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  الخامس الفصل

  الخاتمة

  

 اإلستنباط  .أ 

  : ليمن حبثها يف الفصول السابقة ماي تستنبط الباحثة

الم تبحث عن حياة صاحل عليه السالم حينما يسافر صاحل عليه الس قصة .1

 .صاحل عليه السالم لدعوة إىل مثود
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املوضوع : يف القرآن الكرمي هي صاحل عليه السالمالعناصر الداخلية يف قصة  .2

 . واحلبكة والفكرة واألسلوب والشخصية واملوضع

مثود إىل الرجوع عن  صاحل عليه السالم دعوةاملوضوع يف هذه القصة هي   .أ 

 .هللالشرك با

 : الشخصية بأنواعها  .ب 

  نفسه صاحل عليه السالمالشخصية الرئيسية وهي. 

 الشخصية اإلضافية وهي : 

 مثود .1

 أو املؤمنون هللابا واالذين آمن السالمصاحل عليه قوم  .2

 الذين استكربوا  صاحل عليه السالمقوم  .3

 ن املسرفو  صاحل عليه السالمقوم  .4

  ستضعفواالذين ا صاحل عليه السالمقوم  .5

 تسعة رهط .6

 املكان و الزمان موضع  .ج 

  مايليفكفأما موضع املكان : 

 يف الدار .1

  يف البيت .2

 احلجر  .3

 يف املدينة .4

  مايليفكفأما موضع الزمان : 

 يف الصباح  .1

 يل ليف ال .2

 ثالثة أيّام  .3
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 األسلوب  .د 

  :ووجدت الباحثة األساليب البالغية كمايلي

كناية، سجع، طباق، إستعارة املكنية، مبالغة، جناس، جماز عقلى وإطالق 

 .الكل وإرادة البعض

 احلبكة  .ه 

  احلبكة البدائية .1

مثود إىل الرجوع  السالمصاحل عليه  ت هذه القصة من هي دعوةبدأ

 . هللاعن الشرك با

 الوسطية حلبكةا .2

صاحل ة تبدأ من قصة مثود، حينما طلب مثود برهانا إىل احلبكة الوسطي

 . عليه السالم

 .احلبكة النهائية .3

 اب اهللا مثود الذين يكذبوناحلبكة النهائية من هذه القصة هي عذ

قومه الذين آمنوا ا و صاحل عليه السالم وسلم اهللا, اصاحل عليه السالم

 .باهللا

  الفكرة  .و 

 تقوى اهللا 

 حفظ أرضك من الفساد  

 

   تراحاتاالق. ب

العناصر "احلمد هللا، قد استطاعت الباحثة ان تعمل هذا البحث عن 

تشعر الباحثة أن هذا و ". الداخلية يف قصة صاحل عليه السالم يف القرآن الكرمي

على هذا ترجو الباحثة أن ينفع هذا البحث البحث التكميلي بعيد عن الكمال و 
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الحقوا مع التصحيح التكميلي ملن قرأه و ترجو الباحثة عن القراء و الباحثني أن ي

 .فشكرا مجيال. على األخطاء والنقصان
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