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التكملة والذيل والصلة
للحسن بن محمد الصغاني
الجزء الرابع

تحقيق :عبد العليم الطحاوي
مراجعة :عبد الحميد حسن

القاهرة :مطبعة دار الكتب 4791م
تنبيهات وتصحيحات في شواهده الشعرية
دكتور محمد جواد النوري
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أستاذ مشارك في العلوم اللغوية

جامعة النجاح الوطنية  -نابلس
ُّ
معجم " التكملة والذيل والصلة" للحسن بن محمد الصغاني ،واحداً من
يعد
ُ
المعاجم اللغوية التراثية المهمة .ولقد عكفنا على دراسة هذا المعجم الجليل

وتدريسه ،لطلبتنا بقسم اللغة العربية وآدابها ،في مرحلتي الليسانس والدراسات
العليا ،سنو ٍ
ات كثيرة.

َب ْيد َدد أَننددا لمسددنا ،فددي أَثنددا ذلددك ،أَن جانب داً كبي د اًر مددن الش دواهد الشددعرية والرج د ،
دتهان ب دده م ددن آف ددات
الت ددي ام ددته به ددا ه ددذا المعج ددم الي ددالم ،ت ددد لحقه ددا ش ددي
يس د ُ

التحري د  ،والتصددحي  ،والاللددل فددي الددو ن العرويددي ،وعدددم الدتددة فددي رسددم بع د

في الرواية عما جا ت عليه تلدك

البنى الواردة فيها ويبطها ،فيالً عن ا التال
الش د دواهد فد ددي دواويد ددن أصد ددحابها ،أو موايد ددا ا ستشد ددهاد بهد ددا فد ددي م انهد ددا ا َدبيد ددة

واللغوية المالتلفة .وهذا مدن شدهنه ،فدي حالدة اءبقدا عليده دونمدا تصدحيأ ،أَن يوتدا
َّص ،فدي بعد الحدا ت ،فدي اللَّ ْدبس ،وسدوت التقددير،
القارئ ،بل الدارس المتالص َ
وايطراب

الفهم.

تلددك الهف دوات التددي وتعددت

دص هددذا البحددو المتوايددا لتصددحيأ بع د
وسنالصد ُ
في الجزء الرابع من هذا الكتاب المرجعي ا َصيل ،وذلدك بهدد

ممدا
تنقيتده وتبر تده َّ

أَصددابه مددن تلددك الهنددات .جوتانددا لنرجددو بهددذا العمددل ،الوصددول بهددذا المعجددم المهددم الددى
المكانة التي تليق به ،وبصاحبه ،وبمحققيه ا َجال  ،ثم تمكين عشداق العربيدة ،لغ تدة

آن الك دريم ،مددن ت
الق در ت
اءفددادة مندده دونمددا لَد ْدبس أَو وتددو فددي اللددط أو ايددطراب .ف د ن
ُّ
دتلهم
َصد ْدبنا ،فيمددا ذهبنددا اليدده ،فالحمد ُدد للدده ْ
أ َ
وحد َدده ،فمندده ،سددبحانه ،نسددتمد العددون ،ونسد ُ
الصواب.

مؤلف الكتاب

:
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ريي الدين الحسن بن محمد بن الحسدن الصداناني أو الصدغاني نسدبة لدى
هو
ُّ
صانانيان ،وهي مدينة فيما و ار النهر ،فتحها تتيبة بن مسلم الباهلي في الالفة عمر
بن

الالطاب.

ولددد الصددغاني سددنة 755هد د فددي هددور حاي درة تلدديم بنجدداب فددي بددالد الهنددد ،ثددم

انتقددل منهددا سددنة 517ه د لددى بغددداد ،وتددي

عاد ثانية لى بغداد ،وفيها كانت وفاته سنة

لدده أن يددذهب لددى الحددث و يددارة الدديمن ،ثددم

576هد.

كدان الصدغاني مددن كبدار اللُّغددويين فدي القدرن السددابا الهجدري ،ن لددم يكدن أكبددرهم.

وتد أفنى عمدره فدي جمدا كتدب اللغدة ،وتحصديل مدا اشدتملت عليده مدن لفد نريدب ،أو
تدل على س ت
تعبير فريد ،وويا في ذلك كتباً شتَّى ُّ
عة ا طدال  ،وامتدداد آفداق البحدو،
َ
واءحاطددة بهط ارفدده .وتددد تتبددا مددا أل د مددن المعدداجم والم ارجددا اللغويددة تتبددا الفدداحص
العبداب ال االدر ،الدذي وصدل فيده لدى
القدير ،والناتد البصدير .ومدن مفلفاتده فدي اللغدة ُ
يتمدده ،وكتدداب ا َيددداد ،وأسددما ا سددد ،وأسددما الددذ ب ،والندوادر
مددادة ب ب ك مو ولددم َّ

في اللغة ،ومجما البحرين ،وا نفعال ،والشوارد ،وما بنتده العدرب علدى فعدال ،ونقعدة

الصديان فيما جا على الفعالن ،ويفعول ،يافة لى كتابه الدذي نحدن بصددد د ارسدته

فما يهْتي من بحو ،ونعني به كتاب التكملة والذيل والصلة.

الكتاب:

جما الصغاني في كتابه الذي سماه " التكملدة والدذيل والصدلة" مدا فدات الجدوهري
في كتابه " صحاح اللغدة وتدا العربيدة" وتدد سدار فدي ترتيدب المدواد اللغويدة فيده حسدب
الحددر ا اليددر مددن الكلمددة فددا ول فا وسددط ،وذلددك علددى ن ددام البدداب والفصددل ،كمددا
فعل الجوهري في الصحاح ،والفيرو ابادي في القاموس المحيط ونيرهما.

ددد المصدادر التدي أفداد
ويقا كتاب التكملة في ستَّ تة مجلدات يالمة .وتد ربا ع ُ
منهددا الص ددغاني ،فددي أثن ددا تددهلي ه ددذا الكتدداب ،عل ددى أكثددر م ددن أَل د مص دددر م ددن

مصددادر نريددب الحددديو ،وكتددب اللغددة والنحددو ،ودواويددن الشددع ار وأراجي د الرجددا ،

139

والكتب المصنفة في كثير من المويوعات المالتلفة ،ونيرها الكثير من كتب اللغة

والمعاجم والتراجم.

ومهمددا يكددن مددن أمددر ،فد ن هددذا الكتدداب الت ارثددي الكبيددر يعد ُّدد واحددداً مددن المعدداجم
اللغوية المهمة .وتد اتالدذناه ،مدا نيدره مدن المعداجم ا الدرا ،مدادة للتددريس لطلبتندا
بقسم اللغة العربية وآدابها ،في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

وتد لفت انتباهنا ،ونحن نقلب صفَ ت
حات هذا المعجم الكبير ،ونطالاُ ما ورد فيه
َ
ُ
ُ َ
ٍ
من درس أدبي ولغوي ود ليَ ،ع ْب َر سنوات طويلة من الددرس والتددريس -أنندا أمدام
معجدم يدالم امدته بكدم ها ٍدل مدن الشدواهد الشدعرية والرجد  .ولكدن الدذي شددنا كثيد اًر
يدها ،علدى وجده
هو أَن جانباً يستهان به من تلك الشواهد تد لحقهدا ،أو لحدق َب ْع َ
التحديد ددد ،شد ددي نيد د ُدر تليد د ٍدل مد ددن آفد ددات التحري د د والتصد ددحي  ،والاللد ددل فد ددي الد ددو ن
العرويددي ،وعدددم الدتددة فددي رسددم بع د البنددى ال دواردة فيهددا ويددبطها ،في دالً عددن
ا ال ددتال ف ددي الرواي ددة عم ددا ج ددا ت علي دده تل ددك الشد دواهد ف ددي دواوي ددن أص ددحابها ،أو
درص علددى
موايددا ا ستشددهاد بهددا فددي م انهددا ا دبيددة اللغويددة المالتلفددة ،وهددو مددا َحد َ
التنبيه عليه ٌّ
كل من المفل في متن الكتاب ،والمحققين في حواشيه.
لقددد وت دا كد ُّدل ذلددك فددي الكتدداب ،علددى الددرنم مددن الجهددد الددذي بذلدده مفلفدده "،فددي
التقريددر والتحريددر والتحقيددق ،جواي دراد مددا هددو بدده حقيددق" ،بمقدمددة /1ص5و ،وعلددى
الددرنم أيي داً مددن الدددرس والتحقيددق الممتددا ين اللددذين ح ددي بهمددا هددذا ا ثددر اللغددوي
النف دديس عل ددى ي ددد نالب ددة معروف ددة م ددن أس دداتذة اللغ ددة المرم ددوتين ف ددي مي دددان البح ددو
ُّ
ُّ
الم َوتَّر بالقاهرة.
والتحقيق اللغوي َّْين ،ب ْش ار مجما الل َغة العربية ُ
دص هددذه السلسددلة الد ارسددية المتوايددعة للتنبيدده علددى أَمثلددة منتقدداة مددن
وسنالصد ُ
ا َشددعار وا رجددا ال دواردة فددي كددل مددن أج د ا هددذا الكتدداب السددتة علددى تحد َددة ،والتددي
لحقها شي من تلك الهنات التي أشرنا ليها أنفاً.
وتد اعتمدنا ،في كل ما تمنا به ،في هذه الدراسة ،من تنبيهدات وتصدحيحات،
علددى الكتددب اللغويددة والمعدداجم المت دوافرة لدددينا ،في دالً عددن بع د الدددواوين الشددعرية
التي وردت صحابها شواهد في حنايا هذا المعجم وأثنا ه.
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وتجدر اءشارة لى أننا كنا نرك في دراستنا ،باءيافة لى التنبيه على بع
أالطددا التحري د والتصددحي  ،والاللددل فددي الددو ن العرويددي ،وعدددم الدتددة فددي رسددم
بع البنى ويبطها -على يراد الروايات المالتلفة للشاهد ،وهو ما كان يحدرص
على يراده كل من المفل والمحققين على نحو فت للن ر.
ولقددد كددان هدددفنا ،فددي ه دذه الد ارسددة ،والد ارسددات المماثلددة ،التددي تمنددا بهددا سددابقاً،
والتددي تناولددت عدددداً نيددر تليددل مددن المعدداجم العربيددة -هددو الوصددول بهددذا المعجددم
الت ارثددي المهددم لددى المكانددة التددي تليددق بدده ،والتددي نرجددو أن يريددى عنهددا صدداحب
الكتاب ،ومحققوه ،ومراجعوه ،ومريدوه من عشاق العربية ،ت
لغة ترآننا الكريم.
ُ
واللدده نسددهل أن يجعددل َع َملَنددا هددذا الالصداً لوجهدده الكدريم ،وأن َي ْجعددل فيدده الاليد َدر
و َّ
فالح ْم ُدد للده َو ْح َدده ،فمنده ،سدبحانه،
الن ْف َا لتراثنا ولغتنا وأَبنا ندا .فد ن تحقَّدق مدا أردنداه َ
ُّ
ونستلهم السَّداد.
نستمد ،دا ماً ،العون،
ُ
الجزء الرابع:
 .4جاء في الصفحة ( )1هامش رقم ( )1قول الشاعر:
فهبت بنفس تد أصبت شفاها
يرب بذي الالرصين رفقة مالك
البيت نير مستقيم الو ن ،من الطويل ،وصوابه يتم بقولنا
ت تشفا َها.
َصب ُ
ت… تد أ ْ
ي َرْب ُ
َ
بديدوان تدديس بددن الالطدديم 44و كمددا أن الصدواب فددي كلمددة " رفقددة" هددو " ربقددة"
بالبا الموحدة .وتد جا ت رواية صدر البيت في ديوان صاحبه علدى نحدو مالتلد
هو
:4/4/41 .2

ت بذي ال َّرْي تن ترْبقَةَ ٍ
مالك
يرْب ُ

ت
ٍ
ين تنشا ً من الطُّ ْحلُ تب
اصة
ُكس َ
حجارةُ َتْلت َبر ْ
صر َ
جا ت رواية العين  ،44/5الذي نقل عنه الصغاني ،لهذا البيت بقوله
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كسين نثا من الطحلب

حجارة نيل برصراصة

أما رواية ديوان صاحب البيت ،وهو النابغة الجعديب06و فجا ت بقولدده

كسين طال من الطُّ ْحلُب

حجارة نيل بريراية

:1/2/41 .3

َّه
في َرْنبة أو َرْهبة َم ْال تشي ْ
جا ت رواية ديوان العجا ب477و لهذا الشطر بقوله

:4/4/41 .1

في رهبة أو رنبة مالشي ْه
بت ته َّن النوا ن النوا ذات ُم ْغ تول

عا ُن من تَ ْي ت
صت
س بن َع ْي َ
الن أَ ْش َح َ
جا ت رواية التهذيب  ،150/4واللسان ب شحصو بقولهما تم ْغ َو تل ،بكسر الميم.

:4/2/41 .5

مروًا َتلوص و أ را بها َّ
ص
ت
تج َع ْ
لو أبو ُع َم ٍر َح ْفص لما ْان َ
الش َر ُ
َْ
والصواب تلوصي.ب التهذيب  ،094/11واللسان شرصو.

:44/2/49 .1
لما أتاها ُم ْقبتال
ت َّ
صْ
ْ
فان َش َم َ
جددا ت روايددة العددين  004/5بقول ده … لمددا أتانددا ،بددالنون ،فد دي حددين جددا ت روايددة

اللسان ب شمصو موافقة لرواية التكملة.

:4/4/47 .9

ت
ص ت
وص َّ
الن َدا َس َّد نناهُ َف ْق َرهُ
ُ
جا ت رواية اللسان والتا ب صوصو والتهذيب  055/10بقولهما الغنى.

:8/2/21 .8

رب ت
سوا َنجا ت القَ ت
الع ْمليص

بالدو من َم تح ت
ما ت ْن لَهُ ْم َّ
يص
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جد ددا ت روايد ددة اللسد ددان بعلمد ددصو بقولد دده العلم د ديص ،بد ددالم فمد دديم .وهد د دذا يعند ددي أن

ه د ددذا الش د دداهد ت د ددد ج د ددا ف د ددي اللس د ددان تح د ددت م د ددادة بعلمد د دصو ،ف د ددي ح د ددين ج د ددا ف د ددي

التكملة تحت مادة بعملصو.

:45/2/29 .7

ت
ت
الج ْ َ لو هو ت
يص
اجر
ُيغالين فيه ُ
ص ْرَعى لَهُ َّن فَص ُ
َجناد ُبها َ
الج د د د د ْ  ،بفد د د ددتأ الجد د د دديم المعجمد د د ددة.ب دي د د د دوان امد د د ددرئ القد د د دديس ،140
والص د د د دواب َ

واللسد د ددان فصد د ددصو وتد د ددد جد د ددا ت روايد د ددة الد د ددديوان بقولد د دده تغد د دداَل ْبن ،المثند د دداة ،والبد د ددا
الموحدة.

:9/4/27 .41

ي ْن َفأ من أَردانها ت
وص
ك والد
الم ْس ُ
َدع ْن َب ُر و َ
َ ُ
الغْل َوا ولُْب َنى َفقُ ْ
ْ
جا ت رواية ديوان عدي بن يد ب51و لهذا البيت بقوله

َدع ْن َب ُر والغار ولُْب َنى تفوص
ينفأ من أردانه المسك والد
ُ
ب ين ر أيياً معجم ما استعجم للبكري 1645/3و.
:42/4/31 .44

وتد ْان َعلَتْها َّ
بارا ت فُّها تد تَ َّمو ار
الش ْم ُس َن ْعالً كهنها
َتلُ ُ
وص ُح َ
ذكد ددر المحقد ددق ،فد ددي هد ددامي الصد ددفحة ،أن روايد ددة دي د دوان الشد ددما جد ددا ت بقولد دده
ال كهن د دده ،ولكن د دده ل د ددم ي د ددذكر لن د ددا أن رواي د ددة ال د ددديوان لعجد د د البي د ددت ب134و ج د ددا ت
نعد د د ً
بقولد دده تلد ددوص نعد ددام… وتد ددد جد ددا ت روايد ددة اللسد ددان ب تلد ددصو لعج د د البيد ددت بقولد دده
تمورا.
… ريشها تد َّ

:41/2/31 .42

َّ
ت ولم تتَ َج َّم تا
تيرها
ت ساَل ْ
ذا ُنثت َر ْ
كهن َج َنى ال َك ْحص َ
اليبتيس َت ُ
جد د د د ددا ت روايد د د د ددة اللسد د د د ددان بكحد د د د ددصو ،والتهد د د د ددذيب  90/4بقولهمد د د د ددا ذا نثلد د د د ددت،

بالالم.

:1/4/38 .43
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ت
ين وهو ُم َ َّم ُل
َت َر ُجالً تكيصاً ُي َ م ُل َو ْ
أر ْ
ط َبهُ
فيهتي به الباد َ
ج د د ددا ت رواي د د ددة ه د د ددذا البي د د ددت ف د د ددي جمهد د د درة أش د د ددعار الع د د ددرب ب407و عل د د ددى نح د د ددو

مالتل

هدو

رأت أمنا كيصا يلف

لى ا نس البادين وهو ُم َ َّم ُل

ط َبه
وْ

وتد د د ددد جد د د ددا ت روايد د د ددة جمه د د د درة ا شد د د ددعار ،طبعد د د ددة دار صد د د ددادر بيد د د ددروت ب193و،

بقوله وهو م مل ،بال اي المعجمة.

وتد جا ت رواية اللسان ب كيصو لصدر البيت بقوله
:41/2/11 .41

ال كيصًا يلف
رأت رج ً

وطبه..

ت
صتَني
بدذي ُم ْش َ تِ ًّتر َب ْولده ُمتَ َشت ُ
صتي فَ َنفَ ْ
لَ َعمري لقد نافَ ْ
جا ت رواية اللسان بنفصو ،والتهذيب  067/10لعج البيت بقولهما متفاوت.

:43/2/19 .45

ت
لودها
َّت بت َحْب تل ْآب َن ْى ُ َه ْي ٍر تكَل ْيهما
ين حتى ياق عنها ُج ُ
ترع ْ
ُنماص َ
ماص ْين ،بفتأ الصاد
جا ت رواية اللسان ب نمصو ،والتهذيب  013/10بقولهما ُن َ
المهملة وسكون اليا  ،فالكلمة مثنى ُنماص.
وتد جا ت رواية ديوان صاحب البيت امرئ القيس ب345و له على نحو مالتل

ابني ُ َه ْي تر تكَل ْي تهما
َرَع ْ
ت بحيال َ
:4/2/52 .41

هو

ودها
معاشيب حتَّى
ياق عنها ُجلُ ُ
َ
َ

مها ص الطَّ ْي تر على الصت
َّفي
ُ
مهايص الطير على الصُّفى باللسان هيص ،والتهذيب 357/5و.
والصواب
ُ
/52 .49هـ:1
كهن متنى من النفى
هو

هذا الشطر نير مستقيم الو ن ،من الرج  ،وصوابه ،كما جا في اللسان بهديصو
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كهن متنيه من َّ
النتفى

:41/4/55 .48
وم تَ َّ
الم َفر
ت
وه ُم َّ
جن َن ْ
ُ
ُ
وه ُم الجبا ُل ذا ُ
الربياُ ذا ُ
الحلُ ُ
جا ت رواية التهذيب  ،53/10واللسان ب أر و لصدر البيت على آالر هو
َج َدبا
أْ

:45/2/13 .47

ت
وهم الحلوم ذا الربيا تَ َجَّن َب ْ

ت
ص ٍة تج ْريا ت
والان َق ْي ذي ُن َ
جا ت رواية ديوان رفبة  40بقوله
والانتقي من ُنص ٍ
ت
َّة َج ًّار ت
وتد جا ت رواية اللسان بجر و بقوله

:1/4/15 .21

والان ٍ
ق ذي نصة جريا

فاستُ تال َّ ُ
َهنا َ
الالفَّ ُ
وهنا ْ

جا ت رواية هذا الشطر في ديوان صاحبه رفبة ب155و على نحو مالتل

اليبط على النحو اآلتي

/15 .24هـ:9

في

وهَّنا فاستَ َال َّ َ
ُه َنا ُ
الال َف ُ
ترميك بالطر كما ترمي الفر

ج ددا ت رواي ددة معج ددم البل دددان  ،367/0ال ددذي نق ددل عن دده المحق ددق ،بقول دده الغ ددر ،

بالغين المعجمة ب ين ر أيياً اللسان نر و.

:48/2/19 .22
ت
الحي َال َّر ْ
ون ْح ُن ذا تع ُ
َ
ماد َ

َحفا ت تِ َن ْم َنا َم ْن َيليتنا
َع تن ا ْ
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ج ددا ت رواي ددة عجد د البي ددت ف ددي ش ددرح القص ددا د الس ددبا ب393و ،واللس ددان بحفد د

بقولهما

و

على ا حفاص نمنا ما يلينا
:41/4/94 .23
الدْا ُ حتى
وَ

والصواب و َّ
الدْأ ُ  ،با ل

يكون َن ْر ُ
َ

المهمو ة.ب اللسان دأ

 ،والتهذيب 74/10و.

:45/4/93 .21

ثم ا ْستَحثُّوا ُم ْب تط ًا أ ََريَّا
َ

جا ت رواية ديوان صاحب الرج العجا ب49و بقوله ذا استحثوا…
:1/4/98 .25
طحاً تمهَيَّا
َن ْردي به و تم ْن َ

َّن لنا َه َّواسةً تع ْرَبيا

والص د د د د د دواب لصد د د د د ددحة التمثيد د د د د ددل ،بفد د د د د ددتأ ال د د د د د د ار المهملد د د د د ددة وسد د د د د ددكون البد د د د د ددا .

بديوان رفبة 41و وتد جا ت رواية الديوان للشطر الثاني بقوله
:41/2/98 .21

نعلو به و تم ْال َبطًا تمهَياً
يثَورها ت
العي ت
ود ْن َف ُل
ان َ ْيد َ
ُ ُ

ٍ
وج ْرُه َم َج َّمة
ُ
أحاديو عن عاد ُ

جددا ت روايددة صدددر البيددت فددي الجمه درة  ،164/1واللسددان بعي د

آالر هو

أحاديو من أَنبا عاد وجرهم
:5/4/97 .29
يايهُ وال َكفَّا
َع َذمتُه ُع
أْ
َ
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و علددى نحددو

أع َد ْمتُه ،بالدال المهملة.ب اللسان عي
والصواب ْ

 ،والتهذيب 57/1و.

:49 ،45/2/82 .28

َالْل َ تترتيسا في ت
الغيا ت
َ
ْ

الل

الب تج ٍّن بت َن َقا ُم ْنقا ت
أَ ْج ُ

الش ددطر ا ول ني ددر مس ددتقيم ال ددو ن ،م ددن الرجد د  ،ويمكنن ددا تص ددحيحه بقولن ددا بم ددنو
ترتيسا في الغيا

.ب ين ر أيياً التا

فر و.

كما أن رواية الشطر الثاني في اللسان ب فر و بقوله … بنقاً تم ْغيا ت .
ولم نجد هذا الرج في ديوان العجا ب46و كما ذكر المحقق في هامي الصفحة.
:43/2/85 .27
َع ُدو ال ت
ق تِبيَّى تَْب َل َع ْي ٍر وما َج َرا
أْ

ولم تَ ْد تر ما ُال ْبرا ولم أ َْد تر مالها

َعد ْدد َو ،بفددتأ العددين المهملددة ،وسددكون الدددال المهملددة ،وفددتأ الواو.بديدوان
والصدواب أ َ
الش ددما  ،044والمالص ددص  ،065/17والص دداحبي  150ومج ددالس ثعل ددب 150/1و
وتد جا ت رواية كلمة ت
الق تبيَّى ،في المراجا السابقة ونيرها بالصاد المهملة!
:5/4/87 .31

تال ْد َن اللَّواتي َي ْقتَيين النُ ْعيا

والصواب يقتيبن ،بالبا الموحددة.ب ديدوان رفبدة  ،46واللسدان نعد

نفسه 95/4و.

/72 .34هـ:3
يريتنا ذا اليسر العوار
والصواب يريننا ،بنونين متتاليتين.ب الجمهرة 355/0و.

:43/2/73 .32

وتد َكثَُر ْ
الميا ُ
ت بين ا ُ
َعم َ
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 ،والتكملدة

َعددم ،بفددتأ العددين المهملددة.ب اللسددان عمددم ،وميد
والصدواب ا َ
يد 355و.
/73 .33هـ:41
والصواب

بعممو بقوله

ثم رانتي

 ،وندوادر أبددي

أكونن ذبيحة

َكون ْن ،بهم ة واحدة.ب نوادر أبي يد 355و وتدد جدا ت روايدة اللسدان
َ
ثم رماني

:1/4/71 .31

أكون ْن ذبيح ًة
َ

َف ْرداً و ُك َّل َم تع ٍ
يما
ص َم ْ
يما ت  ،بكسر الميم.ب ين ر هامي
والصواب َم تع ٍ  ،بالياد المعجمة ،و تم ْ
الصفحة نفسها واللسان مي و.

/71 .35هـ:4
في سلوة عشنا بذاك أييًا
والص دواب أ ُْبيددا ،بالبددا الموحدددة.ب دي دوان رفبددة  ،46والتكملددة نفسدده 49/4و وتددد
جا ت رواية اللسان بأب و بقوله في حقبة عشنا…

:3/2/71 .31

أَص َّ
ك َن ْغياً
َ

يني ُم ْستَه َدجا

والصواب ُم ْستَ ْه َدجا ،بسكون الها .ب ديوان العجا

:34/4/78 .39

ت
يةً أو نت ْقيا
ذا َمطَ ْونا ن ْق َ
جا ت رواية ديوان رفبة ب46و لهذا الشطر بقوله
يةً ونقيا
ذا امتطينا ن ْق َ
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376و.

:8/4/77 .38
َيتا ُم َن ْقبًا ذا نتها ٍ َف َوْت ُعه

بنه

به صعدًا لو المالا َفةُ ت
تاص ُد
ُُ

ذكر المحقق أن رواية اللسان جا ت بقوله يتابا ،ولكنه لدم يدذكر أن روايدة اللسدان
ص ُعد ،بالدال الميمومة المنونة.
و لعج البيت جا ت أيياً بقوله ُ

:44/4/418 .37

ط ار ت الح ت
َمشي بهَ ْ
ماط وتارةً
َ
أْ

ص ار
ص ْن َ
تُنف ُ تر ْجلي َب ْس َبطًا َف َع َ

صدر البيت نير مستقيم الو ن ،من الطويل ويمكنندا تصدحيحه بقولندا أُمشدي أو

َمشي… ب معجم ما استعجم 049/1و.
وأ ْ

:43/2/418 .11

ط َو ُل من َلْي ٍل َبن ْه تر بط
أَ ْ
أطول ،بفتأ الالم باللسان بططو.
والصواب لمناسبة السياق النحوي ،هو
َ

:5/2/441 .14
وم
انيق َن ْج ٍل
نر ُ
َ
يعتلين ُجثُ ُ

قى كهنه
ترا َح ْولَه ُ
البقاطُ ُمْل ً
ط ،بفتأ الطا المهملة.ب اللسان بقطو.
البقا َ
والصواب ُ

:44/4/445 .12

اب فهُ َّن سود
ُي َع ْ
العر َ
ط َن َ

ت
دام
ذا جالَ ْس َنه ُفْلأ ت ُ

طن ،بالثا المثلثة.ب اللسان ثغط ،وشدرح أشدعار
والصواب يثع ْ

الهدذليين

435/0و وتد يبط اللسان بثعطو كلمة ُفلُأ ،بيم الالم ،كما جدا ت كلمدة "فددام" فيده
بالفدا يدافة لدى تولده وهدن بددل فهدن ،والالسدنه بددل جالس ت
ب ين در
دنه
أييًا التهذيب 153/0و.

:9/2/448 .13
أَ َّ تَعشى جانتبي ي ْحطُ ت
وط
َْ َ
َ
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جد ددا ت روايد ددة ابد ددن دريد ددد ،الد ددذي االد ددذ الصد ددغاني مند دده هد ددذا الشد ددطر ،فد ددي الجمه د درة

 ،347/3بقوله تَ َغ َّشى ،بالغين المعجمة.
:48-49/2/448 .11

ذا ُه َن ٌّي تح ْ ت
غ
الو ْ
طمط م ْث ُل َ
ب ،بفتأ اليا .ب اللسان حطمطو.
والصواب َهنتي ،بفتأ الها  ،و َي ْ
ي تر ُ

أسهُ حتى أنثلغ
ُي ْ
ي َر ُ
ب منه ر َ

:1/2/422 .15

العْلبا ت ريَّان ت
على م ْدبر ت
كاهلُه
َ َ
ُ

وحاو َ
ت تع َ
طني حتى ثََن ْي ُ
نانهُ
َ

جا ت رواية ديوان ابن مقبل ب044و ،واللسدان ،وأسداس البالندة ب حدوطو بقولهمدا

وحاوطته…

:41/2/428 .11
على الذ ْه َيو تط في لَ تج ٍب لُ ت
هام
ْ

وم ْغ اه َتبا ل نا ٍ
طات
َ ُ

والص د دواب نا د ددات ،بال د ددا المعجمد ددة.ب معجد ددم البلد دددان  ،4/3ودي د دوان النابغد ددة

الذبياني  ،103وين ر أيياً تعليق المحقق في هامي صفحة ديوان النابغةو.
:41/2/431 .19
ت أالفافُها من نا تط
وَذ ْع َذ َع ْ

ذكددر المحقددق ،فددي الهددامي ،أن هددذا الشددطر ،ومعدده أشددطار أالددرا ،تددد وردت فددي

اللسان .ولكنه لم يشر لى أن رواية اللسان جا ت بقولده ودنددنت ،بددالين مهملتدين،
ونينين معجمتين.

:9/2/414 .18
فَ ْ ُين تك في شر ت
يطك أ َُّم َب ْك ٍر

وسابغة وذو ُّ
ون ْين َ ْيني
الن َ

جا ت رواية اللسان بشرطو لصدر اللسان بقوله ف ينك في الشريط ذا التقينا.
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:9/2/415 .17
َّ
طين َمهاة ُس ْرتولَت ُرَمال
بالشي ْ

كه َّنها َب ْع َد ما طال َّ
النجا ُ بها

جا ت رواية ديوان صاحب البيت النابغة الجعدي ب197و لهذا البيت بقوله … بعددما

َج َّد َّ
النجا ُ … و َرَمال ،بفتأ ال ار المهملة ،وتد أورد البكري في معجمه صددر هدذا البيدت
على نحو ما جا في ديوان الجعدي ،بيد أن روايته للعج جا ت مالتلفة هكذا بالشيطين
مهاة ترتعى ذرعا ،ثم نسبه لهعشى!! بمعجم ما استعجم 419/3و.

:42/2/415 .51
ت
ي َّم اًر في ُج ُنوبها
تعادي المراالي ُ

و ُه َّن من َّ
الش ْيطي ٍ
عار و بت ُس
َ

جا ت رواية اللسان بشيطو بقوله في جنوحها ،بالحا المهملة.
:1/4/451 .54

َن ْفسي وي ْفع ُل َن ْير تفعل ت
العات تل
َ ْ
َ

طةُ عن َه َوا
ُّوْي َ
أ ََي ُرُّدني َ
ذاك الي َ

ذكر المحقدق ،فدي هدامي الصدفحة نفسدها ،أن ابدن السدكيت تدد أورد هدذا البيدت فدي

كتاب ا لفا لرياح الدبيري برواية

نفسي ويمنعني ويفعل ما يريد

أَيردني ذاك اليويطة عن هوا

ولكن الذي ورد فدي كتداب ا لفدا ب194و جدا مالالفدًا لمدا ذكدره المحقدق ،فقدد جدا

عج البيت على النحو اآلتي
:9/2/451 .52

شبيب
نفسي ويفعل ما يريد
ُ
مقَ َّوم تمثْ ُل طُ ت
وط الما ت َم ْج ُدو ُل
ُ

ما تن ي ا ُل لها َشهْو ُيقَو ُمها

والصواب ُم َقوم ،بكسر الدواو المشدددة.ب اللسدان طدوطو وتدد جدا ت روايدة اللسدان
بشهوو بقوله محرب ،مقوم .ولعل هذا البيت ،الذي ذكر محقق التكملة أنه لم يعثر

عليه في ديوان الشما  ،والذي ذكر محققا العين أنهما لم يهتديا لدى تا لده لعلده صدورة
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أالددرا ،أو صددورة محرفددة عددن البيددت الددذي جددا فددي المفيددليات
الطَّبيب ،وهو توله

ب135و لعبدددة بددن

وما ي ال لها شهْو يوتره

محر من سيور الغر مجدول
َ

ت
تقي
ت وأ ْ
الكالليب َتْل َ
ط ار ُ
َم َ ْح َ

َسهال
وتد َع َب َ
الحميم فه ْ
ط الما َ
َ

الكالليب تُتقى

الحميم وأسهال
وتد عبط الما ُ
ُ

:7/2/454 .53

جا ت رواية ديوان النابغة الجعدي ب114و لهذا البيت على نحو مالتل
ت وأط ار
مر ْح َ
َ

:1/2/451 .51

هو

كالْيل ت
الق ْر ت
صاب
َ
نايتُها الن ُ
ق َ

َعالطُ الكو ت
اكب ُم ْر َسالت
وأ ْ

جا ت روايدة العدين  ،11/0الدذي نقدل عنده الصدغاني ،واللسدان بعلدطو أييدًا ،لهدذا

البيت على نحو مالتل

هو

كح ت
الف ْر ت
ق ليس له انتصاب
بل َ
ْ

الن ت
وأَعالط ُّ
جوم معلقات
وتن ر أييًا رواية اللسان بترقو.
:5/4/459 .55

ثان َّ
ط و َال ٍ
الد ْهر من أ ََن ٍ
ي و تَ َ تم
س
هل ا ْتتَنى َح َد ْ
كانوا َ
بم ْعي َ َ
عجد البيددت نيدر مسددتقيم الدو ن ،مددن البسديط ،وصدوابه يدتم بقولنددا و ْال ٍ
دي ،بسددكون
َ

ددثان" هددو يددم النون.باللسددان عدديط،
الالددا المعجمددة ،كمددا أن الص دواب فددي كلمددة "حد ُ
وديوان الهذليين 066/1و.
:42/2/412 .51

كالغر ت
َن َّرة ت
مسا تت ا ت
معابل مرَه ٍ
اط
فات
ت بها
شن ْق ُ
َ
َ ُْ
ُ
والصواب كالقراط ،بالقا .ب ديوان الهذليين  ،05/0واللسان ترط ،وا ساس

سهو.
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:1/2/413 .59

وت
القراططا
الق ْ
ط َا وا َْنسا َ و َ
الر ْح َل وا َنسا …
جا ت رواية اللسان بترطو بقوله و َّ

:41/2/411 .58

رت ُحقَ
ُدي ْ
وأ َ

الغمام
مث ُل تُ ْسطاني َد ْج تن َ

دونها

والص دواب َح َف د  ،بفددتأ الحددا المهملددة والفددا ا ولددى ،واليددم والتنددوين فددي الفددا
ا اليرة.
بدي دوان الطرمدداح  ،464واللسددان ،تس ددط ،والتهددذيب 349/4و .وتددد جددا ت رواي ددة

اللسان بقوله تحتها بدل دونها.
:47/2/411 .57

الق ت
َعناتهم ت
وير تب أ ت
ساط
َْ
جا ت رواية ديوان رفبة ب45و بقوله القُس ت
َّاط ،بيم القا

:1/2/411 .11

وتشديد السين المهملة.

ُن َكلفها َح َّد اءكام تطا طا

ي ترَّي َة َالْيلَنا
نحن َجلَ ْبنا من َ

ذكر المحقق أن الرواية لهذا البيت جا ت على الالدرم .ولكدن روايدة اللسدان بتطدطو

جا ت دونما الرم بقوله ونحن جلبنا …
:1/2/491 .14

طان ُنبار ذي َرَه ْث
ير َك ْس َ
ت ُ
والصواب تثير ،بالثا المثلثة.ب التكملة نفسه 154/4و.
:43/2/492 .12
الغياة ت
ت
الناشطا
حان َ
تالال س ْر َ

جا ت رواية نوادر أبي يد ب457و بقوله الفالة.
:7/4/481 .13
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ب العصا جا ٍ عن التَّ َغ ُّ ل
صْل ُ
ُ

جا ت رواية اللسان بنشطو بقولهبالتَّ َع لو ،بالعين المهملة.

:41 ،7،43/4/488 .11

السقَّ ت
ٍ
طو ت
ت
اط
تيه
اط
أتاويه على ُّ
الو ْ
َت َ
ط ْع ُ
َ
ت َ
حين َه ْي َبة َ
أحبوي من ا َْن ت
ٍ
باط
أالالطُ

بالرْم د تدل
ت ،و تي د تده أَتاوي د ٍده ،و َّ
ج ددا ت رواي ددة ديد دوان العج ددا ب045و بقول دده َعلَ د ْدو ُ
ُح ُبوي.
أْ

:41/2/473 .15

الج ْفرتَْين تركوا ت ْجعا ا
و ُ

جا ت رواية اللسان بجع و لهذا الشطر بقوله

والجفرتين اجع وا جعا ا
:8/2/478 .11
االها
ت َك ْد ار ُ تَ ْسقي تفر َ
ي َب ْ
كما ْان َق َ

وب
بت َش ْم َ َة ترْفهًا والمياهُ ُش ُع ُ

ت…
جا ت رواية ديوان ُح َم ْيد بن ثَْور ب73و بقوله كما َجب ََّب ْ

:43/2/478 .19

دان ُم ْقتف ار
صبت ُأ منكم َب ْ
ُ
ط ُن تجْل َ
وي ْ

طن َو ًّ ُس ُيوفُنا
َستَ ْش تم ُكم عن َب ْ

والصواب جلذان ،بالذال المعجمة.ب اللسان شم  ،والتهذيب 333/11و وتد فسر

اللسان كلمة جلذان ،بالذال المعجمة ،على أنه ثنية بالطا

.

:41/2/214 .18
ت
الف ت ي ا
الب ْي ُ َ
كما تَد َي ْحمل َ

َح َمْل َن َّ
لهن ما ً في ا َداوا

جا ت رواية اللسان بف

و لعج البيت بقوله كما يحملن في البي الف ي ا.
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:42/4/212 .17
لَ ْحلَحات ُم َّ
صغرات ُمْل ُس

هذا الشطر نير مستقيم الو ن ،من الرج  ،وتد جا على الصواب في اللسان

ب لأو برواية أالرا هي

:41/4/211 .91

الي ْبس
لحلحات اهرات ُ
تَْن ت
الالطُم اللحا ا
ي ُث َب ْع َد ُ

والصواب تُْن ت
يث ،بيم التا .

:7/2/215 .94

الع ت
يارطُ
أذاك َال ْير أيها ُ

العمارطُ
مع َةُ ُ
وأَيُّها الل َ

العيارط
أذاك الير أيها َ

العمارطُ
وأيها الل ْعم ةُ َ

لم ٍا
كب ْرتُو الفتاة ُم َّ
َ
وال ٍّد ُ

يع ُدوا أن تَ َق َش ار
ورْوَت ْين َل َّما ْ
َ

الف ت
تاة ملمعا
كب ْرتوت َ
َوَو ْجهًا ُ

َورْوَتتْين لما يعدوا أن تَ َق َّم ار

جا ت رواية هذين الشطرين في اللسان ب عيرط ،ولعم و بقوله

:7/2/243 .92

جا ت رواية جمهرة أشعار العرب ب500و لهذا البيت على نحو آالر هو

أمددا دي دوان صدداحب البيددت النابغددة الجعدددي ب46و فقددد ات َفددق مددا التكملددة فددي روايددة
العج والالفه في رواية الصدر حيو جا فيه توله
والدًا كبرتو الفتاة ملمعًا
بين ر أيياً رواية اللسان برتاو.

:45/2/243 .93
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ت
َح َم ار
الج ْو ت أ ْ
وم ْعُبوطاً من َ
هاباً َ

عن َد أًو تل َم ْعهٍَد
ت َبياناً ْ
فالتَ ْ

جا ت رواية المرجا السابق بقوله … عند أول مرب

.

:9/2/241 .91
استته َرْوبعةً ْأو َرْوَبعا
على ْ

ومن َه َم ْ نا َع ْ َمهُ تَلَ ْعلَعا

ج ددا ت رواي ددة ديد دوان رفب ددة ب93و بقول دده … هم ن ددا أرس دده… و َرَبع ددا ،بح ددذ
الواو .وتد تكرر هذا الرسم في التكملة نفسه .056 ،077/4
وتد جا ت رواية اللسان ب لعاو بقوله
ومن هم نا رأسه تلعلعا
:48/4/248 .95
ت
َش َّل الحو َ ت
امل م ْنهُ َك ْي َ َي ْن َبقاُ

َّ
الم ْمطُ ت
ص ْب َغتُهُ
ور ُ
كالث ْعلَب ال ار تأ َ
والصواب ت
ص ْب َغتُهُ ،بكسر الصاد المهملة ،و الحوام ُل ،بيم الالم.

باللسان بقاو.

:41/2/221 .91
عنها ولَ ْو َوَّن ْوا بها تَتَ ْعتَعوا

والصواب َوَن ْوا ،بفتأ النون دونما تشديد.ب ديوان رفبة 155و.

:41/2/224 .99

ت
سد ٍر َّ
ين
من تَ َ
حل بكم تَيج ْ

كين
مالَك َّأم الالد تَْب ْ

مونة من نت ْس َوة ميامين
َم ْي َ

والص دواب تَُبكددين ،بيددم التددا  ،وفددتأ البددا  ،وكسددر الكددا

بحذ

المشددددة ،و تدددر،

السين ،و ميمونةً بالفتأ والتنوين في التا المربوطة.ب اللسان بياو.
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:7/2/222 .98
ت
اهت َّ ُع ُ
كما ْ
ود الس َ
المتتاباُ
َّهسم ُ

طرفَ ْيه يع تس ت ت
الهما
الن ك ُ
ترا َ َ َ ْ

رواية

والصواب الساسم ،دونما هم .ب ديوان ُح َم ْيد بن ثَْور 164و وتد جا ت
الديوان بقوله المتتايا ،باليا  .ونص محقق الديوان على أن الرواية "متتابا" بالبا

تحري .

:49/4/229 .97
ت
الج ْدول بالتََّن ُّوت
لم َي ْحيها َ

الالد ت
كيثَّب الثَ ْعثَ تا
َي ْجري على َ

والصواب ستقامة الو ن ،من الرج  ،هو ك ت
ي ْ تب ،بهم ة ساكنة،
يها ،بيم الياد المعجمة.ب اللسان ثعا ،و َجحَلنجاو.
ْ
يح ُ

و

:5/2/234 .81

ْنان ُّ
الوجَّا
أ ََن َّن ته َ
النفوس ُ

جا ت رواية اللسان ب جعاو بقوله َّأنات.

:41/2/234 .84
ت ٍ
َ َندًا َ
وي ْي ُ بني عقال ُي ْج َفاُ

ونهُم
َي ْغ ُدون تد َن َف َخ َ
ير ُبطُ َ
الال ُ

جددا ت روايددة دي دوان جريددر ب053و تولدده َرْنددداً ،بددال ار المهملددة ،و ُيالفددا ،بالال ددا
ون َد ْوا ويدي … بين در
المعجمة .أما اللسان بالفاو فجا ت روايته بقوله يمشون… َ

أييًا التكملة نفسه 041/4و.

:1/4/233 .82
وبالمشايتا
با َم ْ
أحيانًا ُ
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جا ت رواية اللسان بجماو بقوله با ُم ،بيم الهم ة.

:9/4/231 .83
أ ْك ترَم َّن َّ
اليعي َ علَّك أن تَ ْالد

د َش َا يوماً و َّ
الد ْه ُر تد َرَف َع ْه

صدر البيت نير مستقيم الو ن ،من المنسرح ،ويمكننا تصحيحه بقولنا
وأكرمن اليعي

علك أَن

أو كما جا في البيان والتبيين 341/3
تحقرن الفقير عل َك أن

تالشا يوماً والدهر تد رفَ َع ْه
الدهر تد َرفَ َع ْه
تركا يوماً و ُ

ب ين ر أيياً التكملة نفسه  ،054/4وتد ورد فيه هذا البيت نير مسدتقيم الدو ن

أيياًو.

:3/2/238 .81
بالراس منها ُال ْرفُعاً ُنتدفا
كهن َّ

ط تمها من تُ ْرطها َ َبد
ي تحي على َال ْ
ُي ْ

جا ت روايدة ديدوان ابدن مقبدل ب144و لهدذا البيدت بقولده … مدن فَ ْر تطهدا ،بالفددا ،
و كد َّ
ب ين ددر
دهن بددالرأس ،ب ثبددات الهم د ة علددى ا ل د  ،و ُال ْرفُع داً َال تشددفا.
يحى بفتأ اليا واليادو.
أيياً اللسان بالرفاو حيو يبط الفعل َي ْ
:3/4/212 .85

ت
ت
ص
ُ
صها فَتَْنتَش ْ
وج َرة ُي ْنش ُ

تم ْن الالاُ يدركه فيهتبص

شص
صها فَتَْنتَ ْ
وجرة تَْن ُش ُ

الالا يدركه فتهتبص
تم ْن ٍ

والصواب

ستقامة المعنى والو ن ،من الرج  ،هو

باللسان اللاو.

:45/2/212 .81
لي ْحيى وتد ماتَ ْ ت
ص ُل
َ
ت ع ام و تم ْف َ

ب راسه
صرياُ ُمدام َي ْرفَاُ ال َّش ْر ُ
َ
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أسده ،ب ثبدات الهمد ة السداكنة علدى
والصواب الش ُ
رب ،بفتأ الشين المعجمدة ،ور َ
ا ل .ب ديوان ا الطل 17/1و.
:43/2/213 .89
كهََّنهُ ُم على َج َنفا َ ُال ْشب

ُالن ُعها بفهس
ص َّرَعة أ َ
ُم َ

جددا ت روايددة اللسددان والتددا بالندداو بقولهمددا حنفددا  ،بالحددا المهملددة وتددد تكددرر
هددذا البيددت علددى هددذا النحددو فددي التكملددة نفسدده .445/4ب ين ددر شددعر بنددي تمدديم فددي
العصر الجاهلي .د .عبد الحميد المعيني 044و.
:3/2/211 .88
ت
ونا اُ التَ ْع عن أَيمانهم َيفَاُ

والالا ا الجون ٍ
آت َشما لهم
ُ َْ ُ

والص د دواب الن ْع د د  ،بد ددالنون.ب اللسد ددان الد ددو  ،ومعجد ددم البلد دددان  340/0والتهد ددذيب
07/3و وتد جا ت رواية معجم البلدان بقوله يقا بالقا  ،وفسرها بهنها يرتفا.

:8/4/215 .87
فللت تج ْ ت من َالو الس ت
سيب
ُّيول تَ ُ
ْ

ت عليه ديمة َب ْع َد و ٍ
ابل
أَلَثَّ ْ
َ

ذكر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية ديوان صاحب البيت ُح َم ْيد بن ثدور
ب71و ،جددا ت بقولدده كددل سددما وابددل .والص دواب أنهددا كددل سددحا َ َِ وابددل ،بالحددا
المهملة.
:7/2/219 .71

ُش َّث بالطَّ ْال ت لتلَ ْذم َّ
لم ُيعالَ ْث َد ْم َحقاً با تاً
الدعا ْ
طال  ،ولدمو والتهدذيب
جا ت رواية ديوان الطرماح ب755و ،واللسان ب دعا ،و َ
 ،94/1بقددولهم لددم تُعددالتث ،و لتلَد ْددم ،بالدددال المهملددة .وتددد تكددرر الالطدده ا اليددر فددي
التكملة نفسه .714/4
:5/2/218 .74
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صطَ ترُم ْه
ف دداذا أ َ
َج َّ َن ْ
في ُدعا َّ
الن ْال تل تَ ْجتَترُم ْه

ْأنتُُم َن ْالل ُنطي ُ به
صةُ
وعدذاري ُكم ُم َقل َ

عج البيت ا ول نير مستقيم الو ن ،من المديد ،وصوابه يتم بقولندا ،كمدا جدا
في ديوان طرفة ب115و فاذا ما ُج نصطرمه.

أما البيت الثاني فقد جا ت رواية عج ه في اللسان بدعاو بقوله في ُدعا النالل
في ذعا
تصطرمه ،أما روايته في ديوان صاحبه طرفه فجا ت بقوله
النالل تجترمه.

:8/2/217 .72

ت
الصْلص ُل ت ُّ
تٍ
فالم ت
ذار
الم ْد
فَا م ْن َن ْه تر َم ْعقل ُ
المغذ لى َ
أَيُّها ُّ ُ ُ
فالمد د ددذار ،بفد د ددتأ المد د دديم.ب اللسد د ددان دفد د ددا ،ومعجد د ددم البلد د دددان ،44/7
والص د د دواب َ
والمحكم 14/0و.

:42/4/254 .73

ود ٍا ُح ْم ٍر لثتاتُهُ ُم
والصد دواب ود ث ددا ،بالث ددا
ب006و ،واللسان ب دلثاو لعج

ين شرابين لتْل َح ْ تر
َم ترتع َ
المثلث ددة ،وت ددد ج ددا ت رواي ددة ديد دوان النابغ ددة الجع دددي
للج ُ تر.
البيت بقولهما ابلين شرابين ُ

:1/4/253 .71
روب ذا تَ ْي َ ت
الح ت
عار
وفي ُ
ت َِ م ْس ُ

َجْلد جميل ُم تاليل ت
بار ُ َذ تر ُ

ذكددر المحقددق ،فددي هددامي الصددفحة ،أن روايددة دي دوان الالنسددا جددا بقولدده كامددل در .
والحقيقة أن رواية ديوان الالنسا ب46و لهذا البيت جا على نحو مالتل

هو

الم َحيا كامل ور
َجْلد جمي ُل ُ

الرْو مسعار
وللحروب نداة َّ

ومن أبحنا ع ه تبركعا

على أُ ْستت ته َرْوَبعةً أو َرْوَبعا

:9/2/255 .75
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ولكن رواية ديوان رفبة ب93و جا ت بقوله َرَبعا ،بحذ

الواو.

:41/2/251 .71

مستَربتا تلسرا المو ت
ماة َهبَّا ت
ُ
ُْْ
َْ

يكاد َالفي ُ َّ
ٍ ُ
الن ْق تر ُي ْف ترطُهُ

جا ت رواية اللسان ب رباو والتهذيب بقولهما الفي ال جر ،و بسرا الموماة

َهيَّا .

:41/2/251 .79

ت
يم َّ
حاسد
النثا ُم ْستَْرباُ ُك َّل
بو ْج ته ته
َربياُ َو ْ
َكر ُ
بدر ُي ْستَيا ُ َ
جا ت رواية التهذيب  ،357/0واللسان برباو بقولهما كريم الثنا ،بالثا فالنون.

:43/2/259 .78

ف َاب وما ي ْال َشى على من ي ت
جال ُس
ت ليه ُح ةً من تشوا نا
َن َب ْذ ُ
َْ ُ
ُ
َ
ت
َّ
كما آ َ َّ ت
لس
ْسهُ
المالا ُ
فولى بها َج ْد َن َي ْنفُ ُ أر َ
الم ُ
غير ُ
بالن ْهب ُ
ذكددر المحقددق أن هددذين البيتددين وردا فددي مفيددلية الم درتي 45بالبيتددان 05 ،07و

والص ددحيأ أنه ددم البيت ددان  ،17،15ولك ددن المحق ددق ل ددم ي ددذكر الال ددال

ف ددي الرواي ددة ب ددين

التكملة والمفيليات ،فقد جا هذان البيتان في المفيليات  005على النحو اآلتي
ت
لس
حيا ً  ،وما فُ ْحشي َعلى َم ْن أُجا ُ
ت
ت
آب َّ ت
لس
كما َ
المحا ُ
بالن ْهب ال َكدم ُّي ُ

ت ليه ُح ةً من شوا نا
َن َب ْذ ُ

ْسهُ
فاَ َ بها َج ْذ َن َي ْنفُ ُ َأر َ
:8/2/258 .77

أال َش َن مرُه ٍ
ق م ْح ٍ
وب كريم الم َا ت
ق
مود
ٍ
وْ
به ْ
جيعهُ
نجيأ َر ُ
َْ
َالَل َ َ
ذكددر المحقددق ،فددي هددامي الصددفحة ،أن روايددة دي دوان لبيددد جددا ت بقولدده محمددوداً

نجيح داً رجيعدده ،ولكندده لددم يددذكر أن روايددة الددديوان أيي داً ب004و لعج د البيددت جددا ت
بقوله
وأَ ْس َم َر مرهوبًا كريم الم َا ق
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:41/4/212 .411

ته َّةً و تمراحا

جام كهنه
تَترعاً ُي َرْع ترُعه الل ُ
جا ت رواية اللسان ب رعاو والتهذيب  164/1بقولهما الغالم.
ص َد ينا
َ

:8/2/212 .414

ت
وب ْرق تال
أ ت
َصاح أَلَ ْم َي ْح ُ ْن َك ريأ َمرييةُ
َ
َ
بالعقيقَ ْين رافاُ
جا ت رواية ديوان ا حوص ب147و بقوله ألم تَ ْح ُ ْنك ،بالتا المثناة الفوتية ،و
ما بالالم والميم.

:1/2/218 .412

َحنى من تحفا َف ْى َم ْرَوعا
في َج ْو أ ْ
أح َنى.
جا ت رواية ديوان رفبة ب96و بقوله من َح ْر ت ْ

:44/2/217 .413

على استه وبعة أو وبعا

ومن هم نا ع ه تَبركعا

جا ت رواية ديوان رفبة ب93و بقوله ومن أ ََب ْحنا … روبعةً أو َرَب َعا..
أيياً التكملة 056/4و.

/2/217 .411هـ:1
وفي كل ممسى طي

وأن شحطتنا دارها فمفرتي

شما طارتي

والصواب جوان ،بكسر الهم ة ب معجم البلدان 113/3و.

:41/4/291 .415

جارها
ت تُ َسباُ ُس ْفَرها
ت َحرام أن ُي َرج َ
وتالَ ْ
ت التي َلَّ ْ
لَ َن ْع ُ
َّل ُ
والصواب َك َن ْع تت ،بالكا .ب ديوان الهذليين 05/1و.

:41/2/298 .411

ت ت
وسفُو ُ
ُي َ يَّنهُا كن لها ُ

ي ُأ عا ت ٍط
كما َب َّل َمثْنى طُ ْف َي ٍة َن ْ
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بين ر

والصواب َمتَْن ْى ،بالتا المثناة.ب ديوان الطرماح  ،363واللسان سفا ،والمحكم
310/1و.

:43/2/281 .419

ٍ ت
َّاق عادية وهادي ُس ْرَب ٍة
ومقاتتل َب َ
سب ُ
طل وهاد م ْسلَاُ
ُ
ج د د د ددا ت رواي د د د ددة المحك د د د ددم  367-1واللس د د د ددان بس د د د ددلاو بقول د د د دده ورأس سري د د د د دة…

ب ين ر أيياً التا

سلاو.

:1/4/283 .418

ت
ت
صن أَ َم ْق
و ٌّل َليل وح ْ

ولي ُم ْس تمعان وَ َّم َارة

جد ددا ت روايد ددة اللسد ددان بسد ددماو والمحكد ددم  306/1بقولهمد ددا ومسد ددمعتان… ،و د ددل

َم ْق
مديد… ،وحصن أ َ

سماو.

مر ،ومقق ،والتا
بتن ر الرويات المالتلفة لهذا البيت في اللسان َ
:42/4/283 .417
صعونة ت
ت
ي َفنة
تم َعنة تم َفن ْه
ن لنا ل َكَّن ْه
ْ
والصد دواب معند د ًة ،و ص ددعون ًة ،ب ددالفتأ والتن ددوين ف ددي الت ددا المربوط ددة ،و ت
ي د َدفن ْه،
بالها الساكنة.ب اللسان سما ،والمحكم  ،306/1والصحاح 1033/3و.

:1/2/289 .441
أَب َّن تعريس ًة عَّنابها أ ت
َشب
َ ُ ُ
َ

ت
وع ْن َد نابتها ُم ْستَ ْوَرد َش َر ُ

نانها.
جا ت رواية اللسان والتا بشر و بقولهما َع ُ

:4/2/271 .444

فاليوم تد ُشتفع ْ ت
ما كان أ َْبصرني بتغر ت
باح
ات الصبا
ت ل َي ا َ ْش ُ
َ
َ
َْ ُ
فاليوم ،بفتأ الميم .وتدد جدا ت روايدة المحكدم  ،033/1ولديس ،055/1
والصواب
َ
كما ذكر المحقق في الهامي ،واللسان بشفاو بقولهما فا َ َن.
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:43/4/275 .442
ت
استكاك الريا
ل بدي ًا تبل

طهُ البقد
ص ْنتُاُ الحاجبين َال َّر َ
ُ
والصد دواب ب دددياًّ ،بح ددذ الهمد د ة ب ديد دوان الطرم دداح  ،056والص ددحاح ،1041/3

 ،1796/4واللسان صنتا وسكك ،وا ساس سككو.

:21/2/275 .443

ت واحدة تَ َ َّ
َ
وتتل َي ْ
صتاُ

ت ،بيم التا  ،وكسر الالم المشددة.
جا ت رواية اللسان صتا ،بقوله وتُل َي ْ

:48/2/279 .441

أشفتم تِ
و ْ
ايطَ َّرُه ْم من أ َْي ُم ٍن و ُ

ص ْعصا ٍ تعتا ٍ
ق تُتَّتم
ص َّرةُ َ
َ

وشفتم
اي َ
و ْ
أيم ٍن ْ
طره من ُ

صرة صرصار العتاق القُتْم

الرَّمة  1913/3لهذين الشطرين على نحو آالر هو
جا ت رواية ديوان ذي ُّ

:41/2/315 .445

ن لم تَ تجئ كا ْ ت
الم تس
َحدل ُ

َجدل ،بالجيم المعجمة.
جا ت رواية اللسان والتا بيجاو بقولهما كا ْ
:8/2/321 .441

ت
عبور لهاديها تسنان وتَوَب َا
ياح الطَّ ْي تر من ُم ْح َ لَّ ٍة
فصاحوا ص َ
والصواب وتَ ْوباُ بسكون الواو ويم العين المهملة باللسان تباو.

:45/2/324 .449

ت
الناس ما سنى وتد تُتد َع ْ
َ
وي ْسهل ُ

وطال ت
َّد ُر
عون
َ
الوْرُد والص َ
لي أ َْرَب َ
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ذكر المحقق أن رواية اللسان والتا والمحكم جا ت بقولهم ما يسهل ،ولكنده لدم
ت،
يشر الى أن الرواية في هذه المصادر جا ت بقدولهم أييداً عدن سدني ،و تَ تدد َع ْ
بفتأ القا  ،كما أن رواية اللسان بتد و جا ت بقوله لي ا ربعون.
:1/4/322 .448

جوا َّ فَم ْد ُالو ُل ت
الفنا ت تَدو ُ
َ

ذا ما رآنا َّ ت
ص ْوتَهُ
شد لْلقَ ْوتم َ
الغ َندا ،
والصواب كما جا في ا صل المالطوط لديوان الطرمداح ب313و هدو َ
بالغين المعجمة .وتد ذكر محقق الديوان أن هذه الكلمة بالفا تصحي .

:44/4/323 .447

ناصر ٍ
ُال ت
الغوادي
ات
بما ت القُ ْرت من َسَب تل َ
الح ْم َ َح ْم َ
َرَع ْي َن َ
والصواب بما في القر …ب ديوان الراعي  ،55واللسان والتا تر و.

:47/4/329 .421
الطويل ُّ
الن ْع ُن ْا

والصواب ستقامة الو ن من الرج  ،هو أألطويل ُّ
الن ْع ُن ْا باللسان ترصا،
ونعنا ،والتكملة نفسه 354/4و.

:8/4/334 .424
بت ُش ْر ٍب تن ٍ
الح ْو َ فا ْب َت َّل َش ْ
شاي ْ
طعنا لَهُ َّن َ
َت ْ
وه َو ماَ ُن سا رهُ
ط ُرهُ
والصواب لشرب ،بالالم.ب ديوان ابن مقبل 177و.

:41/2/334 .422

نا ت
اءصر ت
ان
َع ْم اًر َ ْت َ
َ
ْ
ُح ْيم َر حين أ َْرجو ترْف َدهُ
طاُ َسيي ُ
جا ت رواية اللسان بتطاو والتهذيب  ،195/1بقولهما َن ْم ًار ،بالغين المعجمة.

:41/2/331 .423

َع تك ت
المراتت تب الارٍ ُمتََنش تر
ص َ

ُع ُم ٍل توا ت ُمها على ُمتَقَ ْع تق ٍا
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جا ت رواية ديوان ابن مقبل ب104و ،لهذا البيت بقوله َع تم ٍل ،بفتأ العين وكسر
الميم ،بالكسر والتنوين في الالم ،أما في اللسان بتعاو فجا ت هذه الكلمة هكذا
َع تمل كما جا عج البيت فيه بقوله عتب المراتب…
:4/2/314 .421

وتُْنفُ تعها تطال َ ا ُرجوان
تُفَ ْرنتَيةُ كهن بتطُ ْبطَُب ْيها
ط َب ْيها
ط ْي َ
جا ت رواية اللسان بتنفاو لهذا البيت بقوله تَفَ ْرنيهُ ،بفتأ القا  ،و بت َ
بطا ين مهملتين مفتوحتين بينهما يا مثناة تحتية!

:3/2/311 .425

اع ْيد
تده وأَ ْذ َك ْ
دب الحصى ب ُكر َ
الج ْن ُ
ونفى ُ
الم ْع ا ُ
ت نيرَانها َ
جددا ت روايددة اللس ددان والتددا بكددر و ،لعجدد هددذا البيددت بقولهم ددا … و ْأوفَددى ف ددي
وده ت
ُع ت
الح ْربا ُ.

:47/4/318 .421

ُي ْح َس ْب َن شاماً بالياً و ُكتْبا
جا ت رواية ديوان رفبة ب11و بقوله أ َْو ُكتْبا.

:49/2/317 .429

كهن َم ْن َم َّد ت ْلينا أَ ْت َ
طاُ
جا ت رواية ديوان رفبة ب155و لهذا الشطر بقوله
:5/2/355 .428

كهََّنهُ َم َّد لينا أ ْتطَاُ

الم ْع تط ت
س
َفلَ َم َا
َ
ثيم َ
الباب ر َ
جا ت رواية اللسان بلماو بقوله ُملثَّم الناب… أما التهذيب  404/0والتا بلماو
لما ت
الباب…
فجا ت روايته بقوله ُم َّ َ
:41/4/358 .427
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تب ته ُم َر ُ َي ْال ُر ْج َن من َالْل ت َوْدتته

ب
صب ُ
مطافي ُل ُجون تري ُشها ُمتَ َ

جا ت رواية اللسان بمر و بقوله
تح تت َوْدتته
له ُم َر َي ْال ُر ْج َن من ْ

ت
ب
من الما ُجون ريشها َيتَصب ُ

و ُّ
الش ُّد ُي ْدني تحقاً وتهْبلَعا

وصاحب ت
الح ْرت ويدني َمْيلَعا

:45/4/314 .431

والصد د دواب و َّ
الش د د ُّدد ،بف د ددتأ الش د ددين المعجم د ددة.ب ديد د دوان رفب د ددة  96والتكمل د ددة نفس د دده

344/4و وتددد جددا ت روايددة الددديوان بقولدده يددذري،

يدددنى فددي الحددالتين .وتددد تكددرر

ورود هاتين الكلمتين على هذا النحو في التكملة نفسه 344./4

:7/4/312 .434
مصمم أط ار ت ت
الع تام ُم َحَّنباً
ُ َ َ

ب ما عا
صناً ذا َذوا َ
ُيهَ ْ ته ُ ْن ْ

ميددمم ،باليدداد المعجمددة .دي دوان عدددي بددن يددد ب140و ،وا سدداس
والص دواب
َ
بمياو.
:2/4/318 .432
اع ْه
َع ْي َ
ي آل تبل ُج َّم َ

اع ْه
الج ْي َةُ أو ُن َع َ
َم ْوترُدها َ

دال ،ولكندده لددم يددذكر أن
ذكددر المحقددق أن روايددة المحكددم  76/1جددا ت بقولدده مد َ
اعد ْده ،بفددتأ الجدديم المعجمددة ،و ت
الجَّي دةُ ،بكسددر الجدديم
روايتدده أيي داً جددا ت بقولدده َج َّم َ
المعجمة وحذ

الهم ة ،وتشديد اليا .

:45/4/394 .433

َّي ت
على الهَو ت
صُبر
بي
مالويأ َي ْوَم الص ْ
ُ
ُ
ان و ُسود و ُن َكاُ
والصواب ُن ُكاُ بيم الكا .ب ديوان ابن مقبل  ،151واللسدان نكدا ،والتهدذيب
306/1و.
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:41/4/389 .431

صى
َي ته ُّ الهَرانت َا َع ْق ُده تع ْند ُ
الال َ
صدددر البيددت نيددر مسددتقيم الددو ن ،مددن الكامددل ،ويمكننددا تصددحيحه بقولنددا ي ته د ُ ،
دونما تشديد في ال اي المعجمة.ب العين  ،046/0والتهذيب  ،054/3وين در أييداً
يكون من َيتَ َذلَّ ُل
و
بهذل َح ْي ُ
ُ

رواية اللسان لهذا البيت بهرناوو.
:7/4/377 .435

ب ما ٍ لَ َك با ْج ت
يا ُر ُّ
بال
والص د دواب ُر َّ
ب ،بفد ددتأ البد ددا المشد ددددة.ب الصد ددحاح  ،1315/4واللسد ددان بغد ددغ،
والعباب 04و.
:48/4/112 .431

بالم َد ْن َد تغ تِ
َع َّ
لي ني لَ ْس ُ
ت ُ

والص دواب أَنددي ،بفددتأ الهم د ة.ب دي دوان رفبددة 94و وتددد جددا ت روايددة الددديوان

بالم َ ْن َغ .بين ر أيياً العباب ،حر الغين 30و.
بقوله ُ
وتد جا ت رواية اللسان ب دنغ ،و نغ بكسر الهم ةو.

:8/2/111 .439

فداسها بهَ ْذلَ تغ ًّي ب ْك َب تك

يدبط صدداحب التكملدة هددذه الكلمدة فددي العبداب ب37و بيددم البدا ين ،وعد ا ذلددك

لى ابن السكيت في كتابه الفرق.
:43/2/111 .438

ت
ت
الجوانتحا
َرْه اً دراكاً َي ْك ُم َ

جا ت رواية اللسان بذلغو بقوله يحطم.
:9/2/115 .437
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كالربا ت  ،بحذ
والصواب
َّ

ْت
الم ْشتَغي
فاعس ْ بنا ٍ كال َّرباعي ُ

اليا من آالره.ب ديوان رفبة 94و.

:5/2/119 .411
جديب ا َْرفَ تغ
ت َمسحو ً
َ ْجتَْب ُ
َ

والصواب ا َْرفُ تغ ،بيم الفا .ب ديوان رفبة 95و.

:41/4/121 .414

ٍ
تفْل ٍ
معابل طُ ْحل
اغ
ق فر ت

ت له عن أَ ْ تر تَْهلَ َب ٍة
ون َح ْ
َ

والصواب أ َْرت  ،بال ار المهملة فال اي المعجمة.ب ديوان امرئ القيس  ،063وليس
 ،163كما ذكر المحقق في الهاميو.

:41/4/124 .412
َالْلط َ ت ت ت
الم َم ْغ َم تغ
كالْلط ال َكذب ُ

الم َم َّ
يددغ .والحقيقددة أن هددذه الكلمددة
ذكددر الصددغاني بددهن هددذه الكلمددة تددروا هكددذا ُ

ج ددا ت روايته ددا ف ددي ديد دوان رفب ددة ب94و عل ددى نح ددو آال ددر ه ددو الميغي ددغ ،بي ددادين
ونينين معجمتين.

:7/2/121 .413
فال تَ ْس َم ْا لْل َعيتي الصَّ
ُّن تغ

هددذا الشددطر نيددر مسددتقيم الددو ن ،مددن الرج د  ،وص دوابه يددتم بقولنددا تَ َسد َّدم ْا ،بفددتأ
السد ددين المهملد ددة ،وتشد ددديد المد دديم المفتوحد ددة.ب دي د دوان رفبد ددة  ،154والتكملد ددة نفسد دده
 ،415/4والعباب 75و.
:8/2/128 .411
غين أ َْنتَ ُغوا
ت ْ
لما أرَْي ُ
المنتَ َ
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الم ْنتتغين ،بكسر التا المثناة الفوتية.ب اللسان نتغ ،والعباب 46و.
والصواب ُ

:41/2/132 .415

َو ْجس كتَ ْحديو الهَ ُلوك الهَ ْي َن تغ

والصواب َر ْج ُس ،بال ار المهملة.ب ديدوان رفبدة 95و .وتدد جدا ت روايدة اللسدان
بهنغو بقوله
تو ً كتحديو الهلوك الهينغ
:42/4/133 .411
بالوْيل َو ُجو ُه ْنُب تغ
فع َّ َ

جا ت رواية ديوان رفبة ب99و بقوله صاحب َس ْواَت وجو ُه ْنُبغ

:45/2/131 .419

الع ْيي ي ْهفُو
ُم َغ َّم ُر َ

الم َوَّد تة
نا ى َ

شما لُهُ

ُي ْعطي و ُي َس ُل

والصد د د د د د د ددواب تَد د د د د د د ددهبى ،بالتد د د د د د د ددا المثند د د د د د د دداة الفوتيد د د د د د د ددة ،والبد د د د د د د ددا الموح د د د د د د د دددة.

ب ديوان الراعي  ،066واللسان أف
:45/2/111 .418

والتهذيب 796/17و.

ت
الجفَّْي ْن
مان
ولصوص َ
س ْقطَ ُع َ
ُ

دوص ،بفد ددتأ الصد دداد المهملد ددة ا الي د درة.ب الصد ددحاح ،1334/4
والص د دواب ولصد د َ
والعباب 57و وتد جا ت رواية العباب بقوله تسقطى ،با ل المقصورة.
:3/2/111 .417

أَن ْال ُ ت
بالمطالي
ت فنا بيتك َ

ليك من َجنفا َ حتَّى
ت َ
َر َحْل ُ

ج ددا ت رواي ددة اللس ددان بجند د و ،ومعج ددم ا دب ددا  150/0بقولهم ددا حي ددال بيت ددك

بالمطالي.
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:45/4/119 .451

ي
كالحص ْذ َجلَّلهُ البار ُّ
ُ

في
اجتافَهُ َج ْو ُّ
فَ ْه َو ذا ما ْ
دالالص ،بالال د ددا المعجم د ددة.
والصد د دواب ُج د ددوتف ُّي ،بي د ددم الج د دديم المعجم د ددة ،و ك د د ُ
ب ديوان العجا  ،305واللسان جو  ،والعباب 55و.
:48/2/118 .454

يهَيُّها الد تارئ كالمن ُكو ت
ُ
كالم ْن ُكو  ،بفتأ الميم.ب ديوان رفبة  ،154واللسان حج و.
والصواب
َ

:1/4/153 .452

ت
ذود نتهالَها
مومة
َال ْرسا ُ َي ْال َشى من َي ُ
جواذا تَجي ُ َكتيبة َمْل َ
جا ت رواية ديوان ا عشى ب33و بقوله تُ ْغشي.

:44/2/153 .453

الشفو ت
ايطراب الل ْحم و ُّ
َما ْ
جا ت رواية رفبة ب161و بقوله و ُّ
الش ُسو ت  ،بشين معجمة ،فسين مهملة.
:7،44/2/191 .451
ت
َح ْرفاً بت َح ْول الله
اص تطرافي
الم ْرُجو َ و ْ
َ
ور ْجع َي َ
بالالذا ت
ت بي َرْم َي َك َ
َرَم ْي َ

اعتصافي

دا المرج د ددو ُ ،و َح د د ْدو ً،
ج د ددا ت رواي د ددة ديد د دوان رفب د ددة ب 99،161و بقول د دده َ
ور َج د د َ
وبالحذا  ،بالحا المهملة.
َ

:45/2/197 .455

ت
ط
الاليل تُ ْ
الالْي َل و َ
نين َ
للطاع َ

والقَ ْي َنةَ الحسنا َ و َّ
الرْو َ ا ُن ْ
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الالْيد ُل تُطُد ،
دهس ا ُُند ْ  ،و و َ
جا ت رواية اللسدان ب رند  ،ونشدلو بقولده والك َ
بيم الالم.ب ين ر أيياً العباب 000و.
:41/2/181 .451
له أ َْي َكة

َح َمى َرْف َرفاً منها تسباطا َو تال ْرَوعا

الناس َن ْيُبها
ْم ُن ُ
َيه َ

والص دواب َن ْي َبهددا ،بفددتأ البددا الموحدددة.ب دي دوان الهددذليين  ،40/3واللسددان رف د ،
والجمهرة  ،149/1وليس  ،49/1كما ذكر المحقق في الهامي ،والعباب 004و.
:7/2/171 .459
ت
ُس ُكفُّها
تُجي ُل َع ْينًا حالكاً أ ْ

جا ت رواية اللسان بسك و بقوله تاليل ،بالالا المعجمة ،وجدا ت روايدة العبداب

ب045و بقوله يحيل ،باليا  ،والحا المهملة.
:43/2/177 .458

الش ْال ت
ت ُش ْالبتها ذي َّ
ص ْو َ
كهنَ َ

والصد دواب َش د ْدالبها ،بف ددتأ الش ددين المعجم ددة.ب اللس ددان ش ددال  ،والته ددذيب ،49/5
وين ر أيياً رواية هذا الشطر في الجمهرة 115/1 ،94/1و.
:41/2/511 .457
ب ت
َج ُّ
وكاهل َم ْجدو ُل
َش َر أ َ

جا ت رواية اللسان والتا بشر و بقولهما مج ول ،بال اي المعجمة.
:44/4/511 .411
يايهُ وال َكفَّا
أَع َذمتُهُ ُع
َ
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جا ت رواية اللسان والتا بشرح و بشرح  ،وعي

و بقولهما أَعدمته ،بالدال

المهملد ددة .كمد ددا جد ددا ت روايد ددة التد ددا أَيي د دًا بقولد دده عيايد دده وا َنفد ددا ب ين د ددر أيي د دًا

المالصص 109/1و.

:1/2/515 .414
جيرتنا ُالفُو ُ
أ َ
َحان من َ

جا ت رواية اللسان بشط و بقوله

:41/2/525 .412
تلقأ ت
العجا
َ

أحان من جيراننا ُحفو ُ

له بسابا َس ْب َع ٍة

ُّ
فرتوينا
و َش ترْب َن َب ْع َد تَ َحل ٍف َ

جا ت رواية اللسان بلقأ ،وعج و والتا بعج و بقولهما لسابا ،بالالم.
:5/4/529 .413
ت
بالمهَرات وا َْم ت
هار
َي ْقذ ْفن ُ

ومجَّن ٍ
بات ما َي ُذ ْت َن َع ُذوفَةً
َُ

والصدواب عدوفددة ،بالدددال المهملددة باللسددان عدد و وتددد جددا ت روايددة المقدداييس
 ،047/4ولدديس ب07و ،كمددا ذكددر المحقددق فددي الهددامي ،جواصددالح المنطددق ب396و
وليس ب430و كما ذكر المحقق أيياً بقولهما عدوفاً.

:41/4/529 .411
عن ع َد ت ا َصل وجش ت
َح َّما ُل أَثْ ت
امها
قال ديات الثَّهَي
ْ َ
َْ َ
جا ت رواية ديوان الطرماح ب445و بقوله حمال أشناق… و عن تع َدد ت ا َصدل
،045/4
وجشامها ،بيم الجيم.ب ين ر أييداً روايدة اللسدان عدد  ،والمقداييس
ُ
والعباب 419و.

:43/2/527 .415
ك
َحوا َف ْوَتهُ ُح ُب ُ
حتَّى ا ْس َ
تغاو به ْ

الع اهي ُل
الع ْ ُ َ
تدعو َهديالً به ُ
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جا ت رواية ديوان الشما ب040و لهذا البيت على نحو آالر هو
ك
حتى استغاثت بجون فوته ُح ُب ُ

ال به الورق المثاكيل
تدعو هدي ً

:5/4/533 .411

النهار فما تَ ْعد
وتعادا َع ْنه
َ

اق
دجوهُ َّ ُعفافَة أو فُو ُ
ُ

جا ت رواية ديوان ا عشى ب011و واللسان بعف و بقوله مدا تعدادا… فدي حدين

جددا ت روايددة المقدداييس  3/4بقولدده

445و.

تجددافى عندده النهددار… بين ددر أيي داً العبدداب

:41/4/531 .419
َّ
رب
كهََّنه حين تَ َولى َي ْه ُ

ت
ب
من أَ ْكلُب تَ ْعقفُهُ َّن أَ ْكلُ ُ

جا ت رواية الصحاح  ،1465/4الذي نقل عنه صاحب التكملة ،واللسان بعق و

بقولهما

كهنه عق

444و.

يهرب… ،و يعقفهن ،باليا المثناة التحتية.ب ين ر أيياً العبداب
تولى
ُ

:5/4/512 .418

ت
الم َغلَّفا
ُ
يكاد َي ْرمي القات َر ُ
والصواب الفاتر ،بالفا .ب اللسان نل  ،وين ر أيياً هامي العباب 440و.

:1/4/511 .417

القذا ت
تَذافَة بحج تر ت
ََ
جا ت رواية ديوان رفبة ب166و بقوله تُذافَ ٍة… القُذا ت  ،بيم القا

:41/2/555 .491
الذ ار م ْش ترَفةُ ا َْنوا ت
حمر ُّ
ُ ُْ
ُ
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في الكلمتين.

جا ت رواية اللسان بكرش و بقولهما

401/16و.

ا فوا .ب ُين ر أيياً التهذيب

:41/2/551 .494
ست ت
َّ
بكاس َف ٍة
مس طالعة لَ ْي ْ
الش ُ

نجوم الليل والقَ َم ار
ليك
تَْبكي َع َ
َ

جا ت رواية ديوان جرير ب037و واللسان والتا بكس و لصدر البيت بقولهم
فالشمس كاسفة ليست بطالعة
بين ر أيياً العباب 735و.

:41/4/559 .492
ت
ب صا ُأ
و َكشفوا ن أَف غ الس َّْر َ

فال أرُْيهم
فما َذ َّم جاديهم و َ

والص دواب ُذ َّم ،بيددم الددذال المعجمددة ،و أَف د  ،بددالعين المهملددة باللسددان كش د ،

والعباب 734و.

:1،7/4/558 .493
يل أن تترَكني َكفا ت
والفَ ْ
ُ

ت من اءسالا ت
جوان َّ
تشك ْي ُ
ْ

اءنحا ت  ،بالنون ،والنفاُ…
جا ت رواية ديوان رفبة ب166و بقوله ْ

:3/2/511 .491

ت
ب َّ
الن ُجو ُ
ذا أتاها الحال ُ

والصواب َّ
الن ُجو ْ  ،بسكون الفا .باللسان نج و.

:49/4/594 .495

ُينب ت
الم ْغتد و َّ
يفا
شان أ َ
الن َ
ُصول َ

َال بهَ ْت ترَية َّ
النفَّا َي ْو َمهُما

صدفا،
ذكر المحقق ،في الهدامي ،أن روايدة ديدوان كعدب بدن هيدر جدا ت بقولده الل َ

ولكنه لم يذكر لنا أن رواية الديوان جا ت أيياً بقوله يحتفران أصول…
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:8/4/593 .491

ٍ
َّهل
بت ُم ْنتَ َع بين ا جارد والس ْ

كقْلقال ت
ٍ
القداح َ َج ْرتُها
وعيس َ

جد ددا ت روايد ددة اللسد ددان بنع د د و بقولد دده بد ددين الح وند ددة والسد ددهل ،وجد ددا ت روايد ددة
 134/1بقوله بمعتس ت بين ا جارد…
النقا
:44/2/591 .499
ي ْب ٍ ذا وحفا
يتَّقى الله في َ

ي ْي  ،باليا المثناة التحتية.ب اللسان وح  ،والعباب 504و.
والصواب َ

:1/2/598 .498

مشابيطُ له َْبدان َن ْير التوا ُ ت
َ

ت
تع ام ت
ُّحى
بالعشيَّة والي َ
الجفان َ
ُ
ذكر المحقق ،في الهامي ،أن رواية المفيليات جا ت بقوله التوار  ،بال ار

المهملة ،ولكنه لم يذكر لنا أن رواية المفيليات ب033و جا ت أيياً بقوله

بالعشيات ،و مشاييط ،بيا ين متتاليتين .بين ر أييًا اللسان و

509و.

،

والعباب

:49/2/597 .497
ت تَ ْرماً ذا تط ُّ
ب
أص َب ْح َ
تالت لَقَ ْد ْ

ب ،بفتأ الطا المهملة ،و ببدا سداكنة مشدددة .وتدد جدا ت روايدة
والصواب طَ ْ

وطب.ب ين ر أيياً العباب 537و.
اللسان بون و بقوله … ذا
ْ
:41/2/582 .481
ت
ت
ص َعل
ونت ْقنقاً الايباً في رأسه َ

ص ْعلَكاً ُم ْغ َ باً أَط ارفُه َه تجفا
ُم َ

والصواب مغرباً ،بال ار المهملة.ب اللسان هج  ،والتهذيب 54/5و.
:4/4/585 .484
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اويق من تشي َا بني اله تط ت
فيها َّ
الرو ُ
َ

بمتْ َرَعة
لو كان حياً
ُ
لغاداه ْم ُ

جا ت رواية اللسان بهط و والجمهرة  349 ،110/3بقولهما من الرواويق…

َوْبعـــد

فهددذه أمثلددة منتقدداة مددن ش دو ت
اهد الشد ْدعر والرج د التددي وردت فددي الج د ال اربددا مددن
كتداب " التكملدة" والتددي تالللَتْهدا بعد ُ هنددات التحريد والتصدحي  ،وعدددم الدتدة فددي
يبط بع

البنى فيها ورسمها ،فيدالً عمدا تاللدل بعد

تلدك الشدواهد مدن مجانبدة

الصواب في الو ن العرويي.

جوانا لنرجو ،بمدا ت َّددمناه ،فدي الصدفحات السدابقة ،مدن تنبيه ٍ
دات وتصدحيحات ،أن
ْ
نص َدل بهددذا المعجدم الت ارثددي المهدم لددى المكانددة الرفيعدة التددي ْيسدتَ تحقُّها هددو وصدداحبه،
بعده مصد اًر ومرجعاً يف

ليه الدارسون كلما استغلق عليهم أمر ،أو نم

علديهم

فهم.

كمددا أننددا نرجددو اللدده ع د َّ وجددل أن يمكننددا مددن مواصد ت
دلة عملنددا هددذا فددي الج د أين
َ َ
ت
الم ْدولى
ا اليرين الالامس والسادس في تابل ا يدام .فسدبحانه بيدده الاليدر ،وهدو ن ْع َدم َ
ونت ْع َم َّ
النصير.
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1959م.
شعر بندي تمديم فدي العصدر الجداهلي د .عبدد الحميدد محمدود المعيندي .جمدا وتحقيدق
منشورات نادي القصيم ا دبي .اءصدار رتم .5
شعر النابغة الجعدي .ط .1دمشق منشورات المكتب اءسالمي1954 ،م.
الصدداحبي فددي فقدده اللغددة وسددنن العددرب فددي كالمه دا .أبددو الحسددين أحمددد بددن فددارس.
تحقيق مصطفى الشويمي بيروت مفسسة بدران للطباعة والنشر1953 ،م.
الصددحاح ،تددا اللغددة وصددحاح العربيددة .سددماعيل بددن حمدداد الجددوهري .تحقيددق أحمددد
عبد الغفور عطار .ط .3بيروت دار العلم للماليين1944 ،م.
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العباب ال االر واللباب الفاالر .الحسن بن محمد بن الحسن الصدغاني .تحقيدق محمدد
ُ
حسن آل ياسين .بيروت دار الطليعة1941 ،م.
كتاب العين .الالليل بن أحمد .تحقيق د .براهيم السام ار ي ،و د .مهدي المال ومدي.
ط .1بيروت منشورات مفسسة ا علمي للمطبوعات 1944م.
در
كتاب شرح أشعار الهذليين .صنعة أبي سعيد السكري تحقيق عبد الستار أحمدد ف ا
ومحمود محمد شاكر .القاهرة مكتبة دار العروبة.
كتدداب الن دوادر فددي اللغددة .أبددو يددد ا نصدداري .تحقيددق د .محمددد عبددد القددادر أحمددد.
ط .1بيروت دار الشروق1941 ،م.
كن الحفا في كتاب تهذيب ا لفا  .ابن السكيت .يبط وجمدا ا ب لدويس شديالو
اليسوعي .بيروت المطبعة الكاثوليكية1497 ،م.
لسددان العددرب .ابددن من ددور .تحقيددق عبداللدده الكبيددر وآال درين .القدداهرة دار المعددار ،
1941م.
مجالس ثعلب .أبو العباس ثعلب .تحقيق عبد السالم هارون .القاهرة دار المعار ،
1941م.
مجمددو أشددعار العددرب ،وهددو مشددتمل علددى دي دوان رفبددة بددن العجددا  .تحقيددق ولدديم بددن
الورد البروسي .ط .1بيروت دار اآلفاق الجديدة1959 ،م.
المحكم والمحيط ا ع م في اللغة .أبن سيده .تحقيق مصدطفى السدقا وحسدين نصدار
وآالرين .ط .1القاهرة مصطفى البابي الحلبي وأو ده1974 ،م.
المالص ددص .اب ددن س دديده .الق دداهرة المطبع ددة .ا ميري ددة .طبع ددة مص ددورة ب دددار الفك ددر.
بيروت .بد.تو.
معجددم ا دبددا  .يدداتوت الحمددوي .ط .3بيددروت دار الفكددر للطباعددة والنشددر والتو يددا،
1946م.
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معجددم البلدددان .يدداتوت الحمددوي .بيددروت دار صددادر ودار بيددروت الطباعددة والنشددر،
1944م.
معجم مقاييس اللغة .أبو الحسين أحمد بدن فدارس .تحقيدق عبدد السدالم هدارون .ط.0
القاهرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1959 ،م.
معجددم مددا اسددتعجم مددن أسددما الددبالد والموايددا .أبددو عبيددد عبداللدده البكددري .تحقيددق
مصطفى السقا .القاهرة مطبعة لجنة التهلي

والترجمة والنشر1947 ،م.

المفيدليات .المفيدل بدن محمدد بدن يعلدى اليدبي .تحقيدق أحمدد شداكر وعبدد السددالم
هارون .ط .5القاهرة دار المعار 1943 ،م.
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