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 الباب الخامس

 النتائج والتوصيات

 النتائج . أ

 خلص الباحث النتائج التالية كما يايل3 اآليات الىت حتتوىسابقة استومن بيانات 

ومن أنواع اللفظ املشرتك  82، 81، 11، 11، 11، 11، 1 يية اللفظ املشرتك يف

فوق، كالم، املريض، السكينة، اهلدى، يظهر، رمحاء، مثل،  يد، الغاية يعىن )فتحا،

 .وزر(

الفعل،  ، النصر،)القضاء، اإلرسال، الفتح بعينو يعىن بقأما املعىن من لفظ سا

األعلى، فوق الرؤوس، قبل ، أرفع يف منزلةالقدرة، العطاء، اجلارية، أكرب، أكثر، أفضل، 

السلطان والقاىرة، ظفر، مالم اهلل، القرين، املعجائب، الشك، الفجور، املشرق، 

البيان، دين اإلسالم، لو جنحان،  يئ كرأس اهلارشاجلراح، املريض يعينو، الطمأنينة، 

اإلهلام، اإلميان، الداعى، املعرفة، الرسول والكتب، الرشد، القرين والتوراة، التوحيد، 

الباطل، نصف النهار، اإلسالم، اجلنة، املطر، ، يرتق والعلو، التعاون، طلعبدأ، أ
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توفق، سنن وشبو، الالنعمة، القرين، الرزق، النصر والفتح، العافية، املودة، اإلميان، 

 . العبارة، الصفة، العذاب، احلامل، عونا، اإلمث(

 واحلواصل من حتليل سابق، أن معىن من لفظ املشرتك يف سورة الفتح ىي كما يايل3

 . الهدى1

ويطيب ىل أن أقدم ىنا أن لفظ ىدى يف ىذه سورة ىي لفظ من ألفاظ 

 معناه التوحيد.  81مشرتك. وجيد لفظ ىدى يف أية 

 لمريض. ا2

لفظ املشرتك يف سورة الفتح سابقة ىي املريض. كما يوجد املريض يف أية 

 أن معىن ىذه لفظ ىي املريض نفسو. 11
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 رحمة\. رحماء3

ولفظ املشرتك التايل يف سورة الفتح ىي رمحاء أو رمحة. كما يوجد يف يية 

 82يف يية سورة الفتح أن معىن لفظ رمحاء أو رمحة ىي دين اإلسالم. أما كان  81

 أن معىن من لفظ رمحاء ىي املودة. 

 . ظهر4

سورة الفتح ىي من  8كما ىو املعروف أن لفظ ظهر كما يوجد يف يية 

 لفظ املشرتك. واملعىن لفظ ظهر يف ىذه اآلية ىي العلَو يف القهر. 

 . الكالم5

لفظ املشرتك السابقة ىي الكالم. أما معىن الكالم كما يوجد يف سورة الفتح 

 ىي كالم اهلل عز وجل ىي القرين. 11ة يي
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 . وازر6

أن لفظ وازر أحد من لفظ املشرتك يف سورة الفتح. وىذا حلال جيد يف يية 

 . لقد بني يف البحث السابق أن معىن من لفظ وازر ىي عونا. 82

 السكينة\. التسكين7

السكينة أحد من لفظ \أن لفظ التسكني 11كما يوجد يف سورة الفتح يية 

 شرتك. أما معنها يف ىذه اآلية ىي الطمأنينة.امل

 . اليد8

سورة الفتح وكانت من لفظ املشرتك. لقد بني يف  11يوجد لفظ اليد يف يية 

 البحث السابق أن معىن من لفظ اليد ىو أفعال.

 . الفتح9

سورة  1كما ىو املعروف أن لفظ الفتح من لفظ املشرتك. كما يوجد يف يية 

 لفظ الفتح ىي القضاء.الفتح أن معىن من 
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 . مثل11

أن معىن  82لفظ املشرتك التايل يف سورة الفتح ىو املثل. كم يوجد يف يية 

 من لفظ مثل ىو الشبو. 

 . فوق11

 11لفظ املشرتك يف سورة الفتح اآلخر ىي فوق. وىذا احلال يوجد يف يية 

 عىن فوق يف ىذا آلية ىو أفضال.وم

 التوصيات . ب

 البحث وحتبيبو فرتجوا الباحثة التوصيات فيما سبق كما ياىل3 اعتماد على نتائج 

 رجاء من ىذا البحث زيادة يف فهم القرين فاملتعلقة مبوضوع البحث. .1

 رجاء من ىذا البحث أن يكون دافعا ىل توحيد اهلل ملن يشؤح صدره لإلسالم. .8

 


