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 االستنباط .أ
 أن إىل االستنباطفراغ اجلهد للبحث يف الفصل السابق، وصل الباحث وبعد 

أسلوب التشبيه املنافق يف القرأن الكرمي يستخذم ثالثة أساليب فهي  أسلوب البيان عن
اسلوب التشبيه املنافق باستعمال  بيان القرآن عن. فوأسلوب الكناية االستعارةأسلوب و 

غري  والتشبيهالبليغ  التشبيه اجململ والتشبيهوالتشبيه املفصل و  التشبيه املرسل، مخسة فهو
، 71سورة البقرة فاألول يف سبع موضوعات  وجد يف التشبيه املرسل التمثيل. وأما

سورة ، والرابع يف 4، والثالث يف سورة املنافقني :02  -71سورة البقرة :  يفوالثاين 
، 71، والسادس يف سورة احلشر 71 -74، واخلامس يف سورة احلشر 71ألحزاب : ا

املفصل فذكر يف موضوعني فاألول يف سورة لتشبيه أما او . 11والسابع يف سورة التوبة 
فكان ظهر يف أربع  التشبيه اجململ. و 71والثاين يف سورة األحزاب  71البقرة 

، والثالث يف 71-74لثاين يف سورة احلشر ، وا4موضوعات فاألول يف سورة املنافقني 
البليغ فظهر يف ثالث  والتشبيه. 11، والرابع يف سورة التوبة 71سورة احلشر 

، والثالث يف سورة 77، والثاين يف سورة البقرة 70موضوعات فاألول يف سورة البقرة 
، 71لبقرة غري التمثيل فوجد يف موضوعني فاألول يف سورة ا التشبيهأما و . 0املنافقني 

 .71 والثاين يف سورة األحزاب
االستعارة ، ثالثفهو املنافق باستعمال اسلوب االستعارة  بيان القرآن عنوأما 

يعين  باعتبار لفظها التصرحية واالستعارةاالستعارة  باعتبار طرفيها يعين االستعارة



 

2 

 

. املرشحة االستعارةاعتبار الزمها يعين األصلية واالستعارة التبعية واالستعارة االستعارة 
، والثاين 72سورة البقرة موضوعات فاألول يف ثالث وجد يف  االستعارة التصرحية وأما
االستعارة األصلية فذكر يف وأما . 71 : احلديد، والثالث يف سورة 71سورة البقرة :  يف

كان ظهر يف فوكذلك االستعارة التبعية . 71 احلديديف سورة موضوع واحد وهي 
موضع يف  كذلك  فظهر وأما االستعارة املرشحة .72 البقرةيف سورة  وهي موضع واحد
 71 البقرةيف سورة  واحد وهي

 واحد أال وهيفهو املنافق باستعمال اسلوب الكناية  بيان القرآن عنوأما 
، 1سورة البقرة فاألول يف  .موضوعات مخسيف  الباحث وجد اليت الكناية عن الصفة

النساء يف سورة والرابع . 740 : النساء، والثالث يف سورة 74سورة البقرة :  يفلثاين وا
 .1 املنافقني يف سورة. واخلامس 17

 
 االقتراح .ب

اعرتف الباحث بأن حبثه ال يصل إىل أقصى النتيجة لقلة علمه ومعرفته عن التشبيه 
 سألحبثه من اخلطأ. و  واالستعارة والكناية. فرجى الباحث القارئني أن يصّوبوا ما يف

 .العاملني يارب آمني. ولسائر القارئني له نافعا اهلل حبثه جيعل بأن اهلل الباحث
 

 

  


