
وقفات تدبرية علمية )
من

(آيات المثاني القرآنية

: استنباطا من قوله تعالى

لَ أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتشَ ) ُ َنزه ََ َّللاه اِن ََ ا َم ًً (  اِب

23سورة الزمر من اآلية 



الدكتور محمد جميل الحبال

استشاري الطب الباطني 

نبوية وباحث في التفسير الطبي في القرآن الكريم والسنة ال
المطهرة

:الموقع على الشبكة العنكبوتية

www.alhabbal.info/dr.mjamil

http://www.alhabbal.info/dr.mjamil
http://www.alhabbal.info/dr.mjamil


:قال تعالى 
َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابِهً ) ُ نَزه (  ا َمثَانِيَ َّللاه

23سورة الزمر من اآلية 

أفضل الكالم وأنفعه:  أحسن الحديث•

.القرآن الكريم: كتابا•

.رهيشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضا ويفس:  متشابًا•

ليس فيه تناقض وال اختالف •

. يشبه بعضه بعضا في اآلي والحروف: وقال قتادة•

(.الجامع إلحكام القرآن: القرطبي في تفسيره ) 

. ألن القصص واألنباء والمواعظ واألحكام تثنى فيه: مَانَ•

(القرطبي في تفسيره أعاله) 



على تكونفي معظمها وقد إن المثاني من القرآن الكريم هي اآليات المشتركة والمتشابهة •
:المستويات ادناه 

(.المجملالتفسير)اآليات كاملة والتي قد تفصل في األولى وتختصر في األخرى : أوال•

(  الجمل من اآليات في أي موقع منها ) العبارات : ثانيا•

.الكلمات المفردة المتميزة: ثالثا•

:وكما موضح في األمثلة اآلتية



(المثاني)كلمة 

:  وردت في آيتين كريمتين

:الحجر: أوآل•

:الزمر: ثانيا•

َناكَ َولََقد  • ًعاآَتي  آنَ انَِاْلَمََ ِمنَ َسب  ﴾87﴿ال َعِظيمَ َوال قُر 

َسنَ َنَزلَ ّللَاُ  انِ ُمَتَشابًِهاِكَتاًباال َحِديثِ أَح  ََ َشِعر  ََ َم هُ َتق  شَ الَِذينَ ُجلُودُ ِمن  نَ َيخ  َتلِينُ ُثمَ َرَبُهم  و 

رِ إِلَى  َوقُلُوُبُهم  ُجلُوُدُهم   لِكَ  ّۚللاَِ ِذك  ِديّللاَِ ُهَدىَذ  لِ َوَمن   َۚيَشاءُ َمن  بِهِ َيه  َهاد  ِمن  لَهُ َفَماّللَاُ لِ ُيض 

﴿23﴾
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(ال اله اال هو العزيز الحكيم)العبارة 

:عمرانآلسورةمنالكريمتيناآليتينفيوردت•

:عمرانآل:األولى•

:عمرانآل:الثانية•

َف َيَشاُء ۚ • َحاِم َكي  َر  ُرُكم  فِي األ  َه إَِله ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ُهَو الَِذي ُيَصوِّ ﴾6﴿ََل إِلََٰ

َه إاَِل ُهَو َوال َماَلِئَكُة َوأُ  ِط ۚ َشِهَد ّللَاُ أََنُه اَل إِلَ  َه إَِله ُهَو اْلَعِزيُز ََل إِلََٰ ولُو ال ِعل ِم َقاِئًما ِبال قِس 

﴾18﴿اْلَحِكيمُ 

https://equran.me/tafseer-299-3.html
https://equran.me/tafseer-299-3.html
https://equran.me/tafseer-311-3.html
https://equran.me/tafseer-311-3.html


(واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم)العبارة 

وردت في اآليتين الكريمتين •

:البقرة •

َنى  ِمن  ُثلَُثيِ ا•:المزمل • لَُم أََنَك َتقُوُم أَد  َفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة مِ إَِن َرَبَك َيع  ِل َوِنص  ُر َن الَِذيَن َمَعَك ۚللَي   َوّللَاُ ُيَقدِّ

ُصوهُ َفَتاَب َعلَ  َل َوالَنَهاَر ۚ َعلَِم أَن  لَن  ُتح  َرُءوا َما َتَيَسَر ِمَن ال قُر  اللَي  ُكم  ۖ َفاق  َسَيُكوُن آِن ۚ َعلَِم أَن  ي 

ِض َيب   َر  ِرُبوَن فِي األ  َضى  ۙ َوآَخُروَن َيض  ُكم  َمر  ِل ّللَاِ ۙ َوآَخُرونَ ِمن  ُيَقاِتلُوَن فِي َتُغوَن ِمن  َفض 

ُه ۚ َوأَقِيُموا ال َرُءوا َما َتَيَسَر ِمن  ِرُضوا ّللَاَ َسِبيِل ّللَاِ ۖ َفاق  ًضا َحسَ َصاَلَة َوآُتوا الَزَكاَة َوأَق  ًنا ۚ َوَما َقر 

َد ّللَاِ هُ  ر  َتِجُدوهُ ِعن  فُِسُكم  ِمن  َخي  ُموا أِلَن  ًرا ۚ ُتَقدِّ َظَم أَج  ًرا َوأَع  َ َغفُوٌر َواْسَتْغفُِروَو َخي 
َ ۖ إِنه َّللاه

ا َّللاه

﴾20﴿َرِحيمٌ 

ُث أََفاَض الَناُس • َ َغفُوٌر َرِحيمٌ ُثَم أَفِيُضوا ِمن  َحي 
َ ۚ إِنه َّللاه

﴾199﴿َواْسَتْغفُِروا َّللاه

https://equran.me/tafseer-5495-73.html
https://equran.me/tafseer-5495-73.html
https://equran.me/tafseer-206-2.html
https://equran.me/tafseer-206-2.html


فلم تجدوا ماًء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ) العبارة 
(بوجوهكم وايديكم

:آيتين كريمتينوردت في 

النساء: اوال

المائدة: ثانيا 

َهاَيا• َرُبوااَل آَمُنواالَِذينَ أَي  تُ الَصاَلةَ َتق  لَُمواَحَتى  ُسَكاَرى  م  َوأَن  إاَِل ُجُنًباَواَل ونَ َتقُولُ َماَتع 

َتِسلُواَحَتى  َسِبيل  َعاِبِري ُتم  َوإِن   ۚ َتغ  َضى  مَ ُكن  ُكم  مِ أََحدٌ َجاءَ أَو  َسَفر  َعلَى  أَو  ر  ال َغائِطِ ِمنَ ن 

ُتمُ أَو   ُمواَماءً َتِجُدواَفلَمْ النَِّساءَ اَلَمس  ًباَصِعيًداَفَتَيمه إِنَ ۗ  َوأَْيِديُكمْ بُِوُجوِهُكمْ َفاْمَسُحواَطيِّ

اَكانَ ّللَاَ  ﴾43﴿َغفُوًراَعفُو ً

َهاَيا• ُتم  إَِذاآَمُنواالَِذينَ أَي  ِسلُواالَصاَلةِ إِلَىقُم  ِدَيُكم  ُجوَهُكم  وُ َفاغ  سَ ال َمَرافِقِ إِلَىَوأَي  ِبُرُءوِسُكم  ُحواَوام 

ُجلَُكم   نِ إِلَىَوأَر  َبي  ُتم  َوإِن   ۚال َكع  ُتم  َوإِن   ۚواَفاَطَهرُ ُجُنًباُكن  َضى  ُكن  ُكم  أََحدٌ َجاءَ أَو  َسَفر  َعلَى  أَو  َمر  ِمنَ ِمن 

ُتمُ أَو  ال َغاِئطِ  ُمواَماءً َتِجُدواَفلَمْ النَِّساءَ اَلَمس  ًباَصِعيًداَفَتَيمه هُ ِديُكمْ َوأَيْ بُِوُجوِهُكمْ َفاْمَسُحواَطيِّ ّللَاُ ُيِريدُ َما ِۚمن 

َعلَ  ُكم  لَِيج  ِكن  َحَرج  ِمن  َعلَي  َمَتهُ لُِيِتمَ وَ لُِيَطهَِّرُكم  ُيِريدُ َولَ  ُكم  ِنع  ﴾6﴿ُكُرونَ َتش  لََعلَُكم  َعلَي 

https://equran.me/tafseer-536-4.html
https://equran.me/tafseer-675-5.html


(إنما حرم عليكم الميتتة والدم ولحم الخنزير) العبارة 

:وردت في اآليتين الكريمتين 

:البقرة: أوال

:النحل : ثانيا

َم َولَْحَم اْلِخنْ • َم َعلَْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالده َما َحره ِر ّللَاِ ۖ َفمَ ِزيِر إِنه َر َباغ  َواَل َوَما أُِهَل ِبِه لَِغي  ُطَر َغي  ِن اض 

ِه ۚ إَِن ّللَاَ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َم َعلَي  ﴾173﴿َعاد  َفاَل إِث 

َم َولَْحَم اْلِخْنزِ • َم َعلَْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالده َما َحره ِر ّللَاِ ِبِه ۖ َفَمِن اض  يِر إِنه َر َباغ  َواَل َعاد  َوَما أُِهَل لَِغي  ُطَر َغي 

﴾115﴿َفإَِن ّللَاَ َغفُوٌر َرِحيمٌ 

https://equran.me/tafseer-180-2.html
https://equran.me/tafseer-180-2.html
https://equran.me/tafseer-2016-16.html
https://equran.me/tafseer-2016-16.html


(في قرار مكين)عبارة 

:وردت في آيتين كريمتين

:المؤمنون•

:  المرسالت•

َناهُ ُثمَ • َفةً َجَعل  ﴾13﴿َمِكين  َقَرار  فَُِنط 

َناهُ فِي • ﴾21﴿َمِكين  ار  َقرَ َفَجَعل 

https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html


(يلوهو على كل شيء وك)،( هللا خالق كل شيء)العبارتان 

:وردت في اآليتين الكريمتين•

:األنعام: أوال•

:الزمر: ثانيا•

لُِكمُ • ُكم  ّللَاُ َذ  هَ اَل  َۖرب  ء  ُكلِّ قُ َخالِ  ُۖهوَ إاَِل إِلَ  َْ ُبُدوهُ َش ء  ُكلِّ لَىَٰ عَ َوُهوَ  َۚفاع  َْ َش

﴾102﴿َوِكيلٌ 

ء  ۖ َوُهَو عَ • َْ ُ َخالُِق ُكلِّ َش ء  َوِكيلٌ َّللاه َْ ﴾62﴿لَىَٰ ُكلِّ َش

https://equran.me/tafseer-891-6.html
https://equran.me/tafseer-891-6.html
https://equran.me/tafseer-891-6.html
https://equran.me/tafseer-891-6.html
https://equran.me/tafseer-4120-39.html


(سنريهم آياتنا)،(سيريكم آياته)العبارتان 

:وردتا في اآليتين الكريمتين•

:النمل: أوال•

:فصلت: ثانا•

دُ َوقُلِ • ِرفُوَنَهاَفتَ آَياتِهِ َسُيِريُكمْ لِِلَِ ال َحم  َملُونَ َعَماِبَغافِل  َرب كَ َوَما ۚع  ﴾93﴿َتع 

ْم آَياتَِنا  ًِ فُِسِهم  َسُنِري َفاِق َوفِي أَن  ِف ِبَربَِّك َحَتى  َيَتَبَيَن لَُهم  أََنُه ال  فِي اآل  َحق    أََولَم  َيك 

ء  َشِهيدٌ  ﴾53﴿أََنُه َعلَى  ُكلِّ َشي 

https://equran.me/tafseer-3252-27.html
https://equran.me/tafseer-3252-27.html
https://equran.me/tafseer-3252-27.html
https://equran.me/tafseer-4271-41.html
https://equran.me/tafseer-4271-41.html


(إذ دخلوا عليه فقالوا سالما)العبارة 

:وردت في اآليتين الكريمتين•

:  الحجر: أوال•

:الذاريات: ثانيا•

ُكم  َوِجلُ إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه َفَقالُوا َسََلًما• ﴾52﴿ونَ َقاَل إَِنا ِمن 

َكُرونَ ۗۖ َقالَ إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه َفَقالُوا َسََلًما • ٌم ُمن  ﴾25﴿ َساَلٌم َقو 

https://equran.me/tafseer-1854-15.html
https://equran.me/tafseer-1854-15.html
https://equran.me/tafseer-4700-51.html
https://equran.me/tafseer-4700-51.html


(هارإن في خلق السماوات واالرض واختالف الليل والن) العبارة 

:وردت في آيتين كريمتين•

:البقرة : األولى•

آل عمران : الثانية•

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللهيْ • اِر إِنه فَِ َخْلِق السه ًَ ِر ِبَما َوال فُل ِك الَِتي َتج  ِل َوالنه ِري فِي ال َبح 

َزَل ّللَاُ ِمَن الَسَماِء ِمن  َماء   َفُع الَناَس َوَما أَن  ِتَها وَ َين  َد َمو  َض َبع  َر  َيا ِبِه األ   ُكلِّ َبَث فِيَها ِمن  َفأَح 

َياِح َوالَسَحاِب ال ُمَسَخِر بَ  ِريِف الرِّ ِض آَلَيات  لَِقو  َداَبة  َوَتص  َر  َن الَسَماِء َواأل  قِلُونَ ي  ﴾164﴿م  َيع 

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الله  اِر إِنه فَِ َخْلِق السه ًَ َ ْيِل َوالنه ﴾190﴿ل َبابِ آَلَيات  أِلُولِي األ 

https://equran.me/tafseer-171-2.html
https://equran.me/tafseer-171-2.html
https://equran.me/tafseer-483-3.html
https://equran.me/tafseer-483-3.html


(  وسخر لكم ما في السماوات وما في األرض)العبارة 

:الجاثية: أوال•

ا أََن ّللَاَ •: لقمان: ثانيا• َر لَُكْم َما فَِ السه أَلَم  َتَرو  َبغَ َماَواِت َوَما فَِ اْْلَْرِض َسخه ُكم  ِنَعَمُه َوأَس  َعلَي 

م  َواَل ُهًدى وَ َظاِهَرًة َوَباِطَنًة   َوِمَن الَناِس َمن  ُيَجاِدُل فِي
ِر ِعل  اَل ِكَتاب  ُمِنير  ّللَاِ ِبَغي 

﴿20﴾

َماَواِت َوَما فَِ اْْلَْرِض • َر لَُكْم َما فَِ السه لِ  َجِميًعا ِمْنُه َوَسخه
َك آَلَيات  ۗۚ إَِن فِي َذ 

م  َيَتَفَكُرونَ  ﴾13﴿لَِقو 

https://equran.me/tafseer-3489-31.html
https://equran.me/tafseer-3489-31.html
https://equran.me/tafseer-3489-31.html
https://equran.me/tafseer-4486-45.html
https://equran.me/tafseer-4486-45.html


يل وسخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الل)العبارة 
(الشمس والقمر كل يجري ألجل مسمى

وردت في اآليتين الكريمتين

:لقمان: أوال•

:فاطر: ثانيا•

5في سورة الزمر اآلية ( يولج)بدل ( يكور)وقد وردت نفس العبارة باختالف كلمة •

اِر َوُيولِجُ أَلَم  َتَر أََن ّللَاَ • ًَ َر الشهْمسَ ُيولُِج اللهْيلَ فَِ النه اَر فَِ اللهْيِل َوَسخه ًَ  َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري  النه

ى  َملُوَن َخِبيرٌ إِلَىَٰ أََجل  ُمَسم ً ﴾29﴿َوأََن ّللَاَ ِبَما َتع 

اَر فَِ اللهْيِل وَ • ًَ اِر َوُيولُِج النه ًَ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجرِ ُيولُِج اللهْيلَ فَِ النه َر الشه ى ۚي ِْلََجل  ُمَسم ً َسخه

ُعوَن مِ  ُكم  لَُه ال ُمل ُك ۚ َوالَِذيَن َتد  لُِكُم ّللَاُ َرب  ِمير  َذ 
لُِكوَن ِمن  قِط  ﴾13﴿ن  ُدوِنِه َما َيم 

َض ِبال َحقِّ ۖ • َر  رُ َخلََق الَسَماَواِت َواأل  َل َعلَ ُيَكوِّ رُ ى الَنَهاِر اللَي  ِل َۖوُيَكوِّ َس الَنَهاَر َعلَى اللَي  َوَسَخَر الَشم 

ِري أِلََجل  ُمَسم ًى   أاََل ُهَو ال َعِزيُز ال غَ  َقَمَر ۖ ُكلٌّ َيج  ﴾5﴿َفارُ َوال 
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(تبارا) ,(وال تزد الظالمين اال ضالال )العبارة 

28واآلية رقم 24وردتا في سورة نوح اآلية رقم •

:  أوال•

:  ثانيا •

( همأي زيادة في الطغيان والكفر حتى يزيد من ضاللهم وكفرهم ليزداد عذاب): ضالال•

(أي خسرانا وخزيا في الدنيا واآلخرة) : تبارا •

﴾24﴿الِِميَن إَِله َلََلًَل َوََل َتِزِد الظه َوَقد  أََضل وا َكِثيًرا ۖ •

ِمًنا َولِ • ِتَي ُمؤ  فِر  لِي َولَِوالَِدَي َولَِمن  َدَخَل َبي  ِمَناِت َربِّ اغ  ِمِنيَن َوال ُمؤ  الِمِ ل ُمؤ  ﴾28﴿يَن إَِله َتَباًراَوََل َتِزِد الظه
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(وطبع على قلوبهم فهم ال يفقهون)العبارة 

:وردت في اآليتين الكريمتين•

:  التوبة : أوال•

:المنافقون : ثانيا•

ًُْم ََل َيفْ َوُطبِعَ َرُضوا ِبأَن  َيُكوُنوا َمَع ال َخَوالِِف • ْم َف ًِ ًُونَ َعلَىَٰ قُلُوبِ ﴾87﴿َق

لَِك ِبأََنُهم  آَمُنوا ُثَم َكَفُروا •
ًُْم ََل يَ َفُطبِ َذ  ْم َف ًِ ًُونَ َع َعلَىَٰ قُلُوبِ ﴾3﴿ْفَق
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 في وال أصغر من ذلك وال أكبر اال)، ( مثقال ذرة)العبارتان 
(كتاب مبين

:وردت في آيتين كريمتين•

:   يونس: أوال•

3سبأ : ثانيا•

مَ  آن  َواَل َتع  ُه ِمن  قُر  لُو ِمن  ن  َوَما َتت 
ُكم  ُشهُ َوَما َتُكوُن فِي َشأ  ُتفِيُضوَن وًدا إِذ  لُوَن ِمن  َعَمل  إاَِل ُكَنا َعلَي 

ُزُب َعن  َربَِّك  ة  فَِ اْْلَرْ فِيِه ۚ َوَما َيع  َقاِل َذره َْ لِ ِمْن ِم
َٰ
َماِء َوََل أَْصَغَر ِمْن َذ َك َوََل أَْكَبَر إَِله ِض َوََل فَِ السه

﴾61﴿فَِ ِكَتاب  ُمبِين  

ُزُب عَ  َوَربِّي لََتأ ِتَيَنُكم  َعالِِم ال َغي  َوَقاَل الَِذيَن َكَفُروا اَل َتأ ِتيَنا الَساَعُة ۖ قُل  َبلَى  • ُه ِب ۖ اَل َيع  َقالُ ن  َْ ِم

 
َٰ
َماَواِت َوََل فَِ اْْلَْرِض َوََل أَْصَغُر ِمْن َذ ة  فَِ السه ﴾3﴿بِين  لَِك َوََل أَْكَبُر إَِله فَِ ِكَتاب  مُ َذره
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(وصوركم فأحسن صوركم)العبارة 

:وردت هذه العبارة في آيتين مختلفتين•

:غافر: أوال•

:التغابن : ثانيا•

َض َقَراًرا َوالَسمَ • َر  َرُكْم َفأَْحَسَن صُ اَء ِبَناًء ّللَاُ الَِذي َجَعَل لَُكُم األ  َوَرَزَقُكم  َوَرُكْم َوَصوه

ُكم  ۖ َفَتبَ  لُِكُم ّللَاُ َرب  َباِت ۚ َذ  ﴾64﴿اَرَك ّللَاُ َرب  ال َعالَِمينَ ِمَن الَطيِّ

َض ِبال َحقِّ • َر  َركُ َخلََق الَسَماَواِت َواأل  ﴾3﴿ِه ال َمِصيرُ ۗۖ َوإِلَي  ْم َفأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَصوه
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(لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم)اآلية 

:في سورة الحشر: أوال•

:التين : ثانيا•

ُر ۖ • ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ َ ُهَو َّللاه َنى  ۚ ُيَسبُِّح لَ لَُه األ  َماُء ال ُحس  ُه َما فِي الَسَماَواِت س 

ِض ۖ َوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيمُ  َر  ﴾24﴿َواأل 

﴾4﴿م  َ أَْحَسِن َتْقِويلََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن فِ 
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(شفاء)كلمة 

:اآلتيةاالربعة وردت في اآليات •

:يونس•

:النحل •

:اإلسراء •

:فصلت •

ُكم  و• ِعَظٌة ِمن  َربِّ ُكم  َمو  َها الَناُس َقد  َجاَءت  شِ َيا أَي  َمةٌ َفاءٌ ََ ُدوِر َوُهًدى َوَرح  ِمِنينَ لَِما فِي الص  لِل ُمؤ 

﴿57﴾

لُِكي ُسُبَل َربِِّك ذُ  تَ ُثَم ُكلِي ِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت َفاس  ُرُج ِمن  ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمخ  فِيِه لٌِف أَل َواُنُه لاًُل ۚ َيخ 

م  َيَتَفكَ ِشَفاءٌ  لَِك آَلَيًة لَِقو 
﴾69﴿ُرونَ لِلَناِس   إَِن فِي َذ 

آِن َما ُهَو • ُل ِمَن ال قُر  ِمِنيَن ۙ َواَل َيِزيُد الَظالِِميَن إاَِل َخَساًراِشَفاءَوُنَنزِّ َمٌة لِل ُمؤ  ﴾82﴿ٌۗ َوَرح 

لَ • اَل فُصِّ َجِمي ًا لََقالُوا لَو  آًنا أَع  َجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ   قُل  هُ َولَو  َجَعل َناهُ قُر  آَمُنوا ُهًدى َو لِلَِذينَ ت  آَياُتُه ۖ أَأَع 

ٌر َوُهوَ  َۖوِشَفاءٌ  ِمُنوَن فِي آَذاِنِهم  َوق  َن مِ  َوالَِذيَن اَل ُيؤ  ِئَك ُيَناَدو  ِهم  َعًمى ۚ أُولَ  ن  َمَكان  َبِعيد   َعلَي 

﴿44﴾
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(مثل الجنة التي وعد المتقون) العبارة 

وردت في آيتين كريمتين•

:الرعد : األول•

:محمد : ثانيا•

قُوَن • ِة الهتَِ ُوِعَد اْلُمته لُ اْلَجنه ََ ِري مِ َم َهاُر ۖ أُُكلَُها َدائِ ۗۖ َتج  َن  ِتَها األ  ٌم َوِظل َها ۚ ِتل َك ن  َتح 

َبى ال َكافِِريَن النَ  ا ۖ َوُعق  َبى الَِذيَن اَتَقو  ﴾35﴿ارُ ُعق 

قُوَن • ِة الهتَِ ُوِعَد اْلُمته َهاٌر مِ مَلُ اْلَجنه َهاٌر ِمن  لَبَ ۗۖ فِيَها أَن  ِر آِسن  َوأَن  ن  لَم  َيَتَغَير  ن  َماء  َغي 

َها ر  لََذة  لِلَشاِرِبيَن َوأَن  َهاٌر ِمن  َخم  ُمُه َوأَن  ِت ن  ُكلِّ الَثَمَراٌر ِمن  َعَسل  ُمَصف ًى ۖ َولَُهم  فِيَها مِ َطع 

ِهم  ۖ َكَمن  ُهَو َخالٌِد فِي الَناِر وَ  فَِرةٌ ِمن  َربِّ َعاَءُهم  َوَمغ  ﴾15﴿ُسقُوا َماًء َحِميًما َفَقَطَع أَم 
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(المالئكة صفا)العبارة 

:وردت في اآليتين الكريمتين•

:سورة النبأ: أوال•

:سورة الفجر: ثانيا •

وُح • َم َيقُوُم الر  ُن َوَقاَل َصَواًباَواْلَمََلئَِكُة َصف ًا َيو  َم  ﴾38﴿ۗۖ اَل َيَتَكلَُموَن إاَِل َمن  أَِذَن لَُه الَرح 

﴾22﴿ف ًا َصف ًاَواْلَملَُك صَ َوَجاَء َرب َك •
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(سمين) ، ( أن جاء بعجل حنيذ)العبارة 

:وردت في اآليتين الكريمتين

:هود : األولى

:الذاريات : الثانية 

َرى  َقالُوا َساَلًما ۖ َقاَل َساَلٌم ۖ َفَما لَِبَث • َراِهيَم ِبال ُبش  ﴾69﴿أَْن َجاَء بِِعْجل  َحنِيذ  َولََقد  َجاَءت  ُرُسلَُنا إِب 

لِِه • ﴾26﴿ِعْجل  َسِمين  َفَجاَء بِ َفَراَغ إِلَى  أَه 
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(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا)العبارة 

البقرةسورةفياآليتينهاتينوردت

:أوال

:ثانيا

اَقالُواآَمُنواالهِذينَ لَقُواَوإَِذا اَوإَِذاآَمنه نُ نَ إَِنَماَمَعُكم  إَِناَقالُواَياِطيِنِهم  شَ إِلَى  َخلَو  ِزُئونَ ح  َته  ُمس 

﴿14﴾

ا • ُضُهم  إِلَى  بَ َوإَِذا لَقُوا الهِذيَن آَمُنوا َقالُوا آَمنه ُثوَنُهم  ِبَما َفَتَح ّللَاُ َوإَِذا َخاَل َبع  ض  َقالُوا أَُتَحدِّ وُكم  ِبِه ع  ُكم  لُِيَحاج   َعلَي 

قِلُونَ  ُكم  ۚ أََفاَل َتع  َد َربِّ ﴾76﴿ِعن 
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(وأبرئ األكمه واألبرص) العبارة 

:كريمتينآيتينفيوردت

:عمرانأل:اوال

َمِتي•:المائدة:الثانية ُكر  ِنع  َيَم اذ  َن َمر  َك َوَعلَى  َوالَِدِتَك إِذ  أََيد  إِذ  َقاَل ّللَاُ َيا ِعيَسى اب  ُتَك ِبُروِح ال قُُدِس َعلَي 

ُتكَ  اًل ۖ َوإِذ  َعلَم  ِد َوَكه  ِ ُتَكلُِّم الَناَس فِي ال َمه 
َراَة َواإل  َمَة َوالَتو  ِجيَل ۖ َوإِذ   ال ِكَتاَب َوال ِحك  لُُق ن  َتخ 

فُُخ فِ  ِني َفَتن  ِر ِبإِذ  َئِة الَطي  يِن َكَهي  رِ ِمَن الطِّ ِني ۖ َوُتب  ًرا ِبإِذ  َرصَ يَها َفَتُكوُن َطي  َب  َمَه َواأل  َك  ُئ األ 

ِني ۖ َوإِذ  َكفَ  َتى  ِبإِذ  ِرُج ال َمو  ِني ۖ َوإِذ  ُتخ  َك إِذ  ِجئ  ِبإِذ  َراِئيَل َعن  ُت َبِني إِس  َناِت فَ ف  َبيِّ َقاَل َتُهم  ِبال 

ٌر ُمِبينٌ  َذا إاَِل ِسح  ُهم  إِن  َه  ﴾110﴿الَِذيَن َكَفُروا ِمن 

ُتُكم  • َراِئيَل أَنِّي َقد  ِجئ  لُُق لَ َوَرُسواًل إِلَى  َبِني إِس  ُكم  ۖ أَنِّي أَخ  يِن َكَهي   ِبآَية  ِمن  َربِّ َئِة ُكم  ِمَن الطِّ

ِن ّللاَِ  ًرا ِبإِذ  فُُخ فِيِه َفَيُكوُن َطي  ِر َفأَن  َرَص َوأُ الَطي  َب  َمَه َواأل  َك  ِرُئ األ  َتى  ِبإِذ   ۖ َوأُب  ِيي ال َمو  ِن ح 

ُئُكم  ِبَما َتأ ُكلُوَن َوَما َتَدِخُرونَ  لَِك آَلَيةً ّللَاِ ۖ َوأَُنبِّ ُتم   فِي ُبُيوِتُكم  ۚ إَِن فِي َذ  ِمِنينَ  لَُكم  إِن  ُكن  ُمؤ 

﴿49﴾
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سؤال؟

وما هي هذه اآلية؟( . ُكْم ِبآَية  ِمْن َربِّ ِجْئُتُكمْ و: )ما المقصود بقوله تعالى

َراِة َوأِلُ • َن َيَدَي ِمَن الَتو  ًقا لَِما َبي  َم عَ َوُمَصدِّ َض الَِذي ُحرِّ ُكم  ۚ ِحَل َلُكم  َبع  ۗ  َوِجْئُتُكمَلي 

ُكمْ  سورة آل عمران﴾50﴿َفاَتقُوا ّللَاَ َوأَِطيُعونِ ِبآَية  ِمْن َربِّ
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(  وهللا أعلم)الجواب 
(صلى هللا عليه وسلم)هي البشارة بالرسول محمد 

:6وذلك لقوله تعالى في سورة الصف اآلية رقم 

َراِئيَل إِنِّي رَ ) َيَم َيا َبِني إِس  ُن َمر  ُكم وإِذ  َقاَل ِعيَسى اب  ًقا لَِّما بَ ُسوُل ّللَاِ إِلَي  َصدِّ َراِة م  َن َيَدَي ِمَن الَتو  ي 
َمدُ  ُمُه أَح  ِدي اس  ًرا ِبَرُسول  َيأ ِتي ِمن َبع  َذا سِ  ۖ فَ َوُمَبشِّ َناِت َقالُوا َه  َبيِّ ِبينٌ لََما َجاَءُهم ِبال  ٌر م  (  ح 



(من أنصاري الى هللا قال الحواريون نحن انصار هللا) العبارة 

:الكريمتيناآليتينفيوردت

عمرانآل:اوال

الصف:ثانيا

َر • ُهُم ال ُكف  ِ ۖ َقالَ اْلَحَواِريُّوَن َنحْ َمْن أَْنَصارِ َقالَ َفلََما أََحَس ِعيَسى  ِمن  ِ ي إِلَى َّللاه آَمَنا ُن أَْنَصاُر َّللاه

لُِمونَ  َهد  ِبأََنا ُمس  ﴾52﴿ِبالَِلِ َواش 

َصاَر ّللَاِ َكَما َقاَل ِعي• َها الَِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا أَن  َيَم لِل َحَواِريِّيَن َيا أَي  ُن َمر  ِ ۖ َمْن أَ َسى اب  ْنَصاِري إِلَى َّللاه

ۖ ِ َراِئيَل َوَكَفَرت  َطاِئفَ َفآَمَنت  َطاِئَفةٌ َقالَ اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر َّللاه َنا الَِذيَن آَمُنوا  ِمن  َبِني إِس  ٌة ۖ َفأََيد 

َبُحوا َظاِهِرينَ  ِهم  َفأَص  ﴾14﴿َعلَى  َعُدوِّ
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(مسلمون-بأننا–قالوا آمنا واشهد بأنا ) العبارة 

:الكريمتيناآليتينفيوردت

عمرانآل:اوال

المائدة:الثاني

صَ • َر َقاَل َمن  أَن  ُهُم ال ُكف  َصاُر ّللاَِ اِري إِلَى ّللَاِ ۖ َقاَل ال َحَواِري وَن َنح  َفلََما أََحَس ِعيَسى  ِمن  ا ُن أَن  آَمنه

ا ُمْسلُِمونَ  ْد بِأَنه ًَ ِ َواْش
﴾52﴿بِاَّلله

ُت إِلَى ال َحَواِريِّيَن أَن  آِمُنوا ِبي َوِبَرُسولِي • َحي  َنا ُمْسلُِمونَ َوإِذ  أَو  ْد بِأَنه ًَ ا َواْش ﴾111﴿َقالُوا آَمنه
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(وزينتها–متاع الحياة الدنيا ) العبارة 

:أدناهالكريمتيناآليتينفيوردت

عمرانآل:أوال

القصص:ثانيا

َبِنينَ وَ النَِّساءِ ِمنَ الَشَهَواتِ ُحب  لِلَناسِ ُزيِّنَ • َقَناِطيرِ ال  طَ َوال  الَذَهبِ ِمنَ َرةِ ال ُمَقن 

لِ َوال فَِضةِ  َعامِ ال ُمَسَوَمةِ َوال َخي  َن  ثِ وَ َواأل  لِكَ   ال َحر  َدهُ َوّللَاُ ۗۖ ْنَياالدُّ اْلَحَياةِ َمَتاعُ َذ  ِعن 

نُ  ﴾14﴿ال َمآبِ ُحس 

ء  ِمن  أُوِتيُتم  َوَما• نْ اْلَحَياةِ َفَمَتاعُ َشي  اَياالدُّ ًَ دَ َوَماۗۚ َوِزيَنُت رٌ ّللاَِ ِعن  َقى  َخي   ۚ َوأَب 

قِلُونَ أََفاَل  ﴾60﴿َتع 
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(إن هذا القرآن) العبارة 

:الكريمتيناآليتينفيوردت

اإلسراء:أوال

النمل:ثانيا

َذاإِنه • ِدياْلقُْرآنَ َهَٰ َومُ ِهيَ لِلَِتيَيه  ِمِنينَ َبشِّرُ َويُ أَق  مَ الَِذينَ ال ُمؤ  أَنَ الَصالَِحاتِ لُونَ َيع 

ًرالَُهم   ﴾9﴿َكِبيًراأَج 

َذاإِنه • َراِئيلَ َبِنيَعلَى  َيقُص  اْلقُْرآنَ َهَٰ َثرَ إِس  َتلِفُونَ فِيهِ ُهم  الَِذيأَك  ﴾76﴿َيخ 
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