
  )٢( ، ومعانيه )عن(حرف اجلر 
ونكمل يف هذه احملاضرة املعاين األخرى ) عن(ذكرنا يف احملاضرة السابقة مثانية معاٍن حلرف اجلر 

  :اليت يرد فيها هذا احلرف ، وهي كما يأيت 
 بالقوس، رميت: أيضاً يقولون ألم القوِس، عن برميت ومثَّله مالك، ابن قاله االستعانة،: التاسع

 املرمية، هي القوس كانت إذا إال ذلك، يقال أن إنكاره يف احلريري على رد وفيه الفراء، امهاحك
  .القوِس على رميت أيضاً وحكى
  :كقوله حمذوفة، أخرى من للتعويض زائدة تكون أن: العاشر
أن أجتزع بني عن اليت فهالّ ... محامها أتاها نفس تدفع جنبيك  
  .بعده وزيدت املوصول، أول من عن فحذفت جنبيك، بني اليت عن دفعت فهال أراد: جين ابن قال

 عن: تفعلَ أن أعجبين حنو يف يقولون متيم بين أن وذلك مصدرياً، حرفاً تكون أن: الثاين الوجه
  :الرمة ذو قال تفعلَ،
  مسجوم عينيك من الصبابِة ماُء ... مرتلةً خرقاَء من ترسمت أعن
 أنّ يف يفعلون وكذا أسالته،: العني وسجمته سال،: الدمع وسجم تأملتها، يأ الدار ترسمت يقال

  .متيم عنعنة وتسمى اهللا، رسولُ حممداً عن أشهد: فيقولون املشددة،
 ِمن، عليها يدخل أن: أحدها: مواضع ثالثة يف يتعني وذلك جانب، مبعىن امساً تكون أن: الثالث
  :كقوله كثري وهو
  وأمامي مرةً مييين عن ِمن ... دريئةً للرماِح أراين فلقد

 معطوفة فتقدر) مشائلهم وعن أمينهم وعن خلفهم ومن أيديهم بني من آلتينهم مثَّ (عندي وحيتمله
 والبتداء مالك، ابن عند زائدة عن على الداخلةُ ومن. وجمرورها من على ال من، جمرور على
 للمالصقة حمتمل وذلك ميينه، جانب يف فاملعىن ميينِه عن تقعد قيل فإذا: قالوا غريه، عند الغاية

  .الناحية ألول مالصقاً القعود كون تعني مبن جئت فإن وخلالفها،
  :قوله وهو واحد، بيت منه واحملفوظ نادر، وذلك على، عليها يدخل أن: الثاين
  سنحاً الطّري مرت مييين عن على

 كقول وذلك األخفش، قاله واحد، ملسمى ضمريين لَّقهامتع وفاعل جمرورها يكون أن: الثالث
  :القيس امرئ
ودع باً عنك راِتِه يف صيحجح  
  :نواس أيب وقول
فإنّ لومي عنك دع إغراُء اللّوم  
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 هذا، عن اجلواب تقدم وقد املتصل، ضمريه اىل املتصل املضمر فعل تعدي اىل يؤدي لئال وذلك
  .حملها اجلانب حلول يصح ال أنه امساً هنا ليست أا على يدل ومما
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