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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٧
  

 لت تناسلی در بين زن وشوھرآدن يحکم ليس
   

 ! از خوانندگان محترم یال يکؤدر جواب س

 : پرسيده اند  ایطی نامهيکی از ھموطنان 

 تناسلی شوھر خويش را بليسد وحکم  شرع اسالم ۀد النتوان ا میھ تناسلی زن خويش ويا ھم زنۀتواند آل آيا  مرد می

 در مورد چه است ؟

  

 ه  ١٣۵٢عبد الرحمن البراك متولد سال  خالص فتوای  شرعی شيخ  أبو عبدهللا ال دوست محترم مواد وؤدر جواب س

 ارسال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عضو ھيئة التدريسوکشور عربستان ، عالم شھير جھان اسالم و 

نيز تقديم ) زاد افغانستان آ –زاد آ افغانستان( پورتال به گرديده است ، در اينجا الزم دانستم آن را غرض استفاده 

  :بدارم

  : اوال

ھُنَّ لِبَاٌس لَُّکْم َوأَنتُْم «: هللا تعالی می فرمايد .برای ھر يک از زوجين جايز است که از جسم يکديگر بھره ولذت ببرند

نيز برای ) مردان(د و شما لباسی ھستن )مردان( برای شما )زنان( آنان(  :يعنی). ١٨٧  ت بقره آيۀسور( » لِبَاٌس لَّھُنَّ 

  .)لباسی ھستيد) زنان( آنان

زنان شما کشتزار شما ( :يعنی.) ٢٢٣  ت بقره آيۀسور(» نَِسآُؤُکْم َحْرٌث لَُّکْم فَأْتُوْا َحْرثَُکْم أَنَّی ِشْئتُمْ «: و نيزمی فرمايد

له بايد دو أدر اين مس: موش نکنيد که اولی فر» .يدئآ) در( که خواھيد به کشتزار خود ) و ھر گونه( ھستند پس از ھر جا

  :امر را رعايت نمود

  .زيرا اين عمل از بزرگترين گناھان کبيره است و اينکار نوعی از لواط است نزديکی نمودن بازن از پشت،     :١

  :  هللا تعالیۀبه دليل اين فرمود. که او در حيض است نزديکی کردن با زن درھنگامی) پرھيز از(     :٢

زنان کناره گيری ) آميزش با( ھنگام عادت ماھانه از : (يعنی.) ٢٢٢  ت  بقره آيۀسور(» اْعتَِزلُوْا النَِّساء فِی اْلَمِحيضِ فَ « 

در ھنگام نفاس ) م بودن در جماعحرا( ؛ پرھيز کردن از جماع با زنان است و ھمچنين اينتو منظور از اين آي .)کنيد

  .که پاک شوند و غسل نمايند نيز برقرار است تا وقتی) رج می شودکه بعد از زايمان از زنان خا خونی(

مطابق با آداب ) يکديگر(بايد معاشرت جنسی و بھره گيری از : د نرا  رعايت نماي دومين ھدايت که بايد زوجين آن

مل مخالف اين ع) می توان گفت(که  مگر اين آن وارد نشده است،ۀ نص صريحی در بار اسالمی و مکارم اخالقی باشد،

  .و به اين دليل، جھت احتياط بھتر است اين عمل صورت نگيرد آداب و اخالق نيکو و منافی با فطرت ھمزيستی است
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دنبال آن؛ از فروبردن ه  و ليسيدن نجاست و آنچه که ب عالوه بر اين، چنين عملی بر ليسيدن نجاست گمان می رود

 امری حرام است، چرا که منی يا مذی در دھان که ھمراه با آب دھان است خواھد آمد، عادتاً ) محل نجاست(در  )دھان(

) إن هللا يحب التوابين ويحب المتطھرين: ( اين عمل اذيت می شود، هللا تعالی می فرمايدۀوسيله زن دفع می شود و زن ب

را دوست (يعنی پرھيز کنندگان از پليديھا و نجاسات ). ٢٢٢ره بق( .دارد کاران و پاکيزگان را دوست می خداوند توبه

 .و به ھمين دليل است که هللا تعالی از نزديکی در ھنگام حيض يا در غير از مکان طبيعی خود نھی فرموده است ).دارد

راستی که ه  ب بوسيدن و مکيدن بود، ولی در مورد ليسيدن و آنچه که از مجرای آن جاری می شود؛ألۀاين مربوط به مس

ليسيدن نجاست قرار می گيرد، ھر چند با اين ۀ است و بيشتردر مظن» درکنار ھم بودن«له خيلی دور از فطرت أاين مس

و . که ھمرا با نجاست آب دھان و داخل شدنش به حلق نباشد را حرام نمی دانيم، البته مادامی طور قطع آنه وجود ما ب

که   و آنچه که خداوند بدان اجازه داده برای کسی د نيست که به نجاست آلوده شود زبانی که تالوت قرآن می کنۀشايست

   .فطرت سالمی دارد خيلی مناسبتر است

شرح ذيل ه ھمچنان تعداد کثيری از علمای اسالمی اين عمل را حرام قرار داده است ودالليل اين عده  از علماء ب

  :جمعبندی گرديده است 

  :اول 

و ممکن است ھنگام خروج منی مقداری نجاست نيز در اين عمل خطر نجس شدن زن وجود دارد : م که قبآل گفتي طوری

مذی و ودی که ھر دو نجسند جريان می يابند، يا مقداری  خصوص که قبل از دفع شدن منی ،به  .ھمراه آن خارج شود

  .ادرار در انتھای دفع شدن منی خارج شود

پس از اين وجه  . می گويندءکه فقھا يعنی يقين ھمچنان .وارد شود) المئنة(حکم و در اينجا بر اين گمان می رود که 

يعنی چون احتمال دارد ھمراه منی مقداری نجاست . ( آمده است  سد ذرايع برای حرام می شود، چرا که به حقيقت شرع

 ذريعه اين عمل صورت بنابراين اين احتمال بر يقين حکم می شود و بھتر است بخاطر سد به دھان زن وارد شود،

  )- نگيرد 

  :دوم

خاطر پليد و ناپاک بودن آن ه بلعيدن منی را ب   ولی آنھا که منی  نزد بعضی از علماء طاھر است بادرنظرداشت اين

 أعراف ۀسور( »الخبائث  ويحل لھم الطيبات ويحرم عليھم«  :جايز نمی دانند به دليل اين فرموده هللا تعالی که می فرمايد

  .گرداند و برای آنان چيزھای پاکيزه را حالل و چيزھای ناپاک را بر ايشان حرام می:  يعنی.)١۵٧

   :سوم

که ھيچ چيز نزد آنھا مھم نيست مگر لذت جويی  در اين عمل تشابه به زنان کفار و اھل عياش و زنا وجود دارد کسانی

می کنند از نزديک شدن فرج نر، و پيامبر سان حيوانات زيستن، حتی بعضی از حيوانات خودداری ه از شھوات و ب

ھر کس خود را شبيه کفار نمايد پس او نيز مثل آنھا : يعنی). من تشبه بقوم فھو منھم (  :صلی هللا عليه وسلم می فرمايد

  .أحمد وغيره با سند مطمئن مسند امام .خواھد بود

 

  


