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 تعدية أيضا وتعليل قفى ...والالم للملك وشبهه ويف 

 ويف وقد يبينان السببا  ...وزيد والظرفية استنب ببا 
لالنتهاء وذكر هنا أهنا تكون للملك حنو }لَِّه َما يف  تقدم أن الالم تكون  

َماَواِت َوَما يف اأَلْرِض{ واملال لزيد ولشبه امللك حنو اجلل للفرس   السَّ
والباب للدار وللتعدية حنو وهبت لزيد ماال ومنه قوله تعاىل: }فَ َهْب ِل 

{ وللتعليل حنو جئتك  ِمْن َلُدْنَك َوِلّياً يَرُِثِِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ 
 إلكرامك وقوله:

 كما انتفض العصفور بلله القطر   ...وإين لتعروين لذكراك هزة  - 207
ُتْم ِللرُّْؤاي تَ ْعُُبُوَن{   وزائدة قياسا حنو لزيد ضربت ومنه قوله تعاىل: }ِإْن ُكن ْ

ومساعا حنو ضربت لزيد وأشار بقوله والظرفية استنب إىل آخره إىل معىن  
فذكر أهنما اشرتكا يف إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء  الباء ويف

للظرفية قوله تعاىل: }َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنَي َوِِبللَّْيِل{ أي ويف 
الليل ومثاهلا للسببية قوله تعاىل: }َفِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم 

ِهْم َعْن َسِبيِل هللِا َكِثريًا{ ومثال يف للظرفية  طَيَِّباٍت ُأِحلَّ  ْت هَلُْم َوِبَصدِّ
  ُ قولك زيد يف املسجد وهو الكثري فيها ومثاهلا للسببية قوله َصلَّى اَّللَّ



َعَلْيِه َوَسلََّم: "دخلت امرأة النار يف هرة حبستها فال هي أطعمتها وال  
 هي تركتها أتكل من خشاش األرض". 

 
 ومثل مع ومن وعن هبا انطق ...وعد عوض ألصق  ِبلبا استعن

تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أهنا تكون لالستعانة حنو  
كتبت ِبلقلم وقطعت ِبلسكني وللتعدية حنو ذهبت بزيد ومنه قوله 

تعاىل: }َذَهَب هللاُ بُِنورِِهْم{ وللتعويض حنو اشرتيت الفرس أبلف درهم 
نْ َيا ِِبآلِخَرِة{ ولإللصاق  ومنه قوله تعاىل : }ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا اْْلََياَة الدُّ

حنو مررت بزيد ومبعىن مع حنو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه ومبعىن 
 من كقوله 

 شربن مباء البحر
أي من ماء البحر ومبعىن عن حنو }َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع{ أي عن  

أيضا للمصاحبة حنو }َفَسبِّْح ِبَْمِد رَبَِّك{ أي عذاب وتكون الباء  
 مصاحبا محد ربك. 

 بعن جتاوزا عِن من قد فطن ...علي لالستعالء ومعىن يف وعن 
 كما على موضع من قد جعال  ...وقد جتيء موضع بعد وعلى 

تستعمل على لالستعالء كثريا حنو زيد على السطح ومبعىن يف حنو قوله 
َمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها{ أي يف حني غفلة تعاىل: }َوَدَخَل الْ 

وتستعمل عن للمجاوزة كثريا حنو رميت السهم عن القوس ومبعىن بعد 



حنو قوله تعاىل: }َلرَتَْكنُبَّ طََبقاً َعْن طََبٍق{ أي بعد طبق ومبعىن على حنو  
 قوله:

 عِن وال أنت دايين فتخزوين  ... اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب  - 208
 أي ال أفضلت يف حسب علي كما استعملت على مبعىن عن يف قوله:

 لعمر هللا أعجبِن رضاها  ...إذا رضيت علي بنو قشري  -
 أي إذا رضيت عِن. 

 
 

 يعِن وزائدا لتوكيد ورد  ...شبه بكاف وهبا التعليل قد 
 للتعليل أتيت الكاف للتشبيه كثريا كقولك زيد كاألسد وقد أتتى

إايكم وأتتى زائدة   كقوله تعاىل: }َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم{ أي هلدايته
للتوكيد وجعل منه قوله تعاىل: }َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ أي مثله شيء ومما 

 زيدت فيه قول رؤبة: 
 لواحق األقراب فيها كاملقق  - 210

أي فيها املقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف 
 تصنعون األقط فقال كهني أي هينا.
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