
© 2023م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

 | الوثيقة ]١٠٠[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٢١- عن

الجر / المجاوزةعامل: يجر االسم الذي بعده

المعاني الفرعية

التوكيد ابتداء الغايةالتعليل االستعالء البدلية البعدية

معانيهاعملها

 المعنى
األصلي
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، يرد بأحِد سبعة معاٍن، هذا بيانها:ف )عن(: حرف جرٍّ

األول: المجاوزة: وهو أصل معانيها	 

ويراد به االبتعاد واالنتقال الحسي أو المعنوي، حقيقًة أو مجاًزا 

من شواهدها:	 
ِة ﴾	  َئاِتِهْم ِفي َأْصَحاِب اْلَجنَّ ُل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتَجاَوُز َعن َسيِّ ِذيَن َنَتَقبَّ ِئَك الَّ قول الله تعالى:﴿ ُأوَلٰ
ومنه عنعنة المحدثين، في قولهم: )حدثنا فالن عن قالن عن فالن ...(	 
اء: 	  ِري الرفَّ وقول السَّ

لَّ ُيجتنُب لَّ إنَّ الذُّ ض خياَمك عن داٍر ُظلمَت بها        وجانِب الذُّ قوِّ

الثاني: البعدية: وتعرف بصحة تقدير )بعد( مكان )عن( 	 

من شواهدها:	 

قوله تعالى:﴿ َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعن َطَبٍق ﴾ أي: حااًل بعد حال.	 

الثالث: البدلية: وتعرف بصحة تقدير )بدل( مكان )عن( 	 

من شواهدها:	 

ْفٍس َشْيًئا ﴾ أي: بدَل نفٍس	  ُقوا َيْوًما الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّ قوله تعالى:﴿ َواتَّ

ومنـــه حديـــث بريـــدة األســـلمي، رضـــي اللـــه عنـــه، عـــن أبيـــه، قـــال: كنـــت عنـــد النبـــي، صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، فأتتـــه امـــرأة فقالـــت: يـــا رســـول 	 

اللـــه، إنـــي كنـــت تصدقـــت بوليـــدٍة علـــى أمـــي، فماتـــت أمـــي وبقيـــت الوليـــدة؟ قـــال: »قـــد وجـــب أجـــرك، ورجعـــت إليـــك فـــي الميـــراث«. قالـــت: فإنهـــا ماتـــت 

ـــك  ـــي عـــن ُأمِّ ـــك«، قالـــت: وإنهـــا ماتـــت ولـــم تحـــج؟ قـــال: »فُحجِّ وعليهـــا صـــوم شـــهر؟ قـــال: »صومـــي عـــن ُأمِّ

أي: صومي بدَل أمك، وحجي بدَلها. 

معاني الحرف )عن(
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الرابع: االستعالء: وتعرف بموافقتها لـ)على( 	 

من شواهدها:	 

ْفِسِه ﴾	  َما َيْبَخُل َعن نَّ ن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفِإنَّ قول الله تعالى:﴿ مَّ

الخامس: التعليل: وتعرف بصحة تقدير )ألجل( مكان )عن( 	 

من شواهدها:	 

َنٍة َوَما َنْحُن ِبَتارِِكي آِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن ﴾ أي، من أجل قولك، 	  قوله تعالى:﴿ َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيِّ

اُه ﴾ أي: ألجل موعدٍة.	  ْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّ ِبيِه ِإالَّ َعن مَّ وقوله، سبحانه: ﴿ َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم أِلَ

السادس: ابتداء الغاية: وُيعرف بصحة تقدير )ِمن( في موضع )عن( 	 

من شواهدها:	 

ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه ﴾ أي: ِمن عباده، 	  َه ُهَو َيْقَبُل التَّ قوله تعالى: ﴿ َأَلْم َيْعَلُموا َأنَّ اللَّ

َئاِتِهْم ﴾ أي: منهم.	  ُل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتَجاَوُز َعن َسيِّ ِذيَن َنَتَقبَّ ِئَك الَّ وقوله سبحانه: ﴿ ُأوَلٰ

السابع: التوكيد: تدل عليه )عن( الزائدة	 

وتعرف بجواز االستغناء عنها دون أن يختل بناء الجملة وأصل معناها 

من شواهدها:	 

ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ﴾ أي: يخالفون أمره	  قوله تعالى:﴿ َفْلَيْحَذِر الَّ

الحرف )عن( حرف عامل، يجر االسم الذي بعده عمله

جــــــــــرحرفطريقة إعرابه
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 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على


