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الخامس  فصلال  

 الخاتمة

 اإلستنباطات . أ

بعد أن حبثت والحظت عميقا البيانات السابقة/ فاستنبطت الباحثة 
 اإلستنباطات من أسئلة البحث  السابقة يف ىذا البحث، وىو ما يلي:

كانت مخسة أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف سورة النساء وىي األمر  .1
 64والنهي واإلستفهام والتمين والنداء. وجدت الباحثة صيغة األمر يف 

آيات وفيها توجد األمر بصيغة فعل األمر مثل قل اتقوا )سورة النساء: 
يتقوا املضارع اجملزوم بالم األمر مثل وليخش و فا(، وبصيغة 1اآلية 

مثل  صيغة املصدر النائب عن فعل األمر(. و 9سورة النساء: اآلية )
ووجدت الباحثة صيغة . (64)سورة النساء: اآلية  وبالوالدين إحسانا

توجد النهي بصيغة املضارع املقرون بال النهية. آيات وفيها  11النهي يف 
آيات وفيها توجد اإلستفهام  12ووجدت الباحثة صيغة األستفهام يف 

(، وبأداة  12أتأخذونو )سورة النساء: اآلية بأداواهتا مثل اهلمزة )أ( مثل 
(. ووجدت الباحثة 11كيف مثل وكيف تأخذونو )سورة النساء: اآلية 

ووجدت الباحثة صيغة وتستعمل حرف عسى.  صيغة التمين يف آيتٌن
 آيات و كلها يستعمل حرف يا للنداء البعيد.  11النداء يف 

أما من ناحية معناىا، تتكون األمر على معنيٌن، يعىن معين حقيقي  .1
معىن غًن معنا،  و  11معىن حقيقي تتكون علىومعىن غًن حقيقي. 

 اإلعتبار معنا، 1االمتنان ،معنا  16 اإلرشاد  حقيقي تتكون على املعىن
 1 اإلىانة، معنا 1 التكوين ،معنا 1 الـتأديب ،معنا 1 لدعاء1، معنا  1
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. والنهي تتكون على معىن حقيقي وغًن حقيقي. معنا 1 ، والتمينمعنا
 5 اإلرشاد معىن غًن حقيقي منهامعنا،   16معىن حقيقي تتكون على 

تتكون على معىن . واإلستفهام معنا 1 الكرىة و  ،معنا 1 التوبيخ ،معنا
معىن غًن  معنا. 1معىن حقيقي تتكون على . حقيقي وغًن حقيقي
 1 ، األمرمعنا 1، التهويل معنا 7، التعجب معنا 1حقيقي منها النهي 

. والتمين يف سورة معنا 1، والتقريرامعن 1 ، التوبيخمعنا 8 ، اإلنكارمعنا
والنداء كلها  معنا.   1كلها يستعمل معىن احلقيقي وتتكون على  النساء

   .معنا 11وتتكون على  يستعمل معىن احلقيقي
 اإلقتراحات . ب

 يف ختام ىذه الرسالة، تقرتح الباحثة االقرتاحات التالية:

 العناية بدراسات العالمات بٌن البالغة والتفسًن على املستوى اجلامعي. .1
اليت اضطرت املفسرين إىل تأويل اآليات خاصة  دراسة الدوافع واالسباب .1

 األسباب اليت يعود اىل البالغة.
بتأسًن املدارس الكالمية واتكائها على النظريات البالغية يف تفسًن العناية  .6

 النصوص.
 البحث الغاية يف تأويل آيات القرآن وعلقتو مبعاهنا يف البالغة. .6
يف القرآن الكرمي من ناحية علم املعاين كتابة الدراسة التحليلية البالغية الشاملة  .5

 والبيان والبديع.
العناية الطالب او الباحثون ليقرأ كثًنا من كتاب البالغية احلديثة لتأثًن يف حتليلها  .4

 ويستطيع ان يكتب البحث اجلديد بأسلوب خمتلفة.
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أمتت الباحثة ىذا البحث التكميلي حتت املوضوع "اإلنشاء الطليب وأغراضو 
ة يف سورة النساء" و الشك أن الباحثة التبتعد عن وجود األخطاء والنقصان، البالغي

عمقها. عسى اهلل أن جيعل مل تعملت الباحثة من سواء كانت لعدم معرفتها أو ت
ىذه اجلامعة نافعا لطالب اللغة العربية وآداهبا يف كلية أصول الدين واآلداب والدعوة 

 جونج.جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أ

وأخًنا، عسى اهلل أن جيعلنا وهلم من املفلحٌن يف الدنيا واليوم الذي ال فرح 
يا جاعل  السالمة والعافية والسعادة. آمٌن إالا للمتقٌن واملفلحٌن ويوىبنا وهلم بو

 العباد املفلحٌن. 

 

 

 

 


