
EXERCISES 7
A. Identify whether the indicated word is being used in its lexical, customary, or technical meaning:

شرعيعرفلغوي

*4:103  ك ان تق ع ل ى ٱلقموؤقمننني  كنت ـةب ا م وققووت ٱلص ل وةة إنن  *1

ق ة  توط هينروهومق و تـوز كينيهنم بن ا * 2 لننمق ص د  *9:103  ع ل يقهنمقو ص لينخوذق مننق أ مقو  ة

ة و أ قنيمووا 3 ة ٱلص ل وة *2:110   و ء اتووا ٱلز ك وة

ةنو ٱل ذنين  هومق *4 23:4  ف ـةعنلوون لنلز ك وة
NOTE: This verse is reported to have been revealed in Makka

*

*2:102   سول يقم ـةنو و ل ـةكنن  ٱلش ي ـةطني  ك ف روواك ف ر و م ا *5

ث لن غ يقث  أ عقج ب  *6 **57:22  نـ ب اتوهوۥٱلقكوف ار ك م 

aqd 4:22   ء اب ءؤوكوم مينن  ٱلنينس اءءنن ك ح  م ا ت نكنحوواو ل  *7

نوواتونكنحوواو ل  8 رنكني  ح ت ة يـوؤقمن aqd 2:221    ٱلقموشق

ا ف ل  ت نل  ل هوۥ منن  بـ عقدو ح ت ة *9 act 2:229   ز وقج ا غ يق هوۥت نكنح ف إنن ط ل ق ه 

توموأ وق 10 5:6HnfShf  ٱلنينس اءء  فـ ل مق ت ندووا م اءء  فـ تـ ي م مووال ـةم سق

ا ٱل ذنين ء ام نووا كوتنب  ع ل يقكومو 11 ي اموي ـةءأ يـ ه  *2:183  ٱلصين

هوم بنهنۦ 12 ه اد اف ل  توطنعن ٱلقك ـةفنرنين  و ج ـةهندق بني ا جن 25:52  ك 
NOTE: This verse is reported to have been revealed in Makka

*

HnfShf)رواه أحد( فليتوضأمن مس ذكره *13

* فأحسن الوضوء....توضأمن *14



شرعيعرفلغوي

15The Prophet's words to the chronically bleeding woman: 

)رواه البيهقي وغيه( أيم أقرائك الصلة د عني  

*

*)رواه مسلم( فليصلإذا دعي أحدكم إل الطعام فليجب فإن كان صائما *16

17The Prophet's words, after his wife informed him there is no breakfast:

)رواه الدارقطن(إن إذا  أصوم  

ومثال هذه السألة قوله صلى ا عليه وسلم حيث ل يقدم إليه غداء إن إذا أصوم فإنه إن
حل على الصوم الشرعي، دل على جواز النية نارا، وإن حل على المساك ل يدل، 

??

ShfHnfولدت من نكاح ل من سفاح

B. Study each of the following contains a case of of majaz al-ta`diya and then for each:

(a) Circle the word that is majaz 

(b) Provide the literal word that could be used to replace it

(c) State where (what creature or context) the majaz word was borrowed from

LITERAL
EQUIVALENT

TAKEN FROM

animalف مsnout= مرسن  ; coal-black hair= فاحم وفاحا  ومنرسنا  موس ريجا 1

فنضق ج ن اح ك  لنلقموؤقمننني 2 birdيد15:88 و اخق

موهو ع ل ى القورقطوومن3 elephantأنف68:16 س ن سن



EXERCISES 8
a) Classify each of the following by checking the appropriate box (if any!).  
b) In addition, identify who or what the real doer of the verb is (where relevant and possible).

عقلي
تعدية مفعوليةفاعليةمكانبةزمانيةسببية

* الطبيبو الريض  => شفى ا الريض عند علج الطبيب شفى1

سال الوادي بلدم*2
what flows is the blood, not the valley itself

*

*من سر ه زمٌن ساءتقهو أزماٌن*3

*بن خوفو الرم*4

*ستوبدي لك اليمو ما كنت  جاهل 5

 هذه حديقة غنياء *6
it is not the garden itself that sings, but its birds

*

تلك أرض عامرة7
 معمورةis to inhabit; the land is actuallyعمر 

*

8Abu al-Najm al-ʻIjli, responding to his wife's complaint of him being 
bald-headed:

للشمس اطلعي ... حت إذا واراك أفق فارجعي ان  لو قيأفناه
Note the start of the poem is:

 ل أصنع كليه ذنبا يي ... علتديعنيقد أصبحت أم اليار 
 رأسي كرأس الصلع ... ميز عنه قنزعا عن قنزع تقمن أن رأ

*

مأذهب 9 ** الدهرو قو ت 

*
11

*جلسنا ف غورفة موضيئة



عقلي
تعدية مفعوليةفاعليةمكانبةزمانيةسببية

in reality the room is موضاءة because it receives the illumination

rather than granting it

شاهدتو سيل   موفع ما 12
 to fill= أفعم 

so in reality the flood is a filler مفعنم, hence implication is

 أفعم السيلو الوادي  

*

رو لقب13 * والن هارن الل يلن م كق

ر ٌة  ك ر ٌة ا إذ15 خاسن
its people are losers, not the return itself

ووصف الكرية بلاسرة ماز عقلي للمبالغة لن الاسر أصحابا.
والعن: إن إذن خاسرون لتكذيبنا وتبي  صدق الذي أنذرن بتلك

]Ibn ʻAshur[الرجعة.

*

إن فرعون عل ف الرض وجعل أهلها شيعا  يستضعف طائفة منهم16
 يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم

*

17
*

ي ة    *101:7فـ هوو  فن عنيش ة   ر اضن

حت تضع الرب أوزارها 18
it is the people who lay down the burdens of war

*

*وأخرجت الرض أثقالا 20

* 2:16 تين ـةر توومق ر بن تف م ا 21

* 19:61إنن هوۥ ك ان  و عقدوهوۥ م أقتنياا 22



عقلي
تعدية مفعوليةفاعليةمكانبةزمانيةسببية

ف ةو23  يـ وقم  تـ رقجوفو ٱلر اجن
can be taken as haqiqa or as majāz ʻaqli: 
haqiqa: The shaking [earth] will shake

majāz: the shaking [event] will shake.

والرجف: الضطراب والهتزاز ….
 يوز أن يكون إسناد { ترجف } إل { الراجفة } حقيقيا ، فالراد بــــ

{ الراجفة }: الرض لنا تضطيرب وتتزي بلزلزل الت تصل عند فناء
العال....

ويوز أن يكون إسناد { ترجف } إل { الراجفة } مازا  عقليا ، أطلق
{ الراجفة } على سبب الرجف.فالراد بـــ { الراجفة } الصيحة والزلزلة

الت ترجف الرض بسببها جعلت هي الراجفة مبالغة كقولم: عيشة
راضية  . وهذا هو الناسب لقوله: { تتبعها الرادفة } أي تتبع تلك

]Ibn ʻAshur[الراجفة، أي مسبيبة الرجف رادفة، أي واقعة بعدها. 

*

 ن لردودون ف الافرةإيقولون  ء24
to dig = حفر

 is literally “the digger,” but here it is used for “that which is الافرة

dug,” referring to the path one walks on, because one's feet displace 
(“dig”) the soil on the surface of the ground.

وإطلقات { الافرة } كثية ف كلم العرب ل تتميز القيقة منها عن
الاز، والظهر ما ف «الكشاف»: يقال رج ع فلن إل حافرته، أي ف

يه فيها جعل أثر قدميه طريقه الت جاء فيها فح ف رها، أي أثير فيها بشق
حفرا  أي لن قدميه جعلتا فيها أثرا  مثل الفر، وأشار إل أن وصف

 الازالطريق بنا حافرة على معن ذات حفر، وجووز أن يكون على
 كقولم: عيشة راضية، أي راض عائشوها، ويقولون: رجع إلالعقلي

الافرة، تثيل  لن كان ف حالة ففارقها، ث رجع إليها فصار: ر ج ع  ف

*
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عقلي
تعدية مفعوليةفاعليةمكانبةزمانيةسببية

]Ibn ʻAshurالافرة، ورودي إل الافرة، جاري  مرى الثل. [

فإذا هوم بلس اهنر ةن25
 سهر أرببا 

*

*وإذا تولني ت عليهم آيته زادتم إيان  26

رو27 لنكون اء إنل  ٱلد هق نـقي ا ن ووتو و ن قي ا و م ا يـوهق ي اتـون ا ٱلد  ى  إنل  ح 
و ق الووا  م ا هن
45:24

NOT MAJAZ!

-

هون  ٱلقم وقتو 28 4:15ح ت ة يـ تـ و ف ىـة
Alusi and Ibn ʻAshur both prefer taking this as haqiqa. However, Alusi 
indicates that it is possible to take it as majāz aqli. It seems to me 

(Suheil) that in that case the relationship would be مصدرية  (with 

masdar mismatch: mawt instead of tawaffiy)

الراد بلتوف أصل معناه أي الستيفاء وهو القبض تقول: توفيت مال 
على فلن واستوفيته إذا قبضته. وإسناده إل الوت بعتبار تشبيهه 
بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بلكناية والكلم على حذف 
مضاف والعن حت يقبض أرواحهن الوت ول يوز أن يراد من التوف 
معناه الشهور إذ يصي الكلم بنزلة حت ييتهن الوت ول معن له إل 

أو يعل السناد أن يقدر مضاف يسند إليه الفعل أي ملئكة الوت 
[Alusi] .مازا  من إسناد ما للفاعل القيقي إل أثر فعله

See also Dr M. Hasan ʻAli al-Saghir's explanation1:

 الوتمل ك هو فاعتب التوف هو الوت ، والوت ل يتوف ، لن التوف
بمر ا تعال ، وهو التوف القيقي « فنقل الفعل ال الوت على طريق

ائصه  الفرنيةة وبرلغرته العرربيةة , 1 جاز  الق رآن  خصر accessed 03/25/15الدكتور محمد حسين علي الصغير (ا ستاذ الدرراسات القرآنية في جامعة الكوفة), مر
http://alkafeel.net/islamiclibrary/Qur'ānscience/Qur'ānmajāz/007ḥtml, 



عقلي
تعدية مفعوليةفاعليةمكانبةزمانيةسببية

الاز والتساع ، لن حقيقة التوف هو قبض الرواح من الجسام » .
ولكنه طوى ذكر الفاعل القيقي ف هذا الال ، تكيدا على حقيقة

الوت وطواعية حدوثه ، فكأنه يدث ذاتيا ، ويقع تلقائيا ، وف ذلك
كبح للنفوس ، وتيؤ للمدارك ، وضبط للشهوات . 


