
 
 

 

من سورة هود " 4"اآلية (} إىل اهللا مرجعكم{حرف جر، جتر الظَّاهر واملضمر، حنو : إىل
:وهلا معاٍن كَِثرية منها" ) 10"من سورة يونس " 4"اآلية (} إليه مرِجعكُم{و" ) 11"  

" 1"اآلية (} ملَسِجِد اَألقْصىِمن املَسِجِد احلَراِم إىل ا{: أنها تأِْتي النِتهاِء الغاية مكَاِنيةً حنو
من " 187"اآلية (} ثُم أَمتُّوا الصيام إىل اللَّيِل{أو زماِنية حنو " ) 17"من سورة اإلسراء 

قَرأت القرآنَ من "وإنْ دلَّت قرينةٌ على دخوِل ما بعدها فيما قبلها حنو " ) 2"سورة البقرة 
" 5"من سورة املائدة " 6"اآلية (} وأيِديكُم إىل املَراِفق{: ه تعاىلوحنو قوِل" أَوِله إىل آِخِرِه

اآلية (} ثُم أَِتموا الصيام إىل اللَّيِل{، وإالَّ فال يدخل ما بعدها فيما قَبلها يف الصحيح حنو )
" ).2"من سورة البقرة " 187"  

إن القليل مع القليل : معناه" (الذَّود إىل الذَّوِد ِإِبلٌ: "وتأيت للمِعية، من ذلك قَولُهم يف املَثَِل
).كثري والذود من ثالثة إىل عشرة من اإلبل  

" ) 4"من سورة النساء " 2"اآلية (} وال تأْكُلُوا أموالَهم إىل أَمواِلكُم{: ومنه قولُه تعالَى
" ).27"من سورة النمل " 32"اآلية (} واألمر إلَيِك{: أنْ تأيتَ مبعىن الالم حنو: ومنها  

وتأيت للتبيني وهي املُبينةُ ِلفاِعلية مجروِرها بعد ما يِفيد حباً أو بغضاً من ِفعِل تعجب أو اسمِ 
" ).12"من سورة يوسف " 33"اآلية (} رب السجن أَحب إيلَّ{تفْضيٍل حنو   

من سورة " 87"اآلية (} لَيجمعنكُم إىل يوِم الِقيامِة{: حنو قوله تعاىل" يف"وتأيت ِلموافَقِة 
:وكقول النابغة. أي يف يوِم القيامة" ) 4"النساء   

إىل الناِس مطِْلي به القَر أجرب* فَال تتركَني بالوِعيِد كَأَنِتي   
" إىل"القطران وهو نائب فاعل ملطلي، ويرى ابن عصفور أن : هناالتهديد، والقار : الوعيد(

  )مكروه مبغض وهو يتعدى بإىل: معناه" مطلي إخل"هنا على أصلها ألن قوله 
. 

 
 



:إلَيك  
 إذا -للرجل : وهذا أشد تمكُّناً من غريه، وذلك أنك تقولُ" تباعد"اسم فعِل أمر مبعىن 

: والعرب تقُول. أَتباعد: تباعد فقال: كأنك قلت" إيلَّ: "فيقول" كإلي "-أردت تباعده 
وقد أخطأ صاحب كتاب (أي خذْ " إليك كَذَا"وتقُول . أي أمِسك وكُف" ِإلَيك عني"

").مبعىن خذ ليس من العربية" إليك"وما يستعملُه الناس من أن "أقْرب املوارد إذ قال   
أَحمد معك ويف حديث عمر : قال معناه" أَحمد اهللا إليك: "ليل يف معىن قولكويقول اخل

يف الكالم : قال ابن األثري". إين قائلٌ قوالً وهو إليك"أنه قال البن عباس رضي اهللا عنهما 
.أي هو سر أفْضيت به إليك: إضمار  

ور، وال يرجوم قُولٌ عن جارنم كاطَب ال الغائب وال وإلَيِصالً بضمِري املُختلُ إالَّ ممعتس
وال يوجد يف كتاب سيبويه إالّ معىن " إىل"غري الضمري، وموضع الكاف يف حمل جر بـ 

دباعذْ: ولكن يوجد يف القاموس واللسان. تمعىن خ.  
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