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 مقدمة التحقيق

 
احلمد هلل ربيِّ العاملني، والصالة والسالُم على النبيِّ األمني، 

إىل يوم وعلى آله وأصحابهِّ املكرمني، ومن تبعهم إبحساٍن 
 الديِّين، وبعد:

فبني يدي القارئ كتاٌب ممتٌع مليٌء ابملعلومات عن اخليل، 
مجَع فيه املؤلُف أنساهبا وأوصافها، وخصَّص مبحثًا أللواهنا، 

هتا، ومطلبًا فيما يُكرُه وما ُيستحبُّ من اخليل، وآخر يف شيا
 وآخَر يف ذكرِّ أعضائها وما ُيستحبُّ فيها. 

 املوجودةِّ منها يف  اخليل القدمية، مث مث حتدَّث عن أرسانِّ 
عصرِّ املؤلف ابلعراق. وأهنى كتابُه اللطيف هذا مببحٍث عن 

 أصول اإلبلِّ العربية.

 األدَب ابلتاريخ، وهو يف كليِّ هذا يوجُز القول، ويوصلُ 
ويعتمُد على أكثر من مصدر، إضافة إىل ثقافتهِّ ومشاهداتهِّ  

 اخلاصَّة.
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حروْف  للهوامش، ورتَّبها على وجعل خامتَة الكتاب جريدةً 
، وقد أشرُت إليها يف   املعجم، دون أن يذكَر أرقامها يف النصي

 كليِّ مرة عند حتقيقه، وأنه فسَّرها يف امللحق، وأعين اخلامتة. 

مهتمٌّ   - ما يبدو من كتابهِّ هذا ومما نشرهك  -واملؤلُف 
حداث، ابخليل، وحمبٌّ للتاريخ والقبائل واألنسابِّ والوقائعِّ واأل

قدميها وحديثها، وهو من مدينةِّ بغداد، وقد أنشأ مطبعًة يف 
البيان( وطبَع فيها كتبًا له مدينةِّ بومب ابهلند، مسياها )مطبعة 

هـ. 1325-1314ها بني األعوام وآلخرين، وكان نشاطُه في
ويبدو أن كتابُه هذا أول ما طُبع فيها، وله كتاٌب آخر بعنوان 

ريخ اجلزيرة والعراق والنهرين" الذي طبع عام "قرَّة العني يف ات
دي"، هـ. وامسه على كتابه "رشيد ابن سيد داود السع1325

ولكن يبدو أن امسه مركب )حممد رشيد(، فقد أحال صاحب 
جم املطبوعات العراقية" امسُه األول إىل )حممد رشيد(. "مع

 .(1)م1939هـ،  1358وكانت وفاته يف سنة 

خة مطبوعة يف ق كتابهِّ هذا على نسوقد اعتمدُت يف حتقي

 
  ، معجم 161/ 3، 469/ 1العراقيني  عجم املؤلفنيمينظر:  ((1

 . 173املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية ألمحد خان ص 
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( صفحة من 45هـ، وتقع يف )1314املطبعةِّ املذكورة عام 
القطع الوسط، وعلى الرغمِّ من أنه كان قائمًا عليها أثناء طبعه 

إال أن األخطاَء الطباعية واإلمالئية والنحوية   -يبدو كما-
باً. فيها كثرية، مع تصحيف وحتريٍف يف ثنااي الكتابِّ كليِّهِّ تقري

ويبدو أن متابعتُه العلميَة مل تكْن متمكنًة أو متكاملة، وقد 
دِّ اللغةِّ تكوُن أقرَب إىل ما هو شعب، فهو خيطُئ يف قواع

النقل! وقد دفعين هذا إىل مقارنةِّ  العربية، وخيطئ يف القراءةِّ و 
كليِّ ما كتَب ابملصادر، فصححُت بعضها يف النصيِّ نفسهِّ  

َح يف اهلامش وأشرُت إليها يف اهلامش،  وبعضها اآلخُر ُصحيِّ
 وحده.

، ونثرُت فيه عالماتِّ الرتقيم، وبدأُت  وقد ضبطُت النصي
ابجلملِّ اجلديدةِّ من أوائلِّ السطور، وكانت متشابكة، مع 

 ق، وتعليق عند اللزوم، وهللا ويلُّ التوفيق.حتقي

 

 حممد خري يوسف

  هـ1431/  11/  22
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

لَق كما شاَء وأراد، وجعَل يَد اإلنسانِّ أبدَع اخل سبحاَن من
مبسوطًة على العاملِّ وما فيه من حيواٍن ونباٍت ومجاد، والصالُة 

املرَسلِّ إىل كافَّةِّ العباد، احلاثيِّ على والسالُم على سييِّدان حممٍد 
الفروسيةِّ واقتناءِّ اخليلِّ اجلياد، وعلى آلهِّ وأصحابهِّ الذين  

  اجلهاد، أما بعد:قَّ ح  (1)جاهدوا يف هللا
فيقوُل رشيد ابن السيد داوود السعدي: إنه ال يعزُب عن 
نباهةِّ نبيٍه كامل، ودرايةِّ خبرٍي يف املعارف فاضل، ما للخيلِّ من 

اخليُل املزيَّة، يف املنافعِّ البشرية، وقد ورَد يف اخلرب الشهري: "
امعُة منها اجل (3)ال سيَّما العِّراب (2)"معقوٌد بنواصيها اخلري

 
 يف األصل: جاهدوا ابهلل.  ((1
هذا حديث صحيح، رواه الشيخان وغريمها، صحيح البخاري،   ((2

(  1872(، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة )3645املناقب )كتاب 
عقود بنواصيها اخلرُي إىل يوم القيامة:  واللفظ له، وتتمته فيه: "اخليُل م

الفرس، وأن فضلها   األجُر والغنيمة". وكىن ابلناصية عن مجيع ذات
وخريها ابق إىل يوم القيامة. أفاده اإلمام النووي يف شرحه على  

 . 16/ 13صحيح مسلم 
  = العِّراب: مجع َعَريبي، ويعين األصيلة، خالف الرباذين، اليت تطلق ((3
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 تاتِّ احملاسن، فال مندوحَة ألهل الفضلِّ عنها.ألش

وقد مجعُت هذا الكتاَب يف أنساهبا وأوصافها، ومسَّيتُه 
(، وهذا أواُن الشروعِّ يف املقصود،  اجليادغاية املراد يف اخليل )

 وابهلل التوفيق، وبيده أزمَُّة التحقيق.

  

 

 لعريب منها. على غري ا= 



11 
 

 أنساب اخليل وأوصافها
 

وماً : إن هاروَن الرشيد ركَب يروَي عن األصمعييِّ أنه قال
يف سنةِّ مخٍس ومثاننَي ومائٍة إىل امليدانِّ لشهودِّ احللبة، قال 
األصمعي: فدخلُت امليداَن لشهودها فيمن شهَد من خواصيِّ 
أمريِّ املؤمنني، واحللبُة يومئٍد أفراٌس للرشيد، ولولديهِّ األمنيِّ 

 سى بنِّ ، ولعي(1)أيب جعفر املنصورواملأمون، ولسليماَن بن 
، فجاء فرٌس أدهُم يُقاُل له "املزبد" هلاروَن سابقاً، (2)جعفر

فأهبَج بذلَك إهباجاً، ُعلَِّم ذلك يف وجهه، وقال: عليَّ 
ابألصمعي، فقال: فُنوديُت له من كليِّ جانب، فأقبلُت سريعاً 
  حىت مثلُت بني يديه، فقاَل يل: اي أصمعي، خْذ بناصيةِّ 

 
سليمان بن عبدهللا )أيب جعفر املنصور( العباسي اهلامشي، أمري   ((1

هـ.  199دمشق، وليها للرشيد، مث لألمني، وويل إمرة البصرة. ت 
 128/ 3األعالم  

لعباسي، قائد من أمراء بين العباس،  عيسى بن جعفر بن املنصور ا ((2
هـ.  185ر حنو ابن عم اخلليفة هارون الرشيد، قُتل يف سجن بصحا

 . 102/  5املصدر السابق 
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، فإنُه يُقال: إن فيه (2)كهَنسهِّ إىل ُسنـْبُ مث صفُه من قـَوْ  (1)"الزبد"
عشريَن امسًا من أمساءِّ الطري. قلت: نعم اي أمرَي املؤمنني، 

دان. (3)وأنشدَك شعرًا جامعًا هلا من قولِّ أيب َحْزرَة ، قال: فأنشِّ
 فأنشدته:

رحانِّ متَّ له   وأقبَّ كالسيِّ
 وُوفيَِّر فـَْرُخه َرُحَبْت نَعامُته 

 َسَعفٍ  وأانَف ابلُعصفورِّ يف

 ( 4) ما بني هامتهِّ إىل النَّسرِّ  
 ( 5)ومتكََّن الصَُّرداُن يف النْحرِّ 
 ( 6) هاٍم أشمُّ ُمَوثَُّق اجلَْذرِّ 

 
 ورد اسم الفرس يف العقد الفريد: الربيذ؟  ((1
القونس: مقدَّم الرأس. والسنبك: طرف احلافر، وورد يف األصل:   ((2

 منكبه. وتصحيحه من العقد الفريد وغريه. 
يف األصل: أيب حرزة، والصحيح ما أثبت، واملقصود الشاعر جرير،   ((3

 هـ. 110كنيته، ت فهذه  
الفرس األقب، هو الذي دقَّ خصره وضمر بطنه. والسرحان:   ((4

الذئب. واهلامة: أعلى الرأس، وهي من أمساء الطري. والنسر: ما  
 ارتفع من بطن احلافر من أعاله، وهو من أمساء الطري. 

والصُّردان:  اليت تغطي الدماغ، والفرخ هو الدماغ،  تعامة:اجللدةال  ((5
عرقان يستنبطان اللسان، والصُّرُد طري. والنحر: موضع القالدة من  

 الصدر. 
    = العصفور: الُعظَيم الذي تنبت عليه الناصية، وقيل إنه يف ثالثة  ((6
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 واْزداَن ابلديَكنْيِّ َصلَصلهُ 
 والناهضانِّ أُمِّرَّ َجْلُزمها
 ُمْسَحْنفُِّر اجلنَبنيِّ ُملَتئمٌ 
 وَصَفْت مساانُه وحافِّرهُ 
 ومَسا الغراُب ملوقَِّعْيهِّ معاً 

 ( 1)ونـََبْت دجاجُته على الصَّدرِّ 
 ( 2)فكأمنا ُعثِّما على َكْسرِّ 

ْيمتهِّ إىل الُغريِّ م  ( 3) ا بني شِّ
 ( 4) بُت الشَّعرِّ وأدميُه ومنا

 ( 5) فأُبنَي بينهما على قدرِّ 

 

 مواضع من الفرس. وورد يف األصل "اجلزر" ابلزاي. = 
لناتئان خلف األذن، ومها اخلُششاوان.  ن: العظمان ا الديكا ((1

والصلصل: مؤخر الناصية. والدجاجة: اللحمة اليت تغشى الزَّور ما  
 بني ملتقى يدي الفرس. 

الناهض: حلم املنكبني، وهو اسم لفرخ القطاة. وورد يف األصل:   ((2
الناهضات. اجللز: العقبة، واحللقة املستديرة يف أسفل السنان.  

 اجلرب على عقدة وعوج، أي: كأهنما ُكسرا مث ُجربا. م: والعث
مسحنفر اجلنبني: واسعهما. ملتئم: معتدل. شيمته: منخره، أو   ((3

شامة يف جسده. والغرَّة: العضلة يف الساق. والغرُّ يف الطري الذي  
 يسمى الرمخة. 

قال ابن عبد ربه يف العقد: السماىن طائر، وهو موضع يف الفرس ال   ((4
إال أن يكون أراد السمامة )وأتيت الكلمة بعد البيت  ه، أحفظ 

 التايل(. واألدمي: اجللد. وورد يف األصل "سناما" بدل "مساانه". 
كتنفا َعجب الذنب. واملوقعان:  الغراب: رأس الورك، والغراابن: م ((5

     =  أعايل اخلاصرتني. أُبني: فـُريِّق بينهما. على قدر: على استواء 
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 واكََتَّ دوَن قبيحهِّ ُخطَّافهُ 
 وتقدَّمْت عنه القطاُة له

داتهِّ  ومسا على  نِّْقَويهِّ دون حِّ
 لِّقاً َم إذا جرى فَ يَدَُع الرَّضيْ 

 رُكيِّْْبَ يف حمضِّ الشَّوى َسبِّطٍ 
 

 ( 1) وأنْت مساَمتُه عن الصقرِّ 
 ( 2)فنأْت مبوقعها عن احلُريِّ 
ربِّ   ( 3)َخَرابنِّ بينهما مدى الشيِّ
 ( 4)بتوائٍم كمواسٍم مُسْرِّ 

كْفتِّ الَوثوب ُمشدَّدِّ  
 (5)اأَلْسرِّ 

 

 واعتدال. = 
طياف: دائرة عند املركض، والسمامة: الدائرة اليت يف صفحة  اخلُ  ((1

 العنق. وورد يف األصل: على الصقر. 
القطاة: معقد الريِّدف، وهي من أمساء الطري. واحلرُّ من الطري: يقال   ((2

إنه ذكر احلمام، وهو من الفرس: سواد يكون يف ظاهر أذنيه. وورد  
 يف األصل: احلسر. 

العضدين، واحلِّدأة: أصل األذن: أو سالفة الفرس،  النقوان: عظما  ((3
 السواد يكون يف األذن من ظاهرها.  واخلََرب:

وهي: حرابه )بدل    -يف األصل–ووردت ثالثة أخطاء يف هذا البيت 
 حداته(.. حرابن.. مدا. 

الرضيم: احلجر. والتوائم مجع توأم، ويعين حافري الفرس. واملواسم:   ((4
صالبتها. ومُسر:  أهنما كمواسم احلديد يف  ديد، أيمجع مِّيَسم احل

 أي لون احلافر، وهو أصلب احلوافر. 
الشَوى: القوائم. سبط: طويل، والكفت من اخليل: الشديد الوثب   ((5
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 األصمعي: فأمَر يل هارون الرشيد بعشرة آالف درهم.قال  
 ا عِّراب، وإما هجان.اخليَل إم  واعلم أنَّ 

فالعِّراب: هي العِّتاُق العربيُة األبوين، وهي أفضُل اخليلِّ 
 وَأشرُفها وأحقُّها ابإلكرام، وهي املرادُة من قولهِّ تعاىل:

. وهذا النعُت ال يُطلُق إال على العِّتاقِّ (1) {الصَّافَِّناُت اجلَِّيادُ }
 العِّراب.

أنه حثَّ على إكرامها دون غريها من  وورَد عنه 
 . (2)اخليلأصناف  

هجَّن اهلجنَي يوم  رسول هللا  وُروي عن مكحول، أن 
خيرب، وعرَّب العِّراب، فجعَل للعريبيِّ سهمني، وللهجنيِّ سهماً 

 

 =          ستمكن منه. واألسر: شدَّة اخلَلق. فال يُ 
ووردت يف هذا البيت أيضًا أخطاء يف األصل: حنض.. الشوا..  = 

   الوتوب.. األمر.
وقد صححتها وفسرت غريبها من املصادر التالية: جرُّ الذيل يف      

/  1، العقد الفريد البن عبد ربه 76علم اخليل للسيوطي ص 
 ، املعجم الوسيط. 299/ 1، املزهر يف علوم اللغة  144

 . من سورة ص. والصافنات اجلياد هي اخليل السريعة  31يف اآلية  ((1
 مل أجده.  ((2
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 .(1)واحداً 

حيديِّث قال:   (2)وقال األصمعي: مسعُت أاب عمرو بَن العالء
ُن اخليَل ويعريِّهبا يف زمنِّ  (3)كان سلمان بُن ربيعَة الباهلي يهجيِّ

كتَب  اخلطاب رضي هللا عنه، فجاَء قوٌم بفرٍس و عمَر بنِّ 
ُهجنها، فاستعَدى القوُم عمَر وشكوُه إليه، فقال سلمان: ادُع 
إبانٍء َرْحراح )أي: واسع(، قصريِّ اجلدر )مجُع جدار(، أراَد به 

فيه ماء، مث أطراَف اإلانء، فدعا عمُر رضي هللا عنه به، فُصبَّ 

 
ي يف السنن الكربى موصواًل ومل يعلق عليه، مث أورده بسند البيهقرواه  ((1

منقطع وأنه ال تقوم به حجة، قال: وقد روي فيه حديث آخر  
(، وذكر ابن حجر  17740مسند إبسناد ضعيف. السنن الكربى )

 . 67/ 6أيضاً أنه منقطع. فتح الباري 
ن بن عمار التميمي املازين البصري،  ((2 ة اللغة  من أئمهو أبو عمرو زابي

هـ. األعالم  154واألدب، وأحد القراء السبعة، مات ابلكوفة سنة 
3 /41 . 

يف األصل "سليمان" وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي، خمتلف  ((3
يف صحبته، روى عنه كبار التابعني، ويقال له سلمان اخليل، وكان  

ييز  هـ. اإلصابة يف مت30يلي اخليول يف زمن عمر، استشهد قبل 
 . 139/ 3لصحابة ا
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، (2)قه، فأشرَع يف اإلانء يف عِّتال ُيَشكُّ  (1)ُأيَت بفرٍس عتيقٍ 
: احلافر، واجلمُع سنابك( ومدَّ عنقُه  فصفَّ بني ُسنبكيهِّ )ابلضميِّ

هبجنٍي ال ُيَشكُّ يف ُهجنه، فُأيَت به، فأشرع، فربك،   مث قال: اأتوا
فشرب، مث ُأيت بفرسِّ القوم، فأشرع، فصفَّ ُسنبكيه ومدَّ عنَقُه  

لسُّنبكني قلياًل فشرب، فرأى كما فعَل العتيق، مث ثىَن أحَد ا
عمُر رضي هللا عنه وكان مبحضره، فقال: أنَت سلماُن 

 .(3) اخليل

( فهو ما كان أبوُه عربيًا عتيقاً، وأما اهلِّجان )مجُع هجني
 واألمُّ ليسْت كذلك.

وأميا ما كانْت أمُُّه عتيقًة وأبوُه ليس كذلك، فهو من 

 
 العتيق هو الكرمي األصيل.  ((1
 شرع وأشرع مبعىن.  ((2
، صبح األعشى للقلقشندي  83كتاب اخليل لألصمعي ص  ((3

. وتذكر املصادر أن الفرس كان  155/ 2، عيون األخبار 2/22
لعمرو بن معد يكرب. وقد بيَّنه ابن قتيبة يف عيون األخبار فقال:  

هجَّنه، وما شرب ومل يثن سنبكه عرَّبه،   سنبكه فشربفما َثىَن منها 
وذلك ألن يف أعناق اهلُُجن قصراً، فهي ال تنال املاء على تلك  

 احلال حىت تثين سنابكها، وأعناق العتاق طوال. 
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 .(1) اإلقرافِّ والكوادنِّ والرباذين
اقِّ عشرة: وهي على ما ذكرها الرافعي:  السبمث خيلُ 

، (2)املـُجلَّى ، واملـُصلَّى، والتايل، والبارع، ومراتح، وحظيي
، ومؤمل، والسكيت، والفِّسكل، فجعَل الفسكَل وعاطف

عاشراً، وجعَل بعضهم السكيَت عاشراً، وأضاف املسلَّى بعَد 
 .(3)املصلَّى

 . (4)، وهو غلطوالفِّسكل بكسر الفاء، والعامُة تضمُّها

وكانتِّ العرُب تعدُّ السوابَق عشرة، وما جاَء بعَد العشرةِّ ال 
 تعدُّه، وال يُعطى شيئاً.

 
 الفرس املقرف هو اهلجني، ويقال: اإلقراف من جهة األب.  ((1

كودن. النهاية  ة، واحدها  والكوادن الرباذين اهلجن، وقيل اخليل الرتكي     
 . 208/ 4يف غريب احلديث 

 والرباذين خبالف العراب.     
 حرف امليم(. -اجمللى )فسره يف امللحق ((2
/  2 ، نفح الطيب 112/ 1، كفاية املتحفظ 114/ 1أدب الكاتب ((3

. وورد يف األصل "مرابح" بدل مراتح، وتصحيحه من  225
 املصدرين األخريين. 

 يف احللبة.  أييت آخر اخليل وهو الذي  ((4
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ابلسبقِّ إذا خرَج إبذنه، وهذا مع تساوي األعناق. وحيكُم 
فإن كان خروجُه بطولِّ عنقه، كاَن اخلروُج ابلكاهلِّ هو املعوَُّل 

 قانِّ طوالً. به عليه يف احلكمِّ ابلسبقِّ إذا تفاوَت العن
وغالُب احلروبِّ كانت يف اجلاهليةِّ من أجلِّ السباق، فمن 

 قيس ابن ذلك حرُب داحَس والَغرباء. وكان داحُس فرسَ 
، والغرباُء فرَس محل بن بدر، فتواضعا الرهان عليهما (1)زهري

مبائٍة من اإلبل، وكانت املسافُة مقداَر رمية، وكان املضماُر 
ا، وكان يف طرفِّ الغايةِّ شعاٌب كثرية، أربعنَي يوماً، فأجرايمه

فأمَر محُل بُن بدر مجاعًة من قومهِّ أن ميكثوا يف تلك الشعاب، 
م: إذا جاَء داحُس سابقًا فردُّوا وجهُه حىت تسبقُه وقاَل هل

الغرباء. فلميا أرسلومها خرجتِّ األنثى على الفحل، فقال محُل 
دًا حىت توشَح بن بدر لقيس: سبقُتَك اي قيس. فقاَل له: رويا

 .(2)َددِّ إىل الوعثأعطاُف الفحلِّ وخيرجا من اخلُ 

أصحاُب فلميا خرجا من اخلُدد تقدَّمها الفحل، فخرَج 
محلِّ بن بدر فردُّوه، وجاءتِّ الغرباُء وسبقت، واثرتِّ احلرُب 
بني عبٍس وذبياَن أربعني، مل تنتْج فيها انقٌة وال فرٌس الشتغاهلم  

 
 هـ. 10وكان أمري عبس وداهيتها، مات يف ُعمان سنة   ((1
 اخلُدد: احلُفر، والوعث: املكان السهل. وورد يف األصل "خيرجان".  ((2
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 ابحلرب.

جَه السابق، ويف ذلك ربِّ أن ميسحوا و وكانت عادُة الع
 يقول جرير:

 إذا شئتم أن متسحوا وجَه سابقٍ 
 

 ( 1) جواٍد فمدُّوا يف السباقِّ عِّنانيا 
 

 :(2)ومن هذا املعىن قول القرطب

 وإذا جياُد اخليلِّ ماطلها املدى 
حوا   خلُّوا عِّناين يف الريِّهانِّ ومسيِّ

 ( 3) وتقطَّعْت يف شأوها املبهورِّ  
 ( 4) شهورِّ ةِّ أبلٍق ممين بُغرَّ 

 

 
/  1ورد يف األصل )جواداً(. وهو أقرب إىل ما ورد يف العقد الفريد  ((1

 ، لكن فيه )الرهان( بدل )السباق(. 151
 بلفظ: (  626/ 11رات األدابء )وهو يف حماض

 إذا سرَّكم أن متسحوا وجه سابق 
 جواد فمديوا وابسطوا من عنانيا    

 

هو ابن عبد ربه األندلسي صاحب العقد الفريد، وهو من أهل   ((2
 هـ.328قرطبة، امسه أمحد بن حممد، ت 

ورد الشطر األول يف األصل هكذا: )وإذا جياد الشعر طاوهلا املدا(   ((3
 وتصحيحه من مصدره. 

 . والفرس األبلق: الذي فيه سواد وبياض. 151/ 1العقد الفريد   ((4
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 القول يف ألوان اخليل

 

وهو   (1)ألوانِّ اخليل: الُكمتة، واحلـُمَّةقال األصمعي: ومن 
أحبُّ األلوانِّ إىل العرب، وأشدُّ اخليلِّ جلودًا وحوافرًا الكمُت 

، ومنها الُورَدة، وهو لوٌن بني الكمتةِّ (2)واحلُمي، ومنها الصُّفر
غم، وهو قليٌل من األلوان، وهو أن يضرَب والصُّفرة. ومنها الدُّ 

لدُّهم، وهو شديُد السواد. ومنها ومنها اوجهُه إىل السواد. 
احلُـوَّة، وهو ما ليس بشديدِّ السواد. ومنها الشُّبهة، وهي غلبُة  

. ومنها الشُّقر، والعرُب تستحبُّ الشقَر من اخليل، ملا (3)البياض
يتيمَُّن هبا، ملا ورَد يف  فيها من السبقِّ وجودةِّ اجلري، وقد 

عليكم بكل ِّ أشقَر أغرَّ  أنه قال: " احلديثِّ عن النبيِّ 

 
يُقال: كميت أحمي: إذا اشتدَّت محرته. والكميت أقرب من الشُّقر   ((1

جرَّ الذيل يف علم اخليل  والوِّراد إىل السواد، وأشدُّ منها محرة. ينظر: 
. وقد فسَّر املؤلف الكميت يف امللحق )حرف  60للسيوطي ص 

 الكاف(. 
 الصفرة: بياض تعلوه محرة.  ((2
 يعين غلبته على السواد.  ((3
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 .(1)"حمجَّل

 ُُيُن اخليلِّ أشقر، واإلأنه قال: " ويف روايٍة أخرى عنه 
 .(2)"فأدهُم أغرُّ حمجَُّل ثالث، ُمْطلُق اليمني

 وعن ابنِّ عباٍس رضي هللا عنهما قال: كان رسول هللا 

 
( وضعفه األلباين، وأمحد يف املسند  2543رواه أبو داود يف السنن ) ((1

 ( وضعف إسناده الشيخ شعيب. 19054 –)ضمن حديث 
(،  2545يرد احلديث بلفظ "مين اخليل يف شقرها" روا أبو داود ) ((2

( وصححه يف  2425ملسند )(، وأمحد يف ا1695والرتمذي )
صحيح اجلامع الصغري. وبلفظ "مين اخليل يف شقرها، وأمينها انصية  
ما كان منها أغرَّ حمجل مطلق اليد". رواه الطرباين يف املعجم الكبري  

(10677 .) 
ة ما نقله من السيوطي فلفظه عنده )جري الذيل ص  وإذا كان تتم

حمجََّل ثالٍث طليق اليد  (: "خري اخليل الشقر، وإال فأدهَم أغرَّ 57
 اليمىن". وقد ذكر هناك أنه أخرجه الواقدي، وهو مرتوك. 

وأشري إىل حديث صحيح بلفظ: "خري اخليل األدهم، األقرح األرمث،  
هذه    يكن أدهم فكميت على احملجَُّل ثالث، مطلق اليمني، فإن مل

َية". صحيح اجلامع الصغري )  (. 3273الشيِّ
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وقد قلَّ املاء، فبعَث اخليَل يف وجههِّ يطلبوَن  (1)وكَ بطريق تب
املاء، فكان أوُل من طلَع ابملاء صاحَب فرٍس أشقر، والثاين 

اللهم ابرْك : " صاحَب فرٍس أشقر، والثالُث كذلك، فقال 
 . (2)"ابلشُّقر

: فمنها أشهُب أضحى، (3)والشُّهبة أنواع، قال أبو عبيدة
سواده، فإذا خلَص من السوادِّ  وهو الذي غلَب بياُضه على 

وهو املسمَّى ابألخضرِّ الصايف، فإذا زاَد   فهو أشهُب قرطاسي،
خليل يف الصفاءِّ وامحرَّت أجفاُن عينهِّ مُسيِّي البوصي، وهو أقلُّ ا

صرباً، وأرقُّها جلداً، وحتبُُّه األعاجُم وأهُل اهلند، وهو أضعُف 
 اخليلِّ عند العرب.

 ُب سوسي، فإذا تعادَل فيهفإذا كاَن يصفرُّ فهو أشه
 

 حق )حرف التاء(. فسره املؤلف يف املل ((1
يف "قطر السيل يف أمر اخليل "ص   أورده عمر بن رسالن البلقيين ((2

نقاًل من كتاب )آالت اجلهاد وأدوات الصافنات اجلياد(   37
 هـ(. 613لسليمان بن بنني النحوي )ت 

يعين النحوي، معمر بن املثىن، من أئمة العلم ابألدب واللغة، له حنو   ((3
جرير والفرزدق، وجماز القرآن، وأايم   مؤلف، منها: نقائض 200

 . 272/ 7هـ. األعالم 209ب اخليل، ت العرب، وكتا
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البياُض والسواُد فهو أشهُب ُزْرُزوريي، فإذا خالَط بياَضُه زرقٌة  
 كالفلوس، فهو مفلس.

ية: الدُّمهة، واخُلضرة، قال الغسياين: أصُل ألوانِّ اخليلِّ مثان
، والكمتة، والصُّفرة، والُوْرَدة، والشُّقرة، والشُّهبة، ومنها (1)واحلُوَّة

  األلوان.تتفرَُّع سائرُ 

وقال بعضهم: أصوُل ألوانِّ اخليل أربعة: األدهم، واألمحر، 
 واألشقر، واألبيض.

 وقال بعضهم: األصول اثنان: األمحر، واألشقر.

بن عقال الباهلي أنه قال: ُدهُم اخليل وُروي عن عاصم 
 ملوكها، وُشقرها خيارُها وجيادها، وُكمتها شداُدها وأقواها.

 

  

 
يف األصل "اجلوة". واحلوُّ من اخليل: اليت تضرب للخضرة، قاله أبو   ((1

 . 134/ 2علي القايل يف أماليه 
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يات  اخليل  القول يف شِّ
 

َية: كلُّ لوٍن خيالُف معظَم اللون، فإذا مل تكْن يف الفرسِّ  الشيِّ
َيٌة فهو هبيٌم وُمصَمت، قال األصمعي: منها الُغرَّة، وهو  شِّ

، فإذا استطالْت فهي (1)، فإذا صغرْت فهي قـُْرحةبياُض اجلبهة
راخ، فإذا انتشرْت قيل: ُغرَّة شادخة، وفرٌس َشادُخ الغرَّة.  مشِّ

 : (2)مفريِّغ  قال ابن

 فيهم  (3)َشَدَخْت ُغرَُّة السَّوابقِّ 
 

 يف وجوٍه مع اللمامِّ اجلِّعادِّ  
 

وقال األصمعي: فإذا ابيضَّ موضُع اللَّطمةِّ من الَفرسِّ قيل: 

 
/  1والغرَّة ما فوق الدرهم، والقرحة قدر الدرهم. أدب الكاتب  ((1

110 . 
حب "سرية  هلجياء يزيد بن زايد بن ربيعة امللقب مبفريِّغ، صاالشاعر ا ((2

تبَّع وأشعاره"، من أهل تبالة قرية ابحلجاز مما يلي اليمن، واستقرَّ  
 . 183/ 8هـ. األعالم 69ابلبصرة، ت  

يف األصل )الشوادخ(! وتصحيحه من املصادر، منها املصدر الذي   ((3
. والليمام: مجع  ( 74نقل منه املؤلف )كتاب اخليل لألصمعي ص 

 مة األذن. ملَـّة، وهو الشعر الذي جياوز شح
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 العليا فهو أَْرمَث، وهي رمثاء.  (1)َلطِّيم، فإذا ابيضَّت َحْجَفَلُته

 ويقال: إهنا ذاُت أحجال، إذا كان فيها حتجيل.

لبياُض الذَنَب يف أييِّ لوٍن كان، فذلك الَط افإذا خ
 الشُّعلة.

وٍن كان هبيماً، إذا كان من لوٍن فإذا َخلَص لونُه من كليِّ ل
 واحٍد ومل خيتلف.

وإذا كان أبطرافِّ َجْحَفلتهِّ شيٌء من بياض: فرٌس أْلَمظ، 
 وفرٌس َلْمظاء.

حىت  (2)وقد يكوُن فيها التجويف، وهو أن يصعَد البَـَلقُ 
 :(3)ال الشاعر الَغَنويي البطن، ق  يبلغ 

 
 أي شفته.  ((1
 البَلق: سواد وبياض يف اللون.  ((2
طفيل بن عوف من بين غيني، من قيس عيالن، شاعر جاهلي   ((3

أيب سلمى   فحل، كان من أوصف العرب للخيل، عاصر زهري بن 
 . 228 /3 ق. هـ. األعال13هرم بن سنان حنو ومات بعد مقتل 
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 َجْونَةٌ مُشَْيُط الذُّانََب ُجويَِّفْت وهي 
 

 (1) بنـُْقبةِّ ديباٍج ورَْيٍط ُمَقطَّعِّ  
 

فصعَد يف  (2)وإذا ارتفَع التحجيُل حىت جاوَز الثُّنن
فهو التْجبيب، وإذا جاوَز البياُض الركبَة يف اليدِّ ويف  (3)األوظفة

 أبلق.الُعرقوبِّ الريِّجَل فهو  

 وإذا صعَد البياُض يف البطن إىل اجلنبِّ فهو أَنـَْبط.

 وإذا ابيضَّت اليُد فهو أعَصم.

 وإذا ابيضَّت الريِّْجُل فهو أْرَجل.

من اليدينِّ والريِّجلني  (4)وإذا كان البياُض مبوضعِّ اخلالخيل
َل بثالٍث وتُركْت واحدٌة قيَل له حُمَجَُّل  يل، فإذا ُحجيِّ فهو التْحجِّ

 
مشيط الذانَب، أي اختلط يف ذنبها لوانن: بياض وغريه )فالشمط:   ((1

اخللط(. وجويِّفت: أي واسع اجلوف. واجلونة اجللدة اليت حيفظ فيها  
العطار الطيب )وورد يف األصل: جوفة(. والنقبة: ثوب كاإلزار،  

 والريط: الثوب اللني. 
 الثنن مجع ثـُنَّة، وهي أسفل البطن.  ((2
 يف، وهو مستدقُّ الذراع والساق. وظفة مجع وظاأل ((3
 يف األصل: اخلالخل.  ((4
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 .(1)ُمْطَلُق الواحدةالثالث،  

 صقع.وإن كاَن يف وسطِّ رأسهِّ بياٌض فهو أ

 وإذا ابيضَّ رأُسه كلُّه فهو أعَشى وأرخم.

 فإن ابيضَّ قفاُه فهو أقْـَتف.

فإن ابيضَّ رأُسه وعنقُه فهو أْدرَع. وقاَل اجلوهريي: األدرُع 
 من اخليلِّ ما اسودَّ رأسُه وابيضَّ سائره.

 ل.فإن ابيضَّ ظهرُه فهو أْرح

.  أو عجزُه فهو أَزري

 الذَنبِّ بياٌض فهو أْشَعل.وإْن كاَن يف َعْرضِّ  

 وإن ابيضَّ الذَنُب كلُّه أو أطرافُه فهو أْصَبغ.

وإن ابيضَّ الرأُس والذَنُب خاصًَّة فهو املـَُطرَّف، وكذلك إذا  
 

( ويبدو 75-74حىت هنا موجود يف كتاب اخليل لألصمعي )ص  ((1
أن يف الكتاب املذكور سقطًا طوياًل... وهو كامل تقريبًا يف أدب  

 . 11/ 1الكاتب  
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 .(1)كاَن أسوَد الرأسِّ والذَنبِّ خاصًَّة فهو ُمَطرَّف

 اجلنبنيِّ فهو أخَصف.وإذا كان أبيَض اجلنبِّ أو  

 نهِّ وجنبهِّ إىل الظهرِّ فهو أجرَح.وإذا كان البياُض يف بط

وإذا كان البياُض يف يديهِّ فهو أعصُم اليدين، ويكرهُه 
رون، ويسمُّونه العِّجان   .(2)املتأخيِّ

 فإن كاَن بوجههِّ َوَضٌح ذهَب عنه اسم الَعْصم.

ومل َيسَتدِّْر وإن كان البياض يف مؤخَّرِّ أرساغِّ يديهِّ أو رجليهِّ 
 فهو ُمنـَْعل.

 أبحدِّ أرساغِّ رجليهِّ دون يديه، واستداَر فإن كان البياضُ 
، ومل يبلغِّ الوظيف، فذلك الريِّجل، وهو يُكرَُه ما (3)فوَق األشعر

 
خمالف لذلك، أو أسودمها   فهو األبيض الرأس أو الذنب وسائره ((1

 وسائره فخالف لذلك. ينظر املعجم الوسيط مادة )طرف(. 
إن كرهه املتأخرون فقد مدحه السلف. ينظر أمايل أيب علي القايل   ((2

 . 141/  1، املزهر يف علوم اللغة 97/ 2
 األشعر: اللحم حتت الظفر.  ((3
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مل يكْن يف وجههِّ َوَضح، فإن كاَن بوجههِّ قـُْرحٌة مل يُكرَه، وقدَّمتُه  
 :(2)األصغر  . قال الشاعر املرقيِّش(1)العرُب مع الُقْرحة

 َمعابةٌ أسيٌل نبيٌل ليَس فيه 
 

ْرفِّ أْرَجُل أقْـرَحُ    (3)ُكَميٌت كلونِّ الصيِّ
 

إال إذا كان البياُض يف الريِّجلِّ  (4)وقيل: ال يكن الريِّجل
 اليمىن خاصَّة.

أنه كان يكرُه وُروي عن النبيِّ صلى هللا عليه وسلم 
كاَل من اخليل  .(5)الش ِّ

كال إىل أنه  ، فذهَب أبو داود يف سننهِّ وقد اختُلَِّف يف الشيِّ
الذي يكوُن البياُض بيدهِّ اليمىن ورجلهِّ اليسرى، أو بيدهِّ 

 
الصغري فما دونه.  الُقرحة: بياض بني عيين الفرس مثل الدرهم  ((1

 دة )قرح(. املعجم الوسيط ما 
هو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك، شاعر جاهلي من أهل   ((2

 16/  3ق. هـ. األعالم   50جند، ابن أخي املرقش األكرب، ت حنو 
 )وورد يف األصل: املرقس(. 

، مجهرة أشعار  271/ 11، لسان العرب 114/ 1أدب الكاتب  ((3
 . 172/ 1العرب 

 كذا وردت العبارة يف األصل؟ ه ((4
 (. 1875يث صحيح رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة )حد ((5
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 .(1)الُيسرى ورجلهِّ اليمىن

وروى النَّسائي والرتمذي: هو أن يكون للفرسِّ ثالُث 
. (2)قوائم: مطلقة، حمجَّلة، وواحدٌة مطلقٌة من الريِّجلنيِّ خاصَّة

 وهو مذهُب أيب عبيدة.

كال أن تكوَن احَلْجلُة يف يٍد أو رِّْجل د: ُن ُدريوقال اب الشيِّ
قٍي واحد، فإْن كان خمالفاً  كاُل املخالِّف.  (3)من شِّ  قيل: الشيِّ

كاُل بياُض الريِّجلنيِّ ويٍد واحدة. قال  وقال بعضهم: الشيِّ
كالِّ أن يكوَن  الغسياين: وليَس بشيء، والصحيُح يف صفةِّ الشيِّ

ذي ورَد يف صحيح ر، وهو اليٌد ورجٌل عن خالف، قلَّ أو كث

 
(، وهو موافق ملا رواه مسلم من حديث  2547سنن أيب داود ) ((1

 عبدالرزاق يف احلديث التايل.  
(. والكالم املذكور  1698(، سنن الرتمذي )3567سنن النسائي )  ((2

لعله يف نسخة منه. وفيه لفظ  يف مَت األول، وهامش اآلخر، ف
ي: أن تكون ثالث قوائم حمجلة وواحدة مطلقة، أو تكون  النسائ

الثالثة مطلقة ورجل حمجلة. وليس يكون الشكال إال يف رجل، وال  
 يكون يف اليد. )وهو أوضح مما أخلَّ به املؤلف اختصاراً(. 

 يف األصل: خمالف.  ((3
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 .(1)مسلم

 

  

 
 .  102/ 1875صحيح مسلم   ((1
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 القول فيما يُكره وما يستحبُّ من اخليل
 

دائرة، يُكرَُه منها:  (1)قال ابن قتيبة: يف الفرسِّ مثاين عشرةَ 
، وهي عند (2)اهلَْقعة، وهي اليت تكوُن يف ُعْرضِّ الَفَرس

رين الذعية.  املتأخيِّ
، وهي خنلة (3)ْبد الليِّ ودائرُة القالِّع، وهي اليت تكوُن حتَت 

 ، وُتكرَه، ويُتشاءُم منها.(4)احلارِّك

س، وهي اليت تكوُن حتت اجلاعرتني،  ودائرُة الناخِّ
 واجلاعراتنِّ مها طرفا الَوْركِّ املشرفانِّ على الفخذين.

ودائرُة اللَّطاة، وهي وسُط اجلبهة، وليسْت مكروهًة إذا  
فرٌس نطيح، دائراتنِّ قالوا:  (5)كانْت واحدة. فإن كان ]هناك[

 كروه.وذلك م
 

 يف األصل: مثانية عشر.   ((1
 جل الفارس.  أو حبيث تصيب رِّ  ((2
اللبد: ما يوضع حتت السَّرج. وورد يف األصل: اليد. وتصحيحه من   ((3

 . 113/ 1أدب الكاتب 
 واحلارك: فروع الكتفني، وهو الكاهل )خمتار الصحاح، ابب احلاء(.   ((4
 كاتب(.  إضافة من املصدر )أدب ال ((5
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 . (1)وما سوى ذلك من الزوائدِّ غرُي مكروه

 وقال أبو عبيدة: فيه مخَس عشرَة دائرة.

 ، الصقٌة أبسفل الناحية.(3): دائرُة املـُحيَّا(2)إحداها

 ودائرة اللَّطاة، يف وسطِّ اجلبهة.

ْزِّ     متان، عظمانِّ انبتانِّ ودائرُة اللَّْهزَة، على الليِّْهَزمة، ومها هلِّ
رون، ويسمُّوهنا الالطِّمة.حتَت األذنني، ويكر   ُهها املتأخيِّ

ودائرُة وسطِّ القِّالدة، وهي الغداريَُّة عند املتأخرين، 
 .(4)وتستحبُّ أن تكوننَّ اثنتني

، يف وسطِّ ُعْرضِّ الُعنق، فإذا أتخَّرْت (5)ودائرُة السَّمامة
رين، ونسبوها إحىت قاربتِّ الكتَف   ىل خنلةِّ ُكرَِّهْت عند املتأخيِّ

 
، وقطر  31/ 2، وينظر صبح األعشى 113/ 1أدب الكاتب  ((1

 . ويف األخري "اللطمة" بدل "اللطاة". 54 السيل ص 
 يف األصل: أحدها.   ((2
 يف األصل "املخبا". وتصحيحه من صبح األعشى وقطر السيل.  ((3
 يف األصل: اثنني.   ((4
 يف األصل "الشمامة" ابلشني، وتصحيحه من املصدرين السابقني.   ((5
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 ُعنقِّ مل ُتكرَْه عندهم.احلارك، وإن تقدَّمْت يف ال

ودائرُة التَّاحر، ابحلاءِّ والراءِّ املهملتني، اليت تكوُن يف احلِّرازِّ 
إىل أسفَل من ذلك، واحلِّراز: أسفُل الُعنق ممَّا يلي الصَّدر، 

رين، ويكواننِّ وهي اليت ُتسمَّى خنلَة السُّعودِّ يف  اصطالحِّ املتأخيِّ
 .(1) نياثن

 . (2)ودائرُة حَنرِّ الفرس، ومها دائراتنِّ تكوانن يف النَّحر

رين.  ودائرُة القالِّع، حتت الليِّْبد، وهي خنلُة احلارِّكِّ عند املتأخيِّ

، فإن كانت يف الشقَّني (4)، يف ُعْرضِّ َزْورِّ الفرس(3)واهلَْقَعة
ائرُة احلِّزام، وُتكرَه. وكانتِّ العرُب مجيعًا فهي انفذة، وهي د

 نَّ املهقوَع ال ُيسَبُق أبداً!ستحبُّ اهلَْقَعَة مث كرِّهوها. ويُقال: إت

ودائرٌة بني احلجبَتني، ومها العظمانِّ املشرفانِّ فوَق 

 
 يف األصل: ويكوان.   ((1
 كما املصدرين.  وتسميان: دائرات البنيقتني،   ((2
سبق بيان هذا وسابقه يف أول )القول فيما يكره وما يستحب من   ((3

 اخليل(.  
 وهو ما ارتفع من الصدر إىل الكتفني.   ((4
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 اخلاصرتني.

، وهي عند املتأخريَن (1)ودائرُة الناخسِّ حتت اجلاعِّرَتني
ج  .(2) الكواسِّ

 ، وهي عند املركض.ودائرُة اخلطاف

غسياين: ند َعقبِّ الفارس. قال الودائرُة الُعصفور، وهي ع
 وبني عقبِّ الفارسِّ فرقاً.  (3)وال أرى بني املركضِّ 

وقاَل األصمعي: العصفوُر أصُل منبتِّ الناصية، قال 
الغسَّاين: فإذا صحَّ هذا، فدائرُة العصفورِّ هي الغدارية، وهي 

ُتكرَُه إذا كانْت واحدة، وتكوُن تستحبُّ إذا كانتِّ اثنتني، و 
رين، ومل يذكرها الفرُس مب نزلةِّ األعور. وهذا اصطالُح املتأخيِّ

 معي.اجلوهريُّ وال غريه، سوى األص

ومن الدوائر: الذراعيَّة، وتكوُن يف ظاهرِّ الذراع من إحدى 
 

. قطر السيل  257/ 2مها احلرفان املشرفان على الفخذين. األمايل  ((1
 .  55يف أمر اخليل البن رسالن ص 

 ن.  مجع كوَسج، وهو البطيء من الرباذي ((2
 يف األصل: الركض.   ((3
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اليدين، فمن الناسِّ من يكرهها، ومنهم من يتسامُح فيها، 
 .(1)والعرُب تسميِّيها احملَرفة

 

 

 
املؤلف يورد أمساء مخس عشرة دائرة للفرس ذكرها أبو عبيدة، بينما   ((1

، كما  113/ 1عدَّها مثاين عشرة دائرة ابن قتيبة يف أدب الكاتب 
، وصبح األعشى  56-55مرَّ سابقاً، وينظر كذلك قطر السيل ص

2 /31 . 
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 هاذكُر أعضائها وما يستحبُّ في
 

اعلم أنَّ الرأَس يُقاُل له النَّعامة، ويستحبُّ طوُل األذنني، 
ْيُق خمرجِّ  وشدَُّة حدَّهتما، ولطُف طييِّهما، وبُعُد ما بينهما، وضِّ

 مسعهما.

 ويُذمُّ إفراُط الطولِّ والَعْرضِّ والغِّلظ.

وُيستحبُّ يف َشعرِّ الُعْرفِّ الليِّني، ويُكرَُه الكسب، وهو أن 
  إىل اآلخر.مييَل أحُد األذنني

وا يف ويُكرُه يف الناصيةِّ ذهاُب شعرها وقلَّته، ولكنِّ اختلف
فقد كرهها ابُن قتيبَة  (1)الغمَّاء، وهي املفرِّطُة يف كثرةِّ الشعر

 . وقال أبو عبيدة: هي مستحبَّة.(2)وغريه

 ويُكرُه غلٌظ خلَف األذن.

 فه.وُتستَحبُّ قلَُّة حلمِّ الوجهِّ، ورقَّته، ورقَُّة قَصبةِّ أن

 
 يعين يف الناصية.  ((1
 . 88/ 1ها املعتدلة. أدب الكاتب مود منقال ابن قتيبة: واحمل ((2
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ويستحبُّ عرُض اجلبهة وُعريها من اللحم، ولصوُق جلدها 
 هبا.

 ويستحبُّ ضيُق النقرةِّ املنخفضةِّ يف العني.

، ومسوُّ َطْرفها. (1)ويستحبُّ سعُة حدقةِّ العني وصفاؤها
ويُكرَُه يف العنيِّ الزُّرقة، وعدُم شدَّةِّ السواد، وغِّلُظ اجلَْفن، 

ها نُكتٌة سوداء، أو يف وضيُق الَبصرِّ وضعفه، واليت يف بيا ضِّ
 سوادِّها نُكتٌة بيضاء.

يف األنفِّ أن يكوَن مصفَّحًا مثَل الشَّممِّ يف  ويستحبُّ 
، ويُكرُه فيه تطامُس َقَصبةِّ األنف، ويُكرُه فيه احلبس، (2)الناس

بَه أنفِّ البقر.  وهو أن يكوَن شِّ

وُعريهما من  (3)ويستحب يف اخلدَّينِّ َعْرُضهما وإسالُتهما
 العِّتقِّ والكرمِّ األصلي.، وذلك من عالماتِّ  اللحم

 
 يف األصل: وصفائها.  ((1
 وهو ارتفاع قصبة األنف يف استواء.  ((2
األسيل: األملس املستوي. وعبارته يف أدب الكاتب: ويستحبُّ يف   ((3

 اخلديِّ األسالة، واملالسة، والرقة، وذلك من عالمات العتق والكرم. 
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َغنْيِّ أن َيكربا ويَغلظا.  ويستحبُّ يف املاضِّ

 ويستحبُّ يف الشفتنيِّ رقَّتهما، ويُكرَُه غلظُهما وقصُرمها.

 وُيستَحبُّ يف الشْدقني سعُتهما.

وُيستَحبُّ يف الُعُنقِّ الطول، وانتصاُب مقدمِّ العنق، ويُكرَُه 
 لظه.ن األرض، وقصرُه وغخنفاضُه ودنوُُّه ما

 َعْرُضها.  -وهي مقعُد الفارسِّ -وُيستحبُّ يف الصَّهوةِّ 

، (1)وكذا ُيستَحبُّ َعرُض القطاة، وهي مقعُد الريِّْدف
 وغلظها، ويُكرَُه اخنفاضه.

وهو ما بني القطاةِّ والظهر، أي –ويستحبُّ يف احلِّقو 
ُل ُصلبه من َعُجزه  ته، وكثرُة حلمه.عرضه، وشدَّ  -موصِّ

 ويستحبُّ َعْرُض الَورْكنيِّ ولصوُق اجللدِّ هبما.

وُيستَحبُّ قصُر الذَنب، ويُكرَُه فيه العزل، وهو أن يقَع 
 على جانب.

 
 وهو الذي يركب خلف الراكب.  ((1
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ويُكرَُه أيضًا التواُء َعْظمهِّ وحلمه، والكشُف، وهو أن يُرى 
 َذنُبه زائالً عن ُدبره، أشدُّ كراهية.

وَعْرُض  وسعُة لبابهِّ ورحبه، (1)وُيستَحبُّ َرَهُل الصدر
 .(3)ُوجؤجوئهِّ وضيقِّ َزْوره  (2)َكْلَكلهِّ 

 -وهو ما ضمَّْت عليه الضلوع–ويستحبُّ يف اجلوفِّ 
َرحبُه وعَِّظمه، ويُكرَُه انضماُم أعايل الضلوع، وهو عيٌب يُقاُل 
له اهلضم، قال األصمعي: مل يسبقِّ احللبَة فرٌس أهضُم قطي، 

 . (4)بعنقهِّ وبطنهوإمنا الفرُس  

 رس.ُل بطنِّ الفويستحبُّ طو 

ويُكرُه يف اخلصيتنيِّ الشَّرج، وهو أن يكوَن له بيضٌة أعظَم 
 

 سرتخاؤه. وهو ا ((1
 وهو الصدر.  ((2
هكذا وردت العبارة يف األصل، وهي خطأ معىن وإمالء. فالصحيح   ((3

)جؤجؤ(، وهو والزور مبعىن واحد، ويعين ملتقى عظام الصدر حيث  
اجتمعت، ويستحبُّ فيهما الضيق، كما نصَّ عليه ابن قتيبة يف  

 . 93/ 1أدب الكاتب 
 املصدر السابق.  ((4



43 
 

، (1)من األخرى. وقد فسََّر ابُن قتيبَة الشَّرج، أبن تكوان واحدة
 واألوُل أصحي.

وقد تتعلُق إحَدى بيضتيهِّ حينًا مث تنزل، وقد تبَقى على 
، (2)تطوالنِّ وتسرتخيان، وقد تعظمان  حاهلا وقد تفرتقان، وقد
 وكلُّ ذلك عيٌب فيهما. 

 .(4)اتفاقاً   (3)ويستحبُّ قصُر ُغرمولهِّ 

 

  

 
من صفات اإلنسان قوله: الشرج: أن تعظم واحدة دته له الذي وج ((1

 . 116/  1وتصغر أخرى. أدب الكاتب 
 يف األصل: يفرتقان.. يطوالن.. يسرتخيان.. يعظمان.  ((2
 يف األصل "عرموله" ابلعني. والغرمول: الذكر.  ((3
 . 113-93/ 1أدب الكاتب  ((4
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 القول يف أرسان اخليل القدُية
 

، والليِّزاز،  (1)فهي: السَّكب، واملـُــْرَتِّز فأما خيُل النبيِّ 
رحان، ، وذو (4)، والظَّرِّب(3)، وَسْبَحة(2)واللَّحيف اللُّمَّة، والسيِّ

، والُعقَّال، واليَـْعسوب، (5)ْدَهم، وُمالوِّح، والَوْردواملــُــْرَتِّل، واأل
جل(6)واليَـْعُبوب، ومِّْرواح  .(7)، والَبحر، والسيِّ

 
 (. 43177السكب واملرَتز والظرب وردت يف سنن البيهقي ) ((1
(. وورد  19587االمسان السابقان مع )الظرب( يف املصدر السابق ) ((2

 يف األصل )لزار(. وذكر بعض العلماء أن اللحيف يرد ابخلاء أيضاً. 
( وحسَّن إسناده الشيخ شعيب. سنن  12648ورد يف مسند أمحد ) ((3

 ( وحسن إسناده حمققه. 2430الدارمي )
 يف األصل )الضرب( ابلضاد. ورد  ورد يف اهلامشني قبل السابق. و  ((4
 . 490/ 1رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى  ((5
 . 344/ 1املصدر السابق  ((6
ما مل أخريِّجه يف مصادر احلديث وجدته يف مصادر أخرى، منها قطر   ((7

وذكر بعض   79-64السيل يف أمر اخليل البن رسالن البلقيين ص 
، الطبقات  74، 72، 62، 50رواهتا، احللبة يف أمساء اخليل ص 

الطربي  =    =  ، وفوائد النيل بفضائل اخليل لعلي490/ 1الكربى 
 . وأمساء أخرى مل ترد هنا ذكرت يف فائت احللبة.  32اعتباراً من ص 
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وأما خيُل الصحابةِّ رضي هللا تعاىل عنهم، فأوَّهلا: ُمالوح، 
لمنَي فرٌس فرُس أيب بُردة رضي هللا عنه، قيل: مل يكْن مع املس

رسِّ رسولِّ هللا يوَم ُأُحٍد غريَُه وغرَي السَّْكبِّ ف
، ولذا  (1)

 جعلتُه أول خيلِّ الصحابةِّ رضي هللا عنهم.

وَسْبحة، فرٌس شقراُء جلعفَر بن أيب طالب رضي هللا عنه، 
 .(2)اسُتشهَِّد عليها

تعاىل وَسْيل، فرُس أمريِّ املؤمننَي علييِّ بنِّ أيب طالٍب كرَّم هللا 
ئرٌة على وفرُسُه امليموُن دا (3)وجهه، كان معه يف غديرِّ ُخمي 

س. ومل أقْف عليه. وسبحُة فرُس املقدادِّ بن األسودِّ ألسنةِّ النا
 الكندي.

وذو اللمَّة فرُس ُعكَّاشة بنِّ حمصن األسدي، وكان فارساً،   
أعطاها  قال الغسَّاين: جيوُز أن يكوَن فرَس رسولِّ هللا 

 
 . 489/  1الطبقات الكربى البن سعد  ((1
يف غزوة مؤتة، عرقبها، وهي أول فرس ُعرقبت يف اإلسالم. قطر   ((2

 . 68السيل ص 
 د املؤلف تعليقه عليه يف امللحق )حرف الغني(. أور  ((3
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 .(1)إليه

 ومندوب، فرُس أيب طلحَة األنصاري، ركبُه رسوُل هللا 
قال:   َفزَِّع أهُل املدينة، فلميا رجَع رسوُل هللا  يومَ ُعراييً 

" فكاَن بعد ذلَك ال جُياَرى وال وجدان فرَسكْم هذا حبرا  "
 .(2) ُيساَبق

والَيعسوب، فرُس الزبري بنِّ العوَّام شهَد عليه بدراً، وهو من 
دِّ بنِّ أعوج، وقيل: شهَد بدرًا على فرسهِّ الذي نتاجِّ العسج

لعنق. وكان للزبري رضي هللا عنه ثالثُة أفراٍس يُقاُل له ذو ا
هَد عليه خيرب، وذو اخلِّمار، شهَد عليه يوَم أخرى: معروف، ش

اجلمل، وعليه قُتل، وذاُت النيِّعال، مُسيِّيْت بذلك لصالبةِّ  
 حوافرها.

، ابحلاءِّ  : فرُس اثبٍت (3)املهملةِّ والباءِّ املوحَّدة املشدَّدةواحملربَّ
 األنصاري.

 
 . 68وقاله ابن رسالن البلقيين يف قطر السيل ص   ((1
 (. 2876صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري ) ((2
  = ورد يف األصل )حرب(، وتصحيحه من الطبقات الكربى البن سعد  ((3

 . 11/ 11، واتريخ دمشق 92/ 3= 
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 ُعكَّاشة بن حمصن، وعليه قُتَل مع خالد ابنِّ ام، فرسُ والريِّز 
الوليد يوم بعثُه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه لقتالِّ طُليحة 

 بن خويلد ادَّعى النبوة.ا

 .(1)وَحْزوة، فرسُه أيضاً 

ق، فرُس سعد بن زيد، وكان سعٌد أمرَي الفرسانِّ يوم  والحِّ
قدَّمهم رسول هللا  

 وهم مثانية.  (2)

ق  .(3)معاويَة بن أيب سفيان، كانت معه بصفيِّني ، فرسُ والحِّ

ق، فرُس علييِّ بن أيب طالب رضي هللا عنه، محَِّل عليه  والحِّ
 .(4)عليُّ بُن احلسني يوَم اسُتشهَِّد يف وقعتهِّ املهولة

 
 نصاري. احلارث األيعين أليب قتادة  ((1
ابن إسحاق أنه كان أمري سرية   هكذا وردت عبارة املؤلف، وقد ذكر ((2

يف غزوة ذي قرد. ينظر البداية   الفوارس املتقدمني أمام رسول هللا 
 . 155/ 4والنهاية البن كثري 

 علق عليه املؤلف يف امللحق )حرف الصاد(.  ((3
ل يف وقعة  طالب، الذي قتيعين علي بن احلسني بن علي بن أيب  ((4

 هـ. 61الطب بكربالء مع أبيه احلسني السبط الشهيد سنة 
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 والَوْرد، فرُس محزَة بنِّ عبداملطلب رضي هللا عنه.

حداً واجلري، فرُس بشر بن عبس األنصاري، شهَد عليه أُ 
 .(1)واليمامة، وقُتَل يومئٍذ شهيداً 

والغبار، فرُس خالد بن الوليد رضي هللا عنه، ويسمَّى 
 .(2)فارَس الغبار

 .(3)واألجدل، فرُس أيب ذرٍي الغِّفاري رضي هللا عنه

والَيْحموم، فرُس احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا 
ارُس عنه، وكان من نتاجِّ الَعسجد بن أعوج، ويُقال له ف

اليحموَم سبَق احللبَة أايَم معاوية، وعلى املدينةِّ مرواُن بُن  
ونه، وطيَف ابليحمومِّ على نساءِّ احلكم، فأقبَل أهُل املدينةِّ يهنيؤ 

 
هكذا ورد االسم، واسم الفرس، ويبدو أن هناك تصحيفًا أو حتريفاً   ((1

يف االثنني، فاسم الصحايب هو "بُشري بن َعنـَْبس األنصاري"، وفرسه  
 . 313/ 1"احلوَّاء"، كما يف اإلصابة يف متييز الصحابة  

تصحيف، ففرس خالد هو "العيَّار وليس "الغبار"، كما  وفيه أيضًا  ((2
 ، إذا صح مافيه. وهللا أعلم. 93يف قطر السيل ص 

 . 104/ 11ذكره ابن منظور يف لسان العرب  ((3
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 .(1)تهِّ الطيِّيببين هاشم، فصبَْب على انصي

 والبلقاء، فرُس ]سعد[ بن أيب وقياص.

 وأما أعوُج فهو اثنان: أعوُج األكرب، وأعوُج األصغر.

بن سعد بن قيس غيالن، وليَس  (2)فاألكرُب لغينيِّ بن أعرض
 يف العربِّ فحٌل أشهَر منه وال أكثَر نسالً.

 واألصغُر هلالل بنِّ عامر بنِّ صعصعة.

الصوفة  (4)زايد بن أمية، وهو ابُن ]ذي[فرُس ، (3) والنواب
 بنِّ أعوَج األكرب.ا

 
 . 74ينظر يف هذا: احللبة يف أمساء اخليل ص  ((1
 ، واتريخ 336/ 1بل هو غين بن أعصر، كما يف الكامل يف التاريخ  ((2

 . 98، وقطر السيل ص 364 / 2ابن خلدون 
، إذا صحَّ  98بل هو )البوياب(... ونسبه يف قطر السيل ص  ((3

 كذلك. 
 ما بني املعقوفتني من املصدر السابق.  ((4
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 .(2)، وهو أخو النواب(1)والذائد، فرُس هشام بن عبدامللك

وولُد الذائدِّ أشقر، وهو ملروان، قيل: إنه سبَق احللبَة ثالثنَي 
سنة، مل يسبقُه فرٌس يف زمنه. وكان أشقُر مرواَن هذا يعدُّ يف 
اخليلِّ العِّتاق العِّرابِّ املشهورةِّ إىل تسعةِّ آابء، فهو أشقُر بُن  

نِّ الذائد بنِّ الُبطني بنِّ البِّطان بنِّ احلَرون بن األاثثي ابنِّ احلرز ب
ي الصوفة بنِّ أعوَج األكرب بنِّ الديناري بنِّ اهلجيس بنِّ زاد  ذ

 الراكب، فيكوُن نسبُه إىل اثين عشَر أابً.

وزاُد الراكبِّ فرُس سليمان بنِّ داود عليه السالم، أعطاها 
 إىل العرب، وهي أصُل خيلِّ العرب.

وسبُب تسميتها بزادِّ الراكب، أنه ملا قدَم وفٌد من العربِّ 
، وأراد  (3)يه السالُم للسؤالِّ عن أمرِّ دينهم علعلى سليمانَ 

الرجوَع إىل دايرهم، طلبوا منه زاداً فأعطاهم تلك الفرس، وقاَل 

 
( أنه للعباس بن الوليد بن عبدامللك، لكن  99يف قطر السيل )ص ((1

 أورد قول ابن حبيب أنه هلشام. 
 ران إليه من قبل. أنه البواب، كما أشويف املصدر السابق   ((2
  =  أييت تعليق املؤلف على أداين العرب يف حرف األلف من اخلامتة ((3

 )اهلوامش(. = 
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  (1) هلم: خذوها واصطادوا عليها، فقبَل أن حتتطبوا أيتيكم
الصيد. ففعلوا ذلَك إىل أن وصلوا إىل دايرهم، فسمُّوها زاَد  

 .(2)الراكب

 الباهلي.  (3)رومواحلَُرون، فرُس مسلم بن ع

 واخلطيار، أبوُه فرٌس من خيلِّ ُمضر، كان للبيد بنِّ ربيعة.

 .(4)والعصا، فرُس ُجذمية األبرش

 ، فرُس طُليحَة بنِّ خويلد األسدي.(5)واحلِّمالة، ابلكسر

 واجلناح، فرُس املنقعِّ بن عمرو التميمي.

والُعبيُد ابلتصغري، فرُس العباس بن مرداس السُّلمي رضي 
 ه.هللا عن

 
 يف األصل )أيتكم(.  ((1
 . 28ذكره ابن الكلب يف نسب اخليل ص  ((2
يف األصل )عامر( وهو خطأ، ويرد امسه يف كتب التواريخ، ويف قطر   ((3

 (. 99السيل كذلك )ص 
 ف يف اخلامتة )امللحق( )حرف اجليم(. عرَّف به املؤل ((4
 . 37وهي احلمالة الصغرى، كما يف نسب اخليل ص  ((5
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 واهلطَّال، فرُس زيد اخليل الطائي.

، لبلعاءَ   بنِّ قيس الكناين.  (1)والَوْرُد واألغرُّ

وَمْسفوح، لصخر بن عمرو بن احلارث بن الشريد 
 اخلنساء، الصحابية الشاعرة.  (2)السلمي، أخو

 والشَّموس، فرُس املثىنَّ بن حارثة.

 ب رضي هللاواللَّطيم، فرُس ُعبيد هللا بن عمر بن اخلطا
 عنه.

 معاوية.  (3)والفيض، فرُس عتبَة بن أيب سفيان أخو

والكاملة، فرس عمرو بن معدي َكرب الزَّبيدي، وهي بنُت 
 الَبعيث.

 فرٌس مشهوٌر يف سوابقِّ اخليل،   (1))وُغطَْيف(
 

  358/ 1يف األصل )لبلغا( وتصحيحه من الكامل يف التاريخ  ((1
 )وامسه مساحق(. 

 الصحيح لغوايً: أخي.  ((2
 الصحيح: أخي.  ((3
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لعبدالعزيز ابن حامت الباهلي، وهو من نسلِّ احلَُرْون، وإليه  
 .(2)تُنَسُب اخليُل الُغطيفيات

بن زايد بن أمية، وهو من اخليلِّ املشهورةِّ ، لعبياد واألعرايب
 ابلسبق.

 والَغدير، فرٌس لعوفِّ بن األحوص. 

 والنَّعامة، فرُس احلارث بن عبياد.
 ُكليب.   (4)ربيعة أخو  ، فرُس ُمَهْلهِّل بنِّ (3)والسَّلِّس

واخَلصاف، فرٌس فحٌل ُيضَرُب به املثل، فُيقال: أجَرى من 
 .(1)ن هند فرُس ُدَويد ب. ويقاُل إنه  (5)َخصافِّ 

 
،  99قطر السيل من يف األصل )عطيف( ابلعني، وتصحيحه من  ((1

 . 66اخليل ص ونسب 
 يف األصل ابلعني كذلك.  ((2
يف األصل )السلسل(، وتصحيحه من نسب اخليل البن الكلب ص   ((3

51 . 
 الصحيح: أخي.  ((4
 املثل يف املصدر السابق: ألنت أجرأ من فارس خصاف.  ((5
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 ، فرس األخنس بنِّ شهاب.(2)وزِّميَ 

اد العبسي.  واألدهم، فرس عنرتَة بن شدي

 . (4)، مشهوٌر ابلسبق(3))وأَدنَّ(، معروٌف أبَدنيِّ بين يربوع

 )وهَبْرام(، فرُس النعمان بن عقبة الَعَتكي.

فرُس صعصعَة بنِّ معاوية عميِّ قيس بن  ،(5))والضرَّة(

 
وفيه أن الفرس لسفيان بن ربيعة الباهلي. وورد يف األصل )ذويد(   ((1

ر أدبية. وقد عرَّف املؤلُف بـ )ذويد(  لذال، وتصحيحه من مصاد اب
 يف امللحق )حرف الذال(. 

 يف األصل )رمي(، وتصحيحه من املصدر السابق.  ((2
ورد يف املوضعني )أذن( ابلذال، وتصحيحه من لسان العرب مادة  ((3

 )دنن(. 
أدن بين  يف املصدر السابق ورد قول األصمعي: مل يسبق أدن قط إال  ((4

 يربوع! 
 األصل، وقد رأيت االسم يف أكثر من مصدر: الطرَّة، ويف  هكذا يف  ((5

 مصدر: الطَّرد. 
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 ا بتسعنَي ألفِّ درهم.رتاه، اش(1)األحنف

 بنِّ مرَّة.  (2)واملـُـَتمطيِّر، فرُس حيَّان 

 واجلموم، فرٌس من نسلِّ احلَُرون. 

أمُّ داحس ، فرٌس كانت يف بين تغلب، وهي (3)وَجْلَوى
 املشهور.

 .(4)واجلَْون، فرْس عامر بنِّ الطفيل

 وحالَّب، فرٌس مشهورٌة لبين تغلب.

  اجُلَشمي.ومُحَيـْزَة، فرُس شيطان بن مدجل

س، فرُس قيس بنِّ زهري العبسي.  وداحِّ

 
بل هو عم األحنف بن قيس، وليس قيس بن األحنف، كما يف   ((1

 . 428/  3مصادر عدة، منها اإلصابة يف متييز الصحابة 
 . 78يف األصل )خبان( وتصحيحه من كتاب اخليل لألصمعي ص  ((2
 . 80من كتاب اخليل لألصمعي ص   يف األصل )حلوى( وتصحيحه ((3
 (. 78يف اخليل لألصمعي أنه األرقم بن نويرة )ص  ((4
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 وَدْعَلج، فرُس عامر بن الطُّفيل.

والديناري، فرُس بكر بن وائل، وهو ابن اهلَُجيس بن زاد 
 .(1)فرسِّ األزدالراكب  

داش  بن زهري العامري.  (2)ودِّْرهم، فرُس خِّ

 . (3)وذاُت الغمر، فرُس الزَّْبرِّقان بن بدر السعدي

 فرٌس لبين َسلول، مُسيِّي ذو املؤنة ألنه ،(4)ذو املؤنة
كان إذا ُسبق سقَط مغشيياً عليه حىت يُنَضَح ابملاء فُيفيق. وكان 

 من نسلِّ أعوج.

 شهورٌة يف العرب.والرَّعشاء، فرٌس م

 والرَّقيب، فرُس الزَّْبرِّقان بن بدر السعدي. 

 
 زاد الراكب لألزد، أما اهلجيس فلبين تغلب.  ((1
يف األصل )حداس( وتصحيحه من كتب التاريخ والرتاجم، ومن   ((2

 . 41احللبة يف أمساء اخليل ص 
 (. 44احللبة: ذات العجم )ص ورد اسم فرسه يف  ((3
 امسه يف املصدر السابق )ذو املوتة(، وهو يوافق تفسري معناه.  ((4
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والزعفران، فرُس بسطام بن قيس، وقيل: فرُس السليل ابن 
 .(1)يهقيس، أخ

 ، من أشرافِّ كِّندة.(3)، فرُس أيب هند (2)وأزاهيق

 ، فرُس النعمان بن املنذر.(4)وُسَحم

 فارسه.والصَّموت، فرٌس مشهور مل يُعَرْف  

ْرحان، فرُس راشد بنِّ مشياسِّ الطائي.  والسيِّ

.  وَشْولَة، فرُس زيد الفوارس بنِّ عمرو الضبيِّ

 ية اهلاليل.بُن أعوج، فرٌس البنِّ احملارب  (5)والضَّاوي

 
 يعين أن السليل أخو بسطام.  ((1
 . 48يف األصل )أراهيق( ابلراء، وتصحيحه من احللبة ص  ((2
يف املصدر السابق: أليب هندابة. وهندابة اسم امرأة، كما يف لسان   ((3

 العرب مادة )هندب(. 
 حق )حرف السني(. علق عليه املؤلف يف املل ((4
، ومن  56يف األصل: )الضادي( ابلدال، وتصحيحه من احللبة ص  ((5

 . 490/ 14لسان العرب 
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بن املهلَّب من  (1)والَغريب، فرٌس أخذه عبياد بن زايد
 الكوفة، ومحلُه إىل الشام فأهداُه إىل معاوية، فسبَق خيلَ 

 الشام، فُسميِّي الغريب. 

 واملـُـْذَهب، فرس لَغيني.

 ومكتوم، فحٌل مشهوٌر من خيلِّ العرب.

 .(2)والظَّلِّيم، فرُس ربيعَة بنِّ ُمَكدَّم

 .(3)يد بن زيد ، فرُس ُسوَ والَعَجاجة

 وَهراوُة األعراب، فرٌس مشهورٌة يف اجلاهلية.

ُب اخليُل ، وإليه تـُْنسَ (4)والَوجيُه املشهور، كان لبين أسد 
 

 يف األصل )زيد( وتصحيحه من كتب التاريخ.  ((1
يف األصل )مكرم(. وربيعة بن مكدَّم الكناين من فرسان مضر   ((2

ف به املؤلف يف امللحق )حرف  املشهورين يف اجلاهلية. وقد عرَّ 
 لراء(. ا

=  / 2يف األصل: سويد بن بدر. وتصحيحه من اتريخ الطربي  ((3
 . 60، واحللبة ص 201

 حرف الباء(.  –عرَّف املؤلف ببين أسد يف اخلامتة )امللحق   ((4
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 الوجيهيات. 

 من غسيان.  (1)وَوميض، فرٌس لغالمٍ 

 وحُمَجَّل، من اخليلِّ املشهورةِّ يف اجلاهلية.

 مروان.  والطلُّ، فرُس َمْسلَمَة بنِّ عبدامللك بنِّ 

فهذا ما وقفنا عليه من خيلِّ الصحابة رضي هللا عنهم   
 .(2)وغريهم من اخليلِّ القدمية

 

 
 املوجودة يف هذا العصر يف العراق  (3)األرسانالقول يف  

 
 اعلْم أن األصول النجدية سبعة: 

 
 يف األصل: بن.  ((1
تنظر هذه األمساء كلها )تقريباً( موزعة يف كتب أمساء اخليل )مرتبة   ((2

 وقطر السيل، ونسب اخليل... على املعجم(، واحللبة وفائتها،  
 األرسان تعين الصفات أو األشكال اليت متيز اخليول.  ((3
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 جدران.  (1)األول: صكالوي

 الثاين: محداين مسري.

 الثالث: معنك حدري.

 عجوز.الرابع: كحيلة ال

 .(2)اخلامس: شومية سيَّاح

 السادس: عبية شراك.

 السابع: هدبة انزحي.

تتصل هبا الفروُع اآلتية، وهي من فهذه هي األصوُل اليت 
 اخليلِّ العربية.

وأحسُن اخليلِّ خيُل ُعنيزة، وخيلهم تنتمي إىل خيلِّ 
 الصحابةِّ رضي هللا عنهم.

 
أصل الكاف قاف )الصقالوية(. ومسيت بذلك لصقالة شعرها   ((1

 ومجال رأسها. 
 باح. يف األصل: س ((2
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يب بن أ (1)قيل: وصكالوي جدران من نسلِّ ميمون علي
 لب رضي هللا عنه.طا

وقد بلغين عمَّن أثُق به من أكابرِّ العرب، ممَّن ال يَرُِّد على 
، خيٌل تنتمي إىل خيلِّ (2)الكذب، أنه قد يوجُد يف ُعنيزةلسانهِّ 
 ، إال أهنم ال يُظهروهنا ألحد.  النب  

 من خيل ُعنيزَة هذا.   (3)وأما خيُل مشَّر والُعبيد، فقد جادتْ 

 ألصيلُة فهي:وأما الفروُع ا

، ونصبة، وجلفة، وكرع، وريشة، وجرادة، طُويسة، وَوْذنة
وبواكة، وشنينة، ومرعانية، وكبيشة، ودهيمة، ودماغ، 
وأبوجنوب، ومنجولة، والعوسجيات، واملليحيات، 

 والصفريايت، وكريطة، واحلجيلة.

 .(2)فهما من خيلِّ املنتفك  (1)وأما حصنية وضبيعية

 
 يعين فرسه؟  ((1
 تعريف هبا يف اخلامتة )امللحق( )حرف العني(.  ((2
 لعلها )جاءت(.  ((3
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أصيلٌة جداً، وهلا هيئة  (3)عرارومن خيلِّ األصيلة ونصب 
عظيمة، ودعجانية، حليوات، ومصنة، وشلتاغة، وشرادات، 

 .(4)وبواك، وصكالوي أو بريي، وسعدة طوكان، وسعدة جل

فهذه اخليُل كلُّها فروٌع أصيلٌة جنديُة األصل، وإن كان 
مولدها العراق، وهي اثنانِّ وثالثون فرعاً، وقد بقَي أرساٌن 

لَييم  (5)هلا الشمالية، توجُد عند اخلزاعل يُقالُ جيدٌة عراقيٌة  ، والدُّ
، وهي من السوابق، إال أهنا لكوهنا ليست جندية تركنا (6)وزبيد 

 ذكرها.

 

 
 

 هبا يف امللحق )حرف الضاد(.   تعريف  ((1
 فسَّره املؤلف يف امللحق )حرف امليم(.  ((2
هكذا وردت العبارة، و)نصب عرار( من العوائل املعروفة للخيل يف   ((3

تكون اجلملة: ومن اخليل األصيلة:  الوطن العريب، فكان ينبغي أن 
 نصب عرار... 

 يف وسطها حرف مل يطبع يف األصل، ومل أعرف ما هو؟  ((4
 تعريف هبا يف اخلامتة )حرف اخلاء(.  ((5
 الدليم وزبيد علق عليهما املؤلف يف امللحق: حرفا الدال والزاي.  ((6
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 القول يف أصول اإلبل العربية
 

اعلم أنَّ كما للخيل أصواًل مشهورة، كذلَك لإلبلِّ فحوٌل 
 اخليل.   أصيلٌة مشهورة، فلها أنساٌب عند العربِّ كأنسابِّ 

 .(1)فمن فحولِّ اإلبل: اجلديل، وشدقم، وُغرير
وهذه الفحوُل الثالثُة مشهورٌة عند العرب، كانت للنعمانِّ 

 بنِّ املنذر ملكِّ احلرية، وهي من اجلياد.ا
 ميُت يصُف اإلبل:قال الكُ 

 ُغَريريَُّة األنسابِّ أو َشْدَقميَّةٌ 
 

لَن إىل البيدِّ الَفدافدِّ َفْدَفدا   (2) َيصِّ
 

،  ( 5)، وعسكرة(4)، وعوهج(3)ن الفحولِّ املشهورة: داعرمو 

 
 يف األصل )عرير( ابلراء، وتصحيحه من لسان العرب وغريه.  ((1
ورد يف األصل )عريرية( ابلعني، و)البيدا(، وتصحيحهما من لسان   ((2

 العرب، مادة )غر(. 
اعز( ابلزاي. قال يف لسان العرب )مادة دعر(: وداعر  يف األصل )د ((3

 اسم فحل منجب تنسب إليه الداعرية من اإلبل. 
قال يف املصدر السابق )مادة عهج(: العوهج: الناقة الطويلة العنق،   ((4

 يل: الفتية. وق
  للصفدي=  يف الوايف ابلوفيات  ايف املعارف البن قتيبة: عسكر، وكذ ((5
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 مجُل أميِّ املؤمننَي عائشَة رضي هللا تعاىل عنها يوَم اجلمل.

والعسجدية، إبٌل كانْت للنعمان بن املنذر، وهي ركاُب 
 امللوك، وكانت تُزيَُّن للنعمان بن املنذر. 

ٍة من واملهريَّة، إبٌل منسوبٌة إىل مهرة بن حيدان، أبو قبيل
 .(1)العرب

 .(2)واألرحبية، إبٌل منسوبٌة إىل أرحب، قبيلٌة من مَهْدان 

واإلبل اليمانية، أصناف، منها املسعودية، وهي أنسبها، 
ظهوراً، وأصبحها منظراً، وألينها معاطف،  (3)وأصربها، وأوطؤها

ُُتتاُر لركوبِّ امللوك، وصفتها أن يكوَن اجلمُل منها مليَح 
شديَد سوادِّمها، عريَض اجلبهة، صغرَي  العيونِّ أدعجهما،

َط الُعُنق والقامة، ب ني الطول والقَِّصر، عريَض الرأس، متوسيِّ

 

 =29 / 13 . 
 . 234/ 5اعة... أورد نسبهم يف معجم البلدان من قض ((1
 علق عليه املؤلف يف امللحق )حرف اهلاء(.  ((2
 يف األصل: وأوطأها.  ((3



66 
 

،  (2)صغرَي الزَّور (1)الصدر، اثبَت القوائم، لطيَف اخُلفيِّ مدوَّراً 
، (3)كبرَي الذيل، عريَض الَعُجز، حداَد النفوس ، حاضرَة احلسي

يقوُدها أو يركبها، ُتسرُع من شديدَة الفراهة، سريعَة اإلجابة ملن 
، شديدَة اخلوفِّ    من اإلمياء.غريِّ حثي

يوجُد يف املسعوديةِّ مجٌل بليٌد أبداً، والغالُب على ألواهنا  وال
 اخُلضرة، وقد يكوُن منها البيض.

ومنها املنصوريَّة، وهي أقرُب إىل املسعوديةِّ يف النفاسة، إال 
منسوابنِّ إىل مسعوٍد   (4)أني الغالَب عليها طوُل القوائم، ومها

 ومنصور، فحلني، على ما قالُه الغسياين.

اليمانيُة اليت يُقاُل هلا العرضيُة الشمَّرية، املنسوبُة إىل ومنها 
، وال تصلُح للَمَحاملِّ وغريه، والغالُب على ألواهنا (5)جبلِّ مشَّر

 
 يف األصل: مدور.  ((1
 الصدر إىل الكتفني. الزور: ما ارتفع من  ((2
 من هنا انتقل املؤلف إىل صيغة اجلمع بعد أن كان يف املفرد.  ((3
 ية. أي املسعودية واملنصور  ((4
 حديث للمؤلف عن مشَّر يف امللحق )حرف الشني(.  ((5
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 . (1)احلُمرة

 ومنها العذرية، وهي بطيئُة السري.

لييِّنُة، تصلُح  ل، وهي لطائُف اخللقِّ ومنها ميانيُة السواح
 للحمل وغريه.

 هي ال تصلُح يف البالدِّ الباردة. ومنها النجدية، و 

 ، هي خمصوصٌة بركوبِّ امللوك.(2)ومنها اهلُُجن

 ومنها القارعية، وهي قريبٌة من اهلُُجن، وتصلُح للركوب.

 وكذا األزعلية.

، وتصلُح ومنها الرببريَّة، ويغلُب عليها قَِّصُر األذانب
 لتعجيلِّ احلوائج.

غر.ومنها النوبيَّة، فهي جسيمُة    اخللق، ورأُسها يف غايةِّ الصيِّ

الِّ البالدِّ املصريةِّ وبالدِّ (1)وأما البخايت ، فهي عامَُّة مجِّ
 

 ومل حُتمد. ينظر لسان العرب مادة )عرض(.  ((1
 مجع هِّجان. وهي البيض الكرام، أجودها وأكرمها أصاًل.  ((2
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اً، كبريةُ  الرؤوسِّ واألخفافِّ  (2)األعاجم، وهي غليظُة اخلَلقِّ جدي
صبَّارٌة على األثقالِّ واألعناق، سود، كثريُة الَوبر، ال فراهَة فيها،  

 واألسفار.

غايُة راَدُه يف كتابنا هذا، املسمَّى "هذا آخُر ما أردان إي
 ".املُراد يف اخليلِّ اجلياد

والصالة والسالُم على سييِّدان حممد، املرَسلِّ إىل كافَّةِّ 
 العباد، وعلى آلهِّ وأصحابهِّ الذين جاهدوا يف هللا حقَّ اجلهاد.

 

  

 
 مجع خُبيت. وُتطلق على اإلبل اخلراسانية.  ((1
 يف األصل )كبار(.  ((2
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 خامتة

، ريبةِّ املوجودةِّ يف هذا الكتابكلماتِّ الغيف شرحِّ ال
مرتبًة على حروفِّ املعجم، مضبوطًة حسَب اإلمكان، ومفسَّرًة 
على الوجهِّ األمت، سواٌء كانت أمساء قبائل أو أشخاص أو 

مراجعُتها ملن أرادها من  (1)أشياء، لتسهَل معرفُتها، ويتيسَّر
 الطالب.

 )حرف األلف(

: كانْت دايانهُتم خمتلفة،  (2)أداين العرب قبل اإلسالم
َل ابلدهرِّ وعطلِّ املصنوعاتِّ عن صانعها، ومنهم  فمنهم من قا

من اعرتَف ابخلالقِّ الواحدِّ وأنكَر البعَث واملعاد، ومنهم من 
عبَد األصنام، ومنهم كان مييُل إىل اليهودية، ومنهم كان مييُل  

ا يعبدوَن إىل النصرانية، ومنهم  كانوا يعبدوَن اجلني، ومنهم كانو 
يتديَّنون هبا، فجاءتِّ الشريعُة  املالئكة. وكانت للعربِّ أحكامٌ 

ها وإبطالِّ بعضها، فكانوا حيجُّون  احملمَّديُة إببقاءِّ بعضِّ
 

 يف األصل: يتسري.  ((1
اينة العرب عند حديثهم مع سليمان عليه  ورد الكالم على د  ((2

 السالم. 
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ويعَتمرون، وحُيرموَن وَيطوفون، ويسَعوَن ويقفوَن بعرفَة واملواقفِّ  
كليِّها، ويرموَن اجلِّمار، ويغتسلوَن من اجلنابة، ويُدميوَن 

واالستنجاء، َة واالستنشاق، وفـَْرَق الرأس، والسواك، املضمض
وتقليَم األظافر، ونتَف اإلبط، وال ينكحوَن األمَّهاتِّ وال 

، ويقطعوَن (1) البناتِّ وال األخوات، وال يتزوَّجون بنساءِّ آابئهم
، فجاءتِّ الشريعُة إببقاء ذلك كليِّه. وكانوا  (2)يَد السارق

ملرأُة عن الوفاةِّ حواًل كامالً، جيمعوَن بني األختني، وتعتدُّ ا
ا إذا التبس عليهم أمٌر ردُّوُه إىل كهنتهم، وكانوا يعويِّلوَن وكانو 

على َزْجرِّ الطريِّ يف حركاهتم ويف مقاصدهم، فجاءت الشريعُة 
 الطاهرُة إببطالِّ ذلك.

 

 

 
َواَل تَنكُِّحوا َما َنَكَح }كيف؟ وقد قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه:   ((1

َشًة َوَمْقًتا َوَساَء  آاَبؤُُكم مِّيَن النِّيَساءِّ إِّالَّ َما َقْد َسَلَف  إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ
[ ولكنه كان ممقواًت مستحقرًا حىت يف  22]سورة النساء:  {َسبِّياًل 

 اجلاهلية. 
 مع اختالف عما هو يف اإلسالم.  ((2
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 )حرف الباء(

بطٌن من قريش، ومنهم يزيُد بُن زمعة بنِّ  أسد (1)بنو
شورة، وذلك أن رؤساَء قريٍش مل إليه امل ، وكانتْ (2)األسود

يكونوا جيتمعوَن على أمٍر حىت يَعرضوُه عليه، فإن وافقُه واليهم  
، وكانوا له أعواانً، واسُتشهَد مع رسول هللا   عليه، وإال ُتريَّ

ابلطائف. وبعد الفتوحاتِّ اإلسالميةِّ سكَن كثرٌي منهم يف 
طِّ األتراكِّ على وعند تسلُّ  منها، نواحي بغداَد يف اجلانبِّ الغريبي 

الدولةِّ العباسيةِّ ملكوا احللَّة والكوفَة وما يليهما، وملكوا اجلزيرَة 
 200أيضاً وهلم وقعاٌت عظيمٌة مع األتراك، واستقامْت دولتهم 

شاطئ هنر الفرات،  (3)سنة، وبعد انقراض دولتهم سكنوا يف
والكرمِّ  والشجاعةِّ والكثرة، بني القرنةِّ واجملرة، وهم يف غايةِّ القوةِّ 

واجلود، ومنذ مائيت سنٍة فأكثَر تشيَّعوا وتعصَّبوا يف التشيُّع، 
وكان شيخهم حميي اخليون، وقد أدركته، وبعدُه صاَر شيخهم  

 
 بين.  يف األصل:  ((1
 ابن املطلب.  ((2
 يف األصل: سكنوا على.  ((3



72 
 

 حسن اخليون.  (1)أخوهُ 

 )حرف التاء(

هو مكاٌن معروف، بينه وبني املدينةِّ من جهةِّ الشامِّ  تبوك:
عشرَة مرحلة، مشَق إحدى ينه وبني دأرَبَع عشرَة مرحلة، وب

 وقيل: اثنتا عشرَة مرحلة.

 )حرف الثاء(

قبيلٌة من األنصار، منهم حسيان بن اثبت، شاعُر  ثعلبةُ 
النب  

(2). 

 (3))حرف احلاء(

: بضميِّ احلاء وفتحِّ النون، هو اسُم موضٍع يف طريقِّ ُحنني
الطائف، إىل جنبِّ ذي اجملاز، وفيه الوقعُة الشهريُة اليت 

وبني هوازن، وهوازُن قبيلٌة كبريٌة من  ني النبيِّ حصلْت ب

 
 يف األصل: أخيه.  ((1
 مل يرد ذكر )ثعلبة( يف نصيِّ الكتاب.  ((2
 أورد املؤلف حرف احلاء قبل اجليم! هكذا  ((3
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 .(1)العرب

 )حرف اجليم(

: هو ُجذمية األبرش بُن مالك بنِّ َفهم ُجذُية األبرش
األزدي، وقد ملك شطَّي الفرات إىل صرات جاماس، وإىل 
ء،  األنبار وما واىَل ذلك إىل السوادِّ ستني سنة، وقتل أاب الزابي

َء إىل أطرافِّ وكان من العماليق، وغلبَ   على ُملكه، وأجلأ الزابَّ
برص، مملكتها، وكان أبرص، فهابتِّ العرُب أن تقوَل األ

ُء أديبًة عاقلة، فبعثت  فقالت: األبرش، والوضَّاح. وكانت الزابي
إليه ُتطبُه على نفسها ليتصَل ملكُه مبلكها، فدعتُه نفسُه إىل 

عليه أن يفعل،  يف ذلك، فكلُّهم أشارَ  (2)ذلك، فشاوَر وزراءهُ 
 بَن سعد القضاعي، فإنه قاَل له: أيها امللُك ال تفعل، إال قصري
خديعٌة ومكر. فعصاُه وخالفه، وأجاهبا إىل ما سألت، فإن هذا 

 وقال لقصري: )ال يُقبُل لقصرٍي رأي(. فجرْت مثاًل.

ْر إيلَّ. فجمَع أصحابُه ببقة،  مث كتبت له بعد ذلك: أن سِّ

 
 كلمة )حنني( يف نصيِّ الكتاب.   -كذلك–ومل يرد   ((1
 يف األصل: وزرائه.  ((2
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ت، فأشاروا عليه ابخلروجِّ إليها، وقال وهي قريٌة على الفرا
إىل الرجال.  ى النساءُ قصري: أيها امللُك ال تفعل، فإمنا هُتدَ 

فعصاه، فقال: أيها امللك، أمَّا إذ عصيتين، فإذا رأيَت ُجندها 
قد أقبلوا إليك وترجَّلوا وحيَّوك، مث ركبوا وتقدَّموك فقد كذَب 

لك العصا، وهي  ظين، وإن رأيتهم أطافوا بك فإين ُمعرضٌ 
 فرٌس جلذمية، ال ُتدرك، فاركبها وانُج.

 أطافوا به، فقرََّب إليه قصرٌي فلمَّا أقبَل أصحاهُبا حيَّوه، مث
العصا، فُشغَل عنها، وركبها قصرٌي فنجا، وأخَذ ُجذميُة فنظَر إىل 
قصرٍي على العصا وقد حاَل دونُه السراب، فقال: )ما ضلَّ من 

 ْت مثاًل.ََتري به العصا(، فجر 

ء، وكانْت قد ربَّْت شعَر عانتها  وأُدخَل جذميُة على الزابَّ
عروٍس  (1) عليها تكشَّفت له وقالت: أذاتَ حوالً، فلميا دخلَ 

ترى اي جذمية؟ أما إنه ليس من َعَوزِّ املواسي، وال قلةِّ األواسي، 
 ولكنها شيمٌة يف أانسي. 

من ، وجيء بطسٍت (2)وأَمرْت به فُأجلَس على نِّْطع 
 

 يف احلور العني: أدأب.  ((1
 اط من جلد. النطع: بس ((2
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ت رواهشه، وكان قيل هلا: احتفظي بدمه، فإن ذهب، وُقطع
طلَب بثأره. فقطرْت قطرٌة من أصابتِّ األرَض قطرٌة من دمهِّ 

دمهِّ على األرض، فقالْت هلم: ال تضييِّعوا دَم امللك، فقال 
 جذمية: )دعوا دماً ضيَّعُه أهله(. فذهبْت مثاًل، ومات.

، وهو (1)بنِّ ُمَضر فساَر قصرُي بن سعد إىل عمرو بن ربيعةَ 
ابُن أختِّ ُجذمية، فقال: أال تطلُب بثأر خالك؟ قال: كيف 

(؟ فأرسلها مثاًل. أقدُر عل ء وهي )أمنُع من عقيابِّ اجلوي ى الزابي
فقاَل قصري: اجدْع أنفي وأذين واضرْب ظهري ابلسَّوطِّ حىت 
ءِّ وقال هلا:  تؤثيَِّر فيه ودعين وإايها. ففعَل به ذلك، فلحَق ابلزابَّ
لقيُت هذا البالَء من أجلك. قالت: وكيف؟ قال: إن عمراً  

 .(2)خلروج إليكِّ حىت فعلتِّ زعَم أين أشرُت على خالهِّ اب

مث أحسَن خدمتها، وأظهَر هلا النصيحَة حىت حسنْت 
إىل العراق،  (3)منزلتُه عندها، وزيَّن هلا التجارة، فبعثْت معه عِّرياً 

 
يف )احلور العني( النشوان احلمريي: عمرو بن عدي بن مضر   ((1

 النخمي. 
 تكملة يف املصدر السابق: حىت فعلتِّ به ما فعلت.  ((2
 يف األصل: بعري.  ((3
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منه مااًل وزادُه يف ماهلا،  فساَر قصرٌي إىل عمرو مستخفياً فأخذ
ا تلك ن طُرف العراق، ورجَع إليها فأراهواشرتى هلا طُرفًا م

األرابح، فُسرَّت هبا، مث كرَّ كرًَّة أخرى فأضعَف املال، فلما كان 
، وجعل ربطها من  (1) املرََّة الثالثة، اُتَذ جواليق، كجواليقِّ  اجلصي

رجاًل بسالحه، أسافلها إىل داخل، وأدخَل يف كليِّ ُجوالٍق 
جعَل يسرُي وأقبل إليها، وأخَذ غرَي الطريقِّ الذي كان يسلكه، و 

ُء قد ُصويَِّر اللي َل ويكمُن النهار، وأخَذ عمرًا معه، وكانتِّ الزابَّ
ذْت لنفسها نفقاً  هلا عمٌر قائمًا وقاعدًا وراكباً، وكانت قد اُتَّ

. وبعَد (2)أجرْت عليها الفراَت من قصرِّها إىل قصرِّ أختها زبينة
وكان قد أبطأ عنها،  (3)عليها خرُب قصرٍي من بلدها تقديم العري

، فقالت: )عسى الغويُر أبؤساً( (4)هلا: أخَذ الغويرفقيَل 
ءِّ وقال هلا: قفي فانظري  فأرسلتها مثالً. ودخَل قصرٌي إىل الزابَّ
إىل العِّري. فَرَقْت سطحًا عالياً، فجعلْت تنظُر إىل العريِّ مقبلًة 

 
اجلوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غريمها، كالغِّرارة. املعجم  ((1

 الوسيط )مادة الكلمة نفسها(. 
 در السابق. وتصحيحه من املصيف األصل: زنينة.  ((2
اجلملة غري واضحة، وهي يف املصدر السابق: فلما قرب قصري من   ((3

 بلدها تقدَّم عن العري. 
 يعين طريق الغوير.  ((4
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 ُل الرجال مثقلًة، فقالت:حتم

مالِّ مشُيها وئيدا  ما للجِّ
 شديدا (1)أم صرفااًن اترزاً 

 

 أجنَداًل حيملَن أم حديدا 
 أمِّ الرجاَل جثَّمًا قعودا؟

 

ء، فلميا  ووصَف قصرٌي لعمٍر ابَب النفق، ووصَف له الزابي
دخلتِّ العرُي املدينَة وعلى الباب بويابون من النَّبط، وفيهم واحٌد 

َْصرة فطعَن ُجوالقًا منها فأصابتِّ املِّْخَصرُة رجالً  (2)ومعه خمِّ
. وحلَّتِّ الرجاُل  فضرط، فقال البوَّاُب ابلنبطية: الشري الشري
َشوا يف املدينة ابلسالح، ووقَف عمٌرو على ابب اجلُوالقات، وم

رب، فلما رأْت عمرًا عرفتُه ابلصفة، فمصَّت ُفصَّها، وكان  السيِّ
مسموماً، وقالت، بيدي ال بيد عمرو. ويُقاُل إن عمرًا جلَّلها 

بلدها وُملكها، ويف ذلك قال  ابلسيفِّ حىت قتلها، واستباحَ 
 ابن ُدريد رمحه هللا يف املقصورة:

 
يف املصدر السابق )ابرداً(. والصرفان: الرصاص. وترز: يبس   ((1

 وصلب. 
 املخصرة: قضيب أو عصا قصرية.  ((2
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 مَسا َعمٌر إىل أواترهِّ  وقد
ء قسرًا وهي من  فاستنزَل الزابَّ

 

 ( 1)فاحتطَّ منها كلَّ عايل املستَمى 
 ( 2)عقابِّ لوحِّ اجلويِّ أعلى منتَمى

 

 .(3)ويف قصريِّ املذكورِّ جاء املثل: ألمٍر ما جدَع قصرٌي أنفه

 )حرف اخلاء(

: ُخزاعُة اآلن منهم يف نواحي بغداَد يف اجلانبِّ ُخزاعة
، وهم يف غايةِّ القوةِّ والكثرةِّ  منها، يُقاُل هلم اخلزاعلالغريبيِّ 

والشجاعةِّ والكرم، ومنذ مائيت سنٍة فأكثَر تشيَّعوا وتعصَّبوا يف 
التشيُّع، وكان شيخهم مطلق بن كريدي، وهو رجٌل ذكيٌّ 

 فارس.

 )حرف الدال(

 
/  8خزانة األدب للبغدادي يحه من يف األصل: املسميى. وتصح  ((1

270 . 
 . 271/ 8يف األصل: منمى. وتصحيحه من املصدر السابق  ((2
 . 196/ 2معجم األمثال للميداين  ((3

وخرب الزابء مع جذمية وقصري يف احلور العني لنشوان احلمريي،  
،  310/ 15وجممع األمثال املشار إليه، واألغاين لألصفهاين 

 . 314/ 1ومعاهد التنصيص 
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: بضميِّ الدال، وفتح الالم، قبيلٌة عظيمٌة يف العراق، الدَّيَلم
يهم الفوارس، وهلم اليوَم قوَُّة جلانبِّ الغريبيِّ عن بغداد، وفيف ا

وقد كان ذلك مرَّاٍت عديدة، وهم  (1)املقابلةِّ واحملاربة مع اجلربة
رْيَ.  أهُل حرٍث، ويُقاُل إهنم من محِّ

 )حرف الذال(

: بضميِّ الدال وفتح الواو: اسُم رجٍل من (2)دويد بن هند
 يف فيما ذُكر، وكانْت له وقائعُ املعمَّرين، عاش أربعمائةِّ عاٍم 

 العرب وغارات، فلميا جاء املوُت قال: 

 اليوَم يُبىن لدويٍد بيته
 ومعصٍم موشٍَّم َلَويتهُ 

 

 كم مغنٍم يوَم الوَغى حويتهُ  
 لو كاَن للدهرِّ بِّلًى أبليتهُ 

 

 أو كان قِّرين واحداً كفيُتهُ 
 

 
 يعين اجلراب، ويكتبها البعض ابهلاء )اجلربة(.  ((1
يف األصل )ذويد( ابلذال، هنا وفيما أييت، وتصحيحه من مصادر   ((2

، وفيه األبيات، مع  32/ 1اترخيية ومن طبقات فحول الشعراء 
 اختالف. وحقه أن يكون يف حرف الدال، ال الذال. 



80 
 

 )حرف الراء(

جلاهلية، وهو من بين فارُس العربِّ يف ا (1)ربيعة بن مكدَّم
فِّراس بن ُغنم بنِّ مالك بن كنانة، وكانت بنو فراس أجنَد 
العرب، كان الرجُل منهم يعدُّ بعشرٍة من غريهم، وفيهم يقوُل 
أمرُي املؤمنني علي بن أيب طالب كرَّم هللا وجهه: اي أهل الكوفة، 

هللا يب من هو  من فاَز بكم فقد فاَز ابلسهم األخيب، أبدلكم 
لكم مين،  وأبدلين بكم من هو خرٌي منكم، وددُت وهللا   شرٌّ 

أن يل جبميعكم وأنتم مائُة ألٍف، ثالَث مائٍة من بين فِّراس بن 
 . (2)ُغنم

 

 )حرف الزاء(

: أكثر قبائلِّ بغداَد من زبيد، كالُعبيد واجلُبور والعزَّة زبيد
والغرير ومفرج وبين عزي والعمار وآلِّ مرشد واحلكارة  والدليم

 
 يف األصل )مكرم( وسبق تصحيحه.  ((1
 . 275/ 3النجوم العوايل ط ينظر مس  ((2
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وهيازع ومجيلة  (1)يايلة والدفافعة واملهدية والعكيدات وعلكةواجل
 والكريعات، وغريِّ ذلك مما يطوُل ذكره.

ويُقاُل خاصًَّة لقبيلةِّ وادي املشهورِّ زبيد، ألهنم من أوالد 
من أكابرِّ   زبيد األصغر. وكان وادي املشاُر إليه شيخهم، وهو

وعلْت كلمتُه يف  حامت الطائي يف اجلود،الناس، وقد بلَغ درجَة 
العراقِّ إىل أن تويف. وكان يعدُّ من ملوكِّ العرب، وإن كانْت 
منزلتُه املذكورُة مستحدثة، حصلْت له بعد انقراضِّ أكابر الُعبيد 
الذين يُقاُل هلم آل شاوي الشاهري احلمريي، فإهنم قد حازوا  

ودِّ  اماتِّ العالية، والكلمةِّ النافذةِّ بني قبائلِّ العراق، واجلمن املق
والكرم، والعلمِّ والفضل، ما مل يبلغُه حامٌت وال النعمان بُن 

 .(2)املنذر، وأقرَّ هلم اخلاصُّ والعام

 )حرف السني(  

: فرُس النعمان بن املنذر، وقيل: إنه أعطاها إىل ُسحم
يف  (1)عد، وكان سييَِّد هندٍ ، وهو ُجَشم بُن عمرو بن س(3)الصعق

 
 أظنه يعين البو علكة )علقي(.  ((1
 هذا كالم املؤلف.  ((2
 يف األصل )الصفت(!  ((3
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، وكان النعماُن قد مسَع شرَفُه، زمانه، وكان قصريًا أسوَد ذميماً 
ا نظَر إليه نـََبْت عينه، فقال: وتسمُع ابملـُعْيدييِّ خرٌي  فأاته، فلمي
من أن تراه، فقال: الرجاُل ليسْت مبسوٍك ُيستَقى فيها املاء، 

نطَق نطَق ببيان، وإن  وإمنا املرُء أبصغريه: قلبهِّ ولسانه، إن
له: كيف علُمَك  صاَل صاَل جَبنان. قال: صدقت. مث قالَ 

، وأحيلها (2)ابألمور؟ قال: أبغُض منها املقبول، وأبرُم املسحول
 حىت حتول، وليس هلا بصاحٍب من مل ينظْر يف العواقب.

 )حرف الشني(  

: هم من ربيعة، من أشرافِّ العرب، وعددهم ال حُيصى  مشَّر
كثرة، وشجاعتهم معروفة، وهلم من الشَيم، ومكارمِّ األخالقِّ 

، وصدقِّ اللهجة، والَغرية، واجلود، والبأس، ما لو ُحريَِّر العربية
لبيَّض وجوَه القراطيس. فبعضهم يف جند، وبعضهم يف نواحي 

صل. فأميا الذين هم يف جند، العراق يف اجلزيرةِّ بني بغداَد واملو 
فأمريهم اآلن حممد الرشيد، وهو على ما مسعُت أنه ملٌك مهاٌم 

لمة، وأما الذين هم يف العراق، شجاع، جمتهٌد يف أتليفِّ الك

 
 فيفي األصل )فهد(! وهو هند بن زيد، من اليمن.  ((1
 املسحول: ثوب مل يرم غزله، فا ملعىن: أبرم ما ال يربم )املؤلف(.  ((2
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فُيقاُل هلم مشَّر اجلربة، وكان شيُخهم فرحان، وقد أدركتُه من 
ل(، وهو  أكابرِّ الناس، له مآثُر محيدة. واآلَن شيخُهم ولدُه )جموَ 

 رجٌل ذكيٌّ فارس.

 )حرف الصاد(

ف ِّني ني، موضٌع قرَب الرقةِّ بشاطئ الفرات، كانت صِّ جيِّ ، كسِّ
بني علييِّ بن أيب طالب كرََّم هللا تعاىل وجهه، به الوقعُة العظمى 

ومعاويَة بنِّ أيب سفيان، غرَّة صفر، سنة سبٍع وثالثني من 
 اهلجرة.

 )حرف الضاد(

تنتمي إىل ُضبيعة، قبيلٌة من  : من خيل املنتفك،ُضبيعية
قبائلِّ ربيعَة بنِّ نزار، وفيهم كان بيُت ربيعَة وشرفهم، ومنهم  

 .(1)احلارُث األضجم

 ه يقول الشاعر:وفي
 

ه أصابته لقوة  ن (: لقب بذلك أل216/ 24قال صاحب األغاين )  ((1
 فصار أضجم، ولقب بذلك، ولقبت به قبيلته )ضبيعة أضجم(. 

م: اعوجَّ.   قلت: ومعىن َضجِّ
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 قلوُص الظالمةِّ من وائلٍ 
 (1) فمهما يشأ أيتِّ منه السداد

 

 تردُّ إىل احلارثِّ األضجمِّ  
مِّ   ومهما يشأ منهُم يـَْهضِّ

 

 )حرف العني(

: ابلتصغري، وهم من ربيعة، من أشرافِّ العرب، ُعنيزة
وعددهم ال حُيصى كثرة، وشجاعتهم معروفة، وهلم من الشيمِّ  

لعربية، وصدقِّ اللهجة، والَغرْية، واجلود، ومكارمِّ األخالقِّ ا
والبأس، ما لو ُحريَِّر لبيََّض وجوَه القراطيس، وغالبهم يف نواحي 

 العراقِّ يف الشامية.

 

 ()حرف الغني

: حملٌّ بني مكَة واملدينةِّ يُقاُل له "غدير خمي" غدير خم  
الصحابة، وخطَب ]فيهم[ بقربِّ رابغ، وفيه مجَع رسوُل هللا 

َ فيها فضَل عليٍي كرَّم هللا وجهه، فقاَل  (2)خطبةً  أيها  : "بنيَّ
ُك أن أيتَيين رسوُل رّب ِّ  الناس، إمنا أان بشٌر مثلكم، يوشِّ

 
 . 321/ 3يف األصل: السواد. وتصحيحه من العقد الفريد   ((1
 يف األصل "وخطبهم خطبة"، وال يصح.  ((2
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 "مسؤول، وإنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟فأجيب، وإين 

قالوا: نشهُد أنك قد بلَّغت، وجهدَت ونصحَت، فجزاك 
 هللا خرياً.

ا أليَس تشهدوَن أْن ال: "فقال   إله إال هللا، وأن حممد 
عبدُه ورسوله، وأن جنَّتُه حق ، وانرَُه حق ، وأن املوَت حق ، 

آتيٌة ال ريَب فيها،  وأن البعَث حقٌّ بعَد املوت، وأن الساعَة 
 وأن هللا يبعُث َمْن يف القبور؟"

 قالوا: بلى نشهُد بذلك.

 " احلديث.اللهم اشهدْ قال: "

هللا، ووصَّى أبهل بيته، أي  مث حضَّ على التمسُّك بكتابِّ 
إين اترٌك فيكُم الثقلني: كتاَب هللا وعِّْْتَيت أهَل بييت، فقال: "

 ".ولن يتفرَّقا حىت يَردِّا عليَّ احلوض

ألسُت  وقاَل يف حقيِّ عليٍي كرم هللا وجهه، ملا كرَّر عليهم: "
ابلتصديق  ؟" ثالاثً، وهم جييبون أوََل بكم من أنفسكم

من كنُت يَد عليٍي كرََّم هللا وجهُه وقال: "  واالعرتاف، ورفعَ 
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موالُه فعليٌّ مواله، اللهم والِّ َمْن وااله، وعادِّ َمْن عاداه، 
بَّ من أحبَّه، وابغْض من أبغضه، وانصْر من نصره،  وأحِّ

وأعِّْن من أعانه، واخذْل من خذله، وأدرِّ احلقَّ معه حيث 
 " )انتهى(. دار

سان، ومسعُه وهذا حديٌث صحيح ُورَد أبسان يَد صِّحاٍح وحِّ
 .(1)ثالثوَن صحابياً وشهدوا به

 )حرف الكاف(

، كزُبري: الذي خالط محرَتُه قُنوء، ويؤنَّث، ولونه الُكميت
 .(2)الكمتة. وقد كُمَت َكَكُرَم كمتاً وكمتًة وكماتة

 
خلط فيه املؤلف بني عدة رواايت من حلديث، ومل أره ابلنص الذي   ((1

الطرباين يف   (، يليه ما رواه2408قسم من أوله رواه مسلم ) أورده. ف
=       = (، وقسم من هذا عند احلاكم يف 3052املعجم الكبري )

( وصححه، كما أن قسمًا منه يف صحيح ابن  4576املستدرك )
( وصححه حمققه الشيخ شعيب، وتكملة احلديث  6931حبان ) 

بعض احملققني   (، وأور8484عن علي يف السنن الكربى للنسائي )
 اخلالف يف صحة آخر احلديث؟ 

 نقله من القاموس احمليط. والقنوء شدة االمحرار.  ((2
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 )حرف امليم(

 ، بضميِّ امليمِّ وفتحِّ الالم: السابُق يف احللبة.املــُجلَّى

من ربيعة، وأما مشاخيهم الشبيُب والسعدوُن : هم منتفك
ويُقاُل إهنم من أوالد  فهم من بين هاشم، من أشرافِّ العرب،

سيدان احلسن رضي هللا عنه. وبعد انقراضِّ الدولة العباسية  
ملكوا أغلَب العراق، حىت وصلْت حدوُد مملكتهم من الفاو إىل 

حيصْل  قرب بغداد، واستقامْت دولتهم ستمائةِّ سنة. ولو مل
بينهم وبني اخلزاعلِّ وَزبيد تشاحٌن وُتاذٌل كادوا أن ميلكوا مجيَع 

هجرية بسببِّ  1290راق. وقد انقرضْت دولتهم سنة الع
التحاسدِّ والتباغضِّ الذي حصَل بني رؤسائهم، وتسلطْت على 
مجيعِّ مملكتهم األتراك، واآلن بعضهم يف نواحي البصرة، 

 وخِّ والزبري.وبعضهم مع الظفري، بني سوقِّ الشي

 )حرف اهلاء(  

يمن، فمن : قبائُل متفرقٌة، وكثرٌي منهم يف نواحي الََهْدان
بطون مَهْدان: بنو السبيعِّ بنِّ الصعب بنِّ معاوية بن كثري بن 
مالك بن ُجَشم بنِّ حاشد، ومنهم )بنو( حرب، وهم احلربيون، 
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)وبنو( شهاب بن مالك بن ربيعة بن صعب ابن لواثن بن  
بن مالك ابن معاوية بن  (2)نو أرحب بنِّ دعام، وب(1) بكيل

ة بنِّ مالك بنِّ معاوية بنِّ صعب. )وبنو( شاكر، وهم بنو ربيع
صعب، وهم الذين قال فيهم علي بُن أيب طالب كرَّم هللا وجهُه  
يوَم اجلمل: لو متَّت عدهتم ألفًا لعبدوا هللا حقَّ عبادته. وكان 

 إذا رآهم متثَّل بقولِّ الشاعر:

 مْهداَن واألبواُب مغلقة انديُت 
 كاهلندواين مل تفلْل مضاربُه 

 

 البابِّ  (3) مْهداَن سىنَّ فتحةَ ومثُل  
 ( 4) وجٌه مجيٌل وقلٌب غرُي وجيابِّ 

 

 وقال عليٌّ رضي هللا تعاىل عنه فيهم: 

 
يف األصل )نكيل(. كما ورد يف مصادر )لوانن( و)رومان(   ((1

 و)دومان( بدل لواثن! 
/  1يف األصل )عادم(! وتصحيحه من كتاب األنساب للسمعاين  ((2

 وغريه.  107
 تصويبه من العقد الفريد. األصل سن فتحه. و يف  ((3
/  3، 336، 110/ 1أورده يف أكثر من موضع يف العقد الفريد  ((4

356 . 
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 هلْمداَن أخالٌق وديٌن يزييِّنهم 
 فلو كنُت بوَّااًب على اببِّ جنَّةٍ 

 

 إذا القوا وحسُن كالمِّ  (1) وأبسٌ  
 ( 2) لقلُت هلمداَن ادخلوا بسالمِّ 

 

 خرمي، الذي يقول:ومنهم مالك بن  

 وكنُت إذا قوٌم غزوين غزوهتم 
 مىت َتمعِّ القلَب الذكي وصارماً 

 

 فهل أان يف ذا ايهلمداَن ظاملُ  
 ( 3) وأنفًا محيًا َتتنِّْبَك املظاملُ 

 

 انتهى 

قد يسََّر هللا تعاىل تتميَم أتليفِّ هذا الكتاب، املسمَّى 
" مع اخلامتة، وقد طُبع مبطَبعة غاية املراد يف اخليل اجلياد"

مؤلفه اليت أنشأها ]يف[ مببئي، وقد متَّ طبعُه غايَة ربيع األول 
 .هجرية، على صاحبها أفضُل صالٍة وأزكى حتيَّة  1314سنَة  

 

 

 
 يف األصل: وانس.  ((1
 . 316/  4، 356/ 3املصدر السابق  ((2
 . 181/ 21، واألغاين 356/ 3املصدر السابق  ((3
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 *مراجع التحقيق 

ابن بلبان  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان/ -
: ._ بريوت2شعيب األرانؤوط._ طالفارسي؛ حتقيق 
 هـ ]الرتاث[.1414-1393مؤسسة الرسالة، 

ابن قتيبة الدينوري؛ حتقيق حممد حميي الدين    أدب الكاتب/  -
هـ 1383._ القاهرة: مكتبة السعادة، 4عبداحلميد._ ط

 ]الرتاث[.

ابن حجر العسقالين؛ حتقيق  اإلصابة يف متييز الصحابة/ -
هـ 1412ريوت: دار اجليل، علي بن حممد البجاوي._ ب

 ]الرتاث[.

._ بريوت: دار العلم  4خري الدين الزركلي._ ط األعالم/ -
 .1399للماليني، 

أبو الفرج األصفهاين؛ حتقيق على مهنا، مسري  األغاين/ -

 
املراجــع الــيت وضــع يف آخرهــا لفــظ ]الــرتاث[ هــي لألقــراص املدجمــة الــيت  *

 مركز الرتاث للربجميات ابألردن. أصدرها
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 جابر._ بريوت: دار الفكر ]الرتاث[.

ي القايل._ بريوت: دار الكتب العلمية، أبو عل األمايل/ -
 اث[.هـ ]الرت 1398

السمعاين؛ حتقيق عبدهللا عمر ابرودي._   األنساب/ -
 هـ، الرتاث[.1419بريوت: دار الفكر، ]

ابن كثري الدمشقي._ بريوت: دار  البداية والنهاية/ -
 املعارف ]الرتاث[.

 ]الرتاث[.._ بريوت: دار الكتب العلمية  اتريخ الطربي  -

مة ابن عساكر؛ حتقيق عمر بن غرا اتريخ مدينة دمشق/ -
 هـ ]الرتاث[.1415العمروي._ بريوت: دار الفكر،  

جالل الدين السيوطي، حتقيق  جر  الذيل يف علم اخليل/ -
._ دمشق: دار البشائر، 2حامت صاحل الضامن._ ط

 هـ.1430

 أليب زيد القرشي؟ ]الرتاث[.  مجهرة أشعار العرب/  -
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الصاحب  احللبة يف أمساء اخليل يف اجلاهلية واإلسالم/ -
._ دمشق: دار 2اجي؛ حتقيق حامت صاحل الضامن._ طالت

 هـ.1430البشائر،  

نشوان احلمريي )كتاب حممَّل يف الشبكة  احلور العني/ -
 العاملية للمعلومات دون ترقيم(.

 البغدادي ]الرتاث[.  خزانة األدب/  -

حتقيق حامت صاحل الضامن._   األصمعي؛ ...اخليل/ -
 هـ.1430._ دمشق: دار البشائر، 2ط

حممود اآللوسي؛ حتقيق حممد حسني العرب._   روح املعاين/  -
 هـ.1414بريوت: دار الفكر، 

عبدامللك العاصمي؛ حتقيق عادل  مسط النجوم العوايل/ -
أمحد عبداملوجود، علي حممد معوض._ بريوت: دار 

 الرتاث[.هـ ]1419الكتب العلمية،  

 -حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد. /سنن أّب داود -
 ]بريوت[: دار الفكر ]الرتاث[.
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حتقيق أمحد حممد  سنن الْتمذي )اجلامع الصحيح(/ -
شاكر، حممد فؤاد عبدالباقي، إبراهيم عطوة._ القاهرة: دار 

 احلديث، د. ت.

حتقيق فؤاد أمحد زمريل، خالد السبع  سنن الدارمي/ -
هـ 1407لمي._ بريوت: دار الكتاب العريب، الع

 ]الرتاث[.

البيهقي؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا._   الكربى/السنن  -
 هـ ]الرتاث[.1414مكة املكرمة: مكتبة دار الباز،  

النسائي؛ حتقيق عبدالغفار سليمان  السنن الكربى/ -
البنداري، سيد كسروي حسن._ بريوت دار الكتب 

 لرتاث[.هـ ]ا1411العلمية، 

_  حتقيق عبدالفتاح أبو غدة. سنن النسائي )اجملتىب(/ -
 هـ.1406._ حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، 2ط

._ بريوت: دار  2._ طشرح النووي على صحيح مسلم -
 هـ.1392إحياء الرتاث،  
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القلقشندي؛ حتقيق  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا/ -
هـ 1401عبدالقادر زكار ._ دمشق. وزارة الثقافة، 

 ]الرتاث[.

ابن  = اإلحسان يف ترتيب صحيح  صحيح ابن حبان -
 حبان.

 )املَت املوجود مع فتح الباري(.  صحيح البخاري  -

حممد انصر الدين  صحيح اجلامع الصغري وزايدته/ -
 هـ.1410._ بريوت: املكتب اإلسالمي، 3األلباين._ ط

 هـ.1416._ بريوت: دار ابن حزم،  صحيح مسلم  -

حممد بن سالم اجلمحي؛ حتقيق  طبقات فحول الشعراء/ -
 ._ جدة: دار املدين ]الرتاث[.حممود حممد شاكر

 ابن سعد._ دار صادر، د. ت.  الطبقات الكربى/  -

 ابن عبد ربه األندلسي ]الرتاث[.  يد/العقد الفر   -

ابن قتيبة الدينوري._ القاهرة: دار الكتب  عيون األخبار/ -
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 م )طبعة حمققة(.1996هـ[،  1417املصرية، ]

عسقالين؛ ابن حجر ال  فتح الباري شرح صحيح البخاري/  -
حقق أصوهلا وأجازها عبدالعزيز بن ابز._ بريوت: دار 

 هـ.1414الفكر،  

سراج الدين عمر بن رسالن  قطر السيل يف أمر احليل/ -
._ دمشق: دار 2البلقيين؛ حتقيق حامت صاحل الضامن._ ط

 هـ.1430البشائر،  

ابن األثري عزالدين اجلزري؛ راجعه  الكامل يف التاريخ/ -
._ بريوت: دار 4بة من العلماء._ طعلق عليه خنو 

 هـ.1403الكتاب العريب، 

._ حتقيق عبدهللا القاضي._ بريوت: دار الكتب 2وط
 هـ ]الرتاث[.1415العلمية، 

ابن األجدايب؛ حتقيق السائح علي  كفاية املتحفظ/ -
 حسني._ طرابلس: دار اقرأ ]الرتاث[.

 اث[.صادر ]الرت   ابن منظور._ بريوت: دار  لسان العرب/  -



97 
 

امليداين؛ حتقيق حممد حميي الدين  جممع األمثال/ -
 عبداحلميد._ بريوت: دار املعرفة ]الرتاث[.

._ بريوت: 2اهليثمي._ ط جممع الزوائد ومنبع الفوائد/ -
 هـ.1387دار الكتاب العريب،  

الراغب  حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء/ -
ريوت. دار القلم، الطباع._ ب األصبهاين؛ حتقيق عمر

 هـ ]الرتاث[.1420

جالل الدين السيوطي؛  املزهر يف علوم اللغة واألدب/ -
بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق فؤاد علي السيوطي.

 هـ ]الرتاث[.1418

احلاكم النيسابوري؛ حتقيق  املستدرك على الصحيحني/ -
لمية، مصطفى عبدالقادر عطا._ بريوت: دار الكتب الع

 ـ ]الرتاث[.ه1411

أمحد بن حنبل._ القاهرة: مؤسسة قرطبة ]الرتاث[  املسند/ -
 بتخرجيات شعيب األرانؤوط.
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عبدالرحيم بن أمحد العباسي؛ حتقيق  معاهد التنصيص/ -
حممد حميي الدين عبداحلميد._ بريوت: عامل الكتب، 

 هـ ]الرتاث[.1367

ار الفكر  ايقوت احلموي._ بريوت: د معجم البلدان/ -
 لرتاث[.]ا

الطرباين/ حتقيق محدي عبداجمليد  املعجم الكبري/ -
._ املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، 2السلفي._ ط

 هـ ]الرتاث[.1404

كوركيس عواد._ بغداد: مطبعة   معجم املؤلفني العراقيني/ -
 هـ.1389اإلرشاد، 

جممع اللغة العربية مبصر؛ إخراج إبراهيم   املعجم الوسيط/ -
._ ]بريوت[: دار إحياء الرتاث 2ط يس وآخرين._أن

 هـ.1393العريب،  

ابن الكلب؛  نسب اخليل يف اجلاهلية واإلسالم وأخبارها/ -
حتقيق حامت صاحل الضامن._ دمشق: دار البشائر، 

 هـ.1423
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أمحد بن حممد  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب/ -
: دار املقري التلمساين؛ حتقيق إحسان عباس._ بريوت

 هـ ]الرتاث[.1388 صادر،

ابن األثري؛ حتقيق طاهر   النهاية يف غريب احلديث واألثر/ -
أمحد الزاوي، حممود الطناحي._ بريوت: دار الفكر، 

 هـ ]الرتاث[.1399

الصــفدي، حتقيـــق أمحــد األرانؤوط، تركـــي    الـــوايف ابلوفيـــات/  -
ــــــــــ  1420مصــــــــــطفى._ بــــــــــريوت: دار إحيــــــــــاء الــــــــــرتاث،   ـه

 .]الرتاث[
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