
EXERCISES 11

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

being isti`ara tamthiliyyah) 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   9:25 ووضواقوت  عولوي كخمخ ٱل 
the situation is likened to a narrow space, alluded to 

Ibn ʻAshur: استعارة تثيلية تثيل لال من ل يستطيع اللص من
شدة بسبب اختلل قوة تفكيه ، بال من هو ف مكان ضيق من

 . الرض يريد أن يرج منه فل يستطيع تاوزه ول النتقال منه

4

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

Darwish:
استعارة تثيلية لنع الشحيح وإعطاء السرف فقد شبه حال البخيل ف امتناعه من النفاق 
بال من يده مغلولة إل عنقه فهو ل يقدر على التصرف ف شيء وشبه حال السرف 
البذر التلف بال من يبسط يده كل البسط فل يبقي على شيء ف كفه ول يدخر شيئا 
ينفعه ف حال الاجة ليخلص إل نتيجة مدية وهي التوسط بي المرين والقتصاد الذي 
هو وسط بي السراف والتقتي، وقد طابق ف الستعارة بي بسط اليد وقبضها من حيث 
العن لن جعل اليد مغلولة هو قبضها وغلنها أبلغ ف القبض

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
You cannot harvest grapes from thorns, i.e. Don't seek generosity from a miser, or Don't expect 
a corrupt person to become good

قخ 2 أونتو تضيءخ للناس وت تو
You are providing light to people while burning yourself up, i.e. You are benefitting others, but 
at the expense of  your own health/well-being.

1 أنت تضرب ف حديد برد3

You are striking on cold iron, i.e. your advice is not having any effect

أونتو ت صخدخ ما زوروع تو 4
You reap what you sowed, i.e. You deserve what you get.

اع قيل هوا ووتقوووكمل  5
Tie [your camel] and trust [in Allah]! i.e. do as much as is within your capability, even if you 
don't have full control on the outcome, while trusting in Allah for a good outcome.

قبل الرنيماءي تخ لخ الكونائنخ 6
The quivers are [to be] filled before starting to shoot, i.e. you should have made preparations 
beforehand; it is too late now.

2 تقور كخ الذمن بي أي سورخ مين  طولوبي التقمو بةي7

Abstaining from the sin is easier than pursuing repentance, i.e. it is better you don't do what 
you are contemplating.

3طارت به العنقاء8

The griffin flew off with him, i.e. he has vanished with no trace

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

 يقال لن ينصح من ل تدي معه النصيحة 1
http://forum.wahati.com/index.php?showtopic=81686&page=2

)للميدان النيسابوري, ممع المثال ( يضرب لا تركخه خي  من ارتكابه 2
 إذا أطال الغيبة: الزمشري3



When Moses comes and casts his staff, then sorcery and sorcerers are foiled, i.e. truth 
overcomes and displaces falsehood.

فإنن القول ما قالت حذامي**إذا قالت  حوذامي فصدنيقوها 10
If Hadham says so then believe her, for the truth is what Hadham says. Used for someone who 
is an authority in what they say. See: https://suheillaher.wordpress.com/2017/07/26/proverb-
hadham-truthful/

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

* 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 
فالنقض: هو الفسخ وفك التكيب، وإيقاعه على العهد من أجل تشبيه العهد بلبل البم، وقوله تعال:

يثاقيهي أى من بعد إحكام برمه وتوثيقه، ترشيح للستعارة؛ لنه من ملئمات الشبه به، وهو البل. ففي مين  بقوع دي مي
الوسوعة القرآنية التخصصة، اللس العلى(ت لكأن العهد صار حبل فعل هذا التشيح زيدة تناس للنسبية، ح

للشئون السلمية، مصر)

7

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

* ا اللمقهخ ليبواسو ال خوعي ووال وو في 16:112 فوأوذواققوهو
ستعيت الذاقة لشدة الحساس بللم واستعي اللباس لا أحاط بم من عقاب ا

تعال.وقوله عز وجل: «فأذاقها» تريد، روعى فيه جانب الشبه، الذى هو
«الصابة» بلم الوع والوف، والشبه به ف الستعارة الثانية (لباس) فكان يلئمه

أن يقال: فألبسها ولكنه قال: «فأذاقها» وهو ل يلئم «اللباس» وإنا يلئم «اللباس»
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مرررددة مررشدحرة مرطلرقة

الوسوعة القرآنية التخصصة، اللسأن يقال: فكساها ا لباس الوع والوف  (
العلى للشئون السلمية، مصر)

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

* نواحوكو ليل مخؤ مينييو  فيض  جو 15:88ٱخ  11

*  بيقاوايوق تي ثووناا قولييلا 
توخوا  2:41وولو توش 

فقد استخعيو الشتاء هنا ل بدال شيء بخر دون تبايع، ث جيء با يلئم الشتاء تقوية للمعن السي، وزيدة ف تناسي
، بعن أنهخ قد ت بيع وشراء على القيقة وقد قخبض الثمن من الشتي، كما أن استعمال الستعارة)الثمن(التشبيه وهو

.فيها دللة على البالغة والتأكيد ف الشيء، إذ إنا تيل على البالغة والتكلف) تشتوا(بصيغة 
https://www.alloschool.com/element/24042  

12

*  مين رينز قيهيۦ 
 في مونواكيبيهوا ووكخلخوا 

ور ضو ذولخولا فوٱم شخوا  67:15هخوو ٱلمذيى جوعولو لوكخمخ ٱل 
Ibn `Ashur: خطاويعوةخ

خن قادوةخ ال
والذملخولخ مينو الدموابني ال

فاستعارة الذلول للرض جاءت لتصوير تذليل النتفاع با تشبيها بلدابة السوسة الرتضة بعد الصعوبة، فجيء 
بلناكب تريدا للستعارة على صيغة المع، ذلك أن الدابة الذلول لا منكبان فقط والرض لا متسعات كثية، 
.والصورة تتضمن زيدة ف تييل الستعارة لزيدة بيان تسخي الرض للناس

https://www.alloschool.com/element/24042  
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* 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

https://www.alloschool.com/element/24042
https://www.alloschool.com/element/24042

