
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أمايل ابن الشجري  شواهديق الطناحي لوثقراءة يف ت
- 1  - 

 دكتور ستاذ اللل 

 علي إبراهيم حممد 

 أستاذ علم اللغة جبامعيت األزهر وأم القرى

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 
A Reading in At-Tannahii’s authentication of the 

citations of Amaalii Ibn Ash-Shajarii 
-1- 

Professor 

Ali Ebrahim Mohammad 

Full Professor Of Linguisticaat Al-Azhrand Umm-Alqurauiversties 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 ملخص البحث

هتدف "،  - 1 – أمايل ابن الشجريشواهد ل هذه دراسة بعنوان" قراءة يف توثيق الطناحي
أقرب درجات إىل استخالص ما ند عن منهج التوثيق املبتغى وتوثيقه بقصد الوصول ابلكتاب إىل 

مثانية وستني وألف نص من شواهد القرآن الكرمي والقراءات القرآنية ، األمايل ضم ت، البشري كمالال
العرب، وما   ومخسني نصًّا من األمثال وأقوال  ةتسومثانية وثالثني نصًّا من شواهد احلديث الشريف، و 

هذه الشواهد موزعة على  يربو على األلف نص من الشواهد الشعرية دون املكررات منها، جاءت
ثالثة جملدات استطعنا يف هذا اجلزء من البحث أن ندون ملحوظاتنا على شواهد القرآن الكرمي 
والقراءات القرآنية يف الكتاب كامال، وما خيص الشعر كانت لنا ملحوظات تتعلق ابختالف الرواايت  

ا، وكانت لنا ملحوظات أخرى تتعلق على أشعار اجمللد األول فقط هنا لكثرهت منهاالشعرية اقتصران 
حبشد املصادر دون جديد، وملحوظة واحدة يف الكتاب كامال تتعلق ابلروي ، وثالث ملحوظات يف 

يف الكتاب  إلحاالتتتعلق اب ، وثالث عشرة ملحوظةالكتاب كامال تتعلق ابألبيات اليت مل خترج
ملحوظات تتعلق بشواهد القرآن الكرمي  ، وقد كانت مثرة هذه الدراسة تقييد أبكمله قيدانها أيًضا

والقراءات القرآنية الواردة يف الكتاب كامال، وملحوظات أخرى تتعلق بشواهد الشعر منها ما هو يف 
الكتاب كامال ومنها ما خيتص بشواهد اجمللد األول فقط، وصلت ملحوظاتنا برمتها إىل واحد وتسعني 

، ابإلضافة إىل التوصية إبعادة اسة، وأشران إليها يف اخلامتةومائة ملحوظة فصلناها يف مواطنها من الدر 
 .درجات الكمال البشريطناحي من أجل الوصول هبا إىل أقرب لالنظر يف حتقيقات ا

 [توثيق الطناحي لشواهد أمايل ابن الشجري]
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ABSTACT 

This study is entitled “A Reading in At-Tanahii’s authentication of the citations of 

Amaalii Ibn Ash-Shajarii”. This study aims at extracting and documenting the 

citation methodology followed. The ultimate goal is to make the book accessible 

to the general public. Amaalii contains one thousand and sixty eight quotes from 

the Coran and Coranic readings, eighty eight citations from the teachings of the 

prophet, fifty eight Arabic proverbs and quotes, and more than one thousand texts 

and quotes from poetry, not counting the repeated ones. These citations are 

contained in three volumes. In this part of the study, we were able to comment on 

the Coranic citations in the whole treatise. As for poetry, we commented on the 

different narrations but, in this paper, we limited ourselves to the poems of the 

first volume due to their abundance. We also had comments about the 

accumulation of resources without an appropriate analysis. One comment in the 

whole book concerned the narrator. Three comments were related to the 

unreferenced poetry verses in the whole book. We also made thirteen remarks 

about the references cited in the entire book. In sum, the result of this study 

consisted of noting observations concerning the Coranic citations and the citations 

from the Coranic readings mentioned in the whole treatise, and remarks related to 

poetry quotes – some of these remarks covered the whole treatise and some 

covered only the first volume. In total of we reached one hundred and ninety-one 

observations that are detailed in the appropriate sections of this study, and that we 

also mentioned in the conclusion. In addition to that, we recommended a revision 

of At-Tanahii’s authentications to make the treatise as perfect as humanly 

possible.  

[At-Tanahii’s authentication of the citations of Amali Ibn Ash-Shajari] 
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أمجعني سيدان   –تعاىل    –احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان على خري خلق هللا  
حممد بن عبد هللا النيب األمي الكرمي، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك مسلكه وهنج منهجه واقتفى  

 أثره إىل يوم الدين وبعد ...

يف طبعته األوىل على فقد اطلعت على كتاب األمايل البن الشجري بتحقيق حممود الطناحي  
وراعين يف هذا العمل اجلهد الكبري الذي املواقع اإلليكرتونية، مث اقتنيت نسخة ورقية من طبعته الثانية،  

أقرب صورة  يف ئوإخراجه للقار  ودراسته يف سبيل حتقيق هذا الكتاب –رمحه هللا  –بذله الطناحي 
فأخذت أقرأ النصوص الشعرية الواردة يف الكتاب اليت جاوزت األلف  –رمحه هللا  – مصنفهأرادها 

، مث طابقت بني هذه النصوص وبني فهرسها الذي صنعه الطناحي فتبني يل بعض دون املكررات  نص
 أقرب ما ميكن من وبغية أن يصل هذا العمل إىل ،األمور اليت قيدهتا تتمة ملا يف الكتاب من جمهود

 الكتاب فتابعتنصوص يق وثمنت فكرة النظر يف منهج الرجل يف ت الكمال البشري، مث بعد ذلك
مطابقة النصوص الشعرية مبصادرها اليت وثق منها احملقق فبدا أن الطناحي تنوع تعامله يف توثيق هذه 

ي جعلين أخترب مجيع ما يف النصوص، فتارة ينص على اختالف الرواايت واترات ال ينص، األمر الذ 
ونصوص األحاديث  ،قراءة النصوص القرآنية ونصوص القراءات القرآنية الكتاب من شواهد فتابعت

ألتبني هذه النصوص  ، كما دققت النظر يف احلواشي اليت علقها احملقق على  الشريفة ونصوص األمثال
ملحوظايت لتكون زاًدا ملقال حيمل عنوان " قراءة ، وما ند عن املنهج، ومجعت  هامنهج الرجل يف توثيق

دفعين لإلقدام عليه أنه سيكون مساعًدا جلهود  "،أمايل ابن الشجري  شواهديق الطناحي لوثيف ت
 احملقق يف هذا العمل، وعدم اطالعي على عمل علمي يقيد هذه امللحوظات من قبل.

انية وستني وألف نص ٍّ منها تسعة وملا بلغت نصوص القرآن الكرمي والقراءات القرآنية مث  
نصوص ومائة نص للقراءات القرآنية، وبلغت نصوص األحاديث الشريفة مثانية وثالثني نصًّا، وبلغت 

ومائتني وألف نص ٍّ دون   ةً ة ومخسني نصًّا، وبلغت نصوص الشعر ستتسنصوص األمثال وأقوال العرب  
القرآن الكرمي  شواهد  ق مبلحوظاتنا على نصوص، األول يتعلأجزاءاملكرر رأيت أن أييت مقايل يف 

يف الكتاب كامال سوى الرواايت    الشعرية  شواهد لاب  كل ما يتعلق، و يف الكتاب كامال  والقراءات القرآنية
، مث تتواىل هذه األجزاء فقط من الكتاباليت قصرت امللحوظات املتعلقة هبا على هناية اجمللد األول 

 .-تعاىل    –ترتى فيما يستقبل من اجلهد بتيسري هللا  
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هلذا الكتاب ملكتبة اخلاجني ابلقاهرة   ة الثانيةطبعالعلى   اعتمدت يف هذه الدراسةوقد  
 .تاتقع يف ثالثة جملد اليت  م   2014  -هـ  1435يف  ادرةالص

الذي  نص مؤلفه، مث  قسم الدراسة الذي يقع يف عشرين ومائيت صفحة يضم اجمللد األول
صفحة اخلامسة والثالثني بعد النتهى بنهاية اجمللس اخلامس والثالثني عند ي، و يبدأ ابجمللس األول

وينتهي ابجمللس السبعني، ويقع هذا اجلزء يف   ،ابجمللس السادس والثالثنياألربعمائة، واجمللد الثاين يبدأ  
وستمائة صفحة، واجمللد الثالث يبدأ من اجمللس احلادي والسبعني حىت هناية اجمللس الرابع   ةسبع عشر 

بعد املائتني، مث يلي ذلك الفهارس اليت شغلت الصفحات من   والثمانني يف الصفحة الرابعة والسبعني
 .حىت التاسعة والستني بعد الستمائة، وهي ستة عشر فهرًسا بعد املائتني  اخلامسة والسبعني

م 1999م وتويف يف مارس  1935ولد يف مارس    الطناحي  حممد   وحمقق هذا الكتاب حممود
م مث التحق بكلية دار 1958ثانوية األزهرية عام تلقى تعليمه يف األزهر الشريف حىت حصل على ال

م 1978م مث الدكتوراه عام  1972م مث املاجستري عام1962العلوم ومنها حصل على الليسانس عام  
حقق ابإلضافة إىل أمايل ابن الشجري  1 ،ودراسة احتقيقً  هه يف املاجستري والدكتورايرسالتكلتا وكانت  

 2 .اثين عشر عمال

، عمل يف جامعة القاهرة فرع الفيوم، وكلية الشريعة يف أم القرى، له أكثر من عشرين مؤلًفا
حسني و نه مخسة ومخسون من العلماء منهم املفكر اإلسالمي حممد سليم العوا، أب   3وجامعة حلوان. 

 4مان العايد، وسعد محدان الغامدي، ورايض اخلوام. اخلراط، وسلي  حممد  أمحدو نصار،  

وملحوظاتنا اليت قيدانها على العمل اجلليل ال تقلل من قيمته العلمية، بل أتيت من قبيل أن 
العمل اجليد هو الذي يثري نقاًشا حوله، وهي أيًضا بدافع حرصنا الشديد على أن يكون هذا العمل 

 الكمال البشري.يف أقرب صورة ممكنة من صور  

 
 دار القلم سوراي   1بتصرف ط   18 – 17ص   ( حممود الطناحي عامل العربية وعاشق الرتاثالعالونة، أمحد: ) - 1

 م. 2001     
 بتصرف.  49 –  48السابق ص  - 2
 بتصرف.  48 –  47السابق  - 3
 كتاب مجع فيه ابنه حممد مقاالت التأبني لوالده    (حممود الطناحي ذكرى لن تغيب ) الطناحي، حممد حممود:  - 4

 م. 1999مطبعة املدين ودار املدين  1بتصرف ط  246 -244ص     
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وأييت هذا العمل يف مقدمة ومطلبني، حتدثت يف املقدمة عن ماهية البحث، وأمهيته، 
 والباعث عليه، واألعمال السابقة، ومصادره، وخطته، ومنهجه، وصعوابته.

واملطلب األول عاجلت فيه توثيق شواهد القرآن الكرمي والقراءات القرآنية، واملطلب الثاين 
 توثيق الشواهد الشعرية.كان عن  

نا بعض توسوف نسري يف دراستنا هذه وفق املنهج الوصفي التفسريي، وقد واجه
الصعوابت أييت على رأسها عدم احلصول على بعض املصادر اليت أحال إليها احملقق، 

" دون حتديد اسم  غريب احلديث" واستخدامه لعنوان يشري إىل أكثر من مَؤل ف كقوله 
 و نفسه ذكر يف قائمة مصادره أربعة كتب حتمل العنوان ذاته.املؤل ِّف، وه
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 املطلب األول:

 شواهد القرآن الكرمي والقراءات القرآنية

 شواهد القرآن الكرمي  –  1 -

ذكر الطناحي يف فهرسته للنصوص الواردة يف كتاب األمايل يف هناية اجلزء الثالث فهرًسا 
ونبه على اآلايت اليت فيها قراءات    ،بني القرآن الكرمي والقراءات القرآنيةلآلايت القرآنية مجع فيه  

  ةمثانيعلى القراءات، وقد بلغت نصوص القرآن الكرمي يف هذا الفهرس    هابوضع حواشي نص في
، مع مالحظة أن بعض نصوص ومائة نص تتعلق ابلقراءات القرآنية  تسعةوستني وألف نص منها  

ر من موضع بعض هذه املواضع استشهد هبا على أهنا من القراءات  النصوص استخدمها يف أكث
 ، وبعضها اآلخر على أهنا آايت قرآنية.القرآنية

هذه جاءت  نص  وتسعمائة مثانون و   أربعةإذا فصلنا نصوص القراءات القرآنية يصبح لدينا  و 
على سور ومائة سورة    تسع اليت بلغ عددها  موزعة على السور القرآنية   ةالكرمي  يةالقرآن  النصوص

 :النحو اآليت
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 العدد السورة  م العدد السورة  م العدد السورة  م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

 الفاحتة
 البقرة
 عمران آل  

 النساء 
 املائدة
 األنعام

 األعراف
 األنفال

 التوبة 
 يونس 

 هود 
 يوسف 
 الرعد 

 إبراهيم
 احلجر
 النحل 

 اإلسراء
 الكهف

 مرمي
 طه

 األنبياء 
 احلج

 املؤمنون 
 النور

الفرقان  
 والشعراء 

 النمل 
 القصص

 العنكبوت 
 الروم

 لقمان  
 السجدة
 األحزاب

 سبأ
 فاطر
 يس

 الصافات 

2 
109 

37 
55 
23 
24 
36 

8 
24 
17 
18 
25 

6 
10 
10 
20 
24 
24 
14 
20 
12 
14 

4 
15 
12 
15 
13 
10 

7 
7 
3 
4 

14 
11 

8 
8 

16 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

 ص
 الزمر
 غافر

 فصلت
 الشورى  
 الزخرف
 الدخان
 اجلاثية

 األحقاف
 حممد 
 الفتح

 احلجرات
 ق

 الذارايت 
 الطور 
 النجم
 القمر

 الرمحن 
 الواقعة
 احلديد
 اجملادلة
 احلشر

 املمتحنة
 الصف 
 اجلمعة

 املنافقون 
 التغابن 
 الطالق
 التحرمي
 امللك
 القلم
 احلاقة

 املعارج
 نوح
 اجلن

 املزمل
 املدثر

14 
13 
10 
12 

8 
19 

1 
2 
8 
4 
4 
5 
6 
1 
4 
3 

11 
8 

16 
7 
4 
5 
1 
6 
4 
4 
1 
4 
5 
5 
4 
6 
5 
6 
4 
7 
4 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

 القيامة
 اإلنسان

 املرسالت
 النبأ

 النازعات 
 عبس 

 التكوير 
 االنفطار 
 املطففني

 االنشقاق
 الربوج 

 الطارق 
 األعلى
 الغاشية
 الفجر
 البلد 

 الشمس 
 الليل

 الضحى
 الشرح

 التني
 العلق
 البينة

 الزلزلة
 العادايت

 القارعة 
 التكاثر
 العصر
 اهلمزة 
 الفيل 
 قريش

 النصر  
 املسد

 اإلخالص
 

7 
7 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 سور هي:  مخسيف فهارس األمايل فعددها    قرآنية  سور اليت مل ترد منها نصوصلأما ا
 الناس   –الفلق    -الكافرون   -الكوثر  -املاعون 

ف وفهرستها وجدان يوفيما يتعلق مبلحوظاتنا على توثيق اآلايت القرآنية من املصحف الشر 
 ما أييت:

 أوال: فيما يتعلق ابلتوثيق

صحف الشريف، وقد يف قسم الدراسة ذكر النصوص القرآنية دون عزوها ألماكنها يف امل
وقفت له على سبعة ومخسني ومائة موطن يف قسم الدراسة استخدم فيها نصوًصا من القرآن الكرمي 
أو القراءات القرآنية ومل يعز نًصا واحًدا من هذه النصوص إىل رقم آيته وال إىل اسم السورة ال يف 

ُدوَن   –ويف قسم التحقيق ورد يف قول هللا  احلاشية وال يف صلب الصفحة،   ُْم ُهُم اْلُمْفسِّ تعاىل: " أ ال إِّهن 
 5" دون توثيق. 

بل إن بعض النصوص القرآنية مل تنل حظًّا   6كما أنه مل يضبط اآلايت ضبطًا اتمًّا ابلشكل.  
النساء، فلم   1: " رَِّجاال َكثِّريًا َونَِّساًء " من اآلية  -تعاىل    –من الضبط إال التنوين فقط، مثل قول هللا  

 –يها من عالمات الضبط إال التنوين املنصوب على الراء من كلمة " َكثِّريًا " ، ومثل قول هللا يرد ف
سبأ، فلم أتخذ من الضبط إال التنوين على  13: َوقَلِّيٌل مِّْن عَِّبادَِّي الش ُكوُر " من اآلية  -تعاىل 

 7الالم يف كلمة " َوقَلِّيٌل. 

ا ُيْشَكُل ما ُيْشكُِّل" ويبدو أنه أعمل يف هذه النصوص القرآنية م ن انحية الضبط مقولته" إمن 
 8اليت ذكر أحد تالميذه أنه كان يرددها كثريًا. 

 
 .544.، 543/  2 تح حممود الطناحي  (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 5

،  67، 66، 64، 63، 62، 61، 60،  45، 43، 42، 41، 39،40،  30/  1ج   –مثال    –  ينظر  - 6
68 ،69 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،81 ،85 ،86 ،87 ،89 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،105  ،

106 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ، 123 ،126 ،127 ،128 ، 129 ،130 ،136  . 
   43/  1السابق  - 7
 م. 2001دار القلم سوراي   1ط  44ص   ( مود الطناحي عامل العربية وعاشق الرتاثحمالعالونة، أمحد: ) - 8
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استعمل ابن الشجري نصوًصا متعددة من القرآن وفيما يتعلق بشواهد القرآن الكرمي وقراءاته   
املوطن الواحد  وكان الرجل يستخدم يف ،الكرمي جتاوزت األلف نص مضافًا إليها القراءات القرآنية

بعض آية، وأحيااًن أخرى يستخدم اآلية كاملة، وأحيااًن اثلثة يستخدم أكثر من آية يف املوطن الواحد 
 فكيف تعامل الطناحي يف حواشيه مع أجزاء اآلايت؟ 

فيقول: وأن ينص على جزء اآلية  ،املتوقع يف التعامل األمثل أن ينص يف احلاشية على اآلية 
، ويف األحيان كتب يف حواشيه اآلية رقم كذا من سورة كذا  مجيع غري أنه يف  رة كذا،  من اآلية كذا سو 

أو غري ذلك من األرقام، ويف بعض األحيان  2، أو 1غالب األمر يذكر رقم اآلية ابلرقم احلساب 
اآلية ، وأحيًنا أخرى يصف 9 " اآلية الرابعة من سورة التحرمي  : "ينص على الرقم بلفظه كما قال

 مثل قوله: مبوقعها العددي من السورة دون ذكر العدد

ولو كان النص جزًءا من آية، وأول ما يصادفنا من تعامل مع اآلايت القرآنية     10" أول سورة الزلزلة".  
دراسته للكتاب حيث ذكر قول من  55ص  1للطناحي يف حتقيقه لألمايل ما ورد يف احلاشية رقم 

وكان  30ْذ قَاَل َربَُّك لِّْلَماَلئَِّكةِّ إِّين ِّ َجاعٌِّل يفِّ اأْلَْرضِّ َخلِّيَفًة " مث قال البقرة : " َوإِّ -تعاىل  –هللا 
   11 .30األجدر أن يقول من اآلية 

وفيما يتعلق بفهرسة اآلايت الشريفة وقعت بعض األخطاء يف أرقام الصفحات اليت أحال  
 اآليت:إليها الطناحي من الفهرس وكانت على النحو  

ُدوَن " من اآلية  -تعاىل    –عند قول هللا    -  1  ُْم ُهْم اْلُمفسِّ البقرة ذكر أنه ورد   12: " َأال إِّهن 
 12 .544،  543/   2والصواب    544/  2يف  

 
 اخلاجني   2ط  2حاشية  15/   1تح حممود الطناحي   (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 9

   63/   1، وج 6،1حاشية  59/ 1، وج 3حاشية  35/  1م، وملزيد من األمثلة ينظر ج 2014مصر      
 . 4، 1حاشية  73/   1، وج 4حاشية  69/   1، وج 5حاشية      

، وج  3حاشية  84/  1، وج 4حاشية   77/  1، وملزيد من األمثلة ينظر ج   7حاشية  69/ 1السابق  - 10
1  

 . 3حاشية  131/  1، ج 7حاشية  92/  1، وج 8حاشية  90 /  1، وج 6حاشية  87 /      
 . 19،  18، 16،   15،  9،  8،   6،   5،   4/  1، وملزيد من األمثلة ينظر ج 55/  1السابق  - 11
 . 278/  3السابق  - 12
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البقرة ذكر أنه ورد   20: " ُكل َما َأَضاَء هَلُْم ن ش وا فِّيهِّ " من اآلية  -تعاىل    –عند قول هللا    -  2 
 13 .255،  154/  2اب والصو   255/    2يف  

َن اْلبَـْيتِّ " من اآلية  -تعاىل    –عند قول هللا    -  3  البقرة   127: " َوإِّْذ يـَْرَفُع إِّبـْرَاهِّيُم اْلَقَواعَِّد مِّ
 14 .86/    1والصواب   186/   1ذكر أنه ورد يف ج  

َاُت قَانَِّتاٌت " من اآلية -تعاىل  –عند قول هللا  - 4  النساء ذكر أنه ورد  34: " فَالص احلِّ
 15 .152،  052/   2والصواب   521/    2يف  

النساء ذكر أنه ورد   147: " َما يـَْفَعُل هللاُ بَِّعَذابُِّكْم " من اآلية  -تعاىل    –عند قول احلق    5 
 16 .80/   1والصواب   180/    1يف  

: " َوإِّْذ قَاَل هللاُ اَي عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قـُْلَت لِّلن اسِّ -تعاىل  سبحانه و   –قول هللا  عند    -  6 
/  2والصواب  34/  2املائدة ذكر أنه ورد يف  116نْيِّ مِّْن ُدونِّ هللاِّ " من اآلية َوأُم َي إِّهلََ  اخت ُِّذوينِّ 

34 ،35. 17 

رَُه لِّإلْساَلمِّ " من اآلية يـَْهدِّيَُه َيْشرَْح َصدْ  ْن يُرِّدِّ هللُا َأنْ : " َفمَ -تعاىل –عند قول هللا  - 7 
 18 .88،  87/    3والصواب    88/    3األنعام ذكر أنه ورد يف   125

ُهْم " م-تعاىل   –عند قول هللا   - 8  نـْ ُدوَن إِّال ُجْهَدَهم فـََيْسَخُروَن مِّ ن اآلية : " َوال ذِّيَن ال َيِّ
 19 .187، 186/   3والصواب    187/   3التوبة ذكر أنه ورد يف  79

 
 .  279/  3السابق  - 13
 . 281/  3السابق  - 14
 . 289/ 3السابق  - 15
 . 291/  3السابق  - 16
 . 293/  3السابق  - 17
 . 295/  3السابق  - 18
 . 301/  3السابق  - 19
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هود   111 َلم ا لَيُـَوف ِّيَـنـ ُهْم َربَُّك أَْعَماهَلُْم " من اآلية  : " َوإِّن  ُكالًّ -تعاىل    –عند قول هللا    -  9 
 20 .147، 146والصواب    147/   3ذكر أنه ورد يف  

َا أَْنَت ُمْنذٌِّر " من اآلية -تعاىل  –عند قول هللا  - 10  /  2الرعد قال إنه ورد يف 7: " إِّمن 
 21 .560، 559/   2والصواب    560

الكهف ذكر أنه ورد   5: " إِّْن يـَُقوُلوَن إِّال  َكذِّاًب " من اآلية -تعاىل  –عند قول هللا  - 11 
 22 .145،  144/   3والصواب   144/    3يف  

ْ َعَليـَْها ال َنْسأَُلَك رِّْزقًا ََنُْن -تعاىل   –عند قول هللا   -  12  لص الةِّ َواْصَطربِّ : " َواُمْر أَْهَلَك ابِّ
 23. 199/    1والصواب    020/    1طه قال إنه ورد يف   132نـَْرزُُقَك" من اآلية  

األنبياء ذكر  3اآلية يَن ظََلُموا " من ل ذِّ : " َوَأَسرُّوا الن ْجَوى ا-تعاىل  –عند قول هللا  - 13 
 24 .202،  201/   1والصواب    22/   1أهنا وردت يف  

: " َمَثُل نُورِّهِّ َكمِّْشَكاةٍّ فِّيَها مِّْصَباٌح اْلمِّْصَباُح يفِّ -تعاىل سبحانه و  –عند قول هللا  - 14 
َا َكوَْكٌب ُدر ِّيٌّ " من اآلية  /  3والصواب  89/  3النور ذكر أنه ورد يف  35زَُجاَجةٍّ الزَُّجاَجُة َكَأهن 

88 ،89 .25 

 92/  1مل ذكر أنه ورد يف  الن 9: " إِّن ُه أاََن هللاُ " من اآلية  -تعاىل   –عند قول هللا    -  15 
 26 .92،  91/    1والصواب  

 
 . 304/  3السابق  - 20
 . 306/  3السابق  - 21
 . 311/  3السابق  - 22
 . 315/  3السابق  - 23
 . 315/  3السابق  - 24
 . 318/ 3السابق  - 25
 . 320/  3السابق  - 26
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 7: " إِّان  رَادُّوُه إِّلَْيكِّ َوَجاعُِّلوُه مَِّن اْلُمْرَسلِّنَي" من اآلية -تعاىل  – عند قول هللا - 16 
 27 .305، 304/    1والصواب 305/   1القصص قال إنه ورد يف 

العنكبوت ذكر أنه  67أفَبالباطِّلِّ يـُْؤمُِّنون " من اآلية : " -تعاىل  –عند قول هللا  - 17 
 28 .404،  403/   1والصواب  404/    1ورد يف 

َفن َك ال ذِّيَن ال يُوقُِّنوَن " من اآلية -تعاىل  –عند قول احلق  - 18  الروم  60: " َوال َيْسَتخِّ
 29 306.  ،305/   1والصواب    305/   1ذكر أنه ورد يف  

يُتْم لَِّقاَء يـَْومُِّكْم هَ -تعاىل    –عند قول هللا    -  19  َا َنسِّ السجدة ذكر   14ا " من اآلية  ذَ : " مبِّ
 30. 557،  556/   2والصواب    557/   2أنه ورد يف  

َما نـَْعُبُدُهْم إِّال  ليـَُقر ِّبُواَن إِّىَل ين  اخت َُذوا مِّْن ُدونِّهِّ َأْولَِّياَء  ذِّ : " َوال  -تعاىل   –عند قول هللا    - 20 
 87.31،  86/    1والصواب    87/   1الزمر ذكر أنه ورد يف    3هللاِّ زُْلَفى " من اآلية 

ْلبَـي َِّناتِّ َفرُِّحوا مبَِّ -تعاىل   –عند قول هللا    -  21  عِّْنَدُهْم مَِّن اْلعِّْلمِّ   ا: " فـََلم ا َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم ابِّ
 274.32، 273/    2والصواب   274/    2غافر ذكر أنه ورد يف  83" من اآلية 

َاتِّ َويَزِّيُدُهْم مِّْن -تعاىل -عند قول هللا  - 22  يُب ال ذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الص احلِّ : " َوَيْسَتجِّ
 33 .96، 95/   1والصواب    95/    1ذكر أنه ورد يف الشورى    26من اآلية  َفْضلِّهِّ " 

نـُْهمْ -سبحانه وتعاىل  –ل هللا عند قو  - 23   55" من اآلية  : " فـََلم ا آَسُفواَن انـْتَـَقْمَنا مِّ
 34 .246، 245/   1والصواب    246/   1الزخرف ذكر أنه ورد يف 

 
 . 321/  3السابق  - 27
 . 322/  3السابق  - 28
 323/  3السابق  - 29
 . 324/  3السابق  - 30
 . 329/  3السابق  - 31
 . 331/  3السابق  - 32
 . 332/  3السابق  - 33
 . 333/  3السابق  - 34
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 84: " َوُهَو ال ذِّي يفِّ الس َماءِّ إَِّلٌه َويفِّ اأْلَْرضِّ إِّلٌَه " من اآلية  -تعاىل    –عند قول هللا    -  24 
 35 .113، 112/  1والصواب    113/   1الزخرف ذكر أنه ورد يف 

ق ذكر أنه ورد يف   38: " َوَما َمس َنا مِّْن لُُغوبٍّ " من اآلية  -تعاىل   –عند قول هللا    - 25 
 270.36/    2صواب وال  279/    2

َقعِّرٍّ " من اآلية  –عند قول هللا  - 26  القمر ذكر أنه ورد يف  20تعاىل: " َأْعَجاُز ََنْلٍّ ُمنـْ
 37. 94،  93/    2والصواب    93/    2

 13د ُِّموا َبنْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم " من اآلية : " أََأْشَفْقُتْم َأْن تـُقَ -تعاىل  –عند قول هللا  - 27 
 38 .385/    1والصواب   386/    1اجملادلة ذكر أنه ورد يف  

ُعوَن ذِّرَاًعا فَاْسُلُكوُه " من اآلية -تعاىل  –عند قول هللا  - 28  َلةٍّ َذْرُعَها َسبـْ ْلسِّ : " مُث  يفِّ سِّ
 39. 137، 136/    2والصواب   137/    2ذكر أنه ورد يف   اقة/ احل  32

 2املزمل ذكر أنه ورد يف    8: " َوتـَبَـت ْل إِّلَْيهِّ تـَْبتِّيال " من اآلية  -تعاىل    –عند قول هللا    -  29 
 40. 39،  394/    3والصواب   395  /

الضحى ذكر أنه   11ْث " اآلية د ِّ : " َوأَم ا بِّنِّْعَمةِّ َرب َِّك َفحَ -تعاىل    –عند قول احلق    - 30 
فقط ومل ترد يف املوضع الثاين  8/  2ا وردت يف والصواب أهن 41. 131/  3، 8/  2وردت يف 

 الذي ذكره. 

 
 . 334/  3السابق  - 35
 . 336/  3السابق  - 36
 . 337/  3السابق  - 37
 .  340/  3السابق  - 38
 . 343/  3السابق  - 39
 . 345/  3السابق  - 40
   350/  3السابق  - 41
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الشرح وضع نقاطًا   /  1: " أملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك "  -سبحانه وتعاىل    –عند قول هللا    -  31 
 87/  3، 329/  1بعد اآلية األوىل وقال: اآلايت إىل آخر السورة مث ذكر أن اآلايت وردت يف 

   42إال اآلية األوىل كاملة، وكلمة " ووضعنا " من اآلية الثانية، واآلية الرابعة فقط.    87/    3ومل يرد يف  

 

  اثنيًّا: ملحوظات تتعلق أبرقام اآلايت

 :يمت عزو اآلايت إىل أرقام غري صحيحة ه ثالثة مواضعهناك  

: " احْلَْمُد هللِّ َرب ِّ اْلَعاملِّنَي " اآلية الثانية من سورة الفاحتة -تعاىل  –عند قول احلق  - 1 
 أن هذا القول الكرمي هو اثين فاحتة الكتاب.والصواب    43قال: " أول فاحتة الكتاب ".

يُمونَ : " -تعاىل  –عند قول احلق  - 2   8ذكر أنه  النحل 10" من اآلية َشَجٌر فِّيهِّ ُتسِّ
    44 .النحل  01من    أنه -كما يف املصحف الشريف -  لنحل والصوابا

 2، واآلية 1من اآلية 1: " َأَحٌد هللُا الص َمُد " -سبحانه وتعاىل  –عند قول هللا  - 3
 45الصمد قال: " أول الصمد ". 

 

 

 

 

 

 

 
 . 87/ 3، 350/  3السابق  - 42
 .  177/  1السابق  - 43
 . 308/  3السابق  - 44
 .  1حاشية  166/   2السابق  45
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  ما يتعلق ابلقراءات القرآنية  -  2 -

موزعة على سبع وأربعني سورة من سور القرآن الكرمي  هاجاءت نصوص فيما يتعلق ابلقراءات القرآنية
 على النحو اآليت:

 العدد السورة م العدد السورة م العدد السورة م

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

 الفاحتة
 البقرة

 آل عمران
 النساء
 املائدة
 األنعام

 األعراف
 التوبة
 يونس

 هود
 يوسف

 الرعد
 احلجر

 الكهف
 مرمي
 طه
 

2 
12 

4 
6 
1 

10 
6 
1 
4 
3 
4 
1 
2 
4 
2 
6 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
 

 األنبياء
 احلج

 املؤمنون
 النور

 الشعراء
 النمل

 القصص
 الروم

 األحزاب 
 يس

 الصافات
 ص

 الزمر
 فصلت
 الزخرف

 األحقاف

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 

 الذارايت
 النجم
 الواقعة
 احلديد

 املمتحنة
 املنافقون

 املعارج
 نوح

 القيامة
 اإلنسان

 املرسالت
 التكوير
 الطارق
 الفجر

 الصمد
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

 

أما ملحوظاتنا على توثيق القراءات من مظاهنا فمن املقرر أن مصادر توثيق القراءات األوىل 
توجد القراءة يف هذه الكتب ففي كتب   مل  القراءات القرآنية أبنواعها الصحيحة والشاذة فإنهو كتب  

التفسري املشهور بعرض القراءات ومعاجلتها، فإن مل توجد القراءة يف هذه التفاسري ففي بقية كتب 
 التفسري، فإن مل توجد ففي كتب اللغة واملعاجم.
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ألساس يكفي يف التوثيق، وإذا مجع احملقق بني وعلى هذا إذا وجدت القراءة يف مصدرها ا
كتب القراءات ومصادر أخرى يف التوثيق ككتب التفسري أو كتب اللغة واملعاجم يف توثيق قراءة واحدة 

 .فعليه أن يقدم كتب القراءات على غريها ابعتبارها املصدر األساس يف توثيق هذه النصوص

التوثيق والتخريج إن وجدت حىت ال تزدحم احلواشي ويفضل االكتفاء ابملصادر األصول يف 
ابلتكرار، ويؤيد هذا ما قاله صالح الدين املنجد أحد أعالم التحقيق ورائد وضع قواعد التحقيق إذ 

 يقول: " غاية التحقيق هو تقدمي املخطوط صحيًحا كما وضعه مؤلفه دون شروحه.

ابلشروح: من شرح  لوءةجعل احلواشي ممإن الكثرة من الناشرين ال تنتبه إىل هذا األمر، فت
كل ذلك بصورة   -ونقل من كتب مطبوعة، وتعليق على ما قاله املؤلف ،وترمجات لألعالم ،لأللفاظ

  46. قد تشغل القارئ عن النص نفسه"  -واسعة مملة

وابلنظر يف طريقة تعامل الطناحي مع توثيق نصوص القراءات القرآنية ظهرت لنا امللحوظات 
 اآلتية:

رج أوال:    القراءات اليت مل ُتخ

  :هي قراءة واحدةبلغت القراءات اليت ذكرها ابن الشجري يف ثنااي كتابه ومل خُترج  

يف اإلدغام الكبري يف قول األعراف ذكر ابن الشجري قراءة أليب عمرو  29عند اآلية  - 1
"   : " أَم ر  -تعاىل   –هللا   وقد نص ابن جماهد على أن أاب عمرو بن العالء كان " إذا   47ومل خُترج. ريب ِّ

التقى احلرفان ومها من كلمتني على مثال واحد متحركني أسكن األول وأدغمه يف الثاين بعد أال يكوان 
   48من املضاعف ". 

 قراءات خرجها من غري مظان التخريج األصلي للقراءاتاثنيًّا:  

 
 دار الكتاب اجلديد بريوت لبنان   7ط   15ص  ( قواعد حتقيق املخطوطات املنجد، صالح الدين: )  - 46

 م. 1987      
 .  151/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 47
 ط دار املعارف د ت.   116تح شوقي ضيف ص   (السبعة يف القراءات ابن جماهد، أمحد بن موسى: ) - 48
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ُل " نسبها البن كثري، وانفع، وأيب   3عند اآلية رقم    = املمتحنة وردت قراءة يف الفعل " يـَْفصِّ
وزاد ابن جماهد يف نسبة هذه القراءة املفضل   49".  432،  306عمرو وقال: " خترَيها يف الشعر ص  

 50عن عاصم. 

 م املصادر الفروع على األصول يف التخريجقراءات قد  اثلثًا:  

هارون التعامل مع كتب القراءات فقال: " ففي كتب القراءات يرجع حممد  م  رتب عبد السال
احملقق إىل كتب القراءات السبع، مث العشر، مث األربع عشرة، مث كتب القراءات الشاذة، ويف كتب 

  51التفسري يرجع إىل تلك اليت هلا عناية خاصة ابلقراءات كتفسري القرطيب وأيب حيان". 

توثيق القراءات القرآنية يف أمايل ابن الشجري رأينا الطناحي قدم املصادر الفروع وابلنظر يف  
على املصادر األصول يف عدد غري قليل أثناء توثيقه هلذه النصوص، فقد قدم كتب التفسري على كتب 

، ولعل قارًًئ يقول إن الطناحي قد يكون قدم كتب كما قدم كتب اللغة على كتب القراءات  القراءات
لتفسري أو كتب اللغة على كتب القراءات القرآنية ألنه وجد فيها بغيته يف التوجيه البني للقراءات دون ا

ات يف املقام األول هي توثيقها والتوثيق يكون هذه الكتب. ونرى أن مهمة احملقق يف التعامل مع القراء
ند التوجيه، هذا من جهة ومن من املظان األصلية، مث إنه وضع احلاشية عند هناية نص القراءة وليس ع

جه أخرى لو أراد احملقق التعليق على التوجيه يلزمه التعليق على التوثيق أوال مث التعليق على التوجيه 
 كل يف حاشية أو يف حاشية واحدة ولكن يقدم مصادر التوثيق على مصادر التوجيه.

 : ولاملواطن اليت قدم فيها املصادر الفروع على املصادر األصمن  و     

ِّ " بكسر الدال اتباًعا حلركة  الفاحتة 2اآلية  عند  - 1 ذكر ابن الشجري قراءة " احلمدِّ لِلِّ
البحر احمليط وهو كتاب تفسري على إحتاف فضالء البشر وهو كتاب   هاوثيقتيف    الطناحي  قدمو ،  الالم

 53مع أن التوجيه ذاته موجود يف اإلحتاف. 52قراءات. 
 

 .  3حاشية  593/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 49
 . 633ص  ( السبعةابن جماهد، أمحد بن موسى: ) - 50
 م. 1998اخلاجني  7ط  51ص  (حتقيق النصوص ونشرهاد: )هارون، عبد السالم حمم - 51
 . 2حاشية  368/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 52
   1تح شعبان حممد إمساعيل   (حتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر الدمياطي، أمحد بن حممد البنا: )إ - 53

 م. 1987ألزهرية ابلقاهرة اة الكليات عامل الكتب بريوت ومكتب 1ط  363 /       
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 قدمو  ،ذكر ابن الشجري قراءة "بعوضٌة" ابلرفع البقرة  من سورة   26عند اآلية    - 2
لنحاس على احملتسب وهو  يب جعفر اوإعراب القرآن أل  ،للفراء معاين القرآن   هايف توثيق  الطناحي

الشجري: " مبعىن   مع أن كالم ابن الشجري يكاد يكون يف احملتسب قال ابن  54كتاب قراءات. 
ما هاهنا اسم مبنزلة الذي، أي: ال يستحيي أن ووجه ذلك أن   جين: "   ، وقال ابن55الذي هو" 

 56يضرب الذي هو بعوضُة ". 

أورد ابن الشجري قراءة " أبيك " بدال من قراءة آابئك "   البقرة  133عند اآلية    - 3
 57على اإلحتاف. احمليط  والبحر  ،القرطيبتفسري    هايف توثيقالطناحي  قدم  و 

واملتأمل لتوجيه البنا الدمياطي هلذه القراءة َيد أنه ال عالقة له مبا ذكره ابن الشجري من 
وذكر أن   ،ا القراءة " أبيك" أبهنا مفرد آابءتوجيه، وعليه فال حاجة لذكر اإلحتاف، حيث وجه البن

وما   59، لكن ابن الشجري وجهها أبهنا مجع أب على "أبني". 58بدل من " أبيك" " إبراهيم "  
 60عند ابن الشجري موافق للمحتسب فهو كافٍّ ومغنٍّ. 

يف  احملقق  قدمو   ذكر ابن الشجري قراءة " حَيَْسََب  " ابلياء،  آل عمران  180عند اآلية    - 4
 ،وتفسري الطربي على السبعة البن جماهد  ،للزجاجمعاين القرآن و  ،معاين القرآن للفراء  هاتوثيق

من توجيه موافق ملا ذكره ابن الشجري من   وما يف الكشف61والكشف ملكي بن أيب طالب. 
احملقق يف حاشيته مما َيعله يستحق الصدارة بوصفه مصدرًا أساًسا   ، وموافق أيًضا ملا علق بهتوجيه

 62يف توجيه القراءات. 

 
 . 1حاشية  112/  1 (أمايل ابن الشجريابن الشجري: ) -54
 . 112/  1السابق  - 55
 تح علي النجدي انصف، وعبد احلليم النجار، وعبد الفتاح    (احملتسبابن جين، عثمان أبو الفتح: ) - 56

 م. 1994اإلسالمية ابلقاهرة ط اجمللس األعلى للشئون  64/  1إمساعيل شليب       
 . 4حاشية 237/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 57
 .  419/   1تح شعبا حممد إمساعيل   (إحتاف فضالء البشر الدمياطي، أمحد بن حممد: ) - 58
 .  237/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 59
 .  112/   1تح على النجدي انصف وآَخَرْينِّ (  احملتسبعثمان أبو الفتح: )ابن جين،  - 60
 . 1حاشية 37،  36/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 61
 ط جممع اللغة    367، 366/  1تح حميي الدين رمضان  ( ينظر الكشفالقيسي، مكي بن أيب طالب: ) - 62
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َا َحفَِّظ هللاَ قراءة  ال  ذكر ابن الشجريالنساء  من سورة    34عند اآلية    -  5 " بنصب لفظ   " مبِّ
واإلحتاف مع يف توجيهها احملتسب وهو من كتب القراءات الشاذة على النشر احملقق قدم اجلاللة، و 

والتوجيه الذي ذكره ابن الشجري موجود عند ابن 63أن القراءة عشرية أليب جعفر يزيد بن القعقاع.
   64اجلزري والبنا. 

يف توثيقها تفسري  احملقق قدم " رِّدوا" بكسر الراء األنعام وردت قراءة 28عند اآلية  - 6
 65والبحر احمليط على إَناف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي.   ،القرطيب

ومبراجعة اإلحتاف تبني أن البنا نسب القراءة للمطوعي ومل يوجهها، وإمنا وجهها حمقق 
وهنا ر أتخري اإلحتاف، ألن التوثيق مقدم على التوجيه. غري أن هذا ال يرب 66اإلحتاف يف حاشيته، 

 67اليت أحال إليها يف اإلحتاف دون ذكر اجلزء.   ذكر الصفحة

" وهللاُ يـَْقضِّي احلق  " بدال قراءة    يف هذه اآلية  ذكر ابن الشجرياألنعام    57عند اآلية    -  7
 ،وتفسري الطربي على الكشف ملكي ،معاين القرآن هايف توثيق احملقق قدممن " يقص احلق  "، و 

 69. ، والبنا الدمياطيوالقراءة منسوبة وموجهة عند مكي بن أيب طالب  68، واإلحتاف للدمياطي

ذكر ابن الشجري رواية عن عاصم أنه قرأ " وجن اٌت " ابلرفع األنعام  99عند اآلية  - 8
فضالء البشر  إحتاف احملقق جعلووجه الرفع أبنه على االبتداء، وعند توثيق هذه القراءة وتوجيهها 

وهو مصدر من مصادر القراءات بعد معاين القرآن للفراء،  ابلقراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي
والقراءة يف اإلحتاف   70س، والكشاف للزخمشري، والدر املصون للسمني احلليب.  وإعراب القرآن للنحا

 

 م.  1974 العربية بدمشق      
 . 1حاشية  521/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 63
  249/    2تصحيح علي حممد الضباع   (النشر يف القراءات العشر ) ابن اجلزري، حممد بن حممد الدمشقي:  - 64

 . 510/  1ط دار الكتب العلمية بريوت د ت، وإحتاف فضالء البشر للبنا الدمياطي        
 . 1حاشية   43/  2 (أمايل ابن الشجري جري، هبة هللا بن علي: )ابن الش - 65
 . 9/  2 (إلحتافلدمياطي، أمحد بن حممد )اا  - 66
 . 1حاشية  43/ 2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 67
 . 5حاشية  153/  2السابق  - 68
 . 14/  2، واإلحتاف 434/ 1 (لكشفلقيسي، مكي بن أيب طالب:)اا  - 69
 . 1حاشية  181/  3السابق  - 70
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وإن كان احملقق راعى   71وموجهة ابلتوجيه ذاته الذي ذكره ابن الشجري،    ،منسوبة للمطوعي واحلسن
 الرتتيب التارخيي ملصادره إال أننا نرى الرتتيب حسب املصدر األساس وغري األساس. 

 احملقق قدمذكر ابن الشجري قراءة " أحسُن " بضم النون، و  األنعام 154عند اآلية  - 9
واألخري من مصادر   ،والبحر احمليط على اإلحتاف مع أهنما من كتب التفسري  ،يف التوثيق تفسري القرطيب

 73اف. ويلحظ أيًضا أن الطناحي مل يذكر رقم اجلزء الذي عاد إليه يف التوثيق من اإلحت  72القراءات. 

يف  دمق " حَمْياْي " بسكون الياء قراءةذكر ابن الشجري األنعام  162اآلية  عند - 10
وليس يف كتاب زاد املسري   74توثيقها زاد املسري وهو كتاب تفسري على اإلحتاف وهو كتاب قراءات.  

بوصفه كتاب تفسري ما يدعو إىل تقدميه على كتاب اإلحتاف بوصفه مصدرًا للقراءات  اجلوزي البن
القرآنية، إذ ال يتجاوز ما جاء فيه خبصوص هذه القراءة نسبتها إىل انفع فقط قال ابن اجلوزي: " قرأ 

 75انفع بتسكني ايء " حمياي" ونصب ايء" ممايت ". 

وأليب جعفر لكن خبلف عن األزرق، وذكر أن  أما البنا الدمياطي فذكر أن القراءة لنافع 
 76الوجهني صحيحان عنه خالفًا ملن ضعف اإلسكان عنه. 

قدم ذكر ابن الشجري قراءة " ُعَزيـُْر ْبُن هللاِّ " من غري تنوين، و  التوبة 30عند اآلية  - 11
وضرورة   ،للزجاج  وإعرابه  القرآنومعاين    ،لألخفشمعاين القرآن  و   ،معاين القرآن للفراء  هايف توثيقاحملقق  
وسر  ،وتفسري الطربيالفارسي،  علي أليب العسكرايت املسائل وكتاب أليب سعيد السريايف، الشعر

ويف الكشف ما يف غريه من وجهي 77على الكشف ملكي بن أيب طالب.    البن جين  صناعة اإلعراب

 
 .  24/ 2 (احملتسبابن جين، عثمان أبو الفتح: ) - 71
 . 2حاشية  112/  1السابق  - 72
 .  2حاشية   112/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 73
 . 1حاشية  59/  2السابق  - 74
   1ط 481يف علم التفسري البن اجلوزي ص  زاد املسريابن اجلوزي، مجال الدين عبد الرمحن بن علي  - 75

 م.  2002املكتب اإلسالمي ودار ابن حزم بريوت       
 . 40/  2 (اإلحتافالدمياطي، أمحد بن حممد ) - 76
 . 4حاشية  161/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 77
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وإن كانت املصادر اليت قدمها على الكشف أقدم من  78ذين ذكرمها ابن الشجري، لالتوجيه ال
 من مصادر القراءات القرآنية األساس.  هالكشف إال أن الكشف أوىل يف التقدمي لكون

يف  احملقق قدمذكر ابن الشجري قراءة " فلتفرحوا " ابلتاء، و  يونس 58عند اآلية  - 12
على احملتسب البن جين، وقدم احملتسب القراءة معاين القرآن لألخفش، وتفسري الطربي هذه توثيق 

أبو زرعة  والقراءة كما ترى عشرية نسبها79ن اجلزري. بالنشر الو  ،على حجة القراءات البن زجنلة
 80 .لرويس رواية عن يعقوب ووجهها

أن النيب  –رضي هللا عنه  -يثًا عن أيب بن كعب د ونسبها ابن اجلزري إىل رويس، وذكر ح  
حديث  : "" ابلتاء فيهما وقال " فبذلك فلتفرحوا هو خري مما جتمعون وسلم قرأ:ه صلى هللا علي –

   81. "  حسن أخرجه أبو داوود

 قدم: " َوَهَذا بـَْعلِّي َشْيٌخ " ابلرفع، و قراءة ذكر ابن الشجريهود  72عند اآلية  - 13
 82يف توثيقها املقتضب للمربد على احملتسب البن جين.   الطناحي

يف   83وقد نسب ابن جين القراءة لألعمش وذكر األربعة أوجه اليت أشار إليها ابن الشجري.
 84حني ذكر املربد األوجه األربعة دون ذكر قراءة الرفع. 

وانفع، وعاصم هود أورد ابن الشجري قراءة " وإْن ُكالًّ " البن كثري،    111يف اآلية    - 14
 يف رواية أيب بكر حبذف نون " إن  " وإعماهلا، وقدم الطناحي يف توثيقها الكتاب لسيبويه على السبعة

 
 . 501/   1 ( الكشفالقيسي، مكي بن أيب طالب: ) - 78
 . 2حاشية   355/   2 ( أمايل ابن الشجريشجري، هبة هللا بن علي: ) ابن ال- 79
 مؤسسة    5ط   333تح سعيد األفغاين ص   (حجة القراءات أبو زرعة، عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة: )  - 80

 م. 1997الرسالة بريوت       
 .285/  2 (النشر يف القراءات العشر ابن اجلزري، حممد بن حممد: ) - 81
 . 1حاشية   10/  3 (أمايل ابن الشجري الشجري، هبة هللا بن علي: )ابن  - 82
 . 325، 324/ 1 (احملتسبابن جين، عثمان أبو الفتح: ) - 83
 اجمللس األعلى للثقافة   3ط  308، 307/   4تح حممد عبد اخلالق عضيمة  (املقتضب املربد، حممد يزيد: ) - 84

 م. 1994اإلسالمية ابلقاهرة       
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للزجاج على الكشف ملكي بن أيب معاين القرآن و  ،وقدم معاين القرآن للفراءالبن جماهد، 
 85طالب. 

القراءة توثيقها من مصدر قراءات  واحلق أن يقدم السبعة البن جماهد ليكون أول التعامل مع  
 مث التوجيه أنخذه من كتاب سيبويه.

ُرونِّ " حبذف النون احلجر  54عند اآلية  - 15 ذكر ابن الشجري قراءة انفع " فَبَِّما تـَُبش ِّ
ويقال يف هذه ما   86القراءة الكتاب لسيبويه على السبعة البن جماهد.   هذه  يف توثيقالطناحي قدم  و 

 قيل يف السابقة. 

وهو من كتب أليب شامة  األنبياء جعل كتاب إبراز املعاينمن سورة  88عند اآلية  - 16
البن  أتويل مشكل القرآن ، وكتاب ملكي بن أيب طالب آن ر القراءات بعد كتاب مشكل إعراب الق

، وكتاب اخلصائص البن جين، وكتاب البحر احمليط أليب للفارسي ، وكتاب املسائل البغدادايتقتيبة
   87. حيان 

قدم " َوَمْن يُهِّنِّ هللاُ َفَما لَُه مِّْن ُمْكَرمٍّ " بفتح الرا، و   احلج وردت قراءة  18عند اآلية    - 17
وأتصور أن ذكر خمتصر ابن خالويه ال طائل منه   88يف توجيهها البحر احمليط على خمتصر ابن خالويه.

" ذكره   فقط، وعقب عليها بقوله:  القراءة  ه ابن خالويهذكر   ماألنه ليس فيه توثيق للقراءة وال توجيه ف
 89أبو معاذ ". 

قدم يف " أربَع شهادات " بنصب كلمة " أربع "  النور وردت قراءة 6عند اآلية  - 18
وما عند مكي أوضح مما عند  90خترَيها إعراب القرآن للنحاس على الكشف ملكي بن أيب طالب. 

 فضال عن كون الكشف مصدًرا أساًسا للقراءات القرآنية.  91 .النحاس يف التوثيق والتوجيه

 
 . 177/  2 (أمايل ابن الشجري ي، هبة هللا بن علي: )ابن الشجر  - 85
 . 2حاشية  520/ 2السابق - 86
 .  1حاشية  517/  2السابق  - 87
 . 2حاشية  319/  1السابق  - 88
 ط مكتبة املتنيب ابلقاهرة د ت.   96ص  ( خمتصر يف شواذ القراءاتابن خالويه، احلسني بن أمحد: ) - 89
 . 2حاشية   27/  3 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 90
 عامل الكتب ومكتبة   2ط  129/  3تح زهري غازي زاهد ج   (إعراب القرآن النحاس، أمحد بن حممد: )  - 91
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قدم يف خترَيها " أاَل اي اسجدوا " بتخفيف الالم، و   النمل وردت قراءة  25عند اآلية    -  19
والكشف ملكي بن أيب طالب،   ،لألخفش على السبعة البن جماهد معاين القرآن  و   ،معاين القرآن للفراء

 92للبنا الدمياطي.    إحتاف فضالء البشر، والبحر احمليط أليب حيان على  البن اجلوزي  وقدم زاد املسري
 األوىل تقدمي كتب التوثيق اأًلصول وهي السبعة والكشف واإلحتاف. و 

 -اءات يف قول هللا قر ذكر ابن الشجري اختالف اليس من سورة  39عند اآلية  - 20
ْراَنُه َمَنازَِّل "، و   : "-تعاىل مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب   القراءات  يف ختريجحملقق  اقدم  َواْلَقَمر َقد 

 93 .طالب على إحتاف فضالء البشر للبنا الدمياطي

وما يف الكشف يغين عما يف املشكل أما اإلحتاف فزاد يف التوثيق نسبة القراءة ابلرفع إىل 
   94روح، واحلسن، واليزيدي. 

 مَثُوَد " ابلنصب، اَوأَم  "  فصلت ذكر ابن الشجري قراءةمن سورة  17عند اآلية  - 21
ويف املوطن ذاته   95الدمياطي.    لبنالقدم الطناحي عند خترَيها البحر احمليط أليب حيان على اإلحتاف  و 

ذكر أن القراءة رويت عن احلسن يف إحدى قراءتيه وعقب على ذلك بتقدمي خمتصر ابن خالويه على 
يف اإلحتاف، ومل أعثر على هذه النسبة عند ابن خالويه يف املختصر فنص   تها للحسنونسب  ،اإلحتاف

  96ما جاء فيه:" وأَم ا مَثوَد ابلنصب ابن أيب إسحاق وعيسى الثقفي ". 

: " يف خترَيهااحملقق    وقال  " َعاَدلُّوىَل" ،  قراءة  ذكر ابن الشجريالنجم    50يف اآلية    - 22
ويعقوب، وقد ضعفها أيب عمرو، وكذلك قرأ هبا أبو جعفر ، وهذه قراءة انفع، و 50سورة النجم 

/  1مكي، وقال : إن بعضهم عدها من اللحن ، وذكر علة ذلك . الكشف عن وجوه القراءات 
 

 . 134 /2 ج  (الكشف )القيسي، مكي بن أيب طالب و   ؛م1985النهضة العربية بريوت       
 . 7حاشية   69/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 92
 .  2حاشية  88/  2السابق  - 93
 تح ايسني حممد    لهومشكل إعراب القرآن ؛ 216/   2 ( الكشفالقيسي، مكي بن أيب طالب: ) - 94

   2 (اإلحتافالدمياطي، أمحد بن حممد )و ؛  دار املأمون للرتاث دمشق د ت  2ط   227، 226 /  2السواس     
     / 401 ، 402  . 

 .  3حاشية  131/  3 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 95
 خمتصر  ابن خالويه، احلسني بن أمحد: ) و :  3حاشية 131/   3 ( أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا: ) - 96

 . 442/   2 ( اإلحتافلدمياطي، أمحد بن حممد: ): وا 134ص  ( يف شواذ القراءات         



26 
 

، وللزجاج 102/    3، ومعاين القرآن للفراء  91/    3، وانظر أيًضا اخلصائص  687، والتبصرة ص  92
 97. "  51/   3، وشرح الشافية  735، وإرشاد املبتدئ  440/    1، والنشر  77/    5

ويف هذه التعليقة خلط إذ ينبغي أن يضع من ذكر أنه قرأ هبا، مث يذكر تعليق مكي ومصدره، 
مث املصادر األخرى اليت علقت على القراءة، وملا كانت القراءة عشرية كان من املناسب أن يضع بعد 

، وهذه قراءة 50تكون التعليقة هكذا: " النجم من قرأ هبا كتاب النشر البن اجلزري، واألحرى أن 
وإرشاد  ،1/410النشر .وهذه قراءة انفع، وأيب عمرو، وكذلك قرأ هبا أبو جعفر ويعقوب

وقد ضعفها مكي، وقال إن بعضهم عدها من اللحن، وذكر علة ذلك. الكشف عن   ،573املبتدئ
، ومعاين القرآن للفراء 91/    3ص  ، وانظر أيًضا اخلصائ687، والتبصرة ص  92/    1وجوه القراءات  

 ".       51/    3وشرح الشافية   ،77/    5، وللزجاج  102/    3

علق احملقق عليها و  ،" نـَز اَعٌة " ابلرافع  قراءة ذكر ابن الشجرياملعارج  11عند اآلية  - 23
لنصب إال حفص تعليقة مزج فيها بني التوثيق والتوجيه، قال:" ابلرفع ، وعليه مجيع القراء، ومل يقرأ اب

عن عاصم، وقرأ شعبة بن عياش عن عاصم ابلرفع كسائر القراء. قال أبو إسحاق الزجاج : والقراءة 
نـَز اَعٌة" ] ابلرفع[، والقراء عليها ، وهي يف النحو أقوى من النصب، وذكر أبو عبيد أهنا جتوز يف 

/  2، والكتاب 650ر السبعة ص ، وانظ221/ 5العربية، وأنه ال يعرف أحًدا قرأ هبا معاين القرآن 
، ومشكل إعراب القرآن 508لألخفش ص معاين القرآن ، و 185/  3، ومعاين القرآن للفراء 83

2    /407  ."98 

، وعليه كان الرتتيب    99راجعة كتاب السبعة البن جماهد رأيت مطابقة التوجيه هنا وهناكومب
أن يسبق كتاب السبعة كتاب الزجاج؛ ألنه من مصادر توثيق القراءات من انحية، وألن فيه التوثيق  

 كما ذكر احملقق من انحية أخرى

ُم بيوم القيامة "، وقدم الطناحي   1عند اآلية    -  24 القيامة ذكر ابن الشجري قراءة " ال أُْقسِّ
 راء على السبعة البن جماهد، والكشف ملكي بن أيب طالب، ومليف خترَيها معاين القرآن للف

 
 . 7حاشية  213/  2 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 97
 .  2حاشية  251/  2السابق  - 98
 . 650 ( السبعةابن جماهد، أمحد بن موسى: ) - 99
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  100 يذكر من قرأ هبا.

ُم بيوم القيامة " بغري ألف   قال ابن جماهد يف توثيقها: " قرأُت على قُنبل عن ابن كثري " أَلُْقسِّ
ُم " بني الالم والقاف، "  101".   ألفالم و ب  الثانية  وال أَْقسِّ

سبعية أليب عمرو قدم يف توثيقها معاين القرآن املرسالت وردت قراءة    11عند اآلية    -  25
 ،والكشف ملكي بن أيب طالب، للزجاج على السبعة البن جماهد معاين القرآن وإعرابه و  ،للفراء

 102واإلحتاف للبنا الدمياطي. 

ألوىل، ويف السبعة البن جماهد: " قرأ واألجدر أن يبدأ بتوثيقها من مظان توثيق القراءات ا
ونسبها الفراء إىل عبد هللا وذكر  103أبو عمرو وحده " ُوق َِّتْت " بواو، وقرأ الباقون" أُق َِّتْت" أبلف". 

 104أن أاب جعفر املدين قرأها " ُوقَِّتْت " ابلواو خفيفة، ومل ينسبها إىل أيب عمرو. 

 فيما يتعلق ابإلحاالترابًعا:  

أحال الطناحي عند تعليقه على القراءات يف كثري من املواطن وكانت إحالته بذكر رقم اجمللس 
   105دون ذكر رقم اجلزء وال رقم الصفحة، مما َيعل القارئ يقرأ اجمللس حىت يصل إىل موطن اإلحالة 

 
 .  1حاشية  142/  2 (ن الشجري ابأمايل ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 100
 . 661 ( السبعةابن جماهد، أمحد بن موسى: ) - 101
 .  3حاشية 187/  2( أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 102
 .  666ص  ( لسبعةبن جماهد، أمحد بن موسى: )ا ا - 103
 عامل الكتب   3ط  222/  3تح حممد علي النجار ويوسف جنايت  ( معاين القرآنالفراء، حيىي بن زايد: )  - 104

 م. 1983بريوت          
حاشية   72/  2، ج 7حاشية  69/  2: ج ( أمايل ابن الشجري ) ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ينظر - 105

  290/  2، ج  1حاشية  151/  2، وج  6، وحاشية 3حاشية  142/  2، و ج  6،  5، 4، 3، 2، 1
  522/  2، وج 3حاشية  507/  2، وج  1حاشية  491/  2، وج 1حاشية  350/  2، ج 2 حاشية 
  550/  2، وج 3حاشية  546/  2، وج 5حاشية  534/  2،  وج  5حاشية  524/  2، وج  4حاشية

     ، 1حاشة    43/  3، وج  1حاشية    603/  2، وج  5حاشية  568/    2، وج  4حاشية    563/    2، وج  5حاشية  
، وج  3حاشية    158/    3،  وج  1حاشية    147/    3، وج  10حاشية    145/    3، وج  2حاشية      98/    3وج  

 .  1حاشية 220/  3، وج 4حاشية  169/  3
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  106بل قد يكون غاية يف اإلهبام حني يقول:" تقدمت قريًبا ".   

من سورة  110، أو يقول:" انظر اآلية وتنتهي اإلحالة 107ا. أو يقول: " انظر قراءاهت
 والكتاب ليس مرتًبا على السور.   108األعراف يف موضعها من كتابنا ". 

 الزمر أحال إىل غري موطن فقال:من سورة   64يف فهرس اآلايت عند اآلية = 

 109" انظر القراءات فيها ".   

 الشعرية  شواهدال  :يناملطلب الثا

 تعدد املصادر دون جديدأوال:  

املتأمل يف توثيق األبيات الشعرية يف كتاب األمايل َيد الطناحي قليال ما يكتفي ابملصدر 
الواحد يف التوثيق وكثريًا ما حيشد املصادر املتنوعة يف توثيق النص الشعري، فما املنهج املثل يف توثيق 

 منهجه يف التوثيق؟هذه النوعية من النصوص؟ وهل أفصح الطناحي عن  

لقد أشار الطناحي عن منهجه يف التحقيق بعبارة موجزة قال فيها: " أما حتقيق الكتاب فقد  
مضيُت فيه َوَفَق مناهج التوثيق والتحقيق اليت ارتضاها شيوخ الصنعة، وقد َحَرصت على تتبع مسائل 

 110الكتاب وشواهده يف كتب العربية املختلفة...". 

عن منهجه يف التوثيق حني قال:" وقد َحرصت على تتبع مسائل الكتاب لقد أفصح احملقق  
وشواهده يف كتب العربية املختلفة"َ وطبق هذا التتبع يف أغلب النصوص الشعرية فكان بعد أن يوثق 
د حيشد املصادر اللغوية األخرى ولو مل أتت هذه الكتب جبديد يف األمر  البيت من الديوان إن ُوجِّ

 سبة أو اختالف يف الرواية وسأسوق على ذلك بعض األمثلة:كاختالف يف الن

 عند قول الراجز:  - 1

 
 . 2حاشية  272/  3السابق  - 106
 . 1حاشية  330/   3وج ،  1حاشية  308/  3السابق  - 107
 .  1حاشية  320/  3السابق  - 108
 .  330/  3السابق  - 109
 من مقدمة احملقق.   11/  1السابق  - 110
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 َقْد َأْصَبحت أُمُّ اخلِّيار َتد عِّي

 عـــَلي  َذْنًب كلُّــه لـَــْم َأْصــــــــــَنعِّ 

، 137، 127، 85/ 1، والكتاب 132قال يف توثيقه: " أبو النجم العجلي ديوانه ص 
، والبيتان أعادمها ابن 504، واستقصيت خترَيه يف كتاب الشعر 20/ 3، 359/  1واخلزانة 

 111الشجري يف اجمللسني الرابع عشر، واملتمم األربعني". 

وأان أسأل ما اجلديد بعد املصدر األساس الذي هو الديوان؟ هل هناك اختالف يف الرواية؟ 
 ليت أضافها للديوان؟هل انزع أحُد أاب النجم يف نسبة هذا الرجز فأثبتته هذه املصادر ا

ذكر ابن الشجري بيتني من الرجز قال قبلهما " أنشد سيبويه" ذكر الطناحي يف  - 2
توثيقهما اثين عشر مصدرًا، كأنه يف مبارزة مع عبد السالم هارون الذي ذكر يف توثيقهما تسعة 

 112مصادر. 

 حلماسةيقهما إىل اوأحال الطناحي يف توث  ،ذكر ابن الشجري بيتني أليب اهلول احلمريي  -  3
من الطبعة ذاهتا اليت رجع إليها احملقق أما الصفحة   290/    1، والصواب أهنما يف  289/    1الشجرية  

 113اليت أحال إليها فليس فيها سوى اسم الشاعر. 

ذكر ابن الشجري ستة أبيات ألنس بن زُنـَْيم اهلذيل، وأحال الطناحي يف توثيقها إىل  - 4
 114. 281، 280/   1، والصواب أهنا يف  279/ 1احلماسة الشجرية 

 أبيات مل خيرجها احملقق:  اثنيًّا

 
 .  2حاشية  9/  1السابق  - 111
  569/   3تح عبد السالم حممد هارون   (الكتاب : سيبويه، عمر بن عثمان:)3حاشية  28/   1السابق  112

   م. 1988/   3ط 3حاشية      
 ،  289/   1 احلمصي ( تح عبد املعني امللوحي وأمساء احلماسة الشجريةابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 113

 م. 1970ط وزارة الثقافة دمشق  290      
 /   1، واإلحالة يف  12، 11/ 1 (أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا بن علي: )  تنظر األبيات يف   - 114

 .  281 .280/  1 (احلماسة الشجرية )  ابن الشجري، هبة هللا: وينظر: 4حاشية  11       
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قول: مبا يفيد عدم الوصول إىل مصدرها، كأنيعلى أبيات شعرية  الطناحي يف غري موطن    علق
وهو بذلك قد أعلن عدم الوصول إليه فيما اطلع عليه    ،116أو بقوله: " مل أجده "    ،115  أعرفه "" مل  

لكن يؤخذ عليه تركه التعليق يف بعض املواطن على من مصادر، وال يكلف هللا نفًسا إال وسعها، 
 أبيات شعرية من هذه املواطن:

حممود ومل خيرجها  ،القيس الكليبذكر ابن الشجري أربعة أبيات لعبد الُعز ى بن امرئ  - 1
، وقال وهي  األول والثاين منهما ابلرواية ذاهتا املذكورة يف األمايلنيالطناحي، وقد ذكر األصفهاين البيت

   117. أبيات

شجري بيتني ألشجع بن عمرو السُّلمي، ومل خيرجهما الطناحي، ومها يف لذكر ابن ا - 2
 118اليت ذكرها ابن الشجري.خزانة األدب للبغدادي ابلرواية  

 119ًتا حملمد بن يزيد األموي، ومل خيرجه الطناحي.ذكر ابن الشجري بي  - 3

 رقام الصفحاتملحوظات تتعلق أب:  لثًااث

 أحال قول ذي األصبع العدواين:  - 1

 لَقِّينا منهم مجًعا       فََأْوىف اجلمُع ما كاان

 
  164/   1، و4حاشية  128/  1  (أمايل ابن الشجري الشجري، هبة هللا بن علي: )ابن انظر مثال  - 115

 حاشية   494/   2، 1حاشية  322/  2،  3حاشية  149/   2وج  ،4حاشية  418/   1 ،3حاشية        
 .4حاشية   204 /  3ج و  ، 3       

 . 1حاشية  208/  3السابق  - 116
 إبراهيم السعافني وبكر  تح إحسان عباس و   (األغاين احلسني: )األصفهاين، علي بن و ؛  153/  1 السابق  - 117

 م. 2008دار صادر بريوت   3ط  93/ 2 عباس        
 م. 2008دار صادر بريوت        

 خزانة  البغدادي، عبد القادر بن عمر )و ؛  333/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 118
 م. 1996 اخلاجني 3ط  508/  9ارون تح عبد السالم ه  (األدب        

 .  353/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 119
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، ومل يرد يف الكتاب يف 120 362، 111/ 2وأربعة أبيات أخرى إىل الكتاب لسيبويه 
 121املوضعني إال البيت الثاين والثالث فقط. 

ذكر ابن الشجري الشطر الثاين لثالثة أبيات لعمرو بن كلثوم، وأحال الطناحي يف  - 2
األنباري حتقيق عبد السالم توثيقها إىل كتاب شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات أليب بكر بن 

، وابلرجوع للكتاب تبني أن كل شطر ورد يف موطن مستقل، فقد ورد الشطر الثاين 416هارون ص  
 416.122، وور الشطر الثالث ص 379، وورد الشطر الثالث ص  371ص  

 أحال قول الشاعر:  - 3

تِّنا     أََهْل رأوان بَسفح الُقف ِّ ذي    اأَلَكمِّ سائْل فوارَس يربوعٍّ بشد 

وجدت  ا، وابلرجوع للمقتضب م291/ 3، 44/ 1إىل موطنني يف املقتضب للمربد مها 
 123 .44/  1، ومل أجده يف  291/    3، 182/    1يف    إال  البيت

 يف توثيق قول الشاعر: - 4

، وابلرجوع إىل الطبعة ذاهتا 151أتيَت مأتى كليب يف عشريته .... إىل النوادر أليب زيد ص  
 كما  151وليس يف  432انهتا يف قائمة مصادره تبني أن البيت موجود يف ص  اليت ذكر بيا

   124ذك.

 عند قول الراجز:  - 5

 
 . 4حاشية 56/  1السابق  - 120
 . 263، 111/   2 ( الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان: ) - 121
 شرح  القاسم :)األنباري، حممد بن و ؛ 149/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 122

 دار املعارف مبصرد ت.  5ط  416، 379، 371تح عبد السالم حممد هارون ص  ( القصائد السبع        
 املربد، حممد بن يزيد:  و ؛  5حاشية   163/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 123

 رد البيت. حيث و  291/ 3، 182/ 1، حيث مل يرد البيت، 1/44( املقتضب )       
   ( وادراألنصاري، سعيد بن أوس: )الن و ؛  2حاشية  173/ 1 ( أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا: ) - 124

 م.1981دار الشروق بريوت   1ط 432تح حممد عبد القادر أمحد ص         
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ُ الس اَقنْيِّ َخف اُق الَقَدمْ   َخَدَّل 

نسب احملقق هذا البيت لُرَشْيد بن رَُمْيض العنربي، وأحال إىل كتاب األغاين، وكتاب البيان 
وما  كتاب األغاين إال أربعة أبيات هلذا الراجز ليس منها هذا البيت،والتبيني للجاحظ، ومل أجد يف  

 125ولقب الراجز يف األغاين الَعَنزِّي وليس العنربي.  يف األغاين هو ما يف البيان والتبيني،

 عند قول الراجز يف اجمللس املويف الستني:  - 6

 َما لَـــــــَك عِّْنـــــدِّي َغرْيُ َسْوطٍّ َوَحــــــــــــَجرْ 

 َوَغــــــــرْيُ َكــــــــْبـــــــــــَداَء َشـــــــــــــدِّيَدةِّ الــــــَوتَــــــرْ 

ْن أَْرَمـــــــــى الَبَشرْ   َجادْت بَِّكف ْي َكاَن مِّ

، 255/    3،  406/    2أحال إىل اجمللس الثالث والثمانني، ويف فهرس الشعر ذكر أن الرجز ورد يف  
  126. 225/ 3واإلحالة األوىل صواب، واألخرى يف غري حملها حيث ورد املوطن اآلخر يف 

 أحال قول الشاعر:  - 7 

 َعقِّيلِّ أرى اجلَز ار َيْشَحُذ َشْفَرتـَْيهِّ     إذا هبْت رِّايُح أيب  

وبيتني آخرين من القافية ذاهتا إىل مواطن جمهولة من كتاب األغاين، والشعر والشعراء، واحلماسة 
واألبيات يف احلماسة الشجرية   127الشجرية، فيذكر أمساء هذه الكتب دون حتديد اجلزء أو الصفحة.  

1    /379 .128 

 أحال قول الشاعر:  - 8

 
 األصفهاين، علي بن  و :  2حاشية   182/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 125

 تح عبد السالم حممد هارون   ( البيان والتبينياجلاحظ، عثمان بن حبر: )و  ؛170/    15 ( األغايناحلسني: )        
 م. 1998مكتبة اخلاجني ابلقاهرة   7ط 308/   2        

   / 3احملال إليه وليس فيه، وج   255/   3حيث يوجد الرجز، وج  225/    3وج ، 406/  2راجع ج  - 126
 الفهرس احملال منه.  378        

 .  3حاشية  21/   1السابق  127
 . 379/ 3 ( احلماسة الشجريةابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 128
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 َشيٌء      نـَغ َص اْلَمْوُت َذا اْلغِّىَن َواْلَفقِّريَاال أََرى اْلَمْوَت َيْسبٍُّق اْلَمْوَت 

/  2أحال إىل  ، و 6/  2،  370/  1، والصواب 129 6/    2، 379/   1أحاله يف فهرس الشعر إىل  
 130وال يوجد يف هذه الصفحة ما أحال إليه.  314

ل:   - 9  أحال قول املتنخ ِّ

 فِّهِّ ظَُلٌم ُدْعٌج َوال َجَبلُ مِّْن َحتْ فَاْذَهْب فََايُّ َفىًت يفِّ الن اسِّ َأْحرزَُه          

 131. 223/    2، والبيت موجود يف 224/    2أحال إىل ج 

 أحال قول عبيد هللا بن قيس الرقيات: - 10

 لََقْد َأْوَرث املِّْصَرْينِّ ُحْزاًن وذِّلَة   قَتِّيٌل بــــَدْيرِّ اجلاثَلِّيقِّ ُمقِّيــــــــمُ 

َعٌد ومَحـِــّيمُ تَــــَوىل  قِّتَــــاَل   ـــهِّ    َوقَـــــْد َأْسلَـــــــَمـــاُه ُمبـْ ـــارِّقِّنَي بِّنَـْفسِّ
َ
 امل

 فما قاتلْت يف هللاِّ َبْكُر بُن وائل   وال صربْت عنَد اللقاءِّ متِّيمُ 

ومل يرد   199/   1والصواب أن األبيات وردت كلها يف    2000/ 199/    2أحال إىل ج 
  132. 200/    2منها شيء يف 

 أحال قول املتنيب: - 11

 ُذو الَعْقلِّ َيْشَقى يفِّ الن عِّيمِّ بَِّعْقلِّهِّ    َوَأُخو اجلََهاَلةِّ يفِّ الش َقاَوةِّ يـَنـَْعمُ 

، وابلرجوع إىل هذه الصفحات ال جتد قول 272، 257،  241، 238/    3أحال إىل 
، وال 238/   2، ومل يرد يف  257/   2،  241/   2املتنيب إال يف موطنني من املواطن األربعة هي  

 133. 272/    2يف  

 
 . 380/  3 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 129
 .  398/  3السابق  - 130
 البيت.  موطن وجود  223/ 2موطن اإلحالة وينظر  404/  3 السابق  - 131
 موطن وجود األبيات الثالثة.    199/   1موطن اإلحالة وينظر  412/  3السابق  - 132
 .  272، 257، 241، 238/  2موطن اإلحالة وراجع   414/ 3السابق  - 133
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 أحال قول عنرتة: - 12

ي َوأبـَْرأَ  َوَلقَ   قِّيُل الَفَوارِّسٍّ َوْيَك َعْنرَتَ أَْقدِّمِّ        ُسْقَمَها  ْد َشَفى نـَْفسِّ

 134. 184/   1، ومل يرد إال يف ج  182،184/    2أحال إىل ج 

 أحال قول املتنيب:- 13

 أأََتَْذُن يلِّ َوَلَك الس ابقاُت     ُأَجر ِّبُه َلَك يفِّ ذا الَفىَت 

 135. 327/    1، والصواب 127/  1إىل 

 تتعلق ابلروي  ةملحوظرابًعا:  

 يف قول املتنيب:

َضاَعفٍّ واْلَقَنا
ُ
يَـــاُد َعـــَوابُِّس    خَيَْبَْبَ يفِّ احْلََلقِّ امل ـــُم َوالـجِّ  أَْقبــــَْلَت تـَْبسِّ

، يف حني أن األلف لإلطالق 136جعل هذا البيت يف روي األلف اللينة يف فهرس الشعر 
 .وحرف الروي هو النون 

 الشعرية  رواايتلملحوظات تتعلق ابخامًسا:  

عين الطناحي بتتبع النصوص الشعرية يف مظاهنا وقد نص على ذلك صراحة حني قال: " 
 137وقد حرصت على تتبع مسائل الكتاب وشواهده يف كتب العربية املختلفة". 

ونتج عن تعدد مصادره يف التوثيق ورود أكثر من رواية يف النص الشعري الواحد ذكر الطناحي 
 ا غفل عنه من الرواايت الشعرية املوجودة يف املصادر اليت أحالبعضها وغفل عن الكثري منها، ومم

 

 
 .  184، 182/  2موطن اإلحالة، وينظر ج  418/  3السابق  - 134
 .  327، 127/  1موطن اإلحالة، وينظر  429/  3السابق  - 135
 . 429/  3السابق  - 136
 من دراسة احملقق للكتاب.  11/ 1السابق  - 137
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 138إليها ووثق منها: 

وخرجها الطناحي من   ،أورد ابن الشجري ستة أبيات للحارث بن َكَلدة يف العتاب  -1
، ويف البيت السادس ورد 261،  260/ 1والصواب   260/    1احلماسة الشجرية حميال إىل ج 

اختالف يف الشطر األول يف احلماسة عما يف أمايل ابن الشجري ومل يشر إليه احملقق، حيث ورد 
 البيت يف األمايل برواية:

 َشهِّدوا وغابوافـََعْهدِّي َدائٌم هلم َوُود ِّي      على حالٍّ إذا  

 أما ما يف احلماسة فروايته:

 139فإِّن  موديت هلم وعهدي     على حال إذا شهدوا وغابوا  

أورد ابن الشجري ستة أبيات ألنس بن زُنـَْيم اهلذيل، وأحال احملقق يف توثيقها إىل   - 2
احلماسة الشجرية، واختلف الرواية كثريًا عما يف احلماسة ومل يشر احملقق إىل هذا 

 140 .االختالف
 ت االختالفات اآلتية:أما يف احلماسة الشجرية فورد

 واألدانيا" بدال من " وأرجو منك ما لست القيا".يف الشطر األول جاء: " وأعصي أسريت  
 يف الشطر األول من البيت الثالث ورد "فيك" بدال من "منك".

 يف الشطر األول من البيت الرابع ورد " تيامنت" بدال من " ايمنت"
 141يف الشطر الثاين من البيت الرابع ورد " واثـَْعْنَجرْت" بدال من " أو أثجمْت".

 جري قول الفرزدق:أورد ابن الش  - 3
 مبا يف فـَُؤاَديْنا من الشوقِّ واهلوى  

نـَْهُض الفؤاد املشعف.   وأمت احملقق البيت يف احلاشية: فـََيرْبأ مِّ
 

 /   1، ج 4حاشية  55/  1، ج 2حاشية  17/   1ينظر مناذج ملا ذكره الطناحي من الرواايت يف ج   - 138
 ،  2حاشية  62        

 واحلماسة    ؛من الصفحة ذاهتا   2، وحاشية 10/  1 (أمايل ابن الشجري : )ابن الشجري، هبه هللا بن علي  - 139
 .  261/  1 له الشجرية        

 .  12،  11/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 140
 .281،  280/ 1 ( احلماسة الشجريةابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 141
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 ، وابلرجوع142وأحال يف توثيقه إىل ديوان الفرزدق، والكتاب لسيبويه، ومصادر أخرى 
ُس ق ُف" بدال من املشعف"، وفسر احملقق ه

ناك املسقف ابلذي للديوان وجدت فيه " امل
ورد الشطر الثاين   سيبويه  كتاب  ، ومل يشر احملقق إىل ذلك، ويف143عليه خشب اجلبائر

، وقد أشار حمقق ديوان الفرزدق إىل هذه الرواية يف 144برواية " فـَُيْجرَبُ" بدال من " فيربأ " 
   145تعليقه على البيت.

 ابنة لبيد:يف قول   - 4
 َعقِّيل    دعوان عند هب تها الوليداإذا هب ْت رِّايح أيب 

وأربعة أبيات أخرى مل يضع حاشية ومل يعلق اكتفاًء مبا يف التعليقة السابقة، ومن املصادر 
املوجودة يف التعليقة السابقة كتاب احلماسة الشجرية البن الشجري، وفيه األبيات اخلمسة 

 مٌّ"، ولكن مع اختالف يف الرواية، ففيه يف البيت الثاين: " أشَ 
" ابلضم يف الكلمات الثالث بدال من النصب يف رواية األمايل،  يُد "، و "عبشميُّ " َأصِّ

 146ويف البيت اخلامس " تعودا" بتاء املضارعة بدال من " يعودا" ابلياء يف األمايل. 
ذكر ابن الشجري سبعة أبيات لعنرتة بن شداد وأحال احملقق إىل ديوان   - 5

 147". 26/   1الشاعر مث قال: "واألبيات أنشدها املصنف يف محاسته 
وابلرجوع للحماسة الشجرية تبني أن ما جاء فيها مخسة أبيات فقط مما يف األمايل هي 

هناك اختالف يف و كل األبيات،    البيت األول، والثاين، والثالث، واخلامس، والسابع، وليس
 الرواية هو:

 يف احلماسة: " َأََنْوِّي" بدال من " َأحويل" الواردة يف األمايل.  يف البيت األول ورد
ْلَوْينِّ" يف األمايل.  ويف البيت الثاين ورد يف احلماسة:" فـَْرَدْينِّ" بدال من " خِّ

يه: " زحفُت" بدال من " دلفُت" يف والبيت الرابع يف احلماسة ترتيبه السابع يف األمايل، وف
 األمايل.

 
 . 16/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 142
 م.  1936 شرح يوان الفرزدق ط املكتبة التجارية الكربى ابلقاهرةالصاوي، عبد هللا:   - 143
 . 623/  2 (الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان ) - 144
 . 4حاشية  554ص  ( شرح ديوان الفرزدقالصاوي، عبد هللا: ) - 145
 . 380، 379/   1 ( احلماسة الشجريةابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 146
 .  1حاشية   26/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 147
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أبحص صدق    خُياُل" بدال من" ويف البيت اخلامس ورد يف احلماسة: " كشفُت رعيلها  
 148وُمط رُِّد الُكُعوبِّ َأَحصُّ َصْدٌق   خَتَاُل" يف األمايل. 

 أورد ابن الشجري قول الراجز:  - 6
 اي ليت حظي من َجَداَك الضايف
 والفــــضـــــل أن تــــــتـــركـــــين َكــــفـــــافِّ 

ويف البيتني اختالف يف الرواية مل يشر  100وثقه الطناحي من ديوان رؤبة ص  
 150، ففي الديوان " فليت" بدال من اي ليت"، وفيه والنفع" بدال من " والفضل". 149إليه 

ثقهما الطناحي من أورد ابن الشجري بيتني لربيعة بن مقروم الضيب، وو   - 7
األصمعيات دون اإلشارة إىل اختالف يف رواية البيت الثاين منهما، وهي " َوَزْعُت " يف 

 151األصمعيات بدال من كففت" يف األمايل. 
أورد ابن الشجري بيًتا لذي الرُّم ة، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون   - 8

 ابلضم بدال من " ابَن " ابلنصب،   اإلشارة إىل اختالف وقع يف الروية هو " ابُن "

و" بالٌل " ابلضم يف الديوان بدال من " بالال " ابلنصب يف األمايل، وقد أشار حمقق الديوان         
 153وكذلك ورد ابلرفع يف كتاب سيبويه يف الكلمتني.   152إىل رواية النصب. 

 قول الشاعر:أورد ابن الشجري    - 9

 َأْن هتفْت     محامٌة يف غصون ذاتِّ أَوقالِّ مل مينع الشُّْرُب منها غرَي  

 
 . 26،27/ 1 ( حلماسة الشجريةابن الشجري، هبة هللا بن علي: )او ؛  26/ 1 السابق  - 148
 . 40/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 149
 ط دار ابن قتيبة الكويت د ت.   (جمموع أشعار العرب )  ابن الورد، وليم: - 150
 األصمعي، سعيد بن عبد امللك:         و ؛  48/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 151

 م. 1970ط دار املعرف مبصر  224شاكر وعبد السالم هارون ص  دتح أمحد حمم( األصمعيات)         
 ديوان ذي  ذو الرمة، غيالن بن عقبة:) و ؛ 49/ 1 ابن الشجري( ابن الشجري، هبة هللا بن علي: )أمايل  - 152

 م.وإشارة احملقق يف  1972ط جممع اللغة العربية بدمشق  1042تح عبد القدوس أبو صاحل ص  ( الرمة      
 من الصفحة ذاهتا.  3حاشية       

 .  82/   1 ( الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان: ) - 153
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، وستة مصادر أخرى أوهلا بعد 85ونسبه الطناحي إىل أيب قيس بن األسلت ووثقه من ديوانه ص  
، ويف كل من ديوان الشاعر والكتاب لسيبويه اختالف يف الرواية 329/ 2الديوان الكتاب لسيبويه  

 154مل يشر إليه الطناحي. 

 155نطقْت" يف الديوان، ويف الكتاب بدال من " هتفْت " يف األمايل.   هذا االختالف هو "  

ذكر ابن اشجري بيًتا لليلى األخيلية، ووثقه الطناحي من الكامل ، واألغاين،   - 10
ْر " بدال من" يُنِّْخ  ومبراجعة األغاين تبني أن الرواية خمتلفة ومل يشر احملقق إىل ذلك، ففي األغاين" َيسِّ

 156"، و" َيْطُلْع " بدال من" يـَْهبِّْط ".

 ذكر ابن الشجري قول الراجز:  - 11

 لـــي يـــا َميُّ أو تـــعــــــتل ِّيإْن تبـــخ

َويل ِّ 
ُ
 أو تصبحي يف الظاعن امل

دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية ورد يف   248نوادر أيب زيد ص كتاب  ووثقه الطناحي من    
 158وما يف النوادر: " مُجُْل" بدال من َميُّ ".   157النوادر.  

ذكر ابن الشجري بيتني جمهويل النسب، وأحال الطناحي يف توجيههما إىل تفسري   - 12
، ومل يشر إىل اختالف يف الرواية هو" الفال " عند الطربي بدال من املال عند ابن 364/   1الطربي  

 159الشجري. 

 
 . 68/   1 ( أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا: ) - 154
 ط مكتبة دار   85 ص  (دراسة. مجع. حتقيق   ديوان أيب قيس صيفي بن األسلتابجودة، حسن حممد )  - 155

 . 329/   2م، والكتاب لسيبويه 1973الرتاث ابلقاهرة        
 :  من الصفحة ذاهتا   6، وحاشية 75/  1 (شجري لأمايل ابن اابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 156

 دار صادر بريوت    3ط 156/  11تح إحسان عباس ورفيقيه   (األغاين األصفهاين، علي بن احلسني: )و        
 م. 2008       

 . 75/  1 ابن الشجري( مايل بن الشجري، هبة هللا بن علي: )أ ا - 157
 .  248ص  ( النوادراألنصاري، سعيد بن أوس ) - 158
 = من  1، واإلحالة يف حاشية 77/  1ج   ابن الشجري(  مايل ابن الشجري، هبة هللا: )أ ينظر البيتان يف   - 159



39 
 

 ذكر ابن الشجري قول الشاعر:   - 13

 وأن  أَعِّز اء الر ِّجال طِّياله    تبني  يل َأن  الَقَماَءَة ذِّل ٌة   

، ويف مسرد املصادر واملراجع 35/  1من احلماسة البصرية    توثق الطناحي هذا البي  
طبعتني للحماسة مها طبعة اهلند بتحقيق خمتار الدين أمحد وطبعة اجمللس لذكر أنه رجع   هلكتاب

ة مبصر بتحقيق عادل سليمان مجال، ومل يشر يف حاشيته إىل أي الطبعتني األعلى للشؤون اإلسالمي
، وفيه 119، وابلرجوع إىل طبعة عادل سليمان تبني أن البيت ورد يف ص    160رجع يف توثيقه

  161اختالف يف الرواية مل يشر إليه الطناحي، ففي احلماسة" طِّواهلا" بدال من " طياهلا" يف األمايل. 

دون   163، ووثقهما احملقق من األصمعيات ص ذكر ابن الشجري بيتني من الرجز  - 14
ذكر اختالف يف الرواية يف البيت األول منهما، ففي األصمعيات" قمُت إليه ابلَقفِّيلِّ ضراًب" بدال 

 162من"ُحلُت عليه ابلقطيع ضراًب" يف أمايل ابن الشجري. 

ثقه احملقق من ديوان حامت بتحقيق عادل الطائي، وو   ذكر ابن الشجري بيًتا حلامت  - 15
سليمان مجال دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية ورد يف الديوان عما ذكره ابن الشجري، ففي 

من الطبعة ذاهتا اليت أحال   199الديوان" نـَْفٌس" بدال من" يوًما" عند ابن الشجري، والبيت يف ص  
 210.163إليها الطناحي وليس يف  

 

 مراجعة  تح حممود حممد شاكر   (تفسري الطربي الطربي، حممد بن جرير ) وتنظر الرواية يف ؛ الصفحة ذاهتا=        
 مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة مصورة عن طبعة دار املعارف.  2ط 364/  1أمحد حممد شاكر        

 .   634/   3، وينظر ج 1حاشية   86/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 160
 ط اجملاس  119/ 1تح عادل سليمان مجال   (احلماسة البصرية البصري، صدر الدين علي بن أيب الفرج: ) - 161

 م.  1987لقاهرة اب األعلى للشئون اإلسالمية         
 : واألصمعي،  يف الصفحة ذاهتا  1وحاشية  88/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 162

 .  163ص  ( األصمعياتعبد امللك بن قريب: )        
 من   6وتعليقة احملقق حاشية   90/ 1 (أمايل ابن الشجري، هبة هللا بن علي: )ابن الشجري ينظر البيت يف   - 163

 ط   199  تح عادل سليمان مجال ص ( ديوان حامت الطائيوالطائي، حامت بن عبد هللا: )   ؛الصفحة نفسها        
 م. 1990اخلاجني ابلقاهرة  2       
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بتحقيق نعمان   طيئةذكر ابن الشجري بيًتا للحطيئة ووثقه الطناحي من ديوان احل  - 16
، ففي الديوان" هجدوا" بدال طه ومل يشر إىل اختالف يف الرواية وقع يف الديوان عما ذكره املصنف

."  164من هجعوا" عند ابن الشجري، وفيه" َغورًا" بدال من " مخًسا"، و" واستبان" بدال من "اتأَلب 

للحطيئة، ووثقه احملقق من ديوانه دون أن يشري إىل اختالف   ذكر ابن الشجري بيًتا  - 17
 165يف الرواية، ففي الديون" يف" بدال من " من" يف األمايل. 

بيًتا جلابر بن ُحيَن  التغليب ووثقه الطناحي من   ماليهأيف    ذكر ابن الشجري  - 18
املفضليات دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي املفضليات" بنا" بدال من " لنا" الواردة يف 

 166األمايل. 

الثاين منهما اختالف يف الرواية يف   تالبن مقبل يف البيذكر ابن الشجري بيتني    - 19
منهما موطًنا وترك اآلخر، ففي الديوان" له" بدال من " به" يف   موضعني من البيت ذكر الطناحي

 167األمايل. 

، ويف لألصفهاين  ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات، ووثقها الطناحي من األغاين  - 20
 168َيْسَعى " بدال من" حَيْكِّي ".البيت الثالث اختالف يف الرواية مل يشر إليه احملقق، ففي األغاين"  

الشجري ثالثة أبيات لعدي بن زيد ووثقها الطناحي من ديوان الشاعر ذكر ابن    - 21
 دون ذكر اختالف يف الرواية، ففي الديوان" مل أََر كالفتيان" بدال من" مل أ َر مثل األايم" يف األمايل،

 
 احلطيئة،  و ؛ يف الصفحة ذاهتا 9وحاشية  90/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا: )ينظر   - 164

 م. 1981اخلاجني ابلقاهرة  1  ط 63تح نعمان طه ص  ( ديوان احلطيئةجرول بن أوس )         
 احلطيئة، جرول بن أوس  و ؛  3حاشية   99/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 165

 . 82 ( ديوان احلطيئة)        
 الضيب، املفضل بن حممد و  ؛ 4حاشية  100/  1 (أمايل ابن الشجري ري، هبة هللا بن علي: )ابن الشج - 166

 .  211 ( املفضليات )         
 ابن مقبل، أسامة بن مقبل:  و ؛  2حاشية   108/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 167

 م. 1995العريب بريوت  ط دار الشرق 111حتقيق عزة حسن ص  ( ديوان ابن مقبل )       
 ؛  من الصفحة ذاهتا   3، وحاشية 110/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 168

 .  27/   15 (األغاين واألصفهاين، علي بن احلسني: )       
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 169ويف الديوان أيُضا" ماذا" بدال من " فما". 

ديوان الشاعر دون اإلشارة إىل أورد ابن الشجري بيًتا للفرزدق ووثقه الطناحي من   - 22
َْسَلمة اختالف الرواية ، ففي ديوان الفرزدق" َوَمَضْت لَِّمْسَلَمَة الر ِّكاُب ُمَود عا" بدال من" راحْت مبِّ
ي ًة".   170البغاُل َعشِّ

ذكر ابن الشجري بيًتا البن ضبة ووثقه الطناحي من كتاب احليوان للجاحظ   - 23
، ويف املصدر الذي وثق منه اختالف كبري يف الرواية مل يشر إليه احملقق، فما 29/  4بتحقيق هارون  

 يف احليوان: 

 وقد أغدو مع الفتيا    ن ابملتجرد الرت  ِّ 

 وما يف األمايل:

 
ُ
 171ْحَتنِّك الثـ ر ِّ  وقد أغدو إىل اهليجا   ء ابمل

ذكر ابن الشجري بيًتا نسبه الطناحي أليب عمرو بن العالء ووثقه من معاين القرآن   - 24
"   188/ 2، 162/  1للفراء   دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية يف املوطنني، فعند الفراء" سب ِّ

 172بدال من" َهْجوِّ". 

غ احلمريي ووثقها الطناحي من ديوان ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات ليزيد بن ُمَفر ِّ   - 25
 الشاعر دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" فلق" بدال من" وضح" يف البيت األول،

 

 
 ديوان عدي  العِّبادي، عدي بن زيد ) و ؛ 111/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 169

 م.1965  ط وزارة الثقافة بغداد  45تح حممد جبار املعيبد ص  ( بن زيد         
 ديوان  ؛ الفرزدق، مهام بن غالب ) 120/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 170

 .  508 ص  (الفرزدق         
 تح    (احليوان اجلاحظ، عمرو بن حبر: )و  ؛ 122/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 171

 م. 1966احلليب  2ط29، 4عبد السالم هارون         
 /  1 ( معاين القرآن ؛ والفراء، حيىي بن زايد: )128/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: )  172

     162، 2 /188 . 
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 173يف األمايل.   يف البيت الثاين " خمافة املوت" بدال " من املخافة"و

الطناحي من ديوانه دون أن ا لعدي بن زيد العِّبادي، وخرجه  ذكر ابن الشجري بيتً   - 26
 174يشري إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" لك فاعلْم" بدال من" أنت فانظر" يف األمايل.

ذكر ابن الشجري بيًتا نسبه الطناحي المرئ القيس، ووثقه من ديوانه دون اإلشارة   - 27
ه" بدال من" كأن ثَبِّريًا يف عرانني َويْلِّه" إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" كَأن  أاباًن يف أفانني َودقِّ 

 175يف األمايل. 

سبعة عشر بيًتا نسبها الطناحي إىل عدي بن يزيد العِّبادي، ذكر ابن الشجري    - 28
ويف الديوان اختالفات يف   90إىل ص    87، وهي يف الديوان من ص 87ووثقها من ديوانه ص  

 الطناحي إليها.الرواية وصلت ثالثة عشر اختالفًا مل يشر  

ماورد يف األمايل" َعر ْيَن" ويف الديوان" َخل ْدَن" ، ويف األمايل" خري"   هي:  هذه االختالفات
ويف الديوان" كِّْسرى"، ويف األمايل" الكِّرام" ويف الديوان" امللوك"، ويف األمايل" عنه" ويف الديوان"  

مالُه"، ويف   منه"، ويف األمايل" وتفك ر" ويف الديوان" وأتم ل"، ويف األمايل" ُمْلُكه" ويف الديوان"
 يه" ويف الديوان" ميلك"، ويف األمايل" فقال" ويف الديوان وِّ األمايل" حيَْ 

ايل" وكذاك األايم" ويف الديوان" غري أن األايم"، ويف األمايل" ابلناس" ويف م" وقال"، ويف األ
" ويف الديوان" إِّْذ"، الَعْوَصاء" ويف الديوان" امليسور"، ويف األمايل" إِّنْ الديوان" ابملرء"، ويف األمايل"  

َفُع".   176ويف األمايل" يـُْقدُِّم" ويف الديوان" يـَنـْ

 
 شعر يزيد بن  )  ؛ واحلمريي، يزيد بن مفرغ 131/ 1 (الشجري أمايل ابن ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 173

 م. 1968إلميان بغداد اط مطبعة  72حتقيق داوود سلوم ص  ( مفرغ احلمريي       
 ديوان عدي بن  )  ؛ والعِّبادي، عدي بن زيد134/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: )  174

 . 84ص  (زيد      
 ؛ وامرؤ القيس، ُجندح بن  135، و134/ 1 (أمايل ابن الشجري الشجري، هبة هللا بن علي: )ابن  - 175

 م. 1958ط دار املعارف مبصر  25تح حممد أبو الفضل إبراهيم ص    (امرئ القيس  ديوان حجر: )        
 يد:  ؛ والعِّبادي، عدي بن ز 138، 137/ 1ج   (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 176

 .90-87ص   )ديوان عدي بن زيد(        
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ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات للشاعر عمر بن أاله الُقضاعي، ووثقها الطناحي   - 29
الرواية مل يشر إليها الطناحي،   واتريخ الطربي، ويف اتريخ الطربي اختالف يف  لألصفهاين  من األغاين

َْجرٍّ"، " وابخليل" بدال من" على اخليل". ففي اتريخ الطربي"  " بدال من" مبِّ   177جبمعٍّ

ذكر ابن الشجر ي بيًتا ذكر الطناحي أن الشجري نسبه لقطري بن الفجاءة يف   - 30
رح الشافية للرضي، اجمللس السادس واألربعني، وخرجه الطناحي من الكامل للمربد وشعر اخلوارج وش

 178ومبراجعة شرح الشافية تبني فيها رواية مل يشر إليها احملقق هي" َشْطَر" بدال من َنو". 

أاله، ووثقها الطناحي من األغاين واتريخ ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات لعمر بن   - 31
" بدال من"  الطربي وفيهما اختالف يف الرواية مل يشر إليه، ففي األغاين واتريخ الطربي" وأْحالسِّ

" الواردة يف األمايل.   179وفـُْرسانِّ

ذكر ابن الشجري عجز بيت لألعشى، وخرجه الطناحي من ديوان الشاعر وذكر   - 32
ين ويل لِّم ٌة" وهو يف الديوان برواية" فإْن تعهديين ويل ملة"، ويف الديوان يف  تريصدر البيت برواية" فإم  

 180. " أْلَوى" بدال من " أَْودى"العجز

واخلصائص   ،واملقتضب  ،ذكر ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من الكامل  - 33
اية مل يشر إليه الطناحي، تبني اختالف يف الرو   ، واخلصائص، واألغاينواألغاين، وابلرجوع للمقتضب

 "، وفيها" أبجبال عن أجبلها " بدال من عن أجبال أبجبلهاملصادر الثالثةففي ا

 
 اتريخ  الطربي، حممد بن جرير: ) و ؛ 144/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 177

 مبصر.  دار املعارف 2ط   48/ 2تح حممد أبو الفضل إبراهيم  ( الطربي       
 اإلسرتاابذي، رضي الدين  و   ؛4حاشية   145/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 178

 حلسن ورفيقيه القسم الثاين اخلاص بشرح  اتح حممد نور  ( شرح شافية ابن احلاجبحممد بن احلسن: )       
 م.  1982ط مصورة لدار الكتب املصرية بريوت   498الشواهد عبد القادر البغدادي ص        

 ؛  من الصفحة نفسها 3وحاشية 149/ 1 (ايل ابن الشجري أمابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 179
 . 47/ 2( واتريخ الطربي ؛ الطربي، حممد بن جرير: ) 9/ 2( األغاين أليب واألصفهاين، علي بن احلسني: )       

 األعشى الكبري، ميمون بن  و ؛  1حاشية   159/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 180
 ط مكتبة اآلداب ابجلماميز د ت.  171تح حممد حممد حسني ص   (ديوان األعشى الكبري) قيس:         
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 181. " وابسم " بدال من" وذكر"

أربع أبيات للعباس بن مرداس ووثقها الطناحي من األغاين، ذكر ابن الشجري    - 34 
 182واخلصائص، وغري ذلك.والنقائض، والوحشيات، واحليوان، واملقتضب،  

وابلرجوع لألغاين يف موضعيه اللذين ذكرمها الطناحي تبني أنه ورد بيتان مها األول والثاين  
يف اجلزء اخلامس من األغاين مع اختالف يف الرواية، ويف اجلزء السادس ورد البيت األول والرابع 

الرواية مع ما ذكره ابن الشجري   فيصري جمموع ما ورد يف األغاين ثالثة ابيات منهم بيت متفق يف
هو البيت الرابع، والبيتان األول والثاين فيهما اختالف يف الرواية، ففي البيت األول" َوْجُهُه" بدال 

من" غِّبُُّه" ، ويف البيت الثاين" فافعل بقومكما أراد بقومه، بدال من" أَتريد قومك ما أراد بوائل"، و 
 183 " الغدير " بدال من" الَقلِّيب".

ووردت األبيات األربعة يف الوحشيات أليب متام، وجاءت رواية البيتني األول والثاين خمتلفة عما يف 
تـَْلَقى" بدال من" يـُْنفِّذ" اليت األمايل متفقة مع ما يف األغاين، ويف البيت الثالث جاء يف الوحشيات"  

 184يف األمايل، وجاء البيت الراع كما يف األمايل دون اختالف.

ذكر ابن الشجري بيتني لعمرو بن األهتم الس عدي، ووثقهما الطناحي من معجم   - 35 
البلدان دون أن يشري إىل اختالف يف الرواية ورد عند ايقوت، ففي معجم البلدان" َسقاه" بدال من" 

."  185َحساه"، و" ظُْلَم" بدال من" غِّب 

 
 املربد،  و ؛ من الصفحة نفسها 1حاشية   164/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 181

 تح حممد علي   (اخلصائص ؛ وابن جين، عثمان أبو الفتح: )198/  2تح عضيمة   (املقتضب حممد يزيد: )        
 /  5 ( األغاين؛ واألصفهاين، علي بن احلسني: )ط اهليئة املصرية العامة للكتاب  316، 59 /3 النجار        
        217 . 

 . 2حاشية   167/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 182
 .  240/ 6، 26/ 5 (ألغاين ألصفهاين، علي بن احلسني: )ا - 183
 علق عليه وحققه عبد العزيز امليمين الراجكويت زاد يف   : )الوحشيات( حبيب بن أوس الطائي ، متام   أبو  - 184

 دار املعارف مبصر د ت.   3ط 238حواشيه حممود حممد شاكر ص        
 ؛  من الصفحة ذاهتا 1، وحاشية 172/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 185

 م. 1993ط دار صادر بريوت  323/ 3ش ث(  ش ب ي )  ( معجم البلداناحلموي، ايقوت: )و        
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لنوادر أليب زيد ، واحليوان  ذكر ابن الشجري بيًتا من الشعر، ووثقه الطناحي من ا  - 36 
"   سري" بدال من  الرواية مل يذكره الطناحي، ففي النوادر" قد سرتَ  للجاحظ، وهناك اختالف يف

ْرٌق".  مأَتى"، و"  أتيتَ  زيد   ويف احليوان للجاحظ رواية أيب،  186فيهم غالم" بدال من" يف احلي خِّ
 187.ذاهتا

، وقال الطناحي عند البيت ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات   - 37  ْعَبد بن َسْعَنَة الض يب ِّ
َ
مل

 188". 42/  2الثالث منه حاشية وقال: " البيت مع آخر يف جممع األمثال 

منسوبة ملعبد بن شعبة التميمي مع اختالف يف   321/  1واألبيات يف احليوان للجاحظ  
 189الرواية.

ذكر ابن الشجري بيًتا لسويد بن أيب كاهل، ووثقه الطناحي من شرح املفضليات   - 38 
أليب حممد األنباري، واملقتضب للمربد، والبيت يف شرح املفضليات أليب حممد األنباري متفق يف 

 الرواية مع ما ذكره ابن الشجري يف األمايل، أما املربد فقد ذكره برواية خمتلفة مل يشر إليها الطناحي
" بدال من وحُيَي يين إذا القيُته".  190هي" ُمْزبًِّدا خَيْطُِّر ما مل يـََرينِّ

أبيات ألعشى تغلب، ووثقها الطناحي من ديوان األْعَشني   مثانيةذكر ابن الشجري    - 39 
 كلدون اإلشارة إىل    ابلصبح املنري يف شعر أيب بصري ميمون بن قيس بن جندل  املعروف

 سبعةنص على موطنني وترك حيث  ، وقعت يف املصدر الذي وثق منهاليت  ختالفات يف الرواية  اال
 هي:  مواطن

 يف البيت األول يف األمايل الذي يوافق البيت الرابع مما يف الديوان" ما " بدال من" ال ".

 
 األنصاري،  و   ؛من الصفحة ذاهتا  2، وحاشية  173/ 1 ( أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا: ) - 186

 . 432ص   ( النوادرسعيد بن أوس: )        
   323/ 1(احليواناجلاحظ، عثمان بن حبر: ) - 187
 . 4حاشية  173/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 188
 . 321/  1 (احليواناجلاحظ، عثمان بن حبر: ) - 189
 األنباري،  و : من الصفحة ذاهتا 4، وحاشية 181/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي ) - 190

 ط مطبعة اآلابء اليسوعيني بريوت   402تح كارلس يعقوب ص  (  شرح املفضليات القاسم بن حممد: )        
 .  170/   4 ( املقتضباملربد، حممد يزيد: )و ؛ م1920        
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بيت الثاين من األمايل الذي يوافق البيت السابع مما يف الديوان" ينفحون" بدال من" يف ال
 ينتحون".

يف البيت الثالث يف األمايل الذي يوافق البيت السادس يف الديوان" تـُْنبِّكم" بدال من" 
 تـَنَـْلكم " ويف البيت اختالف يف كلمتني أخريني نص عليهما الطناحي.

" وكائن" بدال مايل الذي يوافق البيت اخلامس عشر يف الديوان ويف البيت اخلامس يف األ
 ، " وعظيمة" بدال من ُملِّم ة".من" وكم قْد"

ا " بدال من"  يف البيت الثامن يف األمايل الذي يوافق البيت الثاين عشر يف الديوان" فـَُرمب 
 191لكم" بدال من" هلا ".طاملا"، 

ووثقه الطناحي من -عنه   رضي هللا  –ذكر ابن الشجري بيًتا حلسان بن اثبت    - 40 
  192كالم" بدال من" حديث".رة إىل اختالف يف الرواية، يف الديوان"  اديوانه دون اإلش

ذكر ابن الشجري بيًتا نسبه الطناحي لعمرو بن أمحر الباهلي، ووثقه من ديوانه ص   - 41 
 الرواية، ففي الديوان" السيف " بدال من" الرمح " عند ابن دون اإلشارة إىل اختالف يف  130

 193الشجري.

ذكر ابن الشجري بيتني ذكر الطناحي أنه حباشية األصل أهنمل لألسود بن يعفر   - 42 
يف الرواية   اتالنوادر اختالفو   ،يوان د ال النهشلي، ووثقهما من ديوانه، ونوادر أيب زيد األنصاري، ويف

 ا" سوى " بدال من " عن "، ماحملقق، ففيها" أال هل " بدال من " أال ما "، وفيه  امل يشر إليه

 وفيهما" نفسي " بدال من عِّز ِّي "، وشطر البيت الثاين يف الديوان خمتلف عما يف األمايل والنوادر 

 
 ؛ وجاير،  4، 3، وحاشية 188، 187/  1 (األمايل البن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 191

 م. 1927ط بيانة   290ص  ( الصبح املنري يف شعر أيب بصري)  رودلف:        
   ؛ األنصاري، حسان بن اثبت:4حاشية  191/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي ) - 192

 م. 2006ط دار صادر بريوت  153تح وليد عرفات ص   (ديوان حسان بن اثبت )        
 شعر  ؛ وعطوان، حسني: )3حاشية   192/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 193

 ط جممع اللغة العربية بدمشق د ت.  130 مجعه وحققه حسني عطوان ص (  محر الباهلي أ عمرو بن         
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 194ففي الديوان" وألقى سالحي كامال فاستعاره".

بهما احملقق لغيالن بن حريث، ذكر ابن الشجري بيتني من مشطور الرجز ونس  - 43 
ومل يشر إىل اختالف يف الرواية   ،269/ 2والكتاب لسيبويه   ،254ووثقهما من جمالس ثعلب ص 

 195".َوس ْطتُ   دْ قَ وَ " بدال من"    َوَسْطتُ   " إين ِّ ففيهما،  ماوثق منه  نلذيلا  ينورد يف املصدر 

، ويف 187/ 1ذكر ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من معاين القرآن للفراء   - 44 
معاين القرآن" ستدعوه داعي موتة" ابلتاء املربوطة، أما ما كتبه الطناحي" سيدعوه داعي موتِّه" ابهلاء 

 196املربوطة.

ذكر ابن الشجري ثالثة أبيات، ونسبها الطناحي لعبد هللا بن قيس الرقيات،   - 45 
دون اإلشارة إىل اختالف يف رواية البيت الثالث، ففي الديوان" 196ووثقها من ديوانه ص  

 197".نصحت هلل " بدال من قاتلت يف هللا 

التنبيه على   ذكر ابن الشجري بيًتا للقطامي، ووثقه الطناحي من ديوان الشعر دون   - 46 
 198اختالف يف الرواية، ففي الديوان" يف " بدال من" عن ".

 
 القيسي،  و ؛ 193/   1، و6حاشية  192/  1 (أمايل ابن الشجري )ابن الشجري، هبة هللا بن علي:   - 194

 أبو زيد، سعيد بن أوس  و   ؛ط وزارة الثقافة ابلعراق د ت  56ص ( ديوان األسود بن يعفر نوري محودي: )         
 .  447ص ( النوادراألنصاري )        

 جمالس  أمحد بن حيىي: )و : 1 حاشية 193/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 195
 سيبويه، عمرو بن عثمان:  و  ؛ دار املعارف مبصر د ت 2ط   254تح عبد السالم هارون ص  ( ثعلب       
 . 269/ 2 (الكتاب )       

 ؛  من الصفحة نفسها   2، وحاشية 195/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 196
 . 187/  1 (معاين القرآن الفراء، حممد بن يزيد: )و        

 ؛  من الصفحة ذاهتا 4وحاشية  199/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 197
 ط   196حتقيق وشرح حمد يوسف جنم ص    (ديوان عبد هللا بن قيس الرقيات الرقيات، عبد هللا بن قيس: )و        
 دار صادر بريوت د ت.        

 ؛  من الصفحة ذاهتا 1وحاشية  200/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 198
 دار    1ط   88تح إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب ص   (ديوان الُقطامي والقطامي، عمري بن ُشييم: )       
 م. 1960فة بريوت الثقا       
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دون اإلشارة إىل   166ذكر ابن الشجري بيًتا وثقه الطناحي من األصمعيات ص   - 47 
 199َخرْيَ " بدال من" أَْنَت "، " وآكلٍّ " بدال من" آكلِّي".اختالف يف الرواية، ففي األصمعيات" 

ووثقه الطناحي من ديوان املعاين أليب هالل العسكري دون   ،ذكر ابن الشجري بيًتا  - 48 
" بضم الالم، وعند ابن الشجري بفتح   اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، فعد العسكري" مِّيلُ 

 200الالم.

ذكر ابن الشجري بيتني من الشعر، ووثقهما الطناحي من أمايل املرتضى دون   - 49 
 201تالف يف الرواية، فعند املرتضى" َزم لوين " بدال من" َضر ُجوين ".اإلشارة إىل اخ

ذكر ابن الشجري مخسة عشر بيًتا البن أمحر، ووثقها الطناحي من ديوان الشاعر،   - 50 
وفيها ثالثة اختالفات ما بني الديوان وما ذكره ابن الشجري أشار الطناحي إىل واحد من الثالثة  

 وترك اثنني مها:

يف ،  ديوان الشاعر يف البيت الثاين" ثَفال " بفتح الثاء، بدال من كسرها يف أمايل ابن الشجرييف  
  202ديوان الشاعر" فـََقل  غِّناؤان" بدال من" َعن ا طِّالهُبما ".

 203ُضبط " الث فال بفتح الثاء وهو البعري البطيء الثقيل.البن فارس  ويف مقاييس اللغة

 
   و ؛ من الصفحة ذاهتا 2وحاشية  204/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 199

 .  166ص  ( األصمعياتاألصمعي، عبد امللك بن قريب: )       
 ؛ من الصفحة ذاهتا   8وحاشية   205/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 200

 هـ.1353ط مكتبة القدسي ابلقاهرة 131 /   2 (ديوان املعاين العسكري، أبو هالل: )و          
 املرتضى،     و ؛  من الصفحة ذاهتا   1وحاشية   206/   1 ( أمايل ابن الشجريابن الشجري، هبة هللا بن علي:)  - 201

 . 1954ط احللب  374/  1حممد أبو الفضل إبراهيم  تح  ( أمايل الشريف املرتضىالشريف: )       
 عطوان،  و  ؛ من الصفحة ذاهتا 2وحاشية  207/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 202

 . 129، 128ص  (شعر عمرو بن أمحر حسني: )        
 ط   380/   1تح عبد السالم هارون )ث ف ل(  ( مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي: ) - 203

 م. 1979دار الفكر         
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 ديوان   ا لربيعة بن مقروم الضيب، ووثقه الطناحي من شرحذكر ابن الشجري بيتً   - 51 
احلماسة دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي شرح احلماسة" َعَلي  يكاد " بدال من" يكاد  

 204َعَلي  ".

ذكر ابن الشجري بيتني، ووثقهما من شرح أشعار اهلذليني للسكري، ويف البيت   - 52 
ُروط " 

ُ
الثاين منهما اختالف يف الرواية مل يشر إليه، فعند السكري" َوْحدي " بدال من عِّنيٍّ "، و"امل

   205بدال من" الرُبُود ".

ديوان الشاعر بدة الفحل، ووثقه الطناحي من  ذكر ابن الشجري بيًتا لعلقمة بن ع  - 53 
 206دون التنبيه على اختالف يف الرواية، ففي الديوان" القِّباب " بدال من البيوت".

لألعشى، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر، واإلنصاف أورد ابن الشجري بيًتا  - 54 
البن األنباري، وإيضاح شواهد اإليضاح للقيسي، ويف املصادر الثالثة اختالف يف الرواية، ففيها" 

 207كانوا " بدال من" وكانوا " عند ابن الشجري ومل يشر الطناحي إىل ذلك.ف

 
 املرزوقي،  و ؛ من الصفحة ذاهتا 4وحاشية  217/ 1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 204

 دار   1ط  544شره أمحد أمني وعبد السالم هارون ص ن ( شرح ديوان احلماسةأمحد بن حممد بن احلسن )      
 م 1991اجليل بريوت       

 ؛ 217يف ص   5، وحاشية218، 217/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 205
 حققه عبد الستار أمحد فراج راجعه حممود حممد   (شرح أشعار اهلذليني السكري، احلسن بن احلسني: )و        
 م. 1965ط مكتبة دار العروبة ابلقاهرة  1267شاكر ص        

 األعلم  و ؛  من الصفحة ذاهتا   2، وحاشية 228/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 206
 تح لطفي الصقال ودرية اخلطيب راجعه فخر   ( ديوان علقمة الفحل= الشنتمري، يوسف بن سليمان: )       

 م. 1969دار الكتاب العريب حلب  1ط  48الدين قباوة ص          
 األعشى و  ؛ من الصفحة نفسها 1، وحاشية 243/   (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 207

       اإلنصاف يف؛ وابن األنباري أبو الربكات: )71ص  الكبري( ديوان األعشىالكبري، ميمون بن قيس: )         
 ؛ م 1961ط املكتبة التجارية   508تح حممد حميي الدين عبد احلميد ص   (مسائل خلالف          
   676/  1دراسة وحتقيق حممد حممود الدعجاين    (إيضاح شواهد اإليضاح القيسي، احلسن بن عبد هللا: )و          
 م. 1987دار الغرب اإلسالمي بريوت   1ط         
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رضي هللا عنه   –، وخرجه احملقق من ديوان حسان بن اثبت  بيًتا  يذكر ابن الشجر   - 55 
ر ِّيُب".  –  208ومل يشر إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" َشر اُب" بدال من" شِّ

ونسبه الطناحي للشاعر عبيد بن األبرص، وخرجه من ذكر ابن الشجري بيًتا،    - 56 
ديوانه بتحقيق حسني نصار دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" اجلُْردِّ" بدال من" 

 209اخلَيلِّ ".

 املتنيب   ذكر ابن الشجري قول  - 57

يَـــاُد َعـــَوابُِّس     ـــُم َوالـجِّ َضاَعفٍّ واْلَقَناأَْقبــــَْلَت تـَْبسِّ
ُ
 خَيَْبَْبَ يفِّ احْلََلقِّ امل

حْلََلقِّ " بدال من " يف أحال احملقق إىل ديوان املتنيب، و  البيت يف ديوان املتنيب برواية: " ابِّ
 211 ومل يشر احملقق إىل اختالف الرواية.  210احللق".  

أيب ربيعة صدر بيت، وأمته الطناحي، ووثقه من ديوان عمر بن ذكر ابن الشجري    - 58
بشرح حممد حميي الدين عبد احلميد، ويف الديوان اختالف يف الرواية مل يشر إليه، ففيه" يف ذا " بدال 

 212من" هذا ".

، دون اإلشارة 233ذكر ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من نوادر أيب زيد ص    - 59
 213إىل اختالف يف الرواية، ففي النوادر" كنَت" بدال من" كان ".

 
 ؛  من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 244/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 208

 .410/  1 ( ديوان حسان بن اثبتواألنصاري، حسان بن اثبت: )       
 ؛ وابن  من الصفحة ذاهتا 5وحاشية  251/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 209

 م. 1957احلليب ابلقاهرة  1ط  49تح حسني نصار ص   (وديوان عبيد بن األبرص األبرص، عبيد:)       
 ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم   ( ديوان أيب الطيب املتنيبالعكربي، أبو البقاء: ) - 210

 م.  1936ط احلليب  203/  4األبياري وعبد احلفيظ شليب         
 . 4حاشية  256/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي ) - 211
 ط   479شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة ص ؛ عبد احلميد، حممد حميي الدين: 1حاشية  278/ 1 السابق  - 212

 م.1952مطبعة السعادة ابلقاهرة    1        
 ؛  من الصفحة نفسها 4وحاشية  284/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي ) - 213

 . 233ص  )النوادر(  أبو زيد، سعيد بن أوس األنصاري:          
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 ذكر ابن الشجري بيًت للفرزدق، ووثقه احملقق من ديوان الشاعر، ويف الديوان  - 60

 2، وقد ذكر ابن الشجري البيت كامال يف أماليه  عند ابن الشجري  وردتالواو اليت    ذف" منا " حب
ويف العجز اختالف يف الرواية، ففي الديوان" وخريًا " بدال من " وُجوًدا " يف أمايل ابن    131  /
 214.شجريال

مرزوقي دون ذكر ابن الشجري ثالثة ابيات، ووثقها الطناحي من شرح احلماسة لل  - 61 
 215اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، فعن املرزوقي" فارٌس " ابلضم بدال من" فارًسا" ابلنصب.

 ديوان الشاعر، ومن بيًتا للكميت، ووثقه الطناحي منذكر ابن الشجري    - 62 
اخلصائص" تلك" بدال من" تيك " يف أمايل ابن الديوان، و   ، ويف404/    2اخلصائص البن جين 

 216الشجري ومل يشر الطناحي.

ذكر ابن الشجري بيًتا للشماخ، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون اإلشارة إىل   - 63 
 217اختالف يف الرواية، ففي الديون" هَلُن  َصليٌل " بدال من" وُهن  ُوُقوٌف ".

ذكر ابن الشجري بيًتا المرئ القيس، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون   - 64 
 218، ففي الديوان" النـ َباطي " بدال من" الد ِّاييف".اإلِّشارة إىل اختالف يف الرواية

 
   2وج   ؛من الصفحة نفسها   1، وحاشية 286/  1 (شجري لأمايل ابن اابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 214

 .516 ص  (ديوان الفرزدق الفرزدق، مهام بن غالب: )و   :131 /        
 ؛  من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 288/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 215

 .1107 ص  ( شرح ديوان احلماسةاملرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن: )و        
 ؛ من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 295/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 216

 ط   35/  2وتقدمي داوود سلوم مجع   ( شعر الكميت بن زيد األسدياألسدي، الكميت بن زيد: )و          
 . 404/   2 (اخلصائص ابن جين، عثمان أبو الفتح: )و   ؛م1969مكتبة األندلس بغداد          

   ؛من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 296/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 217
 تح صالح الدين اهلادي ط دار املعارف  177ص  ( ديوان الشماخالشماخ، الشماخ بن ضرار الذبياين ) و        
 مبصر د ت.        

 ؛ امرؤ  من الصفحة ذاهتا   2، وحاشية 298/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 218
 . 66ص  ( وديوان امرئ القيس القيس، ُجندح بن حجر: )        
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منسوبة لَسفِّيح بن رابح موىل بين انجية، ووثقها ذكر ابن الشجري مخسة أبيات   - 65 
 1وقال: " األبيات من قصيدة أوردها اجلاحظ يف رسائله   190/    1الطناحي من رسائل اجلاحظ 

ابلرجوع للرسالة تبني أن القصيدة وردت منسوبة ) رسالة فخر السُّودان على البِّيضان (، و   190  /
، ومل يرد منها من األبيات اخلمسة املذكورة يف أمايل ابن  191،  190/    1لسنيح بن رابح يف 

الشجري سوى البيتني الرابع واخلامس، ويف البيت الرابع عند الشجري" الزنج " أما عند اجلاحظ" 
 219والزنج ".

 لعبد هللا بن مهام السلويل، ووثقه احملقق من النوادر أليب زيدذكر ابن الشجري بيًتا    - 66 
 220دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي النوادر" حَتْرَِّمنـ َنا " بدال من" تـَْنَسيَـن ها ".  األنصاري

هلذليني أليب ذؤيب اهلذيل، ووثقه الطناحي من شرح أشعار اذكر ابن الشجري بيًتا    - 67 
دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي شرح أشعار اهلذليني" وسو د " بدال من" فسود   73ص  

 221"، و" فهي " بدال من" وهي ".

شرح احلماسة للتربيزي، وشرح احلماسة ، ووثقه الطناحي من  اذكر ابن الشجري بيتً   - 68 
جلواليقي، ومعجم البلدان لياقوت منصور ايب  للمرزوقي، وسر الصناعة البن جين، واملعرب أل

للمرزوقي دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي شرح املرزوقي يف الشطر األول" وخافت " بدال 
البن  ، ويف سر الصناعة  222من" وجاشت "، ويف الشطر الثاين" وخافت " بدال من" وجاشت ".

ويف املعرب أيًضا" 223من" وجاشت "." وخافت " يف الشطرين بدال  جين، واملعرب للجواليقي
 الصغد " بدال من" السغد "، ابإلضافة إىل الرواية اليت أشار إليها الطناحي يف كلمة" خوارزم ".

 
 ؛  من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 301/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 219

 م.1964ط اخلاجني   191، 190/ 1 تح عبد السالم هارون ( رسائل اجلاحظاجلاحظ، عثمان بن حبر )و        
 أبو زيد: سعيد بن أوس  و  ؛ 1حاشية  315/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 220

 .146ص  ( النوادراألنصاري: )       
 ؛ والسكري، احلسن بن  4، وحاشية 322/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: )  221

 .  73ص  (شرح أشعار اهلذليني احلسني: )     
 ؛  من الصفحة املذكورة  3، وحاشية 336/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 222

 .  779ص  ( وشرح احلماسة املرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن: )       
 دار القلم سوراي    1ط 192/  1تح حسن هنداوي ( سر صناعة اإلعراب ابن جين، عثمان أبو الفتح: )  - 223



53 
 

نقل ابن الشجري بيًتا من الرجز عن سيبويه، ووثقه احملقق من الكتاب دون اإلشارة   - 69 
 224ن" وإىل ".فإىل " بدال مإىل اختالف يف الرواية، ففي كتاب سيبويه"  

ذكر ابن الشجري بيًتا لألعشى، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر ويف البيت   - 70 
اختالف يف الرواية يف شطري البيت نص احملقق على ما يف الشطر الثاين من البيت من اختالف يف 

 225الرواية وترك ما يف الشطر األول، ففي الديوان" قوميي " بدال من" رهطي ".

شى ابهلة، ووثقه احملقق من ديوان األْعَشني املعروف عذكر ابن الشجري بيًتا أل  - 71 
ابلصبح املنري، واألصمعيات دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الصبح املنري" َيْضُعُف " بدال 

 227، ويف األصمعيات" أمرٍّ " بدال من" شيء ".226من " ُيْصعِّب "، و" أمرٍّ " بدال من" شيءٍّ"

َحيم عبد بين احلسحاس، ووثقه احملقق من ديوان الشاعر دون = ذكر ابن الشجري بيًتا لسُ  
 228 " بدال من" َعالقًة ".اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" ُعاللةً 

ذكر ابن الشجري بيًتا أليب متام، ووثقه احملقق من ديوان الشعر وفيه اختالف يف   - 72 
ْد ".  229الرواية مل يشر إليه، ففي الديوان" يُرِّْد " بدال م" َيِّ

 ذكر ابن الشجري بيًتا جلرير، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون اإلشارة إىل  - 73 

 

 م. 1969دار الكتب  2تح أمحد حممد شاكر ط   (املعرب ) ؛ واجلواليقي، موهوب بن أمحد م1985        
   ؛ من الصفحة املذكورة  5، وحاشية 338/  1 (أمايل ابن الشجري ، هبة هللا بن علي: )ابن الشجري - 224

 .  264/  1 (الكتاب لسيبويه سيبويه، عمرو بن عثمان: )و         
 ؛  من الصفحة املذكور   5، وحاشية 340/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 225

 . 115ص   الكبري( ديوان األعشىواألعشى الكبري، ميمون بن قيس: )         
 ؛ وجاير،  344منص   4، وحاشية 345/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 226

 .267ص   (الصبح املنري رودلف: )       
 .91تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ص   (األصمعيات ريب )األصمعي، عبد امللك بن ق  - 227
 ؛ وعبد بين  من الصفحة  3، وحاشية 345/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 228

 م.  1950ط دار الكتب املصرية  17تح عبد العزيز امليمين ص  ( وديوان سحيم) احلسحاس، سحيم:         
 ؛ والتربيزي،  من الصفحة  1، وحاشية 352/  1 (أمايل ابن الشجري شجري، هبة هللا بن علي: )ابن ال - 229

 دار املعارف د ت.   4ط   66/ 3تح حممد عبده عزام   (ديوان أيب متام )  حيىي بن علي اخلطيب:       
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 230" بدال من" دائًبا ".  اختالف يف الرواية، ففي الديوان" ابلنوى

دون   وثقه من ديوان الشاعرنسبه احملقق لعروة بن أذينة، و ذكر ابن الشجري بيًتا، و   - 74 
  231اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" َوإَِّن " بدال من " وكلُّ ".

وثقهما الطناحي من احلماسة الشجرية، وأمايل القايل،   ذكر ابن الشجري بيتني  - 75 
ومسط الليايل دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي احلماسة" شه اُد أندية رف اع ألوية " بدال من" 

 232رفاع ألوية شهاد أندية ".

 ذكر ابن الشجري بيًتا من الرجز ووثقه الطناحي من الكتاب لسيبويه، ويف الكتاب  - 76 

 233" الفارجي" بدال من" الفارجو" عند ابن الشجري ومل يشر على ذلك احملقق.

ذكر ابن الشجري بيتني أليب حمَِّْجن الثقفي، ووثقهما الطناحي من معاين القرآن   - 77 
" يف البيت   للفراء دون اإلشارة إىل اختالف يف " بدال من" َأْصلِّ الرواية، فعند الفراء" َجْنبِّ

 234األول.

غريب احلديث دون أن يذكر اسم   ، وخرجه الطناحي منذكر ابن الشجري بيًتا  - 78 
، وابلرجوع إىل قائمة مصادره تبني أنه ذكر أربعة كتب ابسم غريب احلديث للحريب، وابن املؤلف

 ط الآللئ للبكري، ومسِّ إصالح املنطق  واخلطايب، كما خرجه من  قتيبة، وأب عبيد القاسم بن سالم،

 
   ؛من الصفحة ذاهتا   4، وحاشية 370/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 230

 دار    3ط   136تح نعمان مجعة ص   ( بشرح حممد بن حبيب  ديوان جريراخلطفي، جرير بن عطية )و        
 مبصر د ت.   املعارف        

 عروة بن أُذينة، حيىي بن  و  ؛ 5، حاشية 371/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 231
 م. 1981دار القلم ابلكويت  2ط   386تح حيىي اجلبوري ص  ( شعر عروة بن أُذينةمالك: )         

 ؛   من الصفحة ذاهتا   3، وحاشية 377/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 232
 .304/ 1واحلماسة الشجرية        

 ؛ وسيبويه،  من الصفحة ذاهتا   6، وحاشية 837/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي ) - 233
 .  185/  1  (الكتاب عمرو بن بشر: )        

 . 146/   1من الصفحة نفسها، ومعاين القرآن للفراء   1، وحاشية 387/  1أمايل ابن الشجري   - 234
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" وص ْت " بدال من" ، والبكريبن السكيتيعقوب  دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، فعند  
 235أَْوَصت ".

ذكر ابن اشجري أبيااًت لعنرتة بن شداد وخرجها الطناحي من ديوان عنرتة دون   - 79 
، و" ُمْهرِّي " بدال من فرسي " يف البيت األول.اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي ديوان عنرتة" 

ْدُجه " يف البيت اخلامس،  الرجال " بدال من" العدو " يف البيت الرابع، و" ورحله " بدال من" وحِّ
236 

لعمر بن أيب ربيعة، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون ذكر ابن الشجري بيًتا    - 80 
 :اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، يف الديوان 

 فوهللا ما أدري وإين ِّ حلاسٌب     بسبعٍّ رميُت اجلمر أم بثمانِّ 

 بدال من:

 237اجلمر أم بثمانلََعْمُرك ما أدري وإن كنت دارايًّ       بسبع َرَمنْيَ  

ذكر ابن الشجري بيًتا المرئ القيس، ووثقه الطناحي من ديوان الشاعر دون   - 81 
 238اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" يَعِّْمَن " بدال من يـَنـَْعْمَن ".

 
 ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق  و   ؛من الصفحة ذاهتا   1، وحاشية 397/  1أمايل ابن الشجري   - 235

   ؛ ط دار املعارف مبصر د ت 66حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ص  ( إصالح املنطق)        
 ط عن ط مطبعة    484مليمين ص تح عبد العزيز ا  (مسط الآللئ البكري، أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز )و        
 م. 1936جلنة التأليف والنشر        

  397من ص  5وحاشية  199 –  397/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 236
 ط املكتب   272حتقيق ودراسة حممد سعيد مولوي ص  (ديوان عنرتة بن شداد العبسي، عنرتة بن شداد: ) و        
 م. 1970اإلسالمي دمشق        

 ؛ وعبد  406من ص   4، وحاشية 407/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 237
 م. 1960ط مطبعة السعادة  258ص (  شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة احلميد، حممد حميي الدين: )       

 ؛ وامرؤ  من الصفحة ذاهتا   2، وحاشية 419/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 238
 . 27ص( يوان امرئ القيسالقيس، ُجندح بن حجر: )د        
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دون   الشاعر  من ديوان   حممود الطناحيذكر ابن الشجري بيًتا لألعشى، ووثقه    - 82     
اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الديوان" ليله" بدال من" ليلهم "، " نـَو ِّْر ُصْبُح " بدال من" 

 239َأْصبِّْح ليُل ".

، وفيه اختالف ذكر ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من شرح احلماسة للمرزوقي  - 83 
 240مِّْن "."على" بدال من"   يف الرواية مل يشر إليه احملقق، ففي احلماسة

، دون 53ذكر ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من كتاب القوايف لألخفش ص   - 84 
" بدال من " السن ِّ". ين ِّ  241اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، فعند األخفش " سِّ

ذكر ابن الشجري بيتني من الرجز، ووثقهما الطناحي من كتاب القوايف لألخفش   - 85 
، وفيهما اختالف يف الرواية مل يشر إليه احملقق، ففي كتاب القافية يف البيت األول" إذا 58ص  

 242نزلت فاجعالين " بدال من" إذا ركبت فاجعلوين " ويف البيت الثاين" شيٌخ " بدال من كبرٌي ".

ابن الشجري بيًتا، ووثقه الطناحي من عدة مصادر منها ديوان جرير ص   ذكر  - 86 
 دون اإلشارة إىل اختالف يف الرواية، ففي الدوان  59/   3وخزانة األدب للبغدادي    ،907

 243" سعيكم " بدال من" جمدكم "، و" هال  " بدال من" لوال ".واخلزانة

 

 
   ؛من الصفحة نفسها   3، وحاشية 419/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 239

 . 77ص   الكبري( ديوان األعشى، ميمون بن قيس: )األعشى الكبريو          
   ؛من الصفحة ذاهتا   2، وحاشية 421/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 240

 .  1266ص  ( شرح احلماسةاملرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن: )و        
 ؛ واألخفش، سعيد بن  1وحاشية  ،422/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 241

 م. 1974دار األمانة بريوت  1ط  53تح أمحد راتب النـ ف اخ ص  ( القوايفمسعدة: )         
؛  من الصفحة ذاهتا   3، وحاشية 422/  1 (أمايل ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي: ) - 242

 .  58ص  واألخفش، سعيد بن مسعدة: )القوايف( 
؛  من الصفحة نفسها   1، وحاشية 426/  1 (أمايل ابن الشجري الشجري، هبة هللا بن علي: )ابن  - 243

 .60/  3 (األدب وخزانة؛ والبغدادي، عبد القادر بن عمر: )907ص  ( وديوان جريرواخلطفي، جرير بن عطية: )
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 اخلامتة 
الصاحلات، والصالة والسالم على خري خلق هللا كلهم، وعلى احلمد هلل الذي تتم بنعمته  

 آله وصحبه ومن التزم منهجه إىل يوم الدين وبعد....

 ففي هناية هذه الرحلة األوىل مع " قراءة يف توثيق الطناحي لشواهد أمايل ابن الشجري
 مور.تؤكد هذه الدراسة بعض احلقائق العلمية، وتصل إىل بعض النتائج، وتوصي ببعض األ

 أما احلقائق العلمية اليت تؤكدها الدراسة فمنها:

 = كون كتاب أمايل ابن الشجري موسوعة يف النحو ويف اللغة، وغزارة ثقافة مؤلفة وتنوعها.

= علو مكانة حمقق الكتاب حممود الطناحي بني احملققني، وتنوع نتاجه العلمي بينن  
 التحقيق والتأليف.

 ها هذه الدراسة فهي:أما النتائج اليت توصلت إلي

فيما يتعلق بشواهد القرآن الكرمي وقع واحد وثالثون خطأ يف الفهرسة، ذكرت األرقام   –  1
وقمنا بتصويبها، وهناك ثالثة مواطن متت فيها نسبة اآلايت   الكتابيف الفهرس يف غري مواطنها من  

م ليست صوااًب، وقمنا املصحف الشريف، ُعزيت اآلايت فيها إىل أرقا  إىل أرقام غري صحيحة يف
 بتصويبها.

فيما يتعلق بتوثيق القراءات القرآنية كانت هناك قراءة واحدة مل توثق، وقراءة واحدة مت   –  2
خترَيها من غري مظان التخريج األصلية مع وجودها يف مظاهنا، وكان هناك مخسة وعشرون موطًنا 

 القراءات القرآنية.  قدمت فيها املصادر الفروع على املصادر األصول يف توجيه

فيما يتعلق ابلقراءات القرآنية أيًضا أحال احملقق إىل مواطن مفتوحة دون حتديد أرقام   –  3
 104األجزاء أو أرقام الصفحات، وذكران لذلك ما يزيد على مخسة وعشرين مثاال يف التعليقة رقم  

 من دراستنا هذه.

4  –                                                                                           
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 مصادر البحث ومراجعه

 إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر تح شعبان :  أمحد بن حممد البناالدمياطي، =  

 م. 1987عامل الكتب بريوت ومكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة    1حممد إمساعيل ط      

عامل الكتب ومكتبة  2إعراب القرآن تح زهري غازي زاهد ط النحاس، أمحد بن حممد أبو جعفر: =  
 م.1985النهضة بريوت  

 السبعة يف القراءات تح شوقي ضيف ط دار املعارف مبصر ابن جماهد، أمحد بن موسى أبو بكر:  =  

 د ت.     

 ديوان ابن مقبل تح عزة حسن ط دار الشرق العريب بريوت ابن مقبل، متيم بن ُأيب بن مقبل:  =  

 م.1995    

 اخلاجني ابلقاهرة   1ديوان احلطيئة تح نعمان طه ط  احلطيئة، جرول بن أوس بن ُجوي ة:  =  

 م. 1981    

  3ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب تح نعمان حممد امني ط جرير بن عطية الكليب الريبوعي:  = 

 دار املعارف مبصر د ت.    
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 ديوان امرئ القيس تح حممد أبو الفضل إبراهيم ط دار املعارف امرؤ القيس، ُجندح بن ُحجر:  =  

 م.1958مبصر     

 اخلاجني ابلقاهرة   2ديوان حامت الطائي تح عادل سليمان مجال ط  الطائي، حامت بن عبد هللا: =  

 م. 1990      

 عبد العزيز امليمين الراجكويت زاد يف حواشيه    تح= أبو متام، حبيب بن أوس الطائي: الوحشيات  

 دار املعارف مبصر د ت.  3حممود حممد شاكر ط      

 م.1973دار الرتاث ابلقاهرة   طديوان أيب قيس صيفي بن األسلت  ابجودة، حسن حممد:  =  

 خمتصر يف شواذ القراءات ط مكتبة املتنيب ابلقاهرة د ت. ابن خالويه، احلسني بن أمحد: =  

 شرح شافية ابن احلاجب تح حممد نور احلسن وحممد اإلسرتابذي، رضي الدين حممد بن احلسن:  =  

 عبد القادر البغدادي ط مصورة  الزفزاف وحممد علي النجار القسم الثاين اخلاص بشرح شواهده     

 م.1982لدار الكتب العلمية بريوت        

 الصبح املنري يف شعر أيب بصري ميمون بن قيس بن جندل األعشى واألْعَشنَي جاير، رودلف:  = 

 م.1927اآلَخرِّين ط بيانة    

 الكتب ديوان سحيم تح عبد العزيز امليمين ط دار  أبو عبد هللا، سحيم عبد بين احلسحاس:  = 

 م.1950املصرية     

 دار الشروق بريوت   1: النوادر تح حممد عبد القادر أمحد ط  ، سعيد بن أوس األنصاري= أبو زيد 

 م.1981    

 احلماسة البصرية تح عادل سليمان :  صدر الدين علي بن أيب الفرج بن احلسن  ،= البصري

 م.1987مجال ط اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ابلقاهرة       

 دار الكتاب اجلديد بريوت لبنان   7قواعد حتقيق املخطوطات ط  املنجد، صالح الدين:  =  
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 م.1987    

  5= أبو زرعة، عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة: حجة القراءات تح سعيد األفغاين ط 

 م.1997مؤسسة الرسالة بريوت      

 م.1998اخلاجني ابلقاهرة   7هارون، عبد السالم حممد، حتقيق النصوص ونشرها ط  =  

 = البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب العرب تح عبد السالم حممد 

 م.1997اخلاجني ابلقاهرة    4ط   هارون    

 األصمعيات اختيار تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون األصمعي، عبد امللك بن قريب:  =  

 م.1970ط دار املعارف مبصر     

 ديوان أيب الطيب املتنيب بشرح العكربي ضبطه وصححه العكربي، عبد هللا بن احلسني أبو البقاء:  =  

 م.1936وصنع فهارسه مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب ط احلليب     

 م. 1936شرح ديوان الفرزدق ط املكتبة التجارية الكربى ابلقاهرة  لصاوي، عبد هللا:  ا=  

 د هللا بن قيس حتقيق وشرح حممد يوسف جنم ط دار  يديوان عبالرقيات، عبيد هللا بن قيس:  =  

 صادر بريوت د ت.    

  ابلقاهرة احلليب  2احليوان تح عبد السالم حممد هارون ط  اجلاحظ، عثمان بن حبر أبو عمرو:  =  

 م.1966    

 : احملتسب يف وجوه القراءات الشاذة وإعراهبا تح    أبو الفتح  عثمان بن جين  ،ابن جين=  

 علي النجدي انصف، وعبد احلليم النجار، وعبد الفتاح إمساعيل شليب ط اجمللس     

 م. 1994األعلى للشئون اإلسالمية ابلقاهرة      

 ديوان عدي بن زيد مجعه وحققه حممد جبار املعيبد ط وازارة الثقافة العِّبادي، عدي بن زيد:  =  

 م.1965بغداد     
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 األغاين تح إحسان عباس وإبراهيم السعافني وبكر عباس   علي بن احلسني أبو الفرج:األصفهاين،  =  

 م.2008دار صادر بريوت    3ط      

 شعر عمرو بن أمحر الباهلي مجعه وحققه حسني عطوان ط جممع اللغة العربية    حسني:،  عطوان=  

 بدمشق د ت.     

    دار الثقافة    1ديوان القطامي تح إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب ط القطامي، ُعَمري بن ُشييم:  =  

 م.1960بريوت      

 ديوان عنرتة حتقيق ودراسة حممد سعيد مولوي ط املكتب اإلسالمي العبسي، عنرتة بن شداد:  =  

 م.1970دمشق     

 ديوان ذي الرُّم ة تح عبد القدوس أبو صاح ط جممع اللغة العربية  ذو الرُّم ة، َغْيالن بن ُعقبة: =  

 م.1972دمشق       

 شعر الكميت بن زيد األسدي مجع وتقدمي داود سلوم ط ، الكميت بن زيد األسدي:  ألسديا=  

 م.1969مكتبة األندلس بغداد     

 اتريخ الطربي تح حممد أبو الفضل إبراهيم ط دار املعارف مبصر د ت.  الطربي، حممد بن جرير:  =

 مكتبة ابن    2حممود حممد شاكر راجعه وخر ج أحاديثه أمحد حممد شاكر ط   تحتفسري الطربي      

 تيمية ابلقاهرة مصورة من طبعة دار املعارف.    

 شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات تح عبد السالم حممد هارون األنباري، حممد بن القاسم: =  

 دار املعارف مبصر د ت.  5ط       

 النشر يف القراءات العشر تصحيح علي حممد الضباع ط ابن اجلزري، حممد بن حممد الدمشقي:  =  

 دار الكتب العلمية بريوت د ت.     

 اجمللس األعلى للشئون   3الق عضيمة ط املقتضب تح حممد عبد اخلاملربد، حممد بن يزيد:  =  
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 م.1994اإلسالمية ابلقاهرة     

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ملكي بن أيب   القيسي، مكي بن أيب طالب:=  

 م. 1974طالب تح حميي الدين رمضان ط جممع للغة العربية بدمشق      

 دار املأمون للرتاث دمشق د ت.  2مشكل إعراب القرآن تح ايسني حممد السواس ط      

شرح وتعليق م. حممد حسني ط مكتبة  ديوان األعشى الكبري    :ميمون بن قيس،  = األعشى الكبري
 .1950نوفمرب   10اآلداب ابجلماميز د ت، ويف هناية مقدمة احملقق اتريخ  

 ديوان األسود بن يعفر ط وزارة الثقافة ابلعراق د ت.القيسي، نوري محودي:  =  

  2بن الشجري، هبة هللا علي بن الشجري: أمايل ابن الشجري تح حممود الطناحي ط  = ا

 .2014اخلاجني ابلقاهرة       

 م.1970احلماسة الشجرية تح عبد املعني املل وحي وأمساء احلمصي ط وزارة الثقافة دمشق      

 = ابن الورد، وليم: جمموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج 

  ط دار ابن قتيبة الكويت د ت.     

 م.1993= احلموي، ايقوت: معجم البلدان ط دار صادر بريوت 

 عامل الكتب  3معاين القرآن تح حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت ط  الفراء، حيىي بن زايد: =  

 م.1983وت بري      

 دار   4تح حممد عبده عزام ط بشرح التربيزي  ديوان أيب متام  التربيزي، حيىي بن علي اخلطيب:  =  

 د ت.  املعارف مبصر    

 دار القلم   2شعر عروة بن أُذينة تح حيىي اجلبوري ط  عروة بن أُذينة، حيىي بن مالك الليثي:  =  

 م.1981ابلكويت     

 م.1968عر يزيد بن ُمَفر ِّغ اتح داوود سلوم ط مطبعة اإلميان بغداد  شاحلمريي، يزيد بن ُمَفر ِّغ:  =  
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 إصالح املنطق شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق: =  

 حممد هارون ط دار املعارف مبصر د ت.    

الصقال ودرية ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري تح لطفي  الشنتمري، يوسف بن سليمان:  =    
 م.1969دار الكتاب العريب حلب   1اخلطيب راجعه فخر الدين قباوة ط 
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 ملخص البحث ابلعربية

 ملخص البحث ابإلجنليزية

 املقدمة

 شواهد القرآن الكرمي والقراءات القرآنيةاملطلب األول:  

 شواهد القرآن الكرمي-1

 أوال: توثيق اآلايت 

 اثنيًّا: ملحوظات تتعلق أبرقام اآلايت 

 شواهد القراءات القرآنية-2

 أوال: القراءات اليت مل خُتَر ج 

 اثنيًّا: قراءات خرجها من غري مظان التخريج األصلي 

 املصادر األصول على املصادر الفروع يف خترَيهااثلثًا: قراءات قد م   

 رابًعا: فيما يتعلق ابإلحاالت 

 املطلب الثاين: الشواهد الشعرية

 أوال: تعدد املصادر دون جديد 

 اثنيًّا: أبيات مل خُتَر ج 

 اثلثًا: ملحوظات تتعلق أبرقام الصفحات 

 رابًعا: ملحوظة تتعلق ابلروي 

 رواايت الشعريةخامًسا: ملحوظات تتعلق ابل 

 اخلامتة

 املصادر واملراجع



72 
 

 

 


