
  )١(  ، ومعانيه)عن( حرف اجلر                      
  :معاٍن عشرةُ هلا ذكر قدو جاراً، حرفاً )عن(تأيت 

 ورميت كذا عن ورغبت البلد عن سافرت حنو سواه، البصريون يذكر ومل ااوزة،: أحدها 
وسيأيت هذا، غري معىن املثال هذا يف هلا وذكر القوس عن السهم.  
  .أمِك عن صومي احلديث ويف ،)شيئاً نفس عن نفس جتزي ال يوماً واتقوا (حنو البدل،: الثاين

  :األصبع ذي وقول) نفسِه عن يبخلُ فإنما (حنو االستعالء،: الثالث
  فتخزوين دياين أنت وال عين، ... حسٍب يف أفضلت ال عمك، ابن الِه
 أن املعروف ألن وذلك فتسوسين، الكيم أن وال علي حسب يف أفضلت ال عمك ابن در هللا أي

 عليه، قدمته أي) ربي ذكر عن اخلِري حب أحببت إني (تعاىل قوله ومنه: قيل عليه أفضلت يقال
 أيب عن الرماين وحكى ريب، ذكر عن منصرفاً أي حمذوفة، حباٍل وتعلُقها باا، على هي: وقيل
 التضمين، معناه باعتبار به متعلقة فعن يثُر؛ فلم برك إذا إحباباً البعري أحب من أحببت أنّ عبيدة
  .ألجله مفعولٌ اخلري فحب هذا وعلى ريب، ذكر عن تثبطت إين أي حقيقتها، على وهي
 بتاركي حنن وما: (وحنو ،)موِعدٍة عن إال ألبيه إبراهيم استغفار كان وما (حنو التعليل،: الرابع
 قولك، عن صادرين نتركها ما أي) تاركي (ضمري من حاالً ونيك أن وجيوز). قولك عن آهلتنا
 محلهما فاملعىن للشجرة الضمري كان إن): عنها الشيطانُ فأزلَّهما (يف وقال الزخمشري، رأي وهو
 فاملعىن للجنة كان وإن) أمري عن فعلته وما (ومثله عنها، الزلة أصدر وحقيقته بسببها، الزلة على
  .عنها حنّامها

 يف أن بدليل) مواضعِه عن الكلم يحرفون (،)نادمني ليصبحن قليٍل عما (حنو بعد، مرادفة: اخلامس
  :وقال حالة، بعد حالة أي) طبق على طَبقاً لتركنب (وحنو ،)مواضعِه بعِد من (آخر مكان
  منهِل عن وردته ومنهٍل

  :كقوله الظرفية: السادس
  وانيا الرباعة محِل عن تك وال ... ملقيته حيثُ احلي سراةَ وآِس
 أن والظاهر) ذكري يف تِنيا وال (بدليل بفي، إال يتعدى ال وىن ألن قيل احلمالة، جنوم: الرباعة
  .وفتر فيه دخل: فيه ووىن فيه، يدخل ومل جاوزه كذا عن وىن : قولنا معىن

 األوىل يف الشاهد) السيئاِت عن ويعفو عبادِه عن التوبةَ يقبلُ الذي وهو (حنو ِمن، مرادفة: السابع
)أولئك لُ الذينعنهم نتقب لَ (بدليل) عملوا ما أحسنقُبفت لْ ومل أحدمها منتقبي نا (،)اآلخر منرب 

  ).منا تقبلْ
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 يصدر وما: املعىن وأن حقيقتها، على أا والظاهر) اهلوى عن ينطق وما (حنو الباء، مرادفة: الثامن
  .هوى عن لهقو
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