
 

 

 

 الفصل األّول
 المقدمة

 اساسية البحث .أ

إن اهلل بني يف القرآن الكرمي موقف اخللق مما بعث به نبيه صلى اهلل عليه و سلم، 

 الصادقونباهلل ظاهرا وباط ا،  ونمؤم األول هم امل قسمالف :أقسام  ثالثة وأهنم انقسموا إىل

يُ مْؤِمُ ون  بِاْلغ ْيِب و يُِقيُمون   الَِّذين  حيث قال اهلل تعاىل " موتصرفاهت مو أعماهل ميف أقواهل

ة  و ممَّا ر ز ق ْ  اُهْم يُ ِفُقون     ".1الصَّال 

له   ملإلسالم و عدم انقياده واو رفض مكفره  واأعل  ونكافر والقسم الثاين هم ال

 ُهد ى ِإنَّ  ُقلْ ُهْم  و ل ن ت  ْرض ٰى ع  ك  اْلي  ُهوُد و َل  ال َّص ار ٰى ح َّتَّٰ ت  تَِّبع  ِملَّت   كما قال اهلل تعاىل "

 و ِلي  ِمن اللَّهِ  ِمن   ل ك   م اِمن  اْلِعْلِم   ج اء ك   الَِّذي ب  ْعد   أ ْهو اء ُهم ات َّب  ْعت   و ل ِئنِ ُهو  اهْلُد ٰى   اللَّهِ 

 ".2ِصير ن   و َل  

و كفرت قلوهبم، آم وا ثالث هم امل افقون شر اخللق، آم ت ألس تهم القسم وال  

، وهم خصومه، وهم إلسالم و يف نفس الوقت هم أعداؤهباط ا، تظاهروا با ظاهرا وكفروا

عصمة دمائهم و إَل  اهب يريدونَلال سبة  ، انتسبوا إىل اإلسالم ولكنضد اإلسالم
                                                 

  1 سورة البقرة : 4
 2 نفس السورة : 021  

 



 

2 

 

و ِمن  ال َّاِس م ن ي  ُقوُل آم  َّا بِاللَِّه و بِاْلي  ْوِم اْْلِخِر و م ا ُهم . كما قال اهلل تعاىل "3امواهلم

   . 4"ِمِ ني  ِبمؤْ 

 . 5الكفر اعتقادا و يظهر اإلميان قوَل بأن امل افق هو الذي يضمر قال اجلرجاينو 

 قال اهلل تعاىل ىف القرآن الكرمي حيث ،امل افقب ما يتعلقذكر اهلل كثيا يف القرآن الكرمي و 

ِر و ي    ْه ْون  ع ِن اْلم ْعُروِف ْلُم  اِفُقون  و اْلُم  اِفق اُت ب  ْعُضُهم مِّن ب  ْعضر ي ْأُمُرون  بِاْلُم ك  ا"

الشريفة يف هذه األية  "6اْلف اِسُقون   و ي  ْقِبُضون  أ ْيِدي  ُهْم ن ُسوا اللَّه  ف    ِسي  ُهْم ِإنَّ اْلُم  اِفِقني  ُهمُ 

ختتلف   وامل افقات من طي ة واحدة، وطبيعة واحدة،نيامل افق بني اهلل سبحانه وتعاىل بأن

هم و  ،الشرك واملعصية وي هون عن اإلميان والطاعةو  يأمرون بامل كرهم  و ،أفعاهلم وأقواهلم

 ،نسوا اهلل ف سيهم . يف سبيل اهلل وَل يبسطوهنا خبي هم عن الصدقة واإلنفاقييقبضون أيد

ن هم و امل افقف .محته يف اْلخرةتركوا طاعة اهلل فرتكهم من توفيقه وهدايته يف الدنيا ومن ر و 

، وهم بإظهارهم ما أظهروه من اإلميان مع إسرارهم الكفراملمؤم ني خيادعون ،  الفاسقون

 . 7إلميان به وبرسولههم املفارقون طاعة اهلل اخلارجون عن او للكفر مستبط ون، 

                                                 
  3 سالم سيد. ال فاق و أثره ىف حياة األمة. رسالة املاجستي )ِبصر : مكتبة اإلميان امل صورة. 2007(  ص : 11 

   4  سورة البقرة : 8 
  5 اجلرجاين. التعريفات )ببيوت. لب ان : دار الكتاب العريب. 2000(  ص : 34

 6 سورة التوبة : 66 
 7 ابن كثي. تفسي القرأن العظيم. اجمللد الرابع )ببيوت. لب ان : دار الكتب العلمية. 1162 م( ص : 117      
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و فيها كثي من اإلعجاز  متتوعة، عجيبة مجيلة امل افق بأسلوب بنيالقرآن ي وكان

التشبيه و أحيانا يصور القرآن امل افق  امل افق أحيانا بالتمثيل اوالقرآن  بنيالبالغة، 

بالتشبيه يف قول اهلل  عن امل افق القرآن بياناملثال الذي يدل على  . الك ايةو  َلستعارةبا

ُهْم يف "تعاىل ْول ُه ذ ه ب  اللَُّه بُِ ورِِهْم و ت  ر ك  ث ِل الَِّذي اْست  ْوق د  ن ارًا ف  ل مَّا أ ض اء ْت م ا ح  م ث  ُلُهْم ك م 

يف اشرتائهم الضاللة امل افق وتعاىل  اهلل سبحانه شبهيف هذه األية   "6م اتر َلَّ يُ ْبِصُرون  ظُلُ 

، فلما أضاءت ما حوله  ، ِبن استوقد نارا وصيورهتم بعد التبصرة إىل العمى،  باهلدى

، َل يبصر وَل  ، وصار يف ظالم شديد طفئت نارهوأبصر هبا ما عن ميي ه ومشاله  وانتفع هبا

  .1ياء ملا أبصر، أعمى لو كان ضذلك أصم َل يسمع، أبكم َل ي طق ، وهو مع هتديي

املشبه به و  (امل افقون)حيث ذكر اهلل فيها املشبه  ،التشبيه يف هذه األية تشبيه مرسلف

 . (حرف الكاف)و أداة التشبيه  (استوقد نارا)

يف قُ ُلوهِبِْم "اهلل يف قوله  بي هامل افق باإلستعارة،  يبنيحي ما أراد اهلل أن  ، وكذلك

انُوا ي ْكِذبُون   اٌب أ لِيٌم ِب ا ك  امل افق اهلل  بني يف هذه األية "10م ر ٌض ف  ز اد ُهُم اللَُّه م ر ًضا و هل ُْم ع ذ 

هي تدل على باإلستعارة ، وردت فيها كلمة "مرض" اليت َلتدل على مع اها احلقيقي بل 

، وامليل إىل اض القلب، كسوء اَلعتقاد، واحلسدبعض أمر جمازي ، حيث استعار اهلل ل معىن

                                                 
 5 سورة البقرة : 17 

 6  ابن كثي. تفسي القرأن العظيم. اجمللد الرابع. ص : 162   
 7  سورة البقرة : 10   
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لك مماهو فساد وآفة ، واجلنب، والضعف وغيذي والعزم عليها، واستشعار اهلوىاملعاص

، كما استعيت الصحة بالسالمة يف نقائض ذلك. واملراد به مايف قلوهبم من شبيهة باملرض

ألن صدورهم كانت تغلي على  سوء اَلعتقاد، والكفر أو من الغل واحلسد والبغضاء

أن املريض إذا مل يعاجل مرضه زاد َل حمالة ، ومن س ة اهلل. 11رسول اهلل واملمؤم ني غال وح قا

 افقني قد زادهم رجسًا على رجسهم، ومرضا على مرضهم، وكما أن همؤَلء امل.مرضه 

ة ت زل ، وألهنم كانوا حيزنون ألي نعمموا عن احلق، ألهنم عموا وصوحسدا على حسدهم

قد ( مرضألن املشبه به ) ، تصرحييةه اهلل هبا استعارة بي  اليتهذه اَلستعارة . و 12باملمؤم ني

       .أما املشبه فقد حذفو يف اْلية ُصرِّح به )أي ذكر( 

ه اهلل أيضا بأسلوب الك اية، حيث بي اهلل امل افق بالتشبيه واإلستعارة،  بنيوكما 

خُي اِدُعون   ِس م ن ي  ُقوُل آم  َّا بِاللَِّه و بِاْلي  ْوِم اْْلِخِر و م ا ُهم ِبمُْؤِمِ ني  و ِمن  ال َّا"قال اهلل تعاىل 

ُعون  ِإَلَّ أ نُفس ُهْم و م ا ي ْشُعُرون   امل افق  اهلل بنياْلية  هذه يف "13اللَّه  و الَِّذين  آم ُ وا و م ا خي ْد 

اي اظهار اخلي وإسرار الشر، وهو ال فاق  أَل وهيصفته املذمومة لك اية عن أسلوب اب

. وإذا نظرنا إىل 14ه، ومشهده مغيب ه ومدخله خمرجهه عالنِيتقوله فعله، وسر خيالف 

                                                 
 6  الزحمشري. تفسي الكشاف. الطبقة الثالثة )ببيوت- لب ان : دار املعرفة س ة 2001( ص : 47   

  1  حممد سيد ط طاوي. التفسي الوسيط للقرآن الكرمي. اجمللد األول )ِبصر : دار الفكرة. 1113(  ص : 34 
 10 سورة البقرة  : 6   

 11 ابن كثي. تفسي القرآن العظيم. اجمللد األول. ص : 177
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يف امل افقني عبد اهلل بن ُأيب  بن سلول، ومعتب بن قشي،  هذه األية  زلتسبب نزوهلا ف

صلى اهلل عليه  وج ّد بن قيس وأصحاهبم حيث أظهروا كلمة اإلسالم لي ْسل ُموا من ال يب

أهنم خيدعون اهلل  وهم يعتقدون وأكثرهم من اليهود.وسلم وأصحابه واعتقدوا خالفها، 

 و هم ،روه من اإلميان مع إسرارهم الكفر، وأن ذلك نافعهم ع دهبإظهارهم ما أظه

همؤَلء امل افقني  . ولكنيظهرون َل إله إَل اهلل يريدون أن حيرزوا بذلك دماءهم وأمواهلم

ضرر خداع ، ومل خيادعوا املمؤم ني ألن اهلل يدفع ع هم دعوا اهلل لعلمه ِبا يسرونمل خيا

، وإمنا خيدعون أنفسهم ألن ضرر املخادعة عائد عليهم ولك هم َل يشعرون امل افقني

 .15لط قلوهبم ، فجعلهم عدميي الشعوربذلك . ألن ظالم الغي خا

عن  لبيانأسلوب اعن  أن يبحث ، فأراد الباحثنظرا إىل ما قد سبق ذكرهو 

 رآن الكرمي.امل افق ىف الق

 أسئلة البحث  .ب

 :  ما يلي هوف اول الباحث اإلجابة عليهسوف حي ذيل البحث المؤاأما س

 ؟ الكرمي امل افق يف القرآن أسلوب البيان عنكيف  .1

 ج. أهداف البحث

 ما يلي : هوف إىل حتقيقه سلك الباحث الذي اهلدفأما 
                                                 

  05 حممد سيد ط طاوي. التفسي الوسيط للقرآن الكرمي. اجمللد األول.  ص : 21 
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 الكرمي امل افق يف القرآن نأسلوب البيان عملعرفة  .1

 د. أهمة البحث

 تأيت أمهية البحث مما يلي :

خصوصا من ناحية علم  ،: لزيادة املعرفة القرآنية من ناحية علم البالغة للباحث .0

 -1Sية يف مرحلة ئ هاالوظيفة العن امل افق، وْلداء  البيانعن أسلوب ،  البيان

عن  بيانوفهم أسلوب ال ، آن والتعمق فيه: ملساعدة القارئني على فهم القر  للقارئين .2

 من ناحية بيانه.  افقامل

وأن يكون هذا البحث نافعا ومرجعا أوَل ، : إلسهام األفكار للجامعة للجامعة .3

 .عن البالغة من ناحية علم البيان للباحثني األخرين الذين يبحثون

بية يف تعميق : هذا البحث العلمى يساعد الباحثني ودارسني العر  اللغوية لدراسة .4

 عن امل افق يف القران الكرمي. البيانفهمهم وثقافتهم حنو أسلوب 

 هتحديدو  ه. توضيح المصطلحات

يوضح الباحث فيما يلي املصطلحات اليت تتكون م ها صياغة ع وان هذا البحث، 

 وهي :

 طريقة الكاتب أو املتكلم يف كتابته :  ، ِبعىن لفظ مفرد و مجعه أساليب:  أسلوب .0
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  .16كالمه  أو

الكشف  واإليضاح أي هو إسم لكل شيء كشف لك بيان املعىن. و  لغة : لبيانا  .2

اصطالحا هو أصول وقواعُد  هبا إيراد املعىن بطرقر خيتلف بعضها عن بعض يف 

 .17وضوح الدَللة على نفس ذلك املعىن

وبالقدر يُظهر اإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اْلخر، من  :المنافق  .3

 .16بطن ما يُ اقض ذلك كّله أو بعضهخيه وشره، ويُ 

بواسطة  ،كالم اهلل املعجز امل  زل على خامت األنبياء واملرسلني:  ن الكريمآالقر  .4

األمني واملكتوب يف املصحف امل قول إلي ا بالتواتر واملتعبد بتالوته املبدء بسورة الفاحتة 

 .11املختوم بسورة ال اس

ية الَّت تبحث عن أسلوب سة على ت اول اْليات القرآنار ه الدوستقتصر هذ

  .اَلستعارة والك ايةو  ،يعين التشبهالتصوير عن امل افق، من ناحية علم البيان 

 

 

                                                 
 13 إبرهيم أنيس و إخوانه. معجم الوسيط )قاهرة : مكتبة الشروق الدولية. 2007( ص : 546

 117ص :  (دار الكتب العلمية: بيوت لب ان )  جواهرالبالغة يف املعاين والبيان والبديعاهلامشي، السيد أمحد.  17 

 15 عبد الرمحن الدوسري. ال فاق و آثره و مفامهه )رياض: مكتبة الرشد للتشر والتوزيع. دون س ة( ص : 106
 16 حممد علي الصبوين. التبيان يف علوم القرآن )ببيوت. لب ان : دار القرآن الكرمي. 1161(  ص : 6
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 الدراسات الّسابقة   و.

بعد البحث واإلطالع استطاع الباحث أن يصل إىل بعض الدراسات املتعلقة 

 و التال :ِبوضوع الدراسة وقد سجلها الباحث على ال ح

 "ات مشاهد القيامة"أسلوب التصوير يف آي ( بع وان :1117) عبد احلليمدراسة  (1

البكالوريوس يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة تكميلي قدمه ل يل شهادة حبث 

العربية و أدهبا كلية اْلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 

( امل هج البياين : بني الباحث األراء الَّت تتعلق 1حث : . م هج حتليل البإندونيسا

( امل هج التحليلي : اعتمد الباحث ىف 2باملسئلة الَّت وردت ىف هذه املسئلة. 

( البحث عن 1تأكيد رأيه على امل هج اإلستقراء و اإلست باط. اإلطار ال ظري : 

األديب هو  فروع األسلوب( 2األسلوب هو مفهوم، وأمهية، وأنواع األسلوب. 

( آيات مشاهد القيامة ىف ضوء أسلوب 3. لك ايةبا، ازجملبا ،لتشبهبااألسلوب 

. لك ايةبا، و ازجملباو  ،لتشبهالتصوير البياين هي تصوير آيات مشاهد القيامة با

 وكان من نتائج الدراسة ما يلي :نظرى هذه الرسالة من الدراسة البالغية. 

ا ع دما التحقت بال ظريات البيانية و إن  آيات مشاهد القيامة تدرك تصويرهت .أ

  .لك ايةا، و ازجملاو  ،لتشبهالقرآن من ا كانت هي مأخوذة من تعارف و معاىن
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تصور ال اس واجلبال يوم القيامة  لتشبهتصويرات ىف آية القيامة باومن أمثلة  .ب

اْلف ر اِش اْلم  بالفراش املبثوث و العهن امل فوش:  و ت ُكوُن  ْبُثوثِ "ي  ْوم  ي ُكوُن ال َّاُس ك 

اْلِعْهِن اْلم  ُفوشِ  تصويرات ىف آية القيامة باإلستعارة ومن أمثلة . "اجْلِب اُل ك 

ي  ْوم  ن  ُقوُل جلِ ه  َّم   "جله م حَّت تعقل، وت طق، وحترص. إستعارة صفات ال اس 

ِْت و ت  ُقوُل ه ْل ِمن مَّزِيدر  ة بالك ابة تصويرات ىف آية القيامومن أمثلة  ".ه ِل اْمت َل 

ل ُهْم و َل  ج ان  و " "ق اِصر اُت الطَّْرفِ  ذكر األية " " ك اية عن ملْ  ي ْطِمثْ ُهنَّ ِإنٌس ق  ب ْ

ل ُهْم و َل  ج ان  عفيفات : "  "ِفيِهنَّ ق اِصر اُت الطَّْرِف ملْ  ي ْطِمثْ ُهنَّ ِإنٌس ق  ب ْ

يلي قدمه ل يل حبث تكم "الكرمي القرآنال ار ىف  ( بع وان :2004) عفيفةدراسة  (2

شهادة  البكالوريوس يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية 

. م هج حتليل مية احلكومية سورابايا إندونيسااْلداب جامعة سونن أمبيل اإلسال

طريقة اليت اعتمدت على املعىن اللغوي ( طريقة الوصف اللغوي : ال1البحث : 

طريقة حتليل املواد اللغوية :  طريقة املعاجلة البالغية (2. و املعىن املعجمي 

وكان من نظرى هذه الرسالة من الدراسة البالغية. . اعتمادا على ال ظرية البالغية

 نتائج الدراسة ما يلي :
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ال ار هي إسم العلم على مقر العذاب الذي أعده اهلل ملن أعرض عن عبادته و  .أ

 م و اجلحيم، والسعي، وسقر، و لظى، و أشرك به. وصفة ال ار ىف القرآن، جه

 اهلاوية، واحلطمة.

ىف القرآن الكرمي مذكور بأجزاء :  أحيانا تصور فيها طعامها أو إن صورة ال ار  .ب

ذا مجع تلك األجزاء أو بصورة  شراهبا امل وعة فقط، أو وقود و شذة حرها، وإ

 واحدة فسمية ال ار.

 آية وب التصوير عن الشيطان يف"أسل  ( بع وان :2014) ع اية رضا دراسة (3

البكالوريوس يف اللغة العربية و أدهبا تكميلي قدمه ل يل شهادة حبث  " القرآن

يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اْلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

من املدخل كان هذا ( 1. م هج حتليل البحث : احلكومية سورابايا إندونيسا

يفي أو ال وعي الذي من أهم مساته أنه َل يت اول بياناته البحث من البحث الك

أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.

، و مفهوم ( مفهوم األسلوب1اإلطار ال ظري : . البحث التحليل أديب

: األسلوب األديب، األسلوب العلمي، األسلوب  األسلوب أنواع( 2. التصوير

ضالل الشيطان إىل ال اس هو معىن كلمة الشيطان، حجة اهلل ىف إ (3 .اخلطايب

لتعبي وسوسة الشيطان، بيان اصطالح القرآن  خلق الشيطان واإلبليس،
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.  . نظرى هذه الرسالة من الدراسة البالغيةتفصيل مداخل الشيطان إىل القلب

 وكان من نتائج الدراسة ما يلي :

لق من ال ار، عدو للمسلمني و املسلمات، الشيطان هو خملوق لطيف الذي خي .أ

 وهو يستطيع أن حيمل ال اس إىل ال ار.

الشيطان له طرائق لضاللة ال اس، ومن خيالف و يدعو إىل خمالفة اهلل فهو  .ب

و الشيطان وكذلك ال اس. إذان ليست الشياطني على وجه اجلن فقط بل إمنا ه

 على وجه ال اس كذلك.

 يف القرآن الكافرأسلوب التصوير عن " وان:( بع 2015) أيو زلفيةدراسة  (4

البكالوريوس يف اللغة العربية و أدهبا تكميلي قدمه ل يل شهادة حبث  " الكرمي

يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اْلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

من املدخل كان هذا ( 1م هج حتليل البحث :  .احلكومية سورابايا إندونيسا

ن البحث الكيفي أو ال وعي الذي من أهم مساته أنه َل يت اول بياناته البحث م

أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.

( مفهوم األسلوب، و مفهوم 1. اإلطار ال ظري : البحث التحليل أديب

 ،بهلتشبافروع األسلوب األديب هو األسلوب  (2 .أنواع األسلوب، و التصوير
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وكان من نتائج الدراسة   تعريف الكفر، و أنواع الكفر.( 3."لك ايةبا، ازجملبا

 ما يلي :

رغم ظهور  ،الكفر بأنه إنكار شخص ما للدين اإلسالمي جحودًا وع اداً  .أ

احلق له بكل السبل املق عة، ِبعىن أنه َلبد أن تصله صورة نقية صحيحة 

 . داً واستكباراً فهو كافرفإذا رفضها حي ها تعم ،مشوِّقة عن اإلسالم

وآية ات، آي أربع لتشبهتصوير الكافر باتدل على وجود آية القرآن الَّت  .ب

وآية ات، آي ة عشرأربع َلستعارةتصوير الكافر باتدل على القرآن الَّت 

 عشر آية. لك ايةتصوير الكافر باتدل على القرآن الَّت 

هذه البحوث  أنأن يلخص الباحث  َلطالع استطاعاملالحظة و اوبعد 

من البحوث التكميلية عن أسلوب التصوير يف القرآن الكرمي من جوانب  ربعةاأل

و  ، او ت اوهلا الثاين من ناحية ال القيامة، حيث ت اوهلا البحث األول من ناحية ،خمتلفة

ه البحوث هذو  ،لكافرا ناحيةرابع من و ت اوهلا ال ،الشيطان من ناحية لثت اوهلا الثا

قوم به الباحث و هو أسلوب التصوير عن يعن هذا البحث الذي  تلفخت ربعةاأل

 يف القرآن الكرمي.   افقامل
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 البحث منهجز. 

 لباحث سلك م هجني يف هذه الرسالةإن ا

 م هج التحليل (1

اصة إىل القواعد أو نظرية وهو اَلست باط من اخل (Induksi)امل هج اَلستقرائي  .أ

 العامة.

 هو تطبيق القواعد العامة يف مسئلة خاصة.  (Deduksi)امل هج اَل ستدَلل  .ب

 م هج مجع املواد  (2

 الطريقة املباشرة وهي أخذ املواد الذي من أراء العلماء نفس نصوصهم وعبارهتم   .أ

 بدون التغيي و التبديل   

 الطريقة غي املباشرة وهي أخذ أراء العلماء مع ا َل نصا حيث أن الباحث أخذ  .ب

 صلب فكرهتم   

 البحث كلهيح. 

  ليكون هذا البحث مرتبا م ظما يفصل الباحث هذا البحث إىل أربعة فصول:

، وأسئلة البحث،  حتتوي على أساسية البحثاليتاملقدمة الفصل األول 

والدراسات السابقة،  املصطلحات وحتديده،ضيح ، وتو وأهداف البحث، وأمهية البحث

 ، و هيكل البحث.و م هج البحث
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، ويقسم الباحث هذا  البيانيتكلم الباحث فيه عن أسلوب  مث الفصل الثاين 

الذي ي قسم اىل  التشبيهيتكلم الباحث عن : املبحث األول  الفصل إىل ثالثة مباحث

، والتشبيه اجململ، يه املمؤكد، والتشبيه املفصلوالتشب ،التشبيه املرسل :أقسام  مثانية

املبحث و  تمثيل، والتشبيه غي التمثيل.، والتشبيه الضمين، والتشبيه الوالتشبيه البليغ

اعتبار ب َلستعارةا : أقسام ثالثةىل إاليت ت قسم  ستعارةاَل عن فيه الثاين يتكلم الباحث

واملبحث الثالث يتكلم  .باعتبار َلزمهاَلستعارة ا، اعتبار لفظهاَلستعارة با، طرفيها

اية عن الصفة ، الك اية عن الك  عن الك اية اليت ت قسم إىل ثالثة أقسام . الباحث فيه

 املوصوف ، والك اية عن ال سبة . 

امل افق يف عن  البيانالباحث فيه عن حتليل أسلوب  ثالث يتكلممث الفصل ال

يتكلم  ويقسم الباحث هذا الفصل إىل ثالثة مباحث. املبحث األول .القرآن الكرمي

ث الثاين يتكلم الباحث بأسلوب التشبيه. واملبح عن امل افق القرآن بيانالباحث عن 

بأسلوب اَلستعارة. واملبحث الثالث يتكلم الباحث عن  عن امل افق القرآنبيان عن 

 بأسلوب الك اية.عن امل افق القرآن  بيان

مث الفصل الثالث يتكلم الباحث فيها عن است باط البحث بعد حتليله وم اقشته 

 حيتاج الباحث عليه.  ويتكلم الباحث أيضا يف هذا الفصل عن اَلقرتاح الذي 

 


