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(نحو: (واألمرُ إلَیک)(النمل / ٣٣مثالمرادفة الالم
دعب نم و لبق نم رمالا هللا :دننام تسا مال يانعم هب هیآ نیا رد یلإ نیاربانب دوش یم يدعتم مال اب "رما" اریزدلیل موافقین در استشهاد به آیه

 احتمال دارد که الیک متعلّق به موکولٌ یا راجع محذوف باشد أي االمردمامینی.و قیل: النتھاء الغایة، أی: منتھٍ إلیکرد  شاهد مثال توسط مخالفین این معنا
موکول الیک، االمر راجع الیک

موافقة «فی 
 شاهد مثال
 قائلین به
 این معنا

 ذکره جماعة فی قول
 النابغة الذُّبیانی:  فال
 تترکنّی بالوعید
 کأنّنی إلی الناس

 مطلی بھ القارُ أجرب

رد 
 توسط
 ابن

عصفور

 و قال
 ابن

عصفور

جواب حلّی
 ھو علی تضمین
 مطلی» معنی»

 «مُبغَّض»

 نظر مرحوم رضی ج4ص272 نیز همین است؛ ایشان فرموده: مطلی متضمن معناي مبغّض یا مکرّه است و
ایندو فعل با إلی متعدي می شوند نحو قوله تعالی: و کرّه الیکم الکفر

إلی الناس متعلّق به مبغَّض محذوف است که آن مبغّض خبر براي کأنّنی استتوجیه دیگري از دمامینی

إلی به معناي عند استتوجیه امیر

جواب نقضی
 قال: ولو صح مجیء

 إلی» بمعنی «فی» لجاز»
«زید إلی الکوفۀ»

 این در حالی است که عرب
 استعمال چنین جمله اي را غلط

می داند
اشکال صبان

 بنابر نظر کوفیین که آمدن حرفی
 را به معناي حرف دیگر تجویز می

کنند این مثال صحیح است

مطلی: اسم مفعول به معناي مالیده شده، اجرب: صاحب بیماري گري؛ قار به معناي قیر استتوضیح مفردات شعر

نابغه ذبیانی خطاب به نعمان به منذر: مرا به همراه تهدیدت بین مردم رها نکن زیرا در این صورت من مثل کسی می مانم که به قیر مالیده شده و بیماري گري دارد که در این صورت مردم از او دوري خواهند کردمعناي شعر

 :کور به معناي رحل است، سقی کنایه از رکوب است، یروي به معناي سیراب شدن است؛ المصباح المنیرتوضیح مفردات شعر از دمامینی و امیرکقول ابن أحمر الباھلی: تقولُوقدعالیتُ بِالکورِ فوقھا أیسقی فال یروی إلی ابنُ أحمرامثالاالبتداء
تسا هدش لامعتسا ود ره "نم" هب يدعتم و هسفن هب يدعتم يوری

قربانی در نزد خانه کعبه است/البته اگر براي عمره باشد در مکه و اگر حج باشد در منا که هر دو عند الکعبه به حساب می آیند(و حُمل علیھ قولھ تعالی: (ثُمّ مَحِلُّھا إلَی الْبَیتِ العتیقِ)(الحج / ٣٣مثال»موافقة «عند  یعنی محلّ 
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بنابر قرائت مجاهد به فتح قرائت شده است

امیر المومنین و امام باقر و امام صادق علیهم السال و مجاهد نیز به فتح قرائت کرده اند که در این صورت متعدي به نفسه است و تهوي را به معناي تمیل گرفته اند که با الی متعدي می شودنکته از مجمع البیان
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 در این صورت با الم یا إلی
متعدي می شود

ی دراین صورت متعدي بنفسه است به معناي احببته و گاهی به معناياز باب خَش 
أملت الیه از باب تضمین استعمال می گرددو با إلی متعدي می شود

 «أو أنّ األصل «تھوی
 بالکسر فقلبت الکسرة

 فتحة و الیاء ألفاً کما یقال
 «فی «رَضِی»: «رَضا
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 کما أنّ أحرف الجزم و النصب کذلکدلیل أنّ أحرف الجر ال ینوب بعضھا عن بعض بقیاس

 سه مرحله در توجیه حروف جرّي که
 به جاي حروف جرّ دیگري قرار

گرفتند

 و ما أوھم
 ذلک[أي
 النیابة] فھو
 عندھم

إنّ «فی» لیست بمعنی «علی» و لکن شبّھ المصلوب لتمکنھ من الجذع بالحالّ فی الشیء(إما مؤوّل تأویالً یقبلھ اللفظ کما قیل فی (والُصَلّبَنّکمْ فی جُذُوع النَّخلِ)(طھ / ٧١
 «کما ضَمَّنَ بعضھم «تھوی» فی اآلیة معنی «تمیلو إما علی تضمین معنی فعل یتعدی بذلک الحرف

و إما علی شذوذ إنابة کلمة عن اُخری
 و ھذا األخیر ھو مَحمِل الباب کلّھ عندالکوفیین و بعض المتأخرین، و ال یجعلون ذلک شاذاًنکته

بی راهه رفتن و از روي ظلم و بی انصافی صحبت کردنمعناي تعسف از لسان العربو مذھبھم أقلّ تعسّفاًنظر ابن هشام درباه نظر کوفیین

إلي


