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لبحثث هثا الث في اثم المه ثابف الميفثم اثم  أ ث  مثن أهثي ا  ثا  الهثم اكان مدار هذا 

أ ثثف أحثثال بالما ثثا   ه االثثت ااتثثات المه ثثاب ات مثثن ال احتثث  الددلتثث ا اد تثثد م هثثذا البحثثث
لمأئثي اثم لبتعث  الهعبتثر لك ف حاا  أن ت ع ال في اما تهعمث  بثف الما ثع ا من ك  جاا بف،

القرآ م، ابعد هذه الرحم  اللاتم  مع ا ثا  ا لراحث  دحثت اثم أاق ثا  هثائئ احقثائ  تمكثن 
 ان   تر إلى أهم اا

 
ه ثثثابف بثثثف م ثثثف  فثثثي المه ثثثابف الميفثثثم اثثثم أ ثثثمف تاثثثهد م البحثثثث  ثثثن اليثثثرا  بثثثتن مثثثا  -1

اا عكااف  مى المع ى، اتمكن  ده  ا ًا من اله ثا  القرآ ثم مثن  ثأ  ا ثادة ااثهعما  
 الميف االهركتب ام ما عتن م هميتنا

مثثن أهثثثي   ثثثائ  ا اثثثماب القرآ ثثثم اثثثم المه ثثثابف الميفثثثم، إ ثثثراج المع ثثثى الااحثثثد اثثثم  -2
  ار مهبات   من ال في لجذب ال ياس إلى اما  همك الق  ا

 مثثى الددلثثث  اثثثم محاالثثث   –اثثثم معفم ثثثا  – ثثثاد الجرجثثثا م اثثثم  فرتثث  الثثث في ا  ثثبت ج -3
لثثهممس اليثثاار  الكام ثث  بثثتن الهراكتثثب الم هميثث  الهثثم ئثثد هبثثدا اثثم بثثاد  ا مثثر مهلابقثث  

 المعا ما
مثثثاي الزرك ثثثم أا  مثثثن حثثثدد م ثثثلما  مثثثي المه ثثثابف الميفثثثم اا ثثثمف  ثثثن  تثثثره مثثثن اإل -4

 دهالعماي، ائد ا همد  متف من جاء من بع
أهثي الدرااثثات الهلبتقتث  ل فرتث  الثث في  –ما ثا  الدرااث   –هم ث  كهثب المه ثابف الميفثثم  -5

 إذ أالت معا م ال حا الهم ه ك  أهي م لمقات  فرت  ال في   ات   ا  ا
هثثذه الكهثثب هثثم المعثثا   مت ثثا اثثم هثثذا ال ثثا  مثثن الدرااثثات، اهعثثدت رااثثدًا م مثثًا لمدرااثثات  -6

 لي ت ف  تئًا م مًا ام دراا  اله ابف ااد هأفاالقرآ ت ، اأن ما جاء بعدها 
 ثثر إلثثى آ ن الهثثيلتف اثثم هثثذا العمثثي حثثااف  مثثى دتمامهثثف اهلثثاره الثثي ت قلثثع مثثن جتثث إ -7

اأ ذ أ كاد من اإلبثدا  م ثف مثا كثان  ثك  كهثب ماثهقم ، ام ثف كثان ا ثاًد دا ث  كهثب 
 ام ف كان  مى  ك  م فامات  عرت ا



اثم  اا ثحًا، اا همثدت مرجعتثات معراتث  مهعثددة  ا همدت كهب المه ابف الميفم م  جاً  -8
 إت ا  ددل  ال   المدراسا

الاتا  ام ك ثف المع ثى اهحدتثدها إذ  ثداه مف ثرًا  أ رلي تغي   مماء المه ابف الميفم  -9
م مثثًا مثثن مفثثاهر الددلثث ، ائثثد ك ثثيت درااثثاه ي الهلبتقتثث  لراحثثات امماراثثات اثثتائت  

ات المه ثثثاب ات، اان لكثثث  ليثثثف أا  ثثثتغ  ددلهثثثف مهمتثثثزة أ بهثثثت جثثثدااها اثثثم هاجتثثثف ااتثثث
 ال ا   الهم تقه ت ا الاتا ا

اثم القثرآن الكثرتي اان  ا عداي الهثرادفهد  دراا  ال في القرآ م ام المه ابف الميفم  مى  -11
 اجاد ك  اجف من اجاه اله ااب جاء  مى ما تجب ات اابا

مثثث  اثثثم ددلثثث  اله ثثثابف ك ثثثف البحثثثث أن اله ااثثثب الميفثثثم االمع ثثثام مثثثن المفثثثاهر الم  -11
 ااد هأف: ها جزء من الاتا  القرآ م تعم   مى همااك ال   اهرابلفا

أ بثثت البحثثث أن ا ثثي ال لثثاب القرآ ثثم تهلمثثب مرا ثثاة مثثا تهعمثث  بثثف مثثن ئثثرائن  ارجتثث   -12
ادا متث ، امرا ثثاة أركثثان العممتثث  اإلبدا تثث ، اما ثثا  ال لثثاب اأاثثباب ال ثثزا  اكثث  مثثا 

 بااتاتحتل بال   فراف امأ
  القرآ ثثم الثثذم أ بثثت البحثثث أن اجثثاه اله ثثابف ااد ثثهأف أف ثثر مثثا هكثثان اثثم الق ثث -13

كي  ثثثا ههكثثثرر، إذ ئثثثد تثثثذكر جا ثثثب م  ثثثا اثثثم ما ثثثع بحاثثثب الاثثثتا   ثثثي أحثثثدا ًا هبثثثدا 
 لغرض تهلمبف اتذكر جا ب آ ر ام ما ع آ ر بحاب ما ع العبرة ااداه  ادا

 ثثيم ا ثثاحًا اثثم الي ثثي اابثثراز الددلثث  إذ أف ثثر البحثثث أن العثثدا  اثثم الثث في القرآ ثثم ت   -14
تمهمس م ف الماار إلثى إئامث  المازا ثات ا قثد اله ثابف بثتن ال  ثا  الهثم هحهثام هثذه 
الفثثاهرة ا اثثمابت  دا ثث  إلثثار الثث في الحامثث  لع مثثال المه ا ثث  مثثن الهعبتثثر، اهثثذا تم ثث  

مهمقثثثم إلثثثى  ا ثثثًا مثثثن الهااثثثع االه ثثثا  اهثثثا  ثثثرب مثثثن  ثثثراب البأ ثثث  تاااثثث  هلمثثثع ال
 لرتف العبارة اجدتدهاا

أ بثثت البحثثثث زتثثثادة  اثثثب  الجمثث  اليعمتثثث  بحاثثثب ا  مثثثاذج مثثن ئ ثثث  م هميثثث  هثثثيهم اثثثم  -15
  ار  هى اااا   م همي  ام إتراد الق   اا  باءا

ئم  الدرااات الهم ه االت دراا  ال في القرآ م  مى اا  فاهرة العدا ، إذ  دلت    ثا  -16
 ام حداد ما ألمعت  متفاك تر من الدرااات القرآ ت  



الثث في اثثم المه ثثابف الميفثثم متدا ثثف البأ ثث  ال حاتثث  اثثم ك تثثر مثثن ال ثثار الهثثم لرئ ثثا  -17
 البحثا

 
 
 

 

 

   ياسين
 


