
  

 يف القرآن الكرمي ا  أو جزء اآلايت املتشاهبة كلا 
 أ.د. حممد زكي خضر

 اجلامعة األردنية

 

 
القرآن تكرار؟ قد يبدو ذلك  يف القرآن الكرمي آايت تبدو مكررة يف أكثر من موضع. وقد يتساءل سائل: أيف

لى زايدة معىن عن لكن احلقيقة أن كل آية وكل كلمة بل وكل حرف يف موضعه يدل ع ،يف ظاهره ا  صحيح
 املعىن الذي ورد فيه يف موضع آخر.

شابه الذي يتفق يف ويالحظ أن الت.. إن يف هذا التشابه أو التكرار عرب ينبغي الوقوف عندها ألويل األلباب
يف تكرار اآلايت  ا  فال يعترب تشاهب ا  هو الذي ذكر هنا أما إذا كان تشكيل بعض الكلمات خمتلف التشكيل متاما  

 ي جزء منها.أو أ
  هي كاآليت: اآلايت املكررة يف إثين عشرة جمموعة تقع

 .أكثر من آية متتالية كامالت: وهي تكرار المجموعة األولى 

 .آية كاملة في السورة نفسها فقط: وهي تكرار المجموعة الثانية 

 .آية كاملة في بعض السور نفسها وفي غيرها: وهي تكرار المجموعة الثالثة 

 .آية كاملة في عدة سور مختلفة : وهي تكرارالرابعة  المجموعة

 .آية كاملة في سورتين فقط: وهي تكرار المجموعة الخامسة 

آية مكررة في مواضع وبعض آية في موضع أو مواضع : وهي تكرار المجموعة السادسة 

 .آخرى كل ذلك في السورة نفسها

ي بعض آية في سورة أو آية مكررة في سورة وه: وهي تكرار المجموعة السابعة 

 .سورآخرى

آية مكررة في سور مختلفة وهي بعض آية في سورة أو : وهي تكرار المجموعة الثامنة 

 .سورآخرى

 .آية مكررة وهي بعض آية مكررة : وهي تكرار المجموعة التاسعة 

آية واردة مرة واحدة وهي بعض آية مكررة في مواضع  : وهي تكرار المجموعة العاشرة 

 .أخرى

ضع اآية واردة مرة واحدة لكنها بعض آية في مو: وهي تكرار المجموعة الحادية عشرة 

 .أخرى وهي غير مكررة

آية واردة مرة واحدة لكنها بعض آية في موضع : وهي تكرار المجموعة الثانية عشرة 

 آخر

 

 : وسنعرض هنا المجموعات الخمس األولى بالتفصيل

 :ية متتالية كاملت(اجملموعة األوىل )تكرار أكثر من آ



  

 
هو ما ورد  ا  هذه اجملموعة هي آلايت متتالية مكررة يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي. أكثر هذه اآلايت عدد

يف سوريت املؤمنون واملعارج من وصف للمؤمنني حيث ورد تكرار أربع آايت متتاليات ويف سوريت احلجر وص 
 ثالث آايت وهكذا كما مبني أدانه:

َاُُنُم   َمَلَكت   َما أَو   أَز َواِجِهم   َعَلى ِإل   . َحاِفظُونَ  لُِفُروِجِهم   ُهم   ِذينَ َوال  } ُم   أْي   َورَاءَ  اب  تَ َغى َفَمنِ  . َمُلوِمنيَ  َغي ُ  فَِإُن 

ِدِهم   أَلَمااَنِِتِم   ُهم   َوال ِذينَ  . ال َعاُدونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  َذِلكَ   {رَاُعونَ  َوَعه 

 [.32-29:املعارج][ ، 8-5:ناملؤمنو ]

َعثُونَ  يَ و مِ  ِإَل  فَأَنِظر ِن  َرب ِ  قَالَ }  {ال َمع ُلومِ  ال َوق تِ  يَ و مِ  ِإَل .  ال ُمنَظرِينَ  ِمنَ  فَِإن كَ  قَالَ  . يُ ب  
 [.81-79:ص] ، [38-36:احلجر]

 {لِلن اِظرِينَ  بَ ي َضاءُ  ِهيَ  فَِإَذا يََدهُ  َونَ زَعَ  . مُِّبني   ثُ ع َبان   ِهيَ  فَِإَذا َعَصاهُ  فَأَل َقى}

 .[33-32:لشعراءا][ ، 108-107:األعراف]
 {جمُّ رِِمنيَ  قَ و م   ِإَل  أُر ِسل َنا ِإان   قَاُلوا.  ال ُمر َسُلونَ  أَي َُّها َخط ُبُكم   َفَما قَالَ }

 [.32-31:الذارايت][ ، 58-57:احلجر]

 {ال ُمِبنيِ  َوال ِكَتابِ  .حم }

 [.2-1:دخان]ال[ ، 2-1:الزخرف]

ئَ ُلُهم   أَم  } ر  َتس  تُ ُبونَ  فَ ُهم   ال َغي بُ  ِعنَدُهمُ  أَم   . مُّث  َقُلونَ  م غ َرم   مِ ن فَ ُهم ا  َأج   {َيك 

 [.47-46:القلم][ ، 41-40:الطور]

 {اأَلَخرِينَ  َدم ر انَ  ُث   . ال َغاِبرِينَ  ا  يفَعُجوز  ِإل  }

 [.136-135:الصافات، ] [172-171:الشعراء]



  

 :اجملموعة الثانية )تكرار آية كاملة يف السورة نفسها فقط(
 

كرار اآلية يعطي معىن  ن تإهذه اجملموعة تضم آية حمددة تتكرر يف السورة نفسها عدة مرات. وبديهي أن يقال 
 ويف سورة الرمحن أفضل مثال على ذلك: ،ا  جديد

ََبنِ  َربِ ُكَما آَلءِ  فَِبَأي ِ }  {ُتَكذِ 

 ،49 ،47 ،45 ،42، 40 ،38 ،36 ،34، 32 ،30، 28 ،25، 23، 21 ،18 ،16، 13: الرمحن]
51 ،53، 55، 57، 59، 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75، 77.] 

 {الر ِحيمُ  ال َعزِيزُ  ََلُوَ  َرب كَ  َوِإن  }

 [.191، 175، 159، 140، 122، 104، 68 ،9 :الشعراء]

ئَ ُلُكم   َوَما} ر   ِمن   َعَلي هِ  َأس  رِيَ  ِإن   َأج   {ال َعاَلِمنيَ  َرب ِ  َعَلى ِإل   َأج 
 [.180 ،164 ،145 ،127، 109 :الشعراء]

َلِصنيَ  هللا ِعَبادَ  ِإل  }  {ال ُمخ 

 [.160، 128، 74 ،40 :الصافات]
َنا}  {ِخرِينَ آلا يف  َعَلي هِ  َوتَ رَك 
 [.129، 108، 78 :الصافات]

 {ال ُمؤ ِمِننيَ  ِعَباِدانَ  ِمن   ِإن هُ }
 [.132، 111 ،81 :الصافات]

رِ  نَ آال ُقر   َيس ر انَ  َوَلَقد  }  {مُّد ِكر   ِمن فَ َهل   لِلذ ِك 

 [.40، 32، 22 ،17: القمر]

ُتم   م ا َوَلُكم َكَسَبت   َما ََلَا َخَلت   َقد   أُم ة   تِل كَ }  {يَ ع َمُلونَ  َكانُوا َعم ا ُلونَ أَ ُتس   َولَ  َكَسب  

 [.141-134 :البقرة]

رَ  َبيِن  ايَ } تُ  ال ِت  نِع َمِتَ  اذ ُكُروا يلَ ئِ ِإس   {ال َعاَلِمنيَ  َعَلى َفض ل ُتُكم   َوَأن ِ  َعَلي ُكم   أَن  َعم 

 [.122-47: البقرة]
 {ا  َسَبب أَت  َبعَ  ُث  }

 [.89،92:الكهف]



  

 {اأَلو ِلنيَ  مِ نَ  ثُ ل ة  }

 [.13،39:الواقعة]

َا قَاُلوا}  {رِينَ ال ُمَسح   ِمنَ  أَنتَ  ِإَّن 
 [.153،185:الشعراء]

 {نَِعيم   َلِفي األَب  رَارَ  ِإن  }

 [.22:املطففني[ ،]13:نفطارلا]

 {م ر ُقوم   ِكَتاب  }

 [.9،20:املطففني]

 {يَنظُُرونَ  اأَلرَاِئكِ  َعَلى}

 [.23،35:املطففني]
َا َوأَِذَنت  }  {َوُحق ت   ِلَرهبِ 

 [.5 ،2:اإلنشقاق]

 {تَ ع َلُمونَ  َسو فَ  َكال  }

 [.3،4:التكاثر]

 {أَع ُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنُتم   َولَ }

 [.3،5:الكافرون]



  

 اجملموعة الثالثة )تكرار آية كاملة يف بعض السور نفسها ويف غريها(
 

 ،حيث هناك آيتان فقط وردات كاملتني يف سورتني خمتلفتني ،وهي قليلة ،هذه اجملموعة ملحقة َبجملموعة السابقة
 حدى السورتني أكثر من مرة ومرة واحدة يف السورة األخرى:ومها مكررتني يف إ

 
ِبنيَ  يَ و َمِئذ   َوي ل  }  {ل ِل ُمَكذِ 

 [.10:املطففني] [ ،49 ،47 ،45 ،40 ،37 ،34 ،28 ،24 ،19 ،15: املرسالت]

مِ  َسبِ ح  }  {ال َعِظيمِ  َربِ كَ  َِبس 

 [.52:احلاقة ]، [96 ،74:الواقعة]

 
 اجملموعة الرابعة )تكرار آية كاملة يف عدة سور خمتلفة(

 
 آايت عديدة مكررة يف سور متعددة وقد وردت يف كل سورة من السور مرة واحدة.

 {امل}

 [.1:السجدة][ ، 1:لقمان[ ، ]1:الروم، ] [1:العنكبوت] ، [1:آل عمران[ ، ]1:البقرة]
 {َصاِدِقنيَ  ُكنُتم   ِإن ال َوع دُ  َهَذا َمَت  َويَ ُقوُلونَ }

 [.25:امللك][ ، 48:يس[ ، ]29:سبأ[ ، ]71:لنمل[ ، ]ا38:األنبياء][ ، 48:يونس]

ِكيمِ  ال َعزِيزِ  هللا ِمنَ  ال ِكَتابِ  تَنزِيلُ }  {احلَ 
 [.2:األحقاف[ ، ]2:اجلاثية][ ، 1:الزمر]

 {حم}

 [.1:األحقاف، ] [1:اجلاثية[ ، ]1:الدخان[ ، ]1:الزخرف[ ،]1:الشورى[ ،]1:فصلت[ ، ]1:غافر]

 {ال ُمِبنيِ  ال ِكَتابِ  اَيتُ آ تِل كَ }

 [.2:القصص][ ، 2:الشعراء[ ، ]1:يوسف]

 
 



  

 اجملموعة اخلامسة )تكرار آية كاملة يف سورتني فقط(
 

 آايت عديدة مكررة يف سورتني خمتلفتني فقط وقد وردت يف كل سورة من السور مرة واحدة.
ِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  م  ر هب ِِ  مِ ن ى  ُهد َعَلى أُولَِئكَ }  {ال ُمف 

 [.5:لقمان[ ، ]5:البقرة]
ُهمُ  ُُيَف فُ  لَ  ِفيَها َخاِلِدينَ }  {يُنظَُرونَ  ُهم   َولَ  ال َعَذابُ  َعن  

 [.88:عمران آل[ ، ]162:البقرة]

َلُحوا َذِلكَ  بَ ع دِ  ِمن اَتبُوا ال ِذينَ  ِإل  }  {ر ِحيم   َغُفور   هللا فَِإن   َوَأص 

 [.5:النور[ ، ]89:عمران آل]

 {ل ِل َعِبيدِ  ِبَظال م   لَي سَ  هللا َوَأن   أَي ِديُكم   َقد َمت   ِبَا َذِلكَ }

 [.51:األنفال[ ، ] 182:عمران آل]
َها َكانُوا ِإل   َرهبِ ِم   تِ آايَ  مِ ن   يَة  آ مِ ن   ََت تِيِهم َوَما}  {ُمع رِِضنيَ  َعن  

 [.46:يس، ] [4:األنعام]

زِئَ  َقدِ َولَ } تُ ه  ُهم َسِخُروا َِبل ِذينَ  َفَحاقَ  قَ ب ِلكَ  مِ ن ِبُرُسل   اس  زُِءونَ  بِهِ  َكانُوا م ا ِمن   تَ ه   {َيس 

 [.41:األنبياء[ ، ]10:األنعام]

 {َعِظيم   يَ و م   َعَذابَ  َربِ   َعَصي تُ  ِإن   َأَخافُ  ِإن ِ  ُقل  }

 [.13:الزمر[ ، ]15:األنعام]

 {ال َعاَلِمنيَ  ب ِ ِبرَ  َمن اآ قَاُلوا}

 [.47:الشعراء[ ، ]121:األعراف]

 {َوَهاُرونَ  ُموَسى َرب ِ }

 [.48:الشعراء[ ، ]122:األعراف]

 {َمِتني   َكي ِدي ِإن   ََلُم   َوأُم ِلي}

 [.45:القلم[ ، ]183:األعراف]

 
 



  

 {مُِّبني   َوُسل طَان   تَِناايَ بِ  ُموَسى أَر َسل َنا َوَلَقد  }

 [.23:غافر[ ، ]96:هود]

 {بَِعزِيز   هللا َعَلى َذِلكَ  َوَما}

 [.17:فاطر[ ، ]20:إبراهيم]

 {َأْج َُعونَ  ُكلُُّهم   ال َمالَِئَكةُ  َفَسَجدَ }

 [.73:ص[ ، ]30:احلجر]
رُج   قَالَ } َها فَاخ    {َرِجيم   فَِإن كَ  ِمن  
 [.77:ص[ ، ]34:احلجر]
ُهمُ  ِعَباَدكَ  ِإل  } َلِصنيَ  ِمن    {ال ُمخ 

 [.83:ص، ] [40:احلجر]
 {َوُعُيون   َجن ات   يف  ال ُمت ِقنيَ  ِإن  }
 [.15:الذارايت[ ، ]45:احلجر]

 {يَ تَ وَك ُلونَ  َرهبِ ِم   َوَعَلى َصرَبُوا ال ِذينَ }

 [.59:العنكبوت[ ، ]42:النحل]

ُفُروا} َناُهم  آ ِبَا لَِيك   {تَ ع َلُمونَ  َفَسو فَ  فَ َتَمت  ُعوا تَ ي  

 [.34:الروم[ ، ]55:النحل]

ثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكي فَ  انظُر  } َتِطيُعونَ  َفالَ  َفَضلُّوا اأَلم   {َسِبيال   َيس 

 [.9:الفرقان[ ، ]48:إلسراءا]

بُونِ  ِبَا انُصر ِن  َرب ِ  قَالَ }  {َكذ 

 [.39:املؤمنون[ ، ]26:املؤمنون]

 {طسم}

 [.1:القصص] ، [1:الشعراء]

 {َخرِينَ آلا أَغ َرق  َنا ُث  }

 [.82:الصافات[ ، ]66:الشعراء]

 {اأَلو ُلونَ  ََبُؤانَ آأَوَ }



  

 [.48:لواقعة[ ، ]ا17:الصافات]

 {يَ َتَساَءُلونَ  بَ ع ض   َعَلى بَ ع ُضُهم   َوأَق  َبلَ }

 [.25:الطور] ، [27:الصافات]

َعلُ  َكَذِلكَ } رِِمنيَ  نَ ف   {َِبل ُمج 

 [.18:املرسالت[ ، ]34:الصافات]

 {ال ُمنَذرِينَ  َمَطرُ  َفَساءَ  ا  م َطر  َعَلي ِهم َوأَم َطر انَ }

 [.58:النمل[ ، ]173:الشعراء]

تَ ع ِجُلونَ  أَفَِبَعَذابَِنا}  {َيس 

 [.176:الصافات[ ، ]204:الشعراء]

 {يُوِقُنونَ  ُهم   ِخَرةِ آلَبِ  َوُهم الز َكاةَ  َويُ ؤ تُونَ  الص اَلةَ  يُِقيُمونَ  ال ِذينَ }

 [.4:لقمان[ ، ]3:النمل]

 {تَ ز ُعُمونَ  ُكنُتم   ال ِذينَ  يَ ئِ ُشرََكا أَي نَ  فَ يَ ُقولُ  ِديِهم  يُ َنا َويَ و مَ }

 [.74:القصص[ ، ]62:القصص]
 {ََت ُكُمونَ  َكي فَ  َلُكم   َما}

 [.36:القلم[ ، ]154:الصافات]
َربُوا ُكُلوا}  {تَ ع َمُلونَ  ُكنُتم   ِبَا ا  َهِنيئ َواش 

 [.43:املرسالت[ ، ]19:الطور]

 {وُمونَ حَم رُ  ََن نُ  َبل  }

 [.27:القلم، ] [67:الواقعة]

 {ال َعاَلِمنيَ  ر ب ِ  مِ ن تَنزِيل  }

 [.43:احلاقة[ ، ]80:الواقعة]

ِكيمُ  ال َعزِيزُ  َوُهوَ  اأَلر ضِ  يف  َوَما الس َماَواتِ  يف  َما هلل َسب حَ }  {احلَ 

 [.1:الصف[ ، ]1:احلشر]

 {اأَلو ِلنيَ  َأَساِطيُ  قَالَ  اَيتُ َناآ َعَلي هِ  تُ ت  َلى ِإَذا}

 [.13:املطففني[ ، ]15:القلم]



  

 {ر اِضَية   ِعيَشة   يف  فَ ُهوَ }

 [.7:لقارعة[ ، ]ا21:احلاقة]
 {َعالَِية   َجن ة   يف }

 [.10:الغاشية[ ، ]22:احلاقة]
ِكنيِ  َطَعامِ  َعَلى ََيُضُّ  َولَ }  {ال ِمس 

 [.3:املاعون[ ، ]34:احلاقة]

 {َكرمي   َرُسول   َلَقو لُ  ِإن هُ }

 [.19:التكوير[ ، ]40:احلاقة]

 {َسِبيال   َرب ِهِ  ِإَل  اَّت َذَ  َشاءَ  َفَمن َتذ ِكرَة   َهِذهِ  ِإن  }

 [.29:اإلنسان[ ، ]19:املزمل]
 {ذََكرَهُ  َشاءَ  َفَمن}
 [.12:عبس[ ، ]55:املدثر]
 {َوألَن  َعاِمُكم   ل ُكم   ا  َمَتاع}

 [.32:عبس[ ، ]33:لنازعاتا]
ِبقُ  َما} تَ  َوَما َأَجَلَها أُم ة   ِمن   َتس   {ِخُرونَ أَيس 

  [.43:املؤمنون[ ، ]5:احلجر]

تُ  َسو ي  ُتهُ  فَِإَذا}  {َساِجِدينَ  َلهُ  فَ َقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونَ َفخ 

 [.72:ص[ ، ]29:احلجر]

 {يُوَعُدونَ  ال ِذي يَ و َمُهمُ  ُيالَُقوا َحت   َويَ ل َعُبوا َُيُوُضوا َفَذر ُهم  }

 [.42:املعارج[ ، ]83:الزخرف]

َُدى َرُسوَلهُ  أَر َسلَ  ال ِذي ُهوَ } ق ِ  َوِدينِ  َِبَل  ينِ  َعَلى لُِيظ ِهرَهُ  احلَ  رُِكونَ  َكرِهَ  َوَلو   ُكلِ هِ  الدِ   {ال ُمش 

 [.9:الصف[ ، ]33:التوبة]

 { ال َمِصيُ  َوبِئ سَ  َجَهن مُ  َوَمأ َواُهم   َعَلي ِهم   َواغ ُلظ   َوال ُمَناِفِقنيَ  ال ُكف ارَ  َجاِهدِ  الن ِبُّ  أَي َُّها ايَ }

 [.9:التحرمي[ ، ]73:لتوبةا]


