
  
وقد يستعار " زيد فَوق السطِح: "ظَرف مكاٍن من أمساِء اِجلهاِت، وهو نقيض تحت، تقول: فَوق

وهلا . أي بالفضل أو الِعلم " علي فَوق أُسامةَ: "لالسِتعالء احلُكمي، ومعناه الزيادة، أو الفَضل تقول
  ) .قبل(= أَحكام قَبلُ وبعد 

  

  
من سورة " 20"اآلية (} ويف األرِض آيات{ر، تجر الظّاهر و املضمر، حنو من حروِف اجلَ: يف

") .43"من سورة الزخرف " 71"اآلية (} وِفيها ما تشتِهيِه األنفُس{و ") 51"الذاريات   
:وهلا عشرةُ معاٍن أشهرها  

)1 (اِنيمأو ز ،تةً كانكاِنية، مةُ احلَِقيِقيِفيةً حنو الظَّر} عِد غَلَِبِهمب ِمن مهِض وى األروم يف أَدنِت الرغُِلب
ولَكُم يف {واملَجازية حنو " ) 30"من سورة الروم "4 و 3 و 2"اآلية (} سيغِلبونَ يف ِبضِع ِسِنني

" ) .2"من سورة البقرة " 179"اآلية ) (الِقصاِص حياةٌ  
أي " ) 24"من سورة النور " 14"اآلية (} م ِفيما أَفَضتم ِفيِه عذَاب عِظيملَمسكُ{السبِبية حنو )2(

.ِبسبب ما خضتم ِفيِه   
" ) .7"من سورة األعراف " 38"اآلية (} قَالَ ادخلوا يف أُمٍم{املُصاحبةُ حنو ) 3(  
على " ) 20"من سورة طه " 71"ية اآل(} وُألصلِّبنكُم يف جذوِع النخِل{االسِتعالء حنو ) 4(

.االسِتعارة التبِعية   
فَما متاع احلَياِة الدنيا يف اآلِخرةِ {املُقَايسة، وهي الواِقعةُ بني مفضوٍل ساِبٍق، وفَاِضٍل الحٍق، حنو ) 5(

.، أي بالقياس لآلِخرِة " )9"من سورة التوبة " 38"اآلية (} إالَّ قَِليلٌ  
:أنْ تكونَ مبعىن الباِء كقول زيد اخلَيِل) 6(  

 ارسا فَووِع ِمنالر موي ركَبيونَ يف طَعِن األباِهِرو الكُلى* وِصريب  
 

" ) 11"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  

من سورة " 1"اآلية (} سِجِد اَألقْصىِمن املَسِجِد احلَراِم إىل املَ{: أنها تأِْتي النِتهاِء الغاية مكَاِنيةً حنو
وإنْ " ) 2"من سورة البقرة " 187"اآلية (} ثُم أَمتُّوا الصيام إىل اللَّيِل{أو زماِنية حنو " ) 17"اإلسراء 

: تعاىلوحنو قوِله " قَرأت القرآنَ من أَوِله إىل آِخِرِه"دلَّت قرينةٌ على دخوِل ما بعدها فيما قبلها حنو 



، وإالَّ فال يدخل ما بعدها فيما قَبلها يف " )5"من سورة املائدة " 6"اآلية (} وأيِديكُم إىل املَراِفق{
" ).2"من سورة البقرة " 187"اآلية (} ثُم أَِتموا الصيام إىل اللَّيِل{الصحيح حنو   

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

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

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

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

إىل الناِس مطِْلي به القَر أجرب* فَال تتركَني بالوِعيِد كَأَنِتي   
هنا على " إىل"لي، ويرى ابن عصفور أن القطران وهو نائب فاعل ملط: التهديد، والقار هنا: الوعيد(

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


