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 بقلم : عثمان األربعاء 
 )رضي هللا عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه(

 _________________ 
 

 
 لنا كلمة 

 
 

 االسالم دين العفة والطهارة والنقاء ، وال مكان في االسالم الغتصاب العفة ولمخالفة الضمير وانتهاك الحرمات. 

ا ال يعرفها الكثيرون عن هؤالء الذين ادعوا زوراً وبهتاناً أنهم حملة ملف سري ُينشر ألول مرة بهذه الصورة ، هناك خباي
باتت  عنادلكن روايات التبري والنبز بال اإلسالم، باألمس تبرأ منهم  ماوالمتكلمين عنه و السنة النبوية الصحيحين اإلسالم لواء 

 ، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.  سنةو ال اإلسالميتكلمون اليوم بإسم  همج المتطرفبعيدة عن عباد هللا وصار ال

وأحلوا لقومهم كل باطل  جنس و السلطة، عاشوا للشهوة ولل رسوله الكريمليعرف القارئ كم يفتري هؤالء على هللا وعلى 
لكن في الحقيقة ما جلدتهم و ال   ، انألسنتك بألسنة ويتكلمون ، من جلدتنايتمثلون بأنهم  ، باسم االسالم هم يتكلمون ، هم 

يقذفون من يخدعونه في نار جهنم مرة بالشهوة وانتهاك الحرمات ألسنتهم إال جلدة و ألسنة إبليس و أعوانه الشياطين ، بذلك 
 واألجساد التي حرمها هللا ، ومرة بالعقائد الفاسدة التي ما أنزل هللا بها من سلطان. 

 بكل معانيه ! وبأي طريقة كانت !  لكن موضوعنا هنا أخطر إجتماعياً منه عقائدياً فالقضية هي الجنس

هذه رسالة لكل عاقل ، ليحكم عقله وينصف الحقيقة ويكشف الوهم الذي حجب عنه رؤية الحقيقة وحجب عنه معرفة  
 الغلو و العداء لإلسالم.بمظهر  الوهابيةبعد أن أظهرها  أهل البيت عليهم السالمعقيدة 

اع والمراوغة … بين طيات هذا الملف حقائق دامغة تأجج الغيرة في قلب هذه هي الحقيقة … وال مجال لتعميتها أو للخد
كل مؤمن … الغيرة على المحارم والغيرة على هذا الدين الذي بات ألعوبة بأيدي هؤالء يقذفون به يميناً وشماالً … بإسم 

يلعنونهم … لوال القبور يقدسونهم  بل و حتى الصحابة الذين و اإلسالم و الرسول )ص(هم يتكلمون  اإلسالم و السنة النبوية
تهم عن الحياة الدنيا وضمتهم إلى حياة البرزخ … لرأيتهم اليوم يتبرأون منهم ومن عقائدهم ومذهبهم كما تبرأوا  راالتي و

 باألمس منهم.  
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 أقربائيات

 

  !!ال حد على من وطأ أمه أو ابنته -1

و قييال أبييو يوسييف ومحمييد بيين  فليييس زنييا و ال حييد فيييه فيه عطاء و استئجار أما لو كان *لم ير الزنا إال مطارفة إن أبا حنيفة) 
زانييية أن  و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحييد ... ( إلييى أن قييال ) .... : وعلييى هييذا ال يشيياء زان وال الحسن و أبو ثور

والبنييات بييأن  األمهيياتلموهم الحيليية فييي وطء عثم  يزنيا عالنية إال فعال وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به،
 ( ،آمنين من الحدود يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن عالنية

 (ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر/  251و   250/ ص 11المحلى البن حزم / ج) 

بعلها إلى  وتصرف بصرها عن المطروفة من النساء هي التي ال تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،* 
 .سواه

 ربما امسح و اربح !  أقول : هل سنرى إعالن تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟!

 وليدتهم إلى ضيفهم ! الكرم الوهابي يتجلى في إرسال  -2

ته لغالمه وابنييه وأخيييه وتحلهييا وليد / 258رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة  أبى) قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن 
*  بوليدتييه إلييى ضيييفه وقد بلغني أن الرجل كييان يرسييل : وما بلغني عن ثبت قال المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل

 ... ( حد في ذلك أصال وقال مالك . وأصحابه الالثوري :  قال أبو محمد رحمه هللا : فهذا قول وبه يقول سفيان
  (ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر / 258و   257/ ص  11ن حزم / ج المحلى الب) 

 أقول :  ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!

 غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!  -3

بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا  مته أو زنىأو ابنته أو حري أمه ) وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج 
 . وعليه حد الزنا كامال وال يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي والزواج كال زواج إذا كان عالما بالتحريم

  : حنيفة أبييوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي  وأبيثور  وأبي
  :فتوى مالك

  في بعض ذلك بملك اليمين الوطءفي ذلك بعقد النكاح وبين  الوطءمالكا فرق بين   أن إال
  . أخيهفقال : فيمن ملك بنت 

  . أختهأو بنت 
  . وعمته
  . وخالته
  . أبيهوامرأة 

  . وامرأة ابنه بالوالدة
  . نفسه من الرضاعة وأمه

  . وابنته من الرضاعة
  وأخته من الرضاعة

لكن  عليه منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد الحق به وال حد بقرابتهن وهو عارف بتحريمهن وعارف
  يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ، يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة

 وقال أبو حنيفة 

 ال حد عليه في ذلك كله وال حد على من تزوج 
 أمه التي ولدته 

 وابنته 
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 خته وأ

 وجدته  
 وعمته 

 وخالته 
 وبنت أخيه 
 وبنت أخته 

عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد ال حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إال التعزير دون 
 ... ( األربعين فقط وهو قول سفيان الثوري

 (أحمد شاكرط دار الفكر بتحقيق  /  253/ ص  11المحلى البن حزم / ج ) 

لعل فتواهم هذه إلضفاء الشرعية على نسب و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصالً  على األم أو المحارم ؟! أقول : 
  بطلهم المخضرم ، و هللا أعلم !

 امرأة ال تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟ -4

، ة العقد، قال اإلسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر)ومن تزوج امرأة ال يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد(، لشبه )
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان ال يعلم فال حد 

 ( ، تصحيح.والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهماعليه، 
 (  / ط دار المعرفة  540/ ص  1ج / كتاب الحدود / للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني كتاباللباب في شرح ال) 

 ! إنه دين فرويد الذي ال يعرف إال الجنس أعوذ باهلل ، أي فقه وأي دين هذا؟ أقول :

 محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد -5

زوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد النه ال  ) فصل ( وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو ت) 
) أحدهما ( أنه يجب عليه الحد  وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قوالنتأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، 

 ( هو الصحيح ...) والثانى ( أنه ال يجب عليه الحد ، والن ملكه ال يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد 

 ( ط دار الفكر /  20ص    /  20ج  / محيى الدين النووي -المجموع  )

 و هناك المزيد ! -6

رحمه هللا  رجل تزوج امرأة ممن ال يحل له نكاحها فدخل بها الحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة )
 (تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك 

 (  هي 1406ط دار المعرفة  /  85ص   /  9ج  /  لسرخسيل المبسوط )
 

حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان ) 
 ( يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال ال حد عليه

 (  1996ط دار الكتب العلمية الثالثة  / 149ص   / 3ج   /  بن سلمة أحمد بن محمد -شرح معاني اآلثار ) 

 ."هذا ألمه أو ألخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! وال تعليق أكثر أبوحنيفةهل يرضى "أقول : 

 الجنسي أيضاً  عطش الوهابيةالخامسة أو أخت الزوجة طالهم  -7

وعليه التعزير وعندهما  أو اخت امرأته فوطئها ال حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة )
واالصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من االهل مضافا إلى محل قابل والشافعي رحمهم هللا تعالى عليه الحد 

اء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حالال أو حراما وسو 
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واالصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان  فادعى االشتباه أو علم بالحرمة
 (لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه ال يجب عليه 

 ( مكتبة الحبيبيةط  /  35ص   / 7ج   /بكر الكاشاني  بوأل بدائع الصنائع )

 األخت من الرضاع ! -8

فعليه   إذا وطئ ميتة ) وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين () مسألة ( ) 
النه اعظم ذنبا    واكثر اثما النه انضم  الحد في أحد الوجهين وهو قول االوزاعي النه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية و

) الثاني ( ال حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول الن الوطئ في الميتة كال وطئ  الميتة إلى فاحشته هتك حرمة 
ملك أمة  النه عوض مستهلك والنها ال يشتهى مثلها وتعافها النفس فال حاجة إلى تسرع ) شرع ( الزاجر عنها ، واما إذا 

فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد النه فرج ال يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه   ) أمه ( أو أخته من الرضاع فوطئها
وقال بعض أصحابنا ال حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي النه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة   الغالمكفرج 

 ( .... حد عليه كالوط في الجارية المشتركةعنه وأخذ صداقه فلم يجب ال

 (  ط دار إحياء الكتب العربية / 186و  185ص  / 10ج  / عبدالرحمن بن قدامهل الشرح الكبير )

 

 

 لواطيات

 و كذا اللواط  -9

 ( الظاهر ال شئ على من فعل هذا الصنيع أهلوقال بعض )  
 ( ر الفكر/ ط دا 23/ ص 20محيى الدين النووي / ج  -المجموع  )
 

هو أغلييظ  الدنيا واآلخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل في عقوبتهأعظم المفاسد كانت  ) ولما كانت مفسدة اللواط من
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالييد  عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثالثة أقوال

ومالك  ربيعة بن أبي عبد الرحمن و والزهريهللا بن عباس وخالد بن زيد وعبد هللا بن معمر  هللا بن الزبير وعبدبن الوليد وعبد 
إلييى أن عقوبتييه أغلييظ ميين عقوبيية الزنييا  أحييد قوليييه فيييأصييح الييروايتين عنييه والشييافعي  فيييوإسحق بن راهويه واإلمام أحمد 

وذهييب عطيياء بيين أبييي ربيياح والحسيين البصييري وسييعيد بيين المسيييب  وعقوبته القتل على كل حال محصنا كييان أو غييير محصيين
ومحمييد إلييى  ظاهر مذهبه واإلمام أحمد فى الرواية الثانية عنييه وأبييو يوسييف فياألوزاعى والشافعي  و قتادة وإبراهيم النخعى و

 معصية ى التعزير قالوا ألنهوه الزانيالحاكم واإلمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة  وذهب سواء الزانيعقوبته وعقوبة 
 ... ( لم يقدر هللا وال رسوله فيه حدا مقدرا المعاصيمن 

 ( دار الكتب العلمية بيروت / ط 118/ ص 1الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي البن القيم / ج) 

 !  ِأقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل

 على أخته !ال حد على من الط غالمه قياساً   -10

المظفر محمد بن أحمد األبيوردي في  أحمد بن علي أبو سهل األبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعمال . ذكره األديب أبو ) 
على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك  مختصر لطيف سماه نيهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم

وفي الرواية موثوقا به  ل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر األئمة األعالم ممن كان في العلم مفزوعا إليهسئل في عم النواحي ، وأنه
ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من األئمة   وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض

كان أبو  : ان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولونفي الشيخ أبي سهل إذ ذكره : ك وأورد شيئا من حديثهم وقال
النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد  زيد الدبوسي يقول : لوال أبو سهل األبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء

 بابي فبينا أنا في سوقالمبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان ش الرحمن الحديثي وكان من أصحابه
لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى  البزازين بمرو ، رأيت شيخين ال أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه

  . بلغت فيه ما ترى
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مصرح به في كما هو  المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو األبيوردي التلوط بالغالم

  : بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية
  . ال يلزم من يلوط مملوك له بخالف مملوك الغير أن الحد

  . قوالن انتهى وفيهأمته المجوسية أو أخته من الرضاع  وربما قاسه على وطءقال القاضي : 
بأن  لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحروالذخائر وغيرهما من كتب األصحاب  وهذا الوجه محكي في البحر

أنه ال فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في   ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا ألكثر األصحاب
قال : ومنهم من لم   الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال

 يثبته (.
 ( 1992الثانية هجر / ط دار 263ت 45الى ص 43/ ص  4ج  طبقات الشافعية الكبرى/ )

 أقول : نحمد هللا أنهم لم يقولوا ) قياساً على أمه ( !!

 و من الط عبده ال حد عليه إنما يعتقه فقط !  -11

أوجبنيياه فييي اللييواط ، وعلييى هييذا فحييده  حق أجنبية وجب الحد الييذي) وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في 
فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول  - أي عبده–، وإن كان في مملوكه القتل بكل حال 

 (. بعض السلف
 ( هي 1416/ ط مكتبة نزار الباز مكة 908ص 4بدائع الفوائد البن القيم الجوزية / ج  )

 أقول : كل يوم يأتون بعبد !!

 
 

 استمنائيات

  الرخصة في االستمناء !!!  -12

 باب الرخصة فيه )أي االستمناء(  )
كييان ميين مضييى يييأمرون أخبرني إبراهيم بيين أبييي بكيير عيين مجاهييد قييال:  أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال 13593

 (تستغني به عن الزنا.  . قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقولئاوالمرأة كذلك تدخل شي شبانهم باالستمناء،
 ( / ط المجلس العلمي بتحقيق األعظمي 391/ ص  7ج  / المصنف لعبد الرزاق )

 أقول : يأمرون !!!!! و هل ال زالوا يأمرون ؟! و المرأة ُتدخل !!!!

 . ، و شبابهم يستمنون ! عاش الوهابية !!!رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهم ُيدخلون ...

 
 . بأسا ما أرى باالستمناءعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار:  13594

 ( ط المجلس العلمي بتحقيق األعظمي/  392/ ص  7ج  / المصنف لعبد الرزاق) 

 أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .

 
 .ماؤك فأهرقه هوعن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال عبد الرزاق عن الثوري 13591 

 ( ط المجلس العلمي بتحقيق األعظمي/  391/ ص  7ج  / المصنف لعبد الرزاق) 
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 انتبه كي ال تزيد الكمية. أقول : 

 
االسييتمناء للرجييال سييواء وكييذلك  . فيكييره هييذا وال إثييم فيييه فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخلييه حتييى ينييزلقال ابن حزم : ) 

فرجها كذلك مباح بإجماع األمة كلها، فإذ هو مبيياح فليييس هنالييك زيييادة  ، ألن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأةسواء
عليييكم( األنعييام، وليييس هييذا  ، لقول هللا تعالى )وقد فصل لكم ما حييرمفليس ذلك حراما أصال التعمد لنزول المني،  على المباح إال

جميعا( البقييرة، إال أننييا نكرهييه ألنييه ليييس ميين مكييارم األخييالق وال ميين  فصل فهو حالل لقوله تعالى )خلق لكم ما في األرضمما 
 (الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى .  الفضائل، وقد تكلم

 ( ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر / 392/ ص11ج البن حزم / المحلى )

 و أمر به ... استمِن أيها الوهابي على طريقة ابن حزم !تدليك عصب و إعارة   -13

جريج أخبرني إبراهيم بيين أبييي بكيير عيين رجييل  ي يعني االستمناء ي قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن أباحهو) 
. وبييه إنما هو عصب تدلكييهقال:  . ..... عن ابن عمر أنهأحدكم زبه حتى ينزل الماء وما هو إال أن يعركعن ابن عباس أنه قال: 

. قييال يعبث الرجل بذكره يدلكه حتييى ينييزل كانوا يفعلونه في المغازي، يعني االستمناءقتادة عن العالء بن زياد عن أبيه أنهم  إلى
ثاء بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعيين جييابر بيين زيييد أبييي الشييع قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث

. قييال عبييد يسييتعفون بييذلك كان من مضييى يييأمرون شييبابهم باالسييتمناء. وعن مجاهد قال: ماؤك فأهرقه يعني االستمناء قال: هو
وعيين عمييرو بيين . كييان ال يييرى بأسييا باالسييتمناءالحسن أنه  الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن

 بو محمد رحمه هللا: األسانيد عن ابيين عبيياس وابيين عميير فييي كييال القييولين مغمييورة ، لكيينقال أ . دينار ما أرى باالستمناء بأسا
زييياد أبييي العييالء وعيين مجاهييد،  الكراهة صحيحة عن عطاء، واإلباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعيين

 ( ون إال عن الصحابة رضي هللا عنهم .التابعين الذين ال يكادون يرو ورواه من رواه من هؤالء عمن أدركوا وهؤالء كبار
 (ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر /  393/ ص 11المحلى البن حزم / ج) 

قمندة  يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية يتسابقون ألفغانستان !!! ) هذي القمندة يا شباب (صحابة أقول : 

 = مغزى أو سر 

 
نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ،  استمنى خوفا على إذاإنه حرام ، إال  وأما الحنابلة فقالوا : ) 

  . فإنه ال حرج عليه ولم يقدر على الزواج ،
ذا كان مباحا إالرجل ذكره بشماله مباح بإجماع األمة كلها. و ألن مس مكروه وال إثم فيه االستمناءوأما ابن الحزم فيرى أن 

 . ( لقوله تعالى . وقد فصل هللا لكم ما حرم عليكم فليس حراما أصالتعمد إنزال المنى ،  زيادة إال بينه وال فليس
 ( باب )االستمناء( / ط دار الكتاب العربي /435/ ص 2للسيد سابق /  ج -فقه السنة )

 أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق !

 و ال تصدق ... أوجبوه !صدق أ  -41

. أمييا الييذين ذهبييوا  وواجب في بعضها اآلخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهتييهومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحاالت ، ) 
الزيدية . وحجتهم في التحريم أن هللا سييبحانه أميير بحفييظ الفييروج فييي كييل الحيياالت ، إال  إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و

استمنى ، كان من العادين المتجاوزين مييا أحييل هللا لهييم إلييى  بة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين وبالنس
ما حرمييه عليييهم . يقييول هللا سييبحانه : " والييذين هييم لفييروجهم حييافظون . إال علييى أزواجهييم أو مييا ملكييت أيمييانهم فييإنهم غييير 

وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحاالت ، والوجييوب فييي بعضييها ئك هم العادون " .  ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأول
فقييد قييالوا : إنييه يجييب االسييتمناء إذا خيييف الوقييوع فييي الزنييا بدونييه ، جريييا علييى قاعييدة : ارتكيياب أخييف  األحنييافاآلخر ، فهم 

قالوا : إنه ال بأس بييه إذا غلبييت الشييهوة ، ولييم يكيين عنييده و. وقالوا : إنه يحرم إذا كان الستجالب الشهوة وإثارتها .  الضررين
استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إال إذا استمنى خوفا علييى نفسييه ميين الزنييا ، أو خوفييا  زوجة أو أمة و

حزم فيييرى أن االسييتمناء مكييروه  حرج عليه . وأما ابن على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه ال
كلها . وإذا كان مباحا فليييس هنالييك زيييادة علييى المبيياح إال التعمييد  األمةوال إثم فيه ، الن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع 

تحريمييه ، ، لقول هللا تعالى : " وقد فصل هللا لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنييا  لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصال
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وال ميين  األخييالقليييس ميين مكييارم  نييهألقال : وإنما كره االسييتمناء جميعا " .  األرضفهو حالل لقوله تعالى : " خلق لكم ما في 
وممن أباحييه  وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء .وأباحته أخرى .  فكرهته طائفةوروي لنا أن الناس تكلموا في االستمناء  الفضائل

وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضييى يييأمرون ابن عباس ، والحسن ، 
 ( شبابهم باالستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه .

 ( ط دار الكتاب العربي / باب )االستمناء( / 436-434/ ص 2للسيد سابق /  ج -فقه السنة )

 حناف يخافون من الزنا دائما و أبداً لدرجة كبيرة ... فال إله إال هللا !  كان األأقول : 

 واألشد من هذا و ذاك ... االستمناء بيد الصغيرة !  -15

وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج  )
أو ببييدن زوجتييه أو أمتييه  قال وعندي أنه يستخرجه بما ال يفسد صوم غيره كاسييتمنائه بيييدهخرجه الماء ولم يذكر بأي شيء يست

وكذلك الكافرة ويجوز وطئهييا فيمييا دون الفييرج فييإن أراد الييوطء فييي  فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدهاغير الصائمة 
رورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتيية بييل ههنييا آكييد الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه ال يجوز ألن الض

 ...( ألن باب الفروج آكد في الحظر من األكل
 ( األولى -1416مكة  -/ ط مكتبة نزار الباز 906/ ص  4بدائع الفوائد البن القيم الجوزية / ج  )

 وأ أو طفلته الصغيرة الصغيرة أخته  أفتى به هنا مع هذا الجوزية ماوال أدري هل جّرب  أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم !
 قليل من العقل يا بشر ؟! محارمه الصغارأي من 

 

 

 منوعيات

 ... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !! يا بخت الوهابية  -16

رة بإجميياع العلميياء ، ألنهييا و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فال يقام حد في هييذه الصييو) 
 ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه اإلمام زاجراً له عن المنكر. ( لذة ناقصة

 ( بيروت –/ الطبعة األولى لدار ابن حزم   1223االستمناء باليد / ص –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ) 

 إجماعهم الجنسي. أقول : يا حالوة

 ة !!السنتأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند   -17

  : - فقيه مالكي وهو صاحب مالك –يقول ابن الماجشون 
  ( إذا وطئها .. -بكسر الدال - إن المخدمة سنين كثيرة ال حد على المخِدم) 
 (ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر /251/ ص 11المحلى البن حزم / ج )

 مشي و وطء ! قول : و أعط األجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء ال غير ! أ

 
بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تييزوج ذات رحييم محييرم ، ووطئهييا وهييو يعتقييد تحريمهييا  ة ليزني بها فزنيأفأن استأجر إمر) 

 . (افي الموضعين جميعوقال أبو حنيفة : ال حد عليه عليه الحد ،  وجب
 ( 15/ ص 8/ ج بي بكر محمد بن احمد الشاشي القفالأل مذاهب الفقهاء حلية الفقهاء في معرفة) 
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، و عليهييا  فقبلت ، و وطئها ، فال يقام الحد عليهما و يعزران بمييا يييرى اإلمييام –إذا استأجر الرجل امرأة للزنا ) الحنفية قالوا : 
اروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ي فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه ميين لم إثم الزنا يوم القيامة.

عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما فع األمر إلى نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم ر
 ( وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها.

 –/ الطبعة األولى لدار ابن حزم  1193استئجار المرأة للزنا / ص –لفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ا) 
 ( بيروت

قوله ) وإن استأجر امرأة . ( روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت  )
فن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما أسوق غنما لى فلقينى رجل فح

قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا 
حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثالث 

فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ) ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إال ما كان عن 
 (مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا وال حد فيه . 

 (  25ص    /  20ج  / محيى الدين النووي -المجموع ) 

 ( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فال حد عليهما في قول أبى حنيفة )
 (  هي1406ط دار المعرفة   / 58ص   /  9ج  / السرخسي –المبسوط  )

 وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها ) فصل ()
وقال أبو حنيفة ال حد عليهما في هذه المواضع الن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد وال يحد هما الحد وبه قال اكثر أهل العلم فعلي

 ( بوطئ امرأة هو مالك لها
    / 10ج  /عبدالرحمن بن قدامه لالشرح الكبير ، و أيضا  العربيط دار الكتاب  /  194ص  / 10ج   / عبدهللا بن قدامهل المغني)

 ( ط دار إحياء الكتب العربية /  188ص 

 ى ُتفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فال حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.بهذه الفتاوأقول : 

 في المرآة !!! المرأة المنطبع فرجيجوز النظر إلى صورة   -18

و رأى فييي مييرآة أو ميياء، فلييو كانييت متكئيية  نطبعيية) ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفييرج ال صييورته الم
، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صيياف تحرم صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها ال

 ( .في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم ألنه رآه بنفسه ال بصورته فرآه و هي
/ الطبعة األولى لدار  848مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص –عة للجزيري / كتاب النكاح الفقه على المذاهب األرب) 

 ( بيروت –ابن حزم 

 أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !

 زواج مبارك باإلكراه  -19

أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل ميين لت يده من الفساق  ولمن قصرت يده منهم ) وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن  طا
المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطالقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتييى 

 . ( به إلى هللا تعالىتنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حالال يتقرب 
 (ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر /  399/ ص  11المحلى البن حزم / ج ) 

 أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !

 األلباني !!الوهابية للرجل الوهابي كما قال   رضاع الكبير ال بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة  -20
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ال يسييتلزم مييا قييد يخطيير فييي بييال  ال مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هييادي ؟؟ الحلميية ..ألن هييذا ) 
والحلمة  وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. تجي تتكشف قدام منه .. وهذا مو ضروروي الفتنة عندما يكون .. نه..ألالناس فتنة 

مرشييح ليصييبح  نها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثيية أنييههي موضع شهوة ال كما يعلم االزواج ما
 ( .. والحالة هذه ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة

:   نترنتيفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في األ لسماع صوت ناصر الدين األلباني إضغط هنا) 
http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram  ) 

 أقول : ... مشهد مقزز ... !!!

 هناك طريقة البن عابدين تخلصكن من أزواجكن ! ، شراكم يا وهابياتب  -21

خالييية ميين الموانييع  -أي إنشيياء النكيياح-وهي محييل لإلنشيياء  كاح صحيحو يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بن ) 
- خالفييا لهمييا -أي القاضي-وكذا تحل له لو ادعى هو وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس األمر قد تزوجها ، 

وحل لها التزوج بآخر بعد العييدة ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطالقها مع علمها بذلك نفذ  -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن
 (وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها األول

 (  هي1415ط دار الفكر 58و 57ص     3الحصفكي ج  -الدر المختار في شرح تنوير األبصار  )

،  على هذا العملكالم الحصفكي حاشية على تنوير األبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين مالحظة : 
ط دار   58و57ص3) رد المحتار على الدر المختار ( ج والحظ أن ابن عابدين أيضاً  قد وافق على هذا في حاشيته المسماه

 آراء مباركة ..  3فاصبح لدينا هنا  الفكر !!!...

رمين أزواجهن ويأخذن من أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور لي
  تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !! أحببن !! المصيبة كيف

 ازِن واقتل وال تخف عقاب هللا يا وهابي بضمانة أبي حنيفة ! -22

ذلك إذا زنييى بأميية ثييم ) من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه ألن هللا قد أوجبه عليه فال يسقطه زواجه إياها ، وكيي  
. (  ... إلى أن يقول : ) ولييو زنييى بحييرة أو وقال أبو حنيفة ال حد عليه في كال المسألتيناشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ 

وي عيين ورأمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كامالً والقود أو الدية والقيمة ، ألنها كلها حقوق أوجبها هللا فال تسقط بيياآلراء الفاسييدة   
 (  أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها

 (  252/ ص 11المحلى البن حزم / ج) 

 فيا وهابي و أنت تزِن حد سكينك.أقول : 

 الزوج و إن لم يطأ امرأته ! بالولد يلحق  -23

ين العقييد أو تييزوج ولو تزوج رجل امرأة في مجلس  ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر ميين حيي ) ...  
وقال أبو حنيفة يلحقه نسييبه ألن الولييد إنمييا مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي 

 ... ( وإن علم أنه لم يحصل منه الوطءأال ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان اإلمكان لحق الولد  يلحقه بالعقد ومدة الحمل
 (  هي1405/ ط دار الفكر األولى   64/ ص  8امة / ج المغني البن قد )

 أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! ألنك وهابي يجب أن تتحمل !

  يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات !  -42
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اعييي يجتهييد وينظيير إلييى مييا قال الجمهور ال بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا وال ينظر وجهها وكفيها وقييال األوز) ... 
بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منهييا وعيين أحمييد ثييالث روايييات األولييى كييالجمهور والثانييية االعورة وقال  إاليريد منها 

 ... ( يها إذا أراد ذلك بغير أذنهاإلينظر  أنوقال الجمهور أيضا يجوز   والثالثة ينظر إليها متجردةينظر إلى ما يظهر غالبا 
 ( الرابعة –ط دار إحياء التراث   149/ ص 9فتح الباري / ج )

  ! خطبةأقول : كل يوم 

 امرأة ُتمكن نفسها لصبي أو مجنون فال حد على من واقعها ... و ال عليها ؟!  -52

 في قول الحنفية تحت قسم ) زنا العاقل بالمجنون ( :
و ال علييى ميين  الغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فال يجب عليها إقامة الحدو إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير ب) ..  

 .. (ا .واقعها ، ألن الحد يجب على الرجل بعقل الزن
 –/ الطبعة األولى لدار ابن حزم  1175زنا العاقل بالمجنون / ص –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ) 

 ( بيروت
 

   لة مكلفة فعلى ماذا ال ُتحد ؟! نشر للعهر و المجون ال أكثر .أقول : أليست عاق

 لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :  -62

 ) و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، ال تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
 لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه اآلخر. ( قال : ال يقام الحد على واحد منهما –رحمه هللا  اإلمام أبو حنيفة

/ الطبعة األولى لدار   1189اإلقرار على األخرس أو الخرساء / ص –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ) 
  ( بيروت –ابن حزم 

 و في جهادهم جنس أيضاً !  -72

. لوجييود شييبهة حيييث ال يقييام حييد فييي أرض ئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فال يقييام عليييه الحييدإذا وط)  
 الحرب ، و ال في حال الغزو ، حتى ال يلحق بالعدو. (

 ( يروتب –/ الطبعة األولى لدار ابن حزم  1196زنا المجاهد / ص –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ) 
 

 أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم هللا ... تسابقوووا !

 امرأة حامل ال زوج لها فال حد عليها !  -82

أظهرهما أنها ال يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى االستكراه بأمارة تدل على الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : )  
ببينة ، ألن الحد ال يثبت إال بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و ألن الحدود تسقط صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية 

 (  بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل ال يثبت به الحد ، بل ال بد من االعتراف ، أو البينة.
/ الطبعة األولى لدار   1193صظهور الحمل على امرأة ال زوج لها /   –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الحدود ) 

 ( بيروت –ابن حزم 
 

 تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة فلربما أعطاها هللا كرامة السيدة مريم عليها السالم ! ال أقول :

 ريات على فراش واحد مكروه فقط !وطء إحدى الزوجات أمام األخ  -92
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و لكن يكره جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، ) ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و  
 ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ ال يحل النظر إلى العورة ، ... ( أن يطأ إحداهن أمام األخرى و هي مستورة العورة

بيت واحد وفي فراش واحد؟ /  هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب النكاح ) 
 ( بيروت –/ الطبعة األولى لدار ابن حزم  947ص
 

 أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباق هجن.

 !لمحارمهن لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرة و الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك   -30

، أو  أو في حضرة محارمهاإذا كانت في خلوة ،  صالة هو ما بين السرة و الركبةو حد العورة من المرأة الحرة خارج ال) ... 
 ، أو في الخلوة ، ... (  فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤالءفي حضرة نساء مسلمات ، 

  –ألولى لدار ابن حزم / الطبعة ا 112ستر العورة خارج الصالة / ص  –الفقه على المذاهب األربعة للجزيري / كتاب الصالة ) 
 ( بيروت

 

 !!! شورت إسالمي ال أكثر بين محارمهاب بذلك لها أن تكشف عن صدرها و تجلسأقول : 

 

 استدخاليات ) اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى (

 المرأة تستدخل ذكر صبي !!! -31

 -هي ، دار الفكر  1405األولى  الطبعة 54ص 9ج« عن أحد فقهائهم ،   المغنينقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه » 
  بيروت

 .. (  صيبي لم يبليغ عشيرا ال حيد عليهيا وكيذلك ليو استدخلت امييرأة ذكير) .. 

 يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.أقول : 

 ؟!و االستدخالما قضية اإلكرنبج   -32

 ائالً :ابن القّيم الجوزية يخبركم ق 
وإن كانت امرأة ال زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخيياذ االكييرنبج وهييو شيييء يعمييل ميين جلييود علييى  )

 .. ( .  صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
 (  905/ ص   4بدائع الفوائد البن قيم الجوزية / ج  ) 

 ) ُيبقى بعيداً عن متناول األطفال ( جارية الناجحة هي افتتاح محالت اكرنبج بأحجام مختلفة !أقول : آخر المشاريع الت

 
 

ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فال شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجييل فتسييتعمل أشييييياء ) .. 
 .. ( مثييل الذكيير

م ، 1418ط دار الكتب العلمية االولى  / / كتاب الحدود / باب التعزير 6بهوتي الحنبلي / جمنصور بن يونس ال -كشف القناع ) 
 ( وهي تعليقة على متن وهو كتاب اإلقناع للحجاوي الصالحي

 بدانهم .... .... اسم هللا على ا ! أنتم أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم
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 من النكاح ، واالحييتالم مييزيال لشييدة الشييبق مفتيير للشييهوة ، ويجييوز خييوف زنييا ، وعنييه : ) .. وقد جعل الشارع الصوم بدالً 
 يكره . 

 ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل ( والمرأة كالرجل فتستعمل شيئيياً مثل الذكير
 ألولىهي ا1418ط دار الكتب العلمية  / 120/ ص  6محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج  -الفروع )  

 (  107/  ص  9كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع /  ج /  م1985 / 99ص / 6ج / وفي ط عالم الكتب
 

 ، قدمه في الفروع .  فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح) حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، 
ا : ال بأس به إذا قصييدت بييه إطفيياء الشييهوة والتعفييف عيين قال بعض أصحابنوقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة 

 ( الزنا
 ( ط دار احياء التراث /  252ص  /  10ج  /علي بن سليمان المرداوي الحنبلي  /اإلنصاف ) 
 
 
َصْت فِيِه َطائَِفٌة  ) َبِريُّ نا َعبْ  َكَما -َوَرخَّ ٍج نا اْبُن اأْلَْعَرابِيِّ نا الدَّ ُدُق  دُ نا ُحَماٌم نا اْبُن ُمَفرِّ ْن أَصييْ اِق أََنا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخَبَرنِي مييَ زَّ الرَّ

ُه  َعْن اْلَحَسنِ  َنى  ,َكاَن اَل َيَرى َبأًْسا بِاْلَمْرأَِة ُتْدِخلُ َشْيًئااْلَبْصِريِّ أَنَّ ْتَر َتْسَتْغنِي بِِه َعْن الزِّ  ( .ُتِريُد السِّ
 ( ط دار الفكر /  390ص  / 11المحلى إلبن حزم / ج )

 وهل حقا البطيخ ... للرجال !!  -33

وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهييو أسييهل ميين اسييتمنائه ) 
لمغنى ثم وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا ال يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في ا بيده

قال أباح له الفطر ألنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسييه ميين الهييالك لعطييش ونحييوه وأوجييب اإلطعييام بييدال ميين 
الصيام وهذا محمول على من ال يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فال فدية عليه والواجييب انتظييار القضيياء وفعلييه إذا قييدر عليييه 

ية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لقوله فمن كان منكم مريضا اآل
ال يلزمه ألن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئييت منييه واحتمييل أن يلزمييه القضيياء ألن 

 شهور لليأس إذا حاضت في أثنائها (اإلطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بال
 (  905/ ص   4بدائع الفوائد البن قيم الجوزية / ج   )

أقول : ال تقولوا بأن الوهابية ال يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطَي النساء االكرنبج و ُعّوَض الرجال بالبطيخ ... أو  
 العجين ... أو صنم !!!!!!!!

 يت و وطء المرأة الميتة : ذكر األجنبي المإدخال   -43

 ( ...ال يوجب الحد على األصح ووطء الميتةقال البلقيني  )

 (  هي1415ط دار الفكر  / 638 ص /  2 ج / اإلقناع للشربيني )
 
 ( لعدم اللذة كالصبي وبخالف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فال تحد فيما يظهر...  )

 ( ط دار الفكر /  314  ص / 4ج /حاشية الدسوقي  )

 أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفّرجاً إال األموات ... 

 
 
 

 ) رداً على استهزائهم بفتوى اإلمام الخميني ( صغيريات

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ................................... شبكة أنصار الصحابة المنتجبين...................... و الجنس .......................ملف الوهابية 

-13- 

 و الزنا بها ! و نكاحهاأو الرضيعة مس الصغيرة   -53

ألنييه ليييس لبييدنها  » وميين مسييها «ا إليهيي  فال بأس بالنظر فإن كانت صغيرة ال يشتهى مثلهاوهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة  )
 حكم العورة وال في النظر والمس معنى خوف الفتنة. (

 (  هي1406ط دار المعرفة  كتاب االستحسان /  155ص  /  10المبسوط ، لإلمام السرخسي / المجلد الخامس /  ج) 
 

 ( صح النكاح يعةكما لو تزوج رضعرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي النعقاد العقد ،  ) ولكن
 هي (  1406 -بيروت  -ط دار المعرفة /  كتاب اإلجارات/  109ص/   15المبسوط ، لإلمام السرخسي / المجلد الثامن / ج ) 
 
وفييي  فظاهر كالم الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كالم أحمد فأما الصغيرة التي ال يوطأ مثلها) 

وقييال  إذا كانت رضيييعةصغيرة بأي شيء تستبرأ  وروي عنه أنه قال إن كانتتستبرأ وإن كانت في المهد  ات عنه قالأكثر الرواي
 فظيياهر هييذا أنييه ال يجييبكانت ممن تحيييض وإال بثالثيية أشييهر إن كانييت مميين توطييأ وتحبييل  في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا

 . (ااستبراؤها وال تحرم مباشرته
 ( ط دار الكتاب العربي /  159/ ص  9مة / ج المغني البن قدا )
 
، ألن وجييوب حييد الزنييا يعتمييد كمييال الفعييل وكمييال الفعييل ال يتحقييق )قال( وإن زنى بصبية ال يجامع مثلها فأفضاها فال حد عليه )

 بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محالً لهذا الفعل حين أفضاها (
 (  75ص   / 9ج المبسوط لإلمام السرخسي / )
 
  23672فتوى رقم :  ) 

 عنوان الفتوى : حدود االستمتاع بالزوجة الصغيرة  
   1423شعبان  06تاريخ الفتوى : 

أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من االقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتييي هييذه ومييا  :السييؤال 
 هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟  

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد: :الفتييوى 
فإذا كانت هذه الفتاة ال تحتمل الوطء لصغرها، فال يجوز وطؤها ألنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم " ال ضرر 

 وال ضرار " رواه أحمد وصححه األلباني. 
 ، ويجتنب الدبر ألن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.قبلها، وينزل بين فخذيهاوله أن يباشرها، ويضمها وي

 3907والفتوى رقم  13190ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 
 وهللا أعلم.

  
 ( المفتيييي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدهللا الفقيه

 راجع الرابط :) 
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A ) 

 

  

ال حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول الن الوطئ في الميتة كال وطئ النه عضو مستهلك والنها ال  )والثاني ( ) 
فان كانت ممن يمكن وطؤها  نفس فال حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرةيشتهى مثلها وتعافها ال

وإن كانت ممن ال يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي الحد على من فوطؤها زنا يوجب الحد النها كالكبيرة في ذلك 
و أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا النها ال يشتهى مثلها فاشبه مال

 ( عشرا الحد عليها

 ( ط دار الكتاب العربي / 152ص  /  10ج  /عبدهللا بن قدامه  -المغني  )

 أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى اإلمام الخميني )قدس( فليخرس المبطلون.

 
 

 الياتخي
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 شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!  -63

وقالت الشافعية : . لو دخل شخص بتمامه في الفرج فال نص عندنا : ) ... –من فقهاء المالكية   –كتب أحمد بن محمد الصاوي 
 ( ...  إن بدأ الدخول بي )) ذكيره (( اغتسل و إال فييال

/ كذلك في حاشية الدسوقي على  هي  1392/ ط مصر  164/ ص  2للصاوي / جحاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك ) 
 (  5/ ص  1الشرح الكبير / ج

و ال أملك إال أن أقول "مالت  أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة ال البشر ، فال تسيئوا الظن جزاكم هللا خير.
 على االفتراض".

 

ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل  شخص  فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو دخل ...كذلك في مصدر آخر : )
 (  ... منهما

 ( / فصل في موجبات الغسل دار الفكر - كذلك في حاشية السجا / 259/ ص   1ج  / دار الكتب العلمية -حواشي الشرواني  )

 بن الدن !! اختبأاآلن أين  أدري لماذا أتساءل.... ال  أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه !

 

 

لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا جاب : إنه أمن أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم ال ؟ ف  امرأة) لو أن رجال دخل بطن 
  . (لالغس فال يجب عليه الرأسدخل من جهة 

 (  90صفحة  /عبد الجليل عيسى لما ال يجوز فيه الخالف ) 

 جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك هللا فيكم.أقول : فال تنسوا يا 

لكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع اشخصيا الكتاب  راجعمالحظة : لم ن
 زيادة على التأكيد.

 إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟   -73

وصلى بالناس في يوم عيد  ت إنساناَ فكبر ذلك اإلنسان وصار إمام جماعةلو أن رجال وقع على نعجة فحملت منه وولد )
  فيصح أن يكون من األضاحي ؟؟ –أن أمه نعجة  باعتبار –األضحى فهل لهم أن يضحوا به باإلمام الذي صلى بهم 

 ( .: يجوز ذلك ويجزيهمهذا الفقيه  يقول
 ( افصاعد 80ص / عبد الجليل عيسىل ما ال يجوز فيه الخالف) 

 أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !

لكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع اشخصيا الكتاب  راجعمالحظة : لم ن
 زيادة على التأكيد.

 .. ؟! رجل شق ذكره نصفين و أدخله في .  -38

 ( .وجب عليه الغسل دونهم في زوجة ، واآلخر في زوجة أخري ،شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما  لو )

 ( إحياء التراثط دار   / / كتاب الطهارة 260ص   /  1ج  / لعبدالحميد الشرواني على تحفة المحتاج حواشي الشرواني )

 
 ( .في دبرها ، وجب الغسل خرىأحدهما في قبلها ، واأل أدخللو  )
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 ( المصدر السابق) 
 
 ( .له في دبره فيجب عليه الغسلو دخل ذكر) 
 ( 262/ ص المصدر السابق )

 أقول : ارحم عقلك قليالً ... و استح أخرى.

 
 

 ةيييخالص

 

أن المحارم ) األمهات ، األخوات ، العمات ، الخاالت ، األخوات من الرضاع ... الخ ( لم يسلموا   من جنسيات الوهابية ... -1
م ال حد عليه ، و قد علموا أبناءهم الحيلة في وطء أمهاتهم و أخواتهم بأن يعقدوا عليهن و منهم ، فقد قالوا بأن من تزوج منه

 يطأونهن عييالنية آمنين من الحدود !

أن الصغيرات لم يسلموا منهم ، فهم يرسلون بوليداتهم إلى ضيوفهم ! و ال حد في ذلك أصالً !! ،  من جنسيات الوهابية ... -2
 الطفلة الصغيرة !!!كما أنهم يستمنون بيد 

أن الصغار و الشباب لم يسلموا منهم ، فهم يأمرونهم باالستمناء !! و إن كانوا مملوكين فإنهم  من جنسيات الوهابية ... -3
يلوطون بهم آمنين من الحد ، بل يمكنهم أن يعتقوهم فقط و انتهت القضية !! و لنساء الوهابيات أن يستدخلوا ذكر صبي لم يبلغ 

 ال حد عليهن !! عشراً و

أن بعضهم ال يرى شيئا فيمن الط !! و بعضهم اآلخر يرى أن عقوبته لم يقدرها هللا و ال رسوله  من جنسيات الوهابية ... -4
 فهي دون عقوبة الزنا !!!

للشباب أن  أن منهم من ال يرى باالستمناء بأساً ! و هو ليس حراماً !! و هناك من أباحه !!! و من جنسيات الوهابية ... -5
 يستعفوا به عن الزواج !!! اقتداءاً بالصحابة الذين كانوا يفعلونه بالمغازي !!!!!! بل إنهم كذلك أوجبوه في حاالت خاصة !؟!؟!

 أنهم أجمعوا على أن من نكح يده ) استمنى ( ال يقام عليه حد ، و كذلك المرأتين تساحقتا !!!! من جنسيات الوهابية ... -6

أن الخادمات لم يسلموا منهم ، فقد قالوا بأن من وطء خادمته ال حد عليه ! أو إذا استأجرها أو أي  الوهابية ... من جنسيات -7
 امرأة أخرى للزنا !!!

 النظر إلى صورة عورة المرأة المنطبعة في المرآة ال يحرم !!  أن من جنسيات الوهابية ... -8

 ضع رجل كبير من امرأة أجنبية مباشرة من ثدييها كما صرح األلباني !!!!!أنه ال بأس بأن ير من جنسيات الوهابية ... -9

 أن من زنا بامرآة ثم قتلها يسقط عنه الحد !!!  من جنسيات الوهابية ... -10

 أنهم أجازوا للخاطب أن ينظر لخطيبته متجردة !!!  من جنسيات الوهابية ... -11

 ت نفسها من صبي أو مجنون فال حد عليها !!!أن المرأة إذا مكن  من جنسيات الوهابية ... -12

 لو أقر رجل بأنه زنا بخرساء أو أقرت امرأة بأنه زنت برجل أخرس فال حد عليهما !! من جنسيات الوهابية ... -13

 أن الجندي المجاهيييد إذا زنا بامرأة من المغنم قبل القسمة ال يقام عليه الحد !!!  من جنسيات الوهابية ... -14

 من وطء زوجته و هي ساترة العورة أمام زوجاته األخريات فقد فعل مكروهاً ال أكثر !!  ن جنسيات الوهابية ...م -15
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جعلوا عورة المرأة ما بين السرة و الركبة و لها أن تكشف عن صدرها و ساقيها أمام   من جنسيات الوهابية ... -16
 محارمها !!

تخدموا االكرنبج ) شيء يصنع من جلود على هيئة الذكر أو غيره من قثاء و لنسائهم أن يس من جنسيات الوهابية ... -17
قرع ( يستدخلونه فيهم متى ما اشتدت حالتهم ! و لرجالهم استخدام بطيخ أو عجين أو صنم !! فهذا أسهل عليهم من  

 االستمناء !!!! 

ء الميتة ال يوجب الحد على األصح !! و من أدخلت أن الموتى لم يسلموا منهم ، فقد قالوا أن وط  من جنسيات الوهابية ... -18
 ذكر رجل ميت في فرجها ال حد عليها !!!

 
 

 مهمة  مالحظات

 

فإن ادعى أحدهم عدم  ، إال ما نوهنا عليه كل فتوى وجود قبل عرضها والتأكد من تم مراجعة الفتاوى من مصادرها -1
كما أننا كثيراً ما استعنا ألننا وجدنا اختالفاً بين الطبعات.  فليراجع الطبعات األخرى للكتاب المقصود وجود أحد الفتاوى

، و كذلك نسخة أخرى بخمسة أقراص  5 1) اإلصدار و قرص مكتبة الفقه و أصولهبقرص المكتبة األلفية الوهابي 
يمكنكم مراجعة الفتاوى ، ف  في قسم البحثwww.muhaddith.org و كذلك موقع المحدث  مجلد ( 3000فيها 
 م جميعا أو في أي موقع آخر.منه

لم نقم بإنشاء هذا الملف إال رداً على الملف الوهابي )حوزة النجف والجنس( و إال فمثلنا يترفع عن هذه األساليب و  -2
 بادي أظلم.نأسف حقاً أن أجبرونا على ذلك لكن آخر الدواء الكي، العين بالعين و السن بالسن و ال

 بدؤوا يستخدمون صور علمائنا بصورقمنا باستخدام الصور )الشياطين( في عنوان الملف فقط ألن العديد من الوهابية  -3
غير الئقة )غرفة السرداب في البالتوك مثالً و موقعهم و البرهان و غيره( نريد أن نبين أننا نستطيع أن نرد بالمثل و 

ذا الباب و لنترك لصور العلماء احتراماتها لكال الطرفين ولنقتصر على الكتابة و إال  لدينا القدرة لكن ال نريد فتح ه
ولو كنا نريد  والحظوا أننا لم نضع صور علمائهم للغرض نفسهفلدينا احترافيي تصميم جاهزين ألي غرض، 

 كما قلنا العين بالعين و السن بالسن و البادي أظلم.  .لفعلنا

لطباعة كتاب  و إن أردنا جمعها كلها و عرضها الحتجنا، الفتاوى الجنسية في كتب الوهابية وجدنا العديد العديد من  -4
 للقراء. ًً تسهيال الواضح اخترنا اليسير كامل ، لكن

للرد على ملفهم )حوزة النجف و الجنس( راجعوا الرابط :  -5
nsarweb.net/special/rdhawza.htmhttp://www.a  

 لوجه هللا نقول : من كان بيته من زجاج ال يرمي الناس بحجر. -6

بعض الفتاوى احتوت على كلمة تعزير دون الحد و إلغالق الباب على الوهابية كي ال يتحامقون نورد لهم معنى  -7
 :بروايات عن النبي في كتبهم التعزير 

/   10سنن البيهقي الكبرى / ج( )  جلدات إال في حد من حدود هللا فوق عشرال يجلد ( : ) عن الرسول )ص روي
 (  142ص

/ باب كم التعزير و  2512/  6صحيح البخاري / ج) (  عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من حدود هللا ال: ) و يقول
 ( األدب

/ باب كم التعزير  2512/  6يح البخاري / جصح)  ( يقول ال تجلدوا فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا: ) و يقول
 ( و األدب

/   3صحيح مسلم / ج)  ( أحد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا ال يجلد( : ) و يقول مسلم راوياً عن الرسول )ص
 ( / باب قدر أسواط التعزير  1332ص

صحيح ابن )  ( من حدود هللا ط فيما دون حديقول ال جلد فوق عشرة اسوا( : ) الرسول )ص و يقول ابن حبان راوياً عن
 ( / باب التعزير  305/ ص 10حبان / ج
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الكافي / البن قدامة المقدسي /  )  ( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين: ) (راوياً عن الرسول )ص نقل ابن قدامةو 
 (  174/ ص 4ج

 (  146/ ص 13سنن البيهقي / ج)  ( الحدودال يبلغ في التعزير أدنى : )  البيهقي راوياً عن النبيو يقول 
 

و إن سلمنا بأن  ... فهذه عقوبة اللواط و غيرها من الجنسيات عندهم ! و لن أعلق بل سأترك الحكم للقراء المنصفين فقط
من يعمل كل هذه الخزعبالت الجنسية  يتزوج محارمه و كيف ال يحد من يلوط و التعزير يصل إلى ما يصل من عقوبة ، لكن

ينادي به اإلباحيين في اوروبا …فمهما بلغ  به من الجنس مالم ذيال اهذ دين، أي  الزنا بإسم الدين يبيحون !؟! العجيبة
فهم  مع المحارم و الصغار ، يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا دعاة الجنس في امريكا من اعالن ودعاية لن

بل و يتقربون إلى فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها  لوهابيةه …اما ايقوم ب يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من
 .…. سبحان هللاهللا بجنسياتهم

 .و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس ان الحياء
 
 
 

 انتهى
 
 

 أخوانكم القائمين على شبكة أنصار الصحابة المنتجبين

This file was downloaded from QuranicThought.com


