
 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 
  

  التنائج  . أ
بعون اهللا تعاىل  حبث التكميلي اقد و صلت الباحثة يف كتابة هذ. احلمد هللا رب العاملني   

" حتت املوضوع  حبث التكميليتوفيقه يف تكميل و شكرته الباحثة على هداية و . عز و جل
 : فأستلخصت من هذا البحث كما يلي" الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون 

الطباق أحد من أنواع احملسنات املعنوية يف علم البديع ، و توجد الطباق يف سورة املؤمنون . ١
  .طباق اإلجياب و طباق السلب و طباق ظاهر: ثالثة أنواع 

و هي يف  كلمة ١۰مبلغه . لضدان اجيابا و سلباهو ما مل خيتلف فيه ا طباق اإلجياب  . أ
و  ١۰۲، ۹٦،  ۹۲،   ٨۰،  ٧١،  ٤۲،  ٣٧،  ٣٣، ١٨،  ١٦و  ١٥: اآلية 
١۰٣.  

هو ما اختلف فيه الضدان إجيابا و سلبا ،  أو مجع بني فعل مصدر واحد  طباق سلب  . ب
  . ٨٨و  ٦٨ :و هي يف اآلية . كلمة ۲مبلغه . مثبت و منفي ، أو أمر و النهي 

هو اجلمع بني اللفظني املتقابلني تقابال واضحا دون حاجة إىل إعتبار تعلق  طباق ظاهر  . ت
و  .كلمة ١مبلغه . أحدمها بنقيض اآلخر أو تأمل استلزاما كل منهما بنقيض اآلخر 

  ٣٣: هي يف اآلية
و توجد الطباق يف سورة املؤمنون . اجلناس أحد من أنواع احملسنات اللفظية يف علم البديع. ٢

  . اجلناس تام و اجلناس غري التام: هو نوعان
مماثل هو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد امسني أو . اجلناس تام هو جناس مماثل . أ

 ٥٩  .٨٦و  ٣٦: و هي يف اآلية كلمة ٢مبلغه . فعلني أو حرفني



، جناس مضارع و جناس )اإلشتقاق(اجلناس غري التام ثالثة أنواع هي جناس  املطلق  .ب
  . مقلوب

جناس اإلشتقاق هو أن ختتلف األحرف و تتفق الكلمتان يف أصل واحد جيمعها  . ١
و  ۲۰، ١٨، ١٧، ١٤، ١۲و  ١١: و هي يف اآلية كلمة ١٣مبلغه . اإلشتقاق

۲١  ،۲۹ ،٣۲ ، ١،   ٨١ ،  ٦٣،   ٥١، ٤٤۰۹ ،١١٨.  
. جناس املضارع هو أن جيمع بني كلمتني ال اختالف بينهما إال يف حرف واحد . ٢

  .١١٣، ٥۲، ٤۲و  ٤١،  ۲٧: و هي يف اآلية كلمة ٤ مبلغه. 
، و يسميه بعض العلماء جناس العكس، هو ما تساوت حروف  اجلناس املقلوب. ٣

  . ٧۲: و هي يف اآلية كلمة ١ مبلغه. ركناه عددا ، و ختالفت ترتيبها
   

  التوصيات و اإلقتراحات. ب
و قد اختصرت يف البحث و الشرح . أمتت الباحثة كتابة هذه الرسالة بعون اهللا و رمحته  

لقلة علمها و عجزها عن تتبع الكتب املؤلفات املعلقة ذه الرسالة مع أا قد بذلت  كل اجلهد 
ال حتلو من النقائص و اخلطايا ، فألجل ذلك ترجو  فهذه الرسالة. و الطاقة يف هذه الكتابة 

  .الباحثة أن أمتها من يطلع عليها
و أخريا أرادت الباحثة أن يهدى أفوق الشكر و أعظمه ملن يعينها يف كتابة هذه الرسالة   

على  املاجستري من األساتيذ و األصدقاء و األحباء ، و حصوصا إىل األستاذ حريس صفي الدين
   .آمني. و رزقهم اهللا رزقا حالال طيبا. مامه يف إشراف الكتابةعونه و إهت

  
 


