
EXERCISES 11

A. Study each of the following Qur'anic statements, and (assuming that one interprets them each as 

being istiʻāra tamthīliyya) determine what the مشبه and مشبه به would be.

مشبه مشبه به
ور ضي ائ تييوا طوو عاا أوو    ىو دخخوان  فقوقوالو لووا ووليل 

تقوووى   إيلو ٱلسمموآءي ووهي ثخم ٱس 
نوا طوائيعييو ا قوالوتوا أوتقويق  41:11 كور ها

1

ا ل نقوهو و أون يو مي ور ضي ووال يبوالي فوأوبوي  وموانوةو عولوى السممواوواتي ووال  نوا ال  إينم عوروض 
نسوانخ ا ال ي نق هوا ووحوولوهو فوق نو مي 33:72 ووأوش 

2

تخمخونوهخ يثواقو المذيينو أخوتخوا ال كيتوابو لوتقخبوييننقخنمهخ ليلنماسي وولو توك  ووإيذ  أوخوذو اللمقهخ مي
3:187فقونقوبوذخوهخ وورواءو ظخهخوريهيم  

3

ور ضخ بيوا روحخبوت   9:25ووضواقوت  عولوي كخمخ ٱل  4

وولو تو عول  يودوكو موغ لخولوةا إيلو  عخنخقيكو وولو تقوب سخط هوا كخلم ٱل بوس طي فقوتقوق عخدو
 17:29مولخوماا مم سخوراا 

5

B. Translate and understand the following proverbs, and try to deduce in what situation each would be
used.

 إينمك ل تو ن منو الشمو كي العنبو1

قخ 2 أونتو تضيءخ للناس وت تو

 أنت تضرب ف حديد برد3



أونتو ت صخدخ ما زوروع تو 4

اع قيل هوا ووتقوووكمل  5

قبل الرنيماءي تخ لخ الكونائنخ 6

 تقور كخ الذمن بي أي سورخ مين  طولوبي التقمو بةي7

طارت به العنقاء8

رخ** إذا جاء موسى وألقى العصا 9 حرخ والساحي فقد بطل السني

فإنن القول ما قالت حذامي**إذا قالت  حوذامي فصدنيقوها 10

C. Classify each of the following cases of istiʻara.

مرررددة مررشدحرة مرطلرقة

ر  اكتستي الورضخ بلنباتي والزه  1

توبو الناس إيذا شوربو قلمخهخ  2 أو  غونم فو قو قير طاسهي من  دووواتيهكانو فخلن  أك 

ريها تضيء د  برزوتي الشمسخ من  خي 3

4 وليلة مرضت  من كل نحية فما يضيء لا نم ول قمرخ



مرررددة مررشدحرة مرطلرقة

ل خدوى  فوموا روبيوت تينواروتخخم  لوةو بي توووخا الضملو 2:16 أخولوق ئيكو المذيينو اش  5

81:18ووٱلصبب حي إيذوا تقونقوفمسو  6

يثواقيهي دو اللمقهي مين بقوع دي مي 2:27 المذيينو يونقخضخونو عوه  7

وب لي ٱللمقهي جوييعاا   بي
مخوا  3:103ووٱع توصي 8

ا اللمقهخ ليبواسو ال خوعي ووال وو في 16:112 فوأوذواققوهو 9

توقييمو  طو ٱل مخس  رو   دينو ٱلصني 1:6ٱه  10

نواحوكو ليل مخؤ مينييو  فيض  جو 15:88ٱخ  11

 بيقاوايوق تي ثووناا قولييلا 
توخوا  2:41وولو توش  12

 مين رينز قيهيۦ 
 في مونواكيبيهوا ووكخلخوا 

ور ضو ذولخولا فوٱم شخوا  67:15هخوو ٱلمذيى جوعولو لوكخمخ ٱل 

خطاويعوةخ
خن قادوةخ ال

قال ابن عاشور: والذملخولخ مينو الدموابني ال

13

ي ني  دو يق نوق هخ ٱلنمج  90:10  فولو ٱقق توحومو ٱل عوقوبوةو ووهودو 14

 ٱلضملوق لوةو بيٱل خدوى  ووٱل عوذوابو بيٱل موغ فيروةي 
توووخا  2:175ٱش  15

الفولوكا (بشار بن بخرد) توبحخ توكخ ... ول ةا زائرسخأتتن الشم 16


