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 الداللت الرتكيبيت يف سورة التوبت
 

 م.م. فخرية غريب قادر           كوليزار كاكل عزيز أ.م.د.

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : المقدمة

الحمد هلل رب العالمين  كالصالة كالسالـ على الرسوؿ الصادؽ األمين المبعوث رحمة 
 هم كاقتػػدل بهػػديهم كسػػار علػػى للعػػالمين كعلػػى ولػػا كأآػػحابا ولاػػٌر الميػػامين كمػػن   سػػى ب سػػو 

 نهجهم بإحساف إلى يـو الدين.
يمثل البحث الداللي كمحاكلػة الفرػر بالداللػة اللسػانية قلػب الرحػى الػ م  ػدكر حولػا 
األلسػػةية بجميػػا مبادوهػػا كإهراوا هػػا كعلػػى  رػػاكت مػػن موػػارب الدارسػػين كقىػػدد  ػػراو هم فيهػػا. 

كة بػػػين اللاػػػة كاألدب  ركػػػز علػػػى نػػػوعين مػػػن فاللسػػػانيات التػػػي  عػػػد مل ػػػا موػػػاعان كقسػػػمة موػػػتر 
الداللػػةا الداللػػة األساسػػية كالداللػػة الثانويػػة مالداللػػة المباغػػرة كالداللػػة غيػػر المباغػػرة  ك ػػتمخ  

ككل ذلك كالع لية كالتاريخية كالر هية... عن الثانية أنماط من الدالالت مةها المةل ية كالةرسية 
 يدرؾ من السياؽ كالموقف ال المي.

لخلػػػاب ال رونػػػي الػػػاب كامػػػل مت امػػػلل  امػػػة لاتػػػا كملل ػػػة داللتػػػال كإدراكػػػا لهػػػ   كا
الح ي ػة كمػػن مةللػن االنبهػػار بهػ ا الخلػػاب املهػػي كبعفمػة سػػورة التوبػة المباركػػة التػي لهػػا كقػػا 
اػاص علػى كػل نرػػلل كالتػي  وهػا الابا هػػا كعلػى غػاكلة نفيرا هػا مػػن السػور ال رونيػة ب سػػلوب 

موقفػػة للر ػػر كالوهػػدافل كفػػي لػػدم الداللػػة األساسػػية كالداللػػة الثانويػػةل  فةػػي معجػػز كلاػػة وسػػرة
كنفران لما  تمتا با ال لمة كالعبارة ال رونية من ثةاويتي إقةاع الع ػل كإمتػاع العا رػة كإثار هػال كفػي 
لػػػػدم  ػػػػين الػػػػداللتين أم مالداللػػػػة المباغػػػػرة كالداللػػػػة غيػػػػر المباغػػػػرة ل انبث ػػػػ  ف ػػػػرة الدراسػػػػة 

التي ا خ ت من المعليات اللسانية أساسان كقاعدة  ةللن مةهػا لرآػد البةػي التركيبيػة كموضوعها 
كمػا لهػا مػن كفػاوف دالليػة ك قػيم  عبيريػػةل مسػتعيةة ب تػب الترسػير كعلػـو ال ػروف لتع ػيد متةهػػا 
كإثراو هعبتهال لتصل إلى أٌف األنفمة اللاوية برمتها  تعاضد ك ت ػا ف ألهػل بةػاو ام ػار الػداللي 
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الجمػػػالي لخلابػػػات السػػػورة ك  سيسػػػهال بحيػػػث  اػػػدك كػػػالن مت ػػػامالل ككحػػػدة نصػػػية متماسػػػ ةل ك 
 ع ل ب لك كحدة موضوعات السورةل يعانن فيها الو ل الم موف. ف ػل كحػدة مػن كحػدا ها 
الصػو يةل كالصػػرفيةل كالتركيبيػػة كاألسػػلوبية كالدالليػػة  ػ  ي مت ا رػػةل واػػ ة بع ػػها بع ػػد بع ػػهال 

زر بع  ألهل   وين كالن لاػة إبداعيػة فةيػة معجػزة ذات همػاؿل كهػالؿ كبهػاو كغاٌدة بع ها أ
كػاف أك سػامعان  مػن فيػوض إيحاوا هػال ك  ػدـ بجانػب  ناب ة بإيحاوات  ادؽ على المتل ي مقاروا ن
داللتهػػا المباغػػػرة حزمػػػان دالليػػػةل ك مػػد  بال ػػػدرة علػػػى إيجػػػاد ضػػالتا المةوػػػودةل كأكاللػػػا األريحػػػة 

 الةرسية.
ا لػػػي الداللػػػة التػػػي  تعلػػػن بالمهػػػاـ كالوفػػػاوف كاألدكار التػػػي   ديهػػػا لػػػة التركيبيػػػةكالدال

الوحػػداتم الم ونػػات  دااػػل بةيػػة الخلػػاب اللاويػػة مػػن حيػػث  صػػةيرها كإي ػػاح كيريػػة انبةاوهػػا 
كبيػػاف العالقػػات التػػي  ػػربب عةاآػػر بةاوهػػال سػػواو كانػػ   لػػك العالقػػات لرفيػػة أـ معةويػػةل ك بيعػػة 

. ك  م أي ا همالية الػةفم كالتركيػبل كاالنزياحػات  ُمل ل نوع من أنواع الجملةالةمب التركيبي 
الحاآػلة فػي التراكيػب اللاويػة التػي  ةبثػن مػن مبػدأ ال ميػة كال يريػة كالموقعيػةل كيعتمػد إدراكهػا 

 على الموقف ال المي ال م  رد فيا التراكيب اللاوية.

داللػة التركيبيػػة كاألسػلوبية فػػي سػػورة ك سػعى لػػ   الدراسػة المتواضػػعة الحاملػة عةػػواف ال
التوبػػة بيػػاف هماليػػة الػػةفم كالتركيػػب كهماليػػة األسػػلوب أل رانػػي كحسػػن  وفيرػػا ل نسػػاؽ اللاويػػة 

 ال برلل من االؿ التركيز على محورين رويسين يست ل كل محور مةهما بمبحثا
ك  تعػدد لتعػدد الم اآػد  المبحث األكؿا ي م بين دفتيا األنماط التركيبيػة كدالال هػا التػي  تةػوع

كالسػػػياقات كالمواقػػػف ال الميػػػة فػػػالةمب التركيبػػػي الواحػػػد قػػػد يخػػػرج عػػػن داللتػػػا األآػػػلية إلػػػى 
 دالالت سياقية متعددة أك ي دـ بجانب داللتا األآلية حزما كأ يافان من دالالت ال مةية.

ب غػػػتى مػػػن أمػػػا المبحػػػث الثػػػانيا فيسػػػلب ال ػػػوو علػػػى   ةيػػػة االنزيػػػاح كأثرلػػػا فػػػي   ػػػوين ضػػػرك 
الػػػدالالتل فاالنزيػػػاح السػػػارم علػػػى الخػػػب التركيبػػػي كالبيػػػاني لةصوآػػػها لػػػا دكر كبيػػػر فػػػي  وليػػػد 

 كانبثاؽ دالالت فةية م ثرة كمعبرة مع دة للبةاو الداللي.
ةتػػاو ل كمسػػردو ب سػػماو المصػػادر كالمراهػػا اسػػة بخا مػػة مػػوهزة فيهػػا ألػػم الك ةتهػػي الدر 

 لمية.المعوؿ عليها في كتابة المادة الع
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كوار دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين كآلى اهلل على الةبي اللالر الصادؽ األمػين.  
 ربػةا عليك  وكلةا كإليك أنبةا كإليك المصير.

 

 الداللة التركيبية

ل ػل لاػػة مػػن اللاػػات امنسػانية أنفمػػة  ركيبيػػةل لهػػا ااآػية التعػػدد كالتػػرابب كالتػػداالل 
كها با جا  دالالت متعددة. كالتراكيب اللاويػة متعػددة األنمػاطل ل يحورلا كيحر  ِمي بلها الةحو

كل ػػػل نمػػػب  ركيبػػػي  صػػػميما كآػػػياغتا كإ ػػػار  الػػػداللي الخػػػاص   ي تسػػػب داللتػػػا مػػػن السػػػياؽ 
كالموقػػف ال المػػي الػػ م  جػػرم فيػػا لػػ   التراكيػػب التػػي  تػػازر قراوةهػػا الةحويػػة ك تعاضػػد. كنفػػران 

داللي كانع ادلػا عليهػال يػػيلحن أٌف تالت امػل بػين الةحػو لت يد آػحة التراكيػب بصػحة الجانػب الػ
كسػةةهال فرآػد البةيػة التركيبيػة ك وػ يلتها دااػل   ّمكالداللة مللػب لسػاني ي ت ػيا مةلػن اللاػةت

السػػياؽ يسػػهم فػػي إبػػراز  اقا هػػا اميحاويػػة كيتػػي  للمخا ػػب فرآػػة اسػػت ةا  م ػػاميةها كأبعادلػػا 
 الرةية كالجمالية.

يبيػػػةل لػػػي الداللػػػة المتعل ػػػة ببةيػػػة الجملػػػةل ك اػػػدك ال ػػػراون الةحويػػػة لػػػي فالداللػػػة الترك
الوسػػاول ال اغػػرة للمعةػػى التركيبػػي. أم  ػيةتػػػى  عػػن  ريػػن الػػةفم مال ػػم كالتعليػػن  ضػػم كحػػدات 

ل كبعبارة أكض ل  ةبثن من  ػززر ال ػراون الةحويػة كاوتالفهػا   ْمالتركيب بع ها إلى بع  ك سيي ها
لػػة التركيػػب بمرهػػـو الراوػػدة التػػي ال  ح ػػن إال بػػاوتالؼ ال لػػم كضػػم بع ػػا إلػػى نفػػران الر بػػاط دال

بع  على كها من الوهو  الةحوية الم لوفة. فدكرة الت امل كالتراعل لوحدات التركيب ككفاورها 
كعالقا ها السياقية لي ال ريلة بتحديد الداللة الةحويةل التػي  صػب  مرغػدة إلػى دالالت سػياقية 

 ا بل انصهارلا في سلك السياؽ كالموقف ال م  رد فيا.إثر انخرا ه
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 المبحث األول

 األنماط التركيبية ودالالتها

 ل ػػي الدراسػػة ال ػػوو علػػى أغػػهر األنمػػاط التركيبيػػة فػػي السػػورة كمػػا  رػػرز  مػػن دالالت كفػػالؿ 
 موحيةل مةهاا

 نمب التركيب امابارمل الخلاب امابارم. ُ

كػاف أك مةريػانل مرعمػان بالعةاآػر الم كػدة أك مجػردان  مةهػا حػوؿ   يتمركز الخلاب امابارم مثبتػان 
أم إضػػػافة معلومػػػةو هديػػػدة إلػػػى مخزكنػػػا المعرفػػػي. كلػػػب الداللػػػة   ٓمتإعػػػالـ المخا ػػػب غػػػيفان ال يعرفػػػات

 ا ٔمالمباغرة للتركيب امابارم يصب  مرتاحان كمحوران  ةبعث ك وا مةا دالالت سياقية مةوعة مةها

  ژ ا  عػػػػػػػالىاالتحػػػػػػػ يرا فػػػػػػػي قولػػػػػػػ .1

ژ 

 ژ   ژ األمرافػػػػػي قولػػػػػا  عػػػػػالى .ِ

  ت من داللة األمرا أم ا  و .

    ژ في قولا  عالى االةػهػي .ّ

     

ف ألل المديةة كال يةباي لهم كال يت من الةهيا أم ال يتخل : ژ
  ژ يليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم التخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا

  ژ 

 أم ال يةرر ألل المديةة كافة.

   ژ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاول مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ْ

 ت من داللةا فليرض اهلل عةهم كليرضوا عةا. ژ  

أم  ژ ژ يػد كالتهديػد كالػػدعاو بػالهالؾا مةػػا قولػا  عػػالىاالوع .ٓ
 فلي ا لهم اهلل.

   ژ التعفػػػػيم كالحػػػػثا مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالىا .ٔ

     

  أم أقيموا الصالة فيا باستمرار. ژ 
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  ژ الىالتعجػػب كالتعجيػػبا مةػػا قولػػا  عػػ .ٕ

   ثيػػر   ژ 
االستاراب من آةيا المةاف ين ال ين يي دموف على إل او أنرسهم إلى التهل ػةل بسػبب دكامهػم علػى 

 ما لم فيا من  ياو كضالؿ كما  ت من داللة الةهي أما ال  صدقولم.

  ژ قولػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػالىاالثةػػػػػػػػػػػػػػاو كالت ػػػػػػػػػػػػػػريم ك بيػػػػػػػػػػػػػػاف الحالمةػػػػػػػػػػػػػػا  .8

  ژ. 

 افت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الةوايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كذـ أآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب الةوايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفةل مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .9

  ژ
    
   

ژ. 

  ژ الحػػػػث علػػػػى الر ػػػػيلةل مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالىا .01

   
   

 كمػػػػا  ت ػػػػمن اييػػػػة ال ريمػػػػة داللػػػػة الوػػػػرط أما إف   مةػػػػوا  ژ
 ك هاهركا ك جالدكا في سبيل اهلل ب موال مل ي ن ل م أهره عفيم كفوز داوم.

   ژ اقولػا  عػالى الةعمة كالت كير بهػال مةػا إفهار .00

   ػػ كر اييػػة بمػػةن اهلل كنعمػػا الجليلػػة فػػي  ژ 
 أكقات الودة كعةد ال رب.

 

 نمب  ركيب الةري مالتراكيب المةرية . 2

لتراكيػػب الةرػػي بةوعيهػػا الصػػري  كال ػػمةي ح ػػور مهػػيمن فػػي السػػورة. يػيػػ ىدل الةرػػي الصػػري  
ك األدكات اصوآػػػية دالليػػػةل ك ةرػػػرد بوفيرػػػة مسػػػت لة عػػػن بوسػػػا ة أدكات معيةػػػةل كل ػػػل أداة مػػػن  لػػػ

نفيرا هال يوفف األداو ال راني اللاقة ال امةة فيها على مستول فريد كمعجز. كيتجلػى ذلػك فيمػا  حدثػا 
 مػػػػن   ابػػػػل ك ػػػػػوازف آػػػػو ي كداللػػػػػي بػػػػين التراكيػػػػػب المثبتػػػػة كالمةريػػػػةل مةػػػػػا قولػػػػا  عػػػػػالى قولػػػػا  عػػػػػالىا

    ژ
     

ژ،  ژ   
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ژ ،  ژ  

     

      

 يػػ  ي بع ػػها دح ػػا أك   ػػ يبا أك   ژ
 ردان على ما يسب ها.

أكض  لػو مػا كػاف بػ داة غيػر أدكات أما الةري ال مةي ال م تي وف باير أداة الةريل أك بعبارة 
 ا ٖمل فيستوف الةري من السياؽل كلا آور ك أنماط متعددةل مةا ٕمالةري المعركفةت

الةري باالستثةاوا ي  ي ل ا ال رب لت كيد المةري المراد نريال مثل مإاٌل  حيةمػا يحملػا السػياؽ داللػة . ُ
  ژ مل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ل مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا

      

   
    

 ….فالسياؽ يحمػل مإال  داللػة مل ػن ل أما  ژ
 ل ن ال ين عالد م.....

 ژ ك ةبثػػػػن مػػػػن مإال  داللػػػػة الةرػػػػي حيةمػػػػا   ػػػػوف بمعةػػػػى مغيػػػػر ل مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالىا

     

 أما ال  ربصػػػػػوف بةػػػػػا مكلػػػػػن  تربصػػػػػوا  بةػػػػػا غيػػػػػر إحػػػػػدل  ژ
 الحسةيين.

  ژ ثمػػة نرػػي ضػػمةي يةبثػػن مػػن التةزيػػال مةػػا قولػػا  عػػالىا. ِ

ت فلرفة سبحاف  حمل داللة التةزيػا كنرػي الوػريك هللل كدحػ  افتػراوا  ژ
 الموركين ك لري ا هم.

  ژ الةرػػػػػي المةبثػػػػػػن مػػػػػن االسػػػػػػترهاـ امن ػػػػػارم. مةػػػػػػا قولػػػػػا  عػػػػػػالىا. ّ

   نلحػػػػػن أٌف الصػػػػػياغة  ژ
االسػػترهامية فػػي لػػ ا التركيػػب كمػػا كػػاف علػػى غػػاكلتا  أدؿ علػػى الةرػػي مػػن أدكات الةرػػي ذا هػػال ل ونهػػا 

عهػػد ثابػػ  مصػػوف للموػػركين فػػي هميػػا األزمةػػة كاألحػػواؿل ف ػػال عمػػا يرػػرز  لػػ ا موػػعرة بانترػػاو كهػػود 
 ال رب من الةري من داللة امن ار كالتعجيب.
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 ژ  لػػػوح بػػػوادر الةرػػػي ال ػػػمةي مػػػن أداة الوػػػرط الموػػػرب بػػػالتمةي ملػػػو ل مةػػػا قولػػػا  عػػػالىا. 4

     

    

أم ال يجػػػػػػػػػػدكف ملل ػػػػػػػػػػا. كمةػػػػػػػػػػا أي ػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػالىا ژ [ 

  ]   نلحػػػن أٌف أداو الةرػػػي فيهػػػا ب ملػػػو
ير ػا ال ػـو كيتعفػوا. كالتعبيػر ب ملػو  موػعر بػالةري  موعر بحثيث  لػب األداو ال رانػي كحرآػا علػى أف

  ژ ي قولػػػػػػا  عػػػػػػالىاالموػػػػػػرب بػػػػػػالعرض كالحػػػػػػث كالتحػػػػػػري  فػػػػػػ

    

    
    

    

أم لال رضوا بما و الم اهلل كدالوا في عداد الم مةين الخػيلىص. ژ 
 

 مينمب التركيب ال س. 3

يمثل التركيب ال سمي بو يا الصري  كال مةيل مػىعلمان بارزا في بةاو الصرح الػداللي للسػورةل 
ي ثػػر  ػػرداد  فػػي الابا هػػال فػػإذا كػػاف ال سػػم يػػرد فػػي الخلػػاب العػػادم لت كيػػد م ػػموف ال ػػالـت كإزالػػة 

متةوعػة فػي السػورة ل فإنػا كبصػياغا ا ال ٗمالوك عن معةا  في ذلن المتل يل أك لتحريك الػةرل كإثار هػات
 ت اعف قو ا امنجازية الرعليةل كيحمل بين دفتيا إغارات ضمةية. كيعد محلة كناف ة يلػل علػى مػا فػي 
الخلاب من فالؿ موحية ك داللية ناب ة مصورةل ل ا يعػد ملمحػا دالليػا بػارزال بػا  تميػز السػورةل ل ونهػا 

 أكثر السور ال رونية الحاضةة لصيغ ال سم.

وبة من أكثر السور ال رانية احتواوانًن لصياة ال سم بػػم يحلرػوف ل حتػى إٌف السػورة  عد سورة الت
 ل مةهػػػػػػا قولػػػػػػا  عػػػػػػػالى َُمسػػػػػػمي  بسػػػػػػورة يحلػػػػػػػف ل ثػػػػػػرة  ػػػػػػرداد  فيهػػػػػػػال ف ػػػػػػد كردت سػػػػػػبا مػػػػػػػرات

   ژ

  و  ژ

   ژ

] ك قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى [ 

     

 ژو ژ 

    

 ژ، ژ 

  ژ 
    ژو

ف ػد كردت مػػادة محلػف  بصػػياة الرعػل الم ػػارع الموػعر بالتجػػددل  ژ
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المةاف ين كإآرارلم على اليمين ال اذب ك جديػد ل فهػو ديػدنهم كالعمػل  كاالستمراريةل لتوحي باستمرار
 ال م يت ةونا ببراعةل كيزاكلونا على كها التجدد كاالستمرار.

ليمػين ال ػاذب فػي لػ   التراكيػب ال سػمية كنلم  أٌف إيثار آياة ميحلف  التػي  سػتعمل فػي ا
على نفير ها مي سموف  التي  رد في اليمين الصادؽ غالبال فيا إغعار بانتراو الصدؽ فػي قسػم المةػاف ين 

كبػػ لك فػػإٌف الصػػياغة ال سػػمية بػػػميحلروف   صػػب    ُُمكأيمػػانهم. في ػػاؿ محلرػػة فػػاهر كال ي ػػاؿ حلرػػة بػػر 
  وي بةوايا المةاف ين كادعاوا هم ال اذبة المارضة. بمثابة المجهر ال اغفل كأداة فاضحة

  ژ ك فهػػػػر الصػػػػياغة ال سػػػػمية بػػػػػ معالػػػػد  فػػػػي قولػػػػا  عػػػػالىا

     
    

ل لػػ ا  ُِمآػػدؽ المعالػػدين  كذلػػك أٌف تمعالػػدة اهلل بمةزلػػة ال سػػمت ژ
فإٌف آياة معالد اهلل  متم ةة في موقعها ال   بل أف  تبدؿ ب يػة آػياة أاػرل ك حديػدان بصػياة م يحلرػوف 
  التػػي يػػ  ى بهػػا للداللػػة علػػى اليمػػين ال ػػاذبل كذلػػك إغػػعارا بػػ ٌف المعالػػدين اهلل بالتصػػدؽ كالصػػالح 

هم فػػي أثةػػاو أداو يميػػةهم كػػانوا مإآػػالح الحػػاؿ ل كإف لػػم يلتزمػػوا بالعهػػد الػػ م قلعػػو  علػػى أنرسػػهم  فػػإن
 آادقينل غير أٌف إيثارلم الحفوظ الدنيوية حاؿ دكف الوفاو كااللتزاـ بها.

 اقولػػا  عػػالى ك تػػردد فػػي السػػورة عػػدد مػػن الصػػيغ ال سػػمية مثػػل مكاهلل يعلػػم كاهلل يوػػهد   فػػي
   ژ

   
    

 ژو ژ 

     

   إذ  ژ
كردت في معرض الرد على قسم المةاف ين ال اذبل ذمان لرعلتهم ك   يبان لهال ثػم إنهػا موػعرة بالتهديػدل 

 نرل المتل ي مالمخا ب ل ك فهر فداحة فعلتهم التي يوهد اهلل كي سم على حتميتها. مزيلة الوك في

   ژ كفػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػالىا

    

...نلحػػن أفٌ  الةسػػن التركيبػػي لكيػػة ال ريمػػةل موػػعر بوهػػود  آػػياغة قسػػمية  ژ
ل كقػػوة  وكيػػدلا  كذلػػك أف فػػي مثػػل لػػ   الصػػياغات ميػػ ؿ بػػ ٌف هملػػة غاوبػػة بلرفهػػال حاضػػرة بمػػدلولها

 . ُّمال سم مح كؼ كهوبا 

 نمب التركيب االسترهامي مالخلاب االسترهامي . ْ
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ل  ُْميتمحور الخلاب االسػترهامي حػوؿ االسػتخبارل تك لػب العلػم بوػيوو لػم يسػبن بػا علػمت
  ژ عبػػػػارةمغػػػباع مػػػػا فػػػي ذلػػػػن المسػػػترهم مالسػػػػاول  مػػػن فػػػػراغ. ك مثػػػل 

  االسػػػػػترهاـ الح ي ػػػػػي الوحيػػػػػد الػػػػػ م أكرد ػػػػػا السػػػػػورة مػػػػػن بػػػػػين سػػػػػاور  ژ
استرهاما هال كذلك على أٍلسةة المةاف ين كلػم يةسػحبوف عػن محرػل الػوحي كيتسػللوف كيةرػ كف كعػاد هم 

علػى أف اليػراكم  كراو األسوار. ف الن عمػا يوػتمل عليػا مػن دالالت ضػمةية مثػل التحػ يرل أما احرآػوا
أحػػد. أمػػا ب يػػة التراكيػػب كالخلابػػات االسػػترهامية  ف ػػد انزاحػػ  كارهػػ  عػػن م ت ػػى فالرلػػا لتتوػػبا 
بداللة السياقات التي غرس  فيهال ك حديدان االسترهامات التي أسةدت إلى المولى عٌز كهلل فهػو علػيم 

هم لي ػررلم كيػػي ٌكرلم أنهػم قػد ابير مةز  عػن  لػب الرهػمل ك تاليسػترهم ال ػا عػن غػيوو كإنمػا يسػترهم
ل كألػػم الػػدالالت التػػي يخػػرج إليهػػا  ُٔمثػػم إنهػػا كسػػيلة محاهجػػة كإقةػػاعت  ُٓمعلمػػوا حػػن ذلػػك الوػػيوت

 ا ُٕماالسترهاـ لي

 ژ الت ريػػػػػػر المت ػػػػػػمن داللػػػػػػة التثبيػػػػػػ  كالتح يػػػػػػن كالتوكيػػػػػػدا مةػػػػػػا قولػػػػػػا  عػػػػػػالىا .ُ

     

  أم قػػػػد علمػػػػوا ذلػػػػك علػػػػى  ژ
كهػػػا الت كيػػػد كالتح يػػػنل كعليػػػال فػػػإٌفا مألىػػػم    ػػػرض مػػػن مل ػػػد  داللتهػػػا. إذ  تبػػػادالف اصاوصػػػهما 

 الداللية.

 ژ الةرػػػػػي كاالسػػػػػتبعاد كامن ػػػػػار كالتعجيػػػػػب كإثػػػػػارة االنػػػػػدلاشل مةػػػػػا قولػػػػػا  عػػػػػالىا .ِ

     

 الاػػػػػػرض مػػػػػػػن االسػػػػػػػترهاـ لهةػػػػػػا لػػػػػػػو إثػػػػػػػارة  ژ
كمصوف للموػركينل كمػن حسػباف ذلػكل فػ لك  االستارابل كإفهار االندلاش من كهود عهد ثاب 

أمر مستبعد مستحيل. فليل للموركين عهػد ثابػ  فػي الماضػي كال فػي الحاضػر كال فػي المسػت بل 
 ال ادـ.

  ژ قولػػػػا  عػػػػالىا الةهػػػػي الميوػػػػػىرب بامن ػػػػار كالتػػػػوبي ل مةػػػػا .ّ

   
   

     
     

   و  ژ

  ژ

  أم ال خوػولم كال رضػوا  ژ
بالحياة الدنيا بديالن عن اياػرة. فػ داو لػ   الػدالالت بصػياة االسػترهاـ أسػلوب نرسػي ح ػيمل فيػا 
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إقامػػة الحجػػة كإثبػػات كقػػوع الرعػػل مػػن المخػػا بينل  رهػػى مةػػا إثػػارة موػػاعرلم كهػػدانهمل كذلػػك أٌف 
بمةلػػن  -اميمػػاني السػػليم  التػػي أكغػػ   أف  حيػػد عػػن الػػةه  -ويا هػػا  خا ػػب فلػػرة المػػ مةين 

الع ل كالوهداف كإثارة الةخوة اميمانيةل لت وف باعثا على امنابة  عٌل الةروس التػي أآػابها الزيػغ أٍف 
  ثوب إلى رغدلا ك  در أف  زف األمور بميزاف وار أكثر إنصافان كع النية.

   ژ األمػػػػػػػػػػػػػػرل مةػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػالىا .ْ

   

   
    

 أم قػػػػا لوا...ل ف ػػػػد  راعلػػػػ  فيهػػػػا مالهمػػػػزة  الحاملػػػػة  ژ
داللة االسترهاـ ما مال  الحاملة داللة الةري لتتولػد مةهمػا داللػة نحويػةل لػيا التح ػي  كالعػرضل 

 ة لها لي التي  حدد إلى أم أيهما  تره .كالةبرة الصو ية المراف 

   ژ االسػػػػػػػػػػػػػتهزاوا مةػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػالىا .ٓ

     
     

   

  ژ. 

  ژ ار عجػػػػػػػػػز المخا ػػػػػػػػػػىبل مةػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالىاالةرػػػػػػػػػي المللػػػػػػػػػن كإفهػػػػػػػػػ .ٔ

    

أم لػػػػن  تربصػػػػػوف بةػػػػػا إال إحػػػػػدل الحسػػػػػةين بسػػػػػبب  ژ
 عجزكم.

  ژ الثةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو كالتعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمل مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ٕ

     
     

    
     

      

ژ. 

  .ژ ژ: ل مةا قولا  عالى التةبيا على ال الؿ .ٖ
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 نمب التركيب األمرم مالخلاب األمرم . 5

لػػػو الوفيرػػػة األساسػػية المةو ػػػة بالخلػػػاب األمػػػرمل ك   ُٖمو لػػب الرعػػػل علػػػى كهػػا االسػػػتعال
 تعدد الصور اللرفية ك رؽ الصياغة للداللة على ل   الوفيرةل مثلا افعلل ليرعػلل المصػدر المةصػوبل 

 ا َِممةها  ُٗمك... ت

    ژ التسػػػػػػػويةل مةػػػػػػػا قولػػػػػػػا  عػػػػػػػالىا .ُ

    
     

 كال مرهوح في كال الخيارينل فهما سواو. ژ 

ػػٍن مىػػاى اٍل ىاًعػػًدينى م .ِ  [ كذلػػك أف المت لمػػين كالمخا ػػػىبين م رفػػي ٖٔااللتمػػاس  مةػػاا َكىقىػػاليوا ذىٍرنىػػا نى ي
 ان كمةزلة مبيةهم  ساك ك ةافر و الخلاب  لم أنداد متساككف قدر 

   ژ نة كاالحت ارل مةا قولا  عػالىااملا .ّ

ژ. 

   ژ المسػػػػػػػػػػ لة كالػػػػػػػػػػدعاو  مةػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػالىا .ْ

   فالصػػػياة األمريػػػة آػػػادرة  ژ
األدنػى مةزلػػة  كلػو مروػيل الدكلػػة كراعيهػا األكؿ ل أم مػن مػن سػاول مفػرد مػن الرعيػػة  إلػى الةبػي 

 إلى من لو أعلى مةزلة.

  ژ الةصػػػػػػػػػ  كالتوهيػػػػػػػػػا كامرغػػػػػػػػػادل مةػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالىا .ٓ

     

 فاألمر لةا ااؿ و من   ليف كإلزاـ. .ژ 

 ژ امكػػػػػػػػػػػػػػػراـ كاالمتةػػػػػػػػػػػػػػػافل مةػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ٔ

   

ژ. 

 امابػػػػػػػػػػػػار الم كػػػػػػػػػػػػد كالمح ػػػػػػػػػػػػن كقوعػػػػػػػػػػػػال كالموػػػػػػػػػػػػرب بالتهديػػػػػػػػػػػػدل مةػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػالىا .ٕ

   ژ
    

فالخلاب األمرم لهةا ارج من داللتا إلى امابػار المح ػن كقوعػال  ژ
 كثيرا.أم سي ح وف قليالل كسيب وف  
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  ژ داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط كهوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا .ٖ

   

    
    

      

 اهتمػا فػي  أم من يلمز الملوعين..... فلػا عػ اب ألػيم. ژ
 ايية ال ريمة إغراب الورط بالخبر الخالص كسين مساؽ الوعيد كالتهديد.

كللسػػػياؽ أثػػػر  فػػػي  وهيػػػا داللػػػة آػػػياة األمػػػر ك حديػػػدلا  إذ إنػػػا كريػػػل بتاييػػػر مسػػػار مةحةػػػى 
 الخلاب كزحزحتا عن كفيرتا األآلية.

 ةالي نمب التركيب الةهٌيل الخلاب الللبي الوارد بصياة الةهي مالخلاب ال. ٔ

الةهيا أسلوب  لبي ييستعاف با ملػزاـ المخا ػب كحملػا علػى االسػتجابة كال ػف عػن الوػيو 
ك ركال كلا آور متعددة غير أٌف آياتا ال ياسية لي الرعل الم ارع الم ػركف بػػ مال الةاليػة الجازمػة ل مةػا 

     ژ قولػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػالىا

     ژ .

علػػى أٌف  بيعػػة الخلػػاب كأحػػواؿ التراكيػػب كمعليػػات السػػياؽ  زحزحهػػا عػػن داللتهػػا األآػػليةل ك حملهػػا 
 ا ُِمدالالت أارلل مةها

    ژ التسػػويةل مةػػا قولػػا  عػػالىا .1

    

     

 ژ. 

     ژ التيفػػػػػػػػػػػيلا  مةػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػالى .2

      

 ژ. 

  ژ املانػػػػة كامزراول مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالىا .3

  

   
  

   

ژ . 

  ژ قولػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػالىمةػػػػػػػػػػػػػػػػا التوبي ا .4
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  ژ. 

  ژ التوهيػػػػػػػػػػػػػػا كامرغػػػػػػػػػػػػػػاد ل مةػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػالىا .5

 ژ. 

  ژ التح يػػػػػػػػػػػػػػػػر كالت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػل مةػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .6

  ژ. 

   ژ اميةػػػػاس كالتلمػػػػينا مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالى .7

   ژ. 

  ژ االلتمػػػػػػػػػػػػاس ك ػػػػػػػػػػػػولين العػػػػػػػػػػػػزاوم مةػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػالىا .ٖ

  لهةػػػػا يخػػػػرج إلػػػػى فااااي      ،ژ
داللة االلتماس  ألٌف الخلاب داور بين الةفراول موها من الةد إلى الةدل غايتػا  ػولين العػزاوم. 

 فالخلاب آادر كموها إلى من لم في المر بة نرسها.

  ژ التةريػػر كالتوػػةياا مةػػا قولػػا  عػػػالىا .9

  

   
  

   

ژ. 

فهػػػػػ   الصػػػػػياغات كردت فػػػػػي آػػػػػورة الةهػػػػػي فػػػػػالران كحملػػػػػ  فػػػػػي  يا هػػػػػا لػػػػػ   الػػػػػدالالت 
 السياقية كالبالغية.

 نمب التركيب الةداوي .ٕ

بػػارزان ذا  سػػالم كبيػػر فػػي   ػػوين  يوػػ ل الخلػػاب الةػػداوي المسػػبوؽ ب ميػػاو  الةػػداو محػػوران 
ام ار الداللي كبةاوا للسورة ك  املال كذلك أٌف الوفيرة الداللية المةو ة بالةداو ال م يةتمػي إلػى الػةمب 

كامآػااو كإعػػداد الػةرل لتل ػػي الخلػابل كالسػػيمال   ِِم امنوػاوي الللبػػيل لػوا التةبيػػا ك لػب امقبػػاؿ 
سترهاـ. كنلحن أٌف السورة  ستعمل ميا الموضوع لةداو البعيد فػي نػداو أنا يصاحبا عادة أمر أك نهي أك ا

كال ين ومةو إغعاران بعلو م انتهم اميمانية كغدان لالنتبا . فامتداد الصوت بالةداو كمجػيو ملػا   الةبي 
ا فػػي كالػػ ين أمةػػوا إليػػا ليبػػادرك  التةبيػػا فػػي َياأيهػػا[ يلرػػ  االنتبػػا  إلػػى عفػػم األمػػر الػػ م نػػودم الةبػػي 

الخلاب فيا أمور عفاـل يةباي إيالؤ  األلمية ال صػول. كذلػك أٌف  ِّماالستجابة كاالمتثاؿ ب ف ٌ ل كإغعارا ن
الةداو  بػ مياأيها الػ ين ومةػوال إمػا أمػر يجػب امتثالػال كإمػا نهػي يجػب اهتةابػال كإمػا كػالـ يت ػمن فحػول 
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 م اآػػػدلال فرػػػي قولػػػا  عػػػالىا بػػػرزكيتخلػػػن الةػػػداو بالسػػػياقات التػػػي غرسػػػ  فيهػػػا كي  ِْم أمػػػر أك نهػػػي 

   ژ

  

 كرد فػػي سػػياؽ التحػػري  كاألمػػر بجهػػاد كقتػػاؿ  ژ
  ژ ال رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركين. كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

      
    

  كرد فػػػػػػػػي سػػػػػػػػياؽ التػػػػػػػػوبي   ژ
   ژ كامن ار. كفػي

    
   

  ...ژوو  ژ 

    

  
   

  كرد فػػػي سػػػياؽ التحػػػ ير مػػػن    ژ
 الخلػػػػػػػػر المحػػػػػػػػدؽ ب لػػػػػػػػل اميمػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن لػػػػػػػػدف الوػػػػػػػػرؾل إف أرايػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا الحبػػػػػػػػاؿ. كفػػػػػػػػي قولػػػػػػػػا

   ژ

    

كرد فػػػػػي سػػػػػياؽ التوهيػػػػػا كالةصػػػػػ  كامرغػػػػػاد. كنلحػػػػػن أٌف إ الػػػػػة  ژ
الصوت على الياو    ثرم البعد الصو ي لكية لتتةاغم مػا  بيعػة الم ػموف. كثمػة ح ي ػة يةباػي االلترػات 

لهػم   إليها كلي أٌف تنداو المخا بين بال ين ومةوال يمثػل ح ي ػة ألػل المديةػةل كفيػا زيػادة إيػػةاس ك  ػريم
كال يخرػى مػا فػي ذلػك مػن   ِٓمألف أحب نداوو إلى امنساف لو أٍف  ةػاديا بما يػدؿ على عفػمػتا كسػمو ت

ًإي اظ كانرتاح للبصاور ك حريك للمواعر كالةخػوة اميمانيػة التػي  ملػي علػى المػ من أف يبػادر إلػى التلبيػة 
المسػػ كلية اميمانيػػة كإثبػػات أنػػػٌا بهػػ ا كاالمتثػػاؿ كاالسػػتجابة الروريػػة ليثبػػ  ألليتػػا كقدر ػػا علػػى  حمػػل 

 الت ريم كالوهادة املهية هدير.

 نمب التركيب الدعاويا. ٖ

يةتمػػي الػػدعاو إلػػى ح ػػل امنوػػاو الللبػػي كآػػةرال يتميػػز ب نػػا ال يعػػرؼ الت يػػد بصػػياة مسػػت لة 
المػزؿ كالعاقبػة . كذلػك أٌف الػدعاو بػالخير ك  ِٕ  مِٔمكمحددة  فهوتغركة بين  اورة من األنماط التركيبيػةت

 ژ الحسػػػػػةة للمػػػػػ مةين  ػػػػػرد ضػػػػػمةيا فػػػػػي أسػػػػػلوب الرهػػػػػاو مػػػػػثالل مةػػػػػاا
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 كااللتػػػػػزاـ ك ح ػػػػػن  فالعبػػػػػارة ال ريمػػػػػة موػػػػػربة بالرهػػػػػاو كالػػػػػدعاو ژ
 امهابةل ك  دـ آورة لما يةباي أف ي وف عليا العبد في دعاوا ليردد دكماا رب اغرر كارحم.

    ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا

      

مةػػي مػػا يريػػدل   ت ػػمن داللػػة الػػدعاول كبمػػا أٌف اهلل ال يعجػػز  غػػيو فػػال يحتػػاج إلػػى ژ 
ل أم مح ن كسريا الوقوعل ليزداد بهػا سػ يةة قلػب المػ مةينل  ِٖمكدعاؤ  ت  وين ك  دير مووب بإلانةت
كدعاو هميا الم مةين قاولينا ربةا اسما كاسػتجب دعاونػال ف نػ   ف الن عن أنها  مثل دعوة الرسوؿ 

ف كالرحمة املهيةل ثم ال يخرى ما فيػا مػن العليم ب حوالةا. أم  ت من دعاون ب ف   وف عاقبتهم نيل الاررا
أسػػلوب قرونػػي رفيػػال ي صػػد مةػػا الوعػػد كالتلمػػين كالبوػػارة املهيػػةل فػػإذا علػػم امنسػػاف أٌف مالػػك الملػػك 
ذم امرادة الةاف ة لو من يدعوا لا ما قدر ا على  ح ين ذلكل ازداد فرحػان ك م نيةػةل كثبا ػال كأدرؾ أنػا 

لػػ ا نجػػد فػػي أضػػرب الػػدعاو لػػ   داللػػة الت ػػريم كالتوػػريف كالتلمػػين  محػػاط بالرضػػى املهػػي كمعيتػػال
 ك ح ن الوقوع كاالستجابة.

كإذا كػػاف الػػدعاو بػػالخير يسػػاؽ مسػػاؽ التلمػػين كالثةػػاو كالوعػػدل فػػإٌف الػػدعاو بػػالهالؾ كالوبػػاؿل 
 يسػػػػػػاؽ مسػػػػػػاؽ امن ػػػػػػار الموػػػػػػرب بالسػػػػػػخب كالػػػػػػ ـ كالا ػػػػػػب املهػػػػػػيل مػػػػػػن أمثلتػػػػػػا فػػػػػػي السػػػػػػورةا

 ، ژ    ژ

 ژو  ژ   ژ

     

ژ  ژ [ و   

   فالعبػػػػارات ال رانيػػػػة ال ريمػػػػة  ژ
السػػياؽل لتصػػور فداحػػة فعلػػة ال رػػار كقرنػػاوهم الػػواردة فػػي سػػياؽ الوعيػػد كالت ريػػا  ت ػػامن مػػا مللػػب 

المةاف ين كغةاعتهال مما  ر ب عليا الػدعاو كالسػخب املهػي علػيهم. املػا الجبػار الػ م ال يعجػز  غػيو 
فػػػي األرض كال فػػػي السػػػماول كمػػػا أٌف فيهػػػا إغػػػعاران ب نهػػػا دعػػػوة عمػػػـو ألػػػل اميمػػػافل فهػػػي بمثابػػػة  ل ػػػين 

 للم مةين ليدعوا على مةاكويهم.

  ژ فػػػػػػي قولػػػػػػا  عػػػػػػالىاك 

    

بث الصياغة التركيبية لكية ال ريمة الموربة بالوعيػد كالػدعاو كالوبػاؿ كالسػوو  ژ 
رسالة كعيد للموركينل كرسالة  لمين كبوارة إلهية للم مةينل بػ ٌف مػزؿ أعػداو اهلل لػو االن سػار كالوبػاؿ 
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ذلك أٌف اهلل العلي ال دير تيدعوا عليهم أف   وف نهاية األمػر علػيهم سػووان كاسػرانانل ك لمػفن كالهالؾل ك 
 . ِٗمالم مةين ب نا يسما ما ي ولا ل الو األعراب كما يبيتونات

 نمب التركيب الور يا. 9

التركيب الور يا كحدة نحوية دالة فيها  رفػاف ثانيهمػا معلػن بم دمػة يت ػمةها األكؿل أم إٌف 
 ػػموف الثػػاني هػػزاو لم ػػموف األكؿل كلػػا أدكات متعػػددة أغػػهرلال إفل لػػول إذل مػػن.. علػػى أٌف السػػياؽ م

 ا َّميحمل التركيب الور ي دالالت متعددة مةها

    ژ األمػػػػػػػػػرا مةػػػػػػػػػا  قولػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالىا .ُ

أم  وبوا إليا فهو اير ل م. ژ 

   ژ  االحػػػػث كالتح ػػػػي  كالعػػػػرضل مةػػػػا قولػػػػا  عػػػػالى .ِ

 ... ژ أم انصػػػػػػػػػػػرك  ف ػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػر  اهلل. كفػػػػػػػػػػػي ژ 

     

 يت من داللة العرض أٍما لال أنهم رضوا اهلل.  ژ 

    ژ  الةهػيل مةػا قولػا  عػالىا .ّ

     

يت ػػػمن داللػػػةا ال  رضػػػوا عػػػةهمل فػػػإٌف اهلل اليرضػػػى. كفػػػي ژ 

    ژ

     

ت من داللةا ال  خافوا الر رل فسوؼ ياةي م اهلل من ف لا. ژ  

    ژ: التمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .ْ

    

  فهػػػػر الصػػػػياغةل  مةػػػػيٌ مأمةيػػػػة[  ژ 
 المةاف ين في إيجاد أم ملج  أك ماارات أك مػيدالو كلي أمةية محالة بعيدة المةاؿ.

  ژ الةرػػػػػػػػػػي المللػػػػػػػػػػن كاالسػػػػػػػػػػتبعاد التػػػػػػػػػػاـ الممػػػػػػػػػػزكج باالن ػػػػػػػػػػار مةػػػػػػػػػػاا .ٓ

      

فهر الصياغة الور يةل أٌف المةاف ين اليمل وف ذرة من الر ة. ژ  

     ژ السبر كالت سيم  مةاا .6
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 ژ  ،ژ 

    
    

   ژ. 

    ژ الحػػػػػػػػػػث كالتةوػػػػػػػػػػيب كالترغيػػػػػػػػػػبا .ٕ

 سػػػػػهم الصػػػػػياغة  ژ  . اما إعلمػػػػػوا أٌف ذلػػػػػك ايػػػػػره
 الورط في حث الم مةين ك رغيبهم في الجهاد كالةرير ك حريك لممهم ك ةويلهم. دة بصياة الوار 

كل ػػػل أداة مػػػن األدكات الداالػػػة علػػػى فعػػػل الوػػػرط اصوآػػػية دالليػػػة فػػػػ مإذا   سػػػتعمل فػػػي 
  ژ الوػػػػػػػػػػػرط المجػػػػػػػػػػػزـك بوقوعػػػػػػػػػػػال مةػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػالىاا

   

...ژو  ژ 

    

   و  ژ

     ژ

     

   اسػػػػػػتعماؿ مإذا غايػػػػػػة فػػػػػػػي  ژ
خ األغهر كنزكؿ سورة فجاويػة فاضػحة ألسػرار المةػاف ينل أمػور مح  ػة الوقػوع امح اـ  كذلك أف انسال

م لوعػػة بهػػا بحيػػث ال يتسػػرب إليهػػا غػػكل فػػي حػػين  ػػ  ي مإٍف  للرعػػل غيػػر المجػػزـك بوقوعػػال مةػػا قولػػا 
      ژ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىاا

    

   أمػره غيػر  كذلك أٌف آدكر التوبة مػن المةػاف ين ژ
مح ػػن الوقػػوعل بحيػػث ال يم ػػن الجػػـز بػػا. أمػػا ملػػو  فتريػػد انترػػاو الوػػرط كانترػػاو الجػػواب معػػانل فيػػ  ي 

  ژ أسػػلوب الوػػرط موػػربان بداللػػة التمةػػيل مةػػا قولػػا  عػػالىا

   ػػػػػػػػرر اييػػػػػػػػة أٌف   ژ 
امعػػداد لػػم يػػتم النترػػاو امرادةل إذ إنػػا مرلػػوف بهػػال كعليػػال فهػػي  وػػير إلػػى عػػدـ  ح ػػن الرعػػل كهوابػػا. 
كذلػػػك أٌف مإذا  للم لػػػوع بحصػػػولا كل ثيػػػر الوقػػػوع. أمػػػا ملػػػو  الموػػػربة بػػػالتمةيل فامتةاعيػػػة. فػػػي حػػػين 

 . ُّم ستعمل مإف  فيما يحتمل كقوعا كعدما
 

 لا في   وين الداللةااألدكات الةحوية كأثر 
األدكات آرفية كان  أـ نحوية لي مورفيمات كقيم آرفيال بوآرها أآػار كحػدة آػرفية غيػر 
قابلة للتجزوة في بةية الوحدة اللاوية ال برل ت األنساؽ ال المية ت. ال  مثػل قسػمان قاومػان برأسػها كال ركةػان 
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ل ك تسػػم بداللػػػة إيحاويػػة  سػػػتمدلا مػػن اػػػالؿ إسػػةاديانل كفيرتهػػػا لػػي التعليػػػن كالػػربب بػػػين أهػػزاو ال ػػػالـ
ل إذ   اػػػػػػ   لونيػػػػػػات دالليػػػػػػة ك عبيريػػػػػػة كفػػػػػػن مػػػػػػا يرػػػػػػرز  السػػػػػػياؽ  ِّم سػػػػػػيي ها فػػػػػػي التراكيػػػػػػب اللاويػػػػػػة

كالموقف.كييلحن أٌف البياف ال روني المعجز يةوط بها دكران لامان في ار سػاـ الداللػة ال رونيػةل فاسػتخدامها 
 األمثلل كمن نماذهاا قاومه على دقة االنت او كاالاتيار

  ژ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ُ

  ييلحن أٌف السياؽ ييحمل ممن   ژ
ل ليصػػب  المعةػػىا أرضػػيتم بالحيػػاة الػػدنيا بػػدالن مػػن اياػػرة فمػػا  ّّمداللػػة البدليػػة ك مفػػي  داللػػة الم ايسػػة
 يل.متاع الحياة الدنيا قياسان بايارة إاٌل قل

    ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. 2

    

   
     

 سػػػػػػهم الوحػػػػػػدات الصػػػػػػرفية مفػػػػػػي مل   ژ 
روني ال اومة على دقة االنت او كحسن التوزيػال كذلػك مػن عػدة في مل لهم  في إبراز همالية األسلوب ال 

 -أكهاا

علػػػى ممع ػػػم ل أليػػػن بالم ػػػاـل إغػػػعاران بػػػ ٌف   ّْمإيثػػػار مفػػػي م  المريػػػدة  الاػػػل فػػػرؼ كمفػػػركؼ . أ
المةػػاف ين فػػي حػػاؿ اػػركههم كػػانوا سػػيدالوف فػػي الرػػرج بػػين المػػ مةين لبلبلػػة أف ػػارلم ك مزيػػن 

االسػػت رار ك ثبيػػ  مػػواقعهم بػػين آػػروؼ المسػػلمين.  آػػروفهمل كأنهػػم كػػانوا سيحرآػػوف علػػى
ل كمػػا يسػػت ر الوػػيو فػػي  ّٓمكلػػ ا مػػا نستوػػراي مػػن مفػػي  التػػي مػػن داللتهػػا تالوعػػاو كالفرفيػػةت

الوعػػاول ف ػػ لك كػػانوا سيسػػت ركف فػػي الخلػػل. فهػػػػي  وػػي بػػرغبتهم ال ويػػة فػػي  م ػػين ك رسػػي  
كانػ  لػػػمما  أف  ريػدلال كذلػك أٌف قدمهم كم انتهم بػين آػروؼ المسػلمين. كلػ   الداللػة مػا  

المةاف ين ال يخرهوف لةصرة كمصلحة كمعية المسػلمينل كإنػػٌما نيػتهم الخػركج علػيهم مػن اػالؿ 
الخركج فػيهم. ف ػالن عػن أٌف مالخػركج مػا  غيػر مالخػركج فػي  إذ األكؿ موػعره بعزلػة المةػاف ين 

دالػوا فػي آػروؼ المسػلمين  كعدـ ااتال هم بالمسلمينل في حين ييوػعر مارهػوا فػي  أنهػم 
 ليختللوا بهم كيةامركا في مجموعهم ليتم ةوا من امي اع بهم.

أمػػا مكفػػي م سػػٌماعوف لهػػم  ف ػػد أكثػػر مفػػي  علػػى ممػػن  كذلػػك أٌف ممػػن  موػػعره بتخصػػيص أحػػد  . ب
الرػػػػػػري ين بالسػػػػػػماعل كذلػػػػػػك أٌف مالسػػػػػػٌماعين  فري ػػػػػػافا فريػػػػػػن مػػػػػػن المسػػػػػػلمينل كفريػػػػػػن مػػػػػػن 
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 رر  عميم السماع ل ليهما دكف  خصيصو ألحػدلما علػى اياػرل كعليػال . كايية   ّٔمالمةاف ين
فػػػإف التعبيػػػر المريػػػد مالتعمػػػيم  أٍداػػػلي فػػػي لػػػ ا المعةػػػى كأكفػػػى بالم صػػػود فػػػي إغػػػارة إلػػػى أٌف 
السامعين مست ركف كداالوف بين آروؼ المسلمين كما يدال الويو فػي الوعػاو كيىسػت ر فيػا. 

معةػػػى ألهػػػلل أما إٌف فػػػي م مػػػن يسػػػمعوف ألهػػػل التجسػػػل أمػػػا الػػػالـ فػػػي ملهػػػم  فتػػػ  ي  ػػػارة ب
للمةاف ين كإفهار الب المسلمين لهمل كعليػا ي ػوف مالسػماعوف  لػم العيػوف كالجواسػيل أم 
عيػػوف كهواسػػل المةػػاف ين. كقػػد  ريػػد داللػػةا السػػماعين ألكػػاذبيهم فتػػ  ي بمعةػػى مإلػػى . كيػػ  ي 

كر ليوحي بسرعة السماع كرغبػتهم فػي   صػي إيثار مالالـ  على مإلى  التي يلتصن باالسم المجر 
ك ل ي كالت اط األقاكيل بسرعة. فػي حػين مػا كانػ  لػػ مإلػى  أف  ح ػن لػ   الداللػةل نفػران للػوؿ 
مػػد ها الزمةيػػة المسػػتارقا قياسػػان بػػػمالالـ . كقػػد  ريػػد لرفػػة مالسػػامعين  الػػداللتين معػػان  كذلػػك أٌف 

ا إلػيهم ضػعاؼ اميمػاف مػن المسػلمين حتػى يحػدث المةاف ين كانوا سييةًوركف أكاذيبهم فيسػتم
فػػػيهم الخبػػػلل فػػػإذا أآػػػيبوا بػػػا أآػػػبحوا لػػػم الػػػ ين يٌركهػػػوف ب ػػػاعة المةػػػاف ين كية لػػػوف إلػػػيهم 

 . ّٕماألابارل كيصبحوف مليعين لهم كيصيركف دمية ب يديهم يحركونها كيرما غاوكا

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ّ

  
  

   
   

     
      

فػػػي   ّٖمح اؽييلحػػن أٌف البيػػػاف ال رونػػي قػػػد وثػػػر مالػػالـ  الموػػػعرة بالمل يػػة كاالسػػػت ژ
آػػرؼ كدفػػا الصػػدقات إلػػى األآػػةاؼ األربعػػة األكلػػى مالر ػػراو كالمسػػاكين كالعػػاملين عليهػػال كالم لرػػة 
قلػػوبهم  إغػػعاران ب نػػػٌهم سػػي ونوف ميالكػػان لمػػا يػػدفا إلػػيهم. أمػػا األآػػةاؼ األربعػػة األايػػرةل ف ػػد عيػػدؿ عػػن 

رىؼ إلػيهم مػن أمػواؿ الصػدقاتل فمػا ييصػرؼ مالالـ  إلى مفي ل كذلك ألنػٌهم لػن ي ونػوا مياٌلكػان لمػا سىييٍصػ
ل فالمػاؿ ييصػرؼ إلػى أربػاب الػديوف  في الرقاب يتةاكلا السادة الم ا بوف الباوعوفل كأما مىٍن كاف فػي الايػـر
ان اذان لهم ك خليصان لػ ممهمل أمػا فػي سػبيل اهلل فمػدا  أكسػا كمياديةػا متعػددةل أمػا ابػن السػبيلل فإمػا أف 

ربعػػة األكلػػى في ػػوف فػػي ح مهػػا مػػن  مليػػك مػػا يصػػرؼ إليػػال كإمػػا أف ي ػػوف يعلػػف علػػى األآػػةاؼ األ
معلوفان على الثالثة األايػرة في ػوف فػي ح مهػا بامضػافة إلػى أٌف مفػي  كلػي كحػدة آػرفية ثةاويػة المبةػى 

 . كفي كركدلا ك  رارلا إغعاره ب ٌف األآةاؼ األايرة أكلى بالعلاو كأحػن ّٗممن داللتها تالوعاو كالفرفيةت
 . َْمأف  وضا فيهم الصدقات مثلما يوضا الويو في الوعاو كيست ر فيا
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ثم إف إلصاؽ الالـ باالسم المجركر يػوحي ب ػركرة امسػراع فػي آػرؼ األمػواؿ إلػى األآػةاؼ 
األربعة األكلى نفران لودة حاهتهمل في حين ال  ت ى األآةاؼ األارل ل   السرعة. بػل يتللػب  مهػالن 

لهم ك بيةػػان أللليػػتهم كاسػػتح اقهم. كثمػػة ملحػػن  لميحػػي قاآػػد فػػي مالعػػاملين عليهػػا  ك ريثػػان   صػػيان ألحػػوا
كذلػػك أف إيثػػار معلػػى  كلػػو مػػورفيم موػػعره باالسػػتعالو
علػػى مألهلهػػا ل كالػػالـ التعليليػػة مػػا   ػػمةها   ُْم

 ة داللتها ي  ي لبياف الجهد العفيم ال م يب لا العاملوف السعاة على همػا الصػدقاتل إذ يتجوػموف موػ
ل  ِْمهبارة كي دكف عمالن عفيمان كيػيفهر أٌف استح اقهم ي  ي من كوف عملهم لراودة الصػدقة كل ونػا غػاقان 

بامضافة إلى أنا يريد االستعالو كالتم ين لتدؿ على السللة المخولة لهمل كفيا أي ان التوهيػا كامرغػادل 
ف عليهػػػا العامػػػل مػػػن االسػػػتعالو كالعرػػػة أم  وهيػػػا المػػػ مةين إلػػػى الماليػػػة كال يريػػػة التػػػي يةباػػػي أفٍ ي ػػػو 

كاالستاةاو باهلل عن الحراـ مما يدؿا أٍف ي وف زالدان عن الحراـ غير متللا إلى مػا يجمعػا سػامي الػةرل 
 رفيا اميماف.

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ْ

    

  ّْم الجػػػػػارة التػػػػػي مػػػػػن سػػػػػمتها المالبسػػػػػةااتيػػػػػار مالباو ژ  
ل لا مازل دقين إذ  سهم في رسم آورة كضاوة مورقة للتابعين ال ين لبسػوا ثيػاب الت ػول  ْْمكاملصاؽ

كامتزج بوػااؼ قلػوبهم كا صػروا ب ػل اصػلة حسػةة ليصػلوا إلػى درهػة امحسػاف كمػن ثػم نيػل رضػى اهلل 
 كرضوانا.

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ٓ

 إيثار الواك العا رة الموعرة بالتسوية على مالباو  فػي  ژ
الةص ال ريم أدال في البالغة كألين بالم اـل كذلك أف مالواك  موعره باسػتواو العملػين فػي الخلػبل كأٌف  

اػر أما دكف أف كاٌل مةهما مخلوط كمخلوط با في وف كاحد من غير امتػزاج أك  ػ ثيران ألحػدلما علػى اي
يحػػدث التراعػػل فػػي التركيبػػةل فالعمػػل الصػػال  ب ػػي علػػى آػػالحا كالعمػػل الراسػػد علػػى فسػػاد  محترفػػان 

أف   ديهػػا   ْٓم بخاآػػية الػػ ـ كالع ػػابل كلػػ   الداللػػة مػػا كانػػ  للبػػاو التػػي  ريػػد مااللتصػػاؽ كاالمتػػزاج 
التمػازجل لي ػوف ألحػدلما  ػ ثيران ل ونها دالة علػى أٌف أحػد العملػين مخلػوط كاياػر مخلػوط بػا كبػ ا يػتم 

 . ْٔمعلى الثاني بحيث ير د كاللما اصاوصهما

   ژ كفػػػي قولػػػا  عػػػالىا .ٔ

    

 كم ػػػاـ   ْٕم  تػػػواوـ معػػػن  بػػػداللتها علػػػى المجػػػاكزة  ژ
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لػػى اهلل بتوبػػة نصػػوحةل فيتر ػػب عليػػا ال بػػوؿ كالتجػػاكز  جػػاكز اهلل عػػن سػػيفزت التاوػػب الةػػادـ الػػ م يي بػػل ع
 عن السيفات.

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .7

    

 وثػػػر األداو ال رونػػػي ممػػػا  علػػػى مًمػػػن  علػػػى الػػػرغم مػػػن  ژ
 ة في الثانية مةهاا  مةها داللتها ًلما في األكلى من معافو غير متواهد

إٌف الوخص قد ي ػوف مػن ففػة مػا ل ةػا عةػد الوػداود كالصػعاب ال ي ػوف معهػم بةصػر ا ك  ييػد   .ُ
أم اليعمػػػل لصػػػالحهم. كقػػػد ي ػػػوف الوػػػخص مػػػا ففػػػة معيةػػػة غيػػػر أنػػػا الي ػػػوف مػػػةهم كال إلػػػيهم 

 مةتميان.

كمراف ػة الصػادقين. التعبير بػػػمما  التػي  ريػد المصػاحبة فيػا دعػوة للمػ مةين أف يالزمػو مصػاحبة  .ِ
 أف يلتحموا بهم دكف مرارقةل لي تسبوا مةهم ل   الخصلة اميمانية.

فيا دعوة للم من أف ي وف فهيران كمعيةا للصػادقينل مةاآػران لهػم كم يػدان حاثػان لهػم علػى مداكمػة  .3
 ما لم عليا من آدؽ كآالح.

 

 المبحث الثاني

 تقنية االنزياح وأثرها في تكوين الداللة

ح إهػػراو  ررضػػا  بيعػػة الموقػػف كم اآػػد الخلػػابل  تجاذبػػا المسػػتويات اللاويػػة كافػػةل االنزيػػا 
عمػاد  الجسػػارةل كالخلػػن امبػػداعي المبت ػر ال ػػاوم علػػى أسػػاس الخػػركج عػن ر ابػػة مػػالو مػػ لوؼ كم ػػركر 
ير كهمود ل كاالبتعاد باللاة عن نلاقهػا ك ابعهػا المػ لوؼ إلػى نلػاؽ ك ػابا فةػي قػادر علػى اميحػاو كالتػ ث

كاسػػت لاب االنتبػػا  كغػػد ل فاالنزيػػاح الػػ م يعػػػٌرؼ ب نٌػػا تاػػركج عػػن اللاػػة العاديػػة ك حػػوؿ عػػن اسػػتخداـ 
. لا كفيرة رويسة تماثلة فيمػا  حدثػا مػن مراهػ ة  ػ دم بػالملت ي إلػى  ْٖماللاة استخدامان مةل يان ك  ليديات

المتل ػػي الػػ م كآػػل إلػػى مرحلػػة  ل كذلػػك أفٌ  ْٗمالابلػػة كاممتػػاع كامحسػػاس باألغػػياو إحساسػػان متجػػددانت
التوبا هراو ما لػو م ػرر ك  ليػدم تال يةتبػا إلػى ال لمػات كالصػياغة كمػا  رمػز إليػا إال إذا كضػع  علػى 

 . مبت رل كيتم على مستويينل التركيبي كالبياني معان. َٓمنحوو مدلشت

 ااالنزياحات التركيبية. ُ
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اللاػػومل  وػػمل التاييػػرات تالتحػػويالتت  لػػي الخركقػػات الهادفػػة للمةفومػػة التركيبيػػة كالعػػرؼ
التػػي  لػػرأ علػػى الػػةمب الةػػوا ي التوليػػدم مكيريػػة  ر يػػب كحػػدات التركيػػب ككميتهػػا  مػػن التحريػػك األف ػػي 
لوحدا ػػال كإعػػادة  ر يبهػػا  ر يبػػان هديػػدانل أك مػػن   لػػيص كميتػػا كااتزالػػا بإسػػ اط بعػػ   م  ػػديما ن ك ػػ ايرا ن

 ةاآر هديدة كإح ارلا.العةاآرل أك من  وسعتا باست افة ع

 -ااالنزياح الموضعي

  ةيػػػة لسػػػانيةل كفػػػالرة أداويػػػة  عتػػػرل الخػػػب األف ػػػي للتراكيػػػب. يتمثػػػل فػػػي  حريػػػك العةاآػػػر 
الم سسػػة ل يانػػات التركيػػبل أم أحػػد  رفػػي امسػػةاد كمػػا يتصػػل بهمػػا مػػن متعل ػػات كأركػػاف   ميليػػة مػػن 

 عػػاكر المواقػػا كالمرا ػػب ك بادلهػػا. لتخػػرج بػػ لك أماكةهػػا األآػػلية إلػػى أمػػاكن هديػػدةل إثػػر العمػػل بمبػػدأ 
اللاػػة مػػن اللػػابا الةرعػػي المجػػرد مػػن اميحػػاو  إلػػى  ػػابا فةػػي كلاػػة إبداعيػػة ناب ػػة ذات قػػدرة علػػى إفػػراز 

ل لتحرػػز المتل ػػي ك مػػد  بال ػػدرة علػػى اسػػت ةا  مػػا كراو التراكيػػب مػػن  ُٓمالمعةػػى العميػػن كالداللػػة البعيػػدة
 ب لك العبارة موقعها المةاسب في نرل المتل ى.فالؿ كقيم داللية كلت ا  

كاالنزيػػػاح الموضػػػعي لػػػو ال سػػػاو الجديػػػد كالتسػػػمية العصػػػرية لفػػػالرة الت ػػػديم كالتػػػ اير التػػػي 
فػي الدراسػات اللسػانية  - ستمد م ومات كيةونتها كديمومتها كقدر ها على مواكبة ما لػو حاضػر كهديػد 

ن   ػدـ إثػر ثػراو اللاػة. كلػ ا امهػراو قػاومه علػى الخػركج عػن من أآالتها كنهلها مما أحرز ا البالغػة مػ -
البةاو الم ةن للجمل ككسر الةسن الترا بى الم لوؼ لهال باية إعادة  ر يبها  ر يبا ن متساكقان لمػا فػي الػةرل 
نفر  كالػ لن مػن معػاف. فتر يػػب ال لمػات فػي ال ػالـ   يػػ  ي  رهمػة لتر يػب مػا فػػي الػةرل مػن معػاف كيػػػيًي

كيمثل بػ لك العةصػر المت ػدـ بػ رة   ِٓماقا ال لمات كهريا ها  بن اوا ر الةرل كالواف الحلتإلى تمو 
 كالمحلة التي  ست لب العةاية كااللتماـ.  ّٓمالتركيز

ك جػػدر امغػػارة إلػػى أف لػػ ا امهػػراو مػػر بب بلرفػػي اال صػػاؿ ك بيعػػة الصػػياغةل ممػػا  ػػةجم عةػػا 
ا مزيػػادة المعةػػى ك  ويتػػا مثػػلا الت كيػػد كالتخصػػيص  ْٓمثػػالث فواوػػد هامعػػة القت ػػاوا ا كم اآػػد ل لػػي

كإرادة التب يػػ ل التعجيػػب بيػػاف مزايػػا المت ػػدـل ع ػػد الهمػػة عليػػال إفهػػار غػػرفا أك ح ار ػػا......  مراعػػاة 
 ل حواؿ كمسايرة للبيعة الخلاب ك بيعة المواقف المتبايةةل كمن أمثلتاا

   ژ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ُ

نلحػػن أٌف الةسػػن التر يبػػي لوحػػدات لػػ ا التركيػػب قبػػل أف  ةػػزاح بتحويػػل  ژ
موضعيل لو مفال  فلموا أنرس م فيهن . إذ   ار المرعوؿ مأنرس م  ال م حافن علػى كفيرتػال ك  ػدـ 

ة الب رة كالمحور ال م  صب عليا العةاية كااللتماـل كذلك أٌف اييػعليا العةصر الت ميلي تفيهنت لي وف 
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  كد أٌف الفلم في األغهر األربعة المحرمة أغد كزران من الفلم في ب ية أغػهر السػةةل لػ ا فإنهػا عبػر لػ ا 
 االنزياح  بث دعو ها ك ح يرلا من مابة الفلم فيهن.

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ِ

     

يػػػب لكيػػػة مل ػػػد ابتاػػػوا الرتةػػػة  قػػػد التػػػـز بالةفػػػاـ الترا بػػػٌي نلحػػػن أف أكؿ  رك ژ
الم لوؼل ي  ي المرعوؿ بعد الرعل كفاعلال غير أف التركيب المةسوؽ عليا علران مكقلػػٌبوا لػك األمػور  لػم 
ي تػػػد بػػػا بػػػل غػػػاير  كاػػػرؽ لػػػ ا المػػػ لوؼ ليتحػػػرؾ بػػػ لك العةصػػػر الت ميلػػػي ملػػػك   حركػػػان   ػػػدميان علػػػى 

بػػػ لك اللاقػػػة اميحاويػػػة ال امةػػػة فػػػي التركيػػػبل كليفهػػػر أٌف المةػػػاف ين فػػػي   ليػػػبهم  المرعػػػوؿل كلتػػػزداد
ل كك نمػػا قصػػركا لمػػتهم علػػى ك صػػريرهم ل مػػور كإيجػػادلم الحيػػل كالم ايػػد كػػانوا يركػػزكف علػػى الةبػػي 

 امي ػػاع بػػا دكف غيػػر ل حرآػػان مػػةهم علػػى الةيػػل مةػػا كمػػن رسػػالتال كمػػا يفهػػر لػػ ا الت ػػديم لل ػػمير العاوػػد
كأف  البػال    أٌف  زمرا همل كاألمور التي يػدبركنها أكلػن مػن أف  ت ػدـ علػى الةبػي مرهعيتا إلى الةبي 

كفي ذلك  يفيل لهم من عدـ قدر هم على الوآػوؿ إلػى مػراميهم الدنيفػةل كفػي الوقػ  نرسػا فيػا  حػ ير 
 ة فيهم  با راس .من أٌف مسالك الةراؽ ال توقف عن الخديعة كالم ر فالم ر كالخديع للرسوؿ 

   ژ كفػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػالىا. ّ

  العبارة  ژ
ال ريمػػة عبػػارة مةزاحػػة بهي  هػػا كداللتهػػا عػػن نملهػػا التركيبػػي الةػػوا ي مقػػل أكةػػتم  سػػتهزوكف بػػاهلل كويا ػػا 

رارة اسػتهزاوهم علػى اهلل كويا ػا كرسػولال كمػا كرسولا ل لتفهػر امن ػار الوػديد علػى آػب المسػتهزوين غػ
أٌف التر يػػب الػػ م حاففػػ  عليػػا اييػػة لػػو   ػػديم ماهلل  علػػى ويا ػػا كرسػػولال بح ػػم مةلػػن  ر يػػب األعفػػم 
كاألغػػرؼ كاألسػػبنل لتتوافػػن بػػ لك مػػا   ػػديم األغػػرؼ كاألعفػػم غػػ نانل كذلػػك أٌف االسػػتهزاو بػػاهلل أكلػػى 

المر بة الثانية ويا ال ثم رسولا. كإف كان  ايية قػد همعػ  بيةهػا مبػين  بامن ار كالتعجيبل ي  ي بعد  في
الثالثػة  كهعلتهػػا بمر بػة كاحػػدةل إثػر الةسػػن العلرػي بػػالواك الحامػل قيمػػة الجمػا كالتسػػوية بػ ٌف االسػػتهزاو 
و بها بدرهة كاحدة من الوةاعة كالرداحة. كما  فهر ايية أٌف مو ن االستاراب ليل مػن آػدكر االسػتهزا

مكالهػػػزو  بحػػػد ذا ػػػا مػػػن المةػػػاف ينل فهػػػو ديػػػدف ك بيعػػػة هػػػػيبلوا عليهػػػال غيػػػر أٌف امن ػػػار الوػػػديد ككػػػل 
االستاراب ي من في غدة هرأ هم كإقدامهم على االستهزاو مبػاهلل كويا ػا كرسػولا . كلػيل بخػاؼ مػا فػي 

لمةػاف ين المػػاردة ذلػك مػن إفهػػار لةرسػيتهم المري ػة. كاالنزيػػاح الموضػعي قػد أسػػهم فػي  صػوير نرسػػية ا
  صويران دقي ان.
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  ژ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ْ

ركيػػب مةػػزاح بهيفتػػا كداللتػػا عػػن نملػػا الةػػوا ي التوليػػدم مأكلفػػك  ژ 
الخيرات لهم ل لتتواوـ مػا م ػاـ الوعػد كال ػماف كالت كيػدل كالتعجيػل بالمسػرةل بإآػابة المػ مةين الروريػة 

ك نػػػٌما قصػػر نػػزكؿ الخيػػرات علػػيهم كلهػػم دكف غيػػرلمل إذ إنهػػم مخصصػػوف كهػػديركف ب ػػل للخيػػراتل ك 
 ايرو. مأم يحصلوف عليها بجدارة كاستح اؽ .

   ژ كفػػػػػػػػي قولػػػػػػػػا  عػػػػػػػػالىا. ٓ

  نلحن أف  ٍحريك المرعوؿ مال ين كرركا   ژ
عال ك  ديمػا علػى الراعػل معػ اب الػيم  لػم يػػيررغا مػن كفيرتػال كلػم في الخب األف ى للخلاب مػن موضػ

يػير د  ااآية المرعوليةل بل أسهم في إاػراج التركيػب مػن  ابعػة الةرعػي امابػارم المػ لوؼ المجػرد مػن 
الت كيػد كالعةايػػة إلػى  ػػابا فةػػي   كيػدمل ي كػػد سػرعة إآػػابة مػػػىن كسػمتهم اييػػة بػػمال ين كرػػركا  بالعػػ اب 

كفوريتػػال كلػػيل بخػػاؼ مػػا فػػي ذلػػك مػػن  عجيػػل بالمسػػاوة  ةاسػػبان مػػا م ػػاـ الوعيػػد كالزهػػرل ثػػم إف  األلػػيم
االنزيػػاح قػػد أسػػهم فػػي كقػػوع المرعػػوؿ مالػػ ين كرػػركا مػػةهم  بػػين الرعػػل مسيصػػيب  كبػػين الراعػػل معػػ اب 

لػى الرػرار أليم  ليفهر ب لك كقوع الع اب ك سليلا عليهمل كاميحػاو بػ ف ال مةػاص لهػم كال قػدرة لهػم ع
 مةال فامآابة كالع اب  وقهم كحاآرلم من كل ههة.

 سيصيب ػػػػػػ ال ين كرركا مةهم ػػػػػ ع اب اليم

      قولا  عالىا كفي .ٔ
      

     
      

     
   

لم  لتـز ايية بالةفاـ الترا بٌي الم لوؼ لتراكيبهال بل  جاكز ا لير را رآيد الت كيدات المتتالية لكية 
لدر ر بة  راكيبها  ال ريمةل ك حيب بها  ارة بالت رار ك ارة بالزيادةل على أٌف ألم إهراو أسلوبى فيهال لو

كارؽ الةمب التركيبي الم لوؼ لتر را ب لك غحةتها اميحاوية. فالةمب التوليدمماألآل التوليدم  
لكية قبل أف  زاح بتحويل موضعها لوا ليل من حرج على ال عراو.......... ما من سبيل على 

ى   ةاسبان ما الم اـ التلميةى المحسةينل ليفهر ب لك التماـ ايية ك ركيزلا على مال عراول كالمرض
 ال م يػيحتم ل ا امهراو كيررضا.
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 ژ    ژ في قولا  عالىا. ٕ

األآػػل التوليػػدم للتركيػػب قبػػل أف يخػػرج عػػن نسػػ ا الترا بػػيل لػػوا إٌف اهلل علػػيم ب ػػل غػػىول ليفهػػر أٌف 
ف ب بل مثبات علما المللن ب ل غػىو ك وكيػد ل مفةة االلتماـ   ال   من في إثبات علم اهلل باألغياو 

 إذ إٌف مو ن االست لاب كالتركيز لو إثبات العلم المللن ب ل غىو هلل كحد ً .

      ژ فػػي قولػػا  عػػالىا. ٖ

   نلحػػػن أٌف  حريػػػك العةاآػػػر الةحويػػػة قػػػد أضػػػرى علػػػى  ژ
إثر  راعلها ما بع ػها برةيػة مرعمػة بػال يم كاميحػاوات المسػتمدة مػن ال ػيم الةحويػةل ايية  بيعة همالية 

كذلػػك أٌف الػػةمب الةػػوا ي التركيبػػيا لػػػ َحسػػبي اهللل عليػػا  وكلػػ [ل لػػوا اهلل حسػػبيل  وكلػػ  عليػػا. كلمػػا 
نملػػاف مجػػرداف مػػن الت كيػػد كال صػػر كالتخصػػيص غيػػر أٌف  بػػادؿ موقػػا م ونا هػػال مػػا المحاففػػة علػػى 
كفيرتهػػا امسػػةادية قػػد حٌمػػل التػػركبيين محسػػبي اهللل عليػػا  وكلػػ   داللػػة ال صػػر كالتخصػػيص كالتوكيػػدل 
  امةان ما مللب السياؽ الم كد ضركرة امسراع في ا خاذ اهلل حسيبان كماةيا مزيالن مػا فػي حسػاب الرػرد 

. أمػا معليػا  وكلػ  ل فيرػرز داللػة  خصػيص اهلل كحػد  بالتوكػلل لي ػ وف  مػاـ  وكػل العبػد علػى من الهمػـو
اهلل كحد  فال يجاكز  إلى ما سوا . كعليال فػإٌف التػركيبين عبػر لػ ا امهػراو يسػهماف فػي فػل السػياؽ فػي 
رسم الةه  ال م يةباػي أف يسػير عليػا المػ من فػي عالقتػا بربػا. كمػا يػدعو التركيػب محسػبي اهلل  ضػمةيا 

 و اهلل الحسةى اسم الحسيب.أف يستح رالم من مسرعان عةد الوداود من بين أسما

 ااالنزياح االاتزالي

االاتػػزاؿ   ةيػػة الابيػػةل يركػػز علػػى الجانػػب االقتصػػادم فػػي البةيػػة ذات الم ػػامين الموػػبعة 
ل إذ يعتمػػػد علػػػى  اييػػػب بعػػػ  الػػػدكاؿ كالتعػػػوي  عةهػػػا بوسػػػا ة غػػػحن الػػػدكاؿ  ٓٓمبالػػػدالالت المركػػػزة

ل ممػا يرفػد   ٔٓملتوازم ك ػوفر هانػب األدبيػة فػي الػةصاألارل بالمدلوالت التي  جسد الثراو كالتوازف كا
 ب درة امقةاع كاممتاع. كيتم االاتزاؿ بالح ؼ  ارةل كبال صر كامضمار  ارة أارل .

 

 ا االاتزاؿ بالح ؼ
يػػتم بوسػػا ة حػػ ؼ عةصػػر مػػن عةاآػػر الجملػػة أك االسػػتاةاو عػػن محػػل مػػن محال هػػال يم ػػن 

سياؽل بةوعيا اللاومل كغير اللاومل كمن االؿ استح ػار الصػورة التوآل إليها أك   ديرلا بتوهيا من ال
الةفرية المرترضة للبةيةل كالت ابل بين البةية السلحية كالبةية العمي ة يم ػن االلتػداو إلػى مػا لػو م ػدر أك 
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. ك جدر امغارة إلى أٌف الح ؼ يلحن هميػا أقسػاـ ال لػما الحػركؼل كالحركػةل كال لمػةل  ٕٓممح كؼ
 . ٖٓمل كالتراكيبل هملة أك أكثر من هملةل غريلة أف  دؿ عليا قريةةأهزاو الجم

 ح ؼ األآوات. أ

   ژ فػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالىا

 ح ؼ بعػ  األآػوات فػي أكااػر ال لػم   ژ من مةللن أف ٌ
ي عةػػد يػ دم إلػػى مإحػداث نػػوع مػن التخريػػف علػى الجهػػاز الةل ػي كاالقتصػػاد فػي بػػ ؿ المجهػود الع ػػل

ل يػ دم حػػ ؼ الةػوف السػػاكةة فػي مي ػػن  إلػى الػتخلص مػػن الم لػا المالػػن مكػن  لتختػػتم  ٗٓم المػت لم 
بػػالم لا ال صػػير المرتػػوح مؾي  الػػ م يةرػػت  مجػػرل الهػػواو أثةػػاو الةلػػن بػػا الاتتامػػا بال ػػمة ال صػػيرةل إذ 

الػػنل ك ةبعػػث مػػن يةػػت م أم الم لػػا ال صػػير  بمجهػػود أقػػل كمػػدة زمةيػػة أقصػػر كأيسػػر مػػن الم لػػا الم
 بيعتا داللة االنوراح كالخرة كالسرعةل فيوحي بما لا من سمة االنرتاح في لدم السياؽ بانرتػاح أبػواب 
الخير بوهػا التاوػب. إذ إٌف التوبػة  ولػد انوػراح الػةرل كانرتػاح البصػيرة. كيػوحي بمػا لػا مػن سػمة السػرعة 

عمػػن مػػن لػػ ا المعةػػى كهػػود فػػالرة االدغػػاـ كالخرػػةل بسػػرعة كآػػوؿ التاوػػب إلػػى الخيػػراتل كممػػا يعػػزز كي
الػ م لػو عبػارة عػن إداػاؿ آػوت  –فيا إف يتوبوال ايرلهم  لتػي رأا ايٌتوبو.. ايرٌلهم. كب ا فإٌف االدغػاـ 

يػػوحي بسػػرعة الولػػوج إلػػى الخيػػرات كااللتصػػاؽ  -  َٔم فػػي آػػوت واػػر مإداػػاؿ حػػرؼ فػػي حػػرؼ واػػر 
مثلمػا   ػرب التوبػة التاوػب مػن الخيػر ك لصػ ا بػال كلػ    بهال فاالدغاـ ي رب المسافة ك يوحػد األآػوات

الػػدالالت مػػا كانػػ  لًتستوػػف فػػي حػػاؿ إثبػػات الةػػوف ككهػػود الم لػػا المالػػن مكػػن ل كذلػػك أٌف الم لػػا 
المالػػن يػػومىو إلػػى امقرػػاؿل االناػػالؽل ال ػػينل الوقػػفل االن بػػاضل الػػرف ل المةػػال السػػ وف...ل إثػػر 

  السػاكنل كمةعػا الهػواو الصػادر مػن الخػركج. كعليػا فػإٌف الػتخلص اناالؽ مجػرل الهػواو ككهػود الصػام
مػػن الم لػػا المالػػن يػػوحي بمعونػػة السػػياؽل كقػػراون األحػػواؿ أٌف  وبػػة التاوػػب ال  ػػػي بل بػػالرف  كالصػػٌد. 
فػػ بواب التوبػػة ال  ػػػي رل بوهػػا التاوػػب الم بػػل علػػى الخيػػراتل ثػػم يػػوحي إلاػػاو الم لػػا المالػػن  أٌف التوبػػة 

ال ػػين كاالن بػػاض الةرسػػيل كممػػا يعػػزز مػػن لػػ   الداللػػة أنػػا يواكػػب حػػ ؼ الةػػوف السػػاكةة     ػػي علػػى
ح ؼ اسمها مالمتاب  مما يسهم في ااتزاؿ العبارة كسرعة الةلن بها  واؤمان ما السرعة المللوبػة لتلبيػة 

 نداو التوبة.

 ح ؼ األدكاتا. ب

  ژ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ُ

  أآػػل يباػػون ما يباػػوف ل ػػم. حػػ ؼ  ژ
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حرؼ الجرمالالـ  ي دم إلى   ريب المسافة كإلصاؽ الرعل ب مير هماعة المخا بين مكػم ل ممػا يوػى 
بػػػرغبتهم فػػػي إلحػػػاؽ ك لػػػب الرتةػػػة للمسػػػلمين علػػػى كهػػػا السػػػرعة. كلتفهػػػر أٌف المةػػػاف ين اليتوانػػػوف كال 

 .يتريثوف في إلحاؽ الرتن بالمسلمين

ااتزلػػػ  بةيػػػة لرفػػػة ملػػػاور    ژ  ژ فػػػي قولػػػا  عػػػالىا. ِ
بحػػػػ ؼ الهمػػػػزة الم سػػػػورة لتتحػػػػوؿ إلػػػػى ملػػػػارو  ممػػػػا يػػػػ دم إلػػػػى سػػػػرعة الةلػػػػن بال لمػػػػة الدالػػػػة علػػػػى 

 كاالنهمار كاالنهيار مما يوي بسرعة الس وط كفوريتا كيواف ا.  ُٔمالس وط

 :ح ؼ ال لمة. ج
    ژ. 1

  

     
     

      
  

    
    

   
     

    
  

  
  

  
   

    

 كردت مالتاوبوف العابػدكف..  أكآػافا   ژ
للم مةين في ًَإف اهلل اغترل من الم مةين[ كل ن قلع  عن الوآيرة إلى الخبريةل كييسمى لػ ا امهػراو 

داث ااتػزاؿ كي دم قلا الصرةا التاوبوف العابدكف... عػن موآػوفها مالمػ مةين  إلػى إحػ  ِٔمنعتان م لوعان 
في بةيتها السلحية ك  دير مبتدأ مح كؼ   دير ا لم التاوبوف... ياةي السػياؽ عػن ذكػر  ممػا يػةجم عةػا 
ل فػإذا   االنت اؿ من حالة الةصب كحركتها الياو كالةوف إلى حالة الرفا معلم امسةاد كحركتها الواك كالةػوف و

ف المػػ مةين كا ػػزانهم كاعتػػدالهمل كبػػػيعدلم عػػن كانػػ  ال سػػرة اللويلػػة ماليػػاو  فػػي مالمػػ مةين   فهػػر  ػػواز 
امفراط كالترريبل كذلك لوقػوع ال سػرة كسػلان فػي المػدرج الصػو ي بػين ارػة الرتحػة كث ػل ال ػمةل فػإٌف 
ال مة برزانتها  فهر ث ل كرزانة غخصية التاوبين كقوة عزيمتهم. ثم إف ال مة اللويلة مصوت رزين عػاؿ 

يعبػر بػ لك عػن سػرعة انت ػالهم   ّٔميلة مالياو  نل ػان كأقصػر مةهػا مػدلمدكر كلي أسرع من ال سرة اللو 
ك درههم فػي السيػلم اميمػاني الصػاعد ك ػػىرقيهم مػن آػرة إيمانيػة إلػى آػرة إيمانيػة هديػدةل ثػم إٌف  ػدكير 
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الوػػرتين كبركزلمػػا ل مػػاـ فػػي أثةػػاو الةلػػن بال ػػمة اللويلػػةل يحػػاكى حػػاؿ الموآػػوفين كحػػركتهم الت دميٌػػة 
اآػػلية إلػػى األمػػاـل لػػ لك فػػإٌف لػػ ا امهػػراو األسػػلوبيل كاالاتػػزاؿ التركيبػػي أسػػهم فػػي إبػػراز هماليػػة كالتو 

 المةفومة الصو ية لكية ال ريمة.

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ِ

    

ى قالهػػا المةػػاف وفل حػػ ؼ م ػػولهم كم ػػموف قػػولهم كال لمػػة الوػػةيعة التػػ ژ
ك سػجيلا فػي ال ػروف  ماستهجانا لهػا ل فلػم يوػ  البيػاف ال رونػي ذكػر غػتيمة المةػاف ين للةبػي  لوةاعتها

. ف الن عن أٌف االاتزاؿ يفهر من ههػة المة ػرين ال ػاولين كلمػة السػوو  ْٔملفال يتعبد المسلموف بتالك ها
ردة فعلهمل كذلك أٌف المػيةً ػر في حاؿ إن ػار  غػيفان    رغبتهم في عدـ   كير المسلمين بها كي ي مةوا من

قالػػا أك فعلػػال يريػػد  اييبػػا كعػػدـ إح ػػار  ك ػػ كير السػػامعين بػػا كػػي الي ػػوف حجػػة عليػػال كبػػ لك يتجػػاكب 
 الح ؼ ما هو امن ار.

   ژ كفػػػػػػػي قولػػػػػػػا  عػػػػػػػالى. ّ

 الفتراضػػػي قبػػػل االنزيػػػاحل لػػػوا العبػػػارة مختزلػػػةل أآػػػلها ا  ژ
كليحلرن بػاهلل ل ػم قػاولينا إف اردنػا إالٌ الحسػةى. إذ يفهػر الحػ ؼ الػ م يػػيتوآل إليػا بوسػا ة السػياؽل 
كهود محاذيف متعددة مةهاا لرن الجاللة ماهلل . إفهاران لاياب اػوؼ اهلل فػي داوػرة غػعور ال ػاولينل كمػا 

اتل ليبػرز بػ لك السػرعة ال صػول التػي يػدفعوف بهػا الػتهم ي دم الح ؼ إلى   صير المسػافة بػين الوحػد
 عن أنرسهم.

 اح ؼ هزو من أهزاو الجملة. د

      ژ مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا. 1

  فجػػػواب الوػػػرط محػػػ كؼل يم ػػػن   ژ
مىػػا فرحػػوا كال قػػالوا مػػا قػػالو . كيػػ دم لػػ ا امهػػراو إلػػى ااتػػزاؿ ًى ًى السػػل  ليوسػػا مػػن رقعػػة    ػػدير ا ؿى

داللتها كقيمها الثانوية.  فالح ؼ يسهم في إاراج ملو  مػن داللتػا الوػر ية إلػى الةرػي المللػن. كمػا أٌف 
 جرد الرعل مير هوف  من مرعولال ي ارع  جرد المتخلرين الررحين من أم ف ا كعلػم. فالر ػا معػدـك فػي 

 قاموسهم.

    ژ كفػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػالىا. ِ
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  حػػ ؼ هػػواب الوػػرط الػػ م يم ػػن   ػػدير  بػػػا  ژ
الوػػر ية إلػػى ل ليسػػهم فػػي إبػػراز قػػيم ثانويػػةل فالحػػ ؼ يخػػرج  ملػػو  مػػن داللتػػا  ٓٔمل ػػاف ذلػػك ايػػران لهػػم

داللة العرضل لتتوالد ب لك داللة هديدةل كليا لال أنهم رضوا ما و الم اهلل كرسػولال كقػالوا حسػبةا اهلل 
 كرسولا إنا إلى اهلل راغبوف.

 ح ؼ هملة أك أكثر من هملا. ذ

    ژ فػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالىا. 1

     

      
      

ػػػىح ن إيجػػاز لػػ ا الخلػػاب عػػن  ريػػن الحػػ ؼل ك  ػػيين بةيتػػا السػػلحية   ژ 
إثػػػراوان لبةيتػػػا الدالليػػػةل ليػػػتم االعتمػػػاد علػػػى ال ػػػراون لاللتػػػداو إلػػػى  لػػػك الوحػػػدات كاألنسػػػاؽ المح كفػػػة 

مرة. إذ  ػيلول في   اعيف الخلػاب سلسػلة مػن الجمػل المتعال ػة بع ػها بػبع ل ي ػوؿ آػاحب كالم 
التحريػػر كالتةػػويرا تفػػي لػػ ا الػػةفم إيجػػاز بػػديا دلػػ  عليػػا ال ريةػػةل كالت ػػديرا تكإذا ماأنزلػػ  سػػورة فيهػػا 

ى علػػ ف ػػيحة أمػػرلمل نفػػر بع ػػهم إلػػى بعػػ  بخاوةػػة األعػػينل مسػػترهمينل متعجػػين مػػن إ ػػالع الةبػػي 
أسػػرارلما أٍم لػػل يػػراكم مػػن أحػػدم إذا الػػو م كدبػػر م أمػػوركمل ألنهػػم ب رػػرلم ال يعت ػػدكف أف اهلل أ لعػػن 

فوهػود لػ ا ال ػم المتػراكم مػن الجمػل الم ػدرة    ٔٔم نبيا عليا الصالة كالسػالـ علػى دايلػة أمػورلم...ت
مسػحة هماليػة أداويػةل  ما كانػ  لتح ػن للخلػاب  ػ ثير  كبالغتػال فيػ  ي الحػ ؼ كاالاتػزاؿ لي ػري عليػا

ف الن عن أٌف الح ؼ ي دم إلى   صير المسافة بين الوحدات ك سريا الةلػن ممػا ي ػري علػى الخلػاب 
عةصر المراهفةل ليفهر فجاوية نزكؿ السور ال رونيػة كمباغتتػا للمةاف ينلكمػا يصػور سػرعة انصػرافهم عػن 

كالموزعة بدقة كهػودة علػى رة المةت اة محرل الوحيل كإلى هانب ل ا كذاؾ يفهر قدرة الوحدات المجاك 
الةهػػوض بالداللػػة ال ليػػةل يبػػرز  ززرلػػػا ك  ػػافرلا علػػى أداو المعةػػى علػػى أ ػػػم كهػػال ككػػ لك يسػػهم فػػػي 
 ةوػػيب مخيلػػة ال ػػارلو  كذلػػك أٌف المللػػوب مػػن المػػ مةين أف ي ونػػوا ذكم فلةػػة ككياسػػة كبراعػػة فاو ػػة 

 راـ من الخلاب كمراد  كالت اط إغارا ا.كقدرة على الولوج إلى ارايا األمور كبوا ةهال كاقتةاص الم

ح ؼ المح كر مةال  عميمان لا  ژ ژ كفي قولا. ِ
ليعم ح ر المسلمين كيومل كل غيول إب اوون على دكاـ حالة الح ر كالتهيب ل  . ك جدر امغػارة إلػى 

فػان علػى كفػر  نامهػا ككقعهػال كحرافػان أٌف المراعيل كمتعل ات األفعاؿ الواقعة فواآل للسػورة  ػػيٍح ؼ حرا
 على قيمتها كالدالالت المةبعثا مةها.
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    ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. ّ

     

       
    

     

 ي رر قػانوف البةػاو كمراسػم التركيػب  ژ
الخلػابل إذ ي وػف عػن ثالثػة مراعيػل غاوبػة. فاألآػل المرتػرض قبػل لػ ا  كهود عةاآر غاوبة فػي لػ ا

امهػػراو ي ػػوف علػػى الةحػػو اي ػػيا اسػػتارر اهلل لهػػمل أك ال  سػػتارر لهػػمل إف  سػػتارر اهلل لهػػم سػػبعين مػػرة 
رػػػر اهلل لهػػػم ذنػػػوبهم. فيػػػ  ي حػػػ ؼ لرػػػن الجاللػػػا ماهلل  لي ػػػوف أداػػػل فػػػي البالغػػػة كأليػػػن بم ػػػاـ فلػػػن يا

ثػم إف حػ ؼ لرفػة مذنػوبهم  فػيا  التيفيلل كذلك أٌف  رداد لرن الجاللة  لمينل كم موف ايية  يفػيل.
 ركنان بػ نوبهم   فلن يارر اهلل لهم ذنوبهم. ي ف كراو  م صد بالغي كلوا آيانة للرن الجاللة أف يػي كر م

 كما يوي ببعد ل   ال نوب عن ماررة اهلل. ك فهر أي ا أٌف ذنوبهم كثيرة غير قابلة للتعداد كال كر.
 

 ااالاتزاؿ بال ًػصر. ِ

مسػػلك أسػػلوبي يػػ دم إلػػى المعةػػى فػػي أاصػػر  ريػػنل يرػػت  ال ػػالـ علػػى االسػػتدالؿ كالت كيػػل. 
ار فيػا بػالمرهـو الةحػوم لل لمػةل كإنػػٌما ي ػـو علػى كيتخ  كههة ماايرة للةمب األكؿل فال حػ ؼ كال إفهػ

أسػػاس االقتصػػاد فػػي البةيػػة اللاويػػةل كام ةػػاب كاال سػػاع فػػي مسػػتول المعػػاني المم ػػن استخالآػػها مػػن 
. كذلػػػك أٌف   ليػػػل األلرػػػاظل ك  ثيػػػر دالال هػػػا يرػػػت  للمتل ػػػي أبػػػواب الترسػػػير كالت كيػػػل  ٕٔم لػػػك البةيػػػة

ليحلن فػي ف ػاو الخلػابل كليسػتعين بمل ا ػا كمعرفتػا لي تػػةص مػن ألرػاظ كالتػخػىيل ك وسيا أفن بصير ا 
 قليلة حاضرة بةى غاوبة م مرة   كمن أمثلتا في السورةا

 ژ  ژفػػػػي قولػػػػا  عػػػػالىا . 1

لتوػهد آيا  العبارة ال ريمة على التعدد كال ثافة الوديدةلكإثارة ال امن من البةى العمي ة كالم ػمرةل 
علػػى أٌف   لػػيص كميتهػػا ك  ػػيي ها قػػد كسػػا مػػن نلػػاؽ داللتهػػا ككيريتهػػا. إذ   ونػػ  مػػن تثػػالث كلمػػات 

. كممػا أسػهم  ٖٔمحوت معاني غزيرة غمل  األمر بالةرير العػاـ للجهػاد كقلػا هميػا الحجػ  كالمعػاذيرت
ا التػي  للػن علػى  في   اثر ك دفن دالال هال على الرغم من سلحها ال ين المختزؿ كهود لرفتي ارافػان 

كل من ي در على السرر بسهولةل كث االنا التي  للن على من ي در على السػرر بصػعوبةا كذلػك أٌف االيػة 
ل فهمػػا  ٗٔم ػػدعو إلػػى الجهػػاد علػػى الصػػرة التػػي يخػػف علػػى المسػػلمين كعلػػى الصػػرة التػػي يث ػػل علػػيهم

ني التػي  حصػل للمتل ػى مإف  متل اف  اقة الجػ ب كاالسػتدعاو كال ػدرة علػى استح ػار عػدد مػن المعػا
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قاروان أك سامعان  ب رب من الجهد كالت كيل ال اوم على وليات االستةتاجل كاالسػت راو كاالسػتدالؿل كذلػك 
أٌف مارافان  لرن موهز متعدد الدالالتل يةدرج  حتاا مالةويب ل الرارسل الوابل قلة العياؿل قلػة الػزاد 

.... . أمػػا مالث يػػل فيوػػمل مال هػػوؿل ال سػػوؿل الراهػػل كالراحلػػة كالسػػالحل قلػػة العػػددل   ريػػر ال هجػػـو
ال م يموي على رهلا مما يث ل عليا السررل كثرة العياؿل كثرة الزاد كالسالحل كثرة العددل التثبػ  علػى 
ل.... ل كقػػد يػػةع ل األمػػر فػػي الاةػػي كالر يػػر في ػػوف الاةػػي لػػو الث يػػللل كي ػػوف الوػػجاع لػػو  الهجػػـو

كعليػا فػػإف   ػيين لػ ا السػػل  ك  صػير مػدا  ألػػػٌل التركيػب ألف ي ػػوف   َٕمث يػلالخريػف كالجبػاف لػػو ال
 أكثر قدرة على اميحاو ك  مين دالالت غاوبة.

   ژ  ژكفػػي قولػػا  عػػالىا . ِ

 مثػػل العبػػارة االاتػػػزاؿ الً صنػػرل فػػي أعمػػػن معايةػػا كأكثػػف درها ػػػال إذ  ت ػػمن دالالت همػػةل مةهػػػا ذـ 
متخلرػين بسػروؿ الهمػم كدنػاوة الوػػيم بػالعجز كال سػل كالػةهم كالث ػلل كمػػن كػاف لػ ا ال ػا فػال ي ػػدر ال

 . ُٕمعلى الةهوض ب مرامسالـ المتينل فال يحملا إال من كاف ماضي الهمم كآادؽ العـز

فػي التركيػب  ژ  ژكفي قولا  عػالىا . ّ
ل يػػػوحي بػػػال ثيرل لػػػا ال ػػػدرة علػػػى الت ػػػاثرل لتعػػػدد بػػػ لك إيحاوا هػػػا قصػػػره ااتزالػػػي   ليصػػػي لرفػػػا ال ليػػػ

ك ترا ب ك ري لإذ يت من  ح يران للمسػلمين مػن الوقػوع فػي غػراؾ المةػاف ين كحػيلهم. كمػا يرصػ  عػن 
  زمرا هم كدساوسهم المتتاليةل كيصور براعتهم كقدر هم على الت ليل كالتمويا.

  ژ    ژ كفػػػي قولػػػا  عػػػالىا .ْ

عبػػارة م ثرػػة مةرتحػػة بةيتهػػا علػػى متعػػدد الػػدالالت كالم ػػامين  ػػػيستخلص مةهػػا قصػػور لمػػم المةػػاف ين 
المتعللػػين باألعػػ ار كالحجػػ  الواليػػةل كآػػورة كقػػوعهم كانتوػػابهم فػػي ًغػػراؾ الرػػتن انتوػػابان سػػريعان ب ػػوة 

أكدت بهػػم إلػػى التهل ػػة كسػػلبتهم إذ  وػػي باناماسػػهم فػػي كحػػل رغبػػات   ِٕمبحيػػث يعسػػر االآػػهم معػػا
 المركوة كال درة على الةهوض ب مور هليلة  رفا من غ نهم إف أقدموا عليها..

 ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ٓ

 . 

    

   
     

     

ػوهز اييػػةل ك ختػزؿ فػي همػػل قليلػة مػا فصػػلتا السػورة فػػي   ژ 
أكثر من نيفو كسبعين وية من آرات المةػاف ينل لتعلػي  عريرػان غػامالن عػن  بيعػتهمل   ػويةهمل سػلوكهم. 
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سوا اهلل  أكثر  ىركيػزان كقػدرة علػى   ػمن مػا فػي اييػة آػرات المةػاف ينل كمن بين همل ايية  عد هملة من
كغيػػاب   ّٕم فالةسػػياف الػػ م يػػ ٌكؿا بػػػ مالوػػرؾل التػػرؾل املمػػاؿل كامعػػراض عػػن االمتثػػاؿ ألكامػػر اهلل 

اوؼ اهلل في غعور المةاف ين لو ال م أدل إلى  ػػصلدلم علػى الةرػاؽ كمةاآػرة البا ػل كاألمػر بػالمة ر 
 هي عن المعركؼ كقب  األيدم.كالة

 ژكنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا 

  

    
   

   
   

    
      

جمػػل اييػػة ك ختػػزؿ فػػي عبػػارات قليلػػة كهمػػلو قصػػيرة متعال ػػة بع ػػها بػػبع  مػػا   ژ 
فصػلتا السػػورة بػػل ال ػروف ب كملػػا مػػن آػػرات المػ مةين كالوفيرػػة اميمانيػػة المةو ػة بهػػم. كعبػػارة بع ػػهم 

ة كالمةاآػػػرة كاألاػػوة اميمانيػػػة الح ػػة فػػػي أعمػػن معانيهػػػا كأكثرلػػػا َأكليػػاو بعػػػ [ل  بػػرز ك صػػػور المػػواال
سموانل أما لرفتا مالمعركؼ كالمة ر ل فلهما سعة كعمن داللي من نوع فريدل فالمعركؼ لرن يللػن علػى  

ل مثػػل اميمػػافل الصػػدؽل الصػػالحل  ْٕمكػػل مػػا أقر ػػا الوػػريعة كالع ػػل كالرلػػرة السػػليمة مػػن قػػوؿو كعمػػل
.... بحيػث ال  ػدع غػيفان أقر ػا الوػريعة كدعػ  اليػا إالٌ حو ػا بػين هةاحيهػا. ككػ لك لرفػة الوفاول اميثار.

المة ػػػػر التػػػػيا  للػػػػن علػػػػى كػػػػل مػػػػا أن ر ػػػػا الوػػػػريعة كالع ػػػػل كالرلػػػػرة السػػػػليمة مػػػػن نيػػػػة كقػػػػوؿ كعمػػػػل 
 مثػػل الوػػرؾل الخيانػػةل الاػػدرل ال ػػ بل.... كإذا كانػػ  اييػػة  علػػي  عريرػػان مػػوهزان م ثرػػان   ٕٓمكاسػػت بحتا

غػػامالن كمختػػزالن. لمػػا كرد فػػي ال ػػروف ال ػػريم مػػن آػػرات المػػ مةينل فػػإٌف عبػػارةا ميليعػػوف اهلل كرسػػولا ل 
ب صػػرلا كعمػػن كمػػدلولهال  علػػي  عريرػػان أكثػػر كثافػػة كأكهػػز لػػةه  المػػ مةينل لت ػػمةها المػػواالة كالمةاآػػرة 

مة ػػػر كإقامػػػة الصػػػػػالة كإيتػػػاو ال اومػػػة بػػػين المػػػ مةين ممػػػا يرػػػػ ي إلػػػى األمػػػر بالمعػػػػػركؼ كالةهػػػػػي عػػػن ال
 الزكاة..ك.....
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 االنزياح التوسعيا

التوسا عةصر من عةاآػر التحويػلل كقػانوف مػن قػوانين البةػاو كمراسػم التركيػبل يسػرم مرعولػا 
علػػى التراكيػػب كاألنسػػاؽ اللاويػػة التػػي لهػػا ال ػػدرة علػػى التوسػػا كالتمػػدد علػػى مسػػتول بةيتهػػا السػػلحية 

كثػػار كامفاضػػة الصػػاوبة فػػي السػػل    صػػحبا سػػعة ك  ويػػة دالليػػة علػػى مسػػتول كالعمي ػػةل كذلػػك أٌف ام 
العمػػن. كذلػػك أٌف التوسػػا مام ةػػاب  يتللػػب زيػػادة إضػػافية علػػى سػػل  البةيػػة الخارهيػػة  لراوػػدة التوكيػػد 
الدالليل تككضا المةجز التركيبي أماـ المتل ي بو ل  صويرٌمل ك خييليل ليجعلا أكثر قػدرة علػى إدراؾ 

 . ٕٔمي اعتام

كالتوسا على غاكلة ساب ًا ماالاتزاؿ  يسعى إلى امثراو كالتةوع الدالليل كاست ػاوة الخلػاب 
بويو هديدل غير أنا يتخ  كههة ماايرة ل كؿل فاألكؿ يح ن الثراو كاال ساع الػداللي عػن  ريػن   ػيين 

لثػاني فيوػن  ري ػا إلػى ذلػكل ك  ليص كٌم مكميػة  الوحػدات اللاويػة فػي البةيػة السػلحية ك  ثيرهػا. أمػا ا
بتوسػػيا بةيػػة الخلػػاب ك مديػػد  كإكثػػار كحدا ػػا ليتوسػػا بػػ لك نلػػاؽ داللتهػػا. كلػػول بػػ لك   ةيػػة الابيػػة 
كفػػالرة أسػػلوبية هماليػػةل  بػػرز م اآػػد الخلػػابل ك تػػي  للمتل ػػي فرآػػة التملػػي فػػي اميحػػاوات المةبعثػػة 

 اؿ متعػػددة مةهػػال الت ػػرار كامضػػافة كأسػػاليب كراو التراكيػػب كالعبػػارات الموسػػعة. كللتوسػػا وليػػات كأغػػ
 التوكيػػػد المتعػػػددةل كامفهػػػار فػػػي مػػػو ن امضػػػمارل كامي ػػػاح بعػػػد امبهػػػاـل الترصػػػيل بعػػػد اميجػػػاز....

 كغيرلا.

كنلحػػن أٌف سػػورة التوبػػػة علػػى غػػاكلة نفيرا هػػػا مػػن السػػػور المدنيػػة مبةيػػة علػػػى أسػػاس التوسػػػا 
ريا كالتوهيا كامرغادل كال صصل كذكر المواقػف المتعػددةل مػن كالترصيل كالتوضي   ةاسبان ما هو التو

 ذلكا

   ژ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. ُ

ف ػػػد  ػػػم التصػػػري  فػػػي الػػػاب كػػػاف ي ريػػػا امضػػػمارل كذلػػػك أٌف  ژ
ز  األآل الةملي قبل التحويلل لوا مإنػا مخػزي م  غيػر أٌف التوسػعة  سػهم فػي بيػاف سػببية اماػزاو كإبػرا

   كذلك أٌف ال رر يورث الخزم كالم لة. ٕٕمكلو ال رر

   ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ِ

    

    
    

لموػػػػركين يمػػػػدد الم ػػػػوف الت ػػػػرارم التوكيػػػػدم مًإف اهلل بػػػػرلوه مػػػػن ا ژ
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كرسولا  ال م   رر بمٍ مونا كهٌل ألرافًال كيوسا من نلاؽ الرسحة اميحاوية لكيػة ال ريمػة لتت ػاعف 
بػػػ لك قو هػػػا ك ػػػزداد إغػػػراقتهال كذلػػػك أٌف أآػػػلها المرتػػػرض فػػػي الخلػػػاب الةملػػػي لػػػوا مكأذاف مػػػن اهلل 

الخلػػاب قػػدرة علػػى  كرسػػولا بػػ لك  غيػػر أنهػػا انزاحػػ  عػػن كههتهػػا لػػ   إلػػى التوسػػا كالتمديػػد لمػػة 
اميحػػاو بم ػػامين مػػا كانػػ  لتتػػوافر فػػي سػػوالال كذلػػك أٌف الم ػػاـ ي ت ػػي لػػ ا التوضػػي  ل ػػوف األذاف 
موههان إلى الةاس هميعان على ااتالفهم ك راك هم في درهات الرهم  في  ي ل ا امفهار مالت ػرار    كيػدان 

 ي امبالغ.له   البراوة كإي احان لها كقلعان للمعاذير كاست صاون ف

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ّ

      

 الػػػةمب المرتػػػرض لهػػػ ا التركيػػػب قبػػػل أف يسػػػرم  ژ
عليػػا قػػانوف التوسػػا كالتمػػددل لػػوا مف ػػا لولم لعلهػػم يةتهػػوف  غيػػر أٌف لػػ ا التوسػػا كالتمديػػد فػػي سػػلحة 

 ةوع كسعة في بعد  الدالليل إفهاران لوةاعة ما اقترفتا أيدم الةاكثين   ألنٌهػم برعلػتهم الوػةيعة  يةجم عةا
بلاوا مر بة اممامػة فػي ال رػرل فصػاركا بػ لك تقػدكة لايػرلمل ألف الػ ين أضػمركا الة ػث يب ػوف متػرددين 

. كثمػة كسػيلة  ٖٕم للبػاقينت ن بإفهار ل فإذا ابتدأ بع هم بالة   اقتدل بهم الباقوفل ف اف الةاق ػوف أومػة
أاػػػرل أسػػػهم  فػػػي  مديػػػد نلػػػاؽ اييػػػةل كلػػػيل قولػػػا  عػػػالىا ًَإنهػػػم ال أيمػػػاف لهػػػم[  إذ يتعػػػدد المعةػػػى 
الػػوفيري لهػػ ا المبةػػىل ل ونػػا كآػػران للةػػاكثين ك علػػيالن لسػػبب قتػػالهمل كلي ػػوف المسػػلموف علػػى بيةػػة مػػن 

ادكا ب لك امتثػاالن لهػ ا األمػر كأغػد حزمػان كعزيمػةن أمرلم كل ي ال رو هم معرفة ح مة األمر ب تالهمل ليزد
 على اهتثاثهم.

ك جدر امغارة إلى أٌف التوسا كإ الة مدل اييػات سػمة بػارزة لسػورة التوبػةل فهػي فػي عرضػها 
ل آػػةاؼ البوػػرية كالابا هػػا  عتمػػد أسػػلوب الجمػػا كالترريػػا كالت سػػيمل كالترريػػنل كالتع يػػبل ككآػػف 

 كي اد ل ككساول كثيرة أارل اليسا المجاؿ ل كرلا.الوىو ب كر ما ي ابلا 

  ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ْ

لم   تف ايية بػ ماقعدكا  بل كسع  من مدالا بعةصػر   ميلػى   ژ
كلػػو ممػػا ال اعػػدين  كذلػػك أٌف االكترػػاو بػػا اليريػػد سػػول األمػػر بػػال عودل كالبيػػاف ال رونػػي يػػدرههم ضػػمن 

ين بػػػالتخلف كال عػػػود أمثػػػاؿ الةسػػػاو الزمةػػػىل الصػػػبيافل أآػػػحاب العالػػػاتل المعتػػػولين تالػػػ ين الموآػػػوف
 ليبرز ب لك هبةهم ك ل  لم.  ٕٗمغ نهم الجثـو في البيوتت

    ژ كفػػػػػػي قولػػػػػػا  عػػػػػػالىا. ٓ
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يوسػػػا البيػػػاف ال رونػػػي نلػػػاؽ البةيػػػة السػػػلحية لكيػػػة ال ريمػػػة  ػػػارة بت ػػػرار  ژ
الم وف التوكيدم مال ل ك ارة بالتعريف بالموآولية ك ػارة بالتع يػب كالتعليػل كامفهػار فػي مػو ن امفمػار 

كالتسػجيل الػدقين لمػوقرهم كبثػا بثػان حيػان فيا مما على المحسػةين مػن سػبيل ل ك ػارة أاػرل بة ػل الحػوار 
ناب ان بإيحاوات كم امين راقيةل كل ا الترصيل كالتمديدل يػ  ي  جاكبػان مػا مػو ن االسترسػاؿ كالثةػاول إذ 
يسػػهم فػػي  رافػػد كحػػدات موػػحونة قػػادرة علػػى  صػػوير الموػػهد كإب اوػػا غااصػػان فػػي ذلػػن المتل ػػىل ثػػم 

لمػػين لهػم بػ ف ال كزر علػيهم كال م ااػ  ل بػل ك سػجل مػػوقرهم اليػػخرى مػا فػي لػ ا التوسػيا مػن زيػادة  
عىبد بتالك ها.  الةبيل في وية  ػيتػىًي

   ژ كفػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػالىا. ٔ

     

      
     

       

 يسػػػػػتعين األداو ال رونػػػػػي بالم ونػػػػػات  ژ
الموسعة ليزداد كقا اييةل ك  تمل إيحاوا ها الةاب ػةل ف ػد  ػم التصػري  بػػاالبةياف مػر ينل كلػم   ػمر فػي 

البةيػػػانين ذا ػػػان كااتالفهمػػػا كآػػػران الثانيػػػة اكترػػػاوان بػػػاألكلىل لي ػػػوف ذلػػػك م غػػػران مرصػػػحان عػػػن تااػػػتالؼ 
لت كد ب لكل أف ليل ثمة رابب ك وابا بين البةيانين ملل ان. لتجرد بةاو المةاف ين ك عريػا مػن   َٖمكإضافةت

الخيركالصالحل كلػ   الداللػة مػا كػاف لرضػمار ك  لػيص الم ونػات أف ي ديهػال إذ  ػولم أٌف البػػيةيانين قػد 
كالوآػػف كامضػػافةل كبػػ لك كانػػ  لت  ػػي علػػى بالغػػة اييػػة ك ػػ لب يتوػػابهاف كيتواف ػػاف فػػي الػػ ات 

 بركن ها ك ر دلا م بوليتها كمستوالا الصوابي.

    ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . 7

  
    

 .   
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 ترافػػػد فػػػي الػػػةص ال ػػػريم ك تػػػوالى دكاالهػػػا  ژ 
الموسػػعة مػػن   كيػػد ك ػػوالي المعلوفػػات الةسػػ ية ك ػػرداد المجػػركرات كالعةاآػػر التػػي  سػػهم فػػي  مديػػد 

مين كاسػعة كإضػافتها. إذ الجػو هػو انصػباب الرحمػة املهيػة مديات الخلاب ال ادرة على اسػتيعاب م ػا
بالتوبػػة علػػى المػػ مةينل فتةاسػػبا ام الػػة كام ةػػاب التػػي  توػػوؽ لهػػا الةرػػوس ك تػػوؽ. كنلمػػ  فػػي إعػػادة 
معلى  في قولا  عالىا مكعلى الثالثة...    إغارات ضػمةيةل مةهػاا بػػيعد المعلػوؼ علػى المعلػوؼ عليػال 

في ساعة العسػرة بػل  خلرػوال كمػا  فهػر أف  وبػة اهلل علػى  من ال ين ا بعوا الةبي إذ أنهم لم ي ونوا ض
  ُٖملػػ الو الةرػػر  ػػ ار لمػػدة كهيػػزةل كمػػا أٌف   رارلػػا يوػػي بوهػػود  وبػػة مخصوآػػا ل ػػـو لهػػم حالػػة ااآػػة

ليػزدادكا بهػا  م نيةػػةل كذلػك أٌف األرض قػػد ضػاق  علػػيهم مػا سػعتها بسػػبب فػرط نػػدمهم علػى التخلػػف 
 في ساعة العسرة. وؿ اهلل عن رس

 

 االنزياحات البيانية. ِ
 االنزياح العالو يا

وليػػة لاويػػة كإهػػراو أيسػػلوبي يسػػهم فػػي   ػػوين الداللػػة اميحاويػػة كإثراوهػػا كإكثػػار فاللهػػال  وػػن 
 ري ها إلػى ذلػك عبػر االسػتبداؿل كاالاتػزاؿ االبت ػار ك جديػد الصػورةل ك  ثيػف السػل  ليتوسػا بػ لك 

. كذلػكلإٌف الصػورة االسػتعارية   ػـو علػى أسػاس  ِٖمكعالقات متراعلةل متةامية بين المعانينلاؽ العمنل 
الموابهة الم ػمرةل كالمةسػية بػين  ػرفين  جمعهمػا ن ػاط  ػالؽ كافتػراؽل كيةتميػاف إلػى ح لػين متبػايةينل 

 زامةػان  ك مر بمرحلتين فةيتين لي إس اط أحد  رفػي التوػبيال ك  ػمين المػ كور اػالؼ داللػة المحػ كؼ
  ّٖممػػا ن ػػل داللػػة اللرػػن المعػػارل لتح يػػن غايػػة دالليػػة لػػيا إثبػػاتل ك  ريػػر ك مبالاػػة قاومػػة علػػى االدعػػاو

 . ْٖمفػػتاالدعاو م مل لعملية الة لت

ل لتتو ػػد  ٖٓمكفػي لػ ا امهػراو  تراهػا الداللػة األساسػػية إلػى اػب الرػي كراو داللػة االسػتعارة
كمػػن أمثلػػة لػػ ا ال ػػرب مػػن االنزيػػاح الػػ م يػػدرؾ كةػػا داللتػػا عػػن  بػػ لك عالقػػة التراعػػل كالةمػػاو بيةهمػػا.

  رين اممساؾ بالخيوط كالعالقات الجامعة بين اللرفين المتوابهينا
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 ژ   ژقولػػا  عػػالىا . ُ

ييػرل بػالعين نلحن أف الس يةة كلي راحة الباؿل كاللم نيةػة كسػ وف الػةرل إلػى باروهػا   أمػر  جريػدم ال 
الباآرة  بل  درؾ بالوهداف كالبصػيرة  غيػر أٌف اييػة قػد قػدمتها فػي آػورة حسػية كك نمػا لػي غيػث  ةػزؿ 
على أرضو متعلوة لوابل آيبل عبر ع د موابهة انزياحية بيةها كبين الايث ك ةاسي لػ ا التوػبيال كك نػا 

كإف كان  ثمة موابهة بيةهما فػي ااآػية لو عين الايث. ف الن عن أٌف إنزاؿ الس يةة غير إنزاؿ الملرل 
 الةرا كامركاو.

    ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ِ

   

نلحن أٌف إحدل ركافد إبداع كفةية ل ا الخلاب الوآري  تبدل فػي  ژ
كػة. كاسػتعان  بػ لك باالنزيػاح العالو ػي كع ػد موػابهة ن لًا حالة غعورية عبر كساول حسيةل كآػور متحر 

التػػي يوقعهػػا  -ك ةاسػػيها كادعػػاو أٌف الموػػبا بػػا لػػو عػػين الموػػبا   فتػػارة  وػػبا حالػػة االضػػلراب كالرتةػػة 
كال   ترػػػي بػػػ لكل بػػػل  ثبػػػ  أٌف   ٖٔمبالخبػػػل كلػػػو مػػػرض كهةػػػوف -المةػػػاف وف فػػػي آػػػروؼ المسػػػلمين 

المةػػاف ين كلػػم يسػػرعوف الػػالم لري ػػاع بالمسػػلمينل ك وػػبا  االضػػلراب لػػو عػػين الخبػػل. ك ػػارة  صػػور
لتمثػػل للع ػػل بػػ لك آػػورة كاقعيػػة حسػػيةل كك ٌنمػػا   ٕٖمسػػيرلم لػػ ا بامي ػػاع كلػػو مالسيرالسػػريا للبعيػػر 

 حػػػوؿ المةػػػاف وف إلػػػى بعيػػػر سػػػريا الخلػػػىل يسػػػرعوف دكف أف يرعػػػوكال لتجسػػػم بػػػ لك آػػػورة المةػػػاف ين 
 هم عن التربص بالمسلمين ك حػىيةهم للررص.كاستمرارلم ك واآلهم كعدـ  وقر

 ح    فةية  ژ  ژكفي قولا  عالىا . ّ
التركيػػب اللاػػوم مكقلبػػوا لػػك األمػػور  مػػن اػػالؿ االسػػتبداؿ ك التحويػػل عػػن كحػػدة لاويػػة لػػي تالتػػدبير 

رفػػة مقٌلبػػوا ل ال اومػػة فػػي إلػػى كحػػدة أياػػرل أكثػػر كرػػاوة كقػػدرة علػػى التػػ ثير كامقةػػاع. فل  ٖٖمكالتصػػريفت
محػػيب المحسوسػػاتل كالمسػػتعارة للترتػػيش كالتصػػريف ك ػػدبير الم ايػػد كالدسػػاولل كالتػػي  وػػا رلا فػػي 
بعػ  دالال هػال كلػي أمػور معةويػة لهػا  جليػات حسػية   صػور حػرص المةػاف ين كسػعيهم الاللػث ميجػاد 

ة كيعم هػػال الت ػػعيف. إذ يفهػػر أنهػػم الم ايػػد كإي اعهػػا بالمسػػلمينل كممػػا يع ػػد لػػ   الداللػػة اميحاويػػ
يبػػػ لوف ههػػػدان م ػػػاعران م ػػػرران لتح يػػػن مبتاػػػالمل كأنهػػػم ال يعرفػػػوف التوقػػػف كال الملػػػل. لتعلػػػي داللػػػة 
انرتػػػاحهم علػػػى ال ثػػػرة كالتصػػػػريف أم  علػػػي معةػػػى االسػػػتمرارية كعػػػػدـ ال ػػػف أك التوقػػػف عػػػن كضػػػػا 

 الدساول.
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 ژ   ژكفػػػػي قولػػػػا  عػػػػالىا . ْ

  مػػن هماليػػة الداللػػة اميحاويػػة لهػػ   البةيػػة اللاويػػة فػػي انبةاوهػػا كقيامهػػا علػػى أسػػاس التوػػابا الح ي ػػيل 
كالػولمي فػي وفو كاحػد. كذلػك أٌف ل ػل مػن مفتةػػةل سػ لوا  داللتػينل داللػة حرفيػة معجميػة متراهعػة إلػػى 

انصػهارلا  فػػي سػياقها الجديػدل ف آػػل اػب الرػيل كداللػة إيحاويػػة فةيػة  سػتمدلا إثػػر  راعلهػا كذكبانهػا م
  كحػالهم  ٖٗم العبارة قبل أف  ػزاح لػوا أال كقعػوا فػي مالمعصػيةل غػراؾ الوػرؾل الجػرأة علػى اهللل ههػةم 

في ذلك حاؿ من س ب في لاكية سحي ة أك هػيٌب عميػن ال نرػاذ كال اػالص لػا مةهػال غيػر أنهػا اسػتاة  
ا مالرتةةل كس لوا  ل ونهما أقدر الم ونػات علػى اميحػاو عن ل   العةاآر كاكتر  بلرفتين ال غيرل لم

كالترميز إلى الوقوع الحتمي كالرجػاوي فػي غػراؾ الوػهوات كالمعاآػي التػي  ػردم بصػاحبها إلػى التهل ػة 
كالجحػػيم. كوثرالبيػػاف ال رونػػي   ػػديم لػػ   الداللػػة عبػػر مةرػػ  حسػػي مػػت ن الػػربب بػػين المعةػػى التجريػػدم 

لخلاب أقدر على الت ثير كامقةاع. كمما يزيد اييػة مرارقػة للمػ لوؼ  حػرؾ مفػي بالحسي العيةي  لي وف ا
الرتةػػة  ك  ػػدمها علػػى الحػػدث كإزاحتهػػا عػػن موقعهػػا ممػػا يزيػػد مػػن كقػػا المراهفػػة غيػػر المةتفػػرة فػػي الػػرد 

او ك جاللوا حصافتا ككياستا كحسن إدراكػا ل غػياو  فجػ املهي على ففة أرادكا أف يستالوا رأفة الةبي
 الرد الحاسم ب ٌف قولهم ل ا لو عين الوقوع في الرتةة.

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ٓ

األآػػػػل الةملػػػػي للػػػػةص ال ػػػػريم الوآػػػػري قبػػػػل أف يسػػػػرم عليػػػػا االنزيػػػػاح  ژ
ك حػػاؿ االسػػتعارم لػػوا لرػػركا إليػػا سػػراعان مػػ عورين اليعرفػػوف الوههػػة التػػي ي صػػدكنهال كحػػالهم فػػي ذلػػ

. ف ػد  حولػ  لرفػة ميسػرعوف  إلػى يجمحػوف  َٗمتفرسو هام  مةرل  استعصى على آاحبا فجم  بػات
التي  وا رلا في بع  الخواصل لتمثل ب لك بصريان موهد الررار كحالة ال عر ال م يػرزح  حػ  ك   ػًا 

ة التصػػويرية التػػي المةػػافنل كلتصػػور حركتػػا العوػػواوية الم ػػلربة كعػػدـ التركيػػز. كنلمػػ  أٌف الدقػػة كال ػػدر 
 تمتا بها لرفتا ملولواىل يجمحوف  ما كان  لتتواهد في أية لرفة أاػرل  لػ ا وثػر األداو ال رونػي إعػارة مػا 

 فيها من إيحاوات كأا لا إثراون لبةيتها العمي ة.

  ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ٔ

ة ال ريمػػػة قبػػػل أف  ةػػػزاح يم ػػػن   كيػػػل األآػػػل الةملػػػي مالت ريػػػرم  للعبػػػار  ژ
اسػػتعارياه بػػػت ماديتم فػػي البا ػػل كال ػػ ب علػػى اهلل  مػػادم الخػػاو  فػػي غمػػار بحػػر كاسػػال كا ػػتم فػػي 
مسػػػاول الػػػدين كخػػػوض مػػػن يخػػػوض فػػػي المػػػاو ليع ػػػر آػػػرو  فيخرػػػي الح ي ػػػة بمػػػا يثيػػػر مػػػن مع ػػػرات 

الحاآػػػل لػػػول التوػػػابا لػػػةلحن أٌف أسػػػاس الصػػػورة البصػػػرية التػػػي   ونػػػ  مػػػن هػػػراو االنزيػػػاح   ُٗمال ػػػاعت
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الم مر كالمةسي بين ال م يتمادل في البا لل كبين مىن يخوض في الماو ليع ر آػرو  كي ػدر ل ككهػا 
الوػػبا لػػو عمػػل كليهمػػا فػػي   ػػليل الح ػػاون ك مويههػػا كال  ػػاو علػػى الصػػراو كالة ػػاول ف ػػد ااترػػى هػػل 

بػػػين سػػػياقين داللتػػػينل فػػػػلرفة  العةاآػػػرالم ونة للصػػػورة باسػػػتثةاو لرفػػػة ما ػػػتم  لتوػػػهد بػػػ لك  القيػػػان 
ما تم  في ايية لرفة مستعارة من محػيب حسػي بعيػد عمػا يجػرم فػي السػياؽ األكؿ. كعلػى الػرغم مػن 
 راهعها إلى الخلفل إال أنػػٌها لػم  ر ػد داللتهػا كلػم  تحػوؿ كليػانل بػل فلػ  حاملػة فػالؿ سػياقها ال ػديمل 

اللػة هديػدةل كك نػػٌما لػي لرفػة هديػدة لهػا مػيالد كاكتسب  في الوق  نرسا من إ ار السياؽ األساسى د
هديػػػدل  تراعػػػل مػػػا الداللػػػة المعةويػػػةل ك برزلػػػا لتصػػػور بػػػ لك اسػػػتمرارية التمػػػادم فػػػي البا ػػػل كاسػػػت رار 
الخاو لكإقامتػا علػى مػا لػو عليػػا مػن با ػلو ككػ ب. كلتصػور بػػ لك حالػة التيػا كال ػياع للخػاو  الػػ م 

ان علػى سػلوؾ هميػػا موػاربا دكف ارعػواو. ك ةلػػن لرفػة ما ػػتم   م ػن البا ػل كال ػػ ب مةػال كغػدا قػػادر 
أي ػػان بجػػرأة المةػػاف ين الوػػديدة فػػي إيتػػاو البا ػػل. كلػػ   الداللػػة يم ػػن استوػػرافها مػػن أٌف الخػػوض فػػي 
الماو كالبحر الواسال كالتحرؾ في لججا ي ت ى هرأة كإقدامان كدرايػةل كك نػػٌما غػدكا ألػل درايػة فػي إيتػاو 

ا مسال ا. كمما يعزز ل   الداللة اميحاوية كيعم ها كركدلا بصياة الرعػل الماضػي الػداؿ البا ل من همي
علػػى الوقػػوع الرعلػػيل كك نمػػاالخوض فػػي البا ػػل حالػػة لهػػا قػػدـل كضػػاربة فػػي عمػػن   ػػويةهم كنرسػػيتهم. 
ا كعليػػػا فهػػػي لرفػػػة نا  ػػػة معبػػػرة  فهػػػر لعػػػبهم بزيػػػات اهلل كإآػػػدارلم األقػػػواؿ هزافػػػا ن للت ػػػليل ك وػػػوي

 الح اون. كما  بعث ايية من االلها رسالة  ح ير من مابة امقداـ على ذلك.

إذا كان  االستعارة  مثل االنزياح العالو ي ال اوم على أساس الموابهة  فثمة نػوع واػر مةػا ال 
 يعرؼ الت يد بعالقة محددةل ك ةتري فيا الموػابهةل وثػر البيػانيوف  سػميتا بالمجػاز المرسػلل مدارا ػا لػيا
التحويل كاالستبداؿ كالت ثيػف كاالنرتػاح علػى م ػامين متعػددةل ككػل ذلػك ليتػوافر فػي الخلػاب عةصػرا 
الت ثير كامقةاع. يعرؼ ب نػٌا تاستعماؿ اللرن في غير ما كضا لا عةد ألل اللاة لعالقة ما قريةة  مةػا مػن 

ةاوية السبب كالمسػبب  كثةاويػة . ك تح م فيا عالقات متعددة مةهاا السببية مث ِٗمإرادة المعةى الوضعيت
الجزويػػػة كال ليػػػةل الحػػػاؿ كالمحػػػلل الم انيػػػة كالزمانيػػػةل اعتبػػػار ماكػػػاف مالماضػػػوية ل اعتبػػػار مػػػا سػػػي وف 

 .  ّٗممالمست بلية ل ايليةل... 

كمػػػن أمثلػػػة لػػػ ا ال ػػػرب مػػػػن االنزيػػػاح الػػػ م   ثػػػر السػػػػورة بةػػػاو قػػػواـ إيحاوا هػػػا كدالال هػػػػا 
 ااالمتدادية كالتوسعية عليا

  ژ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ٕ
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ل  ْٗميللن الةص ال ريم لرفة مأفوا  على اللساف الػ م يصػدر كالمػا معسػوالن   ژ
من مةللن إ الؽ ال ل كإرادة الجزو  لتوػ ل بػ لك فػي لػدم السػياؽ آػورة للمةػاف ين كلػم يتوػدقوف 

 لموف بملو أفوالهم مقةاع الةاس ب كاذيبهم كحججهم الوالية التي ال  م  إلى الح ي ة بصلة.كيت 

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ٖ

 مػن هماليػة الصػػورة المجازيػة المرسػػلة للػةص ال ػريم فػػي  حميػل السػػياؽ  ژ  
ل إذ أ ل ػػ  ليػػراد بهػػا مال لػػب . كالخػػيب الػػرابب لرفػة مآػػدكر  داللػػة إيحاويػػة أاػػرل م ػػافة إلػػى داللتهػا

ل لتعبػػر بػػ لك عػػن أٌف  ٓٗمبيةهمػػا لػػو عالقػػة الحػػاؿ كالمحليػػةل كالجػػزو كال ليػػةل فال لػػب محلػػا الصػػدر
الوراو لم يوػمل ال لػب ف ػب بػل  جػاكز  كسػرل إلػى هميػا األع ػاو المجػاكرة. كال يخرػى مػا فػي ذلػك 

 من ألم ك عب الاين. من  رري  ل لوب الم مةين كإذلاب لما فها

أ ل ػػػػػػ  لرفػػػػػػة الرقػػػػػػابل   ژ ژكفػػػػػػي قولػػػػػػا  عػػػػػػالىا  .ٗ
  ٔٗمكالم صػػود بهػػا العبيػػدل كالعالقػػة الجامعػػة بيةهمػػا عالقػػة الجػػزو بال ػػلل كذلػػك أف ال حيػػاة بػػدكف رقبػػة

ى فهػػي لرفػػة نا  ػػة بحػػاؿ الواقػػا فػػي قيػػد العبوديػػة قيػػد ل ك سػػهم فػػي استح ػػار موػػهد انسػػاف كػػريم علػػ
اهلللال ا حران كريمػانل كاليرضػى لػا سػول الحريػةل كقػد سيػلب  مةػا حريتػا كإراد ػال ككضػا ال يػد كاألغػالؿ 
كاألآػػراد فػػي عة ػػال ييسػػاؽ مثػػل الدابػػػٌة ك سػػهم فػػي الولػػوج إلػػى نرسػػية لػػ ا امنسػػاف ال ػػريم الػػ م  تػػوؽ 

العبيػػد  غايػػة فػػي الدقػػة نرسػػا للخػػالص كيرهػػو مػػن يحػػرر . لػػ لكل فػػإٌف إيثػػار لرفػػة مفػػي الرقػػاب  علػػى م
 كحسن االنت اول فيها رسالة   كير ك وهيال أنػٌاا ال يةباي لرنساف أف يىستريؽى كيستعبد أاػا  امنساف.

   ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . َُ

     ژ 

عةها إلػى داللػة سػياقية  وسػعيةل موػربة بإيحػاوات  خل  لرفة مرحمة  حدكد داللتها الحرفية ك جاكزت 
فةية. ف د أ ل   ليراد بها الجةػٌة من باب تإ الؽ الحاؿ كإرادة المحلا أم يػدالهم اهلل فػي هةتػا التػي 

كأكثػػرت عليهػػا لمػػا فيهػػا مػػن غػػحن إيحاويػػة إضػػافية لتبػػرز بػػ لك أف مػػا مػػن أحػػد   ٕٗملػػي محػػل الرحمػػةت
ق اهلل بسػػعة رحمتػػالكذلك أٌف  وفيػػن اهلل عبػػاد  لللاعػػات ممػػا يػػ للهم دااػػل الجةػػة بعملػػا إف لػػم يتامػػد 

 لةيل رضا ل كرضوانا مالو سول أثر من وثار رحمة إلهية كاسعة.

 ژ    ژفػػي قولػػا  عػػالىا . ُُ

يجػة   ف ػد كالعالقػة بيةهمػا عالقػة السػبب كالةت  ٖٗمأ ل   لرفة معمل آػال   ليػراد بهػا الثػواب كاألهػر
أ لن السبب ليراد با المسبب  فت مين معمل آال   داللة الثواب كاألهرل فيا إبػراز للعالقػة التالزميػة 
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الموهبة بيةهما. كعليال فهي بةية م ثرةل مةرتحة علػى مػداليل متعػددةل  فهػر ألميػة العمػل الصػال ل كمػا 
  ت من دعوة لركثار مةا ليتوسا ب لك نلاؽ الثواب كاألهر.

و:  ژ  ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ُِ

     ژ

ژو:   ژ     

سػػػل الةصػػػوص ال ريمػػػة بةيتهػػػا علػػػى إ ػػػالؽ السػػػبب ليػػػراد بػػػا المسػػػبب  ژ  
ل كسػخريتهم مػن المػ مةين كانصػرافهم عػن قبػوؿ مالةتيجة ل أ لن علػى الع وبػة المتر بػة علػى نسػيانهم اهلل

الحػػن كالصػػرؼ املهػػي لهػػم  لي ػػوف الجػػزاو علػػى غػػاكلة عملهػػم كهةسػػال كلتفهػػر أٌف أعمػػالهم لػػي التػػي 
 أكهب  لهم ل   الةتيجة كلػ ا المػزؿ.

 

 االنزياح الوفيري مالمجاز في امسةاد ا

ةاد الرعػل أك مػا فػي معةػا  إلػى مالبػل االنزياح الوفيري إهراو يعتور التركيػب معتمػدان مبػدأا إسػ
لػػا بت كيػػل  أم اسػػتعماؿ كػػل كاحػػد مػػن األلرػػاظ المرػػردة فػػي موضػػعا األآػػليل كي ػػوف المجػػاز عػػن  ريػػن 

. كعليػػا فهػػو   ةيػػة الابيػػة ال مسػػاس لػػا بالداللػػة الوضػػعية للمرػػردات   ي ػػـو علػػى  ٗٗمالتركيػػب كامسػػةاد
قػػة امسػػةادل بحيػػث  وػػهد المرػػردات دااػػل الخلػػاب أسػػاس اػػرؽ الوفػػاوف التركيبيػػةلكاالنت اؿ فػػي عال

 حػػوالن كاركهػػان عػػن مسػػار كفيرتهػػا التركيبيػػة مإسػػةادانل ك خصيصػػانل ك بعيػػةل كنسػػبة... تممػػا يتصػػور  الع ػػل 
كعػػػن  ريػػػن إدراؾ   ََُمكيستسػػػياا إلػػػى مػػػا ال يتصػػػور  كال يسػػػتوعبا إال ب ػػػرب مػػػن المجػػػاز كالت كيػػػلت

ي أفرغػػ  كسػػػيلب  مةهػػا كفيرتهػػا مغػػ الن  كاللرفػػة التػػي مػػػيةح  كفيرػػة العالقػػات ال اومػػة بػػين اللرفػػة التػػ
 هديدة يم ن سبر غور البةية العمي ة كاممساؾ بالدالالت المةبعثة مةها.

كيم ػػػن إهمػػػاؿ العالقػػػات كالمالبسػػػات ب مال ػػػل كالجػػػزول السػػػبب كالمسػػػببل الم انيػػػةل 
. كمػػن أمثلػػة لػػ ا ال ػػرب فػػي  َُُم مسػػت بلية.... الزمانيػػةل الراعليػػةل المرعوليػػةل المصػػدريةل الماضػػوية ال

 السورةا

     ژ قولا  عالىا. ُ

 أسةد إاراج الرسوؿ  ژ    إلى موػركي قػريش مالػ ين
إلػى  حيةما أذف لا ربا بالخركجل كل ن ههة امسػةاد  كرركا  ما أٌف المخرج لو اهلل  ف د ارج الةبي 

ال رػػار كامةػػػة فػػػي أنػػػػٌهم كػػػانوا السػػبب فػػػي اركهػػػا   ف ػػػد حملػػػو م ألجػػ ك   علػػػى الخػػػركج بسػػػبب كثػػػرة 
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 ػزمرا همل ك  ػيي هم الخةػاؽ عليػا كعلػى أ باعػا  لػ ا فػالح م أسػةد إلػى المسػبب كالعالقػة التػي سػوغ  
 ل ا امهراو االنزياحي لي عالقة السببية.

    ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ِ

 أسػػػةد اللمػػػز إلػػػى الصػػػدقاتل كح ػػػا أف يسػػػةد إلػػػى  وزيعهػػػا  مٌف   ژ
  كالمسػوغ لػ لك األعيػاف كأحوالهػال ف ػد  َُِمفي  وزيعها ال فػي ذكا هػا المةاف ين كانوا يلمزكف الةبي 

مة كمس ة علػى الةبػي أسةد الح م إلى األعيافل ليراد ب لك أحوالهال إغارة إلى أنٌهم ال يجدكف ما لو لز 
   كال مػا لػو مسػوغ ليلعةػوا فػي عدلػا كإنصػافا كمػا  يفهػر أٌف هيػل عةػايتهم ك ركيػزلم مةصػب علػى نيػل

 الصدقات.

   ژفػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ّ

    

 ألنهػػػار أسػػػةدت م جػػػرم  أم الجريػػػاف إلػػػى ا ژ
ل لتصػػور  َُّمكح هػػا أف  سػػةد إلػػى المػػاو الػػ م فيهػػال كالمسػػوغ لػػ لك العالقػػة الم انيػػة الرابلػػة بيةهمػػا

ب لك أٌف أنهار الجةة لوفرة ميالهال غدت كلها ميالان كأنهارا هاريػة كلػ   الداللػة كانػ   عجػز عػن أداوهػا 
 الةسن ال ولي الح ي ي.

   ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . ْ

 انت ل  م ري   من داللتهػا الوضػعية الػداورة فػي فلػك  ژ
بتػػدفن كانصػػباب إلػػى داللػػة سػػياقية  ف ػػد أ ل ػػ  ليػػراد بهػػا االمػػتالول كالعالقػػة بيةهمػػا لػػي   َُْمالسػػيل

ي السػػببيةل فالري ػػاف سػػبب لالمػػتالو. كيتػػزامن مػػا  ػػركو لػػ ا امهػػراو االنزيػػاحي التحػػويلي إهػػراو  حػػويل
واػػر علػػى نلػػاؽ الوفيرػػة كالح ػػمل كلػػو  حويػػل الراعػػل إلػػى التمييػػزل ك اييػػر كفيرتػػا مػػن امسػػةاد إلػػى 
التخصػػيص. فحػػن م رػػي   أف  سػػةد إلػػى مالػػدما  فاعلهػػا الح ي ػػيا أم يرػػي  دمػػا عيػػونهم. غيػػر أنػػػٌها 

ليمةػا علػى أسةدت إلى األعين  جوزان كارقػا لمػا لػو مػ لوؼل لتصػور بػ لك غػدة الحػزف كاألسػى اللػ ين 
نرسية من حػيـر ى من مواركة الجهػاد   حتػى أٌف األعػين التػي  ربلهػا بالػدما عالقػة ال ػل بػالجزو كالمحػل 

ت أم  حولػ  إلػى دمػا فيػػٌاضل ال  توقػف عػن السػيالف   َُٓمبالحاؿ قد تهػيعل  ك نػػٌها كلهػا دمػا ه فػاو ه
بإغػراقات كقػيم دالليػةل لػو مإسػةاد  كاالنهمار. كثمة إهراو أسػلوبي واػر أسػهم فػي رفػد التركيػب اللاػوم

. ف ػػد عوملػػ  العػػين كلػػي هػػزو مػػن أع ػػاو الجسػػم إلػػى كػػاون بوػػرم محػػٌي  لػػا  َُٔم الحػػزف إلػػى العػػين 
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مواعر كأحاسيل رقي ة داففةل ك عتريا االنرعاالت المتبايةػة مػن الحػزف كالرػرح..... كذلػك أٌف العػين كمػا 
 ين.يفهر عليها من أماراتل  رهماف نا ن بحاؿ الحز 

 

 االنزياح الرمزما

يللن ل ا ال رب من االنزياح على ما اآلل  البالغيوف  سميتة بال ةايةل كلي تلرن أريػد بػا 
. كلػو إهػراو اسػتبدالي يعتمػد علػى مبػدأ  ػرؾ التصػري  كالتحديػد  َُٕم الـز معةا ل مػا هػواز إراد ػا معػات

لػةمب الت ريػرم المػ لوؼ ماللاػة العاديػة  إلػى اكتراوان بالترميز كاميماو كالتلمي ل ليتجاكز ب لك الخلاب ا
نمب فةي قادرو على التصوير كالتمثيل الحسي ل مور التجريديةل لتصػب  بػ لك الداللػة المباغػرة  مرتاحػان 
كمعبػػػران إلػػػى الداللػػػة غيػػػر المباغػػػرةل فهػػػو اسػػػتبداؿ ك حويػػػل مػػػن ههػػػة كااتػػػزاؿل ك  ثيػػػفه يوػػػتمل علػػػى 

ف كانػػػػػ  اللاػػػػة الرةيػػػػػة كالتركيػػػػػب ال ةػػػػػاوي أ ػػػػػوؿ مػػػػػن اللاػػػػػة ام ةػػػػاب كالتعمػػػػػن مػػػػػن ههػػػػػة أاػػػػػرل. كإ
ل كنلحن أف السورة   تن بالصور كالخلابات ال ةاوية التي  تسم بالوهازة كللافػة التعبيػر   َُٖمالت ريريةت

لتادك ب لك إحدل ركافد إبداع  راكيبها كفةيتهال مما   كي ك ةمي من فلةة المتل ي ك وآػلا إلػى المعةػى 
 ركا إال كقد عل   الداللة ب لةا. كمن أمثلتا في السورة.العمين كال  ت

األآػػػل الةملػػػي  ژ  ژفػػػي قولػػػا  عػػػالىا . ُ
للتركيػػب ال ةػػاوى لػػ ا قبػػل أف يسػػرل عليػػا االنزيػػاح الترميػػزم لػػوا ثػػم فػػرر م كلػػربتم. غيػػر أٌف إبػػدالها بػػػ 

ا  اقػػة إيحاويػػة  كونهػػا   ػػدـ آػػورة حركيػػة مرويػػة مكليػػتم مػػدبرين  كلػػي حالػػة مالزمػػا للهػػركب  قػػد مةحتهػػ
موهد الهركب كالررار ب ل أبعادلا الوهدانية كالماديةل كبمػا  صػحبا مػن الػواتل كمػا أنػػٌها  فهػر حالػة 

 ال عر كالخوؼ الل ين ليمةا على نرسية الهارب غير ال ادرعلى المواهها كالمجابهة.

 كةاية عن الجبن ل كةاية عن  م ن العدك كنصر   كليتم مدبرين ا كةاية عن الررار كالهركب  ل

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ِ

لم ييصرح الخلاب ال ةاوي بداللتا الم صودة التي لي   ژ
مػػن عػػ اب ههػػةم بػػل لػػوح إليهػػا م تريػػان بػػ كر غػػيو مػػن لوازمهػػا كلػػيا لمحيلػػةل   َُٗم معػػدـ امفػػالت 

 بفة عن المحاآرة كعدـ ال درة على االنرالت كالخالص.فامحا ة مة

   ژكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا . 3

 م رػػي  أعيػػةهم  كيةونػػة لاويػػة يوػػ ل فالرلػػا موػػهدان  ژ
للجهػاد مػا  -حسػيان لرفػة أثةػ  علػيهم اييػةل ككآػرتهم بالمحسػةينل  تػوؽ نروسػهم ػ بػل يتحرقػوف غػوقان 
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ل غير أف المرض كالر ر كال عف كقلة المحمل كالراحلة قد أنهك قوالم كحػاؿ دكف سوؿ األعفم الر 
 ح ين رغبتهم الةبيلةل فتدف   يةابيا الدما من عيونهم. أما ما كراولا فهو أعمن كأكثػر كثافػةل إذ  صػور 

نرسػيتهم األبيػة ف ػد عػز   الحػزف كاألسػى العمي ػين اللػػ ىينً   وػعر بهمػا الرفػة الراغبػة فػي الجهػادل ك عتػرم
كمراف تا فما كػاف  عليهم أف يركا أنرسهم مسلوبي امرادة مة سرين محركمين من غرؼ مواركة الةبي 

مػػةهم إال أف يرهعػػوا م سػػورم الخػػا رل كأمػػارات لػػ ا االن سػػار كالحػػزف باديػػة علػػى ميحيٌػػػالم. كالب ػػاو 
 المةهمر ما لو إالٌ أمارة من أمارات ل ا الوعور.

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا .ْ

 تحوؿ الداللة الحرفية مالمباغػرة  فػي ملتعرضػوال  ژ 
ف عرضػػػوا   الػػػداورة فػػػي فلػػػك التػػػرؾ كالصػػػد إلػػػى نافػػػ ة حسػػػية  لػػػل علػػػى داللتػػػين معةػػػويتين متاػػػاير ينا 

وؿ اييػػةا يحلرػػوف ل ػػم لتصػػرحوا عػػةهم إحػػدالما كةايػػة عػػن الصػػر  كالعرػػول ك ػػرؾ المعا بػػةل ليصػػب  مػػدل
ك تركػػػػػوا معػػػػػا بتهم. أمػػػػػا مأعرضػػػػػو  الثانيػػػػػة  فتػػػػػ  ي كةايػػػػػة عػػػػػن االهتةػػػػػاب كالم ػػػػػ  كقلػػػػػا األمػػػػػل فػػػػػي 

 . َُُمالتداوهم

    ژ كفػػػػػػي قولػػػػػػا  عػػػػػػالىا. ٓ

يػػػة   ػػػررت فػػػي مػػػوا ن متعػػػددة مػػػن السػػػورة مػػػادة مرضػػػى  مةزاحػػػة عػػػن داللتهػػػا الحرف ژ
المباغرةل متوارية فيها دالالت معةوية عمي ػةل لتصػب  بػ لك م غػرة كراوػزة إلػى معػاني أكثػر عم ػان. فترمػز 
 ارة إلى عةاية اهلل بالم مةينل في نحو قولػا  عػالىا َرىًضػيى اهللي عىػةهيمل ك ػارة أاػرل  رمػز إلػى كثػرة إحسػاف 

َكرضػػوا عةػػا[ ك ػػرد كةايػػة ترمػػزانت عػػن اهلل إلػػى ال ػػا حتػػى رضػػي  نروسػػهمل كذلػػك فػػي نحػػو قولػػا  عػػالى 
  ژ التلبػػػػػػػػػػػػيل كاالسػػػػػػػػػػػػتدامةل كمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػالىا

     
     

 ك ػػػػػرد أي ػػػػػػان كةايػػػػػػة عػػػػػػن اميثػػػػػػار  ،ژ
   ژكالتر ػػػػػػيل فػػػػػػيا 

      
     

    

  كمػػػػػا أنهػػػػػا  ػػػػػػ  ي كةايػػػػػة عػػػػػػن  ژ
 ژاالغتػػػػػػػػػػػػرار كالتصػػػػػػػػػػػػدين المر ػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػى امب ػػػػػػػػػػػػاو  كمػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػالىا 

أم فػإف اغتػػرر م بهػػم كآػدقتمولم كأب يػػتم علػػيهم كسػػ تم  ،ژ
 . ُُُمعلى  لبيسا هم
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لػػػم   ژ ژكفػػػي قولػػػا  عػػػالىا . ٔ
 صرح اييػة بالتوبػةل كلػي المػدلوؿ الثػاني المستوػف مػن السػياؽ كالخلػاب ال ةػاويل غيػر أنػػٌها أغػارت 

يو مػن لوازمهػاا كلػي االعتػراؼ بالػ نب. كالمتل ػي يم ةػا اممسػاؾ إليا إيماون ك لميحان من االؿ ذكر غػ
بهػػ   الداللػػة ال ةاويػػة بإحػػدات  ػػة الت ك حػػويالت دالليػػة ذلةيػػان. كيم ػػن  وضػػي  ذلػػك مػػن اػػالؿ لػػ   

 الترسيمةا

 الػتػوبػػػة     ػػػػ   االن سار الةرسي        

 ا                               ا           

 وها إلى اهلل بالةدـ   ػػ    امقالع عةاالت    

   ژ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىا. ٕ

ػػدـ العبػػارة ال ريمػػة آػػورة كآػػرية مرسػػومة ب لمػػات عمػػد ها التلمػػي  كالتلػػوي ل   ژ  
مػن التػ ك   كارؽ الةمب الت ريرم الم لوؼل كإيثار اللاة الرةية كالتعبيػر اميحػاويل كذلػك أٌف مأكا   موػت ة

كلػػي عمليػػة حسػػيةل  خػػرج عػػن داللتهػػا الحرفيػػةل ك صػػب  رامػػزة إلػػى كمػػاؿ رأفػػة كرقػػة قلػػب إبػػراليم عليػػا 
السػػالـل فهػػي  مثيػػل حسػػي لوػػيو  جريػػدم معةػػومل كالعالقػػة بيةهمػػا  الزميػػة  إذ التػػ ك  أثػػر مػػن وثػػار رقػػة 

 ان في ال لن مصحوبان بدليلا.ال لب كرأفتال كب لك  سهم عملية االنزياح ل   في إب او المعةى عال 

     ژكفػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػالىا . ٖ

كاالنزيػػػػاح   ُُِم  تػػػػوارل كراو معمػػػػل آػػػػال   داللػػػػة أعمػػػػن لػػػػي مالثػػػػواب كاألهػػػػر  ژ
 مالتحويل  عةا إلىا عمل آال   فيا التةويا ب لميتا ل وف الثانية نتيجة حتمية متر بة على األكلى.
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 ةاتمالخ

 الحمد هلل ال م بةعمتا  تم الصالحاتل كلا الو ر على والوا كنىعماوا ال ثار

لتوبة المباركةل كرياضػهال كرحلػة   ػصو كبحػث غػي ة ابعد هولة إيمانية فسيحة في رحاب سورة 
عػػن الوفػػاوف الدالليػػة ل نسػػاؽ اللاويػػة مكالتركيبػػة األسػػلوبية  كفػػن المةفػػور اللسػػانيل كمعليا ػػا  وآػػل  

 سة إلى نتاو  متعددةل ألمهااالدرا
 يحلرػوف عد سورة التوبة من أكثر السور ال رونية قا بة احتػواوان للتراكيػب ال سػمية الػواردة بصػياة م  

التػي  سػػتخدـ فػػي اليمػػين ال ػػاذب كالتػػي كردت بصػياة الم ػػارع الػػداؿ علػػى االسػػتمرارية كالمزاكلػػة 
الرفػػػة المةاف ػػػة ك زاكلهػػػا علػػػى كهػػػا الػػػدكاـ  اغػػارة إلػػػى أف اليمػػػين ال ػػػاذب لػػػي الصػػػةعة التػػػي  ت ةهػػػا

كاالسػػتمرارية مفهػػرة بػػ لك نرسػػية المةػػاف ين الػػ ين أآػػب  ال ػػ ب كاأليمػػاف ال اذبػػة ديػػدنهم كمػػا 
 فهػػر رغبػػتهم الوػػديدة فػػي دفػػا الػػتهم عػػن أنرسػػهم لمعػػرفتهم المسػػب ة أف قػػولهم ال يةػػاؿ ال بػػوؿ 

ياغة ال سػمية أداة فاضػحة كمجهػر كاغػف عػن كالتصدين أبدا ف عمالهم الدنيفة  ر حهم ك نمػا الصػ
 ابث  ويتهم.

  لت ةيػػة االنزيػػاح كالخركقػػات الهادفػػةل كامهػػراوات األسػػلوبية التػػي  عتػػرم  راكيػػب السػػورة كأنسػػاقها
الخلابيػػة مالخػػب التركيبػػي كالبيػػاني  أثػػر فػػي   ػػوين أبعادلػػا الدالليػػة ك وهيػػا مسػػارلال إذ  زيػػد مػػن 

يػػػةل كيسػػػهم فػػػي إبػػػراز الم اآػػػد المتةوعػػػة التػػػي سػػػي   مػػػن أهلهػػػا  لػػػك  اقا هػػػا اميحاويػػػة كالتعبير 
 األنماط الخلابية.

  للتوزيا ال مي كال يري كالموقعي أثر كبير في سيركرة الوههة الداللية لتراكيب السورة إذ  ػةجم عػن
ها   ليص كمية الوحدات اللاوية كال يانات الم سسة لتراكيب سورة التوبة ك  ػيين رقعتهػا أك  وسػعت

باست افة عةاآر هديػدة أك  اييػر موقعيتهػا ك حػرؾ م ونا هػا  حري ػا أف يػان  ةوعػات دالليػةل إذ  ػ  ي 
 ل   امهراوات استجابة لدكاع م اميةل مثرية ب لك األبعاد الداللية لخلابات السورة كمعم ة إيالا.

 زادة امغػػراقات  سػػهم االنزياحػػات األسػػلوبية التػػي  عتػػرم الخػػب البيػػاني لةصػػوص السػػورة فػػي اسػػت
الدالليػػة المةبعثػػة مػػن الابا هػػا كالرسػػحة األيحاويػػة كالتصػػويرية كالت ثيريػػةل مثلمػػا أغػػرنا فػػي  حليلةػػا 
ل ولػػػا  عػػػالى مكا ػػػتم كالػػػ م ااضػػػوا  الصػػػورة البصػػػرية التػػػي   ونػػػ  مػػػن هػػػراو االنزيػػػاح البيػػػاني 

هميػا مسػال ا كهػرأ هم فػي  الحاآل فيها  فهر استمرارية المةاف ين في التمادم كإيتػاو البا ػل مػن
ذلكل فالعبارة عبارة نا  ة معبرة مفهرة لعبهم بزيات اهلل كأآدارلم األقػواؿ هزافػان للت ػليل ك وػويا 

 الح اون.
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 هوامش البحث :

_____________________ 
 د.عبػد ال ػادر عبػدالجليل  لعلػم اللسػانيات الحديثػةٖٕػ ٔٓام محمد حماسة   الةحو كالداللة    ُم 

 .ِٖٓ ام
ل امعجػاز ال رونػي فػي ُِٕا م د.سمير غريف استيتية  اللسانياتا المجاؿل الوفيرة كالمةه      ِم 

 .ِٕا م حسن الع يلي د.حسن مةديل  أسلوب العدكؿ عن الةفاـ التركيبي الةحوم

 .ِّٕا م عبد ال ادر عبدالجليل  اللسانيات المجاؿل ك الوفيرة كالمةه  ا    ّم 

 ...َْل ُِٕا م عبد ال الر الجرهاني  ة الةفما للتوسا يراهاا دالول امعجازاملخص نفري    ْم 

 .َّٓا   بسيوني عبد الرتاح فيودم علم المعاني    ٓم 

د. أحمػد   ل البالغة العربيػةّّٕ -ّّّ -ِّّ/ُا م د. ماـ حساف  البياف في ركاوا ال روف    ٔم 
 .ْٖ -ُٖا م مللوب

 .َّّا م م نهرد.لاد  التراكيب اللاوية    ٕم 

 .َُّل َّٖا م د.لادم نهر  التراكيب اللاوية     ٖم 

 .َِٗا م د.لادم نهر  التراكيب اللاوية    ٗم 

 .ُِٓٓ/  ٗا م .د.محمد متولي غعراكم   رسير الوعراكم    َُم 

 .ُِٗا م د.محمد ياس ا ر قدكرم  دقاون الرركؽ اللاويةا    ُُم 

 .ُِِا م د. لادم نهر  التراكيب اللاوية    ُِم 

 .ِِِل ُِِا م د.لادم نهر  التراكيب اللاوية ا    ُّم 

لهدليػػػػة امفػػػػػراد ْٔا م د.مختػػػػار عليػػػػة  علػػػػم المعػػػػاني كدالالت األمػػػػر فػػػػي ال ػػػػػروف ال ػػػػريم    ُْم 
 .ُّٗا م د.محمد عبدالمللب  كالتركيبا

 .َِّ/ِالبرلافا     ُٓم 

 .ُُِ/ُا م د. ماـ حساف :  البياف في ركاوا ال روف    ُٔم 

  ل أبحاث في ال ػروف ال ػريمُْٗ – ُّٗا م د.محمد عبد المللب  هدلية االفراد كالتركيب    ُٕم 
 .ُُٖ – َُٖا م اد. إبراليم حمودم السامراوي

 .ُُٔا م د. إبراليم حمودم السامراوي  أبحاث في ال روف ال ريم    ُٖم 
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دالالت األمػػػر فػػػي ل علػػػم المعػػػاني ك ِِْا م درابػػػ  بوحػػػوش  اللسػػػانيات ك حليػػػل الةصػػػوص ا    ُٗم 

 .ِِْال روف ال ريم ا 

 – ُِٖ -ُِٕا م د.االػد عبػود حمػودم ك زيةػة اليػل عبػد  البحث الداللي عةػد األآػولينا    َِم 
 .ِْٔ -ِّٔ -ِِٔل علم المعاني كدالالت األمر في ال روف ال ريما ُِٗ

 .ّٖا   عبد العزيز عتينم علم المعاني    ُِم 

ا   بسػػيوني عبػػد الرتػػاح فيػػودم ل علػػم المعػػانيُِٗلتركيػػب كالداللػػةا امنوػػاو فػػي العربيػػة بػػين ا    ِِم 
ِّٗ. 

ا م د.محمػد أبػو موسػى  لل دالالت التراكيػب اِّٗعلم المعػاني تبسػيوني عبػد الرتػاح فيػودتا     ِّم 
َِٖ. 

 .ُٗا م د.أيمن عبد الرزاؽ الووا  من أسرار الجمل امستفةافية    ِْم 

 .ُٗا   بحث مةوورم م د.علي عبد الوافي  أسرار  كبالغتانداو المخا بين في ال روفا     ِٓم 

 .ّٔٓ/  ُا م د.  ماـ حساف  البياف في ركاوا ال روف ا    ِٔم 

    ِٕم 

 .ُٖٗ/  َُالتحرير كالتةويرا ابن عاغورا    ِٖم 

 .ِّٖ/  ِالبياف في ركاوا ال روفا     ِٗم 

 .ُِِ -ُٕٗالتراكيب اللاوية     َّم 

 .ٕٕل ٕٔلْٔ/ ْمعاني الةحو ا     ُّم 

 .َِّل ِِٔ -ِِٓا م د.آرية الملهرم  الداللة اميحاوية للصياة امفراديةا    ِّم 

ل ِْٔ/ ِا م هػػالؿ الػػدين عبػػد الػػرحمن السػػيو ي.  لمػػا الهوامػػا فػػي غػػرح همػػا الجوامػػا ا    ّّم 
ل الموسػػػوعة الةحويػػػة ِِٔام حسػػػن بػػػن قاسػػػم المػػػرادم  الجةػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػانيا

 .َُْ/ِا م يوسف أحمد الملوعد.  كالصرفيةا

ا م أبو حسن علػي عيسػى بػن عبػداهلل  ل مةازؿ الحركؼإّ/ُا م ابن هةي  اللما في العربية ا    ّْم 
ُ/ٓ. 

 . ّٕ/ُاللماا     ّٓم 
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 .ُُٓ -ُُْ -ُُّ/ َُالتحرير كالتةويرا     ّٔم 

 .ُْٔٓ -ُٗٓٓللتوسا يةفرا  رسيرالوعراكلا     ّٕم 

 .ْٕ/ُاللما في العربيةا     ّٖم 

 .ْٕ/ُاللماا     ّٗم 

ل ال وػػاؼ عػػن ح ػػاون ُّْ -ُّّ/ٓا ا م السػػيد محمػػود ايلوسػػي الباػػدادم  ركح المعػػانيا    َْم 
-ُِِ/ ُام محمػود بػن عمػر الزمخوػرم  غوام  التةزيل كعيوف األقاكيل في كهو  الت كيػل ا

ُِّ. 

د. ف ػل   معػانى الةحػوا لَُّ/ِا م أبو البور عمر بن عثماف بن قةبػر ابػن سػيبويا  ال تاب ا    ُْم 
  .َُْ/ ِل الموسوعة الةحوية كالصرفيةا ْْ -ِْ/ّا م آال  السامراوي

 .ُِٖ/َُالتحرير كالتةويرا     ِْم 

 .ُِٗ/َُالتحريركالتةويرا     ّْم 

ل مػن دالالتا الػواك اف   ػوف عا رػة كأف   ػوف للمصػاحبةل يةفػر كػ لكاحركؼ ّٕ/ُاللماا     ْْم 
 .ْٓ/ُالمعانيا

 . ْٕ/ُما في العربياا الل    ْٓم 

ا م محػػػي الػػػدين الػػػدركيش  ل إعػػػراب ال ػػػروف كبيانػػػا آْٖٓ -ْٕٓٓ/ٗ رسػػػير الوػػػعراكما     ْٔم 
َُ /ِّٕ- ِْٕ. 

ل اللمػػػاا ّٖٓ/ُا م أبػػػو ال اسػػػم محمػػػود بػػػن عمػػػر الزمخوػػػرم  المرصػػػل فػػػي آػػػةعة امعػػػراب    ْٕم 
 .ََْل الموسوعة الةحوية كالصرفيةا ْٔ/ّل معاني الةحوا ْٕ/ُ

 . ِٗا م د. أحمد محمد كيل  : االنزياح من مةفور الدراسات األسلوبية    ْٖم 

 . ُٔٔالمصدر نرسا ا     ْٗم 

 . ُِٔالمصدر السابن ا     َٓم 

  ل ل األسػلوبية كثالثيػة الػدكاور البالغيػةِٗا م د.اليػل أحمػد عمػايرة  في نحو اللاة ك راكيبهػا .    ُٓم 
ل َُِام د.آػػاول رغػػدم غػػديد  ح يػػن الداللػػةال عةاآػػر  ِٓٗا م د.عبػػد ال ػػادر عبػػدالجليل

ُّٖ 
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 .ُْٕا م د.محمد أبو موسى  دالالت التراكيب ا    ِٓم 

 .ُْٕدالالت التراكيبا     ّٓم 

 ّٔل َِٓالبالغة كاألسلوبيةا     ْٓم 

 ّّٔا   د.عبد ال ادر عبد الجليلم علم االسانيات الحديثة    ٓٓم 

 ّْٔالمصدر نرساا     ٔٓم 

ناديػة م ل أبحاث نحويػة كلاويػةَُِ --ُُٔا   نور الهدل باديلم كبالغة الةدرةبالغة الوفرة     ٕٓم 
 َٗا   رم اف الةجار

ناديػة رم ػاف م ل أبحاث نحوية كلاويػة ّّٖ -َّٔ/ِا   أبو فت  عثماف بن هةيم الخصاوص    ٖٓم 
 – ُْٕا  د. محمػػػػد أحمػػػػد ا ػػػػرم لالتركيػػػػب كالداللػػػػة كالسػػػػياؽُّْ -- ُٗا   الةجػػػػار
ُْٕ. 

 .ُُّ – َُّا   د.أحمد  ا حسةينم قراوة يحيى بن كثاب في ضوو علم التو يل الصو ي    ٗٓم 

 ل فػػػي أآػػػوات العربيػػػةِِْا   د. غػػػانم قػػػدكرم الحمػػػدم المػػػدال إلػػػى علػػػم أآػػػوات العربيػػػة    َٔم 
 .َُُا   مجدم إبراليمم

اب ل إعػػػر ُِٕ/ ُُا   علػػػي الر ػػػل بػػػن الحسػػػن اللبرسػػػيم مجمػػػا البيػػػاف فػػػي  رسػػػير ال ػػػروف    ُٔم 
 .ِٕٓ/ ُُا   محي الدين الدركيشم ال روف ال ريم كبيانا

محػػػػي الػػػػدين م ل إعػػػػراب ال ػػػػروف ال ػػػػريم كبيانػػػػاُُِ/ َُا  ابػػػػن عاغػػػػورم التحريػػػػر كالتةػػػػوير    ِٔم 
 ُِٖ/ ُُا  الدركيش

 .َِا   أحمد مختار عمرم دراسة الصوت اللاوم    ّٔم 

 .ُٓٔ/ َُا   أحمد مصلرى المراغيم  رسير المراغي    ْٔم 

 .ُِٔ/َُاا   ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ٓٔم 

 .ِّٔاا   ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ٔٔم 

 .َُِ – ُُٖا   نور الهدل باديلم بالغة الوفرة كبالغة الةدرة    ٕٔم 

 .ّٓٗا   بسيوني عبد التاح فيودم علم المعاني    ٖٔم 
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فخػر م ترسػير ال بيػر أك مرػا ي  الايػبل الَُٕ -َُّ/ َُاا   ابػن عاغػورم التحرير كالتةػوير    ٗٔم 

ل ٔٓ/  ُٔا   الػػػدين محمػػػد بػػػن عمػػػر بػػػن حسػػػين بػػػن علػػػي التميمػػػي الب ػػػرم الػػػرازم الوػػػافعي
ا َّّ/ ُا   م ػػػي بػػػن أبػػػي  الػػػب ال يسػػػيم موػػػ ل إعػػػراب ال ػػػروف ل ُٔ/  ِل بحػػػر العلػػػـو

ر  يسػػػيم  رسػػير السػػػعدم المسػػػمى ب‘ ل َُٕل.َُّ/ َُا   ابػػػن عاغػػػورم التحريػػر كالتةػػػوير
 .ّّٖ/  ُا   عبد الرحمن ناآر السعدمم ال ريم الرحمن في  رسير كالـ المةاف

فخػػر الػػػدين محمػػد بػػن عمػػػر بػػن حسػػين بػػػن علػػي التميمػػػي م الترسػػير ال بيػػر أك مرػػػا ي  الايػػب    َٕم 
 .ٔٓ/ُٔا   الب رم الرازم الوافعي

/ ّا   مػػػر الب ػػػاعيبرلػػػاف الػػػدين أبػػػو حسػػػن إبػػػراليم عم نفػػػم الػػػدررفي  ةاسػػػب اييػػػات كالسػػػور    ُٕم 
ِّّ. 

 .َّّ/  ّا  برلاف الدين أبو حسن إبراليم عمر الب اعيم نفم الدرر    ِٕم 

 .ُْٓ/َُا   إبن عاغورم التحرير كالتةوير    ّٕم 

 .ُٔٓا   الراغب األآرهانيم مرردات ألراظ ال روف    ْٕم 

 .ُٔٓا   الراغب األآرهانيم مرردات ألراظ ال روف    ٕٓم 

 .ُّٖا   د. عبد ال ادر عبد الجليلم ثالثية الدكاور البالغيةاألسلوبية ك     ٕٔم 

 .ُٔ/ ّا   إبن عاغورم التحرير كالتةوير    ٕٕم 

 .ّٔل ّٓ/ َُا  ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ٖٕم 

 .ِِٓ/ ّا   محي الدين الدركيشم إعراب ال روف ال ريم كبيانا    ٕٗم 

 .ُِٗ/ّا  ن محمد بن مصلرى العماد الحةريأبو السعود محمد بم إرغاد الع ل السليم    َٖم 

 .َِِ/َُا   ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ُٖم 

 .ُُٓا   د. أحمد محمد كيلم االنزياح من مةفور الدراسات األسلوبية    ِٖم 

ا   أسػػػرار البالغػػػة ا عبػػػد ال ػػػالر الجرهػػػانيم االآػػػة  عريػػػف الجرهػػػاني فػػػي سػػػرر  الموسػػػـو ب    ّٖم 
ل هدليػػػة ُّٖا   د. مهػػػدم آػػػال  السػػػامراويم فػػػي البالغػػػة العربيػػػةل المجػػػاز ِّٖ – ِّْ

 .ُّٖا   د. محمد عبد الملبم امفراد كالتركيب

 .ُِٗا   د. محمد عبد الملبم هدلية امفراد كالتركيب    ْٖم 
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ل المجػػاز فػػي البالغػػة ُُٓا   د. أحمػػد محمػػد كيػػلم االنزيػػاح مػػن مةفػػور الدراسػػات األسػػلوبية    ٖٓم 

 .ُّٖا   مهدم آال  السامراويد. م العربية

 .َّّ/ ٓا   أبو الر ل غهاب الدين السيد محمود ايلوسي البادادمم ركح المعاني    ٖٔم 

 .ُُِ/  َُا   ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ٕٖم 

 .ّٔ/  َُا   علي بن الحسن اللبرسيم مجما البياف في  رسير ال روف    ٖٖم 

 .ُُٔ/  َُ  ابن عاغورم التحرير كالتةوير    ٖٗم 

ل إرغػاد َّٗ/  ٓا   أبو الر ل غهاب الػدين السػيد محمػود ايلوسػي الباػدادمم ركح المعاني    َٗم 
أبػػػو السػػعود محمػػػد بػػن محمػػػد بػػن مصػػػلرى العمػػػاد م الع ػػل السػػػليم إلػػى مزايػػػا ال تػػاب ال ػػػريم

 .َُٔ/  ّا   الحةري

 .ُْْا   عبد الرحمن الميدانيم  دبر سورة الررقاف    ُٗم 

 . ُّٓ ا  د. بدكم  بانةم لم البيافع    ِٗم 

 .ُٗٓ -ُّٓا   ف ل عباس حسن  مالبياف كالبديام البالغة فةونها كأفةانها    ّٗم 

 .َْْٗ/ ٗ رسير الوعراكما  لِّٓ/ ُا  الصابونيم آروة التراسير    ْٗم 

 .ِْٓ/  ُآروة التراسير ا     ٓٗم 

 . ُٓٓالبالغة فةونها كأفةانهاا     ٔٗم 

 . ِٔٓةونها كأفةانها ا البالغة ف    ٕٗم 

غهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخرػاهي م حاغية الوهاب المسماة عةاية ككراية الراضي    ٖٗم 
 . ٗٓٔ/ ْا   على  رسير البي اكم

 .ََِا   المعاني كالبياف كالبديام البالغة العربية    ٗٗم 

 .ّٕٗا   د. دلخوش هار اهللم البحث الداللي في كتاب سيبويا    ََُم 

غػػرؼ الػػدين م ل التبيػػاف فػػي البيػػافَِِ -َُِا   المعػػاني كالبػػاف كالبػػديام البالغػػة العربيػػة    َُُم 
 .ُْٓ- ُّْا   بدكم  بانةم علم البياف لَُِالحسين بن محمد بن عبداهلل الليبي ا

 .ُِٓ/ َُالتحرير كالتةويرا    َُِم 

 .ُْٔ.ل البالغة فةونها كأفةانهاا ُْٓعلم البيافا    َُّم 
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 .َِٔ/ْحاغية الوهاب ا     َُْم 

 .َُٖ/َُالتحرير كالتةوير ا     َُٓم 

 .َِٔ/ ْحاغية الوهاب ا     َُٔم 

  هالؿ الدين أبو عبد الرحمن محمد المعركؼ بالخليػب ال زكيةػيم امي اح في علـو البالغة    َُٕم 
 .ِّٕا 

الغػػػػة ل البُِٓل التبيػػػػاف فػػػػي البيػػػػافا ِّٓالصػػػػورة الرةيػػػػة فػػػػي الحػػػػديث الةبػػػػوم الوػػػػريفا     َُٖم 
 ُٓٔل ُّٔ -َُٔا   د. أحمد ياسوؼم كالمعةى في الةص ال روني

 .ُُٔ/  َُالتحرير كالتةويرا     َُٗم 

 .ٓ/ ٔركح المعانيا     َُُم 

 .ِْٔ – ِّٔ/  ْحاغية الوهابا     ُُُم 

 .ٗٓٔ/  ْل حاغية الوهابا ٔ/ ٔركح المعانيا     ُُِم 

 

 

 ثبت المصادر والمراجع

 المصادر بعد كتاب اهلل العزيز
 بحػػاث فػػي ال ػػراف ال ػػريما د. إبػػراليم حمػػودم السػػامراويل مركػػز البحػػوث كالدراسػػات امسػػالميةل أ

 ـ. ََِٕالعراؽا  –ديواف الوقف السةي 

  أبحاث نحوية كلاويةلا نادية رم اف الةجارل دار كفاو لدنيا اللباعػة كالةوػرل األسػ ةدريةل مصػرلط
 ـ.ََِٔل ُ

  ح يػنا محمػد الراضػليل الم تبػة كالملبعػة العصػريةل آػيداأسرار البالغةا عبد ال الر الجرهانيل  
 ـ. ََِٓبيركتل 

  ل ُاألسلوبية كثالثية الدكاور البالغيةاعبد ال ادر عبد الجليلل دار آراو للةوػر كالتوزيالعمػافل ط
 ـ. ََِْ

  امعجاز ال راني في أسلوب العدكؿ عن الةفاـ التركيبي الةحػوم كالبالغػيا د. حسػن مةػديل حسػن
 ـ.ُُٗٗل ُ يليل دار ال تب العلمية بيركتل ط الع
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  إعػػراب ال ػػراف كبيانػػاا محيػػي الػػدين الػػدركيشل دار اليمامةلدموػػنل بيػػركت كدار ابػػن كثيػػرل دموػػن

 .ََِّ ٗبيركتل ط 

  االنزيػػػػاح مػػػػن مةفػػػػور الدراسػػػػات األسػػػػلوبيةا د. أحمػػػػد محمػػػػد كيػػػػلل مجػػػػد الم سسػػػػة الجامعيػػػػة
 ـ. ََِٓل ُ للدراسات كالةور كالتوزيال بيركتل ط

  دراسػػة نحويػػة  داكليػػةا االػػد مػػيالدل الم سسػػة العربيػػة  –امنوػػاو فػػي العربيػػة بػػين التركيػػب كالداللػػة
 ـ.َََِل ُللتوزيال  ونلل ط 

  مختصػر  لخػيص البالغػةا هػالؿ الػدين أبػو  –المعاني كالبياف كالبديا  –امي اح في علـو البالغة
ةػػػيل  ح ييػػػنا د.عبػػػد الحميػػػد الهةػػػداكمل م سسػػػة عبػػد الػػػرحمن محمػػػد المعػػػركؼ بالخليػػػب ال زكي

 ـ. ََِْل ِالمختار للةور كالتوزيال ال تهرةل ط 

  دراسػػػػة موازنػػػػة فػػػػي أآػػػػوؿ المباحػػػػث الدالليػػػػة بػػػػين الر هػػػػاو  –البحػػػػث الػػػػداللي عةػػػػد األآػػػػوليين
كالمت لمػػبنا االػػد عبػػود حمػػودمل زيةػػة اليػػل عبػػدل مركػػز البحػػوث كالدراسػػات امسػػالميةل ديػػواف 

 ـ. ََِٖل ُالسةيل العراؽل ط الوقف 

 ََِٔل ُالبحث الػداللي فػي كتػاب سػيبوياا د. دلخػوش هػار اهلل دز  يػيل دار دهلػةل عمػافل ط 
 ـ.

  البرلػػاف فػػي علػػػـو ال ػػرافا بػػدر الػػػدين محمػػد بػػن عبػػػد اهلل الزركوػػيل  ح يػػنا محمػػػد أبػػو الر ػػػل
 ـ. ََِٔآيدا بيركتل  –إبراليمل الم تبة العصرية 

 ل د. أحمػػػد مللػػػوبل مةوػػػورات كزارة التعلػػػيم العػػػالي   المعػػػانيل البيػػػافل البػػػديام لالبالغػػػة العربيػػػة
 .َُٖٗ –لػ ََُْل ُكالبحث العلميل الجمهورية العراقيةل ط 

  بالغػػة الػػوفرة كبالغػػة الةػػدرةا نورالهػػدل بػػاديل مبحػػث فػػي اميجػػاز ك ام ةػػابل الم سسػػة العربيػػة
 ـ.ََِٖل ُللدراسات كالةورل بيركتل ط 

 ل ف ل عباس حسػنل دار الررقػاف للةوػر كالتوزيػال عمػافل -علم المعاني  -غة فةونها كأفةانها البال
 ..ُٖٗٗ –لػ َُْٗل ِاألردف ط

  ـ.ُْٖٗالبالغة كاألسلوبيةا د. محمد عبد المللبل الهيفة المصرية العامة لل تابل مصرل 

  د. حامد عبد الهػادم حسػينل ا - رسير أبي السعود أنموذهان  –البالغة كالمعةى في الةص ال راني
 ـ. ََِٕمركز البحوث كالدراسات امسالميةل العراؽل
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  ـ. َََِل ِالبياف في ركاوا ال رافا د.  ماـ حسافل عالم ال تبل ال الرةل ط 

  التبيػاف فػػي البيػػافل غػػرؼ الػػدين الحسػػين بػػن محمػد بػػن عبػػد اهلل الليبػػيل  ح يػػنا د.  وفيػػن الريػػلل
 ُٖٔٗ ُالسالسلل ال وي ل طعبدالرزاؽ للف اهللل دار 

  ل ُدموػػػػنل ط - ػػػػدبر سػػػػورة الررقػػػػاف فػػػػي كحػػػػدة موضػػػػوع ا عبػػػػدالرحمن الميػػػػدانيل دار ال لػػػػم
 ـ.ُُٗٗ

  ـ.ََِْالتراكيب اللاويةا د. لادم نهرل دار اليازكرم العلمةل عمافل األردفل 

 بػػػة م تم التركيػػػب كالداللػػػة كالسػػػياؽا د. محمػػػد أحمػػػد ا ػػػرل ملبعػػػة محمػػػد عبػػػد ال ػػػريم حسػػػاف
 ـ. ََِٓل  األنجلو المصرية

 ا أبو السعود محمػدبن محػد بػن   إرغاد الع ل السليم إلى مزايا ال تاب ال ريمم ر أبي السعودي رس
 ـ.ُٗٗٗل ُدار ال تب العلميةل بيركتل ط  لػِٖٗت م مصلرى العماد الحةري

 م سسػة التػاري ل   رسير التحرير كالتةويرلالمعركؼ بترسػير ابػن عاغػورا محمػد اللػالر ابػن عاغػورل
 ـ.َََِل ُبيركتل ط 

  رسػػير السػػمرقةدم المسػػمى بحػػر العلػػما نصػػر بػػن محمػػد أبػػو الليػػث السػػمرقةدمل  ح يػػنا محمػػد 
 بيركت. د.ت –الملرهيل دار الر ر 

  رسير الوعراكم ا المسمى بخوا ر الوعراكما محمد متػولي الوػعراكما موقػا الوػعراكمل  رسػير 
 م. الموقا األل تركني ال راف ال ريم للوي  للوعراك 

http:www.nourallah.com أك http: majdah.maktoob.com 

  الترسير ال بير أك مرا   الايبا فخر الدين محمػد بػن عمػر بػن حسػين بػن ععلػى التميمػي الب ػرم
 الرازم الوافعيل دار ال تب العلميةلبيركت د.تل

 اآػػر السػػعدمل  ح يػػنا محمػػد بػػن  رسػػير ال ػػريم الػػرحمن فػػي  رسػػير كػػالـ المةػػافا عبػػد الػػرحمن ن
 ـ.َََِلػ ُُِْبيركت  -آال  بن عثيمنل م سسة الرسالة للةور

  ُْٕٗل ّ رسير المراغيا أحمد مصلرى المراغيل د. ـل ط. 

  هدلية امفراد كالتركيب فػي الة ػد العربػي ال ػديما د. محمػد عبػد المللػبل الوػركة العربيػة العالميػة
 ـ.ُٓٗٗل ُللةورل لونجمافل ط
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 ةػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػانيا حسػػن بػػن قاسػػم المػػرادمل  ح يػػنا  ػػا محسػػنل ملػػابا هامعػػة الج

 ـ.ُٕٔٗ الموآلل

  حاغية الوهاب المسماةا عةاية ككراية الراضيا غػهاب الػدين أحمػد بػن محمػد بػن عمػر الخرػاهي
زاؽ على  رسير البي اكما أبو سعيد ناآر الدين عبد اهلل بن عمرل ضبب ك خػري  اييػاتا عبػد الػر 

 ـ. ُٕٗٗل ُالمهدملدار ال تب العلميةل بيركتل ط 

  حػػػركؼ المعػػػانيا أبػػػو ال اسػػػم عبػػػد الػػػرحمن بػػػن إسػػػحاؽ الزهػػػاهيل  ح يػػػنا علػػػي  وفيػػػن الحمػػػدل
 ـ.ُْٖٗبيركتل  –م سسة الرسالة للةور 

 .الخصاوصا أبو الرت  عثماف بن هةيل  ح ينا محمد علي الةجارل عالم ال تبل بيركتل د.ت 

 ُاللاوما أحمد مختار عمرل عالم ال تبل ال الرة ط دراسة الصوت. 

  دقػػاون الرػػركؽ اللاويػػة فػػي البيػػاف ال رانػػيا د. محمػػد يػػاس ا ػػر الػػدكرمل دار ال تػػب العلميػػة– 
 ـ.ََِٔبيركتل 

  دالوػػل امعجػػاز فػػي علػػم المعػػانيا عبػػد ال ػػالر الجرهػػانيل   ػػديم كغػػرحا ياسػػين أيػػوبل الم تبػػة
 ـ.ََِٕالعصريةل بيركت 

 دراسػػة  حليليػػةادا مةيػػر محمػػود المسػػيرمل م تبػػة  –ت الت ػػديم كالتػػ اير فػػي ال ػػراف ال ػػريم دالال
 الولبةل ال الرة.

  دموػن  –الداللة اميحاوية في الصياة امفراديةا د. آرية ملهرمل مةوورات إ حادال تػاب العػرب
 ـ.ََِّ –

 اب الػػػدين السػػػيد محمػػػود رك ح المعػػاني فػػػي  رسػػػير ال ػػػراف العػػػيم كالسػػػبا المػػانياأبو الر ػػػل غػػػه
 .ََِٓل ِبيركتل ط  –األلوسي البادادمل دار ال تب العلمية 

  ٗا محمد علي الصابونيل دار الصابونيل ال الرةل ط - رسير لل راف ال ريم –آروة التراسير. 

  ل ِالصػػػورة الرةيػػػة فػػػي الحػػػديث الةبػػػوم الوػػػريفا د. أحمػػػد ياسػػػوؼل دار الم تبػػػيل دموػػػنل ط
 ـ.ََِٔ

 فل دراسػػة  اريخيػػة فةيػػة فػػي أآػػوؿ البالغػػة العربيػػةل د. بػػدكم  بانػػةل دار الث افػػة بيػػركتل علػػم البيػػا
 ُُٖٗ – َُُْلبةافل 
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  علػػم اللسػػانيات الحديثػػة نفػػم الػػتح م كقواعػػد البيانػػات د. عبػػد ال ػػادر عبػػد الجليػػلل دار آػػراو

 ـََِِل ُللةور كالتوزيال عمافل ط 

  ل المعػػػانيل د. بيسػػػوني عبػػػد الرتػػػاح فيػػػودل م سسػػػة دراسػػػة بالغيػػػة كن ديػػػة لمسػػػاو -علػػػم المعػػػاني
 ـ.ََِْقل  ُِْٓل ِال الرة ط –المختار للةور كالتوزيا 

 .علم المعانيا د. عبد العزيز عتينل دار الةه ة العربيةل بيركتل لبةافلد.ت 

 علػم المعػػاني كدالالت األمػػر فػػي ال ػػروف ال ػػريمل دراسػة بالغيػػةل د. مختػػار عليػػةل دار الوفػػاو لػػدنيا 
 اللباعة كالةورل امس ةدرية مصر. د.ت

  ل دار األلليػػػة ََِْعةاآػػر  ح يػػػن الداللػػػة فػػػي العربيػػػة دراسػػػة لسػػػانية د. آػػػاول رغػػػدم غػػػديدل
 .ََِْ ُللةور كالتوزيال عمافل ط

 ا د. اليػل أحمػػد عمػايرةل عػػالم المعرفػةل هػػدةل الممل ػػة   مػةه  كنلبيػػنم فػي نحػػو اللاػة ك راكيبهػػا
 ـ. ْٖٗق ا َُْْا  ُالعربية السعودية ط 

  قراوة يحيى بن كثاب في ضوو علم التو يل الصو يا د. أحمد  ا حسةينل م تبة كلبػةل ال ػالرةل
 ََِْل ُِْٓل ُط 

  ال تابا أبػو البوػر عمػرك بػن عثمػاف بػن قةبػر بػن سػيبويال  ح يػنا عبػد السػالـ لػاركفل دار الجيػل
 ُبيركتلط 

 كيػػػػل قػػػػي كهػػػػو  الت كيػػػػلا محمػػػػود بػػػػن عمػػػػر ال وػػػػاؼ عػػػػن ح ػػػػاون غػػػػوام  التةزيػػػػل كعيػػػػوف األقا
 ـََِٔل ُبيركتل ط  –الزمخورمل دار ال تاب العربي 

  هػػدارا  -اللسػػانيات المجاؿلالوفيرػػةل كالمػػةه ل سػػمير غػػريف اسػػتيتا عػػالم ال تػػب الحػػديث اربػػد
 .ََِٖعمافل طل  –لل تاب العالمي 

 ـ.ُٔٗٗل ُارملحلبل ط امة ر عياغي / مركز امنماو الح   ال لمةم اللسانيات كالداللة 

  األردف كعػػػالم  –اللسػػػانيات ك حليػػػل الةصػػػوصا د. رابػػػ  بوحػػػوشل هػػػدرا لل تػػػاب العػػػالمي عمػػػاف
 ـ. ََِٕل ُال تب الحديثل أربدل األردفل ط 

  اللما في العربيةا أبو الرػت  عثمػاف بػن هةػيل  ح يػنا فػاوز الرػارسلدار الم تبػة الث افيػةل ال ويػ ل
 د.ت.



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
  ََُِم ورين األكؿ        ٗالعدد م             ُٕالمجلد م 

78 

 
  لػػل ُّْٗا ُالعربيةا د. مهدم آال  السامراويل دار الدعوةل حماة سػورية طالمجاز في البالغة

 ـ. ُْٕٗ

  مجما البياف في  رسير ال رافا علي الر ل بن الحسػن اللبرسػيل  ح يػن ك عليػن ا السػيد محسػن
 .ُٓٗٗل ُاألمين العامليل م سسة األعلمي للملبوعاتل بيركتل ط 

 م قػػدكرم الحمػػدل مةوػػورات المجمػػا العلمػػيل ملبعػػة المػػدال إلػػى علػػم األآػػوات العربيػػةا د. غػػان
 ـ.ََِِ –لػ ُِّْالمجما العلميل باداد ػػ 

  موػػػ ل إعػػػراب ال ػػػرافا م ػػػي بػػػن أبػػػي  الػػػب ال يسػػػيل  ح يػػػنا حػػػا م آػػػال  ال ػػػامنل م سسػػػة
 ..َُْٓل ِبيركتل ط  -الرسالة

  بيػركت  –كالتوزيػا  م سسة التاري  العربػي لللباعػة كالةوػر –معاني الةحوا فاضل آال  السامراوي
 ـ.ََِٕ ُط –

 دار ال لػمل دموػنم مرردات ألراظ ال رافا الراغب األآػرهانيل  ح يػنا آػرواف عػدناف الػداكدمل  
 ـ. ََِِل ّل ط   دار الواميةل بيركتم ل

  المرصل في آةعة امعػرابا أبوال اسػم محمػود بػن عملػر الزمخوػرمل  ح يػنا د. علػى بػو ملحػمل
 .ُّٗٗل ُالهالؿل بيركت ط  م تبة

 من أسرار الجمل االستفةافيةا د. أيمن عبد الرزاؽ الوواادار الاوثاني للدراسات ال رN نيػةل دموػن
 ـ. ََِٔلُسوريةل ط 

  مةػػازؿ الحػػركؼا أبػػو الحسػػن علػػي عيسػػى بػػن عبػػد اهللل  ح يػػنا إبػػراليم السػػامراويل دار الر ػػرل
 عمافل د.ت.

 ُْٖٗل ُوعل ملابا هامعة ال وي ل ط الموسوعة الةحوية كالصرفيةا د. يوسف أحمد المل. 

  نفم الدرر في  ةاسب اييات كالسورا برلاف الدين أبو الحسن إبراليم عمر الب ػاعيل  خػري ا عبػد
 .ََِٔلّبيركتلط –الرزاؽ غالب المهدمل دار ال تب العلمية 

 يػد لما الهواما م غرح همػا الجوامػاا هػالؿ الػدين عبػد االػرحمن السػيو يل  ح يػنا عبػد الحم
 الهةداكمل الم تبة التوقيريةل مصرل د.ت.
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 البحوث المةوورة في الدكريات كاألنترني ا

  أسرار  كبالغتال د. علي عبد الوافيل مجلة كلية اللاػة العربيػةل  –نداو المخا بين في ال راف ال ريم
 ـ.ُٖٕٗلٗالممل ة العربية السعوديةل العددا 


