
 

 

 

 
 

ويعكس موضوع    ومفصلا   العنوان باللغة العربية كامل 
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 كلمة(  300-250) الملخص

الـ   وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي    12اسطر بحجم خط    7خالصة باللغة العربية ال تتجاوز 

  12اسطر بحجم خط    7توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة باللغة العربية ال تتجاوز الـ  

ل التي توصل  البحث والتعريف به والنتائج  الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة  وتعكس محتوى  ها 

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي توصل لها   12اسطر بحجم خط    7باللغة العربية ال تتجاوز الـ  

الـ   تتجاوز  العربية ال  باللغة  وواضح. خالصة  مبسط ومختصر  بشكل  بحجم خط    7الباحث  وتعكس    12اسطر 

لنتائج التي توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة باللغة العربية محتوى البحث والتعريف به وا

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي توصل لها الباحث بشكل   12اسطر بحجم خط    7ال تتجاوز الـ  

الـ    مبسط ومختصر وواضح. العربية ال تتجاوز  باللغة  البحث  وتعكس    12اسطر بحجم خط    7خالصة  محتوى 

والتعريف به والنتائج التي توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة باللغة العربية ال تتجاوز الـ 

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر   12اسطر بحجم خط    7

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج   12بحجم خط    اسطر  7وواضح. خالصة باللغة العربية ال تتجاوز الـ  

اسطر بحجم خط   7التي توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة باللغة العربية ال تتجاوز الـ  

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي توصل لها الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. خالصة    12

وتعكس محتوى البحث والتعريف به والنتائج التي توصل لها   12اسطر بحجم خط    7تتجاوز الـ    باللغة العربية ال

 الباحث بشكل مبسط ومختصر وواضح. 
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ABSTRACT 
Abstract in Arabic does not exceed the 7 lines the size of line 12 and reflect the content 

of the research and definition and the results of the researcher in a simplified, concise 

and clear. Abstract in Arabic does not exceed the 7 lines the size of line 12 and reflect 

the content of the research and definition and the results of the researcher in a 

simplified, concise and clear. Abstract in Arabic does not exceed the 7 lines the size 

of line 12 and reflect the content of the research and definition and the results of the 

researcher in a simplified, concise and clear. Abstract in Arabic does not exceed the 7 

lines the size of line 12 and reflect the content of the research and definition and the 

results of the researcher in a simplified, concise and clear. Abstract in Arabic does not 

exceed the 7 lines the size of line 12 and reflect the content of the research and 

definition and the results of the researcher in a simplified, concise and clear. Abstract 

in Arabic does not exceed the 7 lines the size of line 12 and reflect the content of the 

research and definition and the results of the researcher in a simplified, concise and 

clear. Abstract in Arabic does not exceed the 7 lines the size of line 12 and reflect the 

content of the research and definition and the results of the researcher in a simplified, 

concise and clear. Abstract in Arabic does not exceed the 7 lines the size of line 12 and 

reflect the content of the research and definition and the results of the researcher in a 

simplified, concise and clear . 
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 ( TIMES NEW ROMANنوع الخط  – بولد  12)حجم خط  مقدمة

الحمد هلل والصَّالة والسَّالم على َرسول هللا وبعد: فإنَّ الموضوعاِت العلميَّة في المباحث القرآنيَّة متنوعةٌ تنوَع ما 

ِ من   تعلقت من العلوم والفنون، وإن من الموضوعات المتميزة في مضامينها موضوَع االستنباط واستخراجِ الخفي 

ا تطلعت إليه همم  المعانِي المودعة في كتاب هللا تعالى وإ جالة النظر في أسرار التنزيل وحقائق التأويل، وإنه لِممَّ

المفسرين من لدن السلف الصالحين وإلى يومنا ذا وتسابقت في مداركها اجتهاداتهم مع بلوغهم الغاية فيه، فضرب  

 .األفكار في القرآن الكريم بقلمهكلٌّ بسهمه وفهمه، ونقَّح 

 

في اخر البحث، بينما نظام المصادر المتبع في متن البحث هو    الهوامش والحواشي  ملحظة:

 مثل:  والذي يعني )اسم المؤلف ، السنة، الصفحة( APAنظام 

 

 ( 12- 10، ص ص 2018( أو )الراشدي، 112، ص 2008)العمادي، 

 
 

 

 

 المبحث االول 
 

الحمد هلل والصَّالة والسَّالم على َرسول هللا وبعد: فإنَّ الموضوعاِت العلميَّة في المباحث القرآنيَّة متنوعةٌ تنوَع ما 

ِ من   تعلقت من العلوم والفنون، وإن من الموضوعات المتميزة في مضامينها موضوَع االستنباط واستخراجِ الخفي 

ا تطلعت إليه همم  المعانِي المودعة في كتاب هللا تعالى وإ جالة النظر في أسرار التنزيل وحقائق التأويل، وإنه لِممَّ

المفسرين من لدن السلف الصالحين وإلى يومنا ذا وتسابقت في مداركها اجتهاداتهم مع بلوغهم الغاية فيه، فضرب  

 .األفكار في القرآن الكريم بقلمهكلٌّ بسهمه وفهمه، ونقَّح 

 

 المبحث الثاني 

 

الحمد هلل والصَّالة والسَّالم على َرسول هللا وبعد: فإنَّ الموضوعاِت العلميَّة في المباحث القرآنيَّة متنوعةٌ تنوَع ما 

ِ من   تعلقت من العلوم والفنون، وإن من الموضوعات المتميزة في مضامينها موضوَع االستنباط واستخراجِ الخفي 

ا تطلعت إليه همم  المعانِي المودعة في كتاب هللا تعالى وإ جالة النظر في أسرار التنزيل وحقائق التأويل، وإنه لِممَّ

المفسرين من لدن السلف الصالحين وإلى يومنا ذا وتسابقت في مداركها اجتهاداتهم مع بلوغهم الغاية فيه، فضرب  

 .األفكار في القرآن الكريم بقلمهكلٌّ بسهمه وفهمه، ونقَّح 

 

 المبحث الثالث 
 

الحمد هلل والصَّالة والسَّالم على َرسول هللا وبعد: فإنَّ الموضوعاِت العلميَّة في المباحث القرآنيَّة متنوعةٌ تنوَع ما 

ِ من   تعلقت من العلوم والفنون، وإن من الموضوعات المتميزة في مضامينها موضوَع االستنباط واستخراجِ الخفي 

ا تطلعت إليه همم  المعانِي المودعة في كتاب هللا تعالى وإ جالة النظر في أسرار التنزيل وحقائق التأويل، وإنه لِممَّ

المفسرين من لدن السلف الصالحين وإلى يومنا ذا وتسابقت في مداركها اجتهاداتهم مع بلوغهم الغاية فيه، فضرب  

 .األفكار في القرآن الكريم بقلمهكلٌّ بسهمه وفهمه، ونقَّح 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الخاتمة
خلُص  وافي خاتمة هذا العرض الموجز الذي ارتشفت فيه من معيٍن نضِب المحتوى والمتناِول لموضوع االستنباط   

 إلى جملة من النتائج والتوصيات، فأما النتائج فدونكم أهمها إجماالً:

 

 النتائج 

 النتائج التي وتوصلنا لها ،

 

 التوصيات 

 اما التوصيات فهي تتركز على 

 

 APA)مرتبة ابجديا( بنظام  المصادر
 .دار المعارف . القاهرة: لسان العرب المحيط .(1979) .ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين .1

 . دار اليازوري (. عمان: 2)ط. البحث التجريبي المعاصر . ( 2002) .ابو حويج , مروان  .2
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