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ة حتت املوضوع" الكناية يف سورة يرسالة اجلامعالبعد أن تقدمت الباحثة 

 تأخذ اإلستنباط كما يلي: تستطيع أنالزخرف" 

 الكناية هي لفظ أريد به الزم معناه مع جواز رادته. .١

كناية التنقسم إىل ثالثة أقسام هي: الكناية عن الصفة، الكناية يف سورة الزخرف  .٢

 .عن املوصوف و الكناية عن النسبة

، ١٧وتتضمن سورة الزخرف عن الكنايات منها كناية عن الصفة وهي جتد يف آية :  .٣
، ٣٤، ٣٠، ١٨،٢٤ ،١٤. والكناية عن املوصوف هو جيد يف آية:٦٧،٧٠ ،٢٣
٨٣، ٧١، ٦١، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٥١، ٤٣ . 

، ٣٣، ٢٣، ١٨كثرية وهي : اإليضاح هو جيد يف آية : وأما أغراض الكناية  
. ٢٤، ٧٠. وحتسني املعىن هو جيد يف آية : ٨٣، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦١، ٣٤

. هتجني الشيء وتنفريه عنه جيد يف آية : ١٤، ٥١العدول للهجنة هي جتد يف آية: 
 .١٧. واللعار جيد يف آية : ٣٠، ٤٧

 

 

 اإلقتراحات . ب
قدمت الباحثة كتابة هذه الرسالة بعون اهللا وتوفيقه حتت املوضوع " الكنابة 
يف سورة الزخرف" واعتمدت الباحثة أن هذه الرسالة بعيدة عن الكمال. وعلى هذا 

القراء والباحثني أن يالحقوا مع تصحيحا تكم على األخطاء ترجوا الباحثة عن 
 والنقصان، فشكرا مجيال على كل ما ورد منكم من التصحيحات.
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وأخريا أرادت الباحثة أن يهدى افوق الشكر ملن يعينه يف كتابة هذه الرسالة 
من األساتيذ والزمالء واألحياء وخصوصا إىل األستاذا الدكتوراندوس احلاج منتهى 

ملاجستري على عونه وأهتمامه يف اشراف هذه الرسالة، لعل اهللا ان يرزقهم رزقا ا
 حسنا. آمني

 
 


