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 الفصل الخامس
 خاتمةال

 نتائج البحث . أ
داللة مجلة نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أن قامت بالبحث 

 ىي كما تلي:  امسية على ضوء البالغة يف سورة التوبة
ملة امسية م  اللال  اخليري يف سورة التوبة عدد آيات القرآن الىت أتت جب .1

 مجلة مائة وواحدة وعشرون
 مائة وواحدة وعشري  آية  م   مخسا وعشري  آية تأخذ الباحثة عينتو .2

 أنواع الداللة
 اإلثبات تسعة عشر آية .1

، 75،85، 72، 59، 58، 54، 49، 41، 33، 23، 12، 1اآلية: 
97 ،98 ،106 ،107 ،114 ،117 ،125 

 الدوا  واالستمرار واحد آية .2
 9اآلية: 

 اإلثبات مع التجددى أو االستمرار مخسة آية .3
 122، 109، 104 ،93، 19اآلية: 

ىذه البيانات تدل على أن عدد اآليات يف سورة التوبة أتت جبملة امسية 
أكثر م  مجلة فعلية، فاخلالصة أن اآليات الىت أتت جبملة امسية لتفيد 
إثبات صفة م  الصفات إىل شيئ أخر )موصوف( أكثر م  اآليات 

الىت اليت حتدث ع  حدوث شيئ )فعل( يف زم  معني، فلثرة اآليات 
أتت جبملة امسية م  مجلة فعلية تلون إشارة إىل أن أكثر اآليات يف 
سورة التوبة هتتم اىتماما عظيما بإثبات صفة م  الصفات إىل شيئ أخر 
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)ادلوصوف( بالنسبة إىل إخبار حبدوث فعل يف زم  معني، كما أشار إليو 
 2ف : قولو تعاىل: )إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعللم تعقلون( سورة يوس

ىذه اآلية أتت جبملة امسية ألن ادلراد هبا أي داللتها ىي إثبات صفة 
اإلنزال إىل اهلل عز وجل ال ادلراد هبا أي ليست داللتها إخبار ع  زم  
نزول القرآن أو حدوث النزول يف الزم  ادلاضي ولل  م  اتصف بصفة 

سورة التوبة إما أن يلون  اإلنزال وكذلك مجيع اجلملة االمسية الواردة يف
 اإلثبات مستمرا وإما أن يلون جتدديا.

 
 توصيات البحث . ب

 لدي الباحثة توصيات تتعلق هبذا البحث، وىي:
داللة ينبغى للل الطالب وللل ادلسلمني أن يهتموا بدراسة البالغة خاصة  .1

 يات القرآن آحفظا ع  األخطاء يف فهم معاىن  مجلة امسية على ضوء البالغة
غى دلدرسي البالغة يف ادلدارس أن يطبقوا تعليم البالغة يف القرآن اللرمي. ينب .2

 فيلون القرآن وسيلة لو. والطالب سيشعرون قريبا بالقرآن.
داللة يبحث م  بعدىا ع   يلل وصيألمهية ىذا العلم تريد الباحثة أن ت .3

وسيع وت يف سورة أخرى أو غري ذلك م  ادلباحث البالغية القرآنية مجلة امسية
ادلفاىم حىت جتد احللم الشرعي وتقًتح الباحثة إىل باحثني آخري  القيا  
بالبحث العلمي العميق عمامل تبحثها الباحثة لوجوه االتفاق واالختالف بني 
اجلملة االمسية الواردة يف سورة التوبة م  حيث الداللة وأثرىا يف تأكيد الفهم 

 مجلة فعلية على ضوء البالغة.  يف اآليات وغريىا م  مباحث مجلة امسية و 
البحث مل تتجرد ع  النقصان واألخطاء سواء كان ما يتعلق كتابة ىذا 

قًتاحات   يقرأ ىذا البحث أن يقد  االممبادلوضوع أو اللتابة، لذلك ترجو 
 النافعة للتحسني.


