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 الملخص
تسعى الدراسات المتجهة للنص القرآني للوصوو  للوى سور تلوبن  هننتولت وللوت ىلوى مود  القورو  تنهو      

 ائهلت ه  ل  مناهج التناو  الحدنثة أبسهتل جدة ولهورا.منل وتستزندت ولم تنتل ىج
وفوي هوواا المرومار نمرووي هواا الهحووم لنهورز جملووة مو  تقننووات التلوبن  للوونص القرآنويت ه نووة الوصوو  للووى 
المنحى الجمالي الاي نمنز الهناء التربنهي لهاه النصووص )السوور(ت ومو  ناحنوة أبور  ههودو الوصوو  للوى 

غنائلت وتجدند تناولل.مفاتنح ومداب  لقراءت  هات تمب  م  لثراء داللة النصت وا 
 –وسوون -اىتمدت هاه الدراسة ىننة هل وت ثموا  مو  السوور القرآننوةت عسومت ىلوى مسوتونن ا نووا  )ا نعوام

 الناس(. -الفلق –العادنات –مرنم(ت وعصار)النارق –البهو
ننووة التووراهن فووي سووورة" ا نعووام"ت ومحووور وتوصوولت الدراسووة للووى تقننووة باصووة لبوو  سووورة موو  سووور العننووةت بتق

اإلرادة والملووونئة فوووي سوووورة "البهوووو"ت وتقننوووة الحووووار فوووي سوووورة "نوسوووو"ت والبلموووة المفتوووا  فوووي سوووورة "مووورنم"ت 
السوووووتهالي والبلفوووووي فوووووي وموسووووونقى الفواصووووو  فوووووي "النوووووارق"ت وتقننوووووة التقاهووووو  فوووووي "العادنوووووات"ت والتجوووووانس ا

 "."المعواتن 
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The structure of the Quranic text 

Construction techniques and the richness of significanc 

reading in a sample of the Quranic Surahs 
 

Abstract 
     Studies aimed at the text of the Koran seek to reach the secret to form its 

structure, and has been over the centuries to draw from him and increase, and did 

not end his wonders, but that modern approaches to approach earned him 

Renewed and the emergenc 

In this regard, this research goes on to highlight a number of modulation 

techniques for the structure of the Qur'anic text, in order to reach the aesthetic 

aspect that characterizes the structural structure of these texts (the  surahs). On the 

other hand, in order to access the keys and entries to read them, it was able to 

enrich the significance of the text, enrich it, and renew its handling. 

      This study adopted a sample of eight Quranic Surahs, divided into two 

levels:long Surahs (Al-An'am - Joseph - Cave - Mary), and short Surahs ( Tariq - 

Adiyat - Falaq - An'ass ). 

study found various techniques for each Surah of the              The sample Surahs, 

such as the interconnection technique in Surat Al-An'am, the axis of God willing 

in Surat Al-Kahf, the technique of dialogue in Surat Yusuf, the key word in Surat 

Maryam, and the Quranic breaks music in Al-Tariq. , And the technique of 

Balance in the " Adiyat ", and the introductory and backward homogeneity in the  

"Maaudatin".       
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 المقدمة: 
لب  نهي معجوزة تود  ىلوى نهوتولت وتثهوت رسوالتلت ن نوده و ههوات ونبورس ههوا ألسونة المبواهن ت ونصوف        

هها جهروتهم ون نانهمت وندف  هها تبرصاتهمت ونحقر هها تعالنهم ىلى أنهنائهم. وبانت معجزة بو  نهوي تو تي 
احة والهاغووةت فنتهووارو  ها لووعار فووي أسووواعهم موو  جوونس مووا هووره هوول عوموولت ولمووا بووا  العوور  نتهوواهو  هالفصوو

ومنتوودناتهم ونعلقووو  المعلقووات فووي جوووو البعهووةت وهرىوووا فووي البناهووة والسووج .. لمووا بووانوا بووال  فقوود جوواءت 
م  جنس ما هره هل عوملت فبا  هاا البتا  العلنم )القرآ ( معجزة المعجزاتت البالود  محمد  معجزة نهننا

 جاء القرآ  البرنم المعجزة الباتمة للنهي الباتماأهد الدهور وا وعاتت ف
وموا أسوره  ( 3ت2ت1)حمت تنزن  م  الرحم  الرحنمت بتا  فصلت آناتل "عرآًنا ىرهًنوا" لقووم نعلموو ( )فصولت 

ه هوول  وود  وود للنوول الم منووو ت ول  مووا لهوور لىجووازهت توو ثنرًا فووي النفوووست وأثوورًا فووي القلووو ت وروىووة فووي ا سووماهت فل 
لهوورت دهلوة العوور  أمووام روىوة هنووا  القوورآ ت فبلودت السوونر الو  ا ثوور الوواي بوا  نتربوول القوورآ  البوافرو ت و 

فنهمت بافرهم عه  مسولمهمت ومو  الو  موا روي ىو  الولنود هو  الم نورةت وأهوي ار ال فواريت وىمور هو  البنوا  
 .(3)وىلى مد  الدهور عدنًما وحدنثًاوغنرهم م  الحبانات المهننة لت ثنره 

ا هاا الهحم المساهمة في لهراز هعض مو  نوواحي اإلىجواز التوي ترومنتها هننوة هواا البتوا  البالود نت ن     
-ىننوة الدراسوة –لى هندسة الهناء ىلى مستو  السورفي جانهها ا سلوهي التربنهي أو الدالليت وسنقتصر ى

سوورة "ا نعوام"ت ومحوور  . سنعرض الهحم جملة م  التقننات في أره  م  السور النونلةا بتقننة التراهن فوي
اإلرادة والملنئة في سورة  "البهو"ت وتقننة الحوار في سورة "نوسو"ت والبلمة المفتا  في سورة "مرنم". وأره  
موووو  السووووور القصوووونرةا مثوووو  موسوووونقى الفواصوووو  فووووي "النووووارق"ت وتقننووووة التقاهوووو  فووووي "العادنووووات"ت والتجووووانس 

 االستهالي والبلفي في "المعواتن ".
( تقننة باصة في هنائهات عود تقتور  331الهحما في أ  لب  سورة م  سور القرآ  الو)هاا حدد ملبلة وتت   

  أو علوونًات لبنهووا تلوو  اات سوومة باصووة تمنزهووا ىوو  غنرهووات وتتمنووز ههووا ىوو  غنرهووا. ونبموو بثنووًراموو  سووواها 
تحتوواإ للوووى البثنوور مووو  فقوود تلمووح هووواه التقننووة موو  أو  اسوووتقراءت وعوود  تالتحوودي أمووام القوووارف فووي بلووو الووو 

 اإلمعا  والت م  عه  أ  نتم االهتداء للنها. 
وتعوود هووواه "الهندسوووة الهنائنووة" للسوووورة أحووود أربوووا  اإلىجوواز فنهوووات ولووونس بووو  اإلىجووازت لبنووول مووو  ا همنوووة    

همبوا ت لا ه نوور الووتمب  مو  الوصووو  للنوول واالهتوداء لوول تلوو  منواحي اإلىجوواز ا بوور  متفرعوةت فب نوول الووراهن 
لاي نمب  م  بالل نلم أجزاء العقد الفرند. وما نستقر لد  دارس مات رهموا اسوتقر غنوره لود  دارس آبورت ا

وهاا واا  هو دلن  ثراء اإلىجاز في الونص القرآنوي ببو . ومموا نزنود مو  درجوة أهمنوة هواه القوراءة هوو ىودم 
ىنًا بقنموة معننوة أو لوعور موات اعتصار التبنن  ىلى نمن معن ت ه  نتعدد ونتنووهت فلرهموا أبوا منحوى موروو 

أو ىانفة باصةت أو عرنة ىقدنة أو جملة منها أو هعرها. ورهما اىتمد الهناء ا سلوهيت أو الموسنقيت أو 

                                                           
 ، دار ابن كثري:  دمشق، بريوت.16،  11، ص 1م(. نور اليقني يف سرية سيد املرسلني . ط1891 -هـ 1041، حممد )اخلضريانظر:  -(1
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التصونرت وعد نتلب  في لنار بلمة محورنة لتبو  هي "البلمة المفتا ". وهنا تتجلوى أهمنوة هواا الهحوم فوي 
 ء التربن  القرآني المعجزت وبلو دور هاا الهناء في لغناء الداللة.أنل نحاو  الوصو  للى هعض أسرار هنا

ووددت ىننووة الدراسووة فووي ثمووا  موو  السووور القرآننووةا أرهوو  سووور نونلووة هووي )ا نعووام     –البهووو -نوسووو  –ح 
 الناس(. –الفلق  –العادنات  –مرنم(ت وأره  م  السور القصنرة هي )النارق

للوى للوصوو   بموا اسوتبدم المونهج االسوتقرائيمد ىلوى الوصوو والتحلنو ت الهاحم المنهج الفني المعت تستبدم
البثنور مو  معننوات الهحوم االعلمويت ووسوائلل فوي  دًماهننة النص القرآني وأسرار هنائولت وثوراء دالالتولت مسوتب

 لألىووداد ههوودو الوصووو  للووى نتووائج واععنووة ئيللوونص واسووتبناه دالالتوولت أو التتهوو  اإلحصووا ليالتحلنوو  الجمووا
 مننقنة تدىم الفررنات وت بدها.

 وعد اعترت نهنعة الهحم وبنتل تقسنمل للىا مقدمةت ومهحثن ت وباتمةت وال  ىلى النحو اآلتيا  
وهننت فنها أهمنة الموروه وأسها  ابتناره وأهدافل وس الل الاي نت نا الهحم اإلجاهوة ىلنولت وىننوة  المقدمة:

 م محتواه الاي أبا التقسنم اآلتياالدراسةت والمنهج المته  في تناوللت ث
 المبحث األول: تقنيات التشكيل في بنية السور الطويلة ومفاتيح القراءة

ثراء الداللة  المبحث الثاني: البنية التركيبية في السور القصيرة وا 
 ونمب  تناو  ال  ىلى النحو اآلتياالهحم هباتمة ترمنت أهم نتائجل وتوصناتل.  ابتتمو 

 : تقنيات التشكيل في بنية السور الطويلة ومفاتيح القراءةالمبحث األول
 .(1)أوال: تقنية الترابط في سورة "األنعام"

 " آنةت تتوزه آناتها ىلى ثاثة محاورا361سورة ا نعام " 
 لفت ا نلار للى نعم و العلنمة وفرلل الجزن ت وعدرتل في بلقل.  األول:

                                                           
الزرقاء –-وتدخل سوريت " اإلسراء " و " ق " يف إطار هذا التكنيك . انظر: وجوه من اإلعجاز البالغي : مصطفى الدباغ، مكتبة املنار  -(1
 .   04- 61م. ص 1896األردن، ط / –-
 وانظر: التناسق املوضوعي والبنيوي يف قصة لقمان يف القرآن الكرمي : د . خليل رجب محدان الكبيسي ، جملة الباحث اجلامعي، جامعة إب ، 

 م 6446 –ج . ي ، العدد الرابع ، السنة الرابعة 
خامتة، يف كتاب : من  –مخسة أغراض  –قسمت إىل: مقدمة  وانظر : بناء الرتابط يف سورة البقرة ، من خالل الوحدة العضوية يف السورة واليت

سورة (. وبىن أحدهم القاهرة، )د . ت –، هنضة مصر للطباعة 196ص – 1تقي الدين، ج : د . السيداألدبية يف دراسة القرآن الكرمي الوجهة
 يف ضوء ذلك . اإلميان بالغيب " وعلى رأسه البعث وعاجل كل قضايا السورةالبقرة على مقصود أعظم هو "

(، وانظر 11ص  –م 6440هـ / 1061هرة ، ط / القا –، مكتبة اآلداب قرآن يف آييت الدين والرهان: د .سعيد مجعة: من بالغة ال)انظر 
 : ا ذكر من هندسة بناء سورة البقرةللمزيد من التعرف على م

 هـ. 1041 –قطر  –الدوحة  –طبعة دار الثقافة  116ص –ز النبأ العظيم .. نظرات جديدة يف القرآن الكرمي: د. حممد عبد هللا درا
 مصر )د . ت(.  –، مطبعة اإلخوة األشقاء 161ص  –: حممود توفيق  يف سياق السورةمنهج البحث البياين عن املعىن القرآين

 م . 1890هـ / 1040/  1ط –القاهرة  –، دار املعارف 66القرآن واملنهج العلمي املعاصر: عبد احلليم اجلندي، ص
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رض وجعوووووو  الللمووووووات والنووووووور ثووووووم الووووووان  بفووووووروا هوووووورههم نعوووووودلو "                          "الحموووووود   الوووووواي بلووووووق السووووووماوات وا 
 .(3)آنة

بنووو نوورد  رسووولل  محاججوة وجوود ت نعوورض و فنوول أعووا  المبوواهن  والبووافرن  ولووههاتهمت ثوم نعلووم الثاااني:
لجعلنوواه  ملًبوواولووو جعلنوواه ولووو أنزلنووا ملبووًا لقرووي ا موور ثووم ال ننلوورو ت  .ىلوونهم. "وعووالوا لوووال أنووز  ىلنوول ملوو 
 .(9ت  8رجًا وللهسنا ىلنهم ما نلهسو " )آنة 

تسولنة الرسوو  صولى و ىلنول وسولم هقوص سونر ا نهنواء السواهقن  وتبوان  عوومهم لهومت وتحقنور لو    الثالث:
 المباهن  وأمر رسولل هعدم االبترام ههم.

 (.31انوا هل نستهزئو " )آنة"ولقد استهزف هرس  م  عهل  فحاق هالان  سبروا منهم ما ب
 )التابنر هالنعوم(  آنة   26=  نترم  المحور ا و  
 )المحاجة والجد (  آنة   96=  نترم  المحور الثاني 
 )التسلنة للرسو (  آنة   11=  نترم  المحور الثالم 

الثاثوة ىلوى نسوق ( لوم تتووزه ىلوى المحواور 361ولبي نبو  هنا  لىجواز اعتوداريف فوآ  آنوات السوورة الوو)   
 التتاه ت هحنم تبو  ىلى هاا النسق االفتراري )مثًا(ا 

 (26 – 3)     م  آنوة      = آنات المحور ا و  
 (322 – 22)    م  آنوة    =  آنات المحور الثاني 
 (361 – 322)   م  آنوة     =  آنات المحور الثالم 

 

ت لبنهوووا تلوووبلت ىلوووى نسوووق تهوووادليت (3)ن" هوووو هندسوووة هنائهوووالا لوووو بانوووت بوووال  لموووا بوووا  تبننووو  "التوووراه     
فتوودابلت محاورهووا الثاثووة ىلووى ابووتاو معالجاتهووا فووي لنووار واحوودت ىلووى مسووتو  المقنوو  الواحوودت ثووم ىلووى 
مسوتو  السوورة بلهوا. ولن بوا موثًا ىلوى الو  اآلنوات العلور ا و  مو  السوورة لنجود أنهوا توزىوت ىلوى الثاثووة 

 المحاور بما نليا
 آنووات     1(   =   1 -3المحور ا و  )التابنر هالنعوم(        = اآلنات  )
 آنووات     6(   =   9 – 1المحور الثاني )المحاجة والجد (     = اآلنات )
 آنة واحدة.    3(      =   31المحور الثالم )التسلنة للرسو (      = اآلنات )

 

اق السوورة ومقانعهوا فوي انودماإ ىجنو ت وتراتو  سولس ال تحوس معول وهباا تتساوق الثاثة المحاور فوي أنسو
 هفجاءات نقللت وال ارنرا  فجوة.

 ( ىلى المحاور الثاثة بما نليا 361وهعملنة لحصائنة نمب  توزن  آنات السورة الو)

                                                           
أن الوحدة  : "ورغم أن بعض السور املدنية فيها آيات مكية يف مقابل وجود آيات مدنية يف السور املكية غري يقول الدكتور: فؤاد البنا -(1)

 اليمن )د . ت(.  –تعز  –، طبع املبدعون 06ص –" . إجياز البيان يف إعجاز القرآن املوضوعية تظهر بوضوح
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-91(ت )21(ت )61-19(ت )31(ت )1-3وهووواه أرعامهووواا  ) تآنوووة( 21)نعوووم و وفرووولل( ) المحاااور األول:
 ([.361(ت )312-313(ت )322-338(ت )99

 -12(ت )12-23(ت )21-31(ت )32-33(ت )9 -1( آنووووةا  )98)المحاجووووة والجوووود ( ) المحااااور الثاااااني:
( ت 319(ت )312 -311(ت )91 – 93(ت )81 – 21(ت )22 -66(ت)  18 -16(ت )11 – 16(ت )13
 .([361 –311(ت )311 –316(ت )313 –311(ت )322 –21(ت )331)

 آنة(ا12التسلنة للرسو  ) الثالث: المحور
(ت 331 – 331(ت )318 –311(ت )91) (ت91 – 81(ت )11 –13(ت )11 –12(ت )16 – 11(ت )31 )
  .([311 –312(ت )329 –328(ت )321(ت )332 –331)

 التراهن ىلى المستو  التربنهيا
صووائنة  سووالن  بوو  محووور موو  ونوو تي المسووتو  التربنهووي لنعووزز هوواا التووراهن الموروووىيا لا هعملنووة لح     

المحوواور الثاثووة تهوورز لنووا مامووح التووراهن ىلووى مسووتو  ا لفووال والترابنوو ت حنووم تنتلوور أسووالن  وألفووال بوو  
محور في ثنانا السورة بلهواف ففوي المحوور ا و  )نعوم و وعدرتول(ا تلهور اإلحصوائنة التالنوة  لفوال وترابنو  

 تتعلق هنعم و وفرللا 
  اًراتبر      13=                                  هوو / وهوو   هووو / ف  -
         تبرارات                                            1=   الحمد   / ل  و / ولول                                  -

  .وهاه التبرارات تتوزه في ثنانا السورة بلها ( تبراًراف11مجموه )
ا تهوورز هعوووض ا سوووالن  المتعلقوووة ههووواا المحوووورت وتهرزهوووا (3)الثووواني )المحاجوووة والجووود ( حووون  أ  المحوووور فووي

 اإلحصائنة التالنةا 
 تبورارًا      31=                  عووا  / وعووا  / لقووا   
 تبورارًا     32=                وعالوا / فقالوا / عالوا / لا عالوا          
 تبرارات      6=   لوا / أو تقولوا / نقو  / ولنقولوا / سنقو  / نقولو    أ  تقو  
 تبوراراً      11=                      عووو          
 تبرارات      1=                          عوو  / وال أعووو  
 تبرارات     2=                          وهووم / ولووو         
 وهي تتوزه في ثنانا السورة بلها. ( تبراًراف81همجموه )

فوووي المحوووور الثالوووم )تسووولنة الرسوووو (ا نلحووول توووردد ألفوووال وأسوووالن  متعلقوووة ههووواا المحوووورت وتوروووحها هننموووا 
 اإلحصائنة التالنةا 

                                                           
" قواًل أُمر الرسول برتديدها، انظر: حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي، دار  00د الغزايل يف سورة األنعام "( أحصى األستاذ: حمم1)

  .141ص  –م 1881 -هـ 1011القاهرة، ط /  –الشروق 
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 تبرارات      9=                       عود / فوقود / ولوقود        
 تبرارات      31=              فآ  باهو  / وما / ونوم      
 تبرارات                                                                   6=                     ع  أرأنتم / ع  أرأنتبم / انلر / ولو تر       

 وهي بساهقاتها تتوزه السورة بلها.  ( تبراًراف21همجموه )
  واحوود منهووا نسوووق لربوور ونوورتهن هوول. فاسووتعراض نعووم و وعدرتوول نسوووق والمحواور الثاثووة فووي السووورة بوو    

للى محاججة البافرن  والمباهن  ومجادلتهم. ومجادلتهم ومحاججتهم تسوق للى تسلنة الرسو  والتبفنو ىنول 
 مما نجد م  آثار هاا التبان  وهاه المجادلة. 

وهوو موا نوروح الو  التوراهن الفنوي الل وويت  وب  هاه الموروىات صن ت هلفل البنا  فوي السوورة بلهوا   
 والوحدة الموروىنة في السورة بلهاا

 (2 –"هو الاي بلقبم م  نن  ...."               )آنة          اهتوداءًاا    
 بتام السورة(.  –361 –"وهو الاي جعلبم بائو ا رض ...."   )آنة           وانتهواًءا  

 سورة "يوسف":  ثانًيا: تقنية الحوار في
تقووووم سوووورة "نوسوووو" ىلوووى تبننووو  "الحووووار"ت الووو     هناءهوووا عصصووويت ومووو  ثوووم بوووا  "الحووووار" هوووو الوووراهن 

 ا ساسي  حداثها ومجرناتهات وعد ترمنت السورة ثماننة ملاهد حوارنةا 
 نووسوو وأهوووه   ا الملوهد ا و   
بووتل وأهووهوم   ا الملوهد الثاني    نووسوو وا 
 نوسو مو  السنارة وفي هنت المل    ا  هد الثالم الملو 
 نوسو وامورأة العوزنز   ا الملوهد الراه   
 امورأة العزنز والنسووة   ا   الملهد البامس  
 نوسو وأصحا  السج    ا الملهد السادس  
 المل  والر نوا والهوراءة   ا  الملهد الساهو  
بووتوول  ا  و  د الثامالمله   .  نووسوو وا 

واللومس  بًهواوتلن  فنها ألفال وأسوالن  الحووار اهتوداًءا "لا عوا  نوسوو  هنول نوا أهوت لنوي رأنوت أحود ىلور بو 
  .(1والقمر رأنتهم لي ساجدن " )آنوة 

 (. 311)آنة" وانتهاًءا "ورف  أهونل ىلى العرش وعا  نا أهت هاا ت ون  ر نا  م  عه  عد جعلها رهي حقاً 
عوالوا   –ا )عوا لفًلا حوارًنا "21"القو " الواردة "في الملاهد الثماننة نجد أنها هل ت " وهعملنة لحصائنة  لفال

  ......( -عالت  –
وهمقارنة هاا العدد م  ما ورد في سورة "الهقرة " التي هي أبهر هبثنر م  سورة نوسو نتهون  صوحة موا اههنوا 

 للنل م  أ  تبنن  هندسة هناء السورة هو "الحووار". 
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 مشاهد الحوار صيغ الحوار فيها عدد آياتها ورةالس

 03 20 322 البقرة

 2 22 000 يوسف
 

وحتى لو عارناهوا همثنلتهوا فوي الهنواء القصصوي وىودد اآلنوات وهوي سوورة "البهوو" فآنول نت بود اسوتقا  سوورة " 
 نوسو" ههاا التبنن .

 صيغ الحوار فيها عدد آياتها السورة

 22 000 يوسف

 22 000 الكهف
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 :(1)ثالثًا: سورة "الكهف" ومحور اإلرادة والقدرة والجزاء
تدور مجرنات السورة حو  محور الملنئة والقدرة اإللهنوةت ومنهوا تننلوق هندسوة هنواء السوورةت وتتروافر       

السووناعات الداللنووة والتربنهنووة فووي بدمووة محووور الهنوواء الهندسووي المووابور. وهاسووتعراض وصووفي هسوونن للسووورة 
 نا هاا التبنن  الهنائيا سنبلو ل

وهووو  ى ىهوده البتووا  ولوم نجعو  لوول ىوجوا"تهودأ السوورة هحموود و ىلوى لنزالول القوورآ  "الحمود   الواي أنووز  ىلو 
 حدنم ى  القدرة ىلى "لنزا  البتا ".

نووا لجوواىلو  مووا ىلنهووا صووعن  وورزا ") ًدا"لنووا جعلنووا مووا ىلووى ا رض زننووة لهووا لنهلوووهم أنهووم أحسوو  ىمووات وا  ت 2ج 
ماتتها.  ت(8  وهي تحبي عدرة و ىلى لحناء ا رض والزر وه وا 
( فوا ىجو  مو  عودرة و ىلوى لمواتتهم تلو  9"أم حسهت أ  أصحا  البهو والرعنم بانوا م  آناتنا ىجهًا" ) 

 السنوات النوا  ثم لحنائهمت لنها ملنئتل وعدرتلا
 (. 33)لماتة(          )آنة "فررهنا ىلى آاانهوم في البوهو سننو  ىوددا"         

 (.32"ثم هعثناهم لنعلم أ  الحزهن  أحصوى لما لهثوا أمدا"   )لحناء(         )آنة 
 (. فالملنئة ملنئتل وحده. 21ت  21"وال تقول  للويٍء لني فواى  ال  غودا لال ل  نلواء و"            )آنة  

 (  22)آنة                        "ال مهد  لبلماتل ول  تجد م  دونل ملتحدا"   
"وع  الحق مو  رهبوم فمو  لواء فلنو م  ومو  لواء فلنبفور" ومو  نبوالو ملونئة و لول فنبفور فوآ  و عود أىود  

أحان ههم سرادعها..."  وم  وافق ملنئتل فآم  فو "أولئو  لهوم جنوات ىود  تجوري مو  تحوتهم ا نهوار  اًرالهم "ن
 (.13 –29)آنات                               ...."                      

( فوي 12 حدهما جنتن  م  أىنا  وحففناهما هنب  وجعلنا هننهما زرىوا" ) (2)وارر  لهم مثًا رجلن  جعلنا"
لنار الملنئة والقدرة أىناهت وفي لنار الملنئة سنسلهلا "وأحنن هثمره ف صهح نقل  بفنل ىلوى موا أنفوق فنهوا 

ىرولوها ونقوو  نوا لنتنوي لوم ألور  هرهوي أحودات ولوم تبو  لول فئوة ننصورونل مو  دو  و وموا وهي باونة ىلى 
 (.                                                                                       11 –12)آنات        با  منتصرات هنال  الوالنة   الحق هو بنر ثواهًا وبنر ىقها"   

 و با  عدم ملنئة و واىترو هقدرة و ونعمل ما سل اول   
 (.19)آنة ة لال ها  ..."            "ولوال لا دبلت جنت  علت ما لاء وت ال عو   
تواروه الرنوا   نًما"وارر  لهم مث  الحناة الدننا بماء أنزلناه م  السماء فابتلن هل نهات ا رض ف صهح هل 

 )القدرة ىلى العناء وا با(.     (.       11)آنة درا"        مقتوبا  و ىلى ب  ليء 
 (.19-12"ونوم نسنر الجها  ..ت وىرروا ىلى ره  صفا..ت وور  البتا " )ا نات  

 )ملاهر م  عدرة و في النوم اآلبر(.                                                          
                                                           

1
 ة انظـر: معجـزة القـرآنئدرس الشيخ حممد متويل الشعراوي سورة الكهف مـن وجهـة نظـر أخـرن لكنهـا تلتقـي مـع هـذه الدراسـة يف حمـور املشـي -(

     م.1898بريوت، ط  –، دار العودة 111ص  –الكرمي
2

  .تتكرر هذه الصيغة "جعلنا" بشكل ملحوظ وبصورة متعددة، وهو ما يؤيد حمورية هندسة السورة حول موضوع القدرة واملشيئة -(
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 ( 12آنة )       " أبنة أ  نفقهوه وفي آاانهم وعرا ههم"... لنا جعلنا ىلى علو  
 )عدرتل ىلى نمس علو  المعررن  ى  ابر و(.                                          

                        "وره  ال فور او الرحمة لو ن اباهم هما بسهوا لعج  لهم العاا  ه  لهم موىود لو  نجودوا مو  دونول مو نا".                 
 ( )عدرة و تسنر ىلى موىد ومنقات(.18آنة)
 (. 19"وتل  القر  أهلبناهم لما للموا وجعلنا لمهلبهم موىدا") 

 )عدرتل ىلى لها  الناغنةت في الوعت الاي نرند(.                                              
نوودنا وىلمنوواه موو  لوودنا ىلمووات عووا  لوول موسووى هوو  أتهعوو  ىلووى أ  موو  ىهادنووا أتننوواه رحمووًة موو  ى ًدا"فوجوودا ىهوو

تعلمنووي ممووا ىلمووت رلوودات عووا  لنوو  لوو  تسووتنن  معووي صووهرات وبنووو تصووهر ىلووى مووا لووم تحوون هوول بهوورات عووا  
وال أىصوي لو  أمورات عوا  فوآ  اتهعتنوي فوا تسو لني ىو  لويء حتوى أ حودم لو  منول  ًراستجدني لنلاء و صاه

)عوودرة و ىلووى تعلوونم مووراده وا ىنوواء ملوونئتل لموو  نلوواء موو  ىهوواده نسوونرو  ههووا فووي  (21-61ابوورا" )اآلنووات 
 الناس وال نفهمها حتى ا نهناء(.

(ف )لموا لوم نفهوم أ  الملونئة ملونئة 28( "عا  هواا فوراق هننوي وهننو ")22) "عا  لو لئت التبات ىلنل أجرا" 
 و ولّ  أ  العهد الصالح نسنر هملنئتل با  الفراق(. 

( )ملونئة و فووي لنقوواا سووفننة القوووم المسووابن  هآىنووا  29" ... وبوا  وراءهووم ملوو  ن بووا بوو  سووفننة غصووها")
 السفننة(.

ًا منوول زبوواة وبفوورات ف ردنووا أ  نهوودلهما رههمووا بنوور  ًنووا"وأمووا ال ووام فبووا  أهووواه موو منن  فبلووننا أ  نرهقهمووا ن نا 
   هآها  اهنهما(.)ملنئة و في لنقاا ا هون (83ت 81وأعر  رحما")

 (. 82"... ف راد ره  أ  نهل ا ألدهما ونستبرجا بنزهما" ) 
 (. )فا مر أمره والملنئة ملنئتل(.82".... رحموة م  ره ت وما فعلتل ى  أموري ...") 
رادتول فسوار 81"لنا مبنا لل في ا رض وأتنناه م  ب  ليء سهها")  ( )أىنوى و اا القورنن  عودرًا مو  عدرتول وا 

 هها في الناس ه مر و ومراده(.
موا أ  تتبووا فوونهم حسوونا") ( "عووا  أمووا مو  للووم فسوووو نعاهوول.. وأمووا موو  86"علنوا نووا اا القوورنن  لمووا أ  تعووا  وا 

( )تنفنووا مووراد و وعوودرهت وعدرتوول ىلووى المجووازاة للمحسوونن  88-86آموو  وىموو  صووالحًا فلوول جووزاًء الحسوونى..")
 والمسنئن (. 

 ( )حس  ما آتاه و م  أسها (.92"ثم أته  سهها" ) 
( )فموورد ا مووور بلهووا لملوونئتل 98( " عووا  هوواا رحمووة موو  رهووي...." )91"عووا  مووا مبنووي فنوول رهووي بنوور..." )

 وىنائل(.
 ( )القدرة ىلى اإلها  في الموىد المحدد(.98"فآاا جاء وىد رهي جعلل دباء وبا  وىد رهي حقا") 
 لىادتهم للحسا (.( )القدرة ىلى 99"فجمعناهم جمعا") 
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( 319)" لمووات رهووي ولووو جئنووا همثلوول مووددا" عوو  لووو بووا  الهحوور موودادًا لبلمووات رهووي لنفوود الهحوور عهوو  أ  تنفوود ب
)أوامر و وأعداره فوي بلقول وملونئتل ال حود لهوا وال انتهواء(. وههواا نتروح بنوو نبون التربنو  واللفول هندسوة 

 الهناء القرآني في هاه السورة.
 ة "المفتاح" في سورة "مريم"رابًعا: الكلم

" آنووةت تقووووم هندسووة هنائهوووا ىلووى بلموووة واحوودةت تلووون  فووي ثنانوووا السووورةت وتتبلووو  98سووورة "موورنم" تحتووووي "    
 أنساعها. 

"زبرنووا"ت هعوود افتتاحهووا هبمسووة موو  الحووروو المقنعووة "بهوونعص"ت وفووي نهووي و تهوودأ السووورة هعوورض عصووة    
لهنوواء فووي السووورةت "ابوور رحمووة رهوو  ىهووده زبرنووا". ثووم تمرووي السووورة حابنووة اآلنووة الثاننووة تهوودأ مامووح هندسووة ا

هلغ مو  البهور  لاوعد لارو ىلى البروإ منهات حا  "زبرنا" وهو نعنش تحت ر ن انقناه ابره في الدننات 
لبوووو  امرأتووول ىوواعرًات وتصوووو توووا  ووهووو  ىلمووولت ثوووم لوووبواه للوووى و  لوووًراىتنووات وىووودم تمبنووول مووو  اإلنجوووا  ن

 اءه أ  نرزعل الولد الاي نواص  حم  منرام آ  نعقو . ودى
لوم نجعو  لول  ىوهنا ت تي"الرحمة" الموابورة أو  السوورةت لتهلور زبرنوا هنحوي "لنوا نهلور  ه وام اسومل نحنو     

م  عه  سمنا". ننتق  السناق لسرد عصة "مرنم" تل  "الصدنقة" التي هجرت صوب  الحنواة لتتفورع لعهوادة رههوا 
هههووا و مووا تحلووم هوول بوو  أنثووىت وفووي الوعووت ااتوول تحققووت رغهووة أمهووا التووي بانووت عوود نووارت مووا فووي فبووا  أ  و 
"رحموة" منوا وبووا  ىنسوىا "آنوة للنواس ونهوي و جواء  هوارنم" )ىلنهوا السوام(ت ومن  فجواءت "مو رًراهننهوا محو

 مقرنا". مًراأ
هراءتهووا هآننوواق الصووهي هعوود أ  هلووغ منهووا  فووي ًرووا"رحمووة" و لووم تلهوور فقوون فووي منحهووا الولوودت ولبوو  تهوودت أن

التووووتر مهل ووول حتوووى تمنوووت المووووتت بموووا تهووودت فوووي الووو  النعوووام واللووورا  الووواي تنسووور لهوووا وهوووي فوووي حالوووة  
 "المباض".

وما عصة لهراهنم ى  هاا السناق ههعندت ه  تلن  في جّوها الرحمةت اهتداًء هالبنا  الرعنوق الواي تتواه       
والمعهوور ىوو  رحموة لهووراهنم ه هنوولت ورغهتوول فووي لنقووااهت وبوفول موو  وعوىوول فووي النووار "نووا  هااتول فووي أرهعووة أنسوواق

 أهت  ....  نا أهت  ....  نا أهت  .....  نا أهت  ...... ".
ونتجلووى أبثوور "هرحمووة" و إلهووراهنم همنحوول "الارنووة" وعوود بووا  ىوودنمها ىلووى منوووا  موو  سووهقل فووي السووردت      

ًا هزبرنات وم  ثم وجزاًء لل ولبرًا لل ىلى هجره لعهادة عومل وفنهم أهوهت باف ه و ونباد ورعل أ  نبو  لهنه
 هوص  نسلل هآسحاق ونعقو  وم  هعدهم "ووههنا لهم م  "رحمتنا" وجعلنا لهم لسا  صدق ىلنا".

وفوووي الملووووهد الراهووو  توووورد عصووووة "موسوووى" وتتهوووودا حاجتووول لموووو   نعننوووول فوووي موعووووو الووودىوة لمجاههووووة نوووواغوت 
 ت فتتجلى "رحمة" و هادنة "ووههنا لل م  "رحمتنا" أباه هارو  نهنا". (2)صر"فرىو "الع

                                                           
 كما جاء يف سياقات أخرن من القرآن.   -(1)
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نترح م  هواه السوناعات أ  "الرحموة" هوي سور تقننوة الهنواء الهندسوي للسوورةت وهوي "مفتوا " عوراءة هواا الونص 
 . (3)البرنم م  "سورة مرنم"

 ة في هاا التلنندت وم  ال  ما نلياوم  ثم نمب  تفسنر البثنر م  اللواهر التي أسهمت هفعالن
 98( )آنوات السوورة 96( وانتهواًء هاآلنوة )2لاهرة لنوه بلمة الرحمة والرحما  في السورة اهتداًء م  آنة) -3

 . (2)آنة( في ىلرن  تبراراً 
 لاهرة ورود مرادفات "الرحمة" أو متعلقاتها وم  ال ا  -2
 "وحنانًا م  لدنا .. ".   الحووونوووا ا                           -
 هور الووالودنو ا                         "وهرًا هوالدنل"ت "وهرًا هوالدتي".  -
 نواىوتوهومواا                           "ولم نب  ... ىصنًا".  -
 "الورفوق واللونو ا                        "ولم نب  جهارًا ..."ت "ولم نجعلني جهارًا لقنا -
 الووسوووواما                      "وسام ىلّى .."ت" والسام ىلّى ."" عا  سام ىلن " -
 االستو وفوار لأل ا                    "س ست فر ل  رهي". -
 جو الهباء ورعة القلو ا              "بروا سجدًا وهبنًا". -
 الحوارا لنوه جّو "الرحمة" في سناعات السورة م  با  ل ة  -1

 حووار نحوني مو  أهونل.
 حووار ىنسوى م  أمول.
 حوار لهراهنم م  أهونول.
 حووار زبرنا م  رهوول.

 "الرحمة" تستدىي"الرحم"ت وم  ثم هرزت "الراهنة ا سرنة" هن  لبصنات السورةا                            -1 
 نم وأهوه./ لهراهزبرنا ونحني              ووةا  راهنة ا ه -   
 مورنم وىنسوى.                      راهنة الهنوةا  -   
 مووسى وهارو .                      راهنة ا بوةا -   
 نحني وىنسى )أهناء البالة(.             راهنة القراهةا   -  
 لسمواىن  وأهلول                     راهنة ا سرةا -  
نةت ترهنهووا ههعروها ىاعووات الورحم الهعنوودة والقرنهوةت الراهنووة ا ولوى موو  لوود  " لبصو31ابورت السووورة " -1

هووراهنمت والعاعووة القرنهووة موو  أهوووة وأبوووة وغنرهووات وهووما )آ  –نعقووو  –لسووحاق –نووو ( )لهووراهنم –دمآدم ونووو  وا 

                                                           
، دار 11ص  –"، انظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن: جالل الدين عبد الرمحن السيوطيخلصومةاص( "لكلمة املفتاح يف دراسة سورة ) -(1

 م.  1899 -هـ1049/ 1لبنان، ط  –بريوت  –تب العلمية الك
 الرمحن(. –رمحتنا  –رمحة منا  –)رمحة ربك  -(6



 م2019 ( ديسمبر7)العدد                                          اإلنسانية             تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

 
 302      

  

 د/عبد القوي دمحم أحمد الحصيني         التركيب القرآني ...تقنيات البناء وثراء الداللة "قراءة في عينة من السور القرآنية"    
 

لنهنون  مرنم(."أولئو  الوان  أنعوم و ىلونهم مو  ا –ىنسوى –نحوي –هارو ( )زبرنوا –لسماىن ( لدرنس )موسى
سوورائن  ومموو  هوودننا واجتهننووا لاا تتلووى ىلوونهم آنووات  موو  ارنووة آدم ومموو  حملنووا موو  نووو  وموو  ارنووة لهووراهنم وا 

 الرحم  بروا سجدًا وهبنًا".
الهناء التربنهي بودم مورووه القراهوة والورحم فجواءت الترابنو  متقارهوة الهنواء مو  بو  مو  ىرروت السوورة  -6

 لقصتلا
 رنا". "ابر رحمة ره  ىهده زب   
 "واابر في البتا  مرنم لا انتهات م  أهلها مبانًا لرعنا"    
 "واابر في البتا  لهوراهنم  لنل با  صدنقوًا نهنا".  

 "واابر في البتا  مووسوى لنل با  مبلووصًا وبا  رسواًل نهنا"    
 "واابر في البتا  لسماىن  لنل با  صادق الوىد وبا  رسواًل نهنًا"    
 في البتا  لدرنووس لنل با  صدنقًا نهنا".  "واابر  
 وتقار  الهناء ساق للى تقار  االستفسارا                    
 "عوا  ر  أنى نبو  لي غام ......"  -
 "عوالوت أنى نبو  لي غام ......"  -

 وتقار  السوردا            
 "عا  بال  عا  رهَ  هو ىلّى هن  ...."  -
   ره   هو ىلّى هن  ....""عا  بال   عا -

 وتقار  الهلوارة ا           
 "نا زبورنا لنا نهلر  ه ام اسمل نحوي ... "  -
 "لنما أنا رسو  ره   ه  ل  غامًا زبنا " -

 وتقار  االستجاهوة ا            
 "فبرإ ىلى عومل ...."  -
 "ف تت هل عوموها ......" -

 ووحودة ا موارةا            
 "أاّل تبولم النواس ثوام لنواٍ  سوونا "  -
 "لني نارت للرحم  صوما فل  أبلم النوم لنسنا "  -

 ووحودة اإللوارةا            
 "ف وحى للنهم ..."  -
 "ف لارت للنل ..."  -

             



 م2019 ( ديسمبر7)العدد                                          اإلنسانية             تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

 
 302      

  

 د/عبد القوي دمحم أحمد الحصيني         التركيب القرآني ...تقنيات البناء وثراء الداللة "قراءة في عينة من السور القرآنية"    
 

 ووحودة الدىواءا
 .(3)"م ولود ونوم نموت ونوم نهعم حنوا"وسام ىلنل نو   -
 لّى نوم ولدت ونوم أموت ونوم أهعم  حنا" " والسام ى -

في مقاه  مواعو الرحمة والتعام  معها في الجزء ا و  م  السورةت نهرز مرواد "الرحموة" فوي الجوزء ا بنور 
 م  السورة ىند ابر المباهن ت والمتقولن  ىلى وت والان  عالوا اتبا و ولدا.

نوا  الرحموة للوى بنوا  ال رو  فهعود أ  بانوت الفاصولة لتحوو  البنوا  مو  ب ًعانلحل تحو  الفواص  ته
موّدا( أو الودا  المفتوحوة  –ىّدا  –منسّنوا( صارت "الدا " الملددة وا لو )لّدا  –ولّنا  –"الناء الملددة" )زبرّنا
 وا لو وهي علنلة.

ىلووى لوووحل تحووو  آبوور فووي الفاصوولة عهوو  هوواات لبنوول تحووو  جزئووي ىنوود نهانووة سوورد عصووة ىنسووىت والتعلنووق 
الو   مو  بنوا  العانفوة فنموا عهلولا "مجرناتها ونفي اتباا و لل ولدات فتحولت نهرة البنا  للى العقو  هودالً 

/ ىلونم( هوداًل لنو  .. أو الناء والمنم )مسوتقنمىنسى اه  مرنم عو  الحق الاي فنل نمترو  " فصارت الواو وا
ت ثوم نعوود الون م السواهق للفواصو  مو  جدنود ىنود سورد م  الناء الملددة وا لو "نهنا" في سه  آنات محبموات

 هقنة القصص.
 –66سووانرت الفواصوو  "النائنووة" المرحلووة االنتقالنووة للتحووو  موو  "الرحمووة" للووى السووبنت فووي تسوو  آنووات )موو  

(ت حتى لاا ما هل ت أوإ االنفعا  تحولت للى الدا  الملددة أو المفتوحوة "وعوالوا اتبوا و ولودات لقود جئوتم 21
الوووزاي" فوووي تهووواد  وتوو ازر الووودا  "وتبووور الجهوووا  هووودا" نئًا لّدات تبووواد السوووماوات نتفنووور  منوول وتنلوووق ا رض لوو

 محه  وا   با  علنًا.
ثراء الداللة   المهحم الثانيا الهننة التربنهنة في السور القصنرة وا 

 أوالا سورة "النارق" وهندسة الفواص ا 
 نق التاليا" فاصلةت ىلى التنس32السورة مبونة م  "

لق/دافق/الترائ /عادر/السرائر/ ناصر/ الرج /الصده/ فص / هز / بندا /    النارق/النارق/الثاع /حافل/ب 
ت وال ىلوى اثنون  (2)دلفواصو  هنوات فلوم تو ت ىلوى روي واحوبندا/ روندا[ت ونترح أ  المرونة سائدة في نلام ا

د(. ونباد المنال  نتنل في تبننو  هنائهوات ه  جاءت ىلى سهعة حروو رويا )ق /   / ل / ر / ه /   / 
([ فتصونر تسو  2(ت ثاثوي)1(ت ثنوائي )1لا نمب  لرجاىها للى النلام ا حاديت والثنائيت والثاثي  أحوادي )

 مجموىات ىلى النسق التاليا )في حا  تم التنسنق حس  تسلس  اآلنات وحرو الروي(.
 

                                                           
1

   جاء بضمري املتكلم مع عيسى كونه ما زال حياً مل ميت، وهوإعجاز تعبريي.جاء يف الدعاء ليحي بضمري الغائب، كوننا نقرؤه بعد موته، و  -(
 –114ص –: حـديث عــن القــرآن . وذلــك يف كتابــهي يف فواصــل سـور القــرآن كلهـاالــرو  أورد الـدكتور / عبــد الصـبور شــاهني جــدوالً  ـروف -(2

  .م6444رب، عدد ديسمالقاهرة –قطاع الثقافة  –، إصدار دار أخبار اليوم119
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            (3             ) (2          )    (1            ) (1 )            (1)  
 

لق            حافل             النارق            الثاع                 الترائ              ب 
 دافق                       النارق                

    

              (6 )          (2 )           (8      )           (9 ) 
 

 بنودا                                           عوادر               
 بنودا فص                             الرج           السرائر              
 روندا              هز                             الصده   نواصر              

                                                                            
 أو هبااا  )ىلى غنر تسلس  اآلنات( فتبو  ثما  مجموىاتا 

 حافل          (              3الفورديا ) 
 

                         فص     رج            بلق         الثواع           النارق               (  1) االزوجي

  هز     صده        دافق              الترائ            النارق                                

  

 بنودا     عووادر                          (             2) 

 بنودا         سرائرال                                

 ناصر             روندا                                   

1 

2 

3 

 

4 5

6

 

7 

8     

9    
11             

12 

13 

14 

15        

16           

1
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 أو هبااا )هحس  المنزا  الصرفي( فتبو  بمس مجموىات هما تهثل م  ن م لنقاىيا
 ( اسم فاى  2) ناصر  –عادر –دافق  –حافل  –ثاع  –نارق –( نارق3)     

 ( فعائ 2)            السرائر  –( الترائ 2)
 ( ف ع   مهني للمجهو  3)                    ( ًبل َق  1)
 مصدر  -( فع 6)  بند)ا(         –بند)ا(  –هز   –فص   –صده  –( رج  1)
 ( اسم فع  أمر)ف عن ( 3)                    ( روندا 1)

لا  هنا  ثراء في تقننل هناء الفواص  لا أ  في ب  نمن منها مدبًا عرائنًا مستقًا هااتل نمب  عراءة النص 
ة تبننبل م  باللت وثاثة أنمان لهناء الفواص  تعنى غنى أبهر في دراسة النص للهاحثن  وأثرًا ودراس

 أىلم في المتلقي.

فآاا أرفنا للي ما سهقت عراءًه أبر  للفواص  في حالل الوص  فآننا نلفر هتلبن  راه  نتبو  م  ست 
 مجموىات موسنقنةا
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 فواص (  1)       ت السرائر          الروموة            ا النارق  ت الثاع    -3
 فواص (  1)   البوسورة            ا والنارق ت الترائ   ت الرج   ت الصده  ت الهز    -2
ول َق   -1  )واحوودة(           الووفتحوة            ا ب 
 )ثووام(         التنوون   هالروم   ا  حافًل ت عادٌر ت فصٌ       -1
 )ثووام(                 هالفتوح    ا  بندًا ت بندًا ت روندًا      التنووون  -1
 )اثنوتوا (         دافوٍق ت ناصوٍر   التنوون  هالبسور   ا  -6
 وتنوه ىلى المستو  الصوتي.  لسورة مفردة أو منونةت وهاا ثراءفب  الحربات توفرت في فواص  ا  

ة للى التفبنر في أ  تبوو  الفواصو  هوي مفتوا  سور تقننوة هناءالسوورة نلفت نلرنا هاا الثراء في فواص  السور 
 عراناها المعرورة. ستناه الجان  الموروىي للسورة و ولبي ننمئ  للي هاا الماه  أبثرت نلزم ا

 .(3)تهدأ السورة هالقسما "والسماء والنارق" ىلى نمن ثلم سور جزء ىم تقرنهاً  
را ت فقد تم التعرنو هل "النجم الثاع " ون تي جوا  القسم "ل  ب  نفٍس و   النارق مجهو  ونحتاإ للي لن

 لما ىلنها حافل "ت ثم تستمر السورة في ىرض جملة م  القرانا والموروىات ىلى الترتن  التاليا
 التفبر في أص  بلق اإلنسا .

 ىرض الحقنقة العلمنة لتبون  اإلنسا  وبلقل.
 مووتل.عودرة و ىلى هعم اإلنسوا  هعد 

 عدرتل أنرًا ىلى للهار ب  أىما  اإلنسا  ال  النوم. 
 ال عووة لإلنسوا  وال ناصور لل في ال  النووم. 

 ىورض حقنقة ىلمنة تتعلق همصدر ا منار والقسم هها. 
 ىورض حقنقة أبر  تتعلق هعملنة اإلنهات والقسم هها.

 نقسم و أ  القرآ  حوق. 
 سو  وو نبند لهم. نورح أ  البافرن  نبندو  للر 
 و نمه  البافرن  ثم ن باهم. 

هاه لا  ىلر عرانا ىررتها السورةت وهآرافة المنلو  الواي ىوالج عرونتن ت تصونر أمامنوا اثنتوا ىلورة     
(ت وىووودد 32" آنوووةت و حووون  نوووواز  هووون  ىووودد اآلنوووات هووواا )32عرووونة نرحتهوووا السوووورة. والسوووورة مبونووول مووو  "

 (ت سنلحل غنًى آبر في الجان  الموروىي/الداللي. 32)الموروىات المنروعة هل 

                                                           
"سورة من جزء عم تبدأ بالقسـم. كمـا أن املالحـن أن هللا عـز وجـل أكثـر مـن القسـم يف السـور املكيـة" ألن أهـل مكـة 61"سورة من "11" -(1)

 –شـحاته أنكروا الوحي وقاوموا الرسالة، فكان مقتضـى احلـال يتطلـب هـذا اللـون مـن األسـلوب البليـ " انظـر: القـرآن معجـزة التـاريخ: د .عبـد هللا 
 القاهرة، )د .ت(.   –، دار مايو الوطنية للنشر119ص 
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سنر  اآل  بنو تعم  الفواص  ىملها في هندسة الهناء المورووىي للسوورةت والواي سنتروح مو  بوا  هواا 
 العرضا 

تهوودأ السووورة هالقسوومت همووا نقدموول موو  لنحوواء ه همنووة الموروووه المنووروق. وا موور متعلووق  المقطاااا األول: -1
(ت وفنها تجتم  الهنهة والرههة فالسماء مبو  ىلنم ومحبم ومجهو ت بالنارق المجهوو  3رق)هالسماءت والنا

الوونجم الثاعوو "ت وهوواا التعرنووو هالنووارق ار الاحووق لوول لبلووو ال موووض ىنوولا "تمامووًات والوواي نسوواق االستفسوو
والتووجس مو   المجهو ت الهاىم لملواىر الرههوة نقووي هواه الملواىرت وننمنهوات فتتحوو  للوى نووه مو  البووو

 هاا النجم الثاع ت وم  ثم ن تي التنمن  لإلنسا  هحمانة و للت وه نل عد وب  هل "حافل".
فوووي هووواا المقنووو  لا  تهووورز ثوووام فواصووو  فاىلوووة ت عاموووت هووودورها فوووي رسوووم ماموووح هووواا المقنووو  وهوووي     

 )النارقت الثاع ت حافل(. 
الثاعوو " هنووا  الموواء "الوودافق" البووارإ موو  هوون  الصوول  "فووي مقاهوو  هوواا الوونجم "النووارق"  المقطاااا الثاااني: -2

و"الترائوو "ت وبمووا أ  "الثاعوو " نهووهن هجرموول/ أو هروووئلت فتتلقفوول ا رضت بووال  هوواا "الوودافق" نبوورإ موو  هوون  
الصوول  و"الترائوو "ت فتتلقفوول الوورحمت ثووم نبوورإ للووى ا رضت وهعوود أ  نوو دي دوره نفنووى بمووا نفنووى الوونجم الملوو  

الدافق " ساب .  فالفاصلتا ا " فنتالى روء هت أو نسقن ىلى ا رض فنتحو  للى صبر  حنم ننتهي دوره
 "الترائ " ىملتا ىملهما في هننة النص الداللنة.و
هاا الفناء لإلنسا  لنس نهائنًات ه  ل  و ىلى رجعل "لقاد"ت في ال  النووم الواي تلهور  المقطاا الثالث: -3

م ال تبوو  لول عووة وال " ناصور". ونلهور هنوا دور الفواصو  الوثام هجواءت وأ  فنل المبنونات و"السرائر" حنو
 .قاىنةدورها أساسي في هناء النص ولنست تحسنننة أو لن

السووماء "ترجوو " الموواء للووى ا رضت وترجوو  النجووومت أو روووءها للووى ا رضت وا رض"  المقطاااا الرابااا: -4
"ت وا صا  تتدفق هالماءت وا رحام تستقه  المواء ثوم سرائرالتتصده " هالنهاتت وتتصده هاإلنسا  "نوم تهلى 

 الرج " " الصده".تحربة متقاهلة ترسمها الفواص ا "تتصده هالهلرت بلها تلبنات م  صور م
هوواا القووو  المنووز  موو  السووماء عووو  "فصوو "وما هووو "هووالهز " فووا مر جوود. فالفاصوولتا   المقطاااا الخااام : -5

 رهت تبدمل هننة التراد في الفاصلتن . فنهما أهلغ تعهنر وأله
ل  المباهن  والبوافرن  نبنودو  لو  نوا محمود "بنودا" وأنوا أبنود لهوم "بنودا"ت تلواهل الهننوة  المقطاا الساد : -6

اللفلنة ال نعني هالررورة المساواة في مستو  القوةت وسنر  بند م  هو ا عو  فوا تعجو  فواني لنموا أمهلهوم 
العقوا  حون  تو تي سواحقة ماحقوة. وههواا نتهون  دور الفواصو  فوي هندسوة الهنواء فوي هواا "روندا" لتبو  لحلة 

 النص.

                                                           
وقت حيتاج ( هنا استعارة ألن الطارق كناية عن النجم، وحقيقة الطارق هو اإلنسان الذي يطرق ليالً وإمنا مسي اآليت بالليل طارقاً ألنه يأيت يف 1)

/  1بـريوت، ط –القرآن: الشريف الرضي، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية معه إىل الدق للتنبيه على طروقه .انظر: تلخيص البيان يف جمازات 
 . 661م ، ص 1891هـ / 1041
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 "  دياتالعاتكنيك التقابل في "ثانيا: 
 تتبو  سورة "العادنات" م  جزأن ا

 جوا  القسمت ونمثلل "اإلنسا " الثاناي:         القسمت ونمثلل "البن "     األول:
 هلت وما نلي نورح هاا التقاه .ونتقاه  الجزءا ا القسم وجوا
 * الصورة ا ولىا )القسم( 

 صورة البن  بما هي في النصا
البنو  أجمو  ا نعوامت لبو  الونص ال نصوورها ل ورض جمالهوا بموا فوي موارو  أبور ت هو  نرسومها فوي لحلووة 

وتصوهح  انفعا  حرونة راهحة ت سوم  أصووات أنفاسوهات وتقود  اللورر هحوافرهوات تثنور النقو ت وترون  وسونلت
 الناس فتزره الرى  والبوو 

 الصورة المقاهلة لهاا )جوا  القسم( 
صووورة اإلنسووا ت هووالرغم موو  بونوول أفروو  المبلوعووات وأحسوونها لال أ  الصووورة المرسووومة لوول فووي هوواا الوونص  

 لنست تل ت ه  م  نوه آبر. لنل ال  البنود هب  ما ترسم هاه اللفلة م  مامح التعاسة واله س واالبفهرار
"ت  فالصوووووورتا  الحوووورص والنمووووو  والهبوووو  " للوووودندواالزورار واإلصوووورار والعنوووواد "ىلووووى الووووو  للووووهند "وىلووووى 

 متقاهلتا ا 
البن  الراهح واإلنسا  البنودت واللرر نقد  م  الحوافرت واللر نصدر م  البفورت البن  تصهح القوم     

ص ونهبووو . هنوووا نقووو  نثوووورت وهنوووا  تهعثووور وت نووور ىلوووى دنوووارهم وأمووووالهمت والبنوووود والبفوووور نجمووو  ونمنووو  نحووور 
براإ ما في الهنوت مو  غنوائم وتتقاهو   ت وهنوا تحصون  المبنوو  مو  الصودورتالقهورت وهنا  جم  ا موا ت وا 

 الترابن  أنرًاا
 في المشهد األول: 

  رهحوا            والعادنات           
 ف ثور    هل      نقعوا     عدحوا                          فالمورنات             

 صهحوا                             فوسن    هل     جمعوا   فالم نرات           
 في المشهد الثاني: 

 ل  اإلنسا  لوورهل لبنوود                 
 وأنل  ىلوى     الوو      للهوند        أفوا  نعولم  لاا هعثر ما  في  القهوور         

نل  لحو      البنور   للودند        وحص  ما  في  الصدور              وا 
 ههم     نوم   ل ا     لبهنر "  ل      رههم                                               
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 :(1)" والتجان  االستهاللي والخلفيالنا " و "الفلقثالثا: سورة "
  ها التربنهي مبونًا مما نليا * سورة "الفلق" بمس آناتت جاء هنا

 المستعاا منل.  -2                    المستعاا هل.                 -3
 وجاء المستعاا منل في أرهعة أنساق.       ترم  المستعاا هل نسقًا واحدًا   ت      

سهة للمستعاا هول اق هالنلبنها جاءت متساونة ا نس تناتت جاء هنا ها التربنهي بالفلق" ست آ* سورة " الناس
 ثام لب  منها(. والمستعاا منل )

 "الر " صفة واحدة   سهحانلت والمستعاا منل متعدد )أرهعوة( وهىا  المستعاا هل في "الفلق" -
 ) اللن  وموا فنل(. -2             البلق.                    -3
 ت العن (.) الحسد -1             السحر.                  -1

 وفي "الناس"ا المستعاا هل ثام صفات  ا 
 اإللل. -1         المل .              -2            الر .           -3

 أما المستعاا منل فواحد وهو "اللننا ".
 جاء الهناء التربنهي لتوزن  ا نساق في ب  نص اا داللوة ىلوى مسوتو  ا همنوة للمسوتعاا منول فوي السوورتن .

 فعلى الرغم م  بو  المستعاا منل متعددًا في "الفلق" )أرهعة(ت لال أنل )تربنهنًا( لهر أع  أهمنة.
( نوحي ه   ب  هاه المستعاا منها )وه  أره ( عد صورف  هاسوتعااة واحودة. لبو  ا مور 3ا1فالتربن  )      

(ت فعلوووى الووورغم مووو  بوووو  1ا1مبتلوووو فوووي "النووواس"ت حنوووم التربنووو  نهووورز أهمنوووة المسوووتعاا منووول وبنورتووول )
المستعاا منل واحودًات لال أ  االتبواء ىلوى ثوام صوفات   )الور ت الملو ت اإللول( فوي االسوتعااة منول واروحة 

 الداللة في هاا السناق.
 وهالموازنة هن  المستعاا منل في "الفلق" والمستعاا منل في "الناس" نترح ا مر أبثر. -
 في "الفلق":  -
 ال نصه  الناس بلهم. -  مجتمعات.                             ال نصه  اإلنسا -
 بنره  مفترض/ محتم . -بنره  محدود.                                          -

 بنره  موجل إلصاهة اإلنسا  في الدننا هما نبره    -                  
 الولد ولنس للى الدن أو   بنره  موجل للجسم أو الما  -                  

 في "النا ": -
 المعربة م  اللننا  فنها تحٍد.  -بنر اللننا  دائم ومحقق.                             - 
 ال نواجل ه  نناور )البناس(.  -بنده بفي ال نحس )الوسواس(.                          - 

                                                           
 وانظـر دراســة نيــاتني الســورتني مــن وجهـة نظــر أخــرن: اآليــة التفســريية وموقعهـا مــن البيــان القــرآين والبالغــة العربيـة: حممــد بركــات محــدي أبــو -(1)

 م. 1888/  1رام هللا ، ط –مان ، دار وائل للنشر، ع 114ص  –علي
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  لى النار في اآلبرة            نصا  اإلنسا  لنسعى إل -   بنره موجل إلصاهة اإلنسا  في دننل.   - 
 نقصد إلغواء الناس عصدًا. -   و م  اإلنسا .          نرند أ  ن ر - 
ت هوي أ  بنور "ا رهو " فوي "الفلوق" ال نرواره مهموةنبدم الداللةت ولنورح حقنقًة وم  ثم جاء التربن  ل - 

 بنر اللننا  وحده في "الناس".
  الثاثة ا ولى في "الناس" لتعزز هاه البنورة وهاه ا همنة. فاالتباء ىلوى ثوام صوفات جاءت الترابن -

  فووي االسووتعااة موو  اللووننا  عوووٌي فووي داللتوول ىلووى لهووراز ا همنووة والبنووورة لوسوسووة اللووننا  موو  جهووةت 
نسووا  الثقووة وروورورة االحتموواء واالسووتجارة واالسووتعااة منوول موو  جهووة أبوور ت لرووافة للووى الوو  فهووي تموونح اإل

 هحمانة )الر ت المل ت اإللل(.
 الرىانة...  –اللفقة  -الرفق -الحنا  -اللنو -الرحمة صفاتا  فاالستعااة هالر  تستدىى -

 .هنتل فهنهات أ  ن سلم م  نلوا هلت وهنهات أ  نتبلى ىنلفم  تبو  هاه صفات رهو 
 ال نرة ..... وهلم جرا.  –الحمانة  –السننرة  –القدرة  –واالستعااة هالمل ا توحي هالقوة 

 وم  هاه صفات ملبل فم  الاي نجر  ىلى اعتناص م  احتمى هجواره  
 أما االستعاذة باإلله فال مجال معها للتفكير:  -
فالحابم للعوالمن ت والمسوننر ىلوى البوو ت والمتصورو فوي أموور البلوق أجمعون  والمقودر لبو  موا نجوري فوي  

ة مووا نوودور فووي ا رض والسووماءت نسووتحن  أ  ننازىوول أحوود فووي عوودر موو  أعووداره أو أ  العووالمن ت والموودهر لبافوو
نحو  دو  نفاا أمره وتدهنرهت أو أ  نعارض تصارنفل. فم  حفلل و حفلت وم  حماه حمى وم  استعاا هل 

 أىااه.
انة م  ب  هواه السورتا  رعنة م  السحر والعن  والمس وهما هترابنههما ىلى صورتهما تل  محققتا  للحم -

 اللرورت بما أنهما لفاء لما عد نبو  أصا  اإلنسا  م  تل  اللرورت فهما وعانة عهلنةت ومعالجة هعدنة.
 * التجان  في السورتين:

 ناحل أنل في "الفلق" ن تي التجانس "االستهالي"ت وهاا لنحاء همحور ارتباز النصا 
....................... ".......... 

 ......................لرم       
 ......................م   لرو 
 م   لر.....................و 
 " م   لر.....................و 

هاا التربنز ىلى تنوه اللرور نعنى اإلنسا  الرههة والبلنةت وندفعل للى رورورة االحتمواء هالواي بلوق     
اي مزق ا فق هالفلقت وأزا  لوام الوسوقت عوادر ىلوى حمانوة الفلقت ومزق لام اللفق م  هاه اللرور. وال

هوي  –هاا اإلنسا  م  هاه اللرور مجتمعة أو منفردة. وهاا االتساق في التجانس االستهالي  رهعوة أنسواق
 نلي هتنوه هاه اللرورت فب  نوه منها لل باصنتل وأثره وىررل ومنزتل. –ا نواه ا رهعة المستعاا منها
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 الهوام(.ىام لب  لرور البائقا )الج /اإلنس/ ل:وفالشر األ 
 مبصص لما نعرض لإلنسا  م  أا  م  هعض العوارض في اللن . والشر الثاني:
 اللر الباص هالسحر والسحرة. والشر الثالث:
 لر العن  والحسد. والشر الرابا:

ولهوا بلهوا هالوابر والوتاوةت ف ننموا والعاإ هالسورة صالح لألرهعة اللرور مراد لها بلهوات    القوارف لهوا نتنا
 با  الداء فقد وع  ىلنل الدواءت وحص  هآا  و اللفاء.

االسووتهالي" هوواات أنوول ن بوود لنووا صوودق حقنقووة هوواه ا نووواه موو  اللوورور وواععنتهووات * وموو  دالالت التجووانس "
 حتى ال نل  مجااًل للل  فنها وفي صدق حدوثها.

أنواه اللرت ولنس هنا  مجا  للتعام  معهات أو التهون  م  ل نها فهي بلهواا  * بما أنل ن بد أنها بلها م  
" لر ..  لر .. لر .. لر .. " وهقدر ما جاء "التجانس االستهالي" ههاا التماس  والقوة فوي الجورس وفوي 

االهتموام  الداللةت هقدر ما ترابت الفواص ت لنل  محور ارتبواز الونص هوو مسوته  ترابنهولت ت بنودًا ىلوى هو رة
 ومحورها.

 البلفي"ت وفي ب  ا نساق الستةا * أما في "الناس" فناحل هورو  تام "التجانس 
 النواس.................. "

 النواس.......... ........

 النواس......... ........
 البناس .................

 النواس .................
 "اس................ والنو

 
 النواس    الوسواس                               

    3ا          1التربن                         
 ت بند ال لهة                                 

 وم  دالالت هاا التجانس البلفي ما نليا  
فواصوو  هلفوول أنوول لمووا بووا  اإلرووا  وا ا  موجوول للنوواس فقوود ربووزت الفواصوو  ىلوونهم. وموو  ثووم جوواءت ال -

 "الناس".
جوواءت السووورة حمانووة للنوواس وحوودهم وموو  ثووم ورد هوواا التجووانس هلفوول "النوواس" لت بنوود ا موور والتنهنوول ىلنوولت  -

 ولفت النلر للنل.  
 ( فلم  ستبو  ال لهة؟ 1ا3وردت بمسة م  التجانسات هلفل "الناس" ولفل واحد "البناس" فالنسهة ) -
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ء الحصوور هنووا واإلرووافة للنوواس فحسوو  "ر  النوواس" .....؟  "ملوو  النوواس" و ر  العووالمن ت فلمووااا جووا - 
....؟ م  الوارح أنل لفت نلر "الناس" لمد  االهتمام ههم م  عه  البالق سهحانلت هاىتهار أ  "الناس" هوم 

 منان االبتهار ومح  االستباو. 
 في التجانسات الثاثة ا لفال ا ولىا     -

 الناس   هر                                       
 الناس   مل                
 الناس   للول               

لمووااا حوورص الوونص ىلووى التجووانس البلفووي فووي ا نسوواق الثاثووة المووابورة؟ موو  أنوول بووا  هاإلمبووا  لنرادهووا     
لههم...[ لو با  اا  لا  لفقد النص جرسل وموسو النواس" نقاهت ولفقود "هنص واحدا  ... هر  الناس وملبهم وا 

الوو  ا مووا  المنهعووم موو  تلوو  اإلرووافة التووي أدبلووت "النوواس" فووي معنووة وحفوول وحمانووة الوور  الوورحنم والملوو  
" ت بنود االنتمواء لمو  هوم النواس" است للول النواس ....( وىلوىالعلنم واإللول القوادر. ).... ر  النواست ملو  النو

السوون " فووي هوواا التجووانس تناسوو  ىلوونهم. و"ههووم ومتووآمر بلقوول وملبوول وىهنووده ولوونس لموو  هووو ىوودولهم ورووار 
 .(3)"الوسوسة" المتبللة لثنانا النصت لتعني لنحاء هالهمس البفي الاي نصدر ى  الوسواس

 

 الخاتمة
ههاا نبو  عد وصلنا للى باتمة الهحم في دراستنا هاه فوي لىجواز الهنواء التربنهوي للونص القرآنوي سوواء      

في ثراء الداللة. وعد تهننوت لنوا جملوة مو  وجووه اإلىجواز فوي هندسوة الهنواء القرآنوي ىلوى  في تقننات الهناء أو
مسوووتو  الثموووا  السوووور المدروسوووة )ىننوووة الدراسوووة(. ىلوووى مسوووتو  تقننوووات الهنووواء فوووي السوووور ا رهووو  النونلوووة 

نوات أفصوحت هعوض تلو  التقننوات ىو  نفسوها هلوب  سوه  للهاحوم نرنوق الوصوو  للنهوات فنموا توجو  فوي تقن
أ بر تلمس النرنق هجهدت واسوتبناه التقننوة هصوعوهة. وهوو موا توم استعرارول فوي الفصو  ا و ت لتلهور جملوة 
م  تقننات التلبن  التي التم  ىلنها النص القرآني ومفاتنح عراءتل مث ا تقننوة "التوراهن "فوي سوورة "ا نعوام"ت 

البهووو" ىلووى محووور اإلرادة هنوواء سووورة " تقننووة -أنرووا -"الحوووار" فووي سووورة  "نوسووو". اترووحتوبوواا تقننووة 
ت ولووم نبووو  مسووتحنًا التعوورو ىلووى هننوووة  التربنوو  الووداللي لسووورة "مووورنم"ت فقوود بانووت البلموووة والملوونئة والقوودرة

المفتا  "الرحمة" هي اللهنة ا ساسنة في هندسة هناء هاه السورة تومفتا  عراءتها. وفي الفصو  الثوانيا حنوم 
هووودت لنوووا هندسوووة هنووواء الفواصووو  فوووي سوووورة  "النوووارق" واسوووتناد هننتهوووا الداللنوووة ىلوووى السوووور ا رهووو  القصوووارت ت

فواصلهات وبوال  تقننوة التقاهو  فوي "العادنوات"ت والتجوانس االسوتهالي والبلفوي فوي "المعوواتن ". وبموا بودمت 
أنرووا هآثرائهووا وتنوووه  الهننووة التربنهنووة الهنوواء الجمووالي للوونص القرآنووي هتقنناتهووا المتعووددةت بوودمت الهننووة الداللنووة

 مداب  عراءاتها.

                                                           
زيع، ( ممن درس املعوذتني من وجهة بالغية الدكتور/ حممد بركات محدي أبو علي، يف كتابه: دراسات فياإلعجاز البياين، طبع وائل للنشر والتو 1)

 .   (69،  61م . )ص 6444/  1رام هللا ، ط –عمان
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ولنس هاا بو  موا هنالو  فوي جموا  الهنواء القرآنويت لنموا هوي ماموح منول فحسو ت ونموااإ لونس لالت وو     
تبننو  أىلم همرادهت ورهما تجلى لب  دارس ملمح في الهناء ور نة في الداللة ال نراها اآلبرو . أما اإلحانة ه

" وال نعلمول سوو  الواي اإلىجواز ونستحن  الوصو  للنل..  نل "سر  لت " ال نمب  هلوغرٌ الهناء القرآني فال  "س
نعلم السر وأبفىت ولب  مجتهود نصون  منول. وعود اجتهودت نواعتي وا مور   مو  عهو  ومو  هعود وال حوو  وال 

 عوة لال ها ت وو أىلم. 
  .(6– رًا رحنمًا" )الفوورعوا ع  أنزلل الاي نعلم السر في السموات وا رض لنل با  غفو " 

 المراجاالمصادر و 

 ( هراىوووة االسوووتها  فوووي فوووواتح القصوووائد والسوووور. ن3981 -هوووو3111هووودريت ىهووود الجلنووو  محمووود .)ت 2م
 المبت  اإلساميا هنروتت دملق. 

  .) المهدىو ا تعزت النم .إيجاز البيان في إعجاز القرآنالهنات ف اد )د.ت . 
 ( 3926 -هو3196الههيت محمد )ت مبتهة وههةا القاهرة.3. ننحو القرآنم 

 .نهرة مصر للنهاىةا القاهرة.من الوجهة األدبية في دراسة القرآن الكريمت(.  تقي الدن ت السند )د . 
  توفنووقت محمووود )د . ت(. موونهج الهحووم الهنوواني ىوو  المعنووى القرآنووي فووي سووناق السووورة. منهعووة اإلبووووة

 ا لقاءا مصر.
 ( 2111 -هو3121جمعةت سعند .)مبتهة اآلدا ا القاهرة  من بالغة القرآن في آيتي الدين والرهانم . 

 ( 3981 -هوووو3111الجنوووديت ىهووود الحلووونم .)ت دار المعووواروا 3. نالقااارآن والمااانهم العلماااي المعاصااارم
 القاهرة.

 ( 3981 -هووو3111البرووريت محموود .)ت دار اهوو  بثنوور.  1ا ننااور اليقااين فااي ساايرة ساايد المرساالينم
 لقت هنروت.دم

 ( 3982الدهاعت مصنفى .)مبتهة المنارت الزرعاءا ا رد .وجوه من اإلعجاز البالغيم . 
 ( 3111درازت محموود ىهوود و .)نهعووة دار الثقافووةا النبااا العماايم  نماارات جدياادة فااي القاارآن الكااريمهووو .

 الدوحةت عنر.

 ( 3986 -هوو3116الرريت اللرنو .)ت ىوالم البتو ت ومبتهوة 3. نتلخيص البيان في مجاازات القارآنم
 النهرة العرهنةا هنروت.

  .) دار الفرعووا  للنلوورا ىمووا ت وجااوه ماان اإلعجاااز الموساايقي فااي القاارآنرمرووا ت محووي الوودن  )د.ت .
 ا رد .

 (3988زهرا ت الهدراوي .)ت دار المعاروا القاهرة.3. نمواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغويةم 
 لصدار دار أبهار النومت سلسولة بتوا   حديث عن القرآن.م(. 2111مهرلاهن ت ىهد الصهور )ىدد دنس

 النومت عناه الثقافةا القاهرة.
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  .)دار مانو الونننة للنلرا القاهرة. القرآن معجزة التاريخ.لحاتةت ىهد و )د . ت 
 ( 3993اللعراويت محمد متولي .)ا القاهرة.تفسير الشعراويم 
 (3989اللعراويت محمد متولي .)دار العودةا هنروت. معجزة القرآن الكريمم . 
 ( اآلنوة التفسونرنة وموععهوا مو  الهنوا  القرآنوي والهاغوة العرهنوة. 3999أهو ىليت محمد هربات حمدي .)م

 ت دار وائ  للنلرا ىما ت رام و. 3ن

 (3981هووو / 3111ىلنووويت اهوو  بلنفووة  .)فووي بلووو سووهاىنة وثاثنووة القوورآ معجاازة القاارن العشاارينم . 
 ت دار اإلنما ا دملقت هنروت.3البرنم. ن

 ( 3992هو/ 3132ال زاليت محمد .)ا دار اللروق القاهرة.نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمم 
 م(. 2112لبهنسيت بلن  رج  حمدا  التناسق الموروىي والهننوي في عصة لقموا  فوي القورآ  البورنم )ا

 / السنة الراهعة.عدد الراه ت جامعة ل ت إ . يت المجلة الباحث الجامعي
 ( 3996 -هوووو 3136أهوووو موسوووىت محمووود محمووود .)دراسوووة تحلنلنوووة لسوووورة مااان أسااارار التعبيااار القرآنااايم .

 ا حزا .

 


