حكم إستعمال دواء أو جهاز لتكبير القضيب

سؤال؟:
أسأل السؤال وأنا في قمة احلرج ولكن ال حياء في الدين  .لي أخت في اهلل ملتزمة وميأل قلبها اخلوف من
اهلل  ،وهي متزوجة منذ زمن بعيد ولديها أوالد تقول بأنها ال تستمتع باملعاشرة الزوجية في بعض األوقات
مع زوجها وذلك بسبب صغر حجم قضيب زوجها وتسألني إذا كنت أعرف اإلجابة على سؤالها وهو- :هل
يجوز لها أن تطلب من زوجها وحسب ما تشاهد من بعض اإلعالنات في الصيدليات واإلنترنت بأن يقوم
باستخدام األدوية أو األجهزة اخلاصة بتكبير القضيب  ،أو القيام بتركيب قضيب صناعي على ذكره حتى
أستمتع أنا أوال» ثم يقوم هو باالستمتاع بدونه ؟

اجلواب
املشرف العام الشيخ محمد صالح املنجد
احلمد هلل
أوال:

ال حرج على الزوج املسؤول عنه أن يراجع األطباء  ،لوصف دواء يعمل على تكبير القضيب  ،بشرط انتفاء
الضرر .
كما ال حرج عليه أيضا في استعمال ما يضعه على ذكره  ،كالواقي ونحوه  ،إذا كان هذا أكمل في حتصيل
املتعة لزوجته
؛ إذ األصل اإلباحة  ،والزوج مطالب بحسن العشرة  ،ومنها إعفاف زوجته  ،وإشباع رغبتها  ،وإزالة ما يعوق
ذلك .

ثانيا :

قولك  :ال حياء في الدين  ،ال ينبغي  ،واألولى أن تقولي  :إن اهلل ال يستحيي من احلق .
قال الشيخ ابن عثيمني رحمه اهلل في بعض أجوبته  « :أما قوله «ال حياء في الدين» فاألحسن أن يقول:
إن اهلل ال يستحيي من احلق ،كما قالت أم سليم رضي اهلل عنها ( :يا رسول اهلل ! إن اهلل ال يستحيي
معنى فاسداً؛
من احلق ،فهل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) أما «ال حياء في الدين» فهذه توهم
ً
ألن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم قال( :احلياء من اإلميان) فاحلياء في الدين من اإلميان ،لكن غرض
القائل« :ال حياء في الدين» يقصد أنه ال حياء في مسألة الدين ،أي :في أن تسأل عن أمر يستحيا منه،
فيقال :إذا كان هذا هو املقصود فخير منه أن يقول :إن اهلل ال يستحيي من احلق « اللقاء الشهري ()25/37
واهلل أعلم .

