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 حول ديوان أبي النجم العجلي

 حلب -األستاذ محمد يحيى زين الدين

إذ رو  رجةز  مةن م ريةر ، عناية  ببةر  القدماء أراجيز أبي النجم العجلي أولى

بمةا وعةا الاةراز باابةا   ةي ، والكةبر ، وابة  الكةبي ، عمرو الشيباني بأبي، عالم

أو ، انه على انوع ا وبثرا اإال أنه لم اصل إلينا نكا  م  نكخ ديو، أابار أبي النجم

 ما ألف  ي أابار  م  باب.

ديةةوا  أبةةي الةةنجم عةةم   1891ثةةم بةةا  أ  نشةةر اعكةةااذ عةةغء الةةدي   رةةا عةةام 

معامدا   ي عمله هذا على ما ورد مة  أراجيةز  ، منشورا  الناد  اعدبي  ي الرياض

 ا  باابه.وليس على نكا  اطي  م  الديوا  بما أوحى عنو،  ي المصادر الماالف 

و ةي ، ومما ال ريب  يه أ  المحقق قد بذل ج دا  ال يافى  ي اابا الة  اعراجيةز

إال أنةةه أرفةةل ذبةةر اةةغف الروايةة  بةةي  المصةةادر علةةى ماالفا ةةا ، وارايب ةةا، شةةرح ا

بما أنه لم يفد مما ورد مة  شةر  ، للرواي  الاي اعامدها  ي الما  إال  ي القليل النادر

بمةا أنةه لةم يبةي  ، مما أوقعه  ي أوهام ريةر يكةير ، باب الماالف ل ذ  اعراجيز  ي ال

ممةا أوجةب مراجعة  ااةريج ،  ي ااريج اعبيا  مةا اكةاقل بةه بةل مصةدر علةى حةد 

بل ربما ذبر بعض المصةادر رفةغ  عة  أ  . اعرجوز  بأبمله لمعر   مصدر بي  ما

 همال له.واطأ  ي الشبل أو إ، بما لم يال باابه م  اصحيفا  شاى، رقم

إذ نشةةر الةةدباور ، ا  بعنايةة  اعدبةةاء والنقةةادوولةةم يبةة  رريبةةا  أ  يح ةةى هةةذا الةةدي

مقةاال  عةرض  يةه بعةض المواةذ وال نةا   (1)عبداإلله نب ا  على صفحا  ال  المجلة 

طائف  رير يكير  م  أراجيز أبي الةنجم ممةا  بما اعم  مقاله، الاي وقا  ي ا المحقق

بمةا نشةر اعكةااذ محمةد أديةب عبدالواحةد جمةرا  مقةاال  . وعلم يرد  ي الديوا  المطبة

أو  يمةا ، اعم  طائفة  أاةر  مة  اعبيةا  الاةي لةم اةرد  ةي ديةوا  أبةي الةنجم (2) ار
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من مةا لةم ياعةرض لمةا أورد  المحقةق مة   إال أ  أيا  ، اكادربه الدباور عبداإلله نب ا 

 وما وقا  ي ا م  وهم وزلل.، شر  على ال  اعراجيز

رأي  أ  أعرض  ي هذا المقال ما بدا لي مة  اصةويب ، وإاماما  للفائد ،   ثموم

وبما وقا  ي الديوا  مة  اصةحيف أو احريةف أو الةل ، وانبي ا  ااصل ب ذا الشر 

بما رأي  أ  أذبر أيعا  ما وجداه مة  رجةز أبةي الةنجم ممةا لةم يةرد  ةي ،  ي العبط

  عكى أ  يفيد منه المحقق  ةي طبعة  أو  ي المكادربي  المذبوري، الديوا  المطبوع

 .أار  للبااب

 التنبيهات: -أ

 22ص -1

 قد َحيَّرته ِجنُّ سلمى وأَجأ  

 هـ.1:  إ  اصر ليلى كلمى وأجا" أجأ ي مز وال ي مز ومثله للعجاج"

"أراد  :اللكا  )أجا( و يةه، بالقصر، بذا أورد  المحقق بال مز والصواب: أجا
أمةةا بيةة  ، 232ص 67هةةو مةة  أبيةةا  اعجةةوز  و، وأجةةأ مافةةف اافيفةةا  قياكةةيا "

 .2/28ديوانه  . ... بكلمى أو أجأ العجاج   و ماال أيعا  والرواي :

 

 26ص -2

ِ من حفائه  ينفي ضباَع القُف 

: ال . حفائةةه(1)"... ُعةةباع القةةف: أععةةاد  "مجةةاز" وكةةن  عةةباع: مجدبةة     
  اعرض بكةاقيه أراد  ليما  يعةدو عةاربا  حةزو، نعال له  اقيه المبا  الغلي 

 هـ. 1الحا ياي ." 

والحقةو: موعةا رلةي  ، اللكةا  )حقةا(. بالقةاف، بذا وإنما الرواي : ِحقائةه    
 مرافا على الكيل.

. القف: ما ارافا م  ماةو  اعرض وصةلب  حجاراةه. : يحمل ويد اينفي    
ومنةه قةول م للكةيل . اع م  ُوُجرهةاكيغ  يذهب بما يع  له ويجر الِعبيصف 

 ر(.راللكا  )ج. : جاّر العباع يمال

                                                 

 ة.السنة المجدب :ُبعالض   :( كذا، والذي في اللسان 5)
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 29 ص -3

 عن ِذبَّحِ التَّلعِ وَعنصالئه

 :والالةةا، شةةقوب ببةةاط  الةةرجلي  وجةةوز  لةة رض :أصةةل الةةذبا :ذبةةا الالةةا"
 هـ.1 العنصل: بصل البر.." –أراد الشقوب الاي يحدث ا المكيل  - مكيل الماء

، بفةةاا البةةاء واافيف ةةا، بةةذا أورد  المحقةةق باشةةديد البةةاء والصةةواب ذُب ةةا الالةةا
 ومثله أيعا  العنصل وقبله:، وهو نبا  يأبله النعام، والذبا: الجزر البر 

 يحِفةةةةُر بالِمنكةةةةم مةةةة    رقائِةةةةه
يائِةه  ع  يابِس الاُّرب وعة  ث ري
 ومةةةةةّر   بالحةةةةةّدِ مةةةةة  ِمجذائِةةةةةه

 

م  اعرجةوز  المةذبور  بمةا راب ةا  13، 18، 19واعبيا  الكابق  هي اعبيا  

وهةو إنمةا يصةف . بالارايةب الةذ  ذبةر  11والصواب أ  اأاي قبةل البية   ،المحقق

الببيةر  المعةاني. واةار  بمنقةار  يبحةم عمةا يأبلةه يافحص اعرض مةر  برجلةه  ليما  

 والابمل  واللكا  )جذا(. 338

 

 28 -29 ص -1

 ألصةةةق  مةةة  ِريةةةرا علةةةى ِررائِةةةه
ةةةةمُّ بالكةةةةامي إلةةةةى اراقائةةةةه  والّطِ

جر أو إ  شةةةةةةةغئهِ يقرُعةةةةةةةهُ بةةةةةةةالز 
 

"أراد أ  هةةذا ال لةةيم لمةةا اةةاض المةةاء صةةار ياحةةر   يةةه وال يبةةالي اناةةراط 
ينقةةر  بمنقةةار   :... يقرعةةه ريشةةه مةة  شةةد  د ةةا المةةاء  بةةأ  ريشةةه قةةد ثبةة  بغةةراء

 هـ.1..."  واار  يفرقه أشغء، ويد عه

، وإنمةا اعبيةا   ةي وصةف  ةرس، بذا وليس م  معنى لما ذهب إليه المحقةق
وهو إنما أراد  ي البي  اعول أ  راببةه ال يةزل عنةه ، للكا  )طمم(بما ورد  ي ا

أ   :يقرعه. داالفرس الجو :والطم،  بأنه ثب  بغراء، م  كرع  عدو  وشد  د عه
 (:2/116قال اب  المعاز )د . أ  يدعو  باكمه :واإلشغء، الفارس
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عقِ   ويُةةةةدعي  ب ةةةةا يُشةةةةلي   بةةةةالز 
 

 28ص  -2

 رقائِةةةةةةهعةةةةةة      يحِفةةةةةةُر بالِمنكةةةةةةمِ 
 

 :الفةرب. "هذا ال ليم يحفر بمنكةمه باحثةا  عة  طريةق يجنبةه الكةيل الةد اع  
 هـ.1الطريق الذ  ينشعب إلى  ار" 

ب الةذ   ةي المنكةةمالف ةة :والفرقةاء، مة   رقائةةه :والصةواب  :ومنةه قةةول م، ر 
ب وهةةو إنمةةا يصةةف  ليمةةا  يةةافحص . أ  بعيةةد مةةا بةةي  المنكةةمي ، بعيةةر أ ةةر 

 بله.اعرض بحثا  عما يأ

 

 76 ص -7

  ةةةةةي بةةةةةربا يأبةةةةةل مةةةةة  ِحذّائِةةةةةه
 

 هـ.1..."  "الحذاء: نب  يشبه البر س

ائه ز  اء .. بالزا ، بذا والصواب: م  ح  ز  زا  وح   الواحد  ح 

 

 72 ص -6

 بةةالحفيض المصةةةروعِ  ةةةي ِبفائِةةةه
 

ف ض المصروع ...   فاا الفاء.بوالصواب: بالح 

 

 79 ص -9

  بةةةةةا  جوربةةةةةا واناُعةةةةةل الِ ةةةةةلُّ 
 

 هـ.1الحر  غ نعال إال  ل قصير بالجورب" شديد قائ ا   يوما   يصف"
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وإنمةةا أراد ، ال معنةةى لةةه، بةةذا وقولةةه:  ةةغ نعةةال إال  ةةل قصةةير بةةالجورب  
 اناصاف الن ار.

ومثله ، اناعل  المطايا  غل ا إذا اناصف الن ار  ي القي   لم يب  ل ا  ل :يقال
 (:183قوله )الديوا  

 م ي فُعةةةلِ وال ةةةلُّ عةةة  أافاق ةةةا لةةة
 

 (:113ومثله أيعا  قول عمرو ب  أحمر )شعر اب  أحمر: 

ب قةةةةةةةةةةةا        ق ةةةةةةةةةةة  أافا ُ ةةةةةةةةةةةا ط   وا واه 
 

 وال ةةةةةةةل لةةةةةةةم ي فُعةةةةةةةلي ولةةةةةةةم يُبةةةةةةةرِ 
 

 أ  ولم ينقص وذل  ع  اناصاف الن ار.

  66 ص -8

 واناكةةةةةف  الجاِلةةةةةب  مةةةةة  أندابِةةةةةهِ 

ةةةييس  علةةةى أ صةةةغبِه  إرباُطنةةةا الم 

 

 ،اللكا  )صلب( )رةبط(. و  بذل  لحميد اعرقطوالبياا  م  أرجوز  ار    
بمةةا ورد  أبيةةا  من ةةا  ةةي اللكةةا   ،219، 191وا ةةذيب إصةةغ  المنطةةق 

 والعباب )عمرس(. ،)اذم(

 

 63 -62 ص -16

ط طةةةةةةةةةةا ِ   اُريةةةةةةةةةة   ماقةةةةةةةةةةا ُما 

 كةةةةودا  علةةةةى اعشةةةةداب كةةةةائغ ِ 

ق فةةةةةةةةةةا ِ   الةةةةةةةةةةو  بأذنةةةةةةةةةةابا ُمو 

 

. وأشةداب الكةباع كةود، ا الكةودال م هذ  الف ةود  يكةيل لعاب ةا علةى أشةداق "
 هـ.1 "احر  أذناب ا واوقف ا بما شاء 

وهو إنما أراد أ   ماق ا الكود ، لم يحك  المحقق افكير البياي  اعايري  من ا
كةةائل  :ومنةةه حةةديم هنةةد بةة  أبةةي هالةة   ةةي صةةف  النبةةي، اماةةد نحةةو أشةةداق ا
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لرقاشةةةي وا، ( وقةةةول الراجةةةز1/196أ  مماةةةدها )رريةةةب الحةةةديم ، اعطةةةراف
 (:126)البيزر 

جةةةةةةرِ         ومقلةةةةةة ا كةةةةةةال  كةةةةةةواُد اليمح 
 

 من ةةةا إلةةةى ِشةةةدبا ُرحةةةاِب ال مغف ةةةرِ 
 

وهي اطوط كود ابو   ي قوائم الداب  وبقر ،   ي م  الاوقيف، أما موقفا  
 (:1/82قال أبو ذؤيب ال ذلي: )ديوا  ال ذليي  . الوحر

ق فةةةةةةةةةةة ُ القةةةةةةةةةةةواِدِم والةةةةةةةةةةةذُّنابى       ُمو 
 

  ا اللةةةةةةبُ  الحليةةةةةةبُ بةةةةةةأّ  كةةةةةةراا
 

 

 63 ص -11

ا ِ  ةةةةر   حاةةةةى إذا ُبةةةةّ  علةةةةى المج 

 

را  :والصواب ،والبي  ماال الوز      ومثلةه أيعةا  البية  ، باكبي  الجيم، المجي
 م  اعرجوز  نفك ا: 21

ةةةةجعا ِ    لةةةةو اةةةةر  الايةةةةوس ُمع 

 

جعا  :وإنما الصواب      ومثله أيعا  ما ورد، باكبي  العاد واافيف الجيم، ُمعي
 :69  ي ص

 اقاُلنُةةةةةةةةةةةا من ةةةةةةةةةةةا عيةةةةةةةةةةةو   بأنّ ةةةةةةةةةةةا
 

 عيةةةو  الم ةةةا مةةةا طةةةر ُُ ّ  بحةةةاِدجِ 
 

 اللكا  )حدج(.. لناـاّ ـلنا أو يُق  ـاّ ـق  ـاُ  :وإنما الصواب

 68 ص -12

جِ   إذا مشةةةي  شةةةال  ولةةةم ا ةةةد حر 

 

 هـ.1 .." "إ  مش  أم الازرج رأيا ا ار ا رجلي ا واحط ما
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أراد أن ةا ال . بالكةي  الم ملة ، كةال  :والرواية ، بذا وليس هةذا وجةه المعنةى
ا ةذيب اعلفةا  . وال اشةد الةوطء  بأن ةا انحةدر  ةي مشةيا ا، ار ا قدمي ا إلى  ةوب

 (:287رجوز  أار  )المكادر  الثاني صأومثله قوله  ي ، 366

 إذا مشةةةي  كةةةال  ولةةةم اقرصةةةا

 

 امشي مشي  قبيح . :اقرصا

 91-96ص -13

 مةةة  ذبةةةر أيةةةاما وركةةةما عةةةاحي

  ةةةةةي ماالةةةةةف الّريةةةةةا ِ  بالط بةةةةةل

 

"بأ  قبله بي   ي معنى عزيف الج  أو دو  رعد يشابه دو  الطبل مافرقةا  
 هـ.1احمله الريا  لآلذا " 

والصةواب أن ةا ثيةاب ، لم يحك  المحقق افكير الطبل  ي البية  الثةاني من مةا
شةبه مةا . أو وشي يمةا   يةه ب يئة  الطبةول، احمل م  مصر، علي ا صور  الطبل

 (:112وهو بقوله )الديوا  ،  ثار الديار بالثوب البالي بقي م 

قِ  مةةة  دمنةةة ا  لّيِ الِمكةةةح   بةةةالِمرج 

 

ومثلةه قةول العجةاج ، المرجلي: عرب م  ثيةاب الوشةي  يةه صةور المراجةل
 (:2/13)ديوانه 

 أن جةةةةةا ّيِ مةةةةة  طلةةةةةلا بةةةةةاعاحمِ 

 

 (:118وقول رؤب  )ديوانه 

 هل اعرُف الربةا  المحيةل  أرُكةُمهي 

ةةة  حِق اعاحمةةةّي أاحُمةةةهي أمكةةةى بك 

 

 عرب م  البرود. :اعاحمي
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 93 ص -11

 ل ب كةةةةةةةةهُ الق ِطةةةةةةةةرا   والُمُكةةةةةةةةوحا

 

 باكبي  الطاء.، الق طيرا  :والصواب، والبي  بما أورد  المحقق ماال الوز 

 

 82 -81ص -12

نبةةةةةةي ِلياةةةةةةِه ُبةةةةةةُدوحا    ةةةةةةر  بج 

ةةةةز  نصةةةةوحا  أنحةةةةى شةةةةماال ه م 

 

ا يبو  حاى صةفح  عنقةه  أبعةد شةماله "حر  الصائد قوكه ووارها أقصى م
 هـ.1..."  هامزا  وارها

. اةةةةةةر  : ـةةةةةةـا الروايــةةةةةـنى لةةةةةةه وإنمـةةةةةةـعــوقولةةةةةه ) ةةةةةةر ( احريةةةةةف ال م
اةةةةر  بلياةةةةي عنقةةةةه  :والروايةةةة  ثمةةةة ، 88طرب صـرب لقةةةةـــةةةةـفـــاب الــةةةةـاــب

 وقبله:، بدوحا

 ُمِالفةةةةةةا  ق ُروحةةةةةةا بةةةةةةأّ  احاةةةةةةي

 

ةةةد   ع  الحمةةةر  :ر الوحشةةةيومنةةةه قةةةول م للحمةةةا.  ثةةةار العةةةض :البةةةدو  ُمب 
أما قوله  ي البي  الثاني )نصوحا(   و اصحيف أيعةا  . اللكا  )بد (. يعععنه

 أ  أن ا انعا بالنبال.. نعوحا بالعاد المعجم  :وإنما الصواب

 

 86 ص -17

ار وكةةةةنى كةةةةُاو ا  طلةةةةا  الِ ةةةةر   م 

 

ار :بذا عبطه المحقق ببكر ال اء والصواب ر   يد الراء.بفاح ا واشد، ال  
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 86 ص -16

 حةةةةةةذاِر مةةةةةة  أرماحنةةةةةةا حةةةةةةذارِ 

بةةةةةةةةةارِ   أو اجعلةةةةةةةةةوا دونبةةةةةةةةةم و 

 

ذبرهةا كةارا  ب ةم ع  . "الوبار: دويب  أصغر م  الكةنور اةدج   ةي البيةو 
 الوبار ال اد ا ع  نفك ا  بيف اد ا عن م".

وهةةي أرض اكةةبن ا ، بةةذا والصةةواب أنةةه اكةةم موعةةا، ممنةةوع مةة  الصةةرف
 إ  دنا رجل من ا عامةدا  أو رالطةا  حثةا ، الناس إال عل م الج   غ ياقارب ا أحد 

معجةةم البلةةدا  . وربمةةا قالةةو ابلةةو  الةةداول إال الجةة   ةةي وج ةةه الاةةراب وإ  أبةةي 
 )وبار(. والمعنى: حاى احلوا أرعا  ال يكاطيا أ  يأايبم ب ا أحد.

 

 

 161 ص -19

 اِرِ ـاكةةةا  منةةةا واكا ةةة ويحةةة  د ارِ 
 

. اللكةةا  )قشةةر(. وهةةو مةة  أبيةةا  اعرجةةوز  .. واكةةا اِ  والروايةة : وارِ   21ري
 . 161ص

 

 162 ص -18

اِ ـطالةةة  إلةةةى ا ةةة ةةةري يبي ب   ل ا  ةةةي م 
 

ِر باكبي  الباف  :بذا عبطه المحقق بفاا الباف واكبي  الراء والصواب بي م 
 .166 ص 22اللكا  )مبر( )بال( وهو م  أبيا  اعرجوز  . وبكر الراء

 

 167 ص -26

 اي الُحُمةةري اطيع ةةا الةةوحر وال اةةأ
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ةةري  :بةةذا الصةةواب م  مةةا وارا  مةةة  الشةةجر والجبةةةال  :والامةةةر. وال اةةةأاي الا 
 (.222ونحوها. )المذبر والمؤنم 

 

 112 ص -21

ِكِ  الاّلاِ وم  اا ورها  م  ح 
ك ِ  الالا بفاا الكي  وهو ثمر  الن    .لـف  ـوالصواب: ح 

 
  113 ص -22

 اأُكيِرها يحا ُّ  ي اأكيرها
اشة  مثةل اةدب والاةو  وجلةدها  ى عةأراد أ  اع. ... اأشيرهاأشيرها اوالرواي : 

 .772المعاني الببير . المنشار  له صو  بصو  رحى اطح  شعيرا  
 
 111 ص -23

قِّ   ُر النفس  على  اوقيرهاـاُو 
 اـرهــيي انقِ ـاُع لِّم اعشياء   
 

 هـ.1"أراد أ  اع عى لو صدم  ونقر  شيئا  أثر   يه وعلماه" 
أمةةا البيةة  الثةةاني   ةةو ، أ  الصةةائد، ا والصةةواب  ةةي البيةة  اعول يةةوقر الةةنفسبةةذ

 معطرب ذاهب ال معنى له والرواي :
 

 يرهافِ يعلم أ  ال شيء  ي ا ن
 

وهو ، يعلم أ  ال شيء يعرها  ي انفير الحي ، أ  يوقر النفس على أن ا وقور    
 .777المعاني الببير . اغعب ا

 
 112 ص -21

 اـادخِ ع  أمورهأمِرِ  الشّ ـب
 هـ.1.."  "الشدخ: العرب الذ  يشج    
الابملة  .  ا ويميةلنأراد أنه يعدل عة  كةن. المائل ع  القصد :بذا وإنما الشادخ    

 واللكا  )شدخ(.
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 126 ص -22
 قد باد هاِدي ا يبو  ش ط رها

 هـ.1"... ابو  شطر هادي ا الذ  يركل ا للكباب"     
، وإنمةةةا أراد أن ةةةا طويلةةة  العنةةةق، ... ال معنةةةى لةةةه بةةةذا وقولةةةه ابةةةو  شةةةطر    

ال  :قةةةال، "اشةةةار لةةةي  ركةةةا   وبيةةة  أبةةةي الةةةنجم مةةةأاوذ مةةة  قةةةول قطةةةر  لرجةةةل:
. 1/712محاعةةةرا  اعدبةةةاء . اشةةةار  ونصةةةفه عنقةةةه" :قةةةال. علةةةم لةةةي بنجاباةةةه

شةةةديد ، "بةةةا  أبةةةي علةةةى طويةةةل   رهةةةا :ومثلةةةه أيعةةةا  قةةةول امةةةرأ  مةةة  العةةةرب
 .2/226لمزهر ا. هادي ا شطرها"، أكرها

 
 126 ص -27

 اري  جكما   ي الثياب ع بي  را
 هـ.1".. العب ر: النرجس"     
الرقيقةة   :وإنمةةا العب ةر أو العب ةةر ، ال معنةى لةةه  ةةي هةذا البيةة ، قولةه النةةرجس    

 الناصع  البياض.، الجكم
 
 122 ص -26

 ووردا أحمرا بيضا  م  ي اك ما 
 لكا  )يكم(.ال. ببكر الكي ، م ي اكِ  :والصواب    
 
  127 ص -29

 جاري  بيعاء  ي نِفاِض 
 ان ض  يه أيّما انا اِض 

بمةا أننةي ، لم ينكب هذا  البياا  إلى أبي النجم  يما ذبر  المحقق م  مصةادر    
 لم أجد  ي المصادر اعار  م  نكب ما إليه!

 
 128ص  – 28

 ب حُر ِهشام وهو ذو  ِراِض 
 بي   ُروعا النبعِ  الفعاِض 

 هـ.1ريد أنه بالبحر  ي برمه وي ب اععطيا  بأن ا  رض عليه" "ي    
  أراد أ. واحةدها  رعة ، محط الكةف  وهي، لم يحك  المحقق افكير الفراض    

 هشاما  مقصد للناس.
 
 133 ص -36

اِ   جرُّ ببرر اعجرجِ الُ ن ج 
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رع س اعقةأبةر (1)والبي  بما أورد  المحقق معطرب ال معنى له والرواي : جةدبا  
ن ا ج   .2/267العي  واللكا  )هجنا( . ال  

 
 137ص  -31

يِّاِ   بل اء  لم ا حف   ولم اُع 
ةي ا بعةم الاةاء  ةي بةغ الوعةعي      لةم ابة   :يقةول. والصواب لم  اُحف   ولم اُع 

  ةي بةي  ، ولةم ابة  ممة  ي ةو  علةى أهلةه  ياربوهةا، اااف  يوعا علي ا رقيب
   )بله(.ونحو   ي اللكا، 93اإلبل . ذل 
 
 139ص  -32

  ي بفِّه ذاُ  ِاطاما ُمماِاُ 
 هـ.1"ذا  اطام أراد ب ا الناق  ذا  الرك "     
اماةا أهل ةا  :ومماةا، وارهةا :واطةام القةوس، بذا والصواب أنةه يصةف  ركةا      

 (:3/176ومثله قول اآلار )محاعرا  اعدباء ، الزاد :والماع . بالصيد
ا ري بصفراء نباا اطموها   و 

 
 139 ص -33

عُ                                  ر   يقوُدها صا ي الِحي ود ه جي
 اُ ــن  ــج  ـِ  ه  راِدل   ي صبـعـمـ                                       

وهةي ، بالعةاد المعجمة  وبعةم الحةاء مة  الحيةود، عا ي الحيةود :والصواب     
. أ  عةبر  بالعةاد المعجمة  أيعةا   :ي. والرواي   ي البية  الثةانالوربا  والكاقا 

  :ومثله للعجاج )اللكا  حبا(، إلبل  حل هذ  صفاهايقود 

  اِرُض الُحنجورِ ود ُحيُ الحابي 

يعنةةةةةي ااصةةةةةال رؤوس اععةةةةةغع بععةةةةة ا بةةةةةبعض ومثلةةةةةه أيعةةةةةا  قولةةةةةه 
 )اللكا ، حبا(:

وِر د وكِر ُّ   حابي ُحيود الز 

 139 ص -31

 ن اُ ـُمق   ُمب نّق ب الهِ 

 هـ.1البس القناع م  شد  القي  والحر"  :نا"المق 

                                                 

 األرض التي ال نبات بها. :تصحيف والجدب .باجذ :في اللسان والعين(  5)
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أراد أ  الكراب  ي نواحيه قد رطى بل . الكراب :واآلل، والصواب: بِوِلهِ     
 (:121ومثله لرؤب  )د: ، شيء منه

 بةةةل بلةةةد  اُبكةةةى القاةةةام الطةةةاحغ
ةةةةةغ  طاكةةةةةغ اُ اُقنِّةةةةة  المومةةةةةا  ط كي

 وم  لُعاِب الشةمس موجةا  عاكةغ  
 

 .اعطراب الكراب :الطكل

 

 112 ص -32

ن عنا واد  ل صّ    اانحُ  م 

ا ا :بذا أورد  المحقق باشديد الصاد والصواب  باافيف ا.، ل ص 

 

 119 ص -37

 ِصيف  وصار صعغم  نفى عن ا ال

 هـ.1"عاع  أرلب أشطار هذ  اعرجوز " 

، وهةو ل عشةى. بذا والصواب أنةه شةطر بية  مة  الةوا ر ولةيس مة  الرجةز
 واللكا  )صقل(. 322ديوانه . ُر والفُقودُ بُّ ر  الاذوقد ب ثُ  :وعجز 

 

 118 -119 ص -36

جةةةةةةةا قلةةةةةةةيغ  يةةةةةةةا صةةةةةةةاحبي  عّرِ
 حاةةةةةى نُحيةةةةةي الطلةةةةةل  الُمحةةةةةيغ
  قةةةةد نةةةةر  ُجمةةةةغ  ب ةةةةا ُعطبةةةةوال
ةةةةةبا  وطةةةةةوال   ك   بيعةةةةةاء  امةةةةة  ح 

 

والبياا  اعول والثاني من ا  ي اللكا  )عن ( منكوبا  إلةى القةغخ بة  حةز  
، ا ابقى م  رجز   ي القكم الرابا م  أراجيز المقلةي وبن  قد نشر  م، الكعد 

 .161 -398ص 28المجلد ،  ي مجل  مجما اللغ  العربي  بدمشق
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 121 ص -39

صةةةةا بأركةةةةالي د ي ا ا  يةةةةا ذائِةةةة ّوِ
(1)  
ةةةةةةة  لي ّغ وال ا ةةةةةةةذُوداها ِذيةةةةةةةاد  العُّ

 

أراد ذود العنةف والزجةر والةد ا   ةذا ال  :العةغل، الر ق وال و  :"اإلركال
 هـ.1ما اإلبل"  يحك 

وإنما با  أولى بالمحقق أ  يثبة  مةا ورد  ةي اللكةا  ، ليس هذ  وجه المعنى
وال اةةدعاها ، أ  قربةةا إبلبمةةا شةةيئا  بعةةد شةةيء :)اةةوص( مةة  شةةر  ل ةةذي  البياةةي 

ك ل :اعركال. ازدحم على الحوض أراد ركغ  بعد ، وهو القطيا م  اإلبل، جما ر 
 ء.الاي اذاد ع  الما :العغل. ركل

 

 122 ص -38

 احك بُهُ يُنحي ل ا المغاوال

 "... الغول: العام".

واحةدها ، بذا والصواب أ  المغاول نصال طويل  قليل  العرض رلي ة  المةا 
 ِمغول.

 

 123 ص -16

ص  أحاى إذا  غ ىجال اهُ ح   ُمجلج 

بإكةقاط إذا. ، حاةى أجالاةه :والرواية  ،والبي  بما أورد  المحقق ماال الوز 
 (:126 البي  الاالي )ص ومثله أيعا  ، واللكا  )جلل(الابمل  

 وبأ  نُّشاب  الريا ِ ُكنبُلُهي 

 باافيف اعلف.. وبا  نشاب :وإنما الصواب

 122 ص -11

 وبي  أعغِم الصُّو  المواثِلِ 

                                                 

 بأرسال، بالفتح كما أثبت. :( في الديوان: بإرسال والصواب 5)
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 هـ.1"الصو : الصو  صو  الصد " 

، بذا والصواب أن ا أعغم م  حجار  منصوب   ي الفيا ي والمفاوز المج ول 
 يكادل ب ا على الطريق.

 

 127 -122 ص -12

 ى  ي اللجام جائِلِ  م  بل ع لي 

 هـ.1رير المشدود"  :"... جائل

أراد أ  . وهةو الةدورا  والمجةيء والةذهاب، بذا والصواب أن ا مة  الجةوال 
 (:2/132د)قال اب  المعاز . الايل اجول  ي أعنا ا

  ي الّرباطِ  اجولُ  داهي   

 

 127 ص -13

لُهي   ل وُ   أبّانا  ِدقاقا  ُاص   

قارب المعنى عند  أ  الدهر أكةاء إليةه حاةى . أبانا : نباا  بريا  . :  رق " لو 
 هـ.1..."  أنه لم يجد كو  اعبا  ليطباه  طباه

والبية   ةي ، والصةواب أنةه يصةف  ركةا  ، لم يحك  المحقق افكير هذا البي 
،  صل  الم ر عة  أمةه : لو .. و  لو  ل عّابا   :برواي  262عول ص االمكادر  

وهو  رس م  ايل العرب ، أراد أنه م  نكل اللعاب :لعابا  . وقطع  رعاعه من ا
، وهةةي بةةل قطعةة  مةة  لحةةم ع مةة  أو صةةغر ، أراد اصةةائله :اصةةله. معةةروف
 وبعد :

 لُهُ م  بعد حولا  ي رعاعا نُرجِ 

 

 126 ص -11

 لُهي ـباب  ا اُع لّ أنُف  ار  ذُ 

... اللكةا  )أنةف(  فُ والصواب: أُني  ،قق ماالف الوز والبي  بما أورد  المح
 ...". نُف لم يرع ا أحد واحااج إليه أبو النجم  كّبنه  قال"وروع  أُ  و يه:
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 129 ص -12

 هي واصف ر  م  الاا  ليج ب قيلُ 

 

 لُهي. على اإلعا  .ـوالصواب: .. الاِ  ليجا ب ق  

 

 

 128 ص -17

 وانشق ع   ِصا كواء  ُعنُصلُهي 

 هـ.1..."  أراد بالفصا النعوج. فصا اإلبان  وال  ور"ال

وأراد ب ةةةا نةةةور ، العريعةةة  :والفطةةةا ... كةةةواءا  عةةة   ُطةةةاا  :بةةةذا والصةةةواب
 العنصل. الابمل  )حرر(.

 

 128ص  -16

ن لُةةةهي   أحلةةةى مةةة  الش ةةة ِد وُمةةةّرا ح 
   ةةةةةةل ب ِكةةةةةةيل  ُشةةةةةةربُه وع كةةةةةةلُهي 

 

الشةجاع  :البكةيل. زنةهلحةب حلةو  ومةر  ياا"أراد أ  هذا النمل قةد جمةا مة  
أراد أ  هذا الحب بثير الماء بثير الحغو  أو أ  النمل باكل  ةي . والبكيل العام

 هـ.1..."  شربه الحلو والمر

  ةو  :والرواية ، والصواب أنةه يصةف  ركةا  ، لم يحك  المحقق افكير البياي 
لصةاحبه  حغواةه :يقول. الحن ل :والشر . بالياء  ي بغ الموععي ، ي كيل شريُهُ 

 .171 ص 26وهما م  أبيا  اعرجوز   67المعاني الببير . ومراراه لم  كابقه

 

 173 ص -19

 بالق و  الملكاء م  ِجرياِل ا

 هـ.1"أراد كما كقي  به الك ام" 
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والصةواب أنةه ، وليس  ي البي  ما يدل على ما ذهب إليه المحقق  ي افكةير 
، مةةاء الفةةرا  ممزوجةةا  بةةالامريصةةف امةةرأ  اكةةقي المكةةاوي  ريقا ةةا الاةةي هةةي ب

 وقبله:

 اكةقي اعرا   النعةر  مة  ُزالِل ةةا
 غل ةةةةةةةاِ   ةةةةةةةي قِ بةةةةةةةرد  الفُرااّيِةةةةةةة

 

 أكاس البغر  )ملس(.

 

 173 ص -18

زاِل ةةةا  حاةةةى إذا مةةةا حةةةا  مةةة  ج 
 وحطةةةة  الُصةةةةّراُم مةةةة  ِجغل ةةةةا

 

 "الشطرا   ي وصف القوس".

زمةة  الصةةرام  :والجةةزال، بةةذا والصةةواب أنةةه يصةةف إدرا  الناةةل وصةةرامه
 وعاء يااذ م  الاوص يوعا  يه الامر يبنز  ي ا. :والجل ، للنال

 177 ص -26

 نقوُل ق ّدمي ذا وهذا ا دالُهي 

 الابمل  )زحل(. أ  قدم هذا وأبعد ذا .. والصواب أزِحلُهي أ  أبعد 

 

 161 ص -21

 لُهي صي ف  شياطي ا ز اه شمأ  

وهةةو الغبةةار ، مةة  أولةةهبالقةةاف وببكةةر الصةةاد ، والصةةواب: ِصةةيق  شةةياطي 
 الجائل  ي ال واء.

 

 212 ص -22

 هـ.1"ااطم أمر بني  غ  أ  قائدهم ومديرهم" 

 اللكا  )ط م(.. والصواب: ومدبّر أمرهم



 -353- 

 

 217 ص -23

ُمهي  ق ص با رؤِد الّكباِب ع م   و 

 هـ.1جما كب وهو الرقيق الشفاف"  :الكباب. ثياب يمني  :"القصب

ع ةةام اعصةةابا مةة  اليةةدي   :والقصةةب. ب عممةةهبةةذا والروايةة : رؤِد الّشةةبا

اكةةاو  الشةةباب  :يقةةال. الاةةام :العمةةم. والةةرجلي . الةةرؤد: الغصةة  الرطةةب الةةراص

 ومثله أيعا  قوله )الابمل  عرهم(:، على عممه أ  على بماله

با  عميما   قد اُري   ق ص 

 

 218 ص -21

ةةةةةهي  م   ياةةةةةضُّ مةةةةة  معداةةةةةه المؤو 

هي  م  ةةلج   مةا قةد حةو  مة  ِبكةر  وك 

 

ااعةةه  :يقةةال. أ  ااةةوض أطةةراف الرمةةا  جو ةةه، ي ُاعةة    :بةةذا والروايةة 
 بالكيف أ  حر  كيفه  ي المعروب.

 

 

 221 ص -22

 م  بمأ ا ُحمرا وم  قُرِصا ِ 

بةةيض صةةغار ، وهةةو عةةرب مةة  البمةةأ ، بالحةةاء الم ملةة ، قرحةةا  :والروايةة 
 برؤوس الفطر واحداه قُرحان .

 

  227 ص -27

ةةةةةةة ي و إ  أااهةةةةةةةا ذو  ِةةةةةةةغبا  ش   ح 
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... اللكا  ) لةق(  وإ  أااها :والبي  بما أورد  المحقق ماال الوز  والرواي 
 )حش (.

 

 :أبيات ألبي النجم لم ترد في الديوان المطبوع أو في المستدركين المذكورين -ب

  (1)هُمقاةةةِدر الةةةنفس علةةةى اعاوائِةةة

 مباةةةةةةر  ياةةةةةةرج مةةةةةة  ه بائِةةةةةةهِ 

 اجةةةةةّرد  المجنةةةةةو  مةةةةة  بكةةةةةائه 

 مةةةةة  نِصةةةةةائه اِ اعصةةةةةل    منف ل ةةةةة

 

 .292 والبياا  الثاني والثالم  ي المكادر  الثاني ص 69المعاني الببير     

 ي ةةو  ُهةةِوّ  الغ ةةرِب مةة  ِرشةةائه
 (2)ُغ مةةةة  إهوائةةةةهرِ فةةةةأاطةةةةأ  المُ 

 

 .1/738محاعرا  اعدباء     

 يكبُِق طرف  العي  م  م عائِهِ 

 .1/716محاعرا  اعدباء     

 (3)هِ يُزعزُع الجؤجؤ  م  أنقائِ 

 .312وبااب الشعر عبي علي الفاركي  332المعاني الببير     

طلةةةةّيِ  ةةةةي طغئِةةةةه بةةةةاآلدِم الم 
(1) 
ةةةةعدا  ومةةةةا حقةةةةوا   ةةةةي هنائِةةةةه  ص 

 

 .332المعاني الببير     

                                                 

 أسه إلى أحد شقيه. أراد أنه يستطيع أن ينثنى إذا عدا دون أن يتعب.ر أن يعطف الفرس  :( االعتواء 5)
ر كما رمى مجنون بكسائه وكما أفلت أصلع ناصاه إنسان، يخرج من الغبا :العدو. يقول فيمعتمد  :مبترك

 أي أخذ بناصيته.
 في إهوائه. أراد أهوى المفرغ بيده إلى الغرب ليأخذه. :( كذا ولعل الرواية 3)
 المخ. :( أراد أنه إذا عدا حرك جؤجؤه من موضع األنقاء، ال أن هناك نقيًا، والنقي 2)
 قول هو أسود وحقواه أبيضان. هنئ كله إال حقويه.. ي( شبه الظليم بالبعير المهنوء 2)
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 يعةةحُ  جةةّ  اعرِض مةة  نجائِةةهِ 
بةةةأ  قةةةوس  الغةةةيم مةةة  ورائِةةةه
(1)  

 

لبياةةا  الةةواردا   ةةي ص دو  نكةةب  بمةةا ورد قبل مةةا ا 2/139ديةةوا  المعةةاني     
 (.6)رقم  229م  المكادر  اعول ص  229

ور ةةةةةةا  ال لةةةةةةيم مةةةةةة  لوائةةةةةةه
(2) 
 إشةةةةراف  ُمةةةةردّ  علةةةةى ُصةةةةّرائه
 وعةةةةةم ُصةةةةةعدا  جةةةةةانبي ِابائةةةةةه
 عةةةّم  اةةةى الكةةةوء علةةةى عطائةةةه
ةةةة  عينةةةةةا   ةةةةةي ق رعائةةةةةه ح   وط م 
يائةةةةه  ون كةةةةي  مةةةةا يةةةةذبر مةةةة  ح 

 ِعةةةلُّ الطيةةةُر  ةةةي ِاوائةةةههةةةاوا ا  
   أنكةةةائهالجلةةةُد مةةة  وجةةةد يُفةةةر

 

 .229والكابا من ا  ي المكادر  اعول  318 -319المعاني الببير     

  (3)مةة  انائائِةةهِ  والب ةةييُض  ةةي نُةةؤ ا 
 

 ةةي المكةةادر  الثةةاني  2مةة  رقةةم  1 -2اليةةه اعبيةةا   321المعةةاني الببيةةر     
 م  المصدر المذبور. 329. بما ورد أيعا   ي ص 291ص

                                                 

 ( يعني الغبار المتعرج خلفه. 5)
خشههبة تههدفع بههها  :. المههرديالمهه ي يرفعههه ويقههذف بههه فههي المههاء عنقههه. شههبهها بمههردي قههد أشههرف علههى رأس :لوائههه( 3)

ائهه البخيهل كهي  لهى عط. أي كمها يضهم عاعهًا إلهى فهوق وكهذلك يفعهل إذا عهداارتف :جناحاه. صعداً  :السفينة. خباؤه
ههذا  ،سما ببصره أمامه ليعدو. نسي ما يذكر مهن حيائهه :. يقولهامته ألنه ال ريش فيها :. قرعاؤهيراه أحد فيسأله

كههان الظلههيم يرعههى مطأطئههًا رأسههه كالمسههتحي فلمهها فههز  رفههع رأسههه  :مثههل ألن الرجههل إذا اسههتحيا طأطههأ رأسههه. يقههول
اءه، يعنههي ن يحمههي بيضههه أو رئالههه مههن السههبا  فلمهها رأى الطههارد نسههي حيههبههل كهها :فكأنهه رجههل نسههي حيههاءه. ويقههال
أراد أنهههه مهههن  :. قهههال األصهههمعييههههوي فهههي األرض :. ههههاويههههوي فهههي األرض :. ههههاومحاماتهههه عهههن البهههيض فههههرب

تضههل الههريح، أي مههن سههعة مهها  :سههرعته بههين السههماء واألرض والطيههر بينههه وبههين األرض كأنههها قههد ضههلت، ويههروى
جمههع نسهها وهههو عههرق فههي  :. األنسههاءيقطههع فههي فسههاد :. يفههرىمهها بينههه وبههين األرض :رض، والخههواءبينههه وبههين األ

 رجليه قد انشق بالعدو.جلد . يقول كأن الرجل
 اتخاذ النؤي. :. االنتئاءحظيرة كالنؤي لئ  يحتمله السيل جعل البيض في :( يقول 2)
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  (1)ثةةةةم رةةةةدا يجمةةةةُا مةةةة  رذائِةةةةه
ةةل ا  (2)الغيةةِم ومةة  ُحوائِةةهِ  مةة  ك 

 

 .71الااج )كلا( واعول من ما  ي الديوا  ص    

 (3)ُمنفاِغ  أوهّم بانافائِهِ 

م  اعرجوز   21، 26الابمل  والعباب والااج )صما( وموععه بي  البياي      
 .76-28ص  1

 (1) هل اعرف الربا عفة  ِجةواؤُ 
  وُ بي  شةةةةةاوعةةةةةز شةةةةةأُو الُمغةةةةةرِ 

 

 .1/39ديوا  أبي امام للاطيب الابريز   شر     

 (2)إذا ز ةةا الحةةاد  المطايةةا اللُّغ بةةا

بةةةةا ور   واناُِعةةةةل ال ةةةةلُّ  صةةةةار ج 
 

 .79دو  نكب  والثاني من ما  ي الديوا  ص  971كمط الآللي     

رير بةا ُ  المصيفِ اون ّس و  العقر 
(7) 
ةةةةذال  كةةةةربا  وانكةةةةاب  الحيةةةةاُ  م 

 

                                                 

صهفراء شهاكة كهأن شهوكها زههب وههو بقلهة تتفهرش كأنهها ( السلع: نبت يخرج في أول البقل خبيث الطعهم لهه وريقهة  5)
 راحة الكلب ال أرومة لها وليس بمستنكر أن ترعاه النعام مع مرارته.

 الحواء: نبت يشبه لون الذئب واحدته حواءة.
 خوائه. :( هي رواية العباب وفي مطبوعة التاج 3)
 بانتهائه.   :( في التكملة )صمع( 2)
"فهواو شهأوه ال يجهوز أن تهمهز، وهمهزة جهواؤه ال يجهوز أن تجعهل واوًا  :. قهال التبريهزيرضالهبطن مهن األ :( الجهواء 2)

 خالصة".
 التي أتعبها السير. :( اللغب 1)
مسهترخية قهد ذههب انقبهاض الشهتاء  :جهاء الصهيف فخرجهت الههوام. مهذالً  :شهدته. يقهول :طهرد، ووههرة الحهر :( نهس 1)

 يات إذا انسابت في األرض على بطونها.مواضع آثار الح :فاسترخت ف نت، المسارب
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والبية  ، للعجةاج ولبننةي لةم أجةدهما  ةي ديوانةه 166 البياا   ي باةاب  اإلبةل    
 عبي النجم. 766اعول من ما  ي المعاني الببير 

ز    (1)بةةةانحةةة  رةةةدا  الجمةةةا إذ ا ح 
 بنةةةةةةا قُةةةةةةداماهم وبةةةةةةانوا الةةةةةةذ ن با
ةةةةلينا العربةةةةا  ويةةةةوم ذ  قةةةةار   ع 
 بةةةةةاإنةةةةةا إذا داعةةةةةي الصةةةةةبا  ث و  
ب    بةةاِطرنةةا علةةى الايةةل  جةةاء  ا 

 

 .116جري  الحماك  الش    

 (2)ركوبِ ـــّم بالـــه اءا ــُا مــكائ                            

 .1/716محاعرا  اعدباء     

 (3)علةةةى   ةةةور الايةةةل مرد ةةةا 
 وهةةةةة   ةةةةةي اعدرةةةةةال بالحةةةةةا 

 ا ِ ــاِر شااصــاعبصا  ــوامــط
 البطةةةةةةةةو  ُمابطحةةةةةةةةا علةةةةةةةةى 

ةةةةةةلّطا   وثةةةةةةب  الشةةةةةةياطي  الُمك 
 

وهي  يه عبةي نةواس ولبن ةا لةم اةرد  ةي  2/176ر اعنوار  ي محاك  اعشعا    
 ديوانه.

رجِ   إذا مشةةةي  كةةةال  ولةةةم ا ةةةد حي
 بمةةا جةةةر  الجةةدوُل بةةةي  اع لةةةجِ 

 

 .68واعول من ما  ي الديوا  ص 3/369محاعرا  اعدباء     

اِصةةرا  بالّكةةابرّ  الُمةة جِ وم  در 
(1) 

                                                 

 دعا مرة بعد مرة. :. ثوباي، الواحدة  قادمة، وهي القدامىأربع ريشات في مقدم الجن :( القوادم 5)
 ضرب من العدو، وهو أن ينقل الفرس أيامنه جميعًا وأياسره جميعًا. :الخبب

 ري على وجه األرض.الماء الظاهر الجا :. السيحرابفي اآلل، أي الس ( يصف جب ً  3)
والخهامس  52، كمها وردت األبيهات الث ثهة األخهرى بعهد البيهت 25 ص 9من األرجوزة  50( وموضعه بعد البيت  2)

 .30منها بعد البيت 
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ةةةةةةةبُجِ  ف ةةةةةةةغ  يةةةةةةةراجُّ  ةةةةةةةي ا ب جي  وب 
نّجِ   ريّةةةةةا  لةةةةةم ي ةةةةةزن جي ولةةةةةم يُةةةةةز 

 

 .2/72الجيم     

ةةلةةيس بف   راِد الُماةةد جِ ع  ا ِ الةةّدِ
(2) 
ةةةةةةةجِ  ع   بأنمةةةةةةةا ُهةةةةةةةّ  علةةةةةةةى ُمح 
جِ   والناِشةةةةةراِ  والةةةةةاّغع الُعةةةةةر 

 

مة   1/261والبياا  الثاني والثالةم  ةي  3/21البياا  اعول والثاني  ي الجيم     
 المصدر المذبور.

ةةةةن ا ا  را يةةةةأو  إلةةةةى ذ  ُعةةةةذ   ش 
(3) 

 عنه الّكاحي بالجذع ك ّحى الليف  
ةةةةةةُد الق ةةةةةة  بةةةةةةا ِ ييق ِب الِمرـيةةةةةةزلُّ ِلبي

ّشةةةةةا ِ  ل ةةةةةقا ر  انِةةةةةه مةةةةة  ز   عةةةةة  م 
 

  ي اللكا  )ققب( دو  نكب . 1، 3والبياا   23-2/22 ي الجيم  3-1اعبيا      

 

ق ا ِ  با و  امي ُمبر  و  صا ي الح 
(1) 

 .91 ص 17م  اعرجوز   7وموععه بعد البي   3/21الجيم     

ةةعيِل الةةرأ ةةا وبةةل ص   (2)ِس بالُجم 
ةةةةةّلِ الةةةةةذُنابى أجةةةةةد ِف الجنةةةةةا ِ   ا 
 يمشةةةةةةةةي  بةةةةةةةةالا لا وبةةةةةةةةالِقروا ِ 

                                                                                                                        

 لم يضيق. :السمن مع استرخاء. لم يزنج :الثوب الرقيق الجيد. التبجبج :( السابري 5)
ن كان تام الخلق.أن تلقي  :ذهاب األسنان. الخداج :( الدرد 3)  الناقة ولدها قبل أوانه وا 
 السرج الذي يتأخر فيكون مركب الرجل على أخرة الرحل. :السرج. المركاي :الطويل. القيقب :( الشناي 2)
 .صلب باق على الحجارة :( وقاي 2)
 القصير. :. األجدفالقليل الريش :سهم أملس ليس له ريش. الخل :دقيق الرأس. الجماي :( صعل 1)

تمشههي النعههام مشههيًا بطيئههًا ألنههها آمنههة ممتلئههة  :. يقههولاألرض العريضههة :. القههروايمهها انهههبط مههن األرض :التلههع
 من المرعى كمشي النصارى قد حملوا زقاق خمر تحت آباطهم.
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شةةةي النصةةةار  بِزقةةةاب الةةةّرا ِ   م 
 

 ةةي المعةةاني  1 -2لةة  )الةةل( واعبيةةا  موالاب 361 ةةي النبةةا   2، 1البياةةا      
 .3/119 ي الجيم  1، 3والبياا   316الببير 

ة حاى إذا الفحةُل اشةا ى  (1)وحابالص 
 الاةةةةةةةةةرب لةةةةةةةةةه بُلوحةةةةةةةةةا وب ل ةةةةةةةةةا

 واصفر   ي اعرض الثر  ُمُصوحا

 ةةي اعزمنةة  واعمبنةة          3، 2والبياةةا   23 ةةي النبةةا  والشةةجر  2، 1البياةةا      
 ةةي باةةاب اع عةةال            3... النمةةل بةةه .. بمةةا ورد البيةة   دو  نكةةب  و يةةه: 2/113
 .86 ي الديوا  ص 2... والبي   وكاغ :و يه 1/196

ةةةةةاِلما  مماُوحةةةةةا نبعةةةةا   يغنةةةةةي ك 
(2) 
 مةةة  مةةةاِ  نةةةابا لةةةم ابةةة  ل قُوحةةةا
عةةةةبُوحا كةةةةدا  م   ا ةةةةد  ن ِعةةةةيّا ج 
  زر  ُ اشةةةةةةةةةةةةةةي  أ  ي طيحةةةةةةةةةةةةةةا
 ُرعةةةةةفا  حةةةةةوالي  ُوقِةةةةةِه ُجنُوحةةةةةا

 

 1622 -1621المعاني الببير     

 وقةةةةد رأ  مةةةة  د  ِّ ةةةةا ُوُعةةةةوحا
 حيةةةةةةم ا ُحةةةةةة ُّ اإلبةةةةةةر ُ الق بيحةةةةةةا

 

والبي  الثاني من ما  ي الةديوا   262صمعي والق اإلنكا  ل  3/136الجيم     
 .82ص

                                                 

 مصح الثرى مصوحا: رسخ في األرض. ( 5)
. يقههول: هههذا الههوتر مههن محههدودًا، وقيههل شههديداً  :أراد بههه وتههرًا ال عيههب فيههه. ممتوهههاً  :نبعههًا: أراد بههها القههوس. سههالماً ( 3) 

ذا حلبت رقت جلودهاجلد ناقة لم تحلب فهو أصلب لج ليهه الهدم قهد تبهين ع :. جسهداً القهدي :. النضهيلدها وأهلظ وا 
 :طويلهة الهريش. جنوحههاً  :. هضهفاً ي بههالريشأ :. آرزهضههبح بالنهار حهين قهوم :. مضهبوحاً ألنهه قهد رمهى بههه هيهر مهرة

 ه يجعل أع ها أهلظ من أسافلها فكأنها مائلة.نأمائلة، وذلك 



 -359- 

يّ   (1) ةةةةةةةا ُمرّوحةةةةةةةا ارويحةةةةةةةاجه 
ةةةةةُر القُةةةةةُدوحا  بمةةةةةا يفةةةةةيُض الي ك 

 نِيحةةةةةةةةةاُهةةةةةةةةةّ  والم  صةةةةةةةةةّبا ُمع ّغ 
 

 1161 ي المعاني الببير  3، 2والبياا   971شر  المفعليا  الب  اعنبار      
 ... بمةا يصة  :ويةرو . 19ال ةذليي  بما ورد البي  الثاني من ا  ي شر  أشعار 

 .. ص  معغه 

ري  طيةةف  كةةر  ياةةبِطُ   أثنةةاء الك ةةم 
ِكةري  ا  حيةرا ا ح   أنّى اهاد  م عج 

 ال بمةةةا اراةةةد النّ ةةةري إولةةةم يبةةة  
ط ةري   بالبوبب انقةض  أو البةرب ا 
 بقةةةةةدر مةةةةةا ن ف ةةةةةر وجةةةةةد  ون ف ةةةةةري 

 

 .328مجموع  المعاني     

ةةري  ةةرداِء ه ج  ه ةةغّ كةةألام يةةوم م 
(2) 

 ِ  مةةة  كةةةاس البشةةةري الِفانةةة وزمةةة 
ةةةةةةري  محّمةةةةةةدا    عنةةةةةةا وعةةةةةةنبم وُعم 

ةةةري   إذ قاالةةة  ب بةةةر  وإذ  ةةةّر  ُمع 
 

 2/226 ةةي جم ةةر  اللغةة   3، 1 ةةي الابملةة  )مةةرد( والبياةةا   3 -1اعبيةةا      
بما ورد البي   1211 ي معجم البلدا  )مرداء( ومعجم ما اكاعجم  1، 1والبياا  

 كب .اعول من ا  ي اللكا  )مرد( )رد ( دو  ن

وج  إذا ما قل  يُحصيه اشا    ري ف  ـم 

 166ص 23مةة  اعرجةةوز   18، 19  يالابملةة  )شةةفر( وموعةةعه بةةي  البيايةة    
 ذ عد اكبطر.إ...  :169والرواي   ي البي  

                                                 

 :مههن القههداي. شههبه األتههن بالقههداي الجتمههاعهن. يقهههول :. المعلههى والمنههيحصههاحب الميسههر :. اليسههريفههيض: يههدفع( 5)
 يصك الحمار باألتن كيف يشاء كما يصك اليسر القداي.

 :. عمههرر بهن عطههارد بهن حاجههب التميمهين عميهيعنههي محمهد بهه :. محمهداً رملههة دونهها ال تنبههت شهيئاً  :( مهرداء هجهر3)
 دالله بن معمر.يهو عمر بن عب
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ري  بةةغ الفةةريقي  الُمنيمةةاِ  اشةةا   
(1) 
ري  ةةةةةةو  ّديةةةةةةِه الح   بأنمةةةةةةا برق ةةةةةةا  ا 
ةةةةري   وال نةةةةدوانيا  ياط فةةةة   الب ص 

 

 261 ي الةق اإلنكةا   3، 1والبياا   1692 ي المعاني الببير  2 ،1البياا      
. 281 ي اللكا  )اطف( دو  نكب  . بما ورد  ي المكادر  الثاني ص 3والبي  

 .277والبي  الثاني من ا  ي المكادر  اعول ص 

 

ب ري   ال اُريد  الحرب  واجا ّز  الو 

 .167 ص 21م  اعرجوز   13وموععه بعد البي   111اإلبل     

 

ةر ي  ينصرني الله وم  شاء  ن ص 
(2) 
ةةةةري   بمنطةةةةقا بأنّةةةةه الّصةةةةاُر اعص 
 إذا اعيةةةةةةةةا الما ع يُّةةةةةةةةو  انحةةةةةةةةد ري 

 

 .969المعاني الببير      

ةةةةةةةر دار  ا ع فّةةةةةةة  بعةةةةةةةد أّم الغ مي
(3) 
ةةةةةقيرِ  يةةةةةِل وبقةةةةةاع الص  ح   بةةةةةي  الرُّ

 

 .167صف  جزير  العرب     

ةةةرِ  ةةةوا ا بِبي ةةةوهاء  ع  مةةة  بةةةّل ش 
(1) 

ةةرِ حالةة  حِ   يةةاال  لةةم يبةة  عةة  ُعقي
 

                                                 

جلهههود  :سهههل. الحهههور :. اشهههتهرذا رأيتمهههوهم فهههأنيموهم أي اقتلهههوهمإ :السهههيوف القهههات ت وههههي مهههن قهههولهم :( المنيمهههات5)
 صار الدم كالبرقع. :حمر. شبه الدم على خدودهم بحمرة الحور. برقع

 إذا عّي الشعراء انحدر شعري. :. يقولإذا ضرب صّوت :( األصر في صوته 3)
 منزل بين البصرة والنباج. :( الرحيل 2)
 حملت هير مرة وهي بكر لم تلد شيئًا ألنها تخدج أوالدها. :. العوانالشوهاء: الحسنة(  2)

 التي ال تحمل. :الحائل
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 .86المعاني الببير     

 (1)بجحفلا يأااُب ثم ّ يكر 

 ولم ينكب  يه إلى أبي النجم وإنما عطف على شعر له. 836المعاني الببير     

 اةةةةةارِ نحةةةةة  أبحنةةةةةا الّريةةةةةف  للُمم
 يةةةةةةوم  اكةةةةةةالبنا رايةةةةةة   الجبّةةةةةةارِ 

 كةةةةفل البطحةةةةاِء مةةةة  ذ  قةةةةارِ أب
 

 .717النقائض     

وارِ والايل ا  (2)مشي مشي  الزُّ

 .19المعاني الببير     

 (3)ياةةةرج ثلثاهةةةا مةةة  اإلعصةةةار
 قةةةةةةوداُء يُجفي ةةةةةةا عةةةةةة  الِعثةةةةةةار

ةةةد ِد اعرض  بةةةارِ  ةةةي ج   و ةةةي الا 
أبةةةةة ُ   اآلثةةةةةارِ  ُكةةةةةمر الحةةةةةوامي و 

 باعقعُةةةةِب البةةةةيِض مةةةة  النُّعةةةةارِ 
 ُرّبةةةةةةب   ةةةةةةي باكةةةةةةي ا عةةةةةةوار 
ةةةةّرارِ  ةةةةو  الق ل ةةةةاِ الص   ي ِشةةةةم   ج 

 ال اناشةةةارِ  ةةةي ريةةةر مةةةا بةةةيضا و
 

                                                 

 من األوب، أي يسير ليً  ويطرق العدو ليً  ثم يسري أي يعود أيضًا. :( يأتاب 5)
 على إدالل وتؤدة. بعضًا ( أي تمشي بطيئة في مشيها كما يمشي الذين يزور بعضهم  3)
 :يجفيههها .طويلههة العنههق :قههوداء .( يقههول: إذا جههرت فأثههارت هبههارًا فحملتههه الههريح سههبقته هههي حتههى يخههرج ثلثاههها منههه2 )

ف بالسهمرة والخضهرة صهيو  والحهافر .يرفعها عن أن تعثر في جدد األرض وهي الصلبة وفي الخبار وهي المشهرفة
ذا كهههان كهههذلك كهههان أصهههلب لهههه ذا كانهههت كهههذلك فههههو أحمهههد لهههها .والورقهههة وا  مهههن  .وأبهههة اآلثهههار: أي مقعبهههة اآلثهههار وا 

قهوائم كسهيت  :كاسهية .أراد صفاء الحوافر ولم يرد البياض والصفاء فيها أحمد من أن تكون كمدة متقشرة :النضار
 بالجلد والعصب وهي عوار من اللحم.

 لقلع: الصخر األسود يصر لص بته إذا وطئته الحوافر وال يتكسر فيقول فحوافر هذه تكسره.ا   
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منةةه  179 ةةي ص 6-2واعبيةةا   21 -26 ةةي المعةةاني الببيةةر  1-1اعبيةةا      
منةه  69 ي ص  9، 7والبياا   92 ي بااب الايل عبي عبيد  ص 2، 1والبياا  
 .3/119 ي الجيم  6والبي  

ن ــبأنّ   (1)ارِ ـ ُ الق صّ ــا ِميج 

 .768الشعر والشعراء     

ةةةةةبا   ارِ ُمطةةةةة يُِفةةةةةجُّ عةةةةة  ذ  ق ص 
عةةةةغُو    طالةةةة  علةةةةى أقطةةةةارِ   م 

 

 .3/21الجيم     

قةةةةارِ   قالةةةة  لةةةةه ِريةةةةُا الّصةةةةبا ق ري
ةةةةةةةِزما ي مةةةةةةةرِ   رِ ن ثّةةةةةةةا   اغيةةةةةةةا ه 

ا ةةةةةةةةةةةةابيا  لةةةةةةةةةةةةهُ ُدّرار  بةةةةةةةةةةةةي  م 
  شةةةةةةةّق أن ةةةةةةةارا  إلةةةةةةةى أن ةةةةةةةارِ 
ةةةلمى إلةةةى الق ةةةةرارِ  ةةةّط مةةة  ك   وح 
 ومةةة  أجةةةا الغةةةاِر وريةةةر الغةةةارِ 
عةةةارِ  ةةةّوب  الصةةةار  إلةةةى ح   وص 

ةةةةفال ةةةةاِم مةةةة   ذا ِ  صةةةةار    ارك 
 لةةةةةه أااديةةةةةُد علةةةةةى الّصةةةةةحار 

 الحةةةةةرِم علةةةةةى اعثةةةةةوارِ  رِ ـبأث ةةةةة
رجةةةار ةةةر   الج  ه   جةةةو   بكةةةاها ز 
  ةةةةةةةةااال ط  الِعر ةةةةةةةةاُ  باإلنبةةةةةةةةارِ 

 

 8والبيةةةة   272 ةةةةي المكةةةةادر  اعول ص  2، 1الابملةةةة  )قةةةةرر( والبياةةةةا      
 .89 ي الديوا   12، 1منه ما بي   ار والبياا   277 ي ص 

 م  اثميِرها  ي ُمونِاا بالبُكرِ 

 .112 ص 22م  اعرجوز   13الااج )أرط( وموععه بعد البي      

حفُوِرهةا وبااِ  اع عةى علةى م 
(1) 
ِف اكةةاحييِه مةة  ا صةةغيِرها  بةةالل جي

                                                 

 ( الميجنة لصاحب األدم وهي التي يدق عليها األدم وهو الحجر أو هيره. 5)



 -332- 

 

مة  اعرجةوز   21 -19الي ما اعبيةا   777 -772البياا   ي المعاني الببير     
 ثم بي   ار لم يرد  ي الديوا  هو: 111 -113ص  22

 ماى يم ي يحيا على نُُشوِرها

 .113 والبي  اعول من ما  ي الديوا  ص    

 أحقةةةُف ينحاهةةةا علةةةى معكةةةورها
 حينةةةةةا  وحينةةةةةا  علةةةةةى ميكةةةةةورها
 ع  ع ا ِب اعرِض وع  ُوُعوِرها

 

 " ي جدد اعرض و ي وعورها". الابمل  )عاب( و ي ا: ويرو :    

 (2)ببةةةةداُء ق عيكةةةةاُء علةةةةى اأثيرهةةةةا
 منةةةةى ِلُمكةةةةاعيِرهاو ةةةةي اليةةةةِد اليُ 

 شب اُء اُرو  الّرير  م  ب صيرها
 

 ةةةةةي  1، 3والبياةةةةةا   1621 -1626 ةةةةةي المعةةةةةاني الببيةةةةةر  1 -1اعبيةةةةةا      
منةةةةه و ةةةةي اللكةةةةا  )شةةةة ب( دو  نكةةةةب  بمةةةةا ورد البياةةةةا   1611 -1616ص 

 .117 ، والبي  اعول من ا  ي الديوا  ص329اعول والثاني  ي النبا  

د   ن ف   ك يي ن ثِرهارمى   ر 
(3) 

 .1621المعاني الببير     

ةةةل  محمةةةودا  علةةةى قُةةةُدورها     (1) 
ةةريرِ   هالةةيس بةةذ  الرربةة   ةةي ا شي

                                                                                                                        

راد أ :متهى يمهت .ال تقهدم عليهه مهن تصهغيره لهها، وههذا مثهل :حييهتسهت .أي بالموضع الذي لجفه الصهائد :( باللجف5)
 ى ينام الصائد ينتبه بنشور الحية أي بانتشارها ومرها وجلدها لخفة رأسه.مت

يعنهههي  :شههههباء .يريههد نفسهههه، كأنههه إذا تنهههاول السهههم بهههها فكأنههه قهههد اسههتعارها .( لمسههتعيرها: أي آلخهههذها مههن الكنانهههة3)
حتههى يشههرب ريههش أراد أنههها تغهل فههي الرميههة  .أي مههن بصههير الحمههر :بصهيرها .الطريقههة مههن الههدم :البصههيرة .معبلهة

 السهم الدم.
 ها الخارجين من منخريها إلى جوفها.يقتلها على المكان فردت نفس :( يقول 2)
بمها نفسهه ( يقول: يطعم لحومها فيحمد وليس له رهبهة فهي تشهرير ههذا اللحهم أي تقطيعهه إال لهيطعم فيحمهد أو يسهر 2)

 أصاب من الصيد.
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 الةةةةةنفِس أو كةةةةةروِرها إال بحمةةةةةدِ 
 

 .397المعاني الببير     

 بةةا  رعةةى اعنةةواء   ةةي اببيرهةةا
 اعوّل مةةةةة    يرهةةةةةا (1)دلِويّ ةةةةةا

بيرهةةةا  حاةةةى إذا مةةةا طةةةار  مةةة  ا 
   ع صةةةةيرهاوبانةةة  العيةةةداُ  مةةة

 (2)ول ّجةةةةِ  القُةةةةروُم  ةةةةي  ُةةةةُدورها
 فّر  اععجةاُز مة  جفورهةاواص

ر  الل بِةةدِ بعةةد الثّةة
طيرهةةا (3)  مةة  ا 

 واااةةةار  المةةةاء  علةةةى هةةةديرها
 

 ي  3والبي   1/11 ي بااب اع عال  7، 2والبياا   2/161اعزمن  واعمبن      
 .113الديوا  ص 

لّةةةوا الك ةةةف ر    (1)ا كةةةا روا حاةةةى ي م 
ةةةةةةيّرا  وكةةةةةةار  هةةةةةةاِدي م ب ةةةةةةم وك 
 ب ةةةّرا  وااعةةةوا بالكةةةفيِ  اعبُحةةةرا
ب ةةةةرا  مةةةةا بةةةةي   ِم ةةةةرا   وبةةةةي  ب ري

 

 الابمل  )م ر(.    

وارِ  زي  ي ُطفةةةةةةةةة   حةةةةةةةةةول  ن ا ةةةةةةةةةلا و 
قعةةةةد  الولةةةةداِ  ذو اعانةةةةازِ   عةةةة  م 

 

دو  نكب  واعول من مةا  ةي الابملة  )ناةل( و ي ةا أ   2/366البياا   ي الجيم     
 .281 بما ورد أيعا   ي المكادر  الثاني ص، بي النجمالرجز ليس ع

                                                 

 نوء الدلو وهو نوء محمود. :الدلوي .أثبت( في األزمنة واألمكنة دلوبها والصواب ما  5)
 انقطا  الفحل عن الضراب. :تحريف، والفدور .( في األزمنة واألمكنة نذورها 3)
 . الملبد. تحريف مخل بالوزن.. ( في األزمنة واألمكنة 2)
 ( مهران: نهر بالسند. 2)
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ِعكةةةا إيةةةا  أ  ا طةةةِرف   أو اُع كي
(1) 
كةةةةا و  ةةةةد  الب ر   أاشةةةةى عليةةةة  اعك 

 

 العباب )برس(.    

 (2)أ رب كةةةةا بةةةةأّ  ببشةةةةا  ِكاِجِكةةةةيّا  
ري  كةةةةةا ةةةةةبِي ي لحيِةةةةةِه ُمج   بةةةةةي  ص 

 

بنة  نشةر  مةا العباب )كجس( وهمةا مة  أبيةا  انكةب بةذل  لعلقة  الايمةي و    
 166 -173ص  26ابقى م  رجز   ي مجل  مجما اللغ  العربي  بدمشق المجلةد 

 عم  القكم اعول م  أراجيز المقلي :

با   علي ا الّدهر  بالُحصاِص 
(3) 

 .122 ص 31م  اعرجوز   3الااج )عنص( وموععه بعد البي      

 (1)  ُربّمةةةا ُعجبةةةةُ  مةةةة  الِقةةةةغِص 
 راِص علةةةةى أثةةةةا ِي الحةةةةّيِ والِعةةةة

 

 الااج )عرص(.    

 (2)ئةةةي بنةةةو اععيةةةاصل ِبةةة ي أِاّغ 
 ُهةةةةُم النّواصةةةةي وبنةةةةو النواصةةةةي
 ِمةةةةةنُ م كةةةةةعيد وأبةةةةةو  العاصةةةةةي

 

 .3/68 ي جم ر  اللغ   2، 1الااج )عيص( والبياا      

                                                 

 . الكروس: الضخم الرأس.أطبق أحد جفنيه على اآلخر. عسعس: طاف بالليل :طرف .( يخاطب العجاج 5)
 .مسهههتدق اللحيهههين ممههها يلهههي الهههذقن :الصهههبيان .لونهههه لهههون الرمهههاد :أههههبس .( الساجسهههي: الكهههبش األبهههيض الصهههوف3)

 كأن لحيته بين فكيه كبش ساجسي. :يقول .المقبض :المجرفس
 ذهاب الشعر. :( الحص 2)
 بناء.واحدها عرصة، وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها  :( العراص 2)
 مناف. أوالد أمية بن عبد شمس األكبر بن عبد :األعياص من قريش(  1)
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 (1)مةةةةن ُم اناعاِصةةةةي بةةةةا  ببحةةةةرا 
ةةةاِص  ةةةييِل الجةةةدوِل الب صي  لةةةيس بِك 
ةةةةةةد با يقةةةةةةِذُف بةةةةةةالغ ّواِص   ذ  ح 

 

 .(2)اج )نعص( والثاني من ا  ي اللكا  )بصص(الا   

 اِض ـــّقِ واعنقــــ  أذا ِ الب  ـــوم

 .126 ص 32م  اعجوز   7، 2الابمل  )قعض( وموععه بي  البياي     

داُةةةةةةةةةهُ ببةةةةةةةةةازلا ن ّ ةةةةةةةةةاض ر  و 
(3) 

ةةةةةةةةةةةةاِض  و ايةةةةةةةةةةةة ا وذُبّةةةةةةةةةةةةلا   نِح 
 

 .126 الابمل  )أعي( واعول من ما  ي الديوا  ص    

 (1)القطةةةا الب يّةةةاض يُثةةةر   أكةةةراب  
قةةةةاض  عةةةة  بةةةةل أُدِحةةةةّيا أبةةةةي م 
طةةةةةةائط  اإليةةةةةةاِض  د  القطةةةةةةا م   ِوري

 

 .126 والثالم من ما  ي الديوا  ص 311المعاني الببير     

عواعُ  وابا ّ  م  لفاِ اعُواِر الو 
(2) 

 .268المعاني الببير     

عُ  ةةةةر  اةةةةر  الحرابِةةةةي  بةةةةِه ا ع 
(7) 

ةةةةةةاُ  بةةةةةةوا ِرا  للشةةةةةةمِس   ثةةةةةةّم ا رب 
 

                                                 

 القليل. :البصباص .( انتعص: انتعش بعد سقوط 5)
 تحريف. .ليس يسيل الجدول البصباص :( في اللسان 3)
 المكتنز اللحم وهو من األضداد. :( النحيض 2)
مبهيض النعهام  :األدحهي .قشهور البهيض :قهبض كثيهر، والقهبض قهد فرخهت فيهه مهرارًا ففيهه :يقهول .أي اإلبهل :( يثهرن 2)

أراد اإلضهاءة وههو جمهع  :اإليهاض .ههو أبهو المنهزل أي صهاحبه :يقهال .أي موضهع قهيض :أبي مقاض .في الرمل
 أضاة، يعني الغدران، فقدم الم الفعل وأخر العين.

 ( يعني الذئب والثعلب يدخ ن الِكّن من شدة الحر. 1)
 د يديه فكأنه يتضر  ويستقبل الشمس ثم يضم يديه فكأنه يركع. ( الحرباء يم 1)
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 .771المعاني الببير     

عُ  جلوز  ش وا ُ ُمبر  أحقُب م 
(1) 

 الابمل  والااج )برع(.    

عُ  عةةةةةةةةز   (2)ا لُفّةةةةةةةةهُ إلةةةةةةةةى أراطا ز 
 ا ر  ةةةةةةةا أذيةةةةةةةاال  وذيةةةةةةةغ  ا ةةةةةةةد  اُ 
ةةاُ   مةة  ع ثع ةةِم اعنقةةاِء حةةي  اُوع 

 

منةةةةةةةه بروايةةةةةةة :  3/313، 2والبياةةةةةةةا   2/62 ةةةةةةةي الجةةةةةةةيم  2، 1البياةةةةةةةا      
 .. ير ا. يكحب

ةةةةاُ  ِعةةةةب  ي رب   بةةةةا   وهةةةةو ُمقر 
(3) 

ث يةةةةةةةةةةةابا  نُةةةةةةةةةةةاُ  بأنّةةةةةةةةةةةهُ ذو ر   نُعي
 

 .3/119الجيم     

ل ةةةةاُ  ةةةةّم مةةةة  إعةةةةمارِهّ  ل عي وال  
(1) 

ةةرعُ حيةةم ا ن ّحةةى عةة    رجةةا  اعج 
 

 .3/211الجيم     

ةةاُ  مةة  أرِزهةةا واللةةي  ممةةا ا جم 
(2) 
ب ةةةةةاُ   يكةةةةوقُ ا ُصةةةةلُب القةةةةو  ُمر 

ِصةةةيف   اُ أ ااا ل  ةةةا وهةةةو ا   صةةةم 
 

                                                 

 شديد القوائم. :مكر  :المعصوب الخلق واللحم :المجلوز .األحقب: الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض(  5)
 التراب. :العثعث .يدةدالريح الش : الزعز  .شجر ينبت بالرمل شبيه بالغضا :األرطي(  3)
 المسترخي. :النعنع .داء يعرض في المفاصل :الرثية .ض من البردالمتقب :المقرعب(  2)
 اللعلع: السراب.(  2)
 .أي وتههر فتهههل علههى أربههع طاقهههات :مربههع .أي جمعههت ذا وذا، األرز واللهههين :بتها، اللههين ممههها تجمههع صهه :أرزههها( 1)

 :أصهههمع .ون الهههدمأي لهههه لونهههان، لونهههه األول ولههه :خصهههيف .نفهههذها إلهههى الجانهههب اآلخهههر حتهههى خهههرج منهههها :اختلهههها
 متقبض الريش من الدم.
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 ةي  3، 2منةه والبياةا   369والبية  اعول  ةي  318 ي النبةا   2، 1البياا      
 .139 ص 36وموعع ما بعد البي  الثاني م  اعرجوز   1626المعاني الببير 

فصةةف ا ةةفااي ص   قةةد اةةر   الةةّدهُر ص 
  صةةةار رأكةةةي جب ةةة   إلةةةى القفةةةا
 بأنمةةةةا القةةةةى بةةةةه عةةةةعفي عفةةةةا

 

 ةةةةةي ملحقةةةةةا  ديةةةةةوا   2، 1اةةةةةا  والبي 337 -3/332محاعةةةةةرا  اعدبةةةةةاء     
 2/177بمةةةةةةا وردا مةةةةةا بياةةةةةةي   اةةةةةري   ةةةةةةي ديةةةةةوا  المعةةةةةةاني  168رؤبةةةةة  

 منكوبي  عحد اععراب.

ر  ةةةةةا وبةةةةةا  ن ةةةةةواُل  العبةةةةةِد إذ ا ح 
(1) 

ب  البيعةةةاء  أو أ   يُرع فةةةا أ  يُعةةةر 
 

 .899المعاني الببير     

ةةةةةفا ا  بُاةةةةةوصا  ةةةةةف   بةةةةةأّ  ك   (2)افك 
ةةةع ِف النّاةةةِل ُبمياةةةا   ةةةع فا مةةة  ك   ك 
ةةةفا نةةةاط  علةةةى المانةةةي  منةةةهُ  ص   ا 

 واباةةةز  منةةةه الصةةةدُر بطنةةةا  أهيفةةةا
 وإ  ر  ُ ُمةةةةةةةةةةةةةةةةةدلج  ا ل ّ فةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ّو ةةةةةا  وصةةةةةّدب  الّ ةةةةةّ  الةةةةةذ  ا ا 
ةةةةةدوا  وإل ابةةةةةا  ي ُمةةةةةّد الطفطفةةةةةا  ع 
 (3)بةةةةةةأّ  عينيةةةةةةِه إذا مةةةةةةا ألغ فةةةةةةا

 الشةةةةةعريا  الحاةةةةةا بعةةةةةد الّشةةةةةفا

                                                 

 أن يجد  أنفه فيسيل دمه. :يرعف .الوجه :البيضاء .إذ تحرف: إذ مال عن الطريق(  5)
ورق  :أراد سعف سهعفًا كميتهًا مهن سهعف النخهل فقهدم النعهت. السهعف .لخوصاالذي يعمل السفيف من  :( السفاف 3)

السهههعف يهههابس قهههد   :يقهههول .أحمهههر :كميهههت .راوي ومههها أشهههبههاجريهههد النخهههل الهههذي يسهههف منهههه الهههزب ن والجههه ل والمههه
صههدره عظههيم وبطنهههه  :يقهههول :ابتههز منههه .، الواحههدة خصهههفةجهه الً  :خصهههفاً  .علههق علهههى متنههي األسههد :نههاط .احمههر

 :يقهول :يمهد الطفطفها .والهفهاه وصهدق األسهد خوفهه :قهال :تلههف .خمهيص فكهأن الصهدر هلهب الهبطن علهى السهمن
 لحظ بعينه أو حدد نظره.  :ألغف .خواصره إذا امتد في عدوه امتدت

 ... لغفًا وهما بمعنى. في اللسان )لغف((  2)
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دو  نكةةب  بمةةا ورد  ةةي  ةةي اللكةةا  )لغةةف(  9والبيةة   222المعةةاني الببيةةر     
 .116 ي الديوا  ص 8ما بي   ار والبي   266المكادر  اعول ص

 (1)اعهةةةدا ا طُ ا عةةةبِ  يحثةةةي بُكةةةمرا 
ةةةةةةروِر ل  بةةةةةةا  ش فشةةةةةةا ا  مةةةةةة  الح 

 

 .616المعاني الببير     

 (2)يحةةذ  إذا شةةا ُ الِبنةةاِس اجاا ةةا
 دو   ُعةةةةرُوب الشةةةةجر اعصةةةةنا ا
 و ةةةةةةّل مةةةةةةا يعابةةةةةةُف اعابا ةةةةةةا

 أو يعةةةةرُف اعكةةةةدا ا  ةةةةي ا ةةةةول جا 
 

 .671المعاني الببير     

ةةةةرا   يي ةةةةدُّ   ةةةةُر ُ بةةةةاع ِوبِ  ع   (3)يُب 
 أهةةةلا ريةةةر  أ  لةةةم ي ن ةةةقِ  حمةةةار  

 يرجةةةةةو بأنبةةةةةاط الّكةةةةةواد اعُبّةةةةةقِ 
 أ  ي اةةةةُر   الةةةةدي   بجلةةةةِد اعبلةةةةقِ 

 

 .267المعاني الببير     

 دابِ القةةةدوِر واكةةةاِ الكُّةةةر   عةةةامِ 
ةةةةةّفِ الثِيةةةةةاِب طيةةةةةّبِ الاغئةةةةةقِ   ع 

 

                                                 

جمههع هههدف مههن  :األهههداف .تشههق وتحفههر :تعههبط .حثههي بأظ فههه وهههي سههمر مهها يحفههره مههن التههراب بقرنيهههي :يقههول( 5)
 شديدًا. :شفشافاً  .الرمل وأراد يتقي من الحرور لهبًا فأضمر ذلك ولم يذكره

يقههال للشههجرة قههد صههنفت إذا  .: ظههل فههي هصههون الشههجر وورقههه ألن الحههر اشههتد عليههه فلههم يقههدر علههى الحفههريقههول( 3)
 يعتكف فيه حتى يرى الليل قد أقبل فيخرج. :يقول .كناس :تولج ودولج .ما زائدة :ظل ما يعتكف .نبت ورقها

هيهر أن  .الحلهب يروي، وأصل ههذا فهي أي يكد بالذل فواقًا بعد فواق ال :باألفوق .يذكر عبد الرحمن بن األشعث( 2)
أي  :كجلهد األبلهق .هرب العبيد وذهابهم مهن هيهر خهوف وال كهد عمهل :يقول يكد ويذل وال ينطق. اإلباق :لم ينهق

 يؤثر فيه ويجعله ألوانًا وملً .
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 .176شر  شواهد اإليعا      

 (1)داِاةةةةلِ  يعلةةةةه الشةةةةوُب بُحةةةةز ا 

ي ةةةةةةم   يناِ  واع  ابةةةةةةلِ مِ بةةةةةةي  الصُّ
 

 .162معجم ما اكاعجم     

 (2)ونحةةة  كةةةرنا زمةةة   الةةةزالزلِ 
 يااِةةةةلِ مةةةة  ل عل ةةةةاا امكةةةةا  إلةةةةى الث  

 

 .321معجم ما اكاعجم     

ةُ  ُشةةوُس الطةةرِف باعجةةاِدلِ   (3)والُحصي
 الجحا ِةةةةةةةةلِ  شةةةةةةةةاحي    ا ةةةةةةةةرد  معةةةةةةةةا  

 

 م  المصدر المذبور. 121واعول من ما  ي ص 16المعاني الببير     

 (1)الفائِةةةةةلِ     العةةةةةيِ  نبةةةةةا طاِمحةةةةة   
 

 .122، 121المعاني الببير     

 (2)بانّ ةةةةةا بالّصةةةةةمِد ذ  الق غقةةةةةلِ 
ل ةةةةةةقا ُمجاابةةةةةة    ةةةةةة عابِةةةةةةلِ  ي ا   ر 

 

 .73المعاني الببير     

ِاةةةةةيسا  ةةةةةواهِ ي ةةةةةأ   وذو د   (1)لِ ِد الص 
                                                 

 الصميمنات جمع صميمينة تصغير صمانة، وهو الصلب من األرض. .األفاكل: موضع في ديار بكر(  5)
 ماء ومنزل لبني شيبان. :ثيتل .موضع بالجزيرة :لعلع(  3)
أي  :شهاحية الجحافهل .تعهدو :تهردي .يصفونها بالشوس والخوص ألنها تفعل ذلهك مهن عهزة نفسهها :شوس الطرف( 2)

شحا فاه إذا فتحه وليس ذلك بمحمود إذا كان من عادتها إنما يريهد أنهها تنهاز  فتكهبح بهاللجم  :يقال .مفتوحة األفواه
 تح أفواهها.فتنف

 أراد أنها مشرفة موضع الفائل. .الفائل والفال واحد ... نباة: مشرفة ... الطرف :535في المعاني الكبير ص ( 2)
 يثرن الغبار مجتابة ثوبًا خلقًا.  :يقول .شجر :الق قل .المكان الغليظ :الصمد( 1)
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ب ةةةقا  ع ائِةةةلِ  مةةة  ط  ةةةّما ومةةة  ر  ط 
(2) 
ةةةةِل والركةةةةائِلِ   أدنةةةةى مةةةة  الُمرك 

 

 .836 -828المعاني الببير     

ةةِرِس اعكةةا لِ  عبةةلِ  اعرةةالي م 
(3) 
 ائِلِ ُمشةةةةةةا ِرفا ُمحاِجةةةةةةِز الاصةةةةةة
ةةةةةل با ا ذُبّةةةةةِل المفاصةةةةة  لِ عةةةةة  ك 

 

 .126المعاني الببير     

ةةةةةنسا   (1)ّ  العاِطةةةةةلِ بقةةةةةوِس الغ ن ةةةةةوِ  ع 

 

 .313ا  النب    

زوجا عكةةةةةماء  علةةةةةى ُهزاِل ةةةةةا
(2)  

ّد ِ الةةةةةذ رِ   مةةةةة  اعامال ةةةةةا عِ ُمكةةةةةو 
 واماغل ةةةةةا رِ مةةةةة  أاةةةةةِذها بالِقةةةةةد

 لّةةةةو  مةةةة  مال ةةةةالا اعةةةةد عانةةةةا ِ 
 

 .173 والبي  الرابا من ا  ي الديوا  ص 997كمط الآللي     

ق ط عةةةُ  بةةةالع نيِس علةةةى ب غِل ةةةا
(7) 
 مج ول  ةةةا والطةةةول  مةةة  أ غِل ةةةا

 

                                                                                                                        

القطعههة مههن  :علههة والرعيههل واألرعههال واألراعيههلالر   .كثيههر :طههم .جمههع كثيههر :طبههق .ذو دخههيس: أراد جيشههًا ذا عههدد( 5)
 أراد حتى يكونوا أقرب منا من أن يبعث إليهم. :أدنى من المرسل والرسائل .الخيل

 رعابل ولعل الصواب ما أثبت. :في المعاني الكبير(  3)
احتجهز  :م. محتجهزعهالي النظهر سها :مشهترف .قوائمهه :األسهافل .الشديد :المرس .ووركه اهلهأراد بها ك :األعالي( 2)

 يبس. :ذبل .عن قوائم سلبات أي طوال :عن سلبات .بعض لحمه من بعض من شدته
 ها وترها.يالتي لم يعلق عل :العاطل(  2)
 الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضح. :الملة(  1)
 التي ال نبت لها. :األرض الفل .الك ل: اإلعياء(  1)
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 3/22يم الج    

  ا ي النّحِز والوجِه ولم يُبالِ 

 .173 ص 27م  اعرجوز   13، 12الابمل  )رجل( وموععه بي  البياي      

ا ةةةِب اعرِض   (1)وعةةة  أدحاِل ةةةا عةةة  ع 
ةةةةةةةّرُض اللّحيةةةةةةةي  مةةةةةةة  ِربالِ    ةةةةةةةاُمح 

 

 .362 واعول من ما  ي المكادر  الثاني ص 2/366الجيم     

 (2)ا بكةةو ُ بالبيعةةِ  مةة  ق كةةطاِل ا
ةةةةةل  الاّةةةةة  رِب ومةةةةة  نُااِل ةةةةةاُمنا ا 

 

 معجم البلدا  )البيع (.    

 (3)حاةةى إذا اعُبةةُم طفةة   ةةي  ِل ةةا
 مثةةةةل ُطفُةةةةّو اللحةةةةِم  ةةةةي إهاِل ةةةةا

 

عطفا على شعر إنما والبياا  لم ينكبا  يه إلى أبي النجم  2/212اعزمن  واعمبن      
 له.

ةةذيع  مة  ِعيال ةةا ش ةذّب عن ةا الج 
(1) 

ةةةةل  وا ال اوالا   لّشةةةةاِد   مةةةة  ِكةةةةا 
 

 .... احريف والج ل والشاد  :و يه 2/211بااب الشعر عبي علي الفاركي     

 (2) ةةةي بةةةاردا يبةةةُرُد مةةة  رغل ةةةا
ُع  ةةري  لةةى أعصةةاِل اإيرمةةي بةةه الج 

                                                 

 فساد البدن. :الحرض .هوة تكون في األرض وفي أسافل األودية :حلالد .مراقبها :عتبها( 5)
 البيضة: موضع بالصمان لبني دارم.( 3)
 الشحم والزيت.  :( األكم: هي دون الجبال. اإلهالة2)
 .الهذي قهوي وصهلح جسهمه وترعهر  :الشهادن .ابهن المخهاض :الخهل .الجذ : الهذي اسهتتم سهنتين ودخهل فهي الثالثهة( 2)

 الشاء من المعز والضأن.ولد  :السخلة
 النعامة. :الظليم والعالة :العلهان .أمعاؤها :أعصالها( 1)
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ب ةةةةةبِ  ةةةةةةى إلةةةةةةى ِرئال ةةةةةةا با   الع ل   
 

والبيةةة  الثةةةاني منةةةه  ةةةي اللكةةةا  )عصةةةل( والمكةةةادر  الثةةةاني  2/289الجةةيم     
 دو  نكب . 3/111بما ورد البي  الثالم  ي جم ر  اللغ   363 ص

 (1)نحةةةا حيةةةال  الةةةد ّف أو ِطحاِل ةةةا
 عوجاء   ي عوجاء  مة  أوصةال ا

 ّ   ةةةةي البةةةةّف إلةةةةى نِصةةةةال ااُةةةةرِ 
 

 ةةةةي المكةةةةادر   68يلي ةةةةا البيةةةة  الثةةةاني مةةةة  رقةةةةم  1621المعةةةاني الببيةةةةر     
 .263اعول ص 

نّ   (2)اــ ـلاــى  ِصــِب إلــم  النِّيــا ر 

 .267شر  أشعار ال ذليي      

 (3)لةةى ِزيال ةةاإوهةةو بةةذ  الّشةةوِب 
   لةةم يةةر الصةةح    ةةي اعازال ةةاإ
 

 .269المعاني الببير     

ع بةةِ  مةة  نبال ةةا واجةةا ّس  ةةي الج 
(1) 

 مةةة  ثِقال ةةةا اااةةةار احةةة  الليةةةل 
 قاِل اورقةةةاء  قةةةد أرهةةةف  مةةة  ِصةةة

 

بمةا ورد البيةة  ، منةةه 383 ا  ةي صوالبياةةا  اعول والثةاني من ةة 311النبةا      
 .361 اعول  ي المكادر  الثاني ص

                                                 

يقهههول إذا رمهههى  :تهههرن فهههي الكهههف .ي فههههي عوجهههاءمهههأي فهههي يهههده ألنهههه قهههد أمالههها للر  :فهههي عوجهههاء .قهههوس :عوجههاء( 5)
 بالنصل فجاز حنت فكأنها تحن إلى نصالها.

 الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عنها.(  3)
يريد أن لهم يهر الصهواب فهي اعتزالهها ألنهه لهو خهرج مهن قترتهه أتهاه  .فراقها :زيالها .ذكر الصائد والحية في القترةي(  2)

 السبع فأكله أو نذرت به الوحش فصبر على مقاساتها.
 اللمس باليد. :الجس(  2)
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ةةةةلّغ ييقةةةةا  رةةةةا غ  ُمع   (1)ياةةةةبع  ه 
 ِجةةةةةةّ  ُمكةةةةةةا ِفّزا  أرةةةةةةيغ ق عُةةةةةةود  

 

 ولبن ما لم ينكبا  يه إلى أبي النجم وإنما عطفا على شعر له. 311المعاني الببير     

م غ  وُهةةّ  يُرقِصةة  الحصةةى الُمةةر 
غ بالقةةةاعِ إذ بةةةارز   ةةةثيج   عمةةةرو  ع 

 

 .369النقائض     

 (2)ب ل فاُ ةةةةةةةا ه راِجبةةةةةةةا  هةةةةةةةواِطغ
ةةةةةةةةحابغ مةةةةةةةةا ا بُةةةةةةةةّزال  ك  ر   ُمع جي

 

 .123والبي  الثاني من ما  ي الديوا   2/312الجيم     

جا  ُمنةةةةاقِغ ح  ةةةةمي بةةةةأّ  احاةةةةي ك 
(3) 
 قِلةةةةةوا  يُراعةةةةةي أربعةةةةةا  حةةةةةوائِغ

 

 .3/119الجيم     

بِةةةةغوا بةةةةا  يقاِكةةةةي ُمرث ِعنّةةةةا  
(1) 
 إذا  الغُُصةةةةةوُ  أذرِ  الن واِصةةةةةغ

 

 .2/22الجيم     

 (2)إذا الكةةةراُب اكاشةةةاص  اعجةةةةذاال
ياِكةةةةةةةةةةةةقا  أكةةةةةةةةةةةةماال  واطةةةةةةةةةةةةرد  د 

                                                 

 العظيم الممتلئ. :األهيل .الذي استختفه الخوف :والمستفز .قعود جن: تمتطيه الجن(  5)
 .التي تمشي مشيًا رويداً  :الهواطل .اإلبل الطويلة الضخمة :الهرجاب(  3)
 :القلهو .أن يضع الفرس يده ورجلهه علهى هيهر حجهر لحسهن نقلهه فهي الحجهارة :المناقلة .الطويل الظهر :السمحج(  2)

 الحمار.
 ا.ما أبرزت البهمى وندرت به من أكمته :النصل .المطر المسترسل السائل :المرثعن(  2)
الحجهارة التهي تنصهب علمهًا  :اآلرام .السهراب األبهيض وشهبهه بأسهمال الثيهاب :الدياسهق .أصهول الشهجر :األجهذال(  1)

 في المفازة.
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 واكانكةةةةةةةةةةةةةةةةج اآلرام  والةةةةةةةةةةةةةةةةاّغال
 

وهي لم انكب  يه إلى أبي النجم وإنما عطفة  علةى  2/213اعزمن  واعمبن      
 شعر له.

 (1)حاةةةةةى إذا اللحةةةةةُم بةةةةةدا ا ذ بُّلُةةةةةهي 
ه لُةةةهي   وانعةةةم عةةة  ُبةةةّل جةةةوادا ر 
لُةةةةةةةةهي  ج   را  ورحنةةةةةةةةا بشةةةةةةةةديدا ز 

 

 .177ص  26م  اعرجوز   13وموعع ا بعد البي   68 -69الصناعاي      

 ث قف  أعاليه وق ار  أكف لُهي 

 .177 ص 26م  اعرجوز   21وموععه بعد البي   67المعاني الببير     

لُةةةهي  بةةةريما  يبةةةر  لنةةةا طةةةاوا  أبج 
(2) 

ع   ةةةةةةلُهي  ا ب ةةةةةةوُّ  الةةةةةةذئِب ابيبةةةةةةا  ع ك 
ُعةةةةةة  هُ   رعةةةةةةا  ولكةةةةةةنا ن عالُةةةةةةهي نفر 
ةةةةةةةةرّ  ةةةةةةةةّرا   ام   ن عذُلُةةةةةةةةهي نُف ّديةةةةةةةةه وم 

 

 .262 والبي  الثالم من ا  ي المكادر  اعول ص 212كمط الآللي     

 

لُةةةةةةةةةةهي   (3)حاةةةةةةةةةةى إذا ب ّدل ةةةةةةةةةةهُ ُمب ّدِ
اِعا اعقصةى د اةيغ  يُنصةلُهي   بالر 
 ق كةةةةةةةةرا  ي ِحةةةةةةةةلُّ دار  ُ ويحِملُةةةةةةةةهي 

 

 .127المعاني الببير     

ل  ـه مــن علُّ   هي ـــبا ونُنِ لُ ــ  ح 

                                                 

 الصوت والجلبة. :الزجل .الرهل: اضطراب اللحم(  5)
 اضطراب الذئب في عدوه. :العس ن .أن يمد باعه ويمأل ما بين خطوه :التبو (  3)
 يرحله. :يحمله .يسقطه، يعني الراضع :ينصله .القاري :الدخيل .عز وجل الله :مبدله(  2)
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 .212إيعا  الوقف واالباداء     

 بجمرا الف هُ وي نُجلُهي  يي حث
 .161 م  اعرجوز  نفك ا ص 26وموععه قبل البي   66الصناعاي      
 

 (1)بةةأّ   ةةي المةةرِو حريقةةا  يُشةةِعلُهي 
ةةةةةلُهي   أو لمةةةةةا  بةةةةةربا اةةةةةا قا ُمكلك 

 

 .93لصناعاي  ا    

لُةةهي   (2)يقةةبُِض مةةا بةةي  المنةةاِر ُمغو 
لُةةةهي    ةةةي جنبةةةه الطةةةائر ريةةةم ع ج 

 

 .2/116والبي  الثاني  ي ديوا  المعاني  62المعاني الببير     

ل لُهي   (3)ُكونِد   ي هادا بثيفا ا 

 16وموعةةةعه بعةةةد البيةةة   26وهةةةو مةةة  اعرجةةةوز   136المعةةةاني الببيةةةر     
 .166ص 

ل ةةةةةةةة ةةةةةةةةبةةةةةةةةأّ  ِمكةةةةةةةةبا  ر   هي لُـ هُ ُمغ لِّ
 لُهي ِشةةةالمةةةاِء الةةةذ  يُش لي   ةةةي ناِعةةةاِ 

 

 .166 واعول من ما  ي الديوا  ص 11المعاني الببير     

 (1)يبةةر  لنةةا أحةةو  حفيةةف ن ق لُةةهي 
 هي بةةةةادا ُحُجلُةةةةة أرةةةةّر  ةةةةي البرقةةةةةاا 

 

... والبي  الثةاني  ةي  ل ا أحو  :و يه 1/89وبااب اع عال  7المعاني الببير     
 ... البرقوع :و يه 629، 329ي كمط الآلل

                                                 

 ما استطال منه في عرض السحاب. :المسلسل: المتصل بعضه ببعض، وسلسلة البرق( 5)
 العلم. :المنار .كأنه يجمع ما بين المنار والمنار لسرعته :يقول .شده وسرعته :مغوله( 3)
ههو مكتنهز مها بهين  :يقهول :كثيهف خللهه .فهي ههاد: أي مهع ههاد، وههو العنهق .سوند: رفهع وضهم بعضهه إلهى بعهض( 2)

 األض   والفقر.
 : هرته شادخة فقد ظهرت من البرقع.يقول :باد حجله .سرعة نقل القوائم :النقل( 2)
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 (1)لُهي ــا أحبُ ــّيِ و ي ــ  اعوااِ ــبي

 .1/67بااب اع عال     

 (2)هي اةةةوصا ا عةةةاد   بالقةةةِدا  ذُب لُةةة
ةةّرا ي  ِطلُةةهُ   ي عصةةرها الةةربُض ب ط 

 

 69عول من مةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةناعاي  الابملةةةةةةةةةة  )هطةةةةةةةةةةل( والبيةةةةةةةةةة  ا    
اني  ةةةةةي اللكةةةةةا  )هطةةةةةل( ... بمةةةةةا ورد البيةةةةة  الثةةةةة جةةةةةردا اعةةةةةاد  :بروايةةةةة 

 .261والمكادر  اعول ص 

ل لُةةةةةةهي  كةةةةةةبّاق ا بةةةةةةل  صةةةةةةنياا   (3)ع 
 أحلةةةى مةةة  الش ةةة د وُمةةةّرا حن لةةةه
ةةةةةةلُهي  ةةةةةةريُهُ وع ك     ةةةةةةو ي كةةةةةةيُل ش 

كةةةةةيفا  ي بذُ     مالايةةةةةُل يحةةةةةرِ   لُةةةةةهي ا 
 

 .128 ي الديوا  ص 3، 2والبياا   67المعاني الببير     

 (4)هي ــُر ُ وُمقبِلُ ــر  ُمدبِ ــبي  الق

 .128ص  21م  اعرجوز   11وموععه بعد البي   737المعاني الببير     

 (2)هي ــزا قاالُ ــي الكغ ِ عاجـرال

 .211المعاني الببير 

 بم مةةةةةةةةةةةةةةةها كةةةةةةةةةةةةةةةابع ا ِجغلُةةةةةةةةةةةةةةةهي 
 (1)يةةنفُض  ةةي العةةي  العةةحى أكةةمالُهي 

 

                                                 

 عروة توثق باألرض يجعل فيها رباط الدابة. :األخية(  5)
يهطلهها الهركض بطهيس تهطلهه، وطهيس  :وفي اللسهان .فالمطر الضعي :الطش .يخرج عرقها :يعصرها الركض(  3)

 كما وردت ال معنى لها.
 .الحنظهل :الشهري .أن ال يحنهذ وال يضهمر :المجهرب، وعللهه :الصهنيع .يسبق معتً  كهل صهنيع مهن الخيهل :يقول(  2)

وههي  شهبهه بالخسهف .يعنهي بهه شهدة عهدوه :الخسهيف .يمهنعن :يحهرمن .ح وته لصاحبه ومرارته لمهن سهابقه :قال
 اآلبار التي ال تنزي.

 يريد بين قرى النمل.(  2)
 مهره.  :ثمنه .الفرج :الس ي .يصف نساء(  1)
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 .2/212اعزمن  واعمبن      

 (2)أعيس وار  الُمّخِ والكنّامِ 

 .1/222ل بااب اع عا    

 بأنةةةةه  ةةةةي الايةةةةِل وهةةةةو كةةةةامي

 (3)ُمشةةةةةا ِمل  جةةةةةاء مةةةةة  الحّمةةةةةامِ 

 

 .1/726محاعرا  اعدباء     

مةةةةةةامِ  ةةةةةةّط  ةةةةةةي الّزِ بأنّةةةةةةه إذ ا 
(1) 

ةةةةُل الِاطةةةةامِ   قُرقُةةةةوُر كةةةةاجا ُمرك 

   ةةةةةةةو ي شةةةةةةةقُّ المةةةةةةةاء  باناِحةةةةةةةامِ 

 

 .1/726محاعرا  اعدباء     

 وم  مةةةةةةةةةةها ُمشةةةةةةةةةةا بِِه اععةةةةةةةةةةغمِ 

 ن عةةةةةةةامِ ا ابُةةةةةةةهُ الجةةةةةةةّ  علةةةةةةةى ال

 

وهما لم ينكبا  يه إلةى أبةي الةنجم وإنمةا عطفةا علةى شةعر  311المعاني الببير     
 له.

ةةةةةةب ا  ع ميمةةةةةةا  قةةةةةةد اريةةةةةة  ق ص 
(2) 

اِةةةةةةِه ُعرُهومةةةةةةا  أالةةةةةةا   ةةةةةةي ب ج 

 

 .361البياا   ي الابمل  )عرهم( لرؤب  والثاني من ما  ي المكادر  الثاني     

 (1)وقةةةةةةد أر  ذا   لةةةةةة  يةةةةةةدوما

ةةةيي   مةةة   يمةةةالةةةيِ  الّشةةةباِب نِ  يُبك 

                                                                                                                        

أراد يهنفض الضهحى أسهمال السهراب  :وقولهه يهنفض فهي العهين الضهحى أسهماله .أراد جمااًل عليها الجه ل :ج له(  5)
 فيما ترى العين.

 مكتنز. :واري(  3)
 ما ولعل الصواب ما أثبت.مشتمل جا :في المحاضرات(  2)
 ضرب من السفن. :القرقور (  2)
 أي عظام يديها ورجليها.(  1)
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 ورواهما اب  بر  عبي النجم.، اللكا  )نوم( لرؤب     

 (2) لةةةم يجئ ةةةا المةةةدُّ حاةةةى أحبمةةةا

ةةةبرا  ل ةةةا أع ةةةم مةةة  كةةةااِيد ما  ك 

 

 .611معجم ما اكاعجم     

ةةةةهي   إ  الةةةةذ  أنةةةةزل الةةةة  الُمحب م 

مةةةةةه   ي ةةةةةا بيةةةةةاُ  الِحةةةةةّلِ والمحر 

ةةهي  م   لةةم يةةرض أ  يجعةةل البةة  د ح 

 بحان هُ مةةةةةةا أع مةةةةةةهاغ ةةةةةة   كةةةةةة

 

 .218الابمل  )دحم( والبي  الثالم من ا  ي الديوا      

بيةةف وإ  عةةاد  علينةةا نِع ُمةةهي 
(3) 

ةةةةةةةُمهب ن صةةةةةةةفا قةةةةةةةد رابةةةةةةةه   ا ق كُّ

 يُبرُمةةه والصةةبا والشةةيُب رريمةةا  

 يُنصةةةةفه طةةةةورا وطةةةةورا ي  لمةةةةه

 

 .1221المعاني الببير     

ن ُمةةةةهي   (1)ُعلّةةةةق  ةةةةي ذا  البنةةةةا  ع 

ُمةةةةةةةةةةهي بةةةةةةةةةةه ِحنّةةةةةةةةةة الوا   اؤ ُ وع ند 

 

 .162النبا      
 (2) ام ماِطُمهي أانُس  ي مثِل البِ 

 .769الشعر والشعراء    

                                                                                                                        

 الفرو. :النيم(  5)
 قصر من قصور السواد. :ساتيدما .يذكر سكر خالد القسري لدجله(  3)
ن رجعت النعم 2)  يعني قوته وسواد شعره. .( أي هذا ال يرجع وا 
 غ تختصب به الجواري.شبه حمرة الخضاب بالعندم، وهو صب(  2)
القنهي التهي يجهري  :الكظهام .القصير المشافر، وهو مما أخذ علهى أبهي الهنجم، ألنهها توصهف بالسهبوطة :األخنس(  1)

 فيها الماء.
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 اجلةةةو بغصةةة  جةةةاء مةةة  ن عمةةةا ِ 

ِر أُقحةةةةةةوا ِ  دا أو ن ةةةةةةوي  عةةةةةة  ب ةةةةةةر 

 
  .226النبا      

وِهنةةةةةا  أعةةةةةواني إذا دعةةةةةوُ  م 
(1) 

 ابنةةةةةةةةي شةةةةةةةةنقناب وش يصةةةةةةةةبا 

 أعجبنةةةةةةي شةةةةةةعر  وأعجبةةةةةةاني

ةةةةةةةةةةّديه وينِكةةةةةةةةةةجا   حةةةةةةةةةةي  أُك 

 

 .221والبي  الثاني من ا  ي الديوا   211المرصا     

 (2)والّصةةةدُب ممةةةا يمنةةةا النكةةةوانا

 بُمره فةةةةةةةةةا ا ابانةةةةةةةةةي ُكةةةةةةةةةلطانا

 نجعةةةةةةل  ي ةةةةةةا للعةةةةةةد  ِريرانةةةةةةا

 

 .1692المعاني الببير     

هةةل اعةةرُف اعطةةغل  بةةالاِوّ ِ 
(3) 

 جّرب ةةةةةةةةةا مراجةةةةةةةةةز الوكةةةةةةةةةِميّ 

 مةةةةةةةة  الثريةةةةةةةةا ومةةةةةةةة  الةةةةةةةةدُِّلّيِ 

 العةةةةةاميّ   الةةةةةم يبةةةةةق مةةةةة   ِكةةةةةيِّ 

 ثِفةةةةةةيّ ريةةةةةةُر رمةةةةةةاد القةةةةةةدر واعُ 

 

،  ي اللكا  )أكا( دو  نكب  أيعةا   2، 1، 1دو  نكب  واعبيا   161النوادر     

 ما بي   ار. 269و البي  اعاير من ا  ي المكادر  اعول 

                                                 

 َشنقناق، بالفتح والصواب ما أثبت. التاج )شنق(. :وفي ديوان أبي النجمفتان في المرصع: شن( 5)
جراحههات وقيهههل الغيهههران جمههع ههههار وههههو الجهههيش،  :هيرانههها .بتنههي عهههزًا قهههاهراً أي بسهههيوف ت :( أراد الصههدق بمرهفهههات3)

ومهن جعهل الغيهران  .يهربهون منها إليهها :للعهدى هيرانهاأنه قال: نجعل فيها، أي فهي الحهرب. وحكي عن األصمعي 
 الجراحات جعلها فيها للسيوف.

 اآلسي: آثار القوم إذا ارتحلوا من الرماد والبعر.( 2)
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 (1)بةةأ  لةةو  البةةيض  ةةي اعُدِحةةّيِ 

 مةةةةةن ّ  لةةةةةوال ُصةةةةةفر  الجةةةةةاِد ّ 

 
 .162النبا      

 (2)ِزهِلِقةةةةةةةةيّ  مةةةةةةةةا انةةةةةةةةي أوالُد 

ةةةةةةوِب وأعةةةةةةوِجيّ   بنةةةةةةا  ذ  الط 

 قُةةةةةوُد ال ةةةةةواد  بنةةةةةو  الب ِرنةةةةةيّ 

نيّ   ي شةةةةةحج  بالليةةةةةل علةةةةةى الةةةةةو 

 
،  ةةةةةي اللكةةةةةا  )زهلةةةةةق( دو  نكةةةةةب  1، 2، 1الابملةةةةة  )زهلةةةةةق( واعبيةةةةةا      
 .. .. يني و يه

يّيةةةةةةة   ونكةةةةةةةاجِديبا جئنةةةةةةةا نُح 
(3) 

 مةةةة  نائِةةةةل اللةةةةه الةةةةذ  يُعطيبةةةةا

 بةةةةةةةةار  ربُّ العةةةةةةةةالمي   يبةةةةةةةةا

 ي أبيبةةةةةةةةانةةةةةةةةي بنيةةةةةةةة   وبو ةةةةةةةة

 ثويةةةةةُ  حاةةةةةى ِبةةةةةدُ  أكةةةةةاحيبا

  ا عةةةةةل بنةةةةةا هااةةةةةا   أو هاايبةةةةةا

 
 .369الابمل  )اا( والبياا  اعول والثاني من ا  ي المكادر  الثاني     

قيقــكاطا إذا ابا  (1)ا  نداــل ر 

 .2/276وهو للعجاج م  أرجوز   ي ملحقا  ديوانه  11المعاني الببير     

س  والِععةةةةاهال ةةةةيي اةةةةرع  أُ  لةةةةم
(2) 

 وال الجزيةةةةةةةةةةراِ  وال قُراهةةةةةةةةةةةا

 
 .198معجم ما اكاعجم     

                                                 

 الجادي: الزعفران. .مبيض النعام في الرمل :األدحي .يصف نساء(  5)
 طوال ألعناق. :قود الهوادي .زهلقي وذو الطوق وأعوج: فحول تنسب إليها كرام الخيل(  3)

 صوت البغل والحمار والغراب إذا أسن. :الشحيج .أراد أنها شديدة األسر .مرضرب من الت :البرني
 ثويت: أطلت اإلقامة.(  2)
 من العرق. :ابتل .جانبا منخره :رقيقاه .البعيد األخذ من األرض :الساطي(  2)
 ما عظم من شجر الشوك. :العضاة .أليس: بلد بالجزيرة(  1)
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ةرِب قةد د ّماهةا  (1)ُصلب العصا بالع 

 بُهُ مةةةةةةةةة  ُحبِّةةةةةةةةةِه أااهةةةةةةةةةاِكةةةةةةةةةاح

 ناهةةةةةةةا يقةةةةةةةول ليةةةةةةة  اللةةةةةةةه قةةةةةةةد أ

 

،  ي الابمل  ) نا( بما وردا  ي اللكةا  )دمةي( ) نةي( دو  نكةب  3 ،1اعبيا      

، برعيةه دماهةا :. ويةرو دو  نكةب  أيعةا   327ا  كة ي اثقيف الل 3 -1واعبيا  

 الابمل  ) نا(. ..  : عام العصاوأ  الله .. اللكا  )دمي( وير ديو

يّةةةةا ال نةةةةر  جةةةةدواها  مةةةةا بةةةةاُل ر 

 نلقةةةةةى هةةةةةو  ريّةةةةةا وال نلقاهةةةةةا

 

القةا   :برواية  366والبي  الثاني  ةي المكةادر  الثةاني ص 2/222بااب اع عال     

والصواب ، ا وردا  ي أكاس البغر  )جد ( منكوبي  إلى العجاج. بمريا ثم ال يلقاها

 أن ما عبي النجم.

ةةةةةةةةِر ال نقغهةةةةةةةةا أيةةةةةةةةام  أّمِ الن مي
(2) 

 ولةةةةةةةو اشةةةةةةةاُء قالةةةةةةة  عيناهةةةةةةةا

 ال  عةةةِب لةةةو ر هةةةا  ةةةادر ُعصةةةمِ 

 مغحةةةةةةةةةة   وب جةةةةةةةةةة   زهاهةةةةةةةةةةا

 

  3/22اللكةا  )قةةغ( دو  نكةةب  والبياةا  اعول والثةةاني من ةةا  ةي جم ةةر  اللغةة      

 دو  نكب . 12بي النجم والبي  اعول  ي النوادر ع

ج ال  هي جمل  المغح ا  الاةي رأية  اقييةدها عكةى أ  اكةعف  ةي إاةرا، وبعد

 .ىطبع  أار  م  الديوا  أام وأو 

                                                 

ليهت اللهه قهد أهلكهها ودماهها  :لهى تقويمهها ودعها عليهها فقهالإجعهل عصهاه صهلبة ألنهه يحتهاج  .يصهف راعهي ههنم(  5)
 .اد بصهههلب العصههها أنهههها ال تحوجهههه إلهههى ضهههربها فعصهههاه باقيهههةأو أنهههه أر  .أي سهههيل دمهههها بالضهههرب لخ فهههها عليهههه

أي كساها السمن كأنهه دممهها بالشهحم ألنهه يرعيهها كهل ضهرب مهن النبهات، وأمها قولهه:  :بالضرب قد دماها :وقوله
 .نبت لها الفنا، وهو عنب الذئب، حتى تغزر وتسمنأليت الله قد أفناها، أي 

 لمسن من الوعول.ا :الفادر .نق ها: لغة في نقليها(  3)
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ّبِ أ   ةةل وي "ر  م  أ  ي أ عي اِلةةد   و  ع لةةى و  ل ةةي  و  اةة   الِّاةةي أ نيعمةة   ع  ةةُبر  نِعيم  نةةي أ  ي أ شي ِزعي

اِلحا  ا ري  ا ُ ص  ِلا لي  ِي ذُّرياي، ع  ِلمي   ، وأصي  ".إِنّي اُبيُ  إِلي   وإِنّي ِم   الُمكي
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 ثبت المصادر:

 اعصمعي بااب البنز اللغو (  ي)  اإلبلِ 

 

 1863بيرو  

مجلةةةة  مجمةةةةا  اللغةةةة  العربيةةةة  بدمشةةةةق  محمد يحيى زي  الدي  ي أراجيز المقلّ 

 ،1892، 79، 28، 26المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  

1891 ،1883. 

 هـ1332حيدر  باد  المرزوقي من  واعمبن اعز

 1868بيرو   الزماشر  أكاس البغر 

 1868 -1862القاهر   الكرقكطي اع عال

  1869 -1866البوي   الشمشاطي اعنوار ومحاك  اعشعار

 وما بعدها 1872البوي   الزبيد  ااج العروس

 1877القاهر   اب  مبي الصقلي اثقيف اللكا  والقيا الجنا 

 1868 -1866القاهر   الصغاني الابمل  والذيل والصل 

 1893بيرو   الابريز  ا ذيب إصغ  المنطق

 1982بيرو   اب  الكبي  ا ذيب اعلفا 

  اب  دريد جم ر  اللغ 

 هـ1321-1311حيدر  باد  أبو عمرو الشيباني الجيم

 1862 -1861القاهر   اب  الشجر  الحماك  الشجري 

 1863بيرو   اعصمعي نكا  ) ي بااب البنز اللغو (الق اإل

 هـ1329 باد  رحيد أبو عبيد  الايل

 1826الجماميز   ديوا  اععشى

 1872 -1821القاهر   الابريز  ديوا  أبي امام

 1863ليبزج   ديوا  رؤب 

 1861دمشق  اعصمعي ديوا  العجاج

 هـ1322القاهر   العكبر  ديوا  المعاني

 1826بيرو    اب  اعنبار  لمفعليا ديوا  ا

 1826 -1812القاهر    ديوا  ال ذليي 

 1891الرياض  عغء الدي   را ديوا  أبي  النجم

العدد  ،مجل  مجما اللغ  العربي  اعردني عبد اإلله نب ا  ديوا  أبي النجم اكادرا  واعليق

32 ،1896 

 1823القاهر    ديوا  أبي نواس

 1837 -1832القاهر   بر الب كمط الآللي

 1892القاهر   اب  بر  شر  شواهد اإليعا 
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 1899القاهر   أبو علي الفاركي الشعر

 دمشق حكي  عطوا  شعر اب  أحمر

 1876 - 1877القاهر   اب  قايب  الشعر والشعراء

 1823 ال مداني صف  جزير  العرب

 1822القاهر   العكبر  الصناعاي 

نكا  مصةور  عة  ماطةوط  يةا صةو يا  غانيالص العباب الزاار

 1661رقم 

 وما بعدها 1891بغداد  الفراهيد  العي 

 1866بغداد  اب  قايب  رريب الحديم

 1822بيرو   اب  من ور لكا  العرب

 1899دمشق  مج ول  المؤلف مجموع   المعاني

 1871بيرو   الرارب اعصف اني محاعرا  اعدباء

 1869دمشق  عنبار اب  ا المذبر والمؤنم

 1861بغداد  اب  اعثير المرصا

 1829القاهر   الكيوطي المزهر

 ،مجلةةة  مجمةةةا  اللغةةة  العربيةةة  اعردنةةةي محمد أديب جمرا  المكادر  الثاني على ديوا  أبي النجم

 1886، 39العدد 

 1818حيدر  باد  اب  قايب  المعاني الببير

 1868بيرو   ياقو  الحمو  معجم البلدا 

 1821 -1812 الببر  معجم ما اكاعجم

النبةا  )الجةةزء الثالةم والنصةةف اعول 

 (م  الجزء الاامس

 1861يكباد  ـڤ أبو حنيف 

النبةا  والشةجر ) ةي البلغة   ةي شةةذور 

 اللغ (

 1811بيرو   اعصمعي

 1866 -1862ليد   أبو عبيد  النقائض

 1981بيرو   أبو زيد اعنصار  النوادر  ي اللغ 

  


