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  ملخص
، ألبي بكر األصبهاني، ديوان شعر ضخماً، جمع فيه صاحبه عدداً كبيراً من "الزهرة" يعد كتاب 

المقطوعات الشعرية العربية في موضوعات وأغراض مختلفة، كان من أهمها الغزل العذري العفيف، الذي شغل 
  .الجزء األول منه

لطلبتنا في قسم اللغة " المكتبة العربية"تدريس هذا الكتاب، ضمن مساق وقد الحظنا، في أثناء قيامنا ب
كبير من األخطاء التي تعود الى التصحيف والتحريف، والخلل في  عددالعربية وآدابها، أنه جاء مشتمالً على 

ذلك ضبط بعض البنى وطمسها، فضالً عن األخطاء العروضية التي لحقت بعض األبيات الشعرية الواردة فيه و
على الرغم من تحقيقه واخراجه، في طبعته الثانية، على يد عالم متمرس بأصول التحقيق، هو الدكتور إبراهيم 

  .السامرائي، إضافة الى الدكتور نوري القيسي
وسوف نقصر دراستنا، في هذا البحث على مادة الكتاب الشعرية، كما أننا لن نعرض لكثير من االخطاء 

  .تي رأينا أن باستطاعة القارئ إدراكها بشيء من إمعان النظرالطباعية البسيطة، ال
ونحن نهدف من وراء هذه الدراسة، تنقية هذا الكتاب التراثي المهم، مما علق به من اخطاء وهفوات من 

  .شأنها إحداث اللبس لدى القارئ، وهو مما لمسناه من خالل تعاملنا الطويل معه

Abstract 
 The book entitled  ِ◌Al – Zahra, authored by Abu Bakr Al Asbahani is a great 
poetical work comprising a good number of arabic poems of various topics, particularly 
platonic love which is covered in chapter one. 
 During our teaching of this book university course “The Arabic Library” for the 
arabic language and literature specialists, we checked several mistakes resulting from 
the misplacement of the diacritical marks, phonetic corruption of words, vowelizing 
some structure, in addition to prosodic mistakes in some verses. All this occurred 
despite the precise checking done by the two well – versed scholars Dr. Ibrahim 
samerra’i and Dr. Noori al qaysi in the second edition of that book. 
 Our study in this research is restricted to the poetic material. However, we will 
overlook some simple printing mistakes which reader clearly distinguishes. 
 This study aims at freeing this heritage book from grave and trivial confusing 
mistakes, a thing which we personally witnessed during our teaching.  
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 -العلوم اإلنسانية-دمنا، في دراسة لنا سابقة عن كتاب الزهرة، في مجلة جامعة النجاح لألبحاثق
، عرضا لبعض األخطاء الطباعية، واألخطاء الناجمة عن التصحيف والتحريف، وعدم )١٥(المجلد 

  . الدقة في رسم بعض البنى اللغوية وضبطها، التي تخلّلت الجزء األول منه
نقوم بدراسة أخرى لبعض ما تخلل الجزء الثاني، من هذا الكتاب، من أخطاء  هنا نحن أوالءو

وهدفنا في هذه الدراسة، كهدفنا من سابقتها، هو محاولة . مماثلة لتلك التي عرضنا لها في الجزء األول
تبرئة هذا الكتاب التراثي القيم مما علق به من هنات وهفوات، من شأن اإلبقاء عليها، في كتاب 

ّي كهذا، أن يؤدي إلى تشويه جانب مهم من التراث، فضال عن إمكان وقوع اللّبس وعدم مرجع
  . الوضوح في أثناء قراءة بعض نصوصه ومراجعتها

*     *     *  
  الذي كان فانيا  ميراثٌهللا و  أال كل شيء هالك غير ربنـا  ٥-٣سطر /٤٩٦اء في صفحة ج

  فوقه اهللا باقيا أّمل تجد منت  معمِّـراووإن يك شيء خالدا  
  ت ثمانياسماء اإلله فوق س  له ما رأت عين البصير وفوقه  

ميراثُ، بضم الثاء المثلثة دونما : الصواب، الستقامة وزن عجز البيت األول، من الطويل، هوو
  : تنوين ومعّمرا، بفتح الميم المشددة، كما أن صواب عجز البيت األخير هو

  )٨٨:ديوان أمية بن أبي الصلت. (ماء اإلله فوق سبع سمائياس
  منهم وفي مثل ذاك اليوم معتبُر   حْدأوحوسبوا بالذي لم يحصه : ١١، ١٠، ٤٩٦/٩- ٢

  آخرون َعَصوا مأواهم سقــر و  راض بمبعثـــه  ـرْحففمنهم                          
  م من ربكم نــذرلم يكن جاءكأ   يُّكـــمغما كان  ّزاِنهاخَيقول                           

الصواب، لصحة وزن صدري البيتين األولين، من البسيط، هو أحٌد، وفَرٌِح، بتنوين الضم في و
كما أن الصواب في البيت األخير هو خُّزانُهم، بضم كل من الخاء المعجمة . الدال والحاء المهملتين

  ) ٤٠: ديوان أمّية ( ما كان عندكم : والنون، و
  فيها وال سكر[  ]صفراء ال       فيها بكأس لذّة ُأنٍُف َيسقْوَن :٤٩٧/١ - ٣

كر األستاذ المحقق أن الكلمة، التي شغلت الموقع المشار إليه بالقوسين المركنين، في عجز ذ
ولكننا نرجح أنها . ال شرق: ، وأنه ال وجه لها في هذا البيت، وقّدر أن تكون"ثرقب"البيت، كانت 

  . نى البيتنزف، فينسجم بهذا التقدير مع
وتجدر اإلشارة إلى أن الشعر الذي جاء في هذا الموقع من الكتاب، ألمية بن أبي الصلت، يمتلئ 
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باألخطاء، فضال عن الخالف في رواية بعض ألفاظه عما جاء في ديوان الشاعر، لذا فانه ال مفّر من 
  . مراجعة الديوان لمعرفة وجه الصواب، والروايات المختلفة

  َعـُدُصأعناقهم فوق السموات و  رضـه أمالئكة أقدامهم تحـت :  ٤٩٧/١٠،١٢ - ٤
  رائصهم من شّدة الخوف تُْرعُدف  على األقدام عانين تحتـه  ياَمق

ُصعَُّد، بتشديد العين المفتوحة، وقياٌم، بتنوين الضم : الصواب، لصحة الوزن، من الطويل، هوو
رواية البيت األول جاءت في الديوان على نحو وتجدر اإلشارة إلى ). ٣٤: ديوان أمية . (في الميم
  : آخر هو

  كفيه لوال اهللا كلـوا وأبلـدواب  الئكة أقدامهم تحـت عرشـهم                         
  مالئكـة تنحطُّ فيـه وتُْصعـُد  الهوى امٌضغ في الملك كثيف ودون: ٤٩٨/٤،٦،٧،١٠،١١ - ٥

   وحُِّدمومن هو فوق العرش فرد   قدر الخلـق قـدره فسبحان من ال ي                          
   ن فذتيدوم ويبقـى والخليقـة   وأنى يكون الخلق كالخالـق الـذي                             
  تصعــد لساءااذا هي في جو و  تسبحه الطير الكوامن فـي الخفـا                              

  إلى أي هذا الدهر منك التصـدد  الهوى ىعاال أيها القلـب المقيـم                             
غامضِ، : خللت هذه األبيات بعض حاالت من الضبط والرسم غير الصحيحين، والصواب فيهات

  . على، على الترتيب: السماء و: إذْ و: وموحَّد، وتنفُد، بالدال المهملة، و
وقد أحصينا فيها . ية بن أبي الصلت مليئة باألخطاءاألبيات الواردة في هذه الصفحة ألم/ ٤٩٩- ٦

أربعة عشر خطأ، فليرجع إلى الديوان، أو إلى إعادة قراءة األبيات غير الواردة في الديوان، قراءة 
  . تمعن، لتقدير الصواب، وذلك ألن المجال هنا ال يسمح بكتابتها لطولها

  في البطن بعد الّرحْم خْلَقُتُ      من نطفـة اإلنسـانبأمْرتُ :  ٥٠٠/٣ - ٧
أمرت باإلنسان، بهمزة وصل في قوله : لبيت غير موزون، من المتقارب، وصوابه بتّم بقولناا

  . باإلنْسان، وتُخلَّقُ، بفتح الخاء، وتشديد الالم المفتوحة
  عتاقَ الوجوه حساَن اللَّحْم     وقـد كـان أربابهـا الخ:  ٥٠٠/٨ - ٨

خالًء، بإثبات الهمزة المنونة بالفتح : ن، من المتقارب أيضا، هوالصواب، لصحة المعنى والوزو
  . في البنية

  وكّل نعيم ال محالة زائـل     باطل  ُهللاأال كّل شيء ما خال :  ٧- ٥٠١/٦ - ٩
  تصفرُّ منها األنامل وْيهيَّةٌُد    وكل أناس سوف تدخل بينهـم                   
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كلمة مفعول به وحقها النصب، وُدوْيهَِيةٌ، بفتح الياء الثانية دونما اَهللا، بفتح الهاء، فال: الصوابو
  ). ٤٣٤: ، والصناعتين١/٢٧٠، والشعر والشعراء ٢٥٦: لبيد. (تشديد
  أم كيف يجحده الجاحـد     عجبا كيف يعصى اإلله  ياًأ:  ٥٠١/١٩ -١٠

  ).٢٠٧:بن المعتز وطبقات الشعراء ال ٦٩أبو العتاهية، . (أيا، بألف غير منونة: الصوابو
  ُمِخَضتْ صبيحتُها بيوم الموقف  سبحان ذي الملكوت أّية ليلة :  ٤- ٥٠٢/٣-١١

  وم الحساب ممثّال ألم تَطْـرف ي  و أن عيناً وهََّمتْهـا نفسهـا ل
  : ، على نحو آخر هو )١٦٥(اءت رواية هذين البيتين في ديوان صاحبهما أبي العتاهية ج

  َمخََضتْ صبيحتَها بيوم الموقف  أبيــك أّيـة ليلــة  هللا دّر                  
  يوم الحساب تمثّال لـم تُطْـَرِف   لو أن عينا شاهَدتْ من نفسها                   

   ْعذَُرَأفعذري إقراري بأن ليس   فمن كان ذا عذر لديك وحّجة :  ٥٠٢/١٢ -١٢
  .ُأْعذر، بضم الهمزة: الصواب و

  مثل الصخور قد أمست هّدت الجسدا  جّمة  أّوَبنـى همـوْمت أمستْ:  ٢١-٥٠٦/٢٠-١٣
  كي ال نـرى بعـده متال وال ولـدا  ليت القيامة قامت عند ُمْهلِكه                         

  .تأّوُبني، بضم الباء الموحدة، وهموٌم، بتنوين الضم في الميم، وَمْهِلِكه، بفتح الميم: الصوابو
  عنـا فنبقـى بعأده نتفجَّـُع    كانَهمليه أن يزول شفقاً ع:  ٥٠٧/٣ -١٤

  . مكانه، بضم النون/ الصواب و
  ـوى نبأثوابه آسى على هالك   النبي ودفنــه  كفينيتأمن بعد :  ١٩- ١٨، ٩-٥٠٧/٧ -١٥

  بذلك عدال ما حيينـا من الردى   ُرزينا رسول اهللا فينا فلن نـرى                                
  من العدى ريْزحلهم معقل فينا   وكان لنا كالحصن من دون أهله                               

  بالل ويدعو باسمه كلمـا دعـا    هيِّجـُهيوفي كل وقت للصالة                                  
  والهـدى النبـوة  هللا ميـراثُو  ويطلب أقـوام مواريـث هالك                                

وقد جاءت . تكفين، بحذف الياء، وتوى، أو ثوى، بالتاء أو بالثاء المثلثة: صواب البيت األولو
أما . تعيش بآالٍء ونجنح للسلوى: على نحو آخر هو) ١٠(رواية عجز هذا البيت في ديوان اإلمام على 

لهم : الديوان على النحو التاليوقد جاء عجز البيت الثالث في . ُرزِْئنا، بالهمزة: البيت الثاني فصوابه
وقد جاء صدر البيت الرابع غير موزون، من الطويل، وصوابه يتم . مْعقٌل ِحْرٌز حريز من العدى
وفي كل وقت للصالة يهيجها، دونما تشديد في : ، على النحو اآلتي)١٠(بقولنا، كما جاء في الديوان 
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وفينا مواريث النبوة : لديوان على النحو اآلتيأما عجز البيت األخير فقد جاء في ا. الياء الثانية
  . والهدى

  . وتجدر اإلشارة إلى أن أبيات المقطوعة جاءت في الديوان برواية أخرى
  مناديـا  ستقـلاوأرَّقني لمـا      أال طرق الناعي بليلٍ فراعني :  ٥٠٧/٢١ -١٦

  . لما استهل، بالهاء: بقوله) ١٣٦(اءت رواية ديوان اإلمام على ج
  وال كـان مثله في الحياة   ليس َمْيتي كمثل من مات من سائر الناس:  ٥٠٨/٨ -١٧

  !!لبيت غير موزون من الخفيف، دونما إشارة من المحقق إلى ذلكا
  ال ترّد الجواَب منك إلّيا   فيه ثقيال  صبحتُأكّل يوم :  ١٤-٥٠٨/١٣ -١٨

   ل ياعها غّصة أمّر عدب  م أجـد قبلها ولست بالق ل                        
  .وعلّيا، بياء مشددة فألف. أصَبْحتَ، بفتح التاء: الصواب و

  غداة نعى الناعي النبّي فاسمعا    األمر جّل عن البكا  ّنإأبا حفص :  ٥١٠/٣ -١٩
إن، همزة : ويمكننا تصحيحه بنطق الهمزة في قوله. در البيت غير موزون، من الطويلص

  … أبا حفصٍ آنَّ: وصل هكذا 
  عـاش غنيـا ولـم ُيهتضـْم ف  بالهـدى  رسلـهأمحمـدا :  ٥١١/٤،١١ -٢٠

  هُم أهلها غيـر حـّل القسـم   في جنان الخلود  ألنبياءامع                        
: محمداً ٌأسله، بهمزة وصل، و: درا البيتين غير موزونين، من المتقارب، وصوابهما يتم بقولناص

  . همزة من آخر الكلمةمع األنبيا، بحذف ال
  الوليــدةوأبا جهل وعتبة   فانا قد قتلنـا يـوم بـدر :  ٥١١/٦،٧،٩ -٢١

  شيــدةحلى أثوابه علقا ع  شيبة قد تركنـا يوم أْحـٍد و
  كون شرابه فيها صديــداي  من هو في جحيـم  يَّانَِسما ف

  ).٥٠:وان اإلمام عليدي. (والوليدا، وجسيدا، وِسّيان، بكسر السين المهملة: الصواب و
  داة الرَّْوع باألَسل النهــال غ   قونـاتقالـوا نحـن أكثـر إذو:  ٥١٣/١٣ -٢٣

  ). ١٠٣: ديوان اإلمام علي ( إذ نفرنا : الصواب و
   لنائلاواْبِك على حمزة ذي   عنك دارا قد عفا رسمها  ذعَد:  ٥١٤/٧،١٤ -٢٤

  لـم يك بالواني وال الخاذل   ـْدراء تُوكان فـي االسالم ذا                       
  ).٣٨٧- ٣٨٦: حسان . (دع، بحذف الذال المعجمة، وتدرأ، بألف مهموزة: الصواب و
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  عليٌّ ومنهم أحمُد المتخيِّر    مطهُأهاليُل منهم جعفر وابن ب:  ٥١٥/١٠ -٢٥
  )٢٣٧: حسان . ( أّمه، بحذف الطاء المهملة: الصواب و

  ديات طُعناة أو لحمل  فّكلَ  من كهول وفتيـة  نتْمأنفسي ب:  ٥١٦/١٢ -٢٦
) ٤٠: دعبل الخزاعي . (الصواب ِلفكِّ، بكسر الالم، وفتح الفاء، وديات، بحذف الطاء المهملةو

  …بنفسي ُأفّدي : وقد جاءت رواية الديوان 
  ذو إحنٍة وِترات مضظغٌنو  وما الناس إال غاضٌب ومكذّب:  ٥١٦/١٤ -٢٧

  ).٣٧: دعبل (الطاء المهملة ومضطّغن، ب: الصوابو
  الناس في أمنِ  ويغدواخوٍف   بنو نبي اهللا يغدون في :  ٥١٧/٧،١٠ -٢٨

  يد لـم تدر ما تجني  منهـُم  نالتْ عليَّ بن أبي طالب                        
  . ومنهْم، بسكون الميم، الستقامة الوزن، من السريع. ويغدو، بحذف األلف الفارقة: الصواب و

  وأهل النهى من مغرب وأعاجم   تحّبه  لنصاظرىايقولون ما بال :  ٥١٨/١٤ -٢٩
  . النصارى ، بحذف الظاء المعجمة من البنية : لصواب ا
  مشحوذة وكذاك الظلم والّسرف  رحفة مأنحى على وَدَجْي ابني :  ٥١٩/١٧ -٣٠

  ).٤/٢٧الكامل للمبرد ( مرهفة، بالهاء : الصوابو
  مثلك في الدنيا فقد فجعابفَجَّْع ُي  نازل ياخير الفوارس َمْن أبا الم:  ٥٢٠/٩ -٣١

ٌيفَْجع، بسكون الفاء، وفتح الجيم : وصوابه يتم بقولنا . جز البيت غير موزون، من البسيطع
  . المعجمة دونما تشديد

  ادياعمن الّدهر يوٌم واحد كان   عشرين حجةً  لَْكُمفغّيَر عنه :  ٥٢٣/١١ -٣٢
كما . غاويا، بالغين المعجمة، والواو: لعجز البيت بقوله ) ٢٨٩(ان زهير اءت رواية ديوج

  …فغير عنه رشد : جاءت إحدى روايات الصدر بقوله
  وما يسوقون من أهل ومن مال  الناس ما َيْرَعون من كأل  ُيْهنيِءال:  ٥٢٣/١٧ -٣٣

  ).١٨٨: النابغة . (ال َيْهنيء، بفتح الياء: الصواب و
  مولـد ْحدثانَوعلى ضرع منه   فقدتك فقد الطفـل أّمـا حفيـة  : ١٢-٥٢٤/١١ -٣٤

  ألخرى مجـّدد ْديٍثُعلى  جالأ  دعاها فلما استعجمت عن دعائه                        
  .وَأحال، بالحاء المهملة، وثَْدي، بفتح الثاء المثلثة. وِحْدثان، بكسر الحاء المهملة: الصواب و

  والموت ِمقْدامة على الُبَهم   موت حيـن نازلـه أقول لل:  ١٦-٥٢٤/١٥ -٣٥
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  ضضت كفّا عليه من ندم ع  و قد تدبرت ما صنعتَ به ل                         
اءت رواية صدر البيت األول، ورواية عجز البيت الثاني في المرجع الذي أشار إليه المحقق ج

  : ت على نحو آخر هو جاء -) ٦٦:شعراء عباسيون لغرنباوم (الكريم، وهو كتاب 
  :و … نظر إلى الموت كيف بادهه ا

  قرعت سناً عليه من ندم
   بحفوفرد قطيفٌ مؤذن و  ومشى البلى في جسمه فكأنّه:  ٥٢٥/٣ -٣٦

  . بجفوف، بالجيم المعجمة : الصواب و
  في كّل دار رنّـة وزفيـر   واحـد  يـهعوالناس مأتمهم :  ٥٢٥/٣ -٣٧

وتجدر اإلشارة إلى أن المقطوعة، التي جاء فيها هذا . لالم في البنيةعليه، بإثبات ا: الصوابو
  . مع اختالف شديد في الرواية ٩٥١- ٣/٩٥٠البيت، وردت في حماسة أبي تمام 

  في الخدود لرواح بامركّبة   خُشّعا منـه نـزار  أضحتْو:  ٥٢٦/٩ -٣٨
ت رواية صدر البيت في وقد جاء). ١٢٨: الوحشيات (الرواجب، بالجيم المعجمة : الصوابو

  …وتقعُد خشَّعا : الوحشيات بقوله
  ورحمته ما شاء أن يترّحمـا   عاصم  يُس بُنقعليك سالم اهللا :  ٧-٥٢٧/٦ -٣٩

  ذا زار عن شْحٍط بالدك سلّماا  منـك نعمـة  لستهأتحية من                      
. بسته، باثبات الباء في بنية الفعلوأل. قيَس بَن عاصم، بفتح السين المهملة والنون: الصوابو

 :للبيت الثاني بقوله ٢/٧٩١وقد جاءت رواية حماسة أبي تمام ) ٢/٧٩٠حماسة أبي تمام (

  … تحية من غادرته غرض الردى
  ذنب فيغفـر لُّكيعطي وأما ف  شـيء سألتـه  ـلُّكأخاً كان أما :  ٥٢٨/٣ -٤٠

  ).٣/١٠٤٥، وحماسة أبي تمام ١٦٧: لبيد (ين كلَّ، بفتح الالم المشددة في الحالت: الصواب و
  المكارم أجدعـا رنيَنعوأصبـح   وحين ثوى معٌن ثوى الجود والنّدى:  ٥٢٨/١٣،١٤،١٧ -٤١

  من األرض خُطّت للسماحة مضجعا  أول حفـرة  نـتأأيا قبـر معـن                             
  كما السيل أضحى بعد مجراه َمْرتعا  فه بعد َمْوته فتـّى عيش في معرو                             

وقد جاءت رواية صدر البيت األول في ديوان صاحبه الحسين . عرنيُن، بضم النون: لصوابا
  : على نحو آخر هو ) ٦٣(ابن مطير 

  :كما أن الصواب في البيت الثاني هو. ولما مضى معٌن مضى الجود وانقضى



  ......" -صبهاين كتاب الزهرة أليب بكر األ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث 

٣٠

  : جز البيت األخير في الديوان على نحو آخر هوكنت أول حفَرة ، وجاءت رواية ع
، وطبقات الشعراء ٢٣٨-٣/٢٣٧انظر أيضا البيان والتبيين . (كما كان بعد السيل مجراه مرتعا

  )٤٣١- ٤٣٠: البن المعتز 
  لعين لم يفض ماؤها عذر  ليسو  كذا فليجّل الخطب وليفدح األمـر :  ٥٣٠/٣،٤،١٥ -٤٢

  جاج سبيل اهللا وانثغـر الثغـر ف  في سبيل اهللا مـن عطّلت لـه الإ                        
  فهي اآلن من بعـده ُبتْـر  واترف  ي الوغىفلمآثر اقد كانت البيض و                        

  ).٨٣-٤/٧٩أبو تمام (أال، بفتح الهمزة، والمآثير، وبواتر، بالباء الموحدة : فليس، و: الصوابو
  يشاركنا في فقده الَبْدو والحضر   ننفكُّ نفقـد هالكـا ما  لكذ:  ٥٣١/٣ -٤٣

  ).٤/٨٤أبو تمام (الصواب، كذلك، بإثبات الكاف في البنية و
  ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما   عيزةأولو أنهم فروا لكانوا :  ٥٣١/٩ -٤٤

ي ستين ، وشرح ديوان الخنساء ومراث٢/٩٣٣حماسة أبي تمام (أعّزة، بحذف الياء، : الصوابو
  ) ١٢٤: شاعرة عربية 

   شُلُُوه مكلولوأضحى بهن   أكّال أشالء الفوارس بالقنا:  ٥٣١/١٤ -٤٥
  ).٤/١٠١أبو تمام . ( وِشلُْوه مأكول: الصواب و

  مثكول  ّيتْمأيضا  الدهرب   ثكلنيكمأإن كان ريب الدهر :  ٥٣٢/١٢ -٤٦
  ).٤/١٠٥و تمام أب. ( مّيتٌ: أثكلنيهُم، فالدهر، بالفاء، و : الصواب و

  ُسَبُعفما أرى َضُبعاً في شدقها   من لم يعاين أبا نصر وقاتله :  ٥٣٢/٢٠ -٤٧
  . َسُبُع، بفتح السين المهملة، وضم الباء: الصواب و

  أفناهُم الصبُر إذ أبقاكـم الجـزع  إعالنـا بُأسد وغـًى لشّمانةافيم :  ٢-٥٣٣/١ -٤٨
  القتل للصبرِ في حكم الفتى َجَزُعو  صبرا وإن َجزِعوا الغْرو إن قُتلوا                    

على نحو  ٤/٩١أما البيت الثاني فقد جاء في ديوان صاحبه أبي تمام . الشماتة، بالتاء: الصوابو
  :مختلف جدا هو 

  فالقتل للصبر في حكم القنا تبع   الغرو إن قتلوا صبرا وال عجب                   
  . إلى ذلك ونما إشارة من المحققد

   بهـالواسـأل بـاكيـةً مـا   فأقسمـت آسـى على هالـك :  ٥٣٣/٥ -٤٩
: بقوله ) ٨٣(وقد جاءت رواية صدر البيت في ديوان الخنساء . مالها، بحذف الباء: الصوابو
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  . فآليت أسى على مالك، بالميم
   تّراك ضيم وطالّب بأوتـار  فال يبعدنك اهللا من رجـل ذهبإ:  ٥٣٣/١٢،١٨ -٥٠

  كّل نفس إلى وقت ومقدار و  فتى البأس القته منّيتـه أبكىو                       
كما ) ٢٧١: وحماسة البحتري  ٤٦: الخنساء . (فاذهب، بإثبات الفاء في بنية الفعل: الصوابو

مع  ٤٦:الخنساء(أن صدر البيت الثاني غير موزون، من البسيط، وصوابه يتم بحذف الواو من بدايته 
  ).ختالف في الروايةا

  مـن نجيـع الجوف فّوار  عايٌدم  ن يـدهمتجيش منه فويق الثدي :  ٥٣٤/٣،٥ -٥١
  ل تعلمون ذمام الّضيف والجاره   نزلـةمأعني الذين اليهـم كان                         

  : الصواب و
  ، …مزيد من نجيع ب   جيش منه فويق الثدي جائفةٌ ت

  ). ٤٨- ٤٧: الخنساء(مة بالهاء المضمو: ومنزله
  يوم اللّقاء وكان غير معّرد  ابن جرموزبفارس ُبْهمة  ْدَرغَ:  ٥٣٥/١٩ -٥٢

، ومراثي ستين شاعرة من شواعر ٣/١١٢األمالي . (غََدَر، بفتح الدال المهملة: الصواب و
  )١١٨: العرب 

  فّقمن صبح خامسة وأنـت مو  األثيـل مظنّـة  ّنأياراكبـا :  ٧،١٠-٥٣٨/٤،٦ -٥٣
  ادت لمائحهـا وأخرى تخنـق ج  مسفوحـة  عبرٍةونّي اليك م
  ينطـق  الن كان يسمـع مّيت إ  إن ناديتُه  لنَِّضُرال يسمعن ه
   لُمَحنَـقالمغيظ اووالفتـى  ينَم  اكان ضّرك لو مننت وربما م

ُر، بسكون الضاد إن، بكسر الهمزة، وَعْبَرةً، بتنوين الفتح في التاء المربوطة، والنَّْض: الصوابو
وقد جاء البيت  ٩٦٦- ٢/٩٦٣حماسة أبي تمام . (المعجمة، أو ينطق، ومن الفتى وهو المغيظ الُمْحنَقُ

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المقطوعة قد امتألت باألخطاء، ولم نذكر منها ) ٦٢: األول في المرصع
  !!خطاء األخرىإالّ أمثلة، ولهذا يقتضي الرجوع إلى المصدر المذكور لتصحيح األ

  وأنّني غيـر مهتـد غُوايتهـم  فلما عصوني كنت منهم وقد أرى : ٥٣٩/١٩-٥٤
وتجدر ) ١٠٧: ، واألصمعيات ٤٧:ديوان دريد (غَوايتهم، بفتح الغين المعجمة : الصوابو

اإلشارة إلى أن مقطوعة دريد بن الصمة، التي منها هذا البيت، قد اشتملت على عدد كبير من 
  . لتصحيحها) ١٠٨-١٠٧( ليرجع إلى ديوان دريد واألصمعيات األخطاء، ف
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  الحشر عتاُدهمفكيف ببين صار   أهله  ينببه  نأىتوأجزع أن : ٥٤٠/١٢ -٥٥
  :ذا البيت مضطرب التركيب والمعنى، ولعل صوابه ه

  كيف ببينٍ صار موعده الحشر ف  أجزع أن ينأى به بيُن َأهله و               
  لُموقد نار آخر الليـل َأوقـد   شقيقَي لم تقل وصيفيُّي كأن:  ٥٤١/٨ -٥٦

  ).٢/٨٩٥حماسة أبي تمام (وصيفياً : الصواب و
  المنايا ولم يجمعهم بلـد وُصخ  أمست قبورهٌم شتّى وتجمعهـم :  ١٠-٥٤٣/٨ -٥٧
  تى إذا اكتملت أظماؤهم وردواح  إلى أجل  حياناأمن المجد  عواُد                           

  ذا القعاديد عن أمثالهم قعـدوا إ  كـانت لهـم فّرقـن بينهــم                             
َرَعْوا من المجد أكنافا، كما أن صواب :و. َحوَض، بالحاء المهملة، والضاد المعجمة: الصوابو

  ). ٢٥٨-١/٢٥٧الحماسة البصرية . (فّرقن بينهم) همم(كانت لهم : صدر البيت األخير هو 
  عيون أراها بعد هلك أبي عمرو  تنكّرذتولقد شمت األعداء بي : ٥٤٣/١٤،١٧ -٥٨

  في شطري المشطره  رقىتلما ف   حكمـهبقاسمني دهري بنـّي و                    
: بقوله ١/٢٤٠وقد جاءت رواية الحماسة البصرية . وتنكَّرت، بحذف الذال المعجمة: الصوابو
  : فقد جاءت روايته في الحماسة البصرية أيضا بقولهأما البيت الثاني . وتغيرت

  فلما تقضى شطره عاد في شطري  وقاسمني دهري بنـيَّ مشاطـراً                 
  )٣/١٠٧١انظر أيضا حماسة أبي تمام (

  فليس تألف من ثُكْلٍ به وطنا       اغتيـل واحدهـا  إلـٌهوكأنّنـي : ٥٤٤/١٩ -٥٩
  . همزة من األلفوالٌه، بحذف ال: الصوابو

  أم رصـيـــد خـتـلـك   َأعـدّو لـم تـخـف :  ٥٤٥/٢،٦ -٦٠
  لـفـتــى لـم يـك لـك    ــيّء حـســَنشأّي                    

  : بقوله  ٢/٩١٥اءت رواية البيت األول في حماسة أبي تمام ج
  أم عدو ختلك   أمـريــض لـم تعـد        
  )٢/٩١٦المرجع السابق ( ّي شٍئ حسنٍ أ: ما البيت الثاني فصوابه أ
  وارد اليوم أو غد  إنيومامي أ   ائـٌنكهو  نماإوهّون وجدي : ٥٤٧/١٣،١٤ -٦١
  ذبت ولم أبخل بما ملكت يديك  لم أقل له ننيإوهّون وجدي                       

  ).١٠٩- ١٠٨: األصمعيات(وهون وجدي َأنني ... وأني وارد اليوم … َأنما هو فارطٌ :الصوابو
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  جاوبني مثلي شئتطولكن اذا ما   فلوال األسى ما بت في الناس ليلة : ٥٤٨/١١ -٦٢
  ).، مع اختالف في الرواية٣/٥٨عيون األخبار . (شئت، بحذف الطاء المهملة: الصوابو

  ين شخصيكمـا بسهـم الفـراق ب  أبقينـا مـا بقيتمـا فسيرمـى : ٥٤٨/٢٠ -٦٣
ابقيا ما بقيتما ، : عنى والوزن، من الخفيف ، وصوابه يتم بقولنا در البيت غير مستقيم المص

  . بحذف النون
  بعجيـب  ليتـهكومـا كـان لـو   عجبت السراع المنية نحوه :  ٥٤٩/١٣ -٦٤

وما كان لو خلّيتِه بعجيب، فيستقيم، فيما نرى، : ولعل أصله . يس لعجز البيت معنى واضحل
  . المعنى ويتضح

  القرح بالقرح أوجع ذكَءنولكنَّ   بعده  لمصائُباأوفى  ِنسنيتُ ولم: ٥٥٠/١٤ -٦٥
، ٣/٦٧عيون األخبار . (ولكن نكء، بحذف الذال المعجمة. ولم تُنْسني، بسكون النون: الصوابو

  . المصيبات: وقد جاءت رواية عيون األخبار بقوله) ٦/٥٠٦والحيوان 
  سالمـا يتعتـب وحصنا وأمـرا   فكاْن سنان من هريم خليقة: ٥٥١/١-٦٦

  : لهذا البيت بقوله) ٣٨(اءت رواية ديوان الطفيل الغنويج
  وحصن ومن أسماء لما تغيبـوا  وكان ُهَرْيم من سنان خليفة               

   ِمعـاُجوالبـأس والنـدى   والنجدة  َمَع السماجةجإن الذي : ٥٥١/٦ -٦٧
ُجَمعا، بفتح الميم، فيستقيم بذلك : لمهملة، وجمَّع، بتشديد الميم، والسماحة، بالحاء ا: الصوابو

  :كما أن كتابة البيت يجب أن تأتي على النحو اآلتي. المعنى والوزن من المنسرح
  البأس والندى ُجَمعــا و دةج  إّن الذي جّمع السماحة والذَّ        
  ).١/١٢٨مع اختالف في الرواية، ومعاهد التنصيص  ٥٣: ديوان أوس بن حجر (

  الفتى مما ينال نصيب  نبسل  يود الفتى المال الكثير وإنما :٥٥٢/٥ -٦٨
  . لنفس، بالفاء: الصواب و

  فاذكر مصابك بالنبي محمد   وإذا ذكرت محمدا ومصابه : ٥٥٢/١١ -٦٩
،على نحو آخر لعله األدق ، وهذه الرواية  ٣/٥٩اءت رواية صدر البيت، في عيون األخبار ج

  .بها إذا أتتك مصيبة تشجىو: هي
، كما ذكر المحقق في هامش الصفحة، )٧٤(هذا البيت غير موجود في ديوان أبي العتاهية و

  .وإنما يوجد البيت السابق عليه فقط
  كعـورة مسلـم ستـرت بقبــر   كريمـا  ِملَـتَْسلـم أر نعمـة و:  ٥٥٢/١٥ -٧٠
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واية عجز البيت في وقد جاءت ر) ٣/٥٣عيون األخبار (شَِملت، بالشين المعجمة، : الصوابو
  . كنعمة عورة سترت بقبر: هذا المرجع على النحو اآلتي 

  ميتـا بكاؤهـا  حيـىيكباكية لم   تكْن  بكيهتفان تحتسْب تؤجر وأن :  ٥٥٣/٨ -٧١
  : ويمكننا تصحيحه بقولنا . عتور البيت خلل في التركيب والوزن، من الطويلا

  كباكيه لم يحي ميتـا بكاؤهــا   كـن فان تحتسب تؤجر وإن تبكه ت              
   نْتحبـانَييبيتان تحت الليـل   رأى كّل أّم وابنها غيـَر أّمـه  :  ٥٥٣/١٤ -٧٢

  ).٥/٩٧وفيات األعيان . (ينتجيان، بالجيم المعجمة، والياء المثناة التحتية: الصوابو
  راكع كأنّي كلّما قمت  ؤودأ  أخّبر أخبار القرون التي مضت :  ٥٥٧/١٣ -٧٣

، ١٣/٨، والمخصص ٢/٣٢٣، وعيون األخبار )ركع(، واللسان )١٧١(اءت رواية ديوان لبيد ج
  …أدّب كأني : ، لعجز البيت هكذا١/٢٧٩والشعر والشعراء 

  المـوت وأنسـاه  ذكّرنيي  ياغفلتي مـن كـل يـوم مضـى :  ٥٥٨/١٥ -٧٤
كون الذال المعجمة، وكسر الكاف غير ُيذِْكُرني بس: الصواب، الستقامة الوزن، من السريع، هوو
  ).٢/١٥الكامل. ( المشددة

  واستحكم القيُل في الميراث والقال   ا يبكيك مـن أحـد فيمملّوا البكاء :  ٥٥٩/٤ -٧٥
  .، بحذف الياء…فما يبكيك … : الصواب، الستقامة المعنى والوزن، من البسيط، هوو

  والحـوب  ستدركه النكبـاءما يو  وكّل حصن وإن طالـت سالمتـه :  ٥٦٠/٢ -٧٦
  : لعجز البيت بقوله ٥/٩٦٢والتهذيب ) حوب(والتاج ) ٢٩٤(اءت رواية شعر أبي داؤد ج
  وما سيدخله النكراء والحوب ي
  وما مقتر إال كآخــر ذي وفـــر   إال كآخـر حـاســر  ارُعدوما :  ٥٦٠/٢ -٧٧

  الموت من حيث الندري يسري اليناو  تنوط لنـا حـبَّ الحيـاة نفوسنـا                 
در البيت األول غير مستقيم الوزن، من الطويل، وصوابه يتم بقولنا، كما جاء في ديوان ص

وقد جاءت رواية عجز . دارٌع، بتنوين الضم في العين المهملة): ٤٦(صاحب البيت حاتم الطائي 
  . من حيث ال ندري شقاًء ويأتي الموت: البيت الثاني في الديوان على نحو آخر هو

  آخــر هــذا كـلّــه المــوت    آمنـاا شئت وعـش م ْل كّلن:  ٥٦١/١٢ -٧٨
  ل كل إذا شئت وعشْ ناعماًب: ، هو٢/٣٠٦الصواب، كما جاء في عيون األخبار و

 وما نرى منهم لها تاركا اجتمَع الناُس على ذَمِّهــا :٥٦٢/١١  -٧٩
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  :له على نحو آخر هو)  ١٨٦( لعتاهيةجاءت رواية ديوان صاحب البيت أبي ا
  وال أرى منهم الها تاريكا          قد أجمع الناس على ذّمها  
 قلبي بكّل مكانـــي يفوحللن  ملك الثالثُ اآلنساتُ ِعناني :١٠-٥٦٤/٩  -٨٠

 عصيانـي نموُأطيعهنَّ وهنَّ  مالي تُطاوعني البريَّة كُلُّها                      

  ) ٦/٤٦العقد الفريد ( وهن في عصياني: ، و…من قلبي وحللن: والصواب
 عليال ِحسَُّجأو  وَعَكأإذا قيل  ولقد سألتُ فُأبت بغُصٍَّة:٥٦٤/١٦  -٨١

  :ويمكننا تصحيحه بقولنا. بدو أن صدر البيت قد تعرض لسقط أخل بوزنه من الكاملي
  بغصة) منك ( لقد سألت فأبت و

  ذا قيل ُأْوِعَك أو يجسُّ عليالإ: ما أن الصواب في عجز البيت هوك
 لقائك ما أغنى عنتياليت شعري ف ومازحت من أهوى وكنت ُمقّرباً :٥٦٦/١٢  -٨٢

  ).مع اختالف في الرواية  ٤/١٠٥عيون األخبار . ( عن، بحذف التاء: الصوابو
 فال للركــــوب وال للثمــــن حملت على أعورٍ أعـــــرج :٥٦٩/٥  -٨٣

  :على نحو آخر هو)  ٤٨( البيت في ديوان صاحبه دعبل اءت رواية صدر ج
  فال للركوب وال للثمــــن  أهديتــه زِمنـــاً فانيــاًو

 لرُّاباوماؤك عند ُمنْقَطَع  طعامك في السحاب إذا سعينـا :١٠-٥٦٩/٩  -٨٤

  لذُّباباوف مرزَئِة خولكن   ومــا روَّحتنـا لتذبَّ عنـا  
) ١٣١(لغرنباوم " شعراء عباسيون"و) ١٢٩(طبقات ابن المعتز  اءت رواية البيت األول فيج

  :على نحو مختلف هو
  وخبزك عند منقطع التراب  رابك في السّراب إذا عطشناش

، ١٢٩: طبقات ابن المعتز(ولكن خفت مرزئة الذباب : ما أن الصواب في البيت الثاني هوك
: هذين البيتين في كتاب الزهرة نفسه صوقد تكرر ورود )  ٦/١٩١، والعقد الفريد ١٣١: وغرنباوم

  .، وقد اشتمل أولهما على بعض األخطاء٦٢١
 األدب رفةُِمعني المكاسب إال  ال أتهم اهللا في رزقي فما صرفتْ :٥٧٠/١١  -٨٥

  ).من كتاب الزهرة نفسه  ٦٦٧/٧انظر ( حرفة، بالحاء المهملة : والصواب  
 وأنَّ قناتي ال تليُن على الكسرِ متـيراغألم تعلموا أنـــي تخافُ  :٥٧١/١٣  -٨٦

، ١/٦٣،والحماسة البصرية٦٧٠/٨كتاب الزهرة نفسه،(عرامتي، بالعين المهملة : والصواب  
  ).١٦٧: والوحشيات
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 إن ابزاك خطٌب أو نبا بك منــزُل أخوك الدائـم لـم أُحل رجوألوإني : ٧، ٥، ١/ ٥٧٣  -٨٧

 الهجران إن كان يعقـل رِفطلى عإذا أنت لـم تُنصف وجدتــــه

 في األرض عن دار القلى متحـولواصـْلوحبالُك  ثَّذتروفي الناس إن 

طرأت في صدر البيت األول زيادة أخلت ببنيته ووزنه، من الطويل، كما حدث في صدر البيت   
  :الثاني نقص أخل بمعناه ووزنه أيضاً، وصوابهما يتم بقولنا

  إني أخوك الدائم العهد لم أحـلو
  وجدته) أخاك ( ذا أنت لم تنصف إ

) ١١٢٩- ٣/١١٢٧حماسة أبي تمام . (رثت حبالك واصٌل: ما أن الصواب في البيت الثالث هوك
  .على شرف الهجران، بالشين المعجمة: وقد جاءت رواية الحماسة لعجز البيت الثاني بقوله

 ماقَْهفإن العبوس رأس الح لناطساودع التِّيه والعبوس عن  :٥٧٥/١٠  -٨٨

الناس، بحذف الطاء المهملة، كما حرف السين يجب أن يرد في بداية العجز من : الصواب هوو
  .أجل الوزن، من الخفيف

 مشيرها لقًىُمال كلمات النصح و فال هاجراتُ القول يؤثرن عنـــده :٢-٥٧٩/١  -٨٩

  ينذرهم عوَر الكالم نذيرهــاو  عنــده لمواعظاترى القوم يخفون   
ُمقْصًى مشيرها، ويخفون : بقولهما ٣/٢٤٥والبيان والتبيين ) ٣١٧(رواية ديوان كثير اءت ج
  .التبسم
 ولو يوازن رضوى حلُمه رجحا إلى السُّْؤُدِد العلياء نهضته حنَّث: ٥٨٢/١٧  -٩٠

  ). ١/٤٤١البحتري . ( خفّت بالخاء المعجمة والفاء: الصوابو
 إذا ما ظنَّ أعرَض أو أصابا ولكن تحتَ ذاك الشيب حْزٌم :٥٨٨/١١  -٩١

  .إذا ما قال أمرض أو أصابا: على نحو آخر هو ٢/٩٤اءت رواية العجز في األمالي ج
  .إذا ما ظن أمرض أو أصابا: لهذا العجز فجاءت بقوله ٤/٦٧أما رواية البيان والتبيين   
 كامالً درياًبأيقنتَ أْن سيكون  إن الهالل إذا رأيت نُموُه :٥٨٩/١٧  -٩٢

  .بدراً، بحذف الياء: والصواب  
 متهالهافأقبل كهالً قبل حين  عناه الِحَجى عن ُعنْفوان شبابه :٥٩٠/٣  -٩٣

  ). ١٦٢٤، وليس ٣/١٦٢١البحتري ( اكتهاله، بالكاف : والصواب  
 سـّواس مكُرمٍة أبناء أيســـار ذوو كرمٍ يســاُرألْينــون  مينــون :١١-٥٩٤/٩  -٩٤
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  وال يمارون إن ماروا بإكثـــار  فحشـاء إن نطقـواعن ال ال ينططقون  
  ثل النجوم يسري بها الســاريم  من تلق منهم تقل القْيتُ ســــيدهم  

هْينون، بالهاء، وأيساٌر، بتنوين الضم في الراء المهملة، وال ينطقون، بطاء مهملة : والصواب  
. يسري بها الساري) التي ( لنجوم مثل ا: واحدة، كما أن عجز البيت الثالث جاء ناقصاً وصوابه

  ).١/١٥١، والحماسة البصرية ١٥٩٥، ٤/١٥٩٣حماسة أبي تمام (
 الوفاءوبمال الجار ذلك  هم المتحفّزون على المنايا: ٥٩٦/١،٦  -٩٥

 إن صدورهم لكُُم بِراُءو بوكُــــُمأوإن أباهم األدنى 

، من الوافر، ويمكن تصحيحهما حق عجز البيت األول، وصدر البيت الثاني خلل في الوزنل
  ). ٥٧- ٥٦: الحطيئة. ( ذلك الوفاء بحذف الواو، وأبوكْم، بسكون الميم: بقولنا
 يوماً جِواَر بني حنيفة جاُر جارهم الثواَء وال قلى لَّكما  :٥٩٨/٨  -٩٦

  .ملَّ، بالميم: والصواب  
 َر في أحِدفاستيقننَّ بأْن ال خي مَر صاحبهاأإذا قريشٌ تولى  :٥٩٩/٣  -٩٧

 ٣/٣٦١وقد جاءت رواية صدر البيت في البيان والتبيين . أمُر، بضم الراء المهملة: والصواب  
  ذا قريشٌ تولى خير صالحهاإ: بقوله
 إليكم وأوصى أن أطيعوا أولى األمر أمره وََّضبكفاكم بأنَّ اهللا  :٥٩٩/١٣  -٩٨

  ) ١٤٨: علي بن الجهم. ( فوََّض، بالفاء: والصواب  
 ائُدزبقاؤك في ُعمرٍ عليهن  جمال الليالي في بقائك فَلَْيدم: ١١، ٦٠٠/٩  -٩٩

  أريحيي ووالد جٍِدبينلهــا   جٍِد بعيدةٌَموإن يطَِّلْب َمسعاة   
زائِد، بكسر الدال المهملة، فالبيت من قصيدة دالية مكسورة القافية، فضالً عن كون : والصواب  

ومْجد، بسكون الجيم المعجمة، وبعيدةً، بتنوين الفتح، وبَجدٍّ . رورةالمج) ُعْمرٍ ( الكلمة صفة لكلمة 
  ).كما ذكر المحقق  ٦٦-١/٦٥، وليس ١/٦٢٦البحتري . ( بفتح الجيم المعجمية

 قَْبضِ النفوس إلى الِحمام شفيعا إلى الرَّدى إذ كنتَ في لشبيَلاكنتَ  :٦٠١/٦ - ١٠٠

  ).كما ذكرالمحقق ١/٢٩٢، وليس ٢/١٢٥٦يالبحتر. (السبيل، بالسين المهملة: والصواب  
 أســـٌد تَْدمى شبا ظُفُرِْه مفاَضتُــه نْـــيٍِثراح في : ٦٠٣/١: و ٦٠٢/١٣  - ١٠١

  ثقة بالشِّــْبع من جزرْه  زوتَـهغَتتأبَّــى الطيـــُر   
  ). ٤٣١: أبو نواس( ِثنَْيْي، بالتثنية، وغدوته، بالدال المهملة : والصواب  
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 للسيوف مقيال لجاجماجعلوا  قوم إذا هجر الهجير من الوغى :٦٠٣/٨  - ١٠٢

  ).٦٠:مسلم بن الوليد( الجماجم، باثبات الميم بعد الجيم المعجمة األولى: والصواب  
 أعواُم يوسفَ عيشٌ عندها رغد من سنِة السغَْرإن ابن يوسفَ نّجي  :٦٠٤/١٦  - ١٠٣

  ). ٢/٢١أبو تمام ( الثغر، بالثاء المثلثة : والصواب  
 أشعباورآك لها أمضى جناناً  أدلَّ بشـغبٍ ثم هالتـه صْولـةٌ: ، ٦٠٥/٩،١٣ - ١٠٤

  نكَباُمولم ُينْجه أن حاد عنك   فلم ُيغِله أْن كرَّ نحـوك مقبـالً       
  ).١٠٢-١/٢٠٠البحتري (الصواب وأشغبا، بالغين المعجمة، وُمنَكِّباً، بكسر الكاف المشددة و
 لجاد بها فليتق اهللا سائله نفسه ْيَرغم يكن في كفه ولو ل :٦٠٧/٨  - ١٠٥

  ).مع اختالف في الرواية  ٢٤٧: الوحشيات. ( غَْيُر، بضم الراء المهملة: والصواب  
 خَلَّدُمويعلم أن الشح غير  يرى البخل ال ُيبقى على المرء ماله :٦٠٧/١١  - ١٠٦

  ). ٥١: الحطيئة. ( ُمخَلِِّد، بكسر الالم المشددة: والصواب  
 وإذا صدرن بنا صدرن ثقاال ِحفَّةًُمفإذا ورْدَن بنا َوَرْدَن  :٦٠٨/٣  - ١٠٧

، ٢١٦: أبو العتاهية(ُمِخفَّة، بالخاء المعجمة، فيستقيم معنى صدر البيت مع عجزه : والصواب  
  ).كما ذكر المحقق  ٦٠٦وليس 
 ى إذا النَّْعُل َزلَِّتالشكو ظْهَرُموال  فتًى غير محجوب الندى عن صديقه :٤-٦١١/٣  - ١٠٨

 وكانت قذى عينْيه حتــى تجلِت من حيث يخفى مكانهــا لةخُرأى                       

، ٤/١٥٨٩حماسة أبي تمام ( ُمظْهرِ، بكسر الراء المهملة، ورأى خلَّتي، أوزلّتي: والصواب  
  ) ١/١٣٥والحماسة البصرية 

 وما كل من أولْيته نْعمة يقضي قىمن الت ظُّحشكرتُك إن الشكر  :٦١١/٦  - ١٠٩

  .َحْبٌل من التُقى: بقولهما ٣/١٦٥، وعيون األخبار ١/٣٠جاءت رواية األمالي   
 المنِعمِ ْجنبةٌ لشكرَموالكفر  شاكر نعمتي ْمٌر غيُرَعنُبِّئت  :٦١٢/٣  - ١١٠

: ح القصائد السبعوشر ٢١٢٥: ديوان عنترة... ( نبْئتُ َعْمراً غَْيَر، والكفر َمخبثةٌ : والصواب  
  .لنفس المنعم: وقد جاءت رواية الديوانين بقولهما)  ٣٥٥
 عنها فما أنا قائل مستخبٌرو عن خُراسان راحُل نيأأطاهُر  :١٠- ٦١٦/١٠  - ١١١

 أّدته إليك المحافحـُل خّرتُت أأشكوك أم أثني عليك وإن ما                           

ُمستَخَْبر، بفتح الباء، وتخيَّْرتَ، وقد جاءت رواية ديوان على بن إني، بكسر الهمزة، و: والصواب  
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  ...أأصدق أم أكنى عن الصدق أّيما: للبيت الثاني بقوله)  ١٦٦( الجهم 
 الملَوَُّم ن الملــومأمكافحــة  ولست ألوُمهـم خوانيأأعاِتُب : ١٩، ١٥، ٦١٦/١٣  - ١١٢

 كانت النفـس تُكرم إنووُأكرمها  ك حمل مجاملسأحمل نفسي عن                             

 ووجهـاً طليقــاً ُربَّما يتجهــم ونــهدباباً ُربَّما التاث  ّنإخال                              

إخواني، إن اللئيم الُملَوِّم، كما أن استقامة وزن عجز البيت الثاني، من الطويل، : والصواب  
خال أن، التاث : ، كما أن الصواب في البيت الثالث هو...إن كانتو: تقتضي حذف الواو من قوله

  ).كما ذكر المحقق  ١٩٨٠- ٣/١٩٧٨،وليس ١٩٧٥- ٣/١٩٧٤البحتري . (إذنُه
 بأسـبابــِه وصَّْلتــه ولم  وكيف ترجِّـي وصــوالً إليــ :٦١٧/١٣ - ١١٣

البحتري . (متواليتينتتوصـل، بتاءين :  والصواب، الســتقامة الوزن، من المتقارب، وهـو  
  :كما أن كتابة البيت يجب أن ترد على النحو اآلتي) ١/٢٣٧

  ـه ولـم تتوصــل بأســـــبابه  كيف ترجِّى وصوالً إليــــو               
 الرجزاء شدَّ عقالها نهُضتكما  ثّم قصرت دونـــه باعٍبهممت  :٦١٩/١٢ - ١١٤

  ...كما ناءت الرجزاء: هممت بخير، و: بقوله لهذا البيت) ١٠٠(جاءت رواية ديوان أوس   
 الجديـدا لَْبـــهَموقد دنَّْسـتَ  ردْدتَ عليَّ شعري بعد مطـــل :٦٢١/١٤  - ١١٥

  .ملبسه، باثبات السين المهملة في البنية: والصواب  
 مخازيـك اللواتـي لـن تبيــدا إذا أعبقْتَ فيـــــه يَّماسوال  :٦٢١/١٦  - ١١٦

 .وال ِسَيما، بفتح الياء، دونما تشديد فيها: ستقامة وزن صدر البيت، من الوافر، هووالصواب، ال  
  )، مع اختالف في روايته ٢/٦٠٤ديوان ابن الرومي ( 

 المماليــِك أفعاُلوالملوك  ِيُهت  ينهمابّل الحزَم ضجمعت أمرين  :٤-٣٢٢/٣  - ١١٧

 سبيالً غير مسلوك لكَتْسلقد  ْرزأٍةنٍّ َومَمأردتَ شــكراً بال                       

على ) ١٦١(جاءت رواية هذين البيتين، على الصواب، في ديوان صاحبهما على بن الجهم   
  :النحو اآلتي

  ِتيَه الملوك وأفعاَل المماليـــك  معت أمرين ضاع الحزم بينهماج                    
  لقد سلكْت طريقاً غيَر مسلوِك  َئٍةأردت شكراً بال برَّ ومْرزِ                      

 بلُحفي ذَمِّيك  جدَّْدتُ :٦٢٢/٩  - ١١٨
 َريغ اًقيرط تَكْلس دقل�قصائــد

  ردت شـــكراً بال برٍّ ومْرزَِئٍةأ 
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  مسلوِك
  لقد سلكْتَ طريقاً غيَر مسلوِك

��ُمـيقم تنأو ايندلا هـب تلاج���
 

 

  :والصواب  
  حالت بـك الدنيا وأنت مقيــم  ـرَّدتُ في ذميك خَْيَل قصائــدج

وتجدر اإلشارة إلى أن كثيراً من األبيات التي وردت في هذه الصفحة )  ٤/٤٤٦و تمام أب(   
فليرجع إلى ديوان صاحبها . وتاليتها، ألبي تمام، قد اشتملت على أخطاء ال يتسع المقام لذكرها هنا

  .للتعرف إلى وجه الصواب فيها
 ا فرسي بأشقَر ُمْزبِــِدحتى علَْو ما تركتُ ِقتالهـــــم علَمِياهللا  :٩، ٦٢٥/٧  - ١١٩

 ْرَصـــدَملهم بعقاب يوم  َصداًر فصددتُ عنهم واألحبة فيهُم                             

وقد جاءت الرواية في )  ٣٩٨: الصناعتين( يعلُم، وُمْرَصد، بضم الميم في الكلمتين : والصواب  
  .رصداً لهم: طمعاً لهم بعقاب، بدالً من: الصناعتين بقوله

 ألوائـــل الخُطوب اتباركتَ ياربَّ  ربِ طيٍِّءحتجتدي  نُبِّْئتُ تَْيماً :٩، ٦٢٧/٧  - ١٢٠

 إلى كل امرئ غير طائـل غيضٍب تقبضــي لّيإلقد زادني ُحباً                             

 جاء هذان البيتان مضطربين في الزهرة، والصواب، كما جاء في ديوان صاحبهمـا الطرمـاح  
  :هو)  ٣٤٦، ٣٤٠( 

  تباركت يا ربَّ القرون األوائـــل  بيتُ تميماً تجتدي حرَب طيىٍءنُ
  بغيٌض إلى كل امرئ غير طائـل  قد زادني حباً لنفســـَي أننيل

وتجدر اإلشارة إلى أن أبيات الطرماح السابقة على هذه األبيات )  ٣/١١٢انظر أيضاً الحيوان (   
- ١٦٠(من الخطأ في الرسم والضبط، ويمكن مراجعتها في الديوان  جاءت في الزهرة، وفيها شيء

١٦١ .( (  
 الِنَعــم الزويا حسـنهم في  فأقبـُحُهْم في الذي ُملِّكــوا :٦٣١/٩  - ١٢١

زوال، باثبات الواو في الكلمة، فيستقيم بهذا التصحيح المعنى والوزن، من المتقارب : والصواب  
  :الديوان لصدر البيت على النحو اآلتي وقد جاءت رواية)  ٤٦٤: جرير( 

  لعلها أكثـــر دقــــةو  يا قبحهم فــي الذي خّولــوا      ،ف               
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 زاد في عينيك حســناً ما قُبح اســـتقبحتَُه إافهو كالقرد  :٦٣١/١٢  - ١٢٢

  .إذا، باثبات الذال المعجمة في أداة الشرط: والصواب  
 من ُبغضِ طلعتِه يمشي على كبدي مختاالً فأحِسُبه رضأعلى يمشي  :٤-٦٣٢/٣  - ١٢٣

 لم َيقْدم الموت إشــــفاقاً على أحــد ماحتــهسلو كان للخَلْق جزء من                        

، ...يمشي على األرض : والصواب، الستقامة وزن صدر البيت األول، من البسيط، أن يقول  
  .سماجته، بالجيم المعجمة: ني هوكما أن الصواب في البيت الثا

 ما يهتك من عرضي شعافَأ وشـــــاعرٍ يهتُك من عرضه :٦٣٣/٦- ١٢٤

  .أضعافَ، بالضاد المعجمة: والصواب  
 المتحدثينـا ـــعموكانونــاً  إذا استوِدْعِت ســـــراً زأغرباالً :٦٣٣/٦  - ١٢٥

  ). ١٢٣: الحطيئة( دثينا على المتح: أغرباالً، بحذف الزاي المعجمة، و: والصواب  
 على خيلكم يوم الرهان فتُدركوا تحمــــلوا ُهَجناَءكم نَهيتُكُم أن :٨، ٦، ٦٣٥/٥  - ١٢٦

 فــال يتحرَّك تخـدَر فخـذاهو اقاُه ويفتـــــر كفُّهسفتضعفَ                                 

 أال إّن عرقَ السـوء ال ُبدَّ ُمدَرُك ــــهخّْولنَفوأدركنه خاالته                                

، وجاءت رواية البيت ...ألم أنهكم أن : بقوله ٦/١٣٠جاءت رواية البيت األول في العقد الفريد   
  :الثاني على نحو مختلف هو

  وتقصر رجـاله فــال يتحــرك  تضعف عضداه ويقصر َسوطهو
فخََولْنَُه، دونما تشديد في : وصوابه يتم بقولناأما صدر البيت األخير، فغير موزون، من الطويل،   

: فَنََزْعنَُه، كما جاءت رواية العقد لعجز البيت بقوله: ٦/١٣٠الواو، أو بقولنا، كما جاء في العقد الفريد 
  .ال بد يْدرك

 فحولُهــــــا رَّتْهاغكراماً ولكن  أن ال يكونوا طَروقــًه ُهُمبفما  :٤-٦٣٧/٣  - ١٢٧

 ْدَدها يســـتنيلُهاَوعليها وردوا  تعاذلوا عزٍّعن دار  َحلوارذا إ                            

بِهُِم، بكسر الهاء، كما أن عجز هذا البيت غير موزون، من : والصواب، في البيت األول، هو  
ي المفضليات أما البيت الثاني فقد جاء، مع األول، ف. كراماً ولكْن َعفََّرتْها فحولها: الطويـل، وصوابه

  :على النحو اآلتي) ٢٥٨(
  عليهم ورّدوا وفدهم يستقيلها  ذا ارتحلوا من دار َضْيمٍ تعاذلوا إ                         

 اجعِرإلى حسبٍ في قومه غير  شــــيئاً وكُلُّنا َمَسْسنا من اثالباء  :٦٣٧/١١  - ١٢٨



  ......" -صبهاين كتاب الزهرة أليب بكر األ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث 

٤٢

حماسة أبي تمام . (اآلباء، وغير واضع َمِسْسنا، بكسر السين المهملة األولى، ومن: والصواب  
١/٢٣٢.(  

 كما علمتَ جليــــُل يكفوالمدح  دونـــه ُدقَّ ِعْرَضكفأما الهجاُء  :٦٣٩/١٢  - ١٢٩

  ِعْرض َعَززتَ به وأنت ذليــــُل  نَّهأفاذهب فأنت طليق ِعرِضك                         
)  ٢٤٢( ، وليس ) ٣٣٤(مسلم بن الوليد  والصواب، كما جاء في ديوان صاحب هذين البيتين،  

فََدقَّ، ِعرُضك، بفتح الدال المهملة في الكلمة األولى، وضم الضاد : كما ذكر المحقق في الهامش، هو
إنّه، بكسر : المعجمة في الكلمة الثانية، والمدح عنك، ال فيك، كما أن الصواب في البيت الثاني هو

  .الهمزة
ـََدي عمرِ اذكروهفــي صـاعٍد ال خيـــَر ف :٦٤٠/٢  - ١٣٠  والخيريأتيك مــــن ي

  .فيستقيم بذلك المعنى والوزن من المنسرح. فَأذكَُره، بحذف الواو: والصواب  
 غالماً ســــيداً فينــا قتلنااإال  وليـــــس يهلك منا سـيٌد أبداً :٨، ٦٤٣/٣  - ١٣١

 بأموالنا آثار أيدينـــا أســـوان ــــابيض مفارقنا تغلي مراجلنـ                          

  . افتلينا، بالفاء، والياء بعد الالم، ونأسـو، دونما ألف فارقة بعـد الواو: والصواب  
  ). ٢/٦٣٨، والشعر والشعراء ١٠٥- ١/١٠٤حماسة أبي تمام (

 ال ُينال طويل ُرٌعفإلى النَّجم  رسا أصلُُه تحت الثرى وسما به :١٦- ٦٤٣/١٥  - ١٣٢

 وال طُلَّ منا حيث كـــان قتيُل أنفـــه يِّتٌ حذتفموما مات منا                              

  ).٩١-٩٠:ديوانا عروة والسموأل. (فَْرٌع، بسكون الراء المهملة، وسّيد حتف أنفه: والصواب  
 آجالُهم فتطـــول تكرُهُهُهو يقرَُّب حبُّ المــوت آجالَنا لنـا :٢-٦٤٤/١  - ١٣٣

 قوُليوال ينكرون القول حين  إن شئنا على الناس قولَهم ونُنْكرُّ                            

وتكرهه، بحذف الهاء الوسطى، ونُنِْكُر، براء مهملة غير مشددة، وحين نقول، بالنون : والصواب  
  ). ٩١: وديوانا عروة والسموأل ١٢٠، ١/١١٥حماسة أبي تمام (

 من خاذلين وغُيَّبِ خزىمسوى  العشيرة كلهـــــا وقد علما أن :٦٤٥/٤  - ١٣٤

 عن حقائقها أبي كل يحيىكما  وكنت أنا الحامي حقيقة وائــــل                       

، ١/٣٨١حماسة أبي تمام ( كما كان يحمي عن حقائقها أبي : سوى َمْحَضري، و: والصواب  
  ).كما ذكر المحقق  ١/٢٨٦وليس 
 وأنصت الســـامع للقائــلِ إذا مالت دواعي الهـــوى نـاأ :٦٤٥/٧  - ١٣٥
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  ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )سانيةالعلوم اإلن(ــــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث 

٤٣

  ) ١/٢١٣، والبيان والتبيين ١/٣٩١معاهد التنصيص ( إنَّا، بكسر الهمزة : والصواب  
  :على نحو مختلف هو)  ٢٣٧( وقد جاء هذا البيت في طبقات ابن سالم   

  واسـتََمَع الُمنْصتُ للقائـــــل  ســنا إذا جادت دواعي الهوىل
ن الجدير بالذكر أن أبيات المقطوعة التي منها هذا البيت، جاءت في طبقات ابن سالم، برواية وم  

فليرجع إلى الطبقات، وإلى معاهد التنصيص، . مختلفة، فضالً عن اشتمالها هنا على بعض األخطاء
  .والبيان والتبيين لمقارنتها

 إذْ غاب عنهـا رجالُهـا وطمةقعلى  أبي حمل األلف الذي جرَّ حارثٌ :٧، ٦٤٦/٥  - ١٣٦

 ذبيان طراً عيالُهـا مشــــعاتُناو مساعيهُم مقصورةٌ في بيوتهم                            

  .على قومه، بحذف الطاء المهملة من البنية، ومسعاتنا، بالسين المهملة: والصواب  
  ).١/٢٤٨، وعيون األخبار ٢٥٣: الوحشيات(

 محاميُل قوٍد يلبسون السَّــنَوَّرا الليوثُ إذا غدوا اٍقسحإوأبناُء  :٦، ٦٤٧/٤  - ١٣٧

 وكسـرى وسابور الُهمام وقيصرا منهم لصْهَبذَاإذا افتخروا عدوا                             

: صدر البيت األول غير مستقيم التركيب والوزن، من الطويل، وصواب األمرين يتم بقولنا  
وبالمثل فإن صدر البيت الثاني جاء مختل . الكلمة ممنوعة من الصرفوأبناء اسحاقَ، بفتح القاف، ف

، والمعرب ١٨٦: ديوان جرير.( الصََّبْهَبذ، بباءين بينهما هاء: وصوابهما يتم بقولنا. المعنى والوزن
: وقد جاءت رواية عجز البيت الثاني في المرجعين السابقين على نحو آخر هو)  ٤٣٠: للجواليقي

  .رمزان وقيصراوكسرى وآل اله
 كُنيـتُ ذإوتنهــدُّ الجبـــال  أن ُأدعى باســمي ألرَضاتَُجنُّ  :٦٨٤/٦  - ١٣٩

إذا كنيتُ، كما أن الصواب في صدر : والصواب، الستقامة وزن عجز البيت، من الوافر، هو  
  .األرُض، بضم الضاد المعجمة: البيت هو

 فإنــــيَّ ليٌِّن عودي لُمعتقينل ـايوماً أجوُد بهـ رِقٌَوكــْن  إالي؟ :٦٥٦/١  - ١٣٩

  :على النحو اآلتي ٤/١٥٨٣جاء هذا البيت في حماسة أبي تمام   
  للمعتفيـن فإنـي ليِّــٌن عودي  الّ يكن ورقي غضاً أراُح بــهإ                         

 ُلبحمِد كان كاســَبه األك أرِتْجف وأوسعني حمداً وأوســـعته ِقرًى :٦٥٦/١١  - ١٤٠

  .وَأْرِخصْ: لعجز البيت بقوله ٤/١٥٦٩جاءت رواية حماسة أبي تمام   
 النار ُيبصُر طأةُخوما كان لوال  حضأت له ناري فأبصــر ضوَءها :٢٠، ٦٥٦/١٦  - ١٤١



  ......" -صبهاين كتاب الزهرة أليب بكر األ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث 

٤٤

 وخيـــُر الخيــر ما يتُخيَُّر الًءو فأعضضته الطَُّولى سناماً وخيَرها

حماسة أبي تمام . ( ، بالباء الموحدة وليس الواوبالًء: حضأة، بالضاد المعجمة، و: والصواب  
١٦٤٨، ٤/١٦٤٦ .(  

 والموت أكرُم نزَّالٍ على الُحَرمِ غَفاًشتهوى حياتي وأهوى موتها  :٦٦١/٧  - ١٤٢

، ومعجم ٣/٩٤، وعيون األخبار ١/٢٨٣حماسة أبي تمام . (شفقاً، بالفاء فالقاف: والصواب  
  ). ٥/١٢٣األدباء 
 ُمصطَِنعِ ْراُنكُخوفُ الخصاصِة أو  نعنَّك من عود بعارفةال َيمَْ:٦٦٣/٤  - ١٤٣

  .أو نكران، باثبات النون في الكلمة، وُمصطَنَع، بفتح النون: والصواب  
 عصى اهللا بالفقر خلواًمولم تر  لقاؤك مخلوقاً عصى اهللا بالغنى:٦٦٥/٦  - ١٤٤

  ).مع اختالف في الرواية ٦٤:علي ديوان اإلمام.( مخلوقاً، بِإثبات القاف في الكلمة: والصواب  
 جانبــــــي لحوادثلوال ينحني  إذا قل مالي ال ألوم ذَوي الغنى :٦٦٥/١١  - ١٤٥

  :لحق عجز البيت سقط أخل بوزنه، من الطويل، ويمكننا تصحيحه بقولنا  
  .الحوادث جانبي) عند ( وال ينحني   
 هذا نخوةً وتبرما حدثأقد  وُأعرُض عن ذي المالِ حتى يقال لي :٦٦٥/١٥  - ١٤٦

  .بالوصل" احدث"عجز البيت غير موزون أيضاً، من الطويل، وصوابه ممكن بنطق همزة الفعل   
 أن الذي هو رزقي سوف يأتيني لقد علمتُ لو أن العلم ينفعني :٦٦٦/٥  - ١٤٧

  :على نحو آخر هو)  ٢٢( جاءت رواية صدر البيت، في تهذيب األلفاظ البن السكيت   
  ...  تُ وما اإلسراف من طمعيقد علْمل

 ولن تسـتطيع الِحلَم حتى تحلَّما نهُممتحلم عن األدنَيَن واستبِق : ٨، ٦٦٩/٣  - ١٤٨

 في أن تبينا فأْحجما ْرٌكَدلـــه  فلما أقاد الكفَّ بالكفِّ لم يكـــْن

 ١/١٨٠راء ، والشعر والشع٢٤٦: األصمعيات. (َدَرك بفتح الراء المهملة: وُدهْم، و: والصواب  
  ).مع اختالف في رواية البيت الثاني، أما البيت األول فغير موجود في المرجعين السابقين

 بحلمي ولو عاقبتُ غرَّقهم بحري منهُم الذنُبوأعوُد على ذي الجْهل :٧-٦٧٠/٦  - ١٤٩

 غَْمرال لّضرِعِافما أنـا بالواني وال  غــــداً هملأناةً وِحلْمـاً وانتظاراً              

. والذنبِ، بكسر الباء، وبهم غدا، بالباء الموحدة، والضََّرعِ، بفتح الراء المهملة: والصواب  
  ).ضرع: مع اختالف في الرواية، واللسان ٧٣٥-٢/٧٣٤، والشعر والشعراء ١٦٧: الوحشيات(
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٤٥

  عن الجانب المشتبه َعدَّو  وخ من الطرق أوساطهات:  ٦٧٢/٤- ١٥١
وهذا البيت للحسين بن محمد السهواجي، وليس . الدال المهملة المشددةوَعدِّ، بكسر : والصواب

، كما ٤/٩٤، وليس ١٠/١٦١معجم األدباء لياقوت . (النواجي، كما ذكرنا أستاذنا المحقق في الهامش
  ).ذكر المحقق

  إنا كذلك عوادون بالنعم  ائٌدعنا العفاف ومنا العفو م:  ٦٧٤/٦- ١٥٢
  عائدةٌ: خفيف، وصوابه يتم بقولنا در البيت غير موزون، من الص

  لى طرف الهجران إن كان يعقلع  َجَدتْهوأخاك  نطصفُتُذا أنت لم إ:  ٦٧٥/١٤- ١٥٣
  .وجْدتَُه، بسكون الدال، وفتح التاء: تُنِْصفْ، بحذف الطاء، وسكون الفاء، و : الصواب و
  عوا كهفيوال ضعضعوا عزي وال زعز  وال فتلوا يدي لموا مجديتما ف:  ٦٧٦/١١- ١٥٣

كما أن ) كما ذكر المحقق ١٣٩٩، ال ٣/١٣٩٦البحتري . (ثلموا، بالثاء المثلثة: والصواب 
  .فما ثلموا حدي: رواية الديوان جاءت بقوله 

  حيَد ونَنِْفرانَإذا ما التقينا أن   إنا لقوم ال نعوِّد خيلناو:  ٦٧٩/٥- ١٥٥
  )٥٠: الجعدي  النابغة(تحيد وتنفرا، بالتاء في الفعلين : والصواب 

  قيل الفوارس وْيَك عنتر أقدمِ  قَْمهاَسلقد شفى نفسي وأبرأ و: ٦٧٩/١٢- ١٥٦
  )١٢٦: ديوان عنترة . (ُسقْمها، بضم السين المهملة: والصواب 

  ال بد أن أسقى بذاك المنهل  نٌْلَمالمنية  نََّأأجبتها ف:  ٦٨٠/٣- ١٥٧
  )٩٩: عنترة . (في الكلمة إن، بكسر الهمزة، ومنهل، بإثبات الهاء: والصواب 

  خفافاً إنني أنا ذلكا مَّْلتَ  قول له والرمح يأطرمتْنُهأ:  ٦٨٠/٩- ١٥٨
  .تَأمَّل، بإثبات الهمزة في الفعل: والصواب، لصحة وزن العجز، من الطويل، هو 

  الدما تفطرظقواطع في أيماننا   بى قومنا أن ينصفونا فأنصفَتْأ:  ٦٨٠/١٢- ١٥٩
  )١/٥٢، والحماسة البصرية ٦٧: الوحشيات. (بحذف الظاء المعجمة، وبالقافتقطر، : والصواب  
  لوال الشَّعاع أضاءها فَذْنَلها   عنت ابن عبد القيس طعنة ثائرط:  ٦٨١/٩- ١٦٠

  )١/١٨٣، وحماسة أبي تمام٤٦: قيس بن الخطيم(نَفَذٌ، بتنوين الضم في الذال المعجمة : والصواب
  قِدمِأعند اختالف الطعن قلت له   إليَّ حرارة إذا شكا ُمْهريو:  ٦٨٢/٥- ١٦١

  .قلت له آقدم، بهمزة وصل: عجز البيت غير موزون، من الكامل، وصوابه ممكن بقولنا 
  ولم يأت من األمر هائبا  ذا همَّ لم تُردع عزيمة همهإ:  ٦٨٣/١- ١٦٢
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األمر هائباً  من) ما يأتي(ولم يأت : وصوابه . لحق عجَز البيت سقط أخل بوزنه، من الطويل
  ).٢/١٧٥وأمالي القالي  ١/١٨٨وعيون األخبار . ١/٧١حماسة أبي تمام (

  مثل أن أتقدما قاًءبلنفسي   أخرت استبقى الحياة فلم أجدت:  ٣-٦٨٥/٢- ١٦٣
  بالقنا أن تجذما لَهَوْينَىابال ح  إذا المرء لم يغش المكاره أوشكت             

حباُل :و. حياة، ال بقاء: بقولهما ١/١٩٧وحماسة أبي تمام ، ١/١٢٥جاءت رواية عيون األخبار 
  .الُهَوْينَى، بضم الهاء

  عضباً أصاب سواد القلب فانفلقا  باسلة أواَءمشيته وهو في غ:  ١٤- ٣٨٥/١٣- ١٦٤
  وال فرقا نْباًُجال تعجلتها و  خالَسٍةمبضربة لم تكن مني                       

جمة، ومخالسةً، بتنوين الفتح في التاء المربوطة، وُجْبناً، بباء جأواء، بالجيم المع: والصواب
  ).١/٦٠حماسة أبي تمام (موحدة، فنون 

  من الليث عنّا بالطريق تعرضــــا  واغتنم نتضي السيظفتقول أخي ال ي:   ٦٨٦/٢،٤- ١٦٥
  غير ُمنْتَضى غمدفاميوجد بعدي و  أموت وسيفي مغمــد في قرابـــــه               
  .مغمداً غير ُمنْتَضى :و… ال تنتض السيف : والصواب

  درارجفي جحفل للموت   ا الفخر إال للكريم الوفيم:  ٦٨٦/١٤- ١٦٦
  .جرَّار، بحذف الدال المهملة، وتشديد الراء المهملة: والصواب

  إن قعد الدهر فقم عليه  الرزق بمضربيه استزِلِف:  ٦٨٧/٥- ١٦٧
  .في بنية الفعل فاستنزل، بإثبات النون: والصواب

  وأيسر ُجْرماً منك ُضرِّج بالدم  اظراًنان كليبا كان أكثر ف:  ٦٩٠/١- ١٦٨
  )١٤٣: النابغة الجعدي (ناصراً، بالصاد المهملة : والصواب

  فيحيا وأما ابن الزبير فيقتُل  َبْحدٌل وابن بْحدلٍ لحكم إمَّاافي أ:  ٦٩٠/٤- ١٦٩
  …أفي اهللا أمَّا : قوله ب ٢/٦٤٩اءت رواية أبي تمام في حماسته ج
  َرحَُّلتَشعاٌع كقرن الشمس حين   لما يكن للمشرفية فوقكمو:  ٦٩٠/٦- ١٧٠

وهذا البيت، والبيت السابق غير ) ٢/٦٥١حماسة أبي تمام . (ترجَّل، بالجيم المعجمة: والصواب
  .كما ذكر المحقق الكريم ١/٧١موجودين في الحماسة البصرية 

  في الكريهة شوس يضٍبتعدو   راكاً كالسعالى شُزَّبـاًيالً دخ:  ١١- ٦٩٠/١٠- ١٧١
  معان برق أو بريق شَمـوسل  كانَّ هْمفحمي الحديُد عليهم           
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، …تعدو ببيضٍ: عجز البيت األول غير مستقيم المعنى والوزن، من الكامل، وصوابه يتم بقولنا
مع  ١/١٥٠حماسة أبي تمام (فكأنه  :كما أن الصواب في صدر البيت الثاني هو. بباءين متواليتين

  ).اختالف في الرواية
  وال تندموا ما ذاك حين التندم  كفُّ كْمأال تجزعوا مما جنته و:  ٦٩٢/٩- ١٧٢

وقد ذكر المحقق في هامش الصفحة . أكفكم، كما تقتضي قواعد رسم الكلم في العربية: والصواب
  !!المحقق أن في البيت إقواء، ولكننا لم نجد ما وجده أستاذنا

  وال تبوؤوا بمأثم رامةًكوموتوا   قيموا صدور الخيل للموت ساعةأ:  ٦٩٢/١٠- ١٧٣
  .كراماً: والصواب 

  وإن الحرب أولها الكالم  النار بالعودين تُذْكى أينف:  ٦٩٢/١٣- ١٧٤
، والعقد ١/١٢٨، وعيون األخبار ١/١٠٨الحماسة البصرية . (فان، بحذف الياء: والصواب

  ).١/١٥٨الفريد 
  ألقادراحتى يقال تطيعه   لك كأن الموت يتبع قولهم:  ٩٦٤/٩- ١٧٥

  .األقدار: والصواب، بطبيعة الحال، هو
  من ظفَْر دانيكييرحك بموت أو   أقدم على األمر الذي إن تالقهو:  ٦٩٤/١١- ١٧٦

  .أو يدانك، بحذف الياء: والصواب، كما تقتضي قواعد اللغة واستقامة الوزن، من الطويل، هو
  زوى بين عينيه علي المحاجُم  دونـي كأنمـا غصُّ الطَّْرِفَيزيد ي:  ١٢- ٦٩٥/١١- ١٧٧

  ال تلقنـي إال وأنفـك راغـمو  ما انزوى ْينَيكُعفال ينبسط من بين                        
. يغضُّ، بالضاد المعجمة، والطَّْرفَ، بفتح الفاء، وبين َعْينيك، بفتح العين المهملة: والصواب

  ).٧٩:األعشى(
  السامع والرائي ثبتُن  و كنت من شيء هجوناك أول:  ٦-٦٩٦/٥- ١٧٨

  لََّمنى قلة أكفائــيح  مـروٌؤأعن شتمي فاني  َعدَّفَ                      
بنت للسامع والرائي، كما ) لو: (سقط أخل بوزنه، من السريع، وصوابه األوللحق عجز البيت 

. فعدِّ، بكسر الدال المهملة المشددة، وامرؤ بحذف الواو األولى: هوأن الصواب في البيت الثاني 
  ).٤٥، وأخبار أبي تمام للصولي ٣/٧٧الكامل (

  سوى أنني من رهط بن وائل  مالي ذنٌب عند قيس علمتهو: ٦٩٦/١٣- ١٧٩
  :لحق عجز البيت سقط أخل بوزنه، من الطويل، وصوابه ممكن بقولنا
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  .لبن وائ) بكر(وى أنني من رهط س
  وائل بمطيق مَّلْتُهَحلما   ْوفَهَجما جذُع سوٍء خرَّق السوُس و: ٦٩٧/١٠- ١٨٠

، أو، كما جاء في ديوان …لما َحَملَتْه : والصواب، لصحة المعنى والوزن، من الطويل، هو
  :وقد جاءت رواية الديوان بقوله. ، َحمَّلَتْه، بتشديد الميم وفتح الالم٢/٦٦٦األخطل 

  لَهخرَّق السوُس َأْص
  إن ِمتُّ وإن حييتُ حييتُ  ألطْلَُبنَّ المْجَد غير مقصِّرِف:  ٦٩٧/١٦- ١٨١

وإن حييت ) مت(إن مت : لحق عجز البيت سقط أخل بوزنه، من الكامل، وصوابه يتم بقولنا
  .حييت
  من واسع النعم لَْمِهظُأصَبْحت في   قستُ حالك في الفقر القديم بماو:  ٦٩٨/٧- ١٨٢

  .، بحذف الميم، فيستقيم بذلك المعنىِظلِّه: والصواب 
  فعادى بني العجالن رهط ابن مقبل  ِدقٍَّةوذا اهللا عادى أهل لؤم إ:  ١٢- ٦٩٩/١١- ١٨٣

  ال يظلمون الناس حبـة خـردلو  ال يغـدرون بذمـة َريَّلـةقُ                         
  )٣٣١- ١/٣٣٠ر والشعراء، الشع. (ورقة، بالراء المهملة، وقَُبيِّلَةٌ، بالتصغير: والصواب

كما ذكر  ٤٠٨-٣/٩، وليس ٥/٣١٨ما البيت الثاني فقد جاءت رواية صدره في العقد الفريد أ
  .قبيلته ال يخفرون بذمة: المحقق في الهامش، على النحو التالي

  ُيباناشَبنو اللَّقيطة من ذُْهلِ بن   إبلي ستبيْحتو كنت من مازنٍ لم ل:  ٧٠٠/٣،٥- ١٨٤
  رافات ووِْحدانــاُزم َيْرَهبوه ل  قوم إذا الشر أبدى ناجذَْيه لهـم                     

وشَْيبانا، بسكون . تستبْح، بحذف الياء: والصواب، لسالمة التركيب، ومراعاة قواعد اللغة، هو
، ُوْحدانا: َزرافاٍت، بفتح الزاي المعجمة، و: كما أن الصواب في ضبط الكلمتين األخيرتين هو. الياء

ويروى عجز البيت الثاني أيضاً  ).زرف: ، والمعجم الوسيط ١/٢٣،٢٧حماسة أبي تمام . (بضم الواو
  : هكذا

  طاروا إليه َزرافات وُوْحدانا                                           
  قاضيــا ُيقبل َضْيٌم أو ُيحكََّمف  يبون َسلْمةًصليس كمن كنتم ت ف:  ٧٠٢/٢- ١٨٥

  :، هو١/١٢٤ما جاء في حماسة أبي تمام والصواب، ك
  نقبل ضيماً أو نحكَّم قاضيــاًف  فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة

  مصانعها منها وأقَوتْ ربوعها  ألخوالي ربيعة إذ عفَتْ  سأتُأ:  ١٣-٧٠٢/٧- ١٨٦
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  ما تكاد تطيعهـا أيديبليها ع  من وِتْرٍ أعزَّ نفوسهـا قتتلت                       
بأيٍد، بتنوين الكسر : أسيتُ، بإثبات الياء مكان األلف، وتُقتَّل، بحذف التاء األولى، و: بوالصوا

  ).١٢٩٩، ٢/١٢٩٨البحتري . (في الدال المهملة، وحذف الياء
  كـرمٍ وإحسـانٍ فأنـت األول   نُدبـوا إلـى ْنإوفيت عاشرهم أ:  ٧٠٢/١٨- ١٨٧

، ٣/١٧٥٣البحتري (… دبوا فان نُ: بقولناصدر البيت غير موزون، من الكامل، وصوابه يتم 
  ).كما ذكر المحقق ١٧٥٧وليس 
  سريعـة االيغــال تــواجٍب  ْحـداًوقطع األمعز المكوكــَب ت:  ٧٠٧/١١- ١٨٨

، والمقطوعة التي منها هذا ٧: األعشى. (َوخْداً، بالخاء المعجمة: و. بنواجٍ، بالنون: والصواب
  ).ان لما اشتملت عليه من هنات طباعية غير قليلةالبيت بحاجة إلى مراجعة في الديو

  مقفرة أخاف ضاللهــا ياطو  جزورِ أيسارٍ دعوتُ إلى الندىو:  ٧٠٧/١٣- ١٨٩
  )٢٧: األعشى . (ونياط، بإثبات النون في بنية الكلمة: والصواب

  تتكل ألهجازاوال الصدور على   مشيَن َرْهواً فال األعجاز خاذلةي:  ٩، ٧١١/٧- ١٩٠
  ماال ترى اإلبل ترىوجنونة م  يتبعن سامية العينين تحسبهـا                      

  )٢٦: ديوان القطامي . (أو ترى ماال ترى اإلبل: األعجاز، بالعين المهملة و: والصواب
  ما إن تكاد خفافها تقع  داِخلٍةُمجاللٍة أُجٍد ب:  ٧١٢/٧- ١٩١

  )٨٢: اعتين الصن. (لة، بفتح الخاء المعجمةداخَُم: والصواب
  َبُبتَحتى إذا ما استوى في غرزها   صغي إذا شدها بالرحل جانحــةًت:  ٧١٣/٧- ١٩٢

، ٣/٦٠مع اختالف في الرواية، وكتاب سيبويه  ١/٤٨ذو الرمة . (تثب، بالثاء المثلثة: والصواب
  ).٧/٤٧، و٤/٩٧وشرح المفصل البن يعيش 

  ت إال قليالًالمو دركهأقد   دا سابح خر في غمرةي:  ٧١٣/١١- ١٩٣
  ).٥٩: المفضليات(قد آدركه، بهمزة وصل : عجز البيت غير موزون، من المتقارب، والصواب

  طريدان والرِّْجالن طالبتا وِتْــر  فُوُرهاُصأن يديها حين تجري ك:  ١٤- ٧١٣/١٣- ١٩٤
  فْرِشْربٍ غير مألى وال ِص جاجةُر  تجوب بها الظلماَء عيٌن كأنهـا                        

  .، وزجاجة، بالزاي المعجمة)٢/٣٢٩الحماسة البصرية (ضفورها، بالضاد المعجمة : والصواب
  عالبيُّـه واجلََعـْب ولــىو  ذا قيد قحَّــم من قـادهإ:  ٥-٧١٤/٤- ١٩٥

  شطََرْباجرى في األنابيب ثم   الرديني بين األكف ظَْهرِك                      
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) ٤٣(ألول، في ديوان حميد بن ثور، المشتمل على بائية أبي دؤاد جاءت رواية عجز البيت ا
ثم اضطرب، بالضاد … كهز الرديني : كما أن الصواب في البيت الثاني هو. وبانت عالبيُّه: بقوله

  ).٢٩٢: انظر أيضاً دراسات في األدب العربي لغرنباوم . (المعجمة
  إذا جاش فيه َحْمُيه غلي مرجل  امهجياشٌ كأن اهتز لذَّْيلالى ع:  ١٥، ١٣، ٧١٤/٩- ١٩٦

  نْفُلِتَإرخاء سرحان وتقريب و  له أيطال ظبي وساقـا نعامـة                             
  عروس أو صراية حنظل داُكِم  أن سراته لدى البيت قائمـاًك                              

. تواليتين، وَمداك عروس، بفتح الميمعلى الذبل، بالباء الموحدة، وتتفل، بتاءين م: والصواب
  ).١٢٠- ١١٩: ديوان امرئ القيس : ، و٩٠، ٨٩، ٨٥: شرح القصائد السبع(

  الحرَب بين القبائل إللُهافشبَّ   ظهُرها ْرِكُبُأذا المهرةُ الشقراء إ:  ٧١٥/٢- ١٩٧
فشب : و ُأدرَك ظهرها،: لهذا البيت بقوله) ٥٩(جاءت رواية كتاب أنساب الخيل البن الكلبي 

  .إلهي
  قٌ وصهوة َعْيرٍ ومتٌن خظا  غـالظ وسبـع رقـا سبـٌعو:  ٧١٥/١٦- ١٩٨

  .وتسع غالظ: بقوله ٢/٢٣٩جاءت رواية األمالي 
  أخذناه بالقود حتى انطوى  صنيعــاً فلمـا شتــا قـاطف:  ٧١٦/٩- ١٩٩

  ).٢/٢٣٩: أمالي القالي . (فقاظ، بالظاء المعجمة: والصواب 
  لَرْوعة أو ملتهـْب شتَنْفَرُم  أنه من مرح الَعْدو بهك:  ١٨، ٧١٦/١٥- ٢٠٠

  اللََّعْبوقصر عنه المخرمان ي  وهو على إرهافه وطيِّه                        
  ).٣٣: ديوان على بن جبلة . (مستنفر، بالسين المهملة، واللبب، بباءين متواليتين: والصواب 

  عن شظى وال عصْب واكَْلتَلم   الثرى خطو على عوجٍ تناَهْبني:  ٣،٦-٧١٧/١- ٢٠١
  أنما وظيفُــُه على نكَــُبك  تحسبهــا ثابتـة إذا خطـت 

  وابد الَوْحش فأجدى واكتَسْبأ  فرادينـا بـه لصَّْيـُدامنا به ر
  طلَـْب يـنحبه  لريُحايبلغ و   يبلـغ الجهـَد بـه راكبـهال

لم يتواكل، بإثبات الياء المثناة : جز، هووالصواب، الستقامة وزن عجز البيت األول، من الر  
كأنها : التحتية في بداية الفعل، كما أن عجز البيت الثاني جاء، في ديوان صاحبه، على نحو آخر هو

الصيَد، بفتح الدال المهملة، ويبلغ الريَح، بفتح : والصواب في البيتين األخيرين هو. واطئة على الرَّكَْب
  ).٣٤: ديوان علي بن جبلة(الحاء، المهملة، وحيث طلب 
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٥١

  المخـذَُم لحاُماخط ينمقه   ي كل منبِت شعرة من جسمهف:  ١٠، ٧١٧/٨- ٢٠٢
  كأنه بعرى المجرة ملجمو  عقد النجـوم بطرفـه َأنّماو                       

  .الحسام، بإثبات السين المهملة في الكلمة، وكأنما، بإثبات الكاف في البنية: والصواب 
  سبقا وكاد يطير عن أوهامه  وهاطمهأاري الجياد فطار عن ج:  ٧١٨/٣- ٢٠٣

  )، كما ذكر المحقق١٩٨٩: ، وليس ٣/١٩٨٦البحتري (أوهامها : والصواب 
  لغيث من الوسميِّ رائده خــال  كَناِتهاُوقد أغتدي والطير في و:  ٧١٩/٣،٥،٩- ٢٠٤

  والميت كأنهـا هـراوة منــك  لحمهـا لغْزُوابِعْجلزٍة قد أترز 
  لوبٍ من العقبان طأطأتُ ِشْماللط  الجناحين ِلقـوٍة فتحاءبَأني ك

امرؤ (كأني بفتخاء، بالخاء المعجمة : ُوكُناتها، بضم الكاف، أترز الجري لحمها، و: الصوابو
  ).٨٢: ، وشرح القصائد السبع ١٢٩- ١٢٨: القيس 

  كــده يفأهله نعت كلباً أ:  ٧٢١/١٦،١٧،١٩- ٢٠٥  بجـده دودُهـْمحقـد َسِعـدتْ 
  فكل خير عندهم من عنده  ـْبـــِدهكَظـل مـواله لـه ي
  دِِّهَدلذُّ منه العين حسـن تَ  َوْحـِده سيـُجنا لك من كلـب ي

من كَدِّه، وجدودهم، بالجيم المعجمة، وكعبده، بإثبات العين المهملة في البنية، وحسن : والصواب
  ).٦٢٤: أبو نواس ( قده، بالقاف، ونسيجِ، بكسر الجيم المعجمة

  الحية الرقطـاء فـي انسكابهـاو:  ٧٢٣/١- ٢٠٦  انسيابهـا ينفوسرعة العقاب 
  .في، بحذف النون: والصواب 

  وَجْدتـُهبعليه غدوة  درتُغ:  ١٥- ٧٢٥/١٣- ٢٠٧  قعوداً لديه بالصريـم عواذلـه
  طوراً وطوراً يلُْمنَـه غدِّينَُهي  اعياً فما يدرين أيـن مخاتلـهو
  منه عن كريم مرزٍَّء أعَرَضف  بٍ على األمر الذي هو فاعلهلوغ

فأعرضن، : يفدينه، بالفاء أيضاً، و: فوجدته، بالفاء، و: بكرت، و: غدوت، بالواو، أو: والصواب
  ).١٤١-١٤٠: زهير (بإثبات النون في نهاية الفعل 

  ـانشـربهـا فتتـركنـا ملـوكو:  ٧٢٦/٣- ٢٠٨  اللقـاء نهنههـايوأسـداً مـا 
  ).٦٠: حسان . (ينهنهنا، بثالث نونات: والصواب 

  ع عنك لومي فان اللوم إغـراء د:  ٧٢٧/١- ٢٠٩  بالتي كانت هي الداء داوونيو
  ).٦: أبو نواس . (وداوني، بواو واحدة: والصواب 
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٥٢

  قامت بِمْزَهرٍ لشرُباذا قلت غني إ:  ٧٢٧/٤- ٢١٠  يكاد إذا دارت به الكفُّ ينِطقُ
  ).٢١٩: األعشى . (شَّْرَب، بفتح الباءال: والصواب 

  البِكَْر التي اختمرت  اسؤقنيف:  ١٦- ٧٢٨/١٥- ٢١١  لرَّضحـمابخمار الشيـب في 
  مع شبـاب سـادٍة نُجــبٍ  مـؤمأخذوا اللــذات عـن أ

  )، مع اختالف في الرواية٤١: أبو نواس(من َأَممِ : في الرحم، و: و… فاسقني : والصواب
  لديهـُم لُمـدامِاــأن أباريـقَ ك:  ٧٣٠/١١- ٢١٢  رقمتيـن قيـامِظباٌء بأعلى ال

  كأن أباريق اللجين لديهم: بقوله  ٢/٣٠٩اءت رواية ديوان ابن المعتز ج
  صفراَء قبل المزج بيضاَء بعدهو:  ٣-٧٣١/٢- ٢١٣  ونُهادكأن شُعاَع الشمس يلقاك 

  لمعانهـا ترى العين تستعفيك من   فونُهـاُجتحِسُر حتى ما تُِقلُّ و
  )٢٠: أبو نواس . (جفونَها، بفتح النون في الكلمتين: دونَها، و : والصواب

  قت غاللـةُ خديـه فلـو ُرميـار:  ٧٣١/١٠- ٢١٤  أو بالمنى هما بأن يِكفا اللَّْحؤظب
  ).١١٣: ديوان ديك الجن . (باللّْحِظ، بحذف الواو المهموزة: والصواب 

  ضينا من ُمخارق وابن خيرر:  ٧٣٣/٩،١٠،١٢- ٢١٥  األثْلِ إذْ متَع النهاُر وصوِتب
  تزعزُِعه الشمال وقد توافى  صغـاُرؤلى أنفاسها قَطٌْر ع
  المناجي الَمطَُروأن الريح ك  واطرها عتـاب واعتـذارخ

قطر صغار، بحذف الواو المهموزة، والمطَر، بفتح : بصوت، بحذف الواو األولى، و: والصواب
  ).٢/٩٦١ي البحتر. (الراء المهملة

  إن غـوت ن غَزَِّيـةَأال هل أنا و:  ٧٣٥/١٢- ٢١٦  غزيةُ أرشد َرشدتَغويتُ وإن 
، ٤٧: دريد بن الصمة. (وإن تَْرشد، بسكون الراء المهملة… وهل أنا إال من غزِّيةَ : والصواب
  ).١٠٧: واألصمعيات

  ورقي تسألي الناس ما مالي وما ال:  ٧٣٦/١٣- ٢١٧  وما خلقي قُعيَووسائلي ما 
عن مجدي وعن خلقي، أما في عيون … : بقوله) ١٦٩(جاءت رواية عجز البيت في الوحشيات 

  .ما حزمي وما خلقي… فجاءت روايته بقوله  ١/٣٨األخبار 
  الطعنةَ النجالء عن ُعُرضٍ َأطعَنو:  ٧٣٧/١- ٢١٨  وأحفظ السر فيه َضْربةَ العنُِق

على نحو مختلف ) ١٦٩(بيت في الوحشيات وقد جاء عجز ال. وأطعُن، بضم النون: والصواب
على نحو آخر  ١/٣٨كما جاء هو وصدره في عيون األخبار . تنفي المسابير باإلزباد والفهق: جداً هو
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٥٣

  أكتم السر فيه ضربة العنقو             د أركب الهول مسدوالً عساكرهق:  أيضاً هو
  السيف من أن تضيمه حدَّ تركُبو:  ٧٣٩/٥- ٢١٩  إذا لم يكن شفرة السيف َمْعِدل

كما أن عجز البيت غير موزون، من الطويل، وصوابه . ويركب حد السيف، بالياء: والصواب
وقد جاءت رواية حماسة أبي ) ٣/١٨عيون األخبار . (شفرة السيف معدل) عن(إذا لم يكن : يتم بقولنا

  .المهملة، بدالً من معدلمزحل، بالزاي المعجمة والحاء : ، بقولهما٣/٢١٩، واألمالي ٣/١١٢٩تمام 
  تحملني وأنت شقيق نفسيو:  ٧٣٩/١١- ٢٢٠  لرقيــقاعلى هول الصواعق 

على هول : عجز البيت غير مستقيم المعنى والوزن، من الوافر، ويمكننا تصحيحه بقولنا
  .البروق) و(الصواعق 

  ُأحيِّيه وُأكْـرم وجهـه لكذنو:  ٧٤٣/٣- ٢٢١  وأشرب ما أبقى وأسقيه ما اشتهى
  .ولكن، بحذف الذال المعجمة: والصواب 

  ي نظامٍ كأنها قطَُع الروف:  ٧٤٦/١٠- ٢٢٢  في صدور القيان لدَُّررِاضِ أو 
وقد تكرر هذا . أو الدُّرِّ، بالراء المهملة المشددة. …: والصواب، لصحة الوزن، من الخفيف، هو

كما حدث بالخطأ تكرار آخر !!! هاالبيت خطأ، بالخطأ الذي أشرنا إليه مرة أخرى، في المقطوعة نفس
  !!في المقطوعة

  لم ترنا نهدى إلى اهللا ما لهأ:        ٧٤٨/٢- ٢٢٣  ائلُْهقوإن كان عنه راغباً فهو 
  .بالباء الموحدة. فهو قابله: والصواب 

  م تغنت لديهم حين لم تـطك:  ١٢- ٧٤٩/١١- ٢٢٤  محضِ التراب عيرزعم ولم تر 
  رب ال صبر لي على ذا العذاب                        ـيمهجتي وَأْبلى شَباب رىيقد 

  .قد برى، بالباء الموحدة: ـ و …ولم تُْرَز غَْيَر … : والصواب 
  ســرور ومِيداك أخوك اليوَم ف:  ٧٥٢/٣،٩- ٢٢٥  للظـراف كبيـر يوَم تهادىو
  ِهالِقـتونيروزنــا هذا جديـد                       عفوٍ جديد عن ذنوب شكـورب

  .هذا جديد فالقه، بالفاء: و … يوُم سرور ويوُم تهاٍد … : والصواب 
  ـان أهـِد مـا أنـت ربـهف:  ٧٥٢/١٣- ٢٢٦  وإن ُأْهِد مالي فهو مالُك من قبلي

  :لحق صدر البيت سقط أخل بوزنه، من الطويل، ويمكننا تصحيحه بقولنا 
  ما أنت ربه) شيئاً أهد(ان ُأهِد ف

  م خلطوني بالنفوس وأحسنواه:  ٧٥٤/٧- ٢٢٧  ما كان أتيا مَُّجقرى الضيف لما 
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٥٤

  ).٤/١٧٦٣حماسة أبي تمام . (لما ُحمَّ، بالحاء المهملة: والصواب 
  كم دفعوا من كْربة قد تالحَمتْف:  ١٠-٧٥٥/٩- ٢٢٨  قد علتني غواربه َمْوُجوعلي 

  عاد كل شََمْردل إذا قلت عودوا                        مواهبه ْزٌلَجشمَّ من الفتيان أ
وموجٍ، وجزلٍ، بتنوين الكسر في كل من الجيم المعجمة في الكلمة األولى، والالم في : والصواب
  ).١٦٦٧-٤/١٦٦٦حماسة أبي تمام . (الكلمة الثانية

  فهجرته لةًِخذا عبت منه إ:  ٧٥٨/٥- ٢٢٩  ال أعيُبها لّةٌِخدعتني إليه 
: ، والمعجم الوسيط ٣/١٧عيون األخبار . (ي الكلمتينخَلَّةً، بفتح الخاء المعجمة ف: والصواب

  ).خلل
  محاسنها  َبتَْأما دمشق فقد أ:  ٧٥٩/١٥- ٢٣٠  وقد وفى لك مطريها بما وعدا

وتجدر اإلشارة مرة ). ٢/٧١٠البحتري . (فقد أبدت، بإثبات الدال المهملة في البنية: والصواب
اشتملت، كغيرها من أبيات البحتري األخرى، على أخرى إلى أن أبيات البحتري، التي وردت هنا، قد 

  .بعض األخطاء، فليرجع إلى مواقعها في ديوان البحتري لتصحيحها
  كيف يطرُب للدَّْجن المقيـم إذاو:  ٧٦٠/٤،٦- ٢٣١  يكـف ثّهبسحَّت سحائبه من 

  ويفتق الورُد خضراً من معصفرة                       نوَره القاطوُل والنجف كتسىو
كما ذكر  ١٣٩٧، وليس ٣/١٣٩٣البحتري . (سحت سحائبه من َبْيتُه يكف، ويكتسي: الصوابو

  ).المحقق الكريم
  ات كأس الشّمول في أيلوله:  ١٠-٧٦٠/٩- ٢٣٢  الظل في الضحى والمقيل ُرَدَب
  الهواجر عنا مرةُُحوخبت                           استرْحنا من النهار الطويلو

  ).٢٩٩: ابن المعتز . (، بفتح الراء المهملة، وَجْمرةُ، بفتح الجيم المعجمةَبَرَد: والصواب 
  خيانةًو الذةًَمتأكلون ي:  ٧٦١/٧- ٢٣٣  قائلهم وإن لم يشغب ُيعاْبو

  .يتأكلون مغالة وخيانة: لصدر البيت بقوله ) ١٥٧، ١٥٣(جاءت رواية ديوان لبيد 
، …متحدثون مخانة ومالذة، ويعاُب/ دثون تحي: فجاءت روايته بقوله) خون، وملذ(أما اللسان 
  .بضم الباء الموحدة

  برأس أْسربكوا لي حتى تمنيتُ أني             ُمفْلتٌ عند ذاك و:  ٧٦٢/٥- ٢٣٤
  .رأساً برأس: والصواب 

  فاُؤُهْمُسلكّن قومي عزَّهم و:  ٧٦٣/٩- ٢٣٥  عن األمر حتى ليس لألمر حامل
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٥٥

  ).١/٨٣أمالي القالي (سفهاؤهم : والصواب 
  حديثهم  يفَه؟ مونال:  ٧٦٣/١٥- ٢٣٦  نهم ما أقولعيِحلُّ و

وقد جاءت رواية عجز هذا البيت في عيون . ال يفهمون، ويجل، بالجيم المعجمة: والصواب
  .ويدق عنهم ما أقول: بقوله  ١/٣٠٩األخبار 

  كنت أخي بإخاء الزمــاو:  ٧٦٤/٩- ٢٣٧  عوانا ربياًحنِ فلما نبا صرت 
  للنائبـا ُعــدُّكَأوكنــت                     األمانا نهمأطلب  ت فقد صرتُ

عيون . (أطلب منك األمانا: و… ُأِعدُّك، بكسر العين المهملة، :حرباً عواناً، و: والصواب
  ).١/١٧١، ومعجم األدباء ٣/٧٤األخبار 

  قد كنت أرجو منكم خير ناصرو:  ٧٦٧/٧- ٢٣٨  ليميين ِسمالهااعلى حين خذالن 
  )٥/١٩١١ابن الرومي . (خذالن اليمين شمالها، بالشين المعجمة: لصواب وا

  من القيت أْن قد وفيتُُم خّرأ:  ٧٦٧/١٦- ٢٣٩  ولو ِشْئتُ قال المخبرون أساءوا
. ُأخَبُِّر، بالباء المشددة المكسورة، فيستقيم بهذا التصحيح المعنى والوزن، من الطويل: والصواب

  ).٣/١٤٥٥حماسة أبي تمام (
  دواتهعذا َوتَْرتَ آمرءاً فاحذر إ:  ٧٦٨/٣- ٢٤٠  من يزرع الشّْوك ال يحصد به عنبا

  .عداوته، بألف فواو: والصواب 
  نا كساٍق سَعـتْ بنـا قـَدٌمك:  ٦٧٨/١٤- ٢٤١  إلــى َعُضـٍد بطـتنأو كـذراعٍ 

  )٣/٨١عيون األخبار (نيطت، بالياء المثناة التحتية : والصواب 
  ما لم تكن لي حاجةٌ خيأأنت ف:  ٧٦٩/٢- ٢٤٢  نتُ َأن ال أخالياأيق َرَضذتَعفان 

: وقد جاءت رواية الديوان بقوله) ٥٠١: جرير. (عرضت، بحذف الذال المعجمة: والصواب
  …فأنت أبي 

  رفانها بعيوب الناس تبصرُهع:  ٧٧٠/٧- ٢٤٣  فيهم وليس العيب الذي فيها
  :يط، وصوابه يتم بقولنا لحق عجز البيت سقط أخل بمعناه ووزنه، من البس

  .العيب الذي فيها) ترى(يهم وليس ف
  ُعَورتُُهوالملبس الناس من عري ك:  ٧٧٠/٩- ٢٤٤  للناس باديةٌ ما إْن يواريها

  .وَعْوَرتُه، بفتح العين المهملة، وسكون الواو: والصواب 
  أنِت لو باكَْرت مشمولةو:  ٧٧٤/٤- ٢٤٥  صهباَء مثَْل األشقر
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  :سقط أيضاً أخل بمعناه ووزنه، من السريع، وصوابه يتم بقولنا حق عجز البيت ل
  ).١/١١٠، ومجالس ثعلب ٢/٣٦٨الحماسة البصرية (األشقر ) الفرس(صهباء مثل 

  من يضربها ظالما ذاكك:  ٧٧٦/٥- ٢٤٦  نجفّ يمناه على َسْوطه
  فليت من يضربها ظالماً: بقوله  ٦/٥٩اءت رواية صدر البيت في العقد الفريد ج

  فَْرقٍَةُميعت لمنشورٍ على ر:  ٧٨٠/٩- ٢٤٧  ذمَّ لها عهُد الصِّبا حين انتسْب
: علي بن جبلة(َمفْرِِقِه، بفتح الميم، وكسر الراء المهملة، وبالقاف والهاء المكسورتين : والصواب

 وتجدر اإلشارة إلى أن أبيات المقطوعة التي منها هذا البيت تخللتها بعض الهفوات الطباعية،) ٣٢
  .ومن الممكن إدراكها بالرجوع إلى الديوان، إذ ال مجال لتسجيلها هنا

  اسمح الدهر واكرم ُمسلماًو:  ٧٨٢/١١- ٢٤٨  السـرِّ له كّل المــدح ّصاَلَح
  .حصَّل، بحذف األلف: والصواب 

  عباِئِهألحّماٌل  اروُنه:  ٧٨٥/٦- ٢٤٩  هّياُب عالٍ المٌح نوَرُه
عبايه، ذلك حتى نتمكن من قراءة البيت من آخره إلى أوله هرون حمال أل: والصواب أن يقول

  .على النحوه الذي نقرؤه به من أوله إلى آخره، كما يريد صاحب الزهرة
  تنفست ساعةً ثم إنيف:  ٧٨٩/١٩- ٢٥٠  )حكاية عد(قلت للَبغْل عند ذلك راه 

  .حكاية عدس، بإثبات السين المهملة في آخر الكلمة: والصواب 
  وم يكنلقذفنا بالرماح  ثمَّو:  ٧٩٢/١١- ٢٥١  اِمُحرع الفريقين هنالك في جم

  :على نحو آخر هو  ١/٣٧جاءت رواية الحماسة البصرية 
  هناك قذفنا بالرماح فما يرى              من القوم في جمع الفريقين رامح                    

  : لهذا البيت فجاءت على النحو التالي ٦/٤٢٨أما رواية الحيوان 
  هنالك قذفنا بالرماح فمائل                   نالك في جمع الفريقين رانحه

  إذا أضاء لك الطريق وأنهجتْو:  ٧٩٧/٨- ٢٥٢  ْعديَبمنه المسالك والهدى 
مع اختالف في الرواية،  ٢٩٦: المفضليات . (دي، بالياء المثناة التحتية المضمومةْعُي: والصواب

  )هدى: وانظر اللسان أيضاً
  فاقٍةُأريعاتُ َمْوٍت ريِّثاتُ س:  ٧٩٩/٨- ٢٥٣  ذا ما ُحِملَْن حملهن خفيف إ

  )وحد: اللسان (إفاقة، بكسر الهمزة : والصواب 
  تجلدي للشامتين أريهُمو:  ٨٠٤/٦- ٢٥٤  ال أتضعضع لدهطراأني لريب 
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  )١/٣ديوان الهذليين (الدهر، بحذف الطاء المهملة من الكلمة : والصواب 
  قبل إفالها لَسْولاجاء قريع و:  ٨١١/٤- ٢٥٥  ت خلفه وهي ُوقَّفرفيقاً وكان

  الحيِّ عن نار أهله ُبكوقاتَل                      يربض فيها والصال متكرفل
  ).٢٨-٢/٢٧الفرزدق . (الشَّْول، بالشين المعجمة، وكلُب، بإثبات الالم في الكلمة: والصواب 

  ما بيَن من لم ُيْعِط سمعاً وطاعةو:  ٨١١/٩- ٢٥٦  الحالقم زِّخَوبين تميم غير 
  .َحزِّ، بالحاء المهملة: والصواب 

  كَراتهاُوقد اغتدى والطير في و:  ٨١٢/٣- ٢٥٧  بمنجرد قيد األوابد هيكل
  .ُوكُناتها، بالنون، وقد تكرر هذا الخطأ في السطر الخامس من الصفحة نفسها: والصواب 

  )٣٦، ١٩: ديوان امرئ القيس ، و٨٢: شرح القصائد السبع الجاهليات (
  اكنـةسوالعين  َودُِّعناتُامت ق:  ٨-٨١٤/٦- ٢٥٨  كأّن إنسانها في لجَّة غـرق

  ثم استدار على أرجاء ُمقْلتها  خلسات الطرف تستبق بادٌرم
  المأقيـان بـه دَّجأنه حين ك  من أسالكه نســق سلّلترٌّ د

لهذه األبيات على نحو ) ٤٦٢(لشعراء وطبقات فحول ا) ٤٦٧- ٤٦٦(جاءت رواية ديوان كثير 
  …** قامت تراءى لنا والعين ساجية : آخر، هو

  …در تحلََّل … حين مار المأقيان … مبادراً خلسات :  و
  تى يشْتَجْر قوم َيقُْل سرواتهمم:  ١١- ٨٢٤/١٠- ٢٥٩  رضا وهُم عدل ُهُمفُهُم بيننا 

  بما أخبرت عن نَسبْيكُما ُرحتُف                          كانا امرَأْينِ كل شأنهما يعلوو
: ووضم الميم، ، هاءرضا، بسكون ال ُمْهفَ… : والصواب، لصحة الوزن، من الطويل، هو

وقد جاءت رواية الديوان لصدر البيت الثاني ) ١٠٩، ١٠٧: زهير . (فَرِْحتُ، بكسر الراء المهملة
  :بقوله 

  رِْحتُ بما خُبِّْرتُ عن َسيِّدْيكُمفَ
  عم البوارح أن رحلتنا غداز:  ٨٢٤/١٤- ٢٦٠  الغراب األسود يبرناخوبذاك 

  )٨٩: النابغة الذبياني . (خَبَّرنا، بحذف الياء: والصواب 
  اعةً ثـم انتحاهـا وابـٌلس:  ٨٣١/١٧- ٢٦١  واٍه منهمـر ألكتـافاساقط 

  ).٧٩: امرؤ القيس . (األكناف، بالنون: والصواب 
  كأنما لَجنانايخفض  أقبلَنف:  ٨٣٣/١٧- ٢٦٢  اهياالدو تَْينَأقتلن قتيالً أو 
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  :برواية أخرى هي ) ٢٨(جاءت رواية البيت في ديوان صاحبه سحيم 
  فأدبرن يخفضن الشخوص كأنما   تلن قتيالً أو أصبن الدواهياق

  ين إخواننا على األحسـاءأ:  ٨٣٣/٢٠- ٢٦٣  أين جيراننـا على الدَّْهنـاء
على نحو  ٢/١٦٩وفي الحماسة البصرية ) ٢٧(صاحبه ابن مطير جاءت رواية البيت في ديوان 

  أين أهل القباب بالدهناء    أين جيراننا على األحساء: مختلف هو 
  حميد الميكوأنك حق ب:  ٢هـ/٨٣٥- ٢٦٤

  .والمليك، بإثبات الالم في الكلمة: والصواب 
  َرقٍْدوبعد هـدء  جيـٌينأتانــي :  ١٥، ٨٤١/١٣- ٢٦٥  بكـاذب لَــوتْتَولم يك فيما قد 

  أدلََجتُوفشمَّرتُ عن ذيلي اإلزاَر                           السباسب ُيُرغالوجناء  لدِّْعِلُباي ب
  .نجيٌّ، ورقدٍة، وتلْوتُ، والذِّعلُب، وأدلَجتْ، وغُْبُر: والصواب 

  وســاكنيهـا لبـالدانـح عـن ت:  ٨٤٢/١٩- ٢٦٦  ضاق بـك الفسيـح فْيء الخُلِْدف
  :لهذا البيت بقوله ) ٢٦(اءت رواية جمهرة أشعار العرب ج

  تـنـّح عـن الجنـان وساكنيهـا                  في الفردوس ضاق بك الفسيحف
  كنـتَ بهـا وزوجـك في رجـاء و:  ٨٤٣/١- ٢٦٧  مـن أذى الدنيـا مريـح كنتَو

  ).٢٦: جمهرة أشعار العرب (وقلبك : والصواب 
 

  بعد،و
خرى من التنبيهات والتصحيحات لبعض األخطاء التي تخللت الجزء الثاني من فهذه مجموعة أ

كما ذكرنا في مستهل بحثنا  –إن هدفنا من وراء هذا العمل، في جزأي الكتاب، هو . كتاب الزهرة
تنقية جانب مهم من تراثنا األدبي مما لحق به من هفوات وهنات، يؤدي اإلبقاء  –األول وخاتمته أيضاً 

  .في مثل هذا الكتاب القيم، إلى اإلساءة إلى ذلك التراث، والغضِّ من قيمتهعليها، 
ومع تقديرنا لما قام به محققا الكتاب من جهد، إال أنه ما زال، بحاجة، في رأينا، كما ذكرنا في 
مقدمة بحثنا األول، إلى تحقيق وإخراج جديدين، بحيث يأتي في طبعة طريفة تتناسب ومكانته األدبية 

  .لية، وتتناسب أيضاً ومكانة صاحبه ومحقّقْيهالعا
واهللا نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل فيه خيراً لتراثنا الذي نعتز به 

  .ونفاخر، والذي نرجو، من ورائه، حفظ لغتنا العربية الغالية، لغة قرآننا العظيم
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  صادر البحث ومراجعهم
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تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السالم هارون . أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك. األصمعيات -

  .م١٩٦٧دار المعارف، : القاهرة. ٢ط
الدار القومية : القاهرة. تحقيق أحمد زكي. لكلبيابن ا. أنساب الخيل في الجاهلية واإلسالم وأخبارها -

  .م١٩٦٥للطباعة والنشر، 
دار الجيل ودار الفكر : بيروت. ٢ط. تحقيق عبد السالم هارون. أبو عثمان الجاحظ. البيان والتبيين -

  ).ت.د(
  .هـ١٣٠٦المطبعة الخيرية، : القاهرة. تاج العروس من جواهر القاموس -
دار القومية العربية : القاهرة. تحقيق عبد السالم هارون وآخرين. زهريأبو منصور األ. تهذيب اللغة -
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  .م١٩٦٣دار صادر ودار بيروت، : بيروت. أبو زيد القرشي. جمهرة أشعار العرب -
  .م١٩٦٧بيروت دار الكتاب العربي، . ٢ط. تحقيق األب لويس شيخو اليسوعي. الحماسة للبحتري -
  .م١٩٦٤عالم الكتب، : بيروت. تار الدين أحمدالحماسة البصرية مخ -
المجمع العلمي العربي اإلسالمي، : بيروت. تحقيق عبد السالم هارون. أبو عثمان الجاحظ. الحيوان -
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إشراف محمد . إحسان عباس وآخرين. ترجمة د. غوستاف فون غرنباوم. دراسات في األدب العربي -
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  .م١٩٧٣دار الكتب، : القاهرة. حسين نصار. تحقيق د. ديوان ابن الرومي -
  .م١٩٦٤دار المعارف، : القاهرة . تحقيق محمد عبده عزام. ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي -
  .م١٩٧٩دار الكتاب العلمية، : بيروت. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي. ديوان أبي نواس -
  .م١٩٧٩دار الكتب العلمية، : بيروت. ١ط. شرح محمد محمد ناصر الدين .ديوان األخطل -
  .م١٩٧٧دار المعارف، : محمد بديع شريف القاهرة.تحقيق د) ابن المعتز(ديوان أشعار األمير أبي العباس  -
  .م١٩٥٠مكتبة اآلداب بالجماميز، : القاهرة. م محمد حسين.تحقيق د. ديوان األعشى الكبير -
  ).ت.د. (جمع وترتيب عبد العزيز الكرم. يديوان اإلمام عل -
  .م١٩٨٤دار المعارف، : القاهرة . ٤ط. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ديوان امرئ القيس -
  .م١٩٨٣دار الكتب العلمية، : بيروت . ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي. ديوان امرئ القيس -
  .م١٩٦٧دار صادر، : بيروت . ٢ط. محمد يوسف نجم. تحقيق د. ديوان أوس بن حجر -
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المؤسسة العربية : بيروت . من رواية ابن حبيب عن ابن األعرابي وأبي عمرو الشيباني. ديوان الحطيئة -

  ).ت.د. (للطباعة والنشر
  .م١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، : تحقيق عبد العزيز الميمني القاهرة . ورديوان حميد بن ث -
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  .م١٩٦٢دار الثقافة، : بيروت . محمد يوسف نجم. تحقيق د. ديوان دعبل بن علي الخزاعي -
  .م١٩٦٤دار الثقافة، : بيروت . أحمد مطلوب وعبد اهللا الجبوري. تحقيق د. ديوان ديك الجن -
  .م١٩٨٢مؤسسة اإليمان، : بيروت . ١ط. تحقيق عبد القدوس أبو صالح. ديوان ذي الرمة -
  .م١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة . تحقيق عبد العزيز الميمني. ديوان سحيم -
  .م١٩٦٨مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، : ق دمش. عزة حسن. تحقيق د. ديوان الطرماح -
  .م١٩٦٨دار الكتاب الجديد، : بيروت . ١ط. تحقيق محمد عبد القادر أحمد. ديوان الطفيل الغنوي -
  .م١٩٦٤دار صادر ودار بيروت، : بيروت . ديوانا عروة بن الورد والسموأل -
  .م١٩٤٩اآلفاق الجديدة،  دار: بيروت . ٢ط. تحقيق خليل مردم بك. ديوان علي بن الجهم -
  .م١٩٦٠دار الثقافة، : بيروت . إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. تحقيق د. ديوان القطامي -
  .م١٩٦٧دار صادر، : بيروت . ٢ط. ناصر الدين األسد. تحقيق د. ديوان قيس بن الخطيم -
  .م١٩٧١دار الثقافة، : إحسان عباس بيروت . تحقيق د. ديوان كثير عزة -
  .م١٩٧١دار الثقافة، : إحسان عباس بيروت . تحقيق د. نابغة الذبيانيديوان ال -
  .م١٩٨٦دار الكتب العلمية، : بيروت . ٢ط. شرح عباس عبد الساتر. ديوان النابغة الذبياني -
  .م١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة . أبو سعيد السكري. ديوان الهذليين -
  .م١٩٦٩دار التراث، :  بيروت. شرح ديوان أبي العتاهية -
دار مكتبة : بيروت. تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب. شرح ديوان أمية بن أبي الصلت -

  .م١٩٧٠الحياة، 
  .م١٩٨٢دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة، : بيروت . ١ط. تحقيق ايليا الحاوي. شرح ديوان جرير -
  .م١٩٦٨دار الكاتب العربي، : بيروت . ١ط. ينيشرح إبراهيم الجز. شرح ديوان حاتم الطائي -
  .م١٩٦٦دار األندلس، : بيروت . تحقيق عبد الرحمن البرقوقي. شرح ديوان حسان بن ثابت -
نشره أحمد أمين وعبد السالم . أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي. شرح ديوان الحماسة ألبي تمام -

  .م١٩٥١لنشر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة وا: القاهرة . هارون
  .م١٩٦٨دار التراث،: بيروت. شرح ديوان الخنساء، باإلضافة إلى مراثي ستين شاعرة من شواعر العرب -
  .م١٩٨٥دار الكتب العلمية، : بيروت . ١ط. تحقيق عبد السالم الحوفي. شرح ديوان الخنساء -



  حممدجواد  النوري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )سانيةالعلوم اإلن(ــــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث 

٦١

  .م١٩٦٨دار التراث، : بيروت . شرح ديوان الخنساء -
. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. صنعه اإلمام أبي العباس ثعلب. ىشرح ديوان زهير بن أبي سلم -

  .م١٩٧٣الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة 
  .م١٩٥٧دار المعارف، : القاهرة . سامي الدهان. تحقيق د. شرح ديوان صريع الغواني، مسلم بن الوليد -
  .م١٩٨٠دار الكتب العلمية،  :بيروت . تحقيق عبد المنعم شلبي. شرح ديوان عنترة بن شداد -
  .م١٩٨٣دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، : بيروت . ١ط. تحقيق ايليا الحاوي. شرح ديوان الفرزدق -
  .م١٩٨٠دار المعارف، : القاهرة. ٤ط. تحقيق عبد السالم هارون. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات -
  .م١٩٦٢مطبعة حكومة الكويت، : الكويت . إحسان عباس. تحقيق د. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري -
  ).ت.د.(مكتبة المتنبي: عالم الكتب،والقاهرة: بيروت. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. شرح المفصل -
  .م١٩٧٩دار اآلفاق الجديدة، : بيروت . ٢ط. فخر الدين قباوة. تحقيق د. شعر األخطل -
  ).ت.د. (دار الجيل: بيروت . عطوان حسين. جمع د. شعر الحسين بن مطير األسدي -
  .م١٩٦٦دار المعارف، : تحقيق أحمد شاكر القاهرة . ابن قتيبة. الشعر والشعراء -
. إحسان عباس. محمد يوسف نجم ومراجعة د. تحقيق د. غوستاف فون غرنباوم. شعراء عباسيون -

  .م١٩٥٩دار مكتبة الحياةن : بيروت
  .م١٩٨٢دار المعارف، : القاهرة . ٣ط. سين عطوانح. تحقيق د). العكوك(شعر علي بن جبلة  -
  .م١٩٦٤منشورات المكتب اإلسالمي، : دمشق . ١ط. شعر النابغة الجعدي -
  .م١٩٥٦. دار المعارف: القاهرة . تحقيق عبد الستار أحمد فراج. ابن المعتز. طبقات الشعراء -
  .م١٩٥٢دار المعارف، : هرة القا. تحقيق محمود شاكر. محمد بن سالم الجمحي. طبقات فحول الشعراء -
المؤسسة المصرية العامة : القاهرة . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. عبد اهللا بن قتيبة. عيون األخبار -

  .م١٩٦٣للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد . أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل في اللغة واألدب -

  .م١٩٥٦دار نهضة مصر، : القاهرة . حاتهش
  .م١٩٢٦دار الفكر طبعه مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، : بيروت. أبو علي القالي. كتاب األمالي -
  .م١٩٨٣عالم الكتب، : بيروت . ٣ط. تحقيق عبد السالم هارون. عمرو بن عثمان سيبويه. كتاب سيبويه -
: بيروت . يق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمتحق. أبو هالل العسكري. كتاب الصناعتين -

  .م١٩٨٦المكتبة العصرية، 
دار الكتاب : بيروت.تحقيق أحمد أمين وآخرين. أبو عمر أحمد بن عبد ربه. كتاب العقد الفريد -

  .م١٩٨٣العربي،
  .م١٩٦٣المعارف، دار : القاهرة. تحقيق عبد العزيز الميمني. أبو تمام).الحماسة الصغرى(كتاب الوحشيات  -
بيروت . ضبط وجمع األب لويس شيخو اليسوعي. ابن السكيت. كنز الحفاظ في كتاب تهذيب األلفاظ -
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  .م١٨٩٥المطبعة الكاثوليكية، 
  .م١٩٨١دار المعارف، : القاهرة . تحقيق عبد اهللا الكبير وآخرين. ابن منظور. لسان العرب -
  .م١٩٥٦دار المعارف، : القاهرة . م هارونتحقيق عبد السال. أبو العباس ثعلب. مجالس ثعلب -
  ).ت.د. (طبعة مصورة بدار الفكر بيروت. المطبعة األميرية: القاهرة . ابن سيده. المخصص -
. مجد الدين المبارك بن محمد ابن األثير. المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواد والذوات -

  .م١٩٩١دار عمار، . ار الجيل، عماند: بيروت . إبراهيم السامرائي. تحقيق د
تحقيق محمد محيي الدين عبد . عبد الرحيم بن أحمد العباسي. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص -

  .م١٩٤٧المكتبة التجارية، : عالم الكتب، والقاهرة : بيروت . الحميد
  .م١٩٨٠ع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي: بيروت . ٣ط. ياقوت الحموي. معجم األدباء -
  .م١٩٧٣دار إحياء التراث العربي، : بيروت . ٢ط. إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط -
. ف عبد الرحيم.تحقيق د. أبو منصور الجواليقي. المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم -

  .م١٩٩٠دار القلم، : دمشق
: القاهرة . ٧ط. وعبد السالم هارونتحقيق أحمد شاكر . المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. المفضليات -

  .م١٩٨٣دار المعارف، 
دار : بيروت . إحسان عباس. تحقيق د. أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

  .م١٩٧٢- ١٩٦٨صادر، ودار الثقافة، 


