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 المقدمة                 
ػػػػػال     ػ ػػػػػ الفلمحمػػ ػ ػػػػػالالالملمػ ػ ػػػػػػ لمػ ػػػػػػرـل  ػ ػػػػػػرسلكالمػ ػػػػػالمالفلكال ػ ػ ػػػػػالعللملالوػ ػ الحمػ

ل)   لاعل  الهلكم ـ(لك   لآلهلك حبهلاجموالف.
لكبوا..

لمػػػػػفلبقػػػػػاعلاعلفلنػػػػكـلالمعمػػػػػكفلالال ػػػػػالكالولفػػػػكفلبمػػػػػمرلعجمو ػػػػػـل فػػػػافللقػػػػػؿلبقوػػػػرو
ل وػػػاليلفال ػػػاألكمػػػفلابػػػػلالمػػػة لالمػػػماالالمولفػػػرلل ػػػػـلمػػػ لل ػػػاالا نػػػكاـلكال ػػػػوكمل
بػػػػػؿلكاعمػػػػػـألف ػػػػػ ل ػػػػػب رللقػػػػػؿلنػػػػػكـلكب ػػػػػمرلال ػػػػػع لكفلب ػػػػػاألك ل ػػػػػؾلافلمػػػػػفل

الػػػػػةملا ظػػػػـلل ػػػػػاالالوػػػػالـلكاج  ػػػػػالنػػػػالانلمػػػػػ لال  ػػػػػرلالولبالػػػػرألفقػػػػػال ػػػػلؼلال مػػػػػافل
لبػػػػهلمػػػػفل ػػػػلؼأل ةلمػػػػ لل-املالوػػػػلمل–العحػػػػابكفلبػػػػهلبالولبالػػػػرألممػػػػبرلل ػػػػـل كاقػػػػـل

لقعاملاعألفضرنل فلقكم الل رلامؿلالجمر. لل رلالقلآفلالقلالـ
كنػػػػػالامػػػػػعـلالوػػػػػلملممػػػػػةلالقػػػػػلكفلاعكلػػػػػ لبح ػػػػػظلل ػػػػػع ـلكعقكالع ػػػػػالبمػػػػػال ػػػػػ ل ػػػػػفل

لامرف ـلف لالمطؽلكحمفلع كالللالوبالس.
وػػػؿللمػػػػالم  ػػػػالبانلمػػػػفلمػػػةالالػػػػلاؽلال ضػػػػالؿلكالمومػػػػرلالكالفػػػػرلكفػػػ لمػػػػةالالبحػػػػنلنػػػػالجي

ػػػػال ػػػػال لب ػػػػػالالوػػػػػلمألفقػػػػػالا عػػػػػلالمبحبػػػػػانلمػػػػػفلمباحب ػ ػػػػالاعلمػػػػػبحامهلكعوػ العػػػػػ لحبػ
عنػػػػػؼل  ػػػػػ لامػػػػػـلمػػػػػالامطػػػػػكلل  الػػػػػهلمػػػػػفلآلا لل معقػػػػػامالفلمػػػػػفلالو مػػػػػا لا فاضػػػػػؿل
)لحم ػػػػـلاعلعوػػػػال (ألفقػػػػافل مكامػػػػػهلعالجم ػػػػرلالموعلضػػػػرل مػػػػػالالوالمػػػػ لفػػػػ ل ػػػػػلحهل

ل–كالجػػػػػكلافلاقػػػػػػكفلب ػػػػػةالنػػػػػالجموػػػػػػالبػػػػػالفل  ػػػػػـلال  ػػػػػػرلل،(*)لل ػػػػػحال لالب ػػػػػالمع
كنكا ػػػػا لكالكمػػػػهلممعاجػػػػرلب ػػػػكامالمػػػػفل بػػػػؽلقػػػػرـلمبالمػػػػالمحمػػػػال) ػػػػ  لل-المحػػػػك

ػػػػػاالنل ػ ػ ػػػػػاالـلبالحػػ ػ ػ ػػػػػالالعقػػ ػ ػ ػػػػػػنلبوػػ ػ ػػػػػةالالبحػػ ػ ػ ػػػػػػ لمػػ ػ ػػػػػػل الفػػ ػ ػػػػػ ـ(أكنال ػػ ػ ػ ػػػػػهلكمػػ ػ ػ اعل  الػ
با ع ال ػػػػاالال ػػػػػفلالوالمػػػػػ ألبػػػػـلالعولالػػػػػؼلبالجم ػػػػػرلالموعلضػػػػرلكبالػػػػػافل ػػػػػ  لمػػػػػفل

الحالالػػػػرألبػػػػـلمػػػػكاطفلةقلمػػػػال مػػػػاللؽلبالم ػػػػالكبػػػػالفلالجم ػػػػرقػػػػرـلالمحػػػػاسل م ػػػػالكال ػػػػلل
لالوالم لممبرنللعطبالقاع المفلقعامل ماسلالقالملكغالللةلؾ.

مػػػػاارنلاعلعوػػػػال لافلال  ػػػػػـلمػػػػفلنػػػػلالبحبػػػػػ لمػػػػةالالعجػػػػاكال مػػػػػالاؿلبػػػػهلن مػػػػػ لكاعل
لانم ل  مانلالم وم لك مرنلاللفوم عوال لامأؿلافلاللل
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 المطمب األول:
 :التعريف بالعيني

 :أسمه ونسبه ونشأته
بػػػاللالػػاالفلمحمػػػكالبػػػفلاحمػػالبػػػفلمكمػػ لبػػػفلاحمػػػالبػػفلحمػػػالفلبػػفلالكمػػػؼلبػػػفلمػػكل

 .(1)محمكالالمولكؼلبالباللالوالم 
ككلػػػ لنضػػػا ىمالكب ػػػال(2)امعقػػػؿلكالػػػا لالقاضػػػ ل ػػػ املالػػػاالفلمػػػفلح ػػػمل لػػػ ل المعػػػام

كلػػػػالابمػػػػهلبالالػػػػاالفلالوالمػػػػػ لالػػػػةمل ػػػػلؼلبػػػػالوالم لممػػػػػبرنل لال ػػػػاألكقػػػػافلمكلػػػػا لفػػػػػ ل
ألكفال ػػػالم ػػػألكعل ػػػػلعأل(3)  ػػػللمػػػفللمضػػػافلمػػػمرلابمعػػػالفلكمػػػعالفلكمػػػبومارلالمػػػاب 

كبػػػاالحالاعػػػهلالو مالػػػرلبع قػػػ لالو ػػػكـلالم ع  ػػػرألفبػػػلعلفػػػ لال قػػػهلالػػػةملا ػػػة ل ػػػفلكالػػػا ل
كح ػػػظلالقػػػػلآفلالقػػػػلالـألكا ػػػػةلالعػػػػلاال لػػػػ ل ػػػػالكعلالو ػػػػـلفػػػػ لب ػػػػا للالم ػػػػؿلمػػػػم ـل  ػػػػكـل

ا عػػػػهلاللغبػػػػرلفػػػػ لالػػػػاالفألكنػػػػالمالػػػػأللػػػػهلةلػػػػؾلافلمػػػػامل ػػػػفلكالػػػػا لفػػػػ لالقضػػػػا ألكل
ػػػػػ(لكحضػػػػػلل مػػػػػالاقػػػػػػابلللّٖٕط ػػػػػملالو ػػػػػـل لػػػػػ لافلاللحػػػػػؿل لػػػػػ لح ػػػػػػملمػػػػػمرل) مػ

مػػػػػ(للانلالعمقػػػػؿلبػػػػػالفللّٖٕألبػػػػـل ػػػػاال لػػػػ لب ػػػػا لكبوػػػػالكفػػػػاسلكالػػػػا لمػػػػمرل)  ماا ػػػػا
الب ػػػػاافلط بػػػػػانلل و ػػػػػـلحعػػػػػ لامػػػػػعقللبالقػػػػاملسلكفال ػػػػػالحظػػػػػ لبل االػػػػػرلالم ػػػػػكؾألكقػػػػػافل

 مػػػػػؿلبالعػػػػػالال لفػػػػػ لالػػػػػةمللمػػػػػػ(َٕٗ)اللبلفقػػػػػرل ػػػػػال هل ػػػػػر لالػػػػػاالفلالمػػػػػاللام 
المالمػػػرلالبلنكنالػػػػرلالقبػػػػلللالعػػػػ لاممػػػػ الالم ػػػؾلالظػػػػاملألفمػػػػقفلب ػػػػالالبػػػػاللالوالمػػػػ ل

                                        
مػػػػػػػ(ألَِٗالضػػػػػك لالرمػػػػػػ لعمػػػػػؿلالقػػػػػػلفلالعامػػػػػ  ل ػػػػػػم لالػػػػػاالفلمحمػػػػػػالبػػػػػفل بػػػػػػااللحمفلالمػػػػػ اكم)االمظػػػػػل للُ(

فػػػػػػػػػ لطبقػػػػػػػػػاالال  ػػػػػػػػػكالالفلكالمحػػػػػػػػػاس لجػػػػػػػػػرؿلالػػػػػػػػػاالفلألكب الػػػػػػػػػرلالك ػػػػػػػػػاسلُُّ/َُبالػػػػػػػػػلكا)ا.ا( لل-مقعبػػػػػػػػرلالحالػػػػػػػػػاس
للبمػػػػػػػػافأ)ا.ا(.ل-مػػػػػػػػػ(ألعحقالػػػػػػػػؽ لمحمػػػػػػػػالابػػػػػػػػكلال ضػػػػػػػػؿل بػػػػػػػػلامالـألالمقعبػػػػػػػػرلالو ػػػػػػػػلالرأل ػػػػػػػػالااُُٗالمػػػػػػػالكط ل)ا

لل مرالػػػػػػػػػالفألُّٔٗ الػػػػػػػػػللالػػػػػػػػػاالفلالالق ػػػػػػػػػ )األكا  ػػػػػػػػػرـللِٗٓ/ُُألك ػػػػػػػػػةلاالالػػػػػػػػػةممِٕٓ/ِ مػػػػػػػػػػ(ألااللالو ػػػػػػػػـػ
 .ُّٔ/ٕلـ. ُٕٗٗباللكاألالطبورلاللابورأل

لالب ػػػػػػاافللِ(  ػػػػػػ املالػػػػػػاالفلابػػػػػػكل بػػػػػػااعلالػػػػػػانكال المعػػػػػام لن وػػػػػػرلح ػػػػػػالمرلبػػػػػػالفلح ػػػػػػملكامطاقالػػػػػػرألالمظػػػػػػل لموجػػػػـػ
لاالل االألباللكاألالطبورلالبامالرلِٔٔبفل بااعلالحمكم)ا  .ُٕٔ/ْلـ ُٓٗٗمػ(أ

لكب الرلالك اسلُُّ/َُالمظل لالضك لالرم للّ( لكاع رـلِٕٓ/ِأ ل.ُّٔ/ٕأ
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ػػػػافألكالعقػػػػػ لبػػػػػبوفل ػػػػهلقالموػػػػػام لكالبالػ ػػػػهلكالع قػػػػػ لالو ػػػػػكـلممػ ػػػػال هلال امػ مرامػػػػػانلل ػ
ل.(1) ةل م ـلال قهألكالحاالنألكالقلا ااألكال  رألكالمحكاال الكعلالةالفل

 :المطمب الثاني
 :ممةتعريف الكالم والج

 أواًل: الكالم   
 لمػػػكلامػػػـلجػػػم لالقػػػ ل  ػػػ لالق الػػػؿلكالقبالػػػلألكالق ػػػـل لالقػػػكفلانػػػؿلمػػػفلالكالالالالم ل الالالةً 
لكالقرـلمكلالقكؿلاكلمالقافلمقع الانلبم مهِ()برنلق ماا ل.ّ()أ

 لمػػػػكلالم الػػػػػالالػػػػةملالػػػػػاؿل  ػػػػ لالمومػػػػػ لالػػػػةملالحمػػػػػفلالمػػػػػقكالالكالالالالالم اصالالالالالطالحاً 
)غػػػػاا(لةقػػػللافلم ػػػػاللالقػػػرـلمػػػػكللألكفػػػػ لبػػػامْ()  الػػػهألاملالقػػػكؿلالم الػػػػالبالق ػػػا

كمػػػما لمػػػالبكالهلبػػػػاملمػػػالالق ػػػـلمػػػفلالولبالػػػرألك لفػػػهلبوػػػػفللٓ()مق ػػػا لكالمػػػلاالممػػػه
لممعقؿلبم مهلم الاللموما ألكالممكمهلبالجمؿ ل.ٔ()المحاسلبأمه لقؿلل ظو

كالقػػػػرـلمػػػػػفلا ل ػػػػػاظلالقاامػػػػرلبلنكمػػػػػ الكالممػػػػػع مالرل ػػػػفلغاللمػػػػػاألكالمػػػػػمال الامػػػػػؿلل
ل.ٕ()ال  رلبالجم ر

بوػػػػػفلالمحػػػػاسل  ػػػػػ لالممػػػػػاكاسلبػػػػالفلالجمػػػػػؿلكالقػػػػػرـلفقػػػػالكا ل)لالقػػػػػرـلمػػػػػكلكالع ػػػػؽل
ػػػػػماالاحػػػػػػااممالالػػػػػػ لاع ػػػػػػلللكةلػػػػػػؾل لالػػػػػػأع لا لفػػػػػػ ل ػػػػػفلق معػػػػػػالفلامػ الملقػػػػػػملمػ

                                        
ل.ُُّ/َُالمظل لالضك لالرم للُ(
لبػػػػػػػػػػفلممظػػػػػػػػػػكل)اللمػػػػػػػػػػافلالوػػػػػػػػػػلم(لالمظػػػػػػػػػل لِ مػػػػػػػػػػ(ألاالل ػػػػػػػػػػاالألبالػػػػػػػػػػلكاألالطبوػػػػػػػػػػرلُُٕمحمػػػػػػػػػػالبػػػػػػػػػفلمقػػػػػػػػػػـل

لاعكل أ)ا.ا( ل.ِِّٗ/ٓ 
ل.ِِّٗ/ٓم مهل(لالم اللّ
ل(لالْ لُُٓٓ/ُمظل لالقامك لالمحالط  للمافلالولم  ل.ِّّٓ/ٓأ
ل(للٓ ل.ِّّٓ/ٓمافلالولم 
ل.للُٖ/ُال  ااص ل(لالمظل لٔ
ل.ُٖ/ُم مهلللم ال(لإ
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ػػػػلمل امػػػمالفلققكلػػػػؾ ل)االػػػػالا ػػػكؾ(ألكل)ب ػػػػلل ػػػػاحبؾ(ألاكلفوػػػؿلكمػػػػـلمحػػػػك ل)ضي
ل.ُ()االاه(لكعمم لمة لبالجمؿ(

 ثانيًا: الجممة
الجم ػػػػػرلكاحػػػػػاسلالجمػػػػػؿألكالجم ػػػػػرلجما ػػػػػرلال ػػػػػ  لكاجمػػػػػؿلال ػػػػػ  لالجمالالالالالل ل الالالالالًة: 

جموػػػهل ػػػفلع لنػػػهألكالجم ػػػرلجما ػػػرلقػػػؿل ػػػ  لبقمالػػػهلمػػػفلالحمػػػامألنػػػاؿلعوػػػال  ل
 .ِ()[ِّ]ال لناف ل َّ  خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

عوػػػػػااالالعوػػػػػالالؼلا  ػػػػطرحالرلل جم ػػػػػرل مػػػػػالالمحػػػػػكالالفلكنػػػػػاللالجمالالالالل اصالالالالالطالحًا:
مػػػػاكللاغ ػػػػب ـلبالم ػػػػالكبػػػػالفلالقػػػػرـألكنػػػػالحضػػػػ لالقػػػػرـل مػػػػالالمعػػػػأ لالفلبالالامػػػػرل
كالع  ػػػػالؿلعمػػػػػهلنامػػػػال  الػػػػػهلالالامػػػػاالالمحكالػػػػػرل مػػػػامـألفالجم ػػػػػرلا ػػػػػطرحان ل)ل

ل.ّ()المق كاسلبالةااألكالق لبهلالع امـ(
مقػػػػػافلنطػػػػ لالقػػػػػرـلبقكلػػػػػه ل)ا لعػػػػػلللبالمػػػػػقفالجم ػػػػرل مػػػػػالمػػػػػالبكالهلعمع ػػػػ ل كاألكا 

ػػػػفلالمػػػػقكالكقػػػػافلقرمػػػالممػػػػعقالماألقمػػػػالحمػػػػفل امػػػؾللػػػػكلن ػػػػا لفال ػػػػال بػػػالاعلحمي
كامػػػعي م لفػػػػ لنكلػػػػؾ لمػػػةال بػػػػالاع.لكعقػػػػكؿ ل بػػػػالاعلفال ػػػاألفال ػػػػالللققكلػػػػؾل بػػػػال

ألكاالضػػػػانلممػػػػفلنػػػػاؿلفػػػػ لالجم ػػػػرلبأم ػػػػالالعػػػػ لالحمػػػػفلالمػػػػقكال  ال ػػػػالْ()اعلا ػػػػكؾ(
سلالم اطػػػػملمػػػػػكلالمبػػػػٌلالكنػػػػال لف ػػػػػالفػػػػ لبػػػػػاملال ا ػػػػؿلبقكلػػػػػه لكعجػػػػملب ػػػػالفااػػػػػا

ممػػػالقػػػافلال ا ػػػؿللفوػػػالعمػػػهلمػػػكلكال وػػػؿلجم ػػػرلالحمػػػفل  ال ػػػالالمػػػقكال/لكعجػػػمل )كا 
ب ػػػػالال ااػػػػاسلل م اطػػػػملفال ا ػػػػؿلكال وػػػػؿلبممالػػػػرلا بعػػػػاا لكال بػػػػلل ةالن ػػػػالنػػػػاـلاالػػػػال

لنكلؾلالقااـلاالا( ل.ٓ()ف كلبممالر

                                        
لمحمػػػػػالبػػػػػػفلمحمػػػػػػكالجػػػػػاللاعلالام  ػػػػػػلم)ال مظػػػػػل(لالُ مػػػػػػػ(ألّٖٓالم  ػػػػػػؿلفػػػػػ ل ػػػػػػمورلا  ػػػػػػلام لابػػػػػكلالقامػػػػػـػ

لمقعبرلال رؿألباللكاألالطبورلاعكل أ ل.ِّ/ُل ـُّٗٗعحقالؽ    لبكم حـأ
ل(لالمظل لِ لكلمافلالولم لٕٓ/ُُع ةالملال  ر  ل.ٖٔٔ/ُأ
ل.ِّ/ُالمظل ل لنلا  مكم لعل الرلابفلمالؾ ل(لّ
ل.ٖٖ/ِلقعامللمالبكاله ل(لاْ
ل.ٖ/ُلمقعضم ل(لآ
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الجم ػػػػرلبػػػػالقرـألكال ػػػػلنلالقػػػػرـلبالجم ػػػػرل  لكقػػػػافلنػػػػاالمانلمػػػػفلالمحػػػػاسلمػػػػفلال ػػػػلنل
افلفػػػػلؽلبالم مػػػػالا مػػػػعلاباةملبقكلػػػػه ل)كال ػػػػلؽلبػػػػالفلالجم ػػػػرلكالقػػػػرـألافلالجم ػػػػرلمػػػػال
عضػػػػػمفلا مػػػػػماالا  ػػػػػ  لمػػػػػكا لقامػػػػػالمق ػػػػػكاسللػػػػػةاع الاكأل ألقالجم ػػػػػرلالعػػػػػ ل
مػػػ ل بػػػللالمبعػػػاالكمػػػااللمػػػالةقػػػللمػػػفلالجمػػػؿألفال ػػػل لالم ػػػالألكامػػػما لال ا ػػػؿل

ال ػػػػ رلالم ػػػػب رلكالظػػػػلؼلمػػػػ لمػػػػالامػػػػماال لالػػػػهألكالقػػػػرـلمػػػػالعضػػػػػمفلكالم وػػػػكؿلكل
ألاملُ()ا مػػػػػماالا  ػػػػػ  لكقػػػػػافلمق ػػػػػكااللةاعػػػػػهألفقػػػػػؿلقػػػػػرـلجم ػػػػػرلك لالػػػػػموق (

افلالقػػػػرـلمػػػػالعضػػػػمفلا مػػػػػماالاع ػػػػ  ألكالمق ػػػػكالبػػػػهللةاعػػػػػه.لكنػػػػالكنػػػػؼلابػػػػػفل
م ػػػػاـل  ػػػػ لالع لالػػػػؽلاالضػػػػانلبػػػػالفلالجم ػػػػرلكالقػػػػرـألفجوػػػػؿلالقػػػػرـلمػػػػالقػػػػافلم الػػػػاانل

ػػػػالب ػػػػكلالقػػػػػكؿلالم الػ الق ػػػػػالناامػػػػػانل  ػػػػػ لا مػػػػػماالاع ػػػػػ  لحالػػػػػنلنػػػػػاؿ ل)القػػػػػرـلمػ
ألكنػػػػػػاؿلِ()بالق ػػػػػالكالمػػػػػلاالبال الػػػػػالمػػػػػػالاؿل  ػػػػػ لمومػػػػػ لالحمػػػػػػفلالمػػػػػقكال  الػػػػػه(

االضػػػان ل)كالجم ػػػرل بػػػالسل ػػػفلال وػػػؿلكفا  ػػػهلؾلنػػػاـلاالػػػالكالمبعػػػاالك بػػػل لؾلاالػػػالنػػػااـل
فلاالػػػػالناامػػػػػالكمػػػػالقػػػػافلبممالػػػػػرلاحػػػػاممالمحػػػػكلضػػػػػلملال ػػػػصلكانػػػػااـلالاالػػػػػاافلكقػػػػا

كظممعػػػػهلناامػػػػاألكب ػػػػةالالظ ػػػػػلللػػػػؾلام مػػػػاللالمػػػػالمعلافػػػػػاالفلقمػػػػالالعكممػػػػهلقبالػػػػللمػػػػػفل
المػػػا لكمػػػكلظػػػامللنػػػكؿل ػػػاحملالم  ػػػؿلفحمػػػهلبوػػػالافلفػػػلغلمػػػفلحػػػالالقػػػرـلنػػػاؿل
كالمػػػم لجم ػػػرلكال ػػػكاملام ػػػالا ػػػـلممػػػهل ةل ػػػلطهلا فػػػااسلب رف ػػػالكل ػػػةالعمػػػػمو ـل

ةلػػػػؾللػػػػال لم الػػػػاالف ػػػػال للالقكلػػػػكفلجم ػػػػرلال ػػػػلطلجم ػػػػرلالجػػػػكاملجم ػػػػرلال ػػػػ رلكقػػػػؿ
ل.ّ()بقرـ(

ل
ل
ل
ل

                                        
ل.ّّ/ُلنلاللض ل   لالقافالر ل(ل ُ
ل(لمِ ل.َْٗ/ُ م لال بالم 
ل.َْٗ/ُ م لال بالم م(لّ
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 :الثالثلالمطمب
 :التعريف بالجممة المعترضة

لقػػػػالال ل  ػػػػ لالمػػػػمرلالمحػػػػاسلقبالػػػػلانلنػػػػكل ـلجم ػػػػرلموعلضػػػػرلك ػػػػم كمالمػػػػفلالجمػػػػؿل
العػػػ ل لمحػػػؿلل ػػػالمػػػفلا  ػػػلامألفمػػػالمػػػ لمػػػة لالجم ػػػر لكمػػػالمػػػكلحػػػامال مػػػالامػػػؿل

لال  ر 
مػػػػػ لالجم ػػػػػرلالعػػػػػ لعػػػػػأع لموعلضػػػػػرلبػػػػػالفلجػػػػػااالفلمعرامػػػػػالفللالجممالالالالالة المعترضالالالالالة:

لعحقػػػػػؽلفااػػػػػاسلةاالمومػػػػػ لموػػػػػالفلك لعػػػػػنبلل  ػػػػػ لمػػػػػالاؽلالجم ػػػػػرل مػػػػػالحػػػػػةف الامل
ام ػػػػالعوطػػػػ لاالػػػػااسللبمالػػػػرلالجم ػػػػرلمػػػػػفلالماحالػػػػرلالمومكالػػػػرلكال  كالػػػػرألكمػػػػ ل لمحػػػػػؿل
ل ػػػػالمػػػػفلا  ػػػػلاملنػػػػاؿلابػػػػفلجمػػػػ  ل)افلا  عػػػػلافل لمكضػػػػ للػػػػهلمػػػػفلا  ػػػػلامل

ألكالوػػػػػال(1) ػػػػ  لمػػػػفلالقػػػػرـلالموعػػػػػلفلبػػػػهلبػػػػالفلبوضػػػػهلكبوػػػػف(لك لالومػػػػؿلفالػػػػه
ا  عػػػلافلبأمػػػهلقػػػؿلقػػػرـلاا ػػػؿلفػػػ لغالػػػل لاجمبػػػ ألبحالػػػنللػػػكلامػػػقطلاكلااالػػػؿلمػػػفل

ألكالجم ػػػػرلالموعلضػػػػػرلعقػػػػ لبػػػػالفل ػػػػالاالفل فػػػػااسلالقػػػػػرـل(2)القػػػػرـللػػػػـلع عػػػػؿلفاااعػػػػه
ػػػػالما ػ ػ ػػػػػاالاالاكلعحمػ ػ ػػػػػرلكعمػ ػ ػػػػػلل(3)عقكالػ ػ ػػػػمااالالك لغالػػ ػ ػ ػػػػلانلامػ ػ ػ ػػػػػؿل م ػ ػ ػػػػال لعمبػ ػ ػ ألاملام ػػ

مااملفػػػػػ لبمػػػػػا لالجم ػػػػػرلالولبالػػػػػرألا لام ػػػػػال لعم ػػػػػؾل ػػػػػفلالجم ػػػػػرلا  ػػػػػ الرلك لامػػػػػ
عػػػػاكؿل م ػػػػالمػػػػفلحالػػػػنلمومامػػػػاألكنػػػػالبػػػػالفلال ػػػػجاللملاغ ػػػػملالمػػػػكاطفلالعػػػػ لعػػػػأع ل
فال ػػػالالجم ػػػرلالموعلضػػػرل مػػػالعولال ػػػهلل ػػػاألكنػػػالجمػػػ لفػػػ لعولال ػػػهلل ػػػالبػػػالفلمومامػػػال

، أنةالالالا تقالالالال  ومعنالالالو هالالالالولةم: جممالالالة معترضالالالالةكمظػػػافلكنك  ػػػالفػػػػ لالقػػػرـلفقػػػػاؿ ل)

                                        
ال الاػػػػػػػرلالم ػػػػػػلالرلالوامػػػػػػػرلل قعػػػػػػػامأللأمػػػػػػػػ(ِّٗابػػػػػػػكلال ػػػػػػػع ل بمػػػػػػافلبػػػػػػػفلجمػػػػػػػ لالمك ػػػػػػ  ل)ا لألال  ػػػػػػااصلُ(
ل.ّّٖ/ُ لْط/
للِ( الحالػػػػػػػ لبػػػػػػفلحمػػػػػػػاسلبػػػػػػػفل  ػػػػػػ لبػػػػػػػفل بػػػػػػػلامالـألالحمػػػػػػػالم لألحقػػػػػػػااؽلا  جػػػػػػػااالطػػػػػػلاالعمػػػػػػػلاللالبرغػػػػػػػرلك  ػػػػػػـك

 للمػػػػػػػػػػلُِّْألُألط/بالػػػػػػػػلكال–المقعبػػػػػػػػرلالوم ػػػػػػػػلالرلألمػػػػػػػػػ(ْٕٓالو ػػػػػػػػكٌملالطػػػػػػػػالب لالم قػػػػػػػػملبالمنالػػػػػػػػالبال  ػػػػػػػػهل)ا ل
ل.ٖٗ/ِ
 بػػػػالاعلبػػػػػفلالكمػػػػؼلبػػػػفلاحمػػػػالبػػػػفل بػػػػالاعلابػػػػفلالكمػػػػؼألابػػػػػكلألم مػػػػ لال بالػػػػمل ػػػػفلقعػػػػملاع الالػػػػم(لالمظػػػػل لّ

االللأا.لمػػػػػػػاافلالمبػػػػػػػالؾل/لمحمػػػػػػػال  ػػػػػػػ لحمػػػػػػػالاعلألعحقالػػػػػػؽ مػػػػػػػػ(ُٕٔالفألابػػػػػػػفلم ػػػػػػػاـل)ا لمحمػػػػػػاألجمػػػػػػػاؿلالػػػػػػػا
ل.ُُٓ/ُ: ُٖٓٗألٔام ؽألط/ل–ال قل



 156  

 

                    
                                                                                                                                          

                                     
  

 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

الجممة المعترضة عند العيني في كتابه 
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 بشير خضير مزعل
 ا.م.د. عزت إبراهيم حماش

بالالالالين مخبالالالالر عنالالالاله وخبالالالالرا، أو بالالالالين فعالالالالل وفاعمالالالاله، أو بالالالالين موصالالالالوف وصالالالال ته، أو 
الالالالالالالال ة، وال عالالالالالالالالل وال اعالالالالالالالالل، وتالالالالالالالالأذن  بالالالالالالالالين ال عالالالالالالالالل وم عولالالالالالالالاله، والموصالالالالالالالالوف والص 

ألكنػػػالةقػػػػللبوػػػفلالمحػػػاسلالمكاضػػػػ لاع ػػػلللالعػػػ لعػػػػأع لفال ػػػالالجم ػػػػرل(1)(وم عولالالاله
ملكمػػػفلنب ػػػػهلمػػػػفلالموعلضػػػرلكبالمكمػػػػالبالع  ػػػالؿلاالػػػػااسل  ػػػػ لمػػػالاكلا لابػػػػفلال ػػػػجاللل

المحػػػاسلكمػػػ  ل)بػػػالفلمػػػػالا ػػػ هلالمبعػػػاالكال بػػػلألكبػػػػالفلال ػػػلطلكجكابػػػهألكبػػػالفلالقمػػػػـل
ػػػػػاا ل ػػػػ عهألكبػػػػػػالفلاجػ ػػػػػالفلالمك ػػػػػػكؿلك ػػ كجكابػػػػػػهألكبػػػػػػالفلالمك ػػػػػػكؼلك ػػػػػػ عهألكبػ

أل(2)لال ػػػػ رألكبػػػػالفلالمعضػػػػاال الفألكبػػػػالفلالمامػػػػنلكالمممػػػػكعألكغاللمػػػػالمػػػػفلالمكاضػػػػ (
ػػػػالفلاجػػػػػاا لالج ػػػػرلععكمػػػػػطلبػ ػػػػرلالموعلضػ ػػػػانلالجم ػ لكاالضػ ػػػػعق رللعقلالػػػػػللمومػػػػػ ن ػػػػرلالممػ م ػ

لمبؿ لاالال  .(3)لنااـل-طاؿل مل -العو ؽلب األاكلبأحالاجااا اأ

                                        
ضػػػػػالا لالػػػػػاالفلابػػػػػكلالمػػػػواااالمبػػػػػرلاعلبػػػػػفل  ػػػػػ لبػػػػػفلحمػػػػػاسألالموػػػػػلكؼلبػػػػػابفلألامػػػػػال لابػػػػػفلال ػػػػػجلمالمظػػػػل للُ(

ألُال ػػػػػػػػػػامج ألالقػػػػػػػػػػاملسألط/مقعبػػػػػػػػػػرلألالػػػػػػػػػاقعكللمحمػػػػػػػػػػكالمحمػػػػػػػػػػالالطمػػػػػػػػػاح لألعحقالػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػ(ِْٓال ػػػػػػػػػجلمل)ا ل
ألكالمظػػػػػػػػػػػل لم مػػػػػػػػػػػ لال بالػػػػػػػػػػػم لٖٗ/ِألكالمظػػػػػػػػػػػل لالطػػػػػػػػػػػلااالعمػػػػػػػػػػػلاللالبرغػػػػػػػػػػػر لِّٖ/ُ لـلُُٗٗل-مػػػػػػػػػػػػللُُّْ

كالمظػػػػػػػل لمك ػػػػػػػؿلالطػػػػػػػػرملالػػػػػػػ لنكا ػػػػػػػالا  ػػػػػػػػلامأل الػػػػػػػالبػػػػػػػفل بػػػػػػػػالاعلبػػػػػػػفلابػػػػػػػ لبقػػػػػػػػللبػػػػػػػفلمحمػػػػػػػػالألَٕٓ/ُ
الػػػػػػػػؽ ل بػػػػػػػػالالقػػػػػػػػػلالـلحقمػػػػػػػػػػ(ألعَٓٗالجلجػػػػػػػػاكٌملاعامػػػػػػػػلمألاالػػػػػػػػػفلالػػػػػػػػاالفلالم ػػػػػػػػلمألكقػػػػػػػػػافلالوػػػػػػػػلؼلبالكنػػػػػػػػاال)ا ل

ألكالمظػػػػػػػػػػػػػػل لجػػػػػػػػػػػػػام لالػػػػػػػػػػػػػػالك لالولبالػػػػػػػػػػػػػػرألْٖ/ُـل لُٔٗٗمػػػػػػػػػػػػػػػلُُْٓألُبالػػػػػػػػػػػػػلكاألط/ل–مجامػػػػػػػػػػػػػاألاللمػػػػػػػػػػػػػػالر
ل-مػػػػػػػػللُُْْألِٖبالػػػػػػػلكاألط/ل–مػػػػػػػػ(ألالو ػػػػػػػلالرأل ػػػػػػػالاالُّْٔم ػػػػػػػط  لبػػػػػػػفلمحمػػػػػػػالمػػػػػػػ الـلال رالالمػػػػػػػ ل)ا ل

ل.ِٕٖ/ّـ للُّٗٗ
ال لابػػػػػػػػػػػػػفلامػػػػػػػػػػػػكالمظػػػػػػػػػػػػل للأِّٖ/ُامػػػػػػػػػػػػال لابػػػػػػػػػػػػفلال ػػػػػػػػػػػػجلم لالمظػػػػػػػػػػػػل ألكلّّٗ-ّّٔ/ُالمظل ال  ػػػػػػػػػػػػااص ل(لِ

 بمػػػػافلبػػػػفل مػػػػللبػػػػفلابػػػػ لبقػػػػللبػػػػفلالػػػػكم ألابػػػػكل مػػػػلكلجمػػػػاؿلالػػػػاالفلابػػػػفلالحاجػػػػملالقػػػػلاملالمػػػػػالق لألالحاجػػػػم
ألبالػػػػػػػػػػػلكال–اعلافألااللالجالػػػػػػػػػػؿلل-االل مػػػػػػػػػػاللألا.لف ػػػػػػػػػػلل ػػػػػػػػػػال لمػػػػػػػػػػ المافلنػػػػػػػػػػاالسلألعحقالػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػ(ْٔٔ)ا ل
ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبافللألكالمظل حا ػػػػػػػػػػػػػػػػػالرّْٗل–لّٖٔ/ِم مػػػػػػػػػػػػػػػػػ لال بالػػػػػػػػػػػػػػػػػمل لألكالمظل ٖٓٔ/ِـ للُٖٗٗل-مػػػػػػػػػػػػػػػػػػللَُْٗ

مػػػػػػػ(ألَُِٔ  ػػػػػ ل ػػػػػػلنلاع ػػػػػمكم لعل الػػػػػػرلابػػػػػفلمالػػػػػػؾألابػػػػػػكلالولفػػػػػافلمحمػػػػػػالبػػػػػفل  ػػػػػػ لال ػػػػػبافلال ػػػػػػافو ل)ا ل
لباللكا لُٕٗٗ-مػللُُْٕألُلبمافألط/-االلالقعملالو مالر ل.ُٕ/ُـ 

عحقالػػػػػػؽ لضػػػػػػبطهللأمػػػػػػػ(ُٖٔ  ػػػػػػ لبػػػػػفلمحمػػػػػػالبػػػػػػفل  ػػػػػ لالػػػػػػاالفلال ػػػػػػلالؼلالجلجػػػػػام ل)ا لألقعػػػػػاملالعولال ػػػػػػاالّ(
-مػػػػػػػػلَُّْلألُألط/لبمػػػػػػػاف–االلالقعػػػػػػػملالو مالػػػػػػرلبالػػػػػػػلكاللأا لبح ػػػػػػػلاؼلالما ػػػػػػػلك ػػػػػػححهلجما ػػػػػػػرلمػػػػػػػفلالو مػػػػػػ

لفػػػػػػ لا ػػػػػػػطرحاالال مػػػػػػكفألٖٕ/ُ لـُّٖٗ القاضػػػػػػ ل بػػػػػػالالمبػػػػػػ لبػػػػػػفل بػػػػػػػالألامػػػػػػعكللالو مػػػػػػا لملجػػػػػػام لالو ػػػػػػـك
االلالقعػػػػػػػملالو مالػػػػػػػػرلألحمػػػػػػػفلمػػػػػػػام لفحػػػػػػػصلأ لمل بالاعػػػػػػػهلال المػػػػػػػالر مػػػػػػػػ(ُِاللمػػػػػػػكؿلاعحمػػػػػػػالمقػػػػػػػلمل)ا لؽل

لُُِْألُألط/لبمافل/لباللكال- لـَََِل-مػ ل.ُِٖ/ُ 
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لامػػػالالوالمػػػػ لفقػػػػال ػػػػلؼلالجم ػػػػرلالموعلضػػػػرلبأم ػػػػالالجم ػػػػرلالعػػػػ لعقػػػػ لبػػػػالفلالقرمػػػػالف
كلػػػػال لل ػػػػالعو ػػػػؽلبأحػػػػامماألكنػػػػالعقػػػػ لفػػػػ لا ػػػػللالقػػػػرـألكالجػػػػكالافلعقػػػػكفلجم ػػػػرل

.لكفػػػ لمػػػػةال  ػػػالسلالػػػػ لافل(1)حالالػػػرلاالضػػػاألكالقػػػػكفلمح  ػػػالمػػػػفلا  ػػػلاملالم ػػػػم(
الوالمػػػػ لالجػػػػكالمجػػػػ  لالجم ػػػػرلا  علاضػػػػالرلقجم ػػػػرلحالالػػػػرألكمػػػػكلب ػػػػةالالكافػػػػػؽللامل

 ػػػػفلاحػػػػاللفػػػػ لالحػػػػاالنل-املالقلمػػػػام ل–القلمػػػػام لفػػػػ لمػػػػةالالمقػػػػاـألحالػػػػنلنػػػػاؿل
أل(2)الجمػػػػؿ ل)كمػػػػ لجم ػػػػرلموعلضػػػػرل لمحػػػػؿلل ػػػػالمػػػػفلا  ػػػػلاملاكلجم ػػػػرلحالالػػػػر(

لحالالر.... لا  علاضالر لفويًلؼلمفلقرمهلمةالامهلالجكالمجالئلالجم ر
ا لافلالمحػػػاسلال لنػػػػكفلبالم مػػػػالبػػػأمكلل ػػػػاسلمم ػػػػالقمػػػػالنػػػاؿلابػػػػفلمالػػػػؾ لافلالجم ػػػػرلل

م ػػػػالب ػػػػفلققكلػػػػهلعوال  )فػػػػػحٍفلالحالالػػػػرل لالمعمػػػػ لافلالقػػػػاـلم ػػػػلالمقام ػػػػاألكمم ػػػػالانعلا
للـلع و كالكلٍفلع و كا(لكبحلؼلعم ال لققكؿلامالل 

لاـلمما يل لًحٍ فو لاٍالمل...لانكـهلآؿي لكمالاالملكمكؼل  اؿي
لاكلبال ا لققكلهلعوال ل)فاعيلاكل لب ما(.

لكققكؿلال ا ل ل
لل ـلفاا يل لالبمالفى بال ل...لفأ لالي لبم للى لا لاب غيلبىم  

ل ٌم لالمما يلبأٌم لنالقبلال ٍ  ـي لكطاؿل يٍململ...لفرلعىٍ  ى
لكققكؿلاآل ل 

لمالنيًالا لالأع لقؿُّ لالملً لالىٍم ىويهل...لاٍفلمكؼى ـي لفًوٍ  ـٍ لكا  
كمػػػػػفلاعمػػػػػكللال النػػػػػرلالعػػػػػ لععمالػػػػػالب ػػػػػالالجم ػػػػػرلا  علاضػػػػػالرلاالضػػػػػالمػػػػػكلقكم ػػػػػال
ط بالػػػػرألققػػػػكؿلعوػػػػال ل)ك لعنممػػػػكال ٌ لًلمػػػػفلعبػػػػ لاالػػػػمقـلنػػػػٍؿل ٌفلال ػػػػاللمػػػػاللاًعلافل

                                        
ابػػػػػػكلمحمػػػػػالمحمػػػػػػكالبػػػػػػفلاحمػػػػػالبػػػػػػفلمكمػػػػػػ لبػػػػػفلاحمػػػػػػالبػػػػػػفلحمػػػػػػالفلأل مػػػػػاسلالقػػػػػػالمل ػػػػػػلنل ػػػػػحال لالب ػػػػػػالم(لُ

لاالل حالا لالعلانلالولب لٖٓٓال العاب لالحم  لباللالاالفلالوالم ل)ا ل ل.ُّٖ/ّ : باللكال-مػ(أ
فػػػػػػ ل ػػػػػػػلنل ػػػػػػحال لالب ػػػػػػالم لمحمػػػػػػالبػػػػػػػفلالكمػػػػػػؼلبػػػػػػفل  ػػػػػػ لبػػػػػػػفلمػػػػػػوالاأل ػػػػػػم لالػػػػػػػاالفللالقكاقػػػػػػملالػػػػػػالالملِ(

 لِـألط/ُّٕٗل-مػػػػػػػػػػػلُّٔٓ لُلبمػػػػػػػػػافألط/-مػػػػػػػػػػ(ألاالل حالػػػػػػػػػا لالعػػػػػػػػػػلانلالولبػػػػػػػػػ ألبالػػػػػػػػػلكأٖٕالقلمػػػػػػػػػام ل)ا ل
لَُُْ ل لُُٖٗل-مػ ل.َُّ/ّـ
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ػػػػالفل ػػػػرلبػػ ػػػػرلموعلضػ ػػػػعـ(لفقػػػػػؿل فلال ػػػػػػاللمػػػػػاللاعلجم ػػ ػػػػالايكًعالػػ ػػػػاهلمبػػػػػػؿلمػ اليػػػػػنع لاحػ
ل.ل(1)ععنممكاعلكعافلالنع لاحاع
 لعج ػػػ للمػػػالامػػػهلانػػػللبجػػػكاالكنػػػكعلالجم ػػػرلا  علاضػػػالرلفػػػ لكمػػػفل ػػػرؿللاملالوالمػػػ

لفالمالةمبكالالاله. لكمطلالقرـلبالفل الاالفلمعرامالفلكمكلبةلؾلالكافؽلالو ما 
 :المطمب الراب 

 :مواطن الجممة المعترضة عند العيني
قػػػػالاكلامػػػػالافلالوالمػػػػ لالكافػػػػؽلالمحػػػػاسلفػػػػ لمامالػػػػرلالجم ػػػػرلا  علاضػػػػالرألكبالػػػػافلمػػػػالل

لألكمكاضػػػػ لعومالػػػػه ةقلمػػػػػاألكعلعالب ػػػػالفػػػػ لالقػػػػػرـألكنػػػػالقػػػػافلل ػػػػػة لالجم ػػػػرلم ػػػػػالمي
كافػػػللفػػػ لقعابػػػػهل مػػػا لالقػػػالمألحالػػػػنلجػػػا ل  ػػػػ لةقػػػللاغ ػػػملالكجػػػػك لآم ػػػرلالػػػػةقلل
مم ػػػػالالجم ػػػػرلا  علاضػػػػالرلبػػػػالفلالمبعػػػػاالكال بػػػػللمػػػػالا ػػػػاللالالػػػػهلالوالمػػػػ لالػػػػ لبوػػػػفل

ؾلالعػػػػػ لجػػػػا الفال ػػػػػالالجم ػػػػرلا  علاضػػػػػالرلبػػػػالفلالمبعػػػػػاالكال بػػػػلألكةلػػػػػل(2)المكاضػػػػ 
)لضػػػ لاعل مػػػه(لنػػػاؿ ل) ػػػ  لبمػػػالالمبػػػ ل ػػػ  لاعل  الػػػهلل(3)فػػػ لنػػػكؿلابػػػ لملالػػػل 

ال ػػػػػرسلالػػػػػاللمػػػػػكؿلاعلل(4)كلمػػػػػ ـلالظ ػػػػػللاكلالو ػػػػػللفمػػػػػ ـلفقػػػػػاؿللػػػػػهلةكلالالػػػػػاالف

                                        
لجلُ( لاعأ لابكل با لابفلمالؾلالطاا لالجالام أ لاعأ لبفل با لمحما لال كاااأ ل لنلعم الؿ لالاالفل)ا لالمظل  ماؿ

لا.لمحمالباكملالم عكفألمجللل طبا رلكالم للكالعكاال لكا  رفألط/ِٕٔ لاللحمفلالمالاأ ل با لا. لُمػ(أعحقالؽ 
لَُُْ) لـ(.َُٗٗل-مػ
لِٕ/ِألٔ/ِالمظل ل ماسلالقالم لل ِ( ل.ٕٖ/ٔأ
لل ّ( لملاللس  ل  لابك لبف لاللحمف لح ظالل با لقافلاقبللال حابر ل حاب أ لالم قململاب لملاللس  الاكم أ

ل) لممر لام ـ لف لالجام الر لضوال ا لالعالما لم أ لله. لالمب ل)   لاعل  الهلكم ـ(لٕل حاالنلكلكاالر ل حبر لكلـا مػ(أ
ل) لممر لعكف  لاحااالبه لمف لالقبالل لبفل   لبفللٗٓكلكل لبفلمحما لالاالفلبفلمحمكا ل الل لاع رـأ لالمظل  ق(.

لل مرالالفألط/ُّٔٗلالق  لالام ق ل)ا لفال ألا لااللالو ـ ل.َّٖ/ّـ للََِِاالالل/لماالكلل-لُٓمػ(أ
ةكلالالاالف لةكلالالاالفلكاممهلال لباؽألمفلبم لم الـألقافلالماؿلبةمل  ملمفلماحالرلالماالمرألكلال لمكلةالل ْ(

لكةك لةقلما أ لكنا لبالأ لالىٍكـ لنعؿ لح الؼللبم لاملسأ لال مالالفل اا  أ لةك الالاالفل ايلحع للكلل مهللال مالالفأ
لمحمالبفلمحمال لالحمفل   لبفلاب لالقـل لابك لال حابرأ لف لمولفر لال ابر لاما لالمظل  المعأ لكفلمفلالعابوالفأ

مػ(ألعحقالؽ ل   لمحمالموكفلَّٔبفل بالالقلالـلبفل بالالكاحالال البام لالجالمأل الالاالفلابفلاعباللل)ا ل
ل بالالمكجكاألااللالقعملال- لط/ ااؿلاحما لُُْٓألُلو مالرأ ل.ِِْ/ِـ للُْٗٗل-مػ
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امق ػػػا لفقػػػاؿلالمبػػػ ل ػػػ  لاعل  الػػػهلكلمػػػ ـلع ػػػحابهل)احػػػؽلمػػػالالقػػػكؿ(ل.لنػػػالكال
ل.(1)موـل.لف   للقوعالفلا لالالفلبـلمجالمجاعالفل...(

الا ػػػػػاللالمبػػػػػ ل)  الػػػػهلال ػػػػػرسلكالمػػػػػرـ(لالػػػػػ لنػػػػكؿلةكلالالػػػػػاالفلممػػػػػع  مانل ػػػػػفلفقػػػػ
ا علاضػػػػػهلبقكلػػػػػػهل)الػػػػػػاللمػػػػػػكؿلاع(لف ػػػػػػ لجم ػػػػػػرلا علاضػػػػػػالرلكنوػػػػػػالبػػػػػػالفلالمبعػػػػػػاال
)ال ػػػرس(لكال بػػػػلل)امق ػػػػا(لكنػػػػالاقع ػػػػ لالوالمػػػ لبا  ػػػػالسلالػػػػ لةلػػػػؾلفقػػػػطلبقكلػػػػه ل

لكال بل( لبالفلالمبعاا ل.(2))الاللمكؿلاعألجم رلموعلضر
الجم ػػػػرلا  علاضػػػػػالرلكنك  ػػػػالبػػػػػالفلل(3)ةقػػػػل لالوالمػػػػػ لفػػػػ لمػػػػػكاطفة مالالالالالا ومالالالالن جممالالالال

ػػػػػهل ػػػػػاللكمل ػػػػػػفلالمبػػػػػػ ل) ػػػػػػ  لاعل  الػ الموطػػػػػػكؼل  الػػػػػػهلكالموطػػػػػػكؼألكةلػػػػػػؾلفالمػ
كمػػػػ ـ( ل))امػػػػلالافلامػػػػجال  ػػػػ لمػػػػبورلا ظػػػػـل  ػػػػ لالجب ػػػػرألكا ػػػػاللبالػػػػا ل  ػػػػ ل

لكاطلاؼلالقامالفلك لمق الالبالاملكال ول( ل.(4)ام هلكالالاالفلكاللقبعالفأ
ػػػػاٌلفلال والمػػػػػػ لافلجم ػػػػػرل)لكا ػػػػػػاللبالػػػػػا لالػػػػػػ لام ػػػػػه(لبام ػػػػػػالجم ػػػػػرلموعلضػػػػػػرلبػػػػػػالفلبػ

الموطػػػػكؼل  الػػػػهلكمػػػػك لالجب ػػػػرألكالموطػػػػكؼألكمػػػػك لالالػػػػاالفألكال ػػػػلفلمم ػػػػالبالػػػػافل
ام مػػػػال ضػػػػكلكاحػػػػػاألفػػػػاؿل  ػػػػ لامػػػػػهل ػػػػ  لاعل  الػػػػهلكمػػػػػ ـلمػػػػكللبػػػػالفلالجب ػػػػػرل
كاعمػػػؼألعفل ظمػػػػ لاعمػػػػؼلالبعػػػػااافلمػػػػفلنلمػػػػرلالحاجػػػػملكالمع الػػػػافل مػػػػالالمكضػػػػ ل

ل.(5)فالهلالبماالالكاللبا الاالالةم
كمػػػلللافلالوالمػػػ لمػػػالل  ػػػ لم ػػػالمػػػفلنب ػػػهلفقػػػالكافػػػؽلالقلمػػػام لبحاالبػػػهل ػػػفلجم ػػػرل
)كا ػػػاللبالػػػػا ل لػػػػ لام ػػػه(لام ػػػػا ل)جم ػػػػرلموعلضػػػرلبػػػػالفلالموطػػػػكؼل  الػػػهلكمػػػػكل  ػػػػ ل

لكالموطكؼلكمكلالالاالف( ل.(6)الجب ر

                                        
ل(.ُُٗٔحاالنللنـل)لُُْ/ُ حال لالب المللُ(
ل.َّٗ/ٕ ماسلالقالم ل ِ(
لِٕٕ/ُالم اللالمابؽ ل ّ( ل.ُْٔ/ِأ
لحاالنللنـل)ُِٔ/ُ حال لالب الم ل ْ( ل(.ُِٖأ
ل.ِٗ/ٔ ماسلالقالم ل ٓ(
ل.ُٖٔ/ٓلالقكاقملالالالم  ٔ(
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مػػػػػهل مػػػػػالاكلالالوالمػػػػػ لالجم ػػػػػرلا  علاضػػػػػالرلالكانوػػػػػرلبػػػػػالفلال وػػػػػؿلكفا  ػػػػػهلفػػػػػ لقرل
لكمل ػػػػفلالمبػػػػ ل) ػػػػ  لاعل  الػػػػهلكمػػػػ ـ( ل))....فضػػػػلملالمبػػػػ ل ػػػػ  لاعل  الػػػػػهل
كمػػػ ـل المػػػرلفػػػ لالممػػػجاللالوػػػػكا لمػػػفلنلالػػػملف ػػػـلالػػػػل  ـلكفػػػ لالممػػػجال المػػػرلمػػػػفل

لالمالؿل لال ـ...(( ل.(1)بم لغ الل  لالاـ
كنػػػؼلالوالمػػػ ل  ػػػػ لجم ػػػرل)كفػػػػ لالممػػػجال المػػػرلمػػػػفلبمػػػ لغ ػػػػال(لقام ػػػرلمكضػػػػحانل

بػػػػالفلال وػػػػؿلكال ا ػػػػؿلبقكلػػػػه ل)كفػػػػ لالممػػػػجال المػػػػرلمػػػػفللكنك  ػػػػالجم ػػػػرلموعلضػػػػر
بمػػػػ لغ ػػػػال(لجم ػػػػرلموعلضػػػػرلبػػػػالفلال وػػػػؿألا مػػػػ  للػػػػـلالػػػػل  ـألكال ا ػػػػؿلا مػػػػ  ل  ل

ألف ػػػػػكلالكافػػػػػؽلالقلمػػػػػام لفػػػػػ لبالػػػػػافلام ػػػػػالموعلضػػػػػرلبػػػػػالفلال وػػػػػؿلكال ا ػػػػػؿل(2)الػػػػػاـ(
ألكقػػػػػةلؾلنػػػػػكؿلالمػػػػػالكط لافل(3)بقكلػػػػه ل)كالجم ػػػػػرلموعلضػػػػػرلبػػػػػالفلال وػػػػػؿلكال ا ػػػػػؿ(

ل.(4) ـلالل  ـ(لكل)ا لالاـ(لجم رلموعلضرمالبالفل)ف
العػػػػ لبالم ػػػػالالوالمػػػػ لمػػػػاللكمل ػػػػفلالمبػػػػ ل) ػػػػ  لاعل  الػػػػهلل(5)كمػػػػفلع ػػػػؾلالمكاضػػػػ 

كمػػػػ ـ(لامػػػػهلنػػػػاؿ ل)...لا مػػػػكالافلالمبػػػػ ل ػػػػ  لاعل  الػػػػهلكمػػػػ ـلنػػػػاؿ لكلػػػػـلامػػػػموهل
ل.(6)كم ؿلامؿلالالمفلال م ـ(

كبالػػػػافلمومامػػػػالفقػػػػالفػػػمرحظلممػػػػالانػػػػرلالوالمػػػػ لفػػػػ لبالػػػػافلالمكانػػػػ لا  لابالػػػػرلل جمػػػػؿل
بػػػالفلممػػػالافلجم ػػػرل)كلػػػـلامػػػموه(لنػػػالاحعم ػػػالاقبػػػللمػػػفلكجػػػهلا لابػػػ لبقكلػػػه ل)كلػػػـل

العػػػػ لفال ػػػػالل(7)امػػػػموه(ألجم ػػػػرلموعلضػػػػرلبػػػػالفلنكلػػػػه لنػػػػاؿلكمقكلػػػػهأل  ػػػػ لالممػػػػ ر

                                        
لحاالنللنـلُٕٕ/ُ حال لالب الم ل(لُ ل(.ُْٓ)أ
ل.ِّٗ/ْ ماسلالقالم ل ِ(
ل ّ( ل.ُِْ/ْالقكاقملالالالم 
ل ْ( لال حال المظل  لال بال لب لنلالجام  لالرم  لبفل بالالاااـلبفلأ لاعلمحما ل با لابك لالًبٍلماكمأ  م لالاالف

لجمرلم ع رلمفلالمحققالفلبح لاؼللأعحقالؽلكالامر مػ(لُّٖمكم لالموالم لالومقرم لالم لملال افو ل)ا ل
ل.َِْ/ّ لـلَُِِل-مػللُّّْألُط/االلالمكاالألمكلالاألأمكللالاالفلطالم

لَُِ/ُّالمظل ل ماسلالقالم ل ٓ( ل.ُِ/ُٓأ
لحاالنللنـل)ُّْ/ِ حال لالب الم ل(لٔ ل(.ُِٖٓأ
ل ٕ( لناؿ  لكم ـ للكمل فلالمب ل   لاعل  اله لما لالماالمرلمفلةملالح ال رأ»الحاالن  كامؿلال اـلمفللال ؿلامؿ

لممممالاب ألناؿ لكةقللل ألكلـلامموهألناؿ لكال ؿلامؿلالالمفلمفلال م ـلع.لالمظل ل«الجح رألكامؿلمجالمفلنلف
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ل ػػػػظلنػػػػاؿلبوػػػػالنكلػػػػه لكلػػػػـلامػػػػموهألكامػػػػال  ػػػػ لالممػػػػ رلالعػػػػ ل مػػػػامالف ػػػػ لجم ػػػػرل
ػػػػػر ػ ػػػػػرلالموعلضػ ػػػػػالفلالجم ػػ ػػػػػػلؽلبػػ ػػػػػاف ـ.لكال ػ ػػػػػرلفػػ ػػػػػرللحالالػػ ػ ػػػػػرلافلالجم ػ ػػػػػرلالحالالػػ كالجم ػػ

الموعلضػػػػػرل لمحػػػػػؿلل ػػػػػالمػػػػػفلا  ػػػػػلامألكالجم ػػػػػرلالحالالػػػػػرلمح  ػػػػػالالم ػػػػػمل  ػػػػػ ل
لألف كلال لؽلبالم مالمفلماحالرلا  لام.(1)الحاؿ(

  مػػػػانلافلالقلمػػػػام لنػػػػالمػػػػبقهلب ػػػػةالالقػػػػرـلفقػػػػاؿ )لكل ػػػػظل)كلػػػػـلامػػػػموه(لموعلضػػػػرل
فلالحػػػاالنلفمػػػلا لال ػػػالللألا لامػػػهل  ػػػ ل  ػػػـلكالاالػػػرلبقعػػػملمعػػػكل(2)بػػػالفلنػػػاؿلكمقكلػػػه(

الػػػ لالحػػػػاالنلفػػػػ لممػػػػ رلا ػػػػلللعحعمػػػػؿلكج ػػػػانلا لابالػػػػالا ػػػػللاملجو  ػػػػالجم ػػػػرلل ػػػػال
لمحؿلمفلا  لاملكم لالجم رلالحالالر.

مػػػػػفلمجمػػػػػؿلمػػػػػالاكلا لالوالمػػػػػ لفػػػػػ لمػػػػػةالمػػػػػاللكمل ػػػػػفلالمبػػػػػ ل) ػػػػػ  لاعل  الػػػػػهل
كمػػػ ـ(لفػػػ للجػػػؿلج ػػػا لفػػػ لال ػػػلامل )...لكقػػػافلالمبػػػ ل ػػػ  لاعل  الػػػهلكمػػػ ـلنػػػال

 لال ػػػلامألفػػػأع لبػػػهلالكمػػػالفػػػأمللبػػػهلفج ػػػاألفقػػػاؿللجػػػؿلمػػػفلالقػػػكـ لال  ػػػػـلج ػػػا لفػػػ
الومػػػهألمػػػالاقبػػػللمػػػالالػػػنع لبػػػه لفقػػػاؿلالمبػػػ ل ػػػ  لاعل  الػػػهلكمػػػ ـ ل لع ومػػػك ألفػػػكل

ل.(3)لاعلمال  مال مهلالحملاعلكلمكله(
ػػػػرل ػ لل حالػ ػػػػرو ػ ػػػػرلمبالمػ ػ ػػػػكله(لجم ػ ػ ػػػػهلالحػػػػػػملاعلكلمػ ػ ػػػػرل)امػ ػ ػػػػػ لافلجم ػ ػػػػػلللالوالمػ حالػػػػػػنلالػ

 ػػػالبحمػػػملمكضػػػو المػػػفلالجم ػػػرألكبالػػػافلحالع ػػػال مػػػالكنك  ػػػالا  لابالػػػرلمػػػ لمػػػالنب 
بػػػػالفلالقمػػػػـلكجكابػػػػهلبقكلػػػػه ل))امػػػػهلالحػػػػملاعلكلمػػػػكله(لكمػػػػكل بػػػػللمبعػػػػاالمحػػػػةكؼل
ام لمػػػػكلمػػػػال  مػػػػالممػػػػهألكالجم ػػػػرلموعلضػػػػرلبػػػػالفلالقمػػػػـلكجكابػػػػهألاك لمػػػػاألمافالػػػػرل

ل.(4)كم وكؿ ل  ماألمحةكؼ(

                                        
ل)ا للأالو  م لالمك    لالعمالم أ لمرؿ لبف ل الم  لبف لالحال  لبف لالمبيم  لبف ل    لبف لاحما لالو   ابك

لامالأعحقالؽ مػ(َّٕ لحمالفلم الـ لالمأمكفلل علانلأ ألحاالنللنـلّْٔ/ٗ لُْٖٗل–لَُْْألُط/ألام ؽل–اال
لامماا ل حال ْٕٓٓ) ل(.
لكالمظل ل ػُّْ/ٗ ماسلالقالم ل ُ( لالحالالرلكالموعلضرلّأ لحالنلةقلالافلالوالم لال لؽلبالفلالجم ر
ل ِ( ل.ْٔ/ٖالقكاقملالالالم 
لحاالنللنـل)ُٖٓ/ٖ حال لالب الم ل ّ( ل(.َٖٕٔأ
ل.ُِٕ/ِّماسلالقالم ل  ْ(
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كنػػػكعلالجم ػػػرلبػػػالفلالقمػػػػـللكنػػػالجػػػا لقرمػػػهلممػػػالمطابقػػػػانللقػػػكؿلالقلمػػػام لفػػػ لبالػػػػاف
 ل)ن ػػػػالمػػػػالمك ػػػكلرل لمافالػػػػرلفقالػػػػؼلكنػػػػ لل-املالقلمػػػام ل-كجكابػػػهألحالػػػػنلنػػػػاؿل

جكابػػػػالل قمػػػػـلن ػػػػالجكابػػػػهلامػػػػهلالحػػػػػملاعلكمػػػػكل بػػػػللمبعػػػػاالمحػػػػةكؼلاملمػػػػكلمػػػػػال
  معػػػػهلممػػػػهلكالجم ػػػػرلموعلضػػػػرلبػػػػالفلالقمػػػػـلكجكابػػػػهلاكلمػػػػالمافالػػػػرلكم وػػػػكؿل  مػػػػال

ل.(1)محةكؼ(
ألكالعػػػػ لاكلامػػػػالل(2)مػػػػالالمحػػػػاسلقمػػػػالا ػػػػلمالمػػػػابقامػػػػة لبوػػػػفلالمكاضػػػػ لالم ػػػػ كلسل 

الوالمػػػػػ أل  ل ممػػػػػالمرحػػػػػظلافللاالػػػػػهلالواالػػػػػالمػػػػػفلالمكاضػػػػػ لالم ع  ػػػػػرلاع ػػػػػلللالعػػػػػ ل
ل(3)ةقلمػػػػاللمجػػػػ  لالجم ػػػػػرلالموعلضػػػػرألكمم ػػػػػالكنك  ػػػػالبػػػػػالفل فلكا كاع ػػػػالكا بالمػػػػػا

كمم ػػػالنػػػػكؿلالوالمػػػ لفالمػػػػاللكللالب ػػػالمل ػػػػفلبالػػػافل ػػػػاحمللػػػكا للمػػػػكؿلاعلبقكلػػػػهل
ػػػػػالمل– ػػػػػهلل-املالب ػػ ػػػػػ  لاعل  الػػ ػػػػػكؿلاعل) ػػ ػػػػػكا للمػػ ػػػػػاحمللػػ ػػػػػافل ػػ  ل)اف...لكقػػ

فقػػػػاؿلالوالمػػػػ  ل)لكقػػػػافل ػػػػاحمللػػػػكا للمػػػػكؿلاعل) ػػػػ  لاعلل(4)كمػػػػ ـ(لالاالالحػػػػا(
ػػػػا( ػ ػ ػػػػػـل فلك بلمػ ػ ػػػػػالفل مػ ػ ػػػػػرلبػ ػ ػػػػػرلموعلضػ ػ ػػػػػ ـ(لجم ػ ػ ػػػػػهلكمػ ػػػػػػ  لال(5)  الػػ ػػػػػرلألكمجػ ػ جم ػ

ػػػػػالملفػػػػػػػ ل ػػػػػاللكللالب ػ ػػػػالمػػ ػ ػػػػػرلمم ػ ػػػػػاسلالا لالػ ػػػػػافلال ااػػ ػػػػػكلالفلكبالػ ػػػػػالفلنػػ ػػػػػرلبػ الموعلضػ
ػػػػػهلالمػػػػػػرـ( ػػػػػالالكمػػػػػػػؼل)  الػػ ػػػػػامللنالػ ػػػػػحالحهلبػػ ػػػػػال  (6) ػ ػػػػػاؿلعوػػ  خس  حس جس ُّٱٱ ل)لنػػ

 جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص مس
 َّ جك مق حق  مف خفحف جف مغ جغ مع

ػػػػػػؼ  ػ ػ ػ ػػػػػاؿلالوالم  َُُ]الكمػػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػهل[ألنػػ ػ ػ ػ ػ ػ   َّ جك مق حق  مفٱُّبقكلػ

                                        
لل ُ( ل.ُٖٓ/ِّالقكاقملالالالم 
لموعلضر.لِالمظل ل ػل ِ( لفقالبالمالمالةقل لالمحاسل فلالمكاطفلالع لعأع لفال الالجم ر
لالع لالعحانل م الالوالم لنالةقلمالنب هلابفلجم ألكابفلم اـألكغاللمـلكنالمالل   لم ج ـلل ّ( لالمكاض  مة 

لف لةلؾ.
لحاالنللنـل)ْٓ/ْ حال لالب الم للل ْ( ل(.ِٕٔٗأ
لِّّ/ُْلالمظل ل ماسلالقالمل ٓ( لَُْ/ُٕأ ل.ِٗٗ/ُٖأ
لبامللنالالالكمؼل  الهلالمرـ.ُّ/ٗ حال لالب الم لل ٔ( لأ
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عل لػػػػ لنكلػػػػهلعلكاعلفلعلجم ػػػػػرلموعلضػػػػرلبػػػػالفلنكلػػػػػهلعللنكلػػػػه لعلفػػػػحمقـل ةالن عمكمػػػػػا
ك  ػػػػػ ل بػػػػػاالاعلال ػػػػػالحالفلعلكبػػػػػالفلنكلػػػػػهلعلا ػػػػػ الافل ل لػػػػػهل  لاعلعلكالضػػػػػماللل
المم ػػػػكملفػػػػػ لن عمكمػػػػػالاللجػػػػػ ل لػػػػػ لنكلػػػػهلعلك  ػػػػػ ل بػػػػػاالاعلال ػػػػػالحالفألكفااػػػػػاسل
مػػػػػة لالجم ػػػػػرلالموعلضػػػػػرلا معمػػػػػاـلب ػػػػػاللقكمػػػػػهلامقػػػػػلل  ػػػػػال ـل ػػػػػالالمراقػػػػػرلكاحػػػػػاال

االك لالمقػػػػفلامػػػػعالواب ـلل ػػػػـلمػػػػ لةلػػػػؾلفو م ػػػػـلل ظػػػػالال ػػػػمؿلالجمالػػػػ لمػػػػ لغالػػػػللكاحػػػػ
المراقػػػػػرلمػػػػػػفلالمبالػػػػػػالفلكالملمػػػػػػ الفلكال ػػػػػػاالقالفلكغالػػػػػػلمـلب الػػػػػػللم ػػػػػػقرلكمػػػػػػةالمػػػػػػفل

ػػػػالالمبػػػػػػ ل ػػػػػاؾل(1)(لل- ػػػػػػ  لاعل  الػػػػػػهلكمػػػػػػ ـللل-جكامػػػػػػ لالق ػػػػػػـلالعػػػػػػ لاكعال ػػ ألكممػ
ؿلبوػػػػفلالجمػػػػؿلالموعلضػػػػرلالػػػػةقلمالالوالمػػػػ لل ػػػػلفلا  ػػػػالسلالػػػػ ل ػػػػ  لمبػػػػؿلنػػػػكل

المةالالالم إنالالالي فممالالالت ن سالالالالي الوالمػػػ لفالمػػػاللكمل مػػػهل) ػػػ  لاعل  الػػػهلكمػػػ ـ(لنػػػاؿ ل)
أل(2)(فممالالالالا كثيالالالالرا، وال ي  الالالالر الالالالالذنوب إال أنالالالالت، فالالالالا  ر لالالالالي م  الالالالرة مالالالالن عنالالالالد ...

نػػػػاؿلالوالمػػػػ  ل)كنكلػػػػػه ل)ك لال  ػػػػللالػػػػػةمكمل  لامػػػػا(لجم ػػػػرلموعلضػػػػػرلبػػػػالفلنكلػػػػػه ل
كفااػػػاسلمػػػة لالجم ػػػرلل)ظ مػػػالم مػػػ لظ مػػػالقبالػػػلا(لكبػػػالفلنكلػػػه ل)فػػػاغ لللػػػ لم  ػػػلس(أ

ا  ػػػػالسل لػػػػ لا نػػػػلاللبػػػػأفلاعلمػػػػكلالػػػػةملال  ػػػػللالػػػػةمكمألكلػػػػال لةلػػػػؾلل الػػػػل ألكفػػػػ ل
ػػػػػكل الحقالقػػػػػػر لمػػػػػػكل نػػػػػػلاللاالضػػػػػػالبالكحاامالػػػػػػرألعفلمػػػػػػفل ػػػػػػ عهلغ ػػػػػػلافلالػػػػػػةمكملمػ
المك ػػػػكؼلبالكحاامالػػػػػرألكالعمػػػػػكالفلفػػػػػ لنكلػػػػػه ل)م  ػػػػػلس(لالػػػػػاؿل  ػػػػػ لامػػػػػهلغ ػػػػػلافل ل

ع ػػػػلللالعػػػػ لةقلمػػػػالالوالمػػػػ لمػػػػالال الػػػػالألكمػػػػفلالجمػػػػؿلالموعلضػػػػرلال(3)القعمػػػػهلقم ػػػػه(
...ال يكمالالالم أحالالالالد فالالالالي العمبالػػػهلفالمػػػػالكلال ػػػفلالمبػػػػ ل) ػػػػ  لاعل  الػػػهلكمػػػػ ـ(لنػػػػاؿ ل)

أللنػػػػاؿل(4)(سالالالبيل او، واو أعمالالالم بمالالالن يكمالالالم فالالالي سالالالبيمه إال جالالالا  يالالالوم القيامالالالة..
الوالمػػػػ  ل)نكلػػػػه ل)كاعلا  ػػػػـلبمػػػػفلالق ػػػػـلفػػػػ لمػػػػبال ه(لألجم ػػػػرلموعلضػػػػرلا ػػػػاللب ػػػػال

ل  .(5)   ل لطالرلا  رصلف لمالؿلمةالالبكام( ل لالعمباله

                                        
لٔٓ/ُ ماسلالقالم ل ُ( لََّ/ٓأ لِٖٕ/َُأ لَِٗ/ُِأ لُٔٓ/ُٓأ ل.ٔ/ِْألٔ/ِِأ
لحاالنللنـل)ُٔٔ/ُ حال لالب الم ل ِ( ل(.ّْٖأ
ل.ُُٗ/ٔ ماسلالقالم ل ّ(
ل(.َِّٖألحاالنللنـل)ُٖ/ْ حال لالب الم ل ْ(
ل.ََُ/ُْالقالم لماسل  ٓ(
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مػػػػػ(ألااللالو ػػػػـلل مرالػػػػالفألبالػػػػلكاألُّٔٗ الػػػػللالػػػػاالفلالالق ػػػػ )الا  ػػػػرـ (ُ
لاللابورأل  ـ.ُٕٗٗالطبور

امػػػػال لابػػػػفلالحاجػػػػمأل بمػػػػافلبػػػػفل مػػػػللبػػػػفلابػػػػ لبقػػػػللبػػػػفلالػػػػكم ألابػػػػكلل (ِ
ػػػػػالق ل)ا ل ػػػػػفلالحاجػػػػػػػملالقػػػػػػػلاملالمػػ ػػػػػاالفلابػػ ػػػػػاؿلالػػ ػػػػػ(ألْٔٔ مػػػػػػػلكلجمػػ ػ مػػ
ػػػػػالل ػ ػ ػػػػػاالسألاالل مػػ ػ ػ ػػػػ المافلنػ ػ ػ ػ ػػػػػال لمػػ ػ ػ ػػػػػػلل ػ ػ ػػػػػػؽ لا.لف ػػ ػ اعلافألااللل-عحقالػ

 .ـلُٖٗٗل-مػللَُْٗباللكاألل–الجالؿل
بػػػػفللامػػػػال لابػػػػفلال ػػػػجلمألضػػػػالا لالػػػػاالفلابػػػػكلالمػػػػواااالمبػػػػرلاعلبػػػػفل  ػػػػ  (ّ

مػػػػػ(ألعحقالػػػػؽ لالػػػػاقعكللمحمػػػػكالِْٓحمػػػػاسألالموػػػػلكؼلبػػػػابفلال ػػػػجلمل)ا ل
ػػػػػللُُّْألُمحمػػػػػالالطمػػػػػػاح ألمقعبػػػػػرلال ػػػػػػامج ألالقػػػػػاملسألط/ لُُٗٗل-مػػ

 .ـ
ػػػػػاس (ْ ػػػػػرلالك ػ ػػػػػالكط للب الػ ػػػػػاالفلالمػ ػػػػػاس لجػػػػػػرؿلالػ ػػػػػكالالفلكالمحػ ػػػػػاالال  ػ فػػػػػػ لطبقػ

ػػػػػ(ألعحقالػػػػػػؽ لمحمػػػػػػالابػػػػػػكلال ضػػػػػػؿل بػػػػػػلامالـألالمقعبػػػػػػرلالو ػػػػػػلالرألُُٗ)ا مػػ
 ل(.لبمافأ)ا.ال- الاا

ػػػػ الـلال رالالمػػػػػػػ ل)ا ل (ٓ ػ ػػػػػالمػػ ػػػػػرألم ػػػػػػػط  لبػػػػػػػفلمحمػػ ػػػػػالك لالولبالػػ ػػػػػام لالػػ جػػ
ػػػػػالاالُّْٔ ػػػػػلالرأل ػ ػػػػػ(ألالو ػػ ػ ػػػػػللُُْْألِٖبالػػػػػػػلكاألط/ل–مػ ػ لُّٗٗل-مػػ

 .ـ
حا ػػػػالرلال ػػػػػبافل  ػػػػػ ل ػػػػػلنلاع ػػػػػمكم لعل الػػػػػرلابػػػػػفلمالػػػػػؾألابػػػػػكلالولفػػػػػافل (ٔ

مػػػػػػ(ألااللالقعػػػػػملالو مالػػػػػرلَُِٔمحمػػػػػالبػػػػػفل  ػػػػػ لال ػػػػػبافلال ػػػػػافو ل)ا ل
لط/-باللكا  .ـُٕٗٗ-لمػلُُْٕألُلبمافأ

ػػػػػ  ل)ألال  ػػػػػػااص (ٕ ػػػػػفلجمػػػػػػ لالمك ػ ػػػػػافلبػ ػػػػػع ل بمػ ػػػػػكلال ػ ػػػػػ(ِّٗ لاابػ ػ لأمػ
لالوامرلل قعام  .ْألط/ال الارلالم لالر
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امػػػػعكللالو مػػػػا لملجػػػػام لالو ػػػػكـلفػػػػ لا ػػػػطرحاالال مػػػػكفألالقاضػػػػ ل بػػػػال (ٖ
ػػػػػ(أُِالمبػػػػػ لبػػػػػفل بػػػػػالاللمػػػػػكؿلاعحمػػػػػالمقػػػػػلمل)ا لؽل  ػػػػػلمل بالاعػػػػػهللمػ

لبمػػػػػافل/لبالػػػػػلكاألل-ال المػػػػػالر لحمػػػػػفلمػػػػػام لفحػػػػػصألااللالقعػػػػػملالو مالػػػػػرل
 .ـَََِل-مػلُُِْألُط/

مػػػػػ(ألَُٖٗفػػػػ لا بػػػاللمػػػػفلةمػػػػم لابػػػفلالومػػػػاالالحمب ػػػػ )ال ػػػةلاالالػػػػةمم (ٗ
ػػػػػرلاعكلػػػػػػ ل ػػػػػلألام ػػػػػػؽألالطبوػ ػػػػػفلقبالػ ػػػػػانكطألااللابػ ػػػػػكالاعلمػ عحقالػػػػػػؽ لمحمػ

 .للـُٖٔٗ-مػَُْٔ
 ػػػػػلنلعمػػػػػػ الؿلال كااػػػػػاألمحمػػػػػػالبػػػػػفل بػػػػػػالاعألابػػػػػفلمالػػػػػػؾلالطػػػػػػاا ل (َُ

ػػػػػاالفل) ػػػػػاؿلالػػ ػػػػػالاعألجمػ ػػػػػكل بػػ ػػػػػام ألابػػ ػػػػػالِٕٔا لالجالػ ػػػػػ(أعحقالؽ لا.ل بػػ ػ مػػ
ػػػػػلل ػ ػػػػػرلكالم ػػ ػ ػػػػػللل طبا ػ ػ ػػػػػكفألمجػ ػ ػػػػػاكملالم عػ ػ ػػػػػالبػ ػ ػػػػػالاألا.لمحمػ ػ ػػػػػػلحمفلالمػ الػ

لكا  رفألط/  ـ(.َُٗٗل-مػلَُُْ)لُكالعكاال 
الضػػػػػػك لالرمػػػػػػ لعمػػػػػػؿلالقػػػػػػلفلالعامػػػػػػ  ل ػػػػػػم لالػػػػػػاالفلمحمػػػػػػالبػػػػػػفل (ُُ

لمقعبرلالحالاسَِٗ بااللحمفلالم اكم)ا  .باللكا)ا.ا(ل-مػ(أ
الحالػػػػ لبػػػػفلحمػػػػاسلألا  جػػػػاالالطػػػػلاالعمػػػػلاللالبرغػػػػرلك  ػػػػكـلحقػػػػااؽ (ُِ

ػػػػهل ػػػػالب لالم قػػػػػملبالمنالػػػػػالبال  ػ بػػػػػفل  ػػػػػ لبػػػػػفل بػػػػػلامالـألالحمػػػػػالم لالو ػػػػػكٌملالطػ
لألمػ(ْٕٓ لا) لالوم لالر  .مػلُِّْألُألط/باللكال–المقعبر
 مػػػػػاسلالقػػػػػػالمل ػػػػػػلنل ػػػػػحال لالب ػػػػػػالمألابػػػػػػكلمحمػػػػػالمحمػػػػػػكالبػػػػػػفل (ُّ

لاحمػػػالبػػػفلمكمػػػ لبػػػفلاحمػػػالبػػػفلحمػػػالفلال العػػػاب لالحم ػػػ لبػػػاللالػػػاالفلالوالمػػػ 
 .ُّٖ/ّ : باللكال-مػ(ألاالل حالا لالعلانلالولب لٖٓٓ)ا ل

ػػػػػاالفلال ػػػػػػلالؼل (ُْ ػػػػػ لالػ ػػػػػفل  ػ ػػػػػالبػ ػػػػػ لبػػػػػػفلمحمػ ػػػػػااأل  ػ قعػػػػػػاملالعولال ػ
ػػػػػام ل)ا ل ػ ػػػػػػفلُٖٔالجلجػػ ػػػػػرلمػػ ػ ػػػػػػححهلجما ػػ ػػػػػبطهلك ػػ ػ ػػػػػػؽ لضػػ ػػػػػ(ألعحقالػػ ػ ػ مػػ

ػػػػػرلبالػػػػػػػلكال ػػػػػلألااللالقعػػػػػػػملالو مالػػ ػػػػػلاؼلالما ػػ ػػػػػا لبح ػػ ػػػػػافألط/–الو مػػ أللُلبمػػ
 .ـُّٖٗ-مػلَُّْ



 166  

 

                    
                                                                                                                                          

                                     
  

 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

الجممة المعترضة عند العيني في كتابه 
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 بشير خضير مزعل
 ا.م.د. عزت إبراهيم حماش

لحػػػػالب لبػػػػالك  ألابػػػػكلب ػػػػلأل مػػػػلكلبػػػػفل بمػػػػافلبػػػػفلنمبػػػػللاالقعػػػػامل (51
مقعبػػػػػرلألمػػػػػػ(ل بػػػػالالمػػػػػرـلمحمػػػػالمػػػػػالكفَُٖالم قػػػػملمػػػػػالبكالهل)المعػػػػكف  ل

لالقاملس  .ـلُٖٖٗل-مػللَُْٖألّألط/ال امج أ
القكاقػػػػملالػػػػالالملفػػػػػ ل ػػػػلنل ػػػػحال لالب ػػػػػالم لمحمػػػػالبػػػػفلالكمػػػػػؼل (ُٔ

مػػػػػػ(ألاالل حالػػػػػا لٖٕٔبػػػػفل  ػػػػػ لبػػػػػفلمػػػػوالاأل ػػػػػم لالػػػػػاالفلالقلمػػػػام ل)ا ل
ػػػػػػلكا ػ ػ ػػػػػػ ألبالػ ػ ػػػػػلانلالولبػػ ػ ػ ػػػػػافألط/لب-العػػ ػ ػ ػػػػػلُّٔٓ لُمػػ ػ ػ ػ ػ  لِـألط/ُّٕٗل-مػ

 .ـلُُٖٗل-مػلَُُْ
الرمػػػػ لال ػػػػبال لب ػػػػلنلالجػػػػػام لال ػػػػحال أل ػػػػم لالػػػػاالفلالًبٍلمػػػػػاكمأل (ُٕ

ابػػػػػػكل بػػػػػػالاعلمحمػػػػػػالبػػػػػػفل بػػػػػػالالػػػػػػاااـلبػػػػػػفلمكمػػػػػػ لالموالمػػػػػػ لالومػػػػػػقرم ل
عحقالػػػػػؽلكالامػػػػر للجمػػػػػرلم ع ػػػػرلمػػػػػفللمػػػػػ(ألُّٖالم ػػػػلملال ػػػػػافو ل)ا ل

ػػػػػػمألااللال ػػػػػاالفلطالػػ ػ ػػػػػكللالػػ ػ ػػػػػلاؼلمػػ ػ ػػػػػالفلبح ػػ ػ ػػػػػكلالاأالمحققػػ ػ ػ ػػػػػكاالألمػ ػ ألُط/لمػػ
 .َِْ/ّـ للَُِِل-مػللُّّْ

ػػػػػافلالوػػػػػػػلم (ُٖ ػػػػػفلممظػػػػػػػكل)اللمػ لبػػ ػػػػـل ػ ػػػػػفلمقػػ ػػػػػالبػػ ػػػػػ(ألااللُُٕمحمػػ ػ مػػ
ل. االألباللكاألالطبورلاعكل أ)ا.ا(

م مػػػ لال بالػػػمل ػػػفلقعػػػملاع الالػػػمأل بػػػالاعلبػػػفلالكمػػػؼلبػػػفلاحمػػػػال (ُٗ
بػػػػػفل بػػػػػالاعلابػػػػػفلالكمػػػػػؼألابػػػػػكلمحمػػػػػاألجمػػػػػاؿلالػػػػػاالفألابػػػػػفلم ػػػػػاـل)ا ل

فلالمبػػػػالؾل/لمحمػػػػال  ػػػػ لحمػػػػالاعألااللال قػػػػػللمػػػػػ(ألعحقالػػػػؽ لا.لمػػػػاالُٕٔ
 . ُٖٓٗألٔام ؽألط/ل–
الم  ػػػػػؿلفػػػػػ ل ػػػػػمورلا  ػػػػػلام لابػػػػػكلالقامػػػػػـلمحمػػػػػالبػػػػػفلمحمػػػػػكال (َِ

ػػػػػ(ألعحقالػػػػػؽ    لبػػػػػػكم حـألمقعبػػػػػػرلال ػػػػػػرؿألّٖٓجػػػػػاللاعلالام  ػػػػػػلم)ا مػػ
لاعكل أ  .ـُّٗٗباللكاألالطبور

مك ػػػؿلالطػػػرملالػػػػ لنكا ػػػالا  ػػػػلامأل الػػػالبػػػفل بػػػػالاعلبػػػفلابػػػػ ل (ُِ
بػػػػفلمحمػػػػالالجلجػػػػاكٌملاعامػػػػلمألاالػػػػفلالػػػػاالفلالم ػػػػلمألكقػػػػافلالوػػػػلؼلبقػػػػلل
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بالػػػػػلكاألل–مػػػػػ(ألعحقالػػػػؽ ل بػػػػالالقػػػػلالـلمجامػػػػاألاللمػػػػالرلَٓٗبالكنػػػػاال)ا ل
 .ـلُٔٗٗمػلُُْٓألُط/

ل


