التكملة والذيل والصلة
للحسن بن محمد الصغاني
الجزء الخامس
تحقيق :إبراهيم األبياري
مراجعة :محمد خلف الله أحمد
القاهرة :مطبعة دار الكتب 7711م
تنبيهات وتصحيحات في شواهده الشعرية
دكتور محمد جواد النوري
أستاذ مشارك في العلوم اللغوية
جامعة النجاح الوطنية -نابلس
مؤلف الكتاب:
رضي الصاغاني محمد أو
رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن هو
هو
ُّ
ُّ
الصغاني نسبة إلى صاغانيان ،وهي مدينة فيما وراء النهر ،فتحها قتيبة بن مسلم
الباهلي في خالفة عمر بن الخطاب.
ولد الصغاني سنة 711هـ في الهور حاضرة إقليم بنجاب في بالد الهند ،ثم انتقل
منهــا ســنة  577ه ـ إلــى بغــداد ،وقهــيي لــإ أن يـ هب إلــى الحــث وعيــارة الــيمن ،ثــم عــاد
ثانية إلى بغداد وفيها كانت وفاتإ سنة 576هـ.
كان الصغاني من كبار اللغويين في القرن السابع الهجري ،إن لم يكن أكبرهم.
وقد أفنى عمره في جمع كتب اللغة ،وتحصيل ما اشتملت عليإ من لفظ غريب ،أو
ُّ
س َع ِة االطالع ،وامتداد آفاق البحث،
تعبير فريد ،ووضع في لك كتبًا شتَّى تدل على َ
واإلحاطة بأَطارفإ ،وقد تتبع ما ألف من المعاجم والمراجع اللغوية تتبع الفاحص
عباب العاخر ،ال ي وصل فيإ إلى
القدير ،والناقد البصير ،ومن مؤلفاتإ في اللغة :ال ه
مادة ( ب ك م) ولم يتمإ ،وكتاب األَضداد ،وأسماء األسد ،وأسماء ال ئب ،والنوادر
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في اللغة ،ومجمع البحرين ،باإلضافة إلى كتابإ ال ي نحن بصدد دراستإ فيما يأتي
من بحث ،ونعني بإ كتاب التكملة وال يل والصلة.
الكتاب:
سماه " التكملة وال يل والصلة" ما فات الجـوهري
جمع الصغاني في كتابإ ال ي ّ
في كتابإ "صحاح اللغة وتاج العربية" .وقد سار في ترتيب المواد اللغوية فيإ حسب
الحرف األخير من الكلمة فاألول فاألوسط ،و لك على نظام الباب والفصل ،كما
فعل الجوهري في الصحاح ،والفيروعابادي في القاموس المحيط وغيرهما.
ويقع كتاب التكملة في سَّت ِة مجلدات ضـخمة .وقـد ربـا عـدد المصـادر التـي أفـاد

منهــا الص ــغاني ،فــي أثن ــاء تــأليف هـ ـ ا الكتــاب ،عل ــى أكثــر م ــن أَلــف مص ــدر م ــن
الرجــاع،
مصــادر غريــب الحــديث ،وكتــب اللغــة والنحــو ،ودواويــن الشــعراء وأراجيــع ّ
والكتب المصنفة في كثير من الموضوعات المختلفة ،وغيرها الكثير من كتب اللغة
والمعاجم والتراجم.
ومهمــا يكــن مــن أَمــر ،فــان ه ـ ا الكتــاب الت ارثــي الكبيــر يعـ ّـد واحــداً مــن المعــاجم
اللغوية المهمة .وقد أتخـ ناه ،مـع غيـره مـن المعـاجم األخـرة ،مـادةً للتـدريس لطلبتنـا
بقسم اللغة العربية وآدابها ،في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

انتباهنا ،ونحن نقلب ص َف ِ
حات ه ا المعجم الكبير ،ونطالعه ما ورد فيإ
وقد لفت
َ
ه
َ
من درس أدبي ولغوي وداللي ،ع ْبر سنو ِ
ات طويلة من الدرس والتدريس -أَننا أمام
ََ
معجم ضخم امتأل بكم ٍ
شدنا كثي اًر
ي
ال
ولكن
الرجع.
و
ية
ر
الشع
اهد
و
الش
هائل من
ّ
ضها ،على وجإ
هو أ ّ
َن جانباً ال يستهان بإ من تلك الشواهد قد لحقها ،أو لحق َب ْع َ
شيء َغ ْير ٍ
قليل من آفات التحريف والتصحيف ،والخلل في الوعن
التحديد،
ٌ ه
العروضي ،وعدم الدقة في رسم بعي البنى الواردة فيها وضبطها ،فضالً عن
االختالف في الرواية عما جاءت عليإ تلك الشواهد في دواوين أصحابها ،أو
ص على
مواضع االستشهاد بها في مظانها األدبية واللغوية المختلفة ،وهو ما َح َر َ
التنبيإ عليإ ٌّ
كل من المؤلف في متن الكتاب ،والمحقَّقين في حواشيإ.

لقد وقع ُّ
كل لك في الكتاب ،على الرغم من الجهد ال ي ب لإ مؤلفإ "،في
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التقرير والتحرير والتحقيق ،وايـراد مـا هـو بـإ حقيـق"( ،مقدمـة ج/7ص ،)1وعلـى الـرغم
أيضاً من الدرس والتحقيق الممتاعين الل ين حظي بهما ه ا األثر اللغـوي النفـيس علـى
يــد نخبــة معروفــة مــن أســات ة اللغــة المرمــوقين فــي ميــدان البحــث والتحقيــق اللُّغــوي َّْين،
ُّ
الم َوقَّر بالقاهرة.
بإ ْشراف مجمع الل َغة العربية ه
ـص ه ـ ـ ه السلس ـ ـلَة الد ارسـ ــية المتواضـ ــعة للتنبيـ ــإ علـ ــى أَمثلـ ــة منتقـ ــاة مـ ــن
ّ
وسنخصـ ـ ه
ِ
األَشعار واألَرجاع الـواردة فـي كـ ّل جـعء مـن أجـعاء هـ ا الكتـاب السـتّة علـى ح َـدة ،والتـي
لحقها شيء ِ
تلك الهنات التي أشرنا إليها أنفًا.
من َ
وقد اعتمدنا ،في ك ّل ما قمنا بإ ،في ه ه الدراسة ،من تنبيهات وتصحيحات ،على
ال عن بعي الـدواوين الشـعرية التـي وردت
الكتب اللغوية والمعاجم المتوافرة لدينا ،فض ً
ألصحابها شواهد في حنايا ه ا المعجم وأثنائإ.
وتجدر اإلشارة إلى أننا كنا نحرص في دراستنا ،باإلضافة إلـى التنبيـإ علـى بعـي
أخطاء التحريف والتصحيف ،والخلل في الوعن العروضي ،وعدم الدقة في رسم بعـي
البن ـى وضــبطها -علــى إي ـراد الروايــات المختلفــة للشــاهد ،وهــو مــا كــان يحــرص علــى
إيراده كل من المؤلف والمحققين على نحو الفت للنظر.
ولقد كان هدفنا ،في ه ه الدراسة ،والدراسات المماثلـة ،التـي قمنـا بهـا سـابقاً ،والتـي
تناولت عدداً غير قليل من المعـاجم العربيـة -هـو الوصـول بهـ ا المعجـم الت ارثـي المهـم
إلــى المكانــة التــي تليــق بــإ ،والتــي نرجــو أن يرضــى عنهــا صــاحب الكتــاب ،ومحققــوه،
ومراجعوه ،ومريدوه من عشاق العربيةِ ،
لغة قرآننا الكريم.
ه

عل فيإ الخي َـر و َّ
ـع
واللإ نسأل أن يجعل عملَنا ه ا خالصاً لوجهإ الكريم ،وأن َي ْج َ
الن ْف َ
فالح ْمـ هـد للــإ و ْحـ َـده ،فمنــإ ،ســبحانإ ،نسـ ُّ
ـتمد،
لتراثنــا ولغتنــا وأبنائنــا .فــان تحقَّــق مــا أردنــاه َ
َ
ونستلهم السَّداد.
دائمًا ،العون،
ه
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 .7جاء في الصفحة ( ،)5العمود ( ،)2السطر ( )8قول الراجز:
ق
و ْان َغمس الرامي لها َب ْين األ ََو ْ
أش ـ ــار المحقـ ـ ــق ،فـ ـ ــي هـ ـ ــامي الصـ ـ ــفحة ،إل ـ ــى أن روايـ ـ ــة دي ـ ـ ـوان رؤبـ ـ ــة ( )765جـ ـ ــاءت
بقولإ":واغتمس" ،ولكنإ لم يشر إلى َّ
أن رواية الديوان جاءت أيضًا بقولإِ ...:ل َما َب ْي َن األ ََو ْق

:7/2/8 .2
هاء ِ
لِتههلِ َك حياَّ ا هع ٍ
وجام ِل
ْ

ت ْإبريقاً و
أظهرت هج ْع َبةً
َ
تََقلَّ ْد َ

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية اللسان (برق) جـاءت بقولـإ :تعلّـق
بريق ـاً وأظهــر… والحقيقــة أن روايــة اللســان جــاءت بقولــإ :إبريق ـاً ،بإثبــات الهم ـعة فــي
بداي ــة الكلم ــة .كم ــا أن رواي ــة اللس ــان ج ــاءت بقول ــإَ :ج ْع َبـ ـةً ،بف ــت الج ــيم المعجم ــة،
و :هلي ْهلِ َك ،بالياء المثناة التحتية.
:73/7/71 .3
دياميمها م ْبهنوقَةٌ بالص ِ
َّفاصف
ه َ

ِ
صى
وم ْغب َِّرة األ ْفياف َم ْس هحولة َ
الح َ
ه

الرّمة  7544/3لعجع البيت بقولإ:
جاءت رواية ديوان ي ّ
دياميمها موصولة بالصفاصف.
:7/2/71 .1
وقال الليث في قولإ:
ُّب ه و َبني ٍ
ق
وقد أَغتَدي والص ْ
ولكــ ــن ال ـ ـ ـ ي قال ـ ـ ـإ الليــ ــث فــ ــي العــ ــين  ،716/7ال ـ ـ ـ ي نقــ ــل عنـ ـ ــإ الصـ ـ ــغاني،
هو ... :و تبنيق!!!
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:73/2/71 .5
مبَّن ٌ ِ ِ
هَ
ق بآلإ همقَنَّعه

ص ٌ
إا ْ
ص ْح َ
اعتقاها َ
حان َم ْه َيعٌ

والصواب :اعتفاها ،بالفاء (.ديوان ي الرمة .)7111/3
:8/2/76 .6
ِ
بالبهال ِ
ق
وجاءنا م ْن َب ْع هد َ
َ

آق علينا وهو َش ُّر آثِ ِ
ق
َ

ق ،باليــاء المثنــاة التحتية(.اللســان :أوق ،وبهلــق) وقــد ورد الشــطر
والص ـواب :آي ـ َ
األول في التكملة نفسإ  7/7بقولإ :آئ ِ
ق.
:3/7/71 .1
داء منا َب ْهلَقا
حتى رأة األ ْ
َع ه
جاءت رواية ديوان رؤبة ( )777بقولإ:
هس َد ِمَّنا َب ْهلَقا
وقَ ْد أرَْينا األ ْ
:6/2/71 .8
هاء ْترياقَة
َسقَتْني َب ْ
ص َ
صـ ْـهباء ،بهــاء فبــاء موحــدة أخــرة (.الصــحاح  ،7473/4واللســان:
والصـواب :بِ َ
ترق ،وديوان اب ن مقبل.)615 :
:71/2/23 .7
وخ ْب هع هرقا ٍ
ق
هم ْح ِقباً هعْك َرةً ه

ط َعةً من هن ِ
ون
وحباقَى وِق ْ
ه

والصواب :وخب َع ،بفت العاي المعجمة.
777

:76/2/23 .71
سيداً
ألم تََر أَني إ ْ تَ َختَّ ْم ه
ت ّ

أ ََب ْنته َك تَْيساً من هم َعي ََّنةَ َح ْنبقَا

والصواب :الستقامة وعن عجع البيت ،من الطويـل هـو :هم َعْي َنـةَ ،بسـكون اليـاء(.
ينظر البيت في التكملة نفسإ .)777/7
:5/7/25 .77
الع ْي ِن َح َن َدقو ِ
وال َد هحو ِ
ق
ق َ

و َه ْبتَإ لَْيس ب َش َم َشلي ِ
ق
َ

والصواب :ب َش ْم َشلي ِ
ق ،بسكون الميم ،وَ :ح ْن َدقوق ،بسكون النون أيضـاً (اللسـان:
حندق).
:77/2/37 .72
الشيخ ِ
كجابية َّ
ق
العراقي تَ ْفهَ ه

الم َحلق َج ْف َنةٌ
تَهرو هح على اَل ه

كــر المحقــق ،فــي الهــامي ،الخــالف بــين روايــة ديـوان األعشــى ( )667وروايــة
التكملة لصدر البيت ،ولكنإ لم ي كر لنا أيضاً أن رواية الديوان لعجع البيت جـاءت
"السـ ْـي "
الس ـ ْي ِ  ،بالســين ،والحــاء المهملتــين .وقــد فســر الــديوان كلمــة َّ
بقولــإ :كجابيــة َّ
بأنها النهر.
:73/7/33 .73
هخ ٍت لإ وأ َْب َنما
فكان ا ْب َن أ ْ

أختِ ِإ
مان ِم ْن ْ
لهقَ ْي هم بن له ْق َ

والصواب :الستقامة ووعن عجع البيت ،من المتقارب ،هو :واٌْبَنما ،بهمعة وصل.
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:7/2/33 .71
ظلِما
إليإ فَ هغ َّر بها هم ْ

ِ
ت
ص َن ْ
عشيَّة َحمق ْ
فاستَ ْح َ

جاءت رواية اللسان (حمق) بقولإ :فاستحضنت ،بالضـاد المعجمـة ،و:فجامعهـا
مظلما .وقد أشار المحقق إلى الخالف الثاني فقط.
:8/2/35 .75
ِ
ْس َدةً ته َس ُّن هسهيوفهها
َفْل َيأْت مأ َ

الخ ْن َد ِ
ق
الم ار وبين ِج ْعع َ
َب ْين َ

كر المحقق ،في الهامي ،أن رواية معجم البلدان ،لعجع البيت ،جاءت بقولإ:

بين الم اد ،بالدال المهملة ،ولكنإ لم ي كر لنا أيضًا أن رواية معجم البلدان 11/7
لصدر البيت جاءت بقولإ :ته ُّ
سل سيوفها ،بالالم.

:73/7/38 .76
نه ِ
ت الورق
الع ْي َي حتّى َي ْن هي َ
مار هس َ

ّإنا إ ا َح ْ
ط َمةٌ َحتّت لنا َوَرقاً

ت ،بالباء الموحدة (.اللسان :حطم).
والصوابَ :ي ْنبه َ

/38 .71هـ:7
هنمارس العور حتى ينبت الورق

من حطمإ أَقبلت حتت لنا ورقًا

طمةَ ،بالتاء المربوطة ،و :العود ،بالدال المهملة(.اللسان :حطم).
والصوابَ :ح ْ

:1/7/17 .78

طناً أو هي َستى َخ ْش َنقا
أ َْرَم َل قه ْ

جاءت رواية ديوان رؤبة ( )716له ا الشطر على آخر هو:
طناً أو هي َسدي َه ْش َنقا
أ َْرَم َل فه ْ
773

:7/2/17 .77
وخ ْفقَ ٍة ليس بها طهوة
َ
والص ـواب :طهــوئِ ُّي ،بــالهمعة (.دي ـوان العجــاج ،371 :واللســان :خفــق ،والته ـ يب
.)35/1
/46 .66هـ:5
بشيخ موتر األنساء
والصـواب :كمــا جــاء فــي اللســان (خفــق) ،الـ ي نقــل منــإ المحقــق ،هــو :بشــنث،
بالنون فالجيم المعجمة (ينظر أيضاً الته يب .)31/1
:72/2/12 .27
على خيفانة َخ ِف ٍ
ق حشاها

ض َل سابِ ٍ
غة ِد ٍ
الص
هن َرفعه فَ ْ

ض هل ،...وقد
جاءت رواية ديوان الخنساء ( )11لصدر البيت بقولإ :تَرفَّ َع فَ ْ
المحقق أن رواية اللسان (خفق) لصدر البيت جاءت بقولإ :وتكفت فضـل… وبـالرجوع
كر

ض ــل ،ب ــالميم ،أم ــا رواي ــة التهـ ـ يب
إل ــى اللس ــان وج ــدنا روايت ــإ :ومكف ــت َف ْ
ض َل ...
فجاءت بقولإ :ويكفت َف ْ

،31/1

:5/7/13 .22
ِ
وج هم ْإ
َّمان َي ْحهبو ه
والح ْج هر والص ّ

وال َيقي هم َخقَّ ٍ
هم ْإ
ق فَ َع ْي ه

الح ْج هر ،بفت
جاءت رواية ديوان رؤبة ( )715واللسان :خفق ،بقولإ :والمعاً ،وَ :
الحاء المهملة ،وْ :أو َج هم ْإ ،بإثبات الهمعة ،وفت الجيم المعجمة.
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:8/2/13 .23
ت
ت َرْع َدةٌ وال َب َرقَ ْ
ما َرَع َد ْ

َّ
أت لــنا َخلَقَ ْإ
لكنها أ َْن َش ْ

ِ
ظام لإ
ه
فالماء َي ْجري وال ن َ

الماء َم ْخ َرجاً َخ َرقَ ْإ
لو َي ِجد
ه

جاءت رواية شعر أبي داود ،في كتاب دراسات في األدب العربي ( )361على
نحـو مختلــف فــي بعــي الكلمـات مثــل :رعــدةً ،و :أنشــئت ،و:لـو وجــد المــاء َم ْخ َرقـاً،
بالقاف.
:7/7/15 .21
ثم اطَّباها و َح ٍ
باب همتْ َرعه

هم َّ
خن ٌ
ق بمائإ هم َد ْع َدعه

جــاءت روايــة اللســان (خنــق) والته ـ يب  ،33/1واألســاس ،بقــولهم :ثــم طباهــا،
بح ـ ف هم ـعة الوصــل ،ودونمــا تشــديد فــي الطــاء المهملــة ،وِ :حبــاب ،بكســر الحــاء
المهملة.
:71/7/17 .25
الدمى وم َن ِ
ِ
ف
اص ٌ
ه
وح ٌ
ور كأ َْمثال ُّ َ َ

ق
َو ِم ْس ٌ
صف ه
حان ور ٌ
ك َوَرْي ٌ
اح هي َ

ق ،بفت الفاء المشددة (.ديوان األعشى )671 :وقد جاءت
صفَّ ه
والصواب :ته َ
رواية الديوان بالتاء المثناة الفوقية.
:3/7/52 .26
وفي المرافق عن َح ْيعو ِمها َدفَقا

بع ْنتَر ٍ
يس ترة في َعْوِرها َد َسعاً
َ

جاءت رواية اللسان (دفق) لعجع البيت بقولإ ... :من حيعومها ..
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:1/7/53 .21
عاء الدقاثِ ِ
ق
َعضاريطَ أو كانوا ِر َ

ب ام أَر القَ ْي ِ
س أهخروا
الح ْر ه
ص َّكت َ
إا َ

جاءت رواية ديوان ي الرمة  654/7بقولإ :أ َّ
َخروا ،بالبناء للمعلوم،
الدقائق :بالهمعة.

و:

:1/2/62 .28
من َب ْي ِن هم ْرتَِف ٍ
صاح
وم ْن ِ
ق منها ه

ِ
فأص َب َ َّ
يعان ِم ْم َرَعةً
الرْو ه
ي والق ه
ْ

والصواب :هم ْم ِرَعةً ،بضم الميم ،وكسر الراء المهملة (.ديوان عبيد بن األبـرص:
.)74
:71/2/63 .27
الم ْس هج ِ
بِهرْق هر ِ
ور
قان آلها َ
جاءت رواية ديوان العجاج ( )665بقولإ :بِ َرْق َر ِ
قان ،بفت الراءين المهملتين.

:1/2/66 .31
يل ِ
في م ِق ِ
الك ِ
وه َث الـ
ناس إ ْ َ
َ

َّاق
َح َرَعتْإ الس ه
َـي ْوهم إ ا الظ ُّل أ َ

َح َرَعتْ ــإه (.ديـ ـوان
والصـ ـواب :الس ــتقامة وعن عج ــع البي ــت ،م ــن الخفي ــف ،ه ــو :أ ْ
األعشى )677 :وقد جاءت رواية الديوان بقولإ :إ وقد اليوم…
ه

775

:7/2/61 .37
ِ
باللإ رب م َح َّمٍد وبِ ِ
الل
َ ه

ت َيميناً َغ ْي َر ما َرَه ٍ
ق
َحلَ ْف ه

ـت ...
والصـ ـ ـ ـ ـ ـواب :الس ـ ـ ـ ـ ــتقامة وعن الص ـ ـ ـ ـ ــدر ،م ـ ـ ـ ـ ــن الكام ـ ـ ـ ـ ــل ،ه ـ ـ ـ ـ ــوَ :حلَفَ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
(اللسان :رهق ،والته يب .)311/7
:75/2/61 .32
الع البالد أَ ْكلَ هوها
َخ ْي هر تِ ِ

ِ
الم ْرَّهقهون َكما
َخ ْي هر الرجال ه

الم َرَهقّون ،بفت الراء
والصواب :الستقامة وعن صدر البيت ،من المنسرح ،هو :ه
المهملة (.الصحاح ،7411/4 :واللسان :رهق).
:5/7/16 .33
تكاد أ َْيديها تَهاوة في َّ
العَه ْق
َ
جاءت رواية ه ا الشطر في ديوان رؤبة ( )765بقولإ :تكاد أَيديهن تهوي...
:71/7/11 .31
َّ ِ
الونِي
َي ْش هح ْج َن باللْيل على َ
والصوابَ :ي ْش هج ْج َن ،بجيمين معجمتين (.اللسان :عهلق ،والته يب .)411/5
:1/7/17 .35
َه َرْق َن بساحو ٍ
ق ِجفاناً كثيرةً

قين ِ
أخرة من َح ٍ
وحاعِر
و َّأد ْي َن ْ

كر المحقـق ،فـي الهـامي أن روايـة اللسـان لعجـع البيـت جـاءت بقولـإ وغــادرن
قبلي ...ولكنإ لم ي كر لنا أيضاً أن رواية صدره جاءت في اللسان (سحق) بقولـإ:
دماء كثيرة ،...و ... :من حليب وحاعر.
ً ...
:71/2/81 .36
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ِ
س العرة
سقى َه ِعهم األ َْوساط هم ْن َب ِج ه

َم ِ
قان َف هس َّرقا
ناعلَها من َم ْس هر َ

ج ــاءت رواي ــة معجـ ــم البل ــدان  765/7بقولـ ــإ :ه ــعم األرع ــاد ،أمـ ــا رواي ــة البكـ ــري

 7667/4فجاءت بقولإ :هعم األكناف ،و:مناعلنا من مسرقان...

/81 .31هـ:7
إلى مدفع السالن من بطن دورقا

فتستر ال عاالت نصيب جنابها

والصواب :الستقامة الوعن ،من الطويل ،هو :ال عالت (.معجم البلدان 765/7

ومعجم البكري .)7665/4

وقد جاءت رواية الحموي لصدر ه ا البيت بقولإ :فتستر ال عالت خصيباً جنابها،
أما رواية البكري لإ فجاءت بقولإ :وداري ال عالت عشيباً جنابها.

:5/2/87 .38
اع ِتد ِ
ق بين ِم ٍ
ال
صف ه
يل و ْ
يه َ

َرفَ ْع َن هسرِادقاً في َي ْوِم ري ٍ

والصوابَ :مْي ٍل ،بفت الميم (.ديوان لبيد ،15 :واللسان :سردق).

:1/7/82 .37
ص ْرمي ظَعائِ َن ِه ْنٍد يوم هس ْعفهو ِ
ق
ه

َن ِ
أفارقَها
تأم ْن َّن هسلَ ْي َمى أ ْ
ال َ

ص ْرمي ،بفت الصاد المهملة (.اللسان :سعفق).
والصوابَ :

:5/7/83 .11
هسفانِفا َي ْح ِس ْب َنإ هم َوَّدنا

والصوابَ :سفانِقاً ،بالقاف (.ديوان رؤبة.)711 :
:7/2/85 .17
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يهتَ ُّ رومي ِ ِ
الم ْستَ ِم ّْر
ّ َ
َْ
الحديد ه

بِ ِم ْخ َد ٍر من المخادير َ َك ْر

جاءت رواية ديوان العجاج ( )16له ين الشـطرين بقولـإ :المخ ِ
ـاد ِر،
َ
ُّ
الم ْستَ َم ْر ،دونما تشديد الراء.
َيهه  ...و :ه

و:

:7/7/73 .12
طال ما تَعسَّقا
هحّباً وِاْلفاً َ
والصواب :تع ّشقا ،بالشين المعجمة (.ديوان رؤبة.)776 :
:77/2/73 .13
الغ ْدوِة َش ْمشليقها
هج ِة َ
َنأ َ

َّ ِ
الع ْد َوة…( اللسان :شمشلق).
والصواب :نأجة َ

:71/7/711 .11

ٍ
العب ْق
قَو ِاعباً من واحف َب ْع َد َ
ولكن رواية ديوان رؤبة ( )767جاءت بقولإ :قوارباً ،بالراء المهملة.
:1،77/2/711 .15
ت رِ
اع َيها َم ْسبوتا
وتََرَك ْ
والصواب :مشتوتا ،بالشين المعجمة(ديوان رؤبة.)717 :

:1/2/771 .16

ِ
ق ِ
ص ْد ٍ
ق هم َمنَّ ٍع
و ِمن َغ َ
ط َفان ِع ْ ه
على َرْغم أقوام من الناس يانعه
جاءت رواية ديوان ابن مقبل ( )316لصدر البيت بقولإ :وفي غطفان ع ق ٍّ
عع
هم َمَّنعٌ (.ينظر أيضاً اللسان :ع ق ،والمقاييس .)671/4
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:7/2/777 .11
وط ِ
ب ِم ْث هل طه ِ
الع ْر ِ
ق َم ْجلو هل
هم َج َّر ٌ

مع ِإ ْن تَ اع هل لها َشأ ٌْو يه َقد همها

جاءت رواية العين  ،774/7ال ي نقل عنإ الصغاني ،بقولإ:
يقومها
ما إن يعال لها ٌ
شأو ّ

…

العرق مجدول

:5/2/777 .18

ٍ
َلي ْنتتَِععوا ِع ْرقاتَنا ثم هي ْرتِ هعوا
جانب
األعداء من كل
تَ َكَّنفها
ه
والصواب :عرقاتِنا ،بكسر التاء ،وَ :يرتعوا ،بفت الياء .وقد جاءت رواية ديوان
أوس ( )71بقولإ :تكنَّفَنا ،بالنون ،ال بالهاء.

:72/2/773 .17
ق
الع ْعَو ه
هيثيبها في ِجْلدها َ

الع ْن هع ب ي َع ْعَوق
ما تَ ْ
ص َنع َ

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية اللسان (ععق) لعجع البيـت جـاءت
بقولإ :يثيبها الععوق في جدها.
ولكن الصواب هو :جلدها ،بإثبات الالم في البنية ،كما أن رواية اللسان
بقولإ :يثيبإ.

:6/7/771 .51
ت
هعَم ْ
حتَّى إ ا ْأن َج َدت أ ْرواقهإ اٌْن َ

اعتَ َّ
قور
ق هم ْن َب ٌ
وْ
بالوْيل َم ْب ه
عث َ

والصواب :بالوبل ،بالباء الموحدة (.اللسان :عقق ،والته يب .)71/7

:77/7/771 .57
قال عقاًّ َفظاًّ
ِ
أنا أبو الم ْر ِ َ

ظى
لمن أهعادي ِم ْد َس ًار َدَل ْن َ
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جاءت

جاءت رواية الشطر األول في اللسـان (عقـق) بقولـإ :أنـا أبـو المقـدام… ،أمـا روايـة
الشطر الثاني فجاءت في اللسان بقولإ :بمن أعادي ِمْلطساً ِملَظاً.

:2/2/778 .52
ِ
طفا
صَ
هو الو ه
الم ْ
اهب الم َئ َة ه

وق َّ
بهن احم ار ار
العله ه
ةَ الط ه

وق ،بفت العين المهملة (.ديوان األَعشى :77 :والمجمل .)561/3
العله ه
والصوابَ :

:73/2/721 .53
ط ِب حتى ا ْستَ ْو َسقا
عند َم َسك القه ْ

الف ْرَق ِ
الع ْو َهقا
بِ َح ْي ه
ث َب َارة َ
دان َ

جاءت رواية العين  ،11/7ال ي نقل عنإ الصغاني ،لعجع البيت ،والمقاييس

 716/4بقولهما :عند مسد ،بالدال المهملة ،كما جاءت رواية اللسان ( عهق).
استَ ْو َسقا.
والته يب  767/7لإ بقولإ :حيث ْ

:5/2/725 .51

ِ
الع ْو َه ِ
ق
اء فيها من َبنات َ
قَ ْرو ه
جاءت رواية الصحاح  ،7737/4ال ي نقل عنـإ الصـغاني ،وأحالنـا إليـإ المحقـق،
في هامي الصفحة بقولإ ...:من َن ِ
بات ،بالنون فالباء.

:6/7/721 .55
تَ ْغتَِر ه َّ
ف و ْهي ِ
الهيةٌ
ق الط ْر َ َ َ

َنما َش َّ
ف
كأ َّ
ف َو ْجههَا هن َع ه

ض َّمات .ديوان قيس بن الخطيم.764 :
والصواب :هن هع ه
ف ،بثالث َ

:6/7/728 .56
ِ
وغرانِقه ْإ
درهه ه
وال عال هي ْس َنى س ه

الم ْمدور يا أ َّهم َج ْح ٍ
دور
سقى ه
ش َع َ
ب َ
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ميادة ،715 :واللسان :غرنق).
والصواب :يهسقى ،بالقاف (.ديوان ابن ّ

:71/7/728 .51
فارق ِ
الف ِ
الغرْنا ِ
تاة َم ِ
ق
َفْل َى َ
جاءت رواية اللسان (غرنق) بقولإِ :قَلى ،بالقاف المكسورة.

:7/7/733 .58
ولو ترة إ ْ هجبَّني من طا ِ
ق

ناح َغا ِ
ق
َوِل ّمتي ِمثْ هل َج ِ

والصواب :جبتي ،بالتاء المثناة الفوقية(.اللسان :غوق).

:1/7/733 .57
ظ ْر
ي ْأورٍاد يه َغي ْق َن النَّ َ
آ ّ
جاءت رواية ديوان العجاج ( )17بقولإ :يه َغي ْف َن ،بالفاء ،وفسرها بمعنى هي َحي ْرن،
وجاءت رواية اللسان (غيق) بقولإ :البصر ،بالباء الموحدة ،والصاد المهملة.

:7/2/733 .61
ْأب َع َد هه َّن اللإ من نِيا ِ
ق

َنج ْي َن من الوثا ِ
ق
إن هه َّن أ َ
ْ
َ

اب غا ِ
ق
يغضب أَن قال الغر ه

ـين،...
ج ـ ــاءت رواي ـ ــة اللس ـ ــان (غ ـ ــوق) بقول ـ ــإ :أبع ـ ــدكن الل ـ ــإ… ،و:إن ل ـ ــم تهَن ّج ـ ـ َ
و :يغضب إن ،...بكسر الهمعة (.ينظر أيضاً التكملة نفسإ .)756/7
:77/2/733 .67
وال هب َّد من ٍ
يجيع َسبيلَها
جار ه

كما َسلَك السَّك َّي في ِ
ق
الباب فَْيتَ ه

جاءت رواية ديوان األعشى ( )663لعجع البيت بقولإ :كما َج َّوَع
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ي…
السَّك َّ

:7/7/731 .62
ي ِفتا ٍ
فاء
ق فعاِ ٌ
فالو ه
ب َ

َعلى
فالم َحيَّاةه فالصفَاح فأ ْ
ه

جـ ــاءت روايـ ــة شـ ــرح القصـ ــائد السـ ــبع ( ،)347واللسـ ــان (فتـ ــق) لصـ ــدر البيـ ــت
حيَّاةه…
بقولهما :فَ هم َ

:72/7/731 .63

وب و ْجهها ِ
ِ
ٍ
كالفتا ِ
ق
ـسم لَ هع َ ه

ِ
ٍ
ناعمة الجـ
اء
َوفَتاة َب ْيض َ

عجع البيت غير مستقيم الـوعن ،مـن الخفيـف ،وصـوابإ يـتم بقولنـاَ :وَو ْجهههـا،...
أي بإ ِ
ضافة الواو إلى البنية (اللسان :فتق :والته يب .)53/1
:71/7/735 .61
ِ
السب هرو ِ
ق
ب ه
وال سقاها صائ َ

بارك اللإ على الفهرو ِ
ق
ال َ

والص ـواب :البــروق ،بح ـ ف الســين المهملة(.اللســان :مــعق ،والته ـ يب ،761/1
ومعجم البلدان .)671/4
:73/2/731 .65
ِ
صِده َجوائ ار
فَواسقاً عن قَ ْ
جاءت رواية اللسان (فسق) بقولإ ...:عن أمره...

:1/7/738 .66
ِ
الم َرفَّقا
َبرَّيةه لم تَْأ هكل ه

البقول الفه ْستهقا
ولم تَ ه ْق من ه

دستية لم تأكل...
جاءت رواية اللسان (فستق) لصدر البيت بقولإّ :
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:3/7/717 .61
اؤهه
ص َّرم َم ه
إ ا َج ْد َو هل منها تَ َ
الضم في الالم(.
والصواب :الستقامة الوعن ،من الطويل ،هوَ :ج ْد َو ٌل ،بتنوين
ّ
ديوان حسان.)661 ،461 :
:75/7/713 .68
ِ
صاب
غايتهها الن ه
َك َخْي ِل الق ْرق َ

الت
َعالطه الكواكب هم ْر َس ٌ
وأ ْ

جاءت رواية اللسان (قرق) لصدر البيت بقولإ :وأَعالق الكواكب ،بالقاف.
:78/2/713 .67
الوِر ْق
أ َْيدة َجو ٍار َيتعا َ
ط ْين َ
جاءت رواية اللسان (قرق) بقولإ :أيدة نساء...
:75/7/717 .11
ق
صِد اللَّ َم ْ
ساوة بأ َْيديها ومن قَ ْ

كــر المحقــق ،فــي هــامي الصــفحة ،أن روايــة دي ـوان رؤبــة ( )761جــاءت بقولــإ:
ـديهن ،وهـ ا صــحي  ،غيــر أنــإ لــم يـ كر أن روايــة الــديوان جــاءت بقولــإ أيضـاً :مــن
بأيـ َ
قصــد اللمــق ،أي بح ـ ف ال ـواو مــن قولــإ :ومــن قصــد اللمــق !!! ِإذ َّ
إن االقتص ا علــى
كــر الروايــة األولــى للــديوان ،دون كــر الروايــة األخــرة مــن شــأنإ أن يحــدث خلـالً فــي
الوعن! ( ينظر أيضاً اللسان :لمق).

:72/2/757 .17
هنوف هعنوِق ِإ
أبوك ال ي َي ْك ِوي أ َ

ظ ِ
َس َّن وأ َْم َحقا
بأَ ْ
فارِه حتَّى أ َ

َنس ،بالنون فالسين المهملة وتعنى كلمة أ ََن َّس :بلغ غاية الجهد
والصواب :أ َّ
(اللسان :محق ،والصحاح .)7773/4
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:78/2/756 .12
ط ِ
هب َك ْير َبني َّ
اخ ِ
الل
الش َّد ِ
فار هس أَ ْ
ه

ٍ
ت
َح َج َر ْ
وقان أ ْ
لقد َ
بم َ
غاب عن َخْيل ه

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن ه ا البيت من فائت ديوان الشماخ.
والحقيقة أن ه ا البيت موجود في ديوان الشماخ ( )475برواية مختلفة في الصدر
وهي:
ِ
أطالل
هب َك ْي َر بني ال ّشداخ فارس

ت َخْي ٌل بموقان أَسلمت
غاد َر ْ
لقد َ
:5/7/715 .13

مساخ من لَ ِ
حاء َمهيق
بيث
ٍ
َن ه

لإ أَثٌَر في األ َْر ِ
ب كأَنإ
ي لَ ْح ٌ

والص ـ ـ ـواب :مسـ ـ ــاح ،بالحـ ـ ــاء المهملـ ـ ــة (.د ارسـ ـ ــات فـ ـ ــي األدب العربـ ـ ــي،361 :
واللسان :مهق).
:73/7/757 .11
صافة ِ
الن ِ
كالغ ْع ِ
عن َّ
السلَِم
الن في َّ

صفهها هن ْسته ٌ
ق ه
رمإه
َي ْن ه
تكاد ته ْك ه

والصواب :ي ْن ِ
صفهها ،بكسر الصادر المهملة و :تكرمهم(.اللسان :نستق ،وديوان
َ
المعرب )563 :وقد جاءت رواية المرجعين السابقين
عدي بن عيد ،716 :و ّ
بقولهما :تكرمهم.
:6/2/761 .15
الج ِ
و ْسطَ ِ
ياد والَ ِستْإه هن َغهبوقه ْإ
َ

حتى إ ا هد ِفع ِ
الج ه
ياد دفَ ْعتهإه
َ

والصواب :هن ْغهبوقإ ،بسكون الغين المعجمة (اللسان :نغبق).
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:7/2/767 .16
َعهي ٍن َنقانِ ِ
هخ ٍ
ق
وص وات أ ْ

ت...
صْ
جاءت رواية اللسان (نقق) بقولإ هخ ّ

ت بها َم ْجهولَةَ السَّمالِ ِ
ق
هج ْب ه

:6/7/768 .11

قَتالً وتَ ْوعيقاً َمن َوعَّقا

جاءت رواية ديوان رؤبة ( )774بقولإ :وتعويقاً ،...بالعين المهملة فالواو.

:5/7/711 .18
ِ
همقابِ َل الري َرْوقَْيإ و َكْل َكلَإه

كالهَ ْب َرِق ّي َن َنحَّى َي ْنفه هخ الفَ َحما

والصواب :تََنحَّى ،بالتاء فالنون (.ديوان النابغـة )55 :كمـا ينظـر أيضـاً روايـة
البيت وضبطإ في الديوان ،واللسان (هبرق).
:76/2/711 .17
ِ
المحالِ ِ
ق
َن ْف َ
ض َك بالمحاشي َ

ضن بالم ِ
شافر الهَدالِ ِ
ق
َي ْنفه ْ َ َ

ِ
بالمحاشـ ـ ِ  ،ب ــالهمعة
والصـ ـواب :الس ــتقامة وعن الش ــطر الث ــاني ،م ــن الرج ــع ،ه ــو:
(اللسان :حلقَ ،حشأ ،والته يب .)731/7 ،56/4
:8/7/717 .81
َي َد ٍلو إ َغ َرْفنا َن ْستَني
بأ ّ

َهر ْق على َخ ْم ِرك أو تََبي ِ
َّن

جاءت رواية ه ا الرجع في ديوان صاحبإ رؤبة بقولإ:
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إن َغ َرْفنا تَ ْستَني
بأَي َدْل ٍو ْ

َه ِر ْق على َخ ْم ِر َك أو َتلَي ِ
َّن

:71/7/717 .87
قان فاي باللَّْي ِل ِ
َج َنى هم ْه هر ٍ
لإ
ساح ْ
َ

هي َمشي بإ هشو هل الظباء كأَنَّها

جاءت رواية ديوان ابن مقبل ( )646بقولإ :تمشي ،بالتاء ،وَ :ش ْو هل ،بفت الشين
المعجمــة ،وَ :م ْه َرقــان ،بفــت المــيم وال ـراء المهملــة .وقــد جــاءت روايــة اللســان (هــرق)
الم َعـ َّـرب ( ،)716والته ـ يب  311/7فجــاءت
بقولــإ :تم ّشــى بــإ َن ْفـ هـر الظبــاء ...أ َّ
َمــا روايــة ه
بقولهما :نور الظباء !!

:21/8/278 .28
َرَّنتههه هم في لهث لَْيل َس ْرَدقا
والصواب :الستقامة وعن الرجع ،هو :رَّنتههه ْم ،بسكون الميم( .ديوان رؤبة.)776 :

:72/2/713 .83

لهبابةً من َه ِم ٍ
ق َه ْي هشور
جاءت رواية اللسان (همق) والته يب  5/5بقولهما :لباية ،بالياء
التحتية.

المثناة

:71/7/716 .81
الع ِ
من ِ
المؤترك
َ
ضاء واألَراك ه
والص ـواب :مــن العضـ ِ
ـاه ،بالهــاء (.دي ـوان رؤبــة ،771 :وينظــر العمــود المقابــل
في الصفحة نفسها من التكملة).

:1/2/7187 .85
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ِ
بي َع َم هم ْإ
صْل ِه ٍّ
في جسم َخ ْدل َ

ْم ْإ
ك عن تَ ْفئيِمإ همفَأ َّ
َيأهْن ه

ٍِ
صـ ـ ـْلهَبِ ٍّي ،بف ـ ــت اله ـ ــاء،
والصـ ـ ـوابَ :خ ـ ـ ْـدلِ ،بتن ـ ــوين الض ـ ــم ف ـ ــي ال ـ ــالم ،وَ :
اء هم ْإ(.ديوان رؤبة.)774-773 :
همفَ َ
:71/7/781 .86
ودك َغ ْير ِ
ون هج ِ
ماص ْر
َن لَهب َ
َ

ت بِ ْرَكتها اللَّبو
َو َحلَ ْب َ

ج ــاءت رواي ــة اللس ــان (ب ــرك) بقول ــإ :ماض ــر ،بالض ــاد المعجم ــة( ينظ ــر أيضـ ـاً
المقاييس .)636/7
:8/7/785 .81
ي
َح َوِع ٌّ
ته َخبرنا بأََّن َك أ ْ

صوقا
و ْأن َ
ت َ
كاء بنا له ه
البْل َس ه

ي ،بال ال المعجمة.
جاءت رواية اللسان (بلسك) بقولإ :أحو ّ
:5/7/771 .88
ص ْد ِر َك ال ته ْغني فَتيال وال ته ْعلي
تد ُّكني
فَقَ َدته َك من َب ْع ِل عالم ه
بِ َ
بع ٍل ،بتنوين الكسر في
والصواب :فَقَ ْدتهك ،بسكون الدال المهملة ،وْ :
الالم(.اللسان :دكك).
:8/2/778 .87

اء في ِ
ك
حارَكها هس همو ه
َح ْمر ه
والصوابِ :
حارِكها ،بكسر الكاف (.الصحاح  ،7717/4واللسان :دمك).

:1/7/777 .71
ِ
ِ
ُّم ِر َي ْن َسلِ ِ
خان
و ات القَتاد الس ْ

يكادان َب ْي َن َّ
كين وأهْلوِة
الد ْوَن ْ
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والصـ ـواب :وأَْل ــوٍة ،بف ــت الهمـ ـعة (.ديـ ـوان اب ــن مقب ــل ،331 :دن ــك ،ومعج ــم
البكري  ،711/7ومعجم البلدان .)411/6
:76/2/211 .77
الر ِ
اغدا
الرَبك َّ
القى الهه َوْي َنى و َّ
والص ـ ـواب :لمناسـ ــبة التمثيـ ــل ،هـ ــو :والرَبـ ــك ،بكسـ ــر ال ـ ـراء المهملـ ــة المشـ ــددة.
(ديوان رؤبة.)47 :
:73/2/211 .72
أوع َح ْك
عاد فينا َ
كأنإه إ َ
ّ
جــاءت روايــة رؤبــة ( ،)771ولــيس ( ،)711كمــا كــر المحقــق ف ـي الهــامي،
بقولإَ :وَع َحك ،بح ف الهمعة ،وفت الواو(.ينظر أيضاً :عحك).
:71،77/7/216 .73
ِم ْث هل َك ِ
الرْمل َغ ْي َر َرك
ثيب َّ

ق ِ
ط على َم َدك
الم ْر َ
تهلَف ه

والصـ ـواب :غي ــر عك ،ب ــالعاي المعجم ــة .وق ــد ج ــاءت رواي ــة الش ــطر األول ف ــي
اللسان (عكك) بقولإ :تعقّد المرط...
:21/2/271 .71
الحد َغ ْي َر هم َفلَّ ِل
َع ْ
وي َ
ضباً َغ هم َ

هم ْستَ ْش ِع ًار تَ ْح َ
شاجإه
ت الرداء ِو َ

ـاحةً ،بالحـ ــاء المهملـ ــة ،والتـ ــاء المربوطـ ــة المنونـ ــة بـ ــالفت (.دي ـ ـوان
والص ـ ـوابِ :وشـ ـ َ
اله ليين  ،11/6واللسان :وش ).
:71/2/277 .75
هسِد تَْرٍح
وما إِ ْن شاب ٌ
ك من أ ْ
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أبو ِشْبلَ ْين قد م َنع ِ
الخدا ار
َ َ

والصواب :تَْرٍج ،بالجيم المعجمة(.ديوان اله ليين  ،53/3واللسان :شبك).
:7/2/271 .76
إلى ِ
ك
وخْلفي شنائِ ه
ثاف ٍل َي ْوماً َ

ظ ْرتهها
فإن شفائي َن ْ
ظ َرةٌ لو َن َ

جاءت رواية ديوان كثير ( )341بقولإ :إن...
:77/2/275 .71
س نِ ْقنِ ِ
الر ِ
ق
ص ْعلَك أعلى هقلَّ ِة َّْا
هم َ

الم ْرَعى لَهه َّن َبن ْف ِسإ
هي َخي هل في َ

ـق ،بضــم القــاف األخيـرة (ديـوان ي الرمــة  ،417/7واللســان:
والصـواب :نقنـ ه
صعلك).
:71/2/226 .78
ِ
البهه هم
أغرْوا بي ك َ
لَْيلَةَ صاحوا و َ

بالع ْي َكتَين لدة َم ْع َدة ا ْب ِن َب َّراق
َ

جـ ــاءت روايـ ــة المفضـ ــليات ( )61ومعج ـ ــم البلـ ــدان  ،713/4ومعجـ ــم البك ـ ــري
ِ
اعهه هم.
 ،117/3لصدر البيت بقولهم ...:وأَغروا بي سر َ
:72/2/231 .77
ِ ِ
صطَ َكى
تَ ْقِ ه
الم ْ
ف َع ْيناه بعْلك َ
جـ ـ ــاءت روايـ ـ ــة المعـ ـ ـ ّـرب ( )711له ـ ـ ـ ا الشـ ـ ــطر بقولـ ـ ــإ :تق ـ ـ ـ ف عينـ ـ ــاه بمثـ ـ ــل
صطَ َكا.
الم ْ
ه
:71/7/237 .711
ِ
وب
ص ه
تََن َّعل من جو السَّماء َي ه

سي ولكن لَ ِمأل ٍ
َك
إلن ٍّ
ت ْ
َفلَ ْس ه
ْ
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ـت ،بفــت التــاء المبســوطة (.المفضــليات ،314 :واللســان:ملك،
ولسـ َ
والصـوابْ :
والصحاح .)7577/4
:7/2/211 .717
ِ
الن ْع ِ
الملِ ِك ُّ
مان حتَّى لَقيتهإه
إلى َ

الجنا ِج هن
وقد هم ِه َك ْ
البها و َ
َص ه
تأ ْ

جاءت رواية ديوان النابغة ال بياني ( )711لعجع البيت بقولإ :وقـد نهكـت،...
بالنون.
:73/7/213 .712
ِ
اء
الب ْ
كداء َ
ط ِن لَ ْي َس لإ َدو ه

ِ
وبعي َّ ِ
َْ ه
الداء َمْلتَ َم ٌس شفاهه

والصواب :همْلتَ َم ٌس ،بضم الميم (.ديوان قيس بن الخطيم.)774 :
:7/7/211 .713
َعَهتْها ُّ
ص ْخ ار
عاس ِخْل َ
ت من لههب ٍن َ
الن َ

صلََّبةً من أ َْوتَ َكى القاع هكلَّما
هم َ

والصوابُّ :
عامى ،بالميم ،و :لَـي ٍن .باليـاء (.اللسـان :وتـك،
الن َ
.)337/76

والتهـ يب

:1/7/211 .711
الب ْرنِ ُّي في هجَل ٍل هن ْج ِل
َو ِع ْن َد هه هم َ

ض ْيفَهه ْم
عاء َ
وباتوا يه َع َّش َ
ون القهطَ ْي َ
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ماح ٍة
فما أ ْ
ط َعموه األ َْوتَ َكى من َس َ

الب ْخ ِل
الب ْرنِ َّي إال من ه
وال َم َن هعوا َ

باتوا يعشون القطيعاء ضيفهم

ني في حلل هد ْسم
وعندهم البر ّ
ني إال من اللؤم
الب ْر َّ
وال َم َنعوا َ

جاءت رواية ه ين البيتين في اللسان (وتك) على نحو مختلف هو:

فما أطعمونا األوتكى عن سماحة

:7/7/211 .715
ك وكاَّ
َّ
ِ
إن هعْرتَإ تَج ْدهه َع َ

هاك َّ
ِم ْش َيتهإ في َّ
ركا
الد ِار َ

جاءت رواية الشطر األول في التكملة نفسإ  664/7بقولـإْ :إعَرتهـإه ...
أيضًا اللسان عكك).

(ينظـر

:6/7/218 .716
داؤهه
ولم تَ َك ْاد ِر ْحلَتي َك ْأ ه

هاتَ ْكتهإ حتى ْان َجلَ ْ
اؤهه
ت أَ ْكر ه

كاء ْد رحلتي...
مض ْ
جاءت رواية ديوان رؤبة ( )4بقولإ :حتى َ
ت ،...و :ولم تَ َ
:5/7/217 .711

الع ْي َن إ ْشفاها إ ا َو َغال
ال تهتْبِع َ

صبيةٌ
َرَّمتْههما َه ْيفَ ٌ
قاء هم ْ
ك َخ ْر ه
و…:

جـ ـ ــاءت روايـ ـ ــة اللسـ ـ ــان (هفـ ـ ــك) والته ـ ـ ـ يب  61/5بقولهمـ ـ ــا :حمقـ ـ ــاء مصـ ـ ــبية،
العين أشقاها .وقد جاءت رواية اللسـان لصـدر البيـت بقولـإ :عمتهمـا،

المعجمة ،في حين جاءت رواية الته يب لإ بقولإَ :د َمتْههما ،بالدال المهملة !!

:5/8/850 .202
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بـالعاي

َهلِك إلى اللََّب ِن
الع ِ
جاج ولم أ ْ
تَ ْح َ
ت َ

ِ
َجلَّلتهإ الس َّْي َ
ف إ ْ مالت ك َوَراتهإه

والصواب :الستقامة المعنى والوعن ،من البسيط ،هو :كوارتإ(...اللسان :هلك،
وهامي التكملة نفسإ).
:75/2/251 .717
ٍ
ٍ
على َهلَك في َن ْف َنف يترجَّعه

ترة قهرطَها في واض الل ِ
يت هم ْش ِرقاً
ْ

والصواب :مشرفاً ،بالفاء ،و :يترج  ،بالحاء المهملة ،فالبيت من قصيدة
حائية( ديوان ي الرمة  )7666/6وقد جاءت رواية اللسان (هلك) والته يب
يتطو هح.
 75/5بقولهماّ :
:73/7/257 .771
َّ
َهلها
ض ْيفاً أل ْ
أ ه
َبيت مع الههالك َ

يب م ِ
ض ِل
وسعين َ هوو فَ ْ
وأهلي قر ٌ ه

والصواب :موسعون(.اللسان :هلك ،وديوان جميل.)51 :
:71/2/252 .777
ك لِ َي ُّ
الرومي م ْن َي ٌّ
ك
ة ُّ
تَ َحد َ
َ

والصوابِ :م ْن ٍّ
كْ (.ديوان رؤبة ،771 :وليس ،767 :كما كر المحقق
يك لِ َي ّ
في الهامي ،واللسان :يكك).
:7/7/251 .772
َسبَّإ
ْ
قالت أ َهبَيلَى لي ولم أ َ

والصواب :أ َهبْيلَى ،بسكون الياء (.ديوان رؤبة ،757 :وليس  ،146كما كر
المحقق في الهامي ،واللسان :أبل).
:76/2/255 .773
713

داء َي ْوَم ِسمالَّ ِجها
بَِب ْي َ

ص
ص َارة تَأ َ
َج هل في هم ْف َ
َن َ

صدر البيت غير مستقيم الوعن ،من المتقارب ،وصوابإ :تأ َّ
َج هل ،بتشديد الجيم
المعجمة المفتوحة.
:2/7/256 .771
وأ ْه ِل ِخ ٍ
ات َب ْينِهم
باء صال ٍ ه

قد احتربوا في ِ
عاج ٍل أنا اَ ِجله ْإ

جاءت رواية اللسان (أجل) لصدر البيت بقولإ ... :كنت بينهم.
:73/2/256 .775
ِ
ِ
ص َرما
ص ّرادها َ
تهْعجي مع الليل من ه

وهبَّت الري ه من تلقاء ي أ ههرِل
َ

والصوابِ :
ص َرما ،بكسر الصاد المهملة (.ديوان النابغة ،53 :واللسان :أرل،
ومعجم البلدان .)774/7
:71/7/251 .776
وقد َك َ بوا ما في َم َوَّدتها إِ ْعهل

يقولون إِ ْعٌل هح ٌّ
ب لَْيلَى َوهوُّدها

والصواب :الستقامة وعن صدر البيت ،من الطويل ،هوُّ ...:
حب ليلى،...
بضم الباء المشددة دونما تنوين (.اللسان :أعل ،واصالح المنطق.)5 :
:7/2/251 .771
علي حرام ال يمسُّني ِ
الغ ْس هل
َّ ٌ َ َ َ

ِ
فيا جم هل َّ ِ
َِيماً
هْ
إن الغ ْس َل ما هد ْمت أ َ

جاءت رواية البيت في إصالح المنطق ( )5بقولإ :فيا لي هل...
:73/7/258 .778
714

ٍ
ِ
ِ
يامها
ب هع هجوب أَنقاء َيمي هل َه ه

تاف آص َل قالِص متََنبٍ
تَ ْج ه ه
ه

جاءت رواية صدر البيت في ديوان صاحبإ لبيد ( )361على نحو آخر هو:
ِ
"هيامها بضم الهاء".
تَ ْج ه
َصالً قالصاً همتََنب اً .كما ضبط الديوان كلمة ه
تاف أ ْ
:75/2/261 .777
صوليَّا َكنِههي قرَارٍة
أملَ َس ه
وْ

َجفَال
َح َّس بِ ٍ
قاع َن ْف َ ِري ٍ فأ ْ
أَ

والصواب :كنِ ْهي ،بسكون الهاء (.ديوان أوس.)14 :
:7/7/267 .72.
على ِم ْث ِل ِمص ِ
حاة اللُّ َج ْين تأ ُّ
َكال
ْ

ِ ٍ ُّ
َّ
إ ا هسل من غ ْمد تَأَك َل أهثْهرهه

والصواب :إ ا س َّل من جفن َّ
تأكل أَثْهرهه (المرجع السابق.)17 :
ه
:77/2/267 .727
اع كما تَقو هل
هل لك في ر ٍ
ْ
نص
الم َوحَّدة .وقد َّ
جاءت رواية اللسان (ألل) بقولإ...:في باع ،..بالباء ه
محقق اللسان على َّ
أن ه ه الرواية هي األصل.
:6/7/211 .722
َأي ْنفه ه ما ِعْدته ْم وته ْم َحى عيادتي

ت ه ه ل هك هم َب ْس هل
هجيع ْ
إن أ َ
دمي ْ

جاءت رواية ه ا البيت في نوادر أبي عيد ( )741على نحو آخر هو:
دمي إن أسيغت ه ه لكم َب ْس هل

ت ما عدتم وتهْلقى عيادتي
هأيثَْب ه

( تنظر رواية البيت أيضاً في اللسان :بسل ،واألضداد ،53 :وليس ()753
كما كر المحقق في الهامي).
717

:6/2/212 .723
ِ
ي َب ْيي هم َغلَّ ِ
ق
على الهام مَّنا قَْي ه

والصواب :هم َفلَّ ِ
ق ،بالفاء(.اللسان :بعل).
:71/2/213 .721
سحبان و ٍ
ائل
أَتانا وما داناه
ه

َبياناً ِ
وعْلماً بال ي هه َو قائ هل

سحبان وائل.
جاءت رواية ديوان هح َم ْيد بن ثَْور ( )771بقولإ :أتانا ولم يعدلإ
ه
:3/2/215 .725

وبالًّ َحلهوفا
ِجدالَ َك ماالً َ

كرنا ُّ
فجادْل َن َنا
يون َ
الد َ

والصواب :فجادلتنا ،بالتاء فالنون (.اللسان :بلل ،والته يب  )347/77وقد
الد ْين بالَّ حلوفا (ينظر أيضاً
جاءت رواية الته يب لعجع البيت بقولإ :جدالك في َ
اللسان :بلل).
:77/7/216 .726

بع ْروةً من بني َبالَّ ِل
غدروا ه

لعن إاللإٌ وال أهحاشي َم ْع َش اًر

والصواب :اإللإه (الكامل  )341/7وقد جاءت رواية الكامل لصدر ه ا البيت
بقولإ:
ضع
لع َن اإللإه وجوه قوم هر َ
َ

:77/2/281 .721
715

خاء ِس ْر ٍ
يب تهَّف ِل
حان وتَ ْقر ه
وِا ْر ه

ظ ْبي وساقا َن ٍ
عامة
طال َ
لَإه أ َْي َ

والصواب :تَتْ هفل ،بتاءين متتاليتين (.ديوان امرئ القيس ،67 :واللسان :تَفل).
:75/7/271 .728

لِ َلقْل ِب من َخ ْوِف ِإ اٌ ْجئال هل

ت َو ْحدي
وغائِ ٍط قد َه َب ْ
طه

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية ديوان امرئ القيس ()716
جاءت بقولإ ":جالل" .وعده تحريفاً .والصواب :إجالل ،بإثبات الهمعة في بداية
الكلمة.
:73/2/277 .727

ُّوف َن ْكتاً أو لئيماً هد ِ
من الص ِ
بادبا

ـأن ِ ِ
أَلَ َّ
ف كـ َّ
الغاعالت َم َن ْح َنإه
ِ
وءها
َج ْبهَالً ترة م ْنإه َ
الج َ
بين َي هس ه

وحا ِجبا
الج َم َ
إ ا نظَ َر ْ
ال َ
ت منإ َ
جاءت رواية اللسان (جبهل) للبيت األول بقولإ :نِ ْكثاً ،بكسر النون ،وبالثاء
المثلثة ،كما أن الصواب في صدر البيت الثاني ،غير المستقيم في الوعن ،من
الطويل ،هوَ :ج َب ْهالً ...بفت الباء الموحدة ،وسكون الهاء(.اللسان :جبهل).
:7/7/275 .731

لَباَّ بِهن ولَهن ر ِ
الماء ج َ ْيال و ِ
ت على ِ
اصدا
اطدا
القَ ْ
َ هّ
ه
كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية اللسان والصحاح لصدر البيت
جاءت بقولهما ...:ج يال راشدا .والصواب هو :واتدا (.ينظر اللسان :ج ل،
والصحاح  )7574/4ثم كر المحقق ،في الهامي أيضاً ،أن رواية اللسان لعجع
البيت جاءت بقولإ :ولم يكن يحلفها المواعدا .والصواب ،كما جاء في اللسان
والصحاح ،هو :يخلفها ،بالخاء المعجمة.
:73/7/275 .737
711

كأَني أَخو جريالَ ٍة بابلي ٍ
َّة
ْ
جاءت رواية اللسان (جرل) لعجع البيت بقولإ :كميت تمشت في العظام
شمولها (ينظر أيضاً الته يب  )61/77وقد وافقت رواية ي الرمة  161/6رواية
التكملة.
من الراح َدبَّت في العظام َش همولهها

:7/2/275 .732
ق إ ا تَع َّر ِ
الجرِاو ْل
ضت َ
َ َ

ض ِرهم السيا
همتَ َكف ٌ
ت َ

والصواب :السباق ،بالباء الموحدة(.اللسان :جرل ،والته يب .)61/77
:77/2/317 .733
ت ِجمالهإه وله هخ هم ْإ
اعتَلَ َج ْ
وْ

جاءت رواية ديوان رؤبة ( )771بقولإَ :ج ّماتهإه ،بالميم المشددة ،والتاء المثناة
الفوقية المضمومة ،و لك خالفاً لما أشار إليإ المحقق في الهامي.
:71/7/315 .731
هي َحط هم قَ ْرَن ْي َجَبلي َج ْهَب ِل
والصواب :الستقامة الوعن ،من الرجع ،هو َي ْح ِط هم ،دونما تشديد في
المهملة( .اللسان :جهبل ،والجمهرة .)611/3

الطاء

:3/7/311 .735
َّ
الم َحَّبالً
كل هجالل يمأل ه

والصواب :المحَّبال ،دونما تنوين في الالم (.العين  ،635/3واللسان :حبل،
والته يب .)17/7
:7/7/311 .736
711

بحهب ِ
ول
َتوا ه
َجاءوا هبن ْ
أ ه
ص ٍ ْأم أ ْ

فال تَ ْع َجلي يا لَْي َل أن تَتَفَهَّمي

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن ه ا البيت قد جاء في ديوان صاحبإ كثير

( )777على ه ا النحو من الرواية .وبالرجوع إلى الديوان وجدنا عجعه قد جاء في
ص ٍ أتى الواشـون أم بحبول(.
الصفحة التي أشار إليها المحقق على نحو آخر هو :بِنه ْ

ينظر أيضاً اللسان :حبل ،والمقاييس  737/6والمجمل .)656/7

:6/2/372 .731
طى َح َّن بِورِك َح ِ
دال
ْ
إ هم ْ َ

ِ
ص َغ ْي هر جافي القه َوة
بها َمح ٌ

والصواب :هحدال ،بضم الحاء المهملة (.ديوان اله ليين  ،717/6واللسان :حدل).
:71/2/372 .738

ت ِمنى قَرَينتهإ
في إثْ ِر َم ْن قه ِرَن ْ

الح ِ
دال بِتَ ْسبيب من القَ َد ِر
يوم َ
َ

جاءت رواية ه ا البيت في ديوان صاحبإ الراعي ( )767على نحو آخر هو:

َس ٍ
باب من القدر
يوم َ
الح َدالَى بأ ْ

في إثر من قهط َع ْ
ت ّ
منى قرَينتهإه
:6،7/7/378 .737

ي ْنح ُّ ِ
ص هل
ت م ْنهه َّن السَّدة و َ
َ َ
الح َ

الب ْع هل
َّارها و َ
هم َكم ٌم َجب ه

الج ْعل،
جاءت رواية الصحاح  ،7551/4واللسان ( حصل) بقولهما ...:جبارها و َ

الحص هل ،بسكون الصاد المهملة.
السدة و ْ
بالعين المهملة ،وّ ...

:5/2/377 .711
711

لو جاءها بِ ِ
صاعإ عيِق هل

ت َوْر َسةه أو تَسي هل
ما َب ِر َح ْ

والصواب :عقيل ،بقاف فياء .كما أن رواية اللسان (حفل) جاءت بقولإ :نشيل،

بالنون فالشين المعجمة.

:71/7/321 .717
ِ
هاد إ ا َّ
الحدابير
دب
الح ه
ععه ه
ه

ٍ
الحب بِ َععِاع األ َْر ِ
ي هم ْحتَِف ٍل
في

والصوابٍ :
هاد ،بتنوين الكسر في الدال المهملة (.ديوان الراعي )11 :وقد
جاءت رواية الديوان لصدر البيت بقولإ :في الحب َبرقا ِ
ق األَري (...ينظر أيضاً
اللسان :حفل).
:71/7/323 .712
ِ
ِ
وحلَّةٌ لم هي َوط ْئها َّ
الن َع ْم
وسلَ ْم
َي ْأ هك هل من َخ ْ
ص ِب َسيال َ
ِ
ص ِب ٍ
سيال وسلم،
جاءت رواية اللسان (حلل) للشطر األول بقولإ :تأكل من خ ْ
كما أن الشطر الثاني غير مستقيم الوعن ،من الرجع ،وقد ورد على الصواب في
اللسان على النحو اآلتي:
:76/2/323 .713

طأها قدم
وحلّة لما تهَو َ

ب األ ُّ
َحل وقهوتهإه
هيحي هل بإ ال ْئ ه

ات الهَوادي من َم َنا ٍ
ق َوهرَّعِح
و ه

جاءت رواية ديوان الطرماح ( ،)776واللسان (حلل) بقولهما:
المرادي...
:6/7/321 .711
716

وات

ت عالماً
لقد كان في َش ْيبان لو هك ْن َ

كر المحقق ،في الهامي ،أن
وقنابل ،لكنإ لم ي كر لنا أن رواية
بقولإ ... :لو كنت راضياً.

ودارِه هم
باب ٌّ
وحي ِحلَّةٌ َ
ِق ٌ
ه ا البيت لألعشى ،وأن قافيتإ المية هك ا:
ديوان األعشى ( )713لصدر البيت جاءت

:7/7/321 .715
َّ
الرحائِل
وج ْرٌد على
أكتافهن َّ
ه

ورجراجةٌ تهغشي النَّواظ َر فَ ْخ َمةٌ

أكنافهن ،بالنون.
جاءت رواية ديوان األعشي ( )717له ا البيت بقولإ:
ّ
:8/7/325 .716
َبيك أو أَ ْشبِ ْإ َح َم ْل
أ ْشبِ ْإ أَبا أ َ
جاءت رواية التكملة نفسإ  ،717/4واللسان (عمل) ،والصحاح ،7443/4
ونوادر أبي عيد 363 :بقولهم :أشبإ ابا أقّ َك وجاءت رواية بعي ه ه المصادر
له ا الشطر أيضاً بقولها :أو أشبإ عمل ،بالعين المهملة.
:326/325 .711
ِ
الج ْع َد عن َمتْ ِن ِم ْح َم ٍل
باب َ
هيث ْرَن ال هك َ

ِ
كأنما
توخاه
ّ
باألظالف حتْى ّ

الرمة  )7456/3وقد جاءت رواية
والصوابّ :
توخاهه ،بضم الهاء (.ديوان ي ّ
باب...
الديوان لعجع البيت بقولإ :يثير ال هك َ
:7/2/321 .718
َد ِم ٍ
الحيَّهَ ْل
يث بإ َّ
الرْم ه
ثو َ

ثاء بِص ْي ِفي ٍ
يث بِ ٍ
بم ِ
َّة
َ
َْ

ص ِيفي ٍ
جاءت رواية ديوان حم ْيد بن ثَور ( )761بقولإَ :ن ِ
َّة ،بالنون ،و :دميث بها.
هَ
ْ

:71/7/331 .717
717

ض ْرحًا فينقَ ِه ُّل
ض َّر َحإه َ
تَ َ

ض َرهحإ… ،بسكون الضاد
والصواب :الستقامة الوعن ،من الرجع ،هو :تَ ْ
المعجمة ،ودونما تشديد في الراء المفتوحة (.التكملة نفسإ .)415/7
:73/7/312 .751
أسأَ هل
هم فيما أَطه ه
وف و ْ
تَ َخي َّْرته ْ

ت َم ْعش ًار
ومج ْ
َّد ه
َِفقََّرْي ه
ت هح ْرهجوجاً َ

ت ،بالباء الموحدة (.ديوان أوس ،17 :واللسان :خلل).
والصواب :فَقََّرْب ه
:1/7/311 .757
المرِافق منها و ِارٌد َدبِ هل
القى َ

الغ ُّ
تيق فَقَ ْد
الع ه
دار َك َ
ي منها و َ
تَ َ

الغص ،بالصاد المهملة.
جاءت رواية ديوان الراعي ( )666له ا البيت بقولإ:
ُّ

:1/2/317 .752
ورهج ٍل َي ْد َح هل َعنى َد ْحالً
َ

كد َح ِ
الب ْك ِر القى القَ ْحال
َ
الن َ

والصواب :الفَ ْحال ،بالفاء (.اللسان :دحل).
:71/2/351 .753
ِ
ِ
الم َقلَِّد
ه
لبان َدخيل ٍّي أسيل ه

ط ِ
َّ
ث َعقَ ْد َنإ
كأن َمنا َ
الع ْقِد َح ْي ه

جاءت رواية ديوان الراعي ( )16بقولإَّ :
الوْد ِع ِِ...
كأن َمنا َ
ط َ

:1/2/358 .751
716

وس ْم َس هم ْإ
فارطني َ أ ه
هالنإه َ
والصوابْ َ :أالَهنإه ،بسكون الهمعة (.ديوان رؤبة.)776 :
:8/7/365 .755
ف مئعري َعفَ َر الثَّرة
َّام أْل َج ه
أَي َ

ي هك َّل مرج ٍ
َّل َري ِ
وأه هغ ُّ
َّان
هَ

ف ،بالحاء المهملة (.اللسان :رجل) وقد أورد اللسان (غضي)
والصواب :أَْل َح ه
رواية أخرة لصدر ه ا البيت على نحو مختلف هو :أيام أَسحب لمتى َعفَر المال.
:71/2/365 .756
ِر ْج هل َجرٍاد طار عن هخ َ الِها

اء من نهضالها
َّ
الم ْعع ه
كأنما َ

في َّ
الو ْج ِإ ولم هيبالِها
الن ْح ِع و َ
والصواب :نِضالها ،بكسر النون ،و :هخ َّ الها ،بتشديد ال ال المعجمة (الصحاح
الن ْحر،
 ،7164/4واللسان :رجل) ،أما الشطر الثالث فلعل الصواب فيإ هو :في ّ
بالراء المهملة.
:3/7/312 .751
ِ
احها َش ْه هر
جاة ه
الغ هدو رو ه

ياح َخ هجو
اء َرْعَبلَ ِة الر ِ
َع ْشو َ

كر المحقق ،في هامي الصفحة ،أن رواية اللسان (رعبل) جاءت بقولإ:
رعبلة الروح .وبالرجوع إلى اللسان وجدنا رواية اللسان :رعبلة الرواح...
:27/2/317 .758
َنقهو هل قَ َّد ْم ا وه ا ْأعِحله ْإ
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والصواب :قَدم ،بكسر الدال المهملة المشددة.
:77 ،7/2/381 .757
بالن ْ ِ
الم ِ
ت َّ
ناعال
َع َرْف ه
ض َّرية َ

َس ْمطاً هيربي ِوْل َدةً َععابِال

جاءت رواية ديوان رؤبة ( )761للشطر األول بقولإِ :س ْمطاً ،بكسر السين
صرية ،بالصاد المهملة.
المهملة ،كما جاءت روايتإ للشطر الثاني ( )767بقولإ :بالّن ْ
:7/2/383 .761

ٍ
حبيب ومنعل
ص َر عن ِ ْكرة
ألَ ْق َ

َم ِ
ناعهل لو َّ
أن ا ْم َأَر القيس َحلَّها

أحالنا ،المحقق في هامي الصفحة ،إلى ديوان علي بن الجهم ،ومعجم

البلدان…

وبالرجوع إلى ه ين المصدرين وجدنا عجع ه ا البيت فيهما على نحو آخر هو- :

ألَقصر عن كر الدخول فحومل -من دون إشارة إلى لك (.ديوان علي بن الجهم:
 ،77ومعجم البلدان.)3574 :

:5/2/381 .767

قيع ِسبالَها
بالب ِ
ته َمس ه َح ْول َي َ

ِ
ضيضها
ت هسلَ ْي هم قَضُّها بِقَ
وجاء ْ
َ

عجع البيت غير مستقيم الوعن ،من الطويل ،وصوابإ يتم بتسكين الياء في كلمة

لي" ،كما أن رواية ديوان الشماخ ( )616جاءت بفت الضاد المعجمة المشددة في
َ
"ح ْو ْ
كلمة قَضَّها...

:8/7/113 .762

ِ
وة كل هم ْش َع ِل
وأه ْشع َل َوْل ٌي من َن َ

ق
مان بعد اك همفَر ٌ
فعاد َع ٌ
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والصواب ... :من نوة َّ
كل هم ْش َع ِل(.اللسان :شعل).
ً
:77/7/116 .763
الح ْب َحاب ال تَ َشل
هم ْه هر أَبي َ
والصواب :هم ْه َر ،بفت الراء المهملة (.الصحاح  ،7131/7واللسان :شلل،
واصالح المنطق )66 :وقد أورد ابن السكيت بعده الشطر التالي:
فيك اللإه من ي أَل
بارك َ
:75/2/117 .761
فخالني دونإ بل ِخْلتهإ هدوني

عامتهنا
أعرة بنا أَننا شالت َن َ

جاءت رواية عجع البيت في المفضليات ( )756على نحو آخر هو:
فخالني دونإ وخلتهإ دوني.
:71/2/177 .765
ِ
منيخاً َبنع ِ
يعها
ف الص ْ
ْ
َّن َد ْلين َرض ه
ه

ضبابيةً همرَّيةً حابسيَّةً
َ

كر المحقق أن رواية عجع البيت جاءت في اللسان (صدل) ،وكتاب سيبويإ

على نحو آخر هو :منيفاً بنعف الصيدلين ،...غير أنإ لم ي كر لنا أن رواية ه ين
المصدرين جاءت بقولهما :وضيعها ،بالواو ،ال بالراء(.سيبويإ .)776/6

:73/2/172 .766

ص ْقالً و هشلَّت لهحومها
ص ِقلَ ْ
ت َ
وقد ه

َّ
هاميم تَ ْغتَلي
َأرَْي ه
ت بها ه
العو َج الل َ
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ت ،بفت الشين المعجمة (.اللسان :صقل) وقد جاءت رواية ديوان
والصوابَ :و َشلَّ ْ
نص محقق
كثير ( )741لعجع البيت بقولإ :وقد صقلت صقالً وتهلّ ْ
ت جسومها .وقد ّ
الديوان على أن " َشلَّت" أجود من " تلّت".

:71/2/173 .761
دام ِج ْ همهه ْم
لَبِيك بنو هعثْ َ
مان ما َ

يات في أيدي الصَّيارف
صاَح القَ ّس ه

َّدة (.ديوان ابن مقبل،73 :
الم َوح َ
والصواب :هليبك ،بالياء المثناة التحتية ،فالباء ه
واللسان :صلل).

:76/2/176 .768
ِ
صم السَّالم كما
صواه هل في ه
لها َ

ات في أيدي الصَّيارف
سي ه
صاح القَ ّ
َ

صم السالم ،بكسر السين المهملة المشددة (.اللسان :صهل) وقد
والصوابّ :
نسب الصغاني ه ا البيت الى أبي عيد .والصواب أنإ ألبي عهبيد الطائي.
:1/2/171 .767
َّ
غير ِقٍّر شامال
كأن يوماً َ
والصوابَ :ي ْوماً ،بالتنوين ،وقَر ،بفت القاف (.ديوان رؤبة.)767 :

:7/2/128 .711
آن همطَّ َرهح الظَّنه ِ
ون
ظهنه ٌ
ون َ

ص هل أَ ْروة
كال َي ْو َم ْي طهوالةَ َو ْ

ون ،بفت الظاء المعجمة (.ديوان الشماخ.)371 :
والصواب :ظَهن ٌ
:72/2/131 .717
ط ْإ
طا وفهَّر َ
َغلَّ ْستهإ قَْب َل القَ َ
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والصواب :وفهَّر ِط ْإ ،بكسر الطاء المهملة (.اللسان :ظلل).
:76/7/137 .712
م ْنقَِ ٍ
مات أو َي ِرْد َن َعاِ ال
ه
جاءت رواية رؤبة ( ،)771ليس ( )765كما كر المحقق في الهامي بقولإ:
غاعال ،بالغين والعاي المعجمتين.
:71/2/137 .713
الر ِ
ؤوس كأََّنهه ْم
وع ْر َجلَ ٍة هش ْع ِث ُّ
َ

بنو ِ
ط َب ْ ٍ
بنار قه هدوهرها
الجن لم ته ْ

ط َب ْخ ،بالخاء المعجمة (.الصحاح  ،7153/7واللسان :عرجل).
والصواب :ته ْ
:3/2/156 .711
ـت اراهم إِ ْ خادعوه َّ
الن ِكي ار
َ

فقفاها بِ َس ْو ِطإ وأَ َك َّم َّ
الن ْبـ

عجع البيت غير مستقيم الوعن ،من الخفيف ،وقد جاء البيت في ديوان
صاحبإ أمية بن أبي الصلت ( )47على نحو آخر ،على الصواب ،هك ا:
ِ
ـت هم َنإٍّ إ ْ وادعوه الكبي ار

فسقاها نشاطإ واكف النَّ ْبـ
:3/7/167 .715

ِدراكاً ولم يِْنض ْ بِ ٍ
ماء فَهي ْغ َس ِل
َ

ون ْع َج ٍة
فعادة
عداء بين ثَ ْوِر َ
ٌ

ض ْ  ،بضم الياء المثناة التحتية (.ديوان امرئ القيس،66 :
والصواب ::هي ْن َ
وليس  ،666كما كر المحقق في هامي الصفحة).
:3/2/167 .716
711

وقَ ْد ك بوا ماقى َّ
مودتِها ْإعهل

قولون إِ ْعٌل هح ُّ
ب هج ْم ٍل َوهوُّدها
َي َ

والصواب :ما في ،بالفاء .وقد جاءت رواية إصالح المنطق ( ،)5والمقاييس
حب ليلى (.ينظر التكملة نفسإ .)671/7
 11/7بقولهماّ :
/167 .711هـ:1
فآرام وجاد لها الولى

وبادلها الربيع بواقصات

والصواب :وجاد لها ،بالجيم المعجمة (.ديوان امرئ القيس.)735 :
:71/7/168 .718
نحن ا ْفتَ َحْلنا َج ْه َدنا لم نأْتَلِ ْإ
جاءت رواية اللسان
:71/2/113 .717

والتاج

(فحل)

ت عمر ِ
الح ْس ِل
فَ هقْل ه
ت لو هعم ْر َ ه ْ َ

بقولهما:

نأثلإ،

بالثاء

المثلثة.

ِ
هين َج َد ٍث أو قَ ْت ِل
ص ْر ه
ت َر َ

ت ،بضم التاء المبسوطة (.ديوان رؤبة ،61 :وليس737 :
والصواب :هعم ْر ه
كما كر المحقق في الهامي) وقد جاءت رواية الديوان بقولإ .. :سن ِ
الحسل ،و:
ّ
رهين هرم...

:71/2/111 .781
جال ِفعالهها
هه ِو َّ
ي قَدوم القَْي ِن َ

وتهوة إ ا العيس ِ
ت
تاق
تفاضلَ ْ
الع ه
َ
ه
َ ْ
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والصواب :حال ،بالحاء المهملة (.ديوان ابن مقبل ،361 :وليس ،616 :كما
كر المحقق في الهامي ،واللسان :فعل).
:8/2/187 .787
وج ْدتَني أ َْعم َل م ْق َ ِعالَّ
ََ
َ ه

إ ا هك ِفيت أَ ْكتَفي واالَّ
ه

وضم ك ّل من الميم والالم (.الجمهرة
والصواب :أ َْرهم هل ،بالراء المهملة،
ّ
 ،331/3واللسان :ق عل).
:77/7/181 .782
بالمن ِ
اك ِب
إ ا ما اتَّقَت َشفَّ َانةٌ َ

َّ
الني هم ْخ َمالً
كأن عليها القَس َ
ط ُّ

جاءت رواية العين  667/7ال ي نقل عنإ الصغاني بقولإَ :شفَّ َانإه ،بالهاء.
كما جاءت روايتإ لصدر البيت بقولإ :كأن عليإ...
:1/2/188 .783
لَ ْيس بالع ْ ِ
بالم ْقثَ ِع ّل
ه
َ
صل وال ه

القوم َر ْشقاً صائباً
فَ َرَم ْي ه
ت َ
والصوابِ :ر ْشقاً ،بكسر الراء المهملة (.ديوان لبيد،714 :
.)7163/7

والصحاح

:77/7/178 .781
ماء ته ْمسي الري ه فيها َرِ يَّةً
وتَْي َ

مريضةَ لَ ْو ِن األ َْر ِ
ي طهْلساً هكتهولهها

جاءت رواية اللسان (كتل) بقولإَ :رِدَّيةً ،بالدال المهملة.
:3/2/513 .785
ِ
َّ ِ
الم ْع َج ِل
إال بإج ام ا َّلنجاء ه

ت بِ َش ٍّد َك ْعظَ ِل
ال هي ْد َر ه
ك الفَ ْو ه
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ت ،بفت التاء المبسوطة ،كما أن الشطر الثاني غير مستقيم
والصواب :الفَ ْو َ
الوعن ،من الرجع ،وصوابإ ،كما جاء في اللسان (كعظل) ،هو:
النجا المعج ِ
إال بإج ام َّ
َّل.
هَ
:2/2/511 .786
َآن َس ِم ْن َكالَّ َن هش ّما كأََّنها

رودها
بيي هب ه
َّان ٌ
أ ََر ه
اكيب من َغس َ

ضبط ديوان حميد بن ثَ ْور ( ،)14وليس ( )34كما كر المحقق في
نص على لك أيضاً محقق
الهامي ،ه ه الكلمة بضم الكاف ،أي :هكالَّن .وقد َّ
ديوان حميد ،األستا عبد الععيع الميمني.
:1/7/516 .781
ي بِ َك ُّم ٍ
ول ٍِ َفلَ ْث
ت كر ْ
البي َ
ولكن رواية ه ا الشطر في ديوان صاحبإ هح َم ْيد بن ثَ ْور ( )54جاءت على
نحو آخر هو:
/516 .788هـ:3

البيي بِ َك ُّم ٍ
لول َفلَ ّْث
تَ َ َّك َر ْ

ت كر البعي بكمول فلث

حتى إ ا ما حاجب الشمس وهث

نسب المحقق ،في الهامي ،رواية ه ين الشطرين ،على ه ا النحو ،إلى ديوان
حميد ( .)54ولكن ال ي جاء في الديوان ورد على نحو آخر هو:
البيي ب َك ُّمول َفلَ ّْث
ت َّك َر
َ

ب َّ
حتَّى إ ا ما ِ
الش ْم ِ
س َد َم ْث
حاج ه
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:1/2/521 .787
ُّ
َّي َغ هم الضَّاري
المةً منإ الض ْ
يأبى الظ َ

كم فيهم من أَ َشم األ َْن ِ
ف ي َمهَ ٍل
ه

الرمة  ،711/3وأساس البالغة (مهل) بقولهما :مثل
جاءت رواية ديوان ي ُّ
الضيغم الضاري.
:7/2/523 .771
َيطه ْف َن َح ْول َنتَ ٍل َوْعو ِار

ورِاع ،بعاءين معجمتين(.الصحاح  ،7167/7واللسان :نتل).
والصوابْ :
/537 .777هـ:2
الخ:
الجمهرة ،وقال القه ه
من الجهول لم تجدني وغال

إني إ ا ما األمر كان فعال

ولكن رواية الجمهرة  ،746/3وليس  ،646/3كما كر المحقق في الهامي،
جاءت بقولإ ...:كان معال ،بالميم.
:1/2/533 .772
ت َسَّنةً جماداً
لما أرَْي ه
وجمادة(.اللسان :نفل).
والصوابَ :س َنةً ،دونما تشديد في النونَ ،
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:71/2/535 .773
ِ
ناع َم البال لَ هجوجاً في الس َُّن ْن

ص ْن َعإه حتَّى َشتَا
فنقلنا َ

والصواب :الس ََّن ْن ،بفت السين المهملة المشددة (.ديوان عدي بن عيد)714 :
ال وادبا ًار.
والس ََّن هن هو عدو الفرس إقبا ً

:76/7/512 .771
ات َخ ْي ِ
ف هجالَلةٌ
فَ َم َّر ْ
ت َكهاةٌ َ ه

والصوابَ :خ ْي ٍ
ف ،بتنوين الكسر في الفاء (.شرح القصائد السبع ،671 :وديوان
طرفة.)73 :
:3/2/511 .775
َن ِعيرههم ته َح ُّ
ث هغ َد َيةً
وكأ َّ َ ه

َدوم يهنوء بِ ِ
ناعم األ َْوقال
ٌْ َ ه

والصواب ،الستقامة وعن صدر البيت ،من الكامل ،هو :هغ َدَّيةً ،بتشديد الياء،
وقد جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي ( ،)665واللسان (وقل) بقولهما :ينوء
بيانع...
:1/2/518 .776
الموت دون َ ِ
الم َجلَّ ِل
و ه
الج َمل ه

ابن َعتَّ ٍ
وس ْيفي َوْلو هل
أنا ه
اب َ

أشار المحقق ،في الهامي ،إلى وجود إقواء في القافية .والحقيقة أن بوسعنا
تالفي اإلقواء ،كما جاء في اللسان (ولل) بوساطة ضبط القافية بالسكون هك ا...،
وسيفى وْلو ْل ...دون َ ِ
الم َجلَّ ْل.
الج َمل ه
َ
:73/2/517 .771
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أبي فارس الح َّر ِ
اء َي ْوَم ههبالَ ٍة
ه َ

الخْي هل في القَ ْتلى من القَ ْوم تَ ْعثههر
إا َ

الحواء اسم فرس (.ديوان ي الرمة .)531/6
والصوابَ :
الح َّواء ،بالواو .و ّ
:5/2/551 .778
ٍ
بناشيء َه َب ْرَك ِل
ت
قد هش ِعفَ ْ
ت ،بالغين المعجمة (.اللسان:هبركل).
والصواب :هشغفَ ْ
:71/7/555 .777
وأ َْر َسا هل َش ْي ٍ
بت
وه ْعَلى تَ َس َّر ْ
بان َ
ب ،ولكنإ
تسر ه
كر المحقق ،في الهامي ،أن رواية اللسان (هعل) جاءت بقولإّ :
لم يشر إلى أن رواية اللسان جاءت بقولإ :شبثان ،بالباء الموحدة ،والثاء المثلثة(.

ينظر أيضاً الته يب .)776/5

:1/7/558 .211
سبيء ٍ
هالل لم ته َخ ْرَب ْق شرانِقه ْإ
ه

ال عليإ كأََّنإ
هي َجرهر ِس ْربا ً

جاءت رواية ديوان كثير ( )361بقولإَ :سبِ ُّي هالل لم ته َخ َّر ْق شرانقإ.

:8/7/562 .217
تهحاكي بإ س ْدو َّ ِ
المهَ ْر َج ِل
النجاء ه
َ َ

ت بإ
إ ا هي لم تَ ْع ِسر بإ َ ب ََّب ْ

الرَّمة  ،7415/3واللسان (همرجل) ،جاءت
ولكن رواية ديوان صاحب البيت ي ُّ

بقولهما :الهمرجل ،بهاء فميم.

:73/7/563 .212
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جوَع تَهنوَف ٍة
إ ا ما َح َش ْو ه
ناه َّن ْ

سباريت َي ْنعو بالقلوب ِ
أهواللهها

عجع البيت غير مستقيم الوعن ،من الطويل ،ويمكن تصحيحإ بنطق الهمعة في
الرَّمة .)775/7
كلمة :اهواللها ،همعة وصل ال قطع (.ديوان ي ُّ

:3/7/511 .213
بضاحي ِة الب ْي ِ
ِ
و ِجْل هدها من أَطه ٍ
داء َم ْه هعو هل
ِطْل ٌ
َ َ
وم ما هي َؤي هسإه
َ
جاءت رواية العجع في ديوان صاحبإ الشماخ ( )617بقولإِ :طْل ٌ كضاحيِة
الصيداء مهعول.

:71/7/517 .211
ط ِن َع ْم ٍ
الب هج هد
ِم ْن َب ْ
ق كأََّنها ه

الخْي َل من أَلومةَ ْأو
هه هم جلبوا َ

صدر البيت غير مستقيم الوعن ،من المنسرح ،وصوابإ يتم بقولنا :هه ْم ،بسكون
الميم.
:6/7/512 .215
َي ٍ
آل تأَلَّ ِت
ون ْح هن ِجياعٌ أ َّ
َ

ت
َكثر ْ
الجو َ
ع ْ
تخاف علينا ه
إن هي أ َ

العْيل...
جاءت رواية المفضليات ( )776بقولإ :تخاف علينا َ
:3/7/515 .216
قاء تَ ْس َجعه هكلَّما
هم َ
ط َّوقَةٌ َوْر ه

الربيعه فأ َْن َجما
جال َّ
ف وا ْن َ
َّي ه
دنا الص ْ

جاءت رواية ديوان هح َم ْيد بن ثَ ْور ( )65لصدر البيت بقولإ:
مطوقة خطباء تصدح هكلَّما
:5/7/582 .211
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ِ
الء فيها أَلَ هم ْإ
بطعنة َن ْج َ
جاءت

رواية

يجيي ما َب ْي َن تراقيإ َد هم ْإ
ه

الشطر األول في
َلم ْإ.
نْ
ط َعهنإه
َ
نجالء فيها أ ه

ديوان

العجاج

()431

بقولإ:

كما جاءت رواية الشطر الثاني بقولإ :يجيي من بين
:77/7/582 .218
جاد بها تَ َكلُّ هم ْإ
تغلي إ ا َ
جاءت رواية ديوان العجاج ( )431بقولإ :تغلي إ ا جاوبها ت َكلُّ هم ْإ
:3/2/571 .217
َّ
الم ْخلِ ِ
س
أَ ْف ه
نان أرْسك كالثغام ه

أَعالقةً َّأم الو ِ
ليد َب ْع َدما
َ
َ

الوليِد (اللسان :ثغم،
والصواب :الستقامة وعن الصدر ،من الكامل ،هو :أم ه
وكتاب سيبويإ  ،731/6 ،775/7وخعانة األدب .)441/3
:7/7/671 .271
َحشاه بعس ٍ
اب
قَ َ
ف َج َّو ْ
ط ْع ه
ت أْ ه َ ْ

داب
هم َ
َح ْ
الج ْوِع هحداب األ ْ
خعْوِعهم َ

كر المحقق في الهامي ،أن رواية ديوان رؤبة ( )5جاءت بقولإ مخعوعم،
بالخاء المعجمة.
والصواب :ما جاء في متن الصفحة ،أي بالحاء المهملة .كما أن رواية
َخشاه ،بالخاء المعجمة.
الديوان للشطر الثاني جاءت بقولإ :أ ْ
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:72/7/622 .277
ِ
مس ٍة
فإن تَْلبِسي َعني َ
ثياب تح ّ

ْ
المتََنص ه
فلن هيفل َ الواشي بك ه

والصواب :تَ ِح َّم ٍة بح ف السين المهملة (.اللسان :حمم).
:5/2/623 .272
ئإ
تَ َّم القَطاةَ ِم ْ
والصواب :القطاةه ،بضم التاء المربوطة،
التحتية(.الصحاح  ،7165/7واللسان :حمم).
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و:

ِم َي ْإ،

بالياءالمثناة

وبع ــد،،،
فه ه أمثلةٌ من شو ِ
اهد ال ّش ِ
الر َجع التي وردت في الجعء الخامس من كتاب
عر و َ
بعي هنات التحريف والتصحيف ،وعدم الدقة في ضبط
"التكملة" والتي تخللَّها
ه
عما تخلل بعي تلك الشواهد من مجانبة
بعي البنى فيها ورسمها ،فضالً ّ
الصواب في الوعن العروضي.
ٍ
تنبيهات وتصحيحات ،أن
وانا لنرجو ،بما قدمناه ،في الصفحات السابقة ،من
َن ِ
المهم إلى المكانة الرفيعة التي يستحقُّها هو وصاحبإ،
ص َل به ا المعجم التراثي
ّ
بعده مصد اًر ومرجعاً يفعع إليإ الدارسون كلما استغلق عليهم أمر ،أو غمي عليهم
فهم.
عع وجل أن يمكننا من مواصلة عملنا ه ا في الجعء
كما أننا نرجو اللإ ّ
السادس وهو الجعء األخير ،في قابل األيام .فسبحانإ بيده الخير ،وهو نعم المولى
ونعم النصير.

مصادر البحث ومراجعة
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 .7أساس البالغة .جار اللإ أبو القاسم محمود بن عمر العمخشري .تحقيق
عبد الرحيم محمود .بيروت :دار المعرفة7111 ،م.
الس َكيت .تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم
 .6إصالح المنطق .ابن ّ
هارون .ط .6.القاهرة :دار المعارف7175 ،م.
 .3تاج العروس من جواهر القاموس .أبو الفيي محب الدين محمد المرتضى
العبيدي ،القاهرة :المطبعة الخيرية7365 ،هـ.
 .4التكملة وال يل والصلة .الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني .تحقيق
محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين .القاهرة :مطبعة دار الكتب7111 ،م.
 .7ته يب اللغة .أبو منصور األعهري .تحقيق عبد السالم هارون وآخرين.
القاهرة :دار القومية العربية للطباعة7115 ،54 ،م.
 .5جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد .تحقيق محمد السورتي
وفريتس كرنكو .حيدر اباد الكن7344 ،هـ .نسخة مصورة باألوفست عن
دار صادر ببيروت (د.ت).
 .1خعانة األدب ولب لباب العرب .عبد القادر البغدادي .تحقيق عبد السالم
هارون .القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب7111 ،م.
 .1دراسات في األدب العربي .غوستاف فون غرنباوم .ترجمة د .إحسان عباس
وآخرين .إشراف محمد يوسف نجم .بيروت :دار مكتبة الحياة7171 ،م.
 .1ديوان ابن مقبل .تحقيق د .ععة حسن .دمشق :مديرية إحياء التراث القديم،
.7156
 .76ديوان األعشى الكبير .تحقيق د.م .محمد حسين .القاهرة :مكتبة اآلداب
بالجماميع7176 ،م.
 .77ديوان امرئ القيس .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .ط .4القاهرة :دار
المعارف7114 ،م.
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بيروت:

 .76ديوان امرئ القيس .ضبطإ وصححإ مصطفى عبد الشافي.
دار الكتب العلمية7113 ،م.

 .73ديوان جميل .تحقيق د .حسين نصار .القاهرة :مكتبة مصر (د.ت).
ثابت.
بن
حسان
 .74ديوان
بيروت :دار الكتب العلمية7115 ،م.

األستا

شرح

عبد

مهنا.

 .77ديوان أوس بن حجر .تحقيق د .محمد يوسف نجم .ط.6
بيروت :دار صادر7115 ،م.
 .75ديوان هح َمْيد بن ثَْور .تحقيق عبد الععيع الميمني .القاهرة :الدار القومية
للطباعة والنشر7157 ،م.
الرمة .تحقيق عبد القدوس أبو صال  .ط .7بيروت :مؤسسة
 .71ديوان ي ُّ
اإليمان7116 ،م.
 .71ديوان الراعي النميري .تحقيق راينهرت فايبرت .بيروت :فرانتس ستاينر،
بفيسبادن7116 ،م.
 .71ديوان الشماخ بن ضرار ال بياني .تحقيق صالح الدين الهادي .القاهرة :دار
المعارف7111 ،م.
 .66ديوان طرفة بن العبد .تحقيق كرم البستاني .بيروت :مكتبة صادر،
7173م.
 .67ديوان الطرماح .تحقيق د .ععة حسن .د مشق :مطبوعات مديرية إحياء
التراث القديم7151 ،م.
 .66ديوان

الطفيل

الغنوي.

تحقيق

محمد

بيروت :دار الكتاب الجديد7151 ،م.

القادر

عبد

أحمد .ط7

 .63ديوان العجاج .تحقيق د .ععة حسن .بيروت :مكتبة دار الشروق7117 ،م.
 .64ديوان

عدي

بن

عيد

العبادي.

تحقيق

محمد

بغداد :شركة دار الجمهورية للنشر والطبع7154 ،م.
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جبار

المعيبد.

ععة .تحقيق د .إحسان عباس .بيروت :دار الثقافة7117 ،م.
 .67ديوان كثير ّ
 .65ديوان

ال بياني.

النابغة

تحقيق

القاهرة :دار المعارف7111 ،م.

محمد

أبو

الفضل

إبراهيم.

 .61ديوان اله ليين .أبو سعيد السكري .القاهرة :الدار القومية للطباعة
والنشر7157 ،م.

 .61شرح

ديوان

جميل

بثينة.

شرح

بيروت :دار الكتب العلمية7111 ،م.

مهدي

محمد

ناصر

 .61شرح ديوان حسان بن ثابت .تحقيق عبد الرحمن البرقوقي.
دار األندلس7155 ،م.

الدين.

بيروت:

 .36شرح ديوان عبيد بن األبرص .بيروت :دار صادر7171 ،م.
 .37شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري .تحقيق د .إحسان عباس.
الكويت :مطبعة حكومة الكويت7156 ،م.

 .36شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات .تحقيق عبد السالم هارون .ط.4
القاهرة :دار المعارف7116 ،م.

ميادة .تحقيق د.حنا جميل حداد .دمشق :مطبوعات مجمع اللغة
 .33شعر ابن ّ
العربية7116 ،م.
 .34شعر النابغة الجعدي .ط .7دمشق :منشورات المكتب اإلسالمي7154 ،م.
الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية .إسماعيل بن حماد الجوهري .تحقيق
ّ .37
أحمد عبد الغفور عطار .ط .3بيروت :دار العلم للماليين7114 ،م.
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 .35الكامل في اللغة واألدب .أبو العباس محمد بن يعيد المبرد.
مكتبة المعارف.

بيروت:

 .31كتاب سيبويإ .عمرو بن عثمان سيبويإ .تحقيق عبد السالم هارون .ط.3
بيروت :عالم الكتب7113 ،م.

 .31كتاب األضداد .أبو بكر األنباري .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
الكويت :مطبعة حكومة الكويت7156 ،م.

 .31كتاب العين .الخليل بن أحمد .تحقيق د .إبراهيم السامرائي ،ود .ومهدي
المخعومي .ط .7بيروت :منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات7111 ،م.

 .46كتاب النوادر في اللغة .أبو عيد األنصاري .تحقيق د .محمد عبد القادر
أحمد .ط .7بيروت :دار الشروق7117 ،م.

 .47لسان العرب .ابن منظور .تحقيق عبد اللإ الكبير وآخرين ،القاهرة:
المعارف7117 ،م.

دار

 .46مجمل اللغة .أبو الحسين أحمد بن فارس .تحقيق عهير عبد المحسن
سلطان .سلطان .ط .6بيروت :مؤسسة الرسالة7116 ،م.
 .43مجموع أشعار العرب ،وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج .تحقيق
وليم بن الورد البروسي .ط .7بيروت :دار اآلفاق الجديدة7111 ،م.
 .44معجم البلدان .ياقوت الحموي .بيروت :دار صادر ودار بيروت للطباعة
والنشر7114 ،م.
 .47معجم مقاييس اللغة .أبو الحسين أحمد بن فارس .تحقيق عبد السالم
هارون .ط .6القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،

7151م.
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 .45معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .أبو عبيد عبداللإ البكري.
تحقيق مصطفى السقا .القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،

7147م.

المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم .أبو منصور الجواليقي.
.41
ّ
تحقيق د.ف عبد الرحيم .دمشق :دار القلم7116 ،م.
 .41المفضليات .المفضل بن محمد بن يعلى الضبي .تحقيق أحمد شاكر وعبد
السالم هارون .ط .1القاهرة :دار المعارف7113 ،م.
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