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 التكملة والذيل والصلة
 للحسن بن محمد الصغاني

 الجزء الخامس  
 تحقيق: إبراهيم األبياري    
 مراجعة: محمد خلف الله أحمد  

 م7711القاهرة: مطبعة دار الكتب 
 تنبيهات وتصحيحات في شواهده الشعرية

 دكتور محمد جواد النوري  
 أستاذ مشارك في العلوم اللغوية

 نابلس -ةجامعة النجاح الوطني

 الكتاب:مؤلف 
أو  محمد رضيُّ الصاغاني هو هو رضيُّ الدين الحسن بن محمد بن الحسن

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

ثم انتقل هـ في الهور حاضرة إقليم بنجاب في بالد الهند، 711ولد الصغاني سنة 
هـــ إلــى بغــداد، وقهــي ي لــإ أن يــ هب إلــى الحــث وعيــارة الــيمن، ثــم عــاد  577منهــا ســنة 

 هـ.576ثانية إلى بغداد وفيها كانت وفاتإ سنة 
كان الصغاني من كبار اللغويين في القرن السابع الهجري، إن لم يكن أكبرهم. 

لفظ غريب، أو  وقد أفنى عمره في جمع كتب اللغة، وتحصيل ما اشتملت عليإ من
البحث، تعبير فريد، ووضع في  لك كتبًا شتَّى تدلُّ على َسَعِة االط الع، وامتداد آفاق 

فإ، وقد تتبع ما ألف من المعاجم والمراجع اللغوية تتبع الفاحص ار طواإلحاطة بَأ
اب العاخر، ال ي وصل فيإ إلى عبه في اللغة: ال القدير، والناقد البصير، ومن مؤلفاتإ

   ) ب ك م( ولم يتمإ، وكتاب اأَلضداد، وأسماء األسد، وأسماء ال ئب، والنوادر مادة
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 يأتيفي اللغة، ومجمع البحرين، باإلضافة إلى كتابإ ال ي نحن بصدد دراستإ فيما 
 من بحث، ونعني بإ كتاب التكملة وال يل والصلة.

 الكتاب:
لة" ما فات الجـوهري جمع الصغاني في كتابإ ال ي سّماه " التكملة وال يل والص

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.
ِة مجلدات ضـخمة. وقـد ربـا عـدد المصـادر التـي أفـاد ويقع كتاب التكملة في سَّت

منهـــا الصـــغاني، فـــي أثنـــاء تـــأليف هـــ ا الكتـــاب، علـــى أكثـــر مـــن َألـــف مصـــدر مـــن 
مصــادر غريـــب الحــديث، وكتـــب اللغـــة والنحــو، ودواويـــن الشــعراء وأراجيـــع الرّجـــاع، 
والكتب المصنفة في كثير من الموضوعات المختلفة، وغيرها الكثير من كتب اللغة 

 والمعاجم والتراجم.
ومهمــا يكــن مــن َأمــر، فــان هــ ا الكتــاب التراثــي الكبيــر يعــّد واحــدًا مــن المعــاجم 
اللغوية المهمة. وقد أتخـ ناه، مـع غيـره مـن المعـاجم األخـرة، مـادًة للتـدريس لطلبتنـا 

 بقسم اللغة العربية وآدابها، في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.
نه نقل ب َصَفحاِت ه ا المعجم الكبير، ونطالعه ما ورد فيإ وقد لفت انتباَهنا، ونح

َأننا أمام  -من درس أدبي ولغوي وداللي، َعْبَر سنواِت طويلة من الدرس والتدريس
معجم ضخم امتأل بكم  هائٍل من الشواهد الشعرية والرجع. ولكن ال ي شّدنا كثيرًا 

لحقها، أو لحق َبْعَضها، على وجإ هو َأّن جانبًا ال يستهان بإ من تلك الشواهد قد 
التحديد، شيٌء َغْيره قليٍل من آفات التحريف والتصحيف، والخلل في الوعن 
العروضي، وعدم الدقة في رسم بعي البنى الواردة فيها وضبطها، فضاًل عن 
االختالف في الرواية عما جاءت عليإ تلك الشواهد في دواوين أصحابها، أو 

في مظان ها األدبية واللغوية المختلفة، وهو ما َحَرَص على مواضع االستشهاد بها 
 إ كلٌّ من المؤلف في متن الكتاب، والمحقَّقين في حواشيإ.عليالتنبيإ 

   لك في الكتاب، على الرغم من الجهد ال ي ب لإ مؤلفإ،" في لقد وقع كلُّ 
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يـراد مـا هـو بـإ حقيـق"، )مقدمـة ج وعلـى الـرغم  (،1/ص7التقرير والتحرير والتحقيق، وا 
أيضًا 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 اللُّغــويَّْين، 

 بإْشراف مجمع اللَُّغة العربية المهَوقَّر بالقاهرة.
َأمثلــــة منتقــــاة مــــن  علــــىواضــــعة للتنبيــــإ وسنخّصــــصه هــــ ه السلســــَلة الدراســــية المت

اأَلشعار واأَلرجاع الـواردة فـي كـّل جـعء مـن أجـعاء هـ ا الكتـاب السـّتة علـى ِحـَدة، والتـي 
 لحقها شيء مِن تلَك الهنات التي أشرنا إليها أنفًا.

وقد اعتمدنا، في كّل ما قمنا بإ، في ه ه الدراسة، من تنبيهات وتصحيحات، على 
لمعاجم المتوافرة لدينا، فضاًل عن بعي الـدواوين الشـعرية التـي وردت الكتب اللغوية وا

 ألصحابها شواهد في حنايا ه ا المعجم وأثنائإ.
في دراستنا، باإلضافة إلـى التنبيـإ علـى بعـي  نحرصوتجدر اإلشارة إلى أننا كنا 

أخطاء التحريف والتصحيف، والخلل في الوعن العروضي، وعدم الدقة في رسم بعـي 
علــى إيــراد  الروايــات المختلفــة للشــاهد، وهــو مــا كــان يحــرص علــى  -ى وضــبطهاالبنــ

 إيراده كل من المؤلف والمحققين على نحو الفت للنظر.
ولقد كان هدفنا، في ه ه الدراسة، والدراسات المماثلـة، التـي قمنـا بهـا سـابقًا، والتـي 

معجـم التراثـي المهـم هـو الوصـول بهـ ا ال -تناولت عددًا غير قليل من المعـاجم العربيـة
إلــى المكانــة التــي تليــق بــإ، والتــي نرجــو أن يرضــى عنهــا صــاحب الكتــاب، ومحققــوه، 

 ومراجعوه، ومهريدوه من عشاق العربية، لغِة قرآننا الكريم.
واللإ نسأل أن يجعل عمَلنا ه ا خالصًا لوجهإ الكريم، وأن َيْجعَل فيإ الخيـَر والنَّْفـَع 

فــان تحقَّــق مــا أردنــاه فالَحْمــده للــإ َوْحــَده، فمنــإ، ســبحانإ، نســتمدُّ،  لتراثنــا ولغتنــا وأبنائنــا.
 دائمًا، العون، ونستلهمه السَّداد.
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 ( قول الراجز:8السطر ) ،(2العمود ) ،(5جاء في الصفحة ) .7
 َبْين اأَلَوقْ  لهاالرامي  واْنَغمس

ت ( جــــــاء765أشــــــار المحقــــــق، فــــــي هــــــامي الصــــــفحة، إلــــــى أن روايــــــة ديــــــوان رؤبــــــة )
 الديوان جاءت أيضًا بقولإ:... ِلَما َبْيَن اأَلَوقْ  رواية بقولإ:"واغتمس"، ولكنإ لم يشر إلى أنَّ 

2 .8/2/7: 
ْعَبةً َتَقلَّْدَت إْبريقًا وأظهرَت   حياَّ  ا عههاٍء وجاِملِ  ِلتهْهِلكَ  جه

 كر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية اللسان )برق( جـاءت بقولـإ:  تعلّـق 
ثبــات الهمــعة فــي إوالحقيقــة أن روايــة اللســان جــاءت بقولــإ: إبريقــًا، ب …وأظهــر بريقــاً 

ـــًة، بفـــت  الجـــيم المعجمـــة،     بدايـــة الكلمـــة. كمـــا أن روايـــة اللســـان جـــاءت بقولـــإ: َجْعَب
 و: ليهْهِلَك، بالياء المثناة التحتية.

3 .71/7/73: 
ولة الَحَصى فاِصف وَقةٌ َمْبنه دياميمهها  ومهْغبَِّرة األْفياِف َمْسحه  بالصَّ

 لعجع البيت بقولإ: 3/7544جاءت رواية ديوان  ي الّرّمة 
 دياميمها موصولة بالصفاصف.              

1 .71/2/7: 
 وقال الليث في قولإ:

ْب ه  و   َبنيقٍ وقد َأغَتدي والصُّ
، الــــــ ي نقــــــل عنــــــإ الصــــــغاني،         7/716الليــــــث فــــــي العــــــين  إولكــــــن الــــــ ي قالــــــ

 نيق!!! و تب ...هو: 
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5 .71/2/73: 
َبنٌَّق  َصْحَصحاٌن َمْهَيعٌ  اْعتقاهاإ ا   مهَقنَّعه  بآِلإِ مه

 (.3/7111والصواب: اعتفاها، بالفاء.) ديوان  ي الرمة 
6 .76/2/8: 

 وجاَءنا ِمْن َبْعده بالَبهالقِ  آِثقِ آَق علينا وهو َشرُّ 
لــق( وقــد ورد الشــطر َق، باليــاء المثنــاة التحتية.)اللســان: أوق، وبهيــوالصــواب: آ

 ِق.آئ بقولإ: 7/7األول في التكملة نفسإ 
1 .71/7/3: 

 منا َبْهَلقا حتى رأة اأَلْعداءه 
 ( بقولإ:777جاءت رواية ديوان رؤبة )

 وَقْد رَأْينا األهْسَد ِمنَّا َبْهَلقا

8 .71/2/6: 

 تْرياَقة َبْصهاءَ َسَقْتني 

، واللســان: 4/7473لصــحاح والصــواب: ِبَصــْهباء، بهــاء فبــاء موحــدة أخــرة.) ا
 (.615ترق، وديوان اب ن مقبل: 

7 .23/2/71: 

ْكَرًة  ْبعه مهْحِقبًا عه باَقى وِقْطَعًة من نهونِ  رهقاقٍ  وخه  وحه

 َع، بفت  العاي المعجمة.بوالصواب: وخ
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71 .23/2/76: 

 اَحْنبقَ مهَعيََّنَة  َأَبْنتهَك َتْيسًا من ألم َتَر َأن ي إْ  َتَختَّْمته سّيداً 

والصواب: الستقامة وعن عجع البيت، من الطويـل هـو: مهَعْيَنـَة، بسـكون اليـاء.) 
 (.7/777ينظر البيت في التكملة نفسإ 

77 .25/7/5: 

وِق الَعْيِن  بَشَمَشليقِ َوَهْبَتإ َلْيس   َحَنَدقوقِ وال َدحه

ان: والصواب: بَشْمَشليِق، بسكون الميم، و: َحْنَدقوق، بسكون النون أيضـًا )اللسـ
 حندق(.

72 .37/2/77: 

وحه على َال المهَحل ق َجْفَنةٌ   الِعراقي  َتْفَهقه  الشَّيخكجابية  َتره

( وروايــة 667 كــر المحقــق، فــي الهــامي، الخــالف بــين روايــة ديــوان األعشــى )
التكملة لصدر البيت، ولكنإ لم ي كر لنا أيضًا أن رواية الديوان لعجع البيت جـاءت 

ــ ــْي " بقولــإ: كجابيــة السَّ ْيِ ، بالســين، والحــاء المهملتــين. وقــد فســر الــديوان كلمــة "السَّ
 بأنها النهر.

73 .33/7/73: 

 وَأْبَنماْبَن أهْخٍت لإ افكان  لهَقْيمه بن لهْقماَن ِمْن أْخِتإِ 

 والصواب: الستقامة ووعن عجع البيت، من المتقارب، هو: وٌاْبَنما، بهمعة وصل. 
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71 .33/2/7: 

 مهْظِلما َفغهرَّ بهاإليإ  فاْسَتْحَصَنتْ ق عِشيَّة َحم  

جاءت رواية اللسان )حمق( بقولإ: فاستحضنت، بالضـاد المعجمـة، و:فجامعهـا 
 مظلما. وقد أشار المحقق إلى الخالف الثاني فقط.

75 .35/2/8: 

 وبين ِجْعع الَخْنَدقِ  الَم ارَبْين  سهيهوفهها تهَسنُّ َفْلَيْأِت مْأَسَدًة 

ق، في الهامي، أن رواية معجم البلدان، لعجع البيت، جاءت بقولإ:  كر المحق
 7/11م ي كر لنا أيضًا أن رواية معجم البلدان لين الم اد، بالدال المهملة، ولكنإ ب

 لصدر البيت جاءت بقولإ: تهسلُّ سيوفها، بالالم.

76 .38/7/73: 

 الورق َيْنيهتَ ى نهماِرسه الَعْيَي حتّ  َحّتت لنا َوَرقاً  إّنا إ ا َحْطَمةٌ 

 والصواب: َيْنبهَت، بالباء الموحدة.) اللسان: حطم(.

 :7/هـ38. 71

 حتى ينبت الورق العورنهمارس  َأقبلت حتت لنا ورقاً  حطمإمن 

 والصواب: َحْطمَة، بالتاء المربوطة، و: العود، بالدال المهملة.)اللسان: حطم(.
78 .17/7/1: 

 ْشَنقايهَست ى خَ أو  قهْطناً َأْرَمَل 
 ( له ا الشطر على آخر هو:716جاءت رواية ديوان رؤبة )

 َأْرَمَل فهْطنًا أو يهَسد ي َهْشَنقا
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77 .17/2/7: 

 طهوةوَخْفَقٍة ليس بها 

، واللســان: خفــق، والتهــ يب 371، بــالهمعة.) ديــوان العجــاج: يُّ طهــوئِ والصــواب: 
1/35.) 

 :5/هـ46. 66
 موتر األنساء بشيخ

فــي اللســان )خفــق(، الــ ي نقــل منــإ المحقــق، هــو: بشــنث،  والصــواب: كمــا جــاء
 (.1/31بالنون فالجيم المعجمة )ينظر أيضًا الته يب 

27 .12/2/72: 

 على خيفانة َخِفٍق حشاها ساِبغٍة ِدالصٍ  نهَرف عه َفْضلَ 

، وقد    كر ...( لصدر البيت بقولإ: َترفََّع َفْضله 11جاءت رواية ديوان الخنساء )
وبـالرجوع  …رواية اللسان )خفق( لصدر البيت جاءت بقولإ: وتكفت فضـلالمحقق أن 

، 1/31    إلـــى اللســـان وجـــدنا روايتـــإ: ومكفـــت َفْضـــل، بـــالميم، أمـــا روايـــة التهـــ يب 
 ...فجاءت بقولإ: ويكفت َفْضَل 

22 .13/7/5: 

ّمان َيْحبهو  والِحْجره  إْ مهَخقٍَّق َفَعْيهمه  يوال َيق مهإْ والصَّ  وجه

، بفت  715ة ديوان رؤبة )جاءت رواي ( واللسان: خفق، بقولإ: والمعًا، و: الَحْجره
 ثبات الهمعة، وفت  الجيم المعجمة.إالحاء المهملة، و: أْوَجمهْإ، ب
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23 .13/2/8: 

 ما َرَعَدْت َرْعَدٌة وال َبَرَقتْ 

 فالماءه َيْجري وال ِنظاَم لإ

 لــنا َخَلَقإْ  لكنَّها َأْنَشأتْ 

 َخَرَقإْ  َمْخَرجاً لو َيِجد الماءه 

( على 361جاءت رواية شعر أبي داود، في كتاب دراسات في األدب العربي )
نحـو مختلــف فــي بعــي الكلمـات مثــل: رعــدًة، و: أنشــئت، و:لـو وجــد المــاء َمْخَرقــًا، 

 القاف.ب

21 .15/7/7: 

 بمائإ مهَدْعَدعه  مهخنَّقٌ   مهْتَرعه  َحبابٍ  و  اطَّباهاثم 

، واألســـاس، بقـــولهم: ثـــم طباهـــا، 1/33)خنـــق( والتهـــ يب جـــاءت روايـــة اللســـان 
بحــ ف همــعة الوصــل، ودونمــا تشــديد فــي الطــاء المهملــة، و: ِحبــاب، بكســر الحــاء 

 المهملة.

25 .17/7/71: 

وٌر كَأْمثاِل الدَُّمى وَمَناِصفٌ   قه ف  يهصَ َوِمْسٌك َوَرْيحاٌن وراٌح  وحه

( وقد جاءت 671وان األعشى: والصواب: تهَصفَّقه، بفت  الفاء المشددة.) دي
 رواية الديوان بالتاء المثناة الفوقية.

26 .52/7/3: 

 َحْيعوِمها َدَفقا عنوفي المرافق  بَعْنَتريٍس ترة في َعْوِرها َدَسعاً 

 من حيعومها .. ...جاءت رواية اللسان )دفق( لعجع البيت بقولإ: 
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21 .53/7/1: 

 الدقاِثقِ َعضاريَط أو كانوا ِرعاَء   رواأهخ  إ ا َصكَّت الَحْربه امرَأ الَقْيِس 

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

28 .62/2/1: 

ْويه والِقيعانه   من َبْيِن مهْرتَِفٍق منها ومهْنصاحِ  ِمْمَرَعةً فأْصَبَ  الرَّ

وكسر الراء المهملة.) ديوان عبيد بن األبـرص:  والصواب: مهْمِرَعًة، بضم الميم،
74.) 

27 .63/2/71: 

ورِ  ِبرهْقرهقانِ   آلها الَمْسجه

 ( بقولإ: ِبَرْقَرقاِن، بفت  الراءين المهملتين.665جاءت رواية ديوان العجاج )

 

31 .66/2/1: 

 السَّاقه  َأَحَرَعْتإـَيْومه إ ا الظ لُّ  الـ وَهثَ في َمِقيِل الِكناِس إْ  

والصـــواب: الســـتقامة وعن عجـــع البيـــت، مــــن الخفيـــف، هـــو: َأْحَرَعتْـــإه.) ديــــوان 
 …( وقد جاءت رواية الديوان بقولإ: إ  وقد اليومه 677األعشى: 
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37 .61/2/7: 

 باللِإ َرب  مهَحمٍَّد وِباللِ   َيمينًا َغْيَر ما َرَهقٍ  َحَلْفته 

             ...فَـــــــــــْت والصـــــــــــواب: الســـــــــــتقامة وعن الصـــــــــــدر، مـــــــــــن الكامـــــــــــل، هـــــــــــو: َحلَ 
 (.7/311)اللسان: رهق، والته يب 

32 .61/2/75: 
 َخْيره ِتالِع البالد َأْكَلوهها َكما المهْرهَّقهونَخْيره الر جاِل 

والصواب: الستقامة وعن صدر البيت، من المنسرح، هو: المهَرَهّقون، بفت  الراء 
 ، واللسان: رهق(.4/7411المهملة.) الصحاح: 

33 .16/7/5: 
 في العََّهقْ  َأْيديها َتهاَوةتكاد 

 ...( بقولإ: تكاد َأيديهن تهوي765جاءت رواية ه ا الشطر في ديوان رؤبة )
31 .11/7/71: 

ْجنَ   باللَّْيِل على الَوِني   َيْشحه

ْجَن، بجيمين معجمتين.) اللسان: عهلق، والته يب   (.5/411والصواب: َيْشجه

35 .17/7/1: 

 وحاِعرِ  َحقينٍ وأدَّْيَن أْخرة من   كثيرةً  ِجفاناً  َهَرْقَن بساحوقٍ 

 كر المحقـق، فـي الهـامي أن روايـة اللسـان لعجـع البيـت جـاءت بقولـإ وغــادرن 
ولكنإ لم ي كر لنا أيضًا أن رواية صدره جاءت في اللسان )سحق(  بقولـإ:  ...قبلي
 ب وحاعر.يمن حل ...، و: ...دماًء كثيرة ...
36 .81/2/71: 
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 من َمْسرهقاَن َفسهرَّقا َمناِعَلها مهْنَبِجسه العرة اأَلْوساطِ ِعمه سقى هَ 

  بقولــــإ: هــــعم  األرعــــاد، أمــــا روايــــة البكــــري  7/765جــــاءت روايــــة معجــــم البلــــدان 
 ...فجاءت بقولإ: هعم األكناف، و:مناعلنا من مسرقان 4/7667

 :7/هـ81. 31
 ن دورقاإلى مدفع السالن من بط  نصيب جنابها عاالتفتستر ال 

 7/765والصواب: الستقامة الوعن، من الطويل، هو: ال عالت.) معجم البلدان 
 (.4/7665ومعجم البكري 

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

38 .87/2/5: 
 واْعتِدالِ  ِميلٍ يهَصف قه بين   سهراِدقًا في َيْوِم ري ٍ َرَفْعَن 

 ، واللسان: سردق(.15والصواب: َمْيٍل، بفت  الميم.) ديوان لبيد: 

37 .82/7/1: 
َلْيَمى َأْن أفاِرَقها ْرم ال تأَمْننَّ سه  َظعاِئَن ِهْنٍد يوم سهْعفهوقِ  يصه

 فق(.والصواب: َصْرمي، بفت  الصاد المهملة.) اللسان: سع

11 .83/7/5: 
 َيْحِسْبَنإ مهَودَّنا سهفاِنفا

 (.711والصواب: َسفاِنقًا، بالقاف.) ديوان رؤبة: 

17 .85/2/7: 



 771 

 المهْسَتِمرّْ رومّي الَحِديِد  َيْهَت ُّ  َ َكرْ  المخاديرِبِمْخَدٍر من 

و:         ( له ين الشـطرين بقولـإ: الَمخـاِدِر، 16جاءت رواية ديوان العجاج )
 و: المهْسَتَمْر، دونما تشديد الراء. ...َيهه ُّ 

12 .73/7/7: 

ْلفًا طاَل ما  ّبًا واِ   َتعسَّقاحه

 (.776والصواب: تعّشقا، بالشين المعجمة.) ديوان رؤبة: 

13 .73/2/77: 

 َشْمشليقها الَغْدوةِ  َنأهَجةِ 

 ) اللسان: شمشلق(.…الَعْدَوة نأَّجةِ والصواب: 
11 .711/7/71: 

 حٍف َبْعَد العَبقْ من وا َقواِعباً 

 ( جاءت بقولإ: قواربًا، بالراء المهملة.767ولكن رواية ديوان رؤبة )

15 .711/2/1،77: 

 َمْسبوتاوَتَرَكْت راِعَيها 

 (.717والصواب: مشتوتا، بالشين المعجمة)ديوان رؤبة: 

16 .771/2/1: 
 اِنعه على َرْغم أقوام من الناس  ي مهَمنَّعٍ  ِصْدقٍ َغَطَفان ِعْ قه  وِمن

( لصدر البيت بقولإ: وفي غطفان ع ق ععٍّ 316جاءت رواية ديوان ابن مقبل )
 (.4/671.) ينظر أيضًا اللسان: ع ق، والمقاييس مهَمنَّعٌ 
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11 .777/2/7: 

 َمْجلوله مهَجرٌَّب ِمْثله طهوِط الِعْرِق  يهَقد مههالها َشْأٌو  َتعاله مع ِإْن 

 عنإ الصغاني، بقولإ:، ال ي نقل 7/774جاءت رواية العين 

 العرق مجدول … ما إن يعال لها شأٌو يقّومها

18 .777/2/5: 
 يهْرِتعهواثم  ِعْرقاَتنالَيْنتَتِععوا  األعداءه من كل  جانبٍ  َتَكنَّفها

والصواب: عرقاِتنا، بكسر التاء، و: َيرتعوا، بفت  الياء. وقد جاءت رواية ديوان 
 نون، ال بالهاء.( بقولإ: تكنََّفنا، بال71أوس )

17 .773/2/72: 
 يهثيبها في ِجْلدها الَعْعَوقه  ما َتْصَنع الَعْنعه ب ي َعْعَوق

ق( لعجع البيـت   جـاءت ع  كر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية اللسان )ع
 جدها.الععوق في  يثيبهابقولإ: 

ن   جاءت ثبات الالم في البنية، كما أن رواية اللساإولكن الصواب هو: جلدها، ب
 بقولإ: يثيبإ.

51 .771/7/6: 

 َمْبقوره  بالَوْيلواْعَتقَّ مهْنَبعٌث  ْرواقهإ ٌاْنهَعَمتْ أحتَّى إ ا أْنَجَدت 

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

 
57 .771/7/77: 

 ِمْدَسرًا َدَلْنَظىأهعادي  لمن َعقاًّ َفظاًّ  الِمْرقالِ أنا أبو 
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، أمـا روايـة …جاءت رواية الشطر األول في اللسـان )عقـق( بقولـإ: أنـا أبـو المقـدام
 الشطر الثاني فجاءت في اللسان بقولإ: بمن أعادي ِمْلطسًا ِمَلظًا.

52 .778/2/2: 

 بهنَّ احمرارا العهلهوقه َة الط  هو الواهبه الِمَئَة المهْصَطفا

 (.3/561: والمجمل 77ديوان اأَلعشى:  والصواب: الَعلهوقه، بفت  العين المهملة.)

53 .721/2/73: 

 ْسَتْوَسقاا حتىالقهْطِب  َمَسك  عند   ِبَحْيثه َباَرة الَفْرَقداِن الَعْوَهقا

    ، ال ي نقل عنإ الصغاني، لعجع البيت، والمقاييس7/11جاءت رواية العين 
اللسان ) عهق(. بقولهما: عند مسد ، بالدال المهملة، كما جاءت رواية  4/716

 لإ بقولإ: حيث اْسَتْوَسقا. 7/767والته يب 

51 .725/2/5: 
 الَعْوَهقِ  َبناتِ َقْرواءه فيها من 

، ال ي نقل عنـإ الصـغاني، وأحالنـا إليـإ المحقـق، 4/7737جاءت رواية الصحاح 
 من َنباِت، بالنون فالباء. ...في هامي الصفحة بقولإ:

55 .721/7/6: 

 نهَعفه كَأنمَّا َشفَّ َوْجهَها  َف َوْهَي الِهيةٌ الطَّرْ  قه َتْغَترِ 

، بثالث َضمَّات. ديوان قيس بن الخطيم:        .764والصواب: نهعهفه

56 .728/7/6: 

 ِسدرههه وغهراِنقهإْ  يهْسَنىوال عال  سقى شهَعَب الَمْمدور يا أهمَّ َجْحدورٍ 
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 ن: غرنق(.، واللسا715والصواب: يهسقى، بالقاف.) ديوان ابن مّيادة: 

51 .728/7/71: 

 الِغرْناقِ الَفتاِة َمفاِرق  َفْلىَ 

 جاءت رواية اللسان )غرنق( بقولإ: ِقَلى، بالقاف المكسورة.

58 .733/7/7: 

بَّنيولو ترة إْ    َوِلّمتي ِمْثله َجناِح َغاقِ  من طاقِ  جه

 ، بالتاء المثناة الفوقية.)اللسان: غوق(.جبتيوالصواب: 

57 .733/7/1: 
 يهَغي ْقَن النََّظرْ  أْورادٍ  آ يّ 

( بقولإ: يهَغي ْفَن، بالفاء، وفسرها بمعنى يهَحي ْرن، 17جاءت رواية ديوان العجاج )
 وجاءت رواية اللسان )غيق( بقولإ: البصر، بالباء الموحدة، والصاد المهملة.

61 .733/2/7: 

 من الَوثاقِ  نَ يْ إْن ههنَّ َأنجَ  اللإ من ِنياقِ  أْبَعَدههنَّ 

 قال الغرابه غاقِ  َأنيغضب 

،       ...، و:إن لـــــم تهَنّجـــــينَ …جـــــاءت روايـــــة اللســـــان )غـــــوق( بقولـــــإ: أبعـــــدكن اللـــــإ
 (.7/756، بكسر الهمعة.) ينظر أيضًا التكملة نفسإ ...و: يغضب إن

67 .733/2/77: 
 السَّك يَّ في الباِب َفْيَتقه  َسَلككما  وال بهدَّ من جاٍر يجيعه َسبيَلها

 …ا َجوََّع السَّك يَّ م( لعجع البيت بقولإ: ك663رواية ديوان األعشى ) جاءت
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62 .731/7/7: 
َفاح فَأْعلى فالمهَحيَّاةه    ي ِفتاٍق فعاِ ٌب فالَوفاءه  فالص 

(، واللســـــان )فتـــــق( لصـــــدر البيـــــت 347جـــــاءت روايـــــة شـــــرح القصـــــائد الســـــبع )
 …بقولهما: َفمهَحيَّاةه 

63 .731/7/72: 
 كالِفتاقِ  َوْجهههاـسِم َلعهوٍب  اَء ناعمِة الجـَوَفتاٍة َبْيض

، ...عجع البيت غير مستقيم الـوعن، مـن الخفيـف، وصـوابإ يـتم بقولنـا: َوَوْجهههـا
 (.1/53ضافِة الواو إلى البنية )اللسان: فتق: والته يب إأي ب

61 .735/7/71: 

وقِ وال سقاها صاِئَب  ال بارَك اللإ على الفهروقِ   السبهره

، 1/761ب: البــروق، بحــ ف الســين المهملة.)اللســان: مــعق، والتهــ يب والصــوا
 (.4/671ومعجم البلدان 

65 .731/2/73: 

 َجوائرا َقْصِدهَفواِسقًا عن 

 ...عن أمره ...جاءت رواية اللسان )فسق( بقولإ:

 

66 .738/7/1: 

 ولم َت هْق من البهقول الفهْستهقا لم َتْأكهِل المهَرفَّقا َبريَّةه 

 ...رواية اللسان )فستق( لصدر البيت بقولإ: دستّية لم تأكلجاءت 
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61 .717/7/3: 
 منها َتَصرَّم َماؤههه  َجْدَوله إ ا 

والصواب: الستقامة الوعن، من الطويل، هو: َجْدَوٌل، بتنوين الضّم في الالم.) 
 (.661، 461ديوان حسان: 

68 .713/7/75: 

 ْرق غاَيتهها الن صابه َكَخْيِل القِ  الكواكب مهْرَسالتٌ  وَأْعالطه 

 جاءت رواية اللسان )قرق( لصدر البيت بقولإ: وَأعالق الكواكب، بالقاف.
67 .713/2/78: 

 َيتعاَطْين الَوِرقْ  َجوارٍ َأْيدة 

 ...جاءت رواية اللسان )قرق( بقولإ: أيدة نساء

11 .717/7/75: 
 َقْصِد اللََّمقْ  بَأْيديها ومنساوة 

( جــاءت بقولــإ: 761صــفحة، أن روايــة ديــوان رؤبــة ) كــر المحقــق، فــي هــامي ال
بأيــديهَن، وهــ ا صــحي ، غيــر أنــإ لــم يــ كر أن روايــة الــديوان جــاءت بقولــإ أيضــًا: مــن 

علــى  إِذ إنَّ االقتصاا   !!!قصــد اللمــق، أي بحــ ف الــواو مــن قولــإ: ومــن قصــد اللمــق 
فــي  حــدث خلــالً  كــر الروايــة األولــى للــديوان، دون  كــر الروايــة األخــرة مــن شــأنإ أن ي

 ) ينظر أيضًا اللسان: لمق(. !الوعن
 17 .757/2/72: 

 وَأْمَحقاَأَسنَّ  بَأْظفاِرِه حتَّى أبوك ال ي َيْكِوي أهنوَف عهنوِقإِ 

: بلغ غاية الجهد  ، بالنون فالسين المهملة وتعنى كلمة َأَنسَّ والصواب: َأنسَّ
 (.4/7773)اللسان: محق، والصحاح 
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12 .756/2/78: 

 فاِرسه َأْطاللِ  الشَّدَّاخِ َبني  بهَكْيره  َأْحَجَرتْ َخْيٍل بمهوقاَن  غاَب عنقد ل

 كر المحقق، في هامي الصفحة، أن ه ا البيت من فائت ديوان الشماخ. 
( برواية مختلفة في الصدر 475والحقيقة أن ه ا البيت موجود في ديوان الشماخ )

 وهي:

 اخ فارس أطاللِ دبهَكْيَر بني الشّ  لقد غاَدَرْت َخْيٌل بموقان َأسلمت

13 .715/7/5: 

 من َلحاِء َمهيق مساخٍ َنبيثه  لإ َأَثٌر في اأَلْرِي َلْحٌب كَأنإ

، 361والصــــــواب: مســــــاح، بالحــــــاء المهملــــــة.) دراســــــات فــــــي األدب العربــــــي: 
 واللسان: مهق(.

11 .757/7/73: 

فهها َلمِ عن النَّصاِفة كالغِ  تهْكرمهإه نهْستهٌق تكاده  َيْنصه  ْعالِن في السَّ

والصواب: َيْنِصفهها، بكسر الصادر المهملة و: تكرمهم.)اللسان: نستق، وديوان 
( وقد جاءت رواية المرجعين السابقين 563، والمعّرب: 716عدي بن عيد: 
 بقولهما: تكرمهم.

15 .761/2/6: 

 وقهإْ نهَغبه َوْسَط الِجياِد واَلِسْتإه  حتى إ ا دهِفَع الِجياده دَفْعتهإه 

 والصواب: نهْغبهوقإ، بسكون الغين المعجمة )اللسان: نغبق(.
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16 .767/2/7: 

وٍص  وات َأْعيهٍن َنقاِنقِ  ْبته  خه  بها َمْجهوَلَة السَّماِلقِ  جه
 ...تْ جاءت رواية اللسان )نقق( بقولإ خهصّ 

11 .768/7/6: 

 َمن َوعَّقا وَتْوعيقاً َقتاًل 

 ، بالعين  المهملة فالواو....إ: وتعويقاً ( بقول774جاءت رواية ديوان رؤبة )

18 .711/7/5: 

 َيْنفهخه الَفَحما َنَنحَّىكالَهْبَرِقّي  مهقاِبَل الر ي  َرْوَقْيِإ وَكْلَكَلإه 

( كمـا ينظـر أيضـًا  روايـة 55والصواب: َتَنحَّى، بالتاء فالنون.) ديوان النابغـة: 
 البيت وضبطإ في الديوان، واللسان )هبرق(.

17 .711/2/76: 

 الَمحاِلقِ  بالمحاِشي  َنْفَضَك  َيْنفهْضَن بالَمشاِفر الَهداِلقِ 

، بــــالهمعة بالمحاِشــــ ِ والصــــواب: الســــتقامة وعن الشــــطر الثــــاني، مــــن الرجــــع، هــــو: 
 (.7/731، 4/56)اللسان: حلق، َحشأ، والته يب 

 
81 .717/7/8: 

 َنْسَتنينا َغَرفْ  إ بَأّي َدلٍو  تََبيَّنِ على َخْمِرك أو  َهر قْ 

 جاءت رواية ه ا الرجع في ديوان صاحبإ رؤبة بقولإ:
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 بَأي  َدْلٍو إْن َغَرْفنا َتْسَتني َهِرْق على َخْمِرَك أو َتَليَّنِ 

87 .717/7/71: 
 فاَي باللَّْيِل ساِحلإْ  مهْهرهقانٍ َجَنى  الظ باء كَأنَّها شهوله بإ  ييهَمش  

، بفت  الشين يقولإ: تمش  ( ب646جاءت رواية ديوان ابن مقبل ) ، بالتاء، و: َشْوله
)هـــرق( المعجمـــة، و: َمْهَرقـــان، بفـــت  المـــيم والـــراء المهملـــة. وقـــد جـــاءت روايـــة اللســـان 

َعـــرَّب ) ...بقولـــإ: تمّشـــى بـــإ َنْفـــره الظبـــاء ـــا روايـــة المه فجـــاءت  7/311(، والتهـــ يب 716َأمَّ
 !!بقولهما: نور الظباء 

28 .278/8/21: 

 في لهث  َلْيل َسْرَدقا مه َرنَّتههه 

            (.776)ديوان رؤبة: والصواب: الستقامة وعن الرجع، هو: رنَّتهههْم، بسكون الميم. 
83 .713/2/72: 

 من َهِمٍق َهْيشهور لهبابةً 
بقولهما: لباية، بالياء       المثناة  5/5جاءت رواية اللسان )همق( والته يب 

 التحتية.
81 .716/7/71: 

 واأَلراك المهؤترك الِعَضاءِ من 

، وينظــر العمــود المقابــل 771والصــواب: مــن العضــاِه، بالهــاء.) ديــوان رؤبــة: 
 في الصفحة نفسها من التكملة(.

 

85 .7187/2/1: 
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َفْأمَّإْ َيْأنهكه عن تَْفئِيمإ  في جسم َخْدِل َصْلِهبيٍّ َعَممهإْ   مه

ِِ َخــــــدْ والصــــــواب:  ، بفــــــت  الهــــــاء، ، بتنــــــوين الضــــــم فــــــي الــــــالم، و: َصــــــلْ ٍل َهِبيٍّ
َفاَءمهْإ.)ديوان رؤبة:   (.774-773مه

86 .781/7/71: 

وِدك َغْيَر  َوَحَلْبَت ِبْرَكتها اللَّبو  ماِصرْ َن َلبهوَن جه

جـــاءت روايـــة اللســـان )بـــرك( بقولـــإ: ماضـــر، بالضـــاد المعجمـــة) ينظـــر أيضـــًا 
 (.7/636المقاييس 

81 .785/7/8: 

وقا َأْحَوِعيٌّ تهَخب رنا بَأنََّك   وأْنَت الَبْلَسكاءه بنا لهصه

 جاءت رواية اللسان )بلسك( بقولإ: أحو ّي، بال ال المعجمة.

88 .771/7/5: 

 ِبَصْدِرَك ال تهْغني َفتيال وال تهْعلي  عالم تدهكُّني من َبْعلِ  َفَقَدتهكَ 
والصواب: َفَقْدتهك، بسكون الدال المهملة، و: بْعٍل، بتنوين الكسر في 

 لسان: دكك(.الالم.)ال
87 .778/2/8: 

 سهمهوكه  حاِرَكهاَحْمراءه في 
 ، واللسان: دمك(.4/7717والصواب: حاِرِكها، بكسر الكاف.) الصحاح 

71 .777/7/1: 
 و اِت الَقتاِد السُّْمِر َيْنَسِلخانِ  وأهْلوةِ يكادان َبْيَن الدَّْوَنكْين 
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، دنــــك، ومعجــــم 331 والصـــواب:  وَأْلــــوٍة، بفــــت  الهمـــعة.) ديــــوان ابــــن مقبـــل:  
 (.6/411البلدان ، ومعجم 7/711البكري 

77 .211/2/76: 
 الرَّاِغدا والرََّبكالقى الههَوْيَنى 

َبــــك، بكســــر الــــراء المهملــــة المشــــددة.      والصــــواب: لمناســــبة التمثيــــل، هــــو: والر 
 (.47)ديوان رؤبة: 

72 .211/2/73: 

 أوَعَحكْ كأّنإه إ  عاَد فينا 

ي الهـــامي، فــ(، كمــا  كــر المحقــق 711(، ولــيس )771جــاءت روايــة رؤبــة )
 : َوَعَحك، بح ف الهمعة، وفت  الواو.)ينظر أيضًا: عحك(.لإبقو 

73 .216/7/71،77: 

 َرك  ِمْثله َكثيِب الرَّْمل َغْيَر  الِمْرَط على َمَدك   تهَلف قه 

، بـــالعاي المعجمـــة. وقـــد جـــاءت روايـــة الشـــطر األول فـــي  والصـــواب: غيـــر عك 
 ...مرطلسان )عكك( بقولإ: تعّقد االل

71 .271/2/21: 

 َعْضبًا َغمهوَي الَحد  َغْيَر مهَفلَّلِ  ِوشاَجإه مهْسَتْشِعرًا َتْحَت الر داء 

)ديــــوان والصــــواب: ِوشــــاَحًة، بالحــــاء المهملــــة، والتــــاء المربوطــــة المنونــــة بــــالفت .
 ، واللسان: وش (.6/11اله ليين 

75 .277/2/71: 

 أبو ِشْبَلْين قد َمَنَع الِخدارا َتْرحٍ ٌك من أهْسِد وما ِإْن شاب
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 ، واللسان: شبك(.3/53والصواب: َتْرٍج، بالجيم المعجمة.)ديوان اله ليين 

76 .271/2/7: 

 إلى ثاِفٍل َيْومًا وَخْلفي شناِئكه  َنَظْرتهها لوفإن شفائي َنْظَرٌة 

 ...( بقولإ: إن341جاءت رواية ديوان كثير )

71 .275/2/77: 

 ِنْقِنقِ مهَصْعَلك أعلى قهلَِّة الرَّْاِس  يهَخي له في الَمْرَعى َلههنَّ بَنْفِسإ

،   واللســان: 7/417والصــواب: نقنــقه، بضــم القــاف األخيــرة )ديــوان  ي الرمــة 
 صعلك(.

78 .226/2/71: 

 ْبِن َبرَّاقابالَعْيَكتَين لدة َمْعَدة   ِكالَبههمه َلْيَلَة صاحوا وأغَرْوا بي 

    ، ومعجـــــم البكـــــري4/713( ومعجـــــم البلـــــدان 61جـــــاءت روايـــــة المفضـــــليات )
 وَأغروا بي ِسراَعههمه. ...، لصدر البيت بقولهم:3/117

77 .231/2/72: 

 ِبعْلِك الَمْصَطَكىَتْقِ فه َعْيناه 

ــــــة المعــــــّرب ) ــــــل          711جــــــاءت رواي ــــــاه بمث ــــــ ف عين ــــــإ: تق ( لهــــــ ا الشــــــطر بقول
 المهْصَطَكا.

711 .237/7/71: 

 َتَنعَّل من جو  السَّماِء َيصهوبه  َلِمأَلكٍ إلْنسيٍّ ولكْن  َفَلْسته 
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، واللســان:ملك، 314والصــواب: ولْســَت، بفــت  التــاء المبســوطة.) المفضــليات: 
 (.4/7577والصحاح 

717 .211/2/7: 

 َأْصالبهها والَجناِجنه  مهِهَكتْ وقد  إلى الَمِلِك النُّْعماِن حتَّى َلِقيتهإه 

، ...( لعجع البيت بقولإ: وقـد نهكـت711ت رواية ديوان النابغة ال بياني )جاء
 بالنون.

712 .213/7/73: 

 كداِء الَبْطِن َلْيَس لإ َدواءه  ِشفاهه  َمْلَتَمٌس وَبْعيه الدَّاِء 

ْلَتَمٌس، بضم الميم.) ديوان قيس بن الخطيم:   (.774والصواب: مه

713 .211/7/7: 

 َصْخرا لهبهنٍ ِخْلَت من  النُّعاَس َعَهْتها  ى القاع كهلَّمامهَصلََّبًة من َأْوَتكَ 

والصواب: النُّعاَمى، بالميم، و: لَـي ٍن. باليـاء.) اللسـان: وتـك،         والتهـ يب 
76/337.) 

 

 

 

711 .211/7/1: 
َلٍل نهْجلِ الَبْرِنيُّ في  َوِعْنَدههمه  يهَعشَّوَن القهَطْيعاَء َضْيَفههمْ  وباتوا  جه
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 البهْخلِ وال َمَنعهوا الَبْرِنيَّ إال من  َسماَحةٍ  مناأَلْوَتَكى  أْطَعموهفما 
 جاءت رواية ه ين البيتين في اللسان )وتك( على نحو مختلف هو:

 باتوا يعشون القطيعاء ضيفهم
 فما أطعمونا األوتكى عن سماحة

 وعندهم البرنّي في حلل دهْسم
 وال َمَنعوا الَبْرنيَّ إال من اللؤم

715. 211/7/7: 

ْرَتإ  ِمْشَيتهإ في الدَّاِر هاَك ركَّا َتِجْدهه َعكَّ َوكاَّ  إن عه

)ينظـر ...    بقولـإ: إْعَرتـهإه  7/664جاءت رواية الشطر األول في التكملة نفسإ 
 أيضًا اللسان عكك(.

716 .218/7/6: 

 داؤههه أْ ولم َتَكاْد ِرْحَلتي كَ  هاَتْكتهإ حتى اْنَجَلْت َأْكراؤههه 

 ...، و: ولم َتكاَءْد رحلتي...( بقولإ: حتى مَضتْ 4ت رواية ديوان رؤبة )جاء

711 .217/7/5: 

 إ ا َوَغال إْشفاها الَعْينَ  ال تهْتِبع  مهْصبيةٌ  َخْرقاءه َهْيَفٌك  َرمَّْتههما

   بقولهمـــــــا: حمقـــــــاء مصـــــــبية،      5/61جـــــــاءت روايـــــــة اللســـــــان )هفـــــــك( والتهـــــــ يب 
رواية اللسـان لصـدر البيـت بقولـإ: عمتهمـا،     بـالعاي  العين أشقاها. وقد جاءت …و:

 !!المعجمة، في حين جاءت رواية الته يب لإ بقولإ: َدَمْتههما، بالدال المهملة 

 

202 .850/8/5: 
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 َتْحَت الَعجاِج ولم َأْهِلك إلى اللََّبنِ  ِكَوَراتهإه َجلَّلتهإ السَّْيَف إْ  مالت 

)اللسان: هلك، ...رتإالوعن، من البسيط، هو: كو والصواب: الستقامة المعنى وا
 وهامي التكملة نفسإ(.

717 .251/2/75: 

عه على َهَلٍك في َنْفَنٍف  مهْشِرقاً ترة قهْرَطها في واض  الل يِت   يترجَّ

والصواب: مشرفًا، بالفاء، و: يترج ، بالحاء المهملة، فالبيت من قصيدة  
   اءت رواية اللسان )هلك( والته يب ( وقد ج6/7666ة محائية) ديوان  ي الر 

 .بقولهما: يتطّوحه  5/75

771 .257/7/73: 

 َ وهو َفْضلِ  مهوِسعينوأهلي قريٌب  َأبيته مع الههالَّك َضْيفًا أَلْهلها

 (.51والصواب: موسعون.)اللسان: هلك، وديوان جميل: 

777 .252/2/71: 
ومي    َمْن َيكٌّ ِلَيكُّ َتَحد َة الرُّ

.) ديوان رؤبة:  ِمْن يكٍّ  والصواب: ، كما  كر المحقق 767، وليس: 771ِلَيكّْ
 في الهامي، واللسان: يكك(.

772 .251/7/7: 
 لي ولم َأَسبَّإ أهَبَيَلىقالْت 

، كما  كر 146، وليس 757والصواب: أهَبْيَلى، بسكون الياء.) ديوان رؤبة: 
 المحقق في الهامي، واللسان: أبل(.

773 .255/2/76: 
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 ِبَبْيداَء َيْوَم ِسمالَِّجها في مهْفَص  َتَأَجله اَرة َنصَ 

، بتشديد الجيم  له صدر البيت غير مستقيم الوعن، من المتقارب، وصوابإ: تَأجَّ
 المعجمة المفتوحة.

771 .256/7/2: 

 قد احتربوا في عاِجٍل أنا َاِجلهإْ  َبْيِنهم  اته ْهِل ِخباٍء صالٍ  أو 

 كنت بينهم. ...جاءت رواية اللسان )أجل( لصدر البيت بقولإ: 

775 .256/2/73: 

ي ه من تلقاء  ي أهرهلِ  ّراِدها  وَهبَّت الر   َصَرماتهْعجي مع الليل ِمن صه

، واللسان: أرل، 53والصواب: ِصَرما، بكسر الصاد المهملة.) ديوان النابغة: 
 (.7/774ومعجم البلدان 

776 .251/7/71: 

دُّها حهبٌّ  ِإْعلٌ ولون يق  وقد َكَ بوا ما في َمَودَّتها ِإْعله  َلْيَلى َووه

، ...حبُّ ليلى ...والصواب: الستقامة وعن صدر البيت، من الطويل، هو:
 (.5بضم الباء المشددة دونما تنوين.) اللسان: أعل، واصالح المنطق: 

771 .251/2/7: 

ْمله فيا  َِ إنَّ الِغْسَل ما دهْمِت  جه  عليَّ حراٌم ال َيَمسُّنَي الِغْسله  ماً ي  َأ

 ...( بقولإ: فيا ليله 5جاءت رواية البيت في إصالح المنطق )

778 .258/7/73: 
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َل قاِلص مهتََنب  ٍ َتْجتافه  وِب َأنقاٍء َيميله  آصه  َهيامههاِبعهجه

هو:  ( على نحو آخر361جاءت رواية صدر البيت في ديوان صاحبإ لبيد )
 مهتََنب  ًا.  كما ضبط الديوان كلمة "ههيامها بضم الهاء". قاِلصاً  الً َتْجتافه َأصْ 

777 .261/2/75: 

وليَّا   َأَحسَّ ِبقاٍع َنْفَ  ِريٍ  فَأْجَفال قراَرةٍ  يَكِنهه وأْمَلَس صه

 (.14والصواب: كِنْهي، بسكون الهاء.) ديوان أوس: 

.72 .267/7/7: 

 على ِمْثِل ِمْصحاِة اللَُّجْين تَأكُّال  ِغْمٍد َتَأكَُّل أهْثرههه إ ا سهلَّ من 

 (.17والصواب: إ ا سهلَّ من جفن تأكَّل َأْثرههه )المرجع السابق: 

727 .267/2/77: 

 كما تَقوله  راعٍ هْل لك في 

دة. وقد نصَّ ...جاءت رواية اللسان )ألل( بقولإ: في باع..، بالباء المهَوحَّ
 األصل. محق ق اللسان على أنَّ ه ه الرواية هي

722 .211/7/6: 

 ه ه لكهمه َبْسله  أهجيَعتْ دمي إْن  عيادتي وتهْمَحىما ِعْدتهْم  أَيْنفه ه 

 ( على نحو آخر هو:741جاءت رواية ه ا البيت في نوادر أبي عيد )

 دمي إن أسيغت ه ه لكم َبْسله  أيهْثَبته ما عدتم وتهْلقى عيادتي
( 753، وليس )53ضداد: أل، وا) تنظر رواية البيت أيضًا في اللسان: بسل

 كما  كر المحقق في الهامي(.
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723 .212/2/6: 
 مهَغلَّقِ على الهام ِمنَّا َقْييه َبْيي 

َفلَِّق، بالفاء.)اللسان: بعل(.  والصواب: مه

721 .213/2/71: 

 َبيانًا وِعْلمًا بال ي ههَو قائله   سحبانه وائلٍ  وما داناهَأتانا 

َمْيد   ( بقولإ: أتانا ولم يعدلإ سحبانه وائل.771بن َثْور )جاءت رواية ديوان حه

725 .215/2/3: 

 وَبالًّ َحلهوفا ماالً ِجداَلَك  فجاَدْلَنَنا كرنا الدُّيوَن 

( وقد 77/347والصواب: فجادلتنا، بالتاء فالنون.) اللسان: بلل، والته يب 
لوفا )ينظر أيضًا جاءت رواية الته يب لعجع البيت بقولإ: جدالك في الَدْين بالَّ ح

 اللسان: بلل(.

726 .216/7/77: 

 غدروا بعهْروًة من بني َبالَّلِ  إاللٌإ وال أهحاشي َمْعَشراً لعن 

( وقد جاءت رواية الكامل لصدر ه ا البيت 7/341والصواب: اإللإه )الكامل 
 بقولإ:          

 لَعَن اإللإه وجوه قوم رهَضع

 

721 .281/2/77: 
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ْرخاءه ِسْرحانٍ  ي وساقا َنعامةٍ َلإه َأْيَطال َظبْ   تهفَّلِ وَتْقريبه  واِ 

 ، واللسان: َتفل(.67والصواب: َتْتفهل، بتاءين متتاليتين.) ديوان امرئ القيس: 

728 .271/7/75: 

 ٌاْجئالله ِللَقْلِب من َخْوِفِإ  وغاِئٍط قد َهَبْطته َوْحدي

( 716يس ) كر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية ديوان امرئ الق
ثبات الهمعة في بداية إتحريفًا. والصواب: إجالل، ب دهجاءت بقولإ:" جالل". وع

 الكلمة.
727 .277/2/73: 

 َأَلفَّ كــأنَّ الغاِعالِت َمَنْحَنإه 
 ترة ِمْنإه الَجبيَن َيسهوءهها َجْبَهالً 

 أو لئيمًا دهباِدبا َنْكتاً من الصُّوِف 
 إ ا نَظَرْت منإ الَجَماَل وَحاِجبا

جاءت رواية اللسان )جبهل( للبيت األول بقولإ: ِنْكثًا، بكسر النون، وبالثاء 
المثلثة، كما أن الصواب في صدر البيت الثاني، غير المستقيم في الوعن، من 

 بفت  الباء الموحدة، وسكون الهاء.)اللسان: جبهل(. ...الطويل، هو: َجَبْهالً 
731 .275/7/7: 

َ يْ  َلباَّ ِبهن َوَلههّن راِصدا  واِطداال الَقْت على الماِء جه  
 كر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية اللسان والصحاح لصدر البيت 

ج يال راشدا. والصواب هو: واتدا.) ينظر اللسان: ج ل،  ...جاءت بقولهما:
( ثم  كر المحقق، في الهامي أيضًا، أن رواية اللسان  لعجع 4/7574والصحاح 

المواعدا. والصواب، كما جاء في اللسان  يحلفهاإ: ولم يكن البيت جاءت بقول
 والصحاح، هو: يخلفها، بالخاء المعجمة.

737 .275/7/73: 
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 في العظام َشمهولهها من الراح َدبَّت كَأن ي َأخو جْرياَلٍة بابليَّةٍ 
جاءت رواية اللسان )جرل( لعجع البيت بقولإ: كميت تمشت في العظام 

رواية  6/161( وقد وافقت رواية  ي الرمة 77/61الته يب  شمولها )ينظر أيضاً 
 التكملة.

732 .275/2/7: 
َتَكف ٌت َضِرمه   إ ا َتَعرََّضِت الَجراِولْ  ق الس يامه

 (.77/61والصواب: السباق، بالباء الموحدة.)اللسان: جرل، والته يب 
733 .317/2/77: 

مهإْ  ِجمالهإه واْعَتَلَجْت   ولهخه
( بقولإ: َجّماتهإه، بالميم المشددة، والتاء المثناة 771يوان رؤبة )جاءت رواية د

 الفوقية المضمومة، و لك خالفًا لما أشار إليإ المحقق في الهامي.
731 .315/7/71: 

 َقْرَنْي َجَبلي  َجْهَبلِ  يهَحط مه 
والصواب: الستقامة الوعن، من الرجع، هو َيْحِطمه، دونما تشديد في   الطاء 

 (.3/611)اللسان: جهبل، والجمهرة  ة.المهمل
735 .311/7/3: 

 المهَحبَّالً كلَّ جهالل يمأل 
بال، دونما تنوين في الالم.) العين  ، واللسان:  حبل، 3/635والصواب: المحَّ

 (.7/17والته يب 
 

736 .311/7/7: 
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بهولِ  فال َتْعَجلي يا َلْيَل أن تَتََفهَّمي  َأجاءهوا بنهْصٍ  أْم َأتْوا بحه
 كر المحقق، في هامي الصفحة، أن ه ا البيت قد جاء في ديوان صاحبإ كثير 

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

 (.7/656 والمجمل 6/737ينظر أيضًا اللسان: حبل، والمقاييس 
731 .372/2/6: 

 َحدالِ إ  مهْطَى َحنَّ ِبوْرِك  بها َمِحٌص َغْيره جافي القهَوة

دال، بضم الحاء المهملة.) ديوان اله ليين   ، واللسان: حدل(.6/717والصواب: حه

738 .372/2/71: 

 َدرِ من القَ  الَحداِل ِبَتْسبيبيوَم  ِمن ى َقرَينتهإ قهِرَنتْ في إْثِر َمْن 

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

 يوم الَحَداَلى بَأْسباٍب من القدر ثر من قهط َعْت مّنى قرَينتهإه إفي 

737 .378/7/6،7: 

ٌم َجبَّارهها   والَحَصله َيْنَحتُّ ِمْنههنَّ السَّدة  والَبْعله مهَكم 

جبارها والَجْعل،  ...للسان ) حصل( بقولهما:، وا4/7551جاءت رواية الصحاح 
، بسكون الصاد المهملة.  بالعين المهملة، و... الّسدة والحْصله

 

 

711 .377/2/5: 
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 َتسيله ما َبِرَحْت َوْرَسةه أو  عِيقله لو جاءها ِبصاِعإ 

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

717 .321/7/71: 

 إ ا ععَّه الحهدبه الحدابيره  هادِ  مهْحَتِفلٍ  اأَلْريِ  ِبَععاعِ في الحٍب 

( وقد 11والصواب: هاٍد، بتنوين الكسر في الدال المهملة.) ديوان الراعي: 
) ينظر أيضًا ...الحب بَرقاِق اأَلري فيجاءت رواية الديوان لصدر البيت بقولإ: 

 اللسان: حفل(.

712 .323/7/71: 
 النََّعمْ  لم يهَوط ْئها وِحلَّةٌ   َسياِل وَسَلمْ  َيْأكهله من َخْصبِ 

جاءت رواية اللسان )حلل( للشطر األول بقولإ: تأكل من ِخْصِب سياٍل وسلم، 
كما أن الشطر الثاني غير مستقيم الوعن، من الرجع، وقد ورد على الصواب في 

 :اآلتياللسان على النحو 
 ا تهَوَطأها قدموحّلة لم

713 .323/2/76: 
عَّحِ  الَهوادي واته   يهحيله بإ ال  ْئبه اأَلحلُّ وقهوتهإه   من َمَناٍق َوره

(، واللسان )حلل( بقولهما:  وات 776جاءت رواية ديوان الطرماح )
 ...المرادي

 
711 .321/7/6: 
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 مه وَدارهِ  ِقباٌب وحيٌّ ِحلَّةٌ  عالماً لقد كان في َشْيبان لو كهْنَت 
هك ا:  ة كر المحقق، في الهامي، أن ه ا البيت لألعشى، وأن قافيتإ المي

( لصدر البيت جاءت 713وقنابل، لكنإ لم ي كر لنا أن رواية ديوان األعشى )
 لو كنت راضيًا. ...بقولإ: 
715 .321/7/7: 

ْرٌد على   َر َفْخَمةٌ ظورجراجٌة تهغشي النَّوا  الرَّحاِئل أكتافهنَّ وجه

 ( له ا البيت بقولإ: أكنافهّن، بالنون.717رواية ديوان األعشي )جاءت 
716 .325/7/8: 

 َحَملْ أو َأْشِبْإ  َأبا َأبيكَ أْشِبْإ 

، 4/7443، واللسان )عمل(، والصحاح 4/717جاءت رواية التكملة نفسإ 
أشبإ ابا أّقَك وجاءت رواية بعي ه ه المصادر  بقولهم: 363ونوادر أبي عيد: 

 أو أشبإ عمل، بالعين المهملة. ر أيضًا بقولها: له ا الشط
711 .325/326: 

 الكهباَب الَجْعَد عن َمْتِن ِمْحَملٍ  يهِثْرنَ   باألظالِف حْتى كأّنما توّخاه

( وقد جاءت رواية 3/7456والصواب: توّخاهه، بضم الهاء.) ديوان  ي الرّمة 
 ...الديوان لعجع البيت بقولإ: يثير الكهبابَ 

718 .321/2/7: 

 الرَّْمثه والَحيََّهلْ  بإَدِميٍث  ِبَصْيِفيَّةٍ َبْميِث ِبثاٍء 

َمْيد بن َثْور )  ، بالنون، و: دميث بها.( بقولإ: َنِصيِفيَّةٍ 761جاءت رواية ديوان حه

717 .331/7/71: 
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 َضْرحًا فينَقِهلُّ  َتَضرََّحإه 

إ الضاد ، بسكون …والصواب: الستقامة الوعن، من الرجع، هو: َتْضَرحه
 (.7/415المعجمة، ودونما تشديد في الراء المفتوحة.) التكملة نفسإ 

751 .312/7/73: 

ْدته َمْعشراً  وجًا وَمجَّ ْرجه فَقرَّْيته حه  َتَخيَّْرتههْم فيما َأطهوفه وأْسَأله  َِ

، بالباء الموحدة.) ديوان أوس:   ، واللسان: خلل(.17والصواب: َفَقرَّْبته

757 .311/7/1: 

 له بِ القى الَمراِفق منها واِرٌد دَ   منها والَعتيقه َفَقدْ  الَغيُّ  َتداَركَ 

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

752 .317/2/1: 

ٍل َيْدَحله َعن ى َدْحالً   الَقْحالكَدَحالِن الَبْكِر القى   وَرجه

 دحل(.والصواب: الَفْحال، بالفاء.) اللسان: 

753 .351/2/71: 

َقلَّدِ ألبانه َدخيِليٍّ  َحْيثه َعَقْدَنإ الِعْقدِ كأنَّ َمناَط   سيِل المه

ِِ ( بقولإ: كأنَّ َمناَط 16جاءت رواية ديوان الراعي )  ...الَوْدِع

 

751 .358/2/1: 
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 وَسْمَسمهإْ  أهالنهإه  َ فارطني 

 (.776والصواب: َ ْأاَلنهإه، بسكون الهمعة.) ديوان رؤبة: 

755 .365/7/8: 

ٍل َريَّانِ أه و   مئعري َعَفَر الثَّرة أْلَجفه يَّاَم أَ   غهيُّ كهلَّ مهَرجَّ

، بالحاء المهملة.) اللسان: رجل( وقد أورد اللسان )غضي(  والصواب: َأْلَحفه
 رواية أخرة لصدر ه ا البيت على نحو مختلف هو: أيام َأسحب لمتى َعَفر المال.

756 .365/2/71: 

َ اِلهاِرْجله َجراٍد طار عن  نهضالهاالَمْععاءه من كأنمَّا   خه

 والَوْجِإ ولم يهباِلها النَّْحعِ في 

والصواب: ِنضالها، بكسر النون، و: خه َّالها، بتشديد ال ال المعجمة )الصحاح 
، واللسان: رجل(، أما الشطر الثالث فلعل الصواب فيإ هو: في الّنْحر، 4/7164

 بالراء المهملة.

751. 312/7/3: 

ياحِ َعْشواَء َرْعَبَلِة  ها َشْهره  َخجهو الر   جاِة الغهدهو  رواحه

 كر المحقق، في هامي الصفحة، أن رواية اللسان )رعبل( جاءت بقولإ: 
 ...رعبلة الروح. وبالرجوع إلى اللسان وجدنا رواية اللسان: رعبلة الرواح

758 .317/2/27: 

  ا وه ا أْعِحلهإْ  َقدَّمْ َنقهوله 
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 والصواب: َقد م، بكسر الدال المهملة المشددة.

757 .381/2/7 ،77: 

 الَمناعال بالنَّْضرَّيةِ َعَرْفته  يهرب ي ِوْلَدًة َععاِبال َسْمطاً 

( للشطر األول بقولإ: ِسْمطًا، بكسر السين 761جاءت رواية ديوان رؤبة )
 ، بالصاد المهملة.ةّنْصري( بقولإ: بال767ر الثاني )شطالمهملة، كما جاءت روايتإ لل

761 .383/2/7: 

 عن ِ ْكرة حبيٍب ومنعلأَلْقَصَر  ْمَرَأ القيس َحلَّهااَمناِعله لو أنَّ 

 …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: 

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

767 .381/2/5: 

َلْيمه  هاوجاَءْت سه  بالَبقيِع ِسباَلها يَ َحْولتهَمس  ه  ِبَقضيِضها َقضُّ

عجع البيت غير مستقيم الوعن، من الطويل، وصوابإ يتم بتسكين الياء في كلمة 
( جاءت بفت  الضاد المعجمة المشددة في 616لْي"، كما أن رواية ديوان الشماخ )"َحوْ 

ها  ...كلمة َقضَّ

 

762 .113/7/8: 

 مهْشَعلِ  َنوَة كل  من  يٌ وأهْشِعَل َولْ  بعد  اك مهَفر قٌ  فعاد َعمانٌ 
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 من نوًة كلَّ مهْشَعِل.)اللسان: شعل(. ...والصواب: 

763 .116/7/77: 

 ْبَحاب ال َتَشل  َأبي الحَ  مهْهره 

، واللسان: شلل، 7/7131والصواب: مهْهَر، بفت  الراء المهملة.) الصحاح 
 ( وقد أورد ابن السكيت بعده الشطر التالي:66صالح المنطق: ا  و 

 بارك فيَك اللإه من  ي َأل  

761 .117/2/75: 

 دهوني بل ِخْلتهإفخالني دونإ  عرة بنا َأننا شالت َنعاَمتهناأ

   ( على نحو آخر هو:756ة عجع البيت في المفضليات )جاءت رواي
 فخالني دونإ وخلتهإ دوني.

765 .177/2/71: 

يًَّة حابسيَّةً  ْنَدلْين  مهنيخاً   ضباَبيًة مهر   َرِضيعههابَنْعِف الصَّ

 كر المحقق أن رواية عجع البيت جاءت في اللسان )صدل(، وكتاب سيبويإ 
، غير أنإ لم ي كر لنا أن رواية ه ين ...صيدلينعلى نحو آخر هو: منيفًا بنعف ال

 (.6/776المصدرين جاءت بقولهما: وضيعها، بالواو، ال بالراء.)سيبويإ 

 
 

766 .172/2/73: 
ِقَلْت َصْقاًل  َرَأْيته بها العهوَج اللَّهاميَم َتْغَتلي  لهحومها وشهلَّتوقد صه
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صقل( وقد جاءت رواية ديوان والصواب: َوَشلَّْت، بفت  الشين المعجمة.) اللسان: 
ْت جسومها. وقد نّص محقق ( لعجع البيت بقولإ: وقد صقلت صقاًل وتهلّ 741كثير )

 الديوان على أن " َشلَّت" أجود من " تّلت".
761 .173/2/71: 

يارف  بنو عهْثماَن ما داَم ِجْ مهههمْ  َلِبيك  صَاح الَقّسياته في أيدي الصَّ

َدة.) ديوان ابن مقبل: والصواب: ليهبك، بالياء ال ، 73مثناة التحتية، فالباء المهَوحَّ
 واللسان: صلل(.

768 .176/2/76: 

م   يارف كما السَّالملها َصواِهله في صه  صاَح الَقسّياته في أيدي الصَّ

والصواب: صّم الس الم، بكسر السين المهملة المشددة.) اللسان: صهل( وقد 
 يد الطائي.به . والصواب أنإ ألبي ع عيدنسب الصغاني ه ا البيت الى أبي 

767 .171/2/1: 

 شامال ِقرٍّ غيَر  يوماً كأنَّ 

، بفت  القاف.) ديوان رؤبة:   (.767والصواب: َيْومًا، بالتنوين، وَقر 

711 .128/2/7: 

 آَن مهطََّرحه الظَّنهونِ  ظهنهونٌ  ْروةأَ كال َيْوَمْي طهوالَة َوْصله 

 (.371ء المعجمة.) ديوان الشماخ: والصواب: َظنهوٌن، بفت  الظا

717 .131/2/72: 

 وفهرََّطإْ َغلَّْستهإ َقْبَل الَقَطا 
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 والصواب: وفهرَِّطْإ، بكسر الطاء المهملة.) اللسان: ظلل(.

712 .137/7/76: 

ْنَقِ ماٍت أو َيرِ   َعاِ الْدَن مه

( كما  كر المحقق في الهامي بقولإ: 765(، ليس )771جاءت رواية رؤبة )
 ال، بالغين والعاي المعجمتين.غاع 

713 .137/2/71: 

ؤوِس كَأنَّههمْ    بنو الِجن  لم ته ْطَب ْ  بناٍر قهدهو رهها وَعْرَجَلٍة شهْعِث الرُّ

 ، واللسان: عرجل(.7/7153والصواب: تهْطَبْخ، بالخاء المعجمة.) الصحاح 

711 .156/2/3: 

 خادعوه النَِّكيرا ـَت اراهم ِإ ْ  فقفاها ِبَسْوِطإ وَأَكمَّ النَّْبـ

عجع البيت غير مستقيم الوعن، من الخفيف، وقد جاء البيت في ديوان 
 ( على نحو آخر، على الصواب، هك ا:47صاحبإ أمية بن أبي الصلت )

 إْ  وادعوه الكبيرا ـِت مهَنإٍّ  فسقاها نشاطإ واكف النَّْبـ

715 .167/7/3: 

 ِبماٍء َفيهْغَسلِ  ِيْنَض ْ ولم  ِدراكاً   بين َثْوِر وَنْعَجةٍ  فعادة عداءٌ 

، 66امرئ القيس:  ديوان والصواب:: يهْنَضْ ، بضم الياء المثناة التحتية.)
 ، كما  كر المحقق في هامي الصفحة(.666وليس 

716 .167/2/3: 
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ْملٍ َيقولوَن ِإْعٌل حهبُّ  دُّها جه  مودَِّتها إْعله  ماقىوَقْد ك بوا  َووه

(، والمقاييس 5صالح المنطق )إوقد جاءت رواية والصواب: ما في، بالفاء. 
 (.7/671بقولهما: حّب ليلى .)ينظر التكملة نفسإ  7/11

 :1/هـ167. 711

 فآرام وجاد لها الولى الربيع بواقصات وبادلها

 (.735والصواب: وجاد لها، بالجيم المعجمة.) ديوان امرئ القيس: 

718 .168/7/71: 

 نْأَتِلإْ ْفَتَحْلنا َجْهَدنا لم انحن 

 جاءت رواية اللسان والتاج )فحل( بقولهما: نأثلإ، بالثاء المثلثة.
717 .113/2/71: 

 أو َقْتلِ  َجَدثٍ ِصْرته َرهيَن   الِحْسلِ  عهم ْرَت عهْمرَ َفقهْلته لو 
، بضم التاء المبسوطة.) ديوان رؤبة:   737، وليس: 61والصواب: عهم ْرته

جاءت رواية الديوان بقولإ: .. سّن الِحسل، و: وقد  (كما  كر المحقق في الهامي
 ...رهين هرم

 
 

781 .111/2/71: 

 ِفعالهها جالَ ههِويَّ َقدوم الَقْيِن  َوتْهوة إ ا العيسه الِعتاقه تفاَضَلتْ 
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، كما 616، وليس: 361والصواب: حال، بالحاء المهملة.) ديوان ابن مقبل: 
  كر المحقق في الهامي، واللسان: فعل(.

787 .187/2/8: 

الَّ  يإ ا كهِفيته َأْكَتف ْقَ ِعالَّ  َأْعَملَ َوَجْدتَني  وا   مه

، بالراء المهملة، وضّم كّل من الميم والالم.) الجمهرة      والصواب: َأْرمهله
 ، واللسان: ق عل(.3/331

782 .181/7/77: 

 بِ بالمَناكِ  إ ا ما اتََّقت َشفَّاَنةٌ  كأنَّ عليها الَقسَطالنيُّ مهْخَمالً 

، بالهاء. َشفَّاَنإه ال ي نقل عنإ الصغاني بقولإ:  7/667جاءت رواية العين 
 ...كما جاءت روايتإ لصدر البيت بقولإ: كأن عليإ

783 .188/2/1: 
 َلْيَس بالعهْصِل وال بالمهْقَثِعلّ  صائباً  َرْشقاً َفَرَمْيته القوَم 

،         والصحاح 714قًا، بكسر الراء المهملة.) ديوان لبيد: شْ والصواب: رِ 
7/7163.) 

781 .178/7/77: 

 مريضَة َلْوِن اأَلْرِي طهْلسًا كهتهولهها َرِ يَّةً تهْمسي الر ي ه فيها  وتَْيماءَ 

 جاءت رواية اللسان )كتل( بقولإ: َرِديًَّة، بالدال المهملة.

785 .513/2/3: 

 المهْعَجلِ  جاءِ لنَّ إالَّ بِإج ام ا َكْعَظلِ  ِبَشدٍّ  لَفْوته ال يهْدَركه ا
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والصواب: الَفْوَت، بفت  التاء المبسوطة، كما أن الشطر الثاني غير مستقيم 
الوعن، من الرجع، وصوابإ، كما جاء في اللسان )كعظل(، هو:                                       

لِ ج ام النَّجا بإإال   .المهَعجَّ
786 .511/2/2: 

 َأَراكيبه من َغسَّاَن بيٌي بهرودهها نَّهاا كأَ شهمّ  َكالَّنَ آَنَس ِمْن 

( كما  كر المحقق في 34(،  وليس )14بن َثْور ) حميدضبط ديوان 
ة بضم الكاف، أي: كهالَّن. وقد نصَّ على  لك أيضًا محقق لمالهامي، ه ه الك

 ديوان حميد، األستا  عبد الععيع الميمني.

781 .516/7/1: 
ٍِ  البْيَي ت كر   ثْ َفلَ  ِبَكمُّوٍل

َمْيد بن َثْور )ول على  ت( جاء54كن رواية ه ا الشطر في ديوان صاحبإ حه
 نحو آخر هو:

 َتَ كََّر البْيي ِبَكمُّلوٍل َفَلثّْ 
 :3/هـ516. 788

 بكمول فلث البعيت كر  وهثحتى إ ا ما حاجب الشمس 

نسب المحقق، في الهامي، رواية ه ين الشطرين، على ه ا النحو، إلى ديوان 
 (. ولكن ال ي جاء في الديوان ورد على نحو آخر هو:54حميد )

 ت كََّر البيَي بَكمُّول َفَلثّْ  حتَّى إ ا ما حاِجبه الشَّْمِس َدَمثْ 
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787 .521/2/1: 

اري منإيأبى الظُّالَمًة   كم فيهمه من َأَشم  األَْنِف  ي َمَهلٍ  ْيَغمه الضَّ  الضَّ

اس البالغة )مهل( بقولهما:   مثل ، وأس3/711ة مجاءت رواية ديوان  ي الرُّ 
 الضيغم الضاري.

771 .523/2/7: 
 َوْعوارِ َيطهْفَن َحْول َنَتٍل 

 ، واللسان: نتل(.7/7167، بعاءين معجمتين.)الصحاح وْراعِ والصواب: 
 :2/هـ537. 777

:  الجمهرة، وقال القهالخه

 من الجهول لم تجدني وغال فعالإني إ ا ما األمر كان 

، كما  كر المحقق في الهامي، 3/646، وليس 3/746لجمهرة ولكن رواية ا
 كان معال، بالميم. ...جاءت بقولإ:

772 .533/2/1: 
 َسنًَّة جماداً لما رَأْيته 

 والصواب: َسَنًة، دونما تشديد في النون، وَجمادة.)اللسان: نفل(.
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773 .535/2/71: 

 السَُّننْ في ناِعَم البال َلجهوجًا  فنقلنا َصْنَعإه حتَّى َشتَا

( 714والصواب: السََّنْن، بفت  السين المهملة المشددة.) ديوان عدي بن عيد: 
دبارًا.  والسََّننه هو عدو الفرس إقبااًل وا 

771 .512/7/76: 
اَللةٌ  َخْيفِ َفَمرَّْت َكهاٌة َ اته   جه

، وديوان 671والصواب: َخْيٍف، بتنوين الكسر في الفاء.) شرح القصائد السبع: 
 (.73: ةفطر 

775 .511/2/3: 

 اأَلْوقال ِبناعمِ َدْوٌم َينهوءه  غهَدَيةً وكَأنَّ ِعيَرههمه تهَحثُّ 

الستقامة وعن صدر البيت، من الكامل، هو: غهَديًَّة، بتشديد الياء،  ،والصواب
(، واللسان )وقل( بقولهما: ينوء 665وقد جاءت رواية ديوان النابغة الجعدي )

 ...بيانع

776 .518/2/1: 

 المهَجلَّلِ والموته دون الَجَمِل  َوْلوله  يأنا ابنه َعتَّاٍب وَسْيف

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،

 .دون الَجَمِل المهَجلَّلْ  ...وسيفى وْلَولْ 

771 .517/2/73: 
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 إ ا الَخْيله في الَقْتلى من الَقْوم َتْعثهره  َيْوَم ههباَلةٍ  الَحرَّاءِ أبي فارسه 

 (.6/531والصواب: الَحوَّاء، بالواو. والحّواء اسم فرس.) ديوان  ي الرمة 

778 .551/2/5: 

 بناشيٍء َهَبْرَكلِ  شهِعَفتْ قد 

 ن:هبركل(.والصواب: شهغَفْت، بالغين المعجمة.) اللسا

777 .555/7/71: 

 َتَسرَّبتْ وَهْعَلى  َشْيبانٍ وَأْرَساله 

، ولكنإ   كر المحقق، في الهامي، أن رواية اللسان )هعل( جاءت بقولإ: تسّربه
لم يشر إلى أن رواية اللسان جاءت بقولإ: شبثان، بالباء الموحدة، والثاء المثلثة.) 

 (.5/776ينظر أيضًا الته يب 

211 .558/7/1: 

ره   إْ شراِنقه  تهَخْرَبقْ هالٍل لم  سبيءه  ِسْربااًل عليإ كَأنَّإ يهَجر 

 ( بقولإ: َسِبيُّ هالل لم تهَخرَّْق شرانقإ.361جاءت رواية ديوان كثير )

217 .562/7/8: 

 المهَهْرَجلِ تهحاكي بإ َسْدَو النَّجاِء  بإ َ بََّبتْ إ ا هي لم َتْعِسر بإ 

، واللسان )همرجل(، جاءت 3/7415 ي الرُّمَّة ولكن رواية ديوان صاحب البيت 
 بقولهما: الهمرجل، بهاء فميم.

212 .563/7/73: 
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 أهِواللههاسباريت َيْنعو بالقلوب   إ ا ما َحَشْوناههنَّ جْوَع َتنهوَفةٍ 
عجع البيت غير مستقيم الوعن، من الطويل، ويمكن تصحيحإ بنطق الهمعة في 

 (.7/775ع.) ديوان  ي الرُّمَّة هواللها، همعة وصل ال قطاكلمة: 
213 .511/7/3: 

وله  بضاِحَيِة الَبْيداءِ ِطْلٌ   َوِجْلدهها من َأطهوٍم ما يهَؤي سهإه   َمْهعه
كضاحِية  ِطْلٌ  ( بقولإ: 617جاءت رواية العجع في ديوان صاحبإ الشماخ )

 الصيداء مهعول.
211 .517/7/71: 

ده مِ  جلبوا الَخْيَل من َألومَة أوْ  ههمه   ْن َبْطِن َعْمٍق كَأنَّها البهجه

صدر البيت غير مستقيم الوعن، من المنسرح، وصوابإ يتم بقولنا: ههْم، بسكون 
 الميم.

215 .512/7/6: 

 وَنْحنه ِجياٌع َأيَّ آٍل تَألَّتِ   إْن هي َأكثَرتْ  الجهوعَ تخاف علينا 

 ...( بقولإ: تخاف علينا الَعْيل776جاءت رواية المفضليات )

216 .515/7/3: 

َقٌة  ْيفه و  كهلَّما َوْرقاءه َتْسَجعه مهَطوَّ  ْنجاَل الرَّبيعه فَأْنَجماادنا الصَّ

َمْيد بن َثْور )  ( لصدر البيت بقولإ:65جاءت رواية ديوان حه

 مطوقة خطباء تصدح كهلَّما

211 .582/7/5: 
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 َبْيَن تراقيإ َدمهإْ  مايجييه  َنْجالَء فيها َأَلمهإْ  بطعنةِ 

( بقولإ:                   431رواية الشطر األول في ديوان العجاج ) جاءت
 نْطَعنهإه نجالَء فيها َألمهْإ.

 كما جاءت رواية الشطر الثاني بقولإ: يجيي من بين

218 .582/7/77: 

 َتَكلُّمهإْ  جاَد بهاتغلي إ ا 

 ( بقولإ: تغلي إ ا جاوبها تَكلُّمهإْ 431جاءت رواية ديوان العجاج )

217 .571/2/3: 

 ْفنانه رْأسك كالثَّغام المهْخِلسِ أَ  َبْعَدما الَوليدِ َأَعالقًة أمَّ 

لي ِد )اللسان: ثغم،  والصواب: الستقامة وعن الصدر، من الكامل، هو: أم الوه
 (.3/441، وخعانة األدب 6/731، 7/775وكتاب سيبويإ 

271 .671/7/7: 

داب اأَلْحدابْ  مهخَعْوِعمه   َجوَّابْ  بَعْسفٍ  َأْحشاهه َطْعته قَ   الَجْوِع حه

( جاءت بقولإ  مخعوعم، 5 كر المحقق في الهامي، أن رواية ديوان رؤبة )
 بالخاء المعجمة.

والصواب: ما جاء في متن الصفحة، أي بالحاء المهملة. كما أن رواية 
 الديوان للشطر الثاني جاءت بقولإ: َأْخشاه، بالخاء المعجمة.
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277 .622/7/72: 

 المهتََنص  ه فلْن يهفلَ  الواشي بك  تِحمّسةٍ ثياَب  َعن يَتْلِبسي  فإن

 والصواب: َتِحمٍَّة بح ف السين المهملة.) اللسان: حمم(.

272 .623/2/5: 

 ِمئإْ الَقطاَة  َتمَّ 

والصواب: القطاةه، بضم التاء المربوطة، و: ِمَيْإ، بالياءالمثناة 
 م(.، واللسان: حم7/7165التحتية.)الصحاح 
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 وبعـــد،،،

فه ه أمثلٌة من شواهِد الّشعِر والَرَجع التي وردت في الجعء الخامس من كتاب 
"التكملة" والتي تخللَّها بعيه هنات التحريف والتصحيف، وعدم الدقة في ضبط 
بعي البنى فيها ورسمها، فضاًل عّما تخلل بعي تلك الشواهد من  مجانبة 

 ضي.الصواب في الوعن العرو 

نا لنرجو، بما قدمناه، في الصفحات السابقة، من تنبيهاٍت وتصحيحات، أن  وا 
َنِصَل به ا المعجم التراثي  المهّم إلى المكانة الرفيعة التي يستحقُّها هو وصاحبإ، 

مصدرًا ومرجعًا يفعع إليإ الدارسون كلما استغلق عليهم أمر، أو غمي عليهم  بعده
 فهم.

وجل أن يمكننا من مواصلة عملنا ه ا في الجعء  كما أننا نرجو اللإ ععّ 
 ىالسادس وهو الجعء األخير، في قابل األيام. فسبحانإ بيده الخير، وهو نعم المول

 ونعم النصير.
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