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 ة لالسمتناء ر اجلان  االٓ
 الفوائد الصحیة لالسمتناء 
 یبعد 

ة قلی ر جان ٓ سًیا طبیعًیا وحصًیا  ا شاًطا ج اءات الغریبة حتیط   .یعترب الاسمتناء  العدید من الاد
ة ري حصی اءات  ل فقدان البرص ، ومعظم هذه الاد  .ابالسمتناء ، م

سیة ، واليت قد تؤدي ٔاو ال  الاسمتناء هو  عندما یقوم الفرد بتحفزي ٔاعضائه التناسلیة من ٔاجل املتعة اجل
سیة شوة اجل ساء من مجیع األعامر . تؤدي ٕاىل ال يف   مصدر موثوقدورا  یلعبالاسمتناء شائع بني الرجال وال

منو اجليس الصحي  .ا

ن ترتاوح ٔاعامرمه بني  صدر موثوقوجد البحمث  دة ،    1417ٔانه من بني املراهقني ا ت املت اًما يف الوال
كور و اب 74سمتين حوايل  ث 48ملائة من ا  .ابملائة من إال

ساء بني  32من الرجال و  مصدر موثوقابملائة 63  بني كبار السن تقریبا سنة من  64و  57يف املائة من ال
 .العمر ميارسون العادة الرسیة

دیدة لص من التور .سمتين الناس ألسباب  بعض األفراد ميارسون   .وشمل هذه املتعة واملتعة واملرح والت
سمتين البعض االٓخر مع رشیك  .العادة الرسیة مبفردمه ، ب 

ة احملمت لالسمتناء وتفرز احلقائق من اخلیال ف یتعلق بأساطري  ر اجلان العادة تبحث هذه املقا يف االٓ
 .كام ٔانه حيدد بعض الفوائد الصحیة للعادة الرسیة .الرسیة

 ٔاساطري الاسمتناء 



 
 .توجد العدید من األساطري حول خماطر العادة الرسیة ، ولكن مل یمت ٕاثبات ٔاي مهنا

دة مرات   .هناك العدید من األساطري حول الاسمتناء ىل الرمغ من ٔان العدید من هؤالء قد مت فضح زیفهم 
كراًرا ،   .یبدو ٔاهنم یعاودون الظهور مراًرا و

اءات حول الاسمتناء ال یدمعها العمل ً   .معظم الاد سب ٔا لمي ٕالثبات ٔان الاسمتناء  الًبا ال یوجد دلیل 
ة ر الضارة املقرت سب الاسمتناء يف .من االٓ  :لن ی

 العمى 
 النخیل املشعر 
 يف وقت الحق يف احلیاة العجز اجليس 
 ى الرجال  الضعف اجليس 
 كامش القضب  ا
 تقوس القضب 
  ت املنویة دد احلیوا  اخنفاض 
 العقم 
  مرض عقيل 
 ضعف جسدي 

دمه العادة الرسیة ؛ ري مرضیة ٕاذا مارس ٔا كون  القهتم جيب ٔان  هذه   شعر بعض األزواج ابلقلق من ٔان 
 .ٔایًضا خرافة

ساء مم  القة ٔاو مزتوجني ،  یواصل معظم الرجال وال كونون يف  ارسة العادة الرسیة ٕاما مبفردمه ٔاو مًعا عندما 
القهتم ريون ٔانه جزء ممتع من   .وجيد الك



راسات  وجدت دى ا ساء اللوايت مارسن العاد ٕا هين زجيات ٔاكرث سعادة مقارنة بأولئك  ٔان ال ة الرسیة اكن 
ن مل ميارسوا العادة الرسیة  .ا

ة لالسمتناء  ر اجلان  االٓ

ري ضار اكك ٔاو رقة يف اجل ٕاذا اكنوا خشنًا جًدا ، ولكن هذا  .الاسمتناء  اص من اح قد یعاين بعض األش
م قلی  .ادة ما یتعاىف يف غضون ٔا

یة قصرية ، فقد یعانون من تورم ٕاذا اكن الرجال  كرر يف غضون فرتة زم شلك م ميارسون العادة الرسیة 
سمى ف يف القضب   .ادة ما خيتفي هذا التورم يف غضون یومني . الوذمة  طف

ة احملمت األخرى ما یيلشم ر اجلان  :ل االٓ

نب   ا

ة  ة ٔاو الروح ی شعرون ابلقلق من تعارض العادة الرسیة مع معتقداهتم ا ن  اص ا شعر بعض األش قد 
نب ة مبشاعر ا ست  .ٔاو الثقاف ة النفس ل اطئة ، و ة ٔاو  الق ري ٔا ست  ومع ذ ، فٕان العادة الرسیة ل

 .خمزیة

د  سا سیة قد  ة اجل خصص يف الص ایة حصیة ٔاو معاجل م نب مع صدیق ٔاو ٔاخصايئ ر اقشة مشاعر ا م
ل السابقة املرتبطة ابلعادة الرسیة نب ٔاو اخل لص من مشاعر ا ىل الت  .الشخص 

سیة   اخنفاض احلساسیة اجل

 
یات الاسمتناء العدوانیة ٔاو املفرطة ٕاىل تقلیل احلساسیة اجل   .سیةقد تؤدي تق

ىل قضیهبم ، فقد یعانون من ضعف   ضهتم  ى الرجال طریقة اسمتناء عنیفة تتضمن ٕاحاكم ق ٕاذا اكن 
ل هذا مبرور الوقت بتغیري األسلوب .إالحساس  .ميكن للرجل 



سیة ومعوما يف لك من  رة اجل زید من وظیفة إال دام هزاز، قد  ل است ساء  و الرجال  تعزز التحفزي، م   .ال

شحمي ، ب شهد الرجال حتسنًا  سیة وال دمن الهزاز عن حتسن يف الوظیفة اجل ست ساء الاليئ  ٔابلغت ال
 .يف وظیفة الانتصاب

 رسطان الربوستات 

زید ٔاو تقلل من خطریدور احمللفون حول ما إ  رسطان الربوستا  ذا اكنت العادة الرسیة  حيتاج  . إالصابة 
ة وا من الوصول ٕاىل ن متك ل ٔان  راسات ق ون ٕاىل ٕاجراء املزید من ا  .الباح

 A ام الل  2003دراسة ٔاجریت  زلت ٔاكرث من مخس مرات لك ٔاسبوع  ن ٔا  20sٔاظهرت ٔان الرجال ا
زل ن ٔا دوانیة من ٔاولئك ا رسطان الربوستا  ت ٔاقل يف كثري من يف اكن الثلث ٔاقل عرضة لٕالصابة 

ان  .األح

ة للرسطان يف  رامك العوامل املس رجع ٕاىل ٔان القذف املتكرر قد مينع  اطر  ون بأن اخنفاض ا یتكهن الباح
 .دة الربوستا

رسطان الربوستا يف أ  شاف ارتباط مماثل بني القذف املتكرر واخنفاض خطر إالصابة  دراسة    مت اك
ن یقذفون . مصدر موثوق2016 ون ٔان الرجال ا هيم خماطر  21وجد الباح مرة يف الشهر ٔاو ٔاكرث تقل 

رسطان الربوستا  .إالصابة 

ام   وجدت  يف املقابل ،  ات  2008دراسة ٔاجریت  الل العرشینات والثالثی شاط اجليس املتكرر  ٔان ال
اصة ٕاذا اكن ميارس العادة الرس  رسطان الربوستا ،  زید من خطر إالصابة   .یة ابنتظاممن معر الرجل 

ة   تعطیل احلیاة الیوم

رغبون ، واليت قد درة ، قد ميارس بعض األفراد العادة الرسیة ٔاكرث مما  االت   :يف 

 عیة الهامة داث الاج  سب هلم يف فقدان العمل ٔاو املدرسة ٔاو األ



 یقطع ٔاداء الشخص الیويم 
  القاهتم ىل مسؤولیاهتم و  تؤر 
 ارب احلیاة الواقعیةمبثابة هروب من مشالك العال  قات ٔاو كبدیل لت

ایة حصیة  دث مع ٔاخصايئ ر ر سلًبا مبامرسة العادة الرسیة ٔان یت ي یعتقد ٔانه قد یتأ ىل الشخص ا  .جيب 

اللها ٕادارة سلوكهم اجليس دید الطرق اليت ميكهنم من  م لت شار العالج ابل ب ٔاو املس  .قد یقرتح الطب

شارة  د اس سا دید موقع معاجل   .معاجل جيس ٔایًضا يف اسرتاتیجیات التأقمل مع الاسمتناء املفرطقد  لت
 جيس حميل ، ميكن ألي خشص 

 الفوائد الصحیة لالسمتناء 

 
ر  .قد یقلل الاسمتناء من التور وخيفف التو

  .والعقلیة  اجلسدیة الصحیة  الفوائد  لالسمتناء العدید من 

ىل فوائد اص  شلك  راسات  شري األحباث ٕاىل ٔان التحفزي اجليس ،  ركز القلیل من ا الاسمتناء ، لكن 
الل العادة الرسیة ، ميكن ٔان  :مبا يف ذ التحفزي من 

 ر   تقلیل  التو
  ار الشد 
  النوم حتسني جودة 
 دة الرتكزي  ز
 رفع املزاج 
  ورة الشهریة ف تقلصات ا  ختف



  خيفف األمل 
 حتسني اجلس 

الل تعزز العالقة امحلمية ، واستكشاف  سیة من  ة اجل كام مت حتدید الاسمتناء ٕاكسرتاتیجیة لتحسني الص
ري املرغوب فهيا االت امحلل  یاجات ، وتقلیل  اتیة ، والرغبات ، والاح ع املتعة ا املنقو  العدوى  ، وم

سیاً  رشیة  وانتقال (STIs) ج ة ال   .فريوس نقص املنا

الًیا قد ميارسون العادة   هيم رشیك جيس  س  ن ل ناع عن ممارسة اجلس ٔاو ا ن خيتارون الام األفراد ا
يس  .الرسیة مكنفذ ج

ل جفاف املهبل وتقل  ساء االٔكرب سنًا ، م اصة لل سیة  یل األمل ٔاثناء ممارسة  لالسمتناء ٔایًضا فوائد حصیة ج
س  .اجل

ل عند احلدیث عن العادة الرسیة نب ٔاو اخل شعر بعض الناس ابحلرج ٔاو ا لكن العادة الرسیة ٔامر  .قد 
ا نب ح شعر اب ئًا  ست ش  .طبیعي وحصي ول

سب يف مشالك حصیة جسدیة وعقلیة كون يف كثري من احلاالت ،   .لن یؤدي الاسمتناء ٕاىل العمى ٔاو ال
ر الضارة  .لالسمتناء فوائد حصیة ٔاكرث من االٓ

ة والعالقات مع األصدقاء   ل يف احلیاة الیوم كون العادة الرسیة مشلكة فقط ٕاذا بدٔات يف التد ادة ما 
سیني  .والعائ وزمالء العمل والرشاكء الروما

ایة حصیة ، و دث ٕاىل ٔاخصايئ ر د الت كون من املف سيف هذه الظروف ، قد   .اصة معاجل اجل

 مصادراهنار 
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ات النظر   [دل ] و
ابة    [دل ] عرض الص

ه من  محمد آراء بعض من حصابة ة ٔاد س ن حزم مست   vol.11)مل مينع ذٕاىل ٔاهنم  آل احملىل الصورة ا
 :(394 393خرجي 

ن عباس   :قال عبد هللا 

 " ري من ه وهو  ري م   " [2] [3]الز زواج األمة 



 "س سوى فرك األعضاء التناسلیة حىت خيرج السائل  " 2][ [3]ٕانه ل
لن ضعف احلدیث يف ن عباس مجعه إالمام البهيقي ، ؤا دیث ا واحلدیث  . سنن الكربى للبهيايق لكن 

دم يف الفقه ست  .الضعیف ال 
ن معر    :قال عبد هللا 

 "[2] [3]من خيدع نفسه " 
  [دل ] الرٔاي السين 

ة و احلنبيل،  ، املاليك ، الشافعي ، احلنفي و ) madhhahib  املدارس الفقهیة املعروفة ابمس الس
رى البعض ٔانه ممنوع يف بعض احلاالت (ٔاي ٕاذا اكن   . الفقه  مدارس والظاهري مواقف خمتلفة حول قضیة 

سیا) ولكن  ري  یقود رجل / امرٔاة جتاهل الزوج ج س  رون ٔاهنا ٔاهون الرشن ملامرسة اجل املستحسن عندما 
، ٔاو  madhaahib احلنبيل و احلنفي املرشوع. حيظر معوما وفقا ل اوف الز ٔاو الز د ا كن ٔا ، ما مل 

، فٕانه جيوز  ة يف لك وقت   حتت ضغط الرغبة، يف هذه احلا الل الاسمتناء ، ويه ممنو الاستغاثة من 
ن ح  ظاهري إالمام madhaahib . [4] ط `الشافعي و  املاليكعند ا زما ً ا كام ذكر . [5] یعترب الاسمتناء م

عه إالسالم يف ي ی هنج املرن ا ً ٕاذا ٔادرك املرء ا كون رضور ل  . الزواج العلامء ٔان الاسمتناء لن  ىل س
الفًا لتعالمي إالسالم الواحضة ، ٔاصبح الزواج معلیة صعبة ٔاخرى   ركيت ، ``  املثال ، وفًقا للشیخ شومة 

ري املرب  سب العادات والتقالید املشوهة والتوقعات  ة نظر   .رةالیوم  عندما نقرتب من الزواج من و
اله من األحاكم  ىل ممارسة النوع املذكور ٔا دًدا ٔاقل ؤاقل من الناس جيربون  د  إالسالم البكر ، سن

ائیة  امرة للغایة ، فقد ميارس العادة الرسیة ولكن يف هذه احلا و  .' [6]الاست مع ذ ، ٕاذا اكنت رغبة املرء 
د احلیاة من اجلوع الشدید ٔاو اجلوع عندما ال یتوفر طعام   ىل ق زنر للبقاء  ل ٔالك حلم  سیكون األمر م

 . [6]آخر
سیة احملرمة يف إالسالم يه امجلاع  جيوز للزوجني ممارسة العادة الرسیة ، مع العمل ٔان األفعال اجل

  . [7]واجلس املهبيل ٔاثناء احلیض ، الرش
ل  يل ريض هللا عهنم: ٔاذكر عن رسول هللا صىل هللا  ن  ه لمك ،  قال حسن  ركوا ما ال شك ف یه وسمل: "ا

ة البال. والباطل شك    ." [8]فٕان احلق را



في   [دل  ] رٔاي ح
ٕاال ٔان بعض . [9] [10] فقه املذهب السين احلنفي وفقا ل  ("مكروه " ) ولكن كره " ) Mubah  ("جيوز

ة ذكروا ٔانه حيرم ري ید الزوج   ("احلرم ") لامء احلنف ٕاال ٕاذا اكن هناك  ممارسة العادة الرسیة بأي وسی 
ة ٔان الاسمتناء مكروه ٔاكد.  [11]ذر  :وشمل هذه. بعض العلامء من احلنف

اوى الوجلیة ٔانه ال رضر يف العادة الرسیة إ  ن جنمي: "وقد ورد يف ف ال ٕاذا سعى ٕاىل  قال العالمة احلنفي ا
ن والعبادة). من األمور   سان عن ا ي إال سیة املفرطة اليت تله سیة (ٔاي الشهوة اجل ف الشهوة اجل ختف

نیویة) ، وكذ ٕاذا اكن الشخص مزتوًجا ٔاو مزتوًجا ، ومع ذ یصعب الوصول ٕالیه لظروف معینة ،   ا
 . [12]وهذا الرٔاي ورد ٔایًضا يف رساج الوهاج

  [دل  ] عرض الشافعي
إالمام الشافعي ٔان الاسمتناء حرام بناء  رصح. [4] [13]  [14]وهو ممنوع يف لك وقت حسب املذهب الشافعي

ت التالیة من القرآن (تفسري املعىن)   :ىل االٓ
ة). ٕاال من " ري املرشو سیة  ن حيفظون عفهتم (ٔاي العورة من األفعال اجل زوجاهتم ٔاو ما متلكه ٔایدهيم  وا

ميىن  سبة هلم ال ذنب هلم. ومن سعى وراء ذ فهؤالء مه املعتدون ا  " . ." [15]ابل
ت يف تفسريه واحضة يف حترمي لك ما هو حمظور (مبا يف ذ ال عادة الرسیة) ٕاال للزوجات ٔاو ما متلكه واالٓ

ميىن ، ومن سعى وراء ذ فهو املعتدي  .. یدهن ا
  [حترر  ] عرض املاليك

ن ٔاس  . [4]وهو حمظور يف لك وقت حسب املذهب املاليك. [13] [14] ویعترب حراما عند إالمام السين ما 
ل مدرسة املاليك ىل   سمح يف الوقت نفسه ، هناك رٔاي ٔاقلیة دا مبامرسة العادة الرسیة ٕاذا مت ٕاجراؤها 

درات ة وا ل املواد إالابح ة م ري مرشو دام مواد   . [16] [17]انفراد ودون است
  [دل  ] رٔاي احلنبيل

جوز  ، ٔاو حتت ضغط الر  الز ٔاو الز ، ٕاال ٕاذا اكن خياف احلنبيل املذهب وهو حمرم معوًما عند غبة ، ف
الل الاسمتناء بل ووفقا ل. الاستغاثة من  ن ح ساء  ٔامحد  ، فٕانه جيوز للسجناء، واملسافرن وللرجال وال

ىل الزوج الرشعي هيم صعوبة يف العثور  ن   . [14]ا



  [دل  ] عرض ظاهري
ن حزم الظاهري إالمام  . [5] [2] [3]جائًزا  الاسمتناء یعترب ا

  [دل  ] رٔاي الشیعة 
ىل ٔانه ممنوع ٔاو مسموح به اسمتناء الزوجة ٔاو األمة جائز حسب بعض الفقهاء  .ميكن تصنیف الاسمتناء 

نوب العظمية. ورالف ذ ، فهو حمظ. الشیعة ة ٔاخرى ، . [18] لقد اعتربه االٓخرون من بني ا ح من 
ل الزوج ٔاو األمة  ت من ق عقوبة العادة  . [19] یعتقد بعض الفقهاء الشیعة ٔانه حمظور حىت لو ارك

ریة) ، وحيدد احلامك الرشعي مقدارها وطریقهتا تعزر الرسیة مت حتدید . [20] (عقوبة تقد ا التكرار ، س يف 
 . [21]عقوبة ٔاقوى لها
  [دل ] عرض األمحدیة 

ل هذه الفاحشة   ىل املسلمني الانغامس يف م حسب رؤیة األمحدیة هو "ز العقل" ولهذا حرم إالسالم  ف
ريه وهو ميارس العادة الرسیة والفاحشة ، ألن من یقوم لهيم ختیل خشص آخر ٔاثناء هذا   .هبذا الفعل یتخیل 
ه الشخص خشًصا  ٔامحد  المحتدث مريزا . الفعل لتحریض رغبهتم ي یتخیل ف آخر ال  عن "ز العقل" ا

دة لتعزز هذه الرغبة يه التخیل ٔاكرث ه الوصول ٕالیه مطلًقا ، وابلتايل ، فٕان الطریقة الوح  . [22]ميك
  [حترر Pro Masturbation ] عرض 

ن حيرسون  ىل ٔانه من الفاحشة ، وجيادلون بآیة القرآن ، "وا وهنى مجهور العلامء من املسلمني الاسمتناء 
ن ميیهنم  عورمه ساهئم ا لهيم". مث من طلب ما هو ٔابعد من ذ فهم املعتدون ٕاال من   :23) .فال حرج 

شكك وجتادل يف هذه 5–(6 [23]  ة جدیدة من الشباب املسمل بدٔات ت وىلكن مجمو يف اململكة العربیة . الف
رشت  الل" وان ىل موقع تویرت بعنوان "الاسمتناء  ة من السعودیني مح  السعودیة احملافظة ، ٔاطلقت مجمو

لامء النفس ا . [24] ىل نطاق واسع لسعودیني ذهبوا ٕاىل ٔابعد من ذ ابلقول ٕان العادة الرسیة حىت ٔان بعض 
ل التغوط ٔاو االٔلك ٔاو الرشب سانیة م اجة ٕا  . [25] [26]يه 

  

  

  

  



ة حول اجلس الفموي  ات النظر إالسالم  و
ة احلرة ، املوسو بید  من وك

ة ٕاىل اذهب  للبحث  اذهباملال

 
  [دل ] ٔاسئ املداعبة واجلس الفموي

الفات يف الرٔاي يف هذا املوضوع ه   .هناك  یعتقد كثري من العلامء ٔان اجلس الفموي جائز ، ولك
سب مجم .مكروه رون االتصال عن طریق الفم، األعضاء التناسلیة كام جيوز يف الغالب  ن  ة من العلامء ا و

ادة واحضة يف ل هذا الفعل لقرآنا  و احلدیث دم وجود ق لامء مسلمون  وشارك يف هذا الرٔاي. حتظر م
ل  ويف الوقت نفسه ، ال یوجد ذكر ملثل هذا الفعل كجزء من املداعبة يف   . [1] یوسف القرضاوي ابرزون م

یل واللمس وحنوهام مذكوران  ىل ٔامهیة املداعبة ، فالتق شدد  ىل الرمغ من ٔان إالسالم  احلدیث النبوي ، 
ى عن الترصف مع محمد . [3] السنة جيب جتنب امجلاع ما مل تمت املداعبة حسب. [2] ة يف احلدیثرصا  هن

ىل امجلاع دون مداعبة اجة . [2] [4] الزوجة اكحلیوان مما یدل  كام ٔان الزوج مسؤول ٔایًضا عن ٕاشباع 
ٔاثناء املداعبة وامجلاع ، . [4] الزوجة (ٔاي جلهبا ٕاىل هزة امجلاع) كجزء من زواج حصي وضامن حق الزوجة

ُسمح للزوج ابالسمتتاع من ثدي الزوجة ، يف املذهب احلنفي جيوز ما مل یمت ٕافراز (ٔاي احللیب) ٔاثناء هذا 
لیب . [5] الفعل ىل ٔان تناول  ٕاال ٔان مجهور العلامء ، مبن فهيم املذهب احلنبيل والشافعي واملاليك ، اتفقوا 

ىل العالقة بني الزوج والزوجة  . [6] [7]الثدي عن طریق اخلطأ لن یؤر 
  [دل ] عن ملس القضب 

تلفة ادیث ا ت األ كري بنفسه يف روا ىل ملس العضو التناسيل ا ىل ذ  .هناك رشوح  ومن األم 
ي مسعت محمد یقول: "لك من مس فرجه، فلیفعل ت صفوان ا رسة ب رواه ٔابو ."( غسل )الوضوء دیث 

في. [8] حصیح  166) وقال األلباين يف حصیح سنن ٔايب داود رمق 154داود الطهارة (  املطالبة   الفقهاء ح
ة يف القضب ملس ست [9] الرشیعة إالسالم جيادل بأن إالمام محمد املوطأ  دیث حصیح و. الفعل خمزیة ل

س جنًسا نقطع عن البدن ویلقي به  .""الفعل ل سا ٔاو جنسا ف یدعي احلدیث  ."ویؤكد ٔانه "ٕاذا اكن القضب دن
دیث حصیحومع ذ ، . ٔانه ال فرق بني القضب ؤاجزاء اجلسم األخرى  یذكر  [10] هناك ٔایًضا 

ي یتعلق التقر. ٕالزايم بعد ملس العضو اجليس الوضوء ٔان ن التقررن ابلتقرر ا ر األول والثاين من هذ
ىل ٔاساس سلطة ان ،  شهد به يف كثري من األح يل [ب .ب Talq ُس دیث  .املنذر ب .؛  س] يف  ق



كر يل: "كنا مع رسول هللا. طلق ب. محمد عن ا ل ملا جاءه ؛ قال  فقال:  رسول هللا ما   البدوي رجل م
حباجة   ." ] ؟ "، وقال محمد:" ما هو ٕاال قطعة من محلك؟ الوضوء."رٔایك يف ٔان یلمس الرجل قضیبه بعد ٔاداء

اله، فٕان ٔاقوى دلیل لصنع الوضوء بعد القضب  [ ملصدر وهناك بعض اخلالف حول هذا التقرر وكام ذكر ٔا
ت صفوان ل روایة عن محمد قو "من مّس أ  د یأيت من البرصة ب عضائه فلیتوضأ". كام ورد ٔان محمدًا ملس وا

 :قال

ميىن" . 1 مك ابملاء (التبول) فال ميسك قضیبه ٔاو ینظف ٔاعضائه بیده ا د م حصیح ." ) عندما یقوم ٔا
اري  ( .[11]1.4.156،  الب

غي ٔان یلمس قضیبه " . 2 مك ٕاىل امل فال ی د م ل ٔا ميىنعندما ید حصیح  ". ) بیده ا
  (2.0512 .[12]مسمل

  [دل  ] العالقة ابٕالشباع اجليس
  [دل  ] جتنب إالفرازات 
ل ) Madh'hab  (مدارس الفكر من كام جيوز ولكن فقط كجزء  اللسان النظر يف احلنبيل و الشافعي  م

ني ٔان مجیع دم یفضل اجلس الفمو  . جنس یعترب ٕافراز األعضاء التناسلیة كام املدارس املداعبة يف  رشط  ي 
دوث ٕاصابة ٔاو ٕاصابة دم  ة ٔاخرى ، یعتقد بعض . [13] اسهتالك ٕافرازات األعضاء التناسلیة و ح من 

] یتعني ١٦[. ومع ذ ، فٕان الرٔاي األقوى هو ٔانه ال جيوز. [14] [15] العلامء ٔان تناول السائل املنوي مسموح به

ىل نظافهتام ىل ن صاحل العثمي. [17]الزوجني شطف مفهام بعد ذ للحفاظ  وى للشیخ محمد  ني ، وحبسب ف
ه السائل املنوي ، ألن السائل املنوي یعترب مادة   ي یفرز ف جيوز للزوجني ٔان یناموا بعد ذ يف الفراش ا

ة ل امجلاع  .ولكن هذا مرشوط بنظافة الرجل .طاهرة يف الرشیعة إالسالم سل الزوج بعد التبول وق ٕاذا مل یغ
 . [18]، یصبح السائل املنوي جنسا

  [دل ] الاستحامم (الغسل) بعد ممارسة اجلس الفموي 
ُسمح ابجلس الفموي ٕاال كوسی للتحفزي واملداعبة ات نظر بدی ، ال  س الزوج اجلس  ٕاذا مار  .وفًقا لو

زل السائل املنوي ه ؤا ومع ذ ، ٕاذا  . الفقه الرشعي الصحي اجليس يف وجب الغسل الفموي مع زوج
لیه ٔان یغسل مايض    (ل القذف سوائل ما ق  ) ٔاطلق مايض فقط ، فٕان الوضوء مطلوب فقط ، و

سیة ٔاو دخولها ٕاىل الفم. بعیًدا   . [19]حيظر تناول السوائل اجل
  



  

ة حول اجلس الرش   االٓراء إالسالم
ة احلرةمن  ، املوسو بید  وك

ة ٕاىل اذهب  للبحث  اذهباملال
ه هنا" سیة يف إالسالم ، انظر للمثلیة. لیوات" یعید التوج   .يف إالسالم  LGBTاجل

ل . بني األفراد امجلاع الرش هو  (اللواط  ٔاو )اجلس الرش ٔاهنا تعترب حرام (احملظورة) من ق
ة الشیعة و السنة معظم  ادیث الصحی  .العلامء يف األ

ىل النيب املسلمون ، ویعتقد القرآن  النص األسايس لٕالسالم هو ث  . محمد ٔانه ميثل الو املبارش من هللا  من ح
دة مواضع يف القرآن ، یمت حتدید امجلاع الرش مت ." [1] خطیئة ٔاهل لوط"،  ابللواط املراجع املبارشة يف 

يت لوط  لكیف دم قصته ٕالثبات رفض  [ التحقق مطلوب . [2] ] سدوم ومعورة كنيب ملدی ست
سیة لالغتصاب إالسالم رش شعبه. [3] واملثلیة اجل د وقد ٔامره هللا ٔان ی ولوقفهم عن ٔاعامهلم الشهوانیة ابلتوح
  [مطلوب التحقق . [2] ] والعنیفة

د من بني العوامل سبقك هبا ٔا ل هذه الفاحشة اليت مل  ركب م ني قال لشعبه: "ٕانك   .و [اذكر] لوط 
اتك [لك] رشٕانك  كن جواب قومه ٕاال قالوا: ٔامقو  " . "تقرتب من الرجال وتقطع الطریق وركب يف اج ومل 

 .بعذاب هللا ٕان كنمت صادقني
ن  ىل املفسد  .قال:  رب ٔانرصين 

. حًقا ، شعهبا ظاملون شارة ، قالوا: "حًقا ، سهن ٔاهل مدینة لوط ت راهمي ابل  ."وملا جاء رسلنا ٕاىل ٕا

وت ) 29القرآن سورة      28 (31العنك

كور lutis )یعرب عن رفض واحض لل القرآن و سیا وصفها بأهنا ا لیون ج نقل يف القرآن عن .( بدال من قوم لوط م
 :لوط قو لقومه

مك شعب خمطئ" لقه ربك لمك رفقاء؟ لك كور بني العوامل. ورك ما  كف  لوط ،   ."هل تقرتب من ا قالوا: ٕاذا مل 
ن ستكون ابلت ن یبغضونه .أكید من املطرود  ."قال: "ٕانين جتاه فع من ا

 165168،   (الشعراء ) 26القرآن ، سورة   



شهوة بدًال من  ساء؟ بل ٔانت  و [ذكر] لوط قال لقومه: "هل تفسدونك ؤانت تنظر؟ هل تقرتب من الرجال  ال
 ."قوم یترصفون جبهل

منل ) 27القرآن ، سورة     5455،    (ا

مه ىل ٔاهل لوط وطبیعة خطا ارشة   :یعلق القرآن م
ة عند رشوق   .حبیاتك [ محمد] ، ٕاهنم [قوم لوط] اكنوا يف سكرمه یتجولون ٔامعى لهيا الرص استوىل 

لهيم جحارة من طني قاس .الشمس ا ؤامطر  ىل [من املدینة] ٔادن المات ملن ميزي .وجعلنا اجلزء األ  .بل يف ذ 

 7275،  (سورة احلجر ) 15القرآن الكرمي، سورة   

ه ىل عقاب ٔاو توج سیة  حمدد للوىت ىل الرمغ من ٔان القرآن ال حيتوي  شري بوضوح ٕاىل املثلیة اجل ، فٕان السیاق 
ل   ىل م اليق ویصف العقوبة  ول يف ىل ٔاهنا فساد ٔا ىل نطاق واسع ومق رش  هذا الفعل ألهل لوط عندما ان

 .جممتعهم
د من بني العوامل؟ ٕانك   سبقك هبا ٔا ل هذه الفاحشة اليت مل  ون م رك و [ٔارسلنا] لوًطا عندما قال لقومه: "هل 

اص ساء. اش شهوة ، بدًال من ال ك ".تقرتب من الرجال  ! ٕاهنم رجال  لكن جواب قومه قالوا: "ٔاخرجومه من مدی
ه ."طاهرون ه هو ؤارسته ٕاال زوج قذ يل الرش]  .ف ن بقوا [مع فا لهيم مطر [من  .اكنت من ا ؤامطر 
ارة]  رمني .احل  .مث انظر كیف اكنت هنایة ا

 8084ص   (األعراف ) 7القرآن سورة   

ادیث    [حترر ] األ
اته احلدیث يف ه يف ح ة يف موضوع . وردت تقارر من ٔاقوال محمد ؤافعا من املقربني م ادیث الس شري األ

ة تعارض. امجلاع الرش بني األفراد بوضوح ٕاىل ٔانه ممنوع متاًما ابٕالجامع امجلاع   األربعة املدارس الس
ادیث [4] [5] الرش  :كام ورد يف العدید من األ

 "  (لهيا ىل الصیغة املتفق  ه ( ىل روایة موىس) ٔاو] جامع زوج من [جلأ ٕاىل عراف ویؤمن مبا یقو (
ة الرشج ه بواسطهتا ف ائض ٔاو جامع زوج ىل محمد ويه  زل  القة  مبا ٔا ٔابو   رواه  ."  ، ال 

  .3895 [6]بو داودسنن أ  والنوى كتاب العرافة هررة
 "ل هللا ٔان یقول  احلق: ال سائك ال خي   ) (5/213 .[7]ٔامحد رواه يف الرشج"  جتامع 



 ة ن ٔايب ش   [8]1165،  سنن الرتمذي من  حصیح فعن وحسنه .(3/529) رواه ا
 " "ة الرشج وامجلاع ٔاثناء احلیض ك] من األمام ٔاو اخللف، ولكن جتنب ف  [جعل احلب لزوج

  [9]سنن الرتمذي و ٔامحد رواه
 ا ملعون) رواه   2157 .[10]سنن ٔابو داود كتاب الناكح ٔابو هررة (من جامع امرٔاته من رش
 "ي صن ل والشخص ا ل الفا ن عباس رواه." عت ٕاذا وجدت خشًصا یقوم بعمل ٔاهل لوط ، فاق ،  ا

اب  سنن الرتمذي كتاب العقوابت ، دار   ، حسنًا عند] 1456[رمق  40، احلدیث  17، الك
  . [11]السالم

 "ىل ٔاميت هو معل ٔاهل لوط افه  ر رواه." ٕان ٔاكرث ما ٔا رمق  سنن الرتمذي  كتاب العقوابت جا
  .[12]حسنًا 1374

  [دل ] يف الزواج

كون الزوجة [13]  سني (ٔاي الزوجني) عندما یمت ٕاجراؤها "كبدیل" عندما  ىل العالقة بني اجل ینطبق نفس احلمك 
یاجاهتام ولكن فقط من . [14] يف فرتة احلیض كون من حق الزوج والزوجة ٔان یفي لك مهنام ابح عند الزواج ، 

متسك هبدي احلدیث والقرآن  :ول القرآنیق . [15] الل ا
هين حىت یطهرن ، ولكن  .وسألونك عن احلیض ل ٕا ساء ٔاثناء احلیض ، وال تد قل: ٕانه مرض ، فابتعدي عن ال

هين كام ٔامرك هللا ، وهللا حيب من حيفظ. ٔانفسهم نظیفون يل ٕا  (222 :2) ." ٕاذا طهرن ، اد

لیه الز  يشء يف إالسالم السين ، فٕان امجلاع يف الرشج حرام حىت لو اتفق  سمح  وج والزوجة ألن االتفاق ال 
 . [16] [17] [18] [19]حمرم يف احلدیث السين
ناع عنه   ممنوع اع الرش، ٔان امجل معارص  سين امل مسمل ، وهو  یقول یوسف القرضاوي ىل الزوجة الام وجيب 

ارها ، اول ٕاج ا ٔاو  ا ذ ، ولها ٔان تطلب الطالق ٕاذا ٔارص زو وقد  . كام فعل حمرم [20] [21 ] ٕاذا طلب زو
ل القرضاوي ٔاوحض د لامء م ىل الزوجة طلب الطالق من ٔاجل  وصاحل املن ٔانه ال یبطل الزواج ، وجيب 

ىل. [22]  [23]الانفصال عن الزوج ل هذه اخلطیئة  جيب  كرار م ن فعلوا ذ ٔان یتوبوا ویتوقفوا عن  األزواج ا
 . [24]الكربى

شهد بآیة قرآنیة يف هذا الصدد ، ُس شلك شائع الًبا ما  ٔساس ٕالثبات حصة   [13] ساء تفسريها  وال سیاق لها 
 : [25]امجلاع الرش بني الزوج والزوجة



ن ، ؤارسيل  ٕان  رید ىل نفوسك ، واتقي هللا  سائك حرام  ، فاذهيب ٕاىل حرثك كام  (األعامل الصاحلة) ٔامامك 
لمي ٔانك ستقاب (يف  ، م وا ني ( محمد)  .(یوم من األ  .رش املؤم

 ٢٢٣: ٢القرآن  

د یوحض اها يف امجلاع ، ويه  املن الف املواقف اليت قد ميارسها الزوجان ٔاو یت ىل اخ ٔان هذه االٓیة تدل 
س يف الرشج ة متاًما ما دام امجلاع حيدث يف املهبل ول ا ٕارشاك الرشج يف املداعبة ممنوع  . [13] م

ًا [26] [27] ٔایًضا ال األصابع ٔاو األشیاء يف املمر اخللفي یعترب احنرافًا وممنو ٔایضا، وقد فرس لكمة . [28] [29] وٕاد
ة" ابٕالجامع ا [13] جدا "زرا رشیب الزوجة ٔاو ر ة كام  زرع من لك فقهاء السنة إالسالم ٔن مزارع  یة زوجة و

س كوسی ألداء املامرسات احملرمة  . [17]قطعة ٔارض، ولكن ل

  [دل ] القانون (الرشیعة) 
  [دل ] الرٔاي السين 

ة الرشیعة تطورت ىل تفسريات خمتلفة  الل القرنني الثامن  إالسالم دة "مدارس" خمتلفة بناًء  والتاسع يف 
ادیث العدید من . [30] للقرآن واحلدیث سیة ،   األ ىل عقوابت قاسیة للمثلیة اجل ، ٔاقوال النيب محمد ، تنص 

ة البیة الرشیعة ، الرشیعة إالسالم ُسمح   .وهذا ینعكس يف  سیة مبوجب الرشیعة ال  نظًرا ألن العالقات اجل
ارج هذا الزواج هو الز و / ٔاو الز  سني ، فٕان ذ یعين ٔان اجلس  ،   هبا ٕاال يف ٕاطار الزواج بني اجل

هام جيذب العقاب ي یُعرَّف بأنه الز ٔاو الز ٔاو لكهيام ، جيتذب ابلتايل نفس . [30]و اللواط املثيل ، ا
ىل الرمغ ل ت اجلرامئ (اجل ٔاو املوت) ،  الف املدارس  العقوابت م قة ختتلف ابخ ق من ٔان العقوبة ا

ىس الرتمذي قال.  [30]والعلامء ىل عقاب اللواط ، فقالوا  " :ٔابو  لف ٔاهل العمل  ورى بعضهم هو ٔانه  : اخ
ري مزتوج، وهذا القول من   الرماد ، ما جيب ٔان تدان حىت املوت، سواء اكن مزتوجا ٔاو 

 Shafi'ee، ابة . ٕاحساق ، و  ٔامحد ذ الص راهمي النخعي ، حسن البرصي: العلامء من فقهاء تالم ن  ، ٕا عطاء 
ىل اللواط تعادل عقوبة الز.ٔايب رابح ان الثوري ، وهذا قول وقال آخرون: ٕان العقوبة الرشعیة  ؤاهل   سف
 ." الكوفة

ب مع العقوابت  بًا ٕاىل ج اصًا جتاه ٕاثبات الز ، وكذ املثلیة ج دى املقاطع القرآنیة موقفًا قانونیًا  ذ ٕا تت
ث ٔان ا  ري املرشوعاملذكورة يف احلدیث ح شاط اجليس  لهيا يف "ال  :" [31]لعقوبة املنصوص 



سائمك  ري املرشوع ل ن ميارسون امجلاع  مك ٔاولئك ا لهيم ٔاربعة [شهود] من ب س  .جيلبون  وٕاذا شهدوا ، 
ذهن املوت ٔاو یأمر هللا لهن [آخر] املذنب یُهنَُما .ات يف البیوت حىت یأ َُمكْ َهيِ ْ َ بوا  .َوالَْقاِمُالَن ب ولكن ٕاذا 

ركهم وشأهنم  ل التوبة والرحمي .وحصحوا ٔانفسهم فا وام یق ىل ا  .بل ٕان هللا 

ساء ) 4القرآن سورة     16  15ص    (ال

سیة يف إالسالم ىل الرمغ من الرفض إالجامعي ة يف   للمثلیة اجل ، يف املامرسة العملیة ، ختتلف األعراف الثقاف
ة ینفذ ول إالسالم دد قلیل من ا ة من عقوبة ٕاىل ٕادانة ، وفقط  ان إالسالم ل هذه العقوابت خمتلف الب  .م

  [دل ] رٔاي شیعي 
سمحون ابمجلاع الرش لامء الشیعة ال    . [32]للغایة قالها مكروهة  ومن . معظم 

ىل ٔان آیة رتاق الرشج كام هو مقنن يف مع   هللا روح هللا امخلیين هناك مؤرشات قویة  ري مواٍت عند ا بدا 
ن ،   .حترر الوسی  املكون من جم
ستاين وفًقا الٓیة هللا العظمى  رشط   الس ٔان "إالذن مرتبط  ، فٕان امجلاع الرش بني الزوجني مسموح به 

شدة ه  ري مرغوب ف  ." [33]مبوافقة الزوجة" ، لكن الفعل نفسه "
ين شريازي ووفًقا الٓیة هللا العظمى  ىل  "،  صادق حس ُسمح مبامرسة اجلس الرش إبذن من (زوجهتا). 

اط  ." [34]الرمغ من الكراهیة الشدیدة وإالح
 


