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 تعقيب على مقالين
 األستاذ محمد يحيى زين الدين      

 سورية  -حلب                                                        

عبد مقااًل للدكتور  (25)نشرت مجلة مجمع اللغة العربية األردني في العدد 
فيها  نبهان حول ديوان أبي النجم العجلي، عرض فيه بعض الهنات التي وقع هاإلل

المحقق، كما اشتمل المقال على طائفة غير يسيرة من أراجيز أبي النجم مما لم يرد في 
من  (23)الديوان المطبوع. كما نشر الدكتور نبهان تعقيبًا على مقاله السابق في العدد 

 المجلة نفسها.
مقااًل آخر لألستاذ محمد أديب عبدالواحد  (23)ثم نشرت المجلة في العدد 

ل الديوان المذكور تضمن أيضًا طائفة أخرى من األبيات التي لم ترد في جمران حو 
 الديوان المطبوع وفي المستدرك األول.

ثم كان أن أجازت المجلة نفسها نشر مقال ثالث حول الديوان المذكور، َعرضُت 
فيه ما بدا لي من تصويبات، وما وقع في الديوان من تصحيف أو تحريف أو خلل في 

 تضمن المقال أبياتًا أخرى كثيرة لم ترد في المطبوعات السابقة. الضبط. كما
تمامًا للفائدة، رأيت أن أعرض في هذا التعقيب الموجز ما بدا لي من  ومن ثم، وا 
تعليقات حول المقالين السابقين، لتكون ضميمة إلى ما جاء به األستاذان الفاضالن، 

 .عسى أن يفيد منها المحقق في طبعة أخرى للديوان
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 تنبيهات على ما ورد في مقال الدكتور نبهان: -1
 تصحيحات: -أ

 :522ص
 هـــيبان ادُن من ِلقائــــت لشـــقل

 كمــــا تغذى النــاس من نشوائــــه
 

والبيت الثاني ال معنى له والرواية: كما نغدي الناس من ِشوائه. المعاني الكبير 
. كما بمعنى كيما. يقول كيما نصيده وفيه: شيبان ابنه. قلت له اركب في طلبه 222

 .123فنغدي القوم به مشويًا. كما ورد البيتان على الصحة في مجالس ثعلب 
 :522ص

 فهذهم َهّذ الحريق الَقَصبا
نما الصواب: نهذهم... أساس البالغة )موت(.  وا 

 :521ص
ــــــــى تعّطفــــــــت ــــــــت للــــــــذ ل حت  فمــــــــا عرف

 
 بقــــــــرن بــــــــدا مــــــــن دارة الــــــــنفس خــــــــار 

 
نما الصواب:   دارة الشمس.. أساس البالغة )عرف(.وا 

 :521ص
 غضبت له قوائم عو ُ 

 هـ. 1... فإذا قرأنا )قوائم( بالتنوين كان لدينا شطر من الكامل... 
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نما ورد معطوفًا على شعر له وهو في ا ملم ينسب هذا الشطر إلى أبي النجم وا 
 :(1)أرى جزء بيت من الطويل

 ... ... ... غضبت له
 

 . ..قوائُم عوٌ .. ..
 

 أو من البسيط:
 ... ... ... غضبت

 
 له قوائُم عوٌ  ... ... ...

 
 ( ومطلعها:523ومثله أيضًا األبيات الدالية )ص

 فانصرفت عنه وما تزّودا
نما وردت معطوفة على شعر له.  فهي لم تنسب إلى أبي النجم وا 

 :523ص
 أي يفرق الصبح فعل الماشط بالشعر المتلبد.

نما الصواب: ...   يفرق الصبح ظالمه... أساس البالغة )مشط(.وا 

                                                 

( صح بعون الله ما كنت قد أّملته منذ أكثر من ثالث سنوات، والبيت من كلمة للعديل بن الفرخ 1)
 العجلي أولها:

 لعمرك إنني يوم بيِن ظعائن  
 وتمامه

 إذا فضلت أعطاُفه غضبت ُله
 .1/251ويون شعراء أم

 

 غدوَن ولم ينُظَرنني لحزين
 

 نُ ـــــــوتلي يــــــقوائم عوٌ  تنتح
 
 

 



 513 

 :522ص
 كأنما يدفع خّديه الَحَور  

نما هي: برقع خديه. المعاني الكبير   .1235قوله )يدفع( تحريف ال معنى له وا 
 :522ص

 ركبها القانص في ِمرجالها
 .1221والصواب: مزجالها بالزاي، وهو رمح قصير يرمى به. المعاني الكبير 

 : 522ص
 سن ابنك وسنيُنه ابنك... وله ابن

 والصواب: وسنينُة ابنك. أساس البالغة واللسان )سنن(.
أورد الناقد في المستدرك عددًا من األبيات التي نسبت إلى أبي النجم  -ب

 دون أن ينبه إلى صحتها:
 :522ص

 وقال حميد األرقط في صفة صقر ويروى ألبي النجم:
ــــــــــــــِد المنكــــــــــــــَدر   (5)عــــــــــــــن دف  ملحــــــــــــــاد  بعي
ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــى َحــــــــــــــــَذر  أقن  تظــــــــــــــــل طيــــــــــــــــُرُه عل

 
                                                 

 ( كذا ولعلها: عن زف... بالزاي ألن قبله:5)
 غدا ينفض ِصئباَن المطر طاو  

 الزف: صغار الريش.
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 البيتان لحميد األرقط من أرجوزة مطلعها: -
 قد أغتدي والصبح محمر  الط َرز  

كما وردت  12-11/13ومعجم األدباء  1323-3/1325حماسة أبي تمام 
واللسان )مأق، وهم،  ،بعض أبياتها منسوبة إلى حميد أيضًا في أساس البالغة )ثبو(

 .232كما أنها تنسب أيضًا إلى أبي نواس. ديوانه:  - 535والمسلسل:  ،ثبا(
 :522ص

 يســــــــــــــــــــــبح أواله ويطفــــــــــــــــــــــو آخــــــــــــــــــــــُره  
 فمـــــــــــا يمـــــــــــّس األرض منـــــــــــه حـــــــــــافُره  

 
مع بيت آخر لبعض ولد العباس بن مرداس  1/121البيتان في البيان والتبيين 

 في فرس أبي األعور الس َلمي وهو:
 جاء كلمع البرق جاش  ناظُره  

 البرق: سحابه.أي جاش بمائه، وناظر 
ألبي النجم كما وردت أيضًا في العقد الفريد  31واألبيات الثالثة في الصناعتين 

 منسوبة ألحد األعراب وفيه: مر كلمع البرق سام ناظره. 1/523
 :522ص

ــــــــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــــــــه بالصحصــــــــــــــــــــــــــحان اأَلنَج  كأّن
 قطـــــــــــــــــــــــُن ســـــــــــــــــــــــخام بأيـــــــــــــــــــــــادي ُغـــــــــــــــــــــــّزلِ 
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 البيتان لجندل من المثنى الطهوي وقبلهما:
 َمَراد  َهوَجلِ  واآلُل في كل

صالد  ،221وتهذيب األلفاظ  ،اللسان والتا  )غزل( )هجل( )سخم( )يدي( وا 
 .(2) 231المنطق 

 :523ص
ـــــــــــــــــــا إذ جـــــــــــــــــــزا ـــــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــزاُه الل  ث
 جنــــــــــــــات عــــــــــــــدن  فــــــــــــــي العاللــــــــــــــي  العــــــــــــــال

 
أثبتهما الناقد في المستدرك على أنهما مما لم يرد في ديوان أبي النجم، 

ديوان، إال أن األستاذ عالء الدين آغا وضعهما في من ال 512والصواب أنهما في ص
 أرجوزة المية سهوًا منه.

التبست على الناقد بعض أبيات أبي النجم فوضعها في المستدرك دون  -ج
 أن يتنبه إلى أنها وردت في الديوان المطبوع برواية أخرى فمن ذلك مثاًل:

 :522ص
 رابي المجس  جّيِد المحطّ 

 :121ص 22من األرجوزة  2للبيت وهو إنما رواية أخرى 
 ضخم الَقَذال حسن المخط

                                                 

( ثمَّ أبيات أخرى من أرجوزته تلك تجدها في أساس البالغة )سحل( )محل( والتكملة واللسان 2)
 التا  )محل(.و 
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 (:525ومثله أيضًا البيت اآلتي )ص
 يضرب لحي الهج مخلل

 :122ص 23من األرجوزة  112فهو رواية أخرى للبيت 
 تزين َلحَيي  الهج  ُمخّلل  

 (:525ومثله أيضًا هذا البيت )ص
 فقربن هذا وهذا أزرِحُله  

 
 :122ص 22من األرجوزة  51ت فهو إنما رواية أخرى للبي

 (3)نقول َقّدم ذا وهذا أدخُله  
 :522ومثله أيضًا ما ورد في ص

 يرعى الّسحاَب الَعهَد والغيوما
نما الرواية: الفتوحا وهو البيت  . ويروى: رعى 32ص 12من األرجوزة  2وا 

غيوث العهد والفتوحا، ويروى: جميم العهد. اللسان )فتح(. ويروى: سحاب العهد 
 لُفُيوحا. التكملة )فيح(.وا
 تنبيهات على ما ورد في مقال األستاذ جمران: -2
 تصحيحات: -أ 

 :533ص
                                                 

 ( كذا والصواب: أزحله، أي أبعده. التكملة )زحل(.3)
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 هـ 1من الديوان.  21( ص52، 53ثم ذكر البيتين )
 (.52، 52والصواب )

 :532ص
 يصـــــــــــــــــبحن بـــــــــــــــــالقفِر َأتاِوّيـــــــــــــــــاتِ 
 هيهـــــــات مـــــــن ُمصـــــــَبِحها هيهـــــــاتِ 
ــــــــٌر مــــــــن ُصــــــــَني ِبعاتِ   هيهــــــــات َحج 

 
حيث نسبه الجاحظ ألبي  2/23أبي النجم نقاًل عن الحيوان األول في ديوان 

 هـ. 1.. 13النجم مع البيت 
نما الصواب: ... الحيوان   .12... مع البيت  2/23وا 

واألبيات الثالثة في التكملة )هيه( وفيها: "وبين المشطور األول والثاني مشاطير 
من  12ول منها مع البيت والرجز لحميد األرقط والثالث ليس له". كما ورد البيت األ

واللسان )عرض( )أتي( منسوبين  212( في ديوان الحطيئة 23أرجوزة أبي النجم )د: 
 .(2)إلى حميد أيضًا 

 في التكملة )صنبع( دون نسبة وبينهما بيت آخر هو:  2، 5 كما ورد البيتان

                                                 

 ( ثّمَة بيتان آخران لحميد األرقط هما:2)
 ضربا على جآِجىء  ُمنحاتِ 
 أوالد َأبساط  ُمَجدَّداتِ 

 
. منحات: متحرفة. البسط: الناقة المخالة على أوالدها المتروكة معها ال تمنع منها. 32اإلبل:       

 بها الصرار. : الناقة التي أضرالمجددة
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 من حيُث ُرحَن ُمتشن عاتِ 
دون نسبة أيضًا  1/222رير والبيت الثالث منها وقبله بيت آخر في ديوان ج

 وهو:
ـــــــــــة مـــــــــــا هيهـــــــــــات  هيهـــــــــــات مـــــــــــن عبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ... ...  هيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات َق

 
 :521ص

 ويلحق بها أيضًا قول أبي النجم وقد ورد في...
 مشَي العذارى الش عِث ينُفضَن الُعَذر  

 بيت غير منسوب لكنه يشبه البيت السابق وهو: 2/512وفي الفائق للزمخشري 
 والُعَذر  ينُفضَن أفناَن الّسبيِب 

والبيت األول منهما ألبي النجم كما ذكر الناقد أما البيت الثاني فهو للعجا .  -
 .123وخلق اإلنسان لألصمعي  55ديوانه 

 :525ص
بن َمرَثد األسدي. وفي التكملة )عصر( أنها  (2)"ونسب الثالثة هناك لمنصور

هو غير ابن َحّبة،  وما ذهب إليه الناقد يوحي أن ابن مرثد ،لمنظور بن حبة... كذا
، واألبيات لمنظور بن 132والصواب أن حبة أمه وبها يعرف. المؤتلف والمختلف 

                                                 

 ( كذا في اللسان )عصر( والصواب: منظور، بالظاء المعجمة.2)
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 .(2)حبة كما ذكر الناقد
 :522ص

 صدري لله دري ما ُأحس  
نما الصواب ما َأَجنَّ صدري. وقوله: ما أحس  صدري، تحريف ال معنى له وا 

 :523ص
 إذا رازِت الُكن َس إلى ُقُعورها

نما الص  واب: إذ  رازت... اللسان )روز(.وا 
 :522ص

 فلسُت بالمجافي وال الُمَجف ي
 

ِفي  بفتح  ،أثبته الناقد في حرف الفاء والصواب أنه من أبيات يائية والرواية: والَمج 
 واللسان )جفا، حقا(. 222الميم وتسكين الجيم وتشديد الياء. تهذيب إصالد المنطق 

 :222ص
 عي...... وفي كتاب اإلبل لألصم

 ...111والصواب: ... اإلبل ص
 :222ص

 ينُفُح ذا خصائل ُعذا فال
                                                 

 .3/333والمقاصد النحوية  123( ثمَّ أبيات أخرى من أرجوزته هذه تجدها في صفة جزيرة العرب 2)
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نما الرواية: ينُفُج ذا خصائل  ُغدا فال.  والبيت كما أثبته الناقد مختل أكثره وا 
 ينفج: يرفع. الغدافل: الكثير شعر الذنب. التكملة واللسان )غدفل(.

 :222ص
 قـــــد كـــــان فيمــــــا بيننـــــا ُمشــــــاَهَله  

 (3)شي البازَله  ثم َتَوّلت وهي تم
، والمشاهلة: (2)البيتان في اللسان )شهل( حيث نسبا ألبي األسود العجلي

 هـ. 1المشاتمة والمشارة. قال ابن بري: صوابه تمشي البازلة بالزاي. 
نما الصواب: ... ألبي األسود  كذا وما أثبته الناقد ال معنى له التفاق الروايتين وا 

 . قال ابن بري...العجلي، وفيه: تمشي البادله.
كما ورد البيتان السابقان في اللسان )بأزل( منسوبين ألبي األسود العجلي وفيه: 

واللسان )بدل( غير  5/152فأدبرت غضبي َتَمشَّى الباَزَله. كما وردا في الخصائص 
 منسوبين، والرواية ثمة: الباَدَله.

ة. تمشي البأدلة: أي إذا البأزلة: مشية فيها سرعة. البأدلة: ما بين العنق والترقو 
 مشت حركت بأدلها وهي من مشية القصار من النساء.

 :221ص
 مثل األتاِن َنَصفًا َجَعنَدُله  

 هـ. 1دله(... نعدله( مصحفة عن )جنعقلت: وربما كانت كلمة )ج
                                                 

 ( ضبطها الناقد بكسر الزاي والصواب بالفتح.3)
ن )شيح، جذر(: واللسا ،222، 531ي تهذيب األلفاظ ( كذا في أغلب المصادر وهو الصواب، وف2)

 . تحريف.يأبو السوداء العجل
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وما ذهب إليه الناقد هو الصواب إال أنه روى البيت السابق بضم الالم ظنًا منه 
نما الرواية: جنعَدَله ، بفتح 123)ديوان أبي النجم ص 22جوزة أنه من أبيات األر  ( وا 

 مطلعها: (11)من أرجوزة (12)الالم. والبيت لصحير بن عمير
 تهزأ مني أخت آل َطي َسَله  

والتكملة )جعل، جعدل(.  532-5/533واألمالي  523-5/523األصمعيات 
مر أو غيره من قال األصمعي: "هذا الرجز ليس بعتيق كأنه من رجز خلف األح

 .13/522. اللسان )دنا( (15)المولدين"
 

 :221ص
 هـ.1. 131ووجدت البيت لرؤبة في ديوانه ص

 نما الصواب: في ملحقات ديوانه كما دأب عليه الناقد في أكثر من موضع.ا  و 
 :221ص

 ضربًا بكّفي َنَكل  لم ينكلِ 
 مذ منيت بناشىء جنعدلِ 

 هـ. 1في اللسان )نكل، جعدل( دون نسبة.  (12)وشطرا الرجز

                                                 

صخر ويقال صخير، بالخاء  التكملة )مغث، قعل(: ( كذا في األصمعيات، بالحاء المهملة، وفي12)
 المعجمة، وفي أماكن أخرى منها )ثمل، جعل، جعدل، فجل...( صخير، بالخاء المعجمة أيضًا.

 222الآللي ب أيضًا إلى األصمعي. سمط ( كما أنها تنس11)
 ( ولست أدري بعد هذا كيف أدخلها األصمعي في اختياراته!15)
 "!( دأب الناقد في بعض تعليقاته على تسمية البيت من مشطور الرجز "شطراً 12)
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نما الصواب: والبيت األول في اللسان )نكل( دون نسبة والبيت الثاني في  كذا وا 
-22)جعدل( دون نسبة أيضًا. كما ورد البيت األول في أساس البالغة )هيج( والبارع 

 دون نسبة وقبله بيت آخر هو: 21
ن هجناك يا ابن األطول  ِهيه وا 

 لبيت السابق في اللسان )هيج( دون نسبة أيضًا.كما ورد ا
 :225ص

 في اللسان )جرف، قنفل( دون نسبة:
 كيــــَل ِعداء  بالجــراف الَقن َقلِ 
 من َصب َرة  مثِل الكثيِب اأِلهيلِ 

مع خالف في الرواية، أما األول  133والثاني في ديوان أبي النجم ص
س بصواب ألن بيت أبي النجم الذي أراده هـ. كذا وما ذهب إليه الناقد لي 1فمستدرك. 

 هو:
 وانساب حيات الكثيب األهيل

 وقبله:
 ومات ُدعموُص الغدير المثمل

 وهما دون ريب بيتان مختلفان، ونحوه أيضًا قول الراجز )اللسان: بهكل(:
 وَكَفل  مثِل الكثيب األهيلِ 

 :223-222ص
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َن في الَجع َبة من نبالها  واحِبس 
.. أي مس ولمس. وقوله: واحبسن، تح نما الرواية: واجَتسَّ ريف ال معنى له وا 

 .231النبات 
 :223ص

 في اللسان )ترز(..
 والصواب: ... )ترمز(.

 :223ص
 ومنهاًل وردته َسُدوما

البيت في اللسان )سدم( دون نسبة كما ورد في أساس البالغة )سدم( دون نسبة 
 أيضًا. وبعده بيت آخر هو:

 ومازجرُت فيه َعي هاًل َرسُ 
 كما ورد البيت السابق في اللسان )زعم( دون نسبة مع بيتين آخرين والرواية:

ــــــــــــدة  َتَجهَّــــــــــــُم الَجُهومــــــــــــا  وبل
ـــي هاًل َرُســـوما  زجـــرُت فيهـــا َع
ِلَصــــَة األنقــــاِء أو َزُعومــــا  ُمخ 

 
جاء البيتان األول والثاني من هذه األبيات في اللسان )عهل( )جهم( ــــــــــ 

الثالث في اللسان )خلص( دون نسبة أيضًا.  دون نسبة وجاء البيت
الجهوم: العاجز الضعيف. العيهل: الناقة السريعة. الرسوم: التي تؤثر في 
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 األرض من شدة الوطء. المخلصة: السمينة. الزعوم: الكثيرة الشحم.
 :223ص

 أتلَع في بهجتِه ُعر ُهوما
 البيت في التكملة )عرهم( لرؤبة وقبله بيت آخر هو:

 ك َقَصبًا َعِميمافقد تري
. العرهوم: التام الناعم من كل شيء. أي (13)ولكنني لم أجد البيتين في ديوانه

 عظام يديها ورجليها.
وضع الناقد في المستدرك أبياتًا كثيرة ألبي النجم دون أن يستقصي  -ب

 النظر في أمرها فمن ذلك مثاًل:
 :533ص

 هل تعرف الدار ألّم الخزر ِ 
 الُمَزّر ِ منها فصـرت اليوم ك

 البيتان لمنظور بن حبة األسدي. التكملة )سهج( والرواية:
ـــــــــدار ألم الخـــــــــزر ِ   هـــــــــل تعـــــــــرف ال
 بيـــــــــــن الحبـــــــــــاالت وبيـــــــــــن اأَلخــــــــــر ِ 
ـــــــــــهَّجِ  ـــــــــــاد الس   غيرهـــــــــــا ســـــــــــافي الري
 منهــــــا..... ..... ..... ..... .....

                                                 

( وردت في التكملة أبيات كثيرة من األرجوزة نفسها لم أجدها في ديوان رؤبة. انظر مثاًل التكملة 13)
 غذم، قطم(.)
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في   1،3في اللسان والتا  )سهج( دون نسبة، كما ورد البيتان  1،2والبيتان 

 .(12)دون نسبة أيضاً  1/133والمنصف  1/222التكملة والتا  )زر ( والخصائص 
 :522ص

 ـة بـن أدّ ــن ضبّ ـة مـجاريـ
 كأن تحت درعها المنعطّ 

 
دون نسبة كما ورد األول منهما مع بيت آخر في  33البيتان في القلب واإلبدال 

 منسوبين إلى األغلب العجلي وهو: 5/232ديوان جرير 
 لَضرَّة الُمِرد  تحمل مثل ا

مع خمسة أبيات أخرى  223كما جاء األول منهما في شرد أدب الكاتب 
 منسوبة إلى يربوع بن ثعلبة العدوي وبعده:

 بّداء تمشي مشية اأَلَبد  
 :522ص

 لما تولـى مدبــرًا وقـد َدَخـل  
 صبت عليها قانٌص لما غفل  
 األبيات لجبار بن جزء الذبياني من أرجوزة مطلعها:

 قالت سليمى لست بالحادي الُمِدل  
باستثناء البيتين األول والرابع والرواية: صب عليه...  222-232ديوان الشماخ 

                                                 

 .5/531( ثمَّ أبيات أخرى من أرجوزته تلك تجدها في اللسان والتا  )طثر ( والجيم 12)
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 ألن قبله:
 ُمَولــــــــٌّع يقرو صريمًا قد َبَقل  

 :222ص
 كأنــها وقــد تــدلــى الّنســران  

 هـ.1في... منسوبة لألجلح بن قاسط الضبابي...  3، 5، 1األشطار 
 من أرجوزة مطلعها: (12)ألبيات للجليح الثعلبي أو الجعيلا

 ما َقَطعت  من َأَمم  وال دان  
من  51، 12،52هي األبيات  2، 5، 1. واألبيات 313-322ديوان الشماخ 

نما ذكرهما محقق ديوانه في   2،3هذه األرجوزة أما البيتان  فلم يردا ضمن األرجوزة وا 
 الحاشية.

 :222ص
 ربعًا عرفتنيإذا اصَطَبحُت أ

 ثـم تـجّشمـت الـذي جشمتـني
أثبتهما المحقق في المستدرك على أنهما مما لم يرد في ديوان أبي النجم 

 منه. 22والصواب أنهما في ص
 (:222ومثله أيضًا البيتان اآلتيان )ص

 وأوقَر الظهـــَر إلّي الجاني
 من كمأة حمر  ومن ُقرحانِ 

                                                 

 .322، 222( ثمَّ خالف في اسمه عرضه محقق ديوان الشماخ. انظر ص12)
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 .551فهما في ديوانه ص
 البيت اآلتي:ونحوه أيضًا 

 وجددي الخلف به عليها
 :522ص 22من األرجوزة  2فهو إنما رواية أخرى للبيت 

 وظاهري النذَر لها عليها
ويروى: واتخذي الله به عليها. التكملة )بهت(. ويروى: وظاهري بَجَلف  عليها. 

 اللسان )ظهر(.
 (:223ومثله كذلك البيت اآلتي )ص

 قد َحّيرته جن سلمى وَأجا
 .(12) 25ديوان أبي النجم ص فهو في

 
 :222ص

 أي قلوص  راكب  تراها
..... .... ..... .... 

لرجل من اليمن. قال أبو حاتم: سألت  23األبيات األربعة األولى في النوادر 
عن هذه األبيات أبا عبيدة فقال: انقط عليه، هذا صنعه المفضل. ونحوه أيضًا ما جاء 

(. كما 5، 3، 2، 1ت السابقة بترتيب مختلف )في اللسان )عال( حيث وردت األبيا
 3/222ورد البيت األول منها مع بيتين آخرين دون نسبة في محاضرات األدباء 

                                                 

والصواب: وأجا، كما أثبته الناقد.  ،( أثبته األستاذ عالء الدين آغا في قافية الهمزة سهوًا منه12)
 فخفف تخفيفا قياسيًا. اللسان )أجأ(. أراد: وأجأ،
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 وهما:

 من ذكر الريح فقد سّماها
 أو نعت البرق فقد كّنــاها
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