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  .بن كمال باشا رمحة اهللا تعاىل آمنياـ ب

  

*******  

  

  ..ه إخلهللا الذى خلق األشياء بقدرتأوله احلمد

ترمجة املوىل أمحد بن سليمان الشهري بإبن كمال باشا املتـوىف ىف  

بإشارة السلطان سليم خان ذكر كُتباً كثريه ذا املعىن  940سنه 

وقال مجعته منها ومل أقصد به إعانه املتمتع الذى يرتكب املعاصي 

بل قصدت إعانة من قَصرت شهوته عن بلوغ نيتـه يف احلـالل   

سبب لعمارة الدنيا وملا كَملَ قَسمته قسـمين قسـم   الذي هو 

يشتمل على ثالثني بابا تتعلق بأسرار الرجال وما يقويها على الباه 

من األدوية واألغذية والثاين يشتمل على ثالثني باباً تتعلق بأسرار 

  .إنتهى...... النساء وما يناسبها من الزينه

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الذى خلق األشياء بقدرته وأتقنـها بلطيـف صـنعته    احلمد هللا

ودبرها حبكمته، أمحده على نعمته وأصلى على حممد خري خليفته 



وعلى آله وصحبه وعترته قال املؤلف هلذا الكتاب إنين ملا رأيت 

الشهوات كلها منوطة بأمساء الباه وداعيه إىل اجلماع ورأيت أهل 

كل بلد ىف عصرنا هذا وما األقدار وأرباب األموال ورؤساء أهل 

تقدمه من عصور أزمان مهمهم مصروفه إىل معاشـرة النسـوان   

وأحواهلم متفرقة ىف بيوت القيان، ومل أر أحداً منهم خيلـو مـن   

عشق املغنيه واستهتار جباريه وغرام بفاحشة عملت أن معرفتهم 

مبا انصرفت إليه شهوام وتتبعته نفوسهم مما جيعل نفعه وتعظـم  

فدعاين ذلك إىل تأليف هذا الكتاب ومل أر أن أجعل كتايب  فائدته

هذا مقصوراً على أدوية الباه فقط وقد مجعته من الكتب املصنفة 

يف الباه وغريه ككتاب الباه للنحلي وكتاب العرس والعـرائس  

للجاحظ وكتاب القيان ألبن حاجب النعمان وكتاب اإليضـاح  

ن السمسماىن وكتـاب  ىف أسرار النكاح وكتاب جامع اللذة إلب

برجان وجناحب وكتاب املناكحه واملفاحتة يف أصناف اجلمـاع  

وآالته لعز الدين املسيحي فألفت ومجعت منها هذا الكتـاب ومل  

أقصد بتأليفه كثرة الفساد والطلب اإلمث وال إعانة املتمتع الذى 

يرتكب املعاصي ويستحل ماحرم اهللا تعاىل بل قصدت به إعانـة  

ته عن بلوغ أمنيته ىف احلالل الذى هو سـبب  من قصرت شهو

تناكحوا (لعمارة الكون بكثرة النسل لقوله عليه الصالة والسالم 

وملا كمـل تأليفـه    *)تناسلوا فإىن أباهى بكم األمم يوم القيامة 

قسمته وجعلته جزأين جزأ يشتمل على ثالثني باباً تتعلق بأسرار 

ة واألغذيـة واملعـاجني   الرجال وما يقويها على الباه من األدوي

واخلواص وما أشبه ذلك مما يقف عليه من طالع هـذا الكتـاب   



واجلزء الثاىن يشتمل على ثالثني باباً تتعلق بأسرار النساء ومـا  

يناسبهن من الزينه واخلضابات وما خيصب البدن وما يسمنه وما 

يطول الشعر ويسوده وما الذي يستجلنب به مـودات الرجـال   

 نقلت عنهن يف أمر الباه مما حيرك شهوة السامع واحلكايات اليت

هلا وما قيل فيهن من زيادة الشهوة وقلتها وما نقل عنـهن مـن   

ورقة األلفاظ عند اجلماع مما يزيد يف اللذة ويقوى الشهوة، وملا 

مسيته بكتاب رجوع الشـيخ إىل صـباه يف   (كمل تأليفه وتبويبه 

  . وهذه ترمجه األبواب )القوه على الباه

  .واهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب

  .حليل وما يتعلق بذلك األمرمن اجلزء األول يف ذكر مزاج اإل }الباب األول{

البـاب  {يف ذكر مزاج االثنني وما يتعلق بذلك من أمـر البـاه،    }الباب الثاين{

البـاب  {يف ذكر الضرر الذي حيصل من اإلسراف يف استعمال البـاه،   }الثالث

فيمـا   }الباب اخلـامس {يف تالحق الضرر احلادث عن اإلفراط يف الباه،  }الرابع

البـاب  {جيب أن يستعمل بعد اجلماع وتدارك خطاً من غلـب عليـه الـربد،    

البـاب  {يف ذكر منافع الباه وما الذي نقل عن احلكمـاء يف ذلـك،    }السادس

شـكاله  يف األوقات آليت يستحب فيها اجلماع ومدد النكـاح ورداءة أ  }السابع

البـاب  {يف مقدمة يلزم معرفتها ملن أراد تركيب أدويـة البـاه،   }الباب الثامن{

يف ذكر األدوية  }الباب العاشر{يف معرفة األدوية املفردة الزائدة يف الباه  }التاسع

يف معرفة األذهان الزائدة يف الباه،  }الباب احلادي عشر{املركبة الزائدة يف الباه 

يف  }الباب الثالـث عشـر  { املسوحات الزائدة يف الباه، يف }الباب الثاين عشر{

يف تركيـب   }الباب الرابع عشر{الزائدة يف الباه،  ةالضمانات واألدوية واألطلي

يف املربيات الزائـدة يف البـاه،    }الباه اخلامس عشر{اجلوارشات الزائدة يف الباه 

يف  }السابع عشرالباب {يف السفوفات الزائدة يف الباه،  }الباب السادس عشر{

يف احلموالت والفتائل الزائدة  }الباب الثامن عشر{تركيب احلقن الزائد يف الباه 

الباب احلادي {يف تركيب اللبانات الزائدة يف الباه،  }الباب العشرون{يف الباه، 

يف األغذية  }الباب الثاين والعشرون{يف املشمومات الزائدة يف الباه  }والعشرون



يف ذكر األشياء املنقصة لشهوة البـاه   }الباب الثالث والعشرون{اه الزائدة يف الب

البـاب  {يف ذكر ما يطول الذكر ويغلظه ويزيد فيه،  }الباب الرابع والعشرون{

البـاب السـادس   {للجمـاع   ةيف ذكر األدويـة امللـذذ   }اخلامس والعشرون

يف ذكر  }ونالباب الثامن والعشر{يف ذكر األشياء املعينة على احلبل  }والعشرون

يف ذكر اخلوامت والطالسـم   }الباب التاسع والعشرون{اخلواص الزائدة يف الباه 

يف تقاسيم أغـراض النـاس وحمبتـهم     }الباب الثالثون{واألمساء املختصة بالباه 

  .وعشقهم

ملا خلق اهللا تعاىل جل جاللـه اللـذات    }قال املؤلف رمحه اهللا{

ليت يتم ا النش ويكثر وقرا بالشهوات جعل أفضلها املناكح ا

ا النسل وكان من تفضيله لذلك أنه ذكره يف كتابه العزيز فقال 

وكـان أحـق   " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني "

الناس بإحراز علم الباه واالزدياد منه واالحتياط عليـه امللـوك   

والطبقة اليت تقرب منهم من خواصهم وإتباعهم ملا يعاينونه مـن  

لنساء ولكثرة ما جيدونه منهن وليكملوا بذلك سياسة مـا  أمر ا

ظهر وليتميزوا عن العوام حبسن الترتيب وخمالفة الصنيع وقـد  

وصفنا هلم يف هذا الكتاب من علوم الفالسفة وجتارب احلكمـاء  

وأقوال املتمتعني بالباه وحكايام وما وصفه أصحاب علوم الباه 

ركبات وغامض األشـياء  يف كتبهم من خفي الطبائع وعجيب امل

اليت يستغين ا من نظر فيها عن غريها وذكرنا مـن احلكايـات   

وأخبار القيان وما يهيج مجاع من يريد اجلمـاع وينبـه    ةالباهي

شهوته ويعينه على لذته وذكرنا من آداب النساء والرجال ومـا  

يلزم كل أحد منهم عند املباشرة وذكرنـا شـهوات والنسـاء    

ا وأنواعها وذكرنا أبواب اجلمـاع وصـفاته   والرجال وتقاسيمه

واالستلقاء واالضطجاع والقيام والقعود وصفات اجلماع الذي 



ال حتبل منه املرأة واجلماع الذي حتبل منه وصفة الرسل والسفارة 

  .واحملادثة والقبل وغري ذلك واهللا املوفق

  

  }الباب األول يف ذكر مزاج اإلحليل{

صاب تشبه الرباطات ومن عروق اعلم أن اإلحليل مركب من أع

وهذه الرباطات ثابتة من عظم على أوردة جموفة لتمتلـئ مـن   

البخار عند احلاجة ومع أصل اإلحليل غده تولد منياً منشأ غـري  

املىن املتولد يف االثنني ومنفعته أن ينصب يف الذكر قليالً يف ثقب 

الذكر ليدفع حدة البول وحركته إذا مر بالذكر وهـو مبنزلـة   

الدهن الذي يدهن به العضو لئال تسرع إليه آفة مـن األشـياء   

اإلنسان اجلماع أصابه حرقـه يف   أكثراحلارة احلريفة ولذلك إذا 

إخـراج   )أحـدمها (البول ألن هذا املىن يفىن ولإلحليل منفعتان 

إبالغه  )والثانية(الفضول املائية اليت يف الكبد والعروق والكليتني 

وله واستدارته وذلك أن االثنني هلما طـرق  املىن أيل الرحم يف ط

من الكبد وطرق من الدماغ وطرق من القلب ويصري إليهما من 

الكبد دم كثري ليجتمع فيهما قوة الغذاء الذي يكون به النمـو  

ولتكون الثمرة مثل الولد ومن القلب القوه احليوانيـة لقبـول   

 احلركةو  اللذين ما احلياة ومن الدماغ قوة احلس احلركةاحلس 

فإذا صار إليهما من الكبد دم أحالته إىل لوا وطبعها فصار أبيض 

وتغذى مبشاكلها وما كان غري مشاكل هلا صار منياً فإذا اشـتد  

محيه لذع موضعه منها فحميت وجذبت العروق املتصل ا مـن  

الكبد دم كثري ومن القلب هواء كثري فريتفع الذكر ذا البخار 



شتاق إىل الولوج يف الفروج وإىل احلركـة  ويصلب وينتصب وي

اليت تلدغه باحلـك واحلـرارة و    الفضلةلينتقص عنه ما فيه من 

تشعل احلرارة وحيمى مجيع البدن لذلك فـإذا حتركـت    احلركة

أعضاء اإلنسان يهتاج مجيع الرطوبة اليت يف اجلسـد فيجـذب   

العظام الرطوبة اجلوهرية من مجيع األعضاء املتشاة األجزاء أعىن 

والعصب واللحم والشحم والعروق وما سوى ذلك فإذا اجتمع 

املىن يف الدماغ نزل يف العروق اليت خلف اإلذنني وإن انقطعـت  

هذه العروق انقطع ماء صاحبها مث ينزل املىن يف مخ عظم الظهر 

يف هذه الطريق فإذا وصل إىل مخ عظم الظهر نزل إىل الكليتني مث 

ذلك خيرج من القضيب وليس جيرى مـن   يصري إىل االثنني فعند

جمرى البول لكن له جمرى آخر غري جمرى البول فتتحلل بـذلك  

 وراحـة البخارية فيجد عند ذلك التحليل شديدة  الفضلةتلك 

عظيمة آلن البدن كله يف تلك احلالة حيمى ويلتهب وميتلئ خباراً 

ن يكون يف اآلخر مثل فضلة احليوا الفضلةرطباً فإذا انفض هذه 

فاللذة مشيده للحيوان ذلك تقدير العزيز العليم فأما األعـراض  

مرض األعضاء املتشاة وهو  )أحدها(اليت تعرض لإلنسان ثالثة 

الـودع   3اليت هـي   اآلليةمرض األعضاء  )الثاين(فساد املزاج 

تفرق االتصال الذي هو الشـق والقطـع يف    )والثالث(والسدة

أو الكليتني فساد مزاج يلحق عرض للدماغ أو القلب أو الكبد 

اإلحليل ضرر ذلك آلن له من كل واحد من هذه طرقاً تنبعـث  

فيه قوة من قوى هذه األعضاء وذلك أنه إذا امتنع العصب الذي 

من الدماغ امتنع اإلحليل عن فعلـه   احلركةيؤدى إليه احلس و 



ورمبا كانت القوى سليمة ويعرض فساد وكذلك إذا امتنعـت  

صل له من القلب وتؤدى إليه احلـرارة الغريزيـة مل   القوة اليت ت

يسخن اإلحليل ومل يتحرك ومل يصلب وكذلك إذا مل يصل إليـه  

من العروق والكبد واآلليتني من الدم ما يغذيه نقصت عند ذلك 

شهوة اإلحليل وأمتنع عن فعله ورمبا كانـت القـوى سـليمة    

يعـرض   ويعرض فساد املزاج يف مزاج اإلحليل فيضر بفعله وقد

اإلحليل علة يقال هلا برياشيموس وهو امتداد اإلحليل وانتفاخه 

وارتفاعه وصالبته يف غري وقته ومن غري إرادة اإلنسان وسـبب  

ذلك خبار غليظ رطب يتولد يف جوف عروق اإلحليل غري البخار 

الذي يصل إليه قبل احلرارة الغريزية اليت جترى من القلب فأمـا  

ية ومرض تفرق االتصال الـذي هـو   األمراض واألعراض اآلل

األوذم والسداد والشق والقطع إذا عرض اإلحليل فذلك ظاهر 3

للحس فأما عالج ما ذكرناه مىت فسد فعل اإلحليل فينظران كل 

ذلك من قبل الدماغ أو من فقار الظهر عوجل الـدماغ وفقـار   

الظهر وأن كان سببه فساد مزاج حدث بالقلب عوجل القلب وما 

ر الغريزي إىل حالة فإن كان ذلك من قبـل الكبـد أو   يرد احلا

املعدة عوجل الكبد أو املعدة آلن الكبد تضعف لسوء مزاج املعدة 

فتعاجل كل ما كان من فساد املزاج مفرداً خبالفه فما كان حـاراً  

فبالبارد وما كان رطباً فباليابس وأما فساد املزاج الذي يعرض يف 

دهـان  ارداً باستعمال املروخ باألنفس اإلحليل فيعاجل إن كان ب

والبان والقط ودهن الشب ودهـن   يمثل دهن الرازق املسخنة

الناردين ويكون غذاؤه ما كان ساحناً مثل الشوايا والقاليا بتوابل 



جوارش العنرب وجوارش املسك والشقاقل املـرىب   )من األدوية(

احلار  واجلزر املرىب وما أشبه ذلك ويعاجل ما كان من فساد املزاج

بأن ميرغ اإلحليل بدهن البنفسج والورد ويشرب لنب البقـر أو  

لنب إناث أو الطباشري أو البزر قطوناً مباء بارد ويطعم السفرجل 

ذلك ويعاجل ما عرض من فسـاد   هوما أشباملرىب واألملج املرىب 

املزاج اليابس بالعمل يف احلمام واملروخ بالدهن وما عرض فيـه  

والصوم ويتجنب كثرة الطعـام   باحلميةطب من سوء املزاج الر

ويعاجل ما كان من فساد املزاج احلـار املؤلـف مـع الفضـل     

باخليارشنرب وأيارج فيقرا ومباء اجلنب وأيارح فيقرا وبـالكنجبني  

البطن ويعاجل ما كان من فساد املزاج البارد املركـب   يلنيالذي

كبينج مع الفضل باحلبوب آليت تسخن وخترج الفضل مثل حب ال

وما أشبهه ويعاجل ما ذكرنا من امتداد الذكر وانتفاخه من غـري  

حركة اجلماع وغري إرادة منه بل من ريح يتولد مـن رطوبـات   

غليظة لزجه وحرارة يسريه باألشياء اليت تربد برفق وذلك متصل 

الشمع ودهن الورد يضرب باملاء البـارد أو بالشـمع ودهـن    

لى الصلب وتكون األشياء اليت البابونج ويوضع على املذاكري وع

بينه ويطعم النيلـوقر   سخونةيعاجل ا لطيفه من غري أن تسخن 

مـذاب واهللا   العلـة ويكشت وخيلط مع طعامه وبطعم يف آخر 

  .الشايف لعباده وهو على كل شيء قدير

  }األنثينيالباب الثاين يف ذكر مزاج {

يطبخان الدم  مولدات للمىن وأما األنثينيقد قلنا فيما تقدم أن 

وجيعالنه منياً وأن املىن يقوم مقام العنصر تكون اجلـنني وذلـك   



ظاهر ألنا مل نر أنثى من اإلناث قط خرج منها املىن حبات لكون 

تكون احلبل إذا أستمسك فيهن املىن واملرأة حتس حبركة الـرحم  

كأا تدب وجتتمع قليالً وتنضم إذا أستمسك فيها املىن ورمبـا  

يف بعض األوقات كأن الرحم جتتذب الـذكر إىل  أحس الرجل 

ومىت شرح حيوان حامل ترى الـرحم   ةداخل كاجتذاب احلجم

منقبضة منضمة وذكر أفالطون أن الرحم كأا حيوان مشتاق إىل 

التوليد فلذلك جتتذب املىن إليها وحتتوى عليه ومىت كانت املرأة 

ذلك تعلق  الطمث فإن الرحم عند استفراغقريبه العهد بانقطاع 

هو إذا  الولداملىن حىت يتم احلمل واملىن الذي ميكن أن يكون منه 

كان غليظاً لزجاً جداً حىت حيتمل التمدد الذي متدده الرجم من 

مجيع جهاته فأما إذا كان رقيقاً غري لزج ضعيفاً فإنه ينحل ومـىن  

األنثى أرق وأبرد من مىن الذكر لكن املنيان يتمازجان فيكـون  

 األنثـيني اىن تام فمىن األنثى مالئم ملىن الذكر وأما مزاج منهما م

شدة الشبق ويكون صاحبه منجبـاً   األنثينيفالدليل على حرارة 

غليظـة   العانةيليوأكثر أوالده ذكوراً ويكون كثري الشعر فيما 

ويسرع نباته والدليل على برد مزاج األنثيني قلة الشـعر علـى   

ة رغبته يف الباه ويكون أكثر أوالده ورقته وإبطاء نباته وقل العانة

كثرة املىن ورقته والدليل علـى   األنثينيإناثاً والدليل على رطوبة 

يبسهما قلة املىن وغلظه ومىت اجتمعت يف األنثيني حـرارة مـع   

اليبس كان املىن غليظاً جداً فكان صاحبها حنباً جداً كثري الشبق 

ة رطوبة كثرية كان وكان احتالمه سريعاً فإن اجتمعت مع احلرار

الشعر كثرياً ويكون املىن أكثر وأغرز وتكون شهوة صاحب هذا 



املزاج مثل شهوة صاحب املزاج احلار اليابس ويكـون املـزاج   

اليابس ضرر لصاحبه أقل وصاحب هذا املـزاج رمبـا أضـربه    

برد مع رطوبة كان الشعر يف  األنثينياالمتناع منه فإن أجتمع يف 

النبات ويكون قليل الشبق ويكون إدراكه بطيئاً يسري أبطئ  العانة

ويكون رقيق املىن مائياً وصاحبه غري منجب وأكثر أوالده اإلناث 

قليل الشبق بطئ اإلدراك  همنفإن أجتمع برد مع يبس كان قليل 

ويكون منيه قليالً غليظاً فهذه دالئل مزاج خيرج عـن احلـرارة   

ة فإنه ينقص عن قوة البـاه  املعتدلة أما باليبس أو الربد أو الرطوب

احلادث والسبب الذي عنـه حـدث    األنثينيوأما دليل مزاج 

الضعف عن الباه وحالته يف كثرته وقلته وغلظته ورقتـه فإمنـا   

آن ذاكرة وذلك أن الرجل إذا كان عهده بنفسه قوياً يعرف مبا

على الباه مث ضعف عنه نظر فإن كان ذلك من قبل أنه طعـن يف  

على اجلماع أو جفاه مده طويلة فينبغي أن يتفقـد  السن أو أحل 

املىن فإن كان أقل فالسبب يف ذلك قلة املىن وإن كان املىن على 

املقدار الذي كان عليه فالسبب يف ذلك أن حرارته قلت وذلك 

أن كان أغلظ فالسبب يف ذلك اليبس وإن كان أرق فالسبب يف 

ضـده مـن   ذلك الرطوبة فيعاجل كل صنف من هذه األصناف ب

فقد تبني أن نقصان القوة على البـاه   فاألدويةةواألشرب األطعمة

إذا مل يكن عن مزاج مفرطاً ظاهر فإما أن يكون من قلة املىن وأما 

صـنفان   فهيعلى الباه  املقويةمن قلة احلرارة فيه وإما األشياء 

 انقـص مقدار املىن وحيتاج إليها إذا  يفتزيد  اليتأحدمها األشياء 

تسخن املىن وتدره وحيتـاج إليهـا إذا    اليتاألشياء  والثايناملىن



يدره ويربزه عن مقر أوعيته كانت حرارته ضعيفه فيحتاج إىل ما

تقطع ومتنع مـن   اليتظاهر البدن فقد تبني أن األشياء  يلي إىل ما

يربده  الذيينقص املىن وثانيهما  الذيالشيءالباه صنفان أحدمها 

 واسـترخاء اآللـة الباه لضعف  يفصان وجيمده وقد يكون النق

إما أن يكون مولود أو حادثاً من جـنس   اآللةالقضيب وضعف 

يقال له عنني ورمبا كان ذلك  الذيالقضيب وهو  يفالفاجل حيدث 

يستحسـنه بـل   ال الـذي لقلة موافاته لنفسه مثل  االسترخاء

  .تستحسنه وواهيستقبحه ألن النفس متيل إىل ما

 يفحيصل مـن اإلسـراف    الذي ذكر الضرر يفالباب الثالث {

  }الباه

مما وذلك  استعمالهيفمن الناس من تغلبهم شهوة الباه فيسرفون 

والسيما مـن أمهـل    الغايةبعض األحوال ضرراً إىل  يفميضره

التدبري قبله وبعده وىف بعض األحوال ضرراً دون ذلك وقد ينتفع 

 الشهوةعليه من تغلبه به البدن فرأيت أن أذكر مضاره لئال يلزم 

عليـه أن   ينبغـي الـذي يضر ونذكر له التدبري فيحصل له ما

يستحب أن يكون  اليتيستعمل قبله وبعده واألحوال واألوقات 

فنقول أن اإلحلاح على اجلماع  االنتفاعفيها أو يكره ليكمل به 

وتقـوى   الطبيعيةفتضعف لذلك األعضاء  الغريزيةاحلرارةيطفئ 

عن الطبيعة فتسقط القوة لذلك فيقل نشـاط   جةاخلارالعوارض 

والكبد بسوء اهلضم فيها وىف  املعدةالبدن وتقل حركاته وتضعف 

مجيع البدن فيفسد الدم وتلني العروق وهو أيضاً يضعف البصـر  

ويرق الشعر األصيل ويضعفه حىت أنه يورث الصلع وجيفف الدم 



ويضر  اإلراديةوضعف احلركات  الرعشةويضر بالعصب ويورث 

ويرق الكلى ويهزهلا فيضعف لذلك أكثر فاعليها  والرئةبالصدر 

بطنه وخاصرته  يففمن كان حتت شراسيفة بالطبع نفخ أعيد ذلك 

أن يتوفاه ومن يكون به حدوث القولنج الكائن من  ينبغيفلذلك 

وكان به وجع الورك واملفاصل هاجـه   الباردةباألخالطالريح 

الـبطن   امـتالء كان ذلك منه على  عليه وأوجله فيه وخاصة إذا

والعروق أو حركة أو تعب شديد وأبلغ املكايد وأشدها وأشرها 

فإنه يسرع ـم إىل   النحيفةواألبدان  اليابسةاألمزجةبأصحاب 

الذبول وخاصة الذين عروقهم مع ذلك ضيقه ودماؤهم قليلـه  

 العروق القليلة الدم كأبـدان  الضيقةالرطبةالعباهفأما األبدان 

أبعد عن الذبول واجلفوف كثرياً وأما  فهيالباردةاألمزجةذوى 

املمتلئة والدماء  الواسعةاليابسةذوات العروق  الساخنةاألجسام 

وأقلها تأذياً  اليابسةاإلكثار من الباه  يفأجل األبدان  فهيالكثرية 

وكثري منهم يضرهم اإلمساك عن اجلماع مضره بينه وذلك أنـه  

كالسدد والدوار وثقل الرأس  الرديئةاألعراض حيدث ضروباً من 

 نواألنثيـا واألعباء والتمدد ورمبا ورم القضـيب   الشهوةوقلة 

الشرح والتطويل والتفصيل فـأقول أن األبـدان    يفولكن أزيد 

الزهر لني اجللـد   يليالذيبدنان أحدمها األبيض اللون  النحيفة

ىن منهم قليل غليظ فامل الرصاصيةأو  أخلضرهأو  الداكنةمائالً إىل 

أمزجتـها   اليتاألبدان  هيهو وهذه ما القلةوشهوم للباه إىل 

البدن  والثاينوأعظم ضرر على هذه األبدان اجلماع  يابسةباردة

والسواد الواسع العروق الكثري الدم الغليظ  احلمرةمييل إىل  الذي



األعصاب واألوتار واملىن من هؤالء قليل غليظ وشهوم للبـاه  

األمزجـة وإنعاظهم سريع مع قلة منيهم وهم أصـحاب   ثريةك

والشعر على أبدام متكاثف وجلـودهم صـلبه    اليابسةاحلارة

خشنه وضرر اجلماع هلؤالء بقدر سعة عروقهم وكثرة دمـائهم  

خيالطها من الشحم اآلشى نزر لطيف وحلومهم وأبدان هؤالء ال

األبيض السمني  بدنان أحدمها ةلبواألبدان الع غليظةوهى صلبه 

املفاصل الدقيق العـروق وىف لونـه    اخلفياللني اجللد واللحم 

عاجنته واملىن منه رقيق وكثري وشهوم للباه قليله ألن الشـحم  

ذوويضرهم ضرر من الباه إال أنه ال الشهوةف كل حيوان يقل 

ما حددناه من قبل وبـني قولنـا   لكن على حنو اليابسةاألمزجة

تـرى   الذيفرق عظيم وذلك أن الشحيم هو  الشحيم واللحيم

جثته عظيمه من كثرة الشحم كالنسـاء العظيمـات الشـحم    

 يفعبالته من اللحم الصحيح املنعقد والـدم   الذيم هو يواللح

البـدن املشـرب    والثايناللينةاالختالطهؤالء أكثر منه ذوى 

يكون أزهر اخلصيب اللحم الصحيح الواسع  الذيحبمرة وبياض 

احلـارة األمزجـة الدم وهو ألصحاب  الظاهرةالكثريةق العرو

والشـعر علـى    ةوالغلظالرقةواملىن منهم غزير معتدل  الرطبة

والفخـذين   العانةييلالبدن مما أسفليفأبدام كثري خصوصاً 

هؤالء  واشتياقوذلك يدل على حرارة مزاج األنثيني ورطوبتها 

 حـرارة وذلك يدل على  والفخذين العانةييلإىل الباه كثري مما

هؤالء إىل الباه كـثري وقـوم    واشتياقمزاج األنثيني ورطوبتها 

وضرره هلم يسريوهم الذين يتأذون بترك اجلمـاع   شديدةعليه 



الباه بالناس على حنـو   يففعلى هذا خيتلف ضرر اإلسراف  ألبته

يقدم عليه ويتوقف عنهما أن ال ينبغيأمزجتهم وسجيام وحببها 

اجلمـاع ال  يفوالذين يفرطـون   النحيفةوذو األبدان  املشايخ

هلم أن حيذروه حذر العدو  فينبغيعقبه  واسترخائهملتلذذهم به 

املهلك ألنه يشيخ ويهرم ويسرع م إىل اهلرم فأمـا األبـدان   

 يفيعتادها وجع املفاصـل فإنـه يزيـد     واليتالعصب  الضعيفة

 الشـهوة تـهم  أن جيتنبوه وحيذروه فـإن غلب  فينبغيأمراضهم 

اآليتالبـاب   يلـي الذيالباب  يففليستدركوا مبا حنن واضعوه 

الباه خيلق البدن ويضر بالعينني واألعصاب  يففاإلفراط  وباجلملة

ألنه  الغريزيةاحلرارةوينقص شهوة الغذاء وجيفف البدن ويطفئ 

يستفرغ من جوهر الغذاء فيضعف ماال يضـعف غـريه مـن    

وهر الروح شيئاً كـثرياً وأكثـر   ستفراغات ويستفرغ من جاال

اجلماع  باجتنابالضعف وأوىل الناس  يفالناس به تلذذ أوقعهم 

وخفقات وغور عني  خفيمن يصيبه بعده رعده برد وضيق نفس 

ضعيف عليل فإن ترك اجلماع  صدرهوذهاب شهوة الطعام ومن 

وقال أرسطو املدمن  املعدةأوفق له ومن مضار اجلماع أنه يضعف 

يضعف عينيه وخاصرته أما خاصرته فالضعف كله وأما  من الباه

جيف بدنه وقال كثرة اجلماع جتحـظ العيـنني   عيناه فلكثرة ما

اإلنسان عند املوت ألن اجلماع واملوت  ككما يدروترفع الناظر 

أن جيامع إال عند الشبق ألنـه حينئـذ    يينبغجيففان الدماغ وال

النافع  الشيءنه خيرج خيرج الضار من البدن وإذا مل يكن شبق فإ

حيتاج إىل أن يتقيأ وأن تقيأ فإنه خيرج من به ال الغثيانكما أن من 



تركه أصلح وخروج املىن والبدن فارغ أسهل وأسـرع  البدن ما

البـاه فليتـدثر    يفمنه والبدن ممتلئ ومن أسرف علـى نفسـه   

والرأس  والرئةوليتسخن وينم لترجع قوته واجلماع يتعب الصدر 

 الـرازي أنه ضار مهلك قـال   اقالواخلريف  يفوهو والعصب 

جربت فوجدت الباه ينقص من شعر احلاجبني والرأس وأشـفار  

وسائر البدن وينثر شـعر األجفـان    اللحيةالعينني ويكثر شعر 

  .سريعاً

اجلماع  يفعن اإلفراط  ثالضرر احلادتالحق  يفالباب الرابع {

  }قبل أن يعظم ويشتد

ماع أن يقل من خروج الـدم والتعـب   حيتاج من أكثر من اجل

يسخن ويرطـب  احلمام وغريه ومييل بتدبريه إىل ما يفوالتعريق 

ويرفه ويقوى بدنه ألن اجلماع ينزف الـدم وجيففـه ويضـعفه    

 والدعـة الغذاء والشراب عند النوم  يفأن يزيد  فينبغيوخيلخله

ويتدرج على اإلكثار من اخلبـز   واالكتحالهان دوالطيب واال

وغلظ  حالوةله  الذيميد وحلوم احلمالن والشراب األمحر الس

وال والدار فلفـل   صيينمعتدل وليطيب طبيخه بالزجنبيل والدار 

باملاء العذب  االستحماميفعفصاً وليزد  وال ماحلاحامضاً  بيشر

ويتنقل باللوز والسكر ويرتـاض   قوال يعرالسخونةيفاملعتدل 

نومه  يفم بعد الطعام ويزيد ويتدرج إىل أن يستح معتدلةرياضه 

أو دهن البان وحنومهـا ويأكـل    اخلرييوىف وطائه وميرخ بدهن 

اخلضـراء   واحلبـة كالشقاقل واجلوز واألترج  املعتدلةاملربيات 

والعسل  والزالبيةكاللوزينج والقطائف  الرطبةاألخبصه  ويأكل



والسكر ويشم التمام واملرزجنوش وما أشبههما من تنشق بعـض  

ستعطبها ان فإن تأذى بالشم وضع منها على نافوخه أيضاً واألدها

كلحوم الطـري واجلـداء    اللطيفةاألغذيةفإن هو مال إىل بعض 

يصبغ ا وأن هو مال  اليتبالصبغةالرطوبةفاته من ما استدرك

فاتـه  مجيـع مـا   استدركأبرد كالسمك والبقول  هياليتإىل 

تشـرب عليـه    اليتةواألشربتؤكل قبله واحده  اليتباألصباغ 

حتدث به عن اإلكثار من البـاه أكثـر    اليتولينظر إىل األعراض 

وأعظم وأشد من برد البدن أو من يبسه أو من سقوط القوة أو 

فيجعل أكثر قصده مقاومـة ذلـك    الغريزيةمن هيجان احلرارة 

كمـاء   الشريفةباألغذيةالعرض أما سقوط القوة عقبه فيتدارك 

ونبيذ الزبيب بالعسـل العتيـق    الرحياينب اللحم الطيب بالشرا

واللطوخات واللخاخل باملاء البارد وهـذا إمنـا    الطيبةواألبارج 

 الضـعيفة النـدرة وىف األبـدان    يفحيدث عن اإلكثار من الباه 

يعرض فيها التحلل  اليتكأبدان الناقهني واملسلولني وىف األبدان 

باجلمـاع   االلتذاذيفرط عليها اليتجداً كاحملمومني وىف األبدان 

باملـاء   االغتسـال العهد بالباه فينفع هؤالء  يكالعشاق والبعيد

الزمان أو السخن وإما ذبول وسـقوطها   احتملالبارد جداً أن 

أن يتدثر وينام قليالً مث يعمد إىل الغذاء القليـل الكميـه    فينبغي

الكثري الغذاء كالبيض النيمربشيت واخلبز السميد والكباب ومتاء 

حم والقليل من الشراب مث يتطيب وينام نوماً كثرياً فإن ذلك الل

حيدث علـى   الشهوةيعيد قوته إىل حاهلا وهذا النوع من سقوط 

الباه أكثر من النوع اآلخر وحيدث كثرياً للمجامعني على اجلوع 



السـكون   سريعةفيعلم أا  الغريزيةوالتعب وأما هيجان احلرارة 

ن البدن عقب سكوا أبرد مما كان وتولد الربد سريعاً حىت يكو

 عتيقةفيه  بأخالطقبل هيجاا اللهم إال أن يكون البدن مشتعالً 

هـذه   الستعمالاجلماع جيد  يففإن اإلفراط  االلتهابقريبه من 

احلالةوالقصد من هذه  للحركةيقوم مقام السبب البادي  احلرارة

أيـت البـدن   نافض ومىت ر احلرارةاألوىل أن يتقدم هذه  واحلالة

 املسـهلة باألغذيةستفرغه ايعتريه عقب اجلماع نافض فاحش ف

للمرار األصفر مث عد إىل ترطيب بدنه بالتربيد حىت إذا سـكن  

 الرطبةالباردةاألمزجةذلك أمجع فأعده إىل تدبريه وأما أصحاب 

تسخينهم أكثر وأغذيتهم تسخن أما بالطبع وأما  يفالغايةفليكن 

ا من التوابل وكذلك فليأخذ مـن املربيـات   مما خيلط  بالصبغة

مثل املثرود  احلارةكالزجنبيل والفلفل املرىب واملعجونات  املسخنة

تليوس وحنوه ويشرب من الشراب العتيق أو نبيذ العسل وهـو  

املعروفـة احلارةاألدويةفإن هؤالء حيتاجون إىل  وباجلملةأجود 

بقدر حاجتهم وأحفظ هلم  ا وانتفاعهمهلا  واحتماهلمالباه  بأدوية

وأما املزاج احلار اليابس فلـيكن غرضـك    الباردةمن األمراض 

وذلـك   الغريزيـة احلرارةترطيبهم وحفظهم قبل أن تشتعل م 

من البقول والفواكـه وألـوان الطبـيخ     الرطبةباألغذيةيكون 

الكثري باملاء  واالغتسالوالبيض واللنب احلليب  الطريوالسمك 

وترك التعب واحلركات  املعتدلةرد والتمريخ باألدهان الفاتر والبا

واإلكثار من شرب الشراب األبيض الرقيق باملزاج  ألبتهوالسهر 

يأخذونه من فيه عسل ويكون ما نوال يكوالكثري ونقيع الزبيب 



 النخالـة كإحسـاء   املعتدلةالترطيب  الكثريةاألدويةأدويه الباه 

حنوه من السمك املكبب والبيض واملتخذ من اللنب والترجنبيز وما

من اللوز والسـكر   معمولةوالنيوبرشت وحلوم الرضع وأصباغ 

اللنب احلليب ويستكثر  يفوخبز السميد والتمر السمني املنقوع 

من أكل العنب فإنه يرطب ترطيباً كثرياً يولد الدم اجليد ويكون 

ري ذلك سبباً لإلنعاظ ويغزر املاء ويسلك به هذا النحو من التـدب 

فقلما يضرهم الباه كـثرياً   الرطبةاحلارةاألمزجةوأما أصحاب 

وسـوء الفهـم    الكآبةمنهم يضر م تركه حىت أم حيصل هلم 

أعضاء  يفالرأس وورم  يفووجع وثقل ودوران  الشهوةوسقوط 

التناسل فمن حدث به من هؤالء بعض هذه األعراض فليستعمل 

لباه ويصيبهم من تركه هذه ومن هؤالء من يكثر ا باالعتدالالباه 

األعراض فإذا هم أكثروا ضعفوا جداً وسقطت قوم وغـارت  

وضـعف   الشـهوة أعينهم وأصام خفقان الفـؤاد وبطـالن   

وإن ضبطوا أنفسهم وأمسكوا عـن   رديئةوأعراض  االستمرار

النـوم   يفذكرناها أوال ونـاهلم   اليتالباه حدثت م األعراض 

ذين مزاج أعضائهم خمتلف ومـزاج  كثري وهؤالء هم ال احتالم

وأمـا قلـوم    الغايةيفالتناسل منهم حار رطب كثري يولد املىن 

بالعالجات  اأن يتعاجلو ينبغيوهؤالء  فضعيفةوأكبادهم وأدمغتهم 

أن  فينبغياملعتدلةاألمزجةله، وأما أصحاب  املقللةللمىن  اففة

ول واملشـروب  من األك املشاكلةباألشياءحتفظ عليهم أمزجتهم 

حتدث عن  اليتاألعراض  يفوإذ قد تكلمنا  قالتدبري املوافوسائر 

 الـيت الغريبةفلنذكر األعراض  األمزجةالباه حبسب  يفاإلفراط 



حتدث أحياناً فنقول أنه قد يعرض لبعض الناس رعده بعد اجلماع 

من جنس الناقض فيسقى هلـؤالء  ال االرتعاشحتدث من جنس 

اء املرزجنوش من نصف درهم إىل درهم بقدر اجلوارش املعجون مب

احلنظـل وقثـاء احلمـار     فاسـقهم قوة املرض فإن سكن وإال 

للعصب وميرخ  املنقيةاحملركةواألشياء  األخبرةوالقنطريون وبرز 

 القابضـة احلارةمنهم الدماغ باملسك والعنرب واللبان والطيوب 

ـ   ودهنومرخه بدهن القسط  ل النرجيل ودهن السـعد واأل

 رديءيعرض لبعض الناس بعد اجلمـاع خبـار    وقدوالناخنواه، 

يصعد مبضرته إىل رؤوسهم كاللهب فتفور رؤوسهم وتصـدع  

الشراب إال صرفاً  ليشربونوتظلم أعينهم فهؤالء إما أن يكونوا 

الشراب ويقو رؤوسهم خبل  ايشربوفإهم عن ذلك ومرهم أن 

ض ويكون اخلـل  اخلمر واملاورد ودهن الورد يضرب بعضها ببع

غـذاءهم احلـامض    فاجعـل قليالً وإن أفرط هذا العارض م 

من الكسفره فإنه نافع من  هوأكثر فيكاحلصرم والسماق واخلل 

صعود البخار إىل الرأس ومشمهم الكافور وأسعطهم بدهن الورد 

ودع على رأس املصاب دهن البنفسج ومره أن يـدخل املـاء   

لنوم والشراب واحلمام مدة فأما ويفتح عينيه فيه ويكثر ا الصايف

من عرض له عقبه إعياء شديد فليتدثر وليضطجع على فـراش  

مما يسهل نفـوذه   الكفايةوطئ ولينم قليالً مث ليأكل غذاء قليل 

ويعاود الدثار والوطاء ولينم نوما طويالً فإنه يذهب عنه اإلعياء 

وأن بقى شئ من ذلك قـل أو كثـر    الطبيعيةاحلالةويعود إىل 

  .فليستحم مث يأكل ويشرب الشراب الصرف



  }الباب اخلامس فيما جيب أن يستعمل بعد اجلماع{

وذلك أن ضرر اجلماع الكثري قد حيدث إذا أسرف فيه مع سوء 

ويتبع ذلك ضعف القلب  احليواينالتدبري لنقصان جوهر الروح 

واخلفقان وظلمة احلواس وسقوط القوه والغشى ومجيع أمـراض  

دث على وجهني أحدمها غلبه الربد على مزاج العصب وذلك حي

وعالمة ذلك صـغر النـبض    الغريزيةاحلرارةاإلنسان لنقصان 

األعضـاء والعضـل    يفوتفاوته وبطؤه وأن جيد اإلنسان بـرداً  

الـرأس   يفمنشأ العصب وأملـاً   يفوأطراف األعصاب وتقلصاً 

والدق  يةالبنوسوء  احلرارةتغري املزاج إىل  والثاينوالعنق وثقالً، 

 التـهابا وأن جيد اإلنسان  السرعةوعالمة ذلك تواتر النبض مع 

عقيب الطعام وتدارك  واستثقاالبعد سكون حركة اجلماع وكرباً 

بعـد أن   الرحيـاين خطا من غلب عليه الربد أن يسقى الشراب 

قد طبخ حىت وجد فيـه طعـم    الذييغذى مباء اللحم املدقوق 

ـ     احلـارة لحاً باألفاويـه  اللحم مضروباً بصـفرة البـيض مص

كالدارصيىن والشقاقل والقرنفل ويشم رائحة املسك ويستعمل 

من دواء املسك املعروف ويكثر من احلمص ممزوجاً بالشـراب  

ويستحم باملاء احلار وميرخ بدهن البابونج والورد واملصطكا بعد 

 املشويالبصل  استعملقويه  املعدةأن يذاب اجلميع، وإن كانت 

 استيفاءبعد  والراحةجلزر إذا شويا ويستعمل النوم والسلجم وا

الطعام وأما من مال به املزاج إىل نوع الـدق فإنـه حيتـاج إىل    

حتلل من املىن وذلك ترد عوض ما اليتاملطفئةاألشياء  استعمال

أصلح مع البيض واللنب احللو والكشك املصلح  الذيمثل القرع 



وهـو حـار    املشويمع احلمص وخماخ الدجاج والديوك واملك 

معتدل وحلواء السكر معدله باخلشخاش واللوز املقشور ويشرب 

فوقه مرق اللحم اللطيف مع ماء التفاح ويستعمل اللوز مع شئ 

هذا الباب فأما تدارك مـن   يفيسري من خولنجان فإن له خاصية 

اجلماع فاملبادرة إليه  استعمالترك اجلماع وهجره وكان معتاد له 

فليستعمل هذا الـدواء املبـارك، يؤخـذ بـزر     وإال  اتفقأن 

الفنجنكتث وبزر السذاب مع السكر ملن كان مزاجـه بـارداً   

ويستعمل ذلك يوماً على الريق ويالزمه أنواعاً عديده وأما مـن  

كتان مزاجه حاراً فربز البقله احلمقاء وبرز اخلشخاش مسـتحلباً  

 غذيةاألمع شراب الصندل والرمان وأقراص الكافور وإستعمال 

احلامضة واملخلالت ومجيع الفواكه احلامضه كالرمان واألجـاس  

 يفومايشاكل ذلك ويشد قطعة أسرب على القطن ويهجر اللحم 

وأما تدارك خطأ من إستعمله على اجلوع واخللـو   األغذيةأكثر 

اجلماع وأن  يفمن الغذاء فيكون تدبريه كثرياً كتدبري من أسرف 

ن غري دق ويطـبخ معـه احلمـص    يتغذى مباء اللحم املطبوخ م

وأما تدارك ضـرر اجلمـاع علـى     الرحياينويستعمل الشراب 

أن ينظران كان الغـذاء إىل   فينبغياإلمتالء فإنه حيدث القولنج 

والفساد واللني فليصرب عليه حىت ينحدر ويربز ويشرب بعد  الرقة

ذلك ماء احلمص املطبوخ ممزوجاً بشئ من الشراب فإن كفـى  

مل الكندر ويشرب نقيع احلمص واجلالب مع شـئ  وإال فليستع

من اليانسون واملصطكا وإن كان الغذاء مماثالً إىل النفخ والرياح 

بعـض األمعـاء ونـواحى     يفواإلنتقال ووجد عنده خنس وأمل 



األعضاء فليشرب الكمون فإن إعتقل الطبع زاق خبيـار شـنرب   

لعجم وبـرز  حملوال مباء قد طبخ فيه السبستان والزبيب املنزوع ا

اخلبارى واخلطمى وأصل السوس بعد أن يصفى على شئ مـن  

الترجنبني ومذاب العسل ونصف درهم تربد وأما تدارك خطا من 

قد جعل معه شئ  الذيجامع بعد الفصد فإن يستعمل من اللحم 

من دهن اخلروع والسذاب وصفار البيض النيمربشت مع حبـه  

ن يعـرق اللحـم   مسك ويطبخ التفاح واللحم بالشراب بعد أ

بالبصل واحلمص ويستعمل أدمغة الديوك بعد أن تسمط باملـاء  

احلار وتعرق الرؤوس بدهن اآلس ودهن الورود وشحم الـبط  

وأما تدارك ضرر اجلماع مع الصداع فهو أن يضـمد الـرأس   

بلعاب بزر الكتان مع اجلالب وأما تدارك ضرر اجلماع مع الرمد 

مع بياض البيض وينام  الرطبةرة العني ماء الكسف يففهو أن يقطر 

العليل مستلقياً يربد الرأس بالصندل ولعاب بزر قطونـا وأمـا   

ملن إعتراه ذلـك   فينبغيتدارك ضرراجلماع ملن به وجع املفاصل 

أن يضمد املفاصل املتأمله بربز قطونا مع اخلطمى واملاميثا ويشـد  

األسفل  يفالعضو العاىل إن كان  يفاملفصل املستقل إن كان األمل 

املفاصل مجيعها فليسـتعمل القـئ    يفواليمىن لليسرى وإن كان 

ويدهن الدماغ بدهن اآلس خملوطاً بدهن بابونج وأما تدارك ضرر 

فبأن مترخ أعضاؤهم بـدهن   الرطبةاألمزجةاجلماع ألصحاب 

القسط واجلندبادستر ويستعملو ماء اللحـم القـوى ممزوجـاً    

وأكل اجلوارشات  الستحمامابالشراب الصرف القوى ويكثر من 

وشحم املسك والعنرب دائماً وأما تدارك ضرر اجلماع لصـاحب  



املزاج احلار فهو بإستعمال اللنب احلليب مـع العسـل اليسـري    

وأما تدارك ضرر اجلمـاع لصـاحب    والدعةومالزمة الرفاهيه 

املزاج الرطب فيكون بإستعمال اجلوارش األترجـى ومعجـون   

قاليا واملطبخات املطجنـات والـذبول أن   الفالسفه والتغذى بال

تقوية البدن  يفيشرب قدحاً من ماء العسل بقليل يومياً فإنه غاية 

لكل من فـرغ مـن    ينبغيبعد اجلماع وقال جربيل بن خبتيوشع 

اجلماع أن يشرب عقيبه قدحاً من ماء العسل فإنـه يـرد مـاء    

  .الصلب إىل حالته

  }ذكر منافع الباه يفالباب السادس {

قد ذكرنا مضار الباه فلنذكر منافعه وذلك أن قوماً زمهـو أنـه   

حال البيته وهذا القول خمالف ملا يظهـر حسـا    يفالينفع الباه 

كتابـه   يفويشهد بذلك بقراط وجالينوس فإن جالينوس قـال  

السادسه أن الشبان الكثريى  يفاآلليةاملعروف بكتاب األعضاء 

الفلسفه وغريها فـربدت  املىن منعو أنفسهم اجلماع لضرب من 

بـال سـبب    الكآبـة أبدام وعسرت حركام ووقعت عليهم 

وعرضت هلم املاليخوليا وقلت شهوم وفسد هضمهم ورايـت  

رجالً ترك اجلماع وكان قبل ذلك جيامع جمامعه متواترة فنقصت 

شهوته للطعام وصار أن أكل القليل مل يستقرئه فلزمته أعـراض  

 يفىل اجلماع سكنت عنه هـذهاألعراض  املاليخوليا فلما رجع إ

من كان يكثر باجلماع مث تركه فإنه  الرازيأسرع األوقات، وقال 

املعروفة بغمر ياسيموس وهو تورم الذكر وأن  العلةرمبا عرض له 

يهيج معه وجع شديد ورمبا حدث معه تشنج وىف كتاب أبزمييـا  



األمراض  أن اإلكثار من الباه إذا كانت القوة معه قويه ينفع من

املهبليه وقد قيل أن املىن إذا أكثر وتكاثف وسجن يورث خفقان 

الفؤاد وضيق الصدر واهلوس والدوران والوجع املسمى إختناق 

الرحم إمنا حيدث بالدنيا عند فقد اجلماع والعالج ملن بلغ منـه  

كتاب الصناعه الصغريه إن اجلماع  يفوقال جالينوس .هذا املبلغ

الشبان وقال أوريناسبوس أن اجلماع يفـرغ  قد ينفع لكثري من 

اإلمتالء وجيفف البدن ويكسوه حالوة وجيلـوالفكر الشـديد   

ويسكن الغضب وكذلك هو نافع من اجلنون واملاليخوليا وهـو  

عالج قوى من األمراض العارضه من البلغم ومن الناس من يكثر 

 موضع آخر أن الباه جيلو الفكر يفعليه أكله وجيود هضمه وقال 

الشديد وينقل الرأس إىل اهلدوءوالسكون ويسكن عشق العشاق 

فيمتنـع أن   وباجلملـة غري من يهوونه  يفوإن كان ذلك منهم 

إذا كانت الطبيعـه   ألبتهطرحه عند  يفاليكون فيه منفعه للبدن 

صحة األبـدان   يفتكون منه  اليتالتصنع شيئاً باطالً آلن املنافع 

ج األمراض فيكثر مايكون فيـه  عال يفتكون بتمام إعتدال املىن 

باإلفراط منه مثل جتفيفه اإلمتالء واإلعياء السدى وتربيد البـدن  

من الرأس ومعلوم أن هذه املنافع إمنا  احلارةفيه البخارات  الذي

الدم واملىن واحلراره والقوه وأمـا   الكثريةتكتسبها منه اإلبدان 

كان كثري املـىن  الباه ملن  استعمالفإن ترك  وباجلملةغريهم فال 

الـرأس وهوسـا وقلقـاً     يفوخاصته إن كان شابا يورث ثقالً 

عرضيه ويزيل اهلم والفكـر   حرارةالبدن ويكسبه  يفوسخونه 

الردئ وينفع من األعراض البلغميه والسوداويه إحدى النقوص 



النافعه والذين طبائعهم مفرطه احلر والرطوبه إذا أمسكوا عـن  

نه ومن أكثر من اجلماع فليقلل مـن  اجلماع أسرعت إليهم العفو

إخراج الدم وليكن اجلماع عند تكاثف املىن وعالمته أن يهـيج  

أن  فينبغياإلنسان ومن غري نظر إىل شئ يهيجه فإذا حصل هذا 

الفؤاد وضيق الصـدر   يفجيامع لئال يكسبه تكاثف املىن خفقانا 

  .واهلوس والدوران

يكره فيها اجلمـاع   يستحب أو اليتاألوقات  يفالباب السابع {

  }والنكاح وأحواله ورداءة أشكاله

أن  فينبغـي ذلك ألحد  اتفقأن الجيامع على اإلمتالء ون  ينبغي

واليطفو مث ينام بعد  املعدةيتحرك بعد قليل ليستفرغ الطعام من 

اجلماع ما أمكنه والجيامع على اخللوه فإنه أضر وأشـق علـى   

ب للذوبان والدق بل يكون وأجل الغريزيةالطبيعه وأفىن للحراره 

 والثـاين وإستكمال اهلضـم األول   املعدةعند إحندار الطعام عن 

 يفوتوسط اهلضم الثالث ومن الناس من يكون له مثل هذا احلال 

أوائل الليل فيكون أنفع وذلك أن النوم الطويل عقيبـه يرحيـه   

الرحم فيكون أجنب حلصول الولد وجيب أن  يفويقتر أيضاً املىن 

ب اجلماع بعد التخم وبع اإلستفراغات القويه مـن القـئ   جيتن

واإلسهال واهليضه والذرب الكائن دفعه وعند حركـة البـول   

الزمان والبلـد احلـارين    يفوالغائط والفصد وجيب أن جيتنب 

قد حرر أنته إذا أستعمله فيه بعد مده  الذيوأجود أوقاته الوقت 

حواس ويتوقـا  يهجر اجلماع فيها جيد صحه وخفه نفس وذكاء 

وصاحب املزاج البـارد   احلارةاالزمنه  يفصاحب املزاج اليابس 



الصـيف واخلريـف    يفوينبغىت أن يقل منـه   الباردةاألزمنه  يف

وقت فساد اهلواء والوباء واألمراض الوبائيه وحيذر  ألبتهويتوفاه 

أن يكون قبله قئ أو إسهال أو خروج دم او عـرق كـثرياً أو   

حتالة  يففراغ أو صداع مفرط والجيامع ضرب من ضروب اإلست

السكر فإنه حيدث أوجاع املفاصل والـدماميل وحنوهـا مـن    

األمراض ألنه ميأل الرأس خبارنيا واليستعمل على الغيظ والعقب 

هذه األحوال حىت يسقط  يفالسهر الطويل واهلم ألن اإلكثار منه 

من البدن  حال الفرح املفرط جداً ألنه كثري التحليل يفالقوة وال 

أعدل  يففليكن  وباجلملةهذه األحوال حىت حيدث منه الغىن  يف

األوقات للبدن وأقلها عوارض نفسيه حىت الحيس اإلنسان حبراره 

 يفجيدها خارجه عن اإلعتدال والبرودة فإن دعت الضرورة إليه 

بعض هذه األحوال فليكن البدن سخن أصلح مـن أن يكـون   

مفرطه وأن يكون وهـو   حرارةتكون البدن بارداً اللهم إال أن 

قابل للغذاء أصلح من أن يكون والبدن خار، وكما أنه الينبغـى  

أن يكون عقب التعب والرياضه كذلك الينبغى أن يكون عقب 

التعب واحلمام واليشرب عقب اإلكثار منه شراباً صافياً قوياً إال 

 حتليل أن يكون البدن عقبه يربد فإذا مل يكن يربد فال ألنه يزيدىف

البدن جداً والماء بارداً جداً ألنه يرخى اجلسد ويهيج الـذبول  

والرعشه ويربد الكبد حىت أنه خياف منـه اإلستسـقاء وهـذه    

إختالفا كثرياً فإن اإلكثار مـن   األمزجةالعوارض ختتلف حبسب 

األمزجـة الباه عقب الرياضه والتعب واجلوع والعطش يـذوى  

الباه من كان مزاجـه   الستعمالإحتماالً األمزجةوأكثر  الرطبة



طبيعة الدم وكان  هيوالرطوبه ألما مادتان للمىن وهذه  احلرارة

سلطان الدم من األحـداث   يفواسع العروق وكذلك الذين هم 

أشد شهوه من اجلماع وهم عليه أقوى وأضراره ـم اقـل إذا   

مـزاج   هياليتواليبوسه  احلرارةأستكثروا منه فاما من طبيعته 

إال أن اإلكثار منـه   احلرارةره الصفراء فإم يقوون عليه لغلبة امل

جتفيف أبدام ويؤديهم إىل السل والـذبول   يفيضرهم لزيادتة 

واليتهيأ هلم من إدمام مايتهيأ ألصحاب الدم اليابس الغالـب  

مزاج املرة السـوداء   هياليتعليهم وأما طبيعة الربود واليبوسه 

لباه آلا ضد مزاج الدم ورمبا قوى أحدهم فإا التصلح لكثرة ا

صـاحب   يفتكثر  اليتعلى الباه قوة أعضائه واألخبرة الرياضيه 

هذه الطبيعه إال أنه اليتهيأ له الدوام عليه واليصلح زرعه للتوليد 

مزاج البلغم فإا التصلح لكثرة  هيوالربودة  الرطوبةوأما طبيعة 

اج أقوياء والقادرين علـى  الباه واليكاد يوجد أصحاب هذا املز

إستدامته واإلكثار منه بسبب الربودة الغالبه علـيهم ورخـاوة   

ملـن   فهيأن يكون النكاح فيها  ينبغياليتاألعصاب، فأما املدة 

أراد أن يسعمله بإعتدال راتباً على الصـحه إذا كثـر شـبقه    

بدنه بتنميل أو دغدغه فإنه  يفوأشتدت شهوته وأحس من ذلك 

وصـح   واعتدالهذا الوقت خف البدن ونشط  يفإذا أستعمل

أميل إال أنه مع ذلك حيب الثبات علـى   اللذةوأما من كان إىل 

النفس وال يفوال ذبوالجيد عقبه ضعفاً مده ال يفالصحه فليكن 

إنزاله فإن جاوز ذلك الوقت والقدر فقد تـرك   يفتغري أو ليبطئ 

ه فليستدرك مـا بدن واضطربألبتهاإلبقاء على الصحه واحلفظ 



فرط فيه بنقصها كما وصفنا فبما تقدم من قولنـا، ومـن رداءة   

أشكال اجلماع أن اجلماع من قيام يضمر بالورك وعلى جنـب  

جنبه عضو ضعيف ومن قعود يعسر معه خروج املىن  يفردئ ملن 

القضيب وأحد  يفويورث وجع الكال والبطن ورمبا أكسب ورماً 

الفرش الوطيئه وعلو الرجل عليهـا   األشكال إستلقاء املرأه على

  . وأن يكون وركها عالياً ماأمكن فإنه أجنب وألذ لفاعل ذلك

معرفة مقدمة تلزم معرفتها ملـن أراد تركيـب    يفالباب الثامن {

  }أدويه الباه

أعلم أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أراد بقاء احليوانات خلق جلميعهـا  

وحبب  اللذةه تكون ا أعضاء تتناسل ا وركب فيها قوة غريزي

اجلمـاع   يفإىل النفس املستعمله لتلك األعضاء إستعماهلا وجعل 

يشـاء اهللا لـئال    الذيلذه عظيمه مقترنه به التفارقه إىل الوقت 

يكره الناس اجلمتاع فينقطع التوالد وملا كان التناسل حيتـاج إىل  

حيوانني ذكر وانثى جعل ألحدمها أعضاء تصلح لقبـول املـىن   

اإلليل فعالً طبيعياً كاألفعـال   يفضاء تصلح إللغائه وركب وأع

لسائر األعضاء وذلك أنه ساعة يريـد اإلنسـان    اليتالطبيعية

اجلماع ويتخيله تومهاً يج له ريح فتنحدر بغته إىل اإلحليل من 

عصب اإلحليل  يفالعروق املتصله به القلب فتدخل تلك الريح 

خلق  الذيكمل عند ذلك فعله اوف فينتفخ اإلحليل ويقوم في

له، وإمنا تأتيه قوة اإلنعاظ من القلب وذلك أن القلـب يرسـل   

الروح احليوانيه إىل مجيع اجلسد ويقبل املىن من الدماغ وتقبـل  

الناس من تقوى فيه الريح وتقل  يفمن الكبد وقد يوجد  الشهوة



رطوبته فيجد اإلنعاظ من غري إفراغ مىن ويوجد من تكثر رطوبته 

من ريح نافخه فيخرج املىن من غري إراده والينعظ ويوجد مـن  

يشتهى والينعظ واليفرغ منياً وكما أنه يتأدى من العصـب إىل  

الشرايني قوة النـبض   يفالدماغ قوة احلس واحلركه ومن القلب 

 يفهـي إىل مجيع البـدن قـوة    األنثينيواحلياه فكذا يتأذى من 

التأنيث ويتحرك منها إىل  الذكور سبب التذكري وىف اإلناث سبب

ولذلك صار من خيصى والتنبت له حليه  كثريةمجيع البدن حرارة 

ويكون بدنه مع هذا كله كثري الشعر وتكون عروقه مثال عروق 

النساء واليشتهى الباه والتتوق نفسه إليه فمن أجل أما يكسبان 

 ذا البدن حرارة وقوة كما بينامها سببان لبقاء اجلنس فقد علمنا

أن القوه على الباه إمنا حتصل بصحة مـزاج مـزاج األنثـيني    

والرطوبه ألن فيهما يستحل الدم منياً بعد  احلرارةيفوإعتداهلما 

الرقـة يفأن يكون دماً عبيطاً وعلى قدر إعتداهلما يكون املـىن  

 يفوالكثره والقله وذلك مع مشاركه األعضاء الرئيسه  ةوالغلظ

نها يؤدى إىل الذكر من القوه على قدر اإلعتدال ألن كل عضو م

إعتداله فالدماغ يؤدى إليه العصب وتكون تأديته إليه ذلك تعطيه 

 الغريزيـة احلرارةالقوة على احلس ؤواحلركه والقلب يؤدى إليه 

متتلئ ا جتاويفه والكبد تؤدى إليه العروق املمتلئـه   اليتوالريح 

هلذه األعضاء فساد من تصل ا مادة الغذاء إليه ومىت عرض  اليت

سوء مزاج أو غريه ضعفت قوة الذكر ونقص فعله، وإعلـم أن  

نقصان الباه وقلته إما أن يكون من قلة املىن وإما أن يكون عـن  

خروج مزاج هذه األعضاء عن اإلعتدال فإن كان من قلة املـىن  



واألدويه واملعاجني  األغذيةكتاىب هذا من  يففعالجه مبا أنا نذكره 

الباه وأن كان عن فساد هذه األعضاء الرئيسه فيداوى  يفده الزائ

ذلك العضو مبا يصلح مزاجه، وأما زيادة الباه فإا حتصل مـن  

املطاعم واملشارب وحسن الرياضه ملن أراد ذلك فليعلم أنه البد 

جتتمع فىالغذاء أو الدواء املستعمل لزيادة الباه ثالث صـفات  

لغليظه الثانيه أن يكـون كـثري   أحداها أن يكون مولد للرياح ا

الغذاء الثالثه أن يكون معتدل احلرارة ليكون مالئماً لطبع املـىن  

فإن إتفقت هذه األوصاف الثالثه غذاء واحد حصل منه املقصود 

واأللزم أن يركب الدواء من إثنني أو ثالثه أو مازاد على ذلـك  

ىل، التركيب إن شاء اهللا تعـا  يفوسأضرب لك مثالً حتذو عليه 

إعلم أن احلمص قد إجتمعت فيه األوصاف الثالثه فيه غذاء كثري 

وهو منفخ مولد للرياح الغليظه وطبعه مالئم لطبع املىن فلهـذا  

الباه وكذلك البيض النيمربشت إجتمعت فيه  يفاملعىن كان زائداً 

األوصاف الثالثه فيه غذاء كثري وهو منفخ مولد للرياح الغليظه 

الباه والبـاقال   يفاملىن فلهذا املعىن كان زائداً وطبعه مالئم لطبع 

 فهـي إجتمع فيها وصفان كثرة الغذاء وتوليد الرياح الغليظـه  

الباه وتقصر عن ذلك إذ طبعهـا غـري    يفتذهب مذهب مايزيد 

ملـن   فينبغـي مالئم لطبع املىن ملا فيها من الربود وقلة احلـرارة  

ليصري طبعها  دلةمعتيستعملها أن يدخل عليها مايكسبها حرارة 

الباه وذلـك   يفمالئما لطبع املىن فتلحق حينئذ باألشياء الزائده 

بأن يضيف إليها الدارفلفل والزجنبيل والدارصيىن والشقاقل وغري 

وكذلك البصل إجتمع فيه وصـفان مـن    احلرارةذلك مما طبعه 



مولده للنفخ فهو ا  كثريةالثالثه مها حار رطب إجتمع فيه رياح 

الباه غري أنه يقصر عن ذلك إذ ليس فيه  يفذهب مايزيد يذهب م

كثرة غذاء فىن أضيف إليه مافيه غذاء كـثري شـحم احلـوىل    

وماشاكله صارمنه غذاء مكثر للمىن وكذلك الصنوبر هو حـار  

لني مولد للغذاء وليس مولد للرياح فمىت خلط به عقيد العنب أو 

البـاه   يفري زائد ماشاكله مما فيه رياح منفخه صار منه غذاء كث

السلجم واجلوز واجلرجري فلنعتمد ما ذكرناه  يفوكذلك القول 

 الـرازي على مثاله وتنسيج على منواله قال  األدويةوىف تركيب 

البطن بغري أمل إشتد اإلنعاظ ومدمنو ركـوب   يفإذا كثر النفخ 

اخليل أقوى على اخليل من غريهم والكثريوالشعور أقوى علـى  

وأصحاب املرة السوداء يج فيهم أكثر بسـبب  الباه من غريهم 

النفخ واملقعدون أشد مجاعا لقوة شبقهم وتعرض شهوة اجلمـاع  

  .الشتاء والنساء بالضد يفالباردةالبلدان  يفللرجال 

  }الباه وغريها يفاملفرده الزائده  األدويةنعت  يفالباب التاسع {

رحـا  وهى الدارفلفل والفلفل األبـيض واألسـود والعـاقر ق   

واحلولنجان واحللتيت والقسط احللوواملغات والفجل وقضـيب  

العجل من البقر وخصى احلمار الوحشى والزجنبيل ولب حـب  

القطن واألنيسون واخلشخاش الرطب وبرز األجنرة والزعفـران  

وكلى السنقور واصل السوس والبسباسه والقردمانه والقالقـه  

ب احمللب املقشور وبرز السلجم وبرز البطيخ والعود اهلندى وح

وقشر األترج واحلشيشه املسماه خصى  الرطبةوبزر الكتان وبزر 

الثعلب وبزر اجلرجري والقثاء واجلاوشري والشقاقل والغربيـون  



والسعد واملسك ونقاح األذخر وسنبل الطيب واحلسك الرطب 

واليابس وبرز الكرنب وبزر اهلليون وبزر الفجل وبزر الكرافس 

ه وخصوصاً إذا عملت بعسل وجففت ومـن  وحب الزمل واحللب

اخلضراء والفسـتق   واحلبةاللبوب لب الصنوبر وألسنه العصافري 

والبندق واللوز احللو واجلوز والنارجيل ومن الصموغ الكثرياء 

واحللنيت ومن القشور اخلشخاش والقرفه والدارصيىن واحلسك 

ومن احلبوب احلمص والباقال واللوبيـا والقـرطم والسمسـم    

جللنار ومن الفواكه العنب والتني واملوز النضج ومن احليوانات وا

الضب والورل والسنقور وخصوصاً أصل ذنبه وسرته وكـاله  

وملحه والكوسج والسمك احلار والبان واإلبل والسمك الصغار 

وبيض السمك وبيض الدجاج وبيض العصـافري والـبط    اففة

  فق مبنه وكرمه ؛؛واهللا املو... والفراريج واحلمالن مع امللح

  }الباه يفاملركبه الزائده  األدويةذكر  يفالباب العاشر {

الباه ويغزر املىن يؤخذ بزر رازيانج وبـزر   يفيزيد  )صفة دواء(

جرجري من كل واحد مخسه مثاقيل يسحقان ويعجنان بلنب البقر 

وحيببان كالباقال ويؤخذ منه مثقال ويدخل بعده احلمام وميـرغ  

مام خبل وزيت وعصارة عنب الثعلب فإنه نافع جداً احل يفالبدن 

يؤخذ من ماء البصل جزء ومن العسـل جـزآن    )صفه أخرى(

يطبخ اجلميع بنار لينه إىل أن يذهب ماء البصل ويؤخذ من ذلك 

البـاردة األمزجةالعسل عند النوم ملعقتان فإنه نافع ألصحاب 

جنرة وفلفل الباه، يؤخذ عاقراً وبزر األ يفيزيد  )صفة دواءآخر(

من كل مثقال وحلتيت نصف مثقال وبزر اجلزر الربى وداصيىن 



مدقوقـه   األدويـة وزجنبيل من كل واحده مثقاالن جتمع هـذه  

صـفه  (وتعجن بعسل منزوع الرغوه وترفع الشربه منه مثقـال  

الباه يؤخذ حسك يابس يـنعم سـحقه    يفعجيب يزيد  )أخرى

الشمس  يفسحوق ويعصر من ماء احلسك الرطب ويسقى به امل

حىت يشرب مثل وزن اليابس ثالث مرات ويؤخذ منـه ثالثـة   

مثاقيل وزجنبيل مثقاالن سكر طربزد مخسه مثاقيل عـاقر قرحـاً   

مثقال يدق اجلميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه قـد رىب  

فيه زجنبيل ويرفع الشعريه منه مثقاالن مباء فاتر ولنب حليب فإنه 

مـاء   يفيؤخذ محـص ينقـع    )فه أخرىص(معناه  يفالمثل له 

اجلرجريحىت يربو وجيفف ويغلى بسمن البقر على نارلينه ويؤخذ 

منه مخسة مثاقيل ومن بزر اجلرجري وحب الصنوبر من كل واحد 

ثالثه مثاقيل جتمع هذه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منـزوع  

الرغوه ويلقى عليه وهو حار دارصيىن وقرفه وقرنفل ومصـطكا  

احد مثقال وخيلط خلطاً جيداً ويرفـع الشـربه منـه    من كل و

ألفه إبن اجلزار ملن قـل مجاعـة    )صفةأخرى(مثقاالن مباء حار 

وبطلت شهوته وهو نافع للمرطوبني وملن برد مزاجه ويؤخذ من 

العاقر قرحاً والزجنبيل واألنيسون والكراويا من كل واحد سبعه 

ـ   زر اجلـرجري  دراهم ومن بزر اخلريق وبزر البصل األبـيض وب

من كل واحد رصبان يدق وينخل ويعجن  الرطبةوالناحنواه وبزر 

وصـفه  (بعسل منزوع الرغوة ويرفع ويستعمل عنـد احلاجـه   

يعتصر من البصل نصف رطل بنصف رطل ماء ويطـرح   )أخرى

على نصف رطل عسل ويطبخ على نار لينه إىل أن ينشف مـاء  



صـفة  (فإنه جيد  البصل ويرفع ويؤخذ منه عند النوم قدر أوقيه

يؤخذ ماء البصل املعصور وماء اجلرجري الرطب ومسـن   )أخرى

الشمس حـىت تغلـظ بعـد أن     يفوعسل بالسويه جتمع وجتعل 

يضرب بعضها ببعض وتطبخ قليالً حىت ختتلط بنارلينه ويلعق منه 

صفه اخرى يقوى شهوة (أوقيتني كل يوم فإنه أبلغ مايكون للباه 

بزر اجلرجريمخسة مثاقيل بـزر بقلـه   الرجال والنساء يؤخذ من 

محقاء مثقال ونصف يعجنان ويسحقان بعسل منـزوع الرغـوه   

ويستعمل سبعة أيام يغب يوماً ويستعمل يوماً فإنه غاية فيماذكرنا 

الباه، يؤخذ جوزبو فاقله وبزر اللفت  يفيزيد  )صفة دواء آخر(

ودار فلفل وبزر جرجري وقرنفل وخولنجان وزرالـورد وبـزر   

راث النبطى وزجنبيل وبسباسه ومن كل واحد أربعة مثاقيـل  الك

جتمع هذه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه وترفع الشـربه  

عجيـب   )صفة أخرى(منه مثقاالن بلنب حليب أو شراب حلو 

الفعل يصلح للملوك يؤخذ عود وكافور وزعفران وجوزبـو أو  

قرفه وقرنفل وصندل وسعد ودارصيىن ونارمشـك وشـادنج   

يطرج وبصل الفار وحلاء الغار وحلاء اصل الكرب وخربق أسود وش

وسندروس وكندس من كل واحد أربعه مثاقيل سكر طربزذ وزن 

مثانني مثقاالً يدق كل واحد منهما على حدته وخيلـط اجلميـع   

إناء ويترك سته  يفبالسحق ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويرفع 

مباء العسل نـافع   أشهر ويستعمل بعد ذلك الشربه منه مثقاالن

  .بإذن اهللا تعاىل

  }الباه يفصفة األدهان الزائده  يفالباب احلادى عشر {



من ذلك دهن النرجس ودهن السوسن ودهن الناردين ودهـن  

األترج ودهن احلبه اخلضراء ودهن القسط ودهن الرازقى ودهن 

البان ودهن الزنبق الرصاصى والدهن املغسول وأشباه ذلك، وأما 

إذا أخلط معه شئ يسـري مـن دهـن     اخلرييفإن دهن املركبه 

النرجس وجيعل معه عاقر قرحاوبزر أجنره وزبيب جبل ويـدعك  

به الورك والبطن واألنثيان والقضيب واملعده وأسفل القدم فـإن  

الباه نفعاً عظيماً وكذلك لب حب القطن مع دهن  يفذلك ينفع 

ـ (الرازقى يدلك به ماذكرناه فإنه نافع  يؤخـذ   )رصفه دهن آخ

بندبادستروعاقر قرحاً يسحقان ويدافان بدهن اليامسني ويدلك به 

يدهن ا الذكر والعانه واألنثيان والشرج كل يوم  )صفه أخرى(

يقوى الباه، عاقر قرحا درهم فربيون نصف درهم مسك بـرع  

أوقيه دهن زنبق ويـدهن بـه    يفدرهم يسحق اجلميع ويداف 

فرضه وجتعل عليه غمرة ماء  تأخذ القطن )صفه أخرى(ماذكرناه 

وتغليه على نار لينه حىت ينضج وينطبخ ويبقى فيه لزوجه فـإذا  

فإدهن منه القضيب وأسفل القدمني فإن ذكرك  استعمالهأردت 

يعني عل الباه يؤخذ النمل  )صفه أخرى(الينام حىت ميسح ماعليه 

قاروره وجيعل عليه دهن الزنبـق   يفيطري جيعل منه  الذيالكبار 

الشمس أو يطبخه حىت يتهرى فيـه مث ميسـح    يفلص ويلعقه خا

 )صفة دهن أخرى(بذلك الدهن قدميه وجيامع ماشاء اهللا تعاىل، 

إلسترخاء الذكر وإبطاء اإلنزال، يؤخذ فوتنج مثقال يداف بدهن 

صـفة  (زنبق خالص وميسح به باطن قدميه عند النوم فإنه نافع 

ـ    )دهن أخرى ل سـليمان  يؤخذ مائه وعشرون منلـه مـن من



قارورة زجاج ويصب عليه دهـن زنبـق    يفالصحراوى وجتعل 

الشمس أربعني يوماً مث خيرج ويطرح عليه ثالثه  يفخالص ويعلق 

دراهم عاقر قرحا وأدمغه ثالثه عصافري ذكر ويطلى به الـذكر  

 )صفه أخرى(قوة الذكر ن  يفوالعانه وأسفل القدمني فإنه يزيد 

ذكر فيزال مجيع ريشه وهـو   قال عيسى بن على يؤخذ عصفور

عشرة زنابري تلدغه حىت ميوت فإذا مات يطـبخ   يفحى ويطرح 

 يفمن ساعته بسمن البقر حىت يذوب حلمه مجيعاً ويتهرى مث يرفع 

قارورة فإذا مهمت باجلماع فإمسح عليك وحالبيك من ذلـك  

 )صفه أخرى للـدهن (الدهن فإنك ترى عجباً من كثرة اجلماع 

قـارورة بعـد    يفلصحراوى ما أحببت وجتعله تأخذ من النمل ا

 يفمعرفة وزا وتضيف إليه وزنه ماء بصـل العنصـل ويعلـق    

الشمس أربعني يوما مث ينزل ويدهن رأس اإلحليل فإنـه يـنعظ   

يؤخذ عشـر   )صفه أخرى(إنعاظاً قوياً وجتدله املرأه لذه عظيمه 

فلفالت بيض وتدق ناعماً وتداف بعسل حنل وجيعل عليه دهـن  

قارورة  يفنبق عمره ويترك سبعة أيام مث جيعل بعد ذلك الدهن ز

وعند العمل تأخذ منه برأس إصبعك وتدهن به رأس الكمره فإن 

املرأه التصرب عن اجلماع طرفة عني، والعاقر قرحـاً إذا سـحق   

وجعل دهن مث دهن به القضيب ومايليه فإنه يسـخن ويـنعظ   

اجلندبادستر يداف وكذلك القسط فإنه يفعل هذا الفعل وكذلك 

بدهن زنبق ويدهن به الذكر فإنه ينعظ والغربيون أيضاً يفعل هذا 

الفعل لكنه يؤذى املرأه حبرارته وتورم منه الرحم فتلحق بـدهن  



البنفسج وشحم الدجاج وشحم االسد إذا أذيب ودهن به الذكر 

  .وقته يفأنعظ إنعاظاً شديداً 

  }الباه يفةاملسوحات الزائد يفالباب الثاىن عشر {

ميرخ به القضيف والعانه يقوى شهوة اجلمـاع،   )صفة مسوح(

يؤخذ من العاقر قرحا ومن البسباسه والدار فلفل من كل واحد 

مثقال ونصف قنه وفربيون من كل واحد مثقاالن دهن نـرجس  

 اليابسـة األدويـة عشر مثاقيل مشع أبيض أربعة مثاقيل تسحق 

اليابسةاألدويةيلقى عليه  ويذوب الشمع مع الدهن على النار مث

البـاه   يفاإلذابه مث يرفع وميرخ به القضيب والعانه فإنه نافع  يف

الباه واإلنعاظ ويسخن الكلى واملثانه  يفصفة مسوح يزيد (عظيم 

يؤخذ عصارة حشيشة الكلب وهى الفراسيون تـدق بالـدهن   

الباه واإلنعـاظ   يفميرخ به الذكر يزيد  )صفه مسوح(ويستعمل 

مرارة نور فحل وعسل منزوع الرغوة وقليل عاقرقرحـاً   يؤخذ

يلطخ  )صفة أخرى(يسحق اجلميع وميسح به ماذكرناه فإنه غايه 

به الذكر املرخى القليل القيام فيشده، يؤخذ بورق وشـئ مـن   

زيت فيعجن بعسل منزوع الرغوه مث يلطخ به الذكر وماحولـه  

ذاب وخيلط يؤخذ شحم تيس في )صفه أخرى(. أياماً فإنه عجيب

معه شئ من أصل النرجس وشئ عاقرقرحا وميويرج وميسح بـه  

تأخذ بزر كراث جزء أو من الفلفل  )صفه أخرى(الذكر ومايليه 

جزء يدقان وينخالن ويعجنان بعسل أبيض ومتسح به املـذاكري  

وإن سحق لب حب القطن بدهن  )صفه أخرى(واملراق فإنه بالغ 



طن واإلنثيني واملقعده وأسفل البان ومرخ به الذكر والورك والق

  .القدمني فإنه يهيج جداً وفيما ذكرناه كفايه

  }الباه يفةصفة الضمادات الزائد يفالباب الثالث عشر {

اجلماع يؤخـذ   الشهوةيقوى اإلنعاظ ويبعث على .. صفة دواء

رماد قضيب اإلبل وعاقرقرحاً وفربيون وفلفل أبيض مـن كـل   

وتعجـن بشـراب عتيـق     واحد جزء وجتمع مسحوقه منخوله

يوضع علـى   )صفه أخرى(ويضمدا الذكر واإلنثيان فإنه نافع 

اجلماع ويقوى اإلنعاظ يؤخذ عاقرقرحاً وفربيون  يفالظهر يزيد 

من كل واحد مثقاالن ونصف حلتيت مثقال وربع دهن بلسـان  

ودهن قسط من كل واحد مخسه مثاقيل فلفل وجوزبوا من كل 

حىت تصري مثل اهلباء وحتل  اليابسةيةاألدوواحد مثقاالن تسحق 

باألدهان ومتد على خرقه وتوضع على الظهر فإنه يرى العجـب  

وهو طالء على الذكر يقوى اجلماع نأخـذ   )صفة طالء أخرى(

من العاقر قرحا ماأحببت فتدقه دقاً جيداً ناعماً وتنخلـه خبرقـه   

حرير وتصب عليه دهن زنبق خالص وتطلـى بـه القضـيب    

نأخذ النمله ذات  )صفة طالء أخرى(وجتامع ماأردت  واخلصيتني

 يفاألجنحه اخلضر فتلقى عليه من الـدهن الرازقـى وجتعلـها    

فراشـك فـإدهن منـه     يفالشمس سبعة أيام أو أكثر فإذا منت 

قدميك مث من على قفاك ساعه مث جامع فإذا إكتفيت فشم احلبـق  

بقى وإدلك به قدميك فإذا سكن فإغسله وإحذر أن تغتسل مـا 

تـذبح   )صفة طـالء آخـر  (اإلنعاظ فتبقى كذلك بقية ارك 

العصافري ونقطر دمها على دقيق عدس وجتعل منه بنـادق فـإذا   



أردت فأذب واحده منها بالزيت وأطل أحليلك والتطـأ علـى   

  .شئتاألرض فإنك جتامع ما

  }للمىن ةاجلوارشات املكثر يفالباب الرابع عشر {

ملىن، يؤخذ سنبل وقرفه ودارفلفل ا يفجوارش يزيد  )فمن ذلك(

خل مخر يومـا   يفودارصيىن وفاقله من كل واحد مثقاالن ينقع 

دليله مقل أربعة مثاقيل مصطكا مثقاالن نعناع يابس أربعة مثاقيل 

سك مثقال ونصف مسك سدس مثقال سكر مخسـه مثاقيـل   

 األدويـة أنسيون وبزر كرفس من كل واحد مثقال جتمع هـذه  

وتعجن بعسل منزوع الرغوه وتبسط على جام مسحوقه منخوله 

 )صفة جـوارش التفـاح  (وتقطع وتستعمل فإنه جيد ملا ذكرناه 

املقوى للباه يؤخذ تفاح شامى مقشر اخلارج منقى من الـداخل  

يطبخ منه مخسة أرطال بعد غمرة خبمسة عشر رطال من املاء حىت 

ينشف املاء مث يؤخذ رطل عسل ورطل سكر ورطـل مـاء ورد   

ى على التفاح ويغلى حىت ينعقد مث يلقى عليه زعفران وسنبل ويلق

وقرنفل ودارصيىن وزجنبيل ومصطكا من كل واحد مثقال لسان 

تورشاى مثقاالن عود هندى ثالثة مثاقيل مسـحوقه منخولـه   

 يفجام ويقطع منه جيداً ملا ذكرناه يكثر املىن ويزيـد   يفويبسط 

 صيينالطعام يؤخذ دار  الباه ويشهى يفيزيد  )صفة جوارش(الباه 

وزجنبيل وشقاقل من كل واحد ثالثه مثاقيل خولنجان إثىن عشر 

مثقاالً تدق االدويه وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوه وتلـت  

  .إناء مزجج الشربه منه من مثقال إىل مثقالني يفلتاً جيداً وترفع 



 املقويـة الباه  يفنعت املزبيات الزائده  يفالباب اخلامس عشر {

  }ةلشهول

تلقـى   الـيت هذا الفصل بصفه األفاويل  يفأن نبتدئ أوال  ينبغي

على املربيات مجيعها والتداف فيها ومىت خلت عنها مل يكن هلـا  

خاصيه فيما ذكرنا وهى زجنيل ودارصيىن وقرفه وقرنفل وهيـل  

وجوز بوا ومصطكا وعود هندى من كل واحد أوقيه وزعفران 

جتمـع هـذه مسـحوقه     مثقال وسكر مثله مسك نصف مثقال

كل  يفصرة كتان وتشد متخلخالً ويلقى منها  يفجريشا وجتعل 

 )صفه الراسن املرىب(يوم مما حنن ذاكروه نصف أوقيه لكل رطل 

املسمن للكلى والظهر احملرك لشهوه اجلماع، يؤخذ عشرة أرطال 

ماء وملح عشرين يوما ويغري  يفراسن يقطع مقدار اإلصبع وينقع 

قدر ويصـب   يفكل مخسه أيام أو ثالثه أيام جتعل  يفاملاء وامللح

عليه من املاء مايغمره ومن العسل ثالثة أرطال ويغلى عليه غليه 

واحده حىت يلني ويقشر مث يغلى غليه جيده وتلقى عليه األقاويه 

برنيه إىل وقت احلاجه  يفاخلرقه كما وصفنا مث يرفع  يفمصرورة 

الباه يؤخذ  يفعده والقلب الزائد املقوى للم )صفة التفاح املرىب(

جزر طرى مل يتصلب قشره وإن كان داخل قشره يتصلب فيقشر 

قدر حجارة ويصب عليه عسل حنل قدوما يغمره ويغلى  يفوجيعل 

برنيه زجاج ويلقى عليه األقاويه ويتعاهـد   يفغليه خفيفه وجيعل 

ملا ذكرناه بـإذن  ... غسله كل مخسه أيام فإنه عجيب الفعل نافع

  .اهللا تعاىل

  }الباه يفالسفوفات الزائده  يفالباب السادس عشر {



صفة سفوف يؤخذ أشقيل جيد مشـوى وفانيـذ    )فمن ذلك(

وبوزيدان وحب الشهدانج وألسنه العصافري من كل واحد ثالثه 

مثاقيل شقاقل مثقال ونصف وبزر البصل وبزر اجلرجري وبـزر  

ه منخوله ويسف األجنرة من كل واحد مثقاالن جتمع هذه مدقوق

منها مثقال ونصف ويشرب عليه شراب حلو ممزوج فإنه نـافع  

الباه، يؤخذ ألسنة العصافري وبزر اجلرجري  يفيزيد  )صفة سفوف(

وبزر اللفت من كل واحد مثقال يدق اجلميع ويسف منه مثقال 

صـفة  (ويشرب عليه شراب حلو وعقيد العنب فإنه جيد نافع 

شر بيضـات فتنضـج مث يقشـر    الباه يؤخذ ع يفيزيد  )سفوف

قـدر   يفوتؤخذ صفرا مفتحه وجتفف مث يؤخذ لنب بقر فيجعل 

ويرض اجلرجري ويضاف إىل اللنب ويطبخ ويذر عليه صفار البيض 

املذكور وبعد أن يلت بسمن البقر مث يترك حـىت يصـري مثـل    

بزر فجـل   )صفة سفوف آخر(السفوف فيسف منه على الريق 

من كل واحد سته دراهم قسط وعاقر وبزر أجنرة وبزر جرجري 

قرحان من كل واحد درمهان شقاقل وزجنبيل من كل واحد ثالثه 

دراهم خولنجان عشرة دراهم نوعاً القوتنج برى وبستاىن مـن  

كل واحد مخسه دراهم يدق وينخل وخيلط معها قانيـذ بـوزن   

مدقوقاً ويسقى ثالثة دراهم ميختج، وأعلم أن اخلصى هلا  األدوية

ا الباب فعل عظيم فمن ذلك أن خصى العجل األصفر إذا هذ يف

ملحت وجفت وسحقت وإستفت أعانت على الباه، وذكر الثور 

ملح وجفف مث سحق وشرب منه قدر احلمصه او بشراب أو لنب 

أبيض أو بيض نيمربشت فإنه يفعل فعالً عجيباً وقيـل أن قلـب   



اه شباً الب يفاهلدهد إذا جفف وسحق وشرب وطلى به فإنه يزيد 

عجباً وقيل أن خصية الثعلب اليمىن إذا جففت وسحقت وشرب 

الباه فإفهم  يفمنها درهم مباء التمر فعلت فعالً عجيباً من الزياده 

  . ذلك

  }الباه يفاحلقن الزائده  يفالباب السابع عشر {

حنن ذاكروها البد أن يتقدمها حقن تغسـل   اليتإعلم أن احلقن 

صـفة  (ذلك لتكون أسرع فعالً فمن ذلك  املعى مث حيتقن ا بعد

يؤخذ بابونج وبزركتان وشب وحلبه  )حقنه تغسل املعى وتنقيها

من كل واحد سبعة مثاقيل وبطم وحسك أربعة عشرمثقاالً وتني 

مثلها يطبخ خبمسه أرطال ماء ويغلى حىت يبقى رطـل واحـد   

ويؤخذ من هذا املاء بعد التصفيه نصف رطل ويضاف إليه مخسة 

صـفه  (مثقاالً شربجا وسكر أمحر سبعة مثاقيل وحيتقن به  عشرة

لغسل األمعاء يؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب احللبه وماء  )أخرى

السلق املنعصر ولعاب اخلطميه من كل واحد عشره مثاقيـل مث  

حيل فيه مخسة مثاقيل بورق ومخسه مثاقيل سكر أمحـر وعشـرة   

  .مثاقيل شريج مث حيقن فإنه جيد

  }احلموالت والفتائل الزائده يفامن عشر الباب الث{

فيه سبع فوائد يقوى الذكر ويفتح األوعيه  )صفة معجون اللؤلؤ(

ويكثر اإلنعاظ  الشهوةيفويقوى أعصاب الدماغ والبصر ويزيد 

غري فجـه   شديدةوحيبب الرجال إىل النساء وخيرج النطفه بلذه 

ـ   )يؤخذ( ال لؤلؤ غري مثقوب وبسد من كل واحد منـهما مثق

أنسون ومن أبيض من كل واحد منهما ثلثاً مثقـال أسـارون   



ومصطكى من كل واحد أربعة مثاقيل كاكنج وأصول اللـبالب  

من كل واحد نصف مثقال صمغ وكثرياً من كل واحد سـدس  

مسحوقه منخوله وتعجن مبثلها عسـالً   األدويةمثقال جتمع هذه 

النـوم وزن  إناء زجاجى ويستعمل عند  يفمنزوع الرغوه ويرفع 

صـفة  (مثقال مباء فاتر وىف وقت اجلماع فإنه نافع ملاذكرنـاه،  

ثالث فوائد إحداها أن املـرأه   استعملفيه إذا  )معجون السليخه

الحتبل الثانيه أنه حيبب الرجال إىل النسـاء الثالثـه اليضـعف    

املستعمل له من كثرة اجلماع وهو بزر اخلشخاش درمهان ونصف 

ب ولؤلؤ وقثاء احلمار من كـل واحـد   مرارة شبوط وبزر سذا

درمهان بزر خيار قثاء وبزر نعناع وبزر بطيخ من كـل واحـد   

نصف درهم صعتر فارسى وكافور يغلى غليات مث تشرب منـه  

خرقة كتان وعند احلاجه نقطع قطعاً وتتحمل قبل ذلـك بيـوم   

  . وليله فإنه يضيق ويطيب

  }الباهيفتركيب اللبانات الزائده  يفالباب العشرون {

الباه واإلنعاظ حىت تلقيها من فمك من إمالء  يفتزيد  )صفة لبانه(

الشيخ عبد العزيز الدريىن وذكر أن مصر كـانوا يسـتعملوا   

يؤخذ من قشر البالذر أوقيه تقص بالقص وتغمر بزيت الـبطم  

ويؤخذ عشرة دراهم لبان ذكر يسحق ويلقى عليه ويطبخ بنـار  

من احلموالت الصفراء رانق لكـل  لينه حىت ينعقد ويلقى عليه 

زجاجة ويصمغ منه عنـد احلاجـه درهـم     يفأوقيه منه وجيعل 

اجلمـاع   يف)صفة لبانه أخرى(والدرهم منه يكفى لثالث مرات 

عظيمه نأخذ قشر البالذر القوقاىن تقرضه صغار مث تضيف إليـه  



قدر وتغمره  يفلكل عشرين منه عشرين درمهاً لباناً ذكر أو حتطه 

البطم وتضيف إليه لكل أوقيه من الدواء نصـف دانـق   بربت 

 يفحممودة شقراء ويغلى اجلميع على نار لينه حىت ينعقد وحيـط  

تأخذ منه عند احلاجه وزن  استعمالهاملرجاج ويسدف فإذا أردت 

درهم متضغه واحلذر من بلعه بل تبلع ريقك كما علكه فإنه عظيم 

شـريجا ثالثـني    فإذا أردت عالج ذلك حىت يرقد الذكر تأخذ

درمهاً ويضاف إليه عشرة دراهم لباناً حىت ينعقد مث تستعمل وزن 

تأخذ من ألسنة العصـافري   )صفة لبانه أخرى(درهم ومتص ماء 

مثقاالً وجتعله صغاراً وجتعل معها وزن أربعة دراهم كندرا ودرمهاً 

من علك البطم ودرهم مصطكا وربع درهم بلسـان مث تأخـذ   

وتأخذ  األدويةبطنه وتنظفه وجتعل فيه هذه  عصفور تذحبه وتشق

قدراً جديداً وجتعل عليه من الزيت املغسول ما يغمره وتلقى عليه 

الفرن ساعه كبريه مث خترج  يفمثل نصف الزيت ماء وجتعل القدر 

 األدويـة مت مـن   الـذي القدر فتجد العصفور قد يبس فتأخذ 

 يفاجلميع  وتضيف إليه من علك البطم وزن ثالثة دراهم وإجعل

إناء  يفجام زجاج وإرفعه عن النار وضعه حىت يلني ويربد وإرفعه 

فخذ منه وزن درهم وإجعله فيـك   استعمالهزجاجى فإذا أردت 

فهو من أجود اللبانات وهى من عمل حكماء اهلنـد ووجـدت   

عنهم إن اإلنسان إذا أخذ من هذه اللبانه وأضاف إليها من حب 

م وإبتلعه فإنه الينقطع أبداً ويقـوى  احلنظل املقشر املقارن دره

يؤخـذ مـن لسـان     )صفة لبانه أخرى(الظهر وحيسن الوجه 

العصفور مثقال من القرنفل درهم دهن ومن الكندرسه مثقـالني  



وجيمع ذلك بالسحق مث يلقى عليه زيت مغسول مايغمرة ووزن 

إناء زجاج ويعاهـد   يفنصف درهم دهن بان مث يطبخ بنار لينه 

الً قليالً وأحذر أن تزيد النار فتحرقه فإذا أنت رأيتـه  بالزيت قلي

قد إستحكم فخذ من حب البطم وزن نصف درهم فألقه عليه مث 

حركه حىت خيتلط معه مث إنزله وإلق عليه من العلك املكـى وزن  

اجلميع وإرفعه إىل وقت احلاجه إليه فإذا دعولت على ذلك فخذ 

كه وإبلع ريقك فإنـك  فيك ول يفمنه وزن أربعه دراهم وأجعله 

  .تقدر على ذلك

  }الباه يفاملشمومات الزائده  يفالباب احلادى والعشرون {

الباه إذا مشت، يؤخذ مثقال مسك  يفتزيد  )صفة عمل التفاحه(

يضاف إليه جوزبوا وفاقله من كل واحد مثقاالن ويسحق ويلت 

بدهن بان ويعمل منه شبه التفاحه فتقوى على ماتريد وإن بلـع  

يؤخذ من دهـن   )صفه أخرى(ها ربع درهم كان أقوى فعالً من

البان يلت باألقاويه وشئ من املسك ويعمل مثل العمـل األول  

يؤخذ من ورق النـارنج   )صفه أخرى(ويشم ترى منه العجب 

وقشوره ومن ورق الليمون وقشوره وجيفف ويسحق ويضـاف  

س إليه فلفل وشئ من املسك وجوزبوا مسحوقاً ويعجن مبـاء اآل 

 الشـهوة ويشم إذا تركبت رائحة اليامسني واملرزجنوش وحركت 

  .وقوى على الباه الغريزيةاحلرارةوالسرور وإنبسطت 

  }ةاملركب األغذيةيفالباب الثاىن العشرون {

أن تكون أغذيته من اللحم الضان واحلمص والبصل مـن   ينبغي

غري قلى اللحم فإن القلى مينع تقويتـه والبـيض النيمربشـت    



وصاً املذرود عليه الدارصيىن والفلفل واخلولنجـان وملـح   خص

السقنقور وبيض السمك وحلم السمك الصغار وإن كان هنـاك  

برد توبل بالزجنيل والد ارفلفل والفلفل والقرنفل والدارصـيىن  

وحنو ذلك واللفتيه واجلزريه ومايقع فيه أدمغة العصافري واحلمام 

ت واألرز باللنب واللحـم  والسماق واللنب واهلرائس واجلواذابا

مــن البقــول اهلليــون  اســتعمالهبلــنب الضــان ويكــون 

واجلرجريوالكرات واخلرشف والنعنع خاصه فإنه يقوى أوعيـة  

املىن جداً فيشتد إشتماهلا على املىن فتشتد أما من كـان مزاجـه   

احلـار   املشـوي حمروراً فليس له مثل املاست واللنب والسمك 

 الرطبةوالبقول  الرطبةوالقرع والفواكه البطيخ واخليار والقثاء 

 يفكلها حىت اخلس وحىت بزر البقله احلمقاء فإن هذا كله يزيـد  

يقوى الباه، يؤخذ ربع قدح محص جموهر يدق  )صفه أخرى(الباه 

ناعماً وتضربه بلنب حليب وتفقس عليه مخس بيضات وتضـربه  

لظهـر  الباه ويقـوى ا  يفحىت خيتلط مث تقليه بالسمن فغنه يزيد 

يسلق اجلزر مث خيرج من مائه ويصب عليه  )صفة تقليه(والكلى 

ماء بارد ويقطع مع الشحم واللحم والبصل ويطبخ حىت ينضج 

ويرش عليه مرى وزيت بعد النضج مث يفقس عليه صفار البيض 

ويطيب بالكسربه والكمون والدارصـيىن واخلولنجـان    )ثالثه(

ه يؤخذ من اللحـم فـىت   يزيد البا )صفة طعام(مدقوقاً منخوالً 

الضأن جزآن ومن البصل جزء ويقلى بدهنه ويرمى فيه دارصيىن 

يؤخذ كـل   )صفة غذاء سهل(وينعم طبخه حىت يتهرى ويؤكل 

يوم عشر بيضات تيمربشت ويضاف إىل كل بيضه درهم بزرجر 



سهل ممـن   )صفة غذاء آخر(ويشرب البيض ويؤكل معه بصل 

يؤخذ من حلم البقـر فيـدق   ذكره أبو احلسن الشقيقى املتطبب 

الرقاق مع اجلرجري  يفويغلى بالزيت املغسول على الطابق ويلف 

فإنه عجيب هلذا الفعل أو تعلق دجاجه مسينه على رغيف مسيد قد 

شرب لبناً وماء نرجيل وجيعل معه ملح سقنقور واألجود أن تعلق 

الباه يؤخذ لنب حليب بقـرى   يفيزيد  )صفة شراب(عليه أوزه 

فيه عشرون درمهاً ترجنيبنا أبيض خراسانيا ويطبخ برفق حىت يلقى 

قوام العسل مث يؤخذ كل غذاء أوقيه على الريق فإنـه   يفيصري 

الباه، يؤخذ البصل ومـاء اهلليـون    يفيزيد  )صفة شراب(غايه 

املياه واللـنب   يفومسن بقر ولنب حليب من كل كف يدق ويلقى 

ويؤخذ منه أوقيه وهـو  ويغلى على النار ويصفى ويرمى بالنفل 

يؤخذ من لنب املاعز احلليب ويصب  )صفه أخرى(حار فهو نافع 

عليه رطل ماء مث يطبخ حىت يذهب املاء ويبقىاللنب مث جيعل عليه 

ملعقتان من مسن بقرى وملعقتان من عسل جيد ويشـرب منـه   

ثالثة أيام متواليه ويؤكل على أثره شقاقل مرىب أو جزر ويشرب 

كل يوم يشرب ذلك عشـرين   يفنب اإلبل أوقيه على أثره من ل

كل يوم  يفذكران املستعمل هلا يلحق  )صفه أخرى(يوماً متواليه 

وليله ثالثني واليهدأ من اجلماع تأخذ من حلم اخلروف رطلـني  

يقطع صغار اً وتأخذ عشرين عصفوراً دورياً يـذبح وتنظـف   

املـاء   وتغسل وتلقى على اللحم وجتعل عليه األباريز وقليل من

وتغلى فإذا قارب النضج تؤخذ قشور األترج وقشور النـارنج  

موضع واحد  يفوقشور الليمون والنعناع والطرخون وجتمع معها 



ويلقى عليها شراب رحياىن ويغلى عليه حىت تقارب النضج فيلقى 

عليها من القافله وزن ثالثه دراهم وحيكم نضج اجلميـع فـإذا   

ربعة دراهم زجنبيل ونصف درهم إنتهى وإستوى ألقى عليه وزن أ

خلتيت وينزل ويقدم فإن صاحب هذه التقليه اليكاد يهدأ مـن  

 )صـفة أخـرى  (كل يوم وليله  يفاملضاجعه ويزيد على الثالثني 

يؤخذ رطل لنب حليب البقر وعشرة دراهم سكر أو رطل محص 

ونصف رطل حبة خضراء مدقوقان ينقع اللنب مث يؤكل ويشرب 

فإنه غايه واألرطال املذكورة تكـون بالرطـل    عليه اللنب يومني

يؤخذ احلمص األسود األملس الفـاخر   )صفة أخرى(البغدادى 

ويطحن وينخل وجيعل عليه وزنه عسالً أمحر صافياً ويرفع اجلميع 

ملن كان  )صفة أخرى(على نار لينه حىت يغلى غليتني ويلعق منه 

ر يلقـى فيـه   مزاجه بارداً يابساً، رطالن من حليب البقر األصف

عشرة دراهم دارصيىن مسحوقاً منخوالً مثل الكحل ويترك ساعة 

مث يشرب منه قدح وخيضخض كل مره لئال يرسب الدارصـيىن  

فيه ويشرب قبل الطعام قليالً عوض املاء إذا عطش حىت يـأتى  

على الرطل ويكون الغذاء طباخه من حلم ضان ويشرب عليـه  

الجيامع فيه فإنه يولد منيـاً  نبيذاً صرفاً يفعل ذلك مدة أسبوع و

كثرياً ويهيج أمراً شديداً وقيل أن التنقل على الشراب بالبـاقال  

 يفاملنبوت املصلوق وغري منضج بالزعتر وامللح يولد اإلنعـاظ  

وقت السحر واهلليون واخلرشف إذا إختذ من أيهما وجد عجـه  

  .وتعاىلالباه قوياً وهو نافع بإذن اهللا سبحانه  يفبصفره البيض زاد 

  }ذلك يفةاألشياء املنقص يفالباب الثالث والعشرون {



الباه املهيجه لشهوه اجلماع فأحببنا  يفقد ذكرنا األشياء الزائده 

 يفأن نذكر أضدادها املنقصه للباه لكى جيتنبها من أراد الزيـاده  

الباه ورمبا جلأت الضرورة إىل إستعماهلا عند شدة الشبق وخوف 

اب يشتمل على نوعني أغذيه وأدويه فـإعلم أن  العنت، وهذا الب

أعضاء  يفالقضيب نفسه أو  يفنقصان الباه إما أن يكون لسبب 

العضو املتوسط بني  يفاألعضاء الرئيسيه أو مايليها أو  يفاملىن أو 

الرئيسه وأعضاء اجلماع أو بسبب أعضاء جماورة خمصوصـه أو  

البدن كلـه فأمـا   يفأسافل البدن أو قلتها  يفبسبب قلة النفخ 

مفـرط   واسترخاءالكائن بسبب القضيب نفسه فسوء مزاج فيه 

 واسـترخاء وأما الكائن بسبب أوعية املىن فإما سوء مزاج فيها 

مفرط أو مع يبس وقد يكون لعلة قلة املىن وفقدانه للريح املهيج 

حىت أن قوما كان فيهم مىن كثري وإذا جامعو مل ينزلو جلمـوده،  

بب األعضاء الرئيسيه فأما من جهة القلب فتنقطع وأما الكائن بس

مادة املىن وأما من جهة الدماغ فتنقطع مادة احلاسه وأما السبب 

حبسب األسافل فإنه يكون إما حاراً أو باردا أو يبس املزاج فيعدم 

بطنه من غري  يفالنفخ والنفخ نعم املعني حىت أن من يكثر النفخ 

لسوداء كثري واإلنعاظ لكثـرة  إفراط مؤمل فإنه ينعظ وأصحاب ا

النفخ، واألشياء القاطعه لشهوة اجلماع سته أحدها اهلم والغـم  

رخاوة املثانه والثالث التعب الشديد من اإلسفار  والثاينوالدامثان 

والرابع النظر إىل الوجوه املسخه واخلامس إخنراق بعض أوعيـه  

وأمـا  اإلحليـل،   يفاملىن والسادس األورام والقروح العارضه 

مخسـه أحـدمها    يفاألشياء املوجبه لقلة املىن والشهوة موجوده 



ضعف األوعيه ألا إذا ضعفت مل تقدر على دفع ما مير فيها من 

إذا ضعفت مل حتل  املعدةضعف الكبد ألن  والثايناملىن والتضبطه 

 األطعمـة والثالث اإلمتالء من  احليوايندما جيداً يصلح للجوهر 

يابسه وذلك أن هذه تربد العروق وما جيـرى  وال الباردةوخاصه 

األوعيه والرابع من  يفيكون منه املىن  الذيفيها من الدم الكثري 

السن قل منبه طبعاً واخلـامس كثـرة    يفقبل السن فإذا أفرط 

أدويه تولد املىن وختلف ماذهب منه فينقص  استعمالاجلماع بغري 

األشياء القاطعـة   بعض األوقات، وأما يفعلى متادى األيام ويقل 

كل لطيف حملل للنفخ مثل السداب وبـزرة البقلـه    فهيللمىن 

احلمقاء والبقله اليمانيه والفونج واحلرمل والكمون واملرجنـوش  

وكل بارد جمفف كاللينوفر والورد واحلـالب وبـزر قطونـاً    

والكافور وكل يابس قوى التجفيف كالشـهدانج واخلرنـوب   

واحلامضـه   القابضةل األشياء واحلاروس والعدس والشعري وأك

واملرة واجلامعه للحموضه والرمان احلامض والتوت والسفرجل 

والتفاح واملشمش واخلل والبقول الكثرية املاء والربد كـاخلس  

والكسفره اخلضراء وعنب الثعلب واهلندبا والباذروج والقثـاء  

الباه حداشراب املـاء البـارد    يفواخليار واحلميص، ومما يضر 

مل تـؤت زمانـاً طـويالً     واليتم املتواترة وإتيان احلائض والتخ

إبطال املىن  يفواللواتى مل يبلغن وقد قيل أن اللوفر له خصوصيه 

  ..حىت أن

كل لطيف حملل للـنفخ مثـل    فهيوأما األشياء القاطعة للمىن 

السداب وبزرة البقله احلمقاء والبقله اليمانيه والفونج واحلرمل 



وكل بارد جمفف كاللينوفر والورد واحلالب والكمون واملرجنوش 

وبزر قطوناً والكافور وكل يابس قوى التجفيـف كالشـهدانج   

 القابضـة واخلرنوب واحلاروس والعدس والشعري وأكل األشياء 

واحلامضه واملرة واجلامعه للحموضه والرمان احلامض والتـوت  

ربد والسفرجل والتفاح واملشمش واخلل والبقول الكثرية املاء وال

كاخلس والكسفره اخلضراء وعنب الثعلب واهلندبا والبـاذروج  

الباه حداشـراب املـاء    يفوالقثاء واخليار واحلميص، ومما يضر 

مل تؤت زماناً طويالً  واليتالبارد والتخم املتواترة وإتيان احلائض 

إبطال املىن  يفواللواتى مل يبلغن وقد قيل أن اللوفر له خصوصيه 

اجلماع وقيل أن الرجل السمني اليشاق إىل  حىت أن مسه يضعف

الباه، وأعلم أن املفسد للباه ثالثه أشياء أحدمها يفسـد بكثـرة   

التجفيف كالعدس وخبز الشعري واخلشكار وما جفف من سـائر  

أنواع اخلبز وكذلك مجيع اففات والصنف الثاىن ماكثر حتليلـه  

ذه األشـياء  وتلطيفه كالسداب والليمون والثوم والفلفل وحنو ه

فإا تفسد مادة املىن ونصف اإلنعاظ والصنف الثالث مايفسـد  

بالتربيد واإلحندار مثل اخلس واخلل واخليار والبطيخ األخضـر  

تلحق اإلنسان عنـد دنـوه إىل    اليتوالقرع، وقيل أن األشياء 

اجلماع وتقطعه عند مراده مخسه الفزع واحلياء وكثـرة الـبلغم   

قص شهوته للذى يدنو منه وقلة العاده بأن األوعيه ون يفاملتجمع 

تضـر   اليتاملركبه  األطعمةيكون اإلنسان اليعرف النساء، وأما 

السماقيات واحلرميـات والرمانيـات والكباجيـات     فهيبالباه 



والكمونيات والعفوص والفقوابض واملضاير والعدسيات وغـري  

  .ذلك مما فيه خل ومحوضه

  }ول الذكر ويغلظهالباب الرابع والعشرون فيما يط{

أن جالينوس علم تابعيه من اتمعني علـى أن الـدلك    )إعلم(

الدائم والتمريخ بالزفت والزيت يعظم كل عضو مـن اجلسـد   

أقطارة إذا فعل به ذلك مراراً والخالف عندهم  يفويسمنه ويزيد 

إن هذا العضو إذا فعل به ذلك مراراً والخالف عندهم إن هذا 

ذلـك أن   يفلك عظم عما كان عليه والعله العضو إذا فعل به ذ

يغلظ الذكر ويصـلبه   )صفة دواء(الغذاء ينصب باليد فيسمن 

ويعني على اجلماع، يؤخذ بورق أرمىن وسنبل من كـل واحـد   

حـىت يصـري    األدويةمثقاالن علق طوال عشرة جتفف وتسحق 

اجلميع هباء مث يصب عليه لنب حليب وعسل حنل إجزاء سـواء  

ن مثقاالً وميرس باليد مرساً جيداً حىت خيـتلط مث  واجلميع عشرو

يطلى به الذكر أو باملاء احلار ويدلك دلكاً قوياً باخلطمى حـىت  

حيمر مث يغسل مث يعاد عليه الدلك قبل الدواء ويعده ثانياً فإنـه  

يعظم الذكر وحيسن منظرة، يؤخذ  )صفة دواء(يوافق ماذكرناه، 

واحد مخسـة مثاقيـل    مشع وأجنرة وزفت وعلك البطم من كل

عنزروت وبورق أرمىن مر بيني بلنب األتن أربعة مثاقيل وصـفة  

تربيتهما أن تأخذ العنزروت والبورق وتسقيهما اللنب مث جتففهما 

تفعل ذلك ما حىت يشربا ثالثة مثاقيل عنـزروت فتسـحقان   

ويداف الشمع والزفت والعلك بالزيت الفلسطيىن وتلقى عليـه  

وميرس حىت ينحل جيداً وميـد علـى خرقـه     املسحوقه األدوية



ويوضع على الذكر ويبيت عليه ليله ويدلك قبل ذلـك إىل أن  

حيمر ويغسل من الغد مباء حار ويدلك أيضاً حىت حيمر ويعاد عليه 

يعظم الذكر  )صفه أخرى(الدواء كذلك إىل أن يرضيك عظمه، 

من اخلواص، يؤخذ باذروج أخضر ميضع حىت ينعم مث يدلك بـه  

علق طـوال   )صفه دواء جديد(لذكر دلكاً جيداً فإنه يعظمه، ا

طريه رس وينزل عليها قليل دهن حىت تصري كاملرهم ويطلـى  

يؤخـذ سـكر    )صفه أخرى جمربـه (منه على الذكر بعد ذلك 

سليماىن وملح أندراىن ولنب بقر ومسن من كـل واحـد جـزء    

 ويسحق السكر وامللح مث يذاب السمن ويلقى فيـه مث يضـرب  

اللنب على اجلميع مث خيلط جيداً ويرفع فإذا اردت عمله فإمسح 

منه الذكر ودعه ساعه حىت جيف مث أعد العمل عليه كذلك سته 

أيام فإنه يقوى الذكر ويعظمه وإن لطخة املرأه فرجهـا عظمـه   

أن الدلك باملاء احلار واألدهان السخنه واللـنب   وباجلملةأيضاً، 

تمريخ بعد ذلك بالعسل وبالشمع احلليب يعظم الذكر وكذلك ال

اليوم عشر مرات فإن ذلك يعظمـه   يفوبالدهن وحليب الضأن 

فيمسح عليه بدهن بنفسج أو  األدويةفإن تقرح الذكر من بعض 

لتكبري اإلحليل تأخذ جزء مـن حبـة    )صفه أخرى(مشع أبيض، 

القطن يدق وخيلط بلنب أتان ويطلى به الذكر وتلبـث سـاعه   

يؤخـذ   )صفه اخرى(اإلحليل ويكربه  يفيزيد  وجتامع عليه فإنه

عاقرقرحان وقربيون وزجنبيل وبورق من كـل واحـد أجـزاء    

متساويه ويداف بعصارة الباذروج وينبث على اإلحليل ليله فإنه 

وهو دواء يغلظ الذكر  )صفه أخرى(يزيد فيه وحيسن له ويعظمه 



اض ويصلبه حىت يصري مثل احلديد، يؤخذ بودق أرمىن شديد البي

وزن مثقال يسحق ويعجن بشئ من العسل منزوع الرغوه وماء 

عنب الذئب ويدلك به الذكر وحيمل منه باألصابع فإن الـذكر  

يربو ويعظم فوق ماتريد ويصلب ويشرب منه أيضاً دانق مبـاء  

دواء يعظم الذكر جمـرب، يؤخـذ مـن     )صفه أخرى(العنب، 

صفه (حليل وتسحق وتلت بشربج ويدهن به اإل اليابسةاخلراطني 

 )صفة أخـرى (يدلك بشحم الفيل دلكاً جيداً فإنه يعظم  )أخرى

تعظم الذكر والفرج والعجز قسط وأسارون وزرنيخ أمحر وملح 

ومسن بقرى يسحق اجلميع ويعجن بالسمن ويلطخ به الذكر عند 

تؤخذ ذكر مجل أو فرس أو بغل أو  )صفة أخرى(النوم سبع ليال،

يتهرى القمح واليبقى منه شـئ مث  محار وتسلقه مع قمح إىل أن 

الظل وتأخذ ما شئت من الدجاج حتبسـها   يفتأخذ القمح جتففه 

يسلق فيه القمح فإذا فـرع   الذيوتطعمها القمح وتسقيها املاء 

القمح تذبح دجاجه بعد دجاجه وتعملها سليقه وتدخل احلمـام  

إىل  احلالةاحلمام بعد الغسل وتبقى على هذه  يفوتأكل الدجاجه 

الطـول   يفن يفرغ الدجاج فإن ذكرك يقارب ذكر احلمـار  أ

يؤخذ  )صفة اخرى لتعظيم الذكر حىت خيرج عن احلد(ةوالغلظ

بصل الفار وبصل الكلب تقشرمها وتقطعهما وتكب عليهما دهن 

قارورة فإذا إحتجت  يفزنبق ويغلى حىت يتهرى مث صفه وإرفعه 

سله باملاء البارد إليه فإمسح منه الذكر فإنه عجيب ويبطله أن تغ

  . فإنه ينحل

  }امللذذه للجماع األدويةتركيب  يفالباب اخلامس والعشرون {



هذا البـاب إذا   يفحنن ذاكروها  اليتإن هذه األشياء  )أعلم أن(

إستعملها الرجل مث جامع مل تصرب املرأه عنـه وأحبـت عودتـه    

ا واخللوه معه وطيب اامعه وقد جربناها لسهولتها وقلة مؤنتـه 

 الـذي فكانت كما أصفه وينبغى قبل ذلك أن نذكر الشـكل  

تستلذه املرأه عند اجلماع وهـو أن تسـتلقى علـى ظهرهـا     

ويلقىالرجل نفسه عليها ويكون رأسها منكساً إىل أسفل كـثري  

التصوب ويرفع أوراكها باملخده وحيك برأس الكمرة على سطح 

ال فيدخل الفرج بدغدغه مث يعمل ذلك مايريد فإذا أحس باإلنز

يده حتت أوراكها ويشيلها شيالً عنيفاً فإن الرجل واملرأه جيـدان  

إذا طلى بـه   )صفة دواء(فمن ذلك  األدويةلذه التوصف وأما 

لذة اجلماع، يؤخذ جوزبوا وفلفل وعـاقر   يفالذكر وجامع زاد 

قرحاً وزجنبيل وسنبل ومسك وخولنجان من كل واحـد منـها   

رىب فيه زجنبيـل   الذيل بالعسل مثقال يسحق أفراداً وجيمع وحي

وشقاقل وميسح منه على الذكر فإنه يرى منه عند اجلماع لـذه  

الباه واللذه، يؤخذ زجنبيل وعاقر  يفيزيد  )صفة أخرى(عظيمه، 

قرحاً ودارصيىن وسكر طربزد من كل واحد جزء وجتمع هـذه  

احلوائج مسحوقه منخوله وتعجن مباء الرازيانج الرطب وحتبـب  

دهن رازقى  يفالظل وتسحق ثانياً وتطرح  يفلفل وجتفف مثل الف

يزيد وحيدث عنـه   )صفة دواء آخر(ويطلى به الذكر فإنه جيد، 

لذه مل ميكن وصفها حىت أن املرأه تكاد أن يغمى عليها من شدة 

، يؤخذ بزراً رازيانج حممص وفلفل وزجنبيـل وعاقرقرحـا   اللذة

نج ومسـك  ودارصيىن من كل واحد مثقال حلتيت ويكسـيب 



وكافور ومن كل واحد نصف مثقال جوزبوا وقردماناً وسـكر  

حلربزد من كل واحد مثقال ونصف جتمع مسجوقه منخوله مباء 

إناء زجاج  يفقوام الطالء ويرفع  يفالباذروج الرطب حىت يصري 

ويسد عشرة أيام وخيفف كل يوم ثالث مرات وبعد ذلك ميسح 

ع بعد جفافه وحيـرص أن  منه الذكر ويصرب عليه حىت جيف وجيام

اجلماع واليترك اإلناء مفتوحاً لئال يذهب اهلواء قـوة   يفينحل 

 الـيت هذا الدواء مل تصرب عنه تلك املـرأه   استعملالدواء فمن 

تلتذ به املرأه عنـد اامعـه    )صفة دواء(جامعها وهو عجيب، 

يؤخذ ماء عاقرقرحا وكندس وخردل أجزاء متسـاويه ويـدق   

بلذذ اجلماع عند املـرأه   )صفة دواء(الذكر،  وينخل ويذر على

إذا طلى به الذكر، يؤخذ عود قرح يصحن ناعماً بعسـل حنـل   

ويعجن جيداً وحيبب قدر احلمص وجيفف فإن أراد اجلماع يأخذ 

من احلبوب واحدة ويذيبها بريقه ويطلى ا الذكر وجيامع فـإن  

هـيالً   تأخـذ  )صفة تلذذ اجلمـاع (املرأه يج هيجاناً عظيماً، 

زجاجـه   يففتسحقه مث تأخذلعاب الصبار وتضربه باهليل وتشيله 

فإذا أردت اجلماع فإلطخ منه الذكر وجامع فإن املرأه يج هياجاً 

آخر ملذذ، يؤخذ عاقرقرحاً وزبيب اجلبل  )صفة أخرى(عظيماً 

 يفبالسويه يدق وينخل ويعجن بعسل حنل وحيبب كالفلفل وجيعل 

ح به الذكر والقبل عند اجلماع جتد له لذه الفم عند احلاجه وميس

يلذذ املرأه لذه عظيمه ويعظم الذكر، يؤخذ  )صفه أخرى(عظيمه،

زبيب اجلبل وفلفل ودارصيىن من كل واحد جزء بالسويه ومـن  



خرء احلمام نصف جزء يسحق ذلك مجيعاً مث يعجن بعسل منزوع 

  .الرغوه ويطلى به الذكر عند اجلماع فإنه يرى لذه عظيمه

  }املعينه على احلمل األدويةذكر  يفالباب السادس والعشرون {

ملا كان الغرض من كتابنا هذا هو طلـب التناسـل بإسـتعمال    

الكتاب مـن   يفاملتقدم ذكرها على الباه رأينا أن نذكر  األدوية

األشياء املعينه على احلبل ماشهدت به التجربـه ليحصـل منـه    

ملن يستعمل هذه  فينبغيفاع املقصود الطالب على الكمال واإلنت

تطهر فيه املرأه  الذياملعينه على احلبل أن يقصد الوقت  األدوية

من طمثها وحيرص أن يكون إنزاله مقارناً إلنزاهلا وذلك حيصـل  

بطول مراودا ومالعبتها ويعرف ذلك منها بفتور عينيها وذبول 

حركتها وهدوئها على ماكانت عليه من نشاط وينبغى أن يشيل 

أوراكها عند اإلنزال شيالً كثرياًُ وجيعل رأسها منصوباًُ إىل أسفل 

حنن ذاكروهـا إن   اليتاألدويةفإن ذلك مما يعني على احلمل مع 

شاء اهللا تعاىل ؛ وينبغى أذا أحس باإلنزال أن مييل قليالً على جنبه 

األمين فإن ذلك أجنب للولد والينبغى أن يغسل ذكـرة باملـاء   

يؤخذ ورق الغبرياء  )صفة دواء يعني على احلمل(وكذلك املرأه 

صفه (جمففاً يسحق ناعماً ويعجن مبراره ويطلى به الذكر وجيامع، 

يؤخذ زبل الفيل وتسقى منه املرأه وهى التعلم وجيامعها  )أخرى

يؤخذ زبـل الغـنم    )صفه أخرى(الرجل فإا حتبل من ساعتها، 

نه يزيد فىاملـاء  ويداف بدهن الورد ويطلى به الذكر وجيامع فإ

وهى أن  )عاقراً أم ال هيصفة معرفة املرأة هل (ويعني على احلبل 

جتلس املرأه على كرسى مثقوب وهى على الريق ويغطى مبنديل 



مث جيعل حتتها جممرة فيها نار ويطرح على النار كندرا وسندروس 

أو الذن أوقسط أو بعض الطيب القوى مثل املسـك أو العـود   

ريها قبل أن تطرح ذلك على النار فإن رأيـت  وتضم فمها ومنخ

خبار تلك األدخنه جيرى من منخريها ومن فمها فليست بعـاقر  

صفة ملنع الدم عـن  (عاقر،  فهيوإن مل جتد ريح ذلك من فمها 

إذا رأت احلامل الدم فإدع هلا حبجامه وأمرها ان تعلـق   )احلامل

إذا  )صفه(احملجم على حلمة الثدى ومتصه بغري شرط فإنه ينقطع 

بطن أمه تسقى نصف مثقال جندبادسـتر بـإثىن    يفمات اجلنني 

يؤخذ من مرارة البقر  )صفه إلخراج املشيمه(عشر مثقال شراب 

فم  يفصوفه وتصريه  يفجزء ومن شحم املعز مثله خيلط ويعمل 

إذا أردت أن تعلم أن املرأه يرجى هلا حبـل أم ال   )صفه(الرحم 

صوفه وتؤمر املرأه بإحقاهلا  يفتلف فتؤخذ ثومه واحده وتقشر و

قبلها إذا أرادت النوم فإذا أصبحت فإستنكهها فإن مشمـت   يف

رائحه الثوم من فيها فإنه يرجى هلا احلبل وإن مل خيـرج للثـوم   

أذا أردت أن تعلم أن املـرأه   )صفة(رائحه من فيها فإا الحتبل، 

ل على حده ماء الرجل وماء املرأه ك فاجعلعاقر أم الرجل عقيم 

املبقله وصب كـل   يفمث أعمد إىل أصلني من أصول اخلس ومها 

واحد منهما على أصل خس وميز كال من األصلني اللذين صب 

عليهما ماء الرجل وماء املرأه ويكون ذلك عند وجود الشـمس  

 يففإذا كان من الغد فلتنظر إىل األصلني فأيهما وجد قد أخـذ  

يس بعقيم، أو تؤخذ نطفـة  الفساد دل على أن صاحب البول ل

ماء فإن طفت على املاء دل علـى أن   يفالرجل واملرأه فيلقيان 



 )صفة تعني على احلبـل (صاحبها عقيم وإن رسبت فليس بعقيم 

يؤخذ غبار الطلح تتحمل به املراه فإا حتبل وإن أخـذت مـخ   

عصفور دورى عتيق مع حبه مسك وتتجمل به املرأه فإا حتبل، 

اآلس وجوزبوا مع وزن عشره دراهم زبيـب  وإن أخذت حب 

رطل نبيذ ويضاف إليه قرياط سنبل ويسـتعمل   يفأسود ويغلى 

  .ثالثه أيام متواليه فإا حتبل بإذن اهللا تعاىل

 يفاملانعه من احلبـل   األدويةمعرفة  يفالباب السابع والعشرون {

  }وطء ملك اليمني يفكثري من األوقات سيما 

ل للرجل عند وطء الزوجه بإذا وإمنا أباح وقد أباح الشرع العز

 األدويـة ذلك ملنع احلبل وإذا كان العزل مباحاً فإستعمال هذه 

ألجلـه أبـيح    الذيإستعماهلا من منع احلبل  يفأوىل باإلباحه ملا 

البـاب   يفالعزل وهذا يستعمل عند مجاع قبله على ماذكرنـاه  

نزاهلا وأن ينهض قبل هذا وذلك أن جيعل إنزاله قبل إ الذيالذي

بسرعه والجيامعها عقيب الطهر وغري ذلك من األشكال املضره 

املانعه للحبل، وذلك أن يؤخذ سذاب جمفف ونطرون من كـل  

واحد جزء ويسحقان وحيالن مباء السذاب الرطب ويطلى بـه  

 )صفة أخـرى (الذكر وجيامع فإنه مينع من احلبل ويسقط اجلنني 

تؤخذ قنـه وتسـحق بعصـاره     متنع من احلبل وتسقط اجلنني،

حىت يترطب ويطلى منـه علـى    الرطبةالسذاب وماء الكسفره 

 )صفة دواء آخر مينع احلبـل (القضيب وجيامع فإنه يفعل ماذكر 

يؤخذ حمموده وتسحق مباء السذاب الرطب مث يطلى به الـذكر  

إذا سقيت املـرأه   )صفه أخرى(ذلك  يفوقت اجلماع فهو غاية 



يطفأ فيه احلديد مل حتبل وكـذلك إذا   الذيء من بول بغله مع املا

طعمت روث البغل مع شئ من عسل وهى التعلم مل حتبل أبـداً  

وحدثتىن إمرأه دايه قالت إن العفص املسحوق إذا أسقيته احلبلى 

الكـثريات فلـم    يفأسقطت اجلنني من وقتها وقالت إا جربته 

وقه ربـع  إذا دق املرجان وأخذ من مق )صفة أخرى(يتخرم أبداً 

شراب قابض ولعقته املرأه مل حتبل أبداً مجلـه كافيـه    يفدرهم، 

يؤخذ زبد البحر اهلايج وتطعمه املرأه فإا الحتبل  )صفه أخرى(

املانعه من احلبل وإن كان هناك جنني  األدويةإىل سبع سنني، وأما 

بزرجند قوقاوخرء الفيل وحب الفلفل وخـردل   فهي÷ أسقطت

كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن مبيعـه   أمحر وبزر زعرور من

سائله وتتحمله املرأه بصوفه فإنه مينع من احلبل وإن كان هنـاك  

  .جنني أسقطته

  }اخلواص املعينه على الباه يفالباب الثامن والعشرون {

التنور وقطعت منه قطعـه ومضـغت    يفاملشويقضيب الذئب 

سـان  هيجت اجلماع، مرارة الذئب أو الدب إذا أخـذها اإلن 

وربطها على فخذه األمين عند اجلماع جامع كثرياً مـن حيـث   

اليضره، ومن اخلواص يؤخذ مقدار محصه من مرارة دب فيداب 

مقدار تسع أوراق خل ويشرب يهيج اجلماع ويزيد فيه، ومن  يف

اخلواص يؤخذ ذكر الثور مستفحل ويؤخذ منه شئ يسري فيسحق 

الباه،  يفاع ويزد ويلقى على بيض نيمربشت ويتحسى يهيج اجلم

ومن اخلواص من أخذ ذنب إبل فأحرقه بعظمه وجلده مث دقـه  

وأخذ رماده وخنله وعجنه بشراب شديد القوه وطلى به أنثييـه  



بلغ من اجلماع حاجته واليزال جيامع مادام على مذاكريه فـإذا  

املىن أصـل   يفغسل إمتنع واألملج يهيج والباه األسارون يزيد 

األمناء وكثرة اإلحـتالم، األجنـرة    يف يزيد السوسن األمساجنوىن

مهيجه للباه السيما بزرها مع الطالء، األترج عصارته تسـكن  

غلبة الباه السقنقور ملحه يهيج الباه فكيف حلمه خصوصاً حلـم  

سرته ومايلى كليتيه وخصوصاً حلمهما، البصل أنواعه مهيجـه  

يع أصنافه السيما املىن زياده بينه، البيض مج يفللباه، البهمن يزيد 

الباه ويكثر املىن، البقل  يفالباه، البط يزيد  يفبيض العصافري يزيد 

 يفاألكثر شهوة الباه وزعم ماسرحو به أا تزيد  يفاحلمقاء تقطع 

، بزر الكتـان إذا  احلارةاألكزجه  يفالباه ويشبه أن يكون ذلك 

الباه تناوله مع عسل وفلفل حرك الباه، اجلوز الصحيح أنه يهيج 

الباه، اجلزر يهيج الباه وبـزر   يفخصوصاً املرىب، جوز اهلند يزيد 

البستاىن منه أقل نفعاً وليس يفعل ذلك اإلبرز الربى، اجلـرجري  

الربى مدر للبول مهيج للباه واإلنعاظ خصوصـاً بـزره، حلـم    

املىن والباه، النوم على املفروش من الورد يقطع  يفالدجاج يزيد 

الباه مـرىب وغـري    يفن يهيج الباه، الوج يزيد الشهوة، الزعفرا

البـاه ويقطـع    يفمرىب، احلندقوقا هو وبزره يشد البطن ويزيد 

العـروق   يفرداءة اإلنعاظ وذلك لغلظه ألن الروح املتولد عنه 

الضوارب وغري الضوارب الينفس بسرعه فيثت ـذا السـبب   

ضراء يج اإلنعاظ بعد اإلنزال ويشد األبدان ويصلبها، احلبه اخل

الباه، الطرخون يقطع شهوة الباه، الكرفس يهيج الباه حىت أنـه  

جيب أن متنع املرضعه من أكله آلنه يفسد لبنها بتهيجـه شـهوة   



الباه، الكزبره رطبها ويابسها تكسر قوة الباه واإلنعاظ وجتفـف  

املىن، إذا إنقعت البسباسه وشرب ماؤها بسكر قطـع اإلنعـاظ   

الشراب اللنب يهيج  يفوهو احلعد حيرك الباه، ويبس املىن، اللوف 

مبا يرطب ومما  اليابسةاحلارةاألبدان  يفالباه حىت احلامض املاست 

ينفخ وهو يتدارك ضرر اجلماع، الكراث يهيج الباه، اللك يزيد 

الباه وشربته نصف درهم املاء البارد جداً ردئ للباه ويسكن  يف

الباه وخصوصاً بزره، املوز حركات املىن وسيالنه، املغاث حيرك 

بدن من يستعملها منيـاً، ولـنب    يفاملىن، امللوخيه تولد  يفيزيد 

النعنع يعني على الباه لنفخ فيه من رطوبته البستانيه ويشد أوعيه 

الباه خصوصاً مع الزجنبيـل والفـوتنج    يفاملىن، سورجنان يزيد 

قـة  والكمون، السقنقور يهيج الباه حىت اليسكن إال حبسـو مر 

اخلس والعدس، السمسم إذا قلى وأكل مع بزر اخلشخاش وبزر 

الباه،  يفحار يزيد  الطرياملىن، السمك  يفزاد  باالعتدالالكتان 

عيون الديكه وهو حب يشبه حب اخلروب غري أنه أشد تدويراً 

الباه، الفلفـل جيفـف    يفمنه أمحر اللون ثقيل حار ورطب يعني 

املىن  يفزبيب يهيج الباه، روبيان يزيد الباه، القرطم ينفع الباه، ال

الباه، شقاقل يهيج الباه، أبـو زيـدان    يفويهيج الباه ومشه يزيد 

الثالوث إذا شرب اإلنسان منه قيد خردله أنعظ إنعاظاً شـديداً،  

املىن، خردل يشهى الباه، خوخ  يفاخلشخاش بزره بالعسل يزيد 

ل إبن رضوان إن شوى ، قااليابسةاحلارةاألبدان  يفالباه  يفيزيد 

اللحم األمحر على أخبره جديده قد نثر عليها خردل وملح وأكل 

هذا الشأن، قال إبن  يفوشرب عليه ماء الزبيب فعل فعل عجيباً 



زهر ذكر القنفد إذا جفف وسحق وشرب إنعظ إنعاظاً شـديداً،  

حلم الضب وشحمه إذا طبخ ولطخ به الذكر قوى على اجلماع، 

من التقطري وخرقة البول وعلل املثانه وإنقطاع  خرء احلمام نافع

اجلماع، كعب البقر إذا أحرق وشرب حرك شـهوة اجلمـاع،   

خصى احلمار الوحشى إذا أكل أو دهن به هيج اجلماع، قضيب 

اإلبل وخصاه إذا جفف وشرب منه أنعظ إنعاظاً شديداً، الفجل 

 يزيد فىاجلماع وخاصة إذا أمل بالعسل وورقه خري من أصـله، 

 يفالباه وخاصه إذا قلى حىت ينشف وألقى  يفالقلقاس منفخ يزيد 

العسل والسمسم احملمص، مرارة غراب اسود وختلـط بـدهن   

مسسم ويدهن به اجلسد كله فإنه جمرب، وذكر صاحب كتـاب  

اخلواص أن من أخذ دم ديك أبيض وشيئاً من عسل مث جعلـهما  

اجلماع يطلى به فخاره جديده على النار حىت تسخن فإذا أراد  يف

احلشفه وجيامع فإن املرأه جتد لذلك لذه عظيمه، أكل السـمك  

الباه زياده عظيمه واليؤكـل بـارد    يفحار بالبصل زاد  املشوي

، اجلزر الربى يؤخذ من بزره وزن ثالثه دراهم بسمن البقر ألبته

الباه وإن إستف بزر الكراث الشامى أو بزر  يفويؤكل فإنه يزيد 

الباه جداً، واللنب احلليب  يفلباه، ألبان البقر زائده البلوط أكث ا

الباه جداً وينبغى أن يدمنه من أكثر اجلماع واألضعف،  يفيزيد 

الباه، والسرطان النهرى إن شوى وأكـل   يفماء النرجيل يزيد 

يهيج الباه، أدمغة العصافري والبط والفراريج واحلمالن إذا أخذت 

بيل والبصل الرطب والـدارفلفل  مع اللحم وبزر اجلرجري والزجن

أكثر املىن وهيج اإلنعاظ، مرارة النسر إذا أمسكها الرجل بيـده  



زادت الباه، وكذلك مرارةالثور، كذلك إذا ضـم البصـل إىل   

أشياء هلا غلظ كاللحم السمني أو الفطري من اخلبـز السـميد   

الباه، اللوز يسـمن   يفالباه، قصب السكر يزيد  يفالرطب يزيد 

املىن  يفالباه واملىن، اللفت يزيد  يفالباه، الكرنب يزيد  يفويزيد 

وحيرك شهوة اجلماع، ومما يعني على اإلنعاظ سخونة القدمني ألن 

إىل ظاهر البدن فيجـب إذا آوى اىل   احلرارةسخونتهما تبسط 

ماء حار مث خيرجهما وميسحهما مبايسـخن   يففراشه يضع قدميه 

و دهن النعام أو دهن الضـبع  كالدهن البلسان أو دهن السعد أ

مقواه باألشياء العطره كالزعفران واملسك والقرنفل والدارصيىن 

والدارفلفل واهلال وإذا تركت رائحة اليامسني والنرجس حتركت 

والسرور وإذا تركت رائحة العـود واآلس   اللذةا  اليتالقوه 

والبنفسج واليامسني واملرزجنوش حركت السـرور وإنبسـطت   

  .احلرارة

  }الباه يف ةكتابه األمساء الزائد يفالباب التاسع والعشرون {

ورق ذهب وجتعلها حتت لسـانك   يفتكتب هذه األسطر  )نوع(

وجتامع مهما شئت فإن ذكرك اليزال قائماً مادامت الورقه حتت 

تكتب هذه األمسـاء   )نوع آخر للباه(ع ,لسانك وهذا ماتكتب 

ل أزرق ولبان ذكر وعند على عصابه بيضاء جديده وتبخرها مبق

اجلماع إما أن تتعصب ا وإما أن تربطها على عضدك اليسـار  

وجتامع فإنك ترى عجباً، غفإذا فرغت فإنزع العصابه وإرفعهـا  

هقوس هـووس  (يكتب على العصابه  الذيلوقت احلاجه وهذا 

سامر هفراس دزمن عينيه أنوه أنوه طيفوس ذكر ملك ملكه معها 



 يفإذا كان القمـر   )صفه أخرى()آه آه آهسرياصهلل إيه أين 

وزن تسع عشرة شعريه ينقش  يفامليزان يؤخذ فص كهربايكون 

عليه بشده صفة قرد على قرافيصه ماسك إحليله بيده اليسـرى  

مث  )ا ه ط م ف ش ذ(وينقش حوله بشده األحرف اآلتيه وهـى  

جيعله حتت لسانه وقت اجلماع فإنه يرى عجباًُ من قـوة البـاه   

ذكر صصاحب هذا الباب أنه دخل على زوجته فإجتمع  )خرآ(

ا فلما قضى شغله منها مر ذا اخلامت على فرجها من أسفل إىل 

فوق وقال توكل أيها العون بعقد هذا الفرج عن مجيع فروج بىن 

آدم مث خرج عنها وقعد إىل آخر النهار مث أتى إليها وسأهلا فقالت 

جيتمع ىب واليكون طيباًُ حني يقرب واهللا العظيم مل يقدر أحد أن 

مىن إال ويهيج صلبه ويتفرقع فيقوم مقطوع الظهر قال فحللتـها  

باخلامت فمررت به من فوق إىل أسفل وقلت حل أيهـا امللعـون   

ساعه زحل  يفيوم األربعاء  يفماعقدت وهذه صفة اخلامت وينقش 

بعه الساعه الرا يفيوم اجلمعه  يفأو يوم السبت ساعة عطارد أو 

  ..أنظر الصفات القادمه:أو احلاديه عشره وهذا هو اخلامت

  }حمبتهم وعشقهم يفتقاسيم أغراض الناس  يفالباب الثالثون {

من الناس من يرى العشق واحملبه إحدى سجايا النفس املالزمـه  

وأنه البد لكل نفس من أن تنصرف حمبتها إىل لون من األلـوان  

ومنهم من حيب السودان مع  فمن الناس من حيب الصور احلسنه

مافيهن من ذفرالرائحه وتشقق اجللد ومخوشه القوائم ومساجـة  

اخللقه ومن الناس من حيب صورة صنف من البـهائم كاخليـل   

والكباش والسنابري والطيور ومنهم من حيب اللواطه بالـذكور  



 يفواألصاغر من املردان ومنهم من حيب املذقنني وهذا عنده عله 

  .ةكرها حىت الخيلو كتاىب من فائدأذالطبع وأنا 

الشهوة وغلبه فيها وهو قسـم   يففأصل اللواطه عندهم تفحل 

البغاء ودليل ذلك أن حد النفس شهوة ا لطف وظرف فغذا زاد 

خبث النفس وغلظ احلس طبعهما فتطلب قذارة املوضع وخشونة 

اإلست وجفاء الطبع وخمالفة العادة فإن إنصبت مواد الشـهوة  

إنبعاثها نصفني وصار صاحبها خلقاً يأتى ويؤتى وإن  يفت إنقسم

عروق خلفـه   يفوالعكس إىل أسفله ومشت  الشهوةزاد نصاب 

غري  يفوسفله فرمبا صادقت سدداً من رطوبه وغريها ألا جترى 

اجلسم وبعـض   يفجمارى مرسومه بل كما جترى املاده الفاسده 

ـ  إذا تكاثفـت  األعضاء فإذا مل تصب خمرجاً فسدت وتعفنت ف

للناس  العلةالعفونه قرحت وأورثت حكاكاً ويظهر صاحب هذه 

جلوسه ورمبا كان صاحبها شديد  يفحبركته وإحتكاكه باألرض 

واملكابده حرارته ففتحت  الشهوةالشبق رحو الذنب ورمبا أهلبت 

يسرياً من سدده فأنزل ماءه مع نزول ماء من يأتيه وهذا أشـد  

من تتابع اللذتني والشهوتني، ومع هـذا   الناس بغاء ملا يسترق له

فقد ظهر أن أكثر الناس عبيد شهوام وقد قيل أن رجال حكيماً 

بعض السـنني أن   يفبعض اجلبال وتغرب فيها فأنفق له  يفإنقطع 

ومل يقدر أن يلبث فيها وخرج  صدرهنزل إىل أقرب مدينه فضاق 

ل من جممـع  هارباً فلقيه أحد احلكماء فقال له من أين أتيت فقا

البالء قال ومارأيت فبها قال رأيت مجيع متافيها عبيدا للنسـاء  

وقد صدق فيما قاله فإن هذا إذا تأمله العاقل وجد كل إنسـان  



جيهد نفسه ويتعب جسمه مث يروح مبا حصل له لزوجته ومعشوقه 

  .وىف بعض ماذكرناه مقنع من هذا املعىن واهللا املوفق للصواب

  }الثاىن ءاجلز{

د هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد رسـوله وعبـده   احلم

عفا  )قال املؤلف(وعلى آله وصحبه اخللفاء الراشدين من بعده 

اجلزء األول منه إنىن  يفكتاىب هذا  يفاهللا عنه قد كنت إشترطت 

أقسمه قسمني وأجزؤه جزأين كل جزء يشتمل على ثالثني بابـاً  

والضمادات واملسـوحات   واألغذيه واألطليه األدويةأذكر فيها 

واحلقن واحلموالت واملعاجني والسفوفات واللبانات واملربيـات  

وامللذذات وغري ذلك مما يقوى على الباه وهو اجلزء األول وقد 

إستوفينا ذلك وأن أجعل اجلزء الثاىن يشتمل على مايتعلق بالنساء 

من الزينه والفيوالت واخلضابات وما يطول الشـعر ويسـوده   

باته وما يطيب النكهه وجيلو األسنان ومايسمن البـدن  ويسرع ن

وجيمله وما يطيب رائحة البدن والثياب ومايضيق الفرج ويطيب 

رائحته ويسخنه وغري ذلك ممـا يناسـب النسـاء وأن أذكـر     

مساعها ينبه الشهوة ويعني  اليتجاءت عن القينات  اليتاحلكايات 

  .واهللا املوفق ثالثني باباً يفعلى بلوغ الوطر وقد بوبت ذلك 

النساء من األوصاف اجلميله  يفمعرفة مايكون  يفالباب األول {

  }أعضائهن يف

ملا كان مجال املرأه وحسن تناسب أعضائها هو الداعى للرجل إىل 

حـال   يفوطئها وأجلب لشهوته عند النظر إليها وألذ حلواسـه  

ن هذا الباب ماحيمد من وجه املرأه وبدا م يفمصاحبتها ذكرنا 



السواد أربعة أشياء بياض لوا وبياض عينها وبيـاض أسـناا   

وبياض فرقها، ومن احلمرة أربعه أشياء محرة اللسـان ومحـرة   

الشفتني ومحرة الوجنتني ومحرة األلبتني، ومن الطول أربعة أشياء 

طول العنق وطول القامه وطول الشعر وطول احلاجـب ومـن   

لعني والصدر وتدوير الوجه اجلبهه وا يفأربعتة مواضع  يفالسعه 

موضع واحد وهو الفرج ومـن الصـغر أربعـة     يفومن الضيق 

الفم والكعبني والقدمني والثديني، وينبغى أن يكـون   يفمواضع 

كرسى الركبتني مستوياً والركبه مستويه متشاكله ويكون القـد  

معتدالً حسن اإلعتدال القصف مفرط والمسن مفـرط ويكـون   

لون فيكون إما بياضاً حبمرة وإما مسرة حبمره اللحم صلباً وأما ال

وتكون األطراف حساناً رطبه والروحانيه خفيفه وتكون مليحـة  

الضحك فإنه أول ماتستجلب به املرأه مودة زوجهـا ويكـون   

الطرف أدعج والثغر أفلج ويكون احلاجب أزج والكفل مـرنج  

وتكون رحيمة الكالم شهية النغمه وأن تكون عظامهـا غائبـه   

يبني منها شئ والعروقها بارزه وحنيفه اخلصر ومجعها بعـض  فال

  : أبيات فقال يفالشعراء 

  محراءأربعة كالشمس والقمر ***بيضاء أربعة سوداء أربعه 

  البدو واحلضر يفطابت فما مثلها  ***طالت هلا أربع منها وأربعه 

  الوسط كالثغر يفضاقت وأربعه  ***وأربع مستديرات وأربعه 

أم إياس بنت حملم الشيباىن كانت مـن أحسـن    وقد حكى أن

حسن تركيبها  يفزماا مثلها  يفالنساء والتكاد أن توجد إمرأه 

وسنذكر ماإشتهر من حسن أوصافها وحدث املدائىن عن أشياخه 



أن احلرث إبن عمرو الكندى بلغة أن أم إياس تشمل على عقل 

ام وكانت كامل ومجال وافر فبعث إىل إمرأه كنديه يقول هلا عص

ذات عقل ورأى ثابت فقال هلا ياعصام إن رسول املرء يبلغ عمله 

عقله وبالرسول يعترب عقل املرسل قد بلغـىن أن أم إيـاس ذات   

عقل فائق ومجال رائق فإنطلقى حىت تأتيىن بصفتها ونفس معرفتها 

وإياك أن تقتصرى على الظن دون اليقني فإنطلقت أم عصام حىت 

أمامه بنت احلرث فأخربا بالذى جـاءت  أتت أم أم إياس وهى 

بسببه فقالت هلا شأنك واجلاريه مث قالت إلبنتها أى بنيـه هـذه   

خالتك أتت لتنظر بعض شأنك فال تسترى عنـها شـيئاً أرادت   

النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها قيما إستنطقتك فأتتها وتأملت 

عقلها  خلقتها مث أا إستنطقتها فعرفت موارد كالمها ومضارب

فخرجت من عندها وهى تقول ترك اخلداع من كشف القناع مث 

كما قال إمرؤ  هيأتت احلرث فقال هلا ماوراءك يا عصام فقالت 

القيس فقال هلا صفى ىل منها مارأيت شيئاً أبيت اللعن رأيت هلا 

فرعاً كأذناب اخليل املضفورة إذا أرسلته كأنه عناقد منثورة أسفل 

لصقيله مشرقه كإشراق الشمس اجلميله أسفل منه جبهه كاملرآه ا

منها حاجبان خطا بقلم أسود حبمم قد تقوسا على مثـل عـيىن   

عبهره مل يرعها فائص والقسورة بياضها كبياض اجلوالق وسوادها 

أمس الغاسق بينهما أنف كحد السيف املصقول مل خينس به قصر 

حمض بيـاض   يفوالأزرى به طول حفت به وجنتان كاإلرجوان 

كاجلمان قد شق فيه فم كاخلامت لذيذ املبتسم فيه ثنايا غرر ذوات 

السحر  يفأشر وأسنان تعد كالدرر وريق كاخلمر له نشر الروض 



يتقلب فيه لسان ذوحالوه وبيان يزين به عقل وافـر وجـواب   

 يفحاضر وتلتقى دونه شفتان كالزبد جيلبان ريقاً كالشهد ركب 

حنـر كأنـه    يفيق الفضه صب عنق بيضاء حمضه كأا عنق اإلبر

املرآه وصدر هو فتنه ملن رآه يتصل به عضدان مدملجان كأما 

نقائهما اللؤلؤ واملرجان ميد فيهما ساعدان يرى فيهما بنـان   يف

صـدرها حقـان كأمـا     يفكالفضه وقعت بالعقيان وقد تربع 

مارمتان أو ثديان كحقى العاج يضئ ما الليل الداج ومن حتت 

طوى كطى القباطى املدجبه حتيط ا عكن كالقراطيس ذلك بطن 

املدرجه خلف ذلك ظهر كاجلدول ينتهى إىل خصر يكاد اليـبني  

للنوم رامت حيملـها   هيكفل يقعدها إذا قامت ويوقظها إذا  يف

فخذان مدملجان كأما نضيد اجلمان وساقان جردوان خدجلتان 

تبـارك اهللا  حيمل ذلك كله قدمان لطيفان حمددان حد السـنان ف 

كيف بصغرمها وبلطفهما يطيقان أن حيمال ما فوقهما وأما ماوراء 

تعد ا املرأه مجيلـه   اليتذلك فإىن تركت ذكره فهذه األوصاف 

حسناء وهى املطلوبه من النساء ومن ذلك أنه زوج عامر إبـن  

احلرث إبنته بعض فتيان قومه فقال الفىت ألمه إذهىب فإنظريهـا  

بيضاء مديـده   هياده إبنها وعادت إليه فقالت فذهبت أمه ملا أر

فرعاء جعده تقوم فالتصيب قميصها منها اإلمشاشـه منكبيهـا   

  : كما قال بعضهم فهيوحلمىت ثدييها ورأس اليتيها 

  مس البطون وإن متس ظهورا ***أبت الروادف والثدى لقمصها 

  أبكني حاسده وهجن عيورا ***وإذا الرياح مع العشى تنسمت 



سبك ياأمه فلما حل بناؤه ا دخلت أمها لوصـاياها مث  فقال ح

قالت أى بنيه أيرمى له الطاعه فمعها اجلنه وأكثرى له الشـفقه  

رضاه وإصربى على شدته  يفففيها احملبه وإحتملى غضبه ينفعك 

رخاه وعليك بالطيب األكرب فإنه للقذى جالء وللثقل  يفيكافئك 

اخللـوه   يفالمتنعيه شهوته تقاء وأقلى مضاجعته إال عند شهوته و

  .الوافقه

يستدل ا علـى فراسـة    اليتذكر العالمات  يف الباب الثاين{

  }النساء واحلكم عليهن بقلة الشهوة وكثرا وغري ذلك

أى  يفقل أهل الفراسه واخلربه بالنساء كل إمرأه حاره اسـه  

وقت ملستها وجدا حاره وكانت محراء الفم صـغريته صـلبة   

مكتنزما فمن كانت ذه الصفه دلت على ضيق فرجها  الثديني

وسخونته وحب اجلماع وجودة العقل والوفاء واملوده وإذا كان 

 فهيفم املرأه واسعاً فإن فرجها يكون واسعاً فإن كان فمها ضيقاً 

ضيقه وإن كان شفتاها غالظاً كانت أسكتاها كذلك وغن كانت 

قاً وإذا كانت ذات شارب شفتها العليا حنيفه كانت أسكتاها رقا

فإن أسكتيها كثريى الشعر وإذا كانت شفتها العليا ثخينه كانـا  

رقيقني وإن كان لساا شديد احلمرة فغنه يكون فرجها جافاً من 

وإن كان لساا كأنه مقطوع الرأس كان فرجها كـثري   الرطوبة

وإن كانت منتشرة املنخرين فإـا قعـره وإن كانـت     الرطوبة

ألرنبه فإا حتب إدخال البعض دون البعض،وإن كانت مفروجه ا

اجلماع وإن كانت قصـرية   يفشديدة الرغبه  فهيحدباء األنف 

اللسان فإا حاميه الفرج وإن كان مادار على أذنيها له أثر بـني  



اجلماع وكذلك إذا كانت زرقاء العينني وإن  يففإا قليله الرغبه 

فرج قليلة الشـعر وإن كانـت   كانت طويلة الذقن فإا رابية ال

صغرية الذقن فإا غامضة الفرج وإن كانت كبرية الوجه غليظة 

الرقبه دل على صغر العجـز وكـرب الفـرج وضـيقه وقـال      

أرسطاطاليس إذا عظمت شفتاها عظم اهلن منها وحظيت عنـد  

الرجل وإذا كثر حلم ظاهر قدميها وحلم ظاهر يديها عظم فرجها 

عنق عظيمة املنكبني ممسوحه الرجل خمصرة وإذا كانت مستديره ال

القدم كانت حظيه عند الرجال قال وكان بعض امللوك اليصيب 

إمرأه حىت يقعدها على ثوب أبيض نقى أو يالعبها وميازحها حىت 

تظهر الشهوة بني عينيها مث يأمرها أن تقوم فإذا رأى الثوب قـد  

ـ  رأه الطـني  حلقه نداوة مل يقرا قالوا وعالج ذلك أن تأكل امل

كدهن  احلارةاألدويةاألرمىن وأن تتمسح بدم األخوين وتشرب 

 يفيفاخلروع وحنوه وإذا كانت املرأه عظيمه الساقني مكتنزما 

الشهوة الصربهلا عن اجلماع وإذا كانـت املـرأه    شديدةصالبه 

شديدة الشـبق والشـهوة وإذا    فهيمحراء اللون زرقاء العينني 

شديدة الشبق أيضـاً   فهياحلركةيفة كانت كثرية الضحك خف

وكذلك إذا كانت املرأه مشغوفة بالغناء واألحلان وإذا كانـت  

املرأه زرقاء العينني دل على شدة الغلمه فيها وكـذلك غلـظ   

الشفتني وقد يدل غلظهما على غلظ األسكتني وتدل رقتهما على 

للنكاح والعني الكحالء مع كربها تدل على الغلمـه   الشهوةقلة 

وضيق الرحم وصغر العجيزه مع عظم األكتاف يدل على عظم 

الفرج ودنو العنني إىل ناحية القفا يدل على سعة الفرج ورطوبته 



الشهوة أصناف وطبقات لكل صنف منـهن   يفوأعلم أن النساء 

وسأذكر األصناف  الشهوةيفالشهوة الحيصل هلا كمال  يفرتبه 

أهل احلذق واملعرفه وما يوافق كتل صنف منها من الرجال قال 

والتجربه من النساء للرقه والقفراء واخلرفاء وامللتحمه والشغراء 

واملنحقنه والقعره وهذه األصناف اليذقن لذة اجلماع إال مبا أذكر 

املنضم فرجها إىل ماحوت جوانبه  فهيإن شاءاهللا تعاىل، أما اللزقه 

ليـه  قل الشحم فيه وهزل بعد مسنه وبقى ملتسـقاً مبـا ع   الذي

مسترخياً لعدم شحمه وهذه اليشفى أوامها غري الذكر الغلـيظ  

 اللذةالكبري الفيشله ليسد منها مواضع التقفري ويصل إىل مواضع 

قد عربت جوانب فرجها وبعدت مسـافة   اليتفهيوأما اخلرفاء 

النساء الطوال وصـاحبه   يفمابني إستكيها وأكثر ما يكون ذلك 

لذكرالطويل الغليظ والجتد لغريه لذه ذلك الجتد لذة اجلماع إال با

وصاحبة ذلك تكون شديدة الغضب سيئة اخللق وذلك يكـون  

منها عند اجلماع لتقصري الرجل عن بلوغ لذا وقلما ينزل هلـا  

أسفل فرجها وأعاله شئ واحد مع  اليتفهيشهوة وأما امللتحمه 

قرب مسافة شهوا وسرعة إنزاهلا وهذه ليس إليها أحب مـن  

ال سوى سريع اإلنزال ومىت طال مجاع الرجل هلا وأبطـأ  الرج

 الـيت فهيإنزاله وجدت لذلك أملاً شديداً ووجعاً، وأما الشغراء 

قد جف جانبا فرجها وشغر جانبه وخال من اللحم وليس شـئ  

عند هذه أوفق من الذكر الطويل الرقيق سيما إذا كانت مائله إىل 

تكن على جنبها مل جتـد   قد خال من اللحم ومىت مل الذياجلانب 

الغليظه خيطان  فهيللجماع لذه ومل تنزل هلا شهوة وأما املنحقنه 



قد إحنقنت فيه  اليتالفرج من خارجه السفله اإلمتالء من داخله 

لعدم اجلماع وهى الجتد لذه اجلماع بالـذكر الصـلب    الشهوة

الشديد واليعجبها سواه والتنزل هلا شهوة إال بالسـحاق ألنـه   

فيه فتنزل شهوا وأمـا   احلرارةظاهر فرجها ولذلك تغزر حيمى 

الرجل فال جتد عنده لذه وأعلم أن النساء الروميات أطهر أرحاماً 

من غريهن واألندلسيات أمجل صورة وأذكى روائح وأمحد عاقبه 

وأطيب أرحاماً ونساء الترك واألرمن أقذار أرحاماً وأسرع أوالدا 

الصقالبه والسند أذم أحواالً وأقـبح  وأسوأ أخالقاً ونساء اهلند و

وجوهاًَ واشد حنقاً وأسخف عقوالً وأسوأ تدبرياً وأعظـم نتنـا   

وأقذر أرحاماً والزنج أبلد وأغلظ وإذا وافقت منهما احلسناء فال 

يوازيها شئ من األجناس وأبدان أنعم مـن أبـدان غريهـن    

ن لسن واملكيات أمت حسناً وأطيب مجاعاً من هذه األجناس غري أ

بذوات ألوان كألوان غريهن والبصريات أشد غلـه وشـبقاً إىل   

اجلماع واحللبيات أشد أبدانا وأصلب أرحاماً مـن البحريـات   

سـائر   يفاإلسـتمتاع   يفوالشاميات أوسط النساء وأعـدهلن  

األوصاف والبغداديات أجلب للشهوة من غريهـن وأحسـن   

وطيب املنطق إستمتاعا ومجاعا ومن أراد السكن وحسن العشره 

فعليه بالفارسيات والعربيات أحسن احواالً من مجيع األجنـاس  

تقدم ذكرها، وأعلم أن النساء على مخسه أضـرب وهـى    اليت

مل يتكاسل شـباا واملتناهيـه    اليتراهقت والعانق  اليتاحلديثه 

بينها وبني النصف والنصف فأما احلديثه فطبعهـا   واليتالشباب 

عنه وقلة الكتمان ملا خوطبت به وقلة الصدق عن كل ما سئلت 



احلياء وضم الثياب عند من تلقاه من الرجال والنساء وأما العائق 

مل يتكامل فيها الشباب فإا تستتر بعض اإلستتار وتظهر من  اليت

اإلخنداع وأما املتناهيـه   سريعةردفها إن كانت حامله شيأ وهى 

احليـاء غضيضـة   كامله اخللقه حسنة األدب كثرية  فهيشباباً 

بينهار يني النصف فتحب أن يظهر منها كـل   اليتالطرف وأما 

مشيتها والشئ عندها  يفكالمها املتقصفه  يفحسن وهى الغنجه 

 الـيت فهـي أشهى من الوقاع وهى الولود الودود وأما النصف 

يسـترخى حلمهـا   وخطها الشيب وغلب عليها البياض وهذه 

وينطفئ نور جتها وتكون كثرية املالطفه للرجال ممتلقه مؤثره له 

مجيع املالذ متحببه إليه بالتصنع واخلضوع وهذه األوصـاف   يف

الينبغى للرجل أن يتزوج بسواهن واليتزوج من عداهن فإن من 

جاوز هذه األصناف اخلمسه الخري فيهن وال لنكاحهن لذه، وقد 

شهوة النكاح على ثالثة عشره ضرباً فخمسـه   يفتنقسم النساء 

ضروب يشتهينه واليردن سواه ومخسه ضروب الخيترنه والميلن 

إليه وثالثة دروب ختتلف أحواهلن فأما اللواتى يشتهينه وميلن إليه 

واليؤثرن سواه فهن اللواتى بني الشـابه والنصـف والطويلـه    

ـ   ا اللـواتى  والقصيفه واإلدماء املقدودة وغري ذات البعـل وأم

مل تراهق والقصـريه املشـحمه    اليتفهياليشتهينه والميلن إليه 

والبيضاء الرهله وذات البعل املالزم هلا وهؤالء اليعجبهن غـري  

الضم واللثم والقبل واملفاكهه واحلديث واملزاح واللهو واجلماع 

ختتلف أحواهلن فيها  اليتفيما دون الفرج وأما الضروب الثالثه 

بني الشابه واحلديثـه فأمـا    اليته والشابه والنصف فهن احلديث



احلديثه فتكره اجلماع بعض الكراهه وأما الشابه فإذا إستعطفت 

وبغري ذلك المتيـل   الشهوةبالتملق وإظهار احملبه دعاها ذلك إىل 

احلياء من الرجال فـإذا أبسـطت    كثريةإليه وأما النصف فإا 

ا ومالـت إىل اجلمـاع،   باملؤانسه وطول املالعبه حتركت شهو

اإلنزال على ثالثه أصناف السريعه والبطيئه  يفوإعلم أن النساء 

 واليتاإلنزال  يفواملتوسطه فأما الطويله والقصيفه فإما يسرعان 

ذلك وعالمة وقت اإلنزال أن ميوت  يفبينهما فعلى توسط منهن 

 طرفها حىت تصري مثل عني الريبوع كأن ا وسنه ويعرض هلا عند

إنزاهلا أن يكلح وجهها ويتثلج ورمبا قشعر جلدها وعرق جبينها 

وتسترخى مقاومتها وتستحى أن تنظر إيل الرجل ويأخذها رعده 

ويعلو نفسها وتعرض بوجهها ومتكن الرجل من فرجها وتلصقه 

به من شدة الشهوة فهذه عالمات اإلنزال وبضدها تكون بطيئة 

وقت واحد  يفان منيه ومنيها اإلنزال فإعلم ذلك وإذا إجتمع املاء

حصول املتعه وتأكيد احملبه وإن إختلفـا   يفالغايةكان ذلك هو 

إختالفاً قريباً كانت املوده على قدر ذلك وقد جعل بعض الناس 

فروج النساء على ثالثة أقسام كبري وصغري ومتوسط مثل فروج 

الرجال مث جعل لكل قسم منها كناية مييز ا فسمى الكبري مـن  

لرجال فيالً والوسط حصانا والصغري كبشا ومسى الكـبري مـن   ا

 يفاللـذة فروج النساء فيله والوسط رمكه والصغرينعجه وجعل 

ذلك تنقسم على ثالثه أقسام األول حتصل به املوافقه وتوجـد  

متوسطه والقسم الثالث الحتصل به املوافقه والجتد له لـذه   اللذة

لقسم األول من ذلك هو ان بل يعظم الضرر بالفاعل واملفعول فا



يلقى الفيل الفيله واحلصان الرمكه والكبش النعجه فذلك غايـه  

والقسم الثاىن هو أن يلقى الفيل الرمكـه   اللذةاملوافقه وكمال 

متوسـطه   اللذةواحلصان الفيله والكبش الرمكه فهذا تكون فيه 

احلال والقسم الثالث هو أن يلقى الفيل النعجه والكبش الفيلـه  

ذا يعظم الضرر بينهما واليتفقان والجيد أحدمها لصاحبه لذه وه

وما أقرب تباعدمها وأسرع فرقتهما، وقيل أن النساء على وجهني 

قسوة وشفرة فال تزدها على نصفه وإن رأيتها سـاكنه كـأن مل   

ختالطها فإعطها كله فعند ذلك تضمك وترفعك وتضـعك وىف  

على الرجـال   الروميات من ذى عند اجلماع وهن حريصات

وأكثرهن قعرات وقوة حركة العني تدل على قوة الشهوة وغلظ 

مشط الرجل والقدم العريض يدل على أن صاحبه زان وطـول  

األصابع وغلظها دال على كرب الذكر وكذلك الزرقاء العينني إال 

الرجال وصالبة الثدى تدل على البكاره وغلظ الشفة يـدل   يف

على ضيقه والكحالء ضـيقة  عل غلظ الشفر وضيق الفم يدل 

الفرج وصاحبة اللسان األمحر جافة الفرج وغلظ العنق يدل على 

اإلنزال، وليس شئ  سريعةكرب الفرج، ومن حلمة ثديها شاخصه 

أخدع للمرأه من علمها بأنك حمب هلا وأن تظهر هلـا أرعـده   

ودمعه فلو كانت عابده إلنغلمت وعالمة البغضه أا تغري خلقها 

ع نفسها النظر إليه وتضاجرة وتنشرح عنـد مفارقتـه   عليه ومتن

املشي وتقيم الظهر وتكون فـاتره   يفوعالمة القحبه أا تتصدر 

الطرف خشنة الكالم كالمها بالتصغري وعالمة العاشقه أن تكون 

كثرية التنهدات إذا سألت عن شئ أتت بغريه وتظهر حماسـنها  



الـس   يفكـان   لغريه وإياه تعىن وتكثر التثاؤب والكسل وإن

صغري تالعبه ومتد شعرها وتعبث وتعض شفتها ويعرق جبينـها  

وتدمع عينيها وحتتال ملزاحه وإن جاز عليها ومل يرها تنحنحـت  

وتكرم حمبه وتعادى عدوه وتشكرة على  الطيبةوتالطفه بالرائحه 

النـوم   يفالقليل والتكلفه كلفه وتسارع خلدمته وختربه أا تراه 

  .إليهوتكثر النظر 

  }احملسنه للون البشرة األدويةمعرفة  يفالباب الثالث {

اجلمـال اخللقـى    يفالوجه متممه ملا نقـص   يفملا كانت الزينه 

ممايكسب الوجه والبشره بياضاً ومحره ورائحه وكان ذلك حمركاً 

للشهوه واجلماع عند النظر إىل وجه املرأه وداعياً إىل مواقعتـها  

تركب لتصبح خماليط  كثريةرته باشياء ولغسيل الوجه وزيادة نضا

سائله ومنها الشمع والصمغ والبورق وغراء السمك والعنزروت 

واشباه ذلك فهذه أصـول تركيـب    واألشربةوخرء العصافري 

الغسوالت ومجيع أدوية الوجه من الغمرة وغريها فغعلم ذلـك،  

يصفى الوجه وينقى البشره، تؤخذ البـاقال   )صفة غسول جيد(

رسنه وترمس وبزر فجل وبزر بطيخ مقشر ومحـص  مقشره وك

ونشا من كل واحد جزء يسحق اجلميع أفراداً وينخل ويستعمل، 

جيده تنقى البشره والوجه ويصفى اللون، يؤخـذ   )صفه أخرى(

الظـل مث   يفالنشا والكثرياء ويسحقان حبليب طرى مث جيففـان  

صفة غسـول  (يسحقان ويستعمالن عند احلاجه فهما غايه ذلك،

يؤخذ دقيق عدس ودقيق محص ونشا وعنزروت ومصطكى  )يدج

وبورق من كل واحد جزء يسحق اجلميع ناعماً وخيلط مث يغسل 



تنقية الوجـه فعـالً    يفمنه الوجه عند القيام من النوم فإنه يفعل 

يؤخذ بورق ارمىن جـزء   )صفة تزيل الكلف من الوجه(حسناً 

صـفة طـالء   (ولوز حلو جزآن يدق ناعماً ويطلى به الوجـه،  

يؤخذ من أصل السوس جزء ومنخرء العصافري جـزآن   )النمش

ومن القسط ثالثة أجزاء يدق اجلميع ناعماً ويعجن خبل ممـزوج  

صفه (مباء ويطلى به الوجه من العشاء ويغسل من الغد مباء خناله 

يؤخذ زرنيخ أصفر وأمحر من كل جزآن أمثد جزء يسحق  )أخرى

صـفة  (الوجه وميسح من الغد،  اجلميع ببول البقر ويطلى على

يؤخذ الشمع أبيض وإسقيذاج وشحم عجل مـن   )غمرة جيده

كل واحد جزء يداف الشمع بدهن الورد ويلقى عليته الشـحم  

واإلسقيذاج مث يطلى به الوجه عشية ويغسل من الغد مباء بارد، 

تنقية الوجه وحتمريه يؤخذ كثرياء وزجاج  يفاية  )صفه أخرى(

الكحل وزعفران وترمس ولب حب القطن  شاى مسحوق مثل

من كل واحد مثقال مث يندى بقليل دهن لوز مث يسـتعمل فإنـه   

غايه، يؤخذ خردل أبيض وزرنيخ أمحر وقليل بورق مث يسـحق  

اجلميع وميد بصفرة البيض مث يستعمل، جتعل الوجه أبيض مشرباً 

باحلمره له ملعان وبريق وتزيل أثر اجلدرى والـربص والكلـف   

راحات وكل أثر ومنش وق وسواد حىت ينكر األخ أخاه إذا واجل

سبعة أيام، وهى حملب مقشر عشرة مثاقيل بصل الفـار   استعمل

اليابس مدقوقاً مخسة مثاقيل بسفايج أربعة مثاقيل أصل كرم احليه 

سبعة مثاقيل زعفران مثقالني سكر طربزد سبعة مثاقيل دقيق محص 

أقماع فستق وحب سفرجل مخسة مثله طثرياء مثله دقيق رز مثله 



مثاقيل مغاث أربعة مثاقيل جلنار ستة مثاقيل ورد أمحـر أربعـة   

مثاقيل أشراس عشرة مثاقيل سورجنان عشره مثاقيل زبيب اجلبل 

مثله مصطكا مثله أصول الالعيه مثان مثاقيل بصل مشوى مخسة 

عشرون منه الألين النسـاء   النخالةمثاقيل خردل أبيض مثله ماء 

مثاقيل بياض البيض ستني مثقاالً دهن لوز عشرين مثقاالً  عشره

لنب التني عشره مثاقيل تدق احلوانج وتنخل حبريره وتصب عليها 

املياه والدهن والبيض مث ميد بصفره البيض مث يترك حىت خيتمـر  

الظل  يفإناء ويصفى عنه الصفرة وجيعل أقراصاً وجيفف  يفوجيعل 

البيض ويطلى على الوجه من الليل فإذا إحتيج إليه ميده بصفرة 

فإذا كتان من الغد غسل مباء فاتر وأسنان حيرق مث يغلى قدرا ما 

ويسكب على البخار مث ميسح الوجه بقليل دهن ورد فإنه غايـه  

  . فيما ذكرناه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

تسرع إنبات الشعر وتطوله  اليتاألدويةمعرفة  يفالباب الرابع {

حتسن لونه وترجله ومايسرع نباته ومينع نبتانـه   ليتاواخلضابات

  }وحيلق الشعر عن البدن

إعلم أن الشعر ينقسم أربعة أقسام منها منظر ومجـال ومنفعـه   (

كشعر الرأس واحلاجبني واألهداب ومنها مـاليس فيـه مجـال    

والمنفعه كشعر اإلبط والعانه ومنها مافيه مجال من غري منفعـه  

نها مافيه منفعه من غري مجـال كشـعر   للرجال وم اللحيةكشعر 

سائر اجلسد وسوف نتكلم عن كل قسم من هذه األقسام، فمن 

قليـل   يفذلك مثالً صفة دواء يطول الشعر، يؤخذ الذن يذاب 

قدح سلني على مجر لطيف فإذا ذاب فليذر عليه شئ من  يفزيت 



نوى حمرق وميزج على النار حىت خيلتط مث يستعمل فإنه غايـة،  

يطول الشعر يؤخذ دهن البيض ودهن اليـامسني   )خرىصفة أ(

صـفه  (ذلـك،   يفوخيلطان ويدهن ما الرأس مراراً فإنه غايه 

إنبات  يفيؤخذ مخ الثعلب يطلى به املوضع فإنه عجيب  )أخرى

يؤخذ أظالف عنز سوداء وحترق وتسحق  )صفه أخرى(الشعر، 

نبـت  ي )صفه أخرى(ونداف بزيت ويطلى به املوضع فإنه غايه، 

الشعر، يؤخذ الزجاج الزعفراىن ويسحق كالغبار مث يعادذلـك  

صـفه  (مرةأخرى إىل السحق مع دهن الزنبق ويطلى به املوضع، 

يؤخذ زر رصاص وصالية رصاص وجيعل بينهما دهـن   )أخرى

ويسحق حىت تنحل قوة الرصاص ويلطخ به املوضع ويضمد عليه 

 )ر عام كاملـة صفة صبغه تستم(ورق التني املسلوق فإنه غايه، 

طاجن على النار حىت يغلى  يفتأخذ نصف رطل زيت طيب جتعله 

ويطرح فيه نصف أوقيه حب يامسني وحتركه وهو يغلـى حـىت   

قارورة وإجعـل   يفحيترق حب اليامسني فإرفعه عن النار وإجعله 

القارورة نصف أوقيه برادة حديد وخليه فيها أربعة أيام  يفعليه 

صـفة  (أو ثالثه فإا جتيئك كما حتب  مث دهن به الشعر دفعتني

يؤخذ بيض وحب احلنظل فيقلى بدهن الغار وخيلط معه  )أخرى

مثل ربعه زرنيج ذكر غري مدقوق مث يسخن الكل ويصفى دهنه 

 يففإذا إحتجت إليه فاطل الشعر مباء اآلس مث إدهنه ذا الدهن 

 يؤخذ )صفه أخرى(كل سنه مرة واحده فإنه اليشيب مجله كافيه 

قنينه ساف منه وساف من الشب  يفورد شقائق النعمان ويترك 

صفة (زبل اخليل مده فإنه يصري خضاباً حسناً  يفواملسك مث يدفن 



خيضب به الشعر فيسوده ويقوى أصله، يؤخذ حب الغار  )دهن

والذن ولغسنتني من كل واحد جزء ومن السرو جـزآن يـدق   

دهن اآلس سبعة  يفخرقه وينقع  يفاجلميع وينخل حبريره ويشد 

يؤخذ  )صفة خضاب آخر(أيام مث ميرس فيه حىت ينحل فإنه غايه 

من زهر اجلوز ومن بعر املعز مثل ربعه مث يسحقان بزيت وشـئ  

يؤخذ مـن عجـم    )صفه أخرى(من القفر الرطب وخيتضب به 

برنيـه   يفالزبيب ويغسل جيداً مث يسحق ناعماً كالكل وجيعـل  

الزبل شهر فإنه يصري خضاباً  يفزجاج ويغمر بدهن خل مث يدفن

يؤخذ حنظلـه تثقـب    )صفة خضاب(وكذلك بيض احلبارى، 

وخيرج شحمها مث جيعل فيها دهن غار وشئ من شقائق النعمـان  

ساعه  احلرارةتنور قليل  يفمث تطني بطني احلكمه أو عجني وجيعل 

طويله مث خترج وينزع عنها العجني مث يصفى الدهن ويرفع لوقت 

 )صفه خضاب(غنه إذا دهن به الرأس صار كثري السواد احلاجه ف

عن رجل هندى، قال يؤخذ حافر محار أسود وحيرق ويسـحق  

جربناه فوجدناه حسـناً،   )صفة أخرى(بدهن آس وخيتضب به 

يؤخذ شقائق النعمان وعصارة العوسج وعفص مقلـى بزيـت   

مسحوق وخبث حديد مسحوقاً من كل واحد جزء ومن الشب 

قـال  (خ اجلميع باخلل مث يصفى ويرفع ويستعمل ربع جزء ويطب

إذا سحق القرنفل وخلط به احلناء مث إختضب به خرج  )جالينوس

إذا إستعمله الغالم قبل احللم مل يشب أبداً،  )صفه أخرى(أسود، 

يؤخذ دم اخلطاف وخبة مسك وزنبق رصاصى جيمع اجلميع إذا 

كتاب القـانون،  يف)قال إبن سينا(إستعمله الغالم اليشيب أبداً 



إذا شرب وزن درهم من  الرطوبةإن اإلنسان القوى البدن الكثري 

الزاج األمحر البلخى فإن شعره النابت ينتثر وينبت شعر أسـود  

كل يوم هليجه كابليه يلوكهـا مث يبلعهـا    يفاستعملوقال من 

يداوم على ذلك سنه كامله فإن شبابه يدوم عليـه واليسـرع   

يؤخـذ مـن    )صفة خضاب أمحر(أبداً  الشيب إليه بل اليشيب

السعد والكندس أجزاء سواء مث يطبخان باملاء ويصفى عنـهما  

 )صفه خضاب آخر(التحمري يفذلك املاء وخيتضب به فإنه غايه 

خيرج أمحر يؤخذ حناء وومشة من كل واحد جزء وقليل خطمى مث 

يعجن اجلميع مباء السماق وخيتضب به على املكان خيرج غايـه  

عض نساء أمراء الشام ختتضب ذا اخلضاب فيصـريها  وكان ب

مثل جناح الغراب وهذه صفته يؤخذ كوز رصاص ضيق الفـم  

تطرح على القروج مث  اليتفيجعل فيته إحدى وأربعون عقله من 

تغمر بالزيت الطيب املغسول مث يسد رأس الكوز سداً وثيقـاً مث  

ختتضـب بـه    الزبل أربعني يوماً مث خيرج فإذا أردت أن يفيدفن 

كفك قليالً من دهن اخلل مث  يففخذ عود مثل السواك مث اجعل 

ضع عليه من هذا الزيت املعمول بالعلق شيئاً يسرياً مث إدهن بـه  

يطـبخ ورق   )صفه أخرى جتعد الشعر(الشعر فإنه اية السواد 

 )صفه أخـرى (الزيتون بغمره ماء مث يغسل به الشعر فإنه جيعده 

ر وعفص ونورة ومرداسنج من كل واحد يؤخذ دقيق حلبه وسد

جزء وجيمع الكل بعد السحق ويعجن وخيمر مث يغسل الـرأس  

خبطمى فإذا جف أخذ الشعر وخلص وطلى ذا الدواء مث يترك 

يؤخذ حافر محار  )صفه أخرى(إىل الغد ويغسل خبطمى فإنه جيد، 



حيرق وقرون مسحوقه تسحق بدهن خل ويطلى به املوضع فإنـه  

يؤخذ جعه والذن أجزاء سـواء تسـحق    )أخرى صفه(قوى، 

أول الليـل مث يغسـل    يفوتعجن بعقيد العنب ويطلى به املكان 

  . بكرة

جتلواألسنان وتزيل البخـر   اليتاألدويةذكر  يفالباب اخلامس {

  }وتطيب رائحة الفم

قد ذكرنا أن بياض األسنان وصفاء لوا وطيب رائحة النكهـه  

ة مجاهلا وكمال أوصافها فإذا تفلجـت  تتم يفحتتاج غليها املرأه 

أسناا وتغريت نكهتها نفر منها بعلها وكره وطأها وقد سـطرنا  

تطيـب النكهـه    اليتهذا الباب من جالء األسنان واألدويه  يف

يؤخـذ   )صفة سنون جيلو األسنان(ماحيصل به الغرض املقصود 

قرن آيل حترقه وملح إندراىن وزبد البحر من كل واحد جـزء  

جزء  صيينل القصب حمرقه جزآن شادنج ربع جزء خزف أصو

يؤخذ قشـور روبيـان    )صفة سنون آخر(يدق اجلميع ويسنت 

جزآن ومن القرون واجللنار والسماق والعفص والشب من كل 

صفه سنون يقوى (جزآن يدق اجلميع وينخل ويسنت به فإنه غايه 

قرطـاس   يفيؤخذ ملح أندران ويسحق ويشد  )األسنان وجيلوها

قطران مث يؤخذ منه جزء  يفاجلمر فإذا إمحر أخذ وطفى  يفويلقى 

من زبد البحر والدارصيىن واملر والسعد ورماد الشيخ من كـل  

واحد جزء ومن السكر ثالثه أجزاء ومن الكافور عشرة أجـزاء  

صفة سنون (تقنية األسنان  يفيسحق اجلميع ويسنت به فإنه جيد 

طربزد يسحق جريشاً مث يبـل  يؤخذ سكر  )جيلو األسنان وينقيها



السكر ويسـتاك بـه مـراراً مث     يفاإلصبع بسكنجبني وميرغ 

صفة حب يوضع (كل أسبوع يوماً فإنه جيد  يفيتمضمض باملاء 

يؤخذ ورد منزوع األقماع وصندل أبيض  )الفم يطيب النكهه يف

وأصفر وسعد من كل واحد عشرة دراهم سليخه وسنبل وقرنفل 

واحد دانق يبقى اجلميع ناعماً ويعجـن   وقرفه وجوزبوا من كل

صفة سنون يطيب (بشراب رحياىن وحيبب مثل احلمص ويستعمل 

يؤخذ سعد أبـيض مقشـر    )النكهه ويقوى اللثه وجيلو األسنان

مدقوق ناعم ويلت بشراب عتيق ويعجن بعسل وجيعل أقراصـاً  

وجيفف على طابق على النار من غري غحتراق فإذا أمحر وجـف  

منه عشرة دراهم وملح إندراىن ثالثه دراهـم زبـد   وبرد يؤخذ 

البحر ثالثه دراهم عود هندى أربعة دراهم يدق اجلميع ناعمـاً  

يطيب النكهه ويشد اللثه، يؤخذ صندل  )صفة سواك(ويسنت به 

أبيض وورد أمحر من كل واحد مخسه دراهم سعد أبيض وقشـر  

قلـه  األترج جمففاً وأذخر وأثل من كل واحد ثالثـه دراهـم فا  

وكبايه وبسباسه وقرنفل ومصطكى وعود هندى وسكر من كل 

صفة دواء يطيـب  (واحد درمهان يدق اجلميع ناعماً ويسنت به 

يؤخذ سليخه ودارصيىن ورامك وهاك وفقاح وفحم  )رائحة الفم

حجرى وسكر وراسن وكبايه وعرق سوس أجزاء سواء تسحق 

عل كل يوم وتعجن مباء ورد وحتبب مثل احلمص وجي األدويةهذه 

  .حتت اللسان منها حبه فإنه جيد

  }تسمن البدن وتصلبه اليتاألدويةمعرفة  يفالباب السادس {



وعبالة البدن مطلوب الرجـل منـها    النحيفةملا كان مسن املرأه 

 يفأوردنـا   النحيفةاملوافقه ماالحيصل من املرأه  اللذةوحيصل به 

إسـتعملته املـرأه    واألغذيه املسمنه ماإذا األدويةهذا الباب من 

مسن بدا وصلب حلمها وصـفا   استعمالهودامت على  النحيفة

ذكـر   يفاألدويةلوا وحظيت عند زوجها ولنشرع قبل ذكر 

املسمنه فيستعمل بعد تناول الغذاء الدواء وحيافظ علـى   األغذية

كل طعـام طيـب    يفمدة ليحصل الغرض واملطلوب  استعماله

اهلرايس واجلواذيب واألرز باللنب إضامه ك يفالكيموس القوى 

واخلرفان الرضع والشواء من اللحم والقاليا والـبط املسـمن   

التسمني وكذلك دخول احلمام  يفوالدجاج فإن ذلك كله بليغ 

يسمن البـدن   )صفة دواء(عقب أكل الطعام وبعد اهلضم األول 

 واحلبةالباه، يؤخذ اللوز والبندق املقشر  يفوحيسن اللون ويزيد 

خلضراء والفستق والشهبانج وحب الصنوبر والكبـار يـدق   ا

اجلميع ويعجن ويبندق بنادق جوزيف ويؤخذ منه كل يوم مخس 

جوزات إىل عشر ويشرب عليها شراب فإن هذا غايـة فيمـا   

يؤخذ أربعة أكيال من  )صفة دواء يسمن وحيسن اللون(ذكرناه 

دقيق السميد ومخس أوراق أنزروت يسحق وخيلـط بالسـميد   

صـفه  (يلت بسمن بقر وتتخذ أقراصاً ويؤكل بالغداة والعشى و

لنب حليب بقرى يوماً وليله وغـن   يفيؤخذ محص ينقع  )أخرى

جدد عليه اللنب ورىب به كان أجود ويؤخذ مـن األرز األبـيض   

املغسول ومـن بـزر اخلشـخاش املـدقوق ومـن احلنطـه       

ملقشور والشعرياملهروسني من كل واحد ثالثون درمهاً ومن اللوز ا



مخسون درمهاً جيمع ويطبخ كل يوم ثالثون درمهاً بلنب حليـب  

احلمام واألرز والشـعري   يفودهن أومسن ويشربه ويستحم بعده 

اجزاء سواء عدس وماش مقشوران وخشخاش أبيض من كـل  

وحد نصف جزء وحنطه مرضوضه ومسسم مقشر من كل واحد 

ـ   نب جزء ونصف سكر جزأين خيلط اجلميع ويرفع وحيتسـى بل

زعم إبن سينا أنه عجيب الفعل  )صفة دواء(النعنع غداة وعشيه 

التسمني، يؤخذ البنج ويغسل باملاء بعد أن ينقع فيه يوماً وليله  يف

ويلت بسمن ويغلى قدر مايسخن ويلقى عليه قدر أربعة أمثالـه  

لوزا مقشر أو مثله جوز ومثله سكر ويؤخذ منه عند النوم مخسة 

املاء طبخاً  يف، يؤخذ البنج ويطبخ )مثلهصفة دواء آخر (دراهم 

وسط عجني ويطبخ  يفالظل وجيعل  يفجيداً ويصفى عنه وجيفف 

تنور حىت حيمر مثل البسر مث خيرج ويسحق ويلقى عليته مثقال  يف

رطل فتيت يتخذ من السمسم واخلشخاش مث يتناول منه غدوة  يف

خذ يسمن البدن ويرطبه، يؤ )صفة معجون(وعشيه ثالث كفوف 

حب الزبيب والصمغ العرىب ثالثة مثاقيل على الريق ومثقال عند 

النوم ويتغذى وسط النهار باسفيدباج من حلم قنابر وإن مل يكن 

تسـمني   يففليستعمل ماء اللوبياء احلمراء فإن هذا الدواء اية 

 )صفة دواء مسمن جمرب(البدن وتنقيته إذا إستعمله مدى الدهر 

قيق محص ودقيق باقال من كـل واحـد   بزر رشاد أبيض حمرق د

جزء وكسيال جزآن كمون كرماىن وفلفل من كل واحد نصف 

تنور وجيفف مث خيلط مبثلـه   يفجزء يسحق اجلميع ويعجن وخيبز 

مرقه فـروج   يفخبز مسيد ويتخذ منه كل يوم حسوا بلنب وجيعل 



يؤخذ أفراخ  )صفة مسنه عن اخلواص(مسني ويستحمى قبل الطعام 

يأكـل   الذيأن تنبت هلا أجنحه وقيل الدود األبيض  النحل قبل

سـويق   يفالظل ويسحق ويرفع وجيعل منها شئ  يفالنحل جيفف 

عفص وقرظياىن وقرظ  )صفة مسنه أخرى(بسكر ويستعمل حساء 

بلدى وسعد نصارى من كل واحد أوقيه سعد كوىف نصف أوقيه 

فره مر ثالثه دراهم كلخ مثله لسان ثور ربع رطل عذبه رطل كس

شاميه ثلثا رطل هندى وكابلى من كل واحد أوقيـه مصـطكى   

معلقه وزر ورد من كل واحد أوقيه مشار نصف قدح أنيسون ربع 

قدح مرسني أخضر منني غول وغويليه من كل واحـد أربعـة   

دراهم عكبه ومستعجله من كل واحد ثالثه دراهم قرفه لف سته 

اء بيضـاء  دراهم حب غاسول مخسة دراهم بزر مربع قدح كثري

ومترة فؤاد من كل واحد أوقيه يدق اجلميع ويطبخ اخلرنوب على 

نار هاديه ويسقى بدهن أليه فإذا إلتقـت احلـوائج ومتاسـكت    

صفة مسنه (ببعضها ترفع عن النار وتيتعمل بعد الغذاء وعند النوم 

يؤخذ رطل دقيق ورطل حليب الغنم وأربعه أواق دهـن   )أخرى

ه عسل حنل نصف رطل جيمع اجلميـع  آليه لوز مثله كثرياء مثل

وحيل باللنب ويعملل أقراصاً ويؤكل منه كل يوم نصف أوقيه فإنه 

  . غايه

  }خضاب الكف وقموع األنامل يفالباب السابع {

ملا كان خضاب كف املرأه وقموع أناملها زينه جتلب به مـودة  

هذا الباب من اخلضـابات   يفالرجل وتستدعى ا شهوته ذكرنا 

تلفه إذا أخضبت املرأه ا كفها وقمعت أناملها كـان  أنواعا خم



صفة خضـاب  (وصفها واية حسنها فمن ذلك  يفذلك زياده 

يؤخذ رطل عسل حنل ومثله ماء حار خيلطان ويضـربان   )ذهىب

قرعه ويستقطران مث يؤخذ مـا قطـر    يفضرباً شديداً مث جيعالن 

ة احلديـد  منهما وجيعل فيه من القلقند القربصى أوقيه من بـراد 

حـىت   احلارةالشمس  يفقارورة وتعلق  يفمخسه دراهم مث جيعل 

حيمر فإذا أردت أن تعمل به فإغمس ما أردت أن ختضـبه مـن   

 يفالبدن فيه بعد أن تكون قد لطخت ذلك مباء النشادر وصريه 

يؤخذ  )صفة خضاب مليح ذهىب(الشمس فإنه يصري ذهبياًحسناً 

أصفر وربع جزء زعفـران  جزء حناء وجزء ومشه وجزء زرنيخ 

ومثل اجلميع نوشادر ويسحق اجلميع حىت يصري مثل اهلباء وجيعل 

دن املاء ويكون حتته  يفأنفحة جدى أو طرف مصران ويعلق  يف

 يفزمن الصيف حىت أنه كلما قطر شئ وقـع   يفقنديل إن كان 

الزبل الرطب حىت ينحل  يفزمن الشتاء دفن  يفالقنديل وإن كان 

ن ختتضب به فخذ ذلك القاطر وإعجن بـه دقيـق   وإذا أردت أ

شعري عجناً جيداً وأتركه ليله خيفر مث إخضب به ماشـئت مـن   

صفة خضـاب  (البدن فإنه خيرج ذهبياًحسناً كأنه ذهب خملول 

يؤخذ من احلناء ومن الومشة جزآن ومـن دم األخـوين    )أخرى

 القاطرمثل اجلميع يسحق اجلميع خبل مخر مث خيضب به اليد فإنـه 

يؤخذ مخسة دراهم زرنيخ أصفر وبورق  )صفه أخرى(خيرج ذهباً 

درمهان ومثله كربيت ومثله مرتك ذهىب جيمع اجلميع ىف بودقـه  

وتطبق عليه أخرى مث تدخل الكور وتنفخ عليها فمـىت إصـفر   

الدواء أخرج البودقه ودعها تربد مث خذ الدواء وإسحقه ناعمـاً  



وجففها مث إسحقها ناعماً  وخذ من احلناء اجليده خبل أمحر حاذق

بعد اجلفاف وأضف إليها الدواء املعزول وإعجنها مباء السـكر  

األبيض احمللول أعىن اجلالب عجناً جيداً وأتركه خيتمر يوماً وليلة 

صفة خضـاب  (مث إجعله على اليد فإنه خيرج مثل لون الذهب 

يؤخذ قشور املوز اليابس يدق وخيلط مـع مثلـه حنـاء     )أسود

ليهما ثالث عفصات مسحوقات وثالثه دراهم قلقنـد  ويضاف إ

ودرمهان أملج ونصف درهم مصطكا كل ذلك يدق مثل الكحل 

مث يعجن اجلميع مباء فاتر وخيمر وخيتضب به فإنه خيرج مثل ريش 

يؤخذ حناء مثقـاالُ   )صفه أخرى مثل لون ريش الببغاء(الغراب 

غ عرىب مثله ومن النورة ثالثه مثاقيل ومرتك مثقال زاج مثله صم

كثرياً مثل الزورد ثالثة مثاقيل يعجن اجلميع بعد السحق ببياض 

صـفة خضـاب مثـل لـون     (البيض وخيتضب به خيرج حسناً 

يؤخذ شب مثقال زجنفر مثله يدق اجلميـع ويعجـن    )الطاووس

 )صفو خضـاب ذهـىب  (ببول الصبيان وخيتضب به خيرج حسناً 

ق زرنيخ أمحر ثالثة يؤخذ عنزروت ثالثه مثاقيل ذباب الذهب دان

مثاقيل مرارة الشبوط ربع مثقال صمغ عرىب مثقال وبزراكليـل  

امللك نصف مثقال وسندروس مثقالني وماء الثوم األخضر مثقالني 

تسحق األدويه وتعجن مباء الثوم ومرارة بقرة محراء وخيتضب به 

يؤخذ ثالث أوراق مـن   )صفه أخرى فضيه(فيأتى ذهبياً عجيباً 

صاص ومن اجلعده مثقـاالن وورق احلنـاء مثقـال    إمسيداج الر

وصمغ عرىب مثقال وكافور حبتان براده حديد درهـم جتمـع   

األدويه مسحوقه منخوله وتعجن ببياض البيض وخـل ثقيـف   



 )صفة خضاب أمحـر (وختضب به األيدى تكون على لون الفضه 

يؤخذ زاج درمهني وبقم أمحر جيد درهم ومن احلناء سته دراهم 

ه درهم ونصف ومن دم األخوين مثقـاالن زعفـران   ومن املغر

درهم ونصف ومصطكا مثقال يدق اجلميع ويعجن مباء صـفرة  

  .البيض وخيتضب به فإنه جيئ على لون شقائق النعمان

الباب الثامن ىف معرفة األدويه الىت تطيب رائحة البدن والثياب {

عنـد   من املرأه اجلالبه ملودة الرجال ومتنع من در البول والعرق

  }النوم وتنفع من ننت اإلبطني

إعلم أن الرائحه الىت تطيب البدن والثياب من املرأه جالبه ملودة (

الرجل وباعثه له على املوافقه واليقيد ما قدمنا ذكرة من أنـواع  

الزينه مع عدم الطيب السيما إذا كان العرق منها كريهـاً غـري   

الـىت إذا  طيب الرائحه وسنذكر ىف هذا الباب مـن األدويـه   

إستعملتها املرأه قطعت ننت عرقها وطابت روائحها وإستغنت به 

صفة طـالء  (عن املسك والعنرب وحظيت عند زوجها فمن ذلك 

يؤخذ منام ونعنع ومرزجنوش وورق التفـاح   )يطيب رائحة البدن

من كل واحد كف جيعل عليه من املاء قدرما يغمره بأربعة أصابع 

فى ويطلى به البـدن فيطيـب   مث يطبخ حىت ينقص الثلث ويص

يؤخـذ آس   )صفة دواء ميرخ به البدن فتطيب رائحتـه (رائحته 

ومرزجنوش وسعد وقشور أترج وورقة وأشنة وصندل من كـل  

واحد جزء يسحق اجلميع ويرفع فإذا أردت إستعماله فخذ منـه  

قليالً بدهن آس أو دهن ورد أو ماء فاتر وميرخ به البدن فإنـه  

يؤخذ مرداسـنج ويوتيـا ورمـادورق     )صفة دواء آخر(جيد 



السوسن وآملر والصرب والورد من كل واحد جـزء ويسـحق   

 )صفة قرص يقطع الصنان(اجلميع ويستعمل مثل األول أو ذرواً 

يؤخذ صندل وسليخه ومسك وسنبل وشب ومروورد أمحر من 

كل واحد جزء تونيا ومرداسنج من كل واحد ثالثه أجزاء ومن 

الكل ويسحق ويعجن مبـاء الـورد    الكافور نصف جزء جيمع

لقطـع   )*صفه أخرى(ويقرص وجيفف مث يستعمل بعد التجفيف 

رائحة العرق، يؤخذ ورد وسعد ومسك وشب من كل واحـد  

جزء يدق اجلميع ناعماً ويداف مباء الورد ويستعمل لطوخاً فإنه 

 )صفة دواء حيبس العرق من اإلبطني ويطيـب رائحتـهما  (جيد 

مهني وأقاقيا سبعة دراهم ويؤتيـا مخسـة   يؤخذ شب مياىن ومرد

دراهم يسحق ذلك مجيعه ويعجن مباء الورد ويطلى به اإلبط وإن 

كانت الرائحة غالبه جعل مكان املاء خل ويستعمل مبـاء حـار   

صفة دواء للرائحه النتنه ىف مجيع اجلسـد وىف  (ويطلى به اإلبط 

ق يؤخذ ورد يابس وسعد وجلنار وور )أصول الفخذين وغريمها

آس يابس وقشر رمان حامض من كل واحد مخسه عشر درمهـا  

وسليخه ومحاما وسنبل من كل واحد مثقاالن شـب عشـرون   

درمهاً يدق وينخل ويعجن خبل ويقرص وجيفف ىف الظل وعنـد  

احلاجه يسحق منها قرص ويدلك به ىف احلمام من بعد اإلستحمام 

ومتنـع  يصب على اجلسد بارد، أما األدويه الىت حتبس البـول  

دروره فهى السعد وسـنبل الطيـب والسوسـن اإلمسـاجنوىن     

والسليخه والبسفايج والشـهدانج الـربى والتمـام اليـابس     

وحجراليهود والشونيز يؤخذ من أيها إتفق وزن مثقال يسـحق  



وينخل حبرير ويستف عند النوم مع مخسة أضعافه دقيقـاً مـع   

واإلبطـني   سكر، وأما األدويه الىت تطيب رائحة أصول الفخذين

فهى مثل التوتيا الكرماىن وقنا وبزراحلرمل والزوفـا واحلمامـا   

والسعتر الربى وشجر التوت حمرقاً واملقل اليهودى وقرن اإلبل 

حمرقاً يؤخذ منه وزن درهم يسحق إن مل يكن حمرقاً ويعجن مبـاء  

الورد وجيفف ىف الظل مث يسحق وحيل بدهن زيت طيب ويرفـع  

كان ىف كل مجعه بعد اخلروج مـن احلمـام   ىف إناء ويدهن به امل

واليدخل احلمام بعد اإل بعد يومني وما زاد عن ذلك فإنه مينع من 

  . كل داء بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

الـرحم  الباب التاسع ىف معرفة األدويه الىت تقوى أشفار عنق{

  }حىت اليناله ضعف والعناء

املغناطيس  وهى العقرب احملرق وأنياب السرطان النهرى وحجر

ومرارة السلحفاه النهريه وبعر الضب وأصل الـدفلى وأصـل   

شجرة اجلاوشري وعظام اهلدهد حمرقه وخثـى احلمـار وأصـل    

السرمق اليابس تأخذ من أيها شئت وزن درهم إن مل يكن حمرقاً 

ويعجن بنصف أوقيه دهن زنبق خالص مث تدخل املـرأه احلمـام   

وفه ثـالث سـاعات   وخترج وتأخذ منه وزن دانق تتحمله بص

والتقرب اجلماع وحتبس ىف موضـع مفـرد والتشـرب مـاء     

والشراباً فينقطع عنها ذلك البول وأدرار البول تستعمل ذلـك  

  .مرتني ىف السنه

الباب العاشر ىف معرفة األدويه الىت متنع من ميالن عنق الرحم{

  }إىل حد أحد اجلانبني وتثبته وتصلبه



وفندريون واإلنسـيون واإلـل   وهى األشنه والفلنجه واإلسقول

واحلماما واإلسطوخودس وإكليل امللك اليابس ورماد اإلنسيون 

والدراقس واإلجنرة يؤخذ من أيها شئت وزن نصـف مثقـال   

فيعجن بدهن زنبق خالص ويتحمل منه بصوفه وهـذا النصـف   

مثقال يستعمل ىف ثالث دفعات بأن متسك ىف العشاء األخـريه  

تبقى التشرب املاء بسـبب إدرار البـول   وتنام إىل آخر الليل و

  .وخيرج من القدر ويعاد غريه

الباب احلادى عشرىف معرفة األدويه الىت تزيد ىف مـن املـرأه   {

  }وتقوى ظهرها وتغزر منيها

وهى بزر الكرنب وبزر احلندقوقا وبزر اهلليون واحلمص األسود 

 واملرقشيشا الفضيه واحلضض واحلرف واحلرمل واحلبه اخلضراء

يؤخذ من كل واحد من هذه األدويه مثقال يدق ويعجن بعسـل  

منزوع الرغوه ويرفع ىف إناء زجاج ويستعمل ىف كل يوم ربـع  

  . مثقال على الريق فإنه يفعل ماوصفاناه غايه

  )فصل ىف ذكر األدويه الىت تسرع إدراك اجلاريه وحتسن عودها(

سـا  وهى السنبل اهلندى والسرخس والسرطان النـهرى واإلير 

والسورجنان وبسفايج يابس وشهدانج برى وشعر إنسان حمـرق  

يؤخذ من أيها كان مثقال ويعجن بدهن البان وتؤمر املرأه بـأن  

تطلى به داخل عنق رمحها كل يوم ست مرات ىف كل يوم وزن 

درهم فإنه يسرع إدراك اجلاريه وينميها ىف مده يسـريه لينـال   

  . الرجل وطره منها



ىف ذكر األدويه الىت حتبب السحق إىل النساء الباب الثاىن عشر {

حىت يشتغلن به عن مجيع ماهن فيه ويأخـذهن عليـه اهليمـان    

  }واجلنون

وهى بصل العنصل والبالذر والشبوبزر النمام وصامر يوماً وصدا 

احلديد الفوالذ وظلف املعز احملرق وسرخس وسوسن إمسـاجنوىن  

هم فيسحق إن مل وبزر اجلزر الربى تأخذ من أيها شئت وزن در

يكن رماد ويعجن باملاء املعتصر من الورد وحيتال على املـرأه أن  

تتحمل منه هذا الدرهم فإنه يكون ماوصفناه من النهج واهليمان 

  .ستة أشهر وكلما أعيد بعد سته أشهر عادت الشهوة

الباب الثالث عشر ىف معرفة األدويه الىت تضيق فروج النسـاء  {

  }نوتسخنهم وجتفف رطوبته

قد ذكرنا ىف األبواب السالفه من زينة النساء الـىت تـدعو إىل   

وطئهن مافيه الكفايه ومقنع ولنذكر اآلن من األدويه الىت تصلح 

فروج النساء وتلذذ وطأهن ماحيصل به الغرض املطلوب، وإعلم 

أن كمال لذة الوطء الحتصل للرجل حىت جيتمع ىف فرج املـرأه  

ونه واجلفاف من الرطوبه فإن ثالثه أوصاف وهى الضيق والسخ

نقص وصف أو وصفان نقص من لذة اجلماع بقدر ذلـك وإن  

عدمت هذه األوصاف الثالثه من الفرج مل حيصل بوطئه لذة البته 

وكان جلد عمريه وهو اإلستنماء أطيب منه وألذ إنزاالً، وأعلـم  

أن الوالده وكثرة اجلماع يوسعان الفرج فتذهب اللذة اخللقيـه  

صـفة دواء  (ن يتداوى ذه األدويه الىت حنن ذاكروها، فينبغى أ

يؤخذ إن آوى حمرقاً وأظالف املعز حمرقه وحـافر   )يضيق الفرج



محار حمرقاً وجوز مائل حمرقاً وبسفايج حمرقاً وسعتر برى من كل 

واحد درهم يسحق اجلميع ناعماً ويعجن بدهن البان ويرفـع مث  

مرات كل عشرة أيام يتحمل منه بورن دانق ىف كل شهر ثالث 

مرة واليكون ذلك وقت جريان حيضها خوفاً من األدويه بقدر 

ماتسخن من غري مبالغه فإنه يضيق القبل حىت تصري املرأه مثـل  

يؤخذ من اإلفسنتني واحلمامـا   )صفه أخرى تضيق القبل(البكر، 

وصمغ البطم واجللنار والقيصوم ودارشيشعان من كل واحـد  

وتتحمل به املرأه بصوفه سبعة أيام فإنه  وزن درمهني يدق ويعجن

فيه سبعة منافع يضـيق الفـرج    )صفه أخرى(جيد ملا ذكرناه، 

ويقوى أشفار عنق الرحم وحيمى طريق اإلحليل ويطيب رائحـة  

الفرج ويصري الرجل ينزل بسرعة ويكثر إنزال املىن من املـرأه،  

يؤخذ البسذ والبسباسه واملرزجنوش والسعتر الـربى وقشـور   

لكندر واألذخر واخلريى والورد األمحر وقشور الرمان والترمس ا

من كل واحد مثقال يعجن بعد سحقه بدهن البان وتتحمل منـه  

املرأه بصوفة بالنهار وخترجه بالليل عند النوم فإـا نافعـه ملـا    

يؤخذ مسك وزعفران يضاف  )صفة دواء يضيق الفرج(ذكرناه، 

اً ويشرب ىف خرقه كتـان  إليهما شراب رحيان ويغلى غلياً جيد

وترفع إىل وقت احلاجه فإذا أرادت املرأه إستعماله قطعت منـه  

واحده وحتملت ا قبل اجلماع بيوم وليله فإنـه يضـيق احملـل    

يؤخذ كحل ومرداسنج وزجاج  )صفة دواء آخر(وتطيب رائحته 

زعفراىن يسحق اجلميع ويعجن بشراب وتتحمل منه املرأه فإنـه  

يؤخذ شب وعفص غري  )صفه أخرى(نه جداً يضيق فرجها ويسخ



مثقوب وقلقند من كل واحد جزء يدق اجلميع ويعجن بشراب 

شب وعفـص   )صفه أخرى(وجيعل مثل النوى وتتحمل به املرأه 

وسعد وفقاح األذخر وورق السوسن من كل واحد جزء يـدق  

ويعجن مباء الورد وتتحمل به املرأه ويطبخ فيته وتستنجى منـه  

يؤخذ سـك ومسـك    )صفة دواء آخر(جيد جمرب  املرأه فإنه

وقرنفل وإمثد وعفص وعظام حمرقه من كل واحد جـزء يـدق   

اجلميع ناعما ويعجن مباء اآلس ويشرب منه خرقه كتان وتتحمل 

 )صفة دواء للمرأه إذا كانت ترخى ماء عند اجلمـاع (منه املرأه 

 صفه أخرى(تتحمل بالكلخ البيض بعد سحقه ىف صوفه فإنه نافع 

يدق ورق املرسني األخضر مبـاء الـورد    )يضيق الفرج ويطيبه

ويعصر ماؤه ويروق وجيعل ىف ذلك املاء مجيع أصناف الطيـب  

ماخال السنبل مدقوقه منخوله وقليل من طني القمح مث ينقـع ىف  

خرقه حىت تشربه وتكون رقيقه نظيفه وتبخر تلك اخلرقه وهـى  

أو تلف وجتعل فىحق  مبلوله بالعود والعطر وتقطع قطعاً صغاراً

وترفع وتتحمل منه املرأه قبل اجلماع خبرقه منها وترميهـا بعـد   

يؤخـذ مـن    )صفه أخرى جتعل املرأه مثل البنت البكر(اجلماع 

العفص األخضر ومن العظام احملرقه ومن الباذجنان اليابس ومـن  

جفت البلوط اليابس ومن األقاقيا أجزاء متساويه تسحق فرادى 

باملرأه قطعه قطن فتبللها مباء وتلوثها فيها وتتحمل  وجتمع وتعمل

صـفه أخـرى تضـيق    (ا ثالثه أيام متتاليه تعود شبيهه بالبكر 

يؤخذ شونيز وعفصه وأصل السوسن يعجـن اجلميـع    )الفرج

بالزيت مث يغمس فيه وتتحمل املرأه ا سبعة أيام متواليات ذكر 



املرأه معهـا  صاحب كتاب اخلزواص إن وسخ فرج الشاه حتمله 

صفه جتعل املرأه كالبكر، يؤخذ أصول القصب (فتصري كأا بكر 

الفارسى حبرقه ويؤخذ العفص األخضر وسنبل رومى يدق كـل  

وخيلط برماد القصب املذكور ويلت بشراب الرمان احللو ويعمل 

يؤخذ ملح أندراىن وشـب   )صفه أخر(صوفه وتتحمل به املرأه، 

صفه أخـرى  (املرأه ىف صوفه، وسعد بليخ بشراب وتتحمل به 

يؤخذ قردمانا وفلفل وسعد يسخن بشـراب   )تسخن فرج املرأه

إذا  )صفة دواء يسخن الفرج وللمرأه الواسعه(وتتحمل به ناعماً 

كانت املرأه واسعه كثرية املاء منقى يسخن ويعجن بعسل حنـل  

وشئ من الزعفران ويندق فإذا كان عند اجلماع تبخرت بواحده 

  . بنادق فإا تضيق وينقطع منها املاءمن تلك ال

الباب الرابع عشر ىف معرفة األدويه الىت تطيب رائحـة فـرج   {

  }املرأه حىت إن كل من دنا منها أحب العوده إليها واخللوه معها

وهى اجلندباستر والسكبينج واحلرمل واحلاشار والنـوم الـربى   

ن قرياط واجلاوشري وجلد إبن آوى حمرقاً يؤخذ من أيها شئت وز

يعجن مبثله من دهن بان خالص وتتحمله املرأه ىف كـل سـاعه   

بصوفه والتعاود ذلك الذى قد أخرجته من الغد بل تغري ىف كل 

يوم ويكون ذلك ىف وقت إحتباس طمثها فإذا كان حيضها جارياً 

  . فال تقربه

الباب اخلامس عشر ىف معرفة األدويه الىت يج شهوة النسـاء  {

يأخذهن اهليمان واجلنون وخيرجن من بيون إىل  إىل اجلماع حىت

  }الطرقات ىف طلب ذلك



وهى الطاليسفرم والعود البىن وعكر الزيت العتيق وأبوزيـدان  

وبزر اجلرجري البستاىن والبقم والئيل وبزر الفجل وبزر السلجم 

والناخنواه يؤخذ من كل واحد من هذه األدويـه جـزء جتمـع    

نصل وتقرص وجتفف ىف الظـل مث  منخوله وتعجن مباء بصل الع

تدق وتسحق وتعجن باملاء املعتصر من الورد ويقرص كل قرص 

وزن درهم وتسقى منه ثالثه أقراص ىف ثالثه أيام كل يوم قرص 

بأوقيه ماء بارد ويكون الوقت الذى تسقى فيه وقـت جريـان   

إذا أردت أن  )ومن ذلك أيضـاً (حيضها فإنه يكون ماذكرناه، 

خذ بالذروعود قرح ووج وبزركرنب وعقـرب  يج النساء يؤ

حمرقه وزهر شبث وبزر فجل وسعتر حمرق من كل واحد نصف 

درهم يطرح ىف املاء الذى تستنجى منه املرأه وىف السراويل فإنه 

يؤخذ زجنار ونوشادر يسحق ويرمـى ىف   )آخر(يهيج على الباه، 

يؤخذ كندس وفلفل بعـد   )آخر(إبريق اإلستنجاء ترى العجب 

هما حيل مباء ليمون أخضر ويقطر ىف شق الفرج وهى نائمة سحق

ترى العجب فإذا أورثت قروحاً يستعمل حـى العـامل ودهـن    

يؤخذ اخلوخ بزغبه فيغسل باملـاء   )نوع آخر من ذلك(بنفسج،

البارد حىت حيصل ىف املاء زغبه وجيعل ىف اإلبريق الذى تستنجى 

ات تعبث بثـديها  إذا أردت أن يج البن )ومن ذلك(منه املرأه،

ترى العجب ألن منيها ىف التراءب وهو متصل بالثدى أسـفله  

  . كاألنثيني من الذكر



الباب السادس عشر ىف معرفة األدويه الىت إذا إستعملتها النساء {

اللواتى مل يدركن مل ينبنت على كراسى أرحامهن شـعر ويبقـى   

  }املوضع ناعماً أبداً

اليابس واملـر واملـازريوت    وهى املغنيسيا وورق التني األسود

والدخن والدوسر والدفلى والرند والذراريح ورمـاد الراسـن   

اليابس جتمع األدويه مسحوقه ويؤخذ من كل واحد منـها وزن  

دانق جتمع وتعجن بلنب اإلتن اللواتى مل يلدن إال تلك املره حـىت  

تصري مبنزلة العسل املعتدل القوام أو بشرط املوضـع شـرطات   

ى عليه ذلك الدواء والدم خيرج حىت ينقطع ويثبـت  خفيفه ويطل

عليه وتطلى عليه ارذلك اليوم مراراً فإن املستعمله له آمنه من 

  .أن ينبت هلا هناك شعر

الباب السابع عشر ىف ذكر األدويه الىت إذا إستعملتها النسـاء  {

  اللواتى قد أدركن نثرت الذى على الكرسى أرحامهن 

  }ات ثانيه ويبقى املوضع ناعماً رطباًوإماتته ومنعه من النب

وهى الكربيت األصفر والذراريح ورماد قشور حطب الكـرم  

والراسن احملرق والزجنار والقلقطار ودبيغ اخلوخ يؤخذ من كـل  

واحد من هذه األدويه جزء يدق ويسحق وخيلط اجلميع ويطبخ 

برطلني ماء حىت يرجع إىل رطل ويطرح فوقها ربع رطل دهـن  

ص ويوقد حتته بنار لينه حىت يذهب املاء ويبقى الـدهن  زنبق خال

ومترس به األدويه ويصفى ويترك ىف إناء زجاج وبشرط املوضع 

شرطاً خفيفاً ويطلى عليه من هذا الدواء مث يطلى به والدم قـد  



إنقطع مرتني أو ثالثاً ىف ذلك اليوم وينبت عليه الـدهن ويعـاد   

  .ملا ذكرناه ذلك مراراً بعد ذلك أياماً فإنه نافع

واع اجلماع وماجيلب بصفته الباب الثامن عشر ىف ذكر كيفية أن{

  }ةوينبه احلراره الغريزية الشهو

قال عمر بن حبر اجلاحظ كان باهلند إمرأه تعرف باأللفيه وذلك 

أنه قد وطئها ألف رجل وكانت أعلم أهل زماا بأحوال البـاه  

ا يأخت أخربينا عمـا  وأن مجاعة من النساء إجتمعن إليها وقلن هل

حنتاج إليه ونعمله وما الذى يثبت حمبتنا ىف قلوب الرجال ومـا  

الذى يتلذذون به ويكرهونه من أخالقنا وما الذى ينبغى أن نعمله 

معهم لنستجلب به حمبتهم قالت أول كل شئ أقول لكن ينبغـى  

أن التقع عينه منكن إال على نظافه واليشم مـنكن إال أطيـب   

له نظر إال على زينه قلن وما الذى على الرجل أن  الريح واليقع

يتقرب به إىل قلب املرأه قالت املالعبه قبل اجلماع والرهز قبـل  

الفراغ قلن فما الذى يكون سبب حمبتهما لبعضهما وإتفاقهمـا  

قالت اإلنزال ىف وقت واحد قلن وما الذى يكون سبب ىف فساد 

ربينا عـن اجلمـاع   هذه احملبه قالت أن يكون غري ذلك قلن فأخ

وأنواعه وإختالفه قالت سألتنىن عن شئ الأقدر أن أكتمه والحيل 

ىل أن أخفيه وأنا واصفه لكن ابوابه الـىت يسـتعملها الرجـال    

وتوافق النساء ويبلغون ا لذم وتآلف قلوم غري أىن أقتصـر  

  :على أحسنها وأصف أمساءها

  )هو الباب العامفأول ذلك و(



 اإلستلقاءثر الناس ومنهم من اليعرف غريه هو يستعمله أك يالذ

وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها وترفع رجليهـا إىل صـدرها   

ويقعد الرجل بني فخذيها مستوفزاً قاعداً على أطراف أصـابعه  

واليهمز على بطنها بل يضمها ضماً شديداً ويقبلـها ويشـخر   

رأسـه   وينخر وميص لساا ويعض شفتيها ويوجله فيها حىت تبني

ويدفعه واليزال ىف رهز ودفع وحك وزغزغه ورفع وخفض حىت 

 )الباب الثاىن(يفرغا بلذه عجيبه وشهوه غريبه وإمسه نيك العاده 

وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها ومتد رجليها ويـديها وينـام   

الرجل عليها وقد فرقت رجليها حىت يتمكن من إدخال إيره فيها 

ويهيج ويغتلم وهى حتته تـئن أنـني    فإذا أوجله فيها شخر وخنر

العاشق املهجور وتتأوه تأوه املدنف املسحور وتضطرب إضطراب 

التلف احلريان الذى أضرم اهلوى ىف قلبه النريان فساعة يسـكن  

وساعة يرهز حىت يعلم أنه قارب اإلنزال فيوافقها وينزالن مجيعاً 

وهو  )منه الثالث(فيجد أن لذه مامثلها لذه وإمسه النيك الساده 

أن تستلقى املرأه على ظهرها وقد شبكت يديها على رأسها وقد 

ألصقت فخذيها بصدرها كأا مطويه مث يعانقها الرجل ويلمهـا  

إىل صدرة ويوجل فيها بتأن وسكون مث يرفع وهو حيتـد ويرهـز   

ويلطم على سقف كسها ويعتمد على سقف فرجها فإا تتلـذذ  

الرابع (يعاً وهذا إمسه طى املصرى لك لذه عظيمه إىل أن يفرغا مج

وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها ومتد إحدى رجليها مداً  )منه

جيداً وترفع األخرى رفعاً جيداً مث يقعد الرجل بني فخذيها وقد 

أقام إيره قياماً جيداً ويدخله واليزال يشخر وينخر إىل أن يفرغا 



املرأه على وجهها وهو أن تنام  )اخلامس منه(وإمسه نيك املخالف 

ومتد رجليها وترفع عجزها رفعاً جيداً وينام الرجل عليها ويدخل 

إيره ىف عجزها مث يقلب رأسها ويقبله ويضمها إىل جهته ويلزمها 

وهو أن تستلقى املـرأه   )السادس منه(إىل أن يتم وإمسه الينبعى 

على ظهرها ويرفع الرجل ساقيها وميسك خصرها ويتراهزا مجيعاً 

وهو أن تستلقى املـرأه علـى    )السابع منه(ه قلبىن وإطبقه وإمس

ظهرها وحيبو الرجل على ركبتيه ويرفع ساقيها على كتفيه وحيك 

شفرها ويوجله إذا قرب بقوة وكلما قارب الفراغ أخرجه ويرده 

وهو أن ترفع املرأه  )الثامن منه(ويطبقه إىل أن يفرغا وإمسه املربد 

رجل على ركبتيه ويقيمه جيداً ويوجلـه  ساقاً ومتد ساقاً وجيلس ال

وهو أن تسـتلقى املـرأه علـى     )التاسع منه(وإمسه نيك العجم 

وجهها ومتد رجليها مداً مستوياً وجيلس الرجل علـى فخـذيها   

العاشر (ويقيم إيره ويوجله فيها ويتراهزا مجيعاً وإمسه راحة الصدر 

وحيبـو  وهو أن تستلقى املرأه على ظهرها فترفع سـاقيها   )منه

الرجل وميس رؤس أكتافها ويوجله فيها إيالجاً عنيفاً وهى تعاطيه 

الشخر والنخر والغنج الرقيق حىت ينزال مجيعاًُ وإمسه القليناقسى 

وهو أن تستلقى املرأه وترفع سـاقيها وتعقـدها    )احلادى عشر(

خلف الرجل وميسك هو بأكتافها وهو يوجله فيها ويتراهزا مجيعاً 

  . جلهوإمسه نيك الع

  )الباب الثاىن ىف القعود(

وهو أن تقعد املرأه والرجل متقابلني بعضهما ىف وجه  )األول منه(

بعض مث حيل الرجل سراويل املرأه بيده وخيليه ىف خلخاهلا مث يلفه 



ويرميه فوق رأسها على رقبتها فتبقى مثل الكره مث يرميها علـى  

إيره ويوجله  ظهرها فيبقى فرجها ودبرها متصدرين ويقيم الرجل

وهو  )الثاىن منه(وقتا ىف حجرها ووقتا ىف فرجها وإمسه سد التنني 

أن يقعد الرجل واملرأه ىف أرجوحه ىف يوم نريوز وقد قعدت املرأه 

ىف حجر الرجل على إيره وهو قائم مث يتماسكا وقـد وضـعت   

رجليها على جنبيه ويترجحان فكلما مرت اإلرجوحه خرج منها 

يها ومها يتناكيان بال إنزعاج والتعب بل بغنج وكلما أتت دخل ف

وشهيق وزفري إىل أن ينزال مجيعـا ويسـمى نيـك اإلرجوحـه     

وهو أن يقعد الرجل وميد رجليـه مـداً    )الثالث منه(النريوزى

مستويا ويقيم الرجل إيره قياما جيداً وتأتى املرأه فتجلس علـى  

والـنفس   أفخاذه ويدخل إيره ىف حرها وتعاطيه الشهيق والنخري

العاىل حىت يفرغا بلذه عجيبـه وشـهوة غريبـه ويسـمى دق     

وهو أن جيلس الرجل وجتلس املرأه وميد ساقه  )الرابع منه(احللق

من حتتها مداً مستوياً وساقه األخرى من فوقها خمتلفني وهى أيضا 

اخلامس (كذلك ويقيم إيره قياما جيداً ويوجله وإمسه نيك كرسى

قيم إيره وتقعد املرأه عليه ووجهها إليـه  أن يتربع الرجل وي )منه

وفمها إىل فمه ويرشف ريقها ويقبل عينيها ويضمها إليه وإمسـه  

أن يقعد الرجل وميد رجله الواحـده   )السادس منه(. قلع اخليار

مستويه واألخرى قائمه وتأتى املرأه فتقعد عليه وهى مسـتديره  

بني رجليـه   بوجهها ومتد رجليها مث تأخذ سراويلها كأا تغسل

 )السابع منه(وهى قائمه عنه قاعده عليه ويسمى نيك غساالت 

أن يقعد الرجل وميد رجليه مستويا ويقيم إيره فتجلس عليه ومتد 



رجليها إىل قدامه وتعتمد على كتفه وتقوم عنه وتقعـد عليـه   

أن يقعد الرجل على قرافيسـه   )الثامن منه(ويسمى نيك القصار

ه فيها مشت قدامه حبيث الخيرج وهـو  واملرأه كذلك فإذا أوجل

خلفها إىل أن تدوربه مجيع البيت فإذا قارب اإلنزال عضـها ىف  

أن يقعـد   )التاسع منه(رقبتها وأنزل ىف ثقبها وإمسه نيك الروم 

الرجل وميسك املرأه ويضم بعضها بعضاً ويقيم إيره وتكون املرأه 

علـى  قد خلعت سراويلها وسلبت ذيلها على كنفها مث جتلـس  

ركبتيها وتسحب عليه وهى ضاحكه ماسكه خبواصـره راشـفه   

وهوأن جتعل املرأه حتـت   )العاشر منه(ريقه وإمسه نيك الكساىل 

عجزها خمدتني وتستند على يديها إىل الوراء ويعمـل الرجـل   

مقابلها كذلك ويوجله إيالجاً عنيفاً وكل منهما رجاله مضمومتان 

  .إليه وإمسه املرتفع

  )ث ىف اإلضطجاعالباب الثال(

أن تضطجع املرأه على جنبها األيسر ومتد رجليهـا   )األول منه(

مدا مستويا وتدير وجهها إىل الوراء ويأتيها الرجل من خلفهـا  

ويلف ساقه على فخذها وميسك صدرها بيده وحتت بطنها بيده 

أن تضطجع املرأه على  )الثاىن منه(األخرى ويسمى دق الطحال 

رجليها مداً مستوياً وتدير وجهها إىل الـوراء  جنبها األيسر ومتد 

مث جتعل فخذيه بني فخذيها وحيكه بني شفريها مث يوجلـه فيهـا   

أن تضطجع املـرأه وتـدير    )الثالث منه(ويسمى نيك احلكماء 

وجهها ويضطجع الرجل خلفها ورجله الواحده مثنيـه خلفـه   

ع أن تضـطج  )الرابع منه(واألخرى بني فخذيها وإمسه السقالىن 



املرأه على اجلنب األمين ومتد رجليها مداً جيداً والرجل كـذلك  

على إحدى فخذيه واألخرى بني فخذيها ويبل إيره وحيكه حكاً 

جيداً إىل أن حيس باإلنزال فيطبقه قوياً وإمسه نيـك املسـلطني   

أن تضطجع املرأه على جنبها األمين ومتد رجليهـا   )اخلامس منه(

مين وخيالف بني رجليها مث يوجله فيها والرجل كذلك على جنبه األ

فإذا قارب اإلنزال خيرجه ويتركه على فخذها مث يوجله فيها وإمسه 

أن تضطجع املرأه علـى جنبـها األميـن     )السادس منه(املقترح

والرجل يتكئ على جنبه األيسر وتضع عجزها ىف حجر الرجل 

وجتعل رجلها الشمال من فوق ورجلها اليمني من حتت إبطهـا  

أن  )السابع منـه (أليسر ويوجله إيالجاً عنيفاً وإمسه نيك الوداع ا

تضطجع املرأه على جنبها األيسر ومتد رجلها وتدير رأسـها إىل  

الوراء ويضطجع الرجل خلفها وتلف ساقها على فخذها األعلى 

وميسك صدرها بيده واألخرى حتت بطنها وإمسه نيك األرمـن  

جنبها األمين وهو على جنبه  أن تضطجع املرأه على )الثامن منه(

أن  )التاسـع منـه  (األمين وساقها بني ساقيه وإمسه نيك اهلـني  

تضطجع املرأه على جنبها األيسر وهو على جنبه األمين وساقها 

بني ساقيه وتعاطيه الشهيق والغنج إىل أن يفرغا منه وإمسه نيـك  

 أن تضطجع املرأه على جنبها األيسر ومتد )العاشر منه(الكالب 

رجليها وتدور برأسها إىل اخللف ويضطجع الرجل خلفها ويلف 

  .ساقه على ساقها وإمسه نيك الولع

  )الباب الرابع ىف اإلنبطاح(



ترقد املرأه على وجهها ومتد رجليها مستويا وجيلس  )األول منه(

متد ركبتها  )الثاىن منه(الرجل على فخذيها ويسمى راحة الصدر 

جزها وحيبو الرجل علـى ركبتـه   الواحده إىل صدرها وترفع ع

تلصق خدها بـاألرض ويـأتى    )الثالث منه(ويسمى نيك احلمري

الرابع (الرجل فيمسك خصرها ويوجله فيها وإمسه نيك العميان 

تنبطح على وجهها وينبطح الرجل عليها وجيعل ساقه بـني   )منه

ساقيها ويده الواحده ىف خصرها واألخرى ىف بطنـها وفمـه ىف   

تنبطح على وجهها وترفع  )اخلامس منه(يك الفقهاء فمها وإمسه ن

عجزها ويأتى الرجل فيجلس من خلفها كما جيلس خلف الغالم 

تنبطح املرأه على وجههـا وقـد    )السادس منه(وإمسه نيك الفىت

ألصقت ركبتها بصدرها ورفعت عجزها إىل فوق وأقام الرجـل  

إيره ويوجلـه فيهـا بـال تعـب والنصـب ويسـمى نيـك        

تنبطح املرأه على وجهها وتضم ركبتيها  )السابع منه(املتخصصني

إىل صدرها كأا قد ركعت أو سجدت مث ينزل الرجل من خلفها 

ويدخل إيره ىف حجرها وكلما وقع عليها ودفعه ترفـع رأسـها   

وتنخر وتشخر يجان وغلمه وشهيق وأنني وبكاء وإحتراق ومها 

ارب اإلنـزال  قد غابا من شدة الشهوة وطيب النكاح إلىأن يق

الثـامن  (فيسله من حجرها ويوجله ىف كسها وإمسه مزاج العافيه 

تنبطح على صدرها ومتد رجلها وجيلس الرجل على أفخاذها  )منه

ويدخل يده حتت إبطيها وميسك رؤوس أكتافها وإمسه العقـال  

تنبطح وتقيم ساقيها وتـدير وجههـا إىل ورائهـا     )التاسع منه(

  . ساقه على ساقها وإمسه نيك الفقراء وينبطح الرجل عليها ويلف



  )الباب اخلامس ىف اإلحنناء(

تركع املرأه ويرفع الرجل خصرها ويوجله فيها وإمسه  )األول منه(

تنحىن املرأه على أربع كأا راكعه مث يأتى  )الثاىن منه(راحة اإلير 

الرجل فيمسك بيده اليمىن خاصرا اليمىن واليسرى باليسـرى  

جيدا خبواصرها قليالً قليالً وإمسـه نيـك النعـاج    ويقيم إيره و

أن جيلس الرجل على فراشه ويقيم ركبته الـيمىن   )الثالث منه(

وجتلس املرأه وتقيم ركبتها اليسرى وميسك خبواصرها وجيـذا  

تنحىن املرأه على أربع متكئه على  )الرابع منه(وإمسه نيك الفرج 

ر عليه ويأتى الرجـل  إحدى يديها من فوق خمده وبيدها دف تنق

من خلفها ويقيم إيره ويوجله فيها وبيده جفانه يلعب ا كلمـا  

دخل وخرج ومها على إيقاع واحد وإمسـه مسـمار العشـق    

أن تنحىن املرأه على ركبتيها ويلزمها الرجل مـن   )اخلامس منه(

خلف وتلتفت إليه وتعطيه لساأ ميصه مث تقبض على إيره وتوجله 

تنحىن على دكه ومتد رجليها  )السادس منه(عده وإمسه نيك املسا

مث يرمى الرجل نفسـه عليهـا إىل ان يفرغـا وإمسـه نيـك      

تنحىن وتقدم رجـالً وتـؤخر األخـرى     )السابع منه(الفالحات

ويدخل الرجل إيره بني فخذيها وميسك زوائبها وميشـيها إىل أن  

رجليها متسك املرأه أصابع  )الثامن منه(يفرغا وإمسه نيك البستاىن 

وهى قائمه ويأتى الرجل ويقيم إيـره ويوجلـه وإمسـه نيـك     

تنحىن املرأه على أربع وتفتح ساقيها ويدخل  )التاسع منه(العتاب

الرجل ساقه الواحده وميد األخرى وراؤه وإمسه نيك املشـتبك  

تنحىن املرأه على أربع وتشبك على صدرها وتضم  )العاشر منه(



ها ويأتيها الرجل وإمسه نيـك  ركبة ومتد األخرى ومتسك ذوائب

  . الكسل

  )الباب السادس ىف القيام(

أن تقوم املرأه والرجل على أن يودعها عند اخلروج  )األول منه(

من عنده فيضم كل واحدمها اآلخر إىل صدره ضماً شـديداً مث  

تتعلق املرأه به ومتد يدها فتأخذ إيره وتريقه بريقهـا وتوجلـه ىف   

ف ورياضه وهو مـع ذلـك ميـرت ىف    كسها إيالجاً حسناً بلط

أعكاا وودها وتقبله فيقوم إيره وترفع إحدى رجليها لتمكنـه  

أن تقوم مع احلـائط   )الثاىن منه(من نفسها ويسمى نيك الوداع 

وهى منتقبه متزره وخفها ىف رجليها فيأتيها الرجل ويقبلها مـن  

فوق النقاب مث خيلع فردة الوطب وخيرج رجلها الواحـده مـن   

ردة السراويل وترفعها حىت تبقى أعلى منه ويبني فرجها ويدخله ف

بني أفخاذها ويسند فخذها الواحد على احلائط وإمسه الدهاليزى 

أن تقوم املرأه قائمه على قدميها وتستند إىل احلائط )الثالث منه(

دائرة بوجهها إليه وتربز عجيزا حىت يبدو مابني رجليها ويـأتى  

ميسك بيده اليمىن صدرها ويده اليسرى على الرجل فيقيم إيره و

أن تقوم  )الرابع منه(بطنها وسرا حىت يفرغا وإمسه نيك العجله 

املرأه قائمه على رجليها وجيلس الرجل على األرض وميد رجليه 

واملرأه مستقبله بوجهها الوجهه فتجلس على إيره بعد أن جتعـل  

ن تقوم املـرأه  أ )اخلامس منه(رجليها فىوسطه وإمسه نيك اجلن

قائمه على رجليها وجتعل يدها ىف خواصرها وتربز فرجها ويأتى 

الرجل فيقيم إيره ويوجله إيالجاً عنيفاً وهـى تعاطيـه الـنخري    



والشخري والنفس الشهيق وكلما قارب الفراغ أخرجه وحكه بني 

أن تقوم املرأه مـع  )السادس منه(شفريها حىت يفرغاوإمسه املصدر

السابع (يزا ويأتى الرجل وهو نيك السقايات احلائط وتربز عج

وهو أن يقوم الرجل واملرأه ويتعانقان وخيالفا مابني رجليهما  )منه

مث حيكه الرجل بني شفرتيها فإذا أحس منها بشهوه أوجله وإمسـه  

أن تقف املرأه وترفع رجلـها ويـأتى    )الثامن منه(نيك الفساق 

ويشد بيده على ظهره الرجل فيجعل رجلها املشتاله على خصره 

 )التاسع منه(ويرهزها وهى تشخر إىل أن يفرغا وإمسه نك وإشبع

أن جتعل املرأه وجهها إىل احلائط وتربز عجزها وتسـتند علـى   

احلائط بيدها وتفتح ساقيها ويقف الرجل بني سـاقيها ويأتيهـا   

أن تقوم املرأه مع احلائط وترفع  )العاشر منه(وإمسه نيك الصوفيه 

تشبكها على احلائط ويأتى الرجل فيقيم إيره ويوجله فيها رجلها و

ملن يريد احلبل أن تنام املرأه على  )ومن ذلك(وإمسه نيك األكراد 

ظهرها وجتعل حتت عجزها خمده وحتت رأسـها خمـده وجتمـع    

يسمى املثلث أن تنام املرأه  )ومن ذلك(فخذيها لصدرها وجيامعها 

تفت إليه وفمها ىف فمه وإيره على وجهها متوركه وينام عليها وتل

ومن (ىف إستها وإصبعه ىف فرجها ويدفع بالثالثه ويؤخر بالثالثه 

املالعبه يقرص الشفه السفلى وميد شعرها ويقبل الساعد  )ذلك

ويعض الكتف ويلوى العنق ويزغزغ الثدى وميس األفخاذ ويقبل 

مواضع التقبيل فالفخـذان   )ومن ذلك(الفم واخلد وميس الفرج 

لعينان والشفتان واجلبهه والسالفان والثديان وبـاطن القـدم   وا

مواضع الشم قطوف األنف وحول العينني وبـاطن   )ومن ذلك(



مواضع  )ومن ذلك(اإلذنني والسره وداخل الفرج واخلاصرتان 

العض فالوجنتان والسالفتان والشفه السفلى واإلذنان واألرنبـه  

رجلني وباطن اخلدين مواضع احلك باألظافر فباطن ال )ومن ذلك(

وأما الضرب باليدين فعلى الكعبني وظـاهر الفخـذين وعلـى    

الساعدين وفيما بني السره والبطن واليفعل هـذا الضـرب إال   

بالبطئ واليعاجلها إال وهى مفرجة الرجلني فإن ذلـك أسـرع   

  . إلنزاهلا

  }الباب التاسع عشرىف احليل على الباه وأحواله{

ال أن يتذكر أشياء تبعد شـهوته عـن   احليله للرجل سريع اإلنز

املرأه الىت أمامه من األمور الىت تشغل القلب وأما احليله للبطئ ىف 

اإلنزال إذا كانت املرأه أسرع منه ىف اإلنزال فإنه يشغل قلبه ا 

ويهيم ويتومهها الغايه واحلسن واجلمال واللذه وأمـا احليلـه ىف   

ىف حقويها شداً حمكمـاً مث  مواقعة املرأه اهلرمه فإنه يشد ركبتها 

جيذب جلدها كله إىل فوق الشد حىت ينبسط سطح حرها ومـا  

  .يليه مث يفتح ىف السراويل موضعاً موازياً حلرها فيأتينها منه

  }الباب العشرون ىف احلكايات{

لقد فرغنا من أمر األدويه وتركيبها واملفردات وخواصها والباه 

ات الىت إذا مسعها حركـت  وأنواعه وصفاته فلنذكر اآلن احلكاي

شهوته وأعانته على بلوغ أمنيته حىت يكون كتابنا هذا الخيلو من 

حدثنا الشريف حممد  )حكايه أوىل(أمر يتعلق بالباه وباهللا املستعان 

بن إمساعيل بن أىب حسن الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أيـوب  

ى قال كان لنا صديق ينادمنا ويعاشرنا وكان خيدم على بن عيس



وزير املعتضد فقال إجتمعنا ذات ليله عند قطب الدين الـوزير  

وكان ظريفاً أديباً وشاعراً قال فعمل إبن الـوزير ليلـه دعـوه    

وأحضر فيها ندماء ومن يلوذ فيها من أصدقائه وأحبائه وإجتمع 

عنده عشر جوارى مل يكن ببغداد ىف هذا الوقت أحسن منـهن  

م وأجرى من البحر فعمل ىف وكان جنم الدين هذا أكرم من الغما

املقام أشياء كثريه طاب لنا فيها الس ودارت بيننا الكاسـات  

وغنت القيان وإبتهج الوقت فإغتنموا أوقات املسرات قبل هجوم 

احلسرات وما يزالو هكذا حىت عملت فيهم اخلمـره وطابـت   

أوقام وحتدثو باألخبار وتناشدوا باألغاىن واألشعار وخرجو من 

ىل احلديث عن الباه وما فيه من شهوه ولذه فـذكرو أن  ذلك إ

شهوة املرأه تغلب شهوة الرجل ومنهم من قال أن املرأه التكـل  

والمتل من احلماع بينما الرجل عكس ذلك وتنقطع شـهوته إذا  

أسرف ىف الباه واملرأه لو جومعت ليالً واراً لسنني كـثريه ملـا   

أنه كـان عنـده   شبعت والرويت كما حكى عن بعض امللوك 

ثالمثائه وستون حظيه وكانت نوبة كل واحد منهن يوماً ىف السنه 

فحضرن عنده ذات يوم بأمجعهن وكان يوم العيد فصف اجلميع 

بني يديه وإستدعى بالشراب فشرب وسكر فغىن من جواريه من 

غىن ورقص من رقص وطاب الس بامللك فقال جلواريه وحيكن 

ما ىف نفسها حىت أبلغها إياه فتمنت تتمىن على كل واحده منكن 

كل واحده منهن ماىف نفسها ما خال واحده فإا قالت متنيـت  

عليك أن أشبع نيكاً قال فغضب امللك غضباً شديداً وأمر كـل  

من ىف قصره من الغلمان واملماليك أن جيامعوها حىت وصل العدد 



ألف رجل ومل تشبع قال فإستدعى امللك بعض احلكماء وقـص  

ه فقال أيها امللك إقتل هذه اجلاريه وإال أفسدت عليك أهـل  علي

مدينتك فإن هذه قد إنعكست أحشاؤها ولو جومعت مدة حياا 

ماشبعت والرويت وأكثر ما يعرض ذلك اجلوارى الروسـيات  

والنساء الالتى أعينهن زرق فإن حيبنب اجلماع، وقد أخربنا أحد 

إذا جومعت ألن بدا يزيد احلكماء بأن املرأه اليطيب عيشها إال 

وينمو وتسمن وتشب إذا مشت رائحة الرجل وتزداد باجلمـاع  

لذه وفرحاً وسروراً والسيما إذا كان أشكاالً خمتلفه فتشاهد املرأه 

ىف كل شكل لوناً وكل نوع خالف صاحبه، فقال الـوزير واهللا  

لقد ذكرمتاىن ماكنت عنه غافالً مث إلتفت إىل اجلوارى وقال أريد 

منكن أن خترباىن عن أمر اجلماع وماشاهدت كل واحده مـنكن  

فيه فمن كان حديثها أحسن من غريها نالت اجلائزه فتقدمت إليه 

عشر جوار حكني له عشر حكايات كل واحدة حكت حكايـه  

تقدمت األوىل وكانت ذات حسن ومجال وقد  }احلكايه األوىل{

يديه وقالت وإعتدال عليها حله خضراء قال فقبلت األرض بني 

سألتىن ياموالى وأمرك مطاع إىل كنت يوماً من األيام جالسـه  

حتت حائط فإخنرط على من حائط الدار شاب ومل يتمهل دون أن 

بادر ىل وضمىن إىل صدره فقطع شفىت بالبوس وأخذ أوراكى ىف 

وسطته وأخرج غريه كأنه إير بغل وأخذ من فيه بصاق وحك به 

وجود ومل أعلم أنا ىف األرض أم ىف شفرى قليالً حىت غبت عن ال

السماء وصحت به لوحىن لوجه اهللا تعاىل وإال مت مث أنه بعـد  

ذلك أوجله بعد أن كدت أن أموت ورهزىن رهزاً متداركاً إىل أن 



فرغنا مجيعاً وقام عىن وأخرجىن عن السحف وقد أحببتـه حبـاً   

حلاله شديداً حىت كاد أن خيرج عقلى من حمبته ومل نزل على هذه ا

حىت فرق الدهر بيننا فواأسفاه على يوم من أيامه وسـاعه مـن   

مث تقدمت جاريه أخرى وقبلت األرض وقالت  }الثانيه{ساعاته 

أما أنا فإىن كنت ىف إبتداء أمرى بنتاً صغريه وكان جانب دارسىت 

الىت ربتىن دار فيها بنات فكنـت ألعـب معهـن وأخـرج إىل     

شاب من األوالد الكتاب وكنت  الدعوات ىف الغناء فدعاىن يوماً

بكراً قالت فما إن دخلنا رأيت بيت نظيف وشاباً حسناً وعنـده  

إخوان من أقرانه فلما أن إستقر بنا الس أمر بإحضار املائـده  

وضربت بيننا ستاره ونقلوا إلينا من أطايب ماكان عندهم فأكلنا 

أصناف مث غسلنا أيدينا وقدمو لنا جامات حلوى ونقل إلينا من 

الفواكه والرياحني واألنقال ووضعو بني يدى كل واحد قـدح  

بلور حمكم وقنينه مملوءه شراب فإبتدأت بالغناء وإبتدأو بالشراب 

وشربت أنا أيضاً ومل نزل كذلك حىت سـكرنا ولعـب اخلمـر    

برؤوسنا كلنا فلم نشعر إال بالفىت قد هجم علينا ودخل علينـا  

طاوعىن يـدى وإسـترخت   فأردت أن أستر وجهى بكمى فلم ت

مفاصلى فنهضت إليه العجوز احلافظه وقالت ماتريد ياولدى وما 

الذى أدخلك إلينا فإن كان قد خطر ىف نفسك شئ فال سـبيل  

إليه دون أن تطري رأسى عن بدىن فلم يكلمها حىت أخرج مـن  

رأسه قرطاساً وحله وأخرج منه ديناراً مث أعطاه العجوزه فقالت 

البوس والعناق والحتدث نفسك بغري ذلـك  له ياولدى دونك و

فإا بنت بكر فقال هلا وحياتك مث إنه دنا إىل وحطىن ىف حجـره  



وضمىن إىل صدره ضماً شديداً وقبلىن تقبيل شديد وجعل يتأمل 

ىف وجهى وينظر ىف حماسىن فوقعت ىف قلبه من أول نظره كمـا  

على رقبىت وقع هو اآلخرىف قلىب من أول مانظرته مث أنه أدار يده 

وضمىن إليه ضماً شديداًَ وجعل يتشدق بالبوس وأنا أيضاً أخذت 

حظى من البوس وكلما فعل ىب شئ فعلت مثله من مص حلـس  

وعض مث عاد الس وقد اخذ روحى معه فأخذت أغىن بـالعود  

  :وأقول

  ومل أر من أهوى قريباً إىل جنىب *أقول وقد أرسلت أول نظرة 

فهيهات أن خيلو مكانك  *لذى أرى فإن كنت أخليت املكان ا

  من قلىب

ومل أدر أن الشوق للبعد  *وكنت أظن الشوق للقرب وحده 

  والقرب

  :فإذا هو قد أنشد هذه األبيات

فإن فؤادى عندكم ليس  *لئن كنت ىف جسمى ترحلت عنكم 

  يربح

  فأشفى غليلى باللقا وأفرح *عسى اهللا أن يقضى رجوعاً 

على شعرى وتيقنت حمبته ىل ففرحت قالت فعلمت أنه قد أجابىن 

مث مل يلبث بعد ذلك إال قليالً حىت دخل إلينا من حتت السـتاره  

فلما رأيته إلتهب جسمى بالفرح وضت له قائمـة وإسـتقبلته   

وعانقته وعانقىن طويالً مث اخذىن وأجلسىن ىف حجرة وجعل ميرغ 

أنه وجهه ىف وجهى وميرغىن من حتته وقد قام إيره وتوتر وبقى ك

عمود فصادف إيره فرجى فلما أحسست به إلتـهبت الـنريان   



عندى وغاب رشدى ورشتده حىت مل نعلم أن عنـدنا حافظـه   

فضرب بيده على سرواىل فحله وحل سراويله أيضاً وشال ذيله 

وقتد إنفطر قلىب من الشوق حني حملته فعدمت معه عقلى وجعل 

ر وتتغافل عـىن  جيذبىن إليه مسارقة من احلافظه وهى تعلم باألم

فرفعىن قليالُ حىت أجلسىن عليه فقالت احلافظه اهللا اهللا ياموالى ىف 

أمرنا فغن فعلت ا شيئاً قتلت أنا وهى فإن كان والبـد فاعـل   

فليكن بني األفخاذ والتقرب الباب قال نعم أفعل مث ضمىن إليـه  

بال خوف والفزع فلم عثر إيره بباب رمحـى تدغـدغ للنيـك    

يأنا له وصوبت رمحى حنوه فطلى إيـره وقـال ال   وسارت له فته

تصبحى مث شال ساقى ىف اهلواء ووضعهما على اكتافته ومسـك  

خبواصرى وجعل وجهه قباله وجهى وأخذ ذكره بيـده وجعـل   

يدلك به بني أشفارى واحلافظه حتفظ لنا الستاره ودلك به رمحى 

إىل أن غبت عنه وإسترخيت فأشرت إليه أن يوجله فقال وحيـك  

وانت بكر كيف أعمل فقلت له خذ بكارتى وسـددت فمـى   

بكمى ولكز على لكزه فلم أحس به إال وهو ىف قلىب ومل اجد له 

أملاًُ من لذة اجلماع وجعل يقلب على أنواع النيـك وأصـناف   

الرهز حىت فرغنا بلذه عجيبه وشهوة غريبه فناكىن ىف هذا النهار 

لذ منها ومل ميـر ىب  ثالث عشرة مرة مارأيت ىف عمرى إىل اآلن أ

  . ار أطيب منه فواأسفاه عليه

مث تقدمت اجلاريه الثالثه وقبلة األرض وقالت أما أنـا   }الثالثه{

فكنت إمرأه مستورة غنيه كثرية الدراهم وكنت أعشق خلق اهللا 

تعاىل ىف املردان وكنت أنفق عليهم النفقات الكثريه واكسـوهم  



 بعض األيام فوجدتىن الكساوى اجلميله فدخلت على جارتى ىف

حزينه من أجل كالم جرى بيىن وبني من احبه وقد غضب على 

فسألتىن عن حاىل فعرفتها حبديثى فقالت تستاهلى أكثر من ذلك 

ألنك تركت الرجال الفحول األقوياء العارفني بـأمور العشـق   

وأبواب اجلماع وملت إىل أوغاد الصبيان ممن اليعرفـون أمـور   

ينيك واليواصل واليهجر قالت فـدخل   العشق واليدرى كيف

كالمها ىف أذىن والتفت لنفسى وقلت هلا ياجارتى أنت تعلمني أىن 

إمرأه الصرب ىل على اجلماع فماذا تشريين على بـه فقالـت إذا   

كان الغد فتعاىل عندى ألعرفك من ذلك ماال تعرفينه فتـدخل  

على من ذلك مسره عظيمه فلما كان من الغد لبسـت أفخـر   

اب وتبخرت وتعطرت ومضيت إليها وكان هلا أخ ظريف من الثي

أحسن الشباب وكان له زمان يطلبىن فال أطاوعه ومل أكن مكنت 

من نفسى رجالً فلما دخلت إليها وثبت إىل وإستقبلتىن أحسـن  

صدر البيت وإذ بأخيها قد دخل  يفإستقبال وأكرمتىن وأجلستىن 

هذا واهللا يوم مبارك فلما رآىن بادر إىل وقبل يدى ورجلى وقال 

ويوم سعيد وضت وقدمت املائده ووضعت ألوان من الطعـام  

فأكلنا وغسلنا أيدينا وقدمت صينيه فيها قنينه ملئت شراباً وقدح 

خالل ذلـك   يففمألت أخه وجعلت تسقينا وحنن نشرب وهو 

يتناول مىن البوسه بعد البوسه ويضمىن إليه وزال احلياء من بيننا 

رؤوسنا فطلبت نفسى النيك وهو أكثر مـىن   يفودبت اخلمره 

فأدخل يده من حتت ثياىب وجعل جيس سائر بدىن ويـدق علـى   

سرتى وأعكاىن وجبهه رمحى فقالت أخته قم إليها فال شـئ إىل  



هاهنا إال للنيك مث إا خرجت عنا وأغلقت البـاب مث زعقـت   

 الـيت ألخيها وقالت له إن هذه زهقت مضاجعة الولدان وأنـا  

رت عليها مبصاحبة الرجال وماجاءت اال لتختربك فال تبـق  أشت

جمهوداً وإريد منك أن تشفى فرقتها وتنسيها كل أمر ولد عشقته 

فقال هلا مسعاً وطاعه مث إنه عاد إىل وقد خفف ثيابه وأغلق الباب 

عمرى أكرب منه وال أعظم وجاء حىت  يفوكشف عن إير مارأيت 

وسطه وأخذ بيده بصـاقاً  يفجلس بني أفخاذى وأخذ أوراكى 

كثرياً وطلى به ذكره وجعل حيك بني اشـفارى وتـواىن وأنـا    

الأصدق أن يوجله فصب اجلنابه من حتته مراراً عديده وعاد لذلك 

إىل أن غبت عن الوجود وإسترخيت وأوجله فوجدت لذه مل أجد 

عمرى كله مثلها وكان كلما قارب الفراغ أخرجـه وبـرده    يف

عاود لذلك فلم أزل كذلك سـاعه مث قـال   على باب رمحى مث ي

كيف ترين هذا من نيك الصبيان فقلت العاشت الصبيان والبقو 

فقال أبشرى سأذيقك مامل تذيقيه عمرك كله مث إنه عاود الرهـز  

ومسك رؤس أكتاىف وجعل يدفع على دفعاَ صلباً بال شفقه حىت 

الرهز إذا قاربنا الفراغ أخرجه وبرده على باب رمحى مث عاد إىل 

ساعه مث ضمىن إليه وجعل يقطعىن بوسا حىت أفرغنا مجيعاً وجذبه 

مىن وقد جزب روحى معه وهيج شهوتى واهلب غلمى وأنساىن 

الدنيا ومل أزل أنا وإياه حىت سافر ومل يرجع  يفهشق كل الصبيان 

  . فواأسفاه على يوم من أيامه وساعه من ساعاته

  }أدبارهن يفئ النساء ذكر من وط يفوالعشرون ي الباب احلاد{



اإلست حلسن األليتني فإما من  يفقال احلافظ اليستقبح النيك 

حسنهما يصحبان وكفى ذلك فضالً فكيف بالضـيق وسـلس   

 يفاإلست كاإلصـبع   يفالطريق وحسن املنظر ألن تركيب اإلير 

اخلامت وقال زهري بن دغيوش مررت يوما ببعض قصور الرشـيد  

 شـديدة فسمعت غنجـاً وحركـه    بالرقه فدخلت قصرا منها

النار فإن فيه النار فتقـدمت   يففأصغيت فإذا قائل يقول أوجله 

قليالً فإذا أنا جباريه فائقة اجلمال فقالت إن أردت شيئاً نـدونك  

فتأملتها فإذا عليها غاللة مطر قد عقبت باملسك والعنرب ورأيت 

غيف فرىن بطناً ومكاناً وسره مل أر أحسن منها وإذ هلا حر كأنه ر

قد إرتفع عن بطنها وفخذيها فأدخلت يدى فغرصـته ولويـت   

هذا املوضع فإن هذا اليفـوت فألقيتـها    يفشفرها فقالت خذ 

وباشرا فلم أطبع منها على النيك فإحننيت إال عـن أربعـه مث   

قامت إىل املاء فرأيت هلا ردفاً مل أر أكرب منه والأحسـن يـرتج   

جزهـا فقبلتـه وعضضـته    إرجتاجاً فلما دخلت كشفت عن ع

إستها قط قلـت   يفوأصابىن شبق شديد فقالت هل نكت إمرأه 

أكثر من مائة مره قالت فصف ىل أبوابه قلت أنا كنـت أنيـك   

قلت  كثريةكيف إشتهيت ال أسأل عن أبوابه قالت إن له أبواباُ 

اخلفـي )3(التركى  )2(فقش البيض )1(قالت ستة عشر  هيما 

خرط الرخام )8(الصرار )7(النجى )6(البقى)5(نفخ الطعام )4(

 )13(املصـفق   )12(املضـيق  )11(املـورس )10(الزوف )9(

وىف يـد  . حل اإلزار )16(اخلرار  )15(أبو رياح )14(اللولىب 

العامه مثانيه، فقلت وما يوصلىن إىل معرفتها قالت املعرفه بالفعل 



أوكد مث إنبطحت على الوجه ومكنتىن من نفسها حىت صـببت  

هذا نقش البيض، مث مشت إىل املاء وجاءت فربكت على  وقالت

رأسها وجعلت عجزها ومنكبيها مرفوعات وإنفتحت وأخـذت  

ذكرى فدلكت به ساعة مث أوجلته وأعطتىن الرهز وحتركـت ومل  

أزل للفراغ فقالت هذا التركى مث قامـت ورجعـت وبركـت    

وريقت فرجها وقالت أوجل نصفه مث أخرجه كـذلك ففعلـت   

رأسه على باب أستها وأمسع حلجرا غطيطاً عاليـاً   فكنت أرى

فقالت ىل هذا النجى مث خرجت إىل املاء ورجعت فإستلقت على 

ورفعت إحدى رجليها مث ربقت شرجها وأخذت ذكرى بيـدها  

حجرها مث قالت ضع رجلى اليسرى علـى   يفوأوجلته إىل أصله 

فـراغ  ففعلت لل معاندكبقوة وأدفع بأشد  وأره زىنشقك األمين 

ألن أحد اخلفني على عاتقك واآلخـر علـى    اخلفيفقالت هذا 

 ألـق وقالـت   فانبطحتورجعت  واغتسلتاألرض مث خرجت 

كـل   يفوأوجله وأخرجه بقوة وأوجلـه ورد   ظهريبطنك على 

هزتني ففعلت فكنت أمسع إستها بقول بق بق فقالت هذا البقى مث 

شرجها  خرجت إىل املاء وجاءت وبركت وإنفتحت جداً وريقت

ودفعته كله إىل أصله مث وضعت رأسه على الباب ومل تزل تدلك 

به حىت الن فقالت إذا أنت أوجلته فقم دون إنتصاب حىت يكون 

ىف ساقيك بعض إحنناء مث أوجله وأخرجه إىل فوق بقوه فإن هـذا  

هو الزوف مث خرجت إىل املاء وإغتسـلت ورجعـت فربكـت    

يق رأس ذكرك وأدلـك  ووضعت يدها على ركبتيها وقالت ىل ر

باب اإلست قليال قليال وأوجله بقوه ففعلت فسمعت لشـرجها  



صريراً شديداً لقلة الريق فقالت هذا الصرار مث خرجت ورجعت 

وبركت كالساجده وريقت عجزها وشرجها بيدها وقالت ريـق  

رأس ذكرك مث أدلك به باب رمحى ساعه مث أوجله قليالً مث سـله  

كنت أمسع لشرجها خرطاً فقالت هذا وأخرجه إىل رأس الكره ف

خرط الرخام مث خرجت ورجعت فربكت ووضعت علـى رأس  

إستها ريقاً كثرياً وريقت ذكرى إىل أصله ودلكت به الشرج مث 

قالت أكثر ريقك ىف كل رهزتني وأوجله إىل أصله وقالت هـذا  

املضيق مث خرجت ورجعت وقامت وألصقت بطنها مع اجلـدار  

وقالت إلذا أنت أوجلته فأخرجه بعيـداً   وأخرجت عجزها قليالً

عن الباب وتنح أنت مقدار ذراع مث صفق بإيرك علـى البـاب   

وأوجله بقوه ورهز وقالت هذا يسمى املصـفق وقـد يسـمى    

احلمارى مث خرجت ورجعت فإستلقت على ظهرهـا ورفعـت   

رجليها ووضعتهما على عنقى مث قالت ىل أوجله ىف اإلست كلـه  

اعه قامت قليالً قليالً حىت صـارت علـى   ففعلت فلما أقمت س

جنبها األمين فأقمت أدفع حىت أفرغت وأردت القيـام فقالـت   

مكانك فأخرجته بيدها وأدخلته ىف فمها ومصته ومل تزل تغمـزه  

حىت قام فنامت كما كانت فأوجلته ىف إستها مث قامت وهو فيهـا  

حىت بركت على أربع وهى تعاطيه الزهر الصـلب ىف جوفهـا   

ت القيام فقالت مكانك فلم تزل ترهز حىت قام فقامت قليالً فأرد

وهو فيها حىت صارت قائمه وهو فيها مث قالت تراخ إىل اخللـف  

وأنا أتبعك ففعلت حىت صرت على ظهرى وإتبعتىن وهو فيهـا  

حىت شدت عليه فلم تزل تقعد وتزل ساعه مث دارت عليه حـىت  



ت عليه وقالت صار وجهها ىف وجهى فعملت عليه ساعه مث دار

أدخل إصبعك كله حتت فخذى ففعلت حىت ألقيتها على ظهرها 

وصرنا إىل احلال الىت إبتدأنا فيها العمل فلم أرهزها وترهزىن من 

حتت رهزاً موافة الرهزى حىت صببتها فيها مث قمت فقالت هـذا  

الباب إمسه أبو رياح وهو أكثر عمالؤنا مث خرجـت ورجعـت   

باب إستها ريقا وكذلك على ذكرى فربكت وجعلت بيدها على 

مث قالت أكثر الريق وأدخله شعره شعره وأنت تنظر إليه وأخرجه 

كذلك فعلت فكنت إذا أوجلته أرى فرجها ينتفخ قليال قليالً حىت 

يغيب اإلير كله فإذا أخرجته نظرت إىل حلقة الشـرج ينفـتح   

كذلك حىت صببته ىف شرجها مث قمت فقالت هذا حل اإلزار مث 

ودا بعد ذلك بأيام فربكت وقالت ىل أكثر الريق وبـالغ ىف  عا

اإليالج وإنظر إىل ماتعمل وعليك بالزهر الصلب والدفع الشديد 

مث بركت وتفجعت وريقته وأوجلته ىف إستها فكأنه وقع ىف حريق 

وخرج خمضوباً إىل أصله وفاح ريح الزعفران فلـم أزل أوجلـه   

نىت ومراقى وأنا ىف زعفران وأخرجه حىت خضبت مابني إليتها وعا

خالص فلم أزل كذلك حىت صببته فقلت ماهذا قالت ماء الورد 

فقلت صفيه ىل فقالت تعجن الزعفران بدهن البنفسـج ودهـن   

الورد حىت يصريا مثل املرهم مث تأخذ قالباً وجتعل رأسه ىف بـاب  

الشرج مث حتشو ذلك حشوا بليغاً حىت حيصل كله ىف اإلسـت  

لت أن الزعفران حيرق فقالت إمنا ختضله بـدهن  كان مارأيت فق

الورد لتكسر حدته مث إىن بعد ذلك أبركتها ثانياً وأوجلته إيالجاً 

متداركاً وهى تنخر وتعمل العجايب حىت صببته ىف شـرجها مث  



أخرجته فخرج أخضر كالسلق وفاح ريح العنرب فقلت ماهـذا  

بعنرب فقالت إمسه السدرى فقلت وكيف هذا قالت سدر مشرب 

معجون مث عاودا بعد ذلك فألقتىن على ظهرى وقعدت عليـه  

مقابلى وجهها مث دارت عليه حىت ولتىن ظهرها مث بركت قلـيالًُ  

وأتبعتها حىت صارت باركه فلم أزل كذلك حىت صببته ىف إستها 

حكى عن حممـد بـن    )حكايه(فقلت ماهذا فقالت هو اللولىب 

لني ىف اخللط فقالت ذلـك  عيسى النخاس قال قلت جلاريه ماتقو

من أفعال بنات القحاب فقلت وملا ذلك قالت ألنه الالفاعل وال 

املفعول به لذه فقلت وكيف قالت كما يأكل املوز بالعسل فـال  

إشتريت جاريه روميه وسـرت   )قال املصعىب(جيد واحد منهما و

ا إىل منزىل وأردت اخلروج فقالت واهللا التربح حـىت تعمـل   

لت شأنك فربكت على أربع وفتحت آلتيها وقالـت  واحداًُ فق

أوجله ىف اإلست مث أخرجه فأوجله ىف احلـر مث رده إىل اإلسـت   

والتزال تفعل ذلك حىت تفرق فبدأت فأوجلته ىف اإلست ىف أصله 

فنخرت وغربلت غربله شديده مث أخرجته فأوجلته ىف احلر فلـم  

قالت هذا أزل كذلك حىت صببته فكان به من اللذه أمر عجيب ف

باب اخللط وقال املعبدى إشتريت جاريه فلما خلوت ا واردت 

وطئها قالت مكانك أتعرف أشد النيك قلت ال قلت ألذ لنيـك  

ىف احلر أن ترفع رجلى وتقعد على أطراف أصابعك وتوجله فتنظر 

إليه وهو يدخل وخيرج مث تثبته ساعه وتقبل الركب فـإذا أردت  

أن خترجه فتصبه ىف السره تـراه   الصب فلك فيه وجهان احدمها

كأنه سبيكه فضه أو توجله ىف اإلست فتصبه فترى الشرج يعصره 



وميصه مص اجلدى ثدى الشاه وأقدر الريق إذا نكت ىف احلر فإنه 

أطيب لذه وألذ مايكون الوطء ىف احلر على أربع ألنـك تـرى   

الركب تذهب وتنظر إىل البطن والثديني والسره وغري ذلك وألذ 

يكون النيك ىف اإلست إدبار اإلنك تراه مايدخل وخيرج فإذا  ما

نكت ىف اإلست فأكثر الريق فإنه أطيب وألذ غيبـه إىل أصـله   

وبالغ ىف اإليالج وقبل اآللييتني كل ساعه تريد النيك فإن ذلـك  

يزيد ىف شبقك ففعلت ذلك فما رأيت عمرى أطيب والألذ منه 

بصره يقول حلفت بالطالق بنان بن عمر مسعت فناساً بال )وقال(

وأنا سكران إىن أنيك إمراتى نيكاً من دبر قال فجئت إىل فقيه ىف 

حلقه ىف املسجد فقلت أصلحك اهللا إىن حلفت بيمني الطالق إىن 

البد ىل أن أنيك إمرأتى نيكاً من دبر فتبسم الفقيـه مث قـال إىن   

مرأتك أنيك إمرأتى كل ليله نيكاُ من دبر إذهب عافاك اهللا فأقم أ

على أربع وقف من خلفها وبل كمرتك بشئ مـن البصـاق مث   

أدخل إيرك ىف إستها وأخرجه وأدخله ىف حرها كذلك للفـراغ  

هذا نيك الدبر ملن عقله، قالو إن الزنج واحلبشه أكثر مـايكون  

اإلستاه مع اإلحراح قال وىف اهلند طائفه يقال هلـا الكوفيـون   

ع جثمان اجلاريـه وىف  الينيكون سوى اإلحراح ويقصدون مواض

فيها باب دارى جالس على مصطبه وإذا بأمرة تتمشى وتتكسر 

فقلت هلا على طريق العبث اإيش قولك ياسىت ىف شئ أصـلع  

أقرب أحدب أقتب كأنه بوق عظيم العروق كأنه وتد أو حبـل  

من مسد أو قبة أسد أمحر أشقر أعجر معجر كاحملور إن صـارعه  

أوجعه أو هجم عليه قرعه أو عاملـه  الكبش صرعه أو إذا طعنه 



خدعه ميشى بال رجلني وينظر بال عينني ويتوسل باخلصيتني يكىن 

أبا احلصني إذا غضب تغاشى وإذا رضى تالشى غليظ مـدكك  

مدور مفكك يكىن أبا النعكك مطاعن مداعس مشامت منـاحس  

يكىن أبا الفوارس رأسه كماه ووسطه قناه وىف رقبته حماله رأسه 

وسطه خمروطه لو نطح الفيل كوره أو أدخل البحر عكره بلوطه و

قال فلما مسعت ذلك تقدمت إىل وجلست بني يـدى وحلـت   

النقاب عن وجه كأنه القمر وقالت هزاز بن أوشني فقلت الواهللا 

بل كالبدر ىف ليلة كماله فقالت وأريك شيئاً يقوم له إيرك ويتلذذ 

ني وبطن معكنه به غريك وشالت ثياا عن جسم كأنه قضيب جل

وسره حمقنه وخصر حنيل حيمل ردفاً ثقيل وحر كأته قعب خمروط 

  :أو محل مسموط فبقيت باهتا إليه أنظر فيه فأنشدت تقول

  فهل له من شبيه *****إنظر لكسى هذا 

  بكل مايشتهيه *****يفوز غريك منه 

  ماكنت تصنع فيه *****لو كان منك قريباً 

فيه جمهود الصنعه فقالت وهـل  فقلت كنت أنيكه حبرقه وأبدل 

وما هى من بعدى عندك أو  سيتعندك صنعه فقلت وأى صنعه يا

عندى فقالت بل عندى ووصفت ىل مكاا وجعلت امليعاد فلما 

أصبحت لبست ثياىب وتطيبت ومضيت إليها فإذا باا مفتـوح  

فدخلت ىف دار مضيه كأا الفضه اليه وىف وسطها بركه مملوءة 

رد والصبيه تعوم فيها واجلوارى ينثـرن عليهـا النثـار    من املاو

واألزهار فلما رأتىن طلعت ومهت بلبس ثياا فأقسمت عليها أن 

التفعل فإنتصبت بني يدى كأا قضيب فضـه أو لعبـة عـاج    



فجعلت أنامل بياض لوا وسواد شعرها وغنج عينيها وتقـويس  

ول عنقهـا  حاجبيها وإمحرار خديها وصغر أنفها وضيق فمها وط

وإنسالك كتفها وقعود صدرها وبروز ـديها وتربيـع بطنـها    

وإندماج عكنها ورقة خصرها وثقل ردفها فوقع نظرى على كس 

كأنه قضيب جلني قد إعتنقته بساعدين وقد أرمخت عليه عكنتني 

من عكنها وغطت باقيه براحينها مث لبست ثياـا ومضـينا إىل   

ه فحضر الطعام فأكلنا ودارت جملس قد عبية أوانيه وملئت قناني

األقداح فشربنا وأخذت العود إىل صدرها وغنت فسمعت مـامل  

أمسعه ىف حياتى وزاد ىب الطرب فخـدرت مفاصـلى وفتـرت    

أعضائى وبقيت شاخصاً بال حركه فمدت يدها إىل على سـبيل  

التحريش وقالت ياحبيىب أين أنت اآلن فما كان ىل لسان أكلمها 

يدها وتقدمت وجلست بني يدى ودسـت  فرست العود من بني 

فى وقبضت على إيرى فغمزته غمز إلينا ونامت علـى  بكيدها 

ظهرها وكشفت عن بطنها وأبرزت حرها ووضعت يدى عليـه  

وهى تتحرك من حتت يدى وهى تقول إمش تعال خذىن كمـاىن  

التتواىن شل سيقاىن على غيظ خالىن قور هزى بظهـر غنجـى   

 وهى تلعب حباجبيها وتغزل بعينيهـا  الترمحىن ومن النيك أشبعىن

ومتص شفتيها وتطرف لساا إىل وقومى بالبوس فعنـد ذلـك   

جلست على رجلى وشالت فخذيها وأقامت إيرى وريقت رأسه 

وحكت به بني شفريها ودخلت بيدى بـني إبطيهـا وقبضـت    

بإصبعى على منكبيها وجعلت فمى على فمها وبطىن على بطنها 

ورهزنا رهزا شديداً متداركاً وأنا أتنفس وادخلت إيرى ىف حرها 



الصعداء وأقول ضميىن إليك الزقيىن إىل صدرك شيلى أفخـاذك  

إرفعى وسطك وأكثرت من هذا وأمثاله ومن بوسـها وعضـها   

ومص لساا وهى تقول ياحياتى يامؤنسى ياشـهوتى يالـذتى   

ياحبيىب هاته عندى حطه ىف قلىب أعمله ىف كبدى فلما أحسـت  

فعت وسطها وسكنت رهزها وإعتنقنا ونلـت منـها   بإفراغى ر

ماسرىن وقمت بلذه ماذقت ىف عمرى ألـذ منـها ومل تـزل ىف    

صحبىت إىل أن توفيت فحزنت عليها حزناً شديداً ومل أصـحب  

  . إمرأه بعدها

  }الباب الثاىن والعشرون ىف شهوة النساء للنكاح{

نسـاء  قال امللك لربجان وحباحب أميا أزيد شهوة الرجال أم ال

فاألضعف شهوه النساء أغلب من أقوى شهوة الرجال قال فيبنا 

ىل ىف ذلك احلجه قاال احلجه ىف ذلك أن املرأه الواحده تستفرغ 

اجلماعه من الرجال قال امللك فلم صارت املرأه ماؤها أقل مـن  

الرجل وشهوا أغلب من شهوته قاال ألن املرأه ينزل ماؤها من 

ه من ظهره وإبطاؤها ىف اإلنزال على صدرها والرجل تنزل شهوت

وقيـل أن  . قدر بعد مسافة شهوا من مسافة شـهوة الرجـال  

سقراط ملا أخرج إلىالقتل رأى إمرأه قد أخرجت معه فقال أما 

أنا فقد علمت املتوجس به القتل عندكم فما بال هذه البائسـه  

قالو زنت وهى حمصنه قال اآلن جرمت ىف القضيه قـالو وكيـف   

ل ليس العجب للمرأه أن تزىن وإمنا العجب للمـرأه أن  ذلك قا

تزىن وإمنا العجب أن تقف ألا خملوقه بطباع الشهوه ومن أيسر 

ما يدل على قوة شهون أن اجلاريه يربيها أبواها غريه ويعاوناها 



كبريه وحياكماها ىف الذخريه والتراعى هذه احلقوق مع جـودة  

ده لشهوا وتطفية لذا على عقلها وصحة فهمها بل ختتار ماتري

أبويها وهى تعلم فرض األبوين وفرق مـابني احلـاتني وأنشـد    

  :بعضهم

  بنياط القلب واصل ****كل عرق ىف األسافل 

  لذلك القلب مائل ****كيفما حاوهلا الزب 

وكثري ممن ترىب ىف النعم اجلزيله واألمور اجلسيمه تتـرك جليـل   

األوطان وتسـافر البلـدان   النعم والعبيد واحلشم وتنشئت عن 

وتنكس العمائم وجتسر على العظائم وجتعد األهل وحتمل نفسها 

على القتل كل ذلك متابعة لشهوا وما وافق لذا ومن الزياده 

ىف الدليل أا تتحلى بكل ممكن من األسباب من احللى والثياب 

والطيب واخلضاب وهى من لني بشرا كـاخلزىف اللمـس وىف   

لشمس قد خاف والداها عليها من أن يؤثرا فيها بضمة البهجه كا

أو حيبسا نفسها بطول قبله فتضع نفسها للمننت الدفر والوسـخ  

القذر احلاىف الطبع الوحشى والصنع فريمى نفسه عليها بالثقـل  

العنيف والرهز الكثيف والفعل السخيف وهى بذلك تزيد له حمبه 

مـن ثقـل احلبـل     وطلبه وشهوه مث ما يعرض هلا ىف عقىب ذلك

وصنوف العلل ومشارفة األجل وكثرة الوجل ومقاساة النكد ىف 

خروج الولد مث مايتبعه من دم القذف ومشارفة احلتـف غـري   

مقصره ىف طلبته وال مرتدعه عن شهوته حىت إنـك إذا تأملـت   

مجيع حاالن ومعرفتهن وألفاظهن وأفعـاهلن وجـدا تقتضـيه    



عه فيه وقد ذكر هذا املعىن إبـن  ونفوسهن تشتهيه وإرادن جممو

  : جرئم حيث قال

  وأحدثت فوق الثياب الثيابا *ولو كلت بالصاع للغانيات 

  فلست تراهن األغضابا *ومل يك عندك من ذاك شئ 

  وحيدثن بعد اخلضاب اخلضابا *عالم يكحلن حور العني 

  فال حترموا الغانيات الضرابا *ومل يتصنعن اإلله 

  وحيىي إجتناب اخلالط العتابا *عتاب خالط النساء مييت ال

وقيل أن رجالً كانت له إمرأه تكثر خصومته فإذا أرادت ذلـك  

دخل بني رجليها فقضى وطرها فتهتدى ويقل شرها فلما كـان  

ذات يوم جىن عليها جنايه يستوجب ا اخلصومه فبادرها بالفعل 

فقالت له مالك قاتلك اهللا كلما مهمت بشرك جئـتىن بشـفيع   

  :در على رده وقيل ىف هذا املعىنالأق

  وهو ىف التصحيف زب *إمنا مسى برا 

  نكاح فهو ذنب *كل بر مل خيالطه 

  مجاع فهو عنب *وجديث مل يشاركه 

  بغال فهو صعب *وفساد ليس يصلحه 

وقيل تزوجت إمرأه رفيعه ىف مجاهلا غنيه ىف ماهلا ببعض السـقاط  

متم أن اجلاه الدائم فعاب فعلها ذلك من تأنس إليه فقالت أما عل

ىف اإلير القائم وهويت بعض املنظرفات بعض الشبان فراسـلته  

وهادنته ومل تزل تعمل عليه احليله حىت إجتمعـا فلـم ترمنـه    

  :مايرضيها فكتبت إليه تقول

  وماذا فعل إنصاف *أأهواك فتعصيىن 



  مع الياء مع الكاف *فأقصدى سوى نون 

  فهل عندك من شاىف *فهذا مطفئ الوجد 

وقيل أن رجالً تزوج جاريه فأغدق عليها وقصـر ىف مرادهـا   

  : فكتبت إليه

  وال الوشاحان وال اجللباب *الينفع اجلاريه اخلضاب 

  من دون ما تصطفق األركاب *وال الدنانري وال الثياب 

  : وسئلت بعضهن كيف حبك للنيك فقالت

  حب فىت ذى جرب للعك ****حىب للنيك بغري شك 

النساء أشهى للجماع فقالـت البكـر أو    وسئلت بعضهن أى

  :الفرق فيها فنظمه بعض الشعراء فقال

  ويفرق من صلة املادح *حيب املديح أبو مالك 

  وتفرق من صولة الناكح *كبكر حتب لذيذ النكاح 

ومن السحق مايليق ذا الكتاب أن نذكره قيل أنه كـان فيمـا   

ى تطلـب  تقدم أختان مليحتان أحدامها تطلب النساء واألخـر 

الرجال فبلغت الىت حتب النساء حال أختها وما إختارته فهجنت 

  :رأيها وسفهت حلمها وقبحت إختيارها وكتبت تقول إليها

  قبحت فما أراد أفعالك من فعل *وفاضلة قالت لصاحبه الفحل 

  سليماً كحذ والنعل حيذى مع النعل *تركت سبيال أمن اهللا خوفه 

  أحق وأوىل باملودة والبذل *وأتعبت ىف حب الرجال وغريهم 

  صراخكم ىف ليلة الوضع باحلمل *أما تعلمى أنا أمنا بسحقنا 

  يرين مصوناً كشفه ليس بالسهل *فما تك األسرار منا قوابل 

  والمنا بؤس بتربية الطفل *والحنن مثل الشاة ترضع أعنقاً 



لذا عن كلفة الزوج  *إذا ساحقت أخت ألخت فقد غنت 

  والبعل

  وأنتم شقيات خلقنت للذل *سعيدان خلقن لنعمة وحنن 

  :فلما وصلت األبيات لألخت قرأا وكتبت جواا تقول

رأيت قرابا يبتغى لسوى  *فهمت الذى قد قلت وحيك فإفهمى 

  النصل

سليما كما قد حيتذى النعل  *جعلت قياس النعل بالنعل فعلكى 

  بالنعل

  صبع اليد والرجلإذا مل تلجه إ *عدمتك يامحقا وما حسن خامت 

على غري قطب ثابت الفرع  *وأى رحى دارت ليعرف طحنها 

  واألصل

لربد عيون الغانيات من  *ولوال ولوج امليل ىف اهلني مل يكن 

  الكحل

  على شفتيه وهو باجلوع ذو شغل *أراك كدى جوع ميتر بلقمة 

  على ظاهر والداء ىف جوفه بغلى *وكنت كذا داء يعاجل داءه 

فمالك ذو نصح يزيد  *القول يأخت وإرعوى  دعى عنك هذا

  على شغلى

  وأقسم لو أبصرتىن يوم زارىن خليلى كغصن البان ريان بالوصل

  فعاينت مما كان ىف أمسه أصلى *فأدخلىن عريانه ىف إزارة 

  مبنعه إير ىف مالقاته قبلى *فأبلغ منه لذة عن فعاله 

خت ىف لبلت على ساقيك ياأ *وأشياء منه بعد ذالو وصفتها 

  رسلى



  فقدت من اللذات من حتته عقلى *فلما دنا ماال أبوح بذكره 

وقيل خطب بعض الظرفاء ظريفه فإمتنعت فكتب إليها رقعه 

  :يقول فيها

  قبيل الصبح أو حني السحور *فإقسم لورأيىت رأس إيرى 

  ورد هواك ىف كل األيور *ألنساك النساء وكل سحق 

وخطب آخـر الظرفـاء    فلما رأا أحبت وأجابت وتزوجت به

  : فقالت ماأرى نفسى تثوق إىل رجل فكتب إليها يقول

  راغبه ىف النساء مشتاقه *نصحى وفوق لكل سحاقة 

  فليس يطفيه غري زراقه *مىت يكون احلريق ىف طاقه 

فتزوجت به بعد مده، ومن احلكايات ىف ذكر الشـهوه للمـرأه   

باب املالهى وزيادا على شهوة الرجل ما حكى أن شخصاً من أر

يسمى أمحد ويعرف بالباذل وكان يلعب بالقانون وكان من أجود 

الصناع مع خفة روح وحكاية ونادرة قال حضرت مرة ثـالث  

صبيات من أحسن مايكون واحدة من بنات مصر وأخرى مـن  

دمشق والثالثه من املغربيات غليظه فأخذت مبجامع قلىب وسلبت 

ا حكايات عن اإليـور  عقلى فعشقتها من وقتها وإستحضرت هل

الكبار وأصحاا وذكر من يطول ىف النكاح ويستجلب شـهوة  

املرأه ىف كتل طريق مرات فوجدا تصغى إىل كالمى وبان ىل لذة 

مسعها لذلك فقضيت معهم ساعة تعدل العمر كله إىل وقت النوم 

فأخذ كل واحد صبيه ورقد ومنت حتت رجلى املغربيه وحريفهـا  

وغبت وقلت لعلى أجد فلته للدب ونـام  وأومهت أىن سكرت 

حريفها وتناوهلا وقد ذبت صبابه مث أرقدها مع احلائط ورقد دوا 



وغلب على حريقها النوم والسكر فنام وبقى كأنه ميت وكذلك 

رفقته وأنا اليدخل عيىن منامها ىف قلىب منها فقعدت أنظر هل ىل 

احلائط مـن  حيله أصل ا إليها فلم أجدىن أقدر على ذلك ملنع 

جهه واحلريف من جهه فبقيت حائراً وإذا ا حتركت فلما مسعت 

حركتها أهلمىن اهللا وقلت آه آه فرج عىن يارب إنظر ىل فقعدت 

وقالت أمحد قلت لبيك ياسىت قالت سالمتك ياأخى إيش بـك  

يوجعك قلت ياسىت اهللا اليبليك أنا يلحقىن عسر بول وأقاسـى  

ضيها لك فقلت ياسىت حـاجىت أن  منه املوت قالت ألك حاجه أق

تدورى على إناء أريق فيه املاء ويكأون فرجىعلى يـدك قـال   

فقامت قليالُ بال سراويل وسيقاا عاريه كأا أعمـدة رخـام   

وأحضرت ىل قلة خزف فأخذا منها وجسسـت رأس القلـه   

وقلت يامىن اهللا جيعل عمرى على عمرك زياده ويعنـيىن علـى   

لقعاره فجسست حلقها فوجدا ماتدور مكافئتك قال فأخذت ا

يدها عليها فراحت وهى مفكره وغمزتىن وأنا عيىن معها فقمت 

قليل قليل ياأمحد هذا أكرب إير ماوسعه حلق القعاره إال بالشـده  

فقلت ياسىت مارزقىن اهللا ماال وال أمالكا والسعاده بل جعل كل 

قـوف ىف  رزقى فيه قالت يا أمحد أرىن إياه فقلت هكذا وحنـن و 

وسط القاعه قالت أخرج بنا إىل الدهليز فما صدقت مقوهلا لكن 

واهللا مامعى شئ من ذلك وال قريب منه فخرجنـا إىل الـدهليز   

وتناولت سيقاا وما أعطيت نفسى فتره وأدخلت يدى اإلثـنني  

بني يديها ووزنت روحى وأطبقت معها فراح إىل أصـله ومـا   

تطلب اخلالص وأنا رايح  أحست به فلما تر ما وصفت هلا بقيت



جاى وقد ملكتها جيداً فلما قاربت على اخلالص أمسكت إذىن 

اإلثنني بيديها وبقيت جترمها وتلطمىن على وجهى وتقول مالـك  

تغر اوألد الناس وأنا ماىل فكرة اإل رايح جاى حـىت افرغـت   

وسيبتها فقامت وبصقت ىف وجهى وقالت واهللا يا معرص مـىت  

  .عليك ىف إتالف روحك يا حنس يا كذابأصبح الصباح عملت 

الباب الثالث والعشرون ىف األحوال الـىت يسـتطاب فيهـا    {

  }اجلماع

إعلم أن للنساء أحواالً توافق الرجال جمامعتهن فيها وهلا فضـل  

على سائر األوقات منها أن جيامع املرأه إذا محيت ىف إبتداء احلمى 

فق األشياء للنساء النيك فهو موافق للمرأه قال العلماء الباه أن أو

عند السقم فإنه فيه صالح لألجسامهن ومداواة هلا وهو أشد هلن 

مالئمة من احلقن وأخالط األدويه الشافيه وهو يكسـب املـرأه   

زياده ىف العمر ومنها أن جيامع املرأه إذا فزعت بأمر دمهها ترتاع 

إال له فيسكن عنها ويزول وقالو الينبغى للرجل أن يباشر املرأه 

بعد إثنىت عشرة سنه فإما فيما دون ذلك من السن يضر إتيانه 

إياها ا وبه ويضعفهما كما يضعف نزف الدم وقطع العـروق  

فأول كمال اجلاريه بلوغها هذا القدر من السن ودخوهلا ثـالث  

عشره سنه فعند ذلك تنهد وتغلظ شفتاها وأرنبتها وكالمها فهى 

فيصيب ظهره بطنها فإن ذلـك  تصلح أن تعتنق الرجل من خلفه 

ينشطه للنساء ويدمي شبابه إذا إعتنقها هو إىل أن تبلغ مثان عشرة 

سنه فإذا بلغتها فهى غاية أمنيته ويكمل عند ذلك اخلفر واحلياء 

واملوافقه إىل مثان ومخسني سـنه مث يكـون منـها اإلسـترخاء     



الظاهرواللنب ىف اللحم واجللد والبدن والشيب وتشنج الوجـه  

إذا بلغت هذا املبلغ من السن إنقطع احليض وقد يكره مجـاع  ف

منقطعه احليض ألن ذلك اليكون إال من نقص ىف البدن وعنـد  

ذلك ينقطع الولد ويكثر املاء وأما الرجل فإن إنقطاع نسله عند 

ذهاب شعر بطنه فإذا هو ذهب إنقطع نكاحـه ونسـله وقـال    

ـ   ا جتدعنـد  أصحاب علم الباه إذا طهرت النفساء وتنظفـت مم

الوالده فإعجل مبواقعتها فإنه أصلح هلا وأضح لنفسها وملا كلدت 

وجاهدت ىف والدا أنفع وىف صحتها أبلغ وأجنع كما أن اجلائع 

اخلاىل البطن الصدى عطشاً إمنا حياته املاء وبه صالحه وقوامـه  

وكذلك املرأه عند تلك احلال يكون صالحها وصحتها اجلمـاع  

وجلوعها أسكن وزعمـت اهلنـد أن املـرأه    فهو لطمثها أروى 

احلسناء أرق ما تكون حماسنها وأدق وأعتق صبحة عرسها وأيام 

نفاسها وىف البطن الثاىن من محلها، وقال احلرث بن كلده طبيب 

العرب إذا أردت أن حتبل منك زوجتك فمشها ىف عرضة الدار 

 عشر أشواط فإن رمحها ينزل فال يكاد خيلف فإن املرأه تكـون 

أطيب خلوة وأحر جوفا فإذا غشيها الرجل عند طول سريها على 

ظهر دابه وقال البصراء مبعرفة الباه إن نيك املسارقه لذيذ ألجل 

أعمال احلبله فيه وطلب اإلختالس له وبرد ذلك على الفؤاد إذا 

ظفر به وقيل حملمد بن زياده ويلك أنفقت ىف جملس هذا املفـنت  

ته وأنت تقدر أن تشتريها خبمسمائه مخسه آالف دينار على جاري

دينار قال ياجمانني فأين لذة املسارقه واملداراه ولذة إختالس القبل 

وأين نيك الدبيب وأين نيك ما تؤجر عليه من نيك ماتأمث فيـه  



وأين برد نيك احلالل وفترته من حرارة احلرام وحركته وأين قبلة 

قيان من نيك املالـك  اإلشاره من قبلة املباشره وأين لذة النيك لل

هلن ىف موضع القدرة وإال من أين عز الظفـر عنـد املسـابقه    

  . واملنافسه

  }الباب الرابع والعشرون فيما حتبه النساء من أخالق الرجال{

الذى حتبه النساء من أخالق الرجال أن يكون سـخياً شـجاعاً   

 صدوقاً حلو املنطق بصري باجلد واهلزل وفياً بالعهد والوعد حليماً

متجمالً ملا يرد عليه من تلون وأن يكـون ظريفـاً ىف ملبسـه    

ومطعمه ومشربه وأن يكون نظيف اخللقه ليس ىف جسده عيـب  

وأن يكون كثري اإلخوان معتنياً بقضاء حوائجهن غـري متكـره   

لذلك والضيق الصدر وأن يكون متجنبـاًُ ملعاشـرة األوضـاع    

ف والزى واخللق والسفل ومن الخري فيه بل من يشاكله ىف الظر

ومن دواعى املوده منهن أن يكون الرجل نظيف الثغر ويتفقـد  

ذلك بالسواك واألشياء املطيبه للنكه نظيف اليـدين والـرجلني   

واألظافر يقلمهما حسن الثياب طيب الرائحه فإذا إجتمع مـع  

هذه الصفات كثرة املال والئكرم فذاك الكامل عندهم احملبـوب  

د ىف الشهوات وحيبب بعضهم إىل بعـض  إليهن وقيل إن مما يزي

املذاكرة واحملادثه والعمده ىف هذا كله فراغ القلـب وإدخـال   

السرور عليه وقيل أن الذى حيرك شهوة الرجال للنساء حتريكها 

عجريا وتغنجها ىف كالمها وترجيعها بطرفيها وضرا بكفيهـا  

على ذكر الرجل وعركه وخنرها عند ذلك وكشف حرها وأخذ 

الرجل ووضعها عليه وكشف حماسن بدا وإسبال شـعرها  يد 



وتقبيلها له وغنجها له وأما حتريك الشهوه للرجال فـأقر ـا   

وأقواها إذا أبصرت إير الرجل قائماً منتصباً فإن حرهـا خيـتلج   

ويضرب عليها فإذا جسته ولعبت به إسترخت مفاصلها وذابت 

ا من داخـل  وهدأت حركتها وإذا أخذته بيدها تفتقت شقاشقه

رمحها وقد قال بعض أهل املعرفه ماخال رجل بإمرأه قط مامل تكن 

من حمارمه إال وإضطربت كل شعره ىف أبداا بعضهما الـبعض،  

وأعلم أن كل ماحيرك الرجل من النظر والكالم واللمس حيـرك  

من املرأه أضعاف ذلك قالت إمرأه إلبنتها كيف حتبني أن يأخذك 

سفره وقد تشوق شعر عانته فيـدخل   زوجك قالت إذا قدم من

على ويغلق الباب ويرخى الستور ويدخل إيره ىف حرى ولسانه 

ىف فمى وإصبعه ىف دبرى فيكون ياأمى قد ناكىن ىف ثالثه مواضع 

فقالت إسكىت يابنيه فأمك قد بالت من الشـهوة، وقـد قـال    

أفالطون أن عقول الرجال ىف أدمغتهم وعقول النساء ىف أسافلهن 

ك مساهم احلكماء املتقدمون العامل املعكوس حىت أنه من سبق ولذل

إىل شهون منأسود وأبيض وعاقل وجاهل تابعته إىل مراده مـن  

خطابه ووداده وخالف اجلميل ىف سياستهن أوىل بطباعهن ومنه 

قول الرسول رضاهن ىف أزواجهن وقوله أيضاً طاعة النساء ندامه 

الرجال ولـذلك إختلـف    وقالت احلكماء طباع النساء خبالف

مرادهن ألن على غري اإلعتدال ودليله أن ماني عن شئ قط 

  -:إال أتينه وفعلنه وقال بعض الشعراء

فيهن مر وبعض املر  *****إن النساء كأشجار ضبطن معا 

  مأكول



فإنه واقع الشك  *****إن النساء مىت ينهني عن خلقن 

  مفعول

رأه خبالف الرجل ىف كل أمورة وأفعاله وقد قال بعض احلكماء امل

إن أحبته أكلته وكدته وقطعته من لذاته وباعدته من أهله وقراباته 

وإن أبغضته كدرت حياته ونغصت أوقاته فإحزم ماعوملت به من 

دوام األدب قال احلكيم ومن خالف تركيب املرأه أن الرجل إذا 

ل إذا كـرب  كرب زاد حياؤه واملرأه إذا كربت قل حياؤها والرج

يكمل عقله وتضعف شهوته واملرأه ينقص عقلها وتقوى شهوا 

  . فاألجدر بالعاقل البعد عنها

  }الباب اخلامس والعشرون ىف القياده والرسل{

قيل كان فيما بني نوح وإدريس عليهما السالم بطنان من ولـد  

آدم أحدمها يسكن السهل واآلخر يسكن اجلبل وكان رجـال  

نساء دماماً ونساء السهالرل صـباحاً ورجالـه   اجلبل صباحاً وال

دماماً فتشكل إبليس لعنه اهللا ىف صورة غالم وكان ذلك أول من 

وضع القيادة فأجر نفسه لرجل من أهل السهل فكان خيدمه فإختذ 

مزماراً فجاء منه بصوت مل يسمع الناس مثله فبلغ ذلك كل من 

وإخـتلط   حوله فإجتمعو إليه حىت يسمعوا ذلك منه فلـذ هلـم  

الرجال بالنساء للذة مامسعو فتناكحوا وذلك أول الفاحشه فيهم، 

وقال اهلندى إذا أراد الرجل أن يرسل رسوالً فلتكن إمرأه جامعه 

هلذه اخلصال أن تكون كتومه للسر خداعه حلوة الكالم وتكون 

إما بائعه طيب أو غساله أو صوفيه أو قابله أو حاضنه فإذا بعثها 

ئ يعطيها إياه فإنه أجنح حلاجته فإذا جنحت فليزدها فليطمعها ىف ش



على ماوعدها وليكن إرساله إياها بعد فراغ أهـل الـدار مـن    

غذائهم وفراغ من فيها من شغلهن وعملهن وليكن معها شئ من 

طيب ورحيان وليكن كالمها وحديثها ملن جاءت إليـه بـألطف   

لعبـاره  كالم، وقال بعضهم حيتاج أن يكون الرجل فطناً حسن ا

حيكم باإلشاره ومن يلطف الرسل مباله مل يبلغ مراده ىف أحوالـه  

  :وقد إستمال قوم الرسل بالنيك

  وتنكرت حاالته وجوابه *****وإذا رأيت من الرسول متايالً 

  أخرى فخفت جميئه وذهابه *****عززت فيه بنيكة ووعدته 

فه هلـا  قيل أن عنان وجهت إىل أىب نواس رقعه تدعوه مع وصي

  :وكان مكتوب ا مكتوب

بصبحه  *والتغيب عنا وقد عزمنا على الشر  *زرنا لتأكل معنا 

  وإجتمعنا

فلما وصلت اجلاريه إليه إستحسنها وراودها أبو نواس عن نفسها 

  :وناكها وقال ىف جواب الرقعه

قبل  *وكان خال وبقالً  *والرأى فيما فعلنا  *نكنا رسول عنان 

  السؤال أكلنا

فقلت ليس على ذى الفعال  *كالغصن ملا تثىن  *تها فتمشت جذب

  كنا إنقطعنا

  طولت نكنا ودعنا *قالت وكم تتجىن 

  }الباب السادس والعشرون ىف قواعد آداب النكاح{

ينبغى قبل كل شئ أن يعلم الرجل أنه اليشتهى من املرأه إال وهى 

املـاء   تشتهى منه مثله وأن الغايه منهما أن يستغرقا مافيهما من



الذى مجعته غلمتهما فإذا بلغا ذلك إنقضى أرمـا وإنكسـرت   

شهوما حىت متكنهما العوده فمهما قامت هلما الشهوه فهما ىف 

سرور وحىت يصري إىل حال الفراغ والفتور وطول املتعه بينـهما  

أحب إليهما فإن عجل أحدمها باإلنزال قبل صاحبه بقيـة لـذة   

تطلع إىل عودة ينال ا مانال مـن  اآلخر منقطعه وأعقبه غمار و

صاحبه فإن وقعت العوده كان املنقطتع أكثر تعباً ولعله مع ذلك 

اليبلغ أن يستقصى لذة اآلخر وكان هذا خمتلفاً مكروهاً ملا يدخل 

فيه من األذى وإذا إنقضى اإلرب منهما مجيعاً ىف وقت واحـد  

جه إقامـة  كان ذلك أوفق هلما وأثبت حلاهلما وأدوم حملبتهما وو

ذلك من قبل املعرفه باملواضع الىت يكتفى من الزهره فيها بسـري  

احلركه مث هو بعد ذلك باخليار ىف قرب اإلنزال وبعده فقد بينا أن 

التنبت شهوه إال بفضل حراره زائده وريح هائجه حتـرك املـاء   

الذى أنضجته الطبيعه مث اإلستعانه بعد ذلك بذكر الباه والفكـر  

لىت تأتى فيه وأصل ذلك فراغ القلب مـن اهلمـوم   فيه واللذه ا

ودخوله ىف حال السرور فعند ذلك يستطري من القلب حـرارة  

حيمى هلا املاء ىف موضعه وحتركه ريح الشهوه فيجرى ىف جماريـه  

وينبغى أن ميثل العاشق نفسه ىف قلب معشـوقه بالصـور الـىت    

صور نفسه ىف  يكربها املعشوق أو الصورة الىت يكرباا مجيعاً فإذا

قلب معشوقه بإحدى هذه الصور دامت حمبته لصاحبه فلـذلك  

قال اهلندى ينبغى أن جيمل الرجل نفسه عند املرأه بأحسن هيئـه  

ويتطيب بكل ماميكنه واليوحشها مبطالبة اجلماع ىف أول جملـس  

بل يباسطها بكل ماجيد سبيالً إليه ويستعمل معها املزاح واللعب 



ن حيذر مباشرا وهو حمزوم الوسط والمعقد ويكثر به سرورها وأ

الشعر للرأس وال اللحيه بل يسرحهما ويأخذ من شاربه حـىت  

تظهر شفتاه ويطيب جسده ورأسه وحليته وميكنها من جسـده  

لتعمل ماشاءت ومجيع األخالق الىت حتبها النساء ىف الرجال فإن 

ء العمل ا والتخلق ا من آداب الباه، قال ومن عـادة نسـا  

العرب ىف أول ليلة عرس اجلاريه أن متنع زوجها من إفضاضـها  

أشد املنع فإن مت ذلك قالو باتت بليله حره وإن غلبها قالو باتت 

بليله شيباً وكان ذلك عندهم ذماً وكان ىف أول ليله إذا طيبـو  

املرأه قالو للرجل التطيب حىت جتد ريح املرأه طيباً وأما ما وصى 

ب فإن أول مايتفقده املتناكحان من أنفسهما به من إستعمال الطي

الطيب إذ به كمال مروءما وبه يغتفر هلما ما سـواه وخاصـة   

األماكن كثرية العرق قال بعضهم إلبنته قبل أن يهديها زوجهـا  

إحذرى موضع أنفه وقالو أطيب الطيب املاء وأمجـل اجلمـال   

  . الكحل

املـزح ووصـايا   الباب السابع والعشرون ىف احملادثه والقبل و{

النساء لبنان ومايصنعن مع الرجال وذكر غنج النساء وأن كل 

منهن تتكلم مبا يالئم صفتها أو بلدها وحكايات تتعلـق   ةواحد

  }بذلك

أما ما ذكره اهلندى من احملادثه واملزح فإنه قـال اجلمـاع بـال    

مؤانسه من اجلفاء فإنه جيب على الرجل أن يتجمل بالفضيله الىت 

 ا وزينة بكماهلا ىف النكاح ليتميز عن البهائم وينفرد خصها اهللا

عنها وليس من اخللق اجلميل واألدب الشريف أن يرى املعشوق 



عاشقه نادماً على ماناله منه وإذا كان ذلك على ماوصفناه فعود 

اإلنسان على ماكان عليه من الفكاهه وامللق واألنس واألستبشار 

حسن لعقله فـإن زاد ىف الثـاىن   أكمل ألدبه وأدل على ظرفه وأ

والشاهد لصحة قولنا أن .على ماكان عليه أوال كان أزيد لفضله

الذين تكلموا ىف طبائع احليوان زعموا أن للحمام ىف سفاده خله 

يشرف ا على اإلنسان ألنه اليعتريه ىف الوقت الـذى يعتـرى   

أنكح الناس من الفتور بل يفرح وميرح ويضرب جبناحيه ويرفع 

رة ويبدو منه مايفوق به اإلنسان الذى شهوته أقـوى وأدوم  صد

وهو مبا فيه من القوه املميزه أقدر على التخلـق مبايريـده مـن    

األخالق املستحسنه فال جيد ىف الغايه القصتوى مـن التصـنع   

والتغزل والنشاط بل إذا فرغ يركبه الفتور والكسـل ويـزول   

وأقوى ىف ذلـك   النشاط واملرح واحلمام أنشط مايكون وأمرح

احلال الذى يكون اإلنسان فيه أدبر مايكون وأفتر، ومما جاء عن 

القدماء ما حكى عن وصية عجوز لبنتها قالت هلا قبل أن ديها 

لزوجها إىن أوصيك يابنيه بوصية إن أنت قبلتها سعدت وطـاب  

عيشك وعشقك بعلك إن مد يده إليـك فـإخنرى وإزفـرى    

فتور فإن قبض على شئ مـن  وتكسرى وأظهرى له إسترخاء و

بدنك فإرفعى صوتك بالنخري فإن أوجل فيك فـإبكى وأظهـرى   

اللفظ الفاحش فإنه مهيج للباه ويدعو إىل قوة اإلنعاظ فإذا رأيته 

قد قرب إنزاله فإخنرى له وقوىل له صبه ىف القبه غيبه ىف الركبـه  

 فإذا هو صبه فطاطئى له قليالً وضميه وإصربى عليه وقبليه وقوىل

ياموالى ماأطيب نيكك وإن دخل عليك يوما مهموم فتلقيـه ىف  



غالله مطيبه اليغيب ا عنه جارحه مـن جسـدك مث أعتنقيـه    

وإلتزميه وقبلى عينيه وعارضيه وخديه فإن أراد املعاوده فأظهرى 

له املساعده فبهذا تبلغني إىل قلبه ومتلكيه وحيبك وحتبيـه هـذا   

وقالت له إعلم إىن قد ذللت ماأوصيك به وتركتها وأتت زوجها 

لك املركب وسهلت لك املطلب فإقبل وصيىت والختالف كلمىت 

فقال هلا الزوج قوىل مابدا لك فلست خبالفك ىف ذلك قالت إذا 

خلوت بزوجتك فخذ ما أردت من النيك الصلب والرهز القوى 

وثاورها مثاورة األسد لفريسته وإجعل رجليها علـى عاتقـك   

إبطها حىت جتمعها حتتك وتقـبض علـى    وإدخل يدك من حتت

منكبيها بأطراف أصابعك مث ضع إيرك بني شفريها وأعركهما به 

وهو خارج والتوجله وقبلها وإدلك شفريها دلكاً رفيقاً فإن رأيتها 

تغيب فأوجله حينئذ كله فإذا دخل كله وحكت شعرا شعرتك 

اجاً وإيرك داخل حرها فهرص زواياه وفتش خباياه مث أخرجه إخر

رفيقاً وإبدأ بالرهز فإا سوف تغربل من حتتك وترهز وتلتز ـا  

وتريك غلمتها وتظهر شبقها وصنعتها حىت تصبه وإحرص كـل  

احلرص وإجتهد أن يكون صبكما مجيعاً ىف موضع فـذلك ألـذ   

مايكون عندها فإذا فرغتما فقوما حينئذ فغغتسال باملـاء غسـالً   

كيف تعمل وتغتسل مث عودا إىل نظيفاً وقد أهديتها لك وأوصيتها 

فراشكما فالعبها ساعه وقبلها ومخشها مث نومها علـى وجههـا   

وإجلس على فخذيها وريق إيرك ترييقا حمكماً وضعه بني ألبتيها 

وحك باب احللقه قليالً قليالً فإا تطمئن وجتد لذلك احلك برأس 

كلـه  اإلير لذه ودغدغه فأوجله قليالُ قليالً برفق حىت تسـتوفيه  



وإرهز وإبدأ فإا من حتتك سوف تعينك فال تزال كذلك حـىت  

تصبه فإذا صب فضمها ضماً شديداً وألصق بطنـك بظهرهـا   

وأسأهلا أين هو فإا ختاطبك خطاب مذهول والتزال هكذا تفعل 

إن أحببت ىف احلر أو ىف اإلست وإعلم أن النيك ىف اإلست ألذ 

دخوله مـن عينـه إىل   مايكون ىف النهار ألنك تشاهد خروجه و

بيضته فالليل نيك احلبل وهذا يابىن نيك أهل املعرفه واـربني  

ولك أن ختتار فيما تريد، وأما اجلوارى فإن الواحده ميكـن أن  

تباع لرجل وعشرين وثالثني فتلقى منهم فنون وأنواع وتـتعلم  

منهم نيكاً خالف نيك اآلخر فإن أراد املستمتع من واحدة مـن  

لها إىل ماعرفت وليطالبها باألنواع الىت ا نيكت فإا هؤالء فليك

تريه من الزوايا واخلبايا وتسمعه من الكالم والغنج مامل يقدر على 

مساعه، وأعلم أن القبله أول دواعى الشهوه والنشاط وسـبب  

اإلنعاظ واإلنتشار ومنه تقوم األيور ويج اإلنـاث والـذكور   

لتني بعضه خفيفه وفرصه ضعيفه والسيما إذا خلط الرجل مابني قب

وإستعمل املص والنخرة واملعانقه والضمه فهنالك تتأجج الغلمتان 

وتتفق الشهوتان وتلتقى البطنان وتكون القبل مكان اإلسـتئذان  

وإستدلوا بالطاعه على حسن اإلنقياد واملتابعه والسبب ىف شغف 

اه فلذلك اإلنسان بالتقبيل إمنا هو لسكون النفس إىل من حتبه وو

قالو البوس بريد النيك قالو وأحسن الشفاه وأشدها يجاً وأوفق 

مادق األعلى منها وإمحرت ولطفت وكان ىف األسافل منها بعض 

الغلظ فإذا عض عليها إخضرت فإن القبله هلذه الشـفه أحلـى   

وأعذب وقالوا إن ألذ القبل قبله ينال فيها لسان الرجل فم املرأه 



لرجل وذلك إذا كانت املرأه نقية الفم طيبـة  ولسان املرأه فم ا

الرائحه فإا تدخل لساا ىف فم الرجل فيجد بذلك حرارة الريق 

وتسرى تلك احلراره والتسخني إىل ذكر الرجل وإىل فرج املرأه 

فيزيد شبقهما وغلمتهما ويقوى شهوا فيزداد لومـا صـفاءاً   

  . وحسناً

  

  }النساءالباب الثامن والعشرون ىف غرائز {

إعلم وفقك اهللا تعاىل أن شهوه املرأه ىف صـدرها وذلـك أنـه    

ماالتصق صدر رجل بصدر إمرأه ماقدرت على منعـه مث تنـزل   

شهوا إىل شراسيف الصدر مث إىل مايتصل به سـفالً خبـالف   

الرجل ىف نزول مائه إىل ظهره مث جترى شهوا ىف العروق وجتذب 

قوى الرجل ألن الرجل املواد من موضع دون موضع وليست ك

يضعفه اجلماع واملرأه يقويها اجلماع مث تنزل شهوا إىل األحشاء 

وموضع كون الولد مث تنزل إىل احلالبني وتنقسم من هناك ميينـاً  

ومشاالً ىف إثىن عشر عرقاً وهى املسماه أرحاماً على عدد الربوج 

رى اإلثىن عشر سته منها ميني الفرج وسته أخرى يساره وهى جما

النطفه لكون الولد وىف هذه العروق جيرى دم احليض من أجـل  

ذلك أن املرأه إذا محلت إنقطع دم احليض وإنسدت هذه اارى 

بالنطفه ومنعت احليض ومنهن من حتيض مع احلمل وهن قليـل  

وذلك يكون لعله وإن مل تكن عله فإلتساع اارى وزيادة الدم 

له ماحتتاجه منه، وأما سـبب   فتأخذ طبيعة الولد والقوة املصورة

نزول دم احليض فإن النساء وإن غلب على مزاجهن الرطوبـه  



ولذلك النت أعطافهن وكالمهن وملا كان الرجل تقبل حرارتـه  

من منافذ جلده ومن منابت جلده ظهرت خباراته من مجيع جسده 

واملرأه قليلة املنافذ فيعود لغلبه الرطوبه على جلـدها ومزاجهـا   

اخالً ىف العروق فيتولد دما رديئاً فاسداً ىف العروق جيتمع خبارها د

ىف أوقات معلومه حىت إذا تكامل دفعته الرطوبه علـى جلـدها   

ومزاجها خبارها داخالً ىف العروق دماً رديئا فاسـدا ىف أوقـات   

معلومه، أما تقسيم شهوانت فبقدر غرائزهن فإن مـن تكـون   

ا األعلى أشد حرارة مـن  معتدله املزاج والشهوه فيكون نصفه

األسفل فإذا بوشرت حتركت شهوا ورمبا كانت حرارة الصدر 

فيكثر يج الشهوه واحلراره فيكثر ضحكها وإضطراا ومنـهم  

من تكون دون هذا املزاج فيصريمنها البكاء فإذا حتركت الشهوه 

إىل األسفل وجدت الرطوبه ما مينعها من النفوذ فيـؤثر إبطـاء   

املزاج حتتاج صاحبته إىل طول املباشـره وإدمـان    شهوا وهذا

العمل رمبا ختتار الكهول ملا جتد فيهم من دفئ شهوا بإبطـائهم  

عن مقدار حدة الشباب وحرارة إنزاهلم ومنهم من تكون حتركت 

احلرارة الغريزيه مع الشهوه وحني املباشره تعلقت الرطوبه اللزجه 

اف صاحبه هذا املـزاج  الىت تكون ىف هذه اارى فغريت أوص

ورمبا يؤذيها ومينعها لذة الشهوه وهذا النوع مكروه اامعه قليل 

احلمل وإن محلت مل يؤمن على الولد، ومنهن من تكون حـاره  

النصف األعلى معتدله النصف األسفل فشهوا تنبعـث قلـيالُ   

قليالً إىل جمارى الطبيعه فتكون معتدلة املزاج والشهوه فيحـدث  

تبسم والعج واحلديث ومعىن املطالبـه أو املقاربـه علـى    فيها ال



مايسرع شهوا وشهوة املضاجع هلا والتقبيل والضم والرشـف  

والضحك املعتدل حبسب الدغدغه الىت تكـون مـن إنصـباب    

الشهوه وإن محلت صاحبة هذا املزاج فإن ولدها يكون صـاحلاً،  

هذا  ومنهم من يغلب على مزاجها واليبس فإذا بوشرت تصاعد

املزاج إىل دماغها مايغلب عينيها ويغري أوصافها حـىت تعـض   

وتكدم وتصرخ ورمبا كبست عليه للعض عند دفق الشـهوه إىل  

أن تقطع منه ماإتفق من حلمه أو ثوبه فلوال اخللف الذى يكـون  

بني مياه الرجال والنساء وبعدما بني الغرائز لكان النسل أكثر من 

اإلنسان وفضله على غريه مـن  أن تسعه األرض لكثرة غشيان 

  . كافة احليوان

الباب التاسع والعشرون ىف تقدير ماينبغى أن يسـتعمل مـن   {

  }اجلماع

وأعلم أن جهال املطببني قد نقصوا على الناس لذام وزعموا أن 

اجلماع عظيم الضرر سبب السقم واهلرم هذا باطل عقالُ وشرعاً 

ائة سنه واليفوته اجلماع ألنا رأينا مشايخ طاعنني ىف السن حنو امل

ليله وله من احلواس واحلدس والبطش مايفوقون به على كثري من 

الشباب، ورأينا مجاعه مل جيامعوا قط اسرع إىل اهلرم بل املوت إما 

لضعف تركيبهم أو ألسباب أخر واحلق أن نقول أن اجلماع ضار 

باملشايخ واملرضى ومن كان ضعيف التركيب ويضر إذا إستعمل 

كثر من املقدار والواجب وحنن نقدر ماينبغى للناس اإلقتصـار  بأ

عليه مع وجود الصحه والعافيه الكامله فنقول إذا كـان الفـىت   

مابني البلوغ وبني إثنتني وعشرين أنه يضرة اإلكثار وأن مـابني  



الستني والسبعني حبكم أن يكون صحيح املزاج قوى التركيـب  

ات ومن كان فيما بـني  فإنه يتحمل ذلك ىف كل شهر ثالث مر

السبعني واخلمسه والسبعني فيجوز له املره واملرتان حبسب قوته 

وماجيده من نفسه ومن النشاط ومن وصل إىل الثمانني أوقارـا  

تدى الثمانني ’فال حيتمل أكثر من مرة أو مرتان ىف السنه ومن ت

اليصلح له الباه أصالً ة وسبيله أن يهجره، وأما من كان تركيبه 

وياً وأعضاؤه قويه وبأسه شديد فإنه جيوزله ماكان مـن أبنـاء   ق

الستني وعلى هذا القياس مما ذكرناه فأماالذين يضرهم الباه الذى 

جيد صداعاً عقب الباه وخفقان ىف قلبه وصفره ىف لونـه ومـن   

يغلب على عينيه اليبس ومن كان غري كامل الصحه ومن كـان  

باه فإنه يضره، وأم اللـذين  يعتاده النقرص أو وجع الكلى فإن ال

ينفعهم الباه فالشباب واألصحاء ومن كان الشوق والشبق غالباً 

عليه ومن قد بعد عهده به من الشباب ومن قد قارب أليفـاً أو  

حمبوباً أو العاشقات الىت يعرض هلن املرض املعـروف بإختنـاق   

  . الرحم

يسـرع   الباب الثالثون ىف األشياء املخدره واملنومه وما الذى{

  }السكر

قال جالينوس مما يسرع السكر وشور األترج وصمغ اخلشخاش 

والبنج األسود من كل واحد نصف درهم جوزبواسل وعود من 

صفة تفاحه (كل واحد قرياط يتخذ أقراصاً الشربه منه وزن دانق 

زعفران وميعه ومحاماً ولفاح وقشور أصل  )تسكر سريعاً إذا مشت

صـفه  (منه تفاحه منقوشه وتشـم،  اليربوح ينعم سحقه ويتخذ 



مر وميعه سائله بذر بنج ويربوح من كل واحده دانـق،   )أخرى

قشور اليربوح وأفيون من كل واحد نصف  )صفة دواء يسكر(

درهم وجوزبوا وعود من كل واحد وزن دانج وهى الشـربه،  

يؤخذ يربوح جزء وطباشري مثله يسحق ذلك ويعجن  )صفه تنوم(

رطب فإذا أردت أن تدخن به فسد أنفـك  مباء شجرة احلرمل ال

  .بقطنة مرواه بدهن

روى عن عبد اهللا بـن   )فائده(وهذه مجلة فوائد ىف حسنها فرائد 

مسعود رضى اهللا عنه أنه قال ملن قال له أشكو قلة اجلماع وكثرة 

البلغم والبول خذ ماعلمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلفظ 

غم ويزيد ىف اجلماع فقلت صفه ىل القرآن والعلم واحلديث وللبل

قال خذ وزن عشرة دراهم سكر وعشرة دراهم قرنفل وعشرة 

دراهم لبان ذكر وعشره دراهم حرمال وخذ الربعه ودقها دقـاً  

جيداً وأفرك احلرمل على اجلميع وإستعمل درمهني عند النوم فإنه 

زعيم فإن مل ينفعك فقل إبن مسعود كاذب وكذب على رسول 

اهللا عليه وسلم، قال بن الشاذىل فحفظتـها وحفظهـا   اهللا صلى 

إبراهيم وداوود ومالك والليث واألوزعـى وحيـي وإبـراهيم    

ملن فتر ذكره وقلت مهته  )فائده(التميمى وأبو حنيفه والشاذىل، 

وكرهته زوجته تؤخذ على بركة اهللا تعاىل صفار ثالث بيضـات  

ريـر وسـته   بعد أن تسلقها وتأخذ أربعة وعشرين درمهاً بذر ج

دراهم كباب صيىن وتدق اجلميع دقاً ناعماً وتأخذ وزن اجلميع 

عسل حنل منزوع الرغوه وختلط صفار البيض باحلوائج وتضعها 

ىف العسل وحتركها حتريكاً جيداً حىت تصري شيئاً واحداً تضعه ىف 



إناء مزجج ويستعمل منه عند النوم مقدار اجلوزه اهلنديه ثالثـة  

هذه الثالثه وجتعل الغذاء مصـلوق اللحـم    أيام من غري مجاع

الضاىن والفراريج وكذا العشاء فإنه لو كان عنده أربع زوجات 

 )فائده(وعشرة جوار لطاف عليهن ىف ليله واحده جمرب صحيح 

معجون الثوم كثري الشهرة ىف القرابازين والكتب القدميه وهـو  

به وينجح جليل املقدار خطري املنافع يستأصل شافةالبلغم والرطو

ىف كل مرض باهت وتركيبه بالذات لتهيج الباه واإلنعاظ فإنـه  

يعيد ذلك بعد اليأس أعظم من السقنقور وينفع مع ذلـك مـن   

الفاجل والنسيان والرعش وضيق النفس وإرختاء اللسان والسعال 

الرطب وفساد الصوت والبحه والرياح والربد وضعف الفـؤاد  

اعها والرحم ويدروحيمر اللون والكد وأمراض املقعده وسائر أنو

جداً غالب ذلك من جتربه وهو يضر الشبان وذوى اإلحتـراق  

واإلكثار منه رمبا ولد الداء ويصلحه السكنجبني وشراب العناب 

وهو حار ىف الثانيه يابس ىف األوىل وإذا طلى دهنه على البـدن  

منع من نكابة الربد وقوىالصوت وقلع األثار أو على اآلله هيج 

بقى قوته أربع سنني وينبغى أن تكون شربته ىف غايـه الـربد   وت

مسقالني وصناعته رطل ثوم يطبخ بعد دقه برطل ونصـف لـنب   

حليب حىت يشربه مث برطل مسن بقر حىت يشربه بالعسل ينعقـد  

ويلقى عليه زجنبيل فلفل دارصيىن كبابه وجوزبـوا عاقرقرحـا   

يل من دهن خولنجان من كل مثقاالن زعفران مثقال ونصف وقل

الورد ومن أراد النفع به طالء على حنو اآلله أخذ من دهنه قبـل  



روى عن سيدنا اإلمام على عنه أبيات ىف هـذا   )فائده(العسل، 

  :املعىن

  ىف الباه خذ ماقلته بعيان *****ياطالب الزواله ما قد ضاره 

حسناً ومل تقدر جتى  *****إن كنت تقرب ىف الدجري لزوجة 

  بالثاىن

  ىف جسمك التربيد باإلمكان *****ت ياهذا عنيناً حمكماً أو كن

  أحليلك املرخى على الوركان ****وإذا دنوت هلا ينام ويرختى 

ماتشتهى ىف السر  *****إن رمت تبلغ من لذاذة وصلها 

  واإلعالن

  وسنبالً ويكون بامليزان *****خذ زجنبيلتني فبل قرنفالً 

  صطكى تأتى بغري تواىنوامل *****واجلوز طيب مع كبابه نسبة 

  والدار فلفل أيها اإلنسان *****والقرفة اللف الىت مامثلها 

  وإطرحه ىف عسل على النريان *****دق اجلميع وهزه ىف منخل 

تقوى فتسهبهه إىل  *****قد أحكم التحريك وإحذر ناره 

  اخلسران

  منك األذى مبشيئة الرمحن ****فيزول ماتشكوه من أمل اجلوى 

  إعالن أسرار من اإلميان *****اء فقد نصحتك فإستمع هذا الدو

لقوة الباه وللربوده والنقطه وللرجل الذى مل حتمل زوجته  )فائدة(

يؤخذ قرفه وقرنفل وزجنبيل وحبل هال ولبان ذكر وبذر جـزر  

وحبه سوداء وأجزاء مسواه يسحق اجلميع ويطبخ بعسل وتأكل 

اء حىت يربأ فإنه ينزل منه فاطوراُ بعد العشاء ويستعمل بعد العش

 )صفه لتعظيم الذكر(منه مثل بياض البيض عند إنقطاعه ويطيب 



قل أن يكون هلا شبيه يؤخذ أحاليل حنو محار كفرس فيقطع قطعاُ 

صغاراً مث يطعم لدجاجه مث تطبخ ىف ماء يغمرها ميكث فيه مـده  

طويله مث يغمس ىف املغطس وميكث ىف كذلك مث يتعاطى الفرخه 

فإنه يعظم ذكره حىت يقارب ذكر احلمار واليتناقص بعد  املسلوقه

تصـلب الـذكر    )صفه للبـاه (ذلك وهذه من أعظم الفوائد، 

وتسخن الفرج جداً وتنقيه من الرطوبه والروائح الكريهه يؤخذ 

فافله وكبابه وسارجنان وبسباسه وزجنبيل وتني فيل وعرف ذهب 

ف بالقسط وجوز الطيب وخولنجات عفارىب ورلسن وهو املعرو

الشامى وصمغ أجزاء مسواه يذاب الصمغ ىف قليل من املاء بعد 

أن تدق احلوائج ناعماً مث تضرب باملاء املذاب فيه الصمغ حـىت  

تكون ىف قوام العجني مث جتعل أقراصاَ الواحد منها قدر نصـف  

درهم وجتجف ىف الظل وإذا أردت إستعمال ما ذكر فخذ قرصني 

به الذكر فإنه ىف ذلك غايه قـل أن  فإستحلبهما وثالث فإمسح 

يوجد له شبيه وقد جربناه غري مره فوجدناه فوق املراه وعليك به 

  .والسالم

  

مت حبمد اهللا


