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  التصحيف والتحريف يف معجم الصحاح
  

  )∗(حممد صاحل شريف العسكري. د
  

بذل العلماء عناية بالغة، منذ القدم، يف سبيل صيانة مصنفام من آفة التصحيف 
والتحريف، اليت منِيت ا كتب التراث على أيدي الوراقني والنساخ، عن قصد 

 بعد أنْ وجدوا أنَّ  يف هذا املضمار،هم الفائقة وكان لعلماء اللغة عنايت)١(.أودون قصد
 اويحدث خلطً عراا يقْلب املعاين،إتغيري احلركات والسكنات يف بنية الكلم أو 

 من وضعِِ ما من شأنه احلد واحليلولة دون ا ولذلك مل جيدوا بد؛يف املداليل اوخبطً
 )٢(.وامليزان الصريف، وغري ذلك كالضبط بالقلم، واملثال واحلروف، ،هذه املشكلة

   . منقولٌ من اخلطأ يف قراءة الصحفوالتصحيف، لغةً
الذي يروي اخلَطَأ  املُصحف، وهو:  والصحفي:)٣/١٢٠العني،( قال اخلليل

  .وفرحعن قراءة الصحف بأشباه الْ
 من يخطئ: ركةًالصحفي، حم ):٣/٢٣٤ القاموس،(وقال اد الفريوزآبادي 

نتني، لَحوبضم ،حيفةالص يف قراءة،فحصبالضم، ، والْم ،فحأُص نمثلثة امليم م 
فحفيه الص لَتعج أي.   

                                                           
 .باحث يف علوم اللغة العربية من إيران )∗(
)١ (٢٠٠، البحث األديب ٢/٣٥٣نظر املزهري.  
  .١٠٢،١٢٦،١٤٢/جنا ) ٢(
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 كانوا قد أخذوا ا أصل هذا أنَّ قوم:)٨/املقدمة أخبار املصحفني،(وقال العسكري 
، فيقال فكان يقع فيما يروونه التغيريلعلماَء العلم عن الصحف من غري أنْ يلقوا فيه ا

   .قد صحفوا، أي رددوه عن الصحف، وهم مصحفون، واملصدر التصحيف: عنده
   :والتصحيف والتحريف يف االصطالح

، ولكن ما )٦٥هارون،(ق بني التصحيف والتحريف مى مل يفراإنَّ بعض القد
  :ن فيما بعد أنَّاستقر عليه احملقِّقو
 املتشاة يف الشكل كالباء والتاء  ىف نقط احلروف خاص بااللتباس:التصحيف

  .هإ..والثاء
  )٣(.خاص بتغيري شكل احلروف، ورمسها كالدال والراء، والدال والالم :والتحريف
ذه اآلفة؛ فقدميها، كالعني وقد ابت ليت املعاجم مجيعها قدميها وحديثها

وحديثها، كأقرب املوارد،  )٤(حاح والقاموس احمليط واللسان،والتهذيب، والص
 وقد تناول النقاد واللغويون هذه املعاجم . وغريها مل تسلم منها،واملنجد، والبستان

  )٥(.بالدرس والتمحيص، وبيان ما وقع فيها من تصحيف وحتريف
ان كما صنف اللغويون القدامى العديد من الكتب لعالج هذه املشكلة، وبي

   :أسباا، أمثال
كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وهو يف تصحيفات أهل اللغة، 

ودرة الغواص  )٦(،أليب أمحد العسكري،وله ثالثة كتب أخرى، يف هذا اال
 )٨(،وأغاليط الصحاح للزجناين)٧(. وتثقيف اللسان، البن مكي الصقلي،للحريري

                                                           
  .٦٦السابق، ) ٣(
  .٣/٢٨٨، واخلصائص ٢/٣٨١،٣٩٠املزهر) ٤(
)٥ (نظر تطور املعجم العريب، كشليي )واملعجم ١٩٧/، واملعاجم اللغوية، جنا)٢١٠،٢٥٦ ،

  ).٢/٧٤٧( صارالعريب، ن
)٦ (١٢، ١١نظر أخبار املصحفني، مقدمة احملقق ي.  
)٧ (اي٦٩ ،٦٨حتقيق النصوص، هارون : نظر أيض.  
  .ومل أجده  يف مراجع ترمجته. ١٨٦/رواح الورقة ألأشار إليه املؤلف يف كتابه ترويح ا) ٨(
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ر بيان ما أصاب الصحاح من تصحيف والذي حنن بصدده يف هذه السطو
 يف الطبعات األربع املتناولة بني أيدينا يف الوقت احلاضر، وهي طبعات ،وحتريف

  . ومل جتد العناية الالزمة)٩(،م١٩٩٠-١٩٥٦وقعت بني السنوات 
أما الباعث الذي حداين إىل الوقوف على هذه التصحيفات، مث تسطريها يف هذه 

ترويح األرواح يف ذيب (م عملي يف حتقيق خمطوطة كتاب يااملقالة، فيعود إىل أ
 إذ مجع فيه ،بٍ عملَ ملعجمٍ لغوي يف تاريخ اللغة العربيةوهو أكرب مهذَّ) الصحاح

  كما ادعى وقال يف، مجيع مواد الصحاح؛ )ه٦٥٦ت (مة الزجناين مؤلفه، العالَّ
بتجريد لُغته وحذف ما الحاجةَ إليه فصرفت عناييت إىل ذيبه « :)١/الورقة(املقدمة 

 . اخلارجني عن فَنهالتصريفو  وإسقاط ما تكرر من ألفاظه، والنحوِ،من شواهده
فكان علي واحلالة هذه، أنْ أُقابل مواد  )١٠(،» أُخلَّ بشيٍء من لغتهالّوتكفَّلت أ

يت اشتملت عليه جملداته الست، وهي  وأُدقِّق يف املواد ال،الترويح، مبا جاء يف الصحاح
؛ للتثبت من صحة ا حرفًا بل حرفً، وكلمةً كلمةًا، بابا باب،أربعون ألف مادة لغوية

وعندها هالين ما وجدته من التحريف والسقْط والتصحيف الذي . املقول واملنقول
  )١١(.ئة واخلمسني حالة والذي جتاوز عدده امل،أصاب الطبعات األربع

                                                           
. م١٩٥٦ -ه١٣٧٦ القاهرة -وىل، طبعة دار الكتاب العريبألا: الطبعات األربع، هي) ٩(

 -م، و الثالثة، طبعة دار العلم للماليني١٩٧٩-ه ١٣٩٩ -والثانية، طبعة بريوت 
  .م١٩٩٠م، والرابعة، طبعة دار العلم للماليني ١٩٨٤ -ه ١٤٠٤بريوت 

مة اللغوي أبو املناقب، شهاب للعالَّ) ترويح األرواح يف ذيب الصحاح(خمطوطة كتاب ) ١٠(
، وهي خمطوطة نادرة كان يظَن ه٦٥٦تيار الزجناين املتوىف الدين، حممود بن أمحد بن خب

 وقد تيسرت لكاتب). ٢/٥٠٤نصار (أا مفقودة أو أنَّ املؤلف أضرب عن إشاعتها
 بعد التحقيق، والعرض على - بعون اهللا تعاىل-قيد الطبعيف هذه السطور، وهي اآلن 
  ).ه٧٧١ة ست نسخ أقدمها كتبت سن

، ٤/١٥٩١مادة، سلك، )  يف-قي(نظريكتابة . هولة الوقوف عليهاتركت بعضها؛ لس) ١١(
  .٤/١٦٣٢)  بِبدل-ببدل (و



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٤

كان قد أثقل كاهلي، و.  مع تصحيفات وحتريفات الصحاحهذه هي قصيت
 كان وال يزال مرجع ثقة لكلِّ  يف معجم لغوي؛علْمي ذا الكم الكثري من األخطاء

مانة العلمية، إنْ أنامل  بأا ليست من األا وعلْمي أيض؛حمقِّق، وأديب، وطالب علم
   .ق اللبيبض التصحيفات الختفى على احملقِّع وإن كانت ب.ها وأُصرح اأُعلن

ب العلم، وشداة الصحيح يف معجم التزم حسيب أين بذلك أُسدي خدمة لطُالَّو
 )١٢(.صاحبه بالصحيح
  . يكون يف ذلك رضا اهللا تعاىل، وعنده حسن الثوابورجائي أن

  )١/٣٩( جبأ : مادة- ١
: بتسكني الباء، حتريف، وصوابه) اجلبأَة( .فَقْع، وفقَعة:واحد اجلبأَة، مثاله: اجلَبُء

 وكما يف اللسان ،كما قال اجلوهري يف مثال الضبط،بكسراجليم وفتح الباء) اجلبأَة(
  ). ١/١١١جبأَ،(القاموس ، و)١/٤٣(
  ) ١/٧٥( ندأ : مادة- ٢

 .لك اللَّحمندأْت القُرص يف النار ندًءا، إذا دفَنته يف الْملَّة لينضج، وكذ
)م(، وصوابهبضم امليم خطأ) اللَّح :مبالنصب )اللَّح.  
  ) ١/٩١( ترب : مادة- ٣

كما يف اآلية .  بتسكني السني)مسكني (ا صوا)مسكني (.ومسكني ذو متربة
  .)١٦/البلد( ) ذَا متربةاأَو مسكين(املباركة 

  )١/١٠٦( حبب: مادة- ٤
ذَا، فَحب فعل ماض ال يتصرف، وأصله حبب على ما قال حب:منه قوهلم

) جعالَ( .ا واحداوذا فاعله، وهو اسم مبهم من أمساء اإلشارة جعالَ شيئً الفراء،
الَ (اصواعبكسر العني، على البناء للمجهول، كما يف القاموس احمليط ) ج

)٣/٩( واللسان ،)١٧٦ /١،احلُب.(  
                                                           

)١٢ (ار ٣٣، الصحاح، مقدمة املؤلف ١/٩٩السيوطي: نظري٢/٤٩٧، املعجم العريب، نص.  
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  )١/١٢٢( دبب: مادة- ٥

 جاء يف .بضم الدال) هنِللد (اصوا) للدهن (.والدبةُ اليت للدهنِ
اليت جيعل فيها : الدبةُ) ٤٣٣، ٤/٢٧٨(ويف اللسان . االسم:، الدهن)٤/٢٧(العني

  .)٤/٣١٩( يف القاموس احمليط اوبالضم أيض .الزيت والبِزر والدهن

  )١/١٤٦( سرب : مادة- ٦

  جاء يف العني.آمن، بكسر امليم: حتريف؛ وصوابه) آمن (.من يف سربهفالن آو
 ويف . وفالنٌ آمن السربِ، ويراد بآمن السربِ آمن القلبِ:)٧/٢٤٨(

  . هو آمن يف سربِه، أي يف قومه:وقيل): ٦/٢٢٥(اللسان

  ) ١/٢٠٦( قنب:  مادة- ٧

) قتب( أما .قنب، بالنون: ف، وصوابهكُتب املدخلُ قتب بالتاء، وهو تصحي
  .من الصحاح) ١/١٩٨(فقد مر يف 

  ) ١/٢٢٢(نبب :  مادة- ٨

 بنوهاج نبييا، إذا صاح نبيس يوصوابه) نبييا (.الت ،بيائني، تصحيف:انبيب ،
  ).١٤/١٠( واللسان ،)٨/٣٧٢(يف العني كما  .بياء واحدة فباء

  ) ١/٢٧٢(أنث :  مادة- ٩

وإذا كان ذلك عادا فهي مئْناثٌ . ت املرأةُ، إذا ولدت أُنثَى، فهي مؤنِثٌوآنثَ
الٍاأيضفْعهما يستويان يف مألن ،.   

والعبارة اليت ) اأيض( تدي إليه بكلمة ،سقْطٌ) فهي مئْناثٌ(بعد عبارة 
ان  وكما جاء يف اللس؛)٧٤/ ورقة(صوابه كما يف خمطوطة الترويح  و.بعدها

 ولَدت اإلناثَ، فإنْ كان ذلك هلا عادةً، : وهي مؤنثٌ، وآنثت املرأةُ:)٢/١١٢(
اثٌ أيضئْنجلُ ماثٌ، والرئْنفعالافهي مهما يستويان يف مألن ،.   
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 )١/٢٨٦(طرث : مادة-١٠
ثُوتيؤكلُ:الطُر تبن .) ثُوتوصوابه) الطُر ،ثُوثُ، : بالتاء تصحيفالطُر

 ،)٧/٤١١(يف العني وكما قال اخلليل  ؛)٧٨/ورقة(ء املثلثة؛ كما يف الترويح بالثا
 وجاء يف القاموس احمليط .)٨/١٣٧لسان، (وكما نص عليه ابن منظور 

  .»لضم الكَمرةُ ونبت يؤكلُ با:الطُّرثُوثُ«) ١/٣٦٢(
  ) ١/٢٩١( لوث : مادة-١١

دار لُوثُ، أيلُ، ) الرجلِ. (والثَ الرجلِ يجوصوابه الر ،بكسر الالم حتريف
  . على الفاعليةبالضم
  ) ١/٣٢٦( شرج : مادة-١٢

ةبيالع جرراها:شع ) .جروصوابه) ش ،بضم اجليم: بفتح اجليم حتريف ،جرش 
  .على االبتداء

  )١/٣٣١( عوج : مادة-١٣
جوه عأعوج البعري تجاوعاجعا ومرأس طَفَتو.ه بالزمام، إذا ع )طَفَتع (
 ؛)٤٨٩(عطَفْت، بفتح التاء، كما يف امل : بتسكني التاء حتريف، وصوابه

  .)٩/٤٥٦(واللسان
  ) ١/٣٤٣(  نتج: مادة- ١٤

) تنوج( ويف .وكذلك الناقَةُ، فهي تنوج ،.. نتاجهاوأَنتجت الفَرس، إذا حانَ
، )٦/٩٢(العني  و،)٩٦/ورقة( كما يف الترويحنتوج، : تصحيف وحتريف، وصوابه

   .)٤٢٩/ ١(القاموس ، و)١٤/٣٢(واللسان 
  ) ١/٣٤٦( ج : مادة-١٥

: بفتح الباء، حتريف؛ وصوابه) تتابع( و. البهر وتتابع النفَس:والنهج، بالتحريك
 ،)١/٤٣٢(يط والقاموس احمل، )٦٨١(تتابع، بضم الباء، كما يف خمتار الصحاح 

  .)١٤/٣٠٠(واللسان 
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 )١/٣٧٦(  مسح: مادة-١٦
جاد به، كما يف العني : حتريف، وصوابه) جاء به(و.  أي جاء به:وسمح به

  .)١٥٦( ، واملصباح املنري)٤٦٤/ ١(، والقاموس احمليط )٣/١٥٥(
  ) ١/٣٩٣( فوح : مادة-١٧

يحفت ردالق توفاح:تها أنا . غَلتتها (يف و.وأَفْحأَفْح ( ،بتسكني الفاء، حتريف
  . أَفَحتها، بفتح الفاء:وصوابه
  ) ١/٣٩٨( مادة كحح -١٨

باجليم، وهو تصحيف، والصواب كحح، باحلاء ) كحج(كُتب املدخل 
  )١٣(.الصحاح)ذيب(  وال يف تنقيح،املهملة؛ وكحج مل ترد يف الصحاح

  )١/٣٩٩(  مادة كلح-١٩
يف:الكُلُوح ركَشو. عبوس ت )روصوابه) تكَش ،بضمة واحدة حتريف : ،رتكش

  .ينبالتنو
  ) ١/٤١٨( أضخ : مادة-٢٠

بفتح اهلمزة، حتريف؛ وصوابه ) أَضاخ (. موضع، يذكَّر ويؤنث:أَضاخ، بالضم
 وكما يف اللسان )١٤( أُضاخ،:كما صرح به اجلوهري، يف عبارة الضبط

  .)١/٣١٢(معجم البلدان ، و)١/٥٠٨(القاموس ، و)١/١٥٦(
  )١/٤٨٤( سرد: مادة-٢١

درسبه:والْم زرخما ي .) زرخوصوابه) ي ،بفتح الزاي، حتريف: ،زرخبضم الزاي ي.  
                                                           

أمالً ) بني قوسني( ول، ووضعنا االسم املستعارألكتبنا االسم الصحيح للكتاب يف ا) ١٣(
  .يف الطبعات اآلتيةبتصحيح االسم 

إذا قال اجلوهري بعد الفعل بالضم،فهو يعين حركة عني الفعل، وإذا قال بعد االسم ) ١٤(
ضبط لبالضم أو بالكسر، فهو يريد حركة الفاء من االسم، وإذا قال بالتحريك فا

  ).١٠٢(براهيم جنا ، وإ١٢٥مقدمة الصحاح،: ينظر. ولنيللحرفني األ
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  )١/٥٠٩( عمد : مادة-٢٢
باحلاء املهملة ) انفضح (.عمد البعري، إذا انفضح داخلُ سنامه من الركوب

١/٤٢٩(الصحاح كما يف . خلاء املعجمة با، انفضخ: وصوابه،تصحيف( ،
  .)٩/٣٨٩(، واللسان )١٨٨ ،٤٨(صالح املنطق وإ
  ) ١/٥١٦(  فرند: مادة-٢٣

هدنرو إِف السيف دنرف:هيشوو هدبو. ر )دنرف،هدنرإِف ( فيهما تصحيف ،
فرِند «: )١٠/٢٥٢لسان،(ظور عن اجلوهري وحتريف، والصواب كما نقلَ ابن من

 :) ١/٦١٤(وكما ضبطَه الفريوزآبادي يف القاموس . »هإ.. ربده:ف وإِفْرِندهيالس
»درِنبكسر الفاء والراء: الف:وج فيالس ده كاِإلفْرِنيه ووشرهو«.  

  )١/٥١٧( فهد :مادة - ٢٤
دالفَه:ودالفُه واحد .) ودوالصواب) الفُه ،بكسر  وا:فيه حتريف ،ودالفُه حد

  .ضايفإلالدال، على التركيب ا
  ) ١٧) (١/٥٤٨( وعد : مادة-٢٥

فإذا أسقطوا اخلري والشر قالوا يف اخلري الوعد  ،..الوعد يستعمل يف اخلري والشر
 كما يف . الوعد، بسكون العني: وصوابه،بضم العني حتريف ،)الوعد (.والعدةُ
  .)١٥/٣٤٠(  واللسان،)٣/١٢٦٥(هرة ، واجلم)٢/٢٢٢(العني
  )٢/٥٦٥(  فصل الشني-٢٦

   .وهو من حتريف املطابع.  فصل الشني: فصل السني، وصوابه:كُتب عنوان الفصل
  ) ٢/٥٩٩( هبر : مادة-٢٧

 وابهار، :بفتح الباء، فيه حتريف، وصوابه) ابهار (.طال: وابهار علينا الليلُ
  .)افْعالّ( على وزن بسكون الباء
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٤٧٩

  ) ٢/٦٣٢( حضر: مادة-٢٨
ركَن:احلَضسبإزاِء م كَن (. بلدسم (والصواب ،ن، :بفتح الكاف حتريفكسم 

  ).٥/١٢٧ (معجم البلدان، و)٢/٨٥٦سكن، (يف اجلمهرة كما  .بكسر الكاف
  )٢/٦٦٣( ذفر : مادة-٢٩

) يذَفُر (. وقد ذَفر بالكسر يذَفُر..كلُّ ريحٍ ذَكية من طيبٍ أو نتنٍ: الذَفَر، بالتحريك
  . يذْفَر، بتسكني الذال املعجمة وفتح الفاء:بفتح الذال وضم الفاء، فيه حتريف، وصوابه

  ) ٢/٦٧٧( سجر: مادة-٣٠
رهالن تجِروس:هْألتم .) تجِربضم السني وكسر اجليم، على البناء ) س
وصوابه.للمجهول، حتريف  :،ترجبفتحتني على البناء للمعلومس .  

  )٢/٦٨٩(  سنر: مادة-٣١
من ) ستر(سنر، بالنون؛ أما : بالتاء، وهو حتريف؛ وصوابه) ستر(كُتب املدخل 

  .)٢/٦٧٦(هذا الباب، فقد مر يف حمله من الصحاح 
  ) ٢/٧٧٤( غور : مادة-٣٢

الراء، حتريف؛ ألنَّ اللفظ بضم ) الغور (. أي أَتى الغور،وغار يغور غَورا
  .الغور: منصوب على املفعولية، وصوابه

  ) ٢/٧٨٣( فقر : مادة-٣٣
ززالْخ ته :وفَقَّرثَقَّبت.) ززوصوابه،)الْخ ،وحتريف يف الزاي اُألوىل تصحيف : 

  .الْخرز، براء وزاي مفتوحتني 
  ) ٢/٧٩٩( قمر: مادة-٣٤

رمالت ره قبل أنْ ينضج ضربه ا:وأقمحالوت فذهبت لربد.) الربد ( ،فيه حتريف
  .البرد، بضم الدال على الفاعلية: وصوابه



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٠

  ) ٢/٨٠٥( كرر: مادة-٣٥

بفتح الكاف حتريف، ) الكَرةُ (. البعر العفن تجلَى به الدروع:والكَرةُ، بالضم
وهو ذا الضبط .  عبارة الضبط الكُرةُ بالضم، كما نص عليه اجلوهري يف:وصوابه

   .)١٢/٦٥ (.يف اللسان، عن اجلوهري

  ) ٢/٨١٧( مصر: مادة-٣٦

ورصقلي: والْم حلَبلبنها، أي ي رصمت؛ ألنَّ لبنها بطيُء اخلروجِالً قليالًالناقةُ اليت ي. 
)رصمت؛ وصوابه على البناء،اءيبفتح ال) ويلى البناء اء عبضم الي:  للمعلوم حتريف

  .)٣٤٠٥ /٤ذيب اللغة،(للمجهول، كما رواه األزهري عن األصمعي 

  ) ٢/٨٢٢( نثر : مادة-٣٧

 : والصواب.بالتاء، تصحيف) بيتهما( و. كوكبان بيتهما مقدار شرب:والنثْرةُ
  .)٢/١٩٥(، والقاموس احمليط)١٤/٣٩ (، كما يف اللسانبينهما، بالنون

  ) ٢/٨٣٠( نطر: مادة-٣٨

املدخل نظكُت ن أغالط الطباعةبه موأَظن ،ا .ر، بالظاء، وهو تصحيفأم 
يف نفس الصفحة من الصحاحامدخل نظر فقد جاء تالي ،.   

  ) ٢/٨٤١( وبر : مادة-٣٩

فيه ) امجع(و.  وبر ووِباراومجع ،...دويبةٌ أصغر من الِسنور،: الوبرةُ، بالتسكني
  . .ومجعها وبر: غالط الطباعة، وصوابهسقْطٌ، وأظنُه من أ

  ) ٢/٨٤٥( وذر : مادة-٤٠

بالذال املعجمة، ) يذعه (. وهو يذَره، أي يذعه. أي دعه، ذَره:وتقول
ه، بالدال املهملة: وصوابه.تصحيف٧١٥( كما يف خمتارالصحاح . يدع(.  
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٤٨١

  ) ٢/٨٥٠( هرب: مادة-٤١

ما اطمأنَّ من األرض، وكذل:اهلَبِري وربواجلمع ه ،رحون بني : يقال.ك اهلَبهي الص 
 الصخور، باخلاء املعجمة : وصوابه.بالنون، فيه تصحيف وحتريف )الصحون (.الروابِي
  .)١٥/١٦( اللسان، و)٧٢٥( ، وامل)٢٩، ٦/٢٨( يف املقاييس  كما.والراء

  :  وفيها حتريفان،)٢/٨٥١( هتر : مادة-٤٢

بضم ) أُهتر( و. من الكبرِاأُهتر الرجل، فهو مهتور، أي صارخرِفً :األول يف قوله
بفتح الراء:  وصوابه.الراء حتريف ،رألنه فعل ماضأُهت ،.  

 تهاتر الرجالن، إذا ادعى كلُّ واحد منها على :وثاين التحريفني يف قوله
 . منهما:وصوابهيف هذه العبارة حتريف ) منها(و .الًصاحبه باط

  ) ٢/٨٦٢(بلز :  مادة-٤٣

بالضم من غري ) امرأةُ( .، بكسر الفاء والعني، أي ضخمةٌامرأةُ بِلز، على فعل
 قال : كما يف تتمة قول اجلوهري،.امرأةٌ، بالتنوين: تنوين، حتريف؛ وصوابه

ويف تاج  .دامرأةٌ بِلز، وأَتانٌ إِبِ:  حرفان إالَّ يأت من الصفات على فعلمل:ثعلب
١٥/٣٦ بلز، (االعروس بالتنوين أيض(.  

  ) ٢/٨٦٣( بوز : مادة-٤٤

بتنوين الكسر، حتريف؛ ) بِيزان( و.  ومجعه أَبواز وبِيزان.الباز لغة يف البازِي
  . بِيزانٌ، بتنوين الضم:وصوابه

  ) ٢/٨٧٧( ركز : مادة-٤٥

 بضم مركَز، :وصوابه .ساكنة، حتريفبالزاي ال) مركَز(و. وسطُها: ومركَز الدائرة
  ). ١٥/١٥٨ركز،( وتاج العروس ،)٥/٣٠٠(الزاي؛كما يف اللسان 



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٢

  ) ٢/٨٨٧(فوز:  مادة-٤٦
وهو من أغالط ) واملفازةًً (. واحدة املفَاوزِ:اواملفازةً أيض ،بالتاء املنونة، حتريف

  . املفَازةُ، بضمة واحدة: وصوابه.الطباعة

  ) ٢/٨٩٧(نقز :  مادة-٤٧
، )مثلُه...قز،الن( قوله .والنقز، بكسر النون مثلُه.. . رذَالُ املال:النقَز، بالتحريك

 بالنون املكسورة كما ضبطها اجلوهري باحلروف؛ :صوابه و.حتريفبالنون املفتوحة، 
  .)١٤/٢٦٠ (يف اللسانوكما 

  ) ٢/٩٤١( طفس -٤٨
 .باخلاء املفتوحة، حتريف) الوسخ (. الوسخ والدرنُ:والطَّفَس، بالتحريك

  . الوسخ:والصواب

  ) ٢/٩٦٧( كرس : مادة-٤٩
 أَكْرست : يقال. األبوالُ واألبعار يتلبد بعضها على بعض:الكرس، بالكسر

ت الدار، بسني مفتوحة وتاء تأنيث  أَكْرس: وصوابه.، فيه حتريف)أَكْرست (.الدار
  .)١٢/٦٦( كما يف اللسان .ناسبةمكسورة للم

  ) ٢/٩٨٢( نفس : مادة-٥٠
والنفاس: اُء ونسوةٌ نِقَاسفَسفهي ن ،تعإذا وض املرأة وِالد. )بالقاف ) نِقَاس
بالفاء: وصوابه.تصحيف ،مل،، )١٤/٢٣٧(كما يف اللسان ، نِفَاس٧٠٨ وا .(  

 ) ٣/١٠٢٤(  وتش: مادة-٥١
. وإنه ملن ونشهِم، أي من رذُالهِم. كلِّ شيء، مثل الوتحِالقليلُ من : لوتشا

)هِمشنو (بالتاء، كما يف :  وصوابه؛بالنون، يف هذه املادة، تصحيف ،هِمشتو
   .)٧٤٢(، وامل)١٥/٢٠٨( اللسان
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٤٨٣

  ) ٣/١٠٣٠( بصص : مادة-٥٢
واجلَر صصفتح عينيه:ويقال ب . )وبفتح اجليم) اجلَر،وصوابه. حتريف  : ،وراجل

  .)١/٤٢١بصص، ( واللسان ،)٦/١٧٥( يف العني  كما.بكسر اجليم
  ) ٣/١٠٣٦(خرص : مادة-٥٣

 واجلمع ؛احللقة من الذهب والفضة: واخلُرص واخلرص، بالضم والكسر
وفتح  الْخِرصانُ، بتسكني الراء :، فيه حتريف؛ وصوابه)الْخِرصاَن (.الْخِرصاَنُ
  ).٢/٤٤٠(، والقاموس )٢/١٦٩(قاييس، وامل)١/٥٨٥( كما يف اجلمهرة .الصاد
  ) ٣/١٠٤٠(  دعمص: مادة-٥٤

وصمعالد:أيض صعامةٌ تغوص يف املاء، واجلمع الدبيواجلمع( بعد كلمة .ا د (
يف ،كما ا واجلمع الدعاميص والدعامص أيض:؛ وصوابه)اأيض(سقْطٌ، بداللة 
  ).٤/٣٥٨(، وكما يف اللسان )١٢٧/الورقة(خمطوطة الترويح 

  ) ٣/١٠٤٤(  صيص: مادة-٥٥
، ومنه صيصيةُ الديك ... شوكةُ احلائك اليت يسوى ا السداة واللُّحمةُ:والصيصيةُ
ما قال اخلليل  ك: والصواب.بفتح الصاد اُألوىل، حتريف) صيصيةُ(و. اليت يف رجليه

 ، لكلِّ شيٍء مثلَ صيصية الثَّورِ وهو قَرنها ما كان حصن:والصيصيةُ«): ٧/١٧٦العني، (
  .»وصيصيةُ الديك كأنها مخلَب يف ساقه

  ) ٣/١٠٥٨(  نشص: مادة-٥٦
وصشن صشوين صشتي صشان:ارتفع . ) صشتي(وصوابه.، بالتاء تصحيف : 

   .)١٤/١٤٦(اللسان و). ٢/٨٦٥(مهرة ون؛ كما يف اجلينشص، بالن
  ) ٣/١٠٦٠(  نكص: مادة-٥٧

كُوصعن الشيء:الن ويقال. اإلحجام : ،صكنوي كُصنعلى عقبيه ي كَصن 
   . ينكُص، بضم الصاد: وصوابه. حتريف،بفتح الصاد) ينكَُص (.أي رجع



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٤

  ) ٣/١٠٩٥( غضض : مادة-٥٨
بتنوين ) منقصةً (.ضاضةٌ، أي ذلَّةٌ ومنقصةً ما عليك يف هذا األمر غَ:ويقال

  .، كما يقتضي العطف منقصةٌ بتنوين الضم:النصب، حتريف؛ وصوابه
  ) ٣/١١١٧( فصل الثاء ،باب الطاء: مادة-٥٩

 وليس يف الصحاح .فصل الثاء: ، وصوابه)فصل التاء(كُتب مدخل الفصل 
فصل التاء؛ إذ مل يصبالتاء وينتهي بالطاء عند اجلوهري لفظ يبدأ ح.  

  ) ٣/١١٢١(  خبط: مادة-٦٠
 خبطَ عشواَء، وهي الناقة : ومنه قيل.ضرا: اخبطَ البعري األرض بيده خبطً

ها ضعفرصها(.اليت يف برصب (رِها: وصوابه.بفتح الراء، حتريفصب  .  
  ) ٣/١١٦٦( ورط : مادة-٦١

 .بواوٍ فألف، حتريف) الوِارطُ (. اخلديعة والغش:طُ، والوِار... اهلالك:الورطَةُ
   .٧/٤٤٦(العنيلف، زنة فعال؛ كما يف  بواوٍ وراء فأ: الوِراطُ:وصوابه
  ) ٣/١٢٢٢( رقع : مادة-٦٢

 . ما ارتقَعت له وما ارتقَعت به، أي ما اكترثثُ له وما باليت به:ويقال
   . اكترثت، بثاء فتاء:هتصحيف؛ وصواب ، بثائني،)اكترثثُ(

  ) ٣/١٢٤٠(شيع :  مادة-٦٣
اعيش هاعاوشهبِعأي ت ،) .هبِع؛ وصوابه)تبالتاء : ، بالتاء الساكنة، حتريف ،هبِعت

  .)٣/٦٨(القاموس  و،)٢/٢٦٠(كما يف اللسان .املفتوحة
  ) ٣/١٢٤٦(  صنع: مادة-٦٤

اليدينِ أيض نِعاليدينِ وص نِيعاورجلٌ صحاذق بكسر الصاد، أي صانِع . 
)نِععليه اجلوهري، و) وص ا نصمل صريح صوابهبفتح الصاد، حتريف : عنورجلٌ ص

  .اليدينِ بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليدينِ
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٤٨٥

  )٣/١٢٧٢( قمع : مادة-٦٥
ةُ أيضعاوالقَم:احلر يركب اإلبل والظباَء إذا اشتد ذباب . )الراء بفتح) احلر 

  .بالضم على الفاعلية احلر،: املشددة، حتريف؛ وصوابه
  )١٣٠٩(  هوع: مادة-٦٦

عوهالت:ؤقيالت ) .عوهبفتح ال) التوصوابه.عني، حتريف : عوهبالضمالت.  
  ) ٤/١٣٢٥( لدغ : مادة-٦٧

بالعني ) ملْدوع (.لَديغٌ، فهو ملْدوع وا وتلْداغًالَدغَته العقرب تلْدغُه لَدغً
وغٌ، بالغني: وصوابه. املهملة، تصحيفلْد٤/٣٩٣(كما يف العني .  املعجمةم.(  

  ) ٤/١٣٢٨( وزغ : مادة-٦٨
على البناء للفاعل، ) وزغَ (.، إذا صور يف البطنا وزغَ اجلنني توزِيغ:ويقال
غَ، على البناء للمجهول: وصوابه.حتريفز١٥/٢٨٨(لسان يف الا كم.و.(  
  ) ٤/١٣٣٠( أثف : مادة-٦٩

   .أثف:  أنف، وهو حتريف، وصوابه:كُتب املدخل
  ) ٤/١٣٦٦(  رفف: مادة-٧٠

ففْرذَ منها احملابس:والرختت رضخ ذَ (. ثيابخت؛ ) تبالذال املفتوحة، حتريف
  .تتخذُ، بالذال املضمومة: وصوابه
  ) ٤/١٣٦٨( زحف : مادة-٧١

 .بفتح الباء املشددة، حتريف) مدبها (. مواضع مدبها:ومزاحف احليات
  . على اإلضافةمدبها، بكسر الباء املشددة: وصوابه
  ) ٤/١٣٧٣(سرف :  مادة-٧٣

 بالواو) دويبةٌ (. من دقاق العيدانا مربعا دويبةٌ تتخذ لنفسها بيت:والسرفَةُ
ةٌ، بالواو املفتوحة، على التصغري؛ كما يف ال:  وصوابه.الساكنة، حتريفبيولسان د

  .)٣/٢٢١(القاموس ، و)٦/٢٤٤،وسرف،٤/٢٧٦دبب، (
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٤٨٦

  ) ٤/١٣٧٥( سقف : مادة-٧٤
قْفالسماء:الس .أي طويلٌ مسترخٍ:ا ويقال أيض ،قْفس ىلَح .) ىلَح (

   .)٦/٢٩٨ (حي، بالياء، كما يف اللسان لَ:باأللف املقصورة، حتريف، وصوابه
  ) ٤/١٣٨٥( صرف : مادة-٧٥

ةكَرالب رِيفها:وصالبعري. صوت ناب رِيفوكذلك ص .)ناب ( ،بالضم، حتريف
  . نابِ البعري، بالكسر، على اإلضافة:وصوابه
  ) ٤/١٤٠٨(  عيف: مادة-٧٦

بفتح امليم ) يشم (.طْشان الذي يشم املاء فيدعه وهو ع:والعيوف من اإلبل
  .)٦/٢٦٠( يشم، بضم امليم املشددة؛ كما يف العني : وصوابه؛ حتريف،املشددة
  ) ٤/١٤١٣( قحف : مادة-٧٧

فحالذي فوق الدماغَ:الق ؛ ) الدماغَ( . العظمبفتح الغني املعجمة، حتريف
  .، على اإلضافةفوق الدماغِ، بكسر الغني: وصوابه
 ) ٤/١٤١٦(  قشف:ة ماد-٧٨

ففً.رجلٌ قَشبالكشر قَش ،فا وقد قَشريغأو الفقر فت حته الشمسإذا لو ،. 
   .وهو من تصحيفات الطباعة.  بالكسر: تصحيف، وصوابه،)بالكشر(

  ) ١٤١٧/ ٤( قطف : مادة-٧٩
ح الفاء، بفت) القطائف. (، ومنه القَطَائف اليت تؤكل.. دثار مخملٌ،:القَطيفَةُ

  .)١١/٢٢٩( القطائف، بضم الفاء؛ كما يف اللسان :حتريف، وصوابه
  ) ٤/١٤٢٠( كثف : مادة-٨٠

:  وصوابه،بفتح اهلمزة، حتريف) الشيَء (. وقد كَثُف الشيَء فهو كَثيف. الغلَظُ:الكَثَافَة
  .، على الفاعلية بضم اهلمزة،الشيُء
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٤٨٧

  ) ٤/١٤٣١( نسف : مادة-٨١
نفْضه، بالفاء؛كما : وصوابه.بالقاف، تصحيف) نقْضه (. نقْضه:ونسف الطعام

 نسف :)٦٥٦(، وكما يف خمتار الصحاح )٣٦٢/ الورقة (يف خمطوطة الترويح 
  .)٢٤/٤٠١نسف (، وتاج العروس )١٤/١٢٦( نفَضه؛ واللسان :الطعام
  ) ٤/١٤٣٥( نغف : مادة-٨٢

لدود الذي يكون فيه يف أُنوف اإلبل  ا:النغف، بالتحريك والغني املعجمة
كما يف خمطوطة الترويح ؛.. يكون يف أُنوف:زائدة، وصوابه) فيه(.والغنمِ

  .)١٤/٢٢٠(؛ وكما يف اللسان عن اجلوهري )٣٦٤/الورقة(
  ) ٤/١٤٥٧( حرق : مادة-٨٣

:  وصوابه.بتنوين كسرٍ يف الراء، حتريف) حرٍق (.وسحاب حرٍق، أي شديد
  .سرة واحدةحرِق، بك

  ) ٤/١٤٦٠(حقق :  مادة-٨٤
 لَحقٌّ ال آتيك، هو ميني للعرب يرفعوا بغري تنوين إذا جاءت بعد :قوهلم

، بتنوين القاف، حتريف، )لَحقٌّ( .ال آتيك حقَّا : قالوا، وإذا أزالوا عنها الالمالالم
ما يف اللسان عن ك. لَحق، بغري تنوين:  وصوابه.وخمالف لصريحِ قول اجلوهري

  ).٣/٢٥٥(سيبويه 
  ) ٤/١٤٦٨( خرنق : مادة-٨٥

نِقرنِقَةٌ.األرنب: اخلرخم انِقٍ: وأرضرانِقٍ (. ذات خرخ (بتنوين القاف، حتريف .
  .)٢٥/٢٣٦( كما يف تاج العروس،خرانِق، بفتح القاف: وصوابه
  ) ٤/١٤٧١(خلق :  مادة-٨٦

كأنه ممن يقَدر فيه  وقد خلق لذلك، بالضم؛ .بهوفالنٌ خليق بكذا، أي جدير 
 خلُق، بالضم،كما صرح به اجلوهري :بكسر الالم، حتريف، وصوابه) خلق. (ذلك

  .)٤/١٩٧(يف ضبطه؛ وكما يف اللسان 
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٤٨٨

  )٤/١٤٨٤ (رمق مادة -٨٧
، بفتح )مقٌّمر(. وعيش مرمقٌّ، أي دونٌ. عف، أي ضاوارمق األمر ارمقاقً
  . من أرمق) مفْعل(، ألنه  مرمقٌّ، بالراء الساكنة:الراء، حتريف، وصوابه

  ) ٤/١٤٨٥(روق :  مادة-٨٨
وريق كلِّ . له أي يف أو،وريقِ شبابِه فعله يف روقِ شبابِه وريقِ شبابِه :ويقال

كون  بفتح الراء وس، روقِ: حتريف؛ وصوابه،بضم الراء) روقِ( .أفضله: شيٍء
  .)٥/٣٧٥(، واللسان )٣/٣٤٨(كما يف القاموس  الواو،
  ) ١٤٨٦/ ٤( رهق : مادة-٨٩

 .بفتح هاء الضمري، حتريف) أَرهقَه (.، أي أغشاه إياها أَرهقَه طغيان:ويقال
  .أَرهقَه، بالضم: وإخاله من أغالط الطباعة، وصوابه

  ) ٤/١٤٩٤(  سحق: مادة-٩٠
بكاف فهاء، فيه تقدمي وتأخري؛ ) سكَهته(. ت الشيء فانسحق، إذا سكَهتهسحقْ
وكما يف  ،)٣٨٠/ ورقة(  كما يف خمطوطة الترويح. اء فكاف،ه سهكْت:وصوابه
   .)٦/١٦٤(اللسان 
  ) ٤/١٤٩٦( سرق : مادة-٩١

قراحلرير:والس قَفش).قَفش (وصوابه .بقاف ففاء، تصحيف: بقافني؛ش ،قَق 
   .)٢٥/٤٤٣سرق،(   والتاج،)٣/٣٥٦(القاموس ، و)٦/٢٤٦( للساناكما يف 
  ) ٤/١٤٩٦(  سردق: مادة-٩٢

بتسكني ) مسردق (.بيت مسردق:  يقال.السرادقَات اليت تمد فوق صحن الدار
  .سم مفعول، ألنه ا بفتح السني وتسكني الراء،مسردق: السني، حتريف؛ وصوابه

  ) ٤/١٥٤٩(  لزق: مادة-٩٣
بتسكني الزاي، حتريف، ) الْتزق( . والْتزق به، أي لَصق بهالَزِق به لُزوقً

  .)٥/٨٩( الْتزق، بفتح الزاي؛ كما يف العني :وصوابه
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٤٨٩

  ) ٤/١٥٥٠( لفق : مادة-٩٤
بكسر اهلمزة، حتريف، ) الْمالِءة (. أحد لفْقَيِ الْمالِءة:واللفْق، بكسر الالم

  .)١٣/١٦٦( جاء يف اللسان . الْمالَءة، بفتح اهلمزة:وصوابه
 ) ٤/١٥٥٥( مطق : مادة-٩٥

طُّقمالت:قالتدو .قود؛ وصوابه، التبالذَّال: بالدال حتريف ،قذَوكما يف ؛ الت
   .)٥٩٨(ويف أساس البالغة ). ٢/٩٢٤(اجلمهرة 

   )٤/١٥٥٨(نشق : مادة-٩٦
   .ق، بالسني املهملة، وإخاله من أغالط الطباعةكُتب املدخل نس

  ) ٤/١٥٦٨( ولق : مادة-٩٧
  .ولق، وإخاله من أغالط الطباعة:  ولعق، وصوابه:كُتب املدخل

  ) ٤/١٥٨٠( حكك : مادة-٩٨
كَّكذْلُ املُحواجل :طَن لتحتكيف الع بصنبه اإلبلُ احلَالذي ي رىب.) بىاحلَر (

  .)٣/٤٣٥(يف القاموس كما  . باجليم، اجلَربى:هباحلاء، تصحيف، وصواب
  )٤/١٥٨٩( زمك : مادة-٩٩

 األولُ، عدم تشديد : يف الترمجة، حتريفان. منبِت ذنب الطائر،الزِمكى، مثل الزِجمى
  . ذَنب الطائرأَصل: مجىمكَّى والزوالز:  ونصه)٦/٨١( ملا جاء يف اللسان االكاف، خالفً

.  ملا يقتضيه اإلعرابامنبِت ذَنب، بفتح الباء، خالفً: وثاين التحريفني، يف قوله
 . على اإلضافةوصوابه باجلر

  ) ٤/١٦٠٢( علك : مادة- ١٠٠
 :، حتريف، وصوابهراءبفتح ال) الشعر (.واعلَنكَك الشعر، أي اعلَنكَد واجتمع

  .الشعر، بالضم، على الفاعلية
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٤٩٠

  ) ٤/١٦٠٢(  عنك: مادة- ١٠١
ثُرأي خ ،ناللَّب كنع. )نوصوابه) اللَّّب ،بضم النون، :بفتح النون، حتريف ،ناللَّب 

  .)٣/٤٥٨( ، والقاموس)٩/٤٣٦(واللسان ) ٤٨٨(كما يف امل  على الفاعلية،
  ) ٤/١٦٠٤( فكك : مادة- ١٠٢

، حتريف على الظاهر، )يف محقٍ (.قٍوفالنٌ يتفَكَّك، إذا مل يكن به متاسك يف مح
  .)٣/٤٦١(والقاموس ) ١٠/٣٠٧(كما يف اللسان ) من حمقٍ (:وصوابه
  ) ٤/١٦١٥(  ورك : مادة- ١٠٣

ارِكحلِ مث: والوالر مقَدم سلْبقَةُ اليت ترماالن نيزه يى حتتثْنت ).ارِكبواو ) الو
   .)٦/١٠٣(، واملقاييس )٥/٤٠٣( ،كما يف العنيالوِراك:فألف،حتريف، وصوابه

  )٤/١٦٥٣(  جحفل- ١٠٤
: فيه حتريف، وصوابه) اجلَحفَلُ (. الغليظُ الشفة، بزيادة النون:واجلَحفَلُ

  .زيادة النون:  وهو،اجلحنفل، بالنون، كما يف عبارة الضبط
  ) ٤/١٦٦٠( جلل : مادة- ١٠٥

ج لُّهجي ه، أي التقطالًجلَّ البعر.) البعر (وصوابه. بضم الراء، فيه حتريف :
   .)٢/٣٣٦(كما يف اللسان .البعر، بالفتحة، على املفعولية

  ) ٤/١٦٦٨( حزبل : مادة- ١٠٦
الْموثَّق، : بفتح القاف، حتريف، وصوابه) الْموثَّق( . القصري الْموثَّق اخلَلْقِ:احلَزنبلُ

  .)٣/٥٢٣(لقاموس  وا،)٣/١٤٩(كما يف اللسان  بالضم؛
  ) ٤/١٦٧٤(  حلل: مادة- ١٠٧

، بضمة )طلْق (.، وهو حلٌّ بِلٌّ أي طلْقالً وحالالًيحلُّ ح الشيُء وحلَّ لك
  . بتنوين الضم، طلْق:واحدة، حتريف، وصوابه
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٤٩١

  ) ٤/١٦٩٧( دخل : مادة- ١٠٨
: وابه، حتريف، وص)الدخاليل(. طائر صغري، واجلمع الدخاليلُ: والدخلُ

  .)٤/٢٣١(، وكما يف العني )٤٣٢/ورقة(الدخاخيل،كما يف خمطوطة الترويح 
  ) ٤/١٧٠٥(  رجل: مادة- ١٠٩

 .الذي يف رِجلَيه بياض:  اَألرجلُ من اخليل: األول،حتت هذه املادة حتريفان
  اَألرجلُ، بتسكني الراء؛ كما نقله ابن:بفتح الراء، حتريف، وصوابه) اَألرجلُ(

  .)٥/١٥٧ لسان،( منظور عن اجلوهري
. خالف املرأة، واجلمع رِجالٌ ورِجاالت، وأَراجِلُ: والرجلُ :والثاين

)وصوابه) رِجاالت ،بضمة واحدة، حتريف:بالتنوين، رجاالت .  
   : وفيها حتريفان،)٤/١٧١٠(  رعل: مادة- ١١٠
بضم التاء، ) تتابعت (. السريواسترعلَت الغنم، أي تتابعت يف: يف قوله ،ولألا

  . ألا تاء التأنيثتتابعت، بتسكني التاء؛: حتريف، وصوابه
  ) ٤/١٧١٠( رعبل : مادة- ١١١

بضم الالم، حتريف؛ ) رعابيلُ (. جاء القوم يف رعابيلُ، أي يف أطمار وأقالق:يقال
  .)٥/٢٤١(سان يقتضيه السياق، وكما يف اللرعابيلَ، بالالم املفتوحة؛ كما : وصوابه
  : يف هذه املادة حتريفان،)٤/١٧١٥(  زجل : مادة- ١١٢
عود يكون يف طرف احلَبل يشد به الوطْب؛ ومجها : والزاجِلُ: ول يف قولهألا
والثاين . يشد، بضم الدال املشددة: بفتح الدال املشددة، حتريف، وصوابه) يشد. (زواجِلُ
   .)٥٦٩ /٣(، والقاموس )٦/٢٢(كما يف اللسان . مجعها:الصوابو) مجها (:يف كلمة
  ) ٥/١٧٣٧ ( شلل: مادة- ١١٣

بكسر ) شلِّت (. شلِّت ميينه تشلُّ بالفتح، وأشلَّها اهللا. فساد يف اليد:والشلَلُ
دة، حتريفبفتح وتشديد،: ؛ وصوابهالالم املشد ،لَّت٧/١٨٢( كما يف اللسان ش(.  
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٤٩٢

  ) ٥/١٧٥٢( طلل : مادة- ١١٤
اهللا وأَطَلَّه طَلَّهو ،هملُّ دلُّ( .أهدره: أُط؛ ) أُطدة، حتريفبضم الالم املشد

  .)٨/١٩٢ (أُطلَّ، بفتح الالم املشددة،كما يف اللسان: وصوابه
 ) ٥/١٧٥٧( عبل:  مادة- ١١٥

ببِلُها عالشجرة أع لْتبالًوعتتورقَها، إذا ح .) تتب) حتسكني التاء، حتريف: 
  .)٢١٥/الورقة( ، بفتح التاء، كما يقتضيه السياق، وكما يف الترويححتت: والصواب
  ) ٥/١٧٦٩(  عفل: مادة- ١١٦

، )٢/١٤٥( كما يف العني  شبِيه:صوابه) شيبةٌ( . باُألدرةيبةٌحياِء الناقة شو... 
  .)٤/٢٦(، والقاموس )٩/٢٩٢(للساناو

   : وفيها حتريفان،)٥/١٧٩٦(قبل: مادة- ١١٧
. فَحج، وهو أن يتداىن صدر القدمني ويتباعد عقبامها..: والقَبلَ،: ولاأل

  .)١١/٢٣( القَبلُ،بضم الالم؛ كما يف اللسان: بفتح الالم، حتريف وصوابه) القَبلَ(
أمره، : وابهبضم الراء، حتريف، وص) أمره (.واقْتبلَ أمره، أي استأْنفَه: الثاين

  .)٤/٤٧( والقاموس ،)١١/٢٥(كما يف اللسان .بالفتح، على املفعولية
  ) ٥/١٨٠٠(  قحل: مادة- ١١٨

بكسر امليم، حتريف، ) الغنمِ (. فتجف جلودها الغنمِ داٌء يصيب:والقُحالُ
   . وإخاله من أغالط الطباعة،مل ينتبه إليه املصححون.الغنم: وصوابه
  ) ٥/١٨٠٣(  ققل : مادة- ١١٩

  .ط الطباعةققل، بقافني، وإخاله من أغال: كُتب املدخل قفل، وصوابه
  ) ٥/١٨٢٠(مقل :  مادة- ١٢٠

 . حصاة القَسمِ اليت تلْقَى يف املاء ليعرف قدر ما يسقي كلُّ واحد منهم:بالفتح،والْمقْلَةُ
)فرعلي(،وصوابه ،بضم الفاء حتريف  :فرعبالفتح، كما يف التاجلي ، )١٦/٤١٥(.  
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٤٩٣

  ) ٥/١٨٥٠( هزبل : مادة- ١٢١
هزبل، وإخاله من أغالط الطباعة؛ إذ ليس مثل : كُتب املدخل هذبل، وصوابه

 كالعني، والتهذيب، واجلمهرة، وال يف ،يف مصادر الصحاح) هذبل( هذا اللفظ
  .الكتب اليت أخذت من الصحاح، كاللسان، وخمتار الصحاح

  ) ٥/١٨٦٤( أمم :دة ما- ١٢٢
 ،)١/٢١٦( القامةُ؛ كما يف اللسان: حتريف، وصوابه) القيامةُ( . القيامةُ:واُألمةُ
  ). ٤٠( وامل ،)٤/١٠٣(والقاموس 
   : وفيها حتريف وتصحيف،)٥/١٨٨١( مثم : مادة- ١٢٣

 .وثَمت الشاةُ النبت بفيها، أي قلعته؛ فهي شاةٌ ثَموم: التحريف يف عبارة
)وصوابه) النبت ،بالنصب، على املفعولية:بضم التاء، حتريف ،النبت .   

بالثاء املثلثة يف اآلخر، ) ثَممثُ (.مجعته:  وثَممثُ الشيء:والتصحيف يف عبارة
  ).١/٨٤( كما يف اجلمهرة . ثَممت، بالتاء:تصحيف؛ وصوابه

   : وفيها حتريفان،)٥/١٨٨٤(جذم :  مادة- ١٢٤
بـضم املـيم،    ) أَجـذَم  (. وأَجذَم البعري يف سريه، أي أسرع      : يف عبارة  األولُ

  . أَجذَم، بفتح امليم، كما يقتضيه الفعل املاضي:حتريف، وصوابه
  ) ٥/١٨٨٥(  جرم: مادة- ١٢٥

تالسنونَ، أي انقض تمرجوصوابه) السنونَ (.وت ،بفتح النون، حتريف :
   )١٥(.السنونُ، بالضم على الفاعلية

  ) ٥/١٨٨٧(  جزم: مادة- ١٢٦
مواجلَز :حِسبتل يف حياء الناقة لدخهشيء يرأَمها فتل. (ه ولددخعلى البناء ) ي

   .)٢/٢٧٧(، كما يف اللسان  يدخلُ، على البناء للمفعول:للفاعل، حتريف، وصوابه
                                                           

  ).الة (.يرفع بالواو ألنه ملحق جبمع املذكر السامل» السنونَ«ذ هذا سهو من الكاتب، إ)١٥(
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٤٩٤

  ) ٥/١٨٩٧( حرم : مادة- ١٢٧

: بفتح الراء وضم امليم، حتريف، وصوابه) محر. (وحرم الشيُء، بالضم حرمةً
  .)٣/١٣٦(حرم، بضم الراء وفتح امليم، على وزن فَعلَ؛ كما يف اللسان 

  ) ٥/١٩٤٤( زمم:  مادة- ١٢٨

الزمام :ةريف الب دشوصوابه) اخليطَ (،..اخليطَ الذي ي ،بفتح الطاء، حتريف :
  .)١٤٠( وكما يف املصباح املنريكما يقتضيه تركيب اجلملة، . اخليطُ

  )٥/١٩٦٢( مشم:  مادة- ١٢٩

،يممش بوفَت أي مرتفع. )بوصوابه) فَت ،بالقاف: بالفاء، تصحيف ،بقَت ،
  .)١/٢٥٥قتب،( اجلمهرة، )٧/٢٠٦(اللسان كما يف 

  ) ٥/١٩٩٥(غذم :  مادة- ١٣٠

املعجمة؛ إذ ليس  غذم، بالذال : غدم، بالدال املهملة، وصوابه:كُتب املدخل
   .يف الصحاح مدخل ذا اللفظ

  ) ٥/٢٠٠٨( قدم:  مادة- ١٣١

قَيدوم، : بفتح الياء، حتريف، وصوابه) قَيدوم. (أنف يتقَدم منه: وقَيدوم اجلبل
  .)١١/٦٥(  ويف اللسان،)٥/٦٦( كما يف املقاييس بتسكني الياء؛

  ) ٥/٢٠٢٤(كمم : مادة- ١٣٢

بضم امليم املشددة، ) كُم. (، إذا أُشفق عليه فستر حتى يقوىا أيضوكُم الفَسيلُ
   .)٦٠٦( ، وامل)٤/٢٤٤( كُم، بفتح امليم؛ كما يف القاموس: حتريف، وصوابه

  ) ٥/٢٠٢٥(  كم: مادة- ١٣٣
 تريد الكثري، وخفضت ما بعده كما !كَم درهمٍ أنفقت: ول إذا أخربتوتق
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بيف التقليل ؛ختفض بر به نقيض رألن.) بر ( ،دة، حتريفبكسر الباء املشد
   )١٦(.)٤/٢٤٤( والقاموس) ١٢/١٦٠(كما يف اللسان.رب: وصوابه
  ) ٥/٢٠٤٠(  ندم: مادة- ١٣٤

ندم، بالنون، وليس يف الصحاح مدخل : كُتب املدخل تدم، بالتاء، وصوابه
   .ذا اللفظ، وإخاله من أغالط الطباعة

  ) ٥/٢٠٤٤( نعم : مادة- ١٣٥
أي . ويقال نعم عينٍ، ونعام عينٍ، ونعامةَ عنيٍ، ونعمةَ عنيٍ، ونعمى عنيٍ، كلُّه مبعنى

لْأفععاملْ( . لعينك وما أشبهها ذلك كرامةً لك، وإنوصوابه) أفع ،بتسكني الالم، حتريف: 
   .)٢٥٧/ ٤( والقاموس ،)١٤/٢٠٩(ن ونص عليه صاحب اللسا .بضم الالم) أفْعلُ(

  )٥/٢٠٦٥( يوم:  مادة- ١٣٦
عبروا، : بالياء، تصحيف؛ وصوابه) عيروا( .وربما عيروا عن الشدة باليومِ

   .)١٥/٤٦٧(واللسان ) ٧٤٥(كما يف خمتار الصحاح  بالباء؛
  ) ٥/٢١١٩(فصل الذال :  مادة- ١٣٧

   .)ذأن (: وحمله قبل مادة،األربعمن الطبعات ) فصل الذال(سقط عنوان 
  وإخاهلما من،، وفيها حتريف وتصحيف)٥/٢١٣٤(  سخن: مادة- ١٣٨

  : أغالط الطباعة
 ،بفتح تاء التأنيث) سخنةَ. ( نقيض قُرتها:وسخنةَ العني:  يف عبارةولألا

أما . بالضمسخنةُ، :  وال يقتضيه سياق اجلملة، والصواب،حتريف؛ إذ ال موجِب له
طعام يتخذ من دقيق دون العصيدة يف الرقة : والسخينةُ: التصحيف، ففي عبارة

فوق؛كما نص عليه صاحب : بقافني، تصحيف، وصوابه) قوق. (وقوق احلَساء
  .)٤/٣٣٢( والقاموس) ٦/٢٠٧( اللسان

                                                           
)١٦) (بر(ةٌ على الفتحنظر. ، مبنياألزهية للهروي : ي)باب ( ، ورصف املباين للمالقي،)٢٥٩

 ،١٨٨رب.(  
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٤٩٦

  ) ٦/٢١٩٦( لغن:  مادة- ١٣٩
 .، بالعني املهملة، حتريف)لَعنك (.كلَعنك، مبعىن لَعلَّ: وبعض بين متيم يقول

وكما يف  ،)٥٢٥/الورقة(رواح أل كما يف ترويح ا؛لَغنك، بالغني املعجمة: وصوابه
   .)٤/٣٧٩( ونص عليه القاموس .)١٢/٢٩٩( اللسان 
  ) ٦/٢٢١٦(هنت : مادة- ١٤٠

يت نن تأ، بنون واحدة يف األخري، وههنت: كُتب املدخل هنن، بنونني، وصوابه
   .يف فصل اهلاء من باب النون

  ) ٦/٢٢٤١( عضه:  مادة- ١٤١
بفتح تاء التأنيث، ) والعضيهةَ. (البهِيتةُ، وهي اإلفْك والبهتانُ: والعضيهةَ
  .)٩/٢٦٢(  اللسانبضم التاء، كما يف العضيهةُ،: حتريف، وصوابه

  ) ٦/٢٢٥٨(فصل اهلاء :  مادة- ١٤٢
 أما فصل الواو فقد مر قبل هذا احملل .فصل اهلاء: و، وصوابهكُتب فصل الوا

   . وإخاله من أغالط الطباعة.)٦/٢٢٥٤(
  ) ٦/٢٣١٣( حسي:  مادة- ١٤٣

بفتح التاء، والشني ) تنشفُه( .واحلسي بالكسر ما تنشفُه األرض من الرمل
دة، حتريففُه، بضم التاء، وكسر:  وصوابه.املشدشنت صدة؛ كما نالشني املشد
  ). ٣/١٨٣لسان، (  عن اجلوهريالًعليه ابن منظور نق

   : وفيها حتريفان،)٦/٢٣١٩(  محي: مادة- ١٤٤
.  وأصل حمٍ حمو، بالتحريك؛ ألنَّ مجعه أحماٌء، مثل آباء:األول يف عبارة

)وموصوابه) ح ،بتسكني امليم، حتريف :بفتح امليم، كما ض،ومطَه اجلوهريحب.  
) ولَده (. إذا لَقح ولَد ولَده فقد حمى ظهره:قال الفراء:  ففي عبارةوأما الثاين

  . ولَده:بفتح الدال، حتريف، ملوقعه من اإلضافة؛ وصوابه
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  ) ٦/٢٣٢٣( حيا:  مادة- ١٤٥

أيض يوح يِياهللا فَح ؛اوأَحياهالزمةألنَّ احلركة  ، واإلدغام أكثر) .بفتح ) أكثر
  ).١٦٦( كما يف خمتار الصحاح ،أكثر،بضم الراء: الراء، حتريف، وصوابه

  ) ٦/٣٣٣٤(  دىب: مادة- ١٤٦

بكَّاِءوالداُءةٌ: اُء، على وزن الْمبوالواحدة د ،عاُءةٌ (.القَرببضم اهلمزة، ) د
   .)١٩٨( الصحاح كما يف خمتار ؛دباَءةٌ، بفتح اهلمزة: حتريف؛ وصوابه

  ) ٦/٣٣٩٤( شكا:  مادة- ١٤٧

فالن تكَوىشكَوش كُوهى ( ...ا أَشكَوبفتح الكاف يف هذا املصدر، )ش ،
  .)٧/١٨٠(  اللسانيفشكْوى، بتسكني الكاف؛ كما : حتريف؛ وصوابه

  ) ٦/٢٤٢٥( عسا: مادة- ١٤٨

) العساء(.البلح: شمراخ النخل، والعساُء مقصور: العاسي: وقال أبو عبيد
:  وصوابه.باملد، حتريف، وهو خالف ما نص عليه اجلوهري يف عبارة الضبط

  ).٩/٢١٣لسان( كما قال اجلوهري، ونقله ابن منظور العسا، بالقصر،

  ) ٦/٢٤٣٦( عال : مادة- ١٤٩

 ،)لعالُءالعالُء وا(. الرفعة والشرف، وكذلك املَعالةُ، واجلمع املعايل:والعالُء والعالُء
  .)٤٥٢(كما يف خمتار الصحاح .  العالُء والعال:فيه حتريف؛ والصواب

  )٦/٢٤٦٧ (قال:  مادة- ١٥٠

) القَلَولي (. وقد اقلَولَى، أي ارتفع. الطائر الذي يرتفع يف طريانه:والقَلَولي
 ان بفتح الالمني، كما يف اللس،القَلَولَى: بكسر الالم األخرية، حتريف، وصوابه

  .)٤/٥٥٠(، والقاموس )١١/٢٩٥(
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  املصادر واملراجع 
 حتقيق صبحي ، أخبار املصحفني، تأليف احلافظ أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري-١

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، بريوت ١البدري السامرائي، عامل الكتب، ط
  دار املعارفد السالم هارون، طبععبأمحد شاكر و: قيق حت، ابن السكِّيت، إصالح املنطق-٢

   .ت. د،مبصر
 دار الكتب ،حسني يوسف موسى و،ليف عبد الفتاح الصعيدي تأ، اإلفصاح يف فقه اللغة-٣

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥   بريوت ،٢ط ،العلمية
، حتقيق هاشم الطعان، دار ه٣٥٦ سنة يب علي القايل البغدادي، املتوىف البارع يف اللغة، أل-٤

    .م١٩٧٥، ١ط احلضارة العربية، بريوت،
  .ت.د، ٢ ط، دار املعارف مبصر، الدكتور شوقي ضيف، البحث األديب-٥ 
: حتقيق ) ه ١٢٠٥ت ( تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي -٦

     .م١٩٦٥ - ه١٣٨٥ دار اهلداية، الكويت ،عبدالستار فراج وآخرين
  .ت.د، ٣ الشعب، ط طبعة دار،ناجي معروف الدكتور، تاريخ علماء املستنصرية -٧
حتقيق الدكتور ) م١١٠٧ -ه٥٠١ت( تثقيف اللسان وتنقيح اجلنان، ابن مكِّي الصقلي -٨

   .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥سالمية، القاهرة إلعلى للشؤون األعبد العزيز مطر، نشر الس ا
  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢، بريوت١ط، عبد السالم هارون، دار النهضة العربية،حتقيق النصوص ونشرها -٩
، بريوت ١ الدكتورة حكمت كشلي، دار املنهل اللبناين، ط، تطور املعجم العريب-١٠

   .م٢٠٠٢-ه ١٤٢٣
ليف أيب املناقب، شهاب الدين حممود بن أمحد بن خبتيار الزجناين،   ذيب الصحاح، تأ-١١

وهو « .ت. الم هارون، دار املعارف مبصر، دعبد الغفور عطار، وعبد الس: قيقحت
   ».ملطبوع باسم ذيب الصحاحتنقيح الصحاح ا

القاهرة  السالم هارون وآخرين، عبد:قيقحت ،زهريأليب منصور اذيب اللغة، أل -١٢
  .م١٩٦٤-ه١٣٦٧

 رمزي منري بعلبكي، دار .د: قيقأليب بكر حممد بن احلسن بن دريد حت  مجهرة اللغة،-١٣
  .م١٩٨٧، بريوت ١العلم للماليني، ط
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، ٢ ط، حققه حممد علي النجار، دار اهلداية،تح عثمان بن جين تأليف أيب الف، اخلصائص-١٤
  . ت. د،بريوت

، ١ ط،علميأل منشورات ا،ستاذ علي خريسأل شرحه وضبطه ا، ديوان الفرزدق-١٥
  .م١٩٩٦-ه١٤١٦بريوت،

 ،ه٧٠٢ لإلمام أمحد بن عبد النور املالقي ت ، رصف املباين يف شرح حروف املعاين-١٦
  .م١٩٧٥-ه  ١٣٩٥ دمشق ، مطبعة زيد بن ثابت،خلراط أمحد حممد احتقيق

القصائد اهلامشيات، والقصائد العلويات، للكميت بن زيد األسدي، وابن أيب : الروضة املختارة -١٧
  .م١٩٧٢-ه١٣٩٢ -  بريوت-علمي للمطبوعات ألاحلديد املعتزيل، منشورات ا

 أمحد عبد اد اجلوهري، حتقيقمساعيل بن محصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إ ال-١٨
  .م١٩٥٦ - ه١٣٧٦الغفور عطَّار، مطابع دار الكتاب العريب مبصر 

براهيم السامرائي، مصورة دار  مهدي املخزومي، وإ.د: قيق حت، العني، للخليل الفراهيدي-١٩
   .ه ١٤٠٥يران، قم  إ،اهلجرة

المة أمحد بن ف العامل العلييف غريب الشرح الكبري للرافعي، تأ قاموس املصباح املنري -٢٠
  .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٥، ١ دار الفكر، ط، بريوت، الفيوميحممد بن علي املقرئ

 ،ه٨١٧-٧٢٩ القاموس احمليط، العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي -٢١
   .ه١٤١٢-م١٩٩١، ١ط،حياء التراث العريب دار إبريوت،

 عبد املعني يققعلي بن حممد النحوي اهلروي، حت كتاب اُألزهية يف علم احلروف، -٢٢
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢  -امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 

 -ه١٤٠٨ بريوت ،١ ط،حياء التراث علي شريي دار إقيق، حتلسان العرب، البن منظور -٢٣
  .م١٩٨٨

 العصرية، بريوت  حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة:حتقيق:  جممع األمثال للميداين-٢٤
  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩

٢٥- مكتب نشر الثقافة ،)ه١٠٨٥(دين الطرحيي،  الرين، فخرجممع البحرين ومطلع الني
  .ه١٤٠٨، يرانإ قم، سالمية،إلا
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٥٠٠

) ه٣٩٥ت(محد بن فارس بن زكريا الرازي  أليف الشيخ أيب احلسنيجممل اللغة، تأ -٢٦
   .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ عمرو، دار الفكر  الشيخ شهاب الدين أبوقيقحت

 الشيخ حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت، احمليط يف اللغة، البن عباد حتقيق -٢٧
  .م١٩٩٤ - ه١٤١٤/ط

 بريوت، دار ،ه٦٦٦ليف حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ت  خمتار الصحاح، تأ-٢٨
  .م١٩٨١ -ه١٤٠١الكتاب العريب، 

يق حممد ها، للعالمة عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، حتقاملزهر يف علوم اللغة وأنواع-٢٩
حياء الكتب  دار إ،محد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيمأ

   .ت.العربية، مصر،  د
 - ه ١٣٣٩، ٤ القاهرة،ط،براهيم حممد جنا، مطبعة السعادةتور إدكالاملعاجم اللغوية،  -٣٠

   .م١٩٧٤
   .م١٩٦٨، ٢يب نشأته وتطوره، الدكتور حسني نصار، القاهرة، مكتبة مصر، طاملعجم العر -٣١
طبع  عبد السالم حممد هارون،: قيقحت محد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، أ-٣٢

   .م١٩٦٦ - ه ١٣٨٩ ،٢ ط ،مصر البايب احلليب،
هيم مصطفى وزمالؤه، إبرا:  قام بإخراجه، القاهرة– املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية -٣٣

  .ت. د،شراف عبد السالم هارون، مصورة املكتبة العلمية، طهرانبإ
-ه١٣٥٦، ١ مصر، ط، دار الكتاب العريب، بقلم عبد الغفور عطَّار، مقدمة الصحاح-٣٤

  .م١٩٧٦
 - مصر، دار املعارف، حتقيق عبد العزيز امليمين الراجكويت، للفراء، املنقوص واملمدود-٣٥

   .ت.، د٣ ط،القاهرة


