
 

 

 
 

 

 

  /للدكتور
 علي إبراهيه حمند

 اللغة بجامعتي األزهر وأم القرى  علمأستاذ 

  



 

2508 

 

  



 

 

2509 

 ملخص البحح
 

 علي إبراهيه حمند /للدكتور

 اللغة بجامعتي األزهر وأم القرى  علمأستاذ 
، 2ىحه دراسة بعشؾان" قخاءة في تؾثيق الظشاحي لذؾاىج أمالي ابؽ الذجخي" ج 

و بقرج الؾصؾل تيجف إلى استخالص ما نج عؽ مشيج التؾثيق السبتغى وتؾثيق
وستيؽ وثسانية  بالكتاب إلى أقخب درجات الشفع البذخي، تزؼ األمالي ألف

ا مؽ  نرؾص مؽ شؾاىج القخآن الكخيؼ والقخاءات القخآنية ، وثسانية وثالثيؽ نرًّ
ا مؽ األمثال وأقؾال العخب، وما يخبؾ  شؾاىج الحجيث الذخيف، وستة وخسديؽ نرًّ

خية دون السكخرات مشيا، جاءت ىحه الذؾاىج عمى األلف نص مؽ الذؾاىج الذع
مؾزعة عمى ثالثة مجمجات استظعشا في الجدء األول مؽ البحث أن نجون 
ممحؾعاتشا عمى شؾاىج القخآن الكخيؼ والقخاءات القخآنية في الكتاب كامال، وما 
يخص الذعخ كانت لشا ممحؾعات تتعمق باختالف الخوايات الذعخية اقترخنا مشيا 

لكثختيا، وكانت لشا ممحؾعات أخخى تتعمق  كر السجمج األول فقط ىشاعمى أشعا
بحذج السرادر دون ججيج، وممحؾعة واحجة في الكتاب كامال تتعمق بالخوي ، 
وثالث ممحؾعات في الكتاب كامال تتعمق باألبيات التي لؼ تخخج، وثالث عذخة 

في الجدء الثاني الحي ممحؾعة تتعمق باإلحاالت في الكتاب بأكسمو قيجناىا أيًزا، و 
بيؽ أيجيشا قيجنا ممحؾعات تتعمق بشرؾص الحجيث الذخيف، واألمثال، والذعخ 
الؾارد في السجمج الثاني، باإلضافة إلى التأكيج عمى التؾصية بإعادة الشغخ في 

 تحقيقات الظشاحي مؽ أجل الؾصؾل بيا إلى أقخب درجات الكسال البذخي.
 ابن الشجري[]تهثيق الطناحي لشهاهد أمالي 

 األمثال وأقؾال العخب -ابؽ الذجخي أمالي  - الظشاحي:  الكلمات المفتاحية
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Summary: 
Reading in the documentation of the al-Tanahi of the 

tombs of Amalie Ibn al-Sa'idi 
Dr. Ali Ibrahim Mohammed 

Professor of Linguistics at Al-Azhar and 
Um al-Qura universities 

This is a study entitled "Reading in the Documentary Documentation of the 
Tombs of Amalie Ibn al-Shuhari"c2, which aims to draw what is intended for the 
method of documentation and documentation with the intention of bringing the 
book to the nearest degreeof human benefit, including the hopes of a thousand 
and sixty and eight texts of the Qur'an and Qur'anic readings, and thirty-eight A 
text from the tombstones of hadith, fifty-six texts of proverbs and sayings of the 
Arabs, and more than 1,000 texts of poetry without repetitions, these verses 
were distributed in three volumes, which we were able in the first part of the 
research to write down our notes on the qur'an and Qur'anic readings in The 
book is complete, and as far as poetry is concerned, we had notes concerning 
the different poetic novels, from which we limited only the poems of the first 
volume there for many, and we had other notes concerning the mobilization of 
sources without new, one note in the whole book concerning the novel, and 
three notes in the whole book related to the verses That did not come out, and 
thirteen notes concerning the assignments in the entire book we also recorded, 
and in the second part in our hands we recorded notes concerning the texts of 
the Hadith, proverbs, and poetry in volume two, in addition to emphasizing the 
recommendation to review the investigations of the order to bring them to the 
nearest degrees of human perfection. 

[Al-Tanahi's documentation of the tombstones of Amalie 
Ibn al-Shari] 

Keywords: Al-Tanahi - Amali Ibn al-Shu'ari - Proverbs and 
Sayings of the Arabs  
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 املقدمة

الحسج هلل وكفى، والرالة والدالم عمى خيخ مؽ اجتبى سيجنا دمحم بؽ 
 صحابو ومؽ بيجيو اىتجى، وبعج...أعبج هللا نبي اليجى، وعمى آلو و 

فيحا ىؾ الجدء الثاني مؽ دراستشا التي تحسل عشؾان: " قخاءة في تؾثيق 
مؽ  وقفشا عميوم فيو ما " نقج - 2 – الظشاحي لذؾاىج أمالي ابؽ الذجخي 

ممحؾعات حؾل تؾثيق األحاديث الذخيفة واألمثال العخبية التي استذيج بيا 
مؽ ممحؾعات تتعمق بالذؾاىج لشا ابؽ الذجخي في األمالي كاممة، وما عيخ 

قجمشا في الجدء األول مؽ ىحه  أن، بعج الذعخية في الجدء الثاني مؽ الكتاب
قخآن الكخيؼ والقخاءات القخآنية في الكتاب الجراسة ممحؾعات حؾل شؾاىج ال

 كامال، وشؾاىج الذعخ في السجمج األول مؽ الكتاب.

يسكؽ أن ونيجف مؽ وراء ىحه القخاءة أن يبمغ الكتاب بتحقيقو أقخب ما 
 الكسال البذخي ليؤدي وعيفتو عمى خيخ وجو مسكؽ. اتدرجمؽ يرل إليو 

يؽ ما أثبتو الظشاحي في وقج كان مشيجشا في ىحه القخاءة السظابقة ب
وعخض ىحه التعميقات عمى األسذ  ،تعميقاتو وبيؽ مرادره التي أحال إلييا

السعتسجة في تؾثيق الذؾاىج السحكؾرة في كتب تحقيق التخاث، وما ذكخه 
الظشاحي في مقجمة السحقق عؽ مشيجو في التحقيق، والتشبيو عمى ما جاء 

أنشا سشقترخ في األبيات مؾضع  ، عمىتتسيًسا لعسل السحقق عمى غيخ ذلػ
السمحؾعات عمى ذكخ أمثمة مشيا محجودة والباقي سشحيل لمكتاب ألمخيؽ، 
أججىسا عجم تزخؼ العسل بحكخ جسيع األبيات، واآلخخ وجؾد الكتاب 

 مظبؾُعا وعمى السؾاقع اإلليكتخونية.



 

2512 

وىحه القخاءة إذ تقجم ما عيخ ليا مؽ ممحؾعات تؤكج عمى مشدلة عسل 
ق في ىحا الكتاب، ومشدلتو العمسية، وتؤكج مقؾلة: " العسل الجيج ىؾ السحق

 الحي يثيخ الشقاش حؾلو".

ويأتي ىحا الجدء في ثالثة مباحث، األول عؽ تؾثيق األحاديث الذخيف، 
والثاني عؽ تؾثيق األمثال وأقؾال العخب، والثالث عؽ تؾثيق الذؾاىج 

 .الذعخية

بابؽ الذجخي وكتابو مسا يجعل وقج كفانا الظشاحي مؤنة التعخيف 
الحجيث في ىحا األمخ مؽ نافمة القؾل والفزؾل، كسا أنشا في الجدء األول 

 ا يغشي عؽ التكخار ىشا.فً عخفشا بالسحقق تعخي

 مدؤولوهللا ندأل لمسؤلف والسحقق ولشا القبؾل والثؾاب إنو خيخ مؽ 
 وخيخ مجيب.
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 د احلديح الصريفاملبحح األول: شواه

 إلحالةاأوال: 

ورد في الجدء األول ثالثةة عذةخ حةجيًثا كميةا وضةعت فةي أرقةام صةفحاتيا 
عشةةج الفيخسةةة فةةي نيايةةة الكتةةاب مةةا عةةجا حةةجيث واحةةج فقةةط ذكةةخ الظشةةاحي فةةي 

 (1).415، و414/  1، والرؾاب أنو في 414/  1الفيخس أنو في 

 ،434/  1 وفةةي الجةةدء الثةةاني ورد حةةجيث " السةةؤمؽ ىنةةي ؽر لنةةي ؽر " ورد فةةي
الجةةةةةدء  الةةةةةحي فةةةةي لسةةةةؾطؽاولةةةةؼ يذةةةةخ الظشةةةةةاحي فةةةةي الفيةةةةةخس إال  ،171/ 2

 (2)الثاني.

أحاديح قدو فيها املصادر الفروع على املصادر األصوول    ثاىيًّا: 
 خترجيها

ةةة - 1 ةةةُؾوا" حيةةةث قةةةجم إصةةةالح السشظةةةق البةةةؽ الدةةةكيت، خ  غ  تن " اس  بؾا وال ُتز 
المغةةةةةة لؤلزىةةةةةخي،  والبيةةةةان والتبيةةةةةيؽ لمجةةةةةاحو، والرةةةةةحاح لمجةةةةةؾىخي، وتيةةةةةحيب

ومقةةاييذ المغةةة البةةؽ فةةارس عمةةى كتةةاب الغةةخيبيؽ ألبةةي عبيةةج اليةةخوي، والفةةا ق 
 (3)لمدمخذخي والشياية البؽ األثيخ.

  

                                                           
/  3ابةةؽ الذةةجخي، هللابةةة هللا بةةؽ عمةةي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي( تةة  محسةةؾد الظشةةاحي  - (1)

 مؾطؽ ورود الحجيث الذخيف. 415، 414/ 1مؾطؽ الفيخس، و 353
 .434/  1الفيخس،  354/  3الدابق  - (2)
 .2حاشية  252/  2الدابق  -  (3)
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 أحاديح خرجها مً غري مظاىهاثالًجا: 

والحةجيث  (1)أراه" خخجةو مةؽ األغةاني لؤلصةفياني. " كشُت أشتيي أن   - 1
فةةةةي كتابةةةةو سمدةةةةمة األحاديةةةةث  مشكةةةةخ كسةةةةا ذكةةةةخ ذلةةةةػ ناصةةةةخ الةةةةجيؽ األلبةةةةاني

 (2)الزعيفة والسؾضؾعة.

إلةةةةى أبةةةةي مؾسةةةةى  –رضةةةةي هللا عشةةةةو  –رسةةةةالة عسةةةةخ بةةةةؽ الخظةةةةاب  - 2
ةةةالسُ  : "-رضةةةي هللا عشةةةو  –األشةةةعخي  ةةةى بن منةةةعن  ؼ  يُ ُزةةةع  ول بن جُ ُعةةة ؾنن سُ م  د  إال  ض  ع 

ةةةمةةةؾًدا ف ةةةج  من  ًبةةةا عن ي حن خَّ ، أو ُمجن ةةةمن ج   ةةة و  ي  ةةةو نن فةةةي والء أ عنش يُشةةةا ور، أادة زُ ين شن " ب".دن
وىةةةؾ فةةةي سةةةشؽ الةةةجارقظشي، وفيةةةو: " أو  (3)خخجةةةو مةةةؽ كتةةةاب الكامةةةل لمسبةةةخد.

ًبةا عميةو شةيادة زور"، و: " قخابةة" بةجال خَّ جن ور" بجال مؽ: " مُ زُ  ة  ادن ين ًبا في شن خَّ جن مُ 
 (4)مؽ: " ندب ".

 أحاديح ذكرها   فهرس األمجال وأقوال العرب رابًعا: 

لخظةةاب: "أييةةا الشةةاس كةةحب عمةةةيكؼ ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي حةةجيث عسةةخ بةةةؽ ا
الحةةةج والعسةةةخة" ووضةةةعو الظشةةةاحي فةةةي فيةةةخس األمثةةةال وأقةةةؾال العةةةخب مةةةع أنةةةو 

                                                           
 .5حاشية  251/  2الدابق  - (1)
األلبةةاني، دمحم ناصةةخ الةةجيؽ: )سمدةةمة األحاديةةث الزةةعيفة والسؾضةةؾعة وأثخىةةا الدةةيء  - (2)

مكتبةةةةة السعةةةةارف  1ط 6511حةةةةجيث رقةةةةؼ  27القدةةةةؼ األول ص  14فةةةةي األمةةةةة( مةةةةج 
 ىة.1425بالخياض 

 .4حاشية  228/  1ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
 15/ 4391حةجيث رقةؼ  449/  3الجار قظشي، عمي بؽ عسةخ: )سةشؽ الةجارقظشي(  - (4)

 م.2111دار السعخفة بيخوت  1ط 
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خخجةةو مةةؽ كتةةاب غخيةةب الحةةجيث لميةةخوي، والفةةا ق لمدمخذةةخي، والشيايةةة البةةؽ 
  (1)األثيخ.
إلةةةى أبةةةي مؾسةةةى  –رضةةةي هللا عشةةةو  –وضةةةع رسةةةالة عسةةةخ بةةةؽ الخظةةةاب  - 1

السدةةةمسؾن عةةةجول بعزةةةيؼ عمةةةى بعةةةض..." فةةةي  : "-رضةةةي هللا عشةةةو  –األشةةةعخي 
 (2)فيخس األمثال وأقؾال العخب.

 : " يةةةةا دنيةةةةا أنل ةةةةين -رضةةةةي هللا عشةةةةو  –وضةةةع قةةةةؾل عمةةةةي بةةةةؽ أبةةةةي طالةةةةب  - 2
.." في فيخس األمثال وأقؾال العخب. تنعنخَّضت 
(3) 

: " يةا  ولمسدةمسيؽ" فةي -رضي هللا عشةو  –وضع قؾل عسخ بؽ الخظاب  - 3
 (4)قؾال العخب ولؼ يخخجو.فيخس األمثال وأ

وضع قةؾل العبةاس بةؽ عبةج السظمةب: "يةا أصةحاب بيعةة الذةجخت..." فةي  - 4
 (5)فيخس األمثال وأقؾال العخب.

وضةةع القةةؾل السشدةةؾب إلةةى عمةةي بةةؽ أبةةي طالةةب: "سةةل األرض مةةؽ شةةقَّ  - 5
 (6)أنيارك ..." في فيخس األمثال وأقؾال العخب.

معذةخ العةخا...." فةي فيةخس األمثةال  وضع قؾل عمي بؽ أبةي طالةب: "يةا - 6
 (7)وأقؾال العخب.

ةةُبع". فةةي فيةةخس األمثةةال وأقةةؾال  - 7 وضةةع حةةجيث: " يةةا رسةةؾل هللا، أكمتشةةا الزَّ
    (8)ب.خ الع

                                                           
 .355/  3في الرفحتيؽ السحكؾرتيؽ.،  5وحاشية  397، 396/  1الدابق  - (1)
 .357/  1الدابق  - (2)
 .357/  3، 421/  1الدابق  - (3)
 .357/  3، 42/  1الدابق  - (4)
 .357/  3، 318/ 2الدابق  - (5)
 .356/ 3، 454/  2الدابق  - (6)
 .357/  3، 461/  2الدابق  - (7)
 .357/  3، 135/  3الدابق  - (8)
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 واهد األمجال وأقوال العرباملبحح الجاىي: ش

 اإلحاالتأوال: 

أحال في فيخس األمثال وأقؾال العخب عشج قؾل امخئ القيذ: "اليؾم  - 1
فقط في حيؽ ورد ىحا القؾل مختيؽ في الكتاب،  68/  2سخ وغجا أمخ" إلى خ

ولةةؼ يذةةخ إلييةةا، واألخةةخى كانةةت فةةي السةةؾطؽ الةةحي  81/ 1األولةةى كانةةت فةةي 
 (1)ذكخه في الفيخس.

ومسا يتعمق باإلحالة أحال إلى مؾطؽ مجيؾل، ومؽ ذلػ في السثل:  - 2
ةةحن  " وإنَّ  شةةية بقؾلةةو: "دلمةةُت عمةةى ػ مةةؽ شةةخ سةةساعو" حيةةث عمةةق فةةي الحابن د 

مكانو في مجسع األمثال، وتأويمةو عشةج السيةجاني: كفةى بالسقالةة عةاًرا وإن كةان 
بةةاطال" وىةةحا الةةحي أحةةال إليةةو لةةيذ مؾجةةؾًدا فةةي فيةةخس األمثةةال وأقةةؾال العةةخب 

 (2)عشجه.
 أمجال خرجها مً غري مظاىها األصليةثاىيًّا: 

يبؾيو، واألصةةةةؾل البةةةةؽ جةةةةو مةةةةؽ الكتةةةةاب لدةةةة"اتقةةةةى هللا امةةةةخؤ.." خخَّ  - 1
 (3)الفارسي، ونتا ج الفكخ لمدييمي. خاج، والعدكخيات ألبي عميدال

جةو مةؽ كتةاب سةيبؾيو، ألن السرةشف جةاء " الميؼ ضةبًعا وذ ًبةا " خخَّ  - 2
بةةو مةةؽ الكتةةاب لدةةيبؾيو وسةةيبؾيو نةةص عمةةى أنةةو مثةةل وعميةةو كةةان يشبغةةي أن 

 (4)ج مؽ كتب األمثال.خَّ خن يُ 
                                                           

 .357/  3، و68/  2، 81/  1الدابق  - (1)
فيةةةةةخس  357- 355/  3 ؛ ويشغةةةةةخ السرةةةةةجر نفدةةةةةو1حاشةةةةةية  127/  1الدةةةةةابق  - (2)

 األمثال وأقؾال العخب.
 .6حاشية  393/ 1الدابق  - (3)
 .1حاشية  134/  1الدابق  - (4)
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 ال مل خيرجهاأمجال وأقوثالًجا: 

ةةةيُعُيؽَّ فةةةال ...ولةةةؼ  - 1 ق يةةةل بةةةؽ ُعمَّفةةةة: " ُأج  ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي قةةةؾل عن
 (1)يخخجو الظشاحي.

ذكخ ابؽ الذجخي قؾل أعخابي: "إني أبؾُت عذًخا ....، ولؼ يخخجةو  - 2
 (2)الظشاحي.
خَّة..." لؼ يخخجو. - 3  (3)" رماه هللا بالح 
 (4)لؼ يخخجو "."مؽ كان الميل والشيار مظيتو أسخعا بو الديخ - 4
 (5)مؽ باقل" لؼ يخخجو. ى" أعي  - 5

 أمجال قدَّو   خترجيها املصادر الفروع على املصادر األصولرابًعا: 
غخيةب الحةجيث  ىحا السثةل " ششذشة أعخفيا مؽ أخدم" قجم في تخخيج - 1

 (6)لميخوي عمى مجسع األمثال لمسيجاني.
شنةةةة" قةةةجم فةةةي تخخي - 2 شنة وال منع  ةةةع  جةةةو إصةةةالح السشظةةةق البةةةؽ " مةةةا لةةةو سن

 (7)الدكيت عمى األمثال ألبي عبيج.
.." قةةجم فةةي تخخيجةةو كتةةاب الذةةعخ .القةةيذ: "اليةةؾم خسةةخ أمةةخئ قةةؾل  - 3

    (8)الفارسي عمى مجسع األمثال لمسيجاني. يألبي عم

                                                           
 .  215/  1الدابق  - (1)
 .45/  1الدابق  - (2)
 .31/  1الدابق  - (3)
 .47/  1الدابق  - (4)
 .  511/  2الدابق  - (5)
 .2حاشية  216/ 1الدابق  - (6)
 .6حاشية  173/  1الدابق  - (7)
 .2حاشية  81/  1الدابق  - (8)
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 شواهد الصعراملبحح الجالح: 

 ملحوظات تتعلق بالبحور الصعريةأوال: 

األبيةةةةات الذةةةةعخية  فةةةةيالظشةةةةاحي  اىلتدةةةةفيسةةةةا يتعمةةةةق بةةةةالبحؾر الذةةةةعخية 
السشدةةؾبة إلةةى أعةةاريض متشؾعةةة مةةؽ بحةةخ الخجةةد فجعةةل الكثيةةخ الغالةةب مشيةةا 

ة مةةؾاطؽ ثالثةة، و (1)، وذكةةخ فةةي مةةؾطؽ واحةةج مشيةةؾك الخجةةدتحةةت بحةةخ الخجةةد
مشيةةةا واحةةةج مةةةؽ مذةةةظؾر الخجةةةد ولةةةيذ مجةةةدوء الخجةةةد كسةةةا  (2)مجةةةدوء الخجةةةد

السةةةحكؾر فةةةي فيةةةخس  115 / 2، 252/  1ؾجةةةؾد فةةةي لسوىةةةؾ البيةةةت ا ،ذكةةةخ
وفةةةةةي مقابةةةةةل ذلةةةةةػ التةةةةةدم  عمةةةةةى أنةةةةةو مةةةةةؽ مجةةةةةدوء الخجةةةةةد، 411/  3الذةةةةةعخ 

، ومخمةةةع (3)باألعةةةاريض الستشؾعةةةة لمبحةةةؾر األخةةةخى، كسةةةا فةةةي مجةةةدوء البدةةةيط
 .(7)ومجدوء الخفيف (6)، ومجدوء الخمل(5)، ومجدوء الكامل(4)البديط 

أربعةةيؽ وما ةةة و  تدةةعة عخوضةةياوبمغةت جسمةةة األبيةةات السشدةةؾبة إلةةى غيةخ 
وبيةةت  بيةةت مشيةةا بيةةت واحةةج ندةةبو لسجةةدوء الخجةةد وىةةؾ مةةؽ مذةةظؾر الخجةةد،

وما ة بيةت  وأربعؾن  ثالثةو  واحج ندبو لسجدوء الخجد وىؾ مؽ مشيؾك الخجد،
وأربعة أبيات ندةبيا لغيةخ بحخىةا حيةث  ندبيا لمخجد وىي مؽ مذظؾر الخجد.

 ذكخ أنيا مؽ الخجد وىي مؽ مذظؾر الدخيع.

                                                           
 .378/  3الدابق  - (1)
 .422، 411، 381/  3الدابق  - (2)
 ،371/  3الدابق  - (3)
 .384، 382، 363/  3اسابق  - (4)
 ،426، 421، 387، 383، 371، 369، 366/  3/  3الدابق  - (5)
 .425، 395، 371/  3الدابق  - (6)
 .415، 366/  3الدابق  - (7)
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غيةخ مةا وقةع مةؽ خمةل فةي ندةبة ىةحه األبيةات إلةى آلتي يؾض  والججول ا
 الذعخي:عخوضيا أو إلى غيخ بحخىا 

 الرؾاب الخظأ ج / ص الخوي  القافية م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 

 الظعام
 تجع  
 والفػ   
 ضشػ
 تخسيؽ  
 قج ي
 الؾطب  
 والتي
 والالتي
 الزافي
 دواري  
سنم ي  الجن
 ىس  ي
 إياكا
 جدى 
 ُحخًّا
تنم  ي  تنع 
بنا خ   ضن
 جارا
 أقخعُ 
 فنظنم  ق  
 الُحقنق  
 القنخ ف  
م    القنجن
ي خ    الخَّ

 م
 ع  
 ك  
 ك
 ن  
 ي
 ب  
 ي
 ي
 ي
 يُ 
 ي
 ي
 كن 

 األف الميشة
 رن 
 ي
 بن 
 رن 
 عُ 
  . 
  . 
 ف  
 م  
 ر  

3 /415 
3  /393 
3  /398 
3  /398 
3  /419 
3  /377 
3  /366 
3  /368 
3  /368 
3  /394 
3  /428 
3  /426 
3  /419 
3  /398 
3  /429 
3  /379 
3  /418 
3  /361 
3  /381 
3  /393 
3  /397 
3  /395 
3  /395 
3  /419 
3  /385 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد

 ر الخجدمذظؾ 
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
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 الرؾاب الخظأ ج / ص الخوي  القافية م
26 
27 
28 
29 
31 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
51 
52 

 حشغال
 األكباد  
م    بالجَّ
م يتُ   سن
 قنتنُسو  
سَّا  جن
 السي تُ 
 صاحبي
 عنج ي   
 قا سا
 الذجخ  
يخ    الح 
م ك شَّو    س 
 إتال يا
 غنفنخ  
انا  حدَّ
ؽ     منحن
 لمسظي   
عخي   ش 
ؼ    الُسبين
خ ي    ق شَّد 
 وماءُ 
 ُمب يؽ  
 ىني  ؽُ 
ش  ي  م 
ظنا  وسن
 الظ بَّخُ 

 لن 
 د  
 م  
 تُ 
 ىة  
 من 
 تُ 
 ب  
 ي
 من 
 ر  
 ر  
 نن 
 إ
 ر  
 نن 
 ن  
 ي  
 ر  
 م  
 يُ 
 أُ 
 ن  
 نُ 
 ن  
 طن 
 خُ 

3  /411 
3  /371 
3  /419 
3  /367 
3  /415 
3  /411 
3  /367 
3  /366 
3  /428 
3  /411 
3  /376 
3  /377 
3  /422 
3  /359 
3  /377 
3  /421 
3  /419 
3  /428 
3  /385 
3  /419 
3  /428 
3  /358 
3  /425 
3  /423 
3  /425 
3  /389 
3  /371 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 مجدوء الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 دمذظؾر الخج
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد

 خجدلمذظؾر ا
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
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 الرؾاب الخظأ ج / ص الخوي  القافية م

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 

سنل    وأ ش 
 قظش ي
قندَّا  ون
فنخ    الخن
 أن تنق يمي
انُ  ب حن  الد 
 طالعا
 أعساؤه
 الؾعاءيؽ  
ش جنس    ُمحن
 ثعمبنو  
 بنخَّا
م ي  ونعن
 يعمسا
 ىابظا
ف ي  السنج 
 بجر  
ا  أنق عندن
 هللا  
 تأليي
 أنجينو  
 بالحؾأب  
 ُفس  و  
ل ؾنا  دن
ُلؾناىا  وناد 
 ُغدَّل  
 

 

 ل  
 ن  
 زن 
 ر  
 ل  
 ن  
 عن 
 أُ 
 ن  
 س  
 بن 
 رن 
 ي
 من 
 طن 
 ي  
 ر  
 سن 
 ىة  
 ىة  
 ين 
 ب  
 م  
 ون 
 ون 
 ل  
 
 

3  /418 
3  /425 
3  /386 
3  /377 
3  /418 
3  /425 
3  /391 
3  /359 
3  /419 
3  /388 
3  /361 
3  /379 
3  /427 
3  /411 
3  /389 
3  /428 
3  /378 
3  /387 
3  /411 
3  /426 
3  /428 
3  /366 
3  /419 
3  /426 
3  /426 
3  /418 

 
 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 
 

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الدخيع
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 دمذظؾر الخج
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 الرؾاب الخظأ ج / ص الخوي  افيةالق م
81 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
111 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

 مسخاحا
 األثقل  
ف  يؽ    ص 

 يؽ  خ  د  شَّ ق   
 تؾلجا
 الميازما
 ُسُسو  
 مباركا

 و  مُ جَّ قن مُ 
 درىسا
 واىجعي
 عداكا
 يا أنتا
 ايا فاطسن 

 ي حيخ  عن 
 ه  عشتخن 
 لُ الخ  الخن 

بنمنو    جن
 ل  فُ 

 أنلنسَّا
 ُحظنؼ  
حنار    حن
 ننغنار  
ا  تنخناك ين
ا ين  منشناع 
ب    الح ز 
 البنُخودُ 
 صاحُبو  

 حن 
 ل  
 ن  
 ن  
 جن 
 من 
 مُ 
 كن 
 مُ 
 من 
 ع  
 كن 
 تن 
 من 
 ر  
 رن 
 لُ 
 لن 
 ل  
 من 
 م  
 ر  
 ر  
 ك  
 ع  
 ب  
 دُ 
 بُ 

3  /369 
3 / 418 
3 / 419 
3 / 421 
3  /368 
3  /411 
3 /415 
3 /398 
3 / 415 
3 / 411 
3 / 393 
3 / 398 
3 / 367 
3 / 411 
3 / 368 
3 / 414 
3  /381 
3 / 411 
3 / 418 
3 / 411 
3 / 419 
3 / 385 
3 / 385 
3 / 398 
3 / 393 
3 / 366 
3 / 374 
3 /363 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 خجدال
 الخجدمجدوء 
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد

 الخجدمشيؾك 
 الخجدمذظؾر 

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
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 الرؾاب الخظأ ج / ص الخوي  القافية م
118 
119 
111 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
121 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
131 
131 
132 

خ  حن   جن
 ط  ب  تن خ  وأن 
 س  أمخ  
 هرن جن ي  حن 

ُبؾل    ُعظ 
 باتخ  
 دارج  
 يعتسل  
 إسكاف  
 بالججالة  
 الفتى
 خى الد  

 ىؾاكا
 صميشا
 أقؾلُ 
ين   خ  خ 
عنخ    شن
خنا خن  تند 
 مذسعل  
 الجار  
 ىاأسيخ  

ي ُيؾج    سن
 بنت  ي
 أمدا
 عُ أجس

 ر  
 ط  
 س  
 رن 
 ل  
 ر  
 ج  
 ل  
 ف  
 لن 

 األلف الميشة
 األلف الميشة

 كن 
 نن 
 لُ 
 ر  
 ر  
 رن 
 ل  
 ر  
 ر  
 ج  
 ت  
 سن 
 عُ 

3 / 378 
3 / 389 
3 / 388 
3 / 381 
3 / 399 
3 / 385 
3 / 369 
3 / 399 
3 / 393 
3 / 411 
3 / 429 
3 / 429 
3 / 398 
3 / 421 
3 / 414 
3 / 378 
3 / 378 
3 / 379 
3 / 399 
3 / 385 
3 / 386 
3 / 368 
3 / 368 
3 / 387 
3  /393 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الدخيع

 ؾر الخجدمذظ
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الدخيع
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد

 الدخيع مذظؾر
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
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 الرؾاب    الخظأ     ج / ص   الخوي       يةالقاف       م
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
141 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

 مشيل  
 سخىاف  
 السمػ  عبج 
 التَّشند  ي 

 ابخَّ 
 كيجا
 .  مؾار 
 تسيؼُ 
 أرماما

 لعنش ذ  ا
 ففدج  
 رقرا
 زبخا

 التخيب  
 دونكا
 بام  ُص 
 اشافَّ نُ 

 ل  
 ف  
 ك  
 ز  
 رن 
 دن 
  . 
 مُ 
 من 
 س  
 د  

 صن 
 رن 
 ب  
 كن 
 بن 
 شن 

3  /418 
3  /394 
3  /397 
3  /387 
3  /379 
3  /372 
3  /397 
3  /415 
3  /411 
3  /388 
3  /371 
3  /388 
3  /379 
3  /366 
3 / 398 
3 / 361 
3 / 388 

 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد
 الخجد

 خجدال
 الخجد

 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
 مذظؾر الخجد
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 أبيات مل خيرجهاثاىيًّا: 

 خي قؾل الذاعخ:ذكخ ابؽ الذج - 1
 َٓقُلِ تَصدٓقَك العلناءُ جَِٔرِ      متى تَفِخَرِ ببٔتك يف مَعَدِّ  

 والبيت في جسيخة المغة البؽ دريج بخواية: (1)قال الظشاحي: لؼ أعخفو،
 ٓقل صدٓقك العلناء جري     فإٌ تفخر ببٔتك مً معد  

 (2)وقال ابؽ دريج: ويخوى: "يقل ترجيقػ".

 :ةبخوايوفي لدان العخب البؽ مشغؾر 

 )3( جري العلناء تصدٓقك ٓقل     معد مً ببٔتك تبأى فإٌ

 الخاجد: قؾل الذجخي  ابؽ كخذ - 2
 ّاخلالخلُ الغُبِطُ إال َٓبِقَ لَهِ

  )4( أعخفو. "لؼ تؾثيقو: في الظشاحي وقال 

 بخواية: ىة 161 سشة الستؾفى الحارثي زياد بؽ يحيى لمذاعخ والبيت
 ّاجلالجل الغبط إال ٓبق مل

  
                                                           

 .3حاشية  149/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
دا ةةةةةخة  1ط  88/  2ابةةةةةؽ دريةةةةةج، أبةةةةةؾ بكةةةةةخ دمحم: )جسيةةةةةخة المغةةةةةة( مةةةةةادة )ج ر ي(  - (2)

 ىة.1344السعارف حيجر أباد 
 212ص  -ابؽ مشغؾر، جسال الجيؽ دمحم بةؽ مكةخم: )لدةان العةخب( مةادة: ب أ ي  - (3)

 د ت.ط دار السعارف بسرخ 
 .322/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
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 وبعجه:
 املراجل. بُ تغلٕ ّىازل

 العخبيةةةة اإلمةةارات فةةةي الرةةادرة العخبةةي الذةةةعخ مؾسةةؾعة فةةةي مؾجةةؾد وىةةؾ
 الذةبكة عمةى ورابظيةا الكتةب، دار – عبي بأبؾ والدياحة الثقافة دا خة الستحجة

 العشكبؾتية:

https://poetry.dctabudhabi.ae 

 قؾل الذاعخ: ابؽ الذجخي  ذكخ - 3
 للفتى عقْل ٓعٔش بُ    حٔث تَدٖ شاقَُ قدمُُ

ووضع الظشاحي رقؼ حاشية دون تعميق فييا، والبيت لظخفة بةؽ العبةج فةي 
 (1)بالخواية نفديا. 88ديؾانو ص 

 أبيات فيها خطأ   التخريجثالًجا: 

 يا آل بار. فيؼ ُسب جخيخ ذكر ابن الشجري قهل جرير: - 1

عمةةق عميةةو الظشةةاحي قةةا ال: " تسامةةو: قةةج كةةان حقةةػ أم تقةةؾل لبةةار." مسةةا و 
يةةؾحي أن مةةا ذكةةخه ابةةؽ الذةةجخي صةةجر البيةةت ومةةا ذكةةخه الظشةةاحي فةةي التعميةةق 

كسا في الجيؾان والسقاييذ المةحيؽ أشةار إلييسةا فةي  –ىؾ عجد البيت، والؾاقع 

                                                           
، وطخفةةة بةةؽ العبةةج )ديةةؾان طخفةةة بةةؽ 599/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1)

ةةةةةشتسخي(   2ط  88تةةةةة  دريةةةةةة الخظيةةةةةب ولظفةةةةةي الرةةةةةقال ص العبةةةةةج شةةةةةخح األعمةةةةةؼ الذَّ
 م.2111السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ بيخوت 

https://poetry.dctabudhabi.ae/
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حقةةق فةةي أن مةةا ذكةةخه ابةةؽ الذةةجخي ىةةؾ عجةةد البيةةت ومةةا ذكةةخه الس –التؾثيةةق 
 (1)التعميق ىؾ الرجر وليذ كسا ذكخ. 

 فينا يتعلق بالروايات الصعريةرابًعا: 

 قؾل الذاعخ: ذكخ ابؽ الذجخي  - 1
 إٌَّ مًَ الوَ يف بين بيت حَصَّا    ٌَ أَلُنُُِ ّأَعِصُِ يف اخلُطْب

 ووثقو مؽ ديؾانو وقال: " البيةت فةي ديؾانةو ص ،ندبو الظشاحي لؤلعذى 
والخوايةةةة فةةةي الةةةجيؾان:  ،(2)يمسشةةةي عمةةةى بشةةةي بشةةةت حدةةةان" "مةةةؽ بخوايةةةة: 335

 (3)"ابشة" بجال مؽ "بشت".

 قؾل الذاعخ: -نقال عؽ سيبؾيو -ذكخ ابؽ الذجخي  - 2
 كَّتُِ بُ ٍّْ أعِسَلُّلَكًِ مًَ ال ٓلقَ أمّرا ٓيْبُ    بشِ

وخخجو الظشةاحي مةؽ الكتةاب دون اإلشةارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي 
ت و".الكتاب: " ب   كَّ  (4)ُعجت و" بجال مؽ:" بذ 

                                                           
؛ وابةةةؽ فةةةارس: )مقةةةاييذ 5حاشةةةية  546/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (1)

 .161/  1المغة 
 .18/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
شةخح وتعميةق م. دمحم حدةيؽ  335األعذى الكبيةخ، ميسةؾن بةؽ :ةيذ: )ديةؾان األعذةى( ص  - (3)

 .1951نؾفسبخ  11جمة السحقق تاريخ بالجساميد د ت، وفي نياية مقط مكتبة اآلداب 
عثسةان: )الكتةاب(  ؛ وسيبؾيو، عسةخو بةؽ19/ 2)أمالي ابؽ الذجخي( : ابؽ الذجخي  - (4)

 م.1988/  3ط  73/  3ىارون ت  عبج الدالم دمحم 
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ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لسييةةار الةةجيمسي خخجةةو الظشةةاحي مةةؽ ديةةؾان  - 3
" السغيةةةخ" بةةةجال مةةةؽ:  الذةةةاعخ دون أن يةةةحكخ فخًقةةةا فةةةي الخوايةةةة، ففةةةي الةةةجيؾان:

" عشج ابؽ الذجخي. "السعيؽ"، و ج  " بجال مؽ " الُسقر  ج   (1)" الُسعز 
وخخجةةو الظشةةاحي مةةؽ شةةخح شةةؾاىج السغشةةي  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 4

لمديؾطي دون التشبيةو عمةى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي شةخح شةؾاىج السغشةي: " 
 (2)يشتد " بالحاء السيسمة بجال مؽ: " يشتدج" بالجيؼ.

ووثقةو  ،وندةبو الظشةاحي ألبةي الةشجؼ العجمةي ،تًةاذكخ ابؽ الذجخي بي - 5
دةةيبؾيو، والخرةةا ص البةةؽ جشةةي، لمخاجكةةؾتي، والكتةةاب ل مةةؽ الظخا ةةف األدبيةةة
 (3).واإلنراف لؤلنباري 

: " يةأتي" بةجال مةؽ فةي السةؾطشيؽ المةحيؽ أشةار إلييسةا وفي الكتاب لدةيبؾيو
، وفي الخرا ص في السةؾطؽ األول مةؽ السةؾطشيؽ المةحيؽ أشةار إلييسةا ينب خي"

أما السؾطؽ اآلخخ الحي أشار إليو الظشاحي ففيو كسا عشج ايؽ الذجخي، وفي 
ولةةؼ نرةةاف لؤلنبةةاري كسةةا فةةي الكتةةاب لدةةيبؾيو: " يةةأتي" بةةجال مةةؽ: "يبةةخي" اإل

 (4)يذخ الظشاحي إلى ذلػ.

                                                           
؛ ويشغةةةةخ الةةةةجيمسي، مييةةةةار: )ديةةةةؾان 32/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي(  - (1)

 م.1925دار الكتب السرخية ط  252/  1مييار الجيمسي 
؛ الدةةيؾطي، جةةالل الةةجيؽ عبةةج الةةخحسؽ )شةةخح 35/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (2)

 م.1966حؾاشيو أحسج عافخ كؾجان ط لجشة التخاث العخبي شؾاىج السغشي( عمق 
 .38/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
؛ وابةةؽ جشةةي: 291/  3، 221/  1بةةؽ عثسان)الكتةةاب( تةة  ىةةارون  سةةيبؾيو، عسةةخو - (4)

، واألنبةةةةاري، أبةةةةؾ البخكةةةةات عبةةةةج الةةةةخحسؽ بةةةةؽ دمحم: 68/  3، 131/  2)الخرةةةةا ص( 
 4ط  416/  1الةةةجيؽ عبةةةج الحسيةةةج )اإلنرةةةاف فةةةي مدةةةا ل الخةةةالف( تةةة  دمحم محيةةةي 

 م.1961السكتبة التجارية الكبخى 
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ل الظشاحي إلى الجيؾان، وفيو: ح  كسا أن البيت في ديؾان أبي الشجؼ، ولؼ يُ 
 (1)" يأتي" بجال مؽ: "يبخي"، و: "مؽ" بجال مؽ: "عؽ".

ب اإلفرةاح لمفةارقي ووثقو الظشةاحي مةؽ كتةا ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا - 6
" بةةةجال مةةةؽ  دون اإلشةةةارة إلةةةى اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة، ففةةةي اإلفرةةةاح: " أتعبةةةت 

" الحي عشج ابؽ الذجخي.  (2)أضسخت 

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي عجةةد بيةةت لمفةةخزد. - 7
وذكةةخ الرةةجر بخوايةةة مختمفةةة عسةةا فةةي الةةجيؾان، ففةةي الةةجيؾان: "واثقتشةةي" بةةجال 

 (3)ي" التي أثبتيا الظشاحي محيال لمجيؾان.مؽ:" عاىجتش

ووثقيسا الظشةاحي مةؽ الكامةل  ،ذكخ ابؽ الذجخي شظخيؽ مؽ الخجد - 8
لمسبةةخد تحقيةةق دمحم أبةةؾ الفزةةل إبةةخاهللايؼ دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، 

 (4)ق الحؾُض" بجال مؽ: "امتؤل الحؾُض".شن ففي الكامل: "قج خن 

ووثقيسةا الظشةاحي  ،لحسيةج بةؽ ثةؾر الياللةيذكخ ابةؽ الذةجخي بيتةيؽ  - 9
" بةالفت  بةجال مةؽ الخفةع فةي األمةالي،  مؽ ديؾان الذةاعخ وفةي الةجيؾان: "قرةا جن

                                                           
ط الشةادي األدبةي بالخيةاض  191جيؽ: )ديؾان أبةي الةشجؼ العجمةي( ص أغا، عالء ال - (1)

 م.1981
؛ والفةارقي، أبةؾ نرةخ الحدةؽ بةؽ أسةج: 39/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)

جامعةة  3ط  64مذةكمة اإلعةخاب( تة  سةعيج األفغةاني ص )اإلفراح فةي شةخح أبيةات 
 م.1974بشي غازي ليبيا 

؛ والخظفي، جخيخ بؽ عظية: 2حاشية  41/  2خي: )أمالي ابؽ الذجخي( ابؽ الذج - (3)
دار السعةةةارف  3ط  871بةةةؽ حبيةةب( تةةة  نعسةةةان جسعةةةة ص )ديةةؾان جخيةةةخ بذةةةخح دمحم 

 بسرخ د ت.
؛ والقةالي، أبةؾ عمةي: )أمةالي القةالي( تة  51/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي  - (4)

 .71/  2دمحم أبؾ الفزل إبخاهللايؼ 
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وما فةي الةجيؾان أد. ألنيةا بةجل مةؽ مشرةؾب فةي بيةت سةابق. "تدةتحمي" بةجال 
 (1)مؽ "يدتحمي" ولؼ يذخ الظشاحي.

ذ العمسةةاء ووثقيسةةا الظشةةاحي مةةؽ مجةةال ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتةةيؽ - 11
لمدجةةةاجي دون اإلشةةةارة إلةةةى اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة، ففةةةي مجةةةالذ العمسةةةاء فةةةي 
ةةدَّا"، وفةي البيةةت اآلخةخ: "أو ُفُخًشةةا" بةجال مةةؽ:  البيةت األول: "قظًشةا" بةةجال مةؽ "خن

 (2)"وُفُخًشا".

ووثقيا الظشاحي مؽ الكامل لمسبةخد  ،ي أربعة أبياتذكخ ابؽ الذجخ  - 11
وغيخىسا، وفي البيان والتبييؽ اختالف في الخواية في والبيان والتبييؽ لمجاحو 

 (3)البيت الثاني لؼ يذخ إليو السحقق، ففيو: "عسخان" بجال مؽ: "حجشاء".

ووثقو الظشاحي مؽ ديؾان الذاعخ  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا لمحظيئة - 12
ةب" دون التشبيو عمى اختالف في الخوايةة، ففةي الةجيؾان: " ةخ" بةجال مةؽ: "ُزغ  ُحس 

 (4)عشج ابؽ الذجخي.

                                                           
؛ الياللي، حسيج بؽ ثؾر: )ديةؾان حسيةج 67/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)

 م.1951دار الكتب السرخية  ط 89العديد الخاجكؾتي ص بؽ ثؾر( صشعو عبج 
؛ الدجةةاجي، عبةةج الةةخحسؽ بةةؽ إسةةحا.: 68/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ اشةةجخي(  - (2)

 م.1985ط الخانجي  243الدالم ىارون ص  )مجالذ العمساء( ت  عبج
؛ الجةةةاحو، عثسةةةان بةةةؽ بحةةةخ: 76، 75/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (3)

 م.1998الخانجي  7ط  316/  3ىارون )البيان والتبييؽ( ت  عبج الدالم 
ديةةؾان الحظيئةةة ؛ والحظيئةةة، جةةخول بةةؽ أوس: )76/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  (4)

 م.1987الخانجي  1ط  191الدكيت( ت  نعسان جسعة ص بخواية وشخح ابؽ 
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بةةادي، و  ا،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةة - 13 ندةةبو الظشةةاحي لعةةجي بةةؽ زيةةج الع 
فستةى" بةجال وثقو مؽ ديؾانو دون اإلشارة إلى فخ. في الخوايةة، ففةي الةجيؾان: "و 

 (1)مؽ: "ومتى".

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ الكتةةاب لدةةيبؾيو دون  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 14
 (2)لخواية، ففي الكتاب: "أبًجا" بجال مؽ: "فييؼ".اإلشارة إلى اختالف في ا

ووثقيا  ،ذكخ ابؽ اشجخي ثالثة أبيات لؤلحؾص بؽ دمحم األنراري  - 15
الظشةاحي مةؽ ديةؾان الذةاعخ دون اإلشةارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة فةي البيةت 

ُل". " بجال مؽ: "ينع  الثالث، ففي الجيؾان: "بأىل" بجال مؽ: "بكفء"، و: "شقَّ
(3) 

ووثقو الظشاحي مؽ ديؾان الذاعخ  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا لمحظيئة - 16
دون اإلشةةةةةارة إلةةةةةى اخةةةةةتالف فةةةةةي الخوايةةةةةة، ففةةةةةي الةةةةةجيؾان: "حجيةةةةةج" بةةةةةجال مةةةةةؽ: 

 (4)ىنُسؾز"."

 ،وندةةبو الظشةةاحي لمشابغةةة الةةحبياني ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لمشابغةةة - 17
ة، ففةةي الةةجيؾن بتحقيةةق ووثقةةو مةةؽ ديؾانةةو دون اإلشةةارة إلةةى اخةةتالف فةةي الخوايةة

 (5)دمحم أبؾ الفزل إبخاهللايؼ الحي أثبتو في مرادره: "قخود" بجال مؽ: "كالب".

                                                           
بةةادي، عةةجي بةةؽ زيةةج: )ديةةؾان عةةجي بةةؽ 81/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1) ؛ والع 

 م.1965ط وزارة الثقافة بالعخا.  156دمحم جبار السعيبج ص زيج( حققو وجسعو 
 .261/  1؛ وسيبؾيو: )الكتاب( 95/  2ذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي( ابؽ ال - (2)
؛ األنرةةةةاري، األحةةةةؾص بةةةةؽ دمحم بةةةةؽ عاصةةةةؼ: )شةةةةعخ 96/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي(  - (3)

 م.1991الخانجي  2ط  238األنراري( ت  عادل سميسان جسال وشؾقي ضيف ص األحؾص 
 .179؛ والحظيئة: ) ديؾان الحظيئة( ص 97/  2خي( ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذج - (4)
؛ والةةحبياني، الشابغةةة: )ديةةؾان الشابغةةة 112/  2ابةةؽ الذةةجخي؛ )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (5)

 م.1977السعارف  دار 2ط  51الفزل إبخاهللايؼ ص الحبياني( ت  دمحم أبؾ 
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فَّان - 18 ننق بشت ى  خ  ووثقيسا الظشةاحي مةؽ  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيتيؽ لمخ 
ديؾانيا دون اإلشةارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي الةجيؾان: "الشةازلؾن" بةالخفع 

 (1)الشرب.بجال مؽ: "الشازليؽ" ب

ووثقيسةا الظشةاحي مةؽ الخرةا ص البةؽ  ،ذكخ ابةؽ الذةجخي بيتةيؽ - 19
" بةةةجال مةةةؽ:  جشةةةي دون ذكةةةخ اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة، ففةةةي الخرةةةا ص: "رأيةةةتن

."  (2)"القيتن
ووثقةو الظشةاحي مةؽ ديةؾان  ،لكعب بؽ زىيخ اذكخ ابؽ الذجخي بيتً  - 21

ا فةي الخوايةة لةؼ يذةخ الذعخ وبالعؾدة إلى الشدةخة التةي أحةال إلييةا وجةجت فخًقة
 (3)إليو السحقق، ففي الجيؾان: "وقج" بجال مؽ: "إذا".

وثقةةو الظشةةاحي مةةؽ كتةةاب الذةةعخ لمفارسةةي  ،بيتًةةا ي ذكةخ ابةةؽ الذةةجخ  - 21
والسخرةةص البةةؽ سةةةيجه وغيخىسةةا، وفةةةي السخرةةص اخةةتالف فةةةي الخوايةةة لةةةؼ 

." " بجال مؽ: "لنفنف تن تن د  حن يذخ إليو، ففيو: "دن
(4) 

مةةؽ نةةؾادر أبةةي زيةةج دون  ووثقةةو الظشةةاحي ،الذةةجخي بيتًةةا ذكةةخ ابةةؽ - 22
الُجةةةةةةدارة " بةةةةةةجال مةةةةةةؽ: اإلشةةةةةةارة إلةةةةةةى اخةةةةةةتالف فةةةةةةي الخوايةةةةةةة، ففةةةةةةي الشةةةةةةؾادر: "

." ة  سيعن "الجَّ
(5) 

                                                           
ننق بشة112/  2ابؽ الذجخي؛ )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1) خ  ةان: )ديةؾان ؛ الخ  فَّ ت بةجر بةؽ ى 

 م.1969ط دار الكتب السرخية  29ص الخخنق( ت  حديؽ نرار 
 .3/113؛ وابؽ جشي: )الخرا ص( 115/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
؛ الدكخي، الحدؽ بؽ الحديؽ بؽ عبةج 136/ 2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)

 م.2112دار الكتب السرخية  3ط 16زىيخ( ص بؽ هللا )شخح ديؾان كعب 
؛ ابةةةةؽ سةةةةيجه، الحدةةةةؽ بةةةةؽ عمةةةةي: 137/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي(  - (4)

 الكتب العمسية بيخوت مرؾرة عؽ ط بؾال..ط دار 122/  3)السخرص( 
 .237ادر( ص ؛ وأبؾ زيج األنراري: )الشؾ 143/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (5)



 

 

2533 

ووثقيسةةا الظشةاحي مةؽ الشةةؾادر ألبةي زيةةج  ،ذكةخ ابةؽ الذةةجخي بيتةيؽ - 23
 مةةةةؽ: دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي الشةةةةؾادر: "وىَّةةةةاب" بةةةةجال

 (1)"حسَّال".

ووثقيسةةةةا  ،ذكةةةةخ ابةةةةؽ الذةةةةجخي بيتةةةةيؽ لعبةةةةج هللا بةةةةؽ :ةةةةيذ الخ:يةةةةات - 24
السحقق مؽ ديؾان الذاعخ دون اإلشةارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة فةي البيتةيؽ، 
ففةةي الةةجيؾان فةةي البيةةت األول: "يذةةسل" بةةجال مةةؽ "تذةةسل"، وفةةي البيةةت اآلخةةخ: 

جام".  (2)"ُبخاىا" بجال مؽ: "خ 

يسا الظشةاحي مةؽ الشةؾادر لؤلنرةاري ووثق ،بؽ الذجخي بيتيؽذكخ ا - 25
شةةةةاح" بةةةةجال مةةةةؽ:  دون أن يذةةةةيخ إلةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي الشةةةةؾادر: "جن

 (3)"ر ياح".

ووثقو الظشةاحي مةؽ إصةالح السشظةق البةؽ  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا - 26
دون اإلشةةارة إلةةى اخةةةتالف فةةي الخوايةةة، فعشةةج ابةةةؽ  185، 143الدةةكيت ص 

دكيت: "فمدُت" بجال مؽ: "ما أنا" في السؾطؽ األول ومؾافق لسا ىؾ ىشا في ال
 (4)السؾطؽ اآلخخ.

                                                           
 .321؛ واألنراري، أبؾ زيج: )الشؾادر( 163/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
؛ والخ:يات، عبةج هللا بةؽ :ةيذ: )ديةؾان عبةج هللا 163/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  -(2)

 ط دار صادر بيخوت د ت. 96، 95 ت  دمحم يؾسف نجؼ صبؽ :يذ الخ:يات( 
؛ واألنرةاري، أبةؾ زيةج )الشةؾادر( ص 168/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابةؽ الذةجخي(  - (3)

475. 
؛ وابةةةؽ الدةةةكيت، يعقةةةؾب )إصةةةالح 171/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (4)

 .185، 143الشظق( ص 
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ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا المةةخئ القةةيذ - 27
دون اإلشةةةةةارة إلةةةةةى اخةةةةةتالف فةةةةةي الخوايةةةةةة، ففةةةةةي الةةةةةجيؾان: "الميةةةةةؾ" بةةةةةجال مةةةةةؽ: 

 (1)"الدخ".

و الظشةاحي مةؽ شةخح أشةعار اليةحلييؽ ووثقة ،ذكخ ابةؽ الذةجخي بيتًةا - 28
دون اإلشارة إلى اختالف في الخواية، فعشج الدكخي: "فإنو" بجال مةؽ: "فةإنشي"، 

و: "منخ س" بجال مؽ: "لنج ب".
(2) 

وثقةةو الظشةةاحي مةؽ أربعةةة عذةةخ مرةةجرا، و  ،ذكةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةا - 29
في السةؾطشيؽ  وفي البيت اختالف في الخواية لؼ يذخ إليو، ففي الكامل لمسبخد

 (3)المحيؽ أحال إلييسا الظشةاحي ورد بخوايةة: "قةج جةاء سةيل جةاء مةؽ أمةخ هللا".
 (4)بجال مؽ رواية ابؽ الذجخي: "أقبل سيل جاء مؽ أمخ هللا".

وفي كشاب رغبة اآلمل مؽ كتاب الكامل ورد بمفو الكامل نفدةو السختمةف 
وايةة: "وجةاء سةيل كةان وفةي معةاني القةخآن لمفةخاء بخ  (5)مع رواية ابؽ الذةجخي.

                                                           
 .28؛ وامخئ القيذ)ديؾانو( ص 172/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
؛ والدكخي، الحدؽ بؽ الحديؽ )شخح 179/  2: )أمالي ابؽ الذجخي( ابؽ الذجخي  - (2)

 .1171أشعار اليحلييؽ( 
، 48/  1السبخد، دمحم بؽ يديج )الكامل في المغة واألدب( ت  دمحم أبؾ الفزةل إبةخاهللايؼ  - (3)

 م.1997الفكخ العخبي بالقاىخة دار  3ط  66/  2
 .198/  2ابؽ الذجخي )أمالي ابؽ الذجخي  - (4)
ط مظبعةةةة  181/  1السخصةةفي، سةةةيج بةةةؽ عمةةي: )رغبةةةة اآلمةةةل مةةؽ كتةةةاب الكامةةةل(  - (5)

 ىة.1346الفارو. الحجيثة 
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وفةي إصةةالح السشظةق ورد فةةي السةؾطشيؽ المةةحيؽ أحةال إلييسةةا  (1)مةؽ أمةةخ هللا".
 (2)الظشاحي بخواية: "أقبل سيل كان مؽ هللا".

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ  ،ؤليجألبةةي األسةةؾد الةةذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا  -31
ُمب يؼ" بجال ديؾان الذاعخ دون اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "

م" بجال مؽ: "بالسكخ". د  مؽ: "ُمع زل"، و: "بالحن
(3) 

مؽ  ووثقو ،إلى عمقسة الفحل الظشاحي ندبوذكخ ابؽ الذجخي بيًتا  - 31
بجال  بالؾاو دت"ولديؾانو دون اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "

 (4).بالفاء مدت"فمؽ: "
م دة ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا لمحارث - 32 ووثقةو الظشةاحي مةؽ شةخح  ،بؽ ح 

القرا ج الدةبع وفيةو اخةتالف فةي الخوايةة لةؼ يذةخ إليةو، فعشةج األنبةاري: "فسةؽ" 
 (5)بجال مؽ: ومؽ".

ووثقةو الظشةاحي مةؽ إصةالح السشظةق دون  ،ذكخ ابؽ الذةجخي بيتًةا - 33
 (6): "ما" بجال مؽ: "ىل".ةخوايلاختالف في ا ىاإلشارة إل

                                                           
 .176/  3الفخاء، يحيى بؽ زياد: )معاني القخآن(  - (1)
 .266، 47ابؽ الدكيت، يعقؾب بؽ إسحا.: )إصالح السشظق( ص  - (2)
، الةةةجؤلي، أبةةةؾ األسةةةؾد: )ديةةةؾان أبةةةي األسةةةؾد 199/  2ابةةةؽ الذةةةجخي:)أمالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (3)

 م. 1998دار ومكتبة اليالل بالعخا.  2 ط 378حدؽ آل ياسيؽ ص الجؤلي( ت  دمحم 
؛ الفحل، عمقسة: )ديةؾان عمقسةة الفحةل 213/  2ابؽ اشجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)

جعو فخخ الةجيؽ :بةاوة ص ت  لظفي الرقال ودرية الخظيب رابذخح األعمؼ الذشتسخي( 
 م.1969دار الكتاب العخبي بحمب  1ط  118

؛ واألنبةةاري: )شةةخح القرةةا ج الدةةبع( 211/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (5)
 .584ص 

؛ وابةةؽ الدةةكيت: )إصةةالح السشظةةق( 214/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (6)
 .146ص 
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ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو دون  ،بيتًةةا لؤلعذةةى ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي  - 34
اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "قالؾا الخكؾبن فقمشا تمػ عادتشا" 

 (1)بجال مؽ: "إن تخكبؾا فخكؾب الخيل عادتشا".
ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو دون  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لؤلعذةةى - 35

 (2)ففي الجيؾان: "تنخاُل" بجال مؽ: "الرؾت". اإلشارة إلى اختالف في الخواية،
ووثقةةو السحقةةق مةةؽ ديؾانةةو وفةةي  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لتةةأبط شةةخًّا - 36

تةةخك األول، و الةةجيؾان اختالفةةان فةةي الخوايةةة نبةةو الظشةةاحي عمةةى األخيةةخ مشيسةةا 
" فةةةةي الةةةةجيؾان بةةةةجال مةةةةؽ: "بكةةةةخ وفيةةةةؼ عشةةةةج ابةةةةؽ  ةةةةخر ةةةةؼر وبك  ومةةةةا تخكةةةةو ىةةةةؾ: "في 

 (3)الذجخي.
ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ مقةةاييذ المغةةة البةةؽ  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 37

فةةارس دون اإلشةةارة إلةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، ففةةي السقةةاييذ: "بالدةةيخ" بةةجال 
 (4)مؽ: "في الديخ".

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ شةةخح الحساسةةة دون  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 38
ر".ب" بجال مؽ: "التشبيو عمى اختالف في الخواية، ففي الحساسة: "وى  (5)بج 

                                                           
 .63؛ واألعذى)ديؾانو( ص 219/  2ذجخي( ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ ال - (1)
 .59؛ واألعذى)ديؾانو( ص 221/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(   -(2)
؛ وتأبط شخًّا: )ديةؾان تةأبط شةخًّا( جسةع وتحقيةق 229/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)

 م.1984دار الغخب اإلسالمي  1ط  194الفقار شاكخ ص وشخح عمي ذو 
؛ وابةؽ فةارس، أحسةج بةؽ زكخيةا: )مقةاييذ المغةة( تة  عبةج 231/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)

 م.1979ط دار الفكخ  293/  2ىارون مادة الجال والالم والحخف السعتل الدالم 
؛ والسخزوقةةةةي، أحسةةةةج بةةةةؽ دمحم بةةةةؽ 231/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي(  - (5)

الحساسةةة( نذةةخه أحسةةج أمةةيؽ وعبةةج الدةةالم ىةةارون القدةةؼ األول/ : )شةةخح ديةةؾان الحدةةؽ
 م.1991دار الجيل بيخوت  1ط 193
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ووثقةةةةو الظشةةةةاحي مةةةةؽ مجةةةةالذ العمسةةةةاء  ،ذكةةةةخ ابةةةةؽ الذةةةةجخي بيتًةةةةا - 39
لمدجةةةةةاجي دون اإلشةةةةةارة إلةةةةةى اخةةةةةتالف فةةةةةي الخوايةةةةةة، ففةةةةةي مجةةةةةالذ العمسةةةةةاء: 

مَّؼ". د" بجال مؽ: "ُمحن جَّ "ُمحن
(1) 

ووثقيسةةةا الظشةةةاحي مةةةؽ كتةةةاب الحيةةةؾان  ،جخي بيتةةةيؽذكةةةخ ابةةةؽ الذةةة - 41
إلى اختالف في الخواية، فعشج الجاحو: "إ نَّةي" بةجال مةؽ: لمجاحو دون اإلشارة 

"وقج"، "في" بجال مؽ" ذا"، "ُمؾقنخنة" بجال مؽ" مسمؾءة".
(2) 

الظشةةاحي فةةي تؾثيقةةو إلةةى محسةةؾد وأحةةال  ،الذةةجخي بيتًةةاذكةةخ ابةةؽ  - 41
)ر و ى(، دون اإلشةةةارة  لدةةةان العةةةخب البةةةؽ مشغةةةؾر مةةةادة )ث ج ل(، ومةةةادة

" بةةالجيؼ لة فيسةةا ورد فةي السةةؾطؽ األول، ففيةةو: "األثجةةإلةى اخةةتالف فةةي الخوايةة
 (3) بجال مؽ: "األثقل" بالقاف.

السخرةةص ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لمكسيةةت - 42
، وفةةةي السخرةةةص ،وغيةةةخىؼ والرةةةاحبي والسقةةةاييذ البةةةؽ فةةةارس، ،البةةؽ سةةةيجه

                                                           
؛ والدجةةةةةاجي، عبةةةةةج الةةةةةخحسؽ بةةةةةؽ 231/  2ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي: )أمةةةةةالي ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي(  - (1)

 م. 1985ط الخانجي بالقاىخة  251إسحا.: )مجالذ العمساء( ص 
؛ والجةاحو، عسةخو بةؽ بحةخ: )كتةاب 238/  2)أمةالي ابةؽ الذةجخي( ابؽ الذةجخي:  - (2)

 م.1965الحمبي  2ط  281/  2ىارون الحيؾان( ت  عبج الدالم 
؛ وابةؽ مشغةؾر: )لدةان العةخب( مةةادة 249/  2ابةؽ الذةجخي: )أمةالي ابةؽ الذةجخي(  - (3)

 .473ص  -ث ج ل
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احب" بجال مؽ والسقاييذ اختالف في الخواية لؼ يذخ إليو ىؾ: "ُحب والراحبي
 (1)"الحباحب".

ووثقو الظشةاحي مةؽ  ،ذكخ ابؽ الذجخي عجد بيت لمشابغة الحبياني - 43
ديؾانو دون اإلشارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي الةجيؾان: "وُتؾق ةُج" بةجال مةؽ: 

." نن  (2)"وُيؾق ج 

ووثقيةا الظشةاحي مةؽ  ،ة عذخ بيتًةا لمُقظةاميسبعذكخ ابؽ الذجخي  - 44
دون اإلشةةارة  (3)،مي بةةحكخ رقةؼ صةةفحات األبيةات فةي الةةجيؾان فقةطديةؾان القظةا

، والثالةةةث، والخةةةامذ، ثةةةانيإلةةةى اختالفةةةات الخوايةةةة التةةةي وقعةةةت فةةةي البيةةةت ال
لدةةابع عذةةخ، فعشةةج ابةةؽ وا والخةةامذ عذةةخ، والثةةامؽ، والعاشةةخ، والثةةاني عذةةخ،

تةو: الذجخي في البيت الثاني: "أخبخك" وفي الجيؾان: "لسخبخك"، وفي البيت ذا
 (4)وراسب" وفي الجيؾان: "فخاسب"."

أىمةو" وفةي الةجيؾان: "مةا رأى"، وفي البيت الثالث تجةج عشةج ابةؽ الذةجخي: "
وفةةةي البةةةت ذاتةةةو تجةةةج عشةةةج ابةةةؽ الذةةةجخي: "بسةةةا قةةةج رآه" وفةةةي الةةةجيؾان: "مخبةةةخ 

 (5)أىمو".
                                                           

/  11بةةةؽ سةةةيجه: )السخرةةةص( ؛ وا268/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (1)
ط الحمبي د ت.؛ وابؽ  419ت  الديج أحسج صقخ ص ، وابؽ فارس: )الراحبي( 28

 .474/  3فارس: )السقاييذ( 
 .46؛ والشابغة الحبياني: )ديؾانو( ص2/268بؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي( ا - (2)
 .1حاشية  269/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  (3)
؛ والقظةةامي، عسيةةخ بةةؽ ُشةةييؼ: )ديةةؾان 269/  2ابةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي( - (4)

دار الثقافةةةةةة بيةةةةةخوت  1ط 46الدةةةةةامخا ي وأحسةةةةةج مظمةةةةةؾب ص القظةةةةةامي( تةةةةة  إبةةةةةخاهللايؼ 
 م.1961

 .46؛ والقظامي: )ديؾانو( ص 269/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (5)
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وفةةةةي البيةةةةت الخةةةةامذ تجةةةةج عشةةةةج ابةةةةؽ الذةةةةجخي: "بعةةةةجما" وفةةةةي الةةةةجيؾان: 
 (1)"كمسا".

"، وفي الب " وفي الةجيؾان: "فجشَّةت  يت الثامؽ تجج عشج ابؽ الذجخي: "وجشَّت 
 (2)" عشج ابؽ الذجخي وفي الجيؾان" ُمشيخة".ة"ُمشاخ

: "وردَّت" بةجال مةؽ: "فةخدت" فةي وفي البيت العاشخ تجج عشةج ابةؽ الذةجخي 
 (3)الجيؾان.

ةةةا" وفةةةي الةةةجيؾان:  وفةةةي البيةةةت الثةةةاني عذةةةخ تجةةةج عشةةةج ابةةةؽ الذةةةجخي: "ولسَّ
 (4)سَّا"."فم

وفي البيت الخةامذ عذةخ تجةج عشةج ابةؽ الذةجخي: "وقسةُت" وفةي الةجيؾان: 
 (5)"فقست".

وفةةةي البيةةةت الدةةةابع عذةةةخ تجةةةج عشةةةج ابةةةؽ الذةةةجخي: "بسةةةا أنةةةا أىمةةةو"، وفةةةي 
 (6)الجيؾان: "بسا كشت أىمو"، وعشج ابؽ الذجخي: السؾت" وفي الجيؾان: "الحق".

 (6)"الحق".

ي مةةةؽ أمةةةالي القةةةالي دون ووثقةةةو الظشةةةاح، ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا - 45
التشبيةةو عمةةةى اخةةةتالف فةةي الخوايةةةة، ففةةةي أمةةالي القةةةالي: "غةةةالم أتةةاه المةةةؤم مةةةؽ 

                                                           
 .46؛ والقظامي: )ديؾانو( ص 269/  2ابؽ الذجخي( ابؽ الذجخي: )أمالي  - (1)
 .47؛ والقظامي: )ديؾانو ص 271/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
 .48؛ والقظامي: )ديؾانو( ص 271/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
 .48؛ والقظامي: )ديؾانو ص 271/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
 .48؛ والقظامي: )ديؾانو ص 271/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (5)
 .51؛ والقظامي: )ديؾانو ص 271/  2بؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (6)
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شةةظخ" بةةجال مةةؽ: "لئةةيؼ أتةةاه المةةؤم مةةؽ عشةةج"، وفةةي الذةةظخ الثةةاني عشةةج القةةالي: 
 (1)"نحؾ" بجال مؽ "عشج" في أمالي ابؽ الذجخي.

ديؾانةةو دون ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لمحظيئةةة - 46
 (2)اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "مشَّا" بجال مؽ: "مش  ي".

ووثقةةةو مةةةؽ  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي عجةةةد بيةةةت ذكةةةخ الظشةةةاحي صةةةجره - 47
إيزةةاح شةةؾاىج اإليزةةاح لمقيدةةي دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، ففةةي 

يَّت و" بجال مؽ: "عنظا يؼ".  (3)اإليزاح: "عنظ 

نةةؾادر أبةةي زيةةج دون ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ  ،كةةخ الةةبؽ الذةةجخي بيتًةةاذ - 48
يا" بةةةةةجال مةةةةةؽ:  التشبيةةةةةو عمةةةةةى اخةةةةةتالف فةةةةةي الخوايةةةةةة، ففةةةةةي الشةةةةةؾادر: "ألوضةةةةةح 

ش يا". "ألحدن
(4) 

، ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ معةةاني القةةخآن لمفةةخاء ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 49
ورد فةةةي  دون التشبيةةةو عمةةةى اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة وسةةةخ الرةةةشاعة البةةةؽ جشةةةي

السؾاضع الثالثة التي أحال إلييا الظشاحي عشةج الفةخاء وفةي السؾضةعيؽ المةحيؽ 

                                                           
؛ والقةالي: أبةةؾ عمةي: )أمةالي القةةالي( 275/  2ابةؽ الذةجخي: )أمةالي ابةةؽ الذةجخي(  - (1)

 م.1976لمكتاب  العامةط الييئة السرخية  92/ 2
 .111؛ والحظيئة: )ديؾانو( ص 275/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي  - (2)
؛ والقيدةةي، الحدةةؽ بةةؽ عبةةج هللا تةة  277/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (3)

عجاني:  دار الغةةةةةخب  1ط 516ص  )إيزةةةةةاح شةةةةةؾاىج اإليزةةةةةاح(دمحم بةةةةةؽ حسةةةةةؾد الةةةةةجَّ
 .م1987اإلسالمي بيخوت 

 .462؛ وأبؾ زيج: )الشؾادر( ص 281/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
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: "مةةا" بةةجال مةةؽ: ىةةحه السؾاضةةع جسيعيةةا، ففةةي أحةةال إلييسةةا فةةي سةةخ الرةةشاعة
 (1)"ال".

شخح أبيات سيبؾيو ووثقيسا الظشاحي مؽ  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيتيؽ - 51
، وفي البيت الثاني مشيسا اختالف يعبج العديد السيسشالآللئ ل ذيللمديخافي، و 
 (2): "رمحي" بجال مؽ: "سيفي".ففيولؼ يذخ إليو،  في ذيل الآللئ في الخواية

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا لحدةةةان بةةةؽ ثابةةةت - 51
ديؾانةةةو، والكتةةةاب لدةةةيبؾيو، دون اإلشةةةارة إلةةةى اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة ففييسةةةا: " 

 (3)عش  ي" بجال مؽ: "عشَّا".

ووثقةةو مةةؽ ديؾانةةو  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا ندةةبو الظشةةاحي لجخيةةخ - 52
شَُّكؼ" بةةةةال مةةةةؽ:  دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي الةةةةجيؾان: "ُيةةةةؾق عن

 (4)"ُيم ق يشَّكؼ".

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ  ،المةةةخئ القةةةيذذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا  - 53 
ففةةي  ي إلةةى واحةةج دون اآلخةةخأشةةار الظشةةاح فةةي الخوايةةة اناختالفةة وفيةةوديؾانةةو 

ةةاح   " بةةجال مةةؽ: "أنصن ةةار  تةةخى بخًقةةا كةةأنَّ "تةةخ الةةجيؾان: "أ حن فقةةج أشةةار  ى بخًقةةا ُأر يةةػن

                                                           
، 27/  2؛ والفةةخاء: )معةةاني القةةخآن( 289/  2ابةةؽ اشةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1)

    .772، 519جشي: )سخ الرشاعة( ص ؛ وابؽ 261/  3، 118
؛ السيسشةةةةةةةةةي، عبةةةةةةةةةج العديةةةةةةةةةد 291/  2ابةةةةةةةةةؽ الذةةةةةةةةةجخي: )أمةةةةةةةةةالي ابةةةةةةةةةؽ الذةةةةةةةةةجخي(  - (2)

 م.1935دار الكتب العمسية بيخوت ط  37/ 3الخاجكؾتي:،)ذيل الآللئ( 
؛ حدان بةؽ ثابةت: )ديةؾان حدةان بةؽ 312/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)

 .73/ 2وسيبؾيو: )الكتاب( ؛ 219ثابت( ص 
 .212؛ وجخيخ: )ديؾان جخيخ( ص 317/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
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" التةةي وردت فةةي الةةجيؾان بةةجال  الظشةةاحي إلةةى" أحةةار" وتةةخك اإلشةةارة إلةةى: "كةةأنَّ
 (1).مؽ" ُأريػ"

 ووثقو الظشةاحي مةؽ ديؾانةو دون  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا لحي الخمة - 54
 (2)اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "أدراك" بجال مؽ: "يجريػ".

ووثقيةا الظشةاحي مةؽ ديؾانةو  ،ذكخ ابؽ الذجخي أربعة أبيات لعشتةخة - 55
دون اإلشةةارة إلةةى أن البيةةت الخابةةع مخكةةب مةةؽ بيتةةيؽ فةةي ديةةؾان الذةةاعخ، ففةةي 

فنخنهن  عنخات  الؾاردت  م ذ   "، وفي الجيؾان:أمالي ابؽ الذجخي: "والذَّ
 ّالشعرات املشعرِ

 (3)الْاردات مِشفرِ.

ووثقو الظشاحي مةؽ شةخح أشةعار اليةحلييؽ،  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا - 56
ونةةؾادر أبةةي زيةةج دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، فعشةةج الدةةكخي، وأبةةي 

." جنثر زيج: "لنسنؼر" بجال مؽ: "حن
(4) 

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ الكتةةاب  ،بؾيوعةةؽ سةةيذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا  - 57
دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي الكتةةةةاب: "تخةةةةاف" بةةةةجال مةةةةؽ: 

يخ".  (5)"تنز 

                                                           
 .24؛ وامخئ القيذ: )ديؾانو( ص 315/  2ابؽ الذجخي: "أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
 .1417؛ وذو الخمة )ديؾانو( ص 318/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
 .331؛ وعشتخة: )ديؾانو( ص 318/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
؛ والدةةكخي: )شةةخح أشةةعار اليةةحلييؽ 341/  2بةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي( ا - (4)

 .458؛ وأبؾ زيج: )الشؾادر( 1346
 .113/  1؛ وسيبؾيو: )اكتاب( 346/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (5)
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ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ الكتةةاب لدةةيبؾيو دون  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 58
ا". اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الكتاب: "أال" بجال مؽ: "أمن
(1) 

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ الكتةةاب لدةةيبؾيو دون  ،ي بيتًةةاذكةةخ ابةةؽ الذةةجخ  - 59
ا". اإلشارة إلى اختالف في الخواية، ففي الكتاب: "أال" بجال مؽ: "أمن
(2) 

وندةبو الظشةاحي لمسةتمسذ ووثقةو مةؽ ديؾانةو  ،الذجخي بيتًةاذكخ ابؽ  -61
دون التشبيو عمى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "تقؾلي" بجال مةؽ: "تقةؾال"، 

 (3)ليا أبًجا إذا" بجال مؽ: "طؾال الجىخ ما".و: "

ووثقو الظشةاحي مةؽ ديؾانةو  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا لمشابغة الحبياني - 61
دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي الةةةةجيؾان: "الكةةةةالم" بةةةةجال مةةةةؽ: 

 (4)"اسالم".

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو دون  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا لؤلعذةةى - 62
".التش " بجال مؽ: "دىخر  (5)بيو عمى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "حجٌّ

                                                           
 .271/  3؛ وسيبؾيو: )الكتاب( 353/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
 .271/  3؛ وسيبؾيو: )الكتاب( 353/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
ةةةةةبنعي، السةةةةةتمسذ: )ديةةةةةؾان 357/  2أمةةةةةالي ابةةةةةؽ اشةةةةةجخي( 1ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي:  - (3) ؛ الز 

 م.1971ط معيج السخظؾطات العخبية  167الريخفي ص الستمسذ( ت  حدؽ كامل 
؛ والةةحبياني، الشابغةةة: )ديةةؾان الشابغةةة 361/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ اشةةجخي(  - (4)

 .131الحبياني( ص 
؛ واألعذةى، ميسةؾن بةؽ :ةيذ: )ديةؾان 361/ 2ابؽ الذجخي: )أمةالي ابةؽ الذةجخي(  - (5)

 .281األعذى( ص 
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ووثقيسةةةا الظشةةةاحي مةةةؽ  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتةةةيؽ لعةةةجي بةةةؽ زيةةةج - 63
ديةةؾان الذةةاعخ دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة فةةي البيةةت األول، ففةةي 

كن أىمنُو" بجال: "صجيقػ جاىًجا".  (1)الجيؾان: "بؾد  

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ أمةةةالي اقةةةالي دون  ،الذةةةجخي بيتًةةةاذكةةةخ ابةةةؽ  - 64
التشبيةةةةةةو عمةةةةةةى اخةةةةةةتالف فةةةةةةي الخوايةةةةةةة، ففةةةةةةي السةةةةةةالي: "لؤلمةةةةةةؾر" بةةةةةةجال مةةةةةةؽ: 

 (2)"الحقؾ.".

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا لمحةةةارث بةةةؽ عةةةالؼ - 65
السفزةةميات دون اإلشةةارة إلةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، ففةةي السفزةةميات: "رقابةةا" 

 (3)بجال مؽ: "الخقابا".

ووثقيةةا الظشةةاحي دون التشبيةةو  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي أبياتًةةا مةةؽ الخجةةد - 66
 (4)عمى اختالف في الخواية، ففي الخدانة: "سيؼ" بجال مؽ سؾط".

ووثقةو الظشةاحي مةؽ تدةعة مرةادر وقفةت  ،ارجدً ذكخ ابؽ الذجخي  - 67
السحتدةةةةب البةةةةؽ جشةةةةي وفيةةةةو اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة لةةةةؼ يذةةةةخ إليةةةةو  مشيةةةةا عمةةةةى

ظشةةاحي، فةةي السحتدةةب: "مةةا زلةةت" بةةجال مةةؽ: أقبمةةت"، و: "جةةاء" بةةجال مةةؽ: ال

                                                           
؛ والعبةةادي، عةةجي بةةؽ زيةةج: )ديةةؾان 376/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1)

 م.1965وزارة الثقافة بالعخا. ط  115عجي بؽ زيج( ت  دمحم جبار السعيبج ص 
؛ والقةالي، أبةةؾ عمةي: )أمةالي القةةالي( 387/  2ابةؽ الذةجخي: )أمةالي ابةةؽ الذةجخي(  - (2)

 م.1975ط الييئة السرخية العامة لمكتاب  46/  1
؛ والزةةبي، السفزةةل: )السفزةةميات( 399/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي  - (3)

 .314ص 
؛ والبغةةجادي، عبةةج المظيةةف: )خدانةةة 416/  2الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  ابةةؽ - (4)

 .65/ 5األدب( ت  عبج الدالم ىارون 
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." ةؽ  "جن
كتةاب الفةخ. بةيؽ الحةخوف الخسدةة البةؽ الدةيج وفيةو اخةتالف فةي ، و (1)

" ط  بن تنةال  حي، ففي كتاب الفخ.: "ما زلت أسعى بيشيؼ ون الخواية لؼ يذخ إليو الظشا
بجال مؽ: "أقبمت أسعى معيؼ وأختبط"، حتى إذا كاد الغالم يختمط" بجال مةؽ: 

 (2)"حتى إذا جؽَّ الغالم السختمط".

ووثقو مؽ ديؾانو  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا ندبو الظشاحي لحي الخ مَّة - 68
اية، ففي الجيؾان: "أال أييا الخسؼ الحي غيَّةخ دون التشبيو عمى اختالف في الخو 

 (3)البمى" بجال مؽ: "أال أييا السشدل الجارس الحي".

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ كتةةةاب الشبةةةات ألبةةةي ، رجةةةًداذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخ  - 69
د أتةاه كالسيةاة"  ةؾ  حشيفة دون التشبيو عمى اختالف في الخوايةة، ففةي الشبةات: "خن

سَّاء ا  (4)لعغام".بجال مؽ: "هللاني فاء جن

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو  ،صةةجر بيةةت لعشتةةخةذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي  - 71
دون التشبيةةةةةو عمةةةةةى اخةةةةةتالف فةةةةةي الخوايةةةةةة، ففةةةةةي الةةةةةجيؾان: "ُحةةةةةخَّة" بةةةةةجال مةةةةةؽ: 

خنة". د  "جن
(5) 

                                                           
 .165/  2؛ وابؽ جشي: )السحتدب( 417/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)
؛ والبظميؾسةي، ابةؽ الدةيج: )الفةخ. بةيؽ 417/  2ابؽ الذجخي، )أمالي ابؽ الذجخي  - (2)

 ط وزارة األوقاف بالعخا. د ت. 316عمي زويؽ ص حخوف الخسدة( ت  ال
 .1188؛ وذي الخمة: )ديؾانو( ص 411/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
؛ والةةةةجيشؾري، أبةةةةؾ حشيفةةةةة: )كتةةةةاب 421/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي  - (4)

 م.1974 القمؼ لبشان ط دار 215الشبات( ت  بخنياد لفيؽ ص 
؛ وعشتةخة بةؽ شةجاد: )ديةؾان عشتةخة( ص 421/ 2ابؽ الذةجخي: )أمةالي ابةؽ الذةجخي( - (5)

214. 
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ووثقيسةةا الظشةةاحي مةةؽ  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتةةيؽ لمشابغةةة الةةحبياني - 71
ب ةؾد   الرةجر" بةجال ففةي الةجيؾان: "ديؾانو دون التشبيو عمى اختالف في الخواية، 

 (1)مؽ: "برج. الؾد".

ووثقيسا الظشاحي مؽ ديؾانو  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيتيؽ البؽ الجميشة - 72
دون التشبيو عمى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "كؤوس الةخدى" بةجال مةؽ: 

 (2)"بكأس اليؾى".

الظشةاحي مةةؽ  ووثقةو ،ذكةخ ابةؽ الذةجخي بيتًةا لدةؾيج بةؽ أبةي كاىةل - 73
السفزةةميات دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، ففةةي السفزةةميات: "قمةةب" 

 (3)بجال مؽ: "صجر".

ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي قرةةيجة لمذةةخيف الخضةةي، ووثقيةةا الظشةةاحي مةةؽ  - 74
ديؾانةةو دون اإلشةةارة إلةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة فةةي بعةةض أبياتيةةا، ففةةي البيةةت 

" التةةي  :مسةةا ورد عشةةج ابةةؽ الذةةجخي  ي عذةةخثةةانال ةةض  "أغزةةى" بةةجال مةةؽ: "ُمغ 
 (4)وردت عشج ابؽ الذجخي".

                                                           
؛ والةةحبياني، الشابغةةة: )ديةةؾان الشابغةةة 433/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1)

 .128الحبياني( ص 
ة، عبةج هللا: )ديةؾان ابةؽ وابةؽ الجميشة ؛235/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابةؽ الذةجخي(  - (2)

 م.1959ط دار العخوبة بالقاىخة 15الشفاخ ص الجميشة( ت  أحسج راتب 
؛ والزةةبي، السفزةةل: )السفزةةميات( 441/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (3)

 .198ص 
؛ والخضةي، الذةخيف: )ديةؾان الذةخيف 449/  2ابؽ الذةجخي:)أمالي ابةؽ الذةجخي(  - (4)

 ىة.1319السظبعة األدبية بيخوت ط  886/  2( الخضي
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وفةي البيةت الثةامؽ والعذةخيؽ مسةةا ورد عشةج ابةؽ الذةجخي ورد فةي الةةجيؾان: 
." كنُيؼ  ب خن " بجال مؽ من ش د لنُيؼ  "من
(1) 

وندبو الظشاحي إلى أبي نؾاس، ووثقةو مةؽ ، اذكخ ابؽ الذجخي بيتً  - 75
في الخواية، ففةي الةجيؾان: "سةبط البشةان" بةجال ديؾانو دون التشبيو عمى اختالف 

"، و: "قخعن" بجال مؽ: "غسخ". مؽ: "منم ػر أنغنخ 
(2) 

ووثقو الظشاحي مؽ ديؾانو وفيو  ،ذكخ ابؽ الذجخي بيًتا ألبي نؾاس - 76
 (3)اختالف في الخواية لؼ يذخ إليو، ففي الجيؾان: "فإذا" بجال مؽ: "وإذا".

لمفةةةخزد.، وذكةةةخ الظشةةةاحي أنةةةو لةةةؼ يجةةةج  يؽذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتةةة - 77
البيتةةيؽ فةةي ديةةؾان الفةةخزد. وقةةال: وجةةجت البيةةت األول فةةي ديةةؾان جخيةةخ، ولةةؼ 
يذخ إلى اختالف في الخوايةة، ففةي ديةؾان جخيةخ: "كميةؼ" بةجال مةؽ: "كميةا، و: 

."  (4)"لؾ" بجال مؽ: "أن 

ي، سةتة أبيةات مةؽ قرةيجة ل منقةيط بةؽ ُمةخَّة األسةجذكخ ابةؽ الذةجخي  - 78
وأحال الظشاحي فةي تؾثيقيةا لمحساسةة البرةخية دون التشبيةو عمةى اخةتالف فةي 

                                                           
؛ والخضةي، الذةخيف: )ديةؾان الذةخيف 449/  2ابؽ الذةجخي:)أمالي ابةؽ الذةجخي(  - (1)

 887/  2الخضي( 
؛ أبؾ نؾاس، الحدؽ بؽ ىاني: )ديؾان 449/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)

 م.1898السظبعة العسؾمية  1 ط64واصف ص أبي نؾاس( شخح محسؾد 
؛ أبؾ نؾاس،: )ديؾان أبي نؾاس( شخح 452/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)

 .295صمحسؾد واصف 
؛ والفةةةخزد.: )ديةةةؾان الفةةةخزد.( ص 462/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (4)

11114. 
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الخوايةةةةة وقةةةةع فةةةةي البيةةةةت الخةةةةامذ، ففةةةةي الحساسةةةةة البرةةةةخية: "ال" بةةةةجال مةةةةؽ: 
 (1)"ما".

ذكخ ابةؽ الذةجخي سةتة أبيةات مةؽ قرةيجة ل منقةيط بةؽ ُمةخَّة األسةجي،  - 79
التشبيةو عمةى اخةتالف إلةى شةخوح سةقط الدنةج دون  وأحال الظشاحي فةي تؾثيقيةا

فةي الخوايةة، ففةي البيةةت الخابةع مسةا ورد فةي شةةخوح سةقط الدنةج: "طخقتشةي" بةةجال 
 (2)مؽ: "طخقتشا"، و: "وما داناه" بجال مؽ: "ولؼ يعجلو".

وثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ ديؾانةةةو دون  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا لمستشبةةةي - 81
 (3)جال مؽ: "فال".التشبيو عمى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "وال" ب

وثقةةو الظشةةاحي مةةؽ نةةؾادر أبةةي زيةةج وفةةي  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 81
الشؾادر اختالفان في الخواية نبو الظشةاحي عمةى واحةج وتةخك اآلخةخ، فعشةج أبةي 

خو". زيج: " ببحخ" بجال مؽ: "بعنس 
(4) 

ةةةخي بةةةؽ الُفجةةةاءةيتًةةةا لب ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي  - 82 وثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ  ،قنظن
الخةةةؾارج إلحدةةةان وبةةةاس، وضةةةخا خ الذةةةعخ وفييسةةةا اخةةةتالف فةةةي  كتةةةاب شةةةعخ

                                                           
؛ وصةةةجر الةةةجيؽ، عمةةةي بةةةؽ حدةةةؽ 496/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (1)

ط وزارة األوقةةةاف  314ص ( جسةةةال: )الحساسةةةة البرةةةخيةالبرةةةخي تةةة  عةةةادل سةةةميسان 
 م.1398مرخ 

؛ التبخيدي، الخظيةب ورفيقيةو: )شةخوح 499/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
لعامةةة لمكتةةاب ط الييئةةة السرةةخية ا 535الدةةقا ورفقا ةةو ص سةةقط الدنةةج( تةة  مرةةظفى 

 م.1945مرؾرة عؽ دار الكتب  1986
 .239/  2؛ والستشبي: )ديؾانو( 528/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
؛ واألنرةةةاري، أبةةةؾ زيةةةج: )الشةةةؾادر( 533/  2ابةةشؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (4)

 .153ص 
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الخوايةةة لةةؼ يذةةخ إليةةو، ففةةي كتةةاب شةةعخ الخةةؾارج: فمقةةج" بةةجال مةةؽ: "ولقةةج"، وفةةي 
فمقةةج" مثةةل مةةا فةةي شةةعخ الخةةؾارج، و: "تةةارة" بةةجال مةةؽ: " ضةةخا خ الذةةعخ:كتةةاب 
 (1)"مخة".

ؾان وثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديةة ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا المةةخئ القةةيذ - 82
رحشا" بجال مؽ: و اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "عخ دون التشبيو عمى االذ
 (2)خحشا".ف"

وثقةةو الظشةةاحي مةةؽ ديؾانةةو دون  ،يتًةةا لؤلعذةةىب ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي  - 83
ىةل تشتيةؾنو ولةؽ" بةجال مةؽ: اإلشارة إلى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي الةجيؾان: "

 (3)مػ"."أتشتيؾن ولؽ"، و: "يحىب" بجال مؽ: "يي

ندةبو الظشةاحي ألبةي الةشجؼ العجمةي، ووثقةو ذكخ ابةؽ الذةجخي بيتًةا  - 84
 مةةةةؽ ديؾانةةةةو وتفدةةةةيخ الظبةةةةخي دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة، ففةةةةي

الظبةةةةةخي: "فسةةةةةا" بةةةةةجال مةةةةةؽ: "ومةةةةةا"، الةةةةةجيؾان: " لسةةةةةا" بةةةةةجال مةةةةةؽ: "إذا"، وفةةةةةي 
 (4)و:"الذسط" بجال مؽ: "الذعخ".

                                                           
حدةةان: )شةةعخ الخةةؾارج( ؛ ووبةةاس، إ537/  2ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (1)

؛ واإلشةةةةةةبيمي، ابةةةةةةؽ عرةةةةةةفؾر: )ضةةةةةةخا خ 1974بيةةةةةةخوت دار الثقافةةةةةةة  2ط  112ص 
 م.1981األنجلذ دار  1ط  317الذعخ( ت  الديج إبخاهللايؼ دمحم ص 

؛ وامةةةةخئ القةةةةيذ:) )ديةةةةؾان امةةةةخئ 538/  2ابةةةةؽ الذةةةةجخي: )أمةةةةالي ابةةةةؽ الذةةةةجخي(  - (2)
 .176القيذ( ص 

؛ واألعذةى، ميسةؾن بةؽ :يذ:)ديةؾان 538/  2جخي: )أمةالي ابةؽ الذةجخي( ابؽ الذة - (3)
 .63األعذى الكبيخ( ص 

؛ أغا، عالء الجيؽ: )ديؾان أبةي الةشجؼ 542/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
 .191/  1الظبخي  والظبخي، دمحم بؽ جخيخ: )تفديخ؛ 121العجمي ص 
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وثقةةةو الظشةةةاحي مةةؽ معةةةاني القةةةخآن لمفةةةخاء  ،اذكةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةة - 85
دون التشبيةةةةةةو عمةةةةةةى اخةةةةةةتالف فةةةةةةي الخوايةةةةةةة، فعشةةةةةةج الفةةةةةةخاء: "إرادة" بةةةةةةجال مةةةةةةؽ: 

 (1)"مخافة".

ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ معةةاني القةةخآن لمفةةخاء  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا - 86
دون التشبيةةةةو عمةةةةى اخةةةةتالف فةةةةي الخوايةةةةة؛ فعشةةةةج الفةةةةخاء: " أسةةةةمستشي" بةةةةجال مةةةةؽ 

 (2).خمَّيتشي"

ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتًةةا ووثقةةو الظشةةاحي مةةؽ األغةةاني ألبةةي الفةةخج  - 87
ال  "فةإن  تةػ فةي أمؾالشةةا دون التشبيةو عمةى اخةتالف فةي الخوايةة؛ ففةةي األغةاني:

 (3)".ال نزيق بو" بجال مؽ: " إنَّ العقل في أمؾالشا نزيق بيا 

 ،رمتذكخ ابؽ الذجخي بيًتا ندبو الظشاحي إلى ُأمية بؽ أبي ال - 88
ففي الجيؾان: " تجدع  ية؛ووثقو مؽ ديؾانو دون التشبيو عمى اختالف في الخوا

 (4)" بجال مؽ: " تكخه".

                                                           
؛ والفةةخاء، يحيةةى بةةؽ زيةةاد: )معةةةاني 542/  2ابةةؽ الذةةةجخي( ابةةؽ الذةةجخي: )أمةةالي  - (1)

 .147/  3القخآن( 
 1؛ والفخاء: )معاني القخآن( 9حاشية  546/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)

 /466. 
؛ واألصةةةبياني: )كتةةةاب 5حاشةةةية  552/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (3)

 .186/  12األغاني( 
؛ بيجة عبج الغفؾر حجيثي: 1حاشية  554/  2الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي( ابؽ  - (4)

ىيئةةة أبةةؾ طبةةي لمثقافةةة والتةةخاث  1 ط 343حياتةةو وشةةعخه( ص )أميةةة بةةؽ أبةةي الرةةمت 
 م. 2119
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ووثقيسةةا الظشةةاحي مةةؽ الكتةةاب لدةةيبؾيو  ،ذكةةخ ابةةؽ الذةةجخي بيتةةيؽ - 89
ةةةد  دون اإلشةةةارة إلةةةى اخةةةتالف فةةةي الخوايةةةة، ففةةةي الكتةةةاب: " مُ  ي" بةةةجال مةةةؽ: " ج 

 (1)ي".ج  ز  أُ 

ووثقةةو الظشةةةاحي مةةؽ كتةةاب األزهللايةةةة دون  ،لذةةةجخي بيتًةةاذكةةخ ابةةؽ ا - 91
 (2)مى اختالف في الخواية، ففي األزهللاية: " ُمقيًسا" بجال مؽ: " ُمقاًما".التشبيو ع

ووثقةةو مةةؽ ديؾانةةو  ،لمفةةخزد.بيتًةةا ندةةبو الظشةةاحي  ي ذكةخ ابةةؽ الذةةجخ  - 91
ُسةةؾ  ت ةةو ب سنج  من ش" بةةجال دون التشبيةةو عمةةى اخةةتالف فةةي الخوايةةة، ففةةي الةةجيؾان: "رن

ُظيا"مؽ: "أتتو بسجمؾم" س  ُفيا" بجال مؽ: "ون  (3).، و: "ن ر 

ووثقةةةو الظشةةةاحي مةةةؽ  ،ذكةةةخ ابةةةؽ الذةةةجخي بيتًةةةا لشرةةةيب بةةةؽ ربةةةاح - 92
ديؾانو دون اإلشارة إلةى اخةتالف فةي الخوايةة، ففةي الةجيؾان: "ثؾيةت" بةجال مةؽ: 

 (4)عممت"، و: "عمى الباب" بجال مؽ: " ببابػ"."

                                                           
؛ وسةةةةةيبؾيو: )الكتةةةةةاب( 1حاشةةةةةية 568/  2ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي: )أمةةةةةالي ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي(  - (1)

3/57. 
: اليةةةخوي، عمةةةي بةةةؽ دمحم 1حاشةةةية  569/  2ي ابةةةؽ الذةةةجخي( ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةال - (2)

ط مجسةع المغةة  81الحخوف( ت  عبج السعةيؽ السمةؾحي ص الشحؾي: )األزهللاية في عمؼ 
 م. 1993العخبية 

؛ والفةةةةةخزد.: )ديةةةةةؾان 4حاشةةةةةية  592/  2ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي: )أمةةةةةاي ابةةةةةؽ الذةةةةةجخي(  - (3)
 .596الفخزد.( ص 

، ابؽ رباح، نريب: )شعخ 3حاشية  596/  2ي ابؽ الذجخي( ابؽ الذجخي: )أمال - (4)
 م.1967ط مظبعة اإلرشاد بغجاد  62وتقجيؼ داوود سمؾم ص نريب بؽ رباح( جسع 
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ووثقةو مةؽ  ،خي بيتًةا ندةبو الظشةاحي لمشابغةة الجعةجيذكخ ابؽ الذج - 93
 خيو  خن ش  مؽ م  ى ديؾانو دون التشبيو عمى اختالف في الخواية، ففي الجيؾان: "فجخ 

 (1)" بجال مؽ: "وتجاعى مشخخاه بجم ".جر بن زن 

 واجملهولة اإلحاالت اخلاطئةخامًسا: 

 2ية إلةى الحساسةة البرةخ  139/  2أحال في تؾثيق بيتيؽ وردا في  - 1
 (2)ولؼ أعثخ عمى البيتيؽ في ىحا السرجر. 374/ 

إلةى ديةؾان الستشبةي  185/  2أحال في تؾثيق بيت لمستشبي ورد فةي  - 2
 29/  4والرؾاب  27/  3

إلةى ديةؾان الستشبةي  185/  2أحال في تؾثيق بيت لمستشبي ورد فةي  - 3
 (3).29/  4والرؾاب  29/  3

 474/  4كسيةةةةةةت إلةةةةةةى مقةةةةةةاييذ المغةةةةةةة أحةةةةةةال فةةةةةةي تؾثيةةةةةةق بيةةةةةةت لم - 4
 (4).474/  3والرؾاب 

                                                           
؛ وربةةةاح، عبةةةج العديةةةةد 2حاشةةةةية  614/  2أمةةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي( 1ابةةةؽ الذةةةجخي:  - (1)

 م.1964دمذق السكتب اإلسالمي  1ط  87)شعخ الشابغة الجعجي( ص 
 .1حاشية  139/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
، والستشبةةةي، 3، وحاشةةةية 2حاشةةةية  185/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (3)

 .29، 27/  4)ديؾان الستشبي( 
؛ وابةةةؽ فةةةارس: )مقةةةاييذ 4حاشةةةية  268/  2ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (4)

 .474/  3المغة 
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 274/  2أحةةال فةةي تؾثيةةق ثالثةةة أبيةةات ذكخىةةا ابةةؽ الذةةجخي فةةي ج  - 5
إلى خخيجة القرخ وجخيجة العرخ قدؼ شعخاء العخا. السجمج الثاني مةؽ الجةدء 

 (1).537والرؾاب السجمج األول مؽ الجدء الخابع ص  537الخابع ص 

بيت المخئ القيذ إلى معمقتو دون اإلشارة إلى رقةؼ  أحال في تؾثيق - 6
 (2).12، والبيت في ديؾان الذاعخ ص الرفحة في الجيؾان

، 329والرؾاب  329أحال في تؾثيق أبيات لعشتخة إلى ديؾانو ص  - 7
331.(3) 

أحةةال الظشةةةاحي فةةي تؾثيةةةق بيةةت المةةةخئ القةةيذ إلةةةى ديةةؾان الذةةةاعخ  - 8
 (4).11الجيؾان ص  دون ذكخ رقؼ الرفحة، والبيت في

ابةةةةؽ الذةةةةجخي إلةةةةى إصةةةةالح  اذكخىةةةة ثالثةةةةة أبيةةةةاتتؾثيةةةةق  أحةةةةال فةةةةي - 9
وفيو اخةتالف فةي  ،مشيؼ إال البيت الثالث ، ولؼ أجج374، 139السشظق ص 

شةةةةةةةو" بةةةةةةةجال مةةةةةةةؽ: يالخوايةةةةةةةة فةةةةةةةي السةةةةةةةؾطؽ األول، فعشةةةةةةةج ابةةةةةةةؽ الدةةةةةةةكيت: "تخيج
ا ج الدةةةةبع شةةةةخح القرةةةة إلةةةةىكسةةةةا أحةةةةال فةةةةي تؾثيةةةةق ىةةةةحه األبيةةةةات ،(5)."تأتيشةةةةو"
ووردت األبيات فيو لكؽ باختالف في الخواية لؼ يذخ إليةو السحقةق،  ،لؤلنباري 

                                                           
الكاتب، عساد الجيؽ األصبياني: )خخيجة القرخ وجخيةجة العرةخ( حققةو وشةخحو دمحم  - (1)

 م.1972ط وازارة اإلعالم بالعخا.  537ص  1مج  4بيجة األثخي ج 
 .2حاشية  318/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (2)
؛ وعشتةةةةةةخة: )ديؾانةةةةةةو( 3ية حاشةةةةةة 318/  2ابةةةةةةؽ الذةةةةةةجخي: )أمةةةةةةالي ابةةةةةةؽ الذةةةةةةجخي(  - (3)

329،331. 
 .11؛ وامخئ القيذ: )ديؾانو( ص 322/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (4)
؛ وابةةؽ الدةةكيت: )إصةةالح 3حاشةةية  342/  2ابةؽ الذةةجخي: )أمةةالي ابةةؽ الذةجخي(  - (5)

 .374، 139السشظق( ص 
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تنةا"،  " فقسةت  :" مازلةت أحثةي" بةجال مةؽو:فعشةج األنبةاري: "ُأمَّت ةي" بةجال مةؽ: "ُأمَّ
، وأحةال (1)" أدنى" بجال مؽ: "أولى"، و: "تخيجيشو" بجال مؽ: "تأتيشةو" و: أحثؾ"،
والثالةةةث فةةةي  ؽ فةةةارس ولةةةؼ يةةةخد فيةةةو إال البيةةةت الثةةةانيمقةةةاييذ المغةةةة البةةةإلةةةى 

وبةةةاختالف فةةةي الخوايةةةة لةةةؼ يذةةةخ إليةةةو، ففةةةي  137، 118/  1مةةةؾطشيؽ ىسةةةا 
 (2)شو" بجال مؽ: "تأتيشو".ي"تخيجالسقاييذ: 

إلةةةى معمقةةةة امةةةخئ  المةةةخئ القةةةيذ أحةةةال الظشةةةاحي فةةةي تؾثيةةةق بيةةةت - 11
ي الةةةجيؾان ص القةةةيذ دون ذكةةةخ رقةةةؼ الرةةةفحة مةةةؽ الةةةجيؾان، وىةةةؾ مؾجةةةؾد فةةة

23.(3) 

يهووا مووو وجودهووا    واويأبيووات خرجهووا مووً غووري د سادًسووا: 
 ًواويالد

ُسلوأن ينب خ ي ليا عؽ أيُسؽ   - 1  ش 

رجد ذكخ الظشاحي أنةو ألبةي الةشجؼ ووثقةو مةؽ سةتة كتةب ولةؼ يخخجةو مةؽ 
 (4)الجيؾان مع وجؾده فيو.

خ مؽ أسيخىا - 2  باعجن أمَّ العنس 

                                                           
؛ واألنباري: )شةخح القرةا ج 3ية حاش 342/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)

 .381الدبع( ص 
؛ وابةؽ فةةارس: )مقةاييذ المغةةة( مةةادة: 342/  2ابةؽ الذةةجخي: )أمةالي ابةةؽ اشةةجخي(  - (2)

 .137، 118/  2)ح و ز( 
 .23؛ امخؤ القيذ)ديؾانو( 383/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (3)
؛ وأغةةا، عةةالء الةةجي: )ديةةؾان 2حاشةةية  38/  2ابةةؽ الذةةجخي )أمةةالي ابةةؽ الذةةجخي(  - (4)

 .191أبي الشجؼ العجمي( ص 
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الشجؼ ووثقو مؽ اثشي عذخ كتاًبا ولؼ يخخجو رجد ذكخ الظشاحي أنو ألبي 
 (1)مؽ الجيؾان مع وجؾده فيو.

 أبيات ىسبها خطأ سابًعا: 

 فيخس الذعخ ندب الظشاحي قؾل الخاجد: يف - 1
 كيت هلا مً اليصارى جارا

والبيةةت ورد فةةي تفدةةيخ الظبةةخي  ،إلةى أبةةي الةةشجؼ العجمةةي ولةةيذ فةةي ديؾانةةو
الكتةةةاب محسةةةؾد دمحم شةةةاكخ وأحسةةةج دمحم عشيسةةةا محققةةةا  لمةةةع بيتةةةيؽ آخةةةخيؽ وقةةةا

 (2)شاكخ: "لؼ أعخف صاحب الخجد".

 

  

                                                           
؛ وأغا، عالء الجيؽ: )ديؾان 1حاشية  581/  2ابؽ الذجخي: )أمالي ابؽ الذجخي(  - (1)

 .111أبي الشجؼ( ص 
؛ والظبةةةخي: )تفدةةةيخ الظبةةةخي( تةةة  381/  3ابةةةؽ الذةةةجخي: )أمةةةالي ابةةةؽ الذةةةجخي(  - (2)

 كخ وأحسج محسؾد دمحم شا
 .144/  2دمحم شاكخ        
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 خلامتةا

رب العةةةالسيؽ، والعا:بةةةة لمستقةةةيؽ، والرةةةالة والدةةةالم عمةةةى خةةةاتؼ  هلل الحسةةةج
رسل هللا أجسعيؽ سيجنا دمحم، وعمى آلو صحبو ومؽ اقتفى أثةخه إلةى يةؾم الةجيؽ 

 وبعج ...

تؾثيق الظشاحي لذةؾاىج أمةالي ابةؽ  فسؽ خالل ىحه الخحمة مع: " قخاءة في
 " تؾصمت الجراسة إلى الشتا ج اآلتية: – 2 –الذجخي 

وقةع خظةأ فةي اإلحالةة فيسا يتعمق بذؾاىج الحجيث فةي الكتةاب كةامال  – 1
في مؾطشيؽ، وخخَّج حةجيثيؽ مةؽ غيةخ مغةان تخةخيج الحةجيث األصةمية، وذكةخ 

 خس لؤلحاديث.سبعة أحاديث في فيخس األمثال واألقؾال مع وجؾد في

أحةةةال فةةةي مةةةؾطشيؽ إحالةةةة  فيسةةةا يتعمةةةق بذةةةؾاىج األمثةةةال فةةةي الكتةةةاب – 2
وقةةجم السرةةجر خاطئةةة، وتةةخك خسدةةة شةةؾاىج مةةؽ شةةؾاىج األمثةةال دون تخةةخيج، 

 الفخعي عمى السرجر األصمي في تخخيج ثالثة شؾاىج.

فيسةةا يتعمةةق بةةالبحؾر الذةةعخية تدةةاىل الظشةةاحي فةةي األبيةةات الذةةعخية  - 3
إلةةى أعةةاريض متشؾعةةة مةةؽ بحةةخ الخجةةد فجعةةل الكثيةةخ الغالةةب مشيةةا  السشدةةؾبة

، وثالثةةةة مةةةؾاطؽ دتحةةةت بحةةةخ الخجةةةد، وذكةةةخ فةةةي مةةةؾطؽ واحةةةج مشيةةةؾك الخجةةة
مجةةدوء الخجةةد مشيةةا واحةةج مةةؽ مذةةظؾر الخجةةد ولةةيذ مجةةدوء الخجةةد كسةةا ذكةةخ 

 3السةحكؾر فةي فيةخس الذةعخ  115/  2، 252/  1وىؾ البيت السؾجةؾد فةي 
مجةةةةدوء الخجةةةةد، وفةةةةي مقابةةةةل ذلةةةةػ التةةةةدم باألعةةةةاريض عمةةةةى أنةةةةو مةةةةؽ  411/ 

الستشؾعة لمبحةؾر األخةخى، كسةا فةي مجةدوء البدةيط، ومخمةع البدةيط، ومجةدوء 
 ومجدوء الخفيف. ،الكامل، ومجدوء الخمل
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وبمغةت جسمةةة األبيةةات السشدةةؾبة إلةةى غيةخ عخوضةةيا تدةةعة وأربعةةيؽ وما ةةة 
الخجةةد، وبيةةت  بيةةت مشيةةا بيةةت واحةةج ندةةبو لسجةةدوء الخجةةد وىةةؾ مةةؽ مذةةظؾر

واحج ندبو لسجدوء الخجد وىؾ مؽ مشيؾك الخجد، وثالثة وأربعؾن وما ة بيةت 
ندبيا لمخجد وىي مؽ مذظؾر الخجد. وأربعة أبيات ندةبيا لغيةخ بحخىةا حيةث 

 ذكخ أنيا مؽ الخجد وىي مؽ مذظؾر الدخيع.

فيسا يتعمق بالذؾاىج الذةعخية فةي السجمةج الثةاني لةؼ يخةخج الذةؾاىج فةي  -4
ندبة بيت شعخي، وخظأ في تخةخيج ثة مؾاطؽ، وكان ىشاك خظأ واحج في ثال

 بيت واحج.

فيسةةا يتعمةةق بالذةةؾاىج الذةةعخية أيًزةةا الحغشةةا الحذةةج الدا ةةج لمسرةةادر  – 5
فةةةي الحاشةةةية الؾاحةةةجة، ومسةةةا جعةةةل ىةةةحا الحذةةةج غيةةةخ مبةةةخر ترةةةجيخه بالةةةجيؾان 

شارة إلى تشةؾع الذعخي الخاص بقا ل البيت، وعجم استغالل ىحا الحذج في اإل
الخوايات الذعخية، وذكخنا لحلػ أمثمة وصةمت السرةادر فةي بعزةيا إلةى اثشةي 

 عذخ كتاًبا في الحاشية الؾاحجة دون ججيج بعج الجيؾان.

ج السحقةةةق شةةةاىجيؽ مةةةؽ غيةةةخ فيسةةةا يتعمةةةق بذةةةؾاىج الذةةةعخ أيًزةةةا خةةةخن  – 6
 الجيؾان مع وجؾدىسا في ديؾان الذاعخ.

ات السحةةةال إلييةةةا فةةةي شةةةؾاىج الذةةةعخ فةةةي فيسةةةا يتعمةةةق بأرقةةةام الرةةةفح – 7
 .عذخة مؾاطؽكان ىشاك أخظاء في اإلحاالت في  ثانيالسجمج ال

فيسةةا يتعمةةق بةةاختالف الخوايةةات الذةةعخية بةةيؽ مةةا ذكةةخه ابةةؽ الذةةجخي  – 8
وبةيؽ مةا فةي السرةةادر التةي وثةق مشيةا الظشةةاحي وجةجنا اختالفةات فةي الخوايةةة 

الظشةاحي مةع أنةو أشةار فةي كثيةخ مةؽ مؾطًشةا لةؼ يذةخ إلييةا  وتدةعيؽ ثالثةفي 
ؽ إلةةى االختالفةةات الستعمقةةة بالخوايةةات، وىشةةا نذةةيخ إلةةى حخصةةشا عمةةى طالسةةؾا
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السظابقةةةة مةةةؽ الظبعةةةات ذاتيةةةا التةةةي اسةةةتقيشا معمؾماتيةةةا الظباويةةةة مةةةؽ قا سةةةة 
 مرادرة.

وأخيًخا تؾصي ىحه الجراسةة البةاحثيؽ بةالشغخ فةي أعسةال الظشةاحي السحققةة 
 ؾعاتيؼ عمييا إتساًما ألداء رسالتيا عمى الؾجو األمثل.األخخى وتقييج ممح
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 مصادر البحح ومراجعه

 م.1974بيخوت  ة= وباس، إحدان وباس: شعخ الخؾارج ط دار الثقاف

و المغةة وسةشؽ = أبؾ الحديؽ، أحسج بؽ فارس بؽ زكخيا: الراحبي فةي فقة
 مكتبة الحمبي بالقاىخة د ت. أحسج صقخ طالعخبية ت  الديج 

 م.1979 مقاييذ المغة ت  عبج الدالم دمحم ىارون ط دار الفكخو = 

= الديؾطي، جالل الجيؽ عبج الخحسؽ: شخح شؾاىج السغشي عمةق حؾاشةيو 
 م.1966كؾجان ط لجشة التخاث العخبي أحسج عافخ 

ه: شةةةةخوح سةةةةقط الدنةةةةج تةةةة  مرةةةةظفى الدةةةةقا اظيةةةةب ورفيقةةةة= التبخيةةةةدي، الخ
مرةةةةؾرة عةةةةؽ ط دار  1986السرةةةةخية العامةةةةة لمكتةةةةاب الييئةةةةة  3ورفقا ةةةةو ط 

 1945الكتب 

اإلفرةةاح فةي شةةخح أبيةات مذةةكمة  := الفةارقي، أبةؾ نرةةخ الحدةؽ بةةؽ أسةج
 م.1974جامعة بشي غازي ليبيا  3األفغاني ط اإلعخاب ت  سعيج 

رغبةةةة اآلمةةةل مةةةؽ كتةةةاب الكامةةةل ط مظبعةةةة  :في، سةةةيج بةةةؽ عمةةةيالسخصةة =
 ىة.1346مرخ الفارو. الحجيثة 

= الجؤلي، أبؾ األسؾد عالؼ بؽ عسخو بؽ سفيان: )ديؾان أبي األسؾد  
 م.198دار ومكتبة اليالل بالعخا.  2حدؽ آل ياسيؽ ط الجؤلي( ت  دمحم 

السكتةةةب اإلسةةةالمي  1)شةةةعخ الشابغةةةة الجعةةةجي( ط = ربةةةاح، عبةةةج العديةةةد: 
 م.1964دمذق 

= أغةةةةةا، عةةةةةالء الةةةةةجيؽ: )ديةةةةةؾان أبةةةةةي الةةةةةشجؼ العجمةةةةةي( ط الشةةةةةادي األدبةةةةةي 
 م.1981بالخياض 
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= اليةةخوي، عمةةي بةةؽ دمحم الشحةةؾي: )األزهللايةةة فةةي عمةةؼ الحةةخوف( تةة  عبةةج 
 م.1993مجسع المغة العخبية بجمذق السعيؽ السمؾحي ط 

فياني: عساد الجيؽ: خخيةجة القرةخ وجخيةجة العرةخ تة  دمحم بيجةة = األص
 م.1972اإلعالم بالعخا. األثخي ط وزارة 

 3الكتةةاب تةة  عبةةج الدةةالم دمحم ىةةارون ط  :سةةيبؾيو، عسةةخو بةةؽ عثسةةان= 
 م.1988الخانجي مرخ 

تةةة  دمحم أبةةةؾ الفزةةةل  األدبالمغةةةة و فةةةي  الكامةةةل :دمحم بةةةؽ يديةةةج، = السبةةةخد
 م.م.1997دار الفكخ العخبي بالقاىخة  3ط مرخ نيزة ط إبخاهللايؼ 

ةةبنعي، السةةتمسذ: )ديةةؾان السةةتمسذ( تةة  حدةةؽ كامةةل الرةةيخفي ص  = الز 
 م.1971السخظؾطات العخبية ط معيج  167

 م.1925= الجيمسي، مييار ديؾان مييار الجيمسي ط دار الكتب السرخية 

شةخح وتعميةق م. دمحم  ألعذةىديةؾان ا := األعذى الكبيخ، ميسؾن بؽ :ةيذ
 م.1951اآلداب بالجساميد حديؽ ط مكتبة 

يب )شعخ نريب بؽ رباح( جسع وتقةجيؼ داوود سةمؾم ط  = ابؽ رباح، ُنرن
 م.1967بفجاد مظبعة اإلرشاد 

تة  محسةؾد دمحم  (أمةالي ابةؽ الذةجخي ) := ابؽ الذجخي، هللابةة هللا بةؽ عمةي
 م.2114الخانجي بسرخ  2الظشاحي ط 

أحسةج دمحم شةاكخ   إصالح السشظق تة بؽ إسحا.: = ابؽ الدكيت، يعقؾب
 د ت. دمحم ىارون ط دار السعارف بسرخوعبج الدالم 

 


