2018

جىؾئت
ُحهخبر الصخُفت ّ
الس ّجادًت لإلمام نلي بً
ً
ً
الخظحن (زع) مىجما مهسفُا ,ووزُلت حشمل نلى
زؤٍت وىهُت ججلي الىثحر مً الخلاةم اإلاخهللت
بهالكت ؤلاوظان مو ّزبه  ,وهي مىؿلت لخددًد آلُاث
السؤٍت إلاا ًيىن نلُه ؤلاوظان ,والصخُفت
ّ
السجادًت مىطىنت شملذ نلى ألادنُت واإلاىاحاة
ّ
وطمُذ بصبىز آٌ
والابتهاالث واللُم الهالُت ,
مدمد بما جػمىخه مً مبادب ألاخالق والخلىق
والىاحباث وآلاداب  ,خُث حهالج مشاول الفسد
واإلاجخمو  ,وجيشس مشاول الفسد واإلاجخمو  ,وهي بإزة
إلاساحهت الراث مً خالٌ تهُئت ألاحىاء السوخُت
,مما شاد في أهمُتها َّأجها حاءث في نطس ؾًذ فُه
ألاخدار السهُبت  ,واإلاشاول الظُاطُت اللاةمت نلى
خُاة اإلاظلمحن فأخالتها ئلى سخب مكلمت لِع فيها
أي بطُظ مً هىز ؤلاطالم وهدًه وئشساكه  ,فلد
ً
اوشًل اإلاظلمىن بالخىخل اإلارهبي والظُاس ي  ,طهُا
وزاء مطالخهم وئؾمانهم  ,ولم ٌهد هىالً أي قل
لسوخاهُت ؤلاطالم وحهالُمه وآدابه وخىمه  ,وللد
ً
ً
فخدذ الصخُفت السجادًت آفاكا حدًدة للىعي
الدًني  ,لم ًىً اإلاظلمىن ٌهسفىهه مً ذي كبل ,
فلد دنذ ئلى الخبخل وضفاء السوح  ,وؾهازة الىفع
ّ
والخجسد مً ألاهاهُت والجشو والؿمو  ,ويحره ذلً
مً الجزناث الشسٍسة  ,هما دنذ ئلى الاجطاٌ باهلل
حهالى خالم اليىن  ,وواهب الخُاة الري هى مطدز
الفُؼ والخحر لجمُو الياةىاث .وكد زام ؤلامام
ً
السجاد(زع) بىاء مسجىصاث ندة ,واطتهدف أيساغا
بهُدة الًىز ,ال ًدزهها ئال أولى اإلاهسفت واإلاجاهدة ,
وخفلذ الصخُفت ّ
السجادًت بمدؿاث مهسفُت

ً
ً
بدءا بالخالم حل حالله ,ومسوزا باإلاالةىت وؤلاوع ,
ً
والجً  ,والشُؿان  ,وخخاما بالخشس واإلاهاد
واللُامت والجىت ووهُمها الداةم .
ّ
السجادًت لفخاث هثحرة نً
وفي أدنُت الصخُفت
ؾبُهت الىفع ؤلاوظاهُت وسجاًاها وجسهُبها  ,ولهرا
ًمىً ان ٌظخلي الهالم الىفس ي مً هرا ألازس
ً
الىفِع وٍمخلئ نلما مً هرا اإلاىبو الثر مما
ٌظانده نلى فهم مادجه ,ومً اإلاهلىم َّ
أن هره
ٌظمى بهلم ّ
الىفع نالم أوطو بىثحر مما ّ
الىفع ئذ
نلم الىفع ش يء والىفع ؤلاوظاهُت ش يء آخس لم
ًدـ بها  .وأن اإلاخأمل في أدنُت الصخُفت ًجدها
مسآة لهره لألدب ؤلاوظاوي الطادق  ,وهى جىضُف
دكُم لخاالث وهىاحع واهفهاالث الىفع  ,ومً
الخؿل جسن جلً الىطىص  ,وبىا خاحت لدزاطت
جلً الىطىص واطخيباؽ دززها  ,واطخدزاز نُىجها.
خاوٌ هرا البدث الىكىف نلى الاطتراجُجُت
الخداولُت التي اطخهملها ؤلامام السجاد (زع) في
صخُفخه الخالدة  .ومهسفت ألاضىٌ اإلاهسفُت التي
بىِذ نلُه لًت الخؿاب ال ّسجادي .
ّ
الخداولُت))ًُ :ساد بالخداولُت
الخمهُد ((في مفهىم
ً
مهحن[.]1
يالبا دزاطت اطخهماٌ اللًت في
طُاق ٍ
ٍ
ّ
اطت اإلاهنى الري ًلطده
وجخخظ الخداولُت بدز ِ
اإلاخيلم[ .]2وأبسش خلل أزس في قهىز الخداولُت هى
خلل (الفلظفت الخدلُلُت) التي جىضف لدي الىثحر
اإلاىبو ألاوٌ الري اهبثلذ مىه أولى بىاز
الخداولُت[.]3وتهخم الخداولُت بدزاطت هُفُت جفظحر
ألاكىاٌ اإلاظخهملت ,أو انخمادها نلى اإلاهسفت بالهالم
الىاكعي اإلادُـ بالىظ  ,وجسهص نلى هُفُت فهم
اإلاخددزحن لألخدار الىالمُت[. ]4هما َّ
أن الخداولُت
ال جيخمي ئلى أي مً مظخىٍاث ّ
الدزض اللًىي
(ضىجُت واهذ أم ضسفُت أم هدىٍت أم داللُت ) ,
وجلىم الخداولُت نلى دزاطت جىقُف اإلاهنى اللًىي
في الاطخهماٌ الفهلي مً خُث هى ضًُت مسهبت
ّ
مً الظلىن الري ًىلد اإلاهنى[ .]5وجخداخل
الخداولُت مو نلىم أخسي ن(نلم الىدى ,ونلم
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الداللت ,ونلم ألاطلىب  ,ولظاهُاث الىظ والبيُىٍت
)[.]6
 مسجىصاث الخداولُت:ً
ُّ
ُ
أوال  :الاطخلصام الخىازي ٌهد الهالم اللًىي
(حساٌع) مً اللاماث اللًىٍت التي أزطذ مفاهُم
الاطخلصام الخىازي  ,الري ّأهد نلى َّ
أن مفهىم
ً
الخىاضل ًلىم أطاطا نلى مىؿلم نام طماه
ب(مبدأ الخهاون الخىازي) ,وهى مىؿلم مهم في
الهملُت الخىاضلُت  ,وٍإدي ؤلاخالٌ به ئلى فشل
الفهل اللًىي[.]7
وٍساد به َّ
أن الجمانت اللًىٍت في ئهخاحها للهملُت
ّ
الخخاؾبُت الخىازٍت ً ,مسون بأخد الؿسٍلحن
آلاجُحن:
ألاوٌ :كد ًلىلىن ما ًلطدون .
الثاوي :كد ًلطدون أهثر ما ًلىلىن .
فحر ُاد مً (الاطخلص ِام الخىازي) :جدلُم وقُفت
مفادها هى ئًػاح الاخخالف بحن(ما ًلاٌ) (,وما
ًلطد) ,فما ًلاٌ  :هى ما حهىُه اليلماث والهبازاث
ُ
بلُمها اللفكُت  ,وما ًُلطد  :هى ما ًسٍد اإلاخيلم أن
ً
انخمادا نلى َّ
أن
ًبلًه الظامو نلى هدى يحر مباشس؛
الظامو كادز نلى أن ًطل ئلى مساد اإلاخيلم بما ًخاح
له مً أنساف الاطخهماٌ  ,ووطاةل الاطخدالٌ[.]8
والاطخلصام  -في غىء هرا الخهسٍف – كظمان :
ألاوٌ  ,اطخلصام نسفي والثاوي  ,خىازي  .فأما
الاطخلصام الهسفي  ,فلاةم نلى ما حهازف نلُه
أصخاب اللًت مً اطخلصام بهؼ ألالفاف دالالث
بهُنها ال جىفً ننها مهما اخخلفذ بها الظُاكاث
وحًحرث التراهُب .وأما الاطخلصام الخىازي فهى مخًحر
ً
داةما بخًحر الظُاكاث التي ًسد فيها [.]9
وَهخمد الاطخلصام نلى أزبهت شسوؽ في جدلُم ما
ٌظمى الخهاون الخىازي وهره الشسوؽ هي :
ً
 -1مبدأ اإلاىاطبت  :أن ًيىن هالمً مىاطبا
للمىغىم .
ً
 -2مبدأ الؿسٍلت  :أن ًيىن هالمً واضخا
ً
ً
ً
مدددا مىحصا مخجىبا للًمىع واللبع.

 -3مبدأ الىم  :أن ال جلىٌ مً الىالم ما ال خاحت
له .
 -4مبدأ الىُف :أن ال جلىٌ ما لِع نىدن دلُل
نلُه[.]10
ففي هظ لإلمام السجاد(زع)ً :لىٌ فُه
َّ
َ ْ
الل ُه َّم َو َم َتى َو َك ْف َىا َب ْح َن َه ْل َ
ط ْح ِن ِفي ِد ًًٍ أ ْو ُده َُا ،
((:
َ
َّ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َّ
ظ بأ ْط َسنه َما فى ًاء َ ،و ْ
ََْ
اح َه ِل الخىبت ِفي
فأو ِك ِو الىل َ ِ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ًُ أ َخ ُد ُه َما
أؾىِل ِهما بلاء و ِئذا هممىا ِبهمح ِن ًس ِغ
َ
ُ ْ َ َ
َ
َ
َن َّىا َ ،و ٌُ ْس ِخؿ ًَ آلاخ ُس َنل ُْ َىا  ،ف ِم ْل ِبىا ِئلى َما
َ
ُ
َ
ُ َ
ًُ ْسغ َ
ًُ َن َّىا َ ،و أ ْو ِه ًْ ك َّىج َىا َن َّما ٌُ ْس ِخؿ ًَ َنل ُْ َىا َو
ِ
َ ُ َ
َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ْ
اخ ِخ َُاز َها َ ،فا َّجهاَ
ّ
ىطىا و
ال جخ ِل ِفي ذ ِلً بحن هف ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ٌ
ىء ئ َّال ماَ
ُ َْ ٌ َْ
ُّ
مخخ َازة ِللب ِ
اؾ ِل ِئال ما وفلذ  ،أمازة ِبالظ ِ ِ
َ خ ْم َذ ))[ . ]11هلخل في هرا ّ
الىظ خىازٍت
زِ
ّ
ألهه كاله في ُد َنا ِة ِه َن َلُ ِهْ
جلىم نلى مبدأ اإلاىاطبت ؛
ْ
َ َ
َّ َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
الظال ُم ِفي ِالاش ِد َُ ِاق ِئلى ؾل ِب اإلاً ِف َس ِة ِم ًَ الل ِه َح َّل
َ ُ
َحالل ُه .وهى مالةم إلابدأ الؿسٍلت  ,فالىالم حاء
ً ً
طلظا بِىا ال لبع فُه وال يمىع  ,ال ًدخاج ئلى
ً
أدوى جأمل في فهم مسامي الىظ  ,فجاء مدددا ,
وهرا الخلسٍس اإلاىؿلي الري نسغه ؤلامام
السجاد(نلُه الظالم) في هطه هرا ٌشحر الى
اطخديام اللًت ؤلاكىانُت  ,وال طُما خحن ٌشحر ئلى
ذلً بلىله (واحهل الخىبت ) التي هي هىاًت نً
الفهل  ,فالخىبت – هىا -بمهىاها اإلاشهىز  ,أي ئذا
ّ
كطسها في أمس دًني أو دهُىي  ,وما ٌظخلصم الخىاز
هىا َّ
أن الخىبت بمهىاها اللًىي  ,وهى مؿلم السحىم
ٌهني ازحهىا نىه ختى ال هفهله  ,وكُل اإلاساد بالخىبت
الشمها  ,وهى السخمت واإلاًفسة[ , ]12وكُل فُه مهنى
آخس ,وهى أن ًيىن اإلاساد وكىم الىلظ في الخلطحر
في الدًً ال في الخلطحر في الدهُا  ,واإلاساد بالىلظ
زفهه باليلُت َّ
فان الىاكظ ًأحي بمهنى الظاكـ
والصاةل  ,وفي ئجُاهه (زع) بأو ًلصم  ,وفُه ئشازة
ئلى ندم ئميان الجمو بحن الدهُا وآلاخسة  ,هما
غسب أمحر اإلاإمىحن (نلُه الظالم) مثلهما بالػسجحن
َّ
وأهه ال ًمىً أن ًسض ى ئخدهما ئال باسخاؽ
ألاخسي  ,وبىفتي اإلاحزان َّ
فان أخدهما ال ًسجفو ئال
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بىغو ألاخسي  ,وباإلاشسق واإلاًسب َّ
فاهه ولما اشداد
ً
ً
كسبا مً أخدهما اشداد بهدا مً آلاخس[.]13
ً
زاهُا  :الخخاؾبً :دٌ الخخاؾب في اللظاهُاث نلى
الىالم بحن ازىحن [ ,]14وهي داللت جخخلف نلى
اإلاطؿلح الىلدي الخدًث  ,التي جىؿلم مً دزاطت
نلمُت للخىاضل في اللظاهُاث  ,خُث ٌهني الخؿاب
ً
ّ ً
ّ
مخددزا وطامها  ,مو هُت اإلاخددر
ول جلفل ًفترع
الخأزحر في الظامو بشيل مً ألاشياٌ  ,وجدخل فُه
خؿاباث الشفىٍت والىخاباث التي جىللها [,]15
فالخؿاب ًلو داخل ّ
الىظ بحن الساوي واإلاسوي له .
ّ
السجادًت  ,جىؿلم
في دزاطت الخؿاب في الصخُفت
مً الهالكت بحن الداعي (الساوي) واإلادنى (اإلاسوي له)
مً خالٌ :
 -1اإلاىكو  :خُث ًلف في مسجبت أدوى مً اإلادنى ,
ّ
وٍىحه خؿابه ئلى ألانلى ّ ,
ًخلسب به ئلى هللا حهالى ,
وذلً َّ
ألن الدناء خؿاب مً ؤلاوظان ئلى هللا حهالى ,
وذلً َّ
ألن الدناء خؿاب مً ؤلاوظان ئلى هللا حهالى ,
ً
بهد أن وان الىحي خؿابا مً هللا ئلى ؤلاوظان[. ]16
-2شبىت الػماةس  :خُث ّ
جخًحر الػماةس الهاةدة ئلى
ّ
ول مً الداعي واإلادنى  ,بدظب اإلاىاكف  ,فُخيلم
الداعي بطًُت الجمو ّ ,
ًخلمظ لظان الجمانت ,
وَظخدػس اإلادنى نً ؾسٍم اإلاخاؾبت  ,أو ٌشاز ئلُه
بػمحر الًاةب  ,وهى خاغس في ول هظ [.]17هما
هدىاوٌ نىاضس أخسي  ,وشأث مً ؾبُهت الدناء ,
وهي اإلادنى له واإلادنى نلُه واإلادنى به لم جؿسكها
َ
الدزاطاث الظسدًت الخدًثت  ,ومً ز َّم نلُىا ججلُت
مفاهُمها  ,والهىاًت بخىضُفها  ,وجددًد مكاهسها
في ّ
الىظ[. ]18وال َّبد مً جلدًم مالخكت مهمت ,
وهي ّ
أن ّ
الدناء بخالف ّ
الظسد اللطص ي  ,ال ٌظسد
أخداثها وكهذ  ,وهى ئوشاء  ,لِع فُه أخدار
وكهذ كبل ّ
الظسد أخدازه جىحد خاٌ الخلفل به ,
وٍيص ئ الخدر وال ٌظسده ّ ,
وبيىهه مً خُث الصمان
في اإلاظخلبل ,والخؿاب ًجسي في فػاء خاص  ,فما
أن ًدنى ؤلاوظان ختى ًيخلل ئلى نالم آخس  ,ال نالم
آلاخسة وال نالم الًُب  ,نالم جخُُلي ملدض [.]19

ً
زاهُا :ؤلاشازٍاث :هي نىطس مً نىاضس الخداولُت
ُ
,وٍلطد بها ول ما ٌشحر ئلى ذاث  ,أو مىكو  ,أو شمً
ً
 ...وهي جترابـ مو مفهىم اإلاشحر,وجأطِظا نلى ذلً
َّ
فأن اللًت طىاء بطىزتها اليلُت اإلاهُمىت أو
بطىزتها الجصةُت ،فهي جترسخ في مىكىز
ححرو(هىكام ئشازي مً أهكمت ئشازٍت ندًدة
جدخل ولها غمً ئؾاز الظُمىلىحُا ,وٍلىٌ بهرا
الشأن :اللًت هكام ئشازي ٌهبر نً ألافياز....
وبرلً ًمىً ملازهخه بالىكام الىخابي وبالىكام
ألالفباتي للطم والبىم وبالىكام ؤلاشازي الهظىسي
وبالىكام ؤلاشازي الىلص ي )(.)20
وحهددث اإلاطؿلخاث اإلاهبرة نً ؤلاشازٍاث ,كاٌ
هالُداي ( :هي ألادواث التي وهخمد في فهمىا لها ال
نلى مهىاها الخاص  ,بل نلى ئطىادها ئلى ش يء
آخس)( ,)21نلى خحن أشاز زوبسث دي بىحساهد ئلى
َ
أؾلم نليها (ألاشهس
َّأجها(ألالفاف الىىاةُت)(,)23وكد
الصهاد)(:الهىاضس ؤلاخالُت في اللًت)(.)24وؤلاشازٍاث
بأبظـ مفاهُمها ولماث وحهبحراث في خاحت ئلى
طُاق ًبرش مدلىلها  ,وبُان جفظحرها ,ومهسفت ما
جدُل ئلُه ؛ ومً زم فهي مىغىنت للخىاضل
اإلاباشس بحن الىاض إلاهسفت يمىغها  ,وما ٌظخًلم
نلى الفهم منها.
وجلىم نلى دزاطت ئهخاج الخؿاب اللًىي التي
جدطسها في :
 -1ألاها  :اإلاخيلم الري ًطدز نىه الخؿاب.
ُ -2
الهىا :اإلايان الري ًُيخج فُه الخؿاب.
 -3آلان :الصمً الري ًُيخج فُه الخؿاب ،أو
اللخكت التي جخم فيها نملُت الخىاضل(.)25
ً
ُ
لىزودها في هالم
وٍمىً جلظُم ؤلاشازٍاث وفلا
ِ
ؤلامام السجاد (زع) ئلى :
-1ئشازٍاث شخطُت  :واإلالطىد بها جلً الػماةس
الصخطُت ّ
الدالت نلى اإلاخيلم وخده مثل (أها ,أو
اإلاخيلم ومهه يحره مثل هدً ) .مً ذلً كىله :
َ
َ
ََ َ ْ َ ْ َ
((ه ْد ًُ ِن َب ُاد َن َب ْح َن ًَ َد ًْ ًَ َ ،و أها أفل ُس ال ُفل َس ِاء ِئل ُْ ًَ
َ َ َ
َ ْ َ َ
َ
اح ُب ْر فاك َخ َىا ِب ُى ْط ِه ًَ َ ،و ال ج ْلؿ ْو َز َح َاءها ِب َم ْى ِه ًَ ،
،ف
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ََُ َ َْ َ ْ َْ َ َ ْ َ
اطد ْظ َه َد ِب ًَ َ ،و َخ َس ْم َذ َم ًِ
فخيىن كد أشلُذ م ًِ
اط َت ْر َف َد َف ْ
ػ َل ًَ َفا َلى َم ًْ خ َُيئر ُم ْى َل َل ُب َىا َن ْى ًَ  ،وَ
ْ
ِ ٍِ
ِ
َ َ
ْ
َ َ
ِئلى أ ًْ ًَ َمر َه ُب َىا َن ًْ َب ِاب ًَ ُ ،ط ْب َداه ًَ ه ْد ًُ
ْ ُ ْ َ ُّ َ َّ َ َ
ًً أ ْو َح ْب َذ ِئ َح َاب َت ُه ْم))[ .]26وٍلخل أن
اإلاػؿسون ال ِر
الػماةس الدالت أو اإلادُلت ئلى اإلاخيلم أو اإلاخاؾب
ئهما ُّ
حهد مً كبُل ؤلاخالت خازج الىظ  ,والػمحر
أها  ,أو هدً  ,وحاء هرا الخؿاب السجادي لِشسن
مهه الهباد مً باب الخهكُم للسب  ,واطخدزاهه
باللىٌ (أها أفلس الفلساء ) الخفاث مىؿلي لصٍادة
الخػىم للراث اإلالدطت  ,فاإلاىكىمت ؤلاخالُت في
هرا الىظ جبغي جدلُم الهالمت الىحىدًت (هدً)
و(أها) وتهدف مً ذلً ئنالم اإلاخللي بمدًاث
الخخاؾب وطحروزجه .
 -2ئشازٍاث احخمانُت  :وهي ألفاف وجساهُب حشحر
ئلى الهالكاث الاحخمانُت بحن اإلاخيلمحن واإلاخاؾبحن ,
مً خُث نالكت السطمُت أو نالكت ألفت ومىدة ,
اطخؿام ؤلامام السجاد (زع) جىقُفها  ,ومً ذلً
ما هلخكه في جىؾُده ضىز وججلُاث الخمد
َ
والخهكُم والشىس والثىاء  ,ففي كىله َ
((ًا َم ًْ ال
َ
َ َ
َ َ
ض ِ ّل َنلى ُم َد َّم ٍد َو ِآل ِه َ ،و
ج ْىل ِط ي َع َجا ِة ُب َنك َم ِخ ِه ،
َ
ْ ْ
َ َْ
ْ
اح ُج ْب َىا َن ًِ ِؤلال َخ ِاد ِفي َنك َم ِخ ًَ َو ًَا َم ًْ ال جي َخ ِهي
ُم َّد ُة ُم ْلىه))[ً .]27لمذ ميامً الخهكُم ّ
البحن
ِِ
-3ئشازٍاث خؿابُت  :كد جلخبع ؤلاشازٍاث
الخؿابُت باإلخالت الصخطُت  ,لرلً أطلؿها
بهؼ الباخثحن مً ؤلاشازٍاث  ,فالداعي في
الصخُفت السجادًت  ,شخطُت داخل الدناء  ,هى
الري ًدنى  ,فيظمو ضىجه  ,وهى ّ
ًخلسب ئلى هللا
ًخظ دهُاه وآخسجه  ,وهى ٌ
ُّ
واخد ال
حهالى ً ,ؿلب ما
ًىحد يحر هرا الري ًلدم ؾلباجه  ,وٍلخمع مً هللا
ً
ً
حهالى جدلُلها  ,وهى قاهس فيها ًخجلى ججلُا واضخا
مً خالٌ غمحر (أها)  ,ما أها بأنص ى مً نطان
َ َ
فًفسث له  ...أجىب ئلًُ في َملامي [.]28
ومً خالٌ أفهاله  ,وهى فانل نص ى  ,وأجىب،
لِع للداعي قهىز نلى ؾىٌ الصخُفت  ,له
قهىزاث مخهددة مخخلفت ،هسضدها مً خالٌ

شبىت الػماةس واإلاالمذ وألافهاًٌ .دػس الداعي في
الخؿاب ًخيلم نً هفظه بػمحر اإلاخيلم وٍاء
اإلاخيلم ً ,لىٌ :
َ
َ
َ
ضاخ َب َمعي َ .،و َ
َ
َْ َْ ْ َ َ
غ ُه ْف ُذ
ِ
أف َسدج ِني الخؿاًا فال ِ
َ ْ ْ
َ َ
ََ َ
َن ًْ َي َ
ػ ِب ًَ فال ُمإ ٍِّ َد ِلي َ ،و أش َسف ُذ َنلى خ ْى ِف
ََ
ّ
ْ
َ
ِللا ِة ًَ فال ُم َظ ِى ًَ ِل َس ْو َن ِتي َ ،و َم ًْ ًُإ ِم ُى ِني ِم ْى ًَ َو
َْ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ان ُد ِوي َو أه َذ أف َس ْدج ِني .
أهذ أخفخ ِني ،و مً ٌظ ِ
َ
َ
َ ،و َم ًْ ًُ َل ّىٍني َو َأ ْه َذ َأ ْ
غ َه ْف َخ ِني.ال ًُ ِج ُحر ًَ ،ا ِئل ِهي
ِِ
َ َ ُ ْ ُ َّ َ ٌ َ َ
َّ َ ٌّ َ َ
ُ
َ
ْ
ىب .و ال ًإ ِمً ِئال ي ِالب نلى
ِ ،ئال زب نلى مسب ٍ
َ َ ُ ُ َّ َ ٌ َ َ َ ْ ُ
َ ُْ
ىب.
ىب .و ال ٌ ِهحن ِئال ؾ ِالب نلى مؿل ٍ
مًل ٍ
َ
َ .و ب َُ ِد َن ًَ ،ا ئ َلهي َ ،حم ُُو َذ ِل ًَ َّ
الظ َب ِب َ.و ِئل ُْ ًَ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ َ ُّ َ ْ َ
ُ
َ
ْ
اإلافس و اإلاهسب [ .]29أطىد ئفساده ئلى الخؿاًا
ً
بمهنى أهه لم ًفهل شِئا ،وأضبذ ال مظاند له
مً فهلها  ,في خحن أطىد ئلُه بلُت ألافهاٌ التي
ُ
ُّ
(غهفذ ,أشسفذ
جدٌ نلى الػهف والخىف
نلى اإلاىث  ,خىف للاةً .. ,جىسزث ًاء اإلاخيلم
نشس مساث  ,فيان جلىُت اإلاخيلم مً حهخحن ,
حهت اإلاىغىم  ,فهى ًطف هفظه  ,وحهت
الطًُت  ,وهى ٌظخهمل وظظبت نالُت مً
الػماةس التي حهىد ئلُه .ئن هرا (الدناء) الري
ٌشيل (وزُلت هفظُت) مً خُث جػمىه إلابادب
الظلىن الطحي ،مطىى وفم نمازة هىدطُت
ً
بالًت الدهشت ،بدءا مً ملؿهه ألاوٌ الري
ً
ً
ٌشيل (جمهُدا) ،جفطله اإلالاؾو ألاخسي ،مسوزا
ً
ً
واهتهاء بمفسداث ول
بملاؾهه اإلاخالخمت نػىٍا
ملؿو منها وجالخم هره اإلافسداث فُما بُنها
ً
أًػا ،وهى أمس ال حظمذ به هره الدزاطت
ً
الظسَهت بدىاوله مفطال.اإلاهم ،أن وشحر فدظب
ئلى أن فلسة ( َأ ْف َس َد ْجني ْال َخ َؿ َاًا َف َال َ
ض ِاخ َب َم ِعي)
ِ
ّ
ً
ّ
ُوقفذ فىُا بدُث شيلذ هللت فىُت مً (الراث)
ئلى (اإلاىغىم) مً حاهب ،وأداة وضل وجالخم بحن
اإلاىغىناث مً حاهب آخس.
ً
زالثا :الدجاجٌُ :هخبر الدجاج أخد نىاضس
ّ
الخداولُت اإلاهمت  ,وهى خُثُت جداولُت حدلُت ,
ًسجبـ بهىطس اإلالام أشد ازجباؽ  ,وَظتهدف
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ُ
اإلاداجج الخأزحر في اإلاخللي  ,فان جم له ذلً  ,وان
ً
ً ّ ً
فهاال ،وكد أؾلم ( بحرمان )
خؿابا هاجخا
الدجاج
مطؿلح (الباليت الجدًدة ) نلى دزاطت ِ
ّ
 ,ووان ًسي أهه أطلىب جىكُمي في نسع الدجج
وجىحيهها هدى هدف مهحن[ .]30والدجاج ًمىً
ّ
حهسٍفه بأهه وشاؽ نللي ًىؿلم مً ملدماث
مىهجُت أو جسجِب مددد ًساد مىه كطد الىضىٌ
ئلى هخاةج حدًدة  ,ججهل مً خىمىا نلى ش يء ما
ً
ً
ً
ً
خىما مؿابلا للخلُلت ال خىما انخباؾُا أو
ً
حهظفُا ،والدجاج نملُت اجطالُت مسجىصها
ألاطاض (الدجت اإلاىؿلُت ) حظدبؿً ئكىام
الدجاج نلى
آلاخسًٍ والخأزحر فيهم ,وَهخمد ِ
البرهان بىضفه ؤلاحساء ألاهثر نملُت في ئهخاج
ؤلاكىام ،ومً دالةل الدجاحُت في هالم ؤلامام
السجاد (زع) ما هجده في ملؿو مً دناء
لإلمام السجاد (زع) وان ًدنى به ئذا هكس ئلى
الهالٌ ،وفُه ًلىٌ"َ :أ ُّح َها ْال َخ ْل ُم ْاإلاُؿ ُُوَّ ،
الدا ِة ُب
ِ
َُْ َ ّ ُ
الظس َُوْ ،اإلاُ َت َر ّد ُد في َم َىاشٌ َّ
َّ
الخ ْل ِد ًِس ،اإلاخط ِسف ِفي
ِِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُّ
الك َل َم ،وأ ْو َ
َف َلً َّ
ض َح
الخ ْد ِب ِحر .آمىذ ِبمً هىز ِبً
ِ
َ َُْ َ َ ََ َ َ ً ْ َ ُ ْ
ََ َ ً
اث مل ِى ِه ،ونالمت
ِبً البهم ،وحهلً آًت ِمً آً ِ
ْ َ
ْ ََ
الصٍَادةَ
وام َت َه َى ًَ ب ّ
ْ
اث ُطلؿا ِه ِه،
ِمً نال َم ِ
ِ ِ ِ
ُّ ُ
ُُ
َ
ُّ
والى ْل َ
وؤلاه َاز ِة
ط ِان ،والؿل ِىم وألافى ٌِ،
ِ
َ
َْ َ
ُ َ
ُْ ُ
ىفِ ،في و ِ ّل ذ ِل ًَ أه َذ ل ُه ُم ِؿ ٌُوِ ،وئلى
والىظ ِ
َ
َ
َ
ِئ َز َاد ِج ِه َط ِس ٌَو ُط ْب َداه ُه َما أ ْع َج َب َما َد َّب َس ِفي أ ْم ِس َن
َْ َ َ
َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ
ف َما َ
اح ش ْه ٍس
ض َى َو ِفي شأ ِهً حهلً ِمفخ
وألؿ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ّ
َخ ِاد ٍر أل ْم ٍس َخ ِاد ٍر.فأ ْطأ ٌُ الله َزِبي َوز َّبً،
َ
َ
وخال َل ًَُ ،وم َل ّدزي ُوم َل ّد َز َنُ ،وم َ
ط ّ ِى ِزي
ِ
ِ
وخ ِال ِلي ِ
ِ
َ
ُ َ َّ َ َ ْ ُ َّ ََ ُ َ
وآل ِه ،وأ ْن
ومط ِىزن أن ًط ِل َي نلى مد َّم ٍد ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ًَ ْج َهل ًَ ِهال ٌَ َب َسه ٍت ال ج ْم َد ُل َها ألا ًَّ ُام ،وؾ َه َاز ٍة ال
َ َ
َ
َ ْ َ
َُّ
اثَ ،
وط َ
الم ٍت
جد ِو ُظ َها آلاز ُام ِهال ٌَ أ ْم ًٍ ِمً آلاف ِ
َ َّ ّ َ
اث ،ه َ
الٌ َط ْه ٍد َال َه ْد َ
ع ِف ُِهُ ،وٍ ْم ًٍ ال
ِمً الظ ِِئ ِ ِ
ََ
ُ
َ
هى َد َم َه ُهُ ،وَ ْظ ٍس ال ًُ َم ِاش ُح ُه ُن ْظ ٌس ،وخ ْح ٍر ال ٌَش ُىب ُه
الٌ َأ ْمً وئ ًَمان وو ْه َمت وئ ْخ َظان َ
وط َ
َش ٌّس ،ه َ
الم ٍت
ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ
ْ
الم[]31
ِوئط ٍ

ًىشف لىا هرا اإلالؿو وبشيل واضح نً
الؿبُهت الدجاحُت  ،فهى ٌظخمد مً اللسآن
جطىزه للىحىد اإلادظىض ،وَظحر نلى ههجه في
ؾسٍلت نسع مشاهد هرا الىحىد ،هما أهه
ًلطد ئلى الًاًت هفظها التي ًلطد ئليها اللسآن
مً نسع جلً اإلاشاهد .ومً هىا هجد أن مشهد
الهالٌ في هرا الدناء ٌظدبؿً الىقاةف الثالر
نُنها التي إلاظىا خػىزها في مشاهد الؿبُهت في
ً
طابلا أن
اللسآن الىسٍم .وهدً هىا كد أوضخىا
الىقُفت ألاولى جسجبـ بالىضف الخس ّي لياةىاث
الؿبُهت ،والري جىاؽ به مهمت ئًلاف مدازهىا
الخظُت ،بًُت أن هجدد للاءها بهره الياةىاث،
ً
َ
خُىٍت وبهاء .وجكهس
ووظدشهس ما جفُؼ به مً
هره الىقُفت في الدناء الري بحن أًدًىا مً
خالٌ الىضف الخس ّي للهالٌ ،وإلاا ًخىازد نلُه
مً أخىاٌ وجللباث .وأوٌ ما ًؿالهىا مً ذلً هى
وضف خسهت الهالٌ في طحروزتها الداةبت
اإلاظخمسة" :أحها الخلم اإلاؿُو الداةب الظسَو،
ّ
اإلاتردد في مىاشٌ الخلدًس ،اإلاخطسف في فلً
الخدبحر" .فالهالٌ ًجسي -نلى ما ًطىزه لىا
الدناء -نبر اإلاىاشٌ التي ّ
كدزتها له الخىمت
ؤلالهُت ،وٍدوز في الفلً الري ّ
أنده له الخدبحر
ؤلالهي ،وهى في ول ذلً ال ًَ ِني ،وال ٌظترًذ ،بل
ً
ً
ًمط ي في جىفُر مهمخه ً
مىلادا إلزادة
طسَها،
داةبا
ً
ومظدظلما إلاشُئخه.
هللا ،ؾاتها ألمسه،
نلى أن ما ًجدز بىا مالخكخه هىا هى أن الدناء
لم ّ
ّ
جلسٍسٍت
ٌسجل وضفه لخسهت الهالٌ بؿسٍلت
مدػت ،بل ّ
نبر ننها بأطلىب بُاوي خاصّ ،
ولىجها
بهدد مً اإلاإزساث الفىُت اإلاخىىنت .وهشاهد نلى
ذلً ًمىىىا ؤلاشازة ئلى أطلىب اطخخدام الىهىث
ً
التي جطف خسهت الهالٌ ،فىالخل -مثال -أن
الدناء كد أوزد ً
نددا مً الىهىث اإلا ّ
خىىنت لهره
الخسهت (اإلاؿُو ،الداةب ،الظسَو ،اإلاتردد،
ّ
اإلاخطسف) ،لىىه وفي الىكذ ذاجه أشاز بخلً
الىهىث -نلى ّ
حهددها ّ
وجىىنها -ئلى مدلىٌ مشترن
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واخد (خسهت الهالٌ الداةبت في ؾانت هللا) .ومما
ال زٍب فُه أن جىىَو ضىز البُان نلى اإلادلىٌ
الىاخد ًمىىه أن ٌظاهم مظاهمت فهالت في
جأهُد اإلاساد ،وئيىاء الطىزة ،وذلً إلاا ًمىً أن
ًػفُه هرا الخىىَو مً ألىان وقالٌ نلى
اإلادلىٌ ،فُلهم برلً الخُاٌ ،وٍجخرب الخىاض،
ألامس الري ًىكل الىفع ،وٍدسن فيها ألاشىاق
لللاء اإلاىضىف ،والخملي مً الىكس ئلُه .
ومً الىىذ الدجاحُت وضف هرا الخلم
باإلاؿُو  ,وهكاةسه مإٍد إلاا ذهب ئلُه الخىماء مً
أن الفلىُاث ولها ذو خُاة خسواتها للشىق ئلى
ّ
الدشبه ئلى مبدنها وخاللها  ,وأزبخىا
جدطُل
برلً وىجها داةمت ال جىلؿو[.]32
الخاجمت :في جهاًت هرا البدث وددث ؤلاشازة ئلى
حملت مً ألامىز :
ألاوٌ :الصخُفت السجادًت وزُلت مهسفُت يىُت
باأللُاف الخداولُت التي جىشف نً ئًساد لًىي
مدىم .
الثاوي :خىث الصخُفت السجادًت أيلب الهىاضس
الخداولُت .
الثالث :اإلاخأمل في أدنُت الصخُفت ًجدها مسآة
لهره لألدب ؤلاوظاوي الطادق  ,وهى جىضُف
دكُم لخاالث وهىاحع واهفهاالث الىفع.
الهىامش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الخداولُت  ,حىزج ًىٌ .13 :
ًىكس  :اللظاهُاث الهسبُت الخدًثت  ,مطؿفى يلفان :
.246
ًىكس الخداولُت الُىم نلم حدًد في الخىاضل  :آن
زوبىٌ  ,وحان مى شالز .29 :
ًىكس  :نلم لًت الىظ  ,د .طهُد خظً بدحري .109 :
ًىكس  :آفاق حدًدة في البدث اللًىي اإلاهاضس  ,د.
مدمىد أخمد هدلت .15-14 :
ًىكس :الاججاه الخداولي والىقُفي في الدزض اللًىي  ,د.
هادًت زمػان الىجاز .75 :
ًىكس :الاججاه الخداولي والىقُفي في الدزض اللًىي
.79:

ً -8ىكس  :مدخل ئلى الداللت الخدًثت  ,د .نبد اإلاجُد
جخفت .31 :
ً -9ىكس  :آفاق حدًدة في البدث اللًىي اإلاهاضس ,
د .مدمىد هدلت .23:
ً -10ىكس :آفاق حدًدة في البدث اللًىي اإلاهاضس ,
د .مدمىد هدلت .24
ّ
 -11الصخُفت السجادًت .18 :
 -12هىز ألاهىاز في شسح الصخُفت السجادًت  ,وهمت
هللا الجصاةسي .188 :
 -13هىز ألاهىاز في شسح الصخُفت السجادًت  ,وهمت
هللا الجصاةسي.188:
 -14لظان الهسب  ,ابً مىكىز  :مادة (خؿب).
 -15ئوشاةُت الخؿاب في السواًت الهسبُت .8 :
ً -16ىكس  :الىظ والخؿاب في الصخُفت السجادًت:
.143
ً -17ىكس  :الىظ والخؿاب في الصخُفت السجادًت:
.143
ً -18ىكس :الىظ والخؿاب في الصخُفت السجادًت
.143
ً -19ىكس  :الىظ والخؿاب في الصخُفت السجادًت:
.144
 -20الاججاه الخداولي والىقُفي في الدزض اللًىي ,
هادًت زمػان .89 :
ً -21ىكس  :جدلُل الخؿاب .230:
 -22الىظ والخؿاب وؤلاحساء  ,بىحساهد.320 :
ً -23ىكس وظُج الىظ  .د .الاشهس الصهاد.116 :
ً -24ىكس وظُج الىظ  .د .الاشهس الصهاد.116 :
 -25الاججاه الخداولي والىقُفي في الدزض اللًىي ,
هادًت زمػان .95:
 -26الصخُفت السجادًت .18 :
 -27الصخُفت السجادًت .13:
 -28الصخُفت السجادًت .75:
 -29الصخُفت السجادًت .79:
 -30الدجاج وبىاء الخؿاب في غىء الباليت
الجدًدة ،أمُىت الدهسي.55:
 -31الصخُفت السجادًت.67 :
ً -32ىكس  :شسح الصخُفت السجادًت  ,مدمد طلُم
الساشي .70 /2:
اإلاطادز واإلاساحو
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