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الحمد  والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعین نبي الرحمة والھدى النبي 
  ...أما بعد                            . ...األمین .

والفتیات لكشف حقیقة حكم العادة السریة وبیان أمرھا للشباب  فقد حان الوقت
مع العلم أن الجمیع كان ینظر إلى  بالتصریح والتوضیح بدون تردد أو توقف أو مجاملة,

صي هللا بھ، وقد بالغ من بالغ من أدعیاء العلم والدعوة العادة السریة بأنھا أعظم ذنب عُ 
یفعلھا سواًء من الشباب أو ات وأبشع األلفاظ لمن بالسخریة والطعن واختیار أقذع العبار

من منطلق بناء على أدلة صریحة غیر صحیحة أو صحیحة غیر صریحة، فقام  الفتیات
العادة السریة بالھجوم الكاسح على كل من لجأ إلیھا  أحادیث ضعیفة بتحریم ممارسة

حریم والجزم بذلك لم  ، مع العلم أن إطالق التالمھمة دون تفصیل أو تدقیق بھذه المسألة
عصر الفتن  یجمع علیھ السلف الصالح , فكیف نجمع نحن على تحریمھا في عصرنا

والمعاكسات والشھوات وإثارة الغرائز عبر أفالم الجنس في عالم الفضائیات 
  والرسیفرات التي تُثیر الشھوة عند الشباب والفتیات.

إما اللجوء إلى العادة السریة خروجاً واللواط والعیاذ با و فإما اللجوء إلى الزنى 
من المأزق الخطیر والفاحشة الكبرى كما سیأتي تفصیلھ وتوضیحھ بإذن هللا رحمة 

أو اللواط ھرباً من فعل العادة  الزنىبالشباب والبنات على حد سواء، حتى ال یركبوا قطار 
البھ في جوم أھل العلم وطالسریة الذي خیم على مسامعھم وأفكارھم تحریمھا وھ

حتى فھم من فھم من الشباب  ,ة حولھا ولمن فعلھا بالویل والثبورنوالدند تحریمھا
ً من الزنى أنھا والفتیات ً وأعظم إثما واللواط وذلك من كثرة الفتاوى  أشد ُجرما

والمحاضرات والندوات وخطب الجمع التي تصب غضبھا على العادة السریة وعلى 
عادة واللواط وال اب والفتیات أنھ ما دام أن الزنىبحتى رسخ في أذھان الش ,فاعلھا

  واللواط والعیاذ با ألذ وأشھى من العادة السریة. السریة حرام فال شك أن الزنى
وبھذا التشدید العظیم في شأن ممارسة العادة السریة ركب العصاة من الجنسین 

واط بحجة أن العادة والل وركبوا طریق الزنى , الفجور والحرامالشباب والفتیات بحر 
واللواط خاصة إذا سمعوا صیحات الوعاظ  ة حرام، وربما أشد من تحریم الزنىالسری

  ونذیر األشرطة والكتیبات عن خطورة وجرم فاعل العادة السریة .
ُ وبع ً لعالٍم من العلماء المشھورین د كتابة ھذه األسطر الماضیة سوف أ خرج كتابا

) وھذا العالم ھو اإلمام المحقق الشوكاني  االستمناءواز فعل العادة السریة ( یرى ج
ُ ھو: (بلوغ المنى في حكم االستمناء رحمة هللا علیھ، واسم كتابھ علق على ھذه ) وسوف أ
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الرسالة في الحاشیة في األمور الھامة والتي تحتاج إلى تأكید جواز العادة السریة لیقف 
َ الشباب والبنات بأنفسھم على حكم ھذه المسألة ح ُ  وْ تى یكسروا الشھوة بالحالل ، أ ل ق

 ِّ   . ن في الكتاب والسنة وھو الزنى واللواطالمتشابھ والمختلف فیھ ویُغلقوا باب الحرام البی
وأما ھذه الرسالة فھي صحیحة النسبة لإلمام الشوكاني رحمة هللا علیھ وھي ضمن 

  ) .150مجموع محفوظ في مكتبة الجامع الكبیر بصنعاء،  تحت رقم (
ندي  وھي رسالة عبارة عن جواب ورد لإلمام الشوكاني من الشیخ محمد عابد السِّ

، وقد أشار اإلمام الشوكاني لرسالتھ ھذه في تفسیره الشھیر فتح القدیر علیھ  هللارحمة 
  . 591عند تفسیره لسورة المؤمنون في الجزء الثالث ص 

علیھا بما  ینصر  لیقاتبعض التع فإلى فتوى اإلمام الشوكاني ورسالتھ المھمة مع
  ھذه القضیة وھذه الفتوى رحمة بالشباب ورأفة بالبنات . 

وصلى هللا وسلم على النبي الكریم والنبي األمین محمد بن عبد هللا علیھ أفضل 
  الصالة والتسلیم . 

  
  أخوكم /     

  أبي مصعب الخالدي                                           
  الرياض –السعودية                                                   

  ھـ 1425/  5/  15                                                     
khlde555@hotmail.com 
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   بلوغ المنى في حكم االستمناء
  

آلھ إیاك نستعین والحمد  ربِّ العالمین، والصالة والسالم على سیّدنا محمد و
        وبعد :               ھ أجمعین  وصحب

ْندي رحمھ هللا  سؤاالً وجھھ إلى الشیخ اإلمام  )1(فإنھ سأل الشیخ محمد عابد  السِّ
  العالم محمد بن علي الشوكاني رحمھ هللا، وھذا نص السؤال :  

بالكّف، أو التفخیذ،  في االستمناء –أدام هللا فوائدكم، وأمتع بحیاتكم  –ما قولكم    
ما، أو شيء مما یخالف حسَّ اإلنسان، كالحّك في شيء یحصل بھ أو نحوھ

ضرورة ، ھل ذلك محرم أم ال ؟ معاقب علیھ أم ال ؟ مثاب فیھ عند اءاالستمن
ً مشتمالً على الدالئل  توجھت لـھ؛ تكاد توجب الزنى أم ال ؟ بیّنوا لنا جواباً شافیا

  الشافیة الصریحة المقصودة، جزیتم خیراً، انتھى .
  ) . علیھ هللا : ( القائل اإلمام الشوكاني رحمة أقول    

  ینحصر في بحثین:  –بمعونة الملك الوھاب المتعال  –الجواب عن ھذا السؤال 
  البحث األول : في النقل عن أھل العلم .

البحث الثاني : في الكالم على ما تمسكوا بھ، وعلى ما أشار إلیھ السائل من 
  السؤال من االستفھامات .

                                                
ھـ)   1275ھو محمد عابد بن أحمد بن علي بن یعقوب السندي األنصاري توفي سنة(  (1)

  فقیھ حنفي، عالم بالحدیث، من القضاة  المشھورین . 
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  البحث األول
  

في كالٍم لـھ عن ابن عقیل أنھ قال : ( إذا قدر الرجل على التـزوج  )1(حكى ابن القیم 
  بیده ) .  )2(حرم علیھ االستمتاع 

 لم یذكروا سوى الكراھة   -ابن تیمیة  –وشیخنا أي : الحنابلة  –( وأصحابنا :)3(قال
  ولم یطلقوا التحریم ) . 

ً : ( وإ ره ولم ن لم یكن لھ زوجة وال أمة ولم یجد ما یتزوج بھ كُ قال ابن عقیل أیضا
  إذا خشي العنت فإنھ جائٌز لھ، نص على ذلك أحمد).  )4(یحرم، والفقیر

( وروي أن الصحابة كانوا یفعلونھ في غزواتھم وأسفارھم ) إلى أن قال : ( وإذا 
ً أو أمة  ً أو دعى باسمھ، فإن كان زوجة ر في نفسھ شخصا  , فال بأسلھاستمنى وصوَّ

ً عنھما، فإن الفعل جائٌز، وال یمنع من توھمھ أو تخیلھ، وإن كان   )5(إذا كان غائبا
ً أو أجنبیة كُ  ره لھ ذلك، ألنھ یكون إغراء لنفسھ بالحرام، وحث لھا علیھ ). وقال غالما

  : (فإن أولج في شيء من الجمادات فھو أسھل من استمنائھ بیده). 
  فتلخص من كالمھ ھذا .

  ن اإلمام أحمد بن حنبل وأصحابھ یجّوزون االستمناء مع خشیة العنت.إ 
  . ویجعلونھ مكروھاً مع عدمھا، ولو صور في نفسھ صورة 
   ویجعلون الكراھة في االستمناء بالكف أشد من الكراھة في استخراج المني بشيء

 من الجمادات .
عدم الحاجة (حرام) فإنھ وفي (منتھى اإلرادات) في فقھ الحنابلة ما یدل على أنھ مع 

  قال : 
ر)ــــرأة حـــــــٍل أو امــــــــاجة من رجـــــــغیر حــــــومن استمنى ل    )6( ّرم (وعزِّ

                                                
  ) .  98 – 3/96في ( بدائع الفوائد ) (  (1)
  یم : ( االستمناء ) ! . كذا في المخطوط، وفي مطبوع ( بدائع الفوائد ) البن الق  (2)
  أي : ابن عقیل رحمھ هللا .   (3)
  ) . 82/  4ومثلھ األسیر والمسافر افاده ابن القیم في ( بدائع الفوائد ) (  (4)
  أي : الشخص الذي صّوره في نفسھ .   (5)

 ) قلت:  رحم هللا الشاعر یوم أن قال : 6( 
  إمناؤه بالید للتسكین    وجائز للعزب المسكین 

كل من لجأ إلى فعل العادة السریة من الشباب الصالحین وغیر الصالحین والبنات  إن
د الحاجة =   ادة السریة إال عن الصالحات وغیر الصالحات كل ھؤالء لم یلجؤا إلى الع
ا  زوج، فنفسھ فیھ م یت = لھا على تفاوت ھذه الحاجة فیما بینھم، فمنھم وھم الكثیر ل
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  )1(، فال شيء علیھ.الزنىخوفاً من   (العادة السریة) - االستمناء -أي  وإن فعلھ

                                                                                                                                       

ب، فیشعر أن نفسھ تحدثھ إلى فعل العادة السریة ولو ھذه الغریزة من غیر إرادة وطل
و  ى ول ى ھذه الشھوة حت نفس البشریة ُجبلت عل ى أن ال دل عل ا ی ارة مم من غیر إث
و  ثالً، فل ُعدمت األسباب التي تُھیج الشھوة والغریزة الجنسیة مثل الجوع والعطش م

و عن طریق الحرام كالس ام والشراب ول ت نفسھ الطع ا لطلب ثالً ، صبر عنھم رقة م
ومن ھؤالء من یفعل العادة السریة ھرباً من مباشرة الحرام الذي لم یختلف فیھا أحد 
ھ  ل أوجب من المسلمین كالزنى واللواط، وھؤالء قد أجمع العلماء على جواز فعلھم ب
م  اً أن اإلجماع ل واط، علم ى والل ي الزن ن نفسھ الوقوع ف یھم إذا خاف م بعضھم عل

ریم فعل االستمناء (العادة السریة) ألن ھناك آثار صحیحة ال مطعن ینعقد أبداً على تح
  فیھا تدل على جوازھا كما سیأتي بإذن هللا توضیحھ وبیانھ.

ومن ھؤالء َمْن یفعل العادة السریة من باب كسر الشھوة التي كدرت خاطره وأكثرت  
ھ وفكره ي عالم الجن , ھمومھ ووساوسھ وأضعفت عقل س وأصبح یسرح ویمرح ف

حتى أصبح  ,والتخیالت الجنسیة بین الجنسین الذكر واألنثى وربما بین الذكر والذكر
  یھم بالحرام المجمع على تحریمھ والعیاذ با من غضبھ وانتھاك حرماتھ . 

، وقد وقع ھذا الكدر والشر حتى للصالحین ھذا ھو الواقع بین الشباب والفتیات أقول 
ا العادة السریة ھبطت أفكارھم وتخیالتھم بعد أن طار فلما فعلو , من الشباب والبنات

عل بھا الشیطان إلى القنوات واألفالم الجنسیة الداعیة إلى الفاحشة والحرام، أولیس ف
 ً ر ساترا اح الشاب   العادة السریة یعتب ره، وبھا ارت د الشیطان ومك ومخرجاً من كی

و  ا ل د عقباھ ا ال تُحم ایا ورزای ن قض لموا م ابة فس ى والش دام عل ن اإلق وا م تورع
  ممارسة العادة السریة التي ال صبر للشاب والشابة علیھا مھما زعم الزاعمون.

وقد حدثني الكثیر من الشباب المستقیم على دینھ أنھم وقعوا بھذه الھواجس واألفكار 
المظلمة فذھبت علیھم الساعات في التفكیر في الحرام وبعضھم ترك االستقامة واتھم 

ادة السریة نفسھ بال ھ واستقامتھ بسبب ممارستھم للع نفاق واألكثر انحرف عن دین
ر  وكأنھا من الشرك األكبر أو األصغر جھالً منھم بھذه المسألة، وسوف نوضح أكث
ھ  ام الشوكاني رحمة هللا علی ى كالم اإلم في سطور قادمة حتى یقف القارئ معي عل

  الذي أجازھا في زمانھ فكیف بزماننا . 
  )وتتمة كالمھ:(فال یُباح إال إذا لم یقدرعلى نكاح ولو ألمة ) 2/479ھى اإلرادات:(منت  (1)
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  من رخص في االستمناء 
  

عھ) عن جماعة، فذكره بإسناده عن مجاھد وقد حكى الرخصة عبد الرزاق في (جام    
ُّ  نْ قال : (كان مَ  . وذكره معمر عن أیوب )1(ون)مضى یأمرون ُشبانھم باالستمناء یستعف
   )2(عن مجاھد .

ً عن ابن جریج قال : قال لي عمرو بن دینار : (ما أرى      وأخرج عبد الرزاق أیضا
ً بإسناٍد متصل  )3(باالستمناء بأساً) . عن ابن عباس ما یدل على أنھ یجوزه وأخرج أیضا

  وقد [حكى] ذلك عنھ البیھقي، فإنھ قال في سننھ : 
( أخبرنا أبو طاھر الفقیھ وأبو بكر القاضي قاال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي حدثنا     

ْھني عن  عبد الرحیم بن منیب حدثنا یزید بن ھارون أخبرنا سفیان الثوري عن عمار الدُّ
 ن ابن عباس أنھ سئل عن الخضخضة؟ أي : نكاح الید، فقال : (نكاحمسلم البطین ع

  ھذا مرسل موقوف .  )4().األمة خیر منھ، وھو خیر من الزنى
قال أخبرنا أبو زكریا بن أبي إسحاق المزّكي قال : أخبرنا أبو عبد هللا بن یعقوب 

                                                
) أخبرنا ابن 13593) رقم ( 392 – 7/391أخرجھ عبد الرزاق في المصنف : (   (1)

جریج أخبرني إبراھیم بن أبي بكر عن مجاھد بھ، دون لفظھ (یستعفون) مع زیادة، 
ً ؟ قال : ھذا نصھا : ( والمرأة كذلك تدخل ش یئاً، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شیئا

، یقول : تستغني بھ عن الزنى ), وإبراھیم بن أبي بكر ھو  -كذا  –یرید السق 
األخنسي المكي، ذكره ابن حبان في (الثقات ) ولذا قال عنھ الذھبي في ( الكاشف): 

  ) ( محلھ الصدق ). 1/77(
مصنف عن عبد الرزاق بوساطة ابن حزم في قلت : كذا في المخطوط !! وینقل ال  (2)

) فإنھ ذكر األثر السابق عن مجاھد باللفظ نفسھ، وقال: قال عبد 11/393المحلي (
الرزاق: وذكره معمر عن أیوب السختیاني أو غیره عن مجاھد عن الحسن (أنھ 

  كان ال یرى بأساً باالستمناء ). 
الدُّوري في ( ذم اللواط ) رقم    و أما ما ورد عن الحسن من إباحة ذلك، فقد أخرجھ

) قال : حدثنا منصور بن أبي ُمزاحم، ثنا عثمان بن عبد الحمید بن الحق، ثنا 12(
ً عند الحسن فجاء رجل برقعة فیھا ثالثة مسائل،  غالب القطان قال : كنت جالسا
فقرأھا؛ فإذا فیھا: (رجل غاب عن أھلھ، فأطال المغیبة، فخاف على نفسھ، فمسَّ 

ه حتى خرجت شھوتھ ؟ فال بأس، وامرأة غاب عنھا زوجھا فأطال المغیبة، ذكر
فخافت على نفسھا فاتخذت مثاالً تلیھ بیدھا ؟ فال بأس) وأخرج ابن حزم في المحلى  

) بسند صحیح إلى قتادة قال: وقال الحسن في الرجل یستمني یعبث 11/393(
  ). بذكره حتى ینـزل، قال : (كانوا یفعلونھ في المغازي

  ) . 13594) رقم (7/392أخرجھ عبد الرزاق في االمصنف (   (3)
) وإسناده منقطع، مسلم البطین لم       7/199أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ( (4) 

  ) . إال أن لألثر طرقاً أخرى.  218یدرك ابن عباس، قالھ أبو حاتم في المراسیل (
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الزبیر عن ابن  حدثنا محمد بن عبد الوھاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا األجلح عن أبي
ً أتاه، فجعل القوم یقومون والغالم جالس، فقال لـھ بعض القوم : قم یا  عباس أن غالما
غالم ! فقال ابن عباس : دعوه، شيء ما أجلسھ، فلما خال، قال : یا ابن عباس ! إني 

ً شدیدة، فأدلك ذكري حتى أنزل، غلْ غالم شاب، أجد ِ قال ابن عباس : ( ھو خیر من مة
  )1(نكاح األمة خیر منھ ) . انتھى . و الزنى

  قال ابن نجیم من الحنفیة : ( إن االستمناء لتسكین الشھوة صغیرة ).
  وقال السمھودي في  فتاویھ  : ( نقل ابن كّج أن فیھ توقفاً في القدیم ) .

وفي تحریر المجد البن تیمیة : ( أنھ مباح لمن خشي العنت أن یستمني بیده، فإن لم    
  )2(علیھ، وعن أحمد یكره تنـزیھا ) . یخش حرم

  )3(ومقتضاه عند أحمد الجواز مع كراھة التنـزیھ حالة عدم الضرورة . 
فإنھ ال یخشى العنت، قال السمھودي : ویحمل حمل ما أطلقھ األصحاب من الجزم 

  بالتحریم على ھذه الحالة، انتھى . 
  فتقرر من ھذا البحث : 

   أعم من أن یكون مع الكراھة  –از العادة السریة ) أنھ ذھب إلى الجواز ( أي جو
، وأحمد بن مجاھد، وعمرو بن دینار، وابن جریجابن عباس و –أو مع عدمھا 

                                                

ا  (1)  ول اإلم ول ق ال : ( إن قلت : مما یؤید ھذا الق ث ق ھ ، حی رداوي رحمة هللا علی م الم
ھُ  َ َعل َ د  –ف تمناء  بالی ذھب،  –أي االس ذا الم ھ، ھ يء علی ال ش ى ، ف ن الزن اً م خوف

ھ  وجیز: ( وإن فعل اً  –أي االستمناء  –وعلیھ جماھیر األصحاب ) وقال في ال خوف
االستمناء  –من الزنى فال شيء علیھ, قال القاضي : قال أصحابنا : ال بأس بھ أي 

إذا قصد بھ إطفاء الشھوة والتعفف من الزنى ) وقال ابن عابدین علیھ رحمة هللا  –
تسكین الشھوات المفرطة الشاغلة للقلب،   –اي فعلھ للعادة السریة  –:( إن أراد 

ً ال زوجة لـھ وال أمة ـھ زوجة إال أن , وكان عزبا ان ل ى الوصول أو ك ھ ال یقدر عل
  أرجو أن ال وبال علیھ ).و اللیث : إلیھا بعذر, قال أب

دیر (           تح الق رح ف ي ش ام ف ن الھم ال اب ھوة وأراد 2/230وق ھ الش إن غلبت ):)( ف
  تسكینھا بھ فالرجاء أن ال یعاقب ).

) : ( ویباح لمن یخشى العنت أن یستمني   2/154ونص عبارة المجد في المحرر (   (2)  
  ره تنزیھاً ) . بیده، فإن لم یخشھ حُرم، وعنھ یك

) عن أحمد، وھذا نص كالمھ 6/397قلت: قال أبو حیان في تفسیره البحر المحیط (   (3)  
ٌ في البدن، فجاز  -االستمناء  -أي  –:( وكان أحمد بن حنبل یجیز ذلك  ، ألنھ فضلة

إخراجھا عند الحاجة، كالفصد والحجامة ) ، انتھى ونحوه في تفسیر القرطبي 
)12/105 .(  
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وبعض الشافعیة، فیما حكاه العالمة ھاشم ابن  )2(، وأصحابھ، وبعض الحنفیة)1(حنبل
  رحمھ هللا في جواب لھ عن االستمناء بالید أو نحوھا )3(یحیى الشامي

  جمع على تحریمھ إذا قدر الرجل على التزویج أو التسّري، أو كان ال یخشى م
   )4(العنت والضرر.

حكى  )5((البحر)مد وأصحابھ، ویؤید ذلك أن صاحب وھذا یخالف ما قّدمنا عن أح
الخالف من غیر تقیید بقیٍد، فقال : ( مسألة : األكثر یحرم استنـزال المني بالكف ) ثم 

  )6(د بن حنبل وعمرو بن دینار : (إنھ مباح) ! . قال حاكیاً عن أحم
  فأفاد ھذا أنھ : 

 ــقـطلــمــلون ـھ األقــــاحـــوأبقاً، ـــطلــمـــثرون األكـھ عــمن ً                                     ، )7(ا

                                                
ة  (1) واز ممارس ى ج دل عل ھ ت زم رحمة هللا علی ن ح ا اب رة ذكرھ ار كثی اك آث ت : ھن قل

ز  ي تُجی ار الت ك اآلث ھ بعد تل العادة السریة، وقد قال اإلمام الصنعاني رحمة هللا علی
االستمناء ( العادة السریة ) قال : ( وھذه اآلثار تدور في فلك تلك األقوال التي تدل 

  ) . 1/385) انتھى من سبل السالم (على عدم حرمة االستمناء 
  الحنفیة أباحوه لمن غلبتھ شھوتھ .   (2)
ھو ھاشم بن یحیى بن أحمد، من نسل الھادي یحیى بن الحسین الحسني، المعروف   (3)

آلیف، 1158ھـ) وتوفي سنة (1087بـ  الشامي  الیمني، فقیھ، ولد سنة ( ھ ت ـ) ل ھ
ا، و  منھا :  نجوم األنظار  حاشیة على  بحر  م یتمھ داً ول الزخار  ، كتب منھا مجل

در  ي  الب د المصنف ف ة عن ـھ ترجم ة اللھفان  ل ر من إغاث آن المختص موارد الظم
  ) .  324 – 2/321الطالع  (

علماً إن كان بید زوجتھ فجائز اتفاقاً، ألنھ عبارة عن تمتع بجزء منھا، وكذا المرأة    (4)
  إن كان بید زوجھا . 

اني ، مدحھ )  ھو من ت5(   ألیف أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل بن أحمد الروی
ل، شامل للغرائب 12/170ابن كثیر في " البدایة والنھایة " ( ال : (وھو حاف ) فق

  وغیرھا، وفي المثل : حدث عن البحر وال حرج ) . 
  مغازینا )  قلت : جاء عن العالء بن زیاد أنھ قال : ( ال بأِس بذلك قد كنا نفعلھ في  (6) 
انوا 7(       ال : ( ك اء ق ـزل الم ى ین ذكره حت ) قلت: قال الحسن في الرجل یستمني یعبث ب

ا ھو إال  ال : ( وم ھ ق یفعلونھ في المغازي ) . وعن ابن عباس رضي هللا عنھما أن
ھ     ا أن ر رضي هللا عنھم ن عم ن اب اء ) , وع ـزل الم ى ین ره حت رك أحدكم ذك أن یع

ھ  قال : ( إنما ھو عصب تدلكھ ), وعن العالء بن زیاد عن أبیھ ( أنھم كانوا یفعلون
ازي  ي المغ ى  –ف ھ حت ذكره یدلك ریة ) یعبث الرجل ب ادة الس ي االستمناء ( الع یعن

أمرون شبانھم باالستمناء یستعفون  ان َمْن مضى ی ال: ( ك ینـزل), وعن مجاھد ق
و م ال : ( ھ عثاء ق ي الش اد أب ن زی ابر ب ن ج ذلك ) , وع ھ ب ي  –اؤك فأھرق یعن

ا )=                     تمناء بأس ا أرى باالس ال: ( م ار ق ن دین رو ب ن عم تمناء ), وع االس
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  المنع عن الشافعي، فقال : عن حكایة  وقد اقتصر البیھقي في (السنن)
ال یحل العمل بالذكر إال في زوجة أو ملك یمین، وال یحل  (قال الشافعي :

  انتھى .  )1() .  االستمناء

                                                                                                                                       

ن  ار:( واألسانید عن اب ھ في أسانید ھذه اآلث = قال اإلمام ابن حزم رحمة هللا علی
اء،  ن عط حیحة ع ة ص ن الكراھ وزة، لك ولین مغم ال الق ي ك ر ف ن عم اس واب عب

ة صحیحة عن الحسن وعمرو بن دینار وعن العالء بن زیاد وعن واإلباحة المطلق
ادون  ابعین ال یك ار الت وا، وھؤالء كب مجاھد ورواه من رواه من ھؤالء عمن أدرك
یروون إال عن الصحابة رضي هللا عنھم).  وقال ابن القیم  رحمة هللا علیھ : ( وإن 

ك كان مغلوباً على شھوتھ یخاف العنت كاألسیر والمسافر وا أي  -لفقیر جاز لـھ ذل
ي   -االستمناء  نص علیھ أحمد رضي هللا عنھ ، وروي أن الصحابة كان یفعلونھ ف

  ) تحت فصل (االستمناء). 4/82غزواتھم وأسفارھم ) انتھى من بدائع الفوائد. (
ھ  ال علی اح، فق وبھذه اآلثار السابقة ذھب اإلمام ابن حزم إلى أن االستمناء فعل مب

و رحمة هللا: ( ا، فل الى حرمتھ ین هللا تع إن االستمناء من األمور المباحة التي لم یُب
الى :  ھ سبحانھ  وتع ز لقول ھ العزی ً لبینھا في كتاب ا  كانت حراما د فصل لكم م وق

  انتھى . حرم علیكم 
یالحظ القارئ أدلة اإلمام الشوكاني، وأدلة اإلمام ابن حزم وغیرھما من أھل العلم  

اإلحراج لقلت والخلف حیث أعرف من أھل العلم والفضل وبعض  من السلف، ولوال
وال اإلحراج  ي أحدھم : ( ل ال ل ى ق طلبة العلم من یرى جوازھا وعدم حرمتھا، حت

  والحیاء ألصدرت فتوى في جوازھا ) .
  ) . 7/199السنن الكبرى (    (1)
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  البحث الثاني
  في الكالم على ما تمسك بھ المختلفون

  من المانعین والمجّوزین
  

ُُروِجِھمْ  بقولـھ تعالى :  استدل المانعون ِف َِّذیَن ھُْم ل َْزَواِجِھْم  َوال َى أ ُوَن.إالَّ َعل ِظ َحاف
َِك ھُُم  اْلعَاُدوَن  َئ ُول أ َ َِك ف ََمِن ابْتََغى َوَراَء َذل ُوِمیَن . ف َّھُْم َغیُْر َمل ِن إ َ ُْم ف ُھ یَْمان َ ََكْت أ ْو َما َمل َ   . أ

َِك  تعالى :  وتقریر االستدالل ما یفیده قولھ ََمِن اْبتََغى َوَراَء َذل ى فإن اإلشارة إل ف
ُْم  قولھ :  ُھ ْیَمان َ ََكْت أ َْو َما َمل َْزَواِجِھْم أ َى أ الذي ال  فما غایر ذلك فھو من الوراء إالَّ َعل

  یبتغیھ إال العادون .
لألزواج أو ملك  موم لھذه الصیغة بكل ما ھو مغایرویمكن أن یقال : إنھ ال ع

مغایر لذلك، وأن ال یبتغي  الیمین مغایرة أي مغایرة، وإال لزم كل ما یبتغیھ اإلنسان وھو
ٍ لمنفعة في المنافع التي ال تتعلق بالنكاح، ومع تقییده بذلك  ، البُّد من تقییده بكونھ في فرج

ُبٍُل أوُدبٍُر , فیكون ما في اآلیة فی    قوة : ھِ◌من ق
ٍ غیر فرج الزوجات والمملوكات فأولئك ھم العادون.   فمن ابتغى نكاح فرج

ن التقدیر :  ( والذین ھم لفروجھم حافظون إال على فروج فإن قلت : ھذا یتم إذا كا
حتى یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ،  )أزواجھم أو فروج ما ملكت أیمانھم 

، فال من الزوجات وملك الیمین من الوراء وذلك یستلزم أن یكون االستمتاع بغیر الفرج
  یحل ! والالزم باطل، فالملزوم مثلھ ! 

ستمتاع من الزوجات والمملوكات ورد بھ الدلیل، كاألحادیث الواردة قلُت : جواز اال
ُكْم  في جواز االستمتاع منھما بغیر الفرج، وكقولھ تعالى :  َ تُوا َحْرث ْ أ َ َُكْم ف َِساُؤُكْم َحْرٌث ل ن

َّى ِشْئتُْم  ن َ   ، فال یلزم بطالن الالزم، وال بطالن الملزوم . أ
نكاح من فروج الزوجات والمملوكات غیر ظاھر، فإن قلت : تقیید ما في اآلیة بال

  بل المتبادر ما ھو أعّم من ذلك .
قلُت : ھذا وإن كان ھو الظاھر لكن صدق اسم النكاح على االستمتاع في الزوجات 
والمملوكات بغیر الفرج غیر ظاھر، وقد عرفت أنھ البد من تقیید ما في اآلیة بھ، وإال لزم 

، فإن قلت : أنت ال تقّدر النكاح بالكّف بل مجرد ما في اآلیة من الباطل باإلجماع كما قدمنا
  ذكر الحفظ .

اللغوي أعم من حفظھ عن النكاح وعن  : حفظ الفرج وھو باعتبار مدلولھ قلتُ 
غیره، والمماسة للنبات والجماد، فالبد من تقیید ما في اآلیة بالنكاح، وكما ال یصدق 

ات والمملوكات اسم النكاح، كذلك ال یصدق على على االستمتاع بغیر الفرج من الزوج
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  االستمناء بالكف ونحوه اسم النكاح، فتدبّر ھذا .
ٌ، والمجمل ال یحتج بھ إال بعد بیانھ، وقد بیِّن هللا في كتابھ  وقد قیل : إن اآلیة مجملة

نى الذي أوجب هللا فیھ الحدَّ .  وكذلك رسولھ    )1(في سنتھ ما یحرم نكاحھ، مثل الزِّ
    - المحرمون  –واحتجوا : أي 

  ثانیاً : ( ملعون من نكح یده ) . 
  ، لكن أورده ابن حجر في ( التلخیص ) فقال :  )2(ولم أجده بھذا اللفظ 

      في  ) وابن الجوزي من طریق الحسن ابن عرفةرواه األزدي في (الضعفاء
... ) فذكر منھم :       (جزئھ) المشھور من حدیث أنس بلفظ : ( سبعة ال ینظر هللا إلیھم

                                                

ى استدالل الم  (1) ھ عل حرمین لالستمناء   قلت : ھذا رد اإلمام الشوكاني رحمة هللا علی
بھذه اآلیة الكریمة ، وبیان الشوكاني لمعنى اآلیة علیھ جمع من  –العادة السریة  –

  المفسرین، وھو المفھوم من نص اآلیة . 
الى :  ھ تع ي قول میر ف ك  فالض ى وراء ذل ن ابتغ ى أ فم ود إل ذكور،  یع رب م ق

رب  من الزوجة وما ملكت الیمین وراء ذلك  فیراد في قولھ :  أي مما كانت الع
ة هللا : ( أن  ھ رحم ان علی و حی ال أب ذا ق ك،  ولھ اخر في ذل ى والتف ن الزن ھ م تفعل

ان  –أي االستمناء  –حرملة بن عبد العزیز سأل مالكاً عن ذلك  ة، وك فتال ھذه اآلی
جرى كالم في ذلك مع قاضي أبي الفتح محمد علي العشري ابن دقیق العید فاستدل 

ى وراء  بما استدل مالك من قول هللا :  –االستمناء  –على منع ذلك أي  فمن ابتغ
ي  ذلك  ذلك ف اخر ب فقلت : ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعلھ من الزنى والتف

وا    م یكون ات ول اھم صاحبات رای أشعارھا، وكان ذلك كثیراً فیھا بحیث كان في بغای
  ینكرون ذلك. 
ا ذكره أحد في أشعارھم   فلم یكن –أي االستمناء  –وأما عمیرة  ً فیھم، وم معھودا

یح، وھو  –فیما علمنا   – ا أب ل م رى أن ك ك أال ت ھ وراء ذل فلیس بمندرج في قول
و النساء،  نساؤھم نكاح أو تسري، فالذي وراء ذلك ھو من جنس ما أحل لھم وھ

  فال یحل لھم شيء منھن إال بنكاح أو تسري )اھـ . 
ي  ) صّرح شرف الدین یحیى الرُّ 2(  اھي) ف ي أواخر مبحث (النھي وأقسام المن ھاوي ف

ك بھذا الحدیث، 279حاشیتھ على شرح المنار (ص ن مال ) تعلیقاً على استدالل اب
ال  ي كتب الحدیث، وق ا نصھ :  لم أجده ف ال : م ولكن بلفظ ( ناكح الید ملعون ) ق

م  ( –رحمة هللا تعالى علیھ  –علي القاري  و(األسرار ) 378في  ( المصنوع ) رق
ھاوي ) وكذا قال العجلوني في 569المرفوعة) رقم ( ) : ( ال أصل لھ، صرح بھ الرُّ

  ) . 2838) رقم (2/431( كشف الخفاء ) (
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  وإسناده ضعیف .  )1(( الناكح یده ).
وألبي الشیخ في كتاب ( الترھیب ) من طریق أبي عبد الرحمن الُحبُلّي، وكذلك رواه 

  جعفر الفریابي من حدیث عبد هللا بن عمرو . 
  وفي إسناده ابن لھیعة [ وھو ضعیف ] ( كذا في تلخیص ابن حجر ).

  ( الشعب ) . وأخرجھ البیھقي في 
نھى عن نكاح  وروى السیوطي في مسند أبي ھریرة من ( جمع الجوامع ) أن النبي 

  الیمین .  قال : ( أخرجھ ابن عساكر ) . 
ویجاب : بأن مثل ھذه الروایات الواھیة ال تنتھض لالحتجاج، وعلى فرض أنھ یقّوي 

ع منھ االستمناء بالیمین ال فیحمل مطلقُھا على مقیِّدھا، ویكون الممنو )2(بعضھا بعضاً 
  )4(والشيء من الجمادات  )3(بالیسار

                                                
ً ),  قلت :( إسناد الحدیث ضعیف  (1) قال ابن الجوزي : ( ھذا حدیث ال یصح عن جدا

) وقال: (ھذا 3/249/250) وساق ھذا الحدیث ابن كثیر في تفسیره ( رسول هللا 
إسناد غریب، وإسناده فیھ من ال یعرف لجھالتھ، وهللا أعلم ) وقال الشیخ األلباني 

ّتھ 241) رقم (8/58رحمة هللا علیھ في إرواء الغلیل ( )  ( وھذا سند ضعیف، عل
  مسلمة) قال الذھبي : ( یجھل ھو وشیخھ) ، وقال األزدي:( ضعیف ) . 

الستمناء من المرفوع ضعیف جداً أو موضوع، وال بل جمیع ما ورد في تحریم ا (2) 
  یشّد بعضھا بعضا . 

 )  11/392كتابھ المحلى ( قلت : ھذا اختیار ابن حزم رحمة هللا علیھ حیث قال في (3) 
ً دون أن تدخلھ حتى تـ -یقصد المرأة  – ( فلو عرضت نـزل فیكره ھذا فرجھا شیئا

بسواء، ألن مس الرجل ذكره بشمالھ  وال إثم فیھ، وكذلك االستمناء للرجال سواء
مباح ومس المرأة فرجھا كذلك مباح بإجماع األمة كلھا، فإذاً ھو مباح فلیس ھنالك 
زیادة على المباح إال التعمد لنـزول المني، فلیس ذلك حراماً أصالً لقول هللا تعالى : 

  م علیكم ل لكم ما حرَّ ل لنا تحریم وقد فصَّ فھو حالل،  ھ،، ولیس ھذا مما فصَّ
ً   لقولھ تعالى : ,إال أننا نكرھھ ألنھ لیس من  خلق لكم ما في األرض جمیعا

  مكارم األخالق وال من الفضائل ).
قلت : إن كالم ابن حزم ھذا  صریح بكل معاني الصراحة بما تعنیھ ھذه الكلمة في         

لشباب والفتیات على قاموس اللغة العربیة على جواز االستمناء ( العادة السریة ) ل
  حد سواء، فلیس ھناك دلیل صریح صحیح یدل على تحریمھا !. 

) قلت : وللمناسبة فسوف أذكر لكم أدلة المحرمین لالستمناء (العادة السریة) دون 4( 
الدلیل األول وھو اآلیة السابقة, ألنھ تم مناقشة ھذا الدلیل، واآلن إلیكم أدلة 

 ھا نقاشاً علمیاً مع اإلیجاز واالقتصار خشیة اإلطالة      المانعین والمحرمین مع مناقشت
  الدلیل الثاني ( السنة النبویة الشریفة ) .

اعتمد أصحاب ھذا القول على العدید  من األحادیث، واآلثار المرویة والمنسوبة  
                                      = :فمن ذلك, ثیة والفقھیةوالمتون الحدیوالمنثورة في بطون الكتب ، إلى النبي 
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 الحدیث المروي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ، قال : قال رسول هللا  -أ=     
( یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر، وأحصن :

  للفرج، ومن لم یستطع، فعلیھ بالصوم، فإنھ لھ وجاء ) .
العلم بمفھوم ھذا الحدیث لیبرھنوا على حرمة االستمناء، وذلك  احتج كثیر من أھل       

أن الرسول الكریم أمر من لم یستطع الزواج بالصوم ألنھ یقطع الشھوة وینظمھا، 
ألصحابھ الكرام ! قال  ولو كان ھناك طریقة أخرى لمعالجة الوجاء  لعلمھ 

ً في الشرع ألرشد إ ، ألنھ  لیھ الرسول الجزري ( لو كان االستمناء بالید مباحا
  أسھل من الصوم، ولكن عدم ذكره دل على تحریمھ ) . 

  ویُجاب على ھذا القول :
ً لألفضل لما في الصوم من األجر العظیم وفیھ  أن الرسول  إنما ذكر الصوم ارشادا

وجاء، ولم یذكر االستمناء ألنھ فعل لیس من المروءة في شيء، والرسول الكریم 
  ھذه األفعال الدنیئة، ویمكن أن یقال: أن ذكره ال یدل على مثل  للصوم كان

تناء للتمثیل لیس إال ، بدلیل أن ھناك أحادیث كثیرة ترشد الشباب لإلعداد واالع
د الحلول مما یدعم الرأي القائل بأن الصوم كان أح بالشعر وقیام اللیل والدعاء

  المقاومة للعزوبة، ولیس الحل الوحید.
وخاصة علماؤنا ومشایخنا الكرام  حرمون لالستمناء(العادةالسریة)ویقال ھاھم الم 

ً أن الحدیث لم یرشد إلى دفع  أجازوا أخذ الزكاة لمن أراد الزواج من الشباب، علما
الزكاة إلى الشباب وإنما أرشد إلى الصوم فقط، لكنھم أجازوا أخذ  الزكاة لمن أراد 

ً عند النص، ونحن كذلك  الزواج وإعفاف نفسھ ولم یأمروھم بالصوم فقط وقوفا
أجزنا االستمناء (العادة السریة ) لمن أراد إعفاف نفسھ بعد أن عجز عن الزواج 

 ً ً في مجتمعنا، إذا ذْكر الصوم في الحدیث للتفضیل والتمثیل  ِ كما ھو الواقع غالبا
  وإحدى الحلول لیس إال ! 

، فقال : یا إلى رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ ، قال : جاء شاب -ب 
رسول هللا ائذن لي في الخصاء، قال:( صم واسأل هللا من فضلھ) , وروى اإلمام 

فقال : اتأذن لي في الخصاء،  أحمد بن عبد هللا، قال : جاء شاب إلى رسول هللا 
وروى الطبراني من :( صم واسأل هللا من فضلھ ) .  فقال صلى هللا علیھ وسلم

ني رجل یشق عليَّ بن مظعون نفسھ أنھ قال : یا رسول هللا إحدیث عثمان 
  لي في الخصاء , قال :( ال ولكن علیك بالصیام ) .   العزوبة، فأذن

وروت عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبیھا عن أخیھ عثمان بن مظعون أنھ =    
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ول هللا في = قال: یا رسول هللا إنھ لتشق علینا العزبة في المغازي افتأذن لي یا رس
: ( ال، ولكن علیك یا بن مظعون بالصیام فإنھ  الخصاء فأختصي، فقال رسول هللا 

  مجفرة ) . 
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي هللا عنھما، قال : شكا رجل إلى رسول هللا  
  العزوبة، فقال أال أختصي ؟ فقال لھ النبي  ،لیس منا من خصى، أو اختصى ) :

  عر جسدك ) . لكن صم، ووفر ش
العزوبة ، فقال : أال أختصي، فقال     وعن ابن عباس : قال : شكى رجل إلى النبي 

  ( ال , لیس منا من خصى أو اختصى، لكن صم، ووفر شعر جسدك ) . 
یستنبط من جمیع ھذه األحادیث واآلثار، أن ھؤالء النفر من الصحابة رضوان هللا 

لھم في االختصاء لیدفعوا عنھم مشقة علیھم قد سألوا رسول هللا أن یرخص 
العزوبة وعناء مجاھدة الشھوات، فأرشدھم علیھ الصالة والسالم إلى الطرق 

  التالیة : 
الصیام، ألنھ وجاء، وقاطع للشھوة لما بھ من مجاھدة للنفس، وتوجھ إلى الخالق  -1

  العظیم لیعینھ على العفاف، ویرزقھ زوجة صالحة یستعف ویستغني بھا . 
وقال  هللا تعالى من فضلھ، فییسر لھم سبل الزواج والعفة ، قال تعالى : سؤال  -2

ربكم ادعوني استجب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جھنم     
 .  داخرین

الدعاء والتوسل إلى الخالق العظیم كي یوفقھ و یزوجھ بالزوجة الصالحة التي  -3
 تعینھ على العفاف والحالل .

 ، وغسلھ، وتمشیطھ ... الخ . تطویل الشعر -4
وكل ھذه الطرق تساعد العازب على العفاف، فال ینشغل فكره في شؤون العزوبة 

َْیَد أن  ألرشد إلیھ الرسول الكریم  ، ولو كان االستمناء حالالً  وشھواتھا ، ب
الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم دل السائلین على الصیام، وسؤال هللا من 

ر الشعر أي تطویلھ واالعتناء بھ، ذلك أن السكوت في معرض البیان فضلھ، وتوفی
  یفید الحصر .

  ویجاب على ھذه األقوال بما یلي : 
كانت على سبیل المثال ولیس الحصر، ذلك أن جواب الرسول  أن إجابات الرسول 

 لـھ أمره  بالصیا ً ً نافعا ً لمقتضى حال السائل، فمن كان الصیام جوابا م، كان مناسبا
  = ومن كان تطویل الشعر وغسلھ وتمشیطھ یساعده على كسر شھوتھ یأمره بذلك 
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= أما عن عدم ذكر االستمناء في أي إجابة من إجاباتھ علیھ الصالة والسالم ذلك 
أكبر وأجل من أن یذكر أشیاء وضیعھ كاالستمناء، ولعل خیر  أن الرسول الكریم 

عنھم  كانوا یأمرون شبانھم لیستعفوا  دلیل  على ذلك أن بعض الصحابة رضي هللا
                            بھ,  كما سنذكر ذلك فیما بعد . 

عن الحسن بن عرفة، قال : حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر،  - ج 
قال : ( سبعة ال ینظر هللا  عن حسان بن حمید، عن أنس بن مالك، عن النبي 

، وال یجمعھم مع العاملین، ویدخلھم النار أول إلیھم یوم القیامة وال یزكیھم
الداخلین إال أن یتوبوا، من تاب تاب هللا علیھ (الناكح یده، والفاعل، والمفعول بھ، 
ومدمن الخمر، والضارب والدیھ حتى یستغیثا، والمؤذي جیرانھ حتى یلعنونھ، 

  والناكح حلیلة جاره ) . 
ن الحدیث ینص على الوعید الشدید لمن استدل بھذا األثر فریق من الفقھاء، ذلك أ

ینكح یده، ومعلوم أن الوعید الشدید ال یكون إال بفعل الكبیرة، أما الفعل المباح 
  والمكروه كراھة تنـزیھیة، فال وعید على فعلھا وال عتاب . 

  ویجاب على ھذا الدلیل : 
سلمة ابن أن الحدیث ال یرقى إلى مرتبة الدلیل في أحسن أحوالھ، فھو وارد عن م

جعفر، وحسان بن حمید، وھما مجھوالن كما نص بذلك اإلمام ابن الجوزي علیھ 
وحسان ال یعرف، وال  رحمة هللا بقولھ : ( ھذا الحدیث ال یصح عن رسول هللا 

  مسلمة ) . 
وقال الحافظ ابن كثیر علیھ رحمة هللا : ( ھذا حدیث غریب وإسناده فیھ من ال 

  یعرف لجھالتھ ) . 
: ( أھلك هللا عز وجل  عن أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ، قال : قال رسول هللا  - د  

  أمة كانوا یعبثون بذكورھم ) .
قد أھلك قوما كانوا   –حسب ما زعموا  –وجھ داللة ھذا القول أن هللا تعالى 

فاالستمناء  صیة كبیرة جداً، وعلیھیستمنون، ومعلوم أن الھالك ال یأتي إال بمع
  وھو معصیة كبیرة یستحق فاعلھا العذاب األلیم .  محرم، 

  ویجاب على ھذا القول :
, وبالتالي ال یمكن أن یرقى    أن ھذا الحدیث ضعیف ال تصح نسبتھ إلى الرسول  

إلى مرتبة الدلیل في أحسن أحوالھ، فھو مروي عن إسماعیل البصري، وھو 
  = یصح عن رسول هللا مجھول، وأبو جناب ضعیف, اذاً الحدیث ضعیف السند ال
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  = ثالثاً : القیاس : 
وحدة العلة المتمثلة بقطع قاس بعض المحرمون االستمناء بالكف على العزل، ل

  . سل، ویمنع المرأة من كمال متعتھا، ألنھ یقطع النالنسل،ذلك أن العزل بمثابة الوأد
  ویجاب على ھذا الدلیل : 

  ة : بأن أساس ھذا القیاس باطل لألسباب التالی
إن األئمة األربعة ال یعتبرون العزل حراماً، بل یقولون بأن العزل جائز بإذن المرأة  -1

  الحرة، وعند بعض العلماء ھو مكروه فقط. 
وفق ما یرى ھذا الفریق من  –أما االستمناء المحرم  –إن العزل یكون مع المرأة  -2

فھو مباح  -أي بیدھا  -فھو االستمناء بالید، أما االستمناء مع الزوجة،  –الفقھاء 
 ولیس بمحرم كما ذكرنا ذلك سابقاً. 

(إنھ أصل مختلف في تحریمھ، الختالف رحمة هللا علیھ:  قال اإلمام الشوكاني 
  أدلتھ، فال یصح القیاس بمحل النـزاع على ما ھو متنازع فیھ).

  رابعاً : أقوال بعض السلف : 
ل حتى شبھھ بعضھم من وردت عدة آثار عن بعض السلف تبین حرمة ھذا الفع

بشاعتھ بالفاعل بنفسھ، فعن مجاھد قال : (سئل ابن عمر رضي هللا عنھما عنھ, 
  فقال: ذلك نائك نفسھ)  - عن االستمناء  -أي 

وعن ابن عباس رضي هللا عنھما، أن رجالً قال لھ: إني أعبث بذكري حتى أنزل، 
مجموع ھذه اآلثار على  قال : (إن نكاح األمة خیر منھ، وھو خیر من الزنى ) تدل

  حرمة االستمناء وعظمة حرمتھ . 
  ویجاب على ھذه األقوال : 

وعلى فرض صحتھا فھي متعارضة مع  , ال یصح منھا شي إن ھذه اآلثار ضعیفة
آثار أخرى واردة عن ابن عباس وابن عمر وغیرھما تُثبت عدم حرمة ھذا الفعل، 

  فمن تلك اآلثار :   
  ( وما ھو إال یعرك أحدكم ذكره حتى ینـزل الماء ).  عن ابن عباس أنھ قال : -1
 عن ابن عمر أنھ قال : ( إنما ھو عصب تدلكھ ) . -2
 –یعني االستمناء  –عن العالء بن زیاد عن أبیھ ( أنھم كانوا یفعلونھ في المغازي  -3

 یعبث الرجل بذكره یدلكھ حتى  ینـزل ) . 
مة الصنعاني رحمة هللا علیھما وھناك آثار كثیرة ذكرھا االمام ابن حزم و العال

  ( العادة السریة )  = ءتدور في فلك  تلك األقوال التي تدل على عدم حرمة االستمنا
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  ومن جملة ما تمسك بھ المانعون :   

  ما علم من محافظة الشرع وعنایتھ بتحصیل مصلحة التناسل . 
َّم إذا استمنى من لھ زوجة أو أمة حاضرتان، ال من كان أعزباً، أو  ویجاب : بأن ھذا مسل

ن یحّل لھ نكاحھ، السیما إذا كان ترك ذلك یضّره، كمن یكون كان في بالٍد بعیدة عن م
قويَّ الباءة، كثیر االحتیاج إلى إخراج ما ببدنھ من المني، فإن ھذا باب من أبواب 

وال لشخصھا، ولیس ھذا من  تعیین لنوعھا التداوي التي أباح الشارع جنسھا، من غیر
اءھا فیما حرم علینا، لما عرفت أنھ لم التداوي بالحرام، حتى یقال : إن هللا لم یجعل شف

  ! )1(ینتھض القاضي بالتحریم .

                                                                                                                                       

  =  خامساً : الطب : 
ومن استدالالت المحرمین لالستمناء ( العادة السریة ) أنھ ثبت في علم الطب أن     

  االستمناء ضار ، وھو یورث بعض األمراض , ومنھا : 
  البصر . ضعف -1
 ضعف العضو الذكري .  -2
 یؤثر على آلھ الھضم، فیضعف عملھا ویختل نظامھا -3
یؤدي إلى التھاب الخصیتین، فیصبح صاحبھ سریع اإلنزال إلى حد بعید بحیث ینـزل  -4

 بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك
(    :  وحیث ثبت بالطب أن االستمناء یورث ھذه األمراض، فھو حرام لقول الرسول 

  ال ضرر وال ضرار ) 
  ویجاب على ھذا الدلیل :

ً أن االستمناء الذي   أن ھذه المعلومات الطبیة مرجوحة في علم الطب، وقد ثبت حدیثا
الصحة والجسم، وال یعوق الناس عن الزواج، وال یؤدي إلى بیُمارس باعتدال ال یضر 
  الجنون كما ھو مشاع . 

ول یتبین لنا أنھم جاءوا بأدلة كثیرة ، ومتنوعة وبعد أن أوردنا أدلة أصحاب ھذا الق
كان مصدرھا بعض آیات الذكر الحكیم، واألحادیث الصحیحة ولكنھا غیر صریحة، 

لكنھا ال تناھض أدلة المبیحین للعادة  , وسلفنا الصالح والمنسوبة إلى الرسول الكریم 
  ك . السریة إذ أدلتھم أقوى وأصح وأصرح من المحرمین كما رأیت بنفس

وھذا ھو الصحیح وھو ما تمیل إلیھ نفسي، إذ لیس ھناك دلیل صحیح صریح مع    (1)
  المحرمین للعادة السریة یمكن الركون إلیھ، كیف واألدلة واآلثارعلى خالف ذلك.
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  ومن جملة ما تمسكوا بھ :    
  ینافي ما ورد في الشرع من الترغیب في النكاح .  -أي االستمناء  – إنھ

  النـزاع :  ( لیس ھو ) محلعن ذلك : بأن ھذا  ویجاب 
ٍ أو أمة، أما لو كان قادراً فعل ما فعلھ من االستمناء للحاجة، وعدم القفلھ  درة على زوجة

ما ورد في ل: فال شك أن فعلھ ھذا مخالف  نھما إلى االستمناءعلیھما، وأراد أن یعدل ع
  ، أو نحوه . النكاح، ولو لم یقع منھ االستمناء الشرع من الترغیب في

  ومن جملة ما تمسكوا بھ :   
  سل، ومنعھما منھ .ا للنمعلى اللوطیة، بجامع قطعھ قیاس االستمناء

ٍ محرٍم شرعاً، ولیس ویجاب : بأن ھذا قیاس مع الفارق، فإن التلّوط ھو في فر ج
  في فرج . االستمناء

  وأیضاً یجاب بالمعارضة، وھو : إن ھذا القیاس یجري في االستمتاع .
فیقال : االستمتاع من الزوجة في غیر الفرج قد سّوغھ الشارع، مع كون الجامع اللوطیة 

ً للتحریم؛ لكان االستمتاع المذكور حراماً، والالزم في  قطع النسل، فلو كان ذلك موجبا
  باطل، فالملزوم مثلھ، والجواب الجواب . 

  وأیضاً یجاب بالنقض؛ فیقال : 
ً على من استمنى كما یجب على من تلّوط،  ً لكان الحدُّ واجبا لو كان ھذا القیاس صحیحا

  ولیس بواجب بإجماع المسلمین . 
  ومن جملة ما تمسكوا بھ :    

  بالكفِّ ونحوه على العزل . تمناءقیاس االس
ویجاب : بأن األصل مختلف في تحریمھ، الختالف أدلتھ، فال یصح القیاس بمحل النـزاع 

  على ما ھو متنازع فیھ . 
ً یجاب بالمعارضة : بمثل االستمتاع من الزوجة واألمة بغیر الفرج،  فإن كل ما وأیضا

فھو مانع من االستمتاع، وقد صّح الدلیل في جواز الثاني، ولم  عاً من االستمناءفرض مان
  یصح الدلیل في تحریم األول . 

  ومن جملة ما تمسكوا بھ :     
  بالكف استمتاٌع بالنفس .  إن االستمناء

ویجاب : بأن ھذا إن كان استدالالً على جواز االستمتاع بالكف فھو متبادر، ألنھ استبدال 
 –مثالً  – بحّك الّذكر ّوز االستمناءبالكف یج فمن یقول بإباحة االستمناء، النـزاع حل لم

  بالفخذ والساق ونحوھما . 
بالكف، لكان دلیل التحریم  یقاس علیھا االستمناء وأیضاً : لو صح أن تكون النفس أصالً 
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  في األصل ممنوعاً، فالفرع مثلھ .
ِّي العقُل وشأنھ؛ لك ً : لو ُخل ان لإلنسان االنتفاُع بنفسھ في دفع الضرر عنھ، وأیضا

أو دفع الحاجة منھ بما ال یحرم علیھ، كما أن لـھ أن ینتفع بھا من طلب المعاش، وذلك 
حسب العائد نفعُھ علیھ، وفي الریاضة ونحوھا من أسباب الصحة ودفع المرض، وفي 

واالستفراغات التي ال تتم إكراھھا على استعمال األدویة التي تكرھھا، واألدویة المسھلة 
  إال بتألیم للبدن بوجھٍ من الوجوه، كالفصد، والحجامة، والحقنة، واللدود ونحو ذلك .

  ومن جملة ما تمسكوا بھ : 
إن المستمني بالكف ونحوه قد یتصّور شخصاً ممن یحرم علیھ، وفي ذلك إغراء للنفس   

  بالحرام، وتھوینھ علیھا . 
ّور على التصور في فرض وقوعھ، ما الدلیل على تحریمھ ؟ ویجاب : بأنَّ ھذا التّص

ً كان مجرد التفكر في النكاح،  إْن كان ما ذكر من اإلغراء للنفس، فإْن كان ھذا صحیحا
حراماً، وھو  –أو تصّوره صورة ال یعرف وال یعلم المتصّور وجودھا  - وحضوره بالبال، 

  باطل باإلجماع، وما بني على الباطل فھو باطل.
بالكّف عند عدم تصّور الصورة المحرمة، أو عند تصور  م نلزمكم جواز االستمناءث

  من یحل نكاُحھ، وأنتم ال تقولون بھ ! والجواب الجواب . 
ثم ما ذكر من كون ذلك إغراء للنفس، وذریعة إلى الحرام، وتوصالً إلیھ ممنوع، 

اعفت دواعي شھوتھ بل األمر بالعكس؛ فإن من ترك إخراج فضالت المني تزایدت وتض
 ً   . )1(ووقع في الحرام، اضطراراً ال اختیارا

      ً ً لألحكام الشرعیة، لكان ذلك ُحّجة فلو كان مجرد مظنة اإلغراء للنفس مسوغا
  علیكم ال لكم . 

  ومن جملة ما تمسكوا بھ : 
ً یذكرھا أھل الطب؛ منھا : فتور الذكر. إن في االستمناء   بالكف مضارا
نـزاع ھاھنا في األحكام الشرعیة ال في األحكام الطبیة، ثم ھذه ویجاب : بأن ال

دون االستمتاع بما عدا الفرج من الزوجة واألمة،  مضار ال یمكن تقدیرھا في االستمناءال
  )2(والجواب الجواب . 

                                                

لنا في مثل ھذا الكالم الجمیل من اإلمام الشوكاني رحمة هللا علیھ وقفة خاصة   (1)
  تناسب شبابنا وفتیاتنا. 

ً بال منازع أن من فعل االستمناء (العادة السریــة) باعتـدال وعند   (2) بل ثبت حدیثا
الصـــحة والجــــسم وال یعوق الناس عن الزواج =      بالحاجة والضرورة ال یضـــــر 
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ً للتحریم، لكا ثم لو كان    لذلكن جمیع األطعمة واألغذیة المؤثرة فتور الذكر موجبا
  زم باطل باإلجماع، والملزوم مثلھ .حراماً !! والال

 )1(ید الزوجةــــــب قــــــد وقــــع اإلجـــــماع عــــــلى جـــــــواز االســـــــتمناءثم 

                                                                                                                                       

ً یعرفھ  = وال یؤدي إلى الجنون كما ھو مشاع، وقد سأل أحد طالب العلم  طبیبا
ً في مستشفى الملك  عن ضرر فعل العادة السریة فقال علیھ هللا  خالد رحمةشخصیا

  لھ : (لیس ھناك أضرار منھا ) . 
ومما یُصدق قول ھذا الطبیب ھو الواقع، فالشباب والفتیات یمارسونھا السنون تلو 
السنین، فلیأت المحرمون للعادة السریة أعداداً من الشباب والفتیات أصابتھم 

  السریة إن كانوا صادقین . األمراض بسبب ممارستھم للعادة
ً كانوا ربما قد مارسوا العادة السریة في وقت شبابھم مرات  وھاھم المحرمون أیا
ً لكثرة الفتن  ومرات وقد یكون بعضھم ال زال ربما إلى ھذا الیوم یمارسھا نظرا
والمغریات والشھوات , فھل عندھم أمراض بسبب ممارستھم لھذه العادة 

من زعم أنھ ال یمارسھا في وقت شبابھ , خاصة إن لم یكن المستعصیة الذي بالغ 
  .متزوجاً في تلك المرحلة إال ما شاء ربك ! 

ولیذكر ھؤالء أمراضھم ؟ وھل عالجوھا في المستشفیات في الداخل أو الخارج؟ 
یقول أحد علماء الجنس : ( إن ھناك ثمانین في المائة من الشباب یمارسون العادة 

  ( إنھ لیس ھناك ضرر منھا إال إذا كثرت ) . السریة) ، ویقول :
كذلك ثبت بالمشاھدة أن استعمال العادة السریة ال یسبب المرض العقلي إال في 
األشخاص ذوي االستعداد الخاص، وأن وجودھا في بعض أنواع الجنون یدل فقط 

  على أنھا أحد أعراضھا ولیست مسببة لھا . 
ً إلى , لوحیدة ھو نفسيا –العادة السریة  –وضرر االستمناء  إذ تؤدي أحیانا

ً بین الشباب , وقد رأیت ھذا في  الشعور باإلثم والقلق والخوف، وھذا مشاھد جدا
طالبي وممن یتبعني بعد أي محاضرة لي أتعرض فیھا للشباب والشھوة، ولعلي 
أشیر إشارة سریعة على ھذا الشعور والقلق النفسي والخوف المتزاید واتھام 

نفاق بین الشباب والفتیات عند أو بعد ممارسة العادة السریة في  آخر النفس بال
  البحث إن شاء هللا تعالى . 

         بال مخالف في كتابیـھ  علیھ هللا ل ھذا اإلجماع اإلمام النووي رحمةقلت : نق  (1)
ممارسة ب أن یقوم الزوج ( المغنـي ) و ( المجموع ) ، وذكر ھذه المسألة وجواز

بید زوجتھ الشیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمة هللا علیھ في حاشیة  ة السریةالعاد
         زاد المستقنع في الفقھ الحنبلي في كتاب الصیام . 
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مناء بكف اإلنسان نفسھ فكذلك االست الطبیة في االستمناءوكل ما یعرض من المضار 
ون : ما قالھ ھاشم بن ومن جملة ما تمسك بھ المانعبكف الزوجة، والجواب الجواب, 

وأقول : ما یؤید التحریم : ما أخرجھ  ابھ المشار إلیھ سابقاً، ولفظھ ,یحیى في جو
البخاري عن أبي ھریرة : قال: ( قلت : یا رسول هللا ! إني رجٌل شاب، وأخاف العنت، 

با وال أجد ما أتزّوج بھ، أال اختصي، فسكت عني، ثم قلُت لھ، فسكت عني، ثم قال : ( یا أ
ھریرة جّف القلُم بما أنت الٍق، فاختص على ذلك أو ذر) ، ولو كان الصحابة یفعلون ذلك 

، ولو كان إلى جواز ذلك سبیل ألرشده من  لما طلب أبو ھریرة الترخیص في أن یختصي
ِّر بین أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثماً،  ھو بالمؤمنین رؤوف رحیم، الذي ما خی

المشقة إلى  ذلك الجواب القاطع للطمع عن كل رخصة في حق من بلغ فيولم یعدل إلى 
: لیس في الحدیث شيء من الداللة التي زعمھا، والتأیید الذي وأقول تلك الغایة ) انتھى ,

  ذكره.
ھ:(  و أما قول ون ل ان الصحابة یفعل ھ ك ك لما عدل عن ان الصحابة )  ذل اح ك یس كل مب فل

ن أھل  ] عض الصحابة والسلف كما مر معناقلت: بل ثبت فعل ب [ یفعلونھ، ل أحٌد م م یق ول
ر من األطعمة واألشربة  زم تحریم كثی ھ الصحابة فھو حرام، وإال ل م یفعل اإلسالم أن ما ل

ان الصحابة ال یفعلونھا، والالز ي ك زوم واألدویة والملبوسات الت اع، والمل م باطل باإلجم
، فلم یقل أحٌد من علماء اإلسالم أن ى االستمناءلم یرشد أبا ھریرة إل أما كون النبي  مثلھ

ا  كل ما لم یرشد النبي  یس منھ ره، ول ھُ وتقری ُ ھُ وفعل ُ ا السنة قول اً؛ وإنم إلیھ یكون حرام
ي  ا في الحدیث : إن النب ة م رك إرشاده، وغای ّدة  ت ھ من ش ا یالقی رة أن م ا ھری ر أب أخب

  . )1( -عز وجل –الحاجة إلى النكاح، ھو بقدر هللا 
في كتابھ العزیز من  –عز وجل  –هللا ذكره  : إن ھذا االستمناء إن لم یستلزم ماوالحاصل

ْزَواِجُكْم  قولھ  َ ُُّكْم ِمْن أ َُكْم َرب ََق ل ھ  َوتََذُروَن َما َخل ا، وال كان من ذر، كم ل  مباشرة لق عل
ال: ائض فق زال الح ھ اعت َذًى  هللا ب َو أ ْل ھُ ُ د الضرورة و ق ان عن ل ك الحاجة، وعدم ب

  .)2(الزوجة واألمة، والبعد عنھما، فال وجھ لتحریمھ 

                                                

ً , وإال لو كان مراده مجرد االستمناء لسئل عنھ  1( ) أراد أبو ھریرة عدم الزواج مطلقا
للخلقة وقطع للنسل وعدم  أبا ھریرة فھو أقل باإلجماع من الخصي , فالخصي فیھ تغیر

  فیما سئل عنھ رضي هللا عنھ وأرضاه .  القدرة على الزواج فیما بعد , ولكن أجابھ 
ً لم یرد دلیل من الكتاب والسنة 2( ) وھذا ھو الراجح ، إذ كیف یجوز لنا أن نُحرم أمرا

على  تحریمھ، وأما تحریم العادة السریة بأدلة صریحة غیر صحیحة أو صحیحة غیر 
صریحة أو بأحادیث موضوعة وآثار ضعیفة فلیس ھذا بحجة یمكن أن یحتج بھ =                                                          
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= أو یصار إلیھ, وبصراحة أكثر, وبیان أعمق وأوسع مما ذكرتھ أقول للجمیع وخاصة 
  لھنَّ النصیب األوفر من ھذا الكالم . الشباب، كما أن الفتیات

ً یفھمھ العقالء والمتبصرون لنصوص الكتاب والسنة : أن كل واحد منا لو  أقول كالما
تأمل حال شابین من الشباب، شاب یعتقد حرمة العادة السریة لالعتقاد السائد في 

ً بقولنا ھذا، وإذا نظرت  للشابین المجتمع السعودي , وشاب آخر یعتقد جوازھا أخذا
وجدتھما قد مارسا العادة السریة كما ھو الحاصل بین الشباب , فالُمحرم والُمبیح ال 
یستطیعا الصبر عن ممارسة العادة السریة خاصة إذا نظرت لمجتمعنا وانتشـار الفساد 
فیھ بكل ما تعنیھ الكلمة من تلفزة وفضائیات وإنترنت وأفالم الجنس واللواط وكثرة 

في غالب مجتمعنا حفظھ هللا من كل مكروه , مع صعوبات جمة في المردان والصور 
والشھوات المتالطمة ار الزواج لیحصن نفسھ من الفتن طریق أي شاب یرید أن یركب قط

ً وشماالً, مع سھولة ویسر السفر والسیاحة إلى الخارج بعد الترویج والدعوة الى  یمینا
ً  خارج البالد الخروج من الوقوع في المحرمات والفواحش لیحصل ماھو معلوم غالبا

  والعیاذ با من ذلك .  
م الذي  لو تأملت ھذین الشابین بعد ممارسة العادة السریة فإنك ستلحظ أن الشاب الُمحرِّ
مارسھا سوف یُصیبھ الھم والحزن والكآبة وتأنیب الضمیر وكأن أصحابھ شرفاء عن 

تستر بلباس وأنھ مخادع للدین وینفاق والفسق العادة السریة، وسوف یتھم نفسھ بال
ً  –الدین  وسوف یبقى ساعات تلو الساعات یُفكر كیف  –ھذا إن كان الشاب مستقیما

ً عریضاً ال ینتھي إال بعد أن یقرر  ,مارس العادة السریة ً فكریا ویبدأ معھ الشیطان صراعا
ن الكریم ألنھ ترك الصالح  والخیر والدین وإعفاء اللحیة، ویفكر بترك حلقة تحفیظ القرآ

كما یصور نفسھ بذلك ، وأنھ نجس لیس لھ في  من المنافقین الخائنین  ورسولھ 
المسجد مكان وال في الحلقة والمراكز الصیفیة بقاء , فكم من إمام مسجد ترك المسجد 
واإلمامة وانحرف عن اإلستقامة بسبب العادة السریة, وكم من مؤذن مسجد قدم إستقالتھ 

نحراف وانخرط مع أھل الفساد بسبب ممارسة العادة السریة واعتقاد حرمتھا واصابھ اال
   .  

حرم لالستمناء وتأمل ھذه القرارات واألفكار والتفكیر في ترك أعمال تأمل ھذا الشاب المُ 
لذنب ھي نتیجة ارتكابھ لالخیر والدعوة والنصح واإلرشاد بین أصحابھ والناس تجدھا 

ي هللا بھ، وھو ممارسة العادة السریة، ویا سبحان هللا الذي ظن أنھ أعظم ذنب عص
أرأیتم كیف سیطــر الشیطـان عـلـى ھـذا الـشــاب وأصـبـح یصــول بـین الـنفـاق 
والفـسـق ، ویُكثر الـھـواجـس بالـوقــوف عـن الـعـمـل اإلسـالمي النـافـع لــھ وألمتــھ = 
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           بدعوى أن العادة السریة حرام= واالنضمام إلى حزب الشیطان وأھل الضالل 
  وقد فعلتھا.

                اءــنــمـتـد أن االســقـتـوم اعــشاھدوا كیف فعل الشیطان في ھذا الشاب األفاعیل ی 
  حرام .  –العادة السریة  –

ثر ما یقال              وأن أك، وأما ذلك الشاب الذي یرى أن العادة السریة لیست بحرام 
وأن ھناك جماعة من أھل العلم من المتقدمین والمتأخرین یُفتون     ، فیھا الكراھة 

بجوازھا عند الحاجة لعدم وجود األدلة الصحیحة على تحریمھا، فھذا الشاب قد مارس 
ً للدعوة والعلم والعبادة والتفرغ  ً في الطاعة وحماسا العادة السریة ولكنھ زاد نشاطا

لوس معھم, وبدأ یفكر بعد كباح الشھوة والتخلص منھا للشباب في تربیتھم والج
بممارسة العادة السریة بالعمل لإلسالم والمسلمین، بعد أن كان یُفكر بالشھوة والفاحشة 
وأخذ عقلھ وفكره منھ المآخذ ووسوس لھ الشیطان طرق الحرام والجنس والغرام، ولكن 

محرمة لیعود من جدید على ما ُسرعان ما قضى على تلك الھواجس العالقة والخواطر ال
  كان علیھ من مھمات لـھ وألمتھ بعد ممارستھ للعادة السریة .

ُخي في  قف قلیالً مع الشاب األول والثاني فكالھما فعال ومارسا العادة السریة، وتأمل أ
أھو الُمحرم ؛  والمجتمع والبالد وأنفع لنفسھ ودینـھوالمسلمین هللا أیھما أنفع لإلسالم 

السریة أم الُمبیح لھا ؟ قف أخي القارئ على ما مثلتھ ھنا  فسوى ترى الفرق بین  للعادة
الشابین واضح ، فیا لیت قومي یعلمون، وال أنسى أن ھذا الكالم یشمل جنس أخواتنا 

  البنات.  
الدلیل  فیما تقدم لحجة لمن یبحث عن  علیھهللا وإن في كالم اإلمام الشوكاني رحمة

( فإن من ترك إخراج فضالت المني [ فقد] تزایدت  نصھ : والحجة حیث قال ما
  .وتضاعفت [عنده] دواعي شھوتھ ووقع في الحرام، اضطراراً ال اختیاراً )

ھذا الكالم یجب االعتراف بھ من كل شاب وفتاة، وفي مثال الشابین الذي ذكرتھ یزید من  
أھل         ئنا األجالء علماءصحة كالم اإلمام الشوكاني رحمة هللا علیھ، وللتأدب مع علما

الشوكاني        السنة والجماعة أن أصیغ عبارتي فأقول : إن الكالم الذي ذكره اإلمام 
والفتیات        من الشباب  صحة مثالي السابق ذكره، فالكثیر یزید من رحمة هللا علیھ

الذي مثلتھ        وخاصة ممن لم یتزوج منھم یعرفون حقیقة ھذا الكالم وحقیقة المثال 
ونھیھ عن     م للعادة السریة ضاع حماسھ ودعوتھ وأمره بالمعروف حرلھم، فالمُ 

  المنكر, وربما إنتكس وأصبح یتقـلب بــیــن عــالــم الخـیــاالت والشھــوات =    
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أن یقال : ھو من المشبھات، التي لم تكن من الحالل البیِّن، وال من الحرام  وغایة ما فیھ  
افون عند الشُّبُھات، ولو صح الحدیث المتقدم في نكاح الید، أو كان  ّ البیِّن، والمؤمنون وق

یم، وھكذا لو صحت داللة اآلیة علیھ بوجھ من وجوه الّدالالت ،  حسناً، لتبین بھ التحر
ً، وسقوط نفٍس، وضیاع حشمة، وضعف ھمة. ً، وخّسة    )1(وال شك أن في ھذا العمل ھجنة

                                                                                                                                       

بیح لھا عند الحاجة  = كما ھو معروف في نفوس الشباب والفتیات، وأما المُ 
لدینھ وبلده ومستقبلھ وجھاده وإقداماً على الطاعات وتقرباً  والضرورة  زاد عمالً 

  . إلى ربھ وخلیلھ ونبیھ األمین رسول األمة 
الفرق مشاھد لكل من وقف معنا على ھذه المسألة وتأمل األدلة والنصوص إن   

واآلثار التي ذكرناھا فسوف یفرق بعدھا في قولھم وقولنا، وسوف یرى بعینھ 
قائق العادة السریة وسوف یرى قوة وصحة أدلت القائلین في الحق والفھم في د

جوازھا، وأن كل دلیل یحرمھا فھو إلى الضعف والوضع أقرب منھ للصحة، وهللا 
  . والھادي إلى سواء السبیل  الموفق

ً أن التشدید على الشباب والفتیاتوال شك أیض )1( بحرمة العادة السریة بمثل ھذه  ا
لغالب إلى أمٍر أعظم من العادة السریة كتحدیث النفس األلفاظ سوف یعود في ا

بالفاحشة والحرام الواضح كما ھو واضح عند الشباب مما لو حصل ما حصل 
بعد مارسة العادة السریة فلم یصبروا منھم یوم أحجموا عن اإلقدام على م

المحاوالت الشاقة مع كثرة المغریات وانتشار المردان في األحیاء والمدارس 
ات القرآن والتحفیظ والمراكز والنوادي والمنتزھات وقصور األفراح مما وحلق

سوف  یقودھم الشیطان الرجیم إلى أعظم من ممارسة العادة السریة، مما ھو 
مشھور من القصص والوقائع الحادثة في مجتمعنا، فحینھا فلم یكن الواقع 

الواحد منھم أو  الھجوم علیھم بأبشع األلفاظ وأقساھا حالً لھم،  بل إن مصیر
اقتلوا الفاعل  ( : الموت أو القتل كما في الحدیث االثنین الرجم للمحصن حتى

) فأي عار وأي مصیبة على ھؤالء وعلى أھلیھم وسمعتھم في والمفعول بھ
المجتمع، وخاصة المجتمع السعودي الذي ال یرحم، فمجتمعنا معروف بنقل 

ة، وكیف السبیل بالستر على ھؤالء األخبار والتشھیر بمثل ھذه القضایا الحرج
  في عالم اإلنترنت والفضائح . 

أفیلیق بعد ذلك أن یُحجم ھؤالء عن ممارسة العادة السریة حتى یقعوا فیما ذكرنا   
وأعظم، والعادة السریة خاصة بصاحبھا ال لھا تعلق بالغیر وال لھا حد كما في 

، اللھم احم شبابنا    عن كل ماال یرضیك یا ربنا . الزنى واللواط والعیاذ با
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، فإن من حرم شیئاً  ( العادة السریة ) -أي تحریم االستمناء -ولكن الشأن في تحریمھ

لم ینتھض الدلیل على تحریمھ كان من المتقولین على هللا ما لم یقل، وقد جاءت 
كثر هللا  –لسائل جواب ما سأل عنھ االعقوبة لفاعلھ باألدلة الصحیحة ، وبھذا یتضح 

  ) .  بالكف والتّفخذ، أو نحوھما ما قولكم في االستمناء حیث قال : ( –فوائدهُ 
وأما قولـھ : ( أو شيء مما یخالف حّس اإلنسان كالحك في شيء یحصل بھ االستمناء،   

ھل ذلك محرم أوال ؟ معاقب علیھ أم ال ؟ مثاب فیھ عند ضرورة توجھت لـھ، تكاد 
  ال ؟ ) انتھى .  توجب الزنا أم

دلیل صحیح وال ضعیف یقتضي  فأقول : لیس في كتاب هللا، وال في سنة رسول هللا   
تحریم ما ذكر، بل ھو عند الضرورة إلیھ مباح، وإذا تعاظمت الضرورة، وتزایدت 
الحاجة، وخشي أن یقضي ذلك إلى اإلضرار ببدنھ فھو بمنـزلة األدویة واستعمالھا، 

ً وإباحة ] إذا خشي الوقوع في المعصیة إن لم یفعلویزداد ذلك [ جوا وھذا إذا لم  )1(زا
یمكنھ دفع الضرورة، وكسر ثورة الباءة، وقمع ھیجان الغلمة، وتسكین غلیان الشبق 
بشيء من األمور التي ھي طاعة محضة، كالصوم، وكثرة العبادة، واالشتغال بطلب 

طعمة، أو األشربة، أو األدویة، أو العلم، والتفكر في أمور المعاد، أو بشيء من األ
  مناولة األعمال التي یستقیم بھا معاشھ ویرتفق بھا حالھ .

                                                                            )2(رجلــــــــلاــــــي الم فــــــرأة كالكـــــــي المــــــالم فـــــــأن الكواعـــــلم  

                                                

ُخي وعزیزي صریح عبارة اإلمام الشوكاني حیث إنھ رحمة هللا علیھ یرى أن  )1( تأمل أ
دلیل  لیس ھناك في كتاب هللا وال في سنة رسول هللا  –العادة السریة  –االستمناء 

صحیح وال ضعیف یقتضي تحریم االستمناء، بل ھو عند الضرورة إلیھ مباح وإذا 
الضرورة وتزایدت الحاجة وخشي أن یقضي ذلك إلى اإلضرار ببدنھ فھو  تعاظمت

ً وإباحة إذا خشي الوقوع في  بمنـزلة األدویة واستعمالھا , ویزداد ذلك جوازا
  .   المعصیة إن لم یفعل

إن كالم الشوكاني ھذا ھو عین العقل وعین الوضوح، فكم شاب وشابة حاوال 
ة مما جرھم ھذا إلى المعصیة والحرام وربما االبتعاد عن ممارسة العادة السری

لوقفت تلك  -العادة السریة  –الفاحشة والجریمة، ولو أنھما أقدما على االستمناء 
  الشھوة الجنسیة وما بحثت عن الحرام . 

خاص بالرجال، والصحیح أن الفتیات یظن البعض أن االستمناء (العادة السریة)   (2)
  یحصل منھنَّ ذلك . 
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 . )1( دــــــــكم واحــــــــحـــــــ، ألن ال ناهــــلفــــــــا أســــــم ع ــــمیــــــــج  يــــــــف

                                                

: وقد جاءت أسئلة كثیرة من األخوات الصالحات ومن غیر الصالحات والكثیر  قلت) 1(
د الحاجة لھا،  الصالحین وغیرھممن  ا عن دام علیھ ادة السریة واإلق بخصوص الع

ُُ◌لقیھا في داخل الریاض أو مناطق المملكة عامة إال وتأتي األسئلة  فكل محاضرة أ
راع ي ص ات ف باب والفتی ین الش ن الجنس ة م ادة  الھائل ة الع ي مواجھ رفین ف الط

ة  اء جارف ة عمی اذھم من فتن السریة، مما حدا  بي الوقوف على ھموم ھؤالء وإنق
ادة  ي فیھا أن الع في مجتمعنا المحافظ بإبالغھم في جمیع المناسبات التي یتسنى ل

ائزة  ریة ج ي ، الس ت ف ي كن ر أن ي األم ب ف ة، والغری ا الكراھ ال فیھ ا یق ر م وأكث
 ى مناطق المملكة وكانت بعنوان مقارب عن الشباب والشھوة، محاضرة في إحد

ادة السریة ، فسھلت  فلما خرجت من المسجد إذ بشاب  بانتظاري، فسألني عن الع
ى  أ إل ي كنت ألج ال : إن اء ؟ فق م البك ھ إال أن بكى، فسألتھ ل ان من ا ك لھ أمرھا، فم

ر ا ذك ى م ا وال وقعت الفاحشة والحرام، ولو علمت أن العادة السریة عل ت  لفعلتھ
د  ي بع في الحرام , بھذا الموقف وغیره من المواقف الشبابیة والنسائیة التي ترد ل
ي یتفطر  اكس، والقصص الت اتف والف ة بالھ كل محاضرة فضالً عن األسئلة الھائل
یطان أو  ھم للش اعوا أعراض ذي ب ك ال الً عن أولئ ة، وفض رة وندام ب حس ا القل لھ

ری م اآلخ ى ظل دموا عل ل أق ة بفع و المطالب ة تل ازالت والمطالب ات والمغ ن بالمعاكس
الزنى أو اللواط لتسكین الشھوة المستعصیة على الجمیع وخاصة الشباب والبنات، 

م ل العل ع من أھ والحل  والفضل أقول بھذه المواقف أقدمت بعد مشاورات مع جم
ألة  ي المس ي ف یھم رأی ت عل د وطرح ى ا، والعق ي إل ة ال ترتق ریم وأن األدل ، لتح

ات وأن اإلعالن والتصریح  ائل الشباب والبن وأرفقت لھم القصص واألسئلة ورس
  بجواز العادة السریة ھو المخلص لھؤالء من ھذه الفتن المحدقة بمجتمعنا . 

ى ھذه المسألة المھمة للشباب  اء عل ل العلم وبعض العلم َوقفُت أھ أقول : ما إن أ
راد والفتیات إال  واستحسنھا أكثرھم، وب ن لألف ُفتي بجوازھا لك ال : إني أ عضھم ق

ن  ال م ن ردود األفع اً م ا خوف ریح بجوازھ رأة  بالتص دي الج یس ل ة، فل والخاص
المتعصبة لبعض أقوال أھل العلم في بالدنا، وبھذا أوصاني بإخراج ھذا البحث فھو 

و عاش في عصرنا عصر فمن األھمیة بمكان ؛  ذي ل ام الشوكاني ال رحم هللا اإلم
تقنیة واإلعالم المسموع والمرئي والمجالت والصور الجنسیة والعاریة  لزاد من  ال

 ً داً عن الحرام وطردا ادة السریة بُع ات بجواز ممارسة الع مناصرة الشباب والفتی
  للشیطان وثباتاً على الطاعة والعمل اإلسالمي الجاد .
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  وفي ھذا المقدار كفایة لمن لـھ من ربھ بعض الھدایة، وهللا ولي التوفیق . 
  .]  ھـ1245حرر في شھر ربیع اآلخر، سنة 

  . ، وتعلیقنا علیھ نسأل هللا أن ینفع بھ  انتھى كتاب اإلمام الشوكاني
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  أحادیث تحریم العادة السریة كلھا ضعیفة !
  

 ھناك جملة من األحادیث واآلثار استدل بھا بعض أھل العلم من المتقدمین
) المسماة في عصرنا ( العادة السریة ) ولكنھا  والمعاصرین على تحریم ( االستمناء

وفیھا الموضوع، ولم یصح في ھذا الباب منھا  البتةادیث ضعیفة جداً ال یعتمد علیھا أح
شيء ! أي لم یصح في باب تحریم العادة السریة حدیث صحیح یعتمد علیھ، وسوف 

  نسرد بعضاً من ھذه األحادیث واآلثار لیقف الشباب والفتیات على ضعفھا بأنفسھم .
ً إلى النبي الحدیث األول : حدیث أنس بن مال أنھ قال : (سبعة ال ینظر  ك مرفوعا

هللا إلیھم یوم القیامة وال یزكیھم وال یجمعھم مع العاملین، ویدخلھم النار أول الداخلین إال 
  أن یتوبوا، من تاب تاب هللا علیھ، ( الناكح یده ... إلى آخر الحدیث ) . 

وھو مجھول ھو  ھذا الحدیث جاء من طریق مسلمة بن جعفر، وحسان بن حمید
) ،  وشیخھ، قال ابن الجوزي رحمة هللا علیھ ( ھذا الحدیث ال یصح عن رسول هللا 

وقال الحافظ بن كثیر رحمة هللا علیھ ( ھذا حدیث غریب وإسناده فیھ من ال یعرف 
  لجھالتھ) .

ً إلى النبي  أنھ قال : (أھلك هللا  الحدیث الثاني : حدیث أبي سعید الخدري مرفوعا
وجل أمة كانوا یعبثون بذكورھم ) قال ابن الجوزي رحمة هللا علیھ : ( ھذا الحدیث عز 

  مروي عن إسماعیل البصري، وھو مجھول، وفي سند الحدیث أبو جناب وھو ضعیف ) . 
ً بین الناس بھذا اللفظ وھو (ملعون من نكح  الحدیث الثالث : ھذا الحدیث مشتھرا

ً على  یده ) وجاء بلفظ (ناكح الید ملعون) وكال الحدیثین ضعیفین ال یحتج بھما بتاتا
تحریم العادة السریة،  قال علي القاري رحمة هللا علیھ في كتابھ (المصنوع) تحت رقم   

) : ( ال أصل لـھ، صرح بھ 569) وفي كتابھ (األسرار المرفوعة) تحت رقم (378(
) ورواه 2838م () تحت رق2/431الرھاوي) ومثلھ قال العجلوني في (كشف الخفا) (

  األزدي في (الضعفاء).
الحدیث الرابع : ( یجيء الناكح یده یوم القیامة ویده حبلى ) وھذا الحدیث ضعیف 

  . من جھة السند، فال یصح رفعھ إلى النبي 
ھذه ھي أھم األحادیث المشتھرة على ألسنة الناس في ھذه المسألة، وقد تبین فیما 

ي الباب شيء یمكن االعتماد علیھ في تحریم العادة تقدم ضعفھا وأنھ لم یصح منھا ف
  السریة .  
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  خاتمة البحث   

  
                                                                                                                                                                                   

بعد البحث واالطالع في قضیة من أھم قضایا الشباب والفتیات وخاصة في عصرنا عصر 
الشھوات والشبھات نرید أن نوصي ھؤالء الشباب والفتیات وصیة لھا ارتباطھا بھذه 

عدم اإلغراق والتوسع في ممارسة العادة أال وھي  , الرسالة وبھذا الموضوع الحساس
السریة على مدار الساعة كما یقال بال حاجة ماسة وضرورة قاھرة یلجأ بعدھا اإلنسان 

  الى ممارسة العادة السریة .
 ُ سارع كل منھم إلى تحصین نفسھ بالزواج فھو المخلص فالذي ینبغي لكل شاب وفتاة أن ی

شغل نفسھ ووقتھ بالطاعات والمباحات ھ أن یُ بعد الدعاء من الشھوة , كما ینبغي علی
دون التوسع فیھا , وأن یمأل االنسان وقتھ بالحالل واألعمال الشریفة لدینھ وألمتـھ , وأن 
یكثر من صیام النوافل وذكر هللا عز وجل والتوبة واالستغفار في كل حین من لیل أو نھار 

.  
ثیر الشھوة والغرائز كالنظر إلى وعلى الشباب والفتیات عدم القرب من الفتنة وما ی

الصور الجمیلة والنساء العاریات الممیالت في الفضائیات أو المجالت السافرة أو 
مصاحبة المردان ومدوامة النظر إلیھم والجلوس معھم , فھذا كلھ مما یثیر الغرائز 

األسباب   والغریزة الجنسیة لدى الجنسین الشباب والفتیات , فإذا ما فعل الشباب والفتیات
لتجنب  دواعي تھییج الغریزة والشھوة ثم رأى بعد ذلك أنھ في صراع مع الشھوة  وتغلل 

حینھا بال تردد أو  فكره بالتخیالت والتصورات التي تدعوه إلى الجنس والحرام  فلیقدم
توقف على ممارسة العادة السریة لكبح جماح ھذه الشھوة والغریزة الجنسیة والقضاء 

 ینزلق في المخاطر الخطیرة  والمحرمات الجسیمة , وحتى الیبقى في علیھا حتى ال
ساعات طویلة یتصارع فیھا مع الشیطان الرجیم حول الحــرام والفاحــشــة من حیث 

  یشعــر أو ال یشعر نظراً لقوة الغریزة الجنسیة لدى الشباب بین الجنسین .
لیم وِحلق القرآن الكریم والدعوة وكم من الشباب من ترك االستقامة وِحلق العلم والتع

واإلرشاد وإمامة المسجد أو األذان وسلك طریق الفساد واالنحراف بسبب العادة السریة 
وممارستھا على فترات متتابعة , حتى اتھم نفسھ بالنفاق والخیانة وأنھ یتستر بلباس 

عتقاد مع الصالح والدین والعلم وھو ال زال یمارس العادة السریة مما دعاه ھذا اال
ً بالخیر وأھلھ وبالعلم وأھــلــھ , وباالستقامة  وسوسة الشیطان لھ بقطع عالقتھ نھائیا

ً أصحابھ وإخوانھ ً بعد ذلك إلى طر ,وأھلھا , مفارقا ً حیاة متوجھا ق الشر والفساد , ُمعلنا
  جدیدة ملیئة بالحرام والشھوات , وال حول وال قوة إال با .  

الفتیات بسبب اعتقادھم الموھوم بحرمة العادة السریة یعتـبــر ھــو إن انحراف الشباب و
السبب الرئیسي الذي دعاني إلى إخراج ھذا البحث وعرضھ على الشباب والفتیات حتى 

  ال ینحرفوا  وینزلقوا في سراب الجریمة والفساد والحرام .
ً : فقد توصلنا في آخر ھذه الرسالة بعد البحث والتحري على  مدار خمسة عشر  وأخیرا

ً إلى جواز ممارسة الشباب والفتیات للعادة السریة وإلى عدم حرمتھا وأنھ ال یصح  عاما
في حرمتھا دلیل صحیح صریح  یمكن االعتماد علیھ في ھذه المسألة ، وأن كل دلیل 
ذكره الُمحرمون على تحریم االستمناء ( العادة السریة ) فھو ضعیف ال یعتمد علیھ بتاتا, 
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ما نعتقده ونفتي بھ, فإن أصبُت فمن هللا وحده وإن أخطأُت فمن نفسي والشیطان .                                                    وھذا
ً من أراد من الشباب والفتیات أن یكتب لنا رسالة أو مشاركة أو ا قتراح أو قصة وختاما

  أو زیادة  أو استفسار, فلیرسل لنا على البرید اإللكتروني المذكور في رسالتي ھذه . 
وسیكون جمیع ما یرسل في بریدنا المذكور على عنایة تامة منا واطالع متواصل یوماً    

ا بیوم بإذن هللا تعالى , فلعلنا أن نقوم  بإخراج صفحة خاصة بذلك على االنترنت ,  فتنفعن
  ھذه الرسائل والمشاركات . 

ً عن  ً من المواجھة أو ھروبا ً لیس خوفا ً مستعارا مع التأكید أننا حینما اخترنا اسما
ً بإذن هللا بأننا سوف نصرح  الحقیقة , ولكنھا المصلحة التي نراھا اآلن , ونعدكم خیرا

الفتیات أننا لم باسمنا في أقرب فرصة سانحة نراھا مناسبة للواقع , لیعلم حینھا الشباب و
  نرد لھم سوى الخیر والثبات على الطریق المستقیم .

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین وعلى من اتبعھم  
  بإحسان إلى یوم الدین . 

  
  أخوكم /     

  أبي مصعب الخالدي                                           
  الرياض –السعودية                                                   

  ھـ 1425/  5/  15                                                     
  

khlde555@hotmail.com  
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  رســـھـفـال

  
  
                                                                                                  وع           ـــــــــالموض 

  الصفحة
                                                                                                                       

  1                                                                                               المقدمة
                  3                                                                          المنى في حكم االستمناء 

   4                                                             السلف واالستمناء (العادة السریة)
   5                                                                            العادة السریة والشباب

  6                                                      ن رخص في االستمناء (العادة السریة)م
  7                                                               آثار تدل على جواز العادة السریة

  الحسن البصري وعمرو بن دینار والعالء بن زیاد وابن جریج واالمام
  الكثیر من السلفحنبل ومجاھدوابن حزم والشوكاني وغیرھم أحمد بن 

  7                                              والخلف یرون جواز االستمناء (العادة السریة)
                                                       10                                               الرد على اقوى دلیل للمحرمین للعادة السریة 

  12                                           مناقشة أدلة المحرمین للعادة السریة والرد علیھا
  16                                                           جواز العادة السریة للشباب والفتیات

  17                                بیاً بشھادة األطباء العادة السریة ال ضرر في ممارستھا ط
  20                              جواز ممارسة العادة السریة بید الزوجة لزوجھا بال خالف 

   22ا                قف مع شابین احدھما یعتقد حرمة العادة السریة واآلخر یعتقد جوازھ
  24                                                    لسریة  ھموم الشباب والفتیات مع العادة ا

  26                                   موقف المشایخ وطالب العلم من تجویزي للعادة السریة
                                                  28                                                 آحادیث تحریم العادة السریة ولكنھا ضعیفة 

   29                                                              خاتمة ال بد منھا للشباب والفتیات
  
  

  ھذه تعلیقات ابو العز السلمي على الرسالة ....
  

   على رسالة كشف الحقيقة في جواز االستمناء تهده بعض التعليقا
        
زاه اهللا خيرا:( فقد حان الوقت لبيان حكم العادة قال المؤلف ج 

السرية ) قلت الوقت قد فات وجاءت متأخرة جدا  ولى 
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اعتراض على تسميتها بالعادة السرية  أوال ألنها ليست سرية 
 وثانيا أن هذا اسم جديد ويوحى إلى أنها شيء ممنوع .

قال المؤلف(سأخرج كتابا  لعالم من العلماء المشهورين)     
قلت الكتاب قد خرج من سنوات على يد الشيخ مقبل وألحقه 

برد له غير جيد وال منصف وأخرجه الشيخ مشهور بتعليقاته عليه 
   وهى تدور حول التحريم .

التعليق الثالث (احتجاج المحرمون باآلية) قلت احتجاجهم بهذه  
اآلية دليل واضح على ضعف حجتهم وقّلت عّدتهم فالرد عليها 

حدة من أصول الفقه المتفق عليها إما تصريحا أو بقاعدة وا
تلويحا من المصنّفين في هذا الفن الذي يبنى عليه غيره وهذه 
القاعدة هي (أّن كّل نص عام لم يأت بيانه من النبي صلى اهللا 

ّ العمل به) وال أريد أن  عليه وسلم من قوله أو فعله فال يحل
اني على االستدالل أطيل الكالم على هذا لمثلك ، اإليراد الث

باآلية  هناك أية أخرى فى سورة النساء تحّل لنا ما وراء ذلك 
) ونصها (والمحصنات من النساء إال ما ملكت   24وهى اآلية(

أيمانكم كتاب اهللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ) اآلية فهذه 
 نص تحليل ما وراء ذلك من غير استثناء االستمناء. 

ث الباءة) قلت استداللهم بهذا الحديث (التعليق على حدي   
يدل مجددا على عدم وجود األدلة أصال على تحريمها فهذا 

الحديث دليل قوي جدا بعد دليل اإلباحة األصلية ودليل عفو 
اهللا عما سكت عنه فهذا الحديث يقطع باب الخالف إذا فهم 

الحديث(روى البخاري عن عبد الرحمن بن  \فهما صحيحا 
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لت مع علقمة واألسود على عبد اهللا فقال عبد اهللا  يزيد قال دخ
كنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم شبابا ال نجد شيئا فقال لنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع 

الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
ال ابن حجر في فتح فعليه بالصوم فانه له وجاء) قوله (الباءة)ق

بالباءة هنا على  دالباري قال النووي اختلف العلماء في المرا
قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحها أن المراد معناه اللغوي 

وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على 
فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه  -وهي مؤن النكاح -مؤنه

لصوم ليدفع شهوته ويقطع شرّ منيه كما يقطعه عن مؤنه فعليه با
الوجاء انتهى بقي أن أبين ما هو الوجاء الذي شبهه  رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم بالصوم في قطع الشهوة قال ابن حجر في 
معنى الوجاء (وجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما  فان الوجاء رّض 

لطيب أبادي في األنثيين انتهى من شرح كتاب النكاح قال أبو ا
عون المعبود في شرح كلمة وجاء(هو رض الخصيتين والمراد 

هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء 
 انتهى من شرح كتاب النكاح  )

 
  النكت المجموعة على هذا الحديث النكتة  

(وهي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما رأى مجموعة من األولى
الشباب علم ما بهم من شوق الى النكاح ومما كانوا الصحابة 

يتعاطونه من الوجاء الذي هو رض الخصيتين حتى اإلنزال فأرشدهم 
  لما هو أفضل من حيث األجر فان أجر الصيام عظيم)
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(وهي أنه لما دخل على عبد اهللا بن مسعود تالمذته النكتة الثانية  
وسلم له وألصحابه الشباب تذكر وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حينما كانوا شبابا فعمل عبد اهللا بالسنة إبالغهم الوصية حتى 
  يستفيدوا منها ويبلغوها إلى غيرهم وها هي قد وصلت إلينا )

(قوله وأحصن للفرج أي من الوقوع في الحرام فخرج  النكتة الثالثة 
  بذلك الوجاء ألنه مشبه به وليس من الحرام المنهي عنه )

(قوله فعليه بالصوم قال ابن حجر عدل عن القول  رابعةالنكتة ال 
فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء بالطعام 

والشراب إلى ذكر الصوم إذ أرشد لتحصيل عبادة هي مطلوبة 
برأسها ) وقال أيضا في الحديث إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى 

وة اآلكل تقوى بقوته وتضعف الصوم  آلن شهوة النكاح تابعة لشه
بضعفه ) بهذا يتضح أن المطلوب لكسر الشهوة هو التقليل من 

الطعام والشراب حتى بعد غروب الشمس وتسقط  شكوى الكثير 
من العاملين بهذه السنة أنها لم تنفع في كسر شهوتهم وأقول أنها 
لن تنفعهم أبدا ما داموا يصومون طول اليوم ثم يفطرون على ما لذ 
وطاب من الطعام ،وال أحتاج إلى إكثار التعليق لمثلك والكثير من 

هذه النكت من فتح الباري وعون المعبود ومن اجتهادي الشخصي 
.      

  (مسألة تخيل المستمني صورة محرمة عليه ) فيه نص قاطع يدل
على الجواز وأنه من عفو اهللا وهو الحديث المشهور قال النبي 

هللا عفا عن أمتي ما تحدث به نفسها ما لم صلى اهللا عليه وسلم إن ا
 بتتكلم أو تعمل به ) وأخيرا أحب أن أنبه أن االستمناء ال يذه
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الشهوة تماما بحيث كأن من استمنى كمن جامع فهذا ال يوجد فإنها  
 \\\عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين أال تصيد صيدا وال تنك

  
  \   وأله وصحبه أجمعين وصلى اهللا على محمد  

  
  
  
  
  
  
  


