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يفقانززمقزيززنانقازززننقاق ازز اق زززمقا د زز لقاززز مققوادليززنانقد ززلقالززز قاجلمززة قوا   دززز 
قاجل ي ز ق.

ق.(ٔ)﴾اجْلِ ْمَطقجلِيَزْ ِمقاجْلِ َي َزِ ققَوَنَضُعقاجْلَ َ ازِانَق﴿ك  قق لقاق ا اق
ق.ايق ج قا مقاجل ي ز ،﴾جلِيَزْ ِمقاجْلِ َي َزِ قق﴿ااىنقاجلاللق،ق،ق﴾اجْلِ ْمَطققاجْلَ َ ازِانَقق﴿ق
ق.وقي قيفقا مقاجل ي ز ق
ق.ا مقاجل ي مقوقي قدةلق
إززز قجل لا يزز قوإززز ق،قجلِيَزززْ ِمقاجْلِ َي َزززِ ق﴾ق﴿يفقق جلززمققجلززالمثالثزز قاقزز الق لزز قاجلا زز قيفقاق

ق.اهن قجل ظرفي قوإز قاهن قجل  قتقايقجل قتقا مقاجل ي ز ق
 نقاق ازز اقس  زز قق،يفقوقززتقازز مقاجل ي ززز ،ق﴾جلِيَزززْ ِمقاجْلِ َي َزززِ قق﴿ووضززعقادلزز ازانق

قَوَنَضزُعقاجْلَ زَ ازِاَنقاجْلِ ْمزطَقق﴿وجلذجلكققز لقاق از اقق،ينانوحم هب قالبنيق  دلق،اخل ق
ةَز قهِبَز ﴾ مثق،قجلِيَزْ ِمقاجْلِ َي َزِ قَفاَلقُ ْظَ ُ قنَزْفٌسقَشْيًئ قَوِإْنقَك َنقِزثْزَ  َلقَحبَّزٍ قِززْنقَرزْرٍٍَلقاَ َزيزْ

ق.وََكَفىق َِة قَح ِ ِبنَي﴾ق﴿:ق لق
ق:جلا  ز  قمحهمز قاقيفقوقزتقاجلز زنوجلزذجلكقارل زاقاق،ف دلينانقشل قالا قق  حلم بق

ق.ل قل ققب قاحلم بقاوق اله
ق، نقاحلمززز بقاجلازززلق،وشلززز قا  ززز ق زززمقاحلمززز بق،واجلزززذيقاظمزززرقانزززمقيفقاحلمززز بق

ق،مثقحتحلززىقوزنزز ًقق،وسحلززاقاجلمززيئ تقدززلٍاًقق،وذجلززكقانقاق ازز اقسحلززاقاحلمززة ت

                                                 

ق.ٚٗ(ق  محةقا نبي  :ٔ)
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نقفزإق،وإنقمحجحتقاجلمزيئ تقا زلحققاجلةز محق،فإنقمحجحتقاحلمة تق  محقإاقا ة 
ق.ش  قدذ مقوإنقش  قغفرقجلمق

ق :ح  ول قزينانقح ي اقق ا اقفيمقق،ف دلينانقشل قار بطق  حلم بق
ق.مقانقاق ا اقاظمرق مقاجلالل ِق َقزنقحِقق
ق.وزنقح  مقانقاق ا اقا ي ق مقاحلج قد ىقاخل قق
فزززإنقاق اززز اقاظمزززرقمحجحززز نقادلززز ازانقحزززنقارالززز قاجلةززز  قفي ززز نقجززز قودزززالققزززلقق

ابحلزززرل قق وززززنقجمزززق،د  زززمق واقززز مقاحلجززز قد زززىقاجنمززز نقززززنقجمزززق،دلجلزززمقاظمزززر
ق.ول قمحجح نقاحلمة تقواجلميئ تق،والمحكم 

قيفقادلينانقل قل قواحلقامقزلالٍ؟.وارل اقاجلا    قمحهم قاقق
ق.فذل قمجم محقال قاجلا  قإاقانمقزينانقواحلق
قهن قز ازانقوجليمتقزينان ًقواحلاً.وق لقمج د قزنقال قاجلا  قإق

قَفَأزَّز ق﴿،ق﴾قَوَنَضزُعقاجْلَ زَ ازِاَنقاجْلِ ْمزطَقق﴿ذكرقيفقكل  زمقادلز ازانققوذجلكقانقاق ا ا
ق.فذكرقادل ازانق حليغ قا  ع،قَواَزَّ قَزْنقَرفَّْتقَزَ ازِاُةُمق﴾ق﴿،ق﴾َزْنقثَزُ َ ْتقَزَ ازِاُةمُق

،قف  ز قإزز ق  دلبز محقاجلا ز قولزذاقاجللازلٍق،والقميةعقانقا  نقلة كقز ازاة ًقزلازلٍةق
ق.د  قزينان

ق.وإز ق  دلب محقاجلا  لقف   قد ز قزينانقق
ق.وإز ق غريقلذاقزنقاالدلب محاتقاجليتققض ل قاق ا اقوح  قهب قق

لز قزز قزز لقإجليزمقق"انقادل ازانقزلالٍة"،فاةلن قيفقاجلالٍقق النقولذاقاجل  لقا رريق
يزنانقرل  دز ًقوقزلقجز  قادلق"اقمحهمقاقفي  قاظمرقزنقكالززمقحيزقققز لق:طاجلشة ي
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لرهقز قملقاللقٍجلي قد ىقرالفقيفقكل بقاق ا اقوا ص ق    قاجل فظقد ىقظ 
ق.(ٔ)ذجلك"

فظزز لرقق جلززمقمحهزززمقاقيفقاجللفمززريقانزززمقمييزز قاهنززز قززز ازانق،قوادلمزززأجل قيفقلززذاققرابززز قق
ق.جل نقاجلذيقجي قادل  ٍهقانمقزينانققمط

فقا د زز لقك زز قذكرنزز قفززالقومي ززنقانقا زز لقإنقاجللاززلٍق  دلبزز محقادلزز ازانقو زز رلالق
ق.إش  لقيفقاجللالٍق،قلذاقد ىقق لقا  م محق

اجفززراٍقشزز  لقيفقا  ززعقوقالقإود ززىقاجل زز لقاجلثزز اقد ززىقاجل زز لقإهنزز قززز ازانقزلاززلٍةق
قا  نق  دلب محقذكرقا ةس.

دةلن قيفقدلٍقادل ازانقارل اقفيمقاجلا    قد ىقاجل  جلنيق،قا  مز محقد زىقانزمقق:إذاًقق
ق. ق  دلب محقاجلا  قاوق  دلب محقاجلا  لقاوق غريقذجلكقزنقادلب محاتواحلق،قواجللالٍقإز

،قاوقل قإزز ق  دلبزز محقاخل ززققف  زز قزيززنانواجل ز لقاجلثزز اقانقادلزز ازانقزلاززلٍقوانق اززلٍق
االدلبز محاتقجل زنقنز زنقاهنز ق  دلب محقا د  لقف   قد ز قزيزنانقاوق غزريقذجلزكقززنق

قز ازان.
 دلبززز محقا زززةسقززززنقذجلزززكقزززز قيفقوزززز قجززز  قيفقا ح ٍازززققانزززمقزيزززنانقواحزززلقفمززز ق ق
َدززْنقُدَ ز مَحَةق،قَدززْنقَاِرقُزمْحَدزَ ،قَدززْنقَاِرقُلَراْززَرَة،قَدززِنقاجلةَّززِ  قزززنقحزلاققق"اجلحلزحيحني"

َد َززىقاجل  َمزز ِنقثَِ يَ لَزز ِنقيفقاجْلِ يززنَاِنققَكِ َ لَزز ِنقَرِفيَفلَزز نِق»صزز ىقاقد يززمقو زز  ققَزز َل:
ق.(ٕ)« َنقاِقَوِِبَْ ِلِهقُ ْبَح َنقاِقاجْلَاِظي ُ ْبحَقق:َحِبيَبَل ِنقِإَاقاجلرَّْهَنِق

                                                 

ق(.ٜ٘ٔ/ٗ(قانظرق"اض ا قاجلبي ن"ق)ٔ)
ق(.ٜٕٗٙ(،قوزم  ق)ٙٓٗٙ(ق"صحيحقاجلبخ محي")ٕ)
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قزز لقاجلةزز قصزز ىقاقق"صززحيحقاجززز مقزمزز  "ويفقحززلاققارقز جلززكقا شززاريقيفق
ق.(ٔ)«جلِ َِّمقدَتْألُقاجْلِ ينَانَقَواحلَْْ ُلق»د يمقو   :

ةقيفقاجلم زق ،قو نقاجفزراٍقد زىقانقادلزذك محقلز قا زةسة قفيح ز قلزذاقفج  تقزفٍر
قذكززرقادليززنانق،قادلززذك ق قانقادلززذك محقد زز قواحززلقولزز قاجلززذكرقافززٍر محقد زز قواحززلقفززأفٍر

ق.وادلمأجل قيفقلذاقك  قذكرن ققراب 
طيزز قلزززذهقزمزززأجل قززززنقادلمززز ا قاجلزززيتقوقزززعقفيمززز قاالرزززلالفق زززنيقالززز قاجلا ززز قفي ززز ق

قالا قق  دلينان.
ق:ادلمأجل قاجلث ني قفي  قالا قق  دل زون

ق.ف ةم قزنقق لقانقاجل زنقجل ا  ق
ق.زنقق لقانقاجل زنقجلحلح ااقا د  لوزةم قق
ق.وزةم قزنقق لقانقاجل زنقجل ا  لق
ق.وزةم قزنقق لقانقاجل زنقجل ج يعق
ق.و مقجتل عقا ق الق،ولذاقل قاجلذيقٍجلتقد يمقاجلةحل صق
وك زززز ققزززز لقق،«ثَِ يَ لَزززز ِنقيفقاجْلِ يززززنَانِقق»قفزززز جل زنقا زززز نقجل ا زززز قك زززز ققزززز لقاجلةزززز قق
قفمذاقوزنقجل ا  .ق،«نَانَقجلِ َِّمقدَتْألُقاجْلِ يَواحلَْْ ُلق»
َوَنَضززززُعقاجْلَ ززززَ ازِاَنق﴿واززززز قٍالجلزززز قاجل ززززرانققزززز لقاق ازززز اقيفقذكززززرقاجلزززز زنقجلألد زززز لقق

ةَزز ققاجْلِ ْمزَطقجلِيَززْ ِمقاجْلِ َي َززِ قفَزاَلقُ ْظ َزُ قنَزْفزٌسقَشززْيئ ًق َوِإنقَكز َنقِزثْزَ ز َلقَحبَّزٍ قز زْنقَرزْرٍٍَلقاَ َزيزْ

                                                 

ق(.ٖٕٕ(ق"صحيحقزم  ")ٔ)
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قزز ولززذاقفيززمقانقاجلزز زنقجلشززا قوالفزز ،ق﴾هِبَزز  جل  جلززمقق،وتقلززذاقاجلشززا قث ززالًقوصززغراًقٍو
َة قهِبَ ﴿: ا ا ق.﴾َوِإنقَك َنقِزثْزَ  َلقَحبٍَّ قز ْنقَرْرٍٍَلقاَ َزيزْ

فَزاَلقنُِ زيُ قذَلُزْ قاَززْ َمقاجْلِ َي َززِ قق﴿ا ز قجل  لقاق از اقيفقجل ز فرقااض ًقاجل زنقا  نقجل ق
ق.(ٔ)َوْزنً ﴾

راززققارقا دززر قدززنقارقلراززرةقزززنقطراززققازقاجلننزز ٍقدززنقطق"اجلحلززحيحني"وجزز  قيفق
ِإنَّمقجلََيْأِتقاجلرَُّجُ قاجْلَاِظيُ قاجلمَِّ نُيقاَزْ َمقاجْلِ َي َززِ قالَقق»ق:ق لقمحضاقاقدةمقانقاجلة ق

ق.(ٕ)«َفالَقنُِ يُ قذَلُْ قاَزْ َمقاجْلِ َي َزِ قَوْزنً ﴾﴿اقزَْرُؤواقق:َجَة َحق َزُا َضٍ قَوقَ لَقاَنُِنقِدْةَلقاِق
ق.ىقانقاجل زنقجل ا ز ولذاقاللقد 

ق ْزِنقُحبَززْيٍ،،قَدزِنقا ْزِنقَزْمزُا ٍٍق،قواشملقذلذاقز قمحوىقاجز مقاهلقزنقحزلاققق زمح 
ٍَِقيزَققاجلمَّز قَزنْيِق،قَفَجَا َزِتقاجلزر اُحقَ ْ َفزُ ُهق،ق اَنَُّمقَك َنقجَيَْلِِنقِ َ اًك قِزَنقاَ محَاِكق،قوََكز َنق

ق«ِزز َّقَ ْضزَحُ  َن؟» ُلقاِقَص َّىقاجل َُّمقَدَ ْيِمقَوَ  ََّ ق:قَفَضِحَكقاجْلَ ْ ُمقِزْةُمق،قفَزَ  َلقمَح ُق
ٍِقَّززِ قَ زز قَزْيمِققَزز جُل ا:قاَزز ق َواجلَّززِذيقنَزْفِمززاق ِيَززِلِهق،قذَلَُ زز قاَثْزَ ززُ قيفق»،قفَزَ زز َل:نَززِ َّقاِ،قِزززْنق

ق.(ٖ)«اجْلِ ينَاِنقِزْنقُاُحلٍق
 لقدةززمقا ززنقدبززلقاجلزز قولززذاقاززللقد ززىقانقاجلا ززز قازز زنقواحلززلاققإ ززة ٍهقجيززلققززق
ق"اجص   ".وكذجلكقق لقدةمقاحل فظق نقحجرقيفقق"،حمن:"
ق.ولذاقاللقد ىقانقاجل زنقجل ا ز قق

                                                 

ق.٘ٓٔ(ق  محةقاجل ما:ٔ)
ق(.ٕ٘ٛٚ(،قوزم  )ٜٕٚٗ(ق"صحيحقاجلبخ محي")ٕ)
ق(.ٕٓٗ/ٔ(ق"ادلمةل")ٖ)
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جلي قذجلكقز قمحواهقاجلرتزذيقوغريهقزنقحزلاققق َدزْنقَاِزقق»  اقاجل زنقجل مجالتقٍو
ْازُتقَدْبزَلقاجل َّزمِق ققَز َلقعَِ قمُثَّقاحْلُبُ ِزى   ْزَنقَدْ زرِوق ْزِنقاجْلَاز ِصقاَزُ ز ُلققَدْبِلقاجلرَّْهَِنقاجْلَ َاز ِفرِى 

قاجل ََّمقَ ُيَخ  ُصقمَحُجالًقِزْنقاُزَّزِنقَد َزىق»قق-ص ىقاقد يمقو   -قَ َلقمَحُ  ُلقاجل َِّمق ِإنَّ
الَِاِققاَزْ َمقاجْلِ َي َزِ قفَزيَزْةُشُرقَدَ ْيِمقِ ْمَاً قَوِ ْمِانَيق قققِ زِجالاقمُحُ وِ قاخلَْ ُكز  قِ زِج مقِزثْزُ قَززل 

.قاجلْق َبحَلززِرقمُثَّقاَزُ زز ُلقاَ ُزْةِ ززُرقِزززْنقَلززَذاقَشززْيًئ قَاظََ َ ززَكقَكَلبَززِنقاحْلَزز ِفظُ َنقفَزيَزُ زز ُلقالَقاَزز قمَحب 
.قفَزيَزُ زز ُلق َز َززىقِإنَّقجلَززَكقِدْةززَلنَ قَحَمززَةً قفَِإنَّززُمقالَق فَزيَزُ زز ُلقاَفَز َززَكقُدززْذمٌحقفَزيَزُ زز ُلقالَقاَزز قمَحب 

ززًلاقظُْ ززَ قَدَ ْيززَكقاجْليَزززْ َمقفَزَلْخززرُق ُ قِ طَ قَززٌ قِفيَمزز قَاْشززَمُلقَاْنقالَقإجلَززَمقِإالَّقاجل َّززُمقَوَاْشززَمُلقَانَّقزُلَ َّ
قَززززز قَلززززِذِهقاجْلِبطَ قَززززُ قَزززززَعقَلززززِذِهق َدْبززززُلُهقَومَحُ زززز جلُُمقفَزيَزُ زززز ُلقاْحُضززززْرقَوْزنَززززَكقفَزيَزُ زززز ُلقاَزززز قمَحب 

ز ِكفَّزٍ قققِكفَّزٍ قَواجْلِبطَ قَزُ قيفقققِجالَُّتقيفقاجلم ِجالَِّتقفَزَ  َلقِإنََّكقالَقُ ْظَ ُ .ققَز َلقفَزُل َضزُعقاجلم 
قق.(ٔ)«ٌ قاْقَفطَ َشِتقاجلم ِجالَُّتقَوثَزُ َ ِتقاجْلِبطَ َقُ قَفالَقاَزثْزُ ُ قَزَعقاْ ِ قاجل َِّمقشَق

 ززجالتقاجلمززيئ تقو ط قزز قاجلا زز قق،اجلشزز للقزززنقلززذاقاحلززلاققاجلمززجالتز ضززعق
ق.واهن  قا زن نق،اجلحل حل

ولززذهقاجلبط قزز قزززنقمحهزز قاقاهنزز قق،اق ززنقد ززرولززذاقززز قٍلقد يززمقحززلاققدبززلقق
 زمققجل  قزم  قجل نقجليسقك قزم  قزامقزنقث ز قلزذهقاجلبط قز قزز قارز قاجلةز ق

يفقحزززلاققدبزززلقاق زززنقد زززروقفمزززذاقزلفززز وتق  زززلمحق فززز وتقزززز قيفقاجل  ززز بقززززنق
ق.اجلحللققواجمي نقواجلي نيق

                                                 

ق(.ٖٕٔ/ٕواهل)(،قٕٓ٘ٛ(ق" ةنقاجلرتزذي")ٔ)
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اوق ززززجالتقاجلا زززز قاوقاجلا ززززز ققلززززذهقا ح ٍاززززققاجلززززيتق لا ززززقق زززز دل زونقلزززز قلزززز 
ق.اجلا  

ف يزاق  ز نقاجرازز ًقق،ش  قد ىقاجل  لق أنمقا زنقاجلا  قانقا د ز لقادزراضواَقق
ق.ا مقاجل ي ز 

ولذاقشل قشغ ق زمقادلالنجلز قواشزب لم قق، نقاجلحلالةقجليمتقجرز ًقا ضعقيفقادلينانق
ق.د ىقزث قلذهقا ح ٍاق

  ززلمقيفقإنقا ٍجلزز قٍاجلزز قد ززىقانقاجلا زز قازز زنقزززنقذجلززكقززز قق:فزز   ابقانقا زز لق
ق.حلاثاقارقلرارةقوحلاققارقز جلكقا شاري

ق.(ٔ)«اَثْزَ َ قَشْاٍ قيفقاجْلِ ينَاِنق،قاَزْ َمقاجْلِ َي َزِ قاخْلُُ ُققاحلََْمنُقق»وكذجلكقق
ا قانقاجلةز قصزز ىقاق ا قدزنقارقاجلزلمٍح ولزذاقدةزلقاهزلقوغزريهقززنقحزلاققامقاجلزلمٍح

ق«.اَزْ َمقاجْلِ َي َزِ قاخْلُُ ُققاحلََْمنُقاجْلِ ينَاِن،ققاَثْزَ َ قَشْاٍ قيفق»د يمقو   قق لق
ق.رز ًقاوقجم  ًقحمنقاخل ققازرقزاة يقدرضقجليسقجُقق

إنقاق ازز اقس ذلزز قإاقاديزز نقواقد ززىققق:فزز   ابقد ززىقلززذاقاجشزز  لقانقا زز ل
ق.ك قشا ققلار

زززززنقق"صززززحيحقاجززززز مقزمزززز  "وذلزززذاقشزززز للقابطزززز قلززززذاقاالحلجزززز  قولزززز قززززز قيفقق
زَعقاَ َز قَ زالٍَّمقاَزُ ز ُلقَحزلََّثِنق-اَزْازىِنقا ْزَنقَ زالٍَّمقق-قُزَا ِواَ ُقق»حلاقق قَدزْنقَزاْزٍلقاَنَّزُمقعَِ

ْاززُتقمَحُ زز َلقاجل َّززِمقصزز ىقاقد يززمقو زز  قا قاَ ُزز قاَُز َزززَ قاجْلبَزز ِل ِق ززَرُ واق»قاَزُ زز ُلقققَزز َلقعَِ اقزْ

                                                 

ق(.ٔ٘ٗ/ٙ(ق"ادلمةل")ٔ)
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ززَرُ واقاجلنَّْلززرَاَوْانِقِمقاَزززْ َمقاجْلِ َي َزززِ قَشززِفيًا قَ ْصززَح  ِققاجْلُ ززْراَنقفَِإنَّززُمقاَززْأِتق اجْلبَزَ ززَرَةقَوُ زز مَحَةقاِلققاقزْ
فَِإنزَُّمَ زززز ق َْأ ِيَزززز ِنقاَزززززْ َمقاجْلِ َي َزززززِ قَكأَنزَُّمَ زززز قَغَ  َزلَزززز ِنقَاْوقَكأَنزَُّمَ زززز قق-اجلشزززز للقق-قِدْ ززززرَانَق

قحُتَ جَّ ِنقَدْنقَاْصَح هبِِق ق.(ٔ)...«َ  َغَي اَزَل ِنقَاْوقَكأَنزَُّمَ  قِفْرقَ ِنقِزْنقَطرْيٍقَصَ افَّ
ولذاقاللقد ىقانقاجلب رةقوالقد رانقولاقد  قاأِتقث ا مقا مقاجل ي ز قد ىقلزذهقق

ق.اجلحل محةقاجليتقذكرل قاجلة قص ىقاقد يمقود ىقاجلمقو   
ق.ا مقاجل ي ز قإاقادي نق ا اقفللقلذاقد ىقانقا د  لقا  بم قاق
قاْزرٍِئقيفقِظ  قَصَلقَِلمِققُك  ق»قزنقق لقاجلة قققادلمةل""وا ضحقلذاقااض ًقز قيفقق

قاجلةَّ  ِق قاُزْفحَلَ ق َزنْيَ ق.(ٕ)«َحنَّ
واجلحلزلق قلةز ق شز  قكز قإحمز نقق،ف جلحللق ق لح لقإاقظ قاملظ ق مقاجنمز نق

ق.ديِنقاوقزاة ي
ك  قق لقاجلة ق،ققف جللبم قيفقوجمقاريكقصلق ق

ق.(ٖ)
فيززمققفي زز نقكززذجلكقف جحمزز نقالقا لحلززرقد ززىقاجحمزز نقاجلايززِنقف ززطق زز قاززلر ق

ق. ا ااض ًقاجحم نقاجلا
ق:لذهقادلم ا قاجليتق لا قق  دلينانقيفقق لقادل جلاقمحهمقاق

ققققققواُقِززززززُرق ز جْلِ يزززززززنَاِنقَواحْلَزززززز ِضقاجلَّززززززِذي
قِزْةززززززززززززززُمقمَحاّززززززززززززز ًقاَنْزَمزززززززززززززز ُقققٓ قامحُجزززززززززززززز ق زززززززززززززَأا 

قٓ

                                                 

ق(.ٗٓٛ(ق"صحيحقزم  ")ٔ)
ق(.ٚٗٔ/ٗ(ق"ادلمةل")ٕ)
ق(.ٜٙ٘ٔ(قاررجمقاجلرتزذيق)ٖ)



 ـــــــــــــــــــالقصيدة الالمية    –الدروس 

 

 

 

 

 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

»9« 

وجلزيسقلةز كقزيزنانقجلزمقكفلز نقوجلمز نقاز زنقق،ادلالنجل قذلب اقإاقانقادلينانقل قاجلازلل
ق.مقاجلا   
هقوقزززلقشزززنقد زززيم قالززز قاج زززالمقإذقإق نقلزززذاقاجل ززز لققزززلقامجزززعقاجلا  ززز  قد زززىقمٍح

ق.وإ ط جلم
كقمب قجز  قدزنقرل لزلقززنقانزمققز لق"ادليزنانقاجلازللق"قجل زنقو اضقادلالنجل قا ل مق

حجززز قفزززإنقادليزززنانقالشزززكقانزززمقززززنقاجلازززللقوجلزززذجلكققززز لقاق اززز اقلزززذاقجلزززيسقفيزززمق
،ققوح  ززبنيقدززلاًقق،وح  ززبنيقإححلزز  اًقق،ح  ززبنيقدززلالًقق(ٔ)﴾وََكَفززىق ِةَزز قَح ِ ززِبنيَق﴿

قح ي ا.ققنجل نقالقااىنقلذاقانقا غىقز قٍجلتقد يمقاجلةحل صقزنقانقادلينا
ق؟.شل قالا قق  دلينانقز ضعقاجل زنقزنقا  ن

ق.نقاجل زنقا  نقيفقامحضقاشرف نقاجلا    قا  ل:قإق
ق.وزةم قزنقا  لقانقاجل زنقا  نققب قاحل ضق
انقاحلززز ضقاولقزززز قا ززز نقززززنقاحززز القذجلزززكقاجليززز مقإذاقامح فزززعقوززززةم قززززنقا ززز لقق

ق.وزاجلتقاجلشلةقق،اجل رب
ق.فةجا قلذهقادلمأجل قفي  قالا ققمبم ا قاحل ض

ق.لذاقز قالا قق  دلم ا قيفقادلينانق
ق:مثقق لق

ققققققواُقِززززززُرق ز جْلِ يزززززززنَاِنقَواحْلَزززززز ِضقاجلَّززززززِذي
قِزْةززززززززززززززُمقمحقققٓ قاّززززززززززززز ًقاَنْزَمزززززززززززززز ُقامحُجزززززززززززززز ق زززززززززززززَأا 

قٓ

                                                 

ق.ٚٗ(ق  محةقا نبي  :ٔ)
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وقح ضقاجلشجرقوز قاشزبمق عقادل  قوجلذجلكقا  لقح ضقاجلةخ  ،قاص مقرلَْققاحل ض
ق.ذجلك
ف ززز قز ززز نق ززز ا قكززز نقزازززلاًق فاززز قاجنمززز نقاوقانزززمق طبيالزززمقاجل زززعقفيزززمقادلززز  قق

ق.ام ىقح ض ًق
فزز حل ضقلزز قرل ززعقادلزز  قواحلزز ضقشلزز ق شززرقاق ازز اق ززمقمح زز جلمقصزز ىقاقد يززمقق

وانزمقق،وامجزعقد يزمقالز قاج زالمق،مقاجلمة وشل قٍجلتقد يق،ود ىقاجلمقو   قيفقكل  م
ق.زنقزة ق قاجلة قص ىقاقد يمقود ىقاجلمقو   قورحل احلم

ةَز َكقاجْلَ زْ ثَزَر﴾ِإنَّ ق﴿ٍجلي مقيفقاجل ل بقق لقاق ا ا:قاز ق واجل ز ثرقهنزرقيفقق،(ٔ)اَْدطَيزْ
ك ز قجز  ق،ققوجل نقاحل ضقزنقلذاقاجلةمزرقميزلقق"اجلحلحيح"ا ة قك  قج  قذجلكقيفق

ق.لاققارقلرارةقوحلاققارقذمحذجلكقيفقح
،قولززز قززززنقهنزززرقفزززإنقفيزززمقزينا ززز نقاشزززخب نقايقاحلزززب نقززززنقا ةززز قايقيفقاحلززز ضق

َة َكق﴿فيلر قيفقق لقاق ا ااجل  ثر،ق ق.﴾اجْلَ ْ ثَزرَقِإنَّ قاَْدطَيزْ
،قا ززلللقاجلا  زز  قد ززىقإثبزز تق ززذجلكقالزز قاجلا زز قد ززىقإثبزز تقاحلزز ضقوقززلقا ززللل

رق نقاجل زز ثرقلزز قاخلززريقاجل بززريقيفقاجلززلني قوا رززرةقاحلزز ضق إدطزز  قاق ازز اقاجل زز ث
ق.وزنقذجلكقز قا  نقيفقامحضقاشر

                                                 

ق.ٔ(ق  محةقاجل  ثر:ٔ)
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دزنققواز قز قج  قيفقاجلمزة قففزاقاح ٍازقق  غزتقحزلقاجللز ا رقارز قفيمز قاجلةز قق
وانززمقد ززىقاجلحلززف تقاجلززيتق ززيأِتق ي هنزز قو  ضززيحم قق،ح ضززمقوانززمقفززرطقإاقاحلزز ض

ق. ا رف جلمة قز يئ ق ذكرقذجلكقد ىقوجمق  غقحلقاجلل
جل ززةم قارل فزز اقيفقز ضززامقلزز قلزز ققبزز قدبزز محقق،واحلزز ضقاصزز مقيفقامحضقاشززرق

ق.اجلحلراطققاوق الهق؟
وا ززززللجل اقق،واجلزززذيقاظمزززرقززززنقصززززةيعقاجلبخززز محيقانقاحلززز ضقا زززز نق ازززلقاجلحلزززراطق

ق.(ٔ)«قَاْظَ ْأق َزْاَلُهقاََ ًلاَوَزْنقَشِرَبقِزْةُمقملَْق»ق لققجلذجلكق أنقاجلة ق
،قواشز محقحليبمقزنقدزذاهب ق  زلمحق زيئ  مقاظ زأحلراطقاجلذيقاوزا  مقانقادل محقد ىقاجل

اجلبخ محيقإاقلذاقحيققجا ق  بقاحل ضق الق  بقاجلحلزراطقفجاز قكالززمقد زىق
ق.مقد  قالا قق  جلحلراطقوحن هقشل قا  نقيفقامحضقاشرفراغاحل ضق الق

وادلمززأجل قيفقلززذاققرابزز قجل ززنقفي زز قاظمززرقانقاحلزز ضقا زز نقيفقامحضقاشززرققبزز قق
ق.اجلحلراط

لزززذاقاجلظززز لرقوالق اززز محضق نزززمققزززلقاةلفزززاقدةزززمقاجلظ زززأقززززنقاازززذبق  جلةززز محق مزززب قق
 نقق، ززيئ  مقيفقزززرومحهقد ززىقاجلحلززراطقاةلفززاقدةززمقاجلظ ززأقجل ززنقااززذبق اززذابقارززر

  ققزلقا ز نقلةز كقاجلز انقززنقاجلازذابقارزرىقق،دذابقاجلة محقالقا لحلرقد ىقاجلظ أ
ق.جليسقاجلظ أقزةم 

                                                 

ق(.ٔ٘ٓٚ(ق"صحيحقاجلبخ محي")ٔ)
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َاْظَ زززْأق َزْازززَلُهقَززززْنقَشزززِرَبقِزْةزززُمقملَْقوَق»فزززالق اززز محضق زززنيقق جلزززمقصززز ىقاقد يزززمقو ززز  ق
ق«.اََ ًلا

قيفقوصزززفمقاح ٍازززققدلازززلةقزةمززز قزززز قيفق ززززنقحزززلاققق"اجلحلزززحيحني"احلززز ضقومٍح
دبلقاق نقد روق زنقاجلاز صقمحضزاقاقدةم ز قفإنزمقذكزرقصزف قاحلز ضقدزنقاجلةز ق

قَنقاجل َّززَ ِقَززز ُؤُهقاَ ْزززَيُضقِزززَحْ ِضززاقَزِمززريَُةقَشززْمٍرقق:»صزز ىقاقد يززمقو زز  قحيززقققزز لق
َمززز قفَزززالَقَاْظَ زززأُق زززَ  ِ قَززززْنقَشزززِرَبقِزةزْ َومحِسُزززُمقَاْطيَزززُ قِززززَنقاجْلِ ْمزززِكقوَِكينَانُزززُمقَكُةُجززز ِمقاجلمَّ

ق.(ٔ)«اََ ًلا
ق.زنقحلاققدبلقاق نقد روقمحضاقاقدةمق"اجلحلحيحني"لذاقز قج  قيفق

ق.وفيمق ي نقشا قزنقاوص فقاحل ضقو ي نق ا قلذاقاحل ضقق
ززززنقحزززلاققازقذمحقانقاجلةززز قصززز ىقاقد يزززمقو ززز  قارززز قانق"قمززز  ز"وجززز  قيفق

ق.(ٕ)ط جلمقودرضمق  ا 
قززز لقاجلةززز قصززز ىقاقد يزززمقو ززز  قق"اجلحلزززحيح"ويفقمحوااززز قدبزززلقاق زززنقد زززروقيفقق
ق.(ٖ)«َوَزَوااَ ُهقَ َ ا ٌق»

وكززز قلزززذهقا وصززز فقذلزززذاقاحلززز ضقاجلاظزززي قاجلزززذيقا زززرمقاق اززز اق زززمقمح ززز لقاق
الونمقاشلقز قا  ن نقح ج ق  ق،قوا رمق مقا ز قفإنقاجلة  قارقص ىقاقد يمقو 

قإاقادل  .
                                                 

ق.(ٕٜٕٕ(،قوزم  ق)ٜٚ٘ٙاررجمقاجلبخ محيق)(قٔ)
ق.(ٕٜٕٕزم  "ق)(ق"صحيحقٕ)
ق.(ٕٜٕٕزم  "ق)("صحيحقٖ)
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قِزْةززُمقمحاّز ًقاَنْزَمزز ُقوجلذجلكقق لقاجلة ظ قمحهمقاق"قق "قامحجز قايقاط زعقواازز قامحُجز ق َأا 
قِزْةزُمقمحاّ ًقاَنْزَمز ُقق" ايقاشربقزةمقشر  ًقسحل قيلق مقاجلريق،قواجلريقضلقاجلظ أقق"ق َأا 

َمززز قفَزززالَقَاْظَ زززأُقق» قصززز ىقاقد يزززمقود زززىقاجلزززمقو ززز  قوقزززلققززز لقاجلةززز َززززْنقَشزززِرَبقِزةزْ
ق.«اََ ًلا

زنقحلاققن فعق نقد ر،قق"اجلحلحيحني"ج  قذجلكقيفقدلةقاح ٍاققزةم قز قيفق
دنقدبزلقاق زنقد زروقمحضزاقاقدةزمقويفقارزرقاحلزلاقققز لقق،ز ي  قدنقا نقار

َم قَفالَقَاْظَ أُقاََ لًقق:» ق.(ٔ)«اَزْنقَشِرَبقِزةزْ
قق واحلزز ضققززلقجا ززمقاق ازز اقذلززذهقا ززز قر صزز قزززنقحيززقق ززالمقوكثززرةقزززنقاززٍر

ق.إجليم
از ق  جلةمب قجلم ارقا نبي  قف لقج  قيفقحلاققعرةقدةلقاجلرتزذيقوغريهقانقاجلةز قق

قق.(ٕ)«ح ضقوجل  قن ق»ص ىقاقد يمقو   قق لق
 قوالقميةزعقانقا ز نق جلل ا رقانقذجلكقجلةبيةز قصز ىقاقد يزمقو ز  وجل نقاجلذيقثبتق

ق.زث مقجلغريهقزنقا نبي  
وََكزَذاقاجلحل زراُطقمُيَززل قق"قاجلةمزخ ودةزلكقيفق"قوكزذاقاجلحلزراطقد زىقجمزة قزززلهق"ققز لقق

ق".فَزْ َققَجَمةَّ ٍق

                                                 

ق(ق  لمقخترجيم.ٔ)
(،ققٜٖٓ/ٙ(،قوا ززنقارقشززيب )ٕٛٓٔ(قح)ٖٖٓ/ٕ(ق،قوا زز قاا ززىق)ٜٗٓاررجززمقدبززلق ززنقهيززلق)(ٕ)

(قق لقٖٔٓٗ(ق،قوا نقز ج ق)ٖٕٚ(ح)ٖٖ٘/ٕ(قوزنقطرا مقا نقازقد ص قيفق"اجلمة "ق)ٖٔٛٙٔح)
ق(ق:"قلذاقإ ة ٍقفيمقدطي قول قدطي قاجلا يفقول قضايا".ٜٕ٘/ٗاجلب صريىق)
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صززز قاجلحلزززراطقززززنقاجلحلزززراطقفاززز لقمبازززىنقزفاززز ل،قايقاجلحلزززراطقمبازززىنقزحلزززروط،قواق
ق.صرطقول قادلرومحق مرد ق،قادلرومحقيفقاجلشا ق مرد 

والقززززنقحيزززققق،اطقلزززذاقاصززز قززززنقحيزززققاجل غززز قالقززززنقحيزززققاالشزززل  قف جلحلزززرقق
ق.ادلاىن

ق ززززمقق اززززز قزززززنقحيززززققزاةزززز هقيفقكززززالمقاق ازززز اقوكززززالمقمح زززز جلمقف جلحلززززراطقادل حلززززٍ 
اجلحلراطقادلضروبقد زىقززجقجمزة قد زىقظمرلز قلز قا مزرقادلضزرقادلضزروبقد زىق

ق.زجقجمة 
ق.ول قاجلذيقميرقاجلة  قد يمقحم قاد  ذل ق
ق، قدةززمقيفقاح ٍاززققدلاززلةقك مزز ق ززللقد ززىقثبزز تقلززذاقاجلحلززراطوقززلقجزز  قاخلززق

قَوامِحٍَُلززززز قَكززززز َنقَد َزززززىقمَح  زززززَكقَحْلً ززززز ق﴿:واشززززز محقإجليزززززمققززززز لقاق اززززز ا َوِإْنقِززززززْةُ ْ قِإالَّ
ق.(ٔ)﴾َزْ ِضيا 

قلزز قادلززرومحقد ززىقاجلحلززراطقك زز قيفققزز لقمج دزز قزززنقادلفمززرانقزززنقاجلحلززح   ق واجلزز محٍو
ق.وزنق الل 

لزززز بقاق ازززز اقو ززززة قمح زززز جلمقصزززز ىقاقد يززززمقود ززززىقاجلززززمقف جلحلززززراطقٍلقد يززززمقكق
ق.وصحبمقو   قوامجاتقد يمقا ز 

ق.ول قزضروبقد ىقزجقجمة قااىنقد ىقظمرل ق

                                                 

ق.ٔٚ:  محةقزرميق(ٔ)



 ـــــــــــــــــــالقصيدة الالمية    –الدروس 

 

 

 

 

 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

»15« 

ولزز قجمززرقجزز  قاخلزز قدةززمقيفقاح ٍاززققدلاززلةقيفقصززفلمقف يزز قيفقصززفلمق:قإنززمقق
ضززىقاقدةززمقانق"قيفقحززلاققازق ززايلقمحقاجلحلززحيحني"ك زز قيفققق،«ٍَْحززٌضقَزنجلَّزز ٌق»

ٍَْحززٌضق»قز ل:ق؟وزز قا مززرق:اجلةز قصز ىقاقد يززمقو ز  قدلز قارزز قدزنقا مززرققز جل ا
ق.(ٔ)،قل ذاقق لقيفقمحواا قزم  ق«َزنجلَّ ٌق
ق.،قوادلاةي نقواحل(ٕ)«َزْلَحَضٌ قَزنجلَّ ٌق»ويفقمحواا قاجلبخ محيقق
زاة مهززز قواحزززلقومهززز قاجلطرازززققاجلنجلزززققاجلزززذيقالق ثبزززتقفيزززمققزززلمقوالققواجلزززلحضقوادلنجلززز ق

قر.  اقامل رقفيم
ف صفمقاجلة قص ىقاقد يمقود ىقاجلمقوصزحبمقو ز  قهبزذاقاجل صزاقجل ز نقاجلمزريقق

 ازز قاجلززيتقإمنزز قلزز ق ززريقا د زز لقفمززاقاجلركد يززمقزززنقاشززققززز قا زز نقواجلمززريقد يززمق
  زز ةقاجنمزز نقق–ف ززيسقاجلمززريق زز جل  ةقواحلزز لقق،امززريقد يمزز قاجلةزز  قيفقذجلززكقاجليزز م

ق. امرهقاق ا اقزنقاجلا إمن قمب قق-وح جلمق
،قواجلةززز  قالفززز و  نقيفق زززريل قف زززةم قززززنقا ززز نق زززريهقكززز جل  حقك  زززحقاجلطزززرفقق

وززةم قززنقا ز نقق،وزةم قزنقا  نق ريهقكز جلراحق،وزةم قزنقا  نق ريهقك جل ق
قاخلي  وززةم قززنقا ز نققاجلركز ب،وزةم قزنقا ز نق زريهقكأج وازلقق، ريهقكأج ٍو
وززةم قززنقق،حزاوزةم قانقق،وزةم قزنقميشىق،ف ةم قزنقاالوق، ريهقٍونقذجلك

اخلطزز طياقواجل الجليزز قمقواا ززققيفقوزززةم قزززنق اي ززق،ل ززذاقزرا زز قاجلةزز  ق،سبزز 
ق.اجليتقد ىقا مرق

                                                 

ق(.ٖٛٔ"صحيحقزم  ")ق(ٔ)
ق(.ٜٖٗٚ"صحيحقاجلبخ محي")ق(ٕ)
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وذجلزززكقيفقمحوااززز قق،وجززز  قيفق ازززضقا ثززز محقانزززمقاٍققززززنقاجلشزززارقواحزززلقززززنقاجلمزززيا
زمزز  قفي زز قمحواهقا زز ق ززايلقمحضززاقاقدةززمققزز لقيفقارززرقاحلززلاققاجلززذيق زز ققفيززمق

قِززَنقق َزَ غَزِِنق»اققز لقاح القاجل ي زز قواحز القادل قز قِززَنقاجلشَّزْاَرِةقَوَاَحزل  ٍَق  َانَّقا ِْْمزَرقَا
ق.(ٔ)«اجلمَّْياِق

ق.(ٕ)ملقاثبتقيفقذجلكقإ ة ٍقاحلحقاوقإ ة ٍقاال لقد يمق"ق لقاحل فظقا نقحجر"ق
ف يسقيفقذجلكقإثب تقواضزحقذلزذاقاجل صزاقززنقجمز قاجلةز قصز ىقاقد يزمقو ز  قق

ز لضزىقق–وادلذجل ق،قوز لضزىقٍالجلز قذجلزكققوصفمق  جللحضق واجلذيقج  قيفقاجلمة
ا ززز قاجلحلزززراطقانقاجلطرازززققوا زززعقانزززمقطرازززققوا زززعقجل ةزززمقطرازززققالقق–ٍالجلززز قاال ززز ق
ق قلامقإالق لثبيتقاقج قودال. ثبتقفيمقا

واجلةزز  قيفق ززريل قد ززىقزراحزز قود ززىقزرا زز قاداللزز قك  ززحقاجلبحلززرقواٍن لزز قزززنقق
ق.ختطفمقاجل الجلي 

،قلزذاق  دلبز محق"ف مز  قنز  قوارزرقزم ز ":ا ز لمثقاجلة  قاة مز  نقإاققمز نيقق
إمنزز قق،اجلغ ازز قوادلةلمززاقاجلل مززي قلززذاق  دلبزز محقاجلغ ازز قوادلةلمززاقالق  دلبزز محقصززف قاجلمززا

  دلب محقز قا ولقإجليمقح لقزنقميرقد ىقلذاقاجلحلراطقولذاقاجلحلراطقميرقد يزمقاجلةز  ق
زق زززايلقف زززةم قززززنقامززز  قك ززز ققززز لقاجلةززز قصززز ىقاقد يزززمقو ززز  قيفقحزززلاققا

ق،قوادل لو (ٖ)«سَلُْلوٌشقَوَزْ ُلو ٌقفَزَة ٍ قُزَم ٌَّ قَونَ ٍ ق»وحلاققازقلرارةقوغريمه :
                                                 

ق(.ٖٛٔ"صحيحقزم  ")ق(ٔ)
ق(.ٗ٘ٗ/ٔٔ"فلحقاجلب محي")ق(ٕ)
ق(.ٖٛٔ(،وزم  ق)ٜٖٗٚ"صحيحقاجلبخ محي")ق(ٖ)
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وك قلذاقاللقد ىقانمقاة جلزمقق،(ٔ)"زة   "يفق اضقاجلرواا تقوقل قادلرتاك قاجل اقعق
ق.زنقاجلاذابقز قاة جلمق مب ق ط ق ريه

ميزرقد زىققجل نقا  يزعقميزرونقد زىقلزذاقاجلحلزراطقزز قززنقاحزلقززنقالز قاجميز نقإالق
قَوامِحٍَُل قَك َنقَدَ ىقمَح  َكقق﴿لذاقاجلحلراطقك  قٍلقد يمقق لقاق ا اق َوِإْنقِزْةُ ْ قِإالَّ

ق.(ٕ)﴾َحْلً  قَزْ ِضيا 
زززنقحززلاققازقلراززرةقمحضززاقاقدةززمقانقاجلةزز قصزز ىقاقق"اجلحلززحيحني"وجزز  قيفقق

جلَزززززِلقفَززززززَيِ َ قاجلةَّززززز مَحقِإالَّقحتَِ َّزززززَ قالَقمَيُززززز ُتقجِلُ ْمزززززِ ٍ قَثالَثَزززززٌ قِززززززَنقاجْل َقق:»د يزززززمقو ززززز  ققززززز لق
ق.(ٖ)«اجْلَ َم ِق

ولززذاق،ق﴾َحْلً زز قَزْ ِضززيا ق﴿وحت زز قاجل مزز ققيزز قإنقاجشزز محةقيفقاجل مزز قلةزز قإاقق جلززمقق
ق.فمرهق اضقال قاجلا  ققم  ًقواجب ًق

وزنقال قاجلا  قزنقق لقإنقق جلمقص ىقاقد يمقود زىقاجلزمقو ز  قإنقحت ز قاجل مز قق
ق مقااىنقإال هقاجلذيقسحل ق مقاجلةج ة،ققاق قاجل  ي قادل حلٍ  ق.ول قومحٍو

وا ز لقلزذاقيفقكزالمقاجلازربقد زىقاجل  يزز ققز لقملقاب زىقفيمز قإالقحت ز قاجل مزز قاوقملقق
إشززز محةقإاقق ززز قادل ززز مقوقززز قاجلزززنزنقاجلزززذيقميضزززمقاجنمززز نقيفقق،ا زززرقإالقحت ززز قاجل مززز 

ق.اجلا  قاوقيفقادل  مقاوقز قإاقذجلك

                                                 

ق(.ٔٔ/ٖاررجم قاهل)ق(ٔ)
ق.ٔٚ  محةقزرمي:ق(ٕ)
ق(.ٕٖٕٙ(،قوزم  )ٕٔ٘ٔ"صحيحقاجلبخ محي")ق(ٖ)
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ونقاجلةزز محقجلق قانقاجل زز قاززٍر ق ززنقذجلززكقد ززىق فزز وتق َزززادل حلززٍ  قواضززحقيفقنحلززيبم قني 
ق.زةم 
قالقاازز محضقززز قجزز  تق ززمقا ربزز محقزززنقاجلمززالز قواجلةجزز ةقزززنقاجلةزز محقق ولززذاقاجلزز محٍو

ق. ل قاجلل  ىقواجمي ن
قالقا ح مززز ق زززمقق حيزززققإنقق ًقدظي زززق قزززاقزمززز الًقادلوإنقكززز نققاذىفزززإنقذجلزززكقومحٍو

"اجل مز قاطقإالققز ذل قا نبي  قد ىقدظي قز  نلم قجليسقذل قق لقدةزلقاجليز زقاجلحلزرق
ق.(ٔ)   ق   "

 

                                                 

ق(.ٕٛٔ(،قوزم  )ٙٓٛاررجمقاجلبخ محيق)ق(ٔ)


