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 األمر في البالغة العربية  
 الباحثة / سارة جالل السيد عطوة

 لدرجة الماجستير بقسم اللغة العربية  
األمررلغة ررنغيغ اررهيغاةمنررمغهغمرررغ مررًلغ،ررامًلغ مررلا غهغواة، رراغ وامررلغو مرر  غهغ، رر  غ مررًلغ ررا  لغهغ

غ.غغ(1)  قلغاةعلبيغ مل كغ نغ فعلغوةتفعلغوبانغ فعل
َي َّغ غعلررطغقلررفغاةفعررلغت  ةرر)غ عرر ةطغ غويطلقغةفظغاألمررلغاقيقيمررمغاألوغ َكغصَّ ةةرر  ْلغ َْللررَ غ(2 (غَوْ مررْ

ْ ْلْ غ ررَّمغولذاغاألملغ،، اغعلطغ وامررلغواةنرر  مغعلررطغاةفعررلغواةأرر  غواةتررانغت  ةرر)غ عرر ةطغ غ َوشررَ وَّ
غهغولذاغاألملغ،، اغعلطغ ر   غواة لادغلم غاألو غغة  غفه)غمرغاةطلف.غغغ(3 (غاأْلَْملَّغ

 األمر اصطالحًا:  
لررر(غص  ةرر)يغلرر غعنرر   غعرررغا ررتع   غ أرر غةيمررى غو  ررى غو ررف)غعلررطغغ626 رر)غاةارر  تمغ  غعلغ

غ.غغ(4) بيلغاال تعيءغم رغل غ علطغ  نن
إذنغاألمررلغعمرربغاةبي يرريرغ ررمغ ةرر  ل غيغقلررفغيرربواغشررمءغةرر غ، رررغي  رري غوقرر غاةطلررفغ

تلفررر اغ رررمغوقررربغا غ(5)علرررطغ ررربيلغاةتالهررر غواجةرررىااغمررررغلنرررنغعلهررر غ مرررل غإةرررطغلنرررنغد هررر غمرررام   غ
غ غعلرررطغقلرررفغ عرررلغ يرررلغتررر َّ    ررره ت)غاة  ةررر عنغةررر)غا تي ررر  غتنيرررلا غواة رررلادغصةررره ت)غمررر غد  

غ.غغ(6)ا تعيءغ  اءغت نغا    غ وغ عي غواة  ة عنغةطلفغاةفعل
ومعمررطغقلررفغاةعلرر غ نغ،عرربغاألمررلغ فارر)غع ةهرر  غصالنرر  غي ةررنغاةعرر ةمغةارر نغتيمرر)غعلررطغلنررنغ

 خفرر فغ ارر مغعل رر  غميلرر)غ ررمغتيمرر)غإةررطغاةعلرر غقلنرر  غةرر)غاة لظررنغواة رر  غالغلنررنغاةت اةرراغواال
ومرررم غمررررغاشرررتلاغاةعلررر غت ة عتىةرررنغومرررمن غمررررغةررر غ،ترررتلاغغ(7) ررر اءغتررر نغع ةهررر  غ رررمغ فاررر)غ وال غ

اال تعيءغوالغاةعل غت جم اغ خلغاةبيرغوابت ع)غهغويررذلفغاةارر  تمغ نغاةطلررفغا ررتعيءغيتنرر د غ
غاةفن غمرغ ق ىغغغغإةطغاةفن غصا  عغ ه نغاألملغواةتن د غإةط

 
 166صـ 1العرب مادة ) أ. م. ر ( القاموس المحيط جلسان  (1)
 (.  132سورة طه آية ) (2)
 ( 159سورة آل عمران آية ) (3)
 428السكاكي ، مفتاح العلوم صـ (4)
  357بسيوني " علم المعاني " دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني " صـ (5)
 الجزء الثاني 310، صـ 309يراجع شروح التلخيص صـ (6)
 309صـ 2شروح التلخيص ج (7)
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إم  ا غاةأاه نغهغومرغلم غ انغاألملغ،عبغياهاه  غإذاغت نغ مغاألملغ علطغمرررغاة ررام  غويخررل غ
عررررغلرررذاغإةرررطغمعمرررطغاةطلرررفغويتررر لغ غاةررربع ءغهغاةت رررلعغهغاةللررر ءغهغاةت  رررلغهغ.....(غومررر غ

إذاغترر نغغ، ت ه)غاة لفغاةت ا لمغإذاغت نغاألملغاقلغمرغاة ام  غممىةن.غوقبغ،  نغاةت   رر  غه
بيرغمتا وييرغ مغاة مى غهغوقبغا تلف اغ مغاة عمطغاةذيغوةاغة)غ رره نغاألمررلغ  بررلغوةررع غ
ةل لرر بغ  رروغولرر غمررذلفغاة، نرر  غوقيررلغةلمررببغ  رروغوقيررلغةل ررب غاة تررتل غبيمن رر غولرر غم،ررلدغ
اةطلرررفغعلرررطغلنرررنغاال رررتعيءغ ينرررمغمررررغقبيرررلغاة ترررتليغاة عمررر يغوقيرررلغلرررمغمترررتلتنغبيمن ررر غ

غصرررانغوةرررع غةاررلغممن ررر غا رررت يال غوقيرررلغصرر ةت قوغ يغعرررباغاةب ا،رررنغولررر غشررر ملغاشررتلات  غةفظهررر  غ
ةلت قررروغ رررمغت  نررر غةل لررر بغ  ررروغ وغةلمرررببغ  ررروغواةت قررروغ رررمغت  نررر غةل رررب غاة ترررتل غبيمن ررر غ
اشتلات  غةفظه  غص عمطغ   غالغ عيرغشيئ  غم  غذتلغوقيلغمتررتلتنغبرريرغاةنييررنغ يغاجذنغ ررمغاةفعررلغ

 غبررريرغاةنييرررنغ يغاجذنغ رررمغاةفعرررلغواألتنرررلغ  نررر غياه رررنغ رررمغاة لررر بغواألتنرررلغةل رررب غاة ترررتلغ
هغواةترررر ناغعمرررربغاةبي يرررريرغ نغا ررررل بغاألمررررلغلرررر غ يرررربغاأل رررر ةيفغاج ترررر نهنغاةطلبهررررنغ(1)  ررررو

ص عتن  غ  اه غاةاياغإةطغقا مغاةخبلغواج ت ءغول غمرررغا رر ةيفغاةطلررفغعمرربغمرررغقارر غاةاررياغ
 غ مغقةلغاألملغعلطغاةةرره نغاةةررلفهنغةلفعررلغ أرر غإةطغ بلغوإ ت ءغوقلفغعلطغ يفغبيمن

يغاذلررفغواتتررفغوامرريغو يللرر غ وغإ ارر ين غةهترر لغيغاةفعررلغاة  رر  عغاة اررب  غبررياغاألمررلغهغ
ت رر غ،ترر لغاأل رر  ءغاةباةررنغعلررطغاألمررلغومرررغلمرر غ اررتطهاغ نغ  رر  غ نغاألمررلغيتخررذغ  برراغ رره غ

غلميغ
غ عررلغاألمررلغ  عررلغت  ةرر)غ ررنأ  )غ  غ (1 وق ةرر)غعررىغغ(2 ((غَيَ غَوآ ررْ اغاةى تررَ  َغَوَ قَّه ررْ اغاةةرر 

غاْةْاف  َ غَواْةْ َم  َّ َّيرَغوللغ  غغ غَل لَّبَّ  .غغ(3 ((غغَ، غَ يَُّن غاةم بَّمُّ
ْذوَ ْلْ غاة    عغاة ،ىواغبياغاألمليغمنلغق ة)غ ع ةطغ  غ (2 َنْنْ غَوْةْي  ررْ اغ ررْ ْي  غْةَهْ ْ  اغَ فررَ

غاْةَعتَّيقَّغ ْ  اغصَّ ْةَبْي َّ  .غ(1 ((غغَوْةَهط   

 
 310صـ  2شروح التلخيص ج (1)
 (20سورة المزمل آية ) (2)
 (  73سورة التوبة آية ) (3)
 (.  29سورة الحج آية ) (1)
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َ مف ا رر غ عررلغاألمررلغيغمنررلغق ةرر)غ عرر ةطيغ  غ (3 َُمف ي  َ سََ  يف لََ  وا ع  َ  وم عَََ ه ا الََ آ ا ي َهاََ  غ(2 ((غيََ 

َلْت اغَمارررررَ َ ْاْ غَ  رررررْتْ غوق ةررررر)غ عررررر ةطغ  غ يَرغَ شرررررْ ذَّ هعررررر  غيرررررْ  غَ  رررررْ ْ غةَّلررررر  ْلْلْ غَل َّ ْ َاغَ ْأترررررْ َويرررررَ
 غغ.(3 ((غغْشَلَت ْؤْل غم  غْتمْتْ غإَّ،  َ  غَ ْعْبْبونَغَوْشَلَت ْؤْتْ غۚغَ َىي ْلَم غَبْيَمْنْ غۖغَوَق َ غ

ْلَبغاة ةب غاةم نفغعرغ علغاألملغمنلغق ة)غ ع ةطغ  غ (4 ْلواغَ  ررَ يَرغَتفررَ ذَّ اََّذاغَة َّيررْتْ غاةرر   ررَ
غ(4 ((غغاةل ََّق بَّغ

 نذًغلمغ ه غاألملغاةتمغا فقغعلين غ للغاةل نغولم  غ ه غ  لىغ ررب غعلررطغاألمررلغص ةتررمءغ
ومرغلذًغاةةه غاةتةليحغبلفررظغاألمررلغمنررلغيغآمررلت غهغو مررل ا هغو  ررت غمررام  ونغوقلفغإ،، دًغغ

غَ نغمنلغق ة)غعررىغولررلغ  غغ ْيَرغاةمرر   َّ ْت غبررَ غ َْللَّنررَ غَوإََّذاغَيَا ررْ غإَّةررَطه واغاأْلََم  ررَ  َّ ْاْمْلْتْ غَ نغ رْرَودُّ غَّللا َغ،ررَ إَّن 
ْب َّغ َنغغعررىغولررلغ  غوتررذاغاةتةررليحغصرر ةفلفغت رر  غهغ(1 ((غَ ْأْا ررْ اغصَّ ْةعررَ لرر  ْ غَ أَّ َلَفغَّللا ْغَةاررْ ْبغ ررَ قررَ

ي ا َ واةتةليحغص ةاْتفغت   غهغ  غغغ(2 ((غغَ ْ،َ   َّْا ْغ ََُم الصَِّآ ل يف هغواةتعبيررلغبلفررظغاة  رر ءغغ(3 ((غَكتآب  ع 
غإَّْياررررَ   غت رررر  غهغعررررىغولررررلغ  غ َبْيرَّ ًْغَوبَّ ْةَ اةررررَّ غإَّ،رررر   ْبواغإَّال  غَ ْعبررررْ َكغَ ال  غَ بررررُّ طه هغواةتعبيررررلغغ(4 ((غ َوَق ررررَ

غاْ َتَط َعغإََّةْه)َّغَ بَّيي غصألفغعلطغت   غعىغوللغ  غغ غَمرَّ غاْةَبْي َّ جُّ غيَّ غ.غغ(5 ((غغَوّلِلَّ َّغَعَلطغاةم   َّ
وتذةكغةفظنغيقغعلطغاةعن دغوعلطغاة ومميرغوتررذاغمرر غفهرر)غ ل يررفغاةررذاغواةع رر بغعلررطغاةتررل غ وغ

أل رر ةييرغوا ررتبة اغصال رر عغ لررلغاةل ررنغإين اغاةع لغص ةتل غو أرر غذةرركغولررذاغلرر غ  يغل نرر  غا
غ.(6)علطغ ا هنغذةكغ ملا غ

واألملغ مغة نغاةعررلبغا ررتع   غلررذًغاةةرر  غعلررطغ رربيلغاال ررتعيءغوبعرربغ نغ ارر ء غاةارر  تمغ
عرغد   غاةة  غ يلغاةةلفهنغةرر رغاألمررلغعلررطغ رربيلغاال ررتعيءغ، ررلغغغغغغغغ غ رراذاغلنررلغ

و ف)غةنذًغاةة  غصا ن غياه ررنغوةهارر غم،رر  ا غغي غ،عللغ(7)    غم ة ع)غةذةكغولمغياه نغفه)
غمررررغ بررررغ غ نررر د غاةفنررر غعررررغ ررر  عغ أررر غقررر غهغوةررره  غ يررربغهغإةرررطغل  رررفغاألمرررلغو  قررروغمررر غ ررر ًا

 
 ( 105سورة المائدة آية ) (2)
 ( 128سورة يونس آية ) (3)
 (.4سورة محمد آية ) (4)
 (58سورة النساء آية ) (1)
 ( 2سورة التحريم آية ) (2)
 ( 183رة البقرة ) آية سو (3)
 (29سورة اإلسراء آية ) (4)
 (97سورة آل عمران آية ) (5)
 24تسهيل الوصول إلى فهم علم الوصول صــ (6)
 318السكاكي : مفتاح العلوم صــ (7)
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هغ فررل غلمرر غبرريرغاةأاه ررنغ(8)االةت رر  غواةرربع ءغواةمررببغواجص يررنغواةت بيرربغعلررطغاعتنرر  غغاة ررلانر
إةطغقليمنغهغ م غاة ،  غ يببغمرررغقليمررنغواة ،  غصانغاةأاه نغمل نطنغبتن د غاةذلرغدونغي لنغ

هغوقبغ   غاةبي ي نغاة تررا لونغعلررطغلررذاغاأل ررلغاةررذيغوةررع)غاةارر  تمغوبخ  ررنغاة ىويمررمغ
وشلاحغاةتلخهصغهغوقبغاةتف غ يلغوايبغمرغاةبي ييرغإةررطغاةتفليررقغبرريرغمرر غيررب لغ ررمغاةبي ررنغ

ب لغةررررر رغاةظررررر اللغومررررر غالغيرررررب لغهغ ررررر ألملغاة رررررلادغياه رررررنغعلرررررطغ ررررربيلغاال رررررتعيءغالغيرررررغ
هغ  رربغ شرر  غ يرربغاةبي يرريرغاة رربم ءغإةررطغلررذًغاة ييظررنغص  ةرر)غ غوالغ،خفررطغعلهرركغ نغ(1)اةبيغهررن

هغوةامرر)غةرر غغ(1)من يرراغاألمررلغت ال ررتفن اغةررهاغمرررغ رررغاة عرر  مغهغوةررهاغممرر)غإالغ ارر  غاةعرربو 
غ(3)  غصرر ألملغ يلباغ نغوقاغ مغاجش   غ فا)غ مغ   اغعن   )غص  ة)غيغ غمرغاةأاه نغإةطغاةت،ررغ

واةارربفغ ررمغترر نغذةرركغ ررمغعلرر غاةبهرر نغهغوقرربغ ررلحغاةارر  تمغبررذةكغ ررمغق ةرر)غ غو أ يررقغمعمررطغ
علررطغاةررل  غمرررغ نغاجشرر   غاةرر ا د غ ررمغي شررهنغغ(4)اةأاه ررنغواة ،رر  غم ةررع)غ ررمغعلرر غاةبهرر نغ 

 نغاةب  قمغ من)غ لاينغإةررطغ  ن رر غالغيررب ينغإالغ ررمغعلرر غاة عرر  مغوبتامررلغق ةين رر غمعرر  غ ،رربغ
منأنررمغاال ررتفن اغواألمررلغالغيررب ينغ ررمغعلرر غاة عرر  مغهغت رر غ  ن رر غالغ،اررت ينغص نأنرريرغ ررمغ

هغ غإنغاةارربفغ ررمغولرر دغلررذاغاالةررطلابغلرر غغ(5)عل غاةبه نغبلغيررب ينغةرر رغمنأرراغاة ،رر  
اج ررلا غعلررطغإد رر  غاألمررلغاةررذيغالغيررلادغعلررطغ رربيلغاال ررتعيءغ ررمغاة ،رر  غعلررطغاةررل  غمرررغ

 برربال غصعرريغاةبي يرريرغ  فاررن غعلررطغعلررنغاةتفليررقغبرريرغاةأاه ررنغواة ،رر  غ ررمغاة ييظرر  غاةتررمغ
غ.غغ(6)األملغ 

  بغ  يغاةب  قمغ نغ، رر نغ نرر د غاةفنرر غدةرريي غعلررطغمعل ررنغاة ةرراغ غألنغ نرر د غاةفنرر غيت قرروغ
وذتررلغابرررغ،ع رر بغاة  لبررمغ  قرربا غمرر غذلررفغإةهرر)غاةارر  تمغواة ىويمررمغ غغ(7)علررطغمعل ررنغاة ةرراغ 

مرررغ يررلغمعل ررنغاة ةرراغمأرر  غهغ رراذاغعررلفغاة ةرراغعل رر غاةأاه ررنغمرررغاة ،رر  غهغغ نغاةتنرر د 

 
 المصدر نفسه,  (8)
 268د. عيد بليغ ، السياق وتوجيه داللة النص صـ (1)
، عصام الدين الحنفي: األطول ، شرح تلخيص مفتاح  313،  312 صـ 2حاشية الدسوقي على شروح التلخيص ج (1)

 م.   2001، دار الكتب العلمية ، بيروت  1، ط 597صـ 1العلوم تحقيق د. عبدالحميد هنداوي جـ 
 المرجع السابق نفسه والصحيفة نفسها.   (3)
 318السكاكي : مفتاح العلوم صـ (4)
 268لنص صــد. عيد بليغ : السياق والتوجيه داللة ا (5)
 المصدر نفسه والصحيفة نفسها   (6)
 312صـ 2حاشية الدسوقي : شرح التلخيص ج (7)
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ألنغاألو غبررريغقليمرررنغواةنررر  مغص ةررر يبتن غهغ ررريغ،ارررتب غص ةتنررر د غعلرررطغاةأاه رررنغألنغمعل تن ررر غ
 رر ص نغعلررطغاةتنرر د غهغوقرربغ،،رر بغصررانغاةارر بقغعلررطغاةتنرر د غمطلررقغمعل ررنغاة ةرراغالغاة ةرراغ

نغةةررأنغ نغيررب  غ نغلررذاغاةلفررظغم ةرر عغةاررذاغوةرر غةرر غ،علرر غاةررذيغيت رر رغاةفررل غبرريرغاةأاه ررغ
ت نغاة ةرراغص ة ليمررنغ وغالغهغ  ةتنرر د غص نررل غاال ررتع   غيررب غعلررطغ نغلررذاغاة ةرراغمررني غياه ررنغ

غ.غ(1)دونغذا غ 
ولم غ،   غاةبتت  غعيبغبله غ غواة خل غمرغلذاغاالةطلابغل غعررباغاج رر  ءغإةررطغاة أرر وال غ

ألمررلغةرر رغاة ،رر  غهغألنغاة رر نليرغبررذةكغل هعرر  غفه رر غ علرر غةرر غاةتعاررةهنغة ةرراغصعرريغ رر  غا
يت  مرر اغمرررغ ةررلغاة رر  غ ررمغلررذاغاالةررطلابغهغ خررلو غاألمررلغعرررغقلررفغاةفعررلغا ررتعيءغمرررغ
  اصغاةتلتيفغاةتمغيمن مغ الغ تعاوغةنرر غعيقررنغم،  يررنغهغألنغذةرركغمرررغلنررنغا ررلىغيررب لغ

إةطغيبغ،،علغول دغعل غاة عرر  مغولرر دا غ تنلغ م نغاة ع  مغ مغمنأاغاة ،  غ مغعل غاةبه نغ
الغمبرررل غةررر)غهغوإنغص رررطغ ارررين طغ نعررر  غةرررذةكغاةتررربا لغ    ررر  غعلرررطغ تنررراغاة عررر  مغاجةررر فهنغهغ
اة  ررر منغهغ وغمعمرررطغاة عمرررطغبتعبيرررلغعبررربغاة ررر للغهغ ررر ة   غص ة ،ررر  غلمررر غ، ت رررمغ نغ اررر نغ

غ.غغ(2)اة ع  مغاة   منغل هعن غعلطغ بيلغاة ،  غ 
لررلغ مأةررلغقه ررنغاألمررلغعمرربم غ،خررل غعرررغقلررفغاةفعررلغا ررتعيءغ ررمغت  رر)غغوةمرر غ نغ تارر ء 

م،ررر  غ  ررروغاغيررر غمررر غقه رررنغلرررذاغاة ،ررر  غاغ غإنغاةاه رررنغلمررر غلرررمغاةترررمغ تعلرررقغص ةنعررربغاةبي رررمغ
ةلظرر اللغهغولررمغاةتررمغيتعلررقغبنرر غإقرري غ ررفنغاةبي ررنغعلررطغقرر  غدونغآ ررلغولررذًغاةاه ررنغ ررمغ

غ.غ(3)ل للل غل  ةهنغ اييلينغ 
اة ارررل غصررر)غ  ررر)غةهاررر غترررلغاألقررر ا غ تةررروغص ةبي رررنغ نمررر  غ قررر ا غ تةررروغص ةبي رررنغإ ررر)غة ررررغ

و ق ا غ تةوغبن غوالغ خل غاألش   غاةبيغهنغعرغلذاغاةأ  غهغ نم  غلذًغاةعيقرر  غاة ،  يررنغ
ةهارر غةنرر غ ،ررنغقه ررنغهغ نررمغةهارر غمرررغاةبي ررنغ ررمغغ اة يتررنغاةتررمغ لالرر غ ررمغصعرريغا ررتع  ال ن

نغاةأ رر  غ،تررن)غاةفررل غ غعلررطغاةررل  غمرررغ نغلررذاغاة رر  غصرر ة طاغ ترربه)غشررمءغ نغ  رر  غمررني غ غإ
وةررهاغمرررغاةبي ررنغ ررمغشررمءغ نغ  رر  غ غشررلب غترر بيرغ غو أرررغ  ةرربغمأت الرر غعلررطغاةررل  غ نغ
لذاغص ة طاغم،  غمل لغوم غاةبي ررنغ ررمغتل ررنغاةةرري غاةتررمغ رر  غا ررتع  ةن غاة ،رر  يغوق ررطغ
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نغاة   غص ة ،  غعلنغوييب غةبيغهررنغاألمررلغعمرربم غعلطغمعم ل غاة ع، مغاةذيغل غاةبع ءاغ غإ
،خل غعرغقلفغاةفعلغا تعيءغةهطعرغ مغاةنعبغاةبي مغةنذاغاةخلو غهغوعلنغذةكغ ا رررغفه رر غ
يتاررر غصررر)غلرررذاغاة ،ررر  غاة ىعررر اغمررررغينررر  غو   صرررنغ رررمغاةعيقررر  غهغولرررذًغاةخ  رررهنغ ،عرررلغمررررغ

اة ،  يررنغهغولررذاغاةبلررمغيرروديغمرررغيرر غغا تع  ال غاألملغ ه   غم،  ينغلرر لى غ بلررطغفه رر غاةاه ررن
عرررغ طرر  غاةاه ررنغاةبيغهرررنغ يغعرررغ طرر  غاةظرر اللغاةبيغهررنغهغألنغاة عمرررطغغ(1)إةررطغ لولنرر 

اة   رغ وغاة عمررطغاجةرر  مغيمتفررمغعمنرر غص  ررت لا ل غ ررمغاألعررلافغواال ررتع  ال غوي  رررغ نرر غ
 ةرر انغاة ،رر  غاة فيررب غغلذاغاةنعبغ مغة ءغيبياغاةبي ييرغاة بم ءغعرررغاال ررتع   غب  ررفن غمررر

غ.غغ(2)و يلغاة فيب غويبياغاةبي ييرغاة أبييرغعرغاال تع   غاة يتن 
قرربغ، رر نغاةلرر اذغص ةررطلحغاةعرربو غلرر غاة خررل غمرررغلررذاغاالةررطلابغاةررذيغبررباغ ررمغصعرريغ ؤىغ
اةرررب  غاةبي رررمغاةعلبرررمغاة رررب، غهغوةاررررغاةعررربو غلررر غ يررربغاة ةرررطلأ  غاةترررمغقررر اغةعينررر غلرررذاغ

 غ ماهررنغاة ةررطلحغمرررغشرر انفغاالةررطلابغاة لناررنغاةيرر غعل رر غصرر)غهغ لرركغاةب  غوذةكغ، ت رريم
اةتمغ، تفن غاةتا ؤ غيغل غعبو غعرغ يغشمءغاغوعبو غمرغ يغشررمءغإةررطغ يغشررمءغاغ لرر غ
عرربو غعرررغ  ررلغاال ررتع   غاةررذيغ،أرربدغعمرربل غص عل ررنغاة ةرراغهغ اغعرربو غمرررغاةأاه ررنغإةررطغ

اغ اغعبو غعرغاةترر ناغاةررذاناغمرررغاال ررتع   غهغاةت،  غ اغعبو غع  غيتن د غإةطغاةذلرغابتباء غ
غ(3)ايغعبو غعرغ  ةبهنغاال تع   غاغ

إنغاةل اذغص ةطلحغاةعرربو غياررفغاة فنرر اغاةررذيغيرربدًغاةبي يرر نغاة رربم ءغمرررغاة اةررحغ  رر)غةرررغ
،  نغ  عي غ مغإليءغاةلناغ   م  غيياغ ،رربغ عليررقغ رر يفغ غاألقرر  غ غعلررطغقرر  غاة ىويمررمغ

تع لغة يررًلغ غص  ةرر)غ غ يغة يررلغقلررفغاةفعررلغا ررتعيءغةعيقررنغبيمرر)غوبرريرغ ررمغاةتلخررهصغ غوقرربغ،اررغ
معمطغاألملغصأافغاة لانرغهغ انغق م غقليمنغعلررطغممرراغإ اد غمعمررطغاألمررلغ  ،رر  غوإالغ ام ،ررنغ
هغوالغ،خفطغعلهكغ نغمن ياغاألملغهغت ال تفن اغةهاغمرغ رغاة عرر  مغهغوةررهاغممرر)غإالغ ارر  غ

  غص ألملغهغوالغ يلغةن غفه رر غذتررلغهغوذةرركغاة يررلغإمرر غ يررلغاةطلررفغاةعبو غمرغاةأاه نغإةطغاةت،
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و لطغقليفغمرغلذاغ ي  غ عبغاةرربيرغاةتفترر  ا مغ ررمغ غاة طرر  غغ(1)وإم غاةطلفغالغماغاال تعيء 
هغ عله   غعلطغم  ةنغاة ىويمررمغ فاررن غب قلرر)غ غ يغة يررلغقلررفغاةفعررلغا ررتعيءغم رر غيم  ررفغاة  رر اغ

 ارر نغةطلررفغاةفعررلغ  رري غ وغ ارر نغةطلنرر)غةارررغةررهاغعلررطغ رربيلغغصأاررفغاة ررلانرغوذةرركغصررانغال
غ.غغ(2)اال تعيءغ 

،   غاةبتت  غعيبغبله غ  قبا غتياغ  يفغاألق  غوتياغ عبغاةبيرغاةتفترر  ا مغ ولررذاغ،عمررمغ نغ
اال تعيءغواةطلفغمتررطغ رر  لغةامررلغا تفرر غعمرر)غ ررفنغاةبي ررنغهغو  رر)غالغبي ررنغةامررلغإالغمرراغ

غ.غ(3)دالةنغاةطلفغ وغا تف ءغشلاغاال تعيءغ    لغاةعبو غعرغغ
وقرربغذلررفغاةبي يرر نغاة أرربي نغ ررمغ اتيرربغلررذًغاةلؤيررنغتررلغمررذلفغ ررل ىغد.غيل ررمغمررل و غ نغ

هغو  ىغغغغغغغغغغغد.غ ي رررربغ(4)مررررغ،خرررر ةوغذةرررركغالغ،عرررربغمرررررغاةبي ررررنغ وغاةفةرررر ينغ ررررمغشررررمء
رغاةطبهعررمغ غ نغ،خررل غعبباةأمغ مغمع ة،ت)غةةه تمغاألملغواةمنمغ مغشعلغ بمغ  ا غ  )غم

اةترر علغصةرره نغاألمررلغعرررغمعم لرر غاأل ررلمغهغولرر غقلررفغاةفعررلغعلررطغولرر)غاال ررتعيءغواجةررىااغ
غ.غغ(5) 

اة أبي نغ اةبي ي نغ عله)غ و   غ اة بم ءغ اةبي ي نغ إةه)غ ذلفغ م غ بله غ  قبا غ عيبغ د.غ ،   غ
مفلدا غمت   بنغ مغاة أبي نغ غقبغ ا نغمعل نغاة ةاغواةأاه نغواةتن د غو  ةبهنغاال تع   غغ

دغص  ةفغاال تع   غ وغصا ن يت)غهغواةعبو غ ة تن غإةطغ نغاة   غالببغة)غمرغ  لغا تع   غْ،أب 
دغص  ةفغاال تع   غ وغصا ن يت)غهغواةعبو غعمبل غغ عمبل غل غعبو غمرغ  لغا تع   غْ،أب 

علطغ أبي ،  غ ة غ اة عل مغ اةأ لغ لذاغ ألنغ هغ اةبي مغ اةب  غ ةعينيغ ق اغ يتلوغغاةتمغ م غ بغ
ص م    غغ هغ وغ اةذيغوةاغ وال غ ص أل لغ م    نغ اةأاه نغ وغ عرغ ة)غ اة   غ  ييىا غ مرغ ص ةبي نغ
اةتن د غاةم  جغعرغ  ةفغاال تع   غوإ   غق اغعلطغيغ تناغ  اصغ لاتيفغاةبل  ءغ  ييىا غةن غ

اةتلاتيفغاةة د  غع رغ  ال غ نمغاةتلاتيف اةتمغغغعرغاةتلاتيفغاةة د  غع رغ  ال غهغ م غ
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منلغاةا  تمغصا  ا غاةأي ا   غ يغاةتمغالغ، ةبغممن غ  ىغاجعياغاة ن شلغواج ن اغهغ وغغ
يت،لطغ ي غ ومرغ هغ ةل مط  غ اةأل مغ اة عمطغ يبودغ اة  ة دغ ين غ يت، و غ الغ اةتمغ لمغ قلغ

يتاتبغغ هغ اة عه  يغ اال تع   غ عرغ عبوال غ اةعبو غ ص عتن  غ اةخلوغ ويماتوغ ذةكغغاالةطلابغ
مفن اغعل غاة ع  مغاةذيغ أبد غمن ت)غ مغ تناغ  اصغ لاتيفغاةاياغاةة د  غغص ةلل عغإةطغغ

،  بل)غا تع   غمعه  يغ   غلذًغغغغعرغاةبل  ءغالغاةة د  غع رغ  ال غ ن غا تع   غبي طغةل ن
اةأاه نغواة ،  غ يم نهنغ ةهاغمرغاةة ابغ نغ ا نغصأ  غ اةنم نهنغم غشئ غوةامممغ  ىغ  )غ

تت  غعيبغبله غيم نهنغاةأاه نغواة ،  غ ،بًغ، باغاةببيلغفه   يغ غ م غ(غوبعبغ نغ  يغاةب2  
ت  ن غيم نهنغاأل لغواةخلو غعم)غ  رغاة   رغ نغ  بلغصت لغ ابطغة لفغاةنأاغهغإذغة غ
ا تف غمعل نغ ه  غاةخط بغةظلغاألملغل غاةبالةنغاة ييب غةلةه نغهغ لهاغاة   غص ة عمطغ

اةف غ األ ط ءغ مرغ ةلةه نغ ةل عمطغغاأل لطغ م  بي غ اةأل طغ ص ة عمطغ اة   غ ،  نغ وقبغ هغ دينغ
اةاه قطغمخلل  غمرغلذاغاة،ب غهغعلطغ    غ نغاةخلو غلم غ لو غعرغاة عه  غاةمأ ىغ وغ
اة عمطغاةمأ ىغهغعلطغلبىغمرغاةمظلغإةطغصعبيرغة عمطغاة لف ظغيغمعمطغاة لف ظغواة عمطغ

معمطغاة تال غغغغومعمطغاة تال غوالغ،أبدغغاة  ة دغوبعن   غ  لىغمعمطغاة، لنغاةمأ ىغاةأل ط
اةةه غغ بيرغ األملغ ةب ا نغ اةلؤىغ اةاه قهنغ  افغ اةلؤينغ ي غ ا طغ ومرغ هغ اةاه  غ ص عل نغ إالغ
واةبالال غهغألنغاةلؤينغاةاه قهنغلطغ  يفغاةلؤىغو قب ل غعلطغاةتمن)غإةطغم غالغيةلغة)غمرغ

 غومرغلم غ اتطهاغ نغغغ(1   غ لاه)اةعم  لغواة يصا  غاة تعل نغصاه  غاة   غاة ل نطنغصاه
    غ نغع لهنغ تناغاألملغ طغ ىغ ط بغ أت  غإةطغآةه  غاةتأليلغاج ل بطغوآةه  غاةتأليلغ
اةتأليلغ آةه  غ فه)غ اةذىغ اتوغ اة ق غ هغ فطغ اآل لغ مألغ ،ألغ يبل  غ والغ مع  غ اةاه قطغ

ةتأليلغاةاه قطغ لاعطغاج ل بطغعرغ  لا غاةتلاتيفغو اتخل غاة ع  طغاة   منغ ،بغآةه  غا
اةاه قهنغ اةلؤينغ َي غ فتحغ ومرغ اغ ولن)غ مرغ وإةطغ اغ قيلغ وم رغ اةخط بغ وميصا  غ للوفغ
اةةه غغ ب  ودغ واةتلاتيفغ األ  ةيفغ قبغ مت،ن غ األملغ دالةنغ اج ل بهنغ انغ اةلؤينغ  صع دا غ نلىغ

ولم غ،  نغغغاةةليأنغةاملغوقبغالغ مت،ن غلذًغاأل  ةيفغعلطغاجقي غبلغقبغ متجغ اه ن غه
قبغغ األملغ ي غ  ن غ عمطغ ه نغ اةا  تطغ  غ ،   غ ص أبدا غ ه قهنغ  ةةنغ ملل نغ اة عمطغ
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((غوق  غاةاعبغ طغشلي)غ  غ غوقبغ(غغغغ2 غغ اتع لغ طغ يلغقلفغاةفعلغصأافغمم  ننغاة   اغغ
غ اتع لغ(غ ه نغاألملغ غة يًلغ(غ ىغة يلغقلفغاةفعلغا تعيءغ((غ

تررذةكغقرر  غبنرر غبنرر ءغاةرربيرغاةاررن طغوةارررغلرر ءغ ررطغي شررهنغوقرر  غمنلرر)غابرررغ،ع رر بغاة  لبررطغوغ
اةب ررر قطغعلرررطغشرررلحغاةارررعبغ غ غق ةررر)غوقررربغ ارررتع لغة يرررًلغ(غ ىغةعيقرررنغبررريرغذةررركغاة يرررلغوبررريرغ
معمررطغاألمررلغصأاررفغاة ررلانرغ(غيرر غ  ررذغيتعارروغةعيقررنغبرريرغتررلغمعمررطغ،خررل غإةهرر)غاألمررلغوبرريرغ

هغ يغيمن طغ نغ،ررا طغ يرربغةهأرربدغ ررطغغمعمطغاألملغويأبدل غ أبيبا غو  ىغ نغذةكغةهاغ أهأ  غ
 ررلامنغل مررب غعيقررنغبرريرغاة عمررطغاةررذىغ،خررل غإةهرر)غاألمررلغوبرريرغمعمررطغاألمررلغهغألنغمرررغ،أرربدغ
ذةرركغ  رروغلررطغاةظرر لل غاةبيغهررنغ فاررن غهغ اررلغلرر لل غبيغهررنغولرر دغقرر ن غبذا رر)غ،فررلفغ فارر)غ

لرر لل غبيغهررنغ  ررلىغغ لةرر  غهغومرر غ، رر  غ ررطغلرر لل غبيغهررنغ ررطغ أليلنرر غالغ، رر  غص ة ررلو  غ ررط
بلغالغ،   غ طغاةظ لل غ فان غ ررطغلررماغ دبررطغآ ررلغهغإنغلررذاغاةررذىغ ذلررفغإةهرر)غلرر غ  رروغ اتيرربغ
علررطغلررذًغاةلؤيررنغاةارره قهنغهغ  ةررذىغ،أرربدغاةعيقررنغبرريرغاة عمررطغاةررذىغ،خررل غإةهرر)غاألمررلغومعمررطغ

غاألملغلطغاةظ لل غاةبيغهنغصاه قن غوميصا  ن غاةتطغوقع غ ين غ.
  تطغصعررربغ نغقررر  غ نغ ررره نغاألمرررلغقررربغ ارررتع لغ رررطغ يرررلغقلرررفغاةفعرررلغصأارررفغيررر غ، ررر  غاةارررغ

مم  رررننغاة  ررر اغ، ررر  غم رررني غةرررذةكغ غت جص يرررنغت  ةررركغ رررطغم ررر اغاالذنغلررر ةاغاةأاررررغ وغابررررغ
(غغ3 غ يليرغومرغ يارغم غل ءغفه)غق  غتنيل

غي
غةبيم غوالغم لهنغإنغ  ل غغغ  يئطغبم غ وغ يامطغالغمل منغغ

لي)غةه   غ غ غت جص ينغ أ غل ةاغاةأارغ وغابرغ يليرغ(غفه،  غة)غ نغويا طغاةاعبغ طغش
ممن  غ  ي غغ ،، ةاغ يبا غ و نغالغ تلين  غ ابرغ(4 ،، ةاغ يبل  غ وغ ق ة)غ اة   غ لذاغ (غومنلغ

،ع  بغاة  لبطغو ادغعله)غصانغق  غ غو ف   غاجص ينغاةتخييلغدونغاجص ينغ(غول لًلغ نغمفيبغغ
الغ  اةةه نغ ل غ اجص ينغ وغاجص ينغ مفيبغ اةمأ ييرغ نغ وعمبغ قليمنغ لذاغ علطغ تا )غ وغ وغ وغ

واةتأ يقغ نغاة اتف دغمرغاةةه نغمطلقغاجذنغواة اتف دغمرغ وغاجذنغ طغ يبغاةتيئيرغمنيغ
غ(5 غوم غو اءغذةكغمرغل ا غاة، اغبيمن  غو لتن  غفن ة لانطغ امل)غ(.
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اةتلتي اةذىغ،،علم غ أ لغمنلغلذاغ فغ غل ةاغاةأارغ وغابرغ يليرغ(غغوةم غ نغ تا ء غم غ
،، ةاغ ة)غ نغ اةذىغلعلم غ    غ  )غ،،  غ م غ اغ وغص عمطغآ لغ اةتأييلغ علطغاجص ينغدونغ
،خت  غ اة خ قفغعله)غ نغ ت نغ اغ ب  غ ممن  غ  ي غ ،، ةاغ يبغ و نغالغ تلين  غ  يبل  غ وغ

تال غوقةبغغ يبل  غوالغ،،  غة)غاة، اغبيرغاألمليرغهغ رغم غ،أبدغذةكغل غ  وغقةبغاة 
اة تال غالغ،علفغإالغص ةاه  غوقبغ قلغذةكغابرغ،ع  بغاة  لبطغص  ة)غ غواةتأ يقغ نغاة اتف دغغ
ذةكغمرغ منيغوم غو اءغ اةتيئيرغ األذنغ طغ يبغ واة اتف دغمرغ وغ األذنغ اةةه نغمطلقغ مرغ

ذاغاة ن  غل ا غاة، اغبيمن  غو لتن  غفن ة لانطغ امل)غ(غويم بغبن ءغاةبيرغاةان طغاال تن   غبن
 غل ةاغاةأارغ وغابرغ يليرغ(غ ىغاصأاغةكغم، ةانغ ين  غشئ غقل غإنغت   غ وغ(غ6 فه   

 طغلذاغاة ن  غعلطغص بن غ  ة عمطغل ةاغ يبل  غ انغ  ادواغ نغذةكغالغ،،فغ ن غم م عغوم غ
اة، ا غ وغغ األ لغ وت نغ اةلفظغ صعيم)غول غ ليحغ اةذىغ ل )غعرغول بغم، ةانغ يبغالغ

، ت طغذةكغوإنغ  ادواغماغذةكغ  ن غةإلص ينغص عمطغ نغم، ةانغ ين  غش ءغمن ينغاةأظلغالغغ
 ذةكغالغيب اغاة، ا غي غ ةيلغ وغييمئذغةلتخييلغمنلغ ذغمرغم ةطغد ل   غ وغديم  ا غوإنغت نغ
وابرغ اةأارغ ت  ةكغل ةاغ اةذىغ ل )غعرغول بغم، ةاتن  غ اة اوغ   غ ص عمطغ اة لادغ  ن غ

،  ة غ واةمأ  غ ص عمطغغ هالنغ ق نلغ  ن غ بيرغ ةإلص ينغوتيمن غمت لغأل ن غ لذاغ نغ نغ وغ طغ
اة اوغو  ن غةإلص ينغوالغ د ىغم غاةذىغاقت طغ  ن غةإلص ينغإذاغت   غص عمطغاة اوغولذاغ  ىغغ
ل ةاغ ق  غ ة غ بيمن  غ  )غ واةفل غ اة اوغ ص عمطغ ةها غ لطغ ،   غ وشهخم غ ب يه نغ م ةكغ ابرغ

،، ةاغ ين  غت نغويبًغو نغ،، ةان  غمع  غوإذاغق  غل ةاغاةأارغ وغابرغ يليرغت نغة)غ نغغ
والغ قل غ ويبًغ ،، ةاغ يبل  غ ة)غ نغ وةهاغ مع  غ ،، ةان  غ ة)غ نغ ت نغ وابرغ يليرغ اةأارغ
 د ىغم غاةذىغ ص حغة)غم، ةاتن غمع  غإذاغت   غ وغعلطغمعم ل غاةأاه طغوالغ د ىغم غاةذىغمماغ

غ(غ7 غغ ب غعلطغاة عهنغ(غ نغ،، ةاغتيغويبًغإذاغ  طغص ة اوغولطغال
اة  لبطغ غواةعيقنغبيرغغ اةعيقنغبيرغاجص ينغومعمطغاألملغ    غابرغ،ع  بغ وقبغ أبي اغ طغ
اةطلفغواجص ينغاة  لننغال تع   غةفظ)غفه  غمطلقغاألذنغاةع اغ ن غمرغا تع   غاأل صغ
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غ(غ8 غ ن حغص ة لانطغ( طغاألع غم،  ا غمل ي غولذًغاةعيقنغوة ت   غع منغبت  ىغاعتن  ل غ طغاة
وق  غبن ءغاةبيرغاةان طغ غواةعيقنغبيرغاجص ينغواةطلفغ نغتيغممن  غماذونغفه)غوالغ،   غ
اة،ىنهنغألنغاة ن حغلماغةل الفغعلطغق  غ انغتيغمم غ طغاة ن حغاة ات ىغاةطل يرغوةهاغغ

األت بل( فه)غ ذةكغ  بغ لوغ ةل الفغ تاملغ اة  لغغغ(9 غلما  غ ،ع  بغ ابرغ ماغ بطغ طغ نغوا فقغ
إذغ نغغ (غ ق ة)غ غم،  ا غمل ي غ مع)غ طغ ا فقغ وةاممطغالغ فه)غ ماذونغ واجص ينغتيل  غ اةطلفغ
األملغاة طلقغْ،ةلفغعلطغاة ل بغ ن غ طغمات ىغ علطغ طغاجةىااغ م غاة ن حغ ن غمخيلغ
بيرغ نغ،فعلغ والغ،فعلغت  غ  )غالغيمن طغ نغْ تعاوغة عمطغاجص ينغعيقنغم،  ينغ,غويا طغ

م  اغغا األملغ طغ ا تع ل غ ه نغ إذاغ وذةكغ (غ ت جص ينغ ق ة)غ ةه   غ  غ ةب  قطغ طغي شيت)غ
اة  لننغ واجص ينغ اةطلفغ بيرغ واةعيقنغ بيرغ مليرغ اة، اغ ل ا غ عباغ فه)غ اةا ماغ   ل غ
ال تع   غةفظ)غ ين غاشتلاتن  غ طغمطلقغاألذنغ ن غمرغا تع   غاأل صغ طغاألع غم،  ا غغ

م ة عنغةل اذونغفه)غاة طل بغقلن  غل  م  غ   تع ل غ طغاة اذونغغغمل ي غألنغ ه نغاألمل
فه)غمرغ يلغقيبغصطلفغ وغ نغاةعيقنغبيمن  غاةت  دغألنغإص ينغتلغمرغاةفعلغواةتل غ   دغغ
ل غ إ   غ وامتم ع)غ بيمن  غ اة، اغ ل ا غ مرغ ذةكغ و اءغ وم غ األشه ءغ اةتيئيرغ وغ إ،، بغ يبغ

اةب  قطغاجص ين(10 ص ة لانر اةا ماغغغ(غوق  غ إذاغا تع ل غ ه نغاألملغ طغم  اغ  ل غ وذةكغ
فه)غعباغل ا غاة، اغبيرغ مليرغبنذاغاةتأبيبغاةت عيبىغ ملغيم  طغم غعله)غاةبي نغمرغت  ن غ
معل نغ   اغعلطغ غ تناغ  اصغ لاتيفغ طغاج  د غوم غيتةلغص  غمرغاج تأا نغو يًلغ,غغ

إذنغغغ(11 غياغعلطغم غ، ت طغاةأ  غذتًلغ ةهأتل غص ة ق فغعلين غمرغاةخطاغ طغ طبيقغاةا
ي بتنغ   منغ طبقغ طبه   غ ق اعبغ علطغ مبمه  غ عل   غ وةها غ اةتتناغ علطغ معل نغ   اغ اةبي نغ

غل مبا غعلطغاةظ اللغ
و طغذةكغ،   غاةبتت  غعيبغبلناغ غإنغاةأاه نغاةتطغيمن طغ نغ  عن غ ةفغ عيمم غلم غ تأبدغغ

اةمظلينغغ اةذىغاعتلىغ اة ة  غ األملغ طغ نغ ة غ، رغمللع)غ طغل للغ اةعلبغ اةبيغهنغعمبغ
اة بذوةنغا ةل  غغ إةطغ نغلذًغاة أ وال غ اةت ميرغواةت عيبغوةارغت نغمللع)غ إةطغع،ىغعرغ
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إةطغاةت عيبغةم وغمرغ    اغاةل نغ،اتعةطغعلطغاةت عيبغومرغي غت نغلن  غاةخللغواج ا اغغ
اة،ن غ اة تا ليرغص ةخلوغواجةطلابغ ته،نغمت قعنغج لا ا غ لكغ اةمظلغ طغتتفغ دغويانكغ

لذًغغ وةت،بغ نغ تنلغ ةن غ الغ ن ،نغ اةتطغ اج تب ات  غ مرغ ل ني غ ت   غ ةت،بغ اةا  تطغ صعبغ
اج تب ات  غل ء غعلطغمأ وال غاةتأبيبغاةت عيبىغةل ف هه غهغاألملغاةذىغ،تنبغص  تعة ءغ

اغ ول دل غ مات ىغ علطغ ة ل دل غ اةْ أةمغ اةت عيبغ علطغ اةبيغهنغ اةمت اغاةظ اللغ ةفعلطغ طغ
عم  ًلغغ اة تتعفغ طغ اة تن يرغ هغ و ي اة)غ م  م  )غ اة تف و غ طغ هغ اة ت يلغ اة تبب غ اةل  ىغ
اةتباوةهنغوةعلغم غت نغْيل حغإةه)غصعيغاةبي ييرغمرغ نغمللاغاألم  غتلن غإةطغاةذو غ يلغ

 هغةتظلغش لبغعلطغوق  ن غعلطغا تعة ءغاةظ اللغعلطغاج ب ا غ أ غاة  اعبغاةتطغق ة اغبن
لذًغاة  اعبغمتا نغص ةمظل غاة،ىنهنغا ت لانه  غوةتظلغ ،   غ  ق نغص ةأ لنغإةطغمىيبغمرغاةلؤىغغ
اةلؤينغ اةخلوغ طغ مرغ اةبي طغ اةب  غ إةطغ خلهصغ يمن طغ نغ ع بغ اةتطغ اةتمظيلينغ
ق ق  غغ مرغ تناغ آ   غ و اغ إةطغ اة  اعبغ مرغ  لغ واال عت  غ هغ اةتةمه غ واالةطلابغ طغ

اةب  غاةظ اللغ طغغ اةتطغ  ذغ اة عه  ينغ اة  ا يرغ علطغ و  لدل غ اة  عب غ ةالط  طغ ا تن تن غ
) ق يي غ بن غ فا)غ مم  غ وةعن غغغ(12 غاةبي طغ اةتطغ اة  عب غ لذًغ اةظ اللغ متنكغ لطغ ول غ

اةب  قطغ طغي شيت)غ نغاجص ينغ أباغإذاغا تع ل غ ه نغاألملغ طغم  اغيت ل غاةا ماغفه)غ
هغإذغقبغ ا نغاجص ينغوةهاغلم  غ مليرغْ،خيلغبيمن  غبلغلم  غغغغعباغل ا غاة، اغبيرغ ملير

غ ملغوايبغت   غهغعىوللغيغ غغ غَواْبَتْ  اغمَّرغَ ْ لَّ ْلواغ َّمغاأْلَْ فَّ َيْ غَ   َتتَّ غاةة  َي َّ َ اََّذاغْق َّ
َّغَواْذْتْلواغَّللا َغَتنَّيل اغة َعل ْاْ غْ ْفلَّْأ نَغ ْلواملغ طغ غغ(غ  أل10آ،)غغغغ– غ     غاة، عنغغغغَّللا  (غوغ غغغغا َتتَّ

ق ة)غ ع ةطغ غغغغاْبَتْ  اغ اةأ  غ طغ وتذةكغ اجص ينغ علطغ ل غ بلغ اةلىواغ علطغ ةهاغ َيَلْلْتْ غغ(غ َوإََّذاغ
(غ نذًغاألواملغو شن لن غةهاغ ين غإةىااغوإالغت نغاةةيبغ ملا غغغغ2آ،نغغ– غ غاة  نب غغغغَ  ْ َط ْدواغۚ

إص ينغاةةيبغة رغيليبغ نغ،ةط دغألنغغغملىم  غةالغمرغيتأللغوةارغاألملغلم غ، تةلغعلط
ْلوا غغغغ-لذاغاألملغص أل ع  غي (غماب  غبمنطغو أذيلغعرغلذًغاأل ع  غغغاْ َط ْدواوغغغاْبَتْ  اوغغغا َتتَّ

اةتطغ اةبيغهنغ اةظ اللغ إ ن غ اجص ينغ إةطغ اجةىااغ األملغمرغ اةذىغ  ل غ ه نغ اةاه  غ إ )غ هغ
غ اتعةطغعلطغاةت عيبغواةت ميرغ.غ
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اةا  إةطغ غ غغو ع دغ غ ،   غ األملغ إةين غ ،خل غ اةتطغ اة ع  طغ عرغ يبين)غ مل غ  لىغ طغ  تطغ
واةتنبيبغ غ ىغمرغاة ع  طغاةتطغ،خل غإةين غاألملغاةتنبيبغ(غت  ةكغةعببغشت غم الًغوقبغ دبت)غ(غغ

ْئْتْ غۖغاشت غم ال غوعله)غ غغ (.غهغويع دغاةب  قطغ طغغ40آ،نغغغغ– غ غ    غ ةل غغغغ(13 غغاْعَ ْل اغَم غشَّ
اغق عب غإذاغوقاغاألملغعلطغش تلتن غ،خل غإةطغاةتنبيبغفه   غ غ غق ة)غواةتنبيبغ(غغي شيت)غةه 

ولذًغاة  عب غةها غغغ(14 وذةكغإذاغا تع ل غ ه نغاألملغ طغم  اغعباغاةلة غص ة ام  غص)غغ
مطلد غوت  غقلم غ نغاةظ اللغاةبيغهنغ ا بطغاةت ميرغواةت عيبغ  رغاةتنبيبغاةذىغالغ مطبقغعله)غ

بَّيَرغْ وةَّمغاةم ْعَ نَّغب غق  غهغعىوللغ  لذًغاة  ع غ(غ11((غ    غاة ىملغآ،نغ َوَذْ  َّمغَواْةْ َاذ َّ
 انغ ه نغاألملغ طغلذًغاآل،نغة غ اتع لغ طغم  اغعباغاةلة غص ة ام  غص)غوماغذةكغ ل غ

،نغاألملغلم غإةطغمعمطغاةتنبيبغإ )غواقاغاةظ اللغاةبيغهنغاة مفتحغاة ا اغاةفاهحغيتطغاةي ن 
فه   غ غغ األملغ معمطغ وبيرغ اةتنبيبغ بيرغ اةعيقنغ أبيبا غ ةهأبدغ اةب  قطغ ويع دغ هغ واةييبودغ
واةعيقنغبيرغاةطلفغواةتنبيبغاة  لننغال تع   غةفظ)غفه)غم غبيمن  غمرغشن)غاةت  دغص عتن  غ
غوةنذاغغ اة تعلقغوذةكغألنغاة ام  غص)غإم غوالفغ وغممبوبغواة نبدغعله)غإم غيلااغ وغم لًو

غ(غ غغ(15 غ،   غاةتنبيبغالغ،ةب غإةطغماغاة ألاغواة  لًو
إنغاةعيقنغبيرغاةتنبيبغواةطلفغةها غشن)غاةت  دغدان   غت  غ  ن غةها غعيقنغاةاببهنغدان   غ

اةذىغذتل غق ة)غعىوللغ غغ اةم ْعَ نَّغواةتنبيبغاةا بقغ بَّيَرغْ وةَّمغ َواْةْ َاذ َّ  غالغ اتطهاغ نغغغَوَذْ  َّمغ
(غإذغغغغَذْ  َّمعيقنغشن)غاةت  دغبيرغاةتنبيبغوبيرغدالةنغاةطلفغ طغاةفعلغ غغغغ    غفه)غ نغلم  

غ نغاة ام  غص)غةهاغب الفغوالغممبوب.غغ
ت  غ نغاةعيقنغبيرغدالةنغاةطلفغ طغاةفعلغ غذ  طغ(غوبيرغاةتنبيبغةها غعيقنغاةاببهنغ ،   غغ

غغ– غ     غاةانوغغَوَمرغَش َءغَ ْلَهْاْفْلغَۚ َ رغَش َءغَ ْلْيْومَّرغهغولذاغاةتنبيبغ ،   غق  غهغعىوللغ غ
لم غ غغ29آ،نغغ األملغ إنغ ه تطغ وغ غغغغَ ْلْيْومَّر(غ اج،  نغَ ْلَهْاْفْلغ(غ بيرغ اةتخييلغ علطغ وقعت غ (غ

اةعيقنغلم غبيرغدالةنغاةطلفغوبيرغ واةافلغ  ة ام  غص)غلم غةهاغب الفغوالغممبوبغ لها غ
يقنغاةاببهنغ ،   غو طغلذاغاةتانغ،   غاةبتت  غغاةتنبيبغعيقنغشن)غاةت  دغت  غ  ن غةها غع
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عيبغبلناغ إنغمم قتنغاةب  غاةبي طغ طغة ءغم غ  باغ  وغبم غعلطغ نغ لنلغاة ييظ  غغ
اةالبهنغغ ل ا ن)غ اةمة صغغغ–لم غغغغ–علطغ اةبيغهنغ طغ اةظ لل غ بيرغ اال فة اغ  ت نلغ طغ

اةبيغهنغا غ اةبيغهنغهغالغ    غ طغقة  غاة  عب غ غغ–ت لانه  غعرغاجي قنغص ةظ لل غغواة  عب غ
اةتلاتيفغغ اةبل  ءغال تخلا غ  اصغ ا تع   غ اةظ لل غغغغ– طغ ا تهع بغ ي غقة  ل غعرغ ومرغ

اةبيغهنغاةيي نغ  وغوةارغ ،   غ طغاة ة  غاةذىغا ا غص)غا ت  ءغاةت البغهغت  غا ا  غص)غ
اةبي يغ اةبيغهنغي  غول دل غش البغعلطغق اعبغ اةظ اللغ يرغ  فان غهغ، توغغع لهنغ أليلغ

مرغ ص ال ت لاءغ األو غ يتعلقغ يغ اةظ لل غ لذًغ ص ع ة،نغ يتعلقغ فه  غ مظنلانغ لبه نغ لذاغ عرغ
اةتأبيبغغ ماغ الغ ت اءاغ اةتطغ اةت البغ ا ت  ءغ اةبقنغ طغ ا تف ءغ لننغ  لىغ لىغ يغ  رغ لنتيرغ

إةطغ تناغ  اصغ لا بتأبيبا ن غ اة ف هه غ هغ بيم  غ ذلفغ اة ع  طغ عل غ ة فن اغ تيفغغاةمظلىغ
اةبل  ءغهغذلفغاةبي ي نغ طغاج ، ًغاة   دغ لاي اغ،اتتنبونغصا  ةيفغ يلغبيغهنغوذةكغغ
ب ةعن غاةت البغاةتطغالغ ختلوغعرغاةت البغاةمأ ينغ طغت  ن غم،لدغل اللغة  ينغ لتيبهنغ
يغغ ص ن  غ اجص ينغ إةطغ األملغ علطغ لو غ اةا  تطغ بيغهنغ ت  تتن دغ ل اللغ وةها غ ع منغ

اةأارغغ ص  ة)غل ةاغ اةتنبيبغ إةطغ األملغ علطغ لو غ اةب  قطغ وت  تتن دغ ابرغ يليرغ  وغ
اةايبغغ اة  لبطغ تانغ،   غ  ت  ةكغةعببغشت غم الًغوقبغ دبت)غاشت غم ال غوت   غبرغ،ع  بغ
ةعببًغداغعلطغعةه  كغ  ةعة غ م مك(غ نذًغاألمنلنغوم غعلطغش تلتن غةها غمرغاةبي نغ طغ

 ت لاءغعرغ تناغ وعفغةلظ اللغول غمعه  غت طغتهفطغغشئ(غومرغلننغ  لىغ لىغقة  غاج
 طغوق غوايبغهغيللاغاةنعبغاةا طغال تىا غاةظ اللغواالقتة  غعلطغل اللغمأبود غاةعبدهغغ
بيرغ   اعغ اةفلو غ يا بن غ ة غ ا ذغ طغ اة مت   غ اةت البغ لذًغ إةطغ نغ اةاهفطغ اةنعبغ ويللاغ

غاةخط بغاة ختلفنغمرغ ط بغشعلىغوي، لطغو عله ط.غغ
  ةأاه نغ نغاألملغةهاغ  اءغ طغلذًغاأل  اعغل هعن غهغويتعلقغاآل لغص ة  غاة  عب غيياغغ
ا بم غغ اةتطغ ص أل   غ اةمأ ينغماتلشبيرغ طغذةكغ اة ف هه غ اة  عب غعلطغ    غمرغ وةع اغ
علين غاة  عب غاةمأ ينغ   ليرغاةفلو غاة، للينغبيرغاة  د غاة ب و نغ طغعل غاةمأ غاة ت نلنغ

ع   غاة عه  ىغةل نغهغواة  د غاة ب و نغ طغعل غاةبي نغاة ت نلنغ طغاال تع  ال غغ طغاال ت
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(غو ع دغإةطغاةا   طغ طغيبين)غعرغاة ع  طغ(16 اةخ  نغاةتطغ متبغولهفنغم  عفنغةل نغغ
اةتع،يى(غغ األملغ إةين غ ،خل غ اةتطغ اة ع  طغ مرغ واةتع،يىغ  ىغ فه   غ األملغ إةين غ ،خل غ اةتطغ

ْنلَّ)َّغا غ عت بغ  )غةهاغ طغو ع)غا عل)غوعله)غيغ ت  ةكغة رغيبعطغ ملغ غ(غ17 غ((َ ْاْ  اغصَّْا َ   غم َّرغم َّ
اةن ل غغ اةع،ىغ أ غق ةكغغغغ23آ،نغغغغ–    غ إلن  غ اة  لبطغ ت ةتع،يىغ ىغ ،ع  بغ ابرغ وي   غ

ة رغيت ل غ نغ طغو ع)غ نغ،فعلغ عي غم غا عل)غ ىغ ا كغالغ اتطهاغ غ أ غ(غق ة)غ ع ةطيغغ
ْنلَّ)َّغَ ْاْ  اغصَّْا  َغ  (غإذغةهاغاة لادغإلن  غع،ىل غعرغاج ه نغأل ن غإذاغي وة اغصعبغ   عغ  غم َّرغم َّ

اةةه نغذةكغاج ه نغوة غ،  من غلنلغع،ىل غوالغ،   غة  غالغ،   غمرغاةتاله غو  يت)غ نغ
،  نغمرغاةتاله غص ة أ  غال تأ ةنغول دغاج ه نغمرغاة نلغواةتاله غص ة أ  غل نىغ وغواقاغ

غ(غغ18    غاة لآنغلم غ عمطغإ اد غاةتع،يىغجق منغاةأ،نغعلين غ طغ ل غاج،  ن(أل  غ غ
ولذاغاةاياغا فقغمع)غةارغاةع،يفغ  )غع دغةه اغعيقنغبيرغاةطلفغوبيرغاةتع،يىغوي   غ  ن غ
اةت  دغ طغ شن)غ مرغ بيمن  غ م غ واةتع،يىغ اةطلفغ بيرغ فه   غ واةعيقنغ اةت  دغ شن)غ عيقنغ

اةتع،ي اة اتأيي غواةطلفغ طغاة   م  (متعل ن  غ انغ اة  لبطغلم غغغ(19 ىغ طغ وابرغ،ع  بغ
بيرغ ةعيقنغ فه)غ غ ىغ قيلغ إذغ األمل((غ ة يًلغ  ىغ ،اتع لغ اةا  تطغ وقبغ ق  غ ،خ ةوغ فايلغ
ذةكغاة يلغوبيرغمعمطغاألمل(غول غلم غيمتئغعيقنغبيرغمطلقغاةطلفغوبيرغاةتع،يىغفه   غ

لم غاألملغ نغاةطلفغ طغاة   م  غواةتع،يىغ طغاة اتأيي غومرغَي غبمطغمعمطغاألملغول غغ
ص ج ه نغوبيرغاةتع،يىغومرغاة ييظغ نغعيقنغ تن)غاةت  دغق ة اغ غاةب  قطغ طغي شيت)غوابرغ
،ع  بغاة  لبطغوبن ءغاةبيرغاةان طغ(غ  ن غق ن نغبيرغاةطلفغوبيرغاجص ينغوبيرغاةطلفغوبيرغ

بغواةتع،يىغغاةتنبيبغوبيرغاةطلفغوبيرغاةتع،يىغعلطغا تيفغبيمن غ  من غمرغق  غبن غ طغاةتنبيغ
ت برغ،ع  بغاة  لبطغوبن ءغاةبيرغاةان طغوممن غمرغق  غبن غ طغاجص ينغواةتنبيبغواةتع،يىغغ
ت ةب  قطغو  ىغ نغلذاغمرغاةخلوغواالةطلابغص   نغي غإ مطغ ع دغةتاتيبغعلطغ  )غالغيمن طغ

نغم غ نغ أبدغاةعيقنغبيرغمعمطغاألملغوبيرغاة عمطغاةذىغ،خل غإةه)غاألملغ طغاج تع   غأل
،أبدغذةكغل غويبًغاةاه  غهغومرغاة ع  طغاةتطغ،خل غإةين غاألملغ،   غاةا  تطغ واةتاخيلغغ
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ئَّير أ غ غغ َّ   َ قََّلَد  غ اةن ل غغْت ْ  اغ واجل  نغ أ غ غغ65آ،نغغغغ–(غ     غ َ ْوغغ(غ َ، َ   غ يَّ ْت ْ  اغ
اغ يب  خيل(غ ىغلعلغ(غ،   غاةب  قطغ طغي شيت)غ ق ة)غواةتا50آ،نغغغغ–     غاج لاءغغغغ(20 غ((َيبَّ

اةتئغماخلا غمم  دا غت  غ ملغص)غ،عمطغ نغ ه نغاألملغ اتع لغةلتاخيلغوذةكغ طغم  اغ،  نغغ
قب  غغ الغ شئغ إ،، بغ ألنغ وذةكغ اةاببهنغ وبيم)غ اةطلفغ بيرغ واةعيقنغ ةاملغ مم  دا غ ص)غ اة ام  غ
لعل)غ ةذةكغ ىغ عم)غ اخيًلغ يتابفغ مرغ يلغ  قوغ صالعنغ ،أةلغ صأياغ عله)غ ةل خ قفغ

مم  دا غة  غ ملغص)غوم غذتل  ًغ طغمعمطغاةتاخيلغل غم غذتًلغعببغاةأ ه غوذتلغاةعيمنغغغماخلا غ
إةطغي ةنغ  لىغ ين غمن  نغومذةنغوقبغت نغ اةتاخيلغل غ ببيلغاةتئغمرغي ةنغ اةهع  بطغ نغ
م ل دا غوذتلغ ،   غ نغاةفل غبيم)غوبيرغاةتا يرغ نغاةتاخيلغ ببيلغمرغي ةنغإةطغي ةنغ  لىغغ

ا مرغ األملغ مغ  اغ ا تع   غ ه نغ وي لبغ اة ل دغ إةطغ اةعباغ مرغ اج ت ءغ واةتا يرغ ألوةطغ
و  )غ ،  نغ طغ  لعغةأظنغ إةطغ  )غ إ،  ءغ ص رغ اج،، دغ واةتعبيلغعرغ فه  نغ ق ة)غ ع ةطغترغ
ق ناغة  غيلادغ اا )غإذاغ ملغانت لغويأت لغ نغ،  نغاةتا يرغ ع غصانغيلادغص)غمطلقغاةتببيلغغ

لادغص ةتاخيلغم غ  باغ ىغاةتببيلغمرغي ةنغإةطغ  لىغ ين غمن  نغومذةنغالرغإةطغي ةنغة غ ارغوي
تيم)غوعلطغلذاغ  ةعيقنغبيرغاةطلفغواةتاخيلغاة ت ص)غ طغمطلقغاجةىااغ انغاة ل بغإةىااغغ

غ(21 اة ام  غواةتاخيلغإةىااغاةذ غواةن انغ
طغ    غ غاةتاخيلغ أ غغوابرغ،ع  بغاة  لبطغق  غمنلغم غق  غاةب  قطغ م غبن ءغاةبيرغاةان 

ئَّير (غواةتاخيلغ طغاةل نغاةتذةيلغواجل  نغواة لادغ  )غعبلغبنذاغعرغ  لن غمرغغغْت ْ  اغقََّلَد  غَ   َّ
ي ةنغإةطغي ةنغإذغالغألةن غ    غ نغ،  نغاة لادغ  )غة غ،ةب غق  غوةارغي ةن غي  غمرغقيلغغ

ص)غقلفغبلغقةبغص)غاج ن  غعرغةن غذةكغ وغ،   غاة لادغ  ن غقيلغةن غذةكغق ال غة غ، ةبغغ
عرغ اةخبلغ م ت طغ ةتأت غ م ت  ًغ فه)غ أت غ واةعيقنغ ،  نغ بلا غ بيرغ اةت بيلغ وعرغ ل ا ن غ
اة  ةطغو  ل غاة لا طغ نغاة لادغص ةتاخيلغاج تنىاءغوي   غيمن طغ نغ،   غاةاخلينغوةهاغت  غ

اغغغق  غاةخ ماغاجل  نغمنلغ يب  َ، َ   غَ ْوغَيبَّ بيرغلذاغواةذىغقبل)غ نغاة  ة دغمرغغغواةفل غغغْت ْ  اغيَّ
ت   اغي،    غاجل  نغواةذىغقبل)غقةبغفه)غ يلو  غاةتئغإةطغاةأ ةنغاةتطغ ب  غبن غ ه نغ

واج،  حغغ اة ةموغ ومنل)غ قبل)غ م  غ إ كغ   غغاألملغ نذاغ ع غ ذ غ ص  ة)غ ع ةطغ واأل  ةي نغ
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اةالي غوفه)غ ظلغة، ا غ نغ ا نغياه نغاألملغواجل  نغمف بذةكغماغاةعىيىغ ن منغمرغ ملل غ
غ( غ(غ22 غت  )غ  علً 

 م غاةب  قطغ  بغق  غ طغ لو غاألملغإةطغمعمطغاجل  نغ غ غق ة)غواجل  نغ(غولطغإلن  غم غ
فه)غ ة يلغاة ن نغوقلنغاة ن ال غص)غوي  ل)غ نغ ه نغاألملغ لدغةإلل  نغوذةكغإذاغا تع ل غغ

واةعيقنغبيرغاألملغواجل  نغاةلىواغغ طغم  اغعباغاجعتبادغصتانغاة ام  غعلطغ ىغول)غت نغغ
اةخاهانغغ األي ا غ مرغ ت  )غ ماغ عله)غ اة ب  غ ةعباغ قةبغية ة)غ مرغ يلغ اةتئغ قلفغ ألنغ
،اتلىاغاجل  نغ وغاةعيقنغاة ت بننغ طغمطلقغاجةىااغألنغاة ل بغإةىااغاة ام  غواجل  نغإةىااغغ

َ، َ   غَ ْوغَيبَّغغغاةذ غواةن انغ املغق ة)غ أ غ  اْت ْ  اغيَّ (غغغْذْ غإَّ  َكغَ ْ َ غاْةَعىَّيْىغاْةَالَّي ْغ( ىغو أ غ غغيب 
(غأل )غةهاغاة لادغاألملغبذوق)غاةعذابغألنغاةا  لغي  غاةخط بغغغغ49آ،نغغغغ– غ    غاةب  نغغ

اة ب  غغ عباغ واجل  نغ طغ اةتاخيلغ بيرغ اشتلا غ ولم  غ ومأم)غ اة ذو غ ص ةةه نغ طغ ةصغ
وييمئذغ يغ بيمن  غ اةفل غ عباغ يت ل غ و طغغغ لب  غ ةلتاخيلغ األو غ اة ن  غ األملغ طغ ةا نغ ول)غ

اةتاخيلغ بيرغ اةفل غ مرغ ذتًلغ م غ وي  لغ اةفل غ ببه نغ ذةكغ علطغ ةإلل  نغ   تب ا غ اةن  طغ
ي  غ اةفعلغ فه)غ اةتاخيلغ،أةلغ األمليرغ نغ اة لانرغ طغ إ اد ن  غ علطغ دة غ اةلذيرغ واجل  نغ

صأ ةنغ و ببيلن غ ماخن غ قلد غ ىغ ت  ن غ اةةه نغ انغ اةةه نغغغإ،، دغ إ،، دغ ي  غ واقاغ اة لد غ
واجل  نغالغ،أةلغ ين غاةفعلغ  ي غألنغاة  ة دغ ين غ أ يلغاة خ قبيرغوقلنغاة ن ال غبن غغ
الية  غاةفعلغ......غواعل غ نغاةتأ يلغقليفغمرغاجل  نغوقبغا تع ل غ ه نغاألملغفه)غ طغ

 ىغ نغم غلئت غغغغ(80آ،نغغ–     غي  اغغغ(غغغَ ْةْ  اغَم غَ  ْت غمُّْلْ  نَغغغ ع ةطغي  ،نغعرغم  طغ ق ة)غ
ص)غمرغاةاألغي يلغص ةماننغةل ع،ى غوإ   غقلم غ  )غقليفغممن غألنغتلغمأت لغ طغاجعت  دغ وغغ
إ   غ ا نغص ة   غ وغغ اةظ للغوإنغت   غاجل  نغ  طغاةظ للغ ن غمن نغ طغذةكغاجعت  دغ وغ

  )غإنغشلاغ طغاجل  نغولطغاةتة يلغص ةفعلغواجيت   غتنيلا غم غ، اغ طغاجعت  دغواةأ  لغغ
إلن  غذةكغق ال غو عيغت  غقلم غت   غ  صغمرغمطلقغاةتأ يلغوإنغة غ،تتلاغ ين غذةكغت   غغ

) وايبا غ اةبيرغغغ(23 شيئ  غ وبن ءغ اة  لبطغ ،ع  بغ ابرغ منل)غ ق  غ اةب  قطغ ق ة)غ اةذىغ اة   غ ولذاغ
اةتاخيلغواج يىدغعلين  غشئغ,غو  ل غ نغ  م و غ ة غ ة  ذاغغاةان طغ ص ةاوا غ ل  نغمع  غوةمبب غ

 
 318صـ  317صـ   2( شروح التلخيص ج22)

   318, صـ  317صـ  2( حاشية الدسوقى , شروح التلخيص ج23)
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ئَّيَرغ غمأ  ال غعلطغاةتاخيلغواألملغ طغ ت نغاألملغ طغق ة)غ ع ةطغ غَ ْ ْلَم غَةْنْ غْت ْ  اغقََّلَد  غَ   َّ
اغ غمأ  ال غعلطغاجل  نغاغغ يب  َ، َ   غَ ْوغَيبَّ غق ة)غ ع ةطغ غْقْلغْت ْ  اغيَّ

َ ْ ْلمَغ ئَّيَرغ غ ن غواقاغ طغم   غ م غاألملغ طغاآل،نغاألوةطغق ة)غ ع ةطغ غ قََّلَد  غَ   َّ ْت ْ  اغ َةْنْ غ  غ
اة   غاة امبغإةطغهغعىغوللغ طغاةىمرغاة  ةطغ نذاغاألملغمأ طغ ىغ نغهغعىغوللغق  غ
ةن غذةكغ ن غدا ل نغمنلغ ىغشئغ أ غق  غهغعىغوللغترغ,غ ا ن  غهغعىغوللغةم غ  )غ

ةن  ق  غ قََّلَد  غ غغغغيغغغعىغوللغ اةأاه نغغغ(غغغْت ْ  اغ إ ن  غ  ن غ   واغقلد غعلطغ اةأاه نغ  ن غ طغ
غو  ىغ  )غالغمعمطغغ قبغت نغع  بغمرغهغعىغوللغةن غعلطغم غ علً    ةاه  غ، ت طغ  )غ
إةطغغ ي ةنغ مرغ اةتببيلغ غ ذتلًو اةذىغ ص ة عمطغ ع  بغ اةتا يرغ  ألو غ وغ اةتاخيلغ بيرغ ص ة     نغ

واةن  طغ لقغمرغاةعباغ يلغ  ن  غمتتلت نغي ةنغ  لىغ  اغمرغاألوةطغ ين غمن  نغومذةنغغغ
غ طغق  غهغعىغوللغتر.غ

اة ت بننغ طغمطلقغاجةىااغمعلي غق ة)غ اةتاخيلغ اةطلفغوبيرغ اةعيقنغبيرغ اةب  قطغ نغ وق  غ
صانغاة ل بغإةىااغاة ام  غواةتاخيلغإةىااغاةذ غواةن انغق  غفه)غ ظلغإذغته غواألملغإذاغ ل غغ

نغفه)غإةىااغعلطغاجقي غبلغالغ،  نغاة خ قفغمام  غصانغ،أباغغإةطغمعمطغاةتاخيلغالغ،  غ
 عي غفه  نغصفعلغذةكغاةفعلغمطهع  غوبتلت)غع  ه  غ,غواةب  قطغلم غيمتئغعيقنغبيرغمطلقغغ
اةطلفغوبيرغاةتاخيلغفهخ ةوغبذةكغق ة)غاةذىغق ة)غمرغقبلغ ن غاةذىغ الغتياغاةا  تطغ غغ

ىغةعيقنغبيرغذةكغاة يلغوبيرغمعمطغاألملغ(غإذنغاةعيقنغوقبغ،اتع لغة يًلغاألملغ(غص  ة)غ غ 
غ ا نغبيرغاة عمطغاةذىغ،خل غإةه)غاألملغوبيرغمعمطغاألملغوةهاغمطلقغاةطلفغ.غ

اغغغ م غق  غهغعىغوللغ  يب  َ، َ   غَ ْوغَيبَّ (غ ا ىغ نغاألملغ50(غ    غاج لاءغآ،نغ غغْقْلغْت ْ  اغيَّ
َ، َ   (غواقاغ طغم   غق  غ غقلغلم غالغ،خل غإةطغمعمطغاجل  نغت  غ،  غ ة نغ,غ  ألملغ ْت ْ  اغيَّ

(غاة  ل)غإةطغاةمبطغ  لطغهغعله)غو ل (غل اص  غعلطغمرغيمالونغاةنعاغة  غ اة اغماتماليرغغ
اغغومتع،بيرغ  يب  َظ م  غَوْ َ     غَ إَّ   غَةَ ْنْع ْي َنغَ ْل   غَلبَّ بن غغ(غ ال 49(غ    غاج لاءغآ،نغ َ إََّذاغْتم  غعَّ

يب اهغعىغوللغص  ة)غ غغ َ، َ   غَ ْوغَيبَّ (غ ىغة غتمت غي،   غ وغيبيبا غألع دت غ نذاغ مبه)غغغغْت ْ  اغيَّ
يْبَ  غةن غعلطغقب  )غ نأ  )غواةبةيلغ نغهغعىغوللغق  غي ته  غعمن غ غغ (غق  غغغَ َاَهْ  ْة َنغَمرغْ،عَّ

َمل   غهغعىغوللغ غغ َ غ َ و  َ َطَلْتْ غ اة ذَّيغ غ آ،نغ غغْقلَّ األ،  غغ51(غ    غاج لاءغ (غ ا ىغ نغ ه  غ
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ي ل)غاألملغةهاغإةطغ لول)غإةطغمعمطغاجل  نغوةارغإةطغم غذتل غ  )غ مبه)غةن غعلطغقب  )غ
غ نأ  )غوهغ عل غ.غغ

مرغ يلغغ اةتئغ قلفغ صانغ ذةكغ معلي غ اةلىواغ واجل  نغ األملغ بيرغ اةعيقنغ اةب  قطغ نغ وق  غ
ماغت  )غمرغاألي ا غاةخاهانغ،اتلىاغاجل  نغق  غفه)غ ظلغقةبغية ة)غةعباغاة ب  غعله)غغ

اةذ غغ إةىااغ اة ام  غواجل  نغ إةىااغ اة ل بغ اة ت بننغ طغمطلقغاجةىااغألنغ اةعيقنغ ق  غ وغ ي غ
لطغ اجةىااغ مطلقغ اة ت بننغ طغ والغ اةلىواغ واجل  نغ األملغ بيرغ اةعيقنغ والغ  ىغ نغ واةن انغ

لوفغوميصا  غتلغل لل غبيغهنغت  غ نغاجل  نغةهاغعيقنغ،أبدل غاةاه  غعلطغيافغل
بيرغغ اةطلفغوةهاغ اةعيقنغبيرغاجل  نغوبيرغمطلقغ ،   غول غلم غ ،   غ،ع بغ إةىااغت  غ  ين غ
ذةكغغ بيرغ ةعيقنغ ة يًلغ ،اتع لغ األملغ قبلغ نغ مرغ ق ة)غ اةذىغ ق ة)غ ،خ ةوغ األملغ ن غ معمطغ

غاة يلغوبيرغمعمطغاألملغ.غغ
ل غإةين غاألملغ،   غاةارر  تمغ واةتارر ينغت  ةرر)غ غا  طعرر اغق عرر  غ وغتللرر  غومرغاة ع  مغاةتمغ،خ

غيت بلغمما  غوق ة)غ غا بلواغ وغالغ ةبلواغ (.غغ
،   غابرغ،ع  بغاة  لبررمغ تررر غاةتارر ينغ (غبرريرغشرريئيرغل رر غصأيرراغيترر ل غاة خ قررفغ نغ يرربل  غ

 )غ ب  غيترر ل غ نغاج فرر  غق عرر  غ  لحغت  ة)غ ع ةطغ قلغ  ف  اغق ع  غ وغتلل  غةرغيت بلغمما  غ ا
غ ارررر ىغبيمن رررر غ ررررمغعررررباغاة برررر  غوتررررذاغ أرررر غق ةرررر)غ عرررر ةطغ ا رررربلواغ وغالغ م برررر  غدونغاجتررررلًا
 ةبلوا(غ ا رر)غ ب رر غيترر ل غ نغاةةرربلغ رر  اغ ررب اغذةرركغص ةتارر ينغبرريرغاةةرربلغوعبمرر)غوي نررلغبنررذاغ

 غوالغاألمررلغص ةةرربلغبررلغاةتا ينغ مغاةم  غ  ةةه نغ مغاة ألرريرغةررهاغاة ررلادغبنرر غاألمررلغص ج فرر 
اة ررلادغت رر غدةرر غعلهرر)غاة ررلانرغص ةتارر ينغبرريرغاألمررليرغواةفررل غبرريرغاةتارر ينغواجص يررنغ نغاجص يررنغ
،خ قررفغبنرر غمرررغلرر غصةرربدغ نغيترر ل غاة مرراغمرررغاةفعررلغفهخ قررفغصرر جذنغو فررمغاةأررل غت رر غ ررمغ

ل غ نغ يررربغق ةرر)غ عررر ةطغ وإذاغيللرررت غ   ررط دوا(غواةتاررر ينغ،خ قرررفغبنرر غمررررغلررر غصةرربدغ نغيتررر غ
اةطل يرغاة ررذت  يرغ ررمغمألن رر غمرررغاةفعررلغوم  بلررنغ  لررحغمرررغاآل ررلغو  فرراغ يل رراغذةرركغويارر يغ
بيمن  غواألقلبغ نغاةةه نغ مغاةتا ينغوإ ن  غص جص ينغعلررطغصعرربغواةعيقررنغبيمن رر غوبرريرغاألمررلغ

ىيرربغ اررننغاة  رر د غألنغاةتارر ينغبرريرغاةفعررلغواةتررل غوإص يررنغتررلغممن رر غ، رر دغإ،،رر بغ يرربل  غو 
غ.غغ(1)اجص ينغصعيقنغمطلقغاجذن(
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غولذاغل غتياغابرغ،ع  بغوبن ءغاةبيرغاةان مغة غيىدغعلطغذةك.
، رر  غاةارر  تمغ نغمرررغاة عرر  مغاةتررمغ،خررل غإةينرر غاألمررلغاةت مررمغفه رر  غ واةت مررمغت رر  غامررل غ
غاةارررهاغ الغ ينررر غاةليرررلغاةط يرررلغ الغا ،لرررم(غ، ررر  غابررررغ،ع ررر بغاة  رررلبغ ترررر غاةت مرررم (غ يغقلرررف
مأب بغالغق  عهنغفهرر)غواألمررلغقلررفغعلررطغولرر)غاال ررتعيءغوال تي ن رر غت  رر غاةةرره نغم،رر  ا غ
 مغاةت ممغعلطغم غملغعله)غفه  غا تظنًلغت رر غ  ررباغواةعيقررنغبيمن رر غواةررأنغبمرر ءغعلررطغلرر ا غ
اةت،رر  غصطلررفغ ررمغآ ررلغوذةرركغ  أرر (غقرر  غامررل غاةاررهاغ الغ ينرر غاةليررلغاةط يررلغ الغا ،لررمغ...غ

 ن حغممكغصامنلغاة لادغص ال ،يءغاال اترر فغوب ج ررن حغلنرر  غةرر ءغاةةررن حغصةنحغوم غاج
 اا ررر)غ، ررر  غا اتررروغ ينررر غاةليرررلغاةط يرررلغقررر  غالغيللرررطغمعررر)غاال اتررر فغوةرررذةكغ ررر  غاألمرررلغ
ص ال ،يءغ  مه  غوإ اد غاةط  غاةررذيغالغيمتنررمغ ررمغاةليررلغعمرربغاة أبرريرغمتررن  غمعلرر اغوةنررذاغقرر  غ

 لغ غوة  غلنلغ نغةهاغاة لادغ ملغاةليلغص ال اترر فغإذغةررهاغم رر غاةت علغ غوةيلغاة أفغبيغآ
يوملغويخ قفغبذةكغي لغعلطغاةت ممغةيم  ررفغيرر  غاةتترر مغمرررغاأليررىانغواةن رر اغوشررب ن غإذغ
الغيم  بن  غإالغعباغاةط  عهنغ مغا ،ين)غأل ن غةانل نرر غوةىومنرر غاةليررلغصعرربغاةيررلغمعنرر غم رر غالغ

ص)غاةع د غ نغمرغوقاغ مغو قنغوشب غيتا  عغإةررطغ فارر)غاةهررا غيىو غوإ   غقلم غتذةكغة  غلل غ
وةذةكغيتت طغمظنلا غةنعبغاةم،  غو م غة غت   غمللرر  غاال اترر فغةرر غ اررتأقغاةتترر مغمرررغةيلنرر غ
اة ي مررنغةرر)غوق ةرر)غ ومرر غاج ررن حغممرركغصامنررل(غ يغ   ررلغتررياغ  رربيليغعلررطغلررذاغ اا رر)غ، رر  غ

يىا رر)غوةىومنرر غوشررب ن غصظل ترر)غ رريغ ماترروغص  اترر  )غلررذاغاةليررلغالغق  عهررنغ ررمغ واةرر)غةانررل غ 
وعلطغ  بيلغاال ات فغ  ج ن حغالغ،  نغومنلغلذاغاة رر  غقرر  غصرر)غاةب رر قمغ  منررلغممرر)غةلررىواغ

غ.غ م غبن ءغاةبيرغاةان مغ    غيغ اةت ممغت لغامل غاةاهاغ..غغ(1)األيىانغعلطغتلغي  (
غج ن حغممكغصامل الغ ين غاةليلغاةط يلغ الغا ،لمغ...غصةنحغوم غا

 انغاةليلغاةط يلغالغ،طلفغمم)غاال ،يءغوإ   غلذًغاةةه نغتم ،نغعرغ  ممغ ممهنغفه  نغص قهرر غ
غ  مه  غالغ لله  غألنغاةت ممغة رر غصعرربغومرررغشررانغاة أررفغ نغ،اررتنعبغا ،رريءغ علطغإ ت نيت)غولعلً 

 غمرررغ  ررلغاةال ررنغاةليررلغواةهرر ءغي بتررنغ ررمغق ةرر)غا ،لررمغجشررن عغاةااررل غة ةرربغاةتةررلياغالغ  نررغ
غ.(2)ت  ة)غ  ة غ،ا هكغواأل ن ءغ م ط(
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، رر  غاةارر  تمغ نغمرررغاة عرر  مغاةتررمغ،خررل غإةينرر غاألمررلغاةرربع ءغواالةت رر  غفه رر  غ واةرربع ءغإذاغ
ا ررتع ل غ ررمغقلررفغاةفعررلغعلررطغ رربيلغاةت ررلعغ أرر غ  بغا فررلغةررمغوة اةرربي(غواالةت رر  غإذاغ

غ.غغ(1)كغ مغاةل ننغا علغببونغا تعيءا تع ل غفه)غعلطغ بيلغاةتلطوغت  ةكغة رغ،ا وي
، رر  غابرررغ،ع رر بغاة  لبررمغ ترررغ غاةرربع ءغ غ(غولرر غاةطلررفغعلررطغولرر)غاةت ررلعغواةخ رر عغوذةرركغ
 أرر غق ةرركغ  بغا فررلغةررم(غوي رر نغمرررغاألد ررطغإةررطغاألعلررطغ لرر غقرر  غاةعبرربغةارريبًغعلررطغولرر)غ

الغ، رر نغإالغمرراغغاة لظررنغاعت مررمغترر نغ مررلا غوةررذةكغ،عرربغاألمررلغمرررغاةعبرربغ رر ءغ دبغألنغاألمررل
غاال تعيءغت  غ  با.غغ

وةارررغ و دغعلررطغاشرررتلااغاال ررتعيءغ ررمغماررر طغاألمررلغق ةررر)غ عرر ةطغي  ،ررنغعررررغ لعرر نغ مررر ذاغ
 رراملون(غ  ررربغا رررتع لغاألمرررلغ رررمغقلرررفغةررهاغفهررر)غا رررتعيءغألنغ لعررر نغالغيرررلىغا رررتعيءغ رررمغ

غاةطلفغاة تعلقغص)غمرغ يًلغالدع ن)غاألة ههن.غغ
اغ رراملون(غةررهاغامررلا غا ررتع لغ ررمغقلررفغةررهاغفهرر)غا ررتعيءغبررلغلرر غو  ىغ نغقرر  غ لعرر نغ مرر ذ

 ررروا غ رررل غإةرررطغمعمرررطغاة تررر   غيررر يمغص ل ررر)غو   ررر)غمررررغشرررانغ ررريب  غم  رررطغهغ اا ررر)غ يررراغ
ص عف)غ م اغمع،ى غ يب  غم  طغ اعلطغمرغشا ن غ ،علن غآمليرغةيلتف اغي ةرر)غصرر قتلاحغاةألرر  غ

غة  الننغ يب  غم  طغوا ن ع)غوهغ عل .غغ
لغق  غابرغ،ع  بغاة  لبغق  غص)غاةب  قمغو ة فغ واةعيقنغبيم)غ غاةرربع ءغ غوبرريرغاألمررلغومن

وةرر غيررىدغبنرر ءغاةرربيرغاةاررن مغعمن رر غشررمءغفه رر غيتعلررقغصخررلو غاألمررلغإةررطغغ(2)اجقرري غواةت يررب(
اةرربع ءغةامرر)غقرر  غشرريئ  غمختلفرر  غعمن رر غ ررمغ ررلو غاألمررلغإةررطغاالةت رر  غ  رر  غ اةت  رراغاالةت رر  غ

لررفغمرررغاة ارر ويغت  ةرركغبرريغا ررتعيءغة رررغ،ارر ويكغ  نررنغ ا رر ممغمرر ء(غقلرر غواةرربع ءغولرر غاةط
واالةت رر  غا ررتع   غا عررلغةن رر غياه ررنغ رريغيمن ررمغ نغ،عررباغم رر غ للرر غفهرر)غ رره نغاألمررلغعرررغ

غ.غغ(3)ياه ت)
وةمرر غ نغ تارر ء غتهرر غالغ عرربغاةرربع ءغواالةت رر  غم رر غ خررل غفهرر)غ رره نغاألمررلغعرررغاةأاه ررنغاغ

قلفغعلطغ بيلغاال تعيءغواالةت   غقلفغمرررغاة ارر ويغبرريغا ررتعيءغواةرربع ءغوياه نغاألملغغ
م  اغ   عغو  ررلعغةررهاغفهرر)غا ررتعيءغهغبررلغاألمررلغ ررمغاالةت رر  غواةرربع ءغةررهاغعلررطغياه ترر)غ

 
 96ـااليضاح في علوم البالغة ص (1)
 320شروخ التلخيص صـ (2)
 المصدر نفسه والصحيفة نفسها.   (3)
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إذغ نغاالةت رر  غواةرربع ءغةررهاغ ينرر غإةررىااغومرررغيرر غةررهاغ ينرر غإةررىااغومرررغيرر غةررهاغ ين رر غا ررتعيءغ
بيرغاجةررىااغواال ررتعيءاغقلرر غ نغاال ررتعيءغت رر غعل رر)غبرررغ،ع رر بغغغ انغق  غق نلغة  غت نغةلبو

اة  لبررمغوتررذةكغاةب رر قمغصا رر)غقلررفغاةعلرر غومعمررطغاةعلرر غ نغ،عرربغاألمررلغ فارر)غع ةهرر  غصالنرر  غ
هغوقرربغ(1)ي ةررنغاةعرر ةمغةارر نغتيمرر)غعلررطغلنررنغاة رر  غواة لظررنغ رر اءغترر نغع ةهرر  غ ررمغ فارر)غ اغالغ

غء.غغ لق اغمان   غبيرغاةعل غواال تعي
 ق  غ اذاغة غ، رغاآلملغع ةه  غوالغق ةفغاةعل غ الن  غي ةنغاةع ةمغفن غيلررىاغاة ررام  غإذا غ اهرر غ
،  نغ ملا غياهاه  غوب غ ا طغلذاغاألملغاةة د غمرررغاألد ررطغإةررطغاألعلررطغبرريغعلرر غوالغا ررتعيءغ

ذاغاآلمررلغوالغ خ اغهغوإذاغت نغاآلملغع ةه  غ وغمظنلغي ةنغاةع ةمغ أررقغاألمررلغاةةرر د غمرررغلررغ
اةعرر ةمغ وغاة ظنررلغةأ ةررنغاةعرر ةمغةرر غ،ةررب غاألمررلغممرر)غإالغ  رر)غيليرربغ نغيلررىاغاة ررام  غصرر غ مررلغهغ
 ررانغقيررلغة رر غ  ةررلغياه ررنغاألمررلغعلررطغمرر غفهرر)غا ررتعيءغوإةررىااغاغقلرر غأل رر)غقرربغ رر ا ل غاألدةررنغ

غعلطغلذاغاةتفليق.غغ
و ررل غ  رر  غيغ  ينرر غاةمرر  غغ عرغ بمغلليل غ ةمغهغعم)غق  غ طبم غ    غهغ لطغهغعلهرر)

قبغ لفغهغعلرره  غاةأررجغ أ،رر ا(.غ  رر  غ لررلغ تررلغعرر اغ،رر غ  رر  غهغ ارر  غيتررطغق ةنرر غيييرر  غ
غمال غتت بغاةأجغ  غ(.غغ3321    غ    غهغ لطغهغعله)غو ل غ غة غقل غ ع غة لب غ غ وًا

أجغوالن  غ مغتررلغعرر اغإذنغة غق  غاةمبمغ  لطغهغعله)غو ل (غ ع غي، اغ مغتلغع اغةا نغاة
هغ ةلفغاألملغاةةليحغمم)غاةخرر ةمغمرررغ يغقررلانرغ ةررل )غعرررغذةرركغاة لرر بهغوتررذةكغيرربياغ
م يرراغوبلبررل غ رر  دغعرررغاةمبررمغ ررلطغهغعلهرر)غو ررل غعرررغابرررغعنرر  غ ةررمغهغعمرر)غ نغ و غ
بليررل غترر نغعبرربا غ، رر  غةرر)غم يرراغهغتررا مغ  ظررلغإةهرر)غ،طرر فغ لفنرر غين ررمغودم عرر)غ ارريلغعلررطغ

    غاةمبمغ لطغهغعله)غو ل غ، غعن  غ  الغ ع،فغمرغيررفغم يرراغبلبررل غومرررغص رريغةأيت)غغ
بلبرررل غم ينرررر   غق ةررر غ،رررر غ  ررر  غهغ ررررامل مغاغقررر  غ غإ  رررر غ  ررر غ شررررفاغ غقررر  غالغي لررررنغةرررمغفهرررر).غ

غ(.غغ4875 اةنخ  يغ 
ترر نغ تاملغ أ  ن غو واةن غةلبممغ لطغهغعله)غو ل غ امل مغاغ اواةن غلذاغيررب غعلررطغ  رر)غةرر غ

 مررلا غة لررفغعلينرر غ مفيررذًغو رراملغإل صررنغاةمبررمغ  ررلطغهغعلهرر)غو ررل (غوعلينرر غص ة ةررلغ  رر)غ  رروغ
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،تررفاغ ررانغا ادا غملالعترر)غوإالغ رريغيرر غ رراملغقبررلغذةرركغتلرر)غتهرر غ  ررل غاةمبررمغ ررلطغهغعلهرر)غ
و ل غقلن)غييرراغ  ررطغص ةفعررلغاة  ةررمغصعرربغ غةرر غ(غةيررب غلررذاغاةتلتيررفغعلررطغم،ررلدغاةتخةررهصغ

هاغ مرررلا غعلرررطغاة لررر بغ امرررلغترررلغذةررركغمررراغمررر غو دغمررررغاألي ديررراغاةمب يرررنغاةترررليفنغواةأررراغوةرررغ
ص أل ررر ةيفغاةخبليرررنغاةتررررمغ أ رررلغمعمررررطغاةطلرررفغةترررب غعلررررطغاةأررراغواةتأ ررررهيغوةرررهاغعلررررطغ

غاة ل بغاةذيغ،ةلفغعله)غاألملغاة ،لدغة  غص)غمرغعل غوا تعيءغعلطغياه ت).غغ
 رر  (غوي رر  غةرر)غاةارروا غ ق ةرر)غة رررغ،ارر ويكغ مرر غاةب رر قمغ  رربغقرر  غ ررمغاالةت رر  غ ق ةرر)غواالةت

  نن(غ يغ مغاةل ننغوا ظلغللغاة لادغاة ا وا غ مغ فاغاألملغ وغة غصأاررفغ عرر غاة ررتال غوةعررلغ
اةن  مغل غاةظ للغ ق ة)غببونغاال تعيء(غ يغي  غت نغذةكغاة رر  غت نمرر  غبرربونغاال ررتعيءغ يغ

عتبررلغ ررمغاةرربع ءغ   ةرر)غبرربونغاال ررتعيءغإلن  غاةعل غاة عتبلغ مغاألملغ يغوببونغاةت ررلعغاة 
قيبغ مغاالةت   غوالغيتا طغ مغاةبع ءغي غإنغلرر للغمرر غ  ررل غ نغممرر اغاألمليررنغ ررمغاةطلررفغلرر غ
مرررغاال ررتعيءغوةرر غمرررغاألد ررطغوممرر اغاةرربع ءغ ررمغاةطلررفغاةت ررلعغواةخ رر عغوةرر غمرررغاألعلررطغ

ت ررلعغواال ررتعيءغوعلررطغت ةايبغماغعببًغومم اغاالةت   غ ررمغاةطلررفغلرر غاةتارر ويغمرراغ فررمغاة
لرررذاغإذاغ رررب غاةطرررلغمررررغاألعلرررطغةاد رررطغ رررمغاةل نرررنغت ةاررريبغمررراغعبررربًغ وغ رررب غمررررغاألد رررطغ
ةاعلطغ  ننغمرغ يلغا تعيءغوالغ خ اغة غ،ا غب ايبغمرررغلررذًغاةنييررنغولرر غصعيرربغهغواةظرر للغ

وغمرررغ  )غاةت   غوييمئذغ  ة با غفه)غعلطغ فررمغاال ررتعيءغواةت ررلعغ رر اءغ ررب غمرررغاألعلررطغ 
األد طغ  ننغ وغمرغاةتخصغة ا وي)غوييمئررذغ رريغمفنرر اغة رر  غاة ةررموغة رررغ،ارر ويكغت رر غلرر غ
اة اتف دغمرغتيمن غوةعلغاة ةموغإ   غ صغاة ا ويغص ةذتلغ ظلا غةلتررانغألنغاةطلررفغبرربونغ
ا تعيءغو خ اغشا )غ نغ،  نغمرغاة ارر ويغ ق ةرر)غ يغي لررنغإةررطغق ةرر)غبرربونغاال ررتعيءغمرراغ

غويكغ  نن(.غغق ة)غة رغ،ا 
مرراغ نغاة ارر وا غ اررتلىاغعررباغاال ررتعيءغ ق ةرر)غقرربغ رربقغ نغاال ررتعيءغالغ،اررتلىاغاةعلرر (غ يغالغ
، ررر نغال مررر  غةلعلررر غبرررلغقررربغي لررربغاةعلررر غبررربونغا رررتعيءغوقررربغي لررربغاال رررتعيءغبررربونغعلررر غألنغ
اال ررتعيءغت رر غمررلغعررباغآلمررلغ فارر)غع ةهرر  غصررانغ، رر نغاةطلررفغاةةرر د غممرر)غعلررطغولرر)غاة لظررنغ
ولررذاغاة عمررطغ نغلعررلغاآلمررلغ فارر)غع ةهرر  غ ررمغ مررًلغ،ةررحغمرررغاة ارر ويغمرررغ فرراغاألمررلغومرررغ
األد طغألنغدع وىغاةمفاغ تنررلغمرررغ نغ أةررطغوييمئررذغفهأترر  غة  ةرر)غبرربونغا ررتعيءغمرراغق ةرر)غ
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ة رغ،ا ويكغج لا غاألملغ ق ةرر)غفه،رر  غ نغيتأ ررق(غ يغاال ررتعيءغمرررغاة ارر ويغألنغاة مرر  مغ
غ.غومنلغاة   غق  غص)غابرغ،ع  بغاة  لبم.غغ(1)اةعل غالغال تعيء(ةل ا وا غإ   غل غ

غقرربغ،خررل غإةينرر غاألمررلغعلررطغياررفغاال ررتع   غ  رر  غبنرر ءغ وةرر غيررذتلغاةارر  تمغإةررطغ اررعنغمعرر ن 
اةبيرغاةان مغلذاغم غذتًلغاة ةموغ غ يغاةا  تمغ غو ادغ يًلغشيئ  غآ ررلغوي  رررغ نغ ررىادغ لرركغ

ببغولذاغة غ،أتجغةعب غاة مةوغأل رر)غ قت ررطغتيمرر)غ نغ رره نغاةىي د غ م   غييمئذغاةع شلغاةم
  عررلغياه ررنغ ررمغاةمررببغ ، رر  غ نرر غدا ررلغ ررمغياه ررنغا عررلغولرر غإ  رر غيررذتلغلمرر غمرر غ ررل غعمنرر غ
 يلغ نغاةةأهحغ نغ ه نغ  علغةلمببغم،  ا غوعبواغممرر)غق ةرر)غ ارر  ب ل غواةترر  عمغ ررصغعلررطغ

و  ررلغ رر يفغاةت ليررفغقرر ال غ   رر غوالنررنغإذاغغ نغاألمررلغفهرر)غةإلص يررنغو  رر)غمرررغاألمررلغصعرربغاةأظررل
قلبنرر غاةعبرربغولعلرر اغممرر)غاةتاديررفغمنررلغ تررلغم رر غيلهررك(غ ررانغاألدبغممرربوبغإةهرر)غةامرر)غمتعلررقغ
ص أ  رررغاأل رري غ نرر غ  ررصغمرررغاة مرربوبغوقرربغ ررصغاةترر  عمغ ررمغاأللرر غواةبرر يطمغواةل رر ةنغ

غعلطغ نغاألتلغمرغ يلغم غيله)غإذاغة غ، رغ أ غاةت لغيلاا.غغ
 ديغعتررليغاج شرر دغت  ةرر)غ عرر ةطغغ غوا تتررنبواغشررنيبيرغمرررغ لرر ةا غ غقرر  غاة ىاةررمغواجمرر اغاةأررغ

اج شرررر دغاةمررررببغة ةرررر ةحغاةررررب ه غواآل ررررل غفهأت ررررلغ نغ، رررر نغقاررررلا غمرررررغاة مرررربوبغ أةررررلغصرررر)غ
مةلأت نغد ي ينغو  لوينغفه  نغي    غشلعه  غويأت لغ نغ،  نغمرغ رر عغاجشرر   غواج نرر  غ نغ

غب ه غفه  نغقا   غآ لغةهاغمرغاةأ  غاةتلعم.غغذةكغمةلأنغ مغاة
اةنرر  مغعتررليغاج ررذا غ أرر غ غقررلغ  تعرر اغ غ  ررمن غمرررغعرربًغمرررغاةتنبيرربغومررمن غمرررغلعلرر)غقارر   غ

غآ لغو للغاةل نغق ة اغاةتنبيبغاةتخ ي غواج ذا غاجبيغغ ن  غمت  بينغ.غغ
)غقارر غمرررغاجص يررنغةارررغمعرر)غاةن ةرراغعتررليغاالمتمرر نغ أرر غ غ الرر اغم رر غ  قارر غهغ غواةظرر للغ  ررغ

غامتم ن.غغ
غاةلاصاغعتليغاجتلااغمنلغق ة)غ ع ةطغ غاد ل ل غصاياغ غول غ ،   غمرغاجص ين.غغ

اةخ ماغعتليغااليت رر  غ أرر غ غ ة رر اغمرر غ  ررت غمل رر نغ غوفهرر)غ ظررلغ ، رر  غوةرر الغ نغاجة رر ءغ ررألغ
غةام غ ق  غ  )غ ملغإص ين.غغ

غرغفه  نغ غول غقليفغمرغاةتاخيلغإالغ نغلذاغ ع .غغاةا د غعتليغاةتا يرغت  ة)غ ع ةطغ غت
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اةا صاغعتليغاةخيلغ أ غ غإذاغة غ اتحغ غ   ماغم غشئ غإذاغاة اقاغ نغمرغةرر غ،اررتحغ،فعررلغمرر غ
،ترر ءغوقيررلغاة عمررطغإذاغولررب غاةتررمءغم رر غالغ،اررتأه غممرر)غ   علرر)غفه رر نغإص يررنغوقرربغ  ررباغ نغ

غل.غغ  ةفغلذًغاال تع  ال غبم لغ ه نغ  علغإةطغاةخب
اةن مرغعتليغص عمطغاج ع اغمنلغ غتل اغمرغقين  غمرر غ  قمرر ت غ غذتررًلغاجمرر اغ ررمغاةبللرر نغقرر  غ

غوإنغت نغفه)غمعمطغاجص ينغ  ةظ للغمم)غ ذتلغاةمع ن.غغ
غاةت  اغعتليغاةتف ييغت  ة)غ ع ةطغ   قيغم غ   غق ف(غ ادًغاجم اغ ،   .غغ

لغت  رر اغي،رر  غ وغيبيرربا غ غوقرربغ  ررباغاةت نيررلغاةعتلونيغاةتع،فغذتًلغاةنمبيغومنلغة)غص  ةرر)غ غقررغ
ة)غص يًلغوذتًلغ ،   غاةعن يغ مغ لل نغاةف   مغمرغ  أ بم غومنل)غص  ة)غ عرر ةطغ غ  ظررلغتهرر غ

غةلب اغةكغاألمن  غ غواةظ للغ  )غ ملغإ،، بغمع)غ ع،ف.غغ
 غقررلغغاةأ ديغواةعتلونياألملغص عمطغاةتاررذيفغذتررًلغاةعنرر ديغعرررغاةف   ررمغ ، رر  غت  ةرر)غ عرر ةط
غ ا  اغص ةت ا  غ   ل ل غ وق ة)غ ع ةطغ غقلغللغشنباءت غاةذيرغ،تنبونغ نغهغيلاغلذاغ .غغ

غاةن  مغواةعتلونغيغص عمطغاة ت   غمنلغ غ   ظلغم ذاغ لىغ غذتًلغاةف   مغ ،   .غغ
اةن ةاغواةعتلونغيغاألملغص عمطغاالعتن  غذتًلغاةعن ديغ ،   غ ررمغ لل ررنغ يررلغاةف   ررمغومنلرر)غ

غ)غ غا ظلواغإةطغي ًلغإذاغ ي لغ .غغص  ة
اةلاصاغواةعتلونغيغاةتألي غ انغل  عنغذلب اغإةطغ نغاألملغمتتل غبرريرغمعرر نغ يرربل  غاةتأررلي غ
ت ررر غ  لررر)غاأل ررر ةي نغ ررراذاغتمررر غ رررذتلغاال رررتع  ال غة يرررلغاألمرررلغم،ررر  ا غ رررذتلغلرررذاغ وةرررطغأل ررر)غ

 رررمغاةتأرررلي غم،ررر  ا غصعيقرررنغغا رررتع   غياه رررمغعمررربغاة  نرررلغصررر)غوالغبررربعغ رررمغا رررتع  ة)غعمررربغ يرررلًغ
اة   د غوي  رغ نغ، نلغة)غص  ة)غ ع ةطغ غقلغ  تع اغ انغمةيلت غإةطغاةم  غ غةام)غينعرربًغ ررانغ

غ  تاغص فل غقليي غإ كغمرغ  أ بغاةم  غ .غغ مةيلت غإةطغاةم  غ ا )غالغيم  فغاةتألي غوتذةك
ا ررتع   غاج ترر ءغص عمررطغغاةخ ماغواةعتلونيغاةتع،فغ أ غ يارغيىيبغوقبغذتررًلغاةارر  تمغ ررم

غ.غغ(1)اةخبلغو  ةفغلذًغاة ع  مغفه  غ ظل
إنغلذًغاة عرر  مغاةتررمغ،خررل غإةينرر غاألمررلغ ررمغاة اقرراغالغيةررلغةنرر غألنغاةارره ق  غالغيةررلغةنرر غ
واة   مرر  غالغيةررلغةنرر غواة عمررطغاةررذيغ،خررل غإةهرر)غاألمررلغوةيرربغاةارره  غوقرربغقرر  غاةارر  تمغعرررغ

 
 322صـ 2شروح التلخيص ج (1)



 الباحثة / سارة جالل السيد عطوة 

 

 134 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ه  غوقبغق  غاةا  تمغعرغ ه نغاألمررلغ غإ  رر غ  ةرربغصأاررفغ ه نغاألملغ غإ   غاألملغوةيبغاةا
غ.غ(2)قلانكغاألي ا غم غ   فغاة   اغ 

إ   غاةلؤينغاةتتنعهنغاة  ةهنغاةتمغ  ت مغاةمظلغةالغ مررلغوا دغ ررمغا ررتع   غاةبل رر ءغعلررطغ  رر)غ
ولرر دغقرر ن غبذا رر)غومأ ررقغةلظرر لل غاةبيغهررنغ،خ رراغ ررمغ أليلرر)غألصعرر دغ رره قهنغدا لهررنغو   لهررنغ
  نررلغ ة  رريت)غاةتررمغ  يررًىغعرررغاةةرره غاةرر ا د غ ررمغ رره ق  غدا لهررنغو   لهررنغ  ررلىغ غوقرربغ
ت   غاة ييظنغاةتمغ ببال غاةا  تمغي قننغ مغاالةتف  غإةطغاةنعبغاة   ممغبيبغ  نرر غةرر غ اررتن لغ
مم)غوالغمرغ يًلغمرررغاة رربم ءغواة أرربييرغوذةرركغ ررمغق ةرر)غعرررغ رره نغاألمررلغ غإ  رر غ  ةرربغصأاررفغ

يرر ا غمرر غ   ررفغاة  رر اغ غوي ررنغإشرر   غإةررطغاةنعرربغاةتررباوةمغ ، رر  غ ررمغا ررتع   غ رره نغقررلانرغاال
األملغ ،بل غعمرربغاةتفترر  ا مغهغو ررمغي شررهنغاةب رر قمغعلررطغشررلي)غهغإذغعلررقغمط صررنغاةماررننغ ررمغ
ْ غ(غص ةطلررفغاةمفاررمغةلاهرر اغ غ ررانغترر نغاةطلررفغاةمفاررمغي بترر  غةل ررتال غ ررمغاة اقرراغترر نغ األمررلغ غقررْ

غةلماررننغاةايمهررنغهغوإنغترر نغاةطلررفغاةمفاررمغةررهاغي بترر  غةل ررتال غ ررمغاة اقرراغترر نغاةخرر   غمط ص رر  غ
غ.غغ(3) يلغمط بقغ 

،عمررمغ رره غاألمررلغغ– م غ ول)غا تن   غذةكغ ةه  غذلررفغإةررطغاةارر  تمغ فارر)غيغ غإنغا ررتع ل غ
غ.غ(4)علطغ بيلغاةت لعغت  ةم غيغ غاةلن غا فلغوا ي غهغوةب غاةبع ءغ غغ–

مغإةطغاعتن  غاألمررلغا ررتعينه  غهغت رر غانغاةررذيغ،أرر  غدونغذةرركغةررهاغقليررنغ لهاغلم غ ن د غذلم
م غهغألنغاة تن د غإةطغاةذلرغهغابتباء غل غاةرربع ءغواةت ررلعغالغ  رر  غمرررغ رره نغاألمررلغبررلغقبررلغ
اةرررتلفظغبنررر غهغ يغص ،رررلدغاةرررتلفظغبررررغ اةلنررر (غيتنررر د غإةرررطغاةرررذلرغ نغمررر غ رررها مغصعررربغذةررركغدعررر ءغ

شرركغ ررمغ نغاألمررلغواةمنررمغمرررغاةعم  ررلغاةمأ يررنغ،ةررب غعلينرر غمرر غو  ررلعغإةررطغهغوةررهاغيرر غ
،ةررب غعلررطغ يللرر غمرررغلررذًغاةعم  ررلغ ررمغ  يررلغدالال نرر غبت يررلغاةارره  غ غإذغالغ،  رررغصأرر  غ
 اررلانغ رراييلغدالةررنغ رره  غاةررمصغاةل رر يغو رره  غاة  قرروغاة يصرراغةرر)غعلررطغاةعم  ررلغاةمأ يررنغ

غ.(2)((1) 
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فغاةاررره ق  غواة يصاررر  غ رررانغولررر دغاألمرررلغتظررر لل غوة ررر غت  ررر غدالةرررنغاألمرررلغ ختلررروغصررر  تي
بيغهررنغ،ختلررروغ ررمغا  ررر اغاةخطررر بغ ، رر  غوذةررركغألنغةاررلغ  ررروغمررررغ   رر اغاةخ قرررفغبي تررر)غ
اةخ  ررنغيغ غ رريغ،  رررغةلؤيررنغبيغهررنغماررتمنطنغمرررغ طرر بغمرر غ نغ ةررب غ  رر اغاةةررب غعلررطغ

بي ترررر)غوةلخط صررررنغ يرررًلغمرررررغ   رررر اغاةخطررر بغهغ لل ررررلآنغاةاررررلي غبي ترررر)غهغوةلأررربياغاةتررررلي غ
بي تن غوةلتعلغبي ت)غوةلل  نلغبي تن غوةالغلماغمرغ لم  غاألدبغبي ترر)غاةتررمغ اررتمنوغ
مرغا ررتمن ق  غهغوالغ فررلفغعلهرر)غ ةرر نصغبيغهررنغماررتمنطنغمرررغلررماغآ ررلغهغو ي ررنغلررذًغ

غ.(3)اةلؤينغ تأبدغ مغ نغاةب  غاةبي مغإ   غل غ تناغل اللغالغ طبيقغق اعبغ 
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