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  تصحيف والتحريف يف معجم الصحاح ال

  ١الدكتور حممد صاحل شريف عسكري

  امللخص 
هتمام ، با النيشابوريجلوهريليف امساعيل بن محاد اأت) تاج اللغة وصحاح العربية( حظي معجم الصحاح

وال يزال  ،باًكتا١٦٠، فتناولوه بالدراسة والنقد، وكتبوا حوله ما يزيد على علماء اللغة العربية، منذُ الِقدم
-إال أنَّ هذه الطبعات مل، وقد حقِّق وطُبع عدة طبعات يف العصر احلديث.قني وطلَّاب اللغة موضع اهتمام احملقِّ

 ومتنوعة، كالتصحيف والتحريف، والسقْط وغري جتد العناية الكافية، فخرج املعجم يعاين ِمن أخطاء عديدة
  .  اللغوية اليت دخلتها تلك األخطاءاملوادن جانباً ِمرئ الكرمي واملقال اآليت يضع أمام القا. ذلك

 
 . اجلوهري، التحريف والتصحيف، الصحاح، عجم امل:ةسيرئات الفردامل

  

  مقدمه
 التصحيف والتحريف، اليت آفيتبذل العلماء عناية بالغة، منذ القدم، يف سبيل صيانة مصنفام من 

 ِنيتساخ، عن قصد أودون قصدا كتب التراث على أيمماقني والنرالبحث  ،٢/٣٥٣ املزهر(.دي الو

 وكان لعلماء اللغة عنايتهم الفائقة، يف هذا املضمار؛ بعد أنْ وجدوا أنَّ تغيري احلركات )٢٠٠االديب 
دوا والسكنات يف بنية الكلمة أو اعراا يقْلب املعاين،ويحدث خلطاً وخبطاً يف املداليل ؛ ولذلك مل جي
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  ة االيرانية للغة العربية و آداا   جملة اجلمعي٣٨

بط بالقلم، واملثال واحلروف، كالض،  هذه املشكلةبداً ِمن وضِع ما ِمن شأنه احلد واحليلولة دونَ
  )١٠٢جنا،( .وامليزان الصريف، وغري ذلك

: والـصحِفي : )٣/١٢٠العـني، ( قال اخلليـل  .التصحيف لغةً، منقولٌ ِمن اخلطأ يف قراءة الصحفِ      
الفريوزآبـادي   وقـال . يروي اخلَطَأ عن ِقراءة الصحف بأشـباه الْحـروف        املُصحف، وهو الذي    

وقال العسكري  . من يخطيُء يف قراءِة الصحيفِة، وبضمتني، لَحن      : حفي، حمركةً الص):٣/٢٣٤القاموس،(
غري أنْ يلقوا فيه العلماَء  حِف ِمن   أصل هذا أنَّ قوماً كانوا قد أخذوا العلم عن الص         ): ٨/أخبار املُصحفني (

 عن الصحِف، وهم مـصحفون،     أي رددوه  قد صحفوا، : ، فيقال عنده  فكان يقع فيما يروونه التغيري    
حيفصواملصدر الت .  

  
   التصِحيف والتحريف يف االصطالح

استقر عليه احملقِّقون فيمـا    ، ولكن ما    )٦٥هارون،(حريف  صحيف والت يفرق بني الت  إنَّ بعض القدامى مل   
   . إهـ..كالباء والتاء والثاء     املتشاة يف الشكل      نقط احلروف  خاص بااللتباس يف  :التصحيف «بعد أنَّ 

وقـد  )٦٥،٦٦نفسه(. »خاص بتغيري شكل احلروف، ورمسها كالدال والراء، والذال والالم        : والتحريف
 ؛ فقـدميها، كـالعني والتهـذيب، والـصحاح        اءخطذه األ ابتليت املعاجم مجيعها قدميها وحديثها      

، وحديثها، كأقرب املوارد، واملنجد،    )٣/٢٨٨، واخلصائص   ٣٩٠ ، ٢/٣٨١املزهر(والقاموس احمليط واللسان    
محيص، وبيان ما وقع فيهـا مـن        وقد تناول اللغويون هذه املعاجم بالدرس والت      . وغريها،  والبستان

، واملعجم العـريب،    ١٩٧/واملعاجم اللغوية، جنا  ،  )٢١٠،٢٥٦(، كشلي   ينظر تطور املعجم العريب   (تصحيف وحتريف 
   ).)٢/٧٤٧(نصار 

كتاب :  أمثالكما صنف اللغويون القدامى العديد من الكتب لعالج هذه املشكلة، وبيان أسباا،  
وله ثالثة كتب أخرى، يف هذا اال  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف،أليب أمحد العسكري،

ودرة الغواص للحريري، وتثقيف اللسان، البن مكي  ،)١٢، ١١ينظر اخبار املصحفني، مقدمة احملقق (
ترويح االرواح الورقة ( وأغاليط الصحاح للزجناين )٦٩ ،٦٨حتقيق النصوص، هارون : ينظر أيضاً( الصقلي

/١٨٦(.   
املوجود بني  الصحاح  يفيٍف وحتر تصحيٍفن ِم وقع والذي حنن بصدده يف هذه السطور بيان ما

 وتعود نسخ الصحاح املوجودة اليوم إىل طبعات وقعت بني السنوات .أيدينا يف الوقت احلاضر
 ،م١٩٥٦ -هـ١٣٧٦ القاهرة -االوىل، دار الكتاب العريب: و هي أربع طبعات ،م١٩٩٠-١٩٥٦
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 -هـ ١٤٠٤ بريوت -العلم للمالينيدارم، و الثالثة، ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩-والثانية، بريوت
ن املواد املصابة وسأذكر ِم .ومل جتد العناية الالزمة -م١٩٩٠م، والرابعة، دار العلم للماليني ١٩٨٤

بالتسع له املقالصحيف والتالباقية يف .حريف بقدر مايت راجياً العلي القدير أن يتسر يل نشر املواد 
  . مقال الحق إمتاماً للفائدة

فيعود إىل أيـام عملـي يف حتقيـق         ،  األخطاء املتنوعة  إىل الوقوف على هذه      أما الباعث الذي حداين   
وهو أكرب مهذٍب عِملَ ملعجٍم لغوي يف تـاريخ     ١)ترويح األرواح يف ذيب الصحاح     (خمطوطة كتاب 

؛ مجيع مواد الـصحاح، كمـا ورد يف   ) هـ٦٥٦ت  (إذ مجع فيه مؤلفه، العالمة الزجناين        اللغة العربية، 
فصرفت عناييت إىل ذيبه بتجريِد لُغتِه وحذِف ما الحاجةَ إليه ِمـن شـواهده،             «): ١/الورقة(مة  املقد

       ألفاظه، والنحو التصريف اخلارج ِمن ركروإسقاِط ما ته  يأنْ ال أُِخلَّ بـشيٍء مـن   . ن عن فَن وتكفَّلت
   .»لغته

، مبا جاء يف الصحاح، وأُدقِّق يف املواد اليت اشتملت ، أنْ أُقابل مواد الترويح    هفكان علي واحلالة هذ   
باباً باباً، وكلمةً كلمـةً،      وأمر عليها    -وهي أربعون ألف مادة لغوية     -  جملداته الست  ا صفحات عليه

  طالـسقْ  من التحريف و   وعندها هالين ما وجدته    .بل حرفاً حرفاً؛ للتثبت ِمن ِصحة الْمقُول واملنقُول       
  . الذي أصاب هذا املعجم القيموالتصحيف

 الكثري كان قد أثقل كاهلي، ِعلِْمي ذا الكمو. هذه هي قصيت مع تصحيفات وحتريفات الصحاح      
 ثقٍة لكلِّ حمقِّق، وأديب، وطالب علم ؛ وِعلِْمـي  من األخطاء ؛ يف معجم، لغوي كان وال يزال مرجع 

وإن كانت بعض التـصحيفات     . علمية، إنْ أنامل أُعلن عنها وأُصرح ا       األمانة ال  نأيضاً بأا ليست مِ   
  . ق اللَّبيبالختفى على احملقِّ

 .وحسيب أين بذلك أُسدي خدمة ِلطُلَّاب العلم، وشداة الصحيح يف معجم التزم صاحبه بالصحيح             
 ورجائي أنْ يكون يف ذلك ).٢/٤٩٧، املعجم العريب، نصار     ٣٣، الصحاح، مقدمة املؤلف     ١/٩٩السيوطي: ينظر(

  . رضا اهللا تعاىل، وعنده حسن الثواب

                                                                                                              
للعالمة اللغوي أبو املناقب، شهاب الدين، حممود بن أمحد بن ) ترويح األرواح يف ذيب الصحاح(خمطوطة كتاب - ١

ق، وهي خمطوطة نادرة كان يظَن أا مفقودة أو أنَّ املؤلف أضرب عن إشاعتها  .هـ٦٥٦خبتيار الزجناين املتوىف 
 بعد التحقيق، والعرض على -بعون اهللا تعاىل-وقد تيسرت لكاتب هذه السطور، وهي اآلن قيد الطبع). ٢/٥٠٤نصار(

ح  الصحاح، وهو خمتصر أما ذيب الصحاح املطبوع، فهو كتاب  تنقي). ق.هـ ٧٧١ست نسخ أقدمها كتبت سنة 
 )٢٠٠(مقدمة الصحاح (و) ٥٧ذيب الصحاح،(ترويح االرواح 
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  املواد احملرفة واملصحفة
بتسكني البـاء، حتريـف،     ) اجلبأَة.(، وِفقَعة فَقْع:بأَة، مثاله واحد اجل :  اجلَبءُ :)١/٣٩(جبأ  : مادة -١

مثـال الـضبِط؛ وكمـا يف       بكسراجليم وفتح الباء،كما قـال اجلـوهري يف         ) اِجلبأَة: (وصوابه
يعـضده قـول    و). ١/٤٣(، واللـسان    )٤الورقة، ترويح األرواح يف ذيب الصحاح،    (خمطوطة

  ). ١/١١١جبأَ،(القاموس . اجلمع أَجبوٌء وِجبأَةٌ كَِقردٍة: الفريوزآبادي
ذو متربـة،   ) سِكنيِم: (فيه حتريف، وصوابه  ) ِمسِكني. (وِمسِكني ذو متربة  ): ١/٩١(ترب  :  مادة -٢

ونقله صاحب اللـسان،  . )١٦/البلـد )(أَو ِمسِكيناً ذَا متربٍة(كما يف اآلية املباركة   . بتسكني السني 
  ).  ٢/٢٤(بتسكني السني أيضاً

حبذَا، فَحب فعل ماض ال يتصرف، وأصله حبب على ما قـال             : منه قوهلم  )١/١٠٦(حبب: مادة -٣
فيه حتريف، وصوابه ) جعالَ.( أمساء اإلشارة جعالَ شيئاً واحداً     نو اسم مبهم مِ   الفراء،وذا فاعله، وه  

، واللـسان  )١٧٦ /١احلُـب ، ( القاموس احمليط بكسر العني، على البناء للمجهول، كما يف      ) جِعالَ(
)٣/٩  .(  

جـاء يف  . بضم الدال ) هِنللد(حتريف، وصوابه   ) للدهن. (اليت للدهنِ والدبةُ  : )١/١٢٢(دبب: مادة -٤
اليت جيعل فيها الزيـت والِبـزر   : الدبةُ) ٤٣٣، ٤/٢٧٨(ويف اللسان   .االسم  : ، الدهن )٤/٢٧(العني

    .)٤/٣١٩(وبالضم أيضاً يف القاموس احمليط  .والدهن
جـاء يف   . يمآِمن، بكسر امل  :  حتريف؛ وصوابه  )آمن(. آمن يف ِسربه  فالن  و: )١/١٤٦(سرب: مادة -٥

 هـو  ):٦/٢٢٥(ويف اللسان. وفالنٌ آِمن السرِب، ويراد بآِمن السرِب آِمن القلبِ      : )٧/٢٤٨( العني
  .) ٤/٢٨١اَألمن ،(ومثله يف القاموس . آِمن يف ِسرِبه

 :هبيائني، تصحيف، وصـواب   ) نبييا(. نب التيس ينب نبييا، إذا صاح وهاج      : )١/٢٢٢(نبب  :  مادة -٦
ويف القـاموس   )). نب التـيس يِنـب نبيبـاً      ): ((٨/٣٧٢(جاء يف العني    . نبيباً، بياء واحدة فباء   

)،اباً((): ١/٢٩٣نبببيباً ونا ونبن ِنبي ب١٤/١٠( واللسان ،))ن .(  
 ذلك عادـا فهـي      وإذا كان . وآنثَِت املرأةُ، إذا ولدت أُنثَى، فهي مؤِنثٌ      ): ١/٢٧٢(أنث  :  مادة -٧

تـدي إليـه بكلمـة    ، سقْطٌ) فهي ِمئْناثٌ(بعد عبارة   . ِمئْناثٌ أيضاً، ألنهما يستويان يف ِمفْعالٍ     
؛ وكمـا جـاء يف      )٧٤/ورقـة (و صوابه كما يف خمطوطة التـرويح        . والعبارة اليت بعدها  ) أيضاً(

، فإنْ كان ذلك هلـا عـادةً، فهـي    ولَدِت اإلناثَ :وهي مؤنثٌ وآنثت املرأةُ، ):٢/١١٢(اللسان
  . ِمئْناثٌ، والرجلُ ِمئْناثٌ أيضاً،ألنهما يستويان يف ِمفعال
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الطُرثُـوثُ،  : بالتاء تصحيف، وصوابه  ) الطُرثُوت(. نبت يؤكلُ : الطُرثُوت: )١/٢٨٦(طرث  : مادة -٨
نبـات  : الطُّرثُوثُ:(()٧/٤١١(لعني ؛وكما قال اخلليل يف ا ) ٧٨/ورقة(بالثاء املثلثة؛ كما يف الترويح      

: ويف األخـري  ،)٤٥٩(وامل ،)٣/٤٥٥(وابن فارس يف املقاييس  ،))طَراثيثُ:واجلميع ،..كالفُطْر
 ثُوثُ نبتثَثُون : يقال،الطُرطَرتعليه ابن منظور    . خرجوا ي وجـاء يف    .)٨/١٣٧لـسان،   (وكما نص

  .))لكَمرةُ ونبت يؤكلُبالضم ا: الطُّرثُوثُ(( )١/٣٦٢( القاموس
بكسر الالم حتريف، وصوابه الرجلُ،     ) الرجِل.(والثَ الرجِل يلُوثُ،أي دار   ): ١/٢٩١(لوث  :  مادة -٩

والثَ الرجلُ يلُـوثُ،أَي    ): ٥/٣٥٠لوث  (ويف وتاج العروس    ). ١٢/٣٥٢(بالضم، كما يف اللسان     
ارد.  

شرج، بـضم  : بفتح اجليم حتريف، وصوابه   ) شرج. (عراها: يبِةشرج الع ): ١/٣٢٦(شرج  :  مادة -١٠
ويف املـصباح  ). ٧/٦٨(، واللـسان )٤٠٥(وجممل اللغة  ،  )١/١٥٢(اجليم،كما يف ذيب الصحاح     

  . رى العيبِة واجلمع أشراجبفتحتني، ع: الشرج): ١٦٧( املنري
) تنوج(ويف  .، وكذلك الناقَةُ، فهي تنوج    ..نتاجها،إذا حان َ  لفَرسوأَنتجِت ا ): ١/٣٤٣(نتج:  مادة - ١١

  تصحيف،كما يف الترويح   : وصوابه وحتريف ،وجت٦/٩٢(، ويف العني    )٩٦/ورقة(ن)):(  ،وجتن سوفَر
 ،وجتانٌ نحاِملٌ وأَت (..١٤/٣٢(واللسان  ..)).أي:(، ،ِتجنوم وجتهـا،  فهي نويف  .)..إذا دنا والد

 وجتت،(القاموس أيضاً، نِتج٤٢٩/ ١ن( .  
كما يف العـني    جاد به، :وصوابهحتريف،  ) جاء به (و.أي جاء به  :وسمح به : )١/٣٧٦(مسح:  مادة -١٢

سـمح  : يقال):(( ٦/٣٥٥(ويف اللسان   ). ١٥٦(واملصباح املنري ،  )٤٦٤/ ١( والقاموس   ،)٣/١٥٥(
،حموأَس  إذا جاد .((  

بفتح اهلمزة، حتريـف؛    ) أَضاخ(.  ويؤنثُ ، يذكَّر موضع: أَضاخ، بالضم ): ١/٤١٨(أضخ  : ة ماد -١٣
يف و). ١/١٥٦(وكمـا يف اللـسان     ١أُضاخ،: رح به اجلوهري، يف عبارة الضبط     وصوابه كما ص  

أُضـاخ، بالـضم،    : )١/٣١٢(ويف معجم البلدان    . موضع: أُضاخ كَغرابٍ : )١/٥٠٨(القاموس  
  . من قرى اليمامة: ه خاٌء معجمةوآخر

                                                                                                              
فهو يعين حركة عني الفعل، وإذا قال بعد االسم بالضم أو بالكسر، فهو يريد  إذا قال اجلوهري بعد الفعل بالضم، - ١

، وابراهيم جنا ١٢٥لصحاح،مقدمة ا: ينظر. حركة الفاء من االسم، وإذا قال بالتحريك فاضبط للحرفني األولني
)١٠٢.( 
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باحلـاء  ) انفـضح . (عمد البعري، إذا انفضح داخلُ سناِمِه من الركوب       ): ١/٥٠٩(عمد  :  مادة -١٤
 من الـصحاح  الفاء، فصل كما يف باب اخلاء،. انفضخ، باخلاء املعجمة :، وصوابهريفاملهملة حت

  ). ٩/٣٨٩(واللسان ،)٤٨،١٨٨( واصالح املنطق) ١/٤٢٩(
، فيهما تـصحيف    )ِإِفرنده،  ِفرند(و. ربده ووشيه : ِفرند السيِف و ِإِفرنده    :)١/٥١٦(فرند:  مادة -١٥

: ِفِرند السف وِإفِْرنـده   ):((١٠/٢٥٢لسان،(وحتريف، والصواب كما نقلَ ابن منظور عن اجلوهري       
 :بكسر الفاء والراء  : الِفِرند: (()١/٦١٤(اموس  وكما ضبطَه الفريوزآبادي يف الق    . ))إهـ  ..ربده

دخيـل  :فرنـد :((، قال اخلليل  )٨/١٠٣(وهوكذلك يف العني  .))السيف وجوهره ووشيه كاِإلفِْرندِ   
  ) .٤١٨(واصالح املنطق )). وشـيه: اسم للثوب، ِفِرند السيف معرب،

،فإذا أسقطوا اخلري والشر قالوا يف      .. اخلري والشر،   الوعد يستعمل يف   :)١٧) (١/٥٤٨(وعد  :  مادة -١٦
ـ .الوعد، بسكون العني: بضم العني حتريف، وصوابه، )الوعد( .اخلري الوعد والِعدةُ  نيكما يف الع

 ؛وأَوعدته بالـشر إيعـاداً   اخلري وعدا ووعدته(( :ويف األخري).٣/١٢٦٥( واجلمهرة، )٢٢٢ /٢(

  . )٣٤٠ ١٥( يف اللسانومثله . )ووعيداً
: بفتح الكاف حتريف، والـصواب    ) مسكَن.( بلد بإزاِء مسكَن    : احلَضر): ٢/٦٣٢(حضر:  مادة -١٧

، وهـو مـن أُصـول الـصحاح         )٢/٨٥٦سـكن،   ( جاء يف اجلمهـرة    .مسِكن، بكسر الكاف  
  ..))الكاف ، فأما مسِكن، اسم موضع، فليس إال بكسر:((..ومصادره

وهـو موضـع    .. بالفتح مث السكون، وكسر الكاف، ونون       : مسِكن:((  ياقوت يف ضبطه   وقال     
واللسان  ،)٢/١٦حـضر،  ( وورد ذا الضبط يف القاموس   ).٥/١٢٧معجم البلدان   ( ))ِمن أَوانا  قريب

)٣/٢١٨( .  
وقد ذَِفر بالكـسر    .. ٍن   طيٍب أو نت   نكلُّ ريٍح ذَِكيٍة مِ   : الذَفَر، بالتحريك ): ٢/٦٦٣(ذفر  :  مادة -١٨

ذَفُري .)ذَفُروصوابه      ) ي ،بتسكني الذال املعجمة وفـتح      : بفتح الذال وضم الفاء، فيه حتريف ،ذْفَري
ذَِفر ): ٢/٥٠(ويف القاموس . وبابه طَِرب  ..بفتحتني  ) الذَّفَر):(٢٢٢(جاء يف خمتار الصحاح     . الفاء

١/٣١٢(واملعجم الوسيط ،)١١٥(نري وبنفس الوزن يف املصباح امل. كَفَِرح( .  
بضم السني وكسر اجليم، على البنـاء       ) سِجرت(. مْألته: وسِجرت النهر ): ٢/٦٧٧(سجر:  مادة -١٩

 بفتحتني على البناء للمعلوم    : وصوابه. للمجهول، حتريف ،ترجر مـن   :قال ابن دريد  . سجوالس
 وبنفس الضبط يف جممل اللغة    ). ١/٤٥٧اجلمهرة( ا مْألته حطباً وناراً   سجرت التنور وغريه، إذ   : قوهلم

  ).  ٦/١٧٧( و اللسان )٣/١٣٤( املقاييس و ،)٣٦٩(
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الْخرز، : حتريف، وصوابه  اُألوىل   ، يف الزاي  )الْخزز. (ثَقَّبته: وفَقَّرت الْخزز ): ٢/٧٨٣(فقر  :  مادة -٢٠
العظام املنتظمة يف النخاع اليت تـسمى خـرز   :  وفَقار الظهر:قال ابن دريد. براء وزاي مفتوحتني  

: )١٠/٣٠٣(ويف اللسان   ).٢/٧٨٤اجلمهرة،(بته لتنِظمه إذا ثقَّ  ،وفقَّرت الْخرز، ..الظهر، الواحدة ِفقْرة    
زرالْخ ظْم: فَقَرذا اللفظ والضبط يف جممل اللغة. ثَقَبه للن ٢/١٥٨( والقاموس، )٥٥٢( والكلمة( .  

بفـتح الكـاف    ) الكَرةُ( .البعر العِفن تجلَى به الدروع    : والكَرةُ، بالضم ): ٢/٨٠٥(كرر:  مادة -٢١
،وصوابه حتريف :        عليه اجلوهري يف عبارة الض ةُ بالضم، كما نصبطالكُر .   ذا الـض بط يف  وهو
 سرقني وتراب يجلَـى بـه   :والكُرةُ ):٥/٢٧٧(جاء يف العنيو). ٦٥ /١٢ (.عن اجلوهري اللسان،
  . الدروع

الناقةُ اليت يتمصر لبنها،أي يحلَب قليالً قليالً؛ ألنَّ لبنها بطـيُء  :  والْمصور :)٢/٨١٧(مصر:  مادة -٢٢
بـضم التـاء علـى البنـاء        : بفتح التاء، على البناء للمعلوم حتريف؛ وصوابه      ) ويتمصر.(اخلروِج

وهـي الـيت   : ناقة مصور): ٣٤٠٥ /٤ذيب اللغـة، (كما رواه األزهري عن األصمعي للمجهول،  
  .)١٣/١٢١( والرواية ذا النص يف اللسان. يتمصر لبنها قليالً قليالً

. بالتـاء، تـصحيف   ) يتـهما ب(و. كوكبان بيتهما مقدار ِشـرب    : والنثْرةُ): ٢/٨٢٢(نثر  :  مادة -٢٣
،وتـاج  )٢/١٩٥( والقاموس،  )١٤/٣٩(اجلوهري  نون، كما يف اللسان عن      بينهما، بال : والصواب
   . )٢/٩٠٨(واملعجم الوسيط) ١٤/١٧٢ (العروس

هـي  : يقـال . ما اطمأنَّ من األرض، وكذلك اهلَبر، واجلمع هبور: اهلَِبري): ٢/٨٥٠( هرب :مادة -٢٤
. والـراء  باخلاء املعجمة  الصخور،: وصوابه.بالنون، فيه حتريف    )الصحون.(الصحون بني الرواِبي    

 /١٥( كما يف اللسان ؛)٧٢٥(، وامل)٦/٢٨،٢٩(يف املقاييس ) الصخور(وقد نص ابن فارس على

  . )١٤/٣٩٢(وتاج العروس ، بقلم حمقِّقه، )٢/٢٢٠( وهامش القاموس، )١٦
أي صارخِرفاً من  لرجل، فهو مهتور،أُهِتر ا: األول يف قوله: وفيها حتريفان، )٢/٨٥١ ( هتر:مادة -٢٥

، واجلمهـرة،   )٤/٣٢(كما يف العني    . أُهِتر، بفتح الراء  :وصوابه. بضم الراء حتريف  ) أُهِتر(و. الِكبِر
 :ونص عليه الفريوزآبادي، وضبطه، باحلروف كعادته، فقال. ) ٣٩٦ /١( أُهِتر الشيخ: ويف األخري

  . )١٥/٢٥(ومثله يف اللسان).٢٢١ /٢لقاموس،ا( وقد قيل أُهِتر، بالضم
) منها(و. ى كلُّ واحد منها على صاحبه باطالً    تهاتر الرجالن،إذا ادع  : وثاين التحريفني يف قوله            

     مل   : وصوابه.يف هذه العبارة حتريف٦/٣٢(واملقاييس  )٧٢٥(منهما، كما يف ا(  ،   صن دروفيهما و
 . )١٥/٢٥هتر،.(كلُّ واحد منهم: ويف اللسان. فالصحاِح بدون حتري
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بتنـوين الكـسر،    ) ِبيـزانٍ ( و. ومجعه أَبواز وِبيزانٍ  . الباز لغة يف الباِزي   ): ٢/٨٦٣(وز   ب :ةماد -٢٦
ويف ).٢/١٠٢١(واجلمهـرة  ،)١/٥٣٦(ِبيزانٌ، بتنوين الضم؛ كمـا يف اللـسان       : وصوابهحتريف؛  
  . زباهلم، ِبئْزانٌ): ٢/٢٣٥(القاموس

 قولـه .  والنِقـز، بكـسر النـون مثلُـه    ..رذَالُ املال : كالنقَز، بالتحري): ٢/٨٩٧(نقز  :  مادة -٢٧
)،ِقزمثلُه...الن(        يف عبارة الض دروهو بط،،بالنون املفتوحة، خالفاً ملا و  ه ِمـن      .حتريفويبدو يل أن

بالنون املكـسورة  : والصواب. بع اليت بأيديناومل ينتبه إليه مصححوا الطبعات األر. أغالط الطباعة 
: ، بالتحريـك  النقز والنقَـز   ):١٤/٢٦٠( وكما قال ابن منظور      ؛احلروفبكما ضبطها اجلوهري    

بكـسر   النقـز، ):٢/٨٢٣(ونص اجلمهرة . اخلسيس والرذالُ من الناس واملال، واحدة النقَِز نقَزةٌ
  . رديئه :من كل شيء النون،

) ِنقَـاس (.ِوالد املرأِة إذا وضعت، فهي نفَساُء ونسوةٌ ِنقَـاس          :فاس  والن): ٢/٩٨٢(نفس  : ادة م -٢٨
 بالفاء،كما يف اللسان     : وصوابه. بالقاف تصحيف ،٢/٣٧٢(ويف القـاموس    ). ١٤/٢٣٧(ِنفَاس:( 

))     فُسون مجعه ِنفاس ،كفْساُء بالفتح وحيروقال ابـن فـارس  ..)). ون :والن  املـرأة،  :فـاس ِوالد
..،أيضاًوالن فاس: املرأة الن مل، ،)٥/٤٦٠املقاييس( فَساِءمجع٧٠٨وا .(  

ـ   ونِشِهم، لَِمن   وإنه. القليلُ من كلِّ شيء، مثل الوتحِ      :لوتشا: )٣/١٠٢٤(وتش:  مادة -٢٩  نأي ِم
ذراِلِهم. )ِشِهمن؛    ) وبالتاء، كمـا يف اللـسان      : وصوابه بالنون، يف هذه املادة، تصحيف،ـِشِهمتو 
  ). ٧٤٢(وامل  ،)١٥/٢٠٨(
: وصـوابه . بفتح اجليم،حتريف)اجلَرو.(فتح عينيه: ويقال بصص اجلَرو): ٣/١٠٣٠(بصص :  مادة -٣٠

ومثلـه يف القـاموس   . ِجـرو الِكلْـب   : اِجلـرو ):٦/١٧٥ (جاء يف العـني   . اِجلرو، بكسر اجليم  
واللـسان أيـضاً     فـتح عينيـه،   : بصص اِجلرو تبِصيصاً  : )١/٤٢١بصص،(ويف اللسان   .)٢/٤٣٤٠(
  . وِجرو الكلب واألسد ،.. شيء كلِّنالصغري ِم: واِجلروةُ اِجلرو: )٢/٢٦٤جرو،(
احللقة مـن الـذهب والفـضة؛       :واخلُرص واِخلرص، بالضم والكسر   ): ٣/١٠٣٦(خرص  : مادة   -٣١

 الْخ اَنُ  واجلمعصاَن.(رصر؛ وصوابه   )الْخ انُ، بتسكني الراء وفتح الصاد    : ،فيه حتريفصركما . الْخ
 :الْخـرص ): ٤/٦٣(ويف اللسان  ).٢/٤٤٠(والقاموس  ،  )٢/١٦٩(، واملقاييس )١/٥٨٥( يف اجلمهرة 

  . الصغرية من احلَلْي كهيئة القُرط ،واجلمع الْخرصان احللقة
بعد كلمة  . واجلمع الدعاِمص أيضاً   دويبةٌ تغوص يف املاء،   : عموصالد: )٣/١٠٤٠(دعمص:  مادة -٣٢

واجلمع الدعاِميص والدعاِمص أيـضاً،كما يف خمطوطـة        : ؛ وصوابه )أيضاً(سقْطٌ، بداللة   ) اجلمع(
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وهو من مـصادر  ، )١/١١٩٦(ويف اجلمهرة ). ٤/٣٥٨(، وكما يف اللسان )١٢٧ /الورقـة (الترويح 
  . واجلمع دعاِميص: صحاحال
، ومنـه   ..شوكةُ احلائك اليت يسوى ا السداة واللُّحمـةُ       :  والِصيِصيةُ :)٣/١٠٤٤(صيص:  مادة -٣٣

 كما قال اخلليل  : والصواب.بفتح الصاد اُألوىل،حتريف    ) صيِصيةُ(و. صيِصيةُ الديك اليت يف رجليه    
 لكلِّ شيٍء مثلَ ِصيِصيِة الثَّوِر وهو قَرنه، وِصيـِصيةُ          ما كان حصناً  : والصيِصيةُ): ((٧/١٧٦العني،(

بكسرتني ) الصيِصية(ونقل صاحب اللساِن عبارة الصحاح، وفيها     )).الديك كأنها ِمخلَب يف ساِقه    
  .  نفس الضبِط)٢/٤٥١(ويف القاموس . )٧/٤٥٤(
. ، بالتـاء تـصحيف    )يتشص.( ارتفع:نشص يتشص وينِشص نشوصاً   ): ٣/١٠٥٨(نشص:  مادة -٣٤

وردت عبـارة    )١٤/١٤٦(ويف اللـسان  ) .٢/٨٦٥(ينشص، بالنون؛ كما يف اجلمهـرة       : وصوابه
ذا ) ٨/١٧٤نشص ،  (الصحاح بغري تصحيف؛ وأثبت املرتضى الزبيدي هذه املادة يف تاج العروس          

  . الضبط أيضاً
، بواٍو فـألف  ) الِوارطُ.(اخلديعة والِغش    :والِوارطُ ،..اهلالك  : الورطَةُ): ٣/١١٦٦(ورط  :  مادة -٣٥

اطُ :وصوابه. حتريفال؛كما قال اخلليل    بواٍو وراء فألف،  : الِورالـِوراطُ :)٧/٤٤٦العـني (زنة ِفع: 
، )٢/٥٧٥( والقـاموس    ،)١٥/٢٧٢(،جـاء يف اللـسان     اللفظ والـوزن   وذا .اخلديعةُ يف الغنم  

  . )٦/١٠٠(واملقاييس 
 .أي ما اكترثثُ له وما باليت به       ارتقَعت به،  ما ارتقَعت له وما   : ويقال): ٣/١٢٢٢(ع  رق: ادة م -٣٦

 ،)١/١٥٨(اكترثـت، بثـاء فتـاء؛ كمـا يف العـني           :تصحيف؛ وصـوابه   ، بثائني، )اكترثثُ(
  . )٢٤٦(وأساس البالغة  ،)٥/٢٨٦(واللسان

 .صِنع اليديِن أيضاً بكسر الصاد، أي صاِنع حاذق       ورجلٌ صِنيع اليديِن و   ): ٣/١٢٤٦ (صنع:  مادة -٣٧
)ِنععليه اجلوهري،       ) وص ا نصِلم صريح بفتح الصاد، حتريف     دراِد،وصوابه كما أَوالصوهو كسر

وكما يف . ورجلٌ ِصنع اليديِن بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليديِن: )٣/٧٤القـاموس   (الفريوزآبادي  
  . )٧/٤٢٠(واللسان ،)١/٣٠٤(العني 

بالعني ) ملْدوع(.  لَدغَته العقرب تلْدغُه لَدغاً وتلْداغاً، فهو ملْدوع ولَديغٌ    :)٤/١٣٢٥(لدغ  :  مادة -٣٨
،فهو لَديغٌ مبعـىن    ):((..٤/٣٩٣(كما يف العني  .ملْدوغٌ، بالغني املعجمة  : وصوابه. ريفاملهملة، حت 

  . والْمفْعولُ لَِديغٌ وملْدوغٌ:)٦٤٢(ويف امل.)٣/١٦٣(قاموس،وال)١٢/٢٦٤(؛واللسان ))ملدوغ
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علـى البنـاء    ) وزغَ(. وزغَ اجلنني توِزيغاً، إذا صور يف البطن      :  ويقال :)٤/١٣٢٨(وزغ  :  مادة -٣٩
   غَ، على البناء للمجهول   : وصوابه.للفاعل، حتريفزغَ ):٤/٤٣٤العـني، (كما قال اخلليـل   .وزوو

لـسان  ( وأخذ بضبطه  ،كالم اخلليل ونقل ابن منظور    . أي تبينت صورته وتحرك    نني يف البطن،  اجل

  ).  ٦٧٤(وأساس البالغة ؛)١٦٨/ ٣(والضبط نفسه، يف القاموس ).١٥/٢٨٨
 .ٍخأي طويـلٌ مـستر     لَحى سقْف، : ويقال أيضاً  .السماء: السقْف :)٤/١٣٧٥(سقف  :  مادة -٤٠

)ىوصوابه   با) لَح ،بالياء، كما يف اللـسان     : أللف املقصورة، حتريف ،يوعبـارة   ).٦/٢٩٨: لَح
  . اللَّحي الطويلُ املُسترِخي ):٣/٢٢٣ (القاموس

نفْـضه،  : وصوابه.بالقاف، تصحيف   ) نقْضه(. نقْضه: ونسف الطعام ): ٤/١٤٣١(نسف  :  مادة -٤١
 نفَضه؛: نسف الطعام : )٦٥٦(،وكما يف خمتارالصحاح  )٣٦٢/رقةالو(بالفاء؛كما يف خمطوطة الترويح     

  ) .٢٤/٤٠١نسف (وتاج العروس  ،) ١٢٦/ ١٤( واللسان
لَحق ال آتيك، هو ميني للعرب يرفعوا بغري تنوين إذا جـاءت            : قوهلم): ٤/١٤٦٠(حقق  :  مادة -٤٢

وخمـالف  ، بتنوين القـاف، حتريف،    )لَحق.(حقَّا ال آتيك    : بعد الالم، وإذا أزالوا عنها الالم قالوا      
و يف  ).٣/٢٥٥(كما يف اللسان عـن سـيبويه      . لَحق، بغري تنوين  : وصوابه .لصريِح قول اجلوهري  

  . لَحق الأَفْعلُ ذلك:ويدِخلون فيه الالم فيقولون:قال أبو عبيد): ١٥٤(امل

بتنـوين  ) خراِنـقٍ .(ذات خراِنـقٍ  : مخرِنقَةٌ وأرض. األرنب: رِنق اخلِ :)٤/١٤٦٨(خرنق  :  مادة -٤٣
 بفتح القاف ،كما يف تاج العـروس       : وصوابه. القاف، حتريف ،اِنقربروايتـه عـن     )٢٥/٢٣٦(خ 

  .)). ذات خرانق،كما يف الصحاح: أَرض مخرِنقَةٌ:((اجلوهري
 لذلك، بالـضم؛كأنه ممـن   وقد خِلق. وفالنٌ خليق بكذا، أي جدير به     :)٤/١٤٧١(خلق  :  مادة -٤٤

خلُق، بالضم،كما صرح به اجلـوهري يف       : بكسر الالم، حتريف، وصوابه   ) خِلق. (يقَدر فيه ذلك  
وخلُـق  : هذا الضبط بقولـه يف القاموس وأثبت الفريوزآبادي ).٤/١٩٧(ضبطه؛ وكما يف اللسان     

  ). ٣/٣٣٣(أي جديراً كَكَرم صار خِليقاً،
ومنه قـول    أي دونٌ،  وعيش مرمق، . أي ضعف  وارمق األمر ارِمقاقاً،  : )٤/١٤٨٤(مق   ر : مادة -٤٥

  : الكميت
   لَه حاِرك ال يحِملُ الِْعبَء أَجزلُ  اً، ـ العيِش فاِنيناً ِمـنعاِلج مرمقّ

 قمرم وعيش .)قمربداللِة بيت الكم      )م ،يت، وهو شاهد اجلوهري؛ وصوابه    ، بفتح الراء، حتريف :
  ).٦٢القصائد اهلامشيات : ينظر( مرمق، بالراء الساكنة كما يف بيت الشاهد
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وريق . فعله يف روِق شباِبه وريِق شباِبه وريِق شباِبه، أي يف أوله        : ويقال): ٤/١٤٨٥(روق  :  مادة -٤٦
روِق، بفـتح الـراء      :ضم الراء، حتريف؛وصـوابه   ب)روِق.(روِق شبابهِ : قوله. أفضله: كلِّ شيءٍ 

، نـص   )٢٥/٣٧٢(ونقـل التـاج   ). ٥/٣٧٥(واللسان   ،)٣/٣٤٨(وسكون الواو،كما يف القاموس   
  . أَولُه: ريق الشباِب وغِريه بالفَتح، وريقُه، ككَيس أَي: الصحاح،وحكى عن ابن سيده

بكاف فهـاء، فيـه     ) سكَهته. ( فانسحق، إذا سكَهته   سحقْت الشيء : )٤/١٤٩٤ (سحق:  مادة -٤٧
وكمـا يف    ،)٣٨٠/ ورقـة (كما يف خمطوطة الترويح   . اء فكاف ،  سهكَته: تقدمي وتأخري؛ وصوابه  

سحقَت الريح اَألرض وسهكَتها إذا قشرت وجـه اَألرض بـشدة هبوـا،             : )٦/١٦٤(اللسان  
قَـشرته عـن   : سهكَِت الريح التـراب : )٣٦١(ويف امل. هكْته فانسحق إذا سءوسحقْت الشي 

  . اَألرِض
شقَق، :وصوابه.بقاف ففاء، تصحيف    ) شقَف.(شقَف احلرير : والسرق   :)٤/١٤٩٦(سرق  :  مادة -٤٨

 ..هو أجوده، واحدته سـرقة؛ : ِشقاق احلرير، وقيل: والسرق):  ٢٤٦/ ٦( بقافني؛كما يف للسان
  . )٢٥/٤٤٣سرق،( والتاج، )٣/٣٥٦(ومثله يف القاموس .إا الِبيض من شقَق احلرير: وقيل

. بيـت مـسردق  : يقـال . السراِدقَاِت اليت تمد فوق صحن الـدار ): ٤/١٤٩٦( سردق:  مادة-٤٩
)قدرس؛ وصوابه   ) مبتسكني السني، حتريف :قدرسكما قال اخلليل   .بفتح السني وتسكني الراء   ،  م

ويف خمتـار   .  )٥/٢٥١العـني، .(مـشدود كلُّـه   : وبيت مسردق أعـاله وأسـفلُه     : الفراهيدي
  . بيت مسردق: )٣/٣٥٦(، والقاموس )٦/٢٣٤(واللسان  ،)٢٩٤(الصحاح

 الزاي، حتريف،   بتسكني) الْتزق.(لَِزق به لُزوقاً والْتزق به، أي لَِصق به         ): ٤/١٥٤٩ (لزق:  مادة -٥٠
لَِزق الشيُء بالشيء يلزق لُزوقـاً، والتـزق        : )٥/٨٩(كما يف العني    الْتزق، بفتح الزاي؛  : وصوابه
، )١٢/٢٧٢لـسان،   . (التـزق : ، والفريوزآبـادي كلمـة    وبنفس الضبط روى ابن منظور    .التزاقاً

    . )٣/٤٠٥القاموس،(
بكـسر اهلمـزة،   ) الْمـالِءةِ (. أحد ِلفْقَِي الْمالِءةِ  : بكسر الالم والِلفْق،  ): ٤/١٥٥٠(لفق  :  مادة -٥١

: والْمالَءةُ، بالـضم واملـد    ): ١٣/١٦٦(جاء يف اللسان    . بفتح اهلمزة ،  الْمالَءِة: حتريف، وصوابه 
 ، والقاموس )١٤٧( ، واصالح املنطق  )٨/٣٤٧(كما يف العني    .مالٌء   الريطة، وهي اِمللْحِفةُ، واجلمع   

   . )٢/٨٨٢(واملعجم الوسيط ، )٣/٤٠٦(
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 ؛، بالـذَّال  التذَوق: حتريف؛ وصوابه ، بالدال    التدوق .التدوق: التمطُّق :)٤/١٥٥٥(مطق  :  مادة -٥٢
ذاقه فتمطَّق له إذا ضم شفتيه إليه وألـصق  ):٥٩٨(ويف أساس البالغة  ). ٢/٩٢٤(كما يف اجلمهرة    

 :قال األعشى.تلسانه بنطِع فيِه مع صو

 ا يتمطَّقـا من ذاقهـ إذا ذاقه   تريك القذى من دوا وهي دونه 

: )٣/٤١٠(،والقـاموس   )١٣/١٣٣(ويف اللسان . حالوة يتمطَّق منها ذائقها   : وتمرهم له مطقةٌ           
  . التذَوق والتصويت باللسان والغار اَألعلى: التمطُّق والتلَمظ

. الذي ينصب يف العطَن لتحتك به اإلبلُ احلَربـى        :  واِجلذْلُ املُحكَّك  :)٤/١٥٨٠(حكك  :  مادة -٥٣
واِجلـذلُ املُحكَّـك    ):٣/٤٣٥(يف القـاموس    . اجلَربى، باجليم :، وصوايه حتريفباحلاء،  ) احلَربى(

. لُها املُحكَّك، أي يـشتفى ِبرأيـي      الذي ينصب يف العطَن لتحتك به اجلَرىب، وأَنا جذَي        : كَمعظٍَّم
وجممع األمثـال   ) ٥٩(وتثقيف اللسان، للصقلي    ،  )٣/٢٦٨(وجاء اللفظ باجليم أيضاً، يف اللسان       

   . )١/١٦٠(للميداين 
األولُ، : يف الترمجة، حتريفان  . منِبت ذنب الطائر  ،  الِزِمكى، مثل الِزجمى  ): ٤/١٥٨٩(زمك  :  مادة -٥٤

أَصل ذَنـب   : والزِمكَّى والزِمجى : ونصه)  ٦/٨١(ف، خالفاً ملا جاء يف اللسان       عدم تشديد الكا  
مسي الذَّنب نفسه إذا قُص     : وقال الليث . هو ذنبه كله، ميد ويقصر    : وقيل،  هو منبته : الطائر، وقيل 

  ) .٣٣٣( وامل،)٣/٤٤٥(وخالفاً للقاموس احمليط. ِزِمكَّى
وصـوابه  . منِبت ذَنب، بفتح الباء، خالفاً ملا يقتـضيه اإلعـراب         : ، يف قوله  وثاين التحريفني          

  . )٤٢٦(، كما يف القاموس، وامل، واإلفصاح يف فقه اللغة لكسربا

اللَّـبن،  : بفتح النون، حتريف، وصـوابه ) اللّبن.( عنك اللَّبن، أي خثُر :)٤/١٦٠٢( عنك:  مادة-٥٥
   . )٣/٤٥٨(، والقاموس)٩/٤٣٦(واللسان ) ٤٨٨(،كما يف امل  فاعليةبضم النون، على ال

، حتريف على )يف محٍق(. وفالنٌ يتفَكَّك، إذا مل يكن به متاسك يف محقٍ       ): ٤/١٦٠٤(فكك  :  مادة -٥٦
       ، وأساس البالغـة    )٣/٤٦١ (والقاموس) ١٠/٣٠٧(كما يف اللسان    ) من حمقٍ : (وصوابهالظاهر،  

هو يتفَكَّك  : ومن اِملجازِ ): عنك: مادة(ويف تاج العروس     ،) ٤١٠/ورقة ( وكما يف الترويح   ،)٤٧٩(
   . ِإذا لَم يكُن فيه تماسك من حمٍق: يف كَالِمه ويف ِمشيِته

) الواِرك.(ين ا النمرقَةُ اليت تلْبس مقَدم الرحِل مث تثْنى حتته يز        : والواِرك): ٤/١٦١٥(ورك  :  مادة -٥٧
: والِوراك واملَوركةُ مـن الرحـال  ): ٥/٤٠٣(،كما يف العني الِوراك:بواو فألٍف،حتريف، وصوابه

. الـورك : ِشبه صفٍَّة يغشى ا آِخرةُ الرحل، واجلميـع : والِوراك. املوضع الذي أمام قادمة الرحل   
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 )٦/١٠٣(، واملقاييس )١٥/٢٧٩لسان،.(الِوراك، ذا الضبط: رابن منظوارس الرازي، و فونقل ابن

  ) .٧٤٩( وامل
: فيه حتريف، وصـوابه   ) اجلَحفَلُ(. الغليظُ الشفِة، بزيادة النون   :  واجلَحفَلُ :)٤/١٦٥٣ ( جحفل -٥٨

): ٢/١٨٨(ونقل ابن منظور يف اللسان    . زيادة النون : وهو،  اجلحنفل، بالنون، كما يف عبارة الضبط     
واللفـظ ـذا الـضبط يف      . ، ونونه ملْحقَةٌ  الغليظ، وهو الغليظ الشفتني   : اجلحنفل، بزيادة النون  

   .)جحفل:مادة (وتاج العروس، )٣/٥٠٨(القاموس 
. بضم الـراء، فيـه حتريـف   ) البعر(.  جلَّ البعر يجلُّه جال، أي التقطه   :)٤/١٦٦٠(جلل  :  مادة -٥٩

،وخمتـار  )٣/٥١٣(والقـاموس   ).٢/٣٣٦(كما يف اللسان    .على املفعولية   البعر، بالفتحة،   : وصوابه
  ). ١٠٨( الصحاح

، حتريـف،   )الـدخاليل  (.طائر صغري، واجلمع الـدخاليلُ    : خلُوالد): ٤/١٦٩٧(دخل  :  مادة -٦٠
: والـدخلُ :  )٤/٢٣١(، وكما يف العني     )٤٣٢/ورقة(الدخاخيل،كما يف خمطوطة الترويح     : وصوابه

الغريان وبطون األودية حتـت شـجر ملتـف،         : ر الطري، أمثال العصافري، مأواها يف الصيف      صغا
  . )٣/٥٥٠(والقاموس، )٤/٣٠٩ (وكما يف اللسان. واجلميع الدخاخيل، والواحدة دخلةٌ لألنثى

لَيـِه  الذي يف ِرج: ن اخليلاَألرجلُ ِم: األول، حتت هذه املادة حتريفان): ٤/١٧٠٥( رجل:  مادة-٦١
لُ(. بياضجوصوابه   ) اَألر ،لُ، بتسكني الراء؛ كما نقله ابن منظور عن        : بفتح الراء، حتريفجاَألر

. )٣١٨(، وامـل )٢/٤٩٢(، واملقاييس )٢٣٥(وكما يف خمتار الصحاح   ،  )٥/١٥٧لسان،( اجلوهري
بضمة واحـدة،   ) ِرجاالت(. خالف املرأة، واجلمع ِرجالٌ وِرجاالت، وأَراِجلُ     : والرجلُ: والثاين

ويف  .)٢٣٥( وخمتار الـصحاح     )٣/٥٥٩(كما يف القاموس    . بالتنوين،  رجاالت: حتريف، وصوابه 
ِرجاالت جمع  : ِمثْلُ ِجماٍل، وِجماالٍت، وقيلَ   ،  ِرجالٌ، وِرجاالَت، بكسِرمها  : )رجل: مادة (التاج

  . الْجمِع
واسترعلَِت الغـنم، أي تتابعـت يف       : يف قوله  ،الولا: ، وفيها حتريفان  )٤/١٧١٠ (رعل:  مادة -٦٢
تتابعت، بتسكني التاء؛ كما يقتـضيه اإلعـراب،        : بضم التاء، حتريف، وصوابه   ) تتابعت. (لسريا

) سرعة الطعن . (سرعة الطعن وشدته  : واإلرعالُ: والثاين). رعل:مادة(واحمليط   وكما هو يف التاج،   
  . ،بكسر النون، على اإلضافة سرعة الطعِن: ف، وصوابهبضم النون، حتري

عود يكون يف طرف    : والزاِجلُ: االول يف قوله   :يف هذه املادة حتريفان   ،  )٤/١٧١٥(زجل  :  مادة -٦٣
يشد، بضم  : بفتح الدال املشددة، حتريف، وصوابه    ) يشد. (احلَبل يشد به الوطْب؛ ومجها زواِجلُ     
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 ٣(، والقاموس   )٦/٢٢(كما يف اللسان    . مجعها:والصواب) مجها(: والثاين يف كلمة  .  املشددة الدال

/٥٦٩( .  
) شـلِّت (. شلِّت ميينه تشلُّ بالفتح، وأشلَّها اهللا. فساد يف اليد:  والشلَلُ:)٥/١٧٣٧( شلل:  مادة-٦٤

   دة، حتريفبفتح وتشديد؛  : وصوابه؛بكسر الالم املشد ،لَّت٧/١٨٢( كما جـاء يف اللـسان        ش( :
، )٣/٥٨٨(، والقـاموس    )٦/٢١٨(وكما يف العني    . شلَّت يده تشلُّ بالفتح شال وشلَالً وأَشلَّها اهللاُ       

   .)٣/١٧٤(واملقاييس 
 حتريف؛ بضم الالم املشددة،) أُِطلُّ.(أهدره : أُِطلُّ دمه، وطَلَّه اهللا وأَطَلَّه): ٥/١٧٥٢( طلل:  مادة-٦٥

   . )٤٤٦(،وامل)٣/٤٠٦(، واملقايس)٨/١٩٢( أُِطلَّ، بفتح الالم املشددة،كما يف اللسان: وصوابه
،وحياِء الناقة ...شيء خيرج من قُبِل :  والعفَلُ والعفَلَةُ، بالتحريك فيهما:)٥/١٧٦٩( عفل:  مادة-٦٦

 ، وللـسان  )٢/١٤٥(يه؛ كما يف العـني      شِب: فيه حتريف وتصحيف، وصوابه   ) شيبةٌ.(شيبةٌ باُألدرة 
ِشبه أُدرٍة تخرج   : االسم، وهي : والعفَلَةُ والعفَل : )عفل(ويف احمليط   . )٤/٢٦(، والقاموس   )٩/٢٩٢(

  . يف احلَياء
فَحج، وهو أن يتداىن صدر القـدمني  ..: والقَبلَ،: األول: وفيها حتريفان، )٥/١٧٩٦( قبل : مادة-٦٧

، )١١/٢٣(القَبلُ،بضم الالم؛ كما يف اللسان    : ، حتريف وصوابه  بفتح الالم ) القَبلَ. ( عِقبامها ويتباعد
) أمره. (، أي استأْنفَهواقْتبلَ أمره: الثاين. )٤/٤٦ (والقاموس،  عن اجلوهري )١٦/٢١١قبـل، (والتاج  

، والقـاموس  )١١/٢٥(يف اللـسان  كما .أمره، بالفتح، على النصب: بضم الراء، حتريف، وصوابه 
  . )٢/٧١٩(، واملعجم الوسيط)٤/٤٧(
 القامةُ؛ كمـا يف اللـسان     : حتريف، وصوابه ) القيامةُ(. القيامةُ:  واُألمةُ :)٥/١٨٦٤(أمم  :  مادة -٦٨

  . )٤٠(وامل، )٤/١٠٣(والقاموس  ،)١/٢١٦(
وثَمِت الشاةُ النبت بفيها،    : عبارةالتحريف يف   : ، وفيها حتريف وتصحيف   )٥/١٨٨١(مثم  :  مادة -٦٩

  . النبت، بالنصب، على املفعولية: ف، وصوابهبضم التاء، حتري) النبت(. أي قلعته؛ فهي شاةٌ ثَموم
يف عبارة  والت ثُ الشيء : صحيفمثُ. (عتهمج: وثَمم؛ وصـوابه      بالثاء) ثَماملثلثة يف اآلخر، تصحيف :

  . )٤/١١٨(لقاموس او )٢/١٣١(،واللسان)١/٣٦٩(،واملقاييس)١/٨٤(جلمهرةكما يف ا. ثَممت،بالتاء
. أسـرع وأَجذَم البعري يف سـريه، أي  : بارةاألولُ يف ع: ، وفيها حتريفان  )٥/١٨٨٤(جذم  :  مادة -٧٠

)ذَموصوابه   ) أَج ،بفتح امليم، كما يقتضيه الفعـل املاضـي يف هـذا            : بضم امليم، حتريف ،ذَمأَج
بفـتح املـيم، حتريـف ؛       ) اإلجذَام. (اإلقالع عن الشيء  : واإلجذَام: والثاين يف عبارة  . التركيب
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 ،)٦/٩٦(علـى اإلبتـداء،وكما يف العـني      ما يقتضيه الـسياق،     ك،اإلجذَام، بضم امليم  : وصوابه
  ).  ٤/١٢١(والقاموس ،)٢/٢٢٤(واللسان  ،)١/٤٣٩(املقاييس ، و)١٢٥(وامل

 .كالدرجِة، شيء يدخل يف حياء الناقة ِلتحِسبه ولدها فترأَمه: واجلَزم): ٥/١٨٨٧( جزم:  مادة-٧١
، )٢/٢٧٧ (يدخلُ، على البناء للمفعول، كما يف اللسان: حتريف، وصوابه ،على البناء للفاعل) يدخل(

 وكما ؛)٥/٣١٨للسان ا(عليه بالبيت السابق   واستشهد اللفظ ذا الضبط،وأورد ابن منظور. ١وامل
اُألولَى عن  وهو مرمق العيِش، ومرمقُّه، كمعظَّم، وحممر،: وقال) ٣٦٤ /٢٥رمق، ( صاحب التاج نقل

مثله يف  و.أَو خِسيسه دونه :ضيقُه والثّاِنيةُ عن أِبي عبيٍد، وفَسرها بقَوِله: وفَسرها بقَوِله ابِن دريٍد،
   . )١٣٠(). ٢/٧٩١(مهرة اجل

قَتـب،  : بالفاء، تـصحيف، وصـوابه  ) فَتب.(وفَتب شِميم،أي مرتفع :)٥/١٩٤٤( زمم:  مادة-٧٢
  : بداللة الشاهد الذي ساقه اجلوهري .بالقاف

  مالِعبة الِعناِن كغصِن باٍن         إىل كَتفَيِن كالقَتِب الشميِم
  . )١/٢٥٥قتب،(نص عليه صاحب اجلمهرة و).٧/٢٠٦(ونقله اللسان بالقاف

: وصـوابه بفتح الياء، حتريف، ) قَيدوم. (أنف يتقَدم منه: وقَيدوم اجلبل): ٥/٢٠٠٨( قدم:  مادة-٧٣
  ،ومده) ١١/٦٥(ويف اللسان، .)٥/٦٦(بتسكني الياء؛كما يف املقاييس     قَيه  : نصدميتياجلبِل وقُد ومدقَي :

 يتقد قَ: )٤/٢٢٩(ويف القاموس    م منه؛ أنفالشيِء م دومداِمِه، قَيكَقي هردوص همد  ـفِل أنومن اجلَب
منه مقَدتي    .  

بضم امليم ) كُم. ( وكُم الفَسيلُ أيضاً، إذا أُشِفق عليه فسِتر حتى يقوى:)٥/٢٠٢٤(كمم  : مادة-٧٤
  . )٦٠٦(، وامل)٤/٢٤٤(، بفتح امليم؛ كما يف القاموسكُم: املشددة، حتريف، وصوابه

 ويقال نعم عيٍن، ونعام عيٍن، ونعامةَ عٍني، ونعمةَ عٍني، ونعمى عٍني، كلُّه             :)٥/٢٠٤٤(نعم  :  مادة -٧٥
بتـسكني الـالم، حتريـف،      ) أفعلْ.(أي أفعلْ ذلك كرامةً لك، وإنعاماً لعينك وما أشبهه        . مبعنى

   . )٢٥٧/ ٤ (والقاموس، )١٤/٢٠٩(ونص عليه صاحب اللسان . بضم الالم) أفْعلُ:(صوابهو
، بـالعني املهملـة،   )لَعنك(. لَعنك، مبعىن لَعلَّك: وبعض بين متيم يقول): ٦/٢١٩٦( لغن:  مادة-٧٦

ب : وصوابه. حتريف ،كنوكما يف اللـسان   ،)٥٢٥/الورقة(؛ كما يف ترويح االرواح   الغني املعجمة لَغ       
   .)١٣) .(٤/٣٧٩(ونص عليه القاموس .) ١٢/٢٩٩(

                                                                                                              
 )٥٤٠(، ديوان الفرزدق )١٢/٢٩٩(اللسان، اهلامش:  يف هذه املادة اضطراب كثري، راجع- ١
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بضم اهلمزة،  ) دباُءةٌ(. القَرع، والواحدة دباُءةٌ  :  والدباُء، على وزن الْمكَّاءِ    :)٦/٣٣٣٤(دىب  :  مادة -٧٧
 : )٨/٨٢(دباَءةٌ، بفتح اهلمزة ؛ كما يف شاهد العني : حتريف؛ وصوابه

  دباَءةٌ         من اخلُضِر مغموسةٌ يف الغدر: قُلت: تـ أَقبلَإذا
  ) .٤/٢٨٩(، واللسان )٢٥٨(، وامل)١٩٨(وكما يف خمتار الصحاح 

. ، إذا أخربت عنه بسوٍء فَعلَـه بـك  ... شكَوت فالنا أَشكُوه شكَوى      :)٦/٣٣٩٤ (شكا:  مادة -٧٨
شكْوى، بتسكني الكاف؛ كما نـص     : در، حتريف؛ وصوابه  ، بفتح الكاف يف هذا املص     )شكَوى(

شكا الرجلُ أَمره يشكُو شكْواً، على فَعالً، وشكْوى علـى  : بقوله) ٧/١٨٠( عليه صاحب اللسان
، )٤/٥٠٥(، والقـاموس    )٣/٢٠٧(، واملقـاييس  )٣٨٩(، وامل   )٥/٣٨٨(فَعلى؛ وكما يف العني     

  . )١٧٤(واملصباح املنري 
. البلح: ِشمراخ النخل، والعساُء مقصور: العاسي: وقال أبو عبيد): ٦/٢٤٢٥( عسا :دة ما-٧٩

العسا، : وصوابه. باملد، حتريف، وهو خالف ما نص عليه اجلوهري يف عبارة الضبط) العساء(
 العاسي النخلُ: )٤/٥٢٤(ويف القاموس). ٩/٢١٣لسان(بالقصر؛ كما قال اجلوهري، ونقله ابن منظور 

 ، واملنقوص و)٩/٢١٣(، وهامش اللسان)٤/٥٢٤(ينظر هامش القاموس(. والغسا للبلح بالغني وغلط اجلوهري

  .)٣٧ ،املمدود للفراء
العالُء .(الرفعة والشرف، وكذلك املَعالةُ، واجلمع املعايل     : عالُء والعالءُ وال: )٦/٢٤٣٦(عال  :  مادة -٨٠

، واملعجم الوسيط   )٤٥٢(كما يف خمتار الصحاح     . عالُء والعال ال: ؛ والصواب فيه حتريف  ،)والعالُء  
، ٢/١٠٨٠(، واجلمهـرة    )٢/٢٤٥(، العـني    )العـالء (وابن دريد على     ونص اخلليل، . )٢/٦٣١(
 .الرفعةُ والشرف : العال والعالُء).: ٦٣٢/ورقة( ويف الترويح). ٣/١٢٦٦

) القَلَوِلي(. وقد اقلَولَى، أي ارتفع   . لذي يرتفع يف طريانه   الطائر ا : والقَلَوِلي: )٦/٢٤٦٧(قال:  مادة -٨١
، )١١/٢٩٥(بفتح الالمـني، كمـا يف اللـسان       ،  القَلَولَى: بكسر الالم األخرية، حتريف، وصوابه    

  ) .٤/٥٥٠(والقاموس 
  
  نتيجة ال

الوقوفِ وبعد          صحيف والتة املصابِة بالتاللغوي املواد موعِة ِمنفْر        على هذه احريـف يف هـذا الـس
، جند أنَّ التعويل املطلق على بعض املصادر اللغوية وغري اللغوية ال خيلو من التـسامح             ،  اللغـوي القيم 
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رغم شهرا وشهرة كاتبها، كما جند أنَّ معجـم         ،  وأنَّ سبيلَ احملقِّق و الباحث هو التدقيق يف املصادر        
  .ياٍد أمينٍة وعاملٍة مبسائل اللغة، تتعهده بالتحقيق واالخراج الصحيح الصحاح حباجٍة ماسٍة إىل أ

  
 املصادر واملراجع 

  .١٩٦٤ -هـ ١٩٦٧ هارون وآخرين،القاهرة عبدالسالم:  ذيب اللغة، ،تح، منصوروبأ ،زهريأل ا -
امشيات، والقـصائد العلويـات،      القصائد اهل :  الروضة املختارة  ،وابن أيب احلديد املعتزيل   ،  لكميت بن زيد  ا ،األسدي -

   . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ ، منشورات االعلمي للمطبوعات-بريوت
  . ت.د، ٢ط،  دار اهلدايةبريوت،، حققه حممد علي النجار، اخلصائص ،الفتح عثمانو أب جين،بنا -
  . م١٩٨٧، ١ دار العلم للماليني، ط،رمزي منري بعلبكي، بريوت.د :  تحمجهرة اللغة، ابن دريد، -
   . ت.د، طبع دار املعارف ،أمحد شاكر و عبد السالم هارون، مصر:  تحإصالح املنطق، ،ابن السكِّيت -
  .م ١٩٩٤ -هـ ١،١٤١٤عامل الكتب، ط،بريوت،حممد حسن آل ياسني:تح احمليط يف اللغة، ،بن عباد ا-
   .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١، دار احياء التراث، طبريوتعلي شريي ،:  تحلسان العرب، ،بن منظورا -
دار  ،  مـصر طَّـار،   أمحد عبد الغفور ع   :  حتقيق ، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية     ، امساعيل بن محاد   ، اجلوهري  -

  .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦الكتاب العريب، 
  .  ت.بال، دار صادر، بريوت، معجم البلدان، ياقوت،  احلموي-

الشيخ شهاب الدين أبوعمرو، : تح،  جممل اللغة،)هـ٣٩٥ت(يا  الشيخ أيب احلسني امحد بن فارس بن زكر    ،الرازي -
  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الفكر 

  . ١٩٦٦، ٢،١٣٨٩ ططبع البايب احلليب، ،مصر عبد السالم حممد هارون،: معجم مقاييس اللغة، تح--------  -
 ـه١٤٠١تاب العريب، ، بريوت، دار الكخمتار الصحاح، هـ٦٦٦حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ت ، الرازي -

  .م ١٩٨١
باح املنري يف غريب الـشرح الكـبري،         قاموس املص   الفيومي،  العامل العالمة أمحد بن حممد بن علي املقريء        ،لرافعي ا -

  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ١، دار الفكر، طبريوت
الكويـت  ، رين عبدالستار فراج وآخ:  تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق،) هـ ١٢٠٥ت ( حممد  ،الزبيدي -

   . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥دار اهلداية ،
   . م١٩٦٥-هـ١٣٨٥ الزخمشري، جار اهللا، أساس البالغة، بريوت، دار صادر ،-
الغفور عبد :  تحذيب الصحاح، ، )هـ٦٥٦ت( املناقب، شهاب الدين حممود بن أمحد بن خبتيار،أبوالزجناين  -

  .) وهو تنقيح الصحاح املطبوع باسم ذيب الصحاح.(تعارف، بالدار املعطار، وعبد السالم هارون،مصر، 
 حتق حممد امحد جاد املوىل وعلي حممـد    املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،    ،  لعالمة عبد الرمحن جالل الدين    ا ،السيوطي -

   .ت. د، دار احياء الكتب العربية، مصر، البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم
-م ٢٠٠٤، ٢ دار الكتب العلمية ،ط،بريوت،  اإلفصاح يف فقه اللغة،يوسف موسىحسني ،عبد الفتاح،والصعيدي  -

   . هـ١٤٢٥
 حتقيق الدكتور عبد العزيـز مطـر،        ،)م١١٠٧ -هـ٥٠١ت( تثقيف اللسان وتنقيح اجلنان،      ، ابن مكِّي  ،الصقلي -

  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ نشر الس االعلى للشؤون االسالمية، ،القاهرة
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  .، بالت ٢ط، دار املعارف، مصر، األديبالبحث  ، شوقي،ضيف -
  .هـ ١٤٠٨ ، مكتب نشر الثقافة االسالمية قم،  جممع البحرين ومطلع النريين،) هـ١٠٨٥ت(،الدين فخر،الطرحيي -
عامل الكتب، ، بريوت،  حتقيق صبحي البدري السامرائير املصحفني،  أخبا ، احلافظ أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا       ،العسكري -

  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ط
  .م١٩٧٦ -هـ١٣٥٦، ١ط، ،، دار الكتاب العريبمصر، مقدمة الصحاح ، عبد الغفور،عطَّار -
  . ت.د،٣، طدار املعارف القاهرة،-مصر، مين الراجكويت، حتقيق عبد العزيز امليقوص واملمدود املن،لفراءا-
   . هـ١٤٠٥، ، دار اهلجرةقمامرائي، مهدي املخزومي، وابراهيم الس. د:  تحالعني،اخلليل،  هيدي،الفرا -
  .م ١٩٩٦-١٤١٦ ،١، ط، منشورات االعلمي بريوتاالستاذ علي خريس، شرحه الفرزدق، ديوان، -
دار احيـاء    ، القاموس احمليط، بريوت،   )هـ٨١٧-٧٢٩ ت(،   العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب       ،الفريوزآبادي -

  . هـ١٤١٢-م١٩٩١، ١التراث العريب ،ط
        . م١٩٧٥، ١،ط، دار احلضارة العربية، البارع يف اللغة، حتقيق هاشم الطعان، بريوت، )هـ ٣٥٦ ت(أبو علي ،القايل -
  . هـ١٤٢٣ –م٢٠٠٢، ١ملنهل اللبناين، طدار ا العريب، بريوت، تطور املعجم،الدكتورة،  حكمت ،كشلي -
ابراهيم مصطفى وزمالئه، باشراف عبد الـسالم هـارون،       : راجهقام باخ ،  املعجم الوسيط ، القاهرة   –جممع اللغة العربية     -

  .ت .د، ،مصورة املكتبة العلمية، طهران
  .ت.، بال٣ طبعة دار الشعب، ط، الدكتور، تاريخ علماء املستنصرية،معروف،ناجي -
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  ٥٥  التصحيف والتحريف يف معجم الصحاح

  
  

  تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح
 

  دکتر محمد صالح شریف عسکري
   تهرانشگاه تربیت معلمناستادیار دا

 
  چکیده

نوشته اسماعیل بن حماد جوهري نیشابوري از کهن ) تاج اللغه وصحاح العربیه(لغتنامه صحاح 
انشمندان ایرانی تبار به رشته ترین وبا ارزش ترین لغتنامه هاي عربی می باشد، که توسط د

  . تحریر درآمده است
صحاح جوهري به عنوان اثر با ارزش از بدو ظهور مورد توجه واستقبال دانشمندان وزبان 

 کتاب در بارة آن 160بیش از  تا کنون بوده وارزش آن به گونه اي است که فن شناسان اهل
  .نوشته اند 

ور ومطالعه وبررسی دقیق نسخه هاي چاپ شده آن نگارنده مقاله با رجوع به لغتنامه مذک
زیبنده این اثر با  "متوجه ایرادهاي گوناگون، از قبیل تصحیف وتحریف وغیره شده که مسلما

  .ارزش نمی باشد
ونظر به اینکه وجود آسیب هاي نگارشی یا چاپی در لغتنامه اي مانند صحاح موجب  

اي  گوشه شود، این مقاله سعی کرده است به و اختالل در درك مفاهیم واژه ها می سردرگمی
     . آسیب هاي موجود اشاره نمایداز

  
 .لغتنامه، صحاح، جوهري، تصحیف،تحریف، آسیب هاي نگارشی: ها کلید واژه
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