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 لةيل والصِّكملة والذَّالتَّ
 للحسن بن محمد الصغاني

 الجزء األول
 تحقيق: عبد العليم الطحاوي

 مراجعة: عبد الحميد حسن
 م0791القاهرة: مطبعة دار الكتب 

 تنبيهات وتصحيحات في شواهده الشعرية

 محمد جواد النوريد.
 نابلس -جامعة النجاح الوطنية

 ص بحثملخ  
والذَّيل والصلة"، للحسن بن محمد الصغاني، واحدًا من يعدُّ معجم "التكملة  

دراسة هذا المعجم الجليل المعاجم اللغوية التراثية المهمَّة. ولقد عكفنا على 
لطلبتنا بقسم اللغة العربية وآدابها، في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا،  وتدريسه

 سنوات كثيرة.

بًا كبيرًا من الشواهد الشعرية والرجز، بيد أننا لمسنا، في أثناء ذلك، أن جان 
التي امتأل بها هذا المعجم الضخم، قد لحقها شيٌء ال يستهان به من آفات 

قة في رسم بعض التحريف، والتصحيف، والخلل في الوزن العروضي، وعدم الد  
البنى الواردة فيها وضبطها، فضاًل عن االختالف في الرواية عمَّا جاءت عليه تلك 

في دواوين أصحابها، أو مواضع االستشهاد بها في مظانِّها األدبية  الشواهد
واللغوية المختلفة. وهذا من شأنه، في حالة اإلبقاء عليه دونما تصحيح، أن يوقع 
القارئ بل الدارَس المتخصِّص، في بعض الحاالت، في الل ْبس، وسوء التقدير، 

 واضطراب الَفْهم.
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حيح بعض تلك الهفوات التي وقعت في وسنخصص هذا البحث المتواضع لتص
الجزء األول من هذا الكتاب المرجعي األصيل، وذلك بهدف تنقيته وتبرئته مما 

نَّاأصابه من تلك الهنات.  لنرجو بهذا العمل، الوصول بهذا المعجم المهم إلى  وا 
ِة اق العربية، لغء، ثم تمكين عش  المكانة التي تليق به، وبصاحبه، وبمحققيه األجالَّ 

القرآن الكريم، من اإلفادة منه دونما َلْبس أو وقوع في خلط أو اضطراب. فإن 
أصبنا، فيما ذهبنا إليه، فالحمُد للَّه وْحَده، فمنه، سبحانه، نستمدُّ العون، ونستلهم 

 الصواب.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 لةيل والصِّكملة والذَّالتَّ
 

 ف الكتاب:مؤل  
ُن بُن محمَّد بن الحسن الصاغاني  أو الصغاني نسبة رضيُّ الدين الحس هو 

إلى صاغانيان، وهي مدينة فيما وراء النهر، فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي  في 
 خالفة عمر بن الخطاب.

هـ في الهور حاضرة إقليم بنجاب في بالد الهند، ثم 777ولد الصغاني سنة  
يذهب إلى الحج وزيارة اليمن، ثم  ض له أنهـ إلى بغداد، وُقيِّ 697منها سنة  انتقل

 هـ.671عاد ثانية إلى بغداد، وفيها كانت وفاته سنة 
ن في القرن السابع الهجري، إن لم يكن يكان الصغاني من كبار اللُّغوي 

أكبرهم. وقد أفنى عمره في جمع كتب اللغة، وتحصيل ما اشتملت عليه من لفٍظ 
شتَّى تدلُّ على َسَعِة االطِّالع، وامتداِد غريب، أو تعبير فريد، ووضع في ذلك كتبًا 

ع ما ألَّف من المعاجم والمراجع اللغوية آفاق البحث، واإلحاطِة بأطرافه. وقد تتبَّ 
اخر، الذي تتبَُّع الفاحِص القدير، والناقِد البصير. ومن مؤلفاته في اللغة: الُعباُب الزَّ 

وأسماُء  وأسماُء األسد،ضداد، وصل فيه إلى مادة )ب ك م( ولم يتمَّه، وكتاُب األ
، وما بنته العرب الذئب، والنوادُر في اللغة، ومجمُع البحرين، واالنفعال، والشوارد

الصديان، عالوة على كتابه الذي نحن بصدد دراسته فيما يلي  ةعلى فعال، ونقع
لة.من بحث، ونعني به كتاب التَّ   كملة والذَّيل والصِّ

 الكتاب:
لة" ما فات يل والصِّ كملة والذَّ ابه الذي سم اه "التَّ جمع الصغاني في كت 

الجوهري في كتابه "صحاح اللغة وتاج العربية". وقد سار في ترتيب المواد اللغوية 
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فيه حسب الحرف األخير من الكلمة فاألول فاألوسط، وذلك على نظام الباب 
المحيط  بادي في القاموسآحاح، والفيروز والفصل، كما فعل الجوهري في الصِّ 

 وغيرهما.
كملة في ستة مجلدات ضخمة. وقد ربا عدد المصادر التي ويقع كتاب الت   

أفاد منها الصغاني، في أثناء تأليف هذا الكتاب، على أكثر من ألف مصدر من 
از،  مصادر غريب الحديث، وكتب اللغة والنحو، ودواوين الشعراء وأراجيز الرج 

وعات المختلفة، وغيرها الكثير من كتب اللغة والكتب المصنَّفة في كثير من الموض
 والمعاجم والتراجم.

ومهما يكن من أمر، فإن هذا الكتاب التراثي الكبير يعدُّ واحدًا من المعاجم  
ة للتدريس لطلبتنا اللغوية المهمة. وقد اتخذناه، مع غيره من المعاجم األخرى، مادَّ 

 انس والدراسات العليا.بقسم اللغة العربية وآدابها، في مرحلتي الليس
ب َصَفحاِت هذا المعجم الكبير، ونطالُع ما ورد وقد لفت انتباهنا، ونحُن نقلِّ  

أننا -بي ولغوي وداللي، َعْبَر سنواٍت طويلة من الدرس والتدريس دفيه من درس أ
واهد الشعرية والرجز. ولكن الذي شد نا أمام معجم ضخم امتأل بكمٍّ هائٍل من الش  

ستهان به من تلك الشواهد قد لحقها، أو لحق قْسمًا منها أن جانبًا ال يُ  كثيرًا هو
صحيف، والخلل في حريف والت  حديد، شيٌء َغْيُر قليٍل من آفات الت  على وجه التَّ 

 البنى الواردة فيها وضبطها، فضالً ة في رسم بعض الوزن العروضي، وعدم الدق  
 الشواهد في دواوين أصحابها، أوعن االختالف في الرواية عما جاءت عليه تلك 

مواضع االستشهاد بها في مظان ها األدبية واللغوية المختلفة، وهو ما َحَرَص على 
 ف في متن الكتاب، والمحقِّقين في حواشيه.التنبيه عليه كلٌّ من المؤلِّ 

لقد وقع كلُّ ذلك في الكتاب، على الرغم من الجهد الذي بذله مؤلفه، "في  
يراد ما هو به حقيق"، )مقدمة جرير والتَّ التقرير والتح (، وعلى 7/ص9حقيق، وا 

بهما هذا األثر النفيس  يرس والتحقيق الممتازين اللذين حظمن الد ،أيضاً  ،الرغم
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على يد نخبة معروفة من أساتذة اللغة المرموقين في ميدان البحث والتحقيق 
 القاهرة.اللُّغويَّْين، بإشراف مجمع اللغة العربية الُمَوقَّر ب

وسنخص ُص هذه السلسلة الدراسية المتواضعة للتنبيه على أمثلة منتقاة من  
األشعار واألرجاز الواردة في كل  جزء من أجزاء هذا الكتاب الستة على ِحَدة، والتي 

 لحقها شيء من تلك الهنات التي أشرنا إليها آنفًا.
تنبيهات  ، في هذه الدراسة، منوقد اعتمدنا، في كل  ما قمنا به 

وتصحيحات، على الكتب اللغوية والمعاجم المتوافرة لدينا، فضاًل عن بعض 
 الدواوين الشعرية التي وردت ألصحابها شواهد في حنايا هذا المعجم وأثنائه.

ز في دراستنا، عالوة على التنبيه على بعض وتجدر اإلشارة إلى أننا نرك   
قة في رسم ن العروضي، وعدم الد  صحيف، والخلل في الوزحريف والت  أخطاء الت  

على إيراد الروايات المختلفة للشاهد، وهو ما كان يحرص على -البنى وضبطها 
 ظر.إيراده كل من المؤلف والمحققين على نحو الفت للن  

ولقد كان هدفنا، في هذه الدراسة، والدراسات المماثلة، التي قمنا بها سابقًا،  
المعاجم العربية هو الوصول بهذا المعجم التراثي  والتي تناولت عددًا غير قليل من

المهم إلى المكانة التي تليق به، والتي نرجو أن يرضى عنها صاحب الكتاب، 
 اق العربية، لغِة قرآننا الكريم.ومحققوه، ومراجعوه، وُمريدوه من عشَّ 

والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعل فيه الخير  
نَّفَع لتراثنا ولغتنا وأبنائنا. فإن تحقَّق ما أردناه فالَحْمُد لله َوْحَده، فمنه، سبحانه، وال

 نستمدُّ، دائمًا، العون، ونستلهُم السَّداد.
 
 

 الجزء األول:

 كم ترك األول لآلخر.( قول الصغاني: و 7(، سطر )1فحة )جاء في ص -9
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الصغاني هذا بأنه علَّق المحقُق، في هامش الصفحة نفسها، على قول  
 وصدره:… عجز ألبي تمام

 …أسماعه            كم  تطرقيقول من  

، بقوله: يقول من تقرع 1/969جاء صدر هذا البيت، في ديوان صاحبه أبي تمام 
( أن بعضهم ُينشده هكذا: يقول من مرَّت 961.. ثم ذكر الديوان )**أسماعه 

 وهو أحسن من الرواية األولى!! ق على هذه الرواية بقوله:على سمعه، ثم علَّ 

 ( قول الشاعر:8(، سطر )1(، عمود )8جاء في صفحة ) -1

 مْغَضبُ  الكآبةأْبدى  قدخُر آو          يويْبَتهوفي الحيِّ َمْن َيْهوى هوانا  

( جاءت بقوله: 119ديوان األعشى )ق، في الهامش، إلى أن رواية أشار المحق  
ف في رواية عجز البيت. فقد جاء في الديوان شر إلى الخاله لم يُ يشتهي، ولكن  

 بقوله: وآخر من أبدى العدواة مغضب.

1- 91/9/97: 

 لها باٍد وَمْكتوماأمث دلَّ من         وَطْفلٍة َغْيِر ُجبَّاٍء وال َنَصٍف 

 ( بقوله: من ِسر  أمثالها باٍد ومكتوم168جاءت رواية ديوان ابن مقبل )

1- 99/1/1/1: 

 للَعْوَسج اللَّدن في أبياتها َزَجلُ    بناِت األْوِس ُمْجِزئًة  من َنَكْحُتها 

 …بقولهما: ُزوِّْجتها 7/117جاءت رواية اللسان )جزأ(، والمحكم 
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 َحِسبت أضاًة            ُمَنضَبة ستمنعها وطينا جيأةٍ : ضفادُع 91/1/91 -7

الماء  بأنهارها ( بقوله: جي ًة، وفس117جاءت رواية ديوان شرح هامشيات الكميت )
 يكون في الحفيرة يستنقع فيها.

 

 من ِكبٍر مآقيه. ةً ُمْرمص: 11/9/1 -6

 …جاءت رواية اللسان )ذرأ( بقوله: ُمحم رة

 

7- 11/9/9 : 

 على يرفئيًّ ذي وزائد ِنْقِنق   ورحلي والِقراَب ونمُرقي  فإني

ورحلي..،  (، واللسان )رفأ( بقوله: كأني971جاءت رواية ديوان امرئ القيس )
 بالكاف.

 

8- 11/9/7 : 

 في سواد الليل مذءوبُ  مْستوهلٌ     غنٍم  بات فيكأنَّه يرفئيٌّ 
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، وبالرجوع إلى ما أحلنا عليه، 1/111أحالنا المحقق، في الهامش، على الجمهرة 
مسحنفٌر … نام عن غنم …وجدنا رواية البيت قد جاءت على نحو مختلف هو: 

 …في سواد الليل

1-17/9/1 

 برِ ترهيأ عيناها من الكِ  ناباً    حظُّكما من مال شيخكما  إْن كان 

بقولهما: ناٌب، بتنوين الباء  6/117رواية اللسان )رهأ(، والتهذيب  جاءت
، بيد أن رواية الصدر 1/86المضمومة. وعلى هذا النحو جاءت الرواية في العين 

 …عنده جاءت بقوله: أكان حظكما

91- 16/9/91: 

 لمتضرب بكفٍّ مخابك السَّ     للحمير ولم  سأا لم َتْدِر م

دة. وقد والصواب، الستقامة الوزن، من المنسرح، هو: سٌأ، بهمزة مضمومة مشد  
 ) جاءت هذه الكلمة، في اللسان )سأسأ( ساكنة الهمزة، كما جاءت كلمة "كفِّ

ة الفاء المشددة دونما تنوين، وعلى هذا يصبح البيت من الكامل. )ينظر ر مكسو 
 (.979أيضًا كتاب الفرق لقطرب: 

99- 11/1/1 : 

 ذي ِقَدمْ  ِلَمْلكٍ وَشِنئوا الُمْلك 

، وينظر أيضًا 991ويروي أيضًا: ِلُملك، بضم الميم. )ديوان العجاج:  
 اللسان: شنأ(.
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91- 11/1/8 : 

 من الَمْولى القليل حالئبه َعَرْفتُ    فلو كان هذا األمر في جاهليَّة 

 (.9/11، بفتح التاء المبسوطة. )ديوان الفرزدق والصواب: َعَرْفتَ 

91- 11/9/91: 

 الزُّْغباين ئوُأْبِغُض الُمَشيَّ 

 ، واللسان: شيأ(99/117والصواب: الزُّْغبا، بالغين المعجمة )التهذيب 

 

91- 16/1/7 : 

 والُجْرُهِميُّ عميُدها ِمْثِلهاإلى     بادرتْ إذا ما رأْت َشْمسًا َعُب الشَّْمِس 

 رواية اللسان )عبأ( بقوله: جاءت

 …إلى رملها  رت         ـــــــعُب الشمس شمَّ … 

 .1/81وينظر أيضًا رواية اللسان )عمد(، والجمهرة 

97- 18/9/96: 

 مْفسوِء الَقَطنْ  بناتئ الَجْبهةِ 

، بقوله: ِبخارج الخثلة مفسوء 1/199جاءت رواية اللسان )حطأ، وفسأ(، والمحكم 
 القطن.
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96- 11/1/7 : 

 بثمر القسقاس. فاْسَتْقيأ

، بقولهما،: فاستسقين، ال 6/911جاءت رواية اللسان )قسس، وقلس(، والمحكم 
كما ذكر المحقق في الهامش: فاستقئا، حيث جاءت الرواية األخيرة في ديوان رؤبة 

 .6/68(، والمحكم 977)

97-11/1/99: 

 ِزفنا لها الُمضاَعفُ  علينا     َبْيُضهاوَرْجَراَجٍة َفْوَقها 

( بقوله: ِبْيُضها، بكسر الباء الموحدة، و: عليها 81جاءت رواية ديوان الخنساء )
 المضاعف أمثالها.

 

98-17/1/97: 

 َيُنوُء اللَِّتُئ الذي َيْلَتؤه   برأٍم لذأجِة الِضنِء ال 

 جاءت رواية الصدر في اللسان )لتأ( بقوله: 

ْنُو ال  تراه إذا أمَُّه الصِّ

 91/111ية التهذيب أما روا  
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 فجاءت على نحو آخر هو:

َنى ُه الضَّ  تراه إذا أجَّ

 

91- 71/96 : 

 َمْولى السُّوِء َتْسأُله         ِمْثُل الُقعوِد ولمَّا َتتَّخْذ َنَشباات باعك إن  

 انتيابك.. ( لصدر البيت بقوله: إنَّ 77جاءت رواية األصمعيات )

 

11-78/91/91: 

 َقَصُبهْ راجِح  أْحَورلشباب َهجًا            من ُكلِّ وَقَضْيُت من َوَرِق ا

جاءت رواية اللسان )هجأ( بقوله: أحوز، بالزاي المعجمة. وقد جاءت رواية 
 بقوله:  6/118 التهذيب.

 َحَسُبْه بداًل من: َقَصُبْه.

19-61/9/8 : 

 وَهْضبِ  ُقنَّةِ بين سواِد 

 بتنوين التاء المربوطة المكسورة ٍة،واب: الستقامة الوزن، من الرجز، هو: ُقنَ والصَّ 
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11-67/9/1: 

 الُحصونِ  ُترى ُأَربُ وال المآلي            ولكْن قد  أَثُر الد واروال 

( على نحو مختلف في الضبط 719جاءت رواية ديوان صاحب البيت الطرماح )
 على النحو اآلتي:

 ُأَرَب الحصونوال المآلي            ولكْن قْد َترَى  الد وار وال أَثرَ 

 

11-67/1/7: 

 أنٍح ِإرزبَ َكز  الُمَحي ا 

، بتشديد الباء المكسورة )ديوان رؤبة ص:والص   ( كما جاءت رواية 96واب: إْزربِّ
ا رواية اللسان، والتهذيب )رزب( مزة ممدودة. أم  هالديوان أيضًا بقوله: آِنٍح، ب

 فجاءت بقولهما: ُأنٌَّح، م اختالف في ضبط القافية.

11-67/1/99: 

 ِعقاَلها َغْرثى وآِزَيٍة َقَضْيتُ فأْصَبَحْت             أَصْبتُ وَلُبوِن معزاٍب 

، فأصبحت ُنْهَبى …( لهذا البيت بقوله: .. حَوْيتَ 11جاءت رواية ديوان األعشى )
 (.9/171)ينظر أيضًا اللسان: أزل والمعجم الكبير … وآزلٍة َقَضْيتَ 

17-67/1/6 : 

ال  األْوب والسََّبلُ        َيْدنو لُقلَّتها ال شمَّاءُ ربَّاُء   إال سحاٌب وا 
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، والمعجم 1/17وردت هذه الكلمة على هذا النحو من الضبط في ديوان الهذليين 
 .9/716الكبير 

واب هو ضبطها بفتح الهمزة هكذا: "شم اء" فيكون المعنى، بناء الص   ولكننا نرى أن  
رثي طال ُع مرتفعات َشمَّاء. وعلى هذا على هذا الضبط، هو: أن هذا الفتى الم

ل ، وشرح المفص  7/1الضبط الذي أشرنا إليه، جاءت رواية البيت في خزانة األدب 
 .1/78البن يعيش 

16-61/1/1 : 

 َمر ًا ومر ًا بأَبَبا ْخَبَخةً بََ 

 ( بقوله: بغبغًة، بغينين معجمتين.971رؤبة ) نجاءت رواية ديوا

 (.97/691التهذيب )ينظر أيضًا اللسان: بوب، و 

17-79/9/1: 

 ُقَشْير وأقواُلها حديثُ             فَذْر ذا ولِكنَّ باِبيَّةً 

(، واللسان 111النابغة الجعدي ) هية عجز هذا البيت، في ديوان صاحبجاءت روا
 بقولهم: َوعيُد ُقَشْير وأقوالها. 1/671)بوب(، والمعجم الكبير 

 

18-79/1/99 : 

 واللُِّن. لَحدُّ املُء الثَّواية فيه 
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 (116والصواب: الجد  بالجيم المعجمة )اللسان: بوب، وديوان ابن مقبل: 

11-71/1/8 : 

 َبْطنًا تحت ِدْرع َتخاُله            إذا حشي التَّبِّيَّ زق ًا ُمَقيَّرا وأْعرَض 

، 91/177(، واللسان )تبب(، والتهذيب 78جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي )
 …عظم بطناً بقولهم: وأ

11-77/1/99 : 

 ما كرْهَت من الذي            ُيؤذيك سوء ثنائه لم يثرب َرهُ ألك  إني 

 (.97/71والصواب: ألْكَرُه، بسكون الكاف. )اللسان: ثرب، والتهذيب 

19-77/9/91: 

 رآني شاِعٌر َتَثْعَلبا إذا

 …( واللسان )ثعلب( بقولهما: فإْن رآني971جاءت رواية ديوان رؤبة )

11-89/1/1 : 

 عن يمين ُجْبُجب أوبُجْبُجب 

جاءت رواية المصدرين اللذين أحالنا عليهما المحقق، في الهامش، وهما الجمهرة 
بقولهما:  1/919كما جاء في الهامش، ومعجم البلدان  99/911وليس  9/911

 وعن يمين جبجب، أي بحذف الهمزة من الحرف "أو".
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11-89/1/91: 

 الزَّبوناِطواٌل            بهنَّ ُنمارُس الَحْرب لنا ُجَبٌب وأْرماٌح 

، 91/791(، واللسان )جبب(، والتهذيب 171جاءت رواية ديوان الراعي )
 الحرب الشطونا.…بقولهم:  99/191

 

11-81/9/91 : 

 األْنوافِ الذُّرا ُمْشرفُة  ُحمُّ 

ُمْشِرَفُة ، واللسان )كرشف( بقولهما: ُحْمُر الذ رى 91/119جاءت رواية التهذيب 
 األْفواِف.

17-81/1/9: 

 لففأنَّى لجارَي التَّ  َعْوفٍ َبْيَن بنى َجْحَجبي وبين بني            

 …( بقوله: وبين بني زيد711جاءت رواية جمهرة أشعار العرب )

16-81/1/9 : 

 الَجالِمدُ  لديهاِحماَرها            بفي َمْن بغى َخْيرًا  يَوْرهاُء َتْخص ُجْلب انةٌ 

، واللسان 91/178(، والمخصص 67د بين ثور )يمَ اءت رواية ديوان حُ ج
بقولهم: إليها الجالمد، كما جاءت رواية صدر البيت،  1/916)جرب(، واألمالي 

 في كثير من هذه المصادر، بقولهم: ِجرب اَنٌة، بالراء المهملة.
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17-11/1/97: 

ْن َيغِ  إنْ أعيُدُه بالَيْنَجِلْب              بْ ُيِقْم وا 

الشطر الثاني غير مستقيم الوزن، من الرجز، ويمكننا تصحيحه بقولنا: وان يقم 
ن يغب.  وا 

18-16/9/97: 

 بيناكناِر أبي ُحباِحَب والظ              منهايرى الرَّاءون بالشَّفرات 

أشار الصغاني إلى أن رواية العجز جاءت: وقود أبي ُحباِحَب، ولكنه لم يشر إلى 
 بالش فرات يومًا.…( بقوله: 186بيت جاءت في ديوان الكميت )أن رواية صدر ال

 

11-11/1/1 : 

 تراه َبْيَن الُحْرَبَتْيِن ُمْسَندا            أمجداوصاحٍب صاَحْبُت َغْيِر 

 للشطر األول بقولهما: غير أبعدا. 1/11جاءت رواية اللسان )حرب(، والمقاييس 

11-11/1/1 : 

 لما سم ا ِمْحراُبها كأْنها

 (.7/11والصواب: كأنَّها، بتشديد النون، )اللسان: حرب، والتهذيب 

19-917/1/1 : 
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ن             ماَزْحِته أو سأْلِتهإذا  ُحْظب اً   راءى وَسمَّعا باعْدتِ قالك وا 

، واللسان )حظب( لهذا البيت على نحو مختلف 1/169جاءت رواية التهذيب 
 هو:

ن أعرضت راءى وسمَّعا   ُحْظٌب إذا ساءلته أو تركته           قالك وا 

11-916/9/98: 

 ُشمُّ العرانين َضرَّابون للهامِ             َخْلَفُهمُ َحَلق الماذي   ُمْسَتْحقبو

، 1/71(، واللسان )حقب(، والتهذيب 81جاءت رواية ديوان النابغة الذبياني )
 لصدر البيت بقولهم:  مستحقبي َحَلق الماذي  َيْقُدمهم           

11-916/1/91: 

 :َبش ارقال اسماعيل بن  

ْرِع ما قرى في الحِ   البِ صاِح َهْل َرْيَت أو سمعَت براٍع            ردَّ في الضَّ

 بقوله: 9/197، 9/111جاءت رواية صدر البيت في الجمهرة 

 صاِح أبصرت أو سمعت براع           

)ينظر أيضًا رواية  بن يسار! إسماعيلواب في اسم القائل هو: كما أن الصَّ  
 (7/81اللسان للبيت: علب، كما ينظر هامش التهذيب 
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11-991/1/91 : 

 حْوأبا ُقباباً أْشَدُق ِهْلقامًا 

 ( بقوله: َنبابًا، بالنون المفتوحة.981جاءت رواية ديوان رؤبة )

17-991/9/7: 

 ْخُربِ أ إلى فج   ُرَخيَّاتعالٍة            وبين ثُ  بينالَوْحَش  نعاليخرجنا  

( وقد جاءت رواية 186والصواب: رَحي ات، بالحاء المهملة )ديوان امرئ القيس: 
( بقوله: خرجنا نراعي الوحش حول 186الديوان بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم )

( بقوله: خرجنا نريغ 11ثعالة، أما رواية الديوان بتحقيق مصطفى عبد الشافي )
 (.1/17البلدان لياقوت الحموي  الوحش حول ثعالة )ينظر أيضًا معجم

 

16-919/9/91: 

 السَّدى والنَّدى َمْجدًا ومْكُرمة            تلك المكارُم لم يورْثن عن ِرَقبِ  كأنَّ 

 (.1/911والصواب: كان، بحذف الهمزة. )اللسان: رقب، والتهذيب 

17-971/1/91: 

 الُجخادبا َخْلَقهُ إذا رأْين 

 بقوله: َخْلَفُه، بالغاء.( 971جاءت رواية ديوان رؤبة )



 987 

18-978/1/99 : 

 َننبها          َحبَّ األراِك وحبَّ الضاِل من دَ  َيْختلينَ َيْثنين أعناَق ُأْدٍم 

 ( بقوله: يرتعين بها.117جاءت رواية ديوان ابن مقبل )

11-971/9/1: 

 أو َشَطبا مالَ  ُهوَ م الحقَّ إْن ُيقوِّ             فرائُضهالتابُع الحقَّ ال تُْثَنى 

والصواب، لصحة وزن عجز البيت، من البسيط، هو أن يضبط الضمير ُهو، 
 1/117، كما أن رواية صدر البيت جاءت في الفائق بسكون الواو هكذا: ُهوْ 

 بقوله: ال تثنى فرائصه، بالصاد المهملة.

71-971/9/97 : 

 وبآدله هانلب  وال َرِهٌل             ُمتآِزفٌ َفتى ُقدَّ َقدَّ السَّْيٍف ال 

والصواب: لب اُته، بالتاء. )اللسان: بأدل(. وقد جاءت رواية حماسة أبي تمام 
 …ال متضائل… ، والمعجم الكبير بقولهما:1/111

79-971/1/91 : 

 لم ا عال َشِطبًا            أْقراُب أبلَق الَخْيَل َرمَّاحِ  أقراَبهُ كأنَّ 

( لصدر 71ن عبيد بن األبرص )( وديوا97جاءت رواية ديوان أوس بن حجر )
 هذا البيت بقولهما:

 لما عال شطبًا            كأن  ريَقهُ 



 988 

 في حين وافقت رواية اللسان والجمهرة )شطب( رواية التكملة.

71-971/9/1 : 

 َرهينًا بَكفِّي غيره فيشاِعبُ             أمِّهوَيْبَتزُّ فيه الَمْرُء َبزَّ ابِن 

( واللسان )شعب( 981البيت النابغة الجعدي )جاءت رواية ديوان صاحب 
 بقولهما: بز  ابن عمه.

71-971/1/1 : 

 َشْغربيَّهْ لْفتاَء عن هواُه   ُدْهِويَّهله داهيٌة  َعنَّتْ 

َدْهِوَيْه، بفتح الدال المهملة … ( بقوله: مرت له176جاءت رواية ديوان العجاج )
 وَشْغزبي ه، بالزاي المعجمة.

 

71-971/9/99 : 

 القرا ُصباِصبُ  مضبورَ َيُس أعْ 

 والصواب: َمْضُبوُر، بضم الراء المهملة.

 

77-981/9/96 : 

 ُقْرباَنه في عاَنٍة ُتْصَحبُ يرعى ِبَرْوض الَحْزن من أب ه            
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لعجز البيت  9/6، والمقاييس 1/161جاءت رواية اللسان )صحب(، والتهذيب 
في عابه … كما جاءت رواية اللسان بقوله: بقولهم: قريانه، بالياء المثناة التحتية،

 ُيْصِحُب.

76-981/9/97 : 

 أقراُؤهَقرا عاريٍة  َنْغشى

 ( بقوله: يغشى قرا عارية أعراؤه.1جاءت رواية ديوان رؤبة )

77-987/9/1 : 

 َصْلَهبا َمْجداً َعْمرٌو لك  َمدَّ 

(، 971ر، وهو رؤبة بن العجاج، ص )طجاءت رواية ديوان صاحب هذا الش
 اللسان، والتهذيب )صلهب( على نحو آخر هو: وشاد عمرٌو لَك بْيتًا صْلَهبا.و 

78-986/1/91: 

ياهَب َمْهَيعُ واحتثَّ الُحداُة ِبطاءَ  قُ ُتواهِ   ها           على الحٍب َيْعلو الصَّ

 ( بقوله: َتواَهُق، بفتح كل  من التاء والهاء.199جاءت رواية ديوان كثير )

71-987/9/97 : 

هابي  بعدما            تجرَّد ُعرياٌن من الشَّرِّ فجْئن  أحدبُ ا إلى الموِت الصُّ

( بقوله: أخدب، بالخاء المعجمة، وفسرها، 1جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي )
 في الهامش بمعنى األهوج.



 911 

 

61-911/1/91 : 

 نياٌة في ُقلٍَّة َظلَّ راآُهنَّ راهٌب            له ُظل  لو ر  نساٍ وَضْرَب 

 (.181والصواب: نساٍء، باثبات الهمزة في بنية الكلمة )ديوان الراعي: 

69-911/1/91 : 

 َددِ  داعباتألَّ بهم            آُل الض حى ناشطًا من ُظْعُنهم لمَّا أْحزَ  واْسَتْطَرَفت

(، واألساس، 977جاءت رواية ديوان صاحب هذا البيت، وهو الطرماح، )
بقولهم: واستطربت، بالباء الموحدة، كما جاءت رواية  واللسان، والتهذيب )طرب(

 الديوان، واألساس بقولهما: داعيات بالياء المثناة التحتية.

61-917/1/1 : 

 ُغْدَوًة            في َنْهرواَن بَجْحَفٍل ِمْطنابِ  الحالِئبَ َعمِّي الذي َصَبح 

جمة. وقد ذكر ( بقوله: الجالئب، بالجيم المع7جاءت رواية ديوان الطرماح )
الصفحة، أن رواية الديوان جاءت بقوله: من نهروان،  شامالمحقق، في ه

 والصواب ما جاء هنا، وهو: في نهروان.

61-911/9/97: 

ٍم              الِرقَّ عنه َجْدُبه فهو كالحُ  َنْفىفَلْو أنَّها طافت بِظْنٍب ُمَعجَّ
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، 8/118، 9/111يب والصواب: َنَفى، بفتح الفاء )اللسان: ظنب، والتهذ
91/111.) 

 

61-111/9/91 : 

ٍَ ْثلٍب            وال بَنْي ِعياعَ  شريعةِ وَصدَّت ُصُدودًا عن  دوِر حزائزُ  ٍذ  في الصُّ

ر )ينظر أيضًا جمهرة ، وال بني غما…( بقوله989جاءت رواية ديوان الشماخ )
 ز(.ز والتاج: ح 1/87، ومعجم البلدان 9/916اللغة 

67-117/9/96 : 

 كأنَّها َشْيَخٌة َرُقوبُ             َعُذوباً َتْت على إَرٍم با

( لصدر البيت بقوله: رابئة، ال عذوبًا، 187جاءت رواية جمهرة أشعار العرب )
 ( رواية التكملة.11برص )في حين وافقت رواية ديوان عبيد بن األ

66-199/1/91 : 

 الطريق ِعياَلها أمَّ به  َب الواِلقيِّ وناصٍح            َتُخصُّ سْ يغاِدْرَن عَ 

، 1/197، والمقاييس 81)ديوان كثير:  بضم الميم المشددة. والصواب: أمُّ،
 ، واللسان: عسب، ولق(.9/191والمحكم 

67-116/1/91: 

 َبْعَد َمْقَربِ  َمْنَقلٍ ُمَعرََّقة األْلحى َتلوُح ُمتونها            تُثيُر الَقَطا في 
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… ، بقولهما في منهل، بالهاء1/916والتهذيب جاءت رواية اللسان )قرب(، 
 (1/161)ينظر أيضًا هامش الفائق 

68-116/1/96 : 

 َيَدْعَن رعيال َمْقَربةَيْحدوَن ُحْدبًا مائاًل أْشراُقها            في كلِّ 

 …(، واللسان )رعل( بقولهما: في كل منزلة118جاءت رواية ديوان الراعي )

61-179/9/1 : 

 العالهبا أْوعاُلهاما َمَنَعْت             به ُكباكبامي أْرأُس لو َترْ 

والصواب: بها َكباكبا، بفتح الكاف األولى، و: أوعاَلها، بفتح الالم )ديوان 
 (.971رؤبة:

71-176/9/1 : 

 ُمْكَربًا َتْوكيراً بجَّ الَمزاِد 

( والجمهرة  نا ، اللذين أحال9/11جاءت رواية هذا الشطر في كل من اللسان )بج 
 عليهما المحقق، بقولهما: بج  المزاد ُمْوكرًا موفورًا.

79-176/9/91 : 

 الَفْأَوْينْ  فَجُنوبُ تربََّع الُقل َة فالَغبيَطْين            فذا ُكَريب 

 والصواب: فجنوب، بفتح الباء الموحدة.



 911 

71-178/1/91 : 

 ُكْعَبُتهْ  ض تْ َففُ أَركٌب َتمَّ وتَمْت َربَُّتْه            قد كان َمْختومًا 

ذكر المحقق، في هامش الصفحة، أن هذين الشطرين قد وردا في األساس برواية 
مختلفة للمشطور األول فقط، ولكن الحقيقة أن المشطور الثاني جاء في األساس 

 برواية مختلفة أيضًا، وهي قوله: قد كان مختومًا فدق ت كعبته.

71-161/1/7: 

 ُبهْ لُ كْ تَ  أسيرٍ ناٍع في َسْيُر صَ 

(، والتهذيب 19جاءت رواية هذا الشطر في اللسان )كلب(، واالشتقاق )
. أما رواية هفي خريز تكلب… ، بقولهم: 1/716، 9/116، والجمهرة 91/178

 !هفجاءت بقوله: في أديم تكلب 7/911المقاييس 

71-161/1/96 : 

 ْولي  َشْعباُن كانبمن األِقِط الحَ             ُمَتَعكٌَّش وأْنَت اْمُرٌؤ َجْعُد القفا 

(، واللسان )كنب، 11(، وديوان دريد بن الصمة )991جاءت رواية األصمعيات )
 بقولهم: متعكِّس، بالسين المهملة. 91/181وعكس(، والتهذيب 

77-166/9/97 : 

 ُكوم وُفحولٍ أْفِرْغ ِلَشْول 

 بالقصيم الليلباَتْت َتَعشَّى 
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 َهْيشوملباَبًة من َهَمٍق 

شطار في اللسان )همق، قصم، لبى( بروايات مختلفة هي: وعشار جاءت هذه األ
محقق اللسان  كوم، و: تعشى الحمض، و: لباية من همق عيشوم. وقد نص  

عبدالله الكبير في هامش مادة )قصم( على أن "لبابة" بباءين تحريف، وأن 
 (.6/6الصواب هو: لباية، بباء موحدة، وياء مثناة تحتية. )ينظر أيضًا التهذيب 

 

76-168/9/8: 

 الُمسيما اْنَتَحَنْينَ في الحقِّ أْمواَلُهم            إذا اللَّزباُت  َيهيُنون

( لعجز البيت 981والصواب: ُيهيُنون، بضم الياء. وقد جاءت رواية المفضليات )
بقولها: الَتَحْين، بالياء المثناة التحتية، وليس التحبن، بالباء الموحدة، كما جاء في 

 التكملة. هامش

77-161/9/97 : 

 الصرامْ  حينَ أْلَحَقْت ما اْسَتْلَعَبْت بالذي            قْد أَنى إْذ حاَن 

(. وقد جاءت رواية اللسان 111والصواب: حيُن، بضم النون. )ديوان الطرماح: 
 بقولهما: إذ حان وقُت الصرام. 1/7199)وقت( والتهذيب 

78-171/1/91 : 

 الُمسالفُ الريُح َبْيَنها            ُكالاًل وِجنَّاُن الِهَبلِّ  كُ َعَسْفت اللواتي َتْهل



 917 

واب: المسالِف، بكسر الفاء، فالبيت من قصيدة ذات قافية مكسورة لذي الرمة والص  
 (.1/9619)ديوانه 

71-176/9/6 : 

هداِء المناسيبِ  السَّالمأسماَء من ُحوِب            أم في  في سؤالك عنَهْل   وا 

على نحو مختلف  91/91اية هذا البيت في اللسان )نسب(، والتهذيب جاءت رو 
 هو:

هداء المناسيب  هل في التعل ل من أسماء من حوب            أم في القريض وا 

81-176/1/1 : 

عُ الَمِنيَّة أو أُ  َزْوءَ َبْعَد من وَلَدْت ُنَسْيَبُة أْشَتكي            فَ أ  َرى أَتَوجَّ

، بواو مفتوحة مشددة، 71في المفضليات ) جاءت رواية عجز البيت ( بقوله: زوَّ
 ودونما همزة. والمقصود بزو  المنية هو: القدر.

 

89-189/1/1: 

 ِفلِّ  بالحرََّقها َحْمُض 

 ال المهملة في بنية الكلمة.الدَّ  بإثباتواب: بالد، والص  

 (.9/111)اللسان: نيب، والصحاح 
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81-188/9/96 : 

 َبْرَبراِكَلْيهما            مشى الَهْيَدَبى في دف ة ثم  من جانَبْيه راَعهُ إذا 

( بقوله: 67واب: فرفرا، بفاءين، وقد جاءت رواية ديوان امرئ القيس أيضًا )والص  
 (.171، 9/916)ينظر أيضًا اللسان: هذب، والجمهرة … إذا ُزْعَتهُ 

81-111/1/97 : 

 وتقضم الحبَّ ِصْرفًا غير َمْطحونِ     الَوْطَب لم تُْنَقْض مريرته         َتْسَتْخِنثُ 

 ، بقوله: َتْسَتْخِبُث، بالباء الموحدة.111جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي: 

81-117/1/8: 

 َعَجبْ  َسكُّها سكُّ ِدْرعي ِدالٌص 

، الذي نقل عنه الصغاني، واللسان )يلب( بقولهما: 9/111رواية الصحاح  جاءت
 عجمة في الكلمتين.شك ها شك  عَجْب، بالشين الم

87-117/1/97: 

 بالَمتِّ  َغْولهقاَرْبَن أقصى 

 (.9/178والصواب: ُغوله، بضم الغين المعجمة )اللسان: أفت، والمعجم الكبير 

86-118/9/9 : 

ِتها الرَِّسيما ُتراجعُ كأني لم أُقْل عاٍج ألْفٍت              بعد ِهزَّ
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 …بقولهما: تراوح 9/177جاءت رواية اللسان )أفت(، والمعجم الكبير 

87-199/9/96 : 

ني َوَجدِّك   اْنتظارا إال  َتِجْئ            لقد َقِلَق الُخْرُت  لو لموا 

أْن ال اْنِتظارا … ( لهذا البيت بقوله: لوال َتِجئْ 79جاءت رواية ديوان األعشى )
 (.1/6)ينظر أيضًا الجمهرة 

88-198/9/8 ،91 : 

 هل َيْعِصَمنِّي َحِلٌف سخيت

 ، واللسان: سخت(.16الصواب: ِسْختيت. )ديوان رؤبة: و 

81-111/1/1 : 

 َمْسُبوتاوَتَرَكْت راعَيها 

( بقوله: مشتوتًا، بالشين المعجمة، والتاء المثناة 979جاءت رواية ديوان رؤبة )
 الفوقية.

11-111/1/9 : 

 في كلِّ َمْبدًى وَمْحَضرِ  آلبائه            صيتةٍ وَكْم ُمْشَتٍر من ماله ُحْسَن 

(، واللسان )عبقر( 17والصواب: صيِته، بالهاء، وقد جاءت رواية ديوان لبيد )
 بقولهما: أليامه.
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19-117/9/1 : 

 الَغِلثْ  الِعف تانبعد أزابي  

والصواب، لصحة الوزن، من الرجز، هو: الِعِفت ان، بتشديد التاء وليس الفاء 
 )اللسان: عفت(.

 ما بعدها:، و 11-116/97

 َنِديتُ إن الذي نجَّى وما 

 َمْوقوتُ  أَجلٍ نجَّى وكلُّ 

 تحتهن  ِهيتُ  وظُلماتٌ 

 ُبيوتُ ه ئللحوت في أثنا

 له كتيتُ  الَبْحروَزَبُد 

( لهذه األشطار على نحو آخر هو على 17-16جاءت رواية ديوان رؤبة )
ات، و: بتوت، التتالي: بديُت، بالباء الموحدة و: آجل، بهمزة ممدودة و: في ظلم

 و: بتاءين، و: زبد الماء.

11-111/1/1 : 

 ُقْلُتها َقِويتُ  ذمقالًة إ

 ( بقوله: غويت، باليغن المعجمة.16جاءت رواية ديوان رؤبة )
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11-111/9/91: 

ٍة بين َغْبَغٍب              ُمْسَودٍّ من النُّْسِك قاتن وُقر تِ كَضْوف ُمَتلِّى َحجَّ

اف، وبالتاء المربوطة )اللسان: قتن، وكتاب اإلبدال، البن والصواب: وَقر ة، بفتح الق
 (719، وديوان الطرماح: 81السكيت: 

17- 111/1/98 : 

 أجدَوْجدي بها َوْجد ِمْقالٍت بواحدها            وليس َيْقوي ُمِحٌب َفْوَق ما 

 والصواب: أجُد، بضم الدال المهملة. )اللسان: قلت(

16-111/1/99 : 

 ُخزاعٌي َكِتيتُ  وأْرَضَعهشرَّ َفتى أناٍس            تعلَّْم أنَّ 

 (1/111والصواب: وأوضعه، بالواو. )اللسان: كتت، والتهذيب 

17-116/1/6 : 

 َقنعُ ُمْجَتَلمًا ما َفْوقه  بالَعْرقِ ُمْسَتْضِرٌع ما دنا ِمْنُهنَّ ُمْكِتنٌت            

(، والى تهذيب األلفاظ البن أحالنا المحقق، في هامش الصفحة، على اللسان )كون
(، وبالرجوع إلى هذين المصدرين وجدنا رواية العجز على نحو 617السكيت )
 آخر هو:

 بالَعْظِم ُمْجتِلمًا ما فوقه َفِنع، أو للعظم مجتلٌم ما فوقه َفِنع.
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18-119/1/91 : 

 َزميتُ والَقْبُر ِصهٌر ضاِمٌن 

، بقولهما: 91/986والتهذيب  جاءت رواية هذا الشطر في اللسان )ربت، زمت(،
 ِزمُِّت.

11-111/1/6 : 

 الشِّرَّة السَّبوتُ  ذوبها  ُيْمِسى

 ( بقوله: َيْمشي بها ذا الِشرَِّة السَّبوتُ 17جاءت رواية ديوان رؤبة )

911-116/1/1 : 

 من َهراميَت ُنزَّحُ  ِنطافٍ ُضباِرَمٌة ُشْدٌق كأنَّ عيوَنها            بقايا 

بقولهم  6/719(، واللسان )هرمت(، والتهذيب 11ان الراعي )جاءت رواية ديو 
 …جفاربقايا 

919-111/1/91 : 

 الُمَغمَّرُ عنهم َشْوَك ُكلِّ قتادٍة            بفارس َيْخشاها األنيُث  وَشدَّْبتُ 

والصواب: وشذ بت، بالذال المعجمة، والمغمُز، بالزاي المعجمة )اللسان: أنث، 
 (9/711عجم الكبير ، والم97/917والتهذيب 
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911-171/9/99 : 

 ثْ َتْنَتقِ  الظُّراِبيكأنَّ آثاَر 

، 9/119، والتكملة نفسها ثبفتح الظاء المعجمة. )اللسان: نقوالصواب: الظَّراِبي، 
 (.1/87والمعجم الكبير 

911-176/1/91 : 

واــَتَدلَّى حثيث  مْ ــٌي َلحِ ــَر َيْتَبعه أْزَرق                   ًا كان الصُّ

، باأللف المهموزة )ديوان األعشى: )والص   ( وقد جاءت رواية الديوان 19واب: كأنَّ
 …بقوله: أتبعه أزرقي  

911-177/9/98: 

 َنَحطوا أجابا أَجرُؤاهعنه            إذا  الِحْدثانُ وَجْون َتْزَلُق 

وقد  (1/117واب: أَجراُؤه، بالراء المهملة فاأللف )اللسان: حدث، والتهذيب والص  
 ضبط هذان المصدران "الَحَدثان" بفتح الحاء والدال المهملتين.

917-161/1/1 : 

ْحكِ   َلْمَع الَبْرِق في التََّحدُّثِ  والضِّ

ْحِك، بالباء الموحدة، 17جاءت رواية ديوان رؤبة ) ( لهذا الشطر بقوله" بالضَّ
 والضاد المعجمة المفتوحة.

916-161/9/19: 
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 ُمشاوسِ  َدْلوي في َصرىً  دلَّْيتَ 

 .والصواب: َدل ْيُت، بضم التاء المبسوطة )اللسان: دعث(

917-171/1/97 : 

لٌ   قبل احتثاث الُحثَّثِ  ُمَعجِّ

 ( بقوله: ُمعاِجلٌ 17جاءت رواية ديوان رؤبة )

918-187/1/11: 

 كأنَّ بحافات النِّهاء الَمزاِرعا            وَأْلَهْدَن ما أغنى الوليُّ فلم ُيِلثْ 

 ( لصدر البيت على نحو آخر هو:916اية ديوان عدي بن زيد )جاءت رو 

 ويْأُكْلَن ما أْعنى الَوليُّ فلم َيِلتْ 

 (97/911، والتهذيب 986)يراجع اللسان: لوث، ليت، واصالح المنطق: 

 

911-181/1/91 : 

 والَعباِئثُ وطاَحت األلباُن             ماِئثُ  أمتياثاً فقْلُت إذ أْعيا 

( جاءت بقوله: 11رواية ديوان رؤبة ) ياثا، بهمزة وصل. كما أن  واب: امتوالص  
 مايث، والعبايث، بالياء المثناة التحتية في الكلمتين.

991-111/9/1 : 
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 الُمناثِ واعترفوا بعد الِفراِر 

 ( بقوله: الِمْنَيث، بكسر الميم، والياء ال بالهمزة.18جاءت رواية ديوان رؤبة )

999-111/1/1 : 

 الَمواميا الُخرُوقُ عاَلْلُت بالسَّْوِط َرأَسه            وقد كَفَر الليُل  وُمْنَتِكثٍ 

 (91/981والصواب: الَخروُق، بفتح الخاء المعجمة. )اللسان: نكث، والتهذيب 

991-116/1/91 : 

 أحالفًا علينا ِشَيعا والناُس 

ر ديوان واب، كما يقتضي السياق، هو: والناَس، بفتح السين المهملة. )ينظوالص  
 (11رؤبة: 

991-117/9/91: 

 اجِ الَهرَّاِج            وأَرجاَن الكاذِب األر   المهَتكِ َيْكفيك َهْرَج 

( بقوله: الِمْهَرج، أما الشطر الثاني فلم نعثر عليه في 19جاءت رواية ديوان رؤبة )
 الديوان

991-118/1/91: 

 قْبَقَب في العظام الُبجُّ  ْعتُ ُه بالُبجِّ حت ى            َسمِ َضَرْبُت َقذالَ 
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، بفتح الجيم المعجمة، فالكلمة مفعول به، وحق ها النصب. )المعجم والص   واب: الُبجَّ
 (1/79الكبير 

997-111/9/1 : 

 هضيم الَخْصر الُبْدنِ َبْجباجِة 

كلمة  91/796، والتهذيب 1/61ضبطت رواية اللسان )بجج(، والمعجم الكبير 
 حدة."الَبدن" بفتح الباء المو 

996-111/9/99 : 

 الرُُّجحْ من بني ُبْرجاَن في الَبْأس             ساتيَدماوِهَرْقاًل َيْوَم ذي 

في …( لهذا البيت بقوله: سا آتيَدَمى، و: 111جاءت رواية ديوان األعشى )
 (1/919البأس َرَجْح )ينظر أيضًا المعجم الكبير 

 

997-111/1/8 : 

 الجاألبالسادة  يا ابنُ يا َفْضُل 

 ( بقوله: األفالج، بالفاء، و: ابَن، بفتح النون.11جاءت رواية ديوان رؤبة )

998-191/1/99: 

 َيُعوجُ إذا استقام َمرَُّة             َحُجوجِ أيَّاِمَك من  أَحدُ 
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كما أن  يعوِِّج،  والصواب: لصحة الوزن، من الرجز، والقافية أيضًا، هو: َحَجوَِّج،
لى، هو: أَجد ، بالجيم المعجمة، والدال المهملة المشددة الصواب، في الكلمة األو 

 ، واللسان: حجج(1/181)التهذيب 

 

991-191/9/7 : 

 ابُن ِخْرباٍق من الَبْيع َبْعَدما            َحَدْجُت ابَن ِخْرباٍق بَجْرباَء ناِزعِ  َيِعجُّ 

، بالضاد المعجمة.  جاءت رواية األساس )حدج( بقوله: يضجُّ

 

911-191/9/97 : 

 كأنها ِحْرُج حابل ُمَخفَِّقةً وَشرُّ الن دامى من َتبيُت ثياُبُه            

جاءت رواية اللسان )حرج( بقوله: مجففة، بجيم معجمة ففاءين، وليس مخف فة، 
 بالخاء المعجمة، كما ذكر المحقق في هامش الصفحة.

919-191/1/99 : 

 الُمَضفُّرافي األيدي الل حاء  َيُمر ان           لكم  أْعوراألْم َتْقُتلوا الِحْرَجْيِن إْذ 

والصواب: ُيِمر اِن، بضم الياء، وكسر الميم و: الُمَضف را، بفتح الفاء المشددة. 
 إذ أعرضا لكم.… ( وقد جاءت رواية اللسان )حرج( بقوله1/91)ديوان الهذليين 
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911-197/9/6: 

 والَجَرَع الَحناِبجا سمٍ داالَعراِفجا            من  ساَوتِ كأنها إْذ 

، واللسان )حنبج( بقولهما: ساقت، بالقاف، كما 7/196جاءت رواية التهذيب 
 جاءت رواية اللسان بقوله: داسن، بالنون.

911-197/9/91 : 

 الُقْطِن بالمحالجِ  َفْركًا َكْفركِ             الَحنابجِ َيْفُرُك َحبَّ السُّْنبِل 

( كما 7/196اء المهملة )اللسان: حنبج، والتهذيب واب: الُحنابج، بضم الحوالص  
 جاءت رواية هذين المعجمين للشطر األخير بقولهما: بالقاِع َفْرَك الُقْطن بالمحالج

911-198/9/8 : 

 ِبْغَية            وُحْجُت فلم أْكُدْدُكُم باألصابعِ  عندَغِنيُت فلم أْرُدْدُكُم 

لصدر هذا البيت بقولهما:  91/111ص ( والمخصَّ 111جاءت رواية ديوان كثير )
 عن بغية.…

 

917-191/9/1 : 

 ُيَخْبِعجُ ِحلَِّتها  جاء إلى

 ، واللسان )خبعج( بقولهما: ِجلَّتها، بالجيم المعجمة.1/177جاءت رواية التهذيب 
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916-111/9/9: 

 ياالجمال الَمذاكِ  َيْخِلْجنَ َرْيق َيْوَم تدعو نساُؤكم            حواسَر وفي ابن خُ 

 ( لهذا البيت على نحو آخر هو:977جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي )

 ويوم الن خيل إذ أتينا نساءكم            حواسر يركضن الجمال المذاكيا

917-117/1/91 : 

 الداججا الدََّججانبذاَك تدعو             أفائجاَقَربًا  هاجت َتداَعى

 ين على نحو آخر هو:جاءت رواية اللسان )ديج( لهذين الشطر 

 باتت ُتداعي قربًا أفايجا            بالخلِّ تدعو الدََّيجاَن الداِججا

( وقد تكررت رواية هذين الشطرين 91/167)ينظر أيضًا اللسان: دجج، والتهذيب 
 .9/117على هذا النحو في التكملة نفسها 

918-117/1/98: 

 الساجِ  اْخِضرارَ َيْخَضرُّ  أْدَهمَ 

( بقوله: أْخَضَر َيْخَضرُّ اْخِتضاَر الساِج، وقد أشار 19ة ديوان رؤبة )جاءت رواي
 الصغاني إلى الخالف األول فقط.

911-111/1/7: 
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 َدراِبجاُثمََّت الَبْخَتري 

 (.99/178ال المهملة )اللسان: دريج، والتهذيب والصواب: ُدراِبجا، بضم الد  

911-111/9/91 : 

 لجاالفالِة الَدوْ  أْدمانُ واجتاب 

 ، واللسان: دلج(.171الهمزة. )ديوان العجاج:  والصواب: ُأْدمان، بضم  

919-117/9/9: 

 َحَسُن الوبيص يلوح فيه الدَّْهَنجُ             وِهْبرزٌ الِفرْنُد  ُتْمسى َمباِذُلها

 جاءت رواية اللسان )دهنج( بقوله: َيْمشي مبادلها الفرند وهبرر.

911-111/9/8 : 

 الداِرجا رَّيذجانَ َحَدْوَت الإذا 

 جاءت رواية هذا الشكر في اللسان )ذيذج( على نحو مختلف هو:

 إذا وَجْدَت الَذيذجان الدارجا

911-111/9/9 : 

َبَع الرِّْهِجيَجا تُُبذ  فْهَي   الرُّ

 ال المهملة.( بقولهما: َتُبذُّ، بالدَّ 6/71جاءت رواية اللسان )رهج( والتهذيب 
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911-119/1/8 : 

 لَوْطب َنحاُه الماِخُض كا َجْدالءُ 

الء، بالخاء د( بقوله: ح999جاءت رواية هذا الشطر في كتاب الفرق لقطرب )
بقوله: حدالء، بالحاء المهملة، أما  1/911المعجمة، وجاءت روايته في الجمهرة 

 ( فجاءت روايته بقوله: هدالء، بالهاء.176في أضداد ابن األنباري )

917-119/1/91 : 

 اديِّ أو َتَلغَُّمهْ بالج َتْزَدجُّ 

 ( بقوله: ُتْضَمخُ 971جاءت رواية ديوان رؤبة )

916-111/1/97 : 

 ُقصوَر َزَرنج َخْيُلهالخيَل من تهامَة حتَّى            َوَرَدت  َجَلبَ 

و: وردت … بقوله: جلبوا الخيل 99/117جاءت رواية اللسان )زرنج( والتهذيب 
 خيلهم.

 

917-111/1/97: 

 َزلوجُ  َزِعلٌ لم َيْدَحْض عليه الـ            ِغراُر َفِقْدُحه  شديُد الَعْيرِ 

 َفِقْدُحُح َزْجٌل َزُلوجُ … جاءت رواية عجز البيت في اللسان )زلج( بقوله:
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918/111/1/7 : 

 ِلواعي الفؤاد حفيِظ اأُلُذنْ                 هاــزلَّْجتُ وصالحة الَعْهد 

ْيُتها.111مقبل ) جاءت رواية األصل المخطوط لديوان ابن  ( بقوله: زجَّ

911-116/9/91: 

 ِمْن َتْحِت السَُّبجْ  األطرافِ لي نة             َأْبداُنهاإنَّ ُسَلْيمى واضٌح 

(، واللسان )بدن، وسبج( بقولهما: واضح 61جاءت رواية ديوان ُحَمْيد بن َثْور )
 …، و: لي نة األبدان…لباتها

911-116/9/97 : 

 سابجا بأرض أو َلِقَي الفيلَ 

 )اللسان: سبج(  لو لقي... ياق، هو:ة السِّ والصواب، لصحَّ 

919-117/1/8 : 

 َشُنون ِمْسحاجٌ أَضرَّ بها َرَباٌع            بذات الِجْزِع  رباِعيَّةٌ 

دة. رباِعَيٌة، بياء غير مشد   مة وزن صدر البيت، من الوافر، هووالصواب، الستقا
وقد ذكر المحقق، في هامش الصفحة، أن هذا  (1/919)اللسان: سحج، والتهذيب 

البيت المنسوب للنابغة غير موجود في ديوانه، والحقيقة أنه موجود فيه ص 
 ( برواية مختلفة هي:111)

 رباع قد أضر  بها رباع            بذات الجزع مشحاج شنون
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911-117/1/91 : 

 تُبارى ِمْسَحجا ِمْسحاجٍ َجْرداَء 

 …( بقوله: جرداَء مسحاجاً 186جاج )جاءت رواية ديوان الع

911-118/9/9 : 

 وقد أتى            له ُمْنُذ ولَّى َيْسَحُج السَّْيَر أْرَبعُ  َدْهرٍ على أثر الُجْعِفيِّ 

والصواب: َدْهٌر، بتنوين الرَّاء المهلمة المضمومة. )اللسان سحج، والتهذيب 
1/919) 

911-111/1/91 : 

 َتَحرَّجا َحجَّ في ذا العام َمنْ  وقد

له  ، بحذف الواو من أو  والصواب، الستقامة الوزن، من الرجز، هو: قد حج 
، واللسان، سفنج( وقد جاءت رواية اللسان، والتهذيب بقولهما: 99/111)التهذيب 

 اء المهملة.تحو جا بالواو، ال بالر  

917-111/1/97 : 

 َنَبْهَرجاال ُتْعِطه َزْيفًا وال 

 .(99/111بالتاء المضمومة )اللسان: سفنج، والتهذيب واب: تَُبْهرجا، والص  

916-179/9/8 : 
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 َسْمحُج الَمْتِن َهتوُف الِخطامْ             َقْضَبةٌ َتْلَحُس الرَّْصُف له 

له قصبة، بالصاد … ( لصدر البيت بقوله:117جاءت رواية ديوان الطرماح )
، وقضب( والتاج ، واللسان )سمحج7/191المهملة. كما جاءت رواية التهذيب 

)قضب( لصدر البيت أيضًا بقولهم: تلحس الرْضف، بالضاد المعجمة. أما في 
ديوان الطرماح فجاءت على النحو الذي جاءت عليه في التكملة، أي بالصاد 

 ق الديوان الرواية بالضاد المعجمة تصحيفًا.المهلمة، وعد  محق  

917-179/9/91: 

 َتَلْجَلجاُقْلُت له َبجُّ ال 

جا، بضم التاء، وتشديد الجيم المعجمة جاء ت رواية اللسان )سمهج( بقوله: ُتلج 
 األولى، وحذف الالم األخيرة.

918-171/9/9: 

 ُنقاخًا َسْمَهجا َعْذباً فَوَرَدْت 

 …جاءت رواية اللسان )سمهج( بقوله: ماًء نقاخاً 

911-171/9/9 : 

 َغرَّاء َلْيَسْت بالسَّؤُّوج الِجْلبحِ 

 للسان )سوج( بقوله: الجلنخ، بالنون فالخاء المعجمة.جاءت رواية ا

971-177/9/9: 
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 نِ و َبْيَن ُكْدِريٍّ وجُ  شرائجُ             ُخر اَط ِسْربٍ بوْرِده  َسَبْقتُ 

 جاءت رواية اللسان )شرج( لهذا البيت على نحو مختلف هو:

 …َسَقْت ِبُوُروِدِه ُفرَّاَط ِشْرِب            شرائجَ 

979-177/9/1: 

 ُمْغَربُ سواٌد ومنه واضُح اللَّْون  منهما         :َلْوَنْين ِخْلطانَشريجاِن من 

 جاءت رواية اللسان )شرج( أيضًا لهذا البيت بقوله:

 ُمْغِربُ … شريجاِن من لوٍن خليطاِن منهما            

971-177/9/91 : 

 واإلْروادِ الَشدِّ  يْشوي لنا الَوَحَد الُمدل  بُحْضِرِه            بَشريج َبْين

 (.111، والمفضليات: 19يراد )ديوان األسود بن يعفر: أيضًا بقوله: واإلويروى 

971-178/1/91 : 

 إلى سناسٍن صياِهج َصْعداً             جالمناف َبْهوةعلى ضلوع 

( 6/11ال المهملة )اللسان: صهج، والتهذيب ويروى أيضًا بقوله: نهدة، بالنون والد  
 اد المهملة.واية كلمة "ُصْعدًا"، في هذين المصدرين، بضم الص  وقد جاءت ر 

971-171/1/97: 

 َللْ حِ على            غيل كأن  الَوْشَم فيه  الضَّجاجِ َمْعُطوَف  وَتُردُّ 
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صدر البيت غير مستقيم الوزن، من السريع، وقد جاء البيت على الصواب، في 
 ( برواية مختلفة هي:177ديوان صاحبه األعشى )

ج َمْعُطوفَ َتُردُّ   َللْ خِ كأن  الَوْشَم فيه  لٍ يْ على            غَ  جِ يالضَّ

 

  

977-161/9/8 : 

 َيْهَتفُّ السهاُم بها            في َقْرقر بُلعاِب الشمس َمْضروجِ  َبْهماءَ في َصْحِن 

 (.1/111والصواب: َيْهماء، بالياء المثناة التحتية. )ديوان ذي الرم ة 

976-168/1/9 : 

 اــًا ُتؤامــــَنْبُتُه ُعم   كثيراً جاِن َينتابان َرْوضًا            ــوال ِعلْ 

 لعجز البيت بقوله: نضيرًا، ال كثيرًا. 1/61جاءت رواية ديوان الهذليين 

977-161/1/98 : 

ًة بعد ُلجَّ  ُحول َعم كُغْرَنيقِ ٍة            أزلُّ ـأجاز إليها ُلج   وجُ ــالضُّ

 بقوله: كُغْرنوِق، بنون فواو فقاف. 9/76وان الهذليين جاءت رواية دي

978-179/9/9 : 

 أتاءُ الماِء ليس له  كَمْخضِ وبعُض الَقْوِل ليس له ِعناٌج            
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 عنج( لعجز البيت بقوله: كسيل الماء ليس له ِإتاُء.)جاءت رواية اللسان 

971-179/1/91 : 

ُتها    َتُصدُّ الِجنَّ وَعْنَفجيج   َحْرف طليح َكُرْكِن الرَّْعِن من َحَضنِ          ِجرَّ

، 111جاءت رواية ديوان ابن مقبل ) ، وليس: يصدُّ الحر  ( بقوله: َيُمدُّ الحر 
 كما ذكر المحقق في الهامش.

 

961-177/1/97 : 

 الُمَفرَّج َيْفُتُق الخيَس بالنَّحيتِ فاَتُه الَمْجُد والعالُء فأْضحى            

 99/16اللسان )فرج( بقوله: َيْنُقُص الَحْيَس. أما رواية التهذيب جاءت رواية 
 فجاءت بقوله: َيْنُفُض الِخيَس بالنَّخيت المفر ج.

969-178/9/7 : 

قِ  الَمَقدِّ ُمَتوسِّدين ِزماَم ُكلِّ نجيبٍة            وُمْفَرج عرق   ُمَنوَّ

 (.99/17 والصواب: المقذ ، بالذال المعجمة )اللسان: فرج، والتهذيب

 :7/هـ961-178

 جدالهاإذ ضعفت دوارجي            محب ة الفارج قرب  أحبيتني
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، بباءين موحدتين متتاليتين و: الهائج، بالهمزة. )التكملة …والصواب: أحببتني
 (.9/177نفسها 

961-171/9/1: 

ماِعجايظلُّ يدعو ِنيَبها   الفواسجاوالَبَكراِت اللُّقََّح             الضُّ

ماعجا، بفتح الضاد المعجمة المشد  وا ، واللسان: 99/11)التهذيب  دة.لصواب: الضَّ
( وقد جاءت رواية هذه المعاجم للشطر األخير 9/118ضمعج وفثج، والتكملة 

 بقولهم: الفواثجا، بالثاء المثلثة.

961-181/9/6 : 

 بفاضجة الدِّيارا            متى حلَّ الجميُع بها وسارا َتْسَألْ ألْم 

 جاءت رواية اللسان )فضج( لصدر البيت بقوله: ألم َتْسَمع.

967-189/9/98: 

 َصرَّارا بالسكِّ بابه  ام َحَرٌس            وُمْتَرصَّ أم كيف ُجْزِت ُفُيوجا َحْوَلهُ 

، واللسان: فيج( وقد 18والصواب: بالشك، بالشين المعجمة. )ديوان عدى بن زيد 
 قوله: ومريضًا بابه بالشك  صر اُر؟جاءت رواية اللسان لعجز البيت ب

966-189/1/91: 

يًة            بماِء َسحاٍب َيْسِبُق الحقَّ باِطلي  أال يا أْصبحينا َفْيهجًا َجَدرَّ

 والصواب، الستقامة وزن صدر البيت، من الطويل، هو: اصبحينا، بهمزة وصل.
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967-187/9/1: 

ْمَث  ريَمةِ والرِّ  الُكناِفجا بالصَّ

ة هذا الشطر في اللسان )كنفج( بقوله: والرِّمث من ألواده الكنافجا، أما جاءت رواي
ْمَث في ألواذه الكنافجا. 91/191التهذيب   فأورد الكلمة بالذال المعجمة، أي: والرِّ

968-111/1/8: 

ْجه    الدَّالصافي الِجماِم لم تمخَّ

 .والصواب: الدِّال، بكسر الدال المشددة المهملة. )اللسان: مخج(

961-116/1/91 : 

 وَأْلَقْيَن المكاِحَل للنَِّبيجِ            ِجد ًا َتَرْكَن ِبطالَة وَأَخْذَن 

جذًا، بالذال المعجمة، والجذ ، وهو طرف : َبطالًة بفتح الباء الموحدة، و والصواب
 .، واللسان: نبج(197المردود )ديوان النابغة الجعدي: 

971-118/9/97 : 

ماعَجانيَبها اللُّ يدعو ظي  ناِثجاهديرًا  َتْزفيبَصْفَنٍة             ضَّ

جاءت رواية اللسان )نثج( بقوله: نيبُه الضماعجا، دونما تشديد في الجيم. و: 
 تزقي، بالقاف، و: ناتجا، بالتاء المثناة الفوقية.
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979-118/1/91 : 

 أو كاَد ُيْشِرقُ  اإلْصباحِ فَنْجَنَجها عن ماِء َحْلَيَة َبْعَدما            بدا حاِجُب 

، التي نقل عنها الصغاني، ورواية اللسان )نجج( 9/916جاءت رواية الجمهرة 
 لعجز البيت بقولهما: بدا حاجب االشراق أو كاد يشرق.

971-118/1/98 : 

 ُجالًّ أْخَرجا للَشرِّ  تْ سوَلبِ 

 …( بقوله: ولبست للموت189جاءت رواية ديوان العجاج )

971-111/1/7 : 

 َرواًء َفَلجاَعْينًا  تذكَّرا

 ( بقوله: تذكَّرا َعْينًا ِروًى وَفَلجا.177جاءت رواية ديوان العجاج )

971-711/9/91 : 

 عنا أقاويُل اْمِرٍئ َتَسدََّجا

 ( بقوله: فينا.167جاءت رواية ديوان العجاج )

977-719/9/8 : 

ُة الَمْتَنْين َغْيُر ُمفاَضٍة            ُنُفُج الحقيب َمْحطوطةُ   الُمَتَجرِّدِ ة َبضَّ
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( بقوله: مخطوطة المتنين، بالخاء المعجمة، و: 11جاءت رواية ديوان النابغة )
 المتجرِّد، بفتح الراء المهملة المشددة.

976-711/9/97 : 

 ساَعة ال َيْنَفُعها منُه َوَحجْ             الرَّحاالسُّقاِة بُصبابات  َفْضجَ 

 َقْد ُكدح اللَّحيان منه والَوَدجْ            عابـٍس  َفَلتـانتفاِديـًا من 

 ( لصدر البيت األول بقوله:61جاءت رواية ديوان ُحَمْيد بن َثْور )

 َنْضَح السُّقاِة ِبُصبابات الد ال

 أما صدر البيت الثاني فجاءت روايته بقوله: من فلتاِت، بالتاء المبسوطة.

 

977-711/9/98: 

 عليك الُحِنيُّ والُوُلجُ  ُتْطَرقْ ِح وَلْم            أْنَت ابُن ُمْسَلْنَطِح الِبطا

 …بقولهما: ولم تعطف عليك 99/911جاءت رواية اللسان )ولج(، والتهذيب 

978-716/9/8 : 

 أضر  بنيه َسْيٌر هجاج            نْقٌض وَتْحتي من بناِت العيِد 

 …، بقولهما: ِنْضوٌ 7/117جاءت رواية اللسان )هجج( والتهذيب 

971-718/9/1 : 
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 الُعْشرواجب في عوٍد من ُمْبَرٍم َخَلٍق            بين الرَّ  َهْرَج الوليد بخيطٍ 

 (.919والصواب: الُعَشِر، بفتح الشين المعجمة )اللسان: هرج، وديوان ابن مقبل: 

981-711/9/1: 

 الِضْحَك ذا اإلهالجإبراَقُهنَّ             ارتعاجكأنَّ َبْرقًا طار في 

ْحَك، بفتح -19-11واية ديوان رؤبة )جاءت ر  ( بقوله: طار في إرعاج، و: الضَّ
الضاد المعجمة، و: ذا االبالج. وقد تكرر ورود هذين الشطرين على غير النحو 

 .711/1/96الذي جاءا عليه في ديوان صاحبهما في الصفحة نفسها من التكملة 

989-711/1/7 : 

َتْيِن َهميجُ  مولََّعةٌ ها            كأنَّ ابنَة السَّْهميِّ يْوَم َلِقيتُ   بالطُّرَّ

 ، واللسان )همج( بقولهما: موش َحٌة.9/71جاءت رواية ديوان الهذليين 

981-711/1/91 : 

 يغيض الَصرىَهِميٌج َتعلَُّل عن خاِذٍل            َنتيِج َثالٍث 

 الثرى.( واللسان )همج( بقولهما: بغيض 18ر )جاءت رواية ديوان ُحمْيد بن َثو 
 

 ،وبعد
فهذه أمثلٌة منتقاٌة من شواهِد الشِّْعِر والرََّجز التي وردت في الجزء األول من  

قة في لْتها بعض هنات التحريف والتصحيف، وعدم الد  كملة"، والتي تخلَّ كتاب "الت  
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ل َبْعَض تلك الشواهد من مجانبة نى فيها ورسمها، فضاًل عم ا تخل  ضبط بعض البِ 
 زن العروضي.الصواب في الو 

نَّا لنرجو، بما قدمناه، في الصفحات السابقة، من تنبيهاٍت وتصحيحات،   وا 
أْن َنِصَل بهذا المعجم التراثي المهمِّ إلى المكانة الرفيعة التي يستحقُّها هو 
وصاحبه، ِبَعدِِّه مصدرًا ومرجعًا يفزع إليه الدارسون كلما استغلق عليهم أمر، أو 

 غمض عليهم فهم.
أننا نرجو الله عز  وجل أن يمكننا من مواصلة عملنا هذا في الجزء كما  

التالي، واألجزاء اأُلَخر في قابل األيام. فسبحانه بيده الخير، وهو نعم المولى ونعم 
 النصير.
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