
0 
 

  نسيةالج العالقة مراحل

  لحياة زوجية سعيدة ومستقرة

  

 
 

د.أسعد هرجة /  وتقديمإعداد    



1 
 

 الفهرس 

 

 2 ........................................................................... بالكاتب التعريف

 3 ............................................................................................ المقدمة

 8 .............................................................................. نثيكالأ  الذكر وليس

 11 ..................................................................................... الدخلة ليلة

 33 .............................................. هللا بإذن ناجحة جنسية لعالقة ربعال المراحل

 55 .................................................................................. الفموي اجلنس

 46 ..................................................................... الفموي للجنس وضعيات

 11 .............................. الجنسية رغبةال ىإل للوصول المساعدة والوسائل الساليب

 17 .............................................................................. الجماع وضعيات

 17 ............................................................... زوجةالى أعل الزوج وضعيات

 83 ..................................................................... ىبالعل ةالزوج وضعيات

 84 ............................................................................... الجرو وضعيات

 81 ....................................................................... بالوجه الوجه وضعيات

 70 .............................................................................. الخلفية وضعيات

 73 .............................................................................. التبيرك وضعيات

 76 ...................................................................... القائمة الزوية وضعيات

 74 ............................................................................. بالجانب وضعيات

 78 .............................................................................. الملعقة وضعيات

 78 ........................................................................................التفريش

 103 ....................................................................... البظر إلثارة وضعيات

 103 ...................................................... إسبوت الجي منطقة إلثارة وضعيات

 101 ....................................................................................... الخاتمة

 



3 
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

بالتعريف بالكات  
بد الباسط هرجة ، املولود أ سعد ع  /هللا رايج رىض

ة العربية السعودية من أ ب وأ م مرصيني وحامل ملكابمل

املقمي بقرية دقادوس التابعة ملركز ،للجنس ية املرصية 

يف  6991ومدينة ميت مغر حمافظة ادلقهلية مواليد عام 

 السادس عرش من شهر نومفرب .

نتقلحاصل عيل الشهادة الإعدادية ال    تزهرية ومن مث اإ

ل  من ال زهر اإىل بلكية الطب  تتحقالثانوية العامة واإ

 احلصول عىل مر اإىلبيطري جامعة الزقازيق وأ ل ال  ال 

بتقدير  9169باكلوريوس العلوم الطبية البيطرية عام 

برتتيب الثالث عرش عام جيد جدا مع مرتبة الرشف 

 عيل ادلفعة وهذا حبمد هللا وفضهل .

العمل بتناسليات وجراحة حيواانت  ىلاإ ومتيل اإهامتميت 

ار احللوب. املزارع اكل بق  
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 المقدمة
امحلد هلل رب العاملني من اكن أ مره بني الاكف والنون 

كن فيكون والصالة والسالم عيل خري خلق هللا النور 
اذلي أ فيض اإىل ظلامت اجلهل والوثنية فاإجنابت كام (6)

حسان هل وحصبه و أ  ينجاب الغامم وعيل  من تبعهم ابإ

،وبعد يوم ادلين  وسار عيل هنجهم اإىل  

لقد من هللا عيل اجلنس البرشي بنعم كثرية ل تعد ول 

ىص فيقول تعاىل  :ُتح  

)أ مل تروا أ ن هللا خسر لمك ما يف الساموات وما يف (9) 

ومن الناس ال رض وأ س بغ عليمك نعمه ظاهرة وابطنة 

(منري ول كتاب ىعمل ول هدمن جيادل يف هللا بغري   

اهتا كث  أ نه من لنعم حىبغ ابس ح قد  نسان ثوبفك ن الإ 

"هللا"  صاحهبا ها اإىلدح رح يظهنا مكل هل ل تزول ول ي    

                                                           
هارون السالم لعبد سحاق ابن سيرة مختصر كتاب صدر   (1) 

30 االية لقمان سورة   (3)    
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 زوجا  أ  العباد أ ن جعل هلم من أ نفسهم  ومن نعم هللا عىل

لهيا .ليسكنوا اإ   

أ ن الزواج ميثاق غليظ جيمع بني روحني  ومما ل شك فيه

.واحدة  ا  وك هنام اكان يف ال صل روح  

ذ أ ن العالقة امحلميية  حلواجز بني تصهر الكثري من ا اإ

 الزوجني .

الإسالم يف أ وهجا منذ وملا اكنت احلرب الرضوس عىل  

فسلحه هللا مبا ل ميوت ،أ ن أ نترش هذا ادلين يف ال رض 

ملسو هيلع هللا ىلص ينضب أ بدا كتاب هللا وس نة رسوهلول     

نترش فيه العح  نتشار وص  وحنن ال ن يف زمن اإ درري وأ ميا اإ  

باب ز عقيدة الش  لنا الغرب أ فاكره اخلبيثة ومواقعه ادلنيئة له

املفاتن يف غري حل وحلث الشاابت عيل اإظهار املسلمني 

زوج .والزتين لغري   
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ة ُتت اجملهر فال وذلكل أ صبحت العالقة امحِلمي

نت ت  ف يرغب الشاب العفيف ول الفتاة العفيفة أ ن يح 

بعد الصرب عيل فنت هذا ادلهر وذاك -عد الزواج ب

بعد الزواج . ة مييللضعف يف العالقة امحلِ  -الزمان  

رتفاع نسب  فاكن ذكل من أ س باب التعاسة واإ

ش باع لك طرف حلاجة ا خر .ل  الطالق لعدم اإ  

من  ول شك أ ن اجلهل أ حد تكل العوامل فاكن لبد

بعد حدييث مع بعض  -خاصة -واقفة دلفع هذا اجلهل 

نتظار  أ صدقايئ وأ تضح اجلهل مبثل تكل ال مور يف اإ

تكل ب  ثقيفهمالوادلة لت وابلنس بة للفتاة جلوس الوادل 

ال مور ومما لشك فيه أ ن نس به عالية من ال ابء ل 

ن ىلاإ مما يؤدي  يتحدثون عن تكل ال مور صات الإ

مور العالقة اجلنس ية وهذا للك مار يتحدث يف أ    

 مما ل شك فيه يؤثر ابلسلب يف الثقافة اجلنس ية و 
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ضعف شديد يف ذكل احلصن  يؤدي يف الهناية اإىل

صيل هللا عليه –قال عنه رسول هللا  احلصني اذلي

 الباءةس تطاع منمك اإ من  ،)اي معرش الش باب-وسمل

نه أ غض للبرص وأ حصن للفرج ومن مل  ،فليزتوج فاإ

 (6)يس تطع فعليه ابلصوم فاإ نه هل وجاء (

فاكن لبد من نرش تكل الثقافة النافعة ف تجولت ف مين 
اكن الفضل الكبري هلم لتحدهثم عن تكل ال مور من (9)

املسلمني ك  محد بن سلنامن الشهري اببن كامل ابشا، 
و أ بو عبد هللا محمد بن محمد النفزاوى قاىض تونس، (3)

 (4) الش يخ جالل ادلين الس يوطي. 

 (5)والاكتب أ  بو ماكل بن حازب من املدينة املنورة   

                                                           
عن عبد هللا إبن مسعود )متفق عليه (  (1) 

الباه على القوة فى صباه إلى الشيخ عرجو كتاب صاحب       ( 3) 
الخاطر نزهة فى العاطر الروض) كتاب وله     (3) 

النيك معرفة في األيك نواضر كتاب صاحب  (6) 
اإلستمتاع فن في بداعاإل كتاب صاحب  (5) 
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س متعت دلكتورة ه بة قطب واملتخصصني يف (6)    واإ

س تفدت مهنم كثري .هذا اجملال عداد هذا وقد اإ  يف اإ

املؤلفات يف هذا اجملال  اإىلنظرة ولكن حيامن الكتاب .

جمهود مفا بني لغة عربية فصحى اإىلوجداهتا ُتتاج   

وما بني كثري ممل وبني قليال  عناء لفهمها ُتتاج اإىل 

،فاإس تعنت ابهلل يف حماوةل مين لهتذيب ما اإطلعت جائر

 لومور ابلصور ما أ س تطعت . ح بعض ال  عليه وتوضي

بغي الفساد يف ال رض فاإن هللا ل يصلح معل املفسدين أ  

س تخدم سالح ذو حدين أ س ئل هللا أ ن يح  العمل،وهذا 

وعيل هللا قصد س تخدم يف احلرام،وليح  يف احلالل

ا مبسائلني هللا أ ن ينفعنا  ،السبيل ومنه نبتغي ال جر

عامل ول يتقبل منا صاحل ال   وأ ن ن ينفع بناأ  علمنا و 

صاحل ادلعاء . تنسوان من   

أ سعد هرجة  .               هللا  /  عبدل   

                                                           
  1)دكتورة هبة متخصصة في الطب الجنسي واإلستشارات الجنسية من وجهة نظر إسالمية
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ليس الذكر كاألنثيو  
ما خيص العالقة اجلنس ية  تبساق   

  ختالفات اجلسدية التناسليةالإ -:ول  أ  

  اجلسدية ختالفات النفس يةالإ -:اثنيا  

ختالفات اجلسدية التناسلية الإ  : أ ول    

من اذلكر  التناسيل للكل  هازخيتلف اجل 

مهنام . نيث ليتالمئ مع وظيفة لك  وال    

 6:- اجلهاز التناسيل اذلكري
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ومنه  يالج يف فرج املرأ ةالإ عضو هو  :القطيب -: أ  

 ويمتزي بقدرته عيل الإنتصاب ويف مقته يف خيرج املين

 -كام هو موحض يف الصورة السابقة-منطقة القلفة

اثراهتهناايت عصبية شديدة احلساس ية وتؤدي عن ا د اإ

وث القذف بنشوة. حد اإىل  

 مقدمة يف احلساس ية شديدة املنطقة تكل وبسبب

 لميي الإحتاكك طريق عن ثارتح  واليت اذلكري العضو

 عامجلا مراحل من الثالثة املرحةل يف ادلخول اإىل اذلكر

ن س يأ يت كام عهنا سنتحدث واليت -  امم - هللا شاء اإ

ش باع عدم اإىل يؤدي . الزوجةشهوة  اإ   

زي أ يضا بوجود هناايت عصبية يمت : كيس الصفن -ب

ية وتساعد اذلكر يف بلوغ النشوة وبه اخلصيتني.حس    

كيس الصفن وفتحة الرشج املنطقة الواقعة بني  - :ج

"منطقة العجان"من مناطق الإاثرة عند اذلكر .  
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 9:- اجلهاز التناسيل الإ نثوي 

 

   هو اجلزء اذلي يوجل العضو اذلكري فيه املهبل :-:أ  

اثرة ا ة يفرز سوائل لرتطيب جدرانه .أ  ملر وعند اإ  
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متزي نيث وي هو عضو الإاثرة عند ال   رالبظ -: ب

احلساس ية وتساعد  شديدة عصبية هناايت وجودب

مسالإحتاكك به عند أ ة للوصول لنشوة املر   فنام يعرف ابإ

رجازم البظري .و ال    

تيل البظر من حيث الإاثرة  ان :ن الصغري راالشف -:ج

يصال رشيك احلياة اثرة معرفهتومواضع الإ   ىلاإ ا تساعد يف اإ

يف العالقة اجلنس ية امحلميية النشوة مما يسبب الرىض  

. نىثما بني اذلكر وال     

  هم يف الإاثرة ابلنس بة للمرأ ةأ قلح   :ان الكبري  رانالشف -د

 ه:- منطقة اجلي اإ س بوت 
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من أ كث املناطق اليت  : س بوتاإ منطقة اجلي  -:ه

لهي اإىلصل ة تأ  جتعل املر   ئببط االنشوة ولكن تصل اإ

وهو أ كث  ،ورجازم املهبيلل  ويسمي هذا النوع اب

متاعا   وسنتحدث فنام  ورجازم البظريمن ال   للمرأ ة اإ

اثرة تكل املناطق احلساسة للكل بعد عن كيفي من  ة اإ

.  نىثاذلكر وال    

شاء الباكرة :غِ   -: و   
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وهو عبارة عن  ةأ نوع كثري  حضشاء الباكرة كام هو مواغِ 

ف يحيدث نز عند امجلاع و  البكر نىثشاء مطاطي يف ال  غِ 

وجيب التنويه عن  متزقه بسبب لبعض قطارات ادلم

يالج ل تنفضبعض أ غش ية الباكرة اليت  وجود  من اإ

رشف يف الشك جيب ل احلاةل تكل ويف اذلكري العضو  
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فضل اإستشارة طبيب .الزوجة ويح   

ح الت طبية يمت فهيا فتكام يف حينفض من غري زين وقد 

ذا اكن الغشاء مغلق متاما .  الغشاء لزنول دم احليض اإ

ويف حالت احلوادث ومن هذا املنطلق قد حيدث ول 

بني  متبادةل جود ثقةفيجب و  لزوجة شاء باكرةجتد غِ 

ن مر مبنهتيي الرصاحة حيت و ث عن ال  الزوجني لتحدح  اإ

غتصاب لزوجة  يمهية وِل   .وصل ال مر حلاةل حدوث اإ

قراء ما حدث يف عهد معر مرال      ريض هللا عنه .  فاإ

الرب عبد ابن الإمام قال   

الناكح(  جامع ابب/  الناكح كتاب/ س تذاكرالإ  يف   

 عندي ومعناه وجوه، من معر عن املعىن هذا روي قد 

ذا غهيا، عن وأ قلعت اتبت من يف - أ عمل وهللا-  اكن فاإ

 ووجب ،ابلزان رمهيا موحرح  عهنا، ابلسوء اخلرب محرح  ذكل

ذا قذفها من عىل احلد علهيا البينة يقم مل اإ  
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 كتاب/س تذاكرالإ  يف) الرب عبد ابن الإمام روى مث

 أ ن الشعيب عن بس نده( الناكح جامع ابب/ الناكح

ن: فقال اخلطاب بن معر أ ىت رجال  ودلت يل ابنة اإ

 اإىل ومعدت حدا، فأ صابت وأ سلمت، اجلاهلية، يف

 عضب قطعت وقد ا،فأ دركهت نفسها، فذحبت الشفرة،

 عىل وأ قبلت مسكت، مث فربئت، بزاويهتا، أ وداهجا

طب، ويه القرأ ن،  اكن؟، ابذلي شأ هنا من فأ خرب ُتح

 نئل فتكشفه، هللا، سرته سرت اإىل أ تعمد: معر فقال

 ناكل ل جعلنك أ مرها من شيئا   ذكرت أ نك بلغين

، املسلمة العفيفة ناكح أ نكحها بل ال مصار، ل هل

 السرت جيعل  -عنه هللا ريض– معر انس يد فامللهم

 يحتومه قد ما ويسقط بل غريه، حق يعارضه ل حقا

 قبل خمطوبته حبال اإعالمه يف للخاطب حق من

 توبهتا.
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ختالفات النفسوجسدية الإ  -اثنيا :  

يف احلياة بشلك  املرأ ة اكئن عاطفي من ادلرجة ال وىل

 عام ويف العالقة اجلنس ية بشلك خاص وذلكل حفيامن

حبيث يدخل يف  نىثيقيض اذلكر وطره ول هيمت ابل  

 معهن سنتحدث واليت -ربع مراحل ثالثة من ال  املرحةل ال 

ن س يأ يت كام هامتم ابلزوجة يسبب بدون الإ  - هللا شاء اإ

 ليس لها أ ي حق لزوجاب هاإحساس للزوجة أ هنا أ ةل خاص

 مشالك ويف الهناية يؤدي ذكل اإىل يف العالقة امحلميية

اكئن عاطفي جسدي  يف العالقة تكون نىثل  مجة فا

.جسدي عاطفي  واذلكر يكون اكئن  

من الطرفني هو املطلب  للكل  اإىل نقطة الرضافالوصل 

ذن هللا ى ال س باباإحد اذلي يكون  يف السعادة ابإ

.رسي والإس تقرار ال    
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 ليلة الدخلة
س تربااك  سنن لتكل الليةل  عل مبا ف سنتحدث عهنا ، اإ

بة .وبفعل الصحا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   

س تحامم والوضوء الإ  -: أ ول    

 ىلويرينا رسول هللا صو املتوتر ُتفيف اجل -: اثنيا  

منا عائشة ريض هللا عليه وسمل ذكل مبا فعل مع ا  

ومن اكنوا قد حرضوا مع هللا عهنا بتقدمي اللنب لها 

 من ذكلالس يدة عائشة يف تكل الليةل ،ونقتبس 

س تكون  ن الزوجةوأ   حماوةل ُتفيف التوتر خاصة  

ما يسبب لها التوتر  مع الزوج ل ول مرة وهو

هل وما يدور يف خدلها ابلإضافة اإىل البعد عن ال  

 ور تكل الليةل . فليحرص الزوج عىلبكيفية مر 

زاةل تكل اخملاوف حبسن التعامل مع  التخفيف واإ

  الزوجة .
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اثلثا   :- صالة ركعتني   فقد جاء رجل   اإىل عبدهللا (6)

يّنِ : فقال ير،جر  أ بو: هل يقال جتح  اإ َّة، جارية   تزوَّ يّنِ  شاب  واإ

نَّ : "عبدهللا فقال: قال تفركين، أ ن أ خافح   من الإلف اإ

يطان، من والفرك هللا، لْيمكح  يكّرِه أ ن يريد الش َّ  أ حلَّ  ما اإ

ت ني وراءك تصيّلِ  أ ن مفحْرها أ تْتك، فاإذا هللا،  زاد ،"ركع 

: - عنه هللا ريض - مسعودل  ابن عنِ  أ ْخرى روايةل  يف

َّهحمَّ " ، هلم وابرك أ هيل، يف يل ابركْ  الل  م،مهن وارزقين يفَّ

َّهحمَّ  مين، وارزقهم  وفّرِق خري، اإىل مجعت ما بيننا امجع الل

ذا بيننا قت اإ " خري اإىل فرَّ  

ادلعاء عيل انصية الزوجة  -:رابعا    

كح  (9) ذا أ فاد أ حدح لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل »اإ

َّة، أ و اخادم   أ و امرأ ة     بناصي هِتا، فلْيأ خذ داب

                                                           
ِفه، في لرزاقعبدا أخرجه( 1) صحيح وسنده مصنَّ  
نه ماجه، ابن   رواه( 3) األلباني وحسَّ  
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َّهحمَّ : وليقحل يّنِ  الل ِبل ْت  ما وخرْيِ  خرِيها من أ سأ كلح  اإ  جح

ِبلْت  ما ورشِّ  رّشِها من بك   وأ عوذ علْيه، ؛«عليه جح  

  عند امجلاع -: خامسا  
عن ابن عبَّاس - ريِض  هللا عْنه - قال: قال رسولح  (6)

ك أ نَّ  ول": - وسملَّ  علْيه هللا صىلَّ  - هللا د  ذا أ ح   أ راد اإ

َّهحمَّ  هللا، بسم: قال أ ْههل يأيِْت   أ ن يطان، جنِّْبنا الل  الش َّ

َّه رزْقت نا، ما الش يطان وجنِّب ن ن فاإ  يف ودل بيهنام يقدر اإ

يطان يرضه مل ذكِل، ا الش َّ "أ بد   

ليةل ل  املفاللهم ابرك للك عروسني يف ليةل بناهئم ، و 

فاكن ل بد من بعض الك الزوجني  عىلادلخةل من أ ثر 

 التوضيحات .

جيل تأ  فال ابئس ب اإن اكن الك الزوجني مرهقني  -:6

لزميا  مع  ةل ييف الل  لية امجلاع لليوم الثاين . ليس ال مر اإ

.حسب ظروفه  لك   وىلال    

                                                           
 )1( ورد في الصحيحين 1
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بعد امجلاع والوضوء بني امجلاعني .غتسال الإ  -: 9  

تباعها حىجامع مراحل لل -: 3 يس تويف لك  من  جيب اإ

حتياجاته ويرىضالزوج          س ية عن العالقة اجلن  ني اإ

ذن هللا عن ذكل فنام س   - ولكن  -أ يت يوسنتحدث ابإ  

.هنا ولإيمهية مسأ ةل فض غشاء الباكرة سأ ُتدث عهنا  

شاء الباكرة  فض غِ  -: سادسا    

نيث ن غشاء الباكرة خيتلف من أ  أ  ُتدثنا قبل ذكل عن 

الزوجني ،  ون هناك ثقة بني الكيك نوأ نه جيب أ   لحخرى

فضل فضل ابلعضو اذلكري ول يح وفض غشاء الباكرة يح 

ن الزوج يف ليةل نتباه اإىل أ  أ صابع اليد وجيب جذب الإ ب

 ابهل ويشغل اجلنس ية للعالقة جدا متحمس يكون ادلخةل

 سديةاجل الطبيعة  اذلكر لطبيعة يرجع وذكل الإيالج مبسأ ةل

 ،وذكل العاطفة مث ومن اجلسد ولال   مفطلبه العاطفية

أ مرين اإىل يؤدي  
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والثانية يف امجلاع  اذلكر املرحةل ال وىل ىيتخط ول :ال  

داء رحةل ال  ويصب اإهامتمه يف املرحةل الثالثة ويه م  

ن س يأ يت كام عهنم سنتحدثو  -اجلنيس ا مم  -هللا شاء اإ

أ ن  وخاصة  –مقة ذلاهتا  املرأ ة الوصول اإىل يفوت عىل

ذس تفادة قل يف الإ املرأ ة يف املرحةل الثالثة يه ال   ا قفز اإ

ل  هملرأ ة بأ نوتشعر ا -املرحةل الثالثة مبارشة   الزوج عىل

عة واملتاكهلها  ا محل عىلمتعة يف العالقة اجلنس ية وأ هن

فقط للزوج والعالقة اجلنس ية الناحجة ذات تأ ثري مبارش 

   س تقرار فهيا .السعادة والإ  ىمدزوجية و يف احلياة ال

  -مر الثاين :ال  

هامت هامتم مبا اجلنيس وعدم الإ  داءم الزوج مبرحةل ال  ابإ

شاء غِ  فض -:6 اإىل ويرجع ذكلتتأ مل الزوجة سواها 

فضل الإهامتم بلك فذلكل يح  لضيق املهبل ، -:9الباكرة 

يف املرحةل الثالثة بفض غشاء  ىفت  كّ ويح  املراحل ال خرى

اليوم التايل  وتأ جيل معلية الإيالج اإىل الباكرة  
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او احلرص عىل الهدوء يف اللقائات ال وىل وعدم 
س تخدام الكرميات (6) الإ يالج بعنف ورسعة ،ويح فضل اإ

 اجلنس ية او الزيوت والفزلني .

الوضعيات وس نبني  -فضةل ول وضعيات مح وللقاء ال  

فضل لفض غشاء يح وهنا نعرض ما – اجلنس ية كام س يأ يت 

 الباكرة بسهوةل ابلصور بدل من الالكم .

 

 

 

  
                                                           

  )1( من كتاب االبداع في فن االستمتاع                                                          
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ربع لعالقة جنسية ناجحة بإذن هللاألالمراحل ا  

  التنبيه احليس  -: أ ول  

اثرة اجلنس ية ال   -: ا  اثني  

داء اجلنيس ال   -: اثلثا    

ما بعد القذف  -: رابعا    

التنبيه احليس -: أ ول    

 -احلواس امخلسة  واليت تعمتد عىل -يف تكل املرحةل 

نتصاب  ويل .أ  حيدث اإ  

كن قبل ذكل ،جيب ول-س يأ يتام ك -وللك حاسة دورها

 -من الزوجني عيل النظافة الشخصية  أ ن حيرص لك  

ولنا يف سلف نا الصاحل قدوة حس نة فيقول تعاىل 
"والسابقون ال ولون من املهاجرين وال  نصار واذلين (6)

حسان ريض هللا عهنم ورضوا عنه وأ عد هلم  تبعومه ابإ اإ

ز ذكل الفو جنات جتري ُتهتا ال هنار خادلين فهيا أ بدا   

                                                           
  )1( سورة التوبة أية 100
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 اإين: قال عباس ابن فعنلعظمي " صدق هللا العظمي ، ا

 ل ن املرأ ة، يل تزتين أ ن أ حب كام للمرأ ة، أ تزين أ ن أ حب

ل هحنَّ : يقول تعاىل هللا ي ِمثْلح  و  ِ وِف  ع ل هْيِنَّ  اذلَّ ْعرح  وما ـ اِبلْم 

: يقول تعاىل هللا ل ن علهيا، حقي أ ستنطف أ ن أ حب

الِ  ِللّرِج  ة   ع ل هْيِنَّ  و  ج  ر  عالقة اجلنس ية عالقة متبادةلفال .د   

لإسعاد الطرف ال خر . ىمن الزوجني يسع ولكل    

  "البرص،السمع ،الشم ،التذوق ،اللمس"ودورها احلواس

البرص  -:6  

  ثرياتمح ث من بعيح  ما البرص يؤثر يف حاةل الرتكزي مع

 اكملالبس الضيقية واملالبس ش به العارية والإميائات 

. كحراكت الشفاة والزتين  

السمع  -:9  

 الالكم املثري والكمات احلب وترقيق الصوت والتدايل

 يثري ذكل الزوج وصوت الرجل ولكامت احلب واجلنس 

 تثري الزوجة .



35 
 

الشم  -: 3  

  ويفضل العطور املثرية حئهامتم ابلرواجيب الإ 

اةل ل يف حاإ ويفضل ُتصيص عطور للعالقة ل تس تخدم 

اثرة .الرغبة يف امجلاع مما يساعد يف الإ   

 ةل لعملية الإاثرة فيجب احلرص عىلالرواحئ الكرهية قات

.النظافة الشخصية والإس تحامم   

 ولكن  للسان دور  كبريدور ل يوجد هل   التذوق -:4

 يف امجلاع .

اللمس -:5  

  من لك احلواس السابقة رييف التأ ث قوىعد ال  يح 

مناطق معينة يساعد يف بلوغ اذلروة . فاللمس وخاصة    

تبدء تكل املرحةل من بداية اليوم من رسائل يرسلها  قد

من تزين والكم طيب قبل و من الزوجني لل خر  لك  

 املغادرة ورسائل مثرية أ ثناء التواجد يف العمل وهكذا .
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الإاثرة اجلنس ية -:اثنيا    

 جلابر بن عبد رسول هللا متحداث   قال البخاريففي 

 تزوجت: قال! نعم: قال أ تزوجت؟ جابر اي) هللا 

 هللا صىل النيب فقال ثيبا ، بل: فقال ثيبا ؟ أ م بكرا  

 ،(وتالعبك تالعهبا بكرا   تزوجت هال: وسمل عليه

(وتداعبك تداعهبا: )رواية ويف  

كل املرحةل ما س بقهتا فهيي لب العالقة ت تتخطي -:6

ابلنس بة للزوجة ، ول متر عالقة انحجة بدوهنا 

ذن هللا وس نوحضها ابإ   

ا بني الزوجني ليست عالقة صامته مالعالقة  -:9

ريض الك ويفضل التحدث ما بني الزوجني فنام يح 

 الطرفني فال حياء ما بني الزوجه وزوهجا والعكس .

وس نوحض ال قول اليت يقولها الزوج لزوجته والزوجه 

 لزوهجا مما يساعد الك الطرفني لبلوغ النشوة اجلنس ية
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يتحدث  هللا عليه وسمل أ ن رسول صىلال هنيى -: 3

أ حد الزوجني مبا يدور بيهنام يف الفراش وش به من 

 يفعل ذكل بش يطان لقي ش يطانه جفامعها يف منتصف

الطريق . عن أ سامء بنت يزيد ريض هللا عهنا" أ هنا 
اكنت عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل (6)

والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجال يقول ما 

ُترب مبا فعلت مع زوهجا ، فعل بأ ههل ، ولعل امرأ ة 

أ ي سكتوا من خوف وحنوه ، فقلت أ ي  وم الق مّ فأ ر  

هنن ليفعلن . قال  هنم ليفعلون واإ وهللا اي رسول هللا اإ

منا مثل ذكل مثل ش يطان لقي ش يطانة  ل تفعلوا فاإ

"  فغش هيا والناس ينظرون  

ن اإ و  الفراش يف هب ا يتحداثنمب يؤاخذ الزوجنيل  -:4

، حيث أ هنا تحساعد الك ة واحضة أ لفاظ جنس يت اكن

 الزوجني عيل الوصول اإىل النشوة اجلنس ية .

                                                           
 ) 1( أخرجه اإلمام أحمد                                                                           
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5:- جيوز تعري الك الزوجني أ مام بعضهم البعض حلديث 
رسول هللا صىل- هللا عليه وسمل –عن هبزربن حكمي (6)

 مهنا نأ يت ما عوراتنا هللا رسول ايعن أ بيه عن جده قال :

ل عورتك احفظ قال ؟ نذر وما  ما أ و,  جتكزو من اإ

ن أ رأ يت،هللا رسول اي : قلت ميينك ملكت  القوم اكن اإ

ن قال بعض؟ من بعضهم  فال أ حدا ترهيا أ ل اس تطعت اإ

:  قال ، خاليا أ حدان اكن فاإن ، هللا رسول اي: قلت تريهنا

الناس( . من منه يس تحيا أ ن أ حق فاهلل   

يف العالقة اجلنس ية وتقتل الرغبة  ال اننية قاتةل -:1 

أ حد الطرفني .عند   

ذا مل  -:7  يد يفالزوجة حقها فالتقصري ال ك  تس تويفاإ

 تكل املرحةل .

ا وابلتايل مف جتمتع لك احلواس معا   يف تكل املرحةل -:8

. نرسده من أ فعال وأ قوال يكوانن معاس   

                                                           
 )1( رواه الترمزي و حسنه ، وابن ماجه ، وحسنه األلباني في صحيح الترمزي .            
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فعالال   -:أ    

اثرة الك  فعال يف تكل املرحةل عىلال  تعمتد  ني الطرفاإ

 لرجلا ملناطق اليت تثريا ومدخل ذكل يف الرتكزي عىل

 وتثري املرأ ة .

ويف البداية :- أ  حب أ  ن اح وجه النظر اإىل أ مر، حدود 

عدا شئ  لك .حلرام يف العالقة بني الزوجنياحلالل وا

 حلسحيل اك امجلاع يف حيض ونفاس والوطئ يف ادلبر

مر لرغبة الك ال عضاء التناسلية ويرجع ذكل ال   ومص

نا كثرية ملشاخي  ذكل فتاوىجني ول اإمث يف ذكل ويف الزو

الش يخ يوسف القرضاوي سلامن العوده و  لش يخاك

 والش يخ عيل مجعة .

حرام   رم الإنسان عيل نفسه حالل  او حياللفقد حيح   

وس نبني فتاوى املشاخي فنام س يأ يت خبصوص ما يتعلق 

 ابل مور اجلنس ية ما بني الزوجني ما حيل وما ل حيل . 

 



30 
 

 (6)ابلنس بة للرجل

 خيتلف الرجال يف املناطق اليت تح شعرمه ابملتعة، ولكن 

.           الرجال أ غلبية بني علهيا متفق مناطق هناك  

   ال ذن -: ال وىل املنطقة

 بطرف بلحسها ال ذن منطقة استثارة الزوجة فباإماكن

 ابلطرف أ و حمسوسةتكون  لتاكد انمعة بالتوقح  لساهنا

تكتشف أ ن كنومي خفيفة حبراكت بعاصال   من النامع  

.والشفة ابللسان اللمس طريق عن ال ذن خلف منطقة   

الشفايف  -: الثانية املنطقة  

يف القبةل يعطي الرجل  وتفنهنا لزوهجاا الزوجة فتقبيل  

نطبا  رسول أ ن ويكفي.. رهأ نتظا يف الكثري كهنا أ ن عاإ

القبةل . يه اجزوال   بني احملبة  

 (9)ويوجد أ نواع كثرية مهنا القبةل الفرنس  ية. 

                                                           
( من كتاب االمتاع في فن االستمتاع 1)  

wikiHow  (3 ) كيفية أداء القبلة الفرنسية  
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الصدر  -: الثالثة املنطقة  

ماكهنا أ و الصدر املرأ ة تتحسس أ ن فميكن  مساج معل ابإ

الزوج لصدر  

الرجل بعض عند احللمة -: الرابعة املنطقة  

 فهيي وغنج أ نوثة بلكه صدر  عىل هندهيا مترر الزوجة

رسعةب  وتثريه ،هل ئعةرا كهرابئية نبضات اإشعال مبثابة  

 ىلع ،ومنطقة اإجتاه بلك رهصد عىل يتدليان هاموجتعل  

.صدره شعر وتالمس هبام وُتتك ، وحلامته صدره  

العنق  -: اخلامسة املنطقه  

،التأ ثر رسيعة منطقة الرجل عند العنق منطقة  

اثراهتا طرق وتمكن حلساسيهتا وذكل  تالقبال طريق عن اإ

 مننفاس ال   قرب أ ن كام.. املنطقة عىل الرطبة أ و اجلافة

اثرة بني امجلع وميكن.... الرجل تثري الرقبة منطقة  طرافأ   اإ

.هال  صاملو  اللحس أ ولتقبيل اب أ دم وتفاحة الرقبة  
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الرجل عضو -: السادسة املنطقة  

 منطقة يف ترتكز الرجل جسم يف حساس ية املناطق أ كث

منطقة هبا هناايت عصبية تنقل  ذلكري فهذه أ كثا العضو

 من أ كث ولهاحساس ومهنا منطقة رأ س القضيب ، ال  

 نم أ وتدليكها لمسهابأ ن تقوم الزوجة ب .ستثاراهتالإ  طريقة

 والتنقل مصها او ومتعة ببطىء العكس أ و أ سفل ىلاإ  أ عىل

 ذهناأ   حشمة خلف اووضعهجسدها  مناطق معظم عىل به

  القضيب جانيب ولتنىس صدرها أ وبني مغرية قةبطري

عضوه. أ سفل اذلي واخلط  

الصفن كيس -: السابعة املنطقة  

ماكن اثرة وابإ  املنطقة مداعبة طريق عن وذكل مهنا الرجل اإ

املنطقة عىل الشديد الضغط نل   اللطف من بيشء  

س تعانةالإ  ماكنلإ واب..  اخلصية يف بأ مل الرجل شعريح   

.واخلصية الصفن كيس منطقة لتدليكل ابلزيوت   

العجان عند الرجال  -املنطقة الثامنة :  
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اهفلمس  الرشج وفتحة اخلصية نيب الواصةل املنطقة  

 وأ   تدليكها مث بعاال ص بواسطة خبفة علهيا والضغط

 ولعقهاأ   لها ومداعبهتا بأ طراف الزوجة اهب الإحتاكك

.يثري الرجل لتكل املنطقة   

املؤخرة  -املنطقة التاسعة :  

 أ ربع أ و بثالث القذف قبل بقوة بعرصهام ستثاراهتااإ  ويمت

جمرد أ ن مالحظة مع....أ يضا القذف فرتة وأ ثناء ثواين  

  أ ن جيب ذلا ذكرتح  نتيجة بأ ي يأ يت ل اخلفيف للمسا

.القويني والضغط ابلعرص املنطقة تستثار  

 يف احلساسة املناطق أ كث يه ال خرية مناطقربع ال   -

.الرجل جسم  
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 ابلنس بة للمرأ ة(6)

ل سفل كام سيتاحض . التدرج من أ عىل يحراعى  

الشفتني  -املنطقة ال وىل :  

  رسيعة مالمسة يعدو ل واذلي السطحي التقبيل -:أ ول  

.التالية للمرحةل متهيد نةوك   ، الشفاة بني   

 الإندماج طريق عن يكون واذلي العميق التقبيل -:اثني ا  

ا   الفم وداخل واللسان الشفاه بني والشديد الاكمل وأ يض   

 فهاخلفي الشدة ببعض مث ، اللطيف ابلعض ال س نان بني

ا   التام ندماجالإ  يف ةاحلار  الرغبة تصاعد عن تعبري   

  (9))القبةل الفرنس ية (.

ال ذنني -: املنطقة الثانية  

 تزيد اهلمس أ و ابللمس سواء ، ابلفم ذننيال   مداعبة اإن

هاملها ينبغي ل وذلكل اجلنس ية اثرةالإ  اءالنس من فكثري اإ  

                                                           
( من كتاب االبداع في فن االستمتاع 1)  

 wikiHow ( كيفية أداء القبلة الفرنسية 3)   
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.ولطف بفن ال ذن مالمسة مبجرد فهين الرغبة تش تعل  

 تشعر حى ذنال   من قريببه والشفاة اهلمس ويكون

 حبرارة حساسوالإ  املؤثر الضعيف والالكم ابلتنفس

 ةحشم مداعبة ننىس ول ذنال   من قريبه تكون نفاسالإ 

 مع ذنال   عىل الشفاة لصاقاإ  او اللسان بطرف ذنال  

 الرغبه ش تعالاإ  من يزيد فذاكل وامجليل العذب اهلمس

 يالجالإ  أ ثناء املداعبة اكنت لو ولكن الزوجه ىدل

 انمئة الزوجة تكون أ ن طريقة وأ فضل ذلوأ   يأ قو  تكون

 الجيابلإ  ويقوم فوقها انمئ أ و ظهرها و الزوج بطهنا عىل

.  
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والكتفان ومنبت الشعر  الرقبة -: املنطقة الثالثة  

 من اخلفيف والعض بالتابلقح  والكتفني الرقبة داعبةمح 

 ضعهامي  ماهر زوج وأ ي ، بمثن رتقد ل اليت الإاثرة عوامل

ا الزوجية أ جندتة يف .  اءاللق قبل المتهيد يف أ ساس ي ا وضع 

لهيا يلجأ   كونة عن فضال ه.ذات اللقاء ل خرأ ثناء وقت من اإ  

الثداين -: املنطقة الرابعة  

 الوسائل و الطرق بش ى ثدهيا مبداعبة ترحب الزوجة

 ثريي  ذكل فاإن ابذلكر مداعبته حى أ و ابليد أ و ابلفم سواء

س تعداد أ مت يف جيعلها و اجنس ي املرأ ة  من امجلاع لعملية اإ

 يتوال ابحللامت احمليطة واملنطقة الثدي حلامت أ ن املعروف

 يف احلساسة املناطق أ كث هام(  الثدي هاةل)  ابمس تعرف

.  الثدي  

  ابيق قبل املنطقتان هااتن تستثار أ ن اخلطأ   من ولكن

مس الثدي أ جزاء . التعذيب املرغوب. فنام يعرف ابإ  

ذا اكنت جخوةل ، اوسؤال الزوجة عام ميتعه همم أ ما اإ  
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اخلفيف ابللمس يقوم أ ن الزوج عىل ناإ ف البداية ففي-6

  
 (الثدي وهاةل احللامت)هاملاإ و  ترك مع الثديني ل طراف

 ابستثارة املناطق الزوج يقوم حيث،ال مر بداية يف

 هانفس  احللامت جتاهل مع احللامت من والقريبة احمليطة

 امك احلساس ية اجلنس ية غاية يف احللامت صبحت  وبذكل

 الثدي رةاثست اإ  ويفضل ، ستثارةالإ  غاية يف املرأ ة تصبح

اكِمل   ابلثدي دوائرُتيط معل أ ي (دائرية حراكت)ب  
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 هاةل)  من مقرتبة ال عىل اىل الثدي أ سفل من وتتجه

 أ و ملس(  عدم جيب)  ولكن(  احللامت و الثدي

 مما يؤدي اإىل ال مر بداية يف (احللامت أ و الهاةل)ُتريك

زايدة جحم حلامت الصدر والهاةل احمليطة ابلصدر بسبب 

 التدفق الشديد دلم وجيعل احللامت شديدة احلساس ية .

 امتواحلل الهاةلستثارة اإ و  مبداعبةالزوج  يقوم فرتةبعد  -9 

 املص و اللحس يأ يت مث,  أ ول   اخلفيف ابللمس نفسها

لامتح عىل الهناية يف الرتكزي عم اكمل   الثدي عىل والشفط  

 تثور الطريقة وهبذه وليحرص الزوج عيل اللطف الثدي 

 ريكب بشلك املهبلية فرازاتالإ  مكية تزيد و جنس يا   املرأ ة

.لالستثارة هميأ ة الفرج منطقة تصبح عندها  

اثرة ا  من ال خر عند الإ يالحظ وجود ثدي أ كث تأ ثر -3

ا بذكل .الزوجه أ ن تعمل زوهج اجلنس ية وعىل  
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الرسة منطقة -: اخلامسة ملنطقةا            
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ادلاخل من والفخذين ردافال   -: السادسة املنطقة  

س يأ يت كام"  املؤخرة" ردافال   داعبةمح  ويمت  

 وجيب التنويه هنا عيل أ مر وهو أ نه حمرم عيل الرجل

  أ ن يوجل اذلكر يف فتحة الرشج عند الزوجة
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  لقول هللا 

 (6)عز وجل "نساؤك حرث لمك فأ توا حرثمك أ ىن شئمت "

 حمل وه اذلي القبل يف ومدبرين مقبلني شئمت كيفأ ي 

.الفرث حمل فهو ادلبر أ ما احلرث  

* واحملل احلال عن سؤالا يكون س تفهاماإ  حرف وأ ىن  

 اممص يف يكون أ ن بعد شئمت وحيث شئمت كيف: معناه

كام جاء يف تفسري البغوي.  واحد  
نْ  (9) ويقول رسول هللا –صىل هللا عليه وسمل - ) م 

نْ  َأت هح  َأىت   م  ا يِف  اْمر  بحرِه  ا ب رِئ   ف ق دْ  دح  ع ىل   أ نِْزل   ِممَّ

دل  مَّ ح  تيان املرأ ة من فتحة الرشج وما  (مح فال حيل اإ

 دون ذكل فال شئ فيه .

 6-ككجامع الزوجة من اخللف عيل أ ن يكون اإيالج

 اذلكر يف املهبل .

                                                           
333( سورة البقرة االية 1)    

داود أبي صحيح في األلباني وصححه( 3706) داود أبو رواه(3)   
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 من مرأ تهابإ  الرجل قتصن يل مداعبة مؤخرة الزوجة ك  -9

 ويتذلذ مرأ تهاإ  خرص عىل يديه فيضع اخللف انحية

.واقفان وهام جبسمها  

 قبالت فيقبلها لوجه وهجا واملرأ ة الرجل يقف عندما-3

ويداعب لناحيهتا زوهجا الزوجة فتضم وحارة طويةل  

. وابلعرص اخلفيف ابللمس زوجته مؤخرة هو  

ثناءأ   ما نوع ا ةبشد الرضب وحيبذ ةاملوخر  رضب-4  

ىلع اخلفيف الرضب  حيبذ البدايه ففي قبةل ل امجلاع  

  يتصاعد وبعدها الزوجة ستثارتح  حى والفرج املوخرة

.امجلاع ثناءأ   تدرجيي ا  

س متتاع ابملؤخرة أ ثناء الإ  تساعد عىل ومن الوضعيات الى

 امجلاع 
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واملهبل البظر  -: بعةاملنطقة السا  

 ةاجلنس يالناحية من املرأ ة اثرةلإ  مركزية نقطة البظر -:6

عامجلا رعشة اإىل ووصولها  

 قبل بلطف البظر مبداعبة يرحنب النساء معظم -:أ  

 مداعبة س تئنافاإ  املس تحب من يكون وقد امجلاع

ذ!!  املرأ ة عند الذلة س تكامللإ  امجلاع عقب البظر  رمبا اإ

 يس بق أ ن أ حياان   حيدثو  ذلاهتا استنفذت قد تكون ل

 لالرج فيرتكها. مهتيجة املرأ ة وتبقى فيقذف الرجل

ا تعاين وحالها نم كثريون يفعل كام ال عصاب يف توتر   
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 فعىل.  بعيد اإىل ينظرون اذلين اجلهالء أ و القساة ال زواج

 يبلغ أ ن اإىل ومداعبته البظر اإاثرة عىل يعمل أ ن الزوج

 عندها الرعشة بقرب وُتس اجلنس ية الذلة ذروة ابملرأ ة

. اجلنس ية العملية يبارش  

 ىالكرب  للرعشة للوصول البظر مبداعبة س متتاعالإ  -:ب

قبل للبظر املس مترة املداعبات تكل ىلاإ  حباجة فاملرأ ة  

 و(  املهبل يف اذلكري العضو يالجاإ  قبل) املهبيل امجلاع

ا.أ يض املهبيل امجلاع معلية أ ثناء  

. والفم ال صابع و اليد طريق عن البظر استثارة ميكن -:ج  

املهبل "تدليك املهبل " -: 9  

يفضل أ ن تكون املعدة واملثانة فارغة قبل اجلنس  -:أ    

 ئد ُتتوساظهرها وتضع  الزوجة مسرتخية عىل جتلس-ب

أ سفل حيث موضع فرهجا  رأ سها حبيث تس تطيع النظر اإىل  

ىل  ُتت مبنشفة مغطاة خمدهيضع الزوج ،زوهجا  واإ

  ضبع منحنيتانوركهبا  منفرجتان ساقهيا علجيو امؤخراهت
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 سيساعدانِ  الركب ُتت مساند َأو خمدات) اليشء

ا  دليكللت لتظهر أ عضاهئا التناسلية وتكون واحضة (أ يض 

 الزوج اكن نواإ  ،الزوجة س يقان بني الزوج جيلس -:ج

يسمح املوقع فهذا َأومس ند وسادة عىل جللوساب يرغب  

.اجلسد من ال خرى جزاءوال   للمهبل الاكمل ابلوصول   

  عايل اجلسم زيت َأو الزيت من صغرية مكية صبي-:د 

 قطري ليك الكفاية فيه مبا  -همبلها أ عىل عىل -النوعية

. املهبل خارج ويغطي اخلارجية الشفرات أ سفل  

  لهذا متوفرة ممتازة  جنس ية زيوت ةدعد هناك

 ههذ تعرض واليت الصيدليات، من العديد يف الغرض 

                            . ال منةِ  الكرميات أ و وتالزي

 اخلارجية والشفرات الفرجيقوم الزوج بتدليك  -:ه

 اإجراء أ ثناء عيس متتو  الوقت بعض قضوي للمهبل

 هبامالإ  بني بلطف اخلارجية الشفرة عرصي مث التدليك

  ،وأ سفل فوق الشفرة اكمل عىل  امركهوحي والس بابة،
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.للمهبل ادلاخلية الشفرات عىل اليشء نفس لويفع  

 فقط تسرتيخ قد َأو صدرها تدليك تس تطيع الزوجة -:و

                                   .بعمق ابلتنفس وتس متر

 عيون يف النظر والزوجة للزوج املفيدة مورال   من -:ز

خبار تس تطيع الزوجة،املس تطاع قدر البعض بعضهم  اإ

ذا الزوج نقاص أ و زايدة الرضوري من اكن اإ اإ  

                                        العمق ( و الرسعة الضغط،) 

جتاه بلطف البظر كيدل ت -:ح  وعكس الساعة رباعق وابإ

  بني بلطف والعرص دوائر شلك عىل الساعة عقارب

 لتسرتيخ تدليكال  ويواصل الزوج .والس بابة الإهبامِ 

بعمق. وتتتنفسالزوجة   

اثرة اجلي رة نقوم اثلإس تكامل تكل الإ  -:ط س بوت اإ ابإ  

همبل  يف وسطال   الميىن اليد اإصبع لادخاإ عن طريق 

  همبلها داخل كيدل تو  تجولوال  شديد بلطف الزوجة

صبع الزوج  أ ن يكون التدليك من الزوج  عىل ابإ  
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ىل أ سفلبلطف ويلمس الزوج أ عيل و   غريوي اجلانب واإ

  كز عىلير مث  والضغط والرسعة العمق

جدار املهبل كام يف  وت يف أ عىلس باإ منطقة اجلي 

 الصورة 

 
رواهتا.ذ ثار بشدة وتصل اىلة جتعل املرأ ة تح وتكل الطريق  

ذكل  ويرجعيف البداية ستشعر املرأ ة برغبة يف التبول 

ود ومن مث ستتع قة جتمع عصيبأ ن تكل املنقطة منط ىلاإ 

. ذكل الشعور عىل  
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اثرة او س بوت أ نصح ابلفيدياإ منطقة اجلي  وملعرفة كيفية اإ  

موقع عىل املوجود  

  http://www.orgasmarts.com 

 فيديوا يعرض الطريقة عيل قطعة تناسلية اإصطناعية .

يالج العضو  وعند بلوغ املرأ ة ذرواهتا يس تطيع الزوج اإ

مهنام يف نفس الوقت وهناك  يقذف لكح  اذلكري حى

اث س بوت بعد اإ منطقة اجلي رة وضعيات جامع تساعد عيل اإ

س تخدام ال   خر يف عرض بعض مهنا والبعض ال  صابع س ناإ

وضعيات امجلاع . ابب  

  

 

http://www.orgasmarts.co/
http://www.orgasmarts.co/
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قوال ال    -:ب   

ة أ كث يف قوال تكون يف لك املراحل وتكون جنس يال  

اء دوالثالثة "ال  اثرة اجلنس ية " املرحلتني الثانية "ال  

 لته بعالقة صام اجلنس ية ليست والعالقة  اجلنيس "

الك الزوجني  يه تواصل بني جسدين وروحني وعىل

بعضهم البعض أ ثناء ممارسة العالقة  عالتحدث م

 اجلنس ية .

امجلاع وقت ابلالكم يتعلق فنام هممة مالحظات  

 يصدر أ و( تسميع) وك نه الالكم ليبدو أ ن جيب -:6

 وبوال سل التوقيت يراعى بل املربمج اكجلهاز تلقائيا

 ابلتهنيدات غارقا   الالكم يكون أ ن وجيب الصحيحني

 والصياح الش بق اهلمس بني ويتنوع والتأ وهات وال انت

 املعتدل

 بدل و ال لفاظ نفس عادةاإ و  يقال فنام التكرار جتنب -:9

أ ن رشيكه  لحظ فاإن رشيكه عىل الرشيك يركز أ ن  
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علهيا يركز فعندها معينة عبارة أ و لفظا   اس تذل    

.ويكررها   

 عكيس أ ثر هل فهذا الثثرة حد اإىل الالكم لليص أ ن  -:3

. الفم تمكمي أ و خنق أ و بكف ال مر ينهتيي أ ن وممكن  

لزوجته الزوج مايقول -أ ول  :  

ذلة هل ابلالكم الوصفف فعهل ثناءأ   هبا مايفعهل يصف أ ن-6   

 كةاحلر  تريد وكيف هبا يفعهل أ ن ُتب عام يسأ لها أ ن -:9

. أ لطف أ خشن ،أ بطأ   ،أ رسع  

 أ تعلمني: مثال هبا مايفعهل تصف أ ن مهنا لبيط أ ن  -:3

  ال ن داخكل حيدث ماذا قويل أ و ال ن؟ بك ماأ فعل

 عةلومش ت انر بأ هنا صفهاوي  اجلنس ية قدراهتا ميتدح أ ن -:4

 .... و....و...و وملهتبة

 وخاصة الزوجة دلى احلساسة املناطق يف التغزل -:5

   عاإن اكن متس و وضيقه وملمسه شلكه ميدح، الفرج
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 65 معرها بنت فرج بأ نه أ و حلوة ش ياءبأ   يش هبه و

 جبسد التغزل هذا ويتضمن. أ مثةل جمرد هذه......

  متالءواإ  ريقها ومذاق شفااهتا وطعم الزوجة

. مهلاك نىثأ   أ هناب وصفها عىنمب.اخل......اردافها  

  التأ وهات و ال انت مع لزوهجا الزوجة ماتقوهل-اثنيا :

 أ فعاهل قعو  واهتويل ،مببالغة هوقوت بفحولته التغزل  -:6

 أ نهب أ فعاهل وصف وتضاعف أ ملها وصف فهتول علهيا

 تتأ مل وأ هنا..... و.......قاس وأ نه وميزقها يقتلها

. خارق رجل أ نه تصوره عىنمب. خلاإ ......وتتفتت  

 القضيب جحم و خاصة   وأ فعاهل ابلقضيب التغزل  -:9

ن حى جحمه وصف يف واملبالغة  قضيب اكن واإ

 ،يبهبقض  التغزل فمبجرد. اجملردة ابلعني ليرى وجالز 

أ دائه. ويزداد والقوة ابلثقة اكحس شعور الزوج يغمر  

معه تعمل أ ن ُتب عام سؤاهل  -:3  

و التوقف بعدم ومطالبته الزوج من املزيد طلب -4  
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 أ خشن, أ بطأ  , أ رسع: تفضهل اذلي ال سلوب ُتديد

.أ لطف  

 يضاأ  و . حيرص الوصف ويكون هبا مايعمهل وصف  -:5

.هبا يفعهل عام بسؤاهل تفاجئه  

ذا عام سؤاهل -:1 . ...فرهجا يعجبه وهل معها امجلاع اجعبه اإ

.جسمها.... ردفها  

داء اجلنيسمرحةل ال   -: اثلثا    

هزوجت فرج يف اذلكري العضو الزوج يوجل املرحةل وتكل   

 العالقة وتنهتيي" القذف" الاعوده نقطة اإىل يصل حى

ة للزوج .اجلنس ية ابلنس ب  

يالج يه املرحةل اليت يعشقها الرجل وحيرص رحةل الإ مف

ذا فعلها ومل يفعل ما قبلها فقد ظمل زوجته وأ ميا  علهيا واإ

 القذف رسعة من يعاين الزوج يكون حيدث وقد ظمل .

س متتاع عدم اإىل يؤدي مما مشالك بويسب الزوجة اإ  

الطالق . اإىلحقيقية قد تؤدي   
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يف املشالك اليت  بعد ذكلويف احلقيقة لعلين أ كتب 

رسعة القذف وضعف الإنتصاب و ُتيط ابجلنس اك  

 ومشالك مشاهدت ال فالم الإابحية وأ وهاهما .

مرحةل ما بعد القذف  -: رابعا    

لزوج بعد القذف يعترب   وهنا أ ثبتت ادلرسات أ ن ا 

اثرة وهو ممازوجته ك ي حمرم هل  ل يشعر انحيهتا بأ ي اإ  

لزوج ويرتك زوجته وقد يصل هو ايؤدي اإيل أ ن يقوم 

لزوجة فذلكل ل يقوم من ماكنه ذروته ول تصل ا ىلاإ 

نزالها ملاهئا . حى تقيض زوجته حاجهتا ابإ  
ذا (6) قال رسول هللا - صىل هللا عليه وسمل -: "اإ

ذا مث فليصدقها، أ ههل الرجل جامع  فال حاجته، قىض اإ

"حاجهتا تقيض حى يعجلها  

فضل لزوج أ ن ة حاجهتا فيح بعد أ ن تفرغ الزوج وحى

لها  حيتضن زوجته من مخس ايل عرش دقائق متوددا    

                                                           
باختصار( 300/ 1) قدامة البن المغني(1)  
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ة لعالقة اجلنس يعيدة اباكنت املرأ ة س  لها ، ومى ومس تلطفا  

  واحض يف مالحمها .اكن ذكل جيل  

فوت أ يه الزوج حاجة زوجتك ففي الك احلالتني فال تح 

متا ع الزوجة ستشعر ابلرضا ستبلغ مرادك ولكن عند اإ

دخال الرسور عيل قلهبا وس تكون ة ابلإضافة اإىلوالثق اإ  

يه من تطلب بعد ذكل منك امجلاع .   

ون العالقة وحيدث نتيجة لإهامل الزوج لزوجته أ ن تك

من  هالكها وسرتفضها غالبا يف كثري اجلنس ية ثقيةل جدا عىل

وقات.ال    

 االزوجني أ ن يتحداث عام يرضهيام وما ل يرضهيام وماذ وعىل

ام اإحرتام رغبة ال خر مهن لكل  خر وعىلالطرف ال  يمتنون من 

 لزوجتك من احلرام ويه حصن كل ومىفأ نت حصن ،

احلصنني فالشك من اإخرتاق  ىحدث ضعف يف اإحد

 ال خر ولو بعد حني .
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جلنس الفمويا  

مر مكن أ ن أ جتاهل التحدث عن ذكل ال  اكن من امل

ضال تشيب لها ملا حنن فيه من فنت عِ  ولكن نظرا  

ن الرؤ فالم الإابحية رشت ال  ت س السود ، وحيامث اإ

ن  ن يف شوارعنا تشار النار يف الهش مي وما نري ال  اإ

،من عارايت متربجات  

الشذوذ منه ايل الرجوةل من  ورجال أ قرب اإيل

اإظهار للعورات ومن ُترشات ومالمسات ومن 

  ،لكامت انبية

 بأ ن يس متتع الزوج الفنت فاكن لبد من سد لك تكل

أ حهل هللا وأ ن تس متتع الزوجة بزوهجا مبا  بزوجته مبا

 أ حهل هللا.

وابلنس بة للجنس الفموي بني الزوجني فليس يف ذكل 

،لك ما يف ال مر أ نه واقف بني ذكل ابل دةل رمة وسأ  حح 

التفامه بيهنم يف مثل تكل  الزوج والزوجة وعىل عىل  
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ما هو حمكها فاإن  ن نعرفأ   رهما من قبالمور واليت حنح ال  

زواج من ليتقبلها فهناك أ خرين ممن اك من ال  اكن هن

أ ن من يقرأ  هذا الكتاب يكفيه  بتح غِ يتقبلوهنا ولقد ر   

  .ريض هللا عزوجلما ل يح  ىلاإ هللا ول يتطلع  شاء اإن

الاداةل  -:أ ول   

.  بعنوان سؤال يف العودة سلامن الش يخ أ جاب -:6

" .الزوجني بني س متتاعالإ  حدود"  

 فضيلتمك اإىل أ عتذر سؤال نع أ حدمه سأ لين: السؤال

 أ راد  منه اجلد بدا وقد -صاحبه لكن طرحه، عن

 لفرج الرجل لعق أ و مص، مسأ ةل عن الرشعي اجلواب

حرام؟ هو هل - هللا أ جلمك- العكس أ و املرأ ة،  

 ال خر من س متتاعالإ  الزوجني من للك جيوز: اجلواب

الواردة، لل حاديث واحليضة ادلبر خال ما شئ بلك  
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 انظر ما رواه البخاري ) 319 (، ومسمل  )993(
 ويف احليض نص قرأ ين انظر سورة البقرة (6)

 الطريري عبدالوهاب ادلكتور الش يخ أ جاب -:9

؟"العمل هذا حمك ما"بعنوان سؤال عىل  

 مين يطلب زويج س نة، منذ مزتوجة أ ان: السؤال

؟ الإسالم يف هذا حمك مفا ، قضيبه هل أ حلس أ ن  

 الزوجني، بني جائز وسواه العمل هذا: اجلواب

والنفاس احليض حال امجلاع:  أ مران هام واحملذور  

 لطلب س تجابةابلإ  وأ نصحك. ادلبر يف وامجلاع

رضائه زوجك  ىلاإ  يتطلع ول ، العفاف هل ليتحقق واإ

.هللا وفقك غريك، مع املتعة هذه  

الكردي احلجي أ محد. د. أ   -: 3  

فت هيئة وعضوالفقهية، املوسوعة خبرييف  يف اءالإ

   الكويت

                                                           
 ) 1( األية رقم  333                                                                               
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:السؤال -أ  :  

 الرشعي ادلليل وما الزوجني؟ بني الفموي اجلنس ماحمك

ه؟علي  

 :اجلواب

الرحمي الرمحن هللا بسم  

 محمد س يدان عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل امحلد

وأ حصابه أ هل وعىل واملرسلني، ال نبياء خامت  

حسان هدامه تبع ومن والتابعني، أ مجعني،  ن،ادلي ومي اإىل ابإ

:وبعد  

 املذي خروج قبل والزنع الطهارة برشط ذكل من مانع فال

.أ عمل تعاىل وهللا لنجاس ته  

السؤال -ب :  

 الرجل حلس حمك ما و زوهجا؟ ذكر الزوجة مص حمك ما

 النجاسات بعض خروج وقت يف ادلاخل من زوجته فرج

  مأ جورين أ فتوان الفرج؟ من أ و اذلكر من سواء
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 :اجلواب
جيوز للك من الزوجني أ ن يس متتع جبسد ال خر. (6)

 قال تعاىل: )هن لباس لمك وأ نمت لباس لهن ((9)
 وقال: )نساؤك حرث لمك فأ توا حرثمك أ ىن شئمت(.(3)

: أ مران ذكل يف يراعى لكن   

ح  ما جتناباإ : ال ول :وهو ُترميه عىل صن  

تيان املرأ ة يف دبرها، فهذا كبرية من الكبائر، و هو   6:- اإ

.لواطال من نوع  

تيان املرأ ة يف قبلها ويه حائض، لقوهل تعاىل:  9:- اإ

 (4):)فاعزتلوا النساء يف احمليض(

 تطهر حى النفاس يف وكذا جامعهن، عزتالاإ  واملقصود

.وتغتسل  

 

                                                           
( موقع إسالم ويب 1)   
                                                                             181( سورة البقرة 3)
333( سورة البقرة أية 3)  

333(  سورة البقرة أية 6)   
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  املعارشة تكون أ ن: مراعاته ينبغي مما الثاين ال مر

ال خالق، وماكرم الإسالم أ داب حدود يف س متتاعوالإ   

 نص فيه يرد مل لعقه أ و العضو مص من لالسائ ذكره وما

، الرفيعة لل داب خمالف أ نه غري رصحي،  

 وذلكل ، السوية الفطر ل ذواق ومناف ، النبيةل وال خالق

مظنة ذكل فعل أ ن اإىل اإضافة. تركه فال حوط  

 من علهيا ومايرتتب النجاسة ومالبسة ، النجاسة مالبسة

ذفيق وقد حمرم، أ مر عادة   الريق مع بتالعهااإ   

: قولي تعاىل وهللا به، فتتأ ذى املرأ ة مف يف املذي أ و املين

ن) أ ي( املتطهرين وحيب التوابني حيب هللا اإ  

تيان من عنه هنوا ما وهو وال ذى، ال قذار عن املتزنهني  اإ

أ مر يف وهذا.  املأ ىت غري يف أ و احلائض،  

نه جمراه جيرى وما اللعق أ ما واملص، التقبيل ابع أ كث فاإ  د 

  ومع النجاسة،ملالبسة  مظنة وأ كث السوية طرةالف عن

ننا ذكل قالري النجاسة ُتالط مامل ذكل بتحرمي لنقطع فاإ  
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ن.  احللق اإىل وتذهب  هب يليق ل القرأ ن يقرأ   لساان   واإ

 سحةف  املتعة من فيه هللا أ ذن وفنام النجاسة، يبارش أ ن

.فطرته سلمت ملن  

ش باع حمك ما: السؤال -:4  طريق عن املرأ ة رغبة اإ

 للرجل؟ ابلنس بة كذكل و زوهجا بلسان فرهجا حلس

.خريا   هللا وجزاك  
الإجابة: امحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول (6)

 تاعس مت اإ  يف ال صل فاإن: بعد أ ما وحصبه، أ هل وعىل هللا

ل الإابحة، ابل خر الزوجني من لك  النص ورد ما اإ

تيان من: مبنعه  اس،والنف ضاحلي وحال ادلبر، يف املرأ ة اإ

. العمرة أ و ابحلج حمرمة أ و للفرض، صامئة تكن مل وما

كر ما أ ما  لفرج الزوجني أ حد لعق من السؤال يف ذح

 املذكورة س متتاعالإ  س بل من ذكل عىل زاد وما ال خر،

  مما أ نه -: التالية لل دةل: فيه حرج فال - السؤال يف

                                                           
( موقع طريق االسالم لشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي 1)   
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  الوطء جاز ملا ول نه -. املباح س متتاعالإ  معوم ُتت يدخل

ول ن –. ابجلواز أ وىل فغريه س متتاع،الإ  أ نواع أ بلغ وهو  

 ابملس ال خر بدن جبميع يس متتع أ ن الزوجني من للك   

ل والنظر، . ولها ابقية قدمنا كام ابس تثنائه الرشع ورد ما اإ  

كحْ : }تعاىل قال - اؤح ْرث   ِنس  ْرث مكحْ  ف أْتحوا ل مكحْ  ح   ِشئمْتحْ  َأىنَّ  ح 

وا مح ق ّدِ َّقحوا نْفحِسمكحْ ِلَ  و  ات وا اّللَّ   و  اْعل مح قحوهح  َأنَّمكحْ  و  ال  ِ  مح ب رّشِ  و 

ْؤِمِنني    يف - احلنفي - عابدين ابن قال ،[993:البقرة{ ]الْمح

أ ل": "احملتار رد"  ميس الرجل عن حنيفة أ اب يوسف أ بو س 

 بذكل ترى هل علهيا ليتحرك فرجه متس ويه امرأ ته فرج

 ابن القايض وقال". ال جر يعظم أ ن ووأ رج, ل: قال بأ سا ؟

 نظرالرجل جواز يف الناس ختلفاإ  قد: "- املاليك - العريب

ذا ل نه: جيوز: أ حدهام: قولني عىل زوجته فرج اإىل  هل جاز اإ

 نأ   هل جيوز: علامئنا من أ صبغ وقال...  أ وىل فالنظر التذلذ

 حرش  اجلليل مواهب" يف وقال". بلسانه - الفرج - يلحسه

ن: ل صبغ: قيل": "ليلخ  خمترص : كراهته يذكرون قوما   اإ  
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منا كرهه من فقال  هب بأ س ول ابلعمل، ل ابلطب كرهه اإ

 بأ س ل: "قال أ نه ماكل عن روي وقد, مبكروه وليس

: رواية يف وزاد ،"امجلاع حال يف الفرج اإىل ينظر أ ن

 زجيو : "- الشافعي - الفناين وقال". بلسانه ويلحسه"

 مبص ولو, دبرها حلقة سوى مبا امهن متتع لك للزوج

": الإنصاف" يف - احلنبيل - املرداوي وقال". بظرها

 بلق  املرأ ة فرج تقبيل جيوز": اجلامع" يف القايض قال"

 جزمو  بشهوة، وتقبيهل ملسه ولها... بعده ويكره, امجلاع

 ناب به ورصح" الفروع" يف وتبعه" الرعاية" يف به

ذا ولكن". عقيل  ا  أ مراض تسبب املبارشة تكل أ ن تحيقن اإ

 قوهلل: عهنا الإقالع حينئذ عليه فيجب فاعلها، تؤذي أ و

 رواه": رضار ول رضر ل: " ـ وسمل عليه هللا صىل -

ذا وكذكل ماجه، ابن  من يتأ ذى الزوجني أ حد اكن اإ

 لقوهل: عنه يكف أ ن فاعهل عىل وجب: منه وينفر ذكل

نَّ : }تعاىل وهح ع ارِشح وِف  و  ْعرح   وينبغي[. 69:النساء{ ]اِبلْم 
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الزوجني، بني العالقة من ال صيل املقصد ىراعيح  أ ن هنا  

 عىل أ نه الناكح عقد يف فال صل واس مترارها، دواهما وهو 

 فظُت بتدابري العقد هذا - تعاىل - هللا أ حاط وقد التأ بيد،

 خيالفه، مبا ل الرشع يوافق مبا أ زره، من وتشد قوامه،

  أ عمل وهللا بيهنام،، س متتاعالإ  حل معوم هذا يف ويدخل

جتنبت النجاسات ما  ومما س بق يتضح لنا جواز ذكل اإ  

بتالع املين .ابلتنظيف اجليد لل   عضاء التناسلية وعدم اإ  
وتنصح املواقع الطبيه ملن أ راد ممارسة اجلنس الفموي (6)

س تخدام الوايق اذلكري والوايق الفموي حيت لتنتقل  ابإ

 أ مراض عن طريق الفم .

وضعيات للجنس الفموي -ا :ثاني  

جبارا   مورال   منا  اجلنس ية ليست اإ لطرف ابلقيام ابلشئ واإ

ما حرم هللا فقد يريد ذكل يه تفامه يف لك شئ عدا 

هل احلرية يف ذكل . واج وقد ل يريد ولك  ز بعض ال    

                                                           
طبية                                                                معلومة يوم كل كموقع(  1)   
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لزوجوضعيات لإمتاع ا -:6  

    

         

               

                 

س تخدام الوايق اذلكري  ينصح- نتقال أ ي أ مراض ابإ ملنع اإ  

يل الزوج غسل العضو اذلكري جيدا.عوجيب -  

بتعاد  وجود أ ي أ مراض تناسلية يفضل الإ يف حاةل-

 عن ممارسة اجلنس الفموي .
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وضعيات لإمتاع الزوجة -:9   
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س تخدام الوايق الفموي ويوضع عيل فرج الزوجة - يفضل اإ  

 

غسل فرهجا وتنظيفه جيدا قبل املامرسة . عيل الزوجة-  

اجلنس الفموي. بعد أ مراض تناسلية يح  يف حاةل وجود-  
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وس يةل تس تخدم عيل العضو اذلكري  -الوايق اذلكري :

اجلنس  ممارسة  عندكطريقة ملنع حدوث امحلل ويس تخدم 

نتقال ال  الفموي  مراض .ملنع اإ  

 

نتقال ملنع مفوي وايق اإىل ولتحويهل  الزوجة من مراضال   اإ

.الفموي اجلنس ممارسة عند الزوج اإىل  
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 مث يوضع عيل فرج الزوجة .
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املشرتك لإمتاع وضعيات -: 3  

  

                  

         

              

            
تباع الن رىجيح - صاحئ الطبية ابلنظافة الشخصية اإ

س تخدام الوايق .  واإ
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األساليب والوسائل المساعدة للوصول إلى الرغبة 

 (6)الجنسية

العني -: أ ول    

 قولن حنن.تأ لك اليت يه العني أ ن الطعام عن يقولون فكام

 وطاملا ، ال زواج أ حد لإاثرة ال مه املنفذ يه العني أ ن هنا

اثرة اإىل ريقالط فاإن الزوجة عن هنا نتحدث  لبد الرجل اإ

 أ ن لها احلاةل هذه يف الزوجة وعىل العني خالل من متر أ ن

 اإرسال الإماكن قدر ُتاول وأ ن ،جلالر  عني عىل تركز

 دامئ ا الرجل فعني,  الرجل عني خالل من الإاثرة رسائل

ا تبحث,  مراقبة حاةل يف عىل ذلا ، جديد لك عن دوم   

 املشاهد أ متع وتقدمي ، العني هذه عىل الرتكزي الزوجة 

 يه الرجل فعني صاحهبا اإرضاء اإىل نصل حى العني لهذه

اجلنيس هل. املستشار  

  هامتم لإ ابهامتم بعني زوجته الزوج الإ  وأ يضا عىل

                                                           
اإلستمتاع  ( من كتاب اإلبداع في فن1)  
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والتجمل لزوجته من اهتذيب الشعر والهندمة يف  مبظهره

ة ت الرايضيوقوته البدنية واحلرص عيل المترينا املالبس

ن صدر والبطده يف تقس مي اجلسم كمترينات الساعاليت ت 

 والباي والرتاي وعضالت املؤخرة .

  اذلوق -: اثنيا  

،  الإاثرة وسائل يف ال خر عن خمتلف ذوق رجل للك

 تكتشف أ ن واجهبا من اليت الزوجة مسؤولية من وهذه

ا متجددة تكون أ ن وعلهيا،  اذلوق هذا  تغري حبيث ، دوم 

 هلليقت وحى ابلتجدد الزوج ريشع حى فرتة لك مظهرها

.  الروتني  

ُتب ومن واجب الزوج أ يضا أ ن يعرف ذوق زوجته فنام 

ب أ ن تسمعها امت اليت ُتح أ ن تراه يرتدي وراحئته واللكِ   

 فهيي عالقة ثنائية القطب .

الراحئة  -اثلثا  :  

نيالطرف وعىل الإاثرة معلية يف اساس يا   دورا   تلعب الراحئة  
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الرواحئ املثرية امر وخيتار ن يف هذا ال  أ ن يكوان متجددي  

الصوت  -: رابعا    

 اهلمس وطريقة الالكم وطريقة الصوت خالل مفن

 لصِ وّ تح  أ ن شأ هنا من الصوتية الإماكنيات من وغريها

وأ ن صوت املرأ ة ورقته يثري  خاصة   الفراش اإىل الرجل

 الرجل .

الوقت  -: خامسا    

 كون ولكن،  العملية لهذه مناس بة ال وقات لك ليست

 مفن ، وزوجتهالزوج  بني الرغبات يف ختالفاإ  كناهح 

 أ و ، يناس هبا ل وقت يف زوجته الزوج يطلب أ ن احملمتل

 ال طفالتربية  من أ و املزنل معل من مرهقة تكون قد

 انفسيهت عىل تؤثر أ ن املمكن من اليت العوامل من وغريها

 ، ساجلن ملامرسة التوقيت هذا يف  الرغبة متكلال ف ،

 عىل الطرفني بني وهريج   الفخِ  كناهح  يكون ل وحى

وجذاب، ومجيل لبق سلوبابإ  ُتاول أ ن الزوجة   
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يصال ولكن جماراته عىل قادرة غري بأ هنا لزوهجا فكراهتا اإ  

،للغاية هممة النقطة وهذه به رغبهتا بعدم اإشعاره دون   

راغبة غري زوجته أ ن للزوج الفكرة وصلت فلو  

ن  الزوج عىل ليبس بشلك يؤثر فهذا   مل بأ هنا شعرت واإ

قناعه من تمتكن  ، الزوج دلى موجودة الرغبة زالت وما اإ

 كلمت تكن مل لو حى ، تردد دون طلبه بتلبية فأ نصحها

  الناحية من الفراش عن الزوج صد ل ن،الرغبة تكل

 حساب عىل الزوج اإرضاء ابب من وهذا.حرام ادلينية

.علهيا ل لها سبحيح  وهذا النفس  

ملسو هيلع هللا ىلصمر سأ ورد أ حاديث رسول هللا ول يمهية هذا ال     

مر .يف هذا ال     
قال رسول هللا "اإ ذا ابتت املرأ ة هماجرة فراش زوهجا (6)

تصبح . حى: رواية ويف. "ترجع حى املالئكة لعنهتا  

حق رهبا  املرأ ة تؤدي ل بيده؛ محمد نفس واذلي وقال "  

                                                           
(عن أبي هريرة صحيح مسلم والبخاري .1)  
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حى تؤدي حق زوهجا لكه حى لو سأ لها نفسها (6)

  "متنعه مل قتب عىل ويه
ن (9) ذا دعا الرجل زوجته حلاجته، فلتأ ته واإ وقال "اإ

"التنور عىل اكنت  
قال ش يخ الإسالم رمحه هللا : " جيب علهيا أ ن (3)

ذا تطيعه   اعلهي واجب فرض وذكل الفراش اإىل طلهبا اإ

جابته عن امتنعت مفى  عاصية اكنت الفراش اإىل اإ

 نشوزهن ُتافون يتوالال: )  تعاىل قال كام ،انزشة

 أ طعنمك فاإن وارضبوهن املضاجع يف واجهروهن فعظوهن

(.سبيال علهين تبغوا فال  

ن اكنت الزوجة يف حيض او نفاس  مامل يكن –حيت واإ

اان   اكن لقول الس يدة عائشة " –يف الفرج  ْحد 
ِ
ذا ا  اإ

ا اكنت ائِض  ا ح  ه  ر  ِ  رسول َأم  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ   

                                                           
  صالح إسناده: الشوكاني قال.  أوفى أبي بن هللا عبد ( عن1)  

حبان ابن وصححه صحيح، حسن: وقال والترمذي، النسائي رواه( 3) . 
" البن تيمية الكبرى الفتاوى" من( 3)   



14 
 

َأيُّمكحْ  ي مْ كِلح  ا قالت و  ه  َّ  يحب ارِشح ْيض  هِت ا مثح َأنْ  ت أْت ِزر   ىف ف ْورِ  ح 
(6) 

ِ  رسول اكن كام أ ربه  (هأ رب ي ْمكِلح  وسمل عليه هللا صىل اّللَّ  

ذاحاضت اكنوا الهيود أ ن أ نس عنو   يحؤالكوها مل فهيم املرأ ة اإ

 هللا فأ نزل ذكل عنملسو هيلع هللا ىلص النيب أ حصاب فسأ ل جيامعوها، ومل

 وقالية أ خر ال   "ويس ئلونك عن احمليض" اإىل ال ية هذه

"النِّاكح اإل شئ لكَّ  اْصن عوا" وسمل عليه هللا صىل  
س متتاع بلك جسد الزوجة يف الإ  جواز عىلجامع الإ 

 احليض والنفاس عدا ما بني الرسة الركبة .

ة بني مبا س متتاعالإ  أ ابح فقدوالإمام أ محد  كبة، الرسُّ  ناء  ب والرُّ

 عموض عن يىهن  أ نه احمليض يف النساء عزتالاإ  من فهمه عىل

ة عىل يدل ل حامتلاإ  وهو،غري ل الفرج وهو احل ْيض  احلحْرم 

 لك اصنعوا”  وسمل عليه هللا صىل قوهل معوم مع غريه يف

حساق، الثوري أ محد ِبق ْول وقال”  الناكح اإل يشء  وِمنْ واإ

.أ قوى امجلهور ورأ ي والشعيب، وعكرمة عطاء قبلهم   

                                                           
( صحيح مسلم واالرب هو العضو الذكري . 1)   
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عتاالإس مت ل لزوج فالزوجة ترتدي ما تسرت به فرهجا وحي  

 مبا هو دون الفرج وفتحة الرشج .

علمي أ يته الزوجة أ ن أ بواب اجلنة تدخيل من أ هي شئيت  اواإ

من فضل عظمي فيقول  وايهلح  نت تطعني زوجكميت ك 

  -هللا عليه وسمل  صىل -رسول هللا 
ذا صلت املرأ ة مخسها وصامت شهرها وحفظت (6) " اإ

 أ بواب أ ي من جلنةا ادخيل لها قيل زوهجا وأ طاعت فرهجا

"شئت اجلنة  

( اجلنس ية للرغبة القاتل أ داء) اخلجل -: سادسا    

 ابمخلول ويصيهبا العالقة هذه يؤذي قد اذلي الشعور هذا

 نع س تغناءالإ ىل اإ  ال زواج من الكثري يدفع فاخلجل والفتور

 عىل سليب بشلك يؤثر مما ، للرغبة للوصول هامة وسائل

 نأ   علينا ولكن.  الزوجية لعالقةا عىل وابلتايل الرغبة هذه

يف ولكن ، مطلوبة اخلجل أ نواع لك ليس أ ن ندرك  

                                                           
 صححه والحديث عنه، هللا رضي هريرة أبي عن صحيحه في حبان ابن ورواه( 1)       

                                                        الصغير  الجامع في   األلباني
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.اخلجل بوجود نعرتف أ ن علينا الهنائية احملصةل  

فرتة طوال للزوجة مصاحبا   يكون قد اخلجل هذا وأ ن  

 خلجلا من ابلتقليل مبطالبهتا الزوجة جنهد ل وحى،حيااهتا

ح  أ ن علينا يصال خاللها من تس تطيع أ خرى طرق ا علمهان  اإ

عن طريق اخلجل  عن س تغناءالإ  ودون للزوج رغبهتا

 جسدها الزوجة تس تخدم أ ن مبعىن ،الإميائية احلراكت

 ةلغ( احلراكت) أ ي اجلسد ولغة،صواهتا عن بدل ابلتعبري

 وهذه ، املبتغى اإىل الوصول ورسيعة وسهةل مفهومة

ا تؤثر أ ن شأ هنا من احلراكت ا تأ ثري  الزوج عىل مبارش   

.الالكم لغة أ و للصوت كبديل   
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 وضعيات الجماع 

مما لشك فيه أ ن الروتني يف امجلاع قاتل وذلكل اكن 

هلأ ن أ جع لتغري وضعيات امجلاع دور همم وابلتايل أ ثرتح   

خاص به وسنرسد وضعيات كثرية دلفع الراتبة  ابب يف

الزوج  وامللل وامخلول عن العالقة اجلنس ية بني

.والزوجة   

الزوجة ىوضعيات الزوج أعل -أوالً :  
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ىوضعيات الزوجة باألعل -ثانياً :  
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84 
 

وضعيات الجرو -ثالثاً :  
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وضعيات الوجه بالوجه -رابعا ً:  
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وضعيات الخلفية -خامساً :  

من اخللف والعضو اذلكري يوجل يف فرج الزوجة -

 وليس يف فتحة الرشج .
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وضعيات التبيرك -: سادساً   
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وضعيات الزوية القائمة -سابعاً :  
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وضعيات بالجانب -ناً :ثام  
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وضعيات الملعقة -:تاسعاً   

 
 عاشراً  :- التفريش  (6)

يالج وقد  حركة العضو اذلكري عىل الزوجة بدون اإ

يالج كام يف تفريش فرج الزوجة .  يكون مصحوب ابإ

  هو مترير القضيب عىل الزوجة: جفر  عيل تفريش -:6

                                                           
ة                                                     الزوجي الحياة منتدي من مقتبس( 1)         
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ا وذكل حوهل وما البظرمنطقة     مع ونزول صعود 

 تس تذل حى الشفران بني ما عىل القضيب ضغط

.بالقضي حركة مع الزوجه  

 -الطريقة ال  ويل :(6)

 ُتت وسادة وتضع ظهرها عىل الزوجة تس تلقى أ ن 

 ونيك الساقني بيامن بصدرها خفذهيا وتالصق مؤخراهتا

مساك  الزوج يقوم مث بيديه هباممسك  الزوج  بالقضي ابإ

 س تطيعوي  مرات الشفران بني يتال ابملنطقه هورضب بيده

 رتةف يف فقط قضيبه رأ س دخالابإ   زوجته اهتييج الزوج

 منه هالزوج تطلب حى التفريش يعاود مث ومن التفريش

 لن ل هنا الشهوه شدة من اكمل   يالجابلإ  يقوم نأ  

دخال وعند ذكل من أ كث التحمل تس تطيع  القضيب اإ

القضيب اإخراج وعدم الإيالج عن التوقف يفضل اكمل    

                                                           
البداع في فن االستمتاع( من كتاب ا1)   



100 
 

مقة ذلاهتا وتقوم ابلإنزال  ل ن الزوجة تكون قد وصلت اإىل  

-الطريقة الثانية :  

 
الزوج يكون مس تلقي عيل ظهره والزوجة جالسة عليه 

 وفرهجا عيل عضوه وتتحمك يه ابحلركة .

-الطريقة الثالثة :  

ومضه خفذهيا والزوج ربع ثنيةظهرها  اثنيهالزوجة واقفة و  

لف يوجل عضوه اذلكري بني الفخذين وُتت الفرجمن اخل   

يس تخدم ملينات  تفريش املؤخرة : -:9  

ا وينام الزوج علهيا  بطهن تنام الزوجة عىل -: وىلالطريقة ال  

 وحيرك عضوه اذلكري بني فلقيت املؤخرة .

ظهره والزوجة تنام عليه  الزوج عىل -:الطريقة الثانية 

ث يتحرك العضو اذلكري بظهرها وحيرك الزوج الزوجة حبي

.  مؤخرة الزوجة ما بني فلقيت  



101 
 

حائط  الزوج يس ند ظهره اإىل -الطريقة الثالثة :

هجا وتتحرك يف وعضو ز  تلصق مؤخراهتا اإىلوالزوجة 

. جتاهاتلك الإ   

يس تخدم ملينات  -تفريش الهندين : -: 3  

الزوجة عيل ظهرها والزوج جيلس  -: الطريقة ال وىل

ر الزوجة ويوجل عضوه اذلكري عيل صدرها وميسك صد

 بيهنام  .

 الزوج عيل طرف الرسير او كريس -:الطريقة الثانية

والزوجة جتلس عيل ركبهتا ومن مث تقرتب من زوهجا 

م ثديهيا ويضع الزوج عضوه بيهنام وتقوم الزوجة ضح وت  

نزاهلم عيل العضو اذلكري .  برفعهم واإ

ء ثناأ    وتفريش الهندين واملؤخرة يسمح ابلإس متتاع

من امحلل . شهر ال وىلادلورة والنفاس وال    
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وضعيات إلثارة البظر -: إحدى عشر  
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ضعيات إلثارة منطقة       و -:إثنى عشر

تالجي إسبو  
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 الخاتمة

ح  ه سعد لك زوج بزوجته ولك زوجهللا أ س ئل أ ن ي

زاةل ذكل اجلهل بزوهجا ، ولك مح  رادي من هذا العمل اإ

اذلي مينع الزوجني املسلمني أ ن يس متتع اإحداهام ابل خر  

أ ن يكون ذكل  فنام أ حهل هللا يف غري معصية ممتنيا  

الكتيب الصغري وايق للك مسمل ومسلمة من الولوج يف 

 ن املعرفة اجلنس ية  مما قد يؤدي اإىلع املواقع حبثا  

ابحية تغضب هللا وتسبب عدم  يف الولوج مواقع اإ

ومن هللا وهللا مقصدان من ذكل العمل  ابحلالل الرىض

فذاك فضل هللا  نت قد أ حسنتفاإن كح جر حنتسب ال  

  .أ خطئت فذكل مين ومن الش يطانقد نت ن كح واإ 

نهتيى  ربعاء املوافق الثامن عرش هذا العمل يف يوم ال   اإ

 ميالداي ،الف من شهر سبمترب لعام أ لفان وتسعة عرش

حدى وأ  امئة و عح رب  أ  و  امحلد و  .بفضل هللا وكرمهربعني جهراي اإ

خري املرسلني . رب العاملني والصالة والسالم عىل هلل  


