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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 مدرسة حلفا الثانوية الننوذجية بنني 

 رشد- الصف الثالث  -    بالغة –اللغة العربية  

 اجملاز املرسل 

 :تعرٌف المجاز المرسل

المجاز المرسل هو كلمة تستعمل فً غٌر معناها األصلً و تكون فٌه العالقة بٌن 

المعنى المذكور والمعنى المحذوف هً غٌر المشابهة مع قرٌنة مانعة من إرادة 

 .المعنى األصلً

 :  عالقات اجملاز املرسل  

 .  والمعنى المحذوف المقصود نتٌجة لهسببالمعنى المذكور         :-السببٌة /1

 ( هللا ألن الٌد سبب فً القوة قوةالمعنى المقصود هو ).         فوق أٌدٌناٌد هللا     

بٌِة / 2   المذكور نتٌجة والمعنى المقصود المحذوف سبب لهالمعنى :-           الُمَسبَّ

 .  األذىشرب هذا الرجل :   مثال

 ( الخمرذكرت الُمَسبَّب والنتٌجة وهو األذى وقصدت السبب وهو )

 ( زمزم ماءشربت)   مثالالجزءوهو ٌرٌد      الكل أطلق         : الكلٌة/ 3

 وقصد جزءا منه (الماء)    ذكر  الكل وهو 

  ) فاطمةٌد طلب عمر (مثال الكل وهو ٌرٌد      الجزء أطلق         الجزئٌة / 4

طلبها كلها ولٌس ٌدها فقط ولكن الٌد ذكرت ألهمٌتها فً عقد الزواج كأن تستعمل 

  .لإلمضاء ووضع الخاتم

       الحالوهو ٌرٌد  ل  المح أطلق   :-   المحلٌة / 5

ذكرت المكان وهو البٌت وقصدت الذي ٌحل فٌه وهو )؟ بٌتككٌف وجدت :   مثال

  الزوجة
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 ذكر الجحٌم (َجحٌمٍم  وإّن الفُّجاَر لفً )المحلوهو ٌرٌد  حالال أطلق :-  الحالٌِّة/ 6

  جهّنموقصد به محله وهو

هو األصل والمعنى المحذوف حالة جدٌدة ناتجة  المذكور المعنى :- كان اعتبار ما/ 7

  عن األصل

نحن ال نأكل القمح بل الخبز ). نحن فً الجزائر نأكل القمح ونلبس الصوف:مثال

 الناتج عنه وال نلبس الصوف بل المالبس المصنوعة منه 

المعنى المحذوف هو األصل والمعنى المذكور حالة جدٌدة : ٌكون ساعتبار ما -8 /

 ناتجة عن األصل

 (أوقد لنا حطبا لٌصبح نارا             )الشرح.   أوقْد لنا نارا لنتدفأ بها :مثال

                                       العنب (انً أرانً أعصر خمرا )

 اآللٌة والمجاورةالسٌف                            من ٌخن وطنه فجزاءه / 9

  :-منوذج حملول 

ًّ َساِبقة أٌاٍد له  ) /1 تمنح النعمة فهً    (أٌَاد) الّنعم التً تمنحها األٌادي،فكلمة (عل

ببٌة سبٌب فٌها،فالعالقة إًِذا  .السَّ

ُل لَُكْم ِمَن السماِء }:/2   ٌَُنزِّ ؛تدرك أّن الرزق ال ٌنزل من السماِء وإّنما ٌنزل سببه {رْزقاً و

بٌب عن المطر،فهو مجاز عالقتهالمطر،وهو  بٌة فالرزق مسَّ  .الُمسبَّ

ٌُوَناكم بعثنا الجٌش جّراًرا وأرسلنا ا /3  لع

 .الجزئٌة ،فهذا مجاز عالقته (الجواسٌس) وأراد الكل (العٌون) أطلق الجزء 

فإنَّ اإلنسان ال ٌستطٌع أْن ٌضع  {َجَعلُوا أَصاِبَعُهْم فً  َذانهمْ }:أما فً قوله تعالى  /4

فهذا  (أطرافها)وقصد الجزء )  (األصابع)إِصبَعه كلها فً أُذنه،ولكّن هللا أطلق الكل 

 .الكلٌة مجاز عالقته

تدرك أَنَّ هللا لم ٌطلب مّنا إعطاء  { أْمَوالَهماْلٌَتامىوآُتوا }:وإذا تأّملت قوله تعالى  /5 
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ٌّعه ولكّنه ٌقصد الٌتٌَم الذي بلغ سّن  المال للٌتٌم وهو صغٌر حّتى ال ٌض

الرشد،والمقصود أعطوا المال إلى أصحابه البالغٌن الذٌن كانوا ٌتامى،فهذا مجاز فكلمة 

 .اعتبار ما كان الٌتامى هنا مجاز عالقته

فأنت تجد العكس فقد ذكر سٌدنا نوح  { كفارا فاجراوال ٌلُِدوا إاِلَّ }:أما فً قوله تعالى /6 

الولد باعتبار أنه عندما ٌكبر سٌكون حسب تجربته مع قومه فاجًرا وكفاًرا ألنك تعرف 

 .اعتبار ما سٌكون أن الولد ٌولد على الفطرة مؤمنا،فهذا مجاز عالقته

 أخـاف مـنه المعـاطـب... إنً البحر ال أركب  /7 

 التً تمشً فً البحر،وبتفكٌر السفٌنةأَما البحر فً بٌت ابن حمدٌس فالمقصود منه هو  

 .المحلٌة  فٌه،فهذا مجاز عالقتهالحالَّ  وأراد الَمَحلّ بسٌط تجد أن الشاعر أُطلق 

 فإن النعٌم ال ٌُحّل فٌه األبرار بل {إِنَّ األَْبراَر لَفًِ َنِعٌم}:وعكس ذلك فً قوله تعالى  /8 

 .الحالٌة  فهذا مجاز عالقته المحلّ وأراد الحالّ ،فاهلل أطلق الجّنة ٌحّل فً محلّه وهو 

 التدريبات

:- عٌن المجاز المرسل وبٌن عالقته  

". التً كنا فٌهاواسأل القرٌة: "قال تعالى/  1  

". سندع الزبانٌةفلٌدع نادٌه:"وقال أٌضا/ 2  

ًْ :"وقال أٌضا/ 3 َك َك ُنَهاَفَرَجْعَناَك إِلَى أُمِّ ٌْ ". َواَل َتْحَزنَ َتَقرَّ َع  

ُصْمُه الشَّْهرَ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم :"وقال أٌضا/ 4 ٌَ ". َفْل  

َكاَة :"وقال أٌضا/ 5 الََة َو ُتوا الزَّ اِكِعٌنَ َواْرَكُعواَوأَِقٌُموا الصَّ ". َمَع الرَّ   

ْرَناهُ :"وقال أٌضا/ 6 ". َحلٌِمٍ ِبُغاَلمٍ َفَبشَّ  

 . فً كل صباحالقهوةنشرب / 7

ُد هللِا َفْوَقها/ 8 ٌَ وما ِمْن ٌٍد إال  ٌُْبلى بأَْ لَمِ  ...   والَ َ الم إاِلَّ س

سكن األمٌر عبد القادر دمشق/ 9 . 
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ال تكن أذنا تتقبل كل كالم/ 10 . 

سرق اللص المنزل/ 11  

. 


