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

 الكنــــاية أنــــواع

 :أنواع ثالثة إلى عنه المكنى بحسب الكناية 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 

 صورة فى المعنوى وإبراز بالموصوف الصفة التصاق شدة على الداللة: الفنية للكناية عن نسبة القيمة

  حسية

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

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

 ( https://dardery.site/archives/1493ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اظغػ ػيٚ اىشاثػ    ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1493
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 ثدريبات على الكناية

  :نوع الكناية في األمثلة التالية بين :  1س

ْذُغ٘ساً ". ٝق٘ه رؼبىٚ :  -1 ٍَ يٍُ٘بً  ٍَ ال رَْجُغْطٖب ُموَّ اْىجَْغِػ فَزَْقؼَُذ  َٗ ْغيُ٘ىَخً إِىٚ ُػُْقَِل  ٍَ ال رَْجَؼْو ََٝذَك  َٗ  " 

                كناية عن نسبة ׄ                         كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

      ّئً٘ اىعذب .  - 2

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 إُ اىغمممممممممممممممممَبدخ ٗاىَمممممممممممممممممشٗ ح ٗاىْمممممممممممممممممذٙ -3

  
 فممممممممٜ  جممممممممخ ظممممممممشثذ ػيممممممممٜ اثممممممممِ اىذؾممممممممش . 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

  . ٍطجخ داٗد فٜ ّظبفزٔ أؽــجٔ ؽئ ثؼشػ ثيقٞظ -4

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

( ) به رؼبىٚ : -5 ٍِ جِٞ ٍُ ُْٞش  ًِ َغ َ٘ فِٜ اْىِخَصب ُٕ َٗ أُ فِٜ اْىِذْيَِٞخ  ِْ َُْٝؾَّ ٍَ َٗ  .أَ

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ُدُعشٍ   -6 َٗ اٍح  َ٘ ْيَْبُٓ َػيَٚ َراِد أَْى ََ َد َٗ  (. به هللا رؼبىٚ : )

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

     ّبػَخ اىنفِٞ .   -7

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 أصمممممممممجخ فممممممممممٜ  ٞممممممممممذك اىغممممممممممَبدخ ٗاىَجممممممممممـ -8

  
 ـممممممممممممممممذ ٗفعممممممممممممممممو اىصمممممممممممممممم ح ٗاىذغممممممممممممممممت. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        موصوفكناية عن  ׄ            كناية عن صفة ׄ  

  ممممممممممً٘ رمممممممممممشٛ أسٍمممممممممممبدٌٖ ٝمممممممممممً٘ اىممممممممممم٘غٜ -9

  
 ٍؾممممممممممممممممممممممغ٘فخ ثَمممممممممممممممممممممم٘اغِ اىنزَممممممممممممممممممممممبُ. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

      ٝؾبس إىٞٔ ثبىجْبُ .  -11 

  كناية عن نسبة ׄ                        موصوفكناية عن  ׄ            كناية عن صفة ׄ  

َِٗٝخ    به رؼبىٚ: "  -11 َٜ َخب ِٕ َٗ َٖب  ّْفََق فِٞ ب أَ ٍَ ِٔ َػيَٚ  ْٞ  "  فَأَْصجََخ ُٝقَيُِّت َمفَّ

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٗىَمممممممممممممممممممب ؽمممممممممممممممممممشثْبٕب ٗدة دثٞجٖمممممممممممممممممممب -12

  
 ٍمممممممم٘غِ اتعمممممممممشاس  يممممممممذ ىٖممممممممب  فمممممممممٜ. إىممممممممٜ 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

      .ف ُ غ٘ٝو اىٞذ  -13

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  
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    ٗاجٖذ صذٝقٜ ثبىذق فبدَش ٗجٖٔ. -14

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٕبدً اىيزاد : ادزسٗا   -15

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 . اىزمب  ٍو  ػِٞ ٕزا اىشجو -16
  كناية عن نسبة ׄ                        عن موصوفكناية  ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 إُ  مممممممممممٜ ص٘ثمممممممممممل اىمممممممممممزٛ اىَجمممممممممممذ فٞمممممممممممٔ -17

  
 ىعممممممممممممممممممٞب  ٝممممممممممممممممممضسٛ ثنممممممممممممممممممو ظممممممممممممممممممٞب . 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

    ْٝظش إىٚ اىذّٞب ثَْظبس  أع٘د. -18

  كناية عن نسبة ׄ                        عن موصوف كناية ׄ            كناية عن صفة ׄ  

      ف ُ ّبػٌ اتظبفش . -19

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ُ  ٕجش اىفأس ثٞزٔ  -21      .ف 

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

      ف ُ ّظٞف اىٞذ . -21 

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

22- )َُُٓ٘ زُ ْٕ ْٞزًب فََنِش ٍَ  ِٔ ٌَ أَِخٞ ُْ َٝأُْمَو ىَْذ ٌْ أَ     به رؼبىٚ )أَُِٝذتُّ أََدُذُم

  كناية عن نسبة ׄ                        موصوفكناية عن  ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 : ٗ به اىَؼشٙ فٜ اىغٞف  - 23

 عمممممممممممممممممممممميٞو اىْممممممممممممممممممممممبس د  ٗس  دزممممممممممممممممممممممٚ  -

  
 ممممممممممممممممممأُ أثمممممممممممممممممـبٓ أٗسصمممممممممممممممممـٔ اىغمممممممممممممممممـ ال. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 اىَٞممممممممممممممممممممممممممـِ ٝزجممممممممممممممممممممممممممـغ ظيممممممممممممممممممممممممممـٔ -24

  
 سمبثمممممممممممممممممٔ.ٗاىَجمممممممممممممممممذ َٝؾمممممممممممممممممٜ فمممممممممممممممممٜ  

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 .  ٗ به صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ : ) اىَؤرُّ٘ أغ٘ه أػْب بً ًٝ٘ اىقٞبٍخ ( - 25

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 اىعممممممممممممـبسثِٞ ثنممممممممممممو أثممممممممممممٞط ٍخممممممممممممذً -26   

  
 ٗاىطممممممممممممممممممممـبػِْٞ ٍجممممممممممممممممممممبٍغ اتظممممممممممممممممممممغبُ. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

     .أىقٚ ف ُ ػصبٓ -27

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  
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ٌُ اْتَْدثَبَسس ): به رؼبىٚ  -28 ىُُّ٘م َ٘ ُٝ ٌْ إُِ ُٝقَبرِيُُ٘م َٗ   .)  
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٍٗمممممممممممممِ فمممممممممممممٜ مفمممممممممممممٔ ٍمممممممممممممٌْٖ  ْمممممممممممممبح -29

  
 مَمممممممممممممِ فمممممممممممممٜ مفمممممممممممممٔ ٍمممممممممممممٌْٖ خعمممممممممممممبة. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ٌْ فِٜ اْىَجبِسَِٝخ ٝق٘ه رؼبىٚ : *"  -31 ْيَْبُم ََ بُ  َد ََ ب غََغٚ اْى ََّ  "إَِّّب ىَ

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

  به اىْبثغخ اىزثٞبّٚ :  -31

 إرا ٍمممممممممممب غمممممممممممضٗا ثمممممممممممبىجٞؼ ديمممممممممممق فممممممممممم٘ ٌٖ

  
 رٖزممممممممممممممذٙ ثؼصممممممممممممممب ت.ػصممممممممممممممب ت غٞممممممممممممممش  

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 اصفش ٗجٖل ػْذٍب سأٝذ أثبك . -32

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

  به أدذ اىؾؼشا  ٍفزخشا ثقٍ٘ٔ :  -33

 اىَجمممممممممممممممممذ إال فمممممممممممممممممٚ ٍْبصىْمممممممممممممممممبال ْٝمممممممممممممممممضه 

  
 مممممممممبىًْ٘ ىممممممممٞظ ىممممممممٔ ٍممممممممأٗٙ عمممممممم٘ٙ اىَقممممممممو. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ٌِّ   ٍمممممممممب أثمممممممممِ٘ك ثخٞمممممممممو   -34   ٝمممممممممب اثْمممممممممخ َ اىمممممممممٞ

  
 ٍمممممممممممب ىمممممممممممـٔ ٍ٘ىـمممممممممممـًؼب ثَــْـمممممممممممـغ ٗدـمممممممممممـجظ. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        موصوفكناية عن  ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ْخزبٍه فَُخٍ٘س"ٝق٘ه رؼبىٚ :  -35 ٍُ َ ال ُِٝذتُّ ُموَّ  َُّ هللاَّ َشدبً إِ ٍَ ِؼ فِٜ اْتَْسِض  َْ ال رَ َٗ َك ىِيَّْبِط  ال رَُصؼِّْش َخذَّ َٗ " 

  نسبةكناية عن  ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

فبرَِذمُٔ ىَزَُْم٘أُ ثِبْىؼُْصمجَ ٝق٘ه رؼبىٚ : -36 ٍَ  َُّ َِ اْىُنُِْ٘ص ٍب إِ ٍِ ْْٞبُٓ  آرَ َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٍُ٘عٚ فَجَغٚ َػيَ  ًِ ْ٘ َ  ِْ ٍِ  َُ َُ مب َُّ  بُسٗ ِخ "إِ

ِح "  أُٗىِٜ َّ٘  اْىقُ

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 (ٗاىزٛ ّفظ ٍذَذ ثٞذٓ ) -37

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 اىخٞو ٍؼق٘د ثْ٘اصٖٞب اىخٞش إىٚ ًٝ٘ اىقٞبٍخ " ."   به اىشع٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ :  -38

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٍٗمممممممممممممِ ال ٝذمممممممممممممتَّ صمممممممممممممؼَ٘د اىججمممممممممممممبه -39

  
 ٝؼمممممممممممممؼ أثمممممممممممممذ اىمممممممممممممذٕش ثمممممممممممممِٞ اىذفمممممممممممممش. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  
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  به ٍذَ٘د دسٗٝؼ : -41

 أثمممممممممممممممممممٜ ٍمممممممممممممممممممِ أعمممممممممممممممممممشح اىَذمممممممممممممممممممشاس   

  
مممممممممممممممممممممممممممممِ عمممممممممممممممممممممممممممممبدٍح ُّجمممممممممممممممممممممممممممممت.  ٍِ  ال 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ثممممممممممممٞط اىَطممممممممممممبثخ ال رؾممممممممممممن٘ إٍممممممممممممب ٌٕ  -41

  
 غمممممممممممممجخ اىقمممممممممممممذٗس ٗال غغمممممممممممممو اىَْبدٝمممممممممممممو .. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ف ُ ٗاعغ اىصذس -42

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 فَمممممممممممب جمممممممممممبصٓ جممممممممممم٘د ٗال دمممممممممممو دّٗمممممممممممٔ -43

  
 ٗىنممممممممممممِ ٝغممممممممممممٞش اىجمممممممممممم٘د دٞممممممممممممش ٝغممممممممممممٞش 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ممممممُٔ          -44 ٍُ ْد أْػ  َ٘ ّْطَمممممم فِممممممٜ َػيَممممممٚ اىقُممممممْذِط ا ْٖ  ىَ

  
 ٗ َمجَمممممممممممممممْذ ثِأْؽمممممممممممممممجبِه اىَِّْعمممممممممممممممبِه ُخُٞمممممممممممممممُ٘ه. 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 .ثؼط اىْبط ْٝظش إىٚ اىذّٞب ثَْظبس أثٞط  -45

  كناية عن نسبة ׄ                        عن موصوف كناية ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ف ُ  صٞش اىْظش . -46

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 أثذ ىظبىٌال ُٝطأغُئ سأعٔ  - 47

  عن نسبة كناية ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 . ف ُ ػشٝط اى٘عبد -48

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ال ٝشفمممممممممغ اىعمممممممممٞف ػْٞمممممممممبً فمممممممممٜ ٍْبصىْمممممممممب -49

  
 إال ىعمممممممممممممممممممممممممبدل ٍْمممممممممممممممممممممممممب ٍٗجزغمممممممممممممممممممممممممٌ 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 . ىَؤٍِ ٝأمو فٜ ٍؼٜ ٗادذ ٗاىنبفش ٝأمو فٜ عجؼخ أٍؼب ا -51
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٗثْممممممممممبح اتٕممممممممممشاً فممممممممممٜ عممممممممممبىف اىممممممممممذٕش -51

  
 اىنممممممممممممممممم ً ػْمممممممممممممممممذ اىزذمممممممممممممممممذٛ  ٜمفمممممممممممممممممّ٘ 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

مممممممممممب -52 ُْ ٝجَمممممممممممَغ اتسَض ُميَّٖ دُّ اىفزَمممممممممممٚ أ َ٘  َٝممممممممممم

  
مممممممممممممب َٝممممممممممممممْذِس ٍمممممممممممممب هللاُ صممممممممممممممبِّغُ   ََّ  إىٞمممممممممممممٔ ٗى

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  
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 فبىخٞممممممممممممُو ٗاىيٞممممممممممممُو ٗاىجٞممممممممممممذاُ  رؼشفْممممممممممممٜ  -53

  
  ٌُ  ٗاىغمممممممممممُٞف ٗاىمممممممممممشٍُخ ٗاىقشغمممممممممممبُط ٗاىقيممممممممممم

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ٝبثْمممممممممممخ اىعمممممممممممبد أّمممممممممممذ عمممممممممممش اىذغمممممممممممِ -54

  
 رجيممممممممممممممممممٚ ػيممممممممممممممممممٚ ثْممممممممممممممممممٜ اإلّغممممممممممممممممممبُ 

 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 .اىؼِٞ ثصٞشح ٗاىٞذ  صٞشح -55

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ِْ َمَصبِدِت اْىُذِ٘د( . -56 ال رَُن َٗ ٌِ َسثَِّل   ـ )فَبْصجِْش ىُِذْن

  نسبةكناية عن  ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ْغزَِطِٞو اتْخَعشَ  -57 َُ َ  اى ْ٘ جَبَساحُ فَ َُ  .َجَشِد اى

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ََٕزا اتْعجُ٘ع -58 ِّْخفَبًظب  َس َخُ اىَخْعَشاُ  ا َ٘ َِٖذِد اى  .َؽ

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

59-  ٌٍ َُ ُعيَ ْصجَبِح ُدٗ َِ ِنُُْٔ َّْضُع اى َْ ُٞز ُٝ َِ  ََٕزا اىزِّْي

  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

ِْ َّْفٍظ   -61 ٍِ  ٌْ ُ رََؼبىَٚ: ﴿ اىَِّزٛ َخيَقَُن َٖب ﴾.]بَه هللاَّ َج ْٗ َٖب َص ْْ ٍِ َخيََق  َٗ اِدَذٍح  َٗ5] 
  كناية عن نسبة ׄ                        كناية عن موصوف ׄ            كناية عن صفة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1493ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اظغػ ػيٚ اىشاثػ    )  

https://dardery.site/archives/1493

