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يهخص انثحث
َ( الوٌظْة علٔ الزْعع ) عوبعب ً ال ق٘بعب ً اعن رغبُل فَ٘ العشة ًّقلوٍْ هوي ّػوع لؤ وبوش ّثضّوْا فوٖ عبهلو
ؽبقخ ال ٗقذس أى ٗكغجِب ّؽذٍ دّى سافذ ٗق ّْم قْرَ ّٗغعلَ ٗغشأ ّٗظل لؤ هعوْلوَ ثٌهغوَ فٌ٘ظوجَ ذ ُّوزا لو٘ظ
ثغشٗت فبلعشة رهٌٌْا كض٘شاً فٖ لغزِن ًّقلُْب هي الؾق٘قخ لٔ الوغبص ؽٌ٘ووب الؽووْا أى ٌُوبال عالقوخ به٘وخ ثٌِ٘ووب
ٕ فِوزٍ لغوزِن رو٘وضد هوي ه٘شُوب ثبلغضالوخ ّالقوْح اذهوش الوز. فأثشصُّب ّثٌْا علِ٘ب أعوذح اإلعغبص اللغْٕ لذِٗن
. ً ععلِن ٗطشثْى لِب ّٗجضْى أؽبع٘غِن هي باللِب فْعّعُْب فكشاً ّهعٌٔ ّلهوب
ر٘خ سائ٘ي ك٘ف فعل أطؾبة ُزٍ اللغخ فٖ ًقول ؽبلوخّٙهي الزْعع ُزا الزٕ قذ أُفٌٖ الكالم فَ٘ فٖ الوجبؽش ا
الشٖء هي ّػع لٔ وبش ثْع٘لخ هٌطق٘خ ال هجبس علِ٘ب ذ فبلْع٘لخ الزٖ اعوزعولُْب فوٖ ُوزا الوغوب ُوٖ ( عوقبؽ
ٍ ّقووذ عبلغٌووب ُووزا اذهووش فووٖ ُووز. ) ؽووشا الغووش ًّظووت االعوون الوغووشّس ) الوغووؤ أٗؼ وب ً ( الؾووزا ّاإلٗظووب
: ٖالذساعخ ّرْطلٌب لٔ هب ٗأر
للعشة عشأح ّشغبعخ عكغُْب علٔ لغزِن ثؾ٘ش ععلُْب ركغوت ؽجوبعِن ّعوبدارِن ذ ُّوزا ى د فنًووب
-ٔ
َارغوبه ُوزٍ اللغوخ هوي بوال اعوزطبعزِب علؤ اعوز٘عبة هوب ٗجضو. ٗذ علٔ ؽْ٘ٗخ ُزٍ اللغخ ّاعزوشاسُب ّفبعل٘زِوب
رعوبٗو ّاعوزوشاس ُوزٍ اللغوخ هوع عوْ أُلِوب هوي ثوذاّح ّؽؼوش. أُلِب فِ٘ب هوب ععلِب رزو٘ض عي ه٘شُب هي اللغوبد
....... ّاًزقب ّشذح ّل٘ي
ً
ّعْا ًزكش ثعغ وساء الٌؾوبح الوزٗي اعوزْعجْا ُوزٍ الووبُشح ثوبلقجْ ذ ًّوزكش أٗؼوب هوي عو ّذُب شوبرح ّه٘وش
 ّثعذ رلك ًخوزن الؾوذٗش ثوأى ُوزٍ الووبُشح هْعوْدح ؽق٘قوخ ّه٘وش ههزشػوخ ّال.هقجْلخ ذ صن ًغغل سأٌٗب فٖ رلك
: شبرح ّهب ُٖ ال هي طو٘ن لغخ العشة ّرلك ذًِب
ًّسدد فٖ كالم العشثٖ كض٘شا
-ٔ
َ٘رأٗ٘ذ القشوى الكشٗن لِب هي بال كضشح ّسّدُب ف
-ٕ
Abstract
" Accusative by expansion " sanctioned by common usage not by analogy is a term
facilitated and changed from one state into another by the Arabs . They spread in its
agent an energy that cannot be acquired without a supporter ; assessing its power to
reach it by itself and put it in an accusative state . It is natural for the Arabs to do so
since they skilled in their language and transferred it from reality to metaphor when
they noticed that there was a hidden relation between them ; thus establishing their
linguistic inimitability Arabic is recognized by its purity of style and strength which
made them spread their feelings by expanding it in thought , meaning , and
vocabulary .
According to expansion , the Arabs used a means of ( dropping the preposition
and putting the noun an accusative case ) . It is named also ( omission and
transmission ) . Opinions of some grammarians , who accepted this phenomena or
refused it , are mentioned in this really i.e. not a hypothetic or peculiar one .
The conclusions , arrived at in this study , are :
1 – The Arabs daring and braue nature is reflected on their language , thus ; acquiring
their temper and habits . This shows the liveliness , continuity , and activity of this
language .
2- The expansion of Arabic that recognized it from other languages .
3- The continuity of this language with the Arabs surroundings and environment
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انًقذيح
الؾوذ هلل سةّ العبلو٘ي ذ ّالظالح ّالغالم علٔ ع٘ذ الوشعل٘ي هؾوذ ّولَ الط٘ج٘ي الطبُشٗي .
أهب ثعذ :
فِزا ثؾش ٗعبلظ هْػْعب ً ٗعذ أؽذ هوبُش هشًّخ اللغخ العشث٘خ ُّْ ( الوٌظوْة علؤ الزْعوع ) ذ ُّوْ هظوطلؼ
ّسد ركشٍ فٖ كزبة (( الوطبلع الغع٘ذح فٖ ششػ الهشٗذح )) ذ ّكبى قغ٘وب ً للوهبع٘ل عٌذ الغْ٘ؽٖ ؛ ر رُوت فوٖ
ؽ٘ووبد شووشؽَ لوؤ أًووَ ههعووْ ثووَ ؛ ذى الزؾووْ الؾبطوول ف٘ووَ ال ٗغوّْت أى ٗكووْى علوؤ ؽق٘قزووَ ُّ .ووزا الكووالم فووٖ
هعشع الؾذٗش عي الٌظت فٖ الوظذس ّالوشا ؽ٘ش قشسٍ الغْ٘ؽٖ .
لزلك روغكٌب ثبلزغو٘خ علٔ الوشهن هوي هطبلجوخ ثعوغ الوخزظو٘ي ثغعول الزغوو٘خ ( الٌظوت علؤ الزْعوع ) ؛
ذًٌب أسدًب أى ًؤعظ – ثعذ أى ًضٌٖ علٔ الغْ٘ؽٖ فٖ ُوزا الوغوب – أقوْ أسدًوب أى ًؤعوظ لِوزا الوظوطلؼ لِووب
ّعذًبٍ هي أثْاة أبشٓ ههل عي ركشُب الغْ٘ؽٖ ذ ر عبءد هجضْصخ فٖ ثطْى الكزت اذبشٓ .
ّهي رلك (( الٌظت فٖ هعوْ الظهخ الوشجِخ )) الزٕ عبلغٌبٍ أّالً – ثعذ رعشػٌب لؤ ههِوْم الزْعوع فوٖ
الزشاس الٌؾْٕ – ّفٖ ؽذ علوٌب أى ُزا الوْػْه لن ٗكزت فَ٘ هٌهظوالً ع ّووب ثؾضوَ القوذهبء ثجؾوش أّ سعوبلخ ؛ ثول
أكضش هي رلك فبلوالؽع فٖ ُزا الوقبم أى الجبؽض٘ي الزٗي دسعْا ظبُشح الزْعع فٖ اللغخ لن ٗوذسعْا ُوزا الوْػوْه
ػوي أثْاة الزْعع ذ كوب ًشاٍ فٖ الذساعخ الوْعْهخ (( الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ )) علٔ عج٘ل الوضب

.

ّٗخ٘ل لٌ٘ب أًِن – إٔ الجبؽض٘ي الوؾذص٘ي – لن ٗعذّا الٌظت فٖ هعوْ الظهخ الوشجِخ ثبثب ً هي أثوْاة الزْعوع
؛ رلك أى ل٘ظ فَ٘ رقذٗش لكلوخ أّ ؽشا هؾزّا ذ ّهي صن فِْ ل٘ظ فَ٘ رغ٘٘ش أّ اًزقب للؾشكخ اإلعشاث٘خ ذ اذهوش
الزٕ ععلٍْ ششؽب ً لقْلِن ثبلزْعع  .كزلك هي هووبُش ( الوٌظوْة علؤ الزْعوع ) ُوْ (( الٌظوت فوٖ الووشا ))
ُّْ هب عبلغٌبٍ صبً٘ب ً فٖ ُزٍ الذساعخ ذ ُّزا الوْػْه دبل ػوي أثْاة الزْعع عٌذ الجبؽض٘ي الوؾذص٘ي ذ ّلكٌِن
دسعٍْ هي عِخ رؾْٗل االعن هي ؽبلخ الشفع علٔ االثزذاء أّ الخجش لٔ ؽبلخ الٌظت علٔ الوشف٘وخ ذ إٔ هوي ثوبة
ّقْه اذعوبء ظشّفب ً كوب عبء فٖ الذساعخ الغبثقخ الزكش*  .أهب فٖ دساعزٌب ُزٍ فغٌزٌبّ ُزا الوْػْه هوي ثوبة
رْعع الكالم هي الٌظت علٔ الوشف٘خ لٔ الٌظت علٔ الزشجَ٘ ثبلوهعْ ثَ ذ إٔ ٗكْى الزْعوع هوي بوال عطوبء
الهعل الالصم ؽبقخ ل٘زعذٓ لٔ ههعْلَ هجبششح ذ ّل٘ظ الزعذٕ ثبلوشا أّ الغبس ّالوغشّس ذ كوب ع٘زؼؼ الؽقبً .
أهب الوْػْه الضبلش الزٕ عبلغٌبٍ فٖ ُزٍ الذساعخ فِْ هب اططلؼ علَ٘ ثـ (( الٌظت علٔ ًوضه الخوبفغ ))
ذ ّقووذ ػووووٌبٍ لوؤ هووب صعوٌووب أًووَ ٌٗووذسط رؾووذ هظووطلؼ ( الوٌظووْة علوؤ الزْعووع ) علوؤ الووشهن هووي أى ُووزا
الوْػْه قذ ُكزِت فَ٘ سعوبئل ّثؾوْس ّد ُِسط ّاعوزُِلِك ذ لكٌٌوب لون ًوشد أى ًزعوشع لوَ لكًْوَ ّسد ثِوزٍ الك٘ه٘وخ ذ
ّ ًوب أسدًب أى ًؼوَ ػوي هب صعوٌب أًَ رأع٘ظ لوظطلؼ ًؾْٕ ٗعبد الوظطلؾبد اذبشٓ ؛ لووب سأٌٗوب لوَ هوي
هغب ٗخزض ثَ ّؽذٍ ّال ٗشبسكَ فَ٘ ه٘شٍ ذ ّععلَ ٗخلض عي كل اسرجبؽ هوب بلؾ فَ٘ .
ّال ثذ لٌب هي أى ًقوْ ًٌوب قوذ عوعٌوب شوزبد ُوزا الوْػوْه هوي بوال ؽالعٌوب علؤ هوب عوبء هٌوَ فوٖ كزوبة
العشة اذّ أال ُّْ القشوى الكشٗن ذ كزلك ؽالعٌب علٔ رشاس العوشة الوزوضول ثبلشوعش ذ صون ساععٌوب ثعوغ كزوت
الٌؾْ ّالظشا ّالجالهخ قذٗوِب ّؽذٗضِب ذ ّاعزقشٌٗبُب ذ ّبشعٌب ثِزٍ الؾظ٘لخ الزٖ ثو٘ي أٗوذٗكن  .لوزا ًشعوْ هوي
هللا ع ّض ّعل أى ْٗفقٌب ِّٗذٌٗب ؽشٗق الظْاة ّٗغٌجٌب الخطل ّالغشّس .
الجبؽضبى
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يفهىو انتىسغ
الزْعع فٖ اللغخ بالا الؼ٘ق ّالعغش (ٔ) ذ ّهٌَ ّععذ الشٖء ّه٘شٍ فبرغع ّا ْعزَْْ َع َع (ٕ) ّ .هوي هعبً٘وَ
الزه ّغووؼذ قووب الغووُْشٕ ( د ُ ٖ93ووـ ) ت رْعووعْا فووٖ الوغلووظ إٔ ره ّغووؾْا ت (ٖ) ذ ّقووذ ّسد فووٖ القووشوى الكووشٗن
ثبلوعٌٔ أعالٍ ذ فبلغ َعخُ  :الهغؾخ فٖ الع٘و ُّٖ بالا العغش ؛ لزا أّعت الجبسٕ عض ّعل اإلًهبق علؤ كول رٕ
س َؼتِ ِه ) (ٗ) ّ .ثِزا الوعٌٔ ّطف هللا عجؾبًَ ًهغَ فوٖ قْلوَ :
س َؼ ٍح يٍ َ
ععخ قب رعبلٔ  ( :نيُفق ُرو َ

( وهللاُ

س َؼتْ ُك َّم شيء ) (. )ٙ
واس ٌغ ػَهيى ) (٘) ذ ّقْلَ ( َو َر ْح ًَتي َو ِ
ِ
ّاالرغبه أّ الزْعع ظبُشح ّاععخ فٖ اللغخ ُّٖ رٌزشش فٖ كزت اللغخ ّالٌؾْ ثشكل كج٘وش فِوٖ أّعوع هوي أى
ٗؾبؽ ثِب ( )7ذ ّعلٔ الشهن هي رلك ت لن ٗؼع القذهبء ؽذاً لوظوطلؼ ( الزْعوع )  ..........ذ ثول ثقوٖ عبئووبً علؤ
الشهن هي ّعْد شبساد لَ هجضْصخ فٖ ثطْى الكزت ذ ف٘ظشّؽْى أؽ٘بًب ً أى فٖ ُوزا الكوالم رْعوعبً ذ ّٗل ّوؾوْى فوٖ
ثعغ اذؽبٗ٘ي ّٗ ..........عضٓ رلك لٔ عذم اعزقشاس ُزا الوظطلؼ عٌذُن هي عِخ ( ّلقلخ هوي عقوذ لوَ ثبثوبً هوي
الٌؾبح ) ( )3هي عِخ أبشٓ ت (. )9
ّالزْعع ثوبة هوي أثوْاة الوغوبص ؛ ذًوَ هؾووْ علؤ بوالا الؾق٘قوخ ّلكًْوَ سبظوخ أهوبم القبعوذح ّرغو ّْصاً
للوزكلن ؛ ر ٗوٌؾَ ؽشٗخ أّعع فٖ الزظشا فٖ الكالمذ ُّوزا الزظوشا هشكوْص فوٖ ؽجوبه العوشة ذ ُّوْ ػوشة
ُشاَ علَ٘ فٖ هعبًٖ اللغخ ؛ لزا عجّش اثوي عٌوٖ عوي رلوك ثكول طوشاؽخ علؤ أًوَ ( ثوبة فوٖ
هي الشغبعخ أهبم هب رُع ِ
شووغبعخ العشث٘ووخ ) ُّووْ ثووزلك قووذ ًجّووَ علوؤ أى الوووزكلن لووَ الؾشٗووخ فووٖ بووشق اللغووخ ذًووَ ٗوزلووك شووغبعخ الزظووشا
ّالزعبٗو هع لغز َ الؾ٘خ الزوٖ ععلِوب ؽ٘عوخ عوِلخ الوأبوز ٗؾولِوب ك٘وف ٗشوبء ذ علؤ أى ال ٗخول رلوك ثهظوبؽزِب أّ
قذع٘زِب ذ فِْ ٗؾولِب كض٘شاً علٔ ه٘ش هب ّػعذ لَ ّهوب أُقِوش لِوب فوٖ االعوزعوب فوٖ اذطول ؛ ٗوبًوب ً هٌوَ أى لغزوَ
أّعع هي أى رؼ٘ق ثِب قبعذح أّ ٗؾذدُب ّػع ذ فقذ سؽجذ ثوب ػبقذ ثَ لغبد أبشٓ ؛ لزا عذ – فوٖ كض٘وش هوي
كالهَ – عي ؽق٘قخ الْػع لٔ هغبصٗخ الزعج٘ش لوعبى ُْ ٗشاُب هالئوخ هع لغزَ قْح ّسطبًخ .
ّقذ عقذ علوبء العشث٘خ فٖ كزجِن أثْاثب ً عخشُّب لزلك ذ فقذ اعزعول هظطلؼ االرغبه عٌذ ع٘جَْٗ ل٘شو٘ش لؤ
ُ
عوشد ْٗهوبً (ٓٔ) ذ
صالس ظْاُش رشك٘ج٘خ ببطخ هٌِب  :اعزعوب ظشفٖ الضهوبى ّالوكوبى ههعوْالً ثوَ للهعول هضول :
كوووب ركووشٍ اثووي عٌووٖ ثقْلووَ ت ّ ًوووب ٗقووع الوغووبص ُّٗ ْع و َذ ل٘ووَ عووي الؾق٘قووخ لوعووبى صووالس ُّووٖ  :االرغووبه ّالزْك٘ووذ
ّالزشجَ٘ ت (ٔٔ ) ذ ّعقذ لَ اثي الغوشاط ثبثوب فوٖ اذطوْ فقوب  :ت اعلون أى االرغوبه ػوشة هوي الؾوزا ذ الّ أى
الهشق ث٘ي ُزا الجبة ّالجبة الزٕ قجلَ أى ُزا رق٘وَ هقبم الوؾزّا ّرعشثَ ثنعشاثَ ذ ّرلك الجوبة رؾوزا العبهول
فَ٘ ّرذه هب عول فَ٘ علٔ ؽبلَ فٖ اإلعشاة ت (ٕٔ)
ّلوون رقزظووش ظووبُشح الزْعووع علوؤ هغووزْٓ ّاؽووذ فؾغووت ثوول شووولذ عو٘ووع هغووزْٗبد اللغووخ طووشفب ً ذ ًّؾووْاً ذ
ّأطْارب ً ذ ّثالهخً ؛ ّرلك لوشًّخ العشث٘خ ّععخ أفقِب (ٖٔ) .
ّهي الؼشّسٕ فٖ ُزا الوقبم لهذ االًزجبٍ لٔ ابزالا االرغبه أّ الغعخ هي عِخ ّالزقذٗش هي عِوخ أبوشٓ .
فهٖ ؽبلخ الزقذٗش رجوذ الجٌ٘وخ الزؾز٘وخ للغولوخ أّ ٗعوبد ثٌبصُوب قظوذ رهغو٘ش الزؾق٘وق الغوطؾٖ للقوْ رٌُ٘وبً ذ ر لو٘ظ
ٌُبال دساط للذاللخ الزٖ هي الوهشّع أى رول ُٖ ًهغِب ؽْا عو٘شّسح ثٌوبء الكوالم ذ أّ ثزعج٘وش وبوش ى الزقوذٗش
ُْ الغ٘شّسح الزٖ هي باللِب رقبػٖ أفعب الوزكلو٘ي الزٖ ُن هغؤّلْى عي رؾق٘قِب ذ لكي فٖ ؽبلخ االرغبه لو٘ظ
ٌُبال شٖء ه٘ش هالئن فٖ الزشك٘ت ّل٘ظ ٌُبال اًؾشاا عوي القْاعوذ العبدٗوخ الزوٖ رؾزوبط لؤ رهغو٘ش ذ ًووب ٌُوبال
اًضٗبػ فٖ الوعٌٔ

ٔ99
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ّالزٕ رذّس علَ٘ ُزٍ الذساعخ ُْ ظبُشح الزْعع الزٖ هٌِب ( عقبؽ ؽشا الغش ّ ٗظب الهعل لٔ هعوْلَ )
ذ ُّزا ٗؾذس  -كوب ٗوِش -فٖ هغألخ الؾزا ُّْ ثبة كج٘ش أعوِجذ العوشة فوٖ هغبالروَ ذ فقوذ شوول رلوك االعون
ّالهعوول ّالؾووشا ذ ّلوو٘ظ ٗقووع علوؤ رلووك اعزجبؽوب ً ال ثْعووْد دل٘وول ٗووذ ّ عل٘ووَ (ٗٔ) ذ فوووي ت االعوون ؽووزا الوجزووذأ
ّالخجش ّالوؼوبا ّالوؼوبا ل٘وَ ّالظوهخ ّالوْطوْا  ......ت(٘ٔ) ّٗ .وزكش أثوْ ُوال العغوكشٕ رلوك قوبئالً :
ت ّأ ّهب الؾزا فعلٔ ّعوٍْ ذ هٌِوب أى رؾوزا الوؼوبا ّرقو٘ن الوؼوبا ل٘وَ هقبهوَ ّرغعول الهعول لوَ كقْلوَ رعوبلٔ
انقريَحَََ )( )ٔٙإٔ أُلِب ّ .قْلَ رعبلٔ ( وأُش ِرتىا في قهىتِهى انؼج َم )( )ٔ7إٔ ؽجَ  .ت ()ٔ3
سأ َ ِل ْ
( وا ْ
أهب الزْعع فٖ الهعل فِْ ت علٔ ػشث٘ي  :أؽذُوب  :أى رؾزفوَ ّالهبعول ف٘وَ فونرا ّقوع رلوك فِوْ ؽوزا عولوخ .
ّرلك ًؾْ  :صٗذاً ػشثزَ ؛ ذًوك أسدد  :ػوشثذ صٗوذاً ذ فلووب أػووشد ( ػوشثذ ) فغّوشرَ ثقْلوك  :ػوشثزَ ....
ّاٙبش  :أى رؾزا الهعل ّؽذٍ ّ .....رلك ًؾْ  :أصٗ ٌذ قبم ذ فضٗذ هشفْه ثهعل هؼوش هؾزّا بب ٍ هوي الهبعول ؛
ذًووك رشٗووذ أقووبم صٗ و ٌذ ذ فلوووب أػوووشرَ ف ّغووشرَ ثقْلووك قووبم ت ( . )ٔ9صوون ؽووزا الؾووشا ّهضبلووَ عووقْؽ ؽووشا الغووش
ّاًزظبة االعن ثعذٍ ًؾْ هب عبء فٖ ت قْلَ رعبلٔ ( واختا َر يىسىى قى َيىهُ سىثؼيٍَ ر ى )(ٕٓ) ذ إٔ هوي قْهوَ .
ّقب العغبط  ( :رؾذ الزٕ ابزبس لَ هللاُ الشغ َش ) إٔ هي الشغش ت (ٕٔ) .
ُّزا ُْ هغب الجؾش ذ فقذ رْعع العشة فٖ رلك هي بال عقبؽ الغبس ّ عطبء الهعل الالصم هكبًوبد الهعول
الوزعذٕ لْاؽذ ؛ لزلك طبس ّهب ثعوذٍ هٌظوْثب ً علؤ الزشوجَ٘ ثوبلوهعْ ثوَ رْعوعب ً ُّ .وْ ّاقوع فوٖ هعووْ الظوهخ
الوشجِخ الوشزقخ هي الهعل الالصم ًؾْ  ( :هؾو ٌذ عو٘ ٌل ّعََُِ ) فقذ أعطْا لـ ( عو٘ول ) ؽبقوخ الوزعوذٕ ّعو ّذٍّ لؤ
هعوْلَ هي بال ععل الؼو٘ش الوغززش فَ٘ ُْ الهبعل ّكأى القْ ( هؾو ٌذ عو٘ ٌل ُْ ) ذ صن فٖ الوشا ّثخبطوخ
ظشا الوكبى الوخزض كلهوخ الشبم ذ ّالوغغذ ذ ّالوذٌٗوخ  .......صون فوٖ ػوو٘شٍ كقْلٌوب  ( :ال٘وْ َم عوشرَ ) ّ .ثعوذ
رلك فٖ الؾزا ّاإلٗظب كقْ الشبعش :
ّلقذ هشسد علٔ القجْس هغلّوب ً

قج َش الؾج٘ت فلن ٗ َُشد عْاثٖ

إٔ هغلوب ً علٔ قجش الؾج٘ت ذ ّٗغؤ أٗؼبًًً ( الوٌظْة علٔ ًضه الخبفغ )
لزا رعذ ظبُشح الٌظت فٖ ُزٍ اذعوبء الزٖ عوعذ عي العشة ظبُشح ّاقعخ فعوالً ّه٘وش ههزشػوخ ّال شوبرح ذ
كوب صعن ثعغ الٌؾبح كوب ع٘زج٘ي الؽقب ً ذ ّرلك ذهشٗي :
ٔ) ّسدد فٖ القشوى الكشٗن ّسّداًًً هغزه٘ؼب ً
ٕ) هب عبء هغوْعب ً عي العشة ثكضشح
اذهش الزٕ دعب ثعغ الٌؾبح لٔ رغْٗض رلك ّقجْلَ ّاالعزشاا ثْعْدٍ ؽق٘قخ ثع٘ذح عي الشزّر .
ّهغووْهبد الزْعووع كض٘ووشح ابزووبس هٌِووب أؽووذ الجووبؽض٘ي (ٕٕ) عووجج٘ي ًغووذُوب كه٘لوو٘ي ثزجشٗووش ُووزٍ الوووبُشح ذ
ًْعضُوب ثوب ٗأرٖ :
ٔ) اإليجاز واالختصار
ُّوب هغلك الجل٘غ ذى الجالهخ عٌذُن ُٖ أداء الوعٌٔ فٖ أقل هب ٗوكي هي اللهع ذ فؼالً عي أًَ اعولْة عوبء
ثَ القشوى الكشٗن ُّن ثبعلْثَ أعغت ّثنعغبصٍ أثِش .
ٕ ) كثرج االستؼًال
ُّْ هي العلل الشبئعخ فٖ الزْعع لذٓ اللغْٗ٘ي ّالٌؾبح ذ ّهب عبء فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٗذلل علٔ رلك ذ فقذ عوبلظ
فٖ كزبثَ هغبئل هزهشقخ هي الزْعع كبى عججِب كضوشح االعوزعوب ذ هضوب رلوك هوب عوبء فوٖ كالهوَ علؤ ؽوزا الغوبس
ت ّلكووٌِن قووذ ٗؼوووشًَّ ّٗؾزفًْووَ ف٘وووب كضووش كالهِوون ؛ ذًِوون لوؤ رخه٘ووف هووب أكضووشّا اعووزعوبلَ أؽووْط ت (ٕٗ) .
ٖٕٓ
ٕٓٓ
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ّربثعَ فٖ رلك اثي عٌٖ (ٕ٘) ذ ّقذ ه٘ض ُزا اذب٘ش ثٌوشرَ الشوْل٘خ لوبُشح الزْعع فقذ رقوذم ثِوب بطوْاد علؤ
هي عجقَ ذ ّقذ عضاُب لٔ شْ٘ه االعزعوب ُّٖ أكضشُب قجْالً للزْعع .
ُّوزاى الغووججبى ال ٗوٌعوبى هووي أى ٗغلوق ثووبة اللغووخ أهوبم ُووزٍ الووبُشح ّثخبطووخ را ّاعِوذ هْاًووع كبإلعؾووبا
ّااللزجبط (ُّ . )ٕٙزا اذب٘ش ٗع ّذ هي أُن هْاًع ُزٍ الوبُشح

أوال  :انُصة في يؼًىل انصفح انًشثهح
هوووب ارغووعذ ف٘ووَ العووشة ًّظووجزَ علوؤ الزشووجَ٘ ثووبلوهعْ ثووَ هعوووْ الظووهخ الوشووجِخ ُّووٖ  :ت الظووهخ الزووٖ
وشع ت ( )ٕ7ذ أّ ُوٖ
الضغوش ذ ّؽوب ُِش ال ِع
اعزؾغي فِ٘ب أى رؼبا لوب ُْ فبعل فٖ الوعٌؤ ك َؾ ِغو ِي الْعو َِ ّرقوٖ
ِ
ِ
ت اعن هشزق ذ ٗذ علٔ صجْد طهخ لظبؽجِب صجْرب عبهب ت (. )ٕ3
ّعو٘ذ طهخ هشجِخ ذًِب رشجَ اعن الهبعل الووأبْر هوي الهعول الوزعوذٕ لْاؽوذ فوٖ أًِوب ًظوجذ هعوْلِوب علؤ
الشهن هي أًِب رشزق هي الهعل الالصم الضالصٖ ذ فِٖ ت طهخ هأبْرح هوي فعول ه٘وش هزعوذ فوٖ اللهوع لؤ ههعوْ ثوَ
هٌظْة ال أًِب شجِذ ثبعن الهبعل الوأبْر هي الهعل الوزعذٕ فٌظجذ ذ ًؾْ قْلك ( ُزا َؽ ٌ
غي الْعوََ ) ذ ّّعوَ
الش جَ ثٌِ٘وب أًِب طهخ هؾزولخ ػو٘شا ؽبلجخ العن ثعذُب ذ رهشد ّرضٌٔ ّرغوع ّرزكش ّرؤًش ذ كووب أى اعون الهبعول
اذة ) ؛ ذًوووَ ال ٗضٌووؤ ّال ٗغووووع
كوووزلك ذ فووونى ًقوووض هوووي رلوووك شوووٖء لووون رشوووجَّ فوووال ٗغوووْص ( صٗووو ٌذ أفؼووو ُل هٌوووك
َ
ّال  ..............ت (. )ٕ9
ّالثووذ للظووهخ الوشووجِخ هووي الذاللووخ علوؤ صالصووخ أهووْس هغزوعووخ  :الوعٌوؤ الوغووشد ذ ّالوْطووْا ذ ّالضجووْد
ّالوالصهووخ ت فووـ ( كووشٗن ) فووٖ قْلووك ( الشووعت العشثووٖ كووشٗن الغووغبٗب ) رووذ علوؤ الوعٌوؤ الوغووشد ّالووزٕ ًغوووَ٘
( الْقف ) أّ ( الظهخ ) أّ ٌُب ُوْ ( الكوشم ) ذ ّروذ أٗؼوب علؤ الوزاد الزوٖ رزؾقوق ثِوب ّعوْد ُوزٍ الظوهخ ُّوْ
( الوْطْا ) ذ ّرذ كزلك علٔ ( الضجْد ) أعٌٖ صجْد الكشم فٖ طبؽجَ صجْرب عبهب هؾققب فٖ اذصهٌوخ الوخزلهوخ
ذًَ هظبؽت لوْطْفَ ذ فِْ كشٗن فٖ هبػَ٘ ّؽبػشٍ ّهغزقجلَ ذ ُّْ ٌُب ى فبسقَ فضهي الوهبسقخ أقظش هوي
صهي الوالصهخ الطْٗلخ ت (ٖٓ) .
أهب هعوْ ُزٍ الظهخ فِْ هب أى ٗكْى هعشفخ ذ ّ هب أى ٗكْى ًكشح ذ ّٗؾزول صالصخ أّعَ عشاث٘خ :
أّلِب  :الشفع علٔ الهبعل٘خ ًؾْ ( صٗ ٌذ َؽ ٌ
غي ّعَُُِ )
ّصبًِ٘ب  :الغش ثبإلػبفخ ًؾْ ( صٗ ٌذ َؽغيُ الْع َِ )
ّصبلضِب  :الٌظت علٔ الزشجَ٘ ثوبلوهعْ ثوَ – ُّوْ هوذاس الجؾوش – ى كوبى هعشفوخ ًؾوْ( صٗو ٌذ َؽ ٌ
غوي الْعوََ ) ذ أّ
الٌظت علٔ الزو٘٘ض ى كبى ًكشح ًؾْ ( صٗ ٌذ َؽ ٌ
غي ّعِبً )
ّال رٌظت الظوهخ الوشوجِخ شوجِ٘ب ثوبلوهعْ ثوَ ال ثشوشؽ اعزوبدُوب ؛ عوْاء أكبًوذ هقشًّوخ ثوـ ( الوـ ) أم ه٘وش
هقشًّخ ذ ّاالعزوبد ٌُب ُْ أى رقع الظهخ الوشجِخ ثعذ اعزهِبم ًؾْ ( أ َؽ ٌ
غي ّعََ صٗو ٍذ ) أّ اعولْة ًهوٖ ًؾوْ ( هوب
غي ّعََ صٗ ٍذ ) أّ أى رقع ثعذ هْطْا ًؾْ ( هشسد ثشع ٍل َؽ ِغ ٍي ّعََُِ ) أّ أى رقع ؽبال ًؾْ ( ُزا صٗو ٌذ َؽغوٌبً
َؽ ٌ
ّعََُِ ) أّ فٖ هْقع الخجش ًؾْ ( صٗ ٌذ َؽ ٌ
غي ّعََُِ ) أّ فٖ الٌذاء ًؾْ ( ٗب َؽغٌبً ّعََُِ أقجل ) (ٖٔ)
أهب الغجت فٖ ًظت ُزا الوعوْ علٔ أًَ شجَ٘ ثبلوهعْ ثَ فِْ أًٌوب فوٖ قْلٌوب ( صٗو ٌذ َؽ ٌ
غوي ّعَِوَُ ) اذطول
فَ٘ ت ّعَُُِ ثبلشفع ذًَ فبعل فٖ الوعٌٔ ؛ ر ال ُؾغْويُ فوٖ الؾق٘قوخ ًووب ُوْ للْعوَ ذ ّلكٌوك أسدد الوجبلغوخ فؾ ّْلوذ
اإلعٌبد لٔ ػو٘ش صٗذ ذ فغعلذ صٗذا ًهغَ َؽ ِغٌب ً ذ ّأبشد الْعَ فؼلخ ًّظجزَ علٔ الزشوجَ٘ ثوبلوهعْ ثوَ ؛ ذى
العبهوول ُّووْ ( الؾغووي ) ؽبلووت لووَ هووي ؽ٘ووش الوعٌوؤ ذًووَ هعوْلووَ اذطوولٖ ؛ ّال ٗظووؼ أى رشفعووَ علوؤ الهبعل٘ووخ
ٕٗٓ
ٕٔٓ
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– ّالؾبلخ ُزٍ – العوز٘هبئَ فبعلوَ ذ ُّوْ الؼوو٘ش ذ فأشوجَ الوهعوْ فوٖ قْلوك  :صٗو ٌذ ػوبسةٌ عووشاً ؛ ذى ػوبسثبً
ؽبلت لَ ذ ّال ٗظؼ أى رشفعَ علٔ الهبعل٘خ ذ فٌظت لزلك ت (ٕٖ) .
ّبالطخ القْ ى الوٌظْة علٔ الزشجَ٘ ثبلوهعْ ثَ ُْ هب رْعوعذ ثوَ العوشة هوي ععول هعووْ الظوهخ
الوشجِخ هٌظْثب ً علٔ الشهن هي أى الظهخ الوشجِخ هشوزقخ هوي فعول الصم هزظوشا صالصوٖ ال ٗغوشأ أى ٗزعوذٓ لؤ
ههعْ ثَ ذ أّ أى ٌٗظت اعوب أّ هعوْلَ ذ ّلكي ل ّوب أسادد العشة أى ركضّش ّرجوبلغ ثووذػ طوبؽت الظوهخ أعوٌذد
للظهخ الوشجِخ ػو٘شاً ععلزَ الهبعل ّأعطْا لِزٍ الظهخ هي الطبقخ هب ععلِب رزعذٓ لؤ هعوْلِوب ثبلٌظوت ؽزؤ
رشجَ اعن الهبعل فٖ عولِب ّششؽْا لِب ششّؽب هٌِب االعزوبد .
أى ُزا الوجؾوش ُوْ هوي قج٘ول ( الوٌظوْة علؤ الزْعوع ) ًّعو ّذٍ هظوطلؾبً ًؾْٗوبً
ُّزا هب دفعٌب لٔ أى ًضعن ّ
هزووب ً لٔ هب عبء ثَ الغْ٘ؽٖ فٖ ششؽَ للهشٗذح .

ثاَيا  :انُصة في انظرف
الوشا أّ الوهعْ فَ٘ ُْ ت هب ػوي هعٌٔ ( فٖ ) ثبؽشاد هي اعن ّقذ أّ اعون هكوبى أّ اعون عشػوذ
داللزَ علٔ أؽذُوب أّ عبس هغشاٍ ت(ٖٖ) ذ أّ ُْ ت هب ركش فؼلخ ذعل أهش ّقع فَ٘ هوي صهوبى هطلقوب ً ذ أّ هكوبى
هووجِن ذ أّ هق٘ووذ هقووذاساً ذ أّ هبدرووَ هووبدح عبهلووخ كووـ ( طوووذ ْٗه وب ً ) أّ ( ٗووْ َم الخووو٘ظ ) ّ ( علغووذ أهبهووك ) ّ
( عووشد فشعووخبً ) ّ ( علغووذ هغل َغووك ) ذ ّالوكووبًٖ ه٘ووشُي ُٗ َغووش ثهووٖ كووـ ( طوول٘ذ فووٖ الوغووغذ ) ًّؾووْ * قووبال
ب٘ َوزَٖ أم هعج ٍذ * ّقْلِن ( دبلذ الذا َس ) علٔ الزْعع ت (ٖٗ) .
ّهعٌٔ ُزا أًَ هٌظوْة ثزقوذٗش ؽوشا الغوش ( فوٖ ) ًؾوْ ( بشعوذ ٗوْ َم

الغوعوخ ) ّ ( علغوذ بلهَوك ) ذ

ْٗم الغوعوخ ذ ّفوٖ بلهِوك ت أال أى ؽوشا الغوش را ظِوش ّعوول الغوش لون ٗغووٍْ ظشفوبً ذ ّكوبى اعووبً
ّالوعٌٔ فٖ ِ
وْم الغوعووخ ثوٌضلووخ قْلووك  :رُجووذ لوؤ صٗووذ ذ فووٖ أى ٗووْم
ثوٌضلووخ عووبئش اذعوووبء الوغووشّسح ذ فقْلووك بشعووذ فووٖ ٗو ِ
الغوعخ ال ٗكْى ظشفب ً ّ .كزا را قلذ ُ ْٗ :م الغوع ِخ ٗوْ ٌم هجوبسال كوبى ثوٌضلوخ قْلوك  :صٗو ٌذ هجوبسال ؛ ذًوَ لو٘ظ فوٖ
هعٌٔ ( فٖ ) ذ ّهضلَ  :ى ْٗ َم الغوعخ هجبسال ذى ّ
أى قذ عول فَ٘ كوب ٗعول فٖ صٗذ ت (ٖ٘)
ُّْ قغوبى  :ظشا صهبى ُّْ هب د ّ علٔ ّقذ ّقع فَ٘ الؾذس هضل ( عئذ طجبؽبً ) ذ ّظشا هكبى ُّوْ
هب د ّ علٔ هكبى ّقع فَ٘ الؾوذس هضول ( علغوذ فوْق الطبّلوخ ) ( )ٖٙذ ُّووب علؤ ًوْع٘ي  :هوجِن ذ ّهخوزض .
ّ ت ًبطت الوشا ( إٔ العبهل فٖ الوشا )  ُْ :الؾذس الْاقع فَ٘ هي فعل أّ شجَِ ت ()ٖ7
ت ّٗزْعووع فووٖ الوووشا ثغعلووَ ههعووْال ثووَ علوؤ ؽشٗووق الوغووبص ت ( )ٖ3؛ ّرلووك أى ظووشا الضهووبى ثٌْع٘ووَ
هٌظْة دائوب أهب ظشا الوكبى فهَ٘ شكب ؽ٘ش ى ت هب كبى هي ظشّا الوكبى هؾذّدا ذ ه٘ش هشوزق ذ لون ٗغوض
ًظجَ ذ ثل ٗغت عشٍ ثهٖ ذ ًؾْ ( علغذ فٖ الذاس ذ ّأقوذ فٖ الجلذ ذ ّطل٘ذ فٖ الوغغذ ذ ال را ّقع ثعذ دبل
ًّض ّعكي ) أّ هب ٗشزق هٌِب ذ ف٘غْص ًظجَ ذ ًؾْ دبلذ الوذٌٗخ ذ ًّضلذ الجلذ ذ ّ عوكٌذ الشوبم  .ت ( )ٖ9؛
فبلوشا الزٕ ًؾي ثظذدٍ ٗغت أى ركْى لَ القذسح الزار٘خ علٔ االًزقب لٔ ؽبلوخ الشفوع أّ لؤ ؽبلوخ الغوش ذ ّ ال
فلووي ٗوكٌووَ الوغووبُوخ فووٖ الزشك٘ووت الوْعووع ذ ٗقووْ الغووْ٘ؽٖ ت فووال ٗغووْص الزْعووع ف٘وووب لووضم الوشف٘ووخ ذى عووذم
ووبا للزْعوووع ر ٗلوووضم هوووي الزْعوووع ف٘وووَ كًْوووَ ٗغوووٌذ ل٘وووَ ّٗؼوووبا ل٘وووَ ّرلوووك هوٌوووْه فوووٖ عوووذم
الزظوووشا هٌو ٍ
الزظشا ت (ٓٗ)
ّقذ ابزلف الٌؾبح فٖ ًظت ُزٍ اذعوبء فوٌِن هي عذُب شبرح ّهوٌِن هوي عوذُب هٌظوْثخ علؤ الزْعوع  .فووي
الزٗي ععلُْب شبرح الشلْث٘ي ًّغجَ للغوِْس ّطؾؾَ اثي الؾبعت (ٔٗ) ذ ّكزلك اثي عظهْس فٖ الوقشة قب :
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ت ّٗظل الهعل لٔ عو٘ع ػشّة الوشّا  .............ال ظشا الوكبى الوخوزض ؛ فنًوَ ى كوبى هشوزقب ً هوي لهوع
الهعل ّطل لَ٘ الهعل الزٕ هي لهوَ ثٌهغَ ؛ ّهب عذا رلك فنًَ ال ٗظول ل٘وَ ال ثْاعوطخ ( فوٖ ) ذ ال هوب شوز هوي
رلك ُّْ  ( :الشبم ) هي قْلِن ( رُجذ الشبم ) ّكل اعن هخزض هع ( دبلذ ) ت (ٕٗ)
أهب هي عذُب هٌظْثخ رْععب ً ت فنى ُزٍ اذعووبء هٌظوْثخ علؤ الزشوجَ٘ ثوبلوهعْ ثوَ ذ ّرلوك ذًِون شوجِْا
الهعوول القبطووش ثبلهعوول الوزعووذٕ ذ كوووب ًظووجْا االعوون ثعووذ الظووهخ الوشووجِخ الزووٖ ال رؤبووز ال هووي هظووذس الهعوول
أى ) ّ ْ
القبطش ت (ٖٗ) ذ ّأٗذ رلك اذشوًْٖ قبئال  :ت ؽزا الغبس فٖ ه٘ش ( ّ
(أى ) فنًوب ٗؾزا ( ًقوال ) ال ق٘بعوب
هطشدا ذ ًؾْ ( رُجذ الشبم ) ت (ٗٗ) ُّْ هزُت اثي هبلك أٗؼب .
ُّز ا هب ّسد عوبعب ال ق٘بعوب ذ فقوذ رْعوعْا ف٘وَ هوي بوال عطوبء الهعول العبهول فوٖ الووشا ؽبقوخ أكضوش هوي
ؽبقزَ ذ ُّزا هب ائزلف علَ٘ العشة دائوب ؛ فقذ اًعكغذ عوشأرِن ّشوغبعزِن علؤ لغوزِن فأبوزّا ٗزْعوعْى كض٘وشا .
ّهوب فَ٘ شبسح لٔ الٌظت علٔ الزْعع  :الؼو٘ش العبئذ علٔ اعن الوشا الوشزغل عٌَ عٌوذ عوقبؽ ؽوشا الغوش
عٌَ ؽ٘ش ى الهعول ت ال ٗزعوذٓ لؤ ػوو٘ش ظشفوٖ الضهوبى ّالوكوبى هطلقوب ال ثْاعوطخ ( فوٖ ) ذ ال أى ٗزغوع فوٖ
الوشا فزٌظجَ علٔ الزشجَ٘ ثبلوهعْ ثَ ذ فنى الهعل ر راال ٗظل لٔ ػو٘شٍ ثٌهغَ ًؾْ قْلَ :
ّْٗم شِ ْذًبٍُ ُعلَ٘وب ً ّعبهشا
ٍ

الطعي الٌِب ِ ًْافلَ
قل٘ ٍل عْٓ
ِ

فغعل الْ٘م هشِْدا ارغبعب ذ ّ ى كبى هشِْدا فَ٘ ت (٘ٗ)
ّهي العلوبء الزٗي رُجْا لٔ رلك أٗؼب أثْ علٖ القبلٖ فوٖ كزبثوَ رٗول اذهوبلٖ ّالٌوْادس عٌوذ عشػوَ قظو٘ذح
اذث٘شد الشٗبؽٖ فٖ سصبء أبَ٘ ذ ّهطلعِب :
رطبّ َ ل٘لٖ لن أً ْوَ رقلجب ً

كأى فشاشٖ ؽب َ هي دًِّ َِ الغو ُش

قب أثْ علٖ ثعذ الهشات هٌِب هب ًظَ  :ت قب أثْ الؾغي – ٗشٗذ أثب الؾغي اذبهو – هي سّٓ ( لن أً ْوَُ ) ععلَ
ههعووْال ثووَ علوؤ الغووعخ ذ كوووب قوبلْا  ( :ال٘ووْم طوووزَ ) ّالوعٌوؤ  :لوون أًو ْن ف٘ووَ ذ ّطوووذ فووٖ ال٘ووْم ععلووَ هضوول صٗو ٌذ
ػشثزَ ت(ّ . )ٗٙهضل ُزا فٖ كزبة الكبهل للوجشد ( ) ٗ7فقذ ًقل فٖ ثبة عٌْاًَ ( هي كالم العشة االبزظبس )
ؽزا كلوخ ( فٖ ) هي قْ العشة ( أقووذ صالصوب هوب أرّقِوي ؽعبهوب ّال شوشاثب ) ذ ّقوْ الشاعوض  ( :فوٖ عوبع ٍخ
ٗؾجِب الطعب ُم ) – ثجٌبء الوؼبسه للوغِْ – صن قب ثعذ رلك ( ٗشٗذ فٖ عبع ٍخ ٗ َُؾوت فِ٘وب الطعوبم ) ّ .كوزلك اذّ
هعٌبٍ هب أرّ ُ
ق فِ٘ي ..........ذ ّرلك أى ػو٘ش الوشا رغعلَ العشة ههعْال ثَ علؤ الغوعخ ؛ كقوْلِن ٗوْ َم الغوعوخ
عشرَ ذ ّهكبًكن قوزَ ذ ّشوِش سهؼوبى طووزَ  ............ذ فِوزا ٗشوجَّ فوٖ الغوعخ ثقْلوك  ( :صٗو ٌذ ػوشثزَ ) ّهوب
شجَِ
ّالشإٔ عٌذًب أى رلك لن ٗكي شزّرا – كوب صعن ثعغ الٌؾبح – ثول رْعوعب ؛ ذى هوب ّطول عوي العوشة كض٘وش
هووي رلووك ذ ًّؾووي ًعووشا أى القجووْ ثبلوووبُشح أّ الؾكوون علِ٘ووب ثبلشووزّر هق٘بعووَ الكضووشح الْاطوولخ عووي العووشة ّقووذ
أّسدد اذهضلخ الغبلهخ إلصجبد أى رلك ل٘ظ ثشبر ثل هغزعول ّهقجْ ؛ لزا ّى هب ادعبٍ ثعغ الٌؾوْٗ٘ي علؤ أًوَ ال
ٗغْص ععل اذعوبء هضل الشبم ّالوغغذ  ...........هٌظْثخ علٔ الزْعوع ثول علؤ الووشا شوزّرا لو٘ظ ثظوؾ٘ؼ ؛
ذى الشبر ال ٗغذ ؽشٗقَ عٌذ العشة ثوضل ُزٍ الْفشح فٖ الكالم ؽزٔ ًَ أقل هي الٌبدس  .فك٘ف ًؾكن ثشزّرٍ ؟
ّال ثذ هي اإلشبسح ٌُب لٔ أى دساعزٌب لِزا الٌْه هي الزْعع رخزلف عي الذساعبد اذبوشٓ لِوزا الوْػوْه ؛
لكْى الذساعبد اذبشٓ اقزظوشد فوٖ دساعوزِب علؤ عبًوت ّاؽوذ هٌِوب ذ ُّوْ ّقوْه اذعووبء ظشّفوب ً ذ إٔ أًِون
اقزظشّا علٔ رؾْ االعن هي ؽبلخ الٌظت علٔ الوشف٘خ لٔ ؽبلخ الشفع علٔ أًوَ ًبئوت فبعول كووب فوٖ (( عو٘ش
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علَ٘ الْ٘ ُم )) ذ أّ علٔ أًَ بجش كوب فٖ (( الل٘لخُ الِال ُ )) ( )ٗ3ذ فٖ ؽ٘ي ى الزشك٘وت الوشفوٖ أكضوش رعق٘وذاً هوي
رلك ذ ر ٗوكي فٖ ؽبلخ العجبساد الوشف٘خ أى ٗؤّ الٌظت ثطشٗقز٘ي اصٌز٘ي :
ٗوكي أى ٗؾول علٔ الوشف٘خ ذ ّفٖ ُزٍ الؾبلخ ًكْى ثظذد ظشا ؽق٘قٖ هضل (( ق ْو ُ
ذ الْ٘ َم ))
ّٗوكي أى ٗؾول علٔ الوهعْل٘خ ذ ّٗوكي أى رؤّ ُزٍ الغولخ علٔ أًِب رؾزْٕ علؤ ههعوْ ف٘وَ ( ظوشا ) ال أى
ُزا االبزالا فٖ الزأّٗل ه٘ش علٖ فٖ الغولخ الوؾققخ كوب رلهع ثِب الوزكلن
ًَ ببػع للزأّٗل الذاللٖ ثبلشهن هي ُزٍ الْػع٘خ ذ ٌُبال ؽشق للكشف ذ أًؾي أهبم ظوشا ثْطوهَ ههعوْالً
فَ٘ أم أهبم ههعْ ثَ هي عِخ أبشٓ ذ ُّٖ كوب ٗلٖ
ٔ – ٗول عٌذ الجٌبء للوغِْ الوشا الؾق٘قٖ ثؾبلخ الٌظت ذ فٖ ؽ٘ي ٗظجؼ الوهعوْ ثوَ هشفْعوبً لٌبئوت الهبعول
كوب فٖ (( ق٘ َن الْ٘ َم ))
ٕٗ -زجووذٓ فووٖ ؽبلووخ اإلؽبلووخ العبئووذح الوعٌوؤ الؼوووٌٖ للعجووبساد الوشف٘ووخ ( الضهووبى أّ الوكووبى ) ذ فووٖ ؽوو٘ي ٗووول
الوهعْ ثَ ههعْالً ثَ فٖ ؽبلخ ّسّدٍ ػو٘شاً هزظالً كوب ٗلٖ (( ُ
قوذ فَ٘ )) ذ ق ْوزَُ
ٖٗ -وكي لِزٍ العجب سح ( الوشّا ) أى رشد فٖ ؽبلوخ الغوش كووب ُوْ الؾوب ثبلٌغوجخ لوهعوْ اعون الهبعول ذ فوٖ ؽو٘ي
ق الل٘لخَ
الضْة صٗذاً )) .
عبس َ
َ
رول الوشّا هٌظْثخ كوب فٖ (( ٗب ِ
لقذ أػؾذ اٙى العالقخ عل٘خ ث٘ي الزشاك٘ت هبدام كل ُزٍ الؾبالد رؼوٌذ بشقبً للعالقخ العبدٗوخ ثو٘ي الظوْسح
ّالوعٌٔ ذ إٔ ى ٌُبال رعبسػوب ً ثٌِ٘ووب قوذ بوشق الْظ٘هوخ االًعكبعو٘خ للغوخ فقوذ عو ّذ – ػووي كزوبة عو٘جَْٗ – ُوزا
الغبًت فوٖ اعوزعوب اللغوخ ظوبُشح ؽج٘ع٘وخ فوٖ اللغوخ العشث٘وخ ثغوجت عوعخ ُوزٍ اذب٘وشح ذ ّلقوذ أشو٘ش لؤ كول ُوزٍ
الزشاك٘ت فٖ كزبة ع٘جَْٗ ثعجبساد اشزقذ هي ًهظ الغزّس علٔ الغعخ ذ ارغبعب ً ذ ٗزغعْى ذ رْعع ......

ثانثا  :انُصة ػهى َسع انخافض
ًضه الخبفغ هظطلؼ أقوشٍ الٌؾوبح ثعوذهب اعوزقشصّا كوالم العوشة فْعوذّا أى االعون الوزٕ عوقؾ هٌوَ ؽوشا
الغش قذ اًزظت علٔ هب ٗغؤ ثٌضه الخبفغ أّ (( الؾزا ّاإلٗظب )) .
ّهي الٌؾبح هي ٗعذٍ ق٘بع٘ب ذ ّالغوِْس علٔ أًَ عوبعٖ ذ ّهٌِن هي ععلَ ػشّسح ُّزا فٖ الشعش ببطخ
ّهزُت الغوِوْس أًوَ ال ٌٗقوبط ؽوزا ؽوشا الغوش هوع ه٘وش ( أى ) ّ ( ْ
أى ) ثول ٗقزظوش ف٘وَ علؤ الغووبه ذ
ّرُت أثْ الؾغي علٖ ثي عل٘وبى ال٘غذادٕ ُّْ اذبهو الظغ٘ش لٔ أًوَ ٗغوْص الؾوزا هوع ه٘شُوب ق٘بعوب ثشوشؽ
رعّ٘ي الؾشا ّهكبى الؾزا ذ ًؾْ ( ثشٗذ القلن ثبلغك٘ي ) ف٘غْص عٌذٍ ؽزا الجبء ؛ فٌقْ  (:ثشٗذ القل َن الغوك٘يَ )
فنى لن ٗزعّ٘ي الؾشا لن ٗغض الؾزا ذ ًؾْ ( سهجذ فٖ صٗذ ) فال ٗغوْص ؽوزا ( فوٖ ) ؛ ذًوَ ال ٗوذسٓ ؽٌ٘ئوز ُول
الزقذٗش ( سهجذ عي صٗذ ) أّ ( فٖ صٗذ ) ذ ّكزلك ى لن ٗزع٘ي هكوبى الؾوزا لون ٗغوض ذ ًؾوْ ( ابزوشد القوْم هوي
ثٌٖ رو٘ن ) فال ٗغْص الؾزا ؛ فال رقْ ( ابزشد القْ َم ثٌٖ رو٘ن ) ؛ ر ال ٗذسٓ ُل اذطول ( ابزوشد القوْم هوي
ثٌٖ رو٘ن ) أّ ( ابزشد هي القْم ثٌٖ رو٘ن ) ت ()ٗ9
أهب هي ٗشٓ أًَ ػشّسح فوٌِن الظجبى قب  :ت ًَ هخظْص ثبلؼشّسح ؛ فال ٗغْص لٌب اعزعوبلَ ًضشا  .إٔ
فٖ ه٘ش الؼشّسح الشعشٗخ ّلْ فٖ هٌظْثخ الوغوْه ت (ٓ٘)
ّسإٔ الظووجبى هووذفْه ذى رلووك قووذ عووبء كض٘ووشاً فووٖ القووشوى الكووشٗن ذ ّهٌووَ ( واختىىا َر يىسىىى قى َي ىهُ سىىثؼيٍَ
ر

)(ٔ٘) إٔ هي قْهَ ؛ فقذ ع ّذّا ُزا الٌظت ت رشجِ٘ب ً لوَ ثوبلوهعْ ثوَ ذ ّٗغوؤ أٗؼوبً الوٌظوْة علؤ ًوضه

الخبفغ ًؾْ قْلَ رعبلٔ ( إالّ إٌَّ ػادا كفروا رتَّ ُهى )(ٕ٘) ت (ٖ٘) .
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ّهي رلك أٗؼب ً ت قْ اهشئ الق٘ظ :
فقبلذ ٗو٘ي هللا هبلك ؽ٘لخٌ

ّهب ْى أسٓ عٌك الغْاٗخَ رٌغلٖ

فِْ هٌظْة ثنعقبؽ الخبفغ فزعذٓ الهعل ذ إٔ أؽلف  ............ت (ٗ٘) .
ّقْ الوشقو اذطغش :
د
أعول
الع٘و ى سصقك و ٍ
َ
ِ

فز٘ل
ال َٗشُد الزشق٘ ُؼ ششْ ّٓ ِ

الع٘و  :أعول فٖ ؽلجَ ذ إٔ أؽلجوَ ثزوؤدح ّاعزوذا ّثعوذ عوي اإلفوشاؽ ّ .عو ّذٓ الهعول ثٌهغوَ ّلون ُٗوزكش فوٖ
أعول
َ
الوعبعن ذ ّالزٕ فِ٘ب ( أعول فٖ الطلت ) ت (٘٘) .
طشاؽك ّ .........قْ الشبعش :
ًّؾْ قْلَ رعبلٔ  ( :ألقؼذٌَّ نهى صراطَ َك انًستقيى )()٘ٙذ إٔ علٔ
ِ
كأًّٖ را ععٔ ذظه َش ؽبئشاً

هع الٌغن فٖ عْ الغوبء ٗظْةُ

ْ
أعغلزُن أه َش سثكن )(ٗ )٘7شٗذ عي أهش سثكن  .ت (. )٘3
ثطبئش ذ فألقٔ الجبء ّ .هضلَ قْلَ رعبلٔ (
ٗشٗذ ذػهش
ٍ
ّأٗذ رلك اثي ُشبم قوبئالً  :ت هوي اذهوْس الزوٖ ٗزعوذٓ ثِوب الهعول القبطوش عوقبؽ الغوبس رْعوعب ً ًؾوْ ( ونكىٍ ال
تىاػذوهٍَُّ س ّرا )( )٘9إٔ علٔ الغش ذ إٔ الٌكبػ  ( ..........واقؼذوا نهى ك َّم يرص ٍذ )(ٓ )ٙإٔ علَ٘ ت (ٔ)ٙ
أهب فٖ الذساعبد الؾذٗضخ ذ فقذ رٌبّ ُزا الوْػوْه عوذد هوي الجوبؽض٘ي ّدسعوٍْ ثطوشق ّأعوبل٘ت هخزلهوخ ذ
ّكبًذ لِن فَ٘ ّعِبد ًوش ّوساء هزجبٌٗخ  .هي رلك هب عبء فوٖ الذساعوخ الوْعوْهخ ( الزْعوع فوٖ كزوبة عو٘جَْٗ )
– الغبثقخ الزكش – ر أدسط الجبؽش ُزا الوْػْه – إٔ الوٌظْة علٔ ًضه الخوبفغ – ػووي هْػوْه الزْعوع
فٖ الغبس ّالوغشّس ثعذ أى قغوَ لٔ قغو٘ي  :أّلِوب الزْعع فٖ ؽشّا الغش إٔ ً٘بثخ ؽشّا الغش ثعؼِب عي
ثعغ ذ ّصبًِ٘وب ؽزا الغبس رْععب ً هْػْه دساعزٌب .
ًبقو الجبؽش فٖ دساعزَ الزْعع ثؾزا ؽشا الغش هي ؽ٘ش شزّر الوبُشح ّعذم شوزّرُب هغزعشػوبً ذُون
هب ق٘ل فِ٘ب ّوساء علوبء العشث٘خ ؽْلِب ذ ّقذ كبى الجبؽوش هؤٗوذاً للقوْ ثعوذم شوزّرُب ذ ر قوب  :ت ّلغزٌوب العشث٘وخ
صشٗخ ثبلوهشداد ذ هٌ٘خ ثبذعبل٘ت الكض٘شح الٌٖ ٗزظوشا ثِوب العشثوٖ فوٖ كالهوَ ذ ف٘طٌوت روبسحً ذ ّٗوْعض أبوشٓ ذ
ّٗؾزا علٔ عج٘ل الزْعع ّالزغْص هوشاساً ّركوشاساً ذ ّسثووب كضوش الؾوزا عٌوذُن فأطوجؼ هْػوعبً ق٘بعو٘بً للؾوزا
ّاإلٗغبص ت (ٕ)ٙ
كوزلك قووب فووٖ هْػووع وبووش  :ت ًّخلووض هوووب رقوذم أى الهعوول الوزعووذٕ ٗظوول لوؤ ههعْلووَ ثٌهغووَ ذ ّالهعوول
الالصم ٗظل لٔ ههعْلَ ثؾشا الغش ذ فنرا رْععْا ثؾزا الغبس ّطل الهعل لٔ ههعْلوَ ثٌهغوَ ذ فووب صا شوبُذ
اثي عق٘ل [ هي الْافش ]
ٗبس ّل ْن رَع ُْعُْا
روشّىَ الذ َ

كاله ُك ْن راً علَٖ ؽشا ُم *

عبلقب ً فٖ الزُي علٔ أًَ هي شْاُذ الوٌظْة علٔ ًضه الخبفغ ّاذطل  :روشّى ثبلذٗبس ت (ٖ. )ٙ
ٗالؽع فٖ الٌظ٘ي الغبثق٘ي أى الجبؽش قذ قظش الزْعع فٖ ؽوزا ؽوشا الغوش علؤ اإلٗغوبص ّاالبزظوبس فوٖ
الكالم أّ علٔ الؼشّسح الشعشٗخ ّلن ٗلزهذ لٔ الوعٌٔ الزٕ ٗؼ٘هَ الؾزا ًهغَ ذ فهٖ شبُذ اثي عق٘ل الزٕ هوشّ
ركشٍ ( روشّى الذٗبس ) ّالزقذٗش ( روشّى ثبلوذٗبس ) ذ ٗجوذّ لٌوب أى هعٌؤ الج٘وذ عٌوذ ؽوزا الغوبس ُوْ أًِون ٗووشّى
الذٗبس قبطذٗي لِب ُٖ ًهغِب ذ أهب هعٌبٍ عٌذ ظِْس الغوبس ُوْ أًِون ٗووشّى ثبلوذٗبس فوٖ ؽوشٗقِن لؤ دٗوبس أبوشٓ
دّى أى ٗقظذّا دٗبس الشبعش لزارِب ّالهشق ث٘ي الوعٌ٘٘ي ّاػؼ ذ ُّزا الهشق ُوْ اذطول فوٖ ارغوبه اللغوخ الوزٕ
ًقظذٍ .

ٕ٘ٓ
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ّهي الذساعبد الؾذٗضخ أٗؼوب ً عوي الوٌظوْة علؤ ًوضه الخوبفغ ذ الذساعوخ الوْعوْهخ ( ًوضه الخوبفغ فوٖ
الذسط الٌؾْٕ ) الزٖ ًششد فٖ هغلخ عبهعخ كشثالء
فٖ ُزٍ الذساعخ رؾذس الجبؽش فٖ أّلِب عي هظطلؼ ًضه الخبفغ ّأُن الزغوو٘بد الزوٖ أؽلقِوب الٌؾوبح علؤ
ُزا الوْػْه (ٗ )ٙذ صن رجع رلك ثبلزؾذس عي الٌظت علٔ ًضه الخبفغ رْععبً هقغوبً ٗبٍ لٔ قغوو٘ي  :القغون
اذّ ؽزا ؽشا الغش ق٘بعب ً ذ ّالقغن الضبًٖ ؽزا ؽشا الغش عوبع٘ب ً (٘ )ٙذ صن رعشع ثعذ رلك لؤ الخوالا
ثو٘ي الوذسعوز٘ي الكْف٘ووخ ّالجظوشٗخ فووٖ عبهول الٌظووت ثٌوضه الخوبفغ ذ فووبلكْفْ٘ى عو ّذّا الٌووضه عوبهالً للٌظووت ذ
ّالجظشْٗى لن ٗع ّذٍّ عوبهالً للٌظوت ّ .قوذ أٗوذ الجبؽوش قوْ الكوْف٘٘ي هخبلهوب ً ثوزلك سإٔ أعوزبرٍ هؾووْد الوذسّٗو
الزٕ اعزظبة قْ الجظشٗ٘ي أكضش (. )ٙٙ
ّقوذ بوزن الجبؽووش دساعوزَ ثووأى ؽظوش اٙساء فوٖ ُووزا ًوْه هووي الزْعوع ثوضالس اؽزوووبالد ُوٖ  ) ٔ :ى الزعووذٕ
ثبلؾشا ُْ اذكضش فٖ كالم العشة ذ ّالزعذٕ ثبلهعل ًهغَ ُوْ كوالم ثعؼوِن  ) ٕ .الزعوذٕ ثوبلؾشا ّالهعول ًهغوَ
ًوب ُْ هي قج٘ل اللغخ ُ ) ٖ .زا الؾزا ال ٌٗقبط علَ٘ ّٗكزهٔ فَ٘ ثبلغوبه .
أهب سأٌٗب ًؾي فِْ هْافق لوب عبء ثَ اثي ُشبم ّه٘شٍ علٔ أى رلك هٌظْة علٔ الزْعع ذ فنًٌوب ًوشٓ أى هوب
صعوَ الٌؾبح علٔ أًَ هٌظْة ػشّسح هشدّد ؛ ّرلك هي ف٘غ الوبُشح فٖ اٗٙبد القشوً٘خ الزٖ ركوشد أعوالٍ ذ
ًّؾي ًعشا أى القشوى الكشٗن ُْ كالم هللا عض ّعل ذ ّكالم الجبسٕ ثع٘ذ كل الجعذ عوي الؼوشّسح ّكوزلك للوعٌؤ
الزٕ ٗؼ٘هَ الؾزا ًهغَ – كوب ثٌ٘ب عبثقب ً  -؛ لزا فنى الوبُشح ُٖ هي ثبة الزْعع ُّ .زا هب عو ّْصٍ ثعوغ الٌؾوبح
ُّْ قشٗت عذاً ًُ هي الظْاة .

انهىايش
(ٔ) هقبٗ٘ظ اللغخ  :هبدح
(ٕ) رِزٗت اللغخ  :هبدح ّعع
(ٖ) الظؾبػ  :هبدح ّعع ذ ٌّٗوش لغبى العشة  :هبدح ّعع
(ٗ) الطالق 7 :
(٘) الجقشح ٕٗ7 :
( )ٙاذعشاا ٔ٘ٙ :
(ٌٗ )7وش اذطْ فٖ الٌؾْ  ٕٙٙ / ٕ :ذ الخظبئض ٖٔٓ / ٕ :
( )3اذشجبٍ ّالٌوبئش ٖ٘ / ٔ :
( )9الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ 9 :
كزبة ع٘جَْٗ  ٔٓ3 / ٔ :ذ ٌّٗوش الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٘ٙ :
(ٓٔ)
الخظبئض ٗٗ / ٕ :
(ٔٔ)
اذطْ فٖ الٌؾْ ٕ٘٘ / ٕ :
(ٕٔ)
ٌٗوش الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٔٓ :
(ٖٔ)
ٌٗوش الخظبئض ٖٕٙ / ٕ :
(ٗٔ)
ًهغَ ٖٙٗ / ٕ :
(٘ٔ)
ْٗعف 3ٕ :
()ٔٙ
الجقشح 9ٖ :
()ٔ7
كزبة الظٌبعز٘ي ٔ37 :
()ٔ3
الخظبئض ٖ3ٕ – ٖ3ٔ / ٕ :
()ٔ9
اذعشاا ٔ٘٘ :
(ٕٓ)
كزبة الظٌبعز٘ي ٔ9ٔ :
(ٕٔ)
ٌٗوش الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٔٔ :
(ٕٕ)
ًهغَ ٔٗ – ٔٔ :
(ٖٕ)

ٕٓٙ

مجمة جامعة كربالء العممية المجمد الخامس  /العدد األول إنساني أذار 0227
كزبة ع٘جَْٗ  ٕ9ٗ / ٔ :ذ ٕ  ٖٔٙ /ذ ٌّٗوش  ٖٔٓ / ٔ :ذ ٕ ٔ9ٙ /
ٌٗوش الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٔٙ – ٔ٘ :
ًهغَ ٔ9 :
أّػؼ الوغبلك لٔ أله٘خ اثي هبلك ٔ7ٖ :
الٌؾْ الْافٖ ٕ3ٗ / ٖ :
الوقشة ٖٔ٘ :
الظشا الْافٖ ٔٓ٘ – ٔٓٗ :
ٌٗوش الوقزظذ فٖ ششػ اإلٗؼبػ ٖٗ9 /ٔ :ذّعبهع الذسّط العشث٘خٕ3ٗ /ٖ :
ششػ شوزّس الوزُت  ٖ97 – ٖ9ٙ :ذ ٌّٗووش الظوشا الوْافٖ  ٔٓٗ :ذ ّهعوبًٖ الٌؾوْ / ٖ :

(ٕٗ)
(ٕ٘)
()ٕٙ
()ٕ7
()ٕ3
()ٕ9
(ٖٓ)
(ٖٔ)
(ٕٖ)
ٖٔ7
أّػؼ الوغبلك لٔ أله٘خ اثي هبلك ٔٔٓ :
(ٖٖ)
ششػ شزّس الزُت ٕٖٓ :
(ٖٗ)
الوقزظذ فٖ ششػ اإلٗؼبػ ٖٕٙ / ٔ :
(ٖ٘)
ٌٗوش عبهع الذسّط العشث٘خ  ٗ9 / ٖ :ذ ّالكبهل فٖ الٌؾْ ّالظشا ّاإلعشاة ٕٔٓ :
()ٖٙ
عبهع الذسّط العشث٘خ ٗٗ / ٖ :
()ٖ7
الوطبلع الغع٘ذح فٖ ششػ الهشٗذح ٖٖٗ / ٔ :
()ٖ3
عبهع الذسّط العشث٘خ ٗ3 / ٖ :
()ٖ9
اذشجبٍ ّالٌوبئش فٖ الٌؾْ ٔٙ / ٔ :
(ٓٗ)
ششػ اثي عق٘ل  ٘3٘ / ٕ :الِبهو ( ٔ )
(ٔٗ)
الوقشة ٖٔٙ :
(ٕٗ)
ششػ اثي عق٘ل  ٘3٘ / ٕ :الِبهو ( ٖ )
(ٖٗ)
ششػ اذشوًْٖ ٕٖٖ / ٕ :
(ٗٗ)
الوقشة ٔٙٗ :
(٘ٗ)
رٗل اذهبلٖ ّالٌْادس ٗٓ :
()ٗٙ
الكبهل للوجشد ٕ7 :
()ٗ7
الشبعش عشٗش ثي عط٘خ الخطهٖ
*
ٌٗوش الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٙ7 – ٘ٙ :
()ٗ3
ششػ اثي عق٘ل ٖ٘9 / ٕ :
()ٗ9
الٌؾْ الْافٖ  ٔ7ٔ / ٕ :الِبهو ٗ
(ٓ٘)
اذعشاا ٔ٘٘ :
(ٔ٘)
ُْد ٙٓ :
(ٕ٘)
الوٌزخت هي كالم العشة ٕٔ٘ :
(ٖ٘)
ششػ الوعلقبد العشش 3ٕ :
(ٗ٘)
الوهؼل٘بد ٕ٘ٔ:
(٘٘)
اذعشاا ٔٙ:
()٘ٙ
اذعشاا ٔ٘ٓ :
()٘7
هعبًٖ القشوى لألبهو ٕ9٘ / ٕ :
()٘3
الجقشح ٕٖ٘ :
()٘9
الزْثخ ٘ :
(ٓ)ٙ
هغٌٖ اللج٘ت ٕ٘٘ / ٕ :
(ٔ)ٙ
الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ 93 :
(ٕ)ٙ
ٌٗوش ششػ اثي عق٘ل ٖ٘3 / ٔ :
*
الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ٕٔٓ :
(ٖ)ٙ
ٌٗوش ً :ضه الخبفغ فٖ الذسط الٌؾْٕ  /هٌزس ثشاُ٘ن الؾلٖ ٕٔٙ – ٔٙٓ :
(ٗ)ٙ
هغلخ عبهعخ كشثالء ذ الوغلذ الضبًٖ ذ العذد الزبعع ذ عٌخ ٕ٘ٓٓ
ٌٗوش ًهغَ ٔٙ7 – ٖٔٙ :
(٘)ٙ
ٌٗوش ًهغَ ٔٙ9 :
()ٙٙ
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ثثت انًصادر

ٕٓ1

 -القشوى الكشٗن

 اذشجبٍ ّالٌووبئش فوٖ الٌؾوْ ذ عوال الوذٗي الغوْ٘ؽٖ ( د ُٔٔ 9وـ ) ذ رؾق٘وق  :هؾووذ عجوذ القوبدس الهبػولٖ ذؽ ٔ ذ الوكزجخ العظشٗخ ذ ث٘شّد ذ ٔ999
 اذطووْ فووٖ الٌؾووْ ذ أثووْ ثكووش هؾوووذ ثووي الغووشاط ( د ُ ٖٔٙووـ ) ذ رؾقجووق :عجووذ الؾغوو٘ي الهزلووٖ ذ هؤعغووخالشعبلخ ذ ؽ ٕ ذ ٔ937
 أّػؼ الوغبلك لٔ أله٘وخ اثوي هبلوك ذ عجوذ هللا عووب الوذٗي اثويهؾٖ الذٗي عجذ الؾو٘ذ ذ ؽ  ٙذ داس الهكش ذ ث٘شّد ذ ٗٔ97

ُشوبم ( د ٔ ) 7ٙذ رؾق٘وق  :هؾووذ

 الزْعع فٖ كزبة ع٘جَْٗ ذ د  .عبد ُبدٕ العج٘ذٕ ذ هكزجخ الضقبفخ الذٌٗ٘خ ذ هظش رِووزٗت اللغووخ ذ أثووْ هٌظووْس هؾوووذ ثووي أؽوووذ اذصُووشٕ ( د ٓ ) ٖ7ذ رؾق٘ووق  :ثووشاُ٘ن اذث٘ووبسٕ ذ داسالكزبة العشثٖ ذ القبُشح ذ ٔ9ٙ7
 عبهع الذسّط العشث٘خ ذ هظطهٔ الغالٌٖٗ٘ ذ ؽٔٔ ذ الوطجعخ العظشٗخ ذ ث٘شّد ذ ٕٔ97 الخظبئض ذ أثْ الهزؼ عضوبى ثي عٌٖ ( د ُٕٖ9ـ ) ذ رؾق٘ق  :هؾوذ علٖ الٌغوبس ذ ؽ ٗ ذالضقبف٘خ ذ ثغذاد
 -رٗل اذهبلٖ ّالٌْادس ذ أثْ علٖ عوبع٘ل ثي القبعن القبلٖ ( د ُ ٖ٘ٙـ ) ذ

داس الشوؤّى

داس الهكش

 ششػ اثي عق٘ول ذ ثِوبء الوذٗي عجوذ هللا ثوي عق٘ول ذ رؾق٘وق  :هؾووذ هؾوٖ الوذٗي عجوذ الؾو٘وذ ذ ؽ ٕ ذالكزت للطجبعخ ّالٌشش ذ عبهعخ الوْطل
 -ششػ اذشوًْٖ علٔ أله٘خ اثي هبلك ذ اذشوًْٖ ذ رؾق٘ق  :هؾوذ هؾٖ الذٗي عجذ الؾو٘ذ

ذ

داس

ؽٖ

 ششػ شزّس الزُت فٖ هعشفخ كالم العشة ذ اثي ُشبم اذًظبسٕ ذ رؾق٘وق  :هؾووذ هؾوٖ الوذٗي عجوذ الؾو٘وذذ ؽ ٖ ذ هؤعغخ داس الِغشح ذ قن
 -ششػ الوعلقبد العشش ّأبجبس شعشائِن ذ أؽوذ ثي اذه٘ي الشٌق٘طٖ ذ

هكزجخ الٌِؼخ ذ ثغذاد

 الظووؾبػ فووٖ اللغووخ ّالعلووْم هعغوون ّعوو٘ؾ رظووؾ٘ؼ طووؾبػ الغووُْشٕ ذ عووذاد ّرظووٌ٘ف ً :ووذٗن هشعشوولّٖأعبهخ هشعشلٖ ذ ؽ ٔ ذ داس الؾؼبسح العشث٘خ ذ ث٘شّد ذ ٘ٔ97
 -الظشا الْافٖ ذ د ُ .بدٕ ًِش ذ هطبثع الزعل٘ن العبلٖ ذ الوْطل

ذ ٔ939

 القبهْط الوؾ٘ؾ ذ هغذ الذٗي اله٘شّص وثبدٕ ذ هؤعغخ في الطجبعخ -الكبهل فٖ الٌؾْ ّالظشا ّاإلعشاة ذ

أؽوذ قجو ذ

ؽٕ ذ

 الكزبة ذ أثْ ثششعوشّ ثي عضوبى ثوي قٌجوش عو٘جَْٗ ( د ٓ ) ٔ3ذعبلن الكزت ذ ث٘شّد ذ ٖٔ93

داس الغ٘ل ذ ث٘شّد ذ ٔ979
رؾق٘وق  :عجوذ الغوالم ُوبسّىذ ؽ ٖ ذ
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 كزوبة الظووٌبعز٘ي الكزبثووخ ّالشووعش ذ أثووْ ُوال العغووكشٕ ( د – ٘ ) ٖ9ذ رؾق٘ووق  :علووٖ هؾوووذ الجغووبّٕ –داس الهكش العشثٖ
هؾوذ أثْ الهؼل ثشاُ٘ن ذ ؽ ٕ ذ
 لغبى العشة ذ اثي هٌوْس ذ رقذٗن  :عجوذ هللا العالٗلوٖ ذالعشة ذ ث٘شّد

عوذاد ّرظوٌ٘ف ْٗ :عوف ب٘وبؽ ذ داس لغوبى

ٕٓ1

 ًضه الخوبفغ فوٖ الوذسط الٌؾوْٕ ذ هٌوزس ثوشاُ٘ن الؾلوٖ ذ هغلوخ عبهعوخ كوشثالء الوغلوذ الضوبًٖ ذ العوذدالزبعع ذ عٌخ ٕ٘ٓٓ
 الوطبلع الغوع٘ذح فوٖ شوشػ الهشٗوذح ذ عوال الوذٗي الغوْ٘ؽٖ ذللطجبعخ ذ ٔ977

رؾق٘وق  :د ً .جِوبى ٗبعو٘ي ذ

داس الشعوبلخ

 هعبًٖ القشوى ذ عع٘ذ ثي هغعذح الجظشٕ اذبهو اذّعوؾ ( د ٕ٘ٔ ) رؾق٘وق  :د  .فوبئض فوبسط ذذ ٔٔ93
 هعبًٖ الٌؾْ ذ د  .فبػل الغبهشائٖ ذ هطبثع ث٘ذ الؾكوخ ذ ثغذاد هغٌوٖ اللج٘وت عووي كزوت اذعبسٗووت ذالؾو٘ذ ذ هطجعخ الوذًٖ ذ القبُشح

عجوذ هللا عوووب الوذٗي ثووي ُشوبم

 الوهؼل٘بد ذ أثْ العجوبط الوهؼول ثوي هؾووذ الؼوجٖداس الوعبسا ذ هظش
ُبسّى ذ ؽ ٗ ذ

ؽٕ

ٔٔ99
ذ رؾق٘ووق  :هؾووذ هؾووٖ الوذٗي عجووذ

ذ رؾق٘وق ّشوشػ  :أؽووذ هؾووذ شوبكش ّ عجوذ الغوالم

 الوقزظذ فٖ ششػ اإلٗؼبػ ذ عجذ القبُش الغشعبًٖ ( د ُٔ ٗ7وـ ) ذ رؾق٘وق  :د  .كوبظن ثؾوش الوشعوبى ذٕٔ93
هٌشْساد ّصاسح الضقبفخ ّاإلعالم ذ ثغذاد
 الوقشّة ذ علٖ ثي هؤهي الوعشّا ثبثي عظهْس ( د  ) ٙٙ9ذهللا الغجْسٕ ذ هطجعخ العبًٖ ذ ثغذاد
 الوٌزخت هي كالم العشة ذ هؾوذ ععهش الكشثبعٖ ذ هطجعخ اٙداة -الٌؾْ الْافٖ ذ عجبط ؽغي ذ ؽ  9ذ داس الوعبسا ذ هظش

ٕٓ9

رؾق٘وق  :عجوذ الغوزبس الغوْاسٕ ّعجوذ
ذ الٌغف ذ ٖٔ93

مجمة جامعة كربالء العممية المجمد الخامس  /العدد األول إنساني أذار 0227

