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 :تــــــامللذم

ت جغبـ بحن       ُّ ه: ))نالكت صالل
ّ
ف الدجاج أه هغَّ ألاكىاٌ في ٌُ

، ًلىم اإلاىخج فُه بخلضًم كٌى 1الخؿاب جيخج نً نمل املخاّحت((

، بهغع الدجج، وجلضًمها؛ 2ما ًفط ي ئلى الدؿلُم بلٌى آزغ

ًا 
ّ
للخأزحر في اإلاخلّلي، وصفهه ئلى الدؿلُم بضنىي اإلاىخج، ومغظ

ت غاًتها جمىحن الهلاةض املخضزت، التي  ُّ اث زؿاب ُّ زؿابه بخلى

ٌهمل اإلاىخج نلى جغؾُسها في هُاهاث اإلاخلّلحن، وضىال ئلى جدلُم 

اث، وحؿخ ُّ ضعي الغاًت مً ئهخاج الخؿاب، وجؿلب حملت مً آلال

ت؛ خّتى جغسخ، وجثبذ، وجخىؾً،  ُّ حمها مً الىؾاةـ ؤلاكىان

هنى بضعاؾتها الدجاج اللغىّي 3وحؿخلغ ٌُ ظٍ الخلىُاث هي ما  . َو

ا  ُّ ت، جخأّضل ميّىها أؾاؾ ُّ ببُان ما ًخػّمىه اللٌى مً كّىة حجاح

ت  ُّ ال ًىفطل نً مهىاٍ، وججهل اإلاىخج ًىّحه كىله وحهت حجاح

 .4مدّضصة

خلىُاث مىؿللا الزخُاع الهىامل الدجاحُت لخيىن وواهذ َظٍ ال

 : ً، املخىع ألاٌو ماّصة َظا البدث، واؾخىي البدث نلى مدىٍع

ت  ُّ ت أصواث الىفي، وازخّظ املخىع الثاوي: بهامل ُّ ازخّظ بهامل

غصفهما أبغػ الىخاةج  أصواث اللطغ، ٌؿبلهما ملّضمت وزالضت، ٍو

 التي جىّضل ئليها البدث.

ىام الغاًت مً البدث الدجاجي، والهضف ألاؾاؽ ٌهّض ؤلاك     

؛ الؾخمالت اإلاخلّلي، وصفهه 5الظي ٌؿعى املخاجج ئلى جدلُله

 للغغىر لضناوي اإلاىخج، والخأزحر نلُه.

ت ال بّض أن       م ئهخاج كٌى أو مجمىنت أكىاٌ بلُىص لغىٍّ
َ
دى وٍُ

ظا ًجهل الدجاج  جخىافغ في الدّجت؛ لخخدّلم الىدُجت اإلاغحىة، َو

ت  ُّ غحر مغجبـ باملخخىي الخبري للىطىص، وال بمهؿُاث بالغ

ت، بل ًجهله مسّجال في بيُت اللغت طاتها ُّ ، وباالنخماص نلى 6ملام

ىت ُّ ت مه وبما أّن الدجاج ميّىِن مً ميىهاث البيُت ، 7أبيُت هدىٍّ

ت ُّ  في معىذ هشام بن الحكم العىامل الحجاح

 *والء مدّمذ عّباط

ى
ّ
ت/ حامعت املثن ُّ ت التربُت للعلىم إلاوعاه ُّ  كلّ

 امللخص  معلىماث امللالت

خ امللالت : جاٍس ت        ُّ ت في جىحُه زؿاب اإلاىخج هدى وحهت حجاح ُّ ىت؛ إلكىام  يهضف البدث ئلى ئبغاػ أزغ الهىامل الدجاح ُّ مه

ت البدث حؿاؤالث نّضة أَّمها:  ُّ ضَا، وجدلُم الهضف مً ئهخاج الخؿاب، وجثحر ئشيال اإلاخللي بالىدُجت التي ًٍغ

ت في صنم حّجت املخاجج، وجضفو اإلاخلّلي لإلطنان، والاكخىام بالخؿاب. غ الهىاضغ اللغىٍّ
ّ
 هُف جإز

ت نىاضغ مهّمت في بىاء الّىّظ الدجاجي؛ إلاا فيها مً وجىّضل البدث ئلى هدُجت مفاصَا أّن الهىامل       ُّ الدجاح

غ في اإلاخلّلي، وجىّحهه لالكخىام بذجج اإلاىخج، وؤلاطنان لها.
ّ
 كّىة جإز

      

ش الاؾخالم:   29/3/2022 جاٍع

ش الخهضًل :   19/5/2022 جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــشــ   26/5/2022 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ نلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاخُت :

ت،  ُّ الدجاج، الهىامل الدجاح

ؤلامياهاث   الدّجت، ؤلاكىام،

ت ُّ  .الدجاح
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ؿدىض نلى مفهىم الخهلُماث والخىحيهاث اإلاسّجلت في  ت، َو اللغٍى

ت، واخدؿابها  ُّ ا بالترابؿاث الدجاح َظٍ البيُت، فاّن الخىّهً بيُىٍّ

ا، ًجهلهما ممىىحن في مؿخىي جدلُل اإلايّىن اللغىي، مً  ُّ صالل

 . 8غيصون الخاحت للجىء ئلى اإلايّىن البال

  :العىامل الحجاّحُت 

ًسػو جغابـ ألاكىاٌ ئلى كاهىن ًدّضصٍ، مفاصٍ أّن اؾخئىاف 

ض مً  ُّ ى مل ً فُه، َو الىالم ًيىن اهؿالكا مّما كُل ال مّما ُغّمِ

هاخُت أزغي بما في اللٌى مً حهلُماث، وجىحيهاث مخدّللت 

ت(، أو مخدّللت بحن الجمل  ُّ صازل الجملت )الهىامل الدجاح

ت()الغوا ُّ فترع صًىغو وأوؿيىمبر أّن الجملت 9بـ الدجاح ، ٍو

بمؿخىاَا اإلاعجمي، وؤلانغابي زاعج الاؾخهماٌ جخػّمً وحهت 

ت جدّضص مهىاَا، ولىً اؾخهمالها في ملام مهّحن ًفغع  ُّ حجاح

ظا ٌؿخلؼم أن اللٌى  ال  -أي: الاؾخهماٌ –غغبا مً الىخاةج، َو

 بمىحب الىحهت ًطلر أن ًيىن حّجت لهظٍ الىدُجت، أو جل
ّ

ً ئال

ت في  ظا ٌهني أن صوع ألافهاٌ اللغٍى ت اإلاسّجلت فُه، َو ُّ الدجاح

هّظ ما ًخجاوػ وىنها مؿانضة في جغهُبه، ئلى أن جيىن هي الدّجت 

بهُنها، واؾخهماٌ اإلاىخج الىفي أو ؤلازباث أو غحٍر في الدجاج 

 .10بىضفه حجت بدّض طاجه

ت صعحت       ُّ ، 11الخىحُه في الخؿابوجلّىي الهىامل الدجاح

ت للجملت، أو ُّ جىؾُهها، وجدضًض  بخػُِم الاخخماالث الدجاح

، وخطغ الاؾخيخاحاث 12ؾغق الغبـ بحن الىخاةج وحججها

والاؾخلؼاماث التي كض جغص في الخؿاب في هؿاق مدّضص ًلطضٍ 

 .13اإلاىخج، وجلُُضٍ في حّجت واخضة

 صًىغو بدؿب -ونلى َظا ألاؾاؽ ًيىن حهٍغف الهامل     

في بهؼ الجمل ٌهؿيها  14: ))وحىص بهؼ الطغافم-وأوؿيىمبر

ا(( ا للىضٌى ئلى هدُجت مدضصة صون غحَر ُّ ، أي: 15جىحيها حجاح

ت إلالفىف ما،  ُّ ئّنها مجمىنت مىعفُماث جدّىٌ ؤلامياهاث الدجاح

 وجىّحهها، هدى هدُجت مبخغاة.

ل وال جغبـ الهىامل بحن الدجج، وال بحن الدّجت والىدُجت، ب 

، نلى أؾاؽ 16جغبـ بحن وخضجحن صاللُخحن صازل الفهل اللغىي 

تها الخضر  أّنها آلالت التي هطل بها ئلى الىدُجت مً الخؿاب، بخلٍى

 .17الخىحُهي اإلاطغَّح به

ت مجمىنت مً        ُّ ت في اللغت الهغب ُّ وجػّم الهىامل الدجاح

ٍب، ما... ألاصواث، وألاؾالُب منها: ))عّبما، واص، كلُال، هثحرا، جلغ 

، وحّل أصواث الخطغ، ...((
ّ

، ال... ئال
ّ

، فػال نً الىفي، 18ئال

 .19والاؾخثىاء

ت الىفي:  ُّ  أّوال: عامل

ًلٌى ابً ٌهِش: ئّن الىفي ))ًيىن نلى خؿب ؤلاًجاب ألهه  

ئهظاب له فُيبػي أن ًيىن نلى وفم لفكه ال فغق بُنهما ئال أن 

َى ئزباث لىلُػه؛  ، وهفي أمغ ما20أخضَما هفي وآلازغ ئًجاب((

ىا خحن هىفي ملىلت هثبذ ملىلت أزغي هلُػت لها، فلىلىا: ما 
ّ
أله

زبُذ 
َ
، وأ ه مفهٌى

ّ
ض فهال لم ًثبذ أه ٌض، هفُُذ به نً ٍػ كام ٍػ

ت هجض الىفي عّص فهل نلى 21هلُػه ، وبىاء نلى اإلالىالث الىدىٍّ

، وبه ًىّحه اإلاىخج اإلاخلّلي لغفؼ اإلالىلت ألاولى، 22ئزباث فهلي

ت جفغع  وؤلاطنان لىلُػها، بما ًدمله الىفي مً كّىة ؾلؿىٍّ

ظٍ اللّىة حهلذ الدجاحُحن  نلى اإلاخلّلي ئزباث اإلالىلت الثاهُت، َو

م الدجاجي بىضف هفي اإلالىلت 
ّ
ٌهّضون الىفي أخض كىاهحن الؿل

ى أخض الهىامل 23ألاولى حّجت لطالر الىدُجت اإلاػاّصة ، َو

ت، الظي ًدّلم به مىخج ُّ الخؿاب وقُفت اللغت  الدجاح

ض  ٍؼ ت، ٍو ُّ همل نلى جللُظ ؤلامياهاث الدجاح ت، َو ُّ الدجاح

ت بدمل اإلاخلّلي نلى ؤلاطنان، والدؿلُم لضنىاٍ  اللّىة الخأزحرًّ

ت الىفي 24بخىحيهه باإلالفىف ئلى الىدُجت ُّ ضَعن نامل
ُ
. وال ج

ض مىخج الخؿاب جىحُه   باصعان الىدُجت التي ًٍغ
ّ

ت ئال ُّ الدجاح

 .25ئليهامخللُه 

، وحهمل 26جىفي )ال( الخاٌ، واإلاؿخلبلالعامل الحجاجي )ال(:   . أ

، وهفي الثاوي ض ال نمغو،27نلى ئزباث اللٌى ألاٌو : كام ٍػ -، هلٌى

ىا ظا ما ًضنم  -َو ض، وهفُه نً نمغو، َو ئزباث اللُام لٍؼ

ت  ض اللّىة الخأزحرًّ ت التي جغي في الىفي نامال ًٍؼ ُّ اإلالىالث الدجاح
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ؿها نلى اإلاخلّلي، وجدمله نلى ؤلاطنان، والدؿلُم التي جفغع هف

 لضنىي اإلاىخج.

ومً أمثلخه في مؿىض َشام بً الخىم ما حاء في باب الهلل 

ه كاٌ: ))
ّ
ًا والجهل، نً ؤلامام مىس ى بً حهفغ )نلُه الؿالم( أه

  ال مشّوة ملن  ال له، و  28مشّوة ال دًن ملن  ال هشام، 
ّ
علل له، وإن

  ال أعظم الىاط كذسا الزي 
ّ
ًشي الذهُا لىفعه خطشا، أَما إن

ت ف
ّ
 الّجى

ّ
، 29((جبُعىها بغيرها ل أبذاهكم لِغ لها جمن إال

اؾخهمل ؤلامام )نلُه الؿالم( الهامل الدجاجي )ال الىافُت( في: 

؛ لخهػُض حّجخه، وخمل اإلاخلّلي نلى ال دًن ملن ال مشّوة له()

ض ا ئلُه، وهي: ئًطاله ؤلاطنان له، ووّحهه هدى الىدُجت التي ًٍغ

ت، بجهل  ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
ه كل

ّ
)الضًً مياعم ألازالق(؛ أله

ت للضًً، بىفي الضًً نّمً ال مغّوة له، وحهله  ألازالق مؿاٍو

مغجبؿا بسلم اإلاغء، وخؿً أزالكه، ومداؾً آصابه، ومً ال 

ً، فمياعم  ًّ ى باألزالق الىبُلت، لً ًطل ئلى مغجبت الخض
ّ
ًخدل

ت له، وجلُُض  الضًً باألزالق ألازالق حهني ال ضًً، وهي مؿاٍو

ان أّن اإلاؿلم مً َخُؿيذ أزالكه، ولِـ َمً  الفاغلت أضضق بَغ

ت فلـ، بل اإلاؿلم الخّم مً اكترن  ُّ َخُؿً التزامه باإلاؿاةل الضًي

، فال ًىظب، وال  صًىه بدؿً أزالكه، وخؿً حهامله مو غحٍر

ا مً مياعم ألازالق ، وخّلم الهامل ًىافم، وال ٌغخاب، وغحَر

الدجاجي )الىفي( جىحُه اإلاخلّلي لغفؼ اإلالىلت ألاولى )ال صًً إلاً 

ال مغّوة له(، وؤلاطنان لىلُػها، بما ًدمله الىفي مً كّىة 

ت فغغذ نلى اإلاخلّلي ئزباث اإلالىلت الثاهُت )الضًً اإلاغوة(.  ؾلؿىٍّ

حهػُض  وفُه جدبو ؤلامامال مشّوة ملن ال علل له(، زّم كاٌ ؤلامام: )

حّجخه بىفي اإلاغّوة نّمً ال نلل له فهى ئزباث أّن )اإلاغّوة في عحاخت 

الهلل(، وهفي لـ)ال مغوة إلاً ال نلل له(؛ وبظا كغن مياعم ألازالق 

ً مً ئنماٌ نلله فُما ٌهغع 
ّ
بالهلل الؿلُم؛ ألّن َمً ال ًخمى

نلُه مً أمىع، وال ٌؿخؿُو اإلاىاػهت بحن الطىاب والخؿأ، والخّم 

م، ئط لً وا لِم اللٍى
ُ
ّغ، لً ًّخطف بالخ

ّ
لباؾل، وبحن الخحر والش

دؿً، وما ال ًلُم به، وال ًدؿً، وكض  ًيىن ناعفا بما ًلُم به ٍو

ىا ًضفو ؤلامام )نلُه  ترن الفهل الخؿً. َو ًأحي بفهل س يء، ٍو

ىحهه ضىبها، وهي: أّن َمً  الؿالم( اإلاخلّلي هدى غاًت مدّضصة، ٍو

ى باالجؼان اله
ّ
ل بلضعجه نلى اإلاىاػهت بحن ألامىع ًخدل

ّ
للي، اإلاخمث

ه ًّخطف بمياعم ألازالق، 
ّ
ًّ أه واجساط اللغاعاث الؿلُمت، ال ش

 ً ًّ ومً ًّخطف بمياعم ألازالق َى ضاخب الضًً الخّم، واإلاخض

 الخلُلي.

)أعظم الىاط كذسا الزي ال ًشي الذهُا لىفعه وفي كىله: 

ت بذّجت مدّضصة؛ (، خطغ الهامل )ال( ؤلامياهاث خطشا ُّ الدجاح

ت؛  إلكىام اإلاخلّلي بػغوعة جدطحن هفؿه مً الشغوع الضهُىٍّ

ُه بالهلل 
ّ
يىن طلً بؿمى أزالكه وجضًىه، وجدل ، ٍو لُهكم كضٍع

الغاجر، ووّحهه هدى هدُجت ملطىصة هي: )أنكم الىاؽ كضعا َمً 

ال ًغي الضهُا لىفؿه زؿغا(، وزّبذ الىدُجت: )أصوى الىاؽ كضعا 

سخم ؤلامام وضِخه بلىله: ) الظي  ًغي الضهُا لىفؿه زؿغا(. ٍو
ّ
إن

ت فل جبُعىها بغيرها(، و
ّ
 الّجى

ّ
خطغ أبذاهكم لِغ لها جمن إال

الهامل )ال( ؤلامياهاث الدجاحُت بذّجت واخضة: )هفي بُو ألابضان 

بأي ش يء غحر الجّىت(، ومً أعاص اإلافاػة بالجّىت ال بّض له مً ضىن 

 هضَا نً الجّىت.هفؿه مً وّل ما ًب

وهلخل أّن نامل الىفي )ال( كض ػاص مً كّىة الخأزحر في ئكىام 

ت ُّ بخلُُضَا بذجت واخضة،  اإلاخلّلي، وخطغ ؤلامياهاث الدجاح

وهفي الدجج ألازغي، ووّحهه هدى الىدُجت اإلابخغاة مً الّىّظ، 

وهي: )هفي الضًً نّمً ال ًّخطف باإلاغّوة، وهفي اإلاغّوة نّمً ال 

ى باالجؼان الهللي(، وغاًت ؤلامام )نلُه الؿالم(: )الخأهُض 
ّ
ًخدل

ي اإلاؿلم بمياعم ألازالق لُىاٌ الجّىت(.
ّ
 نلى غغوعة جدل

 بُو ألابضان بالجّىت فلـ.  الهلل  اإلاغّوة )ألازالق(     الضًً 

ومً أمثلخه أًػا ما حاء في باب الدّج، نً ابً أبي نمحر نً 

))ما من  َشام بً الخىم نً أبي نبض هللا )نلُه الؿالم( كاٌ:

ت، وما 
ّ
ظفٍش أبلغ في لحٍم وال دٍم وال حلٍذ وال شعٍش من ظفش مك

ى جى
ّ
تأخذ ًبلغه خت

ّ
  .30((اله املشل

اؾخهمل ؤلامام )نلُه الؿالم( الهامل الدجاجي )ال الىافُت( في 

ما من ظفٍش أبلغ في لحٍم وال دٍم وال حلٍذ وال شعٍش من ظفش كىله: )

ت(
ّ
ى جىاله املشل

ّ
ت، وما أخذ ًبلغه خت

ّ
؛ لخهػُض حّجخه، مك
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ض ئًطالها ئلُه،  وإكىام اإلاخللي، وجىحيهه هدى الىدُجت التي ًٍغ

ت شاّق( 
ّ
لطض به الدّج  –وهي: )ؾفغ مى ؛ ألّن مشّلخه حهّم -ٍو

ه، مً لخم، وصم، وحلض، وشهغ، ووّل ش يء، ونلى كضع 
ّ
البضن ول

ما ػاصث مشّلخه، وان أحٍغ نكُما، وزىابه 
ّ
َظٍ اإلاشّلت ًثاب، وول

ت بازباث ملىلت واخضة هي: )وّل  ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
هبحرا، وكل

 ب ئلى الدّج ؾدىاله اإلاشّلت(، وهفى اإلالىالث ألازغي.َمً ًظَ

وهلخل أّن نامل الىفي بـ )ال( كض ػاص مً كّىة الخأزحر في ؾبُل 

ت بخلُُضَا بذّجت  ُّ ئكىام اإلاخلّلي، وخطغ ؤلامياهاث الدجاح

واخضة، وهفي الدجج ألازغي، ووّحهه هدى الىدُجت اإلابخغاة مً 

 .الّىّظ 

حؼم، وهفي اإلاػاعم، وكلبه  خغفالعامل الحجاجي )لم(:  . ب

، بمهنى أّن صزىلها نلى اإلاػاعم ًللب ػمىه مً الخاغغ 31ماغُا

ئلى الؼمً اإلااض ي، فخىفي خضوزه في اإلااض ي، وحهمل )لم( نىض 

ا نلى جىحُه اإلاخلّلي، وإكىانه بالىدُجت  ُّ جىقُفها جىقُفا حجاح

 اإلاغاص ئًطالها ئلُه.

ها في باب الؿانت وإطا هكغها في مؿىض َشام بً الخىم وحض

والخلىي، نً َشام بً الخىم مً ؾإاٌ الؼهضًم الظي ؾأٌ أبا 

أخبروي عن هللا عّض نبض هللا الطاصق )نلُه الؿالم( أن كاٌ: ))

هم مطُعين مىّخذًن، وكان على 
ّ
وحّل كُف لم ًخلم الخلم كل

ًكن لهم  لمرلك كادسا؟ كال )علُه العلم(: لى خللهم مطُعين 

 الط
ّ
ت وال هاس،  لماعت إرا ما كاهت فعلهم جىاب؛ ألن

ّ
ًكن حى

ولكن خلم خلله فأمشهم بطاعته، ونهاهم عن معصِته، 

واختّج عليهم بشظله، وكطع عزسهم بكتبه، لُكىهىا هم الزًن 

عتىحبىن بطاعتهم له الثىاب،  عصىن َو ًطُعىن َو

اه العلاب ًّ  .32((وبمعصُتهم إ

جاجي )لم( املخخّطت اؾدىض ؤلامام )نلُه الؿالم( نلى الهامل الد

لى خللهم في كىله: ) 33بىفي اإلاػاعم، وكلب ػمىه ئلى اإلااض ي

(؛ لخهػُض حّجخه، وصفو اإلاخلّلي هدى مطُعين لم ًكن لهم جىاب

الىدُجت اإلاغاصة، بىفي الثىاب نّمً زللهم هللا حهالى مؿُهحن؛ ألّن 

البشغ لى واهىا مجبىلحن نلى الؿانت فلـ، إلاا اؾخدّلىا الثىاب، 

الهخفذ الخاحت ئلى الثىاب والهلاب، ولُفِلضث خىمت وحىص و 

ى ما ًدىافى مو نضالت هللا حّل حالله؛ وبظا  اليىن وزلم الخلم، َو

ت بذّجت مدّضصة؛ إلكىام  ُّ خطغ الهامل )لم( ؤلامياهاث الدجاح

ت مً زلم البشغ بهظا  ُّ اإلاخلّلي، بخأهُضٍ  أّن الخىمت ؤلاله

لخّم وإزابخه، ومهغفت الهاص ي الازخالف، هي مهغفت اإلاإمً ا

ى الؼهضًم -ومهاكبخه، ووّحه ؤلامام )نلُه الؿالم( اإلاخلّلي   -َو

هدى هدُجت ملطىصة هي: )لى زللهم مؿُهحن لم ًىً لهم زىاب 

وال نلاب(، وزّبذ الىدُجت اإلاػمغة: )زللهم مؿُهحن وناضحن 

ض طلً بلىله: )ألّن الؿانت ئطا ما 
ّ
واهذ إلزابتهم ومهاكبتهم(. وأه

ىا جدبو ؤلامام )نلُه الؿالم(  فهلهم لم ًىً حّىت وال هاع(، َو

ؼ حّجخه، بترؾُش فىغة أّن البشغ لى واهىا مسلىكحن نلى  حهٍؼ

ا  ُّ الؿانت فلـ لم ًىً وحىص للجّىت وال للىاع، ووان زللهما نبث

ال خىمت فُه، ووّحه ؤلامام )نلُه الؿالم( اإلاخلّلي ئلى الىدُجت: )لى 

الؿانت إلاا واهذ حّىت وال هاع(، وبظا خمل نامل الىفي زللهم نلى 

ت، فغغذ نلى اإلاخلّلي هفي اإلالىلت ألاولى، وإزباث  ُّ كّىة حجاح

 اإلالىلت الثاهُت.

ت ُّ لهىامل الىفي في جىحُه  هلخل مّما جلّضم اللُمت الدجاح

اإلاخلّلي، وصفهه لإلطنان لضنىي اإلاىخج بما ًدمله الىفي مً 

ؾلؿت جفغع نلى اإلاخلّلي جثبُذ اإلالىلت الثاهُت، والاكخىام بها، 

 وعفؼ اإلالىالث ألازغي، وضىال للىدُجت اإلاغحىة.

وفي باب الهلل والجهل، ما هجضٍ نً ؤلامام مىس ى بً حهفغ 

ه
ّ
 أمير املؤمىين )علُه كاٌ: )) )نلُه الؿالم( أه

ّ
ًا هشام، إن

 من علمت العاكل أن ًكىن فُه جلث 
ّ
العلم( كان ًلىل: إن

ىطم إرا عجض اللىم عن الكلم،  خصال: ًجُب إرا ُظئل، ٍو

شير بالشأي الزي ًكىن فُه صلح أهله، فَمن  ًكن فُه من  لمَو

 .34((هزه الخصال الثلث ش يء فهى أخمم

ُه الؿالم( نلى الهامل الدجاجي )لم( في كىله: اؾدىض ؤلامام )نل

(؛ فَمن لم ًكن فُه من هزه الخصال الثلث ش يء فهى أخمم)

لخهػُض حّجخه، وصفو اإلاخلّلي هدى الىدُجت اإلاغاصة، بىفي الغشاص، 

والهلل نّمً ال ًملً ؤلاحابت نً ألاؾئلت التي حهغع نلُه، الظي 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/792-802 
796 

ت في مؿىض َشام بً الخىم ُّ  الهىامل الدجاح

 

ًمّحز به الطىاب مً  ٌؿخىحب الهلم الظي ًػفي نلى الهلل هىعا

الخؿأ، وال ًدؿً الخطّغف في اإلاىاكف التي ٌعجؼ فيها غحٍر نً 

ى بالخبرة الىابهت مً مهاشغة 
ّ
ظا ًخجل اجساط اللغاع الؿلُم، َو

الىاؽ بمسخلف أضىافهم، ما ًىؿبه ملىت الخدلُل الهاصب، 

والخفىحر الؿلُم، وال ًملً عحاخت الغأي التي جغشضٍ لطالح 

غفهه نً ؾفاؾف أَله، والتي  ب طواء ًلهم الخىمت، ٍو
ّ
جخؿل

ألامىع، وَمً لم جىً فُه َظٍ الخطاٌ وان كلُل الهلل، وفاؾض 

 الغأي، وأخملا، ال ٌؿخؿُو جمُحز الطالر ألّمخه. 

ي اإلاغء 
ّ
وجىقُف الهامل الدجاجي )لم( وّحه اإلاخلّلي ئلى أَّمُت جدل

ظ ؤلامي
ّ
اهاث بهظٍ الخطاٌ الثالر لُطل ئلى الغشاص، وكل

ت، بازباث ملىلت واخضة، هي: أّن الهاكل َمً جمّخو بهظٍ  ُّ الدجاح

لت بىفي الخىمت نّمً ال 
ّ
الخطاٌ، وهفي اإلالىالث ألازغي اإلاخمث

جيىن فُه َظٍ الخطاٌ، وفغغذ ؾلؿت الىفي نلى اإلاخلّلي عفؼ 

  ئلى ئكىانه بالىدُجت اإلاغاصة. ملىلت، وإزباث أزغي، وضىال

ت أدواث ُّ  اللصش:  جاهُا: عامل

ًلطض باللطغ: ))جسطُظ اإلاىضىف نىض الؿامو بىضف صون 

ض شانغ ال مىجم إلاً ٌهخلضٍ شانغا ومىجما(( ، 35زان هلىلً: ٍػ

خدّلم باللطغ 36أي: خطغ أمغ بأمغ آزغ بؿغاةم نّضة ، ٍو

ىا خحن 37))ئزباث الخىم للمظوىع، وهفُه نما نضاٍ((
ّ
، وطلً أه

الخىم الظي طهغهاٍ، وؿخهمل أؾلىب اللطغ في هّظ ما، هثبذ 

 وهسّطظ اإلاىضىف به، وهىفي ما نضاٍ نىه.

هض اللطغ مً الهىامل اإلاهّمت التي ٌؿدىض ئليها املخاجج؛  َو

ضٍ ، وجىحُه اإلالفىف هدى 38لخىحُه زؿابه هدى اللطض الظي ًٍغ

هدُجت مدّضصة غُلت؛ إلاا ًػفُه نلى الىّظ مً بهض حجاجّي، 

تومً صوهه جىخفي اللغت بىقُفتها ؤلاب ُّ ت، وؤلانالم ُّ  .39الغ

ت ُّ  :40ومً أؾالُب اللطغ في اللغت الهغب

وأن هلٌى في كطغ اإلاىضىف نلى اللصش بالىفي والاظتثىاء:  . أ

 شانغا، 
ّ

ض ئال  شانغا، أو ما ٍػ
ّ

ض ئال : لِـ ٍػ
ً
الطفت ئفغاصا، أو كلبا

 ًلىم
ّ

ض ئال  كاةم أو ما ٍػ
ّ

ض ئال  شانغا وما ٍػ
ّ

ض ئال ، واحخمام 41وإن ٍػ

ظا ما ٌؿّمى كطغان ًيىن  الثاوي مإهضا إلاػمىن ألاّوٌ، َو

 .42بخطهُض اإلاهنى

ى   ت، َو ُّ هّض َظا الىىم مً أهىام اللطغ أخض الهىامل الدجاح َو

ب مً ضغفمحن ألاّوٌ ًفُض الىفي والثاوي 
ّ
ه ))ًتره

ّ
غغب زاّص؛ أله

فُض في جغجِب الدجج خؿب صعحتها 43ًفُض الاؾخثىاء(( . ٍو

ؿ م واخض، َو
ّ
ت في ؾل ُّ دثمٍغ اإلاىخج؛ إلكىام اإلاخلّلي بأمغ الدجاح

 نلى الخبّرم، أو شغاء ؾلهت ما، أو الخللُل مً 
ّ
مدّضص، والخث

 ، ... .44كُمت ش يء ما

ض واجب(  دّلم صزٌى َظا الهامل نلى ملفىف ما، مثل: )ٍػ ٍو

ت، بما ًإّصًه  ُّ ت، وهلله ئلى الىقُفت الدجاح ُّ ئزغاحه مً ؤلابالغ

 .45اإلالطىصةمً جىحُه الخؿاب هدى الىدُجت 

ت ؤلامام مىس ى بً حهفغ )نلُه الؿالم(  ُّ ّخضر طلً في وض ٍو

 ما من عبذ إال ًا هشام، لهشام بً الخىم، كاٌ )نلُه الؿالم(: ))

ال ًتعاظم إال سفعه هللا، و ل ًتىاضع إال وملك آخز بىاصِته، ف

 .46 ((وضعه هللا

في اؾدىض ؤلامام )نلُه الؿالم( نلى الهامل الدجاجي )اللطغ بالى

 وملٌك آخز بىاصِتهوالاؾخثىاء( في كىله: )
ّ

(؛ ما من عبذ إال

لخىحُه َشام بً الخىم، هدى الىدُجت غحر اإلاطّغح بها، وخّػه 

نلى جىفُظ وضِخه، واإلالطىع َى حسجُل اإلالً ألنماٌ الهباص، 

ت باإلالً فلـ مً صون غحٍر 47وجسطُظ ُّ ، وخطغ لهظٍ الهمل

م،  وفي طلً جأهُضمً املخلىكاث، وال ًخهّضاَم ئلى  خلُلت  48غحَر

ى  ثبذ ما ًطضع نىه، َو ًٌ ٌسّجل أنماله، ٍو أّن ليّل نبض مل

ى ما  غ لهظ اإلاؿألت أًػا، التي ال جسفى نلى أي نبض مإمً، َو جلٍغ

لت بلىله )نلُه الؿالم(: 
ّ
ًىّحه اإلاخلّلي ئلى الىدُجت الثاهُت، واإلاخمث

 سفعه هللا)
ّ

ي بػغوعة الخىاغو؛ ( التي حغغي اإلاخلّل ال ًتىاضع إال

م بها، بىفي 
ّ
لىُل الغفهت التي خّؼ هللا حهالى نباصٍ نلى الخسل

ى جػُِم  الخىّبر، وخطغ نلى مياهت الهبض، وعفهخه بالخىاغو، َو

م 
ّ
ت في الّىّظ، بدطغ الغفهت بالخسل ُّ لإلمياهاث الدجاح

 -َىا–بالخىاغو؛ لىُل الهّؼة. وأفاص اللطغ بالىفي والاؾخثىاء 

ت للخىاغو، وما ًدّلله ا 49جىبُه ُّ إلاخلّلي، ولفخه ئلى اللُمت ألازالك
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ت هلل جباعن وحهالى، والغاًت مً طلً صفهه  ًّ مً شهىع بالهبىص

ظٍ الىدُجت  م بها؛ لدؿىص ألالفت واإلاىّصة بحن الىاؽ. َو
ّ
للخسل

ال نّػضَا بىدُجت أزغي مخمثلت بلٌى ؤلامام )نلُه الؿالم(: )

 وضعه هللا
ّ

ي وحّهذ اإلاخلّلي هدى الدؿلُم ( التًتعاظم إال

ت في الّىّظ،  ُّ طذ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
بالىدُجت اإلاػمغة، وكل

ه 
ّ
وخطغتها في وحهت واخضة هي: الابخهاص نً الخهالي، والخىّبر؛ أله

ت التي صنا ئليها ؤلاؾالم، وأفاص الهامل  ُّ ًدىافى وألازالق ؤلاؾالم

أّن مً ًخىّبر الدجاجي اللطغ هفي الخهاقم، والخىّبر، وإزباث 

ظا ما وان مً ئبلِـ خحن جىّبر، وعفؼ الامخثاٌ  ؾُػهه هللا، َو

، والغاًت مً طلً 50ألوامغ هللا نّؼ وحّل، فأزغحه هللا مً عخمخه

ئكىام اإلالخّلي، وصفهه لىبظ َظا الؿلىن الشُؿاوي، وجدظًٍغ مً 

 مغّبخه نلى الفغص واملجخمو. 

ت في  ُّ هلخل أّن الهامل الدجاجي اللطغ خطغ ؤلامياهاث الدجاح

الّىّظ، ووّحهها هدى َضف مدّضص ؾعى ؤلامام )نلُه الؿالم( ئلى 

ئزباجه، وجغؾُسه في طًَ اإلاخلّلي، وأؾهم في جغجِب الدجج خؿب 

م واخض، وأغفى نلى الّىّظ بهضا 
ّ
ت في ؾل ُّ صعحتها الدجاح

ا، وهلله مً الىقُفت ؤلا  ُّ ت ئلى الىقُفت حجاح ُّ ت، وؤلانالم ُّ بالغ

ت. ُّ  الدجاح

ومً هماطج اللطغ بالىفي والاؾخثىاء أًػا ما هجضٍ في باب    

الهلل والجهل، نً أبي نبض هللا ألاشهغي نً بهؼ أصخابه، 

عفهه نً َشام بً الخىم، كاٌ: كاٌ لي أبى الخؿً مىس ى بً 

صب الحّم لطاعت هللاحهفغ )نلُه الؿالم(: ))
ُ
، وال ًا هشام، ه

 هجاة 
ّ

م  إال
ّ
م، والتعل

ّ
بالطاعت، والطاعت بالعلم، والعلم بالتعل

عتلذ، وال علم  ٌُ  بالعلل 
ّ

من عالم سّباوي، ومعشفت العلم  إال

 .51((بالعلل

اؾدىض ؤلامام )نلُه الؿالم( نلى الهامل الدجاجي )اللطغ بالىفي 

 بالطاعتوالاؾخثىاء( في كىله: )
ّ

ي ئلى (؛ لخىحُه اإلاخلّل ال هجاة إال

هدُجت غحر مطّغح بها، وطلً بىفي اإلالىالث الؿابلت، وإزباث 

ملىلت واخضة، ئط هفى أن جيىن هجاة ألّي ناٍص ٌهص ي هللا جباعن 

وحهالى، وال ًلتزم بأوامٍغ وهىاَُه، وأزبذ أّن الىجاة بؿانت هللا 

ه حهل الخّم بؿانخه نّؼ وحّل، وهطب الخّم 
ّ
جباعن وحهالى؛ أله

الغؾل، وأهٌؼ الىخب؛ لُؿام فُما أمغ به، وههى  والضًً باعؾاٌ

ت في الّىّظ بىدُجت  ُّ نىه. وفي طلً خطغ لإلمياهاث الدجاح

ىت، بدطغ الىجاة بؿانت هللا؛ للفىػ بغغىاهه، والىجاة مً  ُّ مه

م، وبهما ًمّحز  
ّ
 بالهلم، والخهل

ّ
نلابه. وال جخدّلم َظٍ الؿانت ئال

ؼص اص ئًماهه به، وجخهّمم زشِخه الهبض آالء هللا جباعن وحهالى، ٍو

ى في الىدُجت التي وّحه ؤلامام )نلُه الؿالم( 
ّ
ظا ما  ًخجل مىه، َو

 من عالم سّباوي(اإلاخلّلي ئليها في كىله: )
ّ

، بدطغ الهلم ال علم إال

بالهالم الغّباوي، الهامل بهلمه، واإلاّخلي هللا حهالى، والغاسخ في 

مّؿً بمنهاج الىبىة اللاةم محرار ألاهبُاء )نليهم الؿالم(، واإلاخ

م(، وبظلً زّظ 
ّ
ى هللا نلُه وآله وؾل

ّ
نلى َضي الغؾٌى )ضل

الهلماء الغّباهُحن؛ ألّنهم الظًً نلمٍى بطفاجه ونضله وجىخُضٍ، 

، وزشٍى  مٍى وكّضعٍو خّم كضٍع
ّ
وما ًجىػ نلُه وما ال ًجىػ، ونك

َ 52خّم زشِخه
َّ

ى ّللا
َ

ش 
ْ
س ًَ َما  ظا مطضاق للىله حهالى: }ِئهَّ ًْ ، َو  ِم

َماُء{
َ
ُهل

ْ
ٍِ ال ِنَباِص

53. 

هلخل أّن الهامل الدجاجي اللطغ أفاص خطغ ؤلامياهاث   

ت في الّىّظ، ووّحهها هدى َضف مدّضص ؾعى ؤلامام )نلُه  ُّ الدجاح

الؿالم( ئلى ئزباجه، وجغؾُسه في طًَ اإلاخلّلي، وأؾهم في جغجِب 

م واخض، وأغفى ن
ّ
ت في ؾل ُّ لى الدجج خؿب صعحتها الدجاح

ت ئلى  ُّ ت، وؤلانالم ُّ ا، وهلله مً الىقُفت ؤلابالغ ُّ الّىّظ بهضا حجاح

ت. ُّ  الىقُفت الدجاح

ما( . ب
ّ
: أخض أؾالُب اللطغ، وجأحي إلزباث ما اللصش بـ )إه

، وطلً 55، وجفُض ؤلازباث والىفي54ؾُظهغ بهضَا، وهفُا إلاا ؾىاٍ

)
ّ

غي الجغحاوي أّنها جأحي56أّنها كض جخػّمً مهنى )ما وإال مو  ، ٍو

: انلم أن )) الخبر الظي ال ًجهله اإلاخلّلي، وال ًضفو صّخخه، ًلٌى

مىغىم ئهما نلى أن ججيء لخبر ال ًجهله املخاؾب، وال ًضفو 

صخخه، أو إلاا ًجٌز َظٍ اإلاجزلت. جفؿحر طلً أهً جلٌى للغحل: ئهما 

َى أزىن، وإهما َى ضاخبً اللضًم، ال جلىله إلاً ًجهل طلً، 

ضفو صخخه، ولىً إلا هه ٍو ّّ ض أن جى لغ به. ئال أهً جٍغ ً ٌهلمه ٍو

ما( 57ًجب نلُه مً خّم ألار وخغمت الطاخب(( يللظ
ّ
، ولـ )ئه
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ت صوعا مؼصوحا في ئوشاء اإلافهىم، وؤلاًطاٌ ئلى الىدُجت  ُّ الدجاح

ت ُّ طّىف باؾخهمالها املخاجج حججه نلى أهثر مً 58الػمى ، ٍو

مامؿخىي، وأهثر مً كّىة، وأكىاَا َى ما ًأحي بهض 
ّ
 .59ئه

ما( في مؿىض َشام بً الخىم، ما حاء في 
ّ
ومً هماطج اللطغ بـ )ئه

كال الضهذًم لإلمام )علُه العلم(: أو لِغ باب وػن ألانماٌ: ))

 جىصن ألاعمال؟

ماكال )علُه العلم(: ال، إنَّ ألاعمال لِعت بأحعام، و 
ّ
هي  إه

ماصفت ما عملىا، و 
ّ
ًدتاج إلى وصن الص يء َمن حهل عذد  إه

 هللا ال ًخف  علُه ش يءألا 
ّ
تها، وإن

ّ
 ((شُاء، وال ٌعش  جللها أو خف

60. 

ما( في كىله: 
ّ
اؾخهمل ؤلامام )نلُه الؿالم( الهامل الدجاجي )ئه

ما هي صفت ما عملىا()
ّ
؛ لخهػُض إنَّ ألاعمال لِعت بأحعام، إه

حّجخه، وهي: )ألانماٌ لِؿذ بأحؿام(، وخمل اإلاخلّلي نلى 

ضؤلاطنان لها، ووّحهه  ئًطالها ئلُه، وهي:  هدى الىدُجت التي ًٍغ

)وػن ألانماٌ الهضٌ(؛ ألّن الىػن الخم َى الهضٌ، واللؿـ في 

غ مهنى وػن ألانماٌ ً -جطٍى ى ضفت للخىٍػ ً ألانماٌ  -َو وجىٍػ

ىه باشخماٌ أنمالهم  ً الهاصٌ، ومً زللذ مىاٍػ بالخم َى الخىٍػ

ى ه لهضم اشخماٌ نلى الخّم أولئً َم اإلافلخىن، ومً زّفذ مىاٍػ

ت أولئً الظًً زؿغوا  ًّ أنمالهم نلى الخّم الىاحب في الهبىص

 بالؿِئاث
ّ
ً جثلل بالخؿىاث، وجسف ؛ وبظا 61أهفؿهم؛ ألّن اإلاىاٍػ

ا بىدُجت واخضة هي: )ئّن  ت، وخطَغ ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
كل

ألانماٌ ضفت ما نملىا(، وهفى أّن جيىن أوػان ألانماٌ وأوػان 

أزبذ ملىلت واخضة: )ألانماٌ لِؿذ بأحؿام(، ألاحؿام، وبظا 

وهفى اإلالىالث ألازغي، مّما كّىة حّجت ؤلامام )نلُه الؿالم(، 

ونّػضَا. زّم اهخلل ئلى الىدُجت الخالُت، باالنخماص نلى الهامل 

ما( في كىله: )
ّ
ما ًدتاج إلى وصن الص يء َمن حهل الدجاجي )ئه

ّ
إه

ش يء نلى الجاَل الظي الظي كطغ مهغفت وػن العذد ألاشُاء(، 

ال ٌهغف زللها وزّفتها، وبظا وّحه اإلاخلّلي هدى الىدُجت اإلاػمغة: 

ى ال ًدخاج ئلى   به، َو
ٌ
أّن هللا حّل حالله نالم بيّل ش يء، ومدُـ

ه ال ًسفى نلُه ش يء.
ّ
 وػن ألانماٌ؛ أله

ت في  ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
ما( كل

ّ
هلخل أّن الهامل الدجاجي )ئه

ا في هدُجت مدّضصة: )وػن ألانماٌ الهضٌ(، أّصث  الّىّظ، وخطَغ

ئلى صفو اإلاخلّلي للبىلها، وعفؼ اإلالىالث ألازغي: )ألانماٌ لِؿذ 

ا، وهلله مً الىقُفت  ُّ بأحؿام(، وأغفى نلى الّىّظ بهضا حجاح

ت. ُّ ت ئلى الىقُفت الدجاح ُّ ت، وؤلانالم ُّ  ؤلابالغ

كال كاٌ: )) وهجض أًػا في باب ًىم اللُامت، نً َشام بً الخىم

الضهذًم لإلمام الصادق )علُه العلم(: أخبروي، أولِغ في الىاس 

اث والعلاسب؟ ُّ ب خلله بها دون الح
ّ
 ملىع أن ٌعز

ماكال )علُه العلم(: 
ّ
ب بها كىما صعمىا أّنها لِعت من  إه

ّ
عز

ماخلله، 
ّ
ط هللا عليهم العلاسب  إه

ّ
كه الزي ًخلله فِعل شٍش

اث في الىاس لُزًلهم ُّ بها وبال ما كاهىا علُه فجحذوا أن  والح

 . 62 ((ًكىن صىعه

ما( في 
ّ
اؾخهمل ؤلامام الطاصق )نلُه الؿالم( الهامل الدجاجي )ئه

ب بها كىما صعمىا أّنها لِعت من خلله(كىله: )
ّ
ما عز

ّ
؛ إه

لخهػُض حّجخه، وخمل اإلاخلّلي نلى ؤلاطنان له، ووّحهه هدى 

ض اث والهلاعب في ئًطالها ئلُه:  الىدُجت التي ًٍغ ُّ ب هللا بالخ
ّ
)ٌهظ

 ً ّضنىن أّن َمً زللها شٍغ ه لم ًسللها(، ٍو
ّ
الىاع كىما ػنمىا أه

ظا ما  يا، َو جهلىن له شٍغ جخضون ضىهه، ٍو هلل حّل حالله، ٍو

ضر بلىله )نلُه الؿالم(: )
ّ
كه الزي ًخللهاج ما  شٍش

ّ
( مهخمضا إه

ما(؛ لترؾُش حّجخه، وهي: 
ّ
ـ نلى الهامل الدجاجي )ئه

ّ
)ئّن هللا ٌؿل

يا ًسلم الهلاعب  اث نلى اإلاّضنحن أن هلل شٍغ ُّ الهلاعب والخ

اث(؛ ُّ ا بىدُجت  والخ ت، وخطَغ ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
وبظا كل

اث في الىاع  ُّ ب بالهلاعب والخ
ّ
واخضة هي: )أّن هللا حهالى نظ

ً أن جيىن مً زلله(، وهفى أّن ًيىن الخهظًب بها ناّما  اإلاىىٍغ

مُههم، وبظا أزبذ َظٍ اإلالىلت، وهفى اإلالىالث ٌشمل زلله ح

 ألازغي، مّما كّىة حّجت ؤلامام )نلُه الؿالم(، ونّػضَا. 

اث والهلاعب  ُّ ما( جسطُظ َظٍ الفئت بالخهظًب بالخ
ّ
وأفاصث )ئه

م، مّما أّصي ئلى الخأزحر في  في الىاع، وخطغتها بهم مً صون غحَر

وعفؼ اإلالىالث  اإلاخللي، وخمله نلى كبٌى ملىالث اإلاىخج،
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ا، وهلله مً الىقُفت  ُّ ألازغي. وأغفى نلى الّىّظ بهضا حجاح

ت. ُّ ت ئلى الىقُفت الدجاح ُّ ت، وؤلانالم ُّ  ؤلابالغ

 الىتائج: -

 جىّضلذ الضعاؾت ئلى الىخاةج آلاجُت:

ت التي ًػّمنها اإلاىخج في هّطه هدى: الىفي،  .1 غ الهىاضغ اللغىٍّ
ّ
جإز

ج، وجضفو اإلاخلّلي لإلطنان، أؾالُب اللطغ في صنم حّجت املخاج

 والاكخىام بالىخاةج التي ٌؿعى اإلاىخج ئلى جغؾُسها في طًَ اإلاخلّلي.

ت  .2 ُّ أبغػث صعاؾت مؿىض َشام بً الخىم أزغ الهىامل الدجاح

ىت؛ إلكىام  ُّ ت مه ُّ في جىحُه زؿاب اإلاىخج هدى وحهت حجاح

ضَا.  اإلاخللي بالىدُجت التي ًٍغ

ف ؤلاةّمت .3
ّ
ت؛ إلكىام  وق ُّ )نليهم الؿالم( الهىامل الدجاح

ت. ًّ  اإلاخلّلحن بىضاًاَم، وجىحيهاتهم ؤلاعشاص

ت؛ لضخؼ  .4 ُّ ف ؤلاةّمت )نليهم الؿالم( الهىامل الدجاح
ّ
وق

ض ؤلامام  أكىاٌ الؼهاصكت، وهفهيها، وإكىانهم بالدجج التي ًٍغ

 ئًطاله ئليها. 

الهامل الدجاجي )الىفي(، لضخؼ  كض ٌؿخهمل املخاجج .5

 حّجت اإلاخلّلي، أو  لخّػه نلى اللُام بأمغ  مهّحن.

ت  .6 ُّ يذ صعاؾت مؿىض َشام بً الخىم أّن الهىامل الدجاح ُّ ب

 جلّىي صعحت الخىحُه في الخؿاب.

ت  .7 ُّ أوضخذ صعاؾت مؿىض َشام بً الخىم اللُمت الدجاح

لضنىي اإلاىخج إلاا لهىامل الىفي في جىحُه اإلاخلّلي، وصفهه لإلطنان 

للىفي مً ؾلؿت جفغع نلى اإلاخلّلي جثبُذ اإلالىلت الثاهُت، 

والاكخىام بها، وعفؼ اإلالىالث ألازغي، وضىال ئلى الىدُجت 

 اإلاغحىة.

يذ الضعاؾت أّن انخماص اإلاىخج نلى الهامل الدجاجي اللطغ  .8 ُّ ب

)بالىفي والاؾخثىاء( ًفُض الازخطاص، والخأهُض، ولفذ اهدباٍ 

 ي ئلى الىخاةج التي ٌؿتهضفها اإلاىخج.اإلاخلّل 

ما( ًلّىي الدجج،  .9
ّ
يذ الضعاؾت أّن الهامل الدجاجي )ئه ُّ ب

ا في هدُجت  دطَغ ت في الّىّظ، ٍو ُّ ظ ؤلامياهاث الدجاح
ّ
لل ٍو

 مدّضصة، جضفو اإلاخلّلي للبىلها، وعفؼ اإلالىالث ألازغي. 

 الهىامش:-

                                                           

ت الدجاج في اللغت، شىغي اإلابسىث:  1 اث الدجاج، هكغٍّ  .360أَّم هكغٍّ

غ: الدجاج وجىحُه الخؿاب مفهىمه ومجاالجه وجؿبُلاث في زؿب  2
َ
ىك ًُ

 .34ابً هباجه، باؾم زحري زػّحر: 

لت مً جفؿحر ؾىعة  3
ّ
ل في هماطج ممث غ: الدجاج والخلُلت وآفاق الخأٍو

َ
ىك ًُ

اث(، نلي الشبهان: البلغة )بدث في ألاشياٌ والا  ُّ  .263 -262ؾتراجُج

اث الدجاج:  4 غ: أَّم هكغٍّ
َ
ىك ًُ352. 

ت، باؾم  5 ُّ غ: اؾتراجُجُاث الخؿاب نىض ؤلامام نلي )م( ملاعبت جضاول
َ
ىك ًُ

 .86زحري زػّحر: 

غ: اإلاغحو هفؿه:  6
َ
ىك ًُ360- 361. 

ت الدجاج صعاؾاث وجؿبُلاث، نبض هللا ضىلت:  7 غ: في هكغٍّ
َ
ىك ًُ7. 

اث الدجاج:  8 غ: أَّم هكغٍّ
َ
ىك ًُ362- 363. 

غ:  9
َ
ىك  .371: اإلاغحو هفؿهًُ

ت، نبض الهاصي بً  10 ُّ ت جضاول اث الخؿاب ملاعبت لغىٍّ ُّ غ: اؾتراجُج
َ
ىك ًُ

 .483قافغ الشهغي: 

ت، نّؼ الضًً الىاجر:  11 ُّ  .32ًىكغ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغب

اث الدجاج:  12 غ: أَّم هكغٍّ
َ
ىك ؛ والدجاج وجىحُه الخؿاب 376 -375ًُ

 .164مفهىمه ومجاالث جؿبُلاث في زؿب ابً هباجه: 

ت الدجاج الخضاولي والبالغي جىكحر وجؿبُم نلى الؿىع  13 ُّ ؾلىب
ُ
ًىكغ: أ

ت، مثّنى واقم ضاصق:  ُّ  .101اإلاىّ

لطض به الىخضاث  (morphemes)جغحم  14 ت أو بـ )الطغافم(، ٍو ُّ الترهُب

ت( ت: )الهىاضغ اللغىٍّ ُّ  .32؛ ًىكغ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغب

ت:  15 ُّ  .32الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغب

غ:  16
َ
ىك الدجاج وجىحُه الخؿاب مفهىمه ومجاالث جؿبُلاث في زؿب ًُ

 .166 -165: ابً هباجه

ت:  17 ُّ غ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغب
َ
ىك ًُ32. 

الدجاج وجىحُه الخؿاب مفهىمه ومجاالث جؿبُلاث في زؿب ابً  18

ىكغ: اللغت والدجاج، أبى بىغ الهؼاوي: 165هباجه:  ؛ والدجاج في هالم 26؛ ٍو

؛ والغوابـ 132ؤلامام الخؿحن )نلُه الؿالم(، ناًض حضوم خىىن: 

ب اإلاخىّبي  ُّ ت في شهغ أبي الؿ ُّ ت –الدجاح ُّ ، زضًجت بىزشت -ملاعبت جضاول

 .161ؾالت ماحؿخحر(: )ع 

 .47ًىكغ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغبُت:  19

 .8/107شغح اإلافطل، ابً ٌهِش:  20

 .37ًىكغ: صالةل ؤلاعجاػ، نبض اللاَغ الجغحاوي:  21
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 .132ًىكغ: الدجاج في هالم ؤلامام الخؿحن)نلُه الؿالم(:  22

ت الخؿاب الدجاجي  23 ُّ ت في –ًىكغ: اؾتراجُج ُّ ت  صعاؾت جضاول ُّ ؤلاعؾال

ت، بللاؾم صفت )بدث(:  ُّ ت الهغب الدجاج وجىحُه الخؿاب ؛ و 503ؤلاشهاعٍّ

 .163مفهىمه ومجاالث جؿبُلاث في زؿب ابً هباجه: 

؛ والدجاج في هالم ؤلامام 47ًىكغ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغبُت:  24

 .243الخؿحن)نلُه الؿالم(: 

هالم ؤلامام الخؿحن)نلُه الؿالم(: ؛ والدجاج في 50ًىكغ: اإلاغحو هفؿه:  25

132. 

 .8ًىكغ:  خغوف اإلاهاوي، الؼحاجي:  26

ت، ابً حّني:  27 ُّ َمو في الهغب
ُ
 .93ًىكغ:  الل

ًلطض ؤلامام بـ )اإلاغّوة(: الطفت الجامهت إلاياعم ألازالق، ومداؾً  28

 .18مؿىض َشام بً الخىم، زػغ مدّمض هّها )الهامش(: آلاصاب؛ ًىكغ: 

 .19-18ؿه: اإلاغحو هف 29

 .164اإلاغحو هفؿه:  30

ب، ابً َشام ألاهطاعي:  31 ؛ 267/ 3ًىكغ: مغني اللبِب نً هخب ألاناٍع

 .8وخغوف اإلاهاوي: 

 .109مؿىض َشام بً الخىم:  32

 .4/8ًىكغ: مهاوي الىدى، فاغل ضالر الؿامغاتي:  33

 .19مؿىض َشام بً الخىم:  34

 .257مفخاح الهلىم، الؿياوي:  35

 .393ألافغاح في شغح جلخُظ اإلافخاح، بهاء الضًً الؿبيي: نغوؽ ًىكغ:  36

م393اإلاطضع هفؿه:  37 ىكغ: أؾالُب اللطغ في اللغآن الىٍغ ا  ؛ ٍو وأؾغاَع

 .32، ضباح نبُض صعاػ: البالغُت

 .134ًىكغ: الدجاج في هالم ؤلامام الخؿحن)نلُه الؿالم(:  38

ت 39 ُّ ت:  ًىكغ: الهىامل الدجاح ُّ  .56 -54في اللغت الهغب

 .401نغوؽ ألافغاح في شغح جلخُظ اإلافخاح: ًىكغ:  40

 .258مفخاح الهلىم: ًىكغ:  41

ا البالغُت:  42 غ: أؾالُب اللطغ في اللغآن وأؾغاَع
َ
ىك ًُ148. 

ت:  43 ُّ ت في اللغت الهغب ُّ  .60الهىامل الدجاح

ت: 44 ُّ ت جضاول اث الخؿاب ملاعبت لغىٍّ ُّ غ: اؾتراجُج
َ
ىك ًُ 519- 520. 

 .61ًىكغ: الهىامل الدجاحُت في اللغت الهغبُت:  45

 .22-21مؿىض َشام بً الخىم:  46

 .199ًىكغ: الدجاج في هالم ؤلامام الخؿحن )نلُه الؿالم(:  47

ت، دمحم دمحم أبى مىس ى:  48 ُّ  .104ًىكغ: صالالث التراهُب صعاؾت بالغ

                                                                                                  

 .113ًىكغ: اإلاغحو هفؿه:  49

غ  50 غ، ابً ناشىع: ًىكغ: الخدٍغ  .421 -1/420والخىٍى

 .16مؿىض َشام بً الخىم:  51

اف، الؼمسشغي:  52
ّ
 .154/ 5ًىكغ: الىش

 [.28فاؾغ: ] 53

 .328صالةل ؤلاعجاػ: ًىكغ:  54

 .111ًىكغ: أؾالُب اللطغ في اللغآن:  55

 .259ًىكغ: مفخاح الهلىم:  56

 .330صالةل ؤلاعجاػ:  57

ت في اللغت 58 ُّ ت:  ًىكغ: الهىامل الدجاح ُّ  .66الهغب

ت:  59 ُّ اث الخؿاب ملاعبت جضاول ُّ  .520ًىكغ: اؾتراجُج

 .227مؿىض َشام بً الخىم:  60

 .8/7ًىكغ: اإلاحزان في جفؿحر اللغآن، الؿبؿباتي:  61

 .229 -228مؿىض َشام بً الخىم:  62

افذ البدث:  -  سو

م. -  اللشآن الكٍش

 الكتب املطبىعت: . أ

 ا م وأؾغاَع البالغُت، صهخىع  أؾالُب اللطغ في اللغآن الىٍغ

 .1986ضباح نبُض صعاػ، ؽ: ألاولى، مؿبهت ألاماهت، مطغ، 

 ( ملاعبت لُه الؿالماؾتراجُجُاث الخؿاب نىض ؤلامام نلي )ن

ت، ص. باؾم زحري زػّحر، ؽ: ألاولى، مإّؾؿت نلىم ههج  ُّ جضاول

 .2017البالغت، هغبالء، الهغاق، 

 ،ت ُّ ت جضاول اث الخؿاب ملاعبت لغىٍّ ُّ نبض الهاصي بً  اؾتراجُج

قافغ الشهغي، ؽ: ألاولى، صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة، بحروث، 

 .2004لبىان، 

  ت الدجاج الخضاولي والبالغي جىكحر وجؿبُم نلى الؿىع ُّ ؾلىب
ُ
أ

و،  ت، ص. مثّنى واقم ضاصق، ؽ: ألاولى، ولمت لليشغ والخىَػ ُّ اإلاىّ

 .2015جىوـ، 

 ُاث الدجاج في الخلالُض الغغب ت مً أعؾؿى ئلى أَّم هكغٍّ

م البدث في البالغت والدجاج، ئشغاف: خماصي  الُىم، فٍغ
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ت، جىوـ،  ُّ ت الخىوؿ ت للجمهىعٍّ ُّ ضمىص، )ص.ؽ(، اإلاؿبهت الغؾم

 )ص.ث(.

  غ، مدّمض الؿاَغ ابً ناشىع، )ص.ؽ(، الضاع غ والخىٍى الخدٍغ

ت لليشغ، جىوـ،  ُّ  .1984الخىوؿ

 )ص. ناًض حضوم الدجاج في هالم ؤلامام الخؿحن)نلُه الؿالم ،

ت  ُّ خىىن، ؽ: ألاولى، مإؾؿت واعر ألاهبُاء للضعاؾاث الخسّطط

ت، الىجف، الهغاق،  ُّ  .2017في النهػت الخؿُي

  الدجاج وجىحُه الخؿاب مفهىمه ومجاالجه وجؿبُلاث في

زؿب ابً هباجه، ص. باؾم زحري زػّحر، ؽ: ألاولى، صاع ضفاء 

و، نّمان،   .2019لليشغ والخىَػ

 لت مً جفؿحر الدجاج وا
ّ
ل في هماطج ممث لخلُلت وآفاق الخأٍو

اث(، ص. نلي  ُّ ؾىعة البلغة )بدث في ألاشياٌ والاؾتراجُج

الشبهان، ؽ: ألاولى، صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة، بحروث، لبىان، 

2010. 

  خغوف اإلاهاوي، أبى اللاؾم نبض الغخمً بً ئسخاق

صاع ألامل،  ٌ(، جدلُم: نلي جىفُم الخمض، )ص.ؽ(،340الؼحاجي)

 أعبض، ألاعصن، )ص.ث(.

 ( حهلُم: 474صالةل ؤلاعجاػ، نبض اللاَغ الجغحاوي ،)ٌ

مدمىص دمحم شاهغ، ؽ: الخامؿت، مىخبت الخاهجي، اللاَغة، 

2004. 

  :ت، دمحم دمحم أبى مىس ى، ؽ ُّ صالالث التراهُب صعاؾت بالغ

 .1987الثاهُت، صاع الخػامً، اللاَغة، 

  م
ّ
ٌ(، 643الضًً ٌهِش بً نلي بً ٌهِش)شغح اإلافّطل، مىف

ت، مطغ، )ص.ث(.  )ص.ؽ(، الؿبانت اإلاىحرًّ

  نغوؽ ألافغاح في شغح جلخُظ اإلافخاح، أخمض بً نلي بً نبض

ٌ(، جدلُم: نبض الخمُض 773اليافي بهاء الضًً الؿبيي )

ت للؿبانت واليشغ، بحروث،  َىضاوي، ؽ: ألاولى، اإلاىخبت الهطغٍّ

 .2003لبىان، 

                                                                                                  

  ت، نّؼ الضًً الىاجر، ؽ: الهىامل ُّ ت في اللغت الهغب ُّ الدجاح

 .2011ألاولى، صاع ههى، ضفاكـ، جىوـ، 

  :ت الدجاج صعاؾاث وجؿبُلاث، نبض هللا ضىلت، ؽ في هكغٍّ

و، جىوـ،   .2011ألاولى، مؿىُلُاوي لليشغ والخىَػ

  ٍل في وحى ل ونُىن ألاكاٍو اف نً خلاةم غىامؼ الخجًز
ّ
الىش

ل، حاع هللا  أبى اللاؾم مدمىص بً نمغ الخأٍو

ٌ(، جدلُم: ناصٌ أخمض نبض اإلاىحىص، ونلي 467الؼمسشغي)

اع،   .1998دمحم مهىع، ؽ: ألاولى، مىخبت الهبُيان، الٍغ

  اللغت والدجاج، ص. أبى بىغ الهؼاوي، ؽ: ألاولى، الهمضة في

 .2006الؿبو، الضاع البُػاء، 

 ت، أبى الفخذ نثمان بً حني ا َُ َمو في الهغب
ُ
إلاىضلي الىدىي الل

صاع الىخب الثلافُت،  جدلُم: فاةؼ فاعؽ، )ص.ؽ(،، ٌ(392)

ذ،   .1972اليٍى

  ،مؿىض َشام بً الخىم، زػغ مدّمض هّها، ؽ: ألاولى

ت اإلالّضؾت،  مإّؾؿت الؿبو واليشغ الخابهت لآلؾخاهت الغغىٍّ

 مشهض، )ص.ث(.

  اهُت، شغهت
ّ
مهاوي الّىدى، فاغل ضالر الّؿامغاتّي، ؽ: الث

و، اللاَغة، الها شغ والّخىَػ
ّ
 .2003جً للؿبانت والي

 ب، ابً َشام ألاهطاعي  مغني اللبِب نً هخب ألاناٍع

ٌ(، جدلُم: نبض اللؿُف دمحم الخؿُب، ؽ: ألاولى، الترار 761)

ذ،   .2000الهغبي، اليٍى

  مفخاح الهلىم، أبى ٌهلىب ًىؾف بً أبي بىغ بً مدّمض

ٌ(، جذ: خمضي مدّمضي كابُل، )ص.ؽ(، اإلاىخبت 626) الؿياوي

ت، اللاَغة، مطغ، )ص.ث(. ُّ  الخىفُل

ت: . ب ُّ  الشظائل الجامع

  ب اإلاخىّبي ُّ ت في شهغ أبي الؿ ُّ ملاعبت  –الغوابـ الدجاح

ت ُّ ت آلاصاب -جضاول ُّ غان، ولّ ، زضًجت بىزشت، الجؼاةغ، حامهت َو

 .2010واللغاث والفىىن، 
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ت: . ث ُّ  البدىث العلم

  ،ت املخبر، الهضص: الهاشغ
ّ
ت الخؿاب 2014مجل ُّ ، اؾتراجُج

ت،  –الدجاجي  ُّ ت الهغب ت ؤلاشهاعٍّ ُّ ت في ؤلاعؾال ُّ صعاؾت جضاول

 بللاؾم صفت.
 

Abstract: 

 The research aims to highlight the 

impact of argumentative factors in directing 

the product’s discourse towards a specific 

argumentative destination; To convince the 

recipient of the result he wants, and to achieve 

the goal of producing the discourse, the 

problem of the research raises several 

questions, the most important of which are: 

How do the linguistic elements affect the 

support of the argumentative argument, and 

push the recipient to acquiesce and be 

convinced of the discourse. 

The research came to the conclusion that the 

argumentative factors are important elements 

in the construction of the argumentative text; 

Because it has the power that influences the 

recipient, and directs him to be convinced of 

the producer's arguments, and to acquiesce in 

them. 

Keyword :argumentative factors, 

argument, Persuade, argumentative  

capabilities 

 

 

 


