
 الباب الرابع
 االختتام

 يشتمل ىذا الباب على اخلالصة وتوصيات البحث
 الخالصة - أ

بناء على ما شرحو الباحث فيما سبق، فيمكن الباحث أن يستنتج النتائج اليت 
 ىذا البحث العلمي:قد حبثها يف 
بُت مسميات  وعشرين مشًتكا لفظيا مخسة وجد الباحث يف سورة ادلائدة -1

عال، عشر يف جمال األمساء، وستة يف جمال األف مخسة ، وينقسم إىلخمتلفة
ادلشًتك اللفظي يف جمال األمساء فنحو: العقود وأربعة يف جمال احلروف. أما 

، يف مجلة )وأنتم حرم( 1وحُرم يف آية ، يف مجلة )أوفوا بالعقود( 1يف آية 
، يف مجلة )إذا قمتم إىل الصالة( 6 آية ، والصالة يف5 واحملصنات يف آية

، يف مجلة )الذين يقيمون الصالة( 55، يف مجلة )لئن أقمتم الصالة( 12
ويصدكم عن ذكر يف مجلة ) 91، مجلة )وإذا ناديتم إىل الصالة(  يف 58

أيٍد  -، ويد  يف مجلة )حتبسوهنما من بعد الصالة( 106، اهلل وعن الصالة(
)"فاغسلوا وجوىكم وأيديكم".....ومجلة  يف مجلة )أيد( 6يف أية 

)يد( يف مجلة )لئن بسطت إيل 28"فامسحوا بوجوىكم وأيديكم منو"(،  
يف مجلة )فاقطعوا  )أيد( 38، يف مجلة )تقطع أيديهم( )يد( 33، يدك( (

، والزكاة يف يف مجلة )تنالو أيديكم( )أيد( 94أيد(، -)يد 64، أيديهما(
، والكافرون ويؤتون الزكاة(يف مجلة ) 55، يف مجلة )وآتيتم الزكاة( 12آية 

، يف مجلة )ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون( 44يف آية 
، والفاسقون يف آية يف مجلة )فأولئك ىم الظادلون( 45والظادلون يف آية 

يف  )عُت( 45أعُت يف آية  -، وعُتة )فأولئك ىم الفاسقون(يف مجل 47



يف مجلة )ترى أعينهم  )أعُت( 83، مجلة )أن النفس بالنفس والعُت بالعُت(
، يف مجلة )إىل اهلل مرجعكم مجيعا( 48، ومرجع يف آية تفيض من الدمع(

 يف مجلة )ولو شاء اهلل 48، وأّمة يف آية يف مجلة )إىل اهلل مرجعكم(  105
، ومائدة يف آية يف مجلة )منهم أمة مقتصدة( 66 ، جلعلكم أمة واحدة(

يف مجلة )ربنا أنزل علينا  114،يف مجلة )أن ينزل علينا مائدة( 112
، )أولياء( 57)ويل(،  55)أولياء(،  51أولياء يف آية  -، وويلّ مائدة(

جمال . وأما يف يف مجلة )وهلل ملك السموات واألرض(  120وُملك يف آية 
يف مجلة  (يقومان) 107 ،(قمتم) 6 آية يف يقومان -قمتم األفعال فنحو:

يف مجلة )أو المستم  6 آية يف والمستم ،)فئاخران يقومان مقامهما( 
 ،يف مجلة )فاعف عنهم( (اعف) 13 آية يف عفا -يعفوا -واعف ،النساء(
يف مجلة )عفا اهلل عما  (عفا) 95 ،يف مجلة )ويعفو عن كثَت( (يعفوا) 15

 ،يف مجلة )حُت ينزل القرآن تبد لكم عفا اهلل عنها( (عفا) 101 ،سلف(
يف مجلة )يقوم ادخلوا األرض ادلقدسة اليت   (كتب) 21 آية يف كتبنا-وكتب

 45 ،يف مجلة )كتبنا على بٍت إسرائيل( (كتبنا) 32 ،كتب اهلل لكم(
 آية يف يرتدّ  -وترتدوا ،بالنفس(يف مجلة )وكتبنا عليهم أن النفس  (كتبنا)

يف مجلة )من  (54) يرتد ،يف مجلة )ال ترتدوا على أدباركم( (ترتدوا) 21
يف مجلة )إن أنتم ضربتم يف  106 آية يف وضربتم ،يرتد منكم عن دينو(

 آية يف إىل: فنحو احلروف جمال يف وأما. األرض فأصابتكم مصيبة ادلوت(
يف مجلة )وامسحوا  6 أية يف( ب  ) والباء ،6 آية يف( و  ) والواو ،6

يف مجلة )فامسحوا  6 آية يف وم ن ،برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبُت(
    .بوجوىكم وأيديكم منو(

ىي: منها يف األمساء حنو العقود  ومعاين األلفاظ ادلشًتكة من تلك اآليات -2
 وحُرم شرعا، نفسو ادلرء بو يلزم ما كل ومعٌت لغة العهود أو الربوط دلعٌت



 والصالة والعفائف، للحرائر واحملصنات احلرام، ودخولو حمرما كونو دلعٌت
 شرعا، بالصالة تسمى خمصوصة وأفعال وأقوال لغة والتمجيد والتربك للدعاء

 والزكاة والعضد، والذراع والكف والذراع، والكف الكف، دلعٌت أيد   -ويد
 شرعا، خمصوصة لطائفة خمصوص مال يف خمصوص ومقدار لغة للتطهَت

 والظادلون األكرب، والكفر ادللة عن ينقل مل أي كفر دون لكفر والكافرون
 اآلكرب، والكفر فسق دون لفسق والفاسقون اآلكرب، والكفر ظلم دون لظلم
 وعلى اجلاسوس، وعلى الشمس، عُت على منها دلعان أعُت -وعُت

 عليو خلوان ومائدة وعصبة، دللة وأمة الرجوع، وحمل للرجوع ومرجع الباصرة،
 وادلتصرف والناصر، للمحب أولياء -وويل ذاتو، والطعام وشراب طعام
قمتم   . ويف األفعال حنو:، وملك دلعان منها اخلزانة، والنبوة، والقدرةمواإلما

والمستم دلعٌت مسستم البشرة ويقومان دلعٌت حيالن،  واستعددمت،دلعٌت هتيأمت 
تدوا وكتب دلعٌت أمر وقضى وفرض، وتر  وجامعتم، وعفا دلعٌت غفر وترك،

االشًتاك بُت معٌت يرجع عن اإلميان، وضربتم دلعٌت دلعٌت تنهزموا ويرتد دلعٌت 
راد لبيان، واإلحاطة واللزوم، ويالسَت، والضرب باليد أو اآللة، والوصف، وا

إىل دلعٌت "مع" والغاية، و "و" دلعٌت هبا "سرمت وسافرمت". ويف احلروف حنو: 
" دلعٌت  االشًتاك بُت الًتتيب وغَت الًتتيب وبُت التتابع والًتاخي، و"ب 

 الزائدة والتبعيض، وم ن دلعٌت التبعيض ومتييز اجلنس.
 البحث توصيات - ب

 تقوى يزيد الكرمي القرآن عن البحث يكون أن ادلسلمُت من باحثال يرجو -1
 .اجلمال حيب مجيل اهلل ألن إليو، وأحب وتعاىل سبحانو اهلل

 لكي العربية اللغة يف ومهتمُت والطالبات الطالب جلميعة اقًتح الباحث  -2
                   ادلشًتك اللفظي لزيادة ادلعارف حولو. يف خاصة كتب فقو اللغة يقرؤوا



 ،ادلشًتك اللفظي دراسة عن صوصاخفقو اللغة  علم عن البحث ىذه لعل  -3
 نستطيع حىت الكرمي، القرآن آيات بعض فهم يف وللمسلمُت لنا معينا يكون

ادلعاملة ىف فيها ما ونطبق عنها ونعترب استنباطها



 


