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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 النتائج . أ

، تيفاتفسري إنسفري إنطالقا من األحباث حول منهج التفسري ولونو دمحم اتات توفيق يف كتابو 

 أبخذ االستنباط على النتائج كما يلي: ةالكاتب تفقام

ىو منهج  تيفاتفسري إنسفري  دمحم اتات توفيق يف كتابو استخدموأن منهج التفسري اليت  (1

احلالة، املوضوع الذي  ين املراد دراسة موضوعية. ففي ىذهار املوضوع القرآألنو اخت املوضوعي

يبحث ىي اآلايت املتعلقة بكلمة "قل". ىذا الكتاب عبارة عن جمموعة من اآلايت القرآنية اليت 

املوضوعي جبعلو يف إطار متناسب، وىيكل متناسق، اتم البناء،  تكوينو يقدم الكلمة "قل". 

اآلايت ويعطي النقط اليت تلهم مث خيتتم أبخذ املعلومات من تفسري  متكامل األجزاء، قائم األركان.

 خرين.اال

الواان صوفيا كان  تيفاتفسري إنسفري  ن لون التفسري الذي اعتمد عليو دمحم اتات توفيق يف كتابوإ (2

ن يتجو دمحم اتات توفيق اللون األخالقي يف تفسريه، ألنو ىذا وإ .إجتماعيا وكالميا وأخالقياوأدبيا 
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بعثت ألمتم مكارم التفسري يتحدث عن آايت األخالق كما احلديث عن الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ية اليت يفسرىا ىي يشتمل آايت ىو اللون األخالقي ألن األ ابلشريعة اإلسالمية. األخالق، وسواء

 األخالقي. 

 التوصيات . ب

أي أخذ وقد وجدت النقصان والنقيصة يف البحث كتابة وىامية. فتكون أحوال حسااب ودرسا، 

 بعني اإلعتبار منها وىي:

ىذه الرسالة العلمية مل تبحث مؤلفات الدكتور دمحم اتات توفيق كلها بل منحصرة على منهج  .1

 الحبثا عميقا من وجو آخر . فليتفضل ملن يريد أن يبحثهاالتفسري ولونو فقط، 

على املرء الذي سيفسر القرآن أن يعرف ويفهم قواعد  يريد أن يتعلم التفسري، فينبغيوملن  .2

يستخدم و  التفسري أوال، املعرفة عن قواعد التفسري للتفسري اليكفي، مث ينبغي عليو أن يطبقها خريا

 يقا وعميقا.املنهج التفسري ليحصل فهما دق

 الذي يؤلف الكتب، التفسري خاصا، ولكن، قليل منهم الذي نيكثري من العلماء اإلندونيسي .3

إىل طالب اجلامعي، مث عرفوا إىل اجملتمع  ع. فهذه الدراسة ال بد هلا موجهايعرف يف اجملتم
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فقط، ولكن ني خاصا. وليس العلماء واملفسر من الباحث والدكتور املسلم من اجلامعي ياإلندونيس

 يذكر منها األستاذ وكياىي والعامل يف املعهد واجملتمع العامة.


