
EXERCISES 4
In each of the following examples, 

(a) Identify the tashbīh and its four components. (Remember: one or more components may not be 
explicitly mentioned.)

(b) Indicate which category(ies) each of the following examples of tashbīh falls under. (Remember, 
there may be more than one categorization for each).1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 26

TYPE(S) OF
TASHBĪH

البشبهه به البشبهه

بليغ lamp scholar راجم أممتتهه العاله سه 1

ململ
مرسل

lamp scholar راج العالهم كالسه 2

بليغ book life 3 أمامنناكتابم الياةه

تمت sea night رنن 4 ف ليل  بيمه كأنه البحر ظلماً وإرهاًبسه

بليغ seas Imagination 5 بار النيالغرقتم ف

بليغ journey (or

scroll! فر (سه

life أعلماركم سفر من السفار 6

بليغ Dog's manner
of sitting

Person's
manner of

sitting

لسنةنل تلسن  !جه 7 الكلبه

تمت honey words وألفاظمهم كالعسله حلوًة 8

بليغ lion soldier هجم الندي على العدو أسدًا 9

تمت full-moon person (face?) ناً ... وضياًء ومنال ي شبيهن البدره حمسن
وشبيهن الغمصنه ليناً ... وقواماً واعتدال

10

تمت branch person (body)

مؤكدد calamity world إنا الدنيا بلء ... ليس لدينا ثبوتم 11

إضافة

إضافة

مفعول مطلق



TYPE(S) OF
TASHBĪH

البشبهه به البشبهه

إنا الدنيا كبيت  ... نسجتمه العنكبوتم
إنا يكفيك منها ... أيها الراغبم قوتم  

ململ spider-web world

بليغ gold evening
(sunshine)

، وقندن جنرنى ...  لنغمصمونه ذنهنبم النصيلهونالرتهيحم تنعبنثم به
ه النلمناءهعنلى    لمنين

بهه الذهب على الاء أي: وقد جرنى شمعاع الصيل الذي يمشن
 الذي يشبه اللتجي وهي الفضة

12

بليغ silver water

تمت guest life ثل الطيف ليس له إقامة ر مثل الضيف أو ** مه العملمن 13

تمت apparition life

ململ seeing (hearing)
news

ليس الب كالعاينة (أحد) 14

بليغ mirror believer الؤمن مهرآة الؤمن (أبو داود) 15

تمت citron believer who
recites Quran

 الؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجتة , ريها طيبمثل
وطعلمها طيب (مسلم)

16

تاّم snake's retreat Islam's retreat إن السلم ليأرز إل الدينة كلما ترهز الية إل جحرها
  (البخاري)

17

ململ ruined house someone with
no Quran in

his heart

إند الذي ليس ف جوفهه شيء  من القرآنه كالبيته الننرهبه 
)التمذي(

18

بليغ premature
fetus

prayer without
Surat al-Fatiha

)أبو داود(من صلى صلة ل يقرأ فيها بم القرآن فهي خداج   19

ململ cattle disbelievers 25:44إن هم إل كالنعام  20

بليغ drinking of
water by

thirsty camel

drinking of
water by

people in Hell

56:55 شمرنبن ٱلنهيمهفنشنـررهبمونن  21

إضافة

مفعول مطلق



TYPE(S) OF
TASHBĪH

البشبهه به البشبهه

بليغ believers'
mothers 

Prophet's
wives

جمهمۥ  أممدهنـرتـمهممن  33:6ونأنزنون ر 22

ململ Creator Non-creator 16:17 أنفنلمنن يننلمقم كنلمنن لد يننلمقم 23

تمت cloud / canopy raised ountain أنندهمۥ ظملدة    ننا ٱلننبنلن فـنونقـنهممن كن 24 7:171ونإهذن نـنتـنقن

بليغ clouds'
movement

mountains'
movement

بـمهناونتـنرنى ٱلنهبنالن  ىن تنمر  منرد ٱلسدحنابه تننسن
ةً  ونهه 27:88 جنامهدن 25

ململ بـنثموثه 101:5 ينكمونم ٱلنداسم كنٱلنفنرناشه ٱلنلمن 26

مؤكدد Expanse of
sky and earth

Heaven's
expanse نرنضم تم ونٱلن ا ٱلسدلمنـرون ر ندة  عنرنضمهن  متهن ردبتهكممن ونجن

 إهلنر منغنفهرنة  
ونسنارهعمو ا 
3:133

27

بليغ rose sky ٱلدتههنانه ا ءم فنكناننتن ونرندنةً  كن 55:37 فنإهذنا ٱنشنقدته ٱلسدلمن 28

like) ململ 

burning of
oil) 

oil (burning) rose

بليغ garment for
husband

wife 2:187 همند لهبناس  لنكممن ونأننـنتممن لهبناس  لنمند  29

بليغ garment for
wife

husband

بليغ pearls youths ن  م نلددمونن إهذنا  تـنهممن لمؤنلمًؤا مدنثموًرا رنأنيـنتـنهممنوهلندنر بـن 76:19 حنسه 30

فعل قلب

إضافة



EXERCISES 5
Classify each of the following tashbīh as: murakkab (tamthīl), mufarraq (ghayr tamthīl), or maqlūb:

وب
مقل ق ره
مف

يل)
(تث

ب 
مركب

* كأنت سواد الليل شنعرها 1*

(*) * شعر  ووجه    وقد ** ليل  وبدر  وغصن  
2

(*) * سنن لح بينهن ابتداع** وكأن النجوم بي دجاها  3

* ماؤه أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبيض من اللبن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء 4

* هم النليفةه كأند الصدباحن ونجن *5

* درر نمثهرن على بساط أزرق** وكأن أجرام النجوم لوامًعا  6

* نهيم وأنطنرنافم البـنننانه عنننمن الرائحةم مهسنك  والومجموهم دننن 7

* ثنله الغيثه الكثيه أصاب أرًضا، فكان منها ، كلمن منثنلم ما بـنعنثننه ام به من المدنى والعهلنمه
، أنمنسنكنته الاءن، ن والعمشنبن الكثين، وكانت منها أجادهبم ننقهيدة ، قنبهلنته الاءن، فأننـنبـنتنته الكنلن
، فشنرهبموا وسنقنونا وزرعوا، وأصابت منها طائفًة أخرى، إنا هي قهيعان  ل فنفع ام با الناسن

ً، فذلك منثنلم منن فـنقمهن ف دهينه اه، ونفعه ما بعثن ام به فعنلهمن كم ماًء ول تـمننبهتم كنلن تمنسه

بنلن همدن لنتم به ىوعنلدمن، ومنثنلم من ل يـنرنفنعن بذلك رأًسا، ول يـنقن    ) البخاري( اه الذي أمرنسه

8

* يرمقون من الدتهينه كلما يرقم. يقرأون القرآنن ل ياوزم حناجرنهم خره الزمانه قوم  آيرجم ف 

)مسلم(السدهمم من الردميدةه  

9*

* ن كف   رسول  ا   صل ى ا  قال أنس:  ا ول شيئاا كان أليين  م  ا ول حريرا ما مسست  بيدي ديباجا
عليه  وسل م  ، ول شممت  رائحةا قط  أطيب  من ريح  رسول  ا   صل ى ا   عليه  وسل م

10



وب
مقل ق ره
مف

يل)
(تث

ب 
مركب

* )التمذي(ما ل وما للدنيا ما أن ف الدنيا إل كراكب استظل تت شجرة ث راح وتركها 
Mubarakpuri :وجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة الكث ومن ث خص الراكب

11

* ، وكان فيهم كالوالده ف الرحةه والعطفه ف العدله كان علمرم ف رعيدتهه كاليزان ه 12

* * 2:171 ومثل الذين كفروا كلمثل الذي ينعق با ل يسلمع إل دعاء ونداء 

IbnQayyim in A3lam :ولك أن تعل هذا من التشبيه الركب ، وأن تعله من
 كان تشبيها للكفار ف عدم فقههم وانتفاعهمالركبالتشبيه الفرق ، فإن جعلته من 

بلغنم الت ينعق با الراعي فل تفقه من قوله شيئا غي الصوت الرد هو الدعاء والنداء ،
 فالذين كفروا بنزلة البهائم ، ودعاء داعيهم إل الطريقالفرقوإن جعلته من التشبيه 

والدى بنزلة الذي ينعق با ، ودعاؤهم إل الدى بنزلة النعق ، وإدراكهم مرد الدعاء
والنداء كإدراك البهائم مرد صوت الناعق 

13

* ئنةم بـملنة  مه ثنله حنبدة  أننـنبـنتنتن سنبنعن سنننابهلن فه كملته سمنـن منثنلم الدذهينن يـمننفهقمونن أنمنونالنممن فه سنبهيله الده كنلمن
بدة   2:261حن

14*

* ٱلدذهى يمنفهقم منالنهمۥ رهئن ءن ٱلنداسه ونلن يـمؤنمهنم بهٱلده ونٱلنيـنونمه نذنىر كن قنـرتهكمم بهٱلنلمننته ونٱلن لن تـمبنطهلموا صندن
ونان  عنلنينهه تـمرناب  فنأنصنابنهمۥ ونابهل  فنتننكنهمۥ صنلنًدا ثنله صنفن ثـنلمهمۥ كنلمن ره   فنلمن ءناخه 2:264 ٱلن

15

* ا  ثنلم ٱلرتهبـنور 2:275 قنالمو ا إهندنا ٱلنبـنينعم مه 16*

* دا يننكملم ٱلنداسم
نرنضه مه تـنلنطن بهههۦ نـنبناتم ٱلن ا ءه فنٱخن ا ء  أننزنلنننـرهم مهنن ٱلسدلمن نـنينا كنلمن ةه ٱلد  إهندنا منثنلم ٱلننيـنور

ا  أنمنرمنن هن ا  أنتنىـر ا  أنندممن قنـردهرمونن عنلنيـنهن لمهن رمفـنهنا ونٱزديـدننتن ونظنند أنهن نرنضم زمخن ننـنعنـرمم حنتدر  إهذنا  أنخنذنته ٱلن ونٱلن
نمنسه يًدا كنأنن لدن تـنغننن بهٱلن 10:24 لنينًل أنون ننناًرا فنجنعنلنننـرهنا حنصه

17*

* منثنىر  3:36 ونلنينسن ٱلذدكنرم كنٱلن 18*



وب
مقل ق ره
مف

يل)
(تث

ب 
مركب

Zarkashi in Burhan : وليس النثى كالذكر ، وإنا عدل عن الصل ؛ لن: فإن الصل
:معن وليس الذكر الذي طلبت كالنثى الت وهبت لا ؛ لن النثى أفضل منه ، وقيل 

 ) . 36: آل علمران ( لراعاة الفواصل ؛ لن قبله إن وضعتها أنثى 

* ًرا فـنلنلمدا  أنضنا ءنتن منا حنونلنهمۥ ذنهنبن ٱلدم بهنمورهههمن ونتـنرنكنهممن فه  تـنونقندن نن ثنله ٱلدذهى ٱسن منثـنلمهممن كنلمن

رمونن  لد يـمبنصه
2:17 ظململمنـرت  

 الت يكون بي الجزاء تاثل وتشابه أيضا. فلو كان منها فلبد من أن يقال: شبهالتفرقة
النافق بلستوقد نرا، وإظهاره اليان بلضاءة وانقطاع انتفاعه بنطفاء النار وخودها،

أو يقال: وإعلم ا الؤمني بسرارهم بطفاء النار
 اللمع بلركب الفرد، فقال:الركبث إن ف الية ابتكارا لتشبيه آخر: وهو تشبيه  

(مثلهم كلمثل الذي استوقد)، ل " الذين استوقدوا "، وسيلمر عليك ما ف هذا الفراد من
.السر واللطف إن شاء ا تعال

والذي يظهر ل: أن إفراد الشبه به يتلمل أن يكون لجل أن النظر فيه إل الالت
]تفسي مصطفى خينالنفسانية واللكات القلبية. [

19*

* ، تفنجدرم دًما، ئنتهها إهذن طمعهننتن يـن لنلممهم السلمم ف سبيله اه ، يكون يومن القيامةه كنهن لنم  يمكن كل  كن
. ، والعنرنفم عنرنفم الهسنكه (رواه البخاري)اللدوننم لوننم الددمه

20s



EXERCISES 6

For each of the following statements:
(i) Make sure you understand what both the literal meaning(s) and figurative meaning(s) would be

(ii) Determine what type of قرينة would have to be appealed to in order to justify interpreting the 

statement as being ماز . Place a check mark in the appropriate column. For the قرينة لفظية , use ص 
or غ to specify whether it is explicit (صريح) or implicit (غي صريح) respectively. Note that in some 

cases, you might need to check (in the Qur'ān) the larger context within which the verse appears.

عقلية مقام سياق لفظية
ص  نوي البحرممشى 

NOTE: بر is commonly used to refer to a generous man

1

غ اعهمنإنن  لون مساًءالبن 2 سينصه

/ اًرا  دن ا فهيهنا جه 18:77  أنن يننقنضد فنأنقنامنهميمرهيدمفـنونجندن 3

/ نـمًبا ةن ونأننتممن سمكنارنىر حنتدر تـنعنلنلمموا منا تـنقمولمونن ونلن جم ا الدذهينن آمننموا لن تـنقنرنبموا الصدلن ين أنيـ هن
لموا   ونإهن كمنتمم مدرنضنىر أنون عنلنىر سنفنر  أنون جناءن أنحند  متهنكمم إهلد عنابهرهي سنبهيل  حنتدر تـنغنتنسه

تممممتهنن النغنائهطه أنون  منسن 1 4:43 النتهسناءن فـنلنمن تنهدموا مناًء فـنتـنينلمدلمموا لن

4

/ لهننا منا ننشنـر ؤما  عنلن فه  أنمنونر نن أنون أنن نـدفن ؤم تمكن تننممرمكن أنن ندتنمكن منا يـنعنبمدم ءنابن  ينـرشمعنينبم أنصنلنور
الموا 

يدم ننتن ٱلننلهيمم ٱلردشه 11:87   إهندكن لن
5

ص رهيرم 4:92  فـنتنحن
ننة   رنقـنبنة   6 م ؤنمه

/ Referring to devastating news:

بهدههأرسلت له  لماً ف كن   سنهن
heart (or liver) = كبد

7

1Ibn ʻAshur :واللمسة هنا يتلمل أن يكون الراد منها ظاهرها ، وهو اللمسة بباشرة اليد أو بعضضه السد جسدن الرأة ، فيكون ذكر
سببا ثنياً من أسباب الوضوء الت توجب التيلمتم عند فقد الاء ، وبذلك فستره الشافعي ، فجعل لس الرجل بيده جسد امرأته موجبًا

ا الوضوء متا يرج خروجاً معتاداً   .للوضوء ، وهو ململ بعيد ، إذ ل يكون لس السد موجباً للوضوء وإند
Zarkashi{ أو لمستم النساء } : لفظ اللمسة حقيقة ف الس بليد ، وهو ماز ف الوقاع ، فقد ثبت موجب الاز ف قوله تعال :

لنعقاد الجاع على وجوب التيلمم عند فقد الاء



عقلية مقام سياق لفظية
/ بهيمهممن قنالن بنلن  ا فـنعنلنهمۥ كن 21:63هنـرذن

An idol cannot break other idols

8

/ ـلنله  ا ٱلنقنرنينةنونسن 12:82 ٱلدته كمندا فهيهن
Customarily would not ask a city

9

غ ـلنلنهممن عننه  ره إهذن يـنعندمونن فه ٱلسدبنتهٱلنقنرنينةهونسن رنةن ٱلنبنحن  ٱلدته كناننتن حناضه
7:163

10

/ ًبا كملدونكنانن ونرنآءنهمم مدلهك  يننخمذم  18:79 سنفهيننة  غنصن

customarily would not seize damaged boats

11

ص لمموا  نبنلهوناعنتنصه 3:103  الده جنهيًعا ونلن تـنفنردقموابه
Ibn ʻAshur: وإضافة البل إل ا قرينة هذا التدلمثيل

12

/ 13 تمظنلتهلمنه مهنن الشدلمنسهشننس قامنتن تمظنلتهلمنه ومهنن عجنب  ** 

/ 5:64 منغنلمولنة ونقنالنته النيـنهمودم يندم الده   

Ibn Kathir: عن ابن عباس: بيلة
14

ص يبن ، يبن ، ثمد أنخنذن ابننم رنوناحنةن فنأمصه يبن ، ثمد أنخنذن جنعنفنر  فنأمصه أنخنذن الرداينةن زنيند  ، فنأمصه
رهفنانه حنتد أنخنذن  نناهم تنذن (رواه البخاري)حنتد فـنتنحن الدم عنلنينههمن سنينف  مهنن سميموفه الده ونعنيـن

15


