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 احلشوية واملقصرة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ُممِكِن َتوضيُح معنى كلٍّ ِمن: احلشويَِّة وامُلَقصَِّرِة؟ْلهل ِمَن ا

 

ِ   احلحَلشََو ِل الكمهي هو الكمُه الئدا ُد   :)احَلشَوويُّ(    اللغة     هو الذُّ ُيكث ُر احلشَوو   كمِ 

. ِ  الذُّ ال احل دَة ِنِ وال َاْضلو اي

 ُهْم َطحل فٌ  توموسدكوا بحللظَّواهري وذوهوُبوا إىل التدجسيمي وغرييه . :و)احلشويدُ     اللة  

ِدحل   االصََحم ي وقو : إ د )ا أهُل السََ(ند   واامحلِ   الذيلو شوشََووا أاكحلروهم ب لمي    ُهمحَلشََووييدَ أ

ُِ موْحضي  وقد وردو   تفسريات  اإلِحلهي الصدحلدق الظَّحلهري الشدرِيِّ اْل ِول أَقحلهو الِلينحل سمُِ ُِ توق ًدا أ د  ظَّواه رو 

ِوْل أهمولو الظَّ ُِتودويًِّنحل بهحل وأهمولو احلقحل قو جحلهًم بهحل اهو شوشََََوويُّم  و ى لو أقحلهو واه رو خحلريًقحل للتدقيد   شتدو

ِورو و     ََتوْ مولو الظَّواه رو تقيدً  و ِولي اسََ ِدحل  ِد    وأ ُِتدهومب بَحلإلحلحلد  ب نوَظري اَاهَل   وال حل احلقَحل قو اِتقَحلًدا اهو 

 احلقحل قو اِتقحلًدا اهو ِؤِلب شوقًّحل.

ِد ََب   ل أ ِّروة موحل بحللنسَ ُِ ُيقحل : نى )اْلُمَقصَ ُِ وهو ال يوقد ُر ِ    اإود ََدرو ِل اِِري: أُّ توروَك ِ   َقصَ لي

 وُيقحل : َقصدرو   اِِري: أُّ تهحلو و ايِ.

ِّروة     اللةََ  ْلاكلمََُ  )ا ت هم ُمتوهََحلويُوو   وهؤال   يوميُلو و إىل َووواه ري اِِوري ل َكثََحلَاْلت ين ا :ُمَقصََ

ََحلووة  ُقلوب هم  َاُهم يو ََد ُلو و إىل َووواه ري  ُِقوَلهم ال ُتحيوقسََ ِوُهم و ُق اِِوري ويوتوجوندبو و بووواط نوهََحل ِ د أاهََحل

ُِْمقو البووواط لي يوُحه( اِاهحلهو    ِ   و َََْحب ُر ِليهَحل  إْذ إ د رووووقو الظَّواهري يَودِو اِلحلهو إلي البووواط لو وال توصََ

ِ ل الَفْهمي إالَّ اهري يوميُل  قليلب  اُكل( ذُّ سومٍع إىل رووووقي الظَّو إليِ  والندحلُس ُكلغُهم سوحلِ و و  وليسو ايهم 

ُِؤويًِّدا ل ذووُّ اِلبحل      ُِنوبًِّهحل ِهلي ال قو ي و ََرُي  واُع تو َوحلىل يقوُ   ِوميقي البووواط لي يوسََ وكَل( ذُّ َاهٍم إىل 

ُِ َقْل  سدْمعو ووُهوو شوهييدب . بب َأْو َأْلَقى الوأهلي التدحصيلي   قولِ ت حلىل: )إي د ا ي ذول َك َلذ ْكروى ل مول َكحل و َل

ِدحل   االصحم ي هم َقصدروا   توُد ( ِلى الشِّي    الذيلو وواَلوا أهلو البيت  لكنداإ د كلمَ  )اْلُمَقصِّروة  :أ

 ااخحلصدَ  َ   ِ رات هم وتوهحلووووا ايهحل  وتوروكوا االرتقحل و   هذه امل را    اأسََقحوا ِنهم ال صمَ  التدكوينيد 

ُِ بهم  لقو ي اإلِحلهي الصدحلدقي  لسيِّدوحل املفضدل بل ِمر )ه  كمحل وردو   كتحل   اهلداي   الكربى: ِلينحل سمُِ
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ِ ْلم نحل وَأْاضوى إليهم س ردووحل َاشوكغوا ا ينحل وأوَكُروا َاْضَلنحل وقحللوْل)ا  ا: َلْمُمَقصِّروُة ُهُم الذيل هودواُهُم اُع إىل َاْضلي 

. ُِ ِو ريَاتو ُِ وو  يوُكلي اُع ل ُي ح يوُهم ُسلححلوو

ِدحل )ا ِوُموا أ د اإلِحلهو احلسََ   ْلأ لينحل ُِمرتوف  وُ   َاُهم غمُة الشََِّي    الذيلو ارتَف وا ِل التدقصََريي ومو

  ُِ ِ ْلمو الند سَمُِ ُِ وب و اع  واسََحٌ  وال احلصَلٌ  وال رسو ب  وأ د   )م  ِل اع  يبِّهو ااخحللُق  وليسو بينو

ِدحل اإلِحلُه احلس   ُِ ووشيب ِلى يود  جربا يلو )ه   أ ُِ بم ووشٍي وال وواسِلينحل سمُِ َحٍ  ِ د َايو َلُم ذلَك كلَّ

قلبو اإلِحلهي ووْكرب إلرادة  اع   َاموحل شَحل و اُع شَحل و اإلِحلُه بةريي َأٍِر وال ووشي وال خ ححلٍ   وقد أشحلرو إليهم   

ُِ بقول ِ الصدحلدُق  اإلِحلُه ِدحل ِلينحل سمُِ لسيِّدوحل املفضدل بل ِمر )ه  كمحل وردو   كتحل   اهلداي   الكربى: )أ

ِ ند  ْلا حل   ُمرتوف  َوُ  َاُهم الَذيل يورتوف ُ و و ب موحوبدت نحل وووياليوت نحل أهلو البيت  وُيظهيُرووونحل بةوريي احلقيق    وليسو ُهم 

ِ  .شويٍ   أولئَك ُي وذدبو ُِذُِّبوا ب    و ب وذوا   اِِومي الحَّحلغ يو   شتدى ال يوبَقى ووهب ِل ال ذا   إالَّ 

 

 وكتفي ل ده اإلطحلل  واع أِلم

 البحلشه الديين ال لوُّ الدكتور أمحد أديب أمحد


