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Abstract :  
Theory and Application. 
 Or The text languages represent a modern trend, which is 
concerned with the structure, consistency and harmonization 
of texts, and the importance of the communication of texts in 
producing and receiving language signals for textual 
understanding;The text is a major language unit, which 
combines several partial modules of language tools governed 
by interconnectedness, cohesion, various means, types and 
referrals in a text context that is composed between the two 
words, sentences or paragraphs, several paragraphs or several 
chapters to be given the background upon receipt or analysis 
of the text. This is the object and point of departure of the 
research, and the Qur'anic text is the most spectacular and 
best-of-all coherent and coherent structure and parts of the 
Qur'anic text;The most common elements of the Qur'anic text, 
their presence in different contexts, in different structures, 
and their plurality of meaning, were an option for textual 
congruence in which there was room for research, and the 
reference was chosen in conscience, and this was applied to 
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Moses' story on with the Khader was based

This study entitled the effect of textual harmony and its 
significance in meaning, reference in the story of Al-Kadir 
learning, theory and practic
Textual linguistics is a new field concerns with texts in terms of 
structure, coherence and harmony. Text is a linguistic unit that 
has several small coherent units, phrases, sentences or 

paragraphs

This study aims at the analysis of the holy Qur'an text 
especially pronoun reference as occurred in the story of the 
prophet Moses peace be upon him with Al-Kadir .
key words:
Harmony - harmony - text - referral - and laws - consistency - 
Moses, peace be upon him - Al-Khader, may God be pleased 
with him. 
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 ال إنيّ انغالياٌ صاحبا انكُ::اإلحانت انذاخهيت انمبهيت ٔاحمل

 انضًائر احمليهت يف انُص:
 أٔال: اإلحانت بانضًائر انظاْرة ادلتصهت:



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

 ثاَيا: اإلحانت بانضًائر ادلسترتة:



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 

 اخلامتت ٔانُتائج:

                                                           



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 



 م0202العدد اخلامس    دة باألقصر           يبت اجلديجملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

التواؤم النصي وأثره فى الداللة "االحالة 
فى رحلة تعلن هوسى هن الخضر النظرية 

 والتطبيق
 بيق

 


