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احلَيقول ياقوت من له احلُسىن «:  نقالً عن احلريريوين ما ساَء قط؟ وموم

  .)١(»ومل يتبعه بالتتبع من يليهفإىن ال أعلم كتابا سلِّم إىل مؤلفه فيه،  ... فقط؟ 

 اليت املصنفات أهم من اللغوية املعجمات أن يرى العريب، تراثنا إىل نظر ومن

 منذ ومناهجها، مدارسها، تعددت وقد العريب، التأليف مساحة من كبريا حيزا تشغل

 نعرض وسوف احلايل؛ وقتنا إىل -  شامل عريب معجم أقدم صاحب - أمحد بن اخلليل

 التآليف من اهلائل ماخلض هذا داخل جلنا عندما نظرنا استرعت لظاهرة يلي فيما

 املعجم تطور مراحل بدقة ترصد اليت االستدراك، ظاهرة نعاجل أن ووجدنا املعجمية؛

 على أخذوها اليت القصور ومواطن سابقيهم؛ يف الالحقني نظر وجهة وتبني العريب،

 ىمد على كذلك نقف وسوف واستدراكام، تآليفهم يف سببا فكانت أسالفهم،
  .ذلك يف وفِّقوا حد أي وإىل ملسابقيه استدراكهم

 واملعروف »العربية حاحوص اللغة تاج« معجم :القدمية العربية املعاجم أهم ومن

كان« الذي اجلوهري، الفارايب النيسابورى محاد بن اعيلإمس نصر أيب ملؤلفه حاح،بالص 
                                                           

 .جممع اللغة العربية بالقاهرةباحث يف  )∗(
 .٦/١٥٦ األدباء معجم )١(
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٨٠٦

 العرب باللغة هافَوش واألدب، اللغة يف إماماً وكان ،وعلماً وفطنةً ذكاًء الزمان أعاجيب من

  .)٣(ه٤٠٠و ،٣٩٨ و ،٣٩٦و ،٣٩٣ بني وفاته، سنة يف اختلف وقد ،)٢(»العاربة

 املشافهة، وهي للغة، القُدامى مجع طريقة بني مجعه إىل رأينا يف حاحالص أمهية وترجع

 طريقة اتبع حيث أخرى؛ جهة من تدوينه يف يسريا سهالً منهجا ابتداعه وإىل جهة، من

 إىل واملكانة الشهرة من حاحالص كتاب فصار األخري، احلرف باعتبار اهلجائي بالترتي

حد شالسيوطي هب ص٤(.احلديث يف البخاري بصحيحِ ،اللغة يف جلوهريا حاح(  

 فألَّ الذي ،ه ٦٥٠ سنة املتويف احلسن بن حممد بن احلسن فهو الصغاين أما

 أكرب وهو ،»العربية حاحوص اللغة تاج ابلكت والصلة والذيل التكملة« مساه كتابا

 لسائر عينة بوصفه نعرضه وسوف اجلوهري، حاحص حول صنفت اليت التكمالت

  .املعاجم على املُستدرِكة املؤلفات

 إىل أدى مما األعمال، هذه نقص إىل القدمية املعجمات تأليف فردية أدتلقد 

 على وقفنا وقد هلا، السابقة املعاجم على االستدراك بغرض األعمال بعض تأليف

  :اآلتية الفروع حتت تندرج استدراكاا فإذا املستدرِكة املعاجم

  :باالختصار االستدراك - أوالً

 مناسبا، يراه ما مواده من يوينتق فينقحه، قدمي معجم إىل ؤلفامل يعمد أن وهو

  :كذل أمثلة ومن ما، مرحلة يف العلم طلبة يناسب أو لعصره، اضروري أو

١ - يللراز حاحخمتارالص.  

  .للهمذاين خمتارالصحاح من الراح فوص - ٢
                                                           

 .٤٤٧  ،١/٤٤٦ الوعاة بغية ،٦/١٥٢ السابق )٢(
 .١١٠ص الصحاح مقدمة )٣(
  .١/١٠١ املزهر )٤(
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  :بالترتيب االستدراك - ثانًيا
 دون االنتفاع التام به، فيعيد البعض ترتيبه حسب قد يكون ترتيب املعجم حائالً
ا، ليسهل على الشداة الكشف يف هذا املعجم، ومن أمثلة ذلكما يراه مالئم:  

  ).اهجائي( األول احلرف حسب على للصحاح يمكالرب ترتيب - ١
  .)اهجائي( الكلمة من األول احلرف حسب على العرب للسان احملدثني بعض ترتيب - ٢
  :والترتيب باإلكمال االستدراك - ثالثًا

 وبني ،معاجم عدة أو سابق معجم إكمال بني املستدرك جيمع الضرب هذا وىف

 يف العربية اللغة جممع عمل ذلك على األمثلة أبرز ومن بعينه، منهج وفْق ترتيبها إعادة
 واحد، معجم يف دجمها بعد ،جمددا العربية املعاجم بناء يعيد الذي الكبري، املعجم

 املستجدات وإضافة فاا، مبا تكميلها مراعاة مع  ،)٥(حمدد منهج على وترتيبها

  .العلم االتجم سائر يف متخصصني بعلماء باالستعانة إليها احلديثة
  :لباإلكما االستدراك -رابًعا
 النقص إىل أقرب وذلك القدم، منذ افردي كان -   أشرت كما - املعجمي العمل

 اللغة، من لكثري إغفاله أمهها هنات، وله إال عريب معجم من فما االكتمال؛ إىل منه

  :)٦(حاحالص على كاتاملستدر هذه ومن بعض، على العلماء بعض فاستدرك
  .يكالربم متيم بن حممد املعايل أليب املنتهى -١
  .للصغاين والصلة والذيل التكملة -٢
  .القرشي جلمايل الصحاح ليبتكم القراح -٣
  .الصحاح على يبر ابن حاشية - ٤
 .واحد معجم يف والتكملة للصحاح دمج وهو ،للصغاين البحرين جممع -  ٥
   عليها؟ استدركت اليت املعاجم جتاه التكمالت هذه دور كان فماذا

                                                           
 .اهلمزة حرف مقدمة - الكبري املعجم :انظر  )٥(
 .٥٢٩– ٥١١ نصار حلسني العريب املعجم ،١٦٧ص الصحاح مقدمة )٦(
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٨٠٨

 يف الصحاح على الصغاين استدراك وجوه عرض لخال من السؤال هذا عن أجيب
   .إكماهلا عدم أو للصحاح إكماهلا ومدى كانت، وكيف والصلة، والذيل التكملة كتابه

   )ه٦٥٠ (للحسن بن حممد بن احلسن الصغاين التكملة والذيل والصلة
 يظهر عنوانه ومن الصحاح، تأليف نم ونصف قرنني حنو بعد املعجم هذا جاء

 وأول نقصه، وإمتام فائته، الستدراك للصحاح، تكملة هو إمنا ،كامالً معجما ليس أنه
 وال األعراب، يشافه مل الصغاين إن إذ منهما؛ كل مصدر املعجمني بني الفوارق
 ة،اللغ كتب هو آخر، موردا اعتمد أنه يذكر ولكنه معجمه، نليدو العربية علماء
 يبرت« املصادر هذه أن وذكر إليه، وصلت حىت العلم أهل وتناقلها قبله، فتلِّأُ اليت
 ما آخر هذا« : -  مصادره بعض معددا - الصغاين يقول ،)٧(»مصدر ألف على
 ،يعل انثالت اليت واأللفاظ إيلَّ وصلت اليت اللغات بني اخلاطر وأمله احلفظ أماله
 آل ومل وخربة، خربا اللغة كتب من مجع مبا وأحطت ،كَبرةٌ علتين أن بعد وهذا
 يف مما شيء رابه فمن... حقيق به هو ما وإيراد والتحقيق، والتحرير التقدير يف جهدا
 والتحريف، التصحيف إىل والنسبة والتزييف، القدح إىل يتسارع فال الكتاب هذا
 األصول، تلك على أخذت اليت واملآخذ منها، استخرجت اليت األصول يعاود حىت
 وأيب عبيدة أيب كغريب: احلديث غرائب كتب من مصدر ألف على يبرت وإا
  .)٨(»...الرجاز وأراجيز الشعر ودواوين والنحو، اللغة غرائب كتب ومن... عبيد

املئة، ومن يطلع على مث يسوق طائفة من الكتب والدواوين الشعرية تقارب 
 يف عمله  الصغاينيف صحاحه، يعلم صدقوهري  لبعض شواهد اجلردود الصغاين

  . الدقة واألمانة العلمية إىل أبعد حدهيوحتر فيه، هيوتفانِ

                                                           
 .٧ ،٦ص األول اجلزء إىل الكتاب حمققو نقلها وقد والصلة، والذيل التكملة كتاب اية )٧(
  .والصفحة السابق )٨(
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  :الكتاب مقدمة
 عن عربت أسطر، مثانية على تزيد ال خمتصرة مبقدمة لتكملته الصغاين قدم

 هفي مجعت كتاب هذا« :يقول اجلوهري، صحاح يدي بني يعالرف وأدبه اجلم تواضعه
 ومسيته عليه، وذيلت كتابه، يف اهللا رمحه اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو أمهله ما

 وال غفله،أ ما واستيعاء أمهله، ما استيفاء مدعٍ غري والصلة، والذيل التكملة كتاب

 ،)٩(»لآلخر األول ترك وكم عليم، علمٍ ذي كلِّ وفوق وسعها، إالّ نفسا اهللا يكلِّف
   .ذكرنا كما بالكتا اية يف ذكرها فقد الكتاب صادرم أما

  اجلوهري على الصغاين مستدركات
  :قسمني تقتضي اجلوهري، على الصغاين الستدراكات املنطقية القسمة إن

  .الصحاح يف ليست لغوية مادة استدراك :األول
  .الصحاح يف لغوية مادة على االستدراك :الثاين

  :يلي فيما واألمثلة الشرحب القسمني من كالً نوضح وسوف
  :الصحاح يف ليست لغوية مادة استدراك - األول القسم 

 ولعل اللغوية، املادة يف كميا نقصا يكمل أن الرئيسية؛ املستدرِك مهمة هذه ولعل

 احلرف حسب الترتيب يف اجلوهري منهج عاتب أنه ذلك الصغاين على لسه ما

 أن احملتمل ومن والثاين، األول احلرف حبسب للباب يالداخل الترتيب مث األخري،

 واملستعملة، املهملة صورها إىل ليصل املنطقية، الكلمة تقاليب اتبع قد غاينالص يكون

 ،)١٠(»مادة ألف ٦٠« حنو التكملة يف الصحاح على املستدركة املواد بلغت وقد
  .واألمساء األفعال :وجهني على القسم وهذا

                                                           
  .١/٣ التكملة )٩(
  .١٦٨ ص الصحاح مقدمة )١٠(
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  :األفعال :أوالً
  :الثالثية الاألفع - ١

 كتأَ - سطَو« لكذ من الثالثية، األفعال مئات اجلوهري على الصغاين استدرك
 الزيادة ضروب من األفعال ذه يتصل وما ،»شده - نمخ - خشطَ -  كنأَ -

  .وشعرية نثرية شواهد من أيضا ا يتصل وما ..واستفعل كأفعل، املختلفة،
  :ةيالرباع األفعال -  ٢
 وأيضا ،»...قفلط - مسلج  - عثلب«:ذلك من أيضا، الرباعية األفعال اتومئ

  .وشعرية نثرية وشواهد زيادات من األفعال هذه مبثل يتصل ما
  :األمساء -  اثانًي
  :الثالثية األمساء -  ١
 البياض :الومذَة« ،)فطند(»ءيالش عن الزجر :الفَطْذُ« :اردة األمساء أمثلة من

 جبل أصل يف قرية :رككَ« :مثل األعالم، أمساء أيضا نهام وكان ،)ومز(»يالنق

 :املزيدة األمساء أمثلة ومن ،)تكم(»سلَيمٍ أم :مر بنت تكْمة«و ،)كرك(»لبنان
 ،)حنر(»اإلنسان ا يشبه دميمة، ةبيود :احلنورةُ« ،)بدر(»الورسِ أجود :البادرة«

  .قدمية شواهد من ا يتصل وما ،)نطك(»إنطاكية«
  :الرباعية األمساء - ٢
 :بحتر « ،)حنثر(»أمحق :ثَرحن رجل« :مثل اردة، الرباعية ألمساءا هذه من
 :املزيدة ومن ،)ضرزل(»شحيح :ضرزِل رجل« ،)حبتر(»العرب فحول من فحلٌ

  .)حنطر(»ُالسحابة :احلَنطَرِيرةُ« ،)حنتر(»الصغري القصري :احلنتار«
  :اخلماسية اءاألمس - ٣
 أمثلة ومن ،)حنتفر( »القصري :احلنتفْر« ،)حنبتر( »الشدة :احلنبتر« :اردة من

 :اجلَرعبِيلُ« ،)جردبل(»اليسرى بيده الكسرة يأخذ الذي :اجلَردبِيلُ« :زيدةامل
  .)جرعبل(»الغليظُ
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 أمهله« :قولهب الصحاح على املستدركة دةاملا يستهل - غالبا - الصغاين وكان

 أو املداخل ناقصة اجلوهري ذكرها اليت املواد عن املادة هلذه متييزا ؛»اجلوهري

  .الصغاين فأمتها شواهد،ال
 يف استقرأناها إذا املواد، هذه بعض يف أحيانا قدصت ال اإلشارة هذه لكن
 ،»اجلوهري أمهله« ):ط ث ن(و )ط ه ل(و )ص م ش( مستهل يف قال الصحاح،

 املرأةُ لَهطَت« :وفيه ،»عنيفًا سوقًا ساقَها :شموصا الدواب شمص« ،الصحاح ويف

 :نثُوطًا الشيء نثَطَ« :وفيه ،»ا ضربته :األرض به توهلَطْ ضربته، :باملاء فرجها
،كَنه سثَّطْتون: تثَطَ ه،سكَّنه :بيده الشيء ونزغَم«.  
 أنه سيما ال العربية، إىل النسبة ضعيفة رآها فلعله اجلوهري أمهلها اليت املواد أما

 - قدميني ونثر شعر من - الصغاين ساقها اليت الشواهد ولكن الصحيح، إال يلتزم ال
 املوردان هذان - وغريمها والزجاج كالفراء – كالمهم نقل الذين والعلماء

 أنه بالصحاح اجلوهري مالتزا معىن ليس :أقول جيعالين )العلماء وأقوال الشواهد،(

 مجع الذي البخاري، كصحيح متاما واه، ضعيف سواه ما وأن مجعا، اللغة أحصى

  .الصحيح كل يشمل مل ولكنه الصحيح،
  :الصحاح يف مادة على االستدراك  - الثاين القسم -١

 ضعيفة، وليست مهملة، املادة فليست ؛فعالً الصحاح قصور دجيس القسم وهذا

 ليكمل الصغاين فجاء ناقصة، ذكرها ولكنه صحاحه، يف ذكرها جلوهريا أن بدليل

   املستدركات؟ هذه كانت فكيف الصدع، هذا ويرأب النقص، هذا
  :اآلتية الوجوه إىل املستدركات ذهه تقسيم ميكن

  .املادة تصاريف بعض استدراك -
  .قهااشتقا يف الصغاين يرأ على بناًء الصحاح يف ليس رتيبت يف ةملك إدراج -
  .الصحاح يف مفسرة غري مادة تفسري -
  .املادة معاين بعض استدراك -
  .الشواهد بعض استدراك -
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٨١٢

   :املادة تصاريف بعض استدراك - أوالً
  :ومصادرها اردة الثالثية األفعال -  )أوالً /أ(

  :املضارع استدراك -
 أمهله يالذ الثالثي، من املضارع بتكملة – ندر فيما إال – الصغاين يهتم مل

 من كثريا أمهلوا إذ املعجمات؛ يفمؤلِّ من سابقيه حنو بذلك حنا ولعله اجلوهري،

 آثر« – يالباق عبد يضاح الدكتور يرى فيما – لعله أو الثالثي، للفعل املضارع

  :ذلك على األمثلة ومن ،)١١(»بعد فيما عليه دري فيما يقع لئال السالمة،
 خنِب« :التكملة وىف مضارعه، يذكر ومل اماضي »خنِب« اجلوهري ذكر -

با خينبن١٢(»خ(.  
 قول الصغاين نقل التكملة ويف املضارع، بغري »مض« الصحاح يف ورد - 

  .)١٣(»تمض وال ارتشف« :العرب
 النقص، هذا إكمال عدم - التكملة من تصفَّحت فيما - األعم الغالب لكن

 من غريه على تؤخذ كما ،اجلوهري على تؤخذ اليت املآخذ من الثالثي مضارع وترك

 ذكره ينبغي فكان للسماع، خيضع - فَعلَ مضارع سيما ال - غالبها ألن ني؛ياملعجم

 الصغاين يستدركه ومل صحاحال يف مضارعها يرد مل اليت األفعال ومن .إمهاله وعدم

  .»شخص - قنص - طَرِف - عرِض - َج - نخج - بذأ - بدأ« :عليه
  :املصدر استدراك -
 الثالثي مصادر أن مع مصادر، بغري اردة الثالثية األفعال مئات الصحاح يف ورد 

 ولكنه الناقصة، املصادر هذه تكملة الصغاين مهمة فكانت للسماع، الغالب يف ختضع

  :ذلك منو ،هامن قليالً استدرك
                                                           

 .يشخص حديث من )١١(
 ).ب ن خ( يف والتكملة الصحاح )١٢(
 ).ض ض م( يف والتكملة الصحاح )١٣(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٣

   )١٤(.»صفْحا« مصدره الصغاين وذكر مصدر، بغري »صفَح« الصحاح يف جاء - 
   )١٥(.»املياحة« مصدره الصغاين واستدرك مصدره، بغري »مييح ماح« وفيه - 
   )١٦(.»حثُورا« مصدره الصغاين ذكر الذي »حثر« ذلك ومن - 

 الصحاح؛ يف اليت لألفعال بأا اجلزم ميكننا ال ،الصغاين ذكرها اليت املصادر لكن

 أن صرفيا املعروف ومن الصحاح، يف ليست هلا ةًجديد معاينَ ذكر الصغاين ألن

  .الفعل هذا ومعموالت فعله دالالت باختالف خيتلف املصدر
  :فعله بغري الصحاح يف ذُكر ملصدر لٍعِف استدراك -

 من الصغاين موقف إىل نظرنا وإذا هلا،أفعا بغري املصادر مئات الصحاح يف ورد

 »اَألمج« ورد :ذلك منو ،القليل النادر يف إال اأفعاهل يذكر نراه ال فإننا املصادر هذه
 واستدرك ،»وعطَش حرٌّ :األمج« :اجلوهري قال فعل، بغري مصدرا الصحاح يف

  )١٧(.»عطش أو حرٌّ ا اشتد :تأْمج اإلبِلُ أمجت« :قال الفعل، لصغاينا
  :عينه اجلوهري يضبط مل الذي املضعف، الثالثي الفعل عني ضبط -

 مل يعين - العني مضبوطة غري مضاعفًا، اثالثي فعالً ١٣٠ حنو الصحاح يف ردو
 وقد - السامل بالصحيح هلا ينظِّر ومل متحرك رفع ضمري إىل بإسنادها تضعيفها، يفك

 األفعال، هذه ضبط من النادر إال يستدرك ال هو فإذا التكملة، يف بعضها إىل نظرت

  :ذلك أمثلة ومن
 - »بمل »ه أين« :التكملة ويف الصحاح، يف ضبطي ببها تنأين :يأ :ح 

تبا غن١٨(.»ع(   
                                                           

 ).ح ف ص( يف والتكملة الصحاح )١٤(
 ).ح ي م( يف والتكملة الصحاح )١٥(
 ).ر ث ح( يف والتكملة الصحاح )١٦(
 ).ج م أ( يف والتكملة الصحاح )١٧(
 ).ب ب ه( يف والتكملة لصحاحا )١٨(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٤

 - »التكملة يف الصغاين ضبطه ،»غَت: »تشوطني أو اشوطً الدابةَ غَت: 
   )١٩(.»وأتعبتها ركَضتها

 - »التكملة يف ورد ،»كَت: »تكَت ٢٠(»أقررته مثل :أذنه يف الكالم(.   
 أب« :املضارع يف عينها بضبط ينالصغا يعنت مل اليت الكثرية املضعفة عالاألف هذه منو

– تب – بج – بح – بخ – بش – بض – تضبطها اليت األفعال أن ماك ،»ب 

  .الصحاح يف اعنه ةخمتلف التكملة يف الفعل داللة ألن مطلقًا؛ ا األخذ يصح ال الصغاين

  :ذلك من اجلوهري، ذكرها اليت األفعال يف اللغات بعض كرذ -

  .الصحاح يف يأفك وأفَك ،)٢١(»يأفك أفَك يف لغةٌ يأفَك أفك« :قوله - 
   )٢٢(.»برك يف لغةٌ :للقتالِ برِك« :التكملة ويف ،»برك« الصحاح يف ورد - 

  :املزيدة الثالثية األفعال ـ )أوالً /ب(
 أكثرها ألن ؛املعجم من الصرف فيها فيدي اليت الظواهر من ارد الفعل زيادة

 يف األخرى دون الزيادات بعض على املعجمات اقتصرت وقد السماع، على يعتمد
 يف املعجمات تفاوتت فقد وبذلك العرب، استعملته ملا تبعا املزيد، الثالثي الفعل
  :وجهني على املزيد للفعل اجلوهري لرصد الصغاين واستدراك .الظاهرة هذه صدر

  :ذلك ومن التكملة، يف ومزيًدا الصحاح، يف جمرًدا الفعل ورود -

 على مزيدا التكملة يف وورد ا،جمرد إال الصحاح يف يرد مل »يغيث غاث«

»لَت٢٣(.»فَع(   
                                                           

  ).ت ت غ( يف والتكملة الصحاح )١٩(
 ).ت ت ك( يف والتكملة الصحاح )٢٠(
 ).ك ف أ( يف والتكملة الصحاح )٢١(
 ).ك ر ب( يف والتكملة الصحاح )٢٢(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٥

  :ذلك من لبعضها، الصغاين واستدراك الصحاح، يف اداتالزي بعض ورود -
 وزاد ،»واستفعل وافتعل وأفعل تفَعل« على مزيدا الصحاح يف ورد »عتب« -

   .)٢٤(»فَعلَ« :الصغاين
  .)٢٥(»وفعل تفَعل« :الصغاين وزاد »أفعل« على مزيدا الصحاح أورده »كرب« -
- »برا اجلوهري عند جاء »شالصغاين وزاد »واستفعل تفاعل« على مزيد: 

   )٢٦(.»وتفعلَ أفعل«
  :الرباعية األفعال - )أوالً /ج(

 اازياد يف قياسية تصاريفها فإن جمردة رباعية أفعال من حاحالص يف ورد ما
 اأم ومضارعه؛ وزياداته مصادره يستدرك مل إذا الصغاين على ضري فال ومصادرها،

  .عليها الكالم سبق وقد جديدة، يفه الصحاح على الصغاين استدركها اليت املواد
  :الثالثية األمساء - )أوالً /د(

 اصفرار :الرمع« :التكملة ويف واليرمع، ماعةوالر رمعالت :الصحاح يف ورد -

   )٢٧(.»املُرمع – ةالرمع – الرمع – الرامع – الرمعان – الرماع ..الوجه يف وتغري
  :الرباعية األمساء - )أوالً /ه(

  .الصحاح يف ورد - 
 - القَرافص - لقَرافصةا - القرفص( :التكملة ويف القُرفُصاء، -  القَرفَصة -
   .)٢٨( )القَرفَصى - القَرفاص

                                                           
 ).ث ي غ( يف والتكملة الصحاح )٢٣(
 ).ب ت ع( يف والتكملة الصحاح )٢٤(
 ).ب ر ك( يف والتكملة الصحاح )٢٥(
 ).ر ش ب( يف والتكملة لصحاحا )٢٦(
  ).ع م ر( يف والتكملة الصحاح )٢٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٦

  :اشتقاقها يف الصغاين يرأ ىعل بناء يف للصحاح خمالف ترتيب يف كلمة إدراج - ثانًيا
 احلرف باتباع الترتيب؛ يف نفسه اجلوهري منهج - ذكرت كما - الصغاين اتبع

 الكلمة، من والثاين ولاأل احلرف حسب اداخلي الباب وترتيب الكلمة، من األخري

 يف اجلوهري مع أحيانا خيتلف كان الصغاين أن إال واحد، باب يف لياءوا الواو بايب ودمج
 اشتقاق يف يللجوهر املخالف رأيه على بناء يةواخلماس الرباعية الكلمات بعض ترتيب

 اًءبن معامجهم، يف املداخل بعض ترتيب حول املعجميني اختالف كثر وقد الكلمة، هذه

  .)٢٩(القضية هلذه اجلامعية الدراسات بعض أُفرِدت وقد الصرفية، آرائهم على
  :الصحاح على املستدرك التكملة يف أيضا ذلك على األمثلة ومن

 )ح ر ط( يف التركيب هذا اجلوهري وأدرج« ):ح م ر ط( يف الصغاين قال - 
 مزيدة، ثالثية اأ إىل اجلوهري فذهب ،»إفراده والصواب، امليم، بزيادة موحك

  .جمردة رباعية أا إىل الصغاين وذهب
  :اجلوهري يفسرها مل مادة تفسري - ثالثًا

 على ذلك يف معتمدا تفسريها، دون الكلمة بذكر ييكتف أحيانا اجلوهري كان

 جيد ال من على غريبة الكلمة هذه تصبح حىت العصر هذا مير إن وما عصره، يف شهرا

 أكثر أحصينا وقد لقُدامى،ا املعجميني على تؤخذ اليت العيوب من وذلك املعجم؛ يف معناها

 :بقوله مكتفيا الكلمة؛ تفسري منظور ابن فيها ترك العرب، لسان يف موضع مئةسبع من
 معروف، :اجلوهري فيها قال مدخالً ومخسني مئة حنو الصحاح يف وأحصينا ،)٣٠(معروف

  .)٣٢(»معروف زاراإل«و ،)٣١(»معروف الصالة أذان« :ذلك ومن
                                                           

  ).ص ف ر ق( يف والتكملة الصحاح )٢٨(
  .بعده وما ٢٠ ص ١ج املعجم بناء يف وأثره اللغوية األصول تداخل :مثالً انظر )٢٩(
  .٥٤ ص  األول القسم العربية، اللغة جممع يف املعجمات حترير فن :انظر )٣٠(
  ).ن ذ أ( يف الصحاح )٣١(
  ).ر ز أ( يف الصحاح( )٣٢(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٧

  ؟اجلوهري صحاح يف املفسرة غري املواد هذه من الصغاين موقف فما
 مشهورة كانت ألا املفسرة؛ غري املواد هذه بتفسري التكملة صاحب يهتم مل

 والسبب معناها، جهل ألنه أو ذلك، ينس ألنه أو بال، ذات يرها مل نهأل أو لديه،

 ونثرها، شعرها اللغة دواوين ويطالع العلماء يشافه رجل على شك ال مستبعد الرابع

 وراء كلها أو أحدها األوىل الثالثة األسباب وتبقى ،سابقًا أحملت كما الدقة ويتحرى

 جاز لو واحدا، مثاالً وجدت حبث طول وبعد اجلوهري، يفسره مل ما تفسري إمهال

 هذا إال التكملة يف يرد مل :لقلت املفسرة، غري اجلوهري أمثلة على الناقص االستقراء

 املسألة هذه أن يعين مما التكملة، يف ذلك بندرة احلكم إىل ذلك عن أعدل لكنين املثال،

 تفسري، دون ،»الفَرس زنق« :اجلوهري قال ،تكملته تأليف عند كثريا الصغاين تشغل مل

   .)٣٣(»قوائمه أربع يف هشكَلْت :قًازن وأزنقه أزنِقُه وغريه الفرس زنقْت« :التكملة ويف
 اجلوهري، أمهلها اليت املواد بإدراج فًالكَ - قبلُ نتبي كما - الصغاين وكان

 للصغاين أعطت قد املواد هذه كانت وإذا ،»اجلوهري أمهله« :بقوله إياها مصدرا

 مبعىن التكملة، صفة الصحاح متنح مل فإا ،)٣٤(املواد هذه بعض يف والتفرد التميز، مسة

 يف يسهب نراه إمنا بذلك؛ يهتم ال التكملة فصاحب وإمتامه، النقص ومداواة العالج
 عند فالزعفَران …والرجال اخليل وأمساء املواضع مثل للمادة، ةفرعي معان كرذ

 :يوضح فلم الصغاين جاء مث الزعفران، تفسري ندو »..زعافر على جيمع« اجلوهري
 دفأور للكلمة؛ جديدة معان إىل رقتط ولكنه هذا، الزعفران يكون شيء يأ
 بن السليل فرس :الزعفران«و ،»وفَزاناحلَ أفراس من وأبوه هو :الزبِد بن الزعفران«

   )٣٥(.»همذانَ من مرحلة على قرية :ةُالزعفَرانِي« و ،»بسطامٍ يأخ قيس
                                                           

  ).ق ن ز( يف )٣٣(
 :احلَوفَزانُ«و ،»مأله :الشيء حطْمر«و ،»السهم« :املِجدف :قوله الصغاين به انفرد مما )٣٤(

تبالتوايل على )ز ف ح(و )ر ه ط ح(و )ف د ج( يف الكبري املعجم ذلك على نص ،»ن. 
  ).ر ف ع ز( يف )٣٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٨

 اجلوهري، عن للكلمة ذكره الذي املعىن اختالف على ينص كان أحيانا الصغاين إن بل

 مثرةٌ :الزعرور« :اجلوهري قال :ذلك ومثال اجلوهري، عند الكلمة تفسري لنا يبني أن دون

   .)٣٦(»اجلوهري ذكره ما غري وهو دب،ال شجرةُ :الزعرور« :التكملة ويف ،»معروفةٌ

 املراد اللفظة عن والغموض اللبس إزالة للمعجم األوىل املهمة كانت وإذا

 الصحاح نقص يكمل مل - اهللا رمحه -  الصغاين فإن ،كذلك ذلك كان إذا ها،تفسري

 ؛قصورها ومعاجلة املعجمية الصنعة تعديل إىل تنظر اليت املعجمية، الفنية الناحية من
 إذا سيما ال أخطاء، من اجلوهري فيه وقع فيما وقع مث الكمي، باجلانب فقط اهتم إمنا

 ملعجمه فيحتاج مفسر، غري اجلوهري على الصغاين زادها اليت املواد بعض أن علمنا

 ال املستدرك مادام اية، غري إىل..الثالث يكمل ورابع نقصه، يكمل ثالث معجم إىل
  .عليه يستدرك الذي للمعجم يالكم ال يالكيف النقص ييراع

  :املادة معاين بعض استدراك - رابًعا

  :األفعال معاين على االستدراك )رابًعا /أ(

  :ذلك ومن ،الصحاح يف الزم فعل تعدية -

 :البعري طَلَحت« :التكملة ويف الصحاح، يف هذا »أعيا :البعري طلَح« ذلك ومن

 فَصح« :قال زما،ال »فَصح« الصحاح يف وردو ،)٣٧( »طَلَّحته مثل حسرته،

 :التكملة ويف ،»الرغوةُ عنه أُخذت :اللبن وفصح يلحن، ال حىت لغته جادت :فصاحةً

»كحفَص بحلك بان :الص ه وعليكوؤ٣٨(.»ض(   

                                                           
  ).ر ع ز( يف )٣٦(
 ).ح ل ط( يف والتكملة الصحاح )٣٧(
 ).ح ص ف( يف والتكملة الصحاح )٣٨(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٩

  :الصحاح يف الزم وهو اجلر حبرف فعل تعدية -

 يف بالباء متعديا لتكملةا يف وورد الزما، الصحاح يف جاء فقد ؛»خشف« حنو

 به خشف« :قوله يف والباء ،»فيها يدخل :األمور يف خيشف فالن« :قوله

   .)٣٩(»به رمى:وخفَش

 :بولدها األم زبقَت« :التكملة ويف الزما، الصحاح يف ورد »زبق« :ذلك ومن

تما ،)٤٠(»به ربالباء متعدي.  
  :الصحاح يف ليست مبعان التكملة يف الفعل ورود -

 الفعل، هذا معاين إىل مضيفًا اجلوهري، به سرهف ما بغري الفعل الصغاين يفسر قد

 أن إىل القارئ ذهن ينصرف ورمبا معموالته، وتغري والداللة، واللزوم، يالتعد من

 ألن بالطبع، وارد االحتمال هذا .اللغوية للمادة داليلال التطور عالمات من ذلك

 اليت - الصغاين مستدركات من كثريا أن نؤكد ولكننا عصره، عن يعرب الصغاين

  .له ومعاصرة للجوهري سابقة مصادر من أخذها - استقرأناها
  :عليها الصغاين وزاد بدالالت الصحاح يف وردت اليت الثالثية األفعال ومن

 -  السائل رد - الذنب عن اإلعراضِ( :مبعاين الصحاح يف »صفَح« ورد - 
   )٤١(:الصغاين وزاد )بالسيف الضرب – ضاحلو عن اإلبل صرف
  .كان ومىت كان، شرابٍ يأ سقاه :الرجلَ صفَح - ١
٢ - ه :َءيلشا صفَحتضتعر.  
  .ورقةً ورقةً عرضتها :املصحف ورق صفَحت - ٣

                                                           
 ).ف ش خ( يف والتكملة الصحاح )٣٩(
  ).ق ب ز( يف والتكملة الصحاح )٤٠(
  ).ح ف ص( يف والتكملة الصحاح )٤١(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٠

 :الصحاح يف ؛»شقرب« :معانيها بعض الصغاين زاد اليت الرباعية األفعال ومن
»قشرا :املُبلفَرِح ،وقد املَسرور ققَةُ« :الصغاين وزاد ،»ابرنششرالب: برالض 

وبالس،ط قشروب قَ :اللحمه٤٢(.»طَّع(  
  :األمساء معاين على االستدراك -  )رابًعا /ب(

  :اجلوهري على دالالا بعض الصغاين ركاستد اليت الثالثية األمساء ومن
»جطُ - الظهر إىل الكاهل بني ما( :عىنمب الصحاح يف ورد »الثَّبِءيالش وس  - 
   )٤٣(:معانيه من الصغاين وزاد ،)الرمل معظم
١ - » اخلطِّ تعميةُ« - ٢.»وتفنينه كالمِال اضطراب بيانه وترك«.  
  .»طائر« - ٤.»اليمن من رجلٌ« - ٣

 – مةالظُّل( :مبعىن الصحاح يف ورد ؛»غَيهب« :ةاملزيد ةالثالثي األمساء ومن
  )٤٤(.»هبتةٌ أو ةغفل فيه الذي الرجل« معانيه على الصغاين وزاد ،)األسود الفرس

  .وشعرية نثرية بشواهد السابقني املثالني كال على الصغاين واستدل
  :معانيها بعض الصغاين استدرك اليت الرباعية األمساء ومن
   )٤٥(:الصغاين وزاد )السماء يف برج - العقارب واحدة( مبعىن الصحاح يف )عقْرب( وردت
  .الناس أعراض يقترض الذي الرجل - ١
   .اخلدوم العاملة األمةُ :العقربة - ٢
٣ - ريطرفه يف مصفور س زِميإِب دشبه ي رثَغ جِ يف الدابةرالس.  
  .والرحلِ بالسرج تعلَّق بِالَّالكُ حنو حديدة - ٤
  .يالغفار رحضة بنِ عتبةَ فرس - ٦ .سيورِه من سري :النعلِ عقرب - ٥

                                                           
 ).ق ش ر ب( يف والتكملة الصحاح )٤٢(
 ).ج ب ث( يف والتكملة الصحاح )٤٣(
 ).ب هـ غ( يف والتكملة الصحاح )٤٤(
  ).ب ر ق ع( يف والتكملة الصحاح )٤٥(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨٢١

 اللغة كتب من كثري على لعطَّا قد الصغاين أن املعاين تلك يف ناظر على خيفى وال

 إذ عصره؛ مستجدات من كانت زادها اليت املعاين بعض ولعل املختلفة، روعهابف

 لتعرب بااز انتقلت العقرب داللة لعل أو ،)عقرب( يف كما آالت، على يدل بعضها

 ويبدو .للعقرب ياألصل باملعىن املسميات هذه تربط العالقات جمازية، أخرى معان عن

 الصغري، النهر( :تعين واليت ،)ر ف ع ج( يف ضدها ىلإ تتحول قد لةالدال أن كذلك

 كل معاين ملقارنة للغة، يتارخي معجم يف إال يدرك ال اسع،و حبث وهذا ،)الكبري والنهر

  .أيضا والتركيب للكلمة الداليل التطور ورصد زمنا، له التايل باملعجم معجم
  :اجلوهري شواهد على االستدراك -  خامًسا

  :اجلوهري على زيادة الشواهد بعض إضافة - )خامًسا /أ(
 أو باملئات يفه هلا، ميثل أن ثرمنأك يوه وشعرية، نثرية بني ما تنوعت وقد

 ،»كَده :باألمر غَته« :الصحاح يف ورد :ذلك ومن ،التكملة كتاب سائر يف باآلالف
 قال مغتوت، فهو غمه :يأ مغتوت، فهو غته« ):٤٦(التكملة ويف استشهاد، دون

 ا،بيت عشر ثالثة من أرجوزة وذكر ،»ويونس موسى تعاىل اهللا تنجية ذكري :رؤبة

  .مكدود مغتمس كالمها :قوله منها
  :اجلوهري شواهد بعض رد - )خامًسا /ب(
  :نسبته يف خلطأ الشاهد رد -

 ذلك بتعقَّ وقد قائله، غري لشاعر الشعر من بيتا ينسب - أحيانا اجلوهري كان

 على معتمدا اجلوهري، خطأ وبني لقائليها، األبيات هذه نسبة فصحح ،الصغاين

  :ذلك أمثلة ومن يده، يف كانت اليت الشعرية الدواوين
   :ةمالر ذو قال :اجلوهري قال« :)٤٧(الصغاين قال

  مجـرِبٍ  عشيةَ بِذفراها كأنّ
  

  ينتح اللَّيت قُنفُذ يف وشلٌ هلا 
  

                                                           
  ).ت ت غ( يف والتكملة الصحاح )٤٦(
  ).ذ ف ن ق( يف التكملة )٤٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٢

 البيت هذا وليس بيتا، سونومخ تسعة يوه.…طويلة قصيدة الرمة ولذي

  .الرمة يذ واندي يف ذلك صحة احملقق أثبت وقد ،»فيها
   :النابغة قال :اجلوهري قال :)٤٨(الصغاين قال

تموقار وهمل ي برجت هلا وباع  
  

 ريسفِْس يبالنم الفَصافصِ نم 
  

 يف ورد البيت أن قاحملق أثبت وقد ،حجر بن ألوس وه وإمنا للنابغة، تالبي وليس
  .إليهما ونسب والنابغة أوس ديوان

  :روايته يف أخلط الشاهد رد -
 الصغاين فتتبع األبيات، ضبع رواية يف اخلطأ يف أيضا الصحاح صاحب وقع وقد
  :ذلك ومن ،ححهوص ذلك

   :الراجز قال :اجلوهري قال :)٤٩( ينالصغا قال

ــصني إن ــ احل لزق ــق لموز 
  

به جاءت سنالشأمِ من ع  ـقتل  
  

 والرجز ..الزملق وأقول ..:ويروى الزملق، فينا وهو اخلُلَيد يدعى :والرواية
  .مشاطري املشطورين وبني حزن، نب للقُالح

   :الراجز قال :اجلوهري قال :)٥٠(وقال
  بـالزهق  يـوِ  أيديهن كأن

  

  .الزهق يف اوى أيديها تكاد :رؤبة قاله والذي ....
  :له اجلوهري وشرح ونسبته روايته يف خلطأ الشاهد رد -

 اخلَوع يلوح كما :اثور يصف رؤبة قال :اجلوهري قال« )٥١(:قوله ذلك وحنو
 يصف ولكنه ا؛ثور يصف وليس للعجاج، هو وإمنا لرؤبة البيت وليس األجبالْ، بني

  »..اخلَوع تثَنى حيث :الرواية و الديار، وآثار األثايف
                                                           

 ).ر س ف س( يف التكملة )٤٨(
 ).ق ل ز( يف التكملة )٤٩(
  ).ق ه ز( يف التكملة )٥٠(
 ).ع و خ( يف التكملة )٥١(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨٢٣

 منها ذكرت وما اجلوهري، على الصغاين استدراك وجوه بعض فتلك :وبعد

  .احلصر ال للتمثيل فهو به استشهدنا وما املستدركات، هلذه حصرا ليس

 أو جديدة، مداخل بإيراد اهتمامه أكثر كان الصغاين أن ذكرت امم تبني وقد

 ومل ،والنثرية الشعرية الدواوين على ذلك يف معتمدا الصحاح، يف موجودة غري مواد

 بتفسري يهتم ومل نادرا، إال الصحاح، يف اجلوهري مواد تصاريف بإكمال يهتم يكن

  .نادرا إال يفسره مل ما

 املاضي عني ضبط عن البحث عند اآلن، عنه مندوحة فال التصاريف إكمال أما

 حجة ال أنه كما السماع، وجوه من وغريه الثالثي، من املصدر أو املضارع أو

 وفيها حينذاك، يده يف كانت اليت املصادر مكَ لنا تبني إذا تركه، يف التكملة لصاحب

  .منها السماعي وخاصة املختلفة، املادة تصاريف يف نقص لكل تتمة - شك ال -

 لدى وشهرا األلفاظ هذه وضوح إىل راجع فلعله الصغاين يفسره مل ما وأما

 ييراع أن يينبغ ألنه أيضا؛ حجة سلي وهذا لذلك، صفحا عنه فضرب ،الصغاين
 وحيل ميوت قد األلفاظ بعض وأن الواحد، للفظ الداللة تغري جانب املعجم واضع

  .للغة يالطبيع لتطورل تبعا آخر لفظ حمله

 تأليف من الصغاين وأراد« :عطار الغفور عبد الشيخ قول النهاية يف درِووأُ

 قصد، ملا الصغاين قفِّو وقد اجلوهري، أغفله ام ويورد الصحاح، يكمل أن كتابه

  .)٥٢(»احق للصحاح تكملة فكتابه

 ما بعد ذلك، أظن ال إليه، قصد ملا قفِّو وهل ا،حق الصحاح الصغاين أكمل فهل

  .االستدراكات جوانب من عرضت
                                                           

 .١٦٨ص الصحاح مقدمة )٥٢(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٤

  :البحث مراجع
 حتقيق حممد أيب - ي جلالل الدين السيوط- لغويني والنحاةبغية الوعاة يف طبقات ال -١

  .م١٩٦٤ الطبعة األوىل -  مكتبة عيسى احلليب–لفضل إبراهيم ا

 حتقيق أمحد عبد - يأليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهر - تاج اللغة وصحاح العربية -٢
  .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بريوت - دار العلم للماليني -الغفور عطار 

 حتقيق أمحد عبد - أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهرى - تاج اللغة وصحاح العربية -٣
 .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بريوت - دار العلم للماليني –الغفور عطار 

عبد الرزاق بن فراج الصاعدي، اجلامعة . ، داألصول اللغوية وأثره يف بناء املعجمتداخل  -٤
 .م٢٠٠٢ -١ ط-رة اإلسالمية باملدينة املنو

 - الصغاين احلسن بن حممد بن احلسن ،العربية وصحاح اللغة تاج لكتاب والصلة والذيل التكملة -٥
 .م١٩٧٠ - العربية اللغة جممع - العلماء من وجمموعة الطحاوي العليم عبد حتقيق

 -ح ، مصطفى عبد املوىل، مكتبة دار الفالفن حترير املعجمات يف جممع اللغة العربية -٦
  .م٢٠٠٧ -مصر 

 دار إحياء الكتب العلمية - جلالل الدين السيوطي - املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -٧
  .ت. د- الطبعة الثالثة -بالقاهرة 

  .ت. د- مطبعة عيسى احلليب – لياقوت احلموي - معجم األدباء -٨

 .م١٩٥٦ – بالقاهرة لعريبا الكتاب دار - نصار حسني للدكتور – وتطوره نشأته - العريب املعجم -٩

  .م٢٠٠٠ - الطبعة األوىل - جممع اللغة العربية -  حرف اجليم-املعجم الكبري  -١٠

 .م١٩٧٠ - الطبعة األوىل -  حرف اهلمزة-املعجم الكبري  -١١


