بسم اهلل الرمحن الرحيم
مدرسة حلفا الثانوية الننوذجية بنني
اللغة العربية – بالغة  -الصف الثالث  -رشد
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 :
 /1السببٌة-:

المعنى المذكور سبب والمعنى المحذوف المقصود نتٌجة له.

ٌد هللا فوق أٌدٌنا.
س َّب ِبٌة -:
 /2ال ُم َ

(المعنى المقصود هو قوة هللا ألن الٌد سبب فً القوة )
المعنى المذكور نتٌجة والمعنى المقصود المحذوف سبب له

مثال  :شرب هذا الرجل األذى.
س َّبب والنتٌجة وهو األذى وقصدت السبب وهو الخمر)
(ذكرت ال ُم َ
 /3الكلٌة :

أطلق

الكل وهو ٌرٌد الجزء مثال (شربت ماء زمزم)

ذكر الكل وهو (الماء) وقصد جزءا منه
 /4الجزئٌة

أطلق

الجزء وهو ٌرٌد الكل مثال) طلب عمر ٌد فاطمة (

طلبها كلها ولٌس ٌدها فقط ولكن الٌد ذكرت ألهمٌتها فً عقد الزواج كأن تستعمل
لإلمضاء ووضع الخاتم .
 /5المحلٌة-:

أطلق

المحل وهو ٌرٌد

الحال

مثال :كٌف وجدت بٌتك؟ (ذكرت المكان وهو البٌت وقصدت الذي ٌحل فٌه وهو
الزوجة
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حٌم) ذكر الجحٌم
 /6الحالٌِّة -:أطلق الحال وهو ٌرٌد المحل (وإنّ الفُ ّج َ
ار لفً َج ٍم
وقصد به محله وهو جه ّنم
 /7اعتبار ما كان  -:المعنى المذكور هو األصل والمعنى المحذوف حالة جدٌدة ناتجة
عن األصل
مثال:نحن فً الجزائر نأكل القمح ونلبس الصوف( .نحن ال نأكل القمح بل الخبز
الناتج عنه وال نلبس الصوف بل المالبس المصنوعة منه
/ 8اعتبار ما سٌكون :المعنى المحذوف هو األصل والمعنى المذكور حالة جدٌدةناتجة عن األصل
(أوقد لنا حطبا لٌصبح نارا)

مثال :أوقدْ لنا نارا لنتدفأ بها .الشرح

العنب

(انً أرانً أعصر خمرا )

اآللٌة والمجاورة

 /9من ٌخن وطنه فجزاءه السٌف

منوذج حملول -:
( /1له أٌا ٍد علًّ َس ِابقة ) ال ّنعم التً تمنحها األٌادي،فكلمة (أٌَاد) تمنح النعمة فهً
السببٌة.
سببٌ فٌها،فالعالقة إِ ًذا َّ
{:/2و ٌُ َن ِّز ُل لَ ُك ْم م َِن السما ِء ْ
رزقا ً}؛تدرك أنّ الرزق ال ٌنزل من السما ِء وإ ّنما ٌنزل سببه
وهو المطر،فالرزق م َّسببٌ عن المطر،فهو مجاز عالقته ال ُمس َّببٌة.
ارا وأرسلنا الع ٌُو َنا
جر ً
 /3كم بعثنا الجٌش ّ
أطلق الجزء (العٌون) وأراد الكل( الجواسٌس) ،فهذا مجاز عالقته الجزئٌة.
أص ِاب َع ُه ْم فً َذانه ْم} فإنَّ اإلنسان ال ٌستطٌع أنْ ٌضع
 /4أما فً قوله تعالىَ {:ج َعلُوا َ
صبعه كلها فً أُذنه،ولكنّ هللا أطلق الكل (األصابع( )وقصد الجزء (أطرافها) فهذا
إِ َ
مجاز عالقته الكلٌة.
أم َوالَهم} تدرك أَنَّ هللا لم ٌطلب م ّنا إعطاء
 /5وإذا تأمّلت قوله تعالى{:وآ ُتوا ا ْلٌ َتامى ْ
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المال للٌتٌم وهو صغٌر ح ّتى ال ٌضٌّعه ولك ّنه ٌقصد الٌتٌ َم الذي بلغ سنّ
الرشد،والمقصود أعطوا المال إلى أصحابه البالغٌن الذٌن كانوا ٌتامى،فهذا مجاز فكلمة
الٌتامى هنا مجاز عالقته اعتبار ما كان.
 /6أما فً قوله تعالى{:وال ٌلِدُوا إِالَّ فاجرا كفارا} فأنت تجد العكس فقد ذكر سٌدنا نوح
الولد باعتبار أنه عندما ٌكبر سٌكون حسب تجربته مع قومه فاجرً ا وكفارً ا ألنك تعرف
أن الولد ٌولد على الفطرة مؤمنا،فهذا مجاز عالقته اعتبار ما سٌكون.
 /7ال أركب البحر إنً  ...أخـاف مـنه المعـاطـب
أَما البحر فً بٌت ابن حمدٌس فالمقصود منه هو السفٌنة التً تمشً فً البحر،وبتفكٌر
بسٌط تجد أن الشاعر أُطلق ال َم َح ّل وأراد الحا َّل فٌه،فهذا مجاز عالقته المحلٌة.
رار لَفًِ َنعٌِم} فإن النعٌم ال ٌ ُح ّل فٌه األبرار بل
 /8وعكس ذلك فً قوله تعالى{:إِنَّ األَ ْب َ
ٌح ّل فً محلّه وهو الج ّنة،فاهلل أطلق الحا ّل وأراد المح ّل فهذا مجاز عالقته الحالٌة.
التدريبات
عٌن المجاز المرسل وبٌن عالقته-:
 /1قال تعالى" :واسأل القرٌة التً كنا فٌها".
 /2وقال أٌضا":فلٌدع نادٌه سندع الزبانٌة".
ِّك َكًْ َت َقرَّ َع ٌْ ُن َها َو َال َتحْ َز َن".
ك إِلَى أُم َ
 /3وقال أٌضاَ ":ف َر َجعْ َنا َ
 /4وقال أٌضاَ ":ف َمن َش ِه َد مِن ُك ُم ال َّشه َْر َف ْل ٌَصُمْ ُه ".
صالَ َة َو ُتوا َّ
ٌِن".
 /5وقال أٌضاَ ":وأَقٌِمُوا ال َّ
الز َكا َة َوارْ َكعُوا َم َع الرَّ ا ِكع َ
 /6وقال أٌضاَ ":ف َب َّشرْ َناهُ ِب ُغ َال ٍم َحل ٌٍِم".
 /7.نشرب القهوة فً كل صباح
هللا َف ْو َقها
والَ َ الم إِالَّ س ٌُبْلى بأ َ ْ لَ ِم  /8 ...وما ِمنْ ٌ ٍد إال ٌَ ُد ِ
 /9.سكن األمٌر عبد القادر دمشق
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 /10.ال تكن أذنا تتقبل كل كالم
 /11سرق اللص المنزل

.
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