
 (127........................................................................)(3) العدد –مجلة آداب الكوفة 

حروف المعاني في ديوان الهذليين 
 

حسن صبد المجيد صباس الشاصر . د.                                                                                   م

كلية اآلداب -                                                                                          جامعة الكوفة

للحروف فً العربٌة قٌمة كبٌرة فبها ٌمكننا توسٌع سبل الكالم وأوجهه بحٌث 

 م حرفٌن أمتتفق ومرادنا الذي نصبو إلٌه سواء أكانت بنٌتها تتكون من حرف واحد أ

. أكثر من ذلك، وقد ٌتركب حرفان لغاٌة داللٌة هً طلب المعانً

 العرب األقدمون عنها فً الكتب اللغوٌة العامة ككتاب نوقد تحدث اللغوٌو

، واألصول البن السراج (ه285ت)، والمقتضب للمبرد (ه180ت)سٌبوٌه 

، والمفصل للزمخشري (ه377ت)، والتكملة ألبً علً الفارسً (ه316ت)

، وكتاب الكافٌة البن الحاجب (ه643ت)، وشرح المفصل البن ٌعٌش (ه538ت)

، واأللفٌة البن مالك (ه688ت)، وشرح الكافٌة للرضً االسترابادي (ه646ت)

.  وشروحها الكثٌرة (ه672)

 من اللغوٌٌن العرب المتقدمٌن بتخصٌص الدرس فٌها فظهرت جماعةوقام 

، واألزهٌة فً علم الحروف لعلً بن (ه337ت)لنا كتب مثل الالمات للزجاجً 

، وكتاب رصف المبانً فً شرح حروف (ه370كان حٌا قبل )محمد الهروي 

، والجنى الدانً فً حروف المعانً (ه702ت)المعانً ألحمد بن عبد النور المالقً   

، ومغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب البن هشام (ه749ت)للحسن بن قاسم المرادي 

، وقد بحث فٌها الباحثون المعاصرون فنجد كتاب نشأة دراسة (ه761ت)األنصاري 

حروف المعانً للدكتور هادي عطٌة مطر، وحروف اإلضافة فً العربٌة لٌوسف 

  همة كتاب البٌان فً روائع القرآن للدكتور تمام منمر ذٌاب، ومن الكتب التطبٌقٌة ال

حسان، ومن الرسائل واألطارٌح الجامعٌة التً تناولت الحروف بالدرس دراسة غٌر 
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معانً األدوات والحروف واإلعراب لعبد : مباشرة، أو مختصة بصنف من أصنافها

. هللا عبد الرحمن، والتضمٌن بٌن حروف الجر فً القرآن لخلٌل إسماعٌل العانً

 َوِمَن }: استعمل القرآن الكرٌم الحرف مرة واحدة، وذلك فً قوله تعالى

َ َعلَى َحْرٍف  ْعُبُد هللاَّ ٌَ ، والحرف إما أن ٌكون الضعف فً العبادة، أو (1){النَّاِس َمن 

. (2)الشك، أو عبادة هللا عز وجل لسانا ال قلبا

اللغة، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وفً الحدٌث الشرٌف، الحرف

 ؛ ٌدل على ذلك قول ابن (3)(نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف): وسلم

إنً قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربٌن فاقرؤوا كما : ))(رضي اهلل  عنه)مسعود الهذلً 

. (4)((علمتكم إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل

:  والحرف فً الشعر الجاهلً الناقة المهزولة، قال كعب بن زهٌر

 (5)حرف أخوها أبوها من مهجنة    وعمهـا خالهـا قوداء شملٌـل

: إنها الناقة الصلبة العظٌمة، قال أبو ذؤٌب: وقٌل

 (6)متى ما تشأ أحملك والرأس مائل    على صعبة حرف وشٌك طمورها

إن للحرف تعرٌفات متباٌنة، فلكل جماعة تعرٌف ما، فللقراء، وأهل : وقٌل

ن تعرٌفات للحرف ٌختلف بعضها عن يالجفر، والصوفٌة، والفالسفة، واللغوي

.  (7)اآلخر

والحرف عند المعجمٌٌن واحد حروف التهجً الثمانٌة والعشرٌن، وهو فً 

: األصل الطرف والجانب، وهو الناقة الضامرة والهزٌلة، أو الصلبة والعظٌمة، وقٌل

: حرف لعٌاله ٌحرف بكسر الراء، أي: هو الوجه الواحد،   واللغة، والكسب، ٌقال

ما : صرفه، وٌقال: حرف الشًء عن وجهه: كسب من ههنا وههنا، والصرف، ٌقال

 .(8)كحلها بالمٌل: حرف عٌنه حرفة: مصرف، والتكحٌل، ٌقال:  لً عنه محرف، أي

والحرف ... العرب تسمً الكلمة المنطوقة حرفا))أن  (ه794-745)وذكر الزركشً 
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ٌقع على المقطوع من الحروف المعجمة والحرف أٌضا المعنى والجهة قاله أبو جعفر 

. (9)((محمد بن سعدان النحوي

هٌئة الصوت عارضة له ٌتمٌز بها عن  ))(428ت)والحرف عند ابن سٌنا 

. (10)((صوت آخر مثله فً الحدة والثقل تمٌزا فً المسموع

فً أقدم تعرٌف وصل إلٌنا ما نقل _ موضع اهتمامنا _ والحرف عند النحاة 

ما أنبأ عن معنى لٌس ))، وهو (علوه السالم)عن أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب 

الحرف )أن هناك رواٌة أخرى نصها  (قد)وذكر السٌد الخوئً . (11)((باسم وال فعل

، وهذه الرواٌة تشتمل على إٌجاد المعنى، وأن هذا المعنى (ما أوجد معنى فً غٌره

وال ٌبعد أن ٌكون هذا )):  ؛ ثم قال(12)قائم فً غٌره، فهً قد جمعت األركان  كلها

 فإن أصل الرواٌة لٌست من – ٌعنً التعرٌف األول –التعرٌف اشتباها من الراوي 

 .(13)((طرقنا بل من العامة وإنما أخذها الخاصة منهم

وٌرى ابن . (14)((جاء لمعنى لٌس باسم وال فعل))والحرف عند سٌبوٌه 

: وقال الرضً. (15)((الحروف أدوات تغٌر وال تتغٌر))أن  (ه316ت)السراج 

فالحرف موجد لمعناه فً لفظ ... الحرف كلمة دلت على معنى ثابت فً لفظ غٌرها))

فالحرف وحده ال معنى له أصال، إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شًء لٌدل ... غٌره

على أن فً ذلك الشًء فائدة، فإذا انفرد عن ذلك الشًء بقً غٌر دال على معنى 

فحروف المعانً بحسب هذا الكالم تؤدي إلى المعانً، ولٌست دالة . (16)((أصال

.  علٌها بشرط أن تكون فً السٌاق الكالمً

ما دل  (ه370ت)ولألصولٌٌن آراؤهم فً معنى الحرف، فهو عند اآلمدي 

ال ٌستقل  (ه676ت)وهو عند المحقق الحلً . (17)على معنى فً غٌره

: (ه1361ت)وقال ضٌاء الدٌن العراقً . (19)، أو ال ٌستقل بالداللة(18)بالمفهومٌة

إن المعانً الحرفٌة بذاتها غٌر مستقلة أي إنها عٌن الربط بٌن الطرفٌن، وٌلحظ هذا ))

وذكر . (20)((الربط بلحاظ مستقل تبعا للحاظ الطرفٌن فٌوضع له لفظ     الحرف



 (130........................................................................)(3) العدد –مجلة آداب الكوفة 

إن المعنى الحرفً لٌس له نحو : ))(ه1365ت)محمد علً الكاظمً الخراسانً 

. (21)((تقرر وثبوت فً حد نفسه، بل معناه قائم بغٌره، ال بمعنى أنه لٌس له معنى

اآلراء المتعددة فً معنى الحرف،  (قد)وقد ناقش السٌد أبو القاسم الخوئً 

ورأى أن الرأي الصائب فٌها أن للحرف قبال المعنى االسمً لكنها معان فً عالم 

؛ والمعانً عنده تنقسم  (22)التجرد العقالنً، فهً غٌر مستقلة بخالف المعانً االسمٌة

إخطارٌة، وغٌر  إخطارٌة، واإلخطارٌة كاألسماء تخطر معانٌها فً : على قسمٌن

: ن لم تكن فً تركٌب، وغٌر اإلخطارٌة تنقسم على قسمٌنإنفس سامعها و

وٌصدق ذلك على كل واحد منها ... إٌجادٌة مثل حروف التشبٌه، والنداء، والتمنً -1

.  وهو فً الخارج أنه فرد من التشبٌه، أو النداء، أو التمنً

كالنسب الخاصة بٌن األعراض ومعروضاتها فإن األعراض حٌث إن ))نسبٌة  -2

  .(23)((وجودها فً نفسها عٌن وجودها لموضوعاتها

والمعانً الحرفٌة عنده إٌجادٌة وإال كانت إخطارٌة، وكونها إٌجادٌة، أي ال 

واقع لها، وهً معانً حرفٌة، وأن داللتها ال تكون بحسب الوضع، وإنما بحسب 

سٌاق المتكلم، وأنها غٌر ملتفت إلٌها، ألن حالها كحال األلفاظ حٌن تستعمل ال ٌرى 

. (24)فٌها إال المعنى، والملتفت إلٌه هً المعانً االسمٌة االستقاللٌة

: (25)وحروف المعانً هً

 

 حتى، كً  حروف القسم، من، إلى، الباء، على، عن، فً، مع،: حروف الجر -1

التعلٌلٌة، حاشا، وخال لالستثناء الجارتان ما بعدهما، رب، الكاف، الالم، الواو 

أنت أعلم ومالك، وبعت الشاء : بمعنى الباء، وهً لٌست من حروف القسم، نحو

 .(26)شاة ودرهما

 :حروف الجواب -2
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أجل، إي، بجل وجٌر وجلل بمعنى  نعم، بلى للنفً، كال للردع : المنفصلة - أ

. والزجر، ال

الم جواب لو، الالم الداخلة على حرف الشرط لتؤذن بأنها واقعة فً :  المتصلة - ب

 .القسم، الم جواب القسم، الم جواب لوال  جواب 

 أما، لوال، مهما، إما، إذن أو إذا، كٌف، لوما،  إذا، لو، من، إن،: حروف الشرط -3

 .أي

جاءنً إما : الفاء، أو، ثم، أم المعادلة، إما إذا كررت، نحو الواو،: حرف العطفأ -4

، بل زٌد وإما عمرو، حتى، التً تفٌد دخول ما بعدها فٌما قبلها، أو ال تفٌد، ال،

َخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُونَ  }: إال بمنزلة الواو فً التشرٌك كقوله تعالى ٌَ إاِلَّ َمن . إِنِّنً اَل 

 .(27){ َظلَمَ 

  ما، من، متى، أي، كم، كٌف، أال لالستفهام عن  الهمزة، هل،: حرف االستفهامأ -5

  .النفً

ال النافٌة غٌر العاملة عمل لٌس وإن، إنما الداخلة على الجمل : حرف النفًأ -6

االسمٌة، والفعل الماضً التً ٌجب تكرٌرها حٌن تعطف جملة على أخرى، إن، 

ال النافٌة الداخلة على الفعل المضارع، التً تجزمه وتقلبه إلى المستقبل سواء 

أكان الذي ٌراد منه القٌام بالفعل مخاطبا، أم غائبا، أم متكلما، لم، التً تنفً الفعل 

المضارع وتقلبه ماضٌا، لما المختصة بالمضارع، التً تجزمه وتنفٌه وتقلبه 

 . ماضٌا، لن، ما النافٌة العاملة عمل لٌس، ما النافٌة غٌر العاملة

 .آ، أٌا، أي، وا الندبة أ، ٌا،: حرف النداءأ -7

 .لٌت، لعل لكن، إن، أن، كأن،: األحرف المشبهة بالفعل -8

الالم الزائدة لتوكٌد األسماء واألفعال، الالم قبل األخبار، قد، : حرف التوكٌدأ -9

 .الالم لتوكٌد النفً، نونا التوكٌد

 .حتى، لكن أما، الم االبتداء،: حرف االبتداءأ -10
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 .إال، لما الداخلة على الجمل االسمٌة، خال، حاشا: حرف االستثناءأ -11

 .ما، كً، لو بعد ود، وٌود أن،: األحرف المصدرٌة -12

ما أظرفه، وا اسما ألعجب، : ، أي(لظرف زٌد)ما، الالم فً : حرف التعجبأ -13

.  وهً تارة واه، وتارة أخرى وي، التً تتصل بها كاف الخطاب

 .أال، ها: حرفا التنبٌه -14

 .الفاء، الواو: حرفا االستئناف -15

 .، إذ(كٌمه)كً الداخلة على ما االستفهامٌة بمعنى الم التعلٌل : حرفا التعلٌل -16

 .أما، أال: حرفا العرض -17

 .أال، لوال المختصة بالمضارع: حرفا التحضٌض -18

 .لوال المختصة بالماضً، لوما: حرفا التندٌم والتوبٌخ -19

 .نون التنوٌن الزائدة الساكنة، التً تلحق اآلخر، واو رب: حرفا التنكٌر -20

 .السٌن، سوف: حرفا االستقبال -21

 .الم التعرٌف -22

 .حرف التفصٌل أما -23

 .حرف التفسٌر أي -24

 .(28)إن زٌدا مما أن ٌكتب: حرف المبالغة فً األخبار ما، نحو -25

 .واو الصفة الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكٌد لصوقها بموصوفها -26

 .واو الحال -27

 .  واو المعٌة -28

وهذٌل قبٌلة كبٌرة ومشهورة، قطنت فً الحجاز، وٌنتمً إلٌها شعراء كثر، 

وقد اتكأ علٌها اللغوٌون فً تدوٌن العربٌة الفصحى بجانب قبائل قلٌلة غٌرها، ولها 

سجل تأرٌخً حافل باألمجاد، ولهجة خاصة فً المجال الصوتً، والصرفً، 

. (29)والنحوي، والداللً
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وأرتجً من خالل هذا البحث غاٌتٌن، تتجلى األولى فً الكشف عن مدى 

انطباق القواعد النحوٌة المختصة بحروف المعانً، التً ذكرها النحاة فً الكتب 

ة على شعر هذٌل، وتبرز الثانٌة ما جد فً شعر الهذلٌٌن من استعمال لم ٌوح مدالمعت

إلٌه نحاتنا األجالء على الرغم من قلته، أو ندرته، فهو على أٌة حال استعمال عربً 

وهذا ال ٌعنً أننا ننكر الجهد الذي بذله . فصٌح ٌعز علٌنا افتقاده فً كتبنا النحوٌة

اللغوٌون أو النحوٌون األقدمون، أو أن نبخسهم حقهم ؛ فهم مثلنا   األعلى، بهم 

. ي، وعنهم نأخذ، وإلٌهم ننتهً فً حل ما التبس من المسائل العوٌصةدتقن

وظهر من خالل تصفحً لدٌوان الهذلٌٌن، وإحصاء حروف المعانً 

 فٌه أن القواعد النحوٌة التً ذكرها النحاة قد انطبقت إلى حد كبٌر علٌها، هاوتصنبف

فلٌس ثم استدراك على قاعدة نحوٌة مشهورة، ولكن هناك استعماال خولف فٌه 

المألوف، أو أنه لم ٌذكر البتة، وال ٌمكننا أن نغض الطرف عنه، بل من الواجب 

علٌنا، والحري بنا ما دمنا حرٌصٌن على خدمة هذه اللغة العظٌمة أن نقف علٌه 

ونخرجه بالمخرج الذي ٌلٌق به بحٌث ٌمكننا فً قابل األٌام أن نأخذ به فٌما نكتب أو 

. نتلو

ومما شاع فً دٌوان الهذلٌٌن لحوق ما الزائدة بعد إذا الظرفٌة، نحو قول أبً 

:   (30)ذؤٌب

وٌعوذ باألرطى إذا ما شفه    قطر وراحته بلٌل زعزع 

:  (31)والتشبٌه بالكاف مثل قول ساعدة بن جؤٌة

       تبٌت اللٌـل ال ٌخفى علٌها    حمار حٌث جر وال قتٌـل 

       كمشً األقبل الساري علٌها    عفـاء كالعبـاءة عفشلٌل 

:  (32)الدالة على التحقٌق كقول أبً كبٌر الهذلً (قد)ب واستعمال الفعل الماضً مسبوقا 

      وهال وقد شرع األسنة نحوها    من بٌن محتق بهـا ومشرم 

: (33)أو الزمان الماضً القرٌب، نحو قول ساعدة بن جؤٌة
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     فقالوا عهدنا القوم قد حفلوا به    فال رٌب أن قد كـان ثم لحٌـم 

: (34)مثل قول المتنخل (إن)واالستعانة بالشرط، وال سٌما بالحرف 

     ال در دري إن أطعمت نازلكم    قرف الحتً وعندي البر مكنوز 

: (35)ودوران المنادى المرخم كقول ساعدة بن جؤٌة

 جمالك إنما ٌجدٌك عٌش    أمٌم وقد خال عمري قلٌل 

ولوحظ التناوب بٌن حروف الجر فً مواضع متعددة من دٌوان شعرهم ؛ فقد 

: (36)وردت الالم بمعنى على فً قول أبً ذؤٌب

فرمى لٌنقذ فرها فهوى لها    سهم فأنفذ طرتٌـه المنزع 

: (37)وجاءت الباء بمعنى من، وذلك فً ثالثة مواضع، نحو قول أبً ذؤٌب

ولقد وردت الماء لم ٌشرب به    بٌن الربٌع إلى شهور الصٌف 

إال عواسـل كالمـراط معٌـدة    باللٌـل مورد أٌـم متغضـف 

:  (38)ووردت من بمعنى إلى فً قول أبً ذؤٌب

 وأرى العدو ٌحبكم فأحبه    إن كان ٌنسب منك أو ٌتنسب 

: (39)وجاءت من بمعنى فً، وذلك فً قول أبً ذؤٌب أٌضا

بأطٌب من فٌها إذا جئت طارقا    من اللٌل والتفت علٌك ثٌابها 

: (40)وترد الباء كثٌرا بمعنى فً كقول ساعدة بن جؤٌة

 فما راعهم إال أخوهم كأنه    بغادة فتخاء الجناح لحوم

: (41)ووردت إلى بمعنى مع فً قول صخر الغً ٌصف توالً برق

إلى عمرٌـن إلى غٌقـة    فٌلٌل ٌهدي ربحال رجوفا 

. (42)((إلى عمرٌن إلى غٌقة، أى مع غٌقة)): قال الشارح

: (43)وجاءت متى بمعنى من، وذلك فً قول ساعدة بن جؤٌة

أخٌل برقا متى حاب له زجل    إذا ٌفتر من تومـاضه حلجـا 

: (44)ووردت الباء بمعنى عن فً قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب
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 سألت بعمرو أخً صحبه    فأفظعنً حٌن ردوا السؤاال 

: (45)وجاءت إال أن بمعنى لكن فً قول أبً ذؤٌب

فجاء بمزج لم تر الناس مثله    هو الضحك إال انه عسل النحل 

: (46)ومثلها سوى أن فً قوله أٌضا

زاع الرجٌـع فذو سـدر فامالح ج    أصٌح من أم عمرو وبطن مر فأ

وحشـا سوى أن فراد السباع بها    كأنهـا من تبغً النـاس أطالح 

: (47)ووردت إذ بمعنى إذا فً موضعٌن، األول قول أبً ذؤٌب

نهٌتك عن طالبك أم عمرو    بعاقبـة وأنت إذ صحٌـح 

: (48)والثانً قول ساعدة بن العجالن

ولكن حال دونك كل طرف    أبـان الخٌر وهو إذ ولٌد 

: (49)واستعمل أبو ذؤٌب إذا فً قوله

تواعدنا عكاظ لننزلنه    ولم تعلم إذا أنً خلٌف 

:  والمالحظ على هذه األمثلة الثالثة اآلتً

. إنه ٌمكنك أن تضع إذ بدال من إذا، أو بالعكس من دون أن ٌضطرب نغم الشعر - أ

 .(لو)، أو (إن)ل  إنها فً األمثلة جمٌعها لم تكن جوابا  - ب

إن المثالٌن األولٌن ال ٌمكن أن تعد فٌها إذ ظاهرة لهجٌة مختصة بهذٌل كما - ج

وإنما الحاصل أن الشاعر قصد بهما إذ الدالة على المضً، ولكنه لجأ . (50)قٌل

وزن بٌته الشعري ل تقوٌماإلى التنوٌن دلٌال على محذوف ٌفسره المذكور أوال، و

ثانٌا، وٌدلك على ذلك أن أبا ذؤٌب الهذلً حٌن قصد االستقبال ال المضً استعمل 

إذا ال إذ، ولو كان ذلك فٌهم ظاهرة لما تباٌن كال االستعمالٌن ؛ فاالستعمال فً 

كال الحالٌن مقصود ولم ٌطرأ على البناء سوى التنوٌن، الذي هٌأ له الكالم 

.  المحذوف من جهة، ونغم الشعر من جهة أخرى

: (51)وجاءت إذ بمعنى إذا فً قول أبً كبٌر
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ذو غٌث بثـر ٌبذ قذالـه    إذ كان شغشغة سوار الملجم 

: (52)ووردت إن بمعنى حقا فً قول ساعدة بن جؤٌة

وال أقٌم بدار الغدر إن وال    آتً إلى الغدر أخشى دونه الحلجا 

حرف جواب ٌجًء  (نعم)، ألن (53)كما ذكر ابن هشام (نعم)هنا بمعنى  (إن)ولٌست 

 االستفهام طلبا للتصدٌق، وإنما هً واقعة فً جواب القسم، وجواب القسم بحاجة دبع

. إلى التوكٌد بحسب المقام

: (54)وجاءت ما بمعنى إذا فً قول ساعدة بن جؤٌة

إن ٌك بٌتً قشعة قد تخذمت    وغصنا كان الشوك فٌه المواشم 

فذلـك ما كنـا بسهل ومرة     إذا مـا رفعنـا شثة وصرائـم 

 :(55)ووردت إذا بمعنى إذ فً قول حذٌفة بن أنس

غلت حرب بكر واستطار أدٌمها    ولو أنها إذا شبت الحرب برت 

وأرى أن فً نغم الشطر الثانً من البٌت الشعري اضطراب لعل سببه عائد إلى 

الطباعة، أو  النسخ، الن البٌت من الطوٌل، ولو أنك تحققت من تفعٌالت الشطر 

. فعولن مفاعالتن فعولن مفاعلن: الثانً منه لوجدتها

وجاءت أم العاطفة بمعنى بل فً استعمال أبً كبٌر الهذلً، ولم تتقدم علٌها همزة 

: (56)التسوٌة، ولٌست أم فٌه بمعنى أي، وذلك فً قوله

من ٌأته منكم ٌؤب بمرشة    نجالء تزغل مثل عط المستر 

أم من ٌطالعه ٌقل لصحابه    إن الغرٌف تجن ذات القنطر 

: (57)وزٌدت من فً قول أبً ذؤٌب

وقد طفت من أحوالها واردتها    سنٌن فأخشى بعلها أو أهابها 

شرطٌن، أحدهما أن ٌكون مجرورها  (من)وقد اشترط النحاة البصرٌون فً زٌادة 

النهً، واالستفهام ؛ فهً ال تزاد فً : نكرة، والثانً أن ٌسبقها نفً، أو شبه نفً

وذكر ابن هشام . (58)اإلٌجاب، وأجاز الكوفٌون ذلك شرٌطة تنكٌر مجرورها
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مواضع أخرى ال ٌشترط أن تزاد فً غٌرها، ولكنها فً هذا  (ه761ت)األنصاري 

الموضع لٌست منها، ألن األمثلة التً ساقها ابن هشام كلها لٌست فً حال 

. (59)اإلٌجاب

وزٌدت الباء فً أربعة مواضع كانت فً موضعٌن منهما فً المفعول، نحو قول أبً 

:  (60)ذؤٌب

أدرك أرباب النعم    بكل محلـوب أشم 

: (61)وكانت فً الموضعٌن الباقٌٌن مزٌدة فً الخبر، نحو قول المتنخل

وأحفظ منصبً وأصون عرضً    وبعض القوم لٌس بذي شطاط 

: (62)وزٌدت إال فً قول أسامة بن الحارث ٌصف مهلكة

تصٌـح جنــادبه ركـدا    صٌاح المسامٌر فً الواسط 

فهـن على كـل مستـوفر    وقـوع الدجاج على الحائط 

وإال النعـــام وحفــانه    وطغٌـا من اللهق النـاشط 

وزٌدت إن فً أربعة مواضع، وذلك بعد ما النافٌة، وذلك فً قول ساعدة بن 

: (63)جؤٌة

لعمرك ما إن ذو ضهاء بهٌن    علً وما أعطٌتـه سٌب نـائل 

: (64)وقول البرٌق

وما إن أبو زٌد برث سالحه    جبان وما إن جسمه بدمٌم 

: (65)وقوله أٌضا

وما إن شابك من أسد ترج    أبو شبلٌن قد منع الخدارا 

.  لٌست زائدة فً هذه المواضع، بل هً توكٌد معنوي للنفً (إن)وأرى أن 

: (66)وزٌدت الواو فً قول أبً العٌال

فلقد رمقتك فً المجالس كلها    فإذا وأنت تعٌن من ٌبغٌنً 

:  (67)فً قول المعطل (جد)بعد الفعل  (ما)وزٌدت 
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روٌد علٌا جد ما ثدي أمهم    إلٌنا ولكن ودهم متماٌن 

: (68)وفً قول ساعدة بن العجالن

ٌا رمٌة ما قد رمٌت مرشة    أرطاة ثم عبأت البن األجدع 

قال شارح دٌوان الهذلٌٌن، وهو بحسب ظنً جامعه أٌضا، وهو أبو سعٌد الحسن بن 

وأرى أن ما هنا صفة لرمٌة . (69)...((حشو" ما " و : ))(ه275ت)الحسٌن السكري 

. ال حشو

: (70)وحذف المنادى فً قول أبً ذؤٌب

ٌا هل أرٌك حمول الحً غادٌة    كالنخل زٌنه ٌنع وإفضاح 

: (71)فً قول أبً كبٌر (ثم)وقد تجاور حرفا العطف الفاء، و

فرأٌت ما فٌه فثم رزئته    فلبثت بعدك غٌر راض معمري 

: (72)فً قول جنوب (لٌت)وأعربت 

ٌا لٌت عمرا وما لٌت بنافعة    لم ٌغز فهما ولم ٌهبط بوادٌها 

: (73)لى االسمٌة كقول رؤبة بن العجاجإفتحولت بها من الحرفٌة 

لٌت وهل ٌنفع شٌئا لٌت    لٌت شبابـا بوع فاشترٌت 

الهوامش 

 -11-الحج  (1)

 .7/135: مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن، الطبرسً. ظ (2)

أبو عبد الرحمة صالح بن محمد بن : تحالنهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر،  (3)

 .1/355: عوٌضة

 .6/68: (حرف)تاج العروس من جواهر القاموس، الزبٌدي، . ظ (4)

 .11: دٌوان كعب بن زهٌر (5)

 .1/165: أحمد الزٌن، ومحمود أبو الوفا: تحدٌوان الهذلٌٌن،  (6)

 .  9: هادي عطٌة مطر. نشأة دراسة حروف المعانً، د. ظ (7)

 .68-6/67: (حرف)التاج . ظ (8)

 .1/213: البرهان فً علوم القرآن (9)
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 .4: أسباب حدوث الحروف (10)

 .1/4: محمد أبو الفضل إبراهٌم: تحانباه الرواة على انباه النحاة، القفطً،  (11)

 .1/22: أجود التقرٌرات. ظ (12)

 .1/22: أجود التقرٌرات (13)

 .1/8: الكتاب (14)

 .1/45: عبد المحسن الفتلً. د: تحاألصول فً النحو،  (15)

 .37-1/36: ٌوسف حسن عمر: تحشرح الكافٌة،  (16)

 .1/55: الشٌخ عبد الرزاق عفٌفً: تحاإلحكام فً أصول األحكام، . ظ (17)

 .49: محمد حسٌن الرضوي: تحمعارج األصول، . ظ (18)

 .60: عبد الحسٌن محمد البقال: تحمبادئ الوصول إلى علم األصول، . ظ (19)

 .1/83: الشٌخ محسن العراقً، والسٌد منذر الحكٌم: تحمقاالت األصول،  (20)

 .1/36: فوائد األصول (21)

 .15-1/14: أجود التقرٌرات. ظ (22)

 .1/16: أجود التقرٌرات (23)

 .21-1/20: أجود التقرٌرات. ظ (24)

: تحهذه المعانً أخذتها عن كتاب مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هشام األنصاري،  (25)

 .محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد

 .2/358: مغنً اللبٌب. ظ (26)

 .11، 10: النمل (27)

 .1/198: المغنً. ظ (28)

 .12-5: أبنٌة األفعال فً دٌوان الهذلٌٌن، التمهٌد. ظ (29)

 .32، 30، 1/11: دٌوان الهذلٌٌن (30)

 .1/216: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (31)

 .2/115: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (32)

 .1/232: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (33)

 .2/15: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (34)

 .215، 212، 1/211: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (35)



 (140........................................................................)(3) العدد –مجلة آداب الكوفة 

 .1/15: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (36)

النبل متمرط رٌشها، : ذئاب، والمراط: عواسل) 105، 2/26، 21/51: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (37)

 .(منثنً: ومتغضف

 .1/64: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (38)

 .1/81: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (39)

 . (لٌنة: فتخاء) 3/123، 237، 1/234: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (40)

مواضع، فأما عمر فهو من بالد هذٌل، : عمرٌن، وغٌقة، وٌلٌل) 2/71: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (41)

وقد ثنً بضم موضع آخر إلٌه، وربما اضطر الشاعر إلى تثنٌته كما ٌضطر إلى جمعه 

أٌضا، وأما غٌقة فهو إما أن ٌكون موضعا لبنً ثعلبة بن سعد بن ذبٌان بظهر حرة النار، أو 

أنه من بالد غفار بٌن مكة والمدٌنة، أو أنه خبت ذو أودٌة فً ساحل بحر الجار، ولها 

شعبتان إحداهما فً ٌلٌل، واألخرى فٌها، وقٌل غٌر ذلك، واما ٌلٌل فهً قرٌة من أعمال 

معجم . ظ: المدٌنة بوادي الصفراء أو قربه تخرج من جوف رمل فٌها عٌن ماء كبٌرة

 .(5/441، 222، 4/153: البلدان

 .المصدر نفسه. ظ (42)

 .2/209: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (43)

 .3/120: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (44)

 .(الثغر: العسل، والضحك: المزج) 1/42: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (45)

مواضع، فأما : بطن مكة، وأجزاع الرجٌع، وذو سدر، وأمالح) 1/45: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (46)

بطن مكة هو بطن مرة نفسه، وهو من نواحً مكة ٌجتمع عنده وادي النخلتٌن، فٌصبحان 

وادٌا واحدا، وأما الرجٌع ماء لهذٌل قرٌب من الهدأة بٌن مكة والطائف، وأما ذو سدر، ذكره 

الحموي بفتح السٌن، وقال إنه موضع، وكذلك حال األمالح، الذي ورد موضعا فً الشعر 

مرابضة الزقة باألرض : ، أطالح200، 3/29، 449، 1/255: معجم البلدان. ظ: العربً

 .(لهزلها

 .1/68: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (47)

 .(كرٌم: طرف) 3/110: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (48)

 .1/99: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (49)

 .1/21: مغنً اللبٌب. ظ (50)
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 .3/477: (أذذ)اللسان . ظ (51)

معقد سٌري : ٌمل، والقذال: جري بعد جري، وٌبذ: غٌث) 2/113: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (52)

 .(اللجام،   والشغشغة، تحرٌك اللجام فً فم الدابة

 .2/210: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (53)

 .38-1/37: المغنً. ظ (54)

 .2/221: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (55)

 .(أوفت: برت) 3/26: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (56)

: شجر، والقنطر: شق، والغرٌف: تدفع بالدم، وعط: تزغل) 2/104: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (57)

 (الداهٌة

 .1/71: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (58)

 .17-2/16: شرح ابن عقٌل. ظ (59)

 .324-1/323: المغنً. ظ (60)

 .234، 1/164: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (61)

 .78، 2/22: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (62)

: منتصب، وحفان النعام: الباب، ومستوفز: الواسط) 196-2/195: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (63)

 .(صغار البقر: صغارها، والطغً من اللهق

 .(العطٌة: السٌب) 2/218: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (64)

 .(أخو الشاعر: أبو زٌد) 3/60: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (65)

جبل بالحجاز تكثر : ذو األنٌاب المشتبكة والمختلفة، وترج: شابك) 3/63: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (66)

 .(2/21: البلدان. ظ: فٌه  األسود

 .2/260: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (67)

 .(كاذب: متماٌن) 2/46: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (68)

 .(اسم رجل: بالدم، وأرطاة: مرشة، أي) 3/106: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (69)

 .المصدر نفسه. ظ (70)

اختالط الخضرة بالصفرة، أو : اإلدراك، واإلفضاح: الٌنع) 1/45: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (71)

 .(الخضرة

 .2/102: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (72)
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 .3/126: دٌوان الهذلٌٌن. ظ (73)

 .171: ولٌم بن الورد: تحدٌوان رؤبة بن العجاج فً كتاب مجموع أشعار العرب، . ظ (74)
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عبد الحسٌن الفتلً، مطبعة . د: تح، (ه316ت)األصول فً النحو، أبو بكر بن السراج  -5

 .م1973سلٌمان األعظمً، بغداد، 

محمد أبو الفضل إبراهٌم، مطبعة دار : تح، القفطً، 1انباه الرواة على انباه النحاة، ج -6

 .م1950الكتب المصرٌة، 

محمد : تح، (ه794ت)البرهان فً علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشً  -7

 .م1975أبو الفضل إبراهٌم، دار المعرفة، بٌروت، 

، مطابع دار (ه1205ت)تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبٌدي  -8

 .م1966صادر، بٌروت، 

 .م1950دٌوان كعب بن زهٌر برواٌة السكري، دار الكتب المصرٌة،  -9



 (143........................................................................)(3) العدد –مجلة آداب الكوفة 

أحمد الزٌن، ومحمود أبو الوفا، الدار القومٌة للطباعة والنشر، : تحدٌوان الهذلٌٌن،  -10

 .الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة

محمد محًٌ الدٌن عبد : تح، (ه769ت)شرح ابن عقٌل، عبد هللا بن عقٌل المصري  -11

 .م1980، دار مصر للطباعة، القاهرة، 20الحمٌد، ط

ٌوسف حسن عمر، : تح، (ه688ت)شرح الرضً على الكافٌة، الرضً االسترابادي  -12

 .م1978جامعة قارٌونس، 

، مؤسسة جماعة (ه1365ت)فوائد األصول، محمد علً الكاظمً الخراسانً  -13

 .المدرسٌن بقم المقدسة

عبد السالم محمد هارون، : تح، (ه180ت)كتاب سٌبوٌه، عمرو بن عثمان بن قنبر  -14

 .م1977الهٌأة المصرٌة العامة للكتاب، 

عبد الحسٌن محمد علً : تحمبادئ الوصول على علم األصول، العالمة الحلً،  -15

 .ه1404البقال، مطبعة مكتبة اإلعالم اإلسالمً، 

من علماء اإلمامٌة فً )مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسً  -16

 .الحاج رسول المحالتً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت: تح، (القرن السادس

محمد حسٌن : تح، (ه676ت)معارج األصول، المحقق الحلً جعفر بن الحسن  -17

 .ه1403للطباعة والنشر،  (علوهم السالم)، مؤسسة آل البٌت 1الرضوي، ط

، دارا صادر وبٌروت للطباعة والنشر، (ه626ت)معجم البلدان، ٌاقوت الحموي  -18

 .م1957بٌروت، 

Abstract  
       The meaning Particles have a great value in the Arabic. 

Without them the meanings the speaker intends would be lost. 

They contend for precedence among each other to express the 

intended meaning. They are many in Arabic and can be classified 

in the shape of semantic groups such as the interrogative particles  

the negative particles and the conditional particles.                                                                      

       Through counting and classifying those particles according 

to their meanings, tried to know to what extent the rule applies to 
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the use of hudhayl poets.                                                                

It is clear that there are particles that were greatly used by them, 

besides many others that are different from what is know in the 

grammatical media. the grammatical rule founding the books of 

grammar is not clear – cut , it may traverse that. what is came in 

the standard Arabic is Arabic , and hudhayl is an Arabic tribe 

from which the standard Arabic is taken, in addition to Tameem  

Assad, Taye
,
, Qays, and kinana.    


