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 التقذيم والتأخري بني األنس واجلن يف القرآن الكريم
 دراسة حنىية داللية

 
 عمي ناصر محمد. د

 جامعة تكريت
 قسم المغة العربية/ كمية التربية

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ملخص البحث 
تناولتتخ هتتلد ثلدرثستتة ثلتاتتديم وثلتتتاظير اتتين للجتتتي ثألنتتن وثلجتتن  تتي ثلاتتر ن ثلكتتريم 

تتدامخ ثألنتتن عمتتتا ثلجتتن  تتي موثمتتا ثظتتتر    اتتد ّتتدامخ ثلجتتن عمتتا ثألنتتتن  تتي موثمتتا ّو
تتدواول ثلااوتتد ثن ياتتع عمتتا عمتتة للتتا كمتتي واعتتدد ثلايتتاني وثلعجتتا    تتي ثلاتتر ن ثلكتتريم  ّو
متتن ظتتيل ايتتان  رثم عتتدد متتن عممتتام ثلعرايتتة ثلمتاتتدمين  تتي عمتتة تاتتديم اعتت  ثلكتتيم عمتتا 

 .    ثلمغو   ي ثلار ن ثلكريمواللا يتجما لماارت جانج من جوثنج ثلعجا. اع 
 

 املقذمة
ثلومتتتد ب رج ا ثلعتتتالمين وثللتتتيح وثلستتتيم عمتتتا ثكتتترم ثلمرستتتمين ثمامنتتتا و تتتليعنا 

 .  وعما  لي ولواي ثجمعين مومد
 واعد :

االعرايتتة   الومتد ب ثلتل  ثكرمنتا االستيم ومتنا عمينتتا وينمتا هتدثنا لييمتان و تر نا
 اتال وهتو ثلتدل ثلاتا مين مظا اتا ، ستالتي لمنتان ثجمعتينثلتي ثظتارها لغتة لماتر ن ظاتمتة ر 

(  نتت ول ثلاتتر ن امستتان 11ثل ظتترع ) چې  ې    ۉڭ  ې    ې  ۉ چناياتتي عميتتي ثللتتيح وثلستتيم 
عراي ماين ت ريع لناينا وثهل هلد ثلمغة و ثمانة  ي ثعناّهم تما ثلمغة ثلتي وااهتا ثب متن 

 .   دين عميها ي هدون لها االلمل وثلتادم ّال ثهمهاثلايغة وثلللاوة وثلسرثر ما جعل ثلوث
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ول  تاا ثن ، ومن ثلجوثهر ثلتي تمي خ اها ثلمغتة ثلعرايتة جتاهرح ثلتاتديم و ثلتتأظير
ثلتاتتديم وثلتتتأظير مومتتو   ويتتل و مت تتعج يتعتتلر ثللمتتام ا تتتا جوثناتتي  تتي اوتتد كهتتلث لتتلث 

تتا ثظتيتتار ثلااوتتد عمتتا ثلتاتتديم و ثلتتتأظير اتتين كممتتتي ثأل نتتن وثلجتتن متعتتاّاتين  تتي ثلاتتر ن ّو
 متتم ثّتع عنتد للجتة ثلجناتة ثو ثلجتانا ثو ثلنتتان ، ثلكتريم ع لتخ ثوتدثهما عمتا ثلظتر  اتالوثو

 . وكلث ثلث  لل اين ثلنن وثلجن الالل غير ثلوثو كالجممة وغيرها، ثو ثلنسان وغيرها
د وردخ ثألنن وثلجن متعتاّاتين ع لتخ ثوتدثهما عمتا ثلظتر  اتالوثو  ت ي ثثنتي ّو

( ّدامخ ثلجن عما ثلنن  ي تسعة منها و ّتدامخ ثلنتن 4ع ر مومعا من ثلار ن ثلكريم)
 .  (7عما ثلجن  ي ثيثة )

ولكتن لتم ّتدامخ ثلجتن  تي تستعة موثمتا و ّتدامخ ثلنتن  تي ثيثتة ولتم لتم يوتتدد 
ثلعكتتن متتثي  تتاتتدم ثلنتتن  تتي تستتعة موثمتتا ثو يتستتاويان  تتي ثلتاتتديم وثلتتتأظير    تتي هتتلد 
ثلدرثستتة مواولتتة ليجااتتة عتتن هتتلث ثلستتبثل و تتي ثلجااتتة عتتن هتتلث ثلستتبثل ايتتان لجانتتج متتن 

 .  جوثنج ثعجا  ثلار ن ثلكريم
د ورد عدد من ثل ارثخ ثلتي تتعمتل اهتلث ثلمومتو   تي ّستم متن كتتج ثلتلستير  ّو

اية كاولهم ةن تاديم ثلجن عما ثلنن ّتد تكتون  يتي دللتة عمتا ثلاتوح ثو كثترح ثلعتدد ثو ثلستا
 .  (3 ي ثلظمل )

تتة لتتم تلعتتتن اووتتدح ثلمومتتو  وثيجتتتاد عيّتتة اتتين هتتتلد  ةل ثنهتتا ث تتارثخ عامتتتة متلّر
ة من ثلار ن ثلكريم  .  ثآلياخ  ي موثمعها ثلمتلّر

 
 متهيذ

ّاتتتل ثلظتتتو   تتتي مومتتتو  ثلتاتتتديم وثلتتتتأظير ل اتتتدا لمااوتتتد ثن ياتتتع عنتتتد جتتتاهرح 
ومنهتا ثلمغتة ثلعرايتة ّستمين لغتاخ معراتة  تا ثلمغتاخ عمتا ، ثلعرثج لنهتا تتعمتل اهتلث ثلمتر

وثلعترثج هتو تغياتر ثوثظتر ثلكمتم ، ولغاخ مانية ومنها ثلمغة ثلنجمي ية وثكثر ثلمغاخ ثلورايتة
 االوركتتتتتتتتتتتاخ ثلمظتملتتتتتتتتتتتة وهتتتتتتتتتتتي ثلمتتتتتتتتتتتمة وثللتوتتتتتتتتتتتة وثلكستتتتتتتتتتترح استتتتتتتتتتتاج تتتتتتتتتتتتأثير ثلعوثمتتتتتتتتتتتل 

لنجمي يتتتتتة ( كمتتتتتا  تتتتتي ثلمثتتتتتال ثآلتتتتتتي )ّتتتتترا مومتتتتتد كتااتتتتتا( تااامهتتتتتا  تتتتتي ث1ثلدثظمتتتتتة عميهتتتتتا )
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(mohammd read abook تتنموج ثن ثوثظتتر ثلكممتتاخ  تتي ثلمغتتة ثلعرايتتة ثلمعراتتة  )
 .  ونجد ثلكمماخ  ي ثلمغة ثلنجمي ية ثلمانية ساكنة ثلظر، تتغير االوركاخ

( 5ول يعنتتتي للتتتا ثن ثلمغتتتة ثلعرايتتتة كمهتتتا معراتتتة اتتتل  يهتتتا ثلمعتتترج و يهتتتا ثلمانتتتي)
كمهتتا مانيتتة وثمتتا ثل عتتال  المامتتي  (6 تتالوروع)  معمتتوم ثن لغتنتتا ثستتمام وث عتتال ووتتروع

وثمتتا ثلستتمام  كمهتتا معراتتة متتا عتتدث ستتاعة . وثلمتتر مانيتتان وثللعتتل ثلممتتار  معتترج ومانتتي
وثستتتمام ثل تتتارح مثتتتل هتتتلث وهتتتلد ، ثنتتتوث  متتتن ثلمانيتتتاخ وهتتتي ثلمتتتما ر مثتتتل ثنتتتا وثنتتتخ وهتتتو

و تتتانوثلستتمام ثلمولتتولة مثتتل ثلتتل  وثلتتتي وثلتتلين وثستتمام ثل، وهتتبلم ،  عتتال كلتتي واع ا
وثستتتمام ثل تتتر  كمتتتن ومتتتا ومهمتتتا واعتتت  ثلعتتتيم ، وثستتتمام ثلستتتتلهام كتتتأين وكيتتتع ومتتتتا
 .  ثلمركاة كسياويي واعماا وومرموخ

ومتتتا متتتا تاتتتدم متتتن ثلمانيتتتاخ تعتتتدا ثلمغتتتة ثلعرايتتتة متتتن ثلمغتتتاخ ثلمعراتتتة عمتتتا ستتتايل 
ي ثلمنلتتتوااخ و يتتتي ثلتغميتتتج لنا ثلاستتتم ثلعجتتتم متتتن ثستتتما ها معتتترج  يتتتي ثلمر وعتتتاخ و يتتت

،  المر وعاخ ثراعة وهي ثلماتتدا وثلظاتر ومتا ثلوتل اهمتا وثللاعتل ونا تج ثللاعتل، ثلمجرورثخ
ومتتا عتتدث للتتا ثلمنلتتوااخ ، وثلمجتترورثخ ثثنتتان ثلمجتترور االمتتا ة وثلمجتترور اوتترع ثلجتتر

ومنهتتتتتا ثلملعتتتتتول اتتتتتي وثلملعتتتتتول  يتتتتتي وثلملعتتتتتول لجمتتتتتي وثلوتتتتتال وثلتمييتتتتت  وثلستتتتتتثنام واايتتتتتة 
 .  منلوااخثل

وثمتتا ثلتوثاتتا وهتتي ثلنعتتخ وثلع تتع وثلتوكيتتد وثلاتتدل  تتوتتدد وركتهتتا اوستتج وركتتة 
 .  متاوعها ر عا ونلاا وجرث

وهتي عمتا ، وتتألع من هلد ثألستمام وثل عتال وثلوتروع ثلجمتل  تي ثلمغتة ثلعرايتة
ّستتتمين جممتتتة ثستتتمية مركااتتتة متتتن ماتتتتدا وظاتتتر وجممتتتة  عميتتتة مركااتتتة متتتن  عتتتل و اعتتتل وهتتتلد 

واايتة ثلستمام ، اعة تعرع االعمدح وسميخ اللا لننتا ل يمكتن ثن نبلاتع ثلجمتل ةل اهتاثلر 
 .  تسما االلممة لني يمكن ثن تبلع ثلجمل دونها

جتام  تتي  ترر ثلمللتتل اثعمتتم ثنتي ّتتدم ثلكتيم  تتي ثلعتترثج عمتا ثلمر وعتتاخ لنهتتا 
 .  (7يستال ثلكيم دونهاا )ثلموث م لمجممة وثلعمدح  يها ثلتي ل تظمو منها وما عدثها  ممة 

 (  8وهناا ثّسام ثظر  لمجمل لكرها ثلعممام ل تعنينا  ي هلد ثلدرثسة )
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 جائز والواجب في الجممة العربيةالتقديم والتأخير ال
اساج وجود جاهرح ثلعرثج ثلتا  اامكاننتا ثن نلتول ثلجممتة التور مظتملتة  تي 

مومتدقّا مق( ناتدا االماتتدا ثتم نتأتي اتالظار وهتلث لغتنا ثلعراية  ناول  تي ثلجممتة ثلستمية متثي )
هتتتو ثللتتتل  تتتي ترتيتتتج ثلجممتتتة ثلستتتمية ثو ناتتتول )ّتتتا مق مومتتتدق(  ناتتتدااالظار وهتتتو ظتتتيع 

وناتتتتول  تتتتي ثلجممتتتتة ثللعميتتتتة )اكتتتترم مومتتتتدقعميا ( ، (9ثللتتتتل  تتتتي ترتيتتتتج ثلجممتتتتة ثلستتتتمية )
جتتتام  تتتي ، جممتتتة ثللعميتتتةوهتتتلث هتتتو ثللتتتل  تتتي ترتيتتتج ثل، ناتتتداااللعل  اللاعتتتل  تتتالملعول اتتتي

ثليمتتار  تتي تاتتديم معمتتولخ ثللعلاوثمتتا تاتتديم اعتت  معمولتتتي عمتتا اعتت   هتتو ثمتتا لنا 
ثلمي ثلتاديم ول ماتما لمعدول عني كتاتديم ثللاعتل عمتا ثلملعتول نوتو )مترج  يتدق عمترث( 

اتتتي  وتاتتتديم ثلملعتتتول ثلول عمتتتا ثلثتتتاني نووثع يتتتخ  يتتتدث  درهمتتتا  وثمتتتالن لكتتترد ثهتتتم وثلعنايتتتة
ولتتا استتاج وجتتود جتتاهرح ثلعتترثج ثن تظتتالع ثللتتل  تتي ترتيتتج ثلجممتتة ثللعميتتة . (40ثتتتما)

اتالملعول اتي  ناتول )عميتا ثكرم مومتدق( ثو   تادا االمسند ثليي  تاول )مومدق ثكرم عميتا ( ثو ناتدا
واتتلث نولتتل عمتتا لتتور مظتملتتة ، ناتتدام ثلملعتتول اتتي عمتتا ثللاعتتل  ناتتول )ثكتترم عميا مجمتتدق(

وهتتلد ثلستتعة  تتي ثلتعايتتر وثلوريتتة  تتي ثلكتتيم ثمتتر مهتتم ل نجتتدد  تتي ثلمغتتاخ . وثوتتدحلجممتتة 
ثلمانيتتة كالنجمي يتتة متتثي ولكتتن ثلهتتم منتتي ثن هتتلد ثللتتور ثلمظتملتتة لمجممتتة ثلوثوتتدح تع ينتتا 

 .  (44ثلدّة  ي ثدثم ثلمعنا )
 تتنون ل نلتتول ثلجممتتة اهتتلد ثللتتورح ثو تمتتا ثل ثلث وجتتد ستتاج يوممنتتا عمتتا للتتا 

ّمنتتا ثلجتتا   ، وهتتلث متتا نستتميي االتاتتديم وثلتتتأظير ثلجتتا    تتي ثلمغتتة ثلعرايتتة، متتا ستتيتاين لواتتاك
لن هناا ثستثنامثخ ّميمة يجج معها تاديم ثلملعتول اتي عمتا ثللعتل ثو تتأظير ثلملعتول عتن 

وهتلد ثلوتالخ ّميمتة لكرهتا عممتام ثلعرايتة وللتا ثلث ، ثللاعل وجواتا دعتخ ثليهتا  ايعتة ثلمغتة
لملعتول اتي ثستم ثستتلهام ثو ثستم  تر   انتي ياتدام وجواتا لن هتلد ثلستمام لهتا ثللتدثرح كان ث

ولتتتتي تعتتتتالا   چ      حب  حب  حب  حب  حب   حب  حب  حبچ  تتتتي ثلكتتتتيم كاولنتتتتا )متتتتا لتتتتنعخ( ّو
وكتتتللا تتتتأظير . (  اتتتد ّتتتدام ثلملعتتتول اتتتي )متتتن(  تتتي ثليتتتة وجواتتتا لنتتتي ثستتتم  تتتر 33غتتتا ر )

تا ، لاعتل ثلث لتم تجهرعيمتة ثلعترثج ولتم توجتد ّرينتةثلملعول اي وجواا عما ثللعتل وثل ثو ّو
 مثال ثلول ّولنا )ثكترم موستا عيستا( ومثتال ثلثتاني ّولتي تعتالا ، للا  ي ثسموج ثلولر

تتتر ثلملعتتتول اتتتي )عيستتتا(  تتتي ثلمثتتتال 73ثلستتترثم)       چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ (  اتتتد ثظا
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تتر ثلملعتتول اتتي )ةيتتاد(  تتي ، لاعتتلثلول وجواتتا لعتتدم وجتتود عيمتتة ليعتترثج تمياتت د متتن ثل وثظا
 .  ثآلية وجواا لناي مولور

( ومتتا 47و تتي ثلاتتاج مستتا ل اظتتر  يجتتج  يهتتا ثلتاتتديم ثو ثلتتتأظير غيتتر متتا لكتتر )
وثلتتل  . ستتو  للتتا يجو لنتتا  يتتي ثن ناتتدام ثلملعتتول او نتتبظرد تاعتتا  لمتتا تاتمتتيي  ايعتتة ثلكتتيم

ّتال ستياويي  تي تاتديم ، ثلجن  ي ثلار ن ثلكريميعنينا هنا ثلتاديم وثلتأظير اين للجتي ثألنن و 
اعتت  ثجتت ثم ثلكتتيم عمتتا اعتت  اكتتأنهم ثنمتتا ياتتدامون ثلتتل  ايانتتي اهتتم لهتتم وهتتم اايانتتي ثعنتتا 

 .  (43وثن كانا جميعا  يهمانهم و يعنيانهم ا)
تتال عاتتد ثلاتتاهر ثلجرجتتاني اوثعمتتم ثنتتا لتتم نجتتدهم ثعتمتتدوث  يتتي  تتي ا  يجتتر  مجتتر   ّو

يعنتتتي ثن ثلعتتترج ل يظرجتتتون عتتتن ثللتتتل  تتتي ترتيتتتج ، وثلهتمتتتام ا ثللتتتل غيتتتر ثلعنايتتتة
ثلجممة ثلعراية ثلا لور ثظر  من ثلتاديم وثلتتأظير ةل ثلث وجتد ستاج يوممهتم عمتا ثلعنايتة 

تتد مثاتتل لهتتلث ثلمتتر ، و ثلهتمتتام اجتت م متتن ثجتت ثم ثلجممتتة دون غيتترد  يادمونتتي عمتتا غيتترد ّو
رث  ثلنتان  تي  عتل متا ثن ياتا اانستان اعينتي ول ااولي اثن معنا للا ثناي ّد يكتون متن ثغت

عي كمثل ما يعمم من والهم  ي وتال ثلظتارجي يظترذ  يعيتد ويلستد ويكثتر اتي  ياالون َمن ثّو
ثلل  ثنهتتم يريتتدون ّتمتتي ول ياتتالون َمتتن كتتان ثلاتتتل منتتي ول يعنتتيهم منتتي  تت   تتالث ّتتتل وثرثد 

)ّتتتل ثلظتتارجيا  يتتدق( ول ياتتول )ّتتتل  يتتد مريتتد ثلظاتتار اتتللا  دنتتي ياتتدام لكتتر ثلظتتارجي  ياتتول 
( لني يعمم ثن لين لمنتان  تي ثن يعممتوث ثن ثلااتتل لتي ) يتد( جتدو  و ا تدح  يعنتيهم  ثلظارجيا
عتتون لتتي ومت معتتون ثليتتي  لكتترد ويهمهتتم ويتلتتل امستترتهم ويعمتتم متتن وتتالهم ثن ثلتتل  هتتم متّو

تتتتو  ثلاتتتتتل االظتتتتارجي ثلملستتتتد وثنهتتتتم ّتتتتد كلتتتتوث  تتتترد وت متتتتتا يكتتتتون . (41ظملتتتتوث منتتتتي ا)ّو
،  متتدثرثلمر  تتي ثلتاتتديم وثلتتتأظيرهو ثلعنايتتة وثلهميتتة ثلتتتي يرثعيهتتا ثلمتتتكمم  تتي نلتتن ثلستتاما

 نون ناول ) ثر مومد جارد وثان عمي(  نادم ثلجار ثلث كان ايني واين مومتد ّ يعتة  ويمتة 
اتدام ثاتن ثلعتم عمتا ولكننتا ن، متن غيترد مثي لنا ثلِعمم ا يارتي ثكثر غرثاة وثهمية عند ثلساما

ثلث كتان ثلمتر ظتيع للتا كتأن يكتون اتين مومتد ، ثلجار  ناتول  ثر مومتد ثاتن عمتي وجتارد
، وثان عمي ظلومة  ديدح ثو كان ثاتن عمتي غا اتا  غياتة  ويمتة ولتم يعمتم ثلمظا تج اعودتتي

ن عما للا  .  ّو
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   التقديم والتأخير بين لفظتي االنس والجن في القرآن الكريم :
 اتتد ، ن ثلتتا ثلتاتتديم وثلتتتأظير اتتين للجتتتي ثألنتتن وثلجتتن  تتي ثلاتتر ن ثلكتتريمنتتأتي ثل

تتتدامخ ثلنتتن عمتتتا ثلجتتن  تتتي ثيثتتة ثظتتتر   ّتتدامخ ثلجتتتن عمتتا ثلنتتتن  تتي تستتتعة موثمتتا ّو
 .  وسنادا اتاديم ثلجن عما ثلنن

ثلنعتتتتام   چ      ېۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې        ې  ېچ ّتتتتال تعتتتتالا 
تتد لكتتر ثلملستترون لتتللا معنيتتين( ثل430) ثلول ثن ، وتتديد  تتي ثليتتة عتتن ثرستتال ثلرستتل ّو

چ ثرسال ثلرسل من ثلنن ظالة  يكون معنا )منكم(  ي ثلية )من ثوتدكم( كاولتي تعتالا 

، ( وثلمرجتتتتتان يظتتتتترذ متتتتتن ثلاوتتتتتر ثلمتتتتتال  ل متتتتتن ثلعتتتتتلج77ثلتتتترومن ) چٹ  ڤ  ڤ      ڤ    
ل ثلرستتل يكتتون متتتن ِكتتي ثللتتترياين ثلجتتن و ثلنتتتن وثلثتتاني يويبيتتدد جتتتاهر ثلتتنس   ثن ثرستتتا

تتد ّتتدام ثلجتتن عمتتا ثلنتتن ألهميتتة هتتلث ثلمتتر  تتي نلتتن ثلستتاما45) لنا ثرستتال ثلرستتل ، ( ّو
ثلتا ثلنتتن وتكمتتيلهم االعاتتادح ثمتتر معمتتوم و تتا ا ايتتنهم  متتن اهتتم  ريتتل متتنهم وكتتلااهم  ظتترون 

 تتيهم ثن يكتتون لمجتتن رستتل لكتتن ثلمتتر ثلغريتتج ثلتتل  يثيتتر ثلده تتة ،  متتين  تتي للتتا غرثاتتة
ويلكمَّلتتتون االعاتتتادح ويكتتتون متتتنهم ثللتتتالوون لنا ثلنتتتن كتتتانوث يعتتتداونهم متتتن ثل تتترثر ثلتتتلين 

 كان ثلهتمام وثلعناية اتاتديم ثلجتن عمتا ثلنتن  تي هتلث ، يثيرون ثلظوع وثلل    ي نلوسهم
 .  ثلموما لتما ثلعمة

(  56ثلتتتتلثرياخ ) چڃ  ڃ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چوممتتتا ورد  تتتتي هتتتلث ثلاتتتتاج ّولتتتي تعتتتتالا 
( وتكميتتع ثلنتتن االعاتتادح ثمتتر لتتين االغريتتج 46 لتتي ثآليتتة تكميتتع لمجتتن وثلنتتن االعاتتادح )
( وكتتل 3ثل متتر) چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ   چ  تتالعرج كتتانوث يعاتتدون ثب عمتتا  تترياتهم 

ثلمتتر ثلغريتتج لكتتن ، ثلنايتتام ثلستتاااين  ماتتوث متتن ثلنتتن ثن يعاتتدوث ثب ول ي تتركوث اتتي  تتي ا    
ثلتتل  يثيتتر ثلهتمتتام  تتي نلتتن ثلستتاما ثن يكماتتع ثلجتتن االعاتتادح  تتنون لنعتترع عتتنهم ثل تت  

هل لهم عال   وهل هم مظيرون  وهل لهم ثلثتوثج وثلعاتاج  تي ثلظترح   لتلث ّتدامخ ، ثلكثير
 .  ثلجن عما ثلنن  ي هلد ثآلية لتثاَخ لنا كل هلد ثلمور

پ  ٹ   ٹ  ٹ    پٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پچ تعتالا  ومن تاديم ثلجتن عمتا ثلنتن ّولتي

(  لتتي ثآليتتة ايتتان لمتتا ستتال  تتي عمتتم ثب متتن ثنا كثيتترث متتن ثلجتتن 479ثلعتترثع ) چٹ       
تتتتدامخ ثلجتتتتن عمتتتتا ثلنتتتتن لنا 47وثلنتتتتن ستتتتيبول ملتتتتيرهم ثلتتتتا ثلنتتتتار يتتتتوم ثلايامتتتتة ) ( ّو
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تتتلاين متتتنهم ثلمظتتتا اين كتتتانوث يجهمتتتون واياتتتة ثمتتتر ثلجتتتن وتكمتتتيلهم االعاتتتادح و  ثن ملتتتير ثلمكا
 معر ة هلد ثلمور وثلواا ل تهمهتم وتعنتيهم ثكثتر متن ، وثلكا رين ثلا جهنام  ي ثليوم ثآلظر

ثمور ثلكلار وثلمعاندين من اني جنسهم ثللين جامتهم ثلايناخ وثلنتلر  كتلااوث وث ستدوث وجممتوث 
تاموث  ي عجج ول غرثاة ثن ينتام ثب منهم ويجعل مليرهم ثلا  .  جهنم وا ن ثلمهاد ّو

و ي تلسير ثلعماد  ثن تاديم ثلجن عما ثلنتن  تي ثآليتة ثلمتادمتة  يتي ث تارح ثلتا 
 .  (48انهم ثّدم ظماا  وثكثر عددث  وثكثر لدودث  عن لرث  ثب ثلمستايم من ثلنن )

ڳ  ڳ    حب  حب  حب  حب     حب  حبچ  وممتا ّتتدام  يتتي ثلجتتن عمتا ثلنتتن ّولتتي تعتتالا

 (  79 لمخ ) چ     حب  حب      حب  حب  حب  حبی       ی  
  اآليتتة تتوتتدد عتتن ثلكلتتار وهتتم يعتتلااون  تتي ثلنتتار ومتتا  يهتتا متتن  لم وثهتتوثل وثن
ساج ما  لو ةليي يرجا ثلا ّرنام ثلسوم من ثلجن وثلنن ثلتلين  يَّنتوث لهتم ستوم ثعمتالهم  تي 

لا ثن يتريهم ثول تتا ثلويتاح ثلتدنيا  لتدوهم عتن ثللترث  ثلمستتايم  هتم يستألون ثلمتولا عت ا وجت
 .  (49ثلارنام ثلغاوين ثللين ثمموهم لينتاموث منهم )

 لكن ا  ثلارنام سيورس ثلكلار عما ربيتتي اوال ويتمنتا ثن يترثد ثمامتي لينتتام منتي
ّرنام ثلنن ثللين كانوث يجالسونهم ويتوتدثون معهتم ويلتاهرونهم ام ّرنتام ثلجتن ، ّال غيرد

ون لهتتم ستتوم ثعمتتالهم ويتتأمرونهم اتتاألثم وثللتتوثو  متتا جهتتر ثلتلين كتتانوث يوسوستتون لهتتم وي ينتت
ورااما جتنا ثلكلتار ثَن هتبلم ، منها وما ا ن   يأمرونهم اكل للا وهم لم يروهم ولم يكمموهم

ل  اا ثن ربية هتبلم ثول وثلنتاتام متنهم ثكثتر ثهميتة عنتد ، ثل يا ين  ي منأ  من ثلعلثج
 .  ل للا كمي ّدامخ ثلجن عما ثلنن  ي هلد ثليةمن ثج، ثلكلار من ربية  يا ين ثلنن

تتتال تعتتتالا   . (38ثلعتتترثع) چ  ڤٱ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹچ ّو
تتتتتتتتتتتال عتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتأني      چہ        ھ        ھ      ہڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چّو

تتتتتتال تعتتتتتتالا 75 لتتتتتتمخ)  ې    ې   ې      ىڭ  ڭ    ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ىچ ( ّو

 (48ثلوااع ) چ
تدد ثآليتاخ ثلتثيد عتتن ملتير ثلمكتلاين االرستل متتن ثلكلتار يتوم ثلايامتة تتد ، تتوا ّو

 (  70). سااهم ثلا هلث ثلملير كثير من ثلمم ثلساللة من ثلجن وثلنن
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تتدامخ ثلجتتن لنا ثلعتترج لتتم ينكتتروث ثلمتتم ثلتتت ي ممتتخ متتن ثلنتتن منهتتا  اتتابهم  ّو
تتد رووث متتن ث تتعارهم وراوث متتا ااتتي متتن  ثتتارهم لكتتن ثلمتتر ثلتتل  ، وثجتتدثدهم و يهتتا ثنستتااهم ّو

يثيتتر ثهتمتتامهم ويلجهتتر عجتتاهم وثستتتغرثاهم ثن تكتتون لمجتتن امتتم ستتاااة كتتأمم ثلنتتن يعي تتون 
تاتتديم ثلجتتن عمتتا  كتتان ثلهتمتتام وثلعنايتتة  تتي ، ويتناستتمون ثتتما تايتتد امتتم متتنهم ويجهتتر  ظتترون

ولنا ثظاتار ثلجتن ومعر تة واياتة ثمترهم ، ثلنن  ي هلث ثلموما لينااي عما لوة للتا كمتي
 .  تهم ثلعرج وت غمهم ثكثر من ثظاار ثلنن  هم ل يعر ون عنها ثلكثير

تتد تاتتدام ثن ثلعتترج ةنمتتا ياتتدامون متتن ثلكتتيم متتاهم اتتي ثعنتتا عمتتا غيتترد وثن كتتان  ّو
د يكون  ي تاديم ثلجن عما ثلنن  ي هلد ثآلية ث تارح ثلتا ثن ثلكيم كمي يهمهم ويعنيه م ّو

 .  ثلجن ثّدم من ثلنن  ي هلد ثلوياح وثنا ثممهم كانخ موجودح ّال ظمل  دم عميي ثلسيم
 چڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ     ڍ  ڇ   ڇ  ڑ     چ ومتتتن تاتتتديم ثلجتتتن عمتتتا ثلنتتتن ّولتتتي تعتتتالا 

مان عميتتتي ثلستتتيم كتتتان نايتتتا  وكتتتان لتتتي ممتتتا وستتتمي (  الوتتتديد عتتتن جنتتتود ستتتميمان47ثلنمتتتل )
( وكون ثلجنود من ثلنن ثمر لين  يي غرثاة ول يثير ثهتمتام ثلستاما  كتل ممتا 74عجيم )

لكتن ثلتل  يثيتر ثلغرثاتة وثهتمتام ، من ثلمموا لي جنود وثلجنتود  تي ثلعتادح يكونتون متن ثلنتن
 .  ن  ي هلد ثآليةولللا ّدام ثلجن عما ثلن، ثلساما ثن يكون ثلجنود من ثلجن

وجام  ي اع  كتتج ثلتلستير ثن تاتديم ثلجتن عمتا ثلنتن  تي ثآليتة ثلمتادمتة  يتي 
 .  (77ث ارح ثلا ّوح مما سميمان عميي ثلسيم لنا ثلجن  ا لة عاتية ماردح )

ھ  ھ  چومما تادام يمكننا معر تة ثلعمتة  تي تاتديم ثلجتن عمتا ثلنتن  تي ّولتي تعتالا 

 ممتتتتا ل  تتتتاا  يتتتتي . (33ثلتتتترومن ) چۉ  ۉ   ې     ې  ېڭ  ڭ  ې ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
 تتتنون نستتتما ثنهتتتم يمتمكتتتون ثلاتتتدرح عمتتتا ثل يتتترثن ، متتتن ثلنتتتن عمتتتا ثلنلتتتال ثن ثلجتتتن اّتتتدر

تون ثلستما ثمتا ثلنتن  هتم ثمتعع ، وينتامون من مكتان ثلتا  ظتر اممت  ثلالتر وكتانوث يظتّر
يتة لنهتم ثلّتدر عمتا ثلتوتد   تان من للتا اكثيتر لتلث ّتدامخ ثلجتن عمتا ثلنتن  تي هتلد ثل

 .  عج وث  عج ل غيرهم ثّل ثهمية من للا
 

 تقديم الجن عمى االنس 
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ثلستاما ثماا تاديم ثلنن عما ثلجن لألهمية وثلغرثاة ثلتي يرثعيها ثلمتكمم  ي نلتن 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  چ ّتتال تعتتالا  ،  اتتد ورد  تتي ثيثتتة موثمتتا

 (  447ثلنعام ) چ  ڃڃ
( وثلعتتترج 73 تتتلكر ثن ثل تتتيا ين يكونتتتون متتتن ثلنتتتن مثممتتتا يكونتتتون متتتن ثلجتتتن )

كتتتتتانوث يعر تتتتتون  تتتتتيا ين ثلجتتتتتن وياولتتتتتون ثن لكتتتتتل  اعر تتتتتي انا  متتتتتن ثلجتتتتتن يمهمتتتتتي ثل تتتتتعر 
ولكتتن ثن يكتتون ثل تتي ان متتن ثلنتتن ثمتترق لتتي ثهميتتة ، ويستتتعيلون اتتاب متتن ثل تتي ان ثلتترجيم

م  اتدام ثلنتن عمتا ثلجتن  تي هتلث ثلمومتا لتيلعمم ثنا ِمتن ثلنتن َمتن ويثير ثلغرثاة  ي ثنلسه
 .  لي ِمن ثلمكر وثلغوثية وثل ر ما يلول  يي  ي ان ثلجن

تا ثآليتة ثلثانيتة  اتد جتامخ  تي معتر  توتدا  ثب عت  وجتل عاتادد  تي ثن يتتأتوث  وثما
ڤ     ڤ  ڤ  ڦ      ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ( 71امثتتتل هتتتلث ثلاتتتر ن )

 .  (88ثلسرثم )  چ
 اتدامخ ثلنتتن عمتتا ثلجتن لن ثلعتترج ثلتتلين نت ل ثلاتتر ن امغتتتهم متن ثلنتتن وكتتانوث 

وثمتتا ثلجتتن  تتنون ل ،  هتتم ثجتتدر االتوتتد  متتن غيتترهم، يلتظتترون اللتتاوتهم ووستتن ايتتانهم
هتتتتم نعتتتترع  تتتتي َاعن لغتتتتتهم ول نتتتتدر  كيتتتتع يتلتتتتاهمون   وهتتتتل يعر تتتتون ثلعرايتتتتة     التتتتل  ي

ثلمظا ج  ي هلث ثلماام ثن ياتدام ثلنتن ثلتلين يتداعون ثلللتاوة ويلتظترون اهتا  تدن عجت وث 
 .   ي غرثاة ثن يعج  غيرهم

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ              چ وممتتتا ّتتتدام  يتتتي ثلنتتتن عمتتتا ثلجتتتن ّولتتتي تعتتتالا 

وعجاتوث ممتا  يتي  ت من  ( جامخ ثآلية وكاية عن ثلجن ثللين ثستمعوث ثلتا ثلاتر ن5ثلجن ) چ
راوث متن ثآليتتاخ وثلواتا ل وثلاتترثهين  وجتتنا ثلمبمنتون متنهم اعتتدما،  ريتل متنهم وكتتلاج  ظترون

ولكن هتل كتان جتناهم االمعانتدين ، (75يلتر  عما ثب ثلكلج ثودق من ثلنن وثلجن ) ثن ل
مهم ومتد  من انتي جنستهم ثلجتن ثلتلين ظاتروث ثوتوثلهم وعر توث ثسترثرهم وثوتا وث امكترهم ووتي

ثل ر ثلل   ي نلوسهم مساويا  لجنهم ا يا ين ثلنن ثللين ل يعر تون عتنهم كثيترث  متن هتلد 
ثلمتتتور  ل  تتتاا ثن ثستتتتغرثاهم وعجتتتاهم متتتن جتتتراح  تتتيا ين ثلنتتتن عمتتتا معلتتتية ثب وهتتتم 
امن لتتة ثلتيميتتل ث تتد وثكثتتر متتن عجتتاهم متتن  تتيا ين ثلجتتن وهتتم امن لتتة ثلستتاتلح ل تتيا ين 

 .  وثب ثعمم، كمي ّدامخ ثلنن عما ثلجن  ي هلد ثآلية لللا، ثلنن
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 نتائج البحث

تعد جاهرح ثلتاديم وثلتأظير ثلمرتا ة ثرتاا ا  وثياا  اجاهرح ثلعترثج وثوتدح متن ثلجتوثهر  -
ثلتي ثغنخ لغتنا ثلعراية اسعة  ي ثلتعاير وورية  تي ثلكتيم مكانتخ ثلنتا اين اهتا متن 

ياغة ثلجممتتتتة التتتتور مظتملتتتتة عتتتتن  ريتتتتل ثلتاتتتتديم ثدثم ثدل ثلمعتتتتاني متتتتن ظتتتتيل لتتتت
  .  وثلتأظير اين ثج ثم ثلكيم

لكتتتر عتتتدد متتتن عممتتتام ثلعرايتتتة كستتتياويي وعاتتتد ثلاتتتاهر ثلجرجتتتاني وغيرهمتتتا ثنا ثلعتتترج  -
تد تاتين لمااوتد متن ظتيل هتلد ، يادامون من ثلكتيم متا يهمهتم و يعنتيهم عمتا غيترد ّو

 تي ثلاتر ن ثلكتريم ثنا تاتديم ثوتدثهما  تي  ثلدرثسة ثلت ايايتة عمتا للجتتي ثلنتن وثلجتن
موثما وتاديم ثلظر   ي موثما غيرها رثجا ثلا ثلعناية وثلهتمام ثلل  ّلد ثليتي 

ثهتمتام ثلستاما اتا لجتن ، ثلمتكمم  اد ّتدامخ ثلجتن عمتا ثلنتن  تي تستعة موثمتا لن ا
تمتتا ثلتتل  يمكتتن ثن يموتتج متتن ظتتيل ثلستتيال ثكثتتر متتن عنايتتتي وثهتمامتتي اتتالنن  تتي 

تتتدامخ ثلنتتتن عمتتتا ثلجتتتن  تتتي ثيثتتتة موثمتتتا مرثعتتتاح لمعنايتتتة وثلهتمتتتام ، ثلموثمتتتا ّو
، ثلمتتلين نجتتدهما عنتتد ثلمظا تتج اتتالنن ومتتا يتعمتتل اهتتم متتن ثمتتور  تتي تمتتا ثلموثمتتا

د تادام ثنا ثلعترج ثنمتا ياتدامون متن ثلكتيم متا هتم اتي ثعنتا وثِنِ  ال كتان ثلكتيم كمتي  ّو
 .  يهمهم ويعنيهم

ا ورد  ي هلث ثلاود ثنا كل للجة من ثللاج ثلاتر ن ومتعخ  تي ثلمكتان يمكن ثلاول مم -
 .  و ي للا ايان لجانج من جوثنج ثعجا  ثلار ن ثلكريم، ثلل  يناساها

 وثب ولي ثلتو يل
 

 اهلىامش
و لتتمخ  47وثلنمتتل  88وثلستترثم  479و 38وثلعتترثع – 430و 447( ينجتتر ثلنعتتام 4)

 .5وثلجن  33وثلرومن  56وثللثرياخ  48وثلوااع  79و 75
 .445( ثلمعجم ثلملهرن لللاج ثلار ن ثلكريم 7)
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 .411/ 8و 777/ 6( ينجر تلسير ثاي ثلسعود 3)
و تتتتترر  410و89/ 4و تتتتترر ثلمللتتتتتل  70 -69( ينجتتتتتر ثليمتتتتتار  تتتتتي عمتتتتتل ثلنوتتتتتو 1)

و تتلام ثلعميتتل  57 -50ومتتا اعتتدها و تترر  تتلور ثلتتلهج 55/ 4ثلرمتتي عمتتا ثلكا يتتة 
 .443/ 4ل  ي ثيمار ثلتسهي

 .61 -59/ 4وهما ثلهوثما  78/  رر ثان عايل ث،760( ينجر ثلجمل  ي ثلنوو 5)
( نعنتتي اهتتا وتتروع ثلمعتتاني كوتتروع ثلجتتر ووتتروع ثلع تتع وغيرهتتا ل وتتروع ثلماتتاني 6)

 .ثلتي ناني منها ثلكمماخ وهي وروع ثلهجام
ل تتتل ود 455و تتترر  تتتلور ثلتتتلهج  73/ 4وينجتتتر ثلكتتتتاج  411/ 4(  تتترر ثلمللتتتل 7)

 .  5/ 7و  359/ 4وهما ثلهوثما  770- 769/ 4و لام ثلعميل  6 -5ثلعجا  
 .  197- 190ومغني ثلمايج  474/ 4( ينجر  رر ثلمللل 8)

 . 777/ 4و رر ثان عايل  779/ 4( ينجر  رر ثلرمي عما ثلكا ية 9)
 796- 795/ 4وينجتتتر ثلظلتتتا س  447و 443/ 4( ثليمتتتار  تتتي عمتتتوم ثلايغتتتة 40)

 .  96/ 7و رر ثان عايل  733/ 3هان وثلار 
 .167- 166/ 7و  180- 175/ 7( ينجر معاني ثلنوو 44)
 .  444-97/ 7و رر ثان عايل  739-737/ 4عما ثلكا ية  ( ينجر  رر ثلرمي47)

 .413/ 7و 84/ 4و 31/ 4( ثلكتاج 43)
 .  78 -77( دل ل ثلعجا  41)
 403-407/ 7ثج ثلاتتتتر ن لمنوتتتتان وثعتتتتر  736/ 7( ينجتتتتر معتتتتاني ثلاتتتتر ن وثعرثاتتتتي 45) 

وثلملتتاار ثلمنيتتر  تتي تهتتليج  103و ثد ثلمستتير  315وتلستتير ثلك تتاع ثلمجمتتد ثلول 
 .173وثيسر ثلتلاسير لكيم ثلعمي ثلكاير  118تلسير ثان كثير 

 .  4579وثيسر ثلتلاسير لكيم ثلعمي ثلكاير ، 411/ 8( تلسير ثاي ثلسعود 46)

 .  795/ 3وتلسير ثاي ثلسعود  368/ 4( ينجر تلسير ثلايماو  47) 

 .411/ 8و  795/ 3( ينجر تلسير ثاي ثلسعود 48) 
و ثلملتاار ثلمنيتر  تي  47/ 8وتلسير ثاي ثلسعود  353/ 7( ينجر تلسير ثلايماو  49)

 .  4777تهليج تلسير ثان كثير 
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 .777/ 3وتلسير ثاي ثلسعود  338/ 4ينجر ثلملدر نلسي  (70)
 .  777/ 6وتلسير ثاي ثلسعود  467/ 3وكام ثلار ن ( ينجر ثلجاما ل74)
 .777/ 6( ينجر تلسير ثاي ثلسعود 77) 
 .  347/ 4وتلسير ثلايماو   67/ 7( ينجر ثلجاما لوكام ثلار ن 73)
 .  493/ 5وتلسير ثاي ثلسعود  584/ 4( ينجر تلسير ثلايماو  71)
 .13/ 9وتلسير ثاي ثلسعود  531/ 7( ينجر ثلملدر نلسي 75)

 
 

 ثبت املصادر واملراجع
 .  القرآن الكريم

هتتت( توايتتل 338ثاتتو جعلتتر ثومتتد ثاتتو مومتتد ثاتتن ثستتماعيل ثلنوتتان )خ / ثعتترثج ثلاتتر ن *
 7001/ ثل اعتة ثلولتا/ دثر ومكتاتة ثلهتيل/ و رر و هرسة ثلدكتور ثومد مومد ّاسم

 .  م
تتأليع ثاتي / لتلاستيرثيسر ثلتلاسير لكيم ثلعمتي ثلكايتر واهام تي نهتر ثلظيتر عمتا ثيستر ث *

ثلمممكتتة ثلعرايتتة / ثل اعتتة ثلولتتا ثلجديتتدح/ مكتاتتة ثلعمتتوم وثلوكتتم/ اكتتر جتتاار ثلج ث تتر 
 .  م 7007هت ت4173/ ثلسعودية

مكتاتة / هت( توايتل متا ن ثلماتارا337ثاو ثلااسم ثل جاجي )خ / ثليمار  ي عمل ثلنوو *
 .  م 4959/ ثلااهرح/ م اعة ثلمدني/ دثر ثلعرواة

جتيل ثلتدين ثاتو عاتد ثب ثلظ يتج / ثلمعتاني وثلايتان وثلاتديا/ ار  تي عمتوم ثلايغتةثليم *
 .  م4985/ ثل اعة ثلولا/ لانان/ ايروخ/ هت( دثر ثلكتج ثلعممية739ثلا ويني )خ 

هتتتت( توايتتتل مومتتتد ثاتتتي ثللمتتتل 791اتتتدر ثلتتتدين ثل رك تتي )خ / ثلارهتتان  تتتي عمتتتم ثلاتتتر ن *
 .  م4957هت ت4376/ ام ثلكتج ثلعرايةدثر ثوي/ ثل اعة ثلولا/ ثارثهيم

ثاتتتو ثلستتتعود / * تلستتتير ثاتتتي ثلستتتعود ثلمستتتما ثر تتتاد ثلعاتتتل ثلستتتميم ثلتتتا م ثيتتتا ثلاتتتر ن ثلكتتتريم
هتتت(  اعتتة ملتتووة امعر تتة اعتت  987مومتتد اتتن مومتتد اتتن ملتت لا ثلعمتتاد  )خ 
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م اعتة / ث امل ثلعممام ومااامة عما عتدح نستو وم اوعتة اا ترثع مومتد عاتد ثلم يتع
 .  م4957/ ثلااهرح/  عمي لاي

ثلاامتي نالتر ثلتدين ثاتو ستعيد / تلسير ثلايمتاو  ثلمستما ثنتوثر ثلتن يتل وثسترثر ثلتأويتل *
/ دثر ثلكتتتتج ثلعمميتتتة/ هتتتت(794عاتتتد ثب ثاتتتن عمتتتر اتتتن مومتتتد ثل تتتيرث   ثلايمتتتاو  )خ 

 .  م4988/ ثل اعة ثلولا/ لانان/ ايروخ
هتتت( 674ثومتتد ثلنلتتار  ثلار اتتي )خ ثاتتو عاتتد ثب مومتتد اتتن / * ثلجتتاما لوكتتام ثلاتتر ن

/ ايتتتروخ/ م اعتتتة دثرثلكتتتتج/ دثرثللكتتتر/ م4960/ لتتتووي ثاتتتو ثستتتوال ثاتتترثهيم ث لتتتي 
 .  لانان

هتت( وااتي 337لنالي ثاو ثلااسم عاد ثلرومن ان ثسوال ثل جتاجي )خ / ثلجمل  ي ثلنوو *
تتتدام لتتتي ثلتتتدكتور عمتتتي تو يتتتل ثلومتتتد مبسستتتة / ثراتتتد/ جامعتتتة ثليرمتتتوا/ كميتتتة ثلدثج/ ّو

 .  م4988-هت 4108/ ثل اعة ثلرثاعة/ ايروخ/ ثلرسالة
ثل اعتتة / هتتت( توايتتل مومتتد عمتتي ثلنجتتار397ثاتتوثللت  عثمتتان اتتن جنتتي )خ/ ثلظلتتا س *

 .  م4990/ اغدثد/ دثر ثل بون ثلثاا ية ثلعامة/ و ثرح ثلثاا ة وثلعيم/ ثلرثاعة
ر اتتن عاتتد ثلتترومن ثلجرجتتاني تتتأليع ثلمتتام عاتتد ثلاتتاه/ دل تتل ثلعجتتا   تتي عمتتم ثلمعتتاني *

/ من تتتورثخ مومتتتد عمتتتي ايمتتتون/ هتتتت( توايتتتل ثلتتتدكتور عاتتتد ثلوميتتتد ثلهنتتتدثو 171)خ 
هتتتت 4177/ ثل اعتتتة ثلولتتتا/ ايتتتروخ/ دثر ثلكتتتتج ثلعمميتتتة/ ن تتتر كتتتتج ثلستتتنة وثلجماعتتتة

 .  م7004ت
تتأليع ثلوتا ج ثلمتام ثاتي ثللترذ عاتد ثلترومن اتن عمتي ثاتي /  ثد ثلمسير  ي عمتم ثلتلستير *

 اعتتتتة ملتتتتووة / لانتتتتان/ ايتتتتروخ/ هتتتتت( دثر ثويتتتتام ثلتتتتترثد ثلعراتتتتي597ثلجو يتتتتة )خ 
 .  م7007/ ثل اعة ثلولا/ ومناوة

هتتت( 769ّامتتي ثلامتتاح اهتتام ثلتتدين عاتتد ثب اتتن عايتتل ثلملتتر  )خ /  تترر ثاتتن عايتتل *
هتتت( ومعتتي كتتتاج 677عمتتا ثلليتتة ثلمتتام ثاتتي عاتتد ثب مومتتد جمتتال ثلتتدين اتتن مالتتا )خ 

مكتاتتة / تتتأليع مومتتد مويتتي ثلتتدين عاتتد ثلوميتتد/ ل اتوايتتل  تترر ثاتتن عايتتلمنوتتة ثلجميتت
 .  م4980/ م ااا ثلمظتار ثلسيمي/ ثل اعة ثلع رون/ ثلااهرح/ دثر ثلترثد
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هتتت( توايتتل يوستتع وستتن 686رمتتي ثلتتدين ثلستتترثااد  )خ /  تترر ثلرمتتي عمتتا ثلكا يتتة *
 .  م4973/ ليايا/ من ورثخ جامعة ّار يونن/ عمر

هتتتت( ّتتتدام لتتتي 764جمتتتال ثلتتتدين عاتتتد ثب اتتتن ه تتتام ثلنلتتتار  )خ / ور ثلتتتلهج تتترر  تتتل *
/ ايتتتروخ/ دثر ثلكتتتتج ثلعمميتتتة/ وومتتتا هوثم تتتي و هارستتتي ثلتتتدكتور ثميتتتل اتتتديا يعاتتتوج

 .  م4996هت ت4147/ ثل اعة ثلولا/ لانان
تتل * هتتت( توايتتل ثومتتد 613مو تتل ثلتتدين يعتتي  اتتن عمتتي يعتتي  ثلنوتتو  )خ /  تترر ثلمللا

/ دثر ثلعمتوم/ رثجعتي وومتا  هارستي ثستماعيل عاتد ثلجتوثد عاتد ثلغنتي، ومدثلسيد سيد ث
 .  م7001/ ملر/ جامعة ثلااهرح

( هتت770مومتد اتن عيستا ثلسمستيمي )خ  ثاتو عاتد ثب/  لام ثلعميل  تي ثيمتار ثلتستهيل *
/ لانتتتتان/ ايتتتروخ/ درثستتتة وتوايتتتتل ثلتتتدكتور ثل تتتتريع عاتتتد ثب عمتتتتي ثلوستتتيني ثلاركتتتتاتي

 .  م4986/ ثل اعة ثلولا
هتتتت( توايتتتل عاتتد ثلستتتيم مومتتتد 480ثاتتتو ا تتر عمتتترو اتتتن عثمتتان اتتتن ّناتتر )خ / ثلكتتتاج *

 .  م4983هت ت4103/ ثل اعة ثلثالثة/ ايروخ/ عالم ثلكتج/ هارون
تتتأليع ثاتتي ثلااستتم مومتتود ثاتتي / ثلك تتاع عتتن واتتا ل وعيتتون ثلّاويتتل  تتي وجتتود ثلتأويتتل *

/ لانتتتان/ ايتتتروخ/ ام ثلتتتترثد ثلعراتتتيهتتتت( دثرثويتتت538عمتتتر ثل مظ تتتر  ثلظتتتوثر مي )خ 
 .  م7007/ ثل اعة ثلولا

ثلمتتام ثستتماعيل اتتن عمتتر اتتن كثيتتر )خ / ثلملتتاار ثلمنيتتر  تتي تهتتليج تلستتير ثاتتن كثيتتر *
دثر / اا تترثع ثل تتيو لتتلي ثلتترومن ثلماتتاركلور / هتتت( ثعتتدثد جماعتتة متتن ثلعممتتام771

 .  م7000هت ت4174/ ثلسعودية ثلمممكة ثلعراية/ ثل اعة ثلثانية/ ثلسيم لمن ر وثلتو يا
هتتتت(  تتترر و 344ثل جتتتاذ ثاتتتو ثستتتوال ثاتتترثهيم ثاتتتن ثلستتترا  )خ / معتتتاني ثلاتتتر ن وثعرثاتتتي *

 .  م7001/ ثلااهرح/ دثر ثلوديد/ توايل عاد ثلجميل عادح  ماي
 .  م4987/ ن ر جامعة اغدثد/ اغدثد/ ثلدكتور  امل لال  ثلسامرث ي/ معاني ثلنوو *
ومتتعي مومتتد  تتبثد / اوا تتية ثلملتتوع ثل تتريع/ لتتاج ثلاتتر ن ثلكتتريمثلمعجتتم ثلملهتترن لل *

 .  م4996-هت 4147/ ثل اعة ثلولا/ ثلااهرح/ دثر ثلوديد/ عاد ثلااّي
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هتتتت( توايتتتل متتتا ن 764ثاتتتن ه تتتام ثلنلتتتار  )خ / مغنتتتي ثلمايتتتج عتتتن كتتتتج ثلعاريتتتج *
 .  م4985/ ثل اعة ثلسادسة/ لانان/ ايروخ/ ثلماارا ومومد عمي ومد ثب

ثلستتيو ي جتتيل ثلتتدين عاتتد ثلتترومن اتتن ثاتتي اكتتر / همتتا ثلهوثمتتا  تتي  تترر جمتتا ثلجوثمتتا *
 .  ملر/ ثلااهرح/ ثلمكتاة ثلتو ياية/ هت( توايل ثلدكتور عاد ثلوميد ثلهندثو 944)خ 

 

 


