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==================================== 
 من أجل ذا عليهما من دخال ...واستعمل امسا وكذا عن وعلى 

 استعمل الكاف امسا قليال كقوله:
 كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل  ... أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط  - 211

فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى  
ذوى شطط مثل الطعن واستعملت على وعن امسني عند دخول من 

 عليهما وتكون على مبعىن فوق وعن مبعىن جانب ومنه قوله:
 تصل وعن قيض بزيزاء جمهل  ... ظمؤها  غدت من عليه بعد ما مت - 212

 أي غدت من فوقه وقوله:
 من عن مييين اترة وأمامي ...ولقد أراين للرماح دريثة  - 213

 أي من جانب مييين.
 
 

 كجئت مذ دعا   أو أوليا الفعل ...ومذ ومنذ أمسان حيث رفعا 
 مها ويف احلضور معىن يف استب  ...وإن جيرا يف مضى فكمن 

تستعمل مذ ومنذ امسني إذا وقع بعدمها االسم مرفوعا أو وقع بعدمها  
فعل فمثال األول ما رأيته مذ يوم اجلمعة أو مذ شهران فمذ اسم مبتدأ  



خربه ما بعده وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكوان خربين ملا بعدمها  
احملل على الظرفية  ومثال الثاين: جئت مذ دعا فمذ اسم منصوب

والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدمها جمرورا فهما حرفا جر مبعىن من إن  
كان اجملرور ماضيا حنو ما رأيته مذ يوم اجلمعة أي من يوم اجلمعة ومبعىن  

 يف إن كان حاضرا حنو ما رأيته مذ يومنا أي يف يومنا.
 فلم يعق عن عمل قد علما  ... وبعد من وعن وابء زيد ما 

 تعاىل:  تزاد ما بعد من وعن والباء فال تكفها عن العمل كقوله 
}ِممَّا َخطميَئاِتممْم ُأْغرمُقوا{ وقوله تعاىل عما قليل ليصبحن اندمني وقوله تعاىل:  

 }فَبمَما َرْْحٍَة ممَن هللام لمْنَت ََلُْم{ . 
 وقد تليهما وجر مل يكف  ... وزيد بعد رب والكاف فكف 

 تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله:
 كما احلبطات شر بين متيم   ... فإن احلمر من شر املطااي 

  وقوله:
 وعناجيج بينهن املهار  ... رمبا اجلامل املؤبل فيهم  -  215

 وقد تزاد بعدمها وال تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله:
 مشعواء كاللذعة ابمليس  ...ماوى ال ربتما غارة 

 ======================================== 
شرح الكافية و شرح التسهيل البن مالك, و  شرح ابن عقيل, املصادر:

 للرضي, ومغين اللبيب عن كتب األعاريب.
 
 


