
  )١ ( ، ومعانيه)نِم(حرف اجلر 
  : وأشهرها يف الدرس النحوي ما يأيت معان عدة له )نِم (راجل حرف
 هلذا وتقع إليه، راجعة معانيها سائر أن مجاعة ادعى حىت عليها، الغالب وهو ،الغاية ابتداء :األول 
 ،)سليمانَ من إنه(:ه تعاىل ومثله قول ،)احلرام املسجِد مِن (: قوله تعاىل حنو الزمان، غري يف املعىن

  :النابغة وقال ،)يوم أول من (:  قوله تعاىلبدليل أيضاً الزمان يف وتقع: وغريهم  الكوفيون قالو
  التجارب كلَّ جربن قد اليوِم، اىل ... حليمٍة يوِم أزماِن من تخيرنَ
    .يوم أول تأسيس ومن حليمة، يوم أزمان مضي من التقدير: وقيل
، ومثله  مسدها بعض سد إمكان وعالمتها) اهللا كلّم من منهم (: قوله تعاىل حنو التبعيض،: الثاين

  ).حتبون ما بعض تنفقوا حىت (مسعود ابن هاقراء وقد ).حتبون امم  تنفقوا حىت( :قوله تعاىل 
جنس  : وباب من ساج ، أيعندي خامت من ذهب :  وذلك حنو قولك اجلنس، بيان: الثالث

 ويلبسونَ ذهٍب من أساور من فيها يحلَّونَ(: ومنه قوله تعاىل  اخلامت ذهب ، وجنس الباب ساج
 وحنو زائدة،: وقيل لالبتداء، تلك فإن األوىل غري يف الشاهد) وإستربٍق سندٍس من خضراً ثياباً

 يف هي: وقالوا ، اجلنس لبيان )من( جميء قوم وأنكر ،)األوثان من الرجس فاجتنبوا (: قوله تعاىل
 األوثان من فاجتنبوا واملعىن لالبتداء،) األوثان من (ويف للتبعيض،) سندٍس من(و) ذهٍب من(

ا، وهو الرجستكلف وهذا عباد  .  
يتوارى ِمن القوم (: تعاىل وقوله، ) أُغرقوا خطيئام مما (: قوله تعاىل حنووذلك  ، التعليل: الرابع

  .بسبب ما بشر به : ، والشاهد يف الثانية ، أي  )من سوء ما بشر به 
  :احلسني بن علي يف الفرزدق قول مثله و

         فما يكلَّم إال حني يبتسممهابتِه من ويغضى حياًء يغضي
بدل اآلخرة ، : أي ،)ةاآلخر من الدنيا باحلياِة أرضيتم (: قوله تعاىل حنووذلك  البدل،: اخلامس

 من تكون ال املالئكة ألن بدلكم ،: أي ،)خيلفُونَ األرض يف مالئكةً منكم جلعلنا (:وكقوله تعاىل 
. اهللا رمحة بدل أو اهللا، طاعة بدل أي) شيئاً اِهللا من أوالدهم وال أمواهلم عنهم تغين لن (اإلنس
  :خنيلة أيب قول يف مالك ابن وقال

  الفُستقا البقوِل من تذُق وملْمل تأكِل املرقَّقا                    جاريةٌ 
 الرواية: اجلوهري وقال البقول، من الفستق أن الشاعر توهم: غريه وقال البقول، بدل املراد

 الفستق، إال النقول تأكل أا اجلوهري قول على واملعىن للتبعيض، عليهما ومن بالنون، النقول
   .بدوية ألا البقول إال تأكل ال أا املراد وإمنا

  : ومثله قول الشاعر 
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  إلغارة فرسانا وركبانا فليت يل م قوما إذا ركبوا       شنوا ا
  .فليت يل بدهلم : واملعىن 
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