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 خالصة البحث .أ

 ه يف سورة البقرةمعانيو  ذكر أنواعهمع  وبعد أن حلل الباحث كل املفعول ألجله
 كما يلي:  تائج البحثنخالصة . يود الباحث أن يقدم يف هذا الباب  كما سبق

ثالثة  هو املفعول ألجله الصريح من اآلايت املعينة يف سورة البقرة أبن عدد  وجد الباحث .1
   . (13عشر )

 . (1) فحسب فهو عدد واحد   واملفعول ألجله غري صريح .2
 باحث فهي كما يلي:معاين املفعول ألجله اليت وجدها الوأما . 3
"من الصواعق حذر املوت" "من الصواقع" ظن املنافقني والكافرين أن الصاعقة ستقتلهم فجعلوا  (1

 أصابعهم يف آذاهنم. "حذر املوت" مبالغة من هللا تعاىل للكافرين واملنافقني من شدة حذرهم املوت .
 قلوب املخلصني من أجل هللا."من خشية هللا" وهو خشية  (2
 إمنا بغي اليهود على املؤمنني ألجل نعم هللا اليت مّنها للمؤمنني . "بغيا"  (3
  التوراة. "حسدا من عند أنفسهم" إمناكفر اليهود خالص من عند أنفسهم, المن أمر (4
 " ابتغاء مرضات هللا" يعين طلبا لرضاهلل وحده وال ألجل شيئ سواه. (5
  بعِض القوم بعضا آخر من األمم السابقة."بغيا بينهم" تعاصب   (6
 .أي من أجل اإلضرار ابملرأة وإذالهلا و إيذاءها"والمتسكوهن ضرارا "  (7
  خشية  قوٍم من األمم السابقة املوَت فهربوا من الغزوة."حذر املوت"  (8
 "رآئء الناس" ينفقون ألجل نيل ثناء الناس عليه وال ألجل ذات هللا. (9

 كان إنفاقهم اخلالص لوجه هلل تثبيتا إلمياهنم وتيقنا لنفوسهم.تثبيتا من أنفسهم"  "ابتغاء مرضات هللا و  (10
  إنفاق املؤمنني ملرضات هللا وحده, ال ألجل نيل الشرف واجملد."وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا"  (11
 . .تعفف الفقراء الكرماء عن احلاجة إىل من سوا هللا"حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف"  (12



 رتحات البحثمق .ب
بتحليل حبث املفعول ألجله ومعانيه يف سورة البقرة يعوي الباحث  بعد أن قام الباحث

أحلق الباحث املقرتحات لينتفع هبا  وألجل ذالك .ولذالكهذا البحث بعيد عن التام  أبن
 :الباحثون الالحقون يف نفس املوضوع هبذا البحث أو أمثاله . واملقرتحات فهي كما تلي

فعليه  ن كان يريد أن أيحذ هذا املوضوع وأمثالهطالب قسم تعليم اللغة العربية ومل على كل .1
أهم األسس  يقدر على قراءة الكتب . ألهنا من مهارة القراءة جيدا على األقل أن يستويل

 اليت هبا جرت الدراسة التحليلية .
األخص يف املفعول على كل الباحثني الالحقني أن يعمقوا معارفهم يف علم النحو تعميقا و  .2

معاين املفعول ألجله يف كتب التفسري املعينة  فهم أسرار ألجله ما بوسعهم ليسهل هلم يف
 . التحليل أثناء

هذا البحث  وللقارئني هذا البحث العلمي أن يتيحوا اقرتاحات تصلح الباحث وليكون .3
أحسن و أكثر نفع هبا



 


