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 الباب الرابع
 الخاتمة

 
 البحث خالصة -أ 

بناء على أسئلة البحث وحتليل البيانات السابقة، فيمكن للباحث أن يستنبط 
 نتائج البحث، ووجد الباحث األشعار اليت تتضمن اجلناس مع أنواعه وأشكاله، كما يلي:

يب عمر بن أما عدد األشعار اليت تتضمن اجلناس يف كتاب الضياء الالمع للحب
واألشعار  وثالثون شعرا. مخسيب بكر بن سامل هي بن الشيخ أحممد بن سامل بن حفيظ 
َنا  -، ِار َض ُمَشفَّع  ال   -هي يف كلمات: الشَّاِفِع  رًا،  -فَ ت ًحا، يَ ن ُصَر  -ِرَضا، فَ َتح  َنص 

ِلي ًما، َحد   -َصلُّو ا، َسلُِّمو ا  -ُيَصلُّو َن  َِبي ب  -َحاِدى، َو  -ى َتس  ال ُمِحّب،  -َو، اْل 
س  َرُحو ا  -أَن  َبا، َمنَّ  -ن ََّفاِئِس، نَ بََّأ ال -الن ُُّفو  ،  -آنَا، ِمن   -فَ ر َحانَا، اَنَا -َمنَّانَا، فَ ل يَ ف  ِمن 

َيانَا، ِب  -بَ ي َّنَ َها   -ُمع ٍط، ال ُمَشفَّع  -ُقل ، يُ ع ِطي َك  -ُمَشفَّع، َسل   -ِب، َشاِفع  -تِب  
اًل  اًل، َلَك  -ال ُمَرفَّع، اَه  ، َما  -ُتَشفَّع، َواد َفع  -َفع ُكلُّ، اش    -َسه   -َما، َكانَا -وار َفع 

َجاٌر  َجارًا  -َشانَا، َأش  َجاٌر، َأش  َجارًا، اَدََّب  -َأح  َسَن  -َأح  رًا  -تَأ ِدي َب، َاح  َسانَا، َقد  اح 
، لل َواِحِد  - ََحِد، َحاٍل  -َقد  ي ُع. -ِحَباَل، اْس َع   -اْل   ْسَِ

 كاله اليت توجد يف الضياء الالمع هي: وأما أنواع اجلناس مع أش
 نوع اجلناس -١

شتقاق، واثنتان من جناس عشر من جناس اْل سبعة، املماثلأربعة من جناس 
من جناس الالحق، واثنتان من جناس  مخسةمن جناس املذّيل، و  وثالثة، املكتنف

 وجناس املطّرف. املضارع، وواحدة من جناس املستوى
 أشكال اجلناس -٢

عشر من اسم باسم، واثنتا عشر من فعل باسم، وستة من فعل بفعل، إحدة 
 ومخسة من حرف حبرف، وواحد من اسم حبرف.
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 توصيات البحث -ب 
وّصى الباحث على صاحب العربية )للباحث خصوصا وملعلم العربية، وطالبها، 

 واملهتمني هبا عموما( لتحسني الكالم العريب، كما يلي:
لم اللغة العربية ستظهر واضحا إذا استخدمت بنظرة وجود علم البالغة كع -١

البالغة، وبالبالغة ستسهل فهم البالغ املضمون يف الكلمات، إما يف شكل أديب أو غري 
 أديب. واجلناس أحد طريق ْلكتشاف عن مجايل اللفظ نثرا أو نظما.

يرجو الكاتب أن يستمر هذا البحث العلمي ليبحث بوجهة النظر األخرى   -٢
البيان أو علم املعاين يف الضياء الالمع للحبيب عمر بن حفيظ، ألن مل جيد  كعلم

الكاتب عن البحث العلمي الذي يبحث عن علمي البيان أو املعاين، وحيس الكاتب مل 
 يكتمل إْل إذا موجودا أن يبحثه.

ا اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي للباحثني الالحقني أن يتطوروا أو يبحثوا هذ -٣
البحث بالكتب األخرى لتنمية وحتسني القدرة على اللغة العربية خصوصا ىف علم 

 البالغة.


