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دراسة ": املدحدته "وإعماله حروف املعاين الثّنائية يف قصي أمحد أويلينجي
 حنوية بالغية

 :إ عدإد

1بوالجوكو عبد الوهاب أ فوليب  

 ملخص البحث

ّ انهيا معلتناوب بني بقية اللّغات ها ومزااياللّغة العربية من ممّّيات حروف املعاين كرثة تعّد  د ال قيت ال

اّل بعد لدلارسني بسهوةل يتس ّّن فهمها  عىل دليل ه كّ فهذا  .الس ياق النيصملقتىض طبقًا كري معيق فتا 

، امخلاس يةرابعية، و ال حادية، والثنائية، والثالثية، وال :بلك أ نواعهاهذه احلروف  .وحّصهتاالعربّية أ صاةل 

 عايناملحروف  عىلكثرًيا  اهمجل  معاين ةحصّ اللّغة العربية تعمتد ول ّن . يف امجلةل العربيةوال مهية كثرية الفوائد 

عامل ث يدرس هذا البحا، أ و غريهصّحة لابعلهيا حتمك واليت اال جيابية من ال دوار فهيا ملا تسهم  من ية الثنائ ا 

ىلاباللتفات وية حندراسة روف هذه احل  .يلينجيأ و للش يخ أ محد  يف قصيدة "املدح" البالغيةأ رسارها  ا 

ABSTRACT 

One of the characteristics that distinguishes Arabic from the other World Languages is it’s numerous 

prepositions and diversity of their Meanings and contextual usage according to the nature of the passage so, it 

therefore adds to its beauty and confirms it’s originality & authenticity because of being a crucial part of 

sentence construction. The Arabic prepositions are of many utilities and forms as they can be grouped into 
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singular, dual, triple, quadruplet and so on. But due to the fact that Arabic Majorly depends on the meanings 

of those prepositions as they play a very great positive role in authenticating the originality of the text by 

their diversed meanings which might not be easily accessed until after a thorough or technical study. This 

paper therefore, studies the Syntactical & Rhetorical usage of the dual prepositions in Qasīdah (Poem) of 

Ahmad Awelenge titled “Al-Madh” (Eulogy) in order to access the originality of the work and scholarship of 

the author. 

 مقدمة

عاني من الخصائص التي تمّيزت بها اللغة العربية عن غيرها من لغات العالم كثرة حروفها وتعّدد معانيها وتوجيهها مل

ا في تكوين الجمل والكالم. ففي  النصوص والكالم، فكان تعّدد معاني الحروف من أسرارها وجمالها، لكونها عضًوا مهمًّ

واحد  أحيانا يوجد حرف واحد تتغّير معانيه طبًقا ملا يراد به من معنى في الكالم، فقد تصل معاني حرفاللغة العربية 

ذه هإلى العشرات كما كانت الحال في الحروف: "الالم"، و"من" و"الباء" وغيرها من حروف املعاني، وتارة يتضّمن بعض 

 الحروف معنى حرف آخر.

ى عربي علالثنائية، والثالئية، والّرباعّية، والخماسية. وملا كانت مقاصد التراث الهذا، يمكن تصنيفها إلى األحادية، و 

ا من جوانب اللغة العربية،  ل جانبا مهمًّ
ّ
ا معظمه على معاني حروفه لكون هذه الحروف تمث ا لها ملاختالف أنواعه مبنيًّ

ّد ال بعد كأو متذوق العربية التنّبه لها بسهولة إمن دقة املعاني، وغزارة االستعماالت املتنّوعة، وقد ال يتسنى للدارس 

وجهد كبير ملعرفة معنى حرف أو إدراك حكم له في سياق الكالم، يرى الباحث النظر فيه والبحث عن حقيقة إعمالها 

 .قصيدة الشيخ أحمد الشيخ أويلينجيفي 

اعرنبذة عن حياة 
ّ
 الش

 اسمه:
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، ومنهم 1م1891تاريخ والدته عند املؤرخين، فمنهم من يرى أنه ولد سنة هو أحمد التيجاني أويلينجى املختلف في 

في مدينة شاكي الواقعة تحت منطقة أوكي أوغن بوالية أويو  2م1897/ه1316كذلك من قال إّن والدته كانت في سنة 

  (، وإن كانOjuolapeفي جنوب نيجيريا الغربي ألبوين كريمين هما محمد مصطفى وحواء أوجوأوالبي )
ّ
جده حبيب حال

بأسرة سارومي في مدينة إلورن، ثّم هاجر إلى مدينة شاكي واستطونها بعد أن طال االغتراب وعفت مالمح االنتساب 

 بأسرة سارومي في مدينة إلورن.

 نشأته:

بل في 
ّ
م منه ابنه ضرب الط

ّ
 شيبوبتهترعرع الشيخ أحمد أويلينجى تحت كنف أبيه مصطفى الذي كان طّباال، فتعل

م خبرته إضافة إلى مهارته 
ّ
غنّي،  علم الّزراعة التي تعلمها عند جده )أبي أّمه(. ويذكر أن جده هذا غير مسلمكما تعل

م حفيده أحمد الّزراعة لتدري
ّ
ذين يساعدونه في عملّيته الّزراعّية، فعل

ّ
به على وكان تحت رعايته العديد من العبيد ال

 ورغبة في وراثته بممتلكاته.روح الجّد في كسب األموال واألرزاق، 

 مشايخه:

سم باألخالق الحميدة مما اكتسبه من 
ّ
أمه حواء منذ أن كان رضيًعا، ثم من جّده من جهة األم وإن كان هو غير ات

لك ألنهم تحت كنف الكبار، ذالّصغار  األطفال يةإسالمي الّدين إال أنه إسالمي األخالق واملروءة كعادة األفارقة في ترب

يع، بالجمممزوجة  3ويبّجلون ذوي املروءة واألخالق الحميدة كالعلماء واملشايخ في املجتمع يحترمون )األفارقة( كانوا 

ربية، إظهاره، دعمت تقوي
ّ
 .واملواظبة مهاراته ةأسهمت صورة الت

دة إسالمي العقيغير ، فيبدو أن الشيخ محّب للعلم وأهله، وإن كان قد نشأ تحت رعاية اإلنسان الّتنشئةأما من حيث 

 والفكرة، فما منعه ذلك من الّدراسة القرآنّية بمشيئته.
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 Isale( موس ى بحارة إسالي أونكيكي )Alfaالشيخ أويلينيجي قراءة القرآن الكريم في العاشرة من عمره عند ألفا )بدأ 

Onikeke)4  أّن أحمد كان 
ّ
بمدينة شاكي قرب بيت جّده الذي كان يسكن معه، ومع أّن أستاذه موس ى صديق لجّده إال

مه القرآن والّدراسات اإلسالمّية للمخالفة بينها 
ّ
هاب إلى األستاذ ذلك، ألن الجّد ال يرض ى بتعل

ّ
يتوارى عن مراه عند الذ

ن من إنهاء قراءة القرآن الكريم خالل سنتين وبين عقيدته الإلسالمية، وإن كان قد تعجب من ذلك ب
ّ
عد ومع ذلك تمك

م والّتعليم في ذلك العصر ضئيل 
ّ
يخ في املنطقة وزيادة، وإن كان فيه الّنظر، ألّن الّتعل

ّ
باملقارنة إلى الت نشأ فيها الش

 يومنا هذا.

ن ( بمدينة إسييImam Olayiwola Oloreألحق القدر أحمد أويلينجي بالعالمة اإلمام محمد األول أواليووال أولوري )

ذي كان صديًقا ألستاذه األول موس ى )اإلمام الّسادس لجامع مدينة شاكي(
ّ
. تشوق أويلينجي باإللتحاق باإلمام 5ال

م عند اإلمام األول املتوفى سنة Akepeمحمد األول بواسطة نجابة حبيبه جمعة أكيبي )
ّ
ذي كان يتعل

ّ
خبر م فأ1942( ال

 موس ى
َ
رغبته و  نشاطه)أستاذه األّول( بتقدم في دراساته العربّية واإلسالمّية عنده، فلّما رأى األستاذ موس ى  األستاذ

ديدة في العلم، استأذن جّده في إطالق سراحه لطلب العلم عند الشيخ محمد األول أوالييوال بمدينة إسيين 
ّ
الش

 من العمر. 15-13فرض ي بذلك قسًرا، وهو ابن 

ذه العالمة أوواليووال بإسيين عشر سنوات، فدرس كثيرا من العلوم العربية واإلسالمّية من مكث أحمد عند أستا

يًبا . ويحكى أنه كان طالًبا نج6تفسير القرآن، والفقه، والحديث، وعلم أصول الحديث، والّصرف، والّنحو، وما إلى ذلك

ا 
ً
مين.تعجب األستاذ نجابته وتفّوقه على زمالئه، فعّينه األستاذ أستاذ

ّ
 مساعًدا بين زمالئه املتعل

نا (، زمالة علمّية، وإن كاOlagunju(، والحاج بشرى أوالغنبي )Akepeكانت بين أويلينيجي وبين صديقة جمعة أكيبي )

ا مساعًدا بين بقّية الزمالء. أما عند 
ً
ه تفّوق عليهم فيما بعد بتعيينه أستاذ

ّ
 أن

ّ
وس ى ستاذه مأمن ساداته عند الشيخ، إال

 بحارة إسالي أونكيكي بمدينة شاكي. فلم تذكر املراجع أنه كانت بينه وبين بعض زمالة علمية كما يبدو الباحث.
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نفائس القلوب في ، وهو كتاب: "لى أكثر من كتاب واحد  م يحصل علأن الباحث علمية إال  أعمالويذكر أن له عّدة 

 " املحبوب مآثر 
ّ
 .منه هذه القصيدةوالذي أخذت ه، 1402سنة أبارغدوما أبوبكر تلميذه:  بخط

ي وتوفي رحمه هللا في الغوس يوم الّسبت لعشر خلون من ذ. من الناحية االجتماعية فالشيخ متزوج وأب له أوالد أما

 .7م،1968/ه1387الحجة بعد العيد األضحى سنة 

 نّص القصيدة:

ـــــــــــــــــا دارت التتعجب م منأ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــع فيخير  منوقفت  ** وابعـ ـــــ ــ  الناس الجواميـ

ـــهموم  ـــك ايتهعندع ذا فسل الـ ـــ ــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــص ** اـ ـــ ـــــ ـــ  درا وروحا فتعيهـــــــــــــــــــــــا القنائيـــــــــــــــــعــ

ـــا لـهذا األمير  ـــــ ـــ ـــــ ــ ــــــــفعجبـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــعطي إّن  ** عطيته يـ ـــــ ـــ ـــــــ ــ ــ  اته قدًمـــــــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــــــائيـــــــــــــعــ

ـــر أمير ال ــــــمـابن األميــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــين كذامنؤ ــ ـــأجداده األم ** ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــعـ ـــــ ـــاميــــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ـــــراء هم أجــ

ـــــي  ـــــ ــ ـــيأكرمتنـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــيؤتيك ربك م ** ـمؤمنين نداأمير ال اـ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــفيا ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــعه القنــ ـــ ــ ــــ ــــــائيـ  ـــــ

ــــــيقّمصنك كمـــــــــــــــــــــــــ ةـــ
ّ
ـــالجّنات وم من ** ـــا قّمصتنـــــــــــــــــي حل ـــــ  ه الّرصــــــــــــــــائيـــــــــــــــــــعفيا ــ

يث على** أنغرو  ال
ّ
ــــــح يشبه الشبل بــــــــــــــالل ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ يث يالمـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـ

ّ
 ال به طرق الل

ـــــيشّبهت باّوا شعيب التو  ـــــــ ـــــــ ــ ــ ـــوخلق وندى يصف ** خـلق فـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــعــ ـــــ ــــــانيـ ـــــ ـــ  ي الـمصــ

ــــــرأى مثله الراؤوف  الو  ـــ ـــ ــ ــــيفـ ـــه الّراؤول الـمطعنروى  الو  ** الكـــــــرم ــــــ ـــ ــ ــــعـ ـــــ ـــــاليـ ـــــ ـــ ـــ  ــ

ـــــه منوراثه الـمجـــــــــــــد  ــ ــــ ــ ـــوالّدولة وألغني ك ** أصل ألصل لــ ــ ـــ ـــ ـــــ  ّل أواســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــعــ

ــــــوليس يلغ ** حـــــــــــــــــــــر زخًرا أمواجه خضًمـــــــــــاوأنت بـ ـــعـى لك الــ ـــ ــ ــــــــراديــ ـــ ـــــ  مثل الـمـ

ـــهم مـخ ** كّل األمير لسواك أنت بـحـــــــــــــــر الّندى ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـــعـ ـــــ ـــــ ــــــيــــــ ــ  ــــاضيح ثغاب جراشـ

ـــ من ** ـــــبــــــــــــــــــــّي الذي ليس له مـــــــــــثــلسوى النّ  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــــاألنـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــاه متابيــعـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــام عطايـ  ــ

ـــــاحبه منوالّسادة الّرحـمــــــــــــــــــــــاء  ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــشيب وشّبــــ ** أصـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـــال ثّبات مرافـــــيـــــــــعــ
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ــــــايات ه ** واألولياء الكرام العّبــــــــــــــــــــــــاد الّزهــــــــــــــــــــــــــــد ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــبالغ الغـــــ ـــ ـــــــ  م فضل رفائيعــــ

ـــوالّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ك ** الـهّبــــــــــــــــــــــة منوأنت الّسحوب الّسماح  ـــــــ ـــــ  ّل داخيل بقائيعـــ

ــــــــــنفكنت أشكر  ــ ــ هم مـ
ّ
ـــإن شكروا الّتــــــــــــــــــــ ** شكر الورى كل ـــــــ ــ  انيعـائلين هم مقــ

ـــواألرض لك بم الّسمـــــــــــــاوات العلى كلهم** فيشكري بما  ـــ ــ ـــــيــــعــ ـــ ـــــــ ـــافـ ـــ ـــــــ ــ  ا فيك منــ

ــــجزاك هللا جزاء وافًيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــداك وءـــــس ** ـــــــا كافًيــــــــــــــــــاـ ـــ ــــعبق نــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــيـــــ ـــ ــ ــ  اتيه مواقـ

ـــــــــــــــــذي**
ّ
ــــ وليس قحطل يكفيني بالشكر ال ـــــي وغواديهـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــأكرمتنـ ـــ  وافيـــعا الّد ـــ

ــــــورامس ــ ــــ فيات الرياح ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــامواطنهــ ـــــــ ـــــافيــــعفيالفال والعترى  من ** ـــــ ـــ ــ ــ  ها الـمشــ

ـــمو  ـــ ـــ  ـــــــاسيــــعــــــفيها الـمق مادجى الليل  ماو  ** ضياء النهار تكشف ظلًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اـــــ

ـــوك ـــــ ـــ ـــــ ـــاطرةّل مكفهر ـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــاب مـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــــوكّل يـخموم سـم ** سحـ ـــ ــ ــــــوم متـ ـــ ـــــعــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــابـيــ  ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
ّ
ـــــوكّل أموالهم ن ** سمًحا فداء لك األقوام كل ـــ ـــ ــ ــــــعـ ـــــــ ـــــ ـــــيــ ـــــــ ــ  ــــالت األصابـ

ـــكان حمدا وشكر يـخل لو ـــ ـــ ـــليخلدان دان الورى**ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــعمنّ ك ــ ـــ ـــــيـــ ــــي واليوافـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـ

ــــــــف ـــــ ـــ ــــــ ـــ ــــعــــــهنا سوى وهن ** ــــــــــــــــــــــــــزى ال تالقيك بوس ى وبكى وغــ ـــ ـــالــــــيـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ  ا ذاك مطــ

ــــــف ـــ ـــال تزال بنعمى وغّنى وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــعليا وحسنى ك ** ىـــ ـــــ ـــ ـــ ــــيـــ ــــعذا نهى كوانــ ـــــ  ــ

ــــ إلىيتركنك  ال ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــأيد العدا أبـ ــــيبدو الـمخ الهللا رّبك  ** داــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــعــ ــــــاديــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ  ــ

ـــإل الو  ـــ ـــــ ــــ الى من الذين ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــــانتأمـ ـــ ـــــــ ـــمأمونة وال ** همــــــ ـــــ ـــــــعـ ـــ ـــ ــــــــاميـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ  ذين هم مقـ

ـــإل الو  ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين ال تقى لـهمــ
ّ
ــــــــإل الو  ** ى من ال ـــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــ ــــعى من بأيديهم جوامـيـ ـــ ـــــ ـــ  ـ

ــــإل الو  ـــــ ـــإل الو  ** ى الـحــــــــــــارضين ال قنـــــــــــــــــاع لـــــهمـ ـــــ ـــ ـــــــــعــ ـــــ ـــ ـــ ـــيـ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ى من بأشرار مسامـ

ـــإل الو  ـــ ـــــ ـــــــيى من شكوك ـ ـــ ـــ ـــــ ــــهم فــ ـــــ ـــ ـــفو  ** قلوبــ ــــع يــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــاليــ ـــــ ـــ ــ ــ  نفوسهم ضرا مطـ

ـــينجي ــ ـــ ــ ــــــام و  منك ربك ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــذين هم مراويع ** مـنشر األنــ
ّ
 كيد الحســـــــــــــــــــــــاد ال

ـــا وحزبـإنسا وجنا وشيطاًنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــ  الدواب فتبعد الّســــــــــــــــــــــــــــوافــــــيــــــــع من ** همــ

 ثارت النواقيــــــــــــــــــــــــــــــع ـاــــمكذا السيائر  ** ـجةــــــشّر الّدرام منشـــــــــــــــــــــــــّر دهر و  من



عامهل حروف املعاين الثّنائية  أ محد أ ويلينجي بوالجوكو عبد الوهاب أ فوليب  يفوا 

 دراسة حنوية بالغيةقصيدته "املدح": 

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365 م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

413 

سليم مثـــــــــــــــــــــــــــــــّم 
ّ
ـــــــــــــــــــــ على ** وبدةـــــ الّصــــــــــــــــــــــالة والت

ّ
ـــرائيــــــعمنـــذي ـــالنبي ال

ّ
 ه الش

ـــــن ** واآلل والّصحب واألزواج واألمــــــــــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــبعد أوالده ك مــ ـــــ ـــــعـ ـــ ـــاميــــ ــ  ل مـجـ

 :للنص املضمون اإلجمالي

 القصيدة افتتح إال أّن الشاعر  ."املدح" صيدة هوموضوع الق
ّ
من  عر الجاهليفي البيتين األولين بما يشبه مميزات الش

 في  دخل ثّم  ،فسالبدء بذكر األطالل واالعتزاز بالنّ 
ّ
 مدح أمير املؤمنين وذكر فضائله  الفذ

ّ
األمثال  تي جعلته نادرة ال

حتى  جاة من شرور األعداءبر مثل األسد. فقد مدحه طويال ودعا له بالحفظ واملغفرة والنّ خبالشبل في امل فلذلك شّبهه

حين كثرت شعراء العصر العباس ي ل تقليًدا بالّصالة على النبي وأصحابه، وأوالده، وأزواجه عادة. ةأنهى القصيد

واالستشفاع به، والتوسل بجاهه نتيجة بالصالة على النبي وتختم فكانت القصائد تبدأ النبوية الشعرية املدائح 

فّرق مر الخالفة العباسية وسقوط بغداد العصيبة التي كان للظروف 
ّ
في أيدي يعيشها املسلمون آنذاك وخاصة بعد ت

فصرفهم هذا عن العمل والجهاد إلى االستغراق الصوفي والتأمالت الّروحية، بالحظ، ، إذ أحس املسلمون التتار

 واإلسراف في الّدعاء دون عمل وحركة تخلصهم.

 :في القصيدةالثنائية حروف املعاني إعمال دراسة 

 في الّنّص الّسابق عبارة عن حروف معان ثنائّية وهي: ِمْن، و"في"، و"عْن"، و"يا"، و
ّ
"إْن" فالكلمات التي تحتها خط

 للمضارع. وقد وردت هذه الحروف ألكثر من معنى، وهذهالشرطية، و"ما" النافية، و"لْو"، و"ال"، و"أّن" الّناصبة 

 تلو آخر.
ً
 املعاني تبرز عبر دراسة تلك الحروف واحدا

 الحرف "ِمْن" -1

 ها جاءت لخمسة معان هي: أنّ  يالحظفبالنظر إلى املواضع التي وقعت فيها "ِمْن" الجارة 
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بعيض .1
ّ
ن نوعيته الكلية، مثل قولك: "أكلت م: وهو املعنى "الذي تقّدر فيه "ِمْن" شيئا ببعض من الت

" كما سيأتي 8الطعام" وقرأت من القرآن، "فهذا الذي يفّرق "مْن" هذه من التي تفيد بيان الجنس

ل ِمن ي"سوى النبي الذي ليس له مثمن معانيها. فبإمعان النظر في أقوال الكاتب في النص مثل: 

لجملة ، يفهم معنى التبعيض بــــ"مْن". ففي ايع""أِمن تعجب ما دار الّسواب...إلخ، وقوله: األنام"

ه يبعض الكاتب النبي الذي ال مث
ّ
 أن

ّ
عله جل له من األنام، إذ كان هذا الّنبي بعًضا من األنام، إال

ريفة، وكذلك الحال في
ّ
 الجملة بعًضا وجزء مستقال منهم ملا كان له من املزايا الّنبوّية والبشرّية الش

انية حيث جعل ال
ّ
ت "مْن" محّل الث

ّ
كاتب ما دار الّسوابيع من أنواع الّتعجب أي منه، فلذلك حل

 الّتبعيض.

 ﴿نحو قوله تعالى:  9وهي التي يفهم منها معنى "على" االستعالءويفهم من معانيها في الّنّص معنى  .2
موضع من الّنّص هي  فيعنى لى القوم. وقد جاء هذا املع[، أي 77﴾ ]األنبياء:...َوَنَصْرََنُه ِمَن اْلَقْوِم 

ليه، ذلك ألن "وقف" فعل الزم ال يتعّدى إال عحيث يقول الكاتب: "وقفت من خير في الناس" أي 

ما هو رؤية معنوية في صورة لفظية مثل "في"، و"مْن"، 
ّ
بحرف جّر "على"، ولو تعّدى بحرف آخر فإن

 تعجب به من رؤية خير الناس.وألّن معنى الوقوع على ش يء...وهي املعنى الذي يناسب الّسياق ملا 

ـــ .3 ذي يشبه إلى حّد كبير "ِمْن" التبعيضية لوال أنها تقّدر   "بيان الجنس"وتأتي بعد هذا، لــ
ّ
ال

: قبضت رطال من قمح، واشتريت خاتًما من حديد.  10بتخصيص الش يء دون غيره
ً
كأن تقول مثال

وراميات الرياح في ، وقوله: ""والسادة الّرحماء كّل من صحبه"فبالّنظر في هذه الّنصوص: 

"، ولتحقيق هذا بّين الكاتب نوع الّسادة الّرحماء الذين استثناهم والنبي مواطنها من الفال والقرى 

 لجنس هؤالء الّسادة 
ً
من الضحاضيح والّسذجاء في اإلمارة والّسيادة، فقال: "من صحبه" بيانا

اُء َعَلى  ى: ﴿وهذا بيان جنس يناسبهم، قال تعالحماء الكرماء، الرّ  ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
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نَ ُهمْ  [. وكذا تكون "ِمْن" بياًنا للجنس في الجملة األخيرة، ألّن الفال 29..﴾ ]الفتح:.اْلُكفَّاِر ُرََحَاُء بَ ي ْ

من ضمن  بأن يكون يصلح  من املواضع كان غيرهماوالقرى من جنس مواطن راميات الرياح، وإن 

 .، إال أّن ذكرهما بيان لجنس املواطنمواطن رميات الّرياح

في املكان، كأن يقال: أخذت الكتاب من الجامعة إلى الّسكان،  "ابتداء الغاية""من" أيضا ترّد  .4

 [.53...﴾ ]األحزاب:اِء ِحَجاب  ِمْن َورَ  [، وقوله: ﴿...10...﴾ ]الجاثية: ِمْن َورَائِِهْم َجَهنَّمُ  ويقول تعالى: ﴿

 وعلى هذا النحو قول الكاتب: 

 يقّمصنك كما قّمصتني حلة ** من الجنان وما فيه الّرصائيع.

ة أصلها من الجنان ال غير.
ّ
 فمن في البيت ابتداء للغاية، إذ املقصود أن يقّمص هللا ممدوحه بحل

ون بمعنى ، وهي التي تك11كما سماها املالقي املزاولةأو  املجاوزةأما املعنى األكثر وروًدا في النص هو  .5

ْم ِمْن آَمنَ هُ وع  وَ جُ الَِّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن  "عن" مثل: روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ويقول تعالى: ﴿
[، أي عن الجوع وعن الخوف. ومن نصوص هذا املعنى قوله: وراثة املجد من 4﴾ ]القريش:َخْوف  

 ك من شّر األنام ومن كيد الحساد....، من شّر دهر ومن شّر الدرامجة.أصل ال أصل له، ينجيك رب

 وقوله: 

ي واليوفيع. لو كان حمد وال شكر يخلدان الورى **
ّ
 ليخلدانك من

من فلحلول "مْن" محّل "عْن" في كل من النصوص السابقة تعتبر بمعنى املجاوزة، فيقال: ينجيك رّبك من شّر األنام و 

 .الشياطينعدك عن شّرهم وكيدهم، وكما يبعدك عن شّر دهر وشّر كيد الحساد، أي: يب

 أي ليخلدك حمد وشكر اللذان صدرا عّني. ويقال: لو كان حمد وشكر يخلدان الورى**ليخلدانك مّني واليوافيع
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 الحرف "في" -2

 أّنها جاءت بمعنى واحد 
ّ
شخيص إال

ّ
اء أصلّي وهو الوعوردت "في" في أكثر من موضع في الّنّص كما أشار إلى ذلك الت

رفّية املكانّية
ّ
لّسماوات اعلى سبيل املجاز فيوجد من أمثلته قوله: "وال رأى مثله الراؤون في الكرم، شكري بما في  12الظ

في" في العلى كلهم"، و"ما دجى الليل ما فيها املقاسيع"، وال إلى من شكوك في قلوبهم وفي نفوسهم ضّر مطاليع فبمعنى "

 كان إال وعاء ظرفية مكانية. جميع الّنصوص ما

 الحرف "عن" -3

ب: وال ، أوالهما قول الكات13وردت "عْن" في النص مرتين وكلتاهما كانتا بمعنى املزايلة أو املجاوزة كما يرى البصريون 

قوله ي فرأي عنه الّراؤون املطاليع، وثانيتهما قوله أيضا: دع ذا فسل الهموم عنك أيتها. فهي في تينك الجملتين كالتي 

ُ َعْنكَ  ...تعالى: ﴿  [.193...﴾ ]آل عمران:اوََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتِنَ  [، وقوله: ﴿...43...﴾ ]التوبة:َعَفا اَّللَّ

 الحرف "يا" -4

 
ّ
 الّنداء أو الّتنبيه ال

ّ
عناها مذي هو تثبت الدقة املتناهية أّن "يا" لم ترد في النص غير مّرة واحدة، ولم يكن معناها إال

لّتنبيه ، فقد نادى الكاتب أمير املؤمنين ل"أكرمتني يا أمير املؤمنين ندا"هذا في قوله:  الحظالوحيد كما يالحقيقي 

تي هي مضاف إلى مضاف إليه "املؤمنين".
ّ
 واالستماع إليه حّتى نصب كلمة "أمير" ال

" الشرطّية -5
ْ
 الحرف "إن

ا في املوضع الوحيد الذي ج هر اءت فيه وهو: "إْن شكروا التأليف هم مقاميع" فظاوردت "إْن" في النص جواًبا شرطيًّ

رط في كون األّول اسًما، واآلخر فعال ماضيًّ 
ّ
 أّن الجزاء يخالف الش

ّ
 ا.النص يبدي أّن "إْن" شرطّية ال غير، إال

افية -6
ّ
 الحرف "ما" الن

د أّنها لم تكن إال لنفي في قول الكاتب:
ّ
 النظر الدقيق في موضع "ما" في النص يؤك
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 وما دجى الليل ما فيها املقاسيع. **لماء ضياء النهار تكشفْن ظ وما

 أي: ليس ضياء الّنهار بمستطيع أن يكشف الظلم، وكذلك دجى الليل، فهذا نفي تام ال غير.

 الحرف "لو" الشرطية -7

 أّنها لم تجزم كما يجزم بـــــ"إْن"، فتفسير معناها
ّ
رطية هو االمتناع بمنزلة "إْن"، إال

ّ
ملعنى إنما بهذا ا معنى هذه "لو" الش

 كان في الجملة الواجبة ألنها األصل، والنفي داخلة عليها فمثاله في النص على هذا املعنى قوله: 

ي 
ّ
 واليوافيع.لو كان حمد وشكر يخلدان الورى**ليخلدانك من

كر الورى.
ّ
 ففي هذا معنى االمتناع إذ كان ممتنًعا إخالد الحمد والش

 الحرف "ال" النافية -8

ذ جاء إال يعدو معنى "ال" النافية، في هذا النص على معنى مقّسم إلى معنيين. فاملعنى األّول هو الّنفي بمعنى "لم"، 

 املنفي على صورة الفعل املاض ي بمعنى "لم" بقوله: وال 
ّ
 اني علىرأى مثله الراؤون في الكرم، وجاء املنفي في املعنى الث

ك فال تالقيمعنى املاض ي بصورة املضارع ومعناها هنا الّنفي للمستقبل وهو الّدعاء، كما يّتضح هذا في قول الكاتب: 

 وقوله:  .ال يتركنك إلى أيدي العدا أبًداوكفى، وقوله:  بنعمى وغنىوقوله: فال تزال  وغزى،، وبكى، بوس ى

 وال إلى من الذين ال تقى لهم ** وال إلى من بأيديهم جواميع.

اصبة للفعل املضارع -9
ّ
" الن

ْ
 الحرف "أن

 بدخولهعلى معنى "أْن" في هذا الّنّص االستقبال لدخولها 
ّ
، 41ا عليهاملضارع ونصبها إّياه، إذ ال تتخّصص باملستقبل إال

يث"، وعلى حّد ذلك قوله تعالى: ﴿ يشبهَ  نأوقد تعّين هذا في قول الكاتب: "ال غرو 
ّ
بل بالل

ّ
ُ ْن يُ ؤْ أَ َشر  َما َكاَن لِبَ  الش تَِيُه اَّللَّ

 [.79...﴾ ]آل عمران:اْلِكَتاَب َواْلُْْكَم َوالن ُّبُ وَّةَ 
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 الخاتمة

 "املدح "قصيدته خالل من  يجنأويليأحمد خ يعند الشالثنائية املعاني حروف عمال إبدراسة هذا البحث عتنى ا

 يةاعن ويالحظ. وردت فيها ي التالنصوص  ملناسبةلتها اوأصفي القصيدة حروف  الهذه معاني عن إلى البحث عرجا من

صلية األ ا في معانيها سواء اإلمكان قدر امناسب استعماالالحروف هذه  باستعمال األثر الجليّ اهتمامه  الفائقةالشاعر 

   .الفرعيةأما 

 السياق النص ي، إذ أّن دوافع االستعمال ىالفرعية إلى مقتض وقد يرجع سبب إعمال كثير من هذه الحروف في معانيها 

تقتضيها الظروف واألحوال، ولكّل مقام مقال، ولكّل رجال، وليست قاعدة "مطابقة الكالم املقتض ى الحال مع 

 فصاحته البالغية" فيما يصدره األديب وينتجه ببعيدة.

غوية، كما يوجد ذلك عند  هذا،
ّ
وليس بغريب العثور في كّل عمل إنساني على ما قد يخالف املألوف من القواعد الل

املؤلف وخاصة في معظم ألفاظ القافية وبعض مفردات أخرى من حيث زيادة حرف أو نقصانه، وهذه املخالفة قد 

ل وقت إعداد عمله وتقديمه للعالم، أو تصرف ج نفسه نتيجة االستعجال أو االرتجايرجع سببها إلى األديب املنت

ذه النساخ، أو قلة اإلمكانيات املتوفرة لطباعة العمل ونشره، ذلك ألّن املفهوم من مقدمة الكتاب الذي نشرت فيه ه

القصيدة أن طالبه: الشيخ أبوبكر أبارغدوما اإللوري هو الذي جمعه وقدمه للّتوزيع نيابة عن شيخه املؤلف. وقد 

 ير ذلك من األسباب.تكون غ
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