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ّ  "ظلماث" و: وهي، هدفذ الدزاشت إلى جحليل أزبع مفسداث قسآهيت:مستخلص الا اسة
 ومىاقشت جميزها في بيان،" و"هلزم،" و"عزيز،""مض
 واشخخدم الباحث املىهج، وججصيد أحوالها، ومدى جصويسها للمعاوي، ودقت مىاشبتها، والبحث في قوة بيانها،مقاصد آلاياث والصوز
 وجحليل مكوهاتها واشخكشاف مضامينها، حيث يقوم البحث بدزاشت كل مفسدة ثم جدبعها وحصسها في القسآن الكسيم،الوصفي الخحليلي
ً
 واشخكشاف حقائقها، كما يفيد من املعطياث الجماليت والتركيبيت اللغويت. والعلماء في ذلك،مصخفيدا من لطائف الباحثين
،البالغيت
.ودقائقها
َّ
َّ
، وإيصال املعنى للمخلقي،وقد جوصلذ هخائج الدزاشت إلى الخأكيد على أن القسآن الكسيم وظف معاوي املفسدة لخحقيق مقاصده البياهيت
َ
ُ
 وكرلك ظهس في أحوال الىظم عالقت، وججصيدها للمعاوي، وحعميقها للداللت،إمكاهاث املفسدة القسآهيت في دقت اخخيازها
كما أكدث الىخائج
. وقوة ازجباطها بها،املفسدة ببقيت العىاصس اللغويت في الصيغ املسكبت
ً
ّ . عزيز. ظلمات. معاني مفردات القرآن. دالئل البيان:الكلمات املفتاحية
أنموذجا
. نلزم.مس

The beauty and creation in the Holy Qura'an vocabulary
Abstract of the study: The study aimed to analyze four Quranic verses, namely:" Darkness," " Touch," "Aziz," and "
We commit," and discuss its distinction in the statement of the purposes of the verses and the Surat, and the search
for the strength of its statement, the accuracy of its suitability, Analytical descriptive, where the research study
each item and then track and inventory in the Holy Quran, and analyze the components and explore the contents
of rhetoric, taking advantage of the ranks of researchers, and scientists in it. As well as benefit from the aesthetic
and linguistic data, and explore the facts and minutes.
The results of the study have confirmed that the Holy Quran used the meanings of the individual to achieve its
objectives and to convey the meaning to the recipient. The results also confirmed the potential of the Qur'anic
singularity in the accuracy of its selection, its depth of significance, and its embodiment of meaning. , And the
strength of their association with them.
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