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ىىىىىىلـــىَؽـَأسؿىكـاَلَغـىىٖقاُنـــىاؼٖصىُزــاأَلِؽَعىإذا
ى

ــــَطـَتى ـــٔؽىَرـاـَـ ـــَغىُفــِـ ـــؾَّـــَػــوُؽىأدْحـــ ىُؾــ
ى
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 بـه :ٌـضـ

 
 حياته :

ىؼـقــــــــسىىؼـقاؼــــــــدةىؿـٗؿـفــــــــاىى
ى

ـــَد ِىى ـــاىدِطـــــ ـٔـَفـــــ ـــاىالَِـ ىوالىَغـِقـُؾـفـــــ
ى

ـــفُى ــَ ُرىَ ِ َقاَؼــــــ ُْىَوَتِنــــــ ــق ىَتُطــــــ
ى

ـــَؿِصَر ِىى ـــُؽىَاؼـــــ ـــُرٔلىَ ؽـؾـــــ ى(3)وظـقـــــ
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ــْلُتُفؿىىى ــاىِإِنىَؿـَـ ــقْإىَوَؽـ ــلىَغـ َٔـ ــلَبى ىَوُؿِّـ
ى

ـِٔقٔكـــلى ََٔؿ ى(1)َوَ ِصـــَقِنُفىٔعـــلىَغـــقٍإىَوَؼِقُوـــقاى
ى

ـــًةىىىىى ـــِقٔؽلىَجـَؿاَط ـــِكَقاُنىَغ ــكىٔع ـــؾىَ َت ىَ الىَؿ
ى

ـَـــَفاىىىىى ىَٔـــَؿاىَؼـَطـَؿـــِفىَػـــٗػىاؼـَػـــَكأةىَؿٔمِق
ى

ـــدٔى ــاَبىَوأؼ ــقُسىَ ِؾَو ــِفىُغِعُو ـــقىَطٔؾَؿ ىيَوَؼ
ى

ىَوَوأؼــــــٔدَؿاىَضـؾَّـــــِفىُتـَؼـأصـــــُرىُدوَؾـَفـــــاى
ى

َٔـــلىَخـــِقَرىاأَلَواِسىَوَظـــِقَرَؿاىىىىىىى ىَ َؼـــِقَسىَ 
ى

ـٖفـــاىى ـــِقىَتِعَؾـٔؿِق ـِىَؼ ـِ ـــَهِقَر ــــََةىاْؼ َِ ــلىا ى(7)َوُ ؽِّ
ى

ــِد ــُرِرٔلىى-ػــلِنىَغ ــلعــيىـَِغ ى-ؽــتىّتّؿِؽٔل
ى

ــَردِىىىى ــَغىَعاؼٖوـ ََـ ــَىـَِر ــًاىَـ ــَؾْؽُفىصرـؼـ ى(3)َسـ
ى
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ـــيًى ـــاىَغـٔكـِق ـــٕدىىىىىىىَغــَكــْؾــَ َٔـُؿَؾـقِّ ـــِرَؽًاى ىُؽـِن
ى

ــقِّتٔىىىىى ــِقِ ىادُلَصـ ــَطىاْؼَنٔمـ ــكىَوِسـ ــاَرىٔؽـّـ ىٔجَؿـ
ى

ــَفاىىىىىى ـَىُؽْػـــِرجىَغِرَ ـ ــ َِـ ـَـــاىَســـيَؽاَنى ـِ ىَجَز
ى

ـــفٔىى ـــُؿىَوَ َزؼَّــ ـِــٔدــفـٔ ـــِفىَ  ـــاىَغــٖدَؽـ ى(7)َٔــَؿ
ى

َٔــــلىِإِذىَؽـــاَوىٔشــــُؼىَوَســــأدٔ  ىَ َ ِعــــُكِؿىَ 
ى

ـِىَؼــِؿىـَُقٖســدٔىىىىىىى ــكىَجـَــٕػىَغــِدىَ ــاَ ىَؽــ ى(4)َطَؾ
ى

ــقاىى ــِؿىُتَػقُِّغ ــٔ يىَؼ ــِقَذىاؼَّ ــقاىاؼٖخ ـُ ــِنِنىَتْطَع ىَع
ى

ـــٖدٔىى ـــِؿىُ َشـفـ ـــُفىِإِذىَؼـ ـــُفىَؤظـِقـ ـٔــٖقــَكـ ى(5)َؽــ
ى

ـُِؽُؿىَغــِدىَتَرْػُكفــاىَعـطـِعــَـــُة ىَخـْؾـــٍسىٔؽـــ
ى

ــَقدٔىىى ــٖؿىَ ِسـ ـــاىُسـ ـــَؾكىَ ْغـَطـاِرَؿـ ـــٗ ىَطـ ى(6)َتـُؿـ
ى

 وفــاتــه :
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ىِإٖنىَغـــِقــِريىُؽــَنــٖرْإىىىىىىالىَتــْؼــُقـُرؤؾــل
ى

ــأؽرِىى ـــِريىُ ٖإىَطــ َِـٔخــ ـِىَ  ـــ ـــُؽؿىَوَؼـٔؽــ ىَطـَؾـِقــ
ى

ىِإَذاىاِ ـَكَؿُؾـقاىَرْ ٔسلىَؤعلىاؼـٖرْ ِسىَ ْػٖلـِريىى
ى

ــأ ِريىى ــٖؿىَســ ـــَؼكىُئــ ـــَدىاْؼـُؿْؾٖكــ ىَوُظـِقٔدَرٔطــِــ
ى

ـــٗرؾٔى ـــَؽىالىَ ِرُجــقىَ ــٖقــــاًةىٖتـُوـ ىلىىىىىُؿــٖـأؼ
ى

ــاْؼٖمَرأ رِىى َٔـ ــأؼلىُؽِقَوـــًيى ى(1)َسـٔمـِقــــَسىاؼؾََّقـ
ى

ــك ـِػَريىَطؾ ــ ــاِريىاؼٖخ ــاِإىَس ــَرا ْ ىاؼَغؿ ىَع
ى

ــى ــكىِزـُرـَظـ ــقُِّ َوىاؼُؽَؾـ ــىَصـ ــأػُرىَؿأبـاؼـ ى(6)ََـ
ى

ـــَط ــىَؽـَؾِق ـــٔؽىاْبـَزَج ــــَىُؾـِل ــَاجَلىَؽـِقٔؽ ىآق
ى

ــِدى ــِفىَوَغـ ــىَرَطَػـ ـَـ ُْؽىٔؽ ــُقق ــَقأتُرىاؼٗوـ ى(7)اؼَقـ
ى

ـَ ـــَو ــىَؽـِقٔؽ ـــَؽـِقـاؼَعىِقِإــَ ـِـَك ــىِق ىطَػٕةـَوَط
ى

ى(8)احَلـَـــاجُرىاؼُؼؾًُـــقَبىَؽـــٖسىَوَغـــِدىَطْطػـــَفى
ى

ىىىُوـقُمـَت ىِؿـَػلٖؾُفـىىقِفِؿـٔعـىىِقٔتـَؿـىـاؼَٔـَقــزِّ
ى

ــَـٔى ـــاؼىِقَػٔكَؽـَخـ ــىِىٖدـُنـ ــىَْـَ ٔفـ ى(9)َقأعُرـَؾـ
ى
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ـــِعـَوَص ـــَخىٔةــَ ــىٍسـْؾ ــَفىِدـَغ ـِ ــٕةىَصَع ىُؽِرٖش
ى

ــى ـــَؾىَفاـَؼ ـــَتىْ ـَػ ـــٔعىٗؾـٔض ــــَوـَؿـاؼىٔفـق َٔٔ ُرـا
ى(1)

ى

ــاى ــُكقُرىَشــَناىَؼَف ـــِفىَطــــَِفاىاؼٗو ىِإَذاىُػـٔخَػ
ى

ـــاُنىَعـأظـــرُىىىىى ـــِؿىاؼَعـــِزالٔبىَعـِقـَن ـــْؿىَػـَػ ى(7)َع
ى

ىُفـَلٓؾـــَػــــُدىقــٔؿـَـىكــــاآلٔسىاـفـــَؼىٗؾـَظــــَ
ى

ـــَؾى ــىْػـزـ ــُفىَراَغِفـَؿ ــُرىُؼٖق ــىاخَلِؿ ى(3)ُرـَسأػ
ى

ََٔنِزٔؽـفٔىى ىَعـَقـْؽـٔػلىاؼـ يىـَـْؽـٔػلىاؼؽـرـُؿى
ى

ـــرُىى َٔ ـــَؽىَصــا ـــَرىٔؽـِلـُؾ ـــُرىِإٖنىاؼـُنــ ىوـَــِصــٔق
ى

ــاىى ـَِػَرىُْ ٖؿىـَِقُؽَف ــ ــُسىْاؼٖخ ــُؽىَؾْػ ــِنِنىَت ىع
ى

ى(4)َحىَؼــــُفىؽـــاىػـــاَنىٔؽـــِـــُفىـُـَنـــأذرُىىىىَوَراى
ى

ــفُىىى ـــَصاَبىَعٔؿِلُؾ ـــًاىَ ِنىـُ َٔـِدَط ـــاَنى ـــاىػ ىَعـَؿ
ى

ـــَقأدرُىىى ـــقَنىاؼـَػـ ــٖؿىادُلـْؾَكُمـ ـــَ ىوُ ـ ى(5)ُ ٔصـِقـ
ى

ــفٔى ـِىَجٔؿِقٔؾ ـــ ـــْؽٔلَرًاىٔؽ ـــَقُفىُؽِوَك ـــَضكىَؾِن ىَغ
ى

ـَىاؼَػِنَخـــأبىواْؼٔعـــِرُضىَوأعــــرُىى ى(6)ُؽــــٔؼيَّىٔؽـــ
ى

ىـُـَػـــرُِّجىَطــِـــُفىُظـــٖؿَةىاؼـــٖرِوِ ىَطـــِزُؽفُىىىى
ى

َِـَقـــــُضىََأتـــــُرى ى(7)َوَصْػـــــَراُبىٔؽـِرَؾـــــاْنىَوَ 
ى
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 املطهة انثاني
 انتعزيف تاليية انعزب 
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ــة ــاألىىٔؼَهقَؼــ ـــىِجَزاِ َــ ــٍؿىؽــ ــِؾىإَ ــ ىَصَؾــ

ى
ى

ــْػِ  ـِىوَاؼٓوــ ــ ــاْإىَغــــقٍٓىٔؽــ ى(1)َوُؽنكَؿــــِؾىُؽؼــ

ى

ـَٗفــاىاؼطََّؾــُؾىاؼٖقــأؼِلىىىىىىىىى ىَ الىاِؾَعــِؿىَصــَقاَ ًاىَ 
ى

ـِىَػـاَنىٔعـلىاْؼُعُصـِرىاْؼَهـأؼلىىىىى ـِىَؽ ـَِعَؿ ى(7)َوَؿؾىـَ
ى

ــاِزُوىىىىىىىىى ـَـ ــَكِمَفَؾِكَؽىادَل ــَقىىواِسـ ــاَلىاْؼَفـ ىَدَطـ
ى

َٔلىادَلــِرٔبىواؼٖخــِقُ ىَشــأؽؾُىىىىى ى(3)َوَػِقــَػىَتصــا
ى

ـِــــِزِوىى ىَصــــاوىاؼٖلــــقاُبىَطؾــــكىُرُســــقِإىادلَّ
ى

ـَىاى ــِق ــؾِىََــ ــِقـىَذأتىاْؼَنِرَؽــ ــٔؽىَوََــ ى(4)ؼؾَّٔؽقــ
ى

ىَصَناىاْؼَؼْؾُ ىَطـىَسْؾَؿكىَوَغـدىَػـاَدىالـَِوـُؾقىىى
ى

ــؾُىىى ــأؾِقُؼىَعاؼلِّؼِْـ ــْؾَؿكىاؼٖكَعـ ـــىَسـ ــَرىٔؽـ ى(5)َوَ ْغَػـ
ى

ىاْؼـَقـــِقَإىَؽـِكُقـــقُوىىىىىىىىىََاَؾـفىُسَعـــاُدىَعَؼـْؾـــٔقلى
ى

ـــِقوُىىىى ـــَزىَؽـْؽـُق ـــِؿىـُـِم ـــَرَؿاىَؼ ـــْؿىِإِئ ى(6)ُؽـَكـٖق
ى
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ىَ َســـَلْؼَفىَرِســـَؿىاؼـــٖداِرىَ ِإىَؼـــِؿىَتِوـــَلوِىىىى
ى

ــؾِىىى ــِقُعىَعَنقَؽــ َٔلىَعاْؼُقَضــ ــَقا ـَىاْؼٖمــ ــِق ى(1)ََــ
ى

ـِىطؾــــكىُتْؾٔؿــــِؿى َؼــــِؿ ىاخَلــــقاؼلىاؼــــدَِّؽ
ى

ــْؾَؿكى ــ أؾٔ ىؼَوــــــ ــاِوىَادَلــــــ ى(7)عاؼُؼػــــــ
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

4 

 ٌضبتها :

 ه: الزأي األو

krenkow"
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ــقؽؿىىىىىىىىى ــدورىؽطـ ــلىصـ ــتى ؽـ ــقاىَـ ى غقؿـ
ى

ــؾىىى ــقاػؿىألؽقــــ ــقإىســــ ــنؾلىإسىغــــ ىعــــ
ى

 الزأي الجاٌي :
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 عزوحها : 

 
 ووَ أهي عزوحها وا يمي: 

 

A)
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de sacy

Noe LdckeG. Jacob

FershelWeil

Koesgarten RickertHammer 

PurgstallyAhlwalidtP. Pallia

ى صـــاؼةىاؼـــر يىصـــاؾكتىؽــــىاخلطـــؾى
ى

ى(4)و قؾـــةىاؼػضـــؾىزاؾـــكتىؼـــدىىاؼعطـــؾى
ى

ــِمِإىٔطِرُ ــُفىىىىى ـَىاؼِؾ ــِدَؾِسىٔؽــ ــِؿىـَ ىِإَذاىاْؼٖؿــِرُبىَؼ
ى

ـِـــــٔفىَجـٔؿـِقــــــُؾى ى(5)َعــُؽــــــُؾىِرَدإبىـَـِرَتــٔد
ى

ـــىيفىاألســنارىواألصــؾىىىىىى ــا ؼىاؼظع ــاىس ىـ
ى

ىســـؾؿكىعاَـــؽىئـــؿىســـؾىسؾِّــــؿىطــــؾكىدارى
ى

ىطــىاؼـظـقـابىاؼــكـلىؽــىد َـفـاى َـــداًى
ى

ــدوىواؼـمــؾىىىىى ـــقدىاوـــىاؼ ـــقدىاألس ى(6)ص
ى
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ىسـقــديىواؼـظــــقنىعــقــؽىجـؿــقـؾـف
ى

ىو ـــادــــــؽىَــاألؽــاؾـــــلىػــػــقــؾــــــفى
ى

ىجــؿــقــؾىر ـــؽىإؾـلىىىىىىىىىىالىتــُنــؾىطـــى
ى

ى(1)ؽــــاىؼــــلىاؼــقـــقإىظــقـــرىر ـــؽى ـــقؾفى
ى

ــقؼلىىىىى ــة ىغــ ــقى ؽقــ ـــىَـــ ــُؼى ـــ ى دؽخــ
ى

ىؼـقـؼـقاىؾــضــارةى ــوــــؽىاؼــؿــقـــ ووىىىى
ى

ىجبــــيوىجــــاؽعفؿىوروؾــــؼىؽؾؽفــــؿىىىى
ى

ى(7)ؿـاوىَـخـعــرلىاؼـؿنؾــقوىىصـقؾـلىاؼـمـى
ى
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 (1)انعزب نهشنفزي ةنص اليي
 وأهى األفكار انتي اشتًم عهيها

 عشً عمى الزحين:  - أ
ـٔلىُ ٔؽـلىُصــُدوَرىَؽطِّقُؽــــؿى-1 ىَ ٔغقُؿقاىََـ

ى

ى(7)َعـِنؾِّـــلىِإَؼـــكىَغــــقٍإىٔســــَقاُػؿىأَلؽَقــــؾُىىىىى
ى

ىىىىىىىىىْرـُؽْؼٔؿـىىواؼَّْؾقُؾىاُتـاْؼَناَجىٔفـُ ؿِّىَعَؼِدى-7
ى

ـــوُشى ــٔطـٔؼىٖدِتــ ـــَطـَؽىإتـٖقـ ــىاـاــ ى(3)ُؾـَوَ ِرُ ـ
ى

ـِىاأَلَذىىىى-3 ـِِؿىَطـ ـَِلىىٔؼْؾَؽـِر ىَويفىاأَلِرضىَؽ
ى

ـــٖزوُىىىى ــكىُؽَكَع َْىاؼٔؼَؾ ـــا ـِىَخ ـــ ـــاىٔؼـَؿ ى(4)َوعـقَف
ى

ىرٍئـٔاؽـىىَطؾكىقْؼٔ ىاأَلرِضَىؽاىؼَعؿُرَلى-4
ى

ُؾــــىٔؼــَعىَقـِؿـىَوىًاـقـىـرأؿىَ وىًاـقـرأظىرىـَسى
ى(5)

ى

 أهمه اجلدد ومميشاتهي:  - ب
ىٔؼلىُدِوَؾُؽـِؿىَ ِؿُؾـــقَنىٔسقــْدىَطَؿؾَّــسْىىىىَوى-5

ى

ــؾُىى ـــاُبىَجِقَفـــ ـــُؾقْوىَوَطِرَعـــ ـــُطىُزِؿـــ ىَوَ ِرغََـــ
ى

ىْعـذأ ـىىالىُؽوَكقَدُ ىاؼٔوـرِّىىأَلِؿــُؾُؿىاـُؿى-6
ى

ــى َٔٔٔٔأؾَدـِفؿىَوالىاجَلـــَؼ ى(6)َ ُوـــــٖرىـُِهاىَجـــَؿــلى
ى

ـٔــــَ ؾِّىَرــَظِقىْؾــَأسىلٌّــ َىؾٌّــوُػى-ى7 ىلـ
ى

ـــَطىإذاى ــىِفـَرَ  ــىكـُ ِوَؼ ََِوىَرأ ٔدـاؼطَّ ـــَ  ى(7)ُؾــ
ى

ـِى-8 ىوِإِنىُؽــٖدٔتىاألـِــٔديىِإسىاؼــٖزأدىنىَ ُػــ
ى

ى(8)ََٔلِطـَمٔؾِفــــِؿىِإِذىَ ِجَخـــُعىاؼَؼـــِقِإىَ ِطـَمـــــُؾى
ى

ـِىَتَػٗضـــؾٍىىىَوَؽـاىَذاى-9 ىَلىِإالىََِوـــَطٌةىَطـــ
ى

ـــؾُىىى ـــَؾىاْؼُؿَكـَػــضِّـ ـــاَنىاألْعـَض ـــَؾِقفِؿىَوَػ ى(9)َط
ى
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 وصف الكوظ:  - ج
ـِىَؼـِقَسىَجاِزـَـاًىىىى-11 ىَوِإؾِّـلىَػَػأؾلىَعْؼَدىَؽـ

ى

ـــؾُىى ـــٔفىُؽـَكـَعـؾَّ َٔــ ـــُنِوـَكىَوالىٔعــــلىُغــِر ى(1)َٔ
ى

ىــماْدىُؽَخٖقــْعَئـيَئــُةىَ صنــإبىُعــى-11
ى

ـــؾُىى ـــراُبىَطقَطـ ـــقْفىَوَصـػـ ـــُضىِإصؾـ ى(7)َوَ َـَقـ
ى

ـَىادُلؾــِسىادُلُكــقِنىَتزــُفــاىىى-17 ْْىٔؽــ ىَؿكــق
ى

ـــؾُىىى ــاىَؤؽـِنَؿ ـــفىِإؼَََقَف ـــِدىٔؾِقطََ ـــأ ُعىغََِـ ى(3)َرص
ى

ىِإَذاىَزٖوىَطـفاىاؼٖوِفُؿىَ ـِٖفىَػَلٖؾـــَفاى-13
ى

ى(4)كىُتـــــِرٗنىَوُتـِعــــــِقوُىُؽــــَرٖزَ ٌةىَطــِمــــؾَىىى
ى

 أوصاف يتربأ وٍها:  - د
ــَكٔػٗزٔؾلىىىىىىى-14 ـِىالىـَِو ــَقْط ــقَصىاؼ ــُدوىَخٔؿ ىَوَ ْظ

ى

ـــَماْدىُؽـَقػَّـــؾُىىىىى ـــٖزأدىٔ ـــِرْصىَ وىُع ــكىاؼ ى(5)ِإَؼ
ى

ـــفُىىى-15 ـــكىَسـقاَؽ ْٕىـَُعخِّ ــا َٔٔؿِفَق ـــُفى ىَوَؼِو
ى

ـــلَىى ـــاىَؤؿـ ـــًةىُسْؼـَقـاُؾَفـ ـــُؾىُؽـَمـــٖدَطــ ىَُٖفـ
ى

َٔـٔعـِرٔســـــٔفىىىىى-16 ىَوالُجٖقـــــٕلىَ ْػَفـــلىُؽـــِرْبى
ى

ـــؾُىى ـــَػىـَْػَع ـــلىَشـــْلٔؾٔفىَػِق ـــَفاىٔعـ ى(6)ـَُطـأؼـُعـ
ى

ـــَماَدُ ىىىىىىى-17 ـــَلٖنىُعـ ـــٍؼىَػــ ـــِرٍهىَؿِقــ ىَوالىَخــ
ى

ـَِوُػــــؾُىىىىى َٔـــٔفىادُلـؽَّـــاُبىـَـِعـُؾـــقىَو ى(7)ـَـَظـــٗؾى
ى

ـٖـــــٕةىُؽَكـَغــــــزٍِّوىىىىىٕػىأؼــــــَوالىَخى-18 ىَداِر
ى

ىـَـــــُروُحىَوـَـِغـــــُدوىَدأؿــَـــــًاىـَـَكـَؽـٖنـــــُؾى
ى

ــى-19 ـــَىُفـوَؼِو ــىْؾـَع ـــِقـَخىَنِوُدُ ىرُٓـش ىىىىىِرٔ ـ
ى

ىَزُوـ ِطـــىاَجـَكــــِؿاىُفـَكــــاُرِطـؽىإذاىٖػـــــ َؼى
ى

َٔٔؿِنَقـاِرىاؼظَّـيِإىِإَذاىاِؾَكَنـِفىُؿـَدىىىىىىىى-71 ىَوَؼِوُفى
ى

ــؾُىىاؼى ــاُبىَؿِقَج ـــٔػىـَِفَؿ ـــِؾىاؼـٔعٓوـق ى(8)ـَفـِقَج
ى

 صفات يضفيها عمى ٌفضه:   - هـ
ىىىلــَؽـَأسؿىكـاَلَغىٖقاُنــاؼٖصىُزــاأَلِؽَعىإذاى-71

ى

ــــَطـَتى ـــٔؽىَرـاـَـ ـــَغىُفــِـ ـــؾَّـــَػــوُؽىأدْحـــ ىُؾــ
ى

ــى-77 ـِ ــاؤؽىُؿـُ ٔد ــقِ ىَط ـــ ىَاجُل ــُفىكـٓك ىُ ٔؽِقَك
ى

ــِرُبى ــىوَ ِ ـ ـِـ ــٔ ْػَرىُفَط ــْػنًاىاؼـ ــُؾَعُلىَصـ ى(9)ِذَؿـ
ى
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ىَؼـفِىىَرىـُـىىالىػـلِىىاألرِضىُتِرَبىو ِسَكٗػى-73
ى

ــٖلى ـــىَطَؾــ ــِقِوىؽــ ــُرْ ىاؼطَّــ ــقُِّوىاِؽــ ى(1)ُؽَكَطــ
ى

ـَاُبىاؼٖ ْ ِإىَؼـِؿىـُْؾـَػىَؽِخـَربْىىىَوَؼى-74 ىِقالىاِجٔك
ى

َٔــــــٔفىِإالىَؼــــــَدٖيىَوَؽْلَػــــؾُىىىى ى(7)ـَُعــــــاُشى
ى

ـٖىَؾْػى-75 ـــ ـــلىَوَؼٔؽـ َٔـ ــِقُؿى ـــٖرًةىالىُتٔؼـ ــًاىُؽـ ىَوـ
ى

ـَِلَؿــــــاىَ َتَنــــــٖقُوى ى(3)طؾـــــكىاؼـــــٖ اِإىِإالىَر
ى

ىَوَ ْصِقيىَطَؾكىاخَلِؿِصىاحَلَقاـاىَػَؿـاىاِؾَطـَقِتىىىىىىى-76
ى

ىُخُقـقَصــــــُةىَؽــــــاِرْيىُتَغـــــاُرىَوُتْػَكــــــؾُىىىى
ى

 الغٍفزى والذئب:  - و
ىَظـَداىىىىَوَ ْظـُدوىَطـَؾكىاؼُؼـقٔتىاؼٖزٔؿِقٔدىَػَؿـاىى-77

ى

ـــؾُىى ـــُػىَ ْصــَنــ ـَـأ ـــ ـــاَداُ ىاؼَك ى(4)َ َزٗوىَتـَفــ
ى

ىىىىؿأعقـاًىىَ ـاؼرِّـىاِرُضــَعــُىًاـاِوــصىَدًاــَظى-78
ى

ى(5)وـَِعٔوــــُؾىَعأباؼخِّــــىَلِذَؾــــأبىـَهــــقُتى
ى

ـِىَ ـِقُثىَ ٖؽــُفىىىى-79 ىَعـَؾٖؿـاىَؼــَقاُ ىاؼـُؼـقُتىٔؽـ
ى

ـــفُىى ََِكـ ـــاىَعـَلَجـا ـــؾُىىَدَطـ ـــُرىُؾـٖنـــ ى(6)َؾـَظـأ ـ
ى

ــى-31 ــِقُ ىٌةـؾَّؾُؽَفـ ــىٔشـ ـــلٓؾـػىقجقٔ ـاؼـ ىىىىاـفـ
ى

ـِـــــٔديىَٔىداْحــــــىٔغى ى(7)ُؾـَتَكَؼْؾَؼــــىٍرـأســـىــــَل
ى

ََِرُ ىَثـَ ِلَنىقُثــقعـادلىَرُإــاخَلِخى ِوى-31 ىىىىَد
ى

َٔقُضى ــا ــىحمــ ــىـٖـَ ِرَداُؿــ ــُؾىاٍإـســ ى(8)ُؽَعوِّــ
ى

ىىىىُدوَغَفاـُشـــىلٖنـػـــىِقْ ـــــُعىْفـــــٖرَتــَفـُؽى-37
ى

َُىػاحٔلــــاْتىاؼٔعٔصــــلِّىقُهـُشُؼــــى ى(9)ٖوــــُؾَو
ى

ىىىىاـَػَلٖؾفـىىَراِحــَقـَاؼىِفــٖمــَوَ ىٖ ــَضــَعى-33
ى

ــى ـــُؾىاُ ـوإـــ ـــَعىِقْحـــ ــىِقَهـــ ــُؾىْؾَقاَبـَطــ ىُئؽَّــ
ى

ىىىىَـفٔىىواٖتوـفِىىواٖتَوـكىىوَ ْظَضـفِىىوَ ْظَضكى-34
ى

ــى ــىَرأؽِقُؾـَؽــ ــُفىٖزاَؿاـَطــ ــُؾىَوَطٖزِتــ ى(11)ُؽِرٔؽــ
ى

ىىىَقِتـواِرَطـىىََِعـدُىىاِرَطَقىىُئٖؿىَشَؽاوَشَؽِفى-35
ى

ـَِػـــــِعىَؼـــــِؿىإِنىوَؼؾٖصـــــِقُرى ىاؼٖخـــــْؽُقَ ِجَؿُؾىـَ
ى
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ىىىاـــفـِؾـوُػىأدرإتـــَىاَبِتـــَوَعىاَبـــَوَعى-36
ى

ــى ــىكـطؾـ ـــٓؽؿىٕظـَؾَؽـ ــــؽىاــ ــىُؿـأتـ ى(1)ُؾـُؽِمٔؿـ
ى

ى

 ا:الغٍفزى والكط  - س
ىىىََِعــَدَؽاىاؼُؽــِدُرىاؼَؼَطــاىِســكريَ َىَوَتِخــَرُبى-37

ى

ـــَسى ــىَرِتــ ـــَ ِ ىَرًَاـَغـ ــُؾىاُ َؿاــَـ ى(7)َتَكَصْؾَصـ
ى

ََِكـَدِرَؾاىىِفـَوَؿٖؿـىىُفـَؿَؿِؿى-ى38 ىىىِفـوَ ِسَدَؼـىىوا
ى

ــــوَشى ـــٔؽىَرـٖؿـ ـــَعىلـِّـ ـــِـّفـَؿـَكـُؽىٌطارِٔــ ى(3)ُؾــ
ى

ـَِفىَقؼَِّقُفـَعى-ى39 ىىىىِرٔ ـٔؼُعْؼـىىقـؽُقـىـتىَلـوِؿـىىاـَط
ى

ـــأشــَُقى ــىُرُ ــ ـَِفـ ـــُغُذىاـٔؽ ـــَوَ ىقْنــ ى(4)ُؾـِقَصـ
ى

ىىىُفـــىِقَؼــَ َوىٔفـَرَتِقـِمـَ ىاــاَؿــَوَظىٖنَلـَػى-41
ى

ـــِقـأؽـَ َ ََى ــىُؿـ ـــَسْػىـِـٔؽ ــىِرـ ــٖزُوىِؾـاؼَؼَقأ  ى(5)ُؾ
ى

ـَـَتى-41 ىىىاـــىَفـٖؿـَضَعىٔفـِقـىَؼإِٔىكـَشٖكـىىـِـٔؽـىىَقاَعِق
ى

ــى ـــَ ىاَؿـَػـ ــاِراأَلَصىَ ِذَواَدىٖؿـــ ــىِؿــِـ ـَِفـ ى(6)ُؾـَؽ
ى

ىىىاـفـىـَلٓؾـَػىٖرِتــــىَؽىٖؿـُئـىىًاـٔظَخاشىِفـٖقَعَع-ى47
ى

ــَعى ــىَؽ ــَرىِقِ اؼصٓٗ ـِىْ ْػ ــ ــَةَ ُىٔؽ ــىَ اَض ى(7)ُؾُؽِمٔػ
ى

 الغٍفزى والٍوً:  -ح 
ــُػى-43 ــَفىوآَؼ ــَدىاأَلِرِضىَوِج ـِ ــَفاىٔط ىىىىاْعٔكَرأش

ى

ى(8)ُؾـٖنـــُغىـُــــأسـَسـَىفـقـــٔقــِـُتىَدَ ـــــَلِؿـَٔى
ى

ــى-44 ــىٔدُوـَوَ ِط ـَِنق  ــىًاـَؽ ـــصَُـُعىلٖنـػ ىىىىُفـقَص
ى

ىُؾـُؽٖلـــىعِفـــلىْ ـالٔطـــىاـاَؿــــَدَ ىاْبـــــَعـٔػى
ى

ـَِػـىىَتِقَكـٔفسِىىنِنـعى-45 ىىىىٍؾـَطـىــِوَغى ٗإىَرىـَاؼٖخ
ى

ـَِػَرىىاْظَكَقَطـــِفىَؼَؿـــاى ى(9)َ ْصـــَقُوىَغِقـــُؾىَاؼٖخـــ
ى

ىىىىُفـَؿـىـِنـَؼىِرَنـَقاَسـَتىإتـاـــَـٔجىُدـرــصى-46
ى

ىىىى(11)َ ٖوُوىٖؿــــــُ ىاـفــــــأَلِّىُفـــــــَرُتــِقــٔؼــَطى
ى

ىىىىقُؾفاـُقـىــُطىكـَظـىـْؼــَىاَإـؾـىىاـؽىإذاىـَاُإـَتى-47
ى

ــىًاــــائـَلـٔ ى ـــْؾـَكَغـَتىٔفـرؤؿـــؽـؽىكـإؼ ى(11)ُؾـَغ
ى

 الغٍفزى واهلىوً:  -ط 
ىىىىقُدُ ـــىُعــَتىَزاُوـــىَتىاـَؽـىىقِإـُؿـُؿىُػــوإْؼى-48

ى

ـــٔطى ــُنًاىَػاَدـَق ــىلـٖؿ ــَلىرَِِِّعـاؼ ــى ِؤؿ ى(17)ُؾـ ِئَؼ
ى
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ىىىىاـفـىـإٓؾىٖؿــــىُئىاــفـَدِرُتـــَ ِصىَوَرَدِتىإذاى-49
ى

ــى ــىُلقُبـَت ـِىَكْلتلـَع ــ ــُفىؽ ـِىُتَنِق ــ ــُؾىؤؽ ى(1)َط
ى

ـِٔرـَتىعنٖؽاى-51 ََِػىلــِ ىىى ـأ قاًىىِؾـٖرِؽـىـاؼىٔةــَـىا
ى

ـــطى ـــغَِٖرىكـؾ ـــَػـَ ِ ىٕةــــ ــــَـَ َتىَواَلىكـ ى(7)ُؾـٖع
ى

ىىىٖزُ ـــىََىاُبـكـىـَ ِجىِقِرـاؼٖصىِقَؼكـَؼَؿىنٓؾكـعى-51
ى

ــكى ــِؾىطؾ ــٔ ىٔؽِل ــِؿِعىَغْؾ ــِزَإىاؼوِّ ــُؾىواحَل ى(3)َ ْعَع
ى

ىىىاـــىؿـوإٓؾىكــَـىـــوَ ْظىًاـاؾـىـَقـَ ِ ىٔدُإــوُ ِطى-57
ى

ُِّوـَكَقـىـُؿـاؼىَدٔةـِعـىـُقـاؼىذوىكــَـىـٔغـاؼىاُوــــى 
ى(4)

ى

ىىىْػــــىَؽخِّـَكـُؽىٕةـؾَّـىــَخىـِــؽىزْ ـَجىيـعى-53
ى

ــى ـــِنـَتىِرْحـوالَؽ ـــٔغــاؼىَفـ ـــٖقـَهـَ َتىكــَ ى(5)ُؾـ
ى

ىىىَرىُ َىوالىٔ ْؾؿـلىىاأَلِجَفـاوُىىَتِزَدٔؿـلىىوالى-54
ى

ـــَسى ـــَلِطـَىُمواًلــ ـــاأَلَغىابـؼـ ــُ ىاوـِؾــ ى(6)ُؾِؾٔؿـ
ى

 الغٍفزى والربد: -ي 
ىىىفاَرَٗىَؼِقَسـاؼىؾلـَطـَِصىٍسـِنـَؾىٔةـَؾـوَؼِقى-55

ى

ـــَعـُطــَوَ ْغى ـــاؼيىُفــ ــَٔٔىلٔتــ ـَٖقـــىاـَفـ ى(7)ُؾــََك
ى

ىىىوُصـِنَقٔكلىىوََِغـشٍىىَظْطـشٍىىطؾكىَدَطِوُفى-56
ى

ـــُسَعى ــىاْرــــ ــىْزـوإِرزـِــ ــُؾىْرـَوَوِجــ ى(8)و ْعَؽــ
ى

ـٖـَعى-57 ـــَل ـــٔؾِوىُفـِؿ ـِىقاؾًاـ ـــوَ  ــىِؿُفـَك ىىىَدًةـِإْؼ
ى

ــىاـػؿـــىِدُتـوُطـــى َِـ ــُؾىقُؾـواؼؾـــىدْ ُتـَ  ى(9)َ ْؼَقـ
ى

ىىىَجأؼوـاًىىأبـَصـىـَؿِقـُغـاؼـَىلــٓـطىَقَ ـَوَ ِصى-58
ى

ى(11)ُرـَوَلُوـوآَخـــــىُموْوــــــىَؽِوىىاِنــــــىعرـؼى
ى

ــىٍؾؾِقـَٔــىٖرِتـَؿــىِدـَؼـــَؼىقااُؼـَؼـــَعى-59 ىىىـَاـٔػيَُ
ى

ـــعى ـَاـُؼـ ــْ ىْؾ ــٖسىَ ٔذِ ـ ــٖسىَ ِإىَطـ ــُؾىَطـ ى(11)ُعِرُطـ
ى

ىىىىٖقَؽِفـــــَؿىٖؿـــــُئىَؾِقـــلٌةىإالىُؽــَـــىَؾِؿـَعـــى-61
ى

ـَــــُؼـعى ـِـــَعىَطاٌةـَغـــىاـْؾ ـِـــَعىَ ِإىِر ى(17)َدُوـَ ِجـــىِر
ى

َِىـْــٔجىـِــٔؽىُؽـــَىنِنــعى-61 ىىىىًاـاِرغـىـصىَرُحـأَل
ى

ى(13)َتْػَعـــُؾىاإلِؾـــُسىَؽاَػَفـــاىإؾوـــًاىـَـــُؽىوإنى
ى
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 الغٍفزى واحلز: -ك 
ىىىاَُُفــَعـىُؼى وُبــَـىىَرىـاؼخِِّعـىىــؽىِقِإــوـَى-67

ى

ـــ عى ــىقٔفـأطـ ــَضـِؽَرىلـعـ ـــْؾَؿـَتَكَؿىٔفـأ ـ ى(1)ُؾــ
ى

ىىىُفـــىوَؾُدىـٖـٔػىوالىلـِفـَوِجىُفـؼىُفـَصِقـَؾى-63
ى

ــىوالى ـــَنـاألِتىإاَلىَرـٔسِكـــ ـــادُلىٗلـٔؿـــ ىُؾـَرِطَقـــ
ى

ْٕى-64 ىىىَرِتـصٖقـىىاؼـٓرـ ُىىَؼـفُىىِتَصـارَىىإذاىو ا
ى

ى(7)ُؾـَرٖجـــُتىاـؽــىٔفـأعـــَطـِطَ َىــطــىَدــــقأ ـؼى
ى

ـِىىسِّـَؿـَٔىْدـعقـَى-65 ىىىُدُ ـــىَطِفىواؼَػْؾـلِىىاؼـٗدِؿ
ى

ْٕىَقْسـَطــىؼــفى ى(3)ُؽِنــِقُوىاؼٔغِوــِؾىؽـــىطــا
ى

ىُفـِعُكـىَطَغىْػـرٍىَغىِرِسـاؼكُُىِرـَظِفـػىِرٍهـوَخى-66
ى

ـِـأؽــــَعى ى(4)ُؾـَؿــــِعــُىَسـِقــــَؼىُرُ ـــــِفـَضىَؾَكِق
ى

ىىىًاـــىقـِقٔعـُؽىَراُ ـــىُلخـَىُ ِواَلُ ىُفـْؼــلْؼَنـعى-67
ى

ـــؾـطى ـــُغىكـ ــىلـٔعـــْغُ ىٕةــٖ ُؾـِؽُلــَ َوىارًاَرـٔؽ
ى(5)

ى

ــُروُدى-68 ىىىػلٖؾفــاىَ ــِقْؼلىاؼٖصــِنُؿىاأَلَراِوِيىَت
ى

ـــَطى ـــطىَ اَرىــ ـــاؼىـٖـؾقِفـ ــىَيُبـُؿـ ـُٖؾـاؼـ ى(6)ُؿَ 
ى

ـــػلَؾـىِقؼلـَ ــىاِوَاآلَصــىِدَنـِرُػـــوـَى-69 ىىىلـ
ى

ـَى ــ ــِؿىٔؽ ــكىاؼُعِص ـِكىَ ِدَع ـــَ ــىلٔن ــُؾىِقَ اؼٔؽ ى(7)َ ِطَؼ
ى
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 فصم األولنا
 يقطىعة انذئة ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراسة تالغية حتهيهية

 الغٍفزى والذئب: 
ىَوَ ْظـُدوىَطـَؾكىاؼُؼـقٔتىاؼٖزٔؿِقٔدىَػَؿـاىَظـَداىىىىى-77

ى

ـــؾُىى ـــُػىَ ْصــَنـــ ـَـأ ــــ ـــاَداُ ىاؼَك ىَ َزٗوىَتـَفـــ
ى

ىىىىؿأعقـاًىىَ ـاؼرِّـىاِرُضــَعــُىًاـاِوــصىَدًاــَظى-78
ى

ىُؾوـَِعٔوــــىىَعأباؼخِّــــىَلِذَؾــــابٔىىـَهــــقُتى
ى
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ـِىَ ـِقُثىَ ٖؽــُفىىىى-79 ىَعـَؾٖؿـاىَؼــَقاُ ىاؼـُؼـقُتىٔؽـ
ى

ـــؾُىىى ـــُرىُؾـٖنـــ ـــُفىَؾـَظـأ ــ ََِكــ ـــاىَعـَلَجـا ىَدَطــ
ى

ىىىىلٓؾفاـػــىقٔ ــــــقجـاؼىُ ــــٔشِقىٌةـؾََّؾـــُؽَفى-31
ى

ـِـــــٔديىىَٔىداْحـــــــىٔغى ىَتَكَؼْؾَؼـــــُؾىٍرـأســــىــــَل
ى

َِـَر ُىىَثـِلَنَ ىقُثــقعـادلىَرُإــ ِواخَلِخى-31 ىىىىَد
ى

َٔقُضى ــا ــىحمـــ ــىـٖـَ ِرَداُؿـــ ــُؾىاٍإـســـ ىُؽَعوِّـــ
ى

ـــَفـُؽى-37 ــىْفـٖرَتـ ــىِقْ ـُعـ ـــُدوَغـُشىلٖنـػـ ىىىىاـَفـ
ى

ــى ــلِّىقُهـُشُؼـــ ــاْتىاؼٔعٔصـــ َُىػاحٔلـــ ــُؾَو ىٖوـــ
ى

ىىىىاـَػَلٖؾفـىىَراِحــَقـَاؼىِفــَٖوَ مىٖ ــَضــَعى–ى33
ى

ــى ــىاُ ـوإـــ ـــَعىِقْحـُؾــ ــىِقَهـــ ــُؾُئىْؾَقاَبـَطــ ىؽَّــ
ى

ىَـفٔىىواٖتوـفِىىواٖتَوـكىىوَ ْظَضـفِىىوَ ْظَضكى-34
ى

ــى ــىَرأؽِقُؾـَؽـــ ــُفىٖزاَؿاـَطـــ ــُؾىَوَطٖزِتـــ ىُؽِرٔؽـــ
ى

ىىىَقِتـواِرَطـىىََِعـدُىىاِرَطَقىىُئٖؿىَشَؽاوَشَؽِفى-35
ى

ــِقُرإِنى ــِؿىوَؼؾٖصـــ ــِعىَؼـــ ـَِػـــ ــْؽُقَ ِجَؿُؾىـَ ىاؼٖخـــ
ى

ىىىاـــفـِؾـوُػىأدرإتـــَىاَبِتـــَوَعىاَبـــَوَعى-36
ى

ىُؾـُؽِمٔؿــــىُؿـأتــــــؽىاــــــٓؽؿىٕظـَؾَؽــــىكـطؾــــى
ى

 التخمين:
ىَوَ ْظـُدوىَطـَؾـكىاؼـُؼـقٔتىاؼٖزٔؿِقٔدىَػَؿاىَظَداىىىى-77

ى

ىَ َزٗوىَتـــــَفـــــاَداُ ىاؼــَكـــَـأ ــــُػىَ ْصـَنــــُؾى
ى

ى

ى
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ََـأؼـــــــلىىىىىىىىى ى ؾــــــاىاؼٔوــــــِؿُعىاألزُوىَعــــــيىُ 
ى

ــابٔىىىى ـَأخقُ ىاؼٔعَؼـــ ــ ــُعَقفىَشـــ ــقىَصـــ ىَوَؼـــ
ى

ــٌلىـَُمٔخــــُرٔؾـــــــــلىَوَ ــــــــْر ىَوالىَضَؿــــــ
ى

ــيبٔىىىَوالىَخى ـــىٔصـــ ــُرىٔؽـــ ــْصىـَُؼٔصـــ ى(3)ِؿـــ
ى

                                                 

 "
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      {

ــى-78 ــىَدًاـَظ ــاِرُضىًاـصاِوـ ــرِّـَ ىـَُع ــىاؼ ىىىىىقًاـؿأع
ى

ىُؾـٔوـىـِعــَىوىأبـَعـىـخِّـاؼىأبـلِذَؾـىـَىقُتــهــَى
ى
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ــكهر ــٓرـ ىـوـــــ ــؿعىنىإذاىاؼـــــ ىىىىىـوـــــ
ى

ــؾى ــرا ىمبلــــ ــػاىؽؼــــ ــعىاؼٓصــــ ى(4)ادلقّغــــ
ى
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ــ ـــَٔىاَلـَتؼـــ ــىٕ ـَؽِعـــ ـــوَتىٕدـوا ـــ ىىىىىىىىىىىىٗ ُ ـَؾـــ
ى

ى(7)ـِعٔوــــُؾىَــــاؼَؽػِّىُؿــــٖزىؽــــاىإذاىـَــــداَلى
ى
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ـِىَ ـِقـُثىَ ٖؽــفُىى-79 ىَعـَؾٖؿاىَؼــَقاُ ىاؼـُؼـقُتىٔؽـ
ى

ـــؾُىى ـــُرىُؾـٖنـــ ـــُفىَؾـَظـأ ــ ـــاىَعـَلَجـاََـِكــ ىَدَطــ
ى
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ـٔـــــلىـَْؾـــــقــَت ـِ ىِجَكـــــِزيوَ ىاؼـفـــــاَرىَد
ى

ـٔـــــلى ـِ ــَ ىِإذاىَد ــَداىاؼـٗعـــــاُسىَوَغـــ ى(1)اؼٗرغَّـــ
ى

ــٌةىىىىىىى ــٔفىَؽٔؾٖقــــ ــأؾلىوَ ِؾــــ ََىَؼٖقــــ ــقٔف ىُتٔوــــ
ى

ـُىـَــــاىَذاَتىاؼِقَشــــاِحىاؼٖكَؼأ ــــَقاى ى(7)َوُ ِ ٔوــــ
ى
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ـــَفـُؽى-31 ـــٔشىٌةـؾَّـَؾ ـــػىقٔ ـاؼقجــىُ ـِق ىىىىىىفاـلٓؾ
ى

ـِــــٔديىىَٔىداْحــــىٔغى ىُؾـــــَؼـْؾـَؼـَكـَتىٍرــــىأســـــَل
ى
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4

َِـَر ُىىَثـَ ِلَنـىىادلقعـقثُىىَرُإـِخـَهـ ِواؼى-31 ىىىىىَد
ى

َٔـنـؽى ـــا ــىُضـقـ ــىـٖـَ ِرَداُؿـ ـــَعـُؽىاٍإـسـ ىُؾـوِّـ
ى

 

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0040 
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ىىىىىىىاـــىَفـُدوَغــُشىلٖنـػـىىِقْ ـــىُعىْفــٖرَتــَفــُؽى-37
ى

َُىاْتـٔنـىـاؼــػىلِّــٔصــٔعـاؼىقُهـــُؼــُشى ىُؾـــىٖوـَو
ى
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ىىىىىىىاـفـىـَلٖؾـَػىَراِحـَقـىـَاؼىِفـٖمـَوَ ىٖ ـَضـَعى–ى33
ى

ـــوإـى ـــُؾىاُ ــ ـــَعىِقْحــ ـــْؾـَطىِقَهــ ـــؽَّـُئىاَبـَقـ ىُؾــ
ى
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 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ىىىىَـفٔىىوِفـواٖتىَوكـواٖتىِفـوَ ْظَضىوَ ْظَضكى-34
ى

ىىىىُؾـِرٔؽــــُؽىُفـٖزِتـــــَوَطىٖزاَؿاـَطـــىُؾـِقــــَرأؽـَؽى
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية
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 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 



ىىىىواِرَطَقِتىُدـََِعىاِرَطَقىىٖؿـُئىوَشَؽِفىشَؽاى-35
ى

ــى ــىإِنىِقُرـوَؼؾٖص ـــِــَىِؿـَؼ ــىِعـَػ ـــَ ِجىٖخْؽُقـاؼ ىُؾـَؿ
ى
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}    { 

}      

{ 



ــفاىىىىىىى ــقاصـىػؾـــ ــدىيفىادلـــ ــرى ؿـــ ىواؼصـــ
ى

ــ ؽقإىىى ــفىؽـــــــ ــؽىعنؾـــــــ ى(1)إالىطؾقـــــــ
ى
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 دراصة بالغية حتميمية
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ىىىىىىىُؽـــــروبٕةىذيىإسىَشـــــْؽقىىؽــــــىوالَُـــــٖد
ى

ــقَؽى ــؾقَؽى وىـُقاســــ ــُعى وىـُوــــ ى(1)ـكقٖجــــ
ى

ىىىىفاـِؾـىــوُػىأدرإتــَىاَبِتـــَوَعىاَبـــَوَعىى–ى36
ى

ىُؾـــىٔؿـِمـُؽىُؿـأتـىـــؽـــىاـؿـىـٓؽىٕظـَؽـىـَؾىكــؾــطى
ى
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي
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.
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 0044 

) 

.

 :اخلصائص البالغية
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 انفصم انثاني
 يقطىعة انقطا ين اليية انعزب 

 دراسة تالغية حتهيهية

 الغٍفزى والكطا: 

ىىىىََِعــَدَؽاىاؼُؽــِدُرىاؼَؼَطــاىَ ِســكريىَوَتِخــَرُبى-37
ى

ـــَسى ــىَرِتـــ ـــَ ِ ىَرًَاـَغــ ــُؾىاُ َؿاــَــ ىَتَكَصْؾَصــ
ى

ََِكــَدِرَؾاىِفـَوَؿٖؿــىُفـَؿَؿِؿــى-ى38 ىىىىىوَ ِســَدَؼِفىوا
ى

ـــوَشى ـــٔؽىَرـٖؿــ ـــَعىلـِـّــ ـــِـّفـَؿـَكـُؽىٌطارِٔـــ ىُؾـــ
ى

ـَِفىَقؼَِّقُفـَعى-ى39 ىىىىىِرٔ ـٔؼُعْؼـىىقـؽُقـىـتىَلـوِؿـىىاـَط
ى

ـَِفىُرُ ـأشـــــــَُقى ىُؾـِقَصــــــَوَ ىقْنـــــــُغاُذـٔؽ
ى

ىىىىىُفـِقَؼــــَ َوىٔفـَرَتِقـــِمـاَ ــاَؿــَوَظىٖنَلـَػــى-41
ى

ـــأؽـَ َ ََى ــىُؿـِقــ ــــَسْػىـِـٔؽــ ــٖزُوىِؾـِراؼَؼَقأ ــ ىُؾــ
ى

ـَـَتــى-41 ىىىىىاـَفـــٖؿـَضَعىٔفـِقــَؼإِٔىكـَشٖكــىـِـٔؽــىَقاَعِق
ى

ــى ــىاَؿـَػــ ــاِرـاأَلَصىَ ِذَواَدىٖؿـَ ــ ــىِؿــِــ ـَِفــ ىُؾـَؽ
ى

ىىىىىاـــىفـَلٓؾـَػىٖرِتـَؽـىىٖؿـُئـىىًاـٔظَخاشـىىِفـٖقَعَع-ى47
ى

ــىَؽـــَعى ــَرىِقِ اؼصٓٗـ ـِىْ ْػـ ــ ــَةَ ُىٔؽـ ــىَ اَضـ ىُؾُؽِمٔػـ
ى
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 التخمين:
ىىىَدؽاـََِعـىىُؽِدُرـاؼىاؼَؼَطاىكريـَ ِسىِخَرُبـَوَتى-37

ى

ـــَسى ــــَغىَرِتـ ــــَـِ َ ىًاـَرَ ـــَصـَكـَتىاـاُ َؿ ىُؾـْؾَص
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
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 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ىشـــؽقتىإسىســـربىاؼؼطـــاىإذىؽـــررنىَـــلىىى
ى

ــدـرىى ــابىجـــ ـــؾلىَاؼقؽـــ ـــفىوؽلـــ ىعـؼـؾـــ
ى

ى ســـربىاؼؼـطـــاىؿـــؾىؽـــىؽعــ ىجـا ـــفىىىى
ى

ــ ىىى ــفى صــ ــدىؿقـــ ـــىغــ ــلىإسىؽــ ى(3)ؼعؾــ
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي
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 0044 

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ــُفىى-38 ــِفىَؿَؿِؿ ــَدِرَؾاىَوَؿٖؿ ََِك ــَدَؼِفىوا ىىىىوَ ِس
ى

ــــوَشى ـــٔؽىَرـٖؿـ ـــَعىلـِّـ ـــِـّفـَؿـَكــُؽىٌطارِٔــ ىُؾــ
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 



                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

 

ىىىىىىىىِرٔ ـْؼـُعـٔؼىقـُقـؽـتىَلـوِؿىَفاــِـَطىَقّؼِقُفـَعى-39
ى

ىُؾـــــِقَصـَوَ ىقْنـُغـــُذىاـَـِفــــٔؽىُرُ ـأشــــَقــُى
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

} 

{

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ىىىىىىىُفـِقَؼـىـَ َوىٔفـِقـىـَرَتـِمـَ ىاـاَؿـىــَوَظىٖنَلـَػى-41
ى

ـــِقـأؽـَ َ ََى ــىُؿـ ـــَقـَؼـِراؼــْػـَسىـِـٔؽ ـــُؾىِؾـأ  ىٖزُوـ
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

ىىىىىَضـٖؿَفاىَعىٔفـِقـىـَؼإِٔىكــٖكـَشىـِـٔؽىـَـِقـَقاَعـَتى–ى41
ى

ىُؾــــَفــِـَؽىِؿــِــاِرــاأَلَصىَ ِذَواَدىٖؿــــَ ىاـَؿـــَػى
ى

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0044 

}{
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 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0444 

ىىىاـفـىـَلٖؾـَػىٖرِتـَؽىٖؿـُئىًاـاشـَخـٔظىِفـٖقــَعَعى-47
ى

ىُؾـــىٔػـِمـُؽىَةـاَضـَ َ ُىـِـٔؽىْ ـْػَرىِ ـِقـصٓٗـاؼىَعـَؽى
ى
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 دراصة بالغية حتميمية

 0444 

                                                                                                                            



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي
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 ين اليية انعزب نهشنفزي
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 0444 

                                                 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0440 



 د/عبدالػفار يوٌط صديل بدري                                                                                  يقطىعتا انذئة وانقطا
 ين اليية انعزب نهشنفزي

 دراصة بالغية حتميمية

 0444 

 اخلصائص البالغية:
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 دراصة بالغية حتميمية

 0444 

اخلامتة

 وبعد ..                  
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ــَداىىىىى ــاىَظ ــٔدىَػَؿ ـــقٔتىاؼٖزٔؿِق ـــَؾكىاؼُؼ ـــُدوىَط ىَوَ ْظ
ى

ـــؾُىى ـــُػىَ ْصــَنـــ ـَـأ ــــ ـــاَداُ ىاؼَك ىَ َزٗوىَتـَفـــ
ى

ـــَظ ـــصىَدًاـ ـــَعــُىًاـاِوـ ــىاِرُضـ ــًاىَ ـاؼرِّـ ىىىىؿأعق
ى

ىوـَِعٔوــــؾُىىَعأباؼخِّــــىَلِذَؾــــابٔىىـَهــــقُتى
ى

ـــفُى ـِىَ ـــِقُثىَ ٖؽـ ـــ ـــقُتىٔؽ ـــَقاُ ىاؼـُؼ ـــاىَؼـ ىَعـَؾٖؿ
ى

ـــُرىىى ـــُفىَؾـَظـأ ــ ََِكــ ـــاىَعـَلَجـا ـــُؾَدَطــ ىُؾـٖنــــ
ى

ـــُؽَف ـــٔشِقىٌةـؾََّؾ ـــقجـــاؼىُ ـ ـــلٓؾـػىقٔ ـــــ ىىىىاـف
ى

ـــٔغى ـــٔديىَٔىداْحــــ ـِــ ــــــَل ــىٍرـأســ ىُؾـَتَكَؼْؾَؼــ
ى

ـــاخَلِخى ِو ـــقعـادلىَرُإـ ــىقُثـ ــَرُ ىَثـَ ِلَن َِ ىىىىَد
ى

َٔقُضى ــا ــىحمـــ ــىـٖـَ ِرَداُؿـــ ــُؾىاٍإـســـ ىُؽَعوِّـــ
ى

ـــٖرَتــَفـُؽ ـــُعىْفــ ـــػىِقْ ــ ـــَفــوَغُدـــُشىلٖنـ ىاـ
ى

ــى ــلِّىقُهـُشُؼـــ ــاْتىاؼٔعٔصـــ َُىػاحٔلـــ ــُؾَو ىٖوـــ
ى

ىاـَػَلٖؾفــىىَراِحــــىَقـَاؼىِفــٖــىمــَوَ ىٖ ــــَضــَع
ى

ــى ـــُؾىاُ ـوإـــ ـــَعىِقْحـــ ــىِقَهـــ ــُؾىْؾَقاَبـَطــ ىُئؽَّــ
ى

ــِفىوَ ْظَضـــك ــكىوَ ْظَضـ ــِفىواٖتَوـ ــٔفىواٖتوـ ىَـ
ى

ــى ــىَرأؽِقُؾـَؽـــ ــُفىٖزاَؿاـَطـــ ــُؾىَوَطٖزِتـــ ىُؽِرٔؽـــ
ى

ــَؽا ــَؽىَش ــٖؿىِفوَش ــَقىىُئ ــُدىاِرَط ــىََِع ىىىَقِتـواِرَط
ى

ـَِػـــــِعىَؼـــــِؿىإِنىوَؼؾٖصـــــِقُرى ىاؼٖخـــــْؽُقَ ِجَؿُؾىـَ
ى
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ـــَوَع ـــَوَعىاَبــ ـــَىاَبِتــ ىىىاـــــفـِؾـوُػىأدرإتــ
ى

ىُؾـُؽِمٔؿــــىُؿـأتــــــؽىاــــــٓؽؿىٕظـَؾَؽــــىكـطؾــــى
ى

ــَرُب ــكريَ َىَوَتِخـ ــاىِسـ ــِدُرىاؼَؼَطـ ــَدَؽاىاؼُؽـ ىىىََِعـ
ى

ـــَسى ــىَرِتـــ ـــَ ِ ىَرًَاـَغــ ــُؾىاُ َؿاــَــ ىَتَكَصْؾَصــ
ى

ــ ــىُفـَؿَؿِؿـ ــَدِرَؾاىِفـَوَؿٖؿـ ََِكـ ــىوا ىىىِفـوَ ِسَدَؼـ
ى

ىُؾــــــِـّفـَؿـَكـُؽىٌطارِٔــــــَعىلـِـّـــــٔؽىَرـٖؿــــــوَشى
ى

ــ ـَِفـــىَقؼَِّقُفـَعـ ىىىىِرٔ ـٔؼُعْؼـــىقـؽُقــــتىَلـوِؿـــىاـَط
ى

ـَِفــــىُرُ ــــــأشــَُقى ىُؾـِقَصـــــَوَ ىقْنــــــُغُذىاـٔؽ
ى

ىىىُفـــــِقَؼــَ َوىٔفـَرَتِقــــِمـَ ىاـــــاَؿــَوَظىٖنَلـَػـــ
ى

ـــِقـأؽـَ َ ََى ــىُؿــ ـــَسْػىـِـٔؽـ ــىِرــ ــٖزُوىِؾـاؼَؼَقأ ـ ىُؾـ
ى

ــ ـَـَتـ ــىَقاَعِق ــَؼإِٔىكـَشٖكـــىـِـٔؽـ ـــَفـٖؿـَضَعىٔفـِقـ ىاــ
ى

ـَِفــــىِؿــِــــاِراأَلَصىَ ِذَواَدىٖؿـــــــَ ىاَؿـَػــــى ىُؾـَؽ
ى

ىىىاـفــىـَلٓؾـَػىٖرِتـــــىَؽىٖؿـُئــىىًاـٔظَخاشــىىِفـٖقــَعَع
ى

ــىَؽـــَعى ــَرىِقِ اؼصٓٗـ ـِىْ ْػـ ــ ــَةَ ُىٔؽـ ــىَ اَضـ ىُؾُؽِمٔػـ
ى
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أوهلىا

ىَوَ ْظـُدوىَطـَؾـكىاؼـُؼـقٔتىاؼـٖزٔؿـِقـٔدىَػـَؿـاىَظــَداىىىى
ى

ىـــــَفـــــاَداُ ىاؼــَكـــَـأ ــــُػىَ ْصـَنــــُؾَ َزٗوىَتى
ى

ـــُفىىىىىىىىىىىى ـــُثىَ ٖؽ ـِىَ ـِق ـــ ـــقُتىٔؽ ـــَقاُ ىاؼـُؼ ـــَؾٖؿاىَؼـ ىَع
ى

ـــؾُىى ـــُرىُؾـٖنـــ ـــُفىَؾـَظـأ ــ ـــاىَعـَلَجـاََـِكــ ىَدَطــ
ى

ىىىىٔفـَــىِفـوـــواٖتىكـَوـــواٖتىِفـوَ ْظَضــىوَ ْظَضــك
ى

ىُؾـِرٔؽــــُؽىُفـٖزِتـــــَوَطىٖزاَؿاـَطـــىُؾـِقــــَرأؽـَؽى
ى

واآلخـز 
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ىىىاـَدَؽـىـََِعىِدُرـُؽـاؼىاـَطـَؼـاؼىكريــَ ِسىَرُبـِخـَوَت
ى

ـــَسى ــــَغىَرِتـ ــــَـَ ِ ىًاـَرَ ـــَصـَكـَتىاـاُ َؿ ىُؾـْؾَص
ى

َِىِفـٖؿـــَوَؿىُفـِؿـــَؿـَؿ ىىىىِفـَدَؼـــوَ ِسىاـَدِرَؾـــَكـوا
ى

ــــوَشى ـــٔؽىَرـٖؿـ ـــَعىلـِّـ ـــِـّفـَؿـَكــُؽىٌطارِٔــ ىُؾــ
ى

ىىىىىىىىِرٔ ـْؼـــُعـٔؼىقـُقـــؽـتىَلـوِؿــىَفاــِـــَطىُفـِقـــَقؼَّـَع
ى

ىُؾـــــِقَصـَوَ ىقْنـُغـــُذىاـَـِفــــٔؽىُرُ ـأشــــَقــُى
ى
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ـــقتٔى ـــَؾكىاؼُؼ ـــُدوىَط ــَداىىىىَوَ ْظ ــاىَظ ــٔدىَػَؿ ىاؼٖزٔؿِق
ى

ـــؾُىى ـــُػىَ ْصــَنـــ ـَـأ ــــ ـــاَداُ ىاؼَك ىَ َزٗوىَتـَفـــ
ى

ـــُؽَف ـــٔشِقىٌةـؾََّؾ ـــقجـــاؼىُ ـ ـــلٓؾـػىقٔ ـــــ ىىىىاـف
ى

ـــٔغى ـــٔديىَٔىداْحــــ ـِــ ــــــَل ــَتَكىٍرـأســ ىُؾـَؼْؾَؼــ
ى

ـــاخَلِخى ِو ـــقعـادلىَرُإـ ــىقُثـ ــَرُ ىَثـَ ِلَن َِ ىىىىَد
ى

َٔقُضى ــا ــىحمـــ ــىـٖـَ ِرَداُؿـــ ــُؾىاٍإـســـ ىُؽَعوِّـــ
ى

ـــٖرَتــَفـُؽ ـــُعىْفــ ـــػىِقْ ــ ـــَفــُدوَغـــُشىلٖنـ ىىىىاـ
ى

ــى ــلِّىقُهـُشُؼـــ ــاْتىاؼٔعٔصـــ َُىػاحٔلـــ ــُؾَو ىٖوـــ
ى

ىىىىاـَلٖؾفــىَػىَراِحــــىَقـَاؼىِفــٖــىمــَوَ ىٖ ــــَضــَع
ى

ــى ـــُؾىاُ ـوإـــ ـــَعىِقْحـــ ــىِقَهـــ ــُؾىْؾَقاَبـَطــ ىُئؽَّــ
ى
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ىىىُفـــــِقَؼــَ َوىٔفـَرَتِقــــِمـَ ىاـــــاَؿــَوَظىٖنَلـَػـــ
ى

ـــِقـأؽـَ َ ََى ــىُؿــ ـــَسْػىـِـٔؽـ ــىِرــ ــٖزُوىِؾـاؼَؼَقأ ـ ىُؾـ
ى

ــ ـَـَتـ ــىَقاَعِق ــَؼإِٔىكـَشٖكـــىـِـٔؽـ ـــَفـٖؿـَضَعىٔفـِقـ ىىىاــ
ى

ـَِفــــىِؿــِــــاِراأَلَصىَ ِذَواَدىٖؿـــــــَ ىاَؿـَػــــى ىُؾـَؽ
ى

ىىىاـفــىـَلٓؾـَػىٖرِتـــــىَؽىٖؿـُئــىىًاـٔظَخاشــىىِفـٖقــَعَع
ى

ــىَؽـــَعى ــَرىِقِ اؼصٓٗـ ـِىْ ْػـ ــ ــَةَ ُىٔؽـ ــىَ اَضـ ىُؾُؽِمٔػـ
ى
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 فهزظ املوضوعات
رقي  الـىوضوع

 الصفخة

املطمب األوه

املطمب الجاٌي

الفصن األوه

الفصن الجاٌي

 


