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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشها

البيانات عن اآليات التي فيها المجاز المرسل وعالقتو في عرض : المبحث األول
 سورة األعراف

ثة اإلطار النظاري عن "اجملاز اظترسل وما يتعلق بو" يف الفصل الثاين. بينت الباح
ولذلك يف ىذا الفصل ستبحث الباحثة عن حتليل البيانات من ناحية عالقتو وفوائده يف 

 سورة األعراؼ. وأما البيانات يف ىذاالفصل فهي:
 .  المجاز المرسل لعالقة المسببية١
                    

   :(2)األعراؼ 
ية )صدرؾ حرج( أي آلالباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت 

شكا أو ضيقا يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية  ألف ىناؾ شكا أو ضيقا يسبب 
 حرجا يف الصدر، فهو إطالؽ اظتسبب )حرج( وإرادة السبب )شكا أو ضيقا(.
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                            (:4األعراؼ) 
كنا ية ، )من قرية أىلآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

العـز عليو بقرينة أنو رتب بالفاء غتيء البأس فجاءىا بأسنا( ذكر اإلىالؾ وأريد: إرادتو و 
على اإلىالؾ وإيتاف البأس مقدـ على اإلىالؾ فدؿ ذلك على أنو أراد اهلل بالفعل وىو 

 ىالؾ، فهو من إطالؽ اظتسبب وإرادة السبب.اإل
                         

 (13٠)األعراؼ:
وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف الكلمة )السنُت( أي القحط 
يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية ألف القحط يسبب من السنُت فهو إطالؽ اظتسبب 

 )السنُت( و إرادة السبب )القحط(.
                                

                  :(2٠3)األعراؼ 
ية )ىذا بصائر من آلاجملاز اظترسل يف ىذه ا وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على

ف ظتا كاف لتنوير العقوؿ إطالؽ لفظ آربكم( حيث إطالؽ اظتسبب على السبب ألف القر
البصَتة، يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية، إطالؽ اظتسبب ) لفظ البصَتة( وإرادة 

 ف(.آالسبب )القر
 الجزئية. المجاز المرسل لعالقة الكلية و 2
                           

        :(12)األعراؼ 
ية، )خلقتٍت من نار آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

خلقتو من بعض طينو، يسمى باجملاز مرسل بعض ناره و ي خلقتٍت من وخلقتو من طُت( أ
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طُت ولكن بعض من نار وطُت، راد من نار وطُت ليس رتيع نار و وعالقة كلية ألف اظت
 بعض طُت(.وطُت( وإرادة اصتزء )بعض نار و  فهو إطالؽ الكل )نار

                     

                             

          :(22)األعراؼ 
ية )وطفقا خيصفاف آلل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترس

عليهما من ورؽ اصتنة( أي بعض من ورؽ اصتنة يسمى باجملاز مرسل وعالقتو كلية ألف 
اظتراد من ورؽ اصتنة ىناؾ بعض من ورؽ الذي كاف يف اصتنة ليس رتيع من ورؽ اصتنة، 

 فهو إطالؽ الكل )ورؽ اصتنة( و إرادة اصتزء )بعض من ورؽ اصتنة(.
                            

                   :(5٠)األعراؼ 
ية )أف أفيضوا علينا من آلت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه اوجد

الشراب الذي كاف يف اصتنة جزء من اظتاء والرزؽ أو الطعاـ و اظتاء أو ؽتا رزقكم اهلل( أي 
إرادة اصتزء )جزء و إطالؽ الكل )اظتاء يف اصتنة( و يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية، فه

 الرزؽ أو الطعاـ أو الشرب(. من اظتاء أو
                          

      :(56 )األعراؼ 
ية )وال تفسدوا يف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

رض(أي جزء من اظتكاف يف األرض يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف ال ديكن األ
يستطيع الناس أف يفسد يف األرض، فهو إطالؽ الكل )األرض( وإرادة اصتزء )جزء من 

 اظتكاف يف األرض(.
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                :(73)األعراؼ 

ية )آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا    يف
ن أي جزء من اظتكاف يف األرض يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف ال ديك األرض(

يستطيع الناس أف تأكلوا ما يف األرض، فهو إطالؽ الكل )األرض( وإرادة اصتزء )جزء 
 من اظتكاف يف األرض(.

                        

                          

     :(74)األعراؼ 
ية )وال تعثوا يف األرض آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

مفسدين( أي وال تعثوا يف جزء من اظتكاف الذي يسكن اإلنساف يف األرض مفسدين 
ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع آلمن ىذه ا يسمى باحملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد

ة اصتزء )جزء من اظتكاف الذي دأف يفسد يف األرض، فهو إطالؽ الكل )يف األرض( وإرا
 يسكن اإلنساف يف األرض(.

                           

    :(۸٠)األعراؼ 
ية )ولوطا إذ قاؿ آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

لقومو(ولوطا إذ قاؿ لبعض قومو يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه 
يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف أو القـو العاندوف بقوؿ  ية ىي بعض من قـو لوط اليت الآلا
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ة اصتزء)قـو لوط اليت ال يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف دإرالوط، فهو إطالؽ الكل )قـو لوط( و 
 أو القـو العاندوف بقوؿ لوط(.

                          

                          

                       

      :(۸5)األعراؼ 
ية )و ال تفسدوا آلسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظتر 

فياألرض( أي والتفسدوا يف جزء من اظتكاف الذي يسكن اإلنساف يف األرض يسمى 
ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع أف آلباحملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا

يفسد يف األرض، فهو إطالؽ الكل )يف األرض( وإرادة اصتزء )جزء من اظتكاف الذي 
 ن اإلنساف يف األرض(.يسك
                          

                           

 (127)األعراؼ:
ية )ليفسدوا يف األرض( آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

يسمى باحملاز اظترسل أي ليفسدوا يف جزء من اظتكاف الذي يسكن اإلنساف يف األرض 
ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع أف يفسد يف آلوعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا

إرادة اصتزء )جزء من اظتكاف الذي يسكن رض، فهو إطالؽ الكل )يف األرض( و األ
 اإلنساف يف األرض(.

                        

   :(136)األعراؼ 
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اليم(  ية )فأغرقناىم يفآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
ية ىي آلأي فأغرقناىم يف البحر يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا

إرادة اصتزء )البحر اليت فرقو اهلل وسى، فهو إطالؽ الكل )يف اليم( و البحر الذي فرقو اهلل ظت
 ظتوسى(. 

                      

                           

                         
 (137)األعراؼ: 

ية )كانوا يستضعفوف آلعلى اجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ 
مشرؽ األرض ومغرهبا(أي الشاـ يسمي باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه 

رؽ األرض( ية ىي الشاـ والبالد اليت قد سّلط عليها فرعوف، فهو إطالؽ الكل )مشآلا
 البالد الذي قد سّلط عليها فرعوف(.وإرادة اصتزء )الشاـ و 

                          

                                 

                       

      :(15٠)األعراؼ 
وأخذ برأس أخيو ية )آلل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترس

أخذ شعر برأس أخيو ىاروف يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من جيره( أي و 
ية ىو قد أخذ موسى شعر ىاروف ليس اظتراد أخذ موسى عن رأس ىاروف، فهو آلىذه ا

 إطالؽ الكل )رأس( وإرادة اصتزء )شعر(.
                             :(4)األعراؼ 
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ية )وكم من قرية آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
أىلكنا( أي من قرية وأىلها, يسمى باجملاز اظترسل ألف قد ىلك اهلل القرية وأىلها 

 أىلها(قرية و وعالقتو جزئية, فهو إطالؽ اصتزء )القرية( وإرادة الكل )ال
                      

          :(29)األعراؼ 
ية )وأقيموا وجوىكم آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

ساـ كلها وليست عند كل مسجد( أي األجساـ كلها ، يسمى باجملاز اظترسل ألف األج
 )األجساـ(. )الوجوه( وإرادة الكل الوجوه فقط وعالقتو جزئية، فهو إطالؽ اصتزء

                               

                         

   :(32)األعراؼ 
وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه الكلمة )للذين أمنوا يف 
اضتياة الدنيا( أي للذين يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف يف اضتياة الدنيا يسمى باجملاز اظترسل 

 ورسلو فقط ولكن ظتن ال وعالقتو جزئية ألف يف الدنيا الرزؽ من اهلل ليس ظتن يؤمنوف باهلل
)الذين أمنوا  خرة، فهو إطالؽ اصتزءآليؤمنوف أيضا وىذا خالصة يف اضتياة الدنيا ليس يف ا

ىذا خالصة يف اضتياة ذين يؤمنوف باهلل واليؤمنوف بو و )ال يف اضتياة الدنيا( وإرادة الكل
 الدنيا(.
                              

                   :(46)األعراؼ 
ية )وعلى األعراؼ آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

د رجاؿ( أي وعلى األعراؼ رجاؿ ونساء يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو جزئية ألف اظترا
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ية الناس من الرجاؿ والنساء، فهو إطالؽ اصتزء )رجاؿ( وإرادة الكل )رجاؿ آلمن ىذه ا
 ونساء أو الناس(.

                         
 (13٠)األعراؼ:

ؿ آية )ولقد أخذنا آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
توابع فرعوف يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو جزئية ألف ؿ فرعوف و آفرعوف( أي ولقد أخذنا 

توابع لذي قد سقط بالسنُت ولكن فرعوف و اؿ فرعوف فقط اية ليس آلاظتراد من ىذه ا
 توابع فرعوف(.ؿ فرعوف وفرعوف و آإرادة الكل )، فهو إطالؽ اصتزء )ءاؿ فرعوف( و فرعوف

 الحاليةالمجاز المرسل لعالقة المحلية و  .3
                            

 (۸)األعراؼ:
ية، )فمن ثقلت آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

موازين( أي فمن ثقلت موازين حسابو ىو أعماؿ باإلدياف وكثرت اضتسنات يسمى باجملاز 
ية ما يف موازين ليس موازينو، فهو آلاقلة من ىذه ااظترسل وعالقة ػتلية ألف اظتراد بالث

 إطالؽ احملل )موازينو( وإرادة اضتاؿ )حسابو األعماؿ اضتسنات(.
                           

  :(9)األعراؼ 
ية، )ومن خفت آلل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترس

موازين( أي ومن خفت موازين حسابو ىو بسبب الكفر واجراح السيئات  يسمى باجملاز 
ية ما يف موازين ليس موازينو، فهو آلاظترسل وعالقة ػتلية ألف اظتراد باطتفيفة من ىذه ا

 إطالؽ احملل )موازينو( وإرادة اضتاؿ )حسابو األعماؿ السيئات(.
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      :(31)األعراؼ 
ية )عند كل مسجد( آلا وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ عى اجملاز اظترسل يف ىذه

الطواؼ، يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد باظتسجد ىناؾ أي الصالة و 
ل الؽ ذلك عليو، فهو إطالؽ احملالصالة والطواؼ  ظتا كاف اظتسجد مكاف الصالة إط

 غَتىا(.الطواؼ و )مسجد( وإرادة اضتاؿ )الصالة و 
                             

                           

                :(73)األعراؼ 
ية )فذرواىا تأكل يف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

أرض اهلل( أي الرزؽ يف األرض من السماء يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اهلل 
مطرا ينشأ عنو النبات الذي منو طعامنا ورزقنا فهو إطالؽ احملل أنزؿ من السماء ماءا أو 

 )يف األرض( وإرادة اضتاؿ )الرزؽ يف األرض من السماء(.
                              

                          

                      

      :(۸5)األعراؼ 
ية )و إىل مدين( إىل أىل آلوجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

ية ىي ليس آليسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذه ااظتدين وأصحاهبا 
مدين أو مكاف ولكن أىل أو أصحاب اظتدين يعٌت من قـو شعيب عليو السالـ، فهو 

 إطالؽ احملل )مدين( وإرادة اضتاؿ )أىل مدين أو قـو شعيب عليو السالـ(.
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      :(94)األعراؼ 
ية )وما أرسلنا يف قرية( أي آلوجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

وما أرسلنا يف أىل قرية يسمى باجملاز اظترسل عالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذا ىو أىل 
 القرية وأصحاهبا، فهو إطالؽ احملل )قرية( و إرادة اضتاؿ )أىل القرية(.

                               

                    

     :(1٠1)األعراؼ 
ية ) تلك القرى نقص آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

عليك( أي تلك القرى وأىلها نقص عليها يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد 
ية ىي أىل القرية وأصحاهبا اليت كانت فيها القـو القـو العاندوف، فهو آلامن ىذه 

 أصحاهبا(.لقرى( وإرادة اضتاؿ )أىل القرى و إطالؽ احملل )ا
                       

                           
 (161)األعراؼ:

ية )اسكنوا ىذه آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا 
القرية وكلوا منها( أي وكلوا الرزؽ منها يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من 

فهو إطالؽ احملل )من القرية( وإرادة اضتاؿ )الرزؽ يف  ية ىي الرزؽ يف القرية،آليف ىذه ا
 القرية(.
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         :(163)األعراؼ 
ية )وسئلهم عن القرية( آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

أو عن واقعة أىل القرية يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية وسئلهم عن قصة أىل قرية 
ألف اظتراد من ىذا ىو أىل القرية وأصحاهبا، فهو إطالؽ احملل )القرية( وإرادة اضتاؿ )أىل 

 القرية(.
                         

                              

             :(179)األعراؼ 
ية )ولقد ذرأنا آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

هّنم(أي ولقد ذرأنا ألىل جهنم يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذا صت
 ىو أىل جهنم، فهو إطالؽ احملل )جهنم( وإرادة اضتاؿ )أىل جهنم(.

                             

       :(31)األعراؼ 
ية )خذوا زينتكم عند  آلاجملاز اظترسل يف ىذه ا وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ عى

كل مسجد( أي اللباس وكل ما حتل بو يسمى باجملاز اظترسل  عالقتو حالية ألف اظتراد 
بالزينة اللباس وكل ما حتل بو والزينة ال تؤخذ، فهو إطالؽ اضتاؿ )زينة( وإرادة احمللية 

 )لباس وكل ما حتل بو(.
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     :(49)األعراؼ 
 ية )ال ينالوىم اهلل برزتة(آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل فيهذه ا

أي ال ينالوىم اهلل برزتة أو جبنة يسمى باجملاز مرسل وعالقتو حالية ألف الرزتة حاؿ اصتنة 
 طالؽ اضتاؿ )رزتة( وإرادة احملل )اصتنة(.الرزتة، فهو إ

                        

         :(56)األعراؼ 
رزتة اهلل قريب  ية )إفآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

من احملسنُت( أي اصتنة قريب من احملسنُت يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو حالية ألف الرزتة 
 حاؿ اصتنة، فهو إطالؽ اضتاؿ )رزتة( وإرادة احملل )اصتنة(.

                    :(91)األعراؼ 
م الرجفة( أي ية )فأخذهتآلوجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

األرض أو اظتكاف اليت اإلنساف يعيش فيها يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو حالية ألف اظتراد 
ية ىي ارجتفت اظتكاف أو األرض وكذلك أىل اظتكاف، فهو إطالؽ اضتاؿ آلمن ىذه ا

 )قـو شعيب( وإرادة احملل )اظتكاف أو األرض اليت قـو شعيب تعيش فيها(.
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 البيانات عن فوائد المجاز المرسل في سورة األعرافعرض : ث الثانيالمبح
بينت الباحثة اإلطار النظاري عن "فوائد اجملاز اظترسل" يف الفصل الثاين. ولذلك 
يف ىذا الفصل ستبحث الباحثة عن حتليل البيانات من ناحية عالقتو وفوائده يف سورة 

 األعراؼ. وأما البيانات يف ىذاالفصل فهي:
 المجاز المرسل لعالقة المسببيةفوائد . ١
      :(2)األعراؼ 

ية )صدرؾ حرج( أي آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
شكا أو ضيقا يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية  ألف ىناؾ شكا أو ضيقا يسبب 

 لسبب )شكا أو ضيقا(.حرجا يف الصدر، فهو إطالؽ اظتسبب )حرج( وإرادة ا
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )يف صدرؾ حرج( ىذه العبارة أوجز 

 من )ال ضيق وال شك يف صدرؾ من تبليغو خوفا من تكذيب قومك(.  
                 :(4)األعراؼ 

كنا ية ، )من قرية أىلآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
أريد: إرادتو و العـز عليو بقرينة أنو رتب بالفاء غتيء البأس فجاءىا بأسنا( ذكر اإلىالؾ و 
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على اإلىالؾ وإيتاف البأس مقدـ على اإلىالؾ فدؿ ذلك على أنو أراد اهلل بالفعل وىو 
 اإلىالؾ، فهو من إطالؽ اظتسبب و إرادة السبب.

)كثَت  فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة األوىل ىي اإلجياز )وكم من قرية( أوجز من
 من القرى أىلكناىا واظتراد بالقرية أىلها(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة الثاين ىي اإلجياز ) فجاءىا بأسنا بياتا أوىم 
ىي النـو يف جاءىم العذاب يف وقت القيلولة و  قائلوف( أوجز من )جاءىا عذابنا ليال, أو

 وسط النهار(.
 
              :(13٠)األعراؼ 

وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف الكلمة )السنُت( أي القحط 
نُت فهو إطالؽ اظتسبب يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية ألف القحط يسبب من الس

 إرادة السبب )القحط(.)السنُت( و 
فائدة من اجملاز اظترسل من ىذه العبارة ىي اإلجياز )بالسنُت( أوجز من )واهلل لقد 

 ابتلينا واختربنا فرعوف وأتباعو باصتدب والقحط(.
             :(2٠3)األعراؼ 

ية )ىذا بصائر من آللعبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت الباحثة ا
ف ظتا كاف لتنوير العقوؿ إطالؽ لفظ آربكم( حيث إطالؽ اظتسبب على السبب ألف القر

إرادة اظتسبب ) لفظ البصَتة( و البصَتة، يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو مسببية، إطالؽ 
 ف(.آالسبب )القر

ذه العبارة ىي اإلجياز ) ىذا بصائر من ربكم (ىذه العبارة فائدة اجملاز اظترسل يف ى
أوجز من )ىذا القرآف اصتليل حجج بينة، وبراىُت نَتة يغٍت عن غَت من اظتعجزات فهو 

 مبنزلة البصائر للقلوب بو يبصر اضتق ويدرؾ(.
 الجزئيةد المجاز المرسل لعالقة الكلية و . فوائ2
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                  :(12)األعراؼ 
ية، )خلقتٍت من نار آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

خلقتو من بعض طينو، يسمى باجملاز مرسل بعض ناره و من طُت( أي خلقتٍت من وخلقتو 
وعالقة كلية ألف اظتراد من نار وطُت ليس رتيع نار وطُت ولكن بعض من نار وطُت، 

 فهو إطالؽ الكل )نار وطُت( وإرادة اصتزء )بعض نار وبعض طُت(.
 فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )خلقتٍت من نار وخلقتو من طُت(
أوجز من )خلق اهلل اإلبليس من قليل وجزء من النار وخلق اهلل آدـ من قليل وجزء من 

 الطُت(.
                 :(22)األعراؼ 

ية )وطفقا خيصفاف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
عليهما من ورؽ اصتنة( أي بعض من ورؽ اصتنة يسمى باجملاز مرسل وعالقتو كلية ألف 

ورؽ الذي مكاف يف اصتنة ليس رتيع من ورؽ اصتنة، اظتراد من ورؽ اصتنة ىناؾ بعض من 
 فهو إطالؽ الكل )ورؽ اصتنة( وإرادة اصتزء )بعض من ورؽ اصتنة(.

ف عليهما من ورؽ فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وطفقا خيصفا
أخذا وشرعا يلصقاف ورؽ على ورؽ ليستًتابو بعد أف كانت كسوهتما اصتنة( أوجز من 

 ن حلل اصتنة. م
                   :(5٠)األعراؼ 

ية )أف أفيضوا علينا من آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
اظتاء أو ؽتا رزقكم اهلل( أي جزء من اظتاء والرزؽ أو الطعاـ والشراب الذي كاف يف اصتنة 

)اظتاء يف اصتنة( وإرادة اصتزء )جزء  يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية، فهو إطالؽ الكل
 من اظتاء أو الرزؽ أو الطعاـ أو الشرب(.
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فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )أف أفيضوا علينا من اظتاء أو ؽتا رزقكم 
النار بعد أف أىل اهلل( ىذه العبارة أوجز من )خيرب اهلل تعاىل عن احملاورة بُت أىل اصتنة و 

تغاثتهم هبم عند نزوؿ عظيم البالء ، وعن اسمن الفريقُت واطمأنت بو الدار استقر بكل
يئ من اظتاء لنسكن من شدة العطش واصتوع، وأىل النار ينادوهنم يـو القيامة أغيثوف بش

 النار والعطش  أو ؽتا رزقكم اهلل من غَته من األشربة لقد قتلنا العطش(. بو حرارة
             :(56 )األعراؼ 

ية )وال تفسدوا يف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
األرض(أي جزء من مكاف يف األرض يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف ال ديكن 

من  يستطيع الناس أف يفسد يف األرض، فهو إطالؽ الكل )األرض( وإرادة اصتزء )جزء
 اظتكاف يف األرض(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها( 
ىذه العبارة أوجز )من وال تفسدوا يف األرض أو يف اظتكاف الذي تسكنوا فيو بالشرؾ 

 واظتعاصى بعد أف أصلحها ببعثة اظترسلُت(.  
              :(73)األعراؼ 

ية )يف األرض(أي جزء آليف ىذه ا وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل
من اظتكاف يف األرض يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف ال ديكن يستطيع الناس أف 
 تأكل  يف األرض، فهو إطالؽ الكل )األرض( وإرادة اصتزء )جزء من مكاف يف األرض(.

 ( ىذه فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )فذرواىا تأكل يف أرض اهلل
 العبارة أوجز من )اتركوىا تأكل من رزؽ اهلل يف األرض(.

          :(74)األعراؼ 
ية )وال تعثوا يف األرض آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

يسكن اإلنساف يف األرض مفسدين مفسدين( أي وال تعثوا يف جزء من مكاف الذي 
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ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع آليسمى باحملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا
أف يفسد يف األرض، فهو إطالؽ الكل )يف األرض( وإراة اصتزء )جزء من مكاف الذي 

 يسكن اإلنساف يف األرض(.
وال تعثوا يف األرض مفسدين(ىذه  فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )

العبارة أوجز من )وال تعثوا يف األرض أو يف اظتكاف الذي تسكنوا فيو بالشرؾ واظتعاصى 
 بعد أف أصلحها ببعثة اظترسلُت(.    

            :(۸٠)األعراؼ 
ية )ولوطا إذ قاؿ آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

قومو(ولوطا إذ قاؿ لبعض قومو يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ل
ية ىي بعض من قـو لوط اليت ال يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف أو القـو العاندوف بقوؿ آلا

لوط، فهو إطالؽ الكل )قـو لوط( وإرادة اصتزء)قـو لوط اليت ال يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف 
 ف بقوؿ لوط(.أو القـو العاندو 

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )ولوطا إذ قاؿ لقومو( ىذه العبارة 
 أوجز من )قاؿ لوط لقومو أىل سدـو على سبيل اإلنكار والتوبيخ(. 

           :(۸5)األعراؼ 
ية )و ال تفسدوا يف آلل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترس

األرض( أي والتفسدوا يف جزء من اظتكاف الذي يسكن اإلنساف فيو يسمى باحملاز 
ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع أف يفسد يف آلاظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا

األرض، فهو إطالؽ الكل )يف األرض( وإرادة اصتزء )جزء من اظتكاف الذي يسكن 
 نساف يف األرض(.اإل

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها( 
ىذه العبارة أوجز من )وال تفسدوا يف األرض أو يف اظتكاف الذي تسكنوا فيو بالشرؾ 

 واظتعاصى بعد أف أصلحها ببعثة اظترسلُت(.



44 
 

 
 
 

        :(127)األعراؼ 
)ليفسدوا يف األرض(  يةآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

أي ليفسدوا يف جزء من اظتكاف الذي يسكن اإلنساف فيو يسمى باحملاز اظترسل وعالقتو  
ية ىي ال ديكن اإلنساف يستطيع أف يفسد يف األرض، فهو آلكلية ألف اظتراد من ىذه ا

إطالؽ الكل )يف األرض( وإرادة اصتزء )جزء من مكاف الذي يسكن اإلنساف يف 
 األرض(.
اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )ليفسدوا يف األرض( ىذه العبارة أوجز  فائدة

من )أتًتؾ موسى ورتاعتو ليفسدوا يف األرض باطتروج عن دينك وترؾ عبادة آعتتك! ويف 
 لو على قتلهم وتعذيبهم(.    إغراء لفرعوف مبوسى وقومو وحتريض ىذا
             :(136)األعراؼ 

ية )فأغرقناىم يف اليم( آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
ية ىي آلأي فأغرقناىم يف البحر يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه ا

اليم( وإرادة اصتزء )البحر اليت فرقو سى، فهو إطالؽ الكل )يف حر الذي فرقو اهلل ظتو الب
 ظتوسى(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )فأغرقناىم يف اليم( ىذه العبارة أوجز 
 من )فانتقمنا منهم باإلغراؽ يف البحر الذي فرقو اهلل ظتوسى(. 

                   :(137)األعراؼ 
ية )كانوا يستضعفوف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

مغرهبا(أي الشاـ يسمي باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من ىذه مشرؽ األرض و 
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رؽ األرض( يت قد سّلط عليها فرعوف، فهو إطالؽ الكل )مشالبالد الية ىي الشاـ و آلا
 البالد اليت قد سّلط عليها فرعوف(.وإرادة اصتزء )الشاـ و 

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )كانوا يستضعفوف مشرؽ األرض 
الشاـ ومغرهبا( ىذه العبارة أوجز من )وأورثنا بٍت إسرائيل الذي ُيستذلوف باطتدمة أرض 

 ومّلكاهنم والبالد اليت قد سّلط عليها فرعوف(.
              :(15٠)األعراؼ 

ية )وأخذ برأس أخيو آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
جيره( أي و أخذ شعر برأس أخيو ىاروف يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو كلية ألف اظتراد من 

ية ىو قد أخذ موسى شعر ىاروف ليس اظتراد أخذ موسى عن رأس ىاروف، فهو آلىذه ا
 كل )رأس( وإرادة اصتزء )شعر(.إطالؽ ال

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وأخذ برأس أخيو جيره( ىذه العبارة 
أوجز من )وأخذ بشعر أخيو ىاروف جيره إليو ظنا منو أنو قصر يف كفهم عن ذلك وكاف 

 علي السالـ شديد الغضب(.
             :(4)األعراؼ 

ية )وكم من قرية آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
أىلها قد ىلك اهلل القرية و اظترسل ألف أىلكنا( أي من قرية وأىلها, يسمى باجملاز 

 وعالقتو جزئية, فهو إطالؽ اصتزء )القرية( وإرادة الكل )القرية و أىلها(.
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وكم من قرية أىلكنا( أوجز من )كثَت 

 من القرى أىلكناىا واظتراد بالقرية أىلها(.
         :(29)األعراؼ 
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أقيموا وجوىكم ية )و آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
عند كل مسجد( أي األجساـ كلها ، يسمى باجملاز اظترسل ألف األجساـ كلها وليست 

 )األجساـ(. الوجوه فقط وعالقتو جزئية، فهو إطالؽ اصتزء)الوجوه( وإرادة الكل
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وأقيموا وجوىكم(ىذه العبارة أوجز 

كم إىل اهلل، استعماؿ كلمة الوجوه لتمثيل رتيع أعضاء جسم اإلنساف من )توجهوا بكليت
 وألف كلمة "وجوه" تعترب اظتهمة(.

            :(32)األعراؼ 
وجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه الكلمة )للذين أمنوا يف 

للذين يؤمنوف باهلل وال يؤمنوف يف اضتياة الدنيا يسمى باجملاز اظترسل  اضتياة الدنيا( أي
وعالقتو جزئية ألف يف الدنيا الرزؽ من اهلل ليس ظتن يؤمنوف باهلل ورسلو فقط ولكن ظتن ال 

خرة، فهو إطالؽ اصتزء)الذين أمنوا آليؤمنوف أيضا وىذا خالصة يف اضتياة الدنيا ليس يف ا
ادة الكل)الذين يؤمنوف باهلل واليؤمنوف بو وىذا خالصة يف اضتياة يف اضتياة الدنيا( وإر 

 الدنيا(.
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )للذين أمنوا يف اضتياة الدنيا( ىذه 

 العبارة أوجزمن )الطيبات من الرزؽ يف الدنيا للذين يؤمنوف باهلل واليؤمنوف بو(.
            :(46)األعراؼ 

ية )وعلى األعراؼ آلاجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على 
رجاؿ( أي وعلى األعراؼ رجاؿ ونساء يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو جزئية ألف اظتراد 

صتزء )رجاؿ( وإرادة الكل )رجاؿ ية الناس من الرجاؿ والنساء، فهو إطالؽ اآلمن ىذه ا
 نساء أو الناس(.و 

از )وعلى األعراؼ رجاؿ( ىذه العبارة فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجي
 الناس(.   أونساء و أوجز من )وعلى اظتكاف بُت اصتنة والنار رجاؿ 
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           :(13٠)األعراؼ 
ؿ آية )ولقد أخذنا آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

ؿ فرعوف وتوابع فرعوف يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو جزئية ألف آفرعوف( أي ولقد أخذنا 
ية ليس اؿ فرعوف فقط الذي قد سقط بالسنُت ولكن فرعوف وتوابع آلمن ىذه ا اظتراد

 ؿ فرعوف و فرعوف وتوابع فرعوف(.آفرعوف، فهو إطالؽ اصتزء )ءاؿ فرعوف( وإرادة الكل )
ؿ فرعوف( ىذه العبارة آفائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )ولقد أخذنا 

 آؿ فرعوف وتوابع فرعوف(.أوجز من  )ولقد أخذنا فرعوف و 
 

 الحاليةالمجاز المرسل لعالقة المحلية و  فوائد. 3
        :(۸)األعراؼ 

ية، )فمن ثقلت آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
موازين( أي فمن ثقلت موازين حسابو يسمى باجملاز اظترسل وعالقة ػتلية ألف اظتراد 

يس موازينو، فهو إطالؽ احملل )موازينو( وإرادة اضتاؿ ية ما يف موازين لآلبالثاقلة من ىذه ا
 )حسابو(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )فمن ثقلت موازينو( ىذه العبارة أوجز 
 من )فمن رجحت موازين أعماؿ باإلدياف وكثرة اضتسنات(.

                 :(31)األعراؼ 
ية )عند كل مسجد( آلسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ عى اجملاز اظتر 

أي الصالة والطواؼ، يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد باظتسجد ىناؾ 
الصالة والطواؼ ظتا كاف اظتسجد مكاف الصالة إطالؽ ذلك عليو، فهو إطالؽ احملل 

 )مسجد( وإرادة اضتاؿ )الصالة والطواؼ وغَتىا(.
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ارة ىي اإلجياز )عند كل مسجد( ىذه العبارة أوجز فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العب
 من )البسوا أفخر ثيابكم وأطهارىا عند كل صالة أو طواؼ(. 

 
 

              :(73)األعراؼ 
ية )فذرواىا تأكل يف آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا

أرض اهلل( أي الرزؽ يف األرض من السماء يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اهلل 
النبات الذي منو طعامنا ورزقنا فهو إطالؽ احملل  أنزؿ من السماء ماءا أو مطرا ينشأ عنو

 )يف األرض( وإرادة اضتاؿ )الرزؽ يف األرض من السماء(.
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )فذرواىا تأكل يف أرض اهلل( ىذه 

 العبارة أوجز من )اتركوىا تأكل من رزؽ اهلل يف األرض(.
     :(۸5)األعراؼ 

ية )وإىل مدين( إىل أىل آلىذه ا وجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز اظترسل يف
ية ىي ليس آلاظتدين وأصحاهبا يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذه ا

لسالـ، فهو مدين أو مكاف ولكن أىل أو أصحاب اظتدين يعٌت من قـو شعيب عليو ا
 إرادة اضتاؿ )أىل مدين أو قـو شعيب عليو السالـ(.إطالؽ احملل )مدين( و 

إىل مدين( ىذه العبارة أجز من سل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )و اجملاز اظتر فائدة 
 )أرسلنا إىل أىل مدين شعيبا داعيا عتم إىل توحيد اهلل وعبادتو(.

        :(94)األعراؼ 
ية )وما أرسلنا يف قرية( أي آلاز اظترسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجمل

وما أرسلنا يف أىل قرية يسمى باجملاز اظترسل عالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذا ىو أىل 
 القرية وأصحاهبا، فهو إطالؽ احملل )قرية( وإرادة اضتاؿ )أىل القرية(.
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قرية( ىذه العبارة أوجز  ا يففائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وما أرسلن
 )وما أرسلنا يف قرية من بٍت فكذبو أىلها(.من 

 

 
             :(1٠1)األعراؼ 

ية ) تلك القرى نقص آللى اجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ ع
أىلها نقص عليها يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد تلك القرى و عليك( أي 
ية ىي أىل القرية وأصحاهبا اليت كانت فيها القـو القـو العاندوف، فهو آلمن ىذه ا

 .إطالؽ احملل )القرى( وإرادة اضتاؿ )أىل القرى و أصحاهبا(
فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )تلك القرى نقص عليك( ىذه العبارة 
أوجز من )تلك القرى اظتذكورة نقص عليك يا ػتمد بعض أخبارىا وما حصل ألىلها 

 من اطتسف والرجفة والرجم باضتجارة ليعترب بذلك من يسمع وما حدث أىوؿ وأفظع(.
              :(161)األعراؼ 

ية )اسكنوا ىذه آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا 
القرية وكلوا منها( أي وكلوا الرزؽ منها يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من 

ية ىي الرزؽ يف القرية، فهو إطالؽ احملل )من القرية( وإرادة اضتاؿ )الرزؽ يف آلذه ايف ى
 القرية(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )اسكنوا ىذه القرية وكلوا منها( ىذه 
العبارة أوجز من )اسكنوا بيت اظتقدس وكلوا من مطاعهما وذتارىا من أي جهة ومن أي 

 منها(.مكاف شئتم 
               :(163)األعراؼ 

ية )وسئلهم عن القرية( آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
وسئلهم عن قصة أىل قرية أو عن واقعة أىل القرية يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية 
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ية( وإرادة اضتاؿ )أىل ألف اظتراد من ىذا ىو أىل القرية وأصحاهبا، فهو إطالؽ احملل )القر 
 القرية(.

فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )وسئلهم عن القرية( ىذه العبارة أوجز 
 من )واسأؿ ياػتمد اليهود عن أخبار أسالفهم وعن أمر القرية اليت كانت بقرب البحر(.

         :(179)األعراؼ 
ية )ولقد ذرأنا آلجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه او 

صتهّنم(أي ولقد ذرأنا ألىل جهنم يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو ػتلية ألف اظتراد من ىذا 
 ىو أىل جهنم، فهو إطالؽ احملل )جهنم( وإرادة اضتاؿ )أىل جهنم(.

جياز )ولقد ذرأنا صتهّنم( أوجز من )خلقنا فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإل
 أىل جهنم ليكونوا حطبا عتا خلقا كثَتا كائنا من اصتن واإلنس(.

          :(31)األعراؼ 
  ية )خذوا زينتكم عندآلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ عى اجملاز اظترسل يف ىذه ا

كل مسجد( أي اللباس وكل ما حتل بو يسمى باجملاز اظترسل  عالقتو حالية ألف اظتراد 
إرادة احمللية تؤخذ، فهو إطالؽ اضتاؿ )زينة( و  بالزينة اللباس وكل ما حتل بو والزينة ال

 )لباس وكل ما حتل بو(.
أوجز  فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )عند كل مسجد( ىذه العبارة

 من )البسوا أفخر ثيابكم وأطهارىا عند كل صالة أو طواؼ(.
          :(49)األعراؼ 

ية )ال ينالوىم اهلل آلوجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
عالقتو حالية ألف الرزتة برزتة(أي ال ينالوىم اهلل برزتة أو جبنة يسمى باجملاز مرسل و 

 إرادة احملل )اصتنة(.اصتنة، فهو إطالؽ اضتاؿ )رزتة( و حاؿ 
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فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )ال ينالوىم اهلل برزتة( ىذه العبارة 
أوجز من أىؤالء اظتؤمنوف الضعفاء الذين كانوا يف الدنيا تسخروف منهم وختلفوف أف اهلل 

 نة.ال يدخلوف اصت
              :(56)األعراؼ 

ية )إف رزتة اهلل قريب آلالباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه اوجدت 
من احملسنُت( أي اصتنة قريب من احملسنُت يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو حالية ألف الرزتة 

 حاؿ اصتنة، فهو إطالؽ اضتاؿ )رزتة( وإرادة احملل )اصتنة(.
از )إف رزتة اهلل قريب من احملسنُت( ىذه فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجي

 العبارة أوجز من )رزتتو تعاىل قريبة من اظتطعُت الذين ديتثلوف أو أوامره ويًتكوف زواجره(.

    :(91)األعراؼ 

ية )فأخذهتم الرجفة( أي آلوجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز اظترسل يف ىذه ا
يسمى باجملاز اظترسل وعالقتو حالية  األرض أو اظتكاف او اصتبل اليت اإلنساف يعيش فيها

ية ىي ارجتفت اظتكاف أو األرض وكذلك أىل اظتكاف، فهو إطالؽ آلألف اظتراد من ىذه ا
 اضتاؿ )قـو شعيب( وإرادة احملل )اظتكاف أو األرض اليت قـو شغيب تعيش فيها(.
ارة أوجز فائدة اجملاز اظترسل يف ىذه العبارة ىي اإلجياز )فأخذهتم الرجفة( ىذه العب

 من )فأخذهتم الزلزلة العظيمة فأصبحوا ميتُت جاذتُت على الركب(.
اصتدوؿ اآلٌب فيو اآليات من سورة األعراؼ اليت فيها اجملاز اظترسل بتوضيح عالقتو 

 وفائدتو:


