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  مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم قال عبد اهللا الفقري إىل رمحته، علي بن عبد الرمحن بن 

احلمد هللا الذي من علينا باإلميان، وسخر لنا األنعام يف حمكم القرآن، وخلق الفَرس عربياً : هللاهذيل، وفقه ا
لكناية عبده األوثان، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد وآله ما تعاقب امللوان، والرضى عن 

  .خلفائه أيب بكر وعمر وعلي وعثمان

املؤبد، والثناء املخلد، للمقام الكبري السين، اجلليل السمى العايل، كتب اهللا النصر املؤيد، والعز : أما بعد
مقام موالنا وعصمة ديننا ودنيانا، ظهري الدين وعماد املؤمنني، وخليفة رب العاملني، اخلليفة اإلمام، امللك 

الصاحل، ذي اهلمام، العلي أمره، الرفيع بني أقدار السالطني قدره، اجلواد الباذل، األطول الفاضل، التقي 
الدين املتني، والعقل الراجح، وااهد األمضى، الصدر األرضى، األسعد الظاهر، األشرف الطاهر، 

املفتخر به هذا العصر على غريه من اإلعصار، الذي رفع قدره على مجيع األقدار، وجعل جناره من السادة 
 املسلمني املستعني باهللا أبو عبد اهللا حممد، بن األخيار، الربرة األنصار، الشهري املناقب، العلي املراتب، أمري

موالنا اهلمام األوحد، األشرف األجمد، املثيل اخلطري، الشهري الكبري، الكرمي املآثر، السامي املفاخر، أمري 
املسلمني املستعني باهللا، ااهد يف سبيل اهللا، املقدس املرحوم، أيب احلجاج يوسف، بن موالنا اإلمام 

ألعظم، وامللجأ األعصم، ظل اهللا املمدود على عباده، وسيفه املسلول يف سبيل جهاده، وستر اهللا اخلليفة ا
املسدول على بالده، كافل األمة، وغياث الرمحة، ذو اجلهاد املقبول والغزوات الشهرية، احلسن السرية، 

ملسلمني، ااهد يف سبيل رب السليل السريرة، بل الصاحل السريرة، السلطان املعظم، الكبري املمجد، أمري ا
العاملني، الغين باهللا، املنصور بعون اهللا، املقدس املرحوم، أيب عبد اهللا حممد، بن موالنا أمري املسلمني، 

وخليفة رب العاملني، السلطان الكبري ااهد، الكرمي املناقب واحملامد، قامع الكفار، وفتاح األقطار، املعظم 
 املقدس املنعم، أيب احلجاج يوسف، بن موالنا أمري املسلمني، ااهد يف سبيل الكبري األضخم، املرحوم

رب العاملني، فخر امللوك والسالطني، معز اإلسالم وأهله، املخصوص بالسعادة يف أمره كله، املعظم 
 اهللا اهلمام، األطول الباسل، اجللود الفاضل، املقدس املرحوم املنعم، أيب الوليد إمساعيل بن نصر؛ وصل

  .سعودهم، وحرس وجودهم، وسىن هلم يف كل مرام غرضهم ومقصودهم

 ملك الدنيا الذي وقع عليه اإلمجاع واإلصفاق، والتأم االتفاق، وحتدث بسريته - نصره اهللا -وموالنا 
اجلميلة الرفاق، فتشوقت إليه الشام والعراق؛ واليمن مكتنف بسلطانه، والظفر مبتسم عن سنانه، والنجح 
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 شعاره اجلهاد، وشيمته سلوك سبيل الرشاد، - سبحانه -فجعل اهللا .  لوائه، واحلمد نسج ردائهعاقد
وعادت به جزيرة األندلس يف حرز من نزعات الفنت، وحفظ من لزبات اإلحن، واتضح ذا القطر 

اء، مصون األندلسي دين اإلسالم، بربكة هذا البطل اهلمام، معمور األرجاء، موفور النعماء، مضمون النم
السراء، حمجوب الضراء، واحلمد هللا الذي شرف دولته على مجيع الدول، وجعل ملوك األرض هلا األتباع 

  .واخلول

وإن من أعظم الفوائد قدراً، وأشرف املعاين ذكراً، وأجنح املساعي أمراً، أن يرفع فن من العلم نبيل، إىل 
 هذا الكتاب وتلخيصه، وذيبه ومتحيصه، مقام ملك جليل؛ فذلك هو الذي أوجب على العبد تأليف

يشتمل على جالد وكفاح، وخيل وسالح، وما خيتار من صفاا، ويكره ويذم من شياا، ومجيع ما 
ومجعت هذا الكتاب من مجلة . خيتص بأحوال املركوب، ويتضمن تعليم الركوب، وتتميم املطلوب

كتاب ذيب " و "اعس لتدريب ااهد الفارسيقظة الن"تواليف، وانتقيته من غري ما تصنيف، ككتاب 
كتاب " و "كتاب راحة القلوب واألرواح، يف اخليل والسالح" و "اإلمعان، يف الشجاعة والشجعان

 ألرسططاليس؛ إىل غري ذلك من "كتاب طبائع احليوان" و "كتاب رسالة الفرس" و "الدمياطي يف اخليل
فجاء حبمد اهللا تعاىل .  تكتب، ومن األجزاء لصغر جرمها مل تنسبالتواليف اليت لرتارة املنقول منها هنا مل

ومسيته . يف فنه كافياً، ويف معناه أسلوباً شافياً، تذكرة ملن عىن باجلهاد، وتبصرة ألرباب الطعان واجلالد
     : ، وقسمته عشرين باباً"حلية الفرسان، وشعار الشجعان"

، وانتشارها يف األرض الباب الثاين يف فضائل اخليل وما جاء الباب األول يف خلق اخليل، وأول من أختذها
يف ارتباطها والباب الثالث يف حفظ اخليل وصوا، وما قيل يف الوصية ا والباب الرابع فيما تسميه 

العرب من أعضاء الفرس، وما يف ذلك من أمساء الطري والباب اخلامس فيما يستحب يف أعضاء الفرس من 
تحسن أن يكون شبيهاً به من احليوان والباب السادس يف ألوان اخليل وذكر الشيات الصفات، وما يس

والغرر والتحجيل والدوائر والباب السابع فيما حيمد من اخليل وصفه جيادها، وأمساء العتاق والكرام منها 
راسة فيها والباب الثامن يف عيوب اخليل خلقة وعادة والباب التاسع يف اختيار اخليل واختبارها والف

والباب العاشر يف تعليم ركوب اخليل على اختالف حاالا والباب احلادي عشر يف املسابقة باخليل 
واحللبة والرهان والباب الثاين عشر يف أمساء خيل رسول اهللا وفحول خيل العرب ومذكوراا والباب 

رابع عشر يف ذكر نبذة من الثالث عشر يف ذكر ألفاظ شىت وتسميات أشياء ختص ا اخليل والباب ال
إيثار العرب اخليل على غريها وإكرامهم هلا وافتخارهم بذلك والباب اخلامس عشر يف ذكر . الشعر

السيوف والباب السادس عشر يف ذكر الرماح والباب السابع عشر يف ذكر القسي والنبل والباب الثامن 
هها والباب العشرون يف ذكر السالح عشر يف ذكر الدروع والباب التاسع عشر يف ذكر الترسة وشب
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والعدة على اإلطالق؛ وهو األخري من أبواب الكتاب، جعل اهللا ذلك من املقاصد النافعة، وكتبها عنده 
  .يف النيات الصاحلة الشافعة، فهو ويل التوفيق، واهلادي إليه، ال رب سواه

  األول الباب

  خلق الخيل

  وأول من أتخذها، وانتشارها في األرض 

ملا أراد اهللا تعاىل أن خيلق ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال على بن أيب طالب رضي اهللا عنهق
إين خالق منك خلقاً فأجعله عز األوليائي، ومذلة ألعدائي، ومحى ألهل طاعيت، : اخليل قال للريح اجلنوب

رساً، وخلقتك عربياً، وجعلت مسيتك ف: أخلق، فقبض منها قبضة فخلق فرساً، فقال له: فقالت الريح
اخلري معقوداً بناصيتك، والغنائم محوزة على ظهرك، والعز معك حيثما كنت، آثرتك على غريك من 

الدواب، وجعلتك هلا سيداً، وعطفت عليك صاحبك، وجعلتك تطري بال جناح، فأنت للطلب، وأنت 
 تسِبح إذا سبحوا، ولل إذا هللوا، للهرب، وسأمحل على ظهرك رجاالً يسبحوين ويكربوين ويهللوين،

. فليس من تسبيحه وال تكبرية وال ليلة يهللها صاحبها فيسمعها إال وجتيبه منثلها: وتكرب إذا كربوا، قال

حنن مالئكتك نسبحك ونكربك ! أي ريب: فلما مسعت املالئكة صفة الفرس وعاينوا خلقها، قالت: مث قال
اهللا للمالئكة خيالً بلقا، هلا أعناق كأعناق البخت، أمد ا من شاء من أنبيائه وللك فماذا لنا؟ فخلق 

أُذلُّ بصهيلك ! بوركت من دابة: ورسله، أرسل الفَرس إىل األرض واستوت قدماه عليها صهل، فقال
خلق من شيء املشركني، وأرعب به قلوم، وأَمأل آذام، وأُذلُّ به أعناقهم، مث ملا عرض على آدم ما 

اخترت عزك وعز ولدك، : اختر من خلقي ما شئت، فاختار الفرس، فقال له: فسماه بامسه، وقال له
خالداً ما خلدوا، وباقياً ما بقُوا؛ بركيت عليك وعليهم، ما خلقت خلقاً أحب إيلّ ومنهم، مث ومسه بغرة 

  ."وحتجيل، فصار ذلك من لدنه

من طبعه الزهو يف املشي، وحيب سائسه ويعجب راكبه، وال حيب الفرس ": قال مؤلف كتاب احليوان
وذكر األصمعي أن رجالً معتوها جاء إىل أيب عمرو بن العالء، . "األوالد، وهو غيور، ويعرف املصيبة

! ال أدري: يا أبا عمرو، مل مسيت اخليل خيالً؟ فبقي أبو عمرو ليس عنده فيها جواب، فقال: فقال

الختياهلا يف املشي، فقال أبو عمرو ألصحابه بعد ما ولَّي : قال! قال علِّمنا نعلمف! لكين أدري: الرجل
  .اكتبوا احلكمة وارووها عن معتوه: الرجل

  فصل 



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  5  

    

كان داود نيب اهللا وخليفته يف أرضه حيب اخليل حباً شديداً، فلم يكن : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
رى إال بعث حنوه، حىت مجع ألف فرس، مل يكن يومئذ يف األرض يسمع بفرس يذكَر بِعتٍق أو حسن أو ج

ما ورثني داود ماالً أحب إىل من : غريها، فلما قبض اهللا داود، وورثه سليمان وجلس يف مقعد أبيه قال
اعرضوها علي حىت أعرفها بشياا وأمسائها : هذه اخليل، فأضمرها وصنعها ودعا ا ذات يوم، فقال

فأخذ يف عرضها حىت صلى الظهر، فمر به وقت العصر وهو يعرضها، ليس فيها إال سابق : ا، قالوأنسا
رائع، فشغلته عن الصالة، حىت غابت الشمس وتوارت باحلجاب، مث أنتبه فذكر الصالة، فاستغفر اهللا 

نها تسعمائة وقد عرض م! ردوها علي! ال خري يف مال شغل عن ذكر اهللا وعن الصالة: تعاىل وقال
وبقيت . وبقيت مائة، فردوا التسعمائة، فطفق يضرب سوقها وأعناقها أسفاً على ما فاته من وقت العصر

هذه املائة أحب إيلَّ من التسعمائة اليت فتنتين عن صاليت؛ : مائة فرس مل تكن عرضت عليه؛ فقال
 إنه أواب، إذا عرض عليه بالعشي الصافنات ووهبنا لداود سليمانَ ِنعم العبد: فأمسكها، قال اهللا تعاىل

إين أحببت حب اخلري عن ِذكر حىت توارت باحلجاب، ردوها علي، فطفق مسحاً بالسوق : اجلياد، فقال
فاخليل إىل هذه الغاية . واملائة اليت مل تشغله عن ذكر اهللا تركَها، فلم يزل معجبا ا حىت قُبض. "واألعناق

  .لك املائة الباقيةمن نسل ت

يقال إنه اخرج اهللا تعاىل إليه مائة فرس من البحر هلا أجنحة، وكان يقال لتلك اخليل : وقال ابن الكليب
  .اخلري؛ فكان سليمان عليه السالم يراهن بينها وجيريها؛ ومل يكن شيء أعجب إليه منها

 تلك اخليل أن قوماً من األزد من أهل أول ما انتشر يف العرب من: وروى أن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
عمان، قدموا على سليمان ابن داود عليه السالم بعد تزوجيه بلقيس ملكة سبأ، فسألوه عما حيتاجون إليه 

إن بلدنا ! يا نيب اهللا: من أمر دينهم ودنياهم، حىت قضوا من ذلك ما أرادوا، ومهوا باالنصراف؛ فقالوا
اد، فَمر لنا بزاد يبلغنا إىل بلدنا، فدفع إليهم سليمان فرساً من خيل داود، شاسع، وقد أنفَضنا من الز

فإذا نزلتم فامحلوا عليه رجالً، وأعطوه ِمطْرداً، واحتطبوا وأوروا ناركم، فإنكم لن ! هذا زادكم: وقال
 على فرسهم فجعل القوم ال يرتلون مرتال إال محلوا. جتمعوا حطبكم وتوروا ناركم حىت يأتيكم بالصيد

رجالً بيده مطرد، واحتطبوا وأوروا نارهم؛ فال يلبثون إال قليالً حىت يأتيهم صاحبهم بصيد من الظباء 
زاد "ما لفرسنا هذا اسم إال : واحلُمر واألروى، فيأتيهم مبا يكفيهم وفضالً عن ذلك، فقال األزديون

وزعم . فأصل فحول العرب من نتاجه. ل؛ فكان ذلك أول فرس انتشر يف العرب من تلك اخلي"الراكب
آخرون أن سليمان بن داود عليه السالم ملا كان ميسح أعناقها وسوقها طار منها ثالثة أفراس عند قتله 

إباها؛ فوقع فرس يف ربيعة، وفرس يف خشين، وفرس يف راء، فحملوهم على خيوهلم وكانت هجناً، فلما 
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  .ت إىل البحر، وتناجتت اخليل بعضها من بعضنِتجت تلك األفراس طارت فرجع

وإمنا كانت : قال. وروى الواقدي أن أول من ركب اخليل إمساعيل بن إبراهيم عليهما الصالة والسالم
عن ابن . اخليل وحشاً ال تطاق أن تركب، حىت سخرت إلمساعيل، فكان أول من رسنها وركبها ونتجها

يل وحشاً كسائر الوحوش، فلما أذن اهللا عز وجل إلبراهيم وإمساعيل كانت اخل: عباس رضي اهللا عنه قال
إين معطيكما كرتاً ادخرته لكما، مث أوحى اهللا تعاىل : عليهما السالم برفع القواعد من البيت قال اهللا تعاىل

ا إىل إمساعيل أن أخرج فادع بذلك، فخرج إمساعيل إىل أجياد، وكان موضعاً قريباً منه، وما يدري م
الدعاء وال الكرت، فأهلمه اهللا عز وجل الدعاء، فلم يبق على وجه األرض فرس بأرض العرب إال أجابته 

فاركبوها واعتِقدوها فإا ميامني، وإا مرياث أبيكم : قال ابن عباس. فأمكنته من نواصيها، وذللها اهللا له
  .إمساعيل

  فصل 

  : في وجوه اتخاذها

    

هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى : اخليل ثالثة:  صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة أن رسول اهللا
رجل وِزر؛ فأما الذي هي له أجر فرجل أختذها يف سبيل اهللا، فلو عرض له ر فسقاها منه كان له بكل 
قطرة تدخل بطوا أجر، ولو عرض له مرج فرعت فيه كان له بكل شيء يدخل يف بطوا أجر، وبكل 

ختطوها أجر، حىت ذكر األجر يف أرواثها وأبواهلا؛ وأما الذي هي له ستر فرجلٌ اختذها جتمال خطوة 
وتكرماً، ومل ينس حق اهللا يف ظهروها وال رقاا؛ وأما الذي هي عليه وزر فرجل أختذها أشراً وبطراً 

  .ورئاء الناس، ومل يؤد حق ظهورها وال بطوا

فرس للرمحن، وفرس لإلنسان، وفرس : اخليل ثالثة:  صلى اهللا عليه وسلموعن خباب قال، قال رسول اهللا
فأما فرس الرمحن فما أتخِذ هللا يف سبيل اهللا وقوتل عليه أعداء اهللا، وأما فرس اإلنسان فما . للشيطان

  .استطرق عليه، وأما فرس الشيطان فما روهن وقومر عليه

حلجاج بن يوسف ووضع احلرب خرجنا حىت قدمنا ملا استقرت الدار با: وعن أَنس بن مالك قال
: اخليل ثالثة أفراس: وذكر اجتماعه باحلجاج وعرض احلجاج خيله عليه، فقال رضي اهللا عنه. "واسط"

وكسِح :  يريد أن جياهد عليه، ففي قيامه عليه وعلفه إياه وأدبه له، أحسبه قال"و"فرس يتخذه صاحبه 
القيامة؛ وفرس يصيب أهلها من نسلها يريدون وجه اهللا فقيامهم عليها وعلفهم مذوده، أَجر يف ميزانه يوم 
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إياها وأدم هلا وكسح روثها أَجر يف ميزام يوم القيامة، وأهلها معانون عليها؛ وفرس للشيطان، فقام 
  .أهلها عليها، وذكر غري ذلك، وزر يف ميزام يوم القيامة

وقيل لبعض . عليكم بإناث اخليل، فأن ظهورها ِحرز، وبطوا كرت:  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .فرس، يتبعها فرس، يف بطنها فرس: أي األموال أَثْرى؟ قال: احلكماء

سكة مأبورة، أو مهرة : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي املال خري؟ قال: وقال عِدي بن الفضل
وزعمو أن دار أمري املؤمنني .  من النخل واملهرة املأمورة الكثرية الولدوالسكة املأبورة السطر. مأمورة

 تلك الفرس ماال كثرياً؛ "من"علي، اليت بالكوفة كانت لعروةَ بن اجلعد، فباعها بفرس أنثى فأصاب 
  .وسيأيت ذكر عروة بعد هذا

:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإن يل خيالً، فقال! يا رسول اهللا: قال سعد: وعن عمر بن أيب أَنس قال

احبسها وامحل عليها الفحول، واحبس اإلناث منها، تنل الدرجاِت العال من اجلنة، فكان سعد يفعل 
  .ذلك

أما اخليل فللرعب والرهب، وأما الرباذين فللجمال : وكان خالد بن صفْوان يقول يف اختاذ الدواب
  .ا اإلبل فللحمل، وأما احلمري فللدبيب وخفة املئونةوالدعة، وأما البغال فللسفر البعيد، وأم

  الثاني الباب

  فضائل الخيل

  وما جاء في ارتباطها 

إن " إىل قوله "والعادياِت ضبحا": أقسم اهللا تعاىل باخليل يف كتابه العظيم لفضلها عنده، فقال سبحانه
: "فاملوريات قَدحا".  حلوقها إذا عدتالعاديات هي اخليل؛ والضبح: قال املفسرون. "اإلنسان لربه لكنود

أي توسطن مجعاً : "فوسطن به مجعا". النقع الغبار وقيل التراب: "فأثَرن به نقعا". أي أورت النار حبوافرها
  .أي كفور: "إن اإلنسان لربه لكنود". من الناس أغارت عليهم

إين أحببت حب اخلري عن ": يمان ابن داودومساها أيضاً يف كتابه باخلري، فقال سبحانه على لسان نبيه سل
  ."ذكر ريب

وفضلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرجال يف السهمان؛ فجعل للفرس سهمني وللرجل سهماً 
  .وجاءت يف فضلها عنه صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية. واحداً

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم ": لعن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
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  .وهذا احلديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. "القيامة

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم ": وروى مسلم أيضاً عن عروة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. ذكور هو ابن أيب اجلَعد البارقيوعروة امل. "األجر والغنيمة: وما ذلك؟ قال! يا رسول اهللا: القيامة، قيل

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتني، فباع إحدامها 
  .بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالربكة، فكان لو أشترى التراب ربح فيه

قال حممد . ني فرساً رغبةً منه يف رباط اخليلرأيت يف دار عروة بن أيب اجلعد تسع: قال شبيب بن غَرقدة
  .كان له فَرس أخذه بعشرين ألفاً: بن املنتشر

    

اخلري ": رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفتل ناصية فرسه بإصبعيه ويقول: وعن جرير بن عبد اهللا قال
  ."معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة

 فرسه الفضلُ يف خدمة الرجل دابته املعدة للجهاد، وفيه دليل أن اجلهاد ويف فتله عليه السالم ناصيةَ: قالوا
  .باق ثابت إىل يوم القيامة، وفيه بقاء اإلسالم وااهدين الذابني عنه إىل يوم القيامة

اخليل معقودة يف نواصيها اخلري إىل يوم ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب كبشة قال
اخليل يف نواصيها ": ويف لفظ آخر. "أهلها معانون عليها؛ واملنفق عليها كالباسط يده بالصدقةالقيامة، و

  ."اخلري إىل يوم القيامة، وأهلها معانون عليها؛ فامسحوا بنواصيها، وادعوا اهللا هلا بالربكة

: ذوٍد، وقال يلأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمر يل ب: وعن سوادة بن الربيع اجلَرمي قال

  ."عليك باخليل، فأن اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة"

اخليل يف نواصيها اخلري معقود أبداً إىل يوم ": وعن أمساء بنت يزيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واثها وأبواهلا، فالح يف القيامة، فمن ربطها عدة يف سبيل اهللا، فأن شبعها وجوعها، وريها وظمأها، وأر

ومن ربطها رياء ومسعة، وفرحاً ومرحاً، فأن شبعها وجوعها، وريها وظمأها، "موازينة يوم القيامة؛ 
  .""وأرواثها وأبواهلا، خسران يف موازينه يوم القيامة

  .نفسفالن مبارك الناصية، أي ال: والناصية الشعر املسترسل على اجلبهة، وقد يكىن به عن النفْس؛ يقال

  .مل يكن شيء أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد النساء من اخليل: وعن أَنس بن مالك قال

من حبس فرساً يف سبيل اهللا كان ": مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن زيد بن ثابت قال
  ."ِستره من النار

من احتبس فرساً يف سبيل اهللا إمياناً باهللا ": لوعن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
  ."وتصديقاً بوعد اهللا، كان شبعه وريه وروثه حسناٍت يف ميزانه يوم القيامة
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املنفق على اخليل كباسط يده ": وروى ابن سعد يف الطبقات قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ."وم القيامة كذكي املسكبالصدقة ال يقبضها؛ وأبواهلا وأرواثها عند اهللا ي

وحكى عبد الرمحن بن زياد أنه ملا نزل املسلمون مصر كانت هلم مراغة للخيل فمر حديج بن صومي 
هذا فرس يل ال أراه : ما هذا الفرس يا أبا ذر؟ قال: بأيب ذَرٍّ رضي اهللا عنه وهو ميرغ فرسه األجدل، فقال

: ما من ليلة إال والفرس يدعو فيها ربه يقول! نعم: الوهل تدعو اخليل فتجاب؟ ق: إال مستجاباً، قال

اللهم إنك سخرتين ألبن آدم، وجعلت رزقي بيده، فاجعلين أحب إليه من أهله وماله، اللهم ارزقه مين 
  .وارزقين على يديه

لقي عيسى بن مرمي إبليس لعنه ": وروى أبو احلسن اإلسكندر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
سلين عما بدا لك، ! يا روح اهللا: إين سائلك عن شيء فهل أنت صادقي فيه؟ قال! يا إبليس: ، فقالاهللا

صهيل فرس يف سبيل : ما الذي يِسلُّ جسمك ويقطع ظهرك؟ قال! أسألك باحلي الذي ال ميوت: فقال
  ."اهللا، ويف قرية من القرى أو حصن من احلصون؛ ولست أدخل داراً فيها فرس يف سبيل اهللا

  .إن اهللا ليأجر العبد على حبه اخليلَ وإن مل يرتبطها: وعن عطاء اخلراساين قال

  ."من هم أن يرتبط فرساً يف سبيل اهللا بنية صادقة أُعطى أجر شهيد": وقال صلى اهللا عليه وسلم

 طيلَة، إن الفرس ليسنت يف": وعن عبادة بن الصامت أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ."وصاحبه نائم على فراشه، فال تبقى له خطيئة إال وقعت

من ارتبط فرساً يف سبيل اهللا كان له مثل أجر الصائم الذي ال يفطر، ": وعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ." ما أنفق على فرسه"كذلك"والقائم الذي ال يفتر؛ والباسط يده بالصدقة 

من كثرت سيئاته وقلت حسناته فلريبط فرساً يف سبيل اهللا، ومن ": الوعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ق
  ."ارتبط يف سبيل اهللا كان كمن نصر موسى وهارون، وقاتل فرعون وهامان

ما "مسعت سلمان رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وعن قيس بن باباه قال
  ." إذا أطاق ذلك" سبيل اهللايف"من مسلم إال حق عليه أن يرتبط فرساً 

    

ومل تكن العرب تعد املال يف اجلاهلية إال اخليل واإلبل، وكان للخيل عندها مزية على اإلبل، فلم تكن 
تعِدل ا غريها، وال ترى القوة والعز واملنعة بسواها، ألن ا كانوا يدافعوا عن غريها مما ميلكون، ومينعون 

راء حوزم وبيضتهم، ويغاورون أعداءهم ويطلبون ثأرهم، وينالون ا املغامن، حرميهم، وحيمون من و
فكان حبهم هلا، وعظم موقعها عندهم، على حسب حاجتهم إليها، وغنائهم عنها، وما يتعرفون من 

 دينه، بركتها ويمنها؛ إىل أَن بعث اهللا تعاىل نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وأكرم أمته مبا هداهم له من
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: وأمنت عليهم به منه، فاختار لنبيه عليه الصالة والسالم إعداد اخليل وارتباطها جلهاد عدوه؛ فقال سبحانه

وأَِعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ربِاط اخليل، ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوم ال "
  ."تعلموم، اهللا يعلمهم

:  قال"وآخرين من دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم": ه وسلم يف هذه اآليةعن رسول اهللا صلى اهللا علي

  .اجلن؛ ولن خيَيلَ الشيطان إىل إنسان يف داره فرس عتيق

 مهلَمفاختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخليل وارتبطها وأحبها، وحض املسلمني على ارتباطها، وأَع
سارعوا إىل ذلك وازدادوا حرصاً عليها ويف إمساكها، رغبة يف األجر ما هلم يف ذلك من املثوبة واألجر، ف

والتماس الربكة واخلري يف العاجل واآلجل، يف اقتنائها وتثمريها واستبطاا، وتنافسوا فيها، وغَالوا، ملا 
  .جعل اهللا فيها من أنواع الربكات ومجاع اخلريات

ها شدة، وأخف الدواب كلها مئوية يف العلف واملشرب ومن فضائل اخليل أا أَصرب البهائم وأشد: قيل
عند ضيق األمر يف ذلك، إذ كان يكفيها يف السرايا واملفاوز واألسفار القليل منه، مث قسنا عليها يف 

فوجدنا أشد البهائم وأقواها على األمحال الثقال اإلبل، فأصبنا البعري البازل الشديد أكثر ما حيمل : شدا
ذا حمل هذا املقدار مل ينهض إال بعد اجلهد واحليلة، ورأيناه ال جيري حبمله؛ وكذلك سائر ألف رطل، فإ

ووجدنا ما يوصف من الوحش بشدة الْعدو لو حمل ثقيالً . البهائم اليت توصف بالشدة ال جتري بأمحاهلا
ه وزاده وعلفه، وعلٍَم إن مل يؤد عشر جريه؛ فوقفنا على أن الفرس حيمل من فارسه وآلته وسالحه وِجتفاف

كان يف يد صاحبه يف يوم ريح، زهاء ألف رطل، وجيري به يوماً جريداً ال يكاد ميل وال خيَوى جبوع وال 
  .عطش؛ فعلمنا أنه ال شيء من البهائم أشد وال أصرب وال أجود وال أفضل وال أكرم وال أقوى من اخليل

من ذا الذي يقْرض ": ليها آيتني من القران العظيم، قوله تعاىلوأنزل اهللا عز وجل يف ارتباط واالتفاق ع
الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً ": ، وقوله سبحانه"اَهللا قرضناً حسناً فيضاعفَه له أضعافاً كثرية

داء، قال أبو أمامة، وأبو الدر. "وعالَِنيةً فلهم أجرهم عند رم، وال خوف عليهم وال هم حيزنون
  .هم الذين يرتبطون اخليل يف سبيل اهللا: ومكحول، واألوزاعي، ورباح ابن يزيد

  .نزلت يف علَف اخليل: قال: "الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية": وعن ابن عباس

أمواهلم أصحاب هؤالء هم الذين ينفقون : وروى أن أبا ذَرٍّ أشار إىل بعض خيل كانت يف اجلَّبانة وقال
بالليل والنهار سراً وعالنية وكان أبو هريرةَ إذا مر بفرس مسني تال هذه اآلية، وإذا مر بفرس أعجف 

  .سكت

  الثالث الباب
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  حفظ الخيل

  وصونها والوصية بها 

أعلم أن األمم املاضية مل تزل تكْثر من االعتناء باخليل والتشريف هلا، والثقة ا، والتعويل عليها يف 
روا، واالفتخار ِبربِطها؛ وإن كانت العرب زادت يف فضلها ومزيتها ما فاتوا به األمم، فلم تكن يف ح

اجلاهلية وال يف اإلسالم تصون شيئاً من أمواهلا كصيانتها وال تكِرمه ككرامتها، ملا كان هلم فيها من 
  .فعةالتباهي والتفاخر، والتنافس والتكاثر، والقوة واملنعة، والعز والر

    

وكان نبينا صلى اهللا عليه وسلم من أرغب العرب يف اخليل وأصوم هلا، وأشدهم إكراماً وعجباً ا، حىت 
إنه كان ليأنس بصهيلها، ويفضلها على الرجال فيما يسهمه هلا ويراهن عليها، وينهي عن استنتاج 

ا، وإشفاقاً من فساد أًنساهلا، وقد كان كرائمها من محار أو هجني ال يشبه أصلُه أصوهلا، غرية منه عليه
جاء عن إمساعيل . عليه الصالة والسالم وصِي ا، وعوتب على اشتغاله يف وقت من األوقات عن تفقُّدها

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أصبح ذات يوم فقام إىل فرسه فمسح عنقه ووجهه بطرف ردائه ": بن رافع
إين بت الليلة وجربيل يعاتبين : صنعت اليوم ما نراك صنعته؟ فقال! سول اهللايا ر: أو بكُم قميصه، فقيل له

  ."يف سياسة اخليل

إا خرجت ذات غَداِة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح فرسه بثوبه، ": وعن عائشةَ رضي اهللا عنها
فولَّين علَفَه، : يلة؛ قالتما يدريك؟ لعل جربيل قد عاتبين فيه الل: بثوبك؟ فقال! يا رسول اهللا: فقالت

  ."أخربين أن ريب يكتب يل بكل حبة حسنة! لقد أردت أن تذهيب باألجر كلَّه: فقال هلا

 إذ قام إىل فرسه الظَّرب فعلق عليه شعره، وجعل "تبوك"وبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة ": قيل
نعم، وما يدريكم؟ لعل جربيل : هره برادئك؟ قالأتسمح ظ! يا رسول اهللا: ميسح ظهره بردائه، فقيل

أخربين خليلي : أمرين بذلك، مع أين قد بت الليلة وأن املالئكة تعاتبين يف حس اخليل ومسحها، وقال
جربيل أنه يكتب يل بكل حبة أَوفَيتها إياه حسنه، وأن ريب يحطُّ عين ا سيئة؛ وما من امرئ من 

 سبيل اهللا فيوفيه عليقه يلتمس له قوة إال كتب اهللا له بكل حبة حسنة، وحط عنه املسلمني يرتبط فرساً يف
  ."ا سيئة

يا أبا : أتينا متيماً الداري وهو يعاجل عليق فرسه بيده، فقلنا له: وعن حممد بن عقْبةَ عن أبيه عن جده قال
من ارتبط ": ى اهللا عليه وسلم يقولبلى، ولكن مسعت رسول اهللا صل: أما لك من يكفيك هذا؟ قال! رقَية

  ."فرساً يف سبيل اهللا فعاجل عليقه بيده كان له بكل حبة حسنة
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من كان ": ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وعن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قال
  ."له فرس عريب فأكرمه أكرمه اهللا، وإن أهانه أهانه اهللا

هذه مع تلك؟ : صر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنساناً ضرب فرسه، فقالأب": وعن جماهد قال
! أشهدوا: إال أن يقاتل يف سبيل اهللا؛ فجعل الرجل حيمل عليه ويقول: ال: لتمسك النار، فَكُلَّم فيه، فقال

  ."!أشهدوا

يعمن لطمه الفرس وت صقْتر بذلك، وتطلب الثأر فيه وكانت العرب لقدر اخليل عندها وإعزازها إياها ت
كما تطلبه يف أنفسها؛ وال تلطم بلطمة البعري؛ ذكر ذلك حماد الراوية عن مساك بن حرب، قال اجلراح 

  : اهلْمداين يف ذلك

  كأنها ظل برد بين أرماح  يلطم الجاني بلطمتها ونهدٍة

قال : عن الوضني بن عطاء قالو. وى عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه عن ركض اخليل إال يف حق
: وقال صلى اهللا عليه وسلم. "ال تقودوا اخليل بنواصيها فَتذَلوها": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكانوا . "أكفاهلا، وقلِّدوها، وال تقلدوها األوتار: ارتبطوا اخليل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال"
يبها العني، فنهاهم عليه السالم عن ذلك، وأعلمهم أن األوتار ال ترد يقلدون اخليل أوتار الِقسى لئال تص

وقيل األوتار الذُّحول، وهي . وقيل اهم عن ذلك خوفاً على اخليل من االختناق. من قضاء اهللا شيئاً
  .والقول األول أصح. أي ال تطلبوا عليها الذحول اليت وتِرتم ا يف اجلاهلية: الدماء

ال تهلُبوا أذناب اخليل، وال جتُزّوا أعرفها ": ك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أنس بن مال
  ."ونواصيها، وِدفاؤها يف أعرافها، وأذناا مذابها

ال تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فأن اهللا تعاىل إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل ": وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ."ال بشق األنفس، وجعل لكم األرض، فعليها فاقضوا حاجاتكمبلد مل تكونوا بالغيه إ

  ."أكرموا اخليل وجلَّلوها": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال مكحول

  .وى صلى اهللا عليه وسلم عن ِخصاء اخليل

    

حملَ عليه رجالً ؛ فَ"من جدس"ملا غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوك أصاب فرساً : عن ثور بن زيد قال
من األنصار، وأمره إذا نزل أن يرتل قريباً منه، شوقاً إليه وشهوةً لصهيله، فلما قدم النيب صلى اهللا عليه 

! قد مثَّلت به، مثلت به، مثلت به"خصيناه، قال : ما فعل الفرس؟ قال: وسلم لقي األنصاري، فقال

  ."سوا نسلها، وباهوا بصهيلها املشركنيأعرافها أَدفاؤها، وأذناا مذابها، التِم
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لو محلنا احلمري : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهديت له بغلة فركبها، فقلت": وعن علي رضي اهللا عنه
  ."إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون: فقال عليه السالم! على اخليل فكانت لنا مثل هذه

أي أدبوها . "عاتبوا اخليل فإا تعتب": يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: وعن أيب أمامة قال
  .وروضوها للحرب والركوب، فإا تتأدب وتقبل العتاب

إذا سافرت فال تنم على دابتك، فأن النوم عليها يسرع يف ! يا بين: وحيكى عن لقمان احلكيم أنه قال البنه
  .دأ بسقيها وعلفها قبل نفسكدبِرها، وإذا نزلت أرضاً مكِْلئَةً فأعطها حظها من الكأل؛ وأب

فوجب إكرام اخليل، وصوا، واالعتناء ا، واملنافسة فيها واحملافظة عليها، وتفَقُّد أحواهلا، والتصرف فيما 
 حماولةُ أمور فرسه بيده، وال غضاضة تلحقه بالتصرف "يف"يصلحه من سياستها، وعلى الرجل الشريف 

 أمره، ويستحق اللوم على الترته عنه لكربه واالتكال به على غريه، يف شأنه، بل يلحقه الذم بالتفريط يف
فينبغي للفارس أال يغفل عن تفقد فرسه وموضعه ومربطه ومراغته، ومجيع أحواله يف سياسته وعلفه 

وسقْيه، ولتكن أكثر عنايته بالنظر إىل قوائمه يف كل األحوال، جيسها بيده، فأن رأى تفززاً يف عصبة أو 
 نفخ أو امتالء، أو عالمة دم أو أدىن علٍَّة، فليبادر بعالجها ومالطفتها يف بدئها، وال يتعبه معها، وال أمارة

جيرِه يومئذ، فقد تبدو العلل يسرية ال تكاد تِبني، فرمبا محل عليه فعادت كباراً، أو كان منها سبب متِلف، 
  .وعالجها يف ابتدائها أقرب، وأمرها أيسر

حلذر من سقيه وأعالفه الشعري إثر اإلعياء والتعب، وليمهل حىت يسكن وجيف عرقه ويهدأ وليحذر كل ا
  .وكذلك حيذر من علف الشعري الكثري مع طول الراحة واِجلمام وقلة احلركة والتصرف. هدوءاً تاماً

وللضرورات أحكام . وكذلك حيذر من اختالط الرطْب من احلشيش مع اليابس يف علفه ما استطاع
  .فقس تِصب حبول اهللا. يلحظ فيها األوفق ما قَدر عليه

  الرابع الباب

  فيما تسميه العرب من أعضاء الفرس

  وعدد ما في ذلك من أسماء الطير 

  .، وهي رأس الضلع بالفقَار"ِسنسنة" صلْبه، الواحدة "سناِسن"، وهو "قَراه"، ويف سراته "سراته"أعاله 

.  رأس الوِرك العليا، وهي اليت تشخص إذا هزلت الدابة"واحلرقفة"، "حرقَفتاه" ومها "حجبتاه"ويف سراته 

ويف . وهو الرديف أيضاً. ، والقَطاَة مقعد الردف، والردف هو الراكب خلف الفارس"قَطاته"ويف سراته 
 والكاثبة "كاثبته"ته ويف سرا. ، واملوقِفان أعلى خاصرتيه بني احلجبتني وضلع اخللف"مِوقفاه"سراته 
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  .موضع وسط السرج من مقُدمه

، واملنِسج موضع القَربوس، وهو حيث فروع الكتفني مقدم الكاهل، وبذلك يسمى "منِسجه"ويف سراته 
، وهو شعر "العرف"ويف السراة . ، وهو شعر الكاثبة، وهو منتهى العرف"العذْرة"ويف السراة . منسجاً

ومن سراته ناصيته التصاهلا بالعرف، والناصيةُ هي الشعر املرسل على عينيه . وناصيتهعنقه ما بني عذرته 
ويكتنف املعرفة . والعرف اسم الشعر خاصة؛ والْمعرفة منبت العرف. ووجهه حىت طرف عرفه من قُدم

  ."ِعلباء" واحدما "الِعلباوان"ِعرقان يقال هلما 

وسميت اهلامة أم .  وما استدار من رأسه بأذنيه"فأُم دماغه"أما هامته ، ف"هامتِه" و "رأسه"ويف سراته 
، وهي باطن القفا، وهي العظم "القَمحدوةُ"وفيها . الدماغ الشتماهلا عليه كاشتمال األم على ولدها

  . الفرس مقعد ِعذاره من منبت عرفه"قفا"الناتئ من القفا، و 

وبعض .  فيها الغضاريف، ويقال الغراضيف، وهو من املقلوب الفرس قصب خياشيمه اليت"ِسمام"و 
وعلى كل قول فالسمام اسم . ، ويقال أيضاً بل مها عرقان يف خيشومه"سمومه"هي : العرب تقول

  .لنخاريب اخلياشيم

    

نواهقه قصبة أنفه، وقال ابن :  الفرس فهما عرقان يف خيشومه، وقال أبو زيد األنصاري"نواهق"وأما 
وهو الصحيح و . ووافقه على ذلك أبو عبيدة. مها عظمان شاخصان يف وجهه أسفل من عينيه: تيبةَقُ
 أعايل اللحيني "املاضغان"و . "الصبياِن" العظيمان حتت اخلدين؛ ومستدقُّهما إىل حتت الفم "اللّحياِن"

 "الفكَّان"و . تمع اللحم بني املاضغني واألذنني جم"اللَّهِزمتان"و . حيث املتحرك عند املضغ مما يلي األذنني

  .ملتقى عظمى اللَّحيني مع الصدغني

 فما فوق منِخره من مستدق "نخرته" فَمخرج النفس، وأما "منِخراه"، وأما "جحفلتاه" فهما "شفتاه"فأما 
والسيساء موضع وسط ، "ِسيساؤه" "سراته"ويف .  فصفحتا وجهه"خداه"وأما . جحفلته وما الن من أنفه

فأما لبته وهو . "ِجرانه" و "صليفاه" و "لَبته"ويف عنقه .  أوسط املنت إىل القطاة"الصهوة"السرج، و 
، وهي "الفهقة"ويقال للخرق الذي يف اهلامة املركَِّب فيه العنق . وأما صليفاه فصفحتا العنق. موضع اللَّبب

قة منها هو الطرف املركب يف اهلامة، وهو مستدير بعض االستدارة والفه. الفقرة اليت طرفها يف الرأس
  ."السليل"ويقال للدماغ . وفيه خرق هو خمرج النخاع من الدماغ. كأنه ِعقَاص املُكْحلَة

واملريء . "البلْذَم"وجمموع احللقوم واملريء واألوداج يسمى . وأما ِجرانه فجلدة ما بني املنخر إىل املذبح
 مضغتان من رءوس املنكبني إىل "العرشان"و . الطعام والشراب، واحلُلقوم وخمرج النفس والصوتمدخل 

  .العرف، ومها قوائم العنق
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  .وهو مغرز العنق يف الكتفني. ، وهو حيث يدسع البعري ِبجرته"الدِسيع"ويف العنق 

، وهي موضع الِقالَدة، والسالفة شيء "لفةالسا"، وهي ما قرب من الكاهل؛ ويف العنق "قَصرته"ويف العنق 
 هو العنق جبملته، مسى بذلك لتقدمه "واهلادي". واحد، وهي دائرة بالعنق من كل جهة مما يلي املذبح

  .على سائر البدن

 "أَسلَةُ"و . "الشوارب"، ومها ِعرقان يكتنفان العنق مييناً ومشاالً، ويقال لألوداج أيضاً "الودجان"ويف العنق 

  .العنق موضع القالدة منها

  فصل 

. فالصدر ما عرض من ملتقى العضدين ومغِرِز العنق. "زوره" هو "وجؤجؤه" هو صدره، "بركُه"و 

 الفرس مقعد الفارس من صلبه وما حاذاه من بدنه، "جوز"و . والزور ما بني العضدين إىل موضع احلزام
وموقع دفيت السرج . وقد تقدم ذكرها. "الصهوة"قال هلا ومجلة مقعد الفارس ي. وجوز كل شيء وسطه

ودون الْمحِرم إىل اخلاصرتني . "احملزم"وما ضم عليه احلزام فهو . "املعدان"من الصهوة يقال هلا 
 مرجع "الفريصتان"و . "اجلوانح"ومها . ، ومها موضع عِقىب الفاَرس، وبذلك مسياً مركَلين"املركَالَن"

 وهي أربع "الضلوع"مث . ومرجع املرفقني هو منقَبض الفؤاد. اجلَنب: ، والدف"الَّدف"قني من املرف
إحدامها . ، ومها الضلعان يف اجلنبني أسفل الضلوع وأقعرها"القُصريان"ويف األضالع . وعشرون ضلعاً

، "الشاكلتان"ف، وتليهما منتهى اجلانب األمين، واألخرى منتهى اجلانب األيسر؛ ويسموا ضلعي اخلَل
والضلعان اللتان تليان الواهنتني . "الواهنتان"وهو ما اتصل من الفخذين باخلاصرتني، والقُصريان يقال هلما 

، وهي "احلَرج"واألوساط من الضلوع وهي أربع من كل جانب يقال هلا . "الدأيتان"يقال هلما 
  .ا ينتفخ اجلوفاملسقَّفَات، وهي أطول الضلوع وأمتها، وإليه

  فصل 

 "شاكلته" و "رفْغاه" و "قُنبه" و "سرته" و "منقَبه" البطن، ويف ربض بطنه "ربض"ونواحي جوفه يقال هلا 

فأما ربض البطن فمراق البطن وأما منقَبه فحيث ينقب الْبيطار . "ِصفَاقه" و "حالباه"، و "طفطفتاه"و 
 فوعاُء ذَكِره، وأما رفغاه فما بني اخلُصيين والفخذين، وأما شاكلته فبني فخذيه قريباً من السرة، وأما قُنبه

وبطنه، وهي اليت جتشر من الشاة والبقرة املُعِرقَِة السمن، وأما طفطفتاه فما بني اجلنب واحلَرقفة، وأما 
  .واألعفاجاحلالبان فَِعرقان اكتنفا السرة من جانبها، وأما الصفاق فما بني اجللد 

 مها ما ضمت عليه القُصرياِن، وخنست عنه "اِلحقْوان"و . وبطن الفرس اعفاج وحوايا، ليس فيها كَِرش
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  .الَحجبتان

 أيضاً، وأَما "الغرمول"فأما النضي فجميع ذكره، وهو . "إحليله" "فَيشله" و "نِضيةُّ"ويف قُنب الفرس 
  .نسانالفيشلة فرأس الذكر، وكذلك هو من اإل

    

إحليل، واخلَرق الذي يف : فالْخرق الذي بني اخلُصيني وفيه خينس الذّكر: وأما اإلحليل فللقرس إحليالن
إحليل؛ ويشاركه يف هذا اإلحليل كل ذكَر من احليوان، ويشاركه يف : رأس الذكر وهو خمرج البول

، ويقال "الْخِضيعة"لفرس يقال هلا وصوت الذكر يف قُنبه عند حركة ا. األول ذكور ذوات األربع خاصة
  ."البيضتان"ويف الصفن . "الصفَن"وجلد الُخصية يقال له . إن اخلضيعة صوت جوف الفرس

 وهو ما "الدبر" "ه" وظاهر"الَخورانُ" وهو ملتقى الوركني من باطن، وباطنه "القُحقُح"ويف جسم الفرس 
وأعلى العصعص يقال له . ف الصلب وهو منبت الذَّنب طر"والعصعص"بني القحقح والْعصعص، 

، "العسيب"، ويلي العكوة "عكْوته"فما غَلُظَ من أصل الذنب فهو . "مغرز الذَّنب"، وأسفله "العجب"
 الذنب، وهو شعره، "هلْب" هو "السبيب" الذنب، و "ومستدق الذَّنب يقال له شائلة. ومها عظم الذَّنب

 هو شعر الناصية والعرف، وشعر "السبيب"و زيد األنصاري، واملعروف عند أهل اللغة أن هكذا قال أب
  ."اهلُلْب"الذنب 

  فصل 

 و "أَخرماهما" و "غُرضوفامها" و "عيرامها"، ويف كتفيه "كتفاه"، ويف يديه "يداه"ويتصل مبقَادم الفرس 
أعلى املنكب، وأما عيرامها فما ارتفع من عظم فأما الكتف فمعروفة وهي العظم العريض يف . "صدقامها"

الكتف وهو الشاخص يف وسط الكتف، وأما أخر ما مها فمنتهى عيريهما حيث انتهت عند الصدقني، 
، "الراعنتان" ومها "النغضان"ويف غُرضويف الكتفني يف أعالمها . وأما الصدقان فنقرتان يف رأس الكتفني

  ."الفريصتان"غرضوفني وأما اللحمتان على أعالمها فهما ومها حلم كثري على اسفل الْ

والغرضوف ما كان من طَرف الكتف متصالً بالكتف وليس منها، كأنه عظم وليس به؛ ويقال له 
  . أيضاً"غُضروف"

 ما ظهر من "الكاهلُ"، ومنكباه ما ضم أسفل الكاهل من قبل القص بأعلى الزور، و "منِكباه"ويف يديه 
  . ما بطن من الكاهل"الزور"لزور، و ا

، فأما القبيحان فرءوس العضدين املالقية "الوابلتان" و "القبيحان"، ويف عضديه "عضداه"ويف يديه 
للذراعني، وأما الوابلتان فرءوس العضدين مما يلي الكتفني، ومها عظمان ضخمان مشان، واملشاش هو 
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  .اللحم

فأما رضف ركبتيه فما بني الكُراع والذراع، .  ومها اإلبرتان"اِملرفَقان"عني ويف الذرا. "ذراعاه"ويف يديه 
 من الذراع هو الطرف املستدق الذي حيك منتهى "اإلبرة"وأعظم صغار جمتمعة يف رأس الذراع، و 

  .الفريصة من الكتف وواسط عظام الَحيزوم فويق احملِزم

مث . كون فوق الركبة؛ يدِيص أي يذهب وجيئ عظَيم شكله قريب من االستدارة ي"الداغصة"و 
  .والوظيف ما حتت الركبتني إىل األرساغ، وأما القينان فزند الوظيفني. "قَيناه"ويف وظيفيه . "الوظيفان"

  ."الرسغ"، وهي عصبة مستطيلة يف الوظيف منتهاها "العجاية"ويف الوظيف 

.  يف النحر، وهو يف الذراع األجبل"الناحر"نحر، يقال إنه  ِفعرق مستبطن يف الذراع إىل ال"اَألبجلُ"وأما 

  .والرسغ منتهى العجاية

، ومها الشعر "الثُّنتاَّن"وفيها . ، ومها حلقتان يف بطون الذراعني كأما كيتان بالنار"الرقْمتان"ويف اليد 
  ."أم القردان"فوق 

  .شعر عند احلافروهي أطراف ال. "األشاعر"، واجلمع "األشعر"ويف اليد 

و . ، وهي عظام الرسغني"السالَمياَت"وفيهما . ، وهي مفاصل ركبتيه وأرساغه"الفصوص"ويف اليدين 
  .القوائم: "الشوى"

  ."أرضه"، وألسافله "مساؤه"ويقال ألعايل الفرس 

  ."إنسيه" و "كهسنب" و "دوابره" و "حواشره" و "حواميه" و "نسوره" و "دخيسه"، ويف احلافر "احلافر"مث 

  .فأما احلافر فهو اسم جامع، وهو مبرتلة الظَّلف من الشاة

  .وأما دخيسه فعظم الذي يف جوف احلافر كأنه ظهاره

وأما نسوره فهي اللَّوايت يكن يف باطن احلافر كأا خطوط الكف وأما دابرة احلافر فمؤخره، وهو الذي 
  .حيفَى وتأكله األرض

 "احلَوشب" مقدم احلافر، وأما احلوامي فهي ما يكتنف السنبك عن ميينه ويساره، وأما وأما السنبك فهو

فهو عظم الرسغ الداخل يف احلافر كأنه نصل؛ وأما إنسيه فما أقبل من حوافره بعضها على بعض يف يديه 
  .ورجليه؛ وأما وحشِيه فما كان خارجاً من حوافر يديه ورجليه

  فصل 

 و "نقرتامها" و "حارقتامها" و "حرقَفَتامها"ويف الوركني . "وِركاه"الفرس رجاله، وفيهما ويتصل مبآخري 
  ."قوارما"
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  ."الدبر" وهو "اخلَوران"فأما وركامها فالعظمان األعليان يف العجز، وأسفلهما القحقح، وما بني ذلك 

 مها اللتان اكتنفاالذنب عن ميني "اجلاعرتان"و . وأما حرقفتامها فالعظمان الشاخصان يف معلَّق الوركني
. "احلادبان" و "الكَاذَتاَِن" و "احلَماتان"ويف فخذي الفرس .  من احلمار"الرقمتني"ومها موضع . ومشال

والكاذتان حتاذياما من باطن الفخذ مما يلي . فاحلادبان أسفل من الذنب مضغتان يف ظاهر الفخذين
 "الغرابان"و . "الربلتان"عند طريف الفخذين مما يلي الساقني، ويليهما من فوقهما والَحماَتان . الشاكلة

 عرق يف باطن الرجل كلها؛ "النسا" عصبتان يف رأس الفخذ؛ و "النقرتان"عظمان يف وسط الوركني، و 
 "خصيلة" الواحدة "خصائل" "الفِخذ"مث . "القَلْت"، وهي نقرة يقال هلا "الصالَ" يف أعلى "رأس النسا"و 

  . والغر مخصة بني اخلصيلتني كأا فرقت بينهما"غَر"وهي حلم جمتمع، ولكل خصيلة 

؛ ويف "الساقان"، ومها موِصل الفخذين يف الساقني، ومها عصبتان كأما عظمان، مث "الثَّفنتان"ويف الرجل 
، ومها مضغتان "احلَماتان"، وفيهما "الَّنقُي"ا املخ، واسم املخ ، ومها العظمان اللذان فيهم"النقْوان"الساقني 

وبني الساق والوظيف . ، ومها املفصالن املتصالن بالوظيفتني"العرقوبان"يف ظاهر الساقني، وفيمها 
، ومها موضع، الشكال من "الوظيفان"، ومها عظمان عندمها طَرف الساق وطَرف الكُراع؛ مث "الكعبان"

  .الدابةِرجل 

. ، هو املفصل بني الساق والوظيف"الرسغ"، وهي عصبةٌ حتمل الرجل كلها، و "عجايته"ويف الوظيف 

  .ومها وظيفان، ورسغان، وعجايتان

  فصل 

 و "العصفور" و "الصرد" و "الفَرخ" و "النعامة" و "النسر" و "اهلامةُ": ويسمى يف الفرس من أمساء الطري
 و "الْخطَّاف" و "الغراب" و "السماَني" و "الغر" و "الناهض" و "الدجاجة" و "الصلصل"  و"الديك"
  ."اخلَرب" و "اِحلدأَة" و "احلُر" و "القَطَاة" و "الصقر"، و "السمامة"

يا " : فابتهج به يوماً، فقال"الرِبذُ"حدث األصمعي أن هارون الرشيد كان له فرس أدهم يقال له 
، فإنه يقال إن فيه عشرين امساً من أمساء "سنبكه" إىل "قَونسه" مث صفه من "الربد"خذ بناصية ! أصمعي

فأنِشدنا اهللا : قال. وأنشدك شعراً جامعاً هلا من قول أيب حزرة! فقلت نعم يا أمري املؤمنني: الطري؛ قال
  : فأنشدت! أبوك

رحان تم له وَأقبمته إلى النَّسربين ها ما  كالس 

 الصردان في النحر وتَمكَّن  رحبت نعمامته ووفَّر فرخه



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  19  

 أشم موثَّقُ الِجذر هاٍم  وأناف بالعصفور في سعٍف

 دجاجته عن الصدر ونبت  بالديكين صلْصله وأزدان

 عِثما على كسر فكأنما  ُأمر جلزهما والناهضان

 بين ِشيمِتِه إلى الغُر ما  الجنبين ملْتَئٍم مسحنِْفر

 ومناِبتُ الشَّعِر وأديمه  سماناه وحافره وصفَتْ

 بينهما على قَدر فُأبين  الغراب لموقعيه معاً وسما

قْر ونأت  دون قبيحه خُطَّافه واكتنمامته على الصس 

 بموقعها عن الحر فنأت  عنه القَطاه له وتَقَدمتْ

 بينهما مدى الشِّبر خَربان  ويه دون ِحداتهوسما علِى تق

 كمواسٍم سمر بتوائم  يدع الرضيم إذا جرى ِفلَقاً

 الوثوب مشَّدِد اَألسر كَفِْت  ركِّبن في محِض الشَّوى سِبٍط

    

 ارتفع من هو ما: والنسر. أعلى الرأس، وهي أم الدماغ، وهي من أمساء الطري، وقد تقدم ذكرها: اهلامة
: والنعامة. وقد تقدم أيضاً ذكره.  من أعاله كأنه النوى واحلصا، وهو من أمساء الطري"و"بطن احلافر 

. هو الدماغ وهو من أمساء الطري: والفرخ. ِجلْدةُ رأس الفرس اليت تغطى الدماغ، وهي من أمساء الطري

. فيهما الريق ونفَس الرئة، ومها من أمساء الطريعرقان يف أصل اللسان مكتنفان باطن اللسان : والصرداِن

أصل منبت الناصية، : والعصفور. ويف الظهر صرد أيضاً، وهو بياض يكون يف موضع السرج من اثر الدبر
من الغرر، وهي اليت سالت ورقت ومل جتاوز : عظم ناتئ يف كل جبني، والعصفور أيضاً: والعصفور أيضاً
هو العظم الناتئ خلف األذن، وهو الذي : والديك.  تستدر كالقُرحة، وهو من أمساء الطريإىل العينني ومل
اللحم : والدجاجة. بل هو أصل الناصية: بياض يف طرف الناصية، ويقال: والصلْصل. يقال له اخلُشاء

واحدمها ناهض، : والناهضان. والديك، والصلْصل، والدجاجة من أمساء الطري. الذي على زوره بني يديه
فَرخ العقاب، وهو من : هو اللحم الذي يلي العضدين من أعالمها، والناهض: وهو حلم املنكبني، ويقال

وقد تقدم . هو من الفرس عضلة الساق، ومن الطري هو الذي يسمى أيضاً بالرخمة: والغر. أمساء الطري
رأس : والغراب. وهو موضع من الفَرس ال أحفظه:  ابن عبد ربهوالسماني من أمساء الطري، قال. ذكره

مها ملتقى أعايل الوِركَين، وهو من : الوِرك، فيقال للصلَوين الغرابان، ومها مكْتنفا عجِب الذَّنب؛ ويقال
حرك من أمساء الطري، وهو حيث أدركت عِقب الفارس إذا : واخلُطَّاف. أمساء الطري، وقد تقدم ذكره
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دائرة تكون يف عنق الفرس، وهي من أمساء : والسمامةُ. املركالن: ويقال هلذين املوضعني أيضاً. رجليه
مقَعد الردف : والقَطاةُ. أحسبها دائرة يف الرأس وال أقف عليها، وهي من أمساء الطري: والصقر. الطري

سواد : ري، يقال إنه ذكَر احلَمام، وهو من الفرسمن الط: والُحر. وهي من أمساء الطري، وقد تقدم ذكرها
. من الطري، وأصلها اهلَمز ولكنه خفف للضرورة، وهي سالفة الفرس: واِحلدأة. يكون بظاهر أذنيه

  .هو الذي تراه مثل املُدهن يف وِرِك الفرس، وهو من الطري ذَكَر الُحباري: واخلَرب

  الخامس الباب

   الفرس من الصفاتفيما يستحب في أعضاء

   من الحيوان وما يستحسن أن يكون شبيها

    

. احلُسن يف مجيع أعضاء الفرس مقرون باجلَودة، ودليل على الِعتق، والشدة، وجمموع ذلك هو الكَرم

فمن مستحسن أوصاف . وقلما جتتمع كلها يف فَرٍس واحد، ولكن حظه من الكَرم بقدر ما اجتمع له منها
ومنها هرت شدقيه، وِشدقاه مشق فيه . بعد ما بني ناصيته وجحفَلَته:  نصِل الرأس، وطولهاألعضاء طول

ومنها رقة جحافله وسبوطتها، . طول شقهما، وذلك ليتمكن من إخراج النفَس: إىل مآخر حلْييه، وهرتها
انه وذلك لكًثرة ريقه، ويستحب كثرة ومنها طول لس. ما يتناول به العلف، وأحدها جحفَلَةٌ: وجحافله

ومنها . ما بني منخريه، وذلك للحسن ويستدل به على الِعتق: ومنها رقه أرنبته، وأرنبته. ريقه لإلراحة
رحب منخريه ودقتها وطول شقهما وطول أعاليهما وهرت أسافلهما، فالرحب لسرعة اإلراحة، والدقة 

ومنها . عِمه، ومستطعمه ما بني مرسِنه إىل طرف جحفلَِتِه، وذلك للحسنومنها لطف مستط. للحسن
ومنها دقَّةُ مرِسِنه ولطفُه، ومرسنه . تداِني صبي لَحييه، ومها جمتمع أطرافها من أسفل، وذلك للحسِن

ة على أنفه، وذلك للحسنموضع احلَكَم .قائه، وخليقاؤهومنها اعتدال قصبة أنفه، وهي ما بني خلي :

ومنها دقة عرضي أنفه وسهولتهما، . حيث التقت جبهته وقصبة أنفه من مستقدمهما، وذلك للحسن
ومنها رقة . مبتدأ ما أحندر من قصبة األنف من جانبيهما مجيعاً، فذلك للحسن، وهو دليل الِعتق: وعرضاه

اجللد فيهما، وذلك للحسن، ويستدل به على قلة ولُصوق : نواهقه وأن ال تنتشر يف وجهه، ورقتهما
مارق عن صالبة اللحم من جانيب قصبة أنفه من أعالمها إىل نواهقه، : ومنها عرى مسومه، وسمومه. الِعتق

ومنها إسالةُ خديه وسهولتهما وِعرضهما . وهي جماري دموعه، وذلك للحسن ويستدل به على الِعتق
ما بني حلْييه : ومنها رحب شجره، وشجره.  للحسن ويستدل به على الِعتقطوهلما، وذلك: وأسالتهما
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ما انطبق على املُقْلتني من اجللد من : ومنها رقة جفونه، وهي. من أسافلهما، وذلك لسعة خمرج نفَسه
شدة ومنها نجلُ مقلتيه وصفاؤمها و. أعاليهما وأسافلهما، وذلك للحسن، ويستدل به على الِعتق

ومنها بعد مدى طَرفه وحدته، وذلك . سعتهما، وذلك للحسن: العينان، ونجلهما: سوادمها، واملُقْلَتان
ورقَّه حاجبه . النقْرتان فوق عينيه: ومنها ضيق واحتشاؤمها، وبعد عينيه من اذنيه، ووقْباه. لصدق الصرامة

ما حتت أذنيه وفوق : وعريها ولصوق جلدها ا، وجبهتهومنها ِعرض جبهته . مما يستدل به على ِعتقه
ومنها رقة األذنني ولينهما . لُطُف طيهما، وذلك للحسن: ومنها طول أذنيه وجلَدهما. عينيه من هامته

قهما، والتطريقطِْريومنها يف . التأليل، وهو دقة أطرافهما، وذلك للحسن، ويستدل به على العتق: وت
ومنها لني . ومنها سبوطة ناصيته وطوهلا وشدة سوادها ولينها. دما، وذلك للصدق والصرامةاألذنني ِش

كريكري وطمأنينته يف منبته، والشق: الشما أطاف بالناصية من قصري الشعر، وهو مما يستدل به على الِعت .

ومنها . ونة مل يسلم من هجنٍةوهو أبني شاهد يف الفرس على عتقه، فأن وجدت فيه خش: قال أبو عبيدة
ما كان على كاهله من شعر عرفه، وذلك حلسنها وشدا : طول عنقه ما بني ناصيته إىل عذرته، وعذْرته

والذَّكَر أحوج إىل طول العنق من : واستعانة الفرس ا يف جريه، أعىن العنق، وهي مؤنثة؛ قال أبو عبيدة
ذلك ألن عنق الذّكر غليظة، فطوهلا متمم ِلعتِقها وحسِنها، وعنق األنثى رقيقة، األنثى وإمنا قال أبو عبيدة 

ويستحب يف العنق الطول واللني، ويكره فيها القصر ": قال ابن قُتيبة. فطولُها يضعفها ويذهب جبماهلا
 واهلُجن باألعناق، فدعا وذُِكر يف حد الطول املستحسن أن سليمان بن ربيعة فَرق بني العتاق. "واجلُسأة

بطست من ماء فوضعت باألرض، مث قدمت اخليل إليها واحداً واحداً، فما ثىن سنبكه مث شرب هجنه، 
  .وما شرب ومل يثْن سنبكه جعله عتيقاً

  .ومنها رقة مذحبه وهو منقطع عنقه مما يلي رأسه، ذلك للحسن

    

العظمان :  عنقه إىل قَذَاله خلف خششاويه، وخششاواهما دق من أعلى: ومنها دقة سالفته، وسالفته
ومنها إفراع عالَبِيه وشدة مركَّبِهِما يف . الشاخصان خلف أذنيه، وذلك للحسن واالستدالل على الِعتق

ان: كاهله، وِعلباواهشررشني، والععصبتان حتت الع :رفَهوذلك أشد لوصل عنقه يف الكاهل. منبت ع .

ومنها عرض عنقه من أصلها، . اع العاليب هو ارتفاعهما، وذلك أحسن يف املنظر يف انصباماوإفر
ما فرق : واضطراب ِجرانه، ويكون ذلك من إفراع العالَيب واحندار اجلران، وذلك لشدة العنق؛ وجرانه

ِديِه، وهاديه عنقه، ومنها إشراف هِا. مريئه وحلْقومه من جلدة باطن عنقه، وذلك أرحب ملخرج نفسه
هو : ومنها إفراع كتفيه يف حاِرِكِه وغموضها فيه من أعاليهما، وإفراعهما. وذلك للشدة واحلسن
مها رُءوس الكتفني من قبل العضدين، : ومنها عرى أَخرميه وتأنيفهما، واألخرمان. ارتفاعهما يف حاركه
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إذا كانت كذلك بعد ما بني منكبيه ورحب لبانه وما بني ف. حدما: قلة حلمهما، وتأنيفُهما: وعريهما
: ومنها نتوءمعديه وكثرةُ حلمهما، ومعداه. جواحنه ملخرج نفسه، وأشتد التئام رءوس العضدين يف الكتفني

  .اللحم الغليظ اتمع يف جنبيه خلف كتفيه، ومها موضع الدفَّتني من السرج

فار ما حتتهما من الضلوع لتنفُّسه مبوضع الربلَتني، ألما منتهى الربِو، فإذا واستحب ذلك لشدما وإج
ومنها قصر . قال ذلك كله أبو عبيدة. ضاق مكاما وانتفختا ضغطتا القلب فَغمتاه فأخذه لذلك الَكَرب

ومنها اعتدال صلبه، . ن صلبهما بني منقطع حاركه من أسفله إىل ما بني القُصريني م: ظهره، وحد ظهره
استواؤه وعرض ِفقَرِه، والِفقر مجع فَقْرة، وهي خرز الظهر، ويقال هلا املَحالُ، وذلك مراد : واعتدالُه

  .ضمور حلمه، وفرس ملْحوب منه: ومنها لَحب متنيه، وحلُبه. للشدة واحلسن

قال . و ارتفاع حلم املتنني على الصلب واندماجهه. وقد أَخظَى، وهو شديد، واخلْظاَ: قال أًبو عبيدة
ومنها إجفار جنبيه، . ومنها أن يكون رحيب اجلوف. إن امللحوب أشد احتماالً للربِو من األخظَى: غريه

احنناء ضلوعهما من أعاليهما واتساعها وطوهلما، ويستحب عرضهما وسبوغ األضالع : وإجفارمها
  .يهماالطول ف: فيهما، والسبوغ

ما دخل من وسط : ومنها دخول موِقفَيه، وموقفاه. سعته: جلده، ورحبه: ومنها رحب إهابه، وإهابه
موِصل صلبه يف عجِزِه مستدبراً مبا : ومنها شدة حقْوه، وحقوه. الشاكلة إىل منتهى األطْرة، وذلك للشدة

  .ظهر منه وما بطن

ومنها إشراف قَطاته وكثرة . اء حلمه مع ظهره وقربه من أطْرتهويستجيب أيضاً ِعرضه وكثرة حلمه واستو
ومنها إشراف .  عجِزه يف صلبه" "مقعد الردف خلف الفارس، وذلك لشدة وصل : حلمها، وقطاته

ومنها عرض وركَيه وكثرة حلمهما وطوهلما . مها حرقفتاه: حجتيه وتأنيفُهما وبعد ما بينهما، وحجبتاه
وإن يكون فيهما سفح قليل أَصدق هلما يف اجلرى، يعىن بالسفح : قال أبو عبيدة. لد ماولصوق اجل

وِعرض الوركني خري هلما . والتربيع أحسن هلما يف النظر: قال. العرض يف استناد، مأخوذ من سفح اجلبل
قال أبو .  لشدتهومنها شدة عجيه وِغلُظه من غري إفراط يف ارتفاع وال غموض، وذلك. من الطُّول

من : وِبركته. ومنها استيفار بركته يف حنوه. وأحسن حاالته التوسط بني الغموض واإلشراف: عبيدة
  .حيث انضمت الفَهدتان من أعاليهما إىل الذي دون العضدين، إىل غُضون الذراعني من باطنهما

. اللحمتان الناتئتان يف صدره: هملتقى فهدتيه من أسافلهما، وفَهدتا: ومنها خروج جؤجئه، وجؤجؤه

منقطع الفهدتني من أسافلهما إىل عضديه، ومنها رهل صدره وبركته : ومنها ِعرض بلْدته، وبلدته
ومنها قَصر عضديه، وذلك ليخرج منِكباه . وجوجئه وفهدتيه وبلدته، وذلك أشد لصدره وأشرح ملنكبيه

را إذا قصرت دفعت مفَقاه، ألالكتف فيها وأتبعها الذراع فدخلت؛ وإذا طالت رفعت ويدخل ِمر كب
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  .مها العظمان اللذان بني كتفه وذراعيه: وعضداه. رأس الذراع حىت خيرج ِمرفَقاه، وذلك أشد لتفَرِق يديه

    

طع ما بني الرهابة إىل منقطع أسفل الفهدتني وآخر فَلِك الزور، وعندها تنق: وقضه: ومنها احندار قَصه
ما : ومنها طول ذراعيه وعبالتهما، وذراعاه. اجلوانح وتتفرق الضلوع، وذلك أسبغُ لضلوعه وأمت ألخذه

هي اللحمة : ومنها رخاوة مردغَته وِعظَم ناهضه، واملردغة. عظمهما: بني عضديه وركبتيه، وعبالتهما
اليت يف أصول العضدين من خلفهما مما يلي الفريضة، والناهض :ِصيلَةُ العضد الناشزة فوقه، فكلما خ

ومنها كثرة الغضون بني العضدين والفهدتني وباطن الذراع . عظمت وعترت وغلظت فهو خري له
: ومنها لطف زوره من موضع املرفقني وعريه، وزوره. واإلبطني من اجللد، وذلك أَسرح ليديهإذا جرى

العصب : راعني وغلظ حباهلما وظهور غرورمها؛ فحباهلماومنها ِعظم عظْم الذ. قصه، وقد تقدم ذكره
ومنها لطافة ركبتيه وشدة . بني احلبال، وهي الطرائق اليت تفرق خصائل اللحم: الظاهر عليهما، والغرور

مسومهما، وإكراب أَسِرهما وقرب ما بينهما، وذلك للشدة وقلة الفتور، ألا وصلُ بني الذراع 
ومنها ِقصر وظيفي يديه وِعرضهما وأحديداب قَينيهِما، . ا كان أبطأ لفتورمهاوالوظيف، فإذا كانت

الظُّنبوبان، ومها مقادمي وظيفي اليدين، ولصوق جلدمها ما، : ما بني ركبتيه وجبتيه، وقينامها: فوظيفاه
ملتقى الوظيفني : ، وجبتهومنها لطافة جبِته وتمحصها. وقلة حشومها، وفرش عصبهما وعرضه وعبالتهما

مؤخر : ومنها صغر العجاية وقلة حلمها وغموض العصب فيها وصغر قَمعتها، والعجاية. وأعلى الَحوشب
الشعر النافر يف مؤخر اجلبة، وقمعتها ما يف : اجلبة حيث تفَرق عصب يديه، وفيها منبت الثُّنة، والثنة

  .ال ينبت شعراً. لذيجوف الثنِة من طرف الْعجاية ا

شدة : ومنها إكراب رسغيِه وعبالتهما، وإن يكون فيهما غَلَب، والرسغ ما بني اجلبة واألشعر، وإكرابه
ومنها عرض باطن الَحوشب من موضع أم الِْقردان، . احديدابه مع غلظه: غلظه، وغلبه: أسرة، وعبالته

  .زمةُ يف باطنه، وذلك للشدةهي اهلَ: عظْم الرسغ، وأم الِقردان: واحلوشب

اللحمة : ومنها بعد أَلْيِة حافره من األرض، واَأللْيةُ. ومنها ِعظم حافره، وإفجاج حواميه، وِحدةُ سنبكه
اليت يف أعلى احلوامي من مؤخر األشعر، واستحب ذلك لصربه على صك األرض واحتماله ما فوقه من 

دوائر الفخذين، : كثرة حلم كاذَتيهما وِعرض فائلهما؛ والفالئالنومنها . الثقل، وفيه مع الشدة احلسن
  .ومها أسفل من الكاذتني

ملتقى باطن الفخذين من أعالمها من اللحم، وذلك مستحب لتمام شدة : ومنها ِعظَم الربلتني، والربلتان
عضها إىل بعض ولصوق اجللد على ومنها توليج ثَِفنتيه، وهو انضمام ب. الفخذين، وعليهما يعتمد يف عدوه

واستِحب ذلك ألما إذا : قال أبو عبيدة. مها مركَّب الفخذين يف أعلى الساقني: رءوسهما، والثَِّفنتان
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ولِّجتا كان أمجع لرجليه يف أخذه، وأقوى هلما على ما فوقهما من الثقل، وأصرب له على طول الُحضر، 
 ما فوقهما من ثقل جسده، وكره انقالما وخروجهما للضعف، ألن وذلك الجتماعهما ودخوهلما حتت

الرجلني إذا ما انقلبت ثَِفنتامها اتسع رفْعهما وخال ما حتت جسده النفتاحهما، فكان أسرع لفتوره، 
  .وأضعف لرجله

ا وانِتبارمها، ومنها ِقصر ساقيه وِعرضهما، ويستحب التحنيب فيهما، وهو تقويسهما، وِعظَم حماتيهم
اللحم اتمع الشاخص يف وسط الساقني من ظاهرمها، وعرى بواطنهما من اللحم، وهو ظهور : واحلماة

ِعرق يف باطن الساق ما بني احلماتني والكعبني، وهذا كله مستحب لشدة انقباض : نسييهما، والنسا
ومنها صغر كعبيه وصمعهما ولصوق اجللد ما . لضبرالرجلني يف العدو، وشدة الضرح ما، وسرعة ا

: صالبتهما واكتنازمها؛ واملَنِجمان: مها بني الوظيفني والساقني؛ وصمعهما: وعرى منجميهما؛ وكعباه

عظمان شاخصان يف باطن الكعبني، وذلك ألن الكعب وصل حيتاج إىل شدته، لطول صكَّه األرض 
ومنها تأنيف عرقوبيه واستواؤمها بعصب مؤخر رجليه . ا مل تكن كذلك مل يضِبربرجله وشدة قبضها، فإذ

  .وشدة لصوق اجللد ما، واستحب ذلك منه للشدة وانقباض الرجلني

    

ومنها طول وظيفيه وعرضهما إذا استعرضتهما، وِحدتها ودقتهما إذا استقبلتهما، واستواؤمها إذا 
ويستحب يف . كله للشدة والصرب يف العدو، وهو لُحوق الرجلني باليديناستدبرما، ويستحب ذلك 

الرجلني من أوصاف الرسغني واحلافر ما يستحب يف اليدين، غري أن انتصاب الرسغني يف الرجلني مغتفر، 
  .وليس هو يف اليدين كذلك

  فصل 

ن ذلك الظَّبي، والكلب، واحلمار ويستحب للفرس أن يكون شبيهاً يف بعض خلِْقه لبعض احليوان، فم
  .الوحشي، والثور، والنعامة، والبعري، واألرنب، والذئب، والثعلب

طول وظيفَي رجليِه، وتأنيف عرقوبيه، وِعظَم فخذيه، : فمما يستحب يف صفة الفرس من خلْق الظيب
 عضديه، ونجلُ مقلتيه، وحلوق وكثرة حلمهما، وِعظَم وِركيه، وشدة متنه وظهره، وإجفار جنبيه، وِقصر

  .أياطله

هرت شدقيه، وطول لسانه، وكثرة ريقه، واحندار قصه، وسبوغ : ويستحسن فيه من خلْق الكلب
  .ضلوعه، وطول ذراعيه، ولُحوق بطنه

ال علم يل باخليل، : وحكى أن مسِلم بن عمرٍو أرسل ابن عم له إىل الشام ومصر ليشتري له خيالً، فقال
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فانظر كُلَّ ما تستحسنه من : قال! نعم: ألست صاحب كالب؟ قال: وكان صاحب قَنٍص، فقال له
  .فَقَِدم ِبخيٍل مل يكن يف العرب مثلها: قال. الكلب الصابر فاستعمله يف الفرس

غلظُ حلمه، وظمأ فصوصه، ومتَحص عصبه، ومتكُن : ومما يستحسن فيه من خلْق احلمار الوحشي
  .ومتحيصها، وِعرض صهوتهأرساغه، 

عرض جبهته، وقلة حلمها، واضطراب جرانه، وطول ذراعيه، : ومما يستحسن يف خلْقه من خلْق الثور
  .وِعرض كتفيه

  .طول وظيفيها، وقصر ساقيها، وعرى أَيبسيها: ومما يستحسن يف خلقه من وصف النعامة

شنح : ومن الذئب. صغر كعبيها: ومن األرنب.  ِظفَِتهطول ذراعيه، وعبالة أو: ويستحسن فيه من البعري
  .تقريبه: ومن الثعلب. نسييه

  : وأول من شبه اخليل بالظيب، والسرحان، والنعامة، أمرؤ القيس بن حجر، فقال يف وصف فرسه

 قَيِد األوابد هيكَِل بمنْجرٍد  اَغْتَِدى والطير في وكُنَاتها وقد

  كجلمود صخٍْر حطَّه السيل من عِل  ٍر مقبٍل مدبٍر معاًِمكَر ِمفَ

 زلَّت الصفْواء بالمتنزل كما  يِزلُّ اللَّبد عن حال متنه كُميٍت

ٍحِد المركَّل أثرن  إذا ما السابحات على الونى ِمسغباراً بالكَِدي 

 لْي ِمرجلإذا جاش فيه حميه غَ  العقْب جياش كأن اهتزامه على

 بأثواب العنيف المثقَّل ويلوى  الغالم الِخفُّ عن صهواته يطير

 كَفيه بخيط موصل بقلب  كَخُذْروف الوليد َأمره دِرير

 ِسرحاٍن وتقريب تَتْفُل وإرجاء  أيطَالَ ظبٍي، وساقا نعامٍة له

  : وقد أعاد هذا التشبيه يف قصده أخرى بائية فقال

 الندى يجري على كل ِمذْنَب وماء  اغتدى والطَّير في وكناتها وقد

 الوادي كلَّ شأو مغرب ِطراد  قَيد األوابد الَحه بمنجرد

  على الضمر والتَعداِء سرحه مرقب  اَألين جياٍش كأن سراته على

 شخصه كأنه عود مشجب ترى  الخَنُوف المستقلَّ ِزماعه يباري

 وصهوةُ عيٍر قائم فوق مرقَب  أيطال ظبي وساقا نعامة هل

  .فأخذ الشعراء هذا التشبيه من امرئ القيس فَجروا عليه
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  السادس الباب

  ألوان الخيل

  حجيل والدوائر رر والت والغوذكر الشيات

لبياض والسواد، ألن واحلقيقة أن األصل ا. بياض، وسواد، ومحرة، وصفْرة: أما أصول األلوان فهي أربعة
  .احلمرة والصفوة إليهما يرجعان، ومنهما ينشأن

    

فإن . "أشهب سوسين"، فأن خالطَته صفرة فهو "أَشهب ِقرطاسي"الناصع البياض هو : ِذكْر البياض
، ومثله "كافوري"، فأن غلب البياض فهو "حديدي"، فأن خالطه سواد فهو "صناَّيب"خالطته محرة فهو 

، فإن كانت "أبقع"، فأن صغرت البقع فهو "مولَّع"فإن كان أبيض فيه بقَع ختالفه فهو . "أشهب واضح"
، "أشيم"، وهو "الشام"، فأن تفرقت البقع عليه فهي "مدنر"، فأن زادت فيه فهو "مفَلَّس"نكته أكثر فهو 

، فأن تناهت صغراً "أنمر" وكثرة فهو ، فأن زادت صغراً"أرقط"وإن كانت نقطة صغاراً وكثرت فهو 
  ."مغرب"، فأن صغرت الطرائق فهو "جمزع"، فإن كانت شبيهة طرائق فهو "أبرش" و "أمنش"فهو 

، فإذا أشتد سواده حىت يضرب "غَيهيب"، فإذا كان حالك السواد فهو "أَدهم"اخلالص السواد هو : السواد
 يف كالم العجم؛ فإن كان بني الدهمة واخلضرة فهو "الديزج"؛ وهو "أخضر"إىل اخلُضرة من شدته فهو 

، فإن كان "أحم"، فأن خالطه أدىن محرة أو صفرة فهو "أدبس"؛ فإذا خالطت سواده شقْرة فهو "أحوى"
ن السواد ، ودونه م"األكْهب"، وحنوه "اَألورق"سواده يضرب إىل البياض حىت يقرب من لون الرماد فهو 

  ."األربد"

، فإن كانت "ِوراد" واجلمع "وردة"، واألنثى "ورد"األمحر اخلالص إذا اسود عرفه وذيله فهو : احلمرة
، وكذلك األنثى بلفظ الذكر،، وكذا هو مصغر؛ ال يقال كَمت وال كمتة، "كُميت"محرته يف سواد فهو 

، فأن صفرت محرة الورِد شيئاً من غري سواد، وعرفُه "يكُميت مدم"فأن اشتدت محرته يف السواد فهو 
 "املسمند"، وهو "ورد أَغبس"، فإذا كانت كمتته بني السواد والبياض فهو "أَشقَر"وذيلُه إىل البياض فهو 

، مأخوذ من صدإ احلديد، فأن زاد السواد شيئاً على "أصدأُ"عند الفرس، وإذا قارنت محرته السواد فهو 
  ."أجأَي"، والفرس "اجلُؤوةُ"حلمرة فهي ا

، فإن كان عرفه وذيله إىل البياض فهو "أصفر فاقع"األصفر اخلالص إذا كان بلون الذهب فهو : الصفرة
"فه وذيله أسودين فهو "أصفر فاِضحروهو موصوف بالضعف يف األكثر، فإن كان ع ،"فطَرأصفر م" .

دون سائر البدن أي لون كان، فإن كان األصفر مطرقاً أسود القوائم فهو ويكون التطريف سواد األذنني 
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فإن كان بقوائم .  وتلك الطريقة هي السحابة"سحايب"، وإن كانت بظهره طريقة سوداء "أَرمدها"
 "يم" و "مصمت"، فإن كان ال ِشية به وال وضح أي لون كان فهو "موشي"األصفر خطوط سود فهو 

  .مل يسبق الَحلبةَ فرس أَبلق وال بلْقَاُء: قال حممد بن سالم.  يف اخليل ضعف ونقص من قوا"لبلَقا"و 

  فصل في الشيات 

العالمة، وهي ِفعلة من الوشى، مث صار كل لون خمالف ملعظم لون الدابة ِشية، ومنه قوله : أصل الشِية
وشيات اخليل من هذا، وأكثر ما تكون شيات اخليل . الف سائرها أي ال لون فيها خي"الَ ِشيةَ فيها"تعاىل 

فإذا ابيضت أذنا . بياضاً، وهي شبيهة فيها بالغرر، وكما ال تكون الغرةُ إال بيضاء فكذلك الِشية أيضاً
لك إذا مل ، وذ"أَذْرأُ"، والفرس "الذُّرأَة"الفرس وحدها، أو كانت فيها نقط بيض ومل يعمها البياض فهي 

، "التطريف"يكن الفرس أشهب، فإا يف األشهب ال ختتص باسم وحدها، إال أن تكون سواداً، فذلك 
 سف األذنني"والفَرطَررأس الفرس فهو "م ضيض قفاه فهو "أصقع"، فأن ابيفأن أب ،"ففأن خالط "أَقن ،

، فأن أبيض رأسه كله فهو "أَصبغُ" فهو ، فأن ابيضت ناصيته كلها"أَسعف"شعر ناصيته بياض فهو 
، فإن كان أبيض الظهر خلقة فهو "أدرع"، فإن كان أبيض الرأس والعنق فهو "أَرخم"، و "أَغشى"
 وهو مجع، "الصرد"، وذلك البياض "مصرد"، فإن كان بياض ظهره من آثار دبر أصابه فهو "أَرحل"

 اليمني أو "أَخصف"فإن كان أَبيض اجلنبني فهو . "أنبط" فهو ، فإن كان أبيض البطن"صردة"واحدته 
 الذَّنب، فإن كان "أشعل"، فإن كان بعرض ذنبه بياض فهو "آزر"اليسار، وإن كان بيض الكَفَل فهو 

 العرف إن كان ذلك أيضاً يف "خمصل" الذنب، و "خمصل"بعض هلبه أبيض وبعضه على لون آخر فهو 
  .العرف

  صل في الغرر ف

    

أسم عام لكل بياض يكون يف وجه الفَرس، وحده يف القدر أن يكون فوق الدرهم، فإذا كان يف : الغرة
والعرب تتشاءم بالقُرحة إذا مل يكن . "أقْرح"، والفرس "قُرحة"وجه الفرس قدر الدرهم فما دونه فهو 

ىن بياض خرجت من حيِز الكراهة وصارت معها بياض يف شيء من أعضائه، فإذا كان مع القرحة أد
  : مدحاً، كما قال الشاعر

  كُميتٌ كلون الصرف َأرجُل أقرح  نبيٌل ليس فيه معابةٌ َأسيٌل
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، وأمسها "غُرته"فإن زاد على قدر الدرهم البياض يف وجهه فهو . فمدح بالقرحة ملا كان معها الرجل
، فأن "أَشدخ"، والفرس "شادخة"، فأن انتشرت يف اجلبهة ومألا فهي ، وهي أول مراتب الغرِر"النجم"

فإن كانت النكْتة اليت يف . "محلَّق"، والفرس "احللقة"استدارت يف موضعها وتوسطها لون آخر فهي 
، فأن سالت الغرة ودقت ومل جتاوز "مهلَّل"، والفرس "اهلالل"البياض الزقة بأحد جوانب البياض فهي 

، "ِشمراخ"، فأن نزلت إىل اخليشوم ومل تبلغ اجلَحفَلة فهي "معصفَر"، والفَرس "العصفور"عينني فهي ال
 راخي"والفرسِشم كما تقدم، فأن أخذت "شادخة"، فأن مألت الغرة اجلبهة ومل تبلغ العينني فهي "أغر ،

، فأن بلغت عينيه فابيضت ا أشفار "قَعأغر مرب" والفرس "مبرِقعة"مجيع وجهه غري أنه ينظر يف سواد فهي 
، والفَرس "الطمة"، فأن سالت يف أحد اخلدين اآلخر فهي "مغرب"، والفَرس "اإلغراب"العينني فذلك 

"ف" اليمن أو اليسار، فإن كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى كحالء فهو "لطيميوأكثر ما يوجد "أَخ ،
، فإن كانت الزرقاء ال بياض بناحيتها، والبياض "لَِطيم أخيف"و لذلك ذلك يف اللطيم من اخليل، وه
والبياض باجلَحفَلة العليا . "لَِطيم، أخيف، أخوص"، والفرس لذلك "اخلوص"حول العني الكحالء فذلك 

والبياض بالشفَة السفلى ، "أَغر أَرثَم"، فإن كان معه غُرةٌ متصلة به فهو "أرثَم"، والفَرس "الرثَم"يقال له 
 فإن كانت "أرمث، أملظ": فإن ابيضت الشفتان مجيعاً قالوا فيه. "أَلْمظ"، والفرس به "الَّلمظُ"يقال له 

  ."أدغَم"، والفرس منه "الدغَم"الشفتان سوداوين مع لون خيالفهما فذلك 

  فصل في التحجيل 

    

.  على ما قدمناه، وإمنا خص ذا االسم أخذاً من احلَجلوالتحجيل ِشيةٌ من الشيات مبوجب االشتقاق،

وهو اخلَلْخأل، وهو خمصوص بالرجل، فسمى بذلك كل ما وِليه أو قاربه، على طريق تسمية الشيء باسم 
، واسم ذلك "محبب"ما جاوره، فإذا بلغ البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس 

فإن جاوز البياض إىل العضدين .  أنه اسم ملوصل الوظيف بالذراع"اجلُبة"؛ وأصل "بةاجل"التحجيل 
، فإن كان يف إحدامها فهو "أَعصم"فإن كان البياض بيده دون رجليه فهو . "أبلق مسرول"والفخذين فهو 

، فإن كان "أَقْفَز"فإن كان البياض يف يديه إىل ِمرفْقيه دون الرجلني فهو . "أعصم اليمىن أو اليسرى"
، وال يكون الفَرس بشيء من البياض حمجالً إال بياض الرجلني، "محجل"البياض برجليه دون اليدين فهو 

فإن كان البياض يف . فإن كان مع ذلك يف اليدين بياض مسى حتجيالً، للمشاركة. ملا قدمناه من االشتقاق
فإن . ، وهذا يف اليدين خاصة"موقَّف"، والفرس "لوقفا": أوظفه اليدين دون األعضاء واألرساغ فذلك

؛ وذلك أيضاً من "مخدم"، والفَرس منه "التخدمي"كان مثل ذلك يف الرجلني أو يف رجل واحدة فهو 
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فإن . "خمدم"، ويقال أيضاً "مخلْخل"فإن كان البياض يف أرساغ الرجلني خاصة فهو . خواص الرجل
فإن كان بياض الرسغ متصالً باحلافر . "مقيد" والفرس "القيد"رساغ اليدين خاصة فذلك كان البياض يف أ

"بضخجل الكذا، "مب األربع" اليد الكذا، أو الروما كان من .  إن كان ذلك يف قوائمه كلها"وخمض
مطلق " و "جل األياِمِنحم"يقال . "مطْلق"، وما ليس فيه ببياض من القوائم فهو "حمجل"القوائم أبيض فهو 

حمجل "فإن كان البياض بثالث قوائم وإحدى القوائم ليس عنده بيضاء فهو .  أو بالعكس"األياسر
، فإن كان البياض ِبيد وِرجٍل من شق دون الشق اآلخر فهو "مطَلق يِد كذا أو رجل كذا" "الثالث

فاملمسكات هي بالبياض، والْمطْلَقات هي العدمية .  أو بالعكس"مطلق األياسر" "ممسك األيامن"
 بانفراده هو مكروه عند العرب، فإن "الرجل"، و "أرجل"فإن كان البياض برجل واحدة فهو . البياض

وإن كان البياض يف يد ورجل من خالف، مثل أن يكون البياض يف اليد اليمىن . كان معه غريه اغتفر
  ."مشكل"والفَرس منه . ، وهو مكروه"الشكال"فذلك والرجل اليسرى أو بالعكس 

وقوم . "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكره الشكال يف اخليل": يف احلديث عن أيب هريرةَ
. جيعلون الشكال بياض أحد الشقَّني دون اآلخر، مثل أن تبيض اليد اليمىن والرجل اليمىن من جهة واحدة

وقوم جيعلون الشكال البياض يف ": قال ابن قُتيبة. ، وقد تقدم ذكره"اإلمساك"لذي يقال له وهذا هو ا
فإن ابيضت أطراف الشق وحدها . واألحسن ما قدمناه. ، وال يساعده االشتقاق على ذلك"ثالث قوائم

كذا أو رجل كذا أكسع يد "، فإن كان ذلك يف يد أو رجل، أو يف يدين أو يف رجلني فهو "أكْسع"فهو 
فإن ابيضت الثُّنن كلها ولن تتصل بشيء من بياض القوائم فحاله يف ذلك كحاله . "أو اليدين أو الرجلني

فإن ابيضت مآخر أرساغ رجليه أو يديه، واتصال البياض بأَلْيِة اليد . يف الكَسِع يف اإلفراد والتثنية واجلَمِع
 يف "الشعل"و . "منعل يد أو ِرجل أو اليدين أو الرجلني"، أو "علمن"، والفرس "النعال"أو الرجل فذلك 

  .وقد تقدم ذكره يف الشيات.  الذنب"أَصبغُ"الذَّنب بياض يف عرضه، فأن أبيض كله فهو 

  فصل في الدوائر 

    

 ومنهن دائرة ، وهي الالصقة بأسفل الناصية"املُحيا"وهي النخالة اليت تكون يف اخليل؛ منهن دائرة 
، وهي "الالَّهز"ومنهن دائرة . "فَرس نطيح"وإن كانت دائرتان قالوا . ، وهي اليت يف وسط اجلبهة"اللَّطَاة"

، "السمامة"ومنهن دائرة . ، وهي اليت تكون يف أول القالدة"املعوذ"ومنهن دائرة . اليت تكون يف اللِّهِزمة
ومنهن دائرة . ، ومها الدائرتان اللتان يف حنر الفَرس"البنيقَين" دائرة ومنهن. وهي اليت تكون يف سالفة العنق

وهي اليت تكون حتت اللِّبد، واسم ذلك . "الْقَاِلِع"ومنهن دائرة . ، وهي اليت تكون يف اجلران"الناحر"
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 اهلَقْعة يف ، وهي اليت تكون يف عرض زوِرِه، فإن كانت"اهلقَعةَ"ومنهن دائرة . "ملبد الفرس"املكان 
، وهي اليت تكون حتت "الناِخِس"ومنهن دائر ة . ؛ والنافذة هي دائرة اِحلزاِم"النافذة"الشقَّني مجعياً فهي 

  .اجلاعرتني إىل الفاِئلَيِن

وهم يستحبون من الدوائر املذكورة دائرة املعوذ، ودائرة السمامة، ويكرهون منها دائرة النطيح، ودائرة 
دائرة القالع، ودائرة الناخس وكانوا يستحبون اهلَقْعة ألن أبقى اخليل هو املَهقْوع، حىت أراد الالهز، و

  : والبيت قوله. رجل من العرب شراء فَرٍس مهقوع، فامتنع صاحبه، فلما رما ذا البيت كرهوها

 وأشتد حراً متَاعها حليلته  إذا عِرقَ المهقُوع بالمرء أنعظت

  السابع الباب

  ما يحمد من الخيل

   والكرام منها تاقوصفة جيادها وأسماء الع

خير اخليل اَألدهم األقرح احملجل ثَالٍَث، طَلْق ": روى أبو قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 صلى اهللا عليه إن رسو اهللا: وقال أبو وهٍب اجلُشمي. "اليمني، فإن مل يكن أدهم فكُميت على هذه الشية

وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أن . "عليكم بكل كُميٍت أَغَر محجٍل، أو أَدهم أَغَر حمجل": وسلم قال
وعن نافع بن جبيٍر عن رسول اهللا صلى اهللا . "يمن اخليل يف شقْرهاَ": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال رسول اهللا صلى : وعن عمرو ابن احلارث قال. "ل يف كل أَحوى أَحماليمن يف اخلي": عليه وسلم قال
  ."لو جِمعت خيول العرب يف صعيِد واحد مث أُرِسلَت لكان سِابقُها أَشقَر": اهللا عليه وسلم

: أي اخليل وجدمتوه أصرب يف حروبكم؟ قالوا": وسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه العبسيني، فقال

  ."كميتال

أي اخليل رأيتها يف تلك البالد : وسأل سليمانُ بن عبد امللك موسى بن نصير حني قدم من األندلس فقال
إذا أَردت أن تغزو ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عقُبةَ بن عامر قال. الشقر: أصرب؟ قال

  ."، فإنك تسلَم وتغنمفاشتِر فرساً أَغَر محجالً، مطْلَق اليمني

  فصل 

وأي فرس متت له هذه الصفات فهو كرمي مطلق، ويصري أصيالً يف النسب إذا كان مع ذلك منجباً، 
وذلك أن يكون بعيداً، قريباً، عريضاً، طويالً، قصرياً، حديداً، رحيباً، عارياً، ضخماً، رقيقاً، غليظاً، 



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  31  

  .لطيفاً، ضيقاً، مولَّجاً

بعيد .  اجلحفلة والناصية، بعيد ما بني أصول األذنني وأطرافهما، بعيد ما بني األذنني والعيننيبعيد ما بني
بعيد ما بني الناصية والعذْرة، بعيد ما بني احلارك . ما بني أعايل احلَجبتني بعيد ما بني الناصية والعكْوة

بعيد ما بني اجلْنبين، بعيد ما . بطني والرفْغنيواملَنِكب، بعيد ما بني العضدين والركبتني، بعيد ما بني اإل
بني احلجبتني واجلاعرتني، بعيد ما بني احلجبتني والثَِّفنتني، بعيد ما بني العرقوبني واحلجبتني، بعيد ما بني 

  .الشراسيف

ني، قريب ما بني قريب ما بني املَنخرين، قريب ما بني صِبي اللَّحيني، قريب ما بني املنكبني واحلَجبت
اجلُبب، قريب ما بني احلارك والقَطَاة، قريب ما بني املَعدين والقصريني، قريب ما بني اجلاعرتني والعكْوة، 

قريب ما بني الثَِّفنتني والكعبني، قريب ما بني اجلاعرتني واملأِبضني، قريب ما بني القُصريني واحلَجبتني، 
  .قريب ما بني غراضيف الكتفني

عريض اجلبهة، عريض اخلد، عريض القَصرة، عريض الربكَة، عريض األوظفة، عريض الصهوة، عريض 
اجلنب، عريض الصفَاق، عريض القطاة، عريض الوِركني، عريض الفخذين، عريض الفائلني، عريض 

  .الكتفني

    

بطن، طويل الوِركني، طويل طويل نصل الرأس، طويل العنق، طويل الذراعني، طويل الكتفني، طويل ال
  .الفخذين، طويل وظَِيفَي الرجلني

قصري العضدين، قصري وظيفي اليدين، قصري الظهر، قصري الساقني، قصري األرساغ كُلَّها، قصري اجلناحني، 
  .قصري املَعاقم، وهي املفاصل، قصري العسيب، قصري اُألطْرة، وهي أسفل اخلاصرة

، حديد املَنكبني، حديد اِملرفقني، حديد القلب، حديد العرقوبني، حديد حديد العينني، حديد األذنني
  .املَنِجمني، حديد احلارك، حديد احلَجبتني

رحيب الشدقني، رحيب املَنخرين، رحيب الشجر، رحيب اإلرهاب، رحيب اجلوف، رحيب اللباَن، 
  .هو فرق ما بني الفخذين: رحيب الِعجان، والِعجان

اري النواهق، عاري اجلبهة، عاري قصبة األنف، عاري الزور من موضوع الرحى، عاري باطن ع
الساقني، عاري الغراب، عاري رءوس الثَِّفنتني، عاري رءوس احلَجبتني، عاري احلارك، عاري السموم، 

  .عاري متون األذنني، عاري بطون احلوافر

، ضخم الْحماَتيِن، ضخم احلوافر، ضخم املعدين، ضخم ضخم املقلتني، ضخم الفخذين، ضخم الركبتني
  .الناهضني، ضخم املَردغَتني، ضخم املنكبني
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  .عبل الذَّاعني، عبل األوظفة كلها، عبل األرساغ كلها

رقيق األرنبة، رقيق عرض املنخرين، رقيق اجلفون، رقيق احلاجبني، رقيق األذنني، رقيق اِجللِْد، رقيق 
  .الشعر

  .ليظ اللحم، غليظ العكْوة، غليظ احلالبنيغ

  .لطيف املستطعم، لطيف الزور من موضع املرفقني، لطيف الفصوص، لطيف النسور، لطيف اجلحافل

ضيق خرق السمع، ضيق ما بني صبي اللَّحييِن، ضيق اإلبطني، ضيق القلب، ضيق ما بني الربلتني، ضيق 
  .الرفغني، ضيق مركَّب النسور

  .مولَّج الثَِّفنتني، ومها مركَّب الفخذين يف أعلى الساقني، وقد تقدم تفسري التوليج قبلُ

  .ومع هذه الصفات يوجد الكرم والعتق، ويتبعها الصرب والسابق غالباً

  فصل 

الذي إذا استقبلته قلت نافر، وإذا استدبرته قلت : سأل املهدي مطَر بن دراَّج هن أي اخليل أفضل؟ قال
  .الذي طرفه إمامه، وسوطه عنانه: فأي هذه أفضل؟ قال: قال. زاخر، وإذا استعرضته قلت زافر

  .الذي إذا استقبلته قَعد، وإذا استدبرته ورد، وإذا استعرضته اطَّرد: أي اخليل أفضل؟ فقال: وسأل بعضهم

 األنيق، احلصان العتيق، اجلَواد: وسأل بعض العرب ابنني كانا له عن أي اخليل أفضل؟ فقال أحدمها
  .الكَفيت العريق، الشديد الوثيق، الذي يفوت إذا هرب، ويلْحق إذا طًلب

وما هو؟ : ولكن غريه أحب إىل منه، فقال! ِنعم الفرس واِهللا نعت: فما تقول أنت؟ فقال: فقال لآلخر
  . صرى، السابق إذا جرىاحلصان اجلواد، السلَّس القيادة، الشهم الفؤاد، الصبور إذا: قال

  .السريع: الذكَر من اخليل، والكَِفيت: واحلصان

فرس أيب وردة، : اجتمع مخس جواٍر من العرب، فمدخن خيل آبائهن، فقالت إحداهن: وقال ابن الكليب
 ذات كفَل مزحلق، ومتٍن أخلق، وجوف أَخوق، ونفَس مروح، وعني طَروح، وِرجل! وما وردة

  .ضروح، ويد سبوح؛ بداهتها إهذاب، وعقْبها ِغالب

غَبيةُ سحاب، واضطرام غاب، مترص األوصال، أَشم ! فرس أيب اللَّعاب، وما اللَّعاب: وقالت الثانية
 وأن القَذَال، مالَحك املَحال، فارسه مجيد، وصيده عتيد؛ إن أقبل فَظبى معاج، وإن أدبر فظلم هداج،

  .أَحضر فعِلج هراج

إن أَقْبلَت فقناة مقومة، وأن أدبرت فأُثِفية ململَمةٌ، وأن ! فرس أيب حذَمة، وما حذَمة: وقالت الثالثة
  .أعرضت فذئبة معجرمة، أرساغها مترصة، وفصوصها ممعصة؛ جريها انثرار، وتقريبها انكدار
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ذات ناهق معرق، وِشدٍق أشدق، وأدمي مملَّق؛ هلا خلْق ! فَق، وما خيفقفرس أيب خي: وقالت الرابعة
 ،فْفنف"أشدف، ودسيع مها ارتعاج"وتليل مسيوج، تقريبها ِإمهاج، وإحضارهيفانة رلوج، خوثَّابةٌ ز ،.  

أمني "قيق املَالَغم، طريده حمبول، وطالبة مشكول، ر! فرس أيب هذْلول، وما هذْلول: وقالت اخلامسة
غَوج "، عبل احملِزم، ِمخد ِمرجم؛ منيف احلارك، أشم السنابك، جمدول اخلصائل، سبطُ الفالئل، "املعاقم

  .، أدميه صاف، وسِبيبه ضاف، وعفوه كاف"التليل، صلصال الصهيل

    

بعيد : كثرية املرح، وطَروح: سع، ومروحوا: األملس، وأَخوق: اململَّس، واألخلق: املزحلق: تفسري ذلك
فجاُءا، : كأا تسبح يف عدوها أي تعوم من سرعتها، وبداهتها: دفوع، وسبوح: موقٍع العني، وضروح

الدفعة : مصدر غالبته مغالبة وغالباً، والغبية: اجلرى بعد اجلرى، وِغالب: السرعة، والعقْب: واإلهذاب
املالءمة بني : مالَءم واملالحكة: مرتفع، ومالحك: حمكم، وأَشم: مجع غابة، ومترص: الغابمن املطر، و

فعال : احلاضر، ومعاج: صاحب جواد، والعتيد: فَقار الظهر، واحدا محاَلة، ومجيد: الشيئني، واحملَالُ
فعال : وهداج. إذا أسرع: مجمن قول العرب معج الفرس إذا اعتمد على عضاديت العنان، ومعج أيضاً وع

فُعلة من احلذم : احلمار الضخم، وخذَمة: الكثري اجلرى، والِعلْج: من اهلدج وهو املشي الرويد، واهلراج
وثَّابة، : مدورة، ومعجرمة: واحدة األثايف، وهي حجارة املوقد، وململمة: وهو السرعة، واُألثْفية

سريع، : كأنه يثُّره ثراَّ، وخيفق: قليلة اللحم قليلة الشعر، وأنثرار: ، وممحصةوالعجرمة وثب كوثب الظَّباء
واسع الشدق، ومملَّق، : قليل اللحم، وأشدق: العظمان املشرفان يف خدي الفرس، ومعرق: والناهقان

:  ومنفنفمركَّب العنق يف احلارك،: العظيم الشخص، والدسيع: الشخص األشدف: ومملَّس، وأشدف

كثرية الرهج عند اجلرى، وهو : السريعة أيضاً، ورهوج: سريعة، واخليفانة: العنق، وزلُوج: واسع، والتليل
يف الشكال، : يف احلبالة، ومشكول: كثرة الربق، وحمبول: مبالغة يف العدو، واالرتعاج: الغبار، وإمهاج

خيُد األرض، أي : غليظ، وخمَد: املفاصل، وعبل: املعاقمما حول الفم، وإرادا هنا اجلحافل، و: واملالغم
شعر الناصية، : مفتول، والسبيب: مرتفع، وجمدول: يرجم األرض حبوافره، ومنيف: يشقها، وِمرجم

  ."فَليلة"الشعر الكامل اتمع، والقطعة منه : كامل والفَليل: وضاٍف

هذا فرس، إذا أردت التذكر، وهذه فَرس، إذا : ، فتقولوأسم الفَرس ينطلق على الذكر وعلى األنثى
  .التأنيث

  فصل 
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: وقد وضعت العرب لعتاق اخليل أمساء تدل على عتقها وكرمها يف أوصاف خمصوصة، فمن ذلك

 وهو اجليد "واللُّهموم".  وهو احلسن الطويل، املقابل يف اجلياد من أبويه الذي حسن يف املرآة"الطَّرف"
 اجليد "والعنجوج". اخللق، الصبور على العدو، الذي ال يسبقه شيء طَلَبه، وال يدركه من تبعهاحلسن 

 "واهليكل".  الطويل الذَّنب"والذيال". الطويل القوي اجلسيم"واهلُذلول". اخللق، احلسن الصورة يف طول

 العظيم اخلَلْق، الواسع "واجلُرشع".  األعضاء اجلواد العظيم الشديد"والنهد". العظيم اخلَلْق، احلسن املنظر
 "الغوج".  الطويل املقاص، الطويل القوائم، املشقوق أسافل اللحم"والسلهب". البطن، الواسع الضلوع

 وهو اجلسيم من اخليل، وهو من األضداد، تسمى به الفحول من اخليول "واِخلنذيذ". اللّني األعطاف
 الكرمي على أهله املخالط "املُقْرب".  هو اجلواد العتيق بني أبوين هجينني"ارجياخل". واخلصيان منها

وأول من تكلم يف ذلك رسول اهللا صلى .  الكثري اجلري الذي ال يفُتر"البحر". بالعيال، املرتبط قريباً لعزته
  .إنا وجدناه حبراً: اهللا عليه وسلم؛ ركَب فرساً أليب طلحة، فقال

 القصري الشعر، واألنثى جرداء، واجلميع "األجرد"و .  الذي خص بعالمة يتميز ا عن غريه"املسوم"و 
 الذي يصف يديه إذا جرى، "والضبور".  الطويل العنق"اَألقْود".  احلسن القد"والشطْب". اجلُرد: منها

خليل الذي ال يبايل أيف حزٍن  هو من ا"والضِرم". الضبر: وهو من أحسن جرى اخليل، واسم ذلك اجلرى
  .جرى أم يف سهل، وكأنه هليب النار

    

 التام "واملطهم".  السريع أَوب القوائم يف جريه"واملناقل".  الذي يسطو بيديه قُدماً إذا جرى"والسابح"
 املنطوى "األقبو".  احلسن الطويل"والشيظَم".  السامي الطَّرف احلديد النظر"والطموح". احلَسن اخللق

.  املستتم اخلَلْق املستعد للجري"والطَّم".  البعيد ما بني الرجلني من غري فحج"وانب". الكَشِح الضامر

.  الكثري العرق"واِهلضب".  الذي كأنه يغرف من األرض"والسرحوب".  الذي ال يحفَى"والرجيِل"

 "واجلَموح".  الذي جياوز حافري يديه حبافري رجليه لطوهلما"واألقدر".  املنقاد لراكبه وسائسه"والقئود"

  : النشيط السريع، وهو الذي مدحه امرؤ القيس فقال

 السعف الموقَد كمعمعة  جموحاً مروحاً وإحضارها

ر وسيأيت ذك. "الصدود"ويقال فيه معىن آخر بضد األول، وهو الذي يركب رأسه ال يثْنيه شيء، وهو 
سِليم، :  على التفاؤل، كما قيل للَّديغ"مجوحاً"ذلك بعد يف بابه إن شاء اهللا، وأظن الناس قالوا فيه 

  .وشبهه

  الثامن الباب



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  35  

   وعادةعيوب الخيل خلقة

فالعيوب اِخللْقية كلها بدنية، . ضرب منها يكون خلقة، وضرب يكون عادة: عيوب اخليل ضربان
  .ليةوالعيوب العادية كلها فع

فإن كانتا . "أخذي"، وهو استرخاء يف األذنني من أصوهلما، والفَرس لذلك "اخلَذا"فمن عيوب اخليل 
  ."أَبد"، والفَرس منه "البدد"مائلتني على خديه كهيئة آذان احلمري، فذلك 

فإذا . "أَسعف"ة فهو فإذا كان مبيض أعايل الناصي. "أَسفى"فإن كان الفرس قليل شعر الناصية قصري فهو 
فإذا كان متطامن . "أهنع"فإذا كان قصري العنق فهو . "أغم"كان كثري شعر الناصية حىت تغطى عينيه فهو 
فإذا . "أكْتف"فإذا كان منفرج ما بني الكتفني فهو . "أَدنُّ"العنق حىت يكاد صدره يدنو من األرض فهو 

  . عيب ضار مع قلة قبحه يف املنظروهو. "أهضم"كان هضيم أعايل الضلوع فهو 

فإذا . "أقْعس"فإذا اطمأن صلْبه وارتفعت قطاته فهو . ما يسبق احلَلْبةَ فرس أهضم قط: قال األصمعي
فإذا دخلت إحدى فهدتى . "أفْرق"فإذا أشرفت إحدى وِركيه على األخرى فهو . "أبزخ"اطمأنا معاً فهو 

فإذا التوى عسِيب ذَنبه حىت . "أَثْجلُ"فإذا خرجت خاصرتاه فهو . "رأزو"صدره وخرجت األخرى فهو 
فإذا عزل ذَنبه يف أحد اجلانبني . "أكْشف"فإذا زاد فهو . "يربز بعض باطنه الذي ال شعر عليه فهو أعصلُ

. "أصك"و فإذا اصطكت ركبتاه وكعباه فه. "أفحج"فإذا أفرط تباعد ما بني رجليه فهو . "أعزلُ"فهو 

. "أَصدف"فإذا تدانت فخذاه وتباعد حافراه فهو . "أَقفْد"فإذا انتصب رسغه وكان قائماً على احلافر فهو 

. "أَقْسطُ"فإذا كان منتصب الرجلني من غري احنناء وال توتري فهو . "أَفَدع"فإذا كان ملتوى األرساغ فهو 

. "أَحق"فإذا طبق حافرا رجليه حافري يديه فهو . "يتشِئ"فإذا قصر حافرا رجليه عن حافري يديه فهو 

  : وقال الشاعر ينفي ذلك عن فرسه

 كُميٍت ال أحقَّ وال شَئيِت  وَأقْدر مشْرف الصهوات ساٍط

، واالسم الشرج، "أَشرج"فإذا كانت له بيضة واحدة فهو . "اَألحق"البعيد اخلَطْو وقد فُسر : "الساطي"
. ا عد الشرج يف العيوب مع أنه ليس بقادح يف اجلودة وال منقص للجري من أجِل أنه نقص يف اخللقةوإمن

، "أَقْمع"فإن عظُم رأس عرقوبه ومل حيد فهو . "النقَد" واالسم "نقد احلافر"فإذا كان حافره متقشراً فهو 
فإن حدثَ يف عرقوبه تزيد . "مرتهش" فهو فإذا كان يصك حبافر إحدى يديه األخرى. "القَمع"واالسم 

فإن وقع له ورم يف أُطْرة حافره فهو . "أَجرذ" بذال معجعة، والفرس منه "اجلَرذ"وانتفاخ عصب فهو 
فإن شخص يف وظيفيه شيء يكون له حجم وليس له صالبة العظم فذلك . "الدخس"، واالسم "أدخس"
  ."أَمش"نه ، والفَرس م"املَشش"
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  فضل 

    

 وهو املتأخر "األخنس"و .  هو الذي إحدى أذنيه أطول من األخرى"األقزل"، و "القَزل"من ذلك يكره 
 وهو املتطامن قصبة األنف مع ِضخم "اَألفْطَس"و . األنف يف وجهه، وأكثر ما يكون ذلك يف الرومية

 وهو الذي تسميه العامة فارغ العنق، "اخلايل"و . ن سائره وهو املرتفع وسط العنق دو"املقنطَر"و . أرنبتيه
و .  وهو الذي ال يعرق"الصلُود"و .  وهو احلاد الكفَل"الطربكون"و . وهو شر عيب: قال أيب حازم

ن  وهو املفترش احلافر، وإن كان متسعه، ما مل يكن مقَّعبا، فإ"األرح"و .  وهو الذي حيفْى سريعاً"الوقيع"
  . وهو الضيق احلافر"املصطر"و . كان مع اتساعه مقَّعبا فهو حممود

 وهو "اإلشغاء"و .  وهو حلوق ما وراء احلزام من بطنه، فريجع حزامه أبداً إىل جهة خصييه"اإلخطاف"و 
قال ابن . "نقصر اللسا"و . "الشغا"أن ختتلف أسنانه وال تلتصق، ويطولَ بعضها ويقصر بعضها، واالسم 

 "األكَب"و . هو يف اخليل عيب، ألن ذلك يصِحب فم الفرس اجلُفوف وال يكون له لعاب: أيب حازم

  .وهو الذي ال يلبث عليه سرج إال قدمه حىت يطرحه على يديه وعنقه

:  قال موسى بن نصير.وتكْره محرا يف الدهِم منها. وتكره غُئُورة العينني يف اخليل ألا تدل على الفَشل

  .إذا كان األدهم أمحر العينني فإنه يتهم باحلرِن

  فصل 

: قال موسى بن نصري. ، وهو خلقة"اخلرس"ومما يكره من أحوال اخليل مما يحتاج يف معرفته إىل دليل 

، "أعشى"، يقال فرس "العشى"و . خيترب بأن يعرض الفرس على الرماك، فأن صهل فاعلم أنه ليس بأخرس
خيترب بأن ميشي على ثوب أسود، فأن مشى عليه فهو : قال موسى بن نصري. وهو الذي ال يبصر بالليل

 وهو "أجهر" يقال فرس "اجلَهر"و . "الشبكور"ويسمى أيضاً األعشى . أعشى، وأن أتقاه فهو سليم
تلقف بيديه، ويرفع ركبتيه، ويستدل على ذلك أن تراه ميشي وي. الضعيف البصر الذي ال يبصر بالشمس

هفَلَتحا ج و . حىت يكاد أن يضرب"ممهو : ، قال ابن أيب حازم"الص"شوش"، يقال فرس "الطَّرطَر" .

ومن عالمات الصمم بالدابة أن ترعى أذا منتصبة إىل خلف ال ينصبها للنظر وال يسمع إذا ِصيح به؛ 
، وكذلك "أَعسر"إذا عمل الرجل بشماله فهو : ؛ قال األصمعي"العسر"و . وأكثر ما رأيته يف البلْق: قال

  .الفرس إذا قدم يف مشيه مشاله

خيترب العسر بأن يقْفز الفرس خندقاً صغرياً سبع مرات، فأن رفع يف كل املرات يده : قال موسى بن نصري
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رسقالوا. اليمىن قبل اليسرى فاعلم أنه ليس بأَع :بح يف املاءوالفَرسسال يكاد ي روهو "البليد"و .  األعس 
ختترب البالدة بأن تقف على عشرة أذرع من : قال موسى بن نصري. ضد الذكي القلب العزيز النفس

الفرس، وأرِمِه خبرقة أو أرِم ِعنانه حبصى، فأن وقف فاتِهمه ببالدة، وكذلك إن عطست وأنت راكبه، أو 
، مث أركبه وأَلِْق على األرض ثوباً أبيض وامش به عليه، فأن حِذره فأعلم أنه ذكي نفضت بعض ثيابك

  .النفس، وإال فاعلم أنه بليد

  فصل في عيوب عادته 

فإن . "نفُور"فإن كان ال يثْبت مل أراد القرب منه فهو . "عضوض"إذا كان الفرس يعض من يدنو منه فهو 
فإذا امتنع . "جموح"فإذا مل يرده اللجام عن جريه فهو . "جرور"قائده فهو كان جير الرسن وال يطاوع 

. "حيوص"فإن كان مييل عن اجلهة اليت يريدها صاحبه فهو . "حرون"عن املشي ووقف مبوضع واحد فهو 

 فهو فإن كان مانعاً راكبه. "رموح"فإن كان يضرب برجليه فهو . "عثور"فإن كان كثري الِعثار فهو 
فإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه . "قَموص"فإن كان يلتوي بصاحبه حىت يسقط فهو . "شموس"

  ."قَطُوف"فإن كان ميشي مشياً يشبه الوثب فهو . "شبوب"فهو 

  : وقد أحسن أبو منصور الثعاليب يف نفي هذه العيوب عن فرس أهِدى إليه فقال

  القَطُوِف وال الشّبوِبص وال   بالشَّموس وال القَمو ال

اجلموح الطموح، التكُولُ : سأل بعض العرب ابنني كانا عن أي اخليل أبغض إليهما؟ فقال أحدمها
  .اَألنوح، الذي إذا جاريته سبقته، وأن طلبته أدركته

: وما هو؟ فقال: فقال. ولكن غريه أبغض إيلّ منه! بئس وصف: فقال لآلخر فما تقول أنت؟ فقال

يء الثقيل، احلرونُ الكليل، الذي إن ضربته قمص، وأن دنوت منه شمس، يدركه الطالب، ويفوته البط
  .اهلارب

    

  .الكثري الزحري، وهو خروج النفس بأنني: الذي يتكل على صاحبه يف اجلري، واألنوح: التكُولُ

  فصل 

فال ت دة وتتوتانُ املستحكم فهو أن تقف الداببت برجليها، وذلك غاية أما اِحلررض ِربتح، فإذا ضرب
وأما احلران غري املستحكم فمن ركوب غري الفارس له، ومن . اِحلران الذي ال حيلة فيه وال يصلح أبداً

  .كثرة الرتول عنه يف اإلصطبالت وبني الدواب يف الواكب على األبواب وما أشبه ذلك
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 والعبث بالدابة يف املراغة، ومنه ما يكون كَلَبا من دم وِمرة وأما العضاض فمن كثرة ضرب السائس له،
  .هائجة

وأما الروغان فمن ركوب غري الفارس وترك الدابة تسلك يف جريها حيث أرادت، واإلحلاح عليها 
  .بالضرب من جانب، بغري تقومي رأسها بالعنان

 منِسج الدابة، والعقُور يف موضع وأما منع اإلسراج والركاب والشماس فيحدث من الدمامل خترج يف
املنقَب أو يف السرة أو يف الظهر، فيسرج عليها قبل استحكام برئها ويركب على غري عالج، فيمنع 

  .ويشمس لوجعها، مث يربأ فتصري له عادة

ورمبا . وكذلك اللطم باليد. وأما الضرب بالرجلني فسوء خلق من الفرس وروشنة، ويفعله عند التحصن
  .أوجعه الذُّبانُ فلطم بيده، ومن ذلك مينع جحفَلته، ورمبا منع اللجمام منه

  .وأما منع اإلنعال فصعوبة تبقى يف الفرس وروشنة، ورمبا وقع به مشقة فأوجعه فمنع لذلك بعد الربء

  .دن وغري ذلكوأما النفار فضعف قلب ودهش وصعوبة تبقى فيه، ووحشة من قلة ممره يف األسواق وامل

وأما ما كان من حفرة أو حجر يضع يده عليه . وأما الِعثار فمن ضعف القوائم، والتواين، وسقوط النفس
  .أو زلٍَق وما أشبهه، فذلك خطأ ال عيب فيه

  فصل 

 وما كان.  اهلندي أنه ال ينبغي ألحد أن يرتبط من الدواب ما كان منها يف مقدم يديه دارة"حنة"زعم 

أسفل من عينيه دارة، أو يف أصل أذنيه من اجلانبني دارتان، أو على مأبضه دارة، أو على محِجره دارة، أو 
يف خده أو جحفلته السفُّلَي أو على ملتقى حلييه دارة، أو يف بطنه شعر منتشر، أو على سرته دارة، أو 

وما . رتلة أنياب اخلرتير، أو يف لسانه خطوط سودكانت أسنانه طالعة على جحفَلته، أو له سنان نابتان مب
. كان منها أدبس أو أبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه محرة، وداخل جحافله ولَهواته وخارج لَحييه أَسود

وما كان منها أَدهم وداخل جحافله أبيض، أو يف لَهواته وداخل ِشدقه نقَطٌ سود، وجحفلته خارجها 
و على منسجه دارتان، أو على خصييه وبر أسود خمالف للونه، أو كان يف منقط كحب السمسم، أ

  .جبهته شعرات خمالفة للونه، أو ما كان منها حني ينتج ترى خصياه ظاهرتني

إذا ولد الفرس وله أسنان، وكذلك األزرق : إن من مجلة ما يتشاءم به: ويف رواية أيب عبد اهللا الطرطوشي
والذي يف . ني، والرمادي اللون، واألقرح الذي ليس فيه بياض غري القُرحة، وقد تقدم ذكر ذلكفَرد ع

ذَنبه خصلة بيضاء، واألرجل وهو الذي ال يكون فيه بياض سوى قطعة يف رجله غري دائرة حوايل 
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فهذه .  على صاحبهاإلكليل، والذي يكْثر البحث بيده من غري أن يرى يف ليلة شيئاً خيافه على نفسه أو
بنجتالعالمات كلها مما تكره وت.  

  التاسع الباب

  اختيار الخيل

  واختبارها والفراسة فيها 

من أراد أن يكون حسن االختيار، صادق االختبار، فلينظر إىل الفَرِس يف مجيع حاالته، وعلى كل هيئاته، 
فإن .  وخببه وتقريبه، وعدوه وإحضارهوذلك يف سكونه وحركته، وقيامه وربوضه، ومشيه وعنقَه،

وقَلما . اتفقت يف احلسن صفاته، وتناسبت يف االعتدال حركاته وسكناته، فباحلَرى أن يكون جوادا
فرمبا رأى غري العارف الفرس اهلجني عند خروجه من املاء، وقد الن . تصدق الفراسة يف حال دون حال

صه، وسهل وجهه، وانتصبت أذناه، وحسن منه منظراً ومل شعر جلده، وعلت أَقْرابه، وعظمت فصو
  .حيسن طبعاً ومخبراً، فتضعف الفراسة فيه لذلك

وكذلك املسنت ال تصدق فيه الفراسة، فإنه يكون متشِوفاً حاد النظر، فيعلو منه ما كان مطمئناً، ويشيل 
وكذلك حيسن من املُهر . يكون منه تطبعاًعسيبه، ويبدي ِعجاَنه، ويسمو بطَرفه، وتنتصب أذناه، وذلك 

ما كان حسناً، ورمبا مل يجر جذَعاً، وجرى ثَِنيا أو رباعيا أو قارحاً حني جتتمع قوته، ويستحكم خلقه، 
  .أو رمبا تغري بالكوب قبل احتماله لضعفه

    

فإن ما ينظر منه . حلم العلفوأقرب الِفراسة يف املهر إذا تجعثَن وغلظ، وذهب عنه حلم الرضاعة، وركب 
فإن . يومئذ جودةُ أَخِذِه يف اجلرى، وحينئذ يأخذ على صفته اليت طُبع عليها، وطبيعته اليت يؤول إليها

حسن أَخذُه عند ذلك ومل يتغري بعد بركوب من ال حيمله أو محل ما ال يطيقه، وحسنت أوصافه، كان يف 
اً عن احلمل فيعرف ذلك بتلويه حتت راكبه واضطرابه، واطمئنان ظهره، وإن كان ضعيف. الغالب جواداً

  .وقلما يصدق على هذه احلالة، فال جيب أن يعجل عليه، فرمبا أخطأ الظن فيه ومال الرأي فيه

وإن استقل براكبه وأخذ على اختيار صاحبه واستقام يف مضماره، فليبحث بعد عن خلقه ويفتش عن 
  .عياره

  فصل 
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وقد . ا يستدل به على جودة الفرس يف حال سكونه ما ذكر من األوصاف قبلُ يف األبواب املتقدمةفمم
إذا كان : جمع بعض أهل الفراسة يف اخليل يف كالم خمتصر مما تقدم ذكره ما يستحسن من صفاا، فقال

، رقيق املذبح، دقيق األذنني الفرس جمتمع اخلَلْق، متناسب األعضاء، صغري الرأس، طويل العنق، غليظ اللَّبة
طويلهما قائمهما، مع شدما ولطف طَّيهما كأما ورق الرحيان وأطراف األقالم، طويل اخلدين 

أملَسهما رقيقهما، معتدل شعر الناصية، ضيق القَذال، وهو موضع معقد العذار الناصية، واسع اجلبهة، 
املنخرين أسودمها، مستطيل مشق ِشدقيه، مستدير أكحل، العينني، بارز احلدقة، حاد النظر، واسع 

الشفتني رقيقهما، وتكون الشفة العليا إىل الطول قليالً، دقيق األسنان مرصوصهما، طويل اللسان، أمحر 
اللّهاة، واسع الصدر، عظيم اللَّبِب، ممتلئَّ القصرة، وهي أصل العنق، لين العنق طويله، عايل احلارك، قصري 

هر مستويه، عظيم اجلنبني واجلوف، منطوي الكَشح، سابل األضالع، مستويف اخلاصرتني، رحيب الظ
اجلوف، مقبب البطن، مشرف القَطاة، وهو مقعد الفارس، مدور الكَفَل قصرية مستوية، قصري العسيب، 

اقني، مستوي تام الذيل، أسود اإلحليل، واسع املَراث، غليظ الفخذين مستديرمها، غليظ عظم الس
الركبتني، لطيف الوظيف، وهو ما فوق الرسغ إىل الركبة، قصري األرساغ غليظها يابسها، يابس العصب، 

حمدود العرقوبني، أسود احلوافر وأخضرمها، مدور الكعبني مقعبهما، ملتصق السنبك باألرض، مرتفع 
يع احليوان والدواب ويف اجلوارح حممود يدل على النسور صلْبهما، لين الشعر، ألن لني الشعر يف مج

القوة، ويزيد يف الفرس لني الشكري، وهو ما حول الناصية وعرفه من الشعر الصغري الذي يشبه الزغَب، 
  .وذلك أن جتد ملسه حتت يدك مثل القز املندوف، فأن وجدته خشناً مل يسلم ذلك الفرس من اهلجانة

ع الرأس، ذكي الفؤاد، نشيطاً عند الركوب واحلركة، متدلالً إذا مشى، ينظر إىل ويكون مع ذلك كلَّه راف
  .األرض بعينيه مع ارتفاع رأسه

  .فإذا اجتمعت يف فرس هذه الصفات أو أكثرها مل تخب الِفراسة فيه عند اختباره

  فصل 

د متنه، وشدة تدافعه، وسرعة قبض ِلني أعطافه، ومسو عنقه، واطِّرا: ومما يستدل به على جودته وهو معنق
ويستدل على لني أعطافه بأن تكون معاقده كلها . رجليه؛ وذلك لشنِج نساه، وشدة كعبيه وتمكُِّنهما

وفصوصه وفقار ظهره لينة يف متعكِه وعنِقه والتفاته، إال الكعبني خاصة، فأن لني الكعبني ليس جبيد، لئال 
  .يلتويا يف مشيه وعدوه

وإذا كانت أعطافه كما كان ذلك أسرع لتدافعه وأحكم ألمره، ويعرف متكُّنه بأن يكون ما ويل األرض 
، وأن تكون بواطن أرساغه ال باجلاسية احلدبة، "مقادمها ومآخرها"من حوافره أشدها أخذاً من الوطء 



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  41  

  .وال باليت تدنو من األرض فَتدمى يف حضره

. ة كعبيه بشدة تأبض رجليه إذا مشى، وشدة وقع حوافر باألرض وضرحه اويعرف شنج نشاه وشد

  ."موتر اَألنسى"وإذا وقف كان جمنب الرجلني فيقال فيه 

  فصل 

    

ويستدلُّ على جودة الفرس يف خضره بسمو هاديه، وثبات رأسه، وأن ال يستعني ما يف جريه، وأن 
ويبسط ضبعيه وميد كَشحه، حىت ال . ن كأنّ يديه يف قَرن ورجليه كذلكجتتمع قوائمه فال تفترق، ويكو

والقبض أن ال ميكَّن رجليه من األرض وإمنا يأخذ منهما . جيد مزيداً قصوا عن يديه وقبضاً من رجليه
بأطراف حوافره، ويكون بسرعة قبضه كأن حوافره دفعا يف رفْغيه، يملخ بيديه، ويضرح برجليه يف 

فذلك هو اجلواد . اجتماع، كأمنا يرفع ما قائمة واحدة، ويضبح بصدره، وال خيتلط وال يلهو عن حضره
  : الفائق، ويف مثله قال جرير

 إلى البلد األبعِد بساٍم  وقد قُِرنوا حين جد الرهان

 ِبثَنِْي الِعنان ولم يجهد  بالجرِى أنفاسهم يقطِّع

الذريع "يف األرض إذا أحضر، فإن كان ما بني آثار حوافره أثىن عشر قدماً فهو وتنظر إىل تطريح قوائمه 
، وأن زاد على ذلك فهو الذي ال غاية بعده، وإن كان قدر ذلك سبعة أقدام فهو بطئ، وحبسِب "الكامل

  .ذلك يكون ما بينهما

به، وشدة مره يف مرأى وال يعترب يف الفرس كثرة حركته مع اختالط قوائمه وحتريكه رأسه واستعانته 
ورمبا رئي اجلواد مير الهياً بغري تكلف، كأنه يف مرأى الناظر أبطأ منه، . الناظر، فيخيل بذلك أنه جواد

فإذا ضم إليه سبقه، وذلك لبعد قدر اجلواد، واجتماع قوائمه، وسكون رأسه، ومسو عنقه، وقرب قدر 
  .بطء رجِع قوائمهاملختلط مع انتشار قوائمه، واستعانته برأسه، و

  فصل 

  .ومن اخليل ما هو ذريع صبور؛ وصبور ال ذراعة له؛ وذريع ال صرب له؛ وما ال صرب له وال ذراعة

  .فالذَّريع الصبور هو التام اخلَلق، احلسن الصفات، الشديد النفس، الرحب املتنفَّس

 العنق وال الذراعني، ومل يكن له ضعف والصبور ال ذراعة له هو الذي ليس بالسرح اليدين، وال بالطويل
خيذله، وال عظُم فَِخذاه، وال عِبلَ ذراعاه، وهو مع ذلك جمتمع القوائم إذا أَحضر، شِنج األنسى، رحيب 
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فإن النت معاطفه، وطالت قوائمه، ومتكنت وطالت عنقه وذراعاه، وعظمت . املتنفس غري منتشر القوائم
  . زاد من هذه الصفات املشكورة صفةً زاد بقدرها جودةً وذراعةًوما. فخذاه كان أذرع

  .فإنه يسبق اخليل بذراعته، وال يدرك لصربه. وأَملَك األشياء باخليل الصرب، وأفضلها الذريع الصبور

وأما الذريع الذي ال صرب له، فهو الذي طالت قواعه وعنقه، والنت معاطفه، وعظُم فخذاه، ومل تساعده 
بقية خلْقه، وليس بشديد النفس، وال رحب املتنفَّس؛ فيوشك أن يربو لضيق تنفسه إذا تراد نفَسه يف 

جوفه، أو يكون غري شنج اَألنسى وال شديد الكعبني، فأن طال جريه استرخت رجاله فلم يسرع 
  .قبضهما وال أشتد طَرحهما، فتسلمه قوائمه، وخيذله صربه

 صرب له وال ذَراعة، فهو املنشال اخلَلْق، القبيح الصفات، الساقط النفس، الضيق التنفس، وأما الذي ال
  .فهذه الصفات ال تكون واحدةٌ منهن يف فَرس إال خذلته عن ذَراعته وصبِره. الرخو اَألنسى

  فصل 

شتد خلْقه، إذا اشتد نفَس الفَرس ورحب منِخراه وجوفه مع كمال خلْقه كان صبوراً، وإذا أ
  .واستحكمت فصوصه، واجتمعت قوائمه يف حصره ومل تنتشر دل ذلك على قوته

واستدل عمرو بن معد يكَرب يوم القادسية على شدة فرسه حني خاف من ضعفه، بأن وضع يديه على 
  .عكْوته، وأخلد ا إىل األرض، فلم يتخلخل وال اخنذل، فعلم شدته

ام اخلَلْق، رحب املتنفَّس، مث مل يصرب، فذلك من قطع أو علة يف باطنه؛ ويعرف فإذا كان شديد اَألسر، ت
ذلك منه بسقوط نفَسه، وفتور حركته، وكالل ضرسه، وادام جسمه، واختالط قوائمه، يف عنقه 

  .ورمبا أخذ يف تقريبه أخذاً حسناً، فإذا أَحضر صار هلذا اجلري. وخببه

ليه رداءة اخللق، فرمبا أخذ يف التقريب أخذاً حسناً باجتماع قوائمه، وبسط ضبعيه، وأما إذا كان الغالب ع
. ومسو هاديه، وتكفُّت رجليه، فإذا أراد اإلحضار خانته رداءة خلقه، وعاقته عن كثري من سرعته

  .فاإلحضار هو مشوار هذا الضرب من اخليل

خذ يف اجلري وليس جبيد اخللق، غري أنه شديد اجلودة يف كل صورة، أو رمبا أجاد األ: وتقول العرب
النفس، رحب املتنفس.  

    

وإذا كان منشال اخللق قبيحه، فإنه يسئ األخذ يف التقريب واإلحضار؛ وإذا أَعنق أنبسط نصله 
فال يعترب الفرس يف شيء إال يف التقريب . واسترخت رجاله، وذلك السترخاء ِحباهلوأنسائه، وسوء خلقه

  .فأما سوامها فإنه خيتلط على املتفرس فيه، وال يستدلُّ منه على جودة. ضرواحلُ
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  فصل 

وأفضل اخليل التام اخلَلْق، الشديد اَألسر، احلديد النفس، الرحب املتنفَّس، الشنِج اَألنساء، الطويل العنق، 
 الفخذين، الظامئ الفصوص، املتمكن الشديد مركَّبها يف كاهله، الشديد احلَقِْو، اهلَريت الشدق، العظيم

فأما شدة أسر الفرس وحدة نفسه فهما صفتان متالزمتان، تعني كلُّ . احلوافر، وقاَحها، صلبها، مقعبها
فشجاع غري قوي . واحدة منهما األخرى، كما تعني قوة الرجل شجاعته، وتعني شجاعته قوته، فيكمل

  .مقهور، وقوى شجاع مهزوم

متنفَِّسه، وهو منِخراه وجوفه، فبسعتهما يكون أسرع لرجع النفَّس، وأسهل للترويح عن وأما رحب 
  .وإن ضاق ذلك منه تراد نفَسه، فيكتم ربوه ويكْر به ذلك، ويقْطَعه. القلب منه والرئة

تروح إليه، ويعتمد وأما هرت شدقيه، فليسهل خروج النفس بسعتهما، وليبعد أيضاً اللجام عن ثناياه، في
  .وسعةُ منخريه كذلك لسرعة الترويح، ورجع النفس. عليه

  .وأما طول عنقه، فليسمو به، ويكون أسهل لتنفسه، وأكثر تروحاً

  .وأما شدة مركَّبها يف الكاهل، فألنه يتساند إىل ذلك يف جريه، فيجد املعونة بقوته

  . حركته، وما يكون ِعظَم مئونة جريهوأما ِعظَم فخذيه، فألن يعتمد عليهما يف

  .وأما شدة حِقويه، فألما معلّق وركيه ورجليه من صلبه

  .وأما شنج أنسائه، فألنه أسرع لقبض رجليه، وأشد لضرحهما ودفِْعه ما

  .وأما ظَمأ فصوصه، فألا أرضه اليت تقلُّه، وجياده اليت حتمله

  .، فَألا مساَِحيه اليت تثْبته باألرضوأما ِقحتها وصالبتها

  .وأما تقعيبها، فألا تكون لكفها بذلك أبعد عن احلجارة وأثبت حني الرهص

  .فهذه صفات ال يستغىن ببعضها عن بعض

  فصل 

الَيبالع فْرعض العنق، إن كان مذلك مع ِعر ِفرر اغْتق جداً من غري قَصنفإن كان ليس بالطويل الع ،
شاِخص احلارك منيفَه، مستأخره إىل ظهره، عريض الكتفني، طويلَهما، غاِمض أعاليهما، شديد الصدر، 

ويغتفر قصر الذراعني مع شدة عصبه، ومتكُّن . لطيف الزور، شديد تحِنيب الساقني، طويلَ الذراعني
  .ع طوهلما، وامتالء عضديهويغتفر حموشة ذراعيه م. أَرساَغه، وجودة عضديه وكتفيه وكاهله

وإذا كان ليس بالطويل الفخذين، ومل يبلغا إىل النقصان من شدة القصر اغتِفر ذلك الستوائهما 
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  .والستلحامهما

  .وِعرض الساقني أوىل من قصرمها. وكذلك يغتفر قصر الساقني إذا كان عريضهما، شِنج اَألنساء

 حسِن اللحم وليس باملفرط، فيغتفر ذلك لقصر ظهره وِعرض وال يغتفر انقطاع حقوه، إال إذا كان
فَقاره، وقرب قَصرته، وشدة معاَقده، ومسو صلبه يف عجزه، وشخوص قطاته، وشدة ما سفل منها إىل 

  .رجليه

  .وال يغتفر عظم فصوصه مع رخاوا، وال رقة حوافره بغري صالبتها، وإن كان شديد اخلَلْق

  .ه وسقوطها مع رخاوة حباله وضيق متنفَّسهوال يغتفر ضعف نفس

وإن متَّ . فإذا متَّ الفَرس على ما ذكرناه من تقصري ما يغتفر له، مع كمال ما ينوب عنه، كان الحقاً باجلياد
  .منه شيء مما اغتفر كان أفضلَ حبسب ذلك

  فصل 

م كان حديد النفس، ومل يكن وأ. وإن كان الفَرس شديد اخلَلْق، ومل يكن حديد النفَس مل ينفعه ذلك
ولو مت خلْقه واحتدت نفْسه، ومل يكن رحب املتنفَّس مل يصرب على . شديد اخلَلْق مل يصرب على اجلري

وأما إن كان رحب املنِخرين . ولو أتسع جوفه وضاقت منِخراه لكتم ربوه فهدأ نفسه. ربِوه فَتراد نفَسه
ال املهضوم الشديد اهلضم، مث كان مع ذلك هشاَّ، سريع العرق، فإنه يحتمل حسن اجلوف، ال بالرحب و

وإن كان مع ذلك رحب . فمع سرعة العرق خيرج من النفّس ما يرحيه. بذلك ما حيتمله الرحب اجلوف
عف اإلرهاب كان أشد لراحته؛ وأما إن كان مع هضمه ضيق اإلرهاب يِبسه فهو أسرع يف جهده، وأض

  .على نفسه

    

فإن كان مع ذلك ضيق املنخرين مث أجهد حىت تراد نفَسه كان قَِمناً أن ميوت سريعاً ويطَفى، إال أن 
وأما إن كان مع شدة خلْقه ومتام جسمه لطيف احلوافر، رقيقها، رخوها، . يكون هشاً فُرياح بسرعة عرقه

فَى، فيقطعه ذلك عما يحمنهمل يلبث أن تنصدع وي راد.  

  فصل 

واعلم أن كل شيء يستحب من الذكَر يف اجلودة يستحب من األنثى، إال طولَ الصيام، وقلة الربوض، 
  .وقِله حلم اللَّهِزمتني، وأن يكون يف ظَهرها جسأة، وِقران الكعبني يف احلركة وغريها

سوة، والشتمل. ويستحب من الذكَِر الشهامةُ، واحلده، : وشهامةُ الفرس.  ذلك يف األنثىوحيتحد
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  .هو الذي كأنه مذعور لشدة التفاته، وحدة نظره: واَألشوس. وطموح بِصره، وبعد مدى طَرفه

  .طول القيام:  والصيام"ذكَر مذعور نئُوم، وأنثى صئوم": وكانت العرب تقول

احتماال يف مقدمها، ملا يكره يف مقدم الفرس وال خري يف جسء القوائم للذكر واألنثى، واألنثى أشد 
  .وال غىن ما عن جودة القوائم، فهي أجنحتها. الذكَر

ويكره تباعد ما بني رجليها، ألا إذا أتسع . ويستجيب يف األنثى قصر الفخذين، وقرب ما بني الكعبني
تها الريح وخارت لذلك وِركاها،  استرخت رجالها فَحش- وهو ظَبيتها -ِعجاا، ورحب مِهبلها 

تمل عليها فكَبوها، ورمبا حدوضعفت عن ع.  

وإن يكون حضرها . وذلك بأن جتمع قوائمها فال تفرقها. ويستجيب فيها اَألفر والنفز، وهو القَفْز والنزق
  .نثىواجتماع القوائم دليلٌ على شدة اخللق يف الذكر واأل. وثباً صعداً، مع اعتالٍء

ورِوى أم كانوا يستحبون إناث اخليل يف الغارات والبيات، وملا خِفي من أمور احلرب، وكانوا 
يستحبون فحولَ اخليل يف الصفوف واحلُصون والسري والعسكر، وملا ظهر من أمور احلرب، وكانوا 

  .يستحبون ِخصيان اخليل يف الكمني والطالئع ألا أصرب وأبقى يف اجلهد

  العاشر الباب

  تعليم ركوب الخيل

  على اختالف حاالته 

فينبغي ملن يريد التصرف على الدواب أن يتعلم ما ال غىن به عن معرفته، من إحسان الركوب على العرى 
وعلى السرج وإمساك الِعنان، ويتعلم أصوالً من أعمال الفروسية، فيستعني ا على ركوب اخليل والثياب 

  .عليها

 لَمى من اخليل، - أرشدك اهللا -واعروأن مبتدأها إمنا هو الركوب على الع ،أن أصل الفروسية الثبات 
ومن مل يتدرب أوالً على عرٍى مل يستحكم ثبوته يف الغالب، بل يكون أبداً قَلقاً يف سرجه، ال سيما عند 

سقوطه أن اضطرب فرسه أو أصابته ه نكِْضه، فال يؤمبه وربةخن.  

فمن أراد التفُّرس على العرى فليلبس ثياباً خفَافاً مشهورة، ويلجم فرسه، ويشد عليه جلَّ صوف أو شعر 
ند منكبه، وثيق احلزام واللبب، فأن الراكب على اجلُلِّ أثبت منه على ارد؛ ويقف على يسار فرسه ع

وإن أخذ العرف مع العنان فال بأس به، ويثب بسرعة وخفة؛ فإذا . وميسك عناِن جلامه بيده اليسرى
استوى على ظهره مجع يديه يف العنان عند كاهل الفرس، ونصب ظَهره، ولزم بفِخذَيه موضع دفَّيت 
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لتأخر، وميد ركبتيه وساقيه وقدميه السرج من ظهر الفرس، ويتقدم قليالً، فالتقدم أحسن على العرى من ا
إىل كتفي الفَرس، حىت ميكنه أن ينظر إىل إامي قدميه، وليكن اعتماده على اللُّزوم بفخذيه، فبذلك حيوز 

  .الثبات، وكل من لزم ركوبه غري ذلك فال ركوب وال ثبات

    

إىل املشي، بغمز خفيف يغمزه وتسِويةُ العنان أصل يف اإلحسان واإلتقان، مث يخرج فرسه من الوقوف 
بعِقبيِه برفق، مث يسري به العنق برفق، مث يتوسع يف العنق قليالً؛ ويكون يف خالل ذلك يتعهد نفْسه يف 
اجللوس على اهليئة املذكورة، ويف أخذ الِعنان وتسويته، حىت يعلم أنه قد ثبت، وصار ذلك له عادةً 

 من العنق إىل اخلب بزيادة الغمز بعقبيه زيادة خفيفة؛ فيخب خباً ليناً؛ وليخطف مث ينتقل فرسه. وطَبعاً
نفسه، فأن اخلب يكاد يقْلع الفارس من سرجه، ال سيما عند ابتدائه وعند جذبه وانتهائه، فيحذر ذلك يف 

 إىل التقريب بسكون فإذا ثبت على ذلك انتقل. احلالني؛ مث ليزد بعد بتدريج حىت يقارب التقريب
أو يدخل قدميه حتت إبطي . واستواء، حىت يسري سرياً كدبيب الراجل، ولْيستعن بساقيه ويلزم ما الفَرس

فإذا ثبت على ذلك واستغىن عن . الفرس أو بني يديه إن كان من يلحق ذلك يف اخلب والتقريب
ته سكوناً تاماً، فليجر عند ذلك فَرسه بني االستعانة بساقيه، وسكن يف ظَهر الفَرس، وسكن الفَرس حت

فإن ثبت وخف عليه أمره فليجِر فرسه ملَء فروجه؛ وليحذر عند ذلك عن نفسه يف احلالني عند . اجلريتني
وال سيما . وليكن جذبه قصداً، وال يطول يف الطّلِق، فأن الطول فيه يفسد اخليل. الوثب وعند اجلذب

فإن كان الفرس ليناً ويعلم أنه ينحبس يف جذبه واحدة فال حيبسه إال ثالث .  بالرمحاليت يعمل عليها
وتكون كل جذبة ألني من اليت قبلها؛ وال يقبض رأسه عند . جذباٍت، وحيبسه يف الرابعة بوقفة منها

ود الفَرس إىل وال يرسل الِعنان بني اجلذبتني لئال يع. جذبه، وليكن حبساً رفيقاً متدانياً مرة بعد أخرى
وليحذر طُولَه من جانب وِقصره من . وليعدل يده بالِعنان عند ذلك، ويكون حبسه له باستواء. اجلري

. وحسن التقدير يف ذلك عنوان العقل وشاهد النبل. جانب، فأن اعتدال الِعنان الفارس والفرس كامليزان

وكثري . فليحذر امليل من أحدمها عن االستواء. به أوال وآخراًوتعديله مبقدم الفرس ومؤخره آكَد ما تعتني 
  .من اخليل إذا حبسه غري العارف خلَعه عند ذلك من سرجه

وليتحفظ أيضاً عند اجلذب من إدماء فَِم الفرس باللجام؛ فقلَّ ما يدميه إال من ال معرفة له بإمساكه، وال 
. كياً وهو املعروف اآلن باللّزمة وما أشبهه، فإنه من لُجم الفرسانوليكن اللجام ناِز. تقدير عنده يف ِعنانه

وأطيب يف فمه وهو به . ويكون ثقله وخفته بقدر احتمال الفرس ها كان أخفعليه اللُّجم، فأي بفلتجر
امه وأَن يكون الفرس يعلُك جل.  يصلحه من ذلك"ما"وعند النظر إليه يظهر . أحسن حاال فذلك جلامه

فيستطيبه أحسن من أن خيافه فيشببه به أو يطاطئ رأسه؛ وال يكون أيضاً من اِخلفَّة حبيث يستهني به 
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  .فاالعتدال بني ذلك هو املقصود. الفرس وال ميلك الفارس رأسه

يعلم وبالضرورة . وليكن ِعذاره إىل الِقصِر، فأن طوله ينقُص من جرى الفَرس، ال سيما الضعيف اللَّحيني
لَهغأسنانه آذاه وقطع به عن كثري من اجلري وش ب اللجامروذا قصر العنان أخذ اللجام بأنيابه . أنه إذا ض

وليكن العنان أيضاً إىل القَصِر حبيث ال يتجاوز القَربوس إال باليسري، فأن طُولَه . واعتمد عليه وتروح إليه
ن ذلك كله، وتعود الركوب على العرى، وصار له ذلك كالطبع، فإذا أتق. مشغلة للفارس، محير للفَرس

  .فقد ملَك من الركوب أَصلَه وحاز جلَّه؛ فلينقل بعد نفسه إىل السرج، بعون اهللا تعاىل

  فصل 

    

ومن أراد التفرس على السرج، فاملستحب له أن يتخري سرجاً متسعاً ليتقلب فيه كَيف شاء، ال سيما ملن 
وليكن وثيق اخلشب، واسع الس، الِطئَ القَربوس واملؤخرة، .  التعلم، فاملتسع أوفق له من الضيقأراد

وحزامان : ويكون لببه وثيقاً من جلٍد حسن الدباغ يدور بالسرج، وحزاٍم كذلك وثيق، قال ابن ِحزاَم
دير واحلًلِق، ال بالواسعة وال بالضيقة، خري من حزام واحد، وهو أحب إيلَّ، وِركاَبين معتديل الوزن والتق

وبوثَق من سير الركابيِن واَألبازم، ويتفقد مقدار طوهلا وقصرمها ليكونا سواًء؛ . وثقلهما خري من خفتهما
وإن يكونا إىل الطول يسرياً أحسن من أن يكونا إىل الِقصر، فأنه إن . وبقدر احلاجة يف الطول والِقصر

مبا أنقطع الفارس من سرحه عند وثْب الفَرس وعند جذبه يف اجلري، فال يأمن السقوط، قُصر الركابان ر
بال سيما أن راغ الفرس أو ش.  

ولكل ِرجل فيهما حد ينتهي إليه ويقد عليه كأثواب اللباس واِخلفاف وغريها، من تعدى حده، وفارق 
  .قده ثقل عليه ملبوسه، وتعذر قيامه فيه وجلوسه

فالذي يصلح من ذلك أن يعتمد على مقعدته يف مقعد سرجه، مع انبساطه ساقيه، واعتماده على ركابيه 
وينبغي له أن يتخذ . حىت يكون كالقائم املالك جلميع جسده، املتصرف باعتدال يف كل عضٍو من بدنه

، فإنه وقاية حلارك الفرس، أن بدادين مدورين أو مربعني، وال سيما ملن أراد السفر الطويل واجلري الكثري
ويتخذ ِمرشحةً من . انقطع شيء من معاليق السرج فيقيه البداد وحبرس ظهر الفرس من القَربوس واملؤخرة

  .واملرشحة أيضاً جتفف العرق من الِبدادين. طاقتني وقاية حتت الِبدادين

فإن توالّه غريه فليمتِحنه . ومل يتكلُ فيه على غريهفإذا أراد الركوب عليه شدةَّ بيديه، وتوىل أمره بنفسه؛ 
  .عند ركوبه احتياطاً حبركته ونزوله

جيد السالح، وذلك غري كسما أن أَمبفارسه، ال سي رجواً ماج السوأيضاً فإن . ومىت كان احلزام رخ
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ومع رخاوته واحنالله كثرياً ما . ر ظهرهالسالح إذا أشتد مل ميج يف ظهر الفرس، ومل يكد يدبره وال يعق
قْرر والعبوليمسك سوطه أو قضيبه عند الركوب بيده اليسرى، ويشمر ثيابه، ويقف عن يسار . يفعل الد

وال يتقدم يف الوقوف فأنه عيب ولكن جانبه األيسر يلي منِكب . فرسه حبذاء ركابه األيسر وراءه قليالً
  .يده اليسرى مع طاق القربوس من داخله أو مع العرف، أن رأى ذلك أَعونَ لهفيأخذ العنان ب. الفَرس

ومىت مل حيس الفرس عند ذلك اللجام رمبا اضطرب فلم يكن . وليقصر عنانه يف يده ليمتلئ رأس الفرس
تلةً مث يفتل الركاب األيسر إىل قدام ف. وال يفرط يف كبحه فيدور عليه، ولكن على اعتدال فيه. من ركوبه

مث ليأخذ بيده . واحدة، ويضع صدر رجله اليسرى فيه وميدها إىل كتف الفرس، وال يدخلها حتت بطنه
وأخذُ القَربوس باليمىن أحب إىل . اليمىن القَربوس ومؤخر السرج، أي ذلك شاء، فكل ذلك صواب

وإن أمسك له إنسان . كب بسرعةمث ليِشلْ نفسه إىل فوق شيالً رفيقاً باقتدار وسكون حىت ير. الفرسان
  .الركاب األمين عند ركوبه فذلك حسن

فإذا استوى يف سرجه جالساً، فليضع صدر رجله اليمىن يف الركاب األمين، ويعتمد على الركابني قليالً 
  .ليستوي ثيابه

لك فقد فَعله وإن أَحب أن يسوي ثيابه بيمينه قبل أن جيلس يف السرج وبعد االستقالل، فليفعل ذ
ولكن يمسك الِعنان يف . وال أرى أنا ذلك، إذ قد يعتري الفرس حركةٌ فال ميكن استقالله. الفُرسانُ

خالل ذلك كلَّه، مث يسوي الِعنان بيده مجيعاً، ويعدل به رأس الفرس، مث خيرج الفرس من حالة الوقوف 
ركه حبركة بدنه، وال حبركة ساقيه يضرب ما بطن إىل املشي، بان يغمزه بعقبيه غمزاً خفيفاً وال حي

  .الفرس فذلك قبيح ال يفعله الفرسان

ولينظر إىل ألذِّ مشية فرسه، وأحسنها عنده، وأخفِّها على نفسه وعلى الفَرس، وأشدها سكوناً فيحمله 
  .وليتفقد ما يصلُح بالفرس من ذلك بعناية. عليها

    

هو حبسن القعود يف السرج والثبات، وتعديل الِعنان، واستواء الغمز، وإحسان الركوب والفروسية إمنا 
فليكن جلوسه مستوياً منتصب الظهر معتدلَ . واستعماِله يف موضعه مبقدار حيثُ حيتاج إليه، ويضطر له

م اجللوس هكذا فليلزم املنِكِبين، ال منحنياً، وال مستلقياً، وال متصدراً، وال منحدباً، بل معتدالً فإذا أحك
بفخذيه دفيت السرج، ويطول فخذيه، ويسور رجليه يف الركابني ويلزمها صدورمها، وال يفتحهما وال 

  .يؤخرمها

والقدر الذي يستحسن من ذلك أن يكاد . وليس بالفارس أقْبح من تأخري ِرجليه، وليقدمنهما وال يفُرط
  . إذا استوىالراكب ينظر إىل أطراف أصابع رجليه
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  .وأصل الركوب التمكن، وبسط الفخذين وتطويلهما، واللزوم ما وإرخاؤمها على السرج

وجلُّ الفرسان يرون حسن الركوب على الفِخذَين، واالعتماد على الركابني، وذلك أثبت له، وبه يكون 
 األمين أشد يسرياً عند العمل وليعنت بتمكن صدور قدميه يف الركابني، ويعتمد على. الراكب كالقائم

  .وللرامي أن يعتمد على األيسر أشد يسرياً. بالرمح

وقد تقدم ذكر تسوية الِعنان، فليتفقَّده بعناية أكيدة شديدة، فإنه نفْس الفروسية وِمالكها، وأصلها 
حقيقته إال وليتحفظ به، فهو امليزان الذي ال حيتمل الرجحان، وله حساب ال يقف على . وفروعها

  .احلاذق الطَّبع

وإن جيد الفَرس مس اللحام وطعمه أبداً، حىت يعلم أن فارسه . وليكن وزنه يف ذلك تعديلَ رأس الفرس به
وأيضاً فإن . ولو مل يكن ذلك إال خمافة الِعثار أن أصابته هنة فَيمسكه باللجام. أبداً ال ساٍه وال غافل عنه

  .بإفراٍط يعود الفَرس أن يركب رأسه وحيكم نفَسه، فال يستقيم ركوبهإرخاء الِعناَن 

. وال ينبغي أن يدفع الفرس للجري وهو يمسك الِعنان وجيذبه، فإنه ال يدري الفرس أنَّ اجلري يراد منه

لك الفارس رأس وَألنْ مي. وال يفرط يف إرساله، فيختلط األمر عليه ويقْلق ولكن بني ذلك إمساكا معتدالً
نسله وأح ِسِه أوفقفَر.  

وسيأيت شرح هذه األلفاظ يف . وقد تقدم تدريج السري من املشي، إىل اخلب، مث إىل التقريب، مث إىل العدو
  .باا على الترتيب إن شاء اهللا تعاىل

يده اليسرى، وجيذبه على ومن اضطر إىل الركوب على السرج وهو دون ِحزاِم، فليأخذ الركاب اليمن ب
جمرى اللَّبِب جذباً شديداً، ويضع رجله اليسرى يف الركاب األيسر، ويأخذ بيمينه القربوس مع الِعنان مث 

  .يركب

ومن اضطُر إىل الركوب مع الرديف فلُيمِسك الِعنان كما تقَدم، ويضع رجله اليسرى يف الركاب األيسر، 
ه اليمىن، مث ليِشلْ نفسه ويشق برجله اليمىن السرج فريكب وإذا أخذ الِعنان بيده ويأخذ طاق القربوس بيد

اليمىن مع طاق القَربوس فال بأس بذلك أن أحتاج إليه، وللضرورات أحكام حبسب أحواهلا احلاضرة؛ 
  .فليتناول الرجلُ منها أحسن ما ميكنه، ويقْدر عليه من التناول، بعون اهللا تعاىل

  الحادي عشر الباب

  المسابقة بالخيل والحلبة والرهان
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كانت العرب ختاطر على سباق خيلها، وتسمى ما جتعله للسوابق خصالً، ورهاناً، وتضعه يف طَرف الغاية 
حاز قَصب السبق، وإمنا يعنون : وهو قوهلم يف املثل. اليت جتري إليها، على رأس قصبة من قصب الرماح

  .املَدى، واَألمد: ى أيضاً الغايةهذا وتسم

  : ومنه قول النابغة

  سبقَ الَجواِد إذا استَولى على اَألمِد

ماراجلري اِملض ى موضعسموت.  

فسابق النيب صلى . مث جاء اإلسالم فأبقى من أفعاهلا يف ذلك ما فيه تنبيه لألمة، وعونٌ على شرف اهلمة
وأَجرى .  من احلفياء إىل ثَِنية الوداع، وبينهما ستة أميال"اليت ضِمرت" اهللا عليه وسلم، وأَجرى اخليل

  .اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق، وبينهما ميل

  ."إن املالئكة ال تحضر شيئاً من لَهِوكم إال الرهانَ والنضال": وقال عليه الصالة والسالم

  ."ال سبق إال يف خٍف أو حافر أو نصل": صلى اهللا عليه وسلم وقالوعن أيب هريرةَ أنه 

لقد راهن ! أي واهللا: أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يراِهن على اخليل؟ فقال: وقيل َألنس بن مالك
  . فَسيق، فبهج بذلك وأعجب"سبحة"على فرس له يقال له 

    

ى اهللا عليه وسلم سبق اخليلَ، فجاء فرسه اَألدهم سابقاً، فلما رأى ذلك إَنَّ رسول اهللا صل: وعن مكْحول
لو كان أحد ناجياً من هذا ! كذب احلُطَيئة: إنه لبحر، فقال عمر رضى اهللا عنه: جثا على ركبتيه وقال

  : أراد عمر بقوله هذا البيت: قال أبو علي. لنجا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  !وال جاعالت العاِج فَوق المعاِصِم  ِجِياد الخيِل ال تَستَِفزنا فإن

سبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني اخليل اثنيت عشرة : وعن يعقوب بن زيد بِن طَلْحة عن أبيه قال
  .أوقية، فسبق فرس أليب بكر رضى اهللا عنه فأخذ أربعمائة ومثانني درمهاً

إن أَجِر اخليل وسبق بني :  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل سعد بن أيب وقَّاٍصوعن الشعيب أَن
فأَجريت اخليلَ بالكوفة، فأقبل فَرسان حيتكَّان حىت دخال احلجرة، فتنازعوا فيهما، فكتب بذلك إىل : قال

  .إذا سبق بالرأِس فقد سبق: عمر، فكتب عمر

يعىن الرهانَ يف ! أُغْد إىل هذه املكرمة: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: الوعن هارونَ بن أيب زياد ق
يا أبا عبِد :فَلَقُوه، فقالوا! لنستخنه اليوم: فغدا الناس وخرج سلْمان فيمن خرج، فقال قوم: قال. اخليل

 كان الرجل يراهن صاِحبه على .سبق الساَّبقون؟ وأصل الرهان من الرهن: من سبق اليوم؟ قال! اهللا
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وهذا كان من . يضع هذا رهناً، ويضع هذا رهناً، فأيهما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه: املسابقة
أمر اجلاهلية، وهو الِقمار املنهي عنه، فإن كان الرهان من أحدمها شيئاً مسمى، على أنه أن سبق مل يكن 

  .ألن الرهن إمنا هو من أحدمها دون اآلخر. ، فهذا حاللله شيء وأن سبق صاحبه أخذ الرهن

وكذلك أن جعل كل واحد منهما رهناً وأدخال بينهما حملّال، وهو فرس ثالث يكون بني األولني، 
ويسمى أيضاً الدخيل، وال جيعلُ صاحب الثالث شيئاً؛ مث يرسلون األفراس الثالثة، فأن سبق أحد األولني 

به، فكان له طيباً، وأن سبق الدخيلُ أخذ الرهنني مجيعاً، وأن سِبق هو مل يكن عليه أخذ رهنه ورهن صاح
  .شيء

وإن . وال يكون الدخيل إال راحباً جواداً يأمنون أن يسبقهما، فيذهب بالرهنني، فهذا جائز من الرهان
  .ا مل يدخال بينهما شيئاًكان احمللِّل غري جواد قد أَِمنا أَنْ يسبقهما فهذا ِقمار، ألما كأم

من أَدخل فرساً بني ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأصل هذا حديث سعيد بن املسيب قال
ق فهو ِقماربسسني وهو يأمن أن يساً بني فَرأن يسبق فال بأس به، ومن أدخل فَر نسني وهو ال يأمفَر".  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطى السبق ": يه قالوروى الواقدي عن موسى بن حممد عن أب
  ."عشرةَ أَفراس، وما كان أكثر مل يعطه شيئاً

وكانت العرب يف اجلاهلية ال جتعل القَصب يف زماا إال سبع قصبات، وال تدِخلُ احلجرة من اخليل إال 
  .وكانوا يرسلون خيوهلم عشرة عشرة. مثانية أفراس

  ."الي" و "املربز" و "السابق"األول ويسمون 

  : وكان من شأم أن يسمحوا على وجه السابق، وذلك قال جرير

  جواٍد فمدوا في الرهان عنانيا  ِشْئتُم أن تَمسحوا وجه سابٍق إذا

وللدابة .  الفخذ السابق، وهو ِعرق يف ظاهر جهات"صالَ" لوضعه جحفَلته على "املصلّي"ويسمون الثاين 
  .، ومها جانبا عجِب الذنب"صلَواِن"

  . واشتقاقه من السلُو، كأنه سلْى صاِحبه حيث جاء ثالثاً"املسلّى"والثالث 

  . ألنه يتلو املسلِّى، وكلُّ تابع لشيء فهو تاٍل له"التايل"والرابع 

ائل، ألنه اخلامس، وبه تنصف عدد السوابق، ، من الرواح، ومعناه أنه أتى أواخر األو"املُرتاح"واخلامس 
  .آخر األوائل، وأول األواخر: وهو أول الرواح وآخر الغدو، فكذلك خامس السوابق

، من العطْف واالنثناء، فكأَنَّ هذا الفرس هو عطف األواخر على األوائل، أي أثناها "العاطف"والسادس 
  .فاشتق له اسم من فعله



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  52  

، وإمنا كان حِظياً ألنه نزل يف األواخر مرتلة املصلّى يف األوائل، فحظي بذلك، إذ فاته "احلظي"والسابع 
  .أن يكون عاطفاً، فكانت له بذلك حظوة دون من بعده

 ألنه منتظر الثالثة املختلفِّة، إذ ال بد من سبق أحدها غالبا، فلما تعين سمى مما تعلَّق به "املؤمل"والثامن 
  .، وقيل فيه مؤملاألمل

    

  .، وإمنا جعل ملطوماً حيث فاز املؤمل دونه، فلطم وجهه عن دخول احلجرة"اللَّطيم"والتاسع 

ووجب أن يكون كذلك، . ، وإمنا قيل له سكيت ملا يعلو صاحبه من الذُّل والسكوت"السكَيت"والعاشر 
  .عذْر ينفعهألنه كان الذي قبله لَِطيماً، فما عسى أن يقول؟ فال

ومل نعلم أحداً من العرب يف اجلاهلية واإلسالم وصف خيل احللبة بأمسائها وذكَرها : قال كالب بن محزة
على مراتبها غري حممد بن يزيد ابن مسلمة بن عبد امللك بن مروان، وكان باجلزيرة، بالقرية املعروفة 

  : فإنه قال يف ذلك قصيدة حسنة أوهلاحبصن مسلمة، من كورة الرقة من ديار مضر؛ 

 ضمها الموسم بمجمعة  شِهدنا الرهان غداةَ الرهان

 بصنِْعِتها َأقوم ونحن  إليها مقَاد الجميع نقود

  : يقول فيها عند ذكر احلَلبة

 فلم يذْمِم األدهم وسلَّى  فجلَّى اَألغر وصلَّى الكُميتُ

 ِمن المنُجِد المتْهِم؟ وأين  الياًوَأردفَهاَ رابع ت

 جاء يقدم ما يقدم وقد  ذم مرتَاحها خامساً وما

 لحيرته يحرم يكاد  العاطف المستحير وسادسها

 حظُّه المسِهم فأسهمه  الحظى لها سابعاً وجاء

 له الطائر اَألشأم وغنَِّى  المؤمل فيها يخيب وجاء

 كلِّ ناحية يلطَم فمن  سعاًاللَّطيم لها تا وجاء

خُبكَيت على إثِْره يوذفراه  الس ظَممن قُبة َأع 

وإمنا . "مروج الذهب"والقصيدة طويلة متممة األغراض يف معناها، ذكَرهاَ أبو احلسن املسعودي يف كتابه 
  .أتينا حنن منها باألبيات اليت تضمنت ذكر خيل احلَلْبِة فقط

مجهان؛ وهو من قولكواحلَلْبة ماخليل، ويقال جمتمع الناس للر لَب بنو فالن على بين فالن، : عح
  .أي أَجمعوا: وأَحلَبوا
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  فصل 

إن يكون : وصفة الفرس الذي ميكن أن حيضر الغاية وجياري احللْبة على غري تضمري وال حتمٍل وال تشمري
رهاب، عريض املنت، عريض القَطَاِة، قد جتافت عن كليتيه، جِوفه وِمنخريه، رحب اإل: رحب املتنفَّس

 وبمى عرقُه رحفاِق، ويكون مع ذلك هشاً، يدر، الحق الصالص بحيق، ردقني، غزير الرالش ريته
  .بدنه

 فإذا كان على هذه الصفات فاألحسن له واألحوطُ عليه أن ال يرسل يف املضمار على أَثِر دعة، حىت

وأيضاً فإن بطنه . يكون قد أخذ منه أياماً، فلحق بطْنه أي خف، ويكون قد استركع للركض أي اشتد له
على أثر الدعة يكون يف يكون األكثر ممتلئاً، وِصفاقُه ممتداً، فرمبا صكَّه بثفَِناته فقطعه أو أعنته وقصر به، 

وقد نرى من الوحش .  اليت أخذ منها بالرياضة والعملواملودع ال يضرب أبداً كضرب غريه من اخليل
والكالب وهي مما ال تضمر وال تصنع إذا كلِّفت اجلري على دعة ربت ورت وانقَطَعت عما كانت 

. وكلُّ حيوان إذا ودع استرخى، فال خري يف اقتحام اِملضمار إال بعد العمل واإلضمار. تفعله يف غري دعٍة

  . كان على الصفة املشكورة، واخللقة املوفورةوإن

حسن الوالية يف السياسة، وقلة السآمة يف النظر واخلدمة، : واملستحب يف التضمري، بل الذي ال جيب غريه
ومواالة الركوب مبقدار ما حيتاج إليه يف ذلك، وتقليلُ علَف الدابة مرة، وإدخاهلا بيتاً كنيناً وجتَلْيلها فيه 

وليس اإلضمار بأن يهزل الفرس ويذالَ ويبخس من . فيصلب حلمها وخيف وتقوى. جيف عرقُهالتعرق و
ويبقى على ما طُبعت عليه أُصولُه ،ولهقِّه، وإمنا يفعل ذلك ليشد حلمه، ويعصر جسمه، وتذهب فضح.  

شيش اليابس، شيئاً بعد وذَكَر ابن بنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر بإضمار خيله باحل
اً بعد طَيلقى املاَء : ويقول. شيء، وطَيا توها اِجلالْلَ، فإِشياً، وألِزموةً وعوها من املاء، واسقُوها غُدوأَر

  .عرقاً حتت اِجلالل فتصفو ألواا، وتتسع جلودها

نها من اجلري الشوط والشوطان، وكان صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يقودها كلَّ يوم مرتني، ويؤخذ م
  .وال تركض حىت تنطوي

واخليل ختتلف أحواهلا، وتتباين أشكاهلا، وكل واحد منها خيتص مبضماره، وحيمل منه على حده 
  .ومقداره، فليؤخذ كل واحد منها على حاله ومشاَِطِه، وبقدر كسله أو نشاطه، بعون اهللا

  الثاني عشر الباب

  أسماء خيل رسول اهللا
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  صلى اهللا عليه وسلم وأسماء فحول خيل العرب ومذكوراتها 

وهو الذي كان عليه يوم أُحٍد، . "السكْب"فمنها . كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجلةُ أفراس
رس وف. "ِلزاز"وكان له فرس يقال له . ، وإمنا مسى املرجتز حبسن صهيله"املرجتَز"ومنها . حكاه ابن قُتيبةَ

وزاد غري ابن قُتيبة فرساً يقال له . "الورد"وفرس يقال له . "اللَّحيف"وفرس يقال له . "الظَّرب"يقال له 
فهذه خيل رسول اهللا . والورد هو الذي أهداه له متيم الِداري. "اليعسوب"، وفرساً يقال له "مالِوح"

  .صلى اهللا عليه وسلم على ما ذكره ابن قُتيبة وغريه

، وهو الذي وهبه سليمانُ بن داود عليهما السالم لقوم من "زاد الراكب"وأما خيلُ العرب فمن أقدمها 
فلما مسعت بذلك تغلب أَتوهم : وقيل. اَألزد كانوا أصهاره، فكان أول فَرس انتشر يف العرب من خيله

 هوماِد الراكب، فَسجوا فرساً أجود من زتس"فاستطرقوهم، فنيبن وائل "اهلُج فلما مسعت بذلك بكر ،
  ."الديناري"أَتوا بين تغلب فاستطرقوهم، فنتجوا فرساً أجود من اهلُجيس فسموه 

منها يف قريش . وذكر حممد بن السائب وغريه من العلماء أمساء اخليل املعروفة املشهورة يف أشعار العرب
  .قدم ذكرهاوقد ت. خيلُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقال محزة . "بنات أَعوج"، من "ذي العقاَّل"، وهو من بنات "الورد"ومنها فرس محزة بن عبِد املَّطلب 
  رضي اهللا عنه يف ذلك 

 من بنات ذي العقَّال قَارح  عندي إال سالح وورد ليس

  وهو دوني يغْشَى صدور العوالي  أتَّقى دونَه المنايا بنفسي

 كان مللك "وأنه" كان سيد خيل داود املشهورة، "أَعوج" الكَلْيب عن أيب صاحل عن ابن عباس أن وحدثَّ
، مث صار إىل بين ِهالٍل من بين عامٍر "أعوج"من ملوِك كندةَ، فغزا بين سليم يوم ِعالَف، فهز موه وأخذوا 

 "الغراب" -:يما يسمى لنا من فُحوهلا وإناثهامث انتشرت اخليلُ اجلياد يف العرب، فكان ف. فأجاد يف نسله

  .، وكُن لغين بِن أَعصر"مكتوم" و "املُذهب" و "الحق" و "الوجيه"و 

 "احلَنفَاء"ومنها . ، وهو ابن ذي العقَّال"داحس"ومنها .  لبين رياح بن يربوع"ذو العقال"وكان منها 

 "قسام"ومنها .  كانت حلًمل بن بدر الفَزاري"الغرباء"ومنها .  حلُذيفةَ بن بدر الفَزاري"داِحس"أخت 

  .كان لبين جعدة

فأما .  لبين سلَيم"القُريظ" و "اِحلمالة"وكان منها .  لبين جعدة أيضاً"سبل" و "فياض"وكان منها 
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"اِحسسي"دبِذمية العهري بن جفكان لقيس ابن ز  .ذَيفةُ بن بر الفزاري، فوقعت فيه حرب فراهن عليه حد
ومن ذلك قول بشري بن أَبيٍّ . فتشاءمت به العرب وِببنيه. غَطَفان، ودامت بينهم فيما ذكروا أربعني عاماً

  .العبسي

 فما يفلحن يوم رهان َأبين  الرباط النُّكْد من آل داحس وإن

نلَبحن قيساً من وراء  بإذن اهللا مقتَل مالك جاِنوطرمع   

 "اَألجدلُ"و .  فرس البن غادية اخلزاعي"مصاد" فرس ربيعةَ بن مكَدم، و "اللطيم"وكان منها يف كنانةَ 

  .فرس أيب درٍّ الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 فرس اجلميع "ِررة"صن و  فرس عكاَّشةَ بِن حم"ذو اللَّمة"و .  فرس الزبري بن العوام"اليعسوب"وكان منها 
و .  فراس اهلراس اَألسدي"ظَبية"و .  فرس حنظلة بن فاتك بن األسدي"حزمة" منقذ األسدي، و "بن"
  :  فرس طُلَيحة بن خويلد اَألسدي وهلا يقول"اِحلمالةُ"

 ِقيل الكُماة نَزاِل معودةٌ   إنها"الِحمالة"لهم صدر  نصبتُ

 تراها غير ذاِت ِجالَِل ويوماً  اها في الجالل مصونةًفيوماً تر

 فرس "ناصح"و .  فرس ِدثَار بن فَقْعٍس األسدي"املنيحةُ"و .  فرس سلَمة بن هند الغاضرِي"معروف"و 
  : فَصالةَ بن هند ِبن شريك األسدي، وله يقول

ر للرهان فإنها أناصحعتْها الحالئب غداةُ  شمِحفاٍظ جم 

  ردائي، وإطعاميك والبطن ساغب؟  إلباِسيك في كل شَتْوٍة أتذكر

  . فرس أيضاً لفَضالَة املذكور"اللَِّطيم"و 

 فرس الزبِرقان بن "الرقيب"و .  فَرسُ حاجب بن زرارةَ التميمي"الشوهاء"وكان منها يف بين متيم بن مرٍّ 
  .بدر التميمي

    

 "اخلذواء"و .  فرس ضمرةَ بن ضمرة بن داِرم"أثاَل"و . "العسجدي" لبين أسد "أعوج"وكان من نتاج 

 فرس كلحبة "العرادة"و .  فرس لبيد بِن جبلَةَ الضيب"الشيط"و . فرس شيطان ابن احلكم بن يربوع
 "كاملٌ"و . يف بن متيم فرس طَر"اَألغر"و .  فرس عويد ابن سلمى بن ربيعة الضيب"واألحوى". الريبوعي

 فَرس عالثةَ بِن اجلُالس "وحفة"و .  فَرس عبد اهللا ابن عداء"ذو الوشوم"و . فرس زيد الفوارس الضيب
و .  فرس البراء بن قَيٍس بن عتاب"الغراف"و .  فرس احلارث بن ِضرار الضيب"مبدوع"و . التميمي
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 فرس "شولة"و .  فرس عتيبةَ بن احلارث بن شهاب"املكَسر"و . ضيب فرس الرقاد بن املنذر ال"الشقراء"
  :  فرس سليٍك، وفيه يقول"النحام"و . زيد الفوارس الضيب

ام واعجْل يا غالمم النحقد  عليه واللِّجام رجواقذف الس  

 "ِجروة"و . لد ابن جعفر بن كالب فرس خا"حذْفة"و .  فرساً عامر بت الطُّفيل"اجلُمانة" و "الورد"و 

  .فرس شداد بن معاوية العبسي

  : وفيه يقول.  فرس عنترة بن شداد بن معاوية العبسي"األجبر"و 

  إني إذا الموتُ دعا لَم َأضجِر  َأشْدد حزام اَألبجِر: ال تعجلي

  .املري فارس غَطَفَان فَرس يزيد بن أيب ِسناٍن "وجزةُ"ومل أُمن النفس بالتأخر و 

  : وله يقول يوم حنٍني.  فرس مالك بن عوف"ِحماَج"و 

َأقِْدم نُكُر أنه يوم احِمح  ْكُرمثلى على مثلك يحمى وي  

 فرس العباس بن ِمرداس السلمى، وهو الذي عاتب النيب صلى اهللا "العبيد"إذا أضيع الصف يوما والدبر و 
واألقْرع بن حابس التميمي مائة مائة من األبل، وأعطاه .  أعطى عيينةَ بن ِحصٍن الفَزاريعليه وسلم حني

  : فقال يف ذلك. أَباعر قالئل

 بين عيينَةَ واَألقْرع؟ د  نَهبي ونَهب العبي أتجعُل

وال حابس نفي مجمع  وما كان ِحص داسفُوقَان ِمري  

 تَضِع اليوم ال يرفِع ومن  أنا دون امرئ منهما وما

أذهبوا به فاقطعوا عني لِساَنه، فأعطَوه حىت : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن إسحاق
  .رِضى، فكان ذلك قطْع لسانه الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم

 "الصيود"و .  فَرسُ عوف بن الكاهن السلَمي"املصبح"و .  فرس بجري بن عبد اهللا بن قشري"البيضاء"و 

  :  فرس لرحضةَ بن مؤمل السلَمي، وله يقول"الضخم"و . فَرس مشهورةٌ منسوبة يف جياد خيل العرب

  وأن يقتل األبطال ضخم على ضخم؟  أحق الناس أن يشْهد الوغَى أليس

 فرس "سلَّم" فرس سلَمة ابن احلارث العبسي و "القُويس"و . ري فرس الطُّفيل بن مالك العام"قُرزل"و 
 فرس كان يف ربيعة للحارِث "النعامة"و .  فرس مشري بن ربيعة الباهلي"مياس"و . زبان بن سيار الفزاري

  : وهلا يقول.  فرس األخنس بن شهاب التغليب، وكان من مشهوري فرسان العرب"زِيم"و . بن عباٍد

  ال عيشَ إال الطَّعن في يوم البهم  أوان الشد فاشتدي ِزيم اهذ
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 فرس "الشموس"و .  فرس الصباح بن خالد التغليب"النباك"و .  فرس شيطان بن مدجل الُجشمي"خمرية"و 
ا يف اليمن فرس امرئ  كان منه"الْجون"و .  فرس أيب عفراء بن سنان احملاريب"العرت"و . يزيد بن خذَّاق

 فرس زيد اخلليل "واهلطَّال".  فرس عمرو ابن معِد ِيكَرب الزبيدي"العطاَّف"و . القيس بن حجر الكندي
  :  وفيه يقول"أبا مكنف"بن مهلهِل الطائي، ويكىن 

ببطَ الهطَّال إني أقررَأرى حرباً تلَّقح عن حيال  م  

 وثره على جلِّ الِعيالوُأ  بمكنفَ إذ شَتَونا أسويه

، و "الورد"، و "الكُميت" و "الكامل" املذكور، و "اهلطاَّل":  لكثرة خليه، قمن عتاقها"زيد اخليل"وسمى 
  ."ذَءول"، و "الَحق"

، وهو سيدهم، "زيد اخليل"قَِدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد طيئ فيهم : قال ابن إسحاق
إسالمهم، مث فلما انته نسا إليه وكلَّموه عرض عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم، فأسلموا وحو

  ."زيد اخلري"مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    

 فرس جِذمية ابن مالك األزدي، ملك احلرية يف أول "العصا"و .  فرس عبد اهللا بن عبد املَدِن"العطاس"و 
 فأخذ "العصا"ين املنذر بدهر، وهو جذَِميةُ األبرش الذي قتلته الزباء، وجنا قَِصري على فرسه الزمان، قبل ب

  .بثأره بعد ذلك، وقتل الزباَء يف حديث طويل

 فَرس حسان بن حنظلةَ الكندي؛ وكان شهد مع ِكسرى يوم النهروان، ويوم التقى ِكسرى "الضبيب"و 
سرى، فخرج هارباً وأدركه حسان بن حنظلة، وقد قام بكسرى برذَونه، فرتل حسان عن ورام، فهزم ك

  : فرسه الضبيب، فركبه كسرى وجنا، فقال حسان يف ذلك

 في الخيل يعثُر راجال ألتركه  تالفَيتُ كسرى أن يضام ولم أكن

 مسومةٌ من خيل تُرٍك وكاُبال  له صدر الضبيب وقد بدت بذَلت

مث ظهر كسرى فقتل رام، فاما استقَر به ملكه أتاه حسان بن حنظلة، فأقام ببابه ال يصل إليه، فلما طال 
إنك قد أطلت حجايب، وأنا أعظم الناس يداً عند ِكسرى، فأعلمه مكاين، : به األمر أتى احلاجب فقال

 أنا الذي محلتك على فَرسي يوم النهروان، :من أنت؟ وما يدك هذه؟ قال: فأعلمه مكانه، فإِذن له فقال
! أَخِرجوا هذا الكلب! لقد ذكَّرتين أَخبثَ يوم مر يب قَطُّ! أٍُف لك: قال كسرى! وقد قام بن ِبرذَونك

، "طَسوج"حىت إذا جتلت عن كسرى اهلموم ندم واستحى، فأكرمه وأحسن جائزته، وأقطعه .. فأخرجوه
  .راسخوهي من الكوفة على ف
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 فرس "اليحموم"و . بن احلارث.  فرس حارثةَ بن أَنس"حومل".  فرس ابن قبيصة الطاَّئي"البريت"و 
 "شاهر" و "حنَلْة" و "القُريط"و .  من رباط غطفان"اليحموم"النعمان بن املنذر ملك العرب، وكان 

بن مارية ذات القرطني املعلَّقني  فرس مالك بن عمرو ابن املنذر بن احلارث "خصاف"و . "أفراس لكندة
  .بالكعبة

وكان مالك بن عمرو جباناَ فأذاق إذا شهد احلرب كان منها مدى النبل، إذ جاءه سهم يوماً، فوقع عند 
إن كاد هذا السهم أن يصيبين، فاهتز السهم وكثر اهتزازه وهو ينظر إليه، فرتل فحفر : يد فرسه، فقال

 مهفَقهعنه، فإذا السبوعا يف نرِرو، فقال . فلم خيطئ مججمته فقتله. قد أصاب يمع نب ما "فركب مالك
أراين أفر بأجلي، وقد دخل السهم على الريبوع حني : مث قال. فَذَهبت مثالً. "املرء يف شيء وال الريبوع

 فَحمل فَخرق الصف مقبالً ومدبراً، وىف أجله، ومل يغن عنه شيئاً حترزه، ما أموت وال أقتل إال بأجلي،
  : فقال يف ذلك شاعر من غساَّن. فكان بعد ذلك من اشد قومه

 وال يشِْوي ويمم قاصداً أصاب  وجه الدهر السهام إلى امرئ إذا

  وأي امرئ يبقَى على الدهر خالداً  ِخصاٍف قد أفاتت سهامه ورب

 فَرس املنذر بن "كنزة"و .  فرس فَتادة الِكندي"الورهاُء"و . بن جبري األنصاري فَرس خوات "الضبيح"و 
و .  فَرس الريب ابن الشرِيق السعدي"اهلداج"و .  فَرس أيب النضري السعدي"اليسري"و . مشاس اجلذامي

طَحاَ : حني أسر أخاه شأساً قصدته اليت أوهلاقال فيه علْقَمةُ .  فرس احلارث بن أيب شِمٍر الغساين"الَجون"
  : ِبك قلب يف احلسان طروب يقول فيها بعد

 آلبوا خَزايا، واإلياب حبيب  لوال فارس الجون منهم فأقسم

  وأنت لبيض الدراعين ضروب  تُقدمه حتى تَِغيب حجولُه

 فرس "ِنصاب"و .  فرس عمري بن جبل البجلي"عِرنال"و .  فرس املنذر بن األعلم اخلوالين"العارم"و 
 فرسا "القَراّع" و "موكل"و .  وهبها األحوص ملالك بن نويرة"وِريعة"وابنتها . األحوص بن ثعلبة الكليب
  . فرس ذؤيب بن هالل اخلُزاعي"صعدة"و .  فرس حملم ابن األرقم"الغزالة"و . ربيعة بن غزالة اليشكري

 فرس أيب "الطيار" فَرس السمح ابن هند اخلَوالين، و "ذو الريش"و .  فرس قُراص األزدي"النعامة"و 
.  فرس حممد بن مسلمة األنصاري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"اجلَناح"و . ريسان اخلَوالين

 "صهيب"و .  العتكي"بن عقْبةَ"مان  فرس النع"رام"و .  حمران اجلعفي"أيب" فرس األسعر بن "املعلَّي"و 

  : وفيها يقول. فرس النِمر بن تولَب العكلي

بيهواتُ صدالخيل تختلج اختالجا؟  أتذهب باطالً ع وركْض  
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  إذا األصوات خالطت العجاجا  في الكريهة كلُّ يوم وكرى

و . "الصريح"و . "الغمامة" فرس بكري الكناين و "أطالل"و .  فَرس مقْسم بن كَثِير األصبحي"احلُلَيل"و 
و . "آفق" فرس احلِبطَات من بين متيم، و "الشعور"و .  كانت مللوك بين ماء السماء"مادق" و "قَيد"
 فرس جماشع بن مسعود السلَمي، وكانت "الصغا"و .  ملراد"رعشن"و .  لبين فُقَيم"ناعق"و . "الُخباس"

 فرِس محل بن بدر الفزاري، فاشتراها عمر بن اخلطاب بعشرة آالف درهم، مث غزا "الغبراء"جنل من 
فردها ! حتبس هذه باملدينة وصاحبها يف حنور العدو، وهو إليها أحوج؟: جماشع، فقال عمر رضي اهللا عنه

  . فأخذ بقيتها منهم"بن يوسف"إليه فأنتجت عند ولده، حىت بعث احلجاج 

 فرس مسلم بن عمرو، أيب قتيبة بن مسلم "احلَرون"و .  للخزرج يف اإلسالم"الترياق"و . "ديالقتا"و 
 بألف درهم، مث رأى يف منامه أن عصافري خترج من إحليله، - وقد حرنَ حتته -الباهلي، اشتراه من رجل 

و . فمنه اجلياد اليوم! اداًإن صدقت رؤياك لتنتجن جي: فأرسل إىل حممد بن سِيرين، فقال له ابن سريين
. "البواب"و . "البطني"و .  لبين ِعجل"حميل"و .  لبين تغلب"الضيف"و .  لبين تغِلب بِن يربوع"مناهب"

  . غَِنيٍّ الباهلي"الصاحب"و .  املذكور، فرس مسلم بن عمرو الباهلي املذكور"احلرون" من "الذائد"و 

ومنها .  كان لعباد بن زياد من خيل أهل العالية"األعرايب"ومنها .  الشام من خيول أهل"غُطيف"ومنها 
وجلُّ السوابق تنسب إىل .  للعباس بن الوليد بن عبد امللك بن مروان"الذائد"وكان .  السالمي"القطَراينُّ"
  ."الذائد" و "البطني"

  الثالث عشر الباب

   شتىذكر ألفاظ

  وتسمية أشياء تختص بها الخيل 

مث يف الثانية . "حويلٌّ"فإذا استكمل سنةً فهو . "فَلُو" مث "مهر"إذا وضعته أمة . ن ذلك ِسن الفَرسم
مث بعد ذلك إىل أن يتناسى . "قارح"مث يف اخلامسة . "رباع"مث يف الرابعة . "ثَِنى"مث يف الثالثة . "جذَع"

  ."مذٍَك"عمره 

  به ضرفصل في أصواته وما ينسب إليه من ضروب 
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 صوت يردده "القَبع"وقد نطق به القرآن .  صوت نفَسه إذا عدا"الضبح".  صوته يف أكثر أحواله"الصهيل"
 صوته إذا طلب العلف أو رأى صاحبه فاستأنس "احلمحمة". من حلقه إىل منخريه إذا نفر شيء أو كرهه

  .إليه

و . "القبقبة" و "البقبقة"وكذلك .  صوت بطنه"الوقيب" و "اخلَضيعة".  هو له كالعطاس لإلنسان"النثري"
  . من فَرج الرِمكَة"الوعيق" صوت يسمع من قُنِبه، كما يسمع "الرعاق" و "الرعيق"

 "صدمت" برأسها، و "نطحت" برجلها، و "رحمت" الدابة بيدها و "نفَحت": وأما ضروب ضربه فيقال

  . بذَنبها"خطَرت"بصدرها، و 

  وه على التفصيل دفصل في صفات مشيه وع

 "اهلملَجةُ"و .  هو أن يتباعد بني خطاه ويتوسع يف مشيه"العنق" هو أن يثبت فتقع قوائمه جمتمعة "الضير"

.  هو أن خيلط اهلملجة بالعنق"االرجتال". هو أن يقارب بني خطاه مع اإلسراع، وهو السري عند الناس

"اخل" و "اخلَببيه، ويراوح بني يديه ويقبض رجليه"براِديه يف ج ع".  هو أن يستقيمبهو أن "الض 
  . هو بني اخلب والتقريب"العجيلَي". يلوي حافر يديه إىل عضديه

.  هو أن يرمي رمياً"الدحو".  هو أن يرجم األرض حبافره رمجاً"الرديان".  هو أن يرفع يديه معاً"التقريب"

  . هو أن يأخذ يف العدو قبل أن يضطرم"اإلجماج". ال يرفع سنبكه من األرض كثرياًو

 هو "اإلرخاء".  هو أن يضطرم يف عدوه"اإلهلْاب" و "اإلهذاب".  هو أن يعدو عدوا متداركاً"اإلحضار"
  .تفرغ جهده هو أن جيتهد يف يذْل ما عنده ويس"اإلهماج". "االبتراك" وكذلك "اإلحضار"أشد من 

، مث "اإلرخاء"، مث "اإلحضار"، مث "اإلجماج"، مث "التقريب" أوالً، مث "اخلَب": وترتيب العدِو عندهم
  ."اإلمهاج"، مث "اإلهذاب"

  ره وحثه جفصل في ز

  : قال الشاعر. أَوشيت الفرس، وأهلبته بالسوط، ومريته بالِعقِب: تقول العرب

نوشُونَهعاًإذا آنسوا ير باَألعقاب والِجذَم   فَزنَوتحت الس  

  .أي يستخرجون جريها بالركض باألقدام، وهي األعقاب، وبالضرب بالسياط، وهي اجلذَم

    : قال أمرؤ القيس بصف فرسه يف حالة اجلري

  وللزجر منه وقْع َأهوج ِمنْعِب  ُألهوب ولِلساِق ِدرةٌ فلِلسوط
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وإذا .  بساقه أهلب اجلري، أي أتى جبري كالتهاب النار، وإذا ضربه بالسوط در باجلرييقول إذا حركةُ
واهلمز . الذي يمد عنقه يف اجلري: واِملنعب. زجر وقع منه ذلك موقعه من األهوج الذي ال عقل له

  .والغمز بالعِقِب معروفان

  فصل 

و . "يهياه": فمما كانت العرب تستعمل من ذلك. فَت لُغاِتهاوأما الزجر فهو بألفاظ عودا اخليل وأَِل
  :  قال الشاعر"هل"

  فزجرناه بيهياه وهْل  أنَّه غاِلبه فَظَنَنَّا

  ."هِيب" و "هب"و . "أَقِدم"و . "أَرِحى"و . "أرحب"وكذلك 

  : قال الشاعر. "هالَ"وكان يستعمل يف تسكينه وكفه عن حركته ومرحه قوهلم 

  "هالَ"وكان الذي يألون قوالً له   قاده السواس ال يملكونه ذاإ

  : فقال. وقد مجع طُفَيلٌ الغنوي زجر اخليل يف بيت واحد

  وها وهالَ وأصبر وقاِدعها هِبي  أقدمي وأقدم وأخّ وأخِِّرى وقيل

لى مقدم احلنك األعلى، ويرتع بعد  وهو أن ينفض له بفيه، وذلك بأن وضع طرف اللسان ع"النقْر"ومنه 
  .الشد، فيصوت برتعة صوتاً قد فهمت اخليل منه التسكني عادة، كما فهمت الصفري عند شرب املاء

  : حىت قال الشاعر

  رأيتُ الخيَل تَشْرب بالصفيِر  تشرب بال طَرٍب فِإني وال

  : وقال امرؤ القيس يف النقر

  فع طَرفاً غَير جاٍف غضيضوير  بالنَّقر لما علوتُه أخفِّضه

  .ولكل قوم عادة، ويف كل زمان نقص وزيادة

  ه ص تخفصل في أوصاف

هو : والعصيم. ال يعرق: "صلُود"و . سريع السمن: "ِمشياط"و . شديد األضالع: "ضليع"يقال فرس 
إذا كان يف مجلة خلقه : "قَلَهذَم"رس وف. إذا كان لين املعطف: "خوار الِعنان"وفرس . عرقه إذا يبس عليه

ويقال يف حمِل . كالِعنني من الرجال:  من اخليل"العجيز"و . كَِليلٌ عن الغاية: "كَهام"وفرس . قصرياً جداً
  ."نتوج": ويف النتاج. "عقُوق": الرمكِة
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  فصل في أوصاف فعله وتقلبه 

شده على : "واَألزم". إن يأخذ بفيه كلَّه: "اخلْضم"و . ثناياههو أن يأخذ يف الرعي جبحافله و: "القَضم"
  .اللجام بفيه

أن : "التنِدية"و . سومته وأمهلته: تقول.  إرساله يف املرعى وتركه وحده"وهو" "التسومي": ومما يفعل به
واسم . نديته تنديةً: تقول. تورده املاء حىت يشرب، مث ترده إىل الرعي يأخذ منه لَممه، مث ترده إىل املاء

وذلك .  هو أن تصوت به حىت يربض ويتمرغ يف التراب"التمريغ"و . "املُندي"املوضع يفعل به ذلك 
واسم املوضع . ترفيه له من اإلعياء، وشفاء من التعب والعرق، ورمبا فعل الفَرس ذلك بنفسه، فاستراح إليه

   "املراغة"الذي يفعل ذلك فيه 

  ي ألفاظ تختص بجماعات الخيل فصل ف

املتقدمات، وهي :  من اخليل"املسبقات"و . أوائلها:  اخليل"سرْعان"و . هي أول اجليش: "الطليعة"
  ."البوادي"

 اخليل إذا خرجت أول "أندلَفَِت"و . آخر الصفوف يف احلرب: "الكَيولُ"و . آخره:  العسكر"ساقة"و 
  .خروجها بسرعة

  ."قُنبلة"، مث "كردوس"، مث "رعلة" و "رعيل"، مث "ِمنسر"، مث "ِمقْنب" :وأول مجاعاا

  فصل في أسماء العساكر 

 "كَتيبة"مث .  وهي من مخسني إىل أربعمائة"سرِيةٌ"مث .  وهي اليت تجرد لوجه من الوجوه"جريدة"أوهلا 

مث . "اجلَحفَلُ" و "الفَيلَق" وكذلك . وهو ألف أربعة آالف"اجليش"مث . وهي من خمسمائة إىل ألف
  . جيمعها"العسكر"و .  وهو من أربعة آالف إىل أثىن عشر ألفاً"اخلميس"

  وكة  الشدةعوتها بالكثرة وشفصل في ن

  ."عرمرم"خِميس . "لُهام"جحفْلٌ . "جرار"عسكر . "لَِجب"جيش . "رجراجةٌ"كتيبة 

. ، وإمنا قيل هلا اخلضراء لكثرة احلديد فيها"اخلَضراء": ول اهللا صلى اهللا علية وسلموكان يقال لكتيبة رس

  .وكل كتيبة كثر فيها احلديد فهي خضراء

    وآحادا بها الخيل جماعاتفصل في أماكن تختص
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"كَرو : "أزقامل". مكان القتل الشديد: "املَلْحمة". مكان القتال: "املعركة". موضع العسكر: "املُعس
موضع ربطها من : "مرِبطها". بيتها الذي حتبس فيه: "األصطَبل".  ما تضايق من أماكن احلرب"املأِقط"

  .مكان اعتالفها: "اآلرى"ذلك و 

  فصل في أسماء أشياء تخص بها الخيل دون غيرها 

    

رمى به بأنشوطة تؤخذ به حبل ي: "الوهق"حبل تصف عليه اخليل عند السباق و : "اِملقوس" و "املِقبص"
. فأس اللَّجام: "الشكيمة"و . ما يوضع يف رأسها فتقاد به: "اِملقْود" و "القياد" و "الرسن". الدابة إذا ندت

  .ما يوثق به الفرس مجلةً: "الِوثاق"و . دون اللجام: "احلَكَمةُ"و 

املرعى، وهو ميسك صاحبه بطرفه، أو يوثِّقه  به الفرس ويرسل يف "يشد"حبل : "الطِّيلُ" و "الطَّول"و 
حبل له عرى يوضع يف يد ورجل، وقد يوضع يف يد : "الشكال"و .  ليديه"والقَيد". باألرض بوتد أو غريه

  .ورجل من خالف

. "الربقة"وهي . حبل له عروة واحدة يوضع يف رجل الفرس، ويوثق طرفها باألرض: "اَألخية"و 

وهو احلبل الواحد، وأوثقتها . ربطت الفرس بالرباط: تقول. بل حتبس به الدابة خاص هلاح: "الرباط"
  .بالِوثَاِق أمجع

وذلك .  إذا أنعلته باحلديد"مسرته"و .  الفَرس، والِوداج خاص بالدابة، كالِفصاد لإلنسان"ودجت"وتقول 
  .أيضاً خاص بالدابة

  الرابع عشر الباب

  لشعر في إيثار العرب الخيلذكر نبذة من ا

  ها بذلك على غيرها وإكرامها لها وافتخار

على أم لَيطْوونَ مع . مل تزل العرب تفضل اجلياد من اخليل على األوالد، وتستكرمها للزينة والطرد
آفاق شبعها، ويظمئون مع ريها، ويؤثِروا على أنفسهم وأهليهم عند حلول األزمة والألواء، واغربار 

  .السنِة الشهباء

  .فلنذكر من ذلك نبذة إن شاء اهللا. وعلى ذلك تدل أخبارهم وتشهد أشعارهم

  : فمما روى ألحد بين عامر بن صعصعة
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 وبعض الضمر للخيل أفضل بطاناً  بني عامٍر ما لي أرى الخيل أصبحتْ

 والموت وقْتٌ مؤجُل ألنفسكم  عامٍر إن الخيول وقايةٌ بني

 والصون للخيل َأجمُل صيانتها،  لها تكرمون وباشروا نواأهي

 امرٍئ من قومه حيثُ ينِْزُل وكلُّ  تُكرموها يكِْرِم المرء نفسه متى

فيرانَ اجلعمعر بن حومن ذلك كالم األس :  

  أن الحصون الخيُل ال مدر القُرى  عِلمت على تجنُّبي الردى ولقد

 من الغَما ويكشفن العمى تنجى  َل ِعزاً ظاهراًوجدت الخي إني

 للصعلوك غرة ذي الِغنى وتَبيتُ  للثَّغر المخُوِف طالئعاً وتَبيت

وينوقال طُفيل الغ :  

  مثُل النعامة في أوصاله طُوُل  وإن قلَّ مالي ال يفارقني إني

  الروع مبذْوُليصان وهو ليوم   ساِهم الوجه لم تُقْطَع أباجلُه أو

  : وقال إمساعيل بن عجالن

  وإن كنتُ من حمر الدنانير موسرا  ماَل إال الخيل عندي ُأعده وال

 وأرجو أن ُأعان وأوجرا عيالي،  مالي وُأطِعم فَضلها أقاِسمها

  ولو كان عندي كنز قارون معسرا  لم يكن عندي جواد رأيتُني إذا

  : لكوقال كعب بن ما

 ومحجوِل القوائم أبلقِِ ورٍد  ونُِعد لألعداء كُلَّ مضمر

  إن اهللا خير موفِّقِِ. في الحرب  المليك بربطها لعدوه َأمر

 إن دلفت خيول المرق للدار  غيظاً للعدو وحائطاً فتكون

  : وقال علقمة بن عمرو املازين

   جذع يصب الماء في الطينفي رأس  كنت اجعل مالي فَرغ سانيٍة ما

 ولم يوص بغرس في البساتين  ِمن عدتي َأوصى اإلله بها الخيُل

 تَركْن األعالي كالميادين حتى  من مدينِة جبار َأطْفن بها كم

  : وقال قَيس بن احلارث
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 ريب الدهر مرهوب فإن  تُقْصيا مرِبطَ الشَّقراء منْتَبذاً ال

  ومتْرٍف تركتْه وهو مجدوب  من فقير بإذن اهللا قد نَعشَتْكم 

  : وقال عنترةُ الفوارس يف فَرس أبيه شداد

   ال تَرود وال تُعار"وِجروةَ"  يك سائالً عنّى فإني فمن

 وراء الحي تَتْبعها الِمهار  الشتاء فال تراها مقربة

سيةُ القَيوقال ضبيع :  

 إذا ما ُأوقدتْ نار الحروِب   جزاء ِصدق"األغر"اهللا  جزى

 بمطَّرد الكُعوِب وأحميه  يقيني باللَّباِن ومنْكَِبيه

 بليل، حرجفٌ بعد الجنوِب ،  إذا هبت شماٌل وَأدفيه

عى ُأراهسَل حين يلُوب  َأهفي جمع الح رعاة الحي!  

ِنيرج املعوقال األع :    

 وال َأدري عالَم تَفَجع تَلُوم  م عمرو ال تزال تَوجعَأرى أ

  وما تستوي والورد ساعة تفزع  على أن َأمنَح الورد ِلقْحةً تلوم

 الفؤاد رأسها ال يقَنَّع نَخِيب  هي قامت حاسراً مشمعلَّة إذا

 يجزيني بما كنت أصنع هنالك  إليه باللِّجام وسرجه وقُمتُ

  : ل مكْحولُ بن عبد اهللا السعديوقا

 ووصى بها اُهللا النبي محمدا  على ربط الجياد وحبسها تلوم

  كُميتاً، ومشمول الجوانح أقودا  وعدي من عيالك شطبة ذريني

 وترامى بالوليد فأبعدا أبى،  قيل َأمِسكْه وقد فاض ماؤه إذا

  : وقال القحيف بن حمري العقيلي

 هن فينا والعياُل سواء  السيوفَ وصافناٍت لفَنْاوحا

  ومن ماِء الحديد لها ِنعاُل  شعيراً زادها، وقليل قتٍّ

  :  فمنعها منه"سكاِب"وقال رجل من بين تميٍم، وقد طلب منه امللك فَرساً تسمى 

 ال تعار وال تباع نفيس   علْقٌ"سكاِب"َأبيتَ اللعن إن 
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 لها العيال وال تُجاع تُجاع  مةٌ علينامكر مفداةٌ

 نُسبا يضمهما الكُراع إذا  سابقَين تناجالها سليلة

  ومنْعكَها بشيٍء يستطاع  فيها تطمع َأبيتَ اللعن فال

  : وقال األخنس بن شهاب التغليب

  كَِمعزي الحجاز َأسلمتها الزرائب  ترى رابطاِت الخيل حول بيوتنا

 وهن من التَّعداء قب شوازب  َأحالباً ويصبحن مثلها بقْنفَيغْ

  : وقال جعفر بن أيب كالٍب

  وحذْفةَ كالشجا تحت الوريد  إراغتكم فإني أربغوني

 ردائي في الجليد فألحفها  ُأسويها بنفسي أو بجزٍء

 لبن الخلية والصعود لها  الراِعيين ليؤثراها َأمرت

  :  مالك بن نويرةَوقال

 يركبوا حتى تهيج المصايفُ فلم  ضيع األنذال في المحل خيلَهم إذا

  على حين ال يقْوى على الخيل عالفُ  كفاني دوائي ذَا الخُمار وصنعتي

 محض الشَّول والحي هاتفُ وأسقيه  َأهلي عن قليِل متاِعِهم ُأعلِّل

  : وقال أبو دواٍد اإلياِدي

 ثاب عندي اإلكثار وإذا  الخيل حب قلبي مِقال عِلقَ

 مني األعنَّة اإلقتار نع  همتي بِهن فما يم عِلقَتْ

  جمعت في رهانها األدسار  لي في كل يوم ِرهاٍن جنَّةٌ

 البالد والتَّسيار وارتحال  بهن نحو عدوي وانجرادي

  : باسوقال األخطل، وتنسب لعبد اهللا بن ع

 العز فيها والجماال فإن  أِحبوا الخيَل واصطَبروا عليها

 ضممناها فشاركت العياال  ما الخيل ضيعها أناس إذا

 البراقع والِجالال ونُلِبسها  المعيشةَ كلَّ يوم نُقاِسمها

  : قال عمرو بن مالك: ومن األبيات املفردة يف ذلك ما يذكر حبول اهللا
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  دون العيال له اإليثار واللّطَف   الدجن أجعلُهكعقاب وسابق

  : وقال عامر بن الطُّفَيل

  ويعِرفْ لها أيامها الخير يعِقب  أيام فمن يصطبر لها وللخيل

  : وقال الربعي

  أرى الخيل قد ضمت إلينا األقاصيا  لقومي أكِرموا الخيل إنني وقلتُ

  : وقال طَرفة

كروهاالخيَل على م نُمِسك  ربمسكها إال الصِحين ال ي  

وقال لَِبيد :  

  بناتُ األعوجية، والسيوفُ  التي نأِوي إليها معاِقلُنا

  وقال بعضهم وهو نظم حديث للنيب صلى اهللا عليه وسلَّم 

 بنواصي الخيل معقود معلَّقٌ  الخير ما طلعت شمس وما غربت

 نظم منه يف أوصافها، ونعوا، وتشبيهاا، فال حيصى كثرةً للعرب والشعر يف هذا املعىن كثري، وأما ما
  .وغريهم

  .فلنتكلم فيما شرطناه من ذكر السالح حبول اهللا. وبتمام هذا الباب مت الكالم على اخليل

  الخامس عشر الباب

  ذكر السيوف

  ." وشاح الكرامةمن تقلَّد سيفاً يف سبيل اهللا ألبسه اهللا": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن اهللا ليباهي بالتقليد : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول": وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  ."وهم يصلون عليه ما دام متقلداً سيفَه. مالئكته

    

  . ذُالال تزال العرب عرباً ما لبست العمائم، وتقلدت السيوف، ومل تعدد اِحللم: وقال األحنف بن قيس

 الذي غَِنمه يوم بدر، وكان ملنبه "ذو الفَقَار"وكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجلة أسياف، فمنها 
. "الرسوب"و . "اِملخذم"و . "البتار"ومنها .  كان قد أعطاه لسعد بن عبادة"العضب"ومنها . بن احلجاج

فهذه . وكان له سيف آخر ورثه عن أبيه. سالح بين قَينقَاعوكان له سيف قَلَعي أصابه من . "احلَتف"و 
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  .مجلة من أسيافه عليه الصالة والسالم فيما ذكر

وروى أن عكّاشة بن ِمحصن قاتل بسيفه يوم بدر حىت انكسر يف يده، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ما أخذه من رسول اهللا صلى اهللا عليه فل! قاتل ذا يا عكَّاشة: وسلم فأعطاه ِجذْالً من حطب، وقال له

فقاتل به حىت فَتح اهللا على . وسلم هزه فعاد سيفاً يف يده طويل القامة، شديد املنت، أبيض احلديدة
مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا . "العون"املسلمني وكان ذلك السيف يسمى 
  .بكر رضي اهللا عنهعليه وسلم، حىت قتل يف خالفة أيب 

وروى أن عبد اهللا بن جحش انقطع سيفه يوم أُحد، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرجون 
  . التركي"بغا"ومل يزل يتناول حىت بيع من . "العرجون"خنلة؛ فصار يف يده سيفاً قاِئمه منه، وكان يسمى 

  ."أبا الوجل"وكانت تكنيه . "نيةالسيف ظل املوت، ولُعاب امل": وكانت العرب تقول

  ."حما السيف ما قال ابن دارةَ أمجعا": وقوهلم. "سبق السيف العذَل": ومن أمثاهلم فيه قوهلم

  .السيف هو الصاحب الويلُّ، والصديق الويفُّ، والرسول الوِحي: وقال بعضهم

  : وقال أبو متام الطائي

 حده الحد بين الجد واللعب في  أصدق أنباء من الكتب السيف

 جالَء الشك والريِب متونهن  ِبيض الصفائح ال سود الصحائف في

: قال جامع احملاريب. والسيف يغىن عن غريه، وال يغىن عنه غريه يف األكثر، ويعمل به عمل السالح كله

  .إذا التقى السيف السيف زال اخليار

  : وقال أبو الطيب

  وحتى كأن السيف للرمح شاتم  دينيات حتى تركتهاالر حقرت

وقيل إن العرب كانت تطعن به كالرمح، وتضرب به كالعمود، وتقطع به كالسكِّني، وجتعله سوطاً 
ومقرعة، وتتخذه مجاالً يف املإل، وِسراجاً يف الظلمة، وأُنساً يف الوحدة، وجليساً يف اخلالء، وضجيعاً 

  . وتسميه ِعطَافاً، وِوشاحاً، وعصاً، ورداًء، وثَوباً.للنائم، ورفيقاً للسائر

  .وبذلك كله وردت األشعار، وصارت األمثال واألخبار. وهو قاضي القتال، وفيصل احلُكْم بني الرجال

لَِميد السبتبةُ بن عإن مل تستطع أنْ : أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفاً قصرياً، فقال: قال ع
  .فاطعن به طَعناًتضرب به 

الصقيل احلسام، الباتر املخذام، ": فقال أحدمها. سأل أعرايب ابنني كانا له عن أي السيوف أحب إليهما
بنوإذا ضربت به مل ي ،مصام، الذي إذا هززته مل يكْبطام، املرهف الصفما : فقال لآلخر. "املاضي الس



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  69  

احلسام القاطع، ": وما هو؟ قال: قال. "ه أحب إيلَّ منهوغري! ِنعم السيف نعت": تقول أنت؟ فقال
أخرباين عن : فقال هلما! "الذي إذا هززته هتك، وإذا ضربت به فتك! والرونق الالمع، الظمآن اجلائع

الفُطار الكَهام، النايب عن اللحم والعظام، الذي إذا ضرب به مل ": أبغض السيوف إليكما؟ فقال أحدمها
وغريه أبغض إيلَّ ! بئس السيف نعت: فما تقول أنت؟ قال: فقال لآلخر. "بح به مل ينجعيقطع، وإذا ذُ

  ."الطَِّبع الددان، اِملعضد املهان، الذي أن ضرب مل يِسِل الدم، وإن أنت أكرهته": وما هو؟ قال: قال. منه

  .هو الذي ال يقطع: هو حد السيف وغريه، والفُطار: السطام

فمن : قال. حامت الطائي: من أجود العرب؟ قيل له: ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يوماًويروى أ
صمصامة عمرو بن معد يكَِرب : "قيل"فأي سيوفها أمضى؟ : قال. امرؤ القيس: شاعرها؟ قيل له

، فبعث به إليه، ملا ضرب به فبعث عمر إىل عمرو أن يبعث إليه سيفه املعروف بالصمصامة. قال. الزبيدي
إين إمنا بعثت إىل أمري املؤمنني بالسيف، ومل : وجده دون ما كان يبلغه عنه؛ فكتب إليه يف ذلك، فرد إليه

  .أبعث إليه بالساعد الذي يضرب به

    

ملا صار سيف عمرو بن معد يكرب الذي يقال له الصمصامة إىل موسى اهلادي، : قال اهليثَم بن عِدي
عإيذَنْ للشعراء، فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فيه، فبدأهم : ا ِبه، فوضع بني يديه، فجرد، مث قال حلاجبهد

  : أنس فقال

 جميع األنام موسى األمين ن  صمصامة الزبيدي من دو حاز

 خير ما ُأغِْمدت عليه الجفون  عمرٍو وكان فيما سمعنا سيف

 ِرنٍْد تمتد فيه العيونمن ِف  المتن بين حديه نور أخضر

 شابت به الزعاف المنون ثم  فوقه الصواعقُ ناراً ُأوقدت

 ضياء فلم تكد تستبين س  وإذا ما سللته بهر الشم

 في صفحتيه ماء معين ِري  الِفِرنْد والرونقَ الجا وكأن

ِنيطت إليه وكأن نُونالم  نونمن كل جانبيه م وفه 

 ماء يسطو به ونعم القرين  ِمخْراقُ ذي الحفيظة في الهيجِنع 

 سطَتْ به أم يمين َأِشمال  يبالي من انتضاه لضرب ما

  .أعطاه السيف، مث اشتراه بعد خبمسني ألف درهم: فأمر له ببدرة، وقيل: قال

د اهللا بن الزبري، فأخرجه ويروى أن عروة بنب الزبري سأل عبد امللك بن مروان أن يرد عليه سيف أخيه عب
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ِبم عرفته بني هذه األسياف؟ : فقال له عبد امللك. إليه يف مجلة أسياف منتضاٍة، فأخذه عروة من بينها
  : بقول النابغة: قال

 فُلوٌل من ِقراع الكتائِب بهن  عيب فيهم غير أن سيوفهم وال

   جربن كلَّ التجاربإلى اليوم قد  تُُؤرثْن من أزمان يوم حِليمٍة

فكان : وجه ملك الروم إىل هارونَ الرشيِد بثالثة أسياف مع هدايا كبرية، وعلى كل سيف منها مكتوب
إذا مل تصلْ ضربة سيفك، فِصلْها : وعلى الثاين. امحل تغنم، وال تفكِّر يف العاقبة فَتهزم! أيها املقاتل: األول

  .التأين فيما يخاف عليه الفَوت أفضل من العجلة إىل إدراك األمل: الثالثوعلى . بإلقاء خوفك

  فصل 

اجلُنثْي من :  قال أبو عبيدة"اجلُنثي": فمن أمسائه. وللسيف يف لغة العرب أمساء كثرية، وأوصاف متعددة
 اهلند نسبت إليه، والذي طُبع بأرض. القَين الذي كان يعملها فنسبت إليه: اجلنثي: وقيل. أجود احلديد

 نسبة إىل "القَلَعي"و .  منسوب إىل اليمن"اليماني"وكذلك . "هندواين" و "مهند"و . "ِهندي": فقيل
  .القلعة، وقيل إنه األبيض، فيكون اسم صفة

من  نسب إىل املَشارف، وهي قرى "املشريفُّ"و . جبل فيه معدن حديد:  نسب إىل قسوس"القسوسي"و 
  .قَيٍن كان يعملها:  نسب إىل سريج"السريجي"و . أرض العرب تقرب من الريف

وإن كان صقيالً . "قضيب"وإن كان لطيفاً مهذباً فهو . "صفيحة"إذا كان عريضاً فهو : ومن أمساء صفاته
وإن . ِضيإنه الذي مل يحكم عمله مع صالبة فيه وم: إنه الذي مل يصقل، وقيل:  وقيل"خشيب"فهو 

شطَبه : وحزوزه. "مفَقَّر" و "مشطَّب"وإن كان فيه حزوز مطمئنة عن متنه فهو . "مهو"كان رقيقاً فهو 
هِفقَروبذلك مسي سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسيف علي رضي اهللا عنه. و.  

وبذلك عرف سيف عمرو . قطع ما كان له حد من جانب، وجانبه اآلخر حاف ال ي"ذا الفَقَار"وقيل إن 
، وهذه صفة "مذكراً"فإن كان شفرتاه حديداً مذكراً؛ ومتنه أنيث فهو . بن معِد يكرب، وهو الصمصامة

اإلفرجني، والعرب تزعم أنه من عمل اجلن، وهو أبقى على الضرب به يف البدء، فأن اهلندي قد ينكسر يف 
  .البدء، وهو للحد أجود

فإن كان لصالبته وصفائه وحسن صقله ال يعلَق به دم الضريبة فهو . "إبريق" فهو فإذا كان له بريق
"ِليتر حده فهو "إصو "كَهام" فإن كان كليالً عن القطع فهو "قضيم" فإذا طال عليه الدهر فتكس ،
وإن . "ِمعضد" فإن كان لالمتهان يف قطع الشجر وحنوها فهو. "مأثور"فإن كان يف متنه اثر فهو . "ددانٌ"
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  ."ِمعضاد"كان للحم والعظام فهو 

، و "باتر"، و "جراز"، و "ِمخذَم" و "ِمخضل"، و "ِمقْصل"إذا كان قطَّاعا فهو : ومن أمساء صفات حده
"بضسام"، و "عذَام"، و "قاضب"، و "حفإذا كان . وكل هذه األمساء مأخوذة من سرعة القطع. "ه

  ."صمصام"فإذا كان صارماً ال يثنيه شيء فهو . "مصمم"و ماضياً يف العظام فه

  فصل في أسماء أجزائه 

    

. طرف نصله: "ذُبابه". ِفِرنده الذي يظهر كاملاء فيه خييل للناظر أنه يسيل به إذا هز: "أَثْره" و "جوهره"

 ما "رئاسه"مجلة منصله : "متنه". هوسط: "عموده". حداه، ومها شفرتاه: "ِغراره" فوق الذباب، "ظُبتاه"
ما دخل من النصل يف الرئاس وهو : "السنبلة". مقبض كف الضارب به، وهو قائمه: "قابضه". عدا نصلَه

"حنيالَن"و .  أيضاً"السنخ: "السِعرية". رأس رئاِسِه: "القبيعة". يكتنفان السما حيبسها: "الش.  

و . إن اِخللَلَ جلود يف باطن الغمد: وقيل. "ِخلَلُه"، و "ِخلَّته"، و "جفْنه"و ه: ويف أمساء أجزاء غمده
قال . حلقة تكون فيها سيوره: "كَلْبه"و . "جناده" وهي أيضاً "محالة"ما يعلَّق به، واحدا : "محائله"

  : الشاعر على طريقة اإللغاز يف ذلك

  لألمير جماالًالكَلْب جعل  رب سير رأيتُ في فم كَلْب

وقاية ملدخل النصل يف الغمد من فضة أو حديد أو غري : "ساربه"و . أطراف سيور احلمائل: "السية"و 
  .اجلراب، غالف كالغمد يجعل فيه السيف بغمده: "الِقراب"و . وقاية لذبابه وظُبتيه: "ثعلته"و . ذلك

  : قال طَرفة: ومما جاء من الشعر يف السيف

 صقيل الشَّفرتين مهنَِّد لعضب  ال ينفك كَشْحي بطانةً وآليتُ

 !قَِد: مهالً قال حاجزه: قيل إذا  ثقة ال ينْثنَي عن ضريبة أخي

  كَفَى العود منه البدء، ليس ِبِمعضِد  إذا ما قمت منتصراً به حسام

 إذا ابتلّت بقائمة يدي منيعاً  إذا ابتدر القوم السالح وجدتني

زوقال ابن املعت :  

فيه المنايا كوامن ى إال لسفك دماِء فما  ولي صارمنْتضي 

 غَيٍم رقَّ دون سماِء بقيةُ  فوق متنيه الِفِرنْد كأنه تَرى

  : وقال العلَوي
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 في حافاته وتَطُوُل تَقَاصر  كأن على إفرنده موج لَجة

 جراٍد بينهن ذُحوُل عيون  كأن عيون الذَّر كُسرن حوله

امسوع حتى كأنه حمن اهللا في قبض النفوس رسوُل  غداة الر  

  : وقال ابن عبد ربه

 لما تقضي المنيةُ دافع وليس  شُطٍَب تَقْضي المنايا بحكمه وذي

ِفِرنْد ن راكديللع قٌ  إذا ما اعتنروب بالكفِّ المع إذا ما اهتز 

  ويرتاع منه الموتُ، والموتُ رائع  أرواح الكُماة استالله يسلِّل

 ظَن النفِس بالنفس واقع هنالك  ما التقت أمثاله في وقيعٍة إذا

  : وقال ابن الزقاق

 يرويه الذي يشرب وليس  ظمٍأ يشرب ماء الطلُّى ذو

 أو قبساً يلهب وكوكباً  تخاله منصلتاً بارقاً

 لظاه البطُل المحرب يصلى  واظاً لهفي الحرب شُ أرسل

 النار له مضرب ويوقد  الماء له صفحةٌ تُساجُل

 أرواحاً وال ينهب ينْهب  من إفرنده جوهراً كُلِّل

يفتر هعن صفحته غمد  ِلبكما انجلى عن مائه الطِّح  

  : وقال غريه

  فتوقدت نار الردى بغرارِه  جال الفرند بمتنه ومهنٍَّد

 يحِرق منتِضيه بنارِه ويكاد  فيكاد يغِرقُ حامليه بمائه

  : وقال أبو العالء املعري

 َأظْهر الكَمد انتحاال لقلنا  ما بسيفك من نُحول ولوال

 كأن أباه أورثه السالال  النار دقَّ ورقَّ حتى سليُل

 الليل وانتعل الهالال نجوم  البرِد تحسبه تَردى محلَّى

 تباين منه اشتكاال يكون  مقيم النصل في طَرفي نقيض

نماء تبي ضاحوتُبصر فيه للنار اشتعاال  فوقه ضح 
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 الجو ظن عليه آال بأعلى  بصر األمير وقد نضاه إذا

 بعد ما مسخت نماال ولكن  فوقه حمر المنايا ودبت

  يمسكه لساالالِغمد فلوال  الرعب منه كلَّ عضب يذيب

 في مودته اختالال يصادفْ  يك ذا خليل غيِر سيف ومن

  : وقال أبو العباس التطيلي يف سيوف

الماء صافحها ِهيم أن لو لزلَّ  ِوراد أو زال عنها وهو ظمآن 

 تقل هي أنصاب وأوثان فال  يخلق مهراق الدماء بها يكاد

 دروع على البطال أكفانال أن  فإن خلعت أجفانها علمت! موتى

     : ومن أحسن ما قيل يف وصف السيف قول حبيب بن أوس

 لسلَّته ظُباه من الِغمِد يدان  ونبهن مثل السيف لو لم تسلَّه

  : ومن اإلفراط يف وصفه قول النابغة

يقد فَ نسجهالمضاع لُوقياِحِب  السالحب فَّاِح نارويوقد بالص  

  .اء يف السف كثرية جداً، وفيما ذكرناه من ذلك كفايةوأقوال الشعر

  فصل 

  .ومن شرط السيف أن ال يسلَّ إال عند الضرب به، وأن سلَّ قبل ذلك أورث اجلُنب

وقد وجد كثري ممن عمل به بغري حذر وال . وليس يف السالح ما جيب أن يحذر عند العمل به كالسيف
  .مبا أصاب أُذُنَ نفسه أو رجلَه فقطعها، أو أثَّر فيهادربة أصاب أُذُن فرسه أو عضده، ور

فإذا أراد الفارس العمل به طرف رجله يف ركابه حىت ال يظهر منها شيء عن مقدم الركاب، حبسب ما 
ميكن اعتماده عليه، ويضرب بالسيف نفْحاً وشزراً؛ إال ما كان قبالة وجهه فليكن حينئذ أشد حذراً على 

وليطْرح مقابله عن ميينه أبداً . وليعتل يده عند ضربه ما أمكنه إىل خارج، فبذلك يكون آمناً. نفسه وفَرسه
  .يف كل حال، وال سيما الرامح

ومن أراد التعلم به والتمرن يف الضرب فليعمد إىل قَصبة ِرطْبة أو قضيب رطب، ويثبت أصله يف األرض، 
ينه، ويجري فرسه ملء فروجه؛ فإذا دنا منه سلَّ سيفه بسرعة ويتوثق منه؛ مث يتباعد عنه، وجيعله على مي

. وحذٍَر وخفة، ونفخ به ما حياذي رأسه من ذلك القضيب أو القصبة، أو يضرب ذلك شزراً بلباقة وخفة

ويدمن العمل حىت يصري له . يفعل ذلك مراراً يقص يف كل طَلَق منه ما أمكنه؛ إىل أن يبقى قَدر ذراع



لابن هذي-حلية الفرسان و شعار الشجعان  74  

إىل خارج : هو الضرب به عن ميني ومشال، والنفح: عليه العمل به إن شاء اهللا، والشزرعادة وخيف 
  .اليمني

  السادس عشر الباب

  ذكر الرماح

. "عليكم بالقنا والِقِسى، فيها نِصر نبيكُم وفُتح لكم يف البالد": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هي الرماح: والقنا

، والثالثة أصاا من سالح بين "املتثين"رمح يسمى :  صلى اهللا عليه وسلم أربعة أرماحوكان لرسول اهللا
  .قَينقاع

  ."ذكّرتين الطعن وكنت ناسياً": ومن أمثاهلم فيه. الرمح ِرشاُء املنية": وكانت العرب تقول

املثقف، املقوم املخطف، املارن : وسأل أعرايب ابنني كانا له عن أي الرماح أحب إليهما؟ فقال أحدمها
فقال لآلخر. الذي إذا هززته مل يتعطَّف ،فبه مل يتقص نعم الرمح : فما تقول أنت؟ قال: وإن طعنت

فإيلَّ منه! وص ه أحبسال، املاضي إذا هززته، : وما هو؟ قال: فقال. وغريال، املقوم النالذابل العس
  .النافذ إذا مهزته

األعصل عند الطِّعان، املثلَّم عند السنان، الذي إذا : ن أبغض الرماح إليكما؟ فقال أحدمهافأخرباين ع: قال
  .هززته انعطف، وإذا ضربت به انقصف

: وما هو؟ فقال: وغريه أبغض إيلَّ منه؛ فقال! بئس الرمح وصف: فما تقول أنت؟ قال: فقال لآلخر

  .ه احنطم، وإذا طعنت به انقصمالضعيف املهز، اليابس الكز، الذي إذا أكرهت

  .هو امللتوي: األعصلُ

الرماح هي العوايل، والسمر احلوايل، وقرون اجلياد، وأرشية قلوب األكباد، ا تستماح : قال بعضهم
خلقت كاألراقم، لثغر احلالقم، فسليمها معذور، وكَلِيمها مذعور ومن . املُهج، وتستباح الفروج والفُرج

  : لكقوهلم يف ذ

  ومن ثيٍب حلَّت لنا لم تُطَلَّق  عاتٍق قد أنكحتْنا رماحنا وكم

  : فصل من أسمائها على الترتيب
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، وهي من السالح إلمكان الدفع ا، والزج فيها يشبه السنان "زج"، وهي عصا فوق اهلراوة فيها "العنزة"
  ."اِملطْرد"فيه سنان دقيق، ومجعه نيازك، ومثله ، وهو أطول من العنزة و"النيزك"مث . وإن مل يكنه

  . كذلك ألنه يرمى به للطافة عصاه، وقد يكون سنانه مربعاً لطيفاً خلرق الدروع وشبه ذلك"املزراق"و 

  . مجعها ِحراب، وإالَل"أَلَّة" و "حربة"فإذا زاد طوهلا وفيها سنان عريض فهي 

  . يدِعس به، ومجعه مداعس"ِمدعس"فإن كان أصم فهو . ن من قصار الرماح ومجعه خرصا"اخلُرص"و 

  وأطوهلا الرمح، والقَناة 

  فصل في أسماء صفاتها ونسبها 

    

وإن احتاجت إىل . "صعدةٌ"إذا كانت العصا قد نبتت مستوية ومل حتتج إىل تثقيف، وهو التقومي، فهي 
 و "عسال"فإن كان شديد االضطراب فهو . "عاسل" فهو وإن كان الرمح مضطرباً. "املثقَّف"تثقيف فهو 

"اصنٌ" فإذا كان ليناً فهو "عرفإن كان شديداً فهو . "مارن" و "ذابل" و "لَد"ِريهملْباً . "سفإن كان ص
  ."ثَِلب"فإن كان متثلماً فهو . "صدق"ال ينثين فهو 

  . من أرض فارس تنبت ا:"اخلَطّ" من قصب فارس، منسوب إىل "اخلَطِّي"و 

  .من ملوك اليمن:  منسوب إىل ذي يزن"اليزينُّ"و 

 مأخوذ "األظْمى" هو "األمسر"و . تباع عندها: امرأة كانت تعملها، وقيل:  منسوب إىل ردينة"الرديين"و 
ن النجل، وهو ، م"اِملنجل" النافذ السنان، والعريض السنان هو "اللَّهذم"و . من الظمأ، وهو العطش

  .أي واسعة: وطعنة نجالَء. االتساع

املرانُ :  وقيل"مرانة" الرماح، واحدها "املُرانُ"هي الرماح أنفسها و :  منبت الرماح، وقيل"الوشيج"و 
  .منبتها

  فصل في تفصيل أجزاء الرمح 

حداه، وكذلك : "شفرتاه" و "هظُبتا"و . "سائبته"وطرفها . "شفرته": "قرونه"، و "ونصله"، "سنانه"
 ما يدخل من العصا "الثعلب"و . مدخل الثعلب يف النصل: "اجلُبة"و .  الناتئ يف وسطه"عيره"و . "ِغراره"

 وذلك إىل قدر "عاِملُه"، و "عاليته"، و "صدره"و . أعاله: "زافرته"مسماره و : "اِملحور"و . يف اجلبة
 و "زجه"مث . "كَعبه"، و "عِقبه"، و "سافلته"، و "ساقُه"مث . وسطه: "وعموده"، و "عاِئده"مث . الثلث منه

  ."حلْقته" وهو احلديدة اليت يف أسفله إن كانت حادة، وإال فهي "مركزه"
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:  الرماح"ِقصد"و ". ما بني عقدها، وهي حروزها وفصوهلا:  الرماح اهلندية وكعوبها"أنابيب"و 

  ."ِقصدة"واحدها . قطُعهاكسورها و

  فصل في صفة الركوب بالرمح 

وهو أن يأخذ الرجل رحمه بيمينه، وِعنانه بشماله مع قَربوس سرجه، ويضع زج رحمه باألرض، وليبعد 
منها قليالً؛ ويضع صدر قدمه اليسرى يف ركابه األيسر، مث يعتمد على الرمح، ويشيل نفسه على فرسه، 

رمح على كَفَل الفرس إىل اجلانب األمين حىت يستقلَّ بسرعة؛ مث يضع الرمح يف يساره وينهض وهو يدير ال
  .مع الِعنان، ويسوي ثيابه وآلته بيمينه، مث يصرف الرمح إىل ميينه

 وإن كان يف صحراء ومل يقرب منه إنسان خياف أن يناله الرمح أو شجرةٌ ينشب فيها، فليأخذ أن أحب
ى مع الِعنان والعرِف أن رأى ذلك، أو القَربوس إن كان أخذ العرف بيساره أو وسط الرمح بيده اليسر

  .مل يكن عرف ويأخذ املؤخرة بيمينه، أو القربوس إن كان أخذ العرف بيساره، ويركب

وال ينبغي أن يتعرض الرجل ألخذ رحمه من األرض وهو راكب، فرمبا وطئه الفرس فكسره أو ضربه 
  .رتل ويأخذ رحمه ويركب كما وصفتفأبعده عنه، بل ي

وأما الرتول بالرمح فهو أن يأخذه بيساره، ويضع زجه باألرض عند يد فرسه اليسرى، ويأخذ القربوس 
بيده اليمىن مث يرتل، وحني يصري إىل األرض يأخذ رحمه بيمينه بسرعة، لئال يدور عليه الفرس فيحطمه أو 

  .يلتفت هلذا كلهفل. يصيب األرض بسنانه، أو يعقر أحداً

  فصل 

ومن أراد تعليم العمل بالرمح والدربة يف ذلك فليضع دريئة، وهي عود أو شبهه قائم باألرض قدر ارتفاع 
الفارس، ويتوثق من أسفله، ويشد يف أعاله حلقة أو حبالً ملْوياً شبه احللقة، مث يتباعد منه، ويجري فَرسه 

ب من تلك الدلُه ملء فروجه، فإذا قَرمعليه ح ر ما خيفطَ رحمه، وأخرج منه عن إبطه بقَدريئة تأب
ورمبا احتاج . وحتتمله قُوته، مث يأخذ بسنانه تلك املعلَّقة،، مث يلوي رحمه بسرعة ليخلَّص السنانَ من احللْقة

ا كانت احللْقَة تدور ورمب. إىل أن يقلب رحمه إىل خلفه، أو إىل أن ينفذ احللقة ويأخذ رحمه لقْفاً من خلفها
فال خيطئ اإلصابة إن شاء . حيث أدارها، ويداوم العمل على ذلك كيفما أمكنه، حىت خيف عليه العمل

  .اهللا

وأما صفة إمساكه عند الِّلقاء والطَِّعن به والتخلُّص منه بعد ذلك، فذلك حيتاج إىل بسِط وتطويل 
  . وجوهه وطرقهومشاهدة بالِعيان أيضاً، لكثرة أحواله، واختالف
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وينبغي للفارس أن خيفف رمحه ما قَدر، فإنه على اخلفيف أقوى، وله أضبط، وبه أحكم، وعلى قَدِر قوته 
  .وكانت رماح الفرسان من عشرة أذرع، وأقلُّ من ذلك جائز. واحتماله

    

فالتوسط هو احملمود، . وليكن بني الرقيق والغليظ قدر ما ال تعجزه عنه الكف وال تلتقي عليه األنامل
  .وحبسب قدر اليد والتمكن من ذلك

  : ومما جاء من الشعر يف الرمح قولُ املعري

 طُوَل حامله فَطَاال تيقَّن  ظمٍأ وليس به حياةٌ وذي

 يطْلُب الحلَق الدخاال فرنَّق  كلَّ ساِبغٍَة غَديراً توهم

  ها اشتغاالفالقت عن ضغائن  به صدوراً من ُأناٍس مألتَ

  : ومن أبدع ما قيل فيه قَولُ شيخنا القاضي الشريف أيب القاسم احلسين رمحه اهللا

 الكماة فَدينُه ال يمطَُل مهج  وأصم ممطوِل الكُعوب إذا اقتضى

 منه أم ذُباٌل مشْعل بيدي  َأذَاِبٌل: حتى أقول متوقِّد

 يعلُّ من الدماء وينهُل مما  التهاب النَّصل أينع عوده لوال

 وال يخفى عليه مقْتَُل رمد  فاعجب له إن النَّجيع بطَرفه

  .والشعر فيه كثري

  السابع عشر الباب

  بل والنسيذكر الق

وقد فضلَ اهللا تعاىل القوس على مجيع األسلحة، وجعل التشاغُل بأمورها من التجارات املرحبة، واآلراء 
  .حةاملنج

ما مد الناس أيديهم إىل شيء من السالح إال وللقَوِس عليه "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  ."من اتخذَ يف بيته قوساً نفَى اُهللا عنه الفَقْر ما دامت يف بيته":  وقال صلى اهللا عليه وسلم"فضيلةٌ

  .تكئٌ على قوسهوكان صلى اهللا عليه وسلم خيطب عند احلرب وهو م

  ."منتهى املؤمِن القَوس والنبل": وقال صلى اهللا عليه وسلم

  فصل 
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مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب : عم عقْبةَ بن عامٍر قال. والترغيب يف الرماية كثري
  ."وأَِعدوا هلم ما استطعتم من قوة، أَالَ إنَّ القوةَ الرمي": يقول

  .كان صلى اهللا عليه وسلم يعجبه أن يكون الرجل رامياً فارساً ساحباًو

  ."علموا أبناءكم الرمي فإنه ِنكاية للعدو": وقال صلى اهللا عليه وسلم

  ."فقد كان أبوكم رامياً! ارموا يا بين إمساعيل": وقال صلى اهللا عليه وسلم لقوم من األنصار رآهم يرمون

من رمى بسهم يف سبيِل اِهللا مخطئاً أو مصيباً كان له من األجر كرقبٍة أعتقها ": وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ."ِمن ولَِد إمساعيل

صاِنعه يحتِسب يف صنعه : إن اهللا ليدِخلُ بالسهم الواحِد ثالثةَ نفٍَر اجلنةَ": وقال صلى اهللا عليه وسلم
  ."اخلري، والراِمي له، واملُِمد به

ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَدى أحداً غري : وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال
ويف ذلك اليوم قال رسول اهللا صلى اهللا . "فداك أيب وأمي": سعد بن أيب وقَّاص، فإنه قال له يوم أُحد

وكان . "فلن يزال النصر معنا ما ثبتم! وااثبت": عليه وسلم لسعد وأليب طلحةَ وقتادةَ وغريهم من الرماة
  .عدد الرماة يف ذلك اليوم مخسة عشر رامياً

  : وهللا در الشاعر إذ يقول. واألحاديث يف هذا املعىن أكثر من أن حتصى

  ويحصُل من عزها في نهايه  شاء يسلك سبل العنايه فمن

 هيتعد طريق الرماي فال  بكل ثواب جزيل ويحظَى

 لدين نبي الهدايه ونصراً  بها في الدنَى ِرفعةً فإن

  فصل 

، وقوس من شوحٍط تسمى "الصفراء"كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوس من نبع تسمى 
  ."الكَتوم"، وقوس أخرى تسمى "البيضاء" وقوس أخرى من شوحط تسمى "الروحاء"

لعربية، وتنقسم على أنواع، وقوس للرجل، وهي اإلفرجنية وتنقسم قوس اليد، وهي ا: والِقِسى جنسان
  . أنواع"إىل"كذلك 

 ا أبلغُ وأكثرللراجل، أل بسوأقلُّ مئونةً؛ والقوس اإلفرجنية أن رعا أسللفارس، أل بسفالقوس العربية أَن
ما يف احلصار واملراكب البحرية وشبه ذلك، وهي خاصونةً، وال سيعا يصيدون، م ،ةٌ بأهل األندلس

  .وعنها يرمون، وفيها يتنافسون، وعليها يعتمدون فُرساناً ورجاالً، وهي اليت نِصف هنا إن شاء اُهللا تعاىل
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  فصل 

    

وكان العمود قبلُ يسمى .  تتألف من عمود وقَضيب وجوزٍة ومفْتاح- أعين اإلفرجنية -وهذه القوس 
ى، وإمنا سْرة، اهام عليه، وكان مفتاحه طالعاً من جهة اجلوزة يرمي سهاماً ِعدِي السي بذلك جلرم

ثقْب : مث استخرج هذا العود يف زمن النمرود، وسمي عموداً ألنه عمد به وفيه ستة أثقاب. مشتملة
غسل، والنشر، واللَّية، احلك، وال: املشرب، وثقْب احللِْق وهو للحل والربط، واحللُّ الربط لسبعة أشياء

والثقب الرابع للجوزة، . والثقب الثالث لستة، وهو ثقب األمانة والوديعة. والتزريق، والرفُوع، والرتول
. والثقب اخلامس للمسمار، وهو ثقب التكليف واِحلمالة والعدة. وهو ثقب القُفل والشرب والرياسِة

  .فمنه تنفتح الصنعة، وهو روحها ومعناها.  واهليئة واألسراروالثقب السادس للمفتاح، وهو ثقب احلركةَ

موضع يف وسطه، وأربعة مواضع يف أطرافه، وله : ومسي القضيب قضيباً ألنه ينكح يف مخسة مواضع
  .حريب، وعوير: وتران

القلب، ألن رأس املفتاح : واسم اجلوزة. ومسي اجلوزة جوزة جلواز املتحرك والناطق والصامت عليها
  .وفيه سر ويف اجلوزة آخر، فإذا اجتمعا ظهرت احلكمة. تقلب اي

  .ومسي املفتاح مفتاحاً ألنه يفتح أسرار مجيع ما ذكرناه

  فصل 

حيوان يعقل وهو الرامي، ومنفصل عن حيوان ال يعقل وهو الريش والشمع : أسرار القوس يف سبعة أشياء
  .رمي وال يصول أحدها وحدهواجلوزة والقضيب والسهم، فتصول هذه األربعة عند ال

إن القوس مأخوذ من الدائرة، وهي كمال الصنعة؛ وذلك أن أهل اهلندسة ملا نظروا الشمس والقمر : وقيل
  .والنجوم استخرجوها منها

وتتكلم القوس بلسان احلال، وتتنفس كتنفس الصبح، وتسمى ملكاً ألا متلك، وإذا وضعها الرامي خاف 
  .خل عليه، وخيافه كذلك غريه من أجلهامنها كخيفة امللك إذا د

  فصل 

الطخش، وهو النبع بلغة العرب، : فالربية. مخسة برية، ومخسة بستانية: والقسى تنتخب من عشرة عيدان
  .والزنبوج، والدردال، والكتم، والشرب
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  .النارنج، والنسمان، والتفَّاح، والرمان، والسفّرجل: والبستانية

  :  بعضهمويف ذلك يقول

 تَرع حقَّ حمائم األغصاِن لم  من القوس الكريمة إنها عجباً

  وكذاك حكْم تصرِف األزماِن  لها حتْفاً وكانت مألَفاً عادت

  : وقال ابن الزقاق

 بمقَاتِل األعداء مشغوفٍة  الفداء لَنْبعة زوراِء نفسي

  تألفها بكسر الحاءواليوم  َأِلفَتْ حمام األيِك وهي نَضيرةٌ

تقطع : وهلذه العيدان اليت تنتخب منها القوس معادن يف اجلوف والقبلة والشرق والغرب؛ ولقطعها فَصالن
يف فصل مسوم الشتاء وهو املختار، وشبهت بالطفل الذي تتم رضاعته، وتقطع يف فصل مسوم الصيف على 

  .ا يقطع يف فصل فهو يف حقها نقصانواألصلي هو أحسن القُضبان، وم. وجه االضطرار

  فصل 

فأما أهل املعرفة يف ذلك . بالنظر، وهو أصل، وبالقياس وهو فرع: وأعلم أن القوس تربطُ على وجهني
  .ولكل واحد منهم درجةٌ زائدةٌ على صاحبه. العريف، واملعلِّم، والرامي: فهم ثالثة نفر

، ويزيد العريف على املعلِّم نور القلب، فريبطون القوس بالنظر، فأن فيزيد املعلم على الرامي رطوبةَ اليدين
  .غُم عليهم قاسوا بالضابط

أن يفْتح الضابط، وتفْتتح طَرفَه يف احلرف األسفل من ثقب احللق، مث تضع الطرف : وِصفة القياس به
، فأن تساوى القياس فهو املراد، اآلخر يف حرف آِخِر الصدر من القضيب، مث اطلب به اجلهة األخرى

وأن زاد طَرف الضابط على حرف الصدر فهو خمفوض فارفعه، وأن نقَص فهو مرفوع فاخفضه، حىت 
  .يستقيم لك القياس

وال بد لربطها من لزازين اثنني قَداً واحداً من عود طيٍب فىتٍّ يشد ما القضيب بعد ربطه بصمته من جلد 
عة على طول اجللد، مع حلقة حديد توضع فها الرجل اليسرى عند اجلر، وتسمى لذلك أيِل ذَكَر، مقطو

  .ركاباً

    

فإذا نزل القضيب مطبوعاً يف احللق فَحولْ يدك به طالعاً حىت يكون يف أول احلك وآِخر الغسِل، وابدأ 
أَوتره وضع اجلباد على رقيق املَيامن قبل املَياسر، لئال يكون فيه حلن؛ مث :بربطه وبضرب الَّلزازين
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خاصرتك، وخذ املخطاف بيدك اليسرى بعد إشباع يدك اليمىن حتت املفتاح، وضعه يف الوتر، واطلع به 
مث أَوِقعه على بركة اهللا، فأن خرجت عنه اإلام فإن خروجك بسالم، مث حول القوس وانقله إىل يدك 

تببِم ما أحاليسرى وركِّب السهم وار.  

  صل ف

  .أَوِقع ِحبلم، وانظُر بِعلْم، واقْرص بغضب: قال بعض علماء هذا الشأن

  .شد اليسار، وحد النظر، فقد صح لك من األمر أَثر: وقيل

  .إذا أصاب الرامي الغرض بسهمه قتل ببالد العدو رجال، وإذا رميت فتعود العجلة: وقد قيل

ما الذي تنظر؟ : فقال له! نه وقف على راٍم قدٍم جر قوسه وهو ينظروقد حكي عن رجل من العرب أ
  .ِارِم السهم يطْلَب صاحبه: فقال له! لَعلِّي أَعرض أحداً: قال

اجلَر، والرمي، : العلو يف الرماية: وقيل. والعايل من الرماة هو اجلَّرار، الثابت النظر، السريع الرماية
  .مع هذه اخلصال إال يف قليل من الرماةوال جتت. واجلرأة

واعلم أن جر القوس مخوف يف زمن الشتاء، وذلك حذراً على الرامي لشدة القوس، وحذراً على 
فإن كنت يف زمن . فالقضيب الشرقي يصلح للشتاء، والقضيب الغريب يصلح للصيف. القضيب حلسومته

وإن كان يوم قَرٍّ فال سبيل إىل ذلك إال يف .  وارِم االشتاء فاجعل قَوسك للشمس حىت ترطب وتلني،
  .وإن كنت يف زمن الصيف فاجعلها يف مكان بارد حىت تربد وارِم ا. الغزو خاصة

فمن الناس من يكون ضبطُه سلساً، : والقرص على ثالثة أوجه. والشأن كلُّه والبركة يف قَرِص املفتاح
. فهم ال يستوون يف ذلك.  يكون ضبطه بين بين، فيكونُ قَرصه شيئاً شيئاًفيكون قَرصه ليناً، ومنهم من

  .واخلامتة إمنا هي القَرص

  فصل 

فأحذَر ست خصال، فإا رأس اخلطأ يف . واعلم أن القوس ال يستوي طرفاها حىت يكْملَ عليها الصفة
لقضيب، ويف القضيب الفراغ، واالمتالء، الوتر اخلَِشن، فإنه ينقص الرمي ويكسر ا: هذه الصنعة

  .والوقوف، واخلشب الذي يكون حتت الصدر، وترقيق األطراف

  .وإذا رأيت قوساً قوية فال تجرها ِبوجه. ومما هو عند الرماة فرض واجب حترة الكتان للوتر

فالقوس اخلفيفة هي . لسالحوإذا مشيت يف الغزو فثقِّل الزاد وخفِّف السالح، وبزائد القوس على مجيع ا
  .النفَّاعة الرمي
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وإذا رأيت الناس يف الصدمة األوىل فقف مكانك، حىت ترى ما يكون، لعلك تفض مبن وصل إىل الناس 
  .ولتكن سهامك مستويةَ العمل غزالية التركيب، رقاق بيوِت الريش، فَردية األفواق. شده

ِفصر الفُوِق، : م إىل الرامي، فمنها يف السهم اثنتانوأحذر سبع خصال، فأما أسباب رجوع السه
 وقد -الفراغ، واالمتالء : ويف القضيب ثالثة. سعة النهر، وعلو العتبة: ويف اجلوزة اثنتان. والتجنيب أمام
  . والغسل-تقدم ذكرمها 

  فصل 

  .واعلم أن الرماية صنعةٌ، والغرض سعد، فضرب الغرض من السعود

 واخلامس "طالباً"، والرابع "ظَهوراً"، والثالثَ "بانياً" والثاين "دليالً"أن األول من السهام يسمى واعلم 
فإذا رميت الدليل وجاء فوق اإلشارة، ورميت الباين وجاء حتتها، . "سد ذريعة"، والسادس "ضارباً"

امس فهو الضارب كامسه كما ذكرنا، ورميت الظَّهور وجاء مييناً، ورميت الطالب وجاء يساراً فارِم اخل
  .والسادس هو احملقَّق، وهو سد الذريعة

ومن أصاب باثنني فشغله قد . ومن رمى الستة ومل يِصب بأحدها فَِرمايته ِخداج، فال يتعاهِد الرمي أَبداً
ز درجة املنتهى، تيسر، ومن أصاب بأربعة فهو قد أصاب كثرياً من الصنعة، ومن أصاب الستة فقد حا

ودخل يف دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقَّاٍص رضي اهللا عنه، وكان أول سهم رمى 
  : وهذه األبيات من قوله يف ذلك. به يف غزوة بدر اَألبواء

  حميتُ صحابتي بصدور نَبلي  هَل أتى رسوَل اهللا أني أال

 يا رسول اهللا قَبلي همبس  يعتد رام في عدوٍّ فما

 حزونة وبكل سهِل بكل  بها أوائلهم ِذياداً أذود

 حق أتيتَ به وعدِل وذو  وذلك أن دينك دِين ِصدق

    

 الكفَّار عند مقام مهِل به  المؤمنون به ويخْزي ينجي

  !غَوى الحي ويحك يا ابن جهِل  قد غَِويتَ فال تَِعبني فَمهالً

  .ويف السهم الكامل خصال حممودة تزين الرماية وتشد احلك والغسل، والتحريك

  .القصري حقري، والبارز فارس، ولكل شيء حبيب، وحبيب القوس السهم العدل: قال شيوخ هذه الطريقة

  فصل 
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. انحالزج، والشلياط، واملرجفلي، و: واعلم أن احلديد سبعةَ عشر ِصنفاً، أربعة منها للصيد، وذلك

املربع القصري، والقطرال، : وأربعة للترس وذلك. السبط، واملربع الطويل، واملثلّث: وثالثة للدرع وذلك
وذلك الشلياط، وهو أصغر من الصيد، والطموح، واواف، : وأربعة للدرق. والبلُّوطة، والشربي

ع البشت وسهم احلمى وهو خلرق السفن وأبراج البجوق وهو لقط: ومها: وامللحاين واثنان ملعنيني آخرين
فال ختل من هذه األصناف املذكورة، ولْتعلَّم على أفواقها لتكون معلومة عندك أن متد يدك إىل . العود

  .كنانتك يف وقت احلاجة وخترج الذي تريد منها

كالم يف القوس والنبل والكالم يف هذا الباب يطول، إذ لو تتبعنا ال. "قبل الرمي تراش السهام": وقد قيل
  .والرمي خلرجنا عن مقصود التأليف

  فصل 

  : ومما جاء من الشعر يف القوس

  ُأبيد اُألسد في الحرب الزبوِن  القوس الذي ال شك َأنِّي أنا

 كَبدي ِسهام بالمنون وفي  أقضي على األبطال ِقدما أنا

قت لي من كمين ِسهامٌل للكُماة  فُويمن الكمينفَو  

 ال وال ِدرع حصين بتُرٍس،  إذا فوقتُ سهمي ليس يلْقَى

  : ومن ذلك أيضاً

 ثَلَّمتْ حد القنا والقواضب فقد  حلَق الماذي عن حد َأسهٍم سلُوا

كُمرأني إذا الخيل أوجفتْ تخب  المنايا في نفوس الكتائب شَريك 

 تحت اِلعتَاق الشّوازِب رأيتهم  هزتيسِمع األبطال في الروع  إذا

ور كلما كأنوا على كل جانِب  اهتزازي نفخة الصأصاخوا لها خَر  

 التثَنِّي من قُدود الكواعب ِحسان  فَخَر الخطِّي إن شُبهت به لئن

 !رمتَه، أو في ِقِسي الحواجب إذا  أسهم األلحاظ للفخر مسرح ففي

  : ضاًومن ذلك أي

 إذا الرامي أجاد بي الرمايه  ِسهامي نافذاتٌ في األعادي

مي ُأقيمهدرك كل غايةْ إلى  بكفه ويصير سِد ويعب 
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 وال السيفُ المهنَّد في الحمايه  الرمح يفعُل مثَل فعلي وليس

 فكَّرتَ ليس له ِنهايه إذا  وفضلي. فَخَرتُ على السالح بذا

  : أيضاًومن ذلك 

  فإن ألسهمي فَضالً عليِه  ذَِر الْخَطِّى يثِْني ِمعطَفيه

 غَير َأسرِعنا إليه أيفضل  كان العال قَتَْل األعاِدي إذا

  .والشعر يف القوس كثري يطول ذكره

  .ا املختصروأما بالقوس فأنواع القسي خمتلفة، وأحواهلا متفننة، والعمل ا حيتاج إىل بسٍط ال حيتمله هذ

لكن عمدة . وللرماية كتب معروفة، وصناعة مشهورة، فلينظر منها حبسب ما يليق به ويخف عليه
  .وباهللا التوفيق.  املتأتية للجر على الفَرس"والقوس"الفَرس احلَسن الرياضة، : الفارس الرامي

  الثامن عشر الباب

  ذكر الدروع

وسراِبيلَ "نعمة اليت أنعم ا على الناس، قال املفسرون يف قوله تعاىل الدروع قد عدها اهللا عز وجل يف ال
كمبأُس ِقيكُما الدروع: "تاخى األجلَ. إرا لتدافع الوجل، ما تن وقد . وإيولذلك قال عباد بن احلُص

  .يف أَجٍل مستأِخر: أي درع كنت حتب أن تلقى عدوك فيها؟ فقال له: سأله رجل

، وكانت له درع أخرى إذا علقت "ذات الفُضول":  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درع يقال هلاوكان
  .وكان عليه السالم ال يشاهد احلرب إال ا. بزرافينها مل متس األرض، وإذا أرسلت مست األرض

 إنه كان عنده درع داود عليه وقيل. "الصغدية"يقال إلحدامها . وكان له ِدرعان أصاما من بين قَينقَاع
الُوتِل جالسالم اليت كانت عليه يوم قَت.  

رِوي أن لُقمان احلكيم كان جيالس داود عليه السالم، وداود يصنع الدرع، ومل يدِر لقمانُ ما هي، ومل 
  . أمرهايسأله عنها؛ فلما أكملها لَِبسها، وقال إا لَِحصن ِليوم بأس، فِعلم لقمانُ حينئذ

    

  فصل في أسمائها ونعوتها 

فإذا كانت واسعة . الدرع التامة اليت هلا فُضول: "الَّألمة"و .  وكلُّ ما يتقى به فهو جنة"اجلُنن"فمن ذلك 
فإن كانت ضيقة فهي .  إذا كانت مع سعته ضافية"فضفاضة"مث . "نثلْة"، و "نثْرة" مث "زعفة"فهي 
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، و "قَضاء"فإن كانت محكمةً صلبة فهي . "ِدالَص" و "خدباء"انت لينة فهي فإن ك. "السك"
إن املاذية املعينة، : وقيل. "ماذَّية"فإذا كانت بيضاء فهي . "ذائل"، فإذا كانت طويلة الذيل فهي "حصداء"

  .السهلة اللينة: وقيل

 وهي املشبهةُ بعيون "قَِترية" واحدها "القَتري":  ورءوس مسامريها"ِحرباَء" واحدها "احلَرايب"ومسامريها 
فإذا كانت من صفائح مثقوبة فهي . "الزرد": وحلَقها.  هي املتداخلة حلْقتني حلْقتني"املضاعفة"و . اجلَراد

فإذا . "بدن" و "شليل"فإذا كانت قصرية فهي . "جدالء"فإذا كانت منسوجة مرمولة فهي . "مسرودة"
و .  قريٍة باليمن تعمل ا" منسوبة إىل سلوق"السلوقية"و . "جوشن"دراً بغري ظهر فهي كانت ص

منسوبة إىل "الفْرعونية"و . إنه رجل من عبد قيس بن أفصى: ، قيل"حطَمة" منسوبةٌ إىل "احلُطَمية"
  . عليه السالم"داود" تنسب إىل "الداودية"و . "ِفرعون"

  :  يف الدرع قال املعريومما جاء من الشعر

ِوشيةَ صاَنع غَِدير شَته الريحكُونها  وس امد فلم يتغير ِحين 

 رد فيها ناظر ِيستَبينها إذا  كأن الدبي غَرقَى بها غير أعيٍن

 لم يغثه ِسيفُها أو سِفينُها إذا  وما حيوان البر فيها بسالم

 ما دامت عليه غُضونها لَخُلِّد   فارسلم يضعها عنه للسلم فلو

 فيها لم تَغُلْها منُونها والقته  ولو عِلمتْ نفس الفتى يوم حتفه

ك جسمها َأموندعت نفسأمينها والقيت  إذا َأو خُنْكباً لم يرح 

  : وقال عبد القيس بن خفَاف

  ع تَسمع للسيف فيها صليال  من جياد الدرو وسابغٍة

 المدجِج منها فضوال يجر  الغدير زفَتْه الدبور كِمثِْل

  : وقال أبو إسحاق بن خفَاجة يصف الَِبس ِدرع

ب حمامة زرياج األقْتَِم  الحديد عليه ججش العفي غَب قَاءرو  

ٍة خُلعت به فكأنيةَ حأرقم  ِجلْد الكريهة فوق ِعطْفَي موي  

  فصل 

  : قال عنترةُ الفوارس. ومن العرب من يفخر ويتمدح بلبس الدرع يف احلرب
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 األشَاِجع شاَحٍب كالمنْصِل عاري  عِجبتْ عبيلَةُ من فتى متبذِّل

 يدهن حوالً ولم يتَرجِل لم  المفَارق منْهٍج سربالُه شَعِث

   محارب مستَبِسِلوكذاك كّل إذا اكْتَسى  يكْتسي إال الحديد ال

 الحديد بجلده لم يغْسِل صدُأ  قد طال ما لَبس الحديد فإنما

 ،ون ِدرع أشجعاحلرب د لةٌ، وإن من يقتحمغشبةٌ ومعتومنهم من يتمدح بضد ذلك ويرى أن الدرع م
قال األعشى. ويف قتاله أسرع :  

 ذائدون نهاَلَهاخَرساء يخشى ال  تَجيء كتيبةٌ ملمومة وإذا

 مكروهٍة يخشى الكماةُ نزالها  طواُئفها إلى محمودة تْأوي

 تضرب معِلماً أبطالَها بالسيف  المقدم غير الِبِس جنٍَّة كنتَ

  ما كان خالقُها المليك قَضى لها  وعلمت أن النفس تَلْقى حتْفْها

  : وقال حممد بن مسلٍم ميدح رجالً

 ويقيم هامته مقام الِمغْفِر  يوف بوجهه وبنَحرهالس يلْقى

  !فعقرتُ ركْن المجِد إن لم تُعقَر  للطرف اصطبِر لشَبا القنا ويقول

  فصل 

  : قال ابن املعتز يخاطب غالماً. ، وهو ينسج لَسج الدرع يغطَّى به الرأس والوجه"اِملغفَر"ومن الدروع 

 وجهك بالِمغْفَِر وقنَّعت  رعاًاقتحمتَ الوغى دا ولما

 ِنقَاب من العنْبِر عليها  حسبنا محياك شَمس الضحى

  .مؤخرها: "دائرا"و . أشراف مقدمها: "قَونسها"و . "بيضةٌ"وما صنع للرأس من حديد منقور فهي 

 و "خوذٌ"ويقال يف اجلمع . "خيضعة"و . "ةربيع"و . "تريكة"و . "تركَةٌ"و . "خوذة"ومن أمساء البيضة 
  ."ترائك"

  التاسع عشر الباب

  ذكر الترسة وشبهها
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  .هو اِملجن الدائر، وعليه تدور الدوائر: الترس

  .كان أبو طَلْحةَ يتترس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بترٍس واحد: عن أنس بن مالٍك قال

  فصل 

، و "ترس"واحدها . "واَانُّ"، "اجلُنن"، و "الفَرض"، و "اجلَوب"، و "الِتراس": ومن أمسائها مجعاً
"بوض" و "جو "فَر ،"نأ"، و "ِمجنجم".  

: وقيل. "يلَبةَ"، و "حجفة"، و "درقة"واحدها . "يلَب"، و "حجف"، و "درق"فإن كانت من جلود فهي 

و . من خشب"اجلَحف"إن : وقيل. إا كالبيضة للرأس خاصة: وقيل. ن جلد مدارع م"اليلَب"إن 
"قرها"الدعنلود الوحش، ومن جلود اللمط، وهي أحسنها وأمتصنع من جلود البقر، وتصنع من ج  .

  .هو حيوان من إحدى غرائب املغرب، يعمر الصحارى يصنع من جلده الدرق. والّلمط

جلد الّلمط أا أن أصيبت بضربة سيف أو رمح انغلقت الضربةُ والتحمت من وقتها وخاصية درقة 
  .واختفت فال تظهر

  فصل 

جيب على صاحب الترس يف القتال أن يترس بوسط ترسه من السيف واملزراق واحلجارة، ويديرها مينة 
ويدرأ به عن نفسه وعن فرسه . ويسرة خارجاً عن حماذاته، وال يلصقه ببدنه مىت خاف وقع منه شيء به

ويترس من الرمح جبملته . يف إدارته له، وأن يلقى احلجر بصدر الترس أحسن، وليوريه ليزلَّ ما يقع عليه
ومعظمه، فإذا أحس بوقع السنان به ورى وأخرجه عن بدنه، وليحذر االعتماد عليه عند ذلك جبسمه لئال 

فهذا املقدار هو الذي ينبغي أن . ، فيعلق بثوبه"السنان"ن يِزلَّ عنه يصرعه، وليحذر أيضاً عند توريته به أ
  .حيافظ عليه

لكن الدرقة حتبس الرمح لرطوبتها واستواء ِجرمها، فيجب استراقه . والعمل بالدرقة كالعمل بالترس سواء
  .والتورية ا عنه، لئال تثْقُلَ يف اليد فيتعذر العمل ا

فإن كان طويالً نزع يده من عروته، مث أخذ ِعنانه بيده : له حالتان يف طوله وقصرهوالركوب بالترس 
ولألسعد . وأما إن قَصر فليأخذه حتت إبطه ويركب. اليسرى وركب وليحذر منه على ذَقَِنه إن كان يبلغه

  : ابن بليط يف ترس

كَى صانعوه السماء مجنح  رلتقص عنه طواُل الرماح 
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 كواكب تَقْضي لنا بالنجاح  مثاَل الثريا عليه غواوصا

  كما جلََّل اُألفْقَ ضوء الصباح  طَوقوه بطوق اللُّجيِن وقد

  العشرون الباب

  السالح والعدة على اإلطالق

:  ابن عباسقال. "وأَِعدوا هلُم ما استطَعتم من قُوٍة"واختاذ السالح من فَرِض اجلهاد لقول اهللا عز وجل 

واقتناء ذلك للواِجِد على قَدر مهته، وعزِة نفسه إىل ما فيها من األجر . السالح والعدة يف سبيل اهللا: القوة
  .والثواب

من اتخذ عدةً يف سبيل اهللا جعلت ": روي عن عبد اهللا بن زجر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."يف ميزانه كلَّ غّداة

تعرض أعمال بين آدم كلَّ اثنني، وكلَّ ": بد اهللا بن شوذب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن ع
  ."مخيس، فمن زاد يف سالحه ِزيد يف حسناته، ومن نقص من سالحه نِقص من حسناته

أرأيت دواًء :  عليه وسلموالعدة من أسباب القَدِر، وأعوان الظَّفَِر، فما انفسحت املدة قيل للنيب صلى اهللا
  .هي ِمن قدَِر اهللا: نتداوى به ورقًى نسترقيها، يرد من قدِر اهللا شيئاً؟ فقال

  فصل 

السيف ظل املوت والرمح ِرشاُء املنية، والسهام ال تؤامر من أرسلها، والدرع متعبة، : كانت العرب تقول
نا حلصن، والترس ِمجوإ.  

 معن السالح، فقالوسأل ع د يكربعرو بن مميسأل أمري املؤمنني عما : بن اخلطاب رضي اهللا عنه ع
منايا : فما تقول يف النبل؟ قال: قال. أخوك ورمبا خانك فانقصف: ما تقول يف الرمح؟ قال: قال! بدا له

قال فما تقول يف . رر الدوائروعليه تد. هو ان الدائر: فما تقول يف الترس؟ قال: قال. تخطيء وتصيب
هنالك : فما تقول يف السيف؟ قال: مثْقَلة للراجل، مشغلة للفارس، وإا ِحلصن حصني، قال: الدرع؟ قال

  .احلُمى أضرعتين إليك: قال! بل ال أم لك: فضربه عمر بالدرة، وقال له! ال أم لك! قارعتك أُمك بالثكل

 وصف اخليل والسالح، فأحسن حيث يقولوقد مجع العلوي :  

يطُ بحسبيطُ  من مالي من الخيل أععالشَّظَى عاري النواهق أم سليم  
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وأبيض من ماء الحديد مهنَّد  نَطْنطُ وأسمراُل الكعوب ععس 

 عنّى ِنجاد مخطَّطُ يكفَتُها  وبيضاء كالضحضاح زعفٌ مفاضة

 األعطاف صفراء شَوحط منفَّجة  بداء سمحةٌاألطراف كَ ومعطوفةُ

 لُجٍة تيارها يتَغَطْغَطُ على  ليتَ مالي غير ما قد جمعتُه فيا

 على نفسي أمير مسلَّطُ وليس  ليتني ُأمِسي على الدهر ليلةً ويا

  : وقال العيار الضبى يف معناه

صللحروب وم لَقَاالِغرارين قوَل  أعددتُ بيضاءقِْصم الحي  

 ِمن ِنصاٍل تخالها ورقا ير  نَبعةً وِمْلء جف وفارجاً

 المتْن سابحاً تَِئقَا مخْلولق  عضباً وذا خُصٍل وأريحياً

 ِعقَاباً إن شئتَ أو نزقا يك  عينيك بالفضاء ويرض يمأل

  فصل 

والضارب به . "سياف" و "مِسيف" :فهو بالسيف. وإذا انفرد الفارس بشيء من السالح نِعت به
وباِملغفر . "دارع"وبالدرع . "ناشب"وبالنشاب . "نبال" و "نابل" وبالنبل "راِمح"وهو بالرمح . "سائف"
  ."تراس"، وبالترس "مقنع"

: تقول. التامالسالح : "والشكَّةُ". "ساحل"وإن مجع السالح فهو . "قارن"فإن جمع السيف والنبل فهو 

وقيل إنه من شوكَة السالح، فإن كان كذلك فهو مقلوب من شائك، . ، خمفَّففاً،"شاكي السالح"فارس 
 و "البز"و . السالح مع الدرع: "السنور"و . "مدجج"وكذلك . تام السالح من األداة: "مؤمل"وفارس 

  .السالح بال درع: "الِبزة"

وإن كان دون درع فهو . "أَجم"وإن كان دون رمح فهو . "أَميلُ"يف معه فهو فإن كان الفارس ال س
  ."أَعزل" فإن كان ال شيء من السالح فهو "أكْشف"وإن كان دون ترِس فهو . "حاسر"

ها لبس: "نثَلها"و . صبها عليه:  عليه الدرع"سن"و . أي لبس الألَّمةَ: "استْألم"فإذا لبس الدرع تقول 
  .لبس اجلُنة: "اجنت"و .  لبس اِملغفر"تقنع"و . عليه أيضاً

ضربه به : "وسافه"عاله، :  به"جلَّله"إذا محل على ِقرنه به وحضض عليه به، و :  بالسيف"جلَّل"و 
  .إذا قطع اللحم والعظم وأبانَ العضو: "بري"إذا أصاب املَفِْصل، و : "طبق"وحزبه به، و 

رمح : تقول. املضاربة بالرمح: "واملداعسة" "املطاعنة"االدة بالسيوف، و : "واملماصعة" "اعاِملص"و 
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سدون سعإذا طَعن بالرمح: ود .قشلَ وربى بالسهام: ونمإذا ر.  

بينهم يف ذلك شديد، والتباين بع: قلت تالح ال يتساوى الناس فيه، بل التفاوالعمل بالس يدوإحكام .

فيجب على العاقل أن يشاهد من أهلها األعمال، وحياضر ا الرجال، ويأخذّ حبظ من التمرن فيه مع من 
يراه أهالً لذلك ويصطفيه، حىت يعرف كيفية الطعن والضرب والثقابة بالسالح يف احلرب، ووجوه العمِل 

يف املطاعنة واِملصاع، ومالحظة مواقع يف الكر والفر، واالمتناع، والدخول على املبارزين، واخلروج عنهم 
السهام، وأوقات اإلقدام واإلحجام، واسِتراق األرض يف املبارزة، واستتار الشمس عند اللقاء، واملناجزة 
واملراوغة، والعطف يف القتال، ودقائق ذلك، ولواحقه لدى الرتال، وترصد ِغرة العدو يف حال احلركة 

عطيل الرمح بالضرب عليه أو ملكه على ربه، أو رده إليه، أو خلع ِعذار الفَرس، أو واهلدوء، واخلتِل يف ت
  .قِطع ِعنانه، ليشتغل الفارس بأمر فرسه وشأنه، فيتمكن منه يف الِْحني، وتظهر الِفراسة فيه وتستبني

لَّه وإمعان النظر فيه ففي معرفة ذلك ك. ومن مل يتمرن يف ذلك فال تغرَّه نفسه بأن تسلك به هذه املسالك
واهللا . يتفاضل الفُرسان، مع االستثبات وجرأة الْجنان، وشدة احلذر عند منازعة األقران، ومنازلة امليدان

  .جلَّ وعال يف كل حال هو املستعان

  : قال أبو الطيب

  وليس كلَّ ذواِت الِمخلِْب السبع  السالح جميع الناس تَحِملُه إن

    

مد اهللا انتهيت إىل ما قَصدت، وفرغت من تلخيص ما قدمت ومتمت الغرض، وأديت الواجب وهنا حب
إىل مميزه، وأجريت اجلواد مبيدان مجوزه، من جيوش اإلسالم قد خطت ...... املفَرض، ملَّا جلبت

اد، لتبلغ منه السؤل وتنالَ بساحته، ورغبت يف فيض الندى من راحته، وبالد العدو قد أعطته يد االنقي
وهي حتسد أمثاهلا يف أن الذت . وقد تاقت إليه توقَان الدِنِف إىل األساة، والندب إىل املواساة. كل املراد

  .منه بالثَّواء، وتود أن لو صافحته يف اللقاء، فظفرت منه بالربء الشايف، والردء الكايف، واحلبيب املصايف

 يسرحها من عقال اخلمول، ويعمها باخلصب بعد املُحول، وينقذها من يد - تعاىل  أَيده اهللا-مث هو 
فله العزائم اليت تذِعر . االمتهان حبماته ووفوده، وجيعلها بعد احلضيض يف مرتلة كيوان بكماته وجنوده

 والكُرب بسنانه األيام، وتوقظ اخلَطْب إذا نام، والشجاعة والكرم لطبيعته حليفان، ولسجيته مصاحبان،
تتفَرج، واألخبار عن ثنائه تتأرج، واألصوات ترتفع داعية خمتلفة، واأليدي متتد ضارعة مؤتلفة، يف أن 

  .يرغم اهللا معاطس األصنام بصدق جده، ويمضي عزائم اإلسالم مبضاه حده

طْأته على املعتدين، وأيد اللهم مكِّن له يف أرضه أوسع التمكني، واشدد ود به أحزاب املؤمنني، وبد
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  .جبنوده أَوشاب الكافرين، واجعلهم لسيوفه املاضية حِصيداً خاِمدين

العلية ... واحرسه يف يقْظاته وِسناِته عن. اللهم اكْأله من جوانِبه وجهاته، وأحي معامل اإلميان حبياته
  .وذاته، وانشر بريح النصر عذَباِت ألْويته وراياته

.  الغبطة لديه، وابسط باخلريات يديه"رحال" أَِرِه األمل يف أهله وأوالده، وحماته وأجناده، واحطُطْ اللهم

  .إنك على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير

، وعلى "وإمام املرسلني"واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد خامت النبيني 
  .وسلم كثرياً. رة األكرمنيآله وأصحابه وأنصاره الرب
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