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 الباب الخامس

 

 الخاتمة

 البحث نتائج . أ

فاخلطاب القراىن ىو خطاب تبليغ مرسل من رّب العادلٌن إلن مرسل إليو ىم الّناس  .ٔ

أمجعٌن، وأّن حامل اخلطاب ىو الّرسول اهلل  صلّى اهلل عليو وسّلم. فهذا اخلطاب سلرتق 

اعتبار متطلبات ادلستقبل و حدود الّزمان وادلكان والبيئة، ومن مّث حيتاج فهم مضمونو إىل 

حاجاتو. و إّّنا قصد الباحث كان علي سبيل زلاولة للّنمذجة يف بعض آليات حتليل 

اخلطاب، و إّن تناولنا طبقات سلتلفة من الّتحليل، ونروم من خالل كّل ذلك الوصول إيل 

 اآللية الكربى الىت تدخل يف مجيع أنواع حتليل اخلطبات، وىي آلية الّسياق.

طاب القرآين خطاب إذلي معجز، فاخلطاب القرآين رسالة إبالغّية ربّانية عادلّية لكّل اخل .ٕ

الّناس، أنزلو اهلل تعايل علي نبّيو. فاخلطاب القرآين لو دور فاعل و مهّم يف احتواء كّل ما 

شأنو أن يتيح للّرسالة اخلالدة سلاطبة اإلنسان علي وجو العموم يقصد توجيهو ونصحو و 

اره، و باجلملة التأثًن يف مناحي حياتو كاّفة. إّن فاخلطاب القرآين، خطاب تصويب مس

 خياطب العقول و يناجى القلوب، و تفصح عن مراد اهلل يف توجيو حياة الّناس.

 تفسًن أضواء البيان للّشنقيطيمن التفسًن الّسياقي، ألّن  تفسًن أضواء البيان للّشنقيطيإّن  .ٖ

و لذالك اختار الكاتب ىذا الّتفسًن ليكون أحد مراجع ذلذا  ،بيان القران بالقران يستخدم
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و الّسياق عامل مهّم جّدا يف حتديد ادلعاين و ادلقاصد العاّمة، ألنّو ينظر  البحث العلمّي.

يف معاىن عديع من اآليات الّّت اشتغلت علي نفس القضّية أو ادلوضوع. و ىو ما يعرف 

 ببيان القرآن بالقرآن.

القدوة مبعىن واحد، ويقصد هبا: الّسًن واإلتّباع علي طريق ادلقتدي بو. بل التأسي األسوة و  .ٗ

و من ضوء  أشّد يف بابو من اإلقتداء، والتأسي جيعل من اإللتزام من الغًن بشكل أقوى.

اخلطاب القرآين يف تفسًن أضواء البيان إلمام الّشنقيطي رمحو اهلل يف آية األسوة احلسنة يف 

 ب أّن إتّباع و التأسي برسول اهلل صلّي اهلل عليو وسّلم من طاعة اهلل. سورة األحزا

و من ضوء اخلطاب القرآىن عن آية أسوة حسنة يف سورة األحزاب يف تفسًن أضواء البيان  .٘

إلمام الّشنقيطي رمحو اهلل، يستنبط الباحث أّن زلّل األسوة احلسنة ىو رسول اهلل صّلى اهلل 

سي برسول اهلل صّلي اهلل عليو و سّلم يشمل أقوالو و أفعالو و عليو وسّلم و أّن التأ

 أخالقو. ال نعرف كّل أقوالو و أفعالو و أخالقو إاّل من السًنة الّنبويّة. 

و رسول اهلل صّلي اهلل عليو و سّلم زلّل األسوة احلسنة ألنّو مثال من الكمال الّنسىب  .ٙ

تأثًنا عميقا، فتنجذب إليو بصورة توّلد يف  ادلطلوب، يثًن يف الوجدان اإلعجاب فتتأثّر بو

اإلنسان القناعة بو، واإلخالص الكامل لو، و جلميع أقوالو و أفعالو و أخالقو كّلها من 

 أحسن أفعال، و أحسن أقوال و أحسن اخالق.

و اخلطاب القرآين من آلية الّسياق يف آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة ىو كما بٌّن  .ٚ

يف الّسابق، أّن  الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن ادلختار زلمد بن مٌناأل زلمد الّشيخ

الّتأسي بنيب اهلل إبراىيم عليو الّسالم يف آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة يف ثالثة أمور 
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 اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداء  : ثَالِثًا .هِبِمْ  اْلك ْفر  : ثَانًِيا .اللَّوِ  د ونِ  ِمنْ  يَ ْعب د ونَ  َوشلَّا ِمن ْه مْ  التَّبَ رُّؤ  : َأوَّاًل 

. إاّل إستغفار َوْحَده   بِاللَّوِ  ي  ْؤِمن وا َحىتَّ  اْلَمْذك وَرةِ  اْلَغايَةِ  ِإىَل  أََبًدا َوِإْظَهار َىا َوِإْعاَلن  َها َواْلبَ ْغَضاءِ 

 إبراىيم عليو الّسالم ألبيو. و الّتأسي بنيب اهلل إبراىيم عليو الّسالم يف إعتقاد و طاعة و

 َوَسارَعَ  أَْمَره ، َواْمَتَثلَ  َربَّو   َأَجابَ دعوة نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم، ألنّو إذا أتى أمر اهلل إليو 

 .طَاَعِتوِ  ِإىَل 

 

 اإلقتراحات . ب

 ، كما تلي:اإلقرتاحاتبّلغ تالكاتب أن  رعالسابقة، ش ادلشروحة نتائجعلى ال بناءا

تفسًن أضواء البيان من التفسًن الّسياقي، ألّن  تفسًن أضواء البيان للّشنقيطيإّن  .ٔ

. و إذا أراد ادلرء أن يبحث عن آيات القرآن من بيان القران بالقران يستخدم للّشنقيطي

 ضوء اخلطاب القرآىن يف آلية الّسياق، ينبغي للمرء بإستعمال ىذا الّتفسًن.

يف ثالثة  القرآن معىن لفظ أسوة حسنة يف ومن ادلهم ىذا البحث التأكيد على إىتمام .ٕ

لكى و ، لفظ أسوة حسنةلكي يفهم ادلسلمون ويتفقهون بو  مواضع يف القرآن الكرًن،

 معىن ىف أنفسنا وأقاربنا ورلتمعنا حىت نفهم أسوة حسنةيعتربوا ويتعاملوا بو. وأيضا لقضية 

من ويقصد هبا: الّسًن واإلتّباع علي طريق ادلقتدي بو. بل التأسي أشّد يف بابو أسوة 

لكي يفهم ادلسلمون و اإلقتداء، والتأسي جيعل من اإللتزام من الغًن بشكل أقوى. 

أشار القرآن الكرًن إيل القضّية األسوة يف سياقٌن؛ نيب اهلل إبراىيم عليو أّن  ويتفقهون
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أن الّتأسي برسول اهلل  يفهم ادلسلمونالّسالم و سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو وسّلم. و 

بنيب اهلل إبراىيم عليو  الّتأسييشمل أقوالو و أفعالو و أخالقو. و ليو و سّلم صّلي اهلل ع

إاّل من  هاال نعرف كلّ  الّسالم يف إعتقاد و طاعة و دعوة نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم،

 السًنة الّنبويّة.

من األسوة احلسنة ، ألّن احلاجة إيل ىف احلياة اإلنسانيةأمر مهم  أسوة حسنةعلم عن  .ٖ

الّضرورات الفطريّة للبشر، فاإلنسان حيتاج إىل الّنموذج، و متكن وراء ىذه احلاجة ما 

وجود فطرة حّب الكمال يف اإلنسان أمثر احلاجة جبل عليو الّناس من حّب الكمال، ف

إيل الّنموذج، و إيل القدوة، ألّن القدوة حالة مثالّية تعرّب عن الكمال، وىي من ىذا 

 فطرة اإلنسانّية.اجلانب حتاكي ال

 فتحي أن اإلسالمية اجلامعة حىت وادلعاىد وادلدارس اإلسالمية ادلؤسسة لدى ادلأمول فمن .ٗ

 ال التفسًن مآدة عن خآصة وادلذاكرة وادلناظرة وادلناقشة بادلباحثة ىدفها باب مصرعي

 األمة لدى احلق من ألن معاصر، عصر يف يعيش الذي الشخص بأرآء صلة ذلا ما سيما

 الّت اإلسالمية الشريعة ىذه فيكون وادلكان الزمان ذلا أقرب مبن فهمها مصدر تأخذ أن

 و زمن لكل صاحلا اعتباره كما واألعقاب القرون تناشخ على يبقى القرآن أساسها

 .مكان

 

 

 


