
  الخامس الباب

  اإلختتام

  النتائج .1

 البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات حتليلّية دراسة عن املذكور والشرح ناتالبيا من

  : يلى كما الباحثة تستنبط 286- 1 أية

 286-1 أية البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات توجد هل )1

  الغيبة ىلإ املتكّلم من إلتفات: يعىن الّضمري إلتفات توجد البقرة سورة ىف     

 اخلطاب إىل الغيبة من إلتفات أيات،7 املتكّلم إىل الغيبة من إلتفات أيات،11

 و منوابة45 أيات31 مجلتها. أيات5 الغيبة إىل اخلطاب من إلتفات أيات،8

 . منوابة 10و منوابة15و منوابة20

  286-1 أية البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات كيف )2

 ،31 ،30 ،28 ،23 ،6:يعىن لّضمريا إلتفات أيات البقرة سورة ىف

34، 49، 60، 73، 83، 127، 128، 131، 143، 159، 170، 

172، 187، 196، 197، 200، 211، 243، 243-244، 252، 

253، 281، 285، 285-286 .  

  :وتفصيلتها

 143، 131، 73 ،60 ،49 ،23: أية ىف الغيبة إىل املتكّلم من إلتفات .1

 أيات 11=   286- 285 ،253، 211، 172، 159،

 ،197، 170 ،34 ،31 ،30: أية ىف املتكّلم إىل الغيبة من إلتفات  .2

 أيات 7=   285 ،252

 127،128،129 ،83 ،28 ،6: أية ىف اخلطاب إىل الغيبة من إلتفات .3

 أيات 8= 196،243-244



 ،281، 243، 200، 187: أية ىف الغيبة إىل اخلطاب من إلتفات  .4

  أيات 5=  285-286

 ملا واملالل الّضجر عن الّسامع وصيانة الكالم طريةت وفائدا

 منوال على اإلستمرار من والسامة التنقالت حبّ  من النفوس عليه جبلت

 286- 1 أية البقرة سورة ىف الّضمري اإللتفات أية تارخيّية عن وعرفنا واحد

 إلتفات أسلوب ناحية ىف القرأن ومعجزات وتفسريها ومناسبها زوهلان أسباب

  .بالّصواب اعلم اهللا سّرها عن وعرف الّضمري

 اإلقتراحات .2

 تبلغ ان الباحثة تريد. البحث هذا كتابة ىف الباحثة تنتهى نأ بعد

 وهذه املرتفعة الفن مجاىل هلا القرأن ىف الّضمري إلتفات حتليلّية دراسة عن اإلقرتاحات

  :اإلقرتاحات

 بل العربّية الّلغة الّلفظ كلّ  من ّداللةال معىن يفهم أن العربّية الّلغة يتعّلم للّطالب  أ 

 .وأسلوبه معنه يعرفوا ان جيبوا القرأن ىف

 ىف الّضمري اإللتفات األسلوب  عن يفّضل فهمه ىف عيون ارتقاء القرأن رتجممل  ب 

 القرأن

 ىف ليسهل شرحا الّضمري إلتفات سلوباأل عن  وشرحا مثاال يعطى أن للبالغىّ   ج 

 .تعليمها

 الباحثة وشكرت هللا فاحلمد اهللا اّالبقدرة موجودا شيئ ال البحث هذا مت قد

 فلذالك البحث هذا وكذالك والعيوب النواقص له شيئ فكلّ . وجالله جل إليه

 يكون أن وعسى. البحث هذا إلستكمال اقرتاحهم القارئني شادة اىل الباحثة رجت

 ساعدت قد من على كثريا وشكرا. عامة وللقارئني خاصا للباحثة نافعا البحث هذا

  .العاملني ربّ  واحلمدهللا الكتابة انتهاء ىف
 

 


