقا

هما؟فمابإوقضينا"،تبدآنآيتانالكرفيالقرآنفيدلرا:387-

.(66:الحجرأ!وضضبحينمفالو!قؤلأءذابرلأئرآتآلكذإق!ؤقصشآ):جع

!بيرا!علؤاوقغلنمرتتهقآلأزضيىفيتخقسصدنآلكنففيإشزءيل!نىاك)وقضحتنآ

.،4:ءصرالإا1

هما؟فما"،ب"وقطغتاهمتبدآنآيتاقال!صيمالقرآنفيدلرا:388-

آصفقومابآشنت!ق!هإدموسإلىؤآؤحتنآأضمأآستحاطاغثحرةآثتتئ!وقطغتفئم:جع

قتثرتهتمأئآصىئح!قذغيمئحناعثرةأثتتامتهقآئشئتآتححوتجفماثرأضيب

قاظيتضينئحفوأؤآقصقؤئآتتنئغقتهئمؤآنرننآآلقمغلخيهئمؤخمتفنآ

.(561:لأعرافا1!تظيموئآنف!حهختحالؤ(ؤليهنطتموتاؤكارزفتنص

ؤتتؤنهمدلئثدكلونآق!يتهئمألقئيطوئتحتثصأممآآلأزكطيخ!ؤقطئئ!!

.(681:لأعرافاأ!ترجعونلغفهخخميحالئؤآبألخ!تمئ

هما؟فماايها"،ياب))وقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:938-

6(.:الحجرأ!لمخنونإئكلخوآلوكأنرلآلدىتأكاوقالوأ!:جح
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.(94:الزخرفأ!لمهتاوقإشآعندثرعهدبمارتكلناآل!تماحرأختآيةلوأوقا)

هما؟فما"،دثهالحمدوقلبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:0-93

آلذقيينؤي!لبماليهنؤتضآلمنكفيشيللإلهتيهنؤؤؤتدصاشحذتؤآلدىت!أطضاؤنلى):جح

.(111اء:ال!أ!تكبتزايهتز

.(39:لنملاأ!تغظو!غتالمحقمل!زئكؤقاقئقيرفوتهأاتئيوءةشيرليمؤق!طضاق!)

هما؟فماب"وكتبنا"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:1-93

يآلأنضؤآلأنفلمحآتحغقو%لعىبآلتقحىآلئقئئىآنيهآغتئهخبهئتآ)جح:

!قارةلحهوبيمتص!مذئفمنيصحاص!وآتحروحيإليتينوآليتمنلاذ"يئبآلاذتؤآ

.،54:المائدةأ!ن:!لمجلمو!امممقأؤلثذآدئؤ4آنزبمآ!ملزومنلةر

بفوشفخذهايثئصلئيؤتقصيلأتؤجمظةشىشئحتنينتؤاجآلأفيتةفىوتحششما)

.(541:لأعرافا1!آلقئي!قيندازشأؤرينمبآخ!تهأتآضذوأقؤتذؤآمز

هما؟فما،لودابداوقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم293.-

إلاتخرصحون!ممئمإيئجمتيمقبدنثتهمتاعذتفمتاآلزخمقشممالزؤتالوأ)جع:

2،.0:الزخرفأ

.،01:لملكاأ!لمئتييرآآ!فقيقاتخاآؤتغقللتشضعلؤتخالؤاؤقا)

هما؟فما،،كانإنب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:393-

ؤآتؤلمؤعثسيزلئمؤآزؤصتموإخؤنكئمؤآشآؤ!ئمةاتآؤكئمكأنإن!فلجع:

آدتةيئاليتمأحمتترضحؤنهآؤضش!كنتخث!ؤنممصادهازصتخزةآقترفتموها

آتقؤتمتهدىلاؤآلتةيآضيةألتةتآيتىختئقزلقحو(شئب!يلإءفيؤجهاأؤزسويهص

24(.:التوبةأ!آلقيمقيئ

81،.:الزخرفأ!آول3لفبدينف!ناؤتاسللزخنقتمإنكأن)

هما؟فما،،بداوكذبواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:4-93

.3(:القمرأ!ق!تقزآئرو!لممضآفؤآتؤأتتعو(وتحذبوأ):جح

.(82:لنبأاأ!ا"باثآتيتايهديهدبوأ)
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هما؟فما"،نحشرهمب))ويومتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:593-

.(22:الأنعامأ!ترغئونلديخةنممغؤكئمآشركأآجمتآشزىأطدينتمؤلم!جمي!عاتخثئرممت!!ؤتبزم:جع

ؤقاذقرئتتاتفحهغؤس!كأؤلأآشضم!نغآشرصأطدينتعؤذصتمجميعاغسئزفغزئيزتم)

.،28:أيرنس!لغبدولتإتاتاقابهعغشزكأؤهم

الناردا،علىكفرواالذينيعزض!ب"ويومتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم693-

هما؟فما

قآلؤتمبهاؤآستتتئغخمآلذشآحيايكزفيطتتيكزآذقئتتمغلىأقايىيغرض!ألدينكقروأؤتيزتم):جع

.(02:حقاف1119!نقصمقونبهغوبغترألحقآلأوركهلت!اكنتر!تتكبرونألهودقعذابتخزؤن

بماآنقذابفذوقوأذقاؤقيشأتلىقالوأبآلحققذاألتتص!قارخمآيغرخمىألدينكقرؤاؤتيزتم)

.(43:فلأحقاا1!كنتصتكفرونا

هما؟فمالولالمأ،كفرواالذينبداويقولتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:793-

هاد!قؤسقرلئيمند"زآنتإتضآزيةيقةاتةعلتهأننر4تزلأآلدجمتكقروأؤتقولم):جع

.7(الرعد:أ

!اقؤ!دئ!تآةقنيصلألتةإتقتمزيةءيناتهيرةلخهأكلننرلمتؤلأآلدينكقروأترتقولى)

.!72:لرعداأ!أنابمق

هما؟فماقلوبنالما،ب"وقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع893-

.88،:البقرةأ!لومنونقاققييلابكقيهتمآدتهلغنهغبلعلفطلوأفلوبتاوقا):جع

جمابأؤتننكتتيناؤينؤهرتادايناو!هإلت!لذغوتآيضاأ!تةص!هفلوبناؤقالؤا)

.(5:فصلتأ!عملونإتناتآغمل

هما؟فما،،كانمنب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم993-

تدت!تبلضاآلتإمصدفابإذنقتتبكترته"هـغلقإتذ!شريينعذؤاتنكأتئل):جح

79(.:ال!بقرةأ!يئمؤينبوبشرثوممدى

آلئ!اغةؤإقاأنقذاتإتايوغدو!قازآؤأإداقذاحخىآلرخمقتاقفتضادلقحتتؤآفيقنكأنقل)

.7(5:أمريم!جنداؤآضحعفناالؤثزق!منقستتغتمولت
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هما؟فمااوحينا،،بداوكذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-004

زشالالخئجتؤتمؤشدزخؤقاومنآنقرىاتملحئوزغزبصاان!قزإقكآؤححتآيهذلك):جع

7(.:الثصورى1!لم!عيرآفيوفريقلختؤفيفريقييه

نؤزاتجققنةؤليهنآلإيقنؤلاآنيهمبقاتذرىقأكئتآتيرتأيقروصاإليذأؤحيتآيهذنلث)

.(25:الورىأ!م!سحممصكز!راكتتهدىإتكونأ3جمبامقث!أةءمنبهتهدى

هما؟فماشيءلمأ،ب"وكلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-104

52،.القمر:أ!آلردبرقفعلؤشئصؤص):جح

البا:92،.!ضما!أآخص!ئنةشى!يم

هما؟فما،،قريةفيارسلناب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-204

يضعزغون!تقتفضوآلضزآصيآتجأمملآقلهاالأعضذتآتيتنقريؤفيآزلم!قاومآ):جع

.(49:لأعرافا1

.4،3ثهـأصبأ:يهفرو!بإأ"زسيقتصإتاجآئتزفوقآقاذلأاتدليينقرتةصفيآزيممقآؤقآ)

فما،،الثهيشاءانإلاتشاءونب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:53-4

هما؟

3(.0:اإنساناأ!غييمامجيماآلتةكأن!!آلئةقث!آةآنلأإونقثتآة)ؤما:جع

92(.التكوير:أ!آلعنمينرت%!كليثاأنالأتتث!آءون)وما

هما؟فماأهلكنا"،ب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-404

.(4الحجر:أ!تغئوؤثايهتالثلأإقرتهينآققكتازتآ):جع

.(802:الثعراءأ!ئنذزوقالأقآقرد!منآقثكآومآ)

هما؟فماأفيأإ،لاب"قلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-554

أنتي!بآغقغؤتؤكنثألمحةشمآءقاالأؤلاضحراتففايتقيصىآقيذلأ)فلجح:

،188:الأعرافأ!دؤمنوننننلزوتجميزلقؤرلأاآتأإنآل!ت!وةت!نىوقاآلخيزمنلا!ثزت

يتصتجرو!تلآ%طهزجاإداآبئ!أتةليئآدتةشمآءتالماؤ،!اض!زايتفيمىآئيكلأتل)

.941:أيونس!ؤلايمتمتقرهونسماغة
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هما؟فماآ!نوا"،الذينب"ويقولتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-654

آتخئهغحيالتققكغآيتيهق!إتهغجقذيأدت!آقتمتمواآلدينآقؤلااضحؤ(ةآلدينؤتقوذ):جح

.(53:المائدةأ!خصريتنآضحمحوأ

ا!الأؤذيمريجغامخيهضةسمورة"أنننلفقإدآسصوزولنترلتتؤ،ةاتنواآلدينىؤيقوذ)

تفض!قآؤلتآنمؤهمتىينغلتهقظزآتمعسىإلكشظروبئترصقفلؤيهمفيآلدينتذلف

02(.أمحمد:

هما؟فما،داصابكمأومابدأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-704

.(661:عمرانآلأ!آلموينينؤقغقتمآق!قبإدفيآتجضقايئآل!قتؤتمآضعئكغؤقآ):جح

3(.0:الثورىا!ع!كثيرويغفوأآتريكؤكس!بثفبماضصحيمؤتنأصئ!موقآ)

هما؟فمالالمأ،قومب"وياتبدآنآيتانالكريمالقر%نفي:دلرلم-804

ءاتنوأآلدينيظايىثرآتأؤمآأدن!غلىالأآتجيئقالاإقاغقت!آشتخلأؤتقؤ2):جح

.،92:أهود!تخهلوئقؤماآزلبموليهفيىئم!قئقوأإيهم

قؤمآؤالوبآؤقؤمنوجقؤتمآ!ابقآيثليصعيت!مآنيثقاثت،تحترممس!كخؤتقؤير)

98(.أهود:!ينم!يعيولوطوماتؤئمصيئ

هما؟فماداوود،،آلئتابلاؤتقذتبدآنآيتانالكريبمالقرآنفيلل!أ:-904

آتمؤم!!ه2جمصاينغئكثيرفقحقتالدىآيتإآئحمد،ؤتالجمآداودؤشقيتنءائتتاؤتقذ):جح

.(51:النملأ

.(51أسبا:!آنحديذته"ؤآتتاؤآلظتزمعارآقيبيلىتجتاققعلآداوتيظائتتاةؤتقذ)

هما؟فمادا،ب"قمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-014

.(2:مللمزا1!إلأقيينلئلؤإ):جح

.(2:ثرالمدأ!قئآثذز)
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هما؟فماجعلنا"،بداوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-114

34(.الأنبياء:لهـأآلحلدونقهمتحمتآقإيقآلفذقتفثلتم!عرينؤتاتجقفآ)لمةجح

آلكئبأ"وتوأآلذينليتتيقرزل!ينكفروأفتنةإلأعذتهغؤماجعفناالأمل!كةلارامححب،وماجعفتآ

آرآدماقآ2ؤألكفروبئتيض!قلوبهمفيآلذينويمولىل!ؤيؤنوآآكننبأوترأآلزينؤ،يرنابإين!ءاشوأالدينؤترداد

بمصح-كل?صصحص

لفث!ير!كرىلأإ!وما)!هرزئباتغقرجزدومايثآ:تنىوكرئا؟منآدته"ينهلكزلكث!تهدااد"

.3(1:المدثرأ

هما؟فما"،تطعب"ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-214

و!يلأ!بآلتهكفئآللهعلىوتولمخلآذئهخؤدوآلمنفقينأتبهفرينثطعؤ،):بم

.(84:لأحزاباأ

.،01:القلمأ!تهينضلأدنىقئؤلآتيهغ)

هما؟فما"،دثهب"ويجعلونتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-134

57(.:النحللهـأيثمتهرتتاؤلهمسمشحبماآلتتمتىيتوؤئحعلون):بم

جرةالاآلحمئنئ!صآتأنكوبألينتهروتصفامايكرهودتلئؤدرتجعلوت)

62،.:النحلأ!أئقركلونآآتجاروآنهمثم

وماوالأرضالسماءخلقناب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي414-دلرلم:

هما؟فمابينهما،،

16(.الأنبياء:1!لسينؤماتئحهقاؤألأزضى)وماضقفناآقتمآبم:

أقآر!ينكقرؤاللدينقؤيلآلدلينكقروأنمندلذبخطلأحتنضهماوماؤأ!زضىآلتماضققتاؤقا)

لم.27:اص

هما؟فما،،قئيكمنأرسلناب"ولقدتبدآنآيتانالكريمالاقرآنفيدلرأ:-514

.،01:الحجرأ!آلأقرلينشستجفيتتيكينآزصصقنآ)ؤتقذ:جح

ؤكأبرآخرموأآلدينمنقآنتقضتابآتتيتتنجا؟ومموقوم!رشلآإذقبيذينارسصتا)ؤتقذ

47(.:الروملهـأآئمؤييينلمخناتضحرحقا
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هما؟فماأنزلنا"،باولقا-تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-614

.(99:ا!نمرةأ!فنمقو!آ،إبهآيكفزؤتا!مئاتنينةقذ!آنرنخآؤتقذ):جح

!!وين!ؤقزيمظة!ستممنضقزأآلذينقنؤتلأ!مزةاتئزإتتنمآنرئنآ)ؤتقذ

3،.4:النورأ

هما؟فماعملوا"،ممادرجاتبداولكلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-714

.(132:الأنعامأ!عتاتغمكوئيقمليزثثؤماصعي!2%تتادزخنت)ؤ!!تن:جح

.،91:الأحقافأ!دطثون،وممت!آصئهتمؤلحوقتهتمكاعلوآد!ختترلكل)

هما؟فما،لماجاءهمبداولقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-814

ط!وئ!وممغآئعذابتةخذصمنيهؤبوةيخهغرسو)ؤتقذطءممت!بم:

113،.الضحل:أ

.،4القمر:أ!!ردلمجزلمجهالأتجأباكةصجآءمممؤتقذ)

هما؟فما"،بشرىالاالثهجعلهبداوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-914

آئزليزآط!عنومقلأايىماآلتضربهقلولبهموفظضنلكغبمثرىلأاآلتهجعقاوما):جح

.،621،271:عمرانآلأ!تييينقينقايو(آؤيكبهئمالديئكقرو(ظرخماتنقفظح!آلحيهير

عيلبزآدتةإلتأدتةجمنويق!لألتضرأوتاقلوبتئبهءؤلظمان!تزىلأاأدتهجعتاؤما)

بوءلققزكمتآيرألمتمآينغقيهمؤئترذيئهآتتهصأقعاشششتيكمإد!ضيهص

.(01.11:الأنفالأ!لأقذاتمآبإؤيتيتق!ي!تمغلىؤ-ليزبطلسئتظتيغضكزيىتجرآؤيذهمب

هما؟فماتجعلوا"،ب"ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-524

آقالينبتنؤلف!يوأؤتتفوأتبروأأنتلأتمئ!غلمحغمخةؤ،تخفتؤ(أقة):بم

.(422:البقرةأ!لجص!خوألته"

5(.1:الذارياتأ!تبيننذيرث!تتاإقءاخرإبهاألت!ءعضلو(ؤلا)

هما؟فما،لأتاكلوابداولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-124

ينمزيقايتأ!فوأألح!ايىإلىيهآؤتذلؤ(بآقطل!تئعبهئمتآءطؤ(آئؤلكئمؤلآ):جح

.،881:البقرةأ!وآنتردغثونلاثرب!آلتالىآمؤلى
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إذ6ليؤص!آلتيطينؤإنلف!ققى)تاوألتهـظترآيت!ز"دوجمتيلصيماتآ!فوأؤلا)

.،121:الأنعامأ!قئربهؤن!ئيهغآطغئموفتموإلطئوكئ!ييئدآؤيتآبالض

هما؟فما"،جاءكمب"ولقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-224

ؤآنتخبغدءينآ!لآتخذئمئه!بآلتينتمولتئ!ميئ)ؤتقذجع:

29،.البقرة:!أطائوئ

إذاحتئبإبشدتحقاضآ!مفيزقئمقآبآلت!فئتلينلوشفاضآلمجخ)زتقذ

!م!يرف!ترتأبممؤمقآلمحهكليفحللكتحذز!ممولأبقد؟ءألمحهرينشخثلقففتصقلر

34(.:أغافر

هما؟فما،،تدعبداولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-234

آلطدس!تن)ذاقماتكفعفتقإنيضركولآينفعك،تاآلتؤدونيينتاخؤلآ):جع

.(601أيون!:

ترخفو!!بهرآلحكرؤإتبئوتجهةلذالأها5لثئلأفوفىإاخرلأإنةءإبفاآلتإتغؤ،تدخ)

.88(:التصصأ

هما؟فمافيها"،ب،ولكمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-424

6(.:النحلأ!تئزحونؤجينتيريحون!ئتجاذ!هاؤلكئم):جح

آتفالثؤخؤغقتهاصحاورلجتمفيضاضةعلتقاقىلمستلغؤاتتمعييها)ؤتكثم

85(.أغافر:!غضرلت

هما؟فما"،الثهوهوبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-524

3(.:الأنعام1!قالكعيمئو!ؤتغقخييتزكغؤتجفزكغتغتغالأز!ىؤفيألتمضؤلضفيأدتة!زفؤ:جع

.7(0:قصصا1!نرخفونآؤإتنولخكغآؤتةلأيخرؤؤآلأوذفيآئضذألأفؤله"!لةلأإ)ؤفزآلته

هما؟فماب"ووجوب!"،نبدآنآيتانالكريمالقرآنيادلرأ:-!ا62

.(42:القيامةأ!تابيرةيؤم!ننؤوصة):جح

04(.أعبس!:يؤتبذغقنهاغبزب!(!وجموبه
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هما؟فماأسرلا"،جاءب"ولماتبدآنآيتانالكريمالقرآدنفيللرا:-274

غليظ!عذا+تقوتجيت!تتابزخمؤمعهامنوااءوآلذينهو:اآضينانخئناؤلضاجآة!:جع

د:58،.أمى

آلقعتحةط!وأؤآخذلئالدينسامعاهـجمىخمؤءامعواوآلدينشمعئب!جآءآنرتاتجتناؤلضا)

49،.أهود:!بخييببربئيرهتمسحو(فيقة

هما؟فما(،الثهكانب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم4.-28

يضئتغمرون!ؤممغمقدتهتمآلتهرؤتاكأت!يييهغؤآنتييقذت!ك!آلته"تحائؤتا):بم

33(.:.تفالاا

بئىآقةإيخآيتقول!ئاتهريتنحتئهدلفخإذبغد،قؤآقه"لصلى!ائوماإ

.،151:التوبةأ،غ!لم-:ت

السمواتخلقالذيب"وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي942-دلرا:

هما؟فما،لمألأرضوا

مي-،ج2صص،كلءصصصاصص.صء.سصص

قوله!نيخونيقولويؤملمحالحتئؤالأزكأالمتمموتظتىالذمم!وممؤأبم

آلحبير!آتحيمؤممؤؤآ!هذوآلغتبعيمألضولثفيشفغتؤتمآفمتثؤته"صآ

73،.:لأنعاما

آنمآءغريصةهـغلىؤتحائإدظيرييتؤفيؤألأزضقآل!تتقؤدبضتنآلذلىؤفز)

آلدينلعؤلنآتضؤياتغلإينماتتعوثوئففتإنتهمزثبنعملأآخسمنآينمإ!لؤ!ئم

.7(:ح!ردأ!جميخرفببنلاقذآ!اقتحقرفضا

هما؟فما"،ب"وتمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-043

.(14:رىالحوأ!شتبيل!ينغقهمقاقأؤلئكظل!م!بذآضرؤقتني):جع

.(34:لورىاأ!لائورعزسآلمقذالكإنصعبروغفروثمن!

هما؟فماالقاهرلمأ،ب"وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-143

.811:الأنعامأ!آلحت!وهوآلحكعمو2عبائقاهرقوقآوهو):جع

تؤقتتمازشفناآتتؤثآضدكغجآءإداحتئحفظةخمنكغبؤترسيلجما-آئقافيموقاوفؤ)

.(16:الأنعامأ!ئقترظونلاؤممت!
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هما؟فماالالما،لكمبداوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-432

تاإلأخمتكغخرتمتافضغل!لكمؤتذغقئوأشرأدتودبهريتاتأ!لؤأآلأقكغ)ؤتا:جع

يآنمفتوين!7عتملهؤزتثإنجمقيربقيزبآقؤالمحهرقضفونكييماؤإناقةآضظيرزتض

.(911:الأنعامأ

قثل!ينآنفققنمنكر،لحصتتوىوآكازفيييزثآلمخؤقيقىفهسصبي!آلتهفيشفقوأآلأل!)وما

بضاؤآدتهآتحتتئآدتةؤغذؤقتفوأؤخ!تغدينآنمموأآلدجمتيندزجةآغنهمأوليأؤقتلاكج

.،01:يدلحداأ!نجيرتغملون

هما؟فمارشلنا،،جاءتب"وتماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرأ:-433

عصحلم!!هداتؤموقالىدزعايهت!وضحاقيهئمي!ىةلوكلارصلتاضآتت)ؤلضاجع:

77(.امحود:

آفقهاإبئآنقرلؤهنز؟آقلىئفيكوأإتاقالؤأبآن!ثترئإنرهيضزشفتآضآءت)ؤتما

31(.:العنبهوتأ!طيمب!انوأ

هما؟فمالتفميلىكانب!ؤقاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-434

آلذشايزدثؤالتؤضتشؤ!آدتإيهتنابإدنيلأإتموتآنلتقيستحالت)ؤتا:جع

.(541:نعمراآلأ!آفتنيينؤسمنخننىئؤييماءمئهأآلأيخر؟ثؤابجميدهنؤمتهاءئؤيو

تغقلون!لاآلديئغلىآليرخحىؤتخعلآدتةبإدتيالأتؤمئآنلتقيىلاؤقةت

.(001:كأن!أ

هما؟فما،،لكمجعلالذيب"وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-435

آلأتئتىتضعاتاؤآنبخيرتذآلبزخمئمئئفييئهصاوأ!اآلنخوتملكمتجقلالذى!ؤفؤجع:

79(.:الأنعام1!يعالوتلقؤ.

.(47:الفرتانلهـأنمثموراآلحقازؤتجشلسمتاتاوآلنوتمقاسصاآفلجعللتهم!ؤممؤآلذى

هما؟!طمالما،بداولهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-436

.(31:الأنعامأ!آلغييصلخئيعأؤلهؤلنهارؤآلل!آفيشكنقا!تبما:جح

.(25:النحلأ!تتقورآلتمآفغتزوا!باآلذينوتهلازضىوآآلمئيزئقفي"مما!وله
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هما؟فما"،أتاكب"وهلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-437

9،.:أطه،ئولمعصديثآتتكوهل):جع

.(12:أص!آل!إتدتتوزواإدنضآتبؤأآنتأؤقل)

هما؟فمالا"،لكمب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-438

آلدبنوآفينذفيؤأيخمتآآلتربئلييىؤالئ!تضحقفينشبيلإأقهفيئقنيفو!لاتزؤقاأجح:

لذنكينلنآؤآتجملؤصلتادذكلنذينلآؤآتجعدآفلقاآلطايرأتفرتؤقلى؟يقأخيتجمأزتئآتفولو!

75،.:النحاهأ،نصين

تزيص!إنكضغوقذأضذيثقتمبزليئفؤنو(تذعوقيوآلريولىبألمحهلائؤتؤنلتموماأ

8،.أضديد:أ

هما؟فماأنا،،ب)أولوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلن-943

قيبلإلأققفؤتادقزكغينآخرصأآوآتفممتكخآقئفؤأآيئغتتهغآتآكتتتاؤتؤ):جع

.،66:النساءأ!!بيتاؤأيث!ذلهغضتراتظنيوعظو!يبمتافحلوأآتهخؤثؤيتهخ

اتيذةقتسخزسمولاإلتتاآزسمفتتؤلأزشالوأتقاقثيإءينيقذابرآققكتهمآلآؤتؤ)

.(431:طهأ!وتخزثتذذآنقتلىين

هما؟فما"،لهمب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-044

تحانؤأؤتاآفصايرآئممئجدغينتصذوئؤممئمآلتهيقدتهمآلأتهصؤتا)جح:

3(.4:الأنفالأ!لآيغاتونآئحثرقئمؤثيهناتمتقولنلأاآؤيحآؤة7إق7ةآؤلآة

صصصرصص

.(28:النجمأ!شصثاأطقمنيقنى،آلطنت!تةإلاألظنتتبعونانعتريقبهءقمؤتا)

هما؟فماأنمثحآ،،الذيب"وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-144

أ!لهنخ!فاؤآل!غوآالحلمغيوشئمخوغيرتغسوشئمتىآدنثئآجتئيآلؤىفثممو):بم

تؤ!حقةروءائواآثمرثمرو*إذآين!فوأؤغثرم!نبؤضنبهاوآلرقالنىؤآلرتتوت

ء-حصرط
.(141:ملأنعاا1!تمت!يريخبآجممثلااقاالتصرفو(ؤلاوءخفماب

.!78:المؤمنونأ(تمثتكروناقائليلألأثذؤآلأضرؤآآلتضحآلسثآت!لدىآوهؤ!
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هما؟فمالنا"،ب!وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-244

لمخئيجين!القؤيرأخزشآطتالذآنؤتظمحيىآدحيئتاتجأةؤقابآق!نؤينلاقاؤتا):جع

.(48:الماندةأ

ؤقئادشموتأةتآقئؤقضبزئشئاتأتذنتاؤفذألت!غلىتؤنخلالأقآؤتا)

.(21:هبمبراإأ(آتئؤكؤ!نختتؤقيألمح!

هما؟فما"،جعلناهبدأولوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-434

9(.الأنعام:أ!خمإنقبح!ولىلمخهصرجلأؤقشناقسئتةتق!ا)ؤثؤتجمقتةجع:

اتمؤأةلقدينىفؤفلؤغزتءابخيى-اتئةةفصخقتتؤلالقالؤأآئخض!ائافؤ)ؤثؤتجقفتنما

ينتادؤتأؤلنكعىؤلزؤممؤتخالزةادايهتمفيئؤيوبرلاؤآلذجمتيهفدهـؤيفآ

.،44:أفصلت!بعيوت!يئمن

هما؟فماإ،يصدونب!الذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-444

4،الأعراف:هأ!بهفرونبآينمايخزةؤك!جمؤجاؤشغونقاآقمشتبيل!ممتتضذدن!لدينجع:

(أهود:91!!فرلنهتملمحافئخرقيولهمعوجاوشغوئفاآلتوسيلىغنصذونلااشذءشا

هما؟فما،،يؤمنونلاب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-544

،31:الحجرأ!لأؤلينآشتةبإؤقذخلفقيلؤ-هنؤن):جح

،102:ءالثععرا1!لولأآلغذآبأاولر!ماع!بوآلايؤ!موئ)

هما؟فما"،قيلب"ثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-644

،25:أبونى!!نؤتحيمبرنلأبما!ئخزؤنآتخاشدهلعذابد"وقؤاظقواللإين!لمجل:جح

73(:غافرأ!ماكئئؤئث!رئحوئإلثئلفؤلحاتثتم

هما؟فما،،منبداولهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-474

لمجتتخصرون!ؤلاعحادته،لمجتتكرونجهغنةجمنذومقوألأزضقآلش!مؤلئفيبنؤثه):جح

.(91:لأنبياءاأ

.،62:الرومأ!قيئونله"رئحقؤآلارضيىم!آلشتتؤتفيؤتةءتن)



القرآنمتشابفاتثيالجناننعيم!ل!!-

هما؟فما((،دابةمنب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي!ا:-ماما8

ينآليهتففيقرطتاتاآئثالكئماتمالأتحتاتجترتطيرظرؤلالأزفيآفيدآتةصيبئؤما):ج!

.138:لأنعاما1!ئح!تروئريهغإلمثرصشنئ

!تتفيمئستقرهاومتتؤدعهاعلىؤيفقريىزقهاآلت!الأجملىآلأزضنفاد%تزينوم!)

6،.أهود:!إتبين

هما؟فما،،أئرنتاةكتاببداوهذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-944

ؤآلدينحؤقأؤتقآئقرتمثؤيننورأصلذلهتينآلذىتصدقبابزكآنرتخايمتئثوهذا):جع

.(29ةالأنعامأ!فظونطصلأيهتمغكؤممغبرءيزينونلأخرؤبآلؤمنون

.(551ءالأنعامأ!تزحمونلغتكغؤآتقوأتآتبعؤممبازفيآنرتجهؤهداكتئث)

هما؟فما،لماوناديناهبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-054

.(25:مريمأ!مجحاؤقرشةفيلثننلطوط%آضايبينشةؤتد)ةجع

.،401:الصافاتأ!وتإتزهيزآنؤتذشةلأ

هما؟فما،دابإويتغقتمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-154

لايتاتغقمتؤئوأقاآذفعؤأآولتإتتبيلىفيقيفوأتقاتؤأقغ!ؤهيلتاققوألدينآؤلتغقخ):جع

وصصلىصرح.ص
قلؤييمليتص!فيقابأفؤههميقولوئللإيمق.متهخأقرثتؤتيذيق!فيهخلأتمغثبهغ

.(671:عمرانآلأ!يكتصونبماآغلموآقهرو

لةهـفلوبهغ!بمءقيؤمنوأزتفينآلحقآتة2آق!لؤأ2وتوأآلدليئؤلحغقم)

.،45:الحجأ(،صحز!ت!تقيرالىاتنوأةآلدينتهابآلمحةوإن

هما؟فما"،ربكشاءب"ولوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-254

يكونؤأحتئآلاس!ئكيرةآفاتتخعأءلهئملازضيىآفيمنقئقنزئكشئآءؤتؤ)جح:

.،99:أيوذس!مؤيب

.(181أمود:!تخيهعيئؤلآيرألونآؤجذيراتةآلآشقلخغلزتكؤلؤشئآت)



127*.القرآنمتشابهاتثيالجناننعيم

هما؟فمايؤمنوا،،انالناسمنعب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-534

!زيصو،ت!ئ!بمآ!ءآبعثقالوهمهااقالأأئهدى+قية!اذيؤينو(آنآلتاس!تنغوتا):جع

.،49:اءالإصر1

لأدرلينآسئتةتألئهتماقلأ!رتفنمويتتغقروأآئفدئفئمجآءإدئؤمؤأآنلآيىآتغؤتا)

.(55:لكهفاأ!فئلأنعذابآلحهئمتآآؤ

هما؟فما(،ب"ونجيناهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-454

.،17:لأنبياءا1!لفعسثمينييهادركتاليئآلازضيىآإلىؤلوطاؤغ!):جح

76،.:الصاناتأ!آلعطيمأتكرئاوآف!ر.منىؤتخينه)

هما3فما"،ربكماللهب"ذلكمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-554

كلشئؤممؤغلقيتآغب!وةصشى!تنلجقلهولأإلأإثةزلبهخآلته"!مد!:جع

1،.20:ايأنعامثهـ1و!ل

.(26ةنرغاأ!ئؤقبمنفاقئلأفؤإبةلإالثئصئحينخيقزئتهئمألتةلئمد)

هما؟فماكامااللهييمبإؤقنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-564

وآلقعديقل!آقبتنتنغثتيهمآ!برآنغغآلذيهةمغقأوؤثمكؤألزلم!ولىآلتةيطجوتن،):جح

96(.الناء:أ!رفيقاأرؤثيكوح!ص!نوآلقحنيئوآفهذقي

.،25:لنوراأا!آئقألمجرنالمقأؤثبهكؤيتق!آلتةؤنخص!آلتة!ؤرسمولى"رييهعؤمن)

هما؟فماكا!يقولمنب"ومنهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلع-574

ولمجاصمنةالأخمرؤوفيآلذياضصنةفيءايارشآيقولىتنومتهص)بم:

.(102:البقرةأ!آقايىعذاب

جقثرر)برآتفتتؤشتقوأفيآ،ؤلاتقييئقيأشذنصلقوذقنؤيحثم!

.(94:التوبةأ!لمحاولمخفرينىلمحيطتما

هما؟فما،،ب)(ونبئهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-584

.(15:الحجرأ!ضتضإئزهيمعنونئثهئم):جع

.(82:القمرأ!ئخم!رثر!لابتتهغفىيصثمتمائتأتأأنؤتيثهت!)
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هما؟فحما"،رسولمنأرسلناب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-954

أنف!محفغتماتؤأإذآقفخؤتؤألمحةبإذتإلأجمطآخزسئولينآزشئلناؤقآ)جح:

.(46:الن!اهأ!زجيماتوآجماألتةتوجابرواثثزآلزعمؤ4ؤآشتغمربرآلتةقأشتقفزوامجآيروئر

لمحماةمنآقة!صلقئملحف%قؤمهءبائئايئإلأزص!وليمرزآزصمفنا)ومآ

4(.إبراهيم:أ!آئككيصولهوآلعنرميزيخدمنويقوى

هما؟فمالما،ينبغيب))وماتبدآنآيتانالكرييمالقرآنفي:للرلم-046

.،29.أمريم!وتذاتئحذانللزخمتنتئبتئوما):جع

2(.11العراء:أ!ينتطيعوتومالهتميشنىوما)

هما؟فما"،الصالحاتمنيعملب"ومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-146

يذصلؤنقةؤثيهكمؤينومموأنثئآؤذ!وينآ!لخمئينيغملؤمى)جح:

.(421:النساءأ!ققيراؤ،ظقمو!آتحتة

.(0211طهأ(ؤلاقضماخماتاتخافاقلآمؤتوممؤينآلقخلخئقتغملؤتن)

لما،والأرضالسمواتخلقآياتهبداومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-624

فماهما؟

دلكفيإنوآئؤلبهوآقصنن!تموأخنتفوألأزضررآالتتمؤلتختقءاتيهءؤيق)جح:

.،22:الرومأ!الفايينلأتئئ

!حآةإداخمييئغنىؤفؤدآتهءينييالمماتتوماوآلأزضيىأ!مؤلضخ!قةاتيإءؤميئ)

.(92ةالررىأ!قدير

هما؟فما"،موازينهخفتبداومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:س-634

!تطيلمونتاتيتابماكأنو(آنفمصهمخححرؤأالرليئفماؤثحكقؤريخثرخقثؤقن)جح:

.،9:افلأعرا1

خياونه!جهتمفيآنف!هخخمصرؤأآلذينفأؤليكموئيشا!خقثومى!

301،.:المزمنونأ
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هما؟فما"،قبلكأرسلناب"وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-464

لقاتوت!لاإنكئمضلذ!يراقلآ!تلؤأإثيهئملؤجئيىصاصلالأاقتلرآزشاتاؤقآ):جح

.!7:ءلألاا1

ثتؤيضثوئأخمضآمقأكولىإلقئمالأآنمرسملبمنقتتثارساتاؤقآ)

.،02:الفرتانأ!بصعيرمرتكو!انآآتقحروئفتتةتغضح!ن!لتغنهىوجحقنالأشؤاقيآ

هما؟فما،،يقولمنالناسبداومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-564

.(8!رة11!بثؤينينفمؤقالأيخيرنتؤيرآؤبأبآق!تتااةتفولىتن!يىقاآؤيق):جح

ئصئزضآةؤث!آلمحهابآقاصسكقذتجق!يئفألتيمافيأكلوبئقإدآلت!بآاشاةتقولىتني!لاآؤين)

.(01:العنكبوتأ!صحاويىآلقئمينفيبماآؤلتمآلته!بآغقمتقكغ!تاتتقوئز!إتازتفين

هما؟فما،دااحسنومنبداتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-664

خنيفأإترهيصيتةؤآتبغئحتيصنؤفؤؤتجقةهـق!آشقتمتقنيريئاآخمتنؤتن):جع

.(521:ءلنااأ!طيلأهيصنزآقهءاتخدوآ

.33(:فملتأ!ف!لاليهنمنآل!تيئوقاصيحاوعملآلت!دغآإدقمنقؤ،أخ!تتنؤقق)

هما؟فما"،الذينبداومثلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-674

غمىلكغلمحئمؤندابهزدعآصإلأيتصتتغ،تماشيقكضثليآلدى!قزو(آلدينؤتتل):جع

.(171:النرةأ(يقملؤ!،قفض

آنفميمهغممثل!ينؤتثبيتا،لتإترمخاصضآيغآةآئؤثهع!ينمقوئآلدينومثل)

ساوآلتةرفطلوابكئصئهاقغقإنجمفقائفأئخاتاقآنفؤابلآضئابهابرتبز؟تجضيماتم

.(265:ال!بتهرةأ!بصيرلفمثون

هما؟فما،،النهيهدب"ومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-684

يؤموغث!رهتمدورنهبمنآؤلآةثئمتجذطنيضيلومنآلمقتل!قهؤآقهتهوومن):جح

ستييزا!فيدقفزختتئح!اتجقغقآؤسفخؤصحمآؤئكئاغضئاؤخوههئمغلىآلمتتؤ

.(79:ءاسل!ا1

.37(!الزمرأ!آنخقا:بىآلثهربعزينآليئمىئصحلأمنتهكل،قاألتهيفدومن)
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هما؟فححا"،توعدونماب"هذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-964

53،.:أص!يتؤسآلجئابكصعاونماخزاأ:جع

32،.:أق(حفي!آؤا+لكلتوعاونما)تدا

هما؟فماكا!ل!صمجعلالذيبداهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-047

زلكدتانتجصمزاحوأقثارييولت!ست!نوأل!ك!آلتلجعلآلدى)هؤجح:

67،.أيون!:!لمجثمعوئلقيزرلأتئئ

.511:الملكأ!آلئئث!ؤرززيهيهؤإقإؤكوأينتآيهبهاتآنمثموأفي!لؤلألازض!آلكمجثلتذىئؤآ)

هما؟فماإ،ب!م!ؤقةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-147

83(.أمود:!شجيوآلمحايبينرئكوما!جمنذق!م!ؤقة)جح:

34(.:الذارياتأ!تيرجمآ!يخذزيل!ئ!ؤقة)

هما؟فماالذين!،ب!جمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-472

غثروأكغؤغصتناجمغتاؤتقودونتؤاصحيمءغنآليهخلمجترفونها؟وأآلدينين):جح

خئراتظنؤآلظ!ي!ؤأكغؤآطغتاجمغتالو(قاآتهئ!ؤتؤألديبفيؤطغنابآلميصتيهغتخاؤزجمتامسممح

.(64:النساءأ!قييلأ،ئؤينؤلتإقلآيمفير!ألئةلغئهخؤليهنؤآقؤتمالغ

132.الروم:لهـأفرحونثديهتمبماحربايثيعاصو!الزأقرقوادينهئمآلذينىين)

هما؟فما،دانطفةبدامنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-473

.،64:ال!نجمأ!تمقإداينتلقة):جع

.(91:أعببى!فقذرد.ظقهاتالفةمن)

هما؟فما!،تطعب))فلاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-474

.،25:الفرقانأ!!بل!جهاصاله!ممموخضآلئفرينىتيهجقلآ):جح

.،8:لاقا3ا1!بينلمكدآتيهعقلآ!

هما؟فماتدخلوا!،لاآمنواالذينايهاب"ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-475

غتئؤلخثات!تأيش!وأخفئبز!لمجتمغتزئبؤ!اتذصلوألااق!و(ةآلمينتأصها):جع

.،27النرر:أ!تزبهرفىبتقتكخضئريمئملكخدآق!هأ
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غتزنطيى-ممتطعامىإلىلكتمئؤدئآتلأاآ!يئبيولتتذظرالاامنوأةلديئآتأيهآ)

!اقئكئمذإنلحديغشمئع!ينؤ،تآنلسوو(طعضتصناذاتآذلمخوأدعيغإذاوثبهنإنئه

قسئلوممىتتعاسصآلئئولهنؤإداآلخيئينلاقتتننؤآلتةيختمق!صتتنءآلتيئئؤثبى

ؤلأزسصوهـآلت!ئؤذكلؤاآنث!تمؤقاءخوخموبهنلقلولبهتمآطقردئ!تمجمالمحثؤزآءين

.(53:الأحزابأ!عظيماآلمحمعند!انهلكمذانآبدابغد؟ءآزؤجا،منشبهحوأآن

فماتكونوا،،لاآمنواالذينأيهاب"ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرلم:476-

خا؟

آؤلأزفيآفيإذاضرلبر(لإخؤيهئمؤقالوأكقروأل!ينتمتكولؤألاامنوأةلدينآ!آ!ها):جح

وئميمثئءوآلب!فلؤبهغفيحسريرلكذآدتةلخعلومافتلوأماتو(ماعندنالؤكالؤأغرىءلؤأ

.،156:عمرانا!أ!ئضجيرلغملونبماوآدتةكل

وجها!عندآقهوكانلؤاقامضاآلته"فتزأةمولمئءاذؤألزينتملامخىنرأ:اتنو(آلذينيأتها)

.(96:لأحزابا1

هي؟فماإ،بداذلكتبدامتتابعاتآياتثثا3الكريمالقرآنفي:دلرلم-477

آقهإتآلتهقنصرته2لمخهبغىثثمبمءعوقيبمابمثلىعاقمهوتق)ديخث:جع

وآنآقليفيآلتهارلتهاروجم!لحىفيآآقليولجآدتةدآتلفذ!غفولغفؤ

ممؤآتجطلرويإءينلدعوئماصآتآلحقفؤآدتةبآتدلث!تصل!سميعغآقة

.(06،16،26:الححأ!هو!لقلىآل!صروآت -صصامرصآلتةجرة

هي؟فماب"هوإ،تبدامتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-478

لهؤ!آلرجيرلرخمقآهؤوألشه!ألغفعيرهؤلأإإبهلأآلدىآلتةهؤ):جح

آتحتارآتحزيزآلمهتعىآتمزينآلشئع!صآتقذوم!آلضيكهوالأإئةلأآلد!آلته

لأشمابمآتةآفصؤتارخآلخلقأألتةهر!يشرئحولتعضاآلمح!سئتخنتخيزآ

.(22،23،42ةالخرأ!ئقيليزآلحيهصؤمموآؤالآزص!آلش!مؤلئفيماتا،ي!ئ!ئيتحآكمتمتئ

هي؟فما،دأبدأوهوتبدامتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-947

دزآئرآلذىوئؤ!تتثنكرلنتاقليلأؤآلأثذةؤآلأبضحرآلشصمغت!صآلسثآآلدىوئؤ!:جح
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آقلآوآلتهارآقلىآخنفؤته"تصئمبمتش،آلذى!وئؤتخئثرونور)قهآلأرضفي

85(.78،97،:المزمنرنأ!تققلوئ

هي؟فماب"رتتا"،تبدأمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-048

إشاز!آ!آنقتا،ينللالايينؤتاآخرشه"،ققذألتازئزصمنإطتت!شآ)جح:

عتاو!مرذنوشاتتاقآغفررشائآتتأبرليهخةامنو(آنلئنيميئى3يخامنا2صياشتيغنا

إتك،آقمنتزئؤتمؤ،غتربمرسملإوعدشاغلتاؤءايتارشا!لأترارآتغؤتؤقنآشتحايتا

.،491-291:نعمراا!أ!آتميعادتخيف

هي؟فما"؟)أقلبلفظتبدأمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-481

!أ%ييغذابيقآتبهفيرينلمجيزقتنأورختاتيىؤتناقةآفقيهنئإقشزآزتئل):جح

قآؤكرآضتخإقتتتمآزةفل!شينضقننفيلهؤتنقمتتغتمونتويرطآؤغقيمابوءاتآةآلرخنفؤفل

.3(0-82:لملكاأ!بضآبييهبييمققتإغورا

فتنالا؟داولقد:تعالىبقولهتبدأآياتئلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-482

.(3:الع!نكبوتأ!بينئبهذآؤقغلمنقوأصدلدليئآآلتهلمقل!تغلمن!لمهغمنلدينآقتتاؤتقذ):جح

34(.:أص!آئآبثمجسداغئىكزيمتإءؤآلقيتاصميئقفتتاؤتقذ)

.،17:الدخانأ!ل!مرسمو!رئموضآفرعؤئقومقتلهضقتتاولفذ)

هي؟فما"،ب"عنتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-483

.37":المعارخأ!جمنرينليلمجاآوعننقمينغننآ):جح

.(14:ثرلمداأ!نمخرمينعنآ)

.،2:النباأ!آنغطيرآلتتاعين)

هى؟فما،،ب"متاعتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-484

.(791:عمرانآلأ!آ!ادوبئ!ئقجهئمقآولهفت!قييلثزتتغ):جح

!انؤأبماآلثمديدآتعذابئديففزئضتيجففنمإبختائرألذيخآفيقتخ)

07(.لهـأيرنس:يكفرون

.،711:النحلأ!آييم!غزابؤلهئمتليل!غ)
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هي؟فما"،ب"قيلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-485

.،01:تيارالذا1!ئيلىنخر!ونا):جع

.(71:عبىأ!أكقرهقآفيلننفنن)

.(4:وخلبرا1!لا!ودآف!كآمحنث)

داوعاطاإ؟:تعالىبقولهتبدآآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-486

خرتخاوأتغنسآتتقرومنىخمفردىخزشا!لها؟وأآلدليئؤغل)جع:

جرشهصليندبقظضأختطكاآؤآتحواجمآآوخمالورممحآحصثمتما،لأشموسهمآغاتالغ

.(461:الأنعامأ!ثصئرقونواتاسقيهغ

.،9:ال!نحلأ!أخمعينلبمالدؤهتقاجإلرؤلؤ!آغآلتئبيل!آلمحإققحذؤغلى)

ي!مون!آنف!محهغؤثيهنكأنوأخمتقتهتموماقئلينقصمقحناتخباماخرقآهادوأؤخم!الذين)

.(181:الخلأ

هي؟فما،،لقومهقالإذب"ولوطاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:-487

آلقنيين!ينىآقييقبغاشئتقكمقاآئقختةيقؤيإءآتآدؤدآقاذإدؤلوطا)جع:

8،.0:الأعرافأ

.،45:النملأ!ؤآشضتبصروئآئمصةغتأتوئلقؤمهلمصتاإدؤثوطا)

آحرمق!مالممحق!مصماآتقخسةيرلتأتونيقؤيإء!!تمقاذإدؤلوطا)

.(28:العنكبوتدهـأآلفثمبينى

هي؟فمابداسلاملما،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأة-488

.(42:الرعدأ!اكذارعفبىيخيغمصحبزضئمساغلتكوشئئئم!:جح

.،58:أيص!زحيصزقيقنقو،شلئم)

.،ه:رلقدا1!لقبزآضظتجختئهقستقص)

هي؟فماادعوالا،ب"قلتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-948

غؤين!ؤلاعنكتمألق!تنيضلكوئبمئفتلآ؟ون!ينزعثتصالرينآذعوأفتن)بم:

56(.ال!!راء:1
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ؤلايصحلانكغهرؤلاآلحئئ!تئآلاضتمآثققهتذغوأقاآئاآلرخمقآذغوأآثرآ!ةآدغرأفلإ)

.(011:اهالإصرأ!!مثيلألكدتتنوآشغبهاتخافت

فيؤلاآل!تتؤدضفدرؤيثقالىتحوئ،أدتإد"ونيينغتغال!ينىآذعوأئلي)

22(.أصبا:!تنخمهيرئهملموؤماشيزلزمنييهماقتموماآلازضى

فمابا!ىكا!رسولهارسلالذيب)أموتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-094

حي؟

ؤتؤت!إشهألديهبغلىفطهزموالخيئؤديينزسموتههـبآ!ذىآزصملآلدتفؤ):جع

33،.:التوبةأ!آلمثيكوئ!يرة

بآلئ!يهىآلذجمقء!ةغلىلمجهؤدآلختئؤبيزبآئهذىرس!وتهر،آزسصلالدكىخؤ)

صص
الفتح:28(.أ!!يدا

ؤلؤ!لإءألد"لبغلفالالرمرآلخيئؤبييئبآ!ذئزسصوتههآزشتلآلد!فؤ)

9(.:الصفأ!ألم!ثيكوئ!ير

هي؟فمابداعيتا!،تبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للع-194

.(6:لإناناأ!تفح!بميفجروكاألمحإجمتا؟تهائثترث)غ!:جع

.(81:الإنان1صق!يلا!لضتئييهاجما)

28(.:المطفنهينأ!آلمقربؤئبهاتسزفي)تجتنا

هي؟فماكامااللهشاءبلاؤتؤتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-294

.(701:الأنعامأ!كطعلتيمآنتغلتالتمحفيظآوتآ!كومتماآشرصأقآأكبرؤتؤضئآة):جح

ت!ثئآمنلىيفوى!ئآءمنيصملؤثيهنؤعذصأقهيرلمج!تمآقهقيشآ)وثؤ

.(39:الخلا!دققلونؤكلأغضانهتض

ترلزينقمماؤآدظ!و!رخت!لى!ئآتنئذيخلؤديهنؤ!براتةلخققئمآلتهوشئآء)ؤدؤ

.8(:الورىأ!ولالصير

هي؟فمادا،ياتيهمبداوماتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-394

.(11:الحجرأ!يشتهنرءونآءبهنرألأتمازسموليينتأييهمؤتا):جح
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،.هالثعراء:أ!مغرضايآعتهنحدث،لأكانو(آلثتهقبهرقنقونؤماتأييهم!

7(.:الزخرف1!جمت!ئقزسنإ،كألؤأبهءتبئينتآيهموما)

هي؟فما"،لإنساناإنبداتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-494

.(91:المعارجأ!صلإهلوغا!!آل!!نتن):جح

6(.:العادياتأتكضو:(يريؤءآل!!ئن!!)

2(.العمر:أ!خئيرلقآلا!نإن)

هي؟فماالأبرازإ،ب"إنتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-594

.(05!نان11!فورا!امراجهائمنكأص!كأت!ثشلبىئرلأتراآنإ):جح

.،31:رنفطالاا1!نقيصلمىزلأبرآآإن)

.،22:المطففينأنعيير!لفىلأئرآرآان!

هى؟فماآمنوالمأ،الذينيدخلالثهب"إنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-694

)!لأنهرآتخحهاينغرىجحمزآلقخيخمتىوععلوأاقنوأةآلذينلذجلأقةإن):جع

.،41الحغأ!ماييلدثقعلآلته

آلأئهزتختهاينتخيىتجئمسهآلضهظخ!ئؤعيفرأةاتنؤأآلدبئذجلآقةإبر)

23(.:الحجأ!نيهامحييرويحاسم!ئ!ؤلؤئؤذهمبىمنمنآسآورنيثالمجرت

ؤآلدينكقرؤ(آلأتهزتخهاينتخيىخناآلضخيخنئؤضفراةاتنؤأآلدبنئذجلأدئة!!!

.،21أمحمد:!كنمؤل!ارقثؤىألالعئمتآكأ4كونكضاؤتإشتتعو!

هي؟فمالا،وصدواكفرواالذينانبداتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلع-794

.،671:الناءأ!بعيداضقتنضختوأقذأدت!شئبيلىغنوصحذواكقروألدينآان!:جع

يض!زوألنأالدئلممتحينمابغدمنألرسمو4وش!آقوأأدتهصمبيلىعنوصذوأكفروأآلذلنإق)

32(.:أمحمد!آغتتفزؤسميخبطشمئ!آقة

.(43:مححدأ!قترقهكلتغفرقلنؤلهتمكقارترأماثتمسبيلإأدت!(دكلنؤصذآلدينكقروا)ن)
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عي؟فما،،آزشفتاكب"إتاتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-894

.(911:البقرةأ!آئحجييآ!بعنلضئلؤلاؤتويراتجثيرالحتئبآآزشمفتلأإتآ):جح

.(42:أ!اطر!تذيريهاالأضلآأت!تنؤإنؤتديرأ!صيرابآلحتيآزشفتكإتآ)

8(.:الفتحأ!ؤنذيراوم!راشهداازشقك!إتآ

مي؟فما،،اترئناةإنابداتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-994

2،.أيوسف:!تغقلوئئاعرشالعقتم1قزآنرلتة)اتآ:جح

3(.:الدخانأ!مديىليناتاكتآقتةشزكؤفيآنركئماإتآ)

.،االفدر:أ!آتقذرلتت!فيآنرنتة!ااتآ

هي؟فماصرفناإ،بإولقدتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-005

.(14:ايإصراه1!لقورالأإينرليماممنمومايتبهروأافيآئقزفذاقصزتنآزثقذ):جح

!فورا!الأآلتاشآكزتانجتتتلينقيايئآنقؤقذافيياتايسص!رقتاؤتقذ)

.(98:ءصرالإا1

ضذلا!آتحثزيتنكلآلا!ننؤكأ!شلى!ئنينيلتابب!ايئآنقؤقدافيصرقتاؤتقذ)

.،45:الكهفأ

هي؟فمامثلآ!،الثهبداضربتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرلم-105

يىزقاخسمناقهؤشازز!اؤمنشئغلىلأ!درضداضقلو؟تث!أقهضرب):جح

75(.:النحلأ!لايقاتونآتحثزفتمتليتةآكضا!تتودثهلوتهزآس!يممئهشفق

قحلأينتتيرلايئهللرجلإسداورجلأمتسثبهمونيخيإلشركأءزقيمثلأآلمحهضرب)

.(92:الزمرأ!لغ!ونهلاآكزفنمبليةآلحمذ

يقعئذنجقتحفلىوصاتاؤآئرآتلؤخآنرآتلقديئكقزوأقتلاآدتاكلضر%)

لد!ين!آقارخآخ!دآؤييلسحادت!آينىغحههايقيتاقرممماشافخاصيضناعحار

.(01:يملتحراأ
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هي؟فمامثلآ"،الثهبداوضربتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-205

ء

!فىتحلؤممزشى/ىلىوقلىر،آ!صمآ!ر!آز!ايئتتلأألته"ؤضزب):جح
ءط

صتزطغلىؤفؤيآقذفيتآئرؤتنلهؤلمحئسوىقليحئرتأيةلآيؤتهةأشضاتؤتحة

76(.:ال!نحلأ!!متقيي

مكلنرغهاينءقيرزققاتأييهاشطمبتةاينةة!اشاتتلأقرتهصآلبرؤضرب)

تقحتعوئ!تحالؤأبماوآلخؤفيقاس!آ!وجآدته"قآدققاآق!بآتغرف!قرت

.،121النحل؟أ

لخاقعنذكليآبئيرياتثقاإديرغؤلنىئزآتآءامنو(لذليئتثلأآلد"ؤضر%)

.،11:لتحريماأ!لطييايتنقؤرأآمنىوعملوءؤتخنىفرغؤلتينؤمجتئتحتؤآ

هي؟فما،دأحسبأمبداتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-305

.،4ةلعنكبوتا1!محكلوبرماسصآءتسثبقوتأآقلمتحآقيآتغملونآلذينح!تآئم):جع

ستؤابرآلقنلخمئؤغيثرأاشحؤاةتخحقفز؟لؤينآقآلتتياقيأخرحؤأآلدينخيستآتم)

.(12:الجاثيةأ!عكمؤتماصملاوممائهئمنح!اممخ

.،92أمحمد:(آضغنه!تمآدته"ئخ!تيلنآققلولحالصترضىفييصب!الذييئآئم)

هي؟فمادا،حسبتمامبداتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-405

آنجأسصآ،ض!تهئمقئيكممنخقؤأألذجمتتتلو!اتآتكغآئشةتذلمخؤأآنحصتئزآنم):جع

قتنلمث!نققرأق!اننقرآق!!الأقتئمعارةاتنو(ؤآلدينآلرس!ولىتقولىختئؤزلننلوأوآلقؤآر

.،412:البقرةأ

آلقخايتلت!ؤيققخبخهثاوأهنكغآلدينألبرتتتروتضاآئحصةتذظوأآنح!تغآش)

.،241:عمرانآلأ

أدت!د2ودؤينتتخذواؤل!خهدواينكغألدينأدتةتغتيمؤلتا!زكؤأخميمتتزآنآش)

.(61:التربةأ!لغملوئبماخصيرؤأدتة2ؤييجةألمؤييينؤلآزسمويهءؤ،
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،،باخقعليكنتلوهااللهآياتب"تلكتبداآياتث3ثاالكريمالقرآنافيسرا:-505

هيأفما

.(252:ابنهرةاأ!لمرلثميبآلينإتذؤلختئبآلخفدتإشفوهاآاتمثةيخأ):جح

.(801:سرانآلأ!لمفدينخمئمايرلدآلئة"رمالا!هعلئكثئلوهاايئتآلتز5)تفأ

.(6:الجاثيةأ!ئؤينوناتئهءوتغدآق!صديمثيقآئيآلششئوهالمخكأقإاتنثةلجكا

عي؟فمامؤلاءلما،أنتمب"عاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-605

ؤآ!"بهءجمغتكمليتقييمائحأص!قيخبر،جملغلكمييقاخخختضفؤلأءهآنغ)جح:

.،66:عمرانا!أ!لغاتولنلاوآنتضلفتم

تؤشغتهنمآدتةجمخدذقمنآلذشاآنختؤؤفيغتغغخذلضفؤلأصقأشص)

.(901النساء:أ!وحميلأغثيهخديهولتقنآمالمئمز

قإتمايتخلومنسخلتنيخمآلمح!فئايلينمالئنفقوأتذعؤئقؤلأءقآشر)

يئمنو3،ئرغتركتمقوئالمجت!وذتتوثؤأ،إتآنفقرآةوآشصآلغتىتق!ةيىآلتهرعنيخل

38،.أمحمد:!آشئ!

مي؟فماإ،افلحقدبداتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-705

.(1:منونالمؤأ!لمقمونآآققغقذ):جح

.،41:الأعل1!مقترجمققذآفقح)

.(9:الضأ!تجفائنآفلحتذ)

هي؟فما"،كيفترب"المتبداآياتثا،ثالكريمالقرآنفيدلرأ:-805

فيوفزلمحماتابمثآضملهابممحرقرطتحهطيبةءلمحةقثلأأقهكلضرلبتزكمفآلف!):بم

.(42:مبم)براأقمم!!آ

.(6:الافجرأ!بقابزئلأتز!غغلآلأ)

.(1:)الف!يل(لملىآبآضبزئأقعلتركتفآتض)

هي؟فما،دااترنتاةب"وكذلكتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي!ا:-905

آت!ينلذتاآليزينبزضاهاشذهمآفوآةآشغتؤل!غيي!لمجاآنرتتةلأؤكذ):جع

37(.:الرعدأ!واتولآقرلزمن
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بهر!قنمآؤلمخدثتعقرن!همأئوجمدمنيخهوصزنناعتاانائؤآنريخةؤكذلأ)

113(.:أطه

.،16:الحجأ!يرلدمنكدىأفةوآنب!ف:ايمخأنزلةلكو!ذ)

هي؟فمايدخلونهاإ،عدنبداجناتتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-515

تنعلئهمئذخلونوآنقلبكةوذدرتيهتموآزؤجالتم"اباجمتميقصثحومنتزلمخر!اعذنتجحت):جح

.(32:عدلرا1!برتاكل

آلته"تخننىوتثكدنمكقآ4تايهاقئمآلأتهرتخهاينغرىتذظوكاغذنتجت)

31،.الضحل:أدآكتمب

حرير!ييهاولإسحهتمولولؤذهبمنأشماورمقييهامجقؤنتذظوتهاعذنجتت)

33،.:أفاطر

هي؟فما،،بالحسنةجاءب!منتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-115

لاوممئ!مثثهاإ،غزى+قلآيآالئمد5ضآةؤمنآثثاصلهآغ!مرققوبآطتص!نؤجآمن)جع:

.،016:الأنعامأ،لطتمون

.،98:لنملا1!منونءاتؤتينفزك!ينؤهمش!تهانجتنققهئختؤبآتجآةتن)

قالأإآقتياقي!لؤألدليئئخرىقلآبآلشي!ؤمجآةؤقنصيريتهآقلآلآئحستؤضاتن)

8،.4:القصصأ!ئقملوئءنؤ

هي؟فماكاماحقالثهوعذإنباأفاصبرتبداآياتثا،ثالكريمالقرآنفيدلرا:-215

6(.0:الرومأ!يوينوت،ألدلين!تجقتثؤلا!ثأدتهؤغذإنقأضبز):جح

بآلعشتيررتكمجتيوسيخيذشفوآمتتغفزحقآدلإوغدإتقآضبز)

.(55:غافرأ!قيتخترؤآ

يزخفو!!قإثئتاآؤشؤفحتذنيذ!آلذىتغضقصفإقانئرتتذخقؤغذألتإ!!قآضعبز)

77،.:أكافر

مي؟فماشئنا"،ب"ولوتبداآياتث3ثاالكريمالقرآنفي:دلرلم-135

كثلىلحثظوقؤلئماؤأتتغألأزفي!!آطذؤتيهنة*بهاترقغتئماشمثناؤلؤ)جع:
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آللىليئكأبؤأالقؤيرشلد؟يثيهه!ثتزنحةآؤتنهمثغتيماتخملإنآنتب

.(671:الأعرافأ!تتقتهرون!هخلقضمفىافصحيمقأثآتيتأ

51(.:الفرقانأ!تميراقرئة!تنفيتبغئتا)قصتؤشيئنا

اتجتةمئجهترلأقلأ!ميئآئقؤلىحقولبهقهد!اتقميىصلآطناع!ولؤضمشا)

.(31:ةلجداأ!آخيب%لآشؤآ

هي؟فما،،نوحبدأوقومتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-415

ؤآتخذتاةاتهقاييىؤتجققتفخآغرقتهتمألرشلتحذبؤألمحانؤجؤقؤتم)جح:

37،.:الفرقانأ!أليماعذابا!يمايت

.(46:الذارياتأ!ئضعينقؤم!!انواإتجت!قتليننوجؤقؤتم)

52(.:النجمأ!ؤأطنئآظلملهتمإتهئ!كأنو(قبلقننو!مؤقوتم

هي؟فمافيهالما،يسمعونبدالاتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلراة-310

.،62:أمريم!ؤغ!مابكقفيهايىزقهخؤقئمإلأص!قماتغؤاييهالأتنتعو!!:جع

.(52:الواقعةأ!ؤلاتآيمال!بايخايتتضعو!لاا

.(53:لنبأاأ!ؤ،يمذ؟بمثغو،لأيتصعوتةييهاا

هي؟فما!،منهمبدافاشقمناتبدأآياتثلاثالكريمالتهرآنفيللرا:-615

غصربر!غئهاؤ!انوألاتيتابآتهت!كذبوأألتترفيتآغرفتفغيخهئمقآشقضتا)جع:

.(631:فلأعراا1

97(.الحجر:أ!تبيهز3ثبإياوإتهضايهتمتأتتقضتا)

.،52:الزخرفأ!آئمكدجمتعقبةكأنفآنظزكيفقنهمقانئقضئا)

الزكاة!،وءاتواالصلاةب"واقيمواتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرلم:17-5

فحعاهي؟

.،43:البفرةأ!لريهيايتآقغيهعوأوآلريرةالؤوالضحقؤةؤآييموأ!:جح

آدتة!!آدتهجمنذتحدوةضنيققلألق!يم!ئقدموأؤقاآلرتزةؤءاتر(آلضحقؤةوأييموأ)

.(011:البقرةأ!بصجعىئغمرتلمحما

.(65:النورأ!ترحموقثقطحتمألزصمولمؤآطيعواآلر!هاتوأؤآلضملؤةوآقيموأ)
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هي؟فماالصور"،فيب"ونفختبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدالرأ:-185

5(.أيس:ا!يمماولنقي!ؤإلىالأضداثقنفو!اذاألمخولبفي)ونفخبم:

يه!خكلأدتةدتتآغققالمآلأزكأفيوفنألمققمؤدتفيمنققخعقألق!رفي!نفخ

الزمر:68(.أ!يخظروتقيآ!فؤقماذاأخرى

:.2،يؤ!آ)ق!عيو!أقذلكآلقمورفى!نمخ

هي؟فمامطزا"،عليهمب"وأمطرناتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ::915

84(.:الأعراف1!آتصخيريبغقةتآنظز!تفكأئضظرآؤآضظرناغائهم):جح

.،731:ءالعراأ!آلمنذرينمالرفسضآءوآضالرناعلئ!ضال!مم!)

.(58:النملأ!آلمنذرينمظرفسنآةؤآشالرتالخييمضال!يم)

هي؟فماب"والقمر"،تبداآياتث3ثاالكريمالقرآنفيدلرأ:-552

.،93:بسأ!يوتقدآتعىتجون!دكأغاتتانيذخقنقمرشتزتةكلؤآ):جع

.(81:لانشقاقا1!آل!قاإذئقمروآ)

.(2:لثم!اأ!تتصفادا!ئقميرؤآ)

هي؟فماب"كما"،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-152

ؤدففم!ئميهي!ت!ؤاتيتاتغتئكختن!مشلوأزسمولايي!خآزشتقناتمآ):جح

.(151:البفرةأ!تغقهو!تكؤلؤألأتاوقعيثيؤآلجمةآنيهحئت

.(5:الأنفالأ!تبهيرهوقآتمؤيينقنفرلقاقمانيإلعتئتاقكينزئبنآخرضككضآ)

.(09:الحجرأ!آلصفتيي!مينغلىاتزل!اكمآ)

مي؟فماب"تكا؟"،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-225

.،09:مريمأ!قذالىآلجتاؤغزلارضىآؤتنثقمثه!ز!آلستصفؤتتناد!:جح

و!تمتغفروببئزيهتممجقديسححوناوآتمطثكةفؤيالنمنشقظزتت!دألتئمؤت)

.(5:الورىأ!ألزحمنغفورهوآآلتهلأإنآلأزضنآفيلمن

.(8:لملكا1!تذيرتزتآتنمآخرتتهآصصآقئمقؤجييهاآئقيإءظضأآلقىينتقتزل!د)
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هي؟فماب"اعلموا((،تبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدمرا:-523

.(89:الماندةأ!زجيصغفورآدئةؤأنآليقابش!ديدآقةآتأغقئؤ():جع

.(71:الحدبدأ!تغففورلأتمتىلغفكخآلكغتئتاقذتؤتهأتقذلارضقآلمجتيآدتةآنةآغقمؤا)

ؤآلأؤئرآلأئؤلقلرؤت!بتئبهئمؤتفاخثؤنيينهوقولغميآلذشاآلجؤةآنتاآغقئو()

ضصودذعذالبآلأخرؤوفي!مآيكونثئمقتزنامصمراتهيجثمنجآئالرآلكمارتجمبأغيعبكضثلى

.(02:الحديدأ!لغرورآمتحلأشآاآلدآلختؤةوماوررضحؤدطآدتممنومغفرة

هى؟فماكفروا،،الذينبدأتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-425

!الؤأبماآتعذابفوقعذابانيذنهئمآلت!سصبيلعنومحذوأالديئكقروأ)جع:

88(.:النحلا!يقيدوئ

ؤآتجركببز(ئغفزةقمآلقخلحنئؤجملؤا:اتنوأؤآلذينشمديدغذالبقتمكؤؤاآلدين)

7،.:أفاطر

.(1أمحمد:!آضقفتمضلسيبيليألت!غنؤضذؤاآئدينكقروأ)

هي؟فما"،ينفقونب"الذينتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-525

آنجرلهئملفغأذىؤلأقتاانفقوأقآيتبعودنلاضسمبيليأدتيمافيآثؤلفغينمفوقألذين):بم

.،262:البفرةأ!تخزلؤتلهغؤ،خمئالزؤلآخؤثزيهغجمنذ

يخدآخرممغقنهضوعلآيخةيرجم!وآ!ارآتؤتهربأفلىينفقولتآلوليئ)

274،.:البقرةأ!يخزدؤتممغؤلاغثتهضولاخؤثزييغ

رألته"آقالينغينؤآلحايينآتغئطؤآلنطيينؤألصر!ألمتر!ئنفقوتنيئآلذلين)

ء.كل2و
.(134:عمراناكلأ!االخيييئجممت

هي؟فمالكم،،جعلالذيب"الثهتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي!ا:-526

لذونضل!آقةبرإشصحرأوآ!آزي!ئكعؤ(ييهتيأقلجثلأتذىألته):جح

.،16:غافرأ!لا!كروئقايي!آتحتزآتجاس!ؤليهنعلىآ

قآخمتتنوصحؤر!تمبن!آبرآإلمت!مثهءق!إمرآلأزضئحئمجعلالذىالتة)

لفدب،آزستألتهفتحازئآظهرزتبتمدكمدلظتئضينأؤرزقم!و3!تم

.(46أغافر:
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97(.:أغافر!تآء!ولتويئهامتهاالآلغئنلزتحبوألكئمجفلآلدىآدتة)

هي؟فما6،خلقالذيب"الثهتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-527

ينبإءقآخ!تيقآ:أفتمآينىؤآنرذؤآلارصآفئمؤتطقآلذىآدتة)جع:

وئئخزثكآلأثهر!آتجشيربأئرهبقل!شير2ألفثفوم!خولكد!كتميىزقاآلممزلتى

32(.:إبراهيمأ

تكغتاآتغرضيىغلىآشتؤئئو2آتاسمتئفيت!هماوماوآلأزض!آلمتممؤنتىطقآلته"آلزى)

.،%الجدةأ!شذكروقآقلآولاثمفيعدرلزمند"ونوءتون

يثئصكلقيآدأدتةلتغاترغئئتهنلأنىآشتزلىثلثنآلأزص!ؤصمنضؤلئصخظقآلؤىآدتة)

.(21:الطلاقأ!علاببئشئ:آط!قذآدتةؤآنتوير

هي؟فماإ،نجعلب!ألمتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-528

.(52:المرصلاتأ!لارصيهقاتاؤتخقليآأ):جع

.(6البأ:أ!ئهداتخق!%لأرصلزأ)

.،8:ل!بلدا1!غئتئهقتخق!قبمالضآ)

هي؟فمالمأ،ب"اليشتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-925

ثثويفمللألتهرفماومندرون!منبألذليئ!تخيزفوتثتجدف!ب!آلتتىألته):جح

.36(:الزمرأ!،هامق

.،04:لقبامةاأ!آنؤقئئحىآنيقديىغللذآلترد)

.8،:النبنأ!آلخكلبنبآختيآلنصقآلبر)

هي؟فمالما،تسألهمب"أمتبداآياتثلالثالكريمالقرآنفيدلرأ:-053

72،.:المؤمنونأ!وممؤضلأآلرتيق!خ!ءزتكخراصأيىتئ!رض!آش!:جح

.(04:الطورأ(ثقلونقغرميينقهمتسثات!أتجراآتم)

.،64:القلمأ!تفرميئعفونتننفصلمحصئفضآتج!إآنم)
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هي؟فما"،يؤمنونلاالذينب"إنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-531

.(401:لنحلاأ!إفيباغذؤتهضيهع!أقه"لاتهدآق!تئقيؤينوبخظ،لدينآن!):جع

.(4:النملأ!تغمهونقالئمآغمقهغقئمت!تمايريخرؤيآئزمنونلآآلذينإن)

27(.:النجمأ!آلأنثئ!تيةآنقبهكةلشصئر!لأيخرؤبآئؤخصن،الدينإن)

هي؟فماتئدوا"،ب"إنتبدأآياتثثا3الكريمالقرآنفيدلرأ:-532

ل!تمءقهؤآلفقرآةؤئؤتوكاتخفوهاؤإن!تييضاآلضدقمئشاوأإن):جح

.(271:ال!بقرةأ!جبيرتغملولتؤأدلهبربماشتحآيحخينؤي!كقرعنم

.(941:الناءأ!قديزاعفوأآلتةكأنقإبئشوعنأؤلقفوأئخفؤآؤضزاو(2لئد2إيئ)

.(45:لأحزاباأ!لمجصا:لتئبيمآلتةكأئقمانتخفؤآؤشمثاتاو(إن)

هي؟فماقذكز،،بنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأة-533

.(92:الطورأ!تخنودؤو،هزب!يغتحئزتكأنتقضأقذ!ر):جح

.(9:الأعلىأ(آلذكرمم!تقعمقإنقذيمز)

لم.12:الغاضيةأ!!مذلمجرآئتإتمأقدين)

هي؟فما"،ب"قزاغتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-534

.،19:لصاناتاأ!تاكونألآلىتقايقيهخاةإلهتراخ):جع

.،39:الصاناتأ!بألتييزلختيئضرتاقرآقي)

26(.:الذارياتأ!شئميهزلحخلىفحأاثىآقلهءقرخ)

حي؟فمابدافذوقوا"،تبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-535

يماآلخثن%غذاؤدوقولن!عيئحصاتاهداتؤيكغيقآة!عيتصبمماقذوقىأ):جح

.(41:السجدةأ!تغملونكنتر

93(.القمر:أ!و"نارعذاب)تذوقوأ

03(.النبا:أ!غذائاإلأتنريذكتمققن)قذوقوأ
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هي؟فما"،ب))قخزقيتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-536

.(11:أمريم!ؤثحمضاثكرةسميترأآنلنينإقآؤحمةنيخزابآدؤيإءمنغلىلحرخ):جع

.،12:لقصصاأ!آلظدينآلقزمىمنتخنىزيتنلىقاتتزقتتنييفاتنهالحرقي)

اودفتآيحلتخاتئنتآلذئصاآئحتؤةليرلدوئىآلدليئقاذ!طيإءفيقويرءقئقخربئ)

.(97:القمصأ!عظييتذوحط،اتاقرون

هي؟فما،،بداوإنكتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-537

.73(:المزمنرنأق!تقير!عر!الىتتذئحوممتمق!تك):جح

.(6؟لنملاأ!لمجبيرصيهيرلد!نينائنفزآلنققىتماتذ)

ة،4:القلمأ!عظييلعكظقدصإتك)

،،خلفهموماايديهمبينمابدايعلمتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-538

هي؟فما

.،011:أطه!ؤلاييظوتبإءلمجاؤتاضققهئمإلذيهئ!تغلآتائتن):جع

خثيترءضنوفمآزتضىلمقالأؤلايمثتقعوتضقق!ؤقاآيذيهتمتتنماتغقئم)

28(.الأنبياء:أ!شصفقون

.76(:اهـجأ(آلأمؤرنز!عآوو2ت!لىطقفثمؤتاآيذيالتمتاتتنتغر)

هي؟فما"،كانإنهبداتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-953

آلرحمين!ضئروآشاؤآزحم!ناقاقأغفراتتاةزشآتقولرت2ىجم!اقنقننيققينآإته):جع

.(901:نونلمزاأ

.33(:الحاقةأ!آلتظييريآدت!يؤينلاقاتهقي)

.(13:الانشقاقلهـأيئرقياآق!يرفىءن)إئه

هي؟فما"،لقولبدا)نهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-045

.(04،14:قةلحااأ!ئزينؤنتاضتاصكلترتييلأفؤبقؤليؤتا!زصرلمكترييهـلقؤذإتة):جح

.(91.02:التكويرأ!صيهينألتزشزىجمنذفو؟!ذىرس!ولركيزلمتقؤذ)إنة

.(13:الطارقلهـأقفحل)اتفولقزل
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عى؟فماكانوا"،ب"إ:3تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-145

.5،3:الصاناتأ!!ئعكبرو!آلمحةلأاإبةلأفئمييلإضنغ!كأنؤأإدا):جح

.(54:الواقعةأ!متزيبلأدقتلإتهت!كأدؤأ)

27(.النبا:أ!حصابم!الؤألايزجونإكخ)

حي؟فما!،باوششعجلونكتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-245

زتذؤإنآئضثئمت!حلهرينضثتؤتذآتحمتزقتلبآ!تمؤو!تضغجلوتك):بم

.(6:الرعدأ!آلعقابركمديازتثرإنظاتالزللتاس!غئرقغفرقرتذو

تحماسمنؤرتككألفعنديؤقاق!إتوغدهآلته"يحلفؤثنبآتقذاباولست!تغحلوتك)

ثهـير،يىص
الحج:47(.ألعدوت

،يمثع!ون!وهثمبغتةآئغذابوقأئتتهمئخآء!شمتىأجلوثؤلأبآئعذابةولمجئضصتك)

.(53:العنكبوتأ

عي؟فماتخ!تن،،ب"ؤلآتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدنرأ:-435

ؤقتمإثمأليزدادوآقغنئيائضاتم!نفيصيهغضرقت!نضليآنضاآلدينكقرؤأتخصتبنؤ،):جح

كليروربرص
.(178:عمرانا!أ!مالينعداب

قغشز!هوبلقمخ!بمهوءفصلىمونأدته"اتحثم2بضآيبخلودنآلذيئو!يحصبن)

تجمير!تغضلولقتماؤآلتةؤآلآزفيآلت!مؤتييزنثزيتإأتقتمةتؤتمبولمجواقاسصيتهؤقو!

.(081:عمرانآلأ

.،95:للأنفاا1!لايغجزونتهق!اس!حقو(فيكقرو(لدآتحمئئبنؤلآ)

هي؟فماتقربوالما،ب"ولاتبدأآياتثا،ثالكريمالقرآنفيللرأ:-445

ؤأليينا!آتحتلؤآؤلؤأآش!دهتنغختئ!آخ!صنبآقتىلأإآييييرتاذتقربو(ؤلا):جع

يرص،.ص
أؤفوأقىبعقدآلتيماقربئذا!!ؤتؤقآغولوأفتتزوإداإلاوشمها!تائقف،بأتقس!

152(.:الأنعام1!تذتهروئتحقكزبهوضعبهمد!تم

32(.:ا!صرأءأ!شبيلأؤصسآةقحثةآلتنثتكأإتهورقينةؤ،تفربوأ)

آئعقذكأئإنبآتعفدؤآؤلؤأآشمذةشبغحتئآخحمنقيإلأبأليئآليتيرمالىؤ،تفربوأ!

.،43:ءاصل!ا1!ضو،
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هي؟فماكفروا!،الذينب"بلتبداآياتثا،ثالكريمالقرآنفيللراة-554

.،2:صأ!جمرةرزشيقاقفيلدينكقرواآتلي)ةجع

.(22:لانثسقاقاأ!لكذبوتلذينكفروأآتلإ)

.(91:لبروجاأ!يبمتكذفيلديهتنمروأآتل)

هي؟فماكذبوأ!،ب"بلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-645

قآنظزقئيصينألدينغئرجمفركذلذكدبتآييئؤتخاييفييماءجميطوأثزبماتلكذبوأ):جح

93(.:أيونى!آلظائينعقحةكتفكائ

.،11:الفرقانأ!سعيرلآلمتاعزلمن!ذبوآغتذنايإفتاعؤبلكذبر()

.(5:أق!آترتيرلهخقيقهزتضاتجآيمتمبآلحتئتلكدبوأ)

مي؟فما!كابإجزاةتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-475

.(42:الراتعةأ!تقتلونساكألؤأتجرآةا)؟جع

.(62النأ:أ!وفاقاجزآص)

36(.النبأ:أ!جابمغطآقئئأينتجرآ:)

هي؟فماانباء،،منب"ذلكتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيسرا:-485

تكفلآيفضأقتضيتمئئقوئإدتذيالضؤقاكنتلؤجيهاثيكآننتبآئتآءينلأد):جح

.،44:عمرانا!أ!يخنص!ونادتذنيئئحنتهوتامريتم

.،051أهرد:!ؤخصميدقآلزغقيأيئهاتقضثر%لقرىآتبآيننمذد)

تمكرو!!ؤفنمآضقئمآخمعوأإذتذئمغ!ؤماكئتإلتكلؤجيإآلقتبأشآ؟يقدلذ)

.،201أيرصف:

هي؟فمايسيرواكا!أفلمب!تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-945

بها!ممفوتآؤءاذانجمآلققزتفلىلبيزفت!نآلازض!قلمجميزوأ)آقلؤجح:

،:46اهـجآلمخحذور!أفيآلتئاتقربتغمىآلاتقغرؤثيهنلقتى،ق!تها

آ!ثر!لزأقب!ضينألدينعقبةكأنلخنظزوا!ئ!آلأزفيفلمحميزوأ)أقلى

أكافر:82((تحمبزنفئاقاتمصراعنهتئقمأألازص!فياتارارلؤةؤآشتدجمثهز
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ؤلت!ض!كتعلتهؤذمرآقةقيالؤمنآلدينغقتةكأنقنظزإبه!الأزفيفيشيزوأ)بز:آقدؤ

(1أمحمد:.أتثلفاأ

حي؟فما،ويلنالىياب"قالواتبدأآياتثا،ثالكريمالقرآدتفالدرا:-30.

صيداجغقنهغ!حتئدغوئهتمطثزالت!نخاخمييينإتابهآتؤلحآقالوأ)جع:

.،41.51:الأنبياء1!خئهدين

.3(1.32:لتلماأ!ترشازيخبونتتهآإتآإلىئدبآص!،اقت!شاعن!تزنقآإتاكآطعينلؤأتاإ

أي!:52(!آتمزشئلؤنوصدفآلزخمقوعدماخذاقزقدنآمنتعثنآققتؤطآ)قالمهـأ

هي؟فمابدافأرسلنا"،تبدأآياتثا،ثالكريمآنالؤفيدلرأ:-س!18

ف!متتكبروائقف!قنزةاتنزؤألذتمؤآلمخقاقئؤآلفصلؤأتجرآدآخموقانغقيهمقآرشئقآ):جع

.(133:الأعراف1!تخيريينتؤئاوجممانوأ

.3(2:المؤمنونأ!شقونأفلآغز!الةل!منماآدلها%آع!اآفيرصمولاتئهغفحهمفازصثلنا)

ؤلقذابآلذشاآلحتؤ؟فيآلمحرجمبلؤيقهتمعذائامجحتاتآتارقضزصر3رلمجاغليتهتم)قآرلمفتا

.،61:فصلتأ!ين!ونلاؤممتمآخرتمنلأخرقيأ

هي؟فماب"فانظرلما،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآن!ادلرا:-525

.(15:ال!نملأ!.آءصء"صرو.
جميإروموصهمترتهمدآتاتكيهتمغضة%)قآننهزكئفتحا:جح

وهوآئمؤلتثمسدنثإيئمؤ!آبغدآلأزضيتى!تفآقورحممتىءاثترإلتتآ!ى)

.،05:الرومأ!ىيىيرشئشغنرقي

.73،:الصافاتأ!آتمنذيئكقعمتةقآنظر!تفكأتة)

هي؟فما،،ب"فإنهمتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-553

77(.الشعرا.:1!آلفدينالأرلتلىعاؤ)قإصهئم:جح

33،.:الصافاتأ!ئمثتزكؤ!أتققابفيتبزتبزقإئهئم)

.(66:الصاناتأ!نئظوقآيئهاتمايؤنيتهافئيموق)تإضنغ!
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هي؟فما"،عنهمب"فتولتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-455

.(174:اوصافاتأحقجمز!!توذغحهثم:جع

الذاريات:54"..آشابملو/!أفمآ!وذعئنهخ

6(.القمر:أ!ت!يلثئشإلىآلذاعيذعتؤتمغئهز!تؤذ

هي؟فما"،ب"فسوفتبدأآياتثلالفالكريمالقرآنفيدلرأ:-555

93(.أهرد؟!عذأبمعحصغلئهومجليخرلهغذابايأشهمنتغلموئ!ؤف:بم

الانماق:8،.1يمصرا!ححابميحاسممب!!ؤف

11(.الانثحقاق:يذعو(ثبررا!1!ع!ؤف

هي؟فمالمأ،أغنىب"ماتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-655

2،.75:الشسعراءأ!يمتحوئئاكانوأعهمأغتئ!آ:جح

.(28:الحاقةأ!ل!ةماعنئآعى!آ

2(.:المسدأ!!ستمببىمالهماعتهأغنئ)قآ

هي؟فما"،اغقمبدانحنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-575

لأإتتبعونإنآطالونتقولىتخوى3إر!ؤإدإثك!تتيحو!إد-بميتتمحونبماآغقر)غق:جع

.(74:لإصراءا1!تستحورارجلا

.(401:أطه!تؤصمالأإتجثترانطريقةآتثههتمتقولىإدتقولونلمحماآغقم)تخن

45،.:أق!وعيويخافمنلمالقز:ايئقذكر2نختاعليهمآنتوقآتقولونبماآغقزهـتق

هي؟فما"،ب"هذىتبدأآياتثا،ثالكريمالقرآنفيدلرأ:-585

2(.النمل:أ!ؤاشرىلتمؤنين!دصج:

ر-صصءصصصء
ألقمان:3(.!للمخ!سنينورحمةهدى

54(.أغافر:!آلألئب؟ؤليونرتحرئ!دص

هي؟فما،،الثهدونب"منتبدا.آياتثلاثالكريمالقرآنفيدرا:-955

.(39:الشعراءأ!هلينصرويخم؟ؤينئصيروقدوتآدلم!ن:جح

23(.:الصافاتا!آلحجيمإكصزوفآفاو!أدتهدوني!ن
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ءصر2.ءص-
ا!ميرين!آآدتةيصحللكشمئأكذقبلينتذعوألزنكنقيعتاضلؤالواقالمحها؟ونيين)

.4،7:غافرأ

هي؟فماب"ؤترغتا((،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-056

لمحذاقدئتاالذىيتيماآتحضرلوأؤقاألآتهرتحئهمينيخقتخترىيقصعدورلمحمفيتاؤترغا):جح

بماأورثتموهاألحتةيئكمآنؤنودؤابآلمجآتيئتارسملبابتقذآئهيرهذلتاآقتؤلأيتغتيئؤتاتخا

.(34:فاعرلأا1!كنتصلتملون

.،47الحجر:أ!ممردرشفبلينعكإخونايختنتقصلأورهمقتاونزغتا)

تاغئهموضعللمحهألحقآنفثلموأبرهئكئمفقفنا!اتوأاشئهياأ!ة!قينؤتر!ا)

75،.:القصصأ!يفتزوئ!انو

،،الأرضفيوماالسمواتفيماب"لهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرأ:561-

فماهي؟

.،6:أطه!آلثزممثتختوماتنتغماومالأزفيآفيؤماآلم!مؤقيفيهـتاتة):جع

.(46:لحجاأ!آتحييماتقىآتهؤآطةزإلنئآلارضيئفوقاآلمتمتؤضافيهـقالة)

.(4:الورىأ!آلحظمومموآلعلىلا"زضىآقوماآل!ئئئؤتقماله"ا

هي؟فمالمأ،يومب"هذاتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-562

21،.الصافات:أ(ليهذبوئبهالفضلإآلذىبهتصتؤئمقذا)جح:

.5،3:المرصلاتأ!شطتونلاتؤمئذا)

.،83:تلمرسلاا1!لأولبنخغتبمؤآلقضل!آتؤئماتذ)

هي؟فمايوقا"،ب))ؤاتفوأتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-563

ؤلآغذلميتتايؤضذؤ،شقغةيغاؤ،ئفتلشئاتفمنىغنتفشتخنرى،يؤماؤأتفوأ):جح

.(84لبقرةاأ!ينصرونلهئم

ئنصزوبئ!ؤلائخشففهآثقعةؤلالمعذيخنهائقتلؤلاشتآتمثيىتقئقعنتخننىيوئلآؤأتفوأ)

.،321:لبقرةاأ

ئالقفو(لاوممغ!عمبتضانقم!ىلؤفضثخألتاإلمييمتزجثوئتؤماؤآتقوأ)

281(.البقرةأ
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هي؟فما"،ب))تحيفونتبدأآياتئلاثالكريمالقرآنفيللرأ:-456

!الؤاإيئيرضحؤآنأحفزرسموئهصةوآقة"ازضحو!غلكئم؟لتمتخلفوت)جح:

62(.:الوبةأ!مؤيخب

تضبمابقذإشتفؤؤقضواوتحقروأآلكفيرقالو(ءلمحضةؤتقذقالو(بألتإماغووئ)

يتولؤأوإيئقزقئنبميكيؤبو(فإنفضملةمنورم!وئهميآدئةآغنحهمآنإلأتقصؤآوتاتنالوأ

.7(4:التوبةأ!ولانصيرولمخلأزضىمنآفيلهضوماوآلأخرةيالذآفيآييماعذاتاتهمآلمحةيفذ

ألفؤيرغقسرضئ،أدتةقإتعنهتمتزضحؤافمانغنهئمليزضحؤأل!غتخلفون)

69(.:التوبةأ!آلقيمقيهنى

هي؟فمادا،ب)الوكانتبدأآياتث3ثاالكريمالقرآنفيدلرا:-565

ألمثمقةلختهمتعدتوليهنلأتتغوئرقاعحهاوشقراقريباغىضاكأنلؤ)جح:

إتهتمتغتمؤألمحهءآنفسحهتملخكونلخرتجنامعكتمآشتالغنالوبآدتمؤسميخيفوئ

42،.:التوبةا!لبهذبون

.،22:لأنياءا1!يصحفونعضائعرئثيرقيآآدتمفمصتحقلفس!دتاحآدته"لأاالهةءفيهقآلؤكان)

هر--ص
.(99:الأنبياءأ!خرونفيهاو!لوهآوردتاثؤءئهؤلا?الهة)

هي؟فما"،ب"وءاتي!ناهمتبدأآياتثافىثالكريمالقرآنفيللرأ:-665

81،.الحجر:أ!مغرضينئهاف!لؤألفءاتتتفتم،ايخسا):جح

33(.:الدخانأ!نبببلو3فيوماآلأيخمتىقنؤءانثتهم)

إننتنهرآلعلريخاضآءلهممابغدعنآختلفواالأفماآلأئرقن!فؤءاتتنهم)

.،17:الجاثيةأ!مح!طموئفيهلمجماكالؤأآلقئمةيؤمتئنهتميقصىرتث

هي؟فما"،أنزلالذيب"هوتبدأآياتثلاثالكريمالئرآنفيدلرأ:-567

قآتائتثنبقتؤأخرآفيهتفأكلتملهنتخكتثةاتثيتهآفيهتنبآنرذغقئئاآلذئفز):جع

آدتةإلأتأيىللبيتقئمؤقاتآويل!ؤآئتقآآلفتتزآسعايتالتثنةقاقيقبعونزتغفلبهضفيآلدين

.(7:عمراناكلأ!فئ!لأآأ!ؤلؤأتدنهشاقئؤقاقيتتأجمنل!ينءلأبهتتااةتقولو!ليزآفيؤآلريمخو!

لمحييموئ!يم!ث!جرويه!ل!يا.مصرالبمآآلتتم!منىآنرنرآلدىهؤ)

.(01:النحلأ
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آالئ!ئؤلئجنودوجم!ايمحهمقغايمحالتزدادواآئمؤينينقلوليفيآل!تئكيتةآنرنرهؤآلدى)

.(4:الفتحأ!لمجيمامحيماألتاؤكأنؤألازضني

هي؟فمااستكبرواكاماالذينبأ)قالتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-568

.(67ةلأعراتا1!بويه!وتقنتماللأى-ةبآ!اتاآشس!برؤألدليئآذقا):جح

تلكنترجآءكاتغذإدآقذئكأصعدذلبهؤآتخنأشقجفوألقدينآورجمؤاآلدينقاذ)

32(.أصبأ؟!تخييين

.،84:أغافر!2لمجاأبئنضيقذأدلهييهآإت!!اصآشئئبزؤألدينىآلمقا)

هي؟فمافيها"،بدالهمتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-965

.،001:الأنجياءأ!لالمجتمعولتفيهاييهآ!!روهتمثهغ):جح

.،61:الفرتانأ!قشو!ؤغدصازتلثغلئخيولىجمغوت!ييهاقاتشمآءفئم)

.(57أي!:!تذعونؤلأتأ!يجغاقئم)

هي؟فما،لماخلقكمب"واللهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-057

آقةانةشئا!كقوبغدتغ!ثؤلاليمآنعميآزدليإلآ"يردتنوينكوتنوقحبهغثو!مجضؤآلتة):جح

.7(5:النحلأ!قديرلجمر

الأؤلاتضحغأنثئيقتخملوماجعثكؤآزؤصطثضئطفؤمنثتمترابا!قكوتنوآطهرو)

.،11أناطر:!يييردته!آدلكإنفيكحئبالأيقعمرهؤلايخقثىكأثعضيومايعمرييقه

.،69:الصاناتأ!ئغملونؤآلثه"ضققبهوما)

هى؟فما"،كانلوب"قلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي؟س-571

.(24:ءاسر!11!ص!بيلأآتغيشيدىك!لأنحغؤأصاإتقولونكمااجمةة7تعانلؤتمفل):جح

الشممآءقنىعقنهصلزنجاشظمييينتضثموتئحصآلأزضيىلؤتمخفيفل)

59(.الإصراء:أ!زس!ولاتق!ا

مذ!ا!بيثلإءؤتؤجثنازبئشقذء!أنقحلآلضقمذل!تيل!متى!آفخزلمحداصالؤتمقل)

.(901:الكهفأ
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هي؟فما،،بدييريدونتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلراة-572

تميم!غذابؤتثصئهامجترجنىمممؤتاآفارينتحرجوأآن)يزيدروت:جح

.(73:ةندالأ

ؤتؤ!يرةلؤر.يضالأآنآلتهؤيأيبآفوههزأق!لؤزيطفض(آ!)يريدوت

37،.:أالتوبة،آنبهعروئ

.8(:الصفأ!ؤتؤتحيرةآلبهمرونئيئمرتؤآلتةأقإيآفزههخنوزقطيؤأئريدون)

هي؟فما،،آتيناهئمبمابإييكفرواتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-573

55(.:النحلأ!تغاتو!قصمؤفقتتتغوأةاتيتهضبقآ!يكفروأ:جع

.،66:لع!نكبرتا1!تغتموستقتؤفؤالتضتعؤآ!اةبضآلكفرؤا)

34(.:الرومأ!تف!وئفتتؤفقتمتعوأءاتيتهتمبمآييكفروأ)

هي؟فما"،قذتنالىب"وتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-457

غتنة،إن!يقلمتاآطةآتجدو(تقؤمىتاذفمعتبأآضالهتمتذتيئ!قماذ:جع

ؤ،لتخشو(ؤألييزأتآلحلقآؤفوأزيبتميفصبيتةتجآةت!مقذ

نإثكخضرلتمدبغذإضقخهأالأزصىفؤلانقيمدو(هغآشت!آةآقاش

85(.:لأعرافا1!ئوييب%!ضتص

ؤ،شفمئو(غيزةإب!ينلمقاأقةآغئذوأقاذتقؤيىاضا!مئحيئأقزتن)ؤإذ

تؤيرئحيو!غذاتغق!ت!اطثلضايئيحترأزئمإتمآؤأيخيزا!آنيحاذ

84(.أهرد:

تغئؤأولاتآلأ-آنيؤموآزخوأآلتةآئخذوأتقؤرققالىشعنئااصظفغقذتنىؤإذ)

.36(:العنبهوتأ!مقيدجمنآلأزضيىق

هي3فماب"وثموددا،تبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-575

.(13:أص!آلاخزابأؤلبهكؤآضنبيهتكةلو!ؤفؤئمزثئي):جح

.(15:النجمأ!إنقفأ)ؤثموذ(

.(9ةالفجرأ!2بآئؤاألضضتجابوأآلذينؤثمود)
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ححي؟فطماب"وشكزوا"،تبدأآياتالكريرثا،ثالقرآنفيدلرأ:-576

.(45:عمرانآلأ!ضيرالبهريتوآلتاو!رألترومحروا!:جح

5(.5:النملأ!ؤفتم،يتثتئروتنحزومكرتالمخزاؤ!ؤاإ

.،22:نرحأ!ئحتازاتكلبمؤ!كرؤأإ

ير؟فما"،ب"غ!ىتبداآياتث3ثاال!هـيمالاقرآنفيدلراة-377

8(.:ا!صراءأ!حصيزايفبهفيلنتجقغؤتجقفتاغزلآعدغت!قتزختئآنزئم!غتئأ:بم

.(7:لمم!تحتاأ!خيمغفورقديرؤأقاؤأدتهحتزديتهميخمغارلذيئأتخع!يدنكلوئينآنقؤنضىآإ

.(23:لقلما1!لتيخبونتروشايئهآاتآإؤبآضتنبم"يبئاققىئآغق)

محي؟فص((،تتاشلواب))قتبدأآياتثا،ثالكريمالقرآنفي:لالرلم-378

.(601:المؤمنونأ!ضآلبلوم!و!تا.ؤشاثتعلنالمخبمترشآتائرأ):بم

.(16:أص!آقارفيضغفاعذابمفزذبرهدابآتذمنزتتآلوأقا)

س!بيلى!ينخروجإكبذلؤبنافهلماغرتخاآثنتينوأختايتاآثنتتنآضتتاتهـش!آ!الوأ)

.،11زكافر:

هي؟فما"،لنب"وقالواتبدأآياتث3ثاالكريمالقرآنفي:دلع-957

ققنعفداآدترجمنذآتخذئمفلشدؤدصأشآماإلأأقارتم!تالنؤقالئرأ)ح!:

و.8(.:البقغأ!لغلمودصلاماآدترعللمؤئونآئمأذ"عقد"ثمئخلف

هالؤأفلآقالضلجفنضرئآؤفوداقنكأتأإلأآنحتةتذصللنؤقالوأ)

111،.البقرة:لهـأصلإيين!نتزإبئبزهئحتم

.091:ايإصراءأ!تئبرغاآلارفيينتنآتقجرحتئلكتؤينىلنلوأؤتا)

نجهيفما"،يكذبوكب"وإنتبدأآياتث3ثاالكريمالقرآنفي:س-058

.(24:الحجأ!وعادلمؤثمولؤءقؤمقتثهتم!ذشاققذيكذبوكؤ!نلأ.بم

.(4:أ!اطر!آلانورترتجعآدث!ؤللىقتيكينرص!لققذكدبفبرئرئكبؤإن!

وبآلربيبآتجتتئضرسمثهمصهمجآتتيهتمينألزجمتققذكدبيكدبوئرؤإن)

25،.أفاطر:ؤبإليهتفآفيير!
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هي؟فما،،ب)ثمنبدامتنابعاتآباتأربعالكريمالقرآنفي:للرلم-158

آئملمهفطمناعلقةآلتتهفةظفناقكيز!ثر2قراقجعنتئماطفةثم)جع:

قتحارئرطقاءاخرآ!تآتهثرلخماآثعنهرفكسمؤناعنهماآلمضغةفختقنطمضغة

تتفثوئ!آلممصهئؤمإتكضلر!لميتتونذلكبغداتكرثم!ط!مببمآتحئقينآخسصنآلمحه!

.(31،41،51،61:ايؤمنونأ

حي؟فماالنداء؟بأداةتدامتتابعاتآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:-382

يخلآظتقيهكةغقهاوآلحجازكلآلتاسىوقودهاتاراؤآقييكزآثف!منمقوأاتو(ةلدينآتأكا):جع

إتحاآلؤتم،تغتددرأآلدي!كقرو(تآتهال!ا!يؤتيونقاويقعلونترهغآمآآدتةتغصونلأادش!د

يكقرأنزتبهئمعئنضحوصاتؤبهيرآلمحمإلمتوبوأءاتنوأآلذيى!ايآتهالقملوقماكننمغزؤن

لدينؤآآقيئآدته2غثرى،تؤتملا!قرآتخيهاينتخيرىتجتنتىؤيذط!ئمشتي!ايكغغنكغ

عئإتكوآغفزبآلؤرناتآآتمخزشآتقولونوبآئمحهغآيذيهتمتئنيتشلؤرممتمشا،ءاتنرأ

ومأوئفرعلئهئموآلخ!وآلم!صآتحقازخالدآلتتئلكأكاقويرشى؟!تن

.(7،89،،6التحريمأ!كصجل!آوب!ىجهتص

هي؟فما،لماكئصبةتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:-583

محححكلئغئييئكنمثخقآضئمآتؤئاوئحنئغبألتهت!كفزوئكيف!جح:

.(82:البترةأ!ئزخحوتإقيمائئم

ؤبئةمممخقآلرشصولاآنوشمهاوأءايميهئمتغذ!قروأتوم!آدتا!دىكيف)

86(.:عمرانآلأ!آلظلمينآثقوصلىيفر،ؤآلتهكلآفئنف

عهدتزآلدييئإلأوعندرسمولمجضآدتوجمند!قذلقمسي!ينيكلن!تف)

ثىبمآلمتمبمحم!آلتةإنقغقآشتعيئوألكغأشتقمو(قضاآلحرايىألممتمجيرجمنذ

ؤتإقئبةفؤهيئئزضحونيهمزتةؤ!إلآييكخ!تزفبز(غتتختظقرو(ؤإنتحتف

8(.7.:الوبةأ!قمقوئوآثحزهتملثوبثص

هي؟فمانوخا!،ارسلناب"ولقدتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:-584

25(.أهودة!تزيرئايتتكغقؤيو-إيئلؤصاءالىآزسمقآؤتقذ):جح
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تنقون!آقلآغئز!إئهتحنثكرماآقهآغئذو(ئقؤرفقالىقؤيال!لؤظإكآزسمقناوثقذ)

.(23:المؤمنرنأ

آخموفاتقآضذهمعا،سنؤالأخم!ببرآلففيهق!ققبثقؤمهءلؤصماكارسمقتاؤلقذ)

.(41:العنكبوتأ،نمدونوممتم

!حدتعئهموآئ!نمبألتبؤةذينتيالتافيوجعتنالؤصاؤإئبنهيمآزص!قتاؤتقؤأ

26(.الحديد:أ!فيصقونةتتهخوتحيل!

هي؟فماإ،فرعونبداوقالتبدأآياتاربعالكريمالقرآنفيللرأ:-585

.9،7:نىيوأ!لجيصشحيربتميرغؤ،فتونيذؤقا):جح

آلطينخمهتقضن-يهيهـتآؤلدليإئهيقل!ملجضتتاآتملأيرءتقأيهاؤتاذ9

38(.:القصصأ!آثبهدبيه!لأخمتهريىسقامري!ىاثإإئهآطلحلعينصفحالىنآخثل

يطالرآؤآنهيئ!ئم42شذآضافآنإتيزتهرؤلتدخموشئآ!ليزعؤس!رهـقؤؤةا)

.،62:فرغاأ!دتقمتتاآلأزضىآفي

36،.:أغافى!آلأشئمبآئخلغلىضئرصالىآبقءفيهمنوقالى

هي؟فمالما،إتجمثمبداتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرأ:-586

.(51.61:المزنونأ(،تتعثوئآ!مهإتبهومفئ!اذئكلتتونا!دثم):جح

.3(1:الزمرأ!تخنصحموئرتبهتمعندآئقئمؤإئكومثر

.!15:قعةلوااأ!أتمكدبزنآ"لونلفآآذنيه!م

هي؟فما،،الناسأيهايابداقلتبدأآياتاربعالكريمالقرآنفيدلرا:-587

آلمت!ئؤلئمقثتهألدىجمثاإثتتمألت!رس!ولىآلتالمح!نمايأتقافل!:جع

يأدتمئؤمفآلذ!ألاعئآلتبئورسمولهثامنؤأ.بأدتموئميتلخيءفوإلأإلةلأوالأرضى

158،.:الأعرافلهـأتق!ذوتلقتغؤتح!يوءؤأتيعؤه

آدتةآغباؤلبهنآدت!دولزينآلدينتغباوناصتئدقلأدينيتنش!تزفيقاسبمكضغآتآتهاقل

.(401:بون!أ!آنمؤييينينكؤ!أآقؤ%يزتتتؤقمبمآلدى

صصكل!

ومنلنف!وءتهتوىت!ثماأفتدئف!مقزتبهئممنآلحق!مخآةآلتالرذتأختاق!!

.(801أبرن!:!بؤلمجيلىغقئكئمأتأؤقآيضعلغقئهاقإتتاضحل
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.(94:ا-لجأ!يينتديرتكزإتقآآصناآقاصىيآتهاقل)

هي؟فماآمنوا"،الذينلاإب!تبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:-588

خميمرتابقدينؤآشصمر%كح!!آدئةؤبهرؤاآلقيخنئؤغيلوأةاتنر(آلدبنإلأ):جح

227،.الثمعراء:أ(ينقلبونمضقليأتحآخملموأآلذدينوصحجغلر

.،52:ا!نشقاقأ-صرمينوني،!آتجرالتمآلضظخمئوعملؤا:امنوألذيهتآلأإ)

.،6:التينأ!غنركنودزآنجرقتهصلفنلخمئآؤ!لوأضنوأاةآلذينلأإ)

العصر:3(.أبألقنر!وتواصحؤأبآلحقوتوا!ؤأآلفنلخ!ئءامئوأوعصئوأآلذينإلأ)

هي؟فما!،تجزتملابداتبدأآياتاربعالكريمالقرآنفيدلرأ:-958

.،22:أهور!ألاخسروئمممآلأخرؤنماآنهمجرم،):جع

.،32:النحلأ!لمتس!تكبرينىآلاعم!رتهإيغيوسثؤمالمجيزوتتاتغلآآدتةآتلاجرتم)

.(901:ال!نحلأ!آتخسروصتهملأخوؤآفآقهضجرملآا

ؤآلنئأط!نآإدتردلأيخز؟ؤآنةآفيؤلالذشاآفيتههـدغؤل!ىإن!لذغوتيئآنضا،تجرش)

.(43أغانر:آقار!آضخماالتمآئمتيرفيهة

هي؟فمالمأ،الكتابءاتيناهمب"الذينتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:-595

فخئأؤثيكلهكفرؤتنبإءيمؤمنوتةيلآؤتإإؤثئكخقتئلؤتةآليهتئتاتتتفغةلدينا):جع

.،121:البقرةأ!آتخئي!روبئ

ألخقثتبهمو!متفتملترلفاقؤنفخآشآيغيركؤلنتغيرفؤتهرركتاآنيهتنتءاتيتفغألدين)

.(461:البتهرةأ!يغثمولتولهغ!

يؤينون!،كزآنفمتهخخميرؤ(لدينآهغإئتاتقيرفوتهـكقايقيهؤتهأئكتنباتتتهزةلدينآ)

.021:الأنعامأ

.،25:لقصصاأ!يؤمؤنءبهمممءقئيإينتكتئبآتيتهماةلدينآ!

مي؟فما،،ب"هتالكتبداآيات.اربحالكريمالقرآنفيدلرأ:-195

ألدعآ!عيعاتثجميمةززتهيرنفلامنلى!ههرلت4قارته"رز!رت!دعاهنالث):جح

38(.:عمرانآلأ
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ؤتؤ،مجفةيئغآنتغكزتاؤآفذئألخرايرألض!تبرغننوصتذوئحنمآلدبكقرؤا!غ

ليئجلعقربغيزئمريميتفصتتفج!كغطؤفتمأنتفاترفتملزئؤيفقر!مآئؤمؤنيىجال

.(52:الافتحأ!ألماشهزعذاباكفرواالدييئلتذئآتؤتزتيوالمجثاءمنءرحميهفيآلتا

ت!كإخزآلنينفف!راحفأكهرسمولوعندمنقئشفقوا،يقودونآددينهمخ

.7(:فقرنالمناأ!تققهون،آفتققينؤل!كنلأزكأؤآق!مؤمئآ

هي؟فما،داباأللذينتبدأآياتأربحالكريمالقرآنفي:للرلم-695

2،.62:الفرةأ!زجيصغفؤ(قةقإنقآ:ودإنأشغيآزتغيماي!تآبهئ!ترثمقينئؤلؤن)طدين:جع

-ص.ص"ءلأ2!رءصصص2صءكل
ييهاهغآتجت!آضنباؤليكولازلةقزوجوههغيرققؤلاؤنييادبرألحئئتئأخ!نوأ)يتنين

.(62:أبونس!ي!خلإون

ضبثالارقيآفيتالفمآتتزتهزق!نتجبئوأتتمؤآلدبنىآنخمتتئيريهئمآشتخابؤأ)طإين

.،81:الرعدأ!وبت!اقهادجهغومأولفخآلحشالههسئوةالئمأولبهكيوحمعة،لأفتدؤأؤمشلا،

6،.0:النحلأ!آتيهصآئعريزوهرلأغلىآألمثلآلتمؤب!ولنهشللأخرؤيآلآيؤمنوتلمحذيهت)

هي؟فماب"ييريذ،،تبدأآياتأربعالكريمالتهرآنفيللرا:-793

غيهغؤتتوب!ملىينآلذينصمتنؤتهوي!خثكغلمتتنآدبرفييد)جع:

.،62:الاهأ!حكصعلحصلمحهروا

.،28الناء:لهـأضييفاآلإفمئنوخيقعن!كغتحقفآور"آنلرلد)

.،011:لأعرافا1!يخمىوئفماذاآزضنمينتحرجكرآنيريد)

35(.:العراهأ!فماذاتأمروئدممخيلمآزض!مثنتحزخكمآنجمرلد)

هي؟فما،،)سرائيلتييب"ياتبدأآياتأربعالكريمالئرآنفيل!را:-895

ق!تىتهدكغأؤفيبتهدمماؤآؤمؤأغقننمآ!ثاليئيغقتئأدكر(يلإشر8تئيئ)جع:

.(54:الباقرةأ!فازهحوني

.،47:الفرةأ!غلآلقايينقضعفئ!كنمؤ(يئخمنكلآشثثتئأييئآذكرؤاإشز-يينتئيق)

.(221:ال!بفرةأ!غلألققينقضفئكنمؤآنيخميبئآ!تألتئييئآدبهرؤاإيتز-يلتتيق)

آلتنلخئمؤترلآآلاتمنآخمويىبئشاؤؤغذتبمقزفييقآتحتميمقذإتزرريلتتنئ)

8(.0:أطه!وآقصفؤئ
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هي؟فما،،نافسيىبدكلتبدأآياتأربعالكريمالقرآنيخادلرأ:-995

عننزخزخقمنآلمجمةيؤمآخوز!غتؤفؤئواتصاآئمؤلتىلقةدتف!ى)ص:جح

.(185:عمرانآلأ!آلنردبمتعشآآلألذآلحمروآوماقازققذآلحةصلوأردآقار

35(.:الأنجياهأ!تزتجفونقىإقتاؤآتخئر!ئتةيآلممترؤتظؤكمآنمؤتهدآيفةدق!مى)قئ

57،.:العنكبوتأ!ترخعوتإقتاثمآتمؤلتىدآيقةتق!ى!تئ

.38(:المدثرأ!رهينةبماكح!ث!!نفي!

هى؟فماهولمأ،رتكب"إنتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرأ:-056

.(171:الأنعام1!لآكفترليئومموآغلمسمبير4بعنيصجلمنآعلمممورتك)ان:جع

86،.الحجر:أ!آتغليمآتخققهورتف)إن

.(52:السجدةأ!محتلفو%فيه!انؤ!صماآلقئمؤئؤمتقنهغتفصحلممؤرتكإن)

.7،:القلمأ!بآكفتدجمنءوممؤآغقمس!بوضحلعنبمنآغله!هوزتهثإن)

مي؟فمابدافتولمما"،تبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرأ:-106

لأمجتونؤثيهنثكغؤلضحختزقيرسماتةآ!غتقذؤقاذئقؤيرعئهتمقتؤلى):جع

.97،:الأعراف1!آقصح!

ةاتىقكت!ثكغؤتضخئازيئيىشتقنقتقذآلمخئتمتقؤيرؤقالىغئفغقتؤلى)

.،39ةلأعرافا1!2بهميرينىقؤغئ

6،.5:أطه!آقهـحنمتحيذهخمغيرغؤنقتوذ!

93(.:الذارياتأ!صئحزآؤئخنونابرك!هءؤقالىقتولى)

هي؟فما"،قؤيمب"ياتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرأ:20-6

قتنقايؤأتافيإغقئرتذوأؤ،دكخآلتا"آليئكئتتأتمقدلممةآلأزصقآذظؤأتقؤير):جح

.(12:الماندةأ!خم!يين

.(15:أهود!أقلآتغقلونقطرثثآلذىلأغلآتجيرى!إنآخزآآشئت!لخئهلأتقؤير)

قالىلاضآانآلت!بأشمنينصرنافمنآلأزضررفاطهرينآتحؤح!ثكرآقملكيخقؤمح)

.(92:أغانر!آلرشئابإلأسمبيليتمآقوؤمماآزىتآلاإماأرليهخيرغؤن

93(.:أغافر!!دازآلق!إيىآلأخزةؤ!!شغآلذشآآلمحتؤةهد؟اتضاتقؤو)
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هي؟فما"،ب))هنالكتبدأآياتأربعالكرجالقرآنفيدلرا:53-6

سصحإتكظتتةذزتهيرلذنكمنليه!ثرلتقالىفئهرزصريأدغا)فتالكجح:

:38(عمرانا!أدآلذعا

تحاؤ(قاغتفوؤضحلآ!قؤ!ؤآدت!إلمؤزدؤاآشققثقآتقم!!لشفوأ)فتالذ

(03:أيرنى!يقرون

الكهف:44،أؤظرغق!ا!فؤصزثؤابه!آتحيئيتإ)ضالذآتؤبتة

،اأ:الأحزاب1!سثديدانيآإ،ؤزتزأ%آلمؤمؤنآشيم)فتالك

،،والأرضالسمواتملكب!ودثهتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:40-6

هى؟فما

.،981:عمرانآلأ،قديزشئوأدتابرغكقيلأزصننؤآلمتتقشقيآئفأؤيت!):جح

.(24:النورأ!آلمرآلمصيل!ل!لىلأزضىوآلمخؤئئآمفكلرلتر)

.(27:الجاثةأ!ئحصزآنم!طوتيزبؤأخماعةتقوئمويوملأزصنوآالت!مؤلئآئفذ!بئم)

غفوراآكهو!ائلمحثآةمنؤشذب!ابملمنتغمرؤآلأرصآفثنؤلئمفكتربت!)

.(41:الفتحأ(زحيما

هي؟فمالما،ب"سمئخانتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرا:-556

آلذىآلأققحاآقتجدإذالصايرآقمتجدئنىلتلأبعتد؟ءآثئرىآدذمحآص!تخن):جح

.(؟:ءصرا!11!آتجصجيزلنتميغآفؤاتتتأإتفسةيقدلئرتيما،خؤتةتزكآ

لاتغ!ون!ومقاآنفسمهزويىلارض!آشبتعضا!قالازؤفيآضققلدىأصمتخن)

36(.أي!:

.،951:الصافاتأ!ضاتصعفوقأآدت!صمتضن)

.،018:الصاناتأ(يصحفوئضاآئحزقيرلترتلةسمثخن)

82،.:الزخرفأ!عصايعحفونارلتأتمؤثىوآلأزضىأل!تئسمؤتازقيصمتخن)

هي؟فما،،بدأقالبؤتمتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرا:-656

ةاتتتاغقأقايم!ينقىإنكيثراةاتةكلطقكلتنيضكوئشذيكشخيكتآليؤنم)جح:

29(.:أبونس!لفملوئ
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اليئكئترآلتايىغآبزوفوأخمقؤقدينؤتقولىضرآؤ،تقح!قغنه!تغضحنمتيين،قآلؤتم)

42،.أسبأ:!تكذبونيها

.(45أب!:!تغمثون!نترمالأإؤلاغرؤتشئثاتق!صىطتم،لؤتمقآ)

آفضصميز!ؤيئقتؤلبهغهاآلازمأولبهئمآلذيخآكفزوأؤلامنفذيةمضتملائؤلخثفايهؤتم)

.(51الحديد:أ

.3(4:المطففينأ!يقحكو!نكقارآيناتوأةلدينآلؤتمقآ)

هي؟فماتابوا،،الذينب"إلأتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرا:70-6

آلرجيض!آلتوأبؤآنآلخيهتمأتؤلثقأؤتبهدؤتتنؤأؤأضتخوأتابؤ(آلديهتإلأ)بم:

.،061:البقرةأ

98،.:عمرانا!أ!زجيزغفوزآدتةق!نوآضثوألفىديىبقدتابوأآلددتلأا)

تغقأؤثثفيت!ديتهزؤآفقصوأبآق!ؤآغتثمو(ؤآضتوأتابو(آلذينىإ،)

.،641:النساءأ!غطيماآتجراآلتهكلآلمؤينإنئؤتؤسمؤفآتمؤييجت

.3(4:الماندةأ!زجيصغفورأقةآتقآغالوآروأعثتهغتقدآنقئلىينبوأتالدميئآلأ!)

.،ه:النررأ!ترحيصغفررآلتةقإبئوتمضتحؤلكدتغدينتابوأألدينلأإ!

هي؟فما،،ب"أفزائتمتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرأ:80-6

.،1:.9الخمأ!ؤآئفرئآلقتئغآنرة):جح

.،85:لراقعةاأ!تمنرنقاتغآفرة)

63(.:الواتعةأ!تخرثوتتاتغآفر)

.،68:الواقعةأ!تتئتزبو!آلدىقآيرشضآآفز)

.(17:قعةالوا1!دزرو!ليئآلصازشضآآفزة)

هي؟فما"،إبراميمقالبدالاذتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرأ:-906

ؤآليؤيردتهبآيتغماتنةمنآقضرت،ينآفقةؤآززنائاةتجذاهذاأتجعلزياقاذإتزهزإدو):جح

.(621:لبقرةاأ(لمصيزتجارؤبئىآابغذإكةآ!زهثتمهـقييلأقأقيفةؤشتجقزقالىلأحننآ

لحطضبقؤل!كنتلىتاذآولئ!ئؤينقاذآئتوقئئتن!يفآيىنيزلتإنرهضتاذؤإد)
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آذلمحهنثضجركلامستجتلغنىضآتجعلئضإقذقصزلهنآلطنرينآزتغةقخذقاذقيى

.(062:البقرةأ!!ييزخيه!ئمآلتةآدتؤآغقن!شغمأتآيينئ

ئبين!ضتننفيؤفؤتثآرتذإيئت:ايقةآضتاتاآنتخذاززةقييي!إنرييزتاذقىإد)

.4،7:الأنعامأ

آلاضعتاتم!تقئذآنؤتيئؤآتجنسئنيةايخاآلتتذقذاآتجحلزستإترميمقاذإذؤ)

35(.:إبراهيمأ

26،.:الزخرفأ!ب!إبه!نتاتغمدونإتيئوقؤمهءفييوقاذإتزهيمداد)

هي؟فماتجغلإ،بإاللإيتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفي:دلرلم01-6

ينبهءقآخرختآءآل!تئم!ينوآنرنربتآكلؤألت!مآيرشصاالأزضىتكئمتجحلأتزى)جع:

22(.:البقرةأ!لغتمؤلتؤآنتخآندا؟ايلةفلآتخعلواتكغيىزقاآقترت

بهءقآخرتجتاقآصآلتمضآينؤآنرذممملأيتهالكغؤصت!ئئهداآلارضىلكخجقلالدى)

.(53:طهأ!صتتئشاتحاينارؤني

8،.0:أي!!تويدو!تئهآشصتادآلأخفرتاراتحنآفثئحيرآت!كوجعللدىآ)

تقتلأرت!لقلئئشئلأميقاثكغؤخقلتقداالأزضقل!ئمتجقلآلدى)

.،01:الزخرفأ

.،62:قأ!لثديدالمحآئقذآفيةلمآاخرتآةتقاإأق!ختجقللدىا)

هي؟فماله،،ب"ووهبناتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيللرأ:11-6

ومنقتلمنونوحاهذساهدشا!لأويغقوبطإشحقتا"7ووهتنا)بم:

آلمخمي!يين!تجرىكدلكوهرونوكولمىويوسصفوآيؤلبوممتتمنداودذزتعه

84،.:الأنعامأ

.(53:مريمأ(تيافرونآضاةينرحميتآ،تهوؤقت!ا)

ص،ص!صص!ءصص
72(.الأنياءة1!صبجىو!لاجعفنانافلةويعقوبإخق7ووهتناله!

تم!اآلفهـفيآتجؤاطتهؤآلكتئبؤأفحوةذفيسوفيوجعاتاؤتغقوتإشخق7ؤزقئتاته)

.،72:لعنكبوتاأ!لقخي!نآلينآلأيخرصفياقرإتة

.،43:أص!نئبآلأفيفىلىوفيىشآرخةتعفتمقىمظفم(ققة،تة7ووهنتا)
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حي؟فما،لتزئبلاؤتؤتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيللرأ:-216

آتؤيين!يقزكؤنزشائاتئئنكنزبؤلانرذتئئتتاققالوأآقارقىلرقفوأإدترتمثؤلؤ):جع

.(27:الأنعامأ

ساكنتخآلقذاليقذوقوأقاذؤزيتاتلقالو(قذالهآلحتئآتيئثىقاذزيهغغلويفوأترى+إدؤثؤ)

.3(0:الأنعام1!تكفرولت

وذوتوأوآدترممغوجوههغيقربوئآئمل!كة!فروأألذلينيتوفاادؤلؤترى+)

.(05:الأنفالأ!ائحيريتيايغذ

فآزجغناوسئمغنااثضرنارشارتجهضجمندوييهغربمعممؤاآتمخرموئإبولؤحمىخ)

.،12:ال!جدةأ!موقنو%إتاضخيحاتغضل

.،15أسبأ:!لتنياق!نينؤأجاو(يرقؤقلآفننلمحوأؤقصترءإد)

"؟"وتلك:تعالىبقولهتبدأآياتستالكريمالقرآنفيدلرأ:13-6

مجنززتث!آ؟إنتنذرجمزترقعقوي!غلءاتئتفأ،ترلمحيزخختتآؤيتأ):جح

.83،:الأنعام1!لمجص

.(95أهود:!جتارعحيدآضىقيوأتتعواوعصؤأرس!لىثآتئقرتجتمعا!رجحاوأؤلجك)

.،95:الكهفأ!تؤعدآلتقليهالمؤجعفتاخمقؤأتضاآققكتفتمنفرىآؤيتن)

22(.ال!ثعراء:أ!يلا!ترتربنىعذتآنتمئغاعتئييمةو"لك)

.،43:العشكبوتأ!آلثبمونلأاتغمثهأومايلاش!نقيبهالأتثلآيلث)

.72(:الزخرفأ!تئمثوئبماكضترأويئثتموهاتيئآآتجتةؤلخه)

هي؟فماآمنوا"،الذينبداتبدأآياتلستالكريمالقرآنفيدلرا:-416

ققيزأآلطنوقيسمبيليفيئقنلو!ؤآلدجمنكقروأآدت!سمبيل!فيئقيلودتةاتنو(الدين):جح

.،67:ءلن!سااأ!ضعيقافمتطقكأنإنكيدألثحتطنآز-للا%

82(.:الأنعام1!ضقتاونؤمممالأقنتخ!أؤ!كيظقبإشهصتتبمئؤ(ؤلزتئو(اةألديق)

.،63:أيرنس!يتقوئو!الؤأقرأاةألديئ)

.(82؟الرعدأ!ئقلوبآتطحبنآدتببذتحرلمآآلمح!بدتجرتلوجمثصؤتطمنئموأاءلدينآ)

92(.الرعد:أ(ما+وحسعنتهزطوبئألضيخمئوعيلو(اقنو(تألدينى)
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.(96:خرفالزأ!لمخم!ينو!الؤأئاتفااتنو(ةلدينا)

هي؟فماهو!،الاإلهلاالثهبداتبدأآياتستالكريمالقرآنفيدلرا:-516

ؤتافيأفمضؤقيفيتالهالؤئمؤلاسينةتآفهلاآتقتؤم!آلحنلهوالأ!ائةلأآلمحة):جع

كلب!تثئ!ولتؤلاظقهت!ؤقاآيذيهضتينقاتغقغبإدييماثإلأ+جمذتحثقعآلذىداتنآلارص

آتقطيض!لعلإآوفوؤ،تؤذة!فمألأرضؤآآقتمؤنئوسصحكرشمئةلشماحساإلأ2لمجيماين

.(552:الباقرةأ

.(2:ناعمرآدأ!آلقثعل!تئلؤآلأالأابةأتة)

ضريثا!أدت!ينآضدقؤمنييةزنيبلاآلمتضؤتؤيرإلىقخضقتكخئؤلأانةإلأآدتة)

87(.:الاءأ

.8،.أطه!آلححنئلأشتآثآتةلأضوإلأإتةألمحة)

.(62:لملا1!!تقطيرآتعرشآرلتهؤلأ!نةلأ!لتابرآ)

.،31:التغابنأ!أنمؤينوتققتتؤتحل!ألئيماؤغلىهؤلأنة!لأ!ألمحة)

!؟"وفي:تعالىبقولهتبدأآياتسبعالكريمالقرآنفيدلرأ:-616

.،4:ثبةالجاأ!ئولهز!لقوساشةةقآلةين"لئثؤتاطفكرؤفي):جح

آتلآآنف!تئ!قرفئةاسأللآويينآيأرفيق!لما!وآتمخرؤيى!إيلحقآتزليئرفئ)

.(22-91:الذارباتأ!لؤعرو!ؤقايىزفتمآلتيماقىفىث!ىئصرون

.(14:الذارباتأ!أتغقيئآليزيخغقتهئمآزصتقتاإدغابرلضفى)

.،43:الذارياتأ!جمزحىتمئغو(لمتمييلثمردإذدضفى)

هي؟فمالما،بداؤالأزض!تبدأآياتسبعالكريمالقرآنفيدلرا:-176

.(91:الحجرأ!تؤزولزءشئينصييهاؤآئتمتاييهازؤليىؤآلمختاتهاذتذؤالأزضقل!:جح

7(.:أق!تهيجزو!مينيؤآئتتتاييهازؤجمآيتهازآفتتاتقاتذذلارضقؤأ)

.(84:الذارياتأ!ولتآتخهدقمغمقرش!نقالأزضؤآ)

.،01:حمنالرأ!يلأناروضحهالا،زضىؤأ)

3(.0:النازعاتأ!دخحقآلذدتغدؤألارص)

.(21:قرلطااأ!لضترعآالقدؤالآرقي!
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6(.:الشمسأ!ومالمحفا)وآلأزض

هي؟فمابإوالسماءإ،تبدأآياتسبعالكريمالقرآنفي:دلرلم-186

07،.:الذارلاتأ!آلخئئاذاته!ؤآليما:جح

.(47:الذارياتأ!تموميعونقإتأبآئيذت!تقاتخلاؤآ)

7،.:الرحمنأ!آلييزائؤؤضحعزفغهاؤآالتتما)

.(1البرو!:أ!آلبروجدات)ؤألت!ك

.،ا:الطارقأ!وآلالاليقي)وألما

.،11:رقلطااأ!لرخع!اتيآلما:تم)

.(5:ال!ثسصأ!تنتقاؤقالتيماؤآ)

!؟داعلى:تعالىبقولهتبداآياتثمانالكريمالقرآنفيللرا:91-6

4،.أي!:!ص!رءت!تقيرغلى)جع:

.(44:الصانات1!سررتتفباينغك)

.(15:الواقعةأ!سرلمتؤضوتؤغل)

.(16:الراقعةأ!لائتقو!قافيومثثتمآتتتك!ه!تتزذآن)غق

.(14:رجلمعااأ!بم!وقينتخنؤتايئمئيلخئنإآنقئ)

.(01:المدثرأ!ييرغتنأنبهميرينغلى)

.(23:المطففينأ!شظزونلأزآبلثآغل)

35(.:المطففينأ!شظرونةلأزآبكآغل)

إ؟)مثل:تعالىبقولهتبدأآياتثمانالكريمالقرآنفي!ا:0-62

ئحينفاشتتابللتتئغأت!متخحهآلمحإكضثسلىشتيليفيافؤالؤشففونآلددتقثم)جح:

البقرة:261،ألجيو!ؤجمعؤأدلؤلمحثآحلمقلمجخيفؤآقةخهمأئةسمدبلى

قو!ظتفوأحزثصبزاضابف!يهاريج!مثلآلذيخآآلحشةضزفييئ!ونمما)قثل

(:117عمراناسأ!ظيموتاتف!فزؤقيهنألتةظتضهؤؤقاقآف!ثةآنفئمتفض

أقلآمثلأقمتيريافيهلوآلئ!مييئوآلمححيرؤملاضؤ!آلاغمىآتفقىلقاتقمثل)،،

24:(أهودتذتحرلت!
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لمعاصء-صءسهير

س!ثوجمهأدآدبمأئحفهاآلأدقزتخيهامنتخيىىالختفونؤجمذآليئآتجتؤ!اق!")

:35(الرعدأأقار!ات!فينلنؤغقبىآتقؤاآلدينغقبى

لأعاصحنىفهمى!قألنلخييماآشتذتصرمادآغضفضبروتهؤ!فروأآلذين)قصل

إبراهيم:18(أ!آتجعمدآلقختلىفؤدلركأصغلى!ممنئؤضاتقدئرن

تئتآآتخذتأئعخ!ودتنخضثلآقصلآغآقة،ودضمنآتخذواآلذيئمثل)

4(:االعنكبرتأ!سدوتدؤئخمالؤاالنبئ!قلتتتاليرتاؤخمفو،ن

ؤاتقزظغفةر!تزؤلقؤآ!زمقغترءاينتم!آئقرمن!هآآلفتفو!ؤعزألتئلقؤقتل)

ممىصصيرص.يرص

فوظذئيتهؤك!قنو!فنأفضزتيمنفيييهاؤالؤضتفئكمتلىؤائهرمن!نيربينخزلذؤمن

15،أمحمد:آقعلأ!!فقتقعحممامآؤش!%أقأرفي

مضلبئمنقآشفازأتخيئآلجهايى!لؤهاتملل!ئتمآلتؤزلةخملىأألدينقل)

،ه:الجمعةأ!آلط!ينالقؤويقوى،وآطهألتوئآيمبآلديهتكذبوأآتقؤو

هي؟فمابدأفكن!كاماتبدأآياتثماقالكريمالقرآنفيدلرا:-162

لاؤلهغ!سلتتاتق!ى!لؤورتتتيييمالىشبلأيئؤمي)زاجشتالضتكئت)جع:

25،.:عمرانآلأ!طدولنى

.(14:الناءأ!شحهيداهولأ-تمأيذبمثماليدوجئتاأقيمينفيجئتااإدقيهف)

قإبآلمحإتخيفولتضآءوئثتمأتذيالخيحاقذنتقصجيتةآصختئهمإدآقيهص)

62(.النساء:أ!وتؤييقاآردتآالأاخسئنا

.(27:محمدأ!وصههضؤآذلرممتميضنربرئالمثحكةلؤقتهصاإذفكئف!

غا!!كدبفقذيهرمونللذكترققلانآتقزق!رتاؤتقذؤ"نذ"ر!غذابىفكتصكأن!

.،61،17،81:القمرأ!ونذيىغذابفكيمهكأن

لهأفذر!تموكدبف!اقذيهرينقهللدقيانهآتقزقئرتاؤتقذ!ؤنذيىعذابىفكيصكأن)

.(23-12:القمرأ

آقضطر!كق!ي!ييمفكلنوأؤجدصصثحةغلثيئآزصمف!اتآ!و"نذيىغذايىفكصكأن)

31(.03،:القمرأ

.(71:المزملأ!يثي!انيرئذ!آتخقلئيزفاإبئكقرئمتتقونقكتف)
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هى؟فما3،طسبدتبدأسورةالكريمالقرآنفيللرا:-262

النمل.سورة:جع

هما؟فما"،))العينبحرفتبدآنسورتانالكريمالقرآنفيللرا:-623

.بون!تت!آ)غغالنبأ:سورة:جح

.!ؤتؤلأ)غق:عبسسورة

هما؟فما،،طسمبدأتبدآنسورتانالكريمالقرآنفيللرأ:-426

ييهرنرأآلأتقحتكتنيلققذ!آلمينآنيهتتةاتثلجك!)!ىالشعراء::جح

.!ئؤيخين

موشئش!ينغقثشلؤا!ألمبايبآفكنفةاتتلجك!ط!ص):القصص

.!يقمنوتلقؤلمحىلختئيإؤيزغؤئ

هما؟فما"،دثهب"ي!ححتبدآنسورتانالكريمالقرآنفيدلرا:3-62

.!لنيهييرآنضلجزآتفذوصيىائمايقلأزفيآفيؤقاأالتتمؤتقافيلمح!لمخيخ):الجمعة:جع

--ص.ء.طصص"

.!قلإيزشئآلشدوهؤغنىكلؤلةالم!كلةلأزضيىآفيومال!ت!تؤتافيقايت!!تبخ:التغابن

هما؟فمابداقذ"،تبدآنسورتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-662

.!آنئؤشمنؤنآفقحقذ):منونلمؤا:جح

إتآتخاؤيمألمجتضغآلمحإوآقة!!ؤتمثتتيمزؤجهافيلكئخيأليئقوذأقه"ص!مغقؤ):دلةالمجا

.!بضبزتهغآلتة

هما؟فماالتام!،،آثهاب"تاتبدآنسورتانالكريمالقرآنفيدلرا:-627

يحهماؤلتيهازؤجهاؤقي:ؤ!قتق!يينظقكلآلذىزلبهم/آئقوأآلتامدتآئها):النساء:جح

.!زييحاعلتكخآدتهكأنإنلأزصائموآبرءلوندت!الزىآأقةؤآتقو(ونحصآغكي!لارط

.!عطيص"يثىقحاعؤآزنرتةبرإزتختمآتقوأقاشأكآئها):هـجا

هي؟فما"،ب))المتبدأسورالكريمالقرآنفيدلرا:-628

.!يئيينئدلىي!!رضثلذب!تثد!لصا):لبقرةا:جع

.!آنتحثىلمخهإ،ئزآآلنةلأإبة!تضا):نعمراآل
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.!تيلفتنونؤلهغشااةتقولوأآنيئزكوأآنسىلاآآخيمىكر!ا):تلعنكبوا

.!فر!مآغلتبال!):مولرا

.!لقئخ!ببذؤرتهةفاى!آلحبهمبرآلبهنبانثةبفكلت!ا):نلمما

.!لفتيينآزلتينييه،تتمتليتيآتننريللص!ا):السجدة

هي؟فما،،الربةتبدأسورالكريمالقرآنفي:دلع-962

زجلآؤحتتآإذآدتعححايلتايم!آكأن!آلحيهييرآليهتثاتتةالمخت!ك):يونس:جح

هذاإتآلئؤونقاذريهئ!جمنذصعذقيقذمتهرآناتنؤأةأللىيترقثيرآقاسآئديىآنيهتم

.!قئجريين

.!خبيرحيهصلاكلنمنف!خلثثم،ايخنةءأع!تاكننث):هود

لعتنمغربتائا1فزآترئتةإتآ!ألميهقآليهنفةاتثيالتالر):يوسف

.!تغقلوئ

بإذيئآل!ويىإلىألالائعتىينآقاس!لئخيرجإقكآنرئخهالرلمجتئب):إبراهيم

.!آلمحييدآتعننليزكتزيإلىزيهز

تؤتحقروأالدينتؤذزبصا!لجز2اؤتزآئيتتءاتثالرطذ)الحجر:

.!ضمايينكأنوأ

هي؟فما"،ب!حمتبدأسورالكريمالقرآنفيدلرا:0-63

.!نقليرثغنريننآآفيآينلكئبآتتريلختم!):فرغا:جح

.!آلزجيرألرختيينتترلل!حص):فصلت

.!عمتتق!حر):لشورىا

تختمغزشائاهفزةتجقلتنماإتا!ألئببهبؤأفيهتب!حم):لزخرفا

.!تغفلؤت

إتاكتآشزك!ققؤفيآنرتخهإتآ!المبايقؤآن!حئ!!حم):الدخان

منديىليئ(.

.!ؤتئؤيرينتنخلأ!زضيىلتضلترأفيآ!لغنريزالهيهيير!)آينأق!نيهتفآحع!تنننيئ):ثيةلجاا

لأزضىؤآآفثمزتي!اتا!آلحيهيرائقئييئآدت!ينآليهتثتتزيل!حم):لأحقافا
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.!ئغيرضر!أنلىزواغمآؤآلدبنكقرو(ئت!نىؤآقييآطتيلأإ!ضآؤتا

هي؟فماآمنوا"،الدينآئهاب"تاتبدأسورثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ:-163

يتلىقاإلأآلأئغتربهيمةكمأطتيآتحقودآؤفوأءاتنو(ا!ديئياقها)الماندة:جع

.!فيفيماتخ!كئمخزئم!!آلتةؤآنئخآلضيولمجينغترظعيهغ

.!غليمتضىآدتةتةإآدتةؤآتمؤاؤزشولهي!آدت!تذيتينموأرقلى،منوأا:لدينآتآثها):اتهـجرا

ؤقذبآلمؤدؤإلتيمئففر%آؤلآةؤغديهتمغذقيىت!تجذو(لااتزأةآلرينتأكا):الممتحنة

فيخرخترجهنمااإنكنغزتبهغبآدتهتؤينو(أققى)تاكئمآلرشمرلىئخيجونهآلحتئينجآيهمبمماكقروأ

ققذيخكغتقق!ؤقنآغقنغؤقآآخقئغبمآآغقؤؤآتأبآتتؤدؤإليهملئيزو!ضتىضعايئؤإيقآضئببلى

.!آلمت!يلىسموآءضثل

هي؟فما،،دثهبداشتختبدأسورالكريمالقرآنفيدلزأ:-632

.!ؤفؤآلغيليزآلحيهيئلأزضيىؤلمأدتشقيفيتالمح!ضخ):الحديد:جع

آخرخهؤآلدئ!ؤفؤآئعنرليزآطيهئصآلأزصيىفيؤماآلمتئتؤلتىفيتايئةشتخ)الحشر:.

.!آلذ"نآكقرؤأ

آلدينتأتهاآلخ!يهير!آنقيلنروهوآلارخمافيوقاآلمتممؤضافيمايت!ئئئغ):الصف

.!تققثو!لاتاتفوثوئصلت!شوأاة

هي؟فما"،لتهالخفابياتبدأسورالكريمالقرآنفيللرا:-633

.!المحتيبتضفةبهحضد):الفاتحة:جح

.!لحوروآلطئمتوجع!آلأزضىوآلضممؤتاآضلىآلذىيتهالحتذ):الأنعام

.!لههـجمؤخاتخعلؤتؤثكتئبآعتد؟غئىآنرلملدىآيدآئحتد):لكهفا

آتحكيضوفوآ!خرؤفيألحضذوثةآ!زصىقوماآقممؤلتىفيهاتهةآلدىيم!آلحمذ):سبأ

آلمجبير!.

ؤئمتغؤئقثشنئآتج!صحؤأنرلىزمئلاآتمليهكيماجاصكلىوألأزضيىآلت!ئؤلةةاطرلت!آتحضذ):!اطر

.!قديرمثئصآلمحةعنرقيت!ثآةإنتاآلخقيئفييننلد



171القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

هما؟فما،موضعينفيلماربكالى"وادع:صحبحانهقولهورددلرأ:-463

إتذزئدإذؤآخلأضرآشترغتأفيقلاتايم!ؤممتمتص!تجحئنآاتةصلكتن):جع

.،67:الحجأ!هدهـشمتمييلعئر

ينليهوتنؤلازيفإذؤآدإقفانننلفإذتغذآدت!ةاتئإغنتصذتذؤلا)

87،.:القصص1!اتمسي!ين

هما؟فما،موضعينفيلمأالبحرين"مرج:سبحانهقولهوردددراة635-

تررضاؤج!يمتنتهتاؤجقلأبئجيقغؤقتانرلتغذليقداآتجخرئؤمرقيألذىؤهؤ):جح

.،53:الفرقانأ!مخبر!

.،91:الرحمنأ(!طتيايئلبخرتبآترقي)

هما؟فما،سوضعينفيمرخا!الأرضفيتمشولاة:سبحانهقولهوردددرأ:-636

37(.ال!!راء:1!ظو،دلآلمتجلغودفلازضآغرقلنإتكمرصالازض!آفيؤلاتض!ث!):جح

.،81.أدقمانه!فخولصلأنخئا،مجمثصآلئةمرصآإنةلأرضيىثتآؤ،تمحىللاصىضذئرؤلالقحعر)

هما؟فما،موضعينفي،جهنمأبوابإادخلوا:سبحانهقولهورددلرأ:637-

.،27:لزمراأ!لم!ئتبزينىقؤىآقث!ئقفيثاجهتصخيدينآنؤبآذظوأقيل):جح

.،67:فرغاأ!لمتكبزينأتثوىنجحتسررفيهاخلدينجفتمآتؤبصفوأأد)

هما؟فما،موضعينيخا،الئ!ثزىالهئمأ:سبحانهقولهوردددرأ:638-

هؤدنثألتري!لإنئئذيللاآلأيخزؤؤلفآلذشاآتحتؤؤأتبئثئزئفيلمحص):جح

64،.:أبونس!آلمجضآئقؤز

.،71:الزمرأ!قبثتزلمجابلب!ثرئآقمأق!إدؤأنآبوآيغصاوهاآنلظعوتاآآختتبؤ(لدينوآ)

هما؟فما،موضعينفي!!حسبيمالثه:سبحانهقولهوردددرأ:963-

آفطيير!آكريثيىؤفؤزلتلؤتخئثلأفؤلخيماآلتةلأإتةإخشىصقفلتؤلوآبان):ج!

.،921:التودةأ

دكلونيينتذغونتاشزآ!ؤفلألتةليمؤلفؤآف!زض!ألشئنؤياضققتقسآنتفصؤثبن)

ئميمكنتممنئهلبرخمهآرآديئآؤصروتتخثهمقنتفنخلآلته"بف!ئرآزادقإقآق!



القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم17

.38(:الزمرأ!آنمتؤ!طونآشؤتخلخمنوآلته"تزخئبئزختإح

فيوذرداتم"وأزواجهمءابائهممنصلحإومن:سبحانهقولهورددلرأ:0-64

هما؟فماموضبكأ،

ينلخنيمئذصلؤ!ؤآنققيهكةؤذيرتيينؤآزؤجضاتاييئةيق!ختزصلوكاؤتنغذرتجتنت):جع

.(32:لرعداأ!تابكل

ؤآزؤجهئمةاتآيهتميقضحقغؤتنؤغدتهتمآليئغذنيتجتنتىؤآذ!ز!تحا)

،8!أغانر؟آلخ!يهصآئعنريزبرآإتكوذقيتيهر

هما؟فما،موضعينفي"رواسيالأرضفيإوألقى:سبحانهقولهوردددرا:14-6

تهتاون!وش!لألعق!ئموآنهزاييغتم!آنرؤصىآلأزصىفيؤآلى)بم:

13،.الخل:أ

منفيفهاويثبكئمتعيدآنرؤسىآلارضىفيؤآ!قةزؤنهابغتر!وآ!ممؤلبخك)

.،01ةألقمان!نرخكيسير!لفيهامنف!نئثنائآصآلتمآءمنوآثزقادآت!

هما؟فما،موضعينفيمذا"عن"أغيرض!:سبحانهقولهورد:ددرلم24-6

76(.أهر!:؟ولر!غترتضغذاث:اييهتمورإتهئمزيذآضيقذآإتة"قذتجآتعنآقيضتإئرميم):بم

.(92:يوصفأ!طينآئخاين!نمتىإتلثشقلذؤآشتغميرىأآغيرضغنهديوسف)

موضعين،فيلماحسنةالدنياهذهفيأحسنوا"يقلإين:سبحانهقولهورد:س43-6

فماهما؟

صصتة%لذشآقدفيآخممتنوأضةيم!لق!ليئقالوأرتجتمآنرذتادآآتقزألتغينؤييل):جع

3(.0:الشحلأ!آكتقيندارضترؤقغغآلأيخرؤؤتذاز

فتسيقةآدت!ؤآزضىخسحتة%لذشاهدفيآخت!نوألقدليئزلبهغآتقوأءاضنوألذينأتجحابفل!

.(01:لزمراأ!7بقئرجساآتجرفمآلضخبزوتةيؤفأإشا

هما؟فما،موضعينفيلمارواصيفيها"وتجغل:سبحانهقولهوردددرا:-446

اشيززؤجقيهاتجتلآلثترلئؤينقيؤآتهظزؤيىييغاؤتجغلآلأرصتذآلذىؤممؤ):بم

3(.الرعد:أ!سمكرو!لقؤرلأتنسالذدفيإقأآقلآلتهازئغثيى
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لقشصألل!!شوآص3آيأآزتغؤلىآفؤكافيغآوقذرييها!لرئرنؤيهامنزدتسىييغا)ؤجعل

.،01:أفصلت

هما؟فما،موضعينفي"اجوزهن"فآتومن:سبحانهقولهوردددرأ:-546

قاثكمؤأصلىظتبهغألت!يهتئبآ!ئمققكثتاالأآلقسمأينؤاتمخقحئت):جع

آشتقتغيلو!هسئآلؤممنقمامشئفجىغئرتخ!حنينلكمبت!%بآئؤآندل!غؤز%

لمجماآدتةكأدتإنآلفزيضتهلعدينمابر%صئتر2ترعائكخييماو،لمجناحلريضةاجورممنئ

2(.4:الناءأ(خكمما

قآنفقوأحملا"ؤلئاوإىبهنيصضعثقوأعثت!تؤ،دصحآزوممنوضلإكه!ينبم!كنئرحتثيقأشتيهنؤفن)

كل
تع!صزتمق!نئمقروفمئثنيهرؤألتر!أجوزهنتتمقآلؤممنآزضعغنقماقلخهنتفحغنختئغتتهن

.،6:الطلاقأ!أخرئله"7فتمزصع

هما؟فما،موضعينفي"والزفان"والريتون:سبحانهقولهوردددرأ:64-6

يتهرخصراقآخرتجناشئءصتتاتيهءف!صتجنامآ"آلخثمتمينآنرلىآلذىؤممؤ)ةجح

ؤآلرتتو!آغناليققوجئمزدانتهيرطتيهاقتؤارينآلتخلىوينقتزا!حاحتامتهتخيرج

قؤينون!لفؤرلكغلأتئةدفاؤشعؤأق7ثترثمربرءإد!آالمآننهر(ئ!نبةمشتبهاؤغترؤآلرتا!

.(99:الأنعامأ

أ!له"تختفاؤآلرخوآقتئمغىوشنمخوغيرتغيوشئمزجتنئآنمثمآآلذكلآؤممو)

تؤ!حقهووةاتو(آثترإذآثمر؟ين!لوأؤغترم!ئبهم!ئهاؤآلرئاتؤألرتؤلت

.(141:لأنعاما1!لمتيمييئآيمثهـلاأإصقةلئئيرفؤؤلا؟بخضماير

هما؟فما،موضعينفي"بيمينهكتابهأوتيمن"فأما:سبحانهقولهورددلرأ:47-6

.،91:الحاقةأ!وأيمحيحةآفرتقآؤئمقتقولىشيييإءأوي!يهتتهتققأقا):جع

.(7:لانثحقاقاأ!ءيمييهأوقيكئئبمامقفآقآ)

هما؟فما،موضعينفي"كتابهأوتيمنوأمان:سبحانهقولهوردددرا:48-6

.(52:الحاقةأ!لزأوتيخح!تةتتصنييثمايرءقتقولىأويئيهتئةومقؤآئا):جح

11(.15،:11!نشقاق!ثئو3ر!ذغؤا!ف!مؤف!رءورءأئ!قئيمئهلمومن!وآفآ
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هما؟فما،موضعينفي"الظالمونإبترى"ولو:سبحانهقولهوردددرا:9-64

يثلصصأقىلىقاذومنثعب!إت!يوحوثغالتأ2وصحآؤقالىطآلئركذئاآقتزتمنممقآطقموتق):جح

آخيرصأإقييالصئاسالوأؤأئملمكةآلمؤتغترتيفيآلطلموتإزترممتؤثؤآقهرآئزذتآ

ةاشطع!عقكنتتمآطقغيزآدترعلتقؤلؤنبماكنتتمآلهوناعذابئخزؤئآد!ؤمآنفتت!ئم

.(39:الأنعامأ!ئتتتكبرون

بإترىؤلؤيدتهبايئبآلذىو،آنقؤافيبهذاتؤعنىلنآلذليئكفروأوقالى)

آلذبيقولىآتقوذبغصىإلىتغضحهتمتيزجغزتجتمكدقؤقوفوت%القيمو"آ

31(.أصبأ:!تكنآمؤضميبآئغتؤلأآستتكبزوألقديخآآشتضميفوأ

موضعين،كانيالصالحاتوعملواآمنواالذيناللهداوغذ:سبحانهقولهوردددراة-065

هما؟فما

.(9:المائدةأ!ؤآتجزعظيصتغفرةقمآلضشلخمتوعملو(اتئوأةآلرينؤغدأدتةو):جع

فضلأنتتغونصمخدازتهفاترلفئمئئتغتمآلكقاررخأءغلآضمذآة7تعهؤآلديئآدت!زصئوذتختدإ

لانجيليآفيؤتثلؤآقوزلةفيتثلالخدلأآثرأقصحوديقوخوهالرنيسيماممتمؤرضؤناينأفه

ؤغذالكتاريهمييشي!آدززآعصهاشومهءغلىنآششئبأشتغتأتآتؤهطصأخرجكزتع

.،92:الفغأ!ؤآتجماعطيضاققمرةيهمآلقئيخئبؤعيدرأتنوأاةآلديئآلبر

هما؟نما،موضعينفي"مسايجينغيز))محضنين:سبحانهتولهورد:ددرلم1-65

قاثكمؤاجلظتيهغألت!يهتنبآ!تمظكثتاالأآلفضئ!ينؤآتمخصحتت):حح

ثآلؤفنمسآشتمتقغبرفما!ممعىغترثخصيينشحغ!%بآتؤلكغآنلغدؤز+

غديتاآقةكأدنإنآلفريضت!تغوينبيم%صئتصرترغقيئكخييماؤلالمجناخزيضةأجوزلهنئ

.،42:الناء1،ضيهيما

ؤآتمخضتثقق!جلؤظعائكتملتميمأيمئبأوتؤ(آثوينؤظقائمأطبتتأجلثكغآليؤتم)

غيزئخصييناخوزممنيراتنئئوممنإدآقئيكه!ينآليهتنبأ!ولؤأألدينينؤآتخصتفآتمؤتئبين

منألأخرؤقومموعملخيط!ذيكفزبآلايحقومن2!آضداشخذىولامتمتميئ

5(.:الماندةأداتخئيعيرفئ
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هما؟فما،موضعينفيالسحوء"دائرة"عليهم:سبحانهقولهوردددرا:652-

آق!ؤءدآيرةلخهزألذؤإيرؤتتزئم!لبم،شرمايخفقتايتخذمنألاغيابؤين):جع

.(89ةالتربةأ!لمجرشحعيغرأطة

آل!تثؤصخمنئبآدت!آلظآتبآإلمثتريهئتىوالمثركينوآلمتيقبآلمئفقينؤكعذ%)

.(6:الننحأ!تصحلإابؤسمائثزتجقتصؤلقنهصؤآغذغقتالضؤغفحبأدته"لشؤأدآبرظيهغ

هما؟فما،موضعينفيوربنا"بلى!قالوا:سبحانهقولهورددلرأ:-653

بظألقذاتقأوفىأقاذؤزيتأتللؤأقاقدايآلخيئآلتئئىقاذزيهتمغلويفوأترى+إدؤتؤ!:جح

3،.0:الأنعامأ!تكفرونكنتخ

بماآنقدائةفذوقواذقاؤقيشأتلىلوأقابآلخيئاقدقايىآلتتتقظآآلدينكقرؤائغزضقؤتبزتم)

.(43:لأحقافا1!كنترتكفرون

هما؟فما،موضعينفي،الآياتلكمبتتادأقد:سبحانهقولهورد:للرلم4-65

قذقاغنغختاصلاؤديرو(تآلونكخلادكلولبه!ينطاتةتتخذو(لاآلدينءاتنو(تأئها):جع

لغقلؤن!إنكئتمالأتنض!لكغتتتاقذآكترضذوررفتمتخيئوماآقؤههغيقآتجغفعآ:تذت

.(181:عمرانآلأ

.،71:الحدبدأ!لمملونقققكتملأقئئآتكغ!آقذتؤتهأتقذلارضقآلمجتيآلتةآنآغقمؤأ)

هما؟فما،موضعينفي"موازينهثقلتإفمن:سبحانهقولهوردددرأ:-565

8(.:11!عراف!مممآلمعلحونقأؤلهثمؤنريضالوثقدتقتنآلخقيؤت!ذؤالؤزن):جح

.(201:المؤمنونأ!لمفلثوتآهم،"ؤلمكهمؤريشهتققتفمن)

موضعين،فيالعمر،أرذلإلىيزذمنداومنكم:سبحانهقولهورد656-ددراة

فماهما؟

آقةإن!كفيرشتآتغذتغلآلالتمآنفئرآزدليالآ"يررمن!تنشؤقبهتمئزطقتموآدته"):جع

.(07:ال!نحلأ!قديرلجمص

مقثضتطفمرينئغ!"ت!إ7تحنطقتبمتمائاآئبقشتنقىشافيإنكنتضآلتاس!يأتها)

أ!لىاله!مآ4مماآلأرتمارفيونقزثكغلحدمخقؤوعئرنخفقؤشضحغزمنثزعلقز
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تنييمويزثقن!مآش!ذ!ئمالتلئوأثصطقلأنخربمثمشصتى

آتزلاقإدآ!ايذصآلأزضىؤترىشئألجعتندينتغقتمي!يلاآنفميراردليإلآئرد

5(.:الحجأ!بهيعزؤح!لمنوآنحتمتول!ياآتتزتآتملالمجها

هما؟فحما،موضعينفي،خلالهمنتخرض!الؤدقدافزى:سبحانهقولهوردددرا:-657

!ه،ينتخرجآلؤذئقتزمم!ركاصماتحعله،تاهـثميؤلفثممحابميزجىآلتةآلرترآن):جع

تذهم!!هءم!ناي!ديسثا،ضنعنويقرفه،ل!ا:!منترقرقيصعيمبمقيهاجحالىآلئمايخونمنترلترنز

.،34:النورأ،لاثضربا

قزىيمسصفاؤتحعلاه!آءألش!مآءكتففيقيتن!حطه،صمحابمقحميرآلتنتغلرصيلآلدىآدته)

.(48:الرومأ!دع!تتت!روبئممضإذا2؟ءجمامقيمثآءمنبإءاضعاليقإذآطيإبينتخرجآنؤدق

هما؟فما،موضعينفيطباقالاسمواتإسبعسبحانهقولهوردددرا:658-

ترئآقب!زقلقآزججلمولزينآلرختنضفيئفيترىتاطتاقاضؤئزصتغخققآلؤى):جع

.3(:الملكأفالولم!ين

.،51:أنوح!طتاف!شمؤتيستئغآلتابرآؤدرؤأكت!!ق)

هما؟فما،موضعينكانيالهدىهوالثههذىإن"قل:سبحانهقولهوردددرا:-965

ؤلبنآكذئفؤأق!ئذىإتفلجمقتفختيبغصتئآلتضرىؤلاآنتهؤغنكئرضئؤلن):جح

.(021:البفرةأ!ؤ،لضيرؤلمزينينأدت!لأقاليزآينثرقيةالذىتغذفمأهؤاةأتتغت

لدىآلبرتمهدلتااذتغدآغقالهتاخؤنرذتمنحزتاؤلآشقعتالاتاآفإد2ولفينآنذعو(قل)

ألمحوئزىإتئلأثتتاآتهذىإلىتذعوتهر7آضخمث7تاصا!!زفيآفيآثخطينآشتقؤتهر

.7(1:الأنعامأ!لقتيبآيرفيل!تميخزأئيتالفذئآئؤ

هما؟فما،موضعينفيفساذا،الأرضفي"وشحعون:سبحانهقولهوردددرا:0-66

آؤأيقتلوآنفتتاداآلأرقيفيويمت!عؤ!ؤزسموتهلم،ألتةتحاربو!آلديقؤأإتمماجنئ):جح

ذلثآلأزصيىيئينقؤأآؤجئفيقآتديالزؤآزجلهم!تئآؤيص!صصتموآ

33(.:المائدةأ!غطيزغذالبلأيخرؤافيؤتالزلذيخآآفي3يخرتهض

يتثآةئنمقيهفتتم!وظتايئتداةتلقالؤآتماؤلينوأآيذ!غغقتتغفوتةةآلت!تدوآلهو3ؤقاتمب)
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تؤيرإكوآنجقفمآآتعذؤةطتهئمؤآئقتس!آكق!%كلغتئاقئتكينإفكأثنرلمقا-يغميهثنبرؤلتزلد

آنمقميدجمن!لمجمي،ؤألبرفستاصألأزفيآفيآلتةحتلتتقؤ!آطقآقاللخرقبتازاآؤقد"وأءطضآآ!ضة

.(46:ةالماندأ

هما؟فما،موضعينفيلمألديهمكنتوما9:محبحانهقولهورددلرا:-166

تكفلىآيفضأقتمفنمينهعؤئإدتذيهصوقايمالؤجيهآليلثآئتإ%ننتبيقلأد):بم

.(44:عمرانآلأ!تخصمونإدتدييئ!نتؤتاترتغ

تمكربئ(وفت!آضق!آخمعؤإذتذئمئ!وماكئتإلتكلؤمحيوآلغتبآشآمقذنمك)

.(201:أيوصف

موضعين،في"ورحمةإماقاموسىكتابقبله"ومن:سبحانهقولهوردددرا:662-

فماهما؟

إممام!موسىيهستئبقئيإوينتحتهشاهد.ترلحلؤزيإءتنتيتؤغلآفضنكأن)جع:

يةفيتةفيتكقلآتؤجصرةحقآلتارآلاخرابينبيما،يكفروتنبةلؤمنو!أؤلحكؤزخمة

.(71أهود:!لابؤينوئآلتآلىآئخثزؤلبهنزئثآلحقينإتة

آلدينالندر!كاالصائاتصدقؤهدايهتئبؤرخمةموص!+إتاكايهتئبقتلإؤين)

.،12:الأحقافأ!لفمخايصيينؤسثزئظاتو(

فيربك"عندخيرالصالحاتوالباقيات9:سبحانهتولهورد663-للرأ:

هما؟فمامرضعين،

ؤضلأآتلأ!ثؤابازيكضتيجمضذآلضطختؤآلتمتتشاآلذآلشؤؤييشةؤآلتنؤنلىانضا):جح

.(64:الكهفأ

ؤضئر!ردا!ثوآت!زبكيخذخزألض!ختوأقمتتفدممنآفتذؤأآلدبآقةوتيزلد)

.76(:أمريم

هما؟فما،موضعينفي،ربهمعنديشاءونما!لهم:سبحانهقولهورددلرأ:4-66

إ.43:الزمر1!آلمخميمنينتجر%لذدزيهتميخذودتيتثئآةقافم):جح

ءامنواوآلذينبالؤؤافيؤهؤ!حوأشامشفقيئالاليين)ترممط
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آلققملذ!اهؤنحذزتهغ!قايتثآءونقمأئخآلئ-زؤخماتفيألقخيخعتىوععلو(

22،.:الثورىأ!آلكبيز

فما،موضعينفي"نعمتاثأشكرأنأوزعني))ردت:سبحانهقولهوردددرا:665-

هما؟

ؤقنرغتنآوتئتآلغآشئكرنفمتبرآنآقذتجتئتىلتوقالىفؤلهاتنضخاح!فئبصتص):جح

.،91:ال!نملأ!آلضخلحيئعحارئرقبرخصصربروآدظنىضئلطاتزضحئاآضلوآنقضلدف

تئثونءؤيقخ!ه،وتهلهوؤضعتاكزه!بهرهاأنهخمقئااخستئابؤيدتهفيلنصقآؤوضخئتا)

ؤغنرغلىآنفضتأليئآشكريقمتكآلآآتوزغيئزلتقاذيئئنةآقىليينؤتتغآشمذمرتقغاذاحتئشثهرا

آك!تدفي!ينقماثنئإقكتبثتصاتيذيئتيئفيليوآضيخترضحمهصيحااضلؤآنؤيذئ

.(1!ه:الأحقاف1

هما؟فما،موضعينفيلماالرحمنلهأدنمن"إلا:سبحانهقولهوردددرأ:666-

.،901:طهأ!هـقولاتهورصىلزتهنآلة!آدمقلألصئققظأشقحلأتؤميذ):جح

38،.النبأ:أ!صوابملىوقاألرخمقلهأزنمنلأإتتهموتلأصفاوآئتلآييهةألروحتقومتؤم)

نما،موضعينفي"والأرضالسمواتجنود"ودثه:سبحانهقولهوردددرأ:667-

هما؟

جنودويتبإيتئيغخلتزدا؟و(!!اآؤف!ييننفلؤدطفيآل!تئكيتةآنرنر3آلذلهوابم:

.،4:الفنحأ!لمجيتاضيهيئاؤكأ!أقةلارضيئؤاآلتتقزقي

7(.:الفتحأ!عييزامجيماؤكأ!ألترؤآلا"زصنألمختتبحنو3ؤق!)

هما؟فما،موضعينفي"صحؤزكمفأحسن"وصؤركم:سبحانهقولهورد!ا:668-

قآختتنؤص!ؤر!ئمسآصؤألمئ!صخم!إراآلأزضى!لمجمجثلألدىآدتة)جع:

لفثين!آز!تأدتهكلقتحازئآدتهرزقبتملكمدلظحتثيقآؤزز!ملمحور!تم

.(46:أكافر

.(3:بنلنغاا1!فصعل!أق!تيملمحؤقيؤضؤجمرقةخ!نبألحتئلارصلمتمتؤياؤأآطق)
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فما،موضعينفي"للناسنضربهاالأمثال"وتلك:سبحانهقولهورددلرا:966-

هماأ

.(34:العنكبرتأ!ألثلمونلأايققالآومايلتاي!ى!نقربهالأشلآؤيتن):جح

الأ!لؤينثآلتةخشحؤتقضدصعاخنثمعالزأشه2،جبسلخمطانآنفؤقداتزآنزلآ)

21(.الحث!ر:أ!شفكرودتلعلهرقاشئفربها

هما؟فما،موضعينفيلماالأرضفييلجمادايعلم:سبحانهقولهوردددرأ:-067

ؤممؤيهأتغرجوتاآفممآينىتنزلىؤتايتغاتخرفيؤتاآلأزفيفيتلجتاتغتغ)جح:

2(.أسبأ:!آلزحيصآلغفور

آلآزصفيتيبئقاتغلآآشتؤئغلىأتغئىشيىئمآيآ/يتيفيؤآلآزضىآالتمؤتضققآلؤىفؤ)

بصمير!تغتلرقبماوأدله"ماكنتغآئنوفومعكزفهآتئزجوماآلمخآ-منتترلمؤتاشهاتحرخوما

.(4:الحديدأ

هما؟فما،موضعينفي"أولادكمتقتلوا"ولا:سبحانهقولهورددلرا:1-67

صيرعا

وبألؤبذتجزإضئحافثركؤأبرءشمتاصألاغثئتمزت!خمامحزمآتلفلتثالؤ():جع

ظثرقاآئفؤخمثىتقربو(ؤ،قىإقاهخترزف!ختخنيىإئتلأآؤبذئحمتقئر(ؤلا

لقتنىيهءؤضعبهمدئتميأل!لأآلئه"اخرتمألتىألتفسىتقئلؤأؤ،جمنئؤصمايها

.،151:الأنعام1!ئفقلون

خطاكمير!!انه!نفرإنل!ئاكرتززففتمتخنإتقؤضميةآؤتذكئمؤ،ئقنفؤأ)

31(.ال!!راء:1

فيمعهلمأومثلهجميغاالأرضفيمالهمأن!الو:سبحانهقولهورد672-ددرا:

هما؟فما،موضعين

يقع!بهيث!هـمثههـلحقتاوأؤجميعالأزفيأقئاتفصآتتؤصفرو(ألذين،ن):بم

.36(.الماندةأ!آلزغدال!ؤكئميتهزئفتلتالمتضؤآتؤيرغداب

جييثالارفيآفيتالفمآتتزتهةقمتتجبئوألأؤآلدبآلخمت!تئيريهئمآشتخابؤألقدبن)

.،81:الرع!أ!ؤبتشإلمها؟تجقغؤقأؤلفغآيخصما!حسئوةكتمأؤلئذيوح،قتذؤأ،ققةؤيثة
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دما؟فما،موضعينفي"لاضاسالأسثالالثه"ويفرب:سبحانهقولهوردددرا:-673

لغكهز!اصىآلأئحاذآدتةولقحيصبزئهاباءذفيصينتمأ!لهائؤتي)جع:

25(.إبراهيم:أ!شذتخروئ

آلرتجاجةزتجاجةفيأفيضتاخمقحمابميهانوديمءلمحشكؤؤتتلرآلازضآقمئؤهمضنورألمحهور)

تزؤتؤيصى؟زتهاي!:غؤشةيرؤلاسرقتةصلأزيتوتؤشر!ؤشصحرؤمنيوقزدبئئقييمتبتمتها

يتئء!ئيؤآلمحةينآقه"آلأنت!رالمايحتآ"وتقيرلهبتنيؤيى!آلته"كاىنوغنىلؤرنارتخسص!ا

لم.53:لوراأ!لمجص

هما؟فما،موضعينفيوسعها"إلانف!اتجلف"لا:س!بحانهقولهوردددرأ:674-

وآلميرأنتحتلآوآؤفؤأآسئذةت!تفغختئ!آخ!صمنلآليئلأإآثييىذماتقربؤ(ؤلا):جح

-!هرءرثيرصءصمر

أؤفوأؤبقفدآلت!قرقئدا!!ؤتؤقاغرلوأقاتضإداؤإلاوشعها!تائيهفلابآتصصو

.،152:الأنعامأ!تذتهروئتققتمبوءوضعبهمل!تمد

آتجنؤآ!مبأؤتبهثوشمققآلأإتقسئا،ئيهفآلقتيخنئؤصعي!برأاتنوأةؤآلدليئ)

.،24:لأعرافا1!خلأونيتهافتم

هما؟فما،موضعينفي"جناحك))واخفض:سبحانهقولهوردددرا:675-

جتاضكؤآخمق!غثيهت!تخزنؤ،شهرآزؤجابوءقتغتاقاإثةعتتئك،تتذن)جح:

88(.الحجر:أ!إذث!منين

.(512:الشعراءأ!آلمؤمنبمنآشقكلمنئولمحمضقج!نا!)

هما؟فما،موضعينفي"علمعلىأوتيتهإنما"قال:سبحانهقولهورد!أ:676-

هرتنآئقرولطمئءتئلىمنآفلكتذآلتةآثيغلغآؤثغعندىلجيرغكانرتية"تاذإتمآ):جع

78(.:القصصأ!أنمنيموئلؤبهصذلجثلعنؤلاوآنخزحمعأفوةشاآشمذ

هىقلجمفيئأولجتةهـغنىإتمماقاذيتايغمةخؤلفإذاغضزد،تاقيدنتنآقمتققماذا)

.(94:الزمرأ!تغقمون،كزت!وليهنفئنة
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موضعين،في،الأرضفيليوسفمكنا"وكذلك:سبحانهقولهورد!ا:677-

هما؟فما

تئجذؤآؤتنققتآآنع!ىقتؤنةآئحيرعيقيفرآيؤءجمضزينآشتزلةؤقاذآلدى):جح

علىغايمبؤأدته"يثآلاخا2تأوللإؤلنفيتاهـينآلارضيىفيييوشفمتهنآؤتحذلكؤلاأ

21،.!أيوصف:آتجاص!،يغثوتآتحزوثبهنآنيره

سهـساصصح
ؤلا2شثامنبرختتانصي!بقثآةحئثمتهاتتتريمكلآلأزضيىفييؤشفيهذلأمكتا)

.،65:يرصفأ!كخس!نينآآتجرلصحيع

هما؟فما،موضعينفي!الثهعندالآيات)نماداقل:سبحانهقولهورد:ددرلم678-

ؤقاآلت!جمنذلآتخةآإتضاقتمتهأ:ائة!قؤيئنضآةكغثبنآتتيهت!جقذبألتمؤآمضئمو():جع

.،901:الأنعامأ!يؤينونلاتابئةآ!آإد!تيربهخ

تزث.آتمال!إئتآآق!يمنذآلأتتإتمافلزتجإبتنةاتنثلمخ!أكلنز!تؤلأؤقالؤأ)

*"!
5،.0:الفكوتألايب

هما؟فما،موضعينفييريد،لما"فعال:سبحانهقولهوردددرا:967-

ييرل!!لمجاققالمزتكإنزئكثمآإلأماؤالأزض!ذاممئآلتضتقادهاخلإب)جح:

.7011أهود:

.(.1617:ابروجأ!آلحنوديثصلى(ئتكهل!أيرييمالمحآتقا؟)

هما؟فما،موضعينفي،لذنبك"واستغفر:سبحانهقولهوردددرا:5-68

بهعيتيرتكمجضدوسيخوآشغمز!زنثحقآلتووغدإتقآضبز)بم:

55(.أكافرة!والال!ز

!.شقثبكغتغغؤأته2ؤأئحؤمتمثئلربتمؤي!لرؤآشتغمرآلتابر،إتآظرآتةءلأإبة)

،91أمحمد:

موضعين،فيوالبصيرلماالأعمىيستويملدؤقل:محبحانهقولهوردددرأ:681-

فماهما؟.

لأإأتيعإقتجقذإيئلكتمآقوذؤلألقي!تأآغقمؤلأألتإ-إلنجمندىتكصآلؤلىقئفل):جع
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.،05:الأنعامأ!تتفتهرونوآلبصيراق!لأغتئآيت!تيرىهلفلإلىيوحى+ما

ز!ؤلاتقعاقينض!غ،ئضلكز!آؤقآة*د"ونهينآقأتخذغقلآلتزقلىلأزضيىوآألمت!ئؤئقزلتمنئل)

كنفقإءضقمؤأشزكأةين!جعلؤأآتمؤألززآخمائث!ترىهلآنموآفصيزآلاصتهمئ!نتوىهلفل

.(61:الرعدأ!وئوآئؤعدآئتفرثئألب!خلقكلمللخغآ!قن!نتة

هما؟فما،موضعينفي!الثهعندمتتا"ك!ز:سبحانهقولهوردددرأ:682-

آددينوجمندجمندأدت!قفئاتحئزبعتركفبهنيآتتهئمألمح!في-ءاقئائحدلو!آدديئ):جح

.،53:نرغاأ!جحارمتكيزتتبغنى!تنتهكلآتظعحيككذموأاة

3،.:الصفأ!تفعثوئلاتاتقولوأيخذآدتمآنتحئزضقتاأ

هما؟فما،موضعينفيظلمالايريداللهإوما:سبحانهقولهوردددرأ:683-

.،801:عمراناكلأ!خمفماللقيينيريدآقابرؤتايآلحتئغقتكشدوها:اتئثآدتإيئذ):جع

.1،3:نرغاأ!خمائالتفأبئيرفيآدتةؤمابقد!ينمالوينؤآؤتمودنوجؤط،قؤيردآبيثل)

فيمبصزا"والنهارفيهلتسكنواالليللكمجعلإالذي:سبحانهقولهوردددرأ:-684

هما؟فما،موضعين

دلكفشصمزاحإنؤأقهثأزيييمالتمتنوأثكم"آقلجعلآلدىهؤ)جع:

67،.أيونس:!لمجتمعوئلقؤرلأتئئ

نضلتذوآلمحةإتشصجرأ!ازوأييهل!ئبهو(آقللكئمجثلآتذىألتهر)جح:

.،16:فرغاأ!لمجثكروب!لاص!قاأآتحتززليهنلتاصىعلىآ

هما؟فما،موضعينفي،الموتىيحعىأنعلى!بقادر:سبحانهقولهورددلرا:685-

ئحىآنغكبفديىنخقمهنتيئؤلأؤآلآزض!ضققأقثمؤلضآلذىأفةآنأؤتزترؤأ):جح

33،.:الأحقاف1توير!غكصشقأنضؤتنقإتهكله

.،04:مةلفباا1أفؤقئ،غىآنيقريىغلىلذدألتقإ

هما؟فما،موضعينفيدأدونهمنيدعونداوالذين:سبحانهقولهوردددرا:-686

يئلغآلضآإلمإلأكمنم!كتتإب!ثئ:ثيصلايتتجحبرند"ونيممنئذعونوألديقألحقدغرةته)جح:

.،41الرعد:أ!ظلفيآقميريئالأذغآ:ؤتاتينهإثممؤؤتاقاة



183القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

آفتييعهوآقةان"بمثنئ،يففحونونوء3منيذعونوآللإينبآلخيئيفصىؤألته)

.(02:أغافر!آقضجل!

هما؟فما،موضعينفي"منكمرسليأتكمالمدأةسبحانهقولهورددلرا:-687

وشلأرونكراققةعث!تميقضونينكغرسملتةتنمآتزوآقيلن!آتجيئلصغ!ثر):جع

آهمقزكالؤأآنفممهغعلىألذئيآوشهدوأآئحيؤةوغيئقصآنفح!مض!عل+ش!هذناقالوأهدألؤمكخلقا

.،013:الأنعام1!لمخفريئ

تفيمؤقاذآئؤبفافتخثجآةوهاإداختئزتراتجقتمإلمتحقرؤأآلدينؤمييق)

قداتؤيكئميقآتؤيخؤزولبهئمزنبهئ!ءالمجاعكت!كئم!لؤ!نحنبمزشملتأي!كئ!ألتمخرتهآ

71(.:الزمرأ!آنبهفيزلنغلىآئعذا+حقتء!ةؤثيهنتلىتالوأ

فما،موضعينفيوالبصير"الأعمىيستوي"وما:سبحانهقولهوردددرأ:688-

هما؟

.،91.02:أناطر!لحوزآؤ،آ!اتثؤلا!ؤآنجضحيزلأغتتىآيحئتيرىؤتا):جع

أكيم!ؤلاآلقمينتىؤلمجفوأءاقنوأؤآلوينؤآنجقييزآلاغمئيتتتوىؤقا)

58(.:أغافى!لدتهروئتاقايلا

هما؟فما،موضعينفيوارحمنا"لنا"فاغفر:محبحانهقولهورد:ددرلم968-

صص-صصبصء،صصصءجىصرص
تؤشمثتريةقالىآلزتجفةأضذئهح!نلقايييقتنارجلاسبجينلومموموسىؤأختمار):جح

تشمآ4منبهاتصحليئتئكالأ!يابإقآل!تصفهاقعلتماآتهيكتاق!تىقتلتيئآققكتهص

صرصمه

.(551:الأعرافأ!الغميرينخئرؤانتؤأزخمتابآقآغفرؤلئتاآنتتتثتآ:ؤتهدهـقن

آلرجمين!ضرؤآشاؤآزحم!ناتتاقآغفراتتاةقىتتآتقولولت2ىجمحاققفتريقإتههـكأ!)

.،901:المزنرنأ

هما3فما،موضعينفي!الرعبقلوبهمفي"وقذف:سبحانهقولهوردددرا:0-96

آلرغمبقلوبهمق.ؤقذف!ماصيهئممنالكتثآقلىينطهروممصلدينآؤآنزلى):جح

.(62:الأحزاب1!مزماوتآسروئتقتلوئفرما

يخرجؤاآنظ!نمضماآتحشيردتتر!لأؤلطمنآنكلئهآفلىيقآلذينكقروأآخرنيهؤآلذى)
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فلويهمفيؤقذفتحتيي!رآلرح!يقآدتهقأتهمأدتهتخهحصحونهمقانحضهضأتقرؤظئو%

.(2:الحرأ!آلائص!مرتأؤليفآغتبرو(آفؤشينوآئدىبآيخد!بيرتهمثحربونلرغبأ

هما؟فما،موضعينفيمدرازا"عليكمالسماء"يرسل:سبحانهقولهورددلرا:1-96

يذزازالخضآقممآءفئليلىإلت!لؤبواثصزتبهم!أشتغفرواقيتقؤير)جع:

.(52أهود:!ؤ،تتؤلوأئخيرمبفوتيهئمفؤة!اذقىتزذ!تم

آئهرا!تنمؤتحقللتمتجتئتىقرنجقلؤيينيآنولي!ؤلضدذ؟يذزازاعلتملشممآآئزيحلي)

.(،1112أنر!:

موضعين،فيدابهفأخرجماءالسماءمنداوأنزل:سبحانهقولهورددلرأ:296-

فماهما؟

بهءينتآ!أخرخآ!!يهنؤآنرذشآ:ؤألتصمل!يرثئاث!ك!برالآزضىتجعلأثذى)جح:

.(22:البفرةأ!دقتمؤدنىؤآنتغآنذا"ايةفلآغقلؤالكغيىزقاآقمرت

آقترقيبإ،ينقآخرجقآكلاالتتمماينىؤآنرلموألارصآل!ئتنؤلتىطقآلذىآدتة)

.32(:إبراهيمأ!لأ!رآوئثخرثكمآتبشربآئرهبفيلخير2آلفتثوس!خرلكملكخرزقا

هما؟فما،موضعينفيحفيطا"عليهمأرسلناك"فما:سبحانهقولهوردددرأ:396-

8(.0:النساءأ!خفينهاغقييئآزلمقتكققآتخلةؤتنآقةأنخققذلرس!ولىآيل!ثن):جح

يصاالآشتنآدقنآقىإتآإدأآفتغإ،غقصذإقخايطالمختمآزسلتذقضأآغرضحوأقإق)

ءص"ءصرآصءصصرصصصءصص
.148:الورىأا،!ئنكفور!قإنأيديهتمقذمتلماشدئةتصتهتموإنبهافرءحرصة

هما؟فمما،موضعينكانيالبطونمنها"فمالثون:سبحانهقولهوردددرأ:-496

.616؟ار!ا!اتأ!أنئظونيئهانضايؤنيتهاتإتهن!قئكلوق):بم

.،،2553:تعةالواأ!تبظونآتنهاقايؤ!شمحرتيئزلؤس!منلأ/جمونا

موضعين،في،قلوبهمعلىالثهطبعالذينأ)أولئك:سبحانهقولهورد596-ددرأ:

هما؟فما

همؤ(ؤلبهثؤآرض!ئيرهئمو!مهزقلويهزغلىآلتةطمعآلدبأؤتحث)جح:

.،801:ال!نحلأ!آلففلوئ
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عر
أؤثبذةايقاتاذتاداآلعلأأولؤألقدينئر(قايخدئريقصضاإرا!7اجمذقتيغتنت!متغأ

.،61ةأعصد،ثزاهؤؤأشعو!خمؤبهئ!كلآقةطتغآلدين

كانيبعلمهإلانضعولاأنثىمننحما!)وما:سبحانهفولهورد-س!؟آ9آ

هما؟فماعإضبكت،

!!ؤ،تضحغأنثىمقتخملوماثضجعثكزآزوئ!تطف!رمنئتمتزلاظقكلتنوآقهص):جح

.!11:ناطرأ،يييردته!آد؟لئهإنقكئئبالأعمي،منؤلايخقثىتحمرمنيعتريىماأبسإ

الأؤلاتضحغأنفمقعملوماآكمايهاققثمرلغينتخرخوتاآلتتاغ!لجخئردإتإ)

.(47:أفمدت!صهدينيتاماءاذتألوأقاىث!رتخآآتنلايرصينييتيةيىتيزتم

هما؟فماموضبكأ،فيحقا،اللهوعد5ةسبحان!(سهقروردسرا:-آ79

تخحهامنتحرىصسنذجثثزجنمخآلضعيخمتىوعلوأءاضنوأؤآلديئ)حع:

.،221:الناءأ،ييلأآدت!ينآضذقؤققخفأؤغدآدتإآبذ7يتهالأتقؤخلإيهتآ

.(9:ألضصان،ألح!يئآئقيزلزؤخؤخقأآق!ؤغدخيدينييهأإ

هما؟فماموضبكأ،في"نفسكلووفيت5:صبحانهقولهوردددرا:-896

لاؤلهغ!سبهتةتاتتصيئحلؤورتتمتييهتتجةلأ2يتؤقيهت،داتجمغتفض)جع:

2،.5:عمراناسأ،ظ!وت

.0،7:لزمراأ،تفقلودتسادىلهؤآغلمعيئتتاؤووييتخ!نفيى)

هما؟فما،موضبعينفي،يؤذونأوالذين:تعالىقولهورددلرا:-996

دؤمن"تحضخيزابربرثقلأذبرنفوثيفولؤتآقبئئؤ*ؤنآلذبشا)ثعتهرجع:

أقورشولميؤذروتوآلذينعن!رءاكموأل!لئورخضهطمؤمينو!فشثبآظيس

(6ا:الترمةأ،ألركأالبلفض

ئفئن!آخ!لأفقدآئح!مئوأمابغيزآ%ت!ؤمنئئآتئؤعحينئه!رتأوآلذد

:58(.الأحزاب1ضسا،!ثما
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هما؟فما،موضعينفيالثه!"نسوا:تعالىقولهورد:دلع00-7

غقبآلمحنر!رلنهؤتيالهرولىئغف!كاتجفحالووألمحمعئت)آلمحتفؤنجح:

أت!وت!لمحصآلصن!نإيئقييميفؤألمحةتمموأآتدجمزفضلقب!ونآرشروفي

.،76:بةب!11

.(1الخر:9أ!آ!آفتتنوآفئئموأؤثحبثالوأ!مقونفمموأأو،ئيهولؤأ!آلذين

هما؟فما،موضعينفيهذا،يومكملقاءدانسيتم:تعالىقولهورددلرأ:10-7

ط.
بماآلخئنغذابوذوقوافمي!ئضيؤمكؤهذآإتالمآءقمم!تم!ئماأقذلموقوجح:

.،41:الح!جدةأ"لقملؤن-لمن!لم!

34(.:الجاثيةأ!تصرينتنل!وماآثازهذاؤمآول!يؤيمصلقالميميؤنثنتتئ!كفاآثو2)وقل

هما؟نجما،موضعينكانيالذين"سيصيب:تعالىقولهورد:ددرلم20-7

ختثاآغلؤآدتاآدتؤرشلائرفمآ!لدؤقئحتئدؤمئل!قالواءايه!طةئالزإدا!اح!ة

تحالؤأجماشدبذمؤغذابئأق!جمنذضقاراخرفواآلدبن!ارشتاثةتضلى

.،:124الأنعامأ!برفزوئ

شتئصيمثؤرلشله!وآدتةقئبؤأألدجمفؤقغدلهؤيؤدنآلاءإبمنآقمعذددن)وجما

.،09:التوبةأ!آلصعذاي!هزألذي!تجقرؤا

هما؟فما،موضعينفي"أعلمداوربك:تعالىقولهورددلرا:30-7

4(.أيرن!:.!اغلؤبآلئف!مد!تورئكبةءئؤصمنىلأقند!ضهوبوءئؤمن)د!شهرقنبم:

وءاتيتابغييه!غكآلستفققففتتتاوقذوآلازصينألتئمؤلئفيبمقأغودرئث)

.،هه:الإسراءأ!لتلملرذاؤ

هما؟فما،موضعينفي!ربكعند"مسومة:تعالىقولهورد:دلرلم40-7

أهود:83(.!يعيدآفبلمينجمن!قتما!تبنحد!ثصؤمة):جع

:34(.أالذاريات!ت!!ئسر!بنجمضدقتتمؤمة)

هما؟فما،موضعينفي،وربيبلىداقل:تعالىقولهورددلرأ:50-7

يغربئ،العل!عل!ودرقىقاتيئ!ضبكفلألتتاعةتأتيئا،!فزوأآلدين)ؤقالىجع:
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آ!بزالأقولأدلثآضغزمنولأألازصيىفو،آقئمؤلئقدتتر.؟:زعتة

!أسبأ:3(.!افي!تف

آلت!غللمجقئ!وذلك!اتخدحونل!قنعاقوليئتجأفلشععؤألقاقآلذينكفز!)زعم

التنابن:7(.ألألمجيلإ

هما؟فما،موضعينفيدايتوفىمنومنكمدا:تعالىقولهورددلرا:60-7

منئؤ!إبمنقماتاخققم!وأتحغمثقنزشافيئحنتؤإنألاش)تآثفاجع:

آلازخا-مىونفزفيفتلإتحضوعرمقؤضفؤضحغؤمنثتملمخؤكةثتملمخفؤ

ئتؤ!نقفآشمذ!ؤوعنكصقتلغوأثتمطقلأئخرجكضئؤ!تئمىآجرإذفثصآ4ما

آلازضفوترىشتئأعلمتجديغ!منل!ئلآآكمرآزذلىإكيرذقنومنص

:ه(.الحجأ!ئقتينئ!ج!قمنوآستتتورتتآقتزتالمآخعليقاأنزل!نآقإدآكظمدد

لعلعوال!طقلائخرلجئيفىعلقةصمنلئملمخفةمنثتمئ!!!مينطق!صآلذى)فؤ

ولتك!!تتقىاخلأ!قسفغوا!ملمنيتؤ!نسث!وضاولمحبه!ققلتكؤدؤأئؤأشنذ!ض

أكافر:67(.!تغقلوئ

موضعين،في"والعشيبالغداةربهميدعون"الذينتعالمما:قولهورددلرا:707-

فماح!ا؟

ح!تئإبهومنءقذماو!زوئيفيو!ؤاقيثتيبآلقذثتتظمتذغولتآلدكت)ؤ،!طرربم:

الأنعام:52(.1!ألمخيمينمنفتونفؤعلزكنئشمنخمثهصجئتابكجمنوممالثئمن

لقذؤ،ؤتجقةوئرلذولتؤآقيفتيبآتخدوؤتتقفمتذغونألديئ!حننذخ)ؤآخ!حبز

و؟!هولةوآخصفيناقتبماوعتآغفتأمنتطغو،ألذيآآتحيزؤزيخةعتالؤتييذغئنآك

:128.الكهفأفرطا!افرو

هما؟فما،موضعينفيلمالهماأيضاعف:تعالىقولهوردددرأ:80-7

يقئعفآقىلإصمنأفؤذولبقنالووماكانآلازفيفيمغجيندنييه!دؤالؤ)أؤلجكجح:

02،.أمود:!ئت!زون!مالؤأوماآقتضغلمجتمتطيدون!الؤافاالذائالقز

آخزكألؤ!والؤالضئفهتفخممن!فرضحاأقةؤآفزضوأؤآلمحقهدقمئأققتي!ين)إلت

.(الحديد:18أ
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هما؟فما،موضعينفيعملآدأحسنأيكملي!بلوكمة:تعالىقولهوردددرأ:90-7

اضآيماغلعرشئةوؤكأتأتارعمتيفيوآلازض!آقممؤلضخلقآلذى)ؤكئؤجع:

آلذين!ؤلنألقؤدئئغدمنمعودودتإدتيققتولبنعملأاخت!نأييئيتفو!ض

أهود:7(.(ف!نصمخرالأهذآ)لقكقرؤ

الملك:2(.أوهوأتعريزألغفور!عضلأآحصسآتئئاجئلىيهرولمجعؤالموقآإأفدص

هما؟فما،صجينموكانيالأعلى"المثل:تعالىقولهوردددرأ:01-7

6(.0:الخلأألحكيؤ!آلاغاحاوفوآلغريزآق!لودتهآفثؤشلبآلأخر-ئومنونآ،لذلن!جع:

آلتمزياآلأعفافآقئلؤلةلج!ةأكنونوخؤئييذذود!ألخدقشدؤ(إوفوالذى

الروم:27(.أآك!يؤ!وهوأكيزدزآآ*ز!ث

هما؟فما،موضعينكانيوالأرضالسمواتفيما"يعلم:تعالىقههـلهورددلرأ:11-7

وآلأر!ثأقتمؤلتىفيتاتخ!شكيدآؤبتضتضتتيئبآك!!فئ)فلبم:

52،-العنبهوت:أ!آوخيمزولتخئمأوثيذبآق!وتحقزؤايآقطابءاقئؤا1قيثؤأ

بزالئعليئموآقالغطنونوماقمزونمادرخ!وآلاز!!آلتمؤلتخطفا)يغلا

4،.:العابنأآلكحددصر!

هما؟فما،موضعينفيداالجقبهالحذحضوا:سبحانهقههـلهورددلرا:2-71

بآلتطلىتحقروأآلدينؤتحدلىؤنديئلنئتيعرينإلأبريا!آئمرمملينؤتا)جع:

.(65:الكهثأ!فرواأنذروأومآءايختىوآتخذوأآلحقبهل!ذحضوأ

قا!وبر!رلهئمأتين!لؤقتتئحبهتمينوآياخرابقؤ!لؤجلخهئمتحذتت)

.(5:نرأىا!جمقابىئنتكأنأتحقتآضذ!ئمبهيحذجفحوألتطل!يآؤجذلوأ

هما؟فماضعين،مرفي6الثهحدوديتعدإومن:سبحانهقولهورد!ا:713-

شآتآ!وأآنلغتحلؤلاب!خسئزآؤقنيلتئيمغشوفيقإشئاذمتيتايئآلمختق):جح

ييماغل!هماتجاخقلآأدتإصزوديعيمالأأيخقغقإقخدودأدئريعشتاا"لأتخاقإآنلأإشمئأاتئتموفنة

.(922:البتهرةأ!آل!هونفئ!قأؤببكآلمحهودصشقذوتنلغتذوهأقلأآلت!صاولمظكةيهأفتذت

--

لازل!نمآقةؤأتفوأآنيذةؤآخصوأييذحمىآليتتآ!اليفوفنظتقمصإداألتتئت!ئها)
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ومنأط!صاورؤلكتجتتةبقعشصؤتأيينآنالأؤلامجرتجنىيوتالنينتخترجوممنئ

.،ا:الطلاقأ!آترالكدبغدتحدثهآلتةثعل،تذرىنق!تمالوخمتتمققذألمح!صاودتتعذ

هما؟فما،موضعينكانيالثهيشاءأنلاإتشاءونداوما:سبحانهقولهورد:دلرلم41-7

3،.0:ا!نسانأ!لجيماصكيماآلتةكأنإنأطهتسثآةآنلأاونقثآءؤما):جح

.(92:التكريرأ!آلفلمتردتآقهيث!آةآقلأإونلمحتآءوما)

الثه،كتابفيببعضأولىبعضهمالأرحام"وأولوا:سبحانهقولهورددلرا:5-71

هما؟فما،موضعينفي

بلفئهئمالأزعروأؤلؤأمنتئفأؤلبهكمعكغوخهاو(وهاجروابغذصثءامؤ(وألذين)جح:

.،57:لأنفالا1!لمجيميثئ:بيمآللةإنألت!فييهتفيغفىآؤذ

آوثبغضهتمآلارضايرأضقتهتموأ"ؤلؤاؤآزدتضهآنف!يئينبآلمؤمنينآؤلىآلتبئ)

تقروفأآؤلآييهمإلى+تقعلؤأأنإلأؤآقهجين!آلئؤيخبينآددؤ!تبفيشغنهى

6(.:الأحزابأ!م!الوأ!آل!تثقذلل!!ائ

هما؟فما،موضعينفيرسولا،إليناأرسلتلولادربنا:سبحانهقولهورددلرأ:61-7

قتتبخزسمولاإثئتأآؤسمفتلؤلأزشآتقالوأقتيإءينيقدابرآققكتهيمآتآؤتؤ):جع

.(431:طهأ!ؤتخزتتذذآنقتلىيناتتكء

إثتنازس!و،آزعصتتتؤلأقحقولوأزشاآيذيالتمقذ!ابماشصيم!ةتضيحهمآنؤتؤلأ)

.(74:القصصأ!آلمؤمحينمنىؤنكوئ:ايخحكقتتع

فيالدنيالماالحياةتغرنكمفلاحقاللهوعد))إدت:سبحانهقولهورد717-للرا:

هما؟فما،موضعين

عنطننهوتؤلروؤ،ءؤتلإغنتخنرهـوايذلأيؤماؤآخشؤأزلبهخآتقوأآلحاشتأتها):جع

آلغر3ر!بأدتإتغرل!مو،آلزيخاآ!ؤةتغرت!مقلآصآفموغدإتضمئاح!لدهء

33(.:ألقمان

لم.5:!اطرأ(لضورآبأدتمشاصولايغرتكملذآآلختؤةتغرتيهمقلآحقوغدآطهإنألتاس!آشآتها)
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موضعين،فيالأخر"واليومبالتهتؤمنرنكنتم")ن:سبحانهقولهورددلرا:718-

هما؟فما

قرذؤهشلثىفيتنشئخثمفإنمبملأقيآؤأئزلىآلرشولىؤآطيعوأآقةانميعواةامنو(آثديهنلأتها):ج!

.(95:الاءأ!تأوللاوآخحتتنصئرلك!خرذأوآلؤيربآدتؤانصئؤخونوآلرصصوليالآدتز

بآلمحرتزفنرنإننمغآدت!دجمقتمقة!فيبهماتآضذءولاتجذمأتةتتنهماؤجوكأقآتجلذا%ؤآل!%فىآلر%ية)

.،2:لنررا1!نمؤيخيهةآتنطآبفهغذاحمماقىنتشهذلأخرآليؤسؤآ

موضعين،فيولؤلؤا"ذهبمنأساوزمنفيهادايحتون:سبحانهقولهوردددرا:9-71

هما؟فما

لأئهرآتخسهامنتخرىجتنتىألضعلخنئؤعيلمأءاتنوأآلذليئلذجلآقةبر!)جغ

23(.:الحجأ!فيهامحريرؤلاسمهئمؤلؤلثماذهبممنمنآسآورفثالمجرير

حيىلز!يهاقيتجالمهتمؤلؤلؤدهبينأنئئاوزيقييهامجقؤنتذضلو!اعذنجتت)

33(.أفاطر:

هما؟فما،موضعينفي"زينداكذلك:سبحانهقولهورد:ددرلم0-72

فيتثلآلتالي!كتنفلوءتض!ىنورمتاروجعقناقآخحتتئماشتتاأؤمنخن)جع:

.(221:ا!نعامأ!يغملوتماكالؤألتبهمرينلثزتيئتهأكذلتنحايىجآلط!مض

قزصئزةغتةلقماتخفناقآبماآؤقاجمداآؤيخئبيما!دعاتاآلقتزافيدنتنتسقق!دا)

.(21أيون!:!تغملولتماكانوألقم!يفينزتنقس!مركذلكض!راكئيننحآلز!آن

هما؟فما،موضعينفي"للمؤمنينلآيةذلكفي))ان:سبحانهقولهورددمرا:1-72

76،77(.:الحجرأ!تمقمؤمالىقئد5ذلكقإيئال!مقولعتتبحلوإنقا):جع

.(44:الفكبوتأ(لفمؤيخبلثلأيهصذقاتلحتئبآلأزضىؤأآلمتممؤتآلمحاظق)

هما؟فما،موضعينفيكلها"الأزواج"خلق:سبحانهقولهوردددرأ:2-72

لاويمماآنفمسه!زؤينآلأزض!تحبتمتا!تهاآلازؤفيطقآلوىسمئحن):جع

36(.:أيس!تغدون

.(21:الزخرفأ!لأثغزماتريهبونؤآآلفقكفنل!وجعلءئمهالأزؤخآضلقوألذى):جع
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هما؟فما،موضعينفيشاهد""وشهد:سبحانهقولهوردددرأ:723-

قملمنقذقم!يصحثوقنآقلهآإن؟ق!شماهاوشهدنقتيىعنزؤدئنيجمهقالم):جع

.(62:يرسفأ!بينئبهدأمنومموفصحذقت

قاتنيثييمغلىيلإشؤيمتنيينشماهدوثحهدبهكقرئمآلئ!جمنديقآزءشزإنكأنفل)

.(01:لأحقافا1!لظدينآتقؤتمآتهوى،ألئهإتؤأشتكبرتم

موضعين،في"أنفسهمخسرواالذينالخاسرينإندا:سبحانهقولهوردددرأ:4-72

هما؟فما

لكد،آألمتتؤئيزتمزآط!يئآنفئت!هغخيزؤ(لدينآ"أتخاييزلنإنفل؟ونوولينلثئغقآغ!دوأقا):جح

.،51الزهـر:أ!آلم!ينمموآتح!إن

آلدينوقالم!هظرفيينظروهـبرآلذقيينخسميبلمخهايغرضرنؤترئهغ)

فيآلظايينإتةآلأآلمتمؤتؤتمؤآفلبهتمآنفمتحفتمخيرؤ(آلدجمتآتجمييجمنىإنءامئؤ(

.،54:الررىأ!شقيصعذال!
صصص

هما؟فما،موضعينفي"الساعةلعليدريكداوما:سبحانهقولهوردددرا:5-72

فضشا!تكؤ!آلتاعةلعلومايدرلدآلتهعندعقئهاإنخافلآلتماعؤغقآلاسقيضئ!):جح

.(63:اب،حز11

.،17:الورىأ!!ر!ثقئاعةآلعلومايذرلكوآلييزانبآلحتيآتيهحنبآنرلمآلدىآلتة!

موضعين،فيمترفوهالماقالالانذيرمنقريةدافي:سبحانهقولهوردددرا:726-

هما؟فما

.3(4أصبأ:!يهفرونها"زسيقتربهمتزفوقآإتابمآلمقالأتذيراينقرتؤفيآزمتلتاؤمآ!:جع

ر!!اأ!ترغعبما!آصؤضذدا%ةئتزفئقآآتاقاذالأتديرينقرتةصفيقتايثينآزشتفتاقآؤكذلذ)

.(32:الزخرفأ!ضقتدوكتءاتترهمعك

هما؟فما،موضعينفي،العالمينربدته"والحمد:سبحانهقولهوردددرأ:727-

(،4445:الأورامأ!آلتاتينريايت!ؤآثحضدطتموأأثديقآتقويردابرققيئ):جح

182(اد!ا!ات:أ!الدينريثطموالحمد!ا!رشثماثنكلما)وشئدؤ
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هما؟فما،موضعينفيفانظروا!لأرضافيفسيروا5:سبحانهقولهدوش:سرا728-

آنلكدبين!عمتةكئصكأ!قآنظرو(الأزصىفيفحييروأصمقتلنمينطتقذ):جح

.،371:عمرانا!أ

ئنقمئهمآلطعوتؤآتجتسوأآلتةأئحدو(آصضرممولاأكلتؤ!قفيؤتقذتقثن!ء

غعتةكأبركئفقآنظرو(آلأزصىفييخملإو(آلقحتتةلخ!خقتتىؤتخهمآلتهتت!

.6،3:ال!نحلأ!ببآتصكل

هما؟فما،موضبنفيالسماء،إلىىأثمصاصتو:سبحانهقولهوردسرا:9-72

ستبغفمص!و!فقآلتحمآ2إلمآصتتؤئحييفائتملأزفيآققالكمظىآللأكافو):جح

.،92:البفرةأ!غييمشئ:ؤئؤيتيضئضؤف!ة

ظآييين!آلتآقاقآآؤكرفاطؤغااثيتاقىللأزفيقآذخناققالمؤقيآلتئءإلماشسؤممتثمإ

11،.:أفصلت

ها؟فما،موضعينفي8أحسنهيبالتيإادفع:سبحانهقولهورد:ددرلم0-73

.،69:المؤمنونأ!تصحفوئبماأغقم!تخنألمتيتةآخم!نيرلتئيأآدفغأ:جع

؟ئقوؤ!وعذو!ثوتئتكآلدىقإدا!آخ!نلتىبآآالتمئةآذغؤلآتخمتثنةؤلالتتتيرى)

.4،3:فملتأ"جمصقرلمت

هما؟فما،موضعينفي!آياتهإويريكم:سبحانهقولهورددلرا:1-73

تققفولت!لغقكخءاتيي!ؤئريينمانمؤقئآلمحهبرئخيكذلكتغصهأآضيلبزةقففتا)جع:

.(كا:ةاجتراأ

.8(1:أغافر،تنكروقايخمتىآلتوءفآتمهءايخيهتؤيرليمإ

موضعين،في،قبلكمننذيرمنأتاهمماقوقالتنذز5:سبحانهقولهورد!أ:732-

فماهما؟

ئناتنهمقؤماتآالحدززتفتنزخمةولبهنتادشاإدمجانجآخمووما!):جح

.،64؟القصصأ!لقتهت!شذتخرونقبيفتلإيرين

لقظتمخمكينتلإيرينأتتهمتآلتنلإزقؤم!زلجهمنآلخقهؤتلآقتزئلأآترتقولوت)

حمر!ءصعم
3،.:الجدةأ!يهتلرت
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هما؟فما،موضعينفيمصفرا"فزاةيهيخعداثم:سبحانهقولهوردددرا:733-

تختيقاززعابإءيخرءبمثؤآلأزضى!ىيخبيعقانمثكه،مآكلينألمتئثأءآنرلآقةآنترآلئم):جح

آلألئي!لأؤل!لذكرئدلثقائةحطماتخعله،ثزكضفزافتزنهيهيجآتؤنصصتم

.(12:الزمرأ

ؤآلأؤلدآلأنؤلقؤت!لربئتكتمؤتفاخرؤنيينهؤقولقمثآلذشاآلخيزةآنتاآعلمؤآ)

ش!دلذغذالبآ!يخرؤؤفيحطماييهونغقتزنه"فضعقزاتهيجتآئمرثمآلكقازآتجحاتخحبكثلى

.صير-رسءةءصء!رص".

2،.0الحديد:أ!الغرورمتغإلاالديخاآلخحزةوماورضحؤدطاطممنومغفرة

هما؟فما،موضعينفيأجزالماعليهأسألكملاداقل:سبحانهقولهوردددرأ:734-

إلأفؤإقأتجرآخمن!،غشتئئئفلأتخلإىقبفذلفغآلتهقذىآلدتاأؤقيذ):جح

.،09:الأنعام1!لتئثبتجرئ

قائموذةالأآتجرالمخ!آضثئنملأآلضخلحئثئلوعيلؤ(،امنوأآلديخهجمحادةأ!برئدثزالذىذلك)

.،23:الورىأ!شمكؤرغفورآطةح!ئسنماإنةهـيهاتةئزذحتتنةتقزتومنآتفر!أ

هما؟فما،موضعينكانيتحملونالفلكوعلىوعليها:سبحانهقولهوردددرا:735-

ؤ-متهامتغبميرة"ؤتك!فيهالمخولفافيضضافتمقحلأألاتقرولع!فيلك!ؤان)جح:

2،22(.1:المؤمنونأ!ئخملؤنآألئتنؤغافؤظتقا!تأ!لؤن

آلفقبؤقئؤغقتقاصثررلجتمفيضاضةخمنهاقىقنفحؤأييثاشمخؤثكغ)

08،.أغافر:!ئخضثوئ

هما؟فما،موضعينفيلمارحمتهفييشاءمن"يديخل:سبحانهقولهورد:ددرلم736-

ينقمماؤآلظلاو!زحميإيمفي!تآ2قنؤليهنيذيخلؤجذصاقةآلتهرلخق!شثأءؤتؤ)ةجح

8(.:الورىأ!لصعرولاولز

31(.:الانانأ!إلماعذاتاتممآغذؤآلطليينزخييماعفيتحثآهتن)يذجل

هما؟فما،موضعينفيعنادضقوا"قالوا:سبحانهقولهوردددرا:737-

خنئ6آايهسبينتعئبغشاكتمأؤقيهذئاتنإ*آؤكدتتغلأقركذئاآفزئيمئيآطلآقمق):جع

غلؤيتيروأ!ا!لوأةالوأأدكلوفينتذعو!قاكنترآيققالونمتتؤفوتهت!ئهق!رسملنآإذاضة

37(.:الأعراف1!كفيرينآحمغ!كالؤأآنفم!يهتم
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تبهفيرين!آلتةأيصللكشئثآكذقتلينتذتحوألزنكنقيعتاضخزألوأقاآلمح!3وتين!

.4،7:كأفرأ

ثها؟فماضعين،مرفي"قبلمنخقواالذينفياللهستة!:سبحانهقووءوردددرأ:738-

آتر!قيتحؤينطؤأآلتنيخةفيآدت!كوس!تةآلمحهقرضىييماخرخمتئآليتيقىتاتمن!:جع

38،.:الأحزابأ!تقدوزاقذمرآق!

.،26:لأحزاباأ!للأترآللملمحنهتجروثن!مل+منظؤآلذينىآفآللهشنه)

هما؟فما،موضعينكانيأكهثالآخر؟وتعذاث5:سبحانهقولهردوللرأ:973-

.،62:لزمراأ!يغلمونلؤ؟نوأكئزآلصلعذابآ!خزصلذرياآآتححؤؤفالحرمم!لمحةآقهمفأذا!:جح

.33،:التلمأ!ئغتمونتؤتمنرأآكبنلأيخرآولتدابآلتدأبكديلث)

هما؟فما،موضعينفي8لكفورالإنسانإن5:سبحانهلهفوردددرأ:0-74

.!66:اهـج!أث!فوزلالض!نآتحيك!إنثضيميتكتملذهـآختا!ئمثتموهوأ):جع

،51:الزخرفأ!!نليهفورفيلننىبرآدأنجؤ؟ءمج!سابيقته"،ؤجحثواأ

هما؟فما،موضعينفي،خلتقدالتياللهإسنة:سبحانهقولهوردددرا:1-74

ممنالكوخمرجمحايره!هفيضفتقذآلتإآليئتأس!صتتزآؤأثقاإيمخهغتضقعالغتكق!!:جع

.،8+:غافرأ!تبهفرويخهآ

.،23:النتحأ!تبديلألس!سؤآئإتجدوثنتتلمنضثتتذالتىالتبسحة)

هما؟فما،موضعينفي6يوعدونمارأواإذاحتى8:سبحانهقولهورد:ددرلم2-74

ؤإتجاآنقذاتإنايؤغذر!تازآؤأإداتذاحختئآلرخقتةقائضاذآلضحقتؤفيتنضما!فل!:جع

7،.5:مريمأ!جنداؤاضعفناالؤشتزق!تققضتتغتموئآقتاغة

."42:الجنأ!عد؟اؤآئلتاصراآضعفتقت!غقمولطيوعلأونتازآؤأإداحتئ)

هما؟فماموض!كأ،فا،نيؤمنوبعدهحديمثدفبأي:سبحانهقرلهورددلرأ:743-

يكونآنغمعؤآنشئصمنآلمحةطقوتاؤآلأرصننأالئمحؤلئمثكؤتقشظزوأآوتز):جع

.(851:الأعراف1!يؤينونةبغدصلإيمثآيأقي!هخآقزلبقل!
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94،05(.:المرسلاتأ!يؤ:مؤنذخ!ذرح!يهغ!آئ!لد!دبينيؤمبؤوتل)

هما؟فما،موضعينفي"أزواج"ثمانية:سبحانهقولهورددلرأ:4-74

آرحزمةآلذنخزتننقلآثنتهثالمقنرومنىأشتهبآلضآيئتنىآزؤنخ!ثميتة)جع:

.(341:ي!نعاما1!يين!د!نتضإنبيقيرتثونيآفانتتتنلمخيماآزصامآشتضفثآتالأنتتيهقآ

ئحلقتمآو!جلاثغترئميتةآينثكروأنرذزؤجهايئهاتجعلثتملتجذشتقمص!ضقق!ضن)

،إلأإبةآلئقكثازئبهئمآلتهلكمدتئمثلمخ!متىفيطئبغدتنطقاأت!يئمبظونيفي

،6!الزمرأ!ضرفونفآقلهو

هما؟فما،موضعينفي"وزباعوئلاث"مثنى:سبحانهقولهورددلرا:5-74

قاقؤرتخؤثئتمثتئأليتئث!ينلكمظابقآنيهوأتاآليتغئفيئقميمالو(آلأيخقغؤإق):جع

.3(:الشاءأ!تغؤلو(لمآدفى+آلذدآتتئكغتتكفتاآؤتغلىدوأقؤ!!آلأيخقغ

يزلروفيغؤثقثقثئآتجح!أ"ؤلىزسح!آتضقبهكهجاسكلىوآلأزصىآق!ئؤلتقاطرلت!آلحما)

.،\:أفاطر!قديرثهاصآلتةعنرقيمات!ثآءانآخمقيئفي

هما؟فما،موضعينفي"اللهيشاءأن!إلا:سبحانهقولهوردددرا:6-74

يمذتاكذيفآخيةوغآينآشتخربهائمأخي!وعاءقئلبآؤجمتيهزقتذآ)جع:

وفؤقشث!آءقندربخمئترفعأدقة!آءآنإلأألملكبيهبأخاه"فيلآضذقاكأنليوشف

76،.:أيرسف!عليصعقرذى!ل

رشمدا!فذامق!قربربئيهديزآنعممع!ىقل!بؤآديرزتكإداآقةشتآءآق!!)

.(42:الكهفأ

هما؟فما،موضعينفيءامنين"الثهشاء")ن:سبحانهقولهوردددرأ:747-

ءايرر!أدتةلث!آة!رإنصلوأآذلمؤقاإلؤ!رإلت!اؤىةيوسمفغنىضلو(ف!اد):جع

.(99:يرسفأ

ةايينألتةشثآصإقآنحرامأك!تجذقنظنبآلحتئياآلررشوتهكلآلئهصديرلقذ)

!حاقير!ا!لفد؟ورنيننخقلتغتموأتتمتاتغيت!لاتخانؤ!تؤئقميزنوشئكئمزةئخنميهت

.(27:الفتحأ
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هما؟فما،موضعينفينذير"إلاأنا)ن":سبحانهقولهورد:ددرلم748-

أغ!آئخئبؤلؤفئألمحؤشتآءماولآض!ز،لأ!عافقممى!آقلك)دلجع:

لومؤن!لقوآوبمثيرنذيزاي!آنأإنآلتموة!تمنىوما.آلخيزمني!شتكثزث

الأعراف:188،.أ

.،11:هالشعراءأ!نذيرتيينإلأآئأإكا)

هما؟فما،موضعينفينذيرلماإلاهو"إن:سبحانهقولهوبىد:ددرلم9-74

:184،.ا!عرافأ!نذيزقبيهتإلأهوإلتخؤبصاجال!قنماشفكزوثم)اؤؤجح:

هجص!
بقتاجي!ماش!روائكلوفردىمتنىكةتقومواأنأعظ!وإيحدةإتمآقل)ئ

46(.:أسب!أ!شئديدعذا!يذئتيننديزل!وإلأفوإنجتغين

هما؟فما،موضعينفيلماترضاهصالحاآغضلأن"و:سبحانهقولهورددلرأ:0-75

وعنىقئآنقضتآلتىآفئكرنقمتربرآنآؤزغتئرلثوقالمققلهاتنضخامح!فنبصتص):جع

.،91:النملأ(آلقخيحيئئرجمحابفيبرخمفبرؤآدظنىصخيثاتزضحئاآضلؤآنترلدف

ثنثونهـدرفضتلةءوخفةؤؤضعتاكرق!أئه"بهرهاخمقئةاخصئنابؤيذت!آلالسصقؤوضشا)

ؤغنىغلىأنقتتأليئآشتكريقمتذآنآقىزغتئزلتقاذسمنةآزبعينؤتبغآشمذموتقغإذاحتئثعغرأ

آفمتيلإين!ينقمايئإقذلئئثإتيديزتقفيليؤآضيخنرضحنةض!فاآضلؤآنؤقيئ

.(51:الأحقافأ

هما؟فما،موضعينفي"حقاللهؤغذ"أن:سبحانهقولهورد!أ:1-75

3إفيهآ،رنجاآلحئتاعةؤآئآحقآفيوضكدآبرلغاتوأعقنينآعثزناو!ذلك)جح:

آنيهئمغلىغقبؤاآلدليئقاذبهؤأعكقمزتهخئئتنتاغقهمآئؤأققائوأآئرهمئيتهنم!رعو!

2(.1:الكهفأ!اشصجاعليهملنتخذت

ورصصس

ؤليهنحفاق!ؤغدأبرترلتغتهرلخزئؤلاغتنهاتقرأ"يهءخإلى+قرذذتئما)

.(13:القصصأ!،يغالوئآثحثرقتم

هما؟فما،موضعينفيخير"الأخرة"ولدار:سبحانهقولهوردددرا:752-

فيلمجميزؤاآقلىآلفرقطاخلىينإقالودؤحمآيىجاي!إلأ!ثمنأزقتقآ)ؤمآبم:
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آتؤأتم!ينخيزآئ!خرؤولذارتئطهؤمنألذجمت!ةكالت!يفنتنظروااالتضىآ

.،9:01أيرصف!تغقلوناقلآ

ألذيآخئتةهدفياخمتشؤأل!ليينزتك!قآلؤأخيماإأتزلىقادآأتقؤألتدينؤقيل)نرلم

35(.:ال!نحلأدازآقتمان(جمروفعمآلأخزصولاز

هما؟فما،موضعينفي"ومأجوقي"يأجوقي:سبحانهقولهوردددرأ:753-

ئتتتاتخقلآنغلخرضالذتخقلققللأزضيىأفيؤقأقيجضدو!تاضبئلمنآلقرتئهبتذالوأقا):جح

.(49:الكهفأ!ص!ذاؤتث!

.،69:لأنبياءا1!ينميملو!صدب!قتنوهمومآجوجيآجوجفيحتحفإذا)

موضعين،يخاالمنذيىلن"عاقبةكانكيف"فانظر:سبحانهقولهورد754-ددرأ:

ها؟فما

كذبؤ(آلدينؤآغىقتاضئبفؤتجقاتفضآئفئثيئققة)ؤتنتنخئتنماق!كذبؤ)جع:

73،.أيرن!:!آفديصلنغصةقآنظزكت!كأنئآتئتا

.،27،73:ناتالصاأ!يئكلألئذآعمتة!نظر!يفكأتآ!يىيخهئنل!يخيهمآزصستحاؤتقذ)

هي؟فما،مواضعثلاثةفي"بالثهيشيركداومن:سبحانهقولهورددلرأ:5-75

آقزى+!ل!بآدت!ي!ثتركؤمنثحنآ4"لم!لكدوتقمرمادكلو3بوءيمثرنرتغفرآن،آدتةإن):جح

.(48:الناءأ!عطيضاإثما

ضملققذبآلمحزئمثيركؤمنلمجثآ2جلمىدنثدودىماؤتغفربوءيئثئزكآنلاتغعرآلمحة،ن)

.(611ال!نساء:أئثهيدا!ضئلا

آؤآلطئنآقممآ!تخالفهينىخزبآدئوفتملماي!ثيركومنبإحممثريهينغتزلمح!ححقآت)

31(.:الحجأشجؤ!م!نافيآلرتجبهتقوى

هي؟فما،مواضعثلاثةفيوقرا"ءاذانهم"وفي:سبحانهقولهوردددرأ:756-

ترؤ(وقزاق!إنةاذايختموفيتققهؤآنآيهتةقلويهت!غلؤتجمتتااثذت!تيحقن)ؤيتهمجح:

الآوايئ!آسنطيرالأقذآإقآللىيهتكؤؤأتقولىتحولوتذجابموئرإداختئيهأيؤيخوألأةاتؤ!ل

.(52:الأنعام1
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ولؤأوخدة.افيآئقزقرتكبهرتل!إذا:ادايهغ!ؤترأعؤثنئيققهىآنآكئةتلوبهغ!عكوجعفنا)

.(64:اءالإصرأ!نفوراآذتترهضغق

لخويهتمغنىتجعفآإتاتذاةمدممتماولت!ىغثهاقآغرض!4!تإلهاتنئذيمريتنآطرؤتن)

.(57:الكهفأ!آبذصاإدايهتذؤأقلنئهذفىآإلمتذعهرق!نؤقرأداييئءاؤفيتققهوةآنآ!تة

هي؟فما،مواضعثلاثةفي"رحبممن"إلا:تعالىقولهورد:دلرا:757-

!نإلأآقهآقرمنآليغ،عاصهم4قا.أكلىمنيصفنىجلإلنشئآوى)قالمجح:

.(:43أمود!آلمحغققايئمنفكلنألمو!!نفماوصاذزحض

ؤأدتماشآتجتؤمنجهؤ،ملانرتك!قةوتقثخلقفؤ!رلذلكزحولهـئدلنإلأ)

.،1أهود:91!آخعين

42(.:الدخانأ!أكزيزآلز!ضفوإئارزحوآلمحةمنإلأ)

هي؟فما،مواضعثلإثةفيقدير،شيءكلعلىالثهدأن:تعالىقولهوردللرأ:758-

غلىألتةآتلغ!أتزآؤ!لهآبخيزمتهآتأتاأؤئشمهاءاجميمامننشتتخعقا)+جح:

.(651:البقرةأقدير!يتتئصصل

نجدآقةئشءهذوآدققالغزوشمهاعكو!ضاوصسةقزيهعكمز)آؤئملذى

يؤففشفقآؤتؤقاتجتثقالىلثت!ضقالمبغثة3علىوئئممألةآدتةقآماتةقؤقهآ

حماركإلثؤآظزتشئئتةلؤوشزابكظخامكفآظزإكعلىمصجماثةلثفبلقاذ

ققالخمأئ!شمومماثئمن!ممزهاآلظاوتحثفثؤآظزإلمتخا!م!ءاتةؤيخخعآلمث

925(.:البقرةأقلإيخز!كأعئحتنغاقاآقةآدتاغقؤقالمنةوشين

لمص!
ءفاآدتةأنقغقمؤأالأفزتننفنشتزلجمثتفنالأزفيؤمنشتموتاشتئغخققآلذى)آقة

:12،.الطلاقأعلأ!لمخاءجمقآصا!طتألتهوآتقدينشئءخؤ

ثا،ثةفي،الأرضفيوماالسمواتفيمادايعلم:تعالىقولهورد:975-!أ:

كعي؟فما،ضعموا

ؤآلقتحذؤآيذئآلخزا!ؤآلث!فرلثالي!يحضاآتحئ!إتمآلتتآل!غخةأدتةجعل)+جح:

لجص!كآع!بتمآلمحةوآتآلازض!فيوماآلتمضؤلتقمايغتضآفةا"نتمغقوادلك

79،.:التوبةأ
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كل!بئئوآلمحةآلازصنفيوماآلتتمؤتفيماتغ!ؤآطةيدي!زآلتةآلغائون)فل

.:116الحجراتأ!جمييكل

را!حهصكوإلأثنثل!تخوئمنجينمماآلارقيخاوماآلتمؤلضفيما!ىآطةأنتز)ألز

ا!ئنيفمثئمماكافأآثقالأخومعفؤآتحثزولأذلكمنأددق!!*خوس!ايرشؤؤلأؤ،خ!بما

:7،.المجادلةأ!عليوكآبنئآدتةإدنآ!منقةيؤ!علزأ

هي؟فما،مواضحثلاثةفي،الصلاة"وأييم:سبحانهقولهورد:!لم0-76

قيىئمكدآقعاتطلذ!تآلخ!تئئإبئلئليآينؤزثفاآلتهايىظز!تآلضتؤةؤآصقير):جح

.(411أحرد:!للذبهيجمى

.،41:أطه!يذنحرىألضتؤةؤآتميرتآغ!ذيئآنألأإلأإبةآطةأتاإتيئ)

غفتت!آ!تؤةإثآلق!زةؤآييرينىبليهتفإتنتأوحنتآآتل)

.(54:العنك!بوتأ!تقحتعونماتغلرؤآلته"آئختزآلتمؤتدكرتصنكيروآلفخث!!آ

هي؟فما،مواضعثلاثةفيأهواءعم،تتبحإولا:سبحانهقولهورددلرا:1-76

لخ!و!يناائ!تفينلدترتفتمضامصئتيقالآلحتئآتكصئبوآقىتحآإلتأ)جح:

يكمتجققتاليئآلخيئينضآءنرغقاآقؤآءفغتثيغؤلاآدتةآنرلميتآتتتفصقآخم

قآشتبقوأةاتحبهغمآفيلمئلوكغؤلبهنؤصديرأ"تهثحعث!ت!آقابرشتآويتهاجا"وثؤشرعه

.(48:الماندةأ!تخنلفونفيوبمانهتضقئتمثكمجييعامر!ت!آدترلخترلئحإلىآ

آفئذتآتغصقغنماتقننوئآنؤأضدزفخهختآلمحآؤلاتتغآلئةآنرذبضأتئهمآضكغؤآفي)

ينآلتاشتقيمقوتئا!كييماآنيضيقهمبتغصقذلؤصه!تإنتؤلؤأفاغتغآلخآيزياآلبرلذآلتابرـها

.(؟9:ةنداكا

لم!لم-7ءصعاو

أقؤأنز4بمآءافنمتوقلاهوءمحزتقيغولاأمزلت!مآواشمتقضفآخا)قإيفلك
ء

لاخخةاغضئئيؤ!ضاغضقاتجآؤزلمخضزثئآأقةتتنيئاأغلإلىؤأجمزلثلمجتفمن

-
15(:الورى!أآ!يزواقهشنايخضغآدتةوبئنضبثننا
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ثلاثةفيسبيلة"عنضلبمنأعلمهوربك"إن:سبحانهقولهورد762-!اة

هي؟فما،مواضع

آضح!إنهىبآثتيوخدئهصآلحتئثتؤؤآئتؤعظؤبآلحكضؤزتل!ل!يبيليإلىآخ)ةجع

.(125:ال!نحلأ!بآفقتدينآغتمؤهؤشئايل!ضحلعنآغلآبمنهورتك

آهتذئ!بمغآغلروهوسلدءصضلبمنآغقمهؤزئكإنآلهلىضونمتثفهردلك)

03(.:النجمأ

.7،:القلمأ!بآكفتريىولهوآغله!ءسمبيلإضحلعنبمنآغلمهوزتك!ان

هي؟فما،مواضعثلاثةفي"الطيباتمن"ورزقناهم:سبحانهقولهوردددرا:763-

؟ةممئمختئآختقفوأفماألطيتئئينؤززفتهصعذقبؤإإشرءيلتيئتؤإتاؤتقذ)جحة

.،39:نىيوأ!تختيفونيي!لمتضؤفيماكألؤأائؤتمتئنهختقصىزتكإبئليلأآ

غلىؤقضقتفزألطيتضينىؤآلبخيرؤززقتهمآلتزفيخقح!ءادتمتنيؤتقذكرتتما)

7(.5الإصراء؟أ!تقصحيلأطقتايتنتحيير

علىوف!عائ!آلطيتفينؤززقتفموألئبؤةوآلح!آتكتمبإلترءيلبنىءاتلمشاوتقذ)

.(16:الجاثهأ!آلفثين

مواضع،ثا،ثةفيفأصتحوالاالرجفة"فأخذتهم:سبحانهقولهورد764-دلرأ:

هي؟فما

78،.:الأعرافأ!دارهت!خييينفاتأضعحوأآلرضةن!ضذئهر):جح

.(19:الأعرافأ!خيييندارهتمفيتآضبحوأآلرضةف!ضذئهر)

37(.:العنكبرتأ!خييب%ايىهتمفيدقآضححؤالرضةقآخذئفع!آفتذبؤ)

هي؟فمامواضحثلاثةفي"بذنوجمالثه"فأخذهم:سبحانهقولهوردددرا:765-

ضموياؤأدته"بنمالؤبهغأدتابرف!ضذممع!يآشيآكدبوأقتايضينؤآلذينيضغؤ!ليةا!ذأب):جح

،11:عمرانآل1(آنيقاب

أدئةإنبذلؤبالرآدته"تأ!مذهمأدت!لاشئقئيالئمكقرؤ(ينؤألرينيرغؤتءاليكدآب)

.سصه!ص
.(52:الأنفالأ!العقالاشدياقيرئ
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آشتؤممئمقبيهركأنو(منكألؤاآلديقعقتةكح!كأنقيتظرو(آلازضررفي!يروأآؤثئم)

.(12:أغافر!واقمناطوتبئلالمنوماتمأدتابذلؤيهئمقآضذلهملأزضيىآفياثاراؤقؤةشهتم

عي؟فما،مواضعثا،ثةفي"واحدةنفسمن"خلقكم:سبحانهقولهوردللرأ:766-

صصصصءص
لاكييرارطمئه!اؤتثيهازؤجهاؤطقؤ!ؤتفسينظقكلآلذىزلبهم!آئقوأآلآصدتأ!ا)جغ

.(1:الاءأ!زييماغقتكخآدتةكألت!!يزآلأزضاتمبملو!بهقتلالذىآآقةتقوأؤآؤصفتآبر

فاتاتغمشفاإتتهالتضعكنزؤجهاجمنهاؤجعلؤجذوتقمم!ينضقكغآلدىفؤ)

ينلصبهوتنصيحاةاتئتئتال!زتجهماآدتةدغؤاآثقلفققمآيهبقترتخفيفاحضلآضقت

.،918؟الأعرافأ!آلتثيهيرينى

غنقتمآوو+بخألأنفيرثخيتةينتكرؤآنرلطزؤتجقايتهاتجغلثتمؤجذشتقم!ضقق!ين)

لأإلأإبةآلخذثاآطه"زئ!كنملكئمدثئمثنمائمتىفيطئتغوينظفاأتفيتمئظونيفي

.(6:الزمرأ(ضرفونفآثهو

ثلاثةفيدايكسبونكانواماعنهمأغنىدافما:سبحانهقولهورد767-دلرا:

هي؟فما،مواضع

83!84،اهـجرأ!تحيمجونغتفصقاكألواآغنئقآ!ك!ج!نآ!هتخة)فآخذلفوجع:

،05:الزمرأ!ئيهئ!م!ونتاكأنوأغئهمأغنئتخأقتليئينأثدينتاقاقذ)

آتحتزكأنؤأفتيهئمينآلدينىعممةكتفكأنفيتظرإألازصىفيلمجييروأآقم)

82،.:أغافر!لكمعونقاكأنو(غثهمآغنئفمآآلأزصىفياثاراؤةؤآيثمذقوكليئهتم

مواضع،ثلاثةفيلمأالأولينآبائكموربداربكم:سبحانهقولهورددلرا:768-

هي؟فما

.،62:اءالثحعرأ!لأت!لينآءابآثكملرتزتبهزذقا):جع

.،126:الصافاتأ!الأتلبابآلكمةترلهارتيئآلته)

.8(:الدخانأ!لأؤلبآةاجمأبكغزعررؤزثتيئيبث!كي،خؤ!الأإنةلأا

هي؟فما،مواضعثلاثةفيالصور!فيينفخ!يرم:سبحانهقولهورد!أ:976-

قو"صفت!ونئحنتقولىؤئيزتملحتئيآؤالأزكأآلش!نؤلتىنختىألذ!ؤلهؤ):جح
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ألخيير!ؤممؤأيخيمؤآ!مثذةالقتيكيمألمخوفييئورختؤتمآلمئثؤتهآل!ح

73،.:الأنعامأ

.(251:أثله!ونؤتاتزشؤآئمخيريينؤتخثرآلضوئيفيئنقختؤتم)

.(18النبأ:أ!آئوآ؟قاتونآلفورفيقختؤتم)

ير؟فحعا،!واضعثا،ثةفي"ربهمبحمد"ي!ئحون:سبحانهقولهورددلرا:0-77

ؤييليآلخيئتيهمؤقصىزيهتمبجئييخئيخو!نقزش!آيقخؤليضآييئآتمثثكةؤترى):جح

.(57:مرلزا1!لقايينآرلتق!آ!د

اتحؤأةلقدينقىقئصتغمرويئبإءؤجموينونزيهتم!رآتقريئ!ؤتقخؤتههـ!و!تحلو!آلدلين)

عذابآئحيم!ؤيهتمشبيقأؤآتحعوابوأتاوعائاقأغفرلقذينزخمةصلثتئ!لوسيغتزتثا

.7،أغافر:

ؤلمجتتغفروت!زص!صتتو!ححونؤآتمثبهكةقؤيهنينشقطزتآفتمؤتت!د)

.(5:الررىأ!ألزجمهوآئغفويىآلتهلأإنآلأزضىآقلمن

فمامواضح،ثا،ثةفي"الجنةيدخلون"فأولئك:سبحانهقولهورد771-للع:

كحي؟

تذخفونقأؤثيهذفؤينؤفؤأئتئآؤدلمخيرينآلضتلخئقينتغملؤقى):جح

.(421ال!نساء:أ(تقيراؤ،يظقمونآئحتة

."06:يمأص!شتثاؤ،يظقمو!آنجتطتذخلؤنقأؤلبكضلحاؤجملاقنوتاتتن!!!

وممرآؤأفذ!يرينضخيحاعملؤقنمثلهاإلأ!ضىقلآدئتدئةعيلمق)

.(04:نرغاأ!حمظلهبعرفيهاينزقونآلمحطلمخوتتذقأؤليهكمؤ!ت

فما،مواضعثلاثةفي"يعملونكانوابما"جزاء:سبحانهقولىورددلرا:772-

هي؟

.(17:السجدةأ!يغضلوننوأبما؟آكزج!%ءلمقرؤينالمأخفىقآنقمىتغتمقلآ!:جح

.(41:لأحفافاأ!دتتلنتجر%بمبتاكأنؤأييهاخيديقألختؤآ!ميأؤلبهذ)

23"24(.:الراقعةأ!يغصرن!ا؟دؤأجز%تم!آ!كحؤفيآلفؤلؤ)كافثل
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فما،مواضعثة3ثافي"يتقونوكانواآمنوا"الذين:سبحانهقولهورددلرا:773-

نجهي

و!الؤاءامنوأ!آلدينىثحزلؤتولألهئمغفيالؤ،صدتأطؤافئلآءإت)آلأبم:

62.63(.أيون!:!شؤت

53(.:النملأ!يتقوئءامنوأو!الؤاآلذينىوآ!ئنا)

.(81:فمدتأ!تتقوننوأؤتمقنوأءالدينآؤتختنا)

محي؟فما،مواضعثلاثةفي"الثهتطتع"كذلك:سبحانهقولهورددلرا:774-

ييؤينؤ(تحالؤاقمابآلبتتضز!ئفمخفئ!جآةؤتقذآئتلإلهأيقلخكتفص!آفرنمايقذ):جح

.(101:ف!عرا11!لئميرينآقلوبآدتابرغلتظتعيثقتلقئمىبوأ!ذبما

.،95:الرومأ!لاتغتموتآتدليئقلوبغلىآلتةيطتحكذلث)

وعندألديىأدتمعندققتا!بنآلتهتملمئلالننبغئرأطماتنئتفي-يبشلىلونآلدييئ)

.3(5:غانرأ!جحارمتكبزقتيعنى!قآلتهتطمغيثكذشوأءا

هي؟فما،مواضعثلاثةفيواحد،إلهإلهكم"أنما:سبحانهقولهورددلرأ:775-

غتلأقفتفتلزيإءلقآةقئجؤأققبمنلتجدإتةإلهكمآتقآإقئيؤححبتثئزتثئنمآتأإتضآفل):جح

.(011:لكهفاأ!يضذازي!بيحاز؟ؤلاي!ثزلثضنيحا

.إ801:لأنبباءا1!شئصلموئإلةدتنخهلآشصل!صتمإآتتآإقئيوحماقتمةتما)

وآستتقفرؤإق!قآشتقيمؤآلتصذإبهرإبهتمآنقآاكيوحى+بتثر!لنمآنماإنخأقتم)

6،.؟أفصلت!ؤؤبخ!تيفثتريهين

هي؟فما،مواضعثلاثةفيدئحنرلهعذالثيأتيه"من:سبحانهقولهورددلرا:776-

93،.أهود:"غدابتقيضغلئهؤمجلئحزلهغذابتأيهمنتغلموئفثئئؤف):جح

لمجئريهغذالثتإش!تنتق!وئشؤمتغيلإيئي!غ!تكلغلىأغضفوأؤتقؤير)

39،.أهرد:،رييمثمق!ئ!إقوآزتقحو(هوبهذلبؤمى

.،04:الزمرأ،تقيئمعذاباعئهيح!زلووعلعكذالبتأسهقن)
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هي؟فما،مواضعثلاثةفي((الله"بسم:سبحانهقولهورد!ا:777-

.،ا:تحةلفاا1!!رخصآرتهتيآدنفيص):جع

.،14:هودأ!زجئمتقفؤرزبئإنتخبرفقاؤئزشمقألتهلمجيرآأزتحبزأيبهاوقاذ)

.(03:ل!نملا1(آلزحيرآلزضقآدئهلمجترو"دوتهصماتئنين"إلة)

كحي؟فما،مواضعئلاثةفيلمأداجامع:سبحانهقولهورددلراة778-

.(9:عمرانا!أ!لمجحادآئخيثلاآدنةير!يييما2لأزشقيتؤلتاليىيعرآجا%تذزشآ):جح

قلآتفعاو(ؤجمئمتفزأتهاكاك!كنئأدتز:اتنئجمغنمإداأنآلكتبفيغقتغترلوقذ)

جهختمفيوآلبهميرينآلمتمقينجاجآدتةتحثلهض!!إداإتنمحغتر؟يميصلىفيتحوضحو(حتئمعهض

.(041:الناءأ!جميعا

خنئتذهبوأتزبئيمآنيغلىقغه"وتحانؤاؤإداؤزعمريهءيآلل!ةاقنزأآلدينآتئؤينؤ%إبضا)

دحغص!آشئذلؤئم!داورب!ودة!أقهيؤمنوتآلدينأؤلثثيئتدلؤجمكآلذيئإنيتصثذنوة

62(.النور:أ!غؤرزجيصآقةاصأدتةوأشتغمرقميتهئمثيفلتنقأدنسآيهتم

هي؟فما،مواضحثلاثةفي،الضالونن:سبحانهقولهوردددرأ:977-

فمؤأ"ؤثبهذئؤتئالضئفتللقكفرأآزدأ؟و(ثضإيميهتمبقذكقرؤأآلدينا!)بم:

.(09:عمرانا!أ!!آلؤنآ

.(56الحجر:أ!آلضألرئءالمورتهزخمؤتفنهـينؤمنتاذ)

.(15:قعةالراأ!لمكدبؤ!الو!لق!آآآئهاانيهئمتم)

هى؟فما،مواضعأربعةفي"المنافقين"إن:سبحانهقولهوردددرأ؟5-78

ئحئتاذقآمؤآلمحئلؤؤإلىقافؤأولهوخدلمحفؤؤاذاأدتهلمجذلمحوتآلمحئفمإن)إنجع:

.،1الناء:42أ!قييلأإلأآطهؤلايذكفىنآتجاشئزآ"ون

النا.:142(.أض!!!يؤيحدولنآفارجمنآلاشتفلآلذزلثفيآفتفقإنإن)

فيلاتمنر!رلتهؤئيآمروتتغف!كقبغفحهووآ!فقت)آلمحئفؤلت

آقصيفوت!فضآلمحتمقينانف!معفؤآلمحة!موأآتدتهزقيتقبضونآكغزويب

أالتوبة:67(.
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نإلمجثتهذؤآقةدزمئولهز)تكيغ!واقةآدتولزسمولى)تكدتثتفذقالؤ(آلمحققونكبئ)اذا

.(ا:المافقونأ!!لأبرنآفئفكلين

حعي؟فما،مواضعأربعةفيداقاموا":سبحانهقولهورددلرا:1-78

شآؤلؤقافوااط!عقئهتمؤإرآفييمايو!تؤاضهآءآئقنر!/طقآ!فآتجزق)ت!ذجع:

2،.البقرة:.أ!قديزسىشئحينغلآقةؤا!يره!انلمجصقيؤلدقحتآقة

وننز%نحنئاذقافؤآلمخحنرصالىقافؤأؤفؤخدلمخؤؤإداآلمحةئخدغوتآفتفمينإن)

.،النداء:142أ!قييلأإلأآقةؤ!يذ3ؤنآقاش

؟درنوءمنتذغه:لنوآلازفيآقصمؤتارلثرشافقالؤأقافوأفر!ؤإذكلأ)وربظنآ

الكهف:14،.أ!ظظاإبرأفتالتذإتفا

هي؟فما،مههـاضعأربعةالصوركانيفيإونفخ:تعالىقولهورددلرأ:782-

:99،.الكهفأآلكرهـنجضقتفؤخمعا،فيؤجمختغفىفييموبختؤقبئلققغفتم)-ؤتركاجح:
ط"

5،.1أي!:!يايملىنقيكزإذآلاختداثمن!ألمخولبقمادافيؤن!خ)

!يونفخنزألمحةشئأفقالمالأرضفيوفقآلخ!قؤتافيقنالمخحو!رقفخعقثي)ؤتبخ

:68،.الزمرأ!ظروئلمجا!فؤ!إذاأخرئ

2،.:.أق!آلؤعيويؤفصآلمئريئدلكفيؤئيغ)

هي؟فما،مواضعأربعةفي"أيامداثا،ثة:تعالىقولهورددلرأ:783-

شبخفئوشم!ضىؤلامحلموآلقذكبآشت!ت!زينقااصزدؤقإنقةؤآففغآلحغ)ؤايمؤأجح:

بازآاؤئئبأاؤضدتيماص!ابصيققفذية4زأيصيمامنأدصىآؤييمابيخ!مين!عاققكأنمجلاآتقذئ

لحخعفيالاص!ثثةقصحيأفىيجذلؤققآيذفيآششئسزينقاآتحغإذبآلغنرؤ!غققايئئم

وأغقفوأأقةوآدفؤآلحزفىآنحتجدصاضرىاغفةرؤلك!لمنإاككايقةكشزلجكرجغؤإذاومنعبما

.11في69البقرةأ!أليقابشتديذآقةالن

وآبمررقزاإلأاتابمثنثةت!ألآس!آلأءاسكقالمءاتةذأتجعلرلت)قالى

4(.:اسرانا!أ!ؤألإبتتربآلغيثنيؤشيخ!ث!!زتذ

فكقشئةرآلاتمقعقدلؤبمائؤ3خذئحمؤدكناتفبه!بألقغيرلمبآلمحةيؤ1جذئحض)،
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لؤفمنر!ؤآؤتحضيزآؤيمموئفؤافيك!لظعئونمااؤشطمن!منكينضمركلإظعافى
صص!

!ناثض!ئاثؤآخفظؤأ!فئ!إدااتضتنمكقزةدلكاتا!تقتيمافصحتائممجذ

:98(.الماندةأ!قثئكزولنلغتك!ءاتتهيماءتك!آلمحة

!زضذوب!وغادلكاتاصقصثنتةدايى!ضققضتعوأفقالى)فققزوها

65(.أهود:

مواضعأربعةفي"الأرضفيومنالسمواتفي"من:تعالىقولهورددلرا:784-

هي؟فما،لىوالأرضالسمواتفي"منذكرفتهدعداكحمساو

ألذديئيذعوت!عوماآلارصيىفومنآلتحمودضفمنلت!واتآلأ)جع:

66(.أيون!:!تحرصحوئالأممتمورإن.الأآلطنيتبعوئشر!آءإنألمحمد!ودضين

ولط!الىوآلنخو!وآئق!رؤآفئت!آلأزضىقومنآلتفؤلتىفيمنثهرلمجتحاآقةآثتترآئض)

ينتهدقماآلته"!يئومنآنعذامالخةحقكحبزآتجاصسطينو!حل!وآلذؤآلتؤآفمحر

.،81:الحجأ!!يتثتآ؟قاتفعلآقةت!كيىم!إن

آتؤةؤ؟آدتؤشآةمنإلأآلارصنيفيؤقنآقمنؤبفيتنققرص!آلقحورفيسفخؤتيزم)

87،.:النملأ!ذ؟خرين

نمي!نمخختمألتهس!دث!آةققإلأآلأزضيىفيؤمنآفتمؤدضفيمنقفحجقآلمخحويىفيؤنمخ)

68(.الزمر:أ!طرونيتائمممتمتإدالمحرئ

جاءفقدعداهمومامواضعأربعةفينفغا"ولا"ضزا:تعالىقولهذكر!ا:785-

هي؟فماالفر،قبلالنفع

آلئتتيتمفؤؤأطهرؤ،تفعأضزا!خيض!كلاتاآدثودودضينآلقمدوئقتم):جع

76(.:المائدةأ!آتعليم

يت!ئتخرو!تلآآطهزجآةإداأت!آخلف!شعآ%دته؟لكذتا!اإ،ؤلاضزايتن!ىآلخكلأتل)

.،94أيون!:(ؤلايئتتقرمونسصاعة

.98(:طهأ!تقعاؤ،ضرأكتميمكؤلااقهرقؤ،آلأيرخحتزؤنآقلآ)

ؤ،ضرألأنفسمالغؤ،يضلكرتثحلقونوممتمشئاتخفمؤتلأد"ونو"آيهةينؤاتخذوأ)

3،.:الفرقانأ!ؤ،دنثوراقؤتاؤ،ختنئتفعاؤ،لمخكرن
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مواضع،خمسةفي"ورحمتهعليكمالثهفضلداولولا:تعالىقولهورددالرأ:786-

هي؟فما

أفئلىإثوألرش!ولإلمرذوةولؤبهبآذاغوأآلخؤدفآولأنقآتنآمرلهتمجآةاإذو):جع

لأتتغترآلث!تظنورختا،غثتكخآدتوؤلؤ،فضليئهتملمجئتئبوته"لويقآلقيمهيئهخلأتيرآ

83،.:النساءأ!قييلالأإ

.(01:الورأ!حييئمتوابآلتةؤآنة،ؤزختهلخيه!لمح!قضلآؤتؤلا)

غطبئ!عدأبيي!آفقحئرقآفيتتمتنملأيخروآلزشا-ؤآفيؤلمخةولخكلآلت!قضلؤتؤ،)

.(41:النورأ

لاءاضنؤأآلدينتآئها!!زجيزوفقئألتةؤآنؤزخمسة)علحئ!آلت!ققحلؤتؤ،)

آلق!قضلؤآتئنكيزؤثؤلابأئقخص!إءتإئيقإتة،آلثتئالتنلمخؤلتىتتبغؤتنآالتنطيئغؤتتتبعوأ

.،02،12:الورأ!لجصحمغوآلتهيحثأءيرجمدمنآلمحةولبهنآبذصاآصدتنمخكرقيتا،ؤزخته!تم

هي؟فمامواضعخمسةفي"الثه"عسى:تعالىلهقوردودلرا:787-

تآسىييهفآنآدته2تحىآقؤضميدؤخترفيتفسئلثالأتكفلاآدتؤشئيلىفيبقيل):جح

84(.:النساءأ!شبهيلأتآسصاؤآش!ذآشذوأدئةآلدينكقروأ

99(.:النصاهأ!عفواغفوراأدتهوكأئيغفوعتهغآور-4وآنعىقاؤلحك)

آدتةإنغليهغشؤبآنألتةغسىسيعتاضيحاؤءاخرغملأضلالوألهذنوبهتماعتزفوأاخروبئو)

.(201:التربةأ!عموززجيم

هؤإتةجمغأبهضتآيتنيآنآلته"غمتىخلآئمافقئتزآنفسئكختكخشؤتتتلذقا)

.،83:صفبرأ!تحييرآاتقييص

.،7:الممتحتأخيم!غفزرقلإيرؤأقةؤأدتةبرضؤديتغشغغادلدينآتخ!لييمؤئينآنآدتةغتى)

هي؟فمامواضح،خمسةفي"الآخفئ"وتعذابتعالما:قولهوردللراة788-

.3(4:الرعدأ!وامضمنآقوشنالموماآشمقلأخرؤآولعذابشالذآآلخحؤؤقعذابلهم):جح

.(271:طهأ!لأخرءآثصذوآئتئآوتعداب"لرت!ئايحايؤمنوثتمآ!ترفامقتجزىؤكذلك)

.(62:لزمراأ!تغقموننوأآكئزتؤتم!يخرؤتعذالبآشالذآآلخيؤؤفيآلجرىآلته"قهمقأدا)
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ؤتغؤالثآلذئآآلحتؤؤفيآيخريغدالهابذيقهتمتحتت!ات2آتافيضخرض!ر3ل!لمجاغقئينقآزشئفحا)

.(61:أفصلت!يصرويئوممغ،آخزممنلأخرؤ،

.،33:لقلما1!ئفقموننرالؤتمآكبزلأيخرةأؤلتذابنقذال!آلذكد)

كمي؟فما،مواضعخسةفي"نوحقومقبلهم"كذبت:تعالىقولهورددلرأ:978-

.(42:المجعا!لزءوعا!زوثمرقؤمئتلهتم!ذشاققذيكذبوكد!ن):جع

قاضذوبرحمصلهتمأتإتم!لوهغتةتغدهتمينماا!خرابوآنوجقؤمىقئلهغ!ذتت)

.،ه:أغافر!جمقابقكح!كأنقآضذ!ئمآلخقبهفذجفحوأيآئخل!ؤبخذلوأ

.(21:أص!2!وآلا"ؤدا!ؤيرعؤنؤغانؤكلحفؤئمقنقهغكدبت)

.،12:أق!ولمو؟آلقسقوآمحئبلؤجتتثزقؤمكذبت)

.(9الفمر:أ!ؤآزدجزتخحؤنؤقالو(غئذتافيهذبؤ(نوجقوئمقتتهئم)كدتث

هي؟فما،مواضعخمسةلا"الساعةتقومداويوم:تعالىقولهردودلرأ:0-97

.،21:الرومأ!نمخيمو!آيبهسىلصتاغةتقوآؤتبزتم):بم

.،41:الرومأ!شفرقرئتؤتيزآلتصاغةتقوموتبزم)

(لوفكونكذنثكأنوأشماعؤغيزقثوأقاآلمخرمونئقممصصآلمت!اعةتفووتيزتم)

.،55:الرومأ

آشمذفرعؤلتةالمآذظوأآخمماعةتفغوتيرتموع!ث!ئاغذؤاغلئهائغرضوتآقاز)

.(46أغانر:!آئقذابه

.(27:الجاثية1!ثحسرآتم!ئط!وتيؤمذألشاعةتقرمويوملأزضىوأآقممؤلئمتنوبه)

مي؟فما،مواضعخمسةفيالسماء"لاقبل"الأرضداذكروردددرا:1-97

.،ه:عمراناكلأ!آلمتتمآءفيؤلاآف!زضيىفيصقي!غصخمنإلاأدتة!!):جح

إفىغقئكرصئفوداإلأئحتاعتييقؤلالغقلؤ!الزفؤينيتةشلوأؤماشئآنفيليهونؤتا)

دلأآضغرينولأآالتنملىو،فيآلأزضىفدزتحثقالىمنزدكصكن!زبومافيهئعجفحون

.(16:يونسأ!تيينفيكتفلأاكبزآولأ

آلت!مل!فيؤلاآلآزضىفيشئم!آدتمعلىتضىوهانفلنوماتخقماتغقرإتكرشا)

38(.:إبراميمأ
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.(4:أطه!آلعلىوآلمختصقلأزكطضلقفتقتتزللا)

ولاؤلةيىآلت!؟ول!ئنث!موماألش!مآءفيولاالأزصىفيبمغجيزلنىآشرؤتآ)

.،22:العنكبرتأ!لصعير

هي؟فما،مواضعستةفيعربتالماداقرءاتا:تعالىقولهورددلرا؟297-

2،.ةأيوسف(تغقلوئلعقنمعريتااتافزآثرتخةةاتآ):جع

تجر!قئمئخدثآؤتتقونلقتهتمآتؤجميدمنفي!و!زقتا!قياتاقثآنرفةؤكذلأ)

أطه:113(.

.(28:الزمرأ!تتقوقلققهئمجمؤحبىغيزغرشاقز"أئا)

3،.:أنصلت!يغلمونلقؤوصعرشااتامراتنهتفصلت)يمتمب

ييةلازشاآتجضعتبزتمؤ2لندزحؤقاومنآنفرىأ"تملئنلإزغريئااتاآؤجئتآإثكقزيهذلذ)

7،.:الشورىأ!لمت!عيرآفيوفريقآتجئةقفريق

3،.:الزخرفأ!تغقلوتلققضعصيا؟تااتاجعلتئماقزة)

فما،مواضعستةفي!والأرضالسمواتملك"ودثه:تعالىقولهوردددرا:397-

.،981:عمرانا!أ!قديزلتئصؤألتآ"غلصؤالآزصىآلمخؤقيئفأزيت!):جح

ينيضينفمنفلتهمجآتنآلمحمببيحهؤأدتةلؤ(!!قاآلدليئتحقرلقذ)

جميعألأزصىآفيؤمىوأته،ضزصيمآتنىآتمميييخئقيمائآنآرادإتسثعاآلت!

قوليرلثثئعكقيوأدتهريحمثآحماتخلقبتتهصأوماوآلأزخطلئألمتمنو1طثؤيئ!

آشصتلبذنولبهميقؤئ!كمقيت!قلؤآجتهؤةألت!آنتؤاغقؤآلضزىآلمحروؤقاتحض!

ئتتهمآوماؤالأزضررآلش!مؤتمتنيساكلؤطئ!منولقنزلبيتثتآبرلمنتقفرضلقبتثريتن

.،17،18:الماندةأ!آلمصل!قصإثت!

.،24:النررأاكمصي!لم!آلثوو!لموآفمازضىل!تضتآمفكلرلتم)

27(.:الجاثيةأ!تخسزآلمنطوتتؤشبؤأالتاغةتقؤوتبزموالأزصنآالتممؤلئويئيمائفذ)

غفوراآطهو!ائ!ثآةهنقىلقذب!اصلمنتغمرؤألأ،صآلمتئمؤقيمفكيق!!!

.(41:الفتحأ!زحيما
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هى؟فما!واضع،ستةفي"عليكم"سلام:تعالىقولهورد!ا:497-

!صهغنىزئبهغغقيهغكتتىلتخقفلياتفتايؤينونآآقبليئنرقىأ!اضآة):جح

زجير!غفوقأتهررؤآضلحتغد-ينثزتابامجه!زسموءاينكغعيلمنآته"آلرخ!ة

،45:الأنعام1

تزغتبهغسصقئ!آنآنجتيماآضئبؤتادؤألمجيتئطتميقيفونكأرجاذلنىلاع!إآؤغلتجالبؤتننهضا)

.(46:الأعرافأ!يظمعونؤممختدخلوها

.(42:الرعدأ!عفبمآلذاريخيغمصحبزتمغليهوجاصئغ)

لغملون!بماكنضرآثحتةآذضلوأ!يمسلرتقولرتطحبينآتمليه!كةتؤتمفمآلدفي)

32،.:النحلأ

تئ!قني-ستم،صتقئمآضئكزؤلكغآضفتاقآؤقائؤاغتةألقغؤآغرضحوأشميفوأوإدتا)

.(55:القصصأ!آلخالين

قضؤقاذآئؤجمهاوفتحثوها4إبىاطحقزمراآنحتهإلمز!ثمآتقؤأآلوليئوسييق)

73(.الزمر:أ!خلإينقآذخموهاطئترخميتغس!ئخخرنتها

أصحابأولئكبآياتناوكذبواكفروا"والذينتعالمما:قولهتكرر597-ددرا:

هي؟فما؟مراتثا،ث"الجحيم

تأيتا!آطحيرآضخمبأؤثيهربرلاتيتآيهذبوأوآلديئكقروأ)بم:

فيه!تفضآتبثت!كخإتتمئظؤأآنقؤئمقتمإدغقئتمآلت!يغتتآذىوأءاقنؤأآلدينى

.(01.11؟الماندةأ!انفؤينؤئقفتتوصقآلتيماؤغلآلتةؤآتمؤأتختمتفزآند

لااتنوأةآلدينتآئها!لحجييرآض!أؤلتكياتيتآؤتحذبوأؤآلديخآكقروأ)

.87(86،:الماندةأ!تمغتدينآلايجمتآلتةتقتدوأإتؤلالكت!آلته"آخلقآظيتئئتخترموأ

ؤلورممتمأخرممتمتهرزيهنمجمنذؤآلمتحغذآءه!آلقحديقوناؤلبكؤرص!لإءبآق!ةاتو(ؤآلدين)

.(91:يدالحدأ!آلححيرآضئبأؤل!كو!ذلمإلاتلنآلدينىكقروأوآ

،مراتثا،ث"الحكيمالعزيزاللهمنالكتاب"تنزيلتعالمما:قولهتكررددرا:697-

فماهي؟

يآلينآت!تئتإقكآترنجاإتآ!ألحيهييرآئعنرليزآلت!يقآليهتتتترلل)جح:
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.(1،2:مرالزأ!آلذيىله2لمحصحافآغحدأقة

.،2،3:ثيةلجااأ!لقزمصينلأتئتىلأزصىؤألمخؤتآفي)!!لتنريزألهيهييرآق!أينليهحتآتنرفي)

يآلحتئالأئتنقمآؤتاؤآلأرضقآالتتتؤقيلخفطتما!ألحيهيرآئتننجمخآلمح!ينآليهئبتتريل)

3،.2،:الأحقاف1!مغرلمخونانزرو(عمآؤآلذينكقروأتتىؤآقي

عي؟فما،مراتثثا3،العظيمربكباسم"فسئح:تعالىقولهتكررددرا:797-

آلقطيير!رتكبأص!ص!فم!يختمائفوينؤشغائذيرجعقتهاتخن)جح:

74،.73،:الراقعةأ

،69!59:الواقعةأ!آتقطيمزتكبأتيم!ق!بخآ!سينحقتموخداإلق)

(15،25الحافةأ!زنلإآلغطييربإضح!صتيخآفعيهبلخقترإتص!

هي؟فما،مواضعثلاثةفيالجنقبلالإنسذكروردالكريمالقرآنفيدلرأ:897-

ئقمى)ذتغضعهتميوجىؤألجينآقيلي!عد"يخ!شئطينييلؤجملنساؤكذدأ)جع:

.،211:الأنعام1!تقزوتوتاقذزممغماقعلأرجمثشمآؤتؤغيومم!زخرفآلفؤلي

ؤلؤسثييم،دأتؤنآئفؤايئقدابيثلىتأتؤأآنغقؤآلجنا!دنقآخضضعبل!فل)ج!:

88،.:الإسراهأ(خمهيراققنهىتغفهغتمئ

.،ه:لجنا1!بادتمكرغلآؤآيخنلإف!آتقوذلقآقخمت!تآؤآئآ)

هي؟فما،مواصيىأربعةكانيالظنلاإتتبغونإندأ:سبحانهقولهورددلرا:9-97

هتمراقآلظن،لآتتبعونانأدقإصصيلعنينهمتوئرآلأزكأفمنأتحزتيهغدمان)

.(11:611،نعام!يخرصرنلأا

ينآلذينىيذطودتتت!بعؤماألأزصنيفؤمنآالتمئؤدبفييإتن)تآلأ)

66،.أيون!ي:!تخرص!وئالأممغوإنالأآلطنيقحعوئشر!آءإنأدتإدكلودض

إلأتتبعو!إنشظيئينيهاأقةآنرنرقآوإتآؤممصأشئمكئتموتآآضماةإلأقيإق)جح:

.(23:النجمأ!آفذىقن-زيهممممجآةؤثقذلاعسىآتقوىوقاآلطن

.،28:النجمأ!شئأالحتيمنشقلاآلطنت!نلأآلطنا!ىنإنعبريقيهصءقمؤقما)
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علي!صمأنعمثالتينعمتيئاذ!واإسرائيلبني"يا:تعالىقولهتكررددرأ:0-08

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"العالمينعلىفضلتكموأقب

تؤئماؤأتمؤأغلآلقاييهت!قضفئكنمزآقيغقييهزآ!ثألتئجميئآديزؤاإش!زءيلتتنئ):جح

(ئنضزو!ؤلآخنمغذلميهائؤضذؤ،شمققةيئهاؤ،ئقتلشئأتف!ىغنتفم!ىتخنرى،

48(.47،:البقرةأ

ئؤئا،ؤآتفوألقايير!أآغلقضحق!نمؤآيئلخيكلآئقنثألتئيغتينبهروأآيلإشز-تتتئ)

.،221،321:لبقرةاأ!ينصرودنؤ،لهخ!عهآشققةؤلالمغذيتهائقتلؤلاشثآتف!ىتف!قغنتخئنى

هما؟فما،القرآنفيمرتينبعزيز"اللهعاطاذلك"وما:تعالىقولهتكررددرا:10-8

إتاآتصتكبزوألقذيخآآلقحعفؤأفقالىجميعاللهوبرزوابعزيز!أدت!عللكذوما)ةجح

آقههدنناتؤقالوأسىصمنآلئزعذابمقعتاتغنونآشصفهلتحغالكئم!تا

.(02،12:إبراهبمأ!قجيمىينقآقاصئزتاآتمآتجنرغنآهـلمختآشؤئتنخقذ

تحتللاغلهاالىمحق!ةتدخوإنأخزثوزرواززتزرولابحنيليز!آلمحهعلىلل!ذوما)

ترخومنآلقحلؤةؤآقاموأبآنغيبزتجمتحث!ؤئآلذينئنذرإيماقريئذاولؤكانشئئمضا

.(17،18أفاطر:!آلمصحيرآلمحموالىلمحسمهيزتجثفإتما

ولاكسبتمماولكمكسبتمالهاخلتقدأمة"تلك:تعالىقولهتكرردلرأ:2-08

هما؟فما؟القرآنفيمرتين!يعملونكانواعمائسئلون

يغقلؤن!اؤ،فنتلؤ!عضاكألؤأقاكسنمئمؤلكغكهاقامممبفظتقذأتةجملك)جع:

آنئمثرجمت!منؤقاكألتخييفاإنرقزيخلأتلفلثتذو(*تص!رئآؤهودائحولؤأؤقالوأ

.،134.135:البقرةأ

!ايغضفوئعضاكألؤأ!لؤنؤ،تاكمنمضؤثكغتاكتتتتقاطثقذأ"ضهيريخذ)

ثدىتمغيرئبماوآنضثنيرنآيتةفلآليئكألؤأغقيهأقطهغعنوقفنمتماآلئايقينآالئصقهآةسمتعؤذ!

.،141،241:ال!بقرةأ!ت!تمييصتز!إكتيثتآةنق

همولاالعذابعنهميخففلأفيها"خالدين:تعالىقولهتكرر308-دلرأ:

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلماينظرون

لالأال!ة!إلئماؤطقر!!كز!يضؤوتؤ،ممئمآلتذالبعثهميخقفلايهاخيدجمن!:جح
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.(261،361:ةلبقراا!لزحيرآلرخصقهوآ

لكديمابقل!تابوأآلدينا،!ينظرو!ؤ،ممئمآلعذابكمتحقف،يهاختنيهت)

98(.88،:عمراناسأ!زجضغفورآلتةق!نوآضثوأ

بظلامليساللهوأنأيديكمقدمتبماد!ذلك:تعالىقولهتكرر408-!أ:

هما؟فما؟القرآنفيمرتينللعبيد!

لوأإنألتةقالذليئآ!تمقبيديظ!2ثتشآلتةآتديكخؤأنمتقذبمالذد):جع

ينرشلجمابهغقذفلآقارتأمحثهريقزتانتآيتناحتئقيسمولرنؤمنىآلأإقنآعهذ

.،821،831:عمراناسأ!صديينانكنتضقتتتمولهغفذقئتضبألذىوتملئضبآقتلى

يرغؤتءاليكذآ+!!بيوظثصلئمم!آلمحةؤآتآيزي!غقذتتبمادئك)

آلعقابا!سدياقيرخآلتةإيئيذلؤبالضآدته*قآضذمممآدترثاتئئقئيالئمكقرو(منؤآلذين

.(15.52:الأنضالأ

الثهف!نوأصلحواذلكبعدمنتابواالذيندإلا:تعالىقولهتكرر08-للرأ:ء

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،رحيمغنور

بقذآلدينكقرؤأ!!!زجيزغفوزآدتةلإنؤآضتحوأدذدينبغرتابوألدينآلأا):جع

.(9،809:عمرانا!أ!لولتلضآآممملؤبتهضوأكلؤثثكتفمللقكفراآزدا؟و(ئريني!إ

كنمتكنؤلزآزؤجهئمتزكو!ؤآلدين!قىحمزغفررآدتةقا!وتمضقحوألكدتغدينتابؤأآلدينالأ)

.،5،6:لنوراأ!!ريبآإتاهـلينلمائ!ثهذنتنآزخآضدقي!سهذةآنفم!صحقآ%لأ

عظيم"يومعذاصبربيعصيتإنأخافإنيأاقل:تعالىقولهتكررردلرا:6-08

هما؟فما؟القرآنفيلمرتين

ققذتؤشؤغتهيضرفتن!عطيرتؤيرغدابزفيغصحقتإقآضافإيئفل):جح

.(51،61:الأنعام1!الصبينآتقوزلكؤدزجضلى

.،31،41:لزمراأ!دينىلهكلانخيصحاآثحاألئةتلإ!عطيميقمعذابريئعصحتتئإقأظإتيقل!
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عننهااكانرإلاربهمآياتمنآيةمنتأتييم"وما:فعافقوو،يرحررلمرأ./9.!/-

نجهمافعا؟إلقرآنفاعرفينسعرضبكألم/

بآلحيئتضاققذكدبؤأفمامزصينتهالأض!لؤاإزيهخاتنتىةيقاتزةينتاييهروتاء:جح

.(4،5ءالأنعابم1!قئ!تهزئر!مهتاكألؤأأنجؤاتآيكلخقصتؤتئغتجآ

شاآئمقوأقخييلق!إذا!طمغيرصينغنهاإلاكأنوأزبهتمءا!ياينةايؤيقتايه!ؤقاأ

ضحتلىفيإلأآنترإقآطعمهبآدته2لؤ!ثآثمنآئظيماتوفيةلقذين!قروأآلدينقاؤآ!"ززميهر

.،4،47آ:أيس"يبهز

بالذينفحاققبلكمنبرسلاستهزئ)ولقد:تعالىقولهتكرر808-دلرلم:

هما؟فما؟القرآنفيمربن،يستمزءون!كانوامامنتماوسض

بمء!الؤأتآيتهصشئجروأبآلننيئفحاققئل!ينبرصحلىآشنهنرئإؤتقدبم:

آئمكدبين،غممةكأئ!حفآظروأثزآلأزصفييميروأتلق!ببمقتتتنرةولت

.،01،11:الأنعام1

بيم!صهزترتتاكأنوأمتهمسحروأيإلدليئئحاققتيثبرسمرصضنآشتهنرممثؤتقو"

،ئغيرضوئزيالصزتحيرعنهتمتلآلرخمتنؤآقهارينبآقلىتتهؤ!متنقترثجمجبم

.،18442الأياء:أ

علييمواغلظوالمنافقينالكفارجاهدالنبيأيهاإيا:تعالىقولهرت!دلرا:9-08

هما؟فما؟آنالقرفيصرتيقالمم!صب،وبئسجهنم:مأواهم

ؤبئشتجقتزؤتآؤئهتمظئهغؤآلخ!ؤآلمتعمينآنحقازتجهدآلتيئتأئها!جح:

بتذإشقيؤؤتحقرؤأآتكفيريممةقالؤأؤلقذةالؤ(يأ!4!اتح!فوتث!أكصحيز

قزختنبمتلثيتويو(قارزفضحلوؤزص!وئهص،ينأدتةآغنئهمآنالأتقمو(ؤتاشالوألضبماؤهموأ

ولا!رلزمنآلأزضررنمالهزوماوآلأخرةألديخافيآالماعذاباألمحةيفذنهغلتولؤأوإيئ

74(.73،:التربةأ،فصير

وبث!ألتص!ل!ؤتأؤنهرجقتصخميهتمؤآلخ!ؤآفتممينآئحتازنجالدآلتيئتائها)

جمماربميقغتذققتختلووتحاتاؤآئزأتنوجآئرآتلمجدبتهقروأأك!مت!ضز%!

!ين!ألذآقارخآدخ!ؤييلسثت!أآدتريئضهمايقيماقترفخاشآممماصبحين

.،9،01:التحريمأ
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ليظفرهالحقودينبالممدىرسول!أرسلالذي"هوتعالمما:قولهتكرردلرا:0-81

هما؟فهط؟القرآنفيمرتين"المشركونكرهولوكلهالدينعث

ؤتؤ!ل!ألدلملبغلىفطالرمرالحيئؤبييئزس!وتههـيآ!ذىأرضتلآلدتفؤ):بم

وألرقحايئآلاخمارتنى!حيراإنامنؤاةآلدينتأثها!!آنمثثركؤت!يرة

يكنزوتؤآلرجمتأدتةصسبيلىغنؤتضآوتبأقطليآقالم!آكتذلأكودت

34،.33،:التربةأ!آليربعذا!هلمصرهمألتوسمبيلىولآيخفقونهافيوآتفقمةآلذهمب

لدينآتأكا!آئمثتركونكترةؤتؤآلدلقكلزءغلىولطهرةآلحقؤدينيبإقدئزمموله")آزص!للذىفؤآ)

.(9،01:لصفا1!ليمآ3غدايقغرقرننجيمغلآديلاقلتوأاة

،المفلحونهموأولئكربهممنهدىعلى"أولئك:تعالىقولهتكرر:دلرلم1-81

هما؟فما؟القرآنفاهـهـتين

غقئهزشؤييآتدييئكقزو(!إقآفقيضتفئمذأؤليذريهنمينئذىغلأؤتتذ):بم

.(5،6:لبقرةاأ!لائؤينونئؤزبمئملتمآئمآنذزقهخت

لحورآتقوفترىمنس!لاآو-من!آكفلكلنهمزيهيمؤأوقحكينهاىغئأؤتحتة)

6،.،5:ألقمان!شهينقتمعذاباهزواأ"ؤليهكوسحذهابغترعتيآدثهسييلعنلصل

؟القرآنفيمرتين"رجيمفإنكمنهاقاخرفي"قالتعالمإ:قولهتكررددرا:812-

هما؟فما

35(.4،3:الحجرأ!آلدجمبئؤ/آلقغنةإلىغقثقى)ن!زجمزقماتلثيتهاذقآخرخقا):بم

78،.77،:أص!تيزمىآلدجمقإلىلغنيئخمئكق!ن!زحئمقإتكيتنهاقآخرخقاذ)

،تعلمونفسوففتمتعواءاتيناهمبما"لتكفزواتبالى:قولهتكرر813-ددرا:

هما؟فما؟القرآنفيمرتين

يضانقجدئاتغقئونلاؤتخقر!قا!تقتمو!قستؤتقتضتعؤأةاضتفضبضآييكفرؤا):جح

56(.55.:النحلأ!تفزونغتانمضلتئنثفنتآدئ!رزقتهض

شتمقهؤ!ئاعلئهزآئرفاآنم!تغاتول!فتتؤتقتضتعوأائتتهتمةتحآيكفرؤأ)

.3(4.35:الرومأ!بإءيمثركونبماكألوأ
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ك!،؟فما؟آنالاترفيمرتين"وعيونجنات"في:تعالىقولهتكررددرا:4-81

.(471،481:العراهأ!هصمرطفعهاونخروزبىلعوعحولؤربمختئئفي):جح

شمحيب!وإشتتزدزسصندصيمن!مونل!ا!ؤلمححوديجضئتىفي)

.،25.53بالدخانأ

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلماالآخريندمرنا!ثم:تعالىقولهتكرردلرا:5-81

.،271،371:ءالعرا1!لمزرينآمالرف!منآءمال!مم!عثموآتالرنا!لأخرينأتزبمدثم):جع

.،631،371:الصافاتأ!شضبحينعليهمقئرونوإتنم!لأ!رلنآتزنارئتم)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"متينكيديإنلهمأملي!و:تعالىقولهتكررللرأ:6-81

إ،هؤإبئجتيماينبصاجحهمتاتتقتهررأآؤلأ!!ينيهرىإيتلهغؤأضلي):جع

ير،ءص.
.،183،184:الأعرافأ!نلإيربين

.(54،64:القلمأ!تغر/ئثقئونينقفرآتجرشئففض!آنمشينإنآيهتدىقغؤأقليإ

كلمةولولافيهفاخئي!الكتابموسىءاتينا!ولقد:تعالىقولهتكررللرأ:817-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،مريبمنهشكلفيوإنهمبينهملقضيربكمنشبقت

تقمىزيكينشتتقتؤتؤلاءلمحةييةقآختلفآئحتئبموسىةاتتتاؤتقذ)حع:

يغملىنبماإته"آغمائضرئبثليودصحهملضاو)نص!مييبتحئه2ثمتزلقواتهختئنهئم

11،.01.11أهود:!يخيير

لفصىزتفينسئتقثتح!ةؤثؤ،ييةقآختي!آليهتتمرشىةاتيحاؤتقذ)

زئل!ؤتامغقئهأآشتاؤتقللمسهضيحاعلقق!ميىيهتحئهشمذثمىؤإتهغتئتهئم

46(.45،:أفصلت!!ييوبظقغ

فيمركندمبينوسلطانبآياتناموسىأرسلنا"ولقد:تعالىقولهتكرردلرا:818-

هما؟فماالقرآن

آضىوملانإءقآشغوأفزعؤ%إلة!تبيهبوشتطنيئاتلنافوصئآزشئف!تاؤثقذ)جح:

.(69،79:أهود!برسثيديرغؤتآئيؤتآفيزعون

ؤقرو%ؤهننيرعؤتإلى!ئبجبلآتيناوسملطنموسئآزسصقآؤتقذ)



-القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

.،23،42:أغافر!شتحر!ذالثلوأققا
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فا3فضلواالأمثاللكضربواكيفانظردا:تعالىقولهتكرر981-دلرا:

هما؟فما؟القرآنفيسبيلآكامرتينيستطيعون

عطناذاىإوقالؤأ!ممبيلأيتتطيعونقلآففحفوألىلأقتاآلكضزبوأكتفآظر):بم

.،84،94:ا!سراءأ!يدصاجوطق!!حعوثونتاآءؤرقنا

آلذىتمارئر!ئتبيلأيتتطيعونفلآفضحقؤاآلأتثلتفض!ربؤ!يفآنظز)

دصودت!لكومجعلآلافهرمححهامن!رىجتم!ذنثةمنض!يملكجعلشآءإن

.(901،:الضرقانأ

هما؟فما؟القرآنفيمرتينسبئالاأتتغثمة:تعالىقولهتكررددرأ:0-82

دكلونهاينفهرلزغقلقؤ/غكلطلعوجدهاآلثتقمم!ظلحتقغخق+إدا!ص!تئاآخختم):بم

.(9809.:الكهفأ!صصئزا

قولا!تققهو!قؤمالأي!دوو!دريهمامفؤصدآقصذققئتنتإداختئ!سئاآشبئصئم)

.،29،39:الكهفأ

؟القرآنفيمرتين"يستثخرونوماأجلهاأمةمنتسبقداما:تعالىقولهتكررددرا:1-82

فماهما؟

لخرآلدكرنرنزألذىتأتهاؤقالوأ!شتثجرونآضلقاؤقاأقؤمقشتبقتا):بم

6(.،5:الحجرأ!تضخنؤنإتذ

زصؤف!كذبوأقةجآقاتةإضآزسفآرصمقناغ!آلحقاؤقاتتثحربنأتةيقتتبقتا)

.(43،44:المؤمنونأ!يؤيونلمو2لأقبغداشاآصا3ؤجعتتهزتغضعاتغق!مف!تقتا

فيمرتينلمايتوكلونربهموعلىصبرواالذيندا:تعالىقولهتكرر822-ددرا:

هما؟فما؟القرآن

نؤعى3!!يىبئقئيذيفآزنخا!اؤتآشؤتحلونزيهزؤغلىصبزوأآلدين):جح

.(24،34:ال!نحلأ!،لغاتون)لىبهئحرلذكترآآقلشثزأتهتمإ

همؤتهاأذءيؤتهالأيحلدآتؤتيئو!!!!تتؤءطونزيهخؤغلىضئبزوأآلديهن)
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.،95.56:النحلأ!لقيجمآصمجئمآتؤ!ؤ!!اكئم

؟القرآنفيمرتين((كذبونبماانصرنيرب"قال:تعالىقولهتكرر823-ددرأ:

هما؟فما

فإذاووضنابآغ!ل!اآلففكآضنعآفي!آؤضستآإق!!ذبمض!يماآنمزفىزتجالىقا):جح

عثئهصسحقمنالأوآقلفآثنتنزؤضن!لمنفيثافآشرآقتوزوخمارلآعى2لاآءبر
ص--صءكلصطصصصصير*صص!?،

.(26،27؟المؤمونأ!قغىقوئ!!مظلبآالذينفيولاغممبىمتهتمليالقر

.،304"9:المؤنونأ!هندمننل!صعمحنقيليعمالىهابماكذبونر!طآنصحردبرلبلالىأ

؟القرآنفيمرتينلم(المسحرينمنأنتإنما"قالوا:تعالىقولهتكرردلرا:824-

هما؟فما

ينكنتإنتاتهقأتضشلتابتحرإلأآبرمآ!آكسمضينيناتتإشآقالوأ)جح:

.(531،415الشعراء:أ،آل!ضدتين

آتبهدبين!لمنتنهتألر)قشاناسزالأأتومآث!آكضتخيزلنينائتإتمآلؤأقا)

.،185.186:ضعراءا1

؟القرآنفيمرتين(،أجمعونكلهمالملائكة"فسجد:تعالىقولهتكرردلرأ:825-

فماهما؟

آقمحدينى!محيكونآنلأإتلي!إقى6ا!آتجعون!قهئمآلمليكةفئثحد)2:

31،.5،3الحجر:أ

آنبهفيرين!ينؤكأ!آ!كأبزإدي!قالأ!آتجفو!!فهئمآلقلبهكة!خد)

74(.أص:73،

فما،؟القرآنفيمرتين"المخقصينمنهمعبادلث"إلا:تعالىقولهتكرردلرا:826-

هما؟

م!تقيز!عتمعزفىهذاقالى!آلمنهصبمته!عمادئرا!)جع:

41(.04،الحجر:أ

(48!83:صأ!آدؤلىؤآنحقلحقفىتملى!مةالمخفصجيئآيتفغتحادئرلأإ!
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فيمرتين4مثقلونمغرممنفهمأجزاتسئلهم"أم:تعالىقولهتكررددرا:827-

فيهمافمعا؟القرآن

.(04،14:الطورأ!يكنئونفتمعندفىأتقيئبىكاآتمضقر/ئثقئونينقغآتجرأشنائضانم،:جح

.،64،74:لقلماأ!يكبؤتفهغثفئبآعندلهمآتم!ا!ئفر/مملونضنقفصآتجرأ!ئئفص،

هما؟فما؟القرآنفي،.مرتينيستعجلون"أفبعذابنا:تعالىقولهتكررددرأ:828-

.(452،552:الشحراءأ!تتغتهزسييينئتانأقؤ!يصتتغبهونآقبقذإشا):جح

.،671،771:تنالماا1!ئخذرلينآضحاج!حصاءصيئب!اترنراذتإ!تئ!تغجلونشااقبغذأ)

كنتمالذينشركائيأينفيقوليناديهمداويوم:تعالىقولهتكرر982-ددوأ:

هما؟فما؟القرآنفأمرتين"تزعمون

غلئهمحقآلذيخآقالم!ترعصوئآلدينكنرئيمزكأشآئنقتفوذئآدييئؤتيزتم)ةجح

!تفحدو%إتاناماكألؤأإفقثلرنآغؤشاآغؤشهئمتماآغؤشآالدينقؤفيترتاآلقؤلم

63،.62،:القصصأ

ل!منونزئخا!درعموتآلذينىبهتضىلثحر!آتآيققحقولىيخاديهئمويزتم)

لصروئ!!انوأتاعئهموضحليت!آلحقآنفثلئوأ"برهنكئمهاتوأققاثاشهيداأتؤ

75(.74،القصص:1

همإ؟فما؟القرآنفيمرتين،تحكمونكيفلكمماة:تعالىقولهتكرردلرأ:5-83

.(451،551:الصافاتأ!تدبهزون!أقلآتخكهؤنت!كتص)تا:جح

36.137،:القلمأ!تذزصئو!تنميهتئبيهأئملى!متخكؤنت!بهتتا)

؟القرآنفيمرتيندايتساءلونبعضعلىبعضهم"وأقبل:تعالىقولهتكررددرأ:1-83

فماهما؟

آيخييهق!غيئتأدؤشاكحغإنيهتمتالوآ!تتص!آغلونتغصررغلىتغفئمزآئتل)جع:

28(.27.:الصافاتأ

ضغمين!آقلافيتجل!تاإتاقالفآ!لونهتشاةتفصنىغئىتغضهخ)وآتجل

25،26.الطور:أ
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هما؟فما؟القرآنفيمرتين"النعيمجناقي"في:تعالىقولهتكررددرا:832-

.،34،44:تفالصااأ!!سررشفبلينغك!لنميمآجتنتىفي):جع

.(21،31:قعةلوااأ!لأؤلينع!فنثلة!لعيرآجضئئفي)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"الأولون"أوءاباؤنا:تعالىقولهتكررددرا:833-

.(17،18:الصاناتأ(دجزو!ؤآنئختقتمئل!أ!ؤلو!انآؤتاآؤ!:جح

.(84،94:قعةالوا1!لأخرينوآلأول!إتآفل!لأولؤناتآؤتااآؤءإ

فما؟القرآنفيمرتين،طغىإنهفرعونإلمما"اذهب:تعالىقولهتكررددرأ:834-

هما؟

.(42،52:طهأ!صذرىلىآشاصمازلتلمتا!هـطىاتةيرغؤ!ذ!!اآذ):جح

.،81"71:زعاتلنااأ!تريمآنلآالكقل!تقلطتئإتةإذيرئؤنهث%)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"الآخرينأغرقنا"ثمتعالمما:قولهتكررددرأ:835-

ضؤضمحين!آكتزمممتم!ؤماتخته"دئمكفيان!آلأخرينآغرقضاثر)جع:

67،.66.الثعراء:أ

83(.82،:الصافاتأ!قيبرهيزينلثميقيإءقمات!!لأخينلنآآغزقتاصتم)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"للعاتمينذكرإلأهؤ"إن:تعالىقولهتكرر:ددرلم836-

.،87،88:صأ!جيهننتآةيقذؤقققمن!قيفلققينالأفؤاق):بم

28(.27،التكربر:أ!شتحقيمآنمنكغثما!لمنيخققينإ!ببزممؤإق)

الذييومهميلاقواحتىويلعبوايخوضوا"فذرهمتعالمأ:قولهتكررددرأ:837-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"يوعدون

إبةآل!تتض!قآلذى!وممويوعدوقئؤمئمآلذىينقو(حقؤبقعحو(يخوضحوأفذزممتم):جح

.(83،48:فخرلزا1!لحليرآآلحيهصبه!دومموإلأرصبآوفى

نمحب!إلةص!إصطئمتهئمثيقماضدايق%تخرصرئؤتم!يوعاونلدىيؤملأآئققوأختئؤتفغبو(غوضو(قذز!)

(24،34:رص!لمحااأ



122القرآنمتثابهاتنجىالجناننعيم

هما؟فمارالقرآنفيمرتين"المبين"والكتاب:تعالىقولهتكرر:ددرلم838-

تغقلوت!تخئمعزشافزة"بر،جعلمئماإتا!آلئبيهقؤأليهتث)جح:

2،3،.الزخرف:أ

3،.2،:الدخانأ!فديىلنإتاكقآقتزشزكهفيآنزفةإتآ!المبيهبوآت!ئب)

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلماالعالمينربمنداتنزيل:تعالىقولهتكررددرا:983-

8،.0.81:الرالعهأ!ئذهنونآنغلنندسئآفبغذا!آلغابنزببنكنرلل):جح

.،34،44:قةلحااأ!لأقاويليتغفر%لختاتقوذؤلؤ!لققينزتينتنريل)

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلمأالأولينمنثلةل:تعالىقولهتكررسرأ:0-84

.،31،41:قعةلوااأ!لأيخرينآتنؤقيل!لأؤلينآتنئلة):بم

.(9،304:الواقعةأ!ألأخيينتنؤئقة!لأولينتنىآئلى")

هما؟فما؟القرآنفيمرتين!محروموننحندابل:تعالىقولهتكررددرا:1-84

.،76،86:قعةالوا1!دتثزبونلق!آقآةتتصآآفز!تخركصمرنتخقتل):جع

.،72،82:لفلما1!لؤ!لئتبو!تئئألرأفلأؤشالئمذ،!تخروئونتخنتل)

فيمرتين"تعملونكنتمبماهنيتاواشربواداكلواتعالمما:قولهتكررددرأ:842-

هما؟فما؟القرآن

بجويىؤزؤتجئهصمصحموقزسررقئ!ئتبهينتغضلرنبصاكنتصضحاؤآشربؤاخموأ):جح

.،91،02:الطررأ!جميز

.،34،44:المرسلاتأ!آتمخيينينتخنرى!إتاكدنثةتغصلونبقاكنترقين!أشربوأؤأ)مموأ

؟القرآنفيمرتين،يكتبونفهمالغيبعندهم"أم:تعالىقولهتكرر843-دلرا:

هما؟فما

آلميهلأون!2كقروأقآللإينيريإونآكتد7آتم!تححونقتمآتقيتبجمنذو)آتمج!:

.(14،42:الطورأ

ؤئؤتكالر!تادئآقيتإدتكنكصاجبؤلآلجتيزيكنآضبز!تكئؤتقهغئغئمبآجمنذمممآتم)

.،74،84:القلمأ
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الئرآن؟بمرتين"المسكينطعامعلىيحض"ولا:تعالىقولهتكرر844-ددرا:

هما؟فما

.35(4.3:الحاقةأ(قهتاخميمآلزتمتة!ققئ!قآلييهينطغايمغلىغض!ؤ،!:ج!

.(34،:عونالأ!لفمص!لين!فودللمئكينآطعاىعكغق!و،)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"راضيةعيشةفيدزفهو:تعالىقولهتكررددرا:5-84

22،.1،2:الحاقةأ!عالمحزتجةفيزاصة!ثحةفيقهو):جح

8(.7،:القارعةأمؤزيناهـ!خقتمنوآتازاضحؤ!!زفيفهؤ)

هما؟فما؟آنالتهرفيمرتين،كريمرسوللقولإنهدا؟تعالىقولهتكررددرا!6-84

.(04،14:تةالحاأ!ئؤيخؤنآقائصاجمزتيلأفؤبقوليؤقازصئرلوكتريم!هـتقؤلإية!:جح

.(91،02:التكويرأ!ميهينآلتزث!زىجمنذفو؟زس!ولوكترر!زى،تةهـتقول)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،عاليةجنة!في:تعالىقولهتكررددرا:847-

.(22.23:الحاتةأ!دايخهيه!قطوفهالمحؤ،خ!ةفي":جح

.،01،11:الغاشيةأ!ئعحةفهادتمممعلز!لأعاجئةفي)

فيمرتينايأولين"أساطيرقالءاياتناعليهتتلى"إذا:تعالىقولهتكررددرا:848-

هما؟فما؟القرآن

.(51،61:لقلما1كزطؤير!وغلىصتممة!لأوائآسطننآ5قاقئتااةئضلىلمخيمااذ!!:بم

تكييبونة!لؤأتمقافلوصيمغلىزانللتم!!أآلأوءلينآشطيزقاذ:اتئتاتخيمشلىإدا)

.(13،41؟المطففينأ

سبيلآكامرتينربهإلىاتخذشاءفمنتذكرةعذه"إن:تعالىقولهتكرر!ا:984-

هما؟فما؟القرآنفي

آذفئتقومتنلآأتكزتلثان!!لبترتجهءآتخؤإلىشئآةتذ!ز!فمنثهدإن):جع

قتالبتخالحؤلقآنغيزؤألتتهازآللئقزرؤآلمحاقعكالدينقنؤثلثزهـوظآلقهيهؤيقعقهاآلل!ثلثئين

سنونآلارصنيفيتضيربولتاخرونؤةتيصقيبئسمبتكلنآنغيئايئآفزةينتتتزتافأفرءوأغقكز
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ألزبهؤةالؤ(وآلفحقزةؤآييموأيةتيئترتاو(قآقزألت!صبميليفيئقيلولتاخرونؤةآق!ققل!ين

نإألتةؤآشتعمرو(آتجرأؤآغالخهؤ!يزاآلت!يخذبحدورضيقفيتفيمئقدموأح!نأؤتاقرضاألتةؤآفيرض!و(

2،.91.5:المزم!طأ!زحيماغفورآفة

!!آقزتث!آةآنالأ!آ،ونؤما!سبيروع!زيهإلىآغتشتآةقمقتذيهريرءقلإه!!!

3،.11:92،0!نسان!غييمامجيماآقةكأن

فيمرتين"راعرنوعهدهملأماناتهمممالذينداو:تعالىقولهتكرردلرا:0-85

هما؟فما؟القرآن

ئخايظونا!صحقؤغئ!غنرممزؤألدلبن!زعو!ؤغفدهتمقيتتيالئمفرؤآلدين)جح:

.(89،:المؤمنونأ

.33(32،:المعارجأ!تإيمونثنهذيهغم!ؤألدينلتعونوتهد!لاتتيينهئملدلينوا)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"ذكرهشاءدافمن:تعالىقولهتكررددرا:1-85

آنغفرؤ!وآفلآلتقؤئآفلفؤآدئهص!!صآةآنالأتذنهزونؤما!زههـ!شمآةتمن):جع

.(55،56:المدثرأ

.(12.13أعب!:!ئكرقز،!في!نىقيشتآةفق)

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلمأمرقوم"كتاب:تعالىقولهتكررددرا:2-85

.(9،01:المطففبنأ!لقكدببنيؤبنيؤيلتخأقض!ت!):بم

.(02،12:لمطففينا1!ففربرن%ثئهدضلؤم!يهتنب)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"ولأنعامكملكمدامتاغاتعالمما:قولهتكررددرأ:853-

.،3،343:!عازلنااأ!آلكبزىلطآفةبآضآةاقإدنرلأنتبنم!لكرننفا):جع

33(.32،:أعش!!آلفآضةتيضآةتإداؤلاتقيكض!ل!تحفا)

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"نعيملفيالأبرار"إن:تعالىقولهتكررددرأ:4-85

.(31،41:رنفطالاا1!جمييلفخارلمىآل!ننمير!لمىزلأبرآآن!):جح

.،22.32:المطففبنأ!تظزونلأزآبلخأغلير!آلآتززلمىان)
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هما؟فما؟القرآنفيمرتين"ينظرونالأراثك"على:تعالىقولهتكررددرأة855-

.(32،42:المطففينأ!لقيعآنف!رةوجوههزفيدغيرفه!تظرونلأزآللثآكل):جح

.3(5،36:المطففبنأ(تققلونتكقارقاكألؤأألئرتقل!شظرونلأزآبلتآغلى)

هما؟فما؟القرآدتفيمرتين"وحقتيزبهاأبتثداو:تعالىقولهتكرر:ددع856-

.3(،2:لانشقاقا1!متزتلأرق!آوإذا!ؤخقتقركانتؤقي):جح

6،.،11:5!نقاق!قملميهرتثاكدصاإكإتكء3حآفيشئنيأقها!وحقتلركاتتؤ%)

هما؟فما؟القرآنفيمرتينأعبدلمأماعابدونأنتم"ولاتعالمما:قولهتكرر:دلرا857-

.،34،:الكافرونأقاعتد!آتأغابدؤلأ!آغدقآآشرعيدونؤلأ):جح

.(5،6:فرونالكاأ!جمبيرقيويختمدلتى!آغ!دتأأشضعحلأونؤلأ)

هيفإذايدهونزعمبينئعبانهيفإذاعصاهدافألقى:تعالىقولهتكرردلرأ:858-

هما؟فما،القرآنفيمرتين"للناظرينبيضاء

لبئطرين!بتصآ4!ق!ذاتذهؤترغ!يايئثغعان!قاذاغصاةسألقى)جح:

.(701،801،901:الأعرافأ!غليمقئجرهداإتيرغؤنكويرينائملاقاذ

صكمللملاقالى!تجطرينشفئآءهىقإذاىيذؤترت!!مشينب!ثغتاهافاقاغقخالتئقآ)

34(.32،33.العراء:أ!لئحزلمجرهذاان

وهارون!موسىرب،العالمينبربءامنا"قالوا:تعالىقولهتكرر985-ددع:

هما؟فماالقرآدت،فيمرتين

آنقئلبيم:اتنغقاذيرغؤن!ؤقزونئويتئزلت!القايينةاتتابرلتلؤاقا):جع

تغاتون!فصتؤتآفتقآيهآلئخيرص(آقييت!فيقكرئمؤتحكرقزاإنلكزةادن

122،123(.121،الأعراف:1

إته"،لكئمادلتةاتأقثلكرةاتنترقاذ!ؤقروتةموشئ!زلتالضاتين.يرتاتآةقالزأ)

ؤلاصحيتتيهتمجقئئينؤآزصقكرآبذتنملأقطقنتغاتؤ!قلتتؤتآلخمخرظمكئمآلدىلكتيركمص

94،.47-ال!نمعراء:أ!آجع!جمي
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مرتين"الآخريندمرناثم،الغابرينفيعجوزا"إلا:تعالىقولهتكرردلرأ:0-86

هما؟فما،القرآنفي

المددد(مظرفس!آةتال!يمؤآقالرتاغدييم!لأخرينأدقزبمثمف!5دغبريخآأفيعجوزالأا):جع

.(731-171:الثعراءأ

ققحبحين(غلتيمتتئروبئت!تكز!ألأخيرلندقزتائتم!آلفبرينفيتجومزإلأ)

.،135،136،137:الصافاتأ

إلىأرسلناإناقالوا،المرسلونأيهاخطبكمفماأ)قال:تعالىقولهتكرر!أ:1-86

هما؟فما،القرآنفيمرتين"مجرمينقوم

الىةالأ!نختريبقؤلمأرميلتآإلىإتآتائو3!اأنئزسملو!آئهاخظئكغقضاذتا):جع

.(57.85،95:الحجرأ!آتجيىبرتمنخوممتملوطإتا

مىجضازةلخثينلئزيصل!تخثريينقو/أرميتتآإذإتآئوآقا!آتصرستلؤنةآئهاخظببهرقالىقا)

.33(13،2،3:الذارداتأ!طيز

منفإنكقال،يبعثونيومإلىفأنظرفيرب"قال:تعالىقولهتكررددرا:862-

هما؟فما،القرآنفيمرتينلماالمعلومالوقتيومإلى،المنظرين

أئؤتمئتؤيرإك!آكنظيريخآينتاتأتاذ!شغثونئؤوإدتآنطزلبرقيتالى):جع

36،الحجر:أ!آخيينؤلأغيرتتهئ!آلأزضيىفيلهغلأقيتتنآغؤتتيئتمأزلتقالى!ائخغلؤير

،37،38.،93

آكغثويرتؤتمئآتؤيرإدت!ائمظترلنآينتإتذتاذ!ائتعئو!تؤيرإلهتأنطزكبزلتذتا)

.82(9،70،81،8:أص!أخيينلاغيرتئفتمقييرنجكذتا!

هي؟فما،مواضعأربعةفي"العالمينربدثه"الحمد:تعالىقولهتكرردلرا:863-

.،2:الفاتحةأ!آنخاتبزصتين!)آلحتذ:جح

ردتيترآتحضدآفيزغؤنهزايخروصمقغييهاؤتحتنهئمألتهغسمئختكييهادغؤلفخ)

.(01أيون!:!آلقتن

ؤ!يلبألخيئتيحغموقصىزيهتمبجتيجمميخونآتقزلث!حؤلإيقطييئآ!كةؤترى)

.(57:مرلزا1!آلقايينزقيق!آتحضذ
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.(56:غافرا!لقايينزصتآذهآلحضدلذك!ألةنخلصحينلمحوةذلأهولألهااتلأ!لهزآا

محي؟فحما؟،،سافسعاربعذأب"الرحيمالر-عن!:تعالىقولهت!هـردلرأ:86-؟

.(1:كةلافااأ!!رخصبلرتهبنيصأشب):بم

.(3:غةالتاأ!ألرجيلرخضتنب)

.(03:لنملاأ!آلرجييرلزخمقآهـلمجتروآدت!!إتهشتتتقينإقه")

2(.:أفصلت!ألزجيرألرختيينتترلل)

ير؟فما،مواضعأربعةفيونذرلماعذابيكاندافكيف:تعالىقولهتكررددرا:863-

!كدبتئذيرينلذكئرققلا!آتفزت!رتاؤتقذؤئأيىييأغذابىقكئ!كأن):جع

آلتاشتةخ!شتمزتخ!ىتزيرنيصئرصرايرياخمئهتمآزص!لآكاائآؤنذيىغذابىفك!تكأنغا!

ئذيهر!ينققلللديرآلفزانتئئرتاؤتقذؤئذيىيورأغذابقنهيصكأنثهعيأئنقيرتخلىآغظزتمي!

.(22-61:القمرأ

أتختظي!كق!ييرف!نوأؤجذصصحتحةغ!يئازص!فناإتآؤئذر!غذا!دفكضطكأن)

31،.03.القمر:أ

هي؟فما،مواضعأربعةفي"عنهم!قآغيرض!:تعالىقولىتكرر:للرلم866-

ففصؤفلؤجمظهخغئهخقأغيرضىفلوبهضفيتاأدتابرتغقمالدليئا!ؤكبك)جع:

.(63:النحاهأ!تليغالاقؤآنفسميخف

"ء-،صءيره!

ؤالته"تقولالذىغترتحنهخظآلمحفةتتتتجمندئريقتززوأقاداكلاغهي!ؤتقولولنى)

81،.الناء:أ!جميلآبأدتيماؤكىآلتهؤتؤقيغلفآغيض!غئهخئقتتونتايكتمب

ئنيستتكتإقاغيزةصديبفيتحوض!وأختئغتهخبخغيضىةاتفتافىتحوضونآلرينزآينتتمادا)

68(.:الأنعامأ!آلط!ينأتقؤيرتخآلذتحرئتغذتقفذقلآألشتظن

.3(0:الجدةأ!!تطروتوآشجيزإتهمعتهغفآغرعقإ

هي؟فما،مواضحأربعةفيلماوالئمرالشعس!ثشخز!:تعالىقولهرت!ص:دد!867-

ؤألقضريلمثمن!أؤشخرغلىآتغرشيىآشتؤئئتمترؤكآكمبغيزالتضلهقأزغالي!ألئة!:جع

.(2:الرعدأ!لزتنؤنيبقآءريبهختغقكغآلأتمبئقصلالأشرئذيزثستئىلأضل!تخري
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مجرىوآنممركلوصمخرآفممشلتلآثفلتهارأوئيرفيلتهارآفيآقلئو-دخ!آطةآقترآن!)

.(92:ألفمان!"جيرتغملونبماآلمحةؤآتشمقىآقيإقئ

وأئقمر!لآفتئشوسمخرآقتنفيآ!ازؤديرجآ!ايىفيآلتليؤيغ!

ينفىزدروونإءمنتذعوتؤآللإليئآنمقثته"زثبهنمآلته"دل!ئمضتىفيصمجترى

اصر:13(.!أفااقفميهر

آ!بغ!آخمهآزؤيكترزألحقايىغلىيكترزآلتلبآلختئؤآلارض!آ!مؤتضلى)

ص.صئ!-ء.ص
.(5:الزمرأ!لغمرمموآلثزديزاالآقم!متىلأجلىمجرى!للقصروالمثتض!اومئخر

هي؟فما،مواضعأربعةفي"ربكبحمد"ؤشئخ:تعالىقولهتكرر:للرلم868-

ءانآيلصمقغروبهاوقئلآلثتقب!طائجقتلرئكبخمدوسصتخيقولونماعنىفآضبز):جح

.(531:طهأ!ترضىلحتكآلخهارواطرافف!خآللى

بآئعيثتيرتكجقدوسميخيذنيثؤآشتغمزحقألتإوغدإبقآضبز!

.(55:غافرلهـأقيتخترؤآ

93(.:أق!آتغروباوقتلآلمثتض!سطائجقبلزتبنبحتيوسصيختقولوئماقآضبزغلى)

.(48:الطورأ!أنقوصندىتكنجئذوسحبآئحيمآيخإتكوآضبزصلح!رتك)

هي؟فما،مواضحأربعةفي،بالثه"قاشنتجذ:تعالىقولهتكرر:ددرلم986-

.(11:552!عراف!ظيزإته)سمييغبآدلهقأشتيذلغآلشنظتيينتنرغتثإتجاؤإ):بم

.(89:ال!نحلأ("آلزحسرآفثتطقمنبآدتهفاستتعذانالقزقزثقإذا)

إلأصحدويىهئمقإنآتحفغسصئطتيبغئرآدت!ءاجمقهفييجدلوتآلدليئإن!!

.(65:غافرأ!اتجصرلسممعآهـمموإتهبأدتهءفآسمثعذنجلجيهمممضا!ئن

.(63:فصلتأ!أتعليصلمتتميغمموآإتهر،بألت!فأشتعذنرخقئتظيئآمنتنزتخكإتاؤ"ث!

هي؟فما،مواضغأربعةفي"أخرىؤاززي!وززتنرر"ولا:تعالىقولهتكرردلرا:0-87

ؤاززةلرزؤ،عثئقالأإنقم!ئحلتكممبولالثئبمزثصوفؤرئاآبتئألتهآغتزفلل!:جع

.(416:الأنعامأ!مححلمونفيمبماكنتتمزتبهرضيتجثكزقئمبهوإلىختمأخرىوزز

أخرىوززؤانيزةلملترزؤ،لختهأت!حل!إتقاضحلؤتنيتفيصهم!تغندىقإلضاآفتذئقتي)
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.،15الإصراء:أ!رص!ولاتثثختئشدبينؤتاكنآ

ترتج!راؤتؤكأقشئئيضاتحتللاغيهاإلىثققةتدخق!نأخركلثيىوزؤ!نترزؤانيزة)

ؤإلالقييصإ"!رجمذتجإتمماتزخؤتنآلضحقزةؤآقامو(بآتغ!يبزتهمتخحؤلنىآلدينلندرإتضا

.(81:فاثلرأ!آلضصل!ألمحإ

تيززؤ،لكئميزضةتثئكرو(ق!بةأنكفر2؟ييمايرضنو،عنكئمغيئألتةبرقاةتكفروإ،ان)

آلضهويى!بذالتىلمجراتهررلعملونبمأكنختمقتيثكمزليهوتزجع!خلىإصتمأخرئوززؤانيزةير

.7،:مرلزاأ

هي؟فما،مواضعأربعةفيلماسيئةئضئهمداوإنسبحانهقولهورددلرا:1-87

قذهءتعؤلواتمحتثت!خصصتةؤإنئتتدؤخم!قيفيؤلؤكئغآتمؤثيذجمتهغآتتماتكولؤ():جح

.ء"صبىرصحصه!مى
القؤيرلايظ؟و!قؤلأءفاليآلت!جمنيينقليجمندكيقيقولؤاقذ؟ءشيئةلضنهغؤإنألت!جمندين

.78(:الناهأ!شاصدتفقهوق

آلأققسةةؤتنبموشئتاليزو(سيتةلصعخغخقدبءقى)نتجآتالؤ(أطتئتةلفزضآ)تإدا

.(131:الأعرافأ!،تغتمونآتحزقتمؤليهنآق!جمنذظبرلهخإقضا

!يقنطونفتم)ذاإتد!ؤقذمتصالفحت!سسةيموإنبهآفرخو(رخةآلتايم!ا7ذقظ)!اذآ

36(.3:أالرو

آلافئئنآدقآإدآوإتآأتجئغالأعيكانلمخهؤحفيظاازشتتنكفآآغرض!وأ)فات

ءو!-ير
!ؤز(آلا!ئنفإتايدبهؤفذمتيماسملخةضتهؤوإنبهافرحرخمه: !ا

.(84:يالةورأ

هي؟فما،مواضعأربعةفيدااللهإلاتعبدواآلادا:تعالىقرلهتكررللرا:872-

.(2:هودأ!ؤتجي!ل!تديريةت!آلتةإتنيإلألأتغئذو(آ):ج!

26،.أح!ود:!آلصتؤيرعذابغتئكتماخالتآدتةإيتلأإؤالغئإلأأدت)

فئنرنرقىشاشصآةثؤلو(قاآلتةالأتغباؤأآلأضقفهتمؤيىآيديهتمبتنينجآكع!ألزس!لاد)

.(41:نصدتا!يهمرو!به(زسيلخيمآتاقإقلبهكة

تغبذوألأآ7طمإؤيقتذي!تتهبينماآفذرطحتىؤقذلأخقافييآرفوقةأنذزإدغادؤأدكأآضا)

.،12:لأحقافا1!تؤيرغطيرابغذغقئتمأنمفأكةإيئلأإ



922القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

،القرآنفيمراتأربع"المحسيننجزيكذلكإتاداتعالمما:قولهتكرردلرا:873-

كحي؟فما

.8(97.0:لصافاتاأ!تخنرىألئخي!ينينإتاكذلذ!لقايينفيآلزنيغئصتنض):جح

آلمخيصيب!تخنرى!ذيفإتا!ؤهروتصولمىغئلخىا

121،.012.العافات:أ

.(؟031،13:الصاناتأ!لصخينيناتخننىإتأكذنك!تاصصينإذخمةشبغ!

آلمححممين!تخنرىإتاكذيلث!تغملىنبماكئمض!ؤآشتزلؤأئحؤأ!

44،.43،المرسلات:أ

،القرآنفيمراتأربحاالآخرينفيعليه!ؤتزكتا:تعالىقولهتكررددرا:874-

محي؟فما

.(77،78؟تناالصاأ!لأيخيزتةآفيغقةؤتركتاث!قايينفرأهديئشةؤتجقفتا):جع

.(701.801:الصافاتإ!لأيخيىينفيآؤتركآلمخيما!غطيصبلإفيؤقذشنما)

ألأيخيزينى!فيغقيهماؤتربخآ!آلئتميئآلصتزظؤخذشفحا"

الصافات:118،911(.أ

.،281،921:الماناتأ!تحيخيزدنآفيلخيما!ؤنريختاألئقصحيئأقإجمتادالأ)

أربحفذجميردامنفهلللذكرالقرءانيتزنا!ولقد:تعالىقولهتكرر875-للرا:

عي؟فما،القرآنفيمرات

ؤنذيى،غنايغا!فكي!كأن!اكدبفئذيهيينللذكئرققلاناتقزقترتاؤتقذ):بم

لم.ا17.8:النمرأ

.(22.32:التمرأ!لهآلدرثمو3كدتث!اتذيمرينققلللدقيانآلتزئرتاؤتقذ!

.،2.333:النهمرأ!يىقدبآلؤ9قزئمكدبت!ئديهرينيييهترققلانائفزقئزتاؤتفذ)

.،04،14:لنمرا1!ألذريرغؤنجآ""اذؤتقذ!ئذيرينلدقيققلاقئفؤآتئرتاؤتقذ)

حمي؟فما،مواضعأربعفي!آياتهلكماللهيبين!كذلك:تعالىقولهتكررددرا:876-

.(242:القرةأ!تغقدونلغتكتمءاتيإء!خشتنأدتهيث)كذ:جح
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قألتآغذآكلإذكئغظئكغآلتريغقتتقرهؤأؤآدتهزو(ؤ،تجييعاألت!لمجتل!ؤآغتصحيوأ)

شينلكقتهاكدقآنقذكمآقايىيخنشتقاحقرؤغليهنغاخؤنايغقيرءقاضحخخمقثولبهختتهت

.(301:عمرانا!أ!ولتكتاتغت!اتييماع!ةثتمآلتا

د!كمرتهآلأتخنغقدضمبما"يؤاجذ!مؤل!كنآتمنكغفيبآلقغيآدئه2يوأضذكملاا

مجذلضقمنزقتؤغرليرآؤآؤيه!ؤقهصآقييكخئطيمونآتاآؤ!ئطيقتسصيهينغثرؤإطعام

لكغآدتهتتنلأآيضتكغقئؤآخفظوآطعمصإداآتضيكخلككققدآتاقتقث!فئهمحام

.،98:ةثدلمااأ!قتثكرونتعفكصءتيهاة

!لقتلهركألثمنالديتآشحدن!ماقلشتتددؤأآلخترمنكئملاطفلآبهقغؤإدا)

.(95:النررأ!!مرعليزوآقه""اتحوةل!تمآقه

سورةفيمراتخمسلمأأمينرسوللكم"إف!:تعالىقولهتكرر877-ددرا:

مي؟فماالشعراء،

.،651،701:الحراءأ!آمينرسمولملكغ!قاآلأفتقوندؤ!أآضممرالئمقالمإد).جع

.(421،521:الشعراءأ!آمينثتمرسمولم!إفيلالتقونآأهودأخوممع!لهئمقالمإذ)

.(241.431:الشعراءأ!آم!ر!مزلثكتمإق!لتقونآلأصلغآخوهمالتمقالى)د!

.(161.621:الشعراءأ!آمدرسمؤللكئم)قلتقون!ئركاآلآث!همثمتالى)د)

.(177،781:الشعراءأ!آم!بررصئؤلثكتمآ!تنمؤن!إقمئعتمثتمئمقالىإد)

سورةفيمراتثمانوأطيعون،الله"قاتقوا:تعالىقولهتكرر878-ددرا:

هي؟فماالشعراء،

لأإآتجبئإنآقييقلخيماآشتلكتمؤتآل!ؤآلمحعونيأدتةقآدقوأ!آ!نزممولميتمإيى):جح

آلأزذلون!وآتتعكلكآلؤين!قالوأ!أوآ!عونيآدتةفآئقوأفأ!ألعئمايئرلتعك

.(701.801،901.011.111العراء:أ

غكلأإآتجيئآتجي؟نخمئومقآ!ستمؤ!ا!أؤآطيفولقآلتةقآئقوا!آ!:لنمزسمولمإيئ!

.(521،621،721،281:الشعراءأ!تغحثونايهيرةريمبتمآئتنونآ!آلفدينرتجا

.(131،132:العراءأ!تغلمرنبما.آمذصآلذتمة!وآئقوأوآط!عودطآدلهفأتقوأ)

آتجيرقىالأإقآتجيريقغقيئاشمفكئمؤتآ!ؤآطيعولزألتة!تآتق!وأآي!!وزسرذتكتمإيئ)
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.،461ط431،441.451الثعراء:أ!ءامح!%ههنآمافيآئنزكونلبيآلفثمننردبعنر

.(051.151ةالعراءأ!آلمتحيرفينآتتىؤ،تطيعر(ؤآطيعودزنخاءآلمحةقآتفوأ)

آتجيرئالأآتجيعقيقلختيماؤكآآشتفكتم!ؤآطيفولؤآدئةتآئقوأئخاةآيينزس!ولملكئمإيئ،

.،261،631،461،561:الثعراءأ!آلفاليهةمنلذكأانآآئآتونآتفالع!رتجافى

!غنىآتجيرى!إقآتجييقخمئهآشتكتمؤتآؤآطيعولؤ!آلمحةتآتقوأآييربر!ثكتمزص!ؤلهإتي)

.(781،971،081،181:العراءأ!لشم!رينآمنولاتكونؤاآليهلآؤفو(!لفالينوةآورت

هي؟فما"اخاء!،بحرفختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي:للرلم987-

.،ا:النصرأ!تفتحوآ.آلتمضرمجآءااذ):جح

هي؟فما،،ب"كالمهلختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:0-88

.8،:المعارجأ!كأتمفللصتممآ،آليهرنتزتم):جع

دا،تغقفونيقؤيملإنةدلكفيبإإنختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:1-88

هي؟فما

لقؤ/قئتهصلكدفيإنؤيىتىقاضثتاصم!!يهتجذونؤآلاتخفآلتحيلتترلتىؤين):جع

67(.:الخليغملونمهـأ

يقؤيملاصلةدلكفيب"إنختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي882-ل!را:

هي؟فمات!ضغون،،

لقؤ/لمجنمفون!لأيةدلكقإنمؤحمابغذآلازضىبهفآخانآصآلت!ملمنآتزلاوآدتة)جع:

65(.:ال!نحلأ

فمااثخيرمون!،يفيحعلاب"إتهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرلم:883-

هي؟

يق!حإنهار!ئاتممءآؤكذتى!زتاألئوعلآقتزفآطدممققمق)جع:

.(17:أيرنس!آكخرموت
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كي؟نما"،ائكايزودتئفلغلاب"إتةختممتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:884-

!يخهـلا%ثةزيهجئتمائه"هـجمندته"هـبويإشابزققلااخرةإنهاآلمح!خئذبخؤتن):جع

.،711:المؤمنونأ!آتبهمرون

فماتغيهفون"،لاآكثرهئمب"تلختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:885-

هي؟

آطةمؤيهاققولنتغدمنآلأزض!يهلنماخ!امآ"آفممآمنىترلشنس!آثتقرقيلبن):جح

63،.:العنكبوتأ!يغملؤنآ،آنخزفزبلطمآنحضذفل

هي؟فما((،خيهيمغننيزالثةب"قإنختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيددرأ:886-

تؤتحلؤمنيخهزفىقتزلإءغزشرفئقثوبهمفيوآلذينىأقئفقونيقولمإد):جح

.(94:لأنفالا1!ح!حصعنىيزألتةأطهيخإتعل

الخيهيئم،،ائغنريرأنتبدقإتكختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي887-دلرا:

مي؟فما

.(181:الماندةأ!آلحيهصآتغيليزآنتلهق!قإتكتغمروإنك3جممماتإتهتمتقد!ق!ان):جع

هي؟فما"،اثغييمالحيهيمهؤب"إتةختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرأ:888-

.3(0:الذارداتأ!آئقييرألحيهصلهؤ"اتهزتبثتاذكذئلثلوأتا):جح

قضلذو"ؤالثه:تعالىبقولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي988-دلرا:

مي؟فما"،"ألبدوذغطييم"

فضليذوؤآدتهوؤأتتعوأرضحؤ!أدتزسمو24تمشهتملغ!ؤقضحلىآدتهينيخغمزقآنقتبوأ):جح

.،174:عمراناسأ!عطيص

صدرفيكدتا"اللهغلافزىيمتنأطقم"قضن:سبحانهقولهجاء098-دلرأ:

هى؟فما،فقطواحدةلآيةختاقاجاءولكنهآشين،

بيهزلمج!فتنلخهصيألؤئلؤ،د"ونع?ا،لهةمنآتخذوأقؤمناقشلإ)بر:

.(51:الكهفأ!آلمحهكذصباعلىآفزممطمضقآظمفمن
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الزجيمداؤحؤ:تعالىبقولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي198-دلرا:

حي؟فما"الزجيمائغفرر"ؤهؤ:سبحانهبقولهختمتاوآيتانائغفور"

الغفورإ:الرحيمداوهو:تعالىبقولهختصتالتيالآية:جع

الرجيضؤممؤيتهأتغرجوقاآلتمآينىتننرذؤتايتغاتخرفيؤقاآلأزفيفيتيجتاتغقغ)

.(2:أصبا!آتغفور

":الرحيمالغفورداوهو:سبحانهبقولهختمتااللتافيالآياتان

لققزآذقلآتحئرئيدئرؤإتممزالأته"7تحاثحمفقلآبض!زآقرتخ!ئكقىإن)

.،701أيون!:!آلرجيضآنقفؤزوفؤة2جمحايق!مآ:تنبإءئصحيب

بإءييإكىلفي!خوربماهؤآغقرشمثآأدت!يقليتميكوتقلآأقتزشارانيفلآفتزنهآشتفولون)

8(.:الأحقافأ!ولهوآلغفورآلرجيصتهتئنيمتتنياشئهيآ

بمابصير!ؤالثه:تعالىبقولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي298-دلع:

هي؟فمابصير"تعملونبما"ؤالثه":سبحانهبقولهختمتوآيات"تعملون

لما:تعملونبمابصير"والثه:تعالىبقولهختمتالتيالآية:جح

.(81:الحجراتأ(تقملونبصيربماآإدلهلأزضيوآألمتمموتتغلرغتمبآقةان)

بصير":تعملونبماداوالثه:سبحانهبقولهختمتالتيالأيات

آنفميمالغتحثليينؤقثبيتاآلتإترمخالضآيغاآئؤثهمينعقوئآلدينوتثل)

وآلبربمافطلوايليصتهالخقارزعققاتفأ!تقاهآتتوابلآ!ابهابرتبز؟تجتيماتم

.،265:البقرةأ!ئصيمتغملون

آؤءلؤألأزفيآقاضبرلبى(إذلاخؤيهت!ئو(وقاكفرو(لدينتمتكولؤ(لامنوأا:لدينآتأكا)

ؤألب!قىممثقيءؤآدتابرفلؤبهغفيح!تحريرلكدآةبرلحخملؤتاقيلوأتاتوأتايخدتالؤكألؤأغرى

.،156:عمرانآلأ!ئضيل!ئقملونبما

ةاؤوأؤأثديتآلت!ص!بيلإفيؤأنفي!ببئيةئؤضلالزؤبخقدو(ؤقاتجرو(ةاتحو(آلدينإن)

ختئتئ:ينؤتحهمينلكرتاتهاجرو(ؤلأةاتو(ؤألزليئتففنآؤقآ:تفصحفغأؤثيهذؤلقرو(

بماوأقةييتقؤطتهمتتسكتمقؤ2غللملأآلتضرقققي!مألدجمبفيأشتصركئمورإفيئهاءوأ

72(.:ايانفال1!تصيرتفملون
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آلآزضيىفاتلبئمايغقزآتعنىثنعلىآششىثمآيا/م!ئت!فيفآزضىوآأل!تنؤلتىضلقآلذىفؤ)

!ير!تغلونبصاوأدتهتابمتغآئنؤلهؤضعكزيهآتفرجؤماآلمخآءمنتنزلمؤتامتهاتحرنيؤما

.،4:الحديدأ

تصيز!تغضلونبحاؤآطه"تئنيهئمتفعلآلمتضيماتؤتمآؤبذئمحؤلأآزصامتمتنققكغ)لق

3،.:المم!تخةأ

(2:النفابنأتصحبز!تتتلونيماؤألمحه2ظقتملمجنتم!ايزؤيكرتؤينآلذىفؤ)

هما؟فما"،"الحساببلفظختمتامتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيددرا؟398-

آلجئئ!ال!!ؤعلئتاآئتقغلخحكقا!اآؤتتؤقتتلثتعلألهئمآلزىبغفىلزشكتاؤإن):جع

سيرسخولهؤل!ةءمققب،تخ!كموآلمحهكلآقئايهأيقشقصحهاآلأزضتآقيآتاتروأآؤثئم

.،04،14الرعد:أ!آلح!ئاب

هما؟فما"الدار"،بلفظختمتامتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:4-98

ييثعمءتغوينآط!عفدتنقصونآلدار!ؤالدينعقبميخيغمصعبزختميمماغثتكؤضئئئم):جع

آلذار!س!ؤءؤقغآلقتنةقئ!أكلؤلحكآلارضينفيترلفىونةيوصلآنبإءآلتةآترمآؤتفالعوت

2،.42.5الرعد:أ

هما؟فما"،"المتقينبلفظختمتامتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:598-

%لذشآصنةهدفيآضتنوأضةيم!لقذجمنىقالوأرتبهغآنزلمماذآآتقزألقذينوقيل):جح

كئمآلأتهرتخ!غامنتجرىلدظركا2عذجتتآلممين!دارخترولحغمآلأخرؤؤثدار

.3(0،31:النحلأ!آلمتقبآدته"تخنرىودثكدتبخكلمحثآءيهاقا

حيم،،عليم"والثهبلفظختمتامتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفي698-ددرا:

فماك!؟

تدثش!ألحكخشثغو(نروآلذيئإتت!ئئققكتآدذينلسئتدنكئمءاتؤأآلذجمتيأئها):جح

لكغعؤزمؤتقث"آتعش!آصحلؤؤبغوآلظالرصوينتنشإبكمتفحعونوفيصهلؤؤآ!يتليينترئز

لكيمآلته"شتنلذتغصنتجدقئئغ!تمخمتكرطؤفوئبقدممنجتاخؤلالختالتمطكزتئ!ترر

آشتدن!ماقنتنتددؤأآلحلرمنكئمألاطقلبهقغص!كيص!ؤإبزالجعروأدته"آلألئث
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.(85،95:افررأ!لمجمصلمجمزؤآ!اتيإولةل!غأقه/ش!قئيهصكذنفينلدبا

هما؟فما"،المحسنينيحبالثهب"إنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:798-

أففجيبن!لمجحثآلمحةإنؤأخيئؤا!ألقئكؤالىبا"نلىيئيلنفؤاؤ،أدت!سلفي)ؤائفمؤأ:جح

(91ه:أالبقرة

ء

غنأ!ويحرفئلتفتؤقفؤقيسحةوجعئتاقئؤعثقفضتقعالو)لمجما

قييلأإلأغتفضاحأينةعاىظلغو،ترالىييوءذتحروأقماحظاوف!م!اقؤاضحعإء

الماندة:13،أ!آئصخممحينلمجمثآقهإتوآضفغعئفؤفآغفقئفؤ

هما؟فما،،عليمتعملونبماب"والثهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:898-

قلؤقيتغفحاتغضئآيقمإقققبئرضةقزقنؤقئ!ئجاوأكأشاشقرغلىقضنكئمض):جع

قنئهءاثمورمإتة،يئمهاؤمنآ!هدةتكئئو(زتههـؤ،أقة!لتيئآتتتةراؤئينآلذى

.(832:البقرةألمجص!لغملونبماؤآدتابر

هؤقآزجعوأآترجعوأثكغييلق!نت!يؤدئختئتذضلوهاتلآآحداييهآ!ذوألزلإن)

28(.النور:أظص!تقملوئؤآلمحهكليمالكغآتبهت

هما؟فماقدير"،شيءكلعاطاب"إنكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:998-

لسثآةمنؤثيرف!آةيضنآفمفدبرؤتةكاتتثآةمننئدثآآلئتن.ئؤتيآدئئزتدذئتن):جح

صدمر

.(62:عمراناسأصتئكرقدير!غنىكلإتكنختنآيذئر"!تآمنؤتوذ

كيآيكغئ!كيرغنكنمآقزث!كئمغص!ئتقموظتؤتةأق!إلىتوبؤأاقنو(ةألدبكآئها)

شا،ءاشنرأؤآلدينآلتيئألمحه/ئخنرى،تيزتمآلا!رتخيهاينتخيرىجتنتؤئذلج!غ

!تنغنىإتأؤآغفزقآنوزناقاآئيخزباتقرلرنؤبآئميهغآيذيهتمتف!شلورممتم

8،.:التحريمأ!قريرشئه

هما؟فما"،مبيننذيزلكمب"إنيختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-009

ندلزفين!أهرد:28(.لك!إيئق!مإتإذارشتقالرخا)ؤتقذجح:

:2(.نذيرق!"أنوض!ليئإفئئقؤم)قالى
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هما؟فما"،ب"يعيرشونختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-109

آل!ىؤشترئهاآلازضشم!!تتضعفوتكأنو(آلذيتآئقؤموآؤزشا):جع

!ضتماكأئترتاؤدضحتروآبمايلإشقءتنيغلآتخحت!تئزيكؤتضثيهتتيتهآتزكتا

.(371:فلأعراا1!تغيريثحوئنوأ!اوما،ؤقؤمهيرغؤت

.(68:دكل11!تئيرث!ونويضاأف!حيروينيويه!ألححالىمنآتخذىآفيلخليآزئلإإلمؤآؤحئ)

هما؟فما"،ب"والإنجيلختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-209

.3(:عمرانآلأ(،يخيئفيؤآآلوزئةؤآشذتذلهتينلمامضذقالحيئبآآتيهحئبلخثترذ):جع

.،48:عمرانآلأ!لإمجيلؤآؤآل!وزدةؤآيخ!مةآنيهتئبقىئقيمة9

هما؟فما"،الأ!ثالب"ختمتاآيتانيمال!صالقرآنفيدلرا:-309

غلهيويدولتؤمتارآيأزتداآلتتيلقآختتلبقذيىهاآؤبتتمافمتاثتتآصآالتتأمنىآنرذ):جع

ؤآتاصآتيذهمبآلرتدتآتاؤآلتطلآلحقآدله"تقنيلبيلأتجذلأزلدتتجآؤجقهآتيقآةآقايىفي

.(71:الرعدأ!لهلأقثاآآدته"يقربلككذلازضىآفيفحضك!ثتجاصىآيخفعما

د!آيهفل!ئمؤشتنآ!مممالرطقمزآآلدينم!ئيئفيوص!كتتتم)

145.:إبراهيمأ!آلأفثالىوضزنجالكمبالز

هما؟فما،داضالينب"ختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-409

(601:المزمنونأ!ضحآلتنقؤم!و!تاشيقؤشالختالخحتتزشآقالرأ):بم

.(96:فاتلصااأ!لتن!ضئآابأتةآتقؤ(تهتما)

هما؟فما"،ب"لضالونختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-509

26(.:القلمأ!تضآلونإتازاوهاتالؤأقتا):جع

32،.:المطففينأتونا!تضآقؤلأءإنلوأقارآؤهتمفىاذا)

هما؟فما"،ب"الآخرةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-609

.(53المدئر:أدلأيخرةآيخافوتلأقي)ضلأ:جح

.(12:القامةأآلأيخز!ؤتذرلن)



237القرآنمتشابهاتفيا!ناننعيم

هما؟فماأفواخا،،بدأختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-709

.،18البأ:أ!أفوآجاقحاتؤنلف!ررألتشفختؤم):جح

.(2:النصرأ!آفوآجاآدتمديقفيضلودىيذقاي!ىآورآت)

هما؟فما"،ب"خققختمتاآيتانالكريمالترآنفي:ددرلم-859

.(1:العلقأ!خققآلدىزبذبأضيمآقرآ):جح

.(2:النهلقأ!شزماضلقمن)

هما؟فما،،ب"حاسيةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-909

.(4:شيةالناأ!محةناراطتفك!:جح

.،11:عةلقاراأ!يتمارطنا)

هما؟فماد،ب!النجومختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-019

.،94:الطورأ!دمادترآلخويرقس!تحهآلليؤين):جع

.،57:قعةلرااأ!لتحو!آبمؤقيأقييم!صفلأ)

هما؟فما!،ب"خاشعةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-119

.،9:النازعاتأ!خن!غةآئقئزها):جع

.(2:الغاشيةأ!خمثيعةيؤمصذوجؤ)

هما؟فما،،سليمب!بقلبختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:2-19

.(98:ءالعرا1!سملييبققبآدتهآقمنلأا):بم

8،.4:الصافاتأ!شتييصبقثبرشهروضآ!!)

هما؟فما،داإبراهيمياب"ختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-139

ا!نبياء:62،.أ!ت!تزهوثآلهطاهذافعتتءآلت)قألوأجع:

،4:01الصافاتأتإتزهو!اتن)ؤندشنما

هما؟فمابعيد،،شقاقب!لفيختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-419

تييد!يثقايخليئآتكتثفيآختلفوألذينآإنؤبآلحيئآتحئئبنزلمآلتةلآنلكد):جح

.(671:الثرةأ
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زإبرقلؤبهثمؤآلقايي!مؤترضققثؤبهمفيلقويئيتتةآلمثتئبهنئقمىقالخل)

53،.الحغ:أتييو!شيقالتيلمىآلطييين

هما؟فما"،أهواءهمب"واتبعواختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددولم-519

.(41:محمدأ3!آفؤ%ؤآشغواغ!ءسمؤرلهدتتنكمقترتيمتنيخحؤعنىآفقبمن):بم

أؤلبهكايفأةقاذقاذاآليكأولؤقدينلو(قاجمندئريقخرض(إداختئإقذقئتيختنت!ضنغ!

.،16أمحمد:نر!آئ!ؤ(شغو(تلوبهتمغئىآتةطخآلدين

هما؟فما"،الحكيمالعليمهوب"إنهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:16-9

جمغأبهزتآيعنىآنآلتهءعىآئىافقحتزخميلآنفم!كغلكخس!ؤتتتلقالى):جع

.83(:بوصفأ!تحييصانقييصآفؤءاتص

تجققاتذتتلينزبتئتأوللقذاكإشقؤتاذؤخروأته2ءممخد2ئقرشيىآغلىآبؤلوؤزتغ)

2-صصص!ص
آفمئالنترخآنبغوينآئذومىبكموطةآلبتبخقمنأخرجبئإدبآأخسصنوتذحقارتجا

.(051:أيوصف!آئقليصآلحيهيملهؤ"إته!صأةلضالطيفإنزيئإخؤدثوتتنتتني

هما؟فما"،تزتجعونربكمإليثمب"ختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-179

.،11:السجدةأ("ترجعو%رتبهغالىثزييم"وصآلذىآقؤلتىثلكقلتئرف!بهم):جح

15(.:الجاثيةألزجعوت!رتبئإكتمفعلهاآشنآءومنفانفكلحهطل!عاعصلمن)

هما؟فما"،حكيمعزيزالثهب"أنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-189

خيض"غقيبزآلمحةآنقآغلمو(آتجيتتئغدتاخآءت!مينزلتئصفإن):جح

.(902:القرةأ

لضظضبنؤليهنتلقالىآولأئؤينقاذآنموقئئخي!يفآرنيزيةإنرهضتاذؤإد)

آذغفنئضخرصامستجتل!غنىفيآتجملئضإثيذقضنرلهنلطترآينآزتقةقخذقاذقيى

26(.0:ال!بقرةأ!غزلبزخيهيئآ!آلتةؤآغتخشئغمأتأييتك

وممالكذباللهعا!ب"ويقولونختمتاآيتانالكريمالقرآنفي919-ددرا:

هما؟فمايعلمولن"،

يؤز؟لأ2بديشاتأتئاالةتقريهصءإلتكهلؤب2بققاتأتئاانققآتكتفآقلؤيق):جع
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آلتوغلويقولوئسمبيلآلأيتنفيعثنناثجىقالو(بآقهضلكذقآبم!لخهبرقتالأماإثيلث

75(.:عمرانآلأ!لفلمولتوممثمآثكذب

ينىلهؤؤتاآل!تبينقضمبرةبآليهتضآئئيمتتفرتئؤ!لقيرلمايفزؤ!!)

تئاتو!!ؤفئ!نكربآلتإآغلىؤتقوئونآلت!عنديقهؤؤمماآق!جمندلهويقؤتفولوئتيهنمبآ

.78(:نعمراا!أ

هما؟فما،"المشركينعنأغيرض!ؤبنختمتاآيتانالكريمالثرآنفيددرا:-529

!صصصصا
آلم!ثيريهين!غغوأغرضىمموإ،إثةلأترتبثينإليكأوجمأئآآتغ)بم:

.(601الأنعام:أ

.(49:لحجراأ!تمثتريمنآعقوآغرضقتؤمربماقآضآخ)

هما؟فما"،تشعرونلابداوأنتمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-129

المحذابيآي!مآنقتل!ينزي!مينإليئكمانزلىمأآخ!نؤآتبعؤآ)جع:

55(الزمر:أ!ؤآشرلالتثعروئبغتة

تههـبآتقوليكخفيرغقروأؤلاألتتيصحؤتقؤ!آضحؤتكئمترقفؤألاةاتنوأآللإلينتأثها)

.(2:ا!جراتأ!ؤآشرلالتمثعىو!آغصئتمتخبطلتغص!آن!حتم

هما؟فما((،مقيمعذابب"ولهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-229

ئقيم!غدابؤتهصيتهايخترجثنىممموتاآقارينتخزجوأآنيزليماوئ):جح

37(.:الماندةأ

ح!حثرهايهأخلإينجهغتازؤآئكقازوآتمتضمئبآلمتالقبآلتابرؤعد)

68،.:التو!ةأ!فقيمؤلالزعذابطوثعنالصألته

هما؟فما"،أليمبعذابب"قتشزةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-239

بعذابقت!رةؤفراأذونمفىلمجتمغها؟لىلزشمتبر؟نوكءاننناعلتمنئكد!ذا):جع

7(.:ألقمان!%لبر

8(.:الجا!ةأآليم!بعذابفبصؤلمحصمحهالز؟نيصزممتمتكبراثمعلنهلكءالئقألمحهيتع)
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هما؟فمامسطوزا"،الكتابفيذلكب"كانختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-429

شصديداعذابمآؤمعذبوهاآ!مؤيؤرقتلصقل!وهاغقالأقرلهتنور)ن):جح

.،58:الإسراء1!م!طو،ربمسبفيلكدكأن

آؤثبغفهتمآلارضايروأكلؤلؤاأمههمؤآرؤضهآنفمصهخينبآنمؤيخينآؤلىآلتبئ)

شغروفأآؤلآييهمإكتقعلؤأآقالأؤآقهجينناآلمؤيخب!،آقو!تتفيشغنه!

6(.:الأحزابأ!أمت!الوا!آف!ئبقدلل!!ات

هما؟فما"،يستعتبونهمب"ولاختمتاآيتانالكريمالقرآنفي!أ:-529

.،57:الرومأ!يحئتغتعوئهئمؤلآمغذزتهتمخماتوأآلرليئشقحقتؤميؤلأ):جع

هئمؤلامتهاتحرجونلاقآلؤمألذيأأئحيؤةؤغرئ!ءممزواأق!ةاتخظآتخذتمبآنيم2دب!)

35،.:الجاثيةأ(ي!ئعئرئ

هما؟فما"،الغابرينمنكانتامرأتهلاإبداختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-629

83،.:الأعرافأ!آلقبرينمنىأتسآدؤوكأتتلأؤآققا،إقآتجتئا):جح

!انتآنرآتهرالأتننحمضاروآفتهييهابمنآغلآنخفقالؤالوكلافيهاإبرقالى)

.،23:لعنكبوتاأ!لقبرجم!آين

هما؟فمالما،ال!حوبب"ؤالركغختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-279

إنزهضؤعهذتآإذ+شصلىإئزهؤتقايرينللآ!م!ؤآنئاؤأكذوأتتاتةآتتيتجعنتاوإد):جح

.(125:ال!بقرةلهـأوآلزتححأقصبوروألعبهفإنللظآدفينبييئظقراآنوإشئييل

ييتهابميئتتتيؤطقزشئت!يلألتثزثآنآتبتمضم!تلإترصصتؤأخمالماذ)

.(62:الحجأ!آقمبورؤآلزتحثيؤآلقآسين

هما؟فما"،مغرقمنب"إتهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-289

.(37:مودأ!تغرقونتهمخمقمؤا!لوينآفيؤلاعطئنيلهآغحفتاؤؤخيتاتفلثأضنجؤأ):جح

قآشأآقتوزوصفارآئىتاجآةماذاووخيشابآغطآآنفلثآضنحآنأفآؤضتآإقه!

آلذينفيئخطتنىولالخهـائقرترمتهتمصسمقمنالأوأقلفآثنيننؤخت!لمنفيها

،،ص

.،27:المزمنونأ!تغىقوئ!!هملمخلموا
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هما؟فحعاكاماالخاسرينمنالآخرةفيب"وهوختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-929

آنخئييرين"ينآلأيخز؟فيؤفؤيهروئقملقلقيخابأفيشقغغيزتتتيئؤتن)جح:

85(.:عمراناسأ

ؤآنمخضتثقغجلؤظقائكتملتمجلآيمتتأولؤأآلدينؤظقائمآلطبتئثثكغاصلآلؤتم)

غيزئخصيينأجورهنةاتتتموممنإداقنينمينآتيهتئبأورولؤأآلدينينؤآلخصحنفآتمؤيختنئين

منآلأخرصقومموعملأجيطفمدبأفيلهقلكفزومنآضدانشخذىولاسحئفص

،.ه:الماندةأ!لحئيربن

هما؟فماد،مغينعذابلمحمأولئكبداختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-039

ق!تعذهاعتيبفيرآكهسبيليعنالصلآئثوي!ئتقوثترىمنآقاسىل!من)جم

6،.:ألقمان!ضهينغذابأقئمأؤلنكهزؤا

.،9:اجاثةأ،شيينغتابقئمأؤثبهكهزؤااتخذهاشمثآاتلتاةيقغيت!ؤإدا)

هما؟فماور"،ال!بةختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-139

غقزخرك!قمنآقغحمزتؤتمأبخوزئحغلؤفول!ورإثماآكؤبثلقةدتقي!ئم)جح:

.(185:عمرانآلأ!آتغرورتتخشآالأآلذآئخمؤةوماتازتقذتحةآوأدجلقايىآ

ؤآلأؤئرآلأضؤلدتلزوتكلبئتنمؤتفاخرؤنييخهؤقولعمثآلدئتاآنحتؤةآنتاآعلموأ)

ضصلإلذغذالثآلأيخروؤفي!مآييهونغتتزنائصمرايهيجصتمشآئلىآئكمازآتجمبكثلإغب

.(02احديد:أ!ألغرويىمنغلأشآإآلذآتحتؤةؤماويىضؤ!آق!ينؤمغفرة

هما؟فمابأحديد،،ختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-329

.،12؟الحجأ!صديويقتعمحوثم!لأ:جع

22،.:أقصيا!آلؤملمح!صرنرغالآءنرنحأفكعثقنافذاضنغقلزقلقذكنتا

الحميد"،الغنيعواللهفإنيتولمنب!وختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-339

فماك!؟

أئحييذ!آئقيئفؤآفةدإنشؤؤؤتنبآلبحليؤتإق!و!آقايقشصئآلزين):جع

.(42:الحديدأ
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أيخذ!نتبئآفزآلتةقإلقشزلاؤتنلأيخضاآإيخؤتمألتةتزخو(لقنكأنخصمتةأسنؤ"يخعينتكرتقذتمتا)

.(6:الممتحتأ

هما؟فما"،تعقلونكنتمب"إنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددوا:-349

غنزقذقاختاكللاؤدو(لونكختآلادرويكغينطاتةتتجذر(،اتنو(ةآلدجمتتأئها!:جح

لتملؤن!إنبهغلأيئض!آلكئمبئنآقذآكبزضذوزفغتخمىوماآقؤ!غمقآتجغضآيربدت

.،181:عمراناكلأ

28،.:العراءأ!تفقفونإنكئغطتهمآوماؤآئمغرباآقثزقرتتالى)

هما؟فما"،مبينخصيمهوب"فإذاختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-359

،4ادكلأ!خصححزقينكوق!داظفةينلالمحئنآ!ئئ):جح

.77(:أي!!ئينفوخصحعزتإذائطفؤينآتاضققئةقيلسئنآؤثزترآ)

هما؟فما"،حليمغفورب"والثهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-369

!ؤرظيم!ؤأقةفلؤستئ!؟كسمتتئؤاكذكغؤليهنآيضيبهه!قيبآلقغيآدتةئؤا!كغلأا:بم

.(522:ال!بقرةأ

يزلجمنغتهالسملأرانتت!ؤكه!قكغلئذ!انآشمعآة!ئلوأغقلااتنواةآلرليئتأكا)

(101:ةالمان!لأظيص!غفووؤأظهرغهأألتةغقالكخدئذا!لفرةا

إلىومتاع!ستقرالأرضفيب"ولكمخ!تمتاآيتانالكريمالئرآنفيددرا:379-

هما؟فماحين"،

ؤل!غدؤآفبالوأتفضنمءلبقصقؤففتاييهبمضاكأتاتآخرتجهمماعتهاآلضثئئظق!،ز!ما)ج!:

36،.:البقرةأإوج!!مث!قرؤمتغلأزضيىأفي

2،.4:الأعرافأجم!إذؤسغم!تقزالأزصىفيؤتنمغدؤقغصيىبغصكرأقيالوأقاذ)

هما؟فماد،قتفكرونلعلكمب"ختمتاآيتانيمال!صالقرآنفيددرا:-389

وإثمفمألآيي!و!فخ!بيزإلخييالمآفلؤآتمت!صيألخترممبلمجميهؤتك)جع:

آلأتنقثكغآطهلملرركديثآنعقوفلىشففولأقاذاؤ!ثكلتفتقييمأينآتحبن

.(912:البترةأتئفتهرول!!تم
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فمهاوتاالأئهزتختهاينتخرىؤآغنا!تجيلينجتة،تاتكو%آنآضا!ئمآيودير)
--طر

فآضتزقتار!آإغضعارييهقأ!اؤتابرـهـذزته!ضقتأ"آليهبزؤآصاقي"آلتترلئ!ينمن

266(.البفرةأ!تتقكرؤ%لقتكخآلآتنقآدتابرق!ئمئتتنكديتث

هما؟فحما"،يش!صونلاأكثركممب"ولكنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-939

آتجالي!غلىفقملإتذوآلتةإتآلمتقهتؤتمئ!دبآآلتإغلىتقتزو!لرجمنىآنمقوتا):جح

.،06:أيونى!لا!تكرونآكثزهئمؤلبهن

.(73:ال!ملأ!تشكرونلاآتحتزلهئمؤلبهنيمىلآكلأآفقعلتذ"وزتبنؤإن):جع

هما؟فماحسيتاد،بالثهبداوكفىختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-049

ؤلاآئؤقث!إثهغقآدقعوارشدصايتهق!ةا!تتمغلإتاآلن!ختتغو(إداختئ6آفتنىؤآقلؤأ):جع

بآكغ!،فثقئتأيققيرؤتنكأ!قليتئتغففغيتاؤتنكألنلكرو(آنؤبدازاءاش!زفاتآءدوهآ

6،.الناء:أ!لإلتإخي!يماكقئغقهغقآشحهاوأآئؤالتمإثيهخقإدادقغتخ

ححيب!!بآدتميهتئآدتة!الأآصداؤ،يخمثمؤنؤتحثمؤتهكلرآدت!رسنتئئشيغونآلذكلنى)

.9،3ةلأحزاباأ

هما؟فما"،المسرفينيحبلابدإنهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-149

أ!ثرمح!ماوألرخوآفخلمقىوشئمخوغيرتغصوشئ!خختئزآدنث!آومموألذى)جع:

تؤ!حقارو:اتو(آثمرإذآثمي؟ين!فواؤغثرم!ئيؤم!ن!اؤألرقاتؤآلرتؤت

.(141:الأنعام1!أئمتيمييئلمجمتلاإصئة،لئترفؤأؤلا؟ءحضحاب

آتمتيرفين!لمجميلاإتة،لتئرفرأؤأشربواؤ،و!لو(تضجويخذكلزيتيئفنماو(تماذةتتيئ)

.1،3:لأعراتاأ

دا،تكتمونوماتبدونمايعلمب"والثهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:429-

هما؟فما

.(99:الماندةأ!تكتئونؤقاقاتئدو!تغتمؤأدتهآنتقغالآلرسموليآغلضا):جع

ؤقمائذوتقاتغقزؤأطةتكرقتخيتهاخميزتمئمكؤتؤئيؤتاتذخفؤاآنلختكلختغلتتق)

.،92:لرراأ!تكتمود!
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فما"،الئقىلأولمالآياتذلكفيب"إنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:439-

هما؟

.،45:أطهآل!!فيؤليلأتنزلكدفيإبئاثئمكموآزعؤأءفىأ):جع

ف!!آلأفىلىلأيمزلكذفيإنس!نيهنهتمفينجمثمونآئفرفىضنقن!مآفلكتاقئ!نمتهوآققتم)

.،821:أطه

،،يسمعونلقوملآياتذلكفيب"إنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:449-

فماهما؟

دلكفإنتجصحزاحؤآقثازييويتت!ت!نوأثكم"آقلجعلآلدىممؤ)جح:

67(.أيونى:!يمتممعوئلقؤرلأتئئ

لقؤولأشمتىفىنتقإلىبمقضحيهينؤإيقآؤكمؤآلقايىبآقليق!امكرءاتيإءؤصمق)

.،23:الرومأ!لمجتمعوئ

فما((،يتفكرونلقوملآيةذلكفيب"إنختمتاآيتانالكريمالقرآلافيددرلم459-

هما؟

يتانآلثتريا!تنوينؤآلأغئبوألتحيلؤآلرشؤئآلرخل!لههش!ا)جح:

.(11:النحلأ!شفتروئلقؤ/لأيهدلف

آلؤنه"مخحتفش!إلببالونهامىغرجذللازبلثم!ملقآشليىآلثضزلئمنقيثمكل)

96،.:النحلأ!!حمكرونلقؤ!يلأيةدلكفيإنللتالم!شمفآةيي!

هما؟فماغفوزاكاماحليقاكانإنهبداختمباآيتانالكريمالقرآنفي!أ:-649

تفقفو!لأؤليهنجميرثيحتيغإلأشئ:ينؤ)نييهنؤتنلارضىؤآآلمتتعآلمحؤتتةتحتيخ):جح

.،44:الإصاء1!غفورا!يمابمنإبهرلتتبيخ

قي!إتةحتغدينآصممقآض!كهماإنزاقآوثينتزولأآنلأزض!وآآل!تمضؤتيض!ثآقةإن!

41(.أفاطرةطيماغفو،!
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!ما؟فما"،كريمزوجكلب"منختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-479

.(7:ءالعراأ!منلمزوخكريصفي!اآتاتنآلازضىكرآإلىترؤأآولتم):جح

دآئةمنفيفهاولثتميدبكئمآنزؤصىألارضيىفيؤآلمىزؤنهابغيزضوآلمختؤئئخثق)

.،01:ألقمان!روخكيلير!ينييقاينقآتبتنآتآصآقممآءينؤآئزقا

هما؟فما،،بهيجزوجكلب"منختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-489

ثضئطفؤينثتمترابرتحنطعح!ت!تاآئبغمئتنرشافيإنكنترآقام!يخآتها):جع

آجلكلإثألنث!آماآلازضارفيوئمزثكغلصمخقؤوعئرتخلقؤضغؤمنئصعلقزمق

ضنومنمشؤثتتن!يخ!مآشمذ!ئمالتلفوآثزطفلانحيرجكمثمششى هـء.?صلمصء

آئرتتانإدآهاقيصآلأزضىؤترىشئأعلمتغدينتقلتمي!حلاآنفمرأزدليإلىئرد

5(.:الحجأ!بهيغزؤح!ينينوآنتتتوزشا%ختزتآلمحالمخها

7،.:أق!تهغزو-ممنقيييهاوآنتتآزؤيىييغاؤآلقتتال!اقدذلارض!وأ)

هما؟فماالصدور،،بذاتعليماللهب"إنختمتاآيتانالكريمالترآنفيدلرأ:-949

إداؤتائوهـا:اتتاتقوكغؤإدابأفيهتبءله!ؤئؤيئو!لمجتونيهخؤ،ئحتو!ت!أؤقيقآشغ):جح

آلضاور!بذاتغيعئمآلتة!!بغتطكغنوتؤأفلآتتتطينآلأتاقيغث!تكئ!غصوأطؤأ

.(911:عمرانآلأ

آلضاور!بذالتغيخأدتهإنجميلؤالماقئحئهممرخعهتممجزنفكقرةإفتاومنكفرفلآ)

.(23:ألتمان

هما؟فما،،أليمرجزمنعذابب"لهمختم!تاآيتانالكريمالئرآنفيددرا:-059

،هأ-ا:!ييرزتجنرينغزابقخأؤليهكشجريناتنحاةلمتشعؤؤآلديق):بم

.،11:الجائيةأ%ليز!يىخنرينغنالبقئمزيهت!ئمآتمبؤآلدينكقرو(قداهد!)

هما؟فمامنيركااكتابولاكيدىب))ولاخ!تمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-159

.(8:هـجا1شيرممهـؤلاكتفههىؤ،جمقربغترآك!فيلىئحومنقاشآوين):جع

ؤتإطةطهؤ!ةرتخكئمؤآضغالأزضيىفيؤقاآفتقؤتفيقاسمخزلكمآدتةآ!ترؤآآلض)

2(.0:نألشمط!ييرؤلايهتثؤلآهدصأقه%لغيزجمفيفيتحدلىتنألآشؤين
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مؤسنون"،بهانتمالذياللهب"واتاتواختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:529-

هما؟فما

88(:شدةالأمؤينولت!بإءآشصآلدىأدتةؤآئقوألخلايمئحاآ؟بررزق!كممتاؤمموأ):جح

أنفقوأمآثلآزلتجهمدهحتألذيئقالؤ(قعاقض!نمألكفارالاآزؤجكغتقشقبهتاتتمر)ن)

.(11:المتخةأ!مؤمزنيرءآنتمالدىألمحةؤأتمر(

فححا"،تححثرونإليهالذيالثهب)أواتقواختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:339-

كط؟

ذنئرقاصصتا"%لتزغقضكغؤخترتمؤتجمحازرلكغقتفاوصصمتا"%لخيرؤطحائةثكغأجل):جح

.،69:الماندةأ!ئخمتروئآلد!ىإثييماآلتةؤآتقوأحرم!

بآلبزؤت!ألرتئولؤقغمتحتىؤآتفذلفلقبآفيثيرتتتخؤأقلآ!ضئمإبزااقنؤآةآللأليئتأكا)

.،9:لمجادلةاأغثرون!بخولذى!آآدتةتفوأوآلئثؤئؤآ

هما؟فماغليطا،،سيثاقامنهمب!)وأخذناختمتاآيتانال!صيمالقرآنفيددرا:-459

لمتئتمضآقوألغدولالهغؤئفتاائخانتايآآذلمخوألهئموئفتابميثعيئلالورأكؤقهخورفغتا):جح

.(451الناء:أ!غلينهاييثعامتهمتاوآخذ

وتمضذتاصغتمآبتيترعيصىؤموسقؤإنرهتم!صحؤمنؤيخفييتقهتمآقتتنينآ!تاق!ذ)

7،.:الأحزاب1!لمجظايثمامئهم

هما؟فما،،مسلمونأنتمب"فهلختمتاآيتانالكريمالترآنفيددرا:-559

أشصققلمموإلألأإتةؤآنألت!بيفيمأتنلىآنمآقأغقمو(لكه!لمحتتجيحو(فإلض)3:

14،.أهرد:ئ!لئوئ!

.(801:لألاءا1!ت!دوتألتصنهلؤخدلمئهله!ئماقئآثمأ!اتمايرحعتتم)

،،للكافرينمثوىجهنمفيآليشبداختمتاآيتانالكريمالقرآنفي569-ددرأ:

فماهما؟

جهترفيآلتنتق7ةطةإذبآلتهثذقييهدبأق!قئ!ذلبيتنأطقئمقمن):جح

32(.الزمر:أ(لفبهميرينقوى
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مثوىجفتمفيآلتى7ةضآتلضايإلحقآؤكذب!ذباآدتوعلآقرىمضئآطقمومن)

.(68:العنكبرتأ!لل!فيزفئ

"،أجمعينوالناسالجنةمنجهنمب"لأماذنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:579-

هماأفنما

آتجحةينجهتررلدلأئدقوتتتءطمةظقالرولذلل!رتهثزحممنالأ)جع:

.(911أهرد:!آحميينؤآلت%ي!

آتصةيئ!حرلأقلأنآمنئآئقؤلاصوثبهقممد!هاتقميىصلآتيناتموثؤخم!ا)

.،31:ةل!سجداأ!آخمعب%لآشؤآ

هما؟فما"،م3كالأعاالبحرب"فيختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-9ء8

.2،3:!ورىاأ!لأغنيرآفخيركأفيآتجؤايىءاتحإلرمق):جع

2،.4:الرحمنأ!لاثخغآتجخيرتمفيآتجؤارآت!ثاثؤتة)

دا،مبينضلاللفيقبلمنكانواب"وإنختمتاآيتانالكريمالتهرآنفيددرا:-939

؟!فما

:اتيإءغقتيئآنفميم!تتلو(يقزسولاييهغتعتثإدآلثؤينينغلآلتا"ضنتقذ)جع:

تييهب!ضحئلىثفىقئلمنؤإيئكالؤأوآلع!مةآتكئبويحقمهمؤكللزتحيهخ

.،461:عمرانآلأ

آتيهتنتقئلقئفئمؤئرتجيهتمةاتيوءلخيهغشلوايتهتمزسو،آقيماضتنفيتقتآلدىفؤ)

.،2:الجمعةأ!تبيهزضحئلىلققتلنرأينؤإنتمؤآلحكة

هما؟فما"،عقابكانب"فكيفختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-069

!عقاب!انهفكفآضذتهتمثملقذينكفروأفأئلتمتفكتنبرسملآشتقزئولقو):جح

.32(:الرعدأ

قاضأوبرصمولهتماته!لوهقتبغدهتمينوآلأخزابقؤ!نوجتجهثم!ذبت)

.(5:أغانر!جمقا!نكتفكأنتآضذكئمآتحقبهيحذحفحوألآلئطليوجألوأ
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ئجهممافمالما،الشاكرينمنب"لنكوتنختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-169

فاتاتغصتفاإثئهآللشكنزؤجهاجمئهاوجعلؤخذؤتقممىقننخقيفؤآلدى):جع

ينلحبهوتن!صاةاتئئنالثنزتهماأدتةدغؤاآثققفققمآبإبقضرتخقيفاخضلآختقث

.(918:الأعرافأ!آلشبئدى

تهاؤفيرحوأطيتؤبيربغبهمآلفقكوتجرينفيادابهتضؤآثبخيرختئآلتزفييحميربزهؤآلدى)

تةنخيصعيندغوأالتةبهزاجيظآتهتمؤنمتؤأت!لىينضآلتؤجفمكاجفؤضايىيغتهاضآة

22،.أيونى:!ينألثنيهيرينتتكوتىثهزيقآتجيتآلبنآلديق

فما،،المسلمينمنأكونأنب"وأجمرتختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدالرأ:629-

كط؟

يئ3نآآنؤأئرثأقهغلىالأآتجيرئإنآتجيريقسمآلبئقضاتوقحضبان)جع:

72(.أيرن!:!آلم!ين

ينأكرتاقؤأيرتشئؤتهرئحلخرمهاآلدىالتفدؤ5هدرت!آغمدآنانرتاتضآ)

.،19:ال!نملأ!لفييينآ

هما؟فما"،خاسرينكانواب"إنهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-639

امرفيغلئهرآلقؤذوحقصلمهموماآيذيهتمبتنتافمقرتنو(فضفرتهؤقحضنا):جح

25(.:أفصلتح!ركت!إتهزكأنو(لإدنص!وآآلحيئتنقئيهمينقذخثث

تحانؤأإتفغ!ؤآقيلنيىأتجينقنقيهمينضقتقذائزثتآلقوذغقتهزخفآلدينأؤقئذ)

.(81:الأحتهاتأ!خ!حيرين

هما؟فما"،أنيبوااليهتوكلتب"عليهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-469

آنأيىفيح!تئناؤمآرزفايتماؤززقيئزبئينتيتؤغنرانكنتشضآؤتعؤيرقاذ)جع:

علةإلأبآدئمتؤييقوماآشتالغمثآفيضثخماالأأريذإنعتةآتهئ!غمآإكأخالفكغ

88(أهر!:إنيمب!قىالةتوير!ث

أييمب!ؤإن!تؤتخفتلخئ!ريأآدلهلكمدأدتةإلم7قحكةءشئينيي!آخ!تققخوما)

.،01:الورىأ
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هما؟فما"،منقاجونربناإلىب"إناختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-569

.،اكاا:الأعراتأ!سقي!ونزباإلىقالؤأإشا!:جح

.(05:العراءأ،منقيحر!توشاإتآإلىضتزلاقالؤا)

هما؟فحما"،أجمعينب"فأغرقنامحمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-669

آخمتين!فآغرفتهغصصؤ،قؤم!الؤأئاتلتآإحمهمينآئقر/آلدليئكدبؤاؤنص!رتهو):جع

.77،:الأنياءأ

55،.:الزخرفأ!آتجيببرقآغرفتهغمئثزأشقضنااشفوناةقلمآ)

هما؟فما،،اثيمباأفاكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-679

222،.:العراءأ!آشاآفالثغكقيتترؤ)

(7:ثيةلجااأ!آشيلبآتالكلدىنل)

هما؟فما"،عينبحورب)اوزوجناعمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدمرأ:-689

.،45:الدخانأ!جمؤمجويىونذتجئهحلل!!د):جح

.(02الطور:أ(جميهزمجوبىؤز!هصمصفوتزشررقئئتيهين)

هما؟فماالخبير"،الحكيمهوب!وختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرلم:-969

.(81:ملأنعاا1!آلمجيرةيزفؤآلحيم2جمحافو!هرتقاؤفؤآ):جح

ئؤئهستيونئحنتقولىؤئيزتملمحآلحتئؤآلأزكأآلتممؤتآلذهـضلىؤلهؤ)

آلحبير(ألحييمؤممؤؤآ!مثذةآلفتبعيمآلقوفيفيشفختؤتمآنمتثؤتهرآل!

73،.:الأنعامأ

هما؟فما"،انتئامذوعزيزب"والثهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-079

غ!ييزؤآلتةيدشص!غذابتهضآلت!ياتئقآلديقكقروأإقآتفزقا!ؤآنرذئملتاي!صلأىقلين):جح

.(4:عمراناكلأ!ذوآيماير

آققيمينقتلتماثلبرقخرآقتقيداينكمقنتبماؤقنحرئمؤآشئمآ!دلآئقئلؤأاقنوأةلدينآتأكا)

لذوقصمتاصممالتدغذذآؤتصيهين!اسآؤكقرةآلكقتزتيئقذئاينكخغذلىدؤابإ،!يهغ

.،59:الما!رةأ!آلمجايرذلمو!يزؤألتابريصهوآلتابرقتنتعخغادؤتقضاصتقثآلتا"غقا؟!آئيؤتالم
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!ا؟!ا((،الخاسرونهمب"أولئاثختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-719

يوصتلآنيهءآضر(لمحابرقآدصتقظلونيثقهءبقلإينعقذأدت!شقض!ودنألويت)جع:

.(27:البقرةأ!اتخممزوئلهئمأؤتبهفلأزفيافيقيلفح!دوئ

تتزئح!ضةهـجمعاتغنهىغللعصه،آئجيثتىتخعلألطيبينآنحبيثآلتبماتييز)

37(.:الأنفالأ!آتخنيزوئفئمأؤلبربرتجقغفيقشقلأ

هما؟فما"،مبينضا،لفيب"أولئكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-729

يهترينففؤحمملفقني!تهقؤئلزتبمحيننويىيتنشقترقهؤغنرصعذزةآدتةش!يئآدضن):جع

22(.الزمر:أ!ييهقضخنلىفيأؤل!كآلمحة

ضحقلىفيأكلؤتبهكأؤقآ4دوب!ينتةرؤلتشلأزضيىآفيبمغجزققتس!دايعألتإيجمتلأؤتن)

.2،3:لأحتافا1!يبهب

هما؟فما"،المجرمينالقومنجزيب"كذلكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-739

ؤماكأزأبآتجيتئرصصلهصنمتمو(!وضآءتهتمتضاقئلكت!ينآتقرونآقلكتاؤتقذ)جع:

.،13أيون!:!آلمخرمينآئقؤمئحزىلككذيئؤمنوأ

آلمخييين!آتقوتمغزىت!يهئهئمكذلذإلأئرى+لاقآضمصأزتهابآقي!ثتئءمئديرقئ)

.(52:الأحقافأ

"،ناصرينمنلكموماالنارب"ومأواكمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددع749-

فماهما؟

يو!ئضآلذشاأتححؤؤفيبتمكتمتودةآؤثئاآدت!دونيتحنآتخذقئإتضاوقاذ!:جح

ؤقاآلتارؤمآؤل!تغضحاتغض!مؤتفحفبتغنهىتغض!مقكفرأقمئضؤ

.(52:العنكبرتأ!لصرينىقنث!م

.3(4:الجاثيةأثأتصشينتنث!وماآلظرومأولكلهذالويكزلقآلت!يترننم!بم؟آلؤموقيل)

هما؟فما"،العالمينربالثهأخافبإإقبختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-759

زتآلتةتآخإيئقنلكقيإثيكتدئبتاسوآتأمآلتقنقيئتدئرإلتت!طتلتن):جع

.(82:الماندةأ!آلقايين
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آدئةآضافهينثإقيء"تيرىإفقاذقاتاكقرأتحفرقاذصل!لمحتتيادآفتتطيئتختل)

.(61:لحشراأ!لفايينآزدت

والأبصارالسمعلكمبر)وجعلختمتاآيتانالكريمالقرآنفي769-ددرأ:

هما؟فما،داتشكرونماقليلآوالأفئدة

تاقللأقتالأيذةؤآلأتصرآلئضغليهئمءوتجقلروجهينيخإؤنقخئضصموئه)جح: --بصث

الجدة:9(.!أ!ثكروت

.(32:الملكأ!تشكزونتاقييلألائدةلأ!نرؤآؤآفصضعآت!آتثتآئموجعلفؤآلدىفل)

هما؟فماالميعاد،،يخلفلاالثهإنبداختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا؟-779

.(9:نعمراا!أ!لمجمادآيخيفلادتةأبرييها2لأريايتؤلتايىيعرآجاتئا%رشا):جح

جميعآلأترآي!تلآتمؤقيهآؤيمتمآلأزضىبإفطعتآؤآتجماذيهسصترتابه!مرؤتؤآنة)

بماتصي!همآلدجمتكفرؤاتر%لمولاجميعأآلآم!ثهدىآقهكل2لمجئثالؤامئو(آنءآلذبتأثت!ىآقلخ

.1،3:الرعدأ!لع!يعادآلامجيفآدتةآلمحةإنوغاتأيتحتئدايىهتمينقرياتخلاؤقارعةصنعؤ

الآخرةفيولهصاخزيالدنيافيلهمبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:789-

هما؟فما4،عظيمعذاب

تاأوتبلىخرابقةفيؤستعنآشمههئذكريخيهاآنتشحذألتيمائتخيمنآطلمؤمق):جع

عطغ،عذابآلأخموؤفيوثهخخرممثألزيخافيثفصنيلمىبرلأإيذظوهآآنثهخكالت

.(411الضرذ:أ

ءامتاتالؤاآلديئينأئكقيرفيلمخبرغودتألذليئتخرنكلاألزش!ولميألمحفا!

ممئثوتلت!ؤبمممعوتهادوأآلدببئومنىقلوبهتمتؤمنوتزبآكثههض

قخذوةهداأ!ولجتزإقتقولونءتؤاصحعهبقدينأل!يرفونتآتوئرتزءاخيرينيقؤمب

لديتآأكلؤثيهثشتأآلمح!مئته"لمجفهـقتنيئتتةآلته2ئير؟ؤمنتآضدزوأئؤلؤلزوإن

عطيص!عذا!ثلأخرؤآفيولهضخر2تمآلذآفيالت!قلوبثص!قرآنأدتةوييررلز

.(14:الماندةأ
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11،حساببغيريثصاءمنيرزقب"واللهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:979-

فماهما؟

تؤتممشقهضآتقؤأؤآلفيناقنوآةآلدينينتلمحتخرو!آلذشاآنختؤةكقرو(يخدينئبئن):جع

2(.12:البترةأ!ح!صاببنيزقث!آ،حمتتررقؤأدتهآلمئمز

.38(؟الورأ!بقترحتتابيصثآهضنتززدقؤآطهر!لى"فنؤتينقيمممعلؤاما،ليخز!م!أدته"آخمن

هما؟فما"،العظيمالعليب"ومحوختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-089

آلارضيىؤتافيآلتصؤبفيتاهلهلؤئمؤلايمتةتأ!ةلاآتقحوئملشآلهولأإلأإئةآلتابر!:بم

تحقبمثئشئجيالو!ؤلاضققهخؤماآيذيهضتايئقاتغتئمبإ؟ييماحإلأةجمنتماقسثقعآلذىدامن

آلقظيض!آلمجأوفو!فحأبمؤ،تئئؤآلازضآلئتمولئوسمغرشيئةسماءساإلأجميما!

.،552:البقرةأ

.،4:الررىأ!آتحطغلعكآوفولأ!ض!آقوماقممولئآقماتبما)

،،ضلالفيإلاالكافريندعاءب"وماختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرلم:819-

هما؟فما

التلغآقآإلمكئس!كقتهإلأتهربثئ:دونإءلايتتتجي!رنمنئذعونؤالدينآلحتيدغؤةته):جع

.،41الرعد:أ!ضتلفيلأآتبهعرينادغآوتاءشينههممزؤتاقا

دعؤ!وماخمآذعؤأقالوأقائؤابئئبآتجلئضزسث!متآجمكئمتلثآؤثغقالوأ)

.،55:أغافرضخئ!لأقإآلئمرين

بماأليموعذال!حميممنش!رال!ب"لهمختمتاآيتانالكريمالاترآنفيددرا:-829

هما؟فما((،يكفروناكانر

بمءآنوذتحزآلذتآآ!ؤةوغقتهصولقواتعحاينهخآتخذوأبآلزلصوذر):بم

لأغذلىئح!تقدذقئانشصع!خؤ،ؤلىآطهدرولبينقاليتمقبماكمتتتقسقتتمئئل

يقاكألؤ(آييضؤغذابخيصينشرالثتفضبضاكعم!موآأبتي!لواألدينأ"ؤثحكيتهأيؤضذ

7(.0:ايانعام1يكفروت!

وعفوأةامنوأآلذينلخنرىيعيذة،ثزآلحلقتدؤ!حقأإتصوغدأقوجميعآمرجعكخإلة)
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تكفروئ!بماكألزأآلضؤغدابتهييينشراسثتهصحقرو(ؤآلدينيآثقحمطآلضيخنئ

.(4:أيرنى

هما؟فما"،سهتدودتأخهمب"ويحسبونختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-839

ألتةد"ولبينآؤيتآةآلثتتطينآتخذوأآلضئتتما!!ضغقنهمخقؤقيرلقاتدئفريقا):جع

03(.:الأعرافأ(ئهتاوئآنهم!تحسمحوئ

.(37:لزخرفاأ!تهضدولىآكمالتئبيليؤتخممسونعقآلتضذوتهق!تهغ!وإ)

هما؟فما"،الصادقونهمب"أولئكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-849

بآتؤبالغؤبخهدوأترتابوألئمئتمؤزسموي!يآلت!ةامنواآلدينآتمؤمنوئإتصا)جع:

.(51:الحجراتأ!آلفئدقوئلهماؤثيهئاآلتةصسيلإفيؤآنصمهض

ويىضحؤيمآلتوقنفضلأتتتغونوآترلالزديخرهتممنأخرجوأآلذينآتمهحرينلتفقرآء)

.،8:لخراأ!لضدقونآلهمأ"ؤتحكورسموثه"7آلمةوينثرون

ولاوليمنالثهدونمنلكمب"وماختمتاآيتانالكريمالقرآنفي859-ددرأ:

هما؟فمانصيركا!

ؤلاؤ،يىآق!؟ولبقنث!مؤقاآالت!مآءفيؤلافيآلأزصىبمغجيزلئأشصؤقآ):جح

.،22؟العنكبوتأ!نصعير

.3(1:الررىأ!لقحيرؤ،ترقيينآلت!درولفينتكمومالازصنيآفيبمغجزينآشرومآ)

هما؟فما"،الواقعةب"وقعتختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ:-869

.(1:الواتعةأ!آتوايقةؤتدتاإذا):جع

.(51:الحاتةأ!يغةآتواؤتغعبتيؤتبد)

ائف!يبين"،غايتةكانكئ!ب"قائطزختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:879-

هما؟فما

-ء!?
قانظزكتفكأئبهاقطقموأؤتتنيةيرغؤنإكياتيناتوسىتغدهمينتقثتاغ):جع

.(11:351،عراف!تمقييديهتآعقحة

.،41:الملأ!آقايدينعم!ققآنظزيمف!ؤظ!ب!طفظآتفصعهتمؤآشتيقتتقاتها!صمذؤا)
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ليكأدا،الفاإعاقبةكانكيفب،)فانظرختمتاآيتانالكريمالقرآنفي889-ددرا:

هماأفنما

تآنظزقتيالضينآلدينلحتريئة"بهذلأكذبتأيهتمؤلمخاءبيقيممجيطوألزبماتلكدبوأأ:جع

93(.أيرن!:!آلظاي!عقةكحفءئ

لأآلظلمبغمبئ!ائثخهآقضفآنظزكيففنحذتهتمقآمخذصناؤلجودةء)

.(04:التصصأ

،،تعلمونلامااللهعلىأتقولونبداختمتاآيتانالكريمالقرآنفي-دالرأ:989

فماك!؟

تةكيلاآدتةإتفلبهأآتىتاؤآلب!تاابآةةعثهآؤجذتاقالوأفعمثةفعلوأوإدا):جع

28،:الأعرافأ!لالفلموتماألتهعلىبآتفخثتآ%لقولون

ص--
لأزكأإنآقوماآقسؤلئلثرمافآلغنئلهواسححخته،وثاأكه"آتخذقالرأ)

أبون!:68(.!تغقمونكالاآدترغلىآتمؤلوئنجذأصمتطتنينجمحد!م

هما؟فما،،للمتقينب)والعاقبةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:0-99

!آةتنيورثثايت!ألأزضقإتؤآضبروأبآلت!آشتييمؤأيقؤيمموشئتاذ)جع:

.(821:لأعرافاأ!!تقينتقعتةؤآب2جمثاين

لفئئمين!فح!اااوآنفمةولاآلازضىفيعفؤآلرلدون،لذليننخع!ماآلأخمئآلذارلكا

83،.:القصصأ

هما؟فما،،الرجيمالشيطانبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-199

وابلأنئكأآلد!يوثنممىوضعتبماآغكوآلتهلمائقوضعتهآإيقرياقاثتققتاؤضعتها):جح

36،.:عمراناسأ!آلرجمىينآ!طؤدترتتقابثأجميذهاإلبؤمرليزشئضيتها

.891لخلاأ!لرجبيرآينآ!محط!بآدت!قآشتفذانآلمرقزتقإدا)

هما؟فمادا،رجيمب!ذيطانختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-299

،71لحجراأ!زجييرشئيبهزينفيوحفظئها):جح

.(52:يرالتكرأ!زجيرصظقيقؤليؤقاممؤ)
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دما؟فما"،الأولىب"الصحفختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-399

.(331:طهأ،!وذآؤآلفحضطماتيةتآيهمآؤلأزيإحتنياتزيةساتؤ،لصتائوأ):جح

.(81:الأعلأ!لاوذآلقعحضآثقتزاإن)

ير؟فلما"،بإعظيمختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-499

غطبئغذأبييهآلضعترقآفيتم!تكلؤآلأيخرترآلذشافيؤلمختهوغقئكزآط!ؤثؤلاققحل):بم

آلمح!جمنذؤمزقيناؤتخمصحؤناولجريإءتكملئسقتابآفوآهكرؤتقولو!بآالصتي!تققؤته،قكاإد

غطيص!ئهتققداسمئختذتهداتتتمآ!تتآيكو!قاكصسمغتئؤإد!اكاؤتؤلأغطئم

.(1-416:الورأ

محي؟فما،،العالمينبداختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدمرا:-599

قآختتنؤضؤز!تميخآبرؤآالنمتث!ءق!إصأآلأزضىئحمجحلآلدىالتة)جح:

لفثبآزست(دتهوفتحازئآقهسزتبتملكمدآلظيئثمتيؤززقمصحور!تم

جمابىألقتينرتجاي!آئحئدآلذيتثةتحلصجينهوخمآذعوةالأإبهلأآلئلهؤيهع!ه

أتحيغآنوأيرتزبئمنآلحتحتيقضآتماألتإدكلونيينتذعونآلدليئآغمدآننهيتتلاب!

.،4.656،66:أغانر!آلفايبيردت

محي؟فماب"رسولا"،ختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-699

غقتتاتتزذ!أيرييكئؤيىؤثنأخمحقآءيخائرلتآؤزخرفيينتيمثلذليهو!أؤ):جع

جآءئمإدئؤمئوأآقآفايمىتخوما!زس!و،بثحرإلأكنتهلربئسمتحانتقرؤة!لكتنا

تضثصوتتتيه!ةآلارضيىفيلؤتمخفلزشو،!بتثؤألته"آبقثقالومهاإلأآقأتفذممت

59(.39،49،الإدراء:أ!زسمو،لمخاآقممآءغىغقنهصل!نخامظتبيين

لغفوربعدهامنربكب")نختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي799-دلرأ:

عي؟فما،لأرحيم

زجيص!ثغفورتغدهاينزتذإنشؤ(اؤةبغدهاينماتابؤائرآلضمئآيةضلو(ؤألدين):بم

.،11:531،عراف

وعبزوأبخهاوأثض!نوأماتجدينهامجروألتذجمىرتفإبثز)

.(01:النحلأ!زجمزلقفوزبقدهاينزتبإت
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رتذإتةؤآضعقحوألكدبغدينتابوأصتمبجقلاألنصؤلقدينىعدرأرتقىإبئثر)

.(911:ال!نحلأ!زجيئملغفوربغدهاين

عي؟فما""لمجنون:بقولهختمتآياتثا،ثالكريمالقرآنفيددرأ:-899

.(6:الحجرأ!!ىداإئكآلدكرلخمنرلمآلذىتأتهاوقالوأ):جع

.،72:الثعراءأ!ثمخونإبييهزأ"زسيلآلدكلهزس!وثكمإنقالم)

.(15:القلمأ!تمخؤنولدقيؤتقولونإتةآشررسأتتابآبضحترفىقرلمؤتذآلدينكقروأي!دؤإن)

هي؟فماب"الغرور"،ختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-999

غنبئنيهؤؤ،تولوهصثؤتدغنتحنرهـؤالدلأئؤماؤآخثمؤأزلبهغآقالم!آتقوأتأتها):جح

آلغرلر!بأفيتغرئ!مو،آلذساآتححؤةتغرت!متلآحقآلئموغدإتشمثأؤايد؟ع!

33(.:ألاتمان

.،ه:طرفاأ!لضدرآدت!بآشسصولاتغرتيهملدآآلخؤةتغرتيهمقلآآدلإخىيلىؤغدإنسىلاآشآتها!

آلأتا!آوغرليهمؤآزطتضؤلرلقمغؤتيهبهرقتنمضآنف!ت!ك!تلىقالوأتحكئمنكنآلغشاد"ونهخ)

.(41:الحديدأآلترؤر!بآدثمؤغزكئ!آئيآدت!صةخى

هي؟فما"،يوزعونب)زفهمختمتآياتثالأثالكريمالقرآنفيددرا:-0001

.،71:ال!نملأ!،لؤعونقهئمؤآلتهترفيديىؤآلجينآينهجحونوحمثر!لئن):جع

.83(:النملأ!يوزلمحونقهئمياتيتايكلإبايتنقؤجاتخمثرين!تنأتؤؤتيزتم)

(91:فصدتأ!!دؤغرنقهخلحايىآإلىآدتهيخث!رآغدآءؤتيزتم)

"،الرحيمالغفورهوب"إنهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرأ:-ا100

فماهي؟

.(89تيوورأ!لزحيصآئغفورلهوآاته)رقيلكخس!ؤفآستتغفر4قا):بر

.،61:القصصأ!آلزجيصئغ!رلهوآإفه،قققرته"بمقآغفرليتقبيىخمتضتفيزلتإذقا)

جميفألذنوبتغفرآإنأقةأطةينزخمهتقنظؤا*آنفيمهغغكآشرفو(الدجمتئيخيتابقنم)

53(.الزمر:أ!هوآلغفورألزحيمإئه
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"،الحكيمالعزيزأنتإنكبداختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرأ:-2001

فماهي؟

ؤآيخكةأليهتنتؤئقيمفزتاتنكغقينينتتلؤأزسئؤلايخغخيي!ؤأئعمثدضشا)جع:

.(921:ةلبقرا1!آلحيهيصنغننلينأآساتأإؤئرتجبيئح

ؤآزدتجهنمءابآبهتميقصحتخؤتنؤغدتالغآليئغذنيتجتئتىؤآذجتفز!شا)

8،.:أغانر!آتغنريزآلخيهصبرآإتكؤذزتيهض

.(5:المقحنةأ!آنحيهيصآتقيلبآنتإتأت!تالنآؤآغمرلقذ!بهقروأتخقفآيتنةلاقىسآ!

مي؟فما"،بمعجزينأنتمبداوماختمتآياتثا،ثالكريمالقرآنفيددرأ:-3001

.،134:الأنعام1!آشربمغجنريئوقألألئماتوعدوئإت):جح

.(53:أيون!ى!بمغجزيئآشرؤتآثخقاتهءورقاىقتمهؤؤي!تتيوتكآحق)

.33(:أهود!بمغجنرلنآنتصوقآشآآلترإنيهتةيكمقالمإتتا)

ربيعصيتإنأخالتإنيبداختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-4001

هى؟فمالما،عظيميومعذاب

.(51:لأنعاما1غطيم!تؤبمغزأبت!قغضئتفإقأطإتيقل):بم

غيزا!بقؤآثتضلاترلجونيقالاألدجمتقالىبلتنخةاياشالمخالزتتلىرإدا)

إقي%إتيؤكأتاالأآتبغإقتقبيئيئقآيينأئدته"لي-آنتكؤثقافلتزآؤتبنقذآ

.،51أبون!:!تؤيرغطييغداتزيئغصئثإنآضاث

.(31:الزمرأعطيم!فابمعذاببقعصحئتئاقأطإقنل):جع

لاالناسأكثربداولكنختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-.50

هي؟فما،،يثكرون

أقا"الزققالمآفؤلزضذزأ"لوثؤلهغدسترهت!ينخرلجو(آلديئتضالىآثخ):جح

،يتثزوئ!آلتايم!أنحئزؤثيهنآقايسقئتذرووفضحل!ألتةإتآختفضئغئولؤأ

.(342:البقرةأ

لث!شئينبآلتمتئئزئرآ!تاكألتتتآؤتئقوصثيشخقإنرهيصىتاتآءيقةؤآتتغث)

.38،:يوصفأ!لايئثكرونأقاصىآتحزولبهنلتاشعلتاؤغلىآآدتوفضعلىين
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غافققحلتذوآقةإتتجصمرأؤآقهآزيبب!ل!ئكواآلئللكغجثللذىآآلته)

(16:فرغاأ!لايث!كروتيم!قاأآنخزؤليهنس!!اآ

لاالناسأكثرب"ولكنختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-.60

هي؟فما،"يؤمنون

إقام!مولمعقئيإءيهتنسهؤمنتحتاشماهدقىشل!ؤزيبمءتنتيتؤغلكأنآفتن)جح:

تحتةفيتؤلتتكقلآتؤجماةقآقارآلاخرابمنبيماءي!كفرؤمنبةلؤم!نونأرؤبيلثؤرخمة

،17أهود!،ئؤمنوتآقاس!آتحتزؤلبهنزتثآلحقمنإتة

،يؤمنؤن!ألآلي!آكثزولبهنآلحقزئكمونالنكا"نزلىوآلزىألكئئثايثةتتكالضر)

.،ا:الرعدأ

،95:أغافر!لائؤ:منؤتيمىلآآنخثزأوثبهنفيهالأرشبلألغةآقثاعةإيئ)

هي؟فما"،يهتدونب!لعلهمختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-7001

لثقهيم!حاون!سسلافحاجاييهاوجعفآبهتمتميدآنفيألازضيىزوليىوجعئ!نا):جع

31،.:الألاء1

،94:المؤمنونأ!تهتاونتغلآشآبخئتموسىاتنتاةؤتقذ)

لق!قب!كتنتدييينآتتهممالتنؤزقؤمازتكمونآلخقهؤتلآقتزئهآشتقولوت)

صصءير
3(.:الجدةألايه!دوت

همبالآخرةوهم9بختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرأ:58.ا-

هي؟فما،لمافرونكا

.(91:مردأ!ئمبهفرولتلأخؤبأؤهمجمؤجاتات!تئغوآلتهسميلتص!ذونةغنآلدين):بم

زدأعلتنييتادنكضاتآييكمأآنشآلبهتايأويلإءقتل!الرزقايو*ظحام!قأمجضاقاذ)

37(.:أبوسف!هخ!دبئلأخرقىبآؤممميآلتميؤينونلأقوميتركمتيقةإيئ

7(.:أفصلت!بآلأخرروفميهمزونؤلهمآلز!ؤة،ئؤدؤقالذيخآ!م!
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بظلامليسالثهب"وانختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:9001-

فماهي؟للعبيد!،

.(182:عمرانآلأ!!ييو2ظلالي!ئقآدئةؤأنآيذيكختتقذبمالذد):جع

.(15:يانفالاأ!يخبيويالترلنشآدتةؤآتي!غآيزتدتثبمائكد)

.(01:الحجأ!طتيرليقببوثنشآقةؤآننرتزاندضتبمايزد)

انصار"،منللظالمينب!)وماختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-0101

هي؟فما

يقطايببىمايتمهألتةفاتصفذ،ينآؤنذزتم!قيماينآتفقتصومآ):جح

.،072:البقرةأ!آ!ايى

.(291:عمراناسأ!ينآنقتار!ايينآخرشاهـومافقذقازآتذفيمنت!تصآإتك)

يلإشزءتتتئآلشييخ4ؤقاضقتصآئنكلآكميميختموآلتةإلتئؤأقاآلؤينىتحقرتقذ)

-صب
ؤتاآقازؤتأؤلةآتحتةلخيإآلبرحرتمققذبآلتميثتركتنإتهكلرؤزئبمزبئآلتةآغحئوأ

.72(.:الماندةأ!2آضايقللطييب

،،المحسنيننجزيب"وكذلكختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-1101

فماهي؟

ؤينقئلينؤلؤحاهدتناهدشأ!لأؤيغقوثته،،إشخقووهتتا)جع:

آلمخييين!عرىكدل!وكرونوكوسىويوسمفوآيؤلبؤمحتحمنداوبرذزتيه

184.:الأنعام1

.(22:يوسفأ!آلمخ!ييينتخزىلكوكذوصكقمأكمااتئتنماة7آشمذةتقعؤتخا)

.،41:القصصأ!تخزىآلمخصنينوكذنثترئحأعااتنتئماةؤآشتوىآشمذةئقغؤتتا)

لمنالآخرةفيب!دانهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-.12

حي؟فماالصالحين!،

فيفاته"هآلذيآفيآضظقيتنماؤتقدتفتصز،سصمةتنإ،إشهضيقإغنترغمثؤتن):جح

.(031:البفرةأ!ألضيضثينلأيخرؤآ
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.(221:النحلأ!آلقنيىلينلأيخرؤأهـفيدر)تةخت!تةتحاآلذفيتئتنماو!)

لذتمبآفي.آتجؤاتتتنماؤآلكتئبؤهألتحؤةذيئتيوفيوجعاثاقغلققوبإشخقؤؤقئتات!ر7)

.،72:!كبرت11!لضخليئآلينلأيخر-آفيوإتقو

،،بوكيلعليفمأنتبداوماختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيسرا:-1301

هي؟فما

يهيلى!غثيمآتتؤتآحفيظآغقتيئجعفتكوقاآنثحزكوأقآآذ"ضتآةؤتؤ)جع:

1،.70:الأنعامأ

فإشاضلؤمنقانق!ممءآقتذثفميئيألحيئياتاصسآنكتنبلخلأآنرئخاإيآ)

(14:لزمراأ!بؤلمجيل!لخيهمآشالخهآوتآتصظ

6(.:الشررىأ!بهيلىعثئهمآنتومآعلئهتمحمم!أقه2آق!لاددرنوءمنآتخذؤاوآلذليئ)

سميعالثه"إن:تعالىبقولهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرلم:-ا140

هي؟فمابصير"،

جمل!!سصحآقةانأتجايىؤمئرسملأآلئبؤمنى!حالق)آدتةجع:

احج:75،أ

28(أ!ان!قصحيرشتييعآقةإنؤجمذبم!!!نفمم!ثمىؤ،خقئئي)ها

آدتةإنتخاؤجممأ!تممغؤألمحةأدت!إلمؤقثتت!غزؤجهافينخدلذآلتيقؤذأقةسيئ!قذ

ءصلم،ص
،\:المجادلةأ!بميرنمص!ق

المقعسطينكامايحبالثهب"انختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرلم:-ا155

فماهي؟

آغيضقآؤتتغتممجآ،وئرتآضكمتإنيلست!خحثآئخلو!يلكرب!متحوئ)جع:

ألتةإنبآتق!إتتتئهمقآض!صكضتإيئوشمئايفحزوئرخمنرحمزئغيرضقإنؤغحهخ

ء-رءسر
.(42:الماندةأ!الممص!طينمجعت

ققيلؤالاخرىآغلىسفماشا!افقانتئ!تهمآقآضيثو(آقت!تلوأآتمؤيينينظآيقتافيت!ن)

آلمقيسطب!لمجحثآقةؤآضحالؤآ!!لقذليبآنجتهضاقأضحيخوأبقاقإيئآقيآلمحزتفئءةالى6تنيختئأديئ

.(9:الحجراتأ



261القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم

)!لتهغإؤ!صالوأتتزوصآندتزكئمؤثزغيرصكرتنآلدضقفيئفيلزكئملأآلدينعينآفة،شفصبم)

8(.:الممتحنةأدي!أفقيمطينئحمتآقة

،،العليمالعزيزتقديرب))ذلكختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-6101

فمامي؟

تقييير!آنقنيجفتقديزآلذدختتابمؤآتقمرؤآفممشسمكئاقلآآقيضصاجوجعلقاصلق):جع

.،69:لأنعاماأ

.،83:يىأ!نقنيليرنغلييرتقديرآلذلمحصمتقرقهاحدغيىىفصضم!ؤآ)

يمقخببغألذشاآل!تمآتأنرفاؤزتتآشمافيخؤؤآؤخئتؤقنهبفيصتتؤقيصتنغققضعشفق!

.(21:نصلتأ!تقييروثقنرينرآتقديرآلكد8وجقنهأ

معالثهأنبإواعلمواختصتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-.17

هي؟فما،لالمتقين

تابيثليلخيهقآغتذوأغتحكخآغتذئت!ينيمحاصؤآلحرئثبآلثتغيآلحرآيىألصئهزآلح!إئم)جع:

.،491:ال!بفرةأ!قخأفمينآدتةآنؤأغتمؤ(آدتةؤأتمؤأغتيبهغآغتذى

آقممؤلتىظقئؤتمأتت!لمجتضفيشتهراعمثرآشآآلتهجمنذ%لثهورعذان)

ؤليلو(ألمسححيحهنتميمواقلآألقيئمألديندبفحزأآزبةتهآؤآلأزكى

لهـآلمخقبنمحآقةآنؤأغقمؤآتحآقه"!مائفيلونكغتمقهيرآتممثحيرحم!ى

36،.:اتوبةأ

ؤأغتمؤألجظةييكخؤقخدو(أت!قايىينىتلونكمألدليئتيلوأاتضو(ةلبقيآتاتها)

.(231؟بةالترأ!آلمئعينمعآدتهآن

يرواإحتي:تعالىبقولهختمتآيات.ثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-180

هي؟فما!،الأليمالعذاب

رشاآلذيالختؤؤفىؤآفولمزيخهوما،رنمزغؤتءاتيتإتكرشافوتتى)وقالىجح:

آلغذالبيز%حتئئؤمؤخم!فلؤبهوعكوآشذذآفريؤعلآظمتسرتجاسصبيثعنلمجحلوأ

أيرن!:88(اآلي!،آ
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أيرن!:79(!آلألصآكذالبيرواحتئءايه!ل!ولؤجآء!ؤ

لهاثضادبهتاتا:تعالىبقولهختمتآياتثافىثالكريمالقرآنفيدلرأ:-ا915

لا،فماهي؟مبيتا

قلآ!ازآ)ضد!النوءاتتتؤزؤبمض!ا!زؤجآشلتدالىازدئؤ)وإنجع:

الناه:.2(ئبيا!أوإثمائتهت!مااتأخذونه"وشمتأتأخذؤا!ة

!ا!ؤا!ائقتت!آختملققدبيرلابيماءيرمئتمإثمااؤ!ةي!ميست)ؤمن

(الناء:112أ

ئقتناآخملؤأفصدآتحصحوأمابغيزؤالمؤ!متآلمحؤضمنينئؤذودت!وألدين

:58(الأحزاب1!ض!اؤإثصا

عذابالآخرةفيب"ولهمختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:ا-525

هي؟فمالأ،عظيم

تاأؤببكخزبقةفيؤستئآشمه،ئذكريتهاآنضئ!مدألتهئتغيمنآظتمؤمق)ةجح

غطئم!غذابآلآخزؤفيؤقالنمخرىسألذيافيتفزبمببرظلأإتذظوهآآنكألتلهئم

.(411:البتهرةأ

آؤئقتلوأآنفستاداآلأزضىقوي!عؤنورسصوته،"ألتهمجاربونآلذينؤأجرإنخا)

ئففىآلأزصنيئئنقؤأآؤجئصمقآتديهزؤآزجئفم!الحآؤلمجمتمؤأ

33(.:الماندةأ!غطيزغذالثلأيخرؤآفيؤتهضلذشاآفي3يخرالض

ءاشتاتالؤاألدجمتينآتكقيرفييمممنرعو!آلوليئغرنكلاألزش!ولىتاتها)

!مممحوتيق!ذبسمتعوتهادوأآلدلتومنىتلؤبهتمتؤينوتزبآتؤهالض

قخذوةاقدأوييترإنتقولو!تؤاضعإءشرينآل!ئخزفو!تإلؤنرثزاخيرينةيقؤبر

لدينآأكلؤتيهثشصثأآلت!يئتههتنينهـققنيتتتةألته"ئيربؤتنقآضدزوأئؤلوةلضقىإن

غظيص!عذاصبالأيخرؤفيؤتثزيخرئآلذتتافيفغظقرفئوبهرآنآلتهرييردتض

.(14:الماندةأ
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رب!3!نبا،ءذلكمبداوفيختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-1201

هي؟فما،لعظيم

آشآةئمنذيخؤ!آنغذأبصئؤيتمئؤموتكنميزغؤنءالييقتج!نس!م)ظدجح:

.(94:ابقرةأ!غطغزيبهخينبلأةلمد؟ليؤفيين!آيركغقىقئحتخحو!

%شآيهئمئقيلؤ!آتقذالبسموتتمموكونخخيزغؤئةاليينآئحتتنمق!د)

.،141:الأعرافأ!غطيصزي!تمينتلأ!ل!مدؤفيبهف!يخ!أقىت!تخيوت

يرغؤتىاليةيتيآنجحبهغإدغقتخآق!يغمةآذئحرو(يقؤي!ئوشققاذ)وإد

دلمؤفييخآة!ئمؤلمحتتخيردنى%شآةكتمفدذمجوتآئغذاب!مؤقيئوممونكئ!

6،.:ابراهيمأ!عطيرزئيغتن!.

هي؟فما،،الحاكمينخيرب!وهوختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ددرلم-2201

قآضحبروألرلؤيخؤأؤظإدفةيوءأرزميلثبألذئاشضوأةينمظإدفةقئنكأن):جع

.(87:لأعرافا1!آلخيهيئؤهؤضئنتيتتأآلتابرتختمحتئ

+(901:ن!برأ!ائخيهينؤفؤضئرآلتزتختمختئؤأضيزيؤخ!؟إقذتاؤأليغ)

آخذقذآتاكئمآتتغاتز(آقتمتحبيزفتمتحتآقالىنخثص!حوأمتهأش!صئوأققمما)

آوآبئقينأدنخنئآلارصقآلغقفقلؤسئصفيقرلمحضفافبلؤبنأف!بنفؤ!اغف!ن!كم

.8(0:أبرصف!آتحيمايمينخزؤفؤليألتةتخكئم

هي؟فمابصيزا"،ب!خبيراختصتآياتثلأثالكريمالقرآنفيددرا:-2301

صيرم!!فجمماب؟ىبذلؤببزاتئؤلؤخبغدينافزفىمن)ؤلأآقثكئاجع:

.،71:هلإصاا1

3(..ا!سراء:أ!تمإمم!خ!%2؟ءبيضاوكأنإتةؤتقدزقثئآ4لئنآلينزقشئظزتك)ان

69(.ايإسراء:أ،ئتكيم3ءخيإاسادهإتآ.ء،1.ل!قشكلئينىسسهيآابآتته!فئ)فل

هي؟فما،،بالظالمينعليمب"والثهختمتآياتأربحالكريمالقرآنفيدلرا:-4201

.(59:البتهرةأ!بألمخايينغيئمآيديهخوووآذقذشابماآبذأتتتتؤؤثن):جح

لح!الناآنعثلمحزيتبئقالؤأإدموسبفدير؟يلإشرفىتنيينآنمل!إلىترآلنم)
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ؤتاقالوأئفيلؤأآلأآلقتالىبخمئحتهمبإدنعسصنتضرهلخمالمآدت!شتييل!فيئفيل

آ!تالىغتهمققمماكي!تؤإشآبنايخيرتابأخيتجمآينؤقذآلتوشئييل!فيئقيلآلأتنآ

(246ادقرةأ!بألطييينؤأقا"لمجيظيهضقييلالأتؤلؤأإ

آلفئتةشغون!مطلكئمؤلأؤضعوأخماصلاالأزادروكئمتافيكرخرجوأتؤ)

47(:أطه!بأ!ايينلمجزؤألتةقغسممعونقىفيتم

.7،:الجمعةأ!لالييينبآغليئمؤآدتةيهرآيدقذتتبممااؤلاشتتوته2،اتآ)

فمايسير"،الثهعلىذلكبإإنختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-5201

هي؟

آلت!غلىدلذإنفييمتنغلفدإنةوآلأرصيئآلمتمص!فيقاتغتمآلتةبرآتغتتمآتؤ!:جح

7،.0:الحجأيمصير!

تيئ!آدت!غلىفىنفإنيعيدةحثزألعطقآدتهكللحرختحتفترو(آولئم)

91(.:الع!نكبوتأ

لملأؤ،تضحأنثئمقعملوماجعثكرآزلثبمثضظفةمنثتمترالباتنظقكلوآدتهرو)

.(11:أذاطر!يييمللة!آذلكإنقكئئبالأعمر؟مقؤلاينقص!تعتيمنيعترومابعد4ح

نإتتزآهأآنقملىقن!ئىقلأإآنفييكتمفىولاآلأزضيىقشصيمبئمنآ!ابقآ)

،22ي!الح!أيممل!!آلمح!علىئفد

هي؟فماالبلاد"،بداختمتآياتأربعالكريمالقرآنفي:دلرلم-6201

.،691:عمرانآلأ!آليلدقيآلدينكقروأتقلمبلاتغزتلأا:جع

.(4:أغافر!آاللدفي!هئمتغرزئرآلدينكقرؤاقلآإلأأدت!اينبتفييجدلىما)

8(.الفجز:أآققلى!فييثلقالأئحققآليئ)

.(11:الفجرأآلبتد!فيطغؤأآلذين)

هي؟فماغروزالما،إلاب)1ختصتآياتأربعالكريمالقرآنفي:ددرلم-2701

صصب-صكلصءكلءص8
.(021:الناءأ!إلاغؤزاآلثمتطنييدهموماويمييهميعدهم!:جح

فيوشمايهه!ؤرجلإثغلكغقيهمؤأقيمتبصؤتجثايتهمآشتالغمتتننؤآشتقننز)

64(.الإصراء:1إلأغردرا!آلمتئنهنؤماتيذفئمؤجمذفتمؤآلأؤنوآلأقؤلي
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ضورا!الأؤبئشوئا،آدته"ؤغزتاتاترضىئلوبهمفوألدينآئمنفتونتتولىدارإ

.112:حزاب)الم9

فيضزكآترطئمآلآزصيىمنلخمؤأماذاآزرفىأدت!دودقمنئدطونالزينبمئملئريمآر:ئخفل)

"الأضورابففعابثف!مآلظلصوئيعدإنبلنهيينمزعكفهخءائلنثئم:اآصآلمخؤت

4(.0أفاصر:

هي؟فما"،الكبيرالعليبداختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا.-2801

آتةأتآالتطلهؤدكلو!رءمنيذعوهمىماؤآتآلحقهوآلمحةبري!ذئث):جح

.(26:الحجأآلعلىآل!بلإ،ممو

آلبل!!آلغلىممؤآ!ةؤآن2طلآ؟ونإينئذعونتاوتمنممؤآلخقآدتةبآندلذ)

3(.0:ألقمان

رئبهتمقاذقاداتلوبهزقائواغنادائرخخقتةةآز%لتنإلأجمنذآقصققةشقغؤ،أ

23(.أصبأ:!آليهببزآلغينؤفؤآلخقئزاقا

لعينآي!قآتح!كغلؤننؤأ4بإيئثزكوإن!قرئزهةوفألمحه"دقيإدابآلة"*لكغد)

.(21:أغافر،لكييهبا

لكللآياتذلكفيب،)نختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرأ:-ا920

هي؟فماشكور،،ص!بار

إلىآلالاتنضينىتؤتذآجخآتياتاقآئوسىآزصسنتاؤتقذ)جح:

5(.:إبراهبمأشمكودر!2مححاليئلأتمئدنففيإلتآقببآتنمدفذلمجزهمآلتو

لئيلأتنزدلذفيإناتيكلةةيقلئيرفيأك!ألبخيرسغضتىفيتخيىآلففذ(تزترآنإ

31،.:ألقمان"2شمكولمصتا

إنممرلاؤضرقتهتمقئآصاديثفحققتهتمآنف!صحهق!ؤخماتوأآشفايىناتتنتيذقىشآققالوا)

،91أب،صتكويىصعتارلئيلأتنزلذدفي

شمكلبى"!تالملتيلأتحزذ"لثةفيإتاخمقيروغئىزؤايهذقيققتنآليزيحي!يهيئيثئآإن)

33(.:الررىأ
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محي؟فما،،بالمهتدينأعلمب!وهوختمتآياتأربعال!صيمالقرآنفيدلرا:-0301

.(171:الأنعامأ!يآكقتدليئؤفؤآغقمسصبيلإبغنيصحلتنهؤآغقغزتكإن!:جع

زتكإيئآض!قهىيآلتيوبخدتفرآلحتم!تؤؤآئتؤعظةبآلحكؤزيبسيليإذآخ!

.(125:النحلأ!بآ!ضديهتآعقمومؤشئبيل!ضحلعنآغلآبضنهو

لهـبآفقتدجمىاغقئمؤفؤلمحثآةمنتهدىآقةؤلبهنآضنتمقتهرىلا!إتك

56(.القمص:أ

.(7:التتلمأ!!دينبآولهوآغلمءسصبيوضحلعنبضنآلخممموزتثإبئ)

يسيرالا،اللهعاىذلكبداوكانختمتآياتاربحالكريمالقرآنفيددرا:-1301

هي؟فما

آلت!غلىبلثفىؤتحانتا:أنقحيي!ت!تؤتؤخمنماناعذؤدئمذتققلؤتن!:جع

3،.0:النساءأ!بيبزا

،961الاءأ!ييصيراآدتزعللكدؤكأ!آبذ"أي!هأخلإينجهتصظيرليئلأإ!

ينغقةيغثتئ؟لذىآغصنالمتالرإقكشظرونزآنتهتمآلحوثضآقإدالخكتمآثمخة،)

ف!ح!ئؤنوالرأكلؤلئكآتخيزغلىآثصخةجداديآلت!تةسمققو!مآقئلتذهمبقإداآثمؤت

.(11:91،خزاب!يي!يمآلمحهللاسكلىذوءنآطه"آصلهم

قيئعغفغثآتقدابتهايفخقفسلمهبقجثؤينكقتآتحهقن%قبئتايما)

.0،3:لأحزاباأ!ييرآآتهعلىلاثذ

لاوأنتميعلمبداواللهخ!تمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرأ:أ-320

هي؟فما،دتعلمون

ؤسك!ىتكرفوأضتتأؤفؤخيرلخآنؤغممنئلكخؤفؤكقآتقتاذلمخئمكيمب):جع

2،.16:ا!قرةألألانقتموئرآنتضيئقخؤألتابرؤفؤشزقكغشتث!تجتوأآن

تيهملرضؤاإداآزؤخهقتبهخنآنلغفحلؤممنقلآآضتهنقتغنآليتم!اظتقئمؤادا)

تفقئموألبرقنرؤآطقزآرخ8يتمدلأجنرآوآليؤيربآدت!ئؤينينكغتنكأنبيماءيؤع!لل!دبآفتز!في

.(232:البقرةأ!دغتون،وآنتم
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ؤألتةبإ"جمقئملكمثينقييمائخآص!لخخجملم4بيماقكمييماخخضتضئؤلأءهكآشخلم

.(66:عمرانأ+!لئثونلاوآنتضيفلم

ؤألأخرةآلذتاقآليئغتالهاقتماتنواةآلذيهنىفيآئقعثمةثميحآنمجتونآلزينات!

.(91:رلنوا1!تغل!ونلاوآشصدتهريغلرؤآ

عليقاكانالثهإندا:تعالىبقولهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-3301

هي؟فماحكيضا،؟

دوقيخصآخئحنق!نآلأنثتينحطشللذ!يرآؤنديخفيآدتة)ئوصيزجح:
!

يخفماؤجموليئقرلاثؤيمألفح!فتها.ؤجذص!انتؤانترذتمائئظققئنآثشيز

لةؤ!مانتإنألتهثيايهإلؤاةؤورئةزولئمالةولؤيكقف!نؤلذلةوكأن)نتركمماآلمخمهش

آيفز،تذزونوإشآؤلأءابآؤئحؤآؤ!يئن؟بهآيؤصىوصئؤ!ديهأآلئذيئنقلائهإخؤ"

11(.النساء:أحيهما!يميفا!انآقةإنآق!!قنقيىجمة!حأتتمأقرصث

ؤأجل!قك!أدتيمالمجتنتآتمئبه!قل!تقاإلأأ!مم!ينؤآتحخقحقث)،

يتفنآشتضتغؤيهصءقاشممفجينغيزئخصحنينياقؤشرتتتغؤأدي!أقؤارت!تا

صء-ء
المحةإتآلفر!خة!ومنبوءترصلممفيماعثئئيولاختاحدريضئهةألمجورفنف!لؤفن

الن!اء:24،أخيهما!يميئا!ان

لجيتاصانآدتةإنؤأ!مقانآلئفينلنظعؤ،أدتةآدقآقبئ)تأيفا

الأحزاب:ا،أح!يصا،

03(:الانانأحيهنما!لمجصا!انألمحةانألمحةشآغأقالأونقثئآ)وما

يهديلاالثه"إن:تعالىبقولهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:-ا340

هي؟فماكاماالظالمينالقوم

شؤيرؤتنتغفقآؤل!بغفنؤآنرقآكلؤآ!هر2أليفودلآت!واات!و(آلديني!لفآ)،جع:

،51:الماندةأألطايبن!ألقزقي!دى،أفةانق!تةهـيتفثميئي

ئحننيتؤيرؤقنتصقآنصقةتغفخلأآنرقآ"ؤألمخنهرعيخئودت!والآإت!!ألدينت!لفآأ،

ءس.صصسة

،:144الأفعامأاظايين(القؤءجمدىلاآدتةإنمثف!فمانةر
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بغنركطولةآتححمضنآضقلوقنهتمآفو%يسغونآتماقآغ!لثلمحمتجنوألؤ)قإن

،هالتصص:.أألظلمين!،يفدهـآتقؤفىآلتهإنآلتيماقئالدى

مت!ءعاحاإشزيلبتئقنشنالمحدوروشيهدبوءكقزئمأطهعضديهتكأنإنستماؤ)فل

(01:الأحقاف1أ!ايإن!آتقؤقىتتيىلآآطةإلتؤآشتكتزؤقآقن

عي؟فما!،حكيمعزيزالثهب))إنختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرأ:-3501

غاظوفغقى)نضئرلهمإضلآخفلألتتفىعننو!مفوتكوآلأيخر"ألذشافي!جع:

حيهحض!غقيبزآلتة!!لاغتتئئآلتابرشئآ2ؤتؤآلمضييئينآفضمذتغتغؤآلتهوقإخؤئكغ

.(022:القرةأ

آدتةإتآدتةجمنوين!لأأل!تضروقاقلوكتئبهءؤقطمل!!ئزئالأأدته2جعلآؤقال!

.،01:لأننهالاأر!صكيصعنىيز

آفبهرعقؤتئقؤنبآلمحغروثنىتأعيوتتغمقآؤصلآ:ئتضحئمؤآئمؤمتئتؤأئمؤمنو!!

آطةإنآقة!ستزخالمأرؤليكؤزصموتهكل7آلتهقيلظيعوئآلربهؤةؤئؤتوئآلقملؤةؤئقيموئ

71(.:التوبةأ!هوحيماكمصعنىيز

نفدتقاأئحرشتئعةسبغدمنوآلحخريمذة!أقلزشمحشمنألارضيقأتماوتؤ)

.(72:لقمانأحكمز!غيندزألتة!!ألتإ"ءلمخت

عماوتعالىب"سبحانهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:ا-360

هي؟فما"،يشركون

هؤلأءويقولوئو،سفعهزلايف!زهتمآلتيمامادولضمن)ؤيفحاوق!جح:

ص!تختههآلازصؤ،يتآخم!مؤضهفييقتملابماآلتةآتتيوئتتمآلتةشمققؤتايخد

.،18أيرن!:!!ركوتعضاؤلغئ

\،.النحل:أعماثئركوهم!صصتخنههـوتفئرلتت!تغطؤحقلآآدت!آق+آقر)

تفعلقنلئريميكمينهلمحمحكمثصيميت!تمثزرزهتمثرضقميهغآلذىأدته!

.(04:الرومأضايثركون!ؤتفكسمتخضهرلثئصقنلكمدين

ؤآالتمموتآ!م!قنضعسئةهـيؤئمجييعساوآلأزضققذيى؟حقآلتةقذزوأؤمما)

67(.الزمر:ؤتغنىعضائتنزكودسهـأشتحتبماشمييهعمظوتنت
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كنتمإنل!صمخيربداذل!صمخ!تمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-ا370

هي؟فما،لىتعلمون

ضترنمكتمدأدتةشتبيلىفيؤآنفيكتمبآئؤل!ئ!ؤخالدوأؤيقا،يخفافاآنفرو():جع

.(14:التوبةأ!إنكحئزئغ!وئلتم

نقاتوئ!ئحضإنلكتمضنردلمجضؤآتقؤهألمحةآغئذوأيقؤي!قاذإذتمانرهيز)

.،61:العنكبوتأ

نغتزن!إننهغلكردي!خربآتؤلكرؤآنفميكئمصتببلإآدتإنيؤتخقاو!ؤزص!ويه،بأدت!ئزيز!)

.،11:الصثأ

آلنيغؤدزو(أف!2بخبرإد،نغؤألضقزآلؤيربن!نؤونؤبىإداشؤااءلدنآكآكا)

9،.:الجمعةأ!إربهترتغثونلكغصنتمد

فما"،الظالمونيفلحلابإإنهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-3801

هي؟

.،12:الأنعام1لقيئو!!آئتيخلارإتةبآتجإ+؟آؤكدليآدتةكدتاغلآقزئآظ!يميئؤتق):جع

ت

عقةتهرتكوتمنتغ!وتنص!ؤناكايلىةئيت!تيت!غلآغحلوأتتوقيئل)

.(531:لأنعاما1طلئوت!آئقطخلاإتئوايئلدآ

شادقاذتلثقتتؤقاقةآلأئرلبؤغفقمضتفيصهءغنئئيقافيهؤاليئؤزؤدتة)

صر
.،2غ:يوسفأ!الظيموت!يفيحلاإتهقثؤاىآضحنهـزيئإتهآق!

إتههـلاآلذايىعمتةتهتكونؤشنعنلإءمقبآتهذىجابمنأغقمهم!قؤقاذموسئ)

.،37:لتصصاأ!لاوئ!أيفلح

د،فاسقينقوقاكانواإنهمبهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-9301

فماهي؟

قؤئا!!ئمتملم%ؤقزيإ*يرغؤنإقااتنبةيتئيفيص!ؤءغيزيقضفعآةتخرقيتجئبتافيتذئرؤآدجل):جع

.(21:الملأقئ!ميه!

آلر!ينجظطئىإلفؤآضمتمصصوصغيزينشضآةتخربئتجئبكفيتدئرآتلذ)

.3(2:افتمصأ!قيمببرتحالزآقزم!إتفتميخيما*ؤتتنيرغؤتزيثإذينيلئزقتانيقذ
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.(54:الزخرفأ!ئ!يمينقرم!كألؤأإتهخقأطاعوقؤمبمافأشتخف)

.(64:الذارياتأ،ئحمينقؤما!الز(اتهتمقصلتننوجوقؤتم)

منلهفمااللهيضل!ب"ومنختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-0401

هيأفما،ا"كحاد

لابما!رتبماآنمشموهتمقتمشركاءيهوجعثؤبماكمصلتنفيبىعنرقيلهوقآيزآفمق)جع:

ئقل!ؤتنألمتببينغينؤصذوأقكرفتملقدينكقروأفيلقتلآنقؤل!ينبنهالرآملارضننآفيئغغ

.33(:الرعدأ2!هايقتههقاآقه

زتجتمتخشؤئألدينم!جلو3تقثصيزمثمايئتت!ثئبهاآنحديمثىكتناآخسنترذأدته)

يضهدل!ؤنق!آئرمنلهوءيهلإىالت!هدىدلكآدتةبكراكؤقثوبهتمجثودلهت!تيينثج

23،الزمرأ!هابيقته"،قاأطه

يقلثريقحيليألمحهرفمايزتندرو!وينبأثلأليئؤتحيزفو!لىتخذفيبظآلتئ!أقة)

.36،:الزمرأ!،ها

.33(:غانرممهـأهاهـيقتهقالته"يضحيل!ؤتنغاجزينأق!ينلكئمتا"مذبرينئؤلو!تؤتم)

همالجنةأصحاببإأولئكختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-ا410

هي؟فما"،خالدونفييا

!خياوتيهالهغأتحتؤآضخمبأؤثبهكألصطخمقؤكيلو(اتواةؤآقزبيئ):جح

.،28:القرةأ

آتجحةآضتاكلؤثبهثوشحهمالأتفس!ا،لانيهفوعملو(آلضلخنئتنوأاةؤآلدئ!)

.،24:لأعرافا1!خرونيهاهغ

ء!ص.صءلأ2مرءصصءكل

ييغاهغآبخئها!مثةؤقبذولازدقزوجو!يرققؤلاؤنيلادألحئئ!تئآخمئئنو(فدين)

.(62:أيون!(خئاون

فنمآنكلت!أضنيأؤلبهذزيهق!إلىؤآضش(آ!يخنبؤضلؤ(ات!وأةآلدينإن)

23،.أهرد:!خياونيها
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لضوملآياتذلكفيب"إنختمتآياتاربعالكريمالقرآنفيددرا:-ا420

عي؟فما،تيتفكرون

آثيرزؤجبيي!هاجعلآلثقزدتؤينصزؤسىؤآتهرايه!وجعللارضىآمذآلذىؤممو):جح

3(.الرعد:أ!تتقنهرونلقؤيرلأتنسالذدفيإنآقلآلتغازئغيى

تؤدصتئ!مؤتجقلإتتهالتتتكحؤأآرلفئيآئفيمكخينت!ظقةاتيه*آقؤ-مق)

2(.1:الرومأ!يفتهرونلقضلأدنتىذلكفيإنورخمض

لمخاقضئألتي!ضيثتتايهآفيتمتتضآإليئشؤ!آآلأنفس!جينشؤفئأقهر)

!شق!وئلقؤسلأتئتىدبثفي!!تصصمىآضليإقآآلاخرئؤربنصيلآنمؤت

42،.:الزمرأ

تقتهزوت!تمفوشلأقئزدلثقي!!ئحتةخميعاآلارضيىفيؤقاآخمتؤتفيل!قاؤشخز)

.،13:اجاثيةأ

كي؟فماكاماالعظيمالفوزهوب"ذلكختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيددرا:-4301

ف!اخلدينآلأقهرتخحهامنتخرىج!ضئوآتئؤمئمئآلمؤيخيئآلتا"وعلأ)جح:

آفالير!آئقؤزكمؤدلكآئحرأدتإقنىؤرضعؤ!غنتجتئئفيظيعةؤضصئيهن

72(.:التربةأ

فؤذنتثآلترل!اتنئشذيل،آلأخوبمولفآلذشاآتححؤؤفيأنبئثزئتهز)

64(.أيونى:(آلمجيصآئقؤز

.،57:الدخانأتغطير(لهؤآئقؤزألكدزتبثنضلأتنإ

نخهامنتخرىخثألؤمويآنئ!لإئرلبهغآيذيه!بئنلزرئمنجشوأن!ؤلحئ!ضآلئقنينترلمحهيزم)

.(21:يدلحدا1(لتطئمآئؤآئتؤزلمئثدي!أخئديئلأ!زآ

مي؟فمابإالدنياد،ختمتآياتأربعالكريمالاترآنفي:دلرلم-4401

تقصىإتماقاصآئتتآقآقصىقالرئأؤآلدىاثيتتينىتاتاجآةغنىئؤيرئرلنقالوأ):جع

72(.:أطهآلذشا!قد؟آتجؤة

.(92:النجمأ!آلزنجآآنحتزؤتر"يردالآكيتاغنتؤلمتنضف!غيرضى)

38(.:النازعاتأألذيآ!اترآئحيؤةو)
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الثترانمتشابهاتفيالجناننعيم

ير؟فعحا،"العاجمالس!؟!هوإنهبا)ختمتآياتضالكريمآنالاقرفيددرا:-34.1

.(16:الأنتالأ!آئغليملمتييحألهؤإته،آق!!كلؤتوجمقئقآقأتجنختجنواللئتقمقئان):ج!

.،3ث:يومفأ!نعلمصلمتمميغآفوآإتصعئةكئدفنقصعرفزئفوالةقآشتحاب)

22(.91.20الشعراء:أ!آليحضأقميعهؤاتةر!آقئجدينفيزتضئك)

.6،3:فملتأ!نعليصآالتتييغإله"هـفوآبأدت!فأشتعذنرخفصئظيئآمنتنزغتكؤإتا)

.،6:ال!خانأ(آلغييرلمئتييعإتهكلهـهوآزيكتنرخمة)

ححي؟فمالمأ،عليمب!)حكيمختمتآياتخمسالكريمالقرآنفيددرا:-6401

صيهيضزتثإن!ماكلئقدربخمسالرقغقويةصككاتتتقأ،بزهيرةحخئنآؤقتك):جع

.83،:الأنعام1،غييص

آقيلن!ينلآؤهمآؤلموقالإلنم!آينأشئكثزتر.قدآتجينلمغ!ثزجميثامجثرفزؤتيئتم)

شصآةما،إفيهآخيدينتثؤلبهغقارآقالمتجأآ!صآللأىأطتاؤتقئنآبتغم!تغضناآشتقتغزتتا

.(128:الأنعامأ!لمجيرحيهيضألتة!اتآزتك

2نت+آزوجنآؤحتزئملذ!لإتا%قآشترضا!ةهدجمودؤفتاؤقالوأ)

لأص-حص?صبه!-،
لمجيص!ح!يئموضقفغحإشهرس!خزيهتمشر!اةييم!صتيته.-

913(.الأنعام:1

.،52:الحجرأ!غليمصكبئ"إتهتخحرممتمهوزتكت!ن)

.(6:لنملاأ!لمجييرصيهييرينلاناتأنفزتختفىقئتذ)

لى،يعلمونلاأكثرهمبدابلختمتآياتخمسالكريمالئرآنفي-ددرا:ا475

فمالحي؟

يىزقاحصمنافهويتازز!هؤمنشئغلىلأ!ورغنداقتلو؟شلآأقاضرب):ج!

75،.:النحلأ!لايقاترنآتحثزلئمقييتإآ!ثضاف!لمجمتوهلوجفرآس!يممئهيخفق

مفترآن!إتماقالوأيزلىبماآغلروآقؤءابةت!التأيةةتذتخآو)دا)

.(151:النحلأ!آتمزفز،يغلؤنبل
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أتجتبببوجثلكازؤيىؤتجعلآئهراطتهآوجملترارالازضىآجملآئنإ

.(16:النمل)!لآيغاترتآطفلأتخثزلتمضغتةإصاجزا

آ!آنحثزكئغالجتلتهآلحمذفلأللهتضفولنوآلارض!أقصمؤتطقضنصصألتفمؤل!أ

25(.:ألقمان"ناتفسر"

تحلأتثتيرلايئهللرضليسالاؤزجلأمتسئبهمونيخيإشريمبرشلأزقيأدتهصزبإ

.(92:الزمرأ!ئعلمونلاكزفنمألتفملآنخذ

هى؟فما6،وكيلآبالثهب"ركفىختمتآياتخمسالكريمالقرآنفيددرا:-4801

ؤآدته"تقولآآلدىغئرتحتهخظآلمحفهيوتتتتمجندكيقبززوأكلاغهي!قمادارتقولوئ):جع

8،.1:الناءأ(جميلآيأدت!كىآلت!ؤتؤقيغلغئهخفآغيققيتيتونقايكححى

.،321:الناهأ!يهيلآبأدتزكنئلا"زكأآفيؤقالمتتمؤياآفيتاي!ؤأ

إتقاآلخقإلأآدت!غلىتفوئوأؤلايي!نم2فيلقلؤأ،آ!تضإتأخل

بآدت!قآيؤأيتهرؤزوخضقغ،لىآئقئهآؤتحيضتا،زسمو!آلمح!ضقتتمآبقجميئئىآلضييح

تةديكوئآنممتخنةبؤحداتأبرآلب!إشال!تمضترمم!أنتفو(تئثة"تفولوأؤلاؤزبئلإء

.(171الناء:أ!وحميلأيآقيكىآلأزكأفيؤقاألت!تؤئئفيتالقرؤتد

3،.:الأحزاب1!كيلأو!فئيأقمخمآقهوترتحلأ

ؤ!يلأ،بآدت!كىآدت!قئؤترتخلآدئهتمؤخؤآلئتصمينأنبهييرينئيهجؤلاإ

.(84:الأحزابأ

فما،،مبينعدولكمب"إنهختصتآياتخمسالكريمالقرآنفي-ددرلم:ا940

هي؟

تكخاتضآثتنظيئؤ،تتبفو(لمخؤنقلمجئاطلأآلأزفيفيمتاآقاشكؤأكآلفا):جح

يرءيرير
.(861ةال!بقرةا،بينعدو

آلمحئظن!ؤلضتتعوأؤ،!آقةأالمزفيأذخلو(اكنواةألوينىتأتفا)

سءءس
.8012:البفرةأ،يينغدؤلحئمإتلى

خئمتتتبثوأولاآلبرززقكممما!لأ(وقئشأحموتهيرآلاتفىؤمنى)

.(11:421،نعام!غاؤئبينمخإتمرآفحتطين
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.(06أي!:!!يهتعذؤثكو)انةا!نطنلألغئذو(آتم!ينتئإلصبهنمآغهذآلؤ)

.(26:لزخرفاأ!تبينغرؤدتتمإتةفصتظنآو،جمذتكم)

مي؟فما!؟"طينبلفظختمتآياتخمسالكريمالقرآنفيددرا:-0501

.،21:نمضالمؤأ!طيهزقنسصنقةينآقيلضمشنطقناؤتقذ):جع

.(7:ةالسجدأ!طيهزمنلنصئقآقيآظقولدوظقه:لئىكلآخ!سنلذىآ)

.7(1:أص!طايزتيئبث!!خيقالقيقضقبه!كهزيذ4تاإد)

.(67:صأ!طيهزهـمنوضلقته2تامقظفئيئق!!زآنمالىقا)

.33(:تاربالذاأ!طيزينجخازةلخهئملئزيمل)

هي؟فماب"الضالين!،ختمتآياتستالكريمالقرآنفيددرا:-1501

.7(:الفاتحةأ!لتنآلضآؤلاعتسهضآنتغض!وبغيزغتييخآنتضتآلدينصرط):جع

تحتآقضئصخمإدآزيغغت!لأتتتعؤأآنصاخغتتخثيسى)

ؤإنهدنخنمكماؤآذ!زوةآنحرايرأثخحعينحذألتةفآذئحزو(عرفمخ

.(891:البقرةأ!آ!آلتنقئييماءلينين!نتص

آئتؤءينلألمخوتنئزبئنيتهمتخثينتاذآتلتتضاقذازبئتالمتازغاأئقمرارتتما)

.77(:الأنعام1!لتن،لقخآ

.،52الثحعراء:أ!آلضتآقةمنوآتأاذافعفئهآقالم)

.(68:اءالعرأ!لئنلفخآآمناته"بمنؤآغمرفيب)

.(29:الواقعةأ!لتنآلقآاتمكديينينؤآتآإنكأن)

بهكانوامابهمب"وحاقختصتآياتستالكريمالقرآنفيا-ددرا:520

هي؟فما"،يستهزئون

تآيخالصيؤتمآلا7تخابئةمالحفوثنئتغدودأئؤإلى6أنعذابعئغخآخرناؤلل!)جح:

8(.أهو!:(لمخمتهنرةوتبوءنوأقاتمبهمؤصايرغنهئملئمتررش!وفا

(34:اد!كلأ!وئلمحتتغنربإءلزأقاتمبهمؤضاقعملوأماسمئاتقآصماتهض)

قش!ف!ذاونبإءقتتهنرقاص!نوأبهموطق!سمحواماشئاتالتموتدا)
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اكز!ولبهنفضنةهىتلمفيئغئ،أفرلجتهإئمماقالىتتانغمةإذاخزلةغلاشننض!زدعاتاآ

94(.48،الزمر:أدلايغاتون

به"تاكأنوأبهموضائآتحقيرينجمنذلهمسافيرحو(بأبخيتضرسصكهمجآءتهخققضا)

.(38:فرغاأ!و!يتئتهنرة

يقآةقحيترتنمئئئتمتمآلؤتم!ؤييلوتتئتنربرقاكأنوايهمؤصاقجملو(تاصحتاتكتموتبا)

.3(33،4:الجاثيةأ!ئصرينقنثكروم!آقارومآولبمهدائؤعكل

غتهتمآغتئتمآؤآ!ذيرؤأتفئراكعاثهغنميإؤتجعقتاكتهتبهتمييمآإنتتهتهغؤتقذ)

تاكأدؤاييمؤصاقاآلتوتاتنئغوتلؤأإذتمتئ؟ينآ!ذتهمؤلأإلقخرممتمؤلأحملثتم

26(.:الأحفافأ(ونب!نهننبإ،

الصدور"،بذاتعليمباإنهختمتآياتستالكريمالقرآنفي-دلرا:ا530

فمامي؟

ؤقحرغئصلقمثمقئض!ثيراأزنكقغؤلؤت!لامنامثفيآد"يزليهفغإد):جع

.،34:لأنفالا1(لفماورآاضهبدهـلجمضإثةشتتغلتةآؤ!نلأنرآف

ؤمائيئزوئتاتققغشاتفزقتتقسئو!صآلآيئةيتسخفوألمحاور!تث!ؤ!ألآإئهئم)

،.هأهود:آلقعثر!بذالتىلجصاتهيغينون

38،أ!اطر،لضاورآبذاتعليرإبه"!لأزصيىوأقصمؤتهآعف"صعاآقهائإ

تززؤ،لكغيزضة!تكروأقانالكفزييحاب؟يرضئولاعنكغغيئئأدتةبرقإتكفرو!إنأ

آلضاويى!اتبذلمجماإتهر،تفملوربماكننمقئتيئكئمزليهرتزجع!ئمكإثمأخرئتخؤؤانيز

.(7:لزمرا1

بيهمن!ؤلمجقألمحقآدبرالتطلويضحتجدذكاتخسضآقةلمح!ت!نكدبمأئإغلىآش!يتؤدرنأتمأ

.(42:الثررىألقدور،آالئعليصلدهاته

.،13:الملكألفاوصهألمجزبدابإتة.آيىآتجقروأبإبقؤقكغؤآيتزوأ)

هي؟فما"،يعلمونكانوالألوختمتآياتسبحالكريمالقرآنفيددرا:-4501

ؤليهنشلتصنؤقاتحقرصئليمنكلثغلأفئطينتتلو(ماؤأقتفو()بم:

نمروتبمابلآلمق!ئهققئأننرلىؤقآأليتخزأقاصقيغيموقألتنطبكقرو(
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قايتهماقتتغتمو!تكفزقلآيتنةتخنإتضاتقولأخىآقييقيفقضايئوقاؤتزوتع

ؤشغلآو!آلتيمابإذنيإلأآخذيقبهءبفحآيئكتمممؤماؤزؤجإثأتتزتبنبهءئفترقؤئ

طؤيفآلأخر؟فيتهلماقاآشتزلاثضيئعلمو(ينفغهغ؟ولقذولايضئزلهغما

ؤآتقؤ(ةاقنؤأآتقرؤتؤ!يغاتو%!الؤأتؤآنصمفنمبيما*سمرؤ(ماؤلت!ترر
ص-!ر
201،301(.البقرةةأ!يتتثولتلؤكألؤأخئنآقإعندينتضثولبما

آكبنآلأيخرؤؤلأخرضتتةآلذشافيتنئؤتتهثمماخملوأتغدينآلث!فيهامجروأؤآلدين)

.،14؟الخلأثؤكانوأيغثمون!

ا!آتخؤتألعن!ولتىتمثليآ!!آةآ.طوررووصونمنآتخذؤاآلدليئضثل)

؟(.1:العنكبوتأ!يغقموئلو!انوأآثحنبرضاتجيتآتميوبآوقنىؤإلة

!انزأثؤآتحوأنألهىآلأخرةآلذارو)برولمجطلهؤالأآلذئيآآنححؤةهدوما)

64،.:الع!نكبوتأ!يغثوئ

.(62:الزمرأ!تغقمو!لؤأتؤتمآكئزلأيخغ-ؤتقذالبآئآلذأآنحيؤؤفيآيخرئلمحةآقهئمقأدا)

بمصط

33(.:القلمأ!يققونل!كأدؤأكتزالأخغصؤلذإئاالتذابئ)كذلل!

د،المؤمنونفليتوكلالثهب"وعلىختمتآياتسبعالكريمالقرآنفي-ددرا:5501

فماهي؟

آتمويئو!!ققتتؤقيؤقئألتإؤليهقأتقسئلآؤآلتابرآنينخخمآبقتايئهضتإد):جع

.،221:عمرانآلأ

آلف!ؤغلينمابغد؟!ت!ركمذا"آلذىقمنيحذل!كغقى)نتتمغالمباآلتا"قلآتنصريهم))ن

.،561:عمرانآلأ!آنئؤينو!قتتتؤقي

إثتكختئ!ظوأآنقؤبمهتمإدغثي!(آلت!يقمتآذىوأامنوأةآلدينىتأثها)

.(11:ا"فةأ!ئمؤينوتققتتوع!األتإؤغلألتةؤآتقوأتهزعن!خآيزقبهصكضآير

نخمتوتحلآلتووسكلمؤثئناهولناآقةتجاماالأيصحيمنآلققل!

51(.؟النوبةأآئمؤينوئ!

جممسا؟يقتمثمآةتنغئتمنآدتةؤل!كنتجممزيثتيإلأتخنإنرسملفئملهختالف!

آئمؤينوئ!تانتؤتحليألت!ؤغلىآق!بإدقإلألمجملبهينتآيكمآنتجآؤتاكألت

.(11:إبرا!م!يمأ
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آدت!ؤغلآلمحهلأيإدفيشصتاإبفعآزهغؤلش!منوأاتآلديهتالخزئآفتطقينآلضئإئضا)

.(01:المجادلة!!آتئؤي!ؤنقفتتؤقي

.(031بنلتفاأ!كؤيخوتآققتؤتخل!لت!أ!هؤؤغلىلة!لأ!آدتة)

هي؟فماب!رسولا،،ختمتآياتثحمانالكريمالقرآنفاددرا:-5601

أخرقئوزروافيزلتررؤلآعلئهاقإتمايصعلضخليىمنقفمه!دىقإتتاآهذفىضين!ه:بم

.(51؟الإصراهأ!رس!ولاشعثحتئمعذبينوماكتآ

غقتتاتتز4حتئيرييأتؤيىوثنآق!مآفيئرثتآؤزخرفيينتيمتلكليهونآؤ!

صآ!3إيؤمنوأآئةآقاششغوما!أزسمو،بثحماإلأكنتهلرياسصتحانتقرؤةتجلكتنا

تنثوتقتبه!ةآلازضيىفيلزتمخفل!زيض،بثراآلب!آنقثقالوآاقالأآتفذكت

الاصاء:39(.أ!زممو،خم!اأقممآغقنىغتيهصلزنخامظمييتن

زصئو،بثراآقه"آئقثقالوآاقالأآتفذئئمتجاإذئؤشؤأآقآلتاشتتغؤتا)

49،.الإسراء:أ

أقصماءينىعلتهصلتزنآمظم!يينيضثوتقتح!ةآلارضيىفيلؤتمخئل!

59(.الإصراء:أ!زس!و،ط!ا

.(14:نناقيا1،ة،رممولاآدئه"بعثلزىآآهذاهزؤالأينحذونثإإنرآؤكاؤ!ز)

.!51:المزملأ!زصئؤلاآزصتل!إذفرغؤنلجبم؟اشهارسئؤلاآزصمقتآإيخنمإتآ)

هما؟فحما"،))ائغطيمبلفظختمتامتتابعتانسورتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-5701

ة!آتغطيمزتكبإتيمقيخل!ا!آلمينخقتموقذاان):لواقعةاسورة:جح

لقفلؤآدآآدئرقضلإينشئشغلىتقدرو!آلأا!تفقلأيغلوآقل):الحديدسورة

.!.آو!يخيمألففحلىذ"ولمحثآةحوآدئهمنئؤشوآلتيمايو

هما؟فماائغايمين،،زبدتهؤالحضدبهختحشاسورتانالكريمالقرآنفيدلراة-5801

.!آلتقيبزتيت!ؤآلخقذ!نئرصلبآغلىؤسقغ):تلصانااةسور:جع

ؤقصىمجضدزيهتمجم!يخو!أتقزي!خؤلييقضآيىآتقلبهكةؤئرك!):الزمرسورة

.آلتيين،زدتيت!آثخذؤييليأطتيطهم
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ها؟فما"،غييمشيئءبكلبدؤاللهختمتاسورتانالكريمالقرآنفاددراة-9501

تهاليتئققتكآئىؤاإببآلكتةفيئفييضأقا"فتنيحتتقتوتذ"الن!ماء:سورة:جح

قتفماآثتتتنقإنكأتتاؤلذقآيكقثئ!إنترثهآؤممؤترفئتانضفقنهاأختؤت!7ؤلد

آن!غآدته2شتنالاثتتاتيحظمثلقيلذكيرؤيخممآص،زطقىإنكالؤأإخخترلثجماآلئثآيأ

غييص!.شئؤألمحه"بيمتحفوآ

ؤئبزقىلمخ!آشرتآتغقئمقذؤآلأزضيى!الستتؤيةفييإتاإبرالأ)النور:سورة

جملي!.ؤألته"بئيتئءبماعلوأقي!ئهمإثئهلرخعو%

لى،تغقفونغقابغايلزئكؤقابةختمتاسورتانالكريمالقرآنفيددوأ:-0601

هما؟فكا

قآغئذةآلأئزكئه)ئرخغو)ت!ؤآلأزضيىآالتمؤلئغئ!ثؤيت!)هود:دورةجع:

،.لغتئونغضابقملإزئكؤتالخؤؤتؤتخل

.تقملو!!غممايقمليؤتارئكققرفوتهأاتنوءةصصيرلتمؤق!آلحضايت!):لنملاصورة

فما"،انقطييمزئكباشيمبدأق!ئخختمتاسورتانالكريمالقرآنفيدلرا:-01آا

هما؟

آتقط!.زتذبإشيمقصيخ!ألثينكؤخققداإن):الواقعةصورة:جع

تقط!.آزئذبآشح!تيخ!لتيايبآلمحققئته):قةلحااصورة

هما؟فما،،ترتجغونب))قإتنهختمتاسورتانالكريمالقرآنفي:للرلم-6201

الأهاللثلثئءفؤقئإلأإنةلأءاخرابفاآق!محؤ،تدخ):القصصصورةجح:

ؤإتإنرخفوت!.ؤتجقفئرته"لخكر

ؤإقإئزجون!.لثئقثكوثصشد؟قسمتخنآلذى):يسصورة

هما؟فما،،"المحاجممينبلفظختمتاسورتانالكريمالئرآنفاددرا:-6301

.آتحيهيين!ؤفؤضئرآلتزتخ!كغؤأضيزختئيز!اقذؤآيغتا):يونسسورة:جع

.آلمجيبن"بآضتيآدته"آلت!ق):التينصورة
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هما؟فحما"،"ئوغدونبلفظخ!تمتاسورتانالكريمالقرآنفيدلرا:-4601

.!يولمحدونآلذىتزيهممنتحقروألفدفيقرئل):الذارياتسورة:جع

.!آدقكلكألؤييرغذونآديؤنمددددلةآنصنر!تزقففنمخحغة!:رجلمعااةسور

هما؟فماد،"يؤجمنونبلفظختمتاسورتانالكريمالقرآنفي:دلع-5601

يقزفيثانصقاتمنجمبلأآلأؤليجمؤ!حهخفيبرتقذكأ):يوسفسورة:جع

.!لموشئؤيؤنؤزخةكلؤفدىثئئحينؤتقصحيلئهصيذتتنآلذىتضديقؤل!ن

.!يؤي!وتشذه،ضدلثنقبآقي):المرسلاتسورة

ت!صاربدونمنهماثنانمراتسبعورسولهالثهبطاعةالأمرورد-للرا:6601

هى؟فماآطيغوا"،لألفظ

هما:الموضعان

.3(2:عمرانآلأ!آلبهعرينلمجمث،أدتةدإنتؤلؤ(دإنؤآلزش!وهآقةاطيعوأفل):جع

.،132:عمرانآلأ!فئحثوئلغت!غؤآلرثشولمؤآطيفو(أدتة)

التكرازبهاالتيالمواضع

لت!إوآوةقردكللثىفيشرغنمقإنينتمآ!ئيؤأنرلىآلرئولمؤأطيعو(آلتةآطيثو(اتنو(ةثدينآكأئها)

.(95:الناهأ(تأولينؤأخ!م!ق!ئرلأدلأيخيأيرليؤؤآبآدتيمائؤينو!إننمغؤآلرت!ولي

آلمبين!آنقغزمئوبآغلأتتافأغتمؤأتولتته!تإنؤأضدروأآلرصئولمؤآطيفوأؤآطئو(ألتة)

.(29:الماندةأ

صرصمر

قمانلمجصتاؤشكيتمقاخلخمي!قإتمائؤلؤأمإتآلرتئرلىؤ(طيفوأآلتةآطيفوائل)

.(45:لنرراأ!بخبآلفغآآلرقوليإ،غلؤقاققتاو(تيهيعزه

.33(:محمدأ،آضتكزشظدوآؤلاألرضموذؤآطبثو(ألمحةآط!يمو(اقنؤ(ةالدينتأكا)

(21:التابنأ!لفينآتتقخأزسئوقاغلىقإفغؤقئزهإتتالرشوذآؤآطيئو(لتةأؤآطيفوأ)

بما؟ءأ؟-؟!5-





أدلكائقأنمصلى1

الثدليةالفرآنية!تثاب!اق





الاولالقسم

اللنمكليسالمتلنهابهات

فيإلابالضم!مرفوعةكانتالجلالةبلفظبدأتالتيالآياتكلا-للرا:670

المؤضغان؟همافما؟مفتوحوالآخرمكسورإحداهماموضعين

وولهكآلازضىقومماآل!شضلتفماتهرآلذىآلتو)المكسور:الموضعجع:

2(.:ابراميمأ!شمديدغؤابيقلفبهفيرجمنى

2(.:الصافاتأ!أآلأولبءأتآلكمزتبهزؤرتآدتة):المفتوحالموضع

والهمزةالميمبفتح"الزكاةدرايتاءالصلاةدداقاتم:سبحانهقولهورد-دلرا:ا680

مو؟فما؟فقطواحدضعمرفي

آلمخحلؤؤد!قاسآلختهتتفغلإلتالخ!وآوضتآبآئرتايفاو%آئضةؤجعفتهئم):جح

73(.الأنجياء:1!عبدينفآوكانوأآلر!ؤلفشآء

فقط؟واحدموضحفيالميمبضمالدعاء"الصمدا:تعالىقولهورد-دلرأ:ا960

فماهو؟

.،54:الأنبباءأ!ن!روت!!اتمالذتيآ!تض!الضضؤ،بآئؤخيئأتدر!مإتضآئل):جع

هي؟فما؟مواضعثلاثةفيبالنصبهـخالذا!لفظورددلرأ:-0701

وثه،فيهايذغ!؟نازامخلدصالمحاودة.ؤتضثذورلم!وثهاقة2تغضؤمف):جع

.(14:الاهأ!ضالجتعذاصب

أقاونحصصلحهاجهتصلخدافحزآؤهكؤضاتحعقل!اتقتلومن)

39(.الا،:أ!عطيماثثرعذاتاوتحنا،وآعذغثت!

!إث!أجهثصخراته"هـتازقآتؤزسموته"هألتةيا؟2تنأتاوتغتمو(آثن!)

.،63:الوبةأ!أئقطيصآتجرمم!
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مو؟فما؟فقطواحدموضعفيبالضم"خالد"لفظورد-دلرا:7101

ؤآتهرشغيزطغما،ثضق!وأتهزتنعيزءالم!زتأأتهرئنييهماآتمتقونوجمذآثيئتتلأتجنة):بم

فيلهولخازيهتمكمقفنؤمغمزةألثضرلقينقييتهاؤتممقصنىس!لوآئهريقلت!ثئيراينلدؤخريق

.(15أمحمد:!هرآتعآققالخحميماقأأفآروك!قو(

هو؟فما؟فقطواحدموضعفيالدالبفتح،خالديننلفظورددلرا:-7201

.(17:الخرأ!!يناواجزلكودنهألخدئقآقارقآنهصاعقحتهقآن!ن):جح

هما؟فما؟موضعينفيالنونبفتحدا"المساكينلفظورددلرأ:-5731

لأيخيرآلؤوؤآبآدت!ءاتنكةليزآؤقيهنؤآنمغيبآلضمثيىقييتلؤخوقكخئولوأآقليزآليت!ق):جح

ؤآلم!يهينؤآيختتئآنقرفدوىلمحيإع!ظقآنضاذؤءاقئؤألييقؤآذيملتفؤآلقببيما

إدابعفدهخؤآنموخموئآلركوةؤءاقئآلضقوةؤآقاسآلزقابؤفيؤآخم!آبيينآل!تتبيلؤآنن

ء!صء"ص--

آلختمؤ!!فئمؤأؤثبهكضحدلؤأآندينأؤثبهكآنأصسكلؤجنوآ!ضآنجأش!فيتخقذوأؤآلقخبريين

.(771:البثرةأ

فيوآتئ!يزلئؤآلتشيهينآتفرقئأفىلىئؤلؤأآنؤآلش!عهينك!آلققحل!أؤلرأتأتلؤلآ!

.(22النرر:أ!رجيمثكزؤآقه"غفوزآطه"تغفرآنيحتو!آلأؤققحقحؤاؤتحقفوأآقهشبيلى

مي؟فما؟مواضعستةفيالنونبكسر""المساكينلفظورددلرأ:-7401

آنفرلتىؤلتؤبألؤبدقبإضمائاآقةلأإلغئدولت،قي!اشزءتيئيثقتاإذآضذؤثاله:جع

ثمآلز!وةؤءالؤأآلضحنرةوآقيئوأخمنصئاالتاشوفولؤأوآنجينوآلمتمن

83(.:البقرةأ("ؤآشرقغيرضحوتمن!خقييلألأإتؤلئتر

زآفتتئيهينوآلتئقوآلأقريينفيؤيدتبضيزمنآنفقتصقآقلينفقولتماذالمحئتوتث!

.،512:التكرةأ!غيي!صي!آدتةفمالقضريقتقعلو(ؤقاآقمبيل!ؤآبتئ

ؤآلتن!ئآتقوبئوبذىإخضتتاوبآنؤيذقبشصئآيهءلئثيىكوأؤ،آلمحةؤآغمدو(!ه

ماؤآلمتتبيل!ؤآئببآتححبلصاجبؤآآئحنبؤآتجايىئقزبئآىنرؤآتجارؤأنض!ممني

.36(:الناءأ!فخوؤاصلانختا!انمنجمعت،آلتةآتمتكغإيئتثكف

تحقؤآقتنىؤآئقرقئآؤيذىؤللرس!وليضماويتيماتآ!يتئصينغيضتمآتصاؤأغقمؤ(!(

تجستعافيآلنقىآتؤتملتئفرصقاآتؤتمغتدتاغئآنرنخاؤتآبآدت!ءاقنتمكنتصإنألشمبيليؤآتجنن
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.(14:لأ!الاأ!قلإيوصشئخمائحينؤأقه

آلترقابؤفينلوبهغؤأئمؤتفؤعلثهاوالفييينؤأيخبلئفقراآلقحدقتاتماأ

خ!يص!لمجرؤألمحه"أط!قنىفترجمةآلتئبيليوآتنيآلت!ممبيل!ؤثفوآتفيريين

.(06:التربةأ

ؤآننؤآلتتيه!ؤآلتحنتئاتقرقترلذىترللرت!رلطتإآلمرىآفلييقزص!ولإءغئأقآ%طهقآ)

كا

قآنحهوأعئهوماتهاكئ!فخنماؤآلزش!ولىةانبهمومآمنكتمحلاغح!لىآبتندوتةيم،ييهونآلت!يلىئ

.،7:الخرأ!تحقابأيدضصدآلتةإنآطةتفوأؤآ

مو؟فماواحد؟موضعفيالنونبضمدادالمساكينلفظورددلرا:-7501

فضؤهؤلؤأئحتةهآززنوفمؤآيختئتئؤآلتشجينآلفزقئارؤلؤ(خضزآئايممةقئيرا)جح:

8،.:النساءأ!تغروف!قؤلا

هما؟فما؟موضعينفيالنونبفتح""المسكينلفظورد:دلرلم-7601

.(62:لإصراءاأ!ئذزتجذيراؤ،ألمتايلىوصىبنحقارؤآلم!تكينآلفرقىذاوإت):جع

وأؤلبهكآقهوضهونيرلدضننللدجمتللثدآلشمبيلىوآتنوآلمتكينحقبماآتفرتذائآلئ)

.38،:الرومأ!اكفلطونهم

هما؟فما؟موضعينفيالنونبفتح،"مساكينلفظورددلرا:-7701

قكقرئةآلأشنغقدئمبما"يؤأغذ!مؤليهنآتئيكغيخآائئابربألتغيئؤاجذكغلاا:جع

مجذلضقمنزقتؤتخريزآؤآوكمئؤئفرآقييكبمئاليمونتاآؤسصطيقضم!يهينغثرؤإطعائم

لكتمآدته"ش!آيضتكخكذلأؤأخف!وأخلممصإدااتتيكخلبكقرةدآتاشثتثهضحتائم

.(98ةندلمااأ!قثكرونتغقكزءاتيإة

لقيرآينقنلقاثلءقخرآشقتهدابنكمقتذؤقنحرئمؤآنتئمآلقعيدلآتصلؤأامنو(ةلرينآتأئها)

ليذوقعتاصمالذدغذئاآؤطعافىتتيهينآؤكقؤأنكغتزت!عقذتأينكغغذلىدؤابرءتخ!كغ

.(59:ة!رالأ!آن!يقاسدوحميزؤألتابريتةآدئابرقتختعخغادؤضقيت!قصضاآلتةغقا؟آئيؤتاذ

هو؟فماواحد؟موضعفيالثانيةالتاءبفتحإتحتها!لفظورد-دلدا:7801

زصىباءضئنؤالديئأتتعولهمؤآلأنصحارآلمفجيزنينألأؤلودآوأ!قوت):جح
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أتقؤزلكآبذصأديتهآآلأتهزخيدينغتهالخرىتجثماؤاغذكغغثةؤزض!وأغثغغآلتة

.(001:النربةأ!آتغطيئ

هو؟فماواحد؟موضعفيالراءبضملمادافاطرلفظوردللرا:-9701

آزؤ؟آلأثفيروصمنآزوجاآنفم!مكختقثكؤجعلوالأزصيىأالتئمؤتقاطز)جع:

.(11:الثررىأ!آتجعحل!آقحميحوهوبرلثىءلتسىكم!ثلهييةتذرؤكتم

هو؟فماواحد؟موضعفياللامبسكون،إؤلذيخنكنملفظورددلرأ:-0801

آلمرزلكدسرغزتجتنبفيطيتةلأتهزؤتحبهقآمجنهاينتخترىتجتنئؤ"قيلجنمت!ذنؤت!قيتقير):جع

.(21:الصفأ!اتغطيم

همافما؟بالضمومرةبالكسرمرةموضعينفي!لتدالالفظوردا-للرا:810

الموضعان؟

.،91:الجنأ!يتمااخمتهييهؤلؤنوأتذعؤكأدلتإآتجدتاتمتآهؤآئة):المكسورضعلموا:جح

6،.البلد:أ!لبذاتاصلاآفلكتتقولى):المضمومالموضع

هما؟فما؟فقطموضعينفيبالكسر"يومئذ،لفظورد-دلرأ:8201

تؤميديخرنيياؤيقبرخمزساهاقنوأةلدليئؤآصنيحاتخئتاتاآضسحآ2ققصما):جع

.(66:أمود!آنحنرلبزآنميرخفززتثإن

.(11:المعارجأ!سلمهتؤمحننغذابيقتقسدىتؤآلمخيرمتؤذئضزوتهتم)

اذكرهما؟بالكسرةمجروراآيتينابتداءفيلاجنات5لفظورددلرا:-8351

.،16:بممرأ!قأيتاةؤغانقيإتةنخيتبآلرخقغادة)آؤغذليئأنيغذضئب):جع

.(05:أص!ألأبؤلبثمتفتحةعذنتجتئتى)

اذكرها؟بالضمةمرفوعاآياتأربعابتداءفيجناتلفظورددلرأ:-8401

ينفيخمئهميذلمخؤ!ؤآتتقبهكةؤذيرتيهتمؤآزؤجيغاتإيهتمةيقصثختزخلركاؤتنغذنتجتت):جح

.(32:عدالرأ!تا!

صط

آقه"تخنرىقآءوصثكذلكتايهاكئمآلا!ركاينغترىتذضلوكاغذنجتت)

31(.:النحلأ!آكتقين
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.76،:طهأ!ترقئمنجزآءلكودييهالأئهرخلدينآتخحامنتجرىغذن!تجتث

حيىلز!ييهاقيتجاسحهتمؤلؤلو3ذهبمنآشئاوزيقفيهامجقؤنتذظو!اعذنجتنث)

33،.:أفاطر

همافما؟بالسكونومرةبالفتحمرةموضعينفيداويؤخركملمألفظورددلرا:-5851

؟ضغانالمو

تذغوكئمؤآلأزضيىفاطيىآقسمؤلبشصثآلت!آقرسمالضقاثمت):المفتوحالموضح:جع

ب!زئثفناإلأآشصإققائوأشئتىآجل!إثويؤخر!تمذلؤلبهغتنث!ملغفر

.،01:إبراهمأ!!جضلمجسئنهزفألؤناءابآؤنايغ!دعضاكألتلضذوناآنترلدون

،تجآةإداآلت!أضل!!ض!تىآخلىإكذلؤيبمؤيؤضريهخينتقمرت!):الساكنالموضح

.?
.(4:نوحأ!تغلموتتؤكنتصيؤخر

همافما؟بالضمومرةبالفتحمرةموضعينفيداموتتنا!لفظورد-دلرا:ا860

الموصغان؟

.،95:الصافاتأ!بمعذبينتخقؤمالأتز!ا(لأولىإ):المفتوحالموضع:جح

35(.:الدخانأ!ؤمانخقبمنثشينالأوك!إلأقؤتئتاإق):المضمومالموضع

هما؟فما؟موضعينفيبالضم"داويزيدهملفظورد:دلرلم-8701

فقخلإءينؤتبلبمممأجورممتمقمؤييهغآلقخيحنضؤععلوأءامنوأآلدليئف!تا):جع

؟ودقينلهمؤلاتحاونآييماغذابأقيضرئفؤؤآشتكبزوأآشتضكفو(آلذليئؤآتا

.،173الاء:لهـأو،ت!جيررفاألتؤ

لد!شئيعذاصهاقخوآتبهمرونقضي!ينآلقخيخقؤيزلدلمؤضلوأاقنوأةآلدينؤيتتتجيمب)

.(62:الورىأ

مو؟فما؟فقطواحدبموضعالسينبسكون!جم!قا،لفظورددلرأ:-8801

.(44تالطورأ!تريهرئمسصخالثتقرلوأشايالاآلمخ!يقترز(يهتفاتمان):جح
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فمابكسرها؟ومرةالهمزةبفتحمرةموضعينفي!وأدبار!لفظورد-دلرا:9801

؟الموضغانهما

.(04:أق!آفتبو2ؤآذقرق!بتخهآلليؤين):المفتوحالموضح:جع

.(94:الطورأ!آلتويررإدتجرفح!حخهآللىوين):المكسورضعالمو

همافمابال!س!ر؟ومرةبالف!تحمرةموضعينفيداإئنرفونلفظورد-دلدا:5901

؟الموضغان

.(47:أالصانات!ؤ،لهث!عتغائنزفوئلاييهاغؤلثا:المفتوحالموضع:جح

.،91:الواقعةأ!ؤلآينزلؤنغتالأ!ذعونا:المكسورالموضع

هما؟فما؟كابالضمداخيقبلفظبدأتافقطآيتانالكريمالقرآنفيدلرأ:-1901

.(73:لأنبياءا1!!تتغجلولفقلآاتتىةشأؤيىليهغعبئمق!ننل!آضيق):جع

.(6:الطارقأدايؤ!تآصينصيق)

ومرةبالضم!رةالناركادابلفظبدأتافقطآيتانالكريمالقرآنفيا-دلراة290

هما؟فمابالكسر؟

!!ؤأأقئاعةتقوئمؤتيزتموغثهمئاغذؤاعلئهاألتارئغرضحوئ):المضمومالموضع:جح

.(64:غانرأ!آنقذاباآشنذيرعؤئلماة

.(5:البروجأألوقوء!ذالئلآيىآ):المكسورالموضع

ومرةبالضممرة"الثه!بلبلفظبدأتافقطآيتانالكريمالقرآنفي-دلرلم:ا390

هما؟فما؟بالنصب

.،051:عمرانآلأ!آلتصيرلينوهوجرمؤثئ!ئمآلتهبلى):المضمومالموضع:جح

.(66:الزمرأ!آفئيئلنتتىكنفآغسذآلتهتلى):المنصوبالموضح

واحدبموضعالميمبفتحداوالثصهادةالغيب"عالم:تعالىقولهورد-دلرا:4901

هو؟فمافقط؟

فيكجمابتينتخكزآنمتو(قنهذ؟آتقتبعيئلآرضيىؤآقاطزآلئتمؤياأقهتمفتن):جع

.(46:الزمرأ!صثتلفودتييمها؟دؤأ
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بدايةفيالباءبكسر،والأرضالسمواتإرب:سبحانهقولهورد-ل!را:5901

هماأفما؟آتين

7(.:الدخانأ!شوييبئتتهمأآننمتصوماوآلأزصىآالتمودفزدت):جح

37،.النأ:أ!خمالابميةآلرختي،تميكونئتهقماؤتالارفيؤآآق!صؤبرلت)

بدايةفيالباءبضمداوالأرضالسمواتداربوعلا:جلقولهورددلرا:-6901

مي؟فما؟آياتثلاث

صحيتا!ته،تغلآقلليبذيهحءؤآضظبزقآعدةتئحغضاوماؤآلأرضيىآالتحؤبزلث)ةجح

65(.:أعريم

.،ه:الصافات1!أتمثئرقؤزلثبتتغصاؤمالأزضىوأأقمؤتزث)

66(.:أص!آئعزيزأتغمروما.لخماوآلأزصآقمؤلتىزث)

موضعينفيالواووزيادةالهمزةبفتحداالساعةأوأن:تعالىقرلهورددلرأ:-7901

هما؟فما؟فتط

دإييهآزنيت،آلتاعةؤآنخقوضكذآق!آبرقغقوأغقيينآغثزتاو!ذنلث):جح

آتيرهنمغلىغقبؤأآلدليئقالمبالضآغقئمرئهغئثتئناغقنيمآثنؤأققائوأآمرفمتيتهخ!رغون

نأ.12:الكهفأ!ات!جاعلئيمقتعذت

.7(:الحجأ!قآتقبؤيىضن!اآلتةبرؤآييهالأترتجاايتةةآلت!اغةؤأن)

مواضعسبعةفيإلابالكسرمنونامواضعهاكلفيجناتلفظورد-دلرا:8901

مواضع؟السبعةاذكربالضممنوناجاء

تخيهاينتخيىتجثفزسهصيخدآتقؤألقؤيند!غينبخيزآؤسئكر)فلجع:

2!يأ!ب!ينؤألتةآلته4يفؤرضحؤفثئاله!ؤآزؤخييثاخيدينآلأئقز

.(51:عمرانآلأ

يهأخيدييئالأ!زتخيهاينتخيرى.ؤجتنثزيهت!ينتقمؤتجرآؤئم)اؤقبهك

.(136:عمرانآلأ،آتجرآلفييل!ودغم

جمنل!يقيتهانر،آلأنقزختنليئتخيقاينتختنىتجتتكخآتقؤأزتفخآللإينليهيئا

.(891؟عمرانا!أ!للأبرآيىخئرآدتهوماعندأدتهه
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آبذك!فهأآلأتهرخلدليئغسهامنمحرىجتفقتمعحذقهغآلضندييهتينقعتؤئمقماألب!قالى)

.،911:المائدةأ!آئقاليمآتقوزلكدؤرضوأغةغنهخألتهكلزضى

يمت!وغثرصعتؤاياعئوانومحملوزرغآغئييقوجضئثتتخولثثآلأزضيىقالحؤفي)

يغملوت!لقؤرلأيخمبدنفقإنآلأ!لىبغصنىقعنىبفض!اونف!حلوضمبمآ

.(4الرعد:أ

تخيهامنتخرىجتتآلؤموبآنم!يلإبئثرلبهئمآيديهت!تئننؤرفمقشؤآئفؤعخحضآتئؤضمنينترىتؤتم)

.(21:الحدبدثهـأهؤآتقؤزآلقطئمدئثييهأخيديخةلأ!زآ

آتبهيير!آتقؤزدلذألأتهرغيقاينتخرىجتفلمتمآلضيخمئؤكلوأ:اتوأألدينإن!

.،11:البرو!أ

ء،ة،أءء،ة



الثانيالقسم

الحرفيضالمت!نمابهات

هر؟فما؟فاتطواحدموضعفيالمجروربالمثنى"!القلبلفظورددلرا:-9901

يهنتالهرو!آلىآزؤجكمتجقلؤتاتجؤنهحفيين!ضيرضلىآدئه"تاجقل):جع

ققلإىؤفؤآلخقؤآدته،تقؤلبآدؤهكتمقؤلكمدلكتم؟شآيهئمآرجمتآبهتمتجقلؤتاأتقيكر

.(4:الأحزاب1!آقحايل

مو؟فمافقط؟واحدموضعفيبالمثنى،دايتيملفظورددلرا:-0011

آثوهماكانفهمابهنزتخضهوءتآتمديخؤقلل!منلغئمقف!نآتجداروآما):جع

آئرئغنلحعله،ؤمارلبهثينزخمةؤقتتخرجاكنزهماآش!ذلهماتلغآآنزئبثقآرادصئيحا

.82،:الكهفأ!ضتزاعلن!لمحتطحلضقاتأويللأد

مو؟فما؟فقطواحدمرضعفيبالمثنى"إغلاملفظورددلرا:-1011

آنؤفضانقيقفتابهنزتختة%ؤتمآفمشؤفي!مئهقلفقتئنف!!آلجذازؤأتا):جح

آفرممآلعلحههـغنؤمازلبهثينزخمةؤلمحتتخرجكنزهماآش!ذلهمايلغآآنزتل!قآرادصئيحا

.،82:الكهفأ!ضنزغقن!لمحنطعلضتاتأيىيللأد

هو؟فما؟فقطواحدموضعفيباللام!إفبئسلفظورددلرا:-2511

9.12:النحلأ!آلمتكبزينىقثوىققئىفيقآخيدجمتتجقغآئزلبف!ذضلوا):جح

هو؟فما؟فقطواحدموضعفيالفاءبدون،!فسوفلفظورددلرا:-3011

غذالثتآي!تنلق!ولتتؤتغيلإيئتكلش!تمغاتآغضئوأؤتقؤير)جع:
!

39(.أهود.!زي!يمثتع!غؤارتقبؤ(إيئفزتجدلثؤتىتحنريه
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واحدموضعفيإلابالواوآياتسبعبدايةفيا)والسماءلىلفظورددلرا:-4011

هو؟فماالواو؟بدونوردت

.(81:ملالمزأقفعولا!،ؤغدةشقطربةيمنلمتمآ:أ):جع

همافمابالياء؟ومرةبالكسرلرةموضعينفي"أوفي"لفظوردا-دلرا:ا50

الموضعان؟

أؤفيبتهدىؤآؤلؤأغقينمآ!ثآليئيغخيئأديهروأيلإايمتتيئ!الكسر:موضع:جع

.(04ال!بفرةأ!فآزقئونيؤإتقتهدكغ

أوفيآيئآلآترؤتإيكغيقلكغياتيآئزنيتالالمجقازيغتجقرئمؤتما)الياء:موضح

.(95:يرصأ!آقترل!ضئرؤآتألكيلآ

بلفظلهاماواصبردا5بلفظإماوردتبالصبربدأتالتيالآياتكل-دالرأ:6511

هي؟فما6؟اصبر5بلفظآيةبدأتواحدموضحفيإلا))فاصبر"

.،71:صأ!آوآببإتةلأئل!أاذفثذذاتاتخذؤآذبمرتفولو!تاغلىصبزا):جع

بلفظوردتواحدةآيةبدايةفيإلاآيتينبدايةفيداخذ،لفظورد-دلرا:ا701

هي؟فما"وخذ"؟

آوألب!7إتةآئحئديغتمصابراؤجذتهاتاتخثؤلآيوءتآضيربجغثاشيمئرؤضذ):جح

44(.:أص

جاءموضعهناكولكنواحدةآيةبدايةفيجاء"جعللاالفعل-دلرأ:ا801

هيفما؟آخرىآيةبدايةفي!الفاءدابافقرانوجاءآخرىآيةبدابةفي""الهمزةباقزان

المواضع؟

لناش!يمماآثثزاتمآبختتآنكغصةآلتاتجعل):الاتزانمنالمجردالموضعجح:

.(89:الماندةأ

.(5:أص!لمجالثلثق"هداإنلأقةإنفاؤجذاآتجآ):ةالهمزضعمو

.93(:التامةأ!لاناي!ؤآآلدبهرلرؤتجئنآيالخقل):لفاءاضعمو
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فيالواوباقزانووردواحدسرضعفي))اقعدوا":تعالىقولهورد-دمرا:ا901

المواضع؟هيآخر،فماموضعفيالفاءباقترانووردآخرموضع

آلاءكيىؤل!كأطذيرلهر،غذواآئخروجآزا،و(ولؤ)بم:الاقزانعدمموضعجح:

:46(.التوبةأ(أقعدجمتأقثاوأع!لمحلفححتهالؤآشغالمخؤ

وجدثحئوكؤحيتثآقتركينقآكلؤأآلاشئفزآثخزفىأ!تثني)ق!ذاالواو.اقزانموضع

آلرتخؤوإتؤأألمححاؤؤاقافوأتابؤأقمانقزصؤ!لتفؤؤآففذوأؤآخفزوفؤؤخذوفؤ

(.التربة:هأغفورزجيو!أطةإنشتبيقؤفختوأ

قئا!قيحروجقآشحذلؤكقتفؤظآبفؤالقآقةزجقد)قمانالفاء:اقزانموضع

هصصو?
ضغفافغذواقزضأؤذبآئففودجميضمإت!عاؤاقيئئقيلأؤلنآبذمقيىتخزصألن

التوبة:83،.أ!لخئفين

وأخرى)الواو(بدونإحداهماآيتينبدايةفيدافرعون"لفظورد-دلرا:ا011

الموضغان؟همافمابالواو؟

.،18:البروجأ!يرغؤنولمود)الواو:ذكرعدمموضح:جع

.،01الفجر:أ!آلأؤتافىؤيزصن!ىلأ:الواوذكرموضع

بعدموالأخرىبالواو)حداهماآيتينبدايةفي"رسولا"لفظوردا-للرا:111

الموصقان؟همافماذكرالواو؟

آيآزيحخينثآتؤجثتكمقذأيئيلإشزصتيئؤزسئولاإلم)الواو:ذكرموضع:جع

آلأثحمةآقإتؤأئنرثباءديئط!اقتكؤ!ييهف!نفخطترآلطايقتهحةصينى!مآ!ق

لأ8دفيإنئيزت!غفيتدجوودنؤتاتأممؤ!بماؤاسنتئكمأدتربإدفيآنموقئؤآ!نجزهـؤاصني

.(94:عمرانآلأ!ئؤييبإلتكحئصثكغلأتة

ؤلمجلؤأةاقنوأآلدينلخرع!ئيتضأدتبغقبه!ةاتنبزس!ؤلإلنلوأ):الواوكرعدأموضح

تختهامىتجرىجئئزيذخلاصئلحادرلقملبآدتهيؤينومنآلؤدصإلىآلظائيامنآلقخيحئت

.(11:الحللاقأ!يىزقاتهةآخح!نآقاقذآبذ3يتهاآلأ!زخيدين
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واحدمرضعفيإلابالياءكثيرةآياتبدايةفيأ)يولجدالفظورد-دلرأ:ا112

هو؟فمابالتاء؟وردت

منآنميتؤتخيرجآنتيمئينىآل!ؤتخرجآلتلىفيآقهازؤقويجآققايىفيألتلتوءلج):جع

.،27:عمرانآلأ!بغترصاما!حاصمنؤترزنآليم

فكانمراتعدةو!يسألونك(1"وشمألونك"،:تعالىقولهوردا-دلرا:113

هو؟فما"؟فقلبلاالجوابجاءواحدموضحفيلاإ"قلبلاالجواب

.(501:أطه!ينييمفهارتجالمحئفالح!با!قلعق)ؤفئلوتك:جح

مواضعثلاثةفيإلاالمواضعكلفيالجمعبياءداأجمعيندالفظورد-دلرأ:4111

المواضع؟هيفما،الجمعبواووردت

3،.0:الحجرأ!!قعماتجعونآئميثكةقمئئحد):جح

.،59:الشعراءأ!إئي!ئزآجمعونوجنود)

73(.:أص!!تهخمعونآتضلئكةقمتخذ!

وردمواضعأربعةفيالاالمواضعكلفيالجمعبياء""البنينلفظورد-دلرأ:5111

المواضع؟هيفما،بواوالجمحاللفظ

ؤضلأآتلأ!ثؤائاخنرجمنذزيكآلضيختؤآلتقتثشاآلذآئحؤؤييشةذؤآلتنؤنأقا!:بم

.(64:الكففأ

88،.:الشعراءأ!و،بؤنمالميخفحلؤم،)

.(941:الصافاتأ!آفنولروأتحناتولهرآترتكقآشتفيهز)

93(.:الطورأ!ؤلك!ب!لتؤنآفتفتهآتم)

موضعفيجاءولكنمراتعدةداوجوههمداعلى:تعالىقولهورد-دلرأ:ا161

هو؟فمالما؟وجوههم"في:تعالىبقولهواحد

ئتتغونااسصخارتهعاترنهتمئتتهت!رخآءآلكقايىغلىآشيذآةتقه*ؤآلديئآقإحزس!وذتختد):جع

فيؤقتلؤآلوزلؤفيقثلهتمدلأأئرآلتصحو2يقوجو-ههرنيلميماممئمؤيىضؤناآق!ينقالحلأ

يهميتيي!آلرزآعلغجبلمصويإءغلىلاششىتآشتغقأقآزتيشئطه،آحتيآلإنجيلىكرخ
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.(92:التتحأ!عطيضاؤآتجراتغمرةئهمآلقثلخمتوعصلو(نوأءاآلزينآلتهؤعذآتكقالى

دواضع؟ثلاثةكاثيبداثمممبوقا،ترجعونأإيى:تعالىقولهورد-سرا:1711

محي؟فما

ئخييئئئغلهممحكمثتمقآختنئمآنؤتاوئحضئخبآلمحيماتكفروتكئف)جح:

.،82:الرةأ"قرخفوت!ذقيمائتم

.(11؟الرومأ!ترتجعوئإتتيهـثمةيعيهغلعحقىآآقهرتدؤأ)

درنجفوت!إق!ئرؤآلأزصنيألضممؤتئفذله"جميفاآلشققةيإنل)

44،.:بإاأ

بأيمصبوقغريرواحدموضحفي،ترجعونإليه5:سبحانهقولهورددلرا:-1811

هو؟فما؟أداخ

لاآط!ين؟ونيتغحاوتآلدينبراإق!حؤتخلقوئآؤثتاآق!دنينتغصدوئإتما):جع

ئزتجعؤئ!إق!ته"ؤآشمكروأؤآغئلأؤآلرزتتآق!عضذتانجقؤرزتاتتمتضيكؤئ

.،17:تالفكبرأ

واحط؟موضعفيثم،بهمسبوقا"يرجعون)إليه:تعالىقولهورد:-دلرلم!911

فماهو؟

.6،3:الأنعامأإقيظلحزجحولة!ثم2آللاتتعهمثموقئوآ!حمعونلذينآيتتتجيبإتتا):ج!

فيإلاهكذاالمواضعكلفي،يرجعونإلينا5:سبحانهقولهورد-ددرا:ا012

هو؟نماأابناء"؟باتزانوردتواحدموضع

يرخون!لئآماآؤشؤقتتكنعد!ألدىتضىصفإقانيرتتلثحقوغدأدتوإتأقآضبز):جع

77،.:أغافر

؟اللامبدونومرتينباللاممرةالأمور"عزممن5:تعالىقولهورد-دلرا:1121

المواضح؟هيفما

آفبهيرغيئؤآتةبآلتغروفيؤأمرآلقثتوةآييرتئتئ):اللاماتزانعدمموضعجع:

.(17:عرمآلاخمودهـألتمانمقدنكإناضابكتآغاتوآضبز
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.(43:الثورىأ!ذلثذضفمحآلأمويىإن!بروغفروثمن):اللاماقترانموضع

في!ؤن"غيرأجر"فلهم"،ممنونغيرأجر"لهم:تعالىقولهوردا-دلراة122

الموضعان؟همافمكالوضبت؟

-جمرتئودنم!آتجرآلضيخمئقت!وعصلوأءاتؤأآلذيهنإلأ)الفاء:ذكرعدمموضعجحة

.(25:الانكلاقأ

.،6ةالينأ!-كزكؤنيآتجرآلقخيض!ؤجملوااتنوأةآلدلينلأإ!:الفاءذكرموضع

هما؟فما؟!وضعينفيالتاءبدون"البينات"جاءهم:تعالىقولهوردللرأ:-1231

فئمؤقيةخقآلرشئوذآنؤشتالاوأإيتيهغتغذتحقرو(قوم!آدتهوصدىكيت!:جح

86،.:عمرانآلأ!آئمؤشآلطليينلا!رىؤألته!آنجيتث

غاليص!غذابقغؤأكلؤثيكل!أفئمتلإيمتغدينؤآختقفوأتقرقوألذيتتمؤلاتكولؤأ)

.،501:عمرانآلأ

!حي؟فما؟مواضعأربعةفي"تحتهم"من:تعالىقولهورد!أ:-4211

ؤآزستلتالكرئضيهقترتاآلأزصىفيتتهتفخقز!ينقئايصينآقتكتاكئمترؤاآلم!جح:

هرلآتغدهغينؤآنمثآتايذلؤيهئمقآقتكتفمتحهخينآلأتقرتخيرىؤجعتتايؤزاراغق!يمآخمممآت

.(6:لأنعاما1!اخيرينة

يقذاؤتاشآقدآلدىيتزآتحمدلوأؤةالأصهرآتحجئمينتخترىيخليقصحدورهمفيتاؤتزضكتا!
تمة

بماكئئضأورثتموهاأتجتةيفكئمآنؤنؤدؤابآلمجآزيتارسملتجآتقذآفىبرنتاهذآنتؤلألمحتدئتخا

.(34:لأعرافاأ!لفملون

تخبيخينتخير!ىبإيضيهخزئهمتهديهزآلضنيخنئةاتئوأؤكيفوأآلذلىإن)

.(9:أيونس!آل!عيرجحئتفيألأثقر

ياتاؤتيبتئو!دقبينآشاوزيقييغائختؤتاآلأتهزتخييئمينغتنى2غذتجتثأؤلئذقغ)

.3(1:الكهفأ!مزتققاوحم!تتآلثوابيغتملأرآبلثغلىآئتيهديهاقؤشتتزقل!ندصيينخضرا
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الياءبدونالمواضعكلفيالمفتد!فغواللهيهدمنة:سبحانهقولهورددلرا:-3211

هر؟فمابالياء؟جاءواحدموضعفيإلا

.(178:)الأعراف(آتخ!رونهمقأؤثبهكيقحللآلمفتدكلآومنفهوآلتةيهدمن):جع

فيبالواهـإلامواضععدةفيدأموسىإلىداوأوحينا:تعالىقولهورد-دلرا:1261

هو؟فما"بالفاء،؟جاءواحدل!وضع

آتغطيير!لظوديرقيئمن!نئحلىتآنقققآتجخرتغصحائرآضيبآنامرعىإلىتآؤحي!آ):جح

.(63:اءالثعرأ

إذاالدعاءالصمتسمعولاالموتىتسمعلاإنكدا:سبحانهقولهورد-دلرأ:1271

الموضغان؟همافمابالفاء،ومرةالفاءبدونمرة!مدبرين:لوا

ئذيترذ!ؤلؤأإداآلدغآةآلمخنمئزخؤلآآتضؤق،لئتيغإتذ):الفاءذكرعدمضعمو:جع

8،.0:النلأ

ئذقيلن!ؤلوآإداألذعآةألفعض!تيغؤ،آنتؤق!ئيغ،دإتك):الفاءموضعذكر

.(52:الرومأ

إلاباللاممراضعهكلكانيمسمىلأجليجريدأكل:تعالىقولهورددلرأ:-2811

هو؟فما6بإإلىجاءواحدموضحفي

ؤآتقضزكلؤصصخرآلصمضتىآقليلضآلتقازؤجمرجآلتقايىفيآلتليولبئآقةآنترآلر):جح

.(92:لقمانأ!يخيرتغملونبماألمحةؤآلتلؤي!تىإقةتحترى

ومرةبالواوومرةبالفاءمرة"العاملينأجرإفنعم:تعالىقرلهورد-ددرا:9121

المواضح؟هيفما؟زيادةبغير

الأتهزتخيهاينتخيرىؤتجتنثزيهخينتقمرةتجرآؤئماؤثبذ):الواوموضغ:جع

.(136:عمرانآدأآتجرآلفييد!ويغمخيدييئفها

منىنت!ؤآيرآلأرضؤآؤزشاوغدهضئد!اآلذىيهآلخضدؤتالر()الناموضع

74(.الزمر:أآخرالفييين!قيغمدتثمآةحتثألمحتؤ

تنبترتتهمآلضيخمتؤعيلر(ةاشو(ؤألمين):والزيادةالعطفمنالمجردالموضع
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.(58:العنكبوتلهـأآتجرآلفيلديقانغمخيدينلأئهرآتخهاينتخرىغرف!آتجضةتن

هو؟فماواحد؟موضعفيبالفاء"كسبت"بما:تعالىقولهورددلرا:-0131

03(.:الةطىأ!ع!كميرآتريكؤويغفوأكم!لتضحيمؤفبماضنآضئئ!مومآ):جع

!وضعين؟فياللامباقترانعزيزدالقويالثهإندا:سبحانهقولهورد-دلرا:1311

هما؟فما

آلحاشآلتإدتحؤتؤ،آلمحؤزشاتقولؤااتالأخبئبقتردتيهمينأخيجوأآلدين):جح

آلمإتحييرآشئمييهائذتحرؤشنجاؤضحلؤثهـيعقذ!اضحؤ!شغالقتغضغ ء!رصص،

.(04:اهـخأ!عزيزلقيرثآلتةإتينصؤ،تنآلته"ؤقن!ربر

.7(4:اهـخأ!تقيرت!ييزآلمحةيى!4نصقذحقآقةقد"روأما)

موضعين؟فياللامبدونعزيز"قويالثه"إن:سبحانهقولهورد-دلرا:ا132

ك!ا؟فما

آقاسىيتقومؤآلميزأت!آتكحمىتعهرؤآترئآبآلتلتشرساتاآزسقتاتقذ):جح

ؤرص!قبمابآلقتمب!انتنتنصرهآقهكلؤلتغقتم!الم!ؤشتيشصديدييإتاسىآلحؤيذؤآنرتصابآتقتصو

2(.5اهـلى!وأ!عزيزقيرخآقة

!صءصصس

.(12:المجادلةأ!عيييزترئالتةإتؤرسحليآئألألجفأللهتحتمب)

وموضعينبالواوموضعفيربكلمالحكم"واصبرتعالمما:قولهورد-دلرا:1331

المواضع؟هيفمابالفاء؟

لموم!جينزيلإتحقدؤسيبخبآئح!آقإبثازئكؤآضبزصلحتي):بالواوالمقترنالموضح:جع

.(84:الطورأ

بالفاء:المتهزنانالموضعان

.(84:لقلماأؤلهؤتكظو!تادئآقيتإدتيهنكضاجبؤلآلجنيزيكفأضبز)

2(.4:ا!نانأ!آؤكفوم!ءاثماتنهخؤ،دظغزيل!قآضبزلختي)
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،آياتثلاثبا-ايةفيقا-ره،حقاللهرواقإلىما:تعالىقولهورد-دمرا:ا134

المواك!ع؟هيفماذكرها؟بدونومرة"ما((قبلالواوبذكرمرتان

منشئ!تلتنب!ث!رعكآقاآنزلىمآلوأتاادءقذرهحقآطةقدزوأ!ؤما:بالراوضعانالمو:جع

ؤلمجتصؤغفودتجييرآتجتماوكاقرآلمجشللتايى!تخقلوتمرؤممهىلؤ،موشئءبربئةألزىتيهتنبآآنرذ

.(19:الأنعامأ!تققبونخؤجهخفيدزلهتمثضآلتافتناتآؤكزةآضرؤلأئقتوآترتا

وآلمممئؤلثآ!مؤلؤم!ظوجص!حاوألأزضققذرهءحماألقةقدزوأ)وما

67،.:الزمر1!يثركوئعضاوتعكشتخنبماحصيعهصيث

7،.4ةالحجأ!لقوكلت!ييزدتةيى!انقذحقآقةقد"درأما):الواوذكربدونضحالمر

:!اكعكذاالقرآنفيواحدموضعكانييشركمن9:تعالىقولهورد-للرا:1351

اضع؟المرهيفماالراو؟باقترانمواضعثلاثة

آننآكيسيخفؤآلتةإتتائؤأألذجمتتحقرتقذ):الافزانبدونالموضعبم:

-ءصءب
آلنةحضتمققذي!ثيركبآلتمإيةهـتنؤزت!مزبئآلتةآغئذوأيلإشر؟تتيئآتتمشيخذقالمصيتص

72،.:الماندةأ!2آ!ايقلطييبؤتاآقازؤتآؤئةآتحتةلمخيما

يشتيذؤتنتسثآغلمنلكدبهءؤتقمرتا؟و!يسرنرلاتقفرآنآقةان):لاقزانباالمواض!ح

.(48الناء:أإثتاغظيصا!آققرى+ققدبآقب

ضلققذبأق!ئشيركؤمنلمجثآةلمندنثكلوئمايهءؤيغفريثئرنرلاتقيرآنآدتةإن)

"ص"ا
.،611:الناهأ(ايبضئلا

آؤآلظئنلتخالفاآلشمفمامنىخزق!لمابآلمميثئيكبإحوقنمثيركينغنزبتيماحتقا)

31(.الحج:أصمجؤ!م!نفيآلتيبهتقوى

واحدموضعفي!واقيمنالثهمنلهمكان"وما:تعالىقولهورد1136-دلرأ:

الموضعان؟همافما"؟"كانلفظبدونآخرمرضعفيوورد

ينكألؤ(آلديقعيتةكت!كأنقيصظروألازص!أفيلمحصيرؤأآؤثئم):"كان5ذكرموضح:جح

ينآطإينقثمنوتاتمآقةبزلؤبهئمقأضذئم!زصأفياتاراؤفؤصشفئمآشتذممئمنوأئيالصتم

.(12:أغافر(قوا
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!صص!كل

آلتلهيخنلهموماآلثمقآلأخرؤوتقذاليآلذشاآنحيؤؤفيغذاليلهغا:"كان"ذكرعدمضعسو

34(.الرعد:أل!وافمن

"ماآخر!وضعفيوذكر((عاصممنالثهمنلكم"ما:تعالىقولهذكرددرا:-1371

الموضعان؟همافما"؟عاصممنالثهسنلهم

!رقار!لآدتهعاصحيومنينآلمحوينلكمما"مذبرينتولونتؤم):لمالكم"ذكرضع!و:جع

.33(:غافرأ،ها،مق

م!آدتهكمقازلةرؤتزهمهغبيثيهالم!يثتمتجرآ،آلمت!تاقيؤأللىينكت!بوأل!:""لهمذكرسوضع

خياو!!ييهاهئمآلتايىآ!ئبأؤكب!كمطلماآلل!ينيظعاؤخوففزائخستتغاصحصكأنضآين

.(27أيون!:

إلامواضععدةفيبالههـاوربك"بحمد.رلموسبح:سبحانهقولهورد:دلع-1381

هما؟فمابالفاء؟ذكراضعينلموفا

.،89:الحجرأ!آفئحدينقنكنزتكمجتد!تخل!":بم

.(3:لنمراأ!بالوا!!ارتاإشتغفرةزتكوآمجتدفسيخظ!

ولأصلبنكم"خا،فمنوأرجلكمأيديكم"لأقطعن:تعالىقولهوردللرأ:-9131

المواضع؟هيفما"؟دثمبذكرفقطواحدموضعوفيالواو"بذكرداموضعينفي

آتهيب%!قأصيت!تيمئمطنئينؤآزصثك!آيذتكئملأقطغنا:الموضعجع:

124(.الأعراف:أ

صرء!!
قطعنئقذ6آلي!ضغفضكمآلذىثك!يربهم،إتلهلكخءادنآققثلالةءا!غقاذلا1:الموضغان

7،.1:أطه!غذاباؤآئمىاشتذآئتآؤلحغقئنل!خلىآخذوجؤلا!فييخقنئينؤآزجق!آيدييهئم

لأقطتنتغلوققل!تؤفاآلضيخرظضكمآلذىلبهلإكمإته"رتكخةارناققنلتهلماقاذةامنتر)

.(94:العراءأ!ؤلاصحبنتيهن!خميببريخفيطبنؤآزختك!آبذتئم

سوضعينفيياقوم"قالشعيتاأخاهممدينداوإلي:تعالىقولةتكرر-دلرا:0411

المواضع؟هيفما"؟"قاللفظفيالفاءباقترانجاءثالثموضحوفيكعكذا

ل!متاأدتةتقؤيرآتجدو(قاذثمقئعاآضالهتمتذتيئزإلىل!:الموضغان:جح
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مرصص!ه-صسر
ؤلآؤآلييزأتآليلتأؤنؤأزليئميىصبيتةتمتجاةتذغئنةهإفييق

خزلغ!د!ذإضنجهماحآلارصىفنفيمذو(ؤلافغآشتعآةآقاششخس!وأ

85(.:الأعراف1(ئؤييب%ئحنتصإنلكئ!

غتزةهـؤلآشفضوأإب!ينلمقاألمحةآغئذو(تقؤرتالاخا!شعيئاقذيقت!إذ)

تؤيرئحيو!غذاتغقنخا!قافتحئرقى)يئآزئمإيئؤألمحيزا!آلي!تاذ

84(.أهرد:

وآزجوأآقةآغمدؤاتقؤسققالمشعيصااضاهغمذينىوإك):بالاقزانالموضع

36(.:النكبرتأ!ئقصدينآلأزصىفيتغتؤأؤلالأخرآنيزتمآ

مرة"يشعرونلاحيثمنالعذاب!فأتاهمسبحانهالحققولذكر-ددرا:1411

الموضعان؟همافمابالفاء؟ومرةبالواو

ألقؤاجمدينى!تفصألمحهرف!ففحايضينالدييئتزقذ):الواوذكرموضع:جع

.،62:الخلأ(،!عرونختثينآئعذابؤآتحهصتوتالزينقمقفآعلحهمنخر

،يمعرون!حثيثيقآتعذابقآتحهمفتلهخمنآلذينكذب)الفاء:ذكرموضع

.(52:الزمرأ

موضعفيبالواوالمححشين،جزاء!وذلكسبحانهالثهقولوردا-دلرا:142

الموضعين؟اذكرآخر؟موضعفيالواووبدون

آلأنقرتخيهاينتخرىتجتئئقالوأبضاألمحةقآثتثص!بالواو:المقزنالموضعجع:

85(.:الماندةأ!المخم!نينجزآ4لثؤذفهاخلإين

آلمت!ييين!تجر%دلذزيهغيخذود!يصثآةقافم)الواو:منالمجردالموضع

34(.:الزمرأ

كلفيعنغم"الثهرضيأبذافيفا"خالدينوتعالىتباركقولهجاء-دلرأ:ا143

هو؟فمادأبذا!؟لانظبدونجاءموضعواحدفيإلا"أبذا!بلفظالمواضع

ؤتؤؤزشوتهةآقةمحآدقنئزآدبىئآلأيخيرؤآنيؤيربأق!ئز:مئرتقؤئاصذلأاجح:

فلؤبهمقتحتتأؤلبهكغثيز!تمآؤ)خؤلهقزآؤآنجآةفتمآؤفتمةابآتتلزا
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يخيثأآلأثقزخيدينتحيهاينتخيرىتجتئزؤيذجلالزتحتهبر،جؤآيذهمآقيسن

.،22:المجادلةأ!آئفيحونهمآدتيماجربآلأإنآدتةحربأؤلئكغئةؤزضوأغهخآدتةز!

جاءوواحدسوكسحيابالباء"الحقجاء3دفلما:تعالىقولهذكر-للراةا144

المواضع؟يرفمالوض!ن؟فيالباءبد!ن

آددليئإشآءآقتدوأقالرأجمندتامنبآلحيئضآءلهمققضا)بالباء:المقزنالموضع:بم

25،.أغانر:!ضنلىفيالأآئبهميىين!ندوتاضقه،ؤآستتخح!%فآءممئمءاتنوأ

الباء:منالمجردانالموجمقان

76(.أيون!:!تجيينقمحرقذاإنقالوأجمندبميقآلحقلهغضآتققتا)

بمآيفرلصأآؤلأمويى+افرفتآثلالرفقالوأتؤلأعدتايقآلخقبم!جاقتما)

.،48:القصصأ!بتىبهفرونإتاوقالوأقنهه!إلممخوافيلؤاقاقئلمنموصئأودت

واحدضعسوفيإلامراتئلاثلماماتذكرونإقليآ،:تعالىقولهذكردلرأ:-5411

المواضع؟عيفمابتاءين؟ذ!هـت

ؤلاآلضتطخمئؤعلوأءامنوأوآلذينوآفصجل!آلأغئئمئتتؤىوما):الموضع:جح

.(85:فرغاأ!تخذنهزوتتاق!*ئمببىةآ

تذنهزو!!تماأؤيآثييلأذون!ينتتبفوأؤلازليمينإثيبهئمأننرذتأأتبفو():المواضح

.3(:لأعرافا1

تخنةآ-لارخاآطفآةؤلشقث!ق!آلمئرةتبهمفدشكاةألمضحالرأدامجيمبآتن)

(26:النلأ!تذ!روئتاقييا!آلته

.،24:تةلحااأ!تذبهرونتاهنقيينؤ،بتوليتم)

هما؟فما""بمجنون:تعالىبقولهختمتاآيتانالقرآدتفيددرا:-6411

.(2:القلمأ!زتكبضخشدزآنتيخغضزئآ):جح

.(22:الكويرأ!بتخ!ؤدزصاحبكروما)
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بمعجزين،لحمداوسا:تعالىبقولىختم!تاآيتانالكريمالقرآنفيا-د!را:147

؟الموضغانهمافمابالفاء؟ومرةبالواومرةول!

.(64:النحلأ!يمغجنرينهمتققبالصقتافيآؤتإضزهتم!:بالفاءالمختومالموضح:جع

قؤلايقخمثم!!آإلدينماكسمبوأسعاتقآضخائهت!)بالواو:المختومضعالمر

.،15:الزصأ!بمقبرينمممقاكسصبو،قاستاتيصيمبيحهتم

بالواو؟ومرةبالنهاءمرةأهلكنالاكملممميهدأولمدا:تعالىقولهورد-دلرا:ا148

الموضغان؟!افمكا

لددفيإنم!يهنهتمفيتخصثونآنفرفىينتجقهمآفقكتاقئمتمكد)أعلتم:الفاءصوضع:جع

.،821:طهأ!ق!آفيؤليلأتئز

فييمث!ونائقرونيتنفبطهممنآ!ناكتمفئميفيأولأ)الواو:ضحسر

26،.:الجدةأ!يم!معوئآفلآلأسهلكذدتإنمحتبهحهه!

تعالى:قولهوجاء،موضعينأوكرقاكاني"طوغا:سبحانهقولهجاء-ددرا:9411

المواضع؟هيفما؟موضعينفيكرخا"؟عاإطه

!سضإتكئميضكخ!ئصقتللقترهاآؤطؤغاآنفقوأقتم)أو":5ذكرعوضعا:جع

.(53:بةالترأ!قضقايئقؤتا

ظأبيين!ألتاقالآ-آؤكرفاطزظآتشاقىللأزفيالآذخ!ققاذقىقىأدتيماإلىآضتؤى6ئم)

11،.أفكلت:

لأزفآخمممؤلزؤآفيقنآسئلغ7ؤتايئغوئألتيماينن2آفقتز):لواواذكرموضعا

83،.:عمرانآلأ!لزتجفوئإق!ؤؤتحرئاثؤعا

.،51:لرعداأ!!لأصعاليبآتناترؤآؤطئئثمطؤعاوكرئالأزضيىؤقصتؤيةآفيتنلمحتصذؤيت!)

سبيلفي5إ،الثهسبيلفيوأنفسهم!بأموالهم:الكريمالقرآنفيورددلرا:-0151

المواضع؟اذكر،،وانثغمبألوالممالله

":الثهممبيلفيوأنفسهم"بأموالهمجع:

ةاؤو(ؤآلدينصصبيلإأدت!فيؤأنفي!يهتميآنؤشدهزؤبخقدو(ؤضاتجرو(ةاتنؤال!ينان)

خقشتى:ينؤقتييمينل!تاتهاجرو(ؤلأةاشواؤألدليئتفمنآؤلاةتغضئهخأؤقبهذؤلقرو(
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ساؤأدتةجميتقؤتنتفمتتنيمقؤمىولالاألتضزلخنخآلدجمبفيأششقزكئمقىإنيئهاجزوأ

72(.:ا!نفالاأ!بصيرلغصلون

فيؤآنفيينيآقؤلهصيخهدوأآنجميرهر(آلتمرس!وليخق!يمقعدهتمآتمحقفوتفيرح)

.(18:بةالترأ!تفقهونلؤكألؤ(آشمذحرأجهتصتارقلآلخزفي،لتفرو(لرأآدتهؤقاسيل

نيؤآنضمينبآئؤضلهغؤخقدو(ترتابوألئمئتمءؤزبمو4يهبآلل!ةاتنرأآلريناتئؤينوئ!اتتإ

.(51:الحجراتأ!آلضمدقوئلهمأؤلحذألتإصصيل

":وأنفسهمبأموالهمالثهسبيللافي

ؤآنفيسهغاأنؤشلهضأدت!تميليفيؤالمحفذو!ألضررأكلؤليغتنآنمو!ينينألقيدو!يتتتوى!)

آفمحفديندتابرؤفصتىآلحضىحآلبروعهؤعلازرءآلععدينعلوآنف!هغبآئوديغآتمحفديخايرآققعل

.(59:ءلنااأ!عطيماآتجراتفيويئآعي

ؤأؤكبسكأدتةجمنذدزضهوآنفي!ينغالمآكه!يةقؤلمتمسصييليفيؤلجقاواؤهاتجرؤااقنوأةألدين)

.،52:التربةأ!أئقآدزونو

هما؟فما؟فقطموضعينفي"تتذكرون"أفلا:تعالىقولهذكرددرا:-1511

أنالأ!رتثئرصتمماأضائؤلأهدئنوتذألتزفيقالمآتحضفئقؤما،ؤضآضه"،):جح

08(.:الأنعام1(أفلآتتذتحرونعقمايثئ:!لرقيوسمحشئئارقيلمحثآة

تكئمتاتفريقغلىآآشتوىئرآتامىصسمتؤقئ!الماومالأزضؤاآقسموئتىظقآلذىآلئه)

.(4:الجدةأ!آقلآتتذك!ونؤلاثمميجدرلزمندونوءين

الفاء؟باقزانأيءامنرا!فالذين5:تعالىبقولهبدأتفقطواحدةآية:دلرلم-5211

فماهي؟

."05:الحجأ!تيئذقيليرتغفركمآلضمطخنقاتؤ(ؤعيلؤائألدب%ة):جح

قبل"إن"الفاءبذكرمرةالأمورداعزممنذلك!)ن:تعالىقولهورد-دلرا:1531

3الموضعانهمافماذكرها؟بدونومرة

ينؤتتم!تمعنئؤأنفميم!تمأتولحغفيتخئقوئ)الفاء:ذكرموضح:جع

ئفملإو(ق!نأذهـكثيمأألثزكؤأألذليئؤينقتخينآكتمبأروتو(ألذين

.(861:عمرانآلأيقصعريرالأهولي!ذنثت!نؤتضقوأ



503القرآنمتشابهاتميالجنانلنعيم

ؤآضيزآكحبهيرغيئؤآتةوئممربآقمغروفيآلضتؤةآييرتئتئ)الفاء:ذكرعدمموضع

.(17:ألفمان!غر،ألاخمورئدجمثدإناضحاتذتآغلى

فاوذىت،موضعينفيبالواوآياته!ويريكم!:سبحانهقولهذكر-ددرا:4151

المواضح؟هيفماالواو؟ذكربدونواحدموضع

تخنماتيإءثؤئيلينمأنمؤدتائتةيمخيلأكذشغصهأأضيلبزةتففآ):الموضعان:جح

.73،:البقرةأ!تغقفودت

.1،8:كافرأ!تنكرونطواقنئآءفآممتايختمهءوثيليهخ)

لأإشذتخرومايىزقاآقنمآةيقلكمؤئترتءاتيإءيرليهه!آلذىهؤ!:الموضع

،13أغافر:!لمجحبمن

وردولكنمكذا،كثيرةمواضعفي"أرأيتمقل5:سبحانهقولهورد:-ددرلم5151

هو؟فماالفاء؟باقزانواحدموضعفي

شذغو!ينتماشزآمزةئلأطزثيعزلفؤآف!زضقأقتمؤياظقسمآنخفرتقؤثبن):جح

ئضيعكئثفنئقلبرخم!آرآريئ!لمءآؤتخيمقئسافنقلبفترألتةآزاديآإنآق!دكلولب

.38(:مرالزأ،نمتؤ!ؤنآتحؤنخللخ!آلتةفلخيئزتهييما"

بالواومرة؟آيتينبدايةفي"ويميتيحيالذي!هو:سبحانهقولهورددلرأ:-6511

هما؟فماالواو؟بدونومرة

أقلآوآ!ايىآلتليلمحتئفؤتاتىلييت!آلذىوتمو)الواو:ذكرموضعجع:

08،.:المؤمنونأ!شيقلرئ

تةهكقتفولىقإتخاآئرضعقإذاقرثيتكه!آلدىفؤ)الواو:ذكرعدمموضع

68،.:أغافر!قتكون

فيوورد،واحدةآيةفي6فأولثكمنكميتولهمومن5:تعالىقولهورددلرا:-5711

الموضغان؟همافما"؟منكم5لفظذكربدونأخرىآية

إيئآؤقآةاتآيهئمؤإخؤتكمتلآتنخذؤأتنزا:الدبئآكآئها):لا"وركم!!مو!ح:جع

.(32:لويةا1!ورولئوتآقأؤببثئميبهئمتؤتفصتنوقييضينآلمخقرغلأأستتحتؤأ
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تربهتميرؤآخرجر!زمنآلديهبنيئتلوكنمآلدينعننآدتهتتهحبهمإتضا):لىمنكم)أذكرمعدموضع

.(9:الممتحتأ!آلطائونفئمتأؤتئكشؤقنمنزلزئنرتنآنإخراجكئمؤخمتزو(قئ

هما؟فما؟فقطموضعينفي"العرشا)ذو:تعالىقولهورددلرا:-5811

تيزملزرجمحاب؟ءمقتحثآ،منغكآتر-ءيقآلروحيقمىآثعرش!ذ2وآلذرضماورفيغ):جع

.،51:أغافر!آقلأق

.(15البرو!:أآفحيلأ!)ذوائعرثيى

هما؟فما؟فقطموضعينفيلماالعرشداذي:تعالىقولهورد:دلرلم-9511

.(24:اءلإصا1!ع!بيلأأتعيشإكزىلأشغؤصاإيقولونكمالمةاءمعةبلؤكأقفل):جح

.،02:التكويرأ!ميهيناتقزفيجمنذذىفو؟زى)

ولكنموضعينفيناعبدوه"وربكمرب!الثهإنلا:تعالىتولهذكر-للرا:01601

المواضح؟هيفماداهو،؟بزيادةثالثموضعفيجاء

.،15:عمرانا!أ!شمتعمصعز!راؤزتبئ!تأغ!او؟هدل!بىآلتةإن!:ضعانالمو:جع

.36،:مريمأ!تث!حق!صصر!هذاقآغحاوةؤزتبهزقىقىآقةؤإن)

.(46:لزخرتاأ!ضمتقمضعز!رهداقأغ!اورؤزييمتيقىفؤآقةإن):ضحالمو

وفيبدامالماموضعينفيلمايعملونكانواما"بأحسن:تعالىقولهورددلرأ:-1611

المواضح؟هيفما"؟الذيبلافقطواحدموضع

بةخ!ننآتجرهوصبزؤأآلديخهؤتنخنريىتاق"آلمحهعضدؤماشقدماجمنذ!!:الموضعان:جع

ققحتتاهـختؤمؤينوهؤأنثئآؤذ!يرينصخيحاعملمق!!لوتتحانوأقا

79،.69،:النحلأ!ما!انوأتغقلونبآخصميئأخرهمؤت!نخنرشهرجمتتة

آلذىبآخم!يئآنجر!ؤتحننتهئمعيلوأآلذىآشؤآغخهنمآدتةي!قر):الموضع

35(.الزمر:أ!تح!الؤأيقمفونآ
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مرةووردتبالفاءأجورمحنكامرتيندافآتومن:سبحانهقولهتكرردلرا:-1621

المواضع؟هيفمابالواو،واحدة

الناء:موضعا:جح

ؤزآتتاثكغؤأخلخميهغآلن!آ!ئحغبهستتخثتاذلأآلتس!لآينؤآنمخصحتث)

!الؤممنبإءيثهنآشتئتتغنمفتامئتحفجىغترئخصحنينشخغو%بآقؤلكمآندل!غ

غييماآلمحةكألتإرالقريضةتغدينبر%صئتص!ترييماغتيهغؤلاجئآخهـريضحة(جوزممتئ

.(42:الناءأ!خكيما

قآنعقوأخلىأ"ؤثئتىت!إربهنالضيقؤالمجيهنؤ،لفمآزوممنوتجركئمينصيكتئرحتثيقاشيهؤفن)

تفاشرئمؤإنيمفزونتننبهضؤآلمزوأأجؤزفنتنمئآلؤفقآزصحفنت!قخمقفنتقحغنخنئغقيهن

6،.:الطلاقأ!أخرئتاكلةلحتزصع

قينآتمؤمتعتىشيحآلمخصتمئآنظؤلأمنكئيلمجتتطخلخومن):الواوثوضح

قآنكحوفنيربمتغفىتغفحكمآغقبإيميكغوآلتابرئئؤيحنئأينتتميكمآئضئكمتثكفتا

ئثجد؟صتؤلالمحتالخنبغترئخصقنتىبآلتغؤفيأخؤزفنؤةاتؤفنئآطالنب!اذني

العذا+حمئآئصخصتمئغلىتايضفقغتهنيقعثتزآتىبانأخضنتإدآآ!ا!

.،52:الناءأ!وألتا"غفؤززجيصضئرتخكغتضعيروأؤآنينكغتعنتخمصصىآلمقنمكذ

مرة،فيكونكنلهيقولفإنماأمزاقضىدهاذا5:تعالىقولهورد-دلرا:ا163

المواضع؟هيفما؟اقترانبدونومرةالفاءباقزانمرةووردتالواوباقترانهكذا

قمكون!كنكريقولىقإتماآنعاقضئىلأزفيصوإذاؤآألتحمولضترج):الواوموضح:جع

.،711:الفرةأ

،قتكونتةهكنتقولىقاتخاآترضققإداؤيييتلمجزك!آلرىهؤ)الفاء:موضع

68،.أغافر:

!ذللخأكبرقاؤ!رصلصئقؤثزؤتاسليييئ!آق!زلتقاثت":الاقزانموضععدم

.،47:عمرانأآل"تتكولنبمنتاتتولىهإتضاآئرمقضغتايتثأ"%دايخلق
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وعملواءامنواالذين"واما:تعالىبقولهبدأتاآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-4611

موضعهما3اذكربالفاء؟ومرةبالواومرة"أجورهمفيوفيهمالصالحات

لاؤآدتةقحؤييهزاجوزهغؤصعي!"إآلقنيخمئاكشأةآلولصؤآتا):الواوموضع:جع

.،57:عمراناسأ!آلظ!ينيضط

ينؤتبللمممأجورممغقيؤييهغآلقخيحنضؤعيلأاتنواةآلدييئقآتا):الفاءموضع

لهمؤلاتحدو!آييماغذاباقيقوئهضؤآشتكبزوأآتمتئبهفو(آلذليئؤآتافصلإء

.(173الناء:أ!ن!جيرولاؤلصاآدتو؟ودققن

وجاءتآيةبدأيةفي"تأتيهمكانتبأنه"ذلك:تعالىقولهوردا-دلرأ:165

الموصعان؟همافما،أخرىآيةبدايةفيبالجمع

ؤتؤلوأوركقروأآبت!رتهدوتالؤاققاشاتاييهئمرسملفربآتجيتضيآته"قيلذد):لإفراداموضع:جح

.(6:التغابنأ!حم!دغتئوألب!ؤاشغنىأدتا

إته،"آدتؤناضذالمد!كمروبآلحدئضرسم!الرتاتيمبآنفض؟شائثد):الجمعموضع

.(22:أغانر!آتيقابهشمديدقيرئ

بالواوأحدهماموضعينفيلمأأمرتكما"واستقم:تعالىقولهذكر-دلرا:1661

الموضعان؟همافمابالفاء؟والآخر

بصل!!بماتغملوئولاتطفزأاتثرمعكتابومنأمرتكمأقأشتمغ):الفاءموضح:جع

.(211:أمود

تاتتؤقل!فغ!آف!ؤلاأمزت!مماوأشتقتمقآختلذيف!الواو:موضع

ؤوكخآغمئناقآؤزئبمزتنآآلتهتتتمقيصتهلىلىوأيرت!ئم!منآلتةآنرلمبضآ

.(51:الورىثهـأآلمصحرورإتهللمحائحمعألته!يئن!كمبئننا،حخهآعمظ!م

أحدهماموضعينفي"عليكمتتلىآياتيتكن"أفلم:تعالىقولهورد-دلرا:1671

الموضعان؟همافماالفاء؟بدونوالآخربالفاء

مخيريين!قرم!بهئمقآشتكتزئمغثئنمتتتئاتنئةآتلرتكنآلدينكؤؤ(وآتا):الفاءموضع:جع

31(.تالجاثيةأ
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،ة.تكذبوتبهائكلصغقيهرشلىتاتئئتكنآلغ)الفاء:بدونالذيالموضح

.(501:أالمزمنرن

هكذاموضعينفي"كاقرونبهأرسلتمبما"إنا:تعالىاللهقولذكرددرا:-1681

المواضع؟محيفماالنهاء؟باقزانموضحوفي

أزس!قتصمتزثؤقآإتابمآقالم!الأتذيبىقينقريؤآزممقنماقوئآ):الاقزانعدم:موضعاجع

34(.:أصبآ!يهفرونبإ

يهؤو!!بإأوزلميفتصيمآإتاقالواةاتآبزغق!ؤضدئميتابآقذىجتتكرآؤتؤقل)

2،.4:الزخرفأ

آدتةالأتض!اؤأآلأطمالئمؤيىإقييالختتنينألزسئلجآ!ف!إبى):لاقزاناموضح

.(41:فملتأ!بإيهفرو!(رميقئميقآقماتاقلثكةفئنرذزتئآش!آةلولؤاقا

باقيوفيبالضاءواحدموضعفاالمغاد،افبش:سبحانهاللهقولذكردلرأة-9161

المواضح؟لحىفمابالواو؟ذكرالمواضع

.،56:أص،يقحثزتها!مالمهادتجقتم):الفاءذكرموضح:جع

ؤبت!جهتصالموتخصروئسمتفتبودتيقذينىكترو(تل)الواو:ذكرمواضع

.(21:عمرانآلأ!آتعهاد

.(791:عمرانآلأ!آلجها؟وبت!ئقجهتغقآولفخثضقييلتتع)

آلارفيفيتالهيمآبرتؤتثر!تتجبزألأؤآلدينىآتضصتئيريهئ!آشتخابوالقدين)

المهاد!وبنقجهغومأوئفتمآلحسئاليصئوةالئ!أولحكييماحلأ!دؤامعةاؤيلاجيثا

.(18الرعد:أ

مو؟فما؟فقطواحدسوضعفيالمص!هـ"فبثس!:تجالىقولهذكر-دلرا:0171

وآقذتثنييألاثرؤت!صبرغةكؤأيمايتؤ؟ونثمآقخوئعين!ؤأآلدينإلىترألغ):ج!

بتاأ!ةيغرنالؤقيآنفييئفيؤتقولرنآدتربهتحيكتربماخئؤئروئرفيؤإداآلرش!وليؤتغصتق

.(8:المجادلةأ!آلتصل!قيتىيصقؤ!اتجقتمحتحهتمتقو!
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ول!-تطواضعثا،ثةفي"كافرونممبالآخرةداوهم:تعالىقرلهوردد!را:-1711

المواضع؟هيفما؟الثانيةدداهملفظبدونفقطواحدموضعفيجاء

ئمبهفرون!لأ!ئبآؤثمعوجاترتحغرتهاآلتهسمبيلتصحذوزسكنآلدين):الثلاثةالمواضع:جع

.(91:ألحود

زبثعلمنييضائكمادتآييكمأآنهتتآلبهضاشأويلإءقتلإلألرزقايلإ+ظعاملاتآشكقماقاتا)

.37(:أيوسف!هتم!وبئلأ!بآؤمممبآلتملأيؤينونهو!يتةتركتإيئ

7،.:أفصلت!لأكىهميهمرونبأؤمممآلر!ؤةلايؤلؤنآلدين)

.(54:الأعرافأ!بهمرونبآ!خرهومممديشنو!اعوجادتةصبيلعنيصذونآلذين):الموضع

فيبالواووجاءموضعينفيعلم،ث!نبهطم!ما:تعالىالثهقه!لجاء-ددرا:1721

المواضع؟عيفما؟فتطواحدضعمو

صقبؤؤماقتلؤؤتاآلت!زشوذتيتمآبقجمي!تىآتتيحيخقتئتاإتآؤقؤيهخ):الموضعان:جع

تميتا!قتلؤؤمالطيئآ%نبآص!علإإلأيقءبهكمتاتحئه2ش!تزليئي!آختقفوألوينآقإنقغشصيةؤثيهن

.(571:ا!اء11

لأكلأبم!اتقولوتإنيقآقؤهيتمتخرج!لمةلأبابالزكبرتعتيؤلامنءبهقمتما)

!.(ه:الكهثأ

شت!!ألمحقمنلايقنىآلطند!إقالأألظنيتحعونكقيمقءبهقمؤتا):الواوذكر!وضح

.(28:ال!نجمأ

بالواوأحدهماموضعينفيلماعلممنبذلكلهمإوما:تعالىقولهورد:للرلم-1731

الموضعان؟همافماذكرمحا؟بعدمرالآض

فمؤتاآلدقفإلأ!يبهآؤتاوتختاتموثآلذتاإلأختانتاقيتاؤقالؤأ):الواوذكرموضمع:جع

.،42:ثيةالجاأ!لأتظثوناممتمإقلجيريقلكبذ

إقجمليريقبذلثلفمتاعذتفثمتاصثآ%لزخمقتؤوتائؤا):الواوذكرعدمموضع

.،02:خرفلزا1!تخر!ونلأالهئم
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فيوالانراح!ش"الإثمكباثريجتنبون"والذين:تعالىقولهجاءا-ددرا:174

؟الموضعانهمافماذكرها،بعذموالآخرالواوبذكرأحدهماضبكأمو

لأيغفروناممتمغصحبوأماوإذاؤالقؤحشتخيبونكتيرآلاثم)و(لبين:الواوذكرموضع:جع

37(.:الثررىأ

ؤ!غزتل!إنآلاتتمالأؤآئفؤحثىآفيثيرتختيبونكتبرآللإين):الواوذكرعدمموضح

ترقيأقلآاشهعكخبظولؤقآجتهيرآنترورإذآلأزضىضنىآش!آءإدلبمآغقرلهوآنمففرة

.32(:ال!نجمأ!آغلأبميئأتقهؤآتفكخ

وفيفقطواحدموضعفيالثه،لغيربهأهل"وما:تعالىقولهورد-دلرأ:ا75!

المواضع؟هيفمادبهالثهلغيرأهل"وماالمواضعباقي

آلتربيما!لقترألمحللجننرليرؤقآآؤثختمؤآلذتمأنمنتةلخخخرتمإتضا):الموضحح:جع

.(173:العرةأ!عموززجيضآدتةإنعلئيماقلآإثمو،عا؟آ!رغيربايخقتني

ؤآ!!ةبإءآدتإلغئرأيئآلجنيزيرؤقآؤلخمؤآلرمآلتيتةغتتكغحيزتت):المواضع

آلتضبؤغلذيغؤمابهتختمتاإلأآل!تغآكأؤتآؤآقطي!عةؤآلمزذتة"وانتؤ!ودة

وآخثؤفي-تخمث!ؤممتمقلآديحكغمنآلدينكفروأتيتقآئؤتمف!ت!قدلكخ!تتئقحمم!وأيآلارئر

فيآضظرقميئينأ2آقيشلئ!تكه!ؤزجيتيغتيئغقيهغؤآتمضت؟ينيهغثكغآكتقتآلؤتم

3(.:الماندةأ!زحيصغفورآطؤمإنقيثامتحايفيغترنحمصه

دصماآؤشتهليهؤلتآنالأتظقثة7طاجمصقئئخرتاإقنأروجىتآفيآجذلأفل)

ؤلاعا،غترلاع!آضالزفضقيإءآدتهلعترالمحلآؤيسصقارتجمئىقاتصخىلملخمآؤتضفوصا

.(541:الأنعامأ!زجيصغفورقانزتث

آضالزفمئبهبلفئرآلمحهأهلآلعترليروئآوثخم!وآلذمآلمح!تةعلتمحزمإتصا)

.(511:ال!نحلأ!غفوردضحبصآدتةبرقإؤ،غآ:غيزبافي

موضعينفيدالنفسهيهتديفإنمااهتدى)انجمن:تعالىقولهذكرا-دلرا:176

المواضع؟هيفمادا؟يهتديفإنمابذكرنفقطواحدموضعفيجاءولكنمكذا

ت!تتاآقلىئقتينترتبهئمينآلخقئحئمتجآةتذآقاشتأئهمانلى):الموضعان:جح

ساكلء"صص!ص.-ص

.(801أيون!:(بوحملغقحكمانآؤتآغقئهايقلفإشاضعلؤمن4ينفيبيهدى
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آلئديزفئ!آتأمنا،تقآلملضحلعوقنقفميده!دىق!تضاأقتذئهتتيانآنفزاتلؤأؤآق)

.(29:)النمل

ضلقيتقحيحإءؤقنآصذثقضيئيأتحيئ!اصسآنكتنتلخذآنرنخاإتا):الموضع

.،14:الزمرأ!بو!يل!خمهمآشاوتآلمخهاتصحلفإتما

سوضعفيإلامتعددةمواضعفيامتدى""فمن:سبحانهقولهذكر-ددرا:1771

المواضع؟هيفماالفاء؟بدونجاءواحد

يهتلإىتإتضاآفمدئتميئزتبهخينآلخق!مخأةتذآلتاس!تأتهاتلى):المواضح:جع

.،801أيون!:!بوحميلغقيهه!انأؤتآعاتآتفعلقإتماضملومننمفي!

آتمنذريهت!منآئأإتمآقفلضلومنققم!ه-!اصىقإئماآقتدئقمقانآتفزأتلؤأوآن)

.،29:النملأ

فماتضاضلؤقنآضذثتخق!صهفميئيألحيئقاييىآتكتنبلخلأآنرتخاإيآ)

.،14:الزمرأ!بؤلمجيل!غقنيماشآؤتآلخهآتصحل

وززؤانيزةئتررؤ،غقئغأيفحلقاتقماضحلؤقنالقيهبتهتدىقإلتاآقتذئتيئ):الموضع

.(15الإصراء:1!تتعثزسمو،ختئئتلإبينؤتاكئأأخرى

جاءولكنموضعينفيبالواو!الإنسانمحقواذا5:تعالىقولهورد-دلرأ:1781

المواضع؟اذكربالفاء؟آخر!وضعفا

غةلقتاكتثفناقأبماآؤجمداقاآؤيخئبيما+عانادلقزآدنئنفيققآدإدا):نضعاالمو:جع

يغملودت!تاكألؤأيفمضيرنينزينشسملىكذلذ!زإذئذغتآلزتحآنتزصتزة

.(21:أيون!

إثحهيذلمحؤأماكانل!مىتئهنغمةإذاخؤله،ثممحيئاءايخهصزدعارتهرهمآ،!ئنلاذا)

ألتايى!آ!بيقإلدقيينيبهفيرذتضتغفلسبي!حغنليف!لآنذادألمح!ؤتجقلقبلين

8،.:الزمرأ

تلجمفيئغئىرأكلولجتهإتضمالىقاتتانغضةخؤقةإذاثه!لا!زدعاتاآقئتقق!ذال!:ضعالمو

صصور
.(94:الزمرأ!،تغالونأكزفتمولبهنفئنةهى
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فيإلا!واضعهكلفيبالواو،الثهفضل!ولولا:تعالىقولهورد-دلرا:ا917

المواضح؟اذكربالفاء،جاءواحدموضع

ينهـقكنتصؤزخمئةغثن!كخآدتيمافضللكقثؤ،8دبقديىتولئئرغ):الموضع:جع

.(46:البقرةأ!أتخفيريهت

آلرسموليإلمزذ2وةؤتؤيهآدالمحوأآلخؤلفآوآلأنقتنآمزجآءممئموإذا):اضحالمر

ورحمتصعثئكخآلتهفضلوثؤ،متهم!ئلئبالونثوألؤينلعلمهمئهخآلأترأكلؤلىوإنى

83(.:الناءأ!قليلألأإلأتتغتصآ!تطن

يصقود!ؤتاتحئفرآتئضقوئرخملإخمةلهضتؤرخمئة،غتئكآط!ؤلو،قصل)

ثن!تاؤعثمربرؤآلجكضةآنيهتنبعلنثآلتةوآنرلىكليثئينتفحروتثوماآتفممئهغإلأ

.،131النا.:أ!غطيماغقئكآقإقالحلؤكأئتققث!تيه!

.(01:لنوراأ!حيجئمتوآبآطةهـؤآنؤزخمتهلخيهؤآلت!قضحللأوتزلا

ث!غطبئغذأبييهآقضحئرتآفيتمصتنمؤآلأيخرترآلذشافيعيتكرؤزخته!آلمح!ؤتؤلاققللأ

.(41ةالنورأ

لاامؤأةآلدينيأئها!د!زحيروفقئأدتةورختةهـؤأنعلتئمآدتهفضحلؤلز،)

آلت!قفحلؤآنمنكيىوتز،بآتمحصصالإئىقماتةآلثتتنهيئ!وتتتغؤقنآفتتطيئخالؤتتتبعوأ

.،02،12:لنورا1!كخلمجزدتةوآيضئآةمنئربخآدتةؤليهتآبذصاآضديقينكربهتتا"لختكرؤزحمحة

بذكرموضعفيشيئا"علمبعدمنيعلملالألكيتعالمما:قولهذكر-دلرا:ا018

الموضعين؟اذكر،لمامندالفظبدونآخرموضعوفيلمامن5لفظ

تنلمم!تنرئاآئخثىتنرتفيإدنيمعمضآلحاسىيأئها!:"مندااقترانموضيم:جع

فيونمزل!أقحينمحد"وعئرتختقؤشقحغزمنثزعلقزمقثضتطفؤمنثتمترا+

صص-
ش!مآثصذ!تميتتلغوأئرطقلأثمنخيرصكتمتحصتىآجليما!مآ،إكالأرتماير

ؤتر!ىشئأعقمبقدينتغتتمآتفميري!نلاأزدليإلآئردينولمخمئؤثتن

بهيع(زؤج!ينمنوآئحتتورشاآئتزتآلمحآ!اآنزقافاذآهامدصآلأزضى

ه،.)الحج:
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تغ!لالنمآنفميرآزدليإلآؤين!قن"يردشؤقبهغئرطقكضؤآدته"):"من"ذكرعدمموضع

7(.0:ال!نحلأ!قدلزعلزآقةعكلفرشحأإنتغذ

بعدمومرةاللامبذكرمرةلمارحيمغفورربي"إن:سبحانهقولهذكر-دلرا:1811

الموضعين؟اذكرذكرها،

زجبم!لتفورزيئإنتخرئقاؤمرشقأآزتحبزأيبهالمجيرآلتإؤقاذ):اللامذكرموضع:جح

.(14د:ألحر

نإزتيثزجصقاالأيألشوءلأقازةلمآلتف!قإنتفيحإتترخؤقما):اللامذكرعدمموضح

.(53:أيوصف3!غفورريئ

وورداذكرهما،لآيتين،بعيدكاختاماشقاقدالفي:تعالىقولهورد-دلرا:ا82!

اذكرما؟اللامذكربعدمواحدةلآيةختاقا

:اللامذكرموضعا:جع

تيو!شيقاليمليئآ!يهتففيآختلفوأآ!رينؤ!!آت!حئابآلحيئنرلمآلتةبآنلكد)

.(176:اجغمرةاأ

ؤإبرقلوبهتمؤآئقايصيؤترضىقثوبهمفيلقديئفتتةآفتتبهنئققمالخقل)

53(.:اهـجأبي!ب!شيقاي!لعىآلطييايئ

الا،م:ذكرعدمموضع

شيقالىقممومضنآضملمنبه!فزتمثتمآطوعندمق!انإنشزآؤقل)

52(.بعيعهـأنصلت:

اذكرهما،لآيتين،ختامابالواوالنارلماعذابداوقنا:سبحانهقولهورد-دلرأ:1831

اذكرها؟واحدةآيةختامفيبالفاءوورد

آلأخزؤؤفيآلأتجاصتةفيءانخازشآيقولضنؤمتهص!ه:الواوموضعا:جع

251(.البقرة:أآقال!ورلتاعذابصم!نة

.(61:عمرانا!آتجالهـأغزابوقناذلؤنجافآغفؤفااخمتاةزشآاضأتقولودنالدينى)

خفيئفيؤشفترونجن!وبيئوقعوداؤغئيئماآقةتذكرونآلديهت!:الفاءموضح

.(191:عمرانآلأققناعذالالتا،سمتختكقدافطلأقاطفتلأزضيىزشاواألمتضئب
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لنفرعر))وقال:تعالىبئولةبداتآياتأربعالكريمالقرآنفي-دلرلم:1184

المواضع؟اذكرالواو،ذكربعدمآيتانوردتولكنالواوباق!هـان

.(97أبرن!:!غييرصئجيبتمأئتونييرغؤن)ؤقالى:بالواولاقزاناضحموا:جح

غلىتق!منغيزهـتآؤتجذليإبهيقت!ملمجثتاآنضلأتألهاقيغؤنؤتاذ)

آنبهدبين!ينىلأظتاهلاقمرصىإئوإثأآطلحلثينص!فعاقيتآتجثلآلطين

38(.التصص:أ

ئطهرآؤأني!تتم34شذآخاثآنإيئزتإ2ؤلتدح!ئوشئآقلدزويئيزغؤلثلى)ؤقا

.،62:غانرأ!ئقمتتادآلارضيىآفي

36(.أغانر:!آلأشئمهآئلغلعلىصزصاليآتيئتقضنيرغؤنؤتالى)

تتكرقذاإنتنمةادنآنقئلبيم،ةاتنئميرغؤنقاله)الواو:ذكرعدمموضعا

.(231:الأعرافأ!تغاتؤنآقتقآفضتؤتيثهآلحخيرصآنتييتةفيقكرئ!ؤة

23(.العراء:أ!آئفثعصومارتيرغزنتاذ!

الواوبذكرديتساءلونبعضعا!بعضهمأواقبل:سبحانهقرلهورددلرا:-1851

المواضع؟اذكرالفاء،بذكرمرةووردضعينسوفي

.،72:فاتلمااأ!لؤنبنصتآةتغنهىغلؤآقبلقفضئم):ولوااضعامو:جع

.،52:لطورا1!يؤنبنحآتغصىغلقبلنفضئمؤأ)

.(05:الصاناتأ!لونتتآةتغصىغلى!!آتجل):ءالفاموضع

فيوجاءتهـوضعفي،تعبدونماذاوقومهلأبيهقال!إذالآيةجاءتللرا:-1861

الموضعين3اذكرداحا"بلفظآخرصوضح

.(58:ناتالصاأ(لقبئذو!قاداءؤقؤيهلأيل!قاذإذ):"ذاما"ضعص:بم

07،.العراءةأ!تغحاونما،وقزيهلايهقالى)ا!:!مادموضع

موضعينفيواحدةبهمزة"الرجاللتأتون"إنكم:سبحانهقولهذكر-للرا:1871

اذكرحما؟واحد،!وضحفيو!زتين

يئآضيق!اسمتقكمتاآلقخصثةيقؤيإ*(تألؤنقاذؤلوطاإذ):الهمزةموضعا:جع
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شصرفوئ!توئمآشضتلآليسمآدكلودضينألترجاؤشئهؤيرنألؤ!إتخخ!3،آلغتيين

8(.0،81:الأعرافأ

ينىآضريقبهاسمتقمصماتقخمةلةلؤزتمإتخئمءيقؤيوذقادؤلوطا!)

.(82:تالنبهرأ"لفتيببرآ

ؤآشضانقسةآتألؤلتيقؤمإتصقاذإدؤلوطا)الهمزتين:موضح

غهلوت!قؤملمآنغللآ!ئلى؟ولقتنلثتهئ4آلرضاتتألؤنآيتكثم!ا!تبصروهى

.،45.55:الملأ

وفيواحدموضحفي"إليكيستمعونمنداومنهم:تعالىقولهذكر-دلرأ:181في

المواضع؟اذكر،د"يستمعبلفظآخرينضعينمحو

لاوتؤكأنوأألقغلت!ئمعآقآنتإتئثأيتتتمعونقنؤيئهم)لما:"يستمعونثي!ضح:جع

.(24:أيونى!يغقلت

ةادايخت!ؤفيتققهؤآنآيهصةئلؤيهت!غئىإلذؤتجعفناشتتيعقنؤيتهم):لمايستمعإموضعا

آمتطيرإلأخزآإتةكقروأآلدينتقولىتحولوتذجابمونرإذاختئيهأئؤينوألأاتؤة!لترؤ(زإنؤقرأ

25(.:الأنعامألآآلأويين

أؤث!كةايقأتاذتاداآلعقزأولؤ(يتنينقائواجمندئريقخرض(إداإقذختئلمحتتيغقنت!متغ!

.(61أمحمد:!!آقؤ!ؤأشغؤاقلوبهت!غئىآدتةطخآلدين

واحدموضعفيموتهالابعدمنالأرضبه"فأحيا:تعالىقولهذكر-دالع:ا918

المواضع؟اذكرلا،لامنالحرفذكربعدمآخرينموضعينوفي

ينآلارض!يهقآخسآشآصآ!!ينىترذتنسصآنتقرؤل!ل!":"!ناقزان!وضح:جع

63(.:الع!نكبرتلهـأ،تغملؤنآآنخزممؤتليئمآنخضذفتنآطةقؤيقاتحفؤلنتغد

دلذتؤيهأ!!فيتنذآلارضقبهقآنجآتآصأثتآءينآنرذؤآلتةلأا)من":ذكرعدمموضعا

.(65:النحلأ!لفو/لمحتمنرنلأية

آليزتجقؤ!اؤتق!يرل!تغذأ،رضقبهتاختاترزفيينآفتمإينآلتةآنرذؤقآؤ(لنهايىآللؤأخيئق!9،

.(5:الجاثيةأ!يغعلونلقوفىءاينت
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دكأكسر!فيالأرضردخلاثفجعل!-الذيمحوداو:سبحانهلهقرورد-د!را:0911

الموضعين؟اذكر،لى"فياخرفانواقهشالواوذكربعدمآخرخعسرفاروردمحثذا

رر!تمؤرغآلازكألخثفجغث!تمآلذىؤلهؤ)في،:5ا!رانوعدمالواوموضعجع:

.(561:الأنعام1ضي!لغفورقىاتدآتيقابميىلخزتكإناتحبهرةتآقتفؤك!فيدزخمتىتقفىفوق

قبهميزفآآ،ؤلاتنرلدققتجقرقغقئإكفؤلأزكنيئآفيختيهفتجقتكؤلدىخ!ؤآ):،في)مزانا!حكر

ء9،3:طرناأ(إلأخحامرئبهميرينكقر!آولاتننلإضقتآلأإزيهتميخذكقرهتم

!حالمو!ذافيلحاجروا"والذينءامنواالذينإنةتعالىاللهقولذكردالرا:-1911

نجالموضعيناذكر،تكراربدونآخرموضعوفي،!الذينصولالمزاسماربت!-س

آطزصصيلفيوخهاو(هاتجرو(وآلذجتتاتوأآلذلىان)التكرار:موضعجع:

2،.18الفرةأ!زجيصغفورؤآقةزخضتألتإحترفيلتأؤثبهك

فيؤآنفيميهغيآتؤضلهزؤخقدو(ؤقاتجزوأةاتنز(آلبينإن)التكرار:عدمموضع

يقت!قا!اجزو(ؤلت!اتؤ(ةؤأل!ينتفمنآ!لتآ:تقصحفخأؤثئذؤلمخؤ(اؤوأةؤآلدكنآلت!صبيل

قؤيرتتبهغغلالأآلتضئزققن!غآلديبفيأش!ضزكئمقىإنيئهاجروأختئبئ:ينؤثتييم

72،.:الأنفالأ،لصلاتغملونلمادته"2-ة!"ة
--*وييمىوبيهم

فيداللهسبيلبوجامحدواوهاجرواءامنواوالذيق":تعالىقولهورد:دل!-2911

الموضعين؟اذكرالواو،ذكربعدمآخر!وضعوفيبالراوالمرضعئذا

اؤوأةؤآلرينألتيماصبيل!فيؤتجقاو(ؤقاتجرو(اشو(ةوآلوديئ):الواوذكرموضع:جع

74(.:الأنضالا!ؤرزقكيريمتغمزقغحفأآتمؤمؤلتفغأويكؤتف!زو(

آلمحةضبآئرلمق!وآنف!هئممبيلإفيؤجقاوأؤقاتجرؤ(ةاتنوأآلدين):الواوذكرعدمموضع

.،02:لتوبةاأ!آئقآلزونووؤ(وؤث!كآق!جمنذدز!آغال!

احي"سقالميتومخرجالميتمنالحيايخرج1:صبحانهقولهذكر-ددرا:ا391

اضع؟اخواذكربالياء،آخرينموضعينوفيالموضعمحذافيبالميم

ينؤمخيجافمح!أليتتىينأتحنصترجوآلوفآلح!تلققاأدتةا!):الميمذكرموضغ:جع

59(.:11،نعام،تؤقكونآلبرقآقئدلكغالتن
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ومنلأبمنروآآفحمعيضكآقنوآلأزضآلتثملىيززقلاكمتنمنقنم!:الباءذكرموضعا

لحقونا!آثلآفقلآلتؤف!حقولونآلاعىلدنزومنآثحأمئأ!توغنرجآتم!تمئمنئخرك!آلحى

.3(1:أيونى

!هتخرجوتؤكذلكتؤتهاتغدآلأزض!ؤغيىآليمنأتميتوئحزءجآقيمبينآلخىيحرمم!!

.(91:الرومأ

اذكرهالموضحهذافياللامباقزانالمهاددا))ولبئس:تعالىقولهجاء:-دلرلم4911

الموضع؟اذكرذكرما،بعدمغيرهوفي

3!آلمحهاولثمتىفح!تههـبهغلاكربآآنعزةآضذته"آدتةآتقلةكيلوإذا!:جع

.(652:البقرةأ

الموضعهذافياللامباققرانالمصير"داولبئس:سبحانهقولهوردا-دلرلم:591

الموضح؟اذكرذكرها،بعدمغيرهوفياذكره

.(75:النورأ!فصح!لآرؤق!آلأزضيىومآوئهمآفيآمغجؤينىآلريىتجقروألآتخس!بنلأ:بم

فيأولاءلمادابكلمة"هـ"بدونأولاء"أنتمداها:سبحانهقولهوردا-دلرأ:691

المواضع؟اذكرالهاء،بذكرالمواضعباقيوفيواحدموضع

بآنيهتثءلمحوءو"تؤينوقيجتونكختحتو!تمؤ،أرؤقيقألتخ!الهاء:ذكرعدمموضعبم:

غييهمآلتةإنبغيطكغموتوأفلآنقئطينلأتايلأخميهمعصوأظؤأوإذاءاتتائواقاثقوكغإداو

.(911:عمرانآلدهـأآلضاولملذات

ثين!ىييماتحآصنقيئبرءجملغقكمفيماخخختضقؤلأءهةنتم)الهاء:ذكرمواضع

66،.:عمرانآليهـأوآنت!لالغالولتوآلته"يغلمعقمبهثكم

تؤقصغتهتمآلتةيخبلىقمنآلدشااتحمؤؤفيغتهخبخذنتضقؤلأءقأنمص!!

.(901الناء:أ!ؤحميلأغثيهخديهولتقنآمآلممتؤ

قإتمايتخلومنتخلقننخمآدت!شتيلىقلننعقوأتذعؤتقؤلأءقأنتر)

يكونو3،ثضغتركغفؤئالمجت!دذتتؤلؤأؤإتآتفقرآءؤآشرآلغنئوآلتاتقمممهحعنتئخل

38(.أمحمد:!آ!لكؤ
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فيالجا،لةلئظبذكرءالهةلماالثهدونمن!واتخذوا:سبحانهقولهجاء-دلراة7911

المواضع؟اذكرالضمير،بهاءجاءتواحدمرضعوفيموضعين

جمت!فنملكونوأةايقةالت!دوصتمنؤآتخذوأ):الجلالةلفظموضعاجع:

181.:أمريم

.7(4:أب!!ش!وئىلقتفتماصلقةةاطوزودبينؤأتخذوأ)

ؤ،ئحتقونؤلهتمشثاتخلقوئلأةايهةذونهصينؤأتخذوأ)الضمير:هاءموضع

.3،:تانالنرأ!ؤ،دنثموراقؤتاؤ،خ!ئئؤ،تضلكو!تفعاؤ،ضرانفحمهغفييضلكو!ى

ومرةالواوبحرفمرتينتبديلآ،النهلسنةتجدإولن:تعالىقولهذكر:-دلرلم8911

المواضع؟اذكرالفاء،بحرف

تتديلأ!آقإ!حتؤتجدوثنقمل+منطؤاألدينىفيآلمحيماسصتة):الواوموضعا:جح

.(26:اب،-ت11

.(23:الفتحأ!تئريلأأكبلمص!تةتجدؤثنقتلمنظتقذآلتىآلترسمتة)

ققلبآهلإحإلأآتمكرآل!ت!يئتحيقؤلاؤمكرآلت!تئألأزكافي%شحيهما!ؤ!هالفإءموضغ

.(34:فاطرأ!عوللاآدتمل!تمتتجدولنتتديلأآدتهال!تمتىتجدفلنلاؤلل!صتتآلاإشنهروب

وفيهكذاموضعفي6اسمهفيهاأيذكز:سبحانهالحققولذكرا-للرا:991

الموضعين؟اذكرالواو،حرفباقزانآخرموضع

أشفةهـؤستتئئذكريخهاآنشممذألمحإقتخيمنآطتغؤقق):الاققرانعدمموضح:جح

فيؤالن!يخرلمحاألذشافيتفضضآبمببرلأاتذصفوهآآنلفتمتاكألتأؤلبلىخرابقةفي

.(411:البقرةأ!عطخعذابلأخرؤآ

بأتخذقيييهاته"هأشملريحتيغييهاؤيذتحرلرقغآنآقه"نآ2يوبفي):لاقزاناموضع

.36(:النورأ!لأصاليؤآ

بالحق"والأرضالسمواتالثهخلق5:تعالىبقرلهبدأتواحدةآية:-دلرلما002

الآيتين؟اذكرالواو،حرفباقزانبدأتأخرىوآية

لأ!ة!لثفيبآلخيئإتؤآلأزصأفمتؤتآقانخق):الاقزانموضععدم:ج!

.(44:العنكبوتأ!لفمؤيخب
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ا!!ؤلخزئصيآلمحتئوالأزضىآقتمؤتآلمحهوضلق)الاذشان:موضع

.،22:الجاثيةأ،لاياللمونولهم!س!ئت

11تعقلون"لعل!3:تعالىبقولهختمتآياتسبعالكريمالقرآنفي-ددرا:1012

المواضع؟اذكرالواو،حرفباقزانثامنموضعجاءولكنهكذا

ؤئيىلينمأنتؤدتآلمحابريئنكذلببتغصهاآضيىلبرةتقفتا)الاقزانعدممواضع:جح

.73(:ال!بفرةأ!تققلوقلققكتماتيإءة

.(242:ال!بانرةأ!دتقلو!!تمءءاتيإ!غآدتهرشتنيثكذ)

،ؤإضئئآوبآلؤبذتقئثريهؤأبهءخمتاصآلأغقتخزث!ت!مامحزمآتلفلتثالؤأ)

ضه!اظهرحح!ماآنفو1تقرثبىأو،إتاهئموفخنرزعنتىإتئقآؤبد!م!لؤ

تغقلون!تقتتىبإءوضمبهملتمديإل!لأآلب!اخرتمآلتىآلحقسفتقئثوأؤلاظنئوكا

.(151:الأنعام1

2(.:أيوصف!رققلوتدرة؟ئاغزشا!كنمآترنتةاتآ)

آنآنفينمؤلاعلىتحرخآفيىيصقؤ،غلىحغلاغ!فيآقئؤ،خرخلاغتئآقئلتضق)

بئوتآؤلئوتإخؤن!تمآؤأشقنهكنمببرتآؤءاجمآلمجتمبئولضآؤئئوتيخينتآءفئا

بمولتىآوآخؤلكثمآؤبيرلئضشيتملحوتآؤآض!تملحوتآؤأخؤت!تم

آنختاحغقت!تمتئصآؤصحد!ئم7مفايهتقئصصماآؤمختي!ئم

شرتحةآلمح!جمنديقغشةتخآآنف!مكئمفم!صلمؤاظتصثيويه!دأدقإآؤآشتتاصتأصيعاتآ!لوأ

.(16:النورأ!تفقثوبر!ئملأتئتىث!ئمآلمهرآشايتيلىتحذلمجتة

3،.:الزخرفأ!تغقلوئل!تمعرشانا1قزإتآجعتنةلأ

.(71:الحديدأ!تقيلورلغقكخلأتمئآلكغ!آتذمؤتهأتغذلازضىآلمجتيآدثةآنآآغقمو()

تحيرلمجكئممظمؤيقثتمتطفةينثملزآبهينط!مآلدىلهواالواو:ذكرموضح

أضلأق!قتفعؤ(قتلىينئحؤكتتنؤمنسكملمتهونؤ(شيزضاثزآشمذئحتميت!لعؤآثمطقلأ

.(67:غافرأ!تغقلوتؤلغل!ختممى
يرصوص
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لفظتئدمخزي"الدنيافي"لهم:تعالىقولهفيالكريمالقرآنفي-دلرا:2012

المواضع؟اذكر،العكسحدثآخرمرضعوفيموضعإنفيلا"خزيلفظعلى!"الدنيا

خرابهةفيآشمههـؤسمعنيهايذكرآنأفإمسمبئتتغيتنآطلمؤمن):الموضعان:جح

آلأيخز؟فيؤتفخيخرممماألذشافيلمحضتيلمبصإلأتذصفوهآآنلفئمتاكألنأوتتث

.(411؟البقرةأ!غطغعذاب

ءاتتاتالوأآلذيئينآتكفيرفييمممنرلمحولتآلدجمنىتخزنكلاألزشمولىتأتها)

سممعوئيت!ؤباسمنعوئهادوأآلذجمثوجمنىتلوبهغؤثزتؤينبآتؤهالض

تخذوةقداأو!رإقتقولو!ءتؤاضحيهتخدينليه!آيرفونتآتوئرتزءاخيرينيقؤير

لدينأأكلؤثثثمئتأآلت!مئته"لمخفقتنر!ئتتةآلتهرييردؤقنقآضدروأئؤلؤلزقىان

(!غطمضعذاهمثألأخزؤفيؤتهؤيخرىآلذشافيفغظقرفلوبهضآنآلتهوييربلز

.(14:الماثدةأ

آنقصاذاآلأزفيفيؤزس!ولهءهـؤي!قؤدتآدتةتحاربو!آللإينؤأتجرإتضا!ال!:الموضع

آلأزص!مئيخفؤأآؤخئؤققآتديهزؤآزجلهم!غآؤيثحتموآآؤيقتلوأ

33(.:الماندةأ!عطيزغذالثلأيخرؤافيؤقهضلذيآآفي3يخزتهضنفد

لىتعقلون"أفلا:تعالىبقولهانتهتآيةعشرةثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-3021

المواضع؟اذكر"،يعقلونأفلادا:تعالىبقولهانتهتواحدةآيةمناكولكن

تتلودتؤآنمخآنفسمكئمؤت!مؤ!بآلبزآلتاشآتأصيو!)،:تعقلون"أفلامواضعجح:

.(44البقرة:أ!آقلآتقملونآتيهتئث

بصاآئخوثوكمتائوآتغفىإلىبغصخفخضلآؤإذا:اشاتالؤآات!وأةآلدينتفوأإذاؤ)

76(.:البقرةأ!آقلآنفقلؤ!زتبهخجمنذءبهفحآخوكمغقنكنمآدتةلتح

ين!!ؤآفينجيلآل!وزئة"أئنرثمئؤتآقيإنجتهيئئحآتجوئلغآنجتئىتأفل)

65(.:عمرانا!أ!آتلآتققلولىتفو؟ح

لآؤإنس!غقرؤتقولونألأذقئقداغقضقتةخنماو!آنكنبؤرثو(ضلفتقرهتمينقخق!)

ييو!اؤدزس!وألحقاالأآلت!غلتفولو(لأآنات!كئبمحمىغبتهمئؤضذآلصيفةهـتأخذوةكيضىتآصين

.(916:الأعراف1!آتلآتغقلو!شقونلقؤليئلأخرةرضثنؤألدارآ
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غمرأالثثفيتمفقذبيماءآذرل!كمولأتلؤئةهـلمخخماآذ"لؤشمآةفل)

!أيون!:16(.تغقلوئآفلآقضلهئن

.(15:هردأ!آقلآتغقلونفطرلبألذىلأغلآخرىاإنآتجرآآشت!لمخإلأتقؤبر)

لارفيآفيس!يزو(آتلرآئقرتمثآقليتقإثنهملوجى،يىجالأتتلكامنآزسمتنآوتآ)

شقلون!آقلآآتقؤأضئرلفذيىلأخرؤآؤتذارقيالضينلدينآغقتةكتفكأئتحنظرو(

.(901:يرسفأ

.،01:الأنبباء1!تغقلوئيهركتمآقلآييملمجحماآئزتجآإييهئمتقذ!

67(.:الأنياء1!آفلاتغقلوق!؟ورآدتممنتغحاوتولممالتمأ2قط)

.8(0:المزنونلهـأتغقلوئآقلآوآقهارآلتلىآخئفؤلى"قس!ايحقءآلذىوهؤ!

تغقلون!آقا،صيزؤآتقىآلمحمجمنذؤقاؤنييتتهأآلزتاآكتؤؤتخمغ:ثئينافي!صؤقآ)

.(06:التصصأ

.(138:الصافاتأ!لغملوئآقلآللىربآ)

.(68:ي!أ!يققلو!آفلآأنخفيئفيئنيشمةئعيزؤمنلأ:"يعقلونفلاأ!ضحمو

هذافيبالإفراد"ورحمتهعليكالثهفضل"ولولاتعالىالثهقولجاء-دلرأ:ا402

المواضع؟اذكر،بالجمحالمواضعباقيوفيضعالمو

آتتحتهضخم!!ةقضتؤرخمتا،ظتكآدت!ؤلو،قضحل)الإفراد:موضعجع:

آنيهتنتتخثآلتةؤآنرذحشئين!زوتثؤتاآنفمتئهئيإلأيضئوئؤقائصقوئر

.(131الشاء:أ!غطيمالخئئاآلتإق!لؤكأتئغتئمتكىلأتاؤغتفبرؤآلجكة

إلمرذ2وةولؤيهآذاعؤأآلخؤمضآوآلأنقتنآمرهتمجآةوإذااله:الجمعمواضح

ورخئةءغلنكغآلتوؤثؤ،فضلي!غغلمجنتئبالوكوتدينآلغيمةيئئهخلأقيرآا2ؤليإثوآلرتم!ولي

83(.:الناءلهـأقييلالأإلأتتغتوآلثتتظن

.،01:لنرراأ!حيبئتوأبآقةؤآنآ،ؤزحمئةلخبهؤآلت!فضحلؤتؤلا)

غطيم!عذأبييإآلضحئرقآفيتم!متكلؤألأيخرترآلدشافيؤرخ!رلخنمأق!ؤتؤلاققحل)

.(41:النورأ

،اتؤأةآلدينتآئها!!زجيصوفارآلتةؤزحمتةهـؤآنغقت!ئمآلت!قضملؤتؤلا)
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!!أفعصا:وآنمنكيزؤتؤ!بألقخاتإئيق!تة.آفسحنهيئصالوستىبتخؤتنآدتيبهيئخالولحتىتتبفوأ

لمجر،كخؤآلتةتحآةتنئريخآفةؤليهقأبذصا(ضدينينكرقيتاؤزتهةهتخبهر

21(.0.2.)النور

لاشىفثكهالمهكذافيبالنونعا!"نطبعإكذلك:تعالىقرلهورد-دلرا:3.12
-.-صا!

المواضع؟اذكر،الجا،لةلفظمحبالياءأضعالمه

كألؤأقضابالتيتئبمحآ"ولهمقويالزإذرسملآثتغدمنبقثنآثغ):النونموضعجع:

7(.4:أيون!،آتمغتدينئلزبغلىنطتغلكقئلكذينبهءبماكذبوأيئؤينؤأ

قتابآلتتبرصصلأمئهتمتجآةؤتقذآئتإلهأينلخذتقضىآتفرىيفذ):الياءاضحب

آتئميرين!ملوبغلآلبرتظتغكتيثتتزمىتحذبوألمايؤيؤأتحالؤأ

.،101:أالأعراف

.(95:الرومأ(لاتغتصو%آلدليئتلوبغلآلمحةتطتعكذيثإ

ددليئآوعدأطمنحدقفتا!بنآتتهئمس!ئبهنيبغترأدت!اتنطتفييخدلوقالدينى)

،53:غانرأ!ج!آرمحكيزتقبصكك!تنآلمحهتطعحيثكداتوأة

هـفإنكقال،يبعثونبهـمإلىفأنظرنيرب!قالالآيتانذكرت-س:ا602

بدونجاءتواحدموضعوفيموضعينفيإالفاء،وحرفلمارب5بذ!هـكلمة"المننشهـبت

المواضع؟اذكر،الاق!هـانا

آئئاليرين!ينإتذتاذقبمشقؤ!قئسإلىأنطزفئتالى):الاتزانعدمموضع:جع

.(1.51،:عراف1111

شزحمبمآلمنقليرينينق!تكقاذ!كمشغثونآيزيرقآنطزنيإدرلتقالى):الاقزانموضعا

38(.36537،:الحجرأ،آلضغلؤسآنؤقمينزيرإلى

8،.970.:أص،المنظيزلنينفاتكتالىثهه!اشتئونتؤيرالىتأنطريآريئقالم)

موضعفيورضواتا،ربهممنفضلآ"يبتغون:سبحانهقرلهوردا-ددرا:702

المراضع؟اذكر،،اللهمن"بلافظغيرهوفيواحد

ؤ،الخراتمألتتهرؤلاأدتزشفتزمجقو(،اقؤأةآلدينتأكا):"ربهمأمنموضح:جح

تآضظا،وأطفخؤرضؤ%لضادازيهنمينقفحلأئتتفو!لخرمتمآفتتة%نبنؤلأأنقئبذؤلاآ!ذئ
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آيخزغلؤتتاؤلؤأتغتاوآآنآنممئجدآتحرايرغينص!ذوئحغآنقؤبصشمثآ!تخيرت!تكخؤلا

.(2:الماندةأ!لعقابايزشصرآدئةإنآدتهؤأتفوأنفذؤيىحؤآثزفيآغلتقاؤلؤأولالتقؤئوآ

ركقاترئهغئتتهتمآتكقاررحمآتغلى4آش!ذآقعه،ؤآلديئآللإمخضدزت!وذ):لاالثه"منموضعا

آلؤزلزقتثلهتملأدآثرآق!حو2يقوجو-هالرفيسميماممتمؤرضؤنائنأدتهفضلأيبتغونصمخدا

ي!حيأآلررآخلغجمبشويهءعكتآششوئشطههـئآزرةهـتأشتغلأآخرجلانجيلىكزخآقؤمثلؤ

.(92:التت!حأ!عطيفاؤآتجراقغعرةيتهمآلقنلختؤعملوأقنواءاؤغذألمحه"آثدينآلكقاريهم

ويىضؤئاآدت!ينقضعلأتتقونوآشؤيالزبئيرهتمينأخيجوأآلذينآلمهجيريخآيقفقر!!

.8،:الخرأ!لضوقونآمممأ!ؤلحكورسمولهروبمآطةليدنالرون

موضعينفيلكملماءاذنأنقبللهءامنتمداقال:سبحانهقولهورد-ددرأ:8012

المواضع؟اذكر،،لماودابهدافرعونكلمةبذكرجاءواحدموضحوفيكعكذا

آقصضعقصكع!آتذىلبه!يزكئم،إتةلكخاذنةآققنلالةءامنغلال!:الذكرعدمموضعا:جح

عذابااشندآتئآولحعلسآلشلىجذخقؤلاضحلتنيهئمخننىشنوآزجل!%قييكغفلأقطعنئ

71(.:أطه!ؤآئقى

هرحءمر

لأقطغنتغقو!قلتتؤفآقيخرظمكمآلذىثبهلإكمإته2وتكثمةادنات!قتلتموةاتنترقاذ)

.(94:لعراءا1!اخمعب%ولاص!ل!حبهنمضئنىتنوآزخثكوآيذيئم

فيقكرئموةقكرقداإنتتمةادنآنقئلبهةاتنميرغؤنقالم!الذكر:موضح

.،11:231،عراف!تغاتونآفتقآفتت!ؤتيثهآي!خزصأآتتييتة

باقيوفيفقطواحدموضعفيلماوقومهفرعون"الى:تعالىقولهذكردلرا:-9521

المواضع؟اذكرداؤقاأييمادبلفظالمواضعجاء

إلمةاتنئينتيفيصئوصغيريقشقحآةتخرقيتجتبكفيتذكؤآدجل):""وقومهموضح:جع

.(21:النملأ!قئيمبنقؤئادزأتم)ئهخؤقزيإغيرغؤن

بهاقاللموأؤتتنيزءيرغؤنئاتينآإلىتويمىتغدهمينتقثتاغ)ؤق!ييما،:"مواضع

.(351:الأعرافأ!آئمق!مصدجمنعمتةتآنظزكتفكأت

قوماؤكألؤأقأشتكبروأياتئتاؤقتننجإءفرغؤنءالىوهرولتئوسئىتغدهممنبغثتائر!

75،.يون!؟أ!مخيرمين
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يرعؤنآنس،قآشغوأدصمآ،لهفزعؤئإك!تبايبوشنطزئايدنآموشآزصفناؤلقذ)

.(69،79:هودأ!برشيببميرغؤتآئسؤتآ

.،64:المزمنرنأ!لل!ظقؤئاؤكألؤأؤم!ئيماءقآشتكبروأيرغؤقروإر)

آلرضبينحصاصفاتثوآضمتمصموصغيزمنشضآةتخربئتجتبكفيتدئرآشلك)

!قي!مب%تزم!تحالؤأإتالتمؤتتنئةيرغؤئإلتزئبينبرقحافيقذيف

32،.القصص:أ

آلغايين!زقيزس!وذإيئققاذؤقلإيخإءيرغؤئإلىياتقامولمئآزتتلآؤتقذ)

.،64:الزخرفأ

ثلاثةفيقوم"بذكر"يادالقومهموسىقال"لىاذ:سبحانهقولهورد-دلراة!021

المواضع؟اذكر،اقزانبدونجاءتموضعينوفيمواضع

بآخمازكئمآ!مظنتخإتكخيقؤيمءتقو/ئوشئقاذوإد):الذكرمواضع:جع

آلتواثفؤإتة)لخيبمفئابتايىليهخجمندخزلكغلكئم9ذآنف!كغفآفئلوأبابليهخإلمقئؤبوأآلعخل

.(45:البقرةأ!آلزجيص

آئبيآييكغجقلإدغثتكخألتونغمةآذكرواتعؤيريقؤيإءمولمىتالمؤإد)

2،.0:الماندةأ!الفثينيناآصايؤتقت!تاؤءاتحبهمتلو؟ؤجحث!كم

إلتتمآدت!زس!ولىآيئتغاتوئؤقدئؤدوتنىتقؤيرلتميفؤيهءئوشفتاذوراذ)

.،ه:الصفأ!لقيقينآآلقؤتم،تهدىقهرؤآفلوتهغدتهرآآرآخقتازاغوأ

!مء!.

قالواتقرةقذتجؤأآنتأئىكنمآلتةإنيقؤيي!كوشئقمالمت!إذ):الاقزانعدمموضعا

.،67:البفرةأ!آلمجاليبينأكونآنبآق!آلمحوذقاذآلئجذتالهزو

يزغؤئةالييقآنجحبهمإذغقيت!خآلمح!يغمةآذ!روألقؤيإموشققاذوإذ)

دنمؤفييخآء!نمؤ!تتخئوتإشآةكئمؤيدمجؤتآنغدابسئؤةقيئوئون!كغ

6(.:إبراحم!يمأ!غطيرزتيغين!ة

س!بعةفيهكذا،يظلمونأنفسهمكانواإولكن:تعالىقولهوردا-ددرا:211

المواضح؟اذكر،اقزانبدونجاءفقطواحدموضعوفيمواضع

يهاعزريع!صتليآلذشاآئح!ؤؤقتر؟فييخفقوقتامتل):لاقزاناعدمموضع:جع



انالدرمتشابها!فيالجاننعلم326

تطمون!آنفمتحهغ(دتابرؤليهنقآقثتا؟وماظتمهمآنفضئهخخماتو(2قؤخرثآصابث

.(171:عمرانآلأ

ينكؤاؤآقصفؤممتآلمنغقيكغؤآنربخاأنفماتمغقنئمؤظتقا):الاتزانمواضع

57(.:البفرةأ!تظيثو!آنف!تفغخمقئوتاؤليهنكألؤ%ؤقاماززقمتهغ!تنض

آصفقوئة-؟سنت!قئةإدئويمىالموآؤجتنآأشاآستحاطاغحرةآثتتتئؤقطغتفغ)

تثرتهتمأنآصى!لقذغيمغتنآآثنتساعثرهمئاقآشخسحتآتححرتغصحاكآضيب

ضايمحتنتىينئحلؤأؤآالتتؤئألتنئغقيهمؤآنرتحاآلغمغغلتهخؤخمتقنآ

.(061:الأعرافأ!تظيموئآنفم!هثمتحالؤاخمقموتاؤليهنوصماززقتنص

إئزهيئؤقؤرؤثمودوعا،لؤص!قؤلمحىقتلالضمنألذليئتجأتآيهتمآلز)

آلمحه"تحانقمابآتجيتضرسثه!مآنتالئمؤآنمؤتفئمثقذتيئؤآضحخب

7(.0:اليربةأ!تظيمونآيفم!حهئمكألؤاؤقيهنليظيمهغ

ومال!لهصمنآلدفيفعلرتلصكذلكآتريأقآؤآئمثيه!هئأئمهمآنإلأيخنهرولتمل)

33،.ال!نحل:أ!كلدوئآنف!تئهغتحالوأآقهوؤث!كنطقو

يططون!آنف!صحهغنو(خمقتهتمؤليهىقيوماقتل،ينخمكقصحضناماخرئادو(هاآلذينؤغل)

.(811:اسنحل11

آلقخيحةآضذته2ضنصاعحاؤمتهصعلت!آزسمفتاتنقيتهمأضذتابذشهفكل!

يحطلمهرؤلبهنآدته"!ائوماآغر!اضنوجمتهصآلأزضىبهضمقناتىؤ!هص

.(04:العنبهرت1!يطدوئآ!هص!انو(

قؤصيتهتمآشمذ!الؤاقطهتمينآلذيهتغقتةقتنظرؤكتصكأنآلأزضيىلفيمييروأآوتؤ)

آدته"فماكأئبآلندتتزس!ئفمئ!!صآةصروهامضاآتحثروعمروهآآلازض!وآثازوا

.(9:الرومأ!تظدونآآنفم!هتمؤليهنكأنوأيقتهئم

اذكرها؟"واصبر"بلفظبدأتآياتخمسالكريمالقرآنفيدلرا:-2121

.(511أهود:!ألمخسمنينآخر،يصييغأقةقإنؤأضبز):جع

!يم!رونيضاضتقفيتثؤ،خمئهضؤ،غزنلأبآلتةإوما!ئرئؤأضبز!

.(127:النحل1
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لغذوتجهةهـؤ،ئييذونؤآنتشيئبآنخدد!ؤرتفميذغوتآلدينخؤآضبزتفس!ك!

ؤكأتقؤئةؤآتتغيخيتاغنقتة،آغقفتاتقؤلآدظغآلذشآآنختؤؤنييخةلئرفيغئفئمتحتاك

.(28:الكهفأ!،نرلمحاآثز

.(84:الطررأ!دموريلإصقغتيؤسيخبآغ!ي!اقإيكرئكؤآ!ىلحتي)

.،01:المزملأ!صرا.جملاؤآقحرلهتمتقولونتاغلؤآضبز)

اذكرها؟"فاصبر،بلفظبدأتتصعآياتالكريمالقرآنفيدلرا:-1321

آليئاتآىةلضمقك!وبهاؤقئلآلثتئيىلمحائجقتلزتل!مجقدو!ختقولونقماقآضبزتحنى):جح

.(031:طهأ!تزضتئلغقذلتغايىآؤآطرقاق!غ

.(06:الرومأ!يوينوت،آلذينش!تجقتفىؤلاحفآلتهؤغذانقآضبز)

بآئعستيريكمجتيوسيخيذشفوآشتغمزحقآلتووغدإت)قآضبز

.(55:غافرأ!لأفيلمخترؤآ

يزخفو!!باقتاتؤمحمدآؤليذلهنمآلدىتغضقهإتانئرتتذخقؤشذألت!إنتآضبز)

77(.:أغافر

93(.:لهـأقآنفرؤبؤقتلآلمثتضيسطئوجتلزنكمجتيؤستيغقاتقولوئقآضبزغلى)

دويؤتىوئتاتزت!يزتمكئمكأخهئملت!نتغحلؤلاآدرسئليقألقريرأؤلؤأضتزفأضبزكتا)

.3(5:الأحقافأ!آلقنمقو!نقوئمآلأايقئهاتقغ+ققلتهايبينس!اغةلأإتفتثؤأ

.،84:لاقلماأؤئؤتكظو!ذئتاآقيقيأدتيهنكقاجبؤلآلجئيزيكنآضبز)

.(42:رجلمعااأ!جيلآفأصضتن،)

.(48:ا!نانأ!آؤكفوزا:اثماتنهخؤلالظغزتلثقأضبز!ز!

بالتاءجاءبينما،آيتينابتداءفيبالياءيكن!"ولم:سبحانهقولهورد-للرا:4112

المواضع؟اذكرواحد؟موضعفي

ليئزكأبهغو!انزاشمفعؤأشزتمبهزيقلهمتكنوثتم):لمايكنولم!ذكرموضعا:جع

.(13الروم:أد!صينى

.(4:الإخلاصأ!آحاله.!فوادنمولخ)
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"منتصراؤتاكأنآق!دونييتضروتنماهـينيتهلهلتهنؤلأ)تكنلما:لأولمذكرموضع

43(.:الكهفأ

جاءبينما،آياتث3ثاابتداءفيبالفاءدافذكرلى:تعالىقولىذكر-للرلم:1215

المواضعأاذكرواحد؟ضعسوفيبالواو

.(92:الطورأ!و،تخنونيب!هزيغممتزتكآشاقذ!رقضآ):"فذ!"ذىمواضح:بم

.(9:الأعلىأ!آلدكرقئتقضتىإنقذيمز!

.،12:الناضهأ!كلمذلمجرآئمتإتمأقذيمر!

.(55:الذارياتأ،آنمؤيبشفعآلنزكأئقانؤديهر):وذكر،"ذكرموضع

فيبينما"،!ؤاتل:تعالىبقولةبدأت،آياتخمسالكريمالقرآنفي:دلرلم-6121

المواضعأاذكرالواوبدونوردتواحدموضع

ينئتقتلؤثخآضدهمايقفربائاقئفيلقرتا!يآلحتئةادتمآتتئتتآغثيهغؤآئل):جع

.(72:ندةالأ!آفمتقينمنألمحةتحقتلتتاإذقالأفئتتكلمقالأخيآ

ينف!نآفصتظنقآشقةجمتهاقأ!متخةاتنيتاةاتيتنماآلزلمحآتتآغقتهخ!ؤاتل

.(175:عراف1111!آثغاوكيئ

ألت!ياتئبؤتذبهيرىققايلخ!ءإنكأنكبزتقؤسيقؤيه،قاذاذلؤجشآعلجيئ)ؤاتل

ؤلاإلآآقفحوأئصغتةغقيئآئيبهئميكق،ئريهن!ؤشزكأأضغكئمقآنجفؤأتؤتخنثألمح!ققل

71(.:أيونى!شطرولق

يقخد3!دويهينتحذؤلن4ي!يهتجدذلازيبثلمجتابينإلكأ!وجىتآؤآتل)

.(27:الكهفأ

.(96:العراءأ!إنرهمرشآعلتهنمؤآتل)

الواو:بدونالموضوع

غفتض!آلض!توةإتآلضحتؤةؤآييرآثيهتفينىإقذأووجىتآأتل)

.(54:تلفبهوا1،تقعتعونقاتفقرؤآلمحه"آئخترآلتمؤتدكرتمبهرؤأ2نفضابرآ

ه-!ءثءهءإ.-
*.ءء.ة.،ه
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القيامة؟يومبأسماءسميتالتيالسورماددرأ:-0231

القارعة.،الزلزلة،الغاشيةالنبأ،،القيامة،التغابن،قةالحاالحشر،،قعةالوا:جح

؟الدواببعضبأسماءسميتالتيالسورمادلرأ:-1231

.لعادياتا،الفيل،العنكبوت،النمل،لنحلا،الأنعام،البقرة:جع

الأشياء؟بعضبأسماءسميتالتيالسورماددرا:-2321

المسد.،الماعون،القلمالحديد،،الماثدة:جع

بالزهراوين؟المسمتانالسورتانماددرا:-2331

.عمرانوآلالبقرة:جح

الرقرلاا(؟الأربعالسورهماددرا:-2341

.الهمزة،لبلدا،المطففين،القيامة:جع

"؟"الفاتحةسورةتسمىبمددرأ:-2351

الجمد،ساصيىفيا؟الوافية،الواقية،الكافية،الشافيةفإ،المثاالسبع،الكتابأم:جح

تأنيث:زهراء،جمع:الزهر،وقولهتسمة.غيرمنقبلهاالوربآخروصلهااصتقبحواالعلماءلأن)1(

تعيينها.إلىيحتجفلم،الثأنهذاأهلبينووضوحهاضهركاعنبذلككنى،المنيرةالمضينة:أيأزمر؟

.(1/89)الاطبيللأمام"البعالقراءاتفيالأمان!حرزمنالمعانيأ)براز



هالقرآنمتشابهاتثيالجناننعيم

؟البقرةسورةتسمىبمددرا:-2361

.القرآنفسطاط:جح

333

الماثدة؟سورةتسمىبمللرأ:-2371

.المنقذةالعقود،:جح

؟الأنفالسورةتسمىبم:لدرلم-2381

بدر.سورة:جح

التوبة؟سورةتسمىبمددرأ:-9231

الحافرة،،المثيرة،المدمدمة،الفاضحة،المخزية،المشردة،المبعثرة،المقشقشة،ةبراء:جع

.ابلعذا،المنكلة

النحل؟سورةتسمىبمددرا:-0421

النعم.سورة:جع

الإسراء؟سورةتسمىبمللرا:-1421

إصائيل.بنيسورة:جح

الشعراء؟سورةتسمىبمددرأ:-2421

الجامعة.:جع

النمل؟سورةتسمىبم:ددرلم-4321

.سليمان:جح

؟السجدةسورةتسمىبمدلرا:-4421

المضاجع:جح

فاطر؟سورةتسمىبملدرا:-5421

الما،ئكة.سورة:جح

يس؟سورةتسمىبمللرا:-6421

.القرآنقلب:جع
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الزمر؟سورةتسمىبمددرا:-4721

.الغرف:جع

غافر؟سورةتسمىبم:لدولم-4812

المؤمن.سورة:جع

فصلت؟سورةتسمىبمددرا:-9421

.السجدةسورة:جح

الجاثية؟سورةتسمىبمللرا:-0521

الشريعة.،المشرعة:جح

محمد؟سورةتسمىبم-للرا:1125

.القتالسورة:جع

؟الحجراتسررةتسمىبملدرا:-5221

.الأخلاقسررةجح:

؟قسورةتسمىبملدرا:-2531

.الباسقات:جح

الرحمن؟سورةتسمىبمددرا:-4521

.القرآنعروس:جط

المجادلة3سورةتسمىبمدلرا:-5521

الظهار.:جع

الحشر؟سورةتسمىبملدرا:-5621

النضير.بنيجح:

الصف؟سورةتسمىبمددرا؟-5721

الحوايش.:جح

القرانمتشابهاتكيالجناننعيم
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؟الإنسانسورةتسمىبم-لدراة1258

الدهر.:جع

335

النبأ؟سورةتسمىبمددرا:-!932

.المعصرات،التساؤل،عم-جع

البينة؟سورةتسمىبمددرأ:-0261

البردة.،الانفكاك،الكتابأهل:جع

؟نالماعرسورةتسمىبملدرا:-1261

الدين.:جح

النصر؟رةسرتسمىبمددرا:-2621

التوديع.:جع

؟الإخلاصسورةتسمىبملدرأ:-2631

.الأساصالتوحيد،:جح

محي؟فما"الظاءكا!بحرفتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:-4261

لطهئمضلؤاآلدىتغضىلذيقهمآقاشإقي+د5ؤفخييماتحتثآلتزفيطقرآنقس!ادأ:بم

.،14:لروماأ!قرخفون

هما؟كانمادالغينبحرفتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-5621

.12:الرومأ(آقرمبختب!:جح

.3،:نركاأ"أالصحل!تإلأإتةإ،فو!لمخؤئرآزىلعقابآيدض!دتؤبآوتابلإشالذآييىغا)

السور؟بداياتعداماالطاء،لىبحرفتبدأآياتثلاثالقرآنفي-دلرا:ا266

فماهي؟

65(.:الصافاتأ،ألثتمتطينوشزطففهاكأنة!2:

.(44:خانلداأ"لأشيراظعائم)
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.(12:محمدا!ضتن"أبنزت!نأتة!تزتتؤمحذنو(آغرتمدات!شرثؤتر4طاغا!)

هي؟فما"؟"الدالطبحرفتبدأآياتثلاثالقرآنفيللرأ:-2671

.(69:النساءأ!زجيماغفوراؤكأ!(دتاؤزخةيابرؤتغمزدزخمئ):جع

يتإزستآنحمذأفيدغؤئفضايخروعتتغيتهاؤمجتئغغمئنختذألقفغييهادغؤسفخ)

.،01:أبونى!آلفثب

.(9:الصافاتأ!واصحثعذالبؤفئمدلحورآ)

هي؟فما"؟"الزايبحرفتبدأآياتثا،ثالقرآنفي:للرلم-2681

تؤتمموقهضآتقؤألذينوآءاقنوأآلدينينؤلمحئخرونآلذشاأنختو!كقرؤ(لدينزجمت):جح

.،212:القرةأ!جحتتابيقيزلحثثآةمنئرز!ؤآلته"آلمجمز

آلدقبيفأتمقنظرةؤآلقتطيرؤأل!يينآلمح!آصينىآلتحقؤتحمتيبأشزييئ)

جمنذة،ؤآلتا"آلدنجآاتحيز؟تمخدنثؤآنحؤلي4ؤآلألفيرآنئ!ممؤقؤؤآقحتليؤآنففخز

.،41:عمرانآلأ!آلمجآبلمحثرر

يصر!أدتهعلىودلكعتغيمالنتبؤنثمقتعثنؤزقتلىفليتقثوألقآنآلدينكفرو(رعتم)

7،.:التغابنأ

هي؟فما"؟"ال!شينبحرفتبدأآياتأربعاليهريمالقرآنفي:للرلم-9621

آنهؤئينؤتيتنز!ايي!فدممىآئفرءا!يييماأئنرلىآلدى-زتضانشئهز):جع

يقفعذةيرشفرعكآؤسيضا!مانومنقفمصحضةألمثئهرمنكئمشهذفمنوآنفرقان

آنيدؤي!يلؤأأنضنزب!ئميزيذؤ،آيخنزلمجئمأدتابرئييذأخرآسابر

.(185:البقرةأ!تشكزوتؤلقق!نمماقذلبهنمغفألتةؤل!بزوأ

آفيييزلهولأإ)نةلأيآئق!إتآبياأليزؤأ!ؤلو(ؤآنمثبهكةفؤالأإبةلأآتدأقةثه!)

.،18:عمرانآلأ!آ!خيص

.(112:النحلأ!صحروتصئمتعيمإلىوقذئهآتجتهقيتغيهشصا!را)

إتزهتمبه*وضتناوماإلتأأؤحتنآوألدىلؤصابإءوضئماآلذجمزتنلكئميثهـخ)

نجتبىآدهلمابخةلذعوفتمماآلئشركينغلىفيةكئزتئفردؤأؤلاآلذيهتأيبزاآنويكيم!عوئولمئ

.(31:الورىأ!ئديمبمنلئ!إوئهدىيتمثآ4من!لن!
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محي؟فما)الصاد"؟بحرفتبدأآياتستالكريمالفرآنفيدلرا:-0271

.7(:الفاتحةأ!لينآلقآولاغتيهضاتمفض!و-غيز!ثمآلفصتآلدينيرط):بم

.،18:القرةأ!تزجعون،قهئملمحتىضميصبكخ)

.(381:الفرةأ،تههـعيذو!ؤتخقصعتقةألت!يئآخ!نؤتقآلمحهضنغة)

.،ا:أص!آللإفيبىايئلفؤؤاصى)

35:ىرأالر!لىأتهتعلإألا"فورقآلأزضىآلأ،موئئوماقآ!تابرـهـماأثذىصزطألتم)

.(91:لأعلىا1(ؤئرصىنرهغ!ضنى)

هما3فماالباء؟بحرفتبدآنسورتانالكريمالقرآنفيدلرا:-1271

والتوبة.الفاتحة:جع

هي؟فما"؟أنتم5تعالىبقرلهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-2721

:76(الثعراهأ،آلأقدكونائآؤ!صواشص):جع

هي؟فما،،يرون"أفلابتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:-2731

.(98:طهأ!تقعاؤلاضريه!تمئمتضيذؤلاقيضفؤ،إزحغلأآترونآت!):جح

مي؟فما"؟إبراميميا5تعالىبقولهتبدأواحدةآيةالكعيمالقرآنفي:دلرلم-4271

مزذوثر!غيزعذالبءاشهؤواكؤرتل!آقزخآءقد)تةرهذآغناغرضق)يإنجرهيز:جع

76(أهرد:

هي؟فماإهؤلاءلما؟الإشارةباسمتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-2751

تيهزلمجصتطتنظيالصيخلؤتلز،دونيم"ايهةينآتخذواتؤمتاقؤلا)جح:

.(51:الكهفأ!آلمحمكذباعلىآقزممثممنآظلئمفمن

هي؟فما"؟إوحرامبلفظتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-2761

.(59:الأنبياهأ،،يرجعوئآئقخآئثكقآقري!عئرؤمحرئم):جح

هي؟فما؟للكافرينبالنداءتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلوا:-2771

7(.:اتحريمأ"لقملرنمابهتمتحزؤنإتما،تغدرؤأايخؤتمالذيىك!وأتآكا):جح
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؟واحدةبكا!ةكلهاتبدامتتالياتآياتتسعبهماسورتانهناك-دلرا:1278

؟والآياتالسورةاسماذكر

الشعراء:سورة:جح

إنبهختنتهقآوتاؤآلارضنيآقمتؤئتىزتتاذ!آلغايبزتؤتايرغؤنتاذ)

زس!ولكمإنلىقا!لألشلينآلكمابآةؤزثزتبئلىقا!لتتيعونلآآ*خؤتالمنذقا!ضويييهت

لبهققالى!تغملونإنكئئمللهماوماوآنمغرباآنمشيقرت!قالىلصحنونإلييمأرسملآلذكلآ

به7قآتاقاذتبيز!بمثئصجئتأقالاأؤتؤ!آلمتبونبمنلاخمتئكغيزىإبهاآتخذت

31(.23-الثحعراء:أ!مئآلصدقذ!نتإن

آلمتممشدضخققوأآتم!آلخيقوئمممآتمغبزصتئ:ينطفوأآتم)الطور:وسورة

عصلأقئمآتم!آقكلتطرونآلهمآتمزيذخزآبنجمنذممتمآتم!يويحؤ!لأتلؤآلأزص

برصء:!وصصءص
(تجرا!تكرآتم!ألتنو!ؤتكئمآتجتتتاآئم!قبيهببسصتطنمستيعمفلتأيئييملمجتيعون

قآلذينكقرؤأ2ئيلدونكدمآتم!يكنئؤنفئمآنغيئتعندفئآتم!ئثقلونقغر/ينففم

.،34-53:الطررأ!يئركزنضاألتمغيزألتهئئضخنإئه"قئم!آنما!كيدون

هي؟فما؟ثمرتينباسمتبدأواحدةسورةالكريمالقرآنفيدلرأ:-9271

التين.سورةجح:

مي؟فما؟التعليلبلامتبدأواحدةسورةالكريمالقرآنفيدلرا:-0281

قريش.سورة:جح

هي؟فمابالمصدر؟تبدأواحدةسورةالكريمالقرآنفيدلرا:-1281

الزمر.سورة:جح

هي؟فما؟الماضيبأفعالتبدأسورالكريمالقرآنفيدلرأ:-2821

عبس،،المعارج،الملك،الصفالحشر،الحديد،القمر،،الفرقان،لأنبياءا،النحل:جح

المسد.،التكاثر

مي؟فما؟المضارعبأفعالتبدأسوزالكريمالقرآنفيدلرأ:-2831

التغابن.،الجمعة،الأنفال:جع
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هي؟فماالأسر،بأفعالتبدأسورالكريمالقرآنفيللرأ:-2841

.الناس،الفلق،لإخلاصا،الكافرون،العلق،لأعلىا،الجن:جع

هي؟فماالاستففام؟أدواتببعضتبدأسورالكريمالقرآنفيدلرا:-2851

الغاشية.،الماعرن،الفيل،الشرح،النبأ:جح

مي؟فما؟الشرطأدواتببعضتبدأسورالكريمالقرآنفيدلرا:-2861

النصر.،الزلزلة،لانشقاقالانفطار،ا،التكوير،المنافقون،الواقعة:جع

هي؟قما"؟"قلبلفظتبدأسورخمسالكريمالقرآنفيدلرأ:-2871

الناس،الفلق،لإخلاصا،الكافرون،الجن:جح

هي؟فمابالدعاء؟مفتتحةسورالكريمالقرآنفي:دلرلم-2881

المسد.،الهمزة،المطففين:جع

هي؟فما"الضاد"بحرفختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي:دلرلم-9281

عيريصي(كذ3قذوآل!ثزستصهقىإذاتحإيخ!ؤقآآغرضآلالضتنىآلفمناأ!إ)حح:

51،.أنصلت:

هما؟فمالماالشيندابحرفختمتافقطآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-5921

.،ه:التارعة1!تمنفوثررآلعققصآلمأئحاوتكون)3:

.،\:أقرمى!فري!لإيئضا

هما؟فماالثاء"دابحرفختمتافقطآيتانالكريمالقرآنفي-ددرأ:1912

.،11:الفحىأ!قخزثزيلأيقضة،تا!:ح!

.،4:القارعةأ!نمحئوثآ!االفراضىآقاشيكونتؤمإ

هي3فماإ؟!الذالبحرفختمتآياتثمانالكريمالقرآنفيددرا:-2921

يحل!جآةآنلثفماسدزقالمشئثن!أ%تا!آلنثتزىإثرهي!زمئلآجآءت)وقذجح:

96!أهود:(حييؤ
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مماإلأوآلارضقآلتتضؤتدافتتىماديهاخلوينآتجتةفقشعاوأألدينؤآتا).ة

خ!-لم
!ا80أهود:غيزبخذبز!عطا"تصتلثشتاء

ير؟فما"الصاد"؟بحرفختمتآياتثمانالكريمالقرآنفيدلرا:-3921

آشصفهلشغالكنم!تاائاأئمتكبزؤالتدينآلضحضؤأ4تقاخميعايت!ؤبززوأ)جح:

آتمآتجنرغنآلختآتمؤآ"شنتمآقه"قذقدنتاتؤتالوأشئصينآلت!غذابيقغتائغنون

2(.1:أ)براهيم!تعيمىتجآمنماصبرنا

.(1:أمريم!!هيعقق)

.3(:أص!شاصيجينؤلآتقئزقتادوأينقنيهمينآقتكتاكر)

37،:أص!وغراصيتحآؤآفتتالينضق)

.(48:أفصلت!تحيمينقمماؤظتوأقئلينتذعونقاكأنو(عئهمؤضحل)

.3(5:الررىأ!مخ!ص!تنلمئمماائدن!هفآئحلىلوقلذينآردغلم!

مجييم!ينهلآقئوفيقتقبؤأظسئايتفمآصثذفتمقرنيينق!تفمآفلناكتم)

36(.أق:

4،.:الصفأ!تزص!وكلصحقاكأتهرلئينسمبيلهقيمحرئآلذم!جمنبإدأقة)

هي؟فماالفاء؟بحرفختمتسورةالكريمالقرآنفيددرأ:-4921

قريش.سورة:جح

هي؟فماالياء؟بحرفختمتسورةألكريمالقرآنفيددرأ:-5921

الفجر.سورة:جح

هي؟فما؟اللامبحرفختمتسورةالكريمالقرآنفيددرا:-6921

الفيل.سورة:جح

كحي؟فما؟الدالبحرفختمتسورأربعالكريمالتهرآنفيدلرأ:-7921

لفلق.ا،لإخلاصىاالمسد،،ق؟جح

هي؟فماالباء؟بحرفختمتسورخمسالكريمالقرآنفيددرا:-8921

العلق.،الشرحسبأ،،إبراهيمالرعد،:جع
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مي؟فما"ترابا،؟بلفظختمتآيةالكريمالقرآنفيللرأ:-921ث!

لهـتأتقنتنيكئتئزآن!يرؤتقوذتداةقذمتماآتتزشظرتؤشقرياغزابمآتززتبهغإتآ):جع

.(04:أابخأ

عي؟فما))هواءلما؟بلفظختمتآيةالكريمالقرآنفاددرا:-0013

.(43:إبراحبمأ!ؤآثذكن!قزآ!كلزفهصإلئيئتزتذلاويحهتمزمقنيتهطيب):جع

هي؟فمالما؟داسلامبلفظختمتآيةالكريمالقرآنفيددرأ:-1013

لأتهرخيدقةأتخيهاينتخيرىتجتمئآلقنلخمتىؤعيلوأامنو(ةآللىليئؤا!ذجل):جع

.،23:أ)براهيم!لمجهاسمتئمتحتحهخزيهضفيبإيزييها

عي؟فماطولا!؟5بلفظختمتآيةالكريمالتهرآنفي:ددرلم-2013

!الحتاذطو،شلغؤلفآلارضقغرقلقإتكمرطآلازصىفيتمي!ؤ،)جح:

.37(:ءلإصراا1

هي؟فما"غزضاكا!بلفظختمتآيةالكريمالقرآنفادالرأ:-3013

.،001:الكهفأ!لقبهميز!غرضحايؤبؤؤغرضناخقغ!:جح

هي؟فماإمكروها،؟بلفظختمتآيةالكريمالقرآنفيد!را:-4513

.38(:لإصراءا1!رئثعكروماعندسمطهلأءندقي):جع

مي؟فماة)السماءد؟بلفظختمتآياتثافىثالكريمالقرآنفيددرا:-5013

.،ه:عمرآنا!أ!فيآلمتتم!ؤلالا2زعيىآ!تئب!فيتخ!غن!لاآلتةإتا):جع

فيونزلمحهاتابثآضلهابممحووجممحهطيعةءلمحةثكلأدآ"ضرلبتركتفالغأ

".-.(1:42)براهيم،أقحضآ

ؤلاقآلخ!هل!آلازضىفيصىكلمونآدل!تخصىومانغلنوماتحنىماتغقررتتآإتأ)

38.5:أ)برايم
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ا؟االكاصيم"العزيز:تعالىبظول،ختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:-6013

!حي؟فما

(94الدخانأ!اث!يريمنعنريزآقائفأنتذ):جح

جرهوعا،سةمجروراالجا،لةبلفظختمتسورةالكريمالقرآنفي-ددرا:7013

محي؟فماالكسرد؟

الانفطار.سورة:جح

!حي؟فما؟نبيينباسمختمتسورةالكريمالقرآنفيددرأ:-8013

الأعلى.سورة:بم

ير؟فما؟الصلاةأوقاتسنبوقتختمتسورةالكريمالقرآنفيددرا:-9013

المدر.سررة:جح

عي؟فما؟تلاوةبسجدةختمتسورةالكريمالتهرآنفيللرا:-5131

العلق.،النجم،الأعرافسورة:جح

فما"؟"الثهالجلالةلفظمنهاآيةكلفيذكرسورةالكريمالقرآنفي-لدرأ:1131

هي؟

المجادلة.سورة:ح!

هي؟فما؟الدالبحرفمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالتهرآنفيدلرا:-2131

.الإخلاصسورة:جح

كحي؟فما؟اللامبحرفمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآنفيددرأ:-1313

الفيل.سورة:جح

فماياء؟عنمنقلبةبألفمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآنفيددرأ:-4131

هي؟

الليل.سررة:جح
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ير؟فما؟السينبحرفمنغاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآنفيددرا:-5131

.الناسسورة:جع

هي؟فماالراء؟بحرفمنهاآيةكلتنتهيسورالكريمالقرآنفادلرا:-1316

الكوثر.،القدر،العصرالقمر،:جع

ير؟فححا؟الألفبحرفم!نفاآيةكلتنتهيسورالكريمالقرآنفي!ا:-1317

الشمس.،لإنسانا،الكهف:جع

هي؟فما)ها(؟بلفظمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآنفيدلرا:-1318

الشمس.سورة:جع

سورةبهابدأتبكلمةالأولىانتهتسورتانالكريمالقرآنفي9131-دلرا:

ك!؟فما؟أخرى

الفجر.سورةبهابدأتأالفجر(بكلمةانتهتالقدرسورةجعش

أحمددأ؟داباسممحمدالنبياسمفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-0132

فماعي؟

ؤئث!زآلوزنزينتذئئينال!ئقمدتالضاألتهزئ!ولىإتييلإترهتتينئتيتمآننجميىتاذتاد!:جح

.(6:الصفأ"قدايمخرئبنتالوأبلأدتتفيمملمخاتجاآحمذآكضتتدىينماتآيئينسلا

هي؟فما!تفمير!؟لفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:-1132

.(33:نفالفرا1!تقيص!يموتمخحنلخيئيآإلأجئئئثتألؤتثبضتليؤلا):حح

فماغيرما،فييردلمكريمةآيةثنايافيتزؤن!"أفلا:تعالىقولهجاء-دلرا:1322

هي؟

ا!زضىتأقآتآآقلآترؤتآتفمزكلتهئمطالمصتئئتموإجمآةئؤلأءشغناتل):جح

.(44:لأنياءا1،أ!لبرتآفثمفهأآطرمقتنقصها



القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم434

كريحعةآيةثنايافا"الضالجاقيؤغملواآقنواا)قاللإين:تعالىقولهجاءدلرا:-1323

هي؟فماغيرها،فييردلم

آلضيخمض!تؤعيلوأةاشنؤأصنآلدليئ!هغتخ!ميةيؤسؤآلمقث"جع:

.(65:لحجا1!تخعيرآجتئت

فماغيرمحا،فييردلمكريمةآيةثنايافيتزؤالمأ"ألم:تعالىقولهجاء-دلرأ:1324

محي؟

آتتماهـلآتزؤأآتضخوازلصجصداجمخلألمجيالضينتغد-ينموسئلوتمؤآتخذ)جح:

.(841:الأعراتأ!جمييبو!انوأآتخذوةسمبيلأؤلاتهديهتمييهمالئم

غيرعا،فييردلمكريمةآيةثنايافييسيروالما"أفلم:تعالىقولهجاء-دلراة1325

محي؟ف!كا

!زو(تآفترآتمرىآقلىيقإثخيملوجىيىجالاقتيثالأينآزممتناؤقآ!جع:

آقلآآتقوألفذجمتصرآلأيخرؤوتدارقتيالصينآلدينغمتةيهفكأتفحنظرو(لارصىآ

.(901:أيوسف!!قلون

فماغيرما،فييردلمكريمةآيةثنايافي"قاضبزداتعالمأ:قولهجاء-دلرأ:1326

محي؟

ملىمناشاو،فؤمكتغ!هآما.!نتإقائتلؤحيهآالغتباشآءعق!تتأجح:

ءسي!
94(!أمود:!تميناقممةقآضبزإنهذا

الرحيم!؟الغفورفوالثه"إنفيهاذكرؤاحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرأ:1327

فماكعي؟

زيهخ!مجضديسمححوئةوآئتفيهكةنؤتالنمنتتفظزتآلستمؤتتكلد!جح:

.(5:الررىأ!ألزجمهوآتفف!ورآللهإنآلألأرضىآفيلمنوي!تغفرولت

هي؟فما"؟رحيمرءوف،الثةفيفاذكرواحدةآيةالكويمالقرآنفيللرأ:-1328

.،02:النورزجيرلهـأوفقئآلتةؤآنؤزحممةوعقتئمآلت!ؤتؤلاققمل):جع
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فحماا؟ارحيمرءوف"إناثفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرا:9132

محي؟

!وتاآلديئآغفزلآؤ-لإخؤيخآزتآتقولوتبقدهتمينتجآفيوؤآلبيى):جع

.(01:اخرأ!حموثزانؤأرشآإتذةلفدلنفلؤنجانجلأفينخفلؤلالالضتنبا
هـير،

هي؟فما،؟لاذهبتفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:ددرلم-0133

مآشلآزلتجثمذصتآلدجمتثآتراقعافتنمآتكقارالىآزؤجكنمضقشىبرقاتتمل!ن):جع

.(11:الممتحتأ!مؤمنونيرءآنتمآلزىآفةؤآتقوأآنفاقوآ

آيةفيإلاالواوبدونجاءداالذينإإنبمسبوقمضارعفعلكل-دلرا:1331

هو؟فمابالواو؟اقزنواحدة

!آشتجعققةآلدىؤآلتئ!جدآئحرايرآدتإصمليلإعنؤتصحذو!كقرؤاآلدينىلإإن:جع

.(52:الحجأ!؟لييغزا!يقبظقوتذته"يإلخآباييإييردؤتنؤآئآدييإلفكفآشؤآ:

واحدموضعفيفاصلبدونإغين،إغينكابعدهاالقرآنفيوقع-دلرا:1332

هو؟مافقط؟

آلخ!ي!ركت!ينآلأيخز؟فيؤهؤيه!يقتلقثنآقيشلي!بيناغتريتتيئؤمن)جع:

85،.:عمرانآلأ

موضعين؟فيفاصلبدون"حاءدابعدماداحاء!القرانفيوقع1333-للرا:

كرهما؟ذا

أدلابرعلمكئ!آنف!ىفىآئحنفمزآلد!آءآؤخظحهمقءبهعزضئرفمماعلكمو،خناح):جع

غقذةجمو(لفؤلاصزوئأقؤلاتفولو(آن+!ليرادؤاجمذولهقلأؤديهنصتتذكرونفنآتكغ

ؤآغقمو(آنقأضذررذآنفميمكغفيقاتغتخآقةآلتؤآغتمو(آتج!ئجآتيهتئبتئفغختئا!تج

.،235:البقرةأ!غفؤرطيصألتة

خف!بما،آشصىآؤآنجخزتننتخمغآتئغخفآتج!جلأيقتئةئوشئ!افو!!)

6(.0:الكهفا
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فحما!يما؟نوثا،ثوثا،ثةفيهاذكرةواحإآبةالكربمالقرآنفي-دلرا:1334

تيتكغونحكتبتآتحتبزئمممتىآجل!إذ+بدئبتذاتضغتئوأ!اذا:الديتآتأتفا):جع

لخهؤجمميلإألذىقفي!تآدتهبرعلضة!مايكئمبآنض!يتثؤلاتةلببآنثؤ؟تحايب

آؤ،آؤضييقاممميقاآلخقغقيرآلذىقإنكأنشمئايةرتنخمصقؤلازتثوآدتةؤلتتقآلخق

يكؤتالتمدإنئحخزبئينشيهيدئننؤآتصتمثهاوأيآنحذفيؤلئهقتئتينئيلئؤآنينتطيغ

إخدخمحاقسذ!ولفماإفتصحلآنآلممئهذ!ينزصخؤ!يننؤآنشآتانيقربحلزظيق

دالكخآجيإثإكآؤلمجيزا!يزاتخشآندتتثوأؤ،قاذغوأاداةآلثثهدتةبؤلالأخرئ"آ

تديرونهاطع!ؤيخبز!تكوخآنالأترتابؤ(آلأؤآذفئ+للثئفذؤؤآقؤمأدت!يخدآقسم!

ؤلايضآزكأتحثؤلاتجاتغئضإذاؤآشسالذؤ(تكئئوهأآلأخاخلختتمققيم!ستغ

لثىب!تنوآدتهرآدقةؤلمجيمحمآدتةؤآ!وأبصمف!صمونآمإتهكل!تقعلوأق!نشماليذ

.(282:البقرةأ!لجيص

ير؟فماكافا؟وعرونثلاثةفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفادلرا:-1335

تيت!كغؤتبتكتبقآتحتبرش!ممتىآجل!إذ+بذتبتذاتنخإذااتنو(ةللأييئاتأيقا):جح

غقنوآلذىؤقتلإقف!ئثآدتهاتحماعلمةيكحمتآنقييتثؤلاتآتتحاينثيآلعذفي

آؤ،ضحييقاآؤشتفيفاآلحقخمنهآلزىكأنقإنشمئأيتهرتئخصقؤلازتبما،آدتةؤلتتيئآلخق

ي!تاقغقإنلمجنمتيطينشيهيدفقؤآشتمثهاو(يآلحذ؟ويةتقئميلفوئيلآننجصتطيغ

ق!لىلمجزإضدسفماإضدلفماتصلآنآالثتهذ!ينترضؤ!يتنؤآئىآتهافيقربحلزصقين

د؟يئئآ!ةء!بيزاإذآؤتكئبؤ!ييزاآنؤلآدحئموأزعوأتاإداآلمثهدآبرؤلاتآتآلأخرى

ئويرونهاطمحؤتكؤتيخؤةآنا!آ!برتابؤآؤآذلمتيلثئهذؤؤآقؤح!أدت!جمندآق!مم!

ولاكأيثيضاصزولاتجاتغئضاذاوآشالذؤأتكئئوكاآلأحناخغتنكلقلش!يخ!خ

بلإص:وآدتهرؤ!لج!مالتةآدتةبحنموآتفوألإتهر"فئمموناتقعلؤأقىانشمهيلأ

.(282:البقرةأ!علمص
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الضرآن؟منموضبشفيتيزصلىإلهدالئظذكرالكريمالثرآنفي-دمرأ:1336

فماهما؟

قىتنمانؤجرإتزالة!انبماوكاثنثةثايثأقةإتتائوأآلذينتحقرققذ!:جح

73(.:اصاندغ11!آلزغذالثمتهزالذينىكقروألتض!نتقولوتعضاينتهوأ

.(48:فخرلزاأ!لتييصأآلحيهيصولهرلأزضيماقهمهأوفيئر4افتملآقلذىآوهو)

ثلاثةفي"يخزيهعذابيأتيه!من:تعالىقولهذكرالكريمالقرآنفي-ددراة1337

المواضح؟عيفما،آيةبدايةفيوالثالثآيةثنايافيذكرامنهاائنان،اضعص

93(.أهرد:!غذابتميزغقئهؤتحليخرليمغذابتأييمتغلموفمنف!صؤف):جع

تحنريهغذالهصيآي!منتئقوئص!ؤفاعيلإيئي!ئممكلغلىآغملوأولقؤير)

.(39أهود:!ز!مثتع!غإيئؤارتقحؤافؤتخدمثؤترر

.(04:الزمرأ!ققبئعذالثعل!ؤمجلتحننلوعذالبتأيي!من)

متتابعتين؟مرتينالجلالةلفظفيتهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرا:1338

هي؟فما

جثآغتمألتةآفهرسلافرقئمآشلنؤقىختئتوينلنقالوأتايةتهغضآةؤإدا):جع

تضكرو!!بظكألؤأشمديماوعدالهبآلتمعندآتجرمو%صغازآلدينسحصيمبرسصاتمه،تخعل

.(421؟الأنعامأ

عت!تابعتين؟مرفين"إفيهلفظف!يغاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرا:9133

فماكحي؟

نجهفيمتقوتمآناخقتؤيرآوقيينآلتقوئغل(ستح!لضجدآبداييملآتقضا:جع

.(0801الوبةا!آلخالقرينىمجثؤألبرضظقرو(آنمجتوئ4رط

تذكرولممتتابعتينتين!صواحدةآيةفيصكررةكلمةالكريمالقرآنفيدلرا.-0134

كي؟فما؟الترآنمنواحدموضعفيإلا

(63ننر)المؤ!قتهال!سلمالؤغدونقهات):جع
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هي؟فطما؟نسرتيالجنةلانظفيفاذكرواحا-ةآيةالكريمالقرآنفيللرا:-1134

ائفآلزون!همآتحضيماآضخمبآتحتةؤآمحئبآقايىآ!مبي!ئتيرىلآ)،جع:

2،.0:الخرأ

دستين؟د"شعيباسمفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:للرلم-1342

فمامحي؟

آتخيشم!!هئمصئقحب!كانؤأآلدليئكدبؤأييهأتفتؤألتمسثعتئلانكذبوأألدين):جح

.(29:الأعراتأ

؟سراتثلاث،"إبراهيماسمفيهاذكرواحدةآيةال!صيمالقرآنفيدلرأ:-1343

فماحي؟

زبئإنرهغتالىإدآئمائثآلتهلمءاتحنماآنزيبماتفيإنرهتمظخآلذىإقاترآلخ!ه:جع

آ!ثيرقيينبآفمضميىصيأيئأدئةقإبرإنرهمقاذؤأفيمتأكاءأناقاذؤيم!يعةالذهـئخيء

.(582:البقرةأ!آلتهدينآنقؤميهدىلاوآدته/كفرلذىآفبفتفغيبآمنبهاقأنئ

مرتين؟""إبراهيماسممنهاكلفيذكرآياتأربعالكريمالقرآنفي-ددرا:4134

؟طفماهي
إنزقضؤعهذتآإلمتإئزهزئصلققايرينللتا!ي!ؤآئاؤأيحذوأقثاتةآتتيتجقفتاإدؤ1لالم:جع

.(125:البفرةأ!وآلزتخجآلشحوبؤألعيهفينيلظآدم!!تثيئظالراآنوإشئييل

وآتخذءاقئهيرخييفالجةؤآتبعلمحضؤممويت!وتجهه)آشقت!قققبيناآخ!صنؤتن!

!أ.521:النساءأ(،صصظيلأ،ئرآلتة

آئا.له-لارفلضاإتاةوعدهآقؤعدعتلأإائزهيرلاثيهآشعغفاروما؟ئ!
---.ص*

.(411:بةالترألتما،خليرلماترهيصفئؤإنآجمخةتإرأتلغعاؤ

تقئذو!ؤيماينكغئر،ؤألقؤيهيت!إتاقالوأإدشقة-إنرهيزؤألدبنقيختتةأستؤلكغقذكأشاظ

إنزهيمالأقرذ7وخدةيآلتهئؤعئوأحتئآنذ!اؤأتجغفمآةؤةأتحذئئتتاوبئنكئميكوولداألثإكقرتاد*ونيمن

آلمصيز"والتكآتئناوالكتريرقآغلئكزساثئبينآدت!منلذآئلثؤمالكلاشغفرنلإسو

.(4:المقخةأ
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مرتين؟"إسحاق"اسمفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيد!رأ:-1345

لحى؟فما

.،17:هودأ!اكتحقتغقوبورآءشحقومنيإقبصحزتهاففحكتقآبمةآتهوآنص):جع

هي؟فما؟مرتين،"ذيلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:دلرلم-6134

.(02:ل!تكويراأ!ميهينلقزينذىآجمنذىفو؟2):جع

لحي؟فما؟كامرتينأعمىدالفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرأ:-1347

72،.:الاصراءأ!ص!بيلأآغمئوآصللأخرؤآلتآغمئصوهنز"لتومن؟ت):بم

فما؟مرتين"الجبالدالفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-1348

محي؟

.(41:المزملأ!شهيلأآلجتالىيهثي!ماقينتئلىؤآلجمالأزضىآلرخفتؤتم):جح

مرتين؟6ذلكإندالفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلوأ:-9134

عي؟فما

آلق!غلىدلكإنفييمتنبلفدإنلارضيئؤآآالمتمآءفيقاتغتئمآلمحةبرآتغقق!آتز!:جع

7،.0:احجأ!يحصير

محي؟فما؟مرتين،ءاتيتع"ومالفظفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-0135

بهؤؤينةاتتتصؤقآآق!مجنذئربو(قلآآقاضآتوليفيلتزلبزأتيجماتحنءاتيتصؤقأ!:جع

.3(9:ومالرأ!آكفجفوئةمممتآؤلكآق!وضةتيلدوئ

مى؟فما؟مرتينكاشهر"لنهظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:-دلرلم1135

--صص?-
ئقآتجيئوينآلقطيىغينلؤؤأسلتاضتهرشتهرؤزؤاحهاغدؤهاالزلجىتيلمتصق):جح

.،21:صأأ!أقصييرغذابيقئدقةآئيمتاغنيتفتمؤضنترخزت!لإدفيتهتذتينتغمل

هي؟فما؟مرتين،الثيطان!إنفيهاذ!واحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-2135

ل!دنئينآلثتحبهنكأئانتتتهغتةخآق!حالن!!آخحنحقيألتيتفولو(ليعابىؤقل):جع

.،53:ا!صراءأ!ييناغاؤا
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ير؟فما!رتين؟"لديهمكنت"ومافيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-1353

تكفلآظضأقتضهئمئنقوئإدتذجمضؤقاكنتاثيذلؤجيهآئتإ%نغيبينلأد):جح

.(44:عمرانا!أ!يخحصمون!تذئهغ!تؤتامريتم

مرتين؟كسبوا"ما"سيئاتفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرا:1354

هي؟فما

قاكأأشتئاخسئعصي!هتمقؤلامنخمقموأآإللإينماكستبوأسصتاتقآضخاثهتم!هجح:

5(.1الزمر؟أ!بمغجزجمتهموما

؟مراتثلاث""الكتابلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرأ:1355

فمامي؟

منىلهووماآن!ئمبمنلحصصربآلكئبآ!س!هصلئؤدتلفيلعاشفروإن):جح

تغاتون!ؤممتمئكربآلترآغلىؤتقولونآلت!عنومقممؤؤماآلت!جمنيلهويقؤتقولوئثيهئبآ

78،.:عمرانآلأ

؟مراتثلاث""فرعوناللقبفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-1356

فما!حي؟

79،.أهود:!برسثيميرعؤئآتيؤمآيرعؤنآئسئإءتآنئغؤ(فزعؤت!رتتنإك):جح

؟مراتثلاث""الشيطانلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرا:1357

حي؟فما

ئمآل!ثمتالئحربآفتتطقآلأإنمحربأؤثيهكآلتةتجزآلثئالنفألنحفئ!لخيهرآشخؤذ):جح

.(91:المجادلةأ!ألحئرون

؟مراتثلاث"التقوى"لفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرأ:1358

فمامحي؟

اتوأآتقو(ؤةتاإداطيموأييماخاغآلصخيخضؤعيلوأتاتنوأآلدلىغللينقا:جع

39،.:الماندةأ!لمجتافخححيهةؤآدتةآتقواؤآخم!شوأئمآتقواؤءامنوأثمآلضلخمئوعملوأ
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؟مراتثا،ث"!الصلاةلافظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدمرا:-9135

محي؟فما

آطمآشتخقإداجنولبغؤغكؤقعوصايتئماآلتةقآذ!رو(لقئمقؤةقضئتترآقإدا):جح

.،301:الناهأ!تؤقوتائمؤينينيهحاآعلكأنتلقخقؤةآإنلقخثوجآتإتيمو(

؟مراتثا،ث!)يشاء"لفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلرا:0136

فماير؟

لئقويهمبإتثايث!آ4لمن!ماكثأةمجلقوآلاز!آفئمنؤتممثق!لأجح:

.،94:ال!نورىأثههآلذكؤزفأة

؟مراتأربع"قل"لفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:-1361

يمحطءمطفماعي؟
تقغؤقنبهءكمفينذأنالقزقذاةقئواوجىؤتئيبهغتئنيضيهيأألبرهتنصتهذآكتز!ثق:آىئل):جع

يهآتثتيركون!تيرلىمرقىإتيئؤصذهؤإلةإبممائلآشتهرلأئلىأخرتمناءلقةآلئإةتغآلتتخثتهدونآبحكغ

.(91:نعاملأا1

؟مراتخمس))قللمالفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرأ:-1362

محي؟فما

ؤ،قيثفينفعا،تئلكو!آؤقآةدرويوءينأفاتخذتمآدتهأقلقلإوآلأزضيىآلتئئؤلئزلامنقلفى!ه:جع

ضققوأمث!زقييئمجعلو(آتمؤآلنؤرآلظائتدتئس!ترىهلآثموآتجقيرآلاغمئلمحتتوىهلقتمض!زأ

.(61:الرعدأ!وهوأئؤعدآئققركلشئخلقكأآدتاروقلعليتهخآلحلققتثنتةكخفميماء

مي؟فما!عرتين؟"الدنيا"لفظفيهمذكرآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:-1363

بصحيرا!سمييغاآدئه2نوقيلأيخرةو(تمالذآلوالبفعندآدت!شالذآثؤابئرلدتنكان!ه:جع

.(413:الناءأ

إلىآتاققتضآقهسمييليفيآنفروأتئملمجلإداليهؤتاتاتنو(ألدليئتأتها!

آلأخرؤقآلذشاآلكلمؤؤمتغفماآلأخرحمنىآلذشابآلحيزؤآرضيترآلازضى

38(.:التوبةدهـأقييللأإ
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شغ،الألأخرؤآفيآلذشآآطيؤةؤماألذيآبآئحيؤؤؤفرصاولفدحريمثآ؟لمنآلززقشمطآلب!إ

.(62:عدائرأ

وآلأؤئدآلأنؤلقلر!ولكلبئتبهئموتفاخرولضلضهوفولع!ثآلححؤ:آلديآآلماآنحوأ)

صثولذغذاب"آلأخرؤوفيحئهمآيكونغمضقزاقتزئه2تهيجثمنجآئهدآثكمازآئححبغئصبكثلى

.(02:الحديدأ!العرورمتغلأإشآآلذآلختؤةوماوررضحؤدقآقممنؤمففرة

11"أوالعحنك!احرفمنهماواحدةكلفيذكرآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-4136

هما؟فما؟مرةعشرةإحدى

إلأزي!هنيذييئؤ،دروجهنؤئحقظنآبضخترهيئيقتغضحقحنلقمؤضتىؤفل):جع

آؤلجعوتيهنئإلأنيلتتهقؤلايذليئج!ويهنغلىيخميرهينؤتيقةيتهاظهرقا

بنيآؤإخؤنالنآؤبعولحالىبرآشسآؤاشآيهنئاؤبعو!نئةاس!آؤةابميالنئ

آقيزتؤأفىلى-كيآلتحعبآيىآتمئهنخمكثتاآؤينتتايهنآؤآخويالنلبئآؤإصيهنئ

مافغلتمبآزطالقيضرتجتؤلاآللممح!عورتغنمتظهروأتزآلذليئآلطقلىآوآلزجالىين

3(.1النرر:أ!تقيحوتتغقتمأتمؤضمنوئآتهجمحاآلل!ؤتولبرأإلىنييتيالنينتحفين

آنآنف!يتمؤلاخماتحرخنتيريصقآؤ،قئحغلأعئيآغلىؤ،خرخلاغتئآقئلتنق)

لئولتىآؤئئوتإخؤيخآؤاشقيكئمئبزتاؤاجمآ!تمةلئوتآؤئئوتيغينءطؤأتأ

لئوستىآؤآخؤلكنمئيزقيأؤضشي!نمئئوتآؤآضتتمئئوتآؤآخؤتيتم

آنجتاخغثتتمتئصصحد!تمئفاغه،آؤت!تصصماآؤمخت!ت!ئم

آلمح!جمندمىمجتةآنف!حكثمعلىف!يموايويمدظترقماذاآشتاتأآؤحميسعاتأ!لؤ

!تغملو%!مآلأدئتى!مآدئهريف!ذلث!حةبخرتحة

.(16:النورا

ع!ئرةائنتي!)إذالىالشر!أداةفيهاتكررواحدةسورةالكريمالئرآنفي-دلراة1365

ئجيرفحعا؟مرة

التكوير.سورة:جع
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ستأم"داالعطفحرففيهاتكررواحدةسورةالكريمالقرآنفي-د!را:1366

محي؟فما؟مرةعشرة

الطور.سورةةجع

هي؟فماالفاء؟حرفمنخقثواحدةسورةالكريمالقرآنفيللرا:-1367

الفاتحة.سورة:جح

محي؟فماالراء؟حرفمنخقتواحدةسورةالكريمالقرآنفيللرا:-1368

.الإخا،صسورة:جع

هي؟فما؟الميمحرفمنخقتواحدةسورةالكريمالقرآنفيللرا:-9136

الكوثر.سورة:جع

فمامنها؟آيتينأولفياسنمهاتكررسورثلإثالكريمالقرآنفي-ددرا:0137

محي؟

البلد.،الطارق،الإنسانجع:

منها؟آياتئلاثأولفياسمهاتكررسورأربعالكريمالقرآنفي:-ددرلم1371

فماهي؟

.سلناا،رعةلقاا،رلقدا،قةلحاا؟جع

كحي؟فمامنئها؟آيةآخرفياسمهاوردسورالكريمالقرآنفيلالرأ:-1372

.الناسالمسد،،نالماعو:جع

هيأفما؟سورثلاثفيإلانفسهاالسورةاسمفيهاذكرسورةكلةددرلم-1373

.الإخلاصالأنبياء،،النهاتحة:جع

ترقبوفيالنزولفيمتتابعاتسورسبعالكريمالقرآنفي1374-س:

فماهي؟؟المصحف

،الأخقاف.،الجاثية،الدخان،الزخرف،الشورىغافر،فصلتجع:
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كمي؟فما؟المصحفترتيبفي!تتابعةمدنيةسورعشرالكريمالقرآنفيللرأ:-1375

،ق3الطا،التغابن،المنافقون،الجمعة،الصف،الممتحنة،الحشر،دلةالمجاالحديد،:جح

التحريم.

مي؟فماأمحلها؟وأحوالالجنةعنتحدثتسورةالكريمالقرآنفيللرأ:-1376

.الإنسانسورةجح:

عي؟فما؟العسكريةالنواحيتناولتسورةالكريمالقرآنفيددرا:-1377

.الأنفالسورة:جع

وقدحرامبالجسميضرماوكلالتدخينأنعلىالفقهاءاتفق1378-دلرلم:

هي؟فما؟الكريمالقرآنفيآياتخمسمنالحكمكحذااشئئبط

لمجثآور!ن!آدتةإنؤآخضنؤأآلتهفكغإلىبآندفيئففوأؤلاآدتهشبيليفيؤآنففوأ):جع

.(591:الضرةأ

خوئاكييزا!اتهءكأ!آقؤلكغالى+آتؤفغ2طؤاتألمجفصو،يآآنحبيثلؤ(ؤ،تتتذآفؤلهئميختقعالؤأاو)

.(2:الاءأ

تكولتاقإلأبآئخل!تئن!مآتؤثكمتآئحفو(لاءاتنوأآلدليئتأتقا)

.(92:الشاءأ!رجيمابكخآقةكأنآنفتتكئيانتفتلوأؤ،تنكغتراضىغنمجوة

تتثآلأقأؤليآلتةقآتفوأأنخبيمثئآغختذكثزةؤتؤوآلطي!بآلخبيث!تيرىلأفل)

.،501:الماندةأ!ئقيخوئلتقكغ

!آلتوزلفيجمنذفتمق!كنؤتامجذوفة،ألدىآقيمائئآلتتئآلرسئوذتئيفوئالدين!

ؤئخترئمألاليتضتفضؤلمجلألئنترغينؤتئهحفنمبآلمئزوفيتةئزفمؤآل!!لي

بيماتؤأةقآلدجمتخمتهضنصآلىقيوالأغقنرإضرلهغعئالتمويضمعآتختيثغلتهص

آتمفلحوئ،فخأؤلحكشقة،أقيذآلدىآل!ؤزؤأتتعوأؤنضروةؤعرروة

.(571:الأعرافأ
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فيثابتوذلكالجسمفيالإحساسمركزهوالجلدأنالأطباءأثبت-دلرأ:9137

موضعه؟فماالأزلقديممنذالكريمالقرآن

غثرقالمجوداتذلتفخجلو؟ممم!ثكآنا،نضلهخسمؤفثآتقناآلذينكفرو(إن):جح

.(65:لناءاأ!خيهيتايهبزانكأآدتةإدتئقدالثآونوأيتنما

فيزياء؟مسألةتشرحالتيالآيةماددرأ:-0138

أفرخلؤيئاخذقاتارا،جعلهاإذختئأنفخوأذقاألقحدكزتثنسصاؤئإداحتئزتبزألحذيداتويئة):جح

69،.:الكهفأ!قظرالخه

فيانتشازاالفلزاتأكثرهوالعنصروهذافلزعنصربهاآية1381-ددرأ:

الآية؟هيوماالفلز،هوفما،الصناعاتمنكثيرفيوششخدمالطبيعة

الحديدهوالفلز:جح

آلتاس!لفومؤآلميزائآتكحصضعهزؤآترن!ابآئتعفزسئقتاأزسمقتاتقذ!ه

ن!لقتحتبآؤرس!تااتنمرة،ضنقه"آؤلتغقتمشيلنظؤتئص!يدشمدتآس!ييميذآتحدئقتؤآنرتنابآ

.(52:الحديدأ!عنريزقيرخآقة

منللملايينمستودعلأنهضارالمتغيرالراكدالماءأنعلمتاثبت1382-دلرلم:

هي؟فماآيةفيالكريمالقرآنفيموجروالاكتشافوححذاالبكتيريا

ؤآتهرشغيزطغصارتضلتهزوأتهزينغيزةايمزت!ينآتهزييهماآتمتقو!وجمذأثيئث!أنجتة):جع

فيممؤخيازيهئمكتنفنؤمغمزةآفضرلقينصي!بقاؤقئمتصنى!ملىؤآنهزقيئلتمثنروبينلدؤحمزتيئ

.،51أمحمد:!فرآمحآنمطغحمممامآ:أئاروشفرأ

ونتيجة؟بممسألةمنالمكونتانالحسابيتانالآيتانهماماددرأ:-1383

آفذفىشفغختئوشنمزغيقوأؤ،آالذيآشتي!رينقاأخصزئمتإنيتةؤآنفخرةآنحخؤآيموأ!:حع

!خفنآضتمآقإذلئئثآؤآؤصحدقةصيايرينفمذيةزأسرءقنآذىتبوآوضلصامنيصقبمنومختة

عثسرةي!كتجغئنمإداؤصئبغةأنجتيفيآيآميثنثهفصعيائمتحذلغققأقذفيينآضتيرقاآلحتيإلمبآنفقر؟

46آليقابص!ديذأقةآنؤآغقموأآدتةؤآتعؤأألخرآفىآلمثبمكاصحيلىآطة،جمتلألتنلكدكأي!ة

.(691:الثترةأ



القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم356

ؤ!الىقتةآزتبينريهءيمصفخخبعثيوآتمتئهالئقةثنيببركوسى)ؤؤغذتا

.(421:الأعرافأ!آلمقمصدينسصيلولاتتبغوآضدخقوكأفيأظقنىهروتلاخيمموسق

مختلفة؟الناسبصماتأنعاتتدلالتيالآيةماللرأ:-1384

.(4:مةالق!ياأ!شاتا!ق!ؤىآنغلقدد!لنتئر):جع

؟القرآنفيالمذكورينوالرسلالأنبياءأسماءاذكرددرأ:-1385

،كعود،طلو،يوسف،يعقوب،قسحاإ،عيلإسضا،هيمبرا!،يسرد!،نوح،مآفى:جح

وذ،ليسحا،يازكر،سليا!،بيوأ،نسليما،دواد،نروها،موسى،شعيب،لحصا

محمد.،عيسى،مجيى،يونس،لكفلا

؟القرآنفيالمذكورينالملائكةأسماءاذكر:لدع-1386

مالك.،ماروت،هاروت،ميكائيل،جبريل:جع

؟القرآنفيالمذكورةالأصنامأسماءاذكرللرأ:-1387

نسر.،يعوق،يغوث،سواعود،،مناة،العزى،اللات:جع

تذكرلمأسماءتسعةعداالقرآنفيكلهاالحسنىالثهأسماءذكرت:-دلرلم1388

اذكرها؟نضا؟بلفظها

المانع.الرشيد،،المغني،الجليل،الخافضالمؤخر،،المقدمالماجد،الواجد،:جح

؟القرآنفيسؤرةأطولما:للرلم-9138

.البقرة:جح

؟القرآنفيسورةأقصرما-للرا:0913

الكوثر.:بم

الكريم؟القرآنفيربعأطولماددرأ:-1913

إتاحتاثئقفهالدءتفييهعنقننهالرودآثعننليزئرآتآلمديخؤآقي!ؤوقالى!:ربع؟جح

.3(0:يوسفأ!تجينض!ئلىقلزئها
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الكريم؟القرآنفيربعأقصرماددرأ:-2913

آنخثاثهخآلتة!رةولبهنتههـعذير،ضتهذو(اتخروجآرادواولؤ):ربعجح:

.(64:اقوبةأ!ئفيرليئآءآقحدوأقتتالهغ!ؤ-قيل

؟الآياتعددحيثمنربحأكبرماللرأ:-3913

عم.جزءمنالأولالربع:جع

العزيز؟القرآنفيآيةأطولمالدرا:-4913

282.:رقمالآيةوهيالبقرةبسورةالذثنآية:جح

القويم؟القرآنفيآيةأقصرما-للرا:5913

.(1:أطه!)طه:جح

العظيم؟القرآنفيكلمةأطول!ا-للرا:6913

22،.:الحجرأ!قآشقحتبهموةث!:جح

؟القرآنمنتصففيالذيالحرفهوماددرا:-7913

.(91:الكهف10!)ويختتطف:قولهفيالفاءحرف:بم

أنزلت؟آيةأولهيمالدرأ:-8913

.(1:العلقأ!خققآلدىزنينبآشيمآقر(!:جع

أنزلت؟آيةآخرهيما!ا:-9913

ظقنون!لاوممغ!ممصلتقاتقممىتوففىئتمألتهإؤييهترجعوئتؤماؤآتقوأثه:جع

.(28%ال!بضردأ

؟المكنونالكتابلىآيةأعظمهيماددرأ:-0541

لأزضيىآؤقافيآالتصمشقيفيقا،لهلؤئمؤلاهـيمتةتآ!ةلاآنقيوئملشآممؤلأإلأإقةآروءتزلأ:جع

ينعبمثنئيجيالو!ؤلاظقهغوماآيد!يهضتيهطقاتفتمبإدييماحإلأ؟مجنذيشقحآلذىدامن

آفطيض!آلعينوفو!فحأتؤذهةؤ،ؤآلأرضآلتمفؤقيولم!حكرسيئةلشاحبماإلأءجمفيه

.(552:البترةأ
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المجيد؟القرآنفيآيةاخوفكحيساللرأ:-1541

ته،تحذءؤلابهئخرسموصاتغضلئنتيتنثآآهلىآقايبؤلأبآتاييكغلت!ئق):جح

.(231:الناءأ!لصحيراؤلايماوآلته؟ونيين

؟المحفوظالكتابفيآيةأعدليرسادلرا:-2041

شزادرؤيتقاذتفملؤمن!!ايزةخيرأدر؟!قاذتغملفمن)جع:

8(.7،:الزلزلةأ!تزة

الظهار؟آيةحيما-للرا:3041

ؤتذتالصآلقإلأأضقئهصإتةأتقنهزممنئتايآيهصينينكميظيرونآلدين):جع

.(2:المجادلةأ!تغفؤغفورإتآلتةؤؤزوراآتقؤليينمن!راليقولونؤاكت!

الجزية؟آيةمىماللرأ:-4041

ألتةمحرتمتائخيزمؤنؤ،آلأيخييأت!ؤرؤلايأطهيؤمنولتلاألوييئئيلؤ(لأجع:

يوغنآلجرتةيغظو(حقأروتوامليتئبالذجمتينألحتئبقيؤلآيذيؤتؤزشوله"

.(92:التوبةأ!صئعزوئوهغ

؟القرآنفينداءأولما:للع-5041

!(تتفولقتغفكختتيكنمينؤأتدين!قكئمأتدىزليهغآئخذو(أقاشتآ!ا)جع:

2(.1:الترةأ

؟القرآنفينداءآخرماللرا:-6041

.(11:6!تنات!قمفمصهزبذكدظلىإإتككأبخآلإلنمننكآنقا!:جع

التهرآن؟فيللمؤسنيننداءأولماللرا:-7041

ؤفولوأدتيخاتفوئوأ،ةاتنوأآلدينىكآلفا!جع:

401(.البثرة:أ!الصكذالثؤيفئعيرديئ

ؤأشمعوأآنظرتا
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؟القرآنفيللمؤمنيننداءآخرماللرأ:-8041

شئ!ايكئمتخكتميكمرآنزئبهئمغئنقحوطتؤبهيرآدت!4إتوبوأاتؤأةآلدينىتأئها):جع

تخا،اضئوأتؤآلدينآلتيئآدته"غثرى،تيزتمآلاتهرتخيه!اينتخيرىتجتنتىؤبذط!ئم

!تنغئاتذؤآغفزبآنوزتاتتاآئيئمزشآتقولونؤبآيقحيئآنديهت!تئن!تتئلؤزممتم

8،.التحريمدهـأقريرلثىء

؟القرآنفيالجنةلذكرموضعأولماللرأ:-9041

تخيهامنتخرىتجنتىلفؤآنألمخنلخمئوعملأاءامن!آلذينىي!ويتيىبم:

بيماء!الؤاقبئعنرزقناآلدىهذاقال!اززقافمر؟منمتهازنيق!اآلأئهرئحدخحا

الباترة:كا!(.أ!!يهاح!وتوفئمظقؤيرانؤخلمجقآ!تنحثاؤلمحؤ

؟القرآنفيالجنةلذكرموضعآخرمالدرا:-0141

زضىازرا!يفآألالهرخلاينتخسهامنتخرى!اعذلطرقهضيخدج!إؤهؤثالهجح:

الينة:8(.أ!زته"ويختىلضنذلكغتاعت!ورضبؤاأقة

؟القرآنفيالنارلذكرموضعأولما:-للرلم1141

كريىهمصأفةدفمبحؤتةوماأضآءتققآتاراآشنؤقذآلذىللأع!ثؤكضث!!جع:

:17(.البتهرةأ!يث!رودنلأ!ئتفيؤتركفتم

؟القرآنفيالنارلذكرموضعآخرمالدرأ:-2141

المسد:3(.!أيبتاراداتث!شتعكتنجع:6

اذكرها؟أفغير"؟داقل:بقولهبدأتفقطواحدةآيةهناكدلرا:-3141

6(.4:الزمرأ!آلحالثونآتهاأغحاتآمرؤتيآ!سزأكه!للأ:جع

فقط،واحدموضعفيآيةثنايا!ا"نوحقومقبلهم!كذبت:قولهورددلرا:-4141

؟5ذكرا

.(42؟الحجلهـألزحؤغادلمؤثمو3قؤمظهخ!ذشاققذيكذبوكل!ن!:بم
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الموضع؟اذكر؟آيةثنايافيأؤتو""قال:تعالىقولهوردللرا:-5141

آؤ!تيتآينتقأاتنو(ةؤالرينتشمقئعبلنخيرتجتكءقويهينأشتكبزؤ(الدينآئتلأقاذ!:جع

.88(:الأعراف1!آؤتؤكتابهيرهينقالىياتتاعفيت!تعودن

اذكرحا؟واحدةآيةثنايافى"قذكز":سبحانهقولهورددلرا:-6141

-ص!!ر،

وجميو!تخافمنايئقذيهريآئقؤ2تجتالخئيمآشآوقآتقولونبماآغقز)تخنجع:

143.أئاة

الموضع؟اذكرواحدةآيةثنايافيكفروا"الذين!إن:تعالىقولهورددلرا:-1741

صءتص-

شتديدعدال!لفؤالمح!آلدينكقرؤياتحئإنألفزقانؤأنزذلاخآيي!خذىصل!صتجح:

،4:عمرانها!أ!آنخقاوذوىبيزؤققز

منخرجماكلعلىودلتكلماتأربعمنالمكونةالآيةماا-دلع:418

الأرصى؟

31(.:النازعاتأ!دحئهآلكدتقدؤآلأزفى):بم

الإنس؟قبلخلقالجنأنعلىتدلالتيالآية!ا-دلرا:9141

لش!موير!تارآقبرانينطفتةؤآ-تجأن!ت!نولزقنخ!!لصهلىينلالسننآطفتاؤتقذ):جع

.(لم21:احبمأ

؟سجدتانبهاالتيالسورةما:دلرلم-0241

اخج.رةسو:جع

؟الخطاببنعمرإسلامفيسبتاكانتالتيالسورةساددرا:-1421

طه.سورة:جع

والنار؟الجنةفيهايذكرولمآيةمائةعلىتزيدالتيالسورةما-دلرأ:4221

.-م3الساعليه-يوسفرةسو:جح

الجنة؟أهلبهايتفكهالتيالسورةماددرا:-4231

.-م3الساعليه-يوسفسورة:جح
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3العرشتحتمننزلتالتيالسورةهيماددرأ:-4241

الفاتحة.سورة:جع

سلك؟ألفسبعونومعهاكاملةنزلتالتيالسورةماددرأ:-5421

.الأنعامسورة:جع

؟آياتثلاثوهيواواتعشربهاالتيةالسورما-ددرأ:2641

العصر.سورة:جح

تدبر"لوعنه-:الله-رضيالشافعيالإمامعنهاقالالتيالسورةما-دلرا:4271

"؟لوسعتهمالسورةهذهالناس

العصر.سورة:جع

يحتضر؟وهوعنه-الثه-رضيعاصمالإماميرددهاكانالتيالآيةماددرا:-2841

62،.:الأنعامأ!أتحئ!يينآشحرغوفؤآلحغتهذآلحيئمؤقفمآلئإالمزدوآغ):جح

وشكله؟المصحفنقطمنأولمنلدرأ:-9241

الدؤلي.الأسودأبو:جح

آيةبدايةفيأحدهماموضعينفي"أصطفىالثه"إن:سبحانهقولهورد:دلرلم-0431

الموضعين؟اذكر؟آيةمنتصففيوالآخر

لقتيين!آالمجمئز!غلىإنزهيزؤةلىؤ:اؤلؤظااتمأضظنئآدتة)إن:لآيةابدابةموضع:جح

.33(:عمرانا!أ

آلرفى!مأصحطىأدلهانللنىودغمودببد5إئرلهتبهآووضئ):آلهمنمصفموضع

.(321:البفرةأ!ضن!ييو!لأؤأشزإدمؤئنقلآ

!الخا؟رجلاذمواصالحنقوقاأنفيهاذكرالتيالأيةماددرأ:-4311

.(59:صفأيو!ييرآ!وضحئطىبرلمىإتكتأقهلوأقا):جح
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؟الشرطفعلعا!ماقا-مالخرطجوابفيهاالتيالىلأيةماددرأ:.-4321

نإألمخحتازؤتففقتاتمظةاتخمتغتتمبفيؤآنمؤةبؤشفتفئلؤألآيئغغقآبلفالىئم:جع

.011:أيردف!كنتزئعلل!

قلبا؟العقلفيهااللهسمىالتيالى*يةماددرأ:-4331

!اتها،بهآيت!تتعونادانآؤةيهآتغملنقلوبتممقميهونآلأزضىفيآقريميروا،:جع

.(64:الحجأ!فيآلمخالرتغمىآئقلوس!آلقلاثضخروثبهنلغىآ

كلها؟الستةجمعتالتيالآيةماددرا:-4341

ؤآبقلم!يهيزوآلتتنئوآتقرقآؤلدىؤللزتولطتزآئقرىآفلىيقءرص!وبإغئآتآ%طهتآ!:جع

بم

قآنتهواعئةحغأكئمومافخنماوآلرش!ولهةاتحبهئمؤمأمنكئمعلاصكيت!آبقدوتةيمييهونلاآلتيلإئ

.7،:الخرأ!ئعقا!آيدشمدآقةإنآلتهتقوأوآ

؟وبشارتانونهيانأمرانبهاالتيالآيةماددرا:-4331

ؤ،تخافيؤلآآكترفخمآلميل!ظئهخقمبلإداارجميييماآن+مويي!أقيإلتؤآؤحتتآ):جع

.7(:القصصأ!آتحفلمجبينىؤتجايملؤإقلضرآذؤهإتاتخريئ

والرشد؟العقلاكتمالسنإلىأشارتالتيالآيةمادلرأ:-4361

قرفضخلة،وخفا،ؤؤضعتاكزهاأئهرهـكرهاخمقئا)خحئتابؤلذتهآلالنتقؤؤضعتا):جع

آنقيتأليئيقمتلأآش!كرآنآؤرجمتئزقيقالىسحهآزجمتؤتلغآشمذءتقغإذاحتتئشحغرأثنثرن

ينلضاثنئإقذلئنتإتيديئتىفيليؤآضيختزضممةضيحاآضلؤآلنؤيذئؤشغنز

.(51:الأحفافأ!آقض!ين

نحلوقا؟ليسوأنهتعالىالثهكلامهوالقرآنأنعاطاتدلالميالآيةمادلرا:-4371

قأقةةأنيغهثضأدقإكغي!مغحتئقآجرةأشتحازئرآلمثتريهىيقآضذؤإبئ):جح

.(6:التوبةأ!؟يعلموئمؤمدأئهغلكذ

آخر؟باسيمالنحريومفيهااللهسمىالتيالآيةماددرا:-4381

المثتريهينبرمعةغأدتةآ!تخبزآنألمحتيتؤتمآلتايمىإلى7ؤزب!وييماأدت!ينىؤآدق)جح:



363ءالقرأنمتشابهاتثيالجناننعييم

آلدينوبمرألمحه!مغجزىغيرآئكغتآغلمواتؤفئئموإنضئرتحغنالوشتئمت!نؤرسوئهة

3(.:التوبةأ!آليربعذابكقرؤأ

جنهنم؟خزنةعددفيياذكرالتيالآيةصادلز:-9431

3(.0:المدثرأ!عرئعةغلتها):جع

جئهنم؟ملاثكةرئيساسمفيهاذكرالتيالآيةماددرأ:-0441

.77،:خرفالزأ!لى)ت!ئبه!ؤتقارئل!لمجئنالئلذلحفصىونادؤأ!:جح

ومحوال!مفيواحدةثمرةويظيرالسماءنجومألمعمحونجممحناك-دمرا:ا441

اذكرححا؟آيةفيشثذنر

.،94:النجمأالثغرئ!آهـفؤرلتؤآته):جع

الخصر؟الصلواتإلىتاأشاراللتانالآيتانماددرا:-2441

آلتمشتفيآلحماوله)ز!ممصتضبحونو!نتض!وتحينآلمحهقحصتخن)جح:

.(17.18ةالرومأ!ئطهرونؤجينؤغيثيتالازضيىؤآ

؟اذكره؟فاقطواحدموضعفيآيةنصففيللمؤمتينالنداءوردلالرأ:-4341

ؤلتمو(غلت!امنوأصتوأةآلدييئتأتهاآلتيئكليصحقو!ؤملآص!تاهآقةإن):جع

.(65:لأحزاباأ!!تليما

اذكرهماأ؟فقطموضعينفيبالميمداأولئك))الإشارةاسماق!هـنددرا:-4441

أريهم!و(آلفنتؤزدؤ(،لمتادؤتهغقئؤتإتنو(تآتنؤكغآنيزيدرو!اخنرينةشتجذون):جع

حيثوآقئلؤفتمفخؤوفغآيزقفزؤليهفؤأآلتمثخقئلففو(إقبمتغتزلؤكرلخقإنصفهأ

19،.الناء:أ!صصفالئاتبيناغثئيئؤأؤتثك!عتآلكغثققئمؤلهخ

.،43:القمرأ(ألربر!رفياؤبح!آشت!برآةخيز"ين!قاري)

همائجمااكضجاء؟حروفكلجمعتافئطآيتانححناكللراة-4541

قذؤطآيقةتحنكغطآ!هتف!ثىلفاسصاآقتةبفلإألفضقنماغقتكئ!آئرذئغ)جع:

ثئ+منآلأترمنثنآهلتقولوئلحهلحهخمنغترآلحقبألتزيظئوئآنفسهخآقضتهغ
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قا4شنئآلأئرمنلنآتؤكأ!تأتقولونلئاولتلاقاآنفمييهمفيتحفونآلأتزكابرهـيت!إنفل

فيقاأدتةمضاجيهخيمقئتلإلىألقتلغثئهمآللإينكيمبلبززجميؤتيهغفيلؤكنئتمفلههتأفتفتا

.(451:عحرانآلأ!آلضلأويىيداتتجبمزؤأدتهلمفلؤلبهغفيتاؤفمخضصحلأورئحتم

مصحلايبتغو!اعمخارتهعاترتهئمتتحغتمرخأقيآتكقايىغلىآضيذآة7ققهؤآلديقآلئ!زس!وؤئخصذ!

لانجيمآفيؤشلؤآلتورلةقمثلهخدلكآلت!حودآثزيقوجوههرفيسميماممتمورضؤناآدتهتن

ؤغذآل!كقاربهد!ييتيأآلرزاخيغجمبشويهءغلىتآضتؤىبآشتغلأشطه،تآتؤهآحتيكرخ

.،92:الفتحأ!عطيقاؤآتج!!تغمرصيتهملفئيخئئأؤعيثوأتنوأءاتديخآآألته"

جاءآخرموضعوفي،موضعفيسبلآ"!)فجاتجا:تعالىقولهورد-دلرأ:ا446

الموضعين؟اذكرفجاتجا"؟لاسبلآ

قتهيمتهتاون!سصحلأفإجاييهاوجعفتابهق!تميدآنلازضىزؤليىلخآوجعق!آ):جح

3،.1:الأنبياءأ

.(02:أنوحيخاجا!س!لأيتهالتتتلكوأ)

"عملآخرموضعوفيموخ!مع،في"صالح"عمل:تعالىقولهورد-دلرأ:ا474

الموضعين؟ذكرأ؟لالحصاغير

ولاأقمزس!ولعنشقفوأآنآلاغيابينصقصومنآنملىيخؤلاقلى!انما!:جع

سميلى!لتو،نصمبؤلانخصصةصظمأيصلمهصبآئثزلادلثتقحييهترغبرأبآنفسحهت!عن

بإءلهصالأكنمبشلآغدؤيقشالولنىؤ،آت!فازيطتؤطاطوئؤ،ألتم

.(021:التوبةأ!آتجرألمحخميحيينيصيعلآآلتةإتجروصئيغغمك

آنآجمطدإياعفئمءبهلكثينىماقلآشثفيئصحظجغنرهـضلإتةآفلثلئيناإتهتنوحذقا)

.(46أمود:!آلخهل!ينتكون

بها؟تختمواحدةآيةإلا))فاصبر((بلفظ.تبدأآياتثمانهناكا-دلرأ:448

لحا؟كرذا

7(.:المدثرأفأض!ؤلرئلث):جح
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اذكر؟القرآنفيواحدةمرةآقنوا"الدين"ؤقاذ:تعالىقولهذكر-للرأ:ا944

الموضع؟

وقالمخفئكلرفيمنينؤونآلذلمنضممعيئكيهايغرضعوت)ؤتر!ضجح:

فيأجملإفيإدنآلأأقنمةيؤ!ؤآفليهؤآ!تهؤخحرؤأألذينخ!صرينأإدنءامنوأآلدجمف

4،الورى:هضقوثهـأعذاب

الآية؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرةلمأمرةداكل:تعالىقولهذكردلرأ:-0541

يئقوئ!لاوممئمتىكل!لفيعقدمم!يخقفحولنىصئمئهغعهدثآلذليئ)جح:

.(56:لأننالا1

؟القرآنفيفقطواحدموضعبالياءفيلمايعلم"وربكتعالىقولهذكر-دلرأ:1541

ضح؟المواذكر

:96،.القصصأ!!فوتوماطحلأوثصالؤتحنيغلآماورتلى)جع:

فيبالواو!الأرضفيوماالسمواتفيماداويعلمتعالىقولهذكر-ددرأ:ا452

الموضع؟اذكر؟القرآنفيفقطواحد!وضح

وماألئممؤل!ولغ!مافيآلمحة!د؟شتماؤآوضذورئحئم!تمائخفوأإن)فلجع:

:92،.عمرانآلأ!قديرشئءغنىئحتنؤآلمحةألارصينفي

؟القرآنفيفقطواحدموضعفيبالواو"كذبوك"صانتعالىقولهذكردلرا:-5341

صى؟الموضعا!ى

ققائز!ء"وأنماغملمحمائزتونأشصغضل!وممؤغملىلىفقلكذبوكزإن)جح:

41(.:أيونس!تغصرت

فيفقطواحدموضعفيدأمبيننذيرإلاأناإنداتعالىقولهذكرا-دلرأ:454

الموضمح؟اذكر؟القرآن

.(1:هاالثعراءأنذيرف!الأأنأان):جح
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فيفئط!وكعواحا-في"!بيننذيرإلاهو"إنتعالىقولهذكر-ددرا:1455

الموض!ع؟اذكر؟القرآن

:184(.ا!عراتأ!لذيز!إدتإآ!كوإدثتجيماقنبصاحبهوماشت!ؤا)اؤلزجع:

آن؟الزفيفقطواحدموضعفينذيرداإلاأنت"إنتعالىقولهذكر-دلرا:41د6

الموضع؟اذكر

!أفاطر:23،.آ!لانذيرإائتإن)جع:

اذ!هـ؟القرآنثيواحدةمرةكفروا"الذيندافثال:تعالىقولهذكر-دلرا:ا437

ضع؟المو

الدخمثإدقرلذتكؤعكغلئرآذئحزيغح!يئقزيؤآبقيعي!ىآدتةقالىإذ)بم:

ؤآلج!مةآتجتئتغقئذ!فإذؤتحقلأألققدفيأقاشلتوآتائذي!بز،ج

ميه!دث!يكاقنفغب!اذيئآلمخير!يماآلطإنيهنصق!اذصتخلىؤآلإمجيلؤآل!زدة
-،

!فقتوإذيإذقآلمحؤقثلمجه!ؤإذيإذ!وآلآترص!الا!مهوئبزخبإذقطيز

الأهذآإنمتهئم!تزؤاآلذينغالىبآتجلنتضت!إذغنثإشريميلبتئ

الماندة:.11(فين!أسش

اذكر؟القرآنفيواحدةمرةكفروا"الذين"لقال:تعالىقولهذكر-دلرا:ا438

ضع؟المو

إلأس!خرهذآإنكفروأآلذينلقألىبائديهؤفدشوةقزكلاصدرفيعلئككمئ!)ولؤترفآ:جح

:7(الأنعام!مهـ1!إن

الموضع؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرةكنروا"الذينلاإ":تعالىقولهذكرللرا:-9541

4(.أغافر:!آفثدقلملئهئملغررئرألذلنكفروأف!ا!ألمحهءالئافىئحدلىما):جح

؟اذكرهواحد؟موضعفي(("سؤاللفظذكرللرا:-0461

لذلينآإلأبغصىعنمآلخلالآ!ننىبغض!ئمينوإنبه!!نعاجهم!كتخحكفيلىب!ؤاخملمكثقذلمقا!:جع

!وآناب!وخرزايهعاصقآئصتغقرزته"قتئتماآلقاداورؤظنممتمقاؤقي!لألفخيخمتىؤعملوأةاقنوأ

24(.:أص
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موضعه؟؟اذكرواحدةمرةبالضممنونا"دالشينحرفجاءللرأ:-1641

غطيص!غرمقؤكاشئئحتنينؤأويتتتضلفخآترآةؤجدثإيئظجع:

123.أخمل:اأ

اذكرها؟أمئا؟كانالنبيأنعاطاتدلآياتأربعهناكدلرأ:-6241

آلتوزئزفيجمنذفتمضكحؤتامجدوفاهألدلىآفيفئآليتئآلرشوذتيعولتأللىينل!:جع

ؤئخترئمأ!تضتفزؤلمجل(نئن!ترغيئؤتئهنفنمبآكغزوفيتأئزضمؤآفييخيلي

بيمةاتئو(قآلدلجتلخهضآلتىكأنفوآلأغبلإضزلهغغئهخويضغآنخنيثغتيالز

يهآتقالل!اآلمفيحوئخخاؤلصك7تعاأننرذآلدىآلؤزؤآتتموأؤنقحروةؤعرروة

لأفؤإلأإنةؤآلأزضيىآفحضؤلئئفثتةألدىتحاإقنخألت!زشوذإيئآلتاث

ؤأتبعؤوتحفيهءلهألتمآتذهـئؤمفآلأيهبآلتيئؤزص!ويوبآلتبثاينؤأ،ؤييتيتن

.(571.581:أالأعراف!تهتاوتلعق!خ

آتمثطرئ!لأزتابإذاشييصربرغطه.ؤلامونيهتثقسإ؟ءمنتمسلوأؤقماكتلأ

.(48:تالعنكبرأ

آتيهتنتقىلقيمهمؤئركحيئةاتيهءشر(ظيهتميتهئمزمحو!آقيتينفيتقثآلدىخؤ)

.(2:لجمعةاأ!ئبيهزضحتللققتلينقانكأدؤاؤآلجكة

هي؟فحما؟مواضعسبعةفيبنشمهوجلعراللهأقسملدرأ:-6341

فيوأمجه،ثخ!هصسثحرفيمايخكصوئرحتئيؤينوئلاوريأقلآ):جع

65،.:النساءأ!قتييماويمئثلموأقضحتتتحضاحرجاآنفم!مالغ

53،.أيون!:!لمعحر!تاشصومآلحقاتصورقىىقلهؤآحقؤتتتتئحوتث)

29،.احجر:أ!آتجعينتنتثتهضقوزتث)

.(68:أمريم!جثتاتجهغل!شصحرتهضخؤذلضؤآلثتتطينتنضرقهتمقوزتك)

.(23:الذارياتأ!شطقونا"نيهختآيلإتةهـلخقلأزضيوآلماأقرزلت)

يير!أقهغلىودلكعفغيمالتتؤممآثمقتقثنؤزقتلىفليغث!!لنآنتخروأآل!ينزعتم)

17.:التغابنأ

.(04؟رجالمعاأ!تقدرلناتازآثتتر3قيتآتثترقتمت!ا)
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والشر؟للخيرآيةأجمعهيمالدرأ:-4641

آ!ثآءعيئوتئ!اتقرفزلىوإيتآيوآقيخمئئقبآنعذليتأشزآفةإن)جع:

59(.النحل:أ!تدتهروئلقت!ئمتيظنمؤآلتغيئؤآ!ير

هم؟من؟مولدهمقبلسمواأنبياءخمسةهناكددرا:-4651

آلوزن!ينتدئئينفالقااثيمئقتيألت!زصئؤلإيئيلإيتزشتتيئت!صتمانجقجميتتىتاذترإد)محمد:جع

.،6:الصفأ!قداص!خرتجيينقالوأبآفيتفمممكافيةآخذآكبماتئدىينتآقيبرضل!ؤئتثزا

.7(:أمريم!سميتاقئلهـينلهتخعللأهـتحتئآشمهبغنبرلجبتيرئرقر!يرتإ)مجسى

آنجا"مجيسىآئم!يحيغآشمةيتةبيهتغلتث!رلئآ!ة!تترتخآلتقتكةشالتض)د)عيسى

.،54:عمرانآلأ!ألمقريينؤينلأيخر؟ؤآلذيآآقيؤجيهاترنتم

تغفولي!إشخقؤظءؤمنور!ج!ط!ثزتهايإشخق!آ!ؤأنيآ!ه)ويعقوبإسحاق

7،.1:أهرد

اذكرها؟؟القرآنفي-السلام-عليهموسىمعجزاتذكرتللرا:-6641

.الدم،الضفادع،القملالجراد،،لطوفانا،السنين،(االطضح!،العصااليد،:جع

؟القرآنفيالمذكورالصحابيهومنلدرا:-6741

.37(:اياحزابأ.حارثةبنفلد:جح

؟القرآنفيكئيئالذيالوحيدالرجلمن-للرا:!468

.،االمسد:أ-.الثه-لعنهلهبأبوجح:

؟القرآنفيمذكورحسابيعددأكبرماللرأ:-9461

.(471:الصافاتأ.ألفمائة:بم

؟القرآنفيمذكورحساببعددأصغرما-للرا:0471

فكئفرصملىفكدبوأائتتهتمةقأمقمثصازتقغوأؤقاقيهغ!ينآلدينويهذص)المعشار:جح

!أصبأ:45(.نكيركان

.(1/245)للرازي،الغيبأمفاتيحوانظر.أمرالهمعلىالطمص:اي(1)
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؟القرآنفيالمذكورةالأصواتمالدرأ:-1471

88(.:طهأ.الخوار:جح

35،.:11،نفال0لتصديةواالمكاء

89(.:أمريم-.الخفيالصوتوهوالركز-

هما؟فما؟السنةفصولمنفصلانالقرآنفيذكر:-لدرلم4721

.(2:أقريثى.والصيفالشتاء:جع

هما؟فما؟القرآنفيذكرتاعملتانهناكددرأ:-4731

(02:أيوسفالدرهم75،،:عمرانآلأالدينار:جح

؟القرآنفيالمذكوراناليومانهمامالدرأ:-4741

والسبت.الجمعةجح:

؟القرآنفيالملعونةالشجرةماسرأ:-4751

43،:الدخانأ.الزقومشجرة:جع

الجنة؟منوميالقرآنفيالمذكورةالشجرةماللرأ:-4761

،92الرعد:أ.طوبىشجرة:جح

؟القرآنحارسةميمنللرأ:-4771

عنهما.الثه-رضيعمربتاحفصةجع:

المرآن؟فىاسمهاذكرالحىالوح!دةالمرأةمن-للرأ:4781

.عمرانابنةمريم:جع

؟القرآنفيذكزاالأنبياءأكثرمنددرأ:-9471

.مرةا36وذكر-السلام-عليهموسى:جح

؟القرآنفيذكزاالأنبياءأقلمنددرأ:-0481

مرتين.منهمكلوذكرالكفلذو،إلياس،اليسع:جح

936
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الشين؟حرففيهيذكرلمالذيالوحيدالربعما-دلرأ:4811

قثتالهئمآيخاثهئمألتة!يرةؤلبهنعذيرتهلاعتهذو(أتخروجآزادوأ)ولؤربع:جح

.(64:التوبةأ(اتفعدليئآءآقعدوأوصقيل

منولاالجنمنولاالإنسمنوليسإليهالثهأوحىالذيالشيءمالدرأ:-4821

الملائكة؟

النحل.:جع

.،68:لنحلاأ!تغرش!ونويتالث!حيرآوصمنبيويه!آلحتاليمنآتخؤىآيئلخليأرئلإإلموآؤحئ)

؟القرآنفيذكرنبيوأبونبيوأخونبيابننبيددرأ:-4831

.يعقوبأبو،إسماعيلأخو،إبراهيمبنإسحاقي:جع

محم؟منأنبياء؟أبناءكلهمأنبياءستةالقرآنفيذكر:ددرلم-4841

بنيوسف،إسحاقبنيعقوب،إبراهيمبنإسحاق،إبراهيمبنإسماعيلجح:

داود.بنسليمانزكريا،بنيحعىيعتهوب،

هود"شيبتني!حرالنبيحديثفيالمذكورةهودأخواتهيماا-ددرا:485

وأخواتها"؟

التكوير.النبأ،،المرسلات،الواقعة:جح

فيإلا"اللهو"على"اللعب"تقدمالكريمالقرآنمواضعكلفيا-دلرأ:486

الموضعين؟اذكر"؟"اللعبعلى"اللهو"تقدمموضعين

!ئئهضقآلحؤتمألدشاآتكلحؤةؤغزتهمؤتجاتفواينهتمبآتخنماوأآلذليئ):جح

.(15:لأعرافاأ!تححاوئلالئئنا!الؤأوماهدايؤعالضلقا!نمموأ!ما

!انؤألؤآبخ!وانلهىآلأخرةآلذاروإبرولعمثلهؤالأآلذئحآ%لحؤةهدوما)

6(.4:العنكبوتأ!يغثموئ
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قالأ،"إذ:ته،لىلةقرعاحاإبراهيمسيا-نااسمتقدمالكريمالقرآنفيدلرأ:-4871

الموضع؟اذكرواحد،ضع!وفي

!نتهضخترل!هآ)ندل!ؤؤأتقزآفةآغئدو(لقزمهإهـقاذ)قئتجرهيرجح:

(:16تأالعنبهر!خدون

،؟شؤضذةلاغتيهنمشؤضذب!"،تار"غقيهئمالآيتينمههـضعاذكر!أ:-841لم1

.،91،02:البلد1ا!مؤص!ذةتارلمثتؤ!ماعلئيئآآضخمبهغئاتيناؤآلدننتجقروأ):جع

8،.7،:اثمزةأ!تؤضئددغقئيمتها!إلايذصآغلىتقعليئآ)

؟القرآنفاالمذكورةانالألواذكرلالرا:-481ي!

قكغقاسىفنيخمئأنمكغإلمآلرقثآلصحايرثيتة!غأفي)الأسود:الأبيض؟:جع

غنكغؤغقاغتيكغقتابآنفمتتختختالؤتآن!غكنئضآذ"غينلفنل!ايقؤآشغ

آنخي!يننيمقلأأنخي!ت!آتتتينحتئوآلثربؤاءطوألكئ!آقه"تحتمبتاتيثزوئنؤآشقوألققأ

يئكآكتتئجرفيعيهفونؤآنتزئبئمي!زوفنئؤ،ألمل!ألىآلصتاتمأيمؤأدرآلفخيرين!شآ

.(871:ابفرةأ!تتعؤئتحلهصاتييماءلتايم!آلنا"ءشتيلذتفربؤهأكذقلآأق!ودص

37(.:الرحمنأ!كألدكايئؤزدكلت!شةآلمتمآةأنث!ضبقمادا):نالدول

أتجتاليؤينآئوتهأتختيفاثخرتبإءقآخرتجحامآبرآلتمآيناترذآطةآنآتزتر):الأس

صص"ص!،.،صثر،مصء
27(.أفاطر:!مصورالؤكاوغ!إبيمبوحضرئختيفيض!د

تويدون!يةأشصتاذآآلأخضتحيتاراألشئحيرتنتكصجعلآتدى)الأخضر:

أب!:08(.

!قز%تقرلمتقولم!!اإته"،ذقاتؤئهأقاقائتتنزتفتتاخآئوأقا):لأصفرا

96(.:البفرةأ!لسئرألتطيرينىلؤئهاقايغ

.(201:طهأ!ززقاتزقؤألمخيريينؤتخث!رلضوئيآفيئنقختؤتم):قلأزرا

؟القرآنفيالمذكورةالكسريةالأعداداذ!!را:-0941

الثمن:،السدس،الربع،الثلث،النصف:جع

ؤتد!رثالن!انقإبئوثد!ؤجمك!ثهنئلزإنآرؤخ!غتركتايقحفاؤ!غ)
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آلرلخوثهنئدئتآؤبهآيوصجب%وصتؤئغدهنماآلريغيتاتؤئحننخم

آلثم!يتالرلمخغتلفنوئذث!تم!انوثأنإنلكغي!نقخإنتركئزمضا

ؤتهو-آفرآةلمآو!ثتةيورلثرجلإنكائوآؤديهؤبهآلؤصوئوصمتؤبغدضن

فييشر!آفهغدلكمنآ!ثز!انوأآ!رسدمحه؟يئ!ماؤجوقيئئاختآؤآخ

،!ضيمئرغييصؤآدته"آدتةمنوجتةضآزغئزآؤدئبتهآيوصئؤجضؤتغدألثثمثين

.(21:الناءأ

ؤتهلم7وتدورله"ليتتقه!كآثيؤاإنيألكتةفييقييحخآذ"قليصئتقتونك):الثلثان

آلئفتايرتهاقلفماآثضتتنقإنكاتتاؤتذقآيكنلأإنتر!آوممؤترذقانضحفلمخهاأخت

ؤأدته"تعتؤأآنلحخ!آدتهكلئتيهتآلاتتحتنحطيثلقيلذكترؤيخمآير،ترضاإخؤةأؤإنكالؤترلت

.(761:الناءأ!عيمز2شئبيم

فكحفكأنرس!لىفكدبوأائتنهتمتمضثازتآتقغوأؤقاقئيهخينآلذينؤكذص!:العشر

.،54أسبأ:!لبهير

موضحفيبيناتلفظبدونآياتنا"عليهمئتلى"صاذا:تعالىقولهورد-دلرأ:1941

؟اذكرهواحد

الأقدآقذأإثيللففناتؤ!سآءسممغناءاتئتتالوأقذظنالضؤإدانئلى!هبم:

31(.:ايلانفالأ!آمئطلإالأؤلين

فىث؟هء؟!ء
،"*ةء،ء،8



القرانمتشابهاتكيالجناننعيم

الكريمالقرآنثيالمذ!ورةالإنسانأعضاء

الكريم؟اغرآنافيرةالمذكوالإنسانأعضاءاذكرلدرا:-2941

اكأيشا!لعضو

جهالر

آلقحلؤؤلىإقتتضإذاءاتنؤألدجمتآقأصتها!

آنتراييئإلاؤآيؤتكخؤخوقكغقآغيمفوأ

آلكغتننإلىؤآزظخبرءوسيكخؤآنتتخوأ

غلآؤضرضئؤإبئكنتمقآطقروحجنحاؤإنكنشخ

آليتصآةقضتتغآؤآتقآبإينتحن!كغآصذجآآؤشقير

قآتتحتخوأظيحاضييداقتتتمواقآصتح!اوأققخ

آلته"ليرلدماتححاوآيديكمبولجوه!غ

ئرفيؤقيهنخزجيقغتت!ملحخثل

ثقث!غغقن!كخيغضتة"ؤفنمفطهزكغ

تتثكرممصت!

آلضلؤؤإلىفضئصإذااتمؤأتألدينىتأئا)

آلتراييئإلىؤآتديكغؤخوقكغقآغميمفوأ

آقكغتنرإلىؤآزطخبزءوميكخؤأتسصخو(

شفيرآؤغلتسضىؤإبىبهئتمخمقروأقآجنحاقئاربهنتخ

قلغآلل!ئتآةلم!تمآتغآي!آؤينتنكمآحدورضآءآؤ

قآضت!تخوأظيئاضييداقتتضموأقآكلشاو(

لتخثلآلمحهلمئيرلذتاكةييؤآيببؤخو!غ

فالفزكئ!ئرفيؤليهنخزجيقلمخم

تمثكزوت!!غغثتكغيغمتصؤلئيخ

لسورةا

ئلىةلماا

ئلىةلماا

373

الايشقم
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المرفق

أصلرا

الكعب15

الأيض

الغنرنمتشابفاتنجيالجناننعيم

لأ!االسو!ر-
آلضحئرةإذهصئضإدااتمؤأةلديئأيأئها)

آنمرآييئإذؤآيلإيكغوخوقكغقآغضفوأ

آلكغتترإلىؤآزصقحغبزةوصيكغؤآتسصخوأ

غلآؤتيضئقىإنكئتمقآخمقروأجنماقئانكضتغ

آلقصتتآةقضت!ئئمآؤآنغآيإينينكغآصذضآةآؤشقير

قآتتمتخوأظيئاصحييداقتتقموأقآصغدوأققخ

آقةئيرفيتائحتةؤآيزيكغبولحوه!غ

لرلدؤثيهنحرجينغفت!مقخثل

ثقت!غغقنكخيقضتفوؤفيخفطفزكغ

تشتكزوت!

لض!لؤؤآإلمقضمضإذاءاتنوألديئآتأئها)

أتمراييئإلىؤآترتكغؤخوقكغتآغضفوأ

آلكغتترإلىؤآزظ!غبرءوصيكئمؤآضسصحو(

غلآؤتتىضعقىإقكئئمقآتمقروأجئحاؤإنكئتغ

آلقممصآلضنسئئمآؤأنقايإيخنتنكغآخد!جآةآؤممفير

قأضمممحوأظيحاصحييدا!حمموأمآصتجاو(تلخ

آلئة"ليرلذتايتةؤآيديكمبوجوه!غ

ئرفيؤقيهنحربميقغثنملتخثل

خم!غغقنكغيقضتهؤفيغييظفزكغ

تمثنكزوت(

ألضلؤؤإلىقضترإذااتنوأتألدينىتأتها)

آئمرايقإلىوآتديكخوجوهتمتآغضلوأ

ثلىةلماا

ئلىةلماا

ئلىةلماا
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الايزالعضو1حم

لم\

لأنفا

آلكتتترالىؤآزخت!تمبرثوميكخؤآضس!خوأ

غلآؤتيض!؟ق!إنكئتمقآخمقروأجححاإنكئتغؤ

آللتتتآةلمتتغآؤآلغايطىقنتنكمآحد!جأتآؤسصفير

قآتم!خوأيميئاعييداقتتقصوأقآصمجدوأققخ

آلتةليريلأمايئةؤآيلإيكمبولمجوه!خ

ئرفيؤقيهنحزجيقغقيتملتخثل

غتضلاكغ.لقق!غيقمتهؤفيخفالفزكغ

!!ثتكروت

يإلتقيىألتقئثقآنييهآغتتهخجمتئتآ)

ؤآلأذتبألأنضؤآلأنفبآلعإبوآلعف

فمنيصحاصقؤآلحروحبألتتيوآلت!صنيآلأذ"يئ

لزؤقنلة"بمتحقارةقهؤبيمتثمذئ

آلطمون!لم."قأؤقئكآدتة4آئربمآ"!ت

دآلئقيىآلحقئتقآدآييهآغتئهخجمتئتآ)

وآلأذئبألأنفؤآلأنشطلآلعينوآلمف

فمنيصماص!ؤآئحروحبألح!ئيؤآلمتمنبآلأذكليئ

لضلةهـومن!قارةفهوبيمتقعذئ

آلطثون!هئمقأؤقبكآدتةآنرذبمآتخم

31ءلم

ذي!اأرق!االسورة

ئلىةلماا

ثلىةلماا

45

45
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العضو6م

01

11

نذلأا

سنانلأا

الزنجل

العنق

الايش

القرنمتشابهاتفيالجناننعيم

ا!كأيشالسو!ر

دآلئقمسألتقئئ!آنييهآعقنيئ)بهئتآ

وألأذتبألأنضؤألأنفبآلحتهقوآلمف

فمنتمصماصىوآئحرخبأليتينوآليتصنبآلأذكليئ

قىوئنلةر!قارةفهوبو،تصمذئ

آطيمون!لهمتأؤب!كآقةأنرلمبمآمج!م

دآلتقيسآلتقئئقآنيتهآغت!يهخيمتئتآ)

ؤآلأذتبآلأنضؤآلأنفيآلمتهبؤآلقف

فمنتمثاص!وآئحرخبآليتينوآليتصنبآلأذ"دق

لزؤمنلةةتحفارةقهؤبل!تصمذئ

(آطيمونممئمقأؤتكآقة4آنربمآتحتم

شطم!ونآتمقئماشبهآيمشونآزصلآنفنم)

م!ص
ةإةاختفرأتمتهآشصيزوئآكائطتفزاترتهآ

قلآيمذونيثملثزتمبهخآدعوافتنبهأقتضعون

طروني!

قتيتو(ضعكخأيئألضثيهكزالىزئذيؤصإد)

كقرواآلدليئقلوبفيشئأليئةاقنوأآللىليئ

يتهتمؤأضينلو(آلاضتهناقيقؤقتأضيىلرأآلزغب

!تجان!ل

ثلىةلماا

ئلىةلماا

عرافلأا

45

45

591

121الأنفال



القرآنمتشابهاتث!يالجناننعيم

يضاقىا!لعضو،

12

13

الجبهة

بقاقتكؤفتجقترتارفيلخقائختئيؤتم،

!زتئمقاقذاؤخمهؤرهخؤجنوئهتمجحاضفغ

تكتروئ!كنتمقذروقوألآ!مكز

قاجمداآؤيخئبيماءدعاناآلفعزلإدنئناتقإداؤ)

تذغنآلضتحآنضزصتزةتقضاتخفناغئةقأيماآؤ

تاكألؤألفصتيريينزينتس!ة"كزقاصحرإذ

يفملؤلت!

النم14

ي!ت!تجبرنلاد"ونإءمنئذعوناوألدينآلحتيبرغوةته)

ممزؤقاتاةالتلغأقآإلىكمتيص!كقتل!إلأبقهتفر

ضئلي!فيلأآلبهميرينادغآ:وتاءشينهإ

لتايئ!ؤآضفلغفذصين!االلسان115

16

17

18

التزض!

العقل

منترنجثاقنقخنالمجثاآخصحنتؤآليئ)

لقفتيب!ءايةؤآشثآؤجقتتهازوضا

تغقلو!فلؤبقعيهو!فئمألارضيىفيأققؤتمييرؤ)

آلائضخرلقمىقانها،كآيتمئضعونادانةآؤتهآ

لهـآلمخثلوفيليئتغمىآئقلربآؤثيهن

آئعلقةفققنا!ةآقتهفةضلقتما)ثز

نك!ؤتاعنهصاآئمضحغةتختفنا!ضعة

آلتا"قتعازئرةاخرطقاآ!صأتهئ!لخماآتيطض

آخم!نآتحيقين!

!!

التوبة

بون!

35

12

141الرعد

271طه

لأنبياءا

منونالمؤ

19

46

14
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العضؤث!6

البصز911

الخلى03

الجوفلم1

الحنجرةلم2

الجلدلم3

الأصعاءلم4

الثترآتممثمابهاتفيالجناننعمم

اكل!بارقممالسورذالايض

تطييما،قئيم!ىقنقتهمتأصتندآتةءلحققيتةرمأ

آزتغغكيثيىقنؤمئهمرظيهبشيئ!ىصقلرمتهم

قديز،ءشئ!لقئآلتةإن!ثآةتاآللءتخفق

نإشرصالأزضيآفيؤلاتم!ىضشلمخيأيىتفحعرود*إ

"فخورئخئاليلامجمتع!آقه

النوو

لتمان

ؤتاحمرنإعفي!ضينيرضلىآ!تاجقلإ

وما(تفحكزئنهنظالرويئألىآرؤجكمجل

الأحزاببآلؤلمحكتمقولكمدلكغآضآيهمحآدغحآبهتمجعل

آقتبيل،قفدىؤفؤآلخقتفوذؤآلبر

وإيزينكتمآشفلويققوقيمينضآءكمإا!

ابالأسآتخبرآتقلوصبوبلغتآلأبضخربمغمئ

!لطنو%آبآدتإؤتظ!نون

آنالقتاقائوألخنتاضهدئملفود!لتمؤقائوأأ

فصلتؤ)ق!مر؟آوذضتقكخولهوششىأتطققئاللأىأقة

!ترتجعرث

غيزتاين6نهزييهماآتم!تقولةوجمذأثيئتلتفتة)

لد:خزيقلمخاهـؤآتهريخغيزلضلتهزينؤأتهزةايز

!طآل!مرلقينصيهاؤقتمئصنىسلىؤآتهرئيئلثئيربين

خيماتآ:ؤئ!فر(لآلآرئؤخياكمقزيهن!يقؤتغيز

آنقآبمر!قفالغ

45

18

01

21

15



القرانمتشابهاتفىالجناننعيم

الايضالعضو!5

تفسما،بإءتزستيرص!قاؤتغقزأفينتنضققآؤتقذ)يرالر2
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الآخراليوم
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البعثيوم

الحسابيوم
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ا!يض
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بحفدهخؤآنموفوئالركوةؤءاقئآلقحقؤة

ؤجينوآلقررآنجةشت!فيؤآلقنبريينغقذوبمإدا

فئمؤا"وثئكصحدهؤأآلتزبنأؤثئذآنجأي

آفتمؤن!

فيؤفثمألأفرمضىإلمآنخر؟ؤآتدرفرتبزتم)

،يؤينونلآؤفمغث!

لثئرتقذؤآفييضنألينخأوتوأآلدينؤقالى!

آنبغمثىتؤمفهداآنبقمضإذتؤمبآط!فيكحث

لاتغاتون!ؤ!ئمكضتر

(هذاقانؤغذونةلتؤيرأيخصاب!

آلروخئتعىآتعري!ذروألذربخمقزييح)
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الخرهـو!يه!ما13

الواقعةيوهـما41

التغابنيههـما15

16

17

الحاقةيوم

القارعةيوم

القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم

الايشرق!االسورقالآيض
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يآتقارع!!،ؤغادلمتمود"كدبف

غافر

غافى

رىلشوا

ق

و

قعةالوا

التغابن

الحاقة

الحاقة

18

32

46

02

34

42



انالقزمت!ثعابهاتثىالجنانتعيحى

م

18

91

02

اليوماسم

الفصليوم

المخ!لطامة
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(1)ذحالرا

الايش
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يتقتهخحتجاتيأنتومآيئلتأتبفوأتاءايز

ؤثبنبقفىينتةياقيتغصحفصوما

جآةنرتاتفلإيخربمفمأفتئآتتغت

لظييب!آلينكلا!إتثليليئآيئ

إلأإتةيقوتاألخقأفقصمقلفوقداإلقلا

لهـقفؤآنغنريرآنخيهيزآلئةقئثآلتهح

تقرلزأؤ،ألتإتجييعاتحنليؤآ!عموأ)

قآلتآغذآكلإذبهئغغتحكغآلتريغضتؤآذكزو(

غلؤكنغإخؤئا!غقيرتقآضتخغفئولبهغتائت

كذلكتهاقآتقذكمآقايىينحفرؤشتقا

ولت!!تالغتكراتبرءةتكغآلنةشين

ؤمؤجمظةوممدىلماي!تتانلإهذا

!عين!

زتبهخقن2برهن-آتكه!قذآلآسىتآ-ا)

البىة

عمرانآل

عحمرانآل

عح!هـانآل

ال!نساء

الأبرقم
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يينا!لؤرا)ثتكغؤآشبخآ

زتبهغينربرفنجآتكمقذآلآصىتآئها)

يينا!لؤراإثئكئ!ؤآلربخآ

تمضامقخذقابآلختئنيهشتألتذؤآنرنتآ!)

غتت!ؤ!يتاأت!تفينتذتوئف

تتيغؤلاآلتة4آنريئأ!هرقأخ!م

جعتتاليمآلحيئينجآءنرغماآقؤآءلهق!

آلب!شتآؤثؤؤيئهاجأثحرعهيرمنكتم

مآفيلتتئؤكه!ؤقيهنؤجديرأتهلحضل!خ

آدت!إلهآلخنرنققآشتبمؤأةاتمبم

ييهبمأكنتزقمتمئكمجييعامرجفحق!

تختيفون!

لأممذلمصحذيهرعذلارتينوتضتءطمت)

آتقييض!ؤفؤآلشيببغليهمئة

قآتبثؤممتحتقيماقداعرطىؤأن)

مميل!عنبكخآلمت!حلقتقزقتتيعو(ؤلا

!لقف!غ!تتقو!بهءؤضحبهملكغد

لكتآآتكئئبعثت!ناانزلمأتآلؤتقولو(آؤ)

قبئتيتهلمجمتيققذمتهتمآقدئ

متقآطذقمقؤرخمةوههىزز!غ

آلزينسمنخنرىغئهأؤصدئأدت!لاتنبئب

لسورةا

النساء
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نعاملأا
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الايضقم
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لسورةا
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ساكأنوأالعذا+محوءاتيناةعنيصدمون
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ثهـلقمؤيخين

هوقثفرحوألكءفبذوبرخمهآدتهبفقحلقتمل!

غمعون!حثرتحضا

لغتكئمعربتاقز؟ئاآئرئتةظ،اتآ

تققئوئ،

افعرلأا

التوبة
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يولس
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آلففلين!ءلمنقبسيومن
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آلألتنب!أؤلزأؤلحذكأإنهورلتصذفؤآنتا

آنوئم!يتبئتهدىانآنفؤقذاإنث!

الئمآنآلضلخمتىيغضلوقلدينأتمؤضميينآؤيتثتر

!هآخ!إبميرا

لد"ئهقنشمديذابأص!الئنذرقيما)

يغملوئآلدينأتمؤيينؤطمثتر
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الرعد
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سراءلإا
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قانلفرا

تنزيل

ب!شرى

هد

رحمة

أحسن

الحديث

القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

الايس

لمجتمعو،بآلوحمثأ"نزر!ماتضآقتم)

يخذروت!آلزعآإذاماآلقحز

دهـآفآ".لا"ئنكروبئآنزقةكرتجارذوهذا)

آلدكترتغل!ينألربويىفيتحتشاؤتقذ)

!لضنيكو%آئجمابتيثهاآلأزضىبرآ

عتلإسقئآئنرتا!ئرلآلذىتجارئر)

تزيزا(ليهو!لففلعب

آلقائين!ردثولىئقرلتر؟)

تممؤمنين!ل!ئثترىهاى)

لفمخ!ييئ!ؤزخةفاى)

!ولفئخيميينؤزخةفهى!!

قتثنبهاآئحدشاقئآخئتنترلىألتهر)

تحشتؤئآلديقلمجومته!ثصيز!اي!

دكرآلمح!ؤقلوبهيإكجلودلهتمتلينصتمزبهتم

ؤمنيمتثطغمنبإ-تهلإىآدتههدئدلك

!هابتهرهـيققاآلتهيفحللى

لأن!بياءا

نبياءلأا

لأنبياءا

قانلفرا

الشعراء

لنملا

لقمان

لقمان
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متشابه

مثاني

الصدق

عزيز

ئت!ثيهاآئحديثىيهتئاآخئئقترلهأدتهر!

تخ!ثتؤئآللإيه!مئنماجلو3تقث!جز!الهة

ببهنرآلتةؤفئوئهتمإكخئودفئمطينصتمزئهثم

وحمأ!ئآغمنلوع!تهلإىآلتههدىفى.يبا

!هابيقتهر.قاآلمحايضللى

فتثنبهاأنحديضيهتناآخئتنترلألمحهر)

تح!ثئؤئآلدلمد!لمجويهققثصجزشايخآ

2بخرآلمحةؤففوئفتمإكصلؤدفنمتلينصتمزئهتم

ومنيصئآءتنلهه!!لإىآلتههدىدلك

!هابمقته"،قايضيلأقا

رر!ؤعذقبألتهحذقيضآة،)ؤآ!زى

له!آئمتقوئ!أكلؤثحك

لافهتمآئحثزهتمفماغرضقؤقديرابتثي!إ)

!هي!تضعونا

لا!آئحتزهتمفاغرضقؤتديربشي!!!

بتمعون!

ل!تةهـممتم؟ةتضابآلذتجيرآلدينكقرؤاان)

عزيز!تكمئث

تؤلالقالؤأآ-نجيافزائاؤتؤتجقفتنما)

طذينىهؤفلؤعربئائخينة7اتتاةضقمت

ى

لاوآ!لأييئ4رهدهـوبثماتامحوأ

الزمر

الزمر

الزمر

فصلت

فصلت

فصلت

فصلت
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44
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رو!014

41

42

43

44

45

لجأ

ذكر

إ

حكمة

كريم

النهامر146

تذكرة147

عجب148

نبأعط914

صحف05

مجيد51

الفهالقول52

عمىؤممؤلمخهزؤ!زادايهتمت!آئؤيخوئ

لهـتييوت!يئمنيتادؤتأكلؤبحث

قماكئتآقيتاحيندرصالكإأؤضتآلذيهذلآ،

لؤزاتجقفتئماؤثيهنآلإيمنؤلاآنيهتئبقاتذيىى

الشورىصصء.يرصصصحص.ص-برصبر

كإلتهدىإنكونا2جمبايندثاةمنبإءنهدى

ئ!نتقيير!جمز!

لزخرفا!ور-حيهيضشاتذئحتبآأوقيفيقى)ته"رل!

لزخرفا!!ئلونؤصئؤفقيلقؤمكقيقيتخكراته"و!(

الرخان!آقبيهقوآت!حثل!

القمر!آلتذرتغقنحاللغةح!مة)

الواقعة!هوا:كترتمإتة"تفؤل!(

ئكمرألتةتحيئومنليئآنرته"،إآترالتم!لمك)

ق3الطا!،آتجرالهوز.؟ؤ".ءسصتايهتثهو

الحاقةل!لضصقينقذيهرةؤإبهء.)

إلائوأتقاآلجيئتمرينآشتمحأتةلىإأوجىنل))

الجنتجب!((اناقزعغنا

النبأأئغطيص!عألتتيغينث!

عبسيههـ!ؤيمرمزفي!

.لبروا!وتحياانفؤدرتل!ر،

?"ص?
قالطارإ،فصللفؤلإررط
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الكريه؟آنالزفياردةالرالأعداداذكول!را.--941-

الآيشالعلىد"حم

يقؤتجحئثئتخترلفتيالعألأزضيى)ؤفي

يئنىصحئؤرؤغنرجؤاقؤيخيلؤزرعآغحي

آلأئحلىتغمقفيغنىتغفحغاؤئقصملؤ-لمبمآ:

تغقلوئ!لقؤيرلأتنينفدفيإدت

أخزتجةإدألتاتصسزققذشصحزؤه)الأ

!فممماإذأثنآفيثالت!مؤوأآلدين

ألتةإثلاتخنزنيضئجيماءإذيهفوئهآنغار

وآشذ:هلمخ!!يتتبماألتابرقأفرذتقنا

!دةؤجملترؤكالغبحضلم

أق!و!لمةألت!فك!فووأألديئ

دهـعنييزمجيزوآلتهلئفحأأب

إن!يتآبنمينأ!جيصىينتبت!نؤأفى)

تحضنتزؤأقيئآش!برثئئةقيذصهنآزتتتة-

تئتيوقنلخهنتفحقنآنآلخفقأفأخاليؤأؤتئث

يئرأ!،؟آضيبنلةغعلأدنة

!صآلمجخينأتفعسحةيأيبوآلتي!

ضهذو(قإنشنخآزلتةتآضثتهارأغقنهن

لسورةا

الرعد

التوبة

الطلاق

ال!نساء

193

رفا

الايش
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ارز!!!السورذالايش

آئمؤثي!وفنفنختئآبخئوبفيفآضسمكزفنئ

سصبيلأ!ألتآ"قنتححلآؤ

ؤتقولوئرابعهزئمهزثتثةسمعقولو!)

ؤتفولوتبآلقتسبزتجاكئئئسصايرئحفئمحمص!ة

22الكهفقابيذيهمآعلمريئقرتجئ!ئمؤثايخهخضئتقة

ؤ،طهراع!إةإلأييهختمارتلآقليلإلأتققمهتم

آحدا!مثهزلمجهر!متفمتى

ألمتمشتطقآتذىآلته"زتبهمإت)

ئغث!ىآلضيثىعلآشتوفىغ2آتآسئؤفيلأزضىوا

45الأعرافوآئقمرؤآل!ثتقم!ىحثيئاتظئبةآلحغازآلتل

ؤآلأتىأنخفقتةآلابآتي!شححخري!ؤآقخؤتم

لقايين!آزدتآدتهرتبآزئر

يصصانتقزلتىشئئغآرىإيئألميكؤتاذ)

خضرسسسئئئم!وسمئعجمحامثتأ!ففنشتع

34يرسفإنلىزفيآقتؤقآنضلأتأئهاتالمجنمتىؤأخز

تقلإوت!تاللركئتص

زؤجقايئغاجعلثتمؤ!وتفممىطت!ين!

فيتخفقتمآووفيألألغترثتيتةينتكرؤأنرذ

الزمرخمئنمئىفيضفئبقدينأ!نمظقائظوني

فؤإ،لأإبةآلمفذثةزتئهنمألمحهكلدلكئمثتنخ

تفزفون!قآق
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قسثلتلتنئةاتنتن!تعموصاتئتاةؤتقذ)

تإيرعؤنثهرفقالىجاةلهتمإدإشزءيلبنى

مضطورا!لئوسئفئظئث

ؤليهنآتميكغفيآذبربآلقغييؤاجذكملاا

اطعامقكقرته،آلأيتنعقدضمبما"يؤأجذ!م

آقييكغتطيموناتاآؤشتطيقشمصبهينغثزؤ

فصمائممجذلضقمنزقتؤتخرليرآؤآؤيهمتوتهر

طممصإدااتضئكخذللإكقرآلاسثقثه

ةاتيإءقكنمآدته"ئتننكذيلتآنتهغؤآض!وأ

قتثكرون!تغقتى

آصدزآئتايئتأبتبلأيهيوشفقالم)إد

ليزآنئهنمؤآنقمرؤآالثتن!عثتزكوبمئا

سئحدلف!

آضيربقففمآلقويهءئوشىآشتمنحق)تىاث!

!يص.ص"ء."ء
عثؤعننااثنتايتةقآنفحرتآلحبزيعصاث

ين!فوأؤآشرئوأقثزتفضأتابىئحلعدتذ

ئضيدفي!لارصىأفتغثؤأؤ،ألتةرزقي

غثز!يتنتة!غقها

نإأنمتا؟غلآلمؤيب%محتيصىآلتيئ)

ؤإبئيأشئنتغيبو(صخبرونجمثحرونيضكغيكن

آلريئينآئفاتغلبو(تأته!يصنميسكن

ءلإسراا

ئلىةلماا

البقرة

ثرالمد

نفاللأا
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98

65

35

65



493

15

16

17

18

91

لعلىدا

03

04

55

06

07

القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم

يشاقى

لمتفقهولنىلأقؤئمبآتقضكقروأ

ائه"،تهقتةإخضنتابؤيدت!آلالنمتقؤؤضحئتا)

لشغراثنئونؤيفمئة،روخفةؤؤضحعتةكرفآكرفا

آؤنيغيئزلتقاذشتنةأربيينؤتقغآش!دموتقغإذاحتئ

وآنتتيذئؤغلىظةآنغضتأليئآشتكريفتتكآن

إتيذقيتتئفيليؤآضيخترضصهصيحاآضل

آفصيل!ين!ينقمايئثئذإلئنث

شتنةآزتيينغثتيهخيرقةقإتهال!(قاذ

آتقؤوغلتآلمىقلآآلأزصنفيتييهوئ

ثهـآلقايمقب

ييهتمفليمثقؤيهءإكلؤضاازدمصفاؤلقذ!

ألتهوفاتفآضذهمعاصماخييينإلأسصنؤألف

(،ط!ونولهتم

ينمتتابعتنشئهزئيئقصحتائمتحذلؤفتقث!

يممتينفإطعاملمجئتيئلزفمنشمآش!اآنقتلى

ؤيئفؤزمموصلإحبآدت!يضؤضمنوادلكيئيهننا

!"%غذائ!ؤيئبهفيربنألت!صذو؟

لتستحغفرإيئقخ،قمتخغفرآؤالغآشحغمر!

بآنهغذلكالئمأدته"يغفرفلنعسصشئئعينالغ

آئقؤتمتهدى،ؤآلته"ؤزشويةءبألت!تحقزوأ

آلقئيمقين!

حقافلأا

ئلىةلماا

العنكبوت

دلةلمجاا

التوبة

15

26

14
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99
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903

ئ!هذاةبآزلحؤتأتزألرثمآنمخصئحتىتزئرنوألذين)

آبدصأضحهدةلمئمئق!لؤأو،!دصثمحينتآتجدوفز

آنقيفو!!هغؤأؤلبهلة

تخةول!تخةوتعرنتئعتهراآخىهذآان9"

آلمحالالب!قؤغرفيآكمفي!يها!قاذؤجد

غلىخويةؤقاقرنجزغئكزتمللأى!آؤ

قؤيقاتفذآدته/هدهئئنءآلققاؤغقوشيها

ص!
تجثته!ت!قالىتعثة،ئتمغايريماتةألته"قأتاتهر

قثتقيقاذتؤيرتغف!آؤتؤقاالثثقاذ

ثهموشحرابفظعامفإكفآنظرعآميمأثة

تايةؤتجخعتفجمايىئرإلقؤآنظرت!ئتتة

تحيقهآيخالاجمىإفؤآنظزللتاش

قاذتهاقثضاتتينلمخمآتكوهاثتمنايزها

!هقد!زغاقئحينيثنآلتةآنآعطخ

في!كخآتوعيمعضكغآلئهخقفأل!ت!بئ

يغلبوأصحابر!لمتألةتن!ميكقيخانضغفأ

آلفئهقتغ!وأآلفتحبهخيكنورإنءا!تن

آلقئيرجمت!تغؤآدتةآدتةيإذفي

لميببرمأتةصثئمثكقفهضفيؤلبوأال!

ؤآرذاذوألين!فا!

!ثى

!لسورةا

لنورا

231ص

1925ةالبف

133الأنثالا

52اال!يخف
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1280003

9120005
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131055501

الغنرانمتشابهاتفيالجناننعيم-

الاةقبم

نيهتمآلفتلبثءتزيهإكلؤصاارسمفحاولقذ،

ولهتمآ!وفاتتآضذهمعا،حمييب%مصنيماإلأ

ث!طلثونا

ؤءمنتجتؤ؟غلآقاي!ىآخرصىؤتخجذ!ئم،

وماممتؤئعضرآلفتؤآضذفنمتؤدآشزكؤأآللإب

بماؤألته"ضينيقمرآنأئقدابلهوبمزخنرجإءين

يتتؤت!

فيكغآتوغلغعنكخآلئه2خقفآلق)

يأئحةنيغيبوأصحابرةريأئةينمتكققإنضعغفآ

آدتم4يإذفيألفتهزتغ!وأآلفينكغيكنورإن

آلضخيرجمت!مغؤآلتة

ئمدكئ!آني!كمحكخآلنلنمؤجمنرتمؤلىإد!

لين!مزآتتهحكزيننفياةبثنثهزتكم

قويىهغقذاينلؤكمقىتا4ؤتتفوأتضإوأتل%ن!

آلتثيهكؤينالميةمجنم!ؤزئبهميصوذكغ

م!يزمين!

تؤستمنفيإلح!ؤألروخأنمثيه!ةتفرخ)

((شتنؤلفأخمييين،يفدارة

!آؤتزيدوتآل!يأثؤإلىؤآزساتة!

العنكبوت

البقرة

نفاللأا

عمرانآل

عمرانآل

المعار!

فاتلصاا

14

69

66

124

ء12

147
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الكري!االقرآنفيالمذحورةالدواب

الكريم؟القرآنفيالمذكورةالدواباذكرللرأ:-8941

اكأيضالد!ابش

شلأ!يبآن!ئتخيء،آقةإن)

آلدييئقآتاقؤقهأفماتعوضةئما

زيهتمينآلخقآتتماقتغتموئاتئوأة

ظذآقتقولوئ!فرو(آلذيهنوآقاالبعوض

!ييرابوءئهلمثلأ!ذاألتابرآزاد

إلأبإقىيفصلومابإءكميرأويقدى

((آلقيقين

ئتمثيتةآزتيينئوشعؤغذتا!،ؤإد

صء.ءبرصالعحل2
ظيموئ!تغد؟ءؤأنمغالمجمناتخذئم

فيينكخآغتذؤأآلدينغيغي!،ؤثقذ

خييين!ةيردثفنمكؤنؤأقفنتالشث!ئألقردا3

قاذ!قا"لنآشدزتل!تتاآحاقالؤأ!ال!

غؤانبكرؤلآقايىضىتقرةيرلا!!اتفولىاته"ءا!قرة4

2.صس!-.صبر"ص !(ئؤتروئتاقافحكاد"لكبب

آلأزصىفيغئبمتخثآلته2فبقث)

قاذآيخيةئؤرهـشؤءةليزيةهـكيف

طذايثلآكو!آنآغحرتيخؤئقتى+ا!كراب5

ينصلآضئخآيخىشتؤةةقأؤرقىآئغ!إب

ألضدمين!

!!

26لبقرةا

115العجل

65البقرة

186البقرة

31ئلىةلماا
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الايضا!لش

آضبألضآيئتنىآزوفيثئ!حة)

حرملذتحزيتئةآقلآشكنآفقزومنى

آزصامخمتهآشتمتتآتاآلأنثتيهبآرالضأن6

!نترإنبيترتشنيآلائثتئن

صدقين!

آثنينآلقمآيئتنىآزؤجثنححة!

حرتمةآلدتحزيتنآشترئلومفآنضتز

آزصاملمخيماآشتضتثآتاآكمانتتتهبآرالعز7

!نتضإنبيترتحؤفيآلأنثتيهب

صلإقين،

قئئخرفماإلنأؤجىتآآجذفيلأفل!(

آؤشتتةليهوئآنالأ7تظقثهطاجمي

-صصصما قائصجنننثخمأؤت!فوصاد

"ء-.صصالخنزير8
فمنييإحاقيلقيرأهلأؤيمتقارتجمئى

غفؤزل!!زتثغابؤ،غئرتابخآضعظر

ءاءرير

!ا،رجيص

ادلجرا01

وآشتكبزوأيالحناآلزييئكدبوأإبئ،لا؟

آئختةو،يذظؤنآآلمخآآئوئثقغلآئق!غغثها

لثر!ذآلححاوضتضفيآلحملتيجحتئ

فيتخزىآلمخيمين

ؤأتجرنم!أطوفانغقيهئم)قأرس!فتا

ئقضتئيةايئبؤآلزتمتم2ؤآلضحقاؤألفتل

304ء

السور!ا!يض

341منعالأا

1143الأنعام

1145الأنعام

،.االأصهـاف

1133الأعراف
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الكلب
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!الاالسورةاكأيض

ثهـف!ستتكبزواوجم!لؤأقوماتخيريين

ؤأنجرآدأطوتانغقنهئم)قآزمملا

133افالأع!ئققتنزةاتئ!ؤألذتمؤآلمخقاقئؤآلفتل

،(تختريينقوئالؤأقيف!ستتكبزؤا

ؤأثحرادآطوتانغق!هئم)قارشفتا

133الأعرافشقف!قتةاتش!ؤآلذتمؤآلمخقاقئؤآلفمل

وجم!نؤأقوئائخيجمين!ف!ستتكبزؤ(

أضمأآشحاطاغثرةآثتتئؤقطغتفخطه

قؤئةبآششتحقحةإدئويتىإلىؤآؤختتآ

آلححرخصحائرأضيبآصف

ءص!.صص.ءصصصءم

قدعيمعتناعشرةآثنتامتافانججست

016الأعرافلختهموخمقفحائثترتهتمأنآم!ئحل

ؤآالتتقؤئآنضنئغقنهئمؤآنرئنآآلقمغ

ررفن!ضقاظيتنتىينئحفوأ

آنفممحهخ!الؤأوصماطثموتاؤليهن

تظيموئ!

آ!ذؤتيهتةبته!ترقغتةشصئناؤتؤ)

كتتلىلحتئبماقؤلةؤآتتغإ!ألأزصيى

آؤتنهثغقحهتخيلأننبإن

176الأعرافس.ص.2"صصيرح:ص،.?

القويرمثلذنكيلهثتر!ه

ألققعضتأقصيملاتئتأكذبوأألدليئ

لع!التفتهرون!



القرأنمتشابهاتكيالجناننعيم

الايض

15

16

17

18

91

25

21

الذئب

نعاملأا

البغال

النحل

الحذن

تستتبقدضتاإتاتأتاتآقالوأ)

قآ!قهمئعناعضديوسصفؤترلمختا

ولؤ!ضالابمؤضمزآثصوقآآلذشب

صدقين!

قا!بييهاتختمضققهأ)ؤآلاتقض

وجمتهاتآ!لون!ؤتنفح

لتر!حرهاؤآلحهيروالحغالىوآلختل)

لالغثرن!تاوني!4صؤتخلق

ليزتححوقاؤآلحييزؤآلبقاذؤآطل)

لالققمون!قاؤتخلقؤزشة

لتزتخئوقاؤآلحييزؤآنبقاذؤآلحتل)

لالققمون!تاؤتخلقؤنيشة

لمجآليينأمجذىآيئلمحليآإلمزئأؤآؤحى)

تغيرشون!ل!يضاأف!حر!منبيزيه!

شعبرت!ينجعفتقاؤآنبربر)

خمتغاآلتإآشتمتآبهرؤأضيرييغاتكؤآلت!

متهافكلوأجنوتهاوجصتقاداصحوآت

صمخرثهاؤالمغتزكدلكآتقاخوآطعموا

قثكروبئ(تك!لعطكغ

504

!!

النحل

النحل

النحل

النحل

الحج

17

68

36



ا-04

22

23

24

27

28

92

بزالدا

ئذبابا

ال!ثع!بان

النملة

خلىافلى

اعع!ن!صبوت

اسسهشثإ

اخإت

آتالقرمل!نمابغا!فىالجناننعلم

الايشارق!االسورذاكأيز

تآشئععوأمثلضيىلبآلآصقتأئهاأ

لقآقه؟ونيينتذعوئآلدييئبرإتهلمبم

ا!جؤإلتئهصآتجتتعوأذبابه!ؤتيرتخنفوأ

ية!تتضقذؤلأضمئاآلدلآث!فتغئم

وآتمطوب!لظالهبآضعف

ءاالثح!!برشينثغتاهىقإتاغفتاةتآلى)

تفتةآلتتلإقاتت2ؤاغلىآتؤإدآختئ)

النمللاتستبهنتتمآذلمخوأآلتضلتآئها

لاتثعرولط!ؤممضلرؤنجؤصمقتمنتخطنتهئ!

ارىلأما!آلظئرفقالىؤتققؤل!

النماص-.ص

لغإيب!يناتحا!أتمخذلهؤا

آطور2وصضمنآتخذوأآلذبمثل!

آتخذتآتعنح!بولتىكتتل!آؤلمحآة

ا!نثحهتاصصص

.هـلبيتآنئبؤبأؤقنىؤإبئ!ا

آنقنضتيوتحانؤأتنتئرت،

غلىدقتمتاآئضؤلاعلضإتقحتضاتتضال!

ممآتفرتآئحلآلأزضىدآنةإلأمؤته

سبأيعلمونلؤكأدؤأآنآلحنتتئنتخرقلمما

لمالين!آئقذابآفيلبثوأتأئغئمبآ

الصافاتآلحزتوفرلم-ثر!قآققضةلا

اجنألجيئتقريقأاتةاوصحى!اتت

73

32

18

02

41

14

!42
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اكأيض

03

31

32

لإنسانا

شةلفراا

تخما!أنالرجمقتاإتالؤأققا

لأآ!ؤقيرين!نأفيلتيئقئآققل)

شئاتذبملوزا!تيهن

!آنقرايىآلتاشي!كون)تيرتم

!آلمنئؤث

ألمل!!بآمحثزئذققلتريهص!آتز

5؟-"فى-ءه؟يره
05ءء،ةء،5

لسورةا

ذمحانلإا

عةلقارا

704

الايشرقم





ا!!ح!رر+
ب!ألر!لمصلا

صسالخاالاعداد

لمحبمرولأ
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الكريم؟القرآنأجزاءعددكمللرا:-9941

جزء.03:جع

العظيم؟القرآنأحزابعددكمللراة-0051

.حزب06جع:

الكريم؟القرآنأرباععددكمدلرأ:-1051

ربع.042:جع

الكريم؟القرآنأعشارعددكمسرأ:-2051

عر.048:جح

المبين؟الكتابسورعددكمددرأ:-3051

.سورة411:جع

المجيد؟القرآنآياتعددكم-للرا:4051

آية.6236جح:

الحكيم؟القرآنكلماتعددكم-للرا:5015

كلمة.77437؟جع

؟المحفوظالقرآنحروفعددكم-للرأ:6051

.حرف323671:جح

والمدنية؟المكيةالسورعددكمللرا:-7051

.سورة86:المكيةالسورعدد:بم

.سورة82:المدنيةالسورعدد

والمدينة؟مكةبيننزلتالتيالآياتعددكم-دلرأ:8051

آية.34:جح

411
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الكريم؟القرآنفيالسكتاتعددكمددرا:-9051

:سكتات5جع:

.(1:الكهفأ!جمزضاله"تخعلولزآلكئمبعئدهقئآنرلىآلزىيرلأاتحتد

آتمرصملوت!و!رئآلزخمقوعذماهداترقرتامنبغثنامنتويقناقالوأ)

52(.أيى:

.،72:مةلقيااأ!زاقؤتلقنإ

برب

.(41:المطففينأ!تكعبوندؤأتاتمقلويهمغلزانتلكأ*)

92،.28،:الحانةأ!صئنهيتة!قتذغنئتايةغنئآئخفتآ)

الثه؟كتابفيالسجداتعددكم-ددرا:0151

:سجدةا5جع:

وثه"هـيئ!حدوئه!يزيس!حونه"،عادتهعني!ئ!تكبزلن!رتثعندآلذلنإن)

.(602تلأعرافاأ

!!وآلأصحالىبآتفذؤؤظئففمؤكرفاطؤعاوآلأزضىآقحئؤلئفيمن!ضويمه)

.(51الرعد:أ

.(05:النحلأهـ!ئؤتررنتاقىتققلو!قؤقهزينزكمتخافز!)

.(951الإصراء:1!!خ!ضغاوتنرلدفؤتتبهولتلذ*دئانيد!!ربئ)

إرهيتمذقيتةويننوجحمفتماخؤيمن%ذيئتؤي!آلتبثنينجمقهمآقهأتغتمآلدينأؤقبك!

.،85:بممرأ!جمع!اؤئيهاس!ضلرختيخزواآاتتءشلىلخ!ادإؤآخحتيآيآقذؤيمنيلضزةتيا

ؤكالمؤآئقمرؤآقحومؤآلثتتم!آلأزضيىفيوتنآلمتتؤلتىفيتن!ثثبماآقةآتترألز

ينله2،نماآطه"!ومنآئعذاباعلئوحقيهثيزآلالمىطينو!حيروآلذؤآترآفمحر

.(81:لحجا1هـ!!صآءمايفعلآفةإتةتلاكرس

آلختزؤآقحفوأزئبهتمؤآغئاوأؤآسنبذوأآز!فؤاءامنؤأآللإيئتأتفا!

77(.:الحجأهـ!تفلطوئلمخ!تم

هـث!نفو3رؤزأدهتمتأمرتايضاآلتئصلآلرخمنؤتاقالوأللرخمقأشحاوأتالمييلورأدا!

6(.0:الفرقانأ



ء134القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم

.(62:الملأهـ!نغطييرآنحنىشآهؤزت!!نة!!لتابرآ)

لاؤهتمزتهتممجتدؤستتحوأسمخهاخزوأ!اذ!روأإداآلدينتاتيآيؤمنإتتما)

.(51:السجدةأ!!ت!ئتكبروق!

لدليئآالأبغصىعكبغفهئملتئنىآئخلالأم!وإنبه!إلغاجمباكتخ!كب!ؤالاخملمثةقالالقذ)

8!وأنآلبزايمعاصقآشتغقرزتةهـوخرقتناآتقادالتذؤنمنممئمقاؤقي!لآلفخلخمتىؤعيلوأءاتوأ

.(42:أص

هـ!قمئضو!لاؤممتمؤآلتهايىلتليتههـبآجمئئيص!جمنذزتتالدينقآآشئبزوأقإني)

38،.:فصلتأ

.(6الش2هـ!تآكلأوألئإلصآتجرا!!

.،12:الانثقاقأ!5لآيمخاونانعلت!رآلقزقرئلهإذا)

.(91:لعلقاأ!!ؤآفتربؤآشصخذثظغةلاخلا!

؟إللمكذبينيومئذ"ويل:تعالىقولهتكررمرةكم-ددرا:1151

لرة:12جح:

المرسا،ت.فيثمرات01

الفاء.بزيادةا1:الآيةالطورفيواحدةومرة

.01:الآيةالمطففينلاواحدةومرة

؟!يمذتالقزئكضاآلاء"قبآفي:سبحانهقولهتكررمرةكم:ددرلم-2151

مرة13:جح

الكريم؟القرآنفي"محمدلأاسمذكرمرةكمللرا:-1351

:مرات4:جح

آغقيكغغعآنقتنغآؤ!لتاتأباننآلرشئلقنلإينطتقذزلمئولمؤ!انخمذالأ)

.،441:عمرانآلأ!آلشييرليئآدتة"ؤسمحرىشم!أيضزآدتةقلنغقتت!عكشقيمثومن

بيمآدته"ويم!آق!نؤخترآق!زسموذؤقبهنزجالكغيناصحمآ!امحتدتاكأن)

.(04:لأحزابا1!لمجيماشئ:



لأالآ
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سمايهتمزكئمكقزغثنغتمينمحضدوفواقققئنترلىبماوإقوأآلضنهخمتىاقؤاؤجمفرأةلد!ىؤأ)

.(2أمحمد:!بالمتمؤآضلح

قضلايبتغر!اص!خارتهفاترتهغتيتهتمآتكقاررخآءغلىآشيذآةقحه-ؤآلدينآفإحتحتزصوذ)

لانجيمآفيؤشئؤآلحؤزلزفيتثلهتملأدآثرآق!حو2يقوجو!الصنيسيي!اممتمؤيىضؤناأدت!ين

ؤغذآلكقازيهع!ييييأألرزأخيغجبشويإءغلىتآشتؤىتآشتغقأظههـتآزز"آحغكرقي

.(92:الفتحأ!عطيضاؤآتجراتغفرةمتهمآلقئطخمئو!لؤامنوأءاآتذينألته2

لا؟الثهغثا"الوصفذكرمرةكملدرا:-4151

:مرتان:جع

.،03:!ريمأ!نبصاوجعلنىآكنبتمنىاءآدله!اإققال)

.(91:الجنأ!لتمااخمتهيكولؤنآلمحهصتذعؤكأدوأغثدؤآتة"،تآتاتم)

الكريم؟القرآنفيمصراسمذكرمرةكم:-لدرلم3101

:مرات4:جع

ؤآييموألمجلةيؤت!ئمؤآتجعلوأيؤتابيضزلقؤيكفااتؤآنؤآجإموي!ىإذؤآؤحتتنآ!

.،87:يونسأ!تمؤييئآوبيثزلقحلؤةأ

ؤتدأتئحذهآؤتنفعنآع!ىآنمثونهآئحيرميلائرآيإ-نضرمنآشتزئهآلذىوقالى)

آنر؟علىغالمثوأدتهرآلاخاديمقحتأولليمنؤلحغلمة!آلازضىفيييؤشفمتهتآؤتحدلأ

2(.1:أيوسف!آقاي!لاتغوتآتحزؤليهن

ءايخين!ألتهرشصآةإنمضرآذلمخؤأؤقاذآبؤئ!إتنهءاؤىيؤشفغنىخم!ادخلؤأ)

.(99:أيوصث

تخيئينتخيىىألأئقروهئر؟يقحرئفذليآلئسىتقؤوتاذقؤيإءفييزغؤنؤتاذئ!

.،15:الزخرفأ!ت!ونأفلآ

الجمعة3يومذكرمرةكم-للرا:1615

:واحدةمرة:جع

آنجيغوذروأآدته2تجيرإكقآتمعؤأأئ!عهتؤمىينللقلؤؤلؤدىإذاءاتواآلدينتآيها!
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لم.9:انجمعةأ،إيىبهتضتغثونيممتئردضلكغ

السبت؟يومذكرمرةكم:-دد!أ-17

413

ءمرات-:جع

خيين!يردةكؤنؤأثفخقالتاألتبفيينكخآنخدزأآللإينلمجغؤلقذأ

-:و،،هأ،ت

تطيئقآ!قضل!ينضعكمتمضام!حلإقاترلآتماتاينوأآيمحئباولؤأآلبينتأكا!

تقفولا!آلت!آئزوقيلتآل!شئ!ثآضئتتقتآتققنهت!كضاآؤآذتارححاغتيقزدكاؤضت

47،.اتء-أ

آلت!تضفيلقدروألاقغؤقئتاتخداائتالبآدظوألمغؤئئتابييتقيئا!ضورآقؤقهمشزقغ!تا؟

.،431:اشناءأ!غيينهايتفايتهمتش!ف

ءادآلتتئمض!تتغذوتإدآنتخيرضاصزةتحانتآليئآتقزصيؤغيئؤشصستفغ)

!ذلكتآتيهصلا!صبتودىلاؤتيزتمشمزعاتئ!تيالغتؤتمجيتانهختأيهز

.،831:ا:لأساأ!تفسحقونيماكألؤألتوكحم

آلعئي!تؤتمتئتهخذخك!زت!وإنيي!آخحتفؤآلدببئغا!ألتتجياتإتضاأ

.(124:أالضحلى!تحتيفونيييماصما!الؤأ

؟،مرتيش)لفظوردصىةكم:للرلم-8131

:ات!ىصك:جع

ء-ص-ص-
لاتغتصوآليقاقيغلتر؟وأأتصدتؤأقلإؤيقمتعتونلأغ!إبآيئحؤتكرؤيتنل!

.،101:التوب!ألأغذابعطيمإكيرذوئ!تشتتهقجهمصنعذتغاته!نخن

ؤلآهئ!لايتوبوتثمآؤمضكىضزةعامى!لفييقتنوتآتهضآؤلاترؤن!

.(621:بةاحراأ!يذلمخررئ

تحبيرا!عفؤاؤقغلقآلأزضيىمزتتهقنماكفممدلتآئكئبنمايلإشرءبنىاك)وقفحتنآ

.،4:ءا!إصر11

!صشفقوئرزفتفخقىمقابأفختتؤآلتيثةوناؤتذزخر(بضاقرتتهباخرلحمئؤلون)أؤليك

.(43:الضصص!أ
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يىزيه!قاؤآغتذتاترخبآخرقائؤيقآ!يحاؤتغضلؤزممولوءي!يضكنتقنتؤتن)

31(.:الأحزابأ!!ريما

3"تالثه،بالثه،الثه))الجلالةلفظذكرمرةكمددرأ:-9151

مرة7926:جح

؟دالثهةالجلالةبلفظتبدأالتيالآياتعددكم-للرأ:0152

آية51جح:

؟،النبيدالفظذكرمرةكمددرا:-1521

مرة43جح:

؟،كلالالفظذكرمرةكم-للرأ:ا522

مرة33جع:

؟6الصلاة!لفظذكرمرةكم-للرأ:5231

مرة67:جع

؟،الزكاةةلفظذكرمرةكملدرأ:-4521

مرة32:جح

لما؟الصيام"لفظذكرمرةكم-للرأ:5251

مرات8:جع

لما3الحجلالفظذكرمرةكم-للرأ:1526

مرات9:جع

؟"القرآن"لفظذكرمرةكملدرأ:-5271

مرة68:جح

؟إالإنجيل"لفظذكرمرةكم-للرأ:5281

مرةا2جح:
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ا(؟التوراة"لفظذكرمرةكمددرأ:-9521

417

مرة18جح:

؟"الزبور!لفظذكرمرةكمددرا:-0531

مرات3:جع

كا!لثهالحمد"لفظذكرمرةكم:-لالرلم1531

مرة23جح:

لأ؟الشمس))لفظذكرمرةكملدرأ:-5321

مرة32جح:

؟،القمرلالفظذكرمرةكم-للرلم:ا533

مرة27جح:

؟،دثهالملائكة"تسبيحفيهاذكرالتيلآياتاعددكمسرا:-5341

:آيات8:جح

نإهؤقيبآشملىآتبؤيئققاذانضقبكزغلغركئهثمثمكهاالأكآءادتمةؤغقت!)

آنح!يهز!آنغييئآنتإتكغقتتآقاإلأتتآجمفخلاشتخحلأقالؤأ!ضلإيينكنئغ

32(.31،:ال!بقرةأ

ي!حاوئ!!ت!جم!حوتةهـؤته"وجماديهعنيتئتكبزلنلازئثعندآلدينإن)

2(.60:الأعرافأ

لمجتتخصرونآ!ؤلاعصادتوءغنلايممثتكبرونةيخذومقوآلأزصيئآلشمئؤلئفيبنؤته)

2(.91،0الأنبياء:أ!يقتروقوآلحهارلاآقلي!صم!ون

.(661:فاتلصااأ!أفتيونلخنت!تا)

ؤييلبأنحيئتتهمؤقصىزيهتممجئيجمتيخو!آنقزلي!خؤلإيقضآيبآتقثيهكةؤئرى)

.(57:مرلزا1!لقايينآرلتق!آتحضد

ءامحؤألقذينويتتقمرونءبهولو!ونرتجتممجضديمممترنألعرث!وهقحؤلآايحلونآلذلين)
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نجيم،عذالتوقهئمشبيلئاوآلمعوأبو(تاقأغفرلقذينوعلمازحمةصس!لوسمغترشا

.7!:غافرأ

!قمثضو!هـ!ؤممتمؤاتخايىبآلئلىهتهي!ئتحطونيخذزتكقآلديهتآئ!تضبزوأقإيق)

38،.:أفصلت

و!ممتغفروئرتهئممجمو!حونوآ!كةفوقالنمنشفظزتآلضمصؤتتكلد)

.،ه:الورىأ!لرحمآهوآتففورآللهلأإنآلأزصىآقلصن

دته؟اجبالاتسبيحفيئهاذكرالتيالآياتعددكمدلرا:-3331

:آيتان:جح

!خنآ!سجسالىدأودؤسمخرتاخؤجمئمأحكصاةاتيتاؤ!سصقئتنقققضتقال!

97(.الأنبياء:أ!وآلظترو!تائعيين

.،18:أص!ؤآلاث!إلتىتغه،لح!يخ!بإئعيثئآلج!الماتائضتا)

دثه؟الطيرتسبيحفيهاذكرالتيالآياتعددكمدلرا:-5361

:آيات4:جع

!خنآئجحالمداوزءوشتخزناوجمقمألحكمااشاةؤ!سملئمقحقفقضتقا)

97(.:الأنياء1!ائعلبلىآلظثرو!تا

ء"-صصش

هـؤتضتيضضلأتهرلجتمقذؤآو!زضقنزكلؤالأزصىآقضقيفيتن"ته!حأرآلتةآتضقر!

.(14:لنوراأ!ئقعلوئساعلموآلتهو

.(01أصبأ:!آلخديدله"ؤآلظتروآقامعادآؤبيلىتححافضلأيتاداوبءائتتا)ؤلقذ

.(81،91:صلهـألثآوآلة/،لطيزتخثئ!لمؤآ!ماقيش!إقيوأئغيثىهـيشربأتعة4أتجحا!اتاشتخرتا

دثه؟الرعدتسبيحفيهاذكرالتيالآياتعددكمدلرا:-5371

:واحدةآية:جع

يمثتآةبهامنقيضي!بآلضزعقؤ"يرلم!لخيفتإءيقوآنقتيهكةثبحضدآلرغذؤكميخ)

.311الرعدأ!إآئمحالىشمدياؤممؤأدتهفييخولوئوممتم



مي!غ2ل!!%لممعلىاإزأ!ور

ألقرالطفظةال!اهةألتنبي!ان

لمج!ر
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لما؟ءاتاتهؤجمن"ضعموااذكر:لدرلم-5381

آ!ءاتنإءؤ-مق!شنيروئ!مرآشرإدآثرترباينطقكمآناتييماتةقىمن):جع

ذلكفيإنآورخمةقزدصتئن!موجعلإليهالتتتكضوأآزلفضاآثفحصكختنتكرطق

آلصت!ئئمؤآخئقفؤآلأزصررآلمتممؤل!اختقءاتيإءؤيق!شقتهرونهلقؤمبلأقئا

ينوآشغآؤكموآلتهاربآفلىمناككرةاتيوءؤ-مق!تمنفايينلأنمئدلذفيإبئوآلفلبهو

خؤف!آلتزقيرييمءاتيإع!ؤيق!!تتعوئلقؤ2لأقمئدلتفيإت!إء

لقوترلأيخضادلبقبرإتؤيهآتغذآلأرضىبهفيخيءمأصآق!ضلآمنويتزلهؤطمحا

إدآآلارصىيندغؤةدعاكنمإداغبآنير؟حؤألارضقآفصمآ4تفؤمآنتاتيهءؤيق!تغقئوت

25،.0.2،21.22،23.24:الرومأدآشصعرجون

ينوقئتغؤابآتروءآلفقكوالخيىءزثهيهقنؤيحديق!؟متثرتآلرتاخلرض!لآ!اتحإء5و-مق)

.(64:الرومأ!تتثكررنؤتققكزءققله

يفقميرؤلاللشميس!تبذو(،ؤآنقتزؤآفمضشوآلتهازآقلإتيه!ويق

.37،:فصدتأ!تغحاوت!ش!إتاةإنظقهررآلذىقوشحدؤاوآ

آختاقاآلدلمحآإتآؤزتجثآفزتتآكآءلخنهاآتزفآبادآخيثغةآلارضقترىآتكةاتيإء)ؤيق

.3(9:فصلتأ!قدير/ثهماغئقيتنؤق6أتةرالتنآ

!آةإذاخميالتمغنىولهودآتهحكايخيالماشآوماوآلأزضىأل!تئمؤلضخفقءايخيوءوميئ!

.(92:الشورىأ!قدير

.،23:لثورىا1!لاغئيرلضتمآفيتيإآتجوايىاءورمق)

إ؟موشىآلئتا"ؤتقذمواضحاذكر!ا:-9531

عيتتمآبقلمجتئىائتتاؤةبآلرشل!تغد؟ءينؤققتناآتيهتئتئوسىاتئتاةؤتقذ):جع

ققيرلقاكدتغأش!تكتزتمآنف!عكم!ؤى+لابمارسمولقجآبهغآقكضاآتقايمىؤآيذتهربروجآليض

.87،:البقرةأ!تقئلوئومتريقا

تئحهئمتقمىزيكينممتقتؤتؤلالمجةييةقآخئيفآئحتنتموصىةاتئتاؤتقذ!

1(.51أهود:مرليب!قهورشئكثققىاتهغ

إبىيزغؤنهته"ققالىممتمجاةإبزيئإشعرصتنئق!ت!لتيتنزاتي!تي!عمويمئةاتتنآؤتقذ
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.(101:الإصراءأ!مضيورالموسىفئظتث

.(84:الأنبياهأ!ؤكرللئمبوصحيآصآتفرقانوهرونمولمىاشاةوتقذ)

.(94:المزمنرنأ!!تاونترلثزآ!يهتئتفوسىاتناةؤتقذ)

.5،3:قانالفرأ!ونييراقروتآضاهشعا7آئحيحنبؤجعفتامويمقاستاةؤتقذ)

طتاشآلأوذبقمإترآئفروئآقلكنامآبقدمنآئحئمباشاموصىةؤتقذ)

.(43:القصصأ!شذكرول!لعتهمورصةوهدى

لىهدىوجعقةلقأيه!قنعتىيؤفيتكنقلآآئحئمبموصىءاتتآؤتقذ)

23،.:الجدةأ!إشتزءيل

.،53.أغافر!هالجنبيلإشزءبيئوآؤرثماآلهذئموصءان!اؤتقؤ)

تقصئزتثينلمئحقتؤثؤلآتح!ةفي!قآختلفآليهتنبموضىءاتيتاؤتقذ)

.(54:أفصلت!ميساتحتهشمذثمىوإبهتمتئنهتم

شآئتهئملما؟))ؤلحنمواضعاذكرددرأة-0451

اتيإءؤآبألت!قتمؤنخماتخوض!!تاإتماتتقولررسآنتقض)ؤقبنجح:

65،.التوبة:1!يهئئر!تتهنرةودنىؤرسئويإ

ئؤفيهولى!قآكتآلتةوآنقمرتتقولنؤصمخرآفتتشؤآلأرضى!قآلصتمؤقيقنؤل!شآنتغ)

.،16:لفبهوتاأ

فليآللهقؤيهاتتقؤلنتغدينآلأزض!به!آختاتآصآلتتتآيئترلىمقشتآنتفرؤلبهت)

63،.:العنكبوتأ!،يغملؤنآآتحزفزتليت!آتحضذ

لاانخثزفتمبللتةأئحضذللآللهقفولنوآلازضقألشصمؤتضلقننسآلتفم!دن

25(.:ألتحعان!تغقمون

تذغو!ينقايخزآ!زفلأدتؤقمؤلفا!رضقؤآأالتتتؤلاضققتقسمآنخفصؤلبن)

مضمصصكئتممنئهلبرخم!آرآديئضزوءآؤ!ئمممتممنهلأدته"بفترآزادلتإنآقهدكلودن

.38(:الزمرأ!آئمتؤ!يونتحؤلمخلغثنهآقةنلحس!ىرحميإح

ألتييص!آئعزيرخلقفنتتقولنؤألأزض!آلمئئئؤياضلققنشتآئخهصؤلينلأ

9(.الزخرف:أ
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87(.:الزخرفأ!ئؤثكونقأقئآلته"يقولنطتهغتنصآلنفمؤقيينأ

23؟

"؟ست"ؤكآتناضعلصاذكرللرأ:-اد14

ؤتاضمفوأؤتاضثبلإآتمفيآضاكت!يمآوهنوأفماريتو!كحيرسهئتلين!مزؤكأيق):بم

.،641:عمرانا!أ!!بريخآآجمحتوآلت!!آشت!لؤأ

مغرض!ون!ع!هاوهتمعلهايمزوت.وآلأزصآفتمشتفيءايؤتنوتحآيق)

.،0501ثشأ

48(.:الحجأآتحصح!!أضذتهاق!إذثرطا!ة!هىلمآآقلتمتقينقرت!و!آيق)

آتعيم!آلت!ييعوهؤؤ)تاكمحترزقهاألمحهرزقهالأتخيلدآتزتئو!ثيق)

06(.:تالصنكبرأ

.(13:أمحمد!تاصزلهئمقلآأقثكمفصلمحرجنكآليىقريخأيخنقؤآشمذيريقرتةؤكأيق!

نكرآ!عذاصباوعزئنفاثصويهاحس!ابمفحاسص!نفاورس!لىءرتهاآئمصنحتمنقريةوكاتن)

.8،؟أ!لاقاأ

ضابقيز"؟كئتئمإنغدالؤمحذاقتىلونداوتكراضعمواذ!!أة-2431

تالأإولالقعطفقصىضرآقلذلأفلضوق!!مإنكئئرآئؤغذقذاتتئؤتئولؤن):جح

.(84،94:أيرنى!ؤلا!ئتقرئونسصاغةيتتتجزونقلآآ!ضجآةإداآخللأأتةأدتة"لئيشحآء

لاحايئآلذينكفرؤالغلمثؤ!صئريتن!نترإنآنوغاقداتتئؤتقولوئ

93(.38،الأياء:أ!ينصروتولاهتمظهويىهضولاعنأقارولجوهالمعنيكقرئ

آلزىتغضىلكمردفيكونعآنقل!أصئلإيينإننهتضآتوغدقذاضتئؤتقولوت!

72(.71،:النمكأ!لمحصتغحثوت

لأتؤلمئحعادل!تلل!ا!صديين!شضإنآتوغاهداتتئؤتقوئؤئ)

03(.92.أب:!ؤلالضتتتقلإمرنصساغةعةتتثجرون

ؤفتمتأ!!مؤ!صزصإلأضتحةشظرلنضنديإنكاتاإربهنترآتهجكذقذاتتئؤتقولون)

.،48،94:أيى!مجضحمون

تديرئبين!آتأؤإتمآآلتإآلي!جمضذإتضانلضئديان!بمإدبهغأثؤغذقذاتتئؤتمؤلو!)

26(.،52:الملكأ
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"3تتتاقيالائتاغقئهيمئتلى"ؤإذامواضعأذكرللرا:-4351

انيبفؤآئمضلايقاترلجون،آلدليئقاذبيتنزاتائتاةلمخزنئلىرادا):بم

يوح!+إلتماالأآئبعاننقييىتثقآىين"ابدتهلى-آنيكؤتماقلآؤبزتههداغئر

.(51:أبرنس!لمجييتزرغداتزيئعصحتتإقآضاثإيئ

ؤآضنضترققاماآنقيريقتنآنمتاقنوأتللدينآلدينكقرؤقاذتيتنياتئأةلمخزشلىؤإدا)

.73(:أمريم!نذيم

لمحكلد"وئآنمنزالدليئكقرؤاوحوروبتقيرمتللتضاتنحاةتخهتمشيناقىلأ)
،و.كل

آلته"ؤغدقاآلآرديئمينيشصزآقأ!كمفلةاتيتاخمتالخيتتوئبآتذيئقئمالول!

72،::الحجأ!ويئآكصجيرآلدليئكفروآ

ةابآكتمتغئذضاتمنتفحذءآقيئرفيزجللأاهذآقاقالؤأيتنزةاتشاعلتينشلىؤإرا)

بيخرقبين!إلأهداإتةممتمقاخ!آةلتخيئآلذينكقرؤاؤقاذضقتزىأقكإلأهذآقاؤقالوأ

43(.أسأ:

ضئديين!نمربآتأشأإن6ئنؤ(قائواآنإلأخختهغ!تاكأنتشضةاتئتاعقئيئشلى)،دا

2(.5:الجاثيةأ

.(7:الأحقافأ!يمخرقبينقداتضاجآثم!يئألدليئكقروأذقاتتتئئاتئتاةخميهغقىادائتلى)

لما؟الدينته"لامخيصينمواضعاذكرللرا:-4451

لةنخاييئؤأزغؤهشصجر!ينجمندؤجؤقكخؤآييموأبألق!!زقيآتيفل):جح

.(92:الأعرافأ!لغودونتذآكتمآللإليئكا

بهاوفرحوأطمتؤبيربغبهمآلففكوجرئنفيإداكنمضختئؤآلخرآلبزفيلمجصيزبرهوآلدى)

تةغيصيندغوآلتةبهزأحيظأتهئ!ؤظنؤأمظلىمنضأئتؤجفمكاصفؤجايىيغئهاضآة

22(.:أبونس!ين%لمثنيهرينتت!تىثهويقل!آنجيتآألدجمت

ئمثرين!إذافخألترإلىتخئهئمققماألدينته"آلتةمخيصعيندغؤاآلفلثفيزلمج!%قإدا)

.(56:العنك!بوتأ

قيتهمآلترإلىتخئهتمتققاألدينله"لخيلصينأدتةدغواتملظتنقزجغيثصتهم7إدا)

32(.:ألقمان!2كفولمختاقيلأثاتعتآائححاوماممئصد
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.(41:كافرأ(تبهفرو!آؤلؤكترةآلديهتتةئخيصحينآلتةتآذعو()

ألقايين!رستيت!آلحمذألدليئتذنخايحينمآذعؤلهوالأإبهلأآلىفؤ)

65(.:أغافر

دينلل!ؤدبمآلزتجؤؤئبزلزأألقحلؤةقىلميمو(حنفآةآلديننةئخيصينآقةلئقدواالأأصوأومآ)

.(5:الينةأ!لقيتؤآ

لا؟المتقينإنلامواضعاذكرللرا:-5451

.(54،64:الحجرأ(اييينةأذظوهاب!قتر!ؤلمح!ولؤجئمتىفيفتقينآإت):بم

.،15،25:الدخانأ(ؤلمحعودضجتئتىفي!آيينمقايريئلمتقينآإق)

لمحييين!دلأفلكألؤ!!تمزتجئمةاتهتمقآ!ةايخديخآؤجموني!هفيآفمينإن)

.،51،61:الذارداتأ

آ!صحيير!غداتزئهتمزؤقحفززئبماتنفغةبمآقبههين!ؤتييرتجتنيفيآقتفينإية)

.،71،81:الطررأ

.،45،55:القمرأ!ئقذلمتيلزجمنذعذقيتققوفيؤ!ر!خنخفيآنمئعينإن)

.،14،24:المرص!تأ!يصئتهونيتا!ؤقؤيهةؤجمولزطتلفيفتمتنآ!!)

"كلواإ؟بلفظتبدأا!عيالآياتاذكردلرأ:-6451

.(45:أطه!أقفىلأفىلىلأيمتلكدقإنألثئكموآزعؤأءفىأ):جح

غضحىغقي!تخينؤقنغضحيغقيمقتجليي!ؤ،تفغؤأززفنبهغتايميتئئينءطؤأ)

81(.:أطه!فقذهوئ

جميهز!مجريىؤزؤضهرمصموتةسررقئئتبهاية!تغملونيحانهتروأشربر(تيئظئمو()

.(91،02:لطوراأ

،42قةا!أ!اتئآييمالأيآءآفأشتفئصبمآقيحاؤآشربؤأكوأ)

.(34،44:سلاتالمرأ!آقخيميينتخنرىلأ!اتاكدتتتلولتبماكنترقيثاؤألثربوأمموأ)

.(64:المرص!تأ!تخيرمرنإنيمتيينؤتتتغوأء!وأ)
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اهـ؟االيهتابيل))تئنرسواضعاذكر.دمرأ--!743

.،2:السجدةأ!لفثيينآزلتينيخط،زيبنيتضآ!زبل):ج!

."2"ا:الزصأ!آئعنرليزآلحيهيرآقومنتيهتثآثتننريل

ى3أئيقايطث!لإيدآقؤبؤقابليآلدئبغاييى!آئغليرآتغنريننآفييقآليهتتتنرياشا)

.!2،3:نرغاأ!ثحصحل!آن!الأهؤ!بةلأ!لالؤليآ

.3(.2:الجاثيةأ!لائؤنينلأتئخ!زصيىآلمخؤتؤأفيآلغزيفآلحكير!إنآفهمنلكحتقننفي)

لآ!قتالأئتتهضآوماؤآلأزضىآلت!مؤئئظقنآما!آلحيهيرآلقيليرآلتوينآتيهئتففييا!)

.2،13:الأحقافأ!مغرضونإنذرؤاعضآؤآلذينكقروأت!تىؤآقي

اصزلمحا"؟تمننآطتم"ؤ!نلمواضعاذكرللرأ:-4881

.،12:لأنعاما1!لطيمو!آئقيخلا،إتاتأتيإ"آؤكدتئاأدتةقيغلآفزئيضنيآطلاؤتن):جع

تآيل!ص!أنزلمقالىؤتنشئئإثت!ئوحؤثغإلىاوجىآؤقالى!آلترقيئاآقرتمثيمينآطقخ:قق)

آخرصفيإقييالضتاسمالوآؤآتضلحكةآتؤثغضرلئفيآلتهلمولىإذترئؤثؤآقهرآئرذ

ةالصوءعنآلحقكنتتمعيرآدترعلتقولؤنبماكنتخآ!ودنعذابتخزؤئآلؤمأنفئت!م

.(39:الأنعامأ!لصتئكبرون

آلأسثهدويقولىرتهمغنريغرلمخولنىأ"ؤل!ف!ذباحآلتوعلىآقترئ)ؤ!ثآظلآيضايئ

.(18أهود:!آلطييانغلآلت!تفتةآلازيهضخم!آلدليئكدبؤأضؤقي

قثوىجهتمآلدتفيضآضحتخالإلحقآؤكذبتحذ"باآدتوغلىآلمحئىيتنناضتمأهـم!ث)

68(.:العنك!بوتأ!لق!فرين

آلطيين!آلمونمتهيكالاؤآذبرآفيستقيزإلىيذكأ+ؤهزآكرتأ!بغلىآثرفيمتنآطلآؤتن)

7(.:الصفأ

اذكرها؟((،تز"ألمهبتبدأالنساءسورةفيآيات*قسححناك:دلع-9451

آد!تبليل!تصتو(آنؤيريدونآل!خنقةيمثتزونآئيهتفين!حيماا!وتوأالدينإلمترآلأ):بم

.(44:الاءأ

.(95:النساءأ!فتيلاو،يطلموريمث!آ2منيريأطهتلأنفمصحهملربهؤناللإينإلمترآلخ)

ؤتقولونؤآلطعوقيبآئجتمئيؤمنونآل!نبئفجيماينأروتوأآلدليئإلىترآلأ)
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.،15:النساهأ!سبد!يلامنوأا:لذلينآمنآفدىقؤلأءلفذيهنكقروأ

آنيريدودتقتيأينأكلننرذإلتأوقآأترذيمأةاتنوأآتثغترلمحمو!آلديئإلىتر)آلأ

بييدا!ضنلأيصلثغآنآفمتالنويرل!ءبويكفروأآناأصيآلظعولئوقذإلمشحاكموأ

.(06:الاءأ

قنرنإداأنعتاذعقئيئقتاكسبألريموةالؤأؤةألضقؤةؤإقيئو(يكغآيزقت!كقوأيتلآلديتإلمآنزتر)

آضلآخزتتآإذ6لأتؤلفئاذآغقثتاكتتمتقيت!تنآلو(ؤقاخشتةآسثذآؤآلت!آقاصىكضثتةتخ!ئتؤنيتهخ

.77،:الشاءأ!قنيلأؤلالطتمو!آتمىلتتيخئرلأيخرةؤآلذهـشاقييلآتتغفلقتربة

"؟افزاةلونتيقيآئم"ضعموااذكر:للرأ-0831

إنكننتمألت!دكلونرتونآشتالغترمقوأذلمحبرأتث!ءبصمورؤفآتوأقلآفتزثه"تمولونآتم):جع

قآنظزقتيالزينبخويلأبهذلذكدبآآلدينتآيهتمؤتضاييفيوءلمجيطوألربتال!ا!تلكذبوأصتديبن

93(.38،أيون!:!آلطايبغقتةكئفكأئ

د"ونيينآشتظغترمينيثييماءمقتزلئزؤأدعوأسمزلمبعمثرفأتوأتتمآقزنهتئولوئ)آتم

فهلهولألأإتةإؤآنآلت!بيفيمائزلىآنماتآغاتوأثكئمي!تتجيبو(خمإلض!صوتمينإنكضتضآلتإ

،13،41أهرد:!تضلموتأشص

.5،3:هودأ!تخرمونتفابرىءوآن!اخرىقعتئآقزشا.)نيتترآقتزئهءتقولوئآ!)

لع!تجذينتذيرينآتتهمتآيتندزفوت!زيلأينآلخقلهؤتلآقتزئةتفولؤتآش)

ءص-
3،.:الجدةأ!يهتدوئ

ييونفيمنو!بماهؤآغقزممثآأدت!يقليليكوتقلآآفتزتتمارإنيفلآقترلةتفولوئآش)

8،.؟الأحقافأ!ومموآتففورآلرخيصتهئتميمتتنياشئهيآءبهكؤ

"؟"أزأيتكواضعاذكر:للرلم-1301

.،34ةفانالفرأ!ؤ!هيلآتخ!ليهرنأقاشاقؤلةهنقاآتخؤإئننآؤصيئت):جح

.،9:لعلقا1!شرلدىائتآزة)

.،11:لعلقاأ39فذئآإرقينتآزة)

.،31:العلقأ!وتزذ+إربهذبئتآزت)

.(1:الماعونأ!بآلذجمضيكولحبآلدىئيتآزء)
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باصلايتا"؟موشىأزشفتا"ؤتقذمواضعاذكرللرا:-5251

آئسئإءفأشعوأفزعزت!ومآ3الث!تجايبومصثطزلاتلناموسئآزص!فتا)ؤلقذجح:

.(69،79أهود:!برثييميرغؤئآئيؤتآفيزعون

آلثويىإدألالاتنضينىتؤتذآض!خآتيات!آئويمفآزصسنتاؤتقذ)

.(5:إبراهبمأ!ستكورمحتارليملأتنئديففيبرآقإحإبآتحيمؤدلمجزفم

ؤقرو%ؤهننفرغؤئإذ!قبجفياش!اوسملبهنمويمئآزصمفتا)ؤلقذ

.(2342،أغانر:!شتحر!ؤابافقالوأ

آلقائد!رلترسموذإقفقالىؤملإنجإءيرعؤئ(لثلاتيتتائوسئآزمصقناؤلقذ)

.(64:الزخرفأ

خققكم"؟الدي"هؤمواضحاذكر-للرأ:3301

!تخزونآشصجمنذةهـئصئ!تىؤآ!آضلأقضئئصطايزينخقق!غآلزىهؤ)جح:

.،2:لأنعاما1

ق!اتغمثتحفاإلخآلتشكنزؤجهايتهاؤجعلؤجذبرتقممىينضتقكئمآلدىفؤ)

ينلنكون!صلحاءاتئئتاثينزتهماأقةذعؤاآثقتتقتتآيهطفمرتخميفاحضلآحمثت

.(918:الأعراف1!آلشيهيرينى

يسلعو(غطقلأتحيىلمجكتمثمغقمؤيقثمتالقؤينثملرابرينط!مآلدىلهؤا

ت!تتمىؤتخ!تمأضلأقىلملحوقتلىينيؤكتتنؤلمحن!كملتكونو(شمموضأثصآشمذ!تم

67(.:أغافر!تغعلوئ

.(2:بنل!تغااأ!دصرلقملونلمحماوأدتابرئؤض"؟ؤينكرطقتملمحننم!ايزلذىآهؤ)

"؟تخشرهئم"ؤتؤتممواضعاذكرلدرا:-4551

ينآؤيمآؤممموقالالالسآتنأشئكثزتصقدآلحيئجميثالمغ!تزتخ!ثرلهزؤتيزتم):جع

لأإفيثآخلإينقثؤلبهغآفازلمقالآآ!تآلدىأطتاؤتبغنآبتغنهىتغصناآشتضتعرتتاآقيثنمى

.(821:الأنعامأ!لمجيرضيهيصزتكألتة!إنشماةما

أدتوييق!آلذجمتكدبوأخيزقذئتتهئمشقازفونلمحارآينتفتؤأ!!س!اغهيرؤتخ!ثرهنمتمنؤتؤتم)

.(54:ن!يوأ!مقتوينؤماكألؤ(
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أثمفؤلأءجمابىآضلنخآشزةفحقوذأدتمذودزمنوماتغعاوئيضحزممثمؤئبزتم)

.(17:الفرقانأ!آلمتبليلمخقوألهتم

4،.0أصبأ:!إئإكر!الؤدغبئمالنآفؤلأءلممليهكؤيمؤذصئمجميعايخثئزفنمؤديزتم)

اتا،؟لاقاذمواضعاذكرللرا:-3001

.(06:،عراف11!يينضئلىفيلزتلإإتا*قؤيهيناتملأذقا):جح

ينىلتبه!تذوإتاشفاهؤفيلنزئلثتاقؤيوءينآلديىكقروأاتض!قاذ)

66،.:الأعرات1!آئبهدبب

ئخفتمةاتنلضقآشحضحيفوألفدبنقؤيإءيصآشت!بروأآلدينآنملأتاذ)

ئؤينؤئ!بهءأزسيلسآإتاقائؤأزيةينتيمملضئيحاآتآتغقوئ

75(.:الأعراف1

آؤئرتيتآينمقأاتوأةؤألذينتش!قئبتخزتجتكقؤييهينأشتكبرو(آلدينآنضلأقاذ)

88،.:اياعراتأ!آؤلؤبهآبهريينتالميلتتافيتحعود!

لما؟إآقزأثتمواضعاذكرلدرا:-6551

77،.:أمريم!ؤؤتذا،تاؤقاذلأوتفياتقحا!فرتتآلدىآقؤ):جع

.ألأ.ه:العراهأ!سصهريمم!ننتبأقر!

يخسثشبضيى،شؤجقلؤقيإ،كيهءغلىؤخغلجيغلألئةؤآضمقةتؤئةآتخذإلقفريتمنيآفز)

.،23:الجاثيةأ!تذكرونافلآبحدألمحهحمنيهدلهففق

.!33:لنجماأ!تؤلىلدىأشةآترة)

4"؟تشا"ؤتؤمواضعاذكرلرا:-5751

!تآ4ؤثؤ!يرووئتآفآلصتزطقأششقوأآغئيهئمتالص!نا.غكلختآةؤلؤ!:جع

67(.66،أي!:!ؤلايرجفولىئصحتاآشتظئئو(قضايهضتتغلىتتسخضفز

.،06:فالزخرأ!غنفونلأرضيىآفيخمبهكةمنكرلحثئآتجشلتاؤتؤ)

آغمئهنم!تغروألتهرآتقولثثخقل!ؤقغيفئفزبصيئفرققحرقنفرلاتهضكضؤثزلنثحآ:)

.0،3:محمدأ
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(1؟اؤتزآلم"ضعموااذكر؟للرا-31فى8

ؤآزشقاتكرئضيهنلزتاآلأزصىفيتتهتفخقرلؤينتتيهرينآقتكتاكنمنرؤ(آلم)جح:

قرنآبغدهغينؤألنثصأتابذلؤيهف!بخقتكتفمتخحيئينآلأتهرتخيرىؤجحئتايذزاراغقتهمآلمت!مآة

.(6:الأنعامأ!اخرينء

!ئنزلكدفيإنآكه!!ئح!كفنآقسملىباجؤفالطترك!سخزلزإلمترؤأآتز)

97،.:أال!نحل!ئؤيؤئلمومي

ئؤينؤن!لقؤ2لأتنتىلذدفيإبرتجصزأ!اروآيييماييشكئؤألتلآجققتاآتآأت!لرؤأ)

.(86:النماطا

.3(1ب!:أ!لايرجفو!إليهتمآئهتمآنفرونيينىقبهفمك!آققكتاتؤتيزؤأأ)

؟لغقئيئ"ؤائلمواضعاذكر:للرلم-9331

ينئتقتلؤقئ!آضرلمحمايققئفيلمربئئاقرتاإدبآلحتيادتمةآئتئتتةغقنهتمؤآتل):جع

.،27الماندةأ!فمتقينآينآلته"تتقتلإتتاذقالأقئتتكلىقالأخيآ

ينف!نآقميطنفآتتغةسهاقآ!متخةاتتتاةاتيتنماآلزىتتآغقنهخؤآتل)

.،175:الأعرافأ،أتقايىليئ

أق!ياتئقؤتذبهيرىققايخميمإنكأنكبزتقؤيريقؤيوءقاذإذلؤجتتآلخخينؤآنل)

ؤ،إقتآقصحواثشغضةغقيهرآئيبهئ!يكقلائضيهئمؤ!ئزكأأضيكغقأنجفوالؤتخنمثألت!فقل

71(.أيون!:!شطروبر

.،96:العراءأ!إترهيرعلتهنمتجآوآتل)

،؟أئقا-فيتجفذبالثه"ؤآف!مواسواضحاذكرلدرا:-0361

ؤتاألتهيخذآلأتنثإتمافلكأ:ائةسلؤيئنكت!جآةآتتيينثبنتجقذبألتمؤآفس!ئوأ):جح

.،901:الأنعاما!ئؤيونلاتآلهقآ،داتجآيشيربهخ

آتحترؤثيهنحماعلتهوغداتنريموثمنأدبرشعثآتمسالخلاجفدبألت!ؤآقسئمو()

.38(:ال!نحلأ(لاتغقوئآلاش

ص?صورصصصريريرءص
لماخ!يزالقةإنتغزو!ةطاعة!لقم!مموأقلقخزحمةأتنحيه!بنأمرحمتمجقدبآلتهآإقسصئرأ)

.،35:النورأ!تغصرن
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نذل!ئمضآتقلتاآلأممإضدىمىآقدئنذيرلسكرننهئمجآثبنإلتيينجفذبآلتيماؤآئثحموأ)

42،.أفاطر:!الأنفوراتازادهئم

الأزضيى"؟فايحيروال)قلمواضعاذكر-للرأةاهآا

.،11:الأنعامأ!غقمهائمكدبين!تفكألتآظروأثزلأزفيآفيييروأتل):بم

96(.:ال!نملأ!آكخييينغقتةنتحت!قيقآفظرو(لارضيىآفييميرؤافل)

عكآدتةانألثحثأ%خم!خزةئنمثئآدتهورثزآلمفقتدآلمجحفقآنظروالأرضقآدتسيروأقل)

.،52:العنبهرتأ!قلإيرصشى!تن

ض!ثيركيهة!آثخزهركأققنلمنآلديهةغقحةكي!كأنقآ!ؤاألارص!فيييزوأفات)

.،24:الرومأ

؟،لأي!شةاضخاص!أ"ضعموااذكر:للرا-2631

.78(:الحجرأ(لنه!ينلأئبهؤآآ!مبقماقكأن!:جح

.،761:اءالسصعرأ!آكرص!لل!تتيهةآضبئب)

.(13:أص!لاخزابآاؤلبهكلت!ؤآضنبلوطؤفؤئمؤثمرو)

.،41:أق!ؤعدآلرفملعقكذبئحؤلئيوكؤملأيتهؤآوآ!مب)

"؟الأزضيىوتضيروالمأ)أؤمواضعاذكرلنرا:ا.-563

يتهتمآشمذ!انؤ(تيهئمينآلدينغقتةكئفكأنقتنالر%آلأزضيىفيبتييروأآوتؤ):جح

آدته!%فصاكأبألحد!رس!لهمئ!ل!خآةضروهامضاآنخزوعمروهماآلازض!قوكلوآثآرو(

.،9:الروم1!قظدونآنفمتحهتمؤديهنكأنوألطايهئم

%وماءقؤةمتهمأشمدلؤآيمقحلهممنلذيخآآعمةكتفكأقلارصفصنظراإآفيلمييروأآؤت!)

.(44:أفاطر!قديراعليمما%إته"بملازضنآؤ،فيلمتمولتىآفيشئصينلغجزهأقه"

آشصذممئمقبتلالر؟لؤأمن؟لؤأألذينعمحةكتفكأنفينظروأآلازض!فيقي!يروأآؤثئم)

.(12:أغافر!واقامنألمحوقنثهموماكأنآلمحه"بألؤيهتمفأضذملازضىآفيا!اراؤقوةمض

يسيروا"؟"أفلممواضعاذى!أ:-4561

أ!رض!قييزو(فيآفؤآلفركطآقلمنإقالصلؤحمآا!رجا!!ثازقتفآمن)و!آجح:
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اقلآآتقوأفذيهتخينآلأخرؤولدازقطهضمنآلذيئ!ةكات!ثففينظزوأ

(901:أيوسف!تغقلؤدن

قإتقابهاتئمئولتآؤخادأنبقآتغفلتفلؤلثتفزفتيئ!ألارصننفيتينوأ)آققؤ

146:اهـحأ!آلقحذويى.فيآلتئآلقفوبتغتىؤثيهقآلاضرلقئى،

ا!ثزقتيال!!الزآمنآلدينعقبة؟نيخنظزوا!يفآلائ!صيىفبينوأ)أفل!

82،أغافر:!تحمونعتال!قا؟لؤأآغتى!ضآآ،رضقفى!اثاك!قؤةواشذنخكز

فتنحمبرسنظبهؤدفزآفةفنطالؤمنآلدبنغفنةكأ!فشظزاإك!آلازعقفيفيبنوا"ت!)؟

،01أمحمدةأشلها!

لا؟أظلملافمنمواضعاذكرلدرأ:-0631

آتاآلأنثحتهقأرحزمةآلذ!وتينقتمآشتهقآتجقرومئآثتيهقآلإبليومن)جع:

تمنآط!بهداحأتا"وضسنخإدثهذآة!نتصقهنث!تنتمتمآآزصاملمخ!آشحتمنت

آلطايب!آتقؤتمتهدى،آلتة!!بقترصكقيرآلتاشليصلتحوباآق!غلآقزئيتيئ

.،441:الأنعامأ

ز!غم!شتهص!متيققذيتهغآهدئتكئآآنحتنثخمتتاا"ننرذآتآلؤتفولؤ%آؤ)

غنيقحدفؤ!آلذلينشتخزىغئهأؤضذثأدت!لاتنئيتنكدبآظلاقمقؤزخمةؤهدى

.(751:الأنعام1!يقحد!ؤ!بماكأنوأابالقدشؤةاتيتاة

إذاختئ6آتكلم!ينتصيئغشالمت!أؤثيهكئآتنهآؤكزبألتركزتاغلآئترئآطلآمضتئتمن)

غلؤشيهذوأعتاضملوأقالؤأألت!دروولفينتذغونقاكئئرآيققالؤأتتؤفوسغخزسئتائهتمخا

37(::الأعرافأ!بمفرينأفهخكالؤأآنفيي!ين

يفلحإنهاد!2ياتيةآؤئبتحدتاآدت!غلآقتزفممنيآطلقتق)

.(17أيرن!:!آتمخرموئ

تختتينلمجحنطينغتيهصتألؤلتلؤ،"ايهةد"ونإينآتخذوأقؤلأءتؤئتا)

.(51:الكهفأ!آدتمكذصباعلىآفتزممثممئآطل

قثؤىجهتصفيآلتنم!جاءةحإدبآ!ذقييهدبآدت!غل!ذلبيتنآظقمقمن)

.3(2:الزمرأ!لئبهمرين
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الئمابمغلىيلهالخفذالكلابم!هايةكىآقوؤ
نجلنف!نذكنؤيغبمبقتجإغقنئآشنكزه
فقصئزاخقيقتيكينكنمقشنا!زاخينمقفاؤنؤنجقيمت

آخمذاالثقفيهقتبىغفىشزفذاوالشلائمالصتلاةثغ

ؤتاضيزافزهزايؤايذفيغاطزاالفؤا؟كيتتاءوبي

باللت!برؤالبيانيآخصئف!أ)1(ؤالفزاباتفضل!آفلخذاك

ؤآزفزتتفتقذفوبمففولتؤتؤزتاشنزقتشئموشقفغ

الضيياءغتفغشئغفةيخملمتفغقذاكفخروشؤالمثتيخ

الاياتفخكغغثةؤغيمقالئصنزاتيفؤمنفغؤفصنطقى

ضبياءمنآقاضفابقديىالغطاءفيالففغتةقاخنرؤ

بافننيبمتةزئييختري!ؤالتخويبيالقرآنيغفيئ

وآلإتمالأبالفتئ!ؤفيزةبالئخنريبرالإنةقفئفة

يديهم:علىوتعلمت،عليهمقراتالدبنالأجلاءشيوخيهم(1)

اليئ/فضيلة،الممريةبالديارالمقارئعمومشيخ؟المعصراويعيسىأحمدالدكتور/الثخفضيلة

عبداليئ/العلامةتلامذةمنوهر،البصراتيمصطفى/الشيخفضيلة،الاسكندرانيمحمدعبدالحميد

العلامةتلامذةمنوهو،مدكورالفتاحعبدالئيخ/البارعالمتقنالعلامةففيةاللط!يف،عبدالحكيم

سليمانعثماناليخ/المدقهتالبارعالمتقنالعلامةتلامذةمنوأيضاالض!باع،محمدعابالثخ/الفهامة

فضيلة،الزياتالعزيزعبدأحمدالثخ/العلامةتلامذةمنوهو،جبريلح!ينال!ثيخ/فضيلةمراد،

فض!يلة،الزياتالعزيزعدأحمدالثخ/الهمامالعلامةتلامذةمنوهو،يوسفالسيداحمدا!ع/

عامرالثخ/،الضباعالثيخ/،الزياتالثيخ/:الأعلامتلامذةمنوهر،البناعليمصطفىاليئ/

منوهو،الدينضرفأحمدالدكتور/الحميخنف!يلةالبنا،عليمحمودالئخ/شقيقوهر،عثمان

أ!را!ح/تلامذةمنوكر،عنهتعادالث!يخ/فضيلة،عابدينأحمدالي!خ/العلامةتلامذة

ا!خ/فضيلة،هاشمالباصطعبدالثخ/تلامذةمنوهو،حجاجوائلاليئ/فضيلة،عابدين

.شبانمحروصاليئ/ففيلة،الجوهريالثهعدالثيخ/تلامذةمنوهو،مصطفىعابحين
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البابىيبغودطالبخمثذاؤتغ

نح!خابصئافولإفيياؤاخغلة

فذنجباغنذايارلطؤاشنزب!

الزلأتغنالغفؤب!يزنجوا

آنذاؤشفميازفيؤصنل

ؤصتخي!وآي!فحقب

ء!"ء!8

القرآنمتشابهاتكيالجناننعيم

قايىيخلاللئهغب!فائفغ

قضنبحتمنقيتدثئزقفتشخة

ثائبانجاءبالذئببفغثرقا

الجنالتمنالاشفىؤالمئترلط

ؤالئهذىبال!تابانمئغوبغفى

!بنهذيافتذىآوذغاؤفن

ء!"
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!الكتاب

عاغت!!المصطفىللحبيبالمعجزاتأعظمهوالكريمالقرآنإن:الكريمالقارئأخي

الدين.يومإلىالخالدةالمعجزةوهو

انقضاء.لهذاومابانقضائه،نبيكلهـجزات!ه:)وانقضتالنبهانيالشيخقال

القرآنلأنأبذا؟عنهغنىفيتكنولاداثقاوعملآوتدبزاحفطابالقرآنوعليكاهـ.

أبذا(.عنهيستغنيأنأحديستطيعلامتكاملحياةمنهجالعظيم

جذا:هامتنبيه

فييدرسونالعلمطلبةبعضأنومو:هام،لأمروأخواقيإخوافيأنبهأنأريد

كلهيحفظونأوكله،يحفظونهلاأوالثه،كتابمجفظونومموالفنونالعلوممختلف

لماتماقامخالفمذالأنالتنبيهوفذا،تلاوتهيأحكامضبطاأوحفطايتقنونهلالكن

جميغا.عنهمالثهرضيالإجلاءوالعلماءالصالحالسلفعليطكان

ثمبلوغهقبلحفظهفمن،العلمأصل)القرآنيهلته:البرعبدابنالإمامقال

مرادهعليكبيزاعوتاذلكلهكانالعربلسانمنفهمهعليبهيستعينماإليفرغ

اهـ)1(منه(.

ومنتعديها،ينبغيلاورتبومناقلدرجات-العلم)طلبل!ة:أيضاوقال

سبيلهمتعدىومنالثه-،-رحمهمالصالحالسلفسبيلعلىتعدىفقدجملةتعداها

اهـ)2؟(.!توتفهمهالثهكتابحفظالعلمفأول،زلمجتهذاتعداهومن،ضلعامذا

)كان:آمينالدارينفيبعلومهونفعنا!تهالعمدةالشافعيالنوويالإماموقال

اهـ)3؟(.القرآنيحفظلمنإلاوالفقهالحديثيعفمونلاالسلف

.(454)ص،وفضلهالعلمبيانجامحصحيح(15)

.(661ص2،)ج،وفضلهالعلمبيانجامع(25)

38(.ص،\)ج،المجمرع)3(1
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المعرفة،منبهعايآالثهمنىالأهرالكتابفيكتبتهالذيهذا،الكريمالقارئأيها

حباكتسابأوماللجمعولالشهرةالكتابهذاكتبتماهوإلى*إلهلاالذيووالله

!لا!مر:النبيقولبابومن،غيريبهوينتفعنفسيبهأدكرلكيكتبتهوانماوثناء،

سبحانهالثهعنييرضىولكي،)1(.لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمن

عندهمقبولاالقليلالجهدوذاكاليسيرالعملهذايجعلأنتعالاللهأصال،وتعالى

بالعافيةويجملنيوالآخرةالدنيافيليشفيغاالعظيمالقرآنيجعلوأن،سبحانه

رئهة:الشاطبيالامامقولذلكفيوأمتثلوالسز،

فؤلآانمكابىهخلنجضاغثتايقيإخؤتيياانغبرشإنةنغل

قيضخلأتشوةفاإذنفغشنميغاجنائةيكونمقنؤيخغفتا

فتجفلآسبتزةإلأؤفافيؤفؤتيؤاغتصناميخؤبيفلالنه

فثؤ!لآضنارغااغتفا؟يغفيتؤغذتيخشيىاللهآتمتقيازلث

منوقعماتصلحأنتزيقاأوخطأوجدتإذاالكريمالقارئأيهامنكوأرجو

:قالحيث!ةالثحاطبيالإمامفضيلةقولممتئلآوكن،والحلمبالرفقذلك

فقؤلآنجآدفنؤنئصنبخةالحفبممنبفضنل!قاذبى!ةخزنخانقفيان!

وقبحوهميوسوءعلميلقلةتخبرنيأنبكفجديرالخطأمقشيتاتجدوعندما

أعماليمنإليهوأتوبالعظيمالثهأستغفرنإفيولذلك،وأوزاريذنوببوكشهـةأنعالي

أب!وعنعنييعفووأنالجميلالسترعلييس!بلأنوتعالىسبحانهوأسأله،السيئة

العظيمالقرآنيجعلأنوأسأله،وأحبابيومشايخيوزوجتيوشقيقاق!وشئيقيوأمي

اللياليظلمفيليالقرآنيجعلوأن،وغميهميوذهابحزنيوجلاءقلبيربيع

حفظتهحرفبكلعنيوأميأبييجزيوأن،بالقرآنوقبريقلبيينوروأنمؤن!ا،

أراد..حيثماسبحانهويضاعفهاحسنة

.(28)حايإيمان:كتاب،،البخاريصحيح)(1)
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الثيته:ل!ولرك!الشاطبيالإمامبهختمبماوأختم

غلآؤخذذاللتيبل!انخفذألطزئتابثونجيتيذغؤاتانجزوآ

فثتخلأالزضناانخفتيسنئبغلىسنلآفةثغاللهصنلآةؤيخغذ

ؤمتذلآضمنكاالرنخئتابىيصنلآةخغبةانفخثازبئفخل!فخقذ

ؤفضتفلآززتتاثتاهبقيبرتقخاتفاآصنخاب!عفىؤتنبي

يومإلىكثيراتسليقاوسلموصحبهاكهوعلىمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

...العالمينربلثهوالحمد،المرسلينعلىوسلام،الدين

ه.؟ء5؟ح"؟
هة".(8.ته





!ح!ح!ع!ع

إ!لمهرأبى

لمحبم!سطلمحبم!ط
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!الإشفلض

هي3فما6،بإزشولتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيد!را:-ا

المرضع؟اذكر،،أفتلك:تعالىبقولهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي؟ل!رلم-2

هي؟فما،،تجغلبهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي:ل!رلم3-

هيأفما،،الشيطانبهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي:دى-4

هي؟فما،،زئكمنشئقثكيضةبإؤتؤلاتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي:ل!رلم-5

هي؟فمائتتابغ!"شفزنننقصتائملمجذلمب"قضنتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:6-

هى؟فماكفروا،الذينبأفأماتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:7-

هي3فماب!كائمفل"تبد(واحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:8-

آيةصدرفيوردتولكنها،كثيرةلآياتختاقاوردت،الجنةاصحابأولئكإدلرا:9-

مي3فما؟فقطواحدة

هما3فما6،ربقالبهتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-01

هما3فمابإولما،،تبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-11

هما3فماهر،،بإتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-21

هما؟فما(،بإتلكتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفي:للع-13

هما؟فما(،الذينبأتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالتهرآنفيدالرا:-41

هماأفمابأفمن"،تبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-51

ها3فما،،بإخلقتبدآنمتتابغتانآيتانالكريمالتهرآنفيد!را:-61

هما؟فما"،خلقالذيبهتبدآنمتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-71

فقط،آيتينصدرفيوردتولكنهاكثيرةلآياتختاماوردت6ل!!الب!!ك!ا"إنر2!ا:-18

هما؟فما

هما3فما)والنهار"،بلفظتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دى-91

هما؟فما"،أالآخرةبلفظتبدآدظآيتانالكريمالقرآنفيلالرا:-02

هما3فما6،أنذرهمبإوتبدآنآبنانالكريمالفرآنفيدلرا:1-2
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القرآنفيل!را:

القرآنفيللرا:

القرآنفي:سع

القرآنفيل!را:

القرآنفي:ل!رلم

القرآنفي:ل!رلم

القرآنفيل!را:

القرآنفيللرا:

القرآنفي:لدرا

القرآنفي!ا:

القرآنفالالرا:

القرآنفيل!را:

القرآنفيل!را:

التهرآنفيلدرا:

الاقرآنفأ:لدرا

القرآنفي!ا:

الترآنفيللرا:

القرآنفي:سرا

القرآنفي:!ا

آنالترفي:!ا

القرآنفي:للع

القرآنفي!ا:

القرآنفي:!ا

القرآنفي:لدرا

القرآنفيل!را:

القرآنفيللرا:

آيتانالكريم

يتانآالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالبهريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآل!

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

نآتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

نآتبد

آلأتبد

تبدآن

تبدآن

هما3فما،"ب)اصلوها

هما؟فما"،ولنبلونكمبإ

هما؟فما،،وزروعبا

هما3فماللمت!قينإ،ب"إن

هما؟فما،،الساعةب)إن

هما؟فما،"المجرمينإنبه

هما3فما6،الثهربكمب"إن

هما؟فما!،ربكاصمبإواذكر

هما؟فما،،الثهأخذهـاذب!

ها؟فما،،والأرضالسمواتغيبب)ولثه

ها؟فما6،كفرواللذينب"قل

هما؟فماأجر،،منعليهأصألكمماقلبة

هما؟فما"،جناحلابة

هما؟فماكل،،ب"قل

هما؟فما"،لنقلبه

هما؟فما"،السمواتربمنبإقل

هما؟فما"،يرزقكممنبإقل

هما؟فما،،مكان!تكمعلىاعملواقومياقلبه

هما3فما،،ربهفدعابه

هما؟فما،،قومهعلىب"فخرج

هما؟فماخلف"،بعدهممنب"فخلف

جما؟ذما"،الحقالملكالثهفتعالىبه

هما؟فما6،يريكمالذيب)هو

هما!فما"،يأرضواالسمواتبديعبإ

هما؟فماآمنوا،،لهمقيلب،لاذا

هما3فما6-،كذبركبإف!ن
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هما؟فما6،ورسولهالثهشاقوابأنهمب"ذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-84

ها؟فما6،كفرواالذينب"وأماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-94

.3همافما،،جناحعلكمليسبةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-فى"

ها؟فما6،قتتابإولقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-15

هما3فما6،بإوامرأتهتبدآنآيتانالبهريمالقرآنفيللرا:-د2

هما3فما"،اليكيوحىمابإواتبعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-53

هما؟فمابالأخرة"،يؤمنودطلاالذينإنباتبدآنهآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-45

هما؟فما6،إبراهيمإنبأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-"3

هما؟فمابإؤذوا،،تبدآنآيتان!الكريمالقرآنفي:س-5آ

هما؟فما6،ب!وزقغضاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-57

هما3فما6،وزكريابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-85

هما؟فما،؟بأوسلامتدآنآيتانالكريمالقرآنفيدمرا؟-95

هما؟فماوثمردا،ب"وعاداتبدآنآيتانالكريمالاقرآنفيدلرا:-06

هما3فما"،ايأرضوفيبهتدآدنآيتانالكريمالقرآنفي:للرا-16

هما؟فماوصذوا"،كفروابأالذينتبدآنآيتانابكريمالقرآنفيللوا:62-

هما؟فما،اأمرالهمينفقونالذينبةتبدانآيتانالكريمالقرآنفي:دلرا-63

هما؟فما"،الزكاةويؤتونالصلإةيقيمونب"الذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-46

هما3فما،،معاجزينءاياتنافيسعواب"والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-65

هما؟فما6،مهذاالأرضلكمجعلبإالذيتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:66-

هما؟فما"،عليكنقققنحنب!تبدآنآتانالكريمالقرآنفيدلراة67-

هما؟فما6،الفصليومب"محذاتبدآنآيضانالكريمالقرآنفيد!را:68-

هما؟فما"،جهنمب)مذهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-96

هما؟فما،،بالحقالكتابإليكأنزلنابإإناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:0-7

هما؟فماونذيرا،،بشيرابالحقأرسلناكبإإنا.تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:1-7

هما؟فما"،ئخيصنحنبإإناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:72-
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،،نتبعبلقالواالثهأنزلمااتبئرالهمتيلواذابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:73-

هماأفصا

هماأفما،،الإنسانعلأنعمناوإذابهتبدآدأآيتانالكريمالقرآنفي.لمر4-7

هماأفما،،الانسانم!قبالىاذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لل!75-

هما3فما"،ءامتاقالواآمنواالذينلقواوإذابهتبدآنآيتانالكريمآنضر.76-

هما3فمانهح!،،إقب،دللبدآنآي!انالكريمآنالكر؟،سد77-

ما3فما"،ذلةترهقهمأبصارهمخاشعةبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنثي-78-

هما؟فما،ضديدا،عذابالهمالثهاعذبهتبدآدأآيتانالكريمالقرآنفي:طرا97-

هما؟فماحا،،قرضااللهيقرضالذيذابأمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!رأ:0-8

هما3فما"،ورسولهباللهآمنراالذينالمزمنونب))نماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفين!را:81-

هما؟فما6،اللهعندمنكانإنأرأيتمقلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم82-

هما3فمااستقاموا،،ثمالثهربناتالواالذينب"إنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم83-

هما؟فمائتخي،،ب)ثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيلالرا:84-

هما3فما،أعرضوا"ف!نبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرا85-

هما؟فما6،عليهمئطافبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را؟86-

هما3فمابها"،يشربباعي!تاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:87-

هما؟فما"،السبيلبأ)نماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:88-

هما؟فما،،زاؤةب"فلماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:98-

هما3فما،،تهنوالاوبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-09

هما؟فما،،بلسانكيرناهب)ف!نماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-19

هما3فما"،لمؤمنكانومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-29

هما؟فما،،ربكمنبأالحقتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:39-

هما؟فماظلموا"،الذينفبدلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-49

هما؟فماكذبوا"،فقدبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-59

همما؟شط،،ومنذرينمبثرينإلاالمرسليننرسلومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-69

همما3فما،،هادواالذينوعلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-79
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-89

-99

-201

-301

-3.1

-601

-701

-801

-901

-011

-111

-112

-113

-114

ا-15

ا-16

-117

-118

-911

-012

-121

هما؟

-122

هما3فما"،صدورهمفيماونزعابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لى

ما3فما،،أضدهبلغولمابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما؟فما،،والأرضالسمواتخلق!نابأوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا؟

هما؟فما"،الناسالثهيزاخذب"ولوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:

هما؟فما،،لرأناإنماب)قلتبد%نآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

ها؟فماولدا،،الرحمناتخذوقالوابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما؟فما6،الثهفييجادلمنالناصبأومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هما؟فما"،لأرضافيبمعجزينأنتمومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما؟فما،،حرجالأعمىعلىبالي!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:

هما؟فما،،ئقييلاب)تؤتمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:

هما؟فما6،للخيرب)متاعتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هما؟فما8،خزاثنعندهمب)أمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما3فما،،ربكلحكمفاصبربهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماجم!يعا،،اللهيبعثهمبأيومتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:

هما؟فما،،الآياتنفصلب)وكذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما؟فما،،ربككانومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما؟فما"،الأرضنجعلىب)المتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم

هما؟فما،،والأرضال!مواتمقاليدبالهتبدآنآيتانالكريمالتكرآنفي:ل!رلم

ها؟فما،،ربهماتقراالذينلكنبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

ما؟فمالاء،،لمنالرزقيبسطرب!إنبأقلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما؟فما6،قدرهحقالثهقدرواومابهتبدآنآي!انالكريمالقرآنفيل!را:

هما؟فما"،ربكبحمدبافس!بحتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما؟فماء،يقولونماعا!فاصبربهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

،،والأرضالسمواتخلقالذيالثهأنيرواأولم8بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للع

هما3فما،،أذقناهبأولئنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:
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123-

-124

-125

-126

-127

-128

-912

-013

-131

-132

فماك!؟

ل!را:-133

فماك!؟

القران!متشابهاتفيالجناننعيم

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

الكريمالقرآنفي

هما3فما"،مصيبةمنأصابمابهتبدآنآيتان

هما؟فما"،فل!نفسهصالحاعملمنبهتبدآنآيتان

هما؟فما"،ربهبآياتذكرممنأظلمبإومنتبدآنآيتان

هما؟فما"،الطرفقاصراتبإوعندهمتبدآنآيتان

هما؟فما،،الإنسانأيهابإياتبدآنآيتان

هما؟فما،،لإنساناخلقنالقدبهتبدآنآيتان

هما؟فما،،تئغثؤيؤتمبلاتبدآنآيتان

هما؟فما"،تغضفئمب!قأقتلتبدآنآيتان

هما؟فما،لاليئزةالأتغايم!تكئمبلاقإنتبدآنآيتان

"،قثلكلجمنائفزآلبخذافييلتاسضزئتاؤتقذبهتبدآنآيتان

"،التينلفيالتقازؤئريضىالتغايىفيالتئلبإئويخ!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي

6

7

8

9

2

3

ه

3

3

3

3

3

3

هما؟فماإ،الضالجاقيؤغمفواآمنواالدينب!ليخنرقيتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-ا

هما؟فماشا"،تفحنقب"غيضتتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-ا

هما؟فما،،الضوليوئفخعقإدابةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-ا

هما؟فما!كاؤالإئيىالجنقغشزبإتاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-ا

هما؟فماكدتا"،اللهغلافزىيمتيأطتئمبإقضنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم-ا

هما؟فقا"،تتقطزنالتحقزاث3بأيماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-ا

هما؟فماقيبييما"،إئزاهيئمقاذب!قياذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-ا

هما؟فما،،اخغلزثإئزاميئمقاذب"ؤإذتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-ا

هما3فما"،ظلمناهمومابإتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلدا:-ا

هما؟فما"،ربهمنبينةعلىكانب"أفمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-ا

هماأفما(،إليكيستمعمنب"ومنهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-ا

هما؟فما،،الثهلغتفئمالذبنبإأولئكنبدآنآيتانالكربمالقرآنفي:دلع-ا
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"،الرسولوأطيعراالثهأطيعواآمنراالذينأيهابإياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!راة-641

؟!فما

هما؟فما6،تجلكمنرسلاأرسل!ناب)ولقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-471

ما؟فما"،ع!نهمك!ثسف!نانلمابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-481

هما؟فما،ادلهالحمدب)وقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-941

هما؟فما،،سيئاتط!موبدابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-051

ها3فما"،نزغالشيطانمنينزغنكد!امابهتبدآنآتانالكريمالقرآنفي!ا:-151

هما؟فمايستجيبوا،،لمفإنبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-251

هما؟فما،،يثاءونماب"لم!متبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-531

ما؟فما6،واحدةصيحةإلاكانت)نب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-451

ما؟فما،،تجغتتمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:551

ما3فما6،بأالييتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:561

هما؟فما"،ب)خذوةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:571

هما؟فما،،كئمبهتبدآنآبنانالكربمالفرآنفي:للرلم-581

هما؟فمابهأقغئز،،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:951

هما؟فماتروا،،بأالمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللوا:-061

هما؟فما،،فذلكبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-161

هما؟فما"،مهطعينبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-621

هما؟فما"،ب)وآخرونتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-631

هما؟فما6،ب"وآخرينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-461

هما3فمابأوكلأ"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:651

هما؟فما"،يكنولمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-661

هما؟فمابأأقآيئوأ،،تبد%نآيتانالكريمالقرآنفيل!را:671

هما؟فما،،بإأقآجمنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:681

هما؟فماكذبوا"،ب)الذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:961

هما؟فما6،يكتمونالذينإنب!تبدآنآيتانالكريمالقرآدنفيدلرا:-017
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القرآنمتشابهاتكيالجثاننعيم

القرآنفي:للرلم

القرآنفي!ا:

القرآنفيلالرلم:

القرآنفي!ا:

القرآنفيلدرا:

القرآنفي!ا:

القرآنفيل!رأ:

القرآنفي!ا:

القرآنفي!أ:

القرآنفيل!را:

القرآنفي!ا:

القرآنفي!ا:

القرآنفي!ا:

القرآنفي!ا:

القرآنفيللرلم:

القرآنفيللرا:

القرآنفيللرلم:

القرآنفي:للرلم

القرآنفي!ا:

القرآنفي!ا:

القرآنفي!ا:

القرآنفيللرا:

القرآنفيل!رلم:

القرآنفي!ا:

القرآنفي؟لدع

القرآنفي:لدرأ

لكريما

لكريما

الكريم

لكريما

لكريما

لكريما

لكريما

لكريما

لكريما

الكريم

لكريما

لكريما

يملكرا

لكريما

لكريما

لكريما

لكريما

الكريم

لكريما

الكريم

لكريما

يمالكر

لكريما

يملكرا

لكريما

يملكرا

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتاذ

آيتان

هما؟فما"،يظلملاالثهبإإنتبدآن

هما3فما6،المنافقينبإإنتبدآن

هما؟فمالك"،بأإنتبدآن

هما؟فماهوكامااللهب"إنتبدآن

هما3فما6،يعلمالثهبإإنتبدآن

هما3فما6،مددناهاب"والأرضتبدآن

هما؟فما،!ليؤيمبهنتبدآ

هما؟فما،،كذبب!ولقدتبدآن

هما؟فما،،علمتمبأولقدتبدآن

هما3فما"،نعلمبإولقدتبدآن

هما؟فمازا"،،ولتدبإتبدآن

هما؟فما6،بإولسليمانتبدآن

هما؟فما،"ولسوفبداتبدآن

هما3فما،،يحزنكولابلاتبدآن

هما؟فما،،تقولواولابهتبدآن

هما3فما!،ب"يهديتبدآن

هما؟فما"،يذوقونلابإتبدآن

هما؟فما،،بهيؤمنونبإلاتد%ن

هما؟فما،،يستويلابهتبدآن

هما؟فما6،ينفعلايومبلاتبدأن

هما؟فما،،ينفخيومب)تبدآن

هما؟فما،،والأرضالسمواتملكلهإالذيبتبدآن

هما3فما،6خلقكمالذيالثهبهتبدآن

هما؟فماكفار،،وهموماتواكفرواالذينبإإنتبدآن

هما؟فما،،الدوابشرب"إنتبدآن

هما؟فماهو،،ب"إنهتبدآن
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602-

-702
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-211

-212
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-214
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-216

-217

-218

-921

-225

-221

-222

القرأنمتشابهاتمين

هماأفما"،ب)أفمتبدآنيتان2الكريمالقرآنفيل!را:

هماأفما،6رحمةالابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لمرا

هما3فما،،زجتمتنب)الاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فمامثلآ"،لهمب"واضربتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماباللنر"،الئهيؤاخذكملابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:!ا

هما3فما"،ب)ويطوتتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماتنيهخوا،،ب)ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!وا:

هما3فماتقتلوا"،ب)ولاتبد%نآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هما؟فما،،تحسبنب)ولاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لمرلم

هما3فما،،بأترىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما؟فما،،باتالتهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!رأ:

هما3فما"،همب)بلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماهو،،ب)بلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللراة

هما3فمايريد،،بإبلتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماأدبر"،باثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هماأفما"،ب)فاستفتهمتبدآنآيتالأالكريمالقرآنفيلالوا:

هما3فما"،ب"فاستجابتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فما"،صيناتب)فأصابهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

ماأفما)ذا"،ثمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

ما3فما6،بأذوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هما3فما،،عليناانثمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فما،،ربك)نب)ثمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما3فماجاء"،)ذاب)حثىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما؟فما،،باذزيةتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم

هما3فما،،ب)عفمهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

هما3فماب)قأئوا،،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

944
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-223

-224

-226

-227

-228

-922

-023

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-923

-024

-241

-242

-243

-244

-245

-246

-247

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للوا

تبدآنآيتانالكريمآنالفرفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرا

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لى

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيلالرا:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:لى

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكزيمالقرآنفيل!را:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرا

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللراة

القرآنمتشابهاتلمحيالجناننعيم

هما3فما،،قضيتمف!ذابه

هماأفما"،نبدلانعلبه

هماأفما،،صرليباعل

هماأفما،،ض!قأغيربا

هماأفما6،وجهكفأقمبه

هما3فماتفعلوا"،لمباف!ن

هما3فما،6جسفأوبه

هما؟فما،،فأوحينابه

هما؟فما،،فلينظربأ

هما؟فما،،ميثاقهمنقضهمفبمابه

هما؟ففا،،عنهمفتولىبه

هما؟فما،،فجعلهمبأ

هما3فما،"فئبحانبه

هما؟فما،،قضلآب)

هما3فما،،فعقروهاب"

هما3فما،،فلعلكب!

هما؟كفار"،فماوهموماتواكفرواالذينبأإن

هما؟فماأتاما(،ب"فلما

هما3فما،،جاءتهمبإفلما

ها؟فما،،الحقجاءهمب)فلما

هما3فمانسوا(،ب"فلما

هما؟فمالهم"،ب)فما

هما؟فما،،يعملب)فمن

هما3فما،"بكفوربه

هما3فما،،قؤشؤصقبه



451القرانهتشابهاتفيالجناننيم

،،عل!يكماللهنعمةاذكرواآمنواالذينأيهاب)ياتبدآنآيئانالكريمالقرآنفيللرا:48-2

هما؟فما

هما؟فماتطيعوا،،إنآمنواالذينأيهايابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-943

هما؟فما،أنفقواهآفواالذينأيهايابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-32.

ما؟فما،هعليكمكبآمنواالذينأيهابدياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-152

ما؟فما،،قوامينكونواآمنواالذينأيهاياب،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-523

ما؟فمالأكلوا،،لاآمنواالذلنأ!الاب)لبدآنآل!انالكرلمالمرآنفىسوا:-533

هما؟فما،،انتمابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-432

هما؟فما،،اللهجعلمابهتبد%نآيتانالكريمالقرآنفيل!را:55-2

هما؟فماقل!يل،،ب)متاعتبدآنآيانالكريمالقرآنفي:ل!رلم236-

هما؟فما،،الجنةب)تثلتبدآنآيتانالكريمالكرآنفيد!را:57-2

هما؟فما6،ناربهتبدآنآيانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-582

هما؟فما6،لأزواجكقلالنبيأيهايابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-952

هما؟فما،،اق!ملابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سع-062

هما؟فما،،تختنلابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-162

هما؟فما"،ب)كأنهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم-622

هما؟فما6،فيهايغنرالمب)كأنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:63-2

هما؟فما،،كأكنبهتبدآنآتانالكريمآثالزفيللرا:-462

هما؟فماب)كانرا"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيلمرا:65-2

هما؟فماوأورثناها"،ب)كذلكتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-662

هما؟فما،،اللهقالبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-672

هما؟فمااستكبروا،،الذينالملأب)قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:268-

هما؟فما"،لكمآذنأنقبللهآمتمباقالتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفي:سرلم926-

هما؟فماأنزلنا"،بالقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرا-027

ما؟فماؤعدنا"،لقدبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا؟-127

هما؟فمافييا،،لكمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرأ:-272
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آيتانالكريمالقرآنفيددرا:273-

آيتانالكريمالقرآنفي:ددرا-427

آيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-275

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-276

آيتانالكريمالقرآنفيد!را:277-

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-278

آيتانالكريمالقرآنفي!ا:-927

آيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-028

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-281

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:282-

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-283

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:284-

آدحانالكردمالمرآنفىللرا:285-

آيتانالكريمالقرآنفيددوأ:-286

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:287-

آيتانالكريمالقرآنفي!ا:288-

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-928

آيتانالكريمالقرآنفيما:09-2

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:19-2

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-292

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:39-2

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:-492

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:59-2

آيتانالكريمالقرآنفي!ا:69-2

آيتانالكريمالقرآنفيددرا:79-2

آيتانالكريمالقرآنفيددوا:89-2

تبدآن

نآتبد

آنتبد

آنتبد

7نتبد

آنلبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

تبدآن

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

نبدآن

القرآقمتشابهاتك!يالجناننعيم

هما3فما،6ءاللفقربا

هما؟فما،،والأرضالسمواتملكبالثه

هما؟فما،(منكمشاءلمنبا

هما؟فما،،ال!نبينساءيابا

هما؟فما،تخز!6بأ

هما؟فما"،ب)تن!آلك

هما؟فما،،يوسفب،

هما؟فما،"ترجفتميوبه

هما؟فما،"هميومبه

هما؟فما،،يقوميومبه

هما؟فما،،هيمبرالهابه

هما؟فما،6وأتبعواب!

هما؟فما،،آلهةاللهدونمنواتخذواب!

هما؟فما،،الذيب)واتقوا

هما؟فمالي،،بأواجعل

هما؟فما"،ب"وأخرى

هما؟فما،،بإواخفض

هما؟فما،،تأذنذ!رابا

هما3فما"،والأرضالسمواتملكباله

هما؟فما،،منلهمبه

هما؟فما،،نشاءلوبه

هما؟فما،"إنكقالبه

هما؟فماأزتو"،قالبا

هما3فما،،ذلكقالبأ

هما؟فما،،آيةلياجعلرببباقال

هما3فمالي"،اغفرربيب)قال



القرآنمتشابهاتكنيالجناننعيم

هما؟فما،،للملائكةربكقالهـاذبهتبدآنآيتانالكريمآنالاقرفي:سرأ-992

هما؟فما،،موسىياقل!تمهـاذبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:مولم00-3

هما؟فما6،الناسأذقناواذابهتدآنآي!تانالكريمالقرآنفيل!را:10-3

هما؟فما"،الجبالب)واذاتبد%نآيتانالكريمالقرآنفيل!را:20-3

ما؟فماالبحار،،إذاو8بتبدآنآيتانالكريمالتهرآنقي:مرلم30-3

هما؟فماالحماء"،بادراذاتبدآنآيتانالكرلمالتهرآنفي:دلرلم40-3

هما؟فما،،أحدححملرباد!اذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:3-0د

ما؟فما6،كلاملييكونأتىربقالبهتبد%نآيتانالكرلمالترآنفي:لى60-3

هما؟فما6،بماربباقالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:70-3

هما؟فما8،رأوادراذابهتبدآنآيتانيمال!الثرآنفي:دلرلم80-3

هما؟فما"،رأيتدهاذابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:90-3

هما؟فما6،قرئبادراذاتدآنآيتانالكريمالقرآنفي:س01-3

هما؟فما6،ؤشنلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:11-3

هما؟فما،ربب"قالابهتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفيللرا:21-3

عا؟فما،،فرعونقالبهتدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:13-3

هما؟فما،،قائلب)قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:4-31

هما؟فما،،مودىثممب)قالتبدآنآيتانالكرلمالقرآنفي:لى5-31

هما؟فما6،ب)هـاصماعيلتبدآنآيتانالكريمالئرآنفيد!را:61-3

هما؟فما6،ب)وأصبحتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دمع317-

هما؟فما،،والجبال8بتبدآنآيتانالكريمالئرآنفيدلرا:18-3

هما؟فمااتخذوا،،ب)والذينتبدآنآيتانالكرلمالقرآنفيللرا:91-3

هما؟فما6،مرصىقالبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم0-32

هما3فما6،نعمبأقالتبدآنآيتانالكريمالترآنفيد!را:1-32

هما؟فما"،ورسلهبالثهآمنرابأوالذينتبدآنآيتانالكرلمالقرآنفيل!را:322-

هما؟فماهاجروا،،ب)والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:323-

453
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صندخلهمالصالحاتوعملواآمنوابهوالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:324-

هما؟فما"،جنات

أصحابأولئكبآياتناوكذبواكفرواباوالذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:325-

فماهما؟"،النار

هما؟فما،،كفاروهموماتواكفرواالذينبأإنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:326-

هما؟نمالا"،باتائواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلوا:327-

هما؟فما،،هيب)قالتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:328-

هما؟فما"،إبليسياقالبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم9-32

هما؟فما"،أرجهقالوابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-33

هما؟فما"،أؤلمقالوابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:1-33

هما؟فما"،ئتؤقؤنب)والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:332-

هما؟فما،،يرمونب)والذينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:333-

هما3فما،ربناهبفولونوالذبنبهنبدأنآبنانالكريمالقرآنفيل!را:4-33

هما؟فما"،باوالسابقونتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!رأ:335-

هما؟فما6،ب)والشصرتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:336-

هما؟فما"،باوالصبحتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:337-

هما؟فما،،وألقبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:338-

هما؟فمالن"،بإقالواتبدآنآيتانالكريمالتهرآنفيد!را:933-

هما؟فما6،تنتهلملئنبأقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرات5-34

هما؟فما"،أعلمواللهبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:14-3

هما؟فما"،والنجمبهتدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دلرلم24-3

هما؟فما6،عادبا!الىتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:343-

هما؟فماثمود،،والىبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:دى44-3

هما؟فما،"نرينكوامابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:54-3

هما؟فما"،تدعوهمبألىانتبدآنآيتانالكليمالترآنفيدلرا:64-3

هما؟فما،،خفتمباد!انتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:347-
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هما؟فماكادوا،،باو)نتبدآنآيتانالكريمالقرأنفيل!را:48-3

هماأفما"،عليكب)وانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:9-34

هما3فما"،شعيبيابإقالراتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:0-35

هما3فما6،كانتبإقدتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:1-35

هما3فما،ربئا،لاقابأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا؟2-35

هما3فما،،موصيابأقالواتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:353-

هما3فما،"خسرفدبإنبدآنآبتانالكربمالفرآنفيل!را:4-35

هما؟فما،،ارايتكمتلباتبدآنآتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم5-35

هما3فما6،كانواب)و)نتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:6-35

هما3فما،،كن!تمب"دهانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:357-

هما؟فماتزؤا"،بإدانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم358-

هما3فمايئا!،بلاوأتاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:9-35

هما؟فماظننا،،ب)وأناتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرات0-36

هما3فما،اوأنتمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:16-3

هما3فمايريدوا،،بأوانتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:2-36

6،هوإلالهكاشففلابضرالثهيمسسكبهو)نتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!رلم:363-

هما3فما

الكريمالقرآنفيللرا:4-36

الكريمالقرآنفيلدرا:5-36

الكريمالقرآنفي!ا؟366-

الكريمالقرآنفيللرا:367-

الكريمالقرآنفيل!را:368-

الكريمالقرآنفيللرا:936-

الكريمالقرآنفي:للرلم0-37

الكريمالقرآنفيللرا:1-37

الكريمالقرآنفي372-لدرا؟

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيئان

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

تبدآن

نآتبد

تبدآن

تبدآن

هما3فما"،وأنفقواب!

هما؟فما"،كانب"وأنه

هما3فماب"وأنجينا،،

هما؟فماوأوفوا"،بإ

هما؟فما"،باوبززت

هما3فما(،وتذرونبإ

هما؟فما،،وزناجاوبه

هما؟فما،بأوبشرا

هما؟فما،،بإوجعل
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القرانمتشابهاتك!يالجناننعي!ا

القرآنفي!أ:

القرآنفيل!را:

القرآنفيل!را:

القرآنفيل!را:

القرآنفيل!را:

القرآنفيل!را:

القرآنفي!ا:

القرآنيالدرا:

القرآنفيللرا:

القرآنفيلدرا:

القرآنفيللع:

القرآنفيلدرا:

القرآنفي:سرلم

القرآنفيسرلم:

القرآنفيل!را:

القرآنفيلدرا:

القرآنفيللرا:

القرآنفيل!را:

.القرآنفي!أ:

القرآنفي!ا:

القرآنفيللرا:

القرآنفيللرا:

القرآنفي!ا:

القرآنفيللرا:

القرآنفي!ا:

القرآنفي:لى

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

يتانآالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

آيتانالكريم

تبدآن

تبدآن

نآتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

نآتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

ناتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

آنتبد

نآتبد

آنتبد

تبدآن

تبدآن

هما؟فما،"الليلوجعل!نابه

هما3فماآمنرا"،الذينالثهب)ؤغذ

هما؟فماب"وطل،،

هما3فما6،العلمأوتراالذينبإوقال

هما؟فما،،همتلوقاوأب

هما3فما"،قومياآمنالذيب"وقال

هماأفمافيها(،ب"وجعلنا

هما؟فما"،بإوجناب

هما3فما،!أغيرقلبه

هما؟فما،6وجعلناهمبإ

هما؟فماآمضوا"،للذينكفرواالذينب)وقال

هما3فماالتهتم"،ب"قل

!ا؟نمااءذا،،بإؤتائوأ

هما؟فماربنا،،ب)وقالرا

هما3فماب!وقضينا،،

هما؟فما،6وقطغتافمبه

هما3فما،،أيهايالواوقابه

هما3فما،6لثهالحمدوقلبه

هما؟فما،،وكتبناأب

هما3فما،ألوالوقاوب!

هما؟فما،،كان)نقلبه

هما3فما،،وكذبواب)

هما3فما،،نحشرهمبإويوم

هما؟فماالنار"،علىكفرواالذينيعزض!بإويوم

هما؟فما6،لولاكفرواالذينب)ويقول

هما3فما6،قلوبنابإوقالوا
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!بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:993-

أبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-004

!بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-104

هبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!را-204

)بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي!أ:-304

)بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-404

هبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-504

هبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-604

)بنبدآنآبتانالكريمالفرآنفي:د!رلم-754

"بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-804

!بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-904

)بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدمرا:-014

)بتبدآنآيتانالكرينمالقرآنفيل!را:-114

!بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-214

هبتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-134

تبدآنآيتانالكريمالقرآنفي4-دى:41

هما؟فما
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هما3فما،،كانمنتل

هما3فماأوحينا"،وكذلك

هما3فماشيء"،وكل

ها3فما،،قريةفيأرسلناوما

ها؟فماا،الثهيشاءأنإلاتشاءونوما

هما3فما6،أهلكناوما

هماأفماأنيأ"،لاقل

هما3فماآمنوا،،الذينويقول

هما3فما،،أصابكموما

هماأنمالا"،نوميلا

هما3فماذاؤود"،آليتاؤتقذ

هماأفماقم،،

هما3فماجعلنا،،وما

هما3فماتطع"،ولا

هما3فما"،لثهويجعلون

بينهما،،وماوالأرضالسماءخلقناومابه

الكريمالقرآنفيلدرا:-514

الكريمالقرآنفي!ا:-614

الكريمالقرآنفيل!را:-174

الكريمالقرآنفي-ل!را:184

الكريمالقرآنفي-ل!را:914

الكريمالقرآنفي-ل!را:024

الكريمالقرآنفي-لدرا:124

الكريمالقرآنفي-لدرا:224

الكريمالقرآنفي-لد!ا:234

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

آيتان

ايتان

هما3فماقئيك،،منأرسلناب)ولقدتبدآن

هما3فماأنزلنا،،بإولقدتبدآن

هما؟فماعملوا"،ممادرجاتبأولكلتبدآنجا

هما3فما"،جاءهمبإولقدتبدآن

هما؟نماثرى"،إلاالنهجعلهبأوماتبدآن

هما3فماتجعلوا"،لاب"وتبدآن

هما3فماتأكلرا"،بإولاتبدآن

هما3فما،6جاءكمولقدبهتبدآن

هما3فماتدع،،بإولاتبدآن
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هما؟فمافيها،،ولكمبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-424

هما3فما"،اللهب)وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا؟-524

صا؟فماب)ووجرر"،تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-264

هما؟فماامرنا"،جاءبأولماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-274

هماأفما،،الثهكانبأوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!رأ:-284

هما؟فما"،والأرضالسمواتخلقالذيوهوبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-924

ما؟فما8،وقنبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!را-043

هما؟فما6،القاهرب!وموتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-143

هما؟فماألا،،لكمومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرأ-432

هما؟فمازضفتا"،جاءتوقابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-433

هما؟فما"،لتفيكانباؤقاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-434

هما؟فمالكم"،جعلالذيب)وهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-435

هما؟فماما،،ب)ولهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-436

هما3فما،6أتاكوهلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-437

هما3فمالا،،لكمباوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-438

هما؟فماأنا"،ولوبهتبدآنآيتانفي:د!رلم-934

هما؟فما،،كلمبأوماتبدآنآيتانالكربمالقرآنفيل!را:-044

هما3فماأنشأ،،الذيبأوهوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-144

هما؟فمالنا،،بأوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-424

هما3فما،،جعلناهولوبأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-434

هما؟فما،،يصدونالذينبأتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-444

هما3فما"،يؤمنونلاباتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-544

هما3فما،،قيلثمب!تبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-464

هما3فما،،منب)ولهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-474

هما؟فما6،دابةمنبإوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلوا:-484

هما؟فما،،أئرئتاةكتابب)وهذاتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-944
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ها؟فما،،وناديناهبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-054

هماأفما،،ب)ولتغقتمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-154

هما؟فما6،ربكشاءولوبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-254

هما؟فمايؤمنوا"،أنالناسمنعومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-534

ها3فما6،بإونجيناهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-454

هما؟فما،،ربكمالثهبأذلكمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-554

هما3فما"،الثهئيمب)ؤتنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:للرلم-654

!ا؟فما6،يقرلمنبأومنهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:ل!رلم-574

هما؟فما،،بأونبئهمتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-584

هما؟فما،،رسولمنأرسلناب،وماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-954

هما3فحا،،ينبغيبإوماتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-064

هما3فما"،الصالحاتمنيعملبإومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-164

هما؟فما،،والأرضالسمواتخلقآياتهب)ومنتبدآقآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-624

هما؟فما،،موازينهخفتومنبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-634

هما3فما،،قبلكأرصلناومابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-464

هما؟فما6،يقولمنالناصب)ومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-654

ما3فما6،أحمنومنبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:سرا-664

هما3فما،،الذينوم!ثلبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:د!رلم-674

هما3فما"،النهيهدباومنتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي-ل!را:684

هما3فما،،توعدونماهذابهتبد%نآيتانالكريمالقرآنفي-د!را:964

هماأفما6،لكمجعلالذيب)هوتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي-دلرا:047

هما3فما،،ضتؤتةبهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:-ل!را174

هما3فما،،الذينباينتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي-د!وا:724

ما3فما6،نطفةب)منتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي:علع473

هما3فما6،نطعب)فلانبدآدطآينانالكربمالفرآنفي!الرا:474

مما؟فماتدخلرا،،لاآمنوأالذبنأيهاب"ياتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي!لدا:475
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سرا:476-

للرا:477-

ل!را:478-

ل!را:947-

!ا:048-

ل!وا:481-

ل!را:482-

ل!را.-483

للرلم:484-

!ا:485-

ل!را:486-

لل!ا:487-

ل!را:488-

ل!را:948-

للرا:094-

للرا:194-

!ا:294-

ل!را:394-

ل!را؟494-

!ا:594-

ل!رلم:694-

للرا:794-

للرا:894-

للرا:994-

005-!ا:

105-للرلم:

القرآنمقشابهاتفيالجفاننعيم

هما؟فماتكرنرا"،لاآمنواالذينأيهايابهتبدآنآيتانالكريمالقرآنفي

هي؟فمابإذلك،،تبدامتتابعاتآياتئلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،هوبهتبدأمتتابعاتآيأتثلاثالكريمالقرآنفي

مي3فماب!وهر،،تبدأمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي؟فمابإرتتا،،تبدأمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي؟فماقل"؟!بلفظت!بدأمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفي

فتنا"؟)ولقد:تعالىبقرلهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،عنبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي؟فما،دامتاعبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،بإفيلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

،3إوعلىتعالمأ:بقولهتبدآآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما6،لقومهقالإذولوطابةتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي؟فما،،ب"سلامتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فماادعوا"،بإقلتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما6،بالهذىرسولهأرسلالذيموبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي؟فماعيتا"،بهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،الثهشاءب!ؤتؤتبدأآياتثلاثالكريمالتهرآنفي

هي3فما،،يأتيهمب"وماتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،الإنسانبإإنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

مي3فما6،الأبرازابإإنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي3فماآمنرا"،الذينيدخلالثهبإ)نتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فماوصدوا"،كفرواالذين9)نبتبدأآياتثادثالكريمالقرآنفي

هي3فما"،أز!تفتاكإتابهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،أترئناةب"إناتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي؟فماصزفنا،،بإولقدتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي

هي3فمامثلا،،الثهبإضربتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي
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هي؟فمامئلا"،الثهبأوضربتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-205

مي؟فما،حسبهب"امتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-305

هي3فما"،حسبتمأمبهتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-405

هي؟فما"،بالحقعليكنتلرثاالثهآياتتلكبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-505

حي3فماهؤلاء،،أنتمب)هاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-605

هي؟فما،،أفلحب"قدتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-705

هي؟فما"،كيفترالمبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!رلم-805

هي؟فماآنرئتاة،،ب!وكذلكنبدأآياتثلاثالكريمالفرآنفيل!را:-905

هي؟فمايدخلونها"،عدنجناتبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-015

مي؟فما"،بالحسنةجاءمنبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-115

هي؟فماحق"،الثهوعذإدآب"فاصبرتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-215

هي؟فماشئناا،بإولوتبدأآياقيثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-س!ا3

هي3فما"،نوحب!وقومتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-415

هي؟فمافيها"،يسمعونلاباتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:د!رلم-515

هي؟فما،،منهمفانتقمنابةتبدأآياتئلاثالكريمالقرآنفي:سرا-615

هي؟فما6،الزكاةوءاتواالصلاةوأقيموابهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-175

.3هيفما"،الصورفيونفخبةتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!را-815

هي3فمامطرا،،عليهمباوأمطرناتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-915

مي؟فما،،باوالقمرتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-525

هي؟فمابإكما،،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-152

هي؟فمادا،3بإتكاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا؟-522

هي؟فمااعلموا"،بلىتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلوا-235

هي؟فماكفروا"،بأالذينتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-452

هي؟فما"،ينفقرنب"الذينتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيسرا:-552

هي؟فما"،كمجعلالذيالثةبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-625

هي3فما"،خلقالذيب"الثهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-527
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-528

-952

-053

-531

-532

533-

-534

-535

-536

537-

538-

-953

-541

-542

-543

-546

-547

-548

-954

-551

-552

-553

القرانستشاباتفيالجناننعيم

مي؟فما،،نجعلبهـالمتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي3فما،،بهـآليقتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

مي؟فما"،تسألهمأمبأتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما"،يزمنونلاالذينبأإنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هي؟فمائئذوا،،إنبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرا

هي؟فماقذكز"،بهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيلمرا:

مي؟فما"،قزاغباتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما6،فذوفواب"تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:لمرلم

هي؟فما"،ب)قخزقيتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

مي؟فما،6وإنكبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما"،خلفهموماأيديهمبينمايعلمبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!رلم

هي؟فما،،كانبهإنهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما"،لقولبأانهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فماكانوا،،)نهمبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا؟

هي3فما،،وششعجلونكبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرلم

هي؟فما6،تخ!تنبإؤلآتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

مي3فماتقربوا،،بأولاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرلم

هي؟فماكفروا،،الذينب"بلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فماكذئرأ"،بلبةتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي3فماا،بإجزاءتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فماأنباء،،منبأذلكتبدأآياتئلاثالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما6،ييمواأفلمب)تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

هما3فماويلنا،،ياب)قالراتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فمابافأرسلنا،،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي3فما6،ب)فانظرتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما،،ف!كمبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:
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هي؟فما"،عنهمبإفترلتبداآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-455

هي3فما،،فسرفبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!را-555

هي؟فما"،أغنىمابهتبد(آياتئلاثالكريمالقرآنفي؟ل!رلم-565

هي؟فما6،أغقئمب!نحنتبداآياتئلاثالكريمالقرآنفيد!را:-575

هى3فما"،بأهذىتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-585

هي؟فماإ،الثهدونبأمنتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!وا:-955

هى3فماؤترغتاإ،9بتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-056

هي؟فما"،الأرضفيوماالسمواتفيمابالهتبدأآياتثلاثالكريمالاقرآنفي:ل!رلم-165

هي؟فما"،يومبأهذاتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-562

مي؟فما"،يرقاؤاتفوأبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-635

هي؟فما"،لمجيفرنبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!را-465

هي؟فما6،لوكانبةتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-565

هما3فما،،ءاتيناهموبةتبدأآيإتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-665

مي؟فما6،أنزلالذيهوبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرلم-675

هي؟فمااستكبروا،،الذينب)قالتبدأآياتثلافيالكريمالقرآنفي:سرلم-568

هي؟فمافيها،،ب"لهمتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:د!رلم-956

هي؟فما،،خلقكمب"واللهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!رلم-057

هي3فما،،كانلوب)قلتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:-571

هي3فما،،ب)ئيريذونتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيللرا:-572

هي؟فما"،آتينافئمبماليكفزوابهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي؟للرلم-573

هي؟فما،،تذتنالىوبهتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ل!رلم-457

هيأفمابإوثمود،،تبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-575

هي3فمابأوقكروا"،تبدأآيالتثلاثالكريمالقرآنفي:دلرلم-576

هي3فما"،باغىتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-577

هما3فمارتتا،،قائوا9بتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-578

هي؟فما6،لنبإوقالراتبدأآياتثلاثالكريمالقرآنفي!ا:-957
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-058

-581

-582

583-

-584

-585

-586

587-

588-

-958

-195

-295

395-

-595

-695

-795

-895

-995

-006

-106

-206

-306

-406

-506

القرآنمتشابهاتكهيالجناننعيم

هي؟فما6،يكذبوكوانبإتبدأآيأتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:

هي3فما،،ب"ثمتبدأمتتابعاتآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فماالنداء؟بأداةتبدأمتتابعاتآياتأربعالكريمالقرآنفي:للرلم

هي؟فما،بإكي!6تبدأآياتأربعالكريمالقرآنفي:للرلم

هي؟فما،6نوحاأرسلناولقدبإتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيلمرا:

هي؟فما"،فرعونوقالباتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما،،إتجمبأثمتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما"،الناسأيهايابأقلتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما،آمنوا،الذينبأإلاتبدأآياتأربحالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما"،تجزتملاب"تبدأآياتأربعالكريمالقرآنفي:لى

هي؟فما"،الكتابءاتيناهمبأالذينتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي3فمابإفتالك،،تبدأآياتأربحالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فمابأقذزفئم،،تبدأآيالتأربعالكريمالقرآنفيلالرا:

هي3فما،،جمنذفثمأثم9بتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فماقئقفئم"،بأكذتثتبدأآياتأربحالكريمالقرآنفيل!را:

هي؟فما"؟إهمالإشارةباسمتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرأ:

مي؟فما"،باللذينتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما6،بإييرياتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما،"إسرائيلتييبإياتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيل!را:

مي؟فما،،نفسيىبإكلتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

مي؟فما،،هورتكإنبإتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفي:للرلم

هى؟فمابافتولمما"،تبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما6،قؤيمب)ياتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما،،منالكبإتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفي:ل!را

هي؟فماا،والأرضالسمواتملكب"ودثهتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيللرا:

هي؟فما،،ب!سمئخانتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفيللرا:
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606-ل!را:

706-للرا:

806-للرلم:

906-ل!را:

061-سرا:

611-ل!را:

612-ل!را:

613-!ا:

614-للرا:

615-للرلم:

616-ل!را:

617-للرا:

618-ل!را:

961-للرا:

ل!را:062-

!ا:621-

622-ل!را:

!أ:623-

624-ل!را:

625-للرا:

626-ل!را:

627-للرا:

628-ل!را:

962-ل!رأ:

063-!ا:

631-!ا:

القرآنهتمئمابهاتفى

هيأفما"،بافالتؤتمتبدأآياتخسالكريمالقرآنفي

هي3فما6،تابراالذينالأبهتبدأآياتخمسالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،أقزأئئغبهتبدأآيابتضالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،إبراهيمقالبالاذتبدأآياتضالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،تجغلباالديتبدأآياتضالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،لهب"ووهبناتبدأآياتضالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،ترئبأؤتؤتبدأآياتخسالكريمالقرآنفي

"؟اوتلك:تعالىبقولهتبدأآياتكستالكريمالقرآنفي

هي؟فماآمنرا،،بأالذينتبدأآيات!ستالكريمالقرآنفي

هي3فماهر،،إلاإلهلاب)الثهتبدأآياتمصتالكريمالقرآنفي

وفي"؟5:تعالىبقولهتبدأآياتسغالكريمالقرآنفي

هي3فما،بأؤالأزض!هتبدأآياتسبعالكريمالقرآنفي

هي؟فماباوالسماء"،تبدأآياتسبعالكريمالقرآنفي

،؟أعلىتعالمما:بقولهتبدأآياتثمانالكريمالقرآنفي

،؟امثل:تعالىبقولهتبدأآياتثمانالكريمالقرآنفي

هي؟فماب)فكني!"،تبدأآياتثمانالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،بأطستبدأسورةالكريمالقرآنفي

هما؟فما،،)العينبحرفتبدآنسررتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما"،بإطسمتبدآنسورتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما"،دثهئ!ئخبهتبدآنسورتانالكريمالقرآنفي

هما؟فضابأقذ"،تبدآنسورتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما،6التاصقآرتهابهتاتبدآنسررتانالكريمالقرآنفي

هي؟فما،،المبهتبدأسورالكريمالقرآنفي

هي3فماب)ألر!،تبدأسورالكريمالقرآنفي

هي؟فماب)حم،،تبدأصررالكريمالقرآنفي

هي؟فماآمنوا،،الدينأصئهاب)تاتبدأسورثلاثالكريمالقرآنفي

ا-4فى
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للرا:632-

!ا:-633

للرا:634-

!ا:635-

636

637

638

963

064

هما؟

641

642

643

644

645

646

-ما:

647

648

964

065

651

652-ل!را:

653-للرا:

654-للرا:

655-!ا:

656-!ا:

القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم

هي3فماإ،دتهبإشتختبداسورالكريمالقرآنفي

مي؟فما"،لتهالخضابداتبدأسورالكريمالقرآنفي

هما3فما،موضعينفي!ربكالىإوادغ:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،البحرينإمرج:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفيمرحا"الأرضفيثم!ولا5:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي"جهنمأبوابإادخلوأ:سبحانهقولهورد

هما؟فما،مرضعينفيالئشزى"هـلهئم:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،الثهأحسبي:سبحانهقولهورد

موضعين،في،وذرياتهموأزواجهمءابائهممنصلحإومن:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،روايصيالأرضفيألقى)و:سبحانهقولهورد

هما3فما،موضعينفيهذا"عنأكيرضى9:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي"حسنةالدنيامذهفيأحسنواإيقدين:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي"رواسيفيهاإوتجغل:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفيأأخرزفنإفآتومن:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،والزقانوالريتون9:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي"بيمينهكتابهأوتيمن!فأما:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي!كتابهأوتيمنإوأما:سبحانهقرلهورد

هما؟فما،موضعينفي!الظالمونإبترىولو9:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينكانيالصالحاتوعملواآمنواالذينالثه"وغد:سبحانهقرلهورد

هما3فما،موضعينفيمسايجين،غيزإمحصنين:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفيال!و؟،دانرة"عليهم:سبحانهقولهورد

هما3فما،موضعينفيوربنا،بلى!قالرا:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،الآياتلكمبتتاإقد:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي،موازيئهثقلتإفمن:سبحانهقولهورد

هما؟فما،موضعينفي6العمرأرذلإلىيزذمنمنبهم"و:سبحانهقولهورد
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57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

6-للرا:

6-للرا:

6-للراة

6-للع:

6-س:

6-ل!رلم:

6-ل!رلم:

6-للرا:

6-ل!رلم:

6-ل!را.

6-للرلمة

6-للرا:

6-ل!را:

ل!را:067-

ل!را:671-

ل!را:672-

فماهما؟

سبحانه:قولهورد

!حبحانه:تولهورد

سبحانه:قرلهورد

صبحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

سبحانه:قرلهورد

سبحانه:قرلهورد

سبحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

سمبحانه:قولهورد

ص!بحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

سبحانه:قولهورد

صبحانهقولهورد

هما؟فما،مرضعينفي،خلالهمنتخزفيالؤذق"فزى

هما؟فمامرضعين،فيطباقا"سماواتسع5

هما3فما،موضعينفي"الهدىهواللهفذىإنإقل

هما؟فما،موضعينفيفسادا،الأرضفي"ويسعرن

هما3فما،موضعينفي"لديهمكنت)وما

هما؟فما،موضعينفي،ورحمةإماقاموسىكتابقبلهومن5

هما؟فما،موضعينفي"ربكعندخيرالصالحاتالباقيات"و

هما3فمامرضعين،فيهربهمعنديثماءونماالهم

هما؟فما،مرضعينفي،نعمتكأشكرانأوزعني"رلث

هما؟فمامرضعين،في،الرحمنلهأدنمنالا5

هما؟نما،مرضعينفي6والأرضالسمواتجنود"ودثه

هما؟فما6موضعينفي"ضززكمفأحسن"وصزركم

هما3فما،موضعينفي،للناصنفربهاالأمثال"وتلك

هما؟فما،موضعينفي"الأرضفييلجماإيعلم

هما؟فما،موضعينفي،لادكمأوتق!تلرا)ولا

مرضعيز،فيمعه،ومثلهجميغاالأرض!فيمالهمانالو:

هما3فما،موضعينفي،للنايى!لأمثالااللهويفرب5:سبحانهقولهوردسرا:-673

هما؟فما،موضعينفي6ؤدمهاالانف!أتجئ!لاأ:صبحانهقولهورد:دى674-

هما؟فما،موضعينفي،جناحك)واخفض:صبحانهقولهوردددرا:-675

هما3فما،موضعينفي،علمعلأوتيتهإنماقال5:صبحانهقولهورد:دلع-676

هما3فما،موضعينفي،الأرضفيليوسفمكناوكذلك5:سبحانهقرلهوردددرا:-677

هما؟فما،موضعينفي6اللهعندالآياتإنما)قل:سبحانهقولهوردل!را:678-

هما؟فما،موضعينفييريد،باأفعال:س!بحانهقرلهورد967-!أة

هما3فماهموضعينفي،لذنبك)واستغفر:ممبحانهقولهورد!ا:0-68

همماأفما،موضعينفيوالبصير،الأعمىيستويهلاقل:سبحانهقولهورد681-دلراة
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هماأفما،موضعنفى"اللهعندماقحا!كإفئ:سبحانهنرلهورد:دلع-682

هماأفهط،مرضعينفيظلضا"يريداللهاوما:سبحانهتولهوردللرا:-683

في6مبصزاوالنهارفيهلنسكنراالليللكمجعلالذي5:س!بحانهقرلهوردددرا:684-

ماأفماضعين،

هما3فما،موضعينفي،الموتىيحىانغلىبقادر5:سبحانهقرلهوردد!را:-685

هما3فما،مرضعينفي"دونهمنيدعونوالذين5:سبحانهترلهورد:ل!رلم-686

هما3فما،موضينفيامنكمرسليأتكمالم5:سجماتقرلهوردلرا:-687

هما3فما،موضعينفيوال!بصير"الأعمىيستوىأوما:سبحانهقرلهورد:س688-

هما؟فمامرضعين،فيوارحمنا!لناأفاغفر:سبحانهقرلهوردد!را:968-

هما3فما،موضعينفي"الرعبقلوبهمفيوقذف5:سبحانهقولهوردددرا؟-096

هماأفما،موضعينفي"مدراراعل!يكمالسماء.يرسل5:صبحانهقرلهوردل!رأ:-196

هما؟فما،موضعينفيهبهفأخرجماهالماهمنأوأنزل:مبحانهقرلهوردددرا:296-

هما؟فما،موضعينفي6حفيظاعليهمارسلناكفما5:سبحانهقولهورددالرا:396-

هما3فما،مرضعينفي،البطونمنهافمالئون5:سبحانهتولهوزد.للرا:-496

هما؟فما،موضعينفي"قلربهمعلىالنهطغالذين)أولئك:سبحانهقولهورد:دلرلم596-

هما؟فمامرضعين،فيهبعلمهالاتضعولاأنثىمنتحملاوما:صبحانهقولهورددلرا:696-

هما3فما،موضعينفيحقا،الله"وعد:سبحانهقولهوردسرا:796-

ها3فما،موضعينفي"نفسكلأووفيت:سبحانهقرلهوردددرا:896-

ها؟فما،موضعينفي6يزذون)والذين:تعالىقولهورد:دلرلم-996

هما؟فمامرضعين،في6الله)نسوا:تعالىقولهوردد!را:00-7

هما3فما،موضعينفيهذا"يومكملقاءإفسيتم:تعالىقولهوردد!را:10-7

ها؟فما،موضعينفي،الذينإسيصيب:تعالىقولهورددلرا:20-7

هما؟فما،موضعينفي،أعلموربك5:تعالىقولهوردددرا؟30-7

هما؟فما،موضعينفي،ربكعندمحمرمة5:تعالىقولهوردللرا:40-7

هما3فما،موضعينفي،وربيبلىقلة:تعالىقولهوردددرا:7-،5

همما؟فما،موضعينفي6يتوفىمن"ومنكم:تعالىقرلهوردددرا:60-7
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هما؟فما،موضعينفيداوالعثيبالغداةر-3يدعرن"الذين:تعالىقولهوردل!را:70-7

هما3فما،موضعينفي"لهميضاعف5:تعالىقولهورددلرا:80-7

هما3فما،موضعينفيعحملا"أحسنأيكم"ليبلركم:تعالىقولهورد:دلرلم90-7

هما3فما،موضعينفي،العا!المثل5:تعالىقولهورددلرأ:01-7

هما؟فما،موضعينفي"والأرضالسمواتفيماإيعلم:تعالىقولهورددلرا:11-7

هما؟فما،موضعينفي،الحقبهالئذحضوا:صبحانهقولهوردد!را:21-7

ها؟فما،موضعينفي،اللهحدوديتعداومن:سبحانهقولهورد:دلرلم13-7

هما؟فما،موضعينفياالثهيثاءانإلاتشاءونأوما:سبحانهقولهوردد!راة4-71

في،اللهكتابفيببعض(ولىبعضهمالأرحاموأولوا5:سبحانهقولهوردد!را:715-

هما؟فما،موضعين

هما؟فما،موضعينفيرصولا"إليناارسلتلولا!ربنا:سبحانهقولهوردد!وا:61-7

موضعين،فيالدنيا"الحياةتغرنكمفلاحقاللهوعدإن5:سبحانهقولهوردللرا:717-

هما؟فما

وردل!راة718-

وردل!را:971-

ورد!ا:072-

وردللع:721-

وردل!را:722-

وردللرا:723-

ورد!ا:724-

ورد!ا:725-

ورد!أ:726-

وردل!را:727-

ورد728-!ا:

ورد972-!أ:

ورد073-للرا:

هما؟فما،موضعينفي،الأخرواليومبالثهتؤمنونكتم"إن:سبحانهقوله

هما؟فما،موضعينفيولؤلؤا،ذهبمنأساوزمنفيثاأيحقون:سبحانهقوله

هما3فما،موضعينفي،زئن"كذلك:سب!حانهقوله

هما؟فما،موضعينفي"للمؤمنينلآيةذلكفيإإن:سبحانهقرله

هما؟فماعوضعين،فيكلها!ايأزواج)خلق:سبحانهقوله

هما؟فمامرضعين،فيشاهد!وشهد5:سبحانهقوله

هما3فما،مرضعينفي"أنفحهمخسرواالذينالخاصينإندا:سبحانهقرله

هما3فما،موضعينفي6الساعةلعليدريكأوما:سبحانهقرله

هما؟فما،موضعينفيمترفوها"قالإلانذيرمنقرية!في:سبحانةقوله

هما؟فما،موضعينفي"العالمينربدتهوالحمدلى:سبحانهقرله

هما؟فما،موضعينفيفانظروا،الأرضفيفسيرواة:سبحانهقوله

هما؟فما،موضعينفيالسماء(إلىاستوى!ثم:سبحانهقوله

هما؟فما،موضعينفي!أحسنهيبالتي"ادفع:سبحانهقوله
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هما3فما،موضعينفي!آياتهويريكم5:سبحانهقولهورددلرا:-173

هما؟فما،موضعينفي،قبلكمننذيرمنأتاهمماقوتا"لتنذز:صبحانهقولهوردسرا:732-

هما؟فما،موضعينفيمصفرا،فزاةيهيحىإثم:سبحانهقولهورددلرا:733-

هما3فما،موضعينفياجراهعليهأسألكملاقل5:سبحانهقرلهورد:سرلم734-

هما3فما،موضعينفي،تحملونالفلكوعلىوعليها5:سبحانهقولهوردددرا:735-

هما3فما،موضعينفي"رحمتهفييثماءمنئديخل5:سبحانهقولهورد:ددرلم736-

هما؟فما،موضعينفيعنا(ضقواأقالوا:ممبحانهقولهورددلرا:737-

هما3فما،موضعينفي"قبلمنخقواالذينفيالثه)صئة:سبحانهقولهوردددرا:738-

هما؟فما،موضعينفي،أكبرالآخر؟وتعذالث5:سبحانهقولهورد:ل!رلم973-

هما3فما،موضعينفيلكفرر،الإنسانإن5:سبحانهقولهورد:سرلم04-7

هما3فما،موضعينفي"خلتقدالتياللهإسنة:سبحانهقولهوردد!را:1-74

هما؟فما،موضعينفي"يوعدونمارأواإذاحتى5:سبحانهقولهورد:ددرلم24-7

هما3فما،موضعينفييزمنون"بعدهحديث)فبأي:سبحانهقولهوردل!را:743-

هما3فما،موضعينفي،أزواحإثمانية:سبحانهقولهوردد!را:4-74

هما؟فما،موضعينفي،وزباعوئلاثم!ث!نىة:سبحانهقولهوردد!را:5-74

هما؟فما،موضعينفي،الثهيشاءأنالا1:سبحانهقولهوردد!را:746-

هما3فما،موضعينفي!ءامنينالثهذاء)إن:سبحانهقولهوردددرا:747-

هما3فما،موضعينفينذير،الاأناإن):سبحانهقولهورد:د!رلم748-

همافما،موضعينفينذير،إلاهو)نه:سبحانهقرلهورد:ددرلم94-7

هما؟فما،موضعينفي"ترضاهصالخاأغقلأن)و:سبحانهقولهوردسرا:0-75

هما؟فما،موضعينفيحقااللهؤغذإأن:سبحانهقولهوردددرا:1-75

هما3فما،موضعينفي،خيرالأخرةإاولدار:سبحانهقولهوردددرا:752-

هما3فما،موضعينفي،ومأجرقيايأجوقي:سبحانهقولهوردسرا:753-

هما؟فما،موضعينفي،ينالمنذليعاقبةكانكيفافانظر:سبحانهقولهوردددرا:4-75

مي؟فما،مواضعثلاثةفيلمبالنهيشيركومن5:سبحانهقولهورددلرا:5-75

هي3فما،مواضعثلاثةفيوقرا!ءاذانهمفي)و:سبحانهقولهورد!ا؟756-
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-737

-758

-975

-076

-761

-762

هي؟

هي3نما،مراضعثلاثةفي،رحممنإلا5:تعالىقرلهورد:للرا

هي3فما،مواضعثلاثةفي6قديرشيءكلعلاللهأن5:تعالىقولهردو:سرا

هي3فما،مواضعثلاثةئا"والأر!!وماالمواتفيمايعلم5:تعالىقرلهدورللوا:

هي؟فما،سراضعثلاثةفي"ألصلاةوأييم5:سبحانهلهقروردل!را:

هي3فما،مواضعثلاثةفي،أهواءهمتتغلالاو:سبحانهقولهوردللرا:

فمامواضح،ثلاثةفي6سبيلهعنضربمنأعلمهوربكإن5:سبحانهقولهورد!ا:

حي؟فما،مواضعثلاثةفي"الطيباتمنورزقناهم5:سبحانهقولهوردد!را:763-

هي؟فما،لراضعثلاثةفافأصبتخوا"الرجنكةفأخذتهم5:صبحانهقولهوردللرا:4-76

هي؟فماهسواضعثةثا3في"بذنوبهماللهأفأخذمم:صبحانهقولهورد:س763-

هي؟فما،سواخعثلاثةقي،واحدةننه!ىسن)خلقكم:سحبحانهقولهوردل!را:766-

هي؟فمامراضح،ثلائةفي4يك!بونكانواماعنيمأغنىفما5:صبحانةقولهوردد!را:767-

هي؟صما،سواخ!عثلاثةفي؟الأولينآبائكموربربكم5:سبحانهقرلهرر-:سرلم768-

عي؟فمامواكع،ثلاثةفي،الصورفيينفخهـيوم:سبحانهقولهورددمرا:976-

مي؟فما،مواضع*ثةقفاأربهمبحمد)يتصئحون:سمبحانهقولهورددلرا:0-77

هي؟فما،مواضعثةثافىفي6الجنةيدخلونفأولئك5:سبحانهقولهورد:دالرلم1-77

مي؟سما،مواضعثلاثةفي"يعملونكانوابماجزاء5:ص!بحانهلهقر-ردد!را:772-

!ب؟ف!ما،مواضعثلاثةفا"يتقونوكانواآمنواالذين5:سبحانهقولهوردد!را:773-

هي؟فما،اضحمهثلاثةفي"اللهتطغكذلك5:سب!حانهقرلهرد.دلرا:4-77

هي؟فما،مواضحثدثفيواحد"إلهإثكم"أذما:سبحانهقولهوردل!را:775-

هي؟فما،مواضعثلاثةثي6مجنرييماعذاثيأتحهامن:سمبحانهقرلهورددارا:776-

هي؟فما،مواضعثلاثةفي"الله)بم:سبحانه4قولىوردل!را:777-

هي؟فما،مواضعثلاثةفي،جامح5:سبحانهقولهوردد!را:778-

هي3فما،مواضعثا،ثةفي6)الضالون:صبحانهقولهورد:دلرلم977-

هي؟فما،مواضعأربعةفي6المنافقين)إن:سبحانهقرلهورددالرا:0-78

هي؟فسا،مراضعأربعةفي)قاموا،:صبحانهقولهوردد!را:781-
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هي؟فما،مراضعأربعةفي،الصورفيونفخ5:تعالىقولهوردسوا:782-

هي؟فما،مواضعأربعةفي"أيامثلاثة5:تعالىقولهوردسرا:783-

عداهمومامواضاتأربعةفي،الأرضفيومنالحمواتفيمن5:تعالىقولهوردسرا:784-

هي؟فما،،والأرضالحواتفيمن5ذكرفقد

قبلالنفعجاءفقدعداهمومامواضعأربعةفي6نفعاولا)ضرا:تعالىقولهذكرللرا:785-

هي؟فماالفر،

هي؟فما،مواضعخمسةفي،ورحمتهعلي!كماللهفضلولولا5:تعالىقولهورد:دى786-

هي؟فما،مواضعخةفي،اللهعسى5:تعالىقولهردودلرا:787-

هي؟فما،مواضعخمةفي،الآخرةوتعذاث5:تعالىقولهوردل!را:788-

هي؟فما،مواضعخمةفي،نوحقوئمقبلهمكذبت5:تعالىقولهوردد!را:978-

هي؟فما،مواضعخمةفي،الحاعةتقومويوم5:تعالىقولهردود!را:0-97

مي؟فما،مواضعخمةفي"السماء،قبل"الأرض5ذكرورددلر:1-97

هي3فما،مواضعستفيعربيا")قرءانا:تعالىقولهورددلرا:297-

هي؟نما،مواضحسففي"والأرضالسمراتملكودثه5:تعالىتولهورد:د!رلم397-

هي؟فما،مواضعصتةفي،عليكمصلالم5:تعالىقولهوردددرا:4-97

ثلاث"الجحيمأصحابأولئكبآياتناوكذبواكفروا)والذينن:تعالىقولهتكرر597-ددرلم:

هي؟فما؟مرات

مي؟فما،مراتثلاث،الحكيمالعزيزالثهمنالكتابتنزيا!5:تعالىقولهتكرر697-د!را:

هي؟فما،مراتثلاث"العظيمربكباسم)فسئح:تعالىقولهتكرر797-ددرا:

مي؟فما،مواضعثلاثةفيالجنقبلىالإن!ذكروردالكريمالقرآنفا897-دلرا:

هي؟فما،مواضعأربعةفي،الظنإلاتتيغونأإن:صبحانهقولهوردحملرا:997

وأئبعليكمأنعمثالتينعمتيئاذكرواإصرائيلبنييا5:تعالىقولهتكررحمدوا:008

عا؟فما؟الاقرآنفيمرتين6العالمينعا!فضليهم

هما؟فما؟القرآنفيمرتينبعزيز"الثهعلىذلكوما5:تعالىقولهتكررحملرأ:108

ئسثتلونولاكسبتمماولكمكسبتمالهاخلتفأمةأتلك:تعالىقولهتكررحملرا:208

هما؟فما؟القرآنفيك!رقين"يعملوناكانرعما
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فيمرتين6ينظرونهمولاالعذابعنهميخنهفلافيهاخالدين5:تعالىقولهتكرر:لى30-8

هما؟فما؟آنالقر

فيمرتينللعبيد"بظلاملي!اللهوأنأيديكمقدمتبماذلك5ةتعالىقرلهتحرر!ا:4-08

هما؟فما؟آنالاقر

رحيم،غفورالثهفإنواصلحواذلكبعدمنتابراالذينالا!ةئعالىقولهتكررل!را؟5-08

هما3فما؟القرآنفيمرضين

فيمرتين،عظيميومعذابرىعصيتإنأخافانيإقل:تعالىقولهتكررردلرا:608-

هما؟فما؟القرآن

معرضين"ع!نهاكانواإلاربهمآياتمنآيةمنتأتيهمأوما:تعالىقولهتكرردى:708-

هما؟فمأ؟القرآنفيمرتيز

مامنهمصخروابالذينفحاققبلكمنبرسلاصتهزئولقد5:تعالىقرلهتكررل!را:808-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،يستهزءونبهكانوا

ومأواهمعليهمواغلظوالمافقينالكفارجامحدالنبيأيها)يا:تعالىقولهتكررل!را:9-08

هما؟فما؟القرآنفيعرتينالمصير،وبضجنهنم

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسرلهارسلالذيإهو:تعالىقولهتكررل!را:0-81

هماأفما؟القرآنفيمرتين"اثمركونكرهولوكله

فيمرتين،المفلحونهموأولنكربهممنحدىعلىاولئك5:تعالىقرلهتكرر:لى1-81

هما؟فما؟آنالتر

ها3فما؟القرآنفيمرتين6رجيمف!نكمنهاقاخزفي)قال:تعالىقرلهتكرر:ددرلم2-81

فيمرتينتعلمرن"ف!حوففتمتعواءاتيناهمبماأليتكفروا:تعالىقولهتكررسرا:813-

هما؟فما؟الاترآن

هما3فما؟القرآنفيمرتين"وعيونجناتفي5:تعالىقولهتكررددرا.-418

هما؟فما؟ائاقرآنفيمرتين،الآخريندمرثاثم5:تعالىقولهتكررسرا؟51-8

هماأفما؟الترآنفيمرتين،متينكيديإنلهماميىأو:تعاكقولهتكررل!را:81-آ
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817-ل!را:

بينهملقميىربك

!ا:818-

للرا:981-

؟القرآنفيمرتيز

للرا:0-82

للرا:1-82

لى:2-82

ل!را:823-

!ا:4-82

ل!را:825-

ل!را:826-

ل!را:827-

فماهما3

القرآنأمتشابهاتفيالجناننعيم

منشتقتكلمةولرلافيهفاخئيصالكتابموسىءاتيناداولقد:تعالىقولهتكرر

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"مريبمنهشكلفيلانهم

هما؟فماالقرآنفيمرتين"مبينوسلطانبئاياتناموسىأرسلنا)ولقد:تعالىقولهتكرر

سبيلا،يستطيعونفلافضلواالأمثاللكضربواكيف)انظر:تعالى4قوإتكرر

هما3فما

هما؟فما؟القرآنفيمرتينسببا!اتتخ"ثم:تعالىقولهتكور

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،يسشخرونوماأجلهاأمهمنتسبقإما:تعالىقولهتكرر

هما؟فما؟القرآنفيمرتين6يتركلونربهموعا!صببروا"الذين:تعالىقرلهتكرر

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"كذبونبماانمرنيربأقال:تعالىقولهتكرر

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،المسحرينمنأنتإنماقالوا5:تعالىقولهتكرر

هما؟فما؟القرآذفيمرتيز"أجمعونكلهمالملائكةفحجد5:تعالىقولهتكرر

هما؟فححا؟القرآزفيمرتين،المخقصينمنهمعبادكإإلا:تعالىقولهتكرر

؟القرآنفيمرت!تمثقلرن"مغرممنفهمأجزاتسئلهمإأم:تعالىقرلهتكرر

تعالى:قولهتكررد!را:828-

تعالى:قولهتكررددرا:982-

هما؟،فماالقرآنفي

تعالى:قولهتكرر:ددرلم0-83

!:تعالىقرلهتكرر؟دى1-83

تعالى:قولهتكرردمرا:833-

تعالى:قولهتكررددرا:833-

تعالى:قولهتكررددرا:834-

تعالى:قولهتكررددرأ:835-

دا!:تعالىقرلهتكرر:ددرلم836-

تعالى:قولهتكرردلع:837-

هما؟فما؟القرآنفيسرتين

!ا؟فما؟القرآنفيمرتين،يستعجلونأفبعذابنا5

مرتيز،تزعمونكنتمالذينشركائيأينفيقوليناديهم"ويوم

هما؟فما؟القرآنفيمرتينلىتحكمونكيفلكمأما

هما؟فسا؟القرآنفيمرتين"يتساءلونبعضعلىبعضهموأقبل

هما؟فص؟القرآنفيمرتينداالنعيملبجتفي9

ك!؟فما؟القرآنفيمرتين،الأولون"أوءاباؤن!

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"طغىإنهفرعونإلىإاذمب

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"الآخرينأغرقنا"ئم

كض؟فما؟القرآنفيمرتينللعاتمين"ذكزإلأخؤن

"يوعدونالذييرمهميلاقواحتىويلعبوايخوضواإفذرهم
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هما؟فما؟القرآنفيمرتين"المبينالكتابو5:تعالىقولهتكررد!را:838-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،العالمينربمناتنزيل:تعالىقولهتكررد!رأ:983-

هما؟فما؟القرآنفيمرتيناالأولينمنأثلةةتعالىقولهتكرردلرا:0-84

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،محرومرننحنبل5:تعالىقولهتكرردلرا:14-8

الاقرآن؟فيمرتين6تعملونكنتمبماهنيثاواثربواإكلوا:تعالىقولهتكررد!را:842-

هما؟فما

هما؟فما؟القرآنفيعرتين"يكتبونفهمالغيبعندحعمإأم:تعالىقولهتكرر!ا:843-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين6المسكينطعامعلىيحض)ولا:تعالىقولهتكررددرأ:4-84

الموضعين،اذكر؟التهرآنفيمرتين،راضيةعثمةفيفهو5:تعالىقولهتكرر:دى845-

هما؟فما

هما؟فما؟القرآنفيمرتين،كريمرسوللقولإإنه:تعالىقولهتكرردلرأ:6-84

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"عاليةجنة"في:تعالىقولهتكرر:دلرلم847-

؟القرآنفيمرتين"الأوليناساطيرقالءاياتناعليهتتلىإذا5:تعالىقولهتكررد!را:848-

هما؟فححا

؟القرآنفيمرتينسيلا،ربهإلىاتخذشاءفمنتذكرةحذهإنإ:تعالىقولهتكررد!را:984-

ح!؟فما

؟التهرآنفيمرتين"راعونوعهدهملأماناتهمكممالذينإو:تعالىقولهتكررل!را:5-85

هماأفما

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"ذكرهشاءإفمن:تعالىقولةتكررد!را:1-85

هما؟فما؟القرآنفيعرتين"مرقوم!كتاب:تعالىقرلهتكرر:دلرلم852-

هما؟فما؟آنالئرفيمرتين6ويأنعامكملكممتاغا5:تعالىقولهتكررد!را:833-

هما؟ف!ما؟القرآنفيمرتين،نعيملفيايأبرارإندا:تعالىقولهتكرر:ددع4-85

هما؟فما؟القرآنفيمرتين!ينظرونايأراثكإعلى:تعالىقرلهتكرر:دلع855-

هما؟فما؟القرآنفيمرتين"وخقتلزبهاأدتتأو:تعالىقولهتكرردلوا:856-

هما؟فما؟القرآنفيمرتينأعبد،ماعابدونانتم!ولا:تعالىقولهتكررسرا:7ء8-
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بيفاءهيفإذايدهونزعهبينثعبانهيف!ذاعصاه"فالقىةتعالىقرلهئكررد!را:858-

هما؟فما،القرأنفيمرتين،للناظرين

ثيمرتيزثهارونهمرسىرب،العالمينبربءامناقالرا5:تعالىقولهتكررددرا:985-

هما3فما،آنالتر

الئرآن،نبمرتين"الآخريندمرناثم،الغابرينفيعجوزاإلا5:تعالىقرلهتكررد!را:0-86

هما؟نما

قومإلىأرصلناإناقالوا،المرسلونأيهاخطبكمنجما"قال:تعالىقولهتكررسرا:861-

هما؟فما،القرآنفيمرتين6مجرمين

إلىالم!نظرين،منفإنكقال،يبعثونيومإلىفأنظرفيربدال5:تعالىقرلهلكررددرا:862-

هما؟فما،القرآنفيمرتين،المعلوماصوقتيوم

هي؟فما،مواضعإربعةفي،العالمينربدئهالحمد5:تعالىقولهتكررسرأ:-863

هي؟فما؟،مواضعأربعةفي"الرحيمالرحمنة:تعالىقولهتكررصرا؟4-86

هي؟فما،مواضعأربعةفيونذر،عذابيكانأفكيف:تعالىقولهتكرردلرا:865-

هي؟فماعواضح،أربعةفي6عنهم"قأغيرض!:تعالىلمحولهتكررسراة866-

هي؟ف،مراضعأربعةفيوالقمر"الشص!إؤشخز:تعالىسولهتكرر:دالع867-

هي؟فما،مواضعأربعةفيربك"بحمد!ؤشئخ:تعالىصولهتكررد!را:868-

هي؟فما،مواضعأربعةفي6بالثهقاشتجذ5:تعالىقولهتكررددرا:986-

هي؟فما،مراضعأربعةفي!أخرىؤززرؤافيزتنرزلاإو:تعالىقولهتكررددرا:0-87

هي؟فما،مواضعأربعةفي"سيتةئصنهم!دهانصبحانهصرلهوردد!را:871-

هي؟فما،مواضعأربعةفي"اللهإلاتعبدواأآلا:تعالىقولهتكررللرا:872-

هي؟فما،القرآنفيمراتأربع،المحسنيننجزيكذلكأإتا:تعالىقرلهتكرردلرا:873-

هي3فما،القرآنفيمراتأربع،الآخرينفيعل!يهأؤتزكتاةتعالىقولهتكرر:دى874-

فيمراتأربحقذيردامنفهلللذكرالقرءاني!ضزناولاقد5:تعالىقولهتكررد!را:87-د

هي؟فما،القرآن
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هي؟فما،مواضعأربعقي6آياتهلكلماللهيبينكذلك5:تعالىقولهتكررددرا:876-

هي؟فماالشعراء،صؤرةفيمراتض،أمينرصوللكمإفق5:تعالىتولهتكررل!را:877-

هي؟فماالثحعراء،سورةفيمراتثمان،واطيعوناللهقاتفرا5:تعالىقرلهتكرر:سرلم878-

هي؟فماأالحاء"،بحرفختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيل!را:987-

هي؟فما،،بأكالمهلختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدمرا:0-88

هي3فما6،تغمفونيقؤيملاتةدلكفيبأإنختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيل!را:1-88

هي3فما6،ت!مغرنيقؤيملإئةذيكفيإنبهختمتواحدةآيةالكريمالتهرآنفيد!راة882-

هي؟فما"،افخيرئرنئقيخلاباإتةختمتواحدةآيةالكريمالاقرآنفيل!را:883-

هي؟فما،،انكايخزونئفيخلاإئةبهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفي:دد884-

هي؟فماتغعئرنآ،،لاأكثرفثمتلبهختمتواحدةآيةالكريمالاقرآنفيللرا؟885-

هي؟فما،،خيه!يئمغنريزاللةق!نبهختمتواحدةآيةالكريمالاقرآنفيد!را:886-

هي؟فماالمحيهيخ،،انتنريرأثتب"ق!تكختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:887-

هي؟فما"،انتييئمالمحيهيئمئزإئةبهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيدلرا:888-

بدون6غطييمقضل!ذوؤالله5:تعالىبقرلهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:988-

هي؟فما"،أل5

جاهولك!نه،آيتينصدرفيكدتا"اللهغلىافتزىتمتنأظتئم)قضن:سبحانهقولهجاءد!را:0-98

مي؟فما،فقطواحدةلآيةختاقا

وآيتانانغنهوز،الزجيئم)ؤفؤ:تعالىبقولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيل!را:198-

هي؟فما،الزجيئمائغفرزؤفؤ5:سبحانهبقولهختمتا

وآيات"تعملونبمابصيرؤاللة5:تعالىبثولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:298-

هي؟فمابصير"تعملونبماؤالله5:صبحانهبقولهخ!تمت

هما؟فما،،االحاببلثظخ!تم!تامتتابعت!انآيتانالكريمالقرآنفيددرا:398-

هما؟فما"،أالداربلفظختمتامتتابعتانآيتانالكريمالقرآنفيل!را:498-

هما3فما"،االمتقينبلافظختمتامتتابقانآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم598-

هما؟فما"،حكيمعليماواللهبلفظختمامتتابع!تانآيتانالكريمآنالاقرفيدرا:698-

هما3فما"،المحسنينمجباللهبأإنختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم798-
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هما3فما،هعليمنعملرنبمابأواللهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيسرا:898-

ماأفما،قديراضيءكلعل)نكبهختمناآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم998-

هما3فما،،مبيننذيزلكمب")فيختح!تاآيتانالكريمالقرآنفيدمرا:-009

هما؟فما"،ب"يعيرشونختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-109

هما3فما،!لإنجيلوابهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:سع-209

هما3فما،،بإالأمثالختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-309

هما؟فما"،بداضالينختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددراة40-9

هما؟فما،،لضالونباختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-509

هما؟فماإ،ب!الآخرةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-609

هما3فماب"أفواجا!،ختمتاآيتانالكريمالقرآنفيةدمرلم-709

هما3فماب)خقق،،ختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-809

هما3فما"،ب"حاميةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-909

هما؟فما،،النجومبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-019

هما3فما"،ب"خاشمعةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:-119

هما3فماأ،سليمبقلببهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيسرات-219

هما3فما،،إبراهيميابهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-139

هما3فمابعيد"،شقاقبالفيختمتاآيتانالكريمالقرآنفيل!را:-419

هما؟فما،،اهواءهمب"واتبعواخ!تمتاآيتانالكريمالقرآنفيمرا:-519

هما3فما"،الحكيمالعليمموباإنهختم!تاآيتانالكريمالقرآنفي:دى-169

هما؟فما،،ئزتجغونربكمإليب!ثمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-179

هما؟فما!،حكيمعزيزاللهب"انختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:-ددرلم189

"،يعلمونوهمالكذباللهعلىبإويقولونختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:919-ددرلم

هما؟فما

هما؟فما،،المشركينعنب"ؤأغيرض!ختمتاآيتانالكريمالقرآنفي-دلرأ؟029

هما؟فما،لىتشعرونلابأوأنتمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي-دلرا:129

هما؟فما،،مقيمعذاببإولهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي-ددرا:229
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صا؟فما8،اليمبعذاب!زةبهخضمتاآيتانالكريمالقرآنفي:سرا-239

ما؟فما،مطرراهالكتابفيذلككانبهخ!تمتاآيتانالكريمالقرآنفي:س-429

هما؟فما،،ي!عتبرنهملاوبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم-329

ما؟فما"،الغابرينمنكانتامرأتهب)إلاختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:سرلم-39آ

هما؟فماالئخود،؟ؤالركحبهختماآيتانالكريمالضرآنفي:سرا-729

ما؟فما،،نئغرقوإكمبهختمتاآيانالكريمآنالضرفي:سع-289

!ا؟فما،،الخاصرينمنالآخرةفيومربهخ!تمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرأ؟-939

ما؟فما،،مهينعذابلهمأولئكبهخحماآيتانالكريمآنالؤفي.دلح-039

هما؟فما،،ورال!بهختمتاآيتانالكريمآنالئرفي:ددرا-139

هما؟فماحديد"،بهختمتاآيتانالكريمالقرآثفي:سرا-329

هما؟قماالحميد،،الغنيهواللهفإنيولمنوبهخ!تقاآيتانالكريمالكرآنفي:دمرأ-339

هما؟فما،،تعافلونكنغإنهبهختفتاآينانالكريمالفرآنفي:دمرا-439

هما؟فما،،مبينخيمهوب)فإذاخ!تقاآدانالكريمالثرآنفي:سرلمء39-

هما؟فما6،حليمغافررواللهبهختمتاآيتانالكريمآنالترفي:دى-369

حين،،إلىومتاعصتقرالأرض!فيبهولكمخ!تتاآيتانالكريمالعرآنفيسرأ:379-

!ا؟فصا

لى:389-

!ا؟939-

ل!رلم.049-

419-ل!:

429-!أ:

سرا.439-

449-!ا:

49-للع:د

469-ل!را:

479-للرا:

هما؟فما،،ت!تتكرونلعلكمبهختم!تاآيتانالكريمآنالرفي

هما؟فما،،يضكرونلاأكثرهمبأولكنختم!تاآيتانالكريمآنالفسفي

صا؟فماحسيبا"،بالتهوككىبهختمتاآيتانالكريمالئرآنفي

هما؟فما"،المرفينمجبلاإنهبهختمتاآيتانالكريمالنرآنئي

هما؟فما،،تك!تصونوماتبدونمايعلمواللهبهخ!تم!تاآيتانيمال!الثرآنفي

!ا؟فصا،،الئقىلأوليلآياتذلكفيإنبهخمتاآيتانالكريمآنالئرئي

هما؟فما"،يسمعونلوملآياتذلكفيإنبهخ!تمتاآيتانالكريمآنالؤفي

هما؟فما،،ونيئن!لقوملآيةذلكقيإنبهختمتاآيتانالكريمآنالثرفي

هما؟فمارا،،غئرحليماكانباإنهختمضاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما،،كريمزوجكا!ب)منختمتاآيتاثالكريمالقرآنفي
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هما3فما"،بهيجزوجكلمنبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فماالصدور"،بذاتعليمالثهب"إنختفتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،أليمرجزمنعذاببدالهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،منيركتابلأوهدىولابهخئمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما!،مؤمنونبهأنتمالذيالثهبإواتقواختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،تحشرونإليهالذيالثهبأواتقراختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فماغليظا،،ميثاقامنهمبإوأخذناختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما"،مسلمونأنتمب"فهلختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما،،للكافرينمثوىجه!نمفيب"ألي!قختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،أجمعينوالناسالجنةمنجهنمب!يأملأنخ!تمن!اآبنانالكربمالفرآنفي

هما؟فما"،كالأعلامالبحرب)فيختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فمامبينا،ضلاللفيقبلمنكانرابإلانختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،عقابكانفكيفبهخ!تمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،الشاكرينمنبالنكوتنختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،المسلمينمنأكونأنب!وامرثختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فماإ،خاسرينكانراب))نهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،أنيبلهاليهتوكلتبأعل!يهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما!،مقلبرنربناإلىب،اناختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما"،أجمعينفأغرقناهمبةختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،داأثيمب"أفاكختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما"،عينبحوروزوجناهمبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،الخبيرالحكيمهوبإوختيتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،ان!تقامذوعزيزبإواللهختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما"،الخاصونممب!أولثكختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،مبينضلالفيب"أولئكختمتاآيتانالكريمالقرآنفي

هماأفما،،المجرمينالقومنجزيب"كذلكختمتاآيتانالكريمالقرآنفي



18القرأنمتشابهاتكهيالجناننعيم

هما؟فما"،ناصرينمنلكموماالنارومأواكمبهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-749

هما؟فما"،العالمينرباللهاخافب!إفبختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-759

ماقليلاوالأفئدةوايأبصارالسمعلكمبهوجعلختمتاآيتانالكريمالقرآنفيد!را:-769

هما3فما"،لثكرون

هما؟فماالميعاد"،يخلفلاالئهإنبإختمشاآيتانالكريمالقرآنفي:د!ولم-779

عذابالآخرةفيولهمخزيالدنيافيبالهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيدلرا:789-

هما3فما"،عظيم

هما؟فما!،حساببغيرلاءمنيرزقبهـوالثهختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-979

هما؟فما"،العظيمالعليوهوبهختمتاآيتانالكريمالقرآنيخاددرأ:-089

هما؟فما(،ضلالفيالاالكافريندعاءومابأختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-819

كانوابماأليموعذال!حميممنشراببالهمختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:829-

هما3فماون"،

هما3فماا،مهتدونأنهمب)ويح!سبرنختقاآيتانالكريمالقرآنفيسرا:-839

هما3فماالصادقرن"،همبأأولئكختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-849

هما؟فما6،نصيرولاوليمنالثهدونمنلكمب"وماختم!تاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-859

هما؟فما،،الواقعةبإوقعتختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-869

هما3فما،،ائق!ب!دبنغابتةكانكن!بأقاتطزخنمناآبنانالكريمالفرآنفي:ل!رلم-879

هما؟فما"،الظالمينعاقبةكانكيفب"فانظرختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-889

هما؟فما،،تعلمونلاماالثهعلبإأتقرلرنختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم989-

هما3فما"،للمتقينبإوالعاقبةختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-099

هما3فما"،الرجيمالشبطانباختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-199

هما؟فما"،رجيمب"ش!يطانختمتاآيتانالكريمالقرآنفي:ددرلم-299

هماأفما،،الأولىبإالصحفختمتاآيتانالكريمالقرآنفيددرا:-399

هي؟فما6،عظيمبةختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ددع-499

هي3فما،،العالمينب!ختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-599

هي؟فمابإرسولا،،ختمتمتتابعاتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:دى-699
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(،رحيملغفوربعدهامنربكبأإنختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيل!را:799-

هيأفما

محي؟"فماالمجنون:بقولهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:899-

حي؟فما،أالغروربأختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-999

هي؟فما"،يوزعونفهمبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-0001

هي؟فما6،الرحيمالغفررهرب)إنهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-10501

هي3فما6،الحكيمالعزيزأنتإنكبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-2001

هي؟فماإ،بمعجزينأنتمب"وماخمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را:-3001

يومعذابربيعصيثإنأخافبأإنيختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيددرا:-ا400

هي؟فما،،عظيم

هي؟فما،،لثكرونلاالناصأكثرب)ولكنختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي-سرا:5001

هي؟فما6،يؤمنونلاالناسأكئرب!ولكنخمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-60001

هي؟فما"،يهتدونلعلهمبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:للرلم-7001

هيأفما،،كافرونهمبالآخرةبإوهمختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!را؟-8001

هي؟فماللعبيد"،بظلامليساللهبإوأنختمتآياتثلاثالكريمالقرآنف!ل!را:-9001

هي؟فما،،أنصارمنللظالمينبأوماختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي.دى-0101

هي؟فما"،المحسنيننجزيباوكذلكختمتآياتثلاثالكريمالقرآنثيدلرا:-1101

هي؟فما،،الصالحينمنالآخرةفيبأوانهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدمرأ.-1251

هي؟فما"،بركيلعليهمأنتومابهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرأ!-1301

لحي؟فما،،بصيرصميعالله،إن:تعالىبقولهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!رأت-4101

حي؟فما،كاالمقحطينيحباللهإنبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-5101

محي؟فص"،العل!يمالعزيزلئديرذلكبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:-1601

هي؟فما6،المتقينمعاللهأنواعلموابهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفي:ددرا-1701

"6الأليمالعذابيرواحتي5:تعالىبقولهخمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيد!راة-1801

هيأفما

فما6،ميتالهاثضاصهتاتا5:تعاليبقولهختمتآياتثلاثالكريمالقرآنفيدلرا:ا-910
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.02

.21

.22

23.

.24

.25

.26

.27

.28

.92

هي؟

.03

.31

.32

33.

1-ل!را:

ا-ل!رلم:

ا-!أ:

ا-لمرا:

1-ل!رلم:

ا-سرلم:

ا-!أ:

ا-ل!را:

1-!ا:

ا-ل!را:

ا-للرا:

ا-!ا:

ا-للرا:

1-!أ:

في

في

في

في

نب

في

في

في

في

في

في

في

في

في

هي؟فما"،عظيمعذابالآخرةفيبإولهمختمتآياتئلاثالكريمالقرآن

هي؟فما"،عظيمربكممنبلاءذلكموفيبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآن

هي؟فما"،الحاكمينخيروهوبهختمتآياتثلاثالكريمالقرآن

هي؟فمابصيرا،،خبيزابهختمتآياتثلاثالكريمالقرآن

هي؟فما،،بالظالمينعليمواللهبهختمتآياتاربع(لكريمالقرآن

هي؟فمايسير،،الثهعلىذلكبأإنختمتآياتاربعالكريمالقرآن

هي؟فماالبلادا،بهختمتآياتأربحالكريمالقرآن

هي3فماغرورا،،ب)إلاختمتآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فماا،الكبيرالعليباختمتآياتأربعالكريمالقرآن

6،شكورصبارلكللآياتذلكفيبإ)نختمتآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فما،،بالمهتديناعلمب"وهوختمتآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فما،،يسيراالثهعلىذلكوكانبهختمتآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فما،،تعلمونلاوأنتميعلمب)واللهختمتآياتأربعالكريمالقرآن

حكيضا"،عليفاكانالله))ن:تعاليبقولةختمتآياتأربحالكريمالقرآن

لمأمى؟

،"الظالمينالقوميهديلااللهإن:تعاليبقولةختمتآياتاربعالكريمالقرآنفيللرا:-3401

ححيأفما

هي؟فما"،حكيمعزيزاللهإنبهختمتآياتأربعالكريمالقرآنفي-سرا:3501

هيأفما"،نكوي!ثرعماوتعالىسبحانهبهختمتآياتأربعالكريمالاقرآنفي:-د!رأ3601

دا،تعلمرنكنتمإنلكمخيربهذلكمختمتآياتأربعالكريمالقرآنفيحمدرا:ا370

فماهي؟

هيأفما،،الظالمونيفلحلاإنهبةختمتآياتأربعالكريمالقرآنفي-ددرا:3801

هي؟فما6،فاسقينقوماكانرابإإنهمختمتآياتأربحالكريمالقرآنفي-دلرا:9301

هي؟فماهاد"،منلهفمااللهيضل!بأومنختمتآياتأربعالكريمالقرآنفي-د!:0401
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4101-ل!را:

فماهي؟

4201-ل!را:

فماهي؟

للرا:4301-

4401-ل!وا:

4501-ل!را:

ل!را:4601-

!ا:4701-

ل!را:4801-

سرا:9401-

0501-ل!را:

5101-ل!را:

5201-!أ:

فماهي؟

5301-ل!را:

5401-للرا:

5501-ل!را:

5601-ل!را:

5701-ل!رلم:

5801-للع:

9501-للرا:

0601-للرا:

6101-للرا:

!ا:6201-

للرا:-1563

القرآنمتمثمابهاتفيالجناننعيم

خالدوذ،،فيهاهمالجنةأصحاببإاولثكختمتآياتأربعالكريمالقرآنفي

ي!تفكرون"،لقوملآياتذلكفيبإإنختمتآياتأربحالكريمالقرآنفي

في

في

في

في

في

في

في

فيا

في

في

هي؟فما"،العظيمالفوزهوبإزلكختمثآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فماالدنيا"،بهختمتآياتأربعالكريمالقرآن

هي؟فما،،العليمالمميعهربإإنهختمتآياتخمسالكريمالقرآن

هي3فما"،عليمحكيمب!ختمتآياتخسالكريمالقرآن

هي؟فما،،يعلمونلااكثرهمبابلختمتآياتضالكريمالقرآن

هي؟فماوكيلا"،بالتهوكفىبهختمتآياتخسالكريمالقرآن

هي؟فما"،مبينعدولكمب)إنهختمتآياتخم!الكريمالقرآن

هي؟فما،؟أطينبلفظختمتآياتضالكريملقرآن

هي؟فما،،ب"الضالينختمتآياتصتالكريمالقرآن

6،يستهزئونبهكانوامابهمب)وحاقختمتآياتستالكريمالقوآن

هي3فماالصدور،،بذاتعليمإنهبإختمتآياتيستالكريمالقرآنفي

هي3فما،،يعلمونكانوابالوختمتآياتسغالكريمالقرآنفي

هي؟فما"،المؤمنونفليتركلالثهبإوعلىختمتآياتسبعالكريمالقرآنفي

هي؟فمالا،،بإرسرختمتآياتثمانالكريمالقرآنفي

هما3فما6،إانغطييمبلفظختم!تامتتابعتانسررتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،انغايمينزبدنهؤالمحفذبهختم!تاسورتالطالكريمآنالفرفي

هما3فما"،غييمشيئءبكلؤالثةبهختمتاسورتانالكريمالقرآنفي

هماأفما،،تغقفونغقابغايلزئكؤقابهختمتاسورتانالكريمالقرآنفي

هما3فما،،القطييمزئكباشيمبإق!ئخختمتاسورتانالكريمالقرآنفي

هما؟فما،،ئزتجغونبأقإتييماختمتاسورتالطالكريمالقرآنفي

هما3فماالهاجممين"،ةبلفظختمتاسورتانالكريمالقرآنفي
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مض؟فما،،!يرغدونبلفظختمتاصررتانالكريمالقرآنفيسرا:-6401

هما؟فما،أيزيئرنآهبلفظختقاسورتانالكريمالاقرآنفيدلرا.-6501

أأطيغوا،،لفظتكراربدونمنهااثنان،مراتسغورشولهالثهبطاعةالأمررردللرا:-6651

هي؟فما

موضعينفيإلابالضممرفوعةكانتالجلالةبلفظبدأتالتيالآياتكلل!را:ا-670

الموضعان؟همافمامفت!وح؟والآخرمك!ررإحداهما

موضعفيوالهمزةالميمبف!تح6الزكاةو)يتاءالصلاةادهاقام:سبحانهقرلهوردل!رلم:-ا680

هو3فسا؟فنط:احد

هر؟فما؟فق!واحدموضعفيالميمبضمالدعاءاإالصم:تعالىتو)ا.وردل!را:-9601

هي؟ف!ما؟م!واضعثلاثةفيبالنصب6"خالذالفضورددلرا:-0701

هو؟فما؟فقطواحد!رضعفيبالضمخالد"5لفظوردل!را:-7101

مو؟فما،فقطواحدمرضعفيالفاكبفتح،خالدين5لفدووردللرا:-7201

هما؟ف!صا؟موضعينفيالنونبنهتح6االمساكينلفتورد:دلرلم-7301

هي؟فما:مراضه!صتةفيالنرنبكسرلىإالمساكين48لدوردد!را:-7401

هر؟فماواحد؟موضعفيالنرنبضم،لة-نهـ"المساكيندوإل!را:-7501

هما3فىصا؟موضعينفيالنرنبفتح"أالمسكيناللةورددمراة-7601

هما؟فما؟موضعينفيالنونبفتحا"مساكينلانظوردد!را:-7701

هه؟فماوا-خد؟مرضعفيالثانيةالتاءبفتحتحتها،!لخظوردد!را:-7801

هو؟ف!ماواحد؟مرضعفيالراءبضمإفاطر"كظوردل!را:-9701

هو؟فصخعوأحد؟مرفياللامبسكوز،"ؤيذيخئكئملةظوردل!را:-0801

3الموضعانهمافما؟لضم.ومرهلكسربةمرموضعينفي6التداخمظ4رردللرا:-8101

هما3فمحا؟فقطموضعينفيبالكر"يومئذ"-نمظوردسرأ:-8201

اذكرمط3لالكرةاي-ورآيينابتداءفي"جنات"كمظوردل!را:-8301

حا؟أذكربالضمةصيوعاآياتأريعاشداءفيجناتءنظوردل!را:-8401

9ضبانالمرمضفص؟بالمحمكرنومرةبالنتحمرةموضعينفياكمأويزضمظ.وردد!:-8501

الموصعان؟همافمابالضبم؟ومرةبالفتحمرةضإدتمرفي)موتتنا،ئفظورددلرا:-8601
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ل!ؤ.-8701

-لل!:8801

-لالرا:9801

؟-ضعاالمو

0901-ل!را:

1901-لل!:

-لمز:2901

ل!ر:-3901

4901-!ا:

5901-لمرأ:

-للرا.6901

محعب،لمى

سرلم:-7901

-للرا:8901

السبعةاذكراضمبا

-سرلم:9901

-ل!را:0011

-للرلمةا101

2011-ل!را.

3011-ل!

4011-ل!ر

.؟كرفساا؟الرا

5011-ل!را.

6011-ل!:

بدأ:احدصر!لبث

القرانمتشابهاتفيالجناننعلم

هما؟فما؟موضعينفيبالضم!!ويزيدهملافظ:رد

هو؟فما؟فقطواحدبموضعالسينبسكون)كسفا"لفظورد

همافمابكسرها،ومرةالهمزةبفتحمرةموضعينفي"وأدبار!لفظرشد

.؟ضعانالمر!افما؟بالكسرمرة.لالفتحمرةموضعينفي!فون!ئنرلافظد.ش

هما؟فما،بالفم"إخيقبلفظبدأتافقطآيتانالكريمآنألتىفي

كض؟فما؟لالك!رومرةلالضممرةالنار"5للفظلدأتافقطآلتانال!آنالض؟
...-صيمس

تها؟فما؟بالنصبوثرةبالضممرة"اللهإبا!بلفظبدأتافاقطآيتانيمال!سآتالاترث

كص؟فما؟فقصواحدبمرضعالميمبفتح،وال!ثهادةالغيب!عالم:تعالىقولهورد

خا؟ش!ما؟آيتينبدايةفيالباءب!سسر"وايأرضالسمواتإرب:سبحانهقوله.رد

؟آياتثلاثبدايةفيالباءبضموالأرضر؟السمواترب5وعلاجلقرلهورد

حما؟فسث.فئطض!نموفيالواووزيادةالهمزةبفتح"الساعةوأن5:تعالىقولهورد

موضاجاءاصر!!وسبكل!أبإلابالكسرسنونامو.اضعهاكلفيجناتلئظورد

مراضع؟

.؟كوشما؟فقطاحدو!وضعفيالمجروربالمثنىالقلب"دألنمظورد

حو؟ف!ا؟فتهطواحدموضعفيبالمثنى،!يتيملئظورد

؟!فما؟فتطواحدسوضعفيبالمثنى6غا،ململفظ:رد

!ه؟فسا"نئطواحدموضه!يخاباللام"!فبشسلئظرد5

ع!؟ف!ط،9خطحداصصت!لميمفيالفاءبدون9"فسرفنتظورد

بدوت!ردتاحد؟ضعدوفيا،إاوبالهآيات!سهتبدايةفيوالعحماء"11إعفرد:ش

ئجضعادالمرحمافسااسياء؟باظسص5بائكسر!رةضبنموفيدااوفدالن!أدو

إلافاهـبر،لمبنئضوإمااوا!م!اهـا11.ءالخضا!!اردترلالصء-با-أتالتيالآ-اتكلى

كي؟د!طأ؟اصجر11إ.لفظآيةت
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فمص4؟وخذ5بلانظوردتواحدةآيةبدايةفيإلاآيتينبدايةفي"خذ،لفظوردل!را.-7011

هيأ

د"ش"اكفباقزانجاهمرضعهناكولكنواحدةآيةبدايةفيجاء"أجعلالفعللمرا:-8011

المواضع؟هيفما؟آخريآيةبداية"في"النماءباتترانوجاءآخرىآيةبدايةفي

آخرمرضعفيالراوباققرانووردواحدمرضعفي،اقعدوا،:تعالىقولهوردل!را:-9011

المواضع؟هي،فماآخرمرضعفيالفاءباقزانوورد

همافمابالراو؟وأخرى6"الواوبدونإحداهماآيتينبدايةفي"فرعون5لفظورد:ل!رلم-0111

أنضعالمرا

فما؟ذكرالواوبعدموالأخرىبالواو)حداهماآيينبلصايةفي6رسولا5:لفظوردد!رأة-1111

؟المرضعانصا

بالتاء؟وردتواحدمرضعفيإلابالياءكئيرةآلا!بدالةفا،"لولجلافظوردد!را:-1211

هر؟فما

فيلاإ،قلبهالجوابفكانمراتعدة"يألرنك،هـسمألونك5؟تعالىقولهوردد!را:-1311

هو؟فما؟لافقلبهالجوابجاءراحدضعمر

براووردتمراضعثلاثةفيإلاالمواضعكلفيالجمعبياء،أجمعينألفظوردسرا:-1411

المراضع؟هيفحعا،الج!حع

براواللفظوردمواضعأربعةفيالاالمواضعكلفيالجمعبياءالنين"إلفظورد:سرلم-5111

المراضع؟مىفححا،احمه
.ء

باتولهواحدموضعفيجاءولكنمراتعدةوجرههم،"على:تعالقولهورد-للرا:ا161

هر؟فما؟ههفموجوفي!.تعالى

هي؟فما؟مواضعثلاثةفي"ثمبهقامبوهترجعونإليهدا:تعالىقولهدوسسز-1711

أداد،بأقيمبوثغيرواحدموضعفي،ترجعونإليةفى:لصبحاتقولهرردا-دلع181

فم!هر"

مر؟فصواحد؟خ!عسوفي"ثمبهمبوقالنجعريرإليه):.نعالىقولهورد-د!رأ.9111

واحدلوضعفيإلاهكذاالمراضعكلفي"يرحعرنإلينا11:سبحانهقولهررد-دمرا.ا012

هو؟فماالافاء"؟اباقترانوردت
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هيفما؟اللامبدونومرتينباللاممرةالأمور،عزممن5:تعالىقولهورد-سرا:ا121

المواضع؟

فمامرضعين؟في،ممنونغيرأجرأفلهم،هممنونغيرأجزالهم:تعالقولهورد:-د!رلم1221

؟ضعانالموهما

هما3فما؟موضعينفيالتاءبدون،البيناتجاءهم5؟تعالىقولهورد-د!را:2311

هي؟فما؟مواضعأربعةفي6تحتهمإمن:تعالىقولهورد-د!را:4121

فيإلاالياءبدونالمراضعكلفيالمهتد،فهواللهيهدمن5:سبحانهقولهورد-لى:ا125

هو؟فمابالياء؟جاءواحدموضع

واحدموضعفيإلابالراومواضععدةفي،موسىإلىوأوحينا5:تعالىقولهوردل!را:-1261

هو3فماا؟)بالفاءجاء

ولواإذاالدعاءتسمعالصمولاالموتىتسمعلاإنك5:سبحانهقولهوردا-ل!را:127

المرضعان؟همافمابالفاء،ومرةالفاءبدونمرة،مدبرين

موضعفيإلاباللاممواضعهكلفي،مسمىلأجليجري)كل:تعالىقولهورددلوا:-ا128

هو؟فما"باإلىجاءواحد

؟زيادةبغيرومرةبالواوومرةبالفاءمرة"العاملينأجرإفنعم:تعالىقولهورددلرا:-ا912

المواضع؟ميفما

هو؟فماواحد؟موضعفيبالفاء،كسبت"بما:تعالىقولهورد:س-0131

هما3فما؟موضعينفياللامباقترانعزيز،لقويالثهأ)ن:سبحانهقولهوردسرا:-1311

هما3فما؟موضعينفياللامبدونهعزيزقويالثه"إن:سبحانهقولهوردل!را:-1321

فصبالفاء؟وموضعينبالراوموضعفيربك،لحكم"واصبر:تعالىقويهورددلوا:-1331

المراضع؟هي

الواوبذكرمرتين،آياتثلاثبدايةفي"قدرهحقالثهقدرواإما:تعالىلهقروردللرا:-1341

المراضع؟هيفماذكرها؟بدونو!رةما"5قبل

مواضعثلاثوفىهكذاالقرآنفيواحدمرضعفي،يشرك"من:تعالىقولهورددلرا:-1351

المواضع3هيفماالواو؟باقز.ان

موض!تفيووردواحدموضعفا6واقمنالثهمنلم!مكانإوما:تعالىقولهورد:ل!رلم-1361
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المرضعان؟همافما"؟"كانلفظبدونآخر

اللهمنلهمما5آخرمرضحفيوذكر،عاصممناللهمنلكمما5:تعالىقولهذكردمرا:-1371

المرضعان؟همافما،؟عاصممز

سوضعينفيإلامراضععدةفيبالواو،ربكبحمدوصبح5:سبحانهقولهوردل!را:-1381

هما؟فمابالفاء؟ذكرا

فيولأصبنكمهخلافمنوأرجلكمأيديكمالأقطعن:تعالىقولهوردا-!ا:913

المواضع؟هيفما،؟بذكر)ثمفقطواحدمرضعوفيالواو"هبذكرضعينمر

وفيححكذاموضعينفيياقوم،قالضعيتاأخامممدينوالي5:تعالىقرلهتكررل!را:-0411

المواضعأميفما"؟"قاللفظفيالفاءباقزانجاءثالثمرضع

ومرةبالراومرة6يثعرونلاحيثمنالعذاب"فأتاهمسبحانهالحققولذكردمرا:-1411

الموضعان؟همافمابالتماء؟

فيالراووبدونموضعفيبالراوالمحنين"جزاءأرذلكصبحانهالثهقولورد-ل!را:1421

الموضعين؟اذكر؟آخرموضح

بلفظالمواضعكلفي8عنهماللهرضيأبدافيهااخالدينوتعالىتباركقولهجاء-سرا:4311

هو3فما)أبدا"؟لفظبدونجاءواحدموضعفيإلاأبدا،"

فيالباءبدونوجاءواحدموضعفيبالباه،الحقجاءهمأفلما:تعالىقولهذكر:-ل!رلم4411

المواضع3ميفما؟موضعين

ذكرتواحدموضحفيإلامراتئلاثماتذكرون،قليلا5:تعالىقرلهذكر1-لالرلم:145

المواضع؟هيفمابتاءين؟

هما؟فما"بمجنرن5:تعالىبقولهختمتاآيتانالقرآنفي:دلرلم-6411

بالواومرةولكن6بمعجزينعم):ما:تعالىبئولهختمتاآيتانالكريمالئرآنفي-د!را:4711

الموضعان؟همافمابالئ!اء؟ومرة

همافمابالواو؟ومرةبالفاءمرةاهلك!نا"كمقميهدأولم5:تعالىقولهوردا-دل!.148

المرضعان؟

طوعا5:تعالىقولهوجاء،موضعينفيأوكرخا"طوغا5:سبحانةقولهجاء-ددرا:9141

المواضع؟هيفمامرضعين؟فيوكرحاه
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بأمراطمماللهسبيلدافي"،اللهسبيلفيوأنفسهمبأموالمم5:الكريمالقرآنفيثرد-س!-0511

المواضعأاذكرههأنضسغم،

هما؟فما؟فقطمرضعينفي"تتذكرون"أفلا:تعالىقولهدكرسرا:-1511

هي؟فماالفاء؟باقترانايءامنوا،"فالذين:تعالىبقولهبدأتفقطواحدةآيةللرا:-5211

بدونومرةقبلإإن"الفاءبذكرمرةالأمرر،عزممنذلكإن!:تعالىقولهوردل!را:-1531

"ضعانالموهمافمماذكرها؟

واحدمرضحفيوذكرت،موضعينفيبالواو"آياتهداويريكم:سحبحانهقولهذكرلموا.-5411

المواضع؟ميفماالواو؟ذكرذبدو

موضعفيوردولكنهكذا،كثيرةمواضعفيأرايتم"هـقل:سبحانهقولهوردددرأ:-ا155

هو؟فماالفاء؟انباق!سواحد

بدونومرةبالواومرة؟آيتينبدايةفي"ويميتيحيالذيهو5:سبحانهقولهورد:ل!رلم-5611

هما؟فما؟الواو

اخرىآيةفيووردواحدةآيةفي،فأولثكمنكميتوث!مومن5:تعالىقولهوشدل!را:-1571

المرضعان؟همافما"؟منكم5لفظذيبدون

هما3فما؟فقطموضعينفي،العرش"ذو:تعالىقولهورددلرا:-5811

هما؟فما؟فقطموضعينفي6العرشر"ذي:تعالىقرلهوردد!را؟-9311

موضعفيجاءولكنموضعينفيافاعبدوهوربكمربياللهإن5:تعالىقولهذكرل!را:-0161

المواضع؟هيفما"هو"؟يادةفيثالث

واحدموضعوفيما"بهموضعينفي6يعملونكانوامابأحسن5:تعالىقولهوردللرا:-11لآا

المواضعأهيفما؟هب)الذيفاقص

بالواو،واحدةمرةوردتبالفاءمرتين6أجورهن!فآتوهن:سبحانهقولهتكررللرا:-1621

المواضع؟هيفما

باقترانهكذامرةن"فيكركنلهيقولفإتماأمراقضى"واذا:تعالىقولهورددالرلم:-ا163

المواضع؟هيفما؟اقزانبدونومرةالفاءباقزانمرةررردنتالواو

الصاحاتعملواىءامنواالذين"وأما:تعالىبقرلهبدأتاآيتانالكريمالقرآنفيل!ا:-1641

ضعهما؟مواذكربالفاء؟ةوصبالواوةير!حمأجورفيهميخو
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ا-.ط-ا!ثباجدسه!وجاءتآيةبدايةفياتأتيهمكانتبأنه"ذلك:تعالىقولهوردل!را:-1651

ائرضعان؟همافما،ىأخر

.،تطلأشصوابالراوأحا-هم!اسرفسعينف!لىأ!رتكحماداواس!تقم:تعالىقرلهذكر.سرلم-1661

فينضعاالمر!صافمحا

ا،-:اتبالقأحدهماموضعينفي!عليكمتتا!آياقيتكنأفلملا:تعافقراسةردولمرا:-6711

المركسعان؟همافسا-.اتبد!ق

خت!روفيهكذامرضعينفي"كافرونبهأرسلتمبعمادا)نا:تعالىاللهلقوذ!د!را:-1681

المواضع؟مح!فممأء؟اك-إنبأ؟

المراعهءباقيوفيبالفاءواحدموضعفيالمهاده!فبئس:صبحانهاللةقولذي:س!-ا916

المواضع؟!يفحماجمأصزا!؟3سذ

هو3فما؟فقطواحدموضعفيالمصيرهإفبض:تعالىقولهذكر:ل!رلم-0171

فيجا-ولكنمراضعثلاثةفي،كافرونهمبالآخرةوهم4:تعالىقولههـردسرأ:ا-171

المراضع3هيفما؟الئانية،"هملنمظبدونفتطاحدركهءس

واحدمرضعفيبالراووجاءمرضعينفيعلم"منبهلهم)ما:تعالىاللهقولجاءسرا:-1721

المراضع؟حيف!طهفاتط

رالآخربالواوأحدهماموضعينفيعلم"منبذلكلهماوما:تعالىقولهوردسرا:1173-

3المرضعانهمافماها؟ذ!صبعدم

آحه-!ىاموضإنفيوالفواخ!،الاثمكبائريجتنبرناوالذين:تعالىقولهجاءل!را:-1741

3الموضعانهمافماذكرها؟بعدموالآخرالراوبذكر

الزاكعباقيئوفيفقطواحدمرضعفي"اللهلغيربهأهل"وصاةتعالىقولهوردد!را:-1751

المواضع3هيفما"بهاللهلغيراهل"وما

جا-ولكزهكذاموضبنفيل!ننسه،-ثتديف!نماأهتدى"فسن:تعالىقرلهذ!سرا:-1761

المواضعألحيسما!؟ءثتدقيفإنماهبذيفاقطواحدمرضعفي

جاءواحدموضعبإلاعخعددة!واضعفي"اهتدىأفمن:سبحانهذ!هـقولهد!را:ا-177

المواضع؟!يفماالاناء؟بدرث
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مرضعفيءصولكنمرضعينفيبالواو!الإنسانمتقدهاذا5:تعالىقرلهوردد!را:-1781

المراضع؟اذكربالفاء؟آخر

جاءواحد!وضعفيلاإمواضعهكلفيبالراو"اللهفضللاإولو:تعالىقولهوردللرا:-9171

المواضع؟اذكربالافاء،

وفي"من"لفظبذكرموضعفيشيئا"علمبعدمنيعلملاالكي:قعالىقرلهذكر-للرا:0181

المرضعين؟اذكر،،)منلفظبدونآخرموضع

اذكرذكرها،بعدموسرةاللامبذكرمرة"رحيمغفورربيإن5:سبحانهقولهذكر-دلرا:1811

ضبكأ؟المو

لآيةختاماوورداذكرهما،لآيتين،ختامابعيد!شقاق!لفي:تعالىقولهوردا-سرا:182

اذكرها؟اللامذكربعدمهـاحدة

بالفاءوورداذكرهما،لآيتين،ختامابالواو8النازعذاب"وقنا:سبحانهقولهورد-دلرا:1831

اذكرها؟واحدةآيةختامفي

الواوباقزان"فرعونوقال5:تعالىبقرلهبدأتآياتاربعالكريمالقرآنفي-ل!را:1841

المواضع؟اذكرالواو،ذكربعدمآيتانوردتولكن

موضعينفيالواوبذكر،يتساءلونبعضعلىبعضهموأقبل9:سبحانهقولهورد-د!را:1851

المواضع3اذكرالئاء،بذكرمرةوورد

موضعفيوجاءتموضعفي6تجدونماذاوقو!سهلأبيهقالإإذ:الآيةجاءتا-للرا:186

الموضعين؟اذكر6)مابلئظآض

فيوبهمزتينموضعينيخاراحدةبهمزة!الرجاللتأتون!إنكم:سبحانهقولهذكرحملرا:ا187

اذكرحا؟:احد،موضع

موضعينوفيواحدمرضعفي،إليكيستمعونمنداومنهم:تعالىقرلهذكراحملرا:188

المواضح؟اذكر"،"يستمحبلافظآخرين

موضعينوفيواحدموضعفيموتها"بعدمن،يأرضبه!فأحيا:تحالىقولهذكر:حملعا918

اذ!هـالمواضع3،"!منالحرفذكربعدمآخرين

ووردهكذاموضعفي،الأرضخا،ئفجعلكمالذيإوهو:سبحانهقولهورد:حمدرلما091

ضعيز؟المواذكر"،في!الحرفقترانواالوارذكربعدمآخرضعس5في
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اسمبتكرارالمرضعهذافيهاجرواهوالذينا.امنرالذينان5:تعالىالةقولذكرد!را:-1911

المرضعين3اذكر،تكراربدونآخرضعصروفي6"الذينلصرالمر

المرضعهذافيااللهسبيلفيوجاهدواوهاجرواءامنرأوالذين5:تعالىقولهورد:سرلم-2911

ضعينأالمواذكر،الراوذكربعدمآخرموضعفيواونربا

هذافيبالميمهالحيمنالميتومخرجالميتمنالحييخرج5:سبحانهقولهذ!!أ:-3911

المواضع؟اذكربالياء،آخرينمرضعينوفيالموضح

بعدمكيرهوفياذكرهالموضعهذافياللامباقرانالمهادهولبئس5:تعالىقولهجاءللرا:-4911

ضح؟الموذكرا،ضاكرث

غيرهوفياذكرهالموضعهذافياللامهـباقزانالمصيراولبض:سبحانةقولهورد:-د!رلم5911

الموضع؟اذكرذكرهاطلعدم

واحدموضعفيأاولاء،بكلمةم!"5بدونلاء،أوأنتمها5:صبحانهقولهورد:-سع6911

المواضع؟اذكرالهاء،بذكرالمراضعقيبوفي

مرضعينفيالجلالةلفظبذكرءالهة"اللهدونمنواتخذوا5:صبحانهقولهجاء-دلرا:7911

المواضع؟اذكرالضمير،بهاءجاءتواحدمرضعوفي

بحرفومرةالواوبحرفمرتين6تبديلااللهلنةتجدولن5:تعالىقولهذكر-ل!را:8911

المواضع؟اذكرالفاء،

آخرمرضعوفيهكذامرضعفي"اسمهفيهاهـيذكز:سبحانهالحققولذكرا-سع:991

الموضعين؟اذكرالواو،فيرباقزان

أخرىوآية،بالحقوالأرضالسمواتالثه"خلق:تعالىبقولهبدأتواحدةآية-سرا:0021

الآيتينأاذكرالراو،حرفباقزانبدأت

ولكنهكذا"تعقلونلعلكم5:تعالىبقولهخشمتآباتصغالكريمالقرآنفيحمدرا:ا102

المواضع؟اذكرالواو،حرفباقترانثامنموضعجاء

لفظعلى"الدنيا"لفظتقدمهخزيالدنيافيلهم5:تعالىقرلهفيالكريمالقرآنفي:حم!رلما202

المراضع؟اذكر،العكسحدثآخرموضعونيموضعينفي"خزي"

هناكولكن،تعقلوناأفلا:تعالىبقولهانتفتآيةعشرةثلاثالكريمالقرآنفي!ا:3012

المواضع3اذكر"،يعاقلونإأفلا:تعالىبقولهانتهتواحدةية
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وفيالمرفسعهذافيبالإفراد"ورحمتعليكاللهفضللا"ولر:نعالىاللهقرلجاءل!رأ.-4012

فيالمراضعاذكر،يالج!حعأضعالمرحي-

بالياءالمراضعباقيوفيالمرضعهذافيبالنرن"علنجطبعكذلك5:تعالىقولهورد:سرا-5012

فيالمواضعادكر،عشاص.،نضظصع

بذكر،المنظرينمنفإنكقال،يبعثونيرمإلىفأنظرنيربقال5:الآيتان-كرت.ل!ز-6012

المواضع؟اذكر،الاقزانبدونجاءتواحدموضعوفيموضعينفي"الفاءهـهسصكأ-

غيرهوفيواحدموضعفيورضرانا"ربهممنفضلا"يبتغرنةمبحانهقوله:رد:سر-7012

المواضع؟ادكر100ت--

وفيهكذامرضعينفيلكم،ءاذنأنقبللهءاعنتمقال5:سبحانهقولهوردسد-8012

فيالمواضعاذكر"،به"وهعرن"فركلمةبذكرءجاحى.-حه

جاءالمواضعباقيوفيفقطواحدمرضعفي"وقومهفرعونإلى5:تعالىقولهذكرل!.-9012

المواضع؟هـاذكريةت.إ---

رفيمواضعثلاثةفيقرم""يابزيادة،لقومهموسىقال8!)ذ:ص!بحانهقولهوردسرا.-0121

المواضع؟اذكر،فلادةبدون-تس--صب

وفيمواضعصبعةفيهكذا،يظلمونأنفصهماكانرولكن5:تعالىقرلهو:دس!:1211-

فيالمؤاضحاذكراقران،بدونجاءفضط:احدشه.--

اذكرها؟واصبر،5:بلفظبدأتآياتخىالكريمالقرآنفي:هـلم-2121

اذكرها؟،فاصبر5:بلفظبدأتآياتتحالكريمالاقرآنفيسرا:-1321

موضعفيبالتاءجاءبينما،آيتينابتداءفيبالياءيكن،ولم5:صحبحانهقولهوردسرا:-4121

اخح؟المود*س---.

مرضعفيبالواوجاءبينما،آياتثلاثابتداءفيبالفاء،فذكر5:تعالىقولهذكر:سرلم-5112

المواضع؟ذ!اد..حى-.-

واحدموضعفيبينا"،ؤائل5:تعالىبقولهبدأت،آياتخمرالكريمالقرآنفيسرا.-ا162

المراضع؟اذكرالراوثبدست!-

؟!النبيحرضاصمعلىسميتالتيالسورةما.د!رلم-1712

عظمى؟دولةباسمسميتالتيالسورة!ماد!را:-1812
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23

26

27

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

43

-ل!عة

-ل!را:

-سع.

-ل!

!الاسلاماركانباحدصمببتالحىالررةما

؟الغزواتمنغزوةباصمسيتالتيةالورما

؟الأسبوعايامبأحطصميتالتيالررةما

الكتابة؟ادواتمنأداةباشمسميتالتيةالورسا

؟المعادنمنمعدنباصمسميتالتيالصررةما

عربية3قبيلةباسمصميتالتيالسررةسا

؟القرآنصفاتمنبصفتينالممت!انالررتانسا

الحسنى3اللهاسصماءمنباصمسميتالتيالسورسا

للملانكة؟بصفاتسميتالتيالررما

الأنبياء3بعضبأسماءسميتالتيالسورسا

الكواكب3بعفربأصماءصميتالتيالسررما

القيامة؟يومبأسماءصميتالتيالسورلما

؟الدواببعضبأسماءسميتالتىالمورما

الأشياء3بعضبأسماءسميتالتيالسورما

بالزهراوين؟المسم!تانالحورتانما

الرخز؟الأربعالسررما

"؟"الفاتحةصررةتسسبم

3البقرةسررةتسسبم

الماندة؟سورةتصمىبم

فيالأنفالصررةتسحىبم

التوبة؟صررةتسمىبم

النحلأسورةت!مىبم

الإسراء3سورةتمسىبم

الشعرا،؟صررةتسممىبم

ال!نسل؟!ررةتحمى%

أالسجدةةصررتحىبم

594
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فاطر؟سررةتسمىبم!أ:-5412

يس3سورةتسمىبمللرا:-4621

الزمر؟سورةتسمىبم!أ:-4721

غافر؟سررةتسمىبمل!را:-4821

فصلت؟سورةتسمىبم:دمرلم-9421

الجاثية3سررةتسمىبم:لدرلم-0521

محمد؟سررةتسمىبمللرا:-1125

؟الحجراتصورةتسمىبمل!را:-5212

3قصررةتسمىبمل!را:-1253

الرحمن3سورةتسمىبمدلرا:-4521

المجادلة3سورةتمىبمد!را:-5521

الخر3سورةتسمىبملدرا:-5621

الصف؟سررةتسمىبمددرا:-5721

الإنان؟سررةتسمىبم!ا:-5821

النبأ3!ررةتسمىبم:ددرلم-9521

البينة؟سورةتحمىبمد!را:-0261

3.الماعونسورةتسمىبمللرا:-1261

النصر؟سورةتسمىبمدلرا:-6221

؟الإخلاصسورةتسمىبمللرا:-6321

مي؟فما"الظاء،؟بحرفتبدأواحدةآيةالكريمالاقرآنفيللرا:-4621

هما؟فما،إالغينبحرفتبدآنآيتانالكريمالقرآنفيللرا:-6521

هي؟فماالور؟بداياتعداماأالطاء4بحرفتبد!آياتئلاثالقرآنفيد!را:-6612

هي؟فما؟ه"الدالبحرفتبدأآياتثلاثالقرآنفي:ل!ولم-6721

مي3فما،؟الزاي5بحرفتبدأآياتثلاثآدتالقرفيد!را:-2681

هي3فما"؟)الثينبحرفتبدأآياتأربعالكريمالقرآنفيدلرا:-9621

هي؟فما6؟"الصادبحرفتبدأآياتستالكريمالقرآنفي!ا:-0271
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272

273

274

275

276

277

278

اوالورة

927

082

281

282

283

284

285

286

287

288

928

092

192

292

392

492

592

ا-ل!را:

ا-لمرا:

ا-ل!را:

ا-ل!را:

ا-للرا:

ا-ل!را:

ا-ل!را:

ا-سرا:

؟لآيات

!أ:-ا

ل!را:-ا

للرا:-ا

ا-!ا:

ا-!ا:

ا-للرا:

ا-س:

1-ل!كا:

1-للرا:

ا-ل!را:

ا-للرا:

ا-ل!رلم:

ا-!ا:

ا-للرا:

ا-للرا:

ا-ل!را:

ا-للرلم:

هما؟فماالباء؟بحرفتبدآنصررتانالكريمالقرآنفي

هي؟فما،؟أنتم5:تعالىبقرلهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

هي3فما"؟يرونأفلاباتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

هي؟فما"؟إبراهيم)يا:تعالىبقرلهتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

هي؟ذما"هؤلاء"؟الاشارةباسمتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

هي؟فما"؟وحرامة:بلفظتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

هي3فما؟للكافرينبالنداءتبدأواحدةآيةالكريمالقرآنفي

اسماذكر؟واحدةبكلمةكلهاتبدأمحالياتآياتتعبهماسورتانهناك

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

لقرآنا

القرآن

لقرآنا

لقرآنا

لقرآنا

نالقرآ

القرآن

لقرآنا

القرآن

لقرآنا

لقرآنا

آنالقر

لقرآنا

القرآن

القرآن

القرآن

القرآن

لكريما

لكريما

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

لكريما

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

يملكرا

هي؟فما؟ثمرتينباسمتبدأواحدةسورة

هي؟فما؟التعليلبلامتبدأواحدةسورة

هي؟فمابالمصدر؟تبدأوإحدةسورة

هي3فما؟الماضيبأفعالتبدأسور

هي؟فما؟المضارعبأفعالتبدأسور

هي3فماالأمر؟بأفعالتبدأسور

هي؟فما؟الاستفهامأدواتببعضتبدأسور

هي3فما؟الشرطأدواتببعضتبدأصور

هي3فماأقلأ؟:بلفظتبدأسورخمس

هي3فمابالدعاء؟مفتتحةسور

هي؟فماالضاد"إبحرفختمتواحدةآية

هما؟فماالشين"1بحرفختمتافقطآيتان

هما3فماإالثاء،بحرفختمتافقطآيتان

هي3فما"!!الذالبحرفختمتآياتثمان

هي؟فماإالصاد"؟بحرفختمتآياتثمان

هي؟فماالفاء؟بحرفختمتسورة

هي؟فماالياء؟بحرفختمتسورة
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0013
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2013
3013
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9131
1325
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-ل!رلم
-ل!را

-!ا
-!ا

-ل!رأ
-ل!رلم

-للرلم:يا
-لمرلم:في
-لل!.في
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-!أ
-س

-للرا
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-ل!را

في
في
في
في
في
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-ل!رلم:نب
:في-لى

-ل!را:في

-ل!را؟في

-ل!را:في

-للرا:في

-!ا:في
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هي؟فمما؟الا،مبحرفختمتسورةالكريمالقرآن

هي؟فحما؟الدالبحرفختمتسررأربعالكريمالقرآن

محي؟ف!حاالباء؟بحرفختمتسررخم!الكريمالقرآن

كمي؟فما؟لىتراباإ:بلفظختمتآيةالكريمالقرآن

هى؟فما؟داهواءلى:بلفظخ!تمتآيةالكريمالقرآن

هيأفمالما؟داسلام:بلفظخ!تمتآيةالكريمالقرآن

هي؟فما!طولا"؟:بلفظختصتآيةالكريمالقرآن

هيأفماضا،؟؟غز:بلئظختمتآيةالكريمالقرآن

حي؟فحمأ!مكروثا،؟:بلئظختحمتآيةالكريمالاقرآن

هي؟فماالمماء!؟أ:بلانظختمتآياتثلاثالثريمآنالضر

هي؟فما"؟الكريمالعزيز!:تعالىباقولهختمتواحدةآيةالكريمالقرآن

؟الكسرةجرهوعلامةمجروزاالجلالةبلفظختمتسورةالكريمالاقرآن

هي؟فما؟نبيينباسمختمتسورةالكريمالتهرآن

هي؟فما؟الصلاةأوقاتمنبوقتخ!تمتسورةالكريمالقرآن

هي؟فما؟تلاوةبسجدةختمتسورةالكريمالقرآن

هي؟فما،؟"اللهالجلالةلفظمنهاآيةكلفيذكرسورةالكريمالقرآن

هي؟فما؟الدالبحرفم!نهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآن

هي؟فما؟اللامبحرفمنهاآيةكلت!نضهيسورةالكريمالقرآن

هي؟فماياء؟عنمنقل!بةبألفمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآن

هي؟فما؟الينبحرفمنهاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآن

"؟هيفححاالراء؟بحرفمنهاآيةكلتنتهيسورالكريمالقرآن

نجهيفما؟الألفبحرفسنهاآيةكلتنتهيصورالكريمالقرآن

عي؟فدما)ها(؟بلافظمنغاآيةكلتنتهيسورةالكريمالقرآن

هما"؟شطما؟أخرىسورةبهابدأتب!طمةالأولىانتهتسورتانالكريمالقرآن

ك!.؟فمااحممد،؟11باسممحمدالنبياسمفيهاذكر3فىاحدآيةالكريمالقرآن
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هي3فما6؟"تفيرلانظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيسرا:-1132

حي؟فماغيرها،فييردلمكريمةآيةثنايافي،تزؤنآفلا5:تعالىقرلهجاءد!را:-2132

فييردلمكريمةآيةثنايافيالضالجالب"ؤغمفواآقنوافالدين5:تعالىقولهجاءسرا:-1323

هي؟فمماها،غ!ى

هي؟فماغيرها،فييردلمكريمةآيةثنايافيتزؤا؟الم5:تعالىقرلهجاءةل!رلم-4132

هي3فماغيرها،فييردلمكريمةآيةثنايافيييروا،"أفلم:تعالىقرلهجاء:دلرلم-5132

هي؟فماغيرها،فييردلمكريمةآيةثنايافيقاضبر،5:ئعالقولهجاءل!را:-6132

هي؟فما،؟الرحيمالغفررهوالنه"إنفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:سرلم-1327

ئجهيفما"؟رحيمرءوف،اللةفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي:ل!رلم-1328

هي؟فما6؟رحيمرءوفإنك5فيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيل!را:-9132

هي؟فما،؟ذهبت5فيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيددرا:-0133

اقترنواحدةآيةفيالاالواوبدونجاء"الذين؟إنبم!حبرقمضارعفعلكلل!را:-1331

هو؟فمابالراو؟

332

333

334

335

336

337

ذكرانها

338

933

034

اومرضح

143

342

هو3ما؟فقطواحدمرضعفيفاصلبدوناغين،بعدها""غينالقرآنفيوقعسرأ:-ا

اذكرهما؟مرضعين؟فيفاصلبدونحاء،5بعدها)حاء،القرانفيوقعةل!رلم-ا

هي؟فماميما؟وثلاثرنثلاثةفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيسرا:-ا

هي3فماكافا؟وعرونثلاثةفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيل!را:-ا

فماهما3؟القرآنمنموضعينفيمرتين"إلهألفطذكرالكريمالقرآنفيددرأ:-ا

اثنينمراضع،ثلاثةفي،يخزيهعذابيأتيهمن5:تعالىقولهذكرالكريمالقرآنفيدلرا:-1

المراضع3هيفما،آيةبدايةفيوالثالثآيةثنايافي

هي3فما؟متتابعتينمرتينالجلالةلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيللرا:-ا

هي؟فما؟قابقينمرتين""فيهلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفيد!را:-ا

فيإلاتذكاصولممتتابعتنمرتينواحددآيةفيمكررةكلمةالكريمالقرآنفيس:ا-

هي؟فما؟القرآنمنحد

هي3فما؟مرتينالجةلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالاقرآنفيل!را:-1

هي3فما؟مرتين6"شعيباصمفيهاذكرواحدةآيةالكريمآنالئرفيللرا:-ا
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مي؟فححا؟!راتثلاث""إبراهيماسمفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرا:4313

هي؟فما؟مرتين،أإبراهي!اسم.ضهاكلفيذكرآياتاربعالكريمالقرآنفي:-ددرلم4134

هي؟فما؟مرتين"!إسحاقاصمفيغاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را:5134

مي؟فححا؟ستين5"ذي"لئظفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را:6413

هي؟فما؟مرتين،!اعمىلفظفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-د!را:1347

هي؟فححا؟مرتين6الجبالألفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-سرا:1348

هي؟فحما؟مرتين6ذلك"إنلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-لمرا:9413

ثي؟فما؟مرتين"ءاتيتم!ومالفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالتهرآنفي-سرا:0135

عي؟فما؟مرتين"شهر"لئظف!يغاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را:1135

لحي؟فما؟مرتين،الشيطان!إنفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-سرا.1352

ثي؟فما؟صرتين"لديهمكنتوما5فيهاذ!سواحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرا:1353

كي؟فما؟مرتينكسبوا،ما"سيئاتفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-د!را:4135

هي؟فحعا؟مراتثلاثه)الكتابلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-دلوا:1355

حمي؟فما؟مراتثلاث""فرعوناللقبفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را:1356

هي؟فحما؟كراتثلاث،أالشيطانلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرا:1357

مي؟فما؟عراتثلاث"التئرىالفظفيفاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را.1358

هي؟فما؟مراتثثا3"الحسلافى1لفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالتهرآنفي-د!را:9135

عي؟فما؟مراتثلاث،"يثاهلفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالئرآنفي-ل!را:0136

حعي؟فما؟مراتأربع،)قللفظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-ل!را:1361

هي؟فما؟اتمرض،"قللنهظفيهاذكرواحدةآيةالكريمالقرآنفي-للرا:1362

مي؟فما؟مرتين6الدنيا9لفظفيهماذكرآياتاربحالكريمالقرآنفي-ل!را.1363

إحدلى6أو5العطفحرفمنهماواحدةكلفيذكرآيتانالكريمالقرآنفي1364-ددرلمة

هما؟فماسرة؟عشرة

لحي؟فمامرة؟عرةافإذا"5الثص-طأداةفيهاتكررواحدةسورةالكريمالقرآتفيسرا:-1365

لرة؟دثرةستأم،أالعطفحرففيهاتكررواحدةسوشةالكريمالقرآنفي-دلرا:1366

حي؟فما
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هي؟فماالفاء؟حرفلشختتواحدةسررةالكريمالقرآنفي:لمرلم-1367

مي؟فماالراء؟حرفمنختتواحدةسررةالكريمالقرآنفي:س-1368

لحي؟فما؟الميمحرفمنخقتواحدةسررةالكريمالقرآنفي-ل!را:9136

هي؟فمام!نها؟آيتينأولفياسمهاتكررسورثلاثالكريمالقرآنفي:س-0137

لحيفمامنفا؟آياتثلاثأولفياصمهاتكررسررأربعالكريمالقرآنفي:ددرلم-1371

هي؟فمامنغا؟آيةآخرفياسمغاوردسورالكريمالقرآنفي-د!را:1372

حي؟فماسور؟ثلاثفيإلانفهاالسررةاسمفيهاذكرسورةكل-د!را:1373

مي؟فما؟المصحفترتيبوفيالنزولفيمتتابعاتسورسغالكريمالقرآنفي:-د!رلم1374

هي؟فما؟المصحفترتيبفيمتتابعةمدنيةسررعثرالكريمالقرآنفيسرا؟-1375

هي؟فماأملها؟وأحواقالجنةصتتحدثتصورةالكريمالاترآنفي-ل!را:1376

مي؟فما؟العسكريةالنواحيتنأولتصررةالكريمالاقرآنفي-سرا:1377

الحكمهذااشئ!ئبطوقدحرامبالجسميفرماكل؟التدخينأنعا!الفقهاءاتفة!-للرا:1378

حي؟فما؟الكريمالقرآنفيآياتكرسز

القرآنفيثابتوذلكالجسمفيالإحاصمركزهوالجلدأنالأطباءأثبت9137-سرا:

موضعه؟فماالأزلقديممنذانكريم

فيزياء؟مسألةثهـحالتيالآيةما-لدراة0138

ويستخدمالط!بيعةفيانثازاالنهلزاتأكثرحوالعنصروعذافلزعنصربهاآية-د!رلم:1381

الآية؟هيوماالفلز،هرفماالحناعات،منكثيرفي

وهذاالبكتيريامنللملايينمحتودعلأنهضاراهتغيرالراكدالماءأنعلمتاثبت-ل!را:1382

محي؟فماآيةفيالكريمالقرآنفيموجودالاكتشاف

ونتيجة؟جمعمسألةمنالمكونتاناحابيتانالآيتانهماما:-د!رلم1383

مختلثة؟الناسبصماتأنعلىتدلالتيالآيةما:-ل!رلم1384

؟الاقرآنفيرينالمذكروالرصاالأنياء(صماءاذكر-سرا:1385

؟القرآنفيالمذكورينالملائكةأسماءاذقرحم!را:ا386

؟الضرآنفيالمذكورةالأصنامأصماءاذكر:حمدرلما387



القرآنمتشابهاتفيالجناننعيم-05

نضا؟بلانظهاتذكرلمأسماءتسعةعداالاقرآنفيكلهاالحشىاللهأسماءذكرتسرا:-1388

اذكرها؟

؟الاقرآنفيصررةأطولما:ل!رلم-9138

؟الاقرآنفيسررةأقصرمالدرا:-0913

الكريم؟القرآنفيربحأطولماددولمة-1913

ال!سريم؟القرآنفيربعأقصرعا!ا:-2913

نجالآياتعددحيثسربعأكبرسا:سرلم-3913

العزيز؟آنالتىسفيآيةأطولسمال!را:-4913

القريم؟النرآذفيآيةأقصر!اددرا:-5913

العظيم؟الئرآنفيكل!مةآطولسالدرأ:-6913

؟القرآنمنتصففيالذقياحرفموما:دد!-7913

أنزلت؟آيةآولهيسا:لدع-8913

أنزلت؟آيةآخرهيما!أ:-9913

المكنرن؟الكتابفيآيةأعظمهيماددرا:-0041

المجيدأالقرآنفيآيةأخوفهيما:للرلم-1041

؟المحفوظالكتابفيآيةأعدلهيمادمرا:-2041

3الظهارآيةهيماللرا:-3041

الجزية؟آيةهيمال!را:-4041

؟القرآنفينداءأولمال!را:-5041

3القرآنفينداءآخرما!أ:-6041

؟القرآنفيللمؤمنيننداءأولما:لالرلم-7041

؟القرآنفيللمؤمنيننداءآنجرمال!را:-8041

الت!رآن؟فيالجنةلذكرمرضحاولمالدرا:-9041

3آنالقرفيالجنةلذكرمرضعآخرماسرا:-0141

؟القرآنفيالنارلذكرموضعأولمالدرا:-1141

؟الاترآنفيالنارلذكرموضعآخرساللرا:-2141



فيالجناننعيم

1413-ل!وا:

1414-للوا:

1415-!ا:

1416-!أ:

1417-للرلم:

1418-!أ:

9141-لمرلم:

0142-لى:

1421-!أ:

1422-سرا؟

للع:1423-

1424-للع:

1425-!ا:

1426-!ا:

للرت1427-

دالهشعتهمةرليما

لى:-8241

لالرا:-9241

ل!:-0341

اذكر؟آيةمنتصف

!أ:-1431

!اة-4321

للرا:-4331

!أ:-4341

لمرا.-4351

سرأ.-4361

305القرآنمتشابهات

اذكرها3افغير،؟أقل:بقولهبداتفقطواحدةآيةهناك

3اذكره،فق!واحدموضعفيآيةثنايافينوح،قومقبلهم"كذبت:قراسهورر

صع3المراذكر؟آيةثنايافيأؤقو،قالإ:تعالىقولهورد

اذكرها3واحدةآيةثنايافي6إقذكز:سبحانهقولهورد

الموضع؟اذكرواحدةآيةشنايافيكفروا"لنالأإإن:تعالىقولهورد

؟الأرضعنخرجماكلعلىودلتكلماتأربعمنالمكونةالآيةسا

الانس3قبلخلقالجنأنعلىتدلالتيالآيةعا

؟سجدتانبهاالتيالسورةما

؟الخطاببنعمراسلامفيسبتاكانتالتيالسورةما

والنار؟الجنةفيههيذكرولمآيةماثةعلتزيدالتيالورةما

الجنة3أهلبهايضفكةالتيالسورةما

3العرشتحتمننزلتالتيالسورةهيما

ملك؟الفس!بعرنومعهاكاملةنزلتالتيالسورةما

؟آياتثلاثوهيواواتدثربهاالتيةاسورما

هذهالناستدبرالر-:عنهالله-رصيالشافعيالإمامعهاقالالتيالورةما

يحتضر3وهرعه-الثه-رضيعاصمالإمابميرددهاكاناليالآيةسا

وشكله؟المصحفنقطمنأولمن

فيوالآخرآيةبدايةفيأحدهماموضعينل!،اصطفىالله)إن:سبحانهقولهورد

الموضعين؟

صالخا؟رجلآذمواصالحينقوماانفيهاذكرالتيالآيةما

الرط؟فعلعلىمقدمالثرطجرابفيهاالتيالآيةما

قلبا؟العقلفيهااللهسمىالتيالآيةما

كنها؟السفجمعتالتيالآيةما

أتانوبشارونهيانأ!مرانبهاالتيالآية!ا

واءشد؟العتلاكتسالسنإلىأشارتالتيالآ!ةاما
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مخلوفا؟ليسوأنهتعالىالنهكلامهوالقرآنأنعلىتدلالتيالآيةما:ل!رلم-4371

آخر3باسي!النحريومفيهااللهسمىالتيالآيةماددرا:-4381

جهنم3خزنةعددفيهاذكرالتيالآيةماددرا:-9431

جهنم3ملائكةرثيس!اسمفيهاذكرالتيالآيةمادلرا:-0441

آيةيخامذكرروهوالعامفيواحدةمرةويظهرالسماءنجومألمعهونجمهناكل!را:-1441

اذكرها؟

الخمس؟الصلراتإلىأشارتااللتانالآيتانمادلرا:-2441

3اذكره؟فقطواحدموضعفيآيةنصففيللمؤمنينالنداءوردلمرا:-4341

اذكرهما3؟فقطموضعينفيبالميم"أأولئكالإشارةاسماقزندلرا:-4441

هما3ماالهجاء؟وفصكلجمعتافقطآيتانهناك:للرلم-4541

فجاتجا،؟سبلأ5جاءآخرمرضقىوفي،مرضعفيصبلآ")فجاتجا:تعالىقولهورد:د!رلم-6441

المرضعين؟اذكر

،؟صالحغيراعملآخرموضعوفي،موضعفي،صالحعمل5:تعالىقولهوردد!را؟-4741

الموضحين؟اذكر

اذكرها3بها؟تختمواحدةآيةإلافاصبر،5بلفظتبدأآياتثمانهناكل!را:-4841

الموضع؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرة"آقئوااتدينؤقاذ9:تعالىقولهذكر:ل!رلم-9441

الآية؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرة"مرةكل5:تعالىقولهذكردلرا:-0541

الموضع؟اذكر؟القرآنفيطفةواحدموضعبالياءفي،يعلمإوربك:تعالىقولهذكرللرا:-1541

واحدمرضعفيبالواوداالأرضفيوماالسمواتفيما)ويعلم:تعالىقولهذكر-لمرا:241ء

المرضع3اذكر؟القرآنفيفقط

الموضع؟اذكر؟القرآنفيفقطواحدموضعفيبالواو،؟تبوك"دهان:تعالىقولهذكرل!را:-5341

المرضع؟اذكر؟القرآنفيفقطواحدموضعفي،مبيننذيرإلاأنالت"ة:تعالىقولهذكردلرا:-4541

اذكر،القرآنفيفقطراحدموضعفي!بينتيرإلاهواإن:تعالىقولهذكر-دلوا؟4551

الموضع؟

الموضع؟اذكر؟القرآنفيفقطواحدمرضعفي!نذيرلاإأنت"إن:تعالىقولهذكردمرا:-5641

الموضع؟اذ!؟ا!قرآنفيواحدةسرةا"نحرهالذينفقال5:تعالىقولهذكر-دلرا:5741
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المرضع؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرةكفروا"الذينلقال5:تعالىقرلهذكر:للرلم-5841

المرضع؟اذكر؟القرآنفيواحدةمرةكفروا،الذينلاإ5:تعالىقولهذكرل!را:-9541

؟اذكرهواحد؟موضعفي"اصزاللفظذكر:للرلم-0641

مرضعه3اذكر؟واحدةمرةبالضممنرنا""ال!ثينحرفجاءسرا:-1641

اذكرها؟أمئا؟كانيقضالنبي.أنعلتدلآياتأربعهاك!ا:-6241

!ي؟فما؟مراضعسبعةفيب!نفسهوجل-:-عرالثهأقسمد!را:-4631

والثر؟للخيرآيةأجمحهيماددرا:-4461

مم؟من؟مولدهمتبلسمواأنبياءخمةهناكل!را:-6541

اذكرها؟؟القرآنفي-اللام-عليهموسىمعجزاتذكرت:للرلم-6641

3القرآنفيالمذكررالصحاب!هومن:ل!رلم-6741

؟القرآنفيكئيئالذيالوحيدالرجلمنللرا:-6841

؟القرآنفيمذكورحسابيعددأكبرمال!را:-9641

3القرآنفيمذكورحساببعددأصغرما:ل!رلم-0471

3القرآنفيالمذكورةالأصواتما!ا:-1471

هما؟فما؟ال!نةفصولمنفصلانالقرآنفيذكر:ل!رلم-4721

هما3فما؟القرآنفيذكرتاعملتانهناكددرا:-411لم3

3القرآنفيالمذكوراناليومانهمامالدرا:-4741

3القرآنفيالملعونةالئجرةماللرا:-4751

الجنة؟منوهيالقرآنفيالمذكررةالشجرةماللرا:-4761

أالقرآنحارسةهيمنل!را:-4771

3القرآنفياسمهاذكرالتيالوحيدةالمرأةمنددرا:-4781

3القرآنفيذكزاالأنبياءأكثرمنددرا:-9471

أالقرآنفبذكزايانبياءاأقلهومنددرا:-0481

الثين3حرففيهيذكرلمالذيالوحيدالربعماد!را:-4811

الملانكة؟منولاالجنمنولاالإنسمنوليسإليهالنهأوحىالذيال!ثيءماللرا:-4821

3القرآنفيذكرنبيوأبونبيوأخونبيابننبيددرا:-4831



المرآنمئشابها!فيالجناننعلم605

هم3منانبياء؟أبناءكلهمالاءمشةالقرآنفيذكردلرا:-4841

6؟واخراضهاهود"شيتني:كحالنبيحديثفيالمذكررةهردأخواتهيماددرا:-4851

تاتدمموضعينفيإلا!اللهر"على"اللعبداتقدمالكريمالقرآنمواضعكلفيد!را:-1486

الموضعين؟كراز،؟اللعب"علىا"اللهر

مرضعفيإ،قالإإذ؟ئعالىقرلهعلىإبراهيمسيدنااسمتقدمالكريمالت!رآنفيد!را؟-4871

المرضع3اذكرواحد،

فؤضذب!"؟غتثهغ5فؤضذر،،تار"غقيهنمالآيتينمرضعاذكرسرا:-4881

؟القرآنفيالمذكورةالألواناذكرسرا:-9481

؟القرآنفيالمذكورةالكسريةالأعداداذكرل!را؟-0941

؟اذكرهواحدموضعفيبيناتلفظبدونآياتنالاعليهمتئات"صراذا:تعالىقولهورد:د!رلم-1941

الكريم؟القرآنفيالمذكورةالإنسانأعضاءاذكر:ل!رلم-2941

؟القرآنفيوردتالتيالقيامةيومأسماءاذكرددرا:-3941

المصحف؟فيوردتالتيالقرآنوأوصافأسماءاذكرسرا:-4941

الكريم؟القرآنفيالواردةالأعداداذكرل!را:-5941

الكريم؟القرآنلسورالنزوليالزتيباذكرددرا:-6941

؟الآياتعددحسبالكريمالقرآنسررترتيباذكر:د!رلم-7941

الكريمأالقرآنفيالمذكورةالدواباذكرل!را:-8941

الكريم؟القرآنأجزاءعددكمللراة-9941

العظيم3القرآنأحزابعددكه.للع-0051

الكريم3القرآنأرباععددكملموا:-1051

الكريم؟القرآنأعشارعددكمسرا:-2015

المبين؟الكتابسورعددكم:دلرلم-3051

المجيد؟القرآنآياتعددكمللرا:-4551

الحكيم؟القرآنكلماتعددكمللرأ:-5051

؟المحافوظالقرآنحروفعددكمل!را:-6051

والمدنية؟المكيةالمورعددكمللرا:-7051
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!المدينة؟مكةبيننزلتالتيالآياتعددكمل!را.

الكريم؟القرآنفيالسكتاتعددكملدرا:

الله؟كتابفيالسجداتعددكم:لدرأ

؟،للمكذبينيومئذويل!:تعالىقرلهتكررمرةكم:ل!رلم

؟!ئ!شذتالبزئكضاآلاءقبأقية؟سبحانهقولهتكررمرةكملدرا:

الكريم؟القرآنفي،محمد"اصمذكرمرةكم:للرلم

؟،اللهغثذ!الوصفذكرمرةكم:ل!رلم

الكريم؟آنالزكهعصاسمذكرمرةكم:لدرلم

الجمعة؟يومذكرسرةكم:ل!رلم

السبت؟ميرذىةصكاصملدرا:

؟"تينصس"انحظ:ردمرةكم:للر

؟6تالته،بالته،الله"الجلالةلفظذكرسرةكمل!رأ:

؟6الله!الجلالةبلفظتدأاليالآياتعددكمل!:

؟،النبي5لفظذكرمرةكمللوا:

؟،كلا"لفظذكرمرةكمل!را:

؟"الصلاة)لفظذكرمرةكملدرا:

؟6الزكاة5لفظذكرمرةكم:لدع

؟"الصيام"لفظذكرمرةكملدوا:

أ"الحجألفظذكرمرةكم:لى

؟!القرآن)لفظذكرمرةكمسرا:

؟5ايإنجيلالفظذكرمرةكملدرا:

؟،التوراة)لفظذكرمرةكم!ا:

؟،الزبور!لفظذكرمرةكم!ا:

؟،لتهالحمد!لفظذكرمرةكم:س!

؟،الشمس"لفظذكرمرةكم:لدرلم

أ،القمر"لفضذكرمرةكم:للع
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-1534

-1535

1536-

1537-

1538-

9153-

-0154

-1541

-1542

-1543

-1544

-1545

-1546

-1547

-1548

-9154

ا-055

-1551

-1552

-1553

-1554

-1555

-1556

-1557

-1558

-9155

القرآنهتمثمابهاتفيالجناننعيم

3هدلهاالملائكةتسبيحفيهاذكرالتيالآياتعددكم

دله؟الجبالتسب!يحفيهاذكرالتيالآياتعددكم

دله3الطيرتسب!يحفيهاذكرالتيالآياتعددكم

دله9الرعدتسبيحفيهاذكرالتيالآياتعدركم

36ءاتاتيماؤين"مراضعاذكر

،؟ئرشىآليتاؤتقذامواضعاذكر

،؟شآل!تفنم"ؤلينمواضعاذكر

،؟ئن"ؤكأينمراضعاذكر

3هضاديينكئئغإنالؤغذقذاتتىؤيفرئونةمواضعاذكر

6؟تئتالتاصيائتاغقيهنمئتلىأتياذااضعمااذكر

،؟الذينتة)مخيص!نمواضعاذكر

"3المتقين"إنمواضعاذكر

"كئوا"؟بلفظتبدأالتيالآياتاذكر

،؟اليهتابأتئنريلمواضحاذكر

،؟افزىيمتنآظتغلاؤتناضعباذكر

اذكرهاأ،،تر)ألمبتبدأالنساءسورةفيآياتضهناك

،3انتزاةتفوئرن)أنممراضعاذكر

،3أ(زأيختمراضعاذكر

باصلايتا،3ئوشىشث!تاأزأؤتقذسواضعاذكر

،؟خققكمالدي"هزمواضعاذكر

36تخضزهنمؤيزتم5مواضعاذكر

3هاتلأقاذ!مراضعاذكر

3،انجت(فز!مواضعاذكر

لا؟ثاء"ؤتؤمواضعاذكر

ؤا"؟تزأنر!مواضعاذكر

،؟غقيهغأؤاتلمواضعاذكر



القرآنمتشابهاتكهيالجناننعيم

،3أيضايهثمتجفذبالليما)ؤأقتصمرامراضعاذكرسرا:-0561

الآزضيى،؟وينروامراصافلاذكرل!را:-1561

الأيكيما"؟"أضخالثمواضعاذكرسرا:-5621

36الآزضيلىتحيحيروالمه(ؤمراضعاذكرل!را.-5631

ييروا"؟أفلم5مراضعاذكر:ل!رلم-4651

،؟أظلم"فمنمراضعاذكرل!را:-5651

*،*ب!

ث!05
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