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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي
 

ا جزء ُيسّمى شـقائق الحمد هلل وكفى ، وسالم على عباده الذين اصطفى ، هذ
ه جوابًا لسائل سـأل  عـن ُحهمـه شـرعًا ، وأورده  يـه نج ، ألَّفتُ ترنج في دقائق الغُ ال 

ما ال مزيد عليه جمعا ، واختره له هذا االسم ِلما تضمَّنه ِمن لطائف البديع ُصـنعا 
، وِلما  يـه ِم ُحسـن التيـبيه المضـمر ِلمـن تفطَّـن لـه وقعـا ، ففـي اللغـة لـه أسـماء 

، والُغُنج بضمها ، والتَّغنُّج ، والتيغنج ، والِغنـا  ، قـال نها : الُغْنج بسكون النون م
 في الصحاح : 

ٌة.  ْت، فهي غ ِنج  ِت الجاريُة غ ن جًا وت غ نَّج   الُغْنُج والُغُنُج: اليكُل. وقد غ ِنج 
غنجـت وفي الفعال البن القوطية :  .وفي الجمهرة : امرأة ِمغنا  مفعال من الغنج 

ُسـن شـكلها ، وقـد غنجـت وتغنجـت فهـ حكـم : وفـي المُ  .غناجـة مِ  يالجارية غنجـًا ح 
ــ لّ  ةامــرأة غ ِنج  ســنة الــدَّ وفــي القــاموا : الُغــُنج بالضــم ، ْكلها، : شــ وُغْنجهــا,  : ح 
كل بكسر اليـين وبضمتين  ، وكُغراب الّيكل ، والتيغنج أشدُّ من التَّغنج ، ومنها اليِّ

كل بالهسر الّدل ، يقـال :  .لهاف والالم المعجمة ، وسكون ا قال في الصحاح : اليِّ
قــال ابــن دريــد فــي الجمهــرة : الــدالل مــن  .امــرأة تاه ِشــكل ، ومنهــا الــدل والــدالل 

 ) الرجز (قولهم : امرأة تاه دلٍّّ ، وأنيد غيره قول الراجز : 
 كأنما دالُلها على الفرْا   ْا خجحمر  قد قّربوني لعجوزٍّ 

 ْا تفترِ  كالبٌ   يلِ الل من آخرِ 
 .ماعث الهالم عند الجِ ف  ماع ، والرَّ ث الجِ ف  ث ، قال ثعلب في أماليه : الرَّ ف  ومنها الرَّ 

ف ُث أيضًا: الُفْحُش من القول، ف ُث: الِجماُع. والرَّ الرَّ وقال الجوهري في الصحاح : 
 ) الرجز ( ساء في الِجماع. قال العجا :وكالُم النِّ 

ف ِث الت ه لُّمِ وُربَّ أ ْسراِب ح    جيجٍّ ُكظَِّم         عن اللَّغا ور 

 ) الرجز ( وقيل البن عباا حين أنيد :



ا  1إْن ت ْصُدِق الطَّْيُر ن ِنْك لميس 
ف ُت ما أترفث وأنت ُمحرم   انتهى . النساء. 2وجد به، فقال: إنَّما الرَّ
 أة .رْ الم   الرجل من هُ ريدُ عة لهل ما يُ جامِ  فث كلمةٌ وقال الزهري : الرَّ 

 . والعرب ب 2راب ، واإلعرابة واإلعراب ، واالستعراب والتعريب / رابة والعِ العِ ومنها 
وفي  .وفي الفعال البن قوطية عربت المرأة عربا تحببت إلى زوجها ، فهي ع ُروب 

زوجهــا، والجمــع ُعــُرٌب. ومنــه قولــه  : المتحبِّبــة إلــى الع ــروُب مــن النســاءالصــحاح 
ــاُعرُ ]  تعــالى: ــا ًب ــالفحش  3[ أ ْتر اًب ــم ب ب الرجــل إتا تهل ــر  ــةوالعِ ، وًأْع ــن  4راب . وقــال اب

) رابة التصريح بالهالم في الجماع ، ومنه حديث ابن الثير الثير في النهاية : العِ 
ة النسـاء مـا ب ـمـن ُمعار   أحـدٌ  ما ُأوتي )، وحديث بعضهم :  ( مرِ حْ مُ للْ  ةُ راب  العِ  لُّ حِ ال ت  

 . قدماتـه ، وحـديث عطـاء أنـه كـره اإلعـراب للُمحـرممـاع ومُ أراد أسباب الجِ  ( هُ ُأوتيتُ 
راب ، عْ رابـة واالسـتِ حش ، وقبيح الهـالم كالتعريـب ، والعِ وفي القاموا : اإلعراب الفُ 

نجهـا ، كأنهـا تتهسـر ، وال في غُ  ْت ه  وقال ابن فارا في المجمل : امرأة هلوٌك إتا ب  
جـة، وفـي القـاموا نِ ة غ  ب  تِ في المحكم : جارية خ   ه، وقال ابن سيديقال رجل هلوك 

ل ، والحزنفــرة : المــرأة الحنحانــة الصــوه فــي الُغــنج ، كأنــه : اللعــوب الحســنة الــدّ 
كور يخر  من منخرها ، والّلِبقة : الحسنة الدَّ  ْيد  ، والّداعنة ، والهلوك ، ل ، وكذا اله 

ماع ، وفي الصحاح : النحير الجِ غنا  ، قال : والفطافط : الصواه عند الرهز و والمِ 
صوه بالنف، واليخير : رفع الصوه بالنخر ، وفي فقه اللغة للثعالبي : اليـخير 

ي في كتاب تحفة العروا لذلك بابا نجات، وعقد الالفم ، والنخير من المنخرين  نم
مــاع ، والرهــز ، وســماه الرهــز ، فقــال : البــاب الثــاني والعيــرون فــي الرهــز فــي الجِ 

، علهـا عن المتناكحين فـي أثنـاء فِ اية عن حركاه وأصواه وألفاظ تصدر رتهاز كنواال 
 ت ْعُظم بها لذتهما ، وتقوي شهوتهما ، وورد  يه أشياء يأتي تكرها في اآلثار .

                                                
ا         وهُ قبله :  1  نَّ ي مِيين  بنا ه ِميس 
الحيوان ، والرسائل للجاحظ ، والعقد الفريد البن عبد ربه ،  في المصادر : ما كان عند النساء ، انظر :  2
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ْأن اُهنَّ  ِإنَّا ]ة نساء أهل الجنة فال هللا تعالى في صـوق اءً  أ ْني  ْلن ـاُهنَّ  ، ِإْني  ع   أ ْبه ـاًرا ف ج 
ب جمـع ع ربـة ، أو ، أطبـق المفسـرون ، وأهـل اللغـة علـى أّن الُعـرُ  1[ أ ْتر اًبا ًباُعرُ  ،

ة ، قال الهناد بن السري في كتاب الزهد : حدثنا اب فضل عن ع ُروب  ، وأنها الغ ِنج 
[  ُعُرًبـاالهلبي عن أبي صالح عن ابن عباا رضي هللا عنهما في قوله تعـالى : ] 

ـة ، وقـال ل المدينة اليّ قال : الع ُروب في قول أه ِكلة ، وفي قـول أهـل العـراق الغ ِنج 
 بـن يحيـى ثناحـد: قـال الزدّي،  أ3الحسـن بن عليّ  ابن جرير في تفسيره : حدثنا /

وقال ابن المنذر في تفسيره ، حدثنا موسـى ،  ،2يمان ابنُكريب ، قاال : حدثنا  يأب
 بـن صـالح عـن التيمـّي، هيمإبـرا عـنحدثنا عمرو بن محمد ، أنبأنا يحيى بن يمان 

ِكلةهي :  قال [ ُعُرًبا ، عن أبيه في قوله تعالى   ] بريدة أبي عن حيان،  غـةبلُ  اليَّ
 .المدينة بلغة 3والِغنجة مكة،

، أنبأنا شعبة عـن سـماك ، تفسيره : أنبأنا هاشم بن القاسم وقال عبد بن ُحميد في
، أخرجـه ابـن جريـر ، وابـن أبـي  [ قـال : المغنوجـاه ُعُرًبا عن عكرمة في قوله : ]

ُعمــارة بــن أبــي  أابــن عليــة ، نبــ أحــاتم فــي تفســيرهما ، وقــال : حــدثني يعقــوب نبــ
أبـو  أ، وقال عبد بن حميد : نب[ قال : غ ِنجاه  ُعُرًبا حفصة عن عكرمة في قوله ]

بن ُعبيد بن ُعمير فـي قولـه :  معقل بن عبيد هللا ، قال : سألت عبد هللا أنعيم ، نب
تها بــه وهــي  ُعُرًبــا ] [ قــال : أمــا ســمعت  أن الُمحــِرم ُيقــال لــه : ال تعربهــا بكــالم ُتلــذِّ

، عـن المغيـرة ، ُمحِرم ة ، وقال عبد بن ُحميد : أخبرني عمرو بن عوف عن ُهييم 
 ، قــال :، عــن تمــيم بــن حــذلم ، وكــان مــن أصــحاب عبــد هللا عــن عثمــان بــن يســار

 إنهـا: التبعـل حسـنة كانـت إتا للمرأة تقول العرب وكانت :قال. لبعُّ التَّ  لحسنةالع ِربة 
 ، أخرجه ابن جرير في تفسيره .ع ِربةل  

يب ، نبـأ إسـماعيل بـن أبـان عـن أبـي أويـن ، حـدثني أبـي  وقال ابن جرير : نبأ ُكر 
[ قـال :  ُعُرًبـا عن نور بن يزيد عن عكرمة ، قـال : ُسـ ل ابـن عبـاا عـن قولـه: ]

ة  لزوجها ، وقال سعيد بن منصور في سننه ، نبأ شيبان بـن عيينـة الع ُروب الُمْمِلق 
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مـة ، أخرجـه لْ [ قـال : هـي الغُ  ُعُرًبـا عن ابن أبي ن جيح ، عـن مجاهـد فـي قولـه : ]
 عبدالرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر في تفاسيرهم .

ن وقال عبد بن حميد : ثنا يحيى بـن آدم ، نبـأ إسـرائيل عـن غالـب بـن الهـذيل ، عـ
[  قال : الناقة التـي تيـتهي  ُعُرًبا سعيد بن جبير ، عن ابن عباا في قوله : : ]

المنـذر عـن  1ب ة , أخرجه ابـن المنـذر ، وأخـر  ابـن جريـر عـنرِ الفحل ، يقال لها ع  
عبد هللا بن عبيد عن عمير ، قال : الع ِرب ة التـي تيـتهي زوجهـا ، وأخـر  هنـاد بـن 

 ب 3يــد ، وابــن جريــر / عــن ســعيد بــن جبيــر فــي الســري فــي الزهــد ، وعبــد بــن حم
[  قــال : ييــتهين أزواجهــن ، وأخــر  ابــن جريــر عــن ابــن  ُعُرًبــا قولــه تعــالى : : ]

عبــاا ، قــال : الُعــرب المتحببــاه المتــودداه لزواجهــن ، وأخــر  ابــن جريــر وابــن 
يد ق لزواجهـن ، وأخـر  سـعِشـ[  قـال : عوا ُعُرًبـا المنذر عن مجاهد في قوله  : ]

رب [ قـال: الُعـ ُعُرًبـا في قوله : : ]بن منصور ، وابن المنذر ، عن سعيد بن جبير 
[  ُعُرًبـا المتعيقاه ، وأخر  عبد بن حميد ، وابن المنذر عن الحسن في قولـه  : ]

قال : المتعيقاه لبعولتهن ، وأخر  عبد بن حميد عـن أبـي العاليـة ، قـال : الُعـرب 
 السـري ، وعبـد بـن حميـد عـن الحسـن فـي قولـه  : ] المتعيقاه ، وأخر  هنـاد بـن

[  قال : المتحبباه إلـى أزواجهـن ، وأخـر  عبـد بـن حميـد عـن عكرمـة قـال :  ُعُرًبا
الُعرب المتحبباه إلى أزواجهن ، وأخر  عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهـد فـي 

م ، عـن زيـد [  قال : متحببـاه إلـى أزواجهـن ، وأخـر  ابـن أبـي حـات ُعُرًبا قوله : ]
ر : حــدثني  ــة : هــي الحســنة الهــالم ، وقــال وكيــع فــي الُغــر  بــن أســلم ، قــال : العرب 
محمد بن إسماعيل بن سالم ، حدثني شعيب بن صـخر ، قـال : قـال بـالل بـن أبـي 

بـن عبـد هللا بـن اإسـحاق  لبردة لُجلسائه : ما الع ُروب مـن النسـاء ، فمـاجوا ، وأقبـ
لـة رة المتبذِّ ِفـجـاءكم م ـن ُيخبـركم ، فسـألوه ، فقـال : الخ  الحارث النوفلي ، قال : قـد 

 ) الهامل ( : 2لزوجها ، وأنيد
جواو ِإتا ُهُم     خل واِعند  ُبعوِلِهنَّ ِإتا  ُيعرْبن    ر   ف ُهنَّ ِخفارُ  خ 

                                                
 كتب : ابن  1
 البيت للفرزدق ، ورواية الديوان :  2

 يَأنَسَن ِعنَد بُعولِِهنَّ إِذا اِلتَقَوا       َوإِذا هُُم بََرزوا فَُهنَّ ِخفارُ   



أخرجه ابن عساكر فـي تاريخـه ، وقـال ابـن المنـذر: أخبرنـا علـي بـن عبـد العزيـز ، 
ــا عبيــدة فــي قولــه : ]أنبأنــا الثــرم عــن أبــي  ــُروب ، وهــي  ُعُرًب [  قــال : واحــدها ع 

 ) البسيط ( : 1ل ، قال لبيدبعُّ الحسنة التَّ 
في الُحدو ِ     واِدِف ي عيى 2و  ّيا الر  ةٍّ       ر  رُ  3ع روٌب غ يُر فاِحي   دون ها الب ص 

د ، لية : أخبرنا علي بن يعقوب في كتابه ، ثنا جعفر بن أحمقال أبو نعيم في الحِ 
 أ4عن عبد هللا / بن وهب اري ، نبأ أبو عبد هللا الهمداني،ثنا أحمد بن أبي الحو 

ـة ، إتا أراد  قال : إّن في الجنة غرفة يقال لها العالية ، فيها حوراء ُيقـال لهـا الغ ِنج 
ولـّي هللا يأتيهــا أتاهـا جبريــل فناداهـا ، فقامــت علـى أطــراف أصـابعها ، معهــا أربعــة 

رنهــا بمجــامر بــال نــار ، قــال عبــد هللا : آالف وصــيفة ، يح ملــن تيلهــا وتوائبهــا ُيبخِّ
 فغيي على ابن وهب ؛ فُحِمل ؛ فُأدِخل منزله ، فلم يعودوه حتى ماه .

 ) الخبب ( : قال صاحب المنفرجة فيها : تنبيه
ر بالُحور وبالغُنجِ   م ن يخطب حور الُخلد بها    ي ْظف 

ير ، وبذواه الُغنج ، أو يظفر بالحور وبُغـُنِجهن يحتمل أن يريد بقوله الدّل على تقد
على إنابة عن الضمير ، والظهر عندي أنه جمع غنجـة ، وهـي الحـوراء المـذكورة 

 في هذا الثر .
: ه تعالى ـوابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي هللا عنهما في قولابن جرير ، وأخر  

ــنْ ] ــجَّ  ِفــيِهنَّ  ف ــر     ف م  ف ــث   ف ــال   اْلح  ث إتيــان النســاء ، والــتَّهلُّم بــذلك ف ــ، قــال : الرَّ  4[ ر 
 بأفواههم . إتا تكروا تلك،  ءللرجال والنسا

وأخر  الطبراني فـي معجمـه عـن ابـن عبـاا قـال ، قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه 
ـجَّ  ِفـيِهنَّ  ف ر     ف م نْ ]وسلم في قوله تعالى :  ف ـث   ف ـال   اْلح  رابـة، ، قـال : الرفـث العِ  [ ر 

 بالجماع .لتعر  للنساء وا
فـث غيـيان عـن ابـن عبـاا فـي اآليـة ، قـال : الرَّ  وأخر  ابن جرير ، وابـن المنـذر

 النساء ، والُقب ل والغمز ، وأن يعر  لها بالفحش من الهالم .
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وأخـر  سـعيد بــن منصـور فــي سـننه ، وابـن جريــر ، وابـن أبــي حـاتم ، والطبرانــي ، 
ف ث   ف ال  قوله ]عن طاووا قال : سألت ابن عباا عن  [ قـال : الرفـث الـذي تكـر  ر 

اِم ل ْيل ـة   ل ُهـمْ  ُأِحلَّ ]هنا لين الرفث الذي تكر في قوله  ـي  ف ـثُ  الصِّ تاك الجمـاع ،  1[ الرَّ
 وهذا العروبة والتعريض بذكر النهاح .

وأخر  سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم 
، وصححه عن أبي العالية ، قال : كنت أميي مع ابـن عبـاا وهـو  في المستدرك

 ) الرجز ( ُمحرم ، وهو يرتجز اإلبل ، ويقول :
ا ا     وُهنَّ ي مِيين  بنا ه ِميس   إْن ت ْصُدِق الطَّْيُر ن ِنْك لميس 

 . ث ما روجع به النساءف  فقلت له : أترفث وأنت ُمحرم ، فقال : إنما الرَّ   
اِم ل ْيل ة   ل ُهمْ  ُأِحلَّ ] ميد عن عمرو بن دينار في قوله:وأخر  ابن ح / ي  ف ثُ   ب4الصِّ  الرَّ

 ماع وما دونه من شأن النساء .فقال : الرفث الجِ [ 
ومـا دونـه مـن ، فث فـي الصـيام الجمـاع وأخر  ابن حميد عن ابن عباا قال : الرَّ 

 قول الفحش .
فــث فــي الصــيام قــال : الرَّ  عــن ابــن عبــاا، وأخــر  عبــد الــرزاق ، وعبــد بــن حميــد 

 رابة .ماع ، والرفث في الحج العِ الجِ 
 ، قال : ال يحل للرجل المحرم اإلعراب . 2عن عطاء وأخر  عبد بن حميد

وفـي المجمــل البــن فــارا ، وكتــب الغريــب أّن رجـال قــال : يــا رســول هللا إنــي ُمولــع 
ـة ، و لوك من النسـاء ، قـال ابـن فـارا : اله  باله   قـال ثعلـب فـي أماليـه : لـوك الغ ِنج 

مـة ، وقـال ابـن الثيـر فـي النهايـة : هـي التـي تتمايـل وتنثنـي عنـد لْ غُ قة البِ هي اليَّ 
في القاموا : هي الحسنة الّتبّعـل لزوجهـا ، وهـذا الحـديث أخرجـه  ماعها ، وقالجِ 

 البيهقي في دالئل النبوة .
ّن أحدكم على امرأته ع  ق  ) ال ي  وأخر  الديلمي في مسند الفردوا عن أنن مرفوعا : 

 بلة والهالم ( .كما تقع البهيمة ؛ ليكون بينهما رسول ، قيل : وما هو ، قال : القُ 
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وأخر  الديلمي عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .صان عن غيره ( الملقة البرع ة مع زوجها ، الحِ  المرأة   ) إّن هللا تعالى يحبُّ : 

ر  ابن عدّي في الهامل ، والديلمي بسند ضعيف ، عن أنن قـال : قـال رسـول وأخ
زاد الـديلمي عفيفـة فـي مـة ( لْ ) خير نسائهم العفيفـة الغُ هللا صلى هللا عليه وسلم : 

  .مة على زوجها لْ فرجها ، غُ 
وفي ربيع البرار للزمخيري ، عن علّي رضي هللا عنه ، قال : خير نسائهم العفيفة 

مة لزوجها ، و يه أيضا عن خالد بن صفوان ، قال : خيـر النسـاء لْ ها ، الغُ في فرج
 .الحصان من جاِرها ، الماجنة على زوجها 

نبأ ابـن عليـه عـن يـونن عـن عمـر بـن سـعيد ،  في المصنفوقال ابن أبي شيبة  
قال : قال سعيد بـن أبـي وقـاض رضـي هللا عنـه : بينمـا أنـا أطـوف بالبيـت إت رأيـت 

 ها ، فأرده أْن أسأل عنها فوجدتها ميغولة .جبني دلُّ امرأة فأع
بـن اوأخر  ابن عساكر في تاريخه من طريق الهيثم بن علي بن محمد عن معاوية 

أبي سفيان رضي هللا عنهما أنه راود زوجته فاختة بنت قرظة فنجـزه نخـرة بيـهوة 
راه خِ النَّ  ركنّ لخي أ 5، ثم وضعت يدها على وجهها / فقال : ال سوأة عليك ،  وهللا 

 اراه . اليخَّ 
وأخر  ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن وضاح الندلسي ، أحد أئمة المالهية 

 ، قال : سمعت سحنون يقول : سمعت أشهب يقول : أغنج النساء المدنياه .
وأخــر  البيهقــي فــي شــعب اإليمــان عــن علــي رضــي هللا عنــه قــال : قــال رســول هللا 

 .( بّعل لزوجها ّّ جهاد المرأة ُحسن التّ ) : صلى هللا عليه وسلم 
وأخــر  البيهقــي عــن أســماء بنــت يزيدالنصــارية أنهــا قالــت : يــا رســول هللا إنهــم  

ــلتم علينـــا  بالجمعــة والجماعـــاه ، وعيــادة المرضـــى ، وشـــهود معاشــر الرجـــال ُفضِّ
الجنائز ، والحج بعـد الحـج ، وأفضـل مـن تلـك الجهـاد فـي سـبيل هللا ، فقـال رسـول 

ُحســن تبعـــل إحـــداكّن لزوجهــا ، وطلبهـــا مرضـــاته ، ) هللا صــلى هللا عليـــه وســـلم : 
 . ( واّتباعها موافقته ، يعدل تلك كله

قــال التيفاشــي فــي قامــة الجنــاح : أجمــع علمــاء الُفــرا ، وُحهمــاء الهنــد العــارفين 
التامـة بأحوال الباه على أّن إثارة اليهوة ، واستهمال المتعـة ال يكـون إاّل بالموافقـة 



مما تتم به شـهوته ، وتهمـل متعتـه ، من المرأة ، وتصّنعها لبعلها في وقت نياطه 
مــن التــودد والتمّلــق ، واإللبــال عليــه ، والمثــول بــين يديــه مــن الهي ــاه العجيبــة ، 

التي ُتحرِّك توي االنهسار والفتور ، وتزيد توي النياط نياطا ، والزينة المستظرفة 
طِ  ل ُتراعي جميع هذه الحـوال ممـا تـتم بـه شـهوة بعُّ نة الحسنة التَّ ، قال : فالمرأة الف 

 الزو  ، انتهى .
اه ، حســـنة وقـــال الغزالـــي فـــي اإلحيـــاء : ُيقـــال إّن المـــرأة إتا كانـــت حســـنة الصـــف

، قاصـرة الطـرف عليـه ، الخالق ، متسعة العين، سوداء الحلقـة ، متحببـة لزوجهـا
فـالع ُروب هـي المتحببـة  [ أ ْتر اًبـا ُعُرًبـا] ى : ور العين . قال تعالفهي على صفة الحُ 

 لزوجها ، الميتهية للوقاع ، قال : وبذلك تتم اللذة ، انتهى .
ل قــة يــونن بــن حبيــب ،  وفــي كتــاب تحفــة العــروا للتجــاني : جلــن أعرابــي فــي ح 
ــي : أّي النســاء أعظــم  ــذاكر النســاء ، فتفاوضــوا فــي أوصــافهن ، فقــالوا ل عراب فت

العظيمة المتاع ، اليـهّية للجمـاع ، اللّينة الخِفر ة ، ال : البيضاء الع ِطرة عندك ، فق
، التــي إتا ُضــوجعت أّنــت ، وإتا ُتركــْت حّنــت ، قــال التجــاني : ييــير بقولــه : إتا 

 .ُضوجع ْت أّنت إلى رهزها 
   ب 5: / وقيل لعرابي : ما الحّب ؟ قال : ِعنـاق الحبيـب ، ولـثم الثغـر اليـنيبقال 
فمـا تعدونـه : قـال : ، قـال : ه فينـامـا هكـذا نعـدُّ  لخذ من الحديث بنصيب ، قيل :وا

، والجمع بين الركبة والوريد ، ورهز يوقظ النُّوام ، وفعل يوجب اآلثام القفش اليديد
 ، فقال : ما هذا فعل توي الوداد ، وإنما هو فعل طالب الوالد .

 ،: أّي النساء أعجب إليك  1بن القريةالوفي ربيع البرار للزمخيري ، قال الحجا  
أخذهّن مـن الر  إتا  ـقال : الودود الولود ، التي أعالها عسيب ، وأسفلها كثيب 

ــل  ج   ْه، وإْن صـــ ـ ْت ْت ، وأطـــولهّن فــي الســـماء إتا قام ــس  د  و  عت نالتــي إْن تهلمـــْت ر 
دْه ، العزيزة في قومها ، الذليلة فـي نفسـها جوَّ  ، الحصـان مـن ده ، وإن ميت تأوَّ

ه : أي النت .جارها ، الهلوك إلى بعلها .  د  و   ر 
 وأحسن في التبذل، وأغلب شهوًة ، اإلماء ألّذ مجامعة قال بعض الخلفاء : ، و يه 

 . وآنق في التدلل، 
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، انتهـْت  تركتهـا ، وإنإن أردتهـا اشـتهْت وفي تذكرة ابن حمدون في وصف جاريـة : 
 الوثبة. 3بادرك، وتُ 2وتذبذب شفتاها عيناها، وتحمر وجنتاها، 1حملقتُ 

لـه : كيـف وجـده  مـن العـرب ابنـًا لهـا ، ثـم قالـْت  امـرأةٌ  وفي أمـالي ثعلـب : زّوجـْت 
قضـى ، وكـأّني ُمضـل أصـاب جب  ال يفنى ، ولذة ال تُ ك ، فقال دّل ال ُيقلى ، وعُ أهل  

 ضالته .
مـاع ؛  يسـهل الجِ  ه مـنحظَّ  السمعُ  قال بعض الطباء : الحكمة في الُغنج أْن يأخذ  

خرو  الماء من جارحة السمع ، فـنّن المـاء يخـر  مـن تحـت كـل جـزء مـن البـدن ، 
ــع ر ة جنابــة  ــذة ، فنصــيب ولهــذا ورد : تحــت كــل ش  ، وكــل جــزء لــه نصــيب مــن الل

ــب  العينــين النظــر ، ونصــيب المنخــرين النخيــر ، وشــم الطيــب ، ولهــذا ُشــِرع التطّي
ل ، ونصــيب اللســان الرشــف والمــّي ، ونصــيب مــاع ، ونصــيب اليــفتين التقبيــللجِ 

ن الع   ، ونصيب الـذَّك ر ك ( ها وتعّض ) هاّل بكرًا تعّض ، ولهذا ورد في الحديث  ّض السِّ
، المماسة   ، ونصيب اليدين اللمن ، ونصيب الفخذين ، وبقية أسافل البدنالاإلي

ع ، فنصـيبها ، ولـم يبـق إاّل حاسـة السـمائر أعالي البدن الضم والُمعانقةونصيب س
 سماع الغنج .

قال الوداعي في تذكرته : ومن أمثال العامة إيش ينفع الغـنج فـي أتن الطـرو  ، 
 ومن أمثالهم : اغنجي رويدا ، زوجكي أطرو  .

 أ 6وقال صاحب مرشـد اللبيـب إلـى ُمعاشـرة الحبيـب : الغـنج هـو الترفـق والتـذلل  /
إرخـاء المفاصـل مـن غيـر سـكون والذبول ، وتفتيـر العيـون ، وتمـريض الجفـون ، و 

حركــة ، والتملمــل مــن غيــر انزعــا  ، والتوجــع مــن غيــر ألــم ، وتــرخيم الهــالم عنــد 
ولـين  مخاطبة الرجل بما يحب ، وتارة يتأّلم منه ، وتارة يستلّذ به بأشجى صـوتها ،

 ) المتقارب (:  4نغمتها ، قال الياعر
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فنظر إليها، ففتنته بنظرها منن وراء  ئف، فأتته بقرًى حاضر وماء بارد،بني أسد بأعرابية من طي في يوم صا

ت غينر ذلنك فارتحنل، يقذعك اإلسالم والكرم؟ كل وقنل، وإن أرد ها عن نفسها، فقالت: يا هذا! أماالبرقع، فراود

 فأنشأ األسدي يقول:

 تَقوُل لي عمَرةُ قْوَل الُمبتَِعْل:         للّضيِف َحّق يا فتَى فكُْل َوقِلْ      

،         أمّ      ا الذي تَطلبُهُ، فاَل يَِحلْ تتتفِعندنَا ما ِشئَت من بَْرٍد َوِظّلٍ



ُيعِجُبني ِمنِك ِعند  الِجما                 مْوُه الّنظرْ و   ِع حياُة الهالِم و 
وال بّد في أثناء تلك من نخير دقيق ، وتنهد رقيق ، وعضة في إثر ُقبلـة ، أو قبلـة 
في إثر عّضة منه أو منها ، فنن تلـك كلـه ممـا يقـوي شـهوة النهـاح ، ويحّثـه علـى 

الخالعــة ، وتلــك معــدود مــن  الحيــاء ، واســتعملْت  المعــاودة ، ال ســيما إْن طرحــْت 
) خيـر ، وقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قــال :  ةالُمستحسن اتهنَّ صف

 نسائهم التي إتا خلعت ثوبها خلعت معه الحياء ، وإتا لبسـته لبسـت معـه الحيـاء (
 . يعني مع زوجها

قلْت : هذا ال أعرفه حديثا مرفوعا ، ولهن في تعليـق أبـي علـّي الرمـدي قـال : قـال 
حسين لصفّية الماشطة : اطلبي لي امرأة تعرف الوحي بالنظرة محمد بن علي بن ال

، وتلبن الحياء من جلبابها إتا لبسته ، وتضعه معه إتا وضعته ، ثم قـال صـاحب 
ُمرشد اللبيب : وحكـى بعـض القضـاة المتقـدمين أنـه تـزو  امـرأة ، وكانـت مطبوعـة 

ه قبلهـا ، فنهاهـا على الخالعة عند الحاجة ، فلما خال بها سمع منها ما لـم يسـمع
عنه ، فلما عاودها المرة الثانية لم ُيسمع منها شيء من تلك ، فم يجـد مـن نفسـه 
نياطا كالمرة الولـى ، وال انبعثـت لـه تلـك اللـذة ، فقـال لهـا : ارجعـي إلـى مـا كنـِت 

 تقولين أواًل ، واجتنبي الحياء ما استطعت .
، ورهـــز الرجــل متطـــابقين قــال : ومــن دقيـــق هــذه الصـــنعة أْن يكــون غـــنج المــرأة 
)  ان :ـد قيـل فـي تلـك بيتــكاإليقاع على الغناء ، ال يخـر  أحـدهما عـن اآلخـر ، وقـ

 1البسيط (
 وأسماعُ  منه أجسامٌ  ما أطربْت   يِك لي ولهاالنَّ  ن حركاهِ ومِ  
ها بالرهز إيقاعُ ولي على  كُ   من تغّنجها لها ترّنم  شخرٍّ    سِّ

                                                                                                                                       

يُن َوالِعْرُق األُصلْ   ، فقال: فزوجيني نفسك. فقالت: شأنك وأوليائي فأتاهم، فخاف أن القال: وعلقها يَمنَُع ِمنهُ الّدِ

فقالوا: يا هذا وهللا إنك  ام معها زماناً ثم علم به أهلها،يزوجوه للعداوة التي بينهم، فانتسب عذرياً، فزوجوه، فأق

 لمنا رأى منن د كنان تزايند وجنده بهناصناحبتنا، وقن أن تننك  مننا وأننت حربننا، فخنل عنن لكفؤ كريم، ولكنا نكره

 الجماع، فطلقها وقال: افقتها وحسنها، وكانت تهالكه عندمو

 أِحبِّك يا عَمَر ُحّب الُمِسّر،         ِلطُوِل الَحياِة َوأمِن الِغيَرْ 

 َويُعِجبُني ِمنِك ِعنَد الِجما         عِ حياةُ الكالِم َومْوُت النّظرْ 

 ِليَظ ذو السََّكِر الُمبتَِهرْ َوَهجُرِك يَْرِميَن بالُمنكَراِت         أغا

 َوَرابي الَمَجّسِة سُخِن القَعَرْ    َوذو أَشٍر بَاِرٍد َطعُمهُ،         
 جاء صدر البيت األول مكسورا . 1



 ب6 /لتي يعلو صـوتها فـي الُغـنج بـالنخير واليـهيق هاقة ، وهي اقال : ومنهن النَّ 
 ) السريع ( وقيل في تلك :

ق مثل العير في ُغنجهاُتن      فما من التَّرك لها ُبدُّ  هِّ
قال : وكثير من النساء م ْن تستعمل السكوه عند الجماع ، لهْن مع رشاقة الحركة 

بعــد مــّرة ، ومســاعدته  ، وإظهــار القبــول للــوطء ، وضــم الرجــل إليهــا ، وتقبيلــه مــرة
 بالرهز ، وهذه صفة محمودة ، غير مكروهة .

عليـه ، وهـذه عـادة نسـاء  للرجـل ، ودعـاءٌ  ه سب  ومنهّن م ْن يكون غنجها كلُّ قال : 
 صنعاء ، وما يليها .
هة التـي ال ُتحسـن الُغـنج ، وال التهسـير ، وهـذا عـام فـي نسـاء قال : ومنهن المسـبَّ 

 بالد الميرق ، ونساء العجم . الجبل ، وما واالهّن من
 : الخبــار

كنت عند عائية أخر  أبو الفر  في الغاني من طريق الميداني ، عن فالنة قالت 
 قالــت : ، يعنــي زوجهــا هللا 2ديــعمــر بــن عب : قــد جــاء1[ لهــا] بنــت طلحــة، فقيــل 

 ، فيـــخره ، ونخـــره ، وأّنـــْت  وقـــع عليهـــا فالعبهـــا مـــدة ، ثـــم ، ودخـــل ، فتنحيـــتُ 
وشـرفك  3نفسـك  خـر  قلـت لهـا: أنـت فـي ، فلمـا عجائب من الرهـز ، وأنـا أسـمعبال
نقدر عليه ، وبكل لهذه الفحول بكل ما  4ا نتيهى: إنّ  قالت ! موضعك تفعلين هذاو 

، قالـت : فما الذي أنهـره مـن تلـك ، قلـُت : أحـّب أْن يكـون تلـك لـيال ، حركها ما ي
حرك شهوته ، ويهيج ،  يمّد يده إلـّي ؛ ، ولهنه حين يراني تتتاك هكذا، وأعظم منه

 فأطاوعه ،  يكون ما ترين .
عائية بنت طلحة إلى زوجها مصعب  وفي كتاب نثر الدرر ل بي ، قال : لمَّـا ُزّفْت 

وهو يجامعها شخيرا وغطيطا في الجماع لـم ، سمعُت امرأة بينها وبينه ، بن الزبير 
ئية : إّن الخيل ال تيرب إاّل بالصـفير ُيسمع مثله ، فقالت لها في تلك ، فقالت عا

 ، أورده صاحب تحفة العروا .
                                                

 زيادة من األغاني 1
 في األغاني عبد هللا  2
 كتبت : نسبك ، وما أثبتناه من األغاني  3
 غانيكتب : نستَِهبَّ . وما أثبتناه من األ  4



: زوَّ  معاويـة بـن أبـي  1وأخر  ابـن عسـاكر عـن عبـد هللا بـن القاسـم اإليلـي ، قـال
فاغتاظت عليـه ، فجـاء معاويـة ، فجلـن ، سفيان ابنته هند من عبد هللا بن عامر 

هن فصـعب ، وأمَّــا راه ، أمَّــا حـرامُ ِفـن خ  راه ، أواِنـِطـبـيض ع  إليها وقال : يا ُبنّيـة 
 .2هن فسهل به سمحاه ، ثم رجع ، فسأل بعد زوجها عنهاحاللُ 

 أ7  . 3من الرهز فاشتراها فقال لها : ما تحسنين ، فقالت : عيرين فنا / 
وفـي شــرح المقامــاه البــن عبــد المــنعم قــال : أقبــل رجــل علــى علــي بــن أبــي طالــب 

مير المؤمنين إّن لي امرأة كلما غييتها تقول : قتلتنـي رضي هللا عنه ، فقال : يا أ
 قتلتني ، فقال له علي رضي هللا عنه : اقتلها وعلّي إثمها .

لياقوه الحموي : خاصم ؛ البن الدهان ، ومعجم الدباء ؛ وفي كتاب نسب الغريب 
لـك  ، وهي مجنونة ، فقال : ما بدا هُ أبا امرأته ، فقال : زوجتي ابنتُ  رجل إلى قا 

، لست لها بأهل  4يي عليها ، قال : تلك الربوخقال : إتا جامعتها غُ  ؟من جنونها 
قها ، فتزوجها القاضي . قال ابن الدهان : أراد أّن تلك ُيحمد منها ، ، طلِّقها ، فطلَّ 
 ) مجزوء الرجز (قال الياعر : 
تى                 مةلْ نيُك ربوخٍّ غُ    أطيُب لذَّاِه الف 

يــي عليهــا ، وفــي القــاموا : ، وغُ  ومعــت اســترخْت قــال : فــالربوخ هــي التــي إتا جُ 
 . ماع كأنها مجنونةعند الجِ  امرأة ِمنخار تنخرُ 

 5وفي جامع اللذة : تزو  قا  امرأة من أهل المدينة ، فهانت إتا غييها أهجـره 
يهــا ، ونهاهــا عنــه ، فلمــا عــاد إل يفــي القــول وأفحيــت ، فاشــتّد تلــك علــى القاضــ

                                                

 أبي بن معاوية زوج:  قال األيلي القاسم بن هللا عبد عنجاء هذا الخثر في تاريخ دمشق على النحو التالي :  1

 عليه وأدخلت بابا بينهما وجعل قصره جانب إلى قصرا له وبنى كريز بن عامر بن هللا عبد من هندا ابنته سفيان

 بخينر فقالنت ؟ تلكم فعلت ما لها فقال حاضنتها به مرت إذ يوما المشرقة في هو فبينا قال سنين تسع بنت وهي

 فقام عليه واعتاصت مصعت فإنها المؤمنين أمير يا:  قالت عليك بحقي عليكم أعزم فإني قال المؤمنين أمير يا

 السالم فقال فجلس نمرقة له فكسرت قال عندها والنسوة فسلم عليها دخل حتى ومضى ثيابه بأزرار آخذا حافيا

 إلنى رجنع ثنم سنمحات بنه فسنهل حاللهنن وأمنا فصعب حرامهن أما خفرات أوانس عطرات بيض بنية اي عليكن

 به مرت ثم قال لكم سهلته قد وحزن لكم ذللته قد صعب فرب أهلك إلى النجاء له فقال عامر ابن به فمر مجلسه

 المكتبة الشاملة . . تاريخ دمشق / النساء من امرأة صارت فقالت تلكم كيف لها فقال الغد من الحاضنة
 ، وتمام الخبر كما ورد أعاله .لعل هنا نقصا   2
 هذا الخبر اتصل بما قبله ، ويبدو أنه ناقص من أوله . 3
 أساس البالغة ) ربخ (امرأة ربوخ: يغشى عليها عند الجماع وهو من الرخاوة. يقال: مشى حتى تربخ. 4
من أكثر أهجر" ورماه بالهاجرات والمهجرات: بالفواحش، جر، بالّضم وهو الفحش. يقال: "أهجر: نطق بالهُ  5

 . أساس البالغة ) هجر ( والهاجرات: الكلمات التي فيها فحش

 



هـا : عـودي إلـى عملـك صمتت عن تلك القول ، ففتر نياطه ، فلما رأى تلك قـال ل
 .الول 

قيل المرأة : أي شيء أوقع في القلب وقت النهاح ؟ قالت : موضع ال ُيسمع  ،و يه
و يه ،  .يجلب الماء من ِغياء الدماغ ، ومخار  العظام  ق يه إاّل النخير ، وشهي

نيــك بيــدة الرهــز ، وكثــرة الرفــع والخفــض ، والنصــب قــال بعضــهم : إنمــا يطيــب ال
والنخيــر واليــخير ، والصــهيل ، والقــبض ، والتقــديم والتــأخير ، والهمهمــة  والبســط

 والحمحمة .
لـه تـأثير فـي النيـاط ، وقـد  ،  سماع مـا يلـذ: وفي كتاب نزهة الذاكرة عن بعضهم 

،  1وامـلماللـة والفتـور ، ترنّ إتا خافوا ا، ترى أهل الصناعاه الذين يكدون بّرًا وبحرا 
قـد احتـالوا وأبنـاء الحـروب ، وشغلوا أنفسهم بذلك من ألم التعـب ، وتـرى اليـجعان 

، وقرعــوا الطبــول ؛ لتهــون علــيهم اليــدائد ، وتــرى اإلبــل  2بــنفأ أصــناف البوقــاه
فـتمعن فــي سـيرها ، وتصـفر للــدواّب فت ـِرد المــاء وتيـرب علــى ، يحـدو بهـا الحــادي 

 الصفير .
 :شعــار ال

 ) من الخفيف ( 3قال أبو وجزة السعدي
مي الم طلولُ ـق ت ل تني ِبغ يِر ت نبٍّ ق ت     وُل       و حالٌل ل ها د 

بي / ُمقل ت يِن س  اللٍّ و  لى قاِتلٍّ أ صاب  ق تياًل       ِبد       ب7       لُ ــما ع 
 ) البسيط ( : 4وقال ابن مطروح

 بجِ والسَّ  العا ِ  بين   الُحسنِ  وِحيلةُ      جِ ع  والدَّ  ْنجِ الغُ  بين   دِ السْ  عُ صارِ م       
 ججِ لُ  ن مِ   هنُّ وما تُ  ار  ـالبح دعِ       هُ نبتُ م   رجانِ ما كان في المُ  رُّ والدُّ      

                                                
 ، وما أثبتناه من  اللهو والمالهي البن خردذابة / الموسوعة الشعرية .كتب : ترنحوا   1
 الموسوعة الشعرية . كتب : البراعات ، وما أثبتناه من  اللهو والمالهي البن خردذابة /  2
 م 747 -هـ / ?  130 -?  أبو وجزة السعديكتب : قال وجزة ، والصواب أبو وجزة ، وهو :   3

نشأ في بني سعد، فغلب عليه نسبهم، وهو شاعر مشهور من التابعين وهو  يزيد بن أبي عبيد السُّلمي السعدي.

له شعر في قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب  .وسكن المدينة، فانقطع إلى آل الزبير ومات بها محدث مقرئ.

 /الموسوعة الشعرية . في أشعار العرب.
 م 1238 - 1178هـ /  635 - 574:  ابن مطروح البلنسي 4

من أهل بلنسية ولد وعاش ببلنسية وولي قضاءها وكان فقيهاً  أبو محمد عبد هللا بن مطروح التجيبي القاضي.

 الموسوعة الشعرية . حب المجموع بيتين وذكره ابن األبار في تحفة القادم.أورد لَه صا وأديباً شاعراً.



ــم أســمع فــي الهنايــة عــن الرهــز  وفــي كتــاب تحفــة العــروا ، قــال ابــن تكــوان : ل
 : ) المتقارب ( 1بأحسن من قول الياعر

 ريق وحِ ين       ف ضلِت النساء  بِض علمت   ما  ةُ ـمامأ  وأنتِ   
 ظروموُه النَّ   الِمـهاح       حياُة الهني منك عند النِّ عجبُ ويُ  

  ابنته هند من السدي يخاطب أسماء بنت خارجة حين زوَّ  2قيبةوقال أبو ع
 هللا بن زياد ، شعر ) من الوافر ( 3ديعب

 الميرِ  ييلة      أرضيتِ  دْ ــفق    خيرًا     ا أسماءُ ـهللا ي جزاكِ    
 عيرِ الب   رةِ ـك  رْ ـك    مثلُ  ظيمٌ ع منه       المسكُ  قد يفوحُ  بصدغٍّ            
 ا أزيزًا كالصريرـسمعت له        يه ر  اليْ  الميرُ  ع  ــدف  إتا            
 السريرِ  هز من فوقِ الرَّ  تجيدُ        ِبكرا  ا حسناءـلقد زوجته           

 : ) الوافر ( 4وأنيد البكري في الآللي لبعضهم
 على البطونِ  شفاُء الحّب تقبيٌل وضّم       و جر  بالبطونِ 

ر    والقرونِ   ٌذ بالمناكبِ ـهٌز تهمُل العينان منُه       و أخو 
 ) الرجز ( : 5وأنيد البطليوسي في شرح الهامل قول الراجز

 العا ْ  يايا وسريرِ لى الح  ع         يبا ْ على الدِّ  لنومُ ل   وهللاِ 
 ال ْ اإلدْ  يا عمرو من   أهونُ          نا ْ غْ المِ  الطفلةِ  الفتاةِ  ع  م  

 العجعا ْ  لِ البازِ  وزفراهِ  
 : ) المديد ( 6د هللا بن لين الرلياهيوقال عب

                                                
 م 705 -هـ / ?  86 -? :  ألشهب بن رميلةل  1

 . األشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي

ش إلى العصر األمنوي، شاعر نجدي، ولد في الجاهلية، وأسلم، ولم يجتمع بالنبي )صلى هللا عليه وسلم(، وعا

هجا غالباً )أبا الفرزدق( فهجاه الفرزدق، وضعف األشهب عنن مجاراتنه، وذكنره المرزبناني فني منن وفند علنى 

 الموسوعة الشعرية . الوليد بن عبد الملك. نسبته إلى أمه )رميلة( وكانت أَمة اشتراها أبوه في الجاهلية.
ائر ألبي حيان التوحيدي عقبة ، وكذا في التذكرة الحمدونية ، كتب عيينة ، وقد جاء اسمه في البصائر والذخ 2

 وقال ابن طيفور في بالغات النساء عقيبة ، وكذا ابن قتيبة في عيون األخبار .
 كتب : عبد هللا ، وهوخطأ . والصواب ما أثبتناه . 3
وأسرفت في حبها له  كانت تحب زوجها الضباب شاعرة جاهلية من شاعرات الغزل.:  م الضحاك المحاربيةأل 4

 الموسوعة الشعرية . وتعلقها به، خاصة بعد أن طلقها، فتراها تناجيه في كثير من المقطعات.
 البيتان في شرح الحماسة للمرزوقي / الموسوعة الشعرية ، بال عزو . 5
 م 704 -هـ / ?  85 -? :  عُبَيد هللا بن الُرقَيّات 6

 ن بني عامر بن لؤي، ابن قيس الرقيات.عبيد هللا بن قيس بن شري  بن مالك، م



بَّذا ال اللُ ــح  ع   ُج       و الَّتي في ط رِفها ـو الُغنُ   د   جُ ـد 
ث تــالَّتي ِإن ح    دها فلجثـوعذ ب ت       و الَّتي في ك    دَّ

ت رى في الب يِت   تهاو   ِمثل  ما في البيع ِة الُسُر ُ        ُصور 
ثوني ه   / دِّ ُجلٍّ       عاِشقٍّ في ُقبل ةٍّ ـح  لى ر   أ8  ر  ُ ــح    ل ع 

 ) الوافر ( : 1وقال درست الياعر
 كحيلِ  جٍّ ـغن {رٍّ فات رفٍّ ــوط      الصيلِ  في الخدِّ  ا والخالُ م  أ           
 الثقيلِ  من الردفِ  عيٍّ على دِ        غصنٌ  يحكيهِ  مائلٍّ  دٍّ ــوق         

 : ) البسيط ( 2وقال أبو الطيب صالح بن يزيد الرندي
 لِ ح  واله   نجِ الغُ  ها بغيرِ وما رمتْ       لِ ق  بالمُ  د  السْ  تروعُ  من الظباءِ 

 ) المضارع ( : 3وقال أبو نواا
 نينِ ك    بيتٍّ  وظلِّ          وٍّ هْ ل   فِ ْص وا إلى ق  ومُ قُ 
 صينِ ر   دلٍّّ  وتاهِ          غنجٍّ  تاهِ  ةٍّ ـــوقين                  

                                                                                                                                       

خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان،  شاعر قريش في العصر األموي. كان مقيماً في المدينة.

 وقصند الشنام فلجنأ إلنى عبند هللا بننثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير )مصعب وعبد هللا( فأقنام سننة 

أكثر شعره الغزل والنسيب، وله مدح  د الملك في أمره، فأّمنه، فأقام إلى أن توفي.جعفر بن أبي طالب فسأل عب

 وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات ألنه كان يتغزل بثالث نسوة، اسم كل واحدة منهن رقية
درست المعلم البغدادي. شاعر ذكره عبد هللا بن المعتز في طبقات الشعراء كتب : درستويه ، والصواب أنه :   1

القنول جيند  الجاحظ احتج بشعر وأنه كان يرى رأي الخوارج. وكان أرقنع خلنق هللا إال أننه كنان فصني  وذكر أن

 انظر الوافي بالوفيات / الموسوعة الشعرية ، وطبقات ابن المعتز / الموسوعة الشعرية . النظم.

 -بن شريف النفزي الرندي  صال  بن يزيد بن صال  بن علي بن موسى بن أبي القاسمأبو الطيب الرندي :   2

: المنذكور هنو أحند أبنو حينان  أثينر الندين قنالأبو الطيب؛ من أهنل رنندة منن جزينرة األنندلس.  -بالراء والنون 

 . الوافي بالوفيات / الموسوعة الشعرية . األدباء المجيدين من أهل األندلس
إجتمع أبنو ننواس وداود أنه  ، وقّصتها  داود بن رزين الواسطيهذه األبيات ليست ألبي نواس ، وإنما هي ل  3

النوراق وحسنين بنن الخيناط فني مننزل عننان  بن رزين الواسطي وحسين بن الضحاك وفضل الرقاشني وعمنرو

الماضين وأشعارهم في أنفسهم، حتى انتصف النهنار، فقنال بعضنهم:  جارية الناطفي، فتحدثوا وتناشدوا أشعار

 ! قالنت عننان: قولنوا فني هنذا المعننى أبياتناً وتضنمنوا إجنازة حكمنيفقال كل واحند: عنندي عند من نحن اليوم؟

 فبدأ داود بن رزين الواسطي فقال: عليكم، بعد ذلك.

 ل بيت كنينــــــــقوموا إلى قصف لهو         وظ        

 ونــالزرج  دـــــبجي  ي        ــــ  مسك ذكــوري                                           

 نــــــج         وذات دل رصيـــــة ذات غنـــوقين                                           

 ل ظريف         من صنعة ابن رزينـــــتشدو بك       

 فقال أبو نواس:

 قوموا بنا يا حياتي     اتي        ــــال بل إلى ثق      

 اتــاك وهــبقول ه       جميعاً        قوموا نلذ                                            

 اةــــــــم بفتتأتحفتك     اة        ــإن أردتم فتـــف                                           

 ؤاتيـم بمــــــأتيتك     وإن أردتم غالماً            

 الةـفي وقت كل ص     وناً        ـــجـفبادروه م     

 ال كلٌّ من الشعراء اآلخرين أبياتا . انظر اإلماء الشواعر ألبي الفرج األصفهاني / الموسوعة الشعرية .وق



 ) مجزوء الرمل ( : 1وقال ابن اليبلي
 بدون  ا ليسْت ــنعند           ادٍّ ـأي ادٍّ ـــحم البنِ       

 فيندَّ ال اءِ دَّ ـي من الفِ           ـيْ ت   اريةٌ ـج ده ـعن                 
 رون قُ   ا أكاليلٌ ـــوال         هـم   ولها في رأاِ                   

 هينم   في كنٍّ  لِ ــفع         ـمي الحاتِ  صدعٍّ  تاهُ       
 ) الطويل ( وقال الجزار :

 وبه يطيب النيك للنّياك   وتصّنعي للغنج فهو يلذ لي  
 ) البسيط (وقال آخر : 

 قد اجتمعن لنا في ست غيناه  هــوللنهاح شروط في لذاتت     
 وغّض طرف وغزٌل بالُعويناه  وغربلة وغمزاه ج وغمزغن     

 ) الرجز ( وقال آخر :
 ما نخير فانخر 2لم تك  إتا علوتيه وحال منذرِ   
 وهيج لذاه كطعم السكر     

 ومن أشعار العاّلمة :
 بال إيدامِ  زٍّ بْ خُ  مثلُ   بال غنجٍّ  يكُ والنَّ 

 ) الوافر ( هللا له : وقال القائل غفر
 تبالغ في اليخير وفي النخير إتا ما نهت من أنثى فُمرها    
 بالصفير رأيت الخيل تيرب  ـج فننيوال تنِهح بال غن     

 وقال ابن المعتز : ) من السريع ( 
تاِه نايٍّ ُميِرقٍّ و جُهها       م عيوق ِة ال لحاِظ و الُغنجِ    و 

 ) الرجز (: 3وقال أعرابي 
 وداًل خالسا ًا ـالعرائسا         شكاًل وألفاظ جاءه عروسًا تفضلُ 

 المالبسا حيا ينفجُ م المُ ـجالسًا         جه  ركبًا مثل الميرِ ــوم

                                                
بن حماد بن دلقيش، ثم تهاجرا بشيء  كان أبو الشبل يعاشر محمدجاء في األغاني / الموسوهة الشعرية :  1

 هذه األبيات . أنكره عليه، فقال أبو الشبل فيه
 مختل الوزن ورد هذا الشطر   2
 األبيات في التذكرة الحمدونية / الموسوعة الشعرية . 3



 ساالسادِ  منهُ  الولُ  ويبدو يابسًا         ال يفضلُ  مبلواًل  لُ ــيدخ
 ) الهامل ( رجل من بجيلة :وقال 

 بين الخباب وبين جّمة عنبر لةـالي أن تبيت بليخير اللي   
 ب8    بيضاء واضحة كطي الم زر ودالل كاملة الجمال عزيزة              /

 ) الرمل ( وقال اليهابي البراعي :
 اه أغلقته غضباــباب ب  اــبأبي من زرتها مستفتح           
 سببا  هـا فعلتــلي  يم    دــوطوه عني ودادًا لم أج           

 باـعنها الملع  أني فهكتلم يكن لي عندها تنب سوى                 
 الصبا  جمعت بينهما ريحواعتنقنــا مثل غصني بانة                
با  من تباريح التنائي    وصبا قلبي لهـــا وشكى             وص 

 وأرتني عجبا من دّلها واعجبا .
باـا قّبلت فاهــكلم   ًا ِخلتهـــوأباحتني رضاب             ر   ا ض 
 الزباــد         سّرني أن يبلغ السيل ثم قالت لف قليال فلق            

بـام بها         يا لها من لفظة ه    ْجدًا وقلبي ط ر   اـسمعي و 
 ) المنسرح ( وأنيد الصولي المعتضد باهلل :

 جــدالل والُغنـوقاتلي بال ـجور والدعــبالفت  يا الِحظي      
 فر   هل لديك من يا ُترى  أشكو إليك الذي القيت من الوجد       
 ّل العيون والمهج ــا مح ال من الناـحللت بالطرف والجم      
سعد في شرف المصـطفى : روي عـن مصـعب بـن محمـد بـن عبـد هللا بـن  ووقال أب

أبــي أميــة ، عــن أّم ســلمة زو  النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ، قالــت : خرجنــا مــع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف ، وكـان مـع رسـول هللا صـلى هللا عليـه 
وســلم مــولى لخالتــه فاختــة بنــت عمــر بــن عائــد بــن عمــران بــن عثمــان بــن مخــزوم 

يكون فـي بيوتـه لمـا يـرى مخنث ، يقال له ماتع ، وآخر يقال له هيت ، وكان ماتع 
يء مـن أمـر النسـاء ، ممـا يفطـن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه لم يفطـن بيـ

له الرجال ، و يرى أّن له فـي تلـك إربـة ، فسـمعُه رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 
صـلى هللا عليـه يقول لخالد بن الوليد ، أو لعبد هللا بن أميـة : إْن افتـتح رسـول هللا 



،  بثمـانٍّ باديـة بنـت غـْيالن، فننهـا ُتقبـل بـأربعٍّ وُتـدبرُ  الطائف غدًا ، فال تقـتلنّ  وسلم
مـع ثغـر  /اإلنـاء المكفـوء،مثـل  ، وبين رجليهـا  ارتّجتقامْت تثنَّت، وإتا  فنتا جلسْت 

 أ9 : ) المنسرح ( 1القحوان ، فهي كما قال لين بن الخطيم
ف  ر  ليُط الِجمال  ف ِانص  دَّ الخ  ل يِهم ل و أ نَُّهمـر  ق فوا  وا       ماتا ع   و 
ق ف          ل فُ ُـ ساِئُلهوا ساع ًة نُ ــل و و  ّحي ِجمال ُه الس  يث  ُيض   م       ر 
ُتهـب ين  ُشك          فُ   ل ٌة و الِحيْ  ق صٌد ف ال   ا      ـوِل الِنساِء ِخلق   ق ض 
ُة النسفيِهم ل عوُب ال          لِّ ع روٌب ي سوُءها الُخُلفُ          ـاِء آِنس   د 
أ نَّم       و هي  الِهي ٌة    الط رف   دــتعق          ها ُنُزفُ ـك  فَّ و جه   ا ش 
أِنه  ت ناُم ع ن ُكبرِ           يدًا ت هاُد     ا ف ِنتا      ــش   ت نغ ِرفُ  قام ت ُرو 

ال : ال أرى هذا ال يفطن لما أسمع ، ـفسمع تلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق
 .ال يدخلّن على نساء بني عبد المطلب 

)   : 2د بن منير العجليـال نصيح الدين محمـر، قـر بالبحـغثَّ ال ُثر تيبيهُ وقد ك  
 المجتث (

 د وخال وثغرـك ودر         خـومس وردٌ    
 سيف ونبل وسحر لحظ وجفن وغنج            
 رـعْ ووجه وش   قد   ر وليل        وبدْ  صن غُ    

 : ) الطويل ( 3وقال أبو عمر محمد بن عبد ربه الهاتب
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شاعر األوس وأحد صناديدها في الجاهلية. أول ما اشتهر به تتبعه  قيس بن الخطيم بن عدي األوسي، أبو يزيد.

فني وقعنة بعناث التني كاننت بنين األوس والخنزرج قبنل قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما، وقال فني ذلنك شنعراً. ولنه 

 الموسوعة الشعرية . أدرك اإلسالم وتريث في قبوله، فقتل قبل أن يدخل فيه. الهجرة أشعار كثيرة. 

محمند بنن منينر بنن البطرينق نصني  الندين العجلني البغنداذي الجنزري الشناعر :  ابن البطرينقهوالمعروف بن 2

. ذري شعره بالقاهرة وكناه أبا بكر، وتوفي بدمشق سنة سبع وثالثنين وسنتمائةمنه الزكي المن البغداذي، سمع

 الوافي بالوفيات / الموسوعة الشعرية .
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 األديب اإلمنام صناحب العقند الفريند، منن أهنل أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن ُحدير بن سالم أبو عمر.

وكان ابن عبد ربه شاعراً مذكوراً فغلنب  قرطبة. كان جده األعلى سالم مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية.

لنه شنعر كثينر، مننه منا سنماه الممحصنات، وهني قصنائد ومقناطع فني  عليه االشتغال في أخبنار األدب وجمعهنا.

نت له في عصره شنهرة واسنعة وهنو وكا المواعظ والزهد، نقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل والنسيب.

ط( فمن أشهر كتب األدب سماه العقد وأضف النسناخ -أما كتابه )العقد الفريد  أحد الذين أثروا بأدبهم بعد الفقر.

ولم يذكر علياً فيهم وقد  وله أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاوية رابعهم !! المتأخرون لفظ الفريد.

 الموسوعة الشعرية . صائد وأصيب بالفالج قبل وفاته بأيام.طبع من ديوانه خمس ق



 لفظٍّ منك  تاب  نحافًة       ومعناُه ضخٌم ما أ ردُه سمينُ عجبُت ل     
 وى ومنونُ ــحياٌة لرباب اله ُه  ـــوأعجُب من هذين أن بيان             
مى    و علَّمت  في ز حْمت  به             ل  الدُّ  ر  النَّْفِث كيف يكونُ ِسحْ ُغنجها ُمق 

 () الطويل  : 1وقال محمد بن عبد الغني الفهري 
اقي حر من ُغنج أحداِق         سقاك  بكأاٍّ لم ُتِدْرها يُد السَّ  لم ن كلٌم كالسِّ

 : ) الطويل ( 2وأنيد في الحماسة لرجل يهجو امرأته
 حديٌث كقلع الضرا أو نتف شاربٍّ         وغنٌج كحطم النف عيل به صبري 

 مصرحٍّ عدمت حديثها         وعن جبلي طيٍّ وعن هرمي ـــوتفتر عن قل 
 خــاتمــة 

)  :المسمى بالزنجبيل القاطع في وطء تاه البراقع  3قال صاحب ] الهتاب [
 الطويل (

ها ـصنوف  وتسمع من غنجي  م   على نسقٍّ     ا أُعدُّ ر ُنظِّ  دِ ـــفي عق  كالدُّ
 وردـعلى ال ليالً   يحر يعًا كمرِّ الرِّ      تستلّذه ا ًـــ ناعم  منه  وُأعطيك   

 دـُسه  نمِ  تنعُن   به العينانِ  تهادُ      حّسهُ   تسمعُ   حين اً ــقرلي  لطيفاً  /
 بعدي دٌ ـأح بها م يظفْر ـل غرائُب      صْنع ةٍّ   لّ ــمن ك وإني لحكي  يهِ  
 دـوالول روحِ ـبال ُمناي الذي أفديهِ      سيدي ومؤنِ ـِسي العمرِ  فمنه طويلُ  
 إلى عندي  ال  ـتع وأحيي به قلبي     ي دّسهـالقلب روح  غرامي حبيب 
 في كبدي ّب غيِّْبه ـأغثني به يا ح     جتيــحبيبي نور العين قلبي ومه 
ْرسْبه وادفعه وأغرقه في الحيا  رِّْبه والصق     وس   دّ ــه للحـوغرِّق  وس 
ن منِّي واهتزازي     عي وتحريكي وغربلتي إتا  ـــفرف   دـمن الوج تمكَّ

لد    ومنطقي وُشهقاني وُغنجي وشخري        ميم الصخر والحجر الصَّ  ُيحل ص 
 : وتكر في هذه القصيدة أنه يقول في الغنج

 .وأعتابه  ،وحيطانه،وجوانبه  ، للفرا  زحقة الهّن سعفة  
                                                

محمد بن عبد الغني الفهري المعروف بابن الجنّان من أهل جيّان، سكن مدينة :  ابن الجنانهو المعروف ب 1

 . تحفة القادم البن األبّار / الموسوعة الشعرية .فاس
 ، دون ذكر السم القائل . الموسوعة الشعرية  /البيتان في شرح الحماسة للمرزوقي  2
 الكتاب ، غير موجود في األصل المخطوط  .  3



وهذا آخر الهتاب ، والحمد هلل ، وسالم على عباده الذين اصطفى ، وصلى هللا 
 على سيدنا محمد ، وآله وصحبه وسلم .


