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ميخص ابلطد 
  2.216.9.001 / غٔس مجال ادليَأ

 " الهريًحربٔيث يف اىلرآنلآليات الدراشث حتييييث دالحلث "
ذللم، أن فًٓ اآليات اىرتبيث يف . وُزل اهلل اىلرآن ىغث عربيث. يث يه رضوريثبحرالوكد ةني جلا اىلرآن أن 

ذه دراشث. عيً ادلالىث أمر ًٌٓباىلرآن    .11-2/  ومري189ً/  واألعراف39-37، 35/ شٔرة آل عٍرانيف   اىلرآنْو
وأًْ األْداف هلذا ابلطد ملعرفث املعىن املعشيم وادلاليل ومراد اآليث واملخضٍِات اىرتبٔيث ليٍفردات 

 . يف الصٔر املذنٔرة
ً ةخطتيلٓا يف أذِاء ضياحًٓ،  يِطيق ْذا ابلطد ٌَ أن اىلرآن أشار اجلاس إىل اىرتبيث اإلشالٌيث ويأمْر

وأن اىلرآن أفطص ىغث عربيث يف املعىن املعشيم وادلاليل، ويصخفيد ٌَ ْذا املعىن مراد اىلرآن واملخضٍِات 
 . اىرتبٔيث فيّ

واىطريلث املصخعٍيث يف ْذا ابلطد يه طريلث حتييييث وضفيث، وٌدخيّ عيً ادلالىث وادلينيث 
ٔسيث، ضيد حييو ةخيم ابلاضد اآليات اىلرآُيث اىيت تشٍو ىلع املفردات يف ْذه الصٔر اثلالذث .  واألُرتوبٔل

ُت و. وِِلَ وحعٓد ةٍا يغذي ويِيم ويؤّدب/  ٍث َربِّب فيه  املعىن املعشيم. 1وُخائز ْذا ابلطد يه 
َ

ُُكُّ / اْمَرأ
َراَن و. إِ ْصانٍ  ٍْ َذْرُت و. وادل مريً/ ِع وَْسَب، و/ َُ

َ
اأ عاء/ َ ْطِ  و. مطدريث/ ٌَ ٌْ ًراو. األ رَّ ْو و. أعخلّ/ ُُمَ . اشخشاب/ َ َلتَّ

يُي و ٍِ ًُ و. أضىغ/ الصَّ َو و. أخرسج/ َأنْبَتَو. الهرري اىعيً/ اْىَعيِي د إحلّ ةكفاتلّ/ َنفَّ ِٓ او .ع  .ٌَ أوالد شييٍان/ َزَكرِيَّ
ْطَراَب و ٍِ ًث و .واةخٓو/ َدَ  و. ٌا ينخفي ةّ/رِْزًكاو. اىُغرفث/ اْل يَّ َتًث و.  صوالو/ ُ رِّب ًٌ و. شخذليٌا  /َطيِّب . د / ُيَط ِّب  و.واكفا/ َكائِ
او َِ ََ  و.وافق/ آَحْيَخ انِرِي ِج و. أذىن/ الشَّ او. ضاح/ ًَُِداءو. اجلعٍث/ َرْ َ او. اشترت/ َخِفيًّ ايِلَ و. اتلعس/ َشِليًّ َٔ ٍَ . اتلاةي /اْل
او. اىعليً/ َ كًِراو. َخيَْ  / َوَراِا و  َّ و. ضار إحلّ ٌاهل ةعد مٔحّ/ َيرُِذِ   والّطديق/ َوحِلًّ

َ
او. إشخفٓام/   . اشخهرب/ ِعخِيًّ

ٌ و نيِّب ُٓو / َْ ًَ و. عالٌث/ آَيًث و. الصَّ ث/ ُحَكيِّب او. حتدَّ او.  اىفشر/ُةْكَرةً و. املعخدل/ َشِٔيًّ  املعىن ادلاليل. 2 .املصاء/ َعِشيًّ
إعداد األطفال، / وُذرت ٌا يف ةط  ُمرر،  اىرتبيث/رب، و إخخيار الٔادليَ /وعٍران امرات ٍث / فيهٔن ْٔ

/ كتٔلاالشخشاةث، و/ حلتو رف ةٍا يكٔن، وبٍا حيخاج إحلّ، و/ اىعييًسيب، والً/ الصٍيياإلساةث ، و /حلتوو
َتًث املِايج، / د اىطعام، و/ رزكااملدرشث، و/ املطراباملريب، و/ زكرياىرتبيث الروضيث، وا/ نفوو. اجلشاح ًث َطيِّب يَّ  /وُ رِّب

ًٌ ُيَط ِّب  .الٔدل الطاىص اطيب ةالهفاىث، و/ دعٔااملاكن، و/ املطرابشكَ وبات، و/ وَكائِ َِ الٔدل / ضاحلااملٔافلث، و/ آَحْيَخ
ا ةد، / زكريا، وةساباإلشج/ ر ج، وعتادة/ الشانريَواجلافي  و ادليَ وضطث احلٔاس  ،  املخعبادل ء/ وَُِداًء َخِفيًّ

او ايِلَ ٌَ َوَراِا عدم االشخلاٌث، / َشِليًّ َٔ ٍَ حعيً، ي/ َيرُِذِ  الٔدل، و/ وحلااملخذلو ةاجلفس، و/ َ كًِرااألٌث املصخٍرة، و/ واْل
او يًّ ٍِ  َّ االشً املفاخر، و/ َش

َ
ااتلعشب، و/    ٌ املخذلو ةاجلفس،  / ِعخِيًّ نيِّب عالٌث ىلع / آَيًث ضغري شٓو يصري يف اخليق، و/ َْ

ٔد اليشء، و اوس ْطَراِب ضطث احلٔاس، و/ َشِٔيًّ ٍِ ماكن ليعتادة والطالة و دة ٌا يكٔن مرحفعاً ىلع رشف عٍا / اْل
اضٔهل،   أن عٍران وضِث زوسخّ يربيان الٔدل كتو والدحّ وبعدْا  هلذه الصٔرات اآليحتييو. 3وكج، ال/ وُبْكَرًة َوَعِشيًّ

يث ( يف ْذه الصٔر أاتلضٍَ اىرتبٔي. 4 وزكريا مريب ووادل اىرتبيث ةعد  ( ج.اىرتبيث كتو الٔالدة( ب. املدرشث األلْٔ
 .الٔالدة


