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بسم هللا الرمحن الرحمي
التعريف بالكاتب
رايج رىض هللا /أسعد عبد الباسط هرجة  ،املولود
ابململكة العربية السعودية من أب وأم مرصيني وحامل
للجنس ية املرصية ،املقمي بقرية دقادوس التابعة ملركز
ومدينة ميت مغر حمافظة ادلقهلية مواليد عام  6991يف
السادس عرش من شهر نومفرب .
حاصل عيل الشهادة الإعدادية الزهرية ومن مث اإنتقلت
من الزهر اإىل الثانوية العامة وإالتحقت بلكية الطب
البيطري جامعة الزقازيق وأل المر اإىل احلصول عىل
باكلوريوس العلوم الطبية البيطرية عام  9169بتقدير
عام جيد جدا مع مرتبة الرشف برتتيب الثالث عرش
عيل ادلفعة وهذا حبمد هللا وفضهل .
ومتيل اإهامتميت إاىل العمل بتناسليات وجراحة حيواانت
املزارع اكلبقار احللوب.
3

المقدمة
امحلد هلل رب العاملني من اكن أمره بني الاكف والنون
كن فيكون والصالة والسالم عيل خري خلق هللا النور
اذلي أفيض اإىل ظلامت اجلهل والوثنية فاإجنابت كام )(6
ينجاب الغامم وعيل أهل وحصبه ومن تبعهم ابإحسان
وسار عيل هنجهم اإىل يوم ادلين وبعد ،
لقد من هللا عيل اجلنس البرشي بنعم كثرية ل تعد ول
حُتىص فيقول تعاىل :
(أمل تروا أن هللا خسر لمك ما يف الساموات وما يف )(9
الرض وأس بغ عليمك نعمه ظاهرة وابطنة ومن الناس
من جيادل يف هللا بغري عمل ول هدى ول كتاب منري)
فكن ا إلنسان ثوب قد حس بغ ابلنعم حى أنه من كثاهتا
يظهنا مكل هل ل تزول ول ي حر حدها اإىل صاحهبا "هللا"
) (1صدر كتاب مختصر سيرة ابن سحاق لعبد السالم هارون
) (3سورة لقمان االية 30
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ومن نعم هللا عىل العباد أن جعل هلم من أنفسهم أزوجا
ليسكنوا إالهيا .
ومما ل شك فيه أن الزواج ميثاق غليظ جيمع بني روحني
وكهنام اكان يف الصل روحا واحدة .
اإذ أن العالقة امحلميية تصهر الكثري من احلواجز بني
الزوجني .
وملا اكنت احلرب الرضوس عىل الإسالم يف أوهجا منذ
أن أنترش هذا ادلين يف الرض،فسلحه هللا مبا ل ميوت
ول ينضب أبدا كتاب هللا وس نة رسوهل ﷺ
وحنن الن يف زمن اإنترش فيه ال حعري وأميا اإنتشار وصدر
لنا الغرب أفاكره اخلبيثة ومواقعه ادلنيئة لهز عقيدة الش باب
املسلمني وحلث الشاابت عيل اإظهار املفاتن يف غري حل
والزتين لغري زوج .
6

وذلكل أصبحت العالقة ا ِمحلمية ُتت اجملهر فال
يرغب الشاب العفيف ول الفتاة العفيفة أن ي حفتنت
بعد الزواج -بعد الصرب عيل فنت هذا ادلهر وذاك
الزمان -للضعف يف العالقة ا ِمحلميية بعد الزواج .
فاكن ذكل من أس باب التعاسة وإارتفاع نسب
الطالق لعدم اإش باع لك طرف حلاجة الخر .
ول شك أن اجلهل أحد تكل العوامل فاكن لبد من
واقفة دلفع هذا اجلهل  -خاصة -بعد حدييث مع بعض
أصدقايئ وأتضح اجلهل مبثل تكل المور يف اإنتظار
جلوس الوادل وابلنس بة للفتاة الوادلة لتثقيفهم بتكل
المور ومما لشك فيه أن نس به عالية من الابء ل
يتحدثون عن تكل المور مما يؤدي إاىل الإنصات
للك مار يتحدث يف أمور العالقة اجلنس ية وهذا
مما ل شك فيه يؤثر ابلسلب يف الثقافة اجلنس ية و
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يؤدي يف الهناية اإىل ضعف شديد يف ذكل احلصن
احلصني اذلي قال عنه رسول هللا –صيل هللا عليه
وسمل(-اي معرش الش باب ،من إاس تطاع منمك الباءة
فليزتوج ،فاإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ومن مل
)(6يس تطع فعليه ابلصوم ف إانه هل وجاء )
فاكن لبد من نرش تكل الثقافة النافعة فتجولت فمين
اكن الفضل الكبري هلم لتحدهثم عن تكل المور من )(9
املسلمني كمحد بن سلنامن الشهري اببن كامل ابشا،
وأبو عبد هللا محمد بن محمد النفزاوى قاىض تونس(3) ،
) (4الش يخ جالل ادلين الس يوطي.
)(5والاكتب أبو ماكل بن حازب من املدينة املنورة

) (1عن عبد هللا إبن مسعود (متفق عليه )
) ( 3صاحب كتاب رجوع الشيخ إلى صباه فى القوة على الباه
) (3وله كتاب (الروض العاطر فى نزهة الخاطر
) (6صاحب كتاب نواضر األيك في معرفة النيك
) (5صاحب كتاب اإلبداع في فن اإلستمتاع
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وإاس متعت دلكتورة هبة قطب واملتخصصني
هذا اجملال .وقد اإس تفدت مهنم كثري يف اإعداد هذا
الكتاب .ولكن حيامن نظرة اإىل املؤلفات يف هذا اجملال
وجداهتا ُتتاج اإىل جمهود مفا بني لغة عربية فصحى
ُتتاج اإىل عناء لفهمها وما بني كثري ممل وبني قليال
جائر،ف إاس تعنت ابهلل يف حماوةل مين لهتذيب ما اإطلعت
عليه وتوضيح بعض المور ابلصور ما أس تطعت  .ول
أبغي الفساد يف الرض فاإن هللا ل يصلح معل املفسدين
،وهذا العمل سالح ذو حدين أس ئل هللا أن ي حس تخدم
يف احلالل ولي حس تخدم يف احلرام،وعيل هللا قصد
السبيل ومنه نبتغي الجر ،سائلني هللا أن ينفعنا مبا
علمنا وأن ينفع بنا وأن يتقبل منا صاحل العامل ول
تنسوان من صاحل ادلعاء .
لعبد هللا  /أسعد هرجة .
يف )(6

(1دكتورة هبة متخصصة في الطب الجنسي واإلستشارات الجنسية من وجهة نظر إسالمية
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وليس الذكر كاألنثي
اقتبس ما خيص العالقة اجلنس ية

أول-:ا إلختالفات اجلسدية التناسلية
اثنيا-:ا إلختالفات النفس ية اجلسدية
أول  :ا إلختالفات اجلسدية التناسلية
للك من اذلكر
خيتلف اجلهاز التناسيل ل
والنيث ليتالمئ مع وظيفة لك مهنام .
 -:6اجلهاز التناسيل اذلكري

8

أ  -:القطيب :هو عضو ا إليالج يف فرج املرأة ومنه
خيرج املين ويمتزي بقدرته عيل الإنتصاب ويف مقته يف
منطقة القلفة-كام هو موحض يف الصورة السابقة-
هناايت عصبية شديدة احلساس ية وتؤدي عند اإاثراهتا
اإىل حدوث القذف بنشوة.
وبسبب تكل املنطقة شديدة احلساس ية يف مقدمة
العضو اذلكري واليت تحثار عن طريق الإحتاكك مييل
اذلكر اإىل ادلخول يف املرحةل الثالثة من مراحل امجلاع
 واليت سنتحدث عهنا كام س يأيت اإن شاء هللا  -ممايؤدي اإىل عدم اإش باع شهوة الزوجة .
ب -كيس الصفن  :يمتزي أيضا بوجود هناايت عصبية
حس ية وتساعد اذلكر يف بلوغ النشوة وبه اخلصيتني.
ج - :املنطقة الواقعة بني كيس الصفن وفتحة الرشج
من مناطق الإاثرة عند اذلكر ".منطقة العجان"
7

 -:9اجلهاز التناسيل ا إلنثوي

أ-:املهبل  :هو اجلزء اذلي يوجل العضو اذلكري فيه
وعند اإاثرة املرأة يفرز سوائل لرتطيب جدرانه .
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ب  -:البظر هو عضو الإاثرة عند النيث ويمتزي
بوجود هناايت عصبية شديدة احلساس ية وتساعد
املرأة للوصول لنشوة عند الإحتاكك به فنام يعرف ابإمس
الورجازم البظري .
ج -:الشفران الصغريان  :تيل البظر من حيث الإاثرة
ومواضع ا إلاثرة معرفهتا تساعد يف اإيصال رشيك احلياة إاىل
النشوة مما يسبب الرىض يف العالقة اجلنس ية امحلميية
ما بني اذلكر والنىث .
د -الشفران الكبريان  :أقلحهم يف الإاثرة ابلنس بة للمرأة

ه -:منطقة اجلي إاس بوت
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ه -:منطقة اجلي إاس بوت  :من أكث املناطق اليت
جتعل املرأة تصل اإىل النشوة ولكن تصل اإلهيا ببطئ
ويسمي هذا النوع ابلورجازم املهبيل ،وهو أكث
اإمتاعا للمرأة من الورجازم البظري وسنتحدث فنام
للك من
بعد عن كيفية اإاثرة تكل املناطق احلساسة ل
اذلكر والنىث .
و ِ -:غشاء الباكرة :
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ِغشاء الباكرة كام هو مواحض أنوع كثرية وهو عبارة عن
ِغشاء مطاطي يف النىث البكر وعند امجلاع حيدث نزيف
لبعض قطارات ادلم بسبب متزقه وجيب التنويه عن
وجود بعض أغش ية الباكرة اليت ل تنفض من اإيالج
العضو اذلكري ويف تكل احلاةل ل جيب الشك يف رشف
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الزوجة ويحفضل اإستشارة طبيب .
وقد ينفض من غري زين كام يف حالت طبية يمت فهيا فتح
الغشاء لزنول دم احليض اإذا اكن الغشاء مغلق متاما .
ويف حالت احلوادث ومن هذا املنطلق قد حيدث ول
جتد ِغشاء باكرة لزوجة فيجب وجود ثقة متبادةل بني
الزوجني لتحدح ث عن المر مبنهتيي الرصاحة حيت وإان
وصل المر حلاةل حدوث اإغتصاب لزوجة ِ .وليمهية
المر فاإقراء ما حدث يف عهد معر ريض هللا عنه .
قال الإمام ابن عبد الرب
يف ا إلس تذاكر /كتاب الناكح  /ابب جامع الناكح)
قد روي هذا املعىن عن معر من وجوه ،ومعناه عندي
وهللا أعمل  -يف من اتبت وأقلعت عن غهيا ،فاإذا اكنوحرم رمهيا ابلزان ،ووجب
حرم اخلرب ابلسوء عهنا ،ح
ذكل ح
احلد عىل من قذفها اإذا مل يقم البينة علهيا
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مث روى الإمام ابن عبد الرب( يف ا إلس تذاكر/كتاب
الناكح /ابب جامع الناكح) بس نده عن الشعيب أن
رجال أىت معر بن اخلطاب فقال :اإن ابنة يل ودلت
يف اجلاهلية ،وأسلمت ،فأصابت حدا ،ومعدت اإىل
الشفرة ،فذحبت نفسها ،فأدركهتا ،وقد قطعت بعض
أوداهجا بزاويهتا ،فربئت ،مث مسكت ،وأقبلت عىل
القرأن ،ويه حُتطب ،فأخرب من شأهنا ابذلي اكن؟،
فقال معر :أتعمد اإىل سرت سرته هللا ،فتكشفه ،لنئ
بلغين أنك ذكرت شيئا من أمرها لجعلنك ناكل
لهل المصار ،بل أنكحها ناكح العفيفة املسلمة،
فامللهم س يدان معر –ريض هللا عنه -جيعل السرت
حقا ل يعارضه حق غريه ،بل ويسقط ما قد يحتومه
من حق للخاطب يف اإعالمه حبال خمطوبته قبل
توبهتا.
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اثنيا  -:ا إلختالفات النفسوجسدية
املرأة اكئن عاطفي من ادلرجة الوىل يف احلياة بشلك
عام ويف العالقة اجلنس ية بشلك خاص وذلكل حفيامن
يقيض اذلكر وطره ول هيمت ابلنىث حبيث يدخل يف
املرحةل الثالثة من الربع مراحل  -واليت سنتحدث عهنم
كام س يأيت اإن شاء هللا  -بدون ا إلهامتم ابلزوجة يسبب
اإحساس للزوجة أهنا أةل خاصه ابلزوج ليس لها أي حق
يف العالقة امحلميية ويف الهناية يؤدي ذكل اإىل مشالك
مجة فالنىث يف العالقة تكون اكئن عاطفي جسدي
واذلكر يكون اكئن جسدي عاطفي .
للك من الطرفني هو املطلب
فالوصل اإىل نقطة الرضا ل
اذلي يكون اإحدى الس باب ابإذن هللا يف السعادة
وا إلس تقرار الرسي .
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ليلة الدخلة
لتكل الليةل سنن سنتحدث عهنا  ،اإس تربااك مبا فعل
رسول هللا ﷺ وبفعل الصحابة .
أول  -:ا إلس تحامم والوضوء
اثنيا ُ -:تفيف اجلو املتوتر ويرينا رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ذكل مبا فعل مع امنا عائشة ريض
هللا عهنا بتقدمي اللنب لها ومن اكنوا قد حرضوا مع
الس يدة عائشة يف تكل الليةل ،ونقتبس من ذكل
حماوةل ُتفيف التوتر خاصة وأن الزوجة س تكون
مع الزوج لول مرة وهو ما يسبب لها التوتر
ابلإضافة اإىل البعد عن الهل وما يدور يف خدلها
بكيفية مرور تكل الليةل  .فليحرص الزوج عىل
التخفيف وإازاةل تكل اخملاوف حبسن التعامل مع
الزوجة .
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عبدهللا )(6

اثلثا  -:صالة ركعتني فقد جاء رجل اإىل
تزو ح
جت جارية شابَّة ،وإا ِ ّين
يقال هل :أبو جرير ،فقال :ا ِ ّإين َّ
أ ح
خاف أن تفركين ،قال :فقال عبدهللا" :ا َّإن الإلف من
هللا ،والفرك من َّ
يكره اإل ْي حمك ما أح َّل
الش يطان ،يريد أن ّ ِ
هللا ،فاإذا أت ْتك ،حمف ْرها أن ِ ّ
تصيل وراءك ركعتني" ،زاد
عن ابن مسعو لد  -ريض هللا عنه :-
يف رواي لة أخْرى ِ
"اللَّهح َّم ابركْ يل يف أهيل ،وابرك هلم يفَّ ،وارزقين مهنم،
وفرق
وارزقهم مين ،اللَّهح َّم امجع بيننا ما مجعت اإىل خريِ ّ ،
بيننا اإذا َّفرقت اإىل خري "
رابعا -:ادلعاء عيل انصية الزوجة
لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل «اإذا أفاد أحدح حك )(9
امرأة أو خادما أو دابَّة ،فلْيأخذ بناصيهتِ ا،
( )1أخرجه عبدالرزاق في مص َّنفِه ،وسنده صحيح
( )3رواه ابن ماجه ،وحسَّنه األلباني
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وخري ما حجبِل ْت
خريها ْ ِ
ولي حقل :اللَّهح َّم ا ِ ّإين أسأ حكل من ِ
ورش ما حجب ْ
ِلت عليه»؛
رشها ّ ِ
عل ْيه ،وأعوذ بك من ّ ِ
خامسا  -:عند امجلاع
رسول )(6
ريض هللا ع ْنه  -قال :قال ح
عن ابن ع َّباس ِ -
صىل هللا عل ْيه َّ
هللا َّ -
وسمل " :-لو أ َّن أحدك اإذا أراد
أن يأْ ِيت أهْهل قال :بسم هللا ،اللَّهح َّم ج ِنّ ْبنا َّ
الش يطان،
وج ِنّب الش يطان ما رز ْقتنا ،ف إان َّه اإن يقدر بيهنام ودل يف
ِذكل ،مل يرضه َّ
الش يطان أبدا"
فاللهم ابرك للك عروسني يف ليةل بناهئم  ،وملا لليةل
ادلخةل من أثر عىل الك الزوجني فاكن ل بد من بعض
التوضيحات .
 -:6اإن اكن الك الزوجني مرهقني فال ابئس بتأجيل
معلية امجلاع لليوم الثاين  .ليس المر اإلزميا يف الليةل
الوىل لك حسب ظروفه .
( )1ورد في الصحيحين

1
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 -: 9ا إلغتسال بعد امجلاع والوضوء بني امجلاعني .
 -: 3للجامع مراحل جيب اإتباعها حى يس تويف لك من
الزوجني اإحتياجاته ويرىض عن العالقة اجلنس ية
 وسنتحدث ابإذن هللا عن ذكل فنام س يأيت  -ولكنولإيمهية مسأةل فض غشاء الباكرة سأُتدث عهنا هنا.
سادسا  -:فض ِغشاء الباكرة
ُتدثنا قبل ذكل عن أن غشاء الباكرة خيتلف من أنيث
حلخرى وأنه جيب أن يكون هناك ثقة بني الك الزوجني ،
وفض غشاء الباكرة يحفضل ابلعضو اذلكري ول يحفضل
بأصابع اليد وجيب جذب ا إلنتباه اإىل أن الزوج يف ليةل
ادلخةل يكون متحمس جدا للعالقة اجلنس ية ويشغل ابهل
مبسأةل الإيالج وذكل يرجع لطبيعة اذلكر الطبيعة اجلسدية
العاطفية مفطلبه الول اجلسد ومن مث العاطفة ،وذكل
يؤدي اإىل أمرين
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الول  :يتخطى اذلكر املرحةل الوىل والثانية يف امجلاع
ويصب اإهامتمه يف املرحةل الثالثة ويه مرحةل الداء
اجلنيس -و سنتحدث عهنم كام س يأيت اإن شاء هللا -مما
يفوت عىل املرأة الوصول اإىل مقة ذلاهتا –وخاصة أن
املرأة يف املرحةل الثالثة يه القل يف ا إلس تفادة اإذا قفز
الزوج عىل املرحةل الثالثة مبارشة  -وتشعر املرأة بأنه ل
متعة يف العالقة اجلنس ية وأهنا محل عىل اكهلها واملتعة
فقط للزوج والعالقة اجلنس ية الناحجة ذات تأثري مبارش
يف احلياة الزوجية ومدى السعادة وا إلس تقرار فهيا .
المر الثاين -:
ابإهامتم الزوج مبرحةل الداء اجلنيس وعدم ا إلهامتم مبا
سواها تتأمل الزوجة ويرجع ذكل اإىل  -:6فض ِغشاء
الباكرة  -:9لضيق املهبل  ،فذلكل يحفضل الإهامتم بلك
املراحل الخرى و حيكّتفى يف املرحةل الثالثة بفض غشاء
الباكرة وتأجيل معلية الإيالج اإىل اليوم التايل
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او احلرص عىل الهدوء يف اللقائات الوىل وعدم
ا إليالج بعنف ورسعة ،ويفضل اإس تخدام الكرميات )(6
ح
اجلنس ية او الزيوت والفزلني .
وللقاء الول وضعيات حمفضةل  -وس نبني الوضعيات
اجلنس ية كام س يأيت – وهنا نعرض مايحفضل لفض غشاء
الباكرة بسهوةل ابلصور بدل من الالكم .

( )1من كتاب االبداع في فن االستمتاع
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المراحل األربع لعالقة جنسية ناجحة بإذن هللا

أول  -:التنبيه احليس
اثنيا  -:الاثرة اجلنس ية
اثلثا  -:الداء اجلنيس
رابعا  -:ما بعد القذف
أول  -:التنبيه احليس
يف تكل املرحةل  -واليت تعمتد عىل احلواس امخلسة -
حيدث اإنتصاب أويل .
وللك حاسة دورها -كام س يأيت-ولكن قبل ذكل ،جيب
أن حيرص لك من الزوجني عيل النظافة الشخصية -
ولنا يف سلفنا الصاحل قدوة حس نة فيقول تعاىل
"والسابقون الولون من املهاجرين والنصار واذلين )(6
اإتبعومه ابإحسان ريض هللا عهنم ورضوا عنه وأعد هلم
جنات جتري ُتهتا الهنار خادلين فهيا أبدا ذكل الفوز
( )1سورة التوبة أية 100
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العظمي " صدق هللا العظمي  ،فعن ابن عباس قال :اإين
أحب أن أتزين للمرأة ،كام أحب أن تزتين يل املرأة ،لن
هللا تعاىل يقول :وله َّحن ِمث حْل َّ ِاذلي عل ْ ِهي َّن ِابلْم ْع حر ِ
وف ـ وما
أحب أن أستنطف حقي علهيا ،لن هللا تعاىل يقول:
و ِل ّ ِلرج ِال عل ْ ِهي َّن درجة .فالعالقة اجلنس ية عالقة متبادةل
ولك من الزوجني يسعى لإسعاد الطرف الخر .
ل
احلواس ودورها"البرص،السمع ،الشم ،التذوق ،اللمس"
 -:6البرص
البرص يؤثر يف حاةل الرتكزي مع ما يحبعث من حمثريات
اكملالبس الضيقية واملالبس ش به العارية والإميائات
كحراكت الشفاة والزتين .
 -:9السمع
الالكم املثري والكمات احلب وترقيق الصوت والتدايل
يثري ذكل الزوج وصوت الرجل ولكامت احلب واجلنس
تثري الزوجة .
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 -: 3الشم
جيب ا إلهامتم ابلرواحئ ويفضل العطور املثرية
ويفضل ُتصيص عطور للعالقة ل تس تخدم إال يف حاةل
الرغبة يف امجلاع مما يساعد يف ا إلاثرة .
الرواحئ الكرهية قاتةل لعملية الإاثرة فيجب احلرص عىل
النظافة الشخصية وا إلس تحامم .
 -:4التذوق ل يوجد هل دوركبري ولكن للسان دور
يف امجلاع .
-:5اللمس
يحعد القوى يف التأثري من لك احلواس السابقة
فاللمس وخاصة مناطق معينة يساعد يف بلوغ اذلروة .
قد تبدء تكل املرحةل من بداية اليوم من رسائل يرسلها
لك من الزوجني للخر و من تزين والكم طيب قبل
املغادرة ورسائل مثرية أثناء التواجد يف العمل وهكذا .
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اثنيا -:الإاثرة اجلنس ية
ففي البخاري قال رسول هللا متحداث جلابر بن عبد
هللا (اي جابر أتزوجت؟ قال :نعم! قال :تزوجت
بكرا أم ثيبا؟ فقال :بل ثيبا ،فقال النيب صىل هللا
عليه وسمل :هال تزوجت بكرا تالعهبا وتالعبك)،
ويف رواية( :تداعهبا وتداعبك)
 -:6تتخطي تكل املرحةل ما س بقهتا فهيي لب العالقة
ابلنس بة للزوجة  ،ول متر عالقة انحجة بدوهنا
وس نوحضها إابذن هللا
 -:9العالقة ما بني الزوجني ليست عالقة صامته
ويفضل التحدث ما بني الزوجني فنام حيريض الك
الطرفني فال حياء ما بني الزوجه وزوهجا والعكس .
وس نوحض القول اليت يقولها الزوج لزوجته والزوجه
لزوهجا مما يساعد الك الطرفني لبلوغ النشوة اجلنس ية
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 -: 3هنيى الرسول صىل هللا عليه وسمل أن يتحدث
أحد الزوجني مبا يدور بيهنام يف الفراش وش به من
يفعل ذكل بش يطان لقي ش يطانه جفامعها يف منتصف
الطريق  .عن أسامء بنت يزيد ريض هللا عهنا" أهنا
اكنت عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل )(6
والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجال يقول ما
فعل بأههل  ،ولعل امرأة ُترب مبا فعلت مع زوهجا ،
فأر ّم القوم أي سكتوا من خوف وحنوه  ،فقلت أي
وهللا اي رسول هللا اإهنم ليفعلون وإاهنن ليفعلن  .قال
ل تفعلوا فاإمنا مثل ذكل مثل ش يطان لقي ش يطانة
فغش هيا والناس ينظرون "
 -:4ل يؤاخذ الزوجني مبا يتحداثن به يف الفراش وإان
اكنت ألفاظ جنس ية واحضة  ،حيث أهنا تحساعد الك
الزوجني عيل الوصول اإىل النشوة اجلنس ية .
(  )1أخرجه اإلمام أحمد
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 -:5جيوز تعري الك الزوجني أمام بعضهم البعض حلديث
رسول هللا صىل -هللا عليه وسمل –عن هبزربن حكمي )(6
عن أبيه عن جده قال :اي رسول هللا عوراتنا ما نأيت مهنا
وما نذر ؟ قال احفظ عورتك اإل من زوجتك  ,أو ما
ملكت ميينك قلت :اي رسول هللا،أرأيت اإن اكن القوم
بعضهم من بعض؟ قال اإن اس تطعت أل ترهيا أحدا فال
تريهنا قلت :اي رسول هللا  ،فاإن اكن أحدان خاليا  ،قال :
فاهلل أحق أن يس تحيا منه من الناس) .
 -:1الاننية قاتةل يف العالقة اجلنس ية وتقتل الرغبة
عند أحد الطرفني .
 -:7اإذا مل تس تويف الزوجة حقها فالتقصري الكيد يف
تكل املرحةل .
 -:8يف تكل املرحةل جتمتع لك احلواس معا وابلتايل مفا
سنرسده من أفعال وأقوال يكوانن معا .
( ) 1رواه الترمزي و حسنه  ،وابن ماجه  ،وحسنه األلباني في صحيح الترمزي .
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أ  -:الفعال
تعمتد الفعال يف تكل املرحةل عىل اإاثرة الك الطرفني
ومدخل ذكل يف الرتكزي عىل املناطق اليت تثري الرجل
وتثري املرأة .
ويف البداية  -:أحب أن حاوجه النظر اإىل أمر ،حدود
احلالل واحلرام يف العالقة بني الزوجني .لك شئ عدا
امجلاع يف حيض ونفاس والوطئ يف ادلبر حيل اكحلس
ومص العضاء التناسلية ويرجع ذكل المر لرغبة الك
الزوجني ول اإمث يف ذكل ويف ذكل فتاوى كثرية ملشاخينا
اكلش يخ سلامن العوده والش يخ يوسف القرضاوي
والش يخ عيل مجعة .
فقد ححيرم الإنسان عيل نفسه حالل او حيالل حرام
وس نبني فتاوى املشاخي فنام س يأيت خبصوص ما يتعلق
ابلمور اجلنس ية ما بني الزوجني ما حيل وما ل حيل .
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)(6ابلنس بة للرجل
خيتلف الرجال يف املناطق اليت ت حشعرمه ابملتعة ،ولكن
هناك مناطق متفق علهيا بني أغلبية الرجال.
املنطقة الوىل  -:الذن
فباإماكن الزوجة استثارة منطقة الذن بلحسها بطرف
لساهنا و حقبالت انمعة لتاكد تكون حمسوسة أو ابلطرف
النامع من الصابع حبراكت خفيفة وميكن أن تكتشف
منطقة خلف الذن عن طريق اللمس ابللسان والشفة.
املنطقة الثانية  -:الشفايف
فتقبيل الزوجة لزوهجاا وتفنهنا يف القبةل يعطي الرجل
اإنطباع أن هناك الكثري يف أنتظاره ..ويكفي أن رسول
احملبة بني الزواج يه القبةل .
)(9ويوجد أنواع كثرية مهنا القبةل الفرنس ية.
( )1من كتاب االمتاع في فن االستمتاع
(  )3كيفية أداء القبلة الفرنسية wikiHow
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املنطقة الثالثة  -:الصدر
فميكن أن تتحسس املرأة الصدر أو ابإماكهنا معل مساج
لصدر الزوج
املنطقة الرابعة  -:احللمة عند بعض الرجل
مترر الزوجة هندهيا عىل صدره بلك أنوثة وغنج فهيي
مبثابة اإشعال نبضات كهرابئية رائعة هل ،وتثريه برسعة
وجتعلهام يتدليان عىل صدره بلك اإجتاه ومنطقة ،عىل
صدره وحلامته  ،وُتتك هبام وتالمس شعر صدره.
املنطقه اخلامسة  -:العنق
منطقة العنق عند الرجل منطقة رسيعة التأثر،
وذكل حلساسيهتا وتمكن طرق اإاثراهتا عن طريق القبالت
اجلافة أو الرطبة عىل املنطقة ..كام أن قرب النفاس من
منطقة الرقبة تثري الرجل ....وميكن امجلع بني اإاثرة أطراف
الرقبة وتفاحة أدم ابلتقبيل أو اللحس واملص لها.
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املنطقة السادسة  -:عضو الرجل
أكث املناطق حساس ية يف جسم الرجل ترتكز يف منطقة
العضو اذلكري فهذه أكث منطقة هبا هناايت عصبية تنقل
الحساس ومهنا منطقة رأس القضيب  ،ولها أكث من
طريقة إلستثاراهتا.بأن تقوم الزوجة بلمسها أوتدليكها من
أعىل إاىل أسفل أو العكس ببطىء ومتعة او مصها والتنقل
به عىل معظم مناطق جسدها ووضعها خلف حشمة أذهنا
بطريقة مغرية أوبني صدرها ولتنىس جانيب القضيب
واخلط اذلي أسفل عضوه.
املنطقة السابعة  -:كيس الصفن
وابإماكن اإاثرة الرجل مهنا وذكل عن طريق مداعبة املنطقة
بيشء من اللطف لن الضغط الشديد عىل املنطقة
ي حشعر الرجل بأمل يف اخلصية  ..واب إلماكن ا إلس تعانة
ابلزيوت لتدليكل منطقة كيس الصفن واخلصية.
املنطقة الثامنة  -:العجان عند الرجال
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املنطقة الواصةل بني اخلصية وفتحة الرشج فلمسها
والضغط علهيا خبفة بواسطة الصابع مث تدليكها أو
الإحتاكك هبا بأطراف الزوجة ومداعبهتا لها أولعقها
لتكل املنطقة يثري الرجل .
املنطقة التاسعة  -:املؤخرة
ويمت إاستثاراهتا بعرصهام بقوة قبل القذف بثالث أو أربع
ثواين وأثناء فرتة القذف أيضا....مع مالحظة أن جمرد
اللمس اخلفيف ل يأيت بأي نتيجة تحذكر ذلا جيب أن
تستثار املنطقة ابلعرص والضغط القويني.
 الربع مناطق الخرية يه أكث املناطق احلساسة يفجسم الرجل.
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ابلنس بة
حيراعى التدرج من أعىل لسفل كام سيتاحض .
املنطقة الوىل  -:الشفتني
أول -:التقبيل السطحي واذلي ل يعدو مالمسة رسيعة
بني الشفاة  ،وكنة متهيد للمرحةل التالية.
اثنيا -:التقبيل العميق واذلي يكون عن طريق الإندماج
الاكمل والشديد بني الشفاه واللسان وداخل الفم وأيضا
بني الس نان ابلعض اللطيف  ،مث ببعض الشدة اخلفيفه
تعبريا عن تصاعد الرغبة احلارة يف ا إلندماج التام
)((9القبةل الفرنس ية ).
املنطقة الثانية  -:الذنني
اإن مداعبة الذنني ابلفم  ،سواء ابللمس أو اهلمس تزيد
ا إلاثرة اجلنس ية وذلكل ل ينبغي اإهاملها فكثري من النساء
للمرأة)(6

( )1من كتاب االبداع في فن االستمتاع
( )3كيفية أداء القبلة الفرنسية wikiHow
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تش تعل الرغبة فهين مبجرد مالمسة الذن بفن ولطف.
ويكون اهلمس والشفاة قريببه من الذن حى تشعر
ابلتنفس والالكم الضعيف املؤثر وا إلحساس حبرارة
ا إلنفاس تكون قريبه من الذن ول ننىس مداعبة حشمة
الذن بطرف اللسان او إالصاق الشفاة عىل الذن مع
اهلمس العذب وامجليل فذاكل يزيد من إاش تعال الرغبه
دلى الزوجه ولكن لو اكنت املداعبة أثناء ا إليالج
تكون أقوي وأذل وأفضل طريقة أن تكون الزوجة انمئة
عىل بطهنا أو ظهرها و الزوج انمئ فوقها ويقوم اب إليالج
.
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املنطقة الثالثة  -:الرقبة والكتفان ومنبت الشعر
حمداعبة الرقبة والكتفني ابل حقبالت والعض اخلفيف من
عوامل الإاثرة اليت ل تقدر بمثن  ،وأي زوج ماهر يضعهام
يف أجندتة الزوجية وضعا أساس يا يف المتهيد قبل اللقاء .
فضال عن كونة يلجأ اإلهيا من وقت لخرأثناء اللقاء ذاته.
املنطقة الرابعة  -:الثداين
الزوجة ترحب مبداعبة ثدهيا بش ى الطرق و الوسائل
سواء ابلفم أو ابليد أو حى مداعبته ابذلكر فاإن ذكل يثري
املرأة جنس يا و جيعلها يف أمت اإس تعداد لعملية امجلاع من
املعروف أن حلامت الثدي واملنطقة احمليطة ابحللامت واليت
تعرف ابمس ( هاةل الثدي ) هام أكث املناطق احلساسة يف
الثدي .
ولكن من اخلطأ أن تستثار هااتن املنطقتان قبل ابيق
أجزاء الثدي .فنام يعرف ابإمس التعذيب املرغوب .
وسؤال الزوجة عام ميتعها همم أما اإذا اكنت جخوةل ،
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-6ففي البداية ف إان عىل الزوج أن يقوم ابللمس اخلفيف

لطراف الثديني مع ترك وإاهامل(احللامت وهاةل الثدي)
يف بداية المر،حيث يقوم الزوج ابستثارة املناطق
احمليطة والقريبة من احللامت مع جتاهل احللامت نفسها
وبذكل تصبح احللامت يف غاية احلساس ية اجلنس ية كام
تصبح املرأة يف غاية ا إلستثارة  ،ويفضل إاستثارة الثدي
ب(حراكت دائرية) أي معل دوائرُتيط ابلثدي اك ِمل
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وتتجه من أسفل الثدي اىل العىل مقرتبة من ( هاةل
الثدي و احللامت ) ولكن ( جيب عدم ) ملس أو
ُتريك(الهاةل أو احللامت) يف بداية المر مما يؤدي اإىل
زايدة جحم حلامت الصدر والهاةل احمليطة ابلصدر بسبب
التدفق الشديد دلم وجيعل احللامت شديدة احلساس ية .
 -9بعد فرتة يقوم الزوج مبداعبة وإاستثارة الهاةل واحللامت
نفسها ابللمس اخلفيف أول  ,مث يأيت اللحس و املص
والشفط عىل الثدي اكمل مع الرتكزي يف الهناية عىل حلامت
الثدي وليحرص الزوج عيل اللطف وهبذه الطريقة تثور
املرأة جنس يا و تزيد مكية ا إلفرازات املهبلية بشلك كبري
عندها تصبح منطقة الفرج هميأة لالستثارة.
-3يالحظ وجود ثدي أكث تأثرا من الخر عند ا إلاثرة
اجلنس ية وعىل الزوجه أن تعمل زوهجا بذكل .
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املنطقة اخلامسة  -:منطقة الرسة

37

املنطقة السادسة  -:الرداف والفخذين من ادلاخل
ويمت حمداعبة الرداف "املؤخرة " كام س يأيت
وجيب التنويه هنا عيل أمر وهو أنه حمرم عيل الرجل
أن يوجل اذلكر يف فتحة الرشج عند الزوجة
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لقول هللا
)(6عز وجل "نساؤك حرث لمك فأتوا حرثمك أىن شئمت "
أي كيف شئمت مقبلني ومدبرين يف القبل اذلي هو حمل
احلرث أما ادلبر فهو حمل الفرث.
وأىن حرف إاس تفهام يكون سؤالا عن احلال واحملل *
معناه :كيف شئمت وحيث شئمت بعد أن يكون يف صامم
واحد كام جاء يف تفسري البغوي.
ويقول رسول هللا –صىل هللا عليه وسمل  ( -من )(9
ْ
م ْن َأىت ا ْمر َأت حه ِيف حد حب ِرها فق ْد ب ِرئ ِم َّما أ ْن ِزل عىل
حمح َّم لد) فال حيل اإتيان املرأة من فتحة الرشج وما
دون ذكل فال شئ فيه .
-6ككجامع الزوجة من اخللف عيل أن يكون اإيالج
اذلكر يف املهبل .
( )1سورة البقرة االية 333
()3رواه أبو داود ( )3706وصححه األلباني في صحيح أبي داود
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-9مداعبة مؤخرة الزوجة كن يلتصق الرجل إابمرأته من
انحية اخللف فيضع يديه عىل خرص إامرأته ويتذلذ
جبسمها وهام واقفان.
-3عندما يقف الرجل واملرأة وهجا لوجه فيقبلها قبالت
طويةل وحارة فتضم الزوجة زوهجا لناحيهتا ويداعب
هو مؤخرة زوجته ابللمس اخلفيف وابلعرص .
-4رضب املوخرة وحيبذ الرضب بشدة نوعا ما أثناء
امجلاع ل قبةل ففي البدايه حيبذ الرضب اخلفيف عىل
املوخرة والفرج حى ت حستثار الزوجة وبعدها يتصاعد
تدرجييا أثناء امجلاع.
ومن الوضعيات الى تساعد عىل ا إلس متتاع ابملؤخرة أثناء
امجلاع
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املنطقة السابعة  -:البظر واملهبل
 -:6البظر نقطة مركزية إلاثرة املرأة من الناحيةاجلنس ية
ووصولها اإىل رعشة امجلاع
أ -:معظم النساء يرحنب مبداعبة البظر بلطف قبل
امجلاع وقد يكون من املس تحب إاس تئناف مداعبة
البظر عقب امجلاع إلس تكامل الذلة عند املرأة !! اإذ رمبا
ل تكون قد استنفذت ذلاهتا وحيدث أحياان أن يس بق
الرجل فيقذف وتبقى املرأة مهتيجة .فيرتكها الرجل
وحالها تعاين توترا يف العصاب كام يفعل كثريون من
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الزواج القساة أو اجلهالء اذلين ينظرون اإىل بعيد  .فعىل
الزوج أن يعمل عىل اإاثرة البظر ومداعبته اإىل أن يبلغ
ابملرأة ذروة الذلة اجلنس ية وُتس بقرب الرعشة عندها
يبارش العملية اجلنس ية.
ب -:ا إلس متتاع مبداعبة البظر للوصول للرعشة الكربى
فاملرأة حباجة إاىل تكل املداعبات املس مترة للبظر قبل
امجلاع املهبيل (قبل إايالج العضو اذلكري يف املهبل ) و
أثناء معلية امجلاع املهبيل أيضا.
ج -:ميكن استثارة البظر عن طريق اليد و الصابع والفم .
 -: 9املهبل "تدليك املهبل "
أ -:يفضل أن تكون املعدة واملثانة فارغة قبل اجلنس
ب-جتلس الزوجة مسرتخية عىل ظهرها وتضع وسائد ُتت
رأسها حبيث تس تطيع النظر اإىل أسفل حيث موضع فرهجا
وإاىل زوهجا ،يضع الزوج خمده مغطاة مبنشفة ُتت
مؤخراهتاوجيعل ساقهيا منفرجتان وركهبا منحنيتان بعض
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اليشء (خمدات َأو مساند ُتت الركب س
يساعدان
ِ
أيضا) لتظهر أعضاهئا التناسلية وتكون واحضة للتدليك
ج -:جيلس الزوج بني س يقان الزوجة ،وإان اكن الزوج
يرغب ابجللوس عىل وسادة َأومس ند فهذا املوقع يسمح
ابلوصول الاكمل للمهبل والجزاء الخرى من اجلسد.
د-:يصب مكية صغرية من الزيت َأو زيت اجلسم عايل
النوعية -عىل أعىل همبلها -مبا فيه الكفاية ليك يقطر
أسفل الشفرات اخلارجية ويغطي خارج املهبل.
هناك عددة زيوت جنس ية ممتازة متوفرة لهذا
الغرض يف العديد من الصيدليات ،واليت تعرض هذه
الزيوت أو الكرميات المن ِة .
ه -:يقوم الزوج بتدليك الفرج والشفرات اخلارجية
للمهبل ويقض بعض الوقت ويس متتع أثناء اإجراء
التدليك مث يعرص الشفرة اخلارجية بلطف بني ا إلهبام
والس بابة ،وحيركهام عىل اكمل الشفرة فوق وأسفل،
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ويفعل نفس اليشء عىل الشفرات ادلاخلية للمهبل.
و -:الزوجة تس تطيع تدليك صدرها َأو قد تسرتيخ فقط
وتس متر ابلتنفس بعمق.
ز -:من المور املفيدة للزوج والزوجة النظر يف عيون
بعضهم البعض قدر املس تطاع،الزوجة تس تطيع اإخبار
الزوج اإذا اكن من الرضوري زايدة أو اإنقاص
(الضغط ،الرسعة و العمق )
ح -:تدليك البظر بلطف وابإجتاه عقارب الساعة وعكس
عقارب الساعة عىل شلك دوائر والعرص بلطف بني
الإهبا ِم والس بابة .ويواصل الزوج التدليك لتسرتيخ
الزوجة وتتتنفس بعمق.
ط -:إلس تكامل تكل ا إلاثرة نقوم ابإاثرة اجلي إاس بوت
عن طريق إادخال اإصبع اليد الميىن الوسط يف همبل
الزوجة بلطف شديد والتجول وتدليك داخل همبلها
ابإصبع الزوج عىل أن يكون التدليك من الزوج
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بلطف ويلمس الزوج أعيل وأسفل وإاىل اجلانب ويغري
العمق والرسعة والضغط مث يركز عىل
منطقة اجلي إاس بوت يف أعىل جدار املهبل كام يف
الصورة

وتكل الطريقة جتعل املرأة تحثار بشدة وتصل اىل ذرواهتا.
يف البداية ستشعر املرأة برغبة يف التبول ويرجع ذكل
إاىل أن تكل املنقطة منطقة جتمع عصيب ومن مث ستتعود
عىل ذكل الشعور .
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وملعرفة كيفية اإاثرة منطقة اجلي إاس بوت أنصح ابلفيديوا
املوجود عىل موقع
http://www.orgasmarts.com
فيديوا يعرض الطريقة عيل قطعة تناسلية اإصطناعية .
وعند بلوغ املرأة ذرواهتا يس تطيع الزوج اإيالج العضو
اذلكري حى يقذف حلك مهنام يف نفس الوقت وهناك
وضعيات جامع تساعد عيل اإاثرة منطقة اجلي إاس بوت بعد
اإس تخدام الصابع س نعرض بعض مهنا والبعض الخر يف
ابب وضعيات امجلاع .
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ب  -:القوال
القوال تكون يف لك املراحل وتكون جنس ية أكث يف
املرحلتني الثانية "الاثرة اجلنس ية " والثالثة "الداء
اجلنيس " والعالقة اجلنس ية ليست عالقة صامته بل
يه تواصل بني جسدين وروحني وعىل الك الزوجني
التحدث مع بعضهم البعض أثناء ممارسة العالقة
اجلنس ية .
مالحظات هممة فنام يتعلق ابلالكم وقت امجلاع
 -:6جيب أن ليبدو الالكم وكنه (تسميع) أو يصدر
تلقائيا اكجلهاز املربمج بل يراعى التوقيت والسلوب
الصحيحني وجيب أن يكون الالكم غارقا ابلتهنيدات
والانت والتأوهات ويتنوع بني اهلمس الش بق والصياح
املعتدل
 -:9جتنب التكرار فنام يقال وإاعادة نفس اللفاظ و لبد
أن يركز الرشيك عىل رشيكه فاإن لحظ أن رشيكه
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اس تذل لفظا أو عبارة معينة فعندها يركز علهيا
ويكررها.
 -:3أن ليصل الالكم اإىل حد الثثرة فهذا هل أثر عكيس
وممكن أن ينهتيي المر بكف أو خنق أو تمكمي الفم .
أول  -:مايقول الزوج لزوجته
-6أن يصف مايفعهل هبا أثناء فعهل فالوصف ابلالكم هل ذلة
 -:9أن يسألها عام ُتب أن يفعهل هبا وكيف تريد احلركة
أرسع ،أبطأ ،أخشن ألطف .
 -:3أن يطلب مهنا أن تصف مايفعهل هبا مثال :أتعلمني
ماأفعل بك الن؟ أو قويل ماذا حيدث داخكل الن
 -:4أن ميتدح قدراهتا اجلنس ية ويصفها بأهنا انر ومش تعةل
....وملهتبة و...و....و
 -:5التغزل يف املناطق احلساسة دلى الزوجة وخاصة
الفرج ،ميدح شلكه وملمسه وضيقه و اإن اكن متسع
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و يش هبه بأش ياء حلوة أو بأنه فرج بنت معرها 65
......هذه جمرد أمثةل .ويتضمن هذا التغزل جبسد
الزوجة وطعم شفااهتا ومذاق ريقها وإامتالء
اردافها......اخل.مبعىن وصفها بأهنا أنىث اكمهل.
اثنيا -:ماتقوهل الزوجة لزوهجا مع الانت و التأوهات
 -:6التغزل بفحولته وقوته مببالغة ،واهتويل وقع أفعاهل
علهيا فهتول وصف أملها وتضاعف وصف أفعاهل بأنه
يقتلها وميزقها وأنه قاس.......و .....وأهنا تتأمل
وتتفتت ......إاخل .مبعىن تصوره أنه رجل خارق .
 -:9التغزل ابلقضيب وأفعاهل و خاصة جحم القضيب
واملبالغة يف وصف جحمه حى وإان اكن قضيب
الزوج ليرى ابلعني اجملردة .فمبجرد التغزل بقضيبه،
يغمر الزوج شعور اكحس ابلثقة والقوة ويزداد أدائه.
 -:3سؤاهل عام ُتب أن تعمل معه
 -4طلب املزيد من الزوج ومطالبته بعدم التوقف و
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ُتديد السلوب اذلي تفضهل :أرسع ,أبطأ ,أخشن
ألطف.
 -:5وصف مايعمهل هبا ويكون الوصف رصحي .وأيضا
تفاجئه بسؤاهل عام يفعهل هبا.
 -:1سؤاهل عام اإذا اجعبه امجلاع معها وهل يعجبه فرهجا....
ردفها ....جسمها.
اثلثا  -:مرحةل الداء اجلنيس
وتكل املرحةل يوجل الزوج العضو اذلكري يف فرج زوجته
حى يصل اإىل نقطة الاعوده "القذف" وتنهتيي العالقة
اجلنس ية ابلنس بة للزوج .
مفرحةل ا إليالج يه املرحةل اليت يعشقها الرجل وحيرص
علهيا وإاذا فعلها ومل يفعل ما قبلها فقد ظمل زوجته وأميا
ظمل  .وقد حيدث يكون الزوج يعاين من رسعة القذف
مما يؤدي اإىل عدم إاس متتاع الزوجة ويسبب مشالك
حقيقية قد تؤدي اإىل الطالق .
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ويف احلقيقة لعلين أكتب بعد ذكل يف املشالك اليت
ُتيط ابجلنس اكرسعة القذف وضعف الإنتصاب و
ومشالك مشاهدت الفالم الإابحية وأوهاهما .
رابعا  -:مرحةل ما بعد القذف
وهنا أثبتت ادلرسات أن الزوج بعد القذف يعترب
زوجته كي حمرم هل ل يشعر انحيهتا بأي اإاثرة وهو مما
يؤدي اإيل أن يقوم الزوج ويرتك زوجته وقد يصل هو
إاىل ذروته ول تصل الزوجة فذلكل ل يقوم من ماكنه
حى تقيض زوجته حاجهتا ابإنزالها ملاهئا .
قال رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل " :-اإذا )(6
جامع الرجل أههل فليصدقها ،مث اإذا قىض حاجته ،فال
يعجلها حى تقيض حاجهتا"
وحى بعد أن تفرغ الزوجة حاجهتا ف حيفضل لزوج أن
حيتضن زوجته من مخس ايل عرش دقائق متوددا لها
()1المغني البن قدامة ( )300 /1باختصار
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ومس تلطفا لها  ،ومى اكنت املرأة سعيدة ابلعالقة اجلنس ية
اكن ذكل جيل واحض يف مالحمها .
فال تحفوت أيه الزوج حاجة زوجتك ففي الك احلالتني
ستبلغ مرادك ولكن عند اإمتاع الزوجة ستشعر ابلرضا
والثقة ابلإضافة اإىل اإدخال الرسور عيل قلهبا وس تكون
يه من تطلب بعد ذكل منك امجلاع .
وحيدث نتيجة لإهامل الزوج لزوجته أن تكون العالقة
اجلنس ية ثقيةل جدا عىل هالكها وسرتفضها غالبا يف كثري من
الوقات.
وعىل الزوجني أن يتحداث عام يرضهيام وما ل يرضهيام وماذا
لك مهنام اإحرتام رغبة الخر
يمتنون من الطرف الخر وعىل ل
،فأنت حصن لزوجتك من احلرام ويه حصن كل ومى
حدث ضعف يف اإحدى احلصنني فالشك من اإخرتاق
الخر ولو بعد حني .
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اجلنس الفموي
اكن من املمكن أن أجتاهل التحدث عن ذكل المر
ولكن نظرا ملا حنن فيه من فنت ِعضال تشيب لها
الرؤس السود  ،وحيامث اإنترشت الفالم الإابحية
اإنتشار النار يف الهش مي وما نري الن يف شوارعنا
من عارايت متربجات،
ورجال أقرب اإيل الشذوذ منه ايل الرجوةل من
اإظهار للعورات ومن ُترشات ومالمسات ومن
لكامت انبية،
فاكن لبد من سد لك تكل الفنت بأن يس متتع الزوج
بزوجته مبا أحهل هللا وأن تس متتع الزوجة بزوهجا مبا
أحهل هللا.
وابلنس بة للجنس الفموي بني الزوجني فليس يف ذكل
ححرمة وسأبني ذكل ابلدةل ،لك ما يف المر أنه واقف
عىل الزوج والزوجة وعىل التفامه بيهنم يف مثل تكل
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المور واليت ححنرهما من قبال أن نعرف ما هو حمكها فاإن
اكن هناك من الزواج من ليتقبلها فهناك أخرين ممن
يتقبلوهنا ولقد ر ِغ ح
بت أن من يقرأ هذا الكتاب يكفيه
اإن شاء هللا ول يتطلع إاىل ما ل يحريض هللا عزوجل.
أول  -:الاداةل
 -:6أجاب الش يخ سلامن العودة يف سؤال بعنوان .
"حدود ا إلس متتاع بني الزوجني" .
السؤال :سألين أحدمه عن سؤال أعتذر اإىل فضيلتمك
عن طرحه ،لكن صاحبه -وقد بدا اجلد منه أراد
اجلواب الرشعي عن مسأةل مص ،أو لعق الرجل لفرج
املرأة ،أو العكس -أجلمك هللا  -هل هو حرام؟
اجلواب :جيوز للك من الزوجني ا إلس متتاع من الخر
بلك شئ ما خال ادلبر واحليضة للحاديث الواردة،
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انظر ما رواه البخاري (  ،) 319ومسمل ()993
ويف احليض نص قرأين انظر سورة البقرة )(6
 -:9أجاب الش يخ ادلكتور عبدالوهاب الطريري
عىل سؤال بعنوان"ما حمك هذا العمل"؟
السؤال :أان مزتوجة منذ س نة ،زويج يطلب مين
أن أحلس هل قضيبه  ،مفا حمك هذا يف الإسالم ؟
اجلواب :هذا العمل وسواه جائز بني الزوجني،
واحملذور هام أمران  :امجلاع حال احليض والنفاس
وامجلاع يف ادلبر .وأنصحك اب إلس تجابة لطلب
زوجك وإارضائه ليتحقق هل العفاف  ،ول يتطلع إاىل
هذه املتعة مع غريك ،وفقك هللا.
 -: 3أ .د .أمحد احلجي الكردي
خبرييف املوسوعة الفقهية،وعضو هيئة الإفتاء يف
الكويت
(  )1األية رقم 333
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أ  -:السؤال:
ماحمك اجلنس الفموي بني الزوجني؟ وما ادلليل الرشعي
عليه؟
:اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد
خامت النبياء واملرسلني ،وعىل أهل وأحصابه
أمجعني ،والتابعني ،ومن تبع هدامه ابإحسان اإىل يوم ادلين،
وبعد:
فال مانع من ذكل برشط الطهارة والزنع قبل خروج املذي
لنجاس ته وهللا تعاىل أعمل.
ب  -:السؤال
ما حمك مص الزوجة ذكر زوهجا؟ و ما حمك حلس الرجل
فرج زوجته من ادلاخل يف وقت خروج بعض النجاسات
سواء من اذلكر أو من الفرج؟ أفتوان مأجورين
58

:اجلواب
جيوز للك من الزوجني أن يس متتع جبسد الخر(6) .
قال تعاىل( :هن لباس لمك وأنمت لباس لهن ))(9
وقال( :نساؤك حرث لمك فأتوا حرثمك أىن شئمت)(3).
لكن يراعى يف ذكل أمران :
الول :إاجتناب ما ن حص عىل ُترميه وهو:
 -:6اإتيان املرأة يف دبرها ،فهذا كبرية من الكبائر ،وهو
نوع من اللواط.
 -:9اإتيان املرأة يف قبلها ويه حائض ،لقوهل تعاىل:
)(:(4فاعزتلوا النساء يف احمليض)
واملقصود إاعزتال جامعهن ،وكذا يف النفاس حى تطهر
وتغتسل.
( )1موقع إسالم ويب
( )3سورة البقرة 181
( )3سورة البقرة أية 333
( )6سورة البقرة أية 333
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المر الثاين مما ينبغي مراعاته :أن تكون املعارشة
وا إلس متتاع يف حدود أداب الإسالم وماكرم الخالق،
وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه مل يرد فيه نص
رصحي ،غري أنه خمالف للداب الرفيعة ،
والخالق النبيةل  ،ومناف لذواق الفطر السوية  ،وذلكل
فالحوط تركه .اإضافة اإىل أن فعل ذكل مظنة
مالبسة النجاسة  ،ومالبسة النجاسة ومايرتتب علهيا من
إابتالعها مع الريق عادة أمر حمرم ،وقد يقذف
املين أو املذي يف مف املرأة فتتأذى به ،وهللا تعاىل يقول:
(اإن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين) أي
املتزنهني عن القذار والذى ،وهو ما هنوا عنه من اإتيان
احلائض ،أو يف غري املأىت  .وهذا يف أمر
التقبيل واملص ،أما اللعق وما جيرى جمراه فاإنه أكث بعدا
عن الفطرة السوية وأكث مظنة ملالبسة النجاسة ،ومع
ذكل فاإننا لنقطع بتحرمي ذكل مامل ُتالط النجاسة الريق
40

وتذهب اإىل احللق  .وإان لساان يقرأ القرأن ل يليق به
أن يبارش النجاسة ،وفنام أذن هللا فيه من املتعة فسحة
ملن سلمت فطرته.
 -:4السؤال :ما حمك اإش باع رغبة املرأة عن طريق
حلس فرهجا بلسان زوهجا و كذكل ابلنس بة للرجل؟
وجزاك هللا خريا.
الإجابة :امحلد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول )(6
هللا وعىل أهل وحصبه ،أما بعد :فاإن الصل يف إاس متتاع
لك من الزوجني ابلخر الإابحة ،اإل ما ورد النص
مبنعه :من اإتيان املرأة يف ادلبر ،وحال احليض والنفاس،
وما مل تكن صامئة للفرض ،أو حمرمة ابحلج أو العمرة.
أما ما حذكر يف السؤال من لعق أحد الزوجني لفرج
الخر ،وما زاد عىل ذكل من س بل ا إلس متتاع املذكورة
يف السؤال  -فال حرج فيه :للدةل التالية - :أنه مما
( )1موقع طريق االسالم لشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي
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يدخل ُتت معوم ا إلس متتاع املباح - .ولنه ملا جاز الوطء
وهو أبلغ أنواع ا إلس متتاع ،فغريه أوىل ابجلواز – .ولن
للك من الزوجني أن يس متتع جبميع بدن الخر ابملس
والنظر ،اإل ما ورد الرشع ابس تثنائه كام قدمنا .ولها ابقية
قال تعاىلِ { :نس حاؤ ح ْك ح ْرث ل ح ْمك فأْتحوا ح ْرث ح ْمك َأ َّىن ِشئْ ح ْمت -
رش
وق ِّد حموا ِ َلنْ حف ِس ح ْمك وات َّ حقوا َّاّلل وا ْعل حموا َأنَّ ح ْمك حمال حقو حه وب ِ ّ ِ
الْ حم ْؤ ِم ِنني} [البقرة ،]993:قال ابن عابدين  -احلنفي  -يف
"رد احملتار"" :سأل أبو يوسف أاب حنيفة عن الرجل ميس
فرج امرأته ويه متس فرجه ليتحرك علهيا هل ترى بذكل
بأسا؟ قال :ل ,وأرجو أن يعظم الجر" .وقال القايض ابن
العريب  -املاليك " :-قد إاختلف الناس يف جواز نظرالرجل
اإىل فرج زوجته عىل قولني :أحدهام :جيوز :لنه اإذا جاز هل
التذلذ فالنظر أوىل  ...وقال أصبغ من علامئنا :جيوز هل أن
يلحسه  -الفرج  -بلسانه" .وقال يف "مواهب اجلليل رشح
خمترص خليل"" :قيل :لصبغ :اإن قوما يذكرون كراهته:
43

فقال من كرهه اإمنا كرهه ابلطب ل ابلعمل ،ول بأس به
وليس مبكروه ,وقد روي عن ماكل أنه قال" :ل بأس
أن ينظر اإىل الفرج يف حال امجلاع" ،وزاد يف رواية:
"ويلحسه بلسانه" .وقال الفناين  -الشافعي " :-جيوز
للزوج لك متتع مهنا مبا سوى حلقة دبرها ,ولو مبص
بظرها" .وقال املرداوي  -احلنبيل  -يف "الإنصاف":
"قال القايض يف "اجلامع" :جيوز تقبيل فرج املرأة قبل
امجلاع ,ويكره بعده ...ولها ملسه وتقبيهل بشهوة ،وجزم
به يف "الرعاية" وتبعه يف "الفروع" ورصح به ابن
عقيل" .ولكن اإذا تحيقن أن تكل املبارشة تسبب أمراضا
أو تؤذي فاعلها ،فيجب عليه حينئذ الإقالع عهنا :لقوهل
 صىل هللا عليه وسمل ـ " :ل رضر ول رضار" :رواهابن ماجه ،وكذكل اإذا اكن أحد الزوجني يتأذى من
ذكل وينفر منه :وجب عىل فاعهل أن يكف عنه :لقوهل
ارشوه َّحن ِابلْم ْع حر ِ
وف} [النساء .]69:وينبغي
تعاىل{ :وع ِ ح
43

هنا أن حيراعى املقصد الصيل من العالقة بني الزوجني،
وهو دواهما واس مترارها ،فالصل يف عقد الناكح أنه عىل
التأبيد ،وقد أحاط هللا  -تعاىل  -هذا العقد بتدابري ُتفظ
قوامه ،وتشد من أزره ،مبا يوافق الرشع ل مبا خيالفه،
ويدخل يف هذا معوم حل ا إلس متتاع بيهنام ،،وهللا أعمل
ومما س بق يتضح لنا جواز ذكل ما اإجتنبت النجاسات
ابلتنظيف اجليد للعضاء التناسلية وعدم اإبتالع املين .
وتنصح املواقع الطبيه ملن أراد ممارسة اجلنس الفموي )(6
إابس تخدام الوايق اذلكري والوايق الفموي حيت لتنتقل
أمراض عن طريق الفم .
ثانيا  -:وضعيات للجنس الفموي

المور اجلنس ية ليست اإجبارا لطرف ابلقيام ابلشئ وإامنا
يه تفامه يف لك شئ عدا ما حرم هللا فقد يريد ذكل
بعض الزواج وقد ل يريد ولك هل احلرية يف ذكل .
( )1كموقع كل يوم معلومة طبية
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 -:6وضعيات لإمتاع الزوج

ينصح إابس تخدام الوايق اذلكري ملنع اإنتقال أي أمراضوجيب عيل الزوج غسل العضو اذلكري جيدا.يف حاةل وجود أي أمراض تناسلية يفضل ا إلبتعادعن ممارسة اجلنس الفموي .
45

 -:9وضعيات لإمتاع الزوجة

44

-يفضل اإس تخدام الوايق الفموي ويوضع عيل فرج الزوجة

عيل الزوجة غسل فرهجا وتنظيفه جيدا قبل املامرسة .يف حاةل وجود أمراض تناسلية يحبعد اجلنس الفموي.41

الوايق اذلكري  -:وس يةل تس تخدم عيل العضو اذلكري
كطريقة ملنع حدوث امحلل ويس تخدم عند ممارسة اجلنس
الفموي ملنع اإنتقال المراض .

ولتحويهل اإىل وايق مفوي ملنع اإنتقال المراض من الزوجة
اإىل الزوج عند ممارسة اجلنس الفموي.
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مث يوضع عيل فرج الزوجة .
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 -: 3وضعيات لإمتاع املشرتك

 حيرىج اإتباع النصاحئ الطبية ابلنظافة الشخصيةوإاس تخدام الوايق .
10

األساليب والوسائل المساعدة للوصول إلى الرغبة
)(6الجنسية

أول  -:العني
فكام يقولون عن الطعام أن العني يه اليت تألك.حنن نقول
هنا أن العني يه املنفذ المه لإاثرة أحد الزواج  ،وطاملا
نتحدث هنا عن الزوجة فاإن الطريق اإىل اإاثرة الرجل لبد
أن متر من خالل العني وعىل الزوجة يف هذه احلاةل لها أن
تركز عىل عني الرجل ،وأن ُتاول قدر الإماكن اإرسال
رسائل الإاثرة من خالل عني الرجل  ,فعني الرجل دامئا
يف حاةل مراقبة  ,تبحث دوما عن لك جديد  ،ذلا عىل
الزوجة الرتكزي عىل هذه العني  ،وتقدمي أمتع املشاهد
لهذه العني حى نصل اإىل اإرضاء صاحهبا فعني الرجل يه
املستشار اجلنيس هل.
وأيضا عىل الزوج ا إلهامتم بعني زوجته اب إلهامتم
( )1من كتاب اإلبداع في فن اإلستمتاع
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مبظهره والتجمل لزوجته من اهتذيب الشعر والهندمة يف
املالبس وقوته البدنية واحلرص عيل المترينات الرايضية
اليت تساعده يف تقس مي اجلسم كمترينات الصدر والبطن
والباي والرتاي وعضالت املؤخرة .
اثنيا  -:اذلوق
للك رجل ذوق خمتلف عن الخر يف وسائل الإاثرة ،
وهذه من مسؤولية الزوجة اليت من واجهبا أن تكتشف
هذا اذلوق  ،وعلهيا أن تكون متجددة دوما  ،حبيث تغري
مظهرها لك فرتة حى يشعر الزوج ابلتجدد وحى ليقتهل
الروتني .
ومن واجب الزوج أيضا أن يعرف ذوق زوجته فنام ُتب
أن تراه يرتدي وراحئته وال ِلكامت اليت حُتب أن تسمعها
فهيي عالقة ثنائية القطب .
اثلثا  -:الراحئة
الراحئة تلعب دورا اساس يا يف معلية الإاثرة وعىل الطرفني
13

أن يكوان متجددين يف هذا المر وخيتارا الرواحئ املثرية
رابعا  -:الصوت
مفن خالل الصوت وطريقة الالكم وطريقة اهلمس
وغريها من الإماكنيات الصوتية من شأهنا أن تح ّو ِصل
الرجل اإىل الفراش خاصة وأن صوت املرأة ورقته يثري
الرجل .
خامسا  -:الوقت
ليست لك الوقات مناس بة لهذه العملية  ،ولكن كون
حهناك إاختالف يف الرغبات بني الزوج وزوجته  ،مفن
احملمتل أن يطلب الزوج زوجته يف وقت ل يناس هبا  ،أو
قد تكون مرهقة من معل املزنل أو من تربية الطفال
وغريها من العوامل اليت من املمكن أن تؤثر عىل نفسيهتا
 ،فال متكل الرغبة يف هذا التوقيت ملامرسة اجلنس ،
وحى ل يكون حهناك ِخالف جوهري بني الطرفني عىل
الزوجة أن ُتاول إابسلوب لبق ومجيل وجذاب،
13

اإيصال فكراهتا لزوهجا بأهنا غري قادرة عىل جماراته ولكن
دون اإشعاره بعدم رغبهتا به وهذه النقطة هممة للغاية،
فلو وصلت الفكرة للزوج أن زوجته غري راغبة
فهذا يؤثر بشلك سليب عىل الزوج وإان شعرت بأهنا مل
تمتكن من اإقناعه وما زالت الرغبة موجودة دلى الزوج ،
فأنصحها بتلبية طلبه دون تردد  ،حى لو مل تكن متكل
تكل الرغبة،لن صد الزوج عن الفراش من الناحية
ادلينية حرام.وهذا من ابب اإرضاء الزوج عىل حساب
النفس وهذا ححيسب لها ل علهيا.
وليمهية هذا المر سأورد أحاديث رسول هللا ﷺ
يف هذا المر .
قال رسول هللا " إاذا ابتت املرأة هماجرة فراش زوهجا )(6
لعنهتا املالئكة حى ترجع" .ويف رواية :حى تصبح .
وقال " واذلي نفس محمد بيده؛ ل تؤدي املرأة حق رهبا
()1عن أبي هريرة صحيح مسلم والبخاري .
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نفسها )(6

حى تؤدي حق زوهجا لكه حى لو سألها
ويه عىل قتب مل متنعه"
وقال "اإذا دعا الرجل زوجته حلاجته ،فلتأته وان )(9
إ
اكنت عىل التنور"
قال ش يخ الإسالم رمحه هللا  " :جيب علهيا أن )(3
تطيعه اإذا طلهبا اإىل الفراش وذكل فرض واجب علهيا
مفى امتنعت عن اإجابته اإىل الفراش اكنت عاصية
انزشة ،كام قال تعاىل  ( :والاليت ُتافون نشوزهن
فعظوهن واجهروهن يف املضاجع وارضبوهن فاإن أطعنمك
فال تبغوا علهين سبيال).
حيت وإان اكنت الزوجة يف حيض او نفاس –مامل يكن
يف الفرج – لقول الس يدة عائشة " اكن ا ْحداان اإذا
ِ
اكنت حائِضا َأمرها رسول َّ ِ
اّلل ﷺ
( )1عن عبد هللا بن أبي أوفى  .قال الشوكاني :إسناده صالح
 )3(.رواه النسائي والترمذي ،وقال :حسن صحيح ،وصححه ابن حبان
( )3من "الفتاوى الكبرى" البن تيمية
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ارشها قالت و َأيُّ ح ْمك ي ْم ِ ح
كل
)َ (6أ ْن تأْت ِزر ىف ف ْو ِر ح ْيضهتِ ا ح َّمث يحب ِ ح
أربه كام اكن رسول َّ ِ
اّلل صىل هللا عليه وسمل ي ْم ِ ح
كل أربه)
وعن أنس أن الهيود اكنوا اإذاحاضت املرأة فهيم مل يحؤالكوها
ومل جيامعوها ،فسأل أحصاب النيب ﷺعن ذكل فأنزل هللا
هذه الية "ويس ئلونك عن احمليض" اإىل أخر الية وقال
صىل هللا عليه وسمل " ْاصنعوا َّ
لك شئ اإل ال ِنّاكح"
ا إلجامع عىل جواز ا إلس متتاع بلك جسد الزوجة يف
احليض والنفاس عدا ما بني الرسة الركبة .
الرسة و ُّالركبة،بناء
والإمام أمحد فقد أابح ا إلس متتاع مبا بني ُّ
عىل فهمه من إاعزتال النساء يف احمليض أنه هنيى عن موضع
احل ْيض وهو الفرج ل غري،وهو إاحامتل ل يدل عىل احل ْحرمة
يف غريه مع معوم قوهل صىل هللا عليه وسمل ” اصنعوا لك
يشء اإل الناكح ” وقال بِق ْول أمحد الثوري وإاحساق،و ِم ْن
قبلهم عطاء وعكرمة والشعيب ،ورأي امجلهور أقوى.
( )1صحيح مسلم واالرب هو العضو الذكري .
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فالزوجة ترتدي ما تسرت به فرهجا وحيل لزوج ا إلس متتاع
مبا هو دون الفرج وفتحة الرشج .
وإاعلمي أيته الزوجة أن أبواب اجلنة تدخيل من أهيا شئيت
ميت كنت تطعني زوجك واي حهل من فضل عظمي فيقول
رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل -
" اإذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت )(6
فرهجا وأطاعت زوهجا قيل لها ادخيل اجلنة من أي أبواب
اجلنة شئت"
سادسا  -:اخلجل (أداء القاتل للرغبة اجلنس ية )
هذا الشعور اذلي قد يؤذي هذه العالقة ويصيهبا ابمخلول
والفتور فاخلجل يدفع الكثري من الزواج إاىل ا إلس تغناء عن
وسائل هامة للوصول للرغبة  ،مما يؤثر بشلك سليب عىل
هذه الرغبة وابلتايل عىل العالقة الزوجية  .ولكن علينا أن
ندرك أن ليس لك أنواع اخلجل مطلوبة  ،ولكن يف
( )1ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،والحديث صححه
األلباني في الجامع الصغير

11

احملصةل الهنائية علينا أن نعرتف بوجود اخلجل.
وأن هذا اخلجل قد يكون مصاحبا للزوجة طوال فرتة
حيااهتا،وحى ل جنهد الزوجة مبطالبهتا ابلتقليل من اخلجل
علينا أن ن حعلمها طرقا أخرى تس تطيع من خاللها اإيصال
رغبهتا للزوج ودون ا إلس تغناء عن اخلجل عن طريق
احلراكت الإميائية ،مبعىن أن تس تخدم الزوجة جسدها
ابلتعبري بدل عن صواهتا،ولغة اجلسد أي (احلراكت) لغة
مفهومة وسهةل ورسيعة الوصول اإىل املبتغى  ،وهذه
احلراكت من شأهنا أن تؤثر تأثريا مبارشا عىل الزوج
كبديل للصوت أو لغة الالكم.

18

وضعيات الجماع

مما لشك فيه أن الروتني يف امجلاع قاتل وذلكل اكن
لتغري وضعيات امجلاع دور همم وابلتايل أ ح
ثرت أن أجعهل
يف ابب خاص به وسنرسد وضعيات كثرية دلفع الراتبة
وامللل وامخلول عن العالقة اجلنس ية بني الزوج
والزوجة .
أوالً  -:وضعيات الزوج أعلى الزوجة
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ثانيا ً  -:وضعيات الزوجة باألعلى
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ثالثا ً  -:وضعيات الجرو
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رابعا ً -:وضعيات الوجه بالوجه
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خامسا ً  -:وضعيات الخلفية

من اخللف والعضو اذلكري يوجل يف فرج الزوجةوليس يف فتحة الرشج .
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سادسا ً  -:وضعيات التبيرك
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سابعا ً  -:وضعيات الزوية القائمة
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ثامنا ً  -:وضعيات بالجانب
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71

تاسعا ً  -:وضعيات الملعقة

عاشراً  -:التفريش )(6

حركة العضو اذلكري عىل الزوجة بدون اإيالج وقد
يكون مصحوب ابإيالج كام يف تفريش فرج الزوجة .
 -:6تفريش عيل فرج الزوجة :هو مترير القضيب عىل
( )1مقتبس من منتدي الحياة الزوجية

78

منطقة البظر وما حوهل وذكل صعودا ونزول مع
ضغط القضيب عىل ما بني الشفران حى تس تذل
الزوجه مع حركة القضيب.
-الطريقة الويل

(6):

أن تس تلقى الزوجة عىل ظهرها وتضع وسادة ُتت
مؤخراهتا وتالصق خفذهيا بصدرها بيامن الساقني يكون
الزوج ممسك هبا بيديه مث يقوم الزوج ابإمساك القضيب
بيده ورضبه ابملنطقه اليت بني الشفران مرات ويس تطيع
الزوج اهتييج زوجته إابدخال رأس قضيبه فقط يف فرتة
التفريش ومن مث يعاود التفريش حى تطلب الزوجه منه
أن يقوم اب إليالج اكمل من شدة الشهوه لهنا لن
تس تطيع التحمل أكث من ذكل وعند اإدخال القضيب
اكمل يفضل التوقف عن الإيالج وعدم اإخراج القضيب
( )1من كتاب االبداع في فن االستمتاع
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لن الزوجة تكون قد وصلت اإىل مقة ذلاهتا وتقوم ابلإنزال
الطريقة الثانية -:
الزوج يكون مس تلقي عيل ظهره والزوجة جالسة عليه
وفرهجا عيل عضوه وتتحمك يه ابحلركة .
الطريقة الثالثة -:
الزوجة واقفة واثنيه ظهرها ربع ثنية ومضه خفذهيا والزوج
من اخللف يوجل عضوه اذلكري بني الفخذين وُتت الفرج
 -:9تفريش املؤخرة  :يس تخدم ملينات
الطريقة الوىل  -:تنام الزوجة عىل بطهنا وينام الزوج علهيا
وحيرك عضوه اذلكري بني فلقيت املؤخرة .
الطريقة الثانية  -:الزوج عىل ظهره والزوجة تنام عليه
بظهرها وحيرك الزوج الزوجة حبيث يتحرك العضو اذلكري
ما بني فلقيت مؤخرة الزوجة .
100

الطريقة الثالثة  -:الزوج يس ند ظهره اإىل حائط
والزوجة تلصق مؤخراهتا اإىل عضو زوهجا وتتحرك يف
لك ا إلجتاهات .
 -: 3تفريش الهندين  -:يس تخدم ملينات
الطريقة الوىل  -:الزوجة عيل ظهرها والزوج جيلس
عيل صدرها وميسك صدر الزوجة ويوجل عضوه اذلكري
بيهنام .
الطريقة الثانية -:الزوج عيل طرف الرسير او كريس
والزوجة جتلس عيل ركبهتا ومن مث تقرتب من زوهجا
وتضح م ثديهيا ويضع الزوج عضوه بيهنام وتقوم الزوجة
برفعهم وإانزاهلم عيل العضو اذلكري .
وتفريش الهندين واملؤخرة يسمح اب إلس متتاع أثناء
ادلورة والنفاس والشهر الوىل من امحلل .
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إحدى عشر  -:وضعيات إلثارة البظر
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إثنى عشر -:وضعيات إلثارة منطقة
الجي إسبوت
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الخاتمة

هللا أس ئل أن ي حسعد لك زوج بزوجته ولك زوجه
بزوهجا  ،ولك حمرادي من هذا العمل إازاةل ذكل اجلهل
اذلي مينع الزوجني املسلمني أن يس متتع اإحداهام ابلخر
فنام أحهل هللا يف غري معصية ممتنيا أن يكون ذكل
الكتيب الصغري وايق للك مسمل ومسلمة من الولوج يف
املواقع حبثا عن املعرفة اجلنس ية مما قد يؤدي اإىل
الولوج يف مواقع اإابحية تغضب هللا وتسبب عدم
الرىض ابحلالل وهللا مقصدان من ذكل العمل ومن هللا
حنتسب الجر فاإن حكنت قد أحسنت فذاك فضل هللا
وإان حكنت قد أخطئت فذكل مين ومن الش يطان.
اإنهتيى هذا العمل يف يوم الربعاء املوافق الثامن عرش
من شهر سبمترب لعام ألفان وتسعة عرش ميالداي ،الف
وأرب حعامئة وإاحدى وأربعني جهراي بفضل هللا وكرمه .وامحلد
هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري املرسلني .
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