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 أستاذ مشارك في العلوم اللغوية

 نابلس -جامعة النجاح الوطنية 

 
يعدُّ معجُم " التكملة والذيل والصلة" للحسن بن محمد الصغاني، واحدًا من 

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

 .العليا، سنواٍت كثيرة

َبْيددَد َأننددا لمسددنا، فددي َأثنددا  ذلددك، َأن جانبددًا كبيددرًا مددن الشددواهد الشددعرية والرجدد ، 
التدددي امدددته بهدددا هدددذا المعجدددم اليدددالم، تدددد لحقهدددا شدددي     يسدددتهاُن بددده مدددن آفدددات 

ريدد ، والتصددحي ، والاللددل فددي الددو ن العرويددي، وعدددم الدتددة فددي رسددم بعدد  التح
البنى الواردة فيها ويبطها، فياًل عن ا التال  في الرواية عما جا ت عليه تلدك 
الشددددواهد فددددي دواويددددن أصددددحابها، أو موايددددا ا ستشددددهاد بهددددا فددددي م ان هددددا اَ دبيددددة 

عليده دونمدا تصدحيأ، َأن يوتدا واللغوية المالتلفة. وهذا مدن شدهنه، فدي حالدة اءبقدا  
القارئ، بل الدارس المتالصََّص، فدي بعد  الحدا ت، فدي اللَّدْبس، وسدو ت   التقددير، 

 .وايطراب الفهم

ددُص هددذا البحددو المتوايددا لتصددحيأ بعدد  تلددك الهفددوات التددي وتعددت  وسنالص 
دالجزء الرابع  في ا من هذا الكتاب المرجعي اَ صيل، وذلدك بهدد  تنقيتده وتبر تده ممَّ

َأصددابه مددن تلددك الهنددات. واجتنددا لنرجددو بهددذا العمددل، الوصددول بهددذا المعجددم المهددم الددى 
اَ جال ، ثم تمكين عشداق العربيدة، لغدةت بمحققيه المكانة التي تليق به، وبصاحبه، و 

فدددادة منددده دونمدددا لَدددْبس َأو وتدددو  فدددي اللدددط ايدددطراب. فددد ن أو  القدددرآنت الكدددريم، مدددن اءت
فالحمددُد للدده وْحددَده، فمندده، سددبحانه، نسددتمدُّ العددون، ونسددتلهُم  َأَصددْبنا، فيمددا ذهبنددا اليدده،

 .الصواب

 :مؤلف الكتاب
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بن محمد بن الحسدن الصداناني أو الصدغاني  نسدبة  لدى  الحسن هو رييُّ الدين
ة عمر فنيان، وهي مدينة فيما ورا  النهر، فتحها تتيبة بن مسلم الباهلي في الالاصان

 .بن الالطاب

هددد فددي  هددور حايددرة  تلدديم بنجدداب فددي بددالد الهنددد، ثددم 755ولددد الصددغاني سددنة 
هددد  لددى بغددداد، وتددي   لدده أن يددذهب  لددى الحددث و يددارة الدديمن، ثددم 517انتقددل منهددا سددنة 

 .هد576عاد ثانية  لى بغداد، وفيها كانت وفاته سنة 

كدان الصدغاني مددن كبدار اللُّغددويين فدي القدرن السددابا الهجدري،  ن لددم يكدن أكبددرهم. 
ره فدي جمدا كتدب اللغدة، وتحصديل مدا اشدتملت عليده مدن لفد  نريدب، أو وتد أفنى عمد

تعبير فريد، وويا في ذلك كتبًا شتَّى تدلُّ على َسعةت ا طدال ، وامتدداد آفداق البحدو، 
واءحاطدددة بهطرافددده. وتدددد تتبدددا مدددا ألددد  مدددن المعددداجم والمراجدددا اللغويدددة تتبدددا الفددداحص 

غدة  الُعبداب ال االدر، الدذي وصدل فيده  لدى القدير، والناتد البصدير. ومدن مفلفاتده فدي الل
دده، وكتدداب اَ يددداد، وأسددما  ا سددد، وأسددما  الددذ ب، والنددوادر  مددادة ب ب ك مو ولددم يتمَّ
في اللغة، ومجما البحرين، وا نفعال، والشوارد، وما بنتده   العدرب علدى فعدال، ونقعدة 

ن بصددد دراسدته الصديان فيما جا  على الفعالن، ويفعول،  يافة  لى كتابه الدذي نحد
 فما يْهتي من بحو، ونعني به كتاب التكملة والذيل والصلة.

 الكتاب:
جما الصغاني في كتابه الذي سم اه "  التكملدة والدذيل والصدلة" مدا فدات الجدوهري 

" وتدد سدار فدي ترتيدب المدواد اللغويدة فيده حسدب يدةوتدا  العرب اللغدة في كتابه " صحاح
كمددا  والفصددل،   فا وسددط، وذلددك علددى ن ددام البددابالحددر  ا اليددر مددن الكلمددة فددا ول 

 فعل الجوهري في الصحاح، والفيرو ابادي في القاموس المحيط ونيرهما.
ويقا كتاب التكملة في ستَّةت مجلدات يالمة. وتد ربا عددُد المصدادر التدي أفداد 
منهدددا الصدددغاني، فدددي أثندددا  تدددهلي  هدددذا الكتددداب، علدددى أكثدددر مدددن َألددد  مصددددر مدددن 

دددا ، مصددادر نريدددب  الحددديو، وكتدددب اللغدددة والنحددو، ودواويدددن الشددعرا  وأراجيددد  الرج 
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والكتب المصنفة في كثير من المويوعات المالتلفة، ونيرها الكثير من كتب اللغة 
 والمعاجم والتراجم.

ومهمددا يكددن مددن أمددر، فدد ن هددذا الكتدداب التراثددي الكبيددر يعدددُّ واحدددًا مددن المعدداجم 
نيدره مدن المعداجم ا الدرا، مدادة للتددريس لطلبتندا  اللغوية المهمة. وتد ات الدذناه، مدا

 بقسم اللغة العربية وآدابها، في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.
وتد لفت انتباَهنا، ونحُن نقل ُب َصَفحاتت هذا المعجم الكبير، ونطالُا ما ورد فيه 

أنندا أمدام -من درس أدبي ولغوي ود لي، َعْبَر سنواٍت طويلة من الددرس والتددريس 
امدته بكدم  ها دٍل مدن الشددواهد الشدعرية والرجد . ولكدن الدذي شدد نا كثيددرًا  يدالم معجدم

هو َأن  جانبًا   يستهان به من تلك الشواهد تد لحقهدا، أو لحدق َبْعَيدها، علدى وجده 
تليددددٍل مددددن آفددددات التحريدددد  والتصددددحي ، والاللددددل فددددي الددددو ن  نيددددرُ التحديددددد، شددددي   

سددم بعدد  البنددى الددواردة فيهددا ويددبطها، فيدداًل عددن العرويددي، وعدددم الدتددة فددي ر 
الروايدددة عمدددا جدددا ت عليددده تلدددك الشدددواهد فدددي دواويدددن أصدددحابها، أو  ا الدددتال  فدددي

اللغويددة المالتلفددة، وهددو مددا َحددرَص علددى  موايددا ا ستشددهاد بهددا فددي م انهددا ا دبيددة
 التنبيه عليه كلٌّ من المفل  في متن الكتاب، والمحق قين في حواشيه.

ا كددلُّ ذلددك فددي الكتدداب، علددى الددرنم مددن الجهددد الددذي بذلدده مفلفدده،" فددي لقددد وتدد
يدددراد مدددا هدددو بددده حقيدددق"، بمقدمدددة   و، وعلدددى 5/ص1التقريدددر والتحريدددر والتحقيدددق، واج

الددرنم أييددًا مددن الدددرس والتحقيددق الممتددا ين اللددذين ح ددي بهمددا هددذا ا ثددر اللغددوي 
فددددي ميدددددان البحددددو  النفدددديس علددددى يددددد نالبددددة معروفددددة مددددن أسدددداتذة اللغددددة المرمددددوتين
 والتحقيق اللُّغويَّْين، ب ْشرا  مجما اللَُّغة العربية الُمَوتَّر بالقاهرة.

ددُص هدددذه  الدراسدددية المتوايدددعة للتنبيدده علدددى َأمثلددة منتقددداة مدددن  السلسددلةوسنالص 
ددَدة، والتددي  هددذا الكتدداب اَ شددعار وا رجددا  الددواردة فددي كددل  مددن أجدد ا  الس ددتة علددى حت

 هنات التي أشرنا  ليها أنفًا.لحقها شي  من تلك ال
وتد اعتمدنا، في كل  ما تمنا به، في هذه الدراسة، من تنبيهدات وتصدحيحات،  

علددى الكتددب اللغويددة والمعدداجم المتددوافرة لدددينا، فيدداًل عددن بعدد  الدددواوين الشددعرية 
 التي وردت  صحابها شواهد في حنايا هذا المعجم وأثنا ه.
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ك  في دراستنا، باءيافة  لى التنبيه على بع  وتجدر اءشارة  لى أننا كنا نر 
أالطددا  التحريدد  والتصددحي ، والاللددل فددي الددو ن العرويددي، وعدددم الدتددة فددي رسددم 

على  يراد الروايات المالتلفة للشاهد، وهو ما كان يحدرص   -بع  البنى ويبطها
 على  يراده كل من المفل  والمحققين على نحو  فت للن ر.

ذه الدراسددة، والدراسددات المماثلددة، التددي تمنددا بهددا سددابقًا، ولقددد كددان هدددفنا، فددي هدد
هدددو الوصدددول بهدددذا المعجدددم  -والتدددي تناولدددت عدددددًا نيدددر تليدددل مدددن المعددداجم العربيدددة

التراثدددي المهدددم  لدددى المكاندددة التدددي تليدددق بددده، والتدددي نرجدددو أن يريدددى عنهدددا صددداحب 
 ا الكريم.الكتاب، ومحققوه، ومراجعوه، وُمريدوه من عشاق العربية، لغةت ترآنن

واللدده نسددهل أن يجعددل َعَمَلنددا هددذا الالصددًا لوجهدده الكددريم، وأن َيْجعددل فيدده الاليددَر 
والنَّْفَا لتراثنا ولغتنا وَأبنا ندا. فد ن تحقَّدق مدا أردنداه فالَحْمدُد للده َوْحدَده، فمنده، سدبحانه، 

 نستمدُّ، دا مًا، العون، ونستلهُم السَّداد.
 

 الجزء الرابع:
 ( قول الشاعر:1( هامش رقم )1. جاء في الصفحة )4

 مالك رفقةبذي الالرصين  يرب شفاهافهبت بنفس تد أصبت 
 البيت نير مستقيم الو ن، من الطويل، وصوابه يتم بقولنا  

فاَ ها. …َيَرْبتُ                  تد َأصْبُت شت
و كمددا أن الصددواب فددي كلمددة " رفقددة" هددو " ربقددة" 44بديددوان تدديس بددن الالطدديم  

موحدة. وتد جا ت رواية صدر البيت في ديوان صاحبه علدى نحدو مالتلد  بالبا  ال
 هو 

ْبَقَة مالكٍ  ْينت رت رَّ  يرْبُت بذي ال  
2 .41/4/4: 

يَن  شاً  ُكست  َتْلٍت بَرْصراَصةحجارُة  من الطُّْحُلبت نت
 ، الذي نقل عنه الصغاني، لهذا البيت بقوله 5/44جا ت رواية العين 
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 جارة نيل برصراصةح كسين نثا  من الط حلب
 و فجا ت بقولدده 06أما رواية ديوان صاحب البيت، وهو النابغة الجعديب

 حجارة نيل بريراية  كسين طال  من الطُّْحُلب
3 .41/2/1: 

يَّهْ  َرْنبة أو َرْهبةفي   َماْلشت
 و لهذا الشطر بقوله  477جا ت رواية ديوان العجا  ب

 في رهبة أو رنبة مالشي هْ 
1 .41/4/4: 

لبتهتنَّ النوا  ن النوا ذات     عا ُن من َتْيست بن َعْيالَن َأْشَحَصت ُمْغوت
، بكسر الميم4/150جا ت رواية التهذيب  ْغَولت  .، واللسان ب شحصو بقولهما مت

5 .41/2/4: 
 لو  أبو ُعَمٍر َحْفص  لما اْنتَجَعتْ  و  أ را بها الشََّرُص  َتلوص  َمْروًا  

 ، واللسان  شرصو.11/094ذيب والصواب  تلوصي.ب الته
1 .49/2/44: 

 ُمْقبتال أتاهافاْنَشَمَصْت لمَّا 
ي حددين جددا ت روايددة دلمددا أتانددا، بددالنون، فدد… ه ولددبق 5/004جددا ت روايددة العددين 

 اللسان ب شمصو موافقة لرواية التكملة.
9 .47/4/4: 

ناُه َفْقَرهُ  النََّداُصوصت   َسدَّ نت
 بقولهما  الغنى. 10/055صو والتهذيب جا ت رواية اللسان والتا  ب صو 

8 .21/2/8: 
ْمليصسوا َنجا ت الَقربت  يصت  العت  ما  تْن َلُهْم بالدَّو  من َمحت
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ذا يعنددددي أن ديص، بددددالم فمدددديم. وهددددلمدددد  العولددددهجددددا ت روايددددة اللسددددان بعلمددددصو بق
صو، فددددددي حددددددين جددددددا  فددددددي لمددددددهددددددذا الشدددددداهد تددددددد جددددددا  فددددددي اللسددددددان تحددددددت مددددددادة بع

 ملصو.التكملة تحت مادة بع
7 .29/2/45: 

يُص  ُبها َصْرَعى َلُهنَّ َفصت ر   الُجْ  َ فيه  ُيغالين َجنادت  لو  هواجت
، 140والصددددددددواب  الَجدددددددددْ  ، بفددددددددتأ الجددددددددديم المعجمدددددددددة.ب ديددددددددوان امدددددددددرئ القددددددددديس  

غدددددداَلْبن، المثندددددداة، والبددددددا  تواللسددددددان  فصددددددصو وتددددددد جددددددا ت روايددددددة الددددددديوان بقولدددددده  
 الموحدة.

41 .27/4/9: 
ْسُك والد َأْردانهاَيْنَفُأ من  َفُقوْص وُلْبَنى  ْلَواوالغَ دَعْنَبُر   المت

 و لهذا البيت بقوله 51جا ت رواية ديوان عدي بن  يد ب 
 ينفُأ من أردانه المسك والد دَعْنَبُر والغار وُلْبَنى تفوص

 و.3/1645ب ين ر أييًا معجم ما استعجم للبكري 
44 .31/4/42: 

 كهنهاَلْتها الشَّْمُس َنْعاًل وتد اْنعَ  مَّوراتد تَ  ُحباَرا  تفُّهاَتُلوُص 
ذكدددددر المحقدددددق، فدددددي هدددددامي الصدددددفحة، أن روايدددددة ديدددددوان الشدددددما  جدددددا ت بقولددددده  

و جدددددا ت 134روايدددددة الدددددديوان لعجددددد  البيدددددت ب أن نعددددداًل كهنددددده، ولكنددددده لدددددم يدددددذكر لندددددا
وتدددددد جدددددا ت روايدددددة اللسدددددان ب تلدددددصو لعجددددد  البيدددددت بقولددددده  … بقولددددده  تلدددددوص نعدددددام

 تموَّرا.ريشها تد … 
42 .31/2/41: 

 كهنَّ َجَنى الَكْحص الَيبتيس َتتيُرها ساَلْت ولم تَتَجمَّات  ُنثتَرتْ  ذا 
بقولهمددددددددددا   ذا نثلددددددددددت،  4/90جددددددددددا ت روايددددددددددة اللسددددددددددان بكحددددددددددصو، والتهددددددددددذيب 

 بالالم.
43 .38/4/1: 
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يَن وهو  فيهتي  َوْطَبهُ  ُيَ م لُ كتيصًا  َرُجالً رَأْت  ُمَ مَّلُ به البادت
و علدددددددى نحدددددددو 407يدددددددة هدددددددذا البيدددددددت فدددددددي جمهدددددددرة أشدددددددعار العدددددددرب بجدددددددا ت روا
 مالتل  هدو 

 وْطَبه يلف رأت أم نا كيصا   لى ا نس البادين وهو ُمَ مَّلُ  
و، 193وتددددددددد جددددددددا ت روايددددددددة جمهددددددددرة ا شددددددددعار، طبعددددددددة دار صددددددددادر بيددددددددروت ب

 بقوله  وهو م م ل، بال اي المعجمة. 
 ه وتد جا ت رواية اللسان ب كيصو لصدر البيت بقول

 رأت رجاًل كيصًا يلف  وطبه..
41 .11/2/41: 

ترًّ َبْولده ُمَتَشت تُ  ِت  َفَنَفْصَتنيَلَعمري لقد ناَفْصتي  بدذي ُمْشَ 

 لعج  البيت بقولهما  متفاوت. 10/067جا ت رواية اللسان بنفصو، والتهذيب 
45 .19/2/43: 

ينَ   َهْيٍر كتَلْيهماآْبَنْى  ُ  بتَحْبلت ترعَّْت  حتى ياق عنها ُجلوُدها ُنماصت
بقولهما  ُنماَصْين، بفتأ الصاد  10/013جا ت رواية اللسان ب نمصو، والتهذيب 
 المهملة وسكون اليا ، فالكلمة مثنى ُنماص.

 و له على نحو مالتل  هو 345وتد جا ت رواية ديوان صاحب البيت امرئ القيس ب
 ُ َهْيرت كتَلْيهتماَرَعْت بحيال ابَني  معاشيَب حتَّى ياَق عنها ُجُلوُدها

41 .52/2/4: 
فتي  الطَّْيرت على  مها ُص   الصَّ

ف ى باللسان  هيص، والتهذيب   و.5/357والصواب  مهايُص الطير على الصُّ
 :1/هـ52. 49

 النفىمن  متنىكهن 
هذا الشطر نير مستقيم الو ن، من الرج ، وصوابه، كما جا  في اللسان بهديصو 

 هو 
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 كهن متنيه من النَّفتى  
48 .55/4/41: 

بيُا  ذا الُمَفر   َأْجَدبا   الجباُل  ذا الُحُلوُم َتجنََّنتْ وُهُم  وُهُم الرَّ
 ، واللسان ب أر و لصدر البيت على آالر هو 10/53جا ت رواية التهذيب 

 وهم الحلوم  ذا الربيا َتَجنََّبتْ 
47 .13/2/45: 

ْريا ت   والانتَقْي ذي ُنَصٍة جت
 بقوله   40ة  جا ت رواية ديوان رفب

ٍة َجرًّا ت   والانتقتي من ُنصَّ
 وتد جا ت رواية اللسان بجر و بقوله 

 والانٍق ذي نصة جريا 
21 .15/4/1: 

 َهن ا وَهن ا فاْسُتالت َّ الاُلفَُّ  
و على نحو مالتل  في 155رواية هذا الشطر في ديوان صاحبه رفبة ب تجا 

 اليبط على النحو اآلتي 
 الاَلَفُ   ُهَنا وُهنَّا فاسَتاَل َّ 

 :9/هـ15. 24
 الفر ترميك بالطر  كما ترمي 

، الدددذي نقدددل عنددده المحقدددق، بقولددده  الغدددر ، 0/367جدددا ت روايدددة معجدددم البلددددان 
 بالغين المعجمة ب ين ر أييًا اللسان  نر و.

22 .19/2/48: 
ِت  َعنت   ماُد الَحي  اَلرَّتْ  َيليتنا َمنْ َنْمَنا  اَ ْحفا ت  وَنْحُن  ذا عت
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و، واللسدددان بحفددد و 393عجددد  البيدددت فدددي شدددرح القصدددا د السدددبا ب جدددا ت روايدددة
 بقولهما 

 نمنا ما يلينا ا حفاصعلى 
23 .94/4/41: 

 حتى   يكوَن َنْرُ   والَدْاُ  
 و.10/74والصواب  والدَّْأُ ، با ل  المهمو ة.ب اللسان  دأ ، والتهذيب 

21 .93/4/45: 
ا ثمَ   ا ْسَتحثُّوا ُمْبطت ًا َأَريَّ

 …و بقوله   ذا استحثوا49اية ديوان صاحب الرج  العجا  بجا ت رو 
25 .98/4/1: 

ْنَطحاً  ا َنْردي به ومت ا نَّ لنا َهوَّاسًة  متَهيَّ ْرَبي   عت
والصدددددددددددددواب  لصدددددددددددددحة التمثيدددددددددددددل، بفدددددددددددددتأ الدددددددددددددرا  المهملدددددددددددددة وسدددددددددددددكون البدددددددددددددا .                

         و  وتد جا ت رواية الديوان للشطر الثاني بقوله  41بديوان رفبة  
اْلَبطًا متَهياً    نعلو به ومت

21 .98/2/41: 
انت َ ْيد  وَدْنَفلُ   ُرها العتي   َجمَّة  عاٍد وُجْرُهَم  عنأحاديُو  ُيَثو 

، واللسدددان بعيددد و علدددى نحدددو 1/164جدددا ت روايدددة صددددر البيدددت فدددي الجمهدددرة 
 آالر هو 

 ن َأنبا  عاد وجرهممأحاديو 
29 .97/4/5: 

 َكفَّاُعياَيُه وال َأْعَذمُته
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 و.1/57والصواب  أْعَدْمُته، بالدال المهملة.ب اللسان  عي ، والتهذيب 
28 .82/2/45 ،49: 

نٍّ َأ يا ت  ُمْنقا ت  بتَنَقاْجالُب جت  اَلْلَ  تتْرتيساَ  في الغت
بقولندددا  بمدددنو  هالشدددطر ا ول نيدددر مسدددتقيم الدددو ن، مدددن الرجددد ، ويمكنندددا تصدددحيح

 التا   فر و. الل  ترتيسا  في الغيا .ب ين ر أيياً 
.… كما أن رواية الشطر الثاني في اللسان ب فر و بقوله   ْغيا ت  بنقًا مت

 و كما ذكر المحقق في هامي الصفحة.46ولم نجد هذا الرج  في ديوان العجا  ب
27 .85/2/43: 

ِت  ولم َتْدرت ما اُلْبرا ولم َأْدرت مالها  ىَأْعُدو القت  َتْبَل َعْيٍر وما َجَرا بيَّ
َأَعددْدَو، بفددتأ العددين المهملددة، وسددكون الدددال المهملددة، وفددتأ الواو.بديددوان  والصددواب 

و 1/150ومجدددالس ثعلدددب  150، والصددداحبي 17/065، والمالصدددص 044الشدددما   
 وتد جا ت رواية كلمة القتبتيَّى، في المراجا السابقة ونيرها بالصاد المهملة!

31 .87/4/5: 
ْدَن اللَّواتي   الُنْعيا َيْقَتيينالت

، واللسدان  نعد ، والتكملدة 46صواب  يقتيبن، بالبا  الموحددة.ب ديدوان رفبدة  وال
 و.4/95نفسه 

 :3/هـ72. 34
 ذا اليسر العوار  يريتنا

 و.0/355تين.ب الجمهرة يالتوالصواب  يريننا، بنونين مت
32 .73/2/43: 

 الَميا ُ   اَ ُعم  وتد َكُثَرْت بين 
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لددة.ب اللسددان  عمددم، وميدد ، ونددوادر أبددي والصددواب  اَ َعددم ، بفددتأ العددين المهم
 و. 355 يد  
 :41/هـ73. 33

 ذبيحة   أكونن رانتيثم  
لسدان لو وتدد جدا ت روايدة ا355والصواب  َ كوَنْن، بهم ة واحدة.ب نوادر أبي  يد  

 بعممو بقوله  
 ثم رماني   أكوَنْن ذبيحةً 

31 .71/4/1: 
ٍص َمْيما َفْردًا وُكلَّ   َمعت

، بكسر الميم.ب ين ر هامي والصواب  َمعت  ٍ ، بالياد المعجمة، و  متْيما ت
 الصفحة نفسها واللسان  مي و.

 :4/هـ71. 35
 أيياً عشنا بذاك  سلوةفي 

و وتددد 4/49، والتكملددة نفسدده 46والصددواب  ُأْبيددا، بالبددا  الموحدددة.ب ديددوان رفبددة  
 …جا ت رواية اللسان بأب و بقوله  في حقبة عشنا

31 .71/2/3: 
 ُمْسَته َدجاكَّ َنْغيًا   يني َأصَ 

 و.376والصواب  ُمْسَتْهَدجا، بسكون الها .ب ديوان العجا   
39 .78/4/34: 

 نتْقيانتْقَيًة أو  َمَطْونا ذا 
 و لهذا الشطر بقوله 46جا ت رواية ديوان رفبة ب

  ذا امتطينا نْقَيًة ونقيا
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38 .77/4/8: 
دُ  ُصُعداً به    َنْقبًا ذا نتهاٍ  َفَوْتُعه مُ َيتا  لو  المالاَفُة تاصت

ذكر المحقق أن رواية اللسان جا ت بقوله  يتابا، ولكنه لدم يدذكر أن روايدة اللسدان 
 بنه و لعج  البيت جا ت أييًا بقوله  ُصُعد ، بالدال الميمومة المنونة.

37 .418/4/44: 
 تارةً بَهْطرا ت الَحماطت و  َأْمشي تُنف ُ  رتْجلي َبْسَبطًا َفَعَصْنَصرا

أو   ُأمش دي  صدر البيت نير مستقيم الو ن، من الطويل ويمكنندا تصدحيحه بقولندا 
 و.1/049معجم ما استعجم … ب وَأْمشي

11 .418/2/43: 
 من َلْيٍل بَنْهرت بط   َأْطَولُ 

 والصواب  لمناسبة السياق النحوي، هو  أطوَل، بفتأ الالم باللسان  بططو.
14 .441/2/5: 

 ُمْلقًى كهنه الُبق اطُ ترا َحْوَله  يعتليَن ُجُثومُ  نرانيُق َنْجلٍ 
 ، بفتأ الطا  المهملة.ب اللسان  بقطو.طَ والصواب  الُبق ا

12 .445/4/44: 
 الَعراَب فُهنَّ سود   ُيَ ع ْطنَ  ُفْلأ  تتدامُ  ذا جاَلْسَنه  

الهدذليين والصواب  يثع ْطن، بالثا  المثلثة.ب اللسان  ثغط، وشدرح أشدعار           
، بيم الالم، كما جدا ت كلمدة "فددام" فيده 0/435 و وتد يبط اللسان بثعطو كلمة ُفُلأ 

بالفدا   يدافة  لدى تولده  وهدن بددل  فهدن، والالسدنه بددل  جالسدنهت             ب ين در 
 و.0/153أييًا التهذيب 

13 .448/2/9: 
 وطت جانتَبْي َيْحطُ  َتَعش ىَأ َّ 
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      ي االددددذ الصددددغاني مندددده هددددذا الشددددطر، فددددي الجمهددددرةجددددا ت روايددددة ابددددن دريددددد، الددددذ
 ، بقوله  َتَغشَّى، بالغين المعجمة.3/347

11 .448/2/49-48: 
ْثُل الَو غْ  ُهَنيٌّ  ذا  منه رأَسُه حتى أنثلغ ُيْيَربُ   ْطمط  مت  حت

، بفتأ الها ، و  َيْيرتُب، بفتأ اليا .ب اللسان  حطمطو.  والصواب  َهنتي 
15 .422/2/1: 

ُله على  ْلبا ت َريَّاَن كاهت ناَنهُ  وحاَوَطني ُمْدبر العت  حتى ثََنْيُت عت
و، واللسدان، وأسداس البالندة ب حدوطو بقولهمدا  044جا ت رواية ديوان ابن مقبل ب

 …وحاوطته
11 .428/2/41: 

ٍب ُلهامت   نا طاتٍ وَمْغ اُه َتبا ل  على الذ ْهَيْوطت في َلجت
، وديدددددوان النابغدددددة 3/4.ب معجدددددم البلددددددان والصدددددواب  نا  دددددات، بال دددددا  المعجمدددددة

 ، وين ر أييًا تعليق المحقق في هامي صفحة ديوان النابغةو.103الذبياني  
19 .431/2/41: 

 أالفاُفها من نا طت  وَذْعَذَعتْ 
ذكددر المحقددق، فددي الهددامي، أن هددذا الشددطر، ومعدده أشددطار أالددرا، تددد وردت فددي 

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

18 .414/2/9: 
ك ُأمَّ َبْكرٍ َفْ يُنكت في  وسابغة  وذو النُّوَنْين َ ْيني   شريطت
 ينك في الشريط  ذا التقينا.   جا ت رواية اللسان بشرطو لصدر اللسان بقوله  ف
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17 .415/2/9: 
َلت  ة  بالشَّي طْين َمها  النَّجاُ  بها طالنَّها َبْعَد ما كه ُرَمالُسْروت

بعددما … و لهذا البيت بقوله  197جا ت رواية ديوان صاحب البيت النابغة الجعدي ب
هدذا البيدت  و  َرَمال، بفتأ الرا  المهملة، وتد أورد البكري في معجمه صددر… َجدَّ النَّجاُ  

التلفة هكذا  بالشيطين على نحو ما جا  في ديوان الجعدي، بيد أن روايته للعج  جا ت م
 و.3/419مهاة  ترتعى ذرعا، ثم نسبه لهعشى!! بمعجم ما استعجم 

51 .415/2/42: 
ي المراالي ُيمَّرًا في  َوُهنَّ من الشَّْيطي  عاٍر و بتُس    ُجُنوبهاتعادت

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

َوْيَطُة عن َهَوا ْيَر فتْعل العاتتلت َنْفسي ويْفَعُل نَ   َأَيُردُّني ذاَك اليُّ
ذكر المحقدق، فدي هدامي الصدفحة نفسدها، أن ابدن السدكيت تدد أورد هدذا البيدت فدي 

 كتاب ا لفا  لرياح الدبيري برواية  
 َأيردني ذاك اليويطة عن هوا نفسي ويمنعني ويفعل ما يريد

و جدا  مالالفدًا لمدا ذكدره المحقدق، فقدد جدا  194ولكن الذي ورد فدي كتداب ا لفدا  ب
 عج  البيت على النحو اآلتي  

 نفسي ويفعل ما يريد شبيبُ 
52 .451/2/9: 

م    ْثُل ُطوطت الما ت َمْجُدولُ  ُمَقوَّ ُمها مت  ما  تن ي اُل لها َشْهو  ُيَقو 
م، بكسر الدواو المشدددة.ب اللسدان  طدوطو وتدد جدا ت روايدة اللسدا ن  والصواب  ُمَقو 

م. ولعل  هذا البيت، الذي ذكر محقق التكملة أنه لم يعثر  بشهوو بقوله  محر ب،   مقو 
لعلده صدورة  هالعين أنهما لم يهتديا  لدى تا لد اعليه في ديوان الشما ، والذي ذكر محقق
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و لعبدددة بددن 135ب    أالددرا، أو صددورة محرفددة عددن البيددت الددذي جددا  فددي المفيددليات
 الطَّبيب، وهو توله 

 رهتيو  شْهو  وما ي ال لها  ر   من سيور الغر  مجدولمحَ 
53 .454/2/7: 

 َتْلتَقيوأْطراُ  الكالليبت  َمَ ْحتَ  فَهْسهال الماَ  الحميمَ وتد َعَبَط 
 و لهذا البيت على نحو مالتل  هو 114جا ت رواية ديوان النابغة الجعدي ب

 تُت قى  مَرْحَت وأطرا  الكالليب وتد عبط الماُ  الحميُم وأسهال
51 .451/2/1: 

 الكواكبت ُمْرَسالت  وَأْعالُط  ناَيُتها الن صابُ  كاَلْيل القتْرقت  
، الدذي نقدل عنده الصدغاني، واللسدان بعلدطو أييدًا، لهدذا 0/11جا ت روايدة العدين 

 البيت على نحو مالتل  هو 
 وَأعالط النُّجومت معلقات   كْحبلت الَفْرقت ليس له انتصاب

 اية اللسان بترقو.وتن ر أييًا رو 
55 .459/4/5: 

 الدَّْهر من َأَنسٍ  َحَدثانْ ْتَتنى اهل  و  َتَ مت  َواَليٍ كانوا بَمْعيَط   
عجد  البيددت نيدر مسددتقيم الدو ن، مددن البسديط، وصددوابه يدتم بقولنددا  َواْلدٍي، بسددكون 
الالددا  المعجمددة، كمددا أن الصددواب فددي كلمددة "حدددثاُن" هددو يددم النون.باللسددان  عدديط، 

 و.1/066ن الهذليين وديوا
51 .412/2/42: 

رَّة   راطت ُمسا تت اَ نت  شَنْقُت بها معابَل ُمْرَهفاتٍ  كالغت
، واللسان  ترط، وا ساس  0/05والصواب  كالقراط، بالقا .ب ديوان الهذليين 

 سهو.
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59 .413/2/1: 
 واَ ْنساَ  والَقراططا والقتْطاَ 

 …َل واَ نسا جا ت رواية اللسان بترطو بقوله  والرَّحْ 
58 .411/2/41: 

 دونها    ُحقَ وُأدَيرْت  مثُل ُتْسطاني  َدْجنت الَغمام
، بفدددتأ الحدددا  المهملدددة والفدددا  ا ولدددى، واليدددم والتندددوين فدددي الفدددا   والصدددواب  َحَفددد  

 ا اليرة.
و. وتدددد جدددا ت روايدددة 4/349، واللسدددان، تسدددط، والتهدددذيب 464بديدددوان الطرمددداح  
 ل  دونها.اللسان بقوله  تحتها بد

57 .411/2/47: 
 القتساطت وَيْربت َأعناتتهم 

، بيم القا  45جا ت رواية ديوان رفبة ب  تشديد السين المهملة.و و بقوله  الُقسَّاطت
11 .411/2/1: 

يََّة اَلْيَلنا نحن ُنَكل فها َحدَّ اءكام تطا طا  َجَلْبنا من َيرت
. ولكدن روايدة اللسدان بتطدطو ذكر المحقق أن الرواية لهذا البيت جا ت على الالدرم

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

 َكْسطاَن ُنبار ذي َرَهثْ  ت يرُ 
 و.4/154والصواب  تثير، بالثا  المثلثة.ب التكملة نفسه 

12 .492/2/43: 
ْرحاَن  طا الَغياةتالال ست  الناشت

 و بقوله  الفالة.457جا ت رواية نوادر أبي  يد ب
13 .481/4/7: 
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 التََّغ ُّلُصْلُب العصا جاٍ  عن 
 بالعين المهملة. لو،جا ت رواية اللسان بنشطو بقولهبالتََّع  

11 .488/4/7،43 ،41: 
 حيَن َهْيَبةت الَوْطواطت  َتَطْعتُ  على السُّقَّاطت  تيٍه أتاويهَ 

 أالالُط أحبوٍي من اَ ْنباطت 
ْمدددلت  و بقولددده  َعَلدددْوُت،045جدددا ت روايدددة ديدددوان العجدددا  ب و  تيدددهت َأتاويدددٍه،  و  بالرَّ

.  ُأْحُبوي 
15 .473/2/41: 

  تْجعا ا تركواوالُجْفرَتْين 
 جا ت رواية اللسان بجع و لهذا الشطر بقوله  

 والجفرتين اجع وا  جعا ا
11 .478/2/8: 

 فترااَلها يَكْدراُ  َتْسق اْنَقَيَبتْ كما  بتَشْمَ َة رتْفهًا والمياُه ُشُعوبُ 
 …و بقوله  كما َجبََّبتْ 73ديوان ُحَمْيد بن َثْور ب جا ت رواية

19 .478/2/43: 
ْلدانَ وُيْصبتُأ منكم َبْطُن  ُ كم عن َبْطن َو ًّ  ُمْقفترا جت  ُسُيوُفنا َسَتْشمت
و وتد فسر 11/333والصواب  جلذان، بالذال المعجمة.ب اللسان  شم ، والتهذيب 

 ه ثنية بالطا  .اللسان كلمة جلذان، بالذال المعجمة، على أن
18 .214/2/41: 

ي ا كما َتد  َيْحمتل الَبْي ُ   َحَمْلَن لهنَّ ماً  في اَ داوا الَف ت
 جا ت رواية اللسان بف  و لعج  البيت بقوله  كما يحملن في البي  الف ي ا.
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17 .212/4/42: 
 ُمصغَّرات  ُمْلُس   َلْحَلحات  

ا  على الصواب في اللسان هذا الشطر نير مستقيم الو ن، من الرج ، وتد ج
 ب لأو برواية أالرا هي  

  لحلحات  اهرات الُيْبس
91 .211/4/41: 

ثُ   َبْعَد الاُلُطم الل حا ا َتْنيت
ث، بيم التا .  والصواب  تُْنيت

94 .215/2/7: 
 الُعيارتطُ  أيهاأذاك اَلْير   الل مَعَ ُة الُعمارطُ وَأيُّها  

 عيرط، ولعم و بقوله  جا ت رواية هذين الشطرين في اللسان ب
 ذاك الير  أيها الَعيارطأ وأي ها الل ْعم ُة الَعمارطُ 

92 .243/2/7: 
 ُملمَّاٍ كُبْرُتو  الفتاة  واَلدٍّ  َتَقَشراوَرْوَتْين َلمَّا يْعُدوا أن  

 و لهذا البيت على نحو آالر هو 500جا ت رواية جمهرة أشعار العرب ب
 َوَوْجهًا كُبْرتو ت الَفتاةت ملمعا َتْتين لما يعدوا أن َتَقمَّراوْ َور 

و فقددد ات َفددق مددا التكملددة فددي روايددة 46أمددا ديددوان صدداحب البيددت النابغددة الجعدددي ب
 العج  والالفه في رواية الصدر حيو جا  فيه توله 

 والد ًا كبرتو  الفتاة ملمعاً 
 بين ر أييًا رواية اللسان برتاو.

93 .243/2/45: 
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لت  ْو ت َأْحَمرا تهابًا وَمْعُبوطًا من الجَ   َمْعَهدٍ فالَتْت َبيانًا عْنَد ًأو 
 عند أول مرب .… جا ت رواية المرجا السابق بقوله  

91 .241/2/9: 
 َتَلْعَلعا َعْ َمهُ ومن َهَمْ نا  َرْوَبعاعلى اْستته َرْوبعًة أْو 

و  َرَبعددددا، بحددددذ  … هم نددددا رأسدددده… و بقولدددده  93جددددا ت روايددددة ديددددوان رفبددددة ب
 .056، 4/077تكرر هذا الرسم في التكملة نفسه الواو. وتد 

 وتد جا ت رواية اللسان ب لعاو بقوله 
 ومن هم نا رأسه تلعلعا

95 .248/4/48: 
ْنُه َكْيَ  َيْنَبقتاُ  الحواملَ َشلَّ    ُصْبَغُتهُ كالثَّْعَلب الرا أت الَمْمُطورت  مت

ْبَغُتُه، بكسر الصاد المهملة، و  الحوامُل، بي  م الالم.  والصواب  صت
 باللسان  بقاو.

91 .221/2/41: 
 بها َتَتْعَتعوا َونَّْواعنها وَلْو 

 و.155والصواب  َوَنْوا، بفتأ النون دونما تشديد.ب ديوان رفبة 
99 .224/2/41: 

ينْ  َتسَدرٍ من   ج   َتْبكينْ ماَلك أمَّ الالد  حلَّ بكم َتيت
 من نتْسَوة ميامين َمْيموَنة  

دددين ، بيدددم التدددا ، وفدددتأ البدددا ، وكسدددر الكدددا  المشدددددة، و  تددددر، والصدددواب  تَُبك 
 بحذ  السين، و  ميمونًة  بالفتأ والتنوين في التا  المربوطة.ب اللسان  بياو.
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98 .222/2/7: 

النت كتالُهما السَّهَسم الُمتتاتباُ  كما اْهت َّ ُعودُ    ترا َطَرَفْيه َيْعست
و وتد جا ت   رواية 164ْيد بن َثْور  والصواب  الساسم، دونما هم .ب ديوان ُحمَ 

الديوان بقوله  المتتايا، باليا . ونص  محقق الديوان على أن الرواية   "متتابا" بالبا  
 تحري .

97 .229/4/49: 
هالم   ثَّبَيْجري على الاَلد   الَجْدول بالتََّنوُّ ت  َيْحيت  الَثْعَثات  كيت
، بهم ة ساكنة،          و  والصواب   ستقامة الو ن، من الرج ، هو  ك ْ بت يت

 يْحُيها، بيم الياد المعجمة.ب اللسان  ثعا، و  َجحَلنجاو.
81 .234/2/5: 

ا تْهنانَ  َأَننَّ   النُّفوس الُوجَّ
 جا ت رواية اللسان ب جعاو بقوله  أنَّات.

 
84 .234/2/41: 

قاٍل  َ َنداً    ُبُطوَنُهميُر   تد َنَفَخ الالَ  َيْغُدون ُيْجَفاُ وَيْيُ  بني عت
و تولددده  َرْندددًا، بددالرا  المهملدددة، و ُيالفددا، بالالددددا  053جددا ت روايددة ديدددوان جريددر ب

بين در … وَنَدْوا ويدي … المعجمة. أما اللسان بالفاو فجا ت روايته بقوله  يمشون
 و.4/041أييًا التكملة نفسه 

82 .233/4/1: 
 أْحيانًا وبالُمشايتا باَ م  
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 بقوله  باُ م ، بيم الهم ة.جا ت رواية اللسان بجماو 
83 .231/4/9: 

عيَ  علَّك أن َتاْلد أْكرتَمنَّ  دَشَا يومًا والدَّْهُر تد َرَفَعهْ   اليَّ
 صدر البيت نير مستقيم الو ن، من المنسرح، ويمكننا تصحيحه بقولنا 
 وأكرمن  اليعي  عل ك َأن تالشا يومًا والدهر تد رَفَعهْ 

  3/341بيين أو كما جا  في البيان والت
   تحقرن  الفقير عل َك أن تركا يومًا والدهُر تد َرَفَعهْ 

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

81 .238/2/3: 
فامنها اُلْرُفعًا  بالرَّاسن  هك ي ُندت  َ َبد   ُتْرطهاعلى اَلْطمتها من  ُيْيحت

هدا، بالفددا ، … و لهدذا البيدت بقولده 144ابدن مقبدل بجا ت روايدة ديدوان  مدن َفْرطت
ددفا.           ب ين ددر  و  كددهنَّ بددالرأس، ب ثبددات الهمدد ة علددى ا لدد ، و  اُلْرُفعددًا اَلشت

 أييًا اللسان بالرفاو حيو يبط الفعل َيْيحى بفتأ اليا  واليادو.
85 .212/4/3: 

ْن   ُصهاوُجَرة  فيهتبصيدركه  الالاُ مت ْص َفتَ  ُيْنشت  ْنَتشت
 والصواب   ستقامة المعنى والو ن، من الرج ، هو 

ْن الالٍا يدركه فتهتبص   وجرة َتْنُشُصها َفَتْنَتشْص  مت
 باللسان  اللاو.

81 .212/2/45: 
ْفَصلُ   ْرُب راسهشَّ الَصريُا ُمدام َيْرَفُا  لَيْحيى وتد ماَتْت عت ام  ومت
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أَسده، ب ثبدات الهمد ة السداكنة   علدى والصواب  الش رُب، بفتأ الشين المعجمدة، ور 
 و.1/17ا ل .ب ديوان ا الطل 

89 .213/2/43: 
 اُلْشب   َجَنفا َ كَهنَُّهُم على  ُمَصرََّعة  ُأاَلن ُعها بفهس 

جددا ت روايددة اللسددان والتددا  بالندداو بقولهمددا  حنفددا ، بالحددا  المهملددة وتددد تكددرر 
ين ددر شددعر بنددي تمدديم فددي  .ب4/445هددذا البيددت علددى هددذا النحددو فددي التكملددة نفسدده 
 و.044العصر الجاهلي. د. عبد الحميد المعيني  

88 .211/2/3: 
 والالا ُا الَجْوُن آٍت َشما لهم َيَفاُ  معن َأيمانه الَتْع ت ونا ُا 

   والتهددددذيب 0/340والصددددواب  الن ْعدددد ، بددددالنون.ب اللسددددان  الددددو ، ومعجددددم البلدددددان 
 بالقا ، وفسرها بهنها  يرتفا. يقا  البلدان بقوله معجم و وتد جا ت رواية3/07

87 .215/4/8: 
ْ  ت من اَلْو  السُّيولت َتسيبُ   َبْعَد وابلٍ  ديَمة  َأَلثَّْت عليه  فللتجت

ذكر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية ديوان صاحب البيت ُحَمْيد بن ثدور 
َِ وابددل. والصددواب أنهددا  كددل  سددما و، جددا ت بقولدده  كددل  71ب اَ  لحددا  وابددل، با سددح 

 المهملة.
71 .219/2/7: 

 َدْمَحقًا با تاً  ُيعاَلثْ لم  الدَّعا ْ  لتَلْذمُشثَّ بالطَّاْل ت 
و، واللسان ب دعا، وَطال ، ولدمو والتهدذيب 755جا ت رواية ديوان الطرماح ب

، بقددولهم  لددم ُتعددالتث، و  لتلَددْدم، بالدددال المهملددة. وتددد تكددرر الالطدده ا اليددر فددي 1/94
 .4/714التكملة نفسه 

74 .218/2/5: 
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 فددداذا َأَج َّ َنْصَطرتُمهْ 
 َتْجَترتُمهْ النَّاْللت  ُدعا في 

 أْنُتُم َناْلل  ُنطيُ  به
 وعدذاريُكم ُمَقل َصةُ 

عج  البيت ا ول نير مستقيم الو ن، من المديد، وصوابه يتم بقولندا، كمدا جدا  
 و  فاذا ما ُج   نصطرمه.115في ديوان طرفة ب
ي فقد جا ت رواية عج ه في اللسان بدعاو بقوله  في ُدعا  النالل أما البيت الثان

في ذعا                تصطرمه، أما روايته في ديوان صاحبه طرفه فجا ت بقوله 
 النالل تجترمه.

72 .217/2/8: 
ْن َنْهرت َمْعقتٍل   ذُّ  لى الَمدْ  فالُمذارت َفا مت ْلُصُل الُمغت  َأيُّها الصُّ

،   7/44بفددددددتأ المدددددديم.ب اللسددددددان  دفددددددا، ومعجددددددم البلدددددددان  والصددددددواب  فالَمددددددذار،
 و.0/14والمحكم 

73 .254/4/42: 
ينَ    ُحْمٍر لثتاُتُهمُ  ود  اٍ  لتْلَحْ رت شر ابين  َمرتعت

     والصدددواب  ود ثددددا، بالثدددا  المثلثددددة، وتددددد جدددا ت روايددددة ديدددوان النابغددددة الجعدددددي
. و، واللسان ب دلثاو لعج  البيت بقولهما  ابلين006ب  شر ابين للُجُ رت

 
71 .253/4/1: 

َِ وفي الُحروبت  ذا   يل  بارتُ  َذرت ُ  متْسعارُ   َتْيَت  َجْلد  جميل  ُمالت
ذكددر المحقددق، فددي هددامي الصددفحة، أن روايددة ديددوان الالنسددا  جددا  بقولدده  كامددل در . 

 و لهذا البيت جا  على نحو مالتل  هو 46والحقيقة أن رواية ديوان الالنسا  ب

ْو  مسعاروللحروب   َجْلد  جميُل الُمَحي ا كامل ور  نداة الرَّ
75 .255/2/9: 

 ومن أبحنا ع  ه تبركعا َرْوَبعاْستتهت َرْوَبعًة أو أُ على 
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 و جا ت بقوله  َرَبعا، بحذ  الواو.93ولكن رواية ديوان رفبة ب
71 .251/2/41: 

 ُيْفرتُطهُ  النَّْقرت اَلفيُ   ٍ  يكاُد  َهبَّا ت الَمْوماةت  لتُسراُمْسَتْربتا   
جا ت رواية اللسان ب رباو والتهذيب بقولهما  الفي  ال  جر، و  بسرا  الموماة 

 َهيَّا .
79 .251/2/41: 

 َربيُا َوبْدر  ُيْسَتياُ  بَوْجهتهت  ُمْسَتْربُا ُكلَّ حاسدت  النَّثاَكريُم  
 بالثا  فالنون.، واللسان برباو بقولهما  كريم الثنا، 0/357جا ت رواية التهذيب 

78 .259/2/43: 
 فَاَب وما ُياْلَشى على َمْن ُيجالتُس 

 الُمغيُر الُمالاتلُس بالنَّْهبت  آَ  كما 
وا نا  َنَبْذُت  ليه ُح  ًة من شت

 بها َجْد َن َيْنُفُ  رْأَسهُ  فولَّى
و 05، 07بالبيتددان  45ذكددر المحقددق أن هددذين البيتددين وردا فددي مفيددلية المددرتي 

، ولكدددن المحقدددق لدددم يدددذكر الالدددال  فدددي الروايدددة بدددين 17،15البيتدددان والصدددحيأ أنهدددم 
 على النحو اآلتي  005التكملة والمفيليات، فقد جا  هذان البيتان في المفيليات  

 حياً ، وما ُفْحشي َعلى َمْن ُأجاتلُس 
 كما آَب بالنَّْهبت الَكدمتيُّ الُمحاتلُس 

 َنَبْذُت  ليه ُح  ًة من شوا نا
  َن َيْنُفُ  َرْأَسهُ فَاَ  بها َجذْ 

77 .258/2/8: 
 بَهاْلَلَق َمْحموٍد نجيٍأ َرجيُعهُ  كريم المَا قت  َشَن َمْرُهوبٍ وأالْ 

محمدددودًا  ذكددر المحقدددق، فددي هدددامي الصددفحة، أن روايدددة ديددوان لبيدددد جددا ت بقولددده 
و لعجددد  البيدددت جدددا ت 004نجيحدددًا رجيعددده، ولكنددده لدددم يدددذكر أن روايدددة الدددديوان أييدددًا ب

 بقوله 
 ْسَمَر مرهوبًا كريم المَا قوَأ
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411 .212/4/41: 
 كهنه الل جامُ َترتعًا ُيَرْعرتُعه  َصَد   ينا   هت ًَّة ومتراحا

 بقولهما  الغالم. 1/164جا ت رواية اللسان ب رعاو والتهذيب 
414 .212/2/8: 

 ريأ  َمرييةُ  َيْحُ ْنكَ َأصاحت َأَلْم  رافاُ وَبْرق  تال  بالَعقتيَقْين  
و بقوله  ألم َتْحُ ْنك، بالتا  المثناة الفوتية، و  147ت رواية ديوان ا حوص بجا 

  ما  بالالم والميم.
412 .218/2/1: 

فاَفْى َمْرَوعا َأْحنى في َجْو   من حت
 .ىو بقوله  من َحْر ت أْحنَ 96جا ت رواية ديوان رفبة ب

413 .217/2/44: 
 بركعاع  ه تَ  هم ناومن   وبعة أو  وبعاعلى استه 

روبعًة أو َرَبَعا..    بين ر … و بقوله  ومن َأَبْحنا 93جا ت رواية ديوان رفبة ب
 و.4/056أييًا التكملة 

 :1/هـ217/2.  411
 وفي كل ممسى طي  شما  طارتي شحطتنا دارها فمفرتي وأن

ن، بكسر الهم ة ب معجم البلدان   و.3/113والصواب  واج
415 .291/4/41: 

َل جاُرهاوتاَلْت َحرام     َلَنْعُت التي َ لَّْت ُتَسب ُا ُسْفَرها أن ُيَرجَّ
، بالكا .ب ديوان الهذليين   و.1/05والصواب  َكَنْعتت

411 .298/2/41: 
 ُطْفَيٍة َنْيُأ عا تطٍ  َمْثنىكما َبلَّ  ُيَ يَّنتُها كتن  لها وُسُفو ُ  
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واللسان  سفا، والمحكم ، 363، بالتا  المثناة.ب ديوان الطرماح  َمْتَنىْ والصواب  
 و.1/310

419 .281/2/43: 
ْسَلاُ  ل  وُمقاتتل  َبطَ    ْرَبةٍ وهادي سُ سبَّاُق عادية  وهاٍد مت

…            ةدواللسددددددددددان بسددددددددددلاو بقولدددددددددده  ورأس سريدددددددددد 367-1جددددددددددا ت روايددددددددددة المحكددددددددددم 
 و.ب ين ر أييًا التا   سلا

418 .283/4/1: 
لٌّ  ْصن   َ ليل  و ت  وَ مَّاَرة   انُمْسمتعولي  َمقْ َأوحت

، و دددددل …بقولهمددددا  ومسددددمعتان 1/306جددددا ت روايددددة اللسددددان بسدددددماو والمحكددددم 
 َأَمقْ  ، وحصن …مديد

 بتن ر الرويات المالتلفة لهذا البيت في اللسان   مَر، ومقق، والتا   سماو.
417 .283/4/42: 

َعن     ن لنا لَكنَّهْ              َفن هْ  ة  مت ْعون    مت َفن ة  صت  ة  يت
دددَفن ْه، والصدددوا ب  معن دددًة، و  صدددعون ًة، بدددالفتأ والتندددوين فدددي التدددا  المربوطدددة، و  يت

 و.3/1033، والصحاح 1/306بالها  الساكنة.ب اللسان  سما، والمحكم 
441 .289/2/1: 

ْنَد نابتها ُمْسَتْوَرد  َشَر ُ   َيسًة  وعت ر  ب   ُعنَّاُبهاَأَبنَّ عت  َأشت
 هما  َعناُنها.جا ت رواية اللسان والتا  بشر و بقول

444 .271/2/4: 
با تد ُشفتَعْت لتَي اَ ْشباحُ  فالَيْومُ   ما كان َأْبَصرني بتغر اتت الص 

، 1/055، ولديس 1/033والصواب  فاليوَم، بفتأ الميم. وتدد جدا ت روايدة المحكدم 
 كما ذكر المحقق في الهامي، واللسان بشفاو بقولهما  فاَ َن.
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442 .275/4/43: 
َطُه البقد بل استكاكت الر يا ت بدي اً ل   ُصْنُتُا الحاجبين اَلرَّ

، 3/1041، والصدددحاح 056والصدددواب  بددددياًّ، بحدددذ  الهمددد ة ب ديدددوان الطرمددداح  
 ، واللسان  صنتا وسكك، وا ساس  سككو.4/1796

443 .275/2/21: 
 واحدة  َتَصتَّاُ  وَتلتَيتْ 

 تا ، وكسر الالم المشددة.جا ت رواية اللسان  صتا، بقوله  وُتل َيْت، بيم ال
441 .279/2/48: 

تاٍق ُتتَّمت َصرَُّة  ِت من َأْيُمٍن  واْيَطرَُّهمْ  َصْعصاٍ  عت  وأشُفمت
 لهذين الشطرين على نحو آالر هو  3/1913جا ت رواية ديوان ذي الرُّمَّة 

الُقْتمصر ة صرصار العتاق   واْيَطر ه من أيُمٍن وشْفمت  
445 .315/2/41: 

ئ   الُمست    كاَ ْحدلت  ن لم َتجت
 جا ت رواية اللسان والتا  بيجاو بقولهما  كاَ ْجدل، بالجيم المعجمة.

441 .321/2/8: 
نان   َباَ عبور لهاديها ست ياَح الطَّْيرت من ُمْحَ  لَّةٍ  وَتو   فصاحوا صت

   بسكون الواو ويم العين المهملة باللسان  تباو.وَتْوباُ والصواب  
449 .324/2/45: 

َدرُ  َأْرَبعونَ لي   ْرُد والصَّ َعتْ سن ى وتد  ماوَيْسهل الناُس  وطاَل الوت  ُتدت
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ذكر المحقق أن رواية اللسان والتا  والمحكم جا ت بقولهم  ما يسهل، ولكنده لدم 
َعْت،  يشر الى أن الرواية في هذه المصادر جا ت بقدولهم أييدًا  عدن سدني، و  تَددت

 د و جا ت بقوله  لي ا ربعون.بفتأ القا ، كما أن رواية اللسان بت
448 .322/4/1: 

 َصْوَتهُ شدَّ لتْلَقْومت  ناآر  ذا ما  َتدو ُ  الفتنا ت واج َّ َفَمْداُلوُل 
و هدو  الَغَندا ، 313والصواب  كما جا  في ا صل المالطوط لديوان الطرمداح ب

 بالغين المعجمة. وتد ذكر محقق الديوان أن هذه الكلمة بالفا  تصحي .
447 .323/4/44: 

راتٍ  الُقْر ت من َسَبلت الَغوادي بما ت    َرَعْيَن الَحْمَ  َحْمَ  اُلناصت
 ، واللسان والتا   تر و.55ديوان الراعي  …ب والصواب  بما في القر 

421 .329/4/47: 
 الطويل النُّْعُناْ 

والصواب   ستقامة الو ن من الرج ، هو  أألطويل النُّْعُنْا باللسان  ترصا، 
 و.4/354ا، والتكملة نفسه ونعن

424 .334/4/8: 
شاٍي وْهَو  مَاُن سا رهُ  بتُشْربٍ   ْبَتلَّ َشْطُرهُ فاَتطْعنا َلُهنَّ الَحْوَ   نت

 و.177والصواب  لشرب، بالالم.ب ديوان ابن مقبل  
422 .334/2/41: 

ْفَدهُ  َ ْتَطُا َسي يُ  اءْصرانت  َعْمراً   َر حين َأْرجو رت   ن اُ َحْيمت
 ، بقولهما  َنْمرًا، بالغين المعجمة.1/195جا ت رواية اللسان بتطاو والتهذيب 

423 .331/2/41: 
 توا تُمها على ُمَتَقْعقتاٍ  ُعُملٍ  الارٍ  ُمَتَنش رت  َعكتصت الَمراتتبت 
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ٍل، بفتأ العين وكسر 104جا ت رواية ديوان ابن مقبل ب و، لهذا البيت بقوله  َعمت
ن في الالم، أما في اللسان بتعاو فجا ت هذه الكلمة هكذا  الميم، بالكسر والتنوي

 …كما جا  عج  البيت فيه بقوله  عتب المراتب ل  َعمت 
421 .314/2/4: 

الَ  اُ رجوان ها  طت  بتُطْبُطَبْيهاكهن  ُتَفْرنتَيةُ  وُتْنُفعت
َطَبْيها َطيْ ، بفتأ القا ، و  بت َتَفْرنيهُ جا ت رواية اللسان بتنفاو لهذا البيت بقوله  
 بطا ين مهملتين مفتوحتين بينهما يا  مثناة تحتية!

425 .311/2/3: 
 ونفى الُجْندُب الحصى بُكراَعْيد وَأْذَكْت نيراَنها الَمْع ا ُ دهت 

وأْوفَدددى فدددي … جدددا ت روايدددة اللسدددان والتدددا  بكدددر و، لعجددد  هدددذا البيدددت بقولهمدددا 
ْرباُ . ه الحت  ُعودت

421 .318/4/47: 
 وُكْتباباليًا  ُيْحَسْبَن شاماً 

 و بقوله  َأْو ُكْتبا.11جا ت رواية ديوان رفبة ب
429 .317/2/49: 

 َمدَّ  تلْينا َأْتَطاُ  كهن َمنْ 
 و لهذا الشطر بقوله  155جا ت رواية ديوان رفبة ب

 كَهنَُّه َمدَّ  لينا أْتَطاُ 
428 .355/2/5: 

ست  َفَلَمَا البابَ   رثيَم الَمْعطت
والتا  بلماو  0/404أما التهذيب … و بقوله  ُملثَّم النابجا ت رواية اللسان بلما

 …فجا ت روايته بقوله  ُملمََّا البابت 
427 .358/4/41: 
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 َوْدتته اَلْل ت ُمَرُ  َياْلُرْجَن من  بتهت  ُمَتَصب بُ ُجون  رتيُشها  مطافيلُ  
 جا ت رواية اللسان بمر و بقوله 

 َياْلُرْجَن من تْحتت َوْدتته له ُمَر    من الما ت ُجون  ريشها َيَتصب بُ 
431 .314/4/45: 

ْر ت  ْبَلعا والشُّدُّ ُيْدني َمْيَلعا ويدنيوصاحب الحت قًا وهت   حت
ددددددُّ، بفدددددتأ الشدددددين المعجمدددددة.ب ديدددددوان رفبدددددة         والتكملدددددة نفسددددده 96والصدددددواب  والشَّ

كدددرر و وتددد جدددا ت روايدددة الدددديوان بقولددده  يددذري،   يددددنى فدددي الحدددالتين. وتدددد ت4/344
 .4/344ورود هاتين الكلمتين على هذا النحو في التكملة نفسه 

434 .312/4/7: 
ُ  ْنْصنًا ذا َذوا َب ما عا َم أطرا ت العت امت  ُيَهْ هت  ُمَحنَّباً ُمَصم 

و، وا سدداس 140والصددواب  مَيددم م، باليدداد المعجمددة. ديددوان عدددي بددن  يددد ب
 بمياو.
432 .318/4/2: 

 ُجمَّاَعهْ  ل    َعْيَي  آل  تب أو ُنَعاَعهْ  ةُ الَجْي َ َمْورتُدها  
جددا ت بقولدده   مدداَل، ولكندده لددم يددذكر أن  1/76ذكددر المحقددق أن روايددة المحكددم 

يَّدددُة، بكسدددر الجددديم  روايتددده أييدددًا جدددا ت بقولددده  َجمَّاَعدددْه، بفدددتأ الجددديم المعجمدددة، والجت
 المعجمة وحذ  الهم ة، وتشديد اليا .

433 .394/4/45: 
ْي ت   ُصُبر   ُنَكاُ  انت و  ُسود  و على الَهو   بي   مالويُأ َيْوَم الصَّ

، واللسدان  نكدا، والتهدذيب 151والصواب  ُنُكُا بيم الكا .ب ديوان ابن مقبل  
 و.1/306
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431 .389/4/41: 
ْند الاُلَصى َيهت ُّ  بهذل  َحْيُو يكوُن من َيَتَذلَّلُ   الَهرانتَا َعْقُده عت

يم الددو ن، مددن الكامددل، ويمكننددا تصددحيحه بقولنددا  يهتددُ ، صدددر البيددت نيددر مسددتق
، وين در أييدًا 3/054، والتهذيب 0/046دونما تشديد في ال اي المعجمة.ب العين 

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

 ماٍ  َلَك با ْجبالت  ُربُّ  يا
، بفدددددتأ البدددددا  المشدددددددة.ب الصدددددحاح  سدددددان  بغدددددغ، ، والل4/1315والصدددددواب  ُربَّ

 و.04والعباب  
431 .112/4/48: 

ِت َعليَّ  ن ي َلْسُت   بالُمَدْنَدغت
و وتدددد جدددا ت روايدددة  الدددديوان 94والصدددواب  َأن دددي، بفدددتأ الهمددد ة.ب ديدددوان رفبدددة  

 و.30بقوله  بالُمَ ْنَ غ. بين ر أييًا العباب، حر  الغين  
 وتد جا ت رواية اللسان ب دنغ، و نغ بكسر الهم ةو.

439 .111/2/8: 
يًّ فداسها   بْكَبكت  بَهْذَلغت

و بيددم البدا ين، وعدد ا ذلددك 37يدبط صدداحب التكملدة هددذه  الكلمدة فددي العبداب ب
  لى ابن الس ك يت في كتابه الفرق.

438 .111/2/43: 
راكًا  مُ َرْه ًا دت  الَجوانتحا َيْك ت

 جا ت رواية اللسان بذلغو بقوله  يحطم.
437 .115/2/9: 
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 الُمْشَتغي رَّباعيكالبناٍ   فاْعست ْ 
، بحذ  اليا  من آالره.ب ديوان رفبة   با ت  و.94والصواب  كالرَّ

411 .119/2/5: 
 اَ ْرَفغت َ ْجَتْبُت َمسحوً  جديَب 

، بيم الفا .ب ديوان رفبة    و.95والصواب  اَ ْرُفغت
414 .121/4/41: 

 َتْهَلَبةٍ  َأْ رت وَنَحْت له عن  فتْلٍق فراغت معابٍل ُطْحل 
، بالرا  المهملة فال اي المعجمة.ب ديوان امرئ القيس  و  ، وليس 063الصواب  َأْر ت
 ، كما ذكر المحقق في الهاميو.163
412 .124/4/41: 

بت   الُمَمْغَمغت اَلْلط  كاَلْلطت الَكذت
دددغ. والحقيقدددة أن هدددذه الكلمدددة  ذكدددر الصدددغاني بدددهن هدددذه الكلمدددة تدددروا هكدددذا  الُمَميَّ

و علدددى نحدددو آالدددر هدددو  الميغيدددغ، بيدددادين 94فبدددة بجدددا ت روايتهدددا فدددي ديدددوان ر 
 ونينين معجمتين.

413 .121/2/7: 
نَّغت  َتْسَماْ فال   لْلَعيتي  الصُّ

هددذا الشددطر نيددر مسددتقيم الددو ن، مددن الرجدد ، وصددوابه يددتم بقولنددا  َتَسددمَّْا، بفددتأ 
      ، والتكملدددددة نفسددددده154السدددددين المهملدددددة، وتشدددددديد المددددديم المفتوحدددددة.ب ديدددددوان رفبدددددة  

 و.75، والعباب  4/415
411 .128/2/8: 

 َأْنَتُغوا المْنَتغينَ لما رَأْيُت 
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 و.46والصواب  الُمْنتتغين، بكسر التا  المثناة الفوتية.ب اللسان  نتغ، والعباب  
415 .132/2/41: 

 كَتْحديو الَهلُوك الَهْيَنغت  َوْجس  
روايدة اللسدان  و. وتدد جدا ت95والصواب  َرْجُس، بالرا  المهملة.ب ديدوان رفبدة  

 بهنغو بقوله 
 توً  كتحديو الهلوك الهينغ

411 .133/4/42: 
 َوُجو  ُهْنُبغت  فع َّ بالَوْيل

 و بقوله  صاحب َسْوَات وجو  ُهْنُبغ99جا ت رواية  ديوان رفبة ب
419 .131/2/45: 

 شما ُلهُ  ُمَغمَُّر الَعْيي يْهُفو    الَمَودَّةت   ُيْعطي و  ُيَسلُ  نا ى
اب  تَدددددددددددددددددهبى، بالتدددددددددددددددددا  المثنددددددددددددددددداة الفوتيدددددددددددددددددة، والبدددددددددددددددددا  الموحدددددددددددددددددددة.                            والصدددددددددددددددددو 

 و.17/796، واللسان  أف  والتهذيب 066ب ديوان الراعي  
418 .111/2/45: 

ْقطَ   الَجفَّْينْ  ولصوُص ُعماَن  ست
، 4/1334والصددددواب  ولصددددوَص، بفددددتأ الصدددداد المهملددددة ا اليددددرة.ب الصدددددحاح 

قطى، با ل  المقصورة. و وتد57والعباب    جا ت رواية العباب بقوله  ست
417 .111/2/3: 

 َرَحْلُت  ليَك من َجنفاَ  حتَّى بالَمطالي فتنا  بيتكَأن اْلُت 
بقولهمدددا  حيدددال بيتددددك  0/150 ا دبدددا  جدددا ت روايدددة اللسدددان بجنددد و، ومعجددددم

 بالمطالي.
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451 .119/4/45: 
 َجْوفيُّ ا ما اْجتاَفُه َفْهَو  ذ  ْذ َجلَّلُه الباريُّ  كالُحص  

، بالالدددددا  المعجمدددددة.         ، بيدددددم الجددددديم المعجمدددددة، و  كدددددالاُلص  والصدددددواب  ُجدددددوفتيُّ
 و.55، واللسان  جو ، والعباب  305ب ديوان العجا   

454 .118/2/48: 
 كالُمنُكو ت يَهيُّها الد ارتئ 

  و.، واللسان  حج154والصواب  كالَمْنُكو ، بفتأ الميم.ب ديوان رفبة  
452 .153/4/1: 

يُ  َكتيبة   من َيذوُد نتهاَلها َياْلَشىاَلْرساُ    ذا َتجت  َمْلموَمة   واج
 و بقوله  ُتْغشي.33جا ت رواية ديوان ا عشى ب

453 .153/2/44: 
 والشُّفو ت َما اْيطراب الل ْحم 

، بشين معجمة، فسين مهملة.161جا ت رواية رفبة ب  و بقوله  والشُُّسو ت
451 .191/2/7،44: 

َي الَمْرُجو َ  بتَحْول الله   اعتصافي َحْرفاً  رافي وَرْجعت  واْصطت
 بالاَلذ ا ت َرَمْيَت بي َرْمَيَك 

و بقولددددده  وَرَجدددددَا المرجدددددوُ ، و  َحدددددْوً ، 99،161جدددددا ت روايدددددة ديدددددوان رفبدددددة ب 
 وبالَحذ ا ، بالحا  المهملة.

455 .197/2/45: 
نيَن الاَلْيَل  ْوَ  َنَة الحسناَ  والَقيْ  ُتْط  والاليلَ للطاعت  ا ُن ْ  والرَّ
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جا ت رواية اللسدان ب رند ، ونشدلو بقولده  والكدهَس ا ُُندْ ، و  والاَلْيدُل ُتطُد ، 
 و.000بيم الالم.ب ين ر أييًا العباب  

451 .181/2/41: 
ْرَوعا باطا َوالت  َنْيُبها  َيْهَمُن الناُس  له َأْيَكة   َحَمى َرْفَرفًا منها ست

، واللسدددان  رفددد ، 3/40َبهدددا، بفدددتأ البدددا  الموحددددة.ب ديدددوان الهدددذليين والصدددواب  َنيْ 
 و.004، كما ذكر المحقق في الهامي، والعباب  1/49، وليس 1/149والجمهرة 
459 .171/2/7: 

 هاَعْينًا حالكتًا ُأْسُكفُّ  ُتجيلُ 
جا ت رواية اللسان بسك و بقوله  تاليل، بالالا  المعجمة، وجدا ت روايدة العبداب 

 بقوله  يحيل، باليا ، والحا  المهملة. و045ب
458 .177/2/43: 

َ َصْوَت   ذي الشَّاْل ت  ُشاْلبتهاكهن 
، 5/49والصددددواب  َشدددداْلبها، بفددددتأ الشددددين المعجمددددة.ب اللسددددان  شددددال ، والتهددددذيب 

 و.1/115، 1/94وين ر أييًا رواية هذا الشطر في الجمهرة 
457 .511/2/41: 

 َمْجدولُ  وكاهتل  َأَجبُّ  َشَر   
 ا ت رواية اللسان والتا  بشر و بقولهما  مج ول، بال اي المعجمة.ج
 

411 .511/4/44: 
 والَكفَّاُعياَيُه  مُتهُ عذَ َأ
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جا ت رواية اللسان والتا  بشرح و بشرح ، وعي و بقولهما  َأعدمته، بالدال 
المهملددددة. كمددددا جددددا ت روايددددة التددددا  َأييددددًا بقولدددده  عيايدددده واَ نفددددا ب ين ددددر أييددددًا 

 و.1/109 المالصص
414 .515/2/1: 

 جيَرتتنا اُلُفو ُ َأحاَن من 
 جا ت رواية اللسان بشط و بقوله  

 أحان من جيراننا ُحفو ُ 
412 .525/2/41: 

ينا لُّفٍ وَشرتْبَن َبْعَد َتحَ    َسْبَعةٍ  بسابالقتَأ العتجا  له  فَروت
 جا ت رواية اللسان بلقأ، وعج و والتا  بعج و بقولهما  لسابا، بالالم.

413 .529/4/5: 
ْفن بالُمَهرات واَ ْمهارت    ُذوَفةً عَ وُمَجنَّباٍت ما َيُذْتَن  َيْقذت

والصدواب  عدوفددة، بالدددال المهملددة باللسددان  عدد و وتددد جددا ت روايددة المقدداييس 
و 396صددالح المنطددق باج و، كمددا ذكددر المحقددق فددي الهددامي، و 07، ولدديس ب4/047

 ا  عدوفًا.و كما ذكر المحقق أييًا بقولهم430وليس ب
411 .529/4/41: 

هااَ ْصل  َعَد ت َعْن    ديات الثََّهي َأْثقالت َحمَّاُل  وَجش امت
دَد ت اَ صدل … و بقوله  حم ال أشناق445جا ت رواية ديوان الطرماح ب و  عن عت

، 4/045      وُجش امها، بيم الجيم.ب ين ر أييدًا روايدة اللسدان  عدد ، والمقداييس 
 و.419والعباب  

415 .527/2/43: 
 َفْوَتُه ُحُبكُ  ْستغاَو بَهْحواا حتَّى الُعْ ُ  الَع اهيلُ دياًل به تدعو هَ  
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 و لهذا البيت على نحو آالر هو 040جا ت رواية ديوان الشما  ب
 حتى استغاثت بجون فوته ُحُبكُ  تدعو هدياًل به الورق المثاكيل 

411 .533/4/5: 
 َعْنه النهاَر فما َتْعد اداوتع أو ُفواقُ  دُجوُه   َّ ُعفاَفة  

فدي حدين … و واللسان بعف و بقوله  مدا تعدادا011جا ت رواية ديوان ا عشى ب
بين دددر أييدددًا العبددداب  … بقولددده    تجدددافى عنددده النهدددار 4/3جدددا ت روايدددة المقددداييس 

 و.445
419 .531/4/41: 

 َتَولَّى َيْهربُ  حينكَهنَّه  َأْكُلبُ  َتْعقتُفُهنَّ من َأْكُلب 
، الذي نقل عنه صاحب التكملة، واللسان بعق و 4/1465 ت رواية الصحاح جا

 بقولهما 
، و يعقفهن، باليا  المثناة التحتية.ب ين ر أييًا العبداب  …كهنه عق  تولى يهربُ 

 و.444
418 .512/4/5: 

 الُمَغلَّفا القاتترَ  ييكاُد َيْرم
 و.440امي العباب والصواب  الفاتر، بالفا .ب اللسان  نل ، وين ر أييًا ه

417 .511/4/1: 
 القتذا ت بَحَجرت  َتذ اَفة  

، بيم القا  في الكلمتين.… و بقوله  ُتذاَفةٍ 166جا ت رواية ديوان رفبة ب  الُقذ ا ت
 

491 .555/2/41: 
َفُة   اَ ْنوا ت ُحْمُر الذُّرا ُمْشرت
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       جا ت رواية اللسان بكرش و بقولهما  ا فوا .ب ُين ر أييًا التهذيب 
  و.16/401

494 .551/2/41: 
َفةٍ  َلْيستْ  الشَّمُس طالعة   َتْبكي َعليَك نجوَم الليل والَقَمرا  بكاست

 و واللسان والتا  بكس و لصدر البيت بقولهم 037جا ت رواية ديوان جرير ب
 فالشمس كاسفة ليست بطالعة

 و.735بين ر أييًا العباب  
492 .559/4/41: 

فوا  ن   جاديهم و  فاَل رْأُيهم َذمَّ فما  السَّْرَب صا أُ  َأف غو  َكشت
والصددواب  ُذمَّ، بيددم الددذال المعجمددة، و  َأفدد  ، بددالعين المهملددة باللسددان  كشدد ، 

 و.734والعباب  
493 .558/4/1،7: 

ن تشكَّْيُت من  أن تتُرَكني َكفا ت  والَفْيل   اءْسالا ت واج
 …، بالنون، والنفاُ و بقوله اءْنحا ت 166جا ت رواية ديوان رفبة ب

491 .511/2/3: 
 النَُّجو ُ  ذا أتاها الحالتُب 

 والصواب  النَُّجوْ ، بسكون الفا .باللسان  نج و.
495 .594/4/49: 

 بَهْترتَية النَّفَّا  َيْوَمُهما َ ال   والنََّيفاُأصوَل الَمْغدت  ُينب شانت 
ا ت بقولده  الل َصدفا، ذكر المحقق، في الهدامي، أن روايدة ديدوان كعدب بدن  هيدر جد

 …ولكنه لم يذكر لنا أن رواية الديوان جا ت أييًا بقوله  يحتفران أصول
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491 .593/4/8: 
 وعيٍس كَقْلقال القتداح َ َجْرُتها والسَّْهل ا جاردبين  بتُمْنَتَع ٍ 

جددددا ت روايددددة اللسددددان بنعدددد و بقولدددده  بددددين الح ونددددة والسددددهل، وجددددا ت روايدددددة 
 …بمعتس ت بين ا جاردبقوله   1/134النقا   

499 .591/2/44: 
  ذا وحفا َيْب ٍ   يتَّقى الله في 

 و.504والصواب  َيْي ، باليا  المثناة التحتية.ب اللسان  وح ، والعباب  
498 .598/2/1: 

فان  الت واُ  ت لَهْبدان َنْيَر  مشابيطُ  يَّةعت اُم الجت َحى بالَعشت  واليُّ
ية المفيليات جا ت بقوله  التوار ، بالرا  ذكر المحقق، في الهامي، أن روا

و جا ت أييًا بقوله  033المهملة، ولكنه لم يذكر لنا أن رواية المفيليات ب
بالعشيات، و  مشاييط، بيا ين متتاليتين. بين ر أييًا اللسان   و  ،      والعباب  

 و.509
497 .597/2/49: 

بُّ  تالت َلَقْد أْصَبْحَت َتْرمًا ذا  طت
، بفتأ الطا  المهملة، و  ببدا  سداكنة مشدددة. وتدد جدا ت روايدة والصوا ب  َطبْ 

 و.537ذا وطْب.ب ين ر أييًا العباب  … اللسان بون و بقوله  
481 .582/2/41: 

فا ُمْغَ باً ُمَصْعَلكًا   بًا في رأسه َصَعل   َأطراُفه َهجت  ونتْقنتقًا الايت
 و.5/54 ، والتهذيب ربًا، بالرا  المهملة.ب اللسان  هجغوالصواب  م

484 .585/4/4 : 
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يَ ا بني الَهطت ت  فيها واويُق من شت  بُمْتَرَعةلو كان حي ًا لغاداُهْم  الرَّ
 …بقولهما  من الرواويق 349، 3/110جا ت رواية اللسان بهط و والجمهرة 

 

 َوْبعـــد  
بددا مددن فهددذه أمثلددة  منتقدداة  مددن شددواهدت الش ددْعر والرجدد  التددي وردت فددي الجدد   الرا

كتداب " التكملدة" والتددي تالل َلْتهدا بعدُ  هنددات التحريد  والتصدحي ، وعدددم الدتدة فددي 
يبط بع  البنى فيها ورسمها، فيداًل عم دا تاللدل بعد  تلدك الشدواهد مدن مجانبدة 

 الصواب في الو ن العرويي.
نا لنرجو، بمدا تددَّْمناه، فدي الصدفحات السدابقة، مدن تنبيهداٍت  وتصدحيحات، أن  واج

قُّها هددو وصدداحبه، نصدَل بهددذ ا المعجدم التراثددي المهدم  لددى المكانددة الرفيعدة التددي ْيسدَتحت
بعد ه مصدرًا ومرجعًا يف    ليه الدارسون كلما استغلق عليهم أمر، أو نم  علديهم 

 فهم.
كمدددا أنندددا نرجدددو اللدددَه َعددد َّ وجدددل أن يمكنندددا مدددن مواصدددلةت عملندددا هدددذا فدددي الجددد أين 

ل ا يدام. فسدبحانه بيدده الاليدر، وهدو نتْعدَم الَمدْولى ا اليرين الالامس والسادس في تاب
 ونتْعَم النَّصير.
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 م.1944. بيروت  دار العلم للماليين، 3عبد الغفور عطار. ط
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محمد بن الحسن الصدغاني. تحقيدق محمدد الُعباب ال االر واللباب الفاالر. الحسن بن   
 م.1941حسن آل ياسين. بيروت  دار الطليعة، 

كتاب العين. الالليل بن أحمد. تحقيق د.  براهيم السامرا ي، و د. مهدي المال ومدي.   
 م.1944بيروت  منشورات مفسسة ا علمي للمطبوعات  .1ط

بد الستار أحمدد فدر ا  كتاب شرح أشعار الهذليين. صنعة أبي سعيد السكري تحقيق ع  
 ومحمود محمد شاكر. القاهرة  مكتبة دار العروبة.

كتدداب النددوادر فددي اللغددة. أبددو  يددد ا نصدداري. تحقيددق د. محمددد عبددد القددادر أحمددد.    
 م.1941. بيروت  دار الشروق، 1ط

كن  الحفا  في كتاب تهذيب ا لفا . ابن السكيت. يبط وجمدا ا ب لدويس شديالو   
 م.1497  المطبعة الكاثوليكية، اليسوعي. بيروت

لسددان العددرب. ابددن من ددور. تحقيددق عبداللدده الكبيددر وآالددرين. القدداهرة  دار المعددار ،   
 م.1941

مجالس ثعلب. أبو العباس ثعلب. تحقيق عبد السالم هارون. القاهرة  دار المعار ،   
 م.1941

 بددن ولدديم مجمددو  أشددعار العددرب، وهددو مشددتمل علددى ديددوان رفبددة بددن العجددا . تحقيددق  
 م.1959. بيروت  دار اآلفاق الجديدة، 1الورد البروسي. ط

مصدطفى السدقا وحسدين نصدار  تحقيقالمحكم والمحيط ا ع م في اللغة. أبن سيده.   
 م.1974. القاهرة  مصطفى البابي الحلبي وأو ده، 1وآالرين. ط

دددص. ابدددن سددديده. القددداهرة  المطبعدددة. ا ميريدددة. طبعدددة مصدددورة بددددار ا   لفكدددر. المالص 
 بيروت. بد.تو.

. بيددروت  دار الفكددر للطباعددة والنشددر والتو يددا، 3معجددم ا دبددا . يدداتوت الحمددوي. ط  
 م.1946
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معجددم البلدددان. يدداتوت الحمددوي. بيددروت  دار صددادر ودار بيددروت الطباعددة والنشددر،   
 م.1944

. 0معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بدن فدارس. تحقيدق عبدد السدالم هدارون. ط  
 م.1959البابي الحلبي،  مصطفىقاهرة  شركة مكتبة ومطبعة ال

معجددم مددا اسددتعجم مددن أسددما  الددبالد والموايددا. أبددو عبيددد عبداللدده البكددري. تحقيددق   
 م.1947مصطفى السقا. القاهرة  مطبعة لجنة التهلي  والترجمة والنشر، 

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