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 ديوان أبي النجم العجلي

 استدراك وتعليق

 عبد اإلله نبهان

 سورية -حمص

فن   .الرجز ثروة لغوية ثمينة، متحت منها المعجمات، من  مررااتهنا والنالي ها
منثورة في مواا المعجم يحتج  ها لنانة الغغنة وينهغنو   الرجز عجب ا  نجا اواوي 

 منها ويعّغو .

مننص بننعب، وبننعو ت  ليلننت منن  حينن  والرجننز، اننلا الرنن  ال نناو  ال ننال  ن
النننوز ، فهنننا انننا  وزنننن  حتنننل النننمون  حمنننار الينننعر، وانننا  يننن ن  لنننا  ا ننني العننن   
نمننا مننن  حيننن  وعنننورة الرا ننن   فوضننا الّرّجننناز فننني صنننر  الجّنننة فننني  ينننوت ثميعنننة، واظ
وغرا ة النالي   و ابنة رجنز امعن م ال  نار  العجناه وا نن  ري نة وا ني الننجم. وثنا 

ناية وافية إل نير ومع  يرح امبنمعّي  تحهينأ النتالنا الجغينل نال رجز العجاه ع
الا تور ع االحري  اللصغي، فجا  التحهيأ نمولجينا  من  حين  الاثنة، ونلن ت انلن 
الص عننننة لنننناعر ص عننننات الننننايوا . امننننا ايننننوا  ري ننننة فهننننا نيننننر متننننن  ولننننيم  نننن  الننننورا 

لننل تحهيننأ  غوامضنن  ويهننّرب غراع نن يجغننو مضنن وصا ، ومننا يننزال  حاجننة إلننل يننرح  واظ
 يلتارك عغي  ما فها من .

ورات ولها لعات يوم ثرات   ر باور ايوا  ا ني الننجم العجغني ضنم  منين
بنننننعة املننننتال عننن   النننناي  ا غننننا،  1891 -انننن1041النننناا  اما نننني  الريننننا  

املننتال ز نني رمضننو  مننار   يواعينناني امننر الحبننول عغينن  حتننل الننعرني بننايه
فجعغنت ات نع عغيهنا فني  1891لّي نل ة م  النايوا  العر ية اناك آنلاك، وارلل إ

مراجعنننناتي، وااّو  عغيهننننا مننننا افتهننننان فيهننننا واجننننان فنننني غيراننننا، حتننننل تجمعننننت لنننناّ  
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 التارا ات وم ح ات  صر لي انها اضحت جايرة  النير.

واحب ا  ايير إلل ا  الا الملتارك م اعي، ويجب ا  تغي  ملتار ات، 
 م ثا ال يلتصيا الررا ا  يوفي  حه  مهما م  جما ايوا  ا ي النجم عب  ض

عيون ، وما    ا غا    ريب وعّنل نرل  واثل  لل، وثا جها املتال ع   الاي
للك فها فات  ال ثير، واا انا اثام ل  وإل واني اارلي العر ية الهغيل م  للك الل  

 نها عغي  في  صو  ال تب.

رضنننل بنننايهي املنننتال عرفنننا  ومننن  واجنننب العغنننم واالعتنننرا   الرضنننل اننننّون  
م فنني جع نناال اثي اميننهر الننل  وضننا  نني  ينناّ  المننواا التنني ورا فيهننا يننعر ا نني الننن

املننتال محمننا صنناار الحمبنني الننل   يالننا  ال  غننة لغزم يننر ، و رضننل بننايه
  ا  لّ اثا  إلل ال تا ة حول الايوا  عغل نحو موجز ل ن  نري  في  ا  .

مول  نننننا   االلنننننتاراك والثننننناني اورا فيننننن  ولننننن نّ م المهنننننال فننننني ثلنننننمي ، ا
التعغيهننات منن  م ح ننات وتبننحيحات ومهارنننات، إال إلا تصغننب اممننر فنني  عنن  
المواضا الجما  ي  الم ح ة وااللتاراك. ول ضا إلل جانب ال يت رثنم امرجنوزة 
التنني يم ننن  ا  ينتمننني إليهنننا انننلا ال ينننت حلنننب تنننرثيم النننايوا  او  ا  اعّنننني نرلننني 

اينننننا موضنننننا ال ينننننت مننننن  امرجنننننوزة. ولننننن رمز ل رجنننننوزة  نننننالحر   ه ، محاولنننننة تح
امرثام في النايوا    ولغهبياة  الحر   أ  ولغ يت  الحر   ب  ما اإليارة إلل ا

 متتالية    تررثة  ي  ثبياة وارجوزة.

 المستدرك -1

 قافية الهمزة

افت نار  في الا  ال  غة "ب ان  ": وفن   يرت نر   نلا وينتهني  ن ، ولني  ن  -1
 ]م  ال امل[وا تهاٌ ، ثال ا و النجم: 
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 ]1أ[ والم تهي  هايم   لوا    ثايَم   ليَ  المحالّر ا  َيّعا  

وّجهن  إلنل   نر  ن  واعنل ينوم  " ننا ز ي " انو ثاعنا  لنر  في املا  "ل ك ر": -2
 ]ال امل م [ثار في  يغ ، فهزمت    ر    واعل، وفي  يهول ا و النجم: 

 ]1أ[اّنا الحماّة عيّية ال صحا     ي  لّيْ  روانا ز  وال ل جيوش  

فنني املننا  "    و": وتنابننينا: تب ننلنا  نوابننينا فنني ال بننومة، ثننال ا ننو  -1
 ]ال امل م [النجم ... وثال ايضا : 

ْ  يه جْ   ]1أ[    َفَزٌع فغي  ثتاّلنا  َنبا          مّنا الت رُّم والّحغوم واظ

ح المرحنننوم ع االلنننتار فنننراه ال وينننت: يهنننال رجنننٌل فننني  تننناب اإلنلنننا  لثا نننت تننن -0
وانو الننل  ثنا تحنناّت ينعرن، ويهننال: انحنّت وانحننّ ،  -وامنراة حّبننا  –احن ُّ 

 ]ال امل م [مثغ  الَهَزع، وثال ا و النجم: 

 ]1أ[راٌ  اح ُّ  حغيٍة يمصا   ورايَن  وبَل المييَب  ح غ 

مننننني و ا إ نننننراايم "تنننننح ا مهنننننا  الم زو  161: 1فننننني  تننننناب العننننني  لغ غينننننل  -5
 ":1894 غااا  –اللامراعي 

 ]1أ[ في مهرر ال م ة م  جناع    وعازٍب نّور في َ  ع

. والغلا   عزب  109: 2المعجم: جا  اليصر امول في التهليب  ثال محهها
 ولم ينلب فيهما.

 210: 1ثغت: وثا ورا ال يت امول منلو ا  إلل ا ي الننجم فني  تناب امفعنال 
ال م ننني عثمنننا  لنننعيا  ننن  محمنننا المعنننافر  اللرثلنننصي. تنننح ا. " تننناب امفعننن

مجمننننا الغغننننة  -حلننني  محمننننا محمننننا يننننر ، مراجعننننة ا. محمننننا مهننننا  عنننن م
 .1895العر ية الهاارة 
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: وثنال ا نو 116: 1ص  والأ، وفي ص ان انارو   064: 1وفي  تاب لي وي  
 النجم: 

 ]0ه[  ما ّتغّل  النا  م  نيواع     ّ  م  لهاع   ااثغت ليي ا  

وثنننا ثّينننات الهنننا  فننني ص عتننني لننني وي ، وال ار  منننا يغنننزم  نننللك، و لنننر الهنننا  
 في الايوا  واما ينلجما  ما موضوعها. 0يجعل ال يتي  م  امرجوزة رثم 

"تننننح إ ننننراايم ام يننننار ،  248: 1فنننني  تنننناب الجننننيم م نننني عمننننرو الينننني اني  -9
 "1890مجما الغغة العر ية  الهاارة  –مراجعة محما  غ  الغ  

ْز ا ":  ... وثال ا و النجم في "الح 

 ]0ه[عرٌش تحّ  الّريح في َثْب اع       ن   الّلهب او حز اع   

مراجعة ا. محما مها   –"تح ع االعغيم الصحاو   94: 2في  تاب الجيم  -9
يزا :1895مجما الغغة  الهاارة  –م عّ    "، وثال ا و النجم في الزِّ

 ]0ه[واع  الل  يي   م  رّ   ا   إلا ع  الزيزا  م  زيزاع 

 َ ّغمعٍة  الثوب م   راع 

ثننال محهننأ المعجننم: الزيننزا : ام مننة البننغيرة، وثننال ا نن  يننميل: الهننّ  الغغنني  
 المير  ال ي .

: ال هعنننة ت نننال  لنننو  مننن  لنننرعت . ورواين: ن نننرن. والغمعنننةو"مننن  زيزاعننن ": 
 الثوب.

ا محمننننا يننننا ر "تننننح الع مننننة احمنننن 16فنننني إبنننن ح المنصننننأ ال نننن  اللنننن يت:  -8
 "1856اار المعار   مبر  –الل م اارو  اوع 

 . وثال ايضا :.وثال ا و النجم .
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 ]0ه[ - ضم الوا  ول و  الجيم -  ّرْجَم    الييصاّ  م  اواع 

فني املننا  "  و  ": وا نل فنني  نوا  فرلنن ، وانو مننا  ني  ياينن  ورجغينن .  -14
 ثال ا و النجم يب  ال غيم:

 ]0ه[ ااٍو تضلُّ في  واع 

وا  امر  م   واع 11، 14ب  0وفي الايوا  نجا في ه  : ي او   

 ي ّل الّمّخ في اواع  ااوٍ           

تنح الينيخ محمنا حلن  آل يالني ،  - :في الع اب الزا نر لغبنغاني "صنر " -11
 :... ثال ا و النجم يب  لي    والصْرفا : يجرٌ  – 1891 غااا 

َهاع   ْرأ وفي صفي ل خ ال  ّيغهي ض  اع الّهّ  م  ح   ]1أ[    رفاعع 

 ويرو : ينري، الحها : جما َحهٍو واو المرترا م  الّنجرة.

 ا  في الايوا ، ولم يرا الثاني.رثغت: وثا ورا ال يت امول مبح

فنني الغلننا  "حننرش": ضننرب منن  الل ننّصاح ا ضننّر ين ننت متلننّصحا  عغننل وجنن   -12
 امر  وفي  ّ ينة" ثال ا و النجم:

ر اللُّّصاح   ]0ه[م  َحْرياع   والَ ض 

 :-اار ثتي ة -اميأ – تحهيهنا  50في المهبور والمماوا لغررا     -11

 ... وثال ا و النجم: ر لها، يهال فيها: او في ّعغيا م الّعغيا: التي ال ل َ 

 يأ  ها ما بح م  لهان  إلا ع  عغيا  م  عغياع  

 ]0ه[جو  تغول الصير م  ج واع  

 ايوا   رواية: م  حااع .وال يت ام ير ورا في ال
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 قافية الباء

"تنح محمنا ا ني الرضنل  89في  تناب امضنااا لمحمنا  ن  الهالنم امن نار :  -11
 "1864ال ويت  –إ راايم 

 ]ال ليص م [  وثال ا و النجم: 

 ]91أ [ثا  اا يضصغّا امعااَ  والّ َص ا  ا  اواظ  اتاك نعّيي فانّا    

إلل الجّ انة والجّ ا   واي البحرا . ثنال ا نو في املا  "ه ب  ": و رجوا  -15
 :]ال ليص م [النجم. 

 ]9أ[حّتل تجّاْل   الجّ ا   وا تص ا  اهفراعبَ  روثي   ماضّ  يهو     

: وعنن  ا نن  امعرا ننّي: لنني  اجننرّب إلا  تّنن  البنناا "ب ر ه"فنني املننا   -16
 و النجم:عغي  حتل يحمّر ف  ينهغا عن  إال  الملحل، وانيا ... وثال ا 

 ]6ه[ت الهّ  في ام  ِّ ّيّه ا  وبارماٍت في ام  ِّ ّثّضَ ا

 ْجر ا ّل ّلَريحيٍّ بّموت اَ 

ف راا  الجرب الي صب،  ما ثيل: الجر ا  لغيهب. و  جرانن  َجنَرٌب، وانو ين   
 الباا ير ب  واصنها.

: من  المجناز: بنّب عغين  الن    من  بنبٍّ  : ومن "ب ب  "وفني املنا   -19
 ثال ا و النجم:فوأ. 

 ّبب  عغي   و ٌب م  ببِّ 

 : واماَت غض  : لّ ن ، ثال ا و النجم:"ت م و"وفي املا   -19

ْتَ  الَغَضَ ا  َفهل ام ال  الحريأ  الهبَ ا   ]6ه[ الميرفيات  ّيم 
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مجمننا  –الص عننة الثانيننة  248ال نن  جننني    فنني ترلننير ارجننوزة ا نني نننوا  -18
ب المحهنننأ الع منننة محمنننا  هجنننة امثنننر  إلنننل ا ننني الغغنننة العر ينننة  امينننأ. نلننن

 النجم الن ام يات:

 يننننننا ليننننننت ام  العمننننننر   انننننننت بنننننناح ي
 ورا عتنننننننننننننني تحنننننننننننننت لينننننننننننننٍل ضنننننننننننننارب

 

 م ننننننننناَ  َمنننننننننْ  انينننننننننا عغنننننننننل الر اعنننننننننب  
  اضننننننننننننننب    لنننننننننننننناعٍا فْعننننننننننننننم و نننننننننننننن ٍّ 

 

وثا رجعت إلل  ل المراجا التي ل راا الع مة المحهأ فغم اجا م  نلب الا 
جم. فتاه العرو  ل ر ا  ا   امعرا ني انينااا ولنم يعزانا. الرجز إلل ا ي الن

وبننناحب الغلنننا  ا ترنننل  هولننن : ثنننال الراجنننز، و نننللك الهنننالي وا ننن  لنننيان وا ننن  
الليا  غهم لم ينل روا لهنا ثناع  . ومعننل ثولن : انينا: اث نل. والمرا عنة: ا  ت  نل 

 ن. يا باح ك وي  ل  ياك تحت الحمل حّتل ترفعان عغل ال عير او غير 
 قافية التاء

: وت غمننت عغننل َحننَاأ الهننوم ا : واننم ين ننرو  إلننّي، ثننال فنني املننا  "حنناأ" -02
 :]المتهارب م [ا و النجم: 

 هاتّ عغل حاأ الهوم امضي غ ُّ ال صيبَ و ْغمة حزٍم تّ 
 قافية الجيم

... وثال ا و  في املا  "ح    " .. وحثل في وجه  التراب إلا ل ه  ثال -01
 ]صويلال م [النجم: 

 ]11أ[ ّيَهصِّّا اثراَ  اممور  الَ والج     َحَثل في ّوجون اليّك ّتر ا  لّمْزم اٍ 
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.  واي التي ت غج  ع  راي ، يعني  ّغ  اليّك لرا  مْزمٍا، وعزٍم ثو ٍّ

في املا  "ع ر  " وثال ا نو الننجم يبن  منرح ناثتن  واّنهنا  اننت نينيصة   -22
 ]الصويل م [ب ح: الغيغة  ّغها، وما لّلت إال عنا ال

   َهر    اا مْ  اارة  النر    اره   فما َعَرَفْت لغّلّل حّتل تعّصرتْ 

 ] 11أ[ 

 ... وثول : وم  المجاز ثول ا ي النجم "ب   غ"في املا   -21

َ ْت لّ  ثواعّم عوهّ   َغض 

واننو عغننل اننلا الضننن ص م تننل الننوز ، فننملا ثراننننا "ثننواعم"  ننالتنوي   ننا  لننناينا 
ل، ابنننناب ترعيغتنننن  الثانيننننة الننننوثّ ، واننننو حننننل  الثنننناني يننننصر منننن  ال امنننن

المتحننرك منن  مترنناعغ . وضننرب ال يننت احننّل مضننمر وزننن  فْعغنن  والحننلل: اننو 
 حل  الوتر المجموع  غ  واإلضمار إل ا  الثاني المتحرك.

 190الاولنة وفني البنرحة   تحهيأ ناايا عغي 199ليا لغمعر : في ع   الو  -20
 و  ثول  "يعهر" م  ثول ا ي النجم:م  ص عة ي يب ارل  ، وي 

 ]15ه[في منزٍل  ي  الرُّحيل والي جي  ثْا َعَهرْت  الهوم  ا ّت ال زره

نمنا يرينا انهنم تحّينروا من  حلننها  ال يريا انهنا عهنرْت رواحغهنم عغنل الحهيهنة، واظ
 فغم ي رحوا ف  ّ  رواحغهم ّعهرْت.

ايننة ام ال ننزره، امننا    رو 1ب 15: وثننا ل ننر ال يننت امول فنني الننايوا   هثغننت
الثنناني فهننا ورا فنني ع نن  الوليننا  مننا ل رنننا. وفنني الربننول والغايننات لغمعننر : 

وثنننا ثنننام ل نننر المعنننر  فننني لنننياأ ينننرح  ل غمنننة الّرحينننل. ثنننال: الرُّحينننل  250
 موضا  ي  م ة وال وفة.
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 قافية الحاء

، وللننك .. والّغهنناح مبننار ل هحننت الناثننة َتْغهَننّح َلهاحننا   09: 1فنني  تنناب العنني   -25
 إلا الت ا  َلهاحها يعني حمّغها، فهي الثح، ثال ا و النجم:

 ]19ه [  امرحام والّ ّيوحا نضمّ     وثا اجّنت عغها  مْغهوحا  

يعنننننننننني لهحتننننننننن  مننننننننن  الرحنننننننننل ا  ا لتننننننننن . ثغنننننننننت: وال ينننننننننت امول ورا فننننننننني 
وآثرنننننننا روايتنننننن   مننننننا ورا فنننننني العنننننني  حرا ننننننا  عغننننننل  14 ب 19 الننننننايوا  ه

 .لياأ الوروا اناك

.. وامعجم  ل  ن م لني   غغنة عر ينة إلا  :219، 219: 1في  تاب العي   -26
 لم ترا  ها النل ة، ثال ا و النجم:

 ]19ه [اعجَم في آلانها فبيحا  بوتا  م وفا  عنااا مغيحا

 . 12 ب 19 ثغت: وال يت امّول ورا في الايوا   ه .يب  حمار الوحش

الغننن   المحننن  ال نننال ، ومننن   نننل  : والبنننريح:115: 1فننني  تننناب العننني   -29
 يي . وم  ال ول: إلا لم ي   عغي  رغوة، ثال ا و النجم:

 ]19ه [ْلَو المري  ال ْرَاَل المجاوحا حَ  َيّلو  م  ا والها البريحا

  .8 ب 19وال يت امول ورا في الايوا   ه 

 : الّرْاح:  لصك اليي  فتلّو   هرن  امر ، ثال198: 1في  تاب العي   -29
 ا و النجم:

 ]19ه [ي تا   رّيا  في الثر  ماحوحا                  يَت ّحّتوٍ  ّمْ ر  مراوحا

 .]والّهْترة  يت الباعا[يب  الّهْترة. 

" يتا   رّيا  في الثر  ماحوحا"  :10 ب 19 ه وثا ورا ال يت الثاني في الايوا 
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ول فننننني . وال ينننننت ام121، 6: 1وفننننني امفعنننننال  21: 1وانننننو  نننننللك  نننننالعي  
: والمْ رنن : الموّلننا وثننا ل ننر ال يننت امول الغلننا   راح  وثننال 221الجمهننرة: 
 وث غ : في مي رن

 ]19ه [تغجيّر  لغمّيت الضريحا   في لجٍ  غّمان البريحا

.." ولننم يننورا الثنناني.  "فنني لجنن ٍ  وثننا اورا املننتال جنناما الننايوا  ال يننت امول:
ريح لننع  يبنني   المصننر. والبننريح هيم، وغّمننان البننتوالغجنن : ّحريننر لنني   ملنن

 جما بريحة واي الحجر العري .  ع  الغلا : راح .

 : والريح تصَرّح الّهصنة إلا لصعت  ها ثال ا و النجم:191: 1في العي   -28

 ]19ه [ممّزثا  في الريح او مصروحا 

صرح  رفَا: وصرحت  روثا فلّ  226: 1وال يت في الغلا  "صرح" وفي امفعال 
 ليي  في الهوا  رفعت .الريح ا

.. وصاح: اغنك، يصنوّح ويصنيح، وصّوحن  وصنّوح  في املا  "ص و ح" -14
    وصيح .

 ثال ا و النجم:

 ]19ه [يصوِّح الهاا     تصويحا   و غٍا تحل   م لوحا  

 .18 ب 19وثا اثتبر الايوا  عغل إيراا ال يت الثاني ه 

 ثال ا و النجم:في املا  "ورا": والتورا الماَ : وران.  -11

 فالتوراْت ال َثَماا َرّيوحا  فجْعَ  لي   لم ي ْ  تب يحا
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 قافية الدال

": 1864الهناارة  -"تنح ع االلنتار فنراه 194في معجم اليعرا  لغمرز ناني:  -20
ثنننال معاوينننة يومنننا  لجغلننناع : اّ  ا ينننات العنننرب فننني الضنننيافة احلننن  وا ثنننر  

 منن [ثننالوا: ليهننل اميننر المننيمني ، فهننال: ثاتننل الغنن  ا ننا النننجم حينن  يهننول: 

 :]الصويل

ْرلنننننننني ث   ننننننننة انننننننننني  لهننننننننا عغمننننننننْت ع 
 إلا حنننننننّل ضنننننننيري  نننننننالر ة فغنننننننم اجنننننننا

 

 صوينننننننٌل لننننننننا ننننننننار   عينننننننا  موّاانننننننا
 لننننو  من ننننت امصننننناب ّيننننّب وثوّااننننا

 

: في املا  "أ و ل": وم  المجاز: ثال  يان: ااو   ها. وثال  رال 
ايار. وثال الحاعص فلهص: مال. والا ثول ف   وراي  وملا  . وثال ا و 

 النجم:

اا    ]18ه [ترجو الغنل وتراّب اليااع اا   َغْيثا  إلا جعت إلي  ثاب 

 ثال لك الصير تهاْم راياا

 .. وروايت  في : ثالت لك الصير 1 ب 18 وال يت الثال  ورا في الايوا  ه

ومّيصت الناثة تمييصا  بارت عغل جن يها امثال في املا  "م ش ص":  -10
 اممياص م  اليحم. ثال ا و النجم:

ّص لي   ال  اا  حتل إلا عاي  ضو ا  باعاا  ]18ه [لا ّجاٍا يمي 

 ا  يررأ الب ّح فعَل المايص  اليعر المغّ ا.

 .. وثال: في املا  "ورا": -15
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 فانبننننننننننننننرفْت عننننننننننننننن  ومننننننننننننننا تننننننننننننننزّواا
 لمعّضننننننننننننننننننَااويننننننننننننننننناَحها والننننننننننننننننناُّمّغَج ا

 

 ولننننننننننننننننننننننننننننو ارااْت وران اللننننننننننننننننننننننننننننتوراا
 ]18ه [وامثحنننواَ  الناضنننَر الم نننّراا 

 

الهيعة  –"تح حل  ع ا   188ورا في  تاب العبا ملامة    منهل:  -16
 " وثال ا و النجم العجغّي:1899المبرية العامة 

 ا المنننننننننننننننرّ  رعيلنننننننننننننننا   النننننننننننننننناا  منننننننننننننننل ين
 الثننننننننننننل المنايننننننننننننا، وتحّنننننننننننننل فالنننننننننننناا

ْينننننننننننيَة ل  الهينننننننننننا  صي  عنننننننننننا  جااننننننننننناا  م 
 

 ّينننننننننننننننننرزأ مننننننننننننننننناال  وينننننننننننننننننر  فواعننننننننننننننننناا
 اعصنننننننل العبنننننننا  رّنننننننا ، و رّنننننننا  ثاعننننننناا
   ّنمنننننننننننننننننا  نننننننننننننننننا  ينننننننننننننننننها ا  واثننننننننننننننننناا

 

 اضا  حينا  ثم بار  اماا

 قافية الرّاء

حي   ا  ييرح معنل اليناعة "ينا" وثال ا و  259: 1في  تاب العي   -23
 النجم:

 ]25ه [ّ  اثواٍم عغل ثبوراا حّرا                    الَعْمر  م  اليراا  اعا ام  

 وغيرة ينعا  م  اميراا

 "فاللحر ال ّيرضي إلل ملحوراا"
 واورانااما لي تي ال يت 5، 0 ب 25 وال يتا  امول والثاني ورا في الايوا  ه

واو:  546الثال  في لياث . وورا  عان الرا ا في يرح يوااا اليافية لغ غااا : 
 فاللحر ال يرضي إلل ملحوراا.

:12: 1في  تاب الجيم  -19  : وثال ا و النجم في الهْرثار 
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 ]24ه [يمر    يا َاز ٍم تّيار  ا: ثرثار   ثالت ل  ريح الب  

   وا ّل  الثاني.14 ب 24وال يت امول اوران الايوا   ه 

 ، وثال ا و النجم:246، 19في  تاب  غأ اإلنلا  لثا ت:  -18

 إال امْرثب المبّارا  الر   لم ي عثوا يي ا  وال حزّورا 

 فع م الرث ة وصولها.الّرثب ويهال لغغ م إلا ثوَ  و ام حزّور، واّما 

م  الَهم  ، يهال: نحٌو  : والهْمرّ 104في  تاب  غأ اإلنلا  ايضا :  -04
امرت العي  تهم ر اْمرا  وانهمرت انهمارا . و للك الرر  إلا ايتّا جري  

 وثال ا و النجم: واجتها ثيل: مّر يهم ر اْمرا .

 ]26ه [وامرن الهاع معا  وامراا  وما نلينا في الصريأ ّمهراا

 ال يت امول وا ّل  الثاني. 1 ب 26وثا اورا الايوا  ه 

: لَننيَ  َلَيلننا : اثننام فنن  يروعنن  ينني  فهننو اْلننَيّ ، 066: 2فنني  تنناب امفعننال  -01
 وانيا ا و عثما  م ي النجم:

 اراْلَيّ  َيْلَتحيي م  الرر 

 : ثلرن ثلرا : ثهرن، وانيا ا و عثما  م ي النجم: 146: 2في  تاب امفعال  -02

 ]20ه [ال ّيْهَلّر الااّر وَمْ  رام ثلْر 

"تننح بنن ح مهننا  عغنني  091: 1فنني  تنناب المثغنن  ال نن  اللننيا ال غصيولنني  -01
": والَحَور: جغٌا احمر تجّغا    ال تب ويجما عغل 1892 غااا  -الرصرولي

 ... وثال ا و النجم: اٍ  واحواٍر ثال صرف ّحور 
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   ّنما يافا  ّاي  الَحَورْ 

 ]20ه [ 214: 5محهأ المثغ : ال يت    نل ة في التهليب ثال 

 الضّم: جما اثننل وانو النل  فني ثبن ة: والّهّنو  191: 2وفي المثغ  ايضا   -00
 از  ولللك انر  احايااٌب واو م رون في ال يل ومحموا في النا  والبهر وال

 ... ثال ل مة    جنال

 ي النجم: وثال حميا امرثص في برة بهر ويرو  م

 ]20ه [اثنل ت لُّ صيرن عغل حلْر   ع  اّ  مغحاٍح  عيا المنَ َاْر 

 في املا  "ب   ل" وم  المجاز ثول ا ي النجم: -05

 ]22ه [ إلا اللما    غت  الهْصر        والضامني  عثرات الاار

 : تلرعت اإل ل الما :  اضت    لرعها. ثال ا و النجم:"ع ر ل"املا  في  -06

 ]25ه [تلّرع العلرا  في  هوراا   تلرعت في البرو م  غايراا

 ثال ا و النجم: "ر ص ع"في املا   -09

 ]25ه [م  ملك ااري  وم  ع يراا   نوَم العرو  ال  ر في عصوراا      

ص  -"تنح ا. عنزة حلن  16فعنال" لغبنغاني: في  تاب "ما  نتن  العنرب عغنل  -09
 "1860مجما الغغة العر ية  اميأ 

 ]24ه [وب ر لات الهام م  لرار   وبّوب الّرْمَل م  و ار    

غّنننة عننناا، واننني  ننني  النننيم   وبنننّوب ا  حنننار واننننزل. وو نننار: ار   اننننت مح 
ورمننال ي ننري . ولات الهننام: الننم موضننا. ولننرار: الننم  عننر، وثيننل: منهننل ث ننل 

 ... "ع   تاب البغاني وتعغيهات محهه ". ارل  ث
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08-  :" : ا  احنلْر: ثنال ا نو الننجم : حنلار  12في  تاب "ما  نت  العرب عغل فعال 
 والم  الرضل    ّثاامة:

 ]24ه [او تجعغوا اون ّم و ار    حلار م  ارماحنا حلار  

 وّمْز اا   هل   المحار

  وا نننل النننايوا  6، 5ب  24 ه  وثنننا ورا ال يتنننا  امول والثننناني فننني النننايوا 
 .54 الثال . وثا ت رر ل ر امول والثاني في ال تاب نرل   

 : وثال ا و النجم:54": في  تاب "ما  نت  عغل فعال   -54

 ]24ه [اي  الررار يا  ني َجعار    وثالت ال يل لها: ن ار  

 وثول : ن ار  ا  انت ر. وجعار  الم لغض ا.

": والحااور: الهرص في امل  وجمع  حوااير، ثال ا و في للا  العرب "حار -51
 النجم العجغي يب  امراة:

  اّ نننننننننننّة ال غنننننننننننأ عغنننننننننننل ت بنننننننننننيراا
 يزينهننننننننننننننننا ازاننننننننننننننننّر فنننننننننننننننني ّلننننننننننننننننروراا

 

  اعننننننننننننننة المن نننننننننننننب مننننننننننننن  حااورانننننننننننننا
 ]25ه [فّضنغها ال نالأ فني تبننويراا 

 

ي وامزاننر: الوجنن . وثننا ا ننّل الننايوا   ننال يتي  الثالنن  والرا ننا ول ننر امول والثننان
 .2، 1ب  25ه 

 -اننن" ثننال لننغم1192لنننة  1ص –" تننح ع االلنن م  11فنني امننالي الزجنناجي:  -52
  ثغت  ما ثال ا و النجم:اَ   :لري ة -   ثتي ة

 فما يمّ  امرَ  من  حافّرنْ             ل ح اوالن ويصرو آ ّرنّ ي
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 قافية الرّاء

": 1896الة ميللننننة الرلنننن –"تننننح إ ننننراايم بننننالح  86فنننني نننننواار الرلنننناعل:  -51
حنناثنا يمننوّت  نن  المننزّرع، ثننال حنناثني ا ننو املننوا النويننجاني، ثننال: حنناثني 

 ا   اعغج، ع  ا ي ، ع  جّان، ثال:

ا غنننا إلننل ايننام فنني حننواعج لنننا فراينننا الهالننم  نن  ّبنن يح، مننولل  ننني عجننل، 
من لصا  في اارن، فهام   مورنا، وما راينا اصغنأ منن  وجهنا ، وال ا ثنر اا نا ، وال 

 مح  ّرا  و ا  ا و النجم الياعر نازال  عغي ، وفي  يهول ا و النجم:ال

 اثلننننننننننننننننننننم لننننننننننننننننننننوال ثالننننننننننننننننننننٌم و ننننننننننننننننننننرُّن
   ّ  نننننننننننننننننرن ول نننننننننننننننننّرنننننننننننننننننننيصينننننننننننننننننب م

 او  ايننننننننننننناٍم وانننننننننننننو عننننننننننننناٍل امنننننننننننننّرنّ 
 ات التننننننننننننننننني تعنننننننننننننننننرُّنّ يّ عننننننننننننننننن  النننننننننننننننننّان

 

 واّننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننّر  ننننننننننننننننننننريٌم نجننننننننننننننننننننّرنّ 
 مننننننننا  نننننننننا  لننننننننني  ينننننننننت ي نننننننننّ  لنننننننننتّرن
 لنننننننننننو لنننننننننننم يلنننننننننننعني حغّمننننننننننن  و ثنننننننننننرنّ 
 نلرننننننننننننننننال نرلنننننننننننننننني  اللننننننننننننننننعاة يننننننننننننننننرّ 

 

ولعغهننا  اليننها . وام يننات فنني "ا  ننار  - اللننعااة -ثننال محهننأ الرلنناعل:  ننلا
عني  نيرن ه. ايور .  100اليعرا  المحاثي  م   تاب اموراأ لغبولي" 

  يروت. –اار المليرة  –   ا

 ، وثال ا و النجم يب  نهرا :"    ح"في املا   -50

   ّيْل را ل  ح اب يلتحي ا  إلا ارااوا رفعهّ  انرجرا

 ا  ال يّهار عغل لْ رن  الحجارة، يمتنا م  للك.

 : وثصر:  غٌا. ثال ا و النجم: "ر ص أ"في املا   -55

 وا صوا الّلنَا  جن ي ثصرا               ونزلوا عنا البرا الميّهرا
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 .. ثال ا و النجم: 112: 1في  تاب امفعال  -56

 عار   وجْوزٍ ع  َجَرٍز  ّم ااموم اللاي  الوار واْنه

، 9ب  0. امرجننوزة 119، 116: 1ثغننت: وال يتننا  لغعجنناه، وامننا فنني ايواننن  
8. 

 قافية الزاي

اار  –"تح ا. عاعية ع االرحم   524في رلالة الباال والياحج لغمعر :  -59
 المعار   مبر".

 ترنل إلا مّت افاني  الرجزْ  انا ا و النجم إلا ايتّا الحَجزْ 
 قافية السين

"تنننح ا. إ نننراايم  662: 2ا نننو حينننا  التوحينننا  فننني ال بننناعر والنننل اعر  انينننا -59
ال ي ني" رجزا  م ي النجم عغل الميم في وب   از لنيرا فني ثافينة المنيم، ثنم ثنال 

"ثال" واوران رجزا  عغل اللي  ولياأ ال  ر ينوحي انن  منا زال ينينا م ني   عا للك:
 النجم. ثال في المنجنيأ:

 اّ    نهننننننننننننننننا حنننننننننننننننني  ثنااننننننننننننننننا الننننننننننننننننن
ننننننننننننننننماّ     هننننننننننننننننا لنننننننننننننننن وٌ  و هننننننننننننننننا ي 
 تمننننننننننننننننننننّر ال يح لننننننننننننننننننننها الحّ ننننننننننننننننننننا 
نننننننننننراا   ضننننننننننن ّم الج ننننننننننني  مهنننننننننننزٌم م 

 

 جنّينننننننننننننننننة فننننننننننننننننني رالنننننننننننننننننها امنننننننننننننننننراّ  
 ي نننننننننننننره منهنننننننننننننا الحجنننننننننننننّر ال ّ ننننننننننننناّ  
 ال واضننننننننننننننننننا التننننننننننننننننننر  وال تننننننننننننننننننّراّ  
 ي  نننننننننننننل مننننننننننننن  وثعتهنننننننننننننا الولنننننننننننننواّ  

 

 

 قافية الطاء



 -525- 

 "ص اار ال تب المبرية" 150: 14في  تاب امغاني  -58

 ]11ه [را ي المجّلة جيا المحّص   لات جهاٍز مضغٍص مغص  

 ب، وا ّل الايوا   الثاني.11وثا ل ر ال يت امول في الايوا  ه 



 -522- 

 العينقافية 

 ،: ثال ا و الع  : والااعرة يعٌر ملتايٌر في الرا 066في الربول والغايات  -64
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ْنجننل إلا  ننا  يوّلنن125: 6فنني العنني   -94 الصعنننة، وثننال ا ننو  ا  ننْرأ: ولننناٌ  م 
 النجم:

ثّل الّهاامل م ْنجلّ   لنانها م 

من  التهنليب  -ا  منا نهغننان منا زينااات –منا  ني  ثولني   :العي  ثال محهها
 واو م  ابل  تاب العي .

: والهجّت الربيَل إلا جعغت في في    ال   ي ال يبل 184: 1في العي   -91
 عغل الّرضاع.

 ثال ا و النجم:           

 ل  غ  يضرب لحَي الاٍج م َ 

 :299: 2في  تاب لي وي   -92

ّغ ْ   فهر    الا والا اْزج 

 : زّحّغْ .91: 8وفي يرح ا   يعيش 

 :: وفي : ثال الراجز  واو ا و النجم 141: 2في  تاب لي وي   -91

 إلا التحثواا  حوٍب او حل  

ثننال امعغننم: اليننااا فيننن   لننر الم  حننل   ل.صننن أ والوبننل .. وحننوب وحنننل  
عنننننا الننننتحثاثها وحمغهننننا عغننننل اللننننير. وحننننوب  م لننننورة اللتهننننا  زجننننٌر لغناثننننة 

اللننا ني   مننا  لننرت جيننر. وحننل لننا نة عغننل مننا يجننب فيهننا إال انهننا حر ننت 
 ل.ص أ.
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 : واإلرجال: ا  ّترلل الَ ْهَم ما اَم . ثال ا و النجم:15: 2في  تاب الجيم  -90

غ ْ   فغوّت لّعا ا  ر ثاثا  ّ َبّغ ْ   م   عا َحْوٍل في رضاٍع ّنْرج 

 :- رتح الها  –: وثال ا و النجم في الَهَتال 111: 1في  تاب الجيم  -95

هالها    تحكُّ جن يها إلل َثَتالها ْر ا   في ع   ]56ه [تحّ َك الج 

ص  906 يت وثنا يننرح المحهننأ لرن  الَهتَننال نهنن   عنن  تهنليب املرننا  ال نن  اللنن
  يروت:

 الَهَتال: الجلم او  هيت . وثيل: اليحم والغحم.

ل، ثال ا و ا: : وال اّلةّ 195: 1في  تاب الجيم  -96 لرل الجاعرة في اعغل الر  
 النجم:

 ]56ه [يرعل ّ هْرياَ  إلل اْث الها  ثا ولم ال الات  م  اغرالها

غَننّة: الجلننيمة منن  النلننا 144: 2فنني الجننيم  -99 واإل ننل والّحّمننر، ثننال ا ننو  : الَعص 
 النجم:

 ]56ه [ ْجَ اَجَة الّ ْا  عغل اثمه لها  حّتل إلا ما ا تار م  ّعّصالها

"ص اار المعننننار   مبننننر، حهههننننا محمننننا ا ننننو  246: 6فنننني تنننناريخ الص ننننر   -99
 الرضل إ راايم".

  العامة: م اص يواللّمهل: ال اصل، ثال ا و عمرو اليي اني، وابغ  ما ّتلمّ 
 يصا ، واو لعاب اليم  عنا ال هيرة، ثال ا و النجم العجغي:الي

 ]00ه [وثام ميزا  الزما  فاعتاْل   ولاب لغيم  لعاٌب فنزل

اورا ا و الع   الي  ال يتي  م ي النجم ياااا   666في الباال والياجح:  -98
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 عغل ا  تل ي  عي  الرعل المتحر ة لغة َرَ عية. ثال ا و النجم:

 ]56ه [رّ  ها الهانّ  في م رجالها  ا رْضَي م   مالها حّتل إلا م

 ثال ا و النجم: :"و ش ح"في املا   -94

 م  الّغريرّيات  عيلا  ّ ّزال  إلل ا   مرواَ  حيوّت امْرج 

 وثال ا و النجم: "أ و ب"في املا   -91

 إلا زفل ا واث  ترّل 

 ا  رفا ابوات .

 جاز: ثص  رال ، ثال ا و النجم:: وم  الم"  ص أ"في املا   -92

 ثصاع  امْج  الل  تجّغ          نيأُّ عن   الَعراثي والاِّال

ي اإل ننننل: بنننناح  هننننا وثننننال: انننناب  واانننناب الراعنننن "ب  ن انننن"فنننني املننننا   -91
 ...ااب  

 وم  المجاز ثول ا ي النجم:

  ي  اليرالي  واا ا ال غ   إلا ّغَرْيضا  ن ْلتيها حوال

 ... وثال ا و النجم: "ش ش غ"ا  في امل -90

 ]52ه [م  املل يرتشُّ ّنبَح الهاعل  ناحٍل  ف ّل م  عرفا  ّنْي ٍ 

نننوان  "ل أ  "فنني املنننا   -95 ننهال : فننني ب  : ومننن  المجنناز: الرنننر  فننني ب 
 وبنعت . ثال ا و النجم:

 حّتل إلا اثنل جعغنا نْبهّغ 

صنننارن مننن  حيننن  ال  ع ولنننيٌل ننننا ع: .. ورجنننل ننننا :"ا ب  "فننني املنننا   -96
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 ... وثال ا و النجم: ار يّ 

ّري  م  جّهالها   ]56ه [والنا ع الع 

: ورمننننل الحبننننيَر واللننننريَر وارمننننَل: لنننن   وحبننننير "ل م ر"فنننني املننننا   -99
 مرمول وّمْرَمل، ونلا  روامل: لواّ . وم  المجاز ثول ا ي النجم:

يّ  تضيّأ اّمزر ع  رمالها   ]56ه [ا 

 ... ثال ا و النجم: "ل ح ك"في املا   -99

 ]56ه [و الحاي  الغهو م   صالها  ثتَغْتنا في الميي  ا تيالها

 و العيو  الَنْجل في ا حالها

: ومن  المجناز، ثهنوٌة مْغلنا : لغلنة الجنرع،  منا ثينل "  ل م"فني املنا   -98
 لغما : زالٌل. ثال ا و النجم:

 ]56ه [ث  لها   رَا الّرراتّية في  تلهي امراك النضر م  زاللها

  الههوة المغلا  م  جريالها

 ."9ب  56 وثا ا ّل الايوا   ال يتي  امول والثاني واث ت الثال  "ه

 : وعبر الر ّ  الررَ : عّرف . ثال ا و النجم:"ر   ع"في املا  -84

راا الر    صشٍّ   يهّصغ  يعب 

 :: فرٌ  اّش: غير بغوا. ثال ا و النجم"ش ش ان" في املا  -81

 يري  م  اشٍّ رثيٍأ منّ ّغ ْ 

 : وازجر عنك غراب الجهل، ثال ا و النجم:"ب ر غ"في املا   -82

 نل  مراجٌا ليرة اال العهْ   ال انت إ  يص مزار جْمل  



 -522- 

 وزاجٌر عنك ّغراب الجهل

: وثننوب ّلنن ام: لننّي  المنن   ننال ز. وثننال ا ننو النننجم "م    "فنني املننا   -81
 يب  لرا ا :

 ]95ه [ل  ثصٌ  ل اٌم   ياا  ّعزّ  امْنجل      ن   البْحبحا

مٌة: ثوٌ  تصعم باعااا، "و رتح العي " "م ع ص"في املا   -80 : وفي يان مصع 
 المرزوثة م  البيا ثال ا و النجم:

  مصَعمات  البيا غير ّعْبل    ترمي الَ باَ   العيو  الّنْجل  

 ل ّتصَعّم البيا، يريا  ها العيو . ا   ن

: وجلب الياة والربيل ع  امهمنا يجنل هما جنل ا  ثصعهمنا غلا  "جلب"في ال -85
 ع  الر ضاع، و للك المهَر: فصم . ثال ا و النجم يب  فرلا :

 ]59ه [ّغْ  ت  نرَرّع  فْرعا ، وللنا نع  ّغ ْ ثم جل نان ف صاما  نرب  

 ا  نررع   الغجام ونهاع ، ونعتغ  ا  نجل   جل ا  عنيرا .

 .55ب  59 ال يت  الثاني ول ر امول في ه  وثا ا ّل الايوا ّ 
 قافية الميم

: والَعْهنا من  المصنر ا  ي نو  الولنميُّ ثنا مضنل 142: 1في  تاب العي   -86
ث غ  واو الولي ثم يراف  الر يا  مصر ينارك آ نرن  غنّل اّولن  وّناوت ن  ويجمنا 

هاا  .. وثال ا و النجم: عغل ع 

ل اللحاَب الَعْهَا والّغيوَما  َتْرع 

 وما ّيبيب الهغَب إال رام    :1 ب 61ي الايوا   ه ف -89
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 ص اار ال تب: 158: 14ثغت: جا   عا الا ال يت في امغاني 

 ]61ه [لاأ إليها حابَل اليبم   َلْو يعغّم العغَم ا و ايام  

 : "في ترجمة ا ي النجم" واو الهاعل:194في معجم اليعرا  لغمرز اني:  -89

 ]65ه [                                                               

 المننننننننننننننننرّ   الحننننننننننننننننالم  فنننننننننننننننني المنننننننننننننننننام  
 فنننننننني ثا ننننننننٍل مننننننننا فنننننننناتني فنننننننني العننننننننام  
 منننننننننننننننرُّ الغينننننننننننننننالي اللنننننننننننننننوا  وامّينننننننننننننننام  
  نننننننننننننننالغر  المنبنننننننننننننننوب  لغّلنننننننننننننننهام

 

 يهننننننننننننننننوّل إّننننننننننننننننني مننننننننننننننننارٌك امننننننننننننننننامي
مننننننننننننننننام    والمننننننننننننننننر  ّيْانينننننننننننننننن  منننننننننننننننن  الح 
 إّ  الرتنننننننننننننننننننل ّيبننننننننننننننننننن ح ل لنننننننننننننننننننهام  
 ا صنننننننننننننننننننن  راٍم وابننننننننننننننننننننناَب رامننننننننننننننننننننني

 

 ."5، 0، 1ب  65ورات في الايوا  "ه  9 -9 -6ت وام يا

ص عنننة ا. إ نننراايم ال ي نننني،  – 661: 2فنني ال بننناعر والنننل اعر لغتوحيننا   -88
 : ي النجم الرضل    ثاامة في  ازٍ : م-اميأ

 ازرّأ ّيغنننننننننننننننننننل   صنننننننننننننننننننرّ  الغحنننننننننننننننننننم  
  ننننننننننن حج   ال غّنننننننننننوب اثننننننننننننل ال ْصنننننننننننم

 

 ثننننننننننا جننننننننننا  ّمْنَرّضننننننننننا  ّث يننننننننننل النننننننننننجم  
  ننننننننننن  نضننننننننننناح مننننننننننن  ام الملنننننننننننتامي

 

 ينتزع امرواح ث ل الْن م  

، منن  اننلن المهصوعننة فنني املننا  "ل ص م" 5، 1، 2ثغننت: وثننا ورات ام يننات 
 ورو  ال يت ام ير:

 ينتزع امرواح ث ل الغصم
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 والغصم الضرب عغل الوج    لص ال ّ . ولصم البهّر البيَا.

 . وثينننل: : بننن يو لو تنننومتي . ومتنننّوم: ّمهَنننّرص  ننناّرتي"م و ت"فننني املنننا   -144
 ... وثال ا و النجم: الّتومة: حّ ة م  فّضة ي   الاّرة

ْجنننننننل ثنننننننا  نننننننت  زماننننننننا  َمْحرمنننننننا  يننننننا ا 
 وترنننننننننننننننننننننرثي  الينننننننننننننننننننننيخ والمتّومنننننننننننننننننننننا

 

 مننننننننا  نننننننننت تعصنننننننني  الرهيننننننننَر ارامننننننننا
 ّزمننننننننننننننننننناحوتمنعنننننننننننننننننننيَ  اللُّنننننننننننننننننننن َل الم

 

  ا   الٌا الهلرّ  ثا لّااا فّزرع في ارضها.
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    ّب يح مولل  ني عجل: ا  في الهالم -وفي  يهول ا و النجم 

  إحلنننننننننننننننننننننننانَ  يننننننننننننننننننننننن رّت لغهالنننننننننننننننننننننننم  
 لننننننننننو لننننننننننم ي نننننننننن  ّحننننننننننّرا  لمننننننننننا نننننننننننالني
 ل نننننننننننننننننننن   عجنننننننننننننننننننن   لهننننننننننننننننننننم رت ننننننننننننننننننننةٌ 

 

 يننننننننننننننننننن َر ايننننننننننننننننننناا  غينننننننننننننننننننر مّننننننننننننننننننننا   
ْحَلنننننننننننننننننننننننا     منننننننننننننننننننننننن   معنننننننننننننننننننننننروٍ  واظ
 تهضننننننننننننننني عغننننننننننننننننل اينننننننننننننننام  َمننننننننننننننننْروا   

 

ننأِّ منن  النهننر 161: 0فنني  تنناب العنني   -148 : ال غننيج: النهننر الننل  ي ننتغج فنني ي 
 :  غيجان. ثال ا و النجم:امع م، وجناحا النهر

 في  ال غيج مّان  غيجا  إلل فتل فا  ا ّ  الرتيا ْ 

 .]والغلا  " غج" ولم ينل ان 64: 9التهليب [ العي : ثال محهها

 قافية الياء

: واجهضننننت الناثننننة: الننننهصت، وّحننننَواٌر جهننننيٌ  "  اننننن ه"فنننني املننننا   -112
 وّمجه ، ثال ا و النجم:

  ل  جهيٍ  مّيٍت او حيِّ   يترْ َ  في الميت   الااو  ِّ 

: وث ننل اممننر والننته غ : الننت نر . وتهننا غوا واثت غننوا. "ل ب أ"فنني املننا   -111
 ثال ا و النجم:

 ث ْعاة النجيِّ  مهت  تٍ   غير رماا النار وامثغيِّ 

...  "تنننح ا. محمنننا رضنننوا  الااينننة: 218: فننني ينننرح ميننن ل ينننعر المتن ننني
 وا لا  هول ا ي النجم:

 تران  الملغو  والجغا  ر   م  ولٍا ال يغتل  م صرحت 
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 قافية األلف اللينة

ْل حرفا  م  118في  تاب امضااا لمحما    الهالم امن ار :  -112 : إلا واظ
 ... وثال ا و النجم: امضااا

 جّنات عاٍ  في الع ليِّ الّع  ثم جزان الغ  عّنا إْل جز 

 .142 ،05: 1اراا إلا جز . وان ر امالي ا   اليجر  

: ثنننال المعنننر : وتهنننا املننن  روّينننا  فننني الينننعر 81فننني الربنننول والغاينننات:  -111
لا  انننت الهبننياة  ننللك لننّمااا النننا  فنني اننلا العبننر مهبننورة،  المهّيننا، واظ

  هول ا ي النجم:

 والعيّ   الهوم ّيجال   الّ ر   اعوت واماوا  ياعواا الهو 

 رّيا وثا يّصت  رّياك النو 

ثنال ا نو الننجم فني تين ه   266ينعر المتن ني ال ن  لنيان:  في ينرح مين ل -110
 ثّغة الي عر  الجاب:

 واجاب الغالي إلا الغالي فغل

: ثننال ا ننو النننجم فنني امراتينن  يننلّم إحنناااما ويمنناح "ص أ ل "فنني املننا   -115
 : ]ال امل م [ام ر  

 لننننننننننو  نتمننننننننننا تمننننننننننرا  ل انننننننننننت عجننننننننننوة  
 او  نتمننننننننننننا لحمننننننننننننا  ل انننننننننننننت   ننننننننننننناة  

 

 اك امثينننننننننرع  الّننننننننننو ول ننننننننننت  مننننننننن  ل
 والمتنتننننننني  و ننننننننت الثصنننننننة الحبنننننننل

 

وثا يرح الزم ير  الثصة الحبل  هول : واني اله نة م  اليناة  غمنا ا غنت 
مننن  تنننراٍب او حبنننل حّبنننغت  فيهنننا. وثنننا فّلنننراا فننني الغلنننا   هولننن : والثصنننة 
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 الحبل: ثانبة الصير يجتما فيها الحبل.
و اوضوا ارض . في املا  "  و  " و اوض  في ال يا: ع -116

 اللر . ثال ا و النجم:

  العي  َيْ ض   الحبل  عا الحبل   إليك  اوضنا اللر  عغل اللر 

 في املا  : وبّوب رال  وتبّوب: تلّرل. وثال ا و النجم: -119

 تبّوب الحل  عغيها وارتهل

 ا   ل موضا حلٌ .

 

 

 

 

 

 
 التعليقات -0

الثننناني، و لعامنننة عغنننل التحهينننأ، وثننا جعغناانننا فننني ثلنننمي : امول، لغم ح ننة ا
لل ر  ضا ما وثا فني النايوا  ممنا ال  نّا من  وثوعن  من  اننات فني اينوا   نايوا  
ا نني النننجم، مننا ام ننل  عنني  االعت ننار اننننا لننم نهمننل جنناول ال صنن  والبننواب الننل  
وضع  املتال المحهأ. وما لنيير إلي  في الهلنم "ب" من  انلن التعغيهنات انو منا 

 الجاول.لم يرا في للك 
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 م ح نا عغل التحهيأ: -ا

إ  الملننتارك الننل  بنننعنان لغننايوا  وثغنننا إننن  ملننتارك م نناعي ييننير  -1
إلل ا  ما فات املتال المحهأ يي  لي  ثغي   من  رجنز ا ني الننجم، 
وثا ي و  لغمحهأ علر في ا   ع  المباار التي التهينا منها انلا 

  مننا الهننول فيمننا .. ول نن الملننتارك لننم ت نن  لاينن  او لننم ت نن  ثننا نيننرت
الننتار نان منن  المبنناار التنني رجننا إليهننا والننتهل ايواننن  منهننا،  ع نن  

... وانننننلا عغنننننل لننننن يل المثنننننال ال  الولينننننا ومعجنننننم الينننننعرا  وامغننننناني
 الحبر.

ثا يم   لغمحهأ ا  يتلاال في إث ات فروأ الروايات إلا  انت تافهة  -2
امحنننوال  ال تهننّام وال تننني ر، ول ننن  اننلا ال يم ننن  ا  يص نننأ  حننال مننن 

عغننل رجنننز ا نني الننننجم، وال لننيما ا  ال ننن   فنني رواينننات رجننزن لننني  
ثغنني   وال تافهننا  وال اينننا . وثننا اامننل اللننيا بننانا الننايوا  اننلن الرننروأ 
ولم ي   يل ر منها ينيعا ، نعنم انو اينار فني ت نريج ام ينات إلنل انهنا 
ورات فنني الم بنن  او الغلننا  او ... ول ننن  لننم يننن  عغننل فننروأ 

يننات، واننو ننن  يجننب ا  يننتّم عغننل نرنن  البننرحات التنني عغيهننا الروا
الهباعا ليتلنل لغمراجنا ا  يت منل انلن الرواينات. وانلا امنر انام منن  
لني  انناك ابننل م صنوص لغننايوا  نعتمنا روايتن  ونتلنناال فيمنا عنناان، 
فروايات المعجمات و تب الغغة ت اا ت و   غها  مثا ة امبل. وحتل 

منة وص فنم  انلن الرواينات  غهنا ت هنل لات ثيبل م صالو عثرنا عغل 
نبننننّب عغيهنننا احتجنننناه الغغننننويي ، منهنننا ورات فنننني معجمنننات الغغننننة وا

ومنها ايضا  ثا ت ي  لنا  ثينرا  من  مواضنا التبنحي  والتحرين  فني 
 الغغة.
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 نا  الغغوينو  عننناما ينوراو  رجننز ا ني الننجم او غيننرن يت عونن   ينني   -1
ل موضنوع ، واللنيا المحهنأ لنم يلنترا م  اليرح احيانا  او  اإليارة إل

ياراتهم، ما ا  الن اإليارات تعنا   ل االلترااة م  يروح الغغويي  واظ
فننني  0اامنننة لرهنننم مثنننل انننلا الرجنننز. فمنننث   فننني امرجنننوزة رثنننم  بنننو   

ل نننر المحنننأ ا  ا نننا الننننجم يبننن  ال غنننيم. ول نننر  12النننايوا ، ال ينننت 
. انلن امنور يجنب البغاني فني الع ناب ا  ا نا الننجم يبن  اللنيل ..

 ا  تناثش وتوضا في مواضعها.

وضا المحهأ ام يات التي ورات عغل روّ  واحنا فني ارجنوزة واحناة،  -0
وحنناول ا  يضنننا  ننل  ينننت فننني م اننن  مننن  انننلن امرجننوزة، وانننلا جهنننا 
ع ننننيم يحمننننا لغمحهننننأ، واظ   ننننا  يم نننن  ا  يهننننال: ر مننننا  ننننا  لغرجننننل 

، فنالمحهأ ال يم نن  واحنا!! والجنواب: انلا ال يهنمّ   ّ ارجوزتا  عغل رو 
ا  يهام ايواننا  م ّوننا  من  ا ينات مرنراة  نل إنن  يجتهنا ثنار الصاثنة  منا 

 فعل بانا الايوا  فيبيب فيي ر وي صع فيعلر.

لّمل المحهأ ما جمع   الم "ايوا  ا ي النجم" ما ان  لم يحههن  عغنل  -5
حننأ العغنم ا  اننلا  غنمم صنوص ثنايم  روايننة احنا العغمنا ، ورّ مننا  نا  يع

ل تننناب ال يم ننن  ا  ي نننو  ثنننا اينننتمل عغنننل رجنننز ا ننني الننننجم وينننعرن. ا
وار  اننن  منن  امفضننل ا  يننتّم االبننص ح عغننل تلننمية اليننعر الننل  
يجمع  المحاثو   الم "ينعر فن  " وّيهتبنر مبنصغح "النايوا " عغنل 
منننا يبنننار محههنننا   االعتمننناا عغنننل ابنننل ثنننايم، وي ننناو ا   ثينننرا  مننن  

. فرننني مص وعنننات مجمنننا الغغنننة العر ينننة اللنننااة المحههننني  يراعنننو  للنننك
 اميننأ تجننا: يننعر اع ننل ويننعر ا نن  احمننر ويننعر الراعنني و.. واننلن 
 غهننا جمعهننا المحنناثو ، و المها ننل تجننا ايننوا  ل  الرمننة وايننوا  ا نن  
ا ل حبينة وايوا  الواوا  .. والن  غها حههت عغل ابنول ... ومنا 
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  منن  يننعر للننك نجننا المرحننوم الننا تور لننامي الننااا  لننّمل مننا جمعنن
عغل  ل حال ي هل الا اممر تا عا   .ال الايي   الم "ايوا  ال الايي "

 يعر.اللهناعة جاما 

  ع  المب ل التي اّونااا عغل الايوا : -ب

م  مهامنة المحهنأ ل نر ا ياتنا  من  الرجنز لغعجناه، ول نر انهنا  14في   -1
. ثغنت: وثنا لنمعها فغنم ين رانا  انت تّنيا ايام الرلول، وا  رلول الغن  

ص مبنر فني ا  نار ري نة. امنا منا  109: 24ورا الا ال  ر في امغاني 
ورا فنننني يننننرح امبننننمعي لننننايوا  العجنننناه في تغنننن ، وفحننننو  مننننا فينننن  ا  

.. وانيان فهال ل : لهنا  نا  رلنول الغن   العجاه ورا عغل ا ي اريرة فل ل 
  21زة امرجنو  – 041: 1ّينيا مثل الا فن  ينر    لنا  "اينوا  العجناه 
 " وام يات الميار إليها اي:16ب 

 صنننننننننننا  ال يننننننننننناال  فهاجنننننننننننا لنننننننننننَهما
 َرماثامننننننننت تريننننننننك  يننننننننية  ا  ّتْبنننننننن

 

 مننننننننننننننا ينننننننننننننناّل ل نننننننننننننننل و ينننننننننننننناّل ّتْ تَ 
 لنننننننننننننناثا    نننننننننننننننااة و ع ننننننننننننننا  اارمننننننننننننننا

 

منننا" ت تّ  وثنننا ضننن ص اللنننيا المحهنننأ ال ينننت الثننناني عغنننل انننلا النحنننو "و ينننالٌ 
ال"  نن  تنننوي  وت رنن   تنننوي  " يننال" وتيننايا "ت تمننا" والبننواب  رفننا " ينن

"ت تمننا". و ننللك ضنن ص "تبننّرما" فنني ال يننت الثالنن   تيننايا الننرا  والبننواب 
 ت ريرها.

ورا: "حتنننل ت نننو "  رفنننا ت نننو  والبنننواب  02  9ب  1الهبنننياة رثنننم  -2
حتننل " 18نبنن ها  نن   المضننمرة، ومثننل للننك فنني الهبننياة نرلننها فنني ال يننت 

تحماك" وفي موضا آ ر او "ا   2 ب 5يموت" ومثل للك في امرجوزة رثم 
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 ا ثر.

 حراع  : ينري ّض اع اله  م 12 ب 0 في ه -1

 ثال المحهأ: اراا  غيما  ضار ا  حزو  امر   لاث  الحافيتي .

 : ثال ا و النجم يب  لي  :والرواية في الع اب "صر "

ْرأ وفي صرفاع  يغهي ض  اع الهّ  م  حهاع   في ل ح الع 

جمننا حْهننو، واننو المرترننا منن  النجرننة.  - الهننا  –ويننرو  "ينرنني". والحهننا  
 فت مل.

 : في  ْرٍأ ي  ل م  حّلاع .64  22 ب 0في ه  -0

المصننر  -  لننر الننرا  –أ ضنن ص ال ننرأ  لنن و  الننرا  والبننواب   لننراا. وال ننر  
لو ال رأ  ما يرح  المحهأ، وفي ال يت التالي اللا أ: جو  تغول الصير م  

 حااع .

 تحهيهنننننا منننننا املننننتال محمننننا  ينننننر  -ا لغرننننّرا ثغننننت: فنننني المهبننننور والممننننناو 
: منننن  ج واعنننن ، والجنننن وا : اللننننواا. واظ   ننننا  لغحنننناا  معنننننل 50  -ال هنننناعي
 .. والا يّتبل  هيمة ا ت   الروايات الل  ايرنا إلي . ايضا  

 :69: 2، 1 ب 6في ه  -5

 ا غغ بّرا  الزُّجاه ترث ا  إ  ا انا  انا َمْرا  َمْحر ا

م مرا  ومحرب وضّم الزا  من  الزجناه، والبنواب  منا ا لا اورااا  رتح مي
م  مرا  ومحنرب. ثنال   لر الميم  281، 166ض صت في  تاب التهرية: 

: منننرا  ا  يرمنننل  ننن  فننني الحنننروب، والمحنننرب: الهنننوّ  عغنننل بننناحب التهرينننة
الحرب. اما  غمة "ترث ا" ف  وج  لها، والبواب  منا ورا فني التهرينة: "ينوث ا" 
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 الرجال واإل ل والنعام. والمراا انا الرجال.واو الصويل م  

الننزا  منهننا جمننا ّزّه، ومثغهننا مننا ورا فنني معغهننة   لننر امننا الزجنناه فبننوا ها 
 زاير:

 يصيا العوالي رّ  ت  ّل لهلم  اه فمن جوم  يع   اصرا  الزِّ 

 ل اي  اثت ا: إليك اي و ثهَ 68  6 ب 6في ه  -6

فننني الغلنننا  "ثتنننب"  لننن و  ضننن ص   تحرينننك الهنننا  فننني "ثهنننل" والبنننواب  منننا 
 الها  ليلتهيم الوز .

ورات  غمنننننة "ال رنننننل"  لننننن و  الرنننننا  والبنننننواب  99  20 ب 19فننننني ه  -9
 تحري ها.

ز  واْترننل"  لنن و  المننيم فنني امننز  ْمننورا "ا 82  01، 04 ب 19فنني ه -
 والتا  في اترل والبواب تحري هما  الرتح.

لبنواب تلنهيل الهمنزة "ويل ام"  همزة ثصنا وا: ورا 81  1 ب 19في ه  -9
 لضرورة اليعر وثا ت رر مثل الا في ا ثر م  موضا.

 : َيّهْغَ  ل اتّم منا المهّير  141  1 ب 21في ه -8

والبواب  ما في الغلا  "ثير" المهتيْر، عغل زنة المرتعل، و رو ٍّ لا  ، 
 والمهتير: الييخ ال  ير تثهل ثيا   عغي  فيغهيها عن  

ر من  الملك وال ا  انعبر141  5 ب 20في ه  -14  : لو ّعب 

و تناب  16والبواب: لو ّعْبَر،  ل و  الباا  ما في إب ح المنصنأ 
ص  والأ ثال لني وي : انلا  ناب منا يلن   النت رافا  وانو  259: 2لي وي  

ننل فْ ننل وفنني    ننا  ْ ننا ...  فنني امبننل عننناام متحننرك وللننك ثننولهم فنني ف  
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.. ثم اورا ثول  وانا   ثير م  تميم وفي عغ م عْغم واي لغة   ر    واعل
 ا ي النجم.

 :112  14 ب 25في ه  -11

 واتت النمّل الهر  عغل  عيراا

. ثنننال فنني الغلنننا  "عينننر" العينننر: اإل نننل   حمالهنننا،  واننلا فالنننا وزننننا  ومعننننل 
وثيننل: انني ثافغننة الحميننر، و ثننرت حتننل لننّميت  هننا  ننل ثافغننة، ف ننل ثافغننة 

ير   نها جما َعْير وثول ا   ي النجم:ع 

 م  َحَلك  التْغا وم   افوراا  واتت النمّل الهر    عيراا

إنما التعار لغنمل وابغ  فيما تهام. ثغت: ورواية الغلا  نرلها تجااا فني 
 تنناب الن ننات م نني حنيرننة  الجننز  الثالنن  والننن  امول منن  ال ننام  تننح 

  .1890. فيل اا / 246 رنهارالري   

 المبغ ل والجواا اللا أ.:  ي  105  1 ب 01في ه  -12

بواب ال لر ما التيايا، ض ص المحهأ "المبّغل"  رتح ال م وتيايااا، وال
 او الجواا التالي لغلا أ ومن  ثول الحمالّي: والمبغِّي

 تغأ اللوا أ ما والمبغِّينا إ  تّ تاْر غايٌة يوما  لم رمة

 عاث  :  حي  نامل الح  اتّ 152ب،   08في ه  -11

 .. في الغلا  "ح ك"  حي  نامي الح  ات  ثغت : و 

 ... : وانتر  الَ ْروأ  158  14 ب 50في ه  -10

  ضم الها . –ا لا ض ص    لر الها ، وفي املا : وانتر  الَ ْرَوّأ  

: 161  5 ب 56 فننننننننننني ه -15 جرُّ الرحل
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  ضم الرا  والبواب  رتحها.

ا  مننننا اورااننننا اننننن  نلنننخ ام الرجننننز  ينننرحه 255بنننرح المحهننننأ الراضنننل   -16
الع مة المرحوم ع االعزيز الميمني في الصراع  اما ية، وثنا ثارننت نلن ة النايوا  
ليك اامها:   نل ة الصراع  فوثعت عغل فروأ منها ما يعا في انات الص اعة واظ

 :59ه 

ل   لر ال ا  وفي الصراع   رتحها.2 ب  : ولم ي  ِّ

 رتحهنا. واإل نل اني فاعنل الرعنل  : وراعت الر ااّ   ضم الهمزة وفي الصراع 14 ب
 راعت.

 : والنر   ضم الرا  وفي الصراع   رتحها.11 ب

 : ايرا   تحريك اليا  وفي الصراع  اْيرا   ل و  اليا .21 ب

 : المرلل   لر الميم وفي الصراع   ضمها.29 ب

 : لنم  رتح النو  وفي الصراع    لراا.10 ب

وضننم الننزا  والبننواب  مننا فنني الصراعنن   : َ ْعجننّز  رننتح ال ننا  ولنن و  العنني 05 ب
   لر ال ا  وفتح العي  ول و  الجيم و لر الزا .

  التنوي  وفي الصراع   ياعص  ال لر    تنوي . :  ياعصٍ 06 ب

 ّمها.راع   ضل  رتح الهمزة وفي الص: اَميّ 90 ب

 فراع  العي  المهمغة. –: صاوية  جن ي فراع عثجل 5 ب

راع: حو  م  حوايي التي اث تها الميمني يروحا : الرّ ثال المحهأ نه   ع  ال
 اام يّ   جن يها   .

ثغنت: لنو ت منل املنتال المحهننأ  ننننننننن م الميمنننننننننني فننننننننني الصراعننننننننن  
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... ال اعرفن " اثننول لننو ت مننل المحهننأ  "ثولنن : الرننراغ حننو  :85، الحاينية 60 
الع نناب  غمننة الميمننني: ال اعرفنن  لمننا اث ننت المعنننل اللننا أ والبننواب  مننا ورا فنني 

  لر الرا  و الغي   –والغلا  مااة "فرغ"  الغي  المعجمة. ثال امبمعي: والر راغ 
حنو  من  اام والنا ضن م، وانينا  ينت ا ني الننجم وثنال: ويهنال عنني  -المعجمنة

  الر راغ ضرعها ان  ثا جّ  ما في  م  الغ   فتغّض .

 : ت يل العبا وفي الصراع : تغيل العبا.89 ب

  رتح الميم وفي الصراع   الضم. : اااامَ 119 ب

 هِّأ  ال نا  لغمجهول. ال نا  لغمعغوم وفي الصراع  يّ  : يّهأَ 118 ب

 :  العص     لر الصا  وفي الصراع   رتحها.122 ب

 : ي ُّ  الضم وفي الصراع  ي و  التنوي .125 ب

 : معضل  ضم الضاا وفي الصراع    لراا.126 ب

وفننننني الصراعننننن   ال لنننننر  ننننن  تننننننوي  منننننن   ٍل  ال لنننننر والتننننننوي حننننن: ا129 ب
 مضا .

: ال فننننوأ  الرننننا  الموحنننناة وفنننني الصراعنننن  ال ثننننوأ  الهننننا  المعجمننننة 101ب 
 المثناة.

 : يلمر وفي الصراع : يلمو.109 ب

من   256: واو  يت وجان المحهأ والحه    م الرجز  ما ثال في  180 ب
ليك ال يت:  الايوا ، ولم يل ر لنا اي  وجان، واظ

 تلتّ  ما الجّ  الّغَول    حي 
"ولينت ينعر  إلنل اّ   حنٍر  وثا عغنأ ام  املنتال محمنا صناار الحمبني  هولن 
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منن   حننور اليننعر ينتمنني اننلا ال يننت، واينن  عثننر عغينن   مننا يهننول  هننلن الروايننة  ولعننل 
 لغ يت: الرواية البحيحة

  حي  تلتّ  ما الجّ  الّغَول

ويها م لور" ثغت: وال  المهصوعة وعنا للك ال يبّح إلحاث    م الرجز م  ر 
 منها ع ارة ع   يت واحا م  الرمل عان المحهأ  يتي  م  الرجز. 00رثم 

،   لر الميم 211  1ب 62ه  -19 والبنواب  منا فني  –: إ  تميما  لوو  رم 
 :181: 2الملتهبل لغزم ير  

 - زيااة معير وتل ي  الميم - لوو  رمْ  إ  تميما  معيرٌ 

 اورا المحهأ في الحايية الا ال يت: 219 في   -19

 فغغموت     والمر  يار ها  م  لم يمت ارما  يمت ع صة  

 الرواية: وبواب

 الموت   ٌ  والمر  يار ها  صة  يمت ارما   عمْ  لم يمت 

 واحر  : والمر  لاعهها.

وضننا عنوانهننا اننو "حننر  اليننا " ثننم اورا ارجننوزة مهبننورة،  212فنني    -18
العنوا : امل  الغينة. وثا ورا في فهر  الايوا  عغل والبواب ا  ي و  

 وج  البواب، ولم يير إلي  في جاول ال ص  والبواب.

الياعينننننة ورات الهافينننننة فننننني ال ينننننت امول: لنننننر الها والبنننننواب  99 فننننني أ -24
 "لر اليا".

 :2ب 99في أ 

 وعثا  روااف  وا ثم ناتيا  فرات لها  ر   ينو    براا
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 : واجثم جاثيا.159: 14 ثغت: وفي امغاني

 ضنم اللني  والبنواب   لنراا  –م  الهبياة نرلها: ما  نال رالنك  9في ب -21
وثا  تنب عجنز ال ينت اللنا أ عغنل انلا النحنو "ا نننت اّ  حنّرا الرتناة وراعينا" 

نننَر الرتننناة  وانننلن ال تا نننة مرلننناة لغ ينننت وزننننا  ومعننننل والبنننواب: ا نننننت ا ّ  ح 
 وراعيا.

وامننننا  يتننننا  ميللننننا  اثحمننننا فنننني  1، 2م ال يتنننني  اثحنننن 105  01فنننني ه  -22
 .02ارجوزة مصغهة مجراة و ا   اإلم ا  إلحاثهما  امرجوزة رثم 

وانني تا عننة لننروّ  النن م اورا ارجننوزة مهبننورة حههننا ا  توضننا  214فنني    -21
 في ثلم امل  الغينة.

زال الا  ع  ما اتيح لي ا  ايير إلي  واال عغي  فني اينوا  ا ني الننجم، ومنا 
ع  لصننال  نني العنننا .  فنني الهننول مت لننا، ولننو رحننت اعننار  الروايننات  عضننها  نن

وحلب الا المهال ا  يغرت الن ر إلل وجوب العمل في ايوا  ا ي النجم م  جايا 
حلننب ثواعننا التحهيننأ العغميننة، مننا منننح الرجننز حهنن  منن  اليننرح ومهارنننة الروايننات 

انجننز املننتال عنن   النناي  آغننا وااللتهبننا  فنني الجمننا والتنناثيأ فنني الضنن ص. وثننا 
ات، والرربة ا   متاحة ال صوة امولل البع ة فمها الصريأ وازاح  ع  البعو 

نجازن عغل وج  اثرب إالعزم إلتمام  امام اولي  لل ال مال والتمام.للك العمل واظ

 

 

 


