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  ارـكتاب األحج
  صنعة

  َّالصاحب بن عباد
  ھ٣٨٥ -  ھ٣٢٦

  هالل ناجي. د

  :ِّترجمة المصنف
ًوزير من نوابغ عصره، كان شاعرا وناثرا وناقدا وعروضيا ومصنـفا ولغويا  ّ ً ً ً
ُغلب عليه األدب، ولد يف الطالقان من أعمال قزوين فنسب إليها وتويف  ُ

  .ّبالري
ِّلقب بالصاحب لصحبته مؤيد ا ِّوقد استوزره مؤيد . لدولة منذ صباهُِّ

َّالدولة بن بويه الديلمي، فلما مات استوزره أخوه فخر الدولة، وظل يف دست 
  .ًالوزارة مثانية عشر عاما

ّأما شيوخه فأبرزهم اإلمام أمحد بن فارس، وابن العميد، وأبو بكر بن 
  .كامل وأبو بكر بن مقسم والسريايف

َّوكان الصاحب جوادا ممد َُ ًحا، وكان قد شيد دارا بأصفهان وانتقل إليها، ً ّ ً
ّفاجتمع ببابه من الشعراء املداحني ما مل جيتمع بباب أي وزير على اإلطالق  َّ

ّفمن شعرائه أبو العباس الضيب وأبو . وكانت له دار بالري وأخرى جبرجان
احلسن صاحب الربيد وأبو الطيب الكاتب وأبو سعيد الرستمي وأبو احلسن 

ْاين وأبو القاسم الزعفراين وأبو القاسم بن أيب العالء وأبو حممد بن املنجم اجلرج
َّوأبو عيسى بن املنجم وأبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن املعلى وأبو العالء 

وكانت دار . األسدي وأبو احلسن الغويري وأبو بكر اخلوارزمي وغريهم كثار



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّالصاحب حيثما حل منتدى أدبيا، يؤمه الش عراء واألدباء فيطلب إليهم ّ
  .ُّفيلبون رغبته وينظمون ما اقرتح. َّالصاحب النظم يف موضوع معني

فمن ذلك أنه ملا حصل يف رقعة جرجان على الفيل الذي كان يف عسكر 
َََخراسان، أمر من حبضرته من الشعراء أن يصفوه يف تشبيب قصيدة على وزن 

  :قافية قول عمرو بن معديكرب
ّبغة وعدا َ ََْء علندىً  ُأعددت للحدثان سا   ً

فنظمت يف ذلك قصائد أبرزها ما أورده الثعاليب يف يتيمته لعبد الصمد ابن 
وكانت جمالسه . ))ّالفيليات((ّبابك وأيب احلسن اجلوهري وأيب حممد اخلازن ومساها 

فقد حدث أن نفق برذون شاعره أيب عيسى بن املنجم، فأوعز . ًتفيض ظرفا
َُُّالندماء املقيمني يف مجلته أن يـعزوا أبا عيسى ويرثوا برذونه، فنظم كل الصاحب إىل 

أيب القاسم الزعفراين وعلي بن عبد العزيز اجلرجاين وأيب القاسم بن أيب العالء : من
ّوأيب احلسن السالمي وأيب حممد اخلازن وأيب سعيد الرستمي وأيب العباس الضيب 

.  كما رثى صاحب الربذون برذونه بقصيدةوأيب دلف اخلزرجي وأيب حممد حممود،
  .))الربذونيات((هذه القصائد أوردها الثعاليب يف اليتيمة حتت عنوان 

َّقلنا إنه كان شاعرا، شاهد ذلك ديوانه الذي مجعه وحققه الشيخ حممد حسن  ً
، والثانية يف بريوت سنة ھ١٣٨٤أوالمها يف بغداد سنة : آل ياسني وطبع طبعتني

  .ھ١٣٧٤
َمرتسال ناثرا، وقد نشر املختار من رسائله الدكتورانوكان  ً ً عبد الوهاب عزام : ِّ

  .ھ١٣٦٦وشوقي ضيف يف القاهرة سنة 
  :ّأما مصنَّفاته اللغوية فأبرزها

ُ وقد حققه ونشره الشيخ حممد حسن آل ياسني وطبع ))احمليط يف اللغة(( - ا َّ
  . م١٩٩٤ًيف بريوت يف أحد عشر جملدا سنة 



  
٢٥١  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

 نشر منه الشيخ حممد حسن آل ))العباب الزاخر واللباب الفاخر(( وكتاب - ٢
طبعها يف . اهلمزة والطاء والقاف والغني والسني: ياسني مخسة أجزاء تضم احلروف
  .َّبغداد منجمة بدار الشؤون الثقافية

 بغداد -  بتحقيق حممد حسن آل ياسني -  والفرق بني الضاد والظاء - ٣
  .ھ١٣٧٧
  .ُ وهو خمتصر جلمهرة ابن دريد، مل يطبع))مهرةجوهرة اجل(( وكتاب - ٤
ّ هذا، والذي نتوىل اليوم إخراجه إىل القراء أول مرة، ))األحجار(( مث كتاب - ٥

  .وسنتحدث عنه يف فقرة الحقة
  :ّأما بقية آثاره املطبوعة فيمكن حصرها يف اآليت

بتحقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني :  اإلبانة عن مذهب أهل العدل- ١
  .ھ١٣٨٣، بغداد ھ١٣٧١لنجف  ا- 

 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  اإلقناع يف العروض وختريج القوايف- ٢
  .ھ١٣٧٩بغداد 
 بتحقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني -  األمثال السائرة من شعر املتنيب - ٣

  .ھ١٣٨٥ بغداد - 
 بغداد –بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  التذكرة يف األصول اخلمسة- ٤
  .ھ١٣٧٣
 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني : رسالة يف أحوال عبد العظيم احلسين - ٥
  .ھ١٣٧٤بغداد 
 طهران - حسني حمفوظ . بتحقيق د:  رسالة يف اهلداية والضاللة- ٦
  .ھ١٣٧٤



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 -  ھ١٣٧٧ بغداد - مجع وحتقيق حممد حسن آل ياسني :  الروزناجمة- ٧
  .ھ١٣٨٥بغداد 
 - حسن آل ياسني بتحقيق حممد :  عنوان املعارف وذكر اخلالئف- ٨
  .ھ١٣٨٥، بغداد ھ١٣٨٣، بغداد ھ١٣٧١النجف 
  .م١٩٨٢ دمشق - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  الفصول األدبية- ٩
 - بتحقيق حممد حسن آل ياسني :  الكشف عن مساوئ شعر املتنيب- ١٠

  .ھ١٣٨٥بغداد 
بتحقيق عبد الوهاب عزام : َّ املختار من رسائل الصاحب بن عباد- ١١

  .ھ١٣٦٦ القاهرة - وشوقي ضيف 
ّنال الصاحب بن عباد اهتماما كبريا من املصنفني القدامى، فقد خصه  ِّ ً ً َّ

  .َّبرتمجة موسعة) ٢٩٠ - ١٩٢/ ٣(الثعاليب يف يتيمة الدهر 
برتمجة ) ٣١٧ - ١٦٨ص  / ٦ج(ّكما خصه ياقوت يف معجم األدباء 

لقوبائي األصبهاين ّويف املتأخرين واملعاصرين، صنف أمحد بن حممد احلسين ا. مماثلة
َّ ألفها سنة -  ))ّاإلرشاد يف أحوال الصاحب الكايف إمساعيل بن عباد((ّرسالة مساها 

  .ھ١٣١٢ سنة ))حماسن أصفهان((ُ وطبعت يف طهران مع كتاب ھ ١٢٥٩
ًوصنف الشيخ حممد حسن آل ياسني عنه كتابا عنوانه  : ))َّالصاحب بن عباد((ّ

ّب عنه الدكتور بدوي طبانة كتابا مساه وكت. ه١٣٧٦ بغداد - حياته وأدبه  ً
  .١٩٦٤ القاهرة -  الوزير األديب العامل ))َّالصاحب بن عباد((

ًوصنف العالمة خليل مردم كتابا عنه أيضا ً َّ ّ.  
ّتويف الصاحب بن عباد يف الري يف الرابع والعشرين من صفر سنة مخس  ّ

ُات فيها ابنه ونقل إىل يف السنة نفسها اليت م) ّعباد(ومثانني وثالمثئة، ومات 
  .ُأصفهان ودفن فيها



  
٢٥٣  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

أبو القاسم بن أيب العالء : َّوقد أورد الثعاليب مجلة من مراثيه، فممن رثاه
األصبهاين، وأبو سعيد الرستمي، وأبو الفرج بن ميسرة، وأبو الفياض سعيد ابن 

  .سواهمورثاه الشريف الرضي خبالدة من خوالده و. َّأمحد الطريي وأبو العباس الضيب
  :ِّتحقيق عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه

ِّ، وقد نصت املخطوطة على اسم مؤلفه))كتاب األحجار((عنوان املخطوطة  َّ .
ِّومما يوثق نسبة هذا الكتاب إىل الصاحب، ما ذكره أمحد بن فارس يف كتابه  ّ

أبو حدثنا : ّوأخربين علي بن أمحد بن الصباح قال((: ونصه) ٤٤ص(الصاحيب 
ّحدثنا ابن أخي األصمعي عن عمه أن الرشيد سأله عن شعر : بكر بن دريد قال َّ

ّأليب حزام العكلي، ففسره فقال ُيا أصمعي إن الغريب عندك لغري غريب((: ّ : قال. ))ّ
ًيا أمري املؤمنني أال أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعني امسا َ َ ُ ْ ِ وهذا كما قاله !. َ

 يف ذلك - ُ أدام اهللا أيامه وأبقى للمسلمني فضله - ولكايف الكفاة . األصمعي
  .))ََُّكتاب جمرد

ًفابن فارس يؤكد أن للصاحب بن عباد امللقب كايف الكفاة كتابا يف أمساء  َّ ّ ِّ
َاحلجر َ.  

يف ): ٤٣٩ص(ِّويؤكد الثعاليب صحة هذه النسبة إذ يقول يف كتابه فقه اللغة 
ّبهاين يف كتاب املوازنة، وكسر الصاحب قد مجع أمساءها األص: ))يف احلجارة((باب 

ّعلى تأليفها دفيرتا وجعل أوائل الكلمات على توايل حروف اهلجاء، إال ما مل  ً ُ
. ُوقد أخرجت منها ومن غريها ما استصلحته للكتاب. يوجد منها يف أوائل األمساء

  .ّوقد نقل الثعاليب عن كتاب الصاحب بن عباد هذا بضع كلمات وأشار إليها
ا ) األحجار( االختالف اليسري الواقع يف العنوان بني لفظة وإن اليت عنونت 

ِّاليت وردت عند ابن فارس والثعاليب ال يغري من ) أمساء احلجر(املخطوطة، ولفظة 
  .ًجوهر املوضوع شيئا



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّوخييل إيل أن الصاحب بن عباد صنف كتابه هذا بعد أن أنفذ إليه شيخه ابن  ّ ّّ
َاحلجر((فارس كتابه املوسوم  َرد احلجر من حيث : فقال الصاحب.  من تأليفه))َ َ ّ

وكان سبب احنراف . ُجاءك، مث مل تطب نفسه برتكه، فنظر فيه وأمر له بصلة
. ُّالصاحب عن شيخه ابن فارس، انتساب األخري إىل خدمة ابن العميد وتعصبه له

  .دبيةوكان قد شجر خالف عميق بني الصاحب وابن العميد ذكرته املصادر األ
ِّوفذلكة ما تقدم أن ورود اسم املؤلف يف املخطوطة من جهة، وتوثيق نسبة  َّ

ذا االسم صنَّفه الصاحب، ذكره مصدران قدميان معاصران مها الصاحيب : كتاب 
ُالبن فارس ويتيمة الدهر للثعاليب، يزيل كل شك يف صحة عنوان الكتاب ويـوثق  َُِّ ُّ

  .ِّنسبته إىل مؤلفه
  :وصف المخطوطة

وأصلها حمفوظ يف مكتبة . ُخمطوطة الكتاب فريدة يف الدنيا ال أخت هلا
ُ جماميع، ضمن جمموع كتب بني ١٠٩٦كوعنشلر يف طوبقبوسراي باألستانة برقم 

  .ناسخه حممد بن أمحد الشافعي. ھ٧٢٠ - ٧٠٧عامي 
َّكتب على ورق كبري، معدل سطور الصفحة الواحدة ثالثون سطرا، ومعدل  ًَّ ُ

وهي مضبوطة بالشكل وفيها بياضات . سطر الواحد ثالث عشرة كلمةكلمات ال
  .اقليلة وطمس قليل جد

  .ًوقد أثبتنا مع نشرتنا هذه أمنوذجا من املخطوطة
ّجدير بالذكر أن ابن القطاع الصقلي قد ذيل على هذا الكتاب، وزاد عليه  ّ ٌ

  .ًمئتني ومثانني امسا فصارت الفذلكة أربعمئة اسم
  .ق هذه الزيادة يف نشرة مستقلة إن شاء اهللاوسنقوم بتحقي



  
٢٥٥  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

  



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  
  َّصنعه الصاحب بن عباد وحققه هالل ناجي ))كتاب األحجار(( منوذج من



  
٢٥٧  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

 
ًصلى اهللا على حممد وعلى آل حممد وسلم، رب زدين علما ِّ َّ.  

  َكتاب األحجار

 عن ابن )١((...)أخربين : ّقال أبو القاسم إمساعيل بن عباد الصاحب
ُ نصر عن األصمعي، أن الرشيد سأله عن شعر أيب حزام دريد عن أيب ََ ّ

ّالعكلي ْ ُ
يا : [، فقال))ما الغريب عندك بغريب: ّيا أصمعي((: ّ ففسره، فقال)٢(

ً، وكيف ال يكون كذلك، وقد حفظت للحجر سبعني امسا)٣(]أمري املؤمنني َ ِ ُ ْ ِ َ
)٤(، 

ًهل تصح هذه احلكاية استعظاما منك ملا مسعت،: َفقلت يل َ وسألت أن ُّ
ّأكتب لك من هذه األمساء مبا يـقرب تناوله ويسهل تأمله، فإن أسجاع الكتب  ُّ ُُ ْ َ َُ ُ ْ
ُحبر عميق وطريق سحيق، وقد فعلت وأعان اهللا تعاىل على مجع مئة اسم 

ّوقد نسقتها على حروف املعجم، إال ما مل يوجد منها . ًوبضعة عشر امسا ُ ْ َّ َ
ُ والطاء واهلاءالتاء والثاء والذال والشني: وهي ْوالشك أن من سوانا إذا حبث . ُ َ ّ ّ

ُوفحص استزاد واستضاف، ولعلنا أن نلحق على األيام ما يأيت به فضل  ّ
ٍالتـعلم، وفيما ذكرناه من تصديق دعوى األصمعي كاف، وبأكثر منه واف،  ٍ َُّ َ

  .ِّواهللا املوفق للصواب
َُاألرم :الهمزة

  .ّواألرمي مثلهحجارة تنصب أعالما، ومجعه آرام، : )٥(
  .احلجر: )٦(ََْاألثـلب
َْاألوكح

  .احلجر: )٧(
َاأليـهم َْ

  .احلجر عن ابن األعرايب: )٨(



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ََُّاأليـر
  .احلجر الصلب: )٩(
ََاألمر

ا أمرة: )١٠( ٌَََاحلجارة، واحد ُ.  
  .حجارة القدر: )١١(َُِّْاألثفية

ََابنة اجلبل ُ َ
  .احلصاة: )١٢(
  .ُحجر يشدخ به الرأس: )١٣(ُاألميمة

ْان الضحلأت َ
  .صخر يكون يف املاء: )١٤(

َُالبـلطة :الباء ُُ
  .َّاحلجر يبلط به الدار: )١٥(
ْالبصرة َ

ًالبصر والبصر أيضا(ُحجارة رخوة، ويقال هلا : )١٦( ْ ِْ ُ َ.(  
  .ِصخور طوال واحدها برطيل: )١٧(الرباطيل

ُاجللمود :الجيم ُْ
)١٨(  

َاجلرول َْ
)١٩(  
َاجللمد َْ

)٢٠(  
ََاجللد

)٢١(  
ُاجلمرة ْ َ

ِ ومنه مجرات مىن)٢٢( ُ ََ.  
َاجلندل َْ

)٢٣(.  
َْاجليهل

  .ُالصخرة العظيمة: )٢٤(
َاجلشر َ

  .ُحجارة تكون يف سواحل البحار ورمبا اختذت منها األرحاء: )٢٥(
ّاجللذية ِ ُْ

  .ٌحجر عريض: )٢٦(
ََُاجلمعرة ْ ُ

  .األرض ذات احلجارة: )٢٧(
ُحجر جيعل حول احلوض لئال يسيل: )٢٨(ِاحلمارة :الحاء ُ ٌَ   . ماؤه، واجلمع محائرَ

  .ُاسم اجلنس مجع على غري قياس: )٢٩(احلجارة
ِاحلصحص ِْ

   )٣١()…. (احلجارة والرتاب: )٣٠(
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ُّاخلضم :الخاء َ ِ
ّحجر املسن: )٣٢( َ

ِ
ُ َ َ.  

ُالدملوك :الدال
َاحلجر املدملك: )٣٣( ْ َُ

.  
ِالدملق والدملوق والدمالق ُّ ُّ ُُّ ْ ْ

  .احلجر املستدير: )٣٤(
  .ِالصخرة، واجلمع ردى: )٣٥(الرداة :الراء

َالراعوفة ُ
ِّحجر يتقدم من طي البئر: )٣٦( َّ ٌ.  
َالرضفة ْ َّ

ِحجر حيمى فتسخن به القدر: )٣٧( ُ.  
  .ُاحلجر الذي يربع أي يرفع: )٣٨(َّالربيعة
ُحجر يشد يف طرف احلبل ويدىل حىت تثور احلمأة، فتدعى : )٣٩(ِّالرجام َ ْ ُ ُّ ّ ٌ

َْالواحدة رمجة ُ.  
َور عظام الواحدة رضمةصخ: )٤٠(ِّالرضام ْ َ.  

  .ٌحجارة مرتاصفة: )٤١(َّالرواهص
  .معروفة: )٤٢(َّالرحى

ُالرضراضة ُحجارة تـتـرضرض على وجه األرض: )٤٣(َّ ْ َََ.  
ُالقطع من احلجر: )٤٤(الرضراض َ ِ.  

ُالزنانري :الزاي
ِ   .ًحصى صغار: )٤٥(َّ

َحجر يزعم العرب أن من سقي ماءها سال : )٤٦(ُّالسلوانة :السين ّعمن حيبهَُ ْ َّ.  
ُحجر يدفع إىل امللسوع حيركه بيده: )٤٧(السلمانة ٌ.  
َحجر املسن: )٤٨(ِّالسنان

ِ.  
ا سلمة: )٤٩(ِّالسالم َاحلجارة، واحد

ِ َ ُ.  
ْالصخرة :الصاد َ

ْالصخرة: )٥٠( َ.  
َالصفاحة ّ ُ

َمثلها، والصالعة: ُالصخرة امللساء، والصفيحة: )٥١(   .مثلها: ُّ
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َالصيـهب َْ
ُمثله الصيخود.) (..احلجر : )٥٢( َّْ

  .الصخرة العظيمة: )٥٣(
َّالصفوان والصفواء والصفا َّ َّْ   . مبعىن)٥٤(ْ

َّّالصبارة
  .احلجارة: )٥٥(
ّالصوان ّ

  .احلجارة الصلبة: )٥٦(
َُّّالصلب والصليب ُُّ ْ

ّحجارة كاملسن: )٥٧( ٌ.  
ِالضلضلة كالضلضلة :الضاد َِ ََ : حجر أملس يكون يف بطون األودية، وقيل: )٥٨(ُّ
  .و األرض ذات احلجارةه

ٌ ضلضل)٥٩((.....)
ِ ََ

احلجارة امللس: )٦٠(
ُ

.  
  .احلجارة: )٦١(ُّالضروس

ا ظرر: )٦٢(ِالظرار :الظاء َُحجارة حمددة، واحد َّ.  
ٍكل حجر ثابت األصل، حديد الطرف: )٦٣(ِّالظراب ّ.  

َْالعنس :العين
  .الصخرة: )٦٤(
ِوالعرمس ِْ

ا مسيت الناقة: )٦٥(   .ُِّمثلها، و
ُلعقابا

ِّالصخرة ناشزة يف البئر خترق الدالء: )٦٦( ُ.  
َالغدر :الغين َ

  .احلجارة مع الشجر: )٦٧(
َالغضبة ْ َ

ْالصخرة الصلبة: )٦٨( ُّ َ.  
ْالفهر :الفاء ِ

  )٧٠(]ِّتؤنث الفهر[احلجر وأكثر العرب : )٦٩(
ْالفنخرة والفنخرية ِْ َُ َ   .صخرة تنقلع من أصل اجلبل: )٧١(َ

ِوالفنديرة   .رةالصخ: )٧٢(ِْ
َالقسطناس :القاف ْ ُ

  :حجر الطيب، قال مهلهل: )٧٣(
ُكالقسطناس عاله الورس واجلسد َ َ ُ ِْ ُ َ َ ْ ُ 
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ّالقداس   .ُحجر جيعل يف وسط احلوض للمقدار الذي يروي عليه اإلبل: )٧٤(َ
َالقلعة ََ

  .صخرة تنقلع من اجلبل منفردة: )٧٥(
ْالقسطاعة ُ

  .صخرة عظيمة تكون يف قمة سهل: )٧٦(
ََالقبل

  .ًرأس اجلبل وهو أيضا حجر: )٧٧(
َالقبيلة ا الشاء: )٧٨(َ   .ُخرزة تؤخذ 
ُّالقهقر َ َْ

  :حجر أسود، قال مهلهل: )٧٩(
ِمصك كقهقر القذاف ململم َ َْ ُ ِ َ َ َّ ْ َ ٍّ َ ِ 

َالقنـزعة ُ ُْ
  .حجر: )٨٠(
ُالقرمد َ ْ َ

ا احلياض: )٨١(   .َُّحجارة هلا خروق متهد 
ُالكثكث :)٨٢(الكاف َ   .احلجارة: َْ

ّالكذان   .حجارة رخوة: )٨٣(َ
َالكدية ْ ُ

ُاحلجر تسرته األرض يربزه احلفر: )٨٤( َُْ ُ ُ ُ.  
َاللخاف :الالم َّ

ا خلفة: )٨٥( َْحجارة فيها عرض ورقة، واحد ٌّ ٌ َ
ِ ٌ.  

َاللجفة َ َّ
  .صخرة على الغار كالباب: باجليم: )٨٦(

املداك :الميم
َ

َحجر الطيب، املدوك: )٨٧( ْ
ِ   .مثله: ِ

ْاملرداة
ُصخرة تكسر : وقال أبو عبيدة. ُ، ينصب عالمةّحجر الضب: )٨٨(ِ

  .ا احلجارة
َاملقلة   .حجر يتقاسم به املاء: )٨٩(َْ

ْاملرداس
ا يف البئر ليعلم أفيها ماء أم ال: )٩٠(ِ ٌصخرة يرمى  ُ ُ.  

ْاملرماة
ُحجر يرمى به: )٩١(ِ ٌ.  

َََامللقة
  .صفاة ملساء: )٩٢(
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ْاملرضاض
  .َّحجر الدق: )٩٣(ِ

  .رة عظيمةصخ: )٩٤(ِْامللكاس
  .ُما يقذف به: )٩٥(ِْاملقذاف

َْاملرو
  .حجارة بيض: )٩٦(
  .ًحجر ينقر حوضا: )٩٧(ِْاملقراة

  .حجر يقوم عليه الساقي: )٩٨(ِْاملدماك
ّاملسن َ
ُّحجر يسن عليه: )٩٩(ِ َ ُ.  
َالنَّشفة والنشيفة :النون َِ ّ َ

  ].واليد[حجر الرجل : )١٠٠(
َالنَّسفة ْ

  .حجارة احلرة: )١٠١(
َالنَّشيئ   .ُحجر جيعل أسفل احلوض: )١٠٢(ةِ

  .ُحجارة تنصب حول احلوض، الواحدة نصيبة: )١٠٣(النصائب
َالنُّبـلة ْ

  .حجر االستنجاء: )١٠٤(
ُالنُّصب

ّحجر كان ينصب وتصب عليه دماء الذبائح لألوثان: )١٠٥( ُ ُ.  
  .احلجارة: )١٠٦(َالنـَّقل

َالوثيمة :الواو ِ َ
  .احلجر: )١٠٧(
ْالوحف َ

  .ء تامةصخرة سودا: )١٠٨(
ّاليـهيـر :الياء َ َْ

  .ّحجارة أمثال األكف: )١٠٩(
َاليـرمع ْ َ

  .حجارة رخوة: )١١٠(
َاليـلمع ْ َ

  .حجارة بيض تلمع يف الشمس: )١١١(
  آخر كالم الصاحب
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  الهوامش
  ]صنعة احملقق[

  .يف املوضع كلمة مل أفهمها) ١(
 كان من ندماء من الشعراء األعراب الفصحاء املعروفني بالغريب،: أبو حزام العكلي) ٢(

  .أيب عبيد اهللا وزير املهدي العباسي
  ).٤٤(ما بني قوسني زيادة من كتاب الصاحيب ص ) ٣(
مع ) ٤٤(ص) الصاحيب(خرب حديث الرشيد مع األصمعي أورده ابن فارس يف ) ٤(

  .اختالف يسري يف الصياغة، واملعىن واحد
ُاألرم واإلرم، واآلرام) ٥( َُ ِ ُ أعالم عاد، وهي حجارة تنصب ّاألعالم، وخص بعضهم به: َ

ًعلما يف املفازة، قال ذو الرمة ََ:  
ُتـرقص يف نواشرها األروم َ ِ ِ َ ُ  وساحرة العيون من املوامي   َََّ

  .مادة أرم) ١٥ - ١٤ص / ١٢ج(ُينظر اللسان 
  .احلجر: األثلب بلغة أهل احلجاز: قال مشر): ثلب(يف اللسان مادة ) ٦(
  .الرتاب: وكحاأل): ٦٣٨/ ٢(يف اللسان ) ٧(
ُاأليهم): ٦٤٩/ ١٢(مل يرد األيهم مبعىن احلجر، وورد يف اللسان ) ٨( الشامخ من : َ

  .هو الذي ال نبات فيه: ُْاجلبال، والصعب الطويل الذي ال يـرتقى، وقيل
َُّصخرة يراء وحجر أيـر : ُاحلجر الصلد الصلب، وعن الليث يقال: َُّاأليـر) ٩(  اللسان - ّ

  :اجقال العج). ٢٩٤/ ٥(
َُْسنابك اخليل يصدعن األيـر ْفإن أصاب كدرا مد الكدر   َ َ َ ّ ً 

  :قال أبو زبيد يرثي اخلليفة عثمان : وفيه) ٣٢/ ٤(اللسان مادة أمر : ََاألمر) ١٠(
ٌََإذ كان عثمان أمسى فوقه أمر   ُكراقب العون فوق القبة املويف ْ 

  :لقدور عليها، قال علقمةُحجر مثل رأس اإلنسان، تنصب ا: َُِّْاألثفية) ١١ (
ُعريفهم بأثايف الشر مرجوم ِّ  ُّبل كل قوم، وإن عزوا وإن كرموا   ُ

  ).١١٤/ ١٤(اللسان 
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  ).٥٢٧/ ١(يف املزهر ) ١٢(
  :ُحجر يشدخ به الرأس، وأنشد األزهري يف الصحاح: َاألميم) ١٣(

ِباملنجنيقات وباألمائم ِويوم جلينا عن األهامت   ِ َّْ َ َ 

  ).٣٣/ ١٢(ان ينظر اللس
ُصخرة قد غمر املاء بعضها وظهر بعضها ) ١٤( ُ   ).٤٤٤ -٤٤٣( فقه اللغة ص -ٌ
َالبـلطة) ١٥( ْ  اللسان - احلجارة املفروشة يف الدار : َمل أجدها يف اللسان، وفيه البالط: ُ

  ).٢٦٤/ ٧(مادة بلط 
  :ًحجارة رخوة بيضاء، قال ذو الرمة يصف إبال شربت من ماء: البصرة) ١٦(

ِنبه من بصرة وسالمجوا ٍ ْ ٍتداعني باسم الش◌يب يف متثلم   َ ِّ َُ ِ ِّ 

  ).٦٧/ ٤(اللسان 
َِّحجر طويل صلب خلقة ليس مما يطوله الناس وال : واحدها برطيل: َالرباطيل) ١٧( ُ ّ ً ْ ِ ُ

  :قال شاعر فقعسي. حيددونه تنقر به الرحى، وقد يشبه به خطم النجيبة
 ترى شؤون رأسها العواردا

 إىل شبا حدائداًمضبورة 

َضبـر براطيل إىل جالمدا َ ْ َ 

  ).٥١/ ١١ج (-  مادة برطل - اللسان 
ُاجللمود واجللمد) ١٨( َ ْ َْ هي أصغر من اجلندل قدر ما : ويف اللسان عن احملكم. الصخر: ُ

ّيرمى بالقذاف، قال الشاعر ُ:  
ُوسط رجام اجلندل اجللمود ِ َ ِ ْ َ 

  .ْحلَّأتان الض: اجللمد: وقال ابن األعرايب
  ).١٢٩/ ٣( اللسان -كاجلراول : اجلالمد: وقيل

  ).١٢٩/ ٣(اجلرول كاجللمد اللسان ) ١٩(
َّمر فيما تقدم: اجللمد) ٢٠( َّ.  
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َْاألرض الصلبة: ََاجللد) ٢١(   :قال النابغة. ُّ
ِوالنؤي كاحلوض باملظلومة اجللد ََ ِ

ُّإال األواري أليا ما أبيـنها   ُ ً َ ّ 

َمادة جلد(اللسان  َ) (١٢٦/ ٣.(  
َُاجلمرة) ٢٢( ْ ُواحدة مجرات املناسك وهي ثالث مجرات يرمني : احلصاة، واجلمرة: َ ََ ُ

  ).١٤٧/ ٤) (مادة مجر(اللسان . ِباجلمار
  :قال أمية اهلذيل. احلجارة، الواحدة جندلة: َْاجلندل) ٢٣(

ا السور، يوم القتال ِـق يرمى  َ ُّ  ّمتر كجندلة املنجنيـ   ُ

  ).دلجن( اللسان مادة - 
َاجليهل) ٢٤(   ).١٣٠/ ١١(اللسان . ٌصفاة عظيمة: َ
ُاجلشر واجلشر) ٢٥( َُ َ ُاجلشر ما يكون يف سواحل :وعن الليث. حجارة تنبت يف البحر: َْ َ َ

ًالبحر وقراره من احلصى واألصداف، يلزق بعضها ببعض فتصري حجرا تنحت منه 
ُاألرحية بالبصرة َ   ).١٣٨/ ٤(اللسان . ِ

َّاجللذية) ٢٦( ِ ّاجللذي: والصواب: ُْ   .احلجر: ُْ
ِأما اجللذية ُْ   ).٤٨١/ ٣) (جلذ(لسان العرب مادة . ُقوية شديدة صلبة: ُيقال ناقة جلذية: ّ

ََاجلمعرة) ٢٧( ْ موعة: َ ٌَمجعر، وأنشد: ُيقال للحجارة ا َْ:  
ا تـنسر ُوخلة قردا َّ ََ ُ ْ

ِ ٌَّ َُحتفها أسافة ومجعر   ِ َْ ٌَ َُُّ 

  ). مجعرمادة) (١٤٨/ ٤(اللسان 
َاحلمارة) ٢٨( ُاحلمارة حجارة تنصب حول احلوض لئال : ، وعن اجلوهريالعظيمةالصخرة : ِ

ًيسيل ماؤه، وحول بيت الصائد أيضا، قال محيد األرقط يذكر بيت صائد ُ:  
ُْأعد للبيت الذي يسامره
ِ ُ ِ ِْ َّ َ َ 

ُْبيت حتوف اردحت محائره
ِ َ ْ َ ُِ ُْ ِ َ 

  . مادة محر- )٢١٣/ ٤ (- لسان العرب 
ُاحلجر) (٢٩( َ ٌالصخرة، واجلمع يف القلة أحجار، ويف الكثرة حجار وحجارة، ويف ): َ ُ

َُوقودها النَّاس واحلجارةالقرآن الكرمي   َ ِْ َ َُ َ ُ ُ]٢٤من اآلية: البقرة.[  
  ).١٦٥/ ٤ (-  مادة حجر - اللسان 
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ِاحلصحص، بالكسر) ٣٠( دة حصص  اللسان ما- ًالرتاب وهو أيضا احلجر : احلجارة، وقيل: ِْ
)١٦/ ٧.(  

  .كلمة غري مقروءة يف املخطوط )٣١(
ُّاخلضم) ٣٢( َ َاملسن ألنه إذا شحذ احلديد قطع: ِ َ َ َ َ َ َ ُّ َ

  :قال أبو وجزة. ِ
ِعلى خضم، يسقى املاء، عجاج ّ َ َ ّ َ ُ ٍّ َ ا   ِ ُحرى موقـعة ماج البنان  َ ُ ٌَ َ َّ َ َّ 

  .مادة خضم) ١٨٣/ ١٢ج (- لسان العرب 
ُالدملوك) ٣٣( ْ َاألملس املستدير، واملدملكاحلجر : ُّ ْ َُ

اللسان مادة . املفتول املعصوب: 
  ).٤٢٩/ ١٠) (دمك(

ٌوحجر دملق ودملوق ودمالق . ْاحلجر األملس مثل الكف: ُّالدملوق والدمالق) ٣٤( ٌُ ُ ٌُ ُ ْ ِ َ
ٌمدملق دملوق ُ َْ َْ ٌ َ   :ُشديد االستدارة وأنشد: ُ

ُوعض بالناس زمان عارق ٌ َّ 

ُّيرفض منه احلجر الد ُ ُّ ُمالقَ ِ 

  ).١٠٥/ ١٠(اللسان مادة دملق 
ُالرداة: ويف اللسان عن اجلوهري: الرداة) ٣٥( َّالصخرة، واجلمع الردى، قال الشاعر: َّ ُ:  

ِّفحل خماض كالردى املنـقض َ ُْ َّ ٍ َ َُ ْ 

  ).٣١٩/ ١٤(مادة ردي : اللسان
ُحجر ناتئ على رأس البئر ال يستطاع قلعه يقوم عليه امل: ُالراعوفة) ٣٦( ُ ٌ : ستقي، وقيلٌ

ُِصخرة ترتك يف أسفل البئر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك، فإن أرادوا تنقية : راعوفة البئر ُ
ّالبئر جلس املنـقى عليها . هي حجر يكون على رأس البئر يقوم املستقي عليه: وقيل. َُ

  ).١٢٣/ ٩(اللسان 
َالرضفة) ٣٧( ْ ُالرضف حجارة على وجه األرض قد محي: عن الليث: َ ْ : ت وعن األصمعيَّ

ا رضفة َالرضف احلجارة احملماة يف النار أو الشمس واحد ْ َ الرضف :وقال أبو عمرو. ُ
ُحجارة يوقد عليها حىت إذا صارت هلبا ألقيت يف القدر مع اللحم فأنضجته ْ َ ً َُ ْ اللسان . ُ

  ).١٢٢/ ٩(مادة رضف 
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  ).١٠١/ ٨( ربع اللسان مادة. ُالذي يشال: احلجر املرفوع، وقيل: َِّالربيعة) ٣٨(
ُالرجام) ٣٩( موعة على القبور، قال الشاعر: ِّ   :احلجارة ا

ْكما طاف بالرمجة املرجتم َِْ َّ َ 

  ).٢٢٨/ ١٢( مادة رجم - لسان العرب 
ُالرضم والرضام صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض يف : قال ثعلب: ِّالرضام) ٤٠( ِّ ُ َ َّ

  ).٢٤٣/ ١٢ ( مادة رضم–اللسان . األبنية، الواحدة رضمة
ُالصخور املرتاضفة الثابتة: الرواهص) ٤١(   :قال األعشى. ِ

َّبفيك وأحجار الكالب الرواهصا ِ ُ َ َ ًفعض حديد األرض إن كنت ساخطا   ِِْ َ ْ ِ َ َّ 

  ).٤٤/ ٧( مادة رهص –لسان العرب 
ا: َّالرحى) ٤٢(   :ّقال رؤبة خياطب احلية. ُاحلجر العظيم، وهي اليت يطحن 

َّأو أن تـرح ََ ِّي كرحى املرحيْ َ َُ َ َ ِّيا حي إال أفـرق أن تفحي   ْ َِْ ُ َ ْ ّ 

  ).٣١٣ - ٣١٢/ ١٤) (رحا(اللسان مادة 
ُالرضراضة) ٤٣( ْ اللسان مادة . ُحجارة ترضرض على وجه األرض أي تتحرك وال تلبث: َّ

  :قال الراجز) ١٥٤/ ٧(رضض 
ْيـرتكن صوان احلصى رضراضا َ َ َّ َ َ ْ َ 

ُالرضراض) ٤٤( ْ   ).١٥٤/ ٧(اللسان مادة رضض .  من احلصىَّما دق: َّ
ا احلصى كله : الزنانري: قال ابن األعرايب.. احلصى الصغار: َّالزنانري) ٤٥( ّاحلصى، فـعم  َّ َ َ

ًمن غري أن يـعني صغريا أو كبريا ً ِّ َ ُ.  
ا: قال ابن سيده ا الصغار منها، ألنه ال يصوت منها إال الصغار، واحد ّوعندي أ ّ :

ٌَزنـيـرة أ ٌو زنارةَُّْ   ).٣٣٠/ ٤) (زنر(اللسان مادة . ُّ
َالسلوانة خرزة للبغض بعد احملبة: قال ابن األعرايب: ُّالسلوانة) ٤٦( َ ْ ُّ.  

َالسلوانة خرزة شفافة إذا دفنتها يف الرمل مث حبثت عنها رأيتها سوداء  : قال ابن سيده ّ َ َ
َُيسقاها اإلنسان فـتسليه ُ.  
َخرزة: وقال أبو عمرو السعدي ِّق ويشرب ماؤها فيسلو شارب ذلك املاء عن حب من ُ تسحَ ُ ُ



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ّابتلي حببه َ ُشيء يسقاه العاشق ليسلو عن املرأة: وقال اللحياين. ُ ُ   :قال الشاعر. ٌ
ّفال وجديد العيش، يامي، ما أسلو ِ ٍشربت على سلوانة ماء مزنة   ِ ٍَُْ َ ُ ُ ِْ َ 

  ).٣٩٥/ ١٤) (سال( مادة –لسان العرب 
ُالسلمة: ود هلا يف املعجمات، وأظنهاال وج: السلمانة) ٤٧( َ

ِ ِواحدة السلم، وهي . َّ ِ َّ
  :روى ابن بري لبجري بن عنمة الطائي قوله. احلجارة

ْال إحنة عنده وال جرمه َ َِ َ ٌَ ْ ُوإن موالي ذو يعاتبين   ِ ّ 

ْيرمي ورائي بأمسهم وامسلمه َ
ِ
َ َْ ٍيـنصرين منك غري معتذر   ْْ َْ ُ ََ ُُ ْ 

َلمة، وهي من لغات محريَّالس) امسلمه(وأراد بـ
  ).٢٩٧/ ١٢) (مادة سلم(اللسان . ِ

ّاحلجر الذي يسن به، أو يسن عليه، ويف الصحاح: ِّالسنان) ٤٨( َّ َُ ّحجر حيدد به: ُ ُ   :قال الراعي. ٌ
ا الصاد الذي يف النواظر ِيداوى  ًوبيض كستـهن األسنَّة هفوة   ُ ُ ِ ّ ُ ْ َ ٍ 

  ).٢٢٣/ ١٣) (مادة سنن(اللسان 
ذا لسالمتها من الرخاوة قال الشاعر: ِّسالمال) ٤٩(   :ُاحلجارة الصلبة، مسيت 

ِجوانبه من بصرة وسالم ِ ٍ ْ َ ٍتداعني باسم الشيب يف متثـلم   ُُ ََُِّ ِّ 

َوالواحدة سلمة
ِ   ).٢٩٧/ ١٢( مادة سلم - اللسان . َ

ََّيا بـيناحلجر العظيم الصلب، قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي: الصخرة) ٥٠( ُ ُ إنـها إن تك َ َ ْ ِ َِ َّ
ِمثـقال حبة من خردل فـتكن يف صخرة أو يف السماوات أو يف ا ِ ِْ َْ َِ َ َ َّ ٍَ ْ َ ْ ْ َُ ََ ٍ َ ْ َ ِ ٍ َِّ َ َ ِرضَألْ ْ ]من : لقمان

  ).٤٤٥/ ٤) (صخر(اللسان مادة ]. ١٦اآلية
ّالصفاحة) ٥١( ّالصفاح من احلجارة، الواحدة صفاحة، أنشد ابن األعرايب: ُ ُّ ُ:  

ْعيال ابن حوب ج َ َ ُْنبته أقاربهِ َِ ُ ْ ُوصفاحة مثل الغفيق منحتها   ّ ْ ََ ٍ ّ ُ 

ُويقال للحجارة العريضة صفائح، :  األزهريقال. ٌحجارة رقاق عراض: والصفائح
ا صفيحة، قال لبيد   :واحد

َسيها يسددن الغضونا ْ ِّ َ ُوصفائحا صما، روا   ُ ً 

ُالصالع): ٢٠٥/ ٨(جاء يف اللسان : ُّوالصالعة). ٥١٣/ ٢) (صفح(اللسان مادة  ّ ُ :
َّالصفاح العريض من الصخر، الواحدة صالعة ُ ُوالصلعة. ُّ   .الصخرة امللساء: َُّ
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َالصيـهب) ٥٢( ُصخرة صيـهب صلبة: يف اللسان: َْ َ ٌَ اللسان مادة . احلجارة: والصيهب. ْ
  ).٥٣٣/ ١) (صهب(

  .بياض يف األصل املخطوط) ٥٣(
ا وال يعمل فيها احلديد، وأنشدُّالصخرة امللساء الصلبة ال : الصيخود) ٥٤(   :حترك من مكا

ِمحراء مثل الصخرة الصيخود ُ َّْ َ ُ 

ُوالصيخود قال . ٌالصخرة العظيمة اليت ال يرفعها شيء وال يأخذ فيها منقار وال شيء: َّ
  :ذو الرمة

َيـتبـعن مثل الصخرة الصيخود َ ْ َ َْ 

  ).٢٤٥/ ٣) (صخد(اللسان مادة 
ّ والصفوان والصفا، مقصور، كله واحد وأنشد المرئ القيسَّالصفواء: عن األصمعي) ٥٥( َّ َّْ:  

َََُِّكما زلت الصفواء باملتـنـزل ُ ِ ُكميت يزل اللبد عن حال متنه   ََّ ِّْ ّ ٌ 

ُالعريض من احلجارة األملس، مجع صفاة يكتب باأللف، فإذا : َّالصفا: وعن ابن السكيت ٍ َ ُ
ًصفوان، وهو الصفواء أيضا: ُِّثـين قيل ُ ِ َ   ).٤٦٤/ ١٤) (صفا(اللسان مادة . َ

قال . احلجارة وقيل احلجارة امللس: ُّيف اللسان الصبارة بضم الصاد: َّالصبارة) ٥٦(
  :اجلوهري من أبيات لعمرو بن ملقط الطائي

ْاملرء مل خيلق صباره ُ ّمن مبلغ عمرا بأن   ُ ً ٌ ُْ 

َويروى صبارة بفتح الصاد وهو مجع صبار واهلاء داخلة جلمع اجلم َّع ألن الصبار مجع َ ّ
ْصربة، وهي حجارة شديدة َ.  

ّصباره، بكسر الصاد، وعلله: وصوابه: ِّقال ابن بري   ).٤٤١/ ٤(اللسان مادة صرب . ِ
ُالصوان) ٥٧( ّ ا، وقيل: َّ ا صوانة: حجارة يقدح  ّهي حجارة سود ليست بصلبة، واحد َ ُ .

ُالصوان حجارة صلبة إذا مسته الن: قال األزهري ّْ َّ َ ْ ُ ًار فـقع تفقيعا وتشقق، ورمبا كان ّ َ َّ َ
ُقداحا تقتدح به النار ً   :قال النابغة. ّ

ِفـهن لطاف كالصعاد الذوابل ِ ِّ ٌ ّ ُ ُبرى وقع الصوان حد نسورها   َ ُ َّ َ ّ ّ ُ َ َ 

  ).٢٥١/ ١٣) (صون(اللسان مادة 



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّالصلب والصليب) ٥٨( َِّ َُّّ ُ ِّحجارة املسن: ُ َ
  :قال امرؤ القيس. ِ

ُّكحد السنان الص ِ ِليب النَّحيضِّ ِّ َِّ 

ّاملسن: أراد بالسنان َ
ّالصليب: ُويقال. ِ َِّ ِالذي جلي وشحذ حبجارة الصلب، وهي : ُّ َُّ َ ِ ُ َ ُ

ُّحجارة تتخذ منها املسان ِ   :قال الشماخ. ُ
ُملا تشرف صلب مفلوق ٌ َُّ َ َّ َ َ ّ

ِوكأن شفرة خطمه وجبينه    َ ِ ْ َ َ َّ 

ُوالصلب   ).٥٢٨/ ١( مادة صلب –اللسان . ًةالشديد من احلجارة، أشدها صالب: ُُّّ
َالضلضلة والضلضلة) ٥٩( َِ َِ ُاحلجارة اليت يقلها الرجل: ُ ُّالضلضلة كل حجر : ويف التهذيب. ُِّ ُ ُ َ َِ ُّ

  )ضلل(اللسان مادة .  ذلك، أملس يكون يف بطون األوديةفوقُُِّقدر ما يقله الرجل أو 
)٣٩٥/ ١١.(  

  .كلمة مطموسة) ٦٠(
ٌن ضلضلقال الفراء مكا) ٦١(

ِ   .وهو الشديد ذو احلجارة: ََ
ا البئر: ُّالضروس) ٦٢( ْاحلجارة اليت طويت    :قال ابن ميادة. َُِ

ْإما يزال قائل أبن، أبن ِْ َِ َ ٌ ّ 

ْدلوك عن حد الضروس واللنب َِّ ِ ُّ ِّ َ ََْ 

  ).١١٩/ ٦) (ضرس(اللسان مادة . احلجارة: ّوالضريس
َُُّالظر والظرر) ٦٣( ٌّقطعة حجر له حد : هو احلجر املدور، وقيل: وقيلاحلجر عامة، : ُِّّ َ ٍ

ُالظرار واحدها ظرر وهو حجر حمدد صلب ومجعه : قال األصمعي. ِّكحد السكني ٌ ْ ُ ٌ ّ ٌَُ ِّ
  ).٥١٧/ ٤(اللسان مادة ظرر . ٌظرار

ٍَالظرب من احلجارة ما كان ناتئا يف جبل أو أرض خربة، : عن الليث: ِّالظراب) ٦٤( َ َِ ََِّ ٍ ً ُ
ًفه الثاين حمدداََوكان طر َّ َُ ُُ.  

ٌواجلمع عنس . ُِّالناقة القوية، شبهت بالصخرة لصالبتها: والعنس. الصخرة: َْالعنس) ٦٥( ُْ
ٌوعنوس   ).١٥٠/ ٦) (عنس(اللسان مادة . ُ وعنَّسُُ

ِالعرمس) ٦٦( ا شبهت: ِْ ُِّالصخرة، والناقة الصلبة الشديدة و   ).١٣٨/ ٦(مادة عرمس : اللسان. ُّ
ُحجر يستـنثل على : ُابُالعق) ٦٧(

َِْ ْ ُ يف البئر أي يـفضلِّالطيٌَ ْ َ.  
ُاخلزف بني السافات، وأنشد يف وصف بئر: ُالعقاب: وقال ابن األعرايب    ََ:  
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ّذات عقاب هرش وذات جم َ َ ٍ ِ َ ٍ ُ 

  ).٦١٧/ ١) (عقب(اللسان مادة 
ُالغدر) ٦٨( َ ُوالغدر. املوضع الكثري احلجارة: َ َ ّواراك وسد احلجارة والشجر، وكل ما : َ

ٌغدر: بصرك َ   ).١٠/ ٥) (غدر( مادة -اللسان . َ
َالغضبة) ٦٩( ْ ّالصخرة الصلبة املركبة يف اجلبل املخالفة له، قال: َ ُّ :  

ْأو غضبة يف هضبة ما أرفعا ٍ ْ َْ َ 

  ).٦٥٠/ ١) غضب(اللسان مادة . صخرة رقيقة: وقيل الغضبة
ْالفهر) ٧٠( ُّاحلجر قدر ما يدق به اجلوز وحن: ِ َّحجر ميأل الكف: وه، وقيلَُّ ويف احلديث . ُ

ملا نزلت آية : النبوي الشريف
ّ

ٍتـبت يدا أيب هلب ََ َِ ََ ْ ََّ]جاءت امرأته ،]١ من اآلية: املسد ُ
ْويف يدها فهر   ).٦٦/ ٥) (فهر(اللسان مادة . ِ

  .ٌما بني معقوفني بياض يف األصل املخطوط، استكملناه من اللسان واستضفناه) ٧١(
ِنخريةِالف) ٧٢( . ِْشبه صخرة تنقلع يف أعلى اجلبل، فيها رخاوة وهي أصغر من الفنديرة: ْ

  ).٦٥/ ٥) (فنخر(اللسان مادة 
ْالفنديرة) ٧٣(   :قال الشاعر. ُْصخرة تنقلع عن عرض اجلبل: ِ

ا من ذرى هضب فنادير ُكأ ٍ ْ َ ُ ّ 

  ).٦٦/ ٥) (فندر(اللسان مادة 
َالقسطناس) ٧٤( ْ ّية العطارِّصالية الطيب، وصال: ُ َقسطناس اسم حجر : عن اخلليل. َ ُ

ََوهو من اخلماسي املرتادف، أصله قسطنس، قال الشاعر ُ:  
ُكالقسطناس عالها الورس واجلسد َ َ ُ َْ َ ًردي علي كميت اللون صافية   ُ ِ َ ّ ُِّ 

  ).١٧٧/ ٦(اللسان مادة قسطنس 
ّالقداس) ٧٥( َاحلجر ـينصب يف وسط احلوض إذا غمره املاء روي: َ ُِ َ َ   .ُت اإلبل، وأنشد أبو عمروْ

ْال ري حىت يتوارى قداس ّ َ َّ ِ 

ْذاك احلجيـر باإلزاء اخلناس ّ ِ
ُ ْ َ ُ 

  ).١٦٩/ ٦) (قدس(اللسان مادة 



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ُالقلعة) ٧٦( ََ ُال إذا رأيتها : صخرة عظيمة تنقلع عن اجلبل صعبة املرتقى، قال األزهري: َ ُ
 الدار ومثل البيت، منفردة صعبة ًذاهبة يف السماء، ورمبا كانت كاملسجد اجلامع ومثل

  ).٢٩٠/ ٨) (قلع(لسان العرب مادة . ُال ترتقى
ْالقسطاعة) ٧٧( ا يف مصادري: ُ   .مل أظفر 
ََصدد اجلبل، والقبل: ََالقبل) ٧٨( َ املرتفع يف أصل : ََوالقبل. ما ارتفع من جبل أو رمل: َ

  ).٥٤٢/ ١١) (مادة قبل(لسان العرب . اجلبل كالسند
وهي صخرة تكون على رأس البئر، : َِالقبيلة:  املخطوط والصواباألصلهكذا يف : ََبـلةَالق) ٧٩(

ا   ).٥٤١/ ١١) (قبل(لسان العرب مادة . ّوالعقابان دعامتا القبيلة من جنبتيها يعضدا
َُّالقهقر) ٨٠( ُهو احلجر الذي يسهك به الشيء: َْ َ ْ   :قال الكميت. ُ

َْوأمام جممع أخدعيها، القهقر َ ْ ِ َ َْ ِوكأن خلف حجاجها من رأسها   اَ َ َّ 

  :وقال النابغة اجلعدي. احلجر األملس األسود الصلب: ُّوالقهقر
ُأمام رعال اخليل، وهي تـقرب ََُّ ِ ِ َبأخضر كالقهقر ينفض رأسه   َ ُ َِّ َْ ََ ْ 

  ).١٢١/ ٥) (قهر( مادة - لسان العرب 
َالقنـزعة) ٨١( ُ   ).٣٠٣/ ٨) (ْنزعق (ةلسان العرب ماد. حجر أعظم من اجلوزة: ُْ
ُالقرمد) ٨٢( َ ْ   :ّالصخور، قال الطرماح: َ

ُشىت، يالئم بينهن القرمد َ ُْ َ ّ ُ ٌقدرت على مثل، فـهن توائم   ّ ََ ّ ُ َ ٍُ ْ ِ 

ْوالقراميد يف كالم أهل الشام آجر احلمامات، والقرمد : القرمد والقرميد: وقيل. ُُّاآلجر: ٌّ
ُحجارة هلا خروق يوقد عليها حىت إذا نضجت بين اُ / ٣) (قرمد(لسان العرب مادة .  

٣٥٢.(  
ُالكثكث) ٨٣( َ ُوالكثكث: َْ ِ ودقاق احلصى . احلجارة: والكثكث. دقاق الرتاب واحلجارة: ِْ

: املسلمني] على[قال أبو سفيان عند اجلولة اليت كانت : ويف حديث حنني. والرتاب
ان العرب مادة لس. ِِْبفيك الكثكث: ْغلبت واهللا هوازن، فقال له صفوان بن أمية

  ).١٧٩/ ٢) (كثث(



  
٢٧٣  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

ّالكذان) ٨٤( ا املدر فيها رخاوة، ورمبا كانت خنرة، ومجعها : الليث: َ ُالكذانة حجارة كأ ً ِ َِ ّ ُ ََ
َّ َّ َ
ا فعالنة ويقال فعالة ّالكذان، يقال إ ُ ُ ُالكذان احلجارة اليت ليست بصلبة: أبو عمرو. َّ ّ َ .

ّفوجدوا هذا الكذا: ويف حديث بناء البصرة ُما هذه البصرة، الكذان : َن فقالواَ َّ َ ُ ْ َ
ّحجارة رخوة إىل البياض، وهو فعال والنون أصلية، وقيل: ُوالبصرة ٌَ ْ فعالن والنون : ِ
  ).كذن(مادة ) ٣٥٧ص  /١٣ج: (لسان العرب. زائدة

َالكدية) ٨٥( ْ ُ ويربزه احلفراألرضُاحلجر تسرته : ُ َْ ) ٤٤٣(فقه اللغة وسر العربية للثعاليب ص . ُُِ
  .نقله عن الصاحب، ومرجعه بالتأكيد كتابنا هذا

ٌَّحجارة فيها عرض ورقة: َّاللخاف) ٨٦( ٌ َ
ِاللخاف: وفيه) ٤٤٣(ّفقه اللغة وسر العربية ص . ِ ّ.  

ُاللجيفة(بياء ) ٤٤٣(أوردها الثعاليب يف فقه اللغة ص . صخرة على الغار كالباب: َّاللجفة) ٨٧( َ ِ َّ.(  
ُصالية الطي: املداك) ٨٨( ُب يداك عليها دوكا، والدوكَ ُّاحلجر يدق عليه: ِْواملدوك. ُّدق الشيء: ُ َُ .

ٍّ يف حرب أو شرتضايقواوتداوك القوم إذا    ).٣٣٩/ ٢(جممل اللغة البن فارس . ٍ
ْاملرداة) ٨٩(

ُ الرجل الضابط يرفعه بيده يردى به احلجريكاداحلجر الذي ال : ِ ُ ُ واملكان . ُ
َِّيـليـنونه، ويردى به جحر الضب إذا كان يف قلعة فيـلني القلعة َالغليظ حيفرونه فيضربونه فـ َُ ُ ُِّ َُ ُِّ

ا احلجارة. ويهدمها ُواملرداة صخرة تكسر  ُُ ُ   ).٣١٩/ ١٤(اللسان . ِ
ُاملقلة) ٩٠( َ ُحصاة القسم توضع يف اإلناء ليعرف قدر ما يسقى كل واحد ) بالفتح: (َْ ُُ ُْ َ

ِحصاة توضع يف اإلناء إذا عدموا :  ويف احملكم.ّمنهم، وذلك عند قلة املاء يف املفاوز َ ُ ٌ
ُاملاء يف السفر مث يصب فيه من املاء قدر ما يـغمر احلصاة فـيعطاها كل رجل منهم َ َُ َُ ُ ْ ُ ْ ّ .

  ).٦٢٧/ ١١) (مقل(لسان العرب مادة 
ا، وخص بعضهم به احلجر الذي يرمى به يف البئر : املرداس) ٩١( ُالصخرة اليت يرمى  َُّ

  :وقال الراجز. ها ماء أم الليعلم أفي
َِّقذفك باملرداس يف قعر الطوي ِ َ َ َِ َ ْ 

  ).٩٦/ ٦) (ردس(لسان العرب مادة 
ْاملرماة: مل أجدها مبعىن احلجارة، ويف اللسان: املرماة) ٩٢(

وقال . سهم صغري ضعيف: ِ
  .َّنصل مدور للسهم: املرماة: اجلوهري

َْهنة بني ظلفي : واملرماة: قال ابن سيده ِ َ   .الشاةَ



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َََامللقة) ٩٣(
قام على امللقة وهي الصخرة امللساء، وسرنا ). ٤٠٠/ ٢(يف أساس البالغة : 

ِّيف امللق وامللقات وهي القيعان امللس الصالب ُ َ َُ َ ُامللقة): ملق(ويف اللسان . َ َََ
الصفاة : 

  .امللساء
ِّحجر الدق، ذكره الثعاليب يف فقه اللغة ص : املرضاض) ٩٤ ( َ ُ َ َ)٤٤١.(  
  .ّيف كتابه هذا، وأخلت به املعجمات) الصاحب(مما انفرد به : امللكاس) ٩٥(
ُاملقذاف) ٩٦(   .ومل أجدها مبعىن احلجر. ِْجمذاف السفينة: ُاملقذاف: يف اللسان عن أيب عمرو: ِْ
ا يكون املرو منها كأنه البـرد: َْاملرو) ٩٧( ََُحجر أبيض رقيق، يذبح  ُسئل عنها أعرايب . ُ

أصلب : املرو: قال أبو حنيفة. ّ هي هذه القداحات اليت خيرج منها النار:أسدي فقال
  ).٢٧٦ - ٢٧٥/ ١٥(احلجارة لسان العرب 

ووردت يف ديوان امرئ القيس مبعىن . مل أجدهايف املعجمات مبعىن احلجر: املقراة) ٩٨(
  .موضع، ويف احملكم مبعىن احلوض جيتمع فيه املاء

  :أنشد ثعلب. ناءُالساف من الب: ِْاملدماك) ٩٩(
ْتدك مدماك الطوي قدمه ُ َ َُ ِّ َْ ُّ َ 

ِالساف يف البناء كل صف من اللنب وأهل احلجاز يسمونه املدماك: عن األصمعي ٍّ ُ .
  .وأنشد األصمعي

ْق مدماكا فمدماكا ِْ  أال يا ناقض امليثا   ً
  ).٤٢٩/ ١٠(لسان العرب 

َّينظر املخصص البن سيده : املسن) ١٠٠( ُ)٩٩/ ١٠/ ٣(.  
ِالنَّشفة والنَّشيفة) ١٠١( ُ َ ا أحرقت بالنار وإذا تركت على رأس املاء : ْ ُحجارة سود، كأ ُ

ا الوسخ عن اليد والرجل ُّطفت ومل تغص فيه، وهي اليت حيك  وما بني معقوفني . َُ
لسان العرب . ُمسيت بذلك النتشافها الوسخ يف احلمامات. استضفناه من اللسان

)٣٣٠/ ٩.(  
َسفةِّالن) ١٠٢( ا الوسخ عن األقدام : ْ ُمن حجارة احلرة، تكون خنرة ذات خناريب ينسف  ُ

  .يف احلمامات



  
٢٧٥  هالل ناجي. د:  حتقيق– ّكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

ْوالنسفة ا الوسخ، قال ابن سيده: ِّ ُحجارة يـنسف  َ َ َ : حكاها صاحب العني، قال: ُْ
لد التاسع ص - لسان العرب . واملعروف بالشني   ).٣٢٩( ا

اد احلوض، إذا كان احلوض على وجه وقيل إن النشيئة هي أعض: َالنَّشيئة) ١٠٣(
  ).٢٨٨/ ٦(العني للفراهيدي . األرض

َحجارة تنصب حول احلوض، ويسد ما بينها من اخلصاص بالمدرة : النصائب) ١٠٤( َ ُّ َ ُ ُ
ا نصيبة، وكله من ذلك ّاملعجونة، واحد ُ ٌ ِ   ).٧٥٩/ ١(لسان العرب . َ

ااحلجارة اليت). بفتح النون والباء: (ََالنَّبـلة) ١٠٥( ْ يستنجى  ا : قال ابن األثري. ُ واحد
ُنـبلة كغرفة وغرف، واحملدثون يفتحون النون والباء ُ ًونـبـله نـبال أعطاه إياها يستنجي . ُْ َُ َُ ََّ

ََوالنبل من األضداد يف لغة العرب، فهي . أراها بضم النون والباء: قال األصمعي. ا
  ).٦٤١/ ١١(لسان العرب . ًللصغار وللكبار معا

ُالنُّصب والنَّصب) ١٠٦( ُْ ُما نصب فعب◌د من دون اهللا تعاىل، ومجعه األنصاب: ُ ِ َ ُ .
ُواألنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيـهل عليها، ويذبح لغري اهللا تعاىل ُُّ َ ُ .

  ).٧٥٩/ ١(لسان العرب 
ُالنـَّقل) ١٠٧( ْما بقي من صغار احلجارة إذا قلعت: َ َ ُِ.  

ُبل النـقل: ُويقال ّ مل يف اللغة .  األرضالغليظ من: َ   ).٨٨٠/ ٣(ا
َال والذي أخرج النار : ومن أميان العرب. احلجر املكسور: ُاحلجر، وقيل: الوثيمة) ١٠٨(

  ).٦٢٩/ ١٢: (َمن الوثيمة، والعذق من لسان العرب
ْالوحف) ١٠٩( ُالوحفة: َ َ ْ ٍصخرة يف بطن واد أو سند ناتئة يف موضعها سوداء، ومجعها : َ ََ ٍ

  :الشاعروحاف، قال 
ِفـنـعف الوحاف إىل جلجل ُ ُْ ِ ِ ْ  دعتها التناهي بروض القطا   ََ

  ).٣٥٣/ ٩(َّالشعر األسود، ومن النبات الريان اللسان : والوحف
َّاليـهيـر) ١١٠( ّاحلجر الصلب األمحر وقيل هي حجارة أمثال األكف: َْ ُ ْ ُّ وقيل هو حجر . ُ

  ). ٢٦٩/ ٥ج(اللسان . صغري
ُاليـرمع) ١١١( َ   :وقال رؤبة يذكر السراب. ُ أو حصى بيض تألأل يف الشمسحجارة: َْ
  



  
لد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي ٢٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

َورقـرق األبصار حىت أندعا َْ َ ََ َ ْ 

ْبالبيد، إيقاد النهار اليـرمعا َ َ 

هي حجارة رخوة والواحدة : وقيل. هي حجارة لينة رقاق بيض تلمع: قال اللحياين
َيـرمعة َ ٍَتركته يـفت اليـرمع، ويف مثل: ُويقال للمغموم. َْ َ َ َْ ُّ ُ ُ:  

ْكفا مطلقة تـفت اليـرمعا َ ُُّ ُ ََ ٍ ََّ َّ َ 

ًيضرب مثال للنادم على الشيء   ).١٣٤/ ٨(لسان العرب . ُ
ُاليـلمع) ١١٢( َ ْ ُحجارة سود تراها الصقة باألرض متدانية ومتفرقة : َُّكمثل احلمة: َ عن ((ٌ

  ).٤٤٢(فقه اللغة للثعاليب ص . ))ابن مشيل


