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 دراسة حنوية، (تالف يف رسم )منخاال
  
 
 
 
 

 
 -:المقدمة

    الطيبين الطاىرين الغّر  محمد والو عمى خير خمقوِ  والسالم، ةالعالمين، والصالالحمُد هلل رب       
 وبعد؛ وصحبو المنتجبين،

وحة الميم مفت :يذا بحث وسمتو االختالف في رسم )من( دراسة نحوية، فـ)من( تأتي عمى ثالثة أوجوف   
عمـى  البحـث وقـد جعمـت، يختمـف عـن ارخـر،تو.ولكل رسـم منيـا حكـم إعرابيمومضـمو  ،حرفومكسورة ال

 -:ثالثة مباحث
: األول   فكان المطمب ، وقسمتو عمى أربعة مطالب، المفتوحة الميم  األول:اختص بدراسة رسم )َمْن (
َمــن ( االستفيامية،والثالث:مختصــًا بدراســة والثــاني: مختصــًا بدراســة ) ،مختصــًا بدراســة )َمــْن ( ال ــرطية

 أما الرابع فدرسُت فيو )َمْن (التي تستعمل نكرة موصوفة .  ، )َمْن ( الموصولة 
عرفـت فيـو حـرف  ،األول ،والثاني مختص بدراسـة )ِمـْن (المكسـورة المـيم، وقسـمتو عمـى ثالثـة مطالـب  

 درسُت فيو )ِمْن ( الزائدة . فأما الثالث ، لزائدة الجر )ِمْن ( والثاني : درست فيو معاني )ِمْن ( غير ا
وختمُت البحث بخالصة  ممت أىم النتائج ، فأختص بدراسة)ُمْن ( مضمومة الميم  ،أما المبحث الثالث

  .التي انتيى البحث ألييا
 

مــا يســتحق مــن جيــد فــ ن أصــبت فــي بعــض مــا  المتواضــع،ولقــد أخمصــُت النيــة فــي أن أوفــي بحثــي    
ن أخطأت فتمك سنة عباٍد جبموا في أعماليم عمى النقص.  يو فذلك توفيقٌ ذىبت إل العذر  وأقدممن اهلل وا 

ـــل ـــ ،أو تقصـــير ،عـــن أي زل ـــم  ،فكـــرة  غأو زي ، وأســـأل اهلل تعـــالى التوفيـــق .فيمـــا ســـجمتو ، أو ســـقطة قم

 مؤيد جادم محمد حدين
 كلية التربية –جامعة كربالء 

 



 ...........................................................................................درادة نحوية، (تالف في ردم )منخاال
  حدين جادم محمدمؤيد  ...........................................................................................................................................

 1002تذرين أول/........... 3المجلد / -21. العدد/..............مجلة جامعة كربالء  

 

361 

 إنو نعم المولى ونعم النصير. ، وحسن العاقبة ، والتسديد 
  .بفتح الميم رسم )َمْن ( المبحث األول:

 -تصمح )َمْن ( ألحد االستعماالت األربعة آالتية بحسب ما يقتضيو المقام  :         
  .: )َمْن ( اسم  رط المطمب األول
 ننح َ ال جُ َفن رَ َمنعتَ آ وِ أَ  البينتَ  ج  فَمنْن َحن} نحـو: ( 1)اسم  ـرط فـيمن يعقـل . -)َمْن ( ال رطية :           

  (2){ حمَ يِ بِ  فَ و  طَ ن يَ أَ  يوِ مَ عَ 
)َمـــْن (:وىـــي لممســـألة عـــن األناســـي ويكـــون بيـــا الجـــزال ل(ناســـي وتكـــون بمنزلـــة )الـــذي(  { قـــال ســـيبويو:

( 3). }ل(ناسي
ولو قال لمعقالل أو لذوي العمم لكان أجود ف نيا تستعمل لغير األناسي من العقالل أو قد  {
 يننوِ لَ إِ             مْ ىُ رُ ُشننحْ يَ سَ ر فَ بِ كْ تَ يِسننوَ  وِ ِتننحدَ بَ عِ  نْ َعنن فْ كِ نتَ ْسننيَ  منننْ وَ  }.   قــال تعــالى :  تسـتعمل لممالئكــة

ْْ مَ فَ  }واستعمميا لمجن . قال تعالى : (4) { يعح  مِ جَ  (5) { دا  صَ ر  حبح  يَ شِ  وُ لَ  دْ جِ يَ  ع اآلنَ مِ يستَ  َن
{
(6) . 

قـل فـ ن أردت تقول فـي )َمـْن ( ) َمـْن يـأتني آتـو ( . فـال يكـون ذلـك إاّل لمـا يع {وجال في المقتضب      
}بيا غير ذلك لم يكن

)        ونحن نتفق مع الدكتور فاضل صالح السامرائي فيما ذىـب اليـو فـي أن  .(7)
 َمْن ( ال رطية تستعمل لمعاقل أو لذوي العمم .

إن كانا  ،أو يكونان في محل جزم بيا، تحتاج الى فعمين بعدىا فتجزميما ، وَمْن : اسم  رط  جازم 
 . (7) ماضيين

 ال رطية:وتعرب َمْن   
ـــــــــــــــــــــــــدأ:-أ  ـــــــــــــــــــــــــو نحـــــــــــــــــــــــــو:                                                   مبت إن كـــــــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــــــــرط متعـــــــــــــــــــــــــديًا اســـــــــــــــــــــــــتوفى مفعول
 (    8){  وِ بِ زَ جْ وءا  يُ سُ  لْ مَ عْ َمْن يَ } 
ويكــون خبرىــا جممــة جــواب ال ــرط، أو جممــة ال ــرط المؤلفــة مــن فعــل ال ــرط وجوابــو أو فعــل ال ــرط   
 ( 9) ده.وح

                                                           
1

 .  4/465، وٌنظر معانً النحو  2/130،وٌنظر االشباه والنظائر 7/42ٌنظر شرح المفصل -
 . 158سورة البقرة - 2
 . 2/309الكتاب   - 3
 . 172سورة النساء - 4
 .9سورة الجن - 5
 .4/466معانً النحو  - 6
 .51-2/50المقتضب  -7
  . 2/365ٌنظر شرح ابن عقٌل - 7
 .321النسال سورة - 8
 . 151ٌنظر معجم األدوات النحوٌة - 9
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 تعرب مفعوال بو: إذا كان فعل ال رط متعديًا ويحتاج الى مفعول بو  ) - ب
 نحو : َمْن تقابل أقابل                                

 ( 10)وتكون اسمًا لكان الناقصة  نحو :َمْن يكن جريئًا ينل حق ُو ( -ج                 

 .سم استفيحم)َمْن ( ا :  المطمب الثحني                 
( 11)َمـْن َحَضـَر ( ( وتعـرب بحسـب موقعيـا مـن الكـالم. )ل نحو: قعيتستعمل )َمْن ( لمسؤال عم ن       

 رُ ِفـغْ وقد تخرج )َمْن ( عن االستفيام الحقيقي الى   أغراض أخرى كالنفي  نحو قولـو تعـالى :   }وَمـْن يَ 
الدى ـة  وقـد تخـرج الـى معنـىامية ُأ ربت معنى النفي.( . فيي َمْن االستفي13( )12{ )  اهللُ ال  إِ  بَ نوُ الذ  

 َض رْ اأْل وَ  اواتِ مَ الس ـ قَ مَـ( واإللـزام نحـو :} َمـْن خَ 14ا { )نَ دِ قَـرْ م   نْ ا مِ نَ ثَ عَ والتعجب نحو :قولو تعالى } َمْن بَ 
 يــرةً ثِ افًا كَ عَ ْضــأَ  وُ َلــ وُ فَ اعِ َضــيُ نًا فَ َســضــًا  حَ رْ قَ  اهللَ  ُض رِ ْقــي يُ ذِ ا ال ــ( والت ــويق والترغيــب نحــو :} َمــْن ذَ 15{ )
( ]وقـــد تمحقيــا ) ذا ( فتكــون اســم اســتفيام و)) ذا (( اســـم 17)( ، الــى غيــر ذلــك مــن المعــاني . 16{)

ذا قيـل ))َمـْن ذا لقيـت ( (( فــ ))مـن(( 18إ ارة وذلك نحو : من ذا ( و)) من ذا واقفـًا ( ((   .. ) ( ] وا 
عمـى قـول الكـوفيين فـي زيـادة األسـمال كـون))ذا((  مبتدأ ، وذا :خبر موصول والعائـد محـذوف ؛ ويجـوز

زائدة و ))َمْن (( مفعواًل ،وظاىر كالم جماعـة أنـو يجـوز فـي )) َمـْن ذا لقيـت ((أن تكـون ))َمـْن (( و )) 
وثعمـب  *ذا (( مركبتين كما في قولك: ))ماذا َصنعَت (( ، ومنع ذلك أبو البقال في مواضـع مـن إعرابـو

وخصـوا جـواز ذلـك بــ مـاذا الن))مـا(( أكثـر إبيامـًا فحسـن أن تجعـل مـع غيرىـا وغيرىمـا ،  **في اماليو
   (19ك يل واحد ؛ ليكون ذلك أظير وألن التركيب خالف األصل .. )

                                                           
 .151المصدر السابق- 10
واألعراب  ، والمنهاج فً القواعد 640/ 4، وٌنظر معانً النحو  1/431ٌنظر مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب - 11

330 . 
 .135سورة آل عمران  - 12
 . 1/327بنظر المغنً -13
 .  52سورة ٌس  -14
 25سورة لقمان /- 15
 . 245سورة البقرة  - 16
 . 4/640ٌنظر معانً النحو  - 17
 . 4/640المصدر السابق - 18
 .1/621_ مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب  19

 عراب والقرالات في جميع القران ( ويعرف اختصارًا ب)) اعراب القران ((.ىو كتاب )امالل ما من بو الرحمن من وجوه اال -*
 هو الكتاب المطبوع باسم )) مجالس ثعلب (( .-**
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 )َمْن (  اسم موصول  -المطمب الثحلث :
المثنــى و   واحـد لممــذكر والمؤنـث المفـرد بمفـظ ويكــون  (20)الموصـولة اســم مبنـي اتفاقـًا.  ))َمـْن ((         

وأكثـر  (21)ْن قاموا ،وَمـْن ُقْمـَن.ـ، ومَ اْت ، وَمْن قاما، وَمْن قامتجالني َمْن قاَم، وَمْن قامَ  :والمجموع. فتقول
  -:في ثالثة مواضع (22)استعمال )َمْن( في العاقل وقد تستعمل في غيره.

قولـو تعـالى:} فمـنيم َمـْن : أن يقترن غير العاقل مع َمْن يعقل في عموم فصل بِمن الجـارة، نحـو  األول  
 ( 23)يم ي عمى بطنِو ومنيم َمْن يم ي عمىرجمين ومنيم من يم ي عمى أربع {

  (24): أن ي بو غير العاقل بالعاقل فيستعار لو لفظو نحو قول ال اعر:  والموضع الثحني  
 مثمي بحلبكحء جديُر  ُت و ننبي              فقم نبكيُت عمى سرب القطح إذ مرر                           

 ُو             لعمي إلى َمْن قد ىويُت أِطيُر ؟ نْرَب القطح ىل َمْن ُيعُير جنححَ نأسِ            
الم تر أن اهلل يسجد لو َمْن في : أن يختمط من يعقل بما ال يعقل نحو قولو تعالى:}  والموضع الثحلث 

فــي ىــذا الموضــع مــن بــاب التغميــب،  –مــا ال يعقــل واســتعمال َمــْن في (25){  السننموات وَمننْن فنني األر 
تغميـب َمـْن يعقـل عمـى مـاال يعقـل، وقـد يغمـب مـاال يعقـل عمـى َمـْن يعقـل لنكتـو ، وىـذه  إن األصلواعمم 

يمـزم  -حرفيِـة كانـت،أو اسـمية–و ) الموصـوالُت ُكُميـا   (26)قامـات.مالنكت تختمف بـاختالف األحـوال وال
 (27)اىا(أن يقع بعدىا ِصَمٌة تبين معن

وي ترط في صمة الموصول االسمي أن ت تمل عمى ضمير الئق بالموصول:إن كان مفردًا  "   
ن كان غيرىا فغيرىا نحو)) جالني الذي َضربُتُة (( وكذلك المثنى  ن كان مذكرًا فمذكر، وا  فمفرد،وا 

الِت التي ضربتيا والمجموع ، نحو))جاَلني المذاِن ضربُتُيما ،والذين ضربُتُيم وكذلك المؤنث،تقول:ج
وقد يكون الموصول لفظو مفردًا مذكرًا ومعناه مثنى أو مجموعًا  (28)."والمتان ضربتيما والال تي ضربتُين  

                                                           

 .100االجرومٌة  متن ،و1/149، شرح ابن عقٌل 145-3/144ٌنظر شرح المفصل  - 20
 .1/147بن عقٌل اٌنظر شرح  - 21
 .147،وشرح بن عقٌل/4/10ٌنظر شرح المفصل  - 22
 .45 /النورسورة  - 23
هذان البٌتان للعباس بن األحنف، أحد الشعراء المولدٌن، وقٌل قائلها مجنون لٌلى وهو ممن ٌستشهد بشعره، وقد  - 24

، وذلك من خلط الرواة. ) بن األحنف ودٌوان العباس قٌس بن الملوح: دٌوان ٌندٌوانال وجدت بٌت الشاهد ثابتاً  فً كال
  . 143-142.دٌوان العباس بن االحنف سرب القطا (( وقوله ))من ٌعٌر جناحه((والشاهد فٌه: قوله)) أ

االقبال، أو  ،والنداء معناه طلب أقبال َمْن تنادٌه علٌك،وال ٌتصور أن تطلب االقبال إالمن العاقل الذي ٌفهم الطلب وٌفهم 
غ أن ٌطلق علٌه لفظ ال ٌستعمل إال فً العقالء الذي تجعله بمنزلة من ٌفهم الطلب وٌفهم االقبال فلما تقدم  بندائه استسا

بحسب وضعِه ، وقد تمادى فً معاملته معاملة ذوي العقل ،فاستفهم منه طالباً أن ٌعٌره جناحه واالستفهام وطلب اإلعارة 
 .    149/ هامش 1إنما ٌتصور توجههما إلى العقالء( . شرح ابن عقٌل 

  .18سورة الحج /- 25
  .148– 147/ 1ٌل ٌنظر شرح ابن عق - 26
 .1/153شرح ابن عقٌل  - 27

 .1/153المصدر السابق - 28
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أو غيرىما وذلك نحو ))َمْن(( إذا َقَصْدَت بو غير المفرد المذكر؛ فيجوز حينئذ مراعاة المفظ،ومراعاة 
ْت ،وَمْن قاما، وَمْن قامتا،وَمْن قاموا ،وَمْن ُقْمَن (( عمى المعنى؛ فتقول:)) َأعجبني َمْن قام،وَمْن قام

    (30)ومن ذلك قول ال اعر:  (29)حسب ما يعني بو.
  حبحنِ طَ صْ َمْن يح ذئُب يَ  لَ مثْ  نْ كُ ني          نَ ونَ خُ ني ال تَ تَ دْ عحىَ  فإنْ  تعش               

 نكرة موصوفة )َمْن( المطمب الرابع : 
 ،نسان(ا (( إذا كانت نكرة موصوفة أن تصمح ألن يحل محميا كممة )ويغمب في ))َمنْ    
  (32)نحو قول ال اعر :  . (31)والبد أن يقع بعدىا صفو  

 ْع  نننُرب  َمْن أنَضجُت غيظح  ْقمَبُو              قد َتَمنى لي َمْوتح  َلْم ُيطَ        
 (33)وقال الفرزدق  :  

ي حَك ،إْذ حمت         بواِديو َبْعَد الَمْحِل ُمْمطورِ  نْ مَ بأرُحمّنح              كَ  ِإني واِ 
))         أي : ك خص ممطور بواديو. فأن لم يقع بعـدىا صـفة فيـي نكـرة غيـر موصـوفة وتسـمى:   

  (34)نكرة تامة (( وتكون ايضًا بمعنى إنسان.
 (35)نحو قول ال اعر:       
عالنِ َوِنْعَم َمْزَكُأ َمْن                   ضحَقْت َمَذاِىُبُو             َوِنْعَم َمْن ُىَو في ِسرًّ وا 

 اً است ــــيد بــــو أبــــو عمــــي الفارســــي عمــــى أن َمــــْن تقــــع نكــــرة تامــــة بــــال صــــمة والصــــفة وال تتضــــمن  ــــرط
    (36). اً والاستفيام

 . المبحث الثحني : رسم )ِمْن (؛ بكسر الميم     
  .ويستعمل حرف جر 

                                                           

 .153/ 1ٌنظر المصدر السابق - 29
البٌت من قصٌدة للفرز دق ٌذكر فٌها قصة ذئب استضافه فً بعض أسفاره وكان نازالً فً بادٌة وأوقد ناراً فجاء  - 30

بعد ذلك ٌنبغً أال ٌخون أحٌد منا صاحبه حتى نكون مثل ألٌه الذئب فرمى من اللحم ما أشبعه؛ فقال له تعال تعش ثم 
الرحلٌن الذٌن ٌصطحبان.والشاهد فٌه:جواز مراعاة المعنى فً ))َمْن(( فإن لفظها مفرد ومعناها فً البٌت مثنى فلذلك لما 

ٌته )) وروا 87:2راعاه قال ٌصطحبان، ولم ٌقل ٌصطحب وبٌن فً االصل أن مراعاة لفظها اكثر( دٌوان الفرز دق 
     . 285– 1/284و الدرر اللوامع  404:1 الكتابفإن واثقتتنً مكان ))فان عاهدتنً (( 

 . 353-1/352ٌنظر النحو الوافً  - 31
والشاهد فٌه قوله )) ربَّ  1/428، والدرر6/133وخزانه األدب  13/19البٌت لسوٌد بن أبً كاهل فً األغانً - 32

(( التدخل إال على نك   .رة، ، فدلَّ على أن ))َمْن(( هنا نكرة موصوفة بجملة )أنضجت(َمْن((و))ربَّ
والشاهد فٌه قوله  : ) كمن بوادٌه ممطور ( فقد  2/106والكتاب  6/123، خزانة األدب 102ٌنظر األزهٌة - 33

 .جاءت )َمْن( نكرة موصوفة  بممطور 
 . 1/353ٌنظر النحو الوافً  - 34
والشاهد فٌه قوله: ) نعم من  1/303والدرر 6/410، وخزانة األدب 1098البٌت بال نسبة فً جمهرة اللغة  - 35

  . 624/هامش 1هو( فقد قٌل إنَّ )من( نكرة تامة وقٌل موصولة . مغنً اللبٌب 
 .  3/103بنظر الدرر الموامع  - 36
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  -:: تعريفو ولالمطمب األ           
ــْن :   (38). يخــتص باألســمال.( 37) واحــد مــن حــروف الجــر ، الــذي يــدل عمــى معنــى فــي غيــرهِ  -ِم
مــن الحــروف  و)ِمــْن ( (40)حينــًا وزائــدًا حينــًا آخــر. اً أصــمي كــونوي (39)يــربط * بــين الفعــل واالســم.و 

 (41) الثنائية
 : معاني )ِمْن( غير الزائدة  المطمب الثحني            

  -)ِمْن ( غير الزائد لو أربعة ع ر معنى ىي:حرف             
  -األول : ابتدال الغاية :      

 (42)والمراد بالغاية )المسافة اطالقًا السم الجزل عمى الكل،إذا ال معنى البتدال النياية( 
يـــة ولفـــظ الغايـــة كثيـــرًا مـــا يجـــري كالميـــم أن ))ِمـــْن (( البتـــدال الغايـــة و )الـــى( النتيـــال الغا  قـــال الرضـــي:

فانيما يستعمالن بالمعنيين والغاية تستعمل في  واألجليستعمل بمعنى النياية وبمعنى المدى كما ان األمد 
وقيـل كثيـرًا مـا يطمقـون الغايـة  (43) فانيما يسـتعمالن فـي الزمـان فقـط  واألجل أألمدالزمان والمكان بخالف 

 (44)ويريدون بيا الغرض والمقصود .
اتفـق النحـاة  (45)ىو الغالب عمـى ِ)ِمـْن ( حتـى اّدعـى جماعـة أن سـائر معانييـا راجعـة اليـو  لاالبتداومعنى 

ِّ . نحو :}(46)أن ِ)ِمْن (تأتي البتدال الغاية في المكان ِِ ، وكـذا (47)ى{ َصـقْ أْلَ ٱ دِ جِ ْسـمَ لْ ٱى لَـإِ  امِ رَ حَ لْ ٱ دِ جِ سْ مَ الْ  نَ ِم
 دٌ جِ ْســمَ . كقولــِو تعــالى :}ل   (48)الزمــان عنــد الكـوفيينوفــي ا فيمـا نــزل منزلــة المكـان ،نحــو:من فــالن الــى فـالن ،

                                                           

  2/17ٌنظر االشباه والنظائر  - 37
  2/20والنظائر  * الربط هو الدخول على الشًء لتعلقِه بغٌره . ٌنظر االشباه

  1/32،فً علم النحو  2/3،شرح ابن عقٌل 253أسرار العربٌة - 38
  2/19ٌنظر االشباه والنظائر - 39
،والنحو الوافً  17-2/15،شرح ابن عقٌل  314والجنى الدانً فً حروف المعانً  259ٌنظر أسرار العربٌة - 40
2/449  

  2/17،واالشباه والنظائر 1/468شرح جمل الزجاجً - 41
  2/320ٌة ئالفوائد الضا - 42
 2/255شرح الرضً على الكافٌة  - 43
  86:بهذا المعنى جاء تعرٌف الشرٌف الجر جانً فقال:) الغاٌة ما ألجله وجود الشًء( التعرٌفات - 44
   1/318نً غٌنظر الم - 45
  31 صفحة / هامش2، شرح ابن عقٌل 314ٌنظر الجنى الدانً فً حروف المعانً- 46
 .3/ اإلسرال سورة - 47
) وفي المسألة كالم  3/305البيان )البن االنباري  272،أسرار العربية 3/170( من االنصاف 55تراجع المسألة ) - 48

من ش وابن درستويو فطويل الذيل عميق السيل، وتمخيصو أنو قد ذىب جميور الكوفيين وأبو العباس المبرد واالخ

ء الغاٌة فً الزمان ومال الى هذا المحقق الرضً، وهو الذي ذهب الٌه ابن مالك البصرٌٌن إلى ان )ِمْن ( قد تأتً البتدا
    16/هامش 2وابن هشام وذهب جمهور البصرٌٌن إلى أنها ال تجًء لذلك( شرح ابن عقٌل 

" 

" 
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ــ ــلت  ٱى َمــعَ  َس ُأس  ــتَ  نْ أَ  ق  َحــأَ  مٍ وْ َيــ لِ و  أَ  نْ ى ِمــوَ ْق )وتــأول البصــريون }مــن أول يــوم{ عمــى تقــدير:من   (49){يــوِ فِ  ومَ ُق
  (52)( ( (51)بعُد{ نْ قبُل ومِ  نْ قال المرادي : )فما يصنعون بنحو:}هلل األمُر مِ   (50) تأسيس أول يوم(

أن محل الخالف إنما ىو في الموضع الذي يصـمح فيـو دخـول ))منـذ(( وىـذا  {ذكر ابن ابي الربيع* :    
}ال يصمح فيو دخول منذ فال يقع خالف فـي صـحة وقـوع ))ِمـْن (( ىنـا

وتأويـل البصـريين مـا ورد مـن  (53) 
 عندي أنيا تكون لمزمان وغيره. حذلك تعسف،والراج

وعالمتيــا: أن يكــون مــا ( 54)بعــيض : وتــدل عمــى تبعــيض غيرىــا العمــى تبعيضــيا نفســيا.الثــاني: الت      
نحـو:  (55)حذفيا ووضـع كممـة ))بعـض(( مكانيـا . ةجزلًا من المجرور بيا مع صح –قبميا في الغالب 

)) خــذ مــن الــدراىم وكقــوليم : اّد ِخــر مــن غنــاك لفقــرك ، ومــن قّوتــك لضــعفك؛ فالمــأخوذ بعــض الــدراىم 
    ،بعض الغنى والقوة والمدخر
  -: (9)ومثل ىذا قول ال اعر         

نك ممن زي ن اهلل وجيُو           وليس لوجٍو زانو اهلل شحئنُ                                 وا 
فالمخاطب جزل من االسـم المجـرور بيـا وىـو )َمـْن (الموصـولة التـي بمعنى))ال ـذين (( وقـد يكـون ذلـك  { 

عنيا وعن االسم المجرور بيا في المفظ دون الرتبة ؛ كقوليم ))إّن مـن آفـة المنطـق الكـذَب،  الجزل متأخراً 
الممـــق (( فالكـــذب والممـــق متـــأخران فـــي الترتيـــب المفظـــي وحـــده ولكنيمـــا متقـــدمان فـــي  قومـــن لـــؤم االخـــال

وذىـب  (56).}ا درجتيما الن كاًل منيما ىو ))اسم إّن (( واألصل في اسم إّن تقدمو في الرتبة عمى خبرىـ
 ( 57)بعضيم الى أن كونيا لمنبعيض راجع الى ابتدال الغاية.

مــن الــدراىم درىمــًا فانــك ابتــدأت بالــدرىم ولــم تنتــو الــى  أخــذتفــاذا قمــت: {جــال فــي ) ــرح ابــن يعــيش (  
  (58).}منو  يل ففي كل تبعيض معنى االبتدال ىال يبقآخر الدراىم ،فالدرىم ابتدال األخذ الى أن 

                                                           

  108التوبة / سورة - 49
  314الجنى الدانً فً حروف المعانً - 50
  4الروم/سورة - 51
  314الجنى الدانً - 52
  315-314ى الدانً الجن- 53

مصنفاته: شرح على كتاب سٌبوٌه وشرح على اٌضاح -هـ(  ومن 688– 599* هو عبٌد هللا بن أحمد االموي االشبلً )
  1819و 2/1428، كشف الظنون  2/125الفارسً وشرح على جمل الزجاجً.ٌراجع:بغٌة الوعاة 

  2/17ٌنظر االشباه والنظائر - 54
،الفوائد الضائٌة 2/458، النحو الوافً 2/15،شرح ابن عقٌل 315الجنى الدانً  ،260ٌنظر اسرار العربٌة - 55
2/321 
 لم أعثر على قائله فً ما توفر لدي من مصادر. -9
  2/359النحو الوافي  - 56
 3/33ينظر المقتضب - 57
  8/13شرح ابن ٌعٌش - 58
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بمــا بعــدىا عمــا قبميــا كقوليم،ىــذا الســوار مــن  خبــاراإلالــث: بيــان الجــنس : وعالمتيــا: أن يصــح الث    
الذين ىم جـنس ينطبـق عمـى فئـو مـنيم لفـظ   األصدقالأي  األوفيالمن  األصدقالذىب ،و كقوليم:تخير 

ـــال((وىـــذا الجـــنس عام،ي ـــمل بعمومـــِو األوفيال))  ـــرىم. األوفي ـــل وعالمتيـــا أن يحســـن  (59)وغي جعـــل وقي
الـرجس  االن المعنى: فـاجتنبو  (60){  انِ ثَ وْ أْلَ ٱ نَ مِ  َس جْ لرِ ٱوا بُ نِ تَ اجْ فَ ))الذي(( مكانيا كما في قولو تعالى :}

وقـال بـو قـوم مـن المتقـدمين  (62)ور فـي كتـب المعـربين.يومجيئيـا لبيـان الجـنس م ـ (61)الذي ىو وثـن .
{ البتدال  األوثانوقالوا : ىي في قولو: } من وانكر أكثر المغاربة مجيئيا لبيان الجنس  (63)والمتأخرين.
)وأمــا قولــو:} مــن ســندس{ ففــي موضــع الصــفة فيــي  (64)ئيــا ،ألن الــرجس لــيس ىــو ذاتيــا.ياالغايــة وانت
 (65)لمتبعيض(.

وقيــل انيــا ) تتعمــق مــع مجرورىــا بحــال محذوفــة ليــذا المــبيم إن كــان معرفــة ، أو بصــفة محذوفــة لــو إن 
 .  (3)أتي )من( البيانية ىذه بعد )) ما وميما ((ويكثر ان ت (66)كان نكرة(.

 .  (1){ةٍ آيَ  نْ مِ  وِ نح بِ تِ أْ ح تَ مَ يْ مَ وقولو:  }  (5){ةٍ آيَ  نْ مِ  سخْ نَ نَ ح مَ كقولو تعالى: }       
كقولـِو   (7)وعالمتيـا أن تـدخل عمـى اسـم يكـون سـببًا وعمـة فـي ايجـاد  ـيل آخـر.–الرابع : التعميل      

  (9){ وِ بِ رَ شِ ح بُ مَ  وءِ ن سُ مِ  مِ وْ قَ لْ ٱ نَ ى مِ ارَ وَ تَ يَ وقولو تعالى:}  (8){ اوْ قُ رِ غْ أُ  مْ يِ يئحتِ طِ ح خَ م  مِ تعالى:} ّ 

                                                           

  328القواعد واألعراب  المنهاج فً 2/456، النحو الوافً 3/170ٌنظر جامع الدروس العربٌة  - 59
      30الحج /سورة  -5

  8/12ٌنظر ابن ٌعٌش - 61
 315الجنى الدانً - 62
البن -(. وٌراجح البٌان238منهم النحاس ،وعبد الدائم القٌروانً، وابن باب شاد وابن مضاء )منهج السالك ص - 63

  4/417، البرهان للزركشً 2/102،امالء ما من به الرحمن 2/174االنباري 
 اللبٌب عن كتب االعارٌب غنًمثان الرجس ،وهو عبادتها، وهذا تكلف (. ٌنظر و) والمعنى: فاجتنبوا من األ  -64
1/354  

 328المنهاج فً القواعد واألعراب  - 3 .                       315الجنى الدانً  - 65
 .106سورة البقرة /  -5.        3/170ٌنظر جامع الدروس العربٌة -4
 .2/463ٌنظر النحو الوافً -7.                    132سورة األعراف /  -6
 .59سورة النحل /  -9.                           25سورة نوح /  -8

 .463/  2. والنحو الوافً 18/ 2ٌنظر شرح إبن عقٌل  -10
 .60سورة الزخرف/ -12.                        38سورة التوبة / -11
/ 1، مغنً اللبٌب  244منهج السالك  4/174ألبً نخٌله ) ٌعمر بن حزن السعدي ( ٌراجع المقتضب الرجز  -13

. قال الجوهري : ) وأنا أظنه بالنون ، ألن الفستق من النقل  2/18، شرح إبن عقٌل 160، جواهر األدب / ص 355
د لها بالنعٌم ، ولم تستمرئ طعم الرفه فهً والمعنى : إنَّ هذه الجارٌة بدوٌة ال عه 4/1637ولٌس من البقل ( الصحاح 

تأكل ٌابس العٌش ، ال الرغفان الرقٌقه الواسعة المستدٌرة ، وتذوق من البقول ما ٌأكل البدو عادًة ال الفستق ونحوه مما 
ستبدل هو طعام أهل الحضارة والرفاهٌة . الشاهد فٌه ) من البقول ( ، } حٌث ورد ) من ( بمعنى البدل ٌعنً أنها لم ت

 الفستق بالبقول وهكذا قال إبن مالك وجماعة من النحوٌٌن . وقال آخرون إنَّ ) من ( هنا للتبعٌض وعندهم إنَّ الفستق
بعض البقول ، وعمى ىذا يجوز أن تكون ) من ( إسمًا بمعنى ) بعض ( وموقعيا في اإلعراب عمى ىذا مفعول بو لتذق، 

 .    39/ىامش صفحة 2ح إبن عقيل  ر   }ويكون قولو )الفستقا( بداًل منيا 
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وعالمتيـــا أن تكـــون بمعنـــى كممـــة ))بـــدل(( بحيـــث يصـــح أن تحـــل ىـــذه الكممـــة  -الخـــامس: البـــدل     
 وْ َلنوَ أي:بدل ارخرة .وقولو تعالى : }   (33){ةِ رَ آلخِ ٱ نيح ِمنَ الد   حةِ يَ حَ حلّْ ْم بِ يتُ ضِ رَ أَ كقولِو تعالى:}   (30)محميا.

َْ  حءُ شَ نَ    (32){ ونَ فُ مُ خْ رِ  يَ ألَ ٱة  في كَ الئِ م م  نكُ ح مِ نَ مْ عَ لَج
 أي:بدلكم وقول الراجز:  

  (31)جاريٌة لم تأكِل المرق َقا              ولم َتُذق من البقول الُفستُقا              
{  أرضنيتم بحلحينحة الندنيح منن اآلخنرة يل )مـن( لمبـدل فقالوا:)التقـدير فـي }أي:بدل البقول.وأنكر قوم مج

   (67) بتدال ( إلمأي بداًل منيا. فالمفيد لمبدلية متعمقيا المحذوف واما ىي ف
وتفيـــد المجـــاوزة عنـــدما تـــدخل عمـــى االســـم لمداللـــة عمـــى البعـــد الحســـي أو  (68)-الســـادس : المجـــاوزة    

وقولو تعالى :}  ، (70){ اذَ ىَ  نْ ٍة مِ مَ فْ نح في غَ كُ  دْ قَ  نحو: قولو تعالى:   }  (69)و.المعنوي بينو وبين ما قبم
ِْ يُ وبُ مُ يِة قُ حسِ لمقَ  ل  يْ وَ فَ   أي : عن ذكر اهلل.  (71){ ِذْكِر اهلل منْ  ْم

)وليذا المعنى صاحبت أفعـل التفضـيل ،فـان القائـل: زيـد أفضـل مـن عمـرو، كأنـو قـال: جـاوز زيـد عمـرًا 
  (72)أو االنحطاط(.  ….في الفضل 

اختمــف فــي معنــى ))مــن(( المصــاحبة ألفعــل التفضــيل فيــرى المبــرد ىــي البتــدال الغايــة و ال تفيــد  دولقــ
وصــححو ابــن عصــفور فقــال ) والصــحيح أن التبعــيض لــيس مفيومــًا مــن )) أفعــل  (73)معنــى التبعــيض.

نمــا فيــم ذلــك مــن أنــك إذا أدخمــت ))مــن(( التــي البتــدال الغايــة عمــ ى الموضــع الــذي ابتــدأ منــو مــن(( وا 
  (74)التفضيل عمم انك لم ترد التعميم في التفضيل، وانما أردت الموضع الذي ابتدأت منو التفضيل ( .

  (75)وذىب سيبويو إلى أنيا البتدال الغاية وال تخمو من التبعيض.
ول رأيتـو مـن ذلـك أ ار سيبويو الى أن من معـاني )) مـن(( االنتيـال فقـال:) وتقـ -السابع : االنتيال    

ومثمو ابـن مالـك بقولـو :) قربـت  (76)كما جعمتو غاية حين أردت االبتدال(. كالموضع، تجعمو غاية رؤيت
  (77)منو، فانو مساٍو لقولك تقربت اليو (.
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ل السحاب . فــ ))مـن(( لميـالل. واليـالل غايـة لرؤيتـك . فاذا قال قائل : رأيت اليالل من داري من خال
) وىــذا يخمــط معنــى ))مــن(( بمعنــى ))الــى(( .والجيــد أن ))مــن(( الثانيــة البتــدال فــي  قــال ابــن الســراج:

 (78)الظيـور أو بــداًل مــن األولى.فمـذلك جعــل ســيبويو ))مــن(( غايـة فــي قولــك: رأيتـو مــن ذلــك الموضــع(.
وقد أضاف بعضيم إلى أقساميا قسـمًا آخـر وىـو أن تكـون  : )وأصح من ذلك قول ابن يعيش الذي قال

ال الغاية ،وذلك بأن تقع مـع المفعـول نحـو : نظـرت مـن داري اليـالل مـن خمـل السـحاب ،و ـممت النتي
وكــون ))مــن((  (79)مــن داري الريحــان مــن الطريــق . فمــن األولــى البتــدال الغايــة والثانيــة النتيــال لغايــة(.

  (81)مثبتوه.ة ىذا المعنى وتأولوا ما استدل بو ربغامورد ال  (80)النتيال الغاية ىو قول الكوفيين.
قال ابن عصفور اال بيمي:)وأما التي لمغاية فيي تدخل عمى ما ىو محل  -الثامن: أن تكون لمغاية    

نحو: أخذتو من زيد ،فزيـد أيضـًا ىـو محـل ابتـدال األخـذ وانتيائـو معـًا.  (82)البتدال الفعل وانتيائو معًا( .
ـــدال ـــالمرادي أن ))ِمـــْن(( تكـــون فـــي اكثـــر المواضـــيع البت ئيـــا ياالغايـــة، وفـــي بعضـــيا البتـــدائيا وانت ويرى

  ( 83)معًا.
تفيـد االسـتعالل عنـدما تـدخل عمـى االسـم لمداللـة عمـى أن  ـيئًا حسـيًا أو معنويـًا  -التاسع :االستعالل   

  .أي عمى القوم (85){. آيحتنحوا بِ بُ ذ  كَ  ينَ الذِ  القومِ  نَ مِ  حهُ نَ رْ صَ نَ وَ نحو قولو تعالى:} (84)وقع فوقو.
  (86).(ي: ) االحسن أن يضمن الفعل معنى فعل آخر . أي: منعناه بالنصر من القومدراقال الم

  (87)) وتعرف بدخوليا عمى ثاني المتضادين (. -العا ر : الفصل   
 .( 89){ بِ الّطيِ  نَ بيَث مِ يَز الخَ ى َيمِ ت  حَ و }  .(88){  حِ مِ صْ المُ  نَ مِ  دَ سِ فْ لمُ ٱ مُ مَ عْ يَ  اهللُ وَ نحو :}   
  .(90){ يٍ فِ خَ  ن َطْرفٍ مِ  ونَ رُ نظُ يَ ، نحو:}  لع ر: موافقة البا الحادي   
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 (91)قال األخفش :قال يونس :)أي بطـرف خفـي ، كمـا تقـول العرب:ضـربتو مـن السـيف .أي بالسـيف(. 
 ( 92)وىذا رأي كوفي.

قال الدكتور فاضل صالح السامرائي: ) ويترجح عندي أنيا لمتبعـيض، أي ينظـرون بـبعض طـرفيم وىـو 
اسب لم يد الذل الذي ىم فيـو. ومثمـو فـي حياتنـا اليوميـة أن يغضـب أب عمـى ابنـو فـي فعمـة فينيـره المن

 (93)طيع مواجية أبيو بكل طرفِو بل ينظر اليو ببعض طرفو (.تويغمظ عميو واالبن اليس
الثــاني ع ــر:  ان تكــون بمعنــى ))فــي(( : وىــي الدالــة عمــى الظرفيــة أي:عمــى أن  ــيئا يحويــو آخــر،    
وىو الغالف المظروف، وىو ال يل الـذي يوضـع -يحوي االناُل ما في داخمو أو كما يحوي الظرف كما

أي: فـــي األرض . وكونيـــا بمعنـــى )فـــي( منقـــول عـــن  (95){  األر ِ  نَ وا ِمنننقُنننمَ ا خَ حذَ َمننننحـــو :} (94)فيـــو .
 قول ال اعر: ومن حجتيم (96)الكوفيين.
 (97)اليوم سؤال أن ييس ر في غِد  عسى سحئٌل ذو ححجٍة ان منعَتُو        من       

  (98)واحتمل المرادي أن يكون ))من(( فيو لمتبعيض عمى حذف مضاف أي من مسؤوالت اليوم .
  -:وأن د عميو (99)الثالث ع ر: أن تكون لموافقة ))ُرّب(( .قالُو السيرافي.  

ن ح َلم ح نضرب الكبش ضرَبة       عمى رأسِو ُيمقي المسح              (100)ن من الَفم واِ 
الرابــــــــــــــــع ع ــــــــــــــــر : إفــــــــــــــــادة معنــــــــــــــــى القســــــــــــــــم : والتــــــــــــــــدخل إال عمــــــــــــــــى الـــــــــــــــــ ) َرب ( فيقــــــــــــــــال:                                  

ْن ربي ألفعمّن . بكسر الميم وضميا. ُِ ِم
(101)  

قـال المـرادي : )ولـم يثبــت أكثـر النحـويين لـــ ))مـن(( جميـع ىــذه المعاني،بـل تـأولوا كثيــرًا مـن ذلـك عمــى  
وقد ذىب المبرد وابن السراج واالخفش األصغر وطائفة من الحذاق والسييمي  (102)ضمين أو غيره(. الت
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إلى أنيا ال تكون إال البتدال الغاية، وان سائر المعـاني التـي ذكروىـا راجـع الـى ىـذا المعنـى،أال تـرى أن 
ُت مــن الرغيــف ،إنمــا التبعــيض مــن ا ــير معانييــا ، وىــو راجــع الــى ابتــدال الغايــة ،فانــك اذا قمــت : أكمــ

الـى  الزمخ ـريوقـد ذىـب  (103)أوقعت األكل عمى جـزل فانفصـل .فمـال معنـى الكـالم الـى ابتـدال الغايـة.
ضـة فـي نحـو :أخـذت مـن عفــ))من(( البتـدال الغايـة ، كقولـك :سـرت مـن البصـرة. وكونيـا مب:  ىذا فقـال

و مزيدة في نحـو :)) مـا جـالني         (104) { االوثحنِ  نَ مِ  َس جْ بوا الرِ نِ تَ حجْ فَ الدراىم، ومبينة في نحو:} 
 ( 105) .   (( راجع الى ىذا أحدٍ  نْ مِ 

   المطمب الثحلث : )ِمْن( الزائدة .
 -وأما الزائدة فميا حالتان : 

وىي الداخمة عمى  .أن يكون دخوليا في الكالم كخروجيا،وتسمى الزائدة لتوكيد االستغراق }:  األولى    
معموم، وىي كل نكرة مختصة بالنفي. نحو: ما قام من أحـد. فيـي مزيـدة ىنـا لمجـرد األسمال الموضوعة ل

  (106).{ التوكيد،ألن ))ما قام أحد(( ،و))ما قام من أحد(( سيان في ِإفيام العموم دون احتمال
أن تكــون زائــدة لتفيــد التنصــيص عمــى العمــوم ، وتســمى الزائــدة الســتغراق الجــنس، وىــي }  :والثحنيننة    
((فيـذه تفيـد التنصـيص عمـى العمـوم رجلٍ  نْ ِمـ مو عمى نكرة ال تخـتص بـالنفي، نحـو :)) مـا فـي الـدارِ الداخ

،ألن) مــافي الــدار رجــل ( محتمــل لنفــي الجــنس عمــى ســبيل العمــوم ولنفــي واحــد مــن ىــذا الجــنس دون مــا 
عمـى العمــوم  نصـاً  (( صـارنْ فـوق الواحـد ولـذلك يجـوز أن يقـال : مـا قـام رجــل بـل رجـالن. فممـا زيـدت))مِ 

( (زائـدة عمـى حـد زيادتيـا فـي )) رجـلٍ  نْ إنيا في نحو))ما جـالني ِمـ}  :وقيل  (107).{ ولم يبق فيو احتمال
( (،النك: ذا قمت: ما جالني مـن رجـل ، فانمـا أدخمـت )) مـن( (عمـى النكـرة عنـد ارادة أحدٍ  نْ ما جالني مِ 

  (108){ االستغراق،فصار) رجل(لما أردت بو االستغراق مثل )أحد(
  -د سيبويو وجميور البصريين إال ب رطين:نوىي التزاد ع    
أن يكــون مــا قبميــا غيــر موجــب ويقصــد بغيــر الموجــب الكــالم المنفــي نحــو:} مــالكم مــن ِإلــِو  -األول :   

ـــال  (110){ خنننحلٍغ َغينننر اهلل نْ ىنننل ِمنننأو النيـــي، نحـــو: ال يقـــم مـــن أحد.واالســـتفيام نحـــو:}  (109)غيـــره{. ق
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واجـاز الفارسـي زيادتيـا  (111){. ذلك في جميع أدوات االستفيام إنما يحفظ في )) ىل((المرادي}وال يحفظ 
  .نحو: إن قام من رجل فأكرْمو (7)في ال رط.

  (112)والثاني : أن يكون االسم الذي تجره نكرة    
بـال  وذىب الكوفيون إلى أنيا تزاد ب ـرط واحـد وىـو تنكيـر مجرورىـا.إال أن الكسـائي وى ـام يريـان زيادتيـا

فقـال ابـن مالـك:) لثبـوت السـماع بـذلك  ( 114) أبـو الحسـن األخفـش وابـن مالـكذىـب والى ىذا   (113) رط.
 رثرًا. فمن النثون نظماً 
وقولـو:} ( 116) {حِورَ َسنأَ  نْ فييح ِمن يُحم ونَ وقولـو: } (115){  ينَ مِ بأ المرسَ ن   نْ حَءَك مِ جَ  دْ قَ لَ وَ قولو تعالى: }      

ننكُ َعن رُ ف نكَ يَ  نَلُكنم  رْ ِفنغْ يَ وقولــو: } ( 117){ مكُ حتِ ئِ يّ َسن نْ م م  ومـن الـنظم قـوُل عمـر بـن ابــي (    118){  مكُ وبِ ُنننذُ  نْ م 
  (119) -:ربيعة

   (120)( وَينمي ليح ُحب يح عندنح        فمح قحَل من كحشٍح لم ُيضرّ           
ىـذه اريـات ونحوىـا بمـا وذكر ابن مالك غير ذلك من ال واىد التي ظاىرىا الزيـادة. وتـأول المـانعون     

ان تكـون مـع النكـرة.  -وقال ابن يعيش )ا ترط سيبويو لزيادتيا ثالث   رائط :إحـداىما (121).ىو م يور
)وفي ا تراط كون النكرة عامة نظر،  (122)أن تكون في غير الواجب(  -أن تكون عامة. والثالث-والثاني

ا تقدم.والظاىر أن مراده أن تكون النكـرة مـرادًا بيـا ألنيا قد تزاد مع النكرة التي ليست من ألفاظ العموم كم
لزيــادة إن   :المــرادي  . ويــرى  (123)العمـوم، فــان ))مــن(( ال تـزاد مــع نكــرة يــراد بيـا نفــي واحــد مــن الجـنس(

  -))من(( مواضع :
  (124){ هُ رُ يْ نغَ  وٍ نِإل نْ نم ملكُ ح ننَ ماألول: المبتدأ، نحو: } 

                                                           
 .321وٌنظر الجنى الدانً  1/358ٌنظر مغنً اللبٌب  -7.       321الجنى الدانً  - 111

 

 . 321، الجنى الدانً 484ٌنظر شرح جمل الزجاجً - 112
 . 240ٌنظر منهج السالك ص - 113
، البحر المحٌط 144تسهٌل ،ال48، مفتاح العلوم  8/13، شرح المفصل  1/320ٌنظر البٌان البن االنباري - 114

 . 162، جواهر االدب  4/113
 .  34سورة  االنعام / - 115
 . 31سورةالكهف / - 116
 . 271سورةالبقرة / - 117
 . 4سورة نوح / - 118
 . 175الدٌوان ص- 119
 .181التسهٌل  - 120
 1/178يوالبٌان البن االنبار 2/102،140، 240 1/116ٌراجع عدد من التأوٌالت فً مامن به الرحمن  - 121

 . 6/366و4/113و2/326، البحر المحٌط  320و
 . 8/13شرح المفصل  - 122
 .321الجنى الدانً  - 123
 . 85سورة  األعراف/  - 124
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 (125){  ثٍ دَ نم حْ ِيم نّنبر   نْ ٍر م  كْ ذِ  نْ م م  ييِ أتِ ح يَ مَ الثاني: الفاعل ، نحو } 
 (1){وِ ومِ قَ  حنِ سَ مِ وٍل إال بِ سُ ر   نْ ح مِ منَ سَ ح أرْ مَ وَ الثالث: المفعول بو ،نحو }   
 وِننكَ دُ  نْ ح أن ُنت َخنَذ ِمنَنني لَ ِغننبَ يَ  حنَ ح َكنمَ الرابع :الحال،نحو قرالة زيد بن ثابت وأبي الدردال وأبي جعفر:}  
 (5)بضم النون وفتح التال(  3){  وليحءَ أ نْ مِ 
  (1)وحسن ذلك انسحاب النفي عميو من جية المعنى.ذكر ىذا ابن مالك. 
وأجاز ابن مالك أن تزاد))ِمن(( عوضًا،فتقول: عرفت ِمّمن عجبت.أي عرفُت َمن عجبَت ِمنو فحـذف مـا  

ــــْن( وزيــــد الحــــرف قبميــــا عوضــــًا و  ــــي بعــــد )َم ــــى مــــا ورد ف نما أجــــازه قياســــًا عم ــــو ســــماع،واِ  ــــم يــــرد ب ىــــذا ل
  (8)ع ر معنى في ىذين البيتين  يم المرادي لـ ))من(( أثنظوقد ن (7)))عن((و))عمى(( والبال

 ندء وانتنننيحء نننل وبننٍ         وتنعميننأتتنح))من(( لتبييٍن وبع    
بدال وزائ        (بحءو)  و )في( و )عمى( نل        ومعنى )عن(ندٍة وفصنننواِ 

 المبحث الثحلث :رسم )ُمْن (بضم الميم 
)ُمْن ()لفظ مختمف فيو، فقيل: ىو حرف جر مختص بالقسـم وال يـدخل إال عمـى الــ ) َرّب ( فيقـال        

عمـى واسـتدلوا  ،وىو بقيـة أيمـن ،وذىب فريق الىان ُمْن اسم (126) .:ُمْن ربي ألفعمن  .و د  قوليم :ُمْن اهلل(
ر مـالم يتسـعوا فـي غيرىـا فقـالوا : َأيمـُن اهلل وُايـم اهلل ،فـيمكن يـذلك بأن أيمُن قد اتسعوا فييـا بالحـذف والتغي

أن تكــون بقيــة مــن أيمــُن ،وكــان ذلــك أولــى عنــد مــن جعميــا حــرف خفــض ألنــو لــم يســتقر ذلــك فييــا فــي 
و، وبأنيــا لــو كانــت اســمًا ال )ورد بــدخوليا عمــى الـــ )رّب( وأيمــن التــدخل عميــ (127)موضــع مــع المواضــع 

والـذي ذىـب إلـى أنيـا ليسـت بقيـة أيمـن  (128)عربت ، ألن المعرب اليزيمـو عـن اعرابـو حـذف  ـيل منـو( 
استدل عمى ذلك )بأنيا لو كانت بقيتيا لم تسـتعمل إال مضـافة الـى اهلل كمـا أن  َأيمنـا كـذلك وىـم يـدخمونيا 

،فدل ذلك عمى أنيا ليسـت تمخـيص َأيمـن وايضـًا فأنيـا لـو كانـت عمى الرّب فيقولون :ُمْن رّبي أل فعّمن  كذا
بقية َأيمُن لكانت معربة ألن االسم المعرب إذا حذف منو  يل بقي معربـًا،فكون ُمـْن مبنيـة عمـى السـكون 

                                                           
 .2سورة االنبٌاء / - 125

 . 4سورة ابراهٌم / -3
 . 18سورة الفرقان /  -4
 . 489/  6ٌنظر البحر المحٌط   -5
 . 323،  والجنى الدانً   181ٌنظر التسهٌل  -6
 . 185ٌنظر التسهٌل  -7
 .  323الجنى الدانً  -8

 .324الحنى الدانً - 126
 .1/470ٌنظر شرح جمل الزجاجً - 127
 .123الحنى الداني - 128
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وذكــر ابــن مالــك فــي )بــاب حــروف الجــر(:أن ))  (129)دليــل عمــى أنيــا حــرف خفــض وليســت بقيــة أيمــُن ( 
وذكر في باب القسـم  (130))وتختص مكسورة الميم ومضموتيا في القسم بالرب(  -:ُمْن (( ىذه حرف قال

) قيـل : فيكـون مـذىبًا ثالثـًا ،وىـو  (131)أن ))ُمْن ((مثمث الحرفين مضافًا إلى اهلل مختصر من)) ايمن (( 
وذكــر صــاحب )رصــف  (132)أنيــا حــرف إذا ُضــمت ميميــا أو كســرت. واســم إذا كانــت مثمثــة الحــرفين ( 

((  وعمــل جـواز اإلظيــار بــأن  }:  المبـاني ( ان)) ُمــْن (( يجـوز فــي نونيـا اإلدغــام واإلظيــار مـع رال))رب 
(133). { يارىا داللة عمى أصل التحريك، وصحح القول باسميتياظنونيا لما ُأسكنت تخفيفًا جاز إِ 

 

 -:الخحتمة
 -من النتائج التي توصل إلييا البحث ما يأتي:         

 و .تو مضموم حرفأوجو: مفتوحة الميم و مكسورة ال تأتي عمى ثالثة )من( -3
)َمْن( مفتوحة الميم تصمح  ألحد االستعماالت آالتية بحسب ما يقتضـيو المقـام فيـي أمـا  -2

 تستعمل اسم  رط أو اسم موصول أو نكرة موصوفة.
ما )َمْن( ال رطية: فتكون اسم  رط جازم تحتاج الى فعمين بعـدىا فتجزميمـا أو يكونـان أ -1

 -ل جزم بيا إن كانا ماضيين، وتعرب َمْن ال رطية :في مح
مبتدأ :إن كان فعل ال رط متعديًا استوفى مفعولو .ويكون خبرىا جممـة ال ـرط أو جممـة ال ـرط -أ

 المؤلفة من فعل ال رط وجوابِو،أو فعل ال رط وحده.
 مفعواًل بو إذا كان فعل ال رط متعديًا ويحتاج الى مفعول بو .-ب
ًِ سم لكان الناقصة. ا بتعر  ذلكك-ج  . عمى نحو ما تم ذكره سابقًا
 أما )َمْن (االستفيامية فيستفيم بيا عن العاقل وتعرب بحسب موقعيا من الكالم .-3
)َمـــْن (الموصولة:اســـم مبنـــي اتفاقـــًا ويكـــون بمفـــظ واحـــد لممـــذكر والمؤنـــث المفـــرد والمثنـــى والمجمـــوع -5

 يره.وغالبًا ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غ
قع بعـدىا صـفة فـأن لـم  ت) َمْن ( النكرة الموصوفة تصمح الن يحل محميا كممة انسان، والبد أن  -1  
 قع بعدىا صفة فيي نكرة غير موصوفة وتسمى )نكرة تامة( وتكون أيضا بمعنى انسان.ت
 ) ِمْن ( مكسورة الميم ،تأتي بوجيين:األول:حرف جر زائد والثاني:حرف جر غير زائد  -7

                                                           
 .3/370 رح جمل الزجاجي - 129
  .333التسييل - 130
 .353التسييل - 131
 .123الجنى الداني  - 132
 .123الجني الداني - 133
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   -أربعة ع ر معنى ىي : الي ةغير الزائد ) ِمْن ( -8
ـــدال الغايـــة      ـــةو التعميـــل و  بيـــان الجـــنسو  التبعـــيض و ابت  و  الغايـــةو االنتيـــال و المجـــاوزة و  البدلي

 معنى القسم . وتفيد موافقة لرب   وبمعنى )في(  و موافقة)البال(و  الفصلو االستعالل 
  -التان:ِمْن ( الزائدة فميا ح أما )-9  

 األولى: الزائدة لتوكيد االستغراق ويكون دخوليا في الكالم كخروجيا .          
   ىي التزاد عند و   ،الزائدة  الستغراق الجنس وتفيد التنصيص عمى العموم -الثانية:                          

 ن يكون ما قبميا غير موجباألول : أ -:ب رطين البصريين إال                                   
          والثاني: أن يكون االسم الذي تجره نكرة                                                                

   )ُمْن ( المضمومة الميم : لفظ مختمف فيو فقيل ىو حرف جر مختص بالقسم وال يدخل إال عمى -30
     بقية أيمن .وقيل ىو إسم وىو الـ )َرّب (.     
  والمراجع  فهرس المصادر     

 القرآن الكرٌم . -1
عبيد    هيـ، تحقٌيق :  415عليً بين محميد الهيروي ت  األزهٌة فً علم الحروف /  -2

 م.  1971المعٌن الملوحً ، دمشق ،
نبييياري أال  بييين محميييد بييين أبيييى سيييعٌد اسيييرار العربٌييية /ألبيييى البركيييات عبيييد اليييرحمن -3

 م. 1957هجت البٌطار، مطبعة الترقً ، دمشق، حمد بم تحقٌق: هـ(513/577)
هـ ( ، تحقٌق : محميد 911األشباه والنظائر فً النحو / لجالل الدٌن السٌوطً ) ت  -4

 م. 1999هـ ، 1420،المكتبة العصرٌة ،بٌروت،  1عبد القادر الفاضلً ط 
هيـ  316األصول فً النحو /البن السراج ) أبو بكر بين سيهل النحيوي البغيدادي )ت -5

 . 1973تحقٌق :د. عبد الحسن الفتلً ،مطبعة النعمان ،النجف  األشراف ، (. 
م(  وزارة  976هييـ / 356األغييانً / يبييً الفييرج األصييبهانً علييً بيين الحسييٌن )  -6

الثقافيية واإلرشيياد القييومً، المؤسسيية المصييرٌة العاميية للتييألٌف والترجميية والطباعيية 
 والنشر ، القاهرة ، )د. ت (

هييـ ،عييالم  479للمرشييد بيياي ٌحٌييى بيين الحسييٌن الشييجري ت األمييالً الشييجرٌة/ -7 -7
 الكتب بٌروت ،د.ت 

إمالء ما َمنَّ به الرحمن من وُجُوه األعراب والقرآن فً جمٌع القران/  لمحب اليدٌن  -8
هيـ ( دار العليم للجمٌيع 616أبً البقاء عبد هللا الحسيٌن بين  عبيد هللا العكبيري . )ت 

 . هـ 1321،المطبعة المٌمنٌة ، مصر،
األنصاف فً مسائل ٌبن النحوٌٌن البصرٌٌن و الكوفٌٌن /البن االنباري )كمال الدٌن  -9

الحمٌيييد، المكتبييية حمن ،تحقٌيييق: محميييد محٌيييً اليييدٌن عبدابيييً البركيييات عبيييد الييير
 م.  1961القاهرة،  4التجارٌة،ط 

البحير المحييٌط /ألثٌير الييدٌن أبيً عبييد هللا بين ٌوسييف بين علييً بين ٌوسييف بين حٌييان  -10
،مطبعيية  1هييـ ( ط745–هييـ54الغرنيياطً الجٌييانً الشييهٌر بييأبً حٌييان )األندلسييً 

 هـ .1328السعادة، مصر 
هيـ ( 794–هـ  745البرهان فً علوم القران / لبدر الدٌن محمد بن هللا الزركشً ) -11
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، الناشيير: دار المعرفيية للطباعيية والنشييير،  2تحقٌق:محمييد أبييو الفضييل ابييراهٌم ،ط
 هـ(.1972-هـ1391بٌروت ،لبنان ، )

بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة /للحافظ جالل الدٌن عبيد اليرحمن السيٌوطً  -12
، مطبعة عٌسى البابً الحلبً  1هـ ( تحقٌق: محمد أبو الفضل ابراهٌم، ط 911)ت 

 م(. 1964–هـ  1384وشركاه،)
هيـ ( تحقٌيق:د. 577البٌان فً غرٌب أعيراب القيران /أبيو البركيات بين االنبياري)ت -13

– 1400حمٌد طيه، مراجعية مصيطفى السيقا، الهٌيأة المصيرٌة للكتياب؛ )طه عبد ال
 م(.1980

تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد /البن مالك )أبى عبد هللا جميال اليدٌن محميد بين عبيد  -14
 م1967هللا بن محمد(، تحقٌق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربً، القاهرة، 

بين عليً الحسيٌنً الجرجيانً الحنفيً التعرٌفات / البً الحسن علً بين محميد  -15 -15
هـ (وضع حواشٌه وفهارسه :محمد باسيل  عٌيون السيود ، الطبعية 816–هـ  740)

 م(.200–هـ  1421األولى ،دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،لبنان،     )
،  المكتبيية األهلٌيية،  5جييامع الييدروس العربٌيية / الشييٌا مصييطفى الغالٌٌنييً،ط -16 -16

 م(.1952–هـ 1371)
لغة/ ألبى بكر محمد بن الحسن بن در ٌد االزدي البصري  المتوفى ببغداد جمهرة ال -17

هـ( ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانٌة الكائنية بحٌيدر آبياد، اليدكن، 321سنة )
 هـ. 1345الطبعة األولى، 

( ،تحقٌيق 749الدانً فً حيروف المعيانً/ للحسين بين أم قاسيم الميرادي ) ت الجنى -18
ومحمييد نييدٌم فاضييل، المكتبيية العربٌيية، حلييب ،الطبعيية األولييى،  :د. فخيير الييدٌن قبيياوة

 م( .1973–هـ  1393)
 هـ.  1294جواهر االدب فً كالم العرب/ لالربٌلً عالء الدٌن بن علً، مصر -19
                خزانيييييية االدب ولبيييييياب لسييييييان العييييييرب /لعبييييييد القييييييادر بيييييين عميييييير البغييييييدادي -20

رون، القييياهرة ، دار الكتييياب (،تحقٌيييق: عبيييد السيييالم محميييد هيييا 1093  - 1030)
 . 1967العربً،  

النجيار ،  هيـ (، حققه:محميد عليً 392الخصائص/ البً الفتح عثميان بين جنيً ت) -21
 م.1913دار الهدى للطباعة والنشر ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة الثانٌة، 

الدرر اللوامع على همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع/ الرحالية أحميد بين األميٌن   -22
، دار البحيوث العلمٌية، الكوٌيت،  1تحقٌق: د. عبيدا لعيال سيالم َمكيرَم، ط الشنقٌطً،

(1401 –1981 .) 
 م. 1954دٌوان العباس بن األحنف :تحقٌق: عاتكة وهبً الخزرجى، القاهرة، -23
اإلسيالمٌة للطبيع  دٌوان عدي بن زٌد العبيادي: تحقٌق:محميد جبيار المعٌبيد، الشيركة -24

 م.1956، والنشر ،بغداد
ن أبيييييى ربٌعه:محميييييد محيييييً اليييييدٌن عبيييييد الحمٌيييييد ،مطبعييييية دٌيييييوان عمييييير بييييي -25

 (. 1960)2السعادة،ط
 م.1936دٌوان الفرزدق، نشر: عبد هللا إسماعٌل الصاوي القاهرة،  -26
 دٌوان قٌس بن الملوح)مجنون لٌلى(:تحقٌق: عبد الستار فراج،  القاهرة،)د.ت(. -27
هييـ ( 769)تشيرح ابيين عقٌيل / بهيياء الييدٌن عبيد هللا  بيين عقٌييل الهميدانً المصييري  -28

 م(. 1964، مطبعة السعادة، بمصر، ) 14،ط
هييـ (  تحقٌييق:د.  669-597شييرح جمييل الزجيياجً /البيين عصييفور االشييبٌلً )-29 -29
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 م. 1980صاحب أبو جناح ،وزارة األوقاف والشؤون الدٌنٌة ، جامعة الموصل ، 
هيـ (إدارة  646شرح المفصل /للشٌا موفق اليدٌن بين عليً بين ٌعيٌش النحيوي )ت  -30

 ة المنبرٌة، مصر د.ت .  المطبع
الفوائييد الضٌائٌة)شييرح كافٌيية ابيين الحاجييب( /لنييور الييدٌن عبييد الييرحمن الجاسييً )ت  -31

هـ ( تحقٌيق: د.أسيامة طيه الرفياعً، مطبعية وزارة األوقياف والشيؤون الدٌنٌية 898
 م(.1983 -هـ 1402بغداد،) 

 م. 1،1972طفً علم النحو/ د.أمٌن علً السٌد،كلٌة دار العلوم. جامعة القاهرة    -32
هيـ ( ، المطبعية الكبيرى 180كتاب سٌبوٌه/ ألبى بكر عمر بن عثمان بن قنبر )ت-  -33

 هـ( . 1317، مصر،)1األمٌرٌة، بٌوالق، ط
كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون/ حاجً خلٌفة، مطبعة المعارف، استنبول -   -34

 م. 1941
منشييورات دار  مييتن االجرومٌيية ودروس فييً النحييو/ احمييد حبٌييب قصييٌر العيياملً ،  -35

 م(  1985 -هـ1405ومكتبة الهالل، بٌروت،)
معييانً النحييو/ د.فاضييل صييالح السييامرائً، وزارة التعلييٌم العييالً والبحييث العلمييً ،  -36

 م.1991جامعة بغداد، 
،مكتبيييية فورٌنييييا. بنغييييازي، 5معجييييم األدوات النحوٌيييية / د. محمييييد التييييو نجييييً ، ط -37

 م.1974الجمهورٌة العربٌة اللٌبٌة، 
لبٌب عن كتب االعارٌيب/ جميال اليدٌن عبيد هللا بين ٌوسيف بين احميدبن مغنً ال-38 -38

وفهارسٌه:حسن حميد أشيرف  ههـ (، قدم له ووضع حواش761ٌي، ) هشام األنصار
،بٌروت لبنيان  1الكتب العلمٌة ط علٌه وراجعه :د.إمٌل بدٌع ٌعقوب ،منشورات دار

 م(.1998-هـ 1418،)
 م. 1937هـ( ،القاهرة،626اكً ت)مفتاح العلوم / أبو ٌعقوب ٌوسف السك-39 -39
هـ( ،تحقٌق:محميد عبيد الخيالق 285المقتضب/ أبو العباس محمد بن ٌزٌد المبرد)ت  -40

 عضٌمة، عالم الكتب ،بٌروت،)د.ت( 
، مكتبية دار الشيرق،بٌروت،  5المنهاج فً القواعد واألعراب/ محمد األنطياكً ،ط  -41

 )د.ت(. 
ن ،تحقٌييق : سييدنً لييالزر نٌوهيياتن ميينهج السييالك الييى ألفٌيية ابيين مالييك / البييً حٌييا -42

 م.1947،
 م .1971،  دار المعارف ، القاهرة،  4النحو الوافً /عباس حسن، ط-43 -43

  

         
 


