
 
 
 
 

 المعنى. ذلك إرادة جواز مع معناه الزم به وأريد أطلق لفظ هى
 الكنــــاية أنــــواع

 :أنواع ثالثة إلى عنه المكنى بحسب ةالكناي تنقسم
 .  الصفة ويريد( الذات)الموصوف يذكر عندما  :  صفة عن كناية – 1
 .الشهرة وهى صفة عن كناية هذه بالبنان إليه يشار: مثل  
 . الحسرة وهى صفة عن كناية هذه ،  فيها أنفق ما على كفيه يقلب فأصبح: مثل  
  بها الموصوف ويريد الصفة يذكر عندما : موصوف عن كناية - 2
 . الناقة وهى موصوف عن كناية: الصحراء سفينة:  مثل 
 . السفينة وهى موصوف عن كناية:   اليم ابنة:  مثل 
  البترول وهو موصوف عن كناية:  األسود مثل : الذهب 
  ، عليه ويعود بالموصوف متصل شىء إلى تنسب ولكنها بالصفة فيها يصرح عندما :نسبة عن كناية - 3
 . إليه الفضل نسبة عن كناية: فالن ســار حيث يسيـــر الفضل: مثل 
 .إليه الكرم ونسبة إليه المجد نسبة عن كناية: برديك ملء والكرم.ثوبيك بين المجد: مثل 
 .  حسية صورة فى المعنوى وإبراز بالموصوف الصفة التصاق شدة على الداللة: الفنية للكناية عن نسبة القيمة**

 ) اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه فى إيجاز وتجسيم ( .سر جمال لكناية : 

 أن الكناية مستمدة من البيئة معبرة عنه ؛ فما يصلح لبيئة مكانية أو زمانية قد ال يصلح لغيرها ، وهكذا  **بقى أن تعلم
 

 تدريبات على الكناية
  :نوع الكناية في األمثلة التالية بين :  1س

 " َوال َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولًَة إِلى ُعُنقَِك َوال َتْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوماً َمْحُسوراً ". قول تعالى : ي -1

                كناية عن نسبة□                          كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

      نئوم الضحب .  - 2

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             اية عن صفة كن□  

 فمممممممممم  ليمممممممممم   مممممممممم      مممممممممم  ا مممممممممم  الح مممممممممم  .    إن السممممممممممممممممممممم ب    ال ممممممممممممممممممممم      ال ممممممممممممممممممممم   -3
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  . مطبخ داود في نظافته أشــبه شئ بعرش بلقيس -4

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ُأ فِي اْلِحْلَيِة َوُهَو فِي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِين   )قال تعالى : -5  .(َأَوَمْن ُيَنشَّ
                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             اية عن صفة كن□  

 (.قال هللا تعالى : )َوَحَمْلَناهُ َعَلى َذاِت َأْلَواح  َوُدُسر    -6
                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

     .  ناعمة الكفين  -7

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  مممممممممممممممممم   فضمممممممممممممممممم  ال مممممممممممممممممم    الحسممممممممممممممممممم .    أصمممممممممممميس فمممممممممممم  ل مممممممممممم   السمممممممممممم ب    ال  مممممممممممم  -8
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .مشووووووووووووووووووووووووووغوفة بمووووووووووووووووووووووووووواطن الكتمووووووووووووووووووووووووووان    قووووووووووووووم تووووووووووووور  أرمووووووووووووواحهم يووووووووووووووم الووووووووووووووغي -9
 

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 



      يشار إليه بالبنان .  -11 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف   □          كناية عن صفة □  

ْيِه َعَلى َما َأْنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَية    قال تعالى: " -11 ُب َكفَّ    "َفَأْصَبَح ُيَقلِّ

                 سبةكناية عن ن□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .إلووووووووووي موووووووووووطن األسوووووووووورار قلووووووووووت لهووووووووووا قفووووووووووي    ولموووووووووووووووووووووووا شوووووووووووووووووووووووربناها ودب دبيبهوووووووووووووووووووووووا -21
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

      .فالن طويل اليد  -13

                 كناية عن نسبة□                             فكناية عن موصو□             كناية عن صفة □  

    .واجهت صديقي بالحق فاحمر وجهه -14

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 

 هادم اللذات : احذروا   -15
                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 . الذكاء ملء عين هذا الرجل -16
                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  كمممممممممممممممممممم   مممممممممممممممممممم ب . لضمممممممممممممممممممم ب   مممممممممممممممممممم       إن لممممممممممممم  جو ممممممممممممم  الممممممممممممم   ال  ممممممممممممم  ف ممممممممممممم  -21
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

    .ينظر إلى الدنيا بمنظار  أسود -18

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

      . فالن ناعم األظافر -19

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

     .فالن  هجر الفأر بيته  -21

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

      فالن نظيف اليد . -21 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

   (َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكلَ َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ قال تعالى ) -22

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 : وقال المعرى في السيف  - 23

 .كووووووووووووووووووووأن أبووووووووووووووووووووـاه أورثووووووووووووووووووووـه السووووووووووووووووووووـالال    سوووووووووووووووووووووووووليل النوووووووووووووووووووووووووار دق ورق حتوووووووووووووووووووووووووى  -
 

                 بةكناية عن نس□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  ال  مممممممممممممممممممم     مممممممممممممممممممم  فمممممممممممممممممممم    ب مممممممممممممممممممم .    ال  مممممممممممممممممممممممممممممم     يمممممممممممممممممممممممممممممم     مممممممممممممممممممممممممممممم   -12
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  . وقال صلى هللا عليه وسلم : ) المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة ( - 25
            كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             صفة كناية عن □  

 .والطوووووووووووووووووووووووـاعنين مجوووووووووووووووووووووووامع األضوووووووووووووووووووووووغان    الضووووووووووووووووـاربين بكوووووووووووووووول أبووووووووووووووووي  مخوووووووووووووووودم -12
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

     .قى فالن عصاهأل -27

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  



ْدَبارَ  )ال تعالى :ق -28   (.   رَوإِن ُيَقاتُِلوُكْم يَُولُّوُكمُ اأْلَ
                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .كمووووووووووووووون فوووووووووووووووي كفوووووووووووووووه مووووووووووووووونهم خضووووووووووووووواب    ومووووووووووووووون فوووووووووووووووي كفوووووووووووووووه مووووووووووووووونهم قنووووووووووووووواة -29
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ا َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناكُ يقول تعالى : *"  -31 ا لَمَّ  "ْم فِي اْلَجاِرَيِة إِنَّ

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 قال النابغة الذبيانى :  -31
 .  مممممممممممممممممبئ    ممممممممممممممممم     ممممممممممممممممم      مممممممممممممممممبئ     إذا ممممممممممممممب لممممممممممممم  ا  مممممممممممممبل      ممممممممممممم  فمممممممممممممول  

 

                 كناية عن نسبة□                             فكناية عن موصو□             كناية عن صفة □  

 اصفر وجهك عندما رأيت أباك . -32

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 قال أحد الشعراء مفتخرا بقومه :  -33
 . ممممممممممبل وم لمممممممممم   لمممممممممم  ممممممممممم     ممممممممممو  ال  مممممممممم     بزل مممممممممممممممممممبال   ممممممممممممممممممم   ال  ممممممممممممممممممم  إال فممممممممممممممممممم  م 

 

              كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .ممممممممممممممب لممممممممممممم   مول ممممممممممممم   ب       ممممممممممممم      ممممممممممممم ي       مممممممممممب ا  ممممممممممم  ل الممممممممممم      ممممممممممممب أ مممممممممممو      ممممممممممم    -34
 

                 كناية عن نسبة□                             ن موصوفكناية ع□             كناية عن صفة □  

"يقول تعالى :  -35 َ ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختال  َفُخور 
اِس َوال َتْمِش فِي اأْلَْرِ  َمَرحاً إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ  "َوال ُتَصعِّ

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ِة " ةِ "إِنَّ قاُروَن كاَن ِمْن َقْوِم ُموسى َفَبغى َعلَْيِهْم َوآَتْيناهُ ِمَن اْلُكُنوِز ما إِنَّ َمفاتَِحُه لََتُنوأُ بِاْلُعْصبَ يقول تعالى : -36   أُولِي اْلقُوَّ

                 كناية عن نسبة□                             وفكناية عن موص□             كناية عن صفة □  

 (والذ  نفس محمد بيده ) -37

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 ير إلى يوم القيامة " .الخيل معقود بنواصيها الخ"  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :  -38

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

   ممممممممممممممم  أ ممممممممممممممم  الممممممممممممممم     ممممممممممممممم   الح ممممممممممممممم .     ممممممممممممممممم  ال  حمممممممممممممممم   صمممممممممممممممم و ل ال يممممممممممممممممب  -39
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 قال محمود درويش : -41
ممممممممممممممممممممممممممممممممم   مممممممممممممممممممممممممممممممممب    ن  ممممممممممممممممممممممممممممممممم .    أ مممممممممممممممممممممم  ممممممممممممممممممممممم  أ مممممممممممممممممممممم   ال حمممممممممممممممممممممم ا      ال م 

 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 . لسممممممممممممممم  ال  ب  مممممممممممممممم  . مممممممممممممممي  ال ممممممممممممممم     ال     مممممممممممممم ك ال اممممممممممممممب   ال   ممممممممممممممكو إمممممممممممممممب     -22
 

             كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 الصدرفالن واسع  -42

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  لكمممممممممممممم   سمممممممممممممم   ال ممممممممممممممو    مممممممممممممم   سمممممممممممممم       مممممممممممممو   ال  ممممممممممممم    نممممممممممممم  ف مممممممممممممب  مممممممممممممبز  -23
 

     كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ْ  أْ  م مممممممم            -44 ممممممممول مممممممم  ال  ممممممممْ    اْنال ممممممممممممممممممب       ممممممممممممممممممو  .    للْ   مممممممم   ل ل مممممممممممممممممميب   ال  ضل ُْ يلممممممممممممممممممْ          ل
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  



 .بع  الناس ينظر إلى الدنيا بمنظار أبي   -45

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 فالن قصير النظر . -46

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 أبد لظالمال ُيطأطُئ رأسه  - 47

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 . وسادفالن عري  ال -48

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 إال لضممممممممممممممممممممممممممممب   م ممممممممممممممممممممممممممممب  مي سمممممممممممممممممممممممممممم     ال   فممممممممممم  الضممممممممممم      مممممممممممب  فممممممممممم  م بزل مممممممممممب -29
 

                 سبةكناية عن ن□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 . لمؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاءا -51

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 الكمممممممممممممممممممم م   مممممممممممممممممممم  ال حمممممممممممممممممممم       ممممممممممممممممممممون       ممممممممممممب  اف مممممممممممم ام فمممممممممممم   ممممممممممممبل  المممممممممممم    -12
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             فة كناية عن ص□  

 إل مممممممممممممممم   ل  ممممممممممممممممب  لممممممممممممممممْ    مممممممممممممممممب    صممممممممممممممممبن         لممممممممممممممول ج ال  لمممممممممممممم  أْن    مممممممممممممم ل اف  ل      ممممممممممممممب -11
 

                 ن نسبةكناية ع□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

  السمممممممممممممم     المممممممممممممم مس   ال   ممممممممممممممب    ال  مممممممممممممم       فبل  ممممممممممممممم    ال  ممممممممممممممم    الي ممممممممممممممم ا      ف ممممممممممممممم   -13
 

                 كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 ن   ممممممممممممممممممممم    ممممممممممممممممممممم    ممممممممممممممممممممم  ا نسمممممممممممممممممممممب     ب  ممممممممممممم  الضمممممممممممممب  أنممممممممممممم   ممممممممممممم  الحسممممممممممممم  -12
 

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .العين بصيرة واليد قصيرة -55

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .ـ ) فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت (  -56

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .َجَرِت الُمَباَراةُ َفْوَق الُمْسَتِطيِل األْخَضرَ  -57

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 .ُة الَخْضَراُء اْنِخَفاًضا َهَذا األْسُبوعَشِهَدِت الَوَرقَ  -58

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ْلِميُذ ُيْمِكُنُه َنْزُع الِمْصَباِح ُدوَن ُسلَم   -59  َهَذا التِّ

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

ُ َتَعالَى: ﴿ الَِّذ  َخلََقُكْم ِمْن َنْفس  َواِحَدة  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ﴾.]ق -61
 [5الَ هللاَّ

  كناية عن نسبة□                             كناية عن موصوف□             كناية عن صفة □  

 ( http://dardery.site  أ           ل     يب  ا لك   ن     ل       ا لك   ن  ز   ا مول ) 
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