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مة ُمَقدِّ

خليل األستاذ املحرتم الشيخ َسعادة بقلم
ورئيس املقطم جلريدة العام املدير ثابتبك

التيمورية نرشاملؤلفات جلنة

مؤلفات العلمية اآلثار من خلف فيما باشا تيمور أحمد له املغفور املحقق العالمة خلَّف
العربية؛ والعلوم اإلسالمية الفنون ويف واملرصي، والعربي اإلسالمي التاريخ يف متعددة
بحثه، يف والتدقيق أدبه وغزير علمه، واسع فيه يشهدون الناس عىل منشور هو ما منها
وقته يسعفه ولم عاجلته املنية ولكن العزيز، الفقيد خطه ما ومنها درسه، وخالصة
التيمورية» «نرشاملؤلفات لجنة تقدمه الذي هذا وهو العرب»، «لعب كتاب وبينها بطبعها،
التوفيق عىل املحقق العالمة ذلك قدرة نواحي من أخرى ناحية عىل ليقفوا العربية؛ لقراء
يف والتعمق البحث، يف كله اإلخالص يخلص كان أنه فيعلموا واالستقصاء، االستقراء يف

املتعددة. الكثرية مؤلفاته وإعداد الدرس،
استنبطه وما املؤلفات، شتات من جمعه مما خلًقا مؤلفه خلقه العرب» «لعب وكتاب

دراساته. من استخلصه وما املراجع، بطون من
كعبة كانت وما املشهورة، مكتبته مجموعات عىل يعتمد عليه هللا رحمة املؤلف وكان
والزينة للفرجة يجمعها يكن ولم السواء، عىل الغرب وألدباء لهم بل وحدهم الرشق ألدباء
— الخبري العالم يفعل كما — يجمعها كان بل موضوعاتها، وتعدد مجلداتها، لكثرة
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سديد من عليه، يعلقه بما مكتبته، تحويه كتاب كل ويخدم فيها، ما ليدرس يجمعها
عليها هو زاد وما بهذا، بل وحدها ذاتها يف كتبه قيمة تكن فلم فكره، وخالصة رأيه،
ازدانت نادرة جميعها فكانت خاصة، مؤلفات يف وأفرده بطونها من استخرجه وما كذلك،
يف التيمورية» املؤلفات نرش «لجنة رشعت التي املؤلفات تلك وبينها العربية، املكتبة بها
«لعب الكتاب بهذا وأردفته األعالم»، «ضبط كتاب صنيعها باكورة وكان ونرشها، طبعها
وهي العامية»، «األلفاظ فكتاب العامية»، «األمثال بكتاب هللا شاء إن وستتبعه العرب»
الزاخرة العامرة التيمورية املكتبة تضمنته وما وكلها واجتماعية، وأدبية علمية تحقيقات
قومه. لغة قراء إىل أسداها العظيم الفقيد ذلك حسنات من حسنة إال هي إن باملؤلفات،

وفنه. بعلمه جميًعا الناس ونفع صنيعه حسن عىل وأثابه له هللا غفر
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ألف

ويجلس طرفيها، أحد عىل غالم يجلس ثم تل عىل وسطها يوضع خشبة األرجوحة:
باآلخر، أحدهما فيميل ويتحركان، بهما، الخشبة فترتجح اآلخر، الطرف عىل آخر غالم
األرجوحة وترجحت وزاد: اللسان، يف ونحوه املخصص). من (ا.ه. املرجوحة أيًضا وهي

املرجوحة. أنكر البارع صاحب أن القاموس: رشح ويف مالت، أي: بالغالم،
ويف الراء يف وسيأتي الرجاحة، فاسمه الصبيان، ويركبه يعلق الذي الحبل أما
يرجحه أن غري من األرجوحة عىل ترجح حمًصا: الغالم حمص ص١٧) (ج١٣ املخصص
يرتجح الذي الحبل عىل أيًضا تطلق األرجوحة أن منه ويظهر اللسان، يف ومثله ا.ه. أحد.

عليه.
هي وقيل: رشحه، ويف ا.ه. بها لعب ودود: األرجوحة، الدوداة: القاموس، ويف
الصبيان، أراجيح آثار الدوادي: األصمعي: اللسان ويف دوادي، والجمع: األرجوحة، صوت

قال: دوداة، واحدتها:

ت��ق��ل��ب��ن��ي دوداة ف��وق ك��أن��ن��ي

ا.ه.
ورد ما عىل األرجوحة، هنا الشاعر مراد أن مرجًحا الحاشية عىل مصححه وكتب
املرجوحة: القاموس ويف وجيه، قول وهو ورشحه، القاموس، يف األرجوحة تفيد —
غالم يجلس ثم عاٍل تلٍّ عىل فتوضع تؤخذ خشبة األرجوحة: رشحه، ويف األرجوحة،
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فيميل ويتحركان بهما الخشبة فرتجح اآلخر الطرف عىل آخر وغالم طرفيها، أحد عىل
ا.ه. اآلخر. بصاحبه أحدهما

األول (بالضم) األل فقال: الزحلوقة، هي الدوداة أن «ألل» مادة يف اللسان ورصح
القيس: امرؤ قال األول، لفظ من وليس اللغات، بعض يف

ت��ن��ه��ل ال��ع��ي��ن��ان ب��ه��ا زل زح��ل��وق��ة ل��م��ن
ح��ل��وا أال ح��ل��وا أال األل اآلخ��ر ي��ن��ادي

لعبة معنى هذا قال حلوا: أال القيس: امرئ قول يف املفضل قال قال: أن إىل
عىل يجلس ثم رمل، من قوز عىل فيضعونها خشبة فيأخذون فيجتمعون للصبيان
األخرى، ارتفعت أرزن، كانت الجماعتني فأي جماعة، اآلخر وعىل جماعة طرفيها أحد
يف نساويكم حتى عددكم عن خففوا أي حلوا.» «أال اآلخر: الطرف أصحاب فينادون
الحرض أرجوحة تسمى قال: والزحلوقة الدوادة، العرب تسميها التي وهذه قال: التعديل.

ا.ه. املطوحة.
الجمهرة يف األرزني بخط هو هكذا الصاغاني: قال القاموس. رشح يف «ألل» ويف
الخاء بفتح خلوا، أال خلوا أال التهذيب: يف األزهري وبخط املضمومة، املهملة بالحاء
املهملة بالحاء رواه ومن قال: املعجمة، بالخاء املفضل: عن األعرابي ابن وقال املعجمة.

ا.ه. صحف. فقد
العالية، أهل لغة وهي «بالفاء»، أيًضا الزحلوفة أنها الزحلوقة عن اللسان وذكر
وباملكان أسفل، إىل فوق من الصبيان تزلج آثار بأنها وفرسها بالقاف، تقولها وتميم
يف يتعرض لم ولكنه الصفا، يف وكذلك الصبيان، عليه يلعب الرمال حبل من الزلق
حيث «زحلق» يف القاموس صاحب ذلك وذكر واألرجوحة، الدوداة، أنها إىل املادتني
موضع عىل الصبيان يضعها لخشبة واألرجوحة: والعرب، والزحلوفة، الزحلوقة، قال:
أثقل، إحداهما كانت فإذا جماعة، اآلخر وعىل جماعة، الواحد طرفها عىل ويجلس مرتفع،
من ويستفاد ا.ه. خلوا.» أال خلوا «أال بهم: فينادون بالسقوط فتهم األخرى ارتفعت
ولكن فقط، بالقاف الدوداة بمعنى الزحلوقة أن «ألل» يف واللسان هنا، القاموس عبارة
يف البلوي وأورد زحلوفة، ويُروى فيه: وقال زلل، مادة يف األول بالبيت استشهد اللسان

باألرجوحة. الزحلوقة يفرس ولم البيتني، باء ألف
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(بالفاء) وزحلوفة الحجاز، أهل لغة (بالقاف) زحلوقة الجمهرة: يف «قال املزهر ويف
من آخر موضع ويف البيتني، وأورد إلخ.» … القرب: يصف الراجز قال نجد، أهل لغة
واحد، بيت يف إال األول بمعنى الهمزة بضم أل يأت لم أنه عىل بالبيتني استشهاد املزهر
امرؤ وأنه قربًا بهما يصف الشاعر بأن أيًضا هناك ورصح دريد، ابن غري ذكره وما

القيس.
األرجوحة. وصف يف للمأموني ص٢١٧) (ج٢ الراغب محارضات ويف

ال��ري��ح ل��ج��ة ف��ي ب��راك��ب��ه��ا ت��ج��ري م��ل��ج��ل��ج��ة م��اء ع��ل��ى ال س��ف��ي��ن��ة
م��س��ف��وح س��ال أت��ى ك��ج��ري ع��ادت ن��ه��اي��ت��ه��ا أق��ص��ى إل��ى ب��ي ان��ت��ه��ت إذا

ا.ه.
هذا من ويفهم هنا، املراد ولعله الغريب، السيل أو أرضك إىل تؤتيه الجدول واآلتي:

بالحبال. تعلق التي عىل تطلق األرجوحة أن الوصف
عليه يلعب مثال: الهمزة، بضم أفعولة «األرجوحة: املصباح من رجح مادة ويف
والجمع طرفيها، عىل غالمان ويقعد تل عىل خشبة وسط يوضع أن وهو الصبيان،

ا.ه. البارع.» يف ومنعها فيها لغة امليم بفتح واملرجوحة أراجيح،
البن اللسان تقديم عن نقًال للصفدي التحريف وتحرير التصحيف تصحيح ويف

ا.ه. أرجوحة.» والصواب مرجوحة تقول: «العامة الجوزي:
الثاني إىل مفتقًرا أحدهما كان إذا الشيئني إن :٢٥٥ صفحة السيد ابن مسائل ويف
بأن املخاطب بمعرفة ثقة أحدهما عىل الضمري تعيد قد العرب فإن واحد، حكم يشملهما
وقال َفتَْشَقٰى﴾. اْلَجنَِّة ِمَن يُْخِرَجنَُّكَما ﴿َفَال تعاىل: هللا قال حكمه، يف دخل قد صاحبه

الراجز:

ت��ن��ه��ل ال��ع��ي��ن��ان ب��ه��ا زل زح��ل��وق��ة ل��م��ن

ربيعة: أبي بن سلمى وقال

ف��ان��ه��ل��ت ب��ه ك��ح��ل��ت س��ن��ب��ًال أو ق��رن��ف��ل ف��ي ح��بٍّ��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي ف��ك��أن
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فقال: املتنبي الطيب أبو واستعمله

ت��رت��ع ال��ح��س��ن م��ن روض ف��ي وع��ي��ن��اي

وهي والزحاليق الزحاليك وهي الرشح: يف قال الزحلوقة.» «الزحلوكة: القاموس ويف
. املزالُّ

القاموس. يذكره ولم واملسة، الضبطة يسمونها لعبة — األسن اللسان: يف األَْسُن:
الطربدة.» وهي واملسة، الضبطة تسمى لألعراب «ولعبة اللسان: من ضبط مادة آخر ويف

لهم.» لعبة «والضبطة القاموس من املادة هذه ويف
لها يقال األعراب» «صبيان الصبيان لعبة والطريدة اللسان: من «طرد» مادة ويف

واملسة. ُة امَلاسَّ
واألحداث: الصغار لعب عن ْعَن فرتفَّ أدركن، جواري يصف الطرماح وقال

خ��ض��وع ال��ح��دي��ث ل��ه��و إل��ى ف��ه��ن ح��اج��ة وال��ط��ري��دة ع��ن��اق1 م��ن ق��ض��ت

ا.ه.
فإذا والضبطة، املسة، العامة تسميها لعبة الطريدة: القاموس من املادة هذه ويف
الرجل عىل وقعت وإذا املسة، فهي كتفه أو رأسه أو بدنه عىل آخر من الالعب يد وقعت

ا.ه. األسن. فهي
والضبطة املسة، يسمونها لهم لعبة األسن عمرو: أبو اللسان من «مسس» مادة ويف
الرجل من الالعب يد وقعت فإذا والضبطة، املسة العامة: تسميها لعبة والطريدة غريه،

ا.ه. األسن. فهي رجله عىل وقعت وإذا املسة، فهي كتفه أو رأسه أو بدنه عىل
يف ذكًرا لها نجد فلم املاسة وأما املادة، هذه يف شيئًا عنها القاموس يذكر ولم
الناسخ. من تحريف األلف وهمز ، املسِّ من فاعل اسم كانت وربما اللسان، من مظانها
أنها «الشفلقة» يف ذكرنا وقد واملاسة. املسة لها يقال لعبة الطريدة: املخصص ويف

أيًضا. األسن تسمى

وقد ستأتي، أخرى لعبة وهي عياف والصواب تصحيف. وهما عيان، من القاموس رشح يف روي 1

البيت. بهذا عليها واستشهد «عيف»، مادة يف اللسان صاحب ذكرها
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شيئًا فيه ويدفنون حفريًا، الصبيان يحفر لعبة األنبوثة: — املخصص يف األُنْبُوثَُة:
ا.ه. غلب. فقد استخرجه فمن

ا.ه. غلب. فقد استخرجه فمن حفر يف شيئًا يدفنون لعبة األنبوثة القاموس: ويف
شيئًا فيه ويدفنون حفريًا، يحفرون الصبيان بها يلعب لعبة — األنبوثة اللسان: ويف

ا.ه. غلب. فقد استخرجه فمن
عىل كالمه آخر يف فقال الزواجر يف الهيثمي حجر ابن ذكرها لعبة : َعَرشْ أْربََعة
والثواقيل، والسلفة، وبالصدر، عرش، باألربعة اللعب بالنرد، باللعب «ويلحق الشطرنج:
أعرفه.» ال ذكره ما وبعض األذرعي: «قال قال: أن إىل والذرافات.» والرباريب، والكعاب،

ا.ه.
اللعب «ويحرم نصه: ما النرد عىل كالمه يف الشريازي إسحق ألبي املهذب ويف

ا.ه. كالنرد.» فحرم الكعبان يخرجه ما عىل فيها املعول ألن عرش باألربعة
فيلعب الالعب يلقيهما فصني أي بكعبني، تلعب لعبة أنها عبارته من يفهم ما وغاية

األعداد. من يخرجانه ما عىل
عرش «األربعة الركبي: بطال البن املهذب غريب رشح يف املستعذب النظم كتاب ويف
يلعبون صغاٌر حًىص الحفر تلك يف فيُْجَعل أسطر ثالثة فيها يحفر خشب من قطعة هي
العامة تسميها التي اللعبة هي عرش واألربعة بها، اللعب ويحرم البيان، يف ذكره بها،
ِبلَُغِتهم، عرشة، معناها وده أربعة معناها شار ألن بالفارسية؛ عرش أربعة وهو شارده،
يف وتجعل اآلخر، الجانب يف وسطًرا جانبيه أحد يف سطًرا لوح يف تجعل حفريات وهو

ا.ه. أسطر.» ثالثة الشامل: يف وقال بها، يلعبون صغار حىص الحفر
الحاء. يف وستأتي «الحزة»، أنها الهيثمي حجر البن الزواجر ويف

حباًال.» وأسيدي حباًال، أبييض يقولون لعبة «ولهم القاموس: يف َحبَاًال: أَِبيِيض

باء

ا.ه. لعبها. تبقريًا وبقر لعبة، كسميهى، والبقريى القاموس: يف رْيَى: البُقَّ
وحولها تراب من كومة وهي الصبيان، لعبة ميَهى، السُّ مثال رْيَى والبقَّ اللسان: ويف
يشء فيه لهم خبئ قد موضع إىل يأتون — ريى البُقَّ لعبوا الصبيان: وبقر خطوط،

فرًسا: يصف الغنوي طفيل قال يطلبونه، حفر بال بأيديهم فيرضبون
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م��ل��ع��ب ال��م��ب��ق��ر آث��ار م��ث��ل ل��ه��ا م��ت��ال��ع ح��ول ت��ن��ف��ك ف��م��ا أب��ن��ت

وإنما سهو، ذلك وقوله فرًسا، يصف البيت هذا يف الجوهري قال بري: ابن قال
والبقار: جبل، اسم ومتالع متالع، حول ما وهو املوضع، هذا يف تلعب خيًال يصف هو
كأنها والقمز، كالقذاف اسًما وجعلوه به، ويلعب قمًزا، قمًزا فيجعل باأليدي يجمع تراب

وأنشد: البقريى وهو صوامع،

أش��ع��ر ال��ول��ي��د ك��ب��ق��ار ج��ه��م أق��م��ر خ��م��ي��س ب��ح��ق��وي��ه��ا ن��ي��ط

ا.ه.
نباتة: ابن عن عدنان أبو قال هذا: قبل بقر) (أي املادة هذه يف آخر موضع يف وقال
وأنشد البقرة، الدارة تلك وتدعى الفرس، حافر قدر دارة األرض يف يخط الذي املبقر:

ا.ه. ملعب.» املبقر آثار مثل «بها غريه:
املتقدم. البيت بَعُجز االستشهاد ملكان هذا أوردنا وإنما

فهم الصبيان أبقر يقال: البقريى، لها: يقال بالرتاب أخرى لعبة ولهم باء: ألف ويف
َرَجزه: يف األصمعي وقال يبقرون.

ال��م��ن��ب��ح��ث ال��ول��ي��د ب��ق��ي��رى ح��ول��ك ت��ن��ت��ق��ت ال��ظ��راب��ي آث��ار ك��أن
ال��م��ج��ت��دث ع��ل��ي��ك ه��ال م��ا ت��راب

ا.ه. القرب. والجدث: القابر، واملجتدث:
خبيئًا، فيها ويخبئون األرض، يبقرون لهم لعبة البقريى دريد: البن املخصص ويف

أيًضا. لعبة وهي قمًرا، قمًرا يجمع تراب والبقار: واملبيقر التبقري، وهو
ثم أسفله إىل األرض يف الرتاب عىل يديه يجمع أن البقريى، للجاحظ: الحيوان ويف

ا.ه. ويخطئ. فيصيب نفسك يف اْشتَِه لصاحبه: يقول
وهي البقريى، لعب إذا مبيقر فهو الرجل بيقر «وقالوا: للبطليويس: االقتضاب ويف

ا.ه. به.» ويلعبون ترابًا يجمعون للصبيان لعبة
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أيهما خذ ويقال: نصفني، يقطع تراب جمع وهو «البقريى، الراغب: محارضات ويف
شئت.»

وانبحث الرتاب أي بالبحاثة كعب كسميهى، والبحيثى والبحثة القاموس: يف البَْحثَُة:
بعض يف ووجدته إطالقه، عليه يدل كما «بالفتح البحثة: عن شارحه وقال به، لعب
بتقديم نسختنا يف «هكذا انبحث: عن وقال األول.»، مضموم بالقلم مضبوًطا األمهات

األصمعي: وأنشد االفتعال، باب من وابتحث، والصواب: املوحدة، عىل النون

ال��م��ب��ت��ح��ث» ال��ول��ي��د ب��ق��ي��رى ح��ول��ك ت��ن��ت��ق��ث ال��ظ��راب��ي آث��ار ك��أن

ا.ه.
اليشء. عن الحفر واالنتقاث:

بالرتاب بها يلعبون لعبة خليطى مثال «البحيثى شميل: ابن قال اللسان ويف
بالرتاب.» لعب وهو البحثة، يلعبان كانا غالمني أن الحديث يف جاء شمر: وقال كالبحثة،

ا.ه.
األوىل، وتشبه البحثة لها: يقال أخرى لعبة ولهم البقريى: ذكر أن بعد باء ألف ويف
عىل بيده يرضب ثم صدعني، يصدع ثم تراب، تحت شيئًا يخبئون املقابلة هي ولعلها
حديث يف ثابت اللعبة هذه ذكر قمر، فيه الخبء عىل قبض فإن بعضه، عىل أو أحدهما،
أحدهما، فشج اآلخر أحدهما فرضب البحثة يلعبان كانا غالمني إن قال: النخعي، إبراهيم

األعىل. األسفل يضمن ولم األسفل، األعىل فضمن اآلخر ثنية وانكرست
عىل يرونه فيه نار رأسه يف عوًدا يأخذون لهم، لعبة البوصاء القاموس: يف البَْوَصاءُ:

ا.ه. رءوسهم.
فيه نار رأسه يف عوًدا يأخذون الصبيان بها يلعب لعبة البوصاء املخصص: ويف

اللسان. عبارة بعينها وهي ا.ه. رءوسهم. عىل يرونه

البقريى. مثل أنها عىل املخصص وذكر اللسان، وال القاموس يذكر لم الَربَْحيَّا
«الكجة». يف ذكرت البَْكَسُة:

عائشة حديث «ويف رشحه ويف بها»، يلعب الصغار التماثيل «البنات القاموس يف البَنَات:
الصماع.» يف كما بالبنات الجواري مع ألعب كنت عنها: تعاىل ريضهللا
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الصبايا.» بها تلعب التي التماثيل «أي اللسان يف وزاد
رسول قدم عنها: تعاىل هللا ريض عائشة حديث يف للزمخرشي األبرار ربيع ويف
بنات عن السرت ناحية فكشفت ريح فهبت سرت، سهوتي ويف تبوك غزوة من ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أرى «ماذا فقال: جناحان. له فرًسا بينهن ورأى «بناتي» قلت: هذا؟» «ما فقال: يل:
له «فرس قال: «جناحان»، قلت: عليه؟» الذي هذا «وما قال: «فرس» قلت: وسطهن؟»
نواجذه. بدت حتى فضحك أجنحة؟» لها خيًال لسليمان أن سمعت «أما قلت: جناحان»،
ال ألنهم (بالياء) بالعرايس التماثيل هذه أمثال تسمي اآلن مرص يف والعامة قلت:

عروسة. عندهم وواحدتها مثله، يهمزون
الجوهري «أهمله رشحه ويف القاموس، من ا.ه. كالربطمة. اللهو من رضب الَربَْطنَُة:
ذكر «ولكنه قال: أن إىل الربطنة من مبدلة إنها بامليم الربطمة قال: ثم اللسان» وصاحب

فتأمل!» غضبًا، االنتفاُخ الربطمة أن امليم يف

تاء

آخر ليجيء َظْهَرُه أَحُدهم يَُطأِْمَن أن وهو لعبوا، إذا الصبيان تدبيج اللسان يف التَّْدِبيُج:
بالخاء أيًضا الدباخ له يقال أنه ويظهر القاموس، يذكره ولم يركبه، حتى بعيد من يعدو

اللسان. يذكرها ولم يفرسها، ولم القاموس، ذكرها لعبة وهي املعجمة
الدال.) يف ذكرناها (وقد

«الكجة». يف ذكر التُّوُن: أو التُّوُز
أو والتكذيب اليشء إبطال معنى يف تقال كلمة بالكرس «تييس القاموس يف ِتييس:
اللسان يف وليس للكلمة، األول املعنى عن تكلم بل اللعبة يرشح ولم وسبة»، لعبة هي

للعبة. ذكر

ثاء

ص٢١٦) أواخر (ج٢ الشطرنج عىل كالمه آخر يف الهيثمي حجر ابن ذكرها الثََّواقيل:
قال، كما األذرعي بعضها معرفة يف توقف أخرى لعب أسماء معها وذكر يفرسها، ولم

القاموس. يف عليها نعثر ولم
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قول وعليه الرماح، بها تسوى خشب من آلة الثقاف املوارد: أقرب يف جاء الثَِّقاُف:
عمرو:

زب��ونً��ا ع��ش��وزن��ة وول��ت��ه اش��م��أزت ب��ه��ا ال��ث��ق��اف ع��ض إذا

شديدة صلبة قناة والثقاف وولت، التقويم من نفرت ليَُقوِّمها الثقاف أخذها إذا أي
دفوًعا.

املسايفة. يف الغرة إصابة محاولة وهي بالسالح، اللعب املثاقفة إن ويقال:

جيم

بها يلعب لعبة لنا األعراب: قالت برزح، ابن قال اللسان» من جعل مادة «يف ُجَعل: َجبَّى
قال: الظهر، عىل ينقلب ثم األرض عىل رأسه الصبي يضع جعل، جبى نسميها الصبيان
ا.ه. أَْجَرْوه. جبَّى، بغري ُجَعل هذا قالوا رجل اسم به أرادوا إذا ُجَعل وجبَّى يجرون، وال

اللعبة. هذه القاموس يذكر ولم
اللسان (عن أيديهما. عىل اثنني بني الصبي يُْحَمَل أن وهو للصبيان، لعبة الِجِعرَّى:

والقاموس.)
يلعب خشبة رأس عىل تجعل ثمرة الجماح عبيد: أبي عن املخصص يف جاء اُح: الُجمَّ

الصبيان. بها
وتكون فيصلب، والرماد التمر من أو الطني، من يتخذ يشء الجماح دريد: ابن قال

وأنشد: الطري. به يرمى املعراض، رأس يف

ب��ج��م��اح ت��خ��ط��ئ ول��م ال��ق��ل��ب ح��ب��ة أص��اب��ت

ويف ا.ه. البندقة الصبيان بها يرمي كالبندقة طني، رأسه عىل يجعل سهم هو وقيل:
رأس يف ويكون فيصلب، والرماد التمر أو الحر الطني من يتخذ يشء الجماح اللسان:

قال: الطري. به يرمى املعراض

ب��ج��م��اح ت��خ��ط��ئ ول��م ال��ق��ل��ب ح��ب��ة أص��اب��ت
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أو سهم هو وقيل: الصبيان، بها يلعب خشبة رأس عىل تجعل ثمرة الجماح وقيل:
الوالبي. رقيع قال الطري، بها يرمى ثم طني عليها يجعل قصبة

��اُح ُج��مَّ ك��أَن��ه يَ��ِص��لُّ رأًْس��ا ِل��ي َف��تَ��َرْك��ن ��ت��ي ِل��مَّ ال��ح��وادُث َح��َل��َق

إمالسه.) من يصوت (أي
وقيل: الرمي، الصبيان به يتعلم الرأس مدور نصل، بال صغري سهم الجماح وقيل:
يرمى األزهري: قال يعقر، لئال طينًا أو تمرة رأسه عىل يجعلون الصبيان به يلعب بل

راميه. يأخذه حتى يقتله وال فيلقيه، الطائر به
عفاص بقدر معلوًكا تمًرا طرفه يف يجعل الصبي سهم الجماح حنيفة: أبو وقال

ا.ه. فوق. أيًضا له يكن لم وربما ريش، له وليس وأملس، له أهدى ليكون القارورة
وتمرة الرمي، به يتعلم الرأس مدور نصل بال سهم ان، َكُرمَّ اح الُجمَّ القاموس: ويف

ا.ه. الصبيان. بها يلعب خشبة رأس عىل تجعل
الغلمان بها يتعلم لينة قضبان من سهام اْلُخُطَواُت للسهييل: األنف الروض ويف

الشاعر: قال أيًضا، الجماح وهي الرمي،

ج��م��اح غ��ي��ر ب��س��ه��م ال��ق��ل��ب ح��ب��ة أص��اب��ت

ا.ه.
املثل: يف الجماح «خفة نصه: ما الخاء حرف يف للمحبي عليه يعول ما كتاب ويف
البندقة مثل رأسه يف يجعلون له نَْصَل ال الصبيان به يلعب سهم هو الجماح، من أخف
الجماح وقوس القارورة، عفاص بقدر معلوك تمٌر طرفه يف ُجِعَل وربما أحًدا، يعقر لئال

ا.ه. النبل.» وأخذ الجماح ترك الغالم شب فإذا أصغر، أنها إال النداف قوس مثل
طينًا. زجه مكان يجعلون الصبيان به يلعب سهم الجماح األغاني: ويف

كل فيعتصم يتجانبان لهم لعبة والجناباء الجنابى املخصص: يف جاء الُجنَابَى:
ا.ه. اآلخر. من واحد
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ا.ه. للصبيان. لعبة وَكُسَمانَى الجناباء القاموس: ويف
واحد كل فيعتصم الغالمان يتجانب للصبيان لعبة والجنابى والجناباء اللسان: ويف

ا.ه. اآلخر. من
وعنده يوًما املعتز ابن عند كنت قال: قدامة بن جعفر حدث التنصيص: معاهد ويف
وعليها الربيع زمن يف البستان صدر من علينا فخرجت بها، ويهيم يحبها وكان يَّة ُرسِّ
له: فقالت للصبيان، لعبة والجنابى باقالء، باكورة من جنابى يدها ويف معصفرة، غاللة
متوقف: وال متفكر غري بديهته عىل وقال إلينا فالتفت جنابى؟» معي تلعب سيدي، «يا

ح��ي��ان��ي ث��م ف��س��ق��ان��ي ع��ش��ي��ة م��ع��ص��ف��رة ف��ي ي��م��ش��ي م��ر م��ن ف��دي��ت

به. فغنى وأمر بهجراني. يلعب لم بالوصل جد من له: فقلت جنابى؟ تلعب وقال:
ا.ه.

أنها عىل القاموس نص بك مر وقد النون، مشددة وقعت البيت يف الجنابى قلت:
إال ونحوها، كالسلة شيئًا به يريد باقالء جنابى قوله أن ويظهر بالتخفيف، أي كسمانى
يف التجنيس أرادت الجارية تكون ذلك وعىل املعنى، بهذا اللغة كتب يف عليه نعثر لم أننا

اللفظ.
عىل الكالم يف الكتاب أدب رشح للبطليويس ص٢٧٣ االقتضاب يف جاء ِجِلب: ِجِلخ
جلخ إال اللعب أحسن ال قالوا: أنهم العرب عن «وحكي بكرستني: — ِفِعل عىل جاء ما

ا.ه. يلعبونها.» لهم لعبة وهي جلب
أمايل رشح يف البكري أن «ومنها جلب: مادة عىل املستدرك يف القاموس رشح ويف

ا.ه. العرب.» لصبيان لعبة جلب جلخ قال: القايل
يذكرها ولم املادة، هذه عىل شيخه استدركها التي األمور من يريد ومنها، وقوله:

جلخ. وال جلب يف القاموس وال اللسان
فيما أوردها جلب.» خلج الصبيان «ولعب ببوالق: املطبوع املزهر يف وردت وقد

النساخ. من تحريف ولعله فعل، عىل جاء
يف فيجعلونها كالتماثيل العجني من يتخذ ما الجعاجر القاموس: يف جاء الَجَعاِجر:

كطرطية.» جعجرة «الواحدة: فيأكلونه. طبخوه إذا الرب
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وال اللسان، صاحب وال الصاغاني، وال الجوهري، يذكره لم قوله: رشحه يف وزاد
والغرائب. النوادر نقلهم مع الفصيح رشاح

حاء

الشافعي لإلمام األم كتاب يف وذكرت رشحه، وال القاموس وال اللسان يف تذكر لم الَحزَُّة:
الشافعي قال فيه: ما ونص ص٢١٣) (ج٦ اللعب أهل شهادة باب يف عنه هللا ريض
من بيشء اللعب يكره مما أكثر بالنرد اللعب الخري وجه من يكره تعاىل: هللا رحمه
والقرق، بالحزة اللعب ويكره النرد، من أخف وهو بالشطرنج، اللعب نحب وال املالهي،
لعب ومن املروءة، وال الدين أهل صنعة من ليس اللعب ألن به؛ الناس لعب ما وكل
حفر فيها خشب قطعة تكون والحزة شهادته، ترد لم له االستحالل عىل هذا من بيشء

ا.ه. بها. يلعبون
كما وبالزاي املفتوحة، املهملة بالحاء هي بالحزة قوله: بالحاشية مصححه وكتب

ا.ه. املغني. يف الخطيب ضبطه
مهملة بحاء «الحزة نصه: ما املدني مصطفى للشيخ والدخيل املعرب كتاب ويف
صغار حًىص فيها ويُْجَعل أسطر، ثالثة حفر فيها تحفر خشب من قطعة مشددة، وزاي

ا.ه. اللغة.» كتب من عليه وقفت فيما أجدها ولم الفقهاء، ذكرها عامية، بها يلعب
وزاي مهملة بحاء الحزة و٢١٦): ص٢١٥ (ج٢ الهيثمي حجر البن الزواجر ويف
بها، يلعب صغار حًىص فيها ويجعل أسطر، ثالثة فيها يحفر خشب قطعة مشددة،
بأنها تقريبه يف سليم وفرسها باعنقله، املرص يف املسماة وهي عرش، األربعة تسمى وقد
الجانب من عرش وأربعة جانب من عرش أربعة حفرة وعرشون ثماني فيها يحفر خشبة

… تخالف فال نوعان ولعلهما بها، ويلعب اآلخر،
مستديًرا خطٍّا يخطون الصبيان بها يلعب لعبة الحجورة املخصص: يف وَرُة: الَحجُّ

ا.ه. ليأخذوه. الصبيان فيه ويجتمع صبي فيه ويقف
ويقف مدوًرا خطٍّا الصبيان تخط لعبة والحاجورة مشددة الحجورة القاموس: ويف

ا.ه. ليأخذوه. به ويحيطون صبي فيه
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فيه ويقف مستديًرا خطٍّا يخطون الصبيان بها يلعب لعبة والحجورة اللسان: ويف
ا.ه. معه. الصبيان وهناك الصبي

وأنشد: بالحىص. لهم لعبة الحوالس املخصص: يف الَحَواِلُس:

ال��ح��وال��س ض��رب ي��ل��ه��ي��ه ح��زق أخ��و ك��أن��ن��ي ف��ب��ت ح��ل��م��ي ف��أس��ل��م��ن��ي

سهلة، أرض يف أبيات خمسة تخط العرب لصبيان لعبة الحوالس القاموس: ويف
البعر يجر ثم يشء فيها ليس أبيات خمسة وبينها بعرات، خمس بيت كل يف ويجمع

ا.ه. حالس. فيها خط كل إليها
اللسان. يذكرها ولم

عرش، أربعة مثل العرب لصبيان لعبة الحوالس الغنوي: قال القاموس، رشح ويف
َعُجزه: وروى املتقدم بالبيت استشهد ثم

ح��ال��س ض��رب ي��ل��ه��ي��ه��م ح��زن أخ��و … … … …

فيه. ما يخفى وال
ا.ه. النبيط. بها يلعب لعبة الحدبدبى: املخصص: يف الَحَدبَْدبى:

ا.ه. للنبيط. لعبة حدبدبى القاموس: ويف
مكتوبة حاشية وجدت بري: ابن الشيخ قال للنبيط: لعبة الحدبدبى اللسان: ويف
بن مر يهجو دارة بن لسالم وأنشد لعبة، اسم حدبدبى وهي الكتاب، أصل من ليست

الفزاري: رافع

ذب��ي��ان ب��ن ف��زارة ب��ن��ي إن ص��ب��ي��ان ي��ا ح��دب��دب��ى ح��دب��دب��ى
ال��رح��م��ن ب��خ��ل��ق أع��ج��ب م��ش��يء ب��إن��س��ان ن��اق��ت��ه��م ط��رق��ت ق��د

ومكان نونًا، األوىل الباء مكان تجعل والعامة الصاغاني: قال القاموس رشح ويف
خطأ. وهو الًما الثانية الباء
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األول: البيت وروى دارة، بن سالم َرَجز ساق وقد الحماسة، عىل التربيزي رشح ويف

ول��دان ي��ا أن��ش��دك��م اس��ت��م��ع��وا اآلن م��ن��ك ب��دب��دب��ا ح��دب��دب��ا

لعبة وأصلها فيه، هو مما التعجب معنى يف بها جاء كلمة «حدبدبا رشحه: يف فقال
يقول: وبعضهم (بباءين)، حدبدبا يقول: فبعضهم لفظها، يف ويختلف الصبيان، يلعبها
وإنما اللعبة، هذه لتلعبوا بالصبية اجتمعوا يقول: حديدبا. يقول: من ومنهم حدندبا،

الصبيان.» كلعب أمر يف أنه ويعلمهم فيه هو مما الناس يعجب أن غرضه
لعبة «حدبدبى ص١٤): لغة ١٧٤) البغدادي اللطيف لعبد ثعلب فصيح ذيل ويف
قال خطأ. وهو الًما، الثانية ومكان نونًا، األوىل الباء مكان تجعل والعامة للصبيان،

الراجز:

ذب��ي��ان ب��ن ف��زارة ب��ن��ي إن ص��ب��ي��ان ي��ا ح��دب��دب��ى ح��دب��دب��ى
ب��إن��س��ان» ن��اق��ت��ه��م ط��رق��ت ق��د

(ص٥): الحيل علم يف الباهر كتاب يف قال الصبيان، به يلعب يشء َصلِّ: قم حمدان
من الصبيان به يلعب الذي صورة عىل وصورته منجنيًقا، منه فتعمل فوالذ حديد «تأخذ

صل.» قم حمدان يسمونه قصب
القلوب، ثمار يف الثعالبي وال اللسان، وال القاموس، يذكرها لم لعبة َمْوت: بن حي
«ابن األلف: حرف يف فقال إليه واملضاف املضاف يف عليه يعول ما يف املحبي وذكرها
الرمل، تحت ثوبًا يجعلون الصبيان لعب من رضب وهو موت، بن حي يقال: موت،
حي يا ينادونه ثم تحته وهو الثوب، يسرت ما بقدر فوقه ويرققونه أطرافه، عىل ويهال

الرمل.» يف يدفن ثم الرمل وبني بينه يحول ثوبًا الصبي يلبس وقيل: موت. ابن
الدارة. تسمى لعبة بالضم الحوطة القاموس: يف الحوطة:

القاموس. يف كذا اللعب. من رضب ُة: الحُزقَّ
فأرن َجواٍر اجتمع الشعبي: حديث ومنه التجمع، وهو التحزق من «أخذ رشحه ويف

الحزقة.» ولعبن وأرشن
وأرشن فأرن َجواٍر اجتمع الشعبي، حديث «ويف اللسان من حزق مادة آخر ويف

والتجمع.» التحزق من أخذت اللعب من لعبة هي قيل: الحزقة، ولعبن
الزدو. يف ذكر الَحَرُز:
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خاء

شديًدا شارحه وزاد ا.ه. تحريًكا. املخراق يحرك أن الخطرة لعب القاموس: يف الَخْطَرُة:
ِبذَنَِبه. البعري يخطر كما

باملخراق. وهي الخطرة، تسمى أخرى لعبة ولهم باء: ألف ويف
باملخراق. الخطرة ولعب اللسان: ويف

وهو به، فيفزع يلف أو به، فيرضب يلوى نحوه أو منديل، املخراق املخصص: ويف
عيل: أبو وأنشد الصبيان. به يلقب لقب

خ��ري��ج وس��ط��ه��ن ي��دع��ى م��خ��اري��ق ك��أن��ه ال��ع��ش��اء ذات ل��ه أرق��ت

ا.ه.
واحدها املخاريق اللسان: ويف به، ليرضب يلف املنديل املخراق القاموس: ويف

كلثوم: بن عمرو قال املفتولة، الخرق من الصبيان به تلعب ما مخراق،

الع��ب��ي��ن��ا ب��أي��دي م��خ��اري��ق وم��ن��ه��م م��ن��ا س��ي��وف��ن��ا ك��أن

بن عمرو بيت وأنشد املالئكة، مخاريق الربق قال: عنه، هللا ريض عيل حديث ويف
به ويرضب يلف، ثوب العرب عند األصل يف وهو مخراق، جمع وهو وقال: كلثوم،

ا.ه. بعًضا. بعضهم الصبيان
قال العظم. يصلب كما فصلب قتل كأنه املخراق املئجار اللسان، من أجر مادة ويف

األخطل:

ب��م��ئ��ج��ار ي��س��ع��ى الع��ب ك��أن��ه ش��ري��ده��م ف��ي ي��ع��ص��م ي��روي وال��ورد

إىل خلفه من منهم واحد يرمي ثم مخراًقا يعملوا أن الخطرة للجاحظ: الحيوان ويف
ركبوهم. أخذوه فإن إليهم به رموا أخذه عن عجزوا فإن اآلخر الفريق

فإن خلفه من بمخراق الفريقني أحد يرمي أن الخطرة الراغب: محارضات ويف
ركبوهم. أخذوه فإن إليهم به رموا أخذه عن عجزوا

فيه). (راجعها الخذروف هي الخرَّاَرُة:
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يديه يف بخيط الصبي يدوره يشء كعصفور الخذروف القاموس: يف الُخذُْروف:
دوي. له فيسمع

حنني، له فيسمع ويمد بخيط، يشد وسطه يف مشقوق عويد الخذروف اللسان: ويف
له فيسمع يده يف بخيط الصبي يدوره يشء الخذروف وقيل: الخدارة، يسمى الذي وهو

فرًسا: يصف القيس امرؤ قال دوي.

م��وص��ل ب��خ��ي��ط ك��ف��ي��ه ت��ت��اب��ع أم��ره ال��ول��ي��د ك��خ��ذروف دري��ر

الصبيان بها تلعب التي الخرارة — الريمع رمع ترجمة ويف الخذاريف، والجمع
الخذروف. وهي

بخيط، يشد ثم وسطه يف يقرض مشقوقة قصبة أو عود والخذروف التهذيب: ويف
تقول: لرسعته. الفرس به ويوصف الصبيان، به يلعب حفيًفا، له وسمعت دار أمر فإذا

الرمة: ذي وقول بقوائمه، يحذرف هو

ب��األك��ارع خ��ذرف��ت ��ا س��حٍّ س��ح وإن

أرسعت.» إذا الحىص من بأخفافها اإلبل ترمي ما «الخذرفة: بعضهم: قال
فيحرك بخيط يوثق النعل نصف نحو عود والخرارة اللسان: من خرر مادة ويف
خرارة. يديرها التي الصبي لخذروف ويقال الخرارة، تلك فتصوت الخشبة وتجر الخيط،
الخشبة وتجر الخيط، ويحرك بخيط، يوثق عويد (مشددة) الخرارة القاموس: ويف

فيصوت.
الصبيان. به يلعب الخذروف الريمع القاموس: يف «رمع» مادة ويف

صوتًا لها سمعت أديرت إذا الصبيان بها تلعب التي الخرارة الريمع اللسان: ويف
الخذروف. وهي

الصبيان. به يلعب بالسكر شبيًها ويعمل يعجن طني الخذروف املخصص: ويف
ويمد بخيط يشد ثم وسطه يقرضيف مشقوق عويد الخذروف العني: صاحب وقال

بالخرارة. يسمى الذي وهو حنني، له فيسمع
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نصه: ما للمحبي إليه واملضاف املضاف يف عليه يعول ما كتاب من السني باب ويف
شدوا إذا الصبيان به يلعب خيط فيه فيجعل وسطه يثقب حجر هو الخذروف: «رسعة

الفرس: يصف قال الخرارة. ويسمى دريًرا الخيط

غ��الم ب��ك��ف ي��رم��ع��ة خ��ذروف وك��أن��ه أج��ادل وك��أن��ه��ن

رخوة حجارة وقيل تلمع، بيض رقاق لينة حجارة وهي الريمع، واحدة والريمعة
العرب.» لسان يف ما عىل

يقال: الريمع، يفت تركته يقال: الريمع، «فت الفاء: باب يف عليه يعول ما ويف
يرضب الخذاريف، منها الصبيان يجعل رخاوة فيها حجارة وهي البيض، للحىص

املنكرس.» للمغموم
حجارة فهي الريمع: وأما (ص١٩٧): الحريرية املقامات عىل املطرزي رشح ويف

الصبيان. خذاريف منها جعل وربما تلمع، رقاق بيض
الخذروف. بالضم الخذرة القاموس: من «خذر» مادة ويف

خذيرة. وتصغريها الخذروف الخذرة: اللسان: من املادة هذه ويف
الخذروف. بالكرس القرصافة القاموس: من قرصف مادة ويف

لألعراب. لعبة بالضم الخطة القاموس: يف الُخطَّة:
الخذروف. يف ذكرت الخذرة:

بالخاتم. تلعب فيمن مقطوع ص٢٣٠: الرقيق» رشاء يف «التحقيق يف جاء الخاتم:

دال

قال: والذهاب. الجيئة فيها يختلفون للصبيان لعبة ْعَلَجُة: الدَّ

ع��ف��ا م��ن وي��ش��ب��ع دع��ل��ج��ة ي��أك��ل��ن ب��ي��ن��ن��ا ت��س��ن��ح ال��ح��ي ك��الب ب��ات��ت

عفا. من ويشبع دعلجة، يأكلن بعضهم فرس وبه بنهمة، األكل الدعلجة: وقيل
والحوطة. الخريج راجع اَرة: الدَّ

التدبيج. راجع دبج:
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اللسان: ويف والحبش، الزنج كلعب بها يلعب لعبة الدكر املخصص: يف جاء الدِّكر:
والحبش. الزنج بها يلعب لعبة الدكر

األرجوحة. هي ْوَداُة: الدَّ
املهزام. يف سيأتي الدستبيد:

هي وقيل: الصبيان، بها يلعب لعبة الدركلة املخصص: يف جاء والدركلة: الدرقلة
للحبش. لعبة

حبشية. هي أو الرقص، من رضب أو للعجم، لعبة كرشذمة الدركلة القاموس: ويف
دريد: ابن قال للعجم. هي وقيل: الصبيان، بها يلعب لعبة الدركلة اللسان: ويف
قرأت األزهري: وذكر الرقص، من رضب هو عمرو: أبو وقال معربة. حبشية أحسبها
أصحاب عىل مر أنه ملسو هيلع هللا ىلص، النبي حديث يف شاهد وأنا عبيد، أبي عىل قرئ قال: شمر بخط
فسحة.» ديننا يف أن والنصارى اليهود يعلم حتى أرفدة بني يا «جدوا فقال: الدركلة

لهم. لعبة َحَجْل ِدبَّى القاموس: يف: َحَجْل: ِدبَّى
بالفم الدمة القاموس: ويف يفرسها، ولم لعبة أنها اللسان: صاحب ذكرها ة: مَّ الدُّ

ولعبة. الطريقة
للصبيان. لعبة ة: مَّ الدَّ

واحدة، رجل عىل قام أخطأ فمن فيقولونها لها يجتمعون للصبيان لعبة ِدِحنْدْح:
مرات. سبع وحجل

يف األزهري وذكر معها، دعها يريدون محا دحا العرب: تقول الفراء: وحكى
دويبة. دحندج الخماس:

حمزة: قال دحندح، من أهون يقال: دحندح، «هوان عليه: يعول ما يف املحبي وقال
إن اللغة: أهل بعض وقال قال: يشء. ال قالوا: هو ما سئلوا فإذا ذلك تقول العرب إن
عىل قام أخطأ فمن فيقولونها الصبيان، لها تجتمع العرب صبيان لعب من لعبة دحندح

مرات.» سبع رجليه إحدى عىل وحجل رجل
وطأطأة الظهر، تقبيب هو التدبيخ أن إال لعبة. بأنها القاموس فرسها بَاُخ: الدُّ

الرأس.
بطأطأة التدميخ فرس إنما يفرسها ولم لألعراب لعبة الدماخ أيًضا: القاموس ويف

الظهر.
رشح ويف الصبيان، بها يلعب التي كرمانة والدوامة القاموس: يف جاء وَّاَمُة: الدُّ

بالخيط. يرمونها وقال: بالفلكة، فرسها القاموس
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كأنها تدويم لها والشمس التهذيب، السماء يف دارت الشمس، دومت اللسان: ويف
ا.ه. كدورانها. تدور التي الصبي دوامة اشتقت ومنه تدور،

ودوم باألرض ا خاصٍّ َدوَّى كون يف قيل ما املادة هذه من آخر موضوع يف ذكر ثم
الدوامة اشتقت منه ويقول األرض، يف التدويم يصوب بعضهم وكان فقال: بالسماء،
وغريه تدور، أي األرض عىل فتدوم بخيط الصبي» يرميها فلكة «وهي والتشديد بالضم
من ألنها باملاء غليانها سكنت إذا القدر دومت قولهم من الدوامة سميت إنما يقول:

وهدأت. سكنت قد دورانها رسعة
تلف الصبيان بها يلعب التي وهي دوايه، بالفارسية الصبي دوامة شمر: وقال

هند: بن عمرو يف املتلمس قال فتدور، األرض عىل ترمى ثم خيط أو بسري

ال��خ��ورن��ق ول��ك وم��راب��ض وب��ارق ال��س��دي��ر أل��ك
ال��م��ن��ب��ق وال��ن��خ��ل س��ن��داد م��ن ال��ش��رف��ات ذو وال��ق��ص��ر
وم��ط��ل��ق ع��ان م��ن وال��ب��دو ك��ل��ه��ا وال��ق��ادس��ي��ة
ت��ح��رق ت��ط��ل��م��ه��ا ـ��م��ول��ود ال��ـ دوام��ة ف��ي وت��ظ��ل
ال��م��خ��ن��ق م��ن��ك أرم��اح��ن��ا ل��ت��ب��ل��غ��ن ب��ق��ي��ت ف��ل��ئ��ن

سطر عىل مصطنًعا كان إذا والكرس بالفتح ومنبق منبق، نخل املنبق النخل وقوله
مستو. واحد

لعب قد قولهم: األنباري: ابن كتاب من اخترصه الذي للزجاجي الزاهر كتاب ويف
يتكلم ولم دوار، به كان إذا دوام، بالرجل العرب: قول من لدورانها بذلك سميت بالدوامة

جوازه. عدم أو األرض يف التدويم استعمال جواز يف كالمه وبقية هذا، بسوى عليها
لنوع اسم ودوشنة: «داش الخفاجي: للشهاب الغليل شفاء يف جاء ودوشنة: داش

قوله: يف بذلك وفرسوه الرومي، ابن شعر يف جاء كما اللعب من

ال��داش��ي» ل��ع��ب��ة م��ن��ه ل��ج��ة ف��ي ب��ه��ا ال��ع��ب��اب ي��ل��ع��ب وأص��ب��ح��ت

األعراب. لصبيان لعبة الدسة:
بها «يلعب الشارح: وزاد معروفة. لعبة كتَنُّور الدبوق القاموس: يف جاء بُّوق: الدَّ

الصبيان.»
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معروفة.» الصبيان بها يلعب لعبة «الدبوق اللسان: ويف
للعرب. لعبة هي القاموس: يف جاء الدخيلباء:

كما دستبندا.» «يرقص فيه: بيٌت ص٤٢ املعتز البن التماثيل فصول يف الدستبند:
ييل. فيما الدعكسة يف جاء

يدورون، الدستبند يسمونه للمجوس لعب «الدعكسة القاموس: يف جاء الدعكسة:
وتدعكسوا.» دعكسوا وقد كالرقص، بعض يد بعضهم أخذ وقد

قال يدعكسون. وهم بعض، عىل بعضهم وتدعكس دعكسوا، وقد اللسان: يف وزاد
الراجز:

ال��دع��ك��س��ا ي��ل��ع��ب��ون ال��م��ج��وس ع��ك��ف ن��ك��ًس��ا م��ع��ت��ك��س��ي��ن ب��ه ط��اف��وا

شارحه أن مع «دست» يف وال «بند»، يف وال مادته، يف الدستبند القاموس يذكر ولم
لعبة هي دعكس املوارد: أقرب يف وجاء املهملة، الدال يف سبق إنه «دعكس»: مادة يف قال

للمجوس.
ويقعد القرفصاء، الصبي يقعد أن وهي لعبة، إنها شادوف: أبي يف جاء الدارة:
أمسك فإذا يرضبونهما، حولهما الصبيان وتدور ظهره، يف ظهره يجعل آخر صبي
وامليش، الرضب، ورسعة األيدي، خفة ذلك من يتعلمون مكانه. أجلسه صبيٍّا منهما واحد

ونحوه.
بغداد. أهل عند لعبة أي كالعروس، تمثال الدوباركة:

ذال

يفرسها، ولم الشطرنج، عىل كالمه آخر يف الزواجر يف الهيثمي حجر ابن ذكرها الذرافات:
وال القاموس، يذكرها ولم قال، كما األذرعي بعضها يعرف لم أخرى لعبًا معها وذكر

ذرق. وال ذرف، مادة يف اللسان
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راء

كالرجاحة. الصبيان ويركبه يعلق حبل القاموس: يف جاء احة: الرَّجَّ
والطواحة. والنواطة، والنواعة، الرجاحة، به يرتجح الذي للحبل يقال: اللسان: ويف
معرًفا هكذا إليه واملضاف املضاف يف عليه يعول ما يف املحبي ذكر الرياح: أبو
رياح. ابن بعضهم: وقال الصبيان، بها تلعب التي الريح طرادة هو الرياح «أبو فقال:

الشاعر: قال الشام. أهل من وتعلمها الكذاب، مسيلمة اتخذها من أول إن ويقال:

ال��ن��ج��اح إل��ى س��ار ح��ي��ن وأك��ذب أده��ى ك��ان ال��ي��م��ام��ة م��س��ي��ل��م��ة
ال��ج��ن��اح وم��ق��ص��وص وق��ارور ري��اح ب��أب��ي ق��وم��ه ل��ي��خ��دع

كان لتمثال رياح أبا ذكر وإنما املعنى، بهذا القلوب ثمار يف الثعالبي يذكره ولم
أيًضا.» املحبي وذكره الريح، مع يدور حمص بمدينة

طرادة: وصف يف الراغب محارضات ويف

ال��ص��ب��اح س��ن��ا ف��ي ال��ع��ق��اب ح��ول ب��راح ب��ال ت��س��ري ط��ائ��رة
ال��ري��اح ب��أل��س��ن ن��اط��ق��ة

تشبيًها طائش بمعنى رياح «أبو املدني: مصطفى للشيخ والدخيل املعرب كتاب ويف
به ويسمى الريح، مع يدور بحمص قبة فوق حديد من عمود عىل نحاس من بتمثال له

مولدة.» وكلها بها ويلعبون يدور، قصب عىل ورق من الصبيان تعمله ما أيًضا:
ولم الشطرنج، عىل كالمه آخر يف الزواجر يف الهيثمي حجر ابن ذكرها الرباريب:
ولم قال. كما األذرعي بعضها معرفة يف وتوقف أخرى، لعب أسماء منها وذكر يفرسها،

القاموس. يف عليها نعثر
اللسان. يذكرها ولم لهم، لعبة مشددة الرقاصة القاموس: يف جاء الرقاصة:

يرفع الذي الحجر الربيعة: ص٣٠٦: اليسوعيني طبع اللغة فقه يف جاء الربيعة:
والقوة. الشدة لتجربة
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زاي

«سدى» مادة ويف للحفرية. املزداة يف به ورمي لعب وبه الجوز، زدى القاموس: يف الزَّدو:
لعب. بالجوز الصبي سدى

الصبيان من لعب وهو السدو، يف لغة التهذيب ويف كالسدو، الزدو اللسان: ويف
الجوز الصبي وزدا الحفرية، يف يسدونه الزاي عليه والغالب ذلك موضع واملزادة بالجوز،
مادة ويف املزداة. هي الحفرية وتلك الحفرية، يف به ورمى لعب أي زدًوا. يزدو وبالجوز
رماها بالجوزة: الصبي وسدا به. لعبهم واستداؤهم بالجوز، الصبيان سدو منه «سدى»

أسفل. إىل علو من
أزد لألسد قالوا كما صبيانية لغة «الزدو التهذيب: عن نقًال القاموس رشح ويف

زراد.» وللسداد
به يلعب املحكوك الجوز وهو الخطر، بالتحريك والحرز اللسان: من حرز مادة ويف

وأخطار. أحراز والجمع الصبي.
الجوز. لعب يف اإلحراز اإلخطار املخصص: ويف

والفرد. بالزوج لعبا أي الرجالن تخاىس دريد: ابن وقال
وأخواتها، َكَمَساٍو قياس غري عىل جمع املخايس وهي الفرد، الخسا اللسان: ويف
الكميت: قال وزوج فرد أي وزكا خسا يقال: والفرد. بالزوج تالعبا الرجالن: وتخاىس

خ��الل��ه��ا ن��ع��د ف��ي��م��ا وزك��ا خ��س��ا ن��ق��ل ل��م ن��ح��ن إذا ت��ح��ص��ى ال م��ك��ارم

يعني — زًكا أم أخًسا — ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن أبي حدثني كم أدري ما الحديث: ويف
زوًجا. أو فرًدا

يمد كما اليشء، نحو يده مد إنه ص١٨٢): لغة ١٤٩ (رقم للثعالبي اللغة فقه ويف
يف صبيانية لغة «والزدو السدو، فهو الحفرة، يف بها فرموا لعبوا إذا أيديهم الصبيان

السدو.»
األرجوحة. يف ذكرت الزحلوفة. أو الزحلوقة
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ويف الصبيان.» منها يتزلج الزحلوقة كقربة: «الزلخة ورشحه: القاموس يف الزُّلَُّخُة:
عمرو: أبو وأنشد الصبيان، منها يتزلج الزحلوقة القربة مثل الزلخة اللسان:

زل��خ��ا ب��ظ��ه��ري ال��ده��ر وزل��خ أب��زخ��ا ال��ق��وام ب��ع��د م��ن وح��دت

أرجوحة. يف استطراًدا ذكرت والزحلوقة اللعب. من يعد ال مما هذا ولعل

سني

«الكينة». يف فصلت لعبة دَّر: السُّ
بعضهم الصبيان انتظام وذلك اللقاح، سفد لها يقال لعبة اللسان، يف اللقاح: سفد

خلفه. من صاحبه بحجزة آخذ واحد كل بعض إثر يف
فيه. وذكر الزدو، هو ْدو: السَّ

الصبيان. به يلعب يشء كجبانة، القاموس يف السحارة:
وإذا لون، عىل خرج جانب من مد إذا الصبيان به يلعب يشء السحر املخصص: ويف
سحارة. أشبهه ما وكل السحارة وهي مخالف، آخر لون عىل خرج آخر جانب من مد

السندي: عطاء أبي قول رشح يف الحماسة عىل التربيزي رشح ويف

ال��ع��ذر ف��ل��ك غ��ي��ره داء ك��ان وإن ال��ه��وى ع��ل��ى ف��اع��ذري��ن��ي س��ح��ًرا ك��ان ف��إن

أَْعنُيَ ﴿َسَحُروا تعاىل: هللا قال ولذلك واحًدا، مجرى يجريان التمويه، السحر، قال:
لعبة والسحارة خالفه، عىل والحقيقة العني، مرائي يف وجه عىل أخرجوه أي النَّاِس﴾.

صفتها. تلك
ولم الشطرنج، عىل كالمه آخر يف الزواجر يف الهيثمي حجر ابن ذكرها السلفة:

أخرى. لعب أسماء معها وذكر يفرسها،
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شني

والرخ معرب. فاريس اللعب، من الشطرنج جني: ابن قال املخصص: يف جاء َطَرنُج: الشَّ
الشطريخة. والكوبة قطعه، من والفرزان ورخخة، رخاخ، والجمع الشطرنج، إداة من

معروفة. لعبة الشطرنج القاموس: ويف
الشطرنجية، الكوبة منه كوب مادة ويف معرب، فاريس الشطرنج اللسان: ويف

والنرد. الطبل والكوبة
الشطرنج. أو النرد بالضم الكوبة القاموس: ويف

من أو الحيلة، أي صدرنك من معرب «فاريس الشطرنج: عن القاموس رشح ويف
األخري العتب ساحل أي رنج شط من أو باطًال، عناؤه ذهب به اشتغل من أي شدرنج

احتماالت. ذلك وكل القاموس.»، من
ابن رده قد املواد مادة من مأخوذًا كونه أو فيه، االشتقاق ودعوى شيخنا: قال
الذي لألصل بعض منهما املأخوذ املادتني من كالٍّ ألن عليه، غبار ال بما وتعقبه رساج،
به وجزم غريه، أثبته فتحه من املصنف نفاه ما ثم فتأمل! املادة تلك من أخذه أريه
عجمي ألنه العرب أوزان مخالفة يرضها وال ثابتة، لغة الفتح وقالوا: وغريه، الحريري

وجه. كل من العرب قواعد عىل يجيء فال معرب
العربية، األسماء من تشتق ال العجمية األسماء الصحاح: حوايش يف بري ابن وقال
النون فتكون ثالثية، كونها يوجب سطر أو شطر من واشتقاقه خمايس، والشطرنج

زائدتني. والجيم
كرسها والقياس الشني، بفتح الحريري: قال «شطرنج» للخفاجي: الغليل شفاء ويف
له ومثََّل سيبويه، عن نقله القطاع ابن إن عليه: وقيل الفاء، بفتح فعلل يقولوا لم ألنهم

الفتح. فيه واملعروف والشني، بالسني ويقال الدابة، حزام وهو بربطح،
من عربي هو وقيل: وقرطعب. كجردحل ليكون أحسن الكرس الواحدي: وقال
حيلة مائة أي صدرنك معرب أنه والصحيح: أشطًرا، جعله ومن شطًرا لكلٍّ ألن املشاطرة

باطًال. عناؤه ذهب به اشتغل من أي شدرنج معرب وقيل: التكثري، واملقصود
خلفه من إنسانًا يكسع أن وهو لعبة، كعملسة، الشفلقة القاموس: يف َفلََّقُة: الشَّ

فيرصعه.
من اإلنسان يكسع أن وهو للمحارضة، لعبة الشفلقة األعرابي: ابن قال اللسان: ويف

الشفلقة. معه لعب إذا ساتاه ويقال: قال العرب. عند األسن وهو فيرصعه، خلفه
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أيًضا. اللسان عبارة وهي الشفلقة، معه لعب ساتاه القاموس: من «ستا» مادة ويف

العرب. لصبيان أي الرشح: يف وزاد لهم. لعبة «الشحمة القاموس: يف جاء ْحَمُة: الشَّ
اللعبة.» هذه اللسان يذكر ولم

بغالم، الفريقني أحد من واحد يميض أن الشحمة للجاحظ: الحيوان كتاب ويف
إىل يصريوا حتى الغالم منعوا فإن اآلخرون ويستقبلهم يقبلون، ثم ناحية فينتحون

ركبوهم. يمنعوه لم هم وإن إليهم، الغالم ويدفع عليه، غلبوهم فقد اآلخر املوضع
نحو لها: يقال التي «والشبحة الراغب محارضات يف الشجة» «أو الشبحة:

بالفارسية.»
من والتحريف ذكرها، املتقدم الشحمة ولعلها املعاجم، يف نجدها ولم عنها وبحثنا

النساخ.
يقال: قوله: الشارح وزاد تفرد، ال لعبة الشعارير القاموس: يف جاء َعاِريُر: الشَّ

الشعارير. لعب وهذا الشعارير، لعبنا
الهمزة. يف وذكرت عرش.» «أربعة هي َشاِرَدُة:

الرصاع. يف ستأتي ْغَزِبيَُّة: الشَّ
بالدراهم الورد خلط هو املخطوطص١٢٣، الجزء املحارضة منشور يف جاء َشاِذْكىل

بها. واللعب ونثرها الخفاف

صاد

ص٢١٦ الشطرنج عىل كالمه آخر يف الزواجر يف الهيثمي حجر ابن ذكره الصدر:
والسلفة وبالصدر عرش، باألربعة اللعب بالنرد باللعب «ويلحق وعبارته: يفرسه، ولم
ذكر ما وبعض األذرعي: «قال قال: أن إىل والذرافات.» والرباريب والكعاب والثواقيل
يف وال للنووي، اللغات تهذيب يف وال القاموس، يف ال الصدر عىل نعثر ولم أعرفه.» ال

اللسان.
بطحه، والجهه، وسلقاه سلقه قيل: قفاه عىل رمى وإن لجنبه، وقرت قطره الرصاع:

احتمله. ثم بمأبضه وأخذه ركبتيه، تحت يديه جعل أي واحتفنه نكته، رأسه وعىل
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ضاد

األسن. يف ذكرت بَْطُة: الضَّ
يف البلوي وذكرها «ضبب»، يف القاموس وال اللسان، يذكرها لم الضب لعبة ب: الضَّ
أحدهم يحول ثم األرض، يف الضب يصور أن وهو الضب، لعبة «ومنها قال: باء، ألف
وضعتها الضب من موضع أي عىل يقال: ثم الضب، صورة عىل يدك ضع ويقول: وجهه،

قمر.» أصاب فإن
يحول ثم األرض، يف الضب يصوروا أن الضب «لعبة للجاحظ: الحيوان يف وجاء
يحول الذي فيقول الضب، من يشء عىل يده بعضهم يضع ثم وجهه، الفريقني من واحد
الوالء عىل الضب من وكذا كذا أو الضب، ذَنَب أو الضب، عني أو الضب، أنف وجهه:
هو صار أصاب وإن أصحابه، وركب ركبه، يده عليه وضع ما أخطأ فإن يفرغ، حتى

السائل.»
وجهه أحدهم يحول ثم الضب، يصور أن الضب لعبة الراغب، محارضات ويف
هو ركب أخطأ فإن … كذا أو أذنه أو الضب عني فيقول: موضع، عىل يده فيضع

السائل. هو فيصري وجهه حول أصاب وإن وأصحابه،
عياد.» ابن «عن الشارح: وزاد القاموس يف كذا لهم، لعبة كدريهمية. يْفطيَّة: الرضُّ

إبطيه. تحت من رجليك وتخرج أحًدا، تركب أن الترضفط: قبله: القاموس وقال

طاء

الكبنة. تراجعة الطبنة:
فيها. ذكرت وقد الرجاحة هي الطُّواحة:

واملقثة. القلة تراجع الطث:
األسن. يف ذكرت الطربدة:

ما حيث العصا أو بالسوط، رضب القفن نصه: ما السكيت البن البحث كتاب ويف
وأنشد: رضبه، كان

ال��ض��ف��ن س��وء ط��ول م��ن وب��ال��ع��ص��ا ق��ف��ن أي ب��ال��س��وط ق��ف��ن��ت��ه
زب��ن وم��ق��ام ن��م��ي��ر غ��ي��ر ل��دن أوردي��ن��ه وم��ش��رع
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وأس��ن ط��ري��دة أًخ��ا وال وه��ن ذا أك��ن ول��م ك��ف��ي��ت��ه

يحلبها. حني الشاة رضع بيديه الرجل رضب الضغن:
الرياح. أبو يراجع الطرادة:

عني

شارحه: وقال وضاح. عظم لها: يقال لعبة القجقجة: القاموس: يف جاء اح: َوضَّ َعْظُم
يف يجتمعان ال والجيم القاف أن أي قلت: السابقة، للقاعدة بذلك يرصح لم وإن معرب،

مادتها. يف اللسان يذكرها ولم أصلية، عربية كل
أبيض عظًما الصبية تأخذ لعبة وضاح: وعظم القاموس: من «وضح» مادة ويف

طلبه. يف ويتفرقون الليل، يف فريمونه
الغلمان مع صغري وهو يلعب، كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن املبعث: حديث ويف اللسان، ويف
ظلمة يف فريمونه أبيض عظم إىل يعمدون األعراب، لصبيان لعبة وهي وضاح، بعظم
يصغرونه الصبيان «ورأيت قال: القمر، فله منهم وجده فمن طلبه، يف يتفرقون ثم الليل،

بعضهم: وأنشدني قال: وضاح»، عظيم فيقولون:

ل��ي��ل��ه م��ن ب��ع��ده��ا ت��ض��ح��ن ال ال��ل��ي��ل��ه ض��ح��ن وض��اح ع��ظ��ي��م

تقول كما أظهرن، ومعناه: املؤكدة، النون بتثقيل يضح وضح من أمر ضحن قوله:
صلن. الوصل: من

حديث تفسري يف قتيبة ابن ذكرها أَُخر لعب العرب ولصبيان للبلوي: باء ألف ويف
يهودي عليه مر وضاح، بعظم الغلمان مع صغري وهو يلعب، بينما أنه ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
بالليل، للصبيان لعبة وضاح وعظم قال: القرية.» هذه صناديد «لتقتلن فقال: فدحاه،
وجده فمن طلبه يف يتفرقون ثم فيلقونه، البياض شديد أبيض عظًما يأخذوا أن وهو

أصحابه. ركب منهم
اللسان. ذكره عما املخصص عبارة يف ما يخرج وال

واحد به يرمي ثم أبيض، عظًما بالليل تأخذ أن وضاح عظيم للجاحظ: الحيوان ويف
الذي املوضع من اآلخر الفريق أصحابه ركب الفريقني من واحد وجده فإن الفريقني من

منه). رموا (لعله به رموا الذي املوضع إىل فيه يجدونه
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أبيض عظًما الصبية يأخذ للعرب لعبة وضاح: عظم للمحبي: عليه يعول ما ويف
طلبه. يف ويتفرقون الليل، يف فريمونه

من وجده فمن الفريقني أحد به يرمي عظم وضاح: «عظيم الراغب: محارضات ويف
رمي الذي املوضع إىل فيه وجد الذي املوضع من اآلخر الفريق أصحابه ركب الفريقني

«منه».» به
العياف أو لهم، لعبتان والطريدة كسحاب والعياف القاموس، من عيف يف العياف:

الغميصاء. لعبة
الطرماح ذكر وقد األعراب، لصبيان لعبتان والطريدة عياف شمر: قال اللسان ويف

فقال: اللعب هذه عن شبني جواري

خ��ض��وع ال��ح��دي��ث ل��ه��و إل��ى ف��ه��ن ح��اج��ة وال��ط��ري��دة ع��ي��اف م��ن ق��ض��ت

العياف. يفرسا ولم غمص، يف الغميصاء اللسان وال القاموس، يذكر ولم
الغميضاء النسخ بعض يف أنها الغميصاء: عن عيف يف القاموس شارح وذكر
اللسان ولكن القاموس، يف وال اللسان، يف ال غمض يف ذكًرا لها نر ولم املعجمة، بالضاد
امليم يف وسيأتي «هزم»، مادة يف املعجمة والضاد املهملة بالعني العميضاء بلفظ ذكرها

هنا. ما بعض يفرس وهو املهزام، ذكر عند
للصقيل: اللسان تثقيف عن نقًال للصفدي التحريف وتحرير التصحيف تصحيح ويف
مددت، خففت إذا والغميضاء، الغميىض والصواب الغميضة، الصبيان لعب ويقولون:

شددت. قرصت وإذا
مبنية. كعرعار للصبيان لعبة العرعرة القاموس يف عْرَعار:

يزد. ولم للصبيان، لعبة والعرعار باء: ألف ويف
معدول وهو الكرس، عىل بني األعراب، صبيان للصبيان، لعبة وعرعار اللسان: ويف
يدعو النابغة: قال للصبيان، لعبة أيًضا والعرعرة قرقرة، من قرقار مثل عرعرة من
سمعوه فإذا عرعار، فقال: صوته، رفع أحًدا يجد لم إذا الصبي ألن عرعار، بها وليدهم
وهو األربع، بنات من سيبويه عند وهذا سيده: ابن قال اللعبة، تلك فلعبوا إليه خرجوا
االسمية، يف عرعار غريه ولكن الثالثي، يف أفعل عن عدلت إنما فعال ألن نادر؛ عندي
والالم، األلف عليه عبيدة أبو وأدخل أصواتهم، اختالط أي الصبيان عرعار سمعت قالوا:
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مجرى وأجراه فأعربه للصبيان، لعبة عرعار كراع: وقال للصبيان، لعبة العرعار فقال:
وسعاد. زينب

ونقلناه اللسان أورده ما بعض (وهي عرعار. يف الصحاح عبارة املزهر يف نقل وقد
هنا.)

الذبياني: النابغة قول رشح يف للبغدادي األدب خزانة ويف

ع��رع��ار ب��ه��ا ول��ي��ده��م ي��دع��و ك��ل��ي��ه��م��ا ع��ك��اظ ج��ن��ب��ي م��ت��ك��ن��ف��ي

رفع يالعبه أحًدا يجد ولم بيته، من الصبي خرج إذا للصبيان لعبة عرعار قال:
تلك معه ولعبوا خرجوا صوته سمعوا فإذا العرعرة، إىل هلموا أي عرعار فقال: صوته،
العرعرة الصحاح: يف قال أصواتهم، اختالط سمعت الجمهرة: يف دريد ابن قال اللعبة،
قال كما والصحيح عرعر، من معدول وهو الكرس، عىل بني وعرعار للصبيان، لعبة
معدول لهم لعبة اسم «خراج» أن كما للعب اجتمعوا أي عرعر، عن معدولة عرعار األعلم:

اخرج. قولهم: عن
اللسان). عبارة (وهي الرتاب فيها يجمع لعبة القاموس: يف جاء الَعَفَقُة:

جمعه. إذا اليشء عفق من مأخوذ العفقة رشحه: ويف
الصبيان. بها يلعب لعبة (بالضم) العقة القاموس: يف جاء ُة: الُعقَّ

وستأتي. للقلة اسمان هما والعشرياء: العرشاء
(وهو ٧٠٠ سنة املتوىف باملحار الشهري الحلبي مسعود بن عمر ديوان يف العالج:
كالكرة لعلها مغرية، معالج يف قوله: (٢٢١ رقم باإلسكندرية البلدية بالخزانة موجود

الكبرية.

ال��غ��ض ال��غ��ص��ن م��ن أزه��ى م��ع��اط��ف��ه م��ع��ال��ًج��ا األن��ام ف��ي أف��دي ب��روح��ي
ال��ق��ب��ض س��اع��ة ف��ي ح��س��ن��ه إل��ى ـ��ق��ل��وب ال��ـ ف��ي��ب��س��ط ع��ط��ف��ي��ه ي��ك��ل��ف
ال��ف��ض��ي س��ال��ف��ه واح��م��ر وأق��ع��ده��ا ل��ه م��ق��ي��رة ل��ط��ًف��ا ام��ت��ط��ى م��ا إذا
األرض ك��رة دون��ه��ا ت��ج��ل��ت ك��ش��م��س ي��م��ي��ن��ه ف��ي وم��ا م��ح��ي��اه رأي��ت

عرس. عىل املستدرك يف القاموس رشح يف ذكرت لعبة العرس:

37



العرب لعب

غني

العني.» يف ذكرت «وقد العياف أيًضا تسمى لعبة الغميصاء:

فاء

امليم. يف ذكر الِفيَاُل:
وأنها بالفتح أنها الشارح: وزاد لهم، لعبة الفسفىس، القاموس: يف جاء الَفْسَفَىس:

اللسان. يذكرها ولم الفرَّاء، عن
به رصح «الذي الرشح ويف لهم، لعبة الفاعوس القاموس: يف جاء الَفاُعوُس:
فيتسمون نفر يجتمع لهم لعبة وهي باملواغدة، الالعبني أحد به يسمى أنه الصاغاني

بأسماء.»
العامية. «ياللو» يف ذلك ذكر الفنزج:

قاف

«الكبنة». يف ذكره جاء الِقْرق:
العني). يف ذكرت (وقد وضاح عظم هي الَقْجَقَجُة:

الصبيان، بهما يلعب عودان مكسورتني، وامِلقىل والِقال القلة القاموس: يف جاء الُقلُة:
بها. رمى أي وقالها وِقلُون، وُقلُون قالت عىل وتجمع

كمنرب واملقالء واملقىل والصواب غلط وهو النسخ سائر يف هكذا شارحه: وقال
خطأ.) القال أن (ومراده … والصحاح املحكم يف كما ومحراب،

الصبيان، بهما يلعب عودان مفعال) وزن (عىل واملقالء واملقىل والقلة اللسان: ويف
قدر وهي تنصب، التي الصغرية الخشبة والقلة به، يرضب الذي الكبري العود فاملقىل
املقالء شاهد بري ابن قال باملقىل. القلة فيرضب يلعب الذي والقايل األزهري: قال ذراع،

القيس: امرئ قول

خ��م��ي��ص ال��ول��ي��د ك��م��ق��الء أق��ب ع��ش��ي��ة ال��ن��ج��اد ت��ع��ل��و ف��أص��دره��ا
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الفراء: وأنشد التغيري، من النحو هذا أول يف يكثر ما عىل وقلون قالت والجمع
عىل وذلك فرفعها، كاألصلية النون جعل منصور: أبو قال … قلينها رضب الغايل مثل
وقليت قلًوا اقلوا القلة قلوت وتقول: الجمع، نون ألنها النون فتح الكالم ووجه التوهم،
قالت الواو، عىل ليدل أولها ضم إنما يقول: الفراء وكان قلو، وأصلها (لغة)، قليًا أقىل

مقبل: ابن قال رمى، أي وقالها قلًوا، بها وقال القاف)، (بكرس وقلون وقلون

ق��ال��ي��ن��ا ق��ال زه��اه��ا ال��ق��الت ن��زو ب��ي��ن��ه��م ال��ه��ام ف��راخ ن��زو ك��أن

من وهو السلطان، عند جاه له قالوا: كما للقلب البناء فتغري فقلب قالينا قلو (أراد
البناء.) يفيد قد مما القلب ألن فلع إىل فعًال فقلبوا الوجه:

أقلو، قلوت منه: يقال بها، يلعبون الذين والقالون املقالء هو القال األصمعي: وقال
رضبت. والكرت بالقلة وقلوت

به يرضب الذي فالعود الصبيان، بهما يلعب عودان والقلة واملقالء املخصص: ويف
والقال، القالء أيًضا: لها ويقال تنصب، التي الصغرية الخشبة خفيفة: والقلة املقالء، هو

وأنشد:

ب��ي��ن��ه��م ال��ه��ام ف��راخ ن��زو ك��أن

إلخ. …
يدك، يف بمقالء ترضبها ثم الجو يف بها ترمي أن وذلك بالقلة، ولعبك رميك القلو:
األرض عىل ناتئني طرفاها كان وقعت وإذا ماضية، القلة فتستمر ذراع قدر خشبة وهي
فتستمر الهواء يف فترضبها باملقالء تعرتضها ثم وترتفع فتستدير طرفيها، أحد فترضب

القلو. فذلك ماضية
الصبيان بها يلعب رأسيها، أحد يدقق عريضة خشبة واملطخة: «املطثة زيد: أبو قال

موضعه.» عن تزيله حتى بيدك اليشء رضبك والطث القلة، نحو
املطثة. تسمى مستديرة بخشبة يرمون للصبيان لعبة الطث القاموس: ويف

رأسيها أحد يدقق عريضة مستديرة بخشبة يرمون الصبيان لعب الطث اللسان: ويف
املطثة. الخشبة تلك واسم بها، يرمون القلة نحو

أبو رواه األزهري، قال وكذلك بها، اللعب واملطث القلة املطثة األعرابي: ابن وقال
بها. اللعب الطث: والصواب عمرو،
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الصبيان. بها يلعب عريضة خشبة املقثة، القاموس: ويف
امليم. بكرس وهما لغتان واملطثة املقثة الرشح: ويف

بها يلعب عريضة مستديرة خشيبة — لغتان واملطثة املقثة كذلك: اللسان ويف
شبيهة هي دريد: ابن قال موضعه، عن بها يجتثونه ثم شيئًا ينصبون الصبيان

بالخرارة.
امليم.) يف املقثة (وستأتي

شفاء ويف الصغار، الخشبات والطثا بالقلة، لعب طثا القاموس: من «طثا» مادة ويف
كتاب يف ظفر ابن قال بالقلة، يلعب العباس رأى الحديث، يف «قلة» للخفاجي العليل
واآلخر ذراع، نحو أحدهما طول عودين يأخذون الصبيان تلعبها لعبة هي األبناء: نجباء
وهو عقلة تسميها والعوام عندنا، معروفة «هي قلت: باألكرب، األصغر فيرضبون صغري

غلط.»
قصيدة الصحابي ربيعة بن للبيد أنه ذكر وقد الشاهد رشح يف البغدادي خزانة ويف

ييل: ما فيها

ع��ق��ي��م ال��غ��ب��ي��ط ك��أح��ن��اء ح��رج ح��رة ال��ل��ب��ان��ة ت��س��ل��ي��ك ل��وال
م��ح��ج��وم م��س��دم ال��ك��الل ب��ع��د ك��أن��ه��ا ال��س��ف��ار ب��ه��ا أض��ر ح��رف
وك��ل��وم ل��ه��ا ن��دب ب��س��رات��ه س��م��ج��ح ع��ض��ادة ش��ن��ج م��س��ح��ل أو
ي��روم ال��م��رام ك��ل إرب��ة ذو ك��أن��ه ال��ن��ج��اد وي��رت��ق��ب ي��وف��ي
ال��م��ظ��ل��وم ح��ق��ه ال��م��ع��ق��ب ط��ل��ب وه��اج��ه��ا ال��رواح ف��ي ت��ه��ج��ر ح��ت��ى
ش��ت��ي��م ال��ول��ي��د ك��م��ق��الء رب��ذ ع��ش��ي��ة ال��ح��زون ب��ه ي��ش��ج ق��ربً��ا

بالضم والقلة كمفعال، «واملقالء األخري: البيت رشح يف فقال األبيات رشح ثم
ليرضب.» ينصب والثاني به، يرضب واألول الصبيان، بهما يلعب عودان هما والتخفيف

قلًوا. أقلو باملقالء القلة قلوت يقال:

شيئًا. شارحه يزد ولم القلة، والعويرشاء، العرشاء القاموس: من عرشين مادة ويف
كرسفجل قلوبع القاموس: يف وجاء للصبيان، لعبة قلوبع، املخصص: يف جاء َقَلْوبٌَع:

لعبة. قلوبع اللسان: ويف لهم، لعبة
القاموس. يف كما العرب، لعب من رضب والتشديد) (بالكرس الِقْرِطبَّى:
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اللعب. من رضب الباء، بتشديد والِقْرِطبَّى اللسان: ويف
الرصاع.» من «وهو عبارته الشارح فجعل الرصاع من ونوع بعده، القاموس ويف

بها. لعب وقزا لعبة، كثبة، القزة القاموس، يف جاء الُقَزُة:
مصححه (وكتب هلله، مهلهلة يا الحرض يف تسمى للصبيان لعبة القزة اللسان: ويف

التكملة.) يف الضبط بهذا أنها بالحاشية
«هلل». يف القاموس وال اللسان، يذكرها ولم

يعول ما يف املحبي وذكرها الشارح استدركها وال القاموس يذكرها لم اُم: قضَّ بنات
صحف، من تعمل املدينة ألهل لعبة قضامة، بنات ويقال: قضام، «بنات فقال: عليه،

والتشديد).» القاف (بضم قضامة بنت أيًضا: ويقال
من تعمل املدينة ألهل لعبة هي مقضمة «بنت آخر: موضع يف ذلك بعد قال ثم
حرف يف تقدمت وقد قضامة، وبنات أيًضا مقضم بنت لها: ويقال البيض، الصحف

القاف.»
قضم عىل أيًضا ويجمع قضيم، واحدها البيض، الجلود هي «والقضم اللسان: ويف
ببنت تلعب وهي عنها، ريضهللا عائشة عىل دخل أنه الحديث: ومنه وأديم، كأدم بفتحتني
والتشديد)، (بالضم قضامة بنت لها ويقال بيض، جلود من تتخذ لعبة وهي مقضمة،
من تعمل مرصوف غري القاف بضم قضامة بنت اسمها املدينة أهل ولعبة بري: ابن قال

بيض.» جلود
ويتقافزون خشبة، ينصبون للصبيان لعبة القفيزى، القاموس، يف جاء يَْزى: الُقفَّ

خشبة. بدل خشبات األساس يف إن وقال: يتواثبون، أي الشارح، وزاد عليها،
عليها. يتقافزون ثم خشبة ينصبون العرب، صبيان لعب من القفيزى اللسان: ويف

بها. يتقامر للروم لعبة هي القاموس: وقال الطنبور، كسكني: الِقنِّنُي:
والقنني»، والكوبة، الخمر، حرم — وجل عز — هللا «إن الحديث: يف اللسان: ويف

بها. يتقامرون للروم لعبة القنني قتيبة: ابن قال
الطنبور وهو بالقنني، الرضب التقنني قال: األعرابي ابن عن األزهري، قال

الصحيح. هو وهذا األزهري: قال الزو، ويقال: «الطبل»، والكوبة (بالحبشية)،
الخاء». يف «تراجع الخذروف وهي الِقْرَصاَفة:

يف اللسان يذكرها ولم لهم، لعبة قرصافة قاصة القاموس، يف جاء ِقْرَصاَفة: ة َقاصَّ
«قص». يف وال «قرصف»،

العامية. نشن يف ذكر القبق:
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كاف

أي: «وتدكلت الكبن.» وألهتها بعدي «تدكلت وأنشد: كبنا، تجمع لألعراب، لعبة الُكبْنَُة:
تدللت.»

ورواه: بالبيت استشهد دكل مادة ويف

وال��ج��رن ال��خ��ب��ار ف��ي ن��ع��دو ون��ح��ن ال��ط��ب��ن وأل��ه��ت��ه��ا ب��ع��دي ت��دك��ل��ت

أن عىل «طبن» مادة يف أيًضا به واستشهد نونًا»، الالم من فأبدل الجرل «يعني:
والطبن املادة: هذه يف وقال سدرة، بالفارسية: لها يقال لعبة وهي طبنة، جمع الطبن

الشاعر: قال الرحى، يسمونه الصبيان بها يلعب مستدير خط والطبن الفرق،

ال��ري��اح م��خ��ت��ل��ف ف��ي ك��ال��ط��ب��ن م��ن��اح��ي ورس��م أط��الل ذك��ر م��ن

تسمى التي اللعبة هذه والطبن الطبن األعرابي: ابن وقال كالطبل، بعضهم ورواه
اللعب، من رضب ألنه مصدر هنا والطبن للطبن.) حواىل يلعبن (يبتن وأنشد: السدر،

الصماء. اشتمل باب من فهو
التي اللعبة والسدر والطبن، السدر لها: يقال للعرب، لعبة منه «سدر» مادة ويف
هريرة أبا رأيت بعضهم: حديث ويف الصبيان، بها تلعب مستدير خط وهو الطبن، تسمى
وهي وتضم، سينها وتكرس بها، يقامر بها، يلعب لعبة هو األثري: ابن قال السدر، يلعب
الشيطانة هي السدر كثري: أبي بن يحيى حديث ومنه أبواب، ثالثة عن معربة فارسية

الشيطان. أمر من أنها يعني الصغرى،
أي بالفارسية، دله» «سه معرب وأنه السدير، عن ذلك قبل املادة هذه يف تكلم وقد

مداخالت. ثالث أو شعب ثالث
كبقم. بالفتح أنها حيان أبي عن نقل شيخه أن السدر: عن القاموس رشح ويف

لعب والقرق التهذيب، كراع عن به، يلعب الذي القرق اللسان: من «قرق» مادة ويف
يف استوينا أي بنا، فقوموا القرق استوى كالمهم: ومن بالسدر، لعب إذا وقرق السدر،
خطٍّا، األرض يف يخطون للصبيان لعبة القرق وقيل: صاحبه، منا واحد يقر فلم اللعب،

الصلت: أبي ابن قال فيصفونها، حصيات ويأخذون
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ال��ن��ص��اب غ��اي��ت��ه��ا ال��ق��رق ك��ح��ب��ل م��رس��الت ال��ك��واك��ب وإع��الن

نسخة هامش ويف األصل، يف هكذا القرق، كحبل قوله: بالحاشية، املصحح «وكتب
تصف.» التي الحصيات هي خيلها بقوله: وفرسها القرق، كخيل النهاية: من صحيحة
هذا صحف الليث أن الصاغاني عن «علط» مادة يف القاموس شارح مثل (قلت:

إلخ.) كخيل الصواب: وأن البيت
التي املغرب أي النصاب، وغايتها تصف، التي الحصيات بهذه النجوم شبه وقد
كان إنه هريرة: أبي حديث يف جاء الذي القرق يف الحربي إسحق أبو وقال فيه، تغرب
أهل بها يلعب لعبة القاف بكرس القرق قال: ينهاهم، فال بالقرق يلعبون يراهم ربما
كل من يخط ثم مربع، خط وسطه يف مربع خط وسط يف مربع خط وهو الحجاز،
وعرشين أربعة فيصري خط، زاويتني كل وبني الثالث، الخط إىل األول الخط من زاوية
املصحح «وكتب عرش. األربعة وسمعت قال: به، يلعب يشء هو إسحق: أبو وقال خطٍّا،

األصل.» يف كذا عرش األربعة وسمعت قوله: بالحاشية
ويصفون خطٍّا، وعرشين أربًعا يخطون السدر لعبة بالكرس، القرق القاموس: ويف

حصيات. فيه
وسكون القاف بكرس «القرف نصه: ما املدني ملصطفى والدخيل املعرب كتاب ويف
بأن املغاربة، شطرنج ويسمى فتحها، الروياني القايض خط عن الرافعي وحكى الراء،
رأس عىل ويُْجَعل كالصليب، خطان وسطه يف ويجعل مربع، خط األرض عىل يَُخط

حجر.» البن الزواجر يف كذا بها، يلعب صغار حًىص الخطوط
أنها والظاهر وقرفة، قرًفا، صيني: الدار يسمون والناس عامية أنها الظاهر (قلت:

أيًضا.) عامية
القرق املراد يكون أن يبعد وال املعنى، بهذا اللغة كتب يف بالفاء القرف نجد لم قلنا:
القرفة آخره يف لذكره الناسخ من التصحيف يكون وال املصنف، عىل فتصحف بقافني
قال املصباح» من قرق مادة «ويف وليحقق، بالفاء يريده أنه عىل دليل وهو للدارصيني،

الشاعر: قال معروفة، لعبة القرق األزهري:
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ال��ن��ص��اب غ��اي��ت��ه��ا ال��ق��رق ك��ح��ب��ل م��رس��الت ال��ك��واك��ب وإع��الط

«قال نصه: ما القرقة استوت قد العرب: قول يف ص١٦١ للمرزباني املوشح ويف
الطبن تسمى وهي انقضاؤها، فاستواؤها خطوط عىل بها يلعب لعبة القرقة امُلَربِّد:

السدر.» تسميها والعامة
والكجكجة بها، لعب وكج: كرة، كأنها فيدورها خرقة الصبي يأخذ لعبة: ُة: الُكجَّ

القاموس). يف جاء (كما الكلبة است تسمى لعبة
التهذيب. عن نقًال البكسة الحرض: يف لها يقال الكجكجة أن القاموس: رشح يف وجاء
الكجة.» تسمى بها يلعب خرقة بالضم «البكسة القاموس: من «بكس» مادة ويف

فيدورونه حجًرا يأخذون ثم الصبيان يدورها قوله: وزاد خزفة، الشارح نسخة ويف
واآلجرة. التون أيًضا الخزفة لهذه ويقال قال: ثم بهما، يتقامرون ثم كرة كأنه
بالكجة. عليها يلعب خرقة بالضم التون القاموس، من «تون» مادة ويف

«بكس» يف قوله يخالف وهو عليها، يتكلم ولم أيًضا، خرقة الشارح نسخة ويف
خرقة، ال خزفة أنها يرجح اآلجرة ذكره يف فإن واآلجرة التون أيًضا: الخزفة لهذه ويقال
قال بالكجة، عليها يلعب التي الخزفة التون: األعرابي: ابن قول اللسان من «تون» ويف

الزاي. أو بالنون أنه فيه واقف وأنا قال: لغريه، الحرف هذا أر ولم األزهري:
شارحه. عنها يتكلم ولم بالكجة»، عليها يلعب خشبة بالضم «التون القاموس: ويف
ابن قال للصبيان، لعبة والتشديد بالضم الكجة اللسان: من «كجج» مادة ويف
بها، يتقامرون ثم كرة كأنها ويجعلها فيدورها، خزفة الصبي يأخذ أن هو األعرابي:
الصبيان لعب يف حتى قمار يشء كل يف عباس: ابن حديث ويف الكجة، لعب الصبي: وكج
: ِباْسَمنْيِ الحرض يف اللعبة هذه وتسمى التهذيب، الغريبني يف الهروي حكاه بالكجة،
وأن بآجرة، ليست التون أن يعلم ومنه البُْكسُة، لها يقال واآلُجرَُّة التُّوُن، َلَها يَُقاُل الِخْرَقُة
خزفة، التون أن عىل التون أسماء من وجعلها اللسان، عبارة اقتضب القاموس شارح

خرقة. من مصحفة «تون» مادة يف اللسان عبارة يف الواردة الخزفة أن أيًضا ويعلم
حجًرا يأخذون ثم الصبيان، يدورها خرقة البكسة اللسان، من «بكس» مادة ويف
الخرقة لهذه ويقال الكجة، اللعبة: هذه وتسمى بها، يتقامرون ثم كرة كأنه فيدورونه

واآلجرة. التون أيًضا:
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ويظهر «كجج»، مادة من ال هنا من العبارة نقل القاموس شارح أن يعلم ومنه
يف عبارته أن يف خالف ال إذ سهًوا اللسان صاحب من أو الناسخ، من سقط تمامها أن

التون. غري اآلجرة أن تفيد «كجج»
رشح ويف اللسان، يف ومثله كالكعبة، به يلعب الذي الكعب القاموس: يف الكعب:

بالزهر.) اليوم يسمى ما (أي النرد كعب به هنا املراد أن القاموس
موضعه، عن يزيله حتى بكعب كعبًا رموا أي الصبيان، تجامح املخصص: ويف
صاحب وقال انتصب، الكعب: انجمخ عمرو: أبو وقال وجمحوا، بالكعاب الصبيان وجمخ
الكعاب صوت والجبخ فائًزا. يخرج أيهم لينظروا بها رموا أي بكعابهم جبخوا العني:

أجلتها. إذا والقداح
كعبًا رموا إذا بالكعاب الصبيان وتكامح كجبحوا، بكعابهم جمحوا اللسان: ويف

موضعه. عن يزيله حتى بكعب
الكعاب صوت والجبخ وأجالها، حركها والكعاب، القداح جبخ منه: جبخ ويف

أجيلت. إذا الكعاب يف الجبخ مثل والجمخ أجلتها إذا والقداح
بالكعاب الصبيان وجمخ أجيلت، إذا الكعاب يف الجبخ مثل والجمخ منه: جمخ ويف

انتصب. وانجمخ: الكعب وجمخ لها، متطارحني لعبوا أي جبخوا مثل
بكعابهم القوم جبخ منه: جبخ ويف القمار، يف الكعاب إجالتك الجبخ القاموس: ويف

فائًزا. يخرج أيها لينظروا بها رموا أي
الغالم أرتب وقال به، يلعب الذي الكعب الشذق، العني: صاحب قال املخصص ويف

الشذق. اللسان وال القاموس، يذكر ولم أثبته، الكعب:
أثبته. ترتيبًا: ورتبه انتصابه، انتصب أي الكعب رتوب رتب اللسان: ويف

مكانه. عن أزاله حتى رماه أي بالكعب الكعب الصبي جمح القاموس: ويف
يشء: من أدرت ما وكل بها، يلعب التي وهي معروفة، الكرة املخصص، يف الكرة:

بها. كروت وقد كرة،
وكرات، وكرى وكرين كرين وجمعها يشء، من أدرت ما كثبة، الكرة القاموس: ويف

َلِعَب. ويَْكِري: يَْكُرو ِبها وَكرا
قال: أن إىل عوض والهاء كرو وأصلها بالصولجان، ترضب التي الكرة اللسان: ويف
همزة الواو أبدلت ثم الفاء موضع إىل الالم مقلوب وكر وأصله أكر، عىل أيًضا ويجمع

النضمامها.
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لعبة املنجار القاموس: ويف بها، يلعبون للصبيان لعبة املنجار املخصص: ويف
الذي بالصولجان امليجار املخصص فرس وقد بالياء، امليجار الصواب أو للصبيان،
ذكره الصولجان، كميزان امليحار «يحر»: مادة يف القاموس نسخة ويف الكرة، به ترضب

ر. ح ي يف ِسيَده ابن
صنيعه عليه ويدل النسخ، سائر يف مضبوط هو كما مهملة الحاء شارحه: وقال
صاحب وضبطه واحدة، مادة يف لذكرها بالجيم كان فلو قبله الذي من أفرده فإنه
وقوله: وأجر، وجر يف للمصنف تقدم وقد والصاغاني، الجوهري، وأهمله بالجيم، اللسان
زعم كما أجر يف امليجار عن شيئًا املصنف يذكر ولم يجر، بعد مفرًدا ذكره أي أفرده

وجر. يف وامليجار نجر، يف املنجار ذكر وإنما الشارح،
قال: بها يلعبون للصبيان لعبة واملنجار اللسان: من «نجر» مادة ويف

ب��م��ن��ج��ار ي��س��ع��ى الع��ب ك��أن��ه رح��ال��ه��م ف��ي ب��ع��ص��م ي��س��ع��ى وال��ورد

يزد. ولم الصولجان، امليجار يجر: مادة يف وقال
يف ونحوه أخذتها، ثم األرض بها رضبت مقًطا، الكرة مقطت املخصص: ويف
تدافعوها بالصوالجة: بينهم الكرة الفتيان تجاحف املخصص، ويف واللسان، القاموس
ثم كالجحف، بالكرة اللعب والجحفة قال: ثم خطفها، الكرة جحف القاموس: ويف أخذًا،

تخاطفوها. الكرة وتجاحفوا قال:
ذلك: قبل وقال بالصوالجة، دحرجوها بمعنى بينهم الكرة تجاحفوا اللسان: ويف
لليشء الجرف أن إال الجرف، شدة والجحف واجرتافه، اليشء، أخذ واملجاحفة الجحف

ونحوهما. والكرة للماء والجحف الكثري،
وزاد اللسان، عبارة وهي بالكرة، بها يلعب عريضة خشبة الطبطابة القاموس: ويف
ويلعب تجمع خرقة واللوثة القاموس: ويف بالكرة، بها الفارس يلعب التهذيب، ويف قوله:
ويف الخرق، من الكرة إذن فهي اللسان يف تذكر ولم لوثان، جمعه الرشح: ويف بها،

أخذها. ثم األرض بها رضب الكرة مقط القاموس:
ما البدنية الرياضة عىل الكالم يف النفيس ابن للعالمة الطب يف املوجز كتاب ويف
والغضب بالغلبة، الفرح من يلزمه ملا والنفس؛ للبدن رياضة بالصولجان «واللعب نصه:
قيل: القانون: تنقيح يف جميع ابن «قال األمشاطي: العالمة شارحه قال باالنقهار.»
الكرة يلعب قد والفارس قال: ثم بالكرة، الفارس به يلعب الذي اليشء هو الطبطاب
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قد بالطبطاب واللعب بالصولجان، اللعب وقال: بينهما، الرئيس فرق وقد بالصولجان،
الصغرية الكرة بها تلقى مقبض ذات بالكف تؤخذ خشب من أخرى بآلة الكرة يلعب
هذا بالطبطاب»، الرئيس أرادها التي هي اآللة هذه تكون أن ويشبه بها، يرتامى التي
التي الكرة الطبطاب: لكالمه: تعقبه يف البغدادي محمد بن يوسف قال جميع، ابن كالم
تسميها كالتي به يرمى ما وعىل بالصولجان، يلعب ما عىل تطلق وقد الصبيان، بها يلعب

الطاب. العامة
كبرية كرة وهي الفرسان، يلعبها التي بالكرة اللعب عن عبارة عندنا والصولجان
نحو خشب قطعة رأسه يف بقضيب ويرضبها راكبًا، الفارس ويأتيها األرض، عىل تلقى
سبق فمن رضبها يقصدون نحوها الفرسان أرسع رضبها فإذا بقليل أكثر أو شرب،
رشحه يف األمشاطي كالم ا.ه. له. الغلبة كانت يده يف الذي بالقضيب إصابتها إىل منهم

املوجز. رشح باملنجز املسمى
بالكرة «واللعب العبايس: هللا عبد بن حسن للعالمة الدول» ترتيب يف األول «آثار ويف
الرياضات من ألن وأنفعها؛ وأكملها الرياضات أتم من بالغدوات واستعمالهما والجوكان

الطابة.» وتناول الشياك مثل والسواعد بالكفوف يختص ما
ومن فعقلوه تغافل من «وقيل: التغافل: مدح يف األصفهاني الراغب محارضات ويف

الطبطابة.» عىل به العبوا أي فطبطبوه، تكايس
معرب. فاريس وهو به، يلعب الذي الكرج املخصص: يف جاء ُج: الُكرَّ

ُكرَّْه. ُمَعرَُّب: امُلْهُر، : ٍ كُقربَّ الكرج القاموس: ويف
والليث: ُكَرْه، بالفارسية وهو معرب، فاريس به، يلعب الذي الكرج اللسان: ويف

جرير: قال العربية، يف له أصل ال معرب دخيل الكرج

وج��الج��ل��ه ك��رج وش��اًح��ا ع��ل��ي��ه��ا ل��ع��ب��ة وال��ف��رزدق س��الح��ي ل��ب��س��ت

وقال:

ل��ج��ري��ر ض��رَّة األخ��ي��ط��ل ب��ع��د ك��رج ج��الج��ل ف��ي ال��ف��رزدق أم��س��ى

لعبة اسم «كرخ» الغليل: شفاء ويف عليه، يلعب املهر مثل يتخذ الكرج، والليث:
املعجمة. بالخاء ال بالجيم أنه والصواب الناسخ، من تحريف وهو معرب،
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مراسيل ويف بالكرج، بعضهم لعب «وربما املدينة: مخنثي ذكر يف الروضاألفف ويف
أني لوال فقال: بالكرج يلعب العبًا رأى عنه هللا ريض الخطاب بن عمر أن داود، أبي

املدينة.» من لنفيته ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد عىل به يلعب هذا رأيت
للمخنث.» الكركي ومنه لهم، لعبة كدمل، «الكرك القاموس: من «كرك» مادة ويف
«الكرك، اللسان: ويف للجواري.» املحيط ونص به، يلعب الذي الكرج «هو رشحه: ويف

به.» يلعب الذي الكرج
ذكرها وال الشارح يفرسها ولم القاموس، يف جاء كما للعبة اسم هي الِكبِكُب:

اللسان.
الفراء: عن قوله إال الشارح يزد ولم بالرتاب، لعبة أنها القاموس يف جاء الُكثَكثَى:

كثث. يف اللسان يذكرها ولم الصاغاني، نقله
يزد ولم لعبة»، مجزأتني، غري وكتكتى «كتكت القاموس: من ت» ت «ك مادة ويف

أيًضا. ت» ت «ك يف اللسان يذكرها ولم «لهم»، قوله: إال الشارح
الكجة. يف ذكرت الكجكجة:

الكرج. تراجع الكرك:

الم

«الكرة». يف ذكرت اللُّوثَُة:
محمد ترجمة يف ص٢٣٩) تاريخ ٦١٠ (رقم السعيد الطالع صاحب ذكرها لُْعبٌَة:
أن عىل داللة ساقها وقد يسمها، ولم الدين، زين القايض ابن السفطي إسماعيل بن
مرة جماعة جلس صدوًقا، ثقة «وكان فقال: املزاح، يعرف ال كان الرتجمة صاحب
لص، صورة أخرى ويف متاع، صاحب شخص صورة بعضها يف ورًقا ويكتبون يلعبون،
وأريد وكذا كذا يل ضاع جماعة يا يقول: املتاع، صاحب فيها التي الورقة حصلت فإذا
فيها أخر أوراق وثَمَّ اللص، يل يحرض — له يخطر ما قدر عىل — شخصني) (أو شخًصا
وصار له، املتاع لصاحب التي الورقة فوقعت الجماعة، عدد عىل فأكثر ونقطتان نقطة
يبقى وال فأقوله، يل، ضاع شيئًا أبرص حتى فيقول: تتكلم؟ ما له: نقول ونحن ساكتًا،

مفكر.» وهو له، حقيقة ال لعب هذا نقول: ورصنا كذبًا،
ترجمة يف األنوار بلواقح املعروفة الكربى طبقاته يف الشعراني الشيخ قال اللبخة:
اللبخة، يلعب شجاًعا «وكان نصه: ما مائة) وثماني نيف سنة (املتوىف الحطاب عثمان
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وسطها، من عصاه فيمسك بالرضب، عليه ويهجمون «الشطار»، من عرشة له فيخرج
صباه.» يف نفسه عن أخرب هكذا واحدة، تصيبه فال الجميع رضب ويرد

ألنه أو منها، بالحطاب لقب ولعله بالتحطيب، مرص عامة عند تسمى اللعبة هذه
تنقيته، يف وإما القمح، غربلة يف «إما املؤلف: ذكر كما زاويته فقراء خدمته يف يدأب كان
تفليتها، يف وإما الفقراء، ثياب خياطة يف وإما الطعام، آالت جميع يف وإما طحنه، يف وإما

البساتني.» من الحطب جمع يف وإما الدست، تحت الوقود يف وإما
به. فيشتهر يتواله كان ما سائر دون به يمتز لم الحطب جمع ألن األول ونرجح

ميم

األرجوحة. يف ذكرت امَلْرُجوَحُة:
األسن. يف ذكرت ُة: املسَّ

يف اليشء يخبئون األعراب لفتيان لعبة املقابلة للبلوي: باء ألف كتاب يف املقابلة:
رأيك. فال له: قيل املخطئ أخطأ فإذا يقسمونه ثم الرتاب،

الرتاب يف اليشء يخبئون للصبيان لعبة ككتاب، الفيال القاموس: من فأل مادة ويف
والفتح بالكرس والفيال املفايلة منه: فيل مادة ويف هو، أيها يف ويقولون: يقتسمونه، ثم
من فأل مادة آخر ويف رأيك، فال قيل: أخطأ فإذا ل أ ف يف وتقدم العرب، لفتيان لعبة
للصبيان، لعبة والفيال واملفايلة منه: فيل ويف لألعراب، لعبة بالهمزة والفئال اللسان:
ثم بقسمني، يقسمونه ثم الرتاب، يف اليشء يخبئون بالرتاب األعراب لفتيان لعبة وقيل:
طرفة. قال رأيك، فال له: قال أخطأ فإذا هو؟ القسمني أي يف لصاحبه: الخابئ يقول

ب��ال��ي��د ال��م��ف��اي��ل ال��ت��رب ق��س��م ك��م��ا ب��ه��ا ح��ي��زوم��ه��ا ال��م��اء ح��ب��اب ي��ش��ق

جعله كرسها ومن اسًما، جعله الفاء فتح فمن وفيال، فيال يقال: الليث: قال
يلعبن «يبتن األعرابي: ابن وأنشد والسدر، الطبن اللعبة لهذه يقال: غريه: وقال مصدًرا،
فال من جعله يهمز لم ومن بالظفر، الفأل من والفئال بري: ابن قال الطبن»، حوايل

يظفر. لم إذا رأيه
باليد.» املفايل الرتب قسم «كما وأنشد، بالرتاب للصبيان لعبة الفيال: املخصص: ويف
الصبيان بها يلعب قرص قدر عىل مستديرة خشيبة املقثة، املخصص، يف امِلَقثَُّة:

ا.ه. وأفتثناها. طثثناها يقول: األعرابي وابن الحزارة، تشبه
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الصبيان بها يلعب عريضة مستديرة خشيبة لغتان: واملطثة املقثة اللسان: ويف
يقول: بالحزارة شبيهة هي دريد: ابن قال موضعه، عن بها يجتثونه ثم شيئًا ينصبون
الخشبة أحدهما شيئني، عىل تطلق اللسان يف ما عىل فهي قلت: وطثٍّا، قثٍّا وطثثناه قثثناه
ذكرناها أخرى لعبة وهي بالحزارة يسمى ما والثاني ونحوها، الكرات بها ترضب التي

(القلة). يف واملطثة املقثة ذكرنا وقد الخاء، يف
الدستبيذ. مثل للصبيان لعبة املهزام املخصص: يف املهزام:

به. يلعبون نار رأسه يف يجعل عود كمفتاح: املهزام القاموس ويف
لهم، لعبة وهو العرب صبيان به تلعب نار رأسه يف يجعل عود املهزام: اللسان، ويف

بأمه: ويعرض البعيث يهجو جرير قال

ال��م��ه��زام��ا وت��ل��ع��ب ال��ع��ب��ي��د ك��م��ر ب��ك��ف��ه��ا ت��روز م��ج��رئ��ة ك��ان��ت

اسًما املهزام تجعل أن يجوز وقد الفعل، وأوصل الجار فحذف باملهزام تلعب أي
األزهري: قال القرفصاء، قعد قولهم: من حكي كما للعب مصدًرا هنا املهزام فيكون للعبة
ابن قال لطمك؟ من له: ويقال يلطم، ثم أحدهم رأس يغطى يلعبونها لهم لعبة املهزام
رشح يف باملعجمة وورد املهملة بالعني العميضاء لفظ (ورد العميضاء، وهي األثري:

«هزم».) مادة من القاموس
هنا، املذكور القاموس تفسري يف ما عىل املهزام تشبه وهي البوصاء ذكر مىض وقد

ذكره. املتقدم العياف تشبه فهي الثاني التفسري عىل وأما
العامة. عند «االستغماية» هي والغميضاء

«الخطرة». يف ذكر املخراق:
الزدو. يف ذكرت املخاساة:

الصبيان. بها يلعب خشبة القاموس: يف ة: املَطخَّ
يف ذكر وقد الصبيان، بها ويلعب طرفيها أحد يحدد خشبة املطخة اللسان: ويف

تشبهها. أنها يفيد ما املقثة
فيها. وذكرت األرجوحة هي املطوحة:

يذكره ولم القاموس، من ا.ه. األعراب. بها تلعب مدورة خشبة كمحراب، املجذاء:
به. يرضب عود املجذاء قال بل املعنى، بهذا اللسان
القاف. يف قضامة» «بنات تراجع مقضمة: بنت
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ولم لهم»، لعبة قيس «مداد امليم: باب يف عليه يعول ما يف املحبي قال قيس: مداد
يفرسها.

التهذيب: ويف قيس، مداد تسمى للصبيان «ولعبة «مدد»: مادة آخر يف اللسان ويف
«ومداد القاموس، من «مدد» ويف «قيس»، يف يذكرها ولم ا.ه. لهم.» لعبة قيس ومداد

العرب.» لصبيان «أي هو وزاد «لهم» بزيادة الشارح نسخة ويف لعبة»، قيس
قال: الصاغاني نقله «لهم» الرشح: يف وزاد لعبة، املواغدة القاموس: يف املواغدة:

صاحبه. كفعل الالعب فيها يفعل
مثل تسري أن وذلك اإلبل، سري به بعضهم وخص لعبة أنها عىل اللسان يذكرها ولم

صاحبك. سري
منه يفهم بما ضخ» «و مادة يف املواضخة وفرس املواغدة: مثل املواضخة أن ذكر ثم
املواغدة فذكر املخصص، صاحب فعل وكذلك والعدو، السري يف واملباراة املسابقة، أنها

اللعب. من أنهما يذكر ولم اإلبل» سري من املختلفة «الرضوب باب يف واملواضخة
باملواغدة. املالعبني أحد اسم وأنه الفاعوس، الفاء، يف مر وقد

كرة. يف ذكر املئجار: أو امليجار
الدوامة. يف ذكر املرصاع:

يذكرها ولم شيئًا، الشارح يزد ولم القاموس، يف كذا لهم، لعبة كمرحلة: املرغمة:
اللسان.

به. يلعبون كانوا يشء بأنها املؤلف ووصفها فيها، ذكرت أبيات جاءت املكعبة،
األسلت: ابن القيس ألبي األدب مواسم يف وأنشد

ع��وار غ��ي��ر ك��ري��م ب��ن��ار ي��ص��ل��ى ت��رة وال ذن��ب ب��ال ن��اري ي��ص��ل م��ن
وإع��ذاري ن��ه��ي��ي ع��ل��ى أالم ال ك��ي م��ج��اه��رة م��ن��ي ل��ك��م ال��ن��ذي��ر أن��ا
ال��ع��ار ظ��اه��ر ح��ربً��ا ت��ل��ق��ون س��وف أْن ف��اع��ت��رف��وا ال��ي��وم م��ق��ال��ي ع��ص��ي��ت��م ف��إن
ال��س��اري ال��م��دل��ج وع��ن��د ال��م��ق��ي��م ع��ن��د وم��ك��ع��ب��ة أح��ادي��ثً��ا ل��ت��ت��رك��ن
ألوت��ار ط��الب وأن��ى ع��ن��دي ي��درك��ه ال��ده��ر ل��ي��س ال��وت��ر وص��اح��ب
ال��ب��اري ال��ن��ب��ع��ة ق��دح ي��ق��دم ك��م��ا ع��وج ذا ك��ان إن ن��خ��وت��ه أق��ي��م

به.» يلعبون كانوا يشء «املكعبة قال: ثم
الدارة. تراجع املدارة:
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نون

فيها. ذكرت وقد الرجاحة هي النَُّواَعة:
أيًضا. الرجاحة هي النُّوَّاَطه:

النردشري وهو معرب فاريس وهو به، يلعب يشء النرد املخصص، يف جاء النرد:
بعضهم. عند والكوبة

ويف النردشري، يقال: ولهذا بابك بن أردشري وضعه معروف، النرد القاموس: ويف
الشطرنج. أو النرد بالضم، الكوبة منه: كوب مادة

وهو بعربي وليس معرب فاريس به، يلعب يشء معروف، النرد اللسان: ويف
ودمه»، الخنزير لحم يف يده غمس فكأنما بالنردشري لعب «من الحديث: ويف النردشري،

حلو.» بمعنى وشري معرب أعجمي اسم «النرد
أن كثري بن محمد أخربني عبيد: أبو قال والنرد، الطبل الكوبة منه، كوب مادة ويف

اليمن. أهل كالم يف النرد الكوبة:
حلو.» بمعنى وشري معرب أعجمي اسم «النرد األثري: ابن قال القاموس: رشح ويف
وهو شمه األسد أن منها: وجوًها؛ أردشري تسميته سبب يف املؤرخون ذكر وقد

لشجاعته. وقيل: يأكله، ولم وتركه صغري
يتواثبون. أي فيها يتنافسون لعبة كرمان النفاز القاموس، يف جاء از: النُّفَّ

يذكرها ولم املقصورة باأللف النفازى وصوابه غلط كرمان ضبطه أن الرشح ويف
اللسان.

هاء

العراق. لصبيان لعبة الهبهاب املخصص: يف جاء الَهبَْهاُب:
للصبيان. لعبة القاموس: ويف

العراق. لصبيان لعبة الهبهاب اللسان: ويف
الهبهاب. يسمونها األعراب لصبيان ولعبة التهذيب: ويف
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ياء

قبًال. ذكرت وقد والخذروف الخرارة هي الريمع:
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