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Abstract 

This research analyzes the syntactic aspects of the 
Abrahamic speech campaign in the holy Quran in a 
methodological analysis highlighting the expressions of aesthetic 
beauty and similar stylistic structures and their implications. the 
research is based on three topics that examine structural 
phenomena and sentences of sentences with an introduction that 
defines the concept of stylistic structure and the beauty of its work. 
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١٢٠٠٤١٩٦ 
١٢ - ١٩٦١٣٨ 
١٣ - ٢١٩٨٧١٦٦ 
١٤ - ١٢٠٠٩٤٩ 
١٥ - ١

٢٠١٣٥٧ 
١٦ - ١١٧٩ 
١٧ - ١٢٠١٠

٤١٣٧ 
١٨ - ٩٩٠ 
١٩ - ٤١٣٧١٣٨ 
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١٧٦٨ 
٢١ -      ١١ ٢٠١١

٢٣٩٧ 
٢٢ - 

٢٠٠٨٢٣٢ 
٢٣ - ١

١٩٩٣٤٨ 
٢٤ -  –    ١ ١٩٦٤

٢٣٧ 
٢٥ - 

١١٤٥ 
٢٦ - 

١١٩٨٤١٣ 
٢٧ - ١١٩٩٢

٢٣ 
٢٨ - ١٣ 
٢٩ - ٢

٢٠٠٤٢٨٨٥ 
٣٠ - ١٧٦٩ 
٣١ - ٥٦٧ 
٣٢ - ٢٠٥ 
٣٣ - ٧٩ 
٣٤ - ٢٠٩ 
٣٥ - ٧١٩٧١٣٢٩٦ 
٣٦ - ٦١٧٤ 
٣٧ - ٢٣٣ 
٣٨ - –
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٣٩ - ٣٥ 
٤٠ - 

٢٠٠١١٠٤ 
٤١ - ٢٠٠٧

٢٢٨ 
٤٢ - ١٩١٤٨ 
٤٣ -      ٢

٢٠٠٧١٩٥ 
٤٤ - ١٩٧١

٤٨٤ 
٤٥ - ٨٤٨٥ 
٤٦ - ٢٠١٤٧ 
٤٧ - 

٢٢٠ 
٤٨ - ١٣٣٩ 
٤٩ - 

٢٠٠٩١٥١٢٣ 
٥٠ - ٤٦١٢ 
٥١ - ٨٥ 
٥٢ - ٤٧ 
٥٣ - 

٣٢٠١٠١٢٣٠ 
٥٤ - ١٧٢٩ 
٥٥ - ١٢٣٢ 
٥٦ - ١٥٢٥٠ 
٥٧ - ١٢٠٠٤

٤٣٠٩ 
٥٨ - 
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٦١ - ١٩١٤٨ 
٦٢ - ٢٣٥٣ 
٦٣ - ٢٣٣ 
٦٤ - ٣٢٩٦ 
٦٥ - ٢٤٢٧ 
٦٦ - ٤٢٠٣ 
٦٧ - ٢٤٢٧ 
٦٨ - ٢٣٣٣ 
٦٩ - ١٧٠٩ 
٧٠ - 

١٤ 
٧١ -     ٢٠٠٠

٢٦١ 
٧٢ -       ١

٢٠٠٨١٢٦٣ 
٧٣ - ٤٣٨ 
٧٤ - ٤٤٠٢ 
٧٥ - ٢٠١٤٩ 
٧٦ - 

١١٢٢٢ 
٧٧ - ١٦٤٣ 
٧٨ - ٢٤١٠ 
٧٩ - ١٤٦ 
٨٠ - 

١١٩٨٥٣٣ 
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٨١ - ٥٥٣ 
٨٢ - ٣٣٣٧ 
٨٣ - ٤١٩٥ 
٨٤ - ٧٢٩٢ 
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  المصادر والمراجعثبت 

 
١- ٢٠٠٧ 

٢-  

٣- 
١١٩٩٩ 

٤- ١٢٠٠٧ 

٥- 
١٢٠١٥ 

٦- ٣ 

٧- 
١٩٨٨ 

٨- ٢٠٠٠ 

٩- ١١٢٠١١ 

١٠ -    
١١٩٩١ 

١١ - ١٩٧١ 

١٢ - ٣٢٠١٠ 

١٣ -     ١
٢٠٠٤ 

١٤ - ١٢٠١٣ 

١٥ - ١ 

١٦ - ١٢٠٠٤ 

١٧ - ٢٠٠١ 

١٨ - ٢١٩٦٧ 

١٩ - ١٩٦١ 

٢٠ - 
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٢١ - 
 

٢٢ -  

٢٣ - 
١ 

٢٤ - ١٢٠٠٨ 

٢٥ -  

٢٦ - ١٢٠٠٩ 

٢٧ - 
 

٢٨ - ١ 

٢٩ - –١١٩٦٤ 

٣٠ - ٧١٩٧١ 

٣١ - 
١١٩٨٤ 

٣٢ - ٢٠٠٨ 

٣٣ - ٢٠٠٩ 

٣٤ - ١٩٣٩ 

٣٥ -  

٣٦ - ١٢٠١٠ 

٣٧ - ٢٢٠٠٧ 

٣٨ - ٢٢٠٠٤ 

٣٩ - ١١٩٩٢ 

٤٠ - ٢١٩٨٧ 

٤١ - ١١٩٩٣ 

٤٢ - ١٩٩٠ 

٤٣ - 
١١٩٨٥ 


