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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المستدرك الثاني على ديوان
 أبـي النــجم العجــلي

 هـ031الَفْضِل بن ُقَداَمة المتوفى َسَنة 

 صنعـة    
د أَدْيب َعْبد  الَواِحد جْمرانَمَحمَّ

في أن للرجز دورًا عظيمًا ومكانة رفيعة عند علماء اللغة والنحو  ليس ثمََّة شك  
يعًا في الماضي، وهذا ما جعله ُدْولًة بين أيدي العلماء في واألدب، بله الناس جم

ميادين اللغة والنحو، فهم يعّولون عليه، ويرجعون إليه كلما رغبوا في تناول قضايا 
اللغة والنحو والصرف قياسًا أو شذوذًا. فأزجاُل رّجاِز ِعْجٍل )كأبي األسود واألغلب 

وُطهّيَة )كجندل بن المثنى( وغيرها من وأبي النجم( وتميٍم )كالعجاج وابنه رؤبة( 
القبائل العربية، هذه األزجال تعّد ثروة عظيمة وتراثًا غاليًا ظل العلماء يمتحون من 
معينه الثّر األصيل ويتخذون منها شواهد ُتدّلل على صدق نظرتهم في قواعد النحو 

 والصرف واللغة.

اجز وسالم بن قحافة هذا عدا أزجال رجاز آخرين كأبي نخيلة والعماني الر 
وهميان وغيرهم. وليس غريبًا أن تتجه اهتمامات الدارسين والمحققين نحو أراجيز 

رَج هؤالء األعالم، فتعمل بهمة ال يعترضها كلل، ودأب ال ُيَداِخُله فتور لتخ
ن رانت عليها ُظلمة اضطراب النسبة، وتنازعتها أراجيُزهم صحيحة وضاءة، بعد أ

 قْتها انتماءات ضاّلة ُمضلِّة.أوهام الرواة، ومزّ 

إّن المتبّصر في كتب اللغة ومعجماتها، ومصنفات النحو والصرف، يدرك 
حين يقارن ويقابل بين المروي في تلك الكتب من األراجيز أّن االضطراب في 

 النسبة قد ساد كثيرًا منها، وأّن التنازع يفشو في نسبتها ألكثر من راجز وشاعر.
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ن رجز ُنسب ألبي النجم، فإذا بك تجده في مظاّن أخرى فأنت تقرأ شطرًا م
منسوبًا لرؤبة، وتقرأ أشطارًا في ديوان العجاج فإذا بها تُنسب لهميان بن قحافة أو 

 لجندل بن المثنى الطهوي.

وحسبك أن ُتمسك بديوان رؤبة المطبوع المحقق فتجعله أصاًل، وبكتاِب لغٍة 
وبة لرؤية، فإنك ال بّد واجد بعد الِعراض كاللسان فتعرض ما فيه من أراجيز منس

في كثيٍر من الشواهد وَعْزوًا فيه ُغْربٌة ووحشة ألشطار كثيرة من هذا  نسبًا مضطرباً 
وأبو النجم العجلي واحد من أولئك الذين كثرت الشواهد من رجزه في كتب  .الرجز

 م الَعْزِو.اللغة والنحو والصرف، لكّن كثيرًا منها غاب في ضبابية النسبة وظال

إّن ألبي النجم ديوانًا مصنوعًا بعناية عالم فّذ جليل هو يعقوب بن السكيت. 
 لكّن هذا الديوان ضّل طريقه إلينا مع الكثرة الكاثرة من تراثنا العظيم.

وكان ال بد من خطوة، يبدأ بها العمل، فكانت تجربتي مع أبي النجم في شعره 
 ورجزه.

، وفي أواخر الستينات جمعًا َغْيَر ذي كان هذا المستدرك في األصل
 استقصاء قمت به لما تفّرق من رجز أبي النجم وشعره في بطون كتب التراث.

وكنت أدركت منذ زمن ليس بالقليل حاجة الدارسين والمحققين لكتاب يجمع 
 شعر أبي النجم ورجزه. هبين دفتي

الجمع  ُت إلىالديوان، فلما أعجزني وجوده، ِملستقصي خبر فبدأت أ
واالستقصاء، ثم تركته زمنًا حالت فيه الظروف دون متابعة العمل فيه، بسبب 

ّبان فترة وجودي للعمل م وا  2882بعض كتب التراث. وفي سنة انشغالي بتحقيق 
ة قام بجمع لتسع سنوات في الرياض، وقعت عيناي على ديوان أبي النجم في طبع

بي بالرياض ، ونشره له النادي األدستاذ عالء الدين آغاالرجز والشعر فيها األ
ستاذ اآلغا قدم للدارسين ما هم بلهفة إليه، لكن فرحتي ارتدت ففرحت كثيرًا ألّن األ
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إلّي غصصًا جعلتني أندم على تأخر عملي فيه، وذلك بعد أن قمت بِعراض عملي 
على عمل األستاذ جامع الديوان، وبعد أن وجدت البون كبيرًا، ورغبت في إصدار 

تدرك يفي الديوان حقه، وهمست بذلك ألخي األستاذ عبداإلله نبهان فأخبرني مس
أنه قام بعمل مستدرك على الديوان، ثم أهداني نسخة مستلة من مجلة مجمع اللغة 

 العربية األردني تحتوي على هذا المستدرك.

ومرة أخرى عارضت بين ما صدر وما عندي فوجدت أشياء تفردت بها تعدل 
 اإلله نبهان أو تزيد.األستاذ عبد ما استدركه

لى جانب سهمًا بين األسهم وَلِبَنًة تقف إوها أنذا أقدم جهدي اآلن ليكون 
أختها، لتعيد إلي ديوان أبي النجم بعض ما سرقته منه األيام ولنقرب جميعًا من 

 الكمال لهذا الديوان الهام.

وكشفًا عن  هور نسخة ابن السكيت سيكون حدثًا رائعًا،ظوما من شك في 
 َخْبٍء طال انتظارنا إليه، واشرأبت نحوه األعناق.

( إلى الخّراز 261، 21/258وقديمًا أشار أبو الفرج األصبهاني في أغانيه )
الذي خّص أبا النجم بكتاب فيه أخباره وأشعاره. وذكر ابن خلكان في وفيات 

لنجم. وذكر ابن ( أّن ابن السكيت قام بجمٍع وتجريٍد لشعر أبي ا6/288األعيان )
( ثبتًا بأسماء الدواوين الشعرية التي أدخلها أبو علّي 285خير في فهرسته )ص

القالي إلى األندلس، وكان بينها ديوان شعر أبي النجم في جزء واحد قرأه على ابن 
 دريد.

وحين تظهر نسخة مخطوطة من عمل ابن السكيت للديوان يكون لكل حادث 
 ن نوع جديد.حديث، ويكون ثمة عمل آخر م

 والله ولي التوفيق
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 قافية الهمزة:
 (: قال أبو النجم:أفي اللسان )بذ -2

 فاليـوُم يـوُم تفاُضـل وَبـَذاءِ  ..............................
 

قلت: هذا عجز بيت من الكامل، وربما كان من قصيدته األولى في الديوان 
 .52-28ص
التبريزي وتحقيق د. فخر  في كتاب تهذيب إصالح المنطق. صنعة الخطيب -1

صف قال أبو النجم يِ  271م ص: 2882-هـ2212الدين قباوة، ط. دار اآلفاق 
 الظليم:

 بـات من اأُلدحـيِّ فـي ِفنائِـهِ 
 حتى يـدبَّ الراُل من ِخراشائِـهِ 

 

 واأُلم ال تسـأُم مـن ثـوائِـهِ 
 وبـات مأوى الـودِّ من  بناِئهِ 

 

 من الديوان. 62( ص15، 12ثم ذكر البيتين )

: وقال أبو النجم يذكر 77-1/76في كتاب القرطين البن مطرف الكناني:  -2
 َسْياًل:

 كأّن فـوَق األكـِم مـن ُعثائِـهِ 
 

 خطائـَف الشـامي على عباِئهِ 
 

 والشيـُح يهـدي إلـى طحمائِـهِ 

يقول: صار الجبل والسهل واحدًا، وصار الغثاء على رؤوس األكم. والطحاء: 
ت في الجبال، والشيح ينبت في السهول. أراد أّن السيل حمل َنْبت السهل شجر ينب

 إلى الجبال.

 وما قبله مستدرك. 61والشطر األخير في ديوانه ص
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قلت: والشطر األخير مضطرب الوزن على رواية )القرطين( وصوابه كما في 
 تهديه..( الديوان )..

 : وقال أبو النجم:2/21في كتاب القرطين:  -2

 ُدُنوِّ األُْفـِق مـن َجْوزائِـه َقْبـلَ 

نّو الجوزاء من األفق، فقلب، ألّن كل شيء دنا وكان الوجه أن يقول: قبل د
 منك فقد دنْوَت منه.

 168قلت: ُذكر هذا الشطُر ألبي النجم في: ضرائر الشعر البن عصفور ص
وتأويل  هـ بيروت.2211براهيم محمد/ دار األندلس الطبعة الثانية بتحقيق السيد إ

ومعجم  251م صفحة 2852مشكل القرآن البن قتيبة تح. أحمد صقر/ القاهرة 
تح. هارون وكتاب ما يجوز للشاعر لمؤلفه القّزار  2/225مقاييس اللغة البن فارس 

 2/127ي المرتضى: وأمال 252م ص2872القيرواني تح. المنجي الكعبي تونس 
 هـ.2287براهيم طبعة ثانية تح. أبو الفضل إ

هـ 2285طبعة محب الدين الخطيب الثانية بالقاهرة  –ح للمزرباني شفي المو  -5
 :156ص

 من قول أبي النجم:… 
 كَطْلَعـِة األشمط مـن ِكسائِـهِ 

 78م ص: 2828وفي كتاب المعاني الكبير البن قتيبة طبعة حيدر أباد سنة 
 شطران لم ينسباهما:

 مبتـرك يخـرج مـن هبائِـهِ 
 

 ن كسائهي )كذا(تجّرد المجنوِن م
 

واللسان )نفذ( وفي  52وُذكر الثاني منهما في الفصول والغايات للمعري ص
للخليل بن أحمد تح. د. فخر الدين قباوة ط ثانية  228كتاب الجمل في النحو ص



 186 

هـ مؤسسة الرسالة وروايته ثمة: )تخّلج المجنون من كسائهي( ولم ينسب 2217
لتبريزي فقد نسب البيت الثاني ألبي النجم في أيضًا في هذه المصادر ألحد. أما ا

 .116كتابه الوافي في العروض والقوافي ص

 : أنشد ألبي النجم:88في تهذيب إصالح المنطق ص -6
 َمـرَّ انقضاَض النجِم من سماِئهِ 

 

 ُرْجَم بـه الشيطان في هوائِـهِ 
 

نجم . وهما ألبي ال158اإلله نبهان صوالثاني في مستدرك األخ األستاذ عبد
 برواية: فانقّض مثل النجم... 2/8في اللزوميات للمعري: 

 في اللسان )جشب(: -7
 ومنهٍل أقفَر من أْلقاِئهِ 
 بَجِشب أْتَلَع في إصفاِئهِ 
 ُيجاوُر الحوَض إلى إزِاِئهِ 
 وقد  َشَفتْـُه وحَدهـا مـن دائِـهِ 

 

 َوَرْدُتُه والليُل في أغشاِئهِ 
 جاء وقد زاد على أظماِئهِ 

 بَمْخضوبيِن من صفراِئهِ  َرْشفاً 
 من طائِف الجهـِل ومـن ُنّزائـِه

 

هما له مصادر تْ ، وقد نسبَ 52في ديوان أبي النجم ص والبيتان األول والثاني
كثيرة. وهم صاحب اللسان في )جشب( حين َنَسَب ثمانية األَبيات لرؤبة بن 

 268ؤبة في صالعّجاج، وتابعه في هذا الوهم المستشرق البروسي جامع ديوان ر 
 حين ألحق األبيات بآخر الديوان.

 /ا: ألبي النجم7في مخطوطة الحدائق البن بري الورقة  -8
 وتخـرج األبصـاُر مـن رهائـه        

 وقال: ومنها:
 مـن َوْجـِس هيهـاٍء ومن َيْهياِئهِ 
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قلت: وجْدُت األول في اللسان )رها( والثاني في )هيا( ولم ُينسبا ألحد في 
 ين.الموضع

 /ا: وألبي النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -8

 كأّنــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــين وَهــــــــــــــــــــــــــــــى سقــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ 
 وانحــــــــــــــــــــــلَّ مــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــماٍء مـــــــــــــــــــــاؤهُ 
َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالؤهُ   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ إذا َحمَّ

 
              

 قلت: وثالثة األبيات في اللسان )حمش( دون نسبة.

 قافية الباء
تح. السقا واألبياري وشلبي ط  في كتاب التبيان شرح ديوان المتنبي للعْكَبري -21

 : وألبي النجم:1/251هـ 2255
 فكـأّن أرَض اللـِه  سائـرةٌ 

 

 مْعنـا إذا سـارْت كتاِئُبـهُ 
 

 : وقال أبو النجم:2/22في القرطين البن مطرف الكناني  -22

 َكَلْمَعـِة الَبـْرِق بَبـْرٍق ُخّلُبهْ 
 أراد بُخلَِّب َبْرِقِه، فقلب.

 قافية التاء:

 في اللسان )هيه(: -21
 ُيْصِبْحـَن بالَقْفـر أتاِوّيـاتِ 

 

 َهْيهـاِت مـن ُمْصِبِحها هيهاتِ 

 هيهـاِت َحْجـٌر مـن ُصَنْيِبعـاتِ 
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حيث نسبه الجاحظ ألبي  5/68األول في ديوان أبي النجم نقاًل عن الحيوان 
سان في الديوان، لكن صاحب الل 72من األرجوزة التاسعة ص 28النجم مع البيت 

 2/222نسب الثالثة في )هيه( لحميد األرقط، وذكر ياقوت في معجم البلدان 
 البيت األخير ولم ينسْبه.

 : قال أبو النجم:2/111في البيان والتبيين للجاحظ  -22

فلو ترى... وروى خمسة أبيات من األرجوزة التاسعة )التائية( في ديوان أبي 
 األخير بيت مستدرك هو: ( وقبل15-12-11-12النجم، كانت بأرقام )

 مـن َقْبـُل راتعـاتِ  ألـم تكـنْ 
 

 /ب: وألبي النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -22
ْنـُت الَحَواريـاتِ   َلّمـا َتَضمَّ

 

ْبـت أجمـااًل ُقراِسيـاِت   قَـرَّ
 

 بل وغيرها.القراسية: الضخم الشديد من اإلِ 
 والبيتان دون نسبة في اللسان )قرس(.

 الجيم: قافية
مطبوعات  –في كتاب الملّمع للحسين بن علي النمري. تح. وجيهة السطل  -25

 : وقال أبو النجم:11-28م صفحة 2876-هـ2286مجمع اللغة العربية بدمشق 
 قد َعَقَرْت بالقوِم ُأْخُت الَخْزَرجِ 
 تميُس في ِقباِبها الُمَفرَّجِ 

 ْبَلجِ ُتريَك خّدًا في جبين أَ 
 وال ُمَسحَّج ال أْكَلَف اللونِ 

 

 واألول في ديوان أبي النجم والثالثة بعده مما استدركناه. 
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 /ب: وألبي النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -26
 هل تعرُف الداَر أُلمِّ الَخْزَرجِ 
 منها فصْرُت اليوَم كالُمَزّرجِ 

 

ْرجوَن وهي الخمر.  أراد بالمَزّرج الذي شرب الزَّ
 .سان )زرجن( دون نسبة برواية )َفَظْلُت اليوم...(قلت: والبيتان في الل

 قافية الحاء:
 /ب: قال أبو النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -28
 قد كاَد من طوِل الِبَلى أْن َيْمَصَحا سٌم عفـا مـن بعد ما  َقِد اّمحىر 

ط. دار الفكر  2/82والبيت الثاني ألبي النجم في الفائق للزمخشري: 
م وهو دون نسبة في اللسان )مصح(. وُنسب البيتان في جامع 2878هـ/2288

تهما في ملحق شعر رؤبة ضمن ما دلرؤبة، وقيل: لذي الرُّمة، ووج 1/28الشواهد 
 في ديوانه. ولم أجدهما في ديوان ذي الرمة. 271ُنسب إليه ص

 في اللسان )ذكا(: أنشد ابن األعرابي: -28
 َيْنُضْحـَن منـه لهبـًا منفوحـا

 

 ـًا َمْقدوحـاَلْمعـًا ُيَرى ال َذكيّ 
 

 والثاني مما استدركناه. 86واألول منهما في ديوان أبي النجم ص

مطبوعات جامعة أم القرى  -في المشوف الُمْعَلم للعكبري تح. ياسين السواس -11
 قال أبو النجم: 1/768هـ: 2212

 حـتى إذا َوّلْيَنـُه الكشـوحـا
 

 ُنشوحـاَيـْت وجامعـًا قـد َغنِ 
 

 والثاني في الديوان برواية: 686صالح صوالشطران ألبي النجم في تهذيب اإلِ 
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 حتى إذا ما َغبَّْت ُنشوحا
 

/ب منسوبًا ألبي النجم 7وهو على هذه الرواية في الحدائق البن بري الورقة 
 :أيضاً 

م 2872في ديوان العجاج برواية األصمعي تح. د. عزة حسن ط. بيروت  -12
 :126ص

 قال أبو النجم: يحكي الفصيل الهادَل المقروحا
 .وهو له في اللسان والتاج )قرح(

 /ب ألبي النجم:7في الحدائق الورقة  -11
 ُسنـوحـا ْيَنهُ وتـارًة َيْأتِ 

 

 َفهُـّن  َيْبَرْحـَن  لـه  ُبروحـا
 

 وهما في اللسان )برح( دون نسبة.

 /ا: وألبي النجم:7ة في الحدائق الورق -12
 ر جرحًا وَمَضى صحيحاغـاد

 

 أْلقـى عـلى َفْطحاِئها َمْفحوطـا
 

 واللسان )فطح(. 2/251وهما دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ 

 قافية الدال:
صنعة أبي الفتح عثمان بن جني. تح.  –في كتاب تفسير أرجوزة أبي ُنواس  -12

: كقول أبي 222مجمع اللغة العربية بدمشق ص -محمد بهجة األثري. ط. ثانية
 النجم:

ـِة الحـدائـدا  َيْجِذْبـَن باألِزمَّ
 

 والُكـْوَر والمهريـَة المـواردا
 

 : ألبي النجم:1/168في التبيان شرح ديوان المتنبي للعكَبري:  -15
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 وكنَت في َجْنـٍب لكْنَت زاِئدا
 

 لو كـان َخْلُق اللِه َجْنبًا واِحـدا
 

 وزيد عليهما شطر ثالث هو: 2/122ان وتكرر البيتان مرة ثانية في التبي
 نـبـاهـًة ونـائـاًل ووالــِدا

 

 وُنسب الثالثة ألبي النجم ثمة.

في المحتسب البن جني. تح. النجدي والنجار وشلبي ط. المجلس األعلى  -16
 : ألبي النجم:1/51و 2/272هـ: 2286للشؤون االسالمية بالقاهرة 

 كأنَّ في الُفْرِش القتاَد العاردا
 

 دون نسبة. 1/265والبيت في الخصائص البن جني: 

 : ألبي النجم:1/288في التبيان شرح ديوان المتنبي للعكبري:  -17
 َغَضْضُت َطْرفي فلم ُأْبِصْر به أحدا

 

 لّما  َتَيقَّْنـُت أنـي ال ُأعاِيُنُكـمْ 
 

 قافية الراء:
للبيت الخامس  : قال بعد ذكره261في االقتضاب البن السيد البطليوسي ص -18
ويروى: لو عصر منها، فمن أّنث  -من الديوان: لو ُعصر منه...  212ص

الضمير أعاده إلى المرأة التي تغزل بها، ومن ذّكر الضمير أعاده على الَفْرع )يريد 
 الشَّعر( المذكور قبل هذا البيت في قوله:

 منها َمْن َنظَـْر  بيضـاُء ال َيْشَبعُ  َخْوٌد ُيَغّطي الَفْرُع منها الُمْؤَتَزْر 

ويمكن أن ُيلحق بهذه األرجوزة الرائية المقيدة قول أبي النجم في االقتضاب  -18
 .261أيضًا ص

 َفْفمـة روضـات َتَردَّْيَن الزََّهْر 
 

 كأنمـا فـي َنْشِرهـا إذا نشـْر 
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. وال أدري ِلَم جعلهما 285ب صوهما له في شرح الجواليقي على أدب الكات
حقيق ولم تفي حواشي ال 212ء الدين جامع ديوان أبي النجم في صستاذ عالاأل

 يرفْعهما إلى المتن مع أنه َنَسبُهما ألبي النجم وحّدد مكانهما من األرجوزة.

ويلحق بهذه األرجوزة ما أورده الربعي الحميري في كتابه نظام الغريب في  -21
 ألبي النجم: 28اللغة ص

 ْر فمـا يصبن طاِبقـا إال اْنَعفَ 
 

 بالمشرفيـاِت ُيَقطِّْعـَن الَقَصـْر 
 

 نسان وغيره.سرها( العضو الُمبان من اإلِ األعناق والطاِبَق )بفتح الباء وكالَقَصُر: 

 ورد في اللسان والتاج والصحاح )عذر(: ويلحق بها أيضًا قول أبي النجم وقد -22
 الشُّْعِث َيْنُفْضَن الُعَذرْ  ىَمْشَي العذار 

 

 بيت غير منسوب لكنه يشبه البيت السابق وهو: 2/127لزمخشري وفي الفائق ل
 َيْنُقْضَن أفناَن السبيِب والُعَذْر 

 

 : قال أبو النجم:21في نظام الغريب في اللغة ص -21
 ْر بو النجـِم إذا اْبتَـلَّ الُعـذَ أنا أ قوافي عنده َخْيٌر وَشْر لضاحي ا

 

 ُه )ضاحي القوافي...( ثم زاَد عليه:من نظام الغريب َذَكَر بْيتَ  121وفي ص  -22
 ُر َزَخْر حْ إذا ما َزَخَر البَ  َبْحرٌ 

 

وأشار محقق الكتاب إلى وجود البيت )أنا أبو النجم...( في نسختين من 
 نسخه المعتمدة في هذا الموضع.

 :: أنشد ألبي النجم2/266في الفائق للزمخشري:  -22
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َورْ   لم َيْنَفِس اللُه عليهنَّ الصُّ
 

 في الصحاح والتكملة والعباب )قفندر( ألبي النجم: -25
 تُْذَعرا من َغَزِل الشَّْيِب وأالّ 

 

ديوان أبي  21ص 17( من األرجوزة رقم 5، 2وموقع البيت بين البيتين )
 النجم كما ورد في التكملة والعباب والصحاح.

 : قال أبو النجم يذكر نهرًا يجري:85في كتاب الملمع للنمري ص -26
 كُب َسْهاًل مّرًة وَحْزوراير 

 وَمَسكًا من َخْشَرٍم وَمَدرا
 

 .والثاني منهما ألبي النجم أيضًا في اللسان )خشرم(

وفي الحدائق البن بري الورقة  251في كتاب نظام الغريب في اللغة ص -27
 /ب: قال أبو النجم:7

 كأّنما تكسو الحقاَب الُمْحَدرا
 ْقَمَر رمٍل فوَق رمٍل أْقَمراأَ 

 

 طبعة الكويت: واحتجوا بقول الشاعر: 71نباري صفي األضداد البن األ -28
 وبالثنايـا الواضحاِت الدَُّررا
ـرا  كمـا اشترى  المسلُم  إْذ َتَنصَّ

 

 أَخْذُت بالُجمَِّة رأسًا أْزَعرا
 وبالطويـِل الُعْمِر  ُعْمـرًا  أْنَزرا

 

 كة.والثالثة بعده مستدر  21قلت: األول في الديوان ص

ومنه أْعَصَرِت الجاريُة إذا  - :21/21في تفسير روح المعاني لأللوسي:  -28
 َدَنْت أن تحيض. قال أبو النجم:
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 تمِشي الهوينا مائاًل ِخماُرها
 قـد عصـرْت أو قـد دنـا إعصاُرهـا

 

 وُذكرا في اللسان والتاج )عصر( مع ثالث قبلهما هو:
 اهجاريٌة بَسَفواَن دارُ 

 

ثة هناك لمنصور بن مرثد األسدي. وفي التكملة )عصر( أنها وُنسب الثال
دون نسبة  2/22والعقد  26/221و 2/27ن َحبََّة، وهي في المخصص لمنظور ب

 فيهما مع زيادة بيت هو:
 َيْنَحلُّ من غلمتها إزاُرها

 

/ب، كما وجدت 7ووجدت األخير وحده منسوبًا ألبي النجم في الحدائق الورقة 
وشرح هاشميات الكميت ألبي رياش  2/185ير نسبة في العين األربعة من غ

 والصحاح )عصَر(. 2/27، والثاني غير منسوب في التهذيب 211ص

 2/112هـ: 2281يران سنة الشواهد لمحمد باقر الشريف طبع إ في جامع -21
 /ا:7وفي الحدائق البن بري الورقة 

 لله دّري ما ُأِحسُّ صدري
 ـريتنـام عيـني وفـؤادي َيسْ 

 

 أنا أبو النجِم وشعري شعري
 مـن  كلمـاٍت  باقيـاِت الَحـرِّ 

 مـع العفاريـت بـأرِض َقْفـرِ 

 والثالثة بعدهما مستدركة. 88واألول والثاني في ديوان أبي النجم ص

/ب: قال 7وفي الحدائق البن بري الورقة  27في كتاب الملمع للنمري ص -22
 أبو النجم يصف الشعر:
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 ماَل الْنحدارِ كأّنه إْذ 
 يقارِ أحماُل َكْرٍم ُمْوِنِع اإلِ 

 َيُعمُّ َمْتَنْي ُحرَِّة النجارِ 
 خرعية ليست من الِقصارِ 

 

 الشطران األول والثاني في ديوان أبي النجم والثالث والرابع مستدركان.

خر تح. د. محمد أحمد الدالي: وقال آ 1/588في كتاب الكامل للمبرد  -21
 نه أبو النجم(:زيادات النسخة )ر( إ)وقال المحقق: في 

 َنَظــاِر كـْي أْرَكَبــُه َنَظــارِ 
 

وقد ُنسب فيهما لرؤبة ولم  2/172والكتاب  1/521نصاف والشطر في اإلِ 
ولم ينسْبه. ووجدته في ديوان  1/271أجده في ديوانه وذكره المبرد في المقتضب 

 برواية )أن أركَبه..(. 76العجاج ص

 )رزز(: وقال أبو النجم: في اللسان -22
 ِرزَّ ِعشـاٍر ُجـْلَن فـي ِعشارِ 

 

 كـأّن فـي َربابِـِه الِكبـارِ 
 

: َصْوٌت ليس بالشديد.  والِرزُّ

 /ا: وألبي النجم في وصف الُحُمر:7في الحدائق البن بري الورقة  -22
 والُقْبُطِريِّ البيِض في َتْأِزيِرهـا

 

 كأّن لَـْوَن الِقْهِز في ُخصوِرها
 

 الَقْهُز: ضرٌب من الثياب تتخذ من صوف كالمرعزَّى وربما خالطها حرير.
 والقبطري: ثياب بيض. وتأزيرها: لبسها إزارًا يلف كالملحفة.
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والبيتان ألبي النجم في اللسان والعباب )قبطر، قهز( وهما دون نسبة في 
 التاج )قبطر، قهز(.

 البقر وطلبها الُكْنَس من الحّر: في الُعباب مادة )روز( قال أبو النجم يصف -25
 واتََّقِت الالفَح مـن َحروِرهـا

 

 الُكْنَس الـى ُقعورهـا إذا راَزتِ 
 

 بالفـََنِن المائـِل مـن ُستوِرهـا

 .واألول والثاني له في اللسان والتاج )روز(

 : وألبي النجم:127في كتاب الفاخر في األمثال ص -26
 صفايـا ُخوِرها مخاُضهـا إالّ 

 

 والحـِت الراعَي عـن َدُوِرهـا
 

 دون نسبة. 1/28وهما في الزاهر البن األنباري 

في اللسان )سلق(: القاُع الصفصف وجمعه ُسْلقان.. قال أبو النجم في جمع  -27
 ُسْلقان:

ْلقاَن في تزهيِرها  حتى َرَعى السُّ
 

 قافية الزاي:
 في اللسان والتاج )أزز( قال أبو النجم: -28

 األقـداُم في َضْيٍق أَزْز  واجتمع
 

 أنا أبو النجـِم إذا ُشـدَّ الُحَجـْر 
 

ْيِق.  أراد في أمٍر شديِد الضِّ
 .168واألول منهما في مستدرك األستاذ نبهان ص

 في اللسان )نتل(: وأما قول أبي النجم: -28
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 َيُطْفـَن َحــْوَل َنتْــٍل َوْزوازِ 
 

 َوْزواِز.ورواه ابن جني: َوْزا ِ  فيقال: إنه العبد الضخم. قال ابن بري:
 الَوَزُأ: الشديد الَخْلِق، القصير السمين.

وفي اللسان والتاج )وزأ( ُنسب البيت على رواية ابن جني لبعض بني أسد. 
برواية )نتل( دون نسبة وكذلك هو في المختار  5/288وهو في معجم المقاييس 

 .116من شعر بشار للتجيبي ص

 قافية الصاد:
 اللسان )ديص(: وأنشد ابن بري ألبي النجم:في  -51

 وال بــذاَك العضــِِل الدَّيَّــاصِ 
 

 والدياص: الرجل الشديد الَعِضل الذي ال ُيْقدر عليه.
 بعد الشطر الرابع. 215ص 22وُيلحق الشطر بالقطعة 

 قافية الطاء:
ي كفاء في القوافذكر المعري شاهدًا على اإلِ  16في الفصول والغايات ص -52

 قول الراجز:
 جارٌة من َضبََّة بن ُأدِّ 
 كأنَّ َتْحَت َدْرِعها الُمْنَعطِّ 
 شطّــًا ُأِمــرَّ َفْوقَــُه ِبَشــطِّ 

 

وأتينا بهما ليظهر  222-221والثاني والثالث ألبي النجم في ديوانه ص 
 كفاء في اختالف حرف الروّي بين الدال والطاء )أّد، المنعّط، ِبَشطِّ(.اإلِ 
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 ة العين:قافي
تح. محمد المصري. دار سعد  285في كتاب األشباه والنظائر للثعالبي ص -51

 /ا: قال أبو النجم:7م وفي الحدائق الورقة 2882-هـ2212الدين. أولى 
 َيْحكوَن بالمصقولِة القواِطعْ 

 ِق على الصواقعْ َتَشقَُّق الَبرْ 
 

، 2/76رة البن دريد وهما دون نسبة في اللسان والتاج والعباب )صقع( والجمه
 .225العجاج لألصمعي صديوان وشرح  222

 26والصواقع: الصواعق، وبإطالق الروي يمكن إلحاق الشطرين بالقطعة 
 في الديوان. 227ص
: قال أعرابي: قال المحقق: في نسختين: هو أبو 1/715في الكامل للمبرد:  -52

 النجم(:
ّني أْصلعُ   فقْلُت: ما ذاك؟ وا 

 َتْسَتْرِجـُع: لـةً مائ فـأقبلـتْ 
 

 قالْت ُسَلْيَمى أنَت َشْيٌخ َأْنَزعُ 
 ثّم َحَسـْرُت عـن صفـاٍة تلمـعُ 

 

 َجبـيٌن َأْجَمــعُ  مـا رْأُس ذا إالّ 

( كاملًة إال أّن 22ُرويِت األرجوزة ) 172-1/171في جامع الشواهد:  -52
في الديوان وهو  مصنف الكتاب أخّل بالشطر األول منها وزاد عليها شطرًا لم يردْ 

 مع سابقه:
 وقـوَم عـاٍد َبْعدُهـم وتُبَّـعِ 

 

 أفناُه منـا أْفَنى إيـادًا فاْرَبعـي
 

 فالثاني هو المستدرك.

 /ا: وألبي النجم:7في الحدائق الورقة  -55
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 هـزَّ القنـاِة َلْدنـَة التَّهَـزُّعِ 
 

 إذا َمَشْت سالـْت، ولم تَُقْرِصـعِ 
 

 حة، والتهّزع: اضطراب المرأة في مشيتها.تقرصع: تمضي مشية قبي
والبيتان دون نسبة في اللسان والصحاح والتاج والعباب والتكملة )قرصع، 

 .5/51هزع( والثاني منهما في المقاييس 

: قال أبو 227في سّر العربية للثعالبي. تح. السقا واألبياري وشلبي ص:  -56
 النجم:

 ُيْلِقْيَن بالَخَباِر واألجارعِ 
 َجِهيٍض ليِن األكارعِ  كلَّ 

 ليَس بمحفوٍظ وال بضاِئعِ 
 

الَخَباُر: ما استرخى من األرض وساخْت فيه القوائم. واألجارع: جمع أْجرع 
ْلَقْتُه أّمه وهو كثيب، جانب منه رمل، وجانب حجارة، والجهيض: ولد الناقة إذا أَ 

 لغيِر َتَماٍم.
 قافية الفاء:

 أبو النجم: /ا: قال7في الحدائق الورقة  -57
 وفي اللسان والتاج )َلَصَف(: أنشد ابن بري )ولم ينسبهما صاحب اللسان(:

 نحُن َوَرْدنا حاِضَرْي َلَصافا
 بسلٍف يلتهُم األسالفا

 

 برواية: 221واألول منهما في الديوان ص
 نحن َمَنْعنا واِدَيْي َلَصافا
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 أبو النجم:: قال 252في تهذيب إصالح المنطق للخطيب التبريزي ص -58
 َفَلْسُت بالجافي وال الُمَجفَّي

 

 والشطر في اللسان )جفا، حقا(  دون نسبة، وروايته ثّمة:
 ما أنا بالجافي وال الُمَجّفي

 

 /ا: وألبي النجم يصف الدلو:7في الحدائق البن بري الورقة  -58
 إْن لم َتجْئ كاأَلْجَدِل الُمِسفِّ 
 ضاجعًة َتْعِدُل َمْيَل الدَّفِّ 

 ذًا فال آَبْت إليَّ َكّفيإ
 َلفِّ أو ُيْقَطُع الِعْرُق مَن األَ 

 

: ِعْرٌق في العُضد. ضاِجَعٌة: هو من قولك: أضجع فالن جوالقه إذا  واألََلفِّ
 كان ممتلئًا ففّرعه.

وأربعة األبياِت في اللسان والتكملة والعباب والتاج )ضجع( دون أن تُْنَسَب 
 فيها ألحد.

 قافية القاف:
 في اللسان )ورق(: الُمْسَتوِرُق: الذي يطلب الَوِرَق )يريد الفضة(. قال أبو النجم: -61

 أْقَبلُت كالُمْنِتجِع الُمْسَتْوِرقِ 
 

 في اللسان )سحق( قال أبو النجم: -62
 ْسَحقِ تعلو َخَناِذْيَذ البعيِر األَ 
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سحيق: بعيد. ويقال: سحيق وأسحق. وخناذيذ: جمع ِخْنذيذ وهو الشاعر 
 لمجيد الُمْفِلق أو أنه الشجاع، أو هو السخّي.ا

 في اللسان )خنق(: وأنشد ابن بري ألبي النجم: -61
 والنفـُس قـد طـارْت إلـى  الُمَخنَّـقِ 

 

 في اللسان )دهق(: وأنشد ابن بري ألبي النجم: -62
 قـِد استحلُّـوا الَقتْـَل فاقتـْل واْدَهـقِ 

 

 يراد. قال ابن بري: ومثله ألبي النجم:عة اإلِ في اللسان )عفق(: العفق: سر  -62
 حتى إذا مـا انصرفَـْت لـم ُتْعـِفـقِ 

 

... ومثُل بيِت األعشى َقْوُل  في اللسان )ولق(: وقال األعشى يصف ناقته: -65
 أبي النجم:

 ْوَلقِ حنينًا وبها كاألَ  إالّ 
 

 األولق: هو من الَوَلق، أي السرعة والخفة والنشاط.

 : وأنشد ابن قتيبة:262قتضاب البن السيد البطليوسي صفي اال -66
 من بين مقتوٍل وطاٍف غاِرقِ 

 

 قال: البيت ألبي النجم من شعر يمدح به الحجاج بن يوسف وقبله:
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 هو الذي أوقع بالصعاِفقِ 
 قِ وبالشِبيَبْيِن وباألزارِ 

 ماِرقِ  وكلِّ َمْن يدعو لكلبٍ 
 ناِدقِ فأصبحوا في الماِء والخ

 

واألربعة  222األول )من بين مقتول..( في ديوان أبي النجم ص والشطر
 في الترتيب مستدركة. لتالية وهي قبلها

 قافية الالم:

 : من أبيات ألبي النجم يصف فيها أشياء كثيرة:2/82في جامع الشواهد:  -67
 لَما َتَولَّى ُمْدِبرًا وقْد َدَخلْ 
 َصبَّْت عليها قاِنٌص لما َغَفلْ 

 َشلْ رآِة في كفِّ األَ والشمُس كالم
 تجري على السماِء من َغْيِر َفَشلْ 

 

: الَقَرباُن: الَقَرُب والطََّلُق. قال 216في: َجَنى الجنتين للمحّبي ص -68
ذا كاَن َبْيَنَك  األصمعي: إذا كان بينك وبين الماء يومان وليلتان فهو الطََّلُق، وا 

 جم:وَبْيَنه يوم وليلة فهو الَقَرُب. قال أبو الن
 َيْطُرُق َبْيَن الَقَرَبْيِن المنهال
 يكِشُف عنه بالِعراقي الدِّال

 ْجِن الذي َتَخلَّالَف األَ قطائ
 

الِعراقي: جمع الَعْرُقوة، وهما َعْرقوتان للدلو، أي خشبتان تعترضان الدلو 
 آِجن وَأْجٌن: متغّير طعمه. ءكالصليب. وما
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رين وأتينا بهما ليعرف األول في ستاذ نبهان الشطرين األخيقلت: واستدرك األ
 السياق والرواية عنده:

 قطائـَف األْجـِن الـذي تجّلال
 

 نشق عنـه  بالَعراقـي  والـدال
 

تاب األصمعي: ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. تح. كمن  28في ص -68
بل لألصمعي. تح. وفي كتاب اإل 2886-هـ2216ر الفكر ماجد الذهبي ط. دا

 م: ألبي النجم:2812 بيروت -هفنر
 يترك َمْسَك األْقَرِن السجلال
 يمجُّ َفْوَق الشجِر الُمَثمَّال

 

الَمْسُك: جلد الشاة وغيرها. وكبش أقرن: كبير القرنين، والسجل: العظيم 
 بل وغيرها والمثمل: السّم المقّوى بالسلع وهو شجر مّر.الضخم أو المسّن من اإلِ 

 /ا: وألبي النجم:7قة في الحدائق البن بري الور  -71
 َيْتَبْعَن َنّياَف الضحى ُعراِهال
 ينُفُح ذا خصاِئٍل ُعَذاِفال
 كالَبْرِد رّياَن العصا َعثَاِكال

 

 وثالثة األبيات في اللسان )عرهل، عزهل( دون نسبة.

 /ب: ألبي النجم العجلي:7في الحدائق البن بري الورقة  -72
 قد كان فيما بيننا َمَشاَهَلهْ 

 َولَّت وهي تمشي الباِزَلهْ ثّم تَ 
 

 سود العجلي.البيتان في اللسان )شهل( حيث ُنسبا ألبي األ
 والمشاهلة: المشاتمة والمشاّرة. قال ابن بري: صوابه: تمشي البازلة بالزاي.
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هـ، وفي 2211تح. د. قباوة ط. دار اآلفاق  62لثعلب صزهير في شرح شعر  -71
، وفي المنصف البن جني ط. 28م ص2828در أباد المعاني الكبير البن قتيبة ط. حي

 : قال أبو النجم:2/21براهيم مصطفى وعبدالله أمين: إالبابي الحلبي بالقاهرة. تح. 
 كأّنُه حين َتَدمَّى ِمْسَحُلهْ 
 وابتلَّ ماًء َنْحُرُه وَكَفُلهْ 
 َجْعٌد ُطواٌل َظلَّ َدْجٌن َيْغِسُلهْ 

 

ْسِر والَخْلِق. َعُجُز. والَجْعُد: الرجل الشديد األَ الِمْسَحُل: اللحام. والَكَفُل: ال
 والدَّْجن: المطر الكثير.

 طبعة الدالي: وقال أبو النجم: 1/682في الكامل للمبرد:  -72
 قّرْب ذا وهذا أْزِجُلهْ  :أقولُ 

 

عيش: طبعة هارون وشرح المفصل البن ي 1/187وروي في كتاب سيبويه 
 :217له نبهان صاذ عبداإلوفهرس شواهد المفصل لألست 8/72

ُلهْ  َبْن هذا وهذا َزحِّ  َفَقرِّ
 

ر شبيه به، وربما كان شط 266فتى. وفي ديوان أبي النجم صيريد: أْزِحْلُه يا 
 صل.روايًة أخرى به بعدْت عن األ

 /ا قال أبو النجم:7وفي الحدائق  212في نظام الغريب في اللغة ص -72
 مثل األتاِن َنَصفًا َجَعْنَدُلهْ 

 

قلت: وربما كانت كلمة )جعندله( مصحفًة عن )َجَنْعَدُلْه( ألن األتان الجنعدل 
هي التَّاّرُة الممتلئة الضخمة القوية. وال وجود لكلمة )جعندلة( في كتب اللغة. وعلق 

 ابن بري: الجعندل من الجمال الشديد القوي. والنََّصُف: بين الشاّبة والكهلة.
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 /ب: قال أبو النجم:7دائق الورقة في اللسان )بقل( والح -75
 َيْلَمْحَن من كلِّ غميس ُمْبِقلِ 

 

 .282ووجدت البيت لرؤبة في ديوانه ص
 /ب: وألبي النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -76

 َضْربًا بَكفَّْي َنِكٍل لم ُيْنَكلِ 
 ُمْذ ُمنيْت بنا شيٍء َجَنْعَدلِ 

 

 ن نسبة.وشطرا الرجز في اللسان )نكل، جعدل( دو 

 : قال أبو النجم:12في ضرائر الشعر البن عصفور ص -77
 ْجَللِ تعبُّدًا لذي الجالِل األَ 

 

وليس للبيت وجود في المية أبي النجم )أم الرجز(. وفي شرح شواهد المغني 
 تح. أحمد ظافر كوجان مع تعليقات العالمة الشنقيطي: 2/228للسيوطي 

 ْجَللِ الحمُد للِه العليِّ األَ 
 واسـِع  الفضـِل الوهـوِب المجـِزلِ ال
 

 وهو: 275وهما بيتان مكان أول بيت من الميته في الديوان ص
 الحمُد للِه الوهوِب المجِزلِ 

 

 في اللسان )جرف، قنقل( دون نسبة: -78
 َكْيَل ِعَداٍء بالجراف الَقْنَقلِ 

 ْهَيلِ من َصْبَرٍة ِمْثِل الكثيِب األَ 
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 مع خالف في الرواية. أما األول فمستدرك. 288نجم صوالثاني في ديوان أبي ال

 /ب من الحدائق البن بري: وألبي النجم:7في الورقة  -78
 قد َحطَِّت الصـراَم من َجالِلهـا عن عتِب األرِض وعن أدغاِلها

 

برواية )وحطت..( أما الثاني  262واألول منهما في ديوان أبي النجم ص
 لسان )دغل(.فمستدرك ووجدته دون نسبة في ال

 /ا من: الحدائق البن بري: ألبي النجم:7في الورقة  -81
 ْنُس من آهاِلهاوَبْلَدٍة ما اإلِ 

 َتَرى بها الَعْوَهَق من وئاِلها
 كالنار َجرَّْت َطَرَفْي ِحباِلها
 قد َوَرَدْت تمشي على ظالِلها
 وذابِت الشْمُس على قالِلها
َف من أقباِلها  في ُقْتَرٍة َلجَّ

 

( قال 1-2مادة )أهل( البيتان )في اللسان )بلل( الثالثة األولى، وفيه وفي 
-2ويروى البيت األول: )وبلدٍة يستّن حازي آيها(. وفيه في مادة )ظلل( البيتان )

من األرجوزة  262( وهي لم تنسب في اللسان ألحد. أما األخير فقد جاء في ص5
 في ديوان أبي النجم وهو ثمة أوُل األبيات. 56

/ب: أنشد األصمعي ألبي 7في اللسان )عصل( والحدائق البن بري الورقة  -82
 النجم:

 يرمي به الَجْرُع إلى أْعصاِلها
 

 دون نسبة. 2/222والبيت في معجم مقاييس اللغة 
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 : وقال أبو النجم:2/22في القرطين  -81
 َظلَّْت ووْرٌد صاِدٌق من باِلها

 ْكَم ابُن خاِلهاوظلَّ يوفي األَ 
 

/ب وله في الممتع البن عصفور 7لبيت الثاني منهما له في الحدائق الورقة وا
 .2/121برواية. )فظّل( وهو أيضًا له في البيان والتبيين للجاحظ:  2/52

وفي الحدائق البن بري الورقة  2/528في ديوان ذي الرمة بشرح الباهلي:  -82
 /ب قال أبو النجم:7

 هاَصْمعاُء لم تَْفَقْأ على اكتهالِ 
 

 /ب واللسان )فعل(: قال أبو النجم يصُف ِعيرًا:7في الحدائق البن بري الورقة  -82
 يرمي بَخْوصاَء إلى مزاِلها
 ليسْت كَعْيِن الشمِس في أْفَعاِلها

 

 راد بمزالها: زوال الشمس. والَمَفُل: الرََّمُص وَمِغلْت عينه إذا فسدت.أ

اللسان )نبل(: وأنشد ابن بري قول  /ب، وفي7في الحدائق البن بري الورقة  -85
 أبي النجم:

 واْحِبْسَن في الَجْعَبِة من ِنباِلها
 

طبعة خفاجي وزيني األولى  62في كتاب فحولة الشعراء لألصمعي ص -86
 ْيرًا:: قال أبو النجم يصف عِ 2852-هـ2272

 ِب القاِع من ِحياِلهانْ ألقى بجَ 
 ِسْرباَلُة وانشاَم من ِسْرباِلها
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 ة الميم:قافي
 قال أبو النجم: (/ب وفي اللسان )عرهم7في الحدائق  -87

 أتلـع  فـي  بهِجتِـِه   ُعْرهـومــا
 

 اللون والجسم. وناقة عرهوم: َحَسَنة

 في اللسان )َزَجَم(: قال أبو النجم: -88
 فظــلَّ  َيْمطــو ُعُطفـًا َزُجـومـا

 

 رنان.الزَّجوم: القوس ليست شديدة اإلِ 

 /ب ألبي النجم:7الحدائق البن بري الورقة في  -88
 ومنهــاًل   َوَرْدتُــُه    سـدومــا

 

 قال أبو النجم: 2/161في الفائق للزمخشري  -81
 مائلة الخمرِة والكالمِ 
 باللغــِو  َبـْيَن  الــِحلِّ  والحــرامِ 

 

 ُت األول منهما في اللسان )ميل( دون نسبة.قلت: وجدْ 

 ارتمز رأسه: تحرك، قال أبو النجم: :رز(في اللسان )ت -82
 ُشـمُّ  الـذُّّرى  ُمْرَتمــِزاُت  الـهـامِ 

 

 قافية النون:

 /ب: قال:7في الحدائق البن بري  -81
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 كأّنها وقد َتَدلَّى النَّْسرانْ 
 وَضمَّها من َحَمٍل ِطِمّرانْ 
 إلى فتًى فاَض أكفَّ الفتيانْ 
 َفْيُض الخليِج مدَُّه خليجانْ 

 وأيمانْ  لٍ عن شمائِ  صعبانِ 
 

منسوبة لألجلح  2/271( في معجم ما استعجم للبكري 2-1-2األشطار )
. والشطر 2852-2825ابن قاسط الضبابي. تح. مصطفى الشعار لجنة التأليف 
 -م2822تح. فولتون  22الرابع دون نسبة في البارع في اللغة ألبي علي ص

. والثالث والرابع 612، 221ف صلندن. وهو دون نسبة أيضًا في الغريب المصن
( دون نسبة في معجم البلدان 5-1-2دون نسبة في اللسان )خلج( واألبيات )

دون نسبة، لكن  21/21والثاني منها في المخصص البن سيده . 1/215)حمل(: 
منسوبًا ألبي النجم. والرابع في الخصائص البن  25/52عاد فذكره في  ابن سيده

واية: )ماء خليج( والثالث والرابع في العين للخليل: دون نسبة بر  1/121جني 
 .178ستاذ نبهان صألألبي النجم وهما في مستدرك ا 2/262

 : قال أبو النجم:1/225في الزاهر البن األنباري طبع العراق:  -82
 امتأل الَحْوُض وقال: َقْطني

 نيــأْلُت َبطْ ـد مَ ـق دًا ــروي اّلً ـسَ 
 

هـ 2268تح. هارون/ دار المعارف  288س ثعلب: وهما دون نسبة في: مجال
 1/222وشرح المفصل:  22/61واللسان والتاج والصحاح )قطط( والمخصص: 

والالمات للزجاجي تح. د. مازن المبارك طبع مجمع  2/12والخصائص:  2/215و
وأمالي الشجري:  61وفي التنبيه للبكري:  251هـ من 2288اللغة العربية بدمشق 

صالح المنطق:  2/262شواهد العيني وشرح  2/222 ومعجم مقاييس  277، 67وا 
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 2/272بدال ألبي الطيب اللغوي واإلِ  218وتفسير أرجوزة أبي نواس:  5/22اللغة: 
وسر  1/228وأمالي المرتضى:  27ودّرة الغواص للحريري:  1/27وألف باء للبلوي 
 .266العربية للثعالبي: 

قال أبو النجم بعد أن شِرب ُعّسًا من  21/252في األغاني ط. دار الكتب:  -82
 نبيذ ثم نهض:

 إذا اْصَطَبْحُت أربعًا َعَرْفتَني
 ثــم  َتَجشَّْمــُت الــذي  َجشَّْمتَـني

 

 /ا برواية:7وهما له في الحدائق الورقة 
 إذا اصطحْبُت أربعًا َعَرْفَنني
ْلَنـنـي ْلــُت  الــذي  َحمَّ  ثــم َتَحمَّ

 

 : قال أبو النجم:265-2/262ذي الرمة بشرح الباهلي: في ديوان  -85
 ُسْقنا اليمانياِت مْن ُعَمانِ 

 هــانذاَت   ِمــراٍح  وهــي  كاإلِ 
 

 ه العذوق.هان: ُعْرجون النخل الذي علياإلِ 

والمصباح المنير للفيومي  555في المذكر والمؤنث البن األنباري ص -86
 )أبل(: قال أبو النجم:

 تصُلُح في البستانِ  ْبُل الواإلِ 
 ْبــُل إلــى األوطــانِ وَحنَّــِت اإلِ 

 

في اللسان والتاج )قرح(: الُقْرحان: ضرب من الكمأة بيٌض ِصغار. قال أبو  -87
 النجم:
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 مـن  َكَمـأٍة  ومـن  ُقْرحـانِ 
 

 وأْوقَـَر الظْهـَر إلـيَّ الجـاني
 

 قافية الهاء:
 ل ألبي النجم: ما أْعَجُب قوِلَك إليك؟ قال:: قي212في كتاب األمثال للضبي ص -88

 َتْلَقاُه َريَّا ثم ال َيْلقاها
 واهــًا لَرّيــا ثـّم واهــًا واهــا

 

 .117والثاني منهما في الديوان ص

 : قال أبو النجم العجلي:62في كتاب الشاء لألصمعي ص -88
 ها أصفاهاكأّنما أْبَكؤُ 

 هـا أدنــاهيجـزيــَك عــن أبعـدِ 
 

أصفاها: من قولك: شاة َصِفيِّ إذا كانت كريمة عزيزة. وأبكؤها: من قولك: 
 و انقطع.نها أبكأِت الناقة والشاة إذا قّل لب

 وزيد عليها بيٌت هو: 57ُذكرت األرجوزة  2/111في العقد البن عبد ربه  -211
 َوَجدِّدي الُخْلَف بِه عليها

 

. وبيت الزيادة 121ن أبي النجم صوموضعه في رواية العقد بعد الثالث في ديوا
 مع أبيات ألبي النجم من األرجوزة نفسها. 1/888في الكامل 

وضمن الملحق الخاص بما ُنسب إليه من الشعر  268في ديوان رؤبة ص -211
 وردت هذه األبيات منسوبة له:

 هاشالوا عليها، َفُشْل َعاَل 
 ناجيًة وناجيًا أباها

 أيَّ َقلوِص راكٍب َتَراها
 واْشُدد بمثنى َحِقٍب َحْقواها
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 هي المنى لو أّننا نلناها
 ٍن نرضي به أباهابثم

 قد بلغـا في المجِد  غايتـاهــا
 

 واهًا للْيَلى ثم واهًا واها
 يا لْيَت عينيها لنا وفاها
 إّن   أبـاهـا   وأبـا   أبـاهـا

 

أرجوزته رقم فاألربعة األولى تعتبر مستدركة والستة التالية لها ألبي النجم في 
: وقيل: 2/27في ديوانه. قال األمين في حاشيته على مغني اللبيب  117ص 72

 إنه مصنوع.
 قافية الياء:

وفي اللسان )جدا، تا(  2/16في التبيان شرح ديوان أبي الطيب للعكبري  -211
 قال أبو النجم:

 نا ُنَحّييَك وَنْسَتْجِديكائْ جِ 
 من نائٍل اللِه الذي ُيْعطيكا

 

في اللسان والتاج )طرد(: وبعير مطّرد، هو المتتابع في سيرة ال يكبو.  -212
 وقال أبو النجم:

ٍد َمْهِديِّ   َفُعْجُت من ُمَطرَّ
 

 
 قافية األلف اللينة:

بي النجم والغناء لُعَليََّة بنِت ألقال أبو الفرج: الشعر  21/228في األغاني  -212
 المهدي رمل بالوسطى:

 ْطُر النَّدىمن أقحواٍن بلَُّه قَ 
 ُحْلٍو بَعْيَنْي كلِّ َكْهٍل َوَفتى

 تضحُك عَما لو َسَقْت منه َشَفى
 أغّر يجلو من غشا العين الَعَشا
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 لـو كان عنها صاحيًا لقد صحـا
 

 إّن  فـؤادي  ال  ُتَسلِّيـِه الرُّقَـى
 

 /ا: وألبي النجم:7في الحدائق البن بري الورقة  -215
 ْشرىا أمَّ عمرو أبشري بالبُ ي

 وَجــراٌد َعـْظلَـى (2)َمْوٌت )ذريــعٌ 
 

 والشطران في اللسان والتاج )عمر(، )عظل( دون نسبة فيهما.

 في اللسان )أجأ(: وقول أبي النجم: -216
 قـَْد َحيََّرتْــُه ِجـنُّ َسْلَمـى وأجــا

 

 : قال أبو النجم:161نسان لثابت طبعة الكويت صفي خلق اإلِ  -217
 من َدَهاٍس وُجَثىكأّن رماًل 

 َتْحَت الحشا منها وما َمسِّ الحشا
 

الدهاُس من الرمل: ما كان ال ُيْنِبُت وتغيب فيه القوائم. والُجَثى: األتربة 
 المجموعة جمعًا. والواحدة ُجْثَوة.

 وبعد...
هذا ما تيّسر لي جمعه واستدراكه على شعر أبي النجم العجلي والحمد لله 

 على توفيقه...
محمد أديب ُجْمران كتبه/  

 

                                                 

 مخطوطة الحدائق: ذريم، وهو تصحيف صّوبناه من اللسان والتاج. ( في2)


