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  التقاء احلروف املتماثلة يف القرآن الكرمي
 

 د حممد زكي خضر.أ

 

ورغم أن الشدة يف اللغة العربية هي تعاقب . هذا املقال يستقصي تتابع احلروف املتماثلة يف القرآن الكرمي
 .على احلروف املتماثلة من غري الشدة إال أا استثنيت من هذا املقال لغرض التركيز. حرفني متماثلني

 

 .تتعاقب احلروف املتماثلة إما يف الكلمة نفسها أو يف اية كلمة وبداية أخرى
 

 حروف متماثلة متتالية يف كلمة واحدة: أوالً

 ):آيتان(حرف الزاي  -1
)هِم بِخلَيع بلأَجو كتوم بِصهنم تطَعتنِ اسم فْزِزتاسو الَداَألوالِ ووي اَألمف مارِكْهشو كجِلرو كلي

 ).64: اإلسراء) (وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرورا
 ).14: سي) (إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ(
 

 ):حجج(وكالمها من اجلذر ) آيتان(حرف اجليم  -2
م وأَنتم الَ هاأَنتم هؤالَِء حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَ(

 ).66: آل عمران) (تعلَمونَ
كحك إِحدى ابنتي هاتينِ علَى أَن تأْجرنِي ثَمانِي حججٍ فَإِنْ أَتممت عشرا فَمن قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُن(

نيحالالص نم اَء اللَّهنِي إِن شجِدتس كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو كند27: القصص) (ع.( 
 

 ):ضضغ(وكالمها من اجلذر ) آيتان(حرف الضاد  -3
)نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْم31: النور) (و.( 
 ).19: لقمان) (واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر اَألصوات لَصوت الْحمريِ(
  
 



 ):شطط(وكلها من اجلذر ) ثالث آيات(حرف الطاء  -4
)إِلَه ونِهن دا موعدضِ لَن ناَألرو اتاومالس با رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْنبرا إِذًا وقُلْن ا لَّقَد

 ).14: الكهف) (شطَطًا
 ).22: ص) (والَ تشططْ(
 ).4: اجلن( )وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا(
 

 ):كُم(وكلها بالتقاء كلمة تنتهي حبرف الكاف مع ضمري مجع اخلاطب ) أربع آيات(حرف الكاف  -5
 ).200: البقرة) (فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا(
)توالْم رِككُّمدوا يكُونا تمنأَي ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَو78: النساء) (و.( 
)كرونَ بِشكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اَءكُمعوا دعمسالَ ي موهعدإِن ت ئُكبنالَ يو كُم

 ).14: فاطر) (مثْلُ خبِريٍ
 ).42: املدثر) (رما سلَكَكُم في سقَ(
 

 ):شقق(وكلها من جذر الكلمة ) مخس آيات(حرف القاف  -6
جر منه اَألنهار ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَ(

) يخرج منه الْماُء وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَوإِنَّ منها لَما يشقَّق فَ
 ).74: البقرة(
) لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعن بولَ مسقِ الراقشن يمو منهج هلصنلَّى ووا تم

 ).115: النساء) (وساَءت مصريا
 

 ).25: الفرقان) (ويوم تشقَّق السماُء بِالْغمامِ ونزلَ الْمالَئكَةُ ترتِيالً(
)ِسريا ينلَيع رشح كا ذَلاعرس مهنع ضاَألر قَّقشت مو44: ق) (ي.( 
)ا ثُمقش ضا اَألرقَقْن26: عبس) (ش.( 
 

 :أما احلروف األخرى فورودها كثري وسنكتفي بذكر أعدادها -7
 

 .مرة 3215حرف الالم 
 .مرة 218حرف امليم 



 .مرة 190حرف األلف 
 .مرة 149حرف التاء 

 .مرة142حرف النون 
 .مرة 101حرف الصاد 
 .مرة 65حرف الفاء 
 .مرة 49حرف الواو 

 .مرة 48اء حرف اهل
 .مرة 45حرف الباء 

 .مرة 32حرف الدال 
 .مرة 26حرف الياء 
 .مرة 18حرف الراء 

 .مرة 14حرف السني 
 

أما حروف الثاء واحلاء واخلاء والذال والشني والظاء والعني والغني واهلمزة فلم تقع متتابعة يف القرآن  -8
 .كله
 

 ):رأى(وكلمة ) السوأى( كلمة حرف األلف مع األلف املقصورة وكالمها يف -9
 ). 10: الروم) (ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساءوا السوأى أنْ كَذَّبوا بِآيات اِهللا وكَانوا بِها يستهزِئُونَ(
 ). 11: النجم) (ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى(
 ). 18: النجم) (لَقَد رأى من آيات ربه الْكُبرى(
 

 حروف متماثلة متتالية يف كلمتني: ثانياً

 

 ):ثالث آيات(حرف الثاء  -1
 ).191: البقرة) (واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ(
)موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو مذُوها فَخبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعج كُمأُولَئ91: النساء) (و.( 



عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذين لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَالَثَة وما من إِلَه إِالَّ إِلَه واحد وإِن لَم ينتهوا (
وا مكَفَريمأَل ذَابع مه73: املائدة) (ن.( 

 

 ):آية واحدة(حرف الدال  -2
: املائدة) (تمونَوإِذَا جاُءوكُم قَالُوا آمنا وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِه واللَّه أَعلَم بِما كَانوا يكْ(
61.( 
 

 ):آية واحدة(حرف الذال  -3
ني ن إِذ ذَهب مغاضبا فَظَن أَن لَن نقْدر علَيه فَنادى في الظُّلُمات أَن ال إِلَه إِالَّ أَنت سبحانك إِوذَا النو(

نيمالظَّال نم 87: األنبياء) (كُنت.( 
 

 ):آيتان(حرف احلاء  -4
)تلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعالَ تولَهأَج 235: البقرة) (اب.( 
 ).60: الكهف) (وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه الَ أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا(
 

 ):آية واحدة(حرف الغني  -5
)ي اآلخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمورِيناسالْخ نم ة85: آل عمران) (ر.( 
 

 ):أربع آيات(حرف السني  -6
)كَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موم يا همى و

يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَار2: جاحل) (بِس.( 
)اًء الْعواسِ سلنل اهلْنعي جامِ الَّذرالْح جِدسالْمو بِيلِ اللَّهن سونَ عدصيوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ ادالْبو يهف فاك

 ).التقاء الفاء أيضا يف اآلية نفسها). (25: احلج) (ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ
)قَرس سذُوقُوا م هِموهجلَى وارِ عي النونَ فبحسي مو48: القمر) (ي.( 
 ).يف اآلية نفسها التقاء النون). (16: نوح) (وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا(
 

 ):مخس آيات(حرف اهلمزة  -7
 ).61: احلجر) (آلَ لُوط الْمرسلُونَ فَلَما جاَء(



 ).22: طه) (واضمم يدك إِلَى جناحك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء آيةً أُخرى(
 ).99: األنبياء) (لَو كَانَ هؤالَِء آلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ(
 ).4: الشعراء) (من السماِء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعني إِن نشأْ ننزلْ علَيهِم(
)ذُرنَ النوعراَء آلَ فج لَقَد41: القمر) (و.( 
 

 :أما احلروف األخرى فورودها كثري وسنكتفي بذكر أعدادها -8
 .مرة 3456حرف األلف 

 .مرة 1020حرف امليم 
 .مرة 899لف حرف األلف املقصورة مع األ

 .مرة 361حرف الالم 
 .مرة 219حرف النون 
 .مرة 98حرف الياء 
 .مرة 95حرف اهلاء 
 .مرة 85حرف الراء 
 .مرة 74حرف الباء 
 .مرة 54حرف التاء 

 .مرة 47حرف العني 
 .مرة 29حرف الواو 
 .مرة 28حرف الفاء 

 .مرة 14حرف القاف 
 .مرة 38حرف الكاف 

 

 .مرة 38اء الطويلة حرف التاء املربوطة مع الت
أما حروف اجليم واخلاء والزاي والشني والصاد والضاد والطاء والظاء فلم تقع متتابعة يف القرآن  -9

  .كله


