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 تعقيب على المستدرك على شعر

 أبي النجم العجلي

 عبداإلله نبهان                                                             

 سورية –حمص 

األردنةي  الثالثين من مجلة مجمع اللغةة العربيةةكنت نشرت في العدد الثاني و

فةي الةنص بعةف اتةوات أبي النجم العجلي، وقةد وقعةت مستدركاً مبدئياً على ديوان 

وائةةد نبهنةةةي حليهةةا أاةةةي األسةةتا  م ةةةطتى سةةتدراكها وحلحاقهةةةا بتاالطباعةةة أحببةةةت 

الحديث ألبي عبيد  الجدري، فقد قّدم لي ما ورد من شعر أبي النجم في كتاب غريب

اة.  فعةدت حلةى الكتةاب، واسةتارجت 222 -751م األزدي البغةدادي القاسم بةن سةاّل 

ووجةدت الشةوااد المة كورن منهةا مةا لةم يةرد فةي الةديوان  الشااد مع الحديث الوارد،

ما ورد فاقتضى األمر حضةافة تاريجةه  وقةد رأيةت  فاقتضى الحال استدراكه، ومنها

أن أشتع ما ورد من شعر أبي النجم بما ورد مةن تعليقةات أبةي عبيةد عليةه  ثةم ق تّيةت  

ْمةد بةن محمةد بةن  لك بتوائد علقتها من كتةاب غريةب الحةديث لممةام أبةي سةليمان ح

ا.  وقةد قةّدمت أو ً  كةر المسةتدرك عةن 833حبراايم الاّطابي الب ستي المتوفى سنة 

أبي عبيد ثةم عةن الاطةابي  وألحقةت  لةك بة كر مةا أشةرت حليةه مةن أغةالط طباعيةة 

 وردت في مقالنا السابق في العدد المشار حليه 

 ما أا ناه من كتاب غريب الحديث ألبي عبيد: -أ

: قد أشاح بوجهه ح ا جةّد فةي قتةال أو غيةره  قةال أبةو 782: 7د قال أبو عبي -7

 تن:النجم في الجّد ي كر العير واأل  
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 ً    منِتش.اً رع.ياً و  م ريح.ا ق بّ.اً أط.اعت راعي.اً م شيح.ا

يقول: حنه جاّد في طلبها وطْرداا، والمةنِت:: الة ي يةدعها ترعةى لةيالً بغيةر 

 ك، ولكنّه حافظ لها راعٍ، يقول: فليس ا ا الحمار ك ل

  و كرنةاه اهنةا 38، 32ص 2، 8ب 71وقد ورد ا ا الرجز في الديوان ج

 ليقترن بشرح أبي عبيد له 

 *البيت: ]من الطويل[ 13ص 7ب 78 كر في الديوان ق -2

 ادجِ .ّن بح.ا ما طْرف ه.ون المه.عي ها.ا عيوٌن كأنّ .ا منه.تقتّلن

ضيف أنه في غريب الحديث و كر في تاريجه أنه في الته يب واللسان  ون

  711: 2للهروي 

الة ي ي ةروع عةن ابةن عبةاس وابةن المثةل   252: 2 كر في غريب الحةديث  -8

عمر وابن الزبير: ع ّ:ِ و  تغتّر، بمعنى ا  بالثتة وا حتياط  وللمثل ق ة 

  986بةرقم  272 كراا في غريب الحديث، وفي كتابةه اخاةر األمثةال ص

 قول أبي النجم:بب الحديث واحتج ل لك المعنى في غري

ع رْ  عّشي  ف عيالً وا عري فيمن   

 و  تريدي الحرب واجتري الوبرْ  

عن الشعر والشعراء  715ص 71ب 22ورواية البيت األول في الديوان ج

  بن قتيبة:

غ رْ   ع ش ي تميم  وا غ ري فيمن   

غين ري( بةالأن )وا ةغ   وويبدو أن أبا عبيةد اسةتبدل وزن فعيةل بتمةيم، ويبةد

المعجمة، من ال َّغار ت حتت في الطباعة حلى )وا عري( بالعين المهملة 

ةعر واةو التكبةر، وكةة لك ح ةل فةي ال ةعرال  و  مناسةبة للّ ةةعر  مةن ال َّ

لمقام اجاء و م  ويبدو اهنةا أن مةا أثبتةه محقةق الةديوان وجامعةه اهنا ألن ا

غريةةب عةةن الشةةعر والشةةعراء اةةو ال ةةواب  أمةةا البيةةت الثةةاني الةةوارد فةةي 

 الحديث فإنه لم يرد في الديوان 

                                                           

 أرجوزة. وب: البيت. وق: القصيدة. نذّكر هنا أن ج تعني (*)
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ة في ترك الحةرب، وعليةك باإلبةل فعالجيهةا، ققال أبو عبيد: يقول: ا ي بالث

 حنك لست ب احبة حرب 

 قوله: 713 ، ص22، 27، 21ب 22ورد في الديوان: ج -2

ْن قدرْ يوم ق د ْرن   وآبِت الايل  وقّضينا الوْطر ا والعزيز  م 

 رمن ال عافيِق وأدركنا المئْ 

وقد اّرجها المحقق من الته يب والجمهرن واللسان  واي أيضاً فةي غريةب 

وفّسةةر أبةةو عبيةةد ال ةةعافيق بقولةةه: أراد بال ةةعافيق أنهةةم  228: 2 الحةةديث

 ضعتاء ليست لهم شجاعة و  قّون على قتالنا 

ً  222: 2 كةةر أبةةو عبيةةد  -5 عةةن ابةةن عبةةاس ورد فيةةه الحةةرف الِرْجةةلال  حةةديثا

ةر  وتطةاير  بمعنى الجماعة الكثيةرن م  مةن الجةراد  فقةال أبةو الةنجم ي ةف الح 

 الح ى عن حوافراا فقال:

 ِرْجل  جراٍد طار عن ا ّالها كأنّما المْعزاء من نضالها

    مادن الرجلال وروع أّوله: كأنما الغّراء 21: 2وورد ا ا الرجز في التائق 

الحيةوان ويبدو أنها م حتة عن المعزاء، ألن الرجز ورد أيضاً في اللسان، و

 برواية المعزاء  598: 5

نقةةةالً عةةةن  798 ص 78، 72ب 59وقةةةد ورد اةةة ا الرجةةةز فةةةي الةةةديوان ج

الحيوان والتائق  وأثبت فقط الرواية التةي رّجحهةا األسةتا  المحقةق عبدالسةالم 

 اارون واي:

 ِرْجل  جراٍد طار عن جدالها

يةةوان فةةي بالحةةاء والةةدال المهملتةةين، بمعنةةى المراوغةةة كمةةا دّونهةةا محقةةق الح

الحاشية من غير أن يربط معنى البيت بها  ولم يشر محقق الديوان حلى رواية 

 التائق واللسان وغريب الحديث الا  ّالهاال 

ما ورد في حديث ابن عباس حين قال له: أقرأ  القرآن  221: 2 كر أبو عبيد  -9

ّي مةن أن أقةرأ كمةا البقةرن  فةي ليلةة فأدَّبراةا أحةب  حلةأقةرأ في ثالث  فقال: ألن 

مةً    تقول ا  ّر 

قوله: ا رمةً يعني السرعة في القراءن وك لك في الكةالم  وقةال أبةو الةنجم 
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 ي ّم رجالً:

هْ  م  ْ ر  مَّ اله   ليثاً على الدااية المكتّمهْ  وكان في المجلس ج 

بّر المعنةةى أن البيةةت األول  ّم واجةةاء والثةةاني مةةدي  وظةةاار مةةن تةةد

ية، ل لك نرج  أن يكون األ ةوب فةي روايةة وحطراء حسب ا ه الروا

 البيت الثاني ما ورد في اللسان الا رمال:

 اً على الدااية المكتّمهل ْين 

 فه ا اللين مناسب لسياق ال م 

وعلةق عليةه  276 ص 2 -7ب 99وقد ورد ا ا الرجةز فةي الةديوان ج

المحقق بقوله: حن أبا النجم يتمّدح بجّده اله رمةة، واة ا تعليةق عجيةب  

و ةاحب اللسةان أن  66: 2وقد  كر أبو عبيد والزماشري في التائق 

 البيت في  ّم رجل 

الحديث ال ي ورد فيه حرف الالقاهال: يا رسةول  771: 8 كر أبو عبيد  -1

     وفسّر الالقاهال بأنه سرعة اإلجابة وحسن المعاونة،  الله حنّا أال  قاهٍ 

 ها ألبي النجم:وأ له الطاعة  ومنه قول رؤبة بن العجاج ويقال حن

 أو يْدعو  الناس  علينا الله ا.تالله لو  النار  أن ن ْ الا

 فأاطرت سعٌد على قنااا قاا.ا ل م. ا سِمْعن.ا ألميرٍ 

 قال: يريد الطاعة 

مةةادن القيةةهال  821: 8قلةةت: ووردت األبيةةات الثالثةةة األولةةى فةةي التةةائق 

 ديوان أبيه و   منسوبة لرؤية بن العجاج  ولم أجداا   في ديوانه

 ورأيت الرجز في اللسان القيهال منسوباً للّزفيان السعدي، وقبله:

 في رسم داٍر لبست بالاا ما بال  عيٍن شوق ها استبكااا

 ورد سائر الرجز باستثناء البيت األاير ثم 

 وا ا ما عثرنا عليه ألبي النجم في كتاب غريب الحديث لممام الاطابي  -ب

ٍر  712: 7  كر في غريب الحديث -3  قوله: فدفعنا حلى المسجد فإ ا او بأ ز 

ٍر يريةةد بجمةةعٍ كثيةةر ضةةاق عةةنهم المسةةجد  التضةةاء مةةنهم أز   ٌز قةةال: بةةأز 

ٌز ح ا غّص بهم  وقال أبو النجم:  والبيت منهم أز 

زْ   واجتمع األقدام  في ضيٍق أز 
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 وقلت: والرجز في التكملة لل اغاني واللسان الأززال وقبله:

زْ  أنا أبو النجم ح ا ج   ش ّد الح 

 وروّي الزاي ا ا لم يرد في الديوان 

الحرف الف ّرااال أي انظر حلى سةنّها، يعنةي  212: 2وجاء في غريب الحديث  -6

 سّن الناقة  يقال: فررت الدابة ح ا فتحت  فااا لتعرف سنّها  قال أبو النجم:

 للِغْربان ناباً أع ال يت ر   وكم تركنا بالتالن جمال

 في الديوان  وا ا رجز لم يرد

    األيّةةل يضةةاف حلةةى  لوّ : الشةة767 ص 32، 38ب 35الرجةةز فةةي ج -71

  298: 7تاريجه أنه في غريب الحديث للاطابي 

    سناٍم مجتل يضاف حلى تاريجه أنه 737 ص 25ب 53الرجز في ج -77

  223: 2للاطابي في غريب الحديث 

تاريجه أنه وااا يضاف حلى  -جّرااا 221ص 7، 1ب 12الرجز في ج -72

  292: 7في غريب الحديث للاطابي 

 فهي: 82أما األغالط الطباعية التي وردت في مقالنا في العدد  -ج 

 : بضم الواو وال واب بضم الراء 78سطر  253في ص  -

    وال واب الوتِد  ورد: الح   : او ح ف الوتر 75السطر  297في ص  -

وقةد ورد اكة ا فةي كتةاب مةا بنتةه      السطر األاير: و ةوب الرمةل 299في ص  -

 العرب على فعال لل اغاني  ويبدو أن  وابه كما أشار األستا  الحدري:

    وب لك يستقيم الوزن  و ّوب الرملة 

     وال واب: المجسّ  ورد: رابي المجسة 79السطر  296في ص  -

لتةاء ورد: غير رمةاد الحةّي واألثغةّي وال ةواب: واألثتةّي با 75سطر  213ي ص ف -

 المعجمة 

مسةتدركي وبعد، فه ا جملة مةا اجتمةع لةي ممةا استحسةنت التعقيةب بةه علةى 

   ومةا زال رجةز أبةي  األول، راجياً أن أكون قد أضتت شيئاً  ا بال علةى مةا تقةّدم

 النجم بحاجة حلى كثير من العمل والجهد 

 مصادر البحث
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بدالمجيةةد كتةةاب األمثةةال ألبةةي عبيةةد القاسةةم بةةن سةةالم  تحقيةةق الةةدكتور ع -

  ا.7211جامعة الملك عبدالعزيز قطام:  منشورات 

بتحقيةق  8التكملة وال يل وال لة لل اغاني  دار الكتب الم رية الالجزء  -

  7618براايمال محمد أبي التضل ح

مطبعةةة البةابي الحلبةةي  -كتةاب الحيةوان للجةةاحظ تحقيةق عبدالسةةالم اةارون -

 م 7699 -ا.7839بالقاارن 

  7692بيروت  -دار الثقافة -قتيبة الشعر والشعراء  بن -

غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم  دائرن المعارف العثمانية بالهنةد  -

  7699 -ا.7835

غريةةةب الحةةةديث ألبةةةي سةةةليمان الاطةةةابي  تحقيةةةق عبةةةدالكريم حبةةةراايم  -

  7632 -ا.7212العزباوي  منشورات جامعة أم القرع 

ق محمةد أبةي التضةل حبةراايم التائق في غريب الحديث للزماشةري  تحقية -

 وعلي محمد البجاوي  مطبعة عيسى البابي الحلبي  طبعة ثانية 

 بيروت  -لسان العرب  بن منظور  دار  ادر -


