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  مقدمة

كانت القصة القرآنية من األساليب املتميزة اليت يستخدمها القرآن الكرمي 

وهي متنوعة واقعية  ،لبيان قضاياه اليت تتصل حبياة البشر اتصاال إجيابيا ومباشرا

وقد توفرت . صلة باألمم املاضية يف العصور الغابرةتتبع وقائع مت ،وصادقة

فقصة مرمي عليها السالم من .ديين ومقصد تربويذات هدفخصائصها الفنية

�ǺǷ�ƨȇ¡�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǞǷƢǈǳ¦Â�Ƥ تقصدبني القصص القرآنية اليت ǗƢƼŭ¦�ǾȈƦǼƫ�ń¤

«�. آيات اهللا اليت تشري إىل قوة القدرة اإلهلية بقصد إرشاد األمة احملمدية ƾē

هذه املقالة إىل احلديث عن مفهوم القصة القرآنية وذكر أنواعها وفوائدها 

مث سرد طائفة من احللقات القصصية يف  ،وأهدافها ومقصدها وخصائصها الفنية

واستخراج بعض  ،قصة مرمي عليها السالم كما وردت يف القرآن الكرمي

من  زءواستعانة جب خصائصها الفنية باستعمال املنهج االستقرائي والتحليلي

  .اآليات القرآنية املباركة لالستشهاد واإلشارة إىل املقصود

مفهوم القصة القرآنية وأنواعها

،ردّ بَابِ ِمنْ  وهو ،تتّبعه أثره قصّ : ص ص ق من كلمة: اللغة يف القصة

انـَْبغِ ُكنَّاَماَذِلكَ قَالَ ﴿:تعاىل اهللاقالومنه  ﴾Nَقَصًصا اَآثَارِِمهَ َعَلىفَاْرَتدَّ
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 األمر: القصة ومعىن. أثره اتبعي أي ﴾•~{﴿: تعاىل قوله ومنه

. قصصااخلرب عليه وقصّ  وجهه على رواه أي ،احلديث اقتصّ  يقال ،واحلديث

¥¤£¢﴿ �Ƣđ املخرب عن غائبة حادثة عن اخلرب: والقصة

¨§¦©ª«¬®﴾ القّصةمجع بالكسر والِقصص

 وهو سابق حدث ما عن اإلخبار هو: االصطالح يف القصة ومفهوم.تكتب اليت

  .بعضا بعضها يتبع مراحل ذات

 الكتاب يف تنتهي ال اليت اإلعجاز وجوه إحدى فهي القرآنية القصة وأما

 التبليغ وسائل وإحدى ،مثلها من يأتوا أن على الثقالن عجز الذي العظيم هلياإل

 العباد إرشاد ومقصدها دفاهل يف واملتحدة الشكل يف املتعددة وهي ،للقرآن

 وتثبت لتعرض الكرمي القرآن يف القصص جاءت. الرشاد سبيل إىل وهدايتهم

 السنن جرت وكيف ،املاضية األزمنة يف وقومهم بينهم جرى وما األنبياء رساالت

 اختلفوا وإن واحدة األنبياء ودعوات فرساالت. والعربة العظة ألخذ عليهم هليةاإل

،عميقا اهتماما بالقصة الكرمي القرآن اهتم وقد .واألزمان نواألماك مساءاأل يف

  :أنواعها فمن

 األنبياء دعوة ذكر على القرآنية القصة من النوع هذا يشتمل: األنبياء قصص

 وتطورها ®ǶēȂǟ ومراحل ،اهللا Ƣđ أيدهم اليت املختلفة Ƕē¦ǄƴǠǷÂ،قومهم إىل

 عليهم وعيسى وموسى وإبراهيم نوح كقصة ،قومهم من والكافرين املؤمنني وجزاء

 تثبت مل الذين األشخاص من ونفر غابرة حبوادث العالقة ذات وقصص. السالم

ǶēȂƦǻ :باحلوادث متعلقة وقصص. النساء وقصص ،وجالوت الكهف أهل قصة 

 يف الواردة وأحد بدر كغزوة ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا وسول زمن يف وقعت اليت
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 وهلم ،التوبة سورة يف وتبوك حنني غزوة حوادث من جاء وما ،عمران آل سورة

  .جرا

  ومقصدها أهدافهاو  القرآنية القصة فوائد

 سردا ليست ƢĔȋ،ومقصد هدف ذات بفوائد الكرمي القرآن يف القصة تتميز

 كما ،واألشياء األحوال من انقضى وما األمم من مضى من أحداث من خربيا

ƢĔ¢ إىل مشريا وتربوي ديين هدف حتقيق هي اإمن بل ،واملتعة للتسلية ليست 

 لصالحية واإلرشاد االتعاظ فهي القرآنية القصة مقصد وأما .والتهذيب اإلرشاد

 اليت الشرائع أصول وبيان ،ورسوله اهللا إىل الدعوة وإيضاح ،الدارين يف البشر

ِإالَّ َرُسولٍ نْ مِ قـَْبِلكَ ِمنْ أَْرَسْلَناَوَما﴿:تعاىل اهللا قال ،رسول كل Ƣđ اهللا أرسل

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قلب وتثبيت ﴾فَاْعُبُدونِ أَنَاِإالَّ ِإَلهَ َال أَنَّهُ إِلَْيهِ نُوِحي

 األنبياء به جاء ما وتصديق ،احلق الدين على أمته من معه من وقلب وسلم

 اهللا صلى الرسول صدق وإظهار ،الدينية آثارهم وختليد ذكرهم وإحياء السابقني

 ومنها. ومضت سبقت اليت األمم أحوال عن به أخرب وما به جاء ما وسلم يهعل

 وبيان ،واهلدى البينات من كتموه فيما الكتاب أهل على احلجة إقامة أيضا

جعمظحطمضخضحضجضمصّٰ  :تعاىل قال ،بالدين تتعلق اليت القضايا أحكام

  .كثري ذلك وغري  ِّمفخفحفجفجغمغمع

  القرآنية القصة في الفنية الخصائص

 الديين الغرض حتقيق فغايتها ،ذكره تقدم كما فنية ليست القرآنية القصة إن

 يف العميق وقعها وهلا ،وأبقى أيسر النفس إىل ورودها جيعل طريق أمجل يف
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 أبرز ومن ،قوية فنية خصائص ببعض امتازت فقد ذلك ومع. والذاكرة الوجدان

  :يلي ما اخلصائص هذه

إمنا  ،لقرآن الكرمي ال يأيت بأخبار قصته جمرداإن ا: العرض التصويري)١(

منه قوة العرض . يعرضها بأسلوب يصور فيها مشاهدها القصصية

قصة : ومن أمثلة هذا اللون. كإبدائها يف رسم الشخصيات  ،واإلحياء

أصحاب اجلنة ومشهد نوح وابنه عند واقع الطوفان وقصة أصحاب 

 .وفرعون ومنه قصة موسى ،الكهف

 يف العرض أسلوب تنوع وهو: ومدخلها القرآنية للقصة يلاستهال تنوع)٢(

 القارئ جيعل الذي التشويق عنصر هو فيها األساسي واألمر ،ابتداء

 أغراضها على ليطلع ذهنه آفاق العنصر هذا يفتح حبيث ƢēƢǬǴƷ متابعة

 : القرآنية القصة يف االستهالل براعة من ،ومقاصدها

 ويتبعها ،فيها العربة مظاهر أهم بذكر أي ،خبالصتها القصة تقدمي.أ 

ƢēȐȈǐǨƫ.

 مغزاها كشف حيث من والنتائج األسباب بذكر القصة ابتداء.ب 

 . منها احتاذ جيدر اليت العربة جتسيد مع أحداثها وحكمة

 عيسى والدة كقصة ،تلخيص أو مقدمة بدون مباشرة القصة ورود.ج 

 . سبأ ملكة مع سليمان وقصة السالم عليه

 احلالقات إبراز وهو: الرئيسية املشاهد إلبراز التمثيلي العرض.د 

 بأوضح ومشاهدها أحداثها حسب وتسلسلها للقصة األساسية

 .وضع وأمتع شكل
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 عجيب فين بأسلوب وذلك: فيها إليها حاجة ال اليت الوقائع ذكر عدم)٣(

 .عرضها يف الكرمي القرآن أسلوب إعجاز منها ستذوق حبيث

 هداية كتاب الكرمي القرآن نإ: ومقصد هدف ذات املعجز التكرار)٤(

 بأمر العناية وإظهار وتأكيد تقرير قصصه ملعظم التكرار فكان ،وإرشاد

 فإن األدبية الناحية ومن. وأبني أمثل واالعتقاد السلوك يف ليكون املكرر

 إشارة يف جاء كما ،التصابر وتكميل والتلقني للتحدي يكون التكرار

OPQR﴿: حلوتا بطن يف السالم عليه يونس غضب إىل

STUVWXY﴾ َكاَنتْ فـََلْوَال ﴿ :تعاىل اهللا وقال

ُهمْ َكَشْفَناَآَمُنواَلمَّايُوُنسَ قـَْومَ ِإالَّ ِإميَانـَُهافـَنَـَفَعَهاَآَمَنتْ قـَْريَةٌ  َعَذابَ َعنـْ

نـَْيااْحلََياةِ ِيف اخلِْْزيِ   يقبل أن إىل املخاطب وتنبيه ﴾ِحنيٍ ِإَىل َوَمتـَّْعَناُهمْ الدُّ

©¨§¦¥¤£¢¡﴿ ،الكالم

ª«¬®¯°±²³´µ¶﴾  

  الكريم القرآن في السالم عليها مريم قصة

 كما السالم عليها مرمي قصة عرض هو املوضع هذا يف بالذكر جيدر مما إن

،املتسلسلة ومشاهدها القصصية ƢēƢǬǴƷ مستعرض ،الكرمي القرآن يف جاءت

  :كاآليت مقتصرة وهي ،فيها القصة وردت اليت املباركة نيةالقرآ باآليات مستعينة

 أم فيه نذرت مشهد وهو ،السالم عليها مرمي السيدة والدة قبل:األوىل احللقة-

 حدث ما ويليه ،بطنها يف ما هللا والسالم الصالة عليه النيب زكريا زوج مرمي

 مرمي أم انلس على فهو ،كاألنثى الذكر وليس: تعاىل اهللا فقول. Ƣē®ȏÂ بعد

 داعية السالم عليها مرمي مستها وهنالك ،التمين من خاطرها يف ما تكشف
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 حسن بقبول اهللا فتقبلها. الرجيم الشيطان من وذريتها هي احلماية هلا اهللا

 عندها جيد ،احملراب يف إليها دخل وكلما ،السالم عليه زكريا اهللا نيب وكفلها

 سبحانه اهللا أن الرزق عن فسارهاست بعد ختربه واملشرب املأكل من رزقا

 اخلامسة اآلية من احللقة بدأت. حساب بغري يشاء من يروق وتعاىل

ىينيميزيريّٰ  :عمران آل سورة يف والثالثني السابعة إىل والثالثني

مجحجمثهتمتختحتجتهبخبمبحبجبهئمئخئحئجئيي

مظحطمضخضحضجضخصمصحصمسخسحسجسمخجخمحجح

خكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجع

حيجيٰهمههنجهمنخنحنجنخمممحمجمهلملخلحلجللكمك

ِّمثهتمتهبمبهئمئهيخيمي

 إن هلا املالئكة قالت ملا. السالم عليهما وابنها مرمي شأن بداية: الثانية احللقة-

 املسيح امسه بكلمة يبشرها اهللا وأن ،العاملني نساء على واصطفاها طهرها اهللا

،املفاجأة هذا أجل من راألم عن ¦Ƣđ¦ǂǤƬǇ ظهر وهناك. مرمي ابن عيسى

 وإذا ،قبل من إنس ميسسها ملو  ذلك يكون كيف °Ƣđ سائلة نفسها فوجدت

 إىل واألربعني الثانية اآلية من وهذا. فيكون كن له يقول إمنا أمرا اهللا قضى

ميزيّٰ  :عمران آل سورة يف واألربعني والسابعة واألربعني اخلامسة

هبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيني

مسخسحسمخجسجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجت

حفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحص

جمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخف
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جنيمىمممخمحمجميلىلملخلممخمحم

ٌٍَّّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهىهجهمهينىنمنخنحن

ُِِّّّ

 املشهد هذا ويف. شرقي مكان يف قومها عن حجابا مرمي اختاذ :الثالثة احللقة-

. منه الرحيم الرمحن باهللا فتعوذت ،السوي البشر صورة يف إليها الروح إتيان مت

 يسري وتعاىل تبارك عنده األمر وأن ،قوله وتعاىل سبحانه اهللا أيد وعندئذ

 مكانا باحلمل ذهبت هنالك ،للناس وآية منه رمحة ابنها اهللا فجعل ،وسهل

 إىل عشر السادسة اآلية يف الكرمي القارئ أيها تقدم ما مجيع الحظ. بعيدا

ربيئىئنئمئزئرئّّٰٰ  :مرمي سورة يف والعشرين الثانية

نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزب

رنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىث

هئمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنزن

مخجخمحجحمجحجهتمثمتختحتجتمبهبخبحبجب

.ِّحصمسخسحسجس

 ليتها ،املوت لنفسها تمىنت السالم عليها مرمي طفقتلـما : الرابعة احللقة-

 وال حتزين ال أن إليه وأشري ،منسيا نسيا وكانت األمر هذا حدوث قبل ماتت

 من معه تلتقي ملن تقول وأن،النخلة من جين رطب من ولتتناول ،ختايف

 اآلية إىل ارجع ،ألحد تتكلم وال صائمة فهي هللا النذر أخذت ¢ƢĔ البشر

جضمصخصّٰ : مرمي سورة يف عشرينوال السادسة إىل والعشرين الثالثة

مقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحض

حنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجك
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جهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحميلجمىلملخل

.ِّيهىهمه

،صبيا املهد يف وهو ابنها حتمل قومها إىل جميئها مشهد: الرابعة احللقة-

 للصاحلني وقرابتها طيبةال ƢĔÂǂǯËǀȇƢēǄȈǷ الصيب شأن عن قومها واستفهامها

 فاستمروا ،أمرت كما ابنها إيل فأشارت ،قط الفساد أبويها رتكابا وعدم

  والعشرين التاسعة إىل والعشرين السابعة اآلية من وهذا. منها نو يستفهم

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييميىيخيحيجيّٰ 

رثيتىتنتمتزترتىبيبنبمبزبربيئىئنئمئزئ

.ِّمثزث

 حول للقارئ تنبيها فيها،للقصة خالصة وهو ،القصة ختام: اخلامسة احللقة-

 الدنيا يف وتعاىل سبحانه اهللا عند الرفيع ومنزلتها السالم عليها مرمي ميزة

 من وكانت اهللا حفظه ما وحفظت وكتبه °Ƣđ بكلمات صدقت �ƢĔ¢Âواآلخرة

خضحضّٰ  التحرمي سورة يف عشر السادسة اآلية من وهو. القانتني القوم

حقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض

.ِّخكحكجكمق

  السالم عليها مريم قصة في الفنية الخصائص

 فهو ،السالم عليها مرمي قصة يف السريع التصويري العرض من يربز مما

 اهللا نيب وبني بينها جرى ما خالل ظهورها مت اليت واألحداث الوقائع من جمموعة

 وما ،إليها املرسل األمني الروح وبني بينها حدث وما ،واملالئكة السالم عليه زكريا

 عليه عيسى والدة هلا مبشرا املالئكة من مفاجأة بعد قومها وبني بينها وقع
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 خارق الناس عند فاألمر ،متزوجة ليست ¢ƢĔ مع عندها من سيكون وأنه ،السالم

خكحكجكمقحقمفخفحفجفمغّٰ تعاىل قوله الحظ ،للعادة

يلىلملخلممخمحمجمهلملخلحلجلمكلك

حيجييهىهجهمهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجم

ميىيخيحيجيّٰ : أيضا وقال ٌٍَُِِّّّّّّٰىٰرٰذييميىيخي

ربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذيي

.ِّمثزثرثيتىتنتمتزترتىبيبنبمبزب

،املدخل حيث من السالم عليها مرمي لقصة االستهالل أسلوب تنوع وقد

. والتحرمي مرمي سورة إىل عمران آل سورة من عرضها أساليب الختالف وذلك

 بأسلوب بدأت الكرمية القصة أن يدرك عمران آل سورة يف القصة إىل بالرجوع

 عليه النيب وزكريا عمران وآل أمها حكاية وهي أخرى حبكاية املرتبط اخلرب إنشاء

 متابعة القارئ جيعل الذي التشويقي العنصر ذلك القصة يف فيربز ،السالم

 ليطلع القارئ ذهن آفاق العنصر هذا وينفتح ،األخرى تلو واحدة القصة حلقات

 من عليه كانت وما مرمي شخصية تقدمي: منها ،الرائعة ومقاصدها أغراضها على

 هذه يف جاء ما تأمل ،..القانتني من وهي وكتبه °Ƣđ بكلمات وصدقها اخلصال

خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضّٰ  :اآلية

الذيِّخكحكجكمقحقمف

 عليه عيسى والدة كقصة تلخيص أو مقدمة بدون مباشرة القصة ورود ومنه

مغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصّٰ ،السالم

...ِّحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجف
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 عليها مرمي بني دار الذي الكرمي احلوار بعد مباشرة املشهد هذا ورود مت فقد

  . واملالئكة والسالم الصالة

 الرئيسية املشاهد تلك خالله من تربز لذيا التمثيلي العرض الناحية من وأما

 رائع ترتيب على ذلك حدث فقد ،للقصة األساسية احلالقات أحداث بني

 يف ورزقها مولدها مشهد الحظ.وضع وأحسن شكل أوضح يف جيد وتسلسل

 وأحوال البنها ƢđƢų¤Â ومحلهااملفاجآت  من املالئكة وبني بينها جرى وما احملراب

 جيدر اليت العربة جتسيد مت فقد ،السالم عليهما ابنها أنوش ƢĔƘǋ من قومها

 بدون الشخصيات ذكر حيث من ،داخلها تكمن اليت واحلكمة منها اذالختا

  .السالم عليها مرمي إال أمسائهم تسمية

 القرآن به انفرد الذي القيم اإلجياز املدروسة القصة يف الفنية اخلصائص ومن 

 من تقدم ما اعترب ،القصة يف إليها حاجة ال اليت الوقائع ذكر عدم وهو ،الكرمي

 ملا السالم عليها مرمي عمر منه ،إليه حاجة للقصة ليس ما ذكر عدم تدرك القصة

 من حدث ما Ƣđ حدث ملا العمر من بلغت وكم ،احملراب يف °Ƣđ ختدم بدأت

 عوم ،..ومكانا زمانا القصة بيئيت وحتديد ،السالم عليه املبارك مولودها شأن

 ومقصدها هدفها مت كما ،عجز وال نقص بدون تلوكم القصة متت فقد ذلك

 املتني إعجاز ذلك خالل يُتذوق حيث نوعه يف منفرد عجيب فين بأسلوب

  .املباركة قصصه عرض يف الكرمي القرآن ألسلوب

 اآلية جاءت ،غرض ذات املعجز بالتكرار أيضا السالم عليها مرمي قصة ومتتاز

حفجفمغّٰ : عمران آل سورة يف واألربعني والسابعة واألربعني اخلامس

حمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخف
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منخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلممخم

.ٌٍَُِِّّّّّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهىهجهمهينىن

ىكّٰ  والعشرين احلادية اآلية أي ،مرمي سورة يف باليت واهلدف املعىن مكّررة

ىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليك

حجهتمثمتختحتجتمبهبخبحبجبهئمئخئحئجئيي

.ِّمحجحمج

 الكرمية قصصه يف التكرار فكان ،وإرشاد هداية كتاب الكرمي والقرآن

 وتأكيد احلادث األمر وثبوت خمتلفة عبارة يف واحد مبعىن إتيان: منها ،ألسباب

 السلوك يف ليكون اابنه وشأن ƢĔƘǌǳ تعظيما املكرر بأمر العناية وإظهار املقصود

 جعل قد اهللا أنّ  املخاطب تنبيه أيضا األسباب ومن. أوضح االعتقاد ويف أبني

 أنباء من وهي ،وصادقة واقعية قصة وهي ،منه ورمحة للناس آية القصة هذه

 عليه اهللا صلى الكرمي املصطفى نبيه إىل وتعاىل سبحانه اهللا أوحاها اليت الغيب

 .وسلم

الخاتمة

 احلديث يف قصرية جولة بعد وتعاىل سبحانه اهللا بقدرة املقالة هذه اختتمت

. السالم عليها مرمي لقصة وذجيةمن دراسة: القرآنية للقصة الفنية اخلصائص عن

 القرآنية القصة وماهية واالصطالح اللغة يف بالقصة املفهوم عن املقالة فتحدثت

. ومقصدها وأهدافها ةالقرآني القصة فوائد بعض ذكر إىل انتقلت مث. وأنواعها

 قصة وذكر ،القرآنية للقصة الفنية اخلصائص على الورقة تطرقت فقد ،وهكذا
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 املقالة استنبطت وأخريا ،الكرمي القرآن يف وردت كما السالم عليها مرمي

  .السالم عليها مرمي قصة يف الفنية اخلصائص

 إمنا فنية يستل القرآنية القصة أن املوجزة البيانات من تقدم ما خالل يستنتج

 من ،والتصويري التمثيلي العرض حيث من ،الفنية اخلصائص ببعض هي متتاز

،كالتكرار املنفرد خصائصها وهلا ،القصصية واألحداث واملشاهد احللقات ترتيب

 القصة هدف وكان. مولودها وشأن ƢĔƘǌǳ تعظيما القصة يف مرمي اسم ذكر ومت

 اليت القرآنية القصص من مرمي قصةو . تربوي مقصد ذات ديين هدف القرآنية

 اهللا أنّ  يقبل أن إىل املخاطب تنبيه حكمتها ومن ،مجة فنية خبصائص ǽǀđ متتاز

 الغيب أنباء من ونبأ وصادقة واقعية قصة وهي ،منه ورمحة للناس آية جعلها قد

 .وسلم عليه اهللا صلى الكرمي رسوله إىل وتعاىل سبحانه اهللا يوحيها الذي

والمراجع وامشاله قائمة

  ٦٤: الكهف)١(

  ١١:القصص)٢(

موقع التفسري يف . ٣ص ،١ج ،التحرير والتنوير من التفسري ،التنسي)٣(

 املكتبة الشاملة

  ١٣: الكهف)٤(

  . ٣٥ص ،١ج ،التحرير والتنوير من التفسري، التنسي)٥(

القصص يف القرآن الكرمي من إصدارات  مـحمود،إسالم  ،دربالة)٦(

islamderbalah@hotmail.com،  ٢ص  
(7) http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb178424-

ھـ٢٨/٢/١٤٣٣



  

٩٨

.www.akhawat.islamway أنواع القصص يف القرآن وفوائدها من موقع)٨(

net ,م٢٠٠٨  

القصص  –القرآن الكرمي  -موقع املقاالت ،القصة يف القرآن الكرمي)٩(

artticles.islamweb.net،القرآين 12/11/2012

  ٢٥: سورة األنبياء)١٠(

  املرجع السابق, القصة يف القرآن الكرمي)١١(

  .٥- ٤: سورة القمر)١٢(

،اضح يف علوم القرآنالو  ،مصطفى ديب البغا، وحمىي الدين ديب مستو)١٣(

،م١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨الطبعة الثانية، ،دمشق – اإلنسانيةدار العلوم 

  .١٩٣-١٩٠ص 

جملة الرتاث  ،دراسة التكرار يف قصة موسى وفرعون, علي باقر طاهري ،نيا)١٤(

   ١٢٥و ١٢٠ص  ،العدد اخلامس –األديب للسنة الثانية 

  ٤٨: سورة القلم)١٥(

  ٩٨: سورة يونس)١٦(

  ٣٩-٣٨: سورة غافر)١٧(

  .٣٧-٣٥: ورة آل عمرانس)١٨(

  .٤٥-٤٢: رة آل عمرانو س)١٩(

  .٤٧: سورة آل عمران)٢٠(

  .٢٢-١٦: سورة مرمي)٢١(

  .٢٦-٢٣: سورة مرمي)٢٢(

  .٢٩-٢٧: سورة مرمي)٢٣(



٩٩



  .١٦: سورة التحرمي)٢٤(

  .٤٥: سورة آل عمران)٢٥(

  .٤٧: سورة آل عمران)٢٦(

  .٢٩- ٢٧: سورة مرمي ٢٧)٢٧(

  .١٢: سورة التحرمي)٢٨(

  .٢٤-٢٣: سورة مرمي)٢٩(

  ز٤٥: سورة آل عمران)٣٠(

  .٤٧: عمرانسورة آل )٣١(

 .٢١-١٩: سورة مرمي)٣٢(


