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  ـخـيـلال

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي

قال حدثنا أبو عبيد معمر ابن . قال حدثنا أبو حاتم سھل بن محمد المعروف بابن السجستاني. حدثنا أبو يوسف االصبھاني
  .المثنى التميمي تيم قريش مولى لھم

 
ً من أموالھا وال تكرمه صيانت-قال  ھا الخيل وإكرامھا لھا لما كان لھم فيھا من العز لم تكن العرب في الجاھلية تصون شيئا

والجمال والمتعة والقوة على عدوھم حتى أن كان الرجال من العرب ليبيت طاويا ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأھله وولده 
. ي أشعارھمفيسقيه المحض ويشربون الماء القراح ويعير بعضھم بعضا باذالة الخيل وھزالھا وسوء صيانتھا ويذكرون ذلك ف

  .قال عنترة
 

 .ُمَتَھوشاً وبطوُنكم ُعجـرُ  أَبنَي زِبيبة ما لُِمـھـرُكـم
 إثر الَحمير بشدة ُخـبـر ولكم بايثاء الولـيد َعـلـى
 .َتغلى وأعلى لونھا َصھرُ  إذ ال تزال لكم ُمَغرِغـرة

  
  وقال احمر بن ُھنئي الليثي

 
 ن دون من يتَنصحوُنلبسھا م ُتَسوى بأم الحي في كل شتوةٍ 

  
  .ونال لبيد بن ربيعة-يعني فرسه

 
 .بنات االَعَوِجية والسيوفُ  معاقِلُنا التي تِأوي إلـيھـا

  
  وقال عمر بن مالك

 
 .دون العيال له االيثار واللَطفوسابح كُعقاب الَدجن أُجمـلـه

  
  وقال المرار بن سعيد الفقصى

 
 .طاٍو َھِضـيم ُيَصُل وُربه على نھد المرا كل بات يدنى

  
  .يذكر فرسه -وقال سلمة بن ھبيرة الضبي

 
 .على ِعالتھا ونھر الَسمارا ُنَوليھا الصرَيح إذا شـتـونـا
 .من األعداء غصبا واقتسارا رجـاء أن تـؤدَيه إلـينــا

  

على مقاساة مؤنتھا مع جدوبة قال أبو عبيدة فلم تزل العرب على ذلك من تثمير الخيل والرغبة في اتخاذھا وصيانتھا والصبر 
حتى جاء هللا به باإلسالم فأمر نبيه صلى هللا عليه . بالدھم وشدة حالھم في معيشتھم لما كان لھم فيھا من العز والمنعة والجمال
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ھبون به وأعدو لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر(وآله وسلم باتخاذھا وارتباطھا لجھاد عدوه، قال هللا تبارك وتعالى 
فتأخذھا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحض المسلمين على ارتباطھم فكان رسول هللا صلى عليه ) عدو هللا وعدوكم

وآله وسلم من ارغب الناس فيھا وأصونھم لھا وأشدھم إكراما لھا وحبا وعجبا بھا حتى أن كان ليتسار بصھيل الخيل يسمعه 
بق ويمسح وجه فرسه بثوبه حتى جاءت عنه بذلك ألثار ورواه الثقاة من أھل العلم والصدق ويسبق بينھا ويعطي على ذلك الس

  .واسھم للفرس سھمين وللرجال سمھما واحداً من المغانم

قال حدثنا وكيع ابن الجراح وعبد هللا بن مسلمة قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عروة . حدثنا أبو عبيدة. حدثنا أبو حاتم قال
الخيل معقودة في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة األجر  - قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول البارقي 
  .والمغنم

قال حدثنا آبو عبيدة قال حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن يحيى بن سعيد عن شيخ من األنصار آن رسول هللا صلى . حدثنا أبو حاتم
  .دائه وجه فرسه أنى عوتبت الليلة في أذالة الخيلهللا عليه وآله وسلم مسح بطرف ر

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو جعفر المدني عن عبد هللا بن دينار قال مسح رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
  .وسلم وجه فرسه بثوب وقال أن جبريل بات يعتابني الليلة في اذالة الخيل

بو عبيدة قال حدثني أبو عبيدة هللا أمية االزدي قال حدثنا أبو ھالل عن قتادة عن معقل بن يسار قال ما حدثنا حاتم قال حدثنا أ
  .كان شئ احب إلى رسول هللا صلى عليه وآله وسلم من الخيل ثم قال الھم غفرا إال النساء

فع عم ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو عبيدة قال حدثني أمية قال حدثنا عبد هللا بن عمر بن نا
وآله وسلم سبق بين الخيل وأعطى السبق أمر بھا أن تضمر وجعل غاية الربع والجذاع من الغابة وأجرى الضمر من الحفياء 

  .وجعل الغاية المصلى

عمر جمح به فرسه حتى أقحم به  حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو عبيدة قال حدثني أمية قال حدثني عبد هللا بن عمر عن نافع أن ابن
  .مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن أجزى

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني عمر بن عمران السدوسي قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء قال رسول هللا 
  .نواصي الخيل إلى اليوم القيامةالغنم بركة موضوعة واإلبل جمال ألھلھا والخير معقودة في . صلى هللا عليه آله وسلم

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة عن أبو سفيان بن عيينة عن االحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن رسول هللا صلى هللا  
  .عليه وعلى آله وسلم قال قلد والخيل وال تقلدوھا األوتار

ليس برھان الخيل  -لثقفي عن يحيى عن سعيد بن المسيب انه قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني عبد الوھاب ا
  .باس إذا ادخلوا فيھا محلال ليس دونھا أن سبق اخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني يحيى بن عبد الرزاق الضبى قال سمعت ابن شبرمة قال حدثني الشعبي في 
  .التمسوا الحوائج على الفرس الكميت اآلثم المحجل الثالث المطلق اليد اليمنى -نه قال حديث رفعة ا

حدثنا أبو حاتم قال أبو عبيدة قال حدثني عمر بن عمران قال حدثنا طلحة بن عمرو وعن عطاء قال رسول هللا صلى هللا عليه 
و   .وآله وسلم أن خير الخيل الٌحٌّ

بيدة قال عبد الرحمن بن مھدي عن معاوية بن صالح عن العالء بن الحارث عن مكحول انه حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو ع
  .قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن جزاء إذ ناب الخيل

  .أما أذنابھا فمذابھا وأما أعرافھا فادفاؤھا فأما نواصيھا ففيھا الخير -وأعرافھا ونواصيھا وقال 

ال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني عمر بن عمران السدوسي قال حدثنا قرطبة عبد الرحمن بن زياد ابن انعم عن حدثنا أبو حاتم ق
الخيل ثالثة فمن ارتباطھا في سبيل هللا وجھاد  - زياد بن مسلم الغفاري أن رسول هللا صلى عليه وسلم وآله وسلم كان يقول 

ھا وأرواثھا وأبوالھا أجرا في ميزانه يوم القيام ومن ارتباطھا للجمال عدوه كان شبعھا وريھا وجوعھا وعطشھا وجريھا وعرق
  .فليس له إال ذاك ومن ارتباطھا فاخرا ورياء كان مثل ما قص في األول وزرا في ميزانه يوم القيامة
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من أھل الشام  حدثنا حاتم حدثنا أبو عبيدة قال حدثني عاصم بن سليمان قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل
أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فرس من حدس حي من اليمن فأعطاه  - عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال 

ً مني فأنا أتسار إلى صھيله ففقده ليلة فسأل عنه فقال يا رسول هللا أنا  - إذا أنھيت فانزل ) وقال (رجال من األنصار  قريبا
أعرافھا ادفاؤھا وأذنابھا مذابھا التمسوا  -ه يقولھا ثالثا الخيل معقود في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة خصيناه فقال مثلت ب

  .نسلھا وباھوا بصھيلھا المشركين

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن العمر عن النافع عن ابن عمر قال قسم رسول هللا صلى هللا 
  .آله وسلم خير فجعل للفرس سھمين ولفارسه سھما فكان للرجل فرسه ثالثة اسھمعليه و

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أسھم للفرس 
  .سھمين للفرس وللرجل سھما

وكيع عن أسامة عن مكحول أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم اسھم لفرس سھمين حدثنا حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا 
  .للفرس وللرجل سھما

حدثنا حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا وكيع عن ھشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت نحرنا 
  .لحمه فرس على عھد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فأكلنا من

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال عمر بن عمران السدوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم بن يزيد بن أبي 
حبيب البصري ممن حدثه عن معاوية بن حديج انه لما افتتح مصر كان لكل قوم مراوغة يمرغون فيھا خيولھم فمر معاوية 

ووقف ثم قال يا أبي ذر ما ھذا الفرس قال فرس لي ال أراه إال مستجاباً قال وھل تدعوا  بابي ذر وھو يمرغ فرسه فسلم عليه
الخيل وتجاب قال نعم ليس من ليلة إال والفرس يدعو فيھا ربه فيقول رب إنك سخرتني االبن آدم وجعلت رزقي في يده الھم 

  .ال مستجابافاجعلني احب إليه من أھله وولده فمنھا المستجاب وال أرى فرسي ھذا إ

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا نافع بن أبي عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى 
  .هللا عليه وآله وسلم ألسبق إال في حافر أو خف أو نصل

 بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نھى حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عن خصاء الخيل واإلبل والغنم قال ابن عمر فيھا نشأة الخلق وال تصلح اإلناث أال 

قلت حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني محدث عن سعيد بن زيد عن الزبير بن خريت عن أبي لبيد قال  .بالذكور
قال أي وهللا لقد راھن على فرس له يقال لھا  -ألنس بن مالك أكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يراھن على الخيل 

  .سبحة فھش لذلك وأعجبه

كان فزع في المدينة فركب  -حدثنا أبو الحاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثني محدث عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال 
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فرسا كانت ألبي طلحة فلم رجع صلى هللا عليه وآله وسلم لم ترى شيئا غير أنا وجدناه  رسول

  .بحرا يعني فرسه

حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا السدوسي عن الحسن بن عمارة قال حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
ارموا وأركبوا الخيل وان ترموا احب إلى من كل لھو )  -قال (جابر بن زيد أن رسول هللا عليه وآله وسلم عن أبي الشعثاء 

 .لھا بھا المؤمن بالطل إال ثالث خالل رميك عن قوسك وتأديبك فرسك ومالعبتك اھلك فأن ھن من الحق
ھا وأثرتھا لما كانت لھم فيھا من المكرمة والعز وصيانت -ومما قالت العرب في الجاھلية في اتخاذھا الخيل  -قال أبو عبيد 

 .والجمال قول خالد بن جعفر بن كالب يذكر فرسه وكانت تدعى حذفة

 .وحٌذَفة كالشَجى تحت الوريد أريغوني إراغَتـكـم فـأنـي
 .وأُلحفھا ردائي في الجلـيدأسويھا بنفـسـي أو َبـجـزء
 .لخلية والصـعـودلھا لبين ا أَمرت الراعيِين لـيؤثـرھـا
 .َجھارا من ُزھير أو أسـيد لعل هللا يمكنـنـي عـلـيھـا
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قال األسمر بن حمران وقتل أبوه وھو غالم فوثب اخوته ألبيه فاخذ والديه فأكلوھا وباعوا فرس أبيھم فأكلوا ثمنھا فلما شب 
  .األسمر أدرك بثأر أبيه وتأخذ الخيل وقال يذكر فضلھا

 
 وبصيرتي يعدو بھا َعـتـُد وأَي ى أكتـافـھـمراحوا بصائُرھم عل

 باٍز يكفِكف أن يطيروا قـد رأى أما إذا استقـبـلـَتـه فـكـأنـه
 ساقا قموَص الوقع عارية الَنسـا أما إذا استد برتـه فـتـرى لـه
 فتقول ھذا مثل ِسرحان الَغضـا أما استعرضـتـه مـتـِمـطـرا
 ُتنجى من الَغما ويكشفن الُدَجـى راأني رأيت الخيل عـَزا َظـاھـ

 ً  ُوِيبين للُصعلوك َجمة الـِغـنـى يبين بالثغر المخـوف طـالئعـا
 ً  كأصابع المقرور اقُعي فاصطلى يُخرجن من ظلل الغبار عوابـسـا
 أن الحصون الخيُل ال َمَدُر القُرى ولقد علمت على تَجُنبـَي الـَردى

  
  ي يربوع في ذلكوقال مالك بن تويرة أخو بن

 
 إذ بات أطواًء بنَي األصـاغـر جزاني دوائي ذو الخمار وصنعتي

 واعلم علم الضن أُني مـغـاور أعلُلھم َعنه لـُيغـَبـق دونـھـم
 وال أَنا عنه في المواساة ظاھر رأَى أنني أال بالقـلـيل أھـوره

  
  وقال أيضاً في صيانته فرسه وأثره إياه على أھله

 
 فلم يركبوا حتى تھيج الـمـصـائفُ  َع األنذال في المحل خـيالـھـمإذا ضيَ 

 على الحين ال يقوى على الخيل عالِفُ  كفاني دوائي ذا الخمار وصنـعـتـي
 وأَسقيه محض الَشول والحُي ھاِتـف أَعلل أھلي عن قـلـيل مـتـاعـھـم

  
  وقال أيضا

 
 المحُب الموسعبذال كما ُيعطي  داويتـه كـال الـدواء وزدتـه

 والجُل فھو ملَبب ال ُيخـلـع فله ضريب الَشـول إال سـؤره
  

  وقال أحد بني عامر
 

 بطاناً وبعض الـخـيل افـضـل بني عامر مالي أرى الخيل أصبحت
 صياَنتھا والصون للخيل اجـمـل أھينوا لھا ماُ تكرمون وبـاشـروا
 ن قومه حيث َينِزلوكل امرئ م متى تكرموھا يكرم المرء نفـَسـه
 ألنفسكم والوقُت وقت مـؤجـل بني عامـر أن الـخـيول وقـاية

  
  وقال حبيب ابن حاجب

 
 لُيشَرى لقد جَد عصيانھـا وباتت تلوم عـلـى ثـاِدق
 سواء على وإعالنـھـا إال أن َنجواِك فـي ثـادق
 أرى الَخيل قد ثاب أثمانھا وقالت أغثنـا بـه أنـنـي
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 كريم المكبة ِمبد أنـھـا تعـلـمـي انـه فقلت ألم
 طويل القوائم عريا نھـا ُكميت أُِمَر علـى زفـرة

  
  وقال يزيد بن خذاق العبدي

 
 لدىَّ وأنا قد صنعت الشَّموسا األھل أتاھا أنَّ ِشـّكة حـازم
ـية  كأن عليھا ُسندسا أو ُسدوسا فداويتھا حتى شتت حبـشَّ

 رباعيًة وبـازال وسـديسـا حَنـاقصرنا عليه بالمقيظ لقا
 على َذِرعاٍت يغتلين خنـوسـا فآضت كتيس الربِل تنزو إذا نزت

  
  وقال داود األيدي

 
 وإذا ثـاب عـنــدي اإلكـــثـــارُ  َعلِـق الـخـيَل حـبُّ قـلـبـي ولــيداً

َة اإلقتار علقت ھا بھنَّ فما   يمنع مني األعنَّ
 ُجّمعـت فـي رھـانـھـا األجـشـار ھانُجنَّة لي في كل يوِم ر

 وارتـحـالـي الـبـالَد والـتَّـســياُر وأنـجـرادي بـھـنَّ نـحـو عـــدوي
  

  .ومما قيل في اإلسالم من الشعر في اتخاذ الخيل لما فيھا من األجر والقوة على العدو
 

  قال كعب بن مالك
 

ـن  لقوائم أبَلـقِ َورٍد ومحجول ا وُنِعدُّ لألعداء كلَّ محـصَّ
 في حرب إن هللا خيُر مِوّفق أمر المليُك بربطھا لـعـدّوه

 ً قِ  فتكون غيظاً للعدو وحـائطـا  للدار أن دَلَفت خيول المرَّ
  

  . قال أبو عبيدة لم يقله امرؤ القيس ولكنه لرجل من األنصار - وقال األنصاري قد يحمل ھذا الشعر على امرئ القيس 
 

 معلّق بنواصي الخيل مطلـوُب شمُس وما غربتالخيُر ما طلعت 
  

  وقال مكحول بن عبد هللا بن بني سعد بن زيد مناة بن تميم
 

 ووّصى بھا هللا النبيَّ محمـداً  تلوم على ربِط الِجياد وحبسھـا
 عنود أو مسموَل الجوانح أقودا ذرني وُعِدى مِن عيالِك شطـبةّ 

  
  وقال صعصعة بن معاوية السعدي

 
 في راس ِجذع تُصبُّ الماَء في الطين كنت اجعل مـا لـي فـرَغ دالـيةٍ ما 

ـتـھـا  خيُر َخراجا من الِقـثَّـاء والـتـين بناُت اعوَج َتردى فـي اُعـنَّ
ٍة أوصـى اإللـُه بـھـا ى بغرٍس في البـسـاتـين الخيُل من ُعدَّ  ولم ُيَوصِّ
 َن األعالـي كـالـمـياديٍنحتى ترك كم من مدينة ّجبـار أطـفـن بـھـا
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 .وقد تروى ھذه األبيات لحارثة بن بدر الغداني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي

وفي اآلذنين ذباباھما وعيراھما  -وھما قذتاه-أعلى الفرس رأسه وفي رأسه أذناه  -قال أبو عبيدة ومما يسمى الفرس 
ونسه وقذاله وفقھته وھامته وقمدوحته وخليقاؤه وفراشة وجبينه وفي الرأس ذؤابته وناصيته وعصفوره وق -وصماخھما 

  .ومحياه ولطاته ووقباه ولخصتاه وحجاجاه وعيناه

  .وفي عينيه حدقاتھما وإنسانھما وناظرھما وذباباھما ومآقيھما وجفونھما وحتارھما وأشفارھما

سنه ونخرته وخنابته وأرنبته ووترته وفي رأسه خداه ولھزمتاه وخيشومه وسمومه وقصبة أنفه ونواھقه وغرضاه ومر
وفي لسانه  -ومنخراه وجحفلتاه وشدقاه ومستطعمه ولحياه ولھزمتاه ونكفتاه وما ضغاه وشجرة وجوزتاه وصببا لحييه ولسانه 

  .فلكته وعمرتاه سحاءه وعكدته وصرداه وأسلته وفراشته

  .ن ثناياه ورباعياته وقوارحه وأنيابه وأضراسه وُعمورهوفي فمه لھواته وقلته ومحارته وسحاءته وحنكه وأسنانه ومن األسنا

فأما أذناه وھما قذتاه وسامعتاه فانتصبتا على سائر خلقه وأما ذبابھما فما حد من أطراف األذنين وأما عيراھما فمتناھما وأما 
  .صماخاھما فمدخل السمع في الدماغ من باطن

 .واء وحذواء وحجناء وخثماء وغضفاء وفركاء وسكاء وقنفاءومن آذان الخيل مؤللة ومرَھفة ومؤسلة وكزماء ودف
فأما المؤللة فالتي انتصبت وحدت وأما الكزماء فالقيصرة وأما الدفواء فالتي تتقبل على األخرى حتى تكاد تماس أطرافھما في 

وأما الخنثاء فالتي  - ق ذلك وأما الخذواء فالتلي استرخت من اصلھا على الحدين فما فو - انحدار قبل جبھته ال تنتصب في شدة 
وأما الفركاء فالتي فيھا رخاوة وھي اشد أصال من  -وأما الغضفاء فالتي تثنى أطرفھا على باطنھا  -عرض رأسھا ولم تطرف 

 - السكاء القصيرة التي التصقت بالخششاء -والصمعاء التي تلصق بالعذار من اصلھا وھي قصيرة غير مطرفة  - الخذواء 
  .تثنى أطرافھا على ظاھرھا والقنفاء التي

فأما الموھبرة فالتي يحتشي جوفھا وبرا وخارجھا ليس فيه شعر يكتسي أطرافھا  -ومن اآلذان مھو برة وزباء ووطفاء 
وطررھا وربما اكتسى أصول الشعر من أعلى ألذنين وقلما يكون إال في رائد من الخيل والرائد الراعي والھوبرة مصدر 

  .المھوبرة

وأذن شفارية وھي العريضة الطويلة -والشرقاء من اآلذان التي شقت من أطرافھا  -التي حص عنھا الشعر والوبروالحصيصة 
والزباء  - وإذن غضنفرة وھي التي غلضت وكثر شعرھا وإذن حشرة وھي الدقيقة الصغيرة  -وإذن مرھفة وھي التي دقت  -

وقلما ترى ازب أو  - الوطفاء مثل غير ذلك انه يكون فيه وبر و - التي يكون في طررھا شعر غليظ يطول حتى تلقي أطرافه 
  .والوطف الشعر والوبر والزبب الشعر -وفي عينه فوق الشفر في طرة الحاجب مثل ما في أذنيه  . اوطف االرائد

ء فإذا جاوز وكل ما قطع من اآلذان فھو جدع فإذا قطع أطراف األذنين ما بينھما وبين أن يبلغ القطع ربع اآلذان فھي قصوا
القطع الربع فھي عضباء ما بقي من األذن شئ حتى تصطلم فإذا اصتطلمت فھي صلماء وأما ناصيتھا فما اقبل من الشعر 

  .سائال على جھته

ومن النواصي واردة وجثلة وفاشعة وسفواء وزعراء ومعراء وسعفاء وأما الواردة فالتي سبطت وطالت والجثلة الكثيرة 
 .قال عدي بن زيد -وانتشرت حتى غطة عينيه  والفاشغة التي كثرة

 و العين تبصر ما في الظلم لُه قّصة فغشيت حـاجـتـه
  

  .التي قصرت وقلت وفرس أسفي والمصدر السفا مقصور قال سالمة بن جندل والسفواء
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شعرھا حتى لم يبق منه ليس بأقنى وال أسفي وال سغل يسقى دواء قفى السكن مربوب والزعراء التي قلت والمعراء التي ذھب 

  .شيء والسعفاء والتي فيھا بياض على أية حاالتھا كانت
 

  .قال أمرؤ القيس
 

 .كساء وجھھا َسَعف ُمنَتِشر وأركب في الروع خيفـانة
  

ومنھن حرقة وھي القصيرة مثل السفواء والمصدر الحرق وكذلك  -ومنھن َشعالء إذا كان البياض في عرض الناصية 
  .صدر الحصصوالم -الحصاء 

وفقھته الدأية التي في مركب الرأس - والعصفور اصل منبت الناصية وَقمحدوته حد القفا  -وَقونسة ما فوق الناصية من منبتھا 
الفراش جمع فراشة وھي - وفراشه طرائق ھامته وقال بعضھم-وھامته دماغه - معقد العذارى خلف الناصية  -في العنق وقذاله 

  .على بعض كالقشر عظام دقائق طرائق بعضھا

ولطاته وسط  - ومحياه حيث انفرق اللحم تحت الناصية في أعلى الجبھة  -وجبھته ما تحت أذنيه وفوق عينيه وھو جبينه 
وخليقاؤه حيث ليت جبھة قصبة أنفه من  -ولخصتاه الشحمتان اللتان في جوف الوقبين  -الجبھة ووقباه الھمزتان فوق عينه 

ضمر الحاجبين (قال الراجز  - يب عن موضع مقلتيه من الذي يحيط بالعينين فأذاق فھو ضمر وحجاجاه ما ج - مستد قھا 
  .)ھريت الشدق

وجوفنھما ما أطبق على مقلته من الجلد من أعالھما  - ما تشرف على قلت العينين من الحجاجين وفوق ذلك  - وحاجباه 
  .ما نبت على حتار العينين -وأشفاره-وأسفلھما دون الحجاجين 

وإنسانا ھما السواد في -العينان كلتاھما والحدقة السوداء المستدير في المقلتين  - ومقلتاه -والحتار أطراف الجفون  -ن الشعر م
ومآقيھما مجتمع جفون العينين من مقدومھا ومن العيون - والذباب نكيته صغيرة في إنسان العين ومنه البصر -جوف الحدقة

والكحالء  -فأما النجالء فالضخمة  - احظة وغائرة وزرقاء ومغربة وحوصاء وخوصاء نجالء وكحالء وشجراء ومحملقة وج
والجاحظة التي قد  -والشجراء التي ليست بشديدة السواد والمحملقة التي حول مقلتھا بياض لم يخالط السواد  -الشديدة السواد 

والحوصاء ضاق  -ة الزرقاء التي ابيض أسفارھا و الزرق بياض يكون في العينين أو أحدھما والمغرب-الغائرة الداخلة-نبت
  . والخوصاء الغائرة العينين -مشقھا غائرة كانت أو جاحظة 

ونواھقه العظمان الشاخصان  -وأما سمومه فمارق عن صالبة العظم من جانب قصبة انفه ألي نواھقه وھي مجاري دموعه 
وغرضاه ما انحدر من قصبة األنف من جانبيھا  -رنبته ومارنه وقصبة انفه ما بين خلقيائه إلى أ - في وجه اسفل من عينيه 

ومستطعمه ما بين سنه وأطراف جحافله وخيشومه ما بين أعلى  -ومرسنه موضع الحكمة على أنفه  - وفيھما عرق البھر 
م مما ومنخراه وغرض منخريه مارق عن صالبة العظ -ونخرته أرنبته-نخرته من قصبة أنفه وما تحتھا من خشارم رأسه 

وخنابته طرف  - وجحفلتاه ما تناول به العلف-ووترته فيما بين األرنبة وأعلى الجحفلة ومنخره مخرج نفسه  -فوق منخريه
  .األرنبة من أعاله بينھا وبين النخرة

فمه إلى وشد قاه مشق  -والشعر الذي على اللحيين من أعالھما وأسفلھما إذا كثر من الذكر فھو اللحية وال يقال ذلك لألنثى 
رباعيتان من فوق  -ورباعياته أربع خلف الثنايا-ثنيتان من اسفل فمه وثنيتان من أعاله  - وثناياه أول فمه- منتھى حدا اللجام 

وأنيابه أربعة خلف قوارحه وأضراسه ما كان من مؤخر لحيه واللحم  - أربع خلف رباعياته-وقوارحه - ورباعيتان من اسفل 
 -ولھواته ما بين منقطع لسانه من أصله إلى منقطعة من أعلى فمه  -ما بين لھواته إلى محنكة-لته وق .الذي بين أسنانه عموره

وصبيا -والصردان عرقان في اصل لسانه وماضغاه لحياه  - وأسلة اللسان طرفه -ومحارته منفذ مخرج نفسه إلى خياشيمه 
 -ونكفتاه طرفا اللحيين الداخالن في أصول األذنين- ھما وشجرة ما بين أعالي لحيته من معظم - لحيه مجتمع لحيه من مقدمتھا 

  .وعكدته اصل لسانه
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فكل شيء ارتفع من قصبة انفه من بين عينيه إلى أرنبته فھو قنى وكل ھزمه  -ومن الخيل مصفح وأجبه وأقنى وأخنس افطس 
المعتدل قصبة األنف المستوية  والمصفح -والفطس ما دخل مما دون من سنة إلى أرنبته  - كانت في ھذا الموضع فھو خنس 

  .والجبه شخوص الجبھة وارتفاعھا عن قصبة األنف - بجبھته 

ثم العنق ويقال الھادي والقليل فمن األعناف قوداء وتلعاء وسطعاء ووقصاء ودناء وھنعاء وغلباء ومرھفة وملقفة فالقوداء 
 - والوقصاء القصيرة  - ظ اصلھا وجدل أعالھا والتلعاء التي طالت وانصبت وغل -التي طالت وصبت وانتصبت عالبيھا 

والملقفة -والھنعاء التي اطمأنت من وسطھا المرھف الرقيقة  -والدناء التي اطمأنت من اصلھا  -والغلباء القصيرة الغليظة 
  . القصيرة المستديرة المدمجة

وسالفتاه  -وخششاواه ومذمره ولبتاه  وفي العنق عرفه وشكيره وعرشاه وعلباواه وصليفة ولديداه وداياته ونخاعه وخرزته
  .ومذبحه وحنجرته وشواربه وبلعومه ومريئه ممدود وقصرته وجرانه ودسيعه ولبانه

  .فأما عرفه فما نبت من الشعر في أعلى عنقه ما بين منسجه وقذا له

يال قيل انه لصا في السبيب قال إذا كان العرف عافبا طو -ما كان من العرف على المنسج فتلك العذرة-ويقال للعرف السبيب 
  .قال أبو داود األيادي

وعرشاه -ضافي السبيب أسيل الخد منسوب وشكيره الزغب الذي في اصل عرفه وناصيته . أرعى أجمته وحدي ويؤنسني
وفق العنق يقال لھن -وعلباواه عصبتان تحت العرشين وفوق الصليف جانبا عظم العنق  -منبت العرف فوق العلباوين 

وخرزته  -ولديداه اللحم الشاخص على أعراض دأى العنق من خرزته إلى تريبته -والنخاع في الجوف دايات العنق  -تالدأيا
وخششاواه العظمان الشاخصان  -وحنجرته طبقتان من أطباق الحلقوم مما يلي الغلصمة والمذبح بينھما -رأس الفھقة من أسفلھا

ومذبحه منقطع - العنق ولبتاه ما خلف مذمره إلى موضع القالدة وھي سالفته  ومذمره ما خلف خششاويه مما يلي -خلف أذنيه 
وبلعومه -وقصرته ما خلف موضع القالدة من العنق  -وشواربه موضع أوداجه حيث يودج -رأسه من العنق من باطن 
صلھا وھي موضوعة صفحتا العنق من ا -ودسيعه-وجرانه ما اضطرب من جلد العنق من باطنه  - المريء وھو خلف الحلقوم 

  .التربية من الشاق ولبانه ما جرى عليه اللبب

وفي ثبجه سراته وھي أعاله وھي قراه ذلك ما -ثم ثبجه وھو من عجب ذنبه إلى عذرته وأعلى محافي ضلوعه ومتنه وصلبه
وأسنانه وقر دودته ومنسجه وھو الحارك وھو الكاھل وفيه كاثبته وظھره - بين مركب عنقه إلى عكوة ذنبه وفي سراته سيساؤه

  .وفقاره ومحاله وطباقه وصلبه وسناسنه ومتناه وسقراء وحقواه ومعقامه وقطاته وغرابه وعجزه وقينته

ومنسجه وھو حاركه وكاھله ما شخص بين فروع الكتفين من اصل العنق  -فأما السيساء فمن اصل العنق إلى نصف الحارك 
 1ه إلى ما بين يدي الفارس وظھره ما بين منتھى الحارك في الظھر إلى السقرينوالكاثبة المنسج وما خلف - إلى مستوى الظھر 

وبين كل  -والمحال فقار الظھر المفصلة  - وصھوته الفارس وقردوته حد الفقار فإذا كان على القردودة خط اسود فھو جدة 
  .معاقموالفريدة المحالة التي تخرج من الصھوة التي تلى ال -فقرتين طبق ذلك كله الصلب 

وأسنان الكاھل  - وسناسنه سنساسن العجز وھي جوانبه الشاخصة شبه الضلوع ثم تنقطع الضلوع  - وقد تنتأ من بعض الخيل 
 -والسقران الدائرتان من الشعر عند مؤخر اللبد دون الحجبتين والوركين  - أطرافه ومتناه ما ابتدأ الصلب من اللحم والعصب 

والقينة النقرة بين الغراب والعجز فيھا  -والغراب ملتقى أعلى الوركين على العجز  - س والقطاة مقعد الردف خلف الفار
وجوشنة صدره وما انطبقت عليه أكتافه وعضداه إلى اسفل مرفقيه ما عال من  - والعجب ما أرتفع عن عكوة الذنب  .ھزمة

ً وعيراھما مغرضاھما وفي كتفيه غضروفاھما ويقا -ذلك وما بطن استقدم إلى اصل عنقه وفيه كتفاه  ل له الغضروف أيضا
ومغرضاھما ملتقى الغرضوف وعظم  - وآخر ما ھما فأما غضروفھما فأطراف الكتفين من أعاليھما مارق عن صالبة العظم 

ومغرضاھما عصبتان في أطراف العيرين  -وعيراھما ما ارتفع من وأوساط الكتفين من العظم  -الكتف المشاسة التي بيمنھما 
واآلخران رؤوس الكتفين من قبل العضدين مما يلي الوابلة والمنكبان وھما حيث التقت رؤوس الكتفين  - افلھما من أس

  .والعضدين

الرسالن وھما الوابلتان وھما العضدان مما يلي الكتفين وفي أصول  -وفي العضدين-ثم العضدان وھما بين الكتفين والذراعين 
  .العضدين
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والمردغة اللحم الذي يلي الناھض من  -فأما الناھض فاللحم الذي يلي العضد من أعالھا  -دغة من أواسطھما الناھض والمر
وناحراه عرقان في النحر يودج  -وسط العضد إلى المرفق بين المراوغة والناھض غرو ثغرة نحره ھمزة فوق جؤجوه 

  .منھما

لى غضون فھدته وفي صدره جنبه وجؤجوه وفھدتاه وصدره ما استقبلك من مقدمه ما بين منكبيه إلى منحره إ -ثم الصدر 
وفھدتاه اللحم  -وجؤجوه ما بين أعلى فھدتيه-بركته فأما جنبه فأعلى غضون الفھدتين إلى أ سافل المنكبين وھو يلي اللبان 

لھما الناتئ في صدره ثم الذراعان وفي ذراعيه مرفقاھما وإبرتاھما وقبيحاھما وعظمتاھما وحبالھما وغرورھما وخصائ
ومرفقاھما وما بين رؤوس  -ورقمتھما وأبطناھما وأسلتاھما ومستدقھما ومكحالھما فأما ذراعھما فما بين عضديه وركبته 

وعظمتاھما ما غلظ -واإلبرة شظية الصقة بالذراع ليست منھا - وقبيحاھما أعالي الذراعين مركبھما في العضدين -الذراعين 
  .وخصائلھما خصل اللحم -ب الظاھر على الذراعين وبينھما الغرور وحبالھما العص - من أعالي الذراعين 

 -والرقمتاق اللحمتان اللتان في باطن الذراعين ال تنبتان الشعر واإلبطان عرقان في باطن الذراعين  -بين كل خلصتين غر 
 3والمكحالن -الركبة  والمستدق أسفل من األسلة حيث عريت الذراع فوق -واسلتاھما مادق من الذراعين من أسافلھما 

  .عظمان شاخصان مما يلي باطن الذراعين مركبھما في الركبة

فأما  -ثم الركبة وھي موصل ما بين الذراع والوظيف وفي الركبتين رضفتاھما ورصيناھما وداغصتاھما دائرتھما ومأبضاھما 
 - العصب المركبة في رضفة الركبة ورصيناھما أطراف  -رضفتاھما فعظمان مستديران فيھما عرض منقطعان من العظام 

  . والمأبضان متنا الوظيفتين -وعينا الركبة ھزمتان تفصل بينھما الرضفة  - ودائرتاھما شحمتاعين الركبة

ومضيغتاھما  -ثم الوظيفان وھما ما تحت الركبتين إلى الجبتين وفيھما قيناھما وأشجعھما وعصبيھما وأباجلھما وشظاھما 
وأشجعاھما  -فأما قيناھما فحرفا وظيفي اليدين  -وعجاتيا ھما وقمعتاھما وثنتاھما وجبتاھما ورضفتاھما وزوائد ھما وانسيھما 

وعصبھما ما كان في باطن الوظيف إلى العجاية من المأبض واباجله  -عظمان شخصان من حروف الوظيفين من باطنھا 
والمضغية رؤوس  -ن واألبجلين وھما مبتدأ وظيفي اليدين وشظاه العصبتان اللتان بين الوظيفتي -عرقان بين العصب والشظا 

وانسيھما أطراف عصب متفرقة ليس  -وزوائدھما من اسفل جانبي الشظاتين من وحشيھما  - الشظاتين من أعاليھما وأسالفھما 
لعجاية فإذا لم يكن له والثنة الشعر النائس غفي ا - والقمعة رؤوس العجاية ال تنبت الشعر-فيھا لحم والعجايتان باطن الجبتين 

والرضفة عظم بين الحوشب والوظيف ملتقى الجبة ثم الرسغان وھما  -والجبة ملتقى الوظيف وأعلى الحوشب- ثنة فھو أمرد 
 .وفي الرسغين الحوشبان والترجمتان والرضفة والمريط وأم القردان والحصيصة واألشعر -ما بين الجبتين والحافرين 

والمريط  - والبرجمتان رؤوس الحوشب في الرسغ والرضفة العظم المنقطع في جوف الحافر  - رسغ فأما الحوشبان فعظما ال
واألشعر ما انحدر على الحافر من الشعر والحصيصة  - ما بين الثنة وأم القردان ما بين آلية الحافر والمريط من باطن الرسغ 

طار والدخيس والضفدع واألخلق والسنبك واالمعر والسليم وفي الحافر اإل -ثم الحافر  .ما فوق األشعر مما أطاف بالحافر
فأما إلطار فما طاف في األشعر من أعلى  -والصحن والفتور والنسور والمنقل والحوامي والفجوة والنعر والدوابر واآللية 

 - حافر في باطنه والضفدع عظم في جوفه ال -والدخيس عظيم اشتمل عليه الحافر وھو في جوفه  - الحافر إلى منتھى االخلق 
  .والسنبك طرف الحافر - واالخلق ظھر الحافر 

والفتور ما كان في  - والسليم بين االمعر وبين الصحن والصحن ما بين الفتور والسليم  -واألمعر بين السليم وبين السنبك 
والفجوة ما -ركب النسور والمنقل مجمع الحافر من باطنه وم -أطراف النسور والنسور ما ارتفع في باطن الحافر من أعاله 

والد فأبرا على  - والنعر الفتق الذي في آلية الحافر  -فالحوامي مآخير حوافره من جانبى الفجوة بينھما النسور  -بين الحوامي
  .وآلية مؤخرا الحافر - آلية الحافر من جانبي أم القردان 

  .وانتشرت نسوره ومن الحوافر أرح وأب والم ومصرور فأما األرح فالذي انبطحت سنابكة

 قال عقبة بن مقدم التغلبي

 يشقى بسُنكبه الصمُّ الصياھُيب َفُعم أرحُّ وقاح صائب َسـلِـط
  

  .وأما الوأب فھو المقعب الصلب الكثير األخذ من األرض
  

 .قال عقبة بن سابق
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ّل َسلِط وأب يخط األرض خّدا  بُصمُّ
  

  األيادي قال أبو داود -وأما الالم فبين والمقعب واألرح 
 

ـبـه  ُمكَرب األرساغ مھموك المعَد َسلِط السنـبـك الم فـصُّ
  

  قال الشاعر -وأما المصر ورفھو المضموم الصغير 
 

 .غيٍر مصر ورو ألجّد أرح تتقى األرض فعم ُصـلّـب

 باب آخر

 .ل الفھدتينوفيه كلكه وھو ما بين محزمه إلى ما مس األرض منه إذا ربض والقص من الرھبة إلى مقطع اسف
والجوانح  -وأول الجوانح الزور يقال لھما الراھشان  -والجوانح جوانح الزور وھي الضلوع التي ترتفع من الزور إلى الكاھل 

  . ست ومحزمة ما خرج من اللبد من أسفله مما مس الحزائم
 

الجوانح وتفرق عندھما الضلوع وفيھا  والرھابة آخر فلك الزورو تنقطع عندھما - فلكة من فلك الزورو وھي الثالثة-والبلدة 
  .غرضوف ناتئ

 
وفريسته مرجع مرفقه إلى منتھى معدية من  -والصفحتان ما وقع باد الفارس عليه  - ومركله حيث يصيب رجل الفارس 

  .والمعد المضيفة الشاخصة خلف الكتف. أسفلھما
 

  .والحصر ما ظھر من أعلى الجنب وھو ستة أضالع
 

تان شبه العصبيتن فيھما شرائح للحم رؤوسھما مركبة من جنبتي الزور من وسطه ثم يجريان إلى أعلى واالبھران وھما جلد
  .اسفل الضلوع حتى ينقطعا عند القصرين

 
  .قال بشر بن خازم االزدي

 
 يَقطع ذوا بھَرية الِحزاما على كل ذي َميّعة سابـح

  

وإنما دعيت الفريدة ألنھا وقعت -المحالة التي تسمى الفريدة  والقصريان وھما موضع الخلف بائنة عن الجنب ومركبھما في
  .والشراسيف أطراف الضلوع مع مغارضھا وغراضيفھا بھا - بين فقار الظھر ومعاقبة العجز 

  .وفي جوفه وتينه وقلبه ونائطه وحيز ومه وكبده ورئته وحجابه وكليتاه وأعفاجه وقصبه ورمانته ومغرضه-ثم جوفه 

  . وكبده الريكتان - وعموده وحبته وسويداؤه وبياضه وغاشيته  وفي القلب أذناه

  . والنائط عرق يأخذ من ملتقم الوتين والقلب - فأما الوتين فعرق أجوف مستبطن الفقار 

  .وحيزومه ما دخل من الحلقوم في الحجاب حتى عدل من المريء وانحدر إلى الرئتين وھو أوسع الحلقوم وأعظمه

وبياضه ما اطاف -وحبته زنمة في جوفه من أعاله إلى طرفه وھي سويداؤه -وعموده وسطه  - ي أعاله فزعتان ف - وأما أذناه 
  .-بالعرق من أعلى القلب

  .- والريكتان زمتان خارجة أطرافھما على طرف الكبد -والرئتان وھما السحر-وغاشيته جلده رقيقة عليه 
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  .أعفاجه حشوة بطنه وھو قصبة-البطن وھو جلدة رقيقة ولحم  والحجاب ما حل بين الرئتين والقلب وبين االعفاج وسائر

وقال بعض األعراب أن القصب شرائح حمر في صفاته كله إذ بدن الفرس واندلق بطنه تباعد ما بينھن وكان ما بينھن غرور 
لى ظھر ومغرضه مقط الشراسيف ع -ورمانته ھي التي في علفه-إذا ضمر تدانين والتأمن وحتى يدون بعضھم من بعض 

  .الكبد في منتھى الرھبة

وفي  .وفي البطن من ظاھر الصفاق واإلطالق والمنقب والكبد السفلى والسرة والمأنة والرھانة والمتم والحالبان والرفغ والقنب
فأما صفاته فما بين الجلد  -قنبه جردانه وغرموله وفي جردانه احليلة وأسھراه وصفنه وحجزته وبنقيته وقلته وأطرته 

ومأنته ورھانته  -وسرته وسط بطنه  - ومنقيه قدامه السرة حيث ينقب البيطار  - عفاج من بطنه وأما اإلطالق فجدد البطن واال
ورفغة ما بين عرض االثنين والجردان إلى باطن -وحالباه عرقان ظاھران اكتنفا السرة من جانبھا-السرة وما حولھا الراھنة 

غرموله فإذا أخرج الفرس جردانه قيل قد ودى يدى فإذا اشتد قيل اشتط فإذا أرخاه قيل  وقنبه الذي فيه جردانه وھو -الثفنة 
  .وأسھر عرقان يصعدان من األنثويين في جنبتي عرق الماء الذي يمذى منه - انقبض وقد أقنب يقنب إقنابا مثله 

ن تقلقل الجردان في النقب قال والصوت الذي يسمع من البطن الفرس يقال له الخضيعة والضغيب والوقيب وإنما يكون م
 . الشاعر

 وعوعُة الذئب في الفدفد كأن خضيعّة بطن الجواد
     

وأقرانه  - وفي الفرس شاكلته وھو الجلد الذي بين الثفنة وعرض الخاصرة  -وأما صفته فالجلد الذي بين العجان والخصيتين 
وااليطل الشاكلة وبنيقته الشعر  -الشاكلة إلى منتھى األطرة  والموقف ما دخل من الوسط -الجلدة التي خرجت من رأس الثفنه 

طرف االبھر في رأس  -وقلته ھزمة بين الحجبة والقصرى والمتن واالطرة  -المختلف وسط الموقف وقد يسمى الخرب 
تفاحتاه وعزيزاؤه الحجية ثم الوركان وھما ما بين حجبتيه وجاعرتيه وفيھما حجبتاه وھما حرقفتاه وثورتاه وصالءه وخربتاه و

  .وجاعرتاه والقحقح

وتفاحتاه رؤوس الفخذين في  -وثوارتاه خرقان في أوساط الوركين وھما خربتاه  -فأما حجبتاه فرؤس الوركين من أعاليھما 
  .وعجب ذنبه مؤخر الوركين مما يلي الجاعرتين - الوركين وصاله ما بين وركيه 

ثم  - والقحقح ما أطاف بخورانه من جوانبه  - فروق بين الوركين من مآخيرھما وجاعرتاه - وعزيزاؤه ما بين عكوته وجاعرته 
وشيقه شعره وھو  -فأما عكوته فاصله وعسيبه عظم الذنب  -ذنبه وما تحت ذنبه ذنب عكوته وعسيبه وشيقه وھلبه وقمعته 

ا خورانه قسم دبره وھو مخرج فأم -وقمعته طرفه واسفل من ذنب خورانه وسمه وحلقته وحتاره وسعدانته وعجانه  -ھلبه 
وفي موضع عجان  -وعجناه وسمه إلى خصيته  -وحتاره وعصبه وھو شرج السم والسعدانة ما تقبض من حتاره  -روثه 

فأما الظبية فالمشق وما حوله  - الذكر ظبية األنثى وفي الظبية الملتقى والحتارة والمھبل والخاتم والمقررة والشريجة الثؤلول
 .وعجان واألنثى ما بين السعد انه إلى الملتقى والملتقى ملتقى العجان من أعلى الظبية -سترخي من نواحي كلھا من اللحم الم

والمقرة ملتقى القرنتين والخاتم الحلقة الدنيا فإذا فتحت الفرس  -والحتار شرج الظبية والمھبل مسلك الجردان إلى الرحم 
 .والتؤلول مادق من ظاھر الظبية من أسفلھا والشريجة العصبة التي تنعظ بھا -ظبيتھا وقبضتھا فھو األنماط وھو التبظى 

ثم الفخذان وفي الفخذين الكاذتان والفائالن والربلتان والندأه والغرور والخصائل والمأبضان والثفتان والقبيحان والعيران فأما 
والفائالن ماسفل  -ھي مانتأ من اللحم في أعلى الفخذين والكاذتان ما سفل من الجاعرتين و -الفخذان فما بين الوركين والساقين 

والندأتان الغر الذي  -والربلتان اللحم الذي في أعلى الفخذين  -من الكاذتين إلى القريب من المأبضين وھما دائرتان الفخذين 
والمأبضان موصل  .والخصائل ما أماز من اللحم بعضه من بعض - يلي باطن الفائل والغرور الجدد التي بين الخصائل 

  .الفخذين في الساقين من ظاھرھما

  .والثفنتان موصل الفخذين في الساقين من باطنھما والقبيحتان ملتقى الساقين في الفخذين مما يلي الثفتين

ثم الساقين وفيھما حماتاھما وحبالھما ونسوانھما ووترتاھما وأيبساھما وكعباھما ومنجماھما وعرقوباھما وفي عرقويبيھما 
  .إبرتاھما

 -وحبالھما عصبيھما  -وحماتھما اللحم المجتمع في ظاھر الساقين من أعاليھما  -فأما ساماه فما بين الكعبين والثفنتين 
وأيبساھما  -ووترتاھما العصبتان اللتان بين رؤوس العرقوبين إلى المأبضين  - ونسواھما عرتان قد استبطنا الساقين الغامضان 
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وكعباھما ما بين الوظيفيين والساتين ومنجماھما عظمان شاخصان في باطن  - الكعبين مما ليس فيه لحم  ما بين الحماتين وبين
عرقوبا ما ضم ملتقى الوظيفيين والساقين مآخيرھما من العصب والعظم واإلبرة عظم وترة العرقوب من أعاله وھو  -الكعبين 

والمؤنف الذي  - فأما االدرم فالذي خثمت إبرته  -واقع ومن العراقيب ادرم ومؤنف  .عظم صغير وأصله الصق بالكعب
  .واالقمع الذي عظم رأسه عرقوبه فم فلم يحدد ولم يدرم -حددت أبرته

 -فأما وظيفا رجليه فما بين كعبيه جبيته  - وعجايتاھما وثنتاھما  -ثم وظيفاه وفيھما ظنبوبھما وعصبھما وجبتاھما وقمعناھما 
وجبتاه الوظيفين  -وعصبه ما كا في طول الوظيفين من مآخيرھما -فين ما عرى منه وحدوأما ظنبوباھما فمقدم الوظي

وثنتاه الشعر النائس في العجاية فإذا لم تكن له ثنة فھو  - عجايتاھما باطن الجبتين وھما رؤس العصب من أسفله -والرسغين 
  .وفي رسغي الرجلين والحافرين مثل ما في رسغي اليدين وحافريھما -أمرد 

 -وجبته ملتقى ساقيه ووظيفي رجليه وھي معاقده  -ونصوصه موصل ركبتيه  -وشوى الفرس ما تحت عرقوبيه وركبتيه
  .وملتقى كل عظمين منه حق أال الظھران مناصله بينھما الطبق واألطباق

  .كملت اسما خلق الفرس والحمد 

  .ن تنتج وحال أوالدھا إلى أن تنتھي أسنانھاومما يوصف من أمر الخيل وفحولھا وإناثھا من لدن تستودق إلى أ

إذا كان الفرس لم يتبطن اإلناث ولم ينزقط فھو الصريان فإذا نزا وكان ال يحسن قيل انه لعياء وإذا سأل الرجل صاحبه أن 
  .ينزى له فرسه قال اطرقني فرسك وھو طرق الفرس

والكمش القصير  - بغ وھو الفخور فالطويل الجردانومن الحصن سابغ وكمش وثبط وخفاف وزملق وقبيس ونزور فأما السا
والنزور وھو الصلود  - والخفاف السريع النزو والزملق السريع الماء وھو السريع اإلراحة  -والثبط الثقيل النزو  - الجردان 

د قيل شظ وأشظ التي ال تكاد الفرس أن ترجع عنه فإذا اخرج الفرس جردانه وھو ذكره قيل ودى يدى فإذا اشت-البطئ اللقاح 
والصلود القليل الماء وساعة يخرج -فإذا أعاده قيل اقنب يقنب اقنابا فإذا قطر منه ماء صاف ليس بالماء األعظم قيل له الذنين 

الجردان فھو النضى وإذا ھمت الفرس بالفحل وأرادت إن تستودق فأول ما تكون مباسرا ثم تستودق فتكون في ودقھا شموسھا 
والشموس  -والھدمة التي ساعة يأتيھا الفحل تقره فأما المباسرة فالتي قد ھمت بالفحل قبل أن تستتم الوداق  - ونوارا ومتفككة 

التي تمنع الفحل في ودقھا كله وال تقر إال بشكل والنوار التي قد استودقت وھي تشتھي الفحل وتعذمه وفي عذمھا ضعف وقد 
وقال بعضھم المباسرة التي تباشر الفحل السفاد القحا كانت اوديتا ثم تمنعه إذا  -ع والمتفككة التي ال تمن -تقر أحيانا بغير شكل 
فما دامت الفرس في وداقھا فھو قرؤھا وإقراؤھن مختلفة وأكثرھن التي قرؤھا تسعة أيام وما دامت  -أراد إن يسمو عليھا 

ھا عشرون يوما من آخرھا سفدت ثم تبار بالفحل فإذا تسفد فھو قرؤھا فإذا قطع عنھا السفاد فھي سفود حتى تستتم منيتھا ومنيت
  .منعت الفحل فھي مقص وتكون مقصا حتى يستحق لقاحھا وذلك إلى أربعين يوماً من قطع السفاد عنھا

ثم يستبين  - وذلك إلى أن يستكمل األربعين  - ثم ھي مرتج وما في رحمھا يقال له الدعموص وھو يومئذ علقه ما كانت مرتجا 
وھي  -فإذا استتمت ثالث اشھر دعي ما في بطنھا السليل  - عى الدودة وذلك بعد األربعين إلى أن تستتم ثالث اشھر خلته فيد

بعد األربعين إلى أن يتم خلقه كله القارح حتى تشعر وإذا دع ما في بطنھا السليل قيل لھا مشعر وعقوق حتى ينفخ فيه الروح 
  .ويشرق ضرعه وذلك إلى خمسة اشھر ونصف

وأما إلماعھا فصفاء طرف ظبيتھا ثم تكون مقرباً  -ھي ما مع مركض فأما اركاضھا فاستبانة ارتكاض ولدھا في بطنھا  ثم
ويقال الماعھا سواد ظبيتھا فإذا ضربھا  - وذلك إذا قربته من نتاجھا فاسترخى بطنھا وانتھكت عزيزاؤھا وانتھك صالھا 

فإذا قذت رحمھا  -االفھا فھي فارق فأن لم تفعل شيئا من ذلك فھي الخذول المخاض وأحيت الخلوة والتنحي عن األنيس وعن 
فإذا  -ودنى خروج السقى من ظبيتھا وارتفاع عجب الذنب وعكونھا فلم تحدره فھي مذاب وذلك حين يقع الولد إلى القحقح 

رج شيء من خلفه قبل ذلك أو خرج رئس السقي ويسمى السابياء فھي مطرف فإذا خرجت يد المھر جميعاً فھو الوجيه وان خ
وربما كان على رأسه جلدة وعلى أطراف -ويقع ولدھا في السمحاق وھي جلدة مفرطة الرقة ملبسة جلده كله -معه فھو الين 

 .قال أبو داود -ثم يتبعه الحوالء وھو الرأس السلى كله ثم يتبعه الحضير وھو الصاءة  -يديه يقال لھا الماسكة 

سفي كل منزلة وكـل م  سنحل تنجاله الِزجاج من الصال ـعـرَّ
 كل الِفلق ُسلَّ من الِقراب قد انحنى مھر يؤبَّـن ھـالـكـا أو مـھـرة
 أو ُعتُرفاُن قد تحشحش الـلـيلـى وكـأن سـلة الـجـياد شـقــائق
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ـُس حـرةُ   ُنَفساء شاخصة تلّفع بـالـسـلـى بكرت بـأيديھـم َتـَوجَّ
 معصوبة الحقوين من حذرا الخوا وھـي أثـيرةيقفونـھـا بـالـزاد 

  
. فريشا وال تستودق حتى ينقي رحمھا ويظھر طھور  -وشدونه وقوته وثباته- وتدعى الفرس ساعة يخرج ولدھا إلى أن يشدن 

 رحمھا بي سبع ليال من نتاجھا إلى خمس عشرة وأقبل ما تكون الفرس للقاح إذا طھرت رحمھا وھي فريش فأن رمت بما في
بطنھا وھو علقة إلى أن ينفخ فيه الروح فھو االزالق فإذا نفخ فيه الروح فھو مسبغ إلى أن يدنوننا جھا فإذا دنانتاجھا وتم خلقه 
فأن رمت به على تلك الحال محض وأمه صجبھض قان خرج قبل استتمام عدتھا فھي معجل وولدھا وقد يعيش المعجل فأن 

فإذا  -ما فذلك المنضج ووقت حملھا أحد عشر شھرا من لدن يقطع عنھا الفساد وان خرج في تم - خرج ميتا فھي معضل 
 .ازدادت على أحد عشر قيل جرت وكلما جرت كان أقوى لولدھا واكثر ما تجر الفرس بعد أحد عشر شھرا خمس عشر ليلة

  قال عوف بن الخرع
 

 فتمت وال قاھا ِغذاء مِنـّعـم أتمَّت ولم تنقص من الحول ليلةُ 
  
لمصنة من الخيل التي إذا دنا نتاجھا ارتكاض ولدھا وحركته في الخوران والصال حتى يرتفع ذلك كله فتراه خارا وربما وا

  .دفع السقى في بعض حركته حتى يرى سوداه من ظبيتھا قلما تكون مصبنة إال مذكرا
 

  .من لدن ترتج عليه إلى أن يخرج منھا وھي النتوج - الجنين ما أجنت رحمھا 
 
ا لم يكن لتمام فطرحته من لدن تلقح إلى إن تضعه لتمام فھو خداج، وإذا خرجت ولدھا في غير ما سكة وال سلى فھو سليل وإذ

  .فإذا خرج في الماسكة فھو بقير -
 

  )وھو شمعلة بن األخضر(قال الضبي 
 

 وقد كان الدماء لھـا إزارا ترى الشقراء ترفُل في سالھا
  

وتنبت ثنياته الخمسة أيام من منتجه - وائمه فھو مطرغش فإذا اشتدوا استين فھو شادن وقد شدن وما دام ولدھا ضعيف تحرك ق
وتنبت رباعيته  -إذا كانت أمه قد نضجت به وذلك إلى أن تستوفي أحد عشر شھرا فإذا لم تنضج به نبتتا في تسعة أيام 

سم الفلو حتى يفتلى من أمه ثم ھو فلو حتى يحول عليه لشھرين وينبت قارحه فيما بين ثمانية اشھر إلى تسعة وال يقع عليه ا
  .الحول

 
  قال عوف بن الخرع التميمي

 
م وحوليه مثل القناة يرُدھا  رباُط وفيھا ُجرأة وتقحُّ

  
 .وھو حولي حتى يتجاذع ويدنو من االجذاع فھو متجاذع حتى يجذع وأول اجذاعه حين يستتم حوليه جميعا

  .قال عوف بن الخرع
 

م إجذاعھا وكأنھـا فتم لھا  ُردينية عند الثقاف تثقوَّ
  

وھو جذع حتى يحفر احفاره أن تتحرك الثنية التي من وراء رواضعه وھو يضم إلى الجذاع حتى تسقط ثنية ويقع عليه اسم 
ثنى فال يزال  فإذا طلعت فھو -االحفار فيقال ثم يبدى وإبداؤه فيما بين ثالثين شھرا إلى ستة وثالثين شھرا وھو خروج ثنيته 

  .ثنيا يحفر لألرباع فھو كحال الثنى في االحفار غير أنه ينسب
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األخرى فھو رباع وبين إبداء ثنيته إلى إبداء رباعيته تسعة . فإذا اسقط رباعيته وأبدا -إلى األرباع فيقال قد احفر لرباعه 

  .اشھر
 

  .قال ابن الخرع - والقارح كذلك-إلى الحول 
 

ان أو مما ُتربِّب َملـّھـم كل جانبفآبت تقود الخيل من   بقرَّ
 كما انقضَّ باز اكف الخدأ فتم رباعية كأنھـا جـذع نـخـلة
 لست سنين فھي كبداء ِصلِدم فلما تالقى نابھا ولجـامـھـا

  
  .والقارح كذلك ثم ال يطعن في سنة بعد القروح وال ينقص حضره

 
ثم يوضع -الخيل، وعواليھا وشياطينھا يحتملن ذلك عشر سنين بعد القروح ھذا لعامة  - وال يوضع من المضمار ثماني حجج 

فإذا كان كذلك فھو المذاكى والجميع . وال يسمى مذكيا حتى يذھب حضره وتنقطع مراھنته -من المضمار وفيه بقية وملبس
  .المذاكى

 
  .قال عمر بن معد كرب

 
 محببتين باألبطال َتردى فِقّرنت الجياد مع المذاكى

  
 فإذا عجز الفرس أن يحبس ريقه من الكبر فھو الماج فإذا ذھبت قوته وتحاتت أسنانه الطيع ألطع

 أسماء الطير في الفرس

  .العصفور والھامة والذباب والصرد والفراشة واليعسوب والسمامة
 

ضعه من الفرس في وكل ھذا مفسر قس موا - والناھض والصقر والقطاة والغراب والزر والخراب والنسر والزرق والسحأة 
 .الكتاب غير السحاة والخفاش

 دعاء الخيل

فال ينادى به إال الخيل الرائدة التي ترفض به الخيل الرائدة التي ترفض  -فأما أو  -وأرحب . وحي ھل -ھاب وھابي وأو 
وأما أرحب فدعاء -بدعاء وتنحى عن االفھا فيويه بھا لتريع إلى االفھا فإذا كانت ھالو لم يكن قبلھا حي فھو نھى وإبعاد ليس

وھانھى وأما ھاب وھابي وحي  - وإذا كان زجر فھو إخراج إلى السعة-وزجر جميعا فإذا كان دعاء فھو ترحيب إلى السعة 
 .واحد تأمره بالجد في مشيه أو حضره وأجذم -ومن األمر اقدم تأمره بالتقدم وقم تأمره بالقيام  - ھال فدعاء كله 

  .قال رؤبة بن العجاج
 

 ُيدمى الشكيَم ازُمھا باالبزام الخيل من نٍقر بھا ِوإجـذامو
  

  .قال عبد هللا بن عجالن
  
 

 قدم وآَخر وآرحب وھا وَھبِ  تسمع زجر الكماة وسطـُھـم
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  قال الكلبي
 

 آخر وھاب وھال يوّقـِره يظّل بين شطنـين يزجـره
 طورا وطورا بالقناة يقسره

  
  وقال طفيل الغنوي

 
 بأرحب وأقدمي وھال وھابي ار فأرھبـوھـاوكادت تستط

  
  وقال االخطل

 
 ونزجُرھَن بين ھال وھابى نُكّر بناِت َحالب عـلـيھـم

  
  وقال الجعدي

 
 فزجرناه وقلنا حيَّ ھل فطننـا أنَّـه قـاتـلُـه

 مما يكون خلقه عيوب الخيل

والتلقيف والكزم  -الفدع والمدش والحنف واإلدرار المعروا والزعروا والسعف والخذا والزرق والحول واألغراب والصدف و
  .والدنن والكتف والقعس والبزخ والثجل والفرق والعصل والكشف والصبغ والشعل والشرج والصكك

 
  .والجنف والرسح والفحج الفاحش والقران في الكعبين - والحكل والقفد والقسط والرجز واإلخطاف والھضم والزور والبدد 

 
  اب شعر الناصية حتى ال يبقى منه شيء وال ينبت قال امرؤ القيسفأما المعر فذھ

 
 على خط ِشمراخ له غيرا معرا وناصية غماَء كالـفـرح رسـلة

  
  .قال امرؤ القيس -والسعف البياض يصيب الناصية- والزعرقلة الناصية 

 
 .كساوجھھا سَعِف منتشر واركب في الدموع خيفانة

  
والحول لن يظھر البياض من  - والزرق البياض يكون في العينين أوفى أحدھما -ھا قبل الخدينوالخذا استرخاء في أصول آذن

والدنن الذي اطمأنت عنقه من اصلھا  - والمغرب الذي تبيض اشفار عينيه مع زورقھما  -مؤخر العين السواد من قبل المآقي 
تدنى المجابتين وتباعد الحافرين في التواء من  والكتف انفراج من أعلى الكتفين من غراضفيھا مما يلي الكاھل والصدف

  .الرسغين
 

والفدع التواء الرسغ وإقباله على الحافر ال يكون القفد إال في الرجل  -وكذلك خلقه التوجيه غير أن التوجيه اقل من الصدف 
ضر إذا قام والقسط قصر الفخذ وانتصاب الساقين وقصر الوظيف وذلك ضعف والرجز اضطراب في رجله للثقل وللح

  .قال آوس بن حجر -تضرب فخذه 
 

 كما تَنھض الرجزاء ُشدَّ عقالھا ھممت بخير ثم قصّرت دونـه
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والھظم استقامة الضلوع ودخول -والخطاف لحوق ما خلف المحزم من بطنه  -والرسح قلة لحم الجاعرتين والكاذتين والصال 
والجنف دخول مغرض الزور من موضع  -بدد بعد ما بين اليدين وال-أعليھا والزور دخول إحدى الفھدتين وخروج األخرى 

 . المرفق وذلك ضعف من جناجنه عند ملتقى الجوانح

 ومن عيوب الخيل الحادثة التي ليست من خلقتھا

االنتشار وتحرك الشظاة، والدخس، والزوائد، والعرن، والشقاق، والجرد، والمجل، والمشش، والعزل، واالرتعاش، والخقاق 
  .والبجر، والنملة - األنثى في 
 

فأما االنتشار فانتفاخ العصب لالنتساب فتفتق وشائجه التي تالئم بينه وتحرك الشظاة كانتشار والعصب غير أن الفرس النتشار 
العصب اشد احتماال منه لتحرك الشظاة فإذا امسخت من طرفھا فأن امسخھا ينزع ألتعاب الفرس نفسه في حضرة رأس 

  .عھاالعصبة من موض
 

  .قال عقلمة بن عبدة
 

 وال السنابك أفناھـنَّ تـقـلـيم ال في شظاھا وال أرساغھا عنت
  

والدخس ما كان في أطرة حافره مطيفا برأس الحوشب فوق الرضفة إلى األشعر من ماء أو عصب فذلك كله الدخس وربما  
ره مبضعة، والزوائد أطراف رؤوس العصب أصابه المبضع فاعنت ذلك منه حتى يعظم ويزداد وقد يصيبه الدخس من غي

والعرن جسوفي رسغ رجله للشيء يصيبه في أرساغه، والجرد كل ما حدث في كعبة بن مشش أو تزيد  - تفترق عند العجاية 
من رضف الكعب أو انتفاخ من عصبه الذي يلتئم به وھو من عرض الكعب من ظاھر وباطن، والمجل أنفاق من العصبة الني 

والمشش كل ما شخص في شيء من العظم حتى يكون له حجم يوجد مسه وھو عنت يصيب العظم  -عرقوب في أسفل ال
فيتراخى ذلك المكان حتى ينتفخ ويكون شبه المشاش ليس له صالبة العظم الصحيح عظم قمعة العرقوب والسرطان داء يأخذ 

شقيه عادة يعتادھا ليست بخلقية وقد يكون زمانا  والعزل أن يعدل ذنبه في أحد -في الرسغ حتى يعنت الفرس ويقلب حافره 
  .ليس بأعزل ثم يعزل ويكون اعزل ثم يدعى ذلك

 .قال امرؤ القيس

 يضاف فُّويق األرض ليس بأعزل ضليع إذ أستدبرته سـّد فـرجـه
  

ما واالرتھاش اقبل من وحشي حافره وضعف في يده إذا خطا صك بعرض حافر إحدى يديه عرض عجاية األخرى ورب
  أدماھا قال عبد الرحمن بن شنيف الضبي

 
ة الُبرد ضخم الُجزارة غير ُمرتھش  صافي األديم كُطرَّ

  
وأما الخقاق ونصوت يكون في ظبية األنثى من رخاوة خلقھا وارتفاع ملتقاھا وانحدار حجزنھا فإذا تحركت العنق أو غيرھا 

ة ليست بمتلئة فيعظم ما واالھا من الجلد السرة لوصول ما في والبجر أن تكون الواھن - احتشت رحمھا الريح فصوتت لذلك 
 .البطن إلى الجلد فذلك في موضع السرة يدعى البجر وفي غير موضعه من البطن يدعى الفتق

 ومما يستدل به جودة الفرس وجودة خلقة ھو مجلل بما ظھر من جاللة

ه وشدة نظره وشدة ذانيه وبعد ما بين عينيه وبعد ھرت شد قيه وكثرة ريقه ورحب منخريه وبعد مدى طرفه وطموح بصر
عينيه من لھزمته وبعد ما بين لحييه من أعاديھما وبعد ناصيته من حاركه واشرف حاركه من تحت جاده وتأنيفه واستثخاره 

تيه وقرب في ظھر وقربه من قطاته وبعد حاركه من منكبيه وبعدما بين منكبيه وبعد مرفقيه منن ركبتيه وقرب ركبتيه من جب
مابين ركبتيه وقرب جبته من الشاعره وبعد منكبيه من ثفنتيه وبعد ما بين حجبيتيه واشرف قطاته وعرض فائليه وعظم ربلتيه 
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إذا كان جله مشمرا وقصر ساقيه وعرضھما وعطفھما وعظام حماتيھما وانبتارھما وعرى يبسيھما وصمع كعبه وتأنيف 
 .ض واكرب أرساغه كلھا وتمكنھا وظمأ فصوصه وعظام حوافره وشدتھاوعرقوبيه من فأئليه وبعدھما من األر

 ومما يستدل به على عتق الفرس وھو مجلل بما ظھر منه من جاللة

 .رقة جحافله وأرنبته ورقة اشاعره ورقه ما ظھر من تحت جالله من جلده

 ومما يستدل به على جودة الفرس وھو معنق

تأمل عظامه بتدافعه في عنقه ولينه واطراد متنه وتمكنه وشنج نساه وتأبض رجليه يستدل على ذلك أن تفرست في عنقه ولم 
وشھومته ولينه وان ترى معاقده كلھا من نصوصه وفقار ظھره في تمطه وعنقه والتفاته لينة إال انه يكره لين كعبيه ولينھما 

والتمكن أن - ن تدافع في عنقه وإطاره متنهوالجسأة أن ترى موضع ما وصفت من اللين جاسا فإذا أال -التواؤھما إذا مشى 
ويعرف شنج نساه وشدة  -يكون ما ولى األرض من حوافره آخذا نصيبه من موطئ وتكون أرساغه ليست بالحاذية وال اللينة 

وھو  -كعبيه بتأبض رجليه إذا مشى ومكنھا على األرض ويستحب ذلك من النقباض رجليه وشدة ضرحه بھما قال الشاعر 
  .ل أبي داود األيادييحمل ع

 
ـيه واجـَلـَعـب إذا قـيد قـّحـم مـن قــاده  وولّت عالبُّ

 جرى في األنابيب ثم اضطرب كھز الـُردينـى بـين األكـف
  

  وقال آخر يحمل على أبي داود
 

 تخاله رمحا إذا ما أضطرد إذا قـيد قـّحـم مـن قـاد

 ومما يستدل به على جودة الفرس وھو محضر

ً أن رأيته يحضر فتفرست في حضره الجودة أن تراه قد سمى بھا دية أو اثبت رأسه واجتمعت وھو أب ين من ھذين جميعا
للحاق  -قوائمه وكأن يديه في قرن ورجليه في قرن وبسط يديه حتى ال يجد مزيدا في غير علو من يديه حتى ال يجد مزيدا

ليه في اجتماع كأنما يرفع بھما قائمة واحدة واشتد وقعه لھا في وحتى كأن حافريه دفعا في رفغيه يملخ بيديه ويضرب برج
حضره ولم يختلط والجواد الكامل الخلق والجرى وذلك إذا اشتدت نفسه ورحب منخراه وبھما يصير مع كمال خلقه وحسن 

 .قال في ذلك األحمر بن محرث .آخذه

 َسبوحة إذا أعُطيتھا الجري تسبحُ  تدارك مسعاتي وركضي بِطرفة
 كأن سنا ناٍر بدت لك تـلـمـح ضرٍوح برجليھا سبوح بصدرھـا
 حوافُرھا وإال معُز المتفِـلّـح تلّعب في أقراھا حين ترتـمـى

  
  .قال أبو يوسف إال معز األرض الصلبة ذات الحصى والمنفلح المتشقق

 
  وقال الشاعر وقد يحمل على أبي داود

 
 يدة الضراحْ قروَن اليدين شد سحبت صح الفجـر ذمـيمة
 كما ضم باٍز إليه الجـنـاحْ  إذا شـاء فـأرسـه ضـْمة

  
  وقال أيضا
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 إذا ما انتحاه َخبـار وْثـب ضروح الحماتين سْبط الذراع
  

وإذا اشتد خلق الفرس اجتمعت قوائمه إذا احضروا أن لم تنتشر وأن كان ذاٌ أو لذا أو تمطا غير أن افضل اخذ الحصن وأكمله 
ك لتمام لينه وتسريح يديه وأفضل اخذ اإلناث النقز واالفر وذلك الجتماع القوائم ال تتفرق وال تنباع يكون حضرھا التمعط وذل

والدليل على  -واحد في اجتماع والدليل على شدة الخلق وحسنه من الذكر واألنثى اجتماع القوائم في الحضر على ما وصفت 
وانتشارھا في الحضر وإذا كان حسن الخلق شديد النفس حسن الصفة رحب خبث الخلق من الذكر واألنثى تفرق القوائم 

المتنفس ثم لم يصبر فذلك من قطع أو علة باطنة ويعرف ذلك منه إذا تحرك بسقوط نفسه وفترته وكالل ضرسه وانھما جسمه 
  .فيأخذ األخذ الحسن واختالط قوائمه إذا أعنق بمد التحريك وتركه التمعك وذلك من العجز عن نفسه وقد يقرب الفرس

 
  .فإذا كان الغالب عليه محاسن خلقه ثم أحضر اخذ ھذا األخذ ووصف ھذه الصفة من الجري في حسن األخذ

 
وإذا كان الغالب عليه رداءة خلقه فان أخذه ربما اغتفر خلقه فأحسن التقريب وأخذا أخذا حسنا تجتمع فيه قوائمه ويبسط ضبيعه 

فإذا احضر خانه رداءة خلقه فيضعف عن الحضر فتطمئن عنقه وتنتشر قوائمه وتقترب من ويسمو بھاديه وتنكفت رجاله 
  .األرض وتنبطح فمشوار ھذا الضرب من الخيل الحضر

 
وإذا كان الفرس منشال الخلق قبيحه فانه يسئ األخذ في التقريب والحضر وان أعنق انبسط نساه واسترخت رجاله وذلك من 

خلقه ويقبح طلله في الجالل فيكون على غير ما وصفت وان كان عرياء قائما فتأمل عظامه على  استرخاء حباله ونساه وسوء
  .ما وصفت

 
وان أردت أن تنظر إلى جرى الفرس لتعتبر به جودته فال تعتبرون بشيء من الجري إال بأعلى التقريب وأدنى الحضر على 

به على جودته وذلك انه رفع عن التقريب فأجتمع واحزأل ما وصفت فأن سواھما من الجري يختلط على صاحبه وال يستدل 
  قال المرار والعدوى -وقصر عن الحضر فلم يضطر إلى قبيح خلقه وحسنه فتلك حال تحسن فيھا كل فرس 

 
 وھو أن يرُكض فيعفو راَِّشر صفة الثعلـب أدنـى جـريه

  
  وقال أيضا

 
 فغالمنا يعدو كعد والثعلب ھجنا به نطويه تحت جالله

  
  .وقال امرؤ القيس

 
 وارخاء ِسرحان تقريب تتفل له أ يطال ظبي وسقا نعـامة

 صفة ما يستدل به على ذراعة الفرس إذا كان محضرا

تعرف ذراعة الفرس إذا كيل بفرس قد عرفة ذراعته أن تنظر إلى قدره وترطيح قوائمه إذا احضر فان كان كل فرج مما بين 
ر قدما فھو الذريع الذي ليس من الخيل شي أذرع منه فأن زاد على ذلك فھو الذي ال يقدر آثار قوائمه في األرض ثنتى عش

وإن كان قدر سبعة أقدام أو اقل فھو بطيء وأن كان قدره ما بين سبعة أقدام إلى اثنتي عشر قدما فھو  -على مثله في ذراعة 
وسرعة مرة في المرءآة حتى يخيل إلى الناظر انه وسط في الذراعة وال تعتبرون باختالطه وكثرة تحريكه قوائمه ورئسه 

سريع لما يرى من اختالطه وترى الفرس المتمعط يمر آلتيھا كأنه في المراءاة أبطأ من المختلط في انتشار قوائمه واستعانته 
ن ال ذراعة وقد يكون الفرس الصبور ذريعا ويكون صبور إال ذراعة له ويكون ذريعا إال صبر له ويكو- برأسه وبطأ حافره 

  .كل ھذا يكون في الخيل -له وال صبر 

وأما الصبور الذي ليس الذريع فالذي ليس  .فأما الصبور الذريع فالكامل الخلق ألحن الصفة الشديد النفس الرحب المتنفس
في الطول بالسرج اليدين ولم تفرط قوائمه في الطول ولم يخنس بھا ضعف يخذله وال يخذله وال فخذه في العظم وإال ذرعه 
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والعبالة وھما حسنتان ولم يبلغ بھما ذلك عف فيخذله وتجتمع إذا احضر وإال تنتشر قوائمه وھو شنج النسا شديد النفس رحيب 
فأن الن تمكن وطالت قوائمه وعنقه وذراعاه وعظمت فخذاه كان اذرع  -المتنفس فذلك يصبر وال يبلغ قدر الذريع في الجري 

فأن تمت فيه ھذه الخصال كلھا ذراعته وكلما افرط سائر -ال شيئا إال ازدادت ذراعته على قدر ذلكله وال يزداد من ھذه الخص
  .خلقه كان اذرع له صبر وأملك األشياء بھن الصبر

وصفة الذريع الذي ال صبر له من الخيل التي تطول عنقه وذراعاه وتعظم فخذا  -وأفضلھن الصبور الذريع الذي يذرع الخيل 
يكون شديد الخلق ليس بشديد النفس وال يصبر أو يكون  -ه وتلين وال يساعده بقية خلقه إذا احتاج إلى الصبر وتطول قوائم

شديد الخلق ليس بشج النسا وال شديد الكعب فإذا احتاج إلى الصبر عند طول الجري استرخت رجاله فلم تنقبضا له ولم يشتد 
فھو المنشال الخلق القبيحة الصفة الساقط النفس الضيق المتنفس وصفة مال صبر له وال ذراعة - ضرحه بھما فال يصبر

فإذا اشتدة خلقه وشنج حسنة صفته وال - المسترخي األنساء ھذه الخصال ال تكون واحدة منھا في فرس إال خذلته عن الصبر
إذا كان شديد الخلق رحب بدله من رحب تنفسه فإذا ضاق منخراه فأن الحيلة فيه شقھما لئال يتراد نفسه فيجوفه حتى يقطعه و

المتنفس ليس بالشديد النفس أ نرى النزوة أو الثنيتين لتشتد نفسه ويخرج فوائده ويستدل على شدة نفس الفرس بشھومته إذا 
ھجته وطموح بصره وشدة نظره وبعد مدى طرفه وحدته، وإذا تفرست في فرس فال تعجلن بالمقالة حتى تنظر إليه في حاالته 

إليه قائما تأمل عظامه عظما عظما ثم تنظر إليه معنقا ومحضرا فأن من الخيل ما يكون قائما حسن العظام فإذا كلھا ثم تنظر 
وقد يكون  - العنق تغيرت عظامھا عن حالھا التي كانت عليھا وھو قائم وزالت عن مواضعھا وماجت وذلك من رخاوة مركبھا 

ومنھا ما يكون مقربا حسناً فإذا احضر تغير عن حاله مقربا فان تم عندك  - الفرس حسنا معنقا فإذا تقرب تغير عن حاله معنقا 
حتى ينظر إليه ) مخطئا (وال يعد الرجل فائال  -على ما وصفت لك من ھيئة في عظامه وتقريبه وحضره فھو الجواد األفق 

ارج من ماء وال مستن وال مھر في خالله كلھا وحاالته فأن اخطأ بعد ذلك فھو فائل غير فارس وال تفرسن في ھجين وال خ
فأما صفة الخارج من الماء فأنه تطمئن شعرته وتلصق بجلده ويعلو لحمه وتتر عظامه وتظمأ فصوصه  - صغير يرضع 

  .ويسھل وجھه ويحسن منه ما كان قبيحاً قبل ذلك

ويسمو طرفه ويلعب في وأما المستن فأنه يتشرف وينتصب وتبدو غروره وتعلو رؤوس عظامه ويكتار بذنبه وينصب أذنيه 
وأما  -سننه ويستبقى نفسه فال يتعبھا وال يبقى من حضر لفضل ما فيه من الجري على غير حاله ساكناً وقائما صعنقا ومتعبا 

لمھر الصغير الذي يرضع فأنه يتغير،يقبح منه ما كان حسنا ويحسن منه ما كان قبيحا يكون فيه من العظام ما يستحب قصره 
ضه أو رحبه وما يكره طوله أو عرضه أو قصره فيقبح من الحسن ويحسن منه القبيح أو يزداد قبحا أو حسنا أو طوله أو عر

فأما الفراسة فيه على الظن ما يرى من خلقه إال في الحالة التي ھو فيھا من تفضيله على ما ھو في سنه من المھارة في الحالة 
  .العلف وذھب عنه لحم الرضاع تلك أدنى ما يتفرس فيه إذا تجثن وغلظ وركبه لحم

وأبين الفراسة في المھر أن تفرس في أخذه الجري إذا أخذا فأنه يأخذ على صفته التي خلق عليھا وإليھا يؤول فإذا احسن األخذ 
وربما تغير اخذ أحدھما إذا ركب حتى يقبح آخذه وال يكون إال من ضعف فيه لم يبلغ مدى قوته  -على ما وصفت فھو جواد 

ا لم يجر جذعا وجرى رباعيا وربما لم يجر رباعيا وجرى قارحا حتى تجتمع له قوته فھي في ذلك تختلف، ويعرف فربم
 .ضعف الضعيف منھا بتلويه تحت فارسه وعجزه وفترته إذا نزل عنه صاحبه وھو حسن العظام يصدق آخذه قبل ذلك

 صفة العتق

يه وعرى نواھقه وسمومه ورقة جفونه وأعلى أذنيه وما ظھر يستدل على عتق الفرس برقة جحافله وأرنبته وعرض منخر
منھا ورفة سالفته أدميه ولين أشعريه وشعر ركبته، وأبين من ذلك كله لين شكير ناصيته وعرفه وصفة جامعه ال واستغنى 

يكون  بعضھا عن بعض وال يوجد جميع ما وصفت في فرس غير أن الفرس إذا تم فيه بعض ما وصف لحق بالجياد بعد أن
عتيقا وما تم من خلقه بعد ذلك فھو إذا اشتدت نفسه ورحب متنفسه ومنخراه وجوفه وطالت عنقه واشتد ركبھا في كاھله واشتد 
حقوه وعظمت فخذاه وشنج نساه وعظمت فصوصه واشتدت حوافره لحق بجياد الخيل المراھنة أما رحب جوفه فلتراد النفس 

إذا ضاق ذلك الموضع منه ربا وانتفخت الرئتان فأن لم يجد متفسحا من الجوف ضغطا فيه ولتلجا فيه عن رئتيه وقلبه أنه 
 .القلب حتى يكربه ذلك ويقطعه ورحب منخراه لسھولة مخرج نفسه في جوفه فيربو لذلك وأما عنقه فيتساند ليھا إذا احضر

بته ورجليه في صلبه ونساه يقبض له وأما فخذاه فيعتمد عليھما وعليھما يكون عظم مؤونة الجري وأما حقوه فمعلق ورك
وأما فصوصه حوافره فدعائمه التي يعتمد عليھا وتمامه شدة الخلق ورحب المتنفس وشدة النفس ال  -رجليه ليشتد ضرخه بھما 

يصلح واحد منھما إال بصاحبه، أن كان شديد النفس ولم يشتد خلقه حتى يحمل نفسه لم ينتفع بشدة نفسه وان كان شديد الخلف 
ليس بشديد النفس لم يصبر من البعد الحد ألن نفسه له ولو تم خلقه ونفسه ولم يرحب منخراه وجوفه لم يصبر من البعد أنه إذا 
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بالرحيب وال المظموم . تراد نفسه في جوفه بھره وكربه حتى يقطعه وأن كان رحيب المنخرين حسن الجوف من المقدمة ليس
  .شديد الضم اغتفر ضيق جوفه

  
ن رحيب اإلھاب ملحوب المتن احتمل ذلك ربوه حتى يعرق فيخرج منه فيحتمل من ذلك ما يجتمل الرحيب الجوف وإذا كا

فأن ضاق منخراه مع ذلك واتعب جھده الربو  -برحب أھابه والحب متنه فأن ضاق جوفه ولم يلحب متنه فأنه ينھر وينقطع 
وأن كان ليس  - ن يكون ھشا فيريح لسرعة عرقه وال يكاد يصبر الكرب حتى يقوم فأن زيد على ذلك كان قمنا أن يموت إال أ

بالطويل العنق وھي عريضة مفرعة العالبي لم يخنس بھا قصر فاحش اغتفرھا بإفراغ عالبيه وشخوص حاركه وتأنيفه 
واستخاره في ظھره مع عرض كتفيه وطولھما وغموضھما من أعليھما وشدة صدره وقصر عضديه لطف زوره من موضع 

وقد يغتفر قصر ذراعيه بطول عصبه وتمكن رسغيه وجودة ما فوقھما من عضديه وكتفيه وكاھله  - قيه وطول ذراعيه مرف
وصدره وكذلك حموشتھا إذا كانتا طويلتين والقصيرة العلباء البادية الغرور افضل من الطويلة الحمشة إذا طال عصبھما 

ما فوقھما وما تحتھا من عظامه وإذا كان ليس بالمفرط الفخذين  وتمكنت أراساغھما وقد يغفر قصرھما وحموشتھما بجودة
وھما حسنتان ولم يبلغ بھما ذلك نقصان وإلذھاب لحم فاحش اغتفر ما فيھما إذا كان قصير الساقين عريضھما أصمع الكعبين 

ن إذا جاء ما فوقھما شنج االنساء طويل وظيفي الرجلين وعرض الساقين أولى بھما من قصرھما ويغتفر قصر وظيفي للرجلي
فعرضت ساقاه وعظمت فخذاه وطالت وكثر لحمھا ال يغتفر انقطاع حقوه إال أن يكون حسن اللحم وليس بالمفرط فيغتفر ذلك 
منه بقصر ظھره وعرض فقرته وقصر قصرييه وشدة معاقمه وسمن صلبه في عجزه وشخوص قطاته وشدة ما كان اسفل من 

صه ورخاوتھا وإن كان شديد الخلق حتى تنحطم أو تفسد حوافره فتنصدع أو تتشظى أو ذلك من رجله وال يغتفر عظم فصو
تخفى فامنعاه من أن يبلغ ما يراد منه من الجرى وال يغتفر ضعف نفسه وسقوطھا وال رخاوة نسوية وحباله وال ضيق نفسه 

 .وال سوء خلقه

 صفة ما يخالف الذكر فيه األنثى

يستحب للذكر األطول الصيام وقلة الربوض وقلة اللحم اللھزمة والشفة والجھل حركة أو  كل شيء يستحب للجودة في األنثى
لم تحرك وال يكره منھا بعض الجسأة في ظھرھا وقران الكعبين فيكره ذلك كله من الذكر إال الشھومة والحدة إذا حرك وكثرة 

ً (النوم وقد كانت العرب تقول    .صيام طول القياموال) أبغنيه ذكرا نووما أو أنثى صووما
 

  .وقال أبو زيد الطائي في القرن وھو القران في الكعبين
 

 وطويل القرا ھزيم الذكاء كل سمحاء كالقناة قـرون
  

وال خير في شيء من الجسأة في القوائم للذكر واألنثى وھي اشد احتماال لما كان في مقدمھما مما يكره للجودة من الذكر وال 
ھما ويستحب من األنثى قصر العجز وقرب ما بين كعبيھا ويكره تباعد ما بين رجليھا اآلن األنثى إذا غنى بھما عن جودة أرجل

اتسع عجانھا ورحب مھبلھا استرخت رجلھا فأدركھا الضعف واحتشت الريح فأدركه الخور في ركيھا ويستحب فيھا االفر 
ستقدمت رجلھا كان اسع لفتورھا فلذلك استحب ضيق ذلك والنقر في حضرھا أال تحشى وأال تستقدما كأخذ الذكر ألنھا إذا ا

 .منھا وال يستحب ذلك من الذكر

 صفة ما يحضر من الخيل من غير ضمر

من الخيل ما يحضر عن غير ضمر وال صنعة ولم يوصف خلقه فأن يكن منھا ما يحض غايته على غير ضمر وال صنعة وال 
أھابه حتى كأنه يكون أھاب كلب أو ضبي يموج فوق للحمه ويلحب متناه تيسير فالذي يرحب منخراه وجوفه فيفرطان ويرحب 

وتنتشر قصرياه فتتجافيان عن كليتيه ويھرت شدقاه ويكثر ريقه ويرحب سحره ويلحق صفاته ويشتد فذلك بالحرى أن يجري 
  .على غير ضمر وال صنعة

 
ون مودعا ويكون قد اخذ منه أياما حتى يلحق بطنه ويحتمل الشحم لتمام متنفسه ورحب مواضع الربو منه وذلك بعد أن ال يك

ولحب متنه ونشوز قصرييه عن كليتيه اكمل ما وصفته وأما كثرة ريقه (ويستوكع للركض ويرحب منخراه وجوفه وجلده 
ورحب شدقيه وسرعة عرقه فعون له وع ما وصفت لك وال بد له من لحوق بطنه وشدة صفاته إذا احضر فتعنته وتقطعه فال 

ق له رجاله إال استرخى صفاقة فيمنعه من الجري والبد له من أن يحرك يجري ألن المودع يتغير وليصير الحال دعته تلح
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وقد رأينا والوحش والكالب وھي مما يحضر على  -فيحرك بالركض حتى يلحق صفاته ويسوكع للجري فتذھب عنه الدعة 
حضر للدعة وكذلك سائر الخلق إذا أودع فلذلك رأت أن يحرك غير ضمر وال صنعة فإذا لفت ربت فانقطعت دون ما كانت ت
  .أياما وان لم يبلغ به غاية الضمر لتمام رحب مواضع الربو منه

 
وإنما يربى الفرس شيئان الدعة والشحم فإذا رحب منه ما وصفت احتمل الشحم وإذا حرك أياما احتمل الدعة وذلك بع أن يتم 

  .ھا جواد صبورافيه ما وصفت من خلقه التي يكون ب
 

ويستحب من الخيل أن يكون الفرس عتيقا وعريقا جسما معروف اآلباء واألمھات منسوبا سليما من الھجنة ما شابه من 
  .العروق من غير العراب والدليل على ذلك ما قالت العرب في أشعارھم

 
  قال عقلمة بن عبدة أخو بني ربيعة بن مالك بن زيد

 
 َيھدي فيھا نُسب في الحي معلوم ھـبةوقد أقود أمام الحـي سـلـ

  
  وقال يزيد بن عمر الحنفي

 
 ضافي السبيب أسيُل الخد منسوب قد أروح أمام الحي يحمـلـنـي

  
  .وقال أبو داود األيدي

 
 نھُدا المراكل صلت الخّد منسوب أرعى أجمّته وحدي ويؤنسـنـي
 وبتضمنته له جرادء ُسـرحـ ماء جواد عتيق غير مـَؤتـشـب

  
  .وقال النابغة

 
 ُوْرقَّامرا كلھا من الِمضمار فيھم بنات العسجدي والَحـَق

 أسماء الخيل

  العسجدي فرس كان لبنى أسد والحق فرس كان لغنى قال طفيل بن سعد الغنوى
 

 وأعوج تنمى نسبه المتنسب بنات الوجيهَّ والُغراب والحٍق
  

  . قال شاعر-منسوبة ومذھب أيضاً كان فرس لغنى والوجه والغراب والحق خيل كانت لغنى معروفة
 

 ذخائر ما أبقى الغراُب وُمذَھب وخيل كأمثال السراح مصـونة
اخبرني بذلك رجل من بني  -واعوج فرس كان لكندة ثم صار لبني سليم ثم خرج منھم إلى بني ھالل بن عامر بن صعصعة 

ن ملوك كندة غازا سليما يوم عالف فقتلوه واخذوا فرسه اعوج قال عباس ابن مرداس السامى ذكر انه كان في األصل لملك م
  .ثم خرج منا إلى بني ھالل فذكرته الشعراء ونسبته إليه خيولھا

 
  قال طرفة

 
 دورك الصنعُة فيھا والضُمر اعـوجـيات طـول ُشـّزب
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  .وقال جرير
 

 من آل أعوج والذي الَعقَّال إن الجياد يّبين حول ِقبابـنـا
  
  .النابغة الجعدي قال
 

 نسل فّياض من آل سبل وعنا جيج جياد ُصـنـعُ 
  

  .وفياض وسبل فرسان كانا لبني جعدة وكان لھم أيضاً فرس يقال له قسامة
 

  .قال النابغة الجعدي
 

 وقارح جنب ُسلَّ اقرح أشقرا أغرقسا ميار رباعي جـانـب
  

ل المندر اللخميين فرس يقال له الصريح وھو األصل وقد ذكرته فكانت ھذه الخيل فياض وسبل وقسامة لبني جعدة وكان وآل
    قال شاعر -العرب في أشعارھا ونسبت إليھا خيولھا 

 .يطرحن بالفلوات الِمھار نقود إليه بنات الـصـريح
  

  .وقال عقبة التغلبي
 

 فنمى عتقھا ومن َحالب أُخذت من مّھلب وصريح
  

  .قال االخطل-وحالب فرس لبني تغلب
 

 وْنرجرُھنَّ بين ھال وھابي نكر بنات حالب عـلـيھـم
  

  .وكان لبني َتغلب فرس يقال له الضعيف
 

  .قال الشمردل اليربوعي
 

 مناھبا والضيف والحرونا وافحال ثـالثة ُسـّمـِينـا
  

  .وقال عقبة التغلبي
 

  والضيف بقايا نزائع ونجاب  والرياحي ابن وقعة
 ياد عــتـــيقة األنـــســـابمن جـ افحل الخيل كلھن جواد

  
فكل ھؤالء من الشعراء العرب قد ذكر العريق المنسوب من الخيل ونسب وفرسه إلى ما يعرف من الخيل وذلك تصداق أن 
افضل الخيل العريق المعروف األباء واألمھات السليم من الھجنة فإذا كان الفرس مجھوال يجرى بال عرق يعرف وال نسب 

  .ه خارجي إذا كان جوادافي الخيل قيل ل
 

 .قال طفيل الغنوي
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 شديد القصرى خارجّي مجّنب وعارضتھا رھوا على متتابع

 ما تستحب العرب في الخيل

تستحب أن تكون ناصية الفرس شديدة السواد وتستحب لينھاولين شكيرھا وطمأنينة عصفورھا والشكير ما أطاف بنمبت 
له للحسن األلين ناصيته ولين شكيرھا فأن ذلك مما يستدل به على عتقه وھو ناصيته من الزغب، والعصفور منبت وذلك ك

أبين شاھد في الفرس على عتقه يجده تحت يديه كأنه السخام من لينه فأن وجد فيه خشونة فانه لم يسلم من ھجينه شأنه من 
  .قبحالعروق من غير العراب وكره المعروفي الفرس والزعر، والسفى، والسعف في الناصية لل

 
  .قال بن مقبل العجالني

 
 شكير جحافله قد َكتن ذعرت به العين مستوزيا

  
ً  -كتن أي لزج    .وقال أيضا

 
 على حّد ِمرسنه إذُرسن كأن نقاعة خـطـمـية

  
وطول عنقه وعنقه ما بين ناصية إلى عذرته وعذراته ما كان على كاھل من شعر عرفه وذلك لحسنھا وشدتھا وحاجة الحامي 

  .قال امرؤ القيس -والذكر أحوج إليھا ممن األنثى  إليھا
 

 يراد به مرقاة ِجذع مجذب يراد على فأس اللِجام كأنما
  

  .وقال الطماع العقلي
 

 من نخل ِمذود في باقي من الشَذب كأن ھـادَيه جـذع بــرابـــية
  

  .وقال عقبة بن مكدم
 

 متمِھّل مشّذب األكراب في تليٍل كأنه جذُع نخـل
  

  .ودقة مذبحه ومذبحه مقطع رأسه من باطنه وذلك للحسن
 

  .قال اعشى بن قيس بن ثعلبة
 

عه َمِرُع جنابه  َسلِس مقلده أسيل خدُّ
  

  .وقال عقبة بن مكدم
 

 َسلِسا ذا ذوائب وِسباب وترى معِقد القالدة منھا
  

ظمان الشاخصان خلف أذنيه وذلك للحسن ودقة سالفته سالفته مادق من أعلى عنقه إلى قذاله خلف خششائه وخششاؤه والع
  .ويستدل به على العتق
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  .قال امرؤ القيس

 
 ن أضرم فيه الغوَى الُسعرُ  وسالفة كَسـحـوق الِـلّـيا

  
وافراع عالبية وشدة مراكبھا في كاھله وعلبا واه عصبتان تحت العرشين، وعرشاه منبت عرفه وذلك اشد لوصل العنق في 

  .إلى الكاھل إذا شخص فال يكون فيه ھزمة الكاھل أن تفرع عالبية
 

  .قال عقبة سابق
 

 دفى مستأ َمن الِشْعب يھّز العـنـّق األجـر
  

  وقال أيضا
 

 بجوف ُمجفَررحب من الحارك مخشوشا
  

  .وقد يكون مصبوب العالبي وھو شديد مركب العنق في الكاھل
 

  .قال أبو داود
 

 لى علبائه أدباريرى منه بأع         وُمنيف ّغوج اللبان
  

  .ويحمل على أبى داود األيادي(وقال الشاعر 
 

 وولت عالبُّية واجلعب إذا ِقَيد قَّحم مـن قـادة
  

  .وعرضھما واضطراب جرأته وذلك الفراع عالبية وانحدار رجرانه
 

  .د شبه بجران الثوروذلك لشدة العنق وجراته ما فوق مريئه وحلقومه من جلد ممن باطن عنقه وذلك ارحب لمخرج نفسه وق
 

  .قال أبو داود األيدي
 

د تصويب يعلو بفارسه منه إلى َسـَنـد  عال وفيه إذا ماجَّ
  

  .وقال يزيد بن عمر والحنفي
 

 .بالقصرين على الحشاء مصبوب مّحنب مثل تيس الربل محتـفـر
  

  .وھاديه عنقه وذلك لتشدته وللحسن -وأشراف ھاديه 
 

  .قال زھير
 

 وال قدماه األرَض إال أنا ملُه ن يناُل فـذا َلـهوملجُمنا ما إ
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  وقال شاعر األنصار
 

 قُعوعلى بكرة زوراَء منصوُب كأن ھاديھا إذ قام ملجـمـھـا
  

  .وقال طفيل الغنوي
 

ت من القود وانطوت  بھاد رفيع يقھر الخيَل صھلـٍب تنيف إذا اقورَّ
  

  .وقال يزيد بن عمر الحنفي

 كاته من ُجذوع الِغين مشذوبُ  لـه َتـلِـعيبَذ ملَجمـه ھـاٍد
  

فإذا كان العنق لم يكن فيھا دنن وال ھنع، والدنن طمأنينة العنق، والھنع ھزمة تكون في وسط العنق وذلك ضعف فيھا مع 
  .القبح

 
  .قال غيالن الربعى الراجز

 
 إلى قرا أيم وھاٍد أتلعا محدد المنكب غير اھنعا

  
والوقص  -ال وقص وال إرھاف وتمت والتلقيف استدارة العنق وقصرھا وكره ذلك للضعف والقبح وال يكون فيھا تلقيف و

واألنثى اشد له احتماال من  -واإلرھاف رقة العالبي وقلة لحم العنق والعرشين وذلك  - قصر العنق وكره ذلك للضعف والقبح 
وحاركه ما شخص فوق فروع كتفه من  - اركهومنسجه ح-واشرف منسجه واستئخاره في ظھره وتعنيفه وعريه  -الذكر 

  .األسنان في أعلى محال حاركه إلى األصل عنقه ومستوى ظھره وذلك للشدة والحسن
 

  .قال امرؤ القيس
 

 كما الَحك القُين الغبيَط المضبَّرا له حـارك فـُعـم أَشُ◌ـم مـالئم
  

 ً   قال أيضا
 

 ج المضبَّبإلى حارك مثل الرتا له كفل كلد عص لَّبـده الـنـدى
  

  .وقال أبو داود األيادي
 

 مشرف الحارك مأمون الكد أَِرب الھـر فـادعـت لـه
  

  .وافراعھما ارتفاعھما في حاركه -وافراع كتفيه في حاركه وغموضھما فيه من أعاليھما 
 

  .قال أبو داود األيادي
 

 َقتبا في احنائه تشميم كتفاھا كما يرّكب قُين
  

  .وقال أبو النجم
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 عن مفرع الكتفين ٍحّر عطله ر عن المھر نسيل ينسلـهطا

  
  .وقال أبو داود االيادي

 
 .في محان طبا قُھُّن قصار َرِھل الصدر أُفرعت كتفـاه

  
وعيراھما ما  - وعرضھما وغموضھما من قبل ماء والى الجنب منھما وخروج عير يھما واخرميھما من قبل رؤوس المنكبين 

  .واخراجھما رؤوس الكتفين من قبل العضدين -ن ارتفع من أواسط الكتفي
 

  قال عدي بن زيد
 

 قتبا فوق االَقتـاب كتفاھا كما يشعب َقين
  

ويستحب ذلك لشدة -وعريھما قلة لحمھما وتأنيبھما حدتھما فإذا كانا كذلك بعد ما بين منكبيه ورحاب لبانه وما بين جوانحه
ض أعاليھما فيستحب لشدة شعب الكاھل وغموض رصائع الجوانح وتدانيھا فيه وأما غمو -التئام رؤوس العضدين في الكتفين 

  .لئال تتجافى أعلى الكتفين ألن لصوق أعلى الكتفين بأسفل الكاھل اشد لھما من أن تنفرجا وعرض الكتف أولى بھما
 

  .قال عقبة بن سابق
 

وعا  محدد المنكب غير اھنـعـا وآض أعلى اللحم منَه ضَّ
  

 .في نحره من حيث انضمت الفھدتان من أعاليھما إلى اللذين دون العضدين إلى غضون الذراعين باطنھما ودخول بركته
  .قال عمرو بن معدى كرب

 
 في بركة كرحى الثِفال مقّدمه في مركلين ومنكبين وحـارك

  
  .قال أبو داود األيادي

 
 نابئ البركة في غير بدد ُجرُشعا أعُظمه ُجرفتـه

  
  وقال األعشى

 
 .كفُت إذا عض بفاس اللحام مستقدُم البركَة عْبل الشـوى

  
وفھدتاه اللحم الناتئ في  -فھديته من أسفلھما إلى أعاليھما . وجؤجؤه ملتقى - وخروج جؤجؤه وفھدتيه وعرضھما من أسفلھا 

  .صدوره
 

  .قال امرؤ القيس
 

ورا وّخد أسيٍل كالِسنـان وبـركة  كجؤجؤ َھيق ِزفُّه قد تمَّ
  
  .عقبة بن مكدم قال
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ج بالخضاب ولھا ِبركة كجؤجؤ َھـيق  .ولباُن مضرَّ
  

  . وقال ابن عسلة الشيباني
 

بحته صاحبي كالِسيد معتدل  كأن جؤجؤه مداُك أصداف صَّ
  

  .وعرض بلدته وبلدته منقطعة الفھدين من أسفلھما إلى عضديه
 

  .قال النابغة الجعدى
 

 بأة الخّزمبلُدة نحر كج في ِمرفقيه تقاُرب وله
  

  قال أبو داود األيادي -ورھل صدره وصدره بركته جؤجؤه وذلك اشد لصدره أسرع لمنكبيه
 

يارا إذا اُستقِبَل إتالب مـنـيفـا  َرِھل الصدر ُمفِرعا طَّ
  

  وقال شاعر
 

 وھل اللبان حديد رأس المنكب سلس مّقـلـدة طـويلة خـّده
  

اقه وجؤجؤه وفھدتاه ألنھا قصرت رفعت مركب الكتف وفيھا واتبعتھا الذراع وقصر عضديه وذلك ليخرج منكباه ويدخل رف
فدخلت وإذا طالت رفعت رأس الذراع حتى تخرج مرفقاه وذلك اشد لتفرق يديه واضعف لھا وعضداه العظمان اللذان بين 

  .قال أبو داود األيادي - كتفيه وذراعيه
 

 ضدطويل الذراع قصير الع قصير الجناجن حابى الضلوع
  

ورخاوة مردغته وعظم ناھضه وتعتر لحمه ومردغته اللحم الذي في أصول العضدين من خلفھما مما يلي الفريصة وناھضة 
خصيلة العضد المنتبرة وما عظمت واعترت فھو خير له وكثرة غضون ما بين العضدين والفھدتين وباطن الذراعين 

  .ذا جرىواإلبطين من الجلد وذلك اسرح ليديه وابسط لضبعيه إ
 

  .قال أبو داود
 

 حديد االخارم نابي الُعقد نبيل النواھض والمنكبين
  

  .وقال أيضا في ذلك
 

ور ُحْبك الُعَقد كأن الغضون من الفھدتـين  إلى بلدة الزَّ
  

ولطف زوره من المواضع المرفقين وعريه ولصص مرفقيه إلى زوره وحدتھما وزوره وقصة وجناجنه وجوانحه ومرفقاه 
ر رؤوس الذراعين ملتقى العضدين وذلك ليكون أقوى ليديه واجمع آلخذه بھما وتستحب حدتھما ليكون اشد لوصل مآخي

  .الذراعين في العضدين
 

 .قال عبد الرحمن بن حسان
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 ألصُّ إلى الَزور لُم يَفتل طويل الذراع له ِمَرفـق
  

  .وقال النابغة الجعدى
 

 أة اَلخَزمبلدةُ نحٍر كجب في مرفقيه تجاُنُف وله
  

  .وقال أبو داود
 

 كدعائم ُعِرضْت لھا الَخُشب المرفقان له بما احـتـمـال
  

  .وقال شاعر من طيء
 

 َضخم الجآشيش والمنِكب فجاءت به داَخل المرفقين
  

لضلوع وانحدار قصه، ما بين الرھبة إلى منقطع اسفل الفھدتين والرھابة فلك الزور تنقطع عندھا الجوارح وتفرق عندھا ا
  قال شاعر. وفيھا غرضوف نأتي وذلك اسبغ لضلوعه وأتم فأخذه وانحدار القص على الرئتين والقلب يستحب لمتنفسه

 
 وأسَّف القصُّ منه للركب فحشاه ال ُحق في بطـنـه

  
مناھما وطول ذراعيه وعبالتھما ما بين عضديه وركبتيه وعبالتھما غلظھما، وعظم عظمتيھما، وغرورھما وعظمتاھما وعظ

  .والغرور ما بين الحبال وھي طرائق تفصل بين الخصائل -واغلظ من أعالي الدراعين 
 

  .قال شاعر
 

 دبيب الُْرقِش في الرمال الِھيام كأن ُغرور ما استقبلـت مـه
  

  .وقال الحارثي
 

 ُغرور كآثار السياط فوالقُـه إذا انشَّق أعلى لحمھا وَبدْت لھا
  

وعرى ما فوق الركبتين منھما، ولوصق جلدھما بھما وذلك لشدتھما وقدرته على األخذ بھما إذا  وعرضھما إذا استعرضتھا
  .اخذ الجري وبعد قدرھما

 
  وقال أبو النجم

 
 في غير ما َبيٍض وال انتشار ُرّكبن في كـأِسـية َعـواِر

  
ن ذراعيه ووظيفية وذلك لشدتھما وقلة ولطافة ركبتيه وشدة سمومھما وإكراب اسرھما وقرب ما بينھما وركبتاه وصل ما بي

  .فتورھما ألنھما وصل فإذا كانتا كذلك كان أبطأ لفتورھما
 

  .قال عدى بن يزيد
 

 آميِن الُفصوص ساھم الوجه ذي خال ومنجرد كالـِسـيد ُشـِذب لـُحـمـه
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  وقال األنصاري
 

 وفى معاقمھا مسُدو تلحيب وفي القطاة نشوز لم يكن حّدبا
  

  بن عبدةقال علقمة 
 

مر ممشوق القوائم شوَذبِ  كثير سواد اللـحـم مـادام بـادنـا  وفي الضُّ
  

ووضيفاه ما بين ركبتيه وجبتيه، وقيناھما الظنبو بان وھما مقاديم وظيفي  -وقصر وظيفي يديه وعرضھما وحدب قينيھما 
  .اليدين

 
  .قال دكين الفقيمي

 
 ف ُمكُربهمستولج رأس الوظي مسقف عظم الذراع أَحـدُبـه

  
  وقال امرؤ القيس

 
 ُرّكب فيه وظيف َعِجر لھا حافر مثل قعب الوليد

  
  .وقال عقبه بن مكدم

 
 سلطات شديدة آالء كراب َرّكبت في قوائم َعجـرات

  
ولزوقه . ولصوق جلدھما بھما وقلة حشوھما وفرش عصبھما وعرضه وعبالتھما وغموض أشا جمعھما وغموض شظاھما

  .بباطن الوظيفين
 

  قال عمر بن شأس
 

 الشخص عبل الشوى ُممرُّ األعالي        ُمدّمج سابغ الضلوع طويل
  

  وقال عبد الرحمن بن حسان
 

 ال ھو ْرَيض ولم ُيرَحل كا وظفة الفِالج الَموصلي
  

  .وقال أبو داود
 

 الَز محضير ُمباعد َعبل الشوى َعِتد كِذلـق
  
بباطن الوظيفين وأشاجعھما عظمان شاخصان من حرفي الوظيفتين من وغموض اشاجعھما وغموض شظاھما ولزوقه (

وشظاھما ما بين وظيفي اليدين وبين العصب وذلك لشدته وسرعته وقرب ستبكه من األرض إذا جرى وكره ارتفاع  -باطنھما 
  .الركبة من األرض لطموح يديه وعلوھما إذا جرى

 
 قال امرؤ القيس
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 كتيس ظباء اُلّحلب الغـدوانـي ساسليم الشظا عبل الشوى شنج النَّ 
  

  .وجبته ملتقى الوظفين وأعلى الحوشب- ولطافة جبته وتحمصھا
 

  وقال العقيلى
 

 شّم السنابك لُم تَقلب ولَم َترب يخطو على َمِحصات غيِر فاترة
  

ه فيھما وصغر عجايته وقلة لحومھا وغموض العصب فيھا وصغر قمعتھما وعجايته مؤخر الحبة حيث يغرق عصب يدي
ضبت الثنة الشعر النائس في مؤخرة،وقمعتھما ما في جوف الثنة من طرف العجاية مما ال ينبت الشعر، وأكرب رسغيه 

  .وعبالتھما غلظھما، وغلبھما أن يكون فيھا شبه الحدب مع غلضھما وال يكون اغلب وھو حمش
 

  وقال عقبة بن مكدوم
 

 كرابَسلبِات شديدة اال ُرّكبت في قوائم َعِجرات
  

 ً   وقال عقبة أيضا
 

 وأرساغ كأعناق الضباع األربع الُغْلب
  

  .وقال النابغ الجعدى
 

 ِرقاُب ُوُعوٍل لدى َمشرب كأن تمـاثـيل أرسـاغـه
  

  وقال علقمة بن عبدة
 

 ِسالم الشضى يغشى بھا كل مركب وُغْلب كأعناق الِضباع مضـيفـھـا
  

  .وقال عوف بن الخرع
 

 فال العظم واٍه وال العرق فارا ـــَربلھـا رسـغ أّيد ُمـك
  

  .وتمكنھا من غير جسأة وال لين وال جذور والجذور وقصر في عصبة فيستقيم
 

وجسأة الرسغ يبسه ولينه أن ترى ما وصفت من الجساة لينا  - لذلك رسغه مع وظيفه ويطاء على األرض بأطراف سنابكة 
  .واستقدم حوشبھما وذلك لشدة الرسغ -اشب إليه الحافر والحو -وعرض باطن حوشبھما من موضع أم القردان 

 
  .قال دكين

 
 ُصلَب الصفا يرَفض عنه اصلُبه في حافر ال يشتكى حـوُشـبـه

  
  .والحوامي مآخير حوافره ما ارتفع منھا وبينھا النسور - وعظم حافريه وافجاج حواميه 

 
 .قال عقبة بن مكدم
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ح وقاُح صائب َسـلِـط  بسُنبكة الصمذ الصياھيبيشقى  فعُم أرُّ
  

  .وقال أبو النجم العجلي
 

م الحـوامـي وابة اآلثـار  كاأل قعب البيض من النُّضار صُّ
  

وفتوره ما الن وتسرب في  -وسنبكة طرف حافر ھو صحنه وسطه وھو المنقل-وحدة سنبكة ورحب صحنه وقلة فتوره 
  .أطراف النسور

 
  .قال عقبة بن سباق

 
د األرض خـدا  بصمُّل َسلِط وأب ُيخُّ

  
  .وقال أبو داود

 
ـهٍ   .ُمكرَب األرساغ مھموك المَعد َسلِط السـنـبـك الم َفـصُّ

  
  .ونسوره ما ارتفع في باطن الحافر من أعاله بين الحوامى - وصغر نسوره وضبق موضعھا 

 
  . قال عقبة بن سابق

 
 نسوُر كتوى الَقْسب له بـين حـوامـيه

  
واليته اللحم الذي في أعلى الحماومى من مؤخر الشعر، ويستحب ذلك منه لصبره على صك  -األرض وبعد إليه الحافر من 

األرض واحتماله ما قوته من الثقل أنه إذا دنت الحوامى فلم تفج ولم ترتفع فاتسع موضع النسور من أعلى الحافر ومركب 
افر واشتد صك الحوشب له ثقل على ما تحته من الحافر ومركب الحواشب فيه وغمز الحوامى مركب النسور من أعلى الح

  .تقعيبه وان ال يصر وال ينطبح وال يرق. أعلى الحافر فيضعف عنه فيستحب ذلك كله لشدته وحسنه
 

  .قال عقلمة بن عبدة
 

 حجارة َغيٍل وارساٍت بطحلب وسمر يفلقن الِظرب كأنـھـا
  

  .وقال عوف بن الخرع
 

 لفاُر فيه ِوجـارايتخذ ا لھا حافر مثل قعب الوليد
  

  .وقال عقبه بن سباق
 

 مثل الَُغمر القعـب صحيح النسر واألشعر
  

  يحمل على أبي داود -وقال الشاعر 
 

 غير مصرور والجّد ارح تتقي األرض بفعم صلـب
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ھما من الضلوع خلف كتفيه وذلك لشدتھما وأجفار ما تحت. ونبو معدية وكثرة لحمھا، ومعداه اللحم الغليظ المجتمع في جنبيه
  .لمتنفسه لموضوع الربو فإذا ضاق ذلك الموضع منه ضغط القلب فغمه فيأخذه لذلك الكرب

 
  .قال المتوكل الليثي

 
 سبط الضلوع وكاھل ماموم صلب النسور له مَعّد مجفر

  
 .الحجبتينوقصر ظھره ومنقطع حاركه إلى ما بين السقرين من صلبه والسقران الدائرتان من الشعر الشاخص قدام 

  .قال عقبة بن السابق
 

 ُممَّر شوقب رحبُ  قُصير الظھر ُعنجوج
  

  .واعتدال صلبه وعرض فقرته واعتداله استواؤه
 

  .قال الشاعر
 

 ھريت الِشدق فضفاض اإلھاب رحيب الجوف معـتـدل َقـراه
  

. والبرزخ طمأنينة -ارك والقطاة والقعس طمأنينة الصلب من الصھوة وارتفاع الح - وأن يكون به قعس وال بزخ وال حدب 
  .والحدب ارتفاع مقعد الفارس الصلب وكره ذلك كله الظھر للقبيح والضعف - القطاة مع الطمأنينة الصلب 

 
  .قال النابغة الجعدي

 
 وظھر القطاة ولم َيحَدب على أن حاركه مشـرف

  
  .وقال الطائي

 
 محَفر الجنبين َحدب وقطاة لم يخنھا مُتنه

  
  .روقال آخ

 
 ُصُعًدا فالقَعس وال حَدب ورباله متنان فـاعـتـَدال

  
  .ولحب متنه وھو أن يكون أخظى والخظا ارتفاع لحم المتنين على الصلب

 
  .قال امرؤ القيس

 
 اكبَّ على ساعديه الَنِمر لھا متناِن خظتـاَكـمـا

  
  .وقال عقبة بن سابق

 
 كُزحلوق من الھضب ومتنـان خـظـاتـان

  
 .ر من طيوقال شاع
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 .اشُّق رحيب الجوف معتدل الجرم طويل ِمثّل الُعنق اشرف كـاھـال
  

  .وقال عقلمة بن عبدة
 

 من الھضبة الخلقاء ُزحلوَق مَلعب وجوف ھواء تحت متـن كـأنـه
  

  وقال األنصاري
 

 والقصب مضطمر والمتن محلوب والّشد منھمر والمـاء مـنـحـدر
  

  .وقالت دختنوس ابنة لقيط
 

 د وبه خاظى البضيع كأنه سمُع أزلْ يع
 .واجفار خيفيه واجفاره انحناء ضلوعه من أعلى أصولھا

  
  .وقال أبو داود األيادي

 
 في محانى ضلوعھا إجفار آل منه فخفَّ وھو نـبـيل

  
  .وقال عقبة بن سابق

 
 بجنب مجفر رجب من الحارك محشٍوش

  
  .وقال الطائي

 
 فر الجنبين من غير حَدبمج وقطاة لم يخنـھـا مـُتـنـه

  
  .وعرضھما وسبوغ ضلوعه

 
  .قال عبد الرحمن بن حسان

 
 َخفوق الحشاُجر شع المركل عريض المّقص طويل الضلوع

  
  .وقال آخر

 
 خَص عبل الشوى ممر األعالي ُمدَمج سابغ الضلوع طويل الـش

  
  قال عقبة بن سابق

 
 والصھوة والجنـب عريض الخد والجبھة

  
  .به أھابه جلده ورحب سعتهورحب أھا
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  قال شاعر

 
 اشُّق رحيب الجلد عاري النواھق شديد ِقالت المرفقين مـحـنـب

  
  وقال آخر

 
 ھريت ِالشدق فضفاض اإلھاب رحيب الجوف معـتـدل َقـراه

  
م كشحه ونشوز قصيراه وھي آخر ضلوعه ونشوزھا تجافيھا عن كليتيه والكليتان موضع الربو الذي يسرع إليه إذا ھض

  .وغمضت قصيراه ضاق على الكليتين مواضعھما
 

  .وقال امرؤ القيس
 

 كان قصيراھا ھراوة المنوال ِبعجلزٍة قد أترز الصنُع لحمھا
  

  .قال أبو داود األيادي
 

 ً  فيعنَّى بصرعه بيطارأّيد القصرين إال قَيد يوما
  

  .و ما بين شراسيفه وقنبه إلى رھابتهوعرض صفاته وكثافته وشدته، وصفاته ما بين الجلد واألعفاج وھ
 

  .قال النابغ الجعدى
 

 إلى طرف القُنب فالمنَقـب كان مـّقـط شـراسـيفـه
 ق من خشب اَلجوز لم يثَقب لُطمن بترٍس شديد الصـفـا

  
  .وقال ابن مقبل

 
 من جوزه ومالط الجنب ملطوم كأن ما بين جنبيه ومـنـقـبـه
 مما تخير في أفدانھـا الـروم هبترس أعجم لم تنخر منـاقـبـ

  
ولحوق اياطله وحشاه، وحشاه مؤخر بطنه من حجزنه وذلك لتباعد ما بين الشراسيف وإن ال يكون رخوا فيسترخي صفاته 

  .واياطله شاكلته واالھما من بطنه من ظاھره
 

  قال جرير
 

 بالخيل الحقه االياطل قُودا ِأنا لنذعر يا قفُير عـدونـا
  

  .دلقال الشمر
 

 مشرف الَخلق في مطاه تمام الحق القُرب واالياطل نـھـد
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  .وقال آخر
 

 وأسفَّ القصَّ منه للركب فحشاء الحُق في بطـنـه
 ما دخل من وسط شاكلته وخروج مرفقيه ومرفقـاه

  
  .إلى منتھى األطرة وذلك للشدة

 
  .وقال النابغة الجعدى

 
 أراد ليزفر نھى نفسا وقد شديد ِقالت المرفقين كأنما

  
وضيق -وانشناج اطرته واطرته طرف طفطفته وھي غليظة كأنھا عصبة مركبة في رأس الحجية وضلع الخلف وذلك لشدة 

وقلته ھزمته بن الحجية والقصرى والمتن واالطرة، وذلك لقرب القصرين من الحجبتين وقرب الحجبتين من  -قلته وخروجه
وأشراف قطاته وعرضھا وكثرة لحمھا وقطاته ما بين حجبتيه إلى فريدته  -قالته االطرة وإذا كان كذلك كان اشد لحوقه و

  .وذلك لشدة وصل عجزه وھي معاقمه
 

  .قال امرؤ القيس
 

 كأن مكان الِردف منه على رأل وُصّم صالبة ما َيقين من الَوجـا
  

  وقال علقمة
 

 على كاھل مثل الغبيط المذاب قطاة كُكردوس المحالة أشرفت
  
  ل األنصاريوقا
 

 وفى معاقدھا مُسد وتحنيب وفي القطاة نشوز لم يكنَّ َحدبا
  

  وقال ابن احمر الباھلي
 

 في صَندٍل َلِھز وھاٍد ُموِفد ُحِدَيْت بحار كه قطاةٌ فعمة
   

ما بينھما ويستحب بعد  -وحجبتاه رؤوس الوركين من أعاليھما وھما الحرقفتان  -وأشراف حجبتيه وتأنيفھما وبعد ما بينھما 
لطول سناسن عجزه وإشرافھما لشخوص السناسن ألن الحجبتين تلتقيان بأطراف السناسن فإذا قصرت السناسن تدانت 

  .الحجبتان وضاقت لذلك قطاته وإذا رقت أطرافھما انحدرت لذلك حجبتاه

 
 قال امرؤ القيس

 له حجبات ُمشِرفات على الفـال سليم الشظى َعبل الشِّوى ِشنج النِّسا
  

  وقال طفيل الغنوي
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ا ُمشرفا حجباُتھـا  بناُت َحصان قد ُتعولم ُمنِجب وراداً وُحوَّ
  

وعرض وركيه وكثرة لحمھما وطولھما وأشراف غرابھما ولصوق الجلد بھما وان يكون فيھما سفح قليل اصدق لھما في 
ما وجاعرتاه أعاليھما من أوساطھا وغراباه الجري والتربيع احسن لھما في المنظر، فالوركان مقاديمھما وحجبتاه ومآخيرھ

أسالھما ملتقى الوركين على العجز ولصوق الجلد بالغراب وعزيه اشد النطباق أعالي الوركين ألنھما تحفزان الفقار وعرض 
  .الوركين أولى بھما من الطول

 
  قال امرؤ القيس

 
 بِِّبكناُز اَلبِضيع كاّلِرتاج الُمض َله وِركان تحـِفـزان فـقـاَره

  
  وقال عوف بن الخرع

 
َب فْيِه الُبناة الِحَتارا لھا َكَفٌل مثُل َمْتِن الـِطـرا  ِف َركَّ

  
  وقال امرؤ القيس

 
 أبرز عنھا ُحجاٌف ُمِضر لھا َعُجز كصفاة المسـيل

  
صلبه وأقصى والعجب ما ارتفع فوق عكوة الذنب وذلك ألنه آخر  -وشدة عجبه وغلطه من غير إفراط ارتفاع وال غموض 

وإفراط إشرافه اتساع  -وصله فإذا دق العجب كان الصلب قمنا بالضعف وإذا اشتد ذلك عرف قوة صلبه به وغموضه ضع 
وعزيزاواه ما بين  -من الصال وخير حاالته أن ال يغمض وال يفرط أشرافه وقصر عزيزا ويه وكثرة لحمھما وشمم جاعرتيه 

وجاعرتاه رؤس  - يه من عجبه ولشدة معلق الجاعرتين في العجب ولشدة العجب جاعرتيه وعكوة ذنبه وذلك لقرب جاعرت
الوركين من مآخيرھما وشممھما ارتفاعھما إلى العجب وذلك لئال تزل الرجل وتقصر وال ترتفع الجاعرة حتى يطول الوظيف 

  .والعجز
 

 .وشممھما لتمام طول الرجل - وإذا زل الوظيف وقصر ضمت إليه عظام الرجل فال تجد الجاعرة بدا من أن تنحدر
 - عجانه-قال ابن مقبل العجالني من الحوافر لم تنكس جواعره في مرفقيه وفي االنساء تجريم وبعد ما بينھما وان يضحى 

ويستجب ذلك لتمكن رجليه ألنھما جناحاه فإذا ضاق  -وصفنه جلدة مآخير خصييه من أعاليھما -وعجانه من سمه إلى صفنه 
وتمام أخذ الذكر أن تلحق له رجاله كما تبعتاه في  -عن اللحاق وكان أخذه بھما في كزازة شبه أخذ األنثى  ذلك منه خزلھما

استقدام ولحاق فھو أتم فأخذه فإذا ضاق ذلك من خلفھما اجتذبھما وخزلھما ويستحب من األنثى ضيق الصال وقصر العجز 
وشدته ويكره تباعد ما بين رجليھا ألن األنثى إذا اتسع عجانھا ويستحب امتالء ما تحت عجانھا  - وضيق الخوارن والمھبل 

ورحب مھبلھا استرخت رجالھا وأدركھا الضعف واحتشاھا الريح وأدركھا الخور في وركيھا فإذا استقدمت رجالھا كان 
  .أسرع لفتورھا فلذلك يستحب ضيق ذلك المكان

 
  قال أبو دواد

 
 صتتابعاِن اشقَّ شاخٍ  يمشي كمشي نعامتين

  
وعرض فخذيه وطولھما، وفخذاه ما بين وركيه وساقيه، وعرضھما ما بين فائليه وثفنتيه، وطولھما ما بين جاعرتيه ومأبضه، 

  .وعرضھما أولى بھما من الطول
 

  قال عبد الرحمن بن حسان
 

 محملجِة الفتل كالَقنَقل إلى َفِخذ رابئ لحُمھـا
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  قال ھاشم بن قيس المري - يھماوكثرة لحم كاذتيھا وعرض قائلھما وعظم ربلت
 

ين ُمنيف الكاھل محّنب الساق عريض الفائل  نابي المعدَّ
  

والربلتان ما التقتا من اللحم وذلك كله لتمام شدة  - والفائالن دوابر الفخذين وھما اسفل من الكاذتين -والكاذتان اسفل الجاعرتين
  .وعليھما يعتمد الفخذين وھما العظمان اللذان يحتمالن عامة مؤنة الحضر

 
  قال عبد الرحمن بن حسان

 
 من العقَد الھائر االھَيل على ربلتين كظھر النَّقا

     
وثفنتاه مركب الفخذين في أعلى الساقين من مقاديمھما من الثقل وأصبر على  -وتوليج ثفنتيه ولصوق الجلد على رؤوسھما 

ره انقالبھما وخروجھما للضعف ألن الرجلين إذا انقلبت ثفنتاھما طول الحضر وذلك الجتماعھما ودخولھما تحت ما فوقھما وك
 - اتسع رفعه وكان ما فوق فخذيه من جسده في شبه الھواء فكان أسرع لفتوره واضعف لرجله وقصر ساقيه وعرضھما 

 قال الطائي .والساقان ما فوق الكعبه إلى فخذيه

 ه شھم وقلٍب َفزوع حين تزجر ھزيم الزكا يھوى بساَقْي نعامة
  

  وقال عقبة بن سابق
 

 ُممرا صمع الكعب قصير الساق ُعنجوج
  

  وقال آخر
 

ـلة  كما يحظرب عوَد النبعة الوَتُر يسوق عرقوَبھا ساٌق معضَّ
  

  وعطفھما وتجنيبھما قال امرؤ القيس
 

 على ظھر محبوك السراة محّنب فأليا بألى ما حملنـا غـالمـنـا
  

  وقال عنترة
 

 ب تخاله للُضمِر قدحا ـعـقـابمّحنب مثل ال
  

  وعظم حماتيھما وانبتارھما وحماتھما اللحم المجتمع في وسط الساقين من ظاھر ھماز قال امرؤ القيس
 

 ن لحم حماتيھما منبتر وساقان كعبا ھما أصمعا
  

  وقال األيادي
 

 وَصَلتھما الرَبالُت والكعب وحماته في الـسـاق آِرزةٌ 
  

وأيبساھما ما بين الحماتين والكعبين مما أقفر من اللحم، ونسواھما  -للحم وعرى أيبسيھما وشنج نساھما وعرى مفاصلھما من ا
 .قال الطائي في ذلك -وانقباض رجليه وشدة ضرحه بھما وللصبر  - عرقان استبطنا الساقين وغمضا فذلك يستحب للشدة 
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 اخلف القارَح عاما أو كَربّ  َشِنج االنساء أُمحوص الشوى
  

  وقال عقبة بن مكدم
 

 وفي قوائمھا طول وتـحـنـيب عريانة الساق في انسائھـا َشـَنـج
 جسٌر ُممر سراة الظھر معصوب ظمأى مفاصلُھا والمتـن مـّطـرد

  
وكعباھما بين الوظيفيين والساقين وصمعھما لطفھما  - وصغر كعبيه وصمعھما ولصوق الجلد بھما وعرى منجميھما 

شاخصان في باطن الكعبين وذلك ألن الكعب وصل يحتاج إلى شدته لطول صكه األرض برجله وشدة ومنجماھما عظمان 
  .قبضھا فإذا لم تكن كذلك لم يصبر ولم يلحق برجله

 
  قال عبد الرحمن بن حسان

 
اله َخَلل المفِصل وساقان كعباھما أصمعا  ن سدَّ

  
  وقال دكين

 
ف الَخلق  يقدُمني نھد لطاف أكُعـُبـه  اشقُّ شوَقُبهمشرَّ

  
وتأنيف عرقوبه واستواؤه بعصب مؤخر رجله وشدة لصوق الجلد وقلة الحشو في ذلك الموضع وحدة إبرته وعزيزاويه 
وقرھما وقرب غموضھما في باطنه من العرقوب وعرقوبه من مركب وظيفه في كعبه من مؤخره إلى منقطع وترته اسفل 

  .تأنيفه جدتهو - ساقه ويستحب ذلك لشدته والنقباض الرجل 
 

  قال عقبة سابق
 

 والُعرقوب والَقلِـب حديد الَطرف والمنِكب
  

والوظيف ما تحت - وطول وظيفيه وعرضھما إذا استعرضتھما وحدتھما ودفتھما إذا استقبلتھما واستواؤھما إذا استدبرتھما 
شدته وأطول لصبره على صك ويستحب طوله لبعد قدره ولحاق رجليه وعرضه وحدته ألن اصدق ل -الكعب وفوق الحوشب

  .األرض أنه إذا دخل من وسطه ومن مقدمه وخرج من مؤخره فلم يستورق فلم يصبر ولم يقو
 

  وقال النابغة الجعدي
 

 جلين خاظي البضيع ملتـئم فعٌم طويل عريض أوظفة الر
  

  وقال أيضا
 

 كأوظفة الفالج الُمصَعب وأوظـفة أيد جـدلُـھـا
  

  وقال ابن احمر
 

 صّم السنابك التقي بالَجدَجد بأوظفة شديٍد أسُرھـايخدى 
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ويستحب من جبتي رجلي الفرس ورسغيه وحوافره ما يستحب من يديه غير أن الرجلين اشد اغتفارا النتصاب الرسغ من 
بعيد ما بين وإذا كان الفرس على ما وصفت في ھذا الكتاب كان بعيد ما بن الجحفلة والناصية، بعيد ما بين األذنين،  .اليدين

أصول األذنين وأطرافھما، بعيد ما بين العينين، بعيد ما بين أعالي اللحيين، بعيد ما بين الناصية والعذرة والعنق، بعيد ما بين 
الحارك والمنكب، بعيد ما بين العضدين والركبتين، بعيد ما بين اإلبطين والرفغين، بعيد ما بين الحجبتين والجاعرتين 

ما بين العرقوبين والجبتين، بعيد ما بين الشراسيف قريب ما بين المنخرين، قريب ما بين صبي اللحيين،  والمأبضين، بعيد
قريب ما بين المرفقين، قريب ما بين المرفقين، قريب ما بين الركبتين والجبتين، قريب ما بين الحارك والقطاة، قريب ما بين 

ين، قريب ما بين العرقوبين والمأبضين، قريب ما بين القصريين والجنبين المعدين والقصرين، قريب ما بين الثفنتين والكعب
قريب ما بين غراضيف الكتفين، عريض الجبھة، عريض الخد، عريض القصرة، عريض البركة، عريض األوظفة، عريض 

ض الصھوة، عريض الجنب، عريض الصفاق، عريض القطاة، عريض الفخذين، عريض الفائلين، عريض الساقين، عري
الكتفين، طويل نصل الرأس، طويل العنق، طويل األذنين، طويل الكعبين، طويل البطن، طويل وظيفي الرجلين، طويل 
الذراعين، طويل الوركين، طويل الفخذين، قصير الظھر، قصير الساقين، قصير المعاقم، قصير المسيب، قصير العضدين، 

اجن، حديد العينين، حديد األذنين حديد المنكبين، حديد المرفقين، حديد قصير وظيفي اليدين، قصير األرساغ كلھا، قصير الجن
القلب، حديد العرقوبين، حديد المنجمين، حديد الحارك، حديد الحجبتين، عاري النواھق، عاري الجبھة، عاري قصبة األنف، 

  .الغرابعاري الزور من موضع الجؤجؤ، عاري بطن الساقين، عاري االيبسين، عاري الكعبين، عاري 

عاري رؤوس الحجبتين، عاري أعالي أسنان الحارك، عاري بطان الحوافر، عاري السموم، عاري متون األذنين، ضخم 
المقلتين، ضخم الفخذين، ضخم الربلتين، ضخم الحماتين، ضخم الحوافر، ضخم العدين، ضخم الناھضين، ضخم المردغتين، 

، دقيق األرنبة، دقيق عرض المنخرين، دقيق الجفون، دقيق الحاجبين، دقيق عبل الذراعين، عبل االوظفة كلھا، عبل األرساغ
األذنين، دقيق الجلد، دقيق الشعر، غليظ اللحم غليظ العكوة، غليظ العسيب، غليظ الحبال، غليظ القصرة، غليظ األطرة، غليظ 

مرفقين، لطيف الفصوص، لطيف العزيزاء، غليظ االبھر، غليظ الحالبين، لطيف المستطعم، لطيف الزور من موضع ال
ضيق مخرج السمع، ضيق صبيي اللحيين، ضيق اإلبطين، ضيق القلب، ضيق ما بين الربلتين، ضيق السم، ضيق  -الجحافل

  .المرفقين، ضيق القصب، ضيق الوقبين، ضيق مركب النسور، مولج المرفقين، مولج الثفنتين

دا شھما عبال كثيفا عريضا كثير اللحم معترا مؤنفا ممحصا لينا ليس وإذا كان الفرس على ھذه الصفة كان عاري الوجه حدي
  .بالقوف الصقل وال المنصب وال المرضع الشخت الرطل إذا اقبل اتألب وان اعترض اسلحب وان استدبر اجلعب

 قال أنيف بن جبلة الضبي

 في العين ِجذع من أَوال مشّذب أّما إذا استقبـلـتـه فـكـأنـه
 وكأنه مستدبرا مـتـصـوب ه استوت إفناؤهوإذا اعترضت ل

  
  وقال المري وھو إسالمي

 
 وإذا أعرض اسلحبَّ ُمغارا مجلِعّب إذا تـولّـى أشـق
 وھل الصدر مفِرعا طيارا وإذا استقبل إتألّب ضـيفـا

  
  وقال األسعر بن حمران الجعفي

 
باِز يكفكف أن يطير وقد رأىأما إذا استقبـلـتـه فـكـأنـه

 فتقول ھذا مثل ِسرحان الغضا ما إذا استعرضته مِتـمـطـراأ
 ساقا قمَوص الوقع عارية النَّسا أما إذا استدبرتـه فـتـرى لـه

  
  وقال عروة بن سنان العبدي

 
 كالجذع شّذ به نقي الِمنجـل أما إذا ما أقبلت قـمـطـارة
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 ضخم مكان جرانھا والَمركل أما إذا ما أعرضت فنـبـيلة
 تذري مناكبھا صالب الجندل ا إذا ما أقبلـت فـنـعـامةأم

  
  وقال المرار العدوي

 
 جذع سما فوق النخيل مشـذبُ  أما إذا استقبـلـتـه فـكـأنـه

ُب وإذا تصفحه الفوارس معرضـا  فتقول ِسرحان الغضا المتنصِّ
 ساٌق يقمصھا وظيف أحـدبُ  أما إذا استدبرته فـتـسـوقُـه

  
ي الفرس من تمام العظام التي يشبه بھا ما كان في الوحش من الظبى والنعام واكلب والثور والذئب واألرنب وما يستحب ف

وحمار الوحش فما يشبه به من الظبي حتى يقال كأنه ھو طول وظيفي رجليه وتأنيف عرقوبيه وعظم فخذيه وكثرة لحمھما 
وتشبه أذنه إذا كانت  - جل مقلتيه وسوادھما ولحوق أياطله وعرض وركيه وشدة متنه وظھره وأجفار جنبيه وقصر عضديه ون

  .شديدة منتصبة بقرون الظبي
 

  قال امرؤ القيس
 

 كتيس ظباء الُحلّب العدوان ِمجش ِمخش مقبل مدبر معا
  

 ً   وقال أيضا
 

 ُعقاب تدلت من شماريخ ثھالِن كتيس الظباء االعفر انضرجت له
  

  وقال أيضا
 

 والرخاء ِسرحان وتقريُب تتفُل ـامةله أيَطال ظبي وساقا نـع
  

  وقال فروة بن خيبري التيمي
 

 أشم المنكبين من الظباء كأن ِعنانه في ِجيد عاطٍ 
  

وتشبه عينه بعين  -عرض جبھته وقلة لحمھا واضطراب جرانه  -ومما يشبه به بخلق الثور حتى يقال كأنه ھو في الحسن 
  قبة بن مكدم التغلبيقال ع - الجؤذر وطول ذراعيه وعرض كتفيه 

 
 خلتھم جردوا َمھاة ِھضاب وإذا جرد الفوارس عنـھـا

  
ھرت شدقيه وطول لسانه وكثرة ريقه وانحدار فصه وسبوغ ضلوعه  -ومما يشبه من خلقه بخلق الكلب حتى يقال كأنه ھو 

نساه وعسالته وسائر ذلك من  ومما يشبه منه بخلق الذئب حتى يقال كأنه ھو شنج - وطول ذراعيه ورحب جلده ولحوق بطنه 
  .خلقه، ھو فيه بمنزلة الكلب من ھرت الشدق وطول اللسان وغير ذلك

 
  قال الحصين بن الحمام المري

 
 ومحبوكٍة جرداَء شقاء ْصلِدما واجرَد كالِسرحان يضِربه الندى
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  وقال النابغة الجعدي
 

 ُيوائل من َبَرد مھِذب وارخاء ِسْيد إلى ھضبة
  

  الته وقال ابن عسله الشيبانيإرخاؤه عس
 

 كأن جؤجؤه مداُك أصداف صّبحته صاحبي كالْسِيد معتدٌل
  

  .ومما يشبه به بخلق النعامة حتى يقال كأنه ھي طول وظيفھا وقصر ساقيھا وعرى أيبسيھا ومشيھا
 

  وقال امرؤ القيس
 

 وإرخاء سرحاٍن وتقريُب تتفُل له أيطال ظبي وساقا نـعـامة
  

  دواد األياديوقال أبو 
 

 ِن تتابعاِن أشّق شاِخص يمشي كمشي نعامـتـي
  

  وقال أيضا في ذلك
 

 خاٍظ طريقُته أجش َيعبوب بين النعام وبين الخيل ِخلقَته
  

ومما يشبه منه بخلق حمار الوحش حتى يقال كأنه ھو غلظ لحمه وتعتره وظما فصوصه وسراته وتمحص عصبه وتمكن 
  .هأرساغه وتمحصھا وعرض صھوت

 
  قال امرؤ القيس

 
 وصھوة َعيٍر قائم فوق مرَقب له أيطال ظبي وساقا نـعـامة

  
  وقال عمران بن حطان

 
 َكأنه قارح بالدّو مـبـَتـِقـل يمشي بشّكته في الحرب مشترٌف

  
ھو طول  ومما يشبه من خلق الفرس بخلق البعير حتى يقال كأنه -ومما يشبه به بالثعلب حتى يقال كأنه ھو صغر كعبيه 

ذراعيه وعبالتھما وعبالة اوظفته، وجميع ما يستحب في الفرس يستحب في البعير األعراض غاربه وفتل مرفقيه وتنكس 
  .جاعرتيه واندالق بطنه وفرش رجليه وقصر أذنيه وعظم فصوصه فان ذلك يستحب في البعير وال يستحب في الفرس

 
  قال النابغة الجعدي

 
 ظفة الفالِج الُمصَعبكأو واوظـفة أيد أسـُرھـا

  
  وقال عبد الرحمن بن حسان

 
 ال ھو ِرْيَض ولم ُيرَحل كأوظفة الفالج الَموِصلي
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 ألوان الخيل

 .أدھم واخضر، وأحوى، وكميت، واشقر، واصفر، وورد، واشھب، وابرش، ومامع، ومولع، واشيم

 الدھمة

 - والدجوجي دونه في السواد وھو صافي اللون - سوادا فمنھن ادھم غيھب وادھم دجوجي وادھم أكھب فأما الغيھب فأشدھم 
 .واالكھب الذي لم يشتد سواده ولم يصف لونه

 الخضرة

فمنھن أخضر أحم وأخضر أورق وأخضر أطحل وأخضر ادغم وأطخم فأما األخضر االحم فأدناھن إلى الدھمة وأشدھن 
الذي لون وجھه ومناخره وأذنيه لون الذي يسمى الديزج أما األدغم فھو األسحم ف -سوادا غير أن أقربه وبطنه وأذنيه مخضرة

  .بالفارسية وقد يكون من الخيل أدغم خالص ليس فيه من الخضرة شيء
 

  قال حضين بن المنذر الرقاشي
 

 بادَغم مرقوم الذراعين َديزج  عَشية جئنا بابن َزخر وجئتـم
  

وأما األورق فانه يكون لونه لون الرماد وھو الذي تخضر - وأما األطحل فالذي تعلوه في خضرته صفرة كلون الحنظل البالي
 .سراته وجلده كله

 الحوة

فأما االحوى االحم فالمشاكل للدھمة والخضرة وال يفرق بينه  - فمنھن أحوى احم واحوى أصبح واحوى أطحل واحوى اكھب 
وتصفر شاكلته صفر مشاكلة  وبين األخضر االحم إال في عرض منخره وشاكلته فان االحوى تحمر مناخره وأعراضھا

فأما األصبح فالذي تقل حمرة مناخره فتصير إلى السواد ويصير أطراف المنخرين الغالب عليھما البياض وتكون  -للحمرة 
اقرابه ما ظھر منھا وما بطن بيضا تعلوھا كدرة صفرة وأما االطحل فمناخره ووجھه على لون االحوى وسراته تجوز الحوة 

وأما االكھب فقلة الماء  -فية فإذا انحدر إلى جنبيه غلبت الطحلة عليه وھي صفرة وخضرة مخالطة كدرة كھبة ليست بالصا
 .وكدر اللون في موضع المنخرين في حمرتھما وفي سواد السراة وفي بياض األقرب وجلده كله مشرب كھبة

 الكمتة

االحم فالذي يشاكل االحوى غير انه يفصل بينه  فمنھن كميت احم وكميت اطخم وكميت مدمى وكميت احمر وكميت أكلف فأما
وأما المدمى  -وبين االحوى حمرة اقرابه ومراقه وأما االطخم فھو اظھر حمرة في سراته من االحم غير أنھا ليست بصافية 

لذي وأما األحمر فا - فالذي سراته كلھا اشد حمرة شعره وكلما انحدر إلى مراقه ازداد صفاء ليس فيه من الصفرة شيء 
وأما المذھب  -استوت حمرته في إطراف شعره وفي أصوله فلم يكن ألطراف شعره فضل حمرة يستبان حين يستعرض 

فالذي تعلو حمرته صفرة وأما الكميت المحلف فھي أدنى الكمتة إلى الشقرة وما وراء الشكير من قصار اشعر على لون جسده 
وأما االكلف فھو الذي كلفت حمرته فلم تصف وترى في أطراف  -وما سوى ذلك مما بطن من الشعر أوسد وأوظفته حمر

وإنما  -فكدرة تعلو كل لون من ألوان الخيل ما خال الدھمة وفيھا صفرة  - وأما األصدأ -شعره سوادا إلى االحتراق ما ھو 
 .شبھوا بھا لون الصدأ من الحديد فإذا خلصت الكدرة من الصفرة ولم تكن حمرة الكلف فھي عفرة

 فرةالص

فأما األصفر األعفر فھو األصفر الجنبين والعنق وتعلو سراته وعنقه  -ومن الصفرة أصفر أعفر وأصفر فاقع وأصفر ناصع 
وأما األصفر  -ومتنه وعجزه عفرة وجنباه ونحره وجرانه ومرفقه ووجھه أصفر وناصيته وعرفه وذنبه اسود فيه صھبة 
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وھو أصفر الجنبين والمراق وتعلو وظيفيه غبة وشعر ناصيته وعرفه وذنبه  الناصع فھو أصفر السراة تعلو متنه جدة غباء
 . اسود غير حالك

 الوردة

فمنھن ورد خالص وورد مصامص وورد اغبس، فأما الورد الخاص فورد المتنين تعلوه جدة حمراء في كدرة من كتفه إلى 
ة وأما الورد المصامص فتستقري سراته جدة سوداء ذنبه وھو ورد المتنين والحشا وصفقي العنق والجران والمراق واالوظف

  .ليست بالحالكة لونھا السواد وھو ورد الجنبين وصفقى النعق والجران والمراق
 

وأما الورد االغبس فھو الذي تدعوه االعاجم السمند وھو الورد الذي ال تخلص حمرته عليھا حمرة ليست بالصافية وتخالطھا 
 .ي غبساءشعرة من السواد فيھا حمرة وھ

 الشقرة

فمنھن أشقر أدبس وأشقر مدمى وأشقر أقھب وأشقر أمغر وأشقر أفضح، فأما األشقر األدبس فھو الذي قد اشتدت حمرة شقرته 
حتى عالھا سواد وناصيته وعرفه وذنبه اقل سوادا من لون شعر جلده والغالب عليھا حمرة، وأما األشقر المدمى فالذي لون 

كلون الكميت األصفر واصول شعره كأنھا خضبت بالحناء ليس بجمرة الكميت المذھب وھي اقرب  أعلى شعرته تعلوه صفرة
إلى الصفرة، وما األشقر األصفر فالذي ليس بناصع الحمرة ولون عرفه وناصيته وذنبه كلون الصھبة ليس فيه من البيضا 

ض فيھما افشى من الحمرة وأما األشقر االقھب شيء، وأما األشقر األفضح فالذي شقرته إلى البياض وعرفه وناصيته البيا
 .فالذي علت شعرته كلھا من جسده وعرفه وذنبه حمرة دون المغرة ودون الفضحة

 الشھبة

أما األشھب فكل فرس تكون شعرته على لونين ثم تفرق شعرته فال تجتمع في واجد من اللونين شعرات فال تخلص بلون واحد 
ن كذلك فھو أشھب وإذا اجتمع من شعره من كل واحد من اللونين نكيتة صغيرة تخلص من اللون كقدر الوكتة فما فوقھا فإذا كا

فإذا . مامع؛ وھو؛ األشيم -اآلخر فھو، أبرش، فإذا عظمت النكتة فھو مدنر، وإذا كان في جسده بقع متفرقة مخالفة للونه فھو 
 .كان فيھا استطالة فھو، مولع

 الشية في الفرس

فمن الشية الغرة  - خالف معظم لون الفرس فإذا لم يكن فيه شية فھو بھيم وھو مصمت من أي األلوان كان والشية كل لون ي
   .والقرح؛ والرثم، والتحجيل، والسعف، والنبط، والسبغ، والشعل، واللمظ واليعسوب؛ والتعميم؛ والبلق

 فمن الغرر

فأعظم الغر وأفشاھا في الوجه وال يكون لطيما حتى تصيب  لطيم، وشادخة، وسائلة، وشمراخ، ومنقطعة، وشھباء، فأما اللطيم
فينيه أو إحداھما أو خديه أو أحدھما فأن أصابت العين أو الخد فھو لطيم فشت الغرة على خيشومه أم لم تفش فأن ابيضت 

  .اشفاره فھو مغرب وإذا فشت في الوجه ولم تصب العينين فھي شادخة
 

  قال مسكين الدارمي
 

 للناظرين كأنھا البدر د شـادخةٌ غّرُتنا بالمج
  

 .وإذا اعتدلت على قصبة األنف وأن عرضت في الجبھة فھي سائلة وإذا دقت في الجبھة وعلى قصبة األنف فھي شمراخ
  قال المرار العدوي
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 َسلط السنبك في ُرسغ َعِجر سائل شمراخـه ذي ُجـَبـب
  

وإذا كان البياض من منخريه ثم  - المرسن ثم ينقطع فھو غرة منقطعة وكل بياض في جبھة الفرس فشا أو قل ينحدر حتى يبلغ 
أرتفع مصعدا حتى يبلغ بين عينيه ما لم يبلغ جبھته فھو أيضا غرة منقطعة وإذا كان في الغرة شعر يخالف البياض فھو غرة 

 .شھباء

 القرحة

ة إلى خلقتھا في االستدارة والتثليث والتربيع وتنسب القرح -والقرحة كل بياض كان في جبھته ثم انقطع قبل أن يبلغ المرسن
  .واالستطالة والقلة

 
  .فإذا قلت قيل خفية وإذا كان في القرحة شعرة تخالف البياض فھي قرحة شھباء

 
  قال أبو دواد األيادي

 
 ري أضاءت وغمَّ عنھا النجوم ولھا قُرحة َتـألأل كـالـشـع

  
  وقال عقبة بن مكدم التغلبي

 
 ُل اضاءت جبيَنھا كالِشھاب ذا اختلط اللـيولھا قُرحٌة إ

  
  وقال أيضا

 
 لِرْيبٍة إنَّ َرْيَب الدھِر َمْرُھوبُ  ال ُتْقِصيا َمْرَبَط الَقرَحاِء منَتِبـذا

 الرثم

وتنسب الرثمة إذا ھي فشت إلى الشدوخ  - والرثم كل بياض أصاب الجحفلة العليا قل أو كثر فھي رثمة إلى أن يبلغ المرسن 
وإذا قلت واشتد بياضھا نسبت إلى االستدارة وإذا لم يظھر بياضھا للناظر حتى  -ا لم تجاوز المنخرين نسبت إلى االعتدال وإذ

  .يدنو نسبت إلى الخفية
 

  قال أبو دواد
 

واجب بيَنھا َرَتبُ  ونأْت ِمن الشمراخ ُرْثمُته  َقْدَر الرَّ

 اليعسوب

ينقطع قبل أن يساوي أعلى المنخرين وأن أرتفع أيضا على قصبة األنف  واليعسوب كل بياض يكون على قصبة األنف ثم
 .وعرض واعتدال حتى يبلغ أسفل الخليقاء فھو يعسوب قل أو كثر ما لم يبلغ العينين

 اللمظة

  .اللمظة كل بياض في الجحفلة السفلى فھي لمظة وإذا شاب الناصية بياض فھو أسعف مادام فيھا شيء مخالف للبياذ
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  رؤ القيسقال ام

 
وع خيفانةً   كسا وجَھَھا َسَعٌف منَتِشر واركب في الرَّ

  
 .فإذا انحدر البياض إلى منبت الناصية وما حولھا من القونس فھو المعمم) أصبغ(فإذا خلصت الناصية بيضاء كلھا فھو 

قوائمه أو في ثالث منھا أو  فأما التحجيل فالبياض يكون في - فمنھا التحجيل والرجل والشكل وممسك وأعصم - وشية القوائم 
  .فإذا كان البيض في األربع من قوائمه فھو محجل أربع -في رجليه قل أو كثر

 
  قال بشر بن أبي خازم

 
 ً  ُمَجلََّلًة ھواديھا ِصـيامُ  إذا َخَرَجْت أوائلھن ُشْعَثا

  
بياض فھي ممسكة وكل قائمة ليس بھا فإذا كان في ثالث منھا فھو محجل ثالث مطلق يد أو رجل أي ذلك كان وكل قائمة بھا 

  .وضح فھي مطلقة وإذا كان البياض في الرجلين جميعا فھو محجل الرجلين وإذا كان برجل واحدة فھو أرجل
 

  قال المرقش
 

 ُكميت كلون الِصرف أرجُل اقرح أسيل نبـيٌل لـيس فـيه َمـعـابةٌ 
  

  وقال الشاعر وبحمل على أبي دواد
 

 ِوتراً وليس لشفعھا َخَضب ومحجل ُخضبت قـوائمـه
 والغابرات نواصع ُغرب إحدى اليدين بھا طالقُتـھـا

  
وإذا كان بيد ورجل من شقه األيمن فھو ممسك االيامن مطلق  - وإذا كان البياض بيد ورجل من خالل قل أو كثر فھو مشكول 

والعصم إذا كان البياض بإحدى يديه  - االيامن  االياسر وإذا كان البياض بيد ورجل من شقه األيسر فھو ممسك االياسر مطلق
قل أو كثر فھو اعصم وإذا كان باليدين جميعا فھو اعصم اليدين إال أن يكون بوجھه وضح فإذا كان بوجھه وضح فھو محجل 

في  وإذا كان بوجھه وضح وبإحدى يديه فھو أعصم وال يوقع وضح الوجه التحجيل إذا كان البياض - اليدين ذھب عنه العصم 
 .يد واحدة

 تسمية وضح القوائم

فاقل وضح القوائم الخاتم  - فمن وضح القوائم، الخاتم، واإلنعال والتخديم، والتجبيب والمسرول واالخرج، والتسريح، والصبغ 
وھي الشعيرات فإذا جاوز ذلك حتى يكون البياض واضحا فھو إنعال ما دام في مؤخر رسغه مما يلي الحافر فإذا جاوز 

وإذا ابيضت الثنة كلھا ولم يتصل بياضھا ببياض التحجيل في يد أو رجل فھو أصبغ  - غ أو بعض األرساغ فھو تخديم األرسا
وإذا ارتفع البياض في القوائم إلى الجيب فما فوق ذلك ما لم يبلغ الركبتين والعرقوبين فھو التجبيب قال األنصاري ويحمل 

  على امرئ القيس
 

ً وفي القطاة نشوٌز لم يكن  وفي معاقدھا َمْسٌد وتجبيب حَدبا
  

  وقال دكين
 

 لو لم تلُْح قُرحته وجَبُبـه وانحّط من حالِق نيٍق تحسُبه
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وإذا بلغ التجبيب الركبتين والعرقوبين فھو مسرول حتى يخرج من الذراعين والساقين فإذا خرج من الذراعين والساقين فھو 
 .حاخرج وكل بياض في التحجيل مستطيل فھو تسري

 شية الذنب

فإذا كان في عرض الذنب بياض فھو أشعل وإذا كان في قمعة الذنب بياض فھو اصبغ وإذا ارتفع البياض حتى يبلغ البطن فھو 
  .أنبط حتى يظھر البياض فإذا ظھر البياض فھو أبلق

 
  وقال أبو دواد

 
 لى لونه َورٌد ُمصاِمصْ  بمجـّوف َبـلَـقـاً وأع

  
فأما األبلق األدرع فالذي ظھر البياض في جسده وخلص عنقه ورأسه من  -لق مولع؛ وابلق مطرف ويقال ابلق، أدرع، واب

وأما األبلق  -البياض فإذا كان في ھامته بياض وكانت عنقه ليس فيھا بياض فھو أدرع فإذا ابيض الذھب كله فھو مطرف 
و األبيض الرأس والذھب أو األحمر الرأس والذھب أو وأما األبلق المطرف فھ -المولع فالذي بلقه في بياضه استطالة وتفرق 

 .األسود الرأس والذنب وسائر جسده يخالف ذلك

 أسماء الدوائر التي تكون في الخيل

دائرة المحيا ودائرة اللطمة، ودائرة الالھز، ودائرة العمود، ودائرة السمامة، والبنيقان، ودائرة القالع، ودائرة الھقعة، ودائرة 
وأما دائرة اللطمة فھي  - فأما دائرة المحيا فھي الصقة بأسفل الناصية  -ئرة السقرين ودائرة الخرب، ودائرة الناخسالناحر، ودا

ودائرة العمود  -ودائرة الالھز الدائرة التي تكون على اللھزمة  -الدائرة التي في وسط الجبھة فان كانتا دائرتين فھو النطيح 
ودائرة الناحر التي في الجران إلى  - سمامة الدائرة التي تكون في وسط العنق في عرضھا وال - التي تكون في موضع القالدة 

والقالع ھي الدائرة التي تكون تحت اللبد، والھقعة الدائرة التي في عرض  - والبنيقان الدائرتان اللتان في نحره  - اسفل من ذلك 
والناخس  -والخرب الدائرة التي تحت السقرين  -بتين والقصريين زوره وھي دائرة الحزام والسقران الدائرتان اللتان بين الحج

وكانت العرب تستحب دائرة العمود والسمامة والھقعة وتكره النطيح والالھز والقالع  -الدائرة التي تكون على الجاعرتين 
 .والناخس

 الخيل وصفاتھا

م، والطرف، واألقب، واليعبوب، والعنجوج، والنھد، الھيكل، والطمر والتئق، والغرب، والخنذيذ، والجرشع، والصتم، والوھ
والعتد، والوأي، والمشترف، والمرجم، والقرزل، والذيال، والخروج، والشيظم، والمفاض، والخدب، والرفن، والرفل 
 والشرجب، والصلدم، والصمم، والمعن والمتل والعميثل والتياح والمنعب والسرحوب والسلھب والمحبوك، والربذ والجأب،

والغوج، والشخت، والرطل، والقوق، والعش والصقل، والمنصب، والمشرف، والموضع، والشطبة، والخيفانة  -والبؤب 
  .والخيفق، والعلجزة، والسمحج، والشوھاء

 
  .فالعبل الكثيف اللين العظيم - فأما الھيكل 

 
  قال امرؤ القيس

 
 ـلبمنجرد قيِد األوابِد ھـيك وقد أغتدي والطير في ُوُكناتھا

  
  :والِطمر الطويل القوائم الخفيف الوثب قال أبو دواد

 
 اعزاب ليس لھا عدائد وِطمرة ِكـھـراوة ال
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  والتئق، النشيط الھياج يكون تئقافي كل أصناف الخيل قال عبد الرحمن بن حسان
 

 ِء مستأنس تئٍق ھيكل بأجرد مثل قضيب األشا
  

  .والغرب المتتايع في حضره
 

  كجذع الھاجري المشذب والخنذيذ الطويل المختال الصھال الكثير التلفت قال بشر بن أبي خازم االسدييغرب (قال لبيد 
 

 كطّي الِزق علقه الِتجار وخنذيذ ترى الُغر مول منه
  

  .والجرشع، السابغ الضلوع المجفر
 

  قال أبو دواد
 

 أخذته الِجالُل والِمضمارُ  ُجرُشع الَخلق باِدٌن فإذا ما
  

والوھم العبل الكثيف الكثير اللحم  -الذي شخصت محانى أعالي ضلوعه حتى تساوت بمنكبيه وعرضت صھوته  والصتم،
  .الطويل وال يكون قصيرا، والطرف الطويل القوائم الطويل العنق المطرف األذنين

 
  قال عقبة بن سابق

 
 بح ذي َمْيعٍة سْكبِ  وقد أغدو بطرف سا

  
  .تساوى صفاقه بشراسيفه واألقب، الالحق الصفاق الذي قد

 
  قال امرؤ القيس

 
 ويِزلُّ عن َصَھواِتِه الّلـبـدُ  تحتي اقبُّ مقلٌّص َعْبُل الشََّوى

  
  واليعبوب، البعيد القدر في الجري قال العامري

 
 أن لم تجْده سابحا َيعبوبا ال تسِقه َضيحا وال حليبا

  
  .والعنجوج، الطويل الممحص الطويل العنق مصفوحھا

 
  ال عبيد بن االبرصق
 

 َحط يحملن شّكة األبطال والعناجيج كالِقداح من الَشو
  

  .والنھد، الكثير اللحم الحسن الجسم
 

  قال بشر بن أبي خازم
 

 أقبُّ ُمَقلٌَّص فيه إقورارُ  ُيضمَّر باألصائل فھو َنْھٌد
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  .والعتد المعتر الذي ليس فيه اضطراب وال رخاوة السريع الوثبة
 

  بن جبلة الضبيقال أنيف 
 

 َعَتٌد كِسرحان القضيمة منھبُ  ولقد شھدُت الخيَل يحمُل شّكتي
  

  .والوأي المعتر الشديد الحبال الشھم الحديد
 

  قال الجعفي
 

 وَبصيَرتي َيعُدو بھا َعَتٌد َوأَي راحوا بصائُرُھم على أكتافھم
  

  .ما مشترفا لكل ما رأت عينهوالمشترف، العظيم الطويل الذي يكثر لحمه في شدة ويكون ذكيا شھ
 

  قال الطماح العقيلي
 

 حثَي األكّف بترب الھائل الَحِصب يتبعن مشترفـا تـحـثـى دوائره
  

  .والمرجم، الذي يرجم األرض بيديه رجما
 

  قال بشر بن أبي خازم
 

 ومقِطع َحلَق الِرحالة ِمرِجم فدھمَنھم دھماً بكل ِطـمـّرة
  

الطويل الذنب فان كان قصيرا طويل الذنب وقع اسم التذييل ) الطويل(والذيال ! لخلق الشديد األسروالقرزل، اللطيف المجتمع ا
  .على ذنبه فيقال ذيال الذنب

 
  قال النابغة

 
 على أوصال ذّياٍل ِرَفنِ  وكّل ُمدَجج كالليث يسمو

  
  .والخروج من الخيل الذي يغتال بعنقه كل عنان جعل له

 
 ِممعٌج منفج َجموح َخروج ـفـنٌ مخَلٌط مِزَيل ِمعـٌن مِ 

  
  والشيظم، الطويل الظاھر العصب قال النھدي

 
 ح َنسوٍل وشيَظم َھـِدب من كل خيفانٍة كسافلة الُرم

  
والرفل، الكثير اللحم الرحيب الجلد الوافر  - والخدب االجوف المجفر -والمفاض، الرحيب الجلد الكثير اللحم الضخم البطن 

  .والسلھب، والشرجب، الطويل القوائم العاري أعالي العظام -أيضا  الشعر وكذلك الرفن
 

  قال أبو دواد
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راة ُدموجُ  سْلَھٌب َشرَجٌب كأن ِرماحا  حمَلته وفي السَّ
  

  قال النابغة الجعدي -والصمم، من الصخور الصلب المحتشى خلقة جوفه كخلقة ظاھره -والصلدم، الشديد، شبه بالصخرة
 

 جاريت فيھا بصلِدم َصَمم  يافَي قدوَغارٍة ترُكض الف
  

والفن الذي يأخذ في كل فن والمتل، الغليظ الشديد، والعميثل، السبط الذيال المختال  -والمعن، الذي ال يرى شيئا إال عارضه 
  .في مشيه

 
  قال ربيعة الضبى

 
 سبَّاق أندية الِجَياِد َعمـيِثـل متقاذٍف َشنج النسا عبل الشوى

  
  .والمنعب، الذي يسطو برأسه وال يكون في حضره مزيد - ي يعراض كل شيء عرض له التياح، الذ

 
  قال الشاعر

 
 سليُم الشظا منعٌب اجردُ  وتحتَي ذو ميعٍة سـابـٌح

  
   والسرحوب، المسود السرح اليدين

. 
  قال األنصاري وقد يحمل قوله على امرئ القيس

 
 روقة اللحيين ُسرحوبُ جرداُء مع قد اشھُد الغارَة الشعواَء تحملنـي

  
  .واشد منه انتصابا، والمحبوك وھو الممر المجلوز -والسلھب، أشد اھمادا من السرحوب في حضره 

 
  قال الشاعر

 
 الِحُق اإلطليِن محبوٌك ُممر قد عذا يحملني فـي أنـفِـه

  
  .والربذ، المدل المختال

 
  قال الشاعر

 
 ِجنح ليٍل مظلم ِھْقل ُيؤائل يعدو به رِبٌذ اجشٌّ كـأنـه

  
  .البؤب، القصير الغليظ اللحم الفسيح البعيد القدر

 
  قال الكلبي

 
 وطرد الوحَش عتيقاً ُبَؤبا أعددت للدھر وروعات الّنبا

  
 وقال عقبة بن سابق
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 ال شْخٍت وال جأبِ  أسيٍل سلِجم الُمقَبـل
  

  . والغوج، الطويل القصب
 

  قال علقمة بن عبدة
 

 على نفِث راٍق خشيَة العين ُمجلب يجـول بـريُمـهَبغوج َلـبـانـاه
     

                          .والرطل الضعيف

    قال بن حطان

 يسَتّن كالسيد ال رطٌل وال َصِقُل طوُع الِقياد وأي تقريُبـه َخـَذٌم
  

  .والقوق، الطويل القوائم
 

والمشرف، ھو المشرف أعالي  - ى عطفهوالمنصب؛ الذي يغلب على خلقه كله نصب عظامه حتى ينتصب منه ما يحتاج إل
  .العظام الذي تشرف حجاباته وكاھله ويسمو طرفه ويرفع رأسه وتطرف أذناه وتنصبان

 
  قال امرؤ القيس

 
 حسِن الدواِبر والسبيب ُطوال وُمغيرٍة ناھبُتھا بـمـشـَرف

  
  .والموضع؛ الذي تذل رجله ويفرش وظيفه ثم يتبع ذلك ما فوقه من خلقة يوضع إليه

 
  قال بن حطان

 
 إذا ِقيَد ُمسترخى الِحبال موّضُع ُممر القَُوى مستحصُد الخلق لم ُيَقْد

  
  .والخيفانة؛ الطويلة القليلة اللحم المخطفة البطن-والشطبة؛ الطويلة المجدولة 

 
  قال أبو دواد

 
 غبَّ الوجيف ُتملُّ باألجساد خيفانة َتھدى الِجياد كأنـھـا

  
  .القوائم فيھا إخطاف والخيفق؛ كل طويلة

 
  قال سالمة بن جندل

 
 ولم ينُج إال كلُّ جرداَء خيَفقِ  لدن ُغدوة حتى أتى الليُل دونھم

  
  .والعلجزة، الشديدة األسر المجتمعة الغليظة اللحم

 
  قال امرؤ القيس
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 كأن قُصيراھا ِھراوةُ ِمنوال بعجلزة قد أترز الُصنع لحمھا
  

  . لحم المعترةوالسمحج، القباء الغليظة ال
  

  قال أبو دواد
 

 خفيف الِجراء كاضطرام حريق فادبرَن واستو ثقُتھن بسمـَحـج
  

  .والشوھاء المفرطة رحب الشدقين والمنخرين الحسنة
 

  قال أبو دواد األيادي
 

 مستجاٌف َيِضلُّ فيه الشكيمَ  وھو شوھاء كالُجوالق فُوھا

 قيام الخيل

  .توريك، والمراوحةالصفون، واالخامة، والصيام، وال
 

  .فأما اصفون فان يصف يديه ويورك باحدى رجليه
 

  قال األعشى
 

 يزين الفناَء إذا ما صفنْ  وكل َجواٍد كجذع الخصاِب
  

  .والصيام استواء قوائمه في قيامه
 

  قال بشر بن أبي خازم
 

 مجلَّلة ھواديھا صـيامُ  إذا خرجْت أوائلھنَّ ُشعثا
  

 .يديه أو إحدى رجليه والمراوحة، أن يراوح بين قوائمهواالخامة، أن يرفع إحدى 

 مشي الخيل

إذا مشى الفرس فأدنى مشيه، العنق، ومن العنق التكدس والتقدي والعسالن والتدفق، والھرولة، فإذا رفع اليدين ليس برفع 
ديه فھو أحق فان قصر حافر والتأبض انقباض الرجلين فإذا جاوز حافر رجليه موضع حافر ي -ھملجة وال ھرولة فذلك العنق 

  .رجليه عن موضع حافر يديه فھو شئيت
 

  قال الشاعر
 

 كميٍت ال أحقُّ وال َشـئيتُ  بأقدَر من جياِد الخيل صاٍف
  

  .وأما التكدُّس فان يتبع مؤخره مقدمه كأن في تنكيسا
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  قال النابغة الجعدي

 
 َمشَي الِكالِب يطأَن الَھراسا وخيل َتكدُس بـالـدارعـيَن

  
وأما التقدي، فاستعانته بعنقه في مشيه لرف يديه وانقباض رجليه شبه الخبب، فإذا اضطرم في تلك الحال فخفق برأسه واطرد 
متنه فھو العسالن، والتدفق اقصى العنق الذي إذا جاوزه صار إلى الھرولة، وإذا اخذ برجليه أخذه بيديه في اجتماعھما فھي 

  .وفي الخبب التطريحالھملجة، ثم التوقص، ثم الخب 
 

  .فأما التوقص فان يقصر عن الخبب ويمرح في العنق ونقله قوائمه نقل الخبب غير أنھا اقرب قدرا من األرض
 

وأما الخبب فانه أبسط من التوقص وھو ينقل أيا منه جميعا وأيسره جميعا، والتطريح في الخبب والجري بعد القدر في األرض 
ھو الثعلبية وھي التقريب األدنى ثم التقريب األعلى وھو اإلرخاء األسفل ثم اإلرخاء األعلى ثم ثم المالقطة، ثم المناقلة و

  .االحتفال ثم أإلحصاف
 

  .فأما المالقطة، فأن يأخذ التقريب بقوائمه جميعا مختلفة يتبع بعضھا بعضا
 

والتقريب األعلى وھو اإلرخاء األسفل  -  وأما المناقلة، وھي الثقلبية وھوي التقريب األدنى وذلك حين تجتمع يداه ورجاله
واالحتفال  - فحين يجتمع ويحزئل لحمه للتحرك، واإلرخاء األعلى فان تخليه وشھوته من الحضر غير متعب له وال مستزيد 

أن يرى صاحبه أن قد بلغ أقصى حضره وفيه بقية لم يختلط، فإذا بلغ أقصى حضره فھو االحصاف، وذلك حين يخذرف 
  .والخذرفة استدارة قوائمه كالخذروف -ضل وليس فيه ف

 
  قال امرؤ القيس

 
لِ  دريٍر كخذروف الوليد أمره  تتابُع كفيه بخيط ُموصَّ

  
  وقال النابغة الجعدي

 
 فأرّن الوقُع منه واحتفلْ  رفع السوَط ولم يضرب به

  
  وقال أيضا

 
 ُيوائل من برد ُمھِذب وإرخاِء سيٍد إلى ھضبة

  

    ناقلةوقال جرير، في الم

 َضِرم الرقاق ُمناقل االجرال من كل مشترف وان بُعد المدى
  

  وقال العجاج، في االحصاف
 

 وإن تلقَّى َغَدرا تخطرفـا ذاٍر إذا القى الَعزاَز أحصفا
  

  .وميعة الفرس حضره ونشاطه حتى يكون ھو الذي نزع قبل أن يكفه فارسه فإذا تراد فقد ذھبت ميعته
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  قال علقمة بن عبدة

 
 وتقريبه ھو ناد آليُل ثعلب بذي ميعٍة كأن أدنى ِسقاطه

  
 .وأول نقصان حضر الفرس التراد ثم الفتور

 أصناف الحضر

ومن الحضر النقز، والذرف، والملذ، والتمعط والملخ، واالجتناح، والمراوحة، والبشك، والجربذة، والنعثلة، والملق، ويقال ھو 
  .ف، ومعاج ومنھب ومناھبسباح، وساط، ومنضرج، ومتشغر، وخنو

 
فأما النقز فاجتماع القوائم جميعا وال يبسط يديه ويكون حضره وثبا وأما الذرف فسنابكه إلى األرض فيه اقرب منھا في النقز 

والتمقط أن  - والملذ ھو شبه التمعط غير أنه اقرب قدرا واشد اجتماعا  -ويداه اشد انبساطا واجتماع يديه ورجليه فيھما واحد 
مد ضبعيه حتى ال يجد مزيدا ويخنس رجليه حتى ال يجد مزيدا للحاق ثم يكون ذلك منه في غر اختالط يملخ بيديه وضرح ي

  .برجليه في اجتماعھما وكذلك السابح
 

  قال ابن مقبل
 

 جموم إذا ابتلَّ الِحزاُم الموّشحُ  َحبْسنا به من كل أھوَج سابـح
  

  .والساطي الذي يبسط ذراعيه في حضره
 

  قال العجاج
 

 ساط إذا ابتل رقيقاه ندا
  

والسابح الذي  -والمجتنح الذي يكون ضبره في أحد شقيه يجتنح عليه ويعتمد لحضره  -وأما الملخ فمذ الضبعين في الحضر
ة تراه، في حضره طافيا فوق األرض ال يكاد يتبين رجع قوائمه وھو ساكن والمراوحة، أن يراوح بين يديه يأخذ باليمين مر

والبشك أن ترتفع حوافره من األرض ويقرب  -والمدخر الذي يدخر حضره وال يحلى ما عنده إال بالسوط  -وباليسار مرة 
  . والجربذة، قرب القدر بتنكس الرأس وشدة االختالط - قدره وال تنبسط يداه 

 
  .قال الراجز

 
ا ُيمشي الجربـَذهْ  ال تنكحي شيخاً من أھل الَرَبذه  ُغفالً اتاويَّ

  
والمنعثل الذي إذا رفع قوائمه فكأنما ينزعھا من وحل  -وقد يكون الفرس مجربذا في قرب السنابك من األرض وارتفاعھا 

 - والملق الحضر الشديد-والمتشغر الذي تطمح قوائمه جميعا متفرقة ويكون بعيد القدر وال صبر له  -ويخفق برأسه 
والخنوف الذي يثني رأسه ويديه  -صى حضره واحدا في إفراط وسرعة والمنضرج الذي تكون بديھة حضره حين يحرك وأق

  .في شق إذا احضر
 

  قال ابن مقبل
 

 يمعَجن في ُبْرُعم الحوذان والَخِضرِ  تعتاُدھا قرح مـلـبـونٌة ُخـُنـٌف



55 
 

 - ، ومرة كذاوالمعاج، الذي يعتمد على إحدى عضادتي العنان مرة في الشق األيمن ومرة في الشق األيسر يمعج مرة كذا
  .والملھب الشديد الحضر السريع الرجع

 
  قال الشاعر

 
ه كحـس حـريٍق  وسَط غاٍب وَذاك منه ِحَضارُ  ُملھٌب حسُّ

  
  .والمناھبة المبادرة وكذلك المنھب -والمناھب الذي يناھب الشد 

 
  )ساعدة بن جؤية(قال الھذلي 

 
 ارة مْنَھُبشوھاُء أو عبُل الُجز من ِكل فجٍّ تستـقـيُم طـمـرةٌ 

 عيوب الخيل في جريھا

من الخيل الحرون، والضغون، والخنوس، والرواغ، والحيوص، والمشتق، والجموح، والطموح، والمعتزم، والشموس، 
  . والشبوب، والعاجر، والغرب

 
  .فأما الحرون فالذي يحتت فيقوم ال يبرح

 
  قال الضبي

 
 نحو الوغا فھو جامـحُ  فان اقبلْت حروناً ترى ُمھري إذا الخيُل أدبرْت

  
والضغون، الذي يتلكأ في حضره وھو أقل من  - والجموح، الشديد الرأس الذي يعتز فارسه على رأسه ثم يتوجه حيث شاء 

الحران، والخنوس الذي يستتب في حضره بأخذه ذات اليمين أو ذات الشمال والمشتق، الذي يدع طريقه ويعدل ثم يمضي على 
يحيص والرواغ، الذي يستقيم في حضره مرة يمينا وھو جاد في حضره، والطموح الذي يرفع رأسه وال عدو له ال يخنس وال 

ينظر إلى موقعه من األرض والمعتزم الذي يجمح أحيانا فإذا اعتز فارسه على رأسه قيل اعتزم، والشموس الذي يمنع السرج 
والعاجر الذي يعجر برجله كقماص الحمار، والغرب  ويضرب إذا دني منه، والشبوب الذي يرفع يديه ويقوم على رجليه،

 .المترامي الذي ال ينزع حتى يبعد بفارسه

 النشاط

. فأما المرح، فانه ال يقع عليه سم المرح إال تحت فارس ويختال تحته. ومن نشاط الخيل المرح، والھبص، والزعل، واالكتيار 
  .أما الھبص فانه قد يھبص وھو موثق وھو النقز والوثب

    قال الراجز

 ً  َكَذَنب الذئِب ُيغذى َھِبَصا فرَّ وأعطاني رشاًء َملِصا
  

 .والزعل ھو االستنان وھو أن يحضر وليس عليه فارس وإذا رفع ذنبه في استنانه أو حضره تحت فارسه فھو مكتار وكائر
  قال طرفة

 
 ُمسَلِحبَّاٍت إذا َجدَّ الُحُضر كائراٍت وَتراھا َتْنَحـنـي
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 الصھيل

  .ومن أصوات الخيل الحمحمة، والصئي والوھوھة، والنھم، والضباح، والصھيل
 

فأما الحمحمة فحين يقصر عن الصھيل ويتسعين بنفسه شبه الشحيج وائي دقة في صوته يضغطه غر أن ذلك من خلقة ال 
  .يستعين فھي بمنخريه، وكذلك الوھوھة

 
  قال ابن مقبل

 
 يحوُل دوَن حماِر الوحِش والَعَصرِ  وصاحبي َوْھَوهٌ ُمستـوِھـٌل َفـِزٌع

  
أما الصھيل فشيء واحد غير أن األصوات فيه مختلفة فمن الخيل  - والضباح الصھيل-والنھم، صوت وتوعد وانتھار منه 

ومنھا األجش، ومنھا الھزيم، ومنھا المجلجل، ومنھا االغن، ومنھا المنقطع فأما الصلصال فالذي حد صوته ودق  -الصلصال 
  .جھر بصوته وبح فھو أجش وإذا
 

  قال ابن أم الحكم
 

 وذلك خّب في العناجيج صالح أجش ھزيٌم َجـرُيه ذو ُعـاللةٍ 
  

وإذا كانت فيه غنة واألغن الذي يخرج  -وإذا صفا صوته ولم يدق كان مجلجال واحسن ما يكون الصھيل على تلك الحال 
  .لم يتصل صھيله فھو منقطع، والھزيم الشديد الصوتصيله أكثره من منخريه، وإذا انقطع نفسه في صھيله و

 
  قال النجاشي

 
ى ابَن حرٍب سابُح ذو ُعاللة  أجشُّ َھزيُم والِرّماُح َدواِنـي ونجَّ

  
  وقال المتوكل الليثي

 
تي  ْطرٌف أجشُّ إذا َونيَن َھزيمُ  ولقد شھدُت الحيَّ َيحمُل شكَّ

  
  وقال النابغة الجعدي

 
 فإذا الصاھل منھـنَّ َصـھـل ھـا دائمـاقَُصر الُصنُع عـلـي

 أِرناٌت لم يلّوحھـا الـَھـَمـل جاوبتـه ُحـُصـٌن مـمـسـكةٌ 
 ليس في األصوات منھنَّ َصَحل مثل َعْزِف الجّن في َصلـصـلةٍ 

 ما قالت العرب في أشعارھا من صفة الخيل

  :م في كلمة لهقال علقمة بن عبدة أخو بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تمي
 

 َيھدي بھا َنَسٌب في الحي َمعلوُم وقد أقُود أمام الخيل َسـلـَھـبةً 
 وال السنابُك أفناھنَّ تـقـلـيمُ  ال في شظاھا وال أرساغھا َعَتٌب
 ذو َفيئة من نوى قُّران معجوُم ُسالءة كعصا النھدي ُعلَّ بھـا
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 َعلياء مـھـزومُ  كأن ُدّفا على تتبع جؤنا إذا ما ُھّيجت َزَجلـت
  

 .وقال علقمة أيضا، وقد يخلط قوله ھذا بشعر امرئ القيس بن حجر وقد نسبت شعر امرئ القيس إليه فأفردته من شعر علقمة
  قال علقمة

 
 وماُء النَّدى يجري على كل مذَنـب وقد اغتدي والطير في ُوُكنـاتـھـا

 دي كلَّ شأو ُمـغـِرِبِطَراد الھوا بمـنـَجـرد َقـيد األوابـِد الَحــهُ 
 على َنْفث راق خشيَة العين ُمجلب بغـوج لـبـانـه يتـمُّ َبـريمــهُ 

 وتقريبه ھونـاد آلـيل ثـعـلـب بذي َميعة كـأنَّ أدنـى ِسـقـاطـه
 بأسفَل ذي ياوان سرحُة مـَرَقـب عظيم طـويل مـطـمـئن كـأنـه

 مر ممشوق القوائم شَوذبوفي الضُ  كثير سواد اللحم مـا كـان بـدانـا
 مع العتق خلق ُمفعم غير جأَنـب ُممـّر كـعـقـد االنـدري يزينـه

 غداة الندى من الصوان المكعـب ُكميت كلون األرجـوان نـشـرتـه
 يعالي به في رأس جذع مـشـذب له عنق حـشـر كـأن لـجـامـه

 لمنقـببمحجرھا تحت النصيف ا وعين كعين البكر حـين تـديرھـا
 من الھضبة الخلقاء ُزحلوق ملعب وجوف ھواء تحت مـتـن كـأنـه
 على كاھل مثل الغبيط الـمـذأب قطاة كُكردوس المحـالة أشـرفـت
 ِسالم الشظى يغشى بھا كل مركب وُغلب كأعناق الضباع مضـيفـھـا
 حجارة َغيٍل وارسات بطـحـلـب وسمر يفلقن الـِظـراب كـأنـھـا

  
  مرؤ القيسوقال ا

 
 أقب كيعفور الفالة محـنَّـب وقد اغتدي قبل العطاس بھيكـل
 يراد به مرقاة جذع مـشـذب يراد على فاس اللجام كـأنـمـا
 وصھوة عير قائم فوق مرقب له أيطال ظبي وساقـا نـعـامة

 كسامعتي مذعورة وسط ربرب وسامعتان تعرف العتق فيھـمـا
 إلى َسَند مثل الرتاج المضبـب ـدىله حارك كالدعص لبده الـن

 إلى سند مثل اصفيح المنصـب وعينان كالماويتين ومـحـجـر
 تقول ھزيز الريح مرت بـأثـأب إذا ما جرى شأوين وابتلَّ عطـفـه
 بضاف فويق األرض ليس بأصھب ضليع إذا استديرتـه سـدَّ فـرجـه
 غير ُمعـقـب به ُعرة أو طائف ويخضد في اآلرى حتى كـأنـمـا
ة  وللسوط منه وقع اخرج ُمـھـذب فللزجر الھـوُب ولـلـسـاق درَّ
 ُعصارةُ حّناء بشيب مـخـضـب كأن دمـاء الـھـاديات بـنـحـره

  
  وقال أيضا

 
 بمنجـرد قـيد األوابـد ھـيكـلِ  وقد اغتدي والطير في ُوُكنـاتـھـا

ه السيل من علمجلمود صخر  ِمَكر ِمَفر ُمقـبـل مـدبـر مـعـا  حطَّ
 كما زلت الصفواء بالمـتـنـزل كميت يزل اللبد عن حال مـتـنـه
 إذا جاش فيه َحُميه َغلُي ِمـرَجـل على الَعقب جّياش كأن اھتـزامـه
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 أثرن الغبار بالكـديد الـمـرّكـل مسّح إذا ما السابحات على الـونـى
 ب العنيف المـثـقـلويلوى باثوا يزّل الغالم الخّف عن صـھـواتـه
 تتابع كفـيه بـخـيط مـوصـل درير كخـذروف الـولـيد أمـره
 الرخاء ِسرحان وتقريب تـتـفـل له ايطال ظبـي وسـاقـا نـعـامة
 بضاٍف فويق األرض ليس بأعزل ضليع إذا استدربتـه سـّد فـرجـه
 مداك عروس أو صالية حنـظـل ويصبح مـقـوّرا كـأن جـبـينـه

  
  قال أيضا وقد يخلط قوله ھذا بقول النمريو
 

 كسا وجھھا َسُعٌف منـتـشـر واركب في الـروع خـيفـانة
 ُرّكب فـيه وظـيف َعـِجـر لھا حفر مثل َقـعـب الـولـيد
 ب سـود يفـئن إذا تـزبـئر لھا ُثَنن كـخـوافـي الـُعـقـا
 ـبـتـرِن لحم حماتيھما ُمـن وساقان َكْعباُھمـا أصـْمـَعـا
 ل أبرز عنھا حجاف ُمـضـر لھا َعُجز كَصفـاة الـمـسـي

 تسد به فرجـھـا مـن ُدُبـر لھا ذنب مثـل ذيل الـعـروس
 أَكب على ساعِديه الـنـمـرِ  لھا متنتـان خـظـاتـا كـمـا
ُعـر وسالـفة كـُسـحـوق الـلـيا  ن أضرَم فيھا الغويُّ السُّ
 ء ُرّكبن في يوم ريح وصـرِ  لھا ُغَدر كـقـرون الـنـسـا
 ء نجالء اسفلُھا مـنـسـتـر وعين كعين بـغـّي الـنـسـا
 حذفه الصانـع الـمـقـتـدر لھا جبھة كـسـراة الـِمـجـّن
 ع منه ُتـريح إذا تـنـبـھـر لھا منخر كـِوجـار الـضـبـا
 شقت مآقيھـمـا مـن أخـر وعـين لـھـا َحـْدرة َبــدرة

 من الُخضر مغموسة في الُغُدر لـت قـلـت ُدبـاءةإذا أقـبـ
 ململـمة لـيس فـيھـا أُُثـر وان أدبـرت قـلـت أُثـفـيَّة

 لھا ذنب خلفھا ُمـسـَبـطـر وان أعرضت قلُت سـرعـوفة
 تنزَل ذو َبـَرٍد مـنـھـمـر وللسوط فيھـا مـجـال كـمـا
 وواٍد ُمـِطـر فواد ِخـطـاٌء لھا َوثبات كـوثـب الـِظـبـاِء
 ء أفزعھا الحاذف المقـتـدر وتعدو كعدو نـجـاة الـِظـبـا

  
  .وقد تروى ھذه األبيات لربيعة بن جشم النمري وقال أبو داود جارية بن الحجاج أحد بني حذاق ثم أحد بني برد وھو أيادي

 
 بمجامع الفيفاء ُيلقين الحـصـى قد ِبتُّ رّب الخيل يوم أقـصـھـا

 فكأنما تذكى سنابكـھـا ُحـبـى ندل حـائٍر لـمـتـونـهيجعلن ج
 ولقد َنِحلن من القياد على الَوجـى ولقد صممن فما يجـبـن مـِؤيّھـا
 سخل تناسله الِزجاج من الصـال في كل منـزلة وكـل مـعـرس
 كالفلق ُسلَّ من الِقراب قد انحنى مھر يؤبن ھـالـكـا أو مـھـرة

 اوُعتر فان قد تحشحش للبـلـى ياد شـقـاِئقوكأن أسـالء الـجـ
 ُنَفساء شاخصة َتلفـُع بـالـسـال بكرت بـأيديھـم تـوجـس حـرة
 معصوبة الِحقوين من حَذر الخوى يقفونھـا بـالـزاد وھـي أثـيرة
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 تمت الكلمة

  وقال أبو دواد أيضا يصف فرسا وكان من أنعت العرب للخيل وأقولھم
 

  الحرب فيھا تالِتـٌل وھـمـوم  اِدة إِنَّقربا َمرَبط الَعر

 قتـبـاً فـي احــنـــائه تـــشـــمـــيم كتفاھا كما يشعب قين
 ما رقـى الـجـرُي سـھـــلٌة ُعـــرھـــوم وھـي تـمـشـي مـشـي الـظـلــيم إذا مـــا
 ـــٌع ُمـــديمبنــســـوٍر لـــھـــنَّ وق وْھـَمٌة تـتـرك الـرضــيم طـــحـــينـــا
 ُمكـربـاٍت لـم يجـفـھــا تـــقـــلـــيم َسلـطـاٍت ُركـبـــن فـــي َعـــجـــراٍت

 من حـديد يشـقـى بــھـــنَّ الـــرضـــيمُ  ونـــســـور كـــأنـــھـــــــن أواٍق
مومُ  ولھا َمنِخر كمثل وجار  الَضبع يذري لھا العجاَج السَّ
ً وھي شوھاء كالُجوال  ُمسـتـجـاٌف َيِضـلُّ فــيه الـــشـــكـــيمُ  ق فُوھا
اً كأّنھـا قُـَرُزْومُ  ُطويْت كبُدھا على  الضيق األسفل َطيَّ

 َنَبِضيٌّ كأنه ُبرُعـومُ  ُكلَيتاھا كالمروتيِن وَقْلٌب
  

  .من الكتاب نبضي كثر النبض والتحرك ويقال ماء ينبض منه عرق والبرعوم غالف نور الشجر، ھذا التفسير
 

 َمَسٌد شدَّ متنه التبـريم رھٌل َزْوُرھا كأنَّ َقراھا
ى َبْوعا كما يتمّطى  َحَبشيٌّ بحربٍة مظلـومُ  وتمطَّ

  
  وقال أيضا

 
 أجَولـي ذو مـيعٍة اضـريجُ  ولقد أغتـدي ُيدافـع ُركـنـي
 مطرٌح مضرٌح َجموٌح َخروج مخلٌط مزَيٌل مـعـنٌّ مـفـرٌّ

 حملته وفي السـراة ُدُمـوجُ  َجٌب كـأن رمـاَحـاَسْلَھٌب َشْر
 وحوام صمُّ الحوافـر ُعـوجُ  َتتـعـادى بــه قـــوائُم ألم

 بھوًى طـائع بـھـن يھـيجُ  مقبالٌت في الحزن أو مدبـراٌت
 قَُرٌح خاشُع القـذال شـحـيجُ  كل قُـف إذا حـمـين عـلـيه

  
  وقال أيضا

 
ـــٌب طـــيَّارُ  ــع ُركـــنـــيولـقـد أغـتـــدي ُيدافـ  تيُس َرْبـــٍل مـــحـــنَّ

اُر أھـوُج الـحـلـم فـي الـلـجـام لــجـــوٌج  أعـوجـــي عـــنـــاُنـــه خـــوَّ
 فُيَعـنَّـى ِبـصـــرِعـــه َبـــْيطـــار أيد الـــقـــصـــرين ال قـــيَد يومـــا

 أخـذتـه الـجـالُل والـِمـــضـــمـــارُ  ـإذا مـــاجرُشـع الـَخـلــق بـــاِدٌن فــ
 في مـحـانـي ُضـلـوعــه أجـــفـــارُ  آل مـنـه فـخـــفَّ وھـــو نـــبـــيٌل

 في مـحـاٍن أَطـبـاقُـھــنَّ ِقـــصـــار َرِھـل الـصـدر أفـرغـت كـــتـــفـــاه
َف الـجـوف مـنـــه وھـــو ھـــواء ـــار مثـل مـا ُجوِّ  جـاف أبــزنـــا نـــجَّ

 المجلب شد القرا عليه اإلطار وھو شاح كفكة القتب 
 األحمر مجَّ الندى عليه الَعراُر عن لساٍن كجثَّة الورل



60 
 

  وقال أيضا
 

 مثـل شـاِة االراِن نـھـٌد ُمـــطـــارُ  ولـقـد أغـتـدي ُيدافــع ركـــنـــي
 حيث ُيثـنـى مـن الـمـقـّص الـِعــذار نـــهال يكـاد الـطـويل يبـلـــغ مـــ

 منه بأعلى عليائه إدبار ومنيٌف َغوج اللبان ُيرى
 وھـو إال الـمـــراُح فـــيه وقـــار يحسُب الناظرون فيه قماصا

 وسـط غـاب وذاك مـنـه حــضـــار ُملـِھـٌب حـّسـه كــحـــّس حـــريق
  

  .فيھا من قول أبي دوادوقال ابن الرقاع العاملي فخلط 
 

 الحـه بـعـد ُصـنـعـه الـِمــضـــمـــارُ  ولـقـد أغـتـــدي بـــأجـــرد نـــھـــد
 فيعـنَّـى بـــصـــرعـــه بـــيطـــار أيد الــقـــصـــرين مـــا قـــيَد يومـــا
 فـــارعن مـحـانـي ضـلــوعـــه إجـــ َحوَشـب الـخـلـق افـرعـت َكـــتـــفـــاه
 اتـلـٌع مـا ُينـال مـــنـــه الـــعـــذار وإذا اھـتـز مــقـــبـــال زان مـــنـــه
 في حـمـاتـــيه شـــدة وانـــبـــتـــار ويرى ُمـــجـــَفـــرا إذا ھـــو ولّــــى
 ال يرى فـي أرسـاغـھــن انـــتـــشـــار وُنـســوٌر لـــھـــا جـــوافـــر صـــم

 من الماء ُخضَرةٌ واصفـرارُ  لجالميد بالمسيل عالھن كا
 فتـعـــالـــى واشـــتـــدَّت األوتـــار ُمِشَق اللحُم عن حماتيه مشقا

 بخـــيازيم بـــينـــھـــا أســـــــيارُ  وعـلـى الـَزور مـنـبـض الـقـلـب مـنـــه
 ـكـل عـضــو شـــجـــارمال مـنـھـا ب وضـلـوع كـــأنـــھـــا حـــين ولـــى

 األملس عاري الشوى ممر مغار فھو طاف أقبُّ كالمَسد
 ِقَطـَع الـربـِو َمـنـــِخـــٌر نـــشـــار شاخص الحرتين ينفخ فيه

 َقَتـٍب الَح مـنـھــمـــا الـــنـــجـــار وھـو شـاح كــأن لـــحـــييه حـــنـــوا
  

  وقال أيضا
 

 طراد المسالح أو سلھـب حـھـاعلى كل َسْلَھبـه ال
 ة يسَتن أو جؤَذر الُحلـب أشقَّ شخيص َكتيس الفـال
 فأصبح كالفرد االشعـب إذا ما َتَصْعلك من حشـوة
ت حواصل أوصـالـه  كما َتسَتمر قَُوى القنَّـب أمرَّ
 ة منه على طاءة المركب وأشرف حاركه والقـطـا
 وط وال أحـدبليس بغـ على أن مجتمع القصريين
 سبائك من ِقَطُع الُمذَھب ُكميت كأن على مـتـنـه

  
  وقال عبيد بن األبرص

 
 مثل تيس اإلران غير ُمـذال ولقد اذَعر الوحوش بـطـرف
 مرجم ذو كـريھة ونـقـال غير أقنى وال أقـب ولـكـن

 نس حتى يؤب كالتـمـثـال يسبق األلف بالمَدجج ذي القـو
 حط مالت به يمين الُمغالـي لمريش من الشووھو كالِمنزع ا
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 داَء ذات الجـراء وااليغـال ولقد أقدُم الخميس علـى جـر
 حط يحملَن شكة األبـطـال والعناجيج كالقداح من الـشـو

  
  وقال عدي بن زيد العبادي

 
  والعين تبصر ما في الظلم  له قُصة فشغْت حاجبيه

 ــح أوالـــية مـــــن إرمكصـــفـ له َكتفان عالويتان
 وأذن مـصـعـنة كـــالـــقـــلـــم له عـنـق مـثـل جـذع الـســـحـــوق
 وأرسـاغـه لـــم تـــِرمـــل بـــدم سلـيم الـنـســـور إلـــى حـــافـــر

 على سبة مثل َجحر اللجم له ذنب مثل ذيل العـروس
  

  وقال عدي بن زيد أيضا
 

 أيد اسفلُه ضـخـم الـكـتـد ُجـرشـع قد تبطنت وتحـتـي
 يخلط المعَج بتـقـريب وشـد َھّيَج الـَبـوع إذا ھـيجـتــه

 ناسل عّقته مثـل الـمـسـد صخب التعشير مرزام الضحـى
 ضاِبط الوعِث َضبوع في الَجدَد يغِرُق المطـر ودمـنـه واِبـل

  
  وقال عدي أيضا

 
 كا ظّي األديمبكميت كع ولقد أغدو ويغدو ُصحبتي
 بين يعبوب ومن آل سحم فضَل الخيَل بعرق صالح
ياش ھزم فتنامت أفحل نجـب بـه  فھو كالِتمثال جَّ

  
  وقال أيضا

 
 ج مـن الـخـيل فـاضـل فـي الـســـبـــاق قد تـبـطـنـتـــه بـــكـــّفـــي خـــّرا

 ذفيف السعد وعبل الشوى أميُن الُعراق يسر في القياد نھد 
  

  وقال أبو دواد
 

 يوما سيدخلُه الّنكراُء والـُحـوُب وكل حصن وان طالت سالمـتـه
 معلٌل بسواء الحـق مـكـذوبُ  وكل من خال أنَّ الموت مخطـئهُ 
 ثغرا به من دواعي الموِت تثويبُ  وقد أراني أمام الحي مـكـتـلـئا
 سوبُ نھد المراكل صلُت الخّد من أرعى أجمته وحدي ويؤنـسـنـي
 تضمنته له كبـداء سـرحـوبُ  ماء جواد عتيق غير مـؤتـشـب
 عال وفيه إذا ما جد تـصـويب يعلو بفارسه مـنـه إلـى سـنـد

 ثني قليل وفي الرجلين تحنـيب وفي اليدين إذا ما الماء أسھـلـه
 لھا أُتي كفرغ الدلـو أُثـعـوب فكل قائمة تھوى لو جـھـتـھـا

 وال مشّك ِصفاق البطن منقـوب أرساغه عتـبٌ ال في شظاه وال 
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 ال الشد شد وال التقريب تقـريب وضابع أن جـرى أيا أردت بـه
 خاظ طريقته اجـش يعـبـوبُ  بين النعام وبين الخيل خـلـقـتـه
 جامي اليدين على علياء مسلوبُ  َظللت أخضـبـه كـأنـُه رجـل

 ِھل في سواد الليل َمـذُؤُبُمستو أو ھيباٌن نجيٌب نـام عـن غـنـم
 من الظباء كـأن رأسـه ُكـوبُ  أشعث اقرُن قد طالت نسـيلـُتـه

  
  .قال أبو عبيدة، ويحمل بعض ما في ھذه الكلمة على يزيد بن عمر والحنفي قال وقد أعدته في شعره وھو قوله

 
 ضافي السبيب أسيل الخد منسوب وقد أروح أمام الحي يحمـلـنـي

 بالقصريين على أواله مصبـوب تيس الربل محتـفـرمحنب مثل 
 على خواضَب فيھا الليَل تطريب نعم األلوك ألوك اللحم ُتـرسـلـه

 كأنه من جذوع الغين مشـذوب يبذ ملـجـمـه ھـاد لـه تـلـع
 فيھن أطر وفي أعاله تقـعـُيب يخطو على شعب عوج سمقن بـه
 خاٍظ طريقته أجـشُّ َيعـبـوب بين النعام وبين الخيل ِخـلـقـتـه
 دامي اليدين على علياء مسلـوب ظللت أتخضبـه كـأنـه رجـل

 إلى المثوب أو شقاُء ُسرحـوب فذاك عندي إذا ما خيلھم ُركـبـت
 يحسبه الكفل شدا وھو تقـريب للساق فيھا إذا ورعـتـھـا َخـَذٌم

  
  قال عوف بن الخرع التيمي

 
 ترد عـلـى سـائَسـْيھـا الـِحــمـــارا ــمـــومةأعـددت لـلـحـرب مـــلـ

 لم يدع الـصـنـُع فــيھـــا ُعـــوارا ُكمـيتـا كـحـاشـية االتـــحـــمـــي
 إذا ُذِعـرْت ِخـلـَت فـــيھـــا ازورارا لھـا كـاھـــل مـــد فـــي شـــّدة
 وال الـِعــرُق فـــارا فال الـعـظـم واهٍ  لھـــا ُرُســـغ أيٌد ُمـــكــــــرٌب

 فضض عنه الُبناة الشجارا لھا ُشَعٌب كأياد الغبيط
 الوليد يتخُذ الفاُر فيه َمغارالھا حافر مثل قعب

 ِف َركـَب فـيه الـُبـنـاة الِـحــتـــارا لھا كفل مثل متن الطرا
  

  وقال بشر بن أبي خازم األسدي
 

 ھا المسالح والِغوارُ أضرَّ ب بكّل قياد ُمسنـفة َعـنـود
 جرادَة ھبوة فيھا اصفرارُ  ُمھارشة الِعنان كأن فيھـا
 ُيقلبني إذا ابتلَّ الـِعـذار كأني بين خافيتي ُعـقـاب
 يسد خواء ُطَببيھا الُغبـار َنسوٌف للِحزام بمرفقـيھـا

 كطّي الِزق علقه الِتجار وخنذيذ ترى الُغرمول منـه
 أقُّب مقلَّص فيه اقـورارُ  ْھـٌديضمر باألصائل فھو نَ 

 غداة وجيفھا َمَسُد ُمغـار كأن سراته والخيل ُشعـٌث
 كأن بياَض ُغرِته ِخمـار يظلُّ يعارض الُركبان يھفو

  
  .وقال طفيل بن سعد الغنوي وكان يقال له طفيل الخيل وكان يقال له المحبر لحسن شعره
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 رحان الغضا المتأّوِبرجيل كس رأيت رباط الخيل كلَّ مطـھَّـم
ـب وجرداء ممراح نبـيٍل حـزامـھـا  طموح كُعود النبعة المـتـنـخَّ

ت من الغزو وانطـوت  بھاد رفيع يقھر الخيَل سـلـھـب ُتنيف إذا اقورَّ
ھـا  تبارت كُخذروِف الوليد المثـقَّـب إذا قيل نھنھھـا وقـد َجـدَّ جـدُّ
 بھا الخيُل ال ُعْزِل وال مـتـأشَّـِب قبائل من حيي غـنـّي تـواھـقـْت

 وأعراف لَُبن الخيل يا ُبعَد َمجَلبـش جلبنا من األعراف أعراف غـمـرة
 بناُت ِحصاٍن قد ُتعولـم ُمـْنـجـِب ورادا وُحواّ مشِرفاً َحـَجـبـاُتـھـا
 جرى فوقھا واستشعرْت لوَن ُمذھبِ  وُكمتا ُمـدّمـاة كـأُن مـتـوَنـھـا

 بما لم َتخالسھا الُغزاة وُتـسـَھـب ع مقذورفاً علـى َسـَرواتـھـانزائ
 ِضراء أحست نبأًة من مـكـلِـب تباري مراخيھـا الـرياح كـأنـھـا
 أشاريُر ملح في َمبـاَءة ُمـجـرب كأن يبَيس الماء فـوق ُمـتـونـھـا
ـِبقالئُد في أعناقھا لـم ُتـقـ وآْلت إلى أجوازھا وتـقـلـقـلـْت  ضَّ
 بجانبه األقصى دواُخن تـنـُضـب إذا َھَبطْت سھـاًل كـأن ُغـبـاَرھـا
 َبوادي َجراد الردھة المتـصـّوب كأن رعاَل الخيل لـمـا تـبـادرْت

 ُذرى َبَرٍد من وابـل مـتـحـلّـب وَھْصَن الحصى حتى كأن رضاَضـه
اط ال يبادرن بـالـركـبـان كـلَّ ّثـنـية  قطا المـتـسـربجنوحا كفرَّ
 شديد القصيرى خارجي مجـنـب أعارضھا َرھواً علـى مـتـتـابـع
 وان ُيلَق كلُب بين لـَحـييه َيذھـب كأن على أعطـافـه ثـوَب مـاتـح

 ً  َسنا َضرم من َعرفج مـتـلـّھـب كأن بكتفيه إذا اشـتـد ُمـلـھـبـا
 ـذع مـشـذبيرادى به مرقاة جِ  أزوم على فاس اللـجـام كـأنـمـا
 ومنجـرد كـأنـه تـيُس ُحـلّـب على كل منشق نسـاھـا ِطـمـرةٍ 

 وھا وھال واضرْح وقاُد عھاھبـي وقيل اقدمي واقْدم وأْخـر وأخـري
 ُمقلَّدة أرسـاُغـھـا غـير ُخـيَّب فرحّن ُيبادرّن الـِنـھـاّب عـشَّـية
 منقٍل ثم َمـشـَربُيثرَن القطا من  معرقة األلحى تلـوح مـتـونـھـا
 ويعرْف لھا أياّمھا الخيّر ُتعـقـِب وللخيل أياُم فمن يصـطـبـر لـھـا

ـب طوامح بالَطرف الظـراَب إذا بـدْت  محجلة األيدي َدّما كالمـخـضَّ
  

  واسم فرسه قدام - وقال عروة بن سنان العبدي 
 

 قَّـلفي الَروع ليس فُؤاُده بمث وعلى َقدام حملُت شَكَة حـاِزم
 كالجذع ّشذ َبه نقيَّ المنَجـل أما إذا ما أقبْلت قـمـطـارةٌ 
 ضخٌم مكاُن حزامھا والمَرَكل أما إذا ما أدبـرْت فـنـبـيلة

 تذري سناُبكھا ِصالَب الجندل أما إذا ما أعرضت فنـعـامةٌ 
 ُيعلى به َكَفٌل شديُد الموِصـل وكأن جاري المزاد مـوكـرٌ 

  
  مكدم التغلبيوقال عقبة بن 

 
 لَعورٍة إن ريَب الدھر مرھـوُب ال تقصيا َمرّبط القرحاء منـتـبـذاً
 شوھاء مأل حزام السرج ُسرحوب سجحاء ساھمة الخدين َسـلـھـَبة
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 مجرد أفلت األعداَء مـسـلـوب عار نواھقُـھـا كـأنـھـا َرُجـٌل
 ـا وُشـْؤُبـوُبإذا جرت َخَذٌم منھ رُيح ُتباعدني َعدوا وُتلـحـُقـنـي
 وليس ساَبقھا في الناس مطلـوُب فليس ُيدركھا شيُء إذا ُطـلـبـْت
 من الُنضار صليُب الُعود ملبـوب كأن حاَفرھا َقُعب إذا َصـَفـَنـْت
 يشقَى بسنبكھا الصمُّ الصـياھـيبُ  فُعم أرُح وقـاٌح صـائُب َسـلِـطٌ 
بات بأْرسـاغ لـھـا َعـَجـٌر  ْفنھا من يد الَبيطاِر تـقـلـيُبلم يُ  ُمَركَّ
 صمعاُء سائكة عنھا العـراقـيبُ  وُركبة كَنِحـيت الـُعـود حـادرة
 ِمْرٌط شديُد سواد اللون غـربـيُب كأنما بُذنـابـاھـا وَعـكـوِتـھـا

 وفي قوائمھا طوٌل وَتـحـنـيبُ  ُعريانة الساِق في أنسائھـا َشـَنـٌج
ـرٌد َظمأى مفاصلُھا والمتـُن لب َمْعصوبُ  مـطَّ  حشر ممر سراةُ الصُّ

 مما تخيره البـانـون مـشـذوب كأن ھادَيھا جـذع إذا اشـتـرفـت
 جمر تنحأ عنه القين مـكـروب كأن منخـرھـا كـير ُيشـب بـه

  
  وقال عقبة التغلبي

 
عُتھا كالسعـالـي  بَذنـوب ُطـوالة األقـراب رّب خيل وزَّ

ـرات ِصـالب ار بُخضٍرتتقي األرض في الغب  سلطات مذكَّ
 مطمئٍن ُنسورھـا ال كـواب باقيات على الصياھب سمـر
 سلِبـات شـديدة اإلكـراب ركبت في قـوائم عـجـرات

 ولـبـاٌن مـضـّرج بـالــخـــضـــاب ولـھـا ِبـركة كــجـــؤجـــؤ ھـــيٍق
 لـفـاس فـي مـشـــق ُرحـــابنبـذوا ا وإذا الـمـلـجـمـون قـامــوا إلـــيھـــا

 الليل أضاءت جبيَنھا كالشھاب ولھا قُرحة إذا اختلط
بـــاب وترى طرَفھا حديداً بعيداً ا يطـــنُّ رأس الـــذُّ  أعـوجـــيَّ

 ُحّرة فـي لـطــافة وانـــتـــصـــاب وتـرى أُذنـھـا كــاعـــلـــيط َمـــرخ
 سلـــســـاً ذا ذوائٍب وســـبـــــاب نـــھـــاوتـرى َمـعـقـَد الـَقـالدة مــ

 ُمتـَمـِھـــلٍّ مـــشـــذَّب األكـــرابفي تـلـيل كـأنـــه جـــذع نـــخـــل
 قتـبـاً فـوق َصـنـــعة األقـــتـــاب كتـفـاھـا كـمــا يشـــعـــب قـــينٌ 

 جـمـع الـِكـــعـــاب متـن والـقـريين نھـدة الـجـنـب والــمـــراكـــل ريا ال
 بلـبـون الـتـرعـيِة الـــمـــعـــزاب تعـقـر الـثـوَر والـظـلـيم وُتـــلـــوى
 في الـُمـجـاراة مـثـُل وجـِر الـِضـبـاب ولـھـا َمـنـِخـــر إذا رّفـــعـــتـــه

نـــابـــى  ـــرابُمعـُصـم مـاؤھـــا إلـــى األخ وكـأنَّ الـمـزاد فــوق الـــذُّ
 كاھـتـزاز الـقـنـاة تـحـت الـُعـقــاب َھونٌة فـي الـِعـنـاق تـھــتـــزُّ فـــيه
 فصـفـا عـتـقُـھــا ومـــن َحـــالّبِ  أُخـذت مـن ُمــلـــھَّـــٍب وَصـــريح

 بقـــيا نـــزائع وِنــــجـــــــاب والـرياحـّي وابـن وقــعَة والـــضـــيِف
 من ِجــياٍد عـــتـــيقِة األنـــســـابِ  ـخـيل ُكــلـــھـــنَّ َجـــواٌدأفـُحـل ال

  
  وقال المرار بن جندل العدوي
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 ً  واكَف الكوكِب ذا َنور َثِمـر وتبطنـُت مـجـوداً عـاِزبـا
 َصلَتان من بناِت المنـَكـِدر ببـعـيد قـدُره ذي ُعــدوة

 ك ذي ُرسغ َعِجرسلط الُسنبُ  سائل شمراُخـه ذي ُجـَبـب
 وُكميُت اللوِن ما لم يز َبـِئر فھو ورد اللون في ازبـئراِره

 ورباع َجانـٌب لـم يتَّـغـر قارٌح قد فّر عـنـه جـانـبٌ 
عـتـه  فإذا طوطئ َطّيار ِطـِمـر شنُدٌف أشدف مـا ورَّ

 ً  فحضاٌر كالضرام المستعـر فإذا ِھجـنـاه يومـاً بـادنـا
 َحَفَش الوابَل غيٌث ُمسبكـر إلى الـشـّد كـمـا ثابت الشدِّ 

 أحوذي حيث يھوي مستمـر بين أفراس تـنـاَجـلـَن بـه
 وھو أن يركض فيعفور أِشر صفة الثعلـب أدنـى جـرِيه

 نبُكر اصيد بباٍز مبـتـِكـر فكأنا كـلـمـا نـغـدو بـه
 حثھا الرامي بظھر إن ُحُشر أو بمـريخ عـلـى شـريانة

  
  وقال المتوكل الليثي

 
 طرٌف أجشُّ إذا َونين ھزيمُ  ولقد شھدُت الخيَل يحمُل شكتي

 ويمور من بعد الحميم حِميم ربُذ القوائم حين يندى عطفـهُ 
راب يعومُ  وكأّنه من ظھر غيٍب إذ بـدا  يمتلُّ ھيٌق في السَّ
 مُ َنزٌق على فاس اللجام أزو َھِزٌج إذا ابتلَّ الحزام ُمشمـٌر
 واعتزَّ سائُر خلِقه الحـيزومُ  طالُت قوائمه وتـمَّ تـلـيلُـه

 َسلِط الضلوع وكاِھٌل ملموم ُصْلُب النسور له َمعد مجفـٌر
 َصِقٌل وال َحِجُن اللباِن َدمـيمُ  من آِل أعوَج ألسف منتصٌف

  
  وقال عقبة بن سابق الجرمي

 
  َھيكل ذي ميعِة سْكبِ   وقد أْغدو بطرف

 ال ســـخـــٍت وال جـــــأبِ  يٍل َسْلَجم الُمقبَلأس
 إلى َمْفَزعِة الكلب الَطْرفطويل طامح 

 َر مـنـه عـصـُر الـلــھـــبِ  مسّح ال ُيواري السعي
 ذي َعـْفـــٍو وذي َعـــْقـــب ِمكـّر َســِبـــط الـــَعـــذرة
ْعـــبضب فُـوجـئ بـالــ له سـاقـــا ظـــلـــيم خـــا  ـرُّ
 كُزحـلـوق مـن الـَھــْضـــبِ  ومـتـنــان َخـــظـــاتـــاِن
 د فـي مـسـتـأَمـن الـشـعــب يھـزُّ الــُعـــُنـــَق األْجـــر

 بجـنـب ُمـجـَفـــٍر َرْحـــب من الـخـارك مــحـــشـــوٍش
 مثـل الـَسـَلــق الـــَجـــدب ترى فـــاهُ إذا اقـــبــــــل

 صافـي الـلـون كـالـقُــلـــب نبـيل سـلـجـم الــلـــحـــيين
 والـعـرقـوِب والــَقـــْلـــبِ  حديد الـَطـرف والـمـنــِكـــب
 ر والـتـقـريب والـَعـــْقـــب جواد الــشـــد واإلحـــضـــا
 ھِة والـصـھـوة والـجــنـــب عريض الـخـــّد والـــجـــب
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ايخـــــدُّ األ  بُصــُمـــل ســـلِـــط وأبِ  رَض خـــــــدَّ
 فر مـثـل الـُغـمـر الـقـعــب صحـيح الـنـســر والـــحـــا
 ضبــاع أربـــع ُغـــلـــب وأرســـاغ كـــأعـــنــــاق

  
  .وقال يزيد بن ضبة الثقفي والناس يحملونھا على ابي دواد

 
 الـُشـعـبن مثل الُصُدع  وأحوى َسـلِـس الـَمـْرس
 طواٍل كالـقـنـا ُسـْلـب سمـا فـوق ُمـنـيفــات

 أشقُّ أصَمـع الـَكـْعـب طويل العنـاق ُعـْنـجـوج
 في ُثَنٍن ُھْلبِ  سليٌم نائٌل أبجلُه

  ُمْضَمر االشُعب كالَقْعب  عل ألم أََصمّ 

 ُنسـور كـَنـَوى الـَقــْســـبِ  له بين َحواميه
 سام ُجرُشُع الَجْنبِ  نساء معالي َشِنج اال

 يف إلى الـمـنـقـِب فـالـُقـنـبِ  َطَوى بين الشراس
 ذي جـــّد وذي شـــْعــــبِ  َيُبـوض الـُمـْلـِجـَم الــقـــائد

 واإلِحضار والَعْقبِ  َعتيُد الشدِّ والَتقريب
 والِشدَقين والمنخر كالوربِ  َرحيب الَجْوف

 ِھل والـَمـْوقِـِف والـَعـْجـــبِ  َصليُت األُذن والكا
 ً  ويشـفـي َقـَرَم الـــرْكـــبِ  َيزين الـدار مـــربـــوطـــا

  
  وقال رجل من األنصار في أول اإلسالم وتحمل قصيدته على امرئ القيس

 
 معلٌَّق بنواصي الخيِل معصـوُب الخيُر ما طلعت شمٌس وما غربـْت

 جرداُء معروَقُة اللحييِن ُسرحوبُ  نـيقد أشھد الغارَة الشعواَء تحملـ
 َقْعٌو على بكرٍة زوراَء منصـوُب كأن ھادَيھا إذ قام ُمـْلـِجـُمـھـا

 وفي معاِقدھا مسـدو َتـَحـْنـيبُ  وفي القطاة ُنشوز لم يكـن َحـَدبـا
 للناظريَن وفي الرجلين َتْجـنـيُب قباُء فيھا إذا استقبلـَتـھـا َتـَلـٌع

 ولَْحُمھا ِزَيٌم والبْطُن َمـْقـبـوبُ  ھـا ضـرٌم وجـرُيھـا َخـَذٌمَرَقاقُ 
 واليُد سابحة واللـوُن غـربـيب والعين قادحٌة والرجـُل ضـارحةٌ 
 والقُْصُب مضَطمر والمتن ملحوب والماء منھمر والشـدُّ مـنـحـدر

  
  وقال عمران بن حطان السدوسي

 
 واختار أجرد صھَّاال له ُخـَصـل اَعرى الركاَب التي قد كان يعملُـھـ

 إذا جرى وھو حامي العقب منسِحل كأنه فـلـكة فـي كـّف فـارسـه
 كأنه قارح بـالـدور مـبـتـقـل يمشي بشكته في القوم مـشـتـرف
 منه فال َسَخـٌف فـيه وال رَھـُل يثني الحبال بجوز شـم مـحـزُمـه
 س في َصلبه ضعف وال عصلُ ولي وحاِرك مثل شرخ الُكور مرَتـفـع
ْيد ال رطٌل وال صـَقـُل َطْوع القـياد وأي تـقـريبـه خـذٌم  أقبُّ كالسَّ
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 أَْشطاَن بئر َمتوح غرُبھا َسـِجـُل حتَّى كأن بَعْرَشـُيه ومـخـزِمـه
  

  وقال بن قيس الرقيات
 

وا  ت الـِبـــغـــالقارنـيھـا بـشـاحـجـا َخَلـعـوا أرُســَن الـــجـــياِد وَمـــرَّ
 َعْجلى َخفيفة في الشَّمالِ  كل َخْيفانة محنََّبة الرجلين
 بين ِنـيَقـْين مـن رؤس الـــِجـــبـــال َمَرَطى الشّد كالُعقاب تدلّت

 ِرع يوَم الـِنـــھـــاب واألنـــفـــالِ  وَھـزيم أَجــشَّ يســـَتـــنُّ بـــالـــدا
 الَجھد َيدنو أديمه بصقـال ُجرُشع يمأل الحزام كان

  
  وقال النجاشي، يذكر فرس معاوية يوم صفين

 
 أجشُّ ھزيٌم والـِرمـاح دوِانـي ونجى ابن حرٍب سابٌح ذو ُعـاللة

 َمرْتُه به الساقاِن والـقـّدمـان إذا قلت أطراف العوالي تنـالـهُ 
 الِنكسيد الغضا مستعجل الَعسـ أمين الشظى عبل الشوى شنج النسا

 من الماء َثوبا ماتح َخـضـالنِ  كأن ذنابي لبِدِه َخلـف َسـرِجـه
 على َشرف التقريب شـاةُ إِران من األعوجّيات الِطـوال كـأنـه
ب الـَعـَدَوان أجش ھزيم مقبل مـدِبـر مـعـا  كَتيس ظباء الحلَـّ

  
  وقال النابغة الجعدي

 
 ؤائلـن مـن َعـَنـــٍق ُمـــطـــنـــبي وُجـرد جــوانـــَح ورد الـــقـــطـــا
 بألـٍف تـكــتـــُب أو مـــقـــنـــب خرجـن شـمـــاطـــيَط مـــن َغـــارة
 ُصبـحـاً دواخـن مــن تـــنـــُضـــب كأن الـغـبـار الـــذي فـــوقـــھـــنَّ 
 ــأَنــــــببطـــيٍء وال َجـــَذع َجـ تالفــيُتـــھـــنَّ بـــال ُمـــقـــِرف

 الجبين أجرَد كالَصَدع األشعٍب بعاري النواھِق صلِت
 ويأوي إلـى ُحـُضـــٍر ُمـــلـــھـــب يقطُعھنَّ بتقريبه

 ُيوائل مـــن بـــرٍد ُمـــھـــــــذبِ  وإرخـــاء ســـيد إلـــى ھـــضـــبة
 ــاً ولـــم ُيضـــربِ ِر يضـربـَن ضـرب إذا سـيقـت الـخـيُل وسـَط الـــنـــھـــا
 لغـبـن وأصـبـــح لـــم َيلـــغـــب غدا َمـِرحـاً طـــربـــا قـــلـــُبـــه
ب فليق النسا َحِبَط الموقفيِن  يسَتنُّ كالتيِس في الحلَـّ
 ر شـّم الـسـنـابـك لـم تـــقـــلـــب ُمدل على سلطاِت النسو

 ام االبـــاجـــل لـــم َتـــضـــِربني صحـيح الـفـصـوص أمـين الـشــظـــى
 رقـاُب ُوعـــوٍل لـــدى َمـــشـــَربِ  كأن تـــمـــاثـــيَل أرســـاِغـــــه
 ُخضـبـَن وان َكـان لـــم يخـــَضـــب كأنَّ حـــوافـــَره ُمـــــدِبـــــــرا

 ـــلُـــبِ ُكسـين طـالًء مـن الـُطـــح حجـــارة َغـــيٍل بـــرضــــــراضة
 كأوظـفة الـفـالِـج الـمـــصـــَعـــب وأوظـــفة أيد جـــدلُـــــھـــــــا

 إلى ُجؤجٍؤ َرھٍل المنـكـب ولوُح ذراعـين فـي بـركةٍ 
 كتنحية القتب الُمـجـَلـب أمرَّ ونحـى مـن صـلـبـه
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 وظھر القطاة ولـم َيحـدبِ  على أن حاركـه مـشـِرف
 على طرف القُنب فالمنقـبِ  سـيفــهكأن مـقـطَّ شـرا

 ِق من خشب الجوز لم ُيثقب لُطمَن بترس شديد الـصـفـا
 صھيالً يبيُن لـلـمـعـِربِ  ويصھل في مثل جوف الطوى

  
  وقال النابغة أيضا

 
 جاريت فـيھـا بـصـلــِدم َصـــَمـــم  وغـارة تـركـض الـفـــيافـــَي قـــد

 َبلـدة نـحـٍر كـجـبـــأه الـــَخـــَزم ــارٌب ولـــهفي مـرفـقـــيه تـــقـ
 يرجـــْع إلـــى دقٍَّة وال َھـــَضـــم خيَط عـلـى زفـــرة فـــتـــمَّ ولـــم

 لين خـاظـى الـبـضـيع مــلـــتـــئم فعـٌم أسـيل عــريض أوظـــفة الـــرج
 مِبلحييه ولم يأِز ما على َكرَ  وھو طويُل الجران مد 

  
  وقال ابن حمر الباھلي

 
 يرجو الفتى في العيش ما لم يفتدِ  ولقد عذوت وأيَّ أفـنـن دھـره
 كصفا الخليقة بالفضاء الُملـبـد بمقلص درك الطريدة مـتـُنـه
 ُشّم السنابك ال تقي بالـجـدَجـد يخدى بأوظـفة َشـديٍد أسـُرھـا

 ياِفع المتـلـددوصليِف أرَعن  ذي منكب َرِھٍل وقُصرى جـأبة
 وإذا تدافَع ِخلَتـه لـم ُيسـنـد لِحقت قصيراه وُسوِنـد َصـدُره

 في صندل لھٍز وھـاٍد ُمـوفِـد ُحديت بحاركه قـطـاة فـعـمةٌ 
  

  وقال الطماح العقيلي
 

 َحْثَي األكفأ بُتْرِب الھائِر الَحِصبِ  يتبْعَن مشترفاً َتـحـثـى َدوابـُره
 في منخر كِوجار الثعلِب الَخِرب إال ريَث ُيْخـِرُجـه ال َيكتُم الَرْبوَ 

 خصائُل البدِن من قوٍد ومن َجَنبِ  كأن حد حماتيه إذا انـكـشـفـت
 لحٌم ُردافي كلحم اآلدم الَشـَبـِب ُكدريَّتان بافحيَحـين بـينـھـمـا

 شم السناِبِك لم ُتْقَلْب ولـم َتـَرب يخطو على مِحصاٍت غيِر فـائرة
  

  وقال تميم بن مقبل العجالني
 

 بمضطلع التعداء نھد مراكـلُـه وغيٍث تبطنت النَّدى في تـالِعـه
 صنيع ِرباط لم ُتغمز أباجـلـه شديِد مناط القصرييِن ُمصامـٍص
رف صفـقةً   كصفق الصناع بالطباب تقاِبلـه إذا مأقياه أصفق الطَّ
 أخطأ السلط فاِصلُه سقوَط َجمان حسبت اصطفاقي مأقييه بطرِفـه
 فُرادى وَمْثَنى أصَعَقْتھا َصواِھلُه ترى النعراِت الُخضَر تحَت لبانـه

 خيوُط َجواٍر قد لواُھنَّ فاتـلـه فريساً وَمْغشياً علـيه كـأنـھـا
 يقاتلُني طوراً وطوراً أُقاِتـلُـه غدوُت به َفردا ُينـفِّـُض رأَسـه
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 ً   وقال أيضا
 

ـردوھيَكل كِشجار  في مرفَقيه وفي األنساِء تحريم القـّر مـطَّ
 من بطنه ومناَط القُنِب ملطومُ  كأن ما بين إبطيه ومـنـقـبـه

ُر في أسواقھا الـروم بُترِس أعجم لم ُتنقب منـاخـره  مما تخيَّ
  

  وقال أيضا
 

 إذا الماء من جانبيه َسُخن بنھد المراكـل ذي مـيَعة
 نسيٍل شراسيفه كالَقَطـننهغدا ينفُض الطلَّ عن مت

 على حد مرِسنه إذ ُرِسن كأن نقـاعَة خـطـمـيَّةٍ 
 شكير ِجحا فله قد َكِتـن َذعرُت به العيَن مستـوزيا

  
  وقال جرير

 
 من آِل اعوَج أو لذي الُعقَّـال أن الجياَد يبتَن َحول قبـاِبـنـا

قاق ُمنا من كل مشتِرٍف وان َبُعد المدى  قِل األجرالضرم الرَّ
الِ  متقاذٍف تلع كـأنَّ عـنـانـه  علٌق بأجرد من جـذوع اوُّ

 بالداِرِعيَن كأنَّھنَّ َسـعـالِـي يخُرجن من رھج الُغبار َعواِبسا
  

  وقال الشمردل التغلبي
 

 ُمقرباٍت كأنَّھـنَّ الـِجـالمُ  فوَق ُجرٍد ضوامٍر سابـحـاٍت
 طرف في َحالِبيه انضمامُ  كلُّ ُمسِرعاٍت نحَو الصريخ تعادى

 َمَسٌد َشدَّ مـتـنـه اإلبـرامُ  َرھـٍل صـدُره كـأنَّ قـراه
 ُمشرف الَخلق في مطاه َتَمامُ  الحق القُرب واالياطِل َنـھـٍد

  
  وقال العجاج

 
 ساٍط يمدُّ الَرَسَن المحملَجـا ِطرنا إلى كل ُطواٍل أھوجـا
 األجاري مسحا مَمعجابحَر تراه من غّب الِصقال ُمدَمجـا
 وطرفة ُشدْت دخاالً ُمدَرجا بعيد نضح الماء مذأً مھرجـا
 قوداَء سمحاج تباري سمحجا

  
  وقال أيضا

 
 ساط إذا ابتلَّ رقيقاه َندا من كلِّ شقاء ومنشق النسا

 كالسكر ال شخٍت وال فـيه لـوا شديد جلز الصلب معصوب الشوى
 جرداَء ُسرحوب إذا باعـت َردا ىوِطرفة تبـرى لـه إذا انـبـر

 منھا الُكشوُح فھي أمثاُل النـوى اضرَّ بالخيل الغواُر فـانـطـوى
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  وقال أنيف بن جبلة الضبي
 

 عتد كسرحان الَقصيمة منھـُب ولقد شھدت الخيَل يحمُل شكتـي
ُب أما إذا استقبـلـتـه فـكـأنَّـه  في العين جذٌع من أُوال مشذَّ

بُ  له اسَتوت أقطارهوإذا عرضت   وكأنَّه مستدبرا مـتـصـوِّ
  

  وقال زھير
 

 منھا الشنون ومنھا الراھُق الزِھمُ  القائد الخيَل منكـوبـاً دوابـُرھـا
 على قوائَم ُعوج لحـُمـھـا ِزَيمُ  قد ُعولِيت فھي مرفوع جواشُنھـا

 َخـمُ تنتُخ أعينھا العقـياُن والـر تنُبذ أفالَءھا فـي كـل مـنـزلة
ة في أشداقھا َضَجـُم فھي تتلَّع باألعنـاق يتـبـُعـھـا  َخلُج األِجرَّ

  
  وقال طرفة

 
ُبـر ُنمسُك الخيل على مكروھھـا  حين ال ُيمسُكھا إال الصُّ
ُعر فترى الحيَّ إذا ما َفـِزعـوا  ودعا الداعي وقد َلجَّ الذُّ
 وُشـقُـر جردوا منھا وراداً  أيُّھا الفتياُن في مجـلـسـنـا
بـا ُمر أعَوجـيات طـواال ُشـزَّ  دوِرَك الصنعُة فيھا والضُّ
 وھضبات إذا ابتل الـُعـُذر من عنـاجـيج ذكـور وقَّـح
 ُركبت فيھا مالطيُس ُسُمـر جافالت فوق ُعوج عـجـل

 كُجذوع ُشذبت عنھا القُُشـر وأنـافـت بـھـواٍد ُتـلُـع
 طار من أحمائھا شدُّ األُُزر فھي تردى فإذا ما أُلھـبـْت
 ُمسلحبات إذا جدَّ الحـُضـر كائراٍت وتراھا تـنـتـحـي

  
  وقال فروة بن خيبري التيمي تيم عدي

 
 أقب يصُدنا قبل الَعـنـاء غدوُت بمشرف الحجبات نھٍد
 إذا ُنكسن ِمسھال الِجـراء أشم سنابك الرجلين طـاف
 إثر الطريدة كالحداء على له َزَجٌل إذا ما الخيُل ولـت
 ُممر مثل إمراِر الِرشـاء طويٍل غير مرتّج ولـكـن
 أشم المنكبين من الِظبـاء كأن ِعنانه في ِجـيد عـاطٍ 

  
  ومما يحمل على أبي دواد

 
بـاح  وأعجاُز ليل مولـي الـذْنـب وقد أغتدي في بياض الصَّ
 ـبسلوف المقادة محض النَّس ِبطرف ينازعـنـي مـرسـنـا
 وإرشاش عطفيه حتى شسـب طواه الـقـنـيُص وتـعـداؤه

 ممر القَُوى ُمَسَمھّر الَعَصـب بعيد َمَدى الطرف خاظي البضيع
 َتميم الضلوع بجـوف َرَحـبْ  رفيع المعد كـسـيد الـغـاض
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م ال عـيَب فـيه َب عنُه الـَكـَربْ  وھـاٍد تـقـدَّ  كالجذع ُشذِّ
ـم مـن ق  وولَّْت عالبـُيه واْجـَلـَعـبْ  ــاَدهإذا قـيد قـحَّ

 جرى في األنابيب ثم اضطرب كھزِّ الـردينـي بـين االكـّف
  

  وقال ربيعة بن مقروم الضبي
 

 بسليم أوظَفِة القوائم ھيَكـلِ  ولقد شھدُت الخيَل يوَم طرادھا
 مسباِق أنديِة الجياِد َعَمـْيَثـلِ  َشِنج النسا متقاذٍف َعبل الشوى

ً أَ   كالتيس في أمعوزه المتزيِّلِ  خلصُته صنعاً فآَض ُمَحْملِجـا
 منه العزيُم َيُدقُّ فاَس الِمْسَحلِ  لوال اكفكفه لكـاَد إذا جـرى
لِ  وإذا ُيعلَُّل بالسـياِط جـياُدنـا  أعطاك نائَله ولم يتـعـلَـّ

  
  وقال خالد بن الصقعب النھدي

 
 لِصرِف قانية األديم كلون ا يدافع ُركن راحلتي ُكَمـيٌت
 بَتحجيل وقـائمٌة َبـھـيم  َتعادى من قوائمھـا ثـالٌث
 مقلِّصٌة على ساقي َظليم  كأن قطاَتھا كردوس فحـٍل

  
  وقال عدي بن زيد

 
 وجه َمْنزوف وخدٌّ كالِمَسنْ  ولقد أغدو بـطـرٍف زاَنـه
 ـنْ َيَسر بالكفِّ نھٍد ذي ُغسَ  ذي َتليٍل ُمـشـِنـٍق قـائَده

 فيرى فيه وال عـيَب أَُبـنْ  ُمْدمج كالقدح ال صـدَع بـه
 ومتى يخُل من القود ُيَصنْ  أيُّ ثغٍر ما يخف ُينـدْب لـه
ه  طاعة الُعضِّ وتسحير اللََّبنْ  َكَربيب البيت َيفرى ُجـلَـّ
َسـنْ  فالذي يمسـكـه يحـَمـُده  َتِئٌق بالشّد ممتدُّ الـرَّ

  
  ة اليربوعيوقال مالك بن نوير

 
 نھٌد َمراكله ِمـَسـحٌّ ُجـْرشـعُ  ولقد غدوُت على الَقنيص وصاحبي

 ريَّان َيْنفُُضـھـا إذا مـا ُيْقـَدعُ  ضافي السبيب كأن ُغصـن ابـاءةٍ 
 طماح أجراٍف إذا مـا ُيقـرع َتِئٌق إذا أرسلـتـه مـتـقـاِذٌف
 المحبُّ الموِسُعَبَذال كما ُيعطى  داويتـه كـلَّ الـدواِء وزدتـه

 والجلُّ فھو ملبٌب ال ُيخـَلـع فله ضريُب الشـول إال سـؤره
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