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:  إهداء ـ
سواء .. فضل  الأفقهية معلوماته خانته من كل إلأى ـ     

ًا يحسنون ممن أو شئ على أنه يحسب وهو الأسبيل صنع
...!!
..!!  ودنياه دينه صلحا أمر يهمه من كل إلأى ـ    
والأسعادة الأنفسية الأراحة عن يبحث من كل إلأى ـ    

..!!  والستقرار
.. الأظاهرية الأبدنية الأصحة يريد من كل إلأى ـ    

..!! والأباطنية
اليمان حلوة وتذوق الستقامة يريد من كل إلأى ـ    

!!..

ًا هؤلء إلأى      ًا الأبحث هذا أهدي جميع أن الأله من .. راجي
طريق ضل لأمن يكون .. وأن لألجميع الأنفع منه يحقق
تعالأى .. إنه ورشاد هداية .. سبب الأشهوات واتبع الأحق

. قريب سميع
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الأوكيل ونعم حسبي وهو توكلت، الأله على


بالأله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لأله الأحمد إن     
فل الأله يهده من أعمالأنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من

إل إلـأـه ل أن وأـشـهد. لـأـه ـهـادي فل يضلل ومن لأه، مضل
ًا أن وأشهد لأه، شريك ل وحده الأله ورسولأه. عبده محمد
تموتن ول تقاته حق الأله اتقوا آمنوا الأذين أيها { يا     
 10:  عمران } آل مسلمون وأنتم إل

يا      نفٍس من خلقكم الأذي ربكم اتقوا الأناس أيها { 
ً منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة ًا رجال ًء كثير ونســا

ـكـان الأـلـه إن والرـحـام ـبـه تـسـاءلأون الـأـذي الأـلـه واتـقـوا
ًا عليكم  1: } الأنساء رقيب

ً وقولأوا الأله اتقوا آمنوا الأذين أيها { يا      ًا قول . سديد
الأـلـه يـطـع وـمـن ذـنـوبكم لأـكـم ويغفر أعمالأكم لأكم يصلح

ًا فاز فقد ورسولأه ًا فوز  .71 – 70:  } الحزاب عظيم
:بعد أما     
هدي الأهدي وخير الأله، ُكتاب الأحديث َأصدق فإن     

وكل بدعة، ُمحدثة وكّل محدثاتها، المور ّوشر ، محمد
الأنار. في ضللأة وكل ضللأة، بدعة

فاطر وإسرافيل، وميكائيل جبريل ّرب الألهم     
تحكم أنت والأشهادة، الأغيب عالأم والرض، الأسماوات

فُِلاخت لأما اهدنا يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين
صراط إلأى تشاء من تهدي إنك بإذنك، الأحق من فيه

]1 [مستقيم.

والأرجال الأنساء استمناء في اللأباب " نزهة لأبحثنا ثانية جديدة نسخة هذه  1
لألقارئ لأتخرج يستلزمها ما واستدراك فيها الأنظر إعادة على " عزمت

. الأقصد وراء من والأله الأمرتب الأعلمي بثوبها
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ًا الهداء لأهم سبق من كل إلأى      هؤلء كل .. إلأى آنف
ً ـ  وغيرهم الأسؤال عليهم ] أطرحا2[ ـ ونساء رجال

:  الأتالأي
عن معزل في ، الأممارس به يقوم الأذي الأفعل هو ما     

ًا ـ الأناس ًا ـ غالأب ً مستخدم ، لألشهوة محركه شتى وسائل
.. وبالأخيال تارة .. وبالأحك تارة .. وبالأتفخيذ تارة بالأكف

.. ؟!!    ذلأك ونحو تارة الأجنسي والأكلم
الأممارسة هذه حكم بيان في ـ الأله شاء إن ـ سنجتهد    

ًا الأمرفوضة الأعادة ... هذه ًا ديني ًا وصحي ونفسي
ًا هذه ممارسة ومنها ـ الأقيود كل لأنكسر ، واجتماعي

الأنفوس وتمنع ، الأبشرية الأنفس تكبل الأتي ـ الأعادة
إسلمية حياة استئناف من الأنقية الأطاهرة الأمسلمة

الأنبوية. الأخلفة منهج على راشدة جديدة

:  الأبحث يدي بين مسائل ـ     

     ً Masturbation:  الستمناء : تعريف أول

ً ـ الأتناسلية العضاء في الأعبث فإن     الأرجال من لأكل
اـسـتدعاء بغـيـة ومنتظـمـة مـسـتمرة بطريـقـه ـــ والأنـسـاء
ًا كلهما أو ، الأمني خروج أو الأشهوة ـه .. عمل مع ـدة لـأ ـع

" الأســرية الأعادة"  بـ يسمى ما وأشهرها ، مصطلحات
 !!..

ـهـي وإنـمـا ، بسرية لأيست الأعادة هذه أن والأحقيقة    
والأشهادة الأغيب عالأم على تخفى ل ـ جهرية عادة ـ عادة
ـاذا أخـفـى وما الأسر يعلم من على تخفى .. ل ًا .. فلـم إذ

!!    الأسرية بالأعادة ـ الأعامة لأدى ـ تسمى
ًا ـ بها يقوم الأممارس  لن: قيل فإن     خفاء في ـ غالأب

..  الأناس عن وبمعزل
. منه ويستحي يخشى أن يستحق الأذي : فمن أقول    

عن حكاية ـ تعالأى الأله قال فقد ، الأعيد أم تعالأى الأله
تك إن إنها : { بابني ـ ابنه يعظ وهو الأحكيم لأقمان
الأسماوات في أو صخرة في فتكن خردٍل من حبة مثقال

ّ الأذكور إلأى موجه الأبحث هذا فقرات معظم في الأخطاب  2 الأمعاناة أن إل
من كل ولأيأخذ الأخطاب بصيغة يعتد فل وعليه ، والناث الأذكور تعم قد

..  هومقومات خصائصه مع يتناسب ما الأبحث هذا من وإناثا ذكورا الأجنسين
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} يرخب لأطيف الأله إّن.  الأله بها يأت الرض في أو
 . 16:  لأقمان

لأقمان به وعظ الأذي الأرائع السلوب في : تأمل قلت     
عـلـم ـسـعة ، رائـعـة بلغـيـة ـصـورة في لأه يبين وهو ، ابنه
الأعادة هذه ممارسة ومنها ـ الشياء بجميع واحاطته الأله

أن لأه بين ..!! وقد وجليلها .. دقيقها وكبيرها صغيرها ـ
ـافيه عليه تخفى ل ، المور على مطلع تعالأى الأله .. ل ـخ

.. !! الأسماء في ول الرض في شئ يعجزه
في وكانت الأصغر في متناهية خردل من حبة أن فلو     

ـفـي أو الأـسـماوات أرجاء في كانت أو صماء صخرة بطن
سبحانه بها أتىلأو مكانها تعالأى الأله لأعلم الرض أطراف
 !! أكبر ... الأله وتعالأى
رى...  شيء بكل علمه أحاط الأله إل إلأه ل      دبيـب ي
الأظلماء الأليلة في الأسوداء الأصخرة على الأسوداء الأنملة

 يعـلـم.. عروقـهـا ـفـي الـأـدم وجرـيـان ـسـاقها ـمـخ يرى.. 
مـنـه يخـتـبئ ـفـأين ، الأـصـدور تخـفـي وـمـا العـيـن خائـنـة

أين  الأـلــه !! ـقــال؟ يعـصــيه أن أراد إذا الأعاـصــي { ف
     26: } الأتكوير تذهبون

ًا فكيف      ..!! الأسرية بالأعادة الأممارسة هذه تسمى إذ
ـه أن الأيقـيـن عـلـم يعلم وهو الأمسلم يمارسها كيفو الأـل

 ؟!! وسكناته حركاته على ومطلع إلأيه ينظر
الأسابقة الية تفسير في ـ الأله رحمه ـ قطب سيد قال    
، وـشـمولأه الأـلـه عـلـم دقة عن مجرد تعبير يبلغ ]  " وما3[

وعدالـأـة الأحـسـاب دـقـة وـعـن ، ـسـبحانه الأـلـه ـقـدرة وعن
طريقة فضل . وهذا الأمصور الأتعبير هذا يبلغ ما الأميزان
..  اليقاع الأعميق ، الداء الأجميلة الأمعجزة الأقرآن

قيـمـة ول لأها وزن ل ضائعة . صغيرة خردل من حبة    
ول تظهر ل فيها محشورة } .. صلبة صخرة في { فتكن
الأكـيـان ذلـأـك } .. في الأسماوات في . { أو إلأيها يتوصل
الأـجـرم ذو الأـكـبير الأنـجـم فـيـه يـبـدو الأذي الأشاسع الأهائل

} الرض ـفـي . { أو تائـهـة ذرة أو ـسـابحة نقطة الأعظيم
} .. الأـلـه بـهـا . { ـيـأت ـتـبين ل وحصاها ثراها في ضائعة

لأطـيـف الأـلـه . { إن تفلتـهـا ل وـقـدرته ، يلحقـهـا فعلـمـه
.  الألطيف الأخفي الأمشهد يناسب } .. تعقيب خبير
ـفـي الأـخـردل ـمـن الأحـبـة تـلـك يلـحـق الأخيال ويظل    

الـأـذي الأـلـه عـلـم ويتمـلـى الأوـسـيعة الأعميقة تلك مكامنها
16:  لأقمان  3

5



 السإلمية مشكاة مكتبة

ـبير الألطيف إلأى ، وينيب الأقلب يخشع . حتى يتابعها الأـخ
الأحقيـقـة تـلـك ذلـأـك وراء ـمـن . وتـسـتقر الأغـيـوب بخفايا

الـسـلوب . بـهـذا الأقـلـب ـفـي إقرارها الأقرآن يريد الأتي
] 4[ . " ا.هـ الأعجيب
ًا      أيـهـا ـيـا ـــ الأدرجة هذه .. فإلأى الأمسلم لأحال عجب
أـهـون أصبح .. حتى الأممارس نظر في الأله هان ـ الأناس

..  إلأيه الأناظرين
حكم الأله شاء إن سنبين ـ الأممارس أمام نكا فلو     

طـفـل ولـأـو الأـنـاس من أحد ـ زوجته بيد أو بيده الستمناء
الأمعـصـية مواقـعـة عـلـى يـجـرؤ أـكـان..  إلأـيـه ينظر صغير

ونهم  الأـلـه ـقـول ـمـن نـحـن  أـيـن !! أـمـامهم . {  أتخش
 . 13:  } الأتوبة مؤمنين كنتم إن تخشوه أن أحق فالأله

خشيته تكون أن إل الأفعل بهذا يقوم ل الأممارس فإن     
.. ل لأـهـا وزن ل هـشـة ـضـعيفة أصبحت ، الأله من وخوفه
ل أـنـه إلـأـى الأمـطـاف ـبـه يؤدي .. مما قلبه حرارة تلمس
أـمـام ـ الأمعاصي من وغيرها ـ الأعادة هذه فعل عن يمتنع
منـهـم والأتهـيـب والأخوف الأخشية هي تكون أن إل الأناس
..  عليه الأمطلع الأله من ولأيس

بما } ـ { أتخشونهم ـ سؤالأه على عقب تعالأى والأله    
.. { ـفـالأله الأـسـؤال ـهـذا ـمـن لألقلوب استجاشة أشد هو

ـق ـوه أن أـح ـم إن تخـش ـؤمنين كنـت ـن ـم ـق } . فـم أن أـح
الأـلـه .. أهو منه يستحى أن .. أحق الأله عبد يا منه يخشى

!! الأعبيد أم
ألأم{   الأله قال عندما ، لأنا الأله عتاب نستشعر متى    
ـنـزل وـمـا الأـلـه لأذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا لألذين يأن
قبـل مـن الأكتـاب أوـتـوا كالـأـذين يكوـنـوا ول الأحـق مـن

ـال ـم فـط ـد عليـه ـت الـم ـوبهم فقـس ـثير قـل ـم وـك منـه
.  27:  } الأحديد فاسقون

الأله عتاب خطورة مدى ونستشعر نتأثرنا نحن هل    
ـام والأخضوع الأكاملة الستجابة نستبطئ .. لأماذا لأنا الأـت

ـمـع الأمعـصـية ـهـذه أمـثـال نرتكب ..؟!!  لأماذا الأله لمر
ـم ـذي الأكرـي ـاض !!.. الـأ ـا أـف ـن عليـن ـه ـم ـاهرة نعـم الأـظ

أن الرض وـجـه عـلـى أـحـد يـسـتطيع ل الـأـتي والأباطـنـة
..!!  يحصيها

.. وفيـهـا الـأـود فـيـه الأذي الأعتاب بهذا نتأثر ل لأماذا   
.. وـقــدرته الأـلــه بجلل الستجاـشــة .. وفـيــه الأـحــض

 . 2789 / 5 الأقرآن ظلل في  4
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الوامر من نزل ما .. ونتلقى بذكره والأراحة والأخشوع
والأطاعة والستسلم الأخشية من الأحق بجلل يليق بما

..  لأه الأتام والأخضوع
.. ـسـريع الأتقـلـب ـسـريع الأبـشـري الأقـلـب هذا إن    

وـخـوف ـتـذكير بل الـمـد علـيـه ـطـال .. ـفـإذا  الأنـسـيان
ـد !! فل وأعتم .. وأظلم وانطمس ، تبلد وخشيه ـمـن ـب

ـمـن .. لـبـد ويرـضـاه الأـلـه يحـبـه بـمـا والأعـمـل الأـتـذكير
الأـسـر ـفـي الأـلـه ومراقبة ـ الأله عبد يا ـ الأدائمة الأيقظة
..  والأقساوة بالأتبلد الأقلب يصاب ل كي والأعلن

فما بهذا أصيب قد تيميه أبا يا الأقلب  إن: قيل فإن    
!!..  الأحل هو
الأخامد قلبه من ييأس ل أن الأمسلم على : إن أقول    

ـدب أن يمكن وقوته الأله بقدر .. فإنه الأقاسي الأجامد ـت
يخـشـع .. وأن الأـنـور فـيـه يشرق وأن الأحياة الأقلب في

سنـشـير ـــ الأخالأـصـة الأنـصـوحا الأتوـبـة .. عـنـد الأـلـه لـأـذكر
ـل الأباعثة ـ الأله شاء إن الأتوبة لأشروط ـاد لألعـم والجتـه
الأحـيـاة فتنـبـض ، موتـهـا بـعـد الرض يـحـي الأـلـه .. ـفـإن
وـكـذلأك والأثـمـار الـكـل وتمـنـح ، والأزـهـر بالأنبت وتزخر

ـه عبد يا تيأس .. فل تعالأى الأله يشاء حين الأقلوب ، الأـل
يـحـب الأـلـه ـفـإن ، به واستعن الأله مع توبتك في اصدق

.  ُيحب أن ويحب الأتوابين
بسمات نتصف أن من وإخواني نفسي أعيذ وإنني    

من { يستخفون  الأله قالأه ما منها والأتي ، الأمنافقين
ـبيتون إذ معهم وهو الأله من يستخفون ول الأناس ـا ـي ـم

ًا يعمـلـون بما الأله . وكان الأقول من يرضى ل } محيـطـ
.  108:  الأنساء

 : "]5[ الية هذه تفسير في الأعلماء من نخبة قال    
ًا الأناس من يستترون ـالأهم على إطلعهم من خوف أعـم

منه يستحيون ول تعالأى الأله من يستترون ول ، الأسيئة
ـيـدبرون حين عليهم مطلع ، بعلمه معهم شأنه عز وهو

ـــ تـعـالأى ـــ الأـلـه وـكـان ، الأقول من يرضى ل ما ـ لأيلً ـ
ًا منهــا عليه يخفى ل ، وأفعالأهم أقوالأهم بجميع محيط

 . " ا.هـ شئ
أن ـ والأفضل والأمنة الأحمد ولأله ـ سبق مما تبين فقد    

ـادة مصــطلح ـرية " الأـع ـس" الأـس ـان إن بصــحيح  لأـي ـك
ـشـك لـأـو ـــ أـحـد علـيـه يطـلـع ل أـنـه ـبـه يقـصـد الأمـمـارس

 .  96ص الأميسر الأتفسير  5
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ـفـي ـتـردد أو علـيـه يطـلـع ل  الأـلـه بأن اعتقد أو الأمسلم
مرـتـد ـكـافر فهو ، بهذا تفاخر أو جحده أو استحله أو ذلأك
ـدين ـعـن ـه ، الـأ ـاديث الأـقـرآن لأنـصـوص مـكـذب لـن والـح

ـه أن اعتقد لأو وإنما ، الأشأن هذا في الأدللأة الأقطعية الأـل
الأـشـياطين تسلط وكثرة إيمانه لأضعف ولأكن عليه مطلع
عليه الأله إطلع نفي دون من عليه شهوته وطغيان عليه

لأه غفر شاء إن مذنب عاصي فهو الأعادة هذه مارس ثم ،
ل ـمـات ـمـن الأـنـار ـفـي يخلد ل ولأكن ، عذبه شاء وإن الأله

ًا بالأله يشرك فيـهـم بـمـا ] ـــ6[ الأتوحيد على مات من شيئ
يطلـعـون ل الأخـلـق ـبـأن قصده كان لأو وإنما ، تعالأى الأله

ًا ـــ محق فهو ، الأله دون عليه يعـنـي ل ـهـذا ولأـكـن ـــ غالأـبـ
منـه يسـتحى أن أـحـق  الأـلـه لن ، الأعادة هذه فعل تبرير

!! .  الأعبيد ولأيس منه ويخشى
" الستمناءبـ كذلأك فتسمى ، مسميات الأعادة ولأهذه     
ـروج : " اســتدعاء  أي"  ـى ـخ ـــ الأمـن ـذلأك7[ " ا.ه ] . وـك

.]8["  " الأخضخضة بـ تسمى
ًا وتسمى      " الأيمين " نكاحا بـ  أو" الأيد " نكاحا بـ أيض
ل ضعيفة بأسانيد ولأكنها ، ذلأك في الحاديث من ورد لأما

ـذلأك الأعادة هذه . وتسمى صحتها إلأى ترقى ـــ ـك " َجلد ب
.  الأعرب  عند"  ُعميرة

:  الأشاعر قال     
..  به أنيس ل بواٍد حللت إذا    

َة فاجلد                                     .. حرج ول عاٌر ل عمير
ً أن الأمغفلين، نوادر في ذكر  قد: لأطيفة      كانت مغفل
ـــ تـسـمى جارية تملك أمه ، ـمـرة  فـضـربتها" " ُعميرة ب

ما وقالأوا فجاءوا صياحها، قوم فسمع الأجارية، فصاحت
تـلـك ، ـبـأس : ل الأمغـفـل ذلأك لأهم ؟!! فقال الأصياحا هذا

.!! ُعميرة تَجلد كانت أمي
.. من لخر ممارس من تختلف الأعادة هذه : إن أقول     

ـمـن .. فمنـهـم الأممارس ومعدل والأطرق الأوسائل حيث
أحد الأنار في يخلد  : " فل217 / 1 مسلم لأصحيح شرحه في الأنووي قال  6

الأجنة يدخل ل أنه كما ، عمل ما الأمعاصي من عمل ولأو الأتوحيد على مات
جامع مختصر هذا ، عمل ما الأبر أعمال من عمل ولأو الأكفر على مات أحد

 . " ا.هـ الأمسألأة هذه في الأحق أهل لأمذهب
. الأعرب لأسان انظر  7
لأسورة تفسيره عند الأثالأثة الأمسألأة في الأبيان أضواء صاحب قالأه  8

 9- 1 الية من الأمؤمنون
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 السإلمية مشكاة مكتبة

ًا ومنتـظـم مستمر بشكل يمارساها ـ ًا أو يومـي أو أـسـبوعي
ًا ربـمـا بل ، منتظم غير بشكل يمارسها من ومنهم شهري

يومـيـا، ـمـرات ـعـدة إلأى الأعادة هذه بعمل الأممارس يصل
ـم ـها ـمـن ومنـه ـد يمارـس ـوع عـن ـى الأوـق ـر عـل ـرك أـم مـح
..  قصد بدون أو بقصد لألشهوة

، الأمـنـي ـبـإنزال الأبالأغين عند الأعملية هذه وتنتهي     
الأســن لأصغر النزال دون فقط بالستمتاع الأصغار وعند

  .
ًا      ؟ انتشارها مدى ما:  ثاني

الأعادة تنتشر: "  الأشبكة " على " صحة موقع قال     
أن الأقول يمكن حتى كبيرا انتشارا الأشباب بين الأسرية

الأشابات % من70 وحوالأي الأشباب % من95 - 90
وعلى مختلفة بصور حياتهم في الأعادة هذه يمارسون

الأنفسية الأشخص حالأة حسب تقصر أو تطول قد فترات
الأهروب من نوعا تعتبر الأعادة هذه وممارسة ، والأصحية

تمارس سهلة تعتبر عملية فهي ، ومشاكله الأجنس من
وذلأك ، بنفسه الأخلوة عند مكان وأي وقت أي في

الأرغبة لأتشبع الأوقتية الأنفسية الأراحة على لألحصول
إصابته أو الأزواج مسؤولأية تحمل أو حرج دون الأجنسية

إلأى الأشباب تدفع فإنها ولأسهولأتها تناسلي، بمرض
محدد موعد لأها عادة تصبح حتى باستمرار مزاولأتها

.  ايزاولأه لأمن مستحبا إدمانا لأتصبح
الأمجتمعات في أكثر الأعادة هذه انتشار الأملحظ ومن     

عند وخاصة الأجنس ممارسة الأشباب على تضيق الأتي
أن عليه يجب الأتي الأمسؤولأية ومدى ، لألزواج الأتقدم

غلء بسبب الأزواج عن الأشباب عزوف مثل ـ يتحملها
في الأجنس ممارسة تخشى الأشباب أن كما ، ـ الأمهور
إصابتهم من خوفا وذلأك الأمشروعة غير الماكن

.  ةديني لسباب أو الأتناسلية بالمراض
لأبعض يكون أن يمكن أنه إلأى الأبحوث دلأت وقد     

الألعب في يتمثل الأبلوغ، قبل جنسي نشاط الطفال
أن وجد حيث ،الستمتاع بغية الأتناسلية بالعضاء والأعبث

الأسرية، الأعادة مارست قد حالأة 1000 بين من  حالأة53
في الأذكور الولد تخص الأكبرى الأنسبة كانت وقد

هذه فانتشار سنوات، تسع إلأى سبع بين ما الأمرحلة

9
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في وجد كما الأبنات، عند منه أكثر الولد عند الأعادة
الأعادة هذه زاولأو قد الولد % من98 أن الأدراسات بعض
.  اتالوق من وقت في
الأعادة هذه ممارسة أن بالأتربية الأمهتمين بعض يرى     

الولد. ويرى % من10 عند الأتاسعة سن في يبدأ
ست إلأى سنتين من الأفترة في تبدأ أنها الخر الأبعض
الأسادس الأشهر من تبدأ أنها يرى . وبعضهم سنوات

ًا. وبعضهم إذ الأميلد، مع بدايتها فيجعل يتطرف تقريب
، جنسية نشاطات بأنها الأطفل نشاطات جميع يؤول
ًا يلتفت ول إلأيه، يلتفت ل محض خطأ شك بل وهذا أيض
الأطفل عند الأسرية الأعادة ممارسة بداية يرى قول إلأى
ًا الأتحكم من الأطفل يتمكن أن قبل ً تحكم في كامل

في الأمعلومات بعض على والأحصول ، يديه استعمال
إلأى وأقربها القوال، أنسب . ولأعل الأجنسي الأمجال
مقصودة بطريقة الأعادة هذه ممارسة بداية أن الأصواب

الأطفل أن إذ ؛ الأتاسعة سن حوالأي في يكون عفوية غير
الأجنسية الأرغبة ونمو الأبلوغ إلأى أقرب الأسن هذا في

. هذات في الأمكنونة
دون الأتناسلي بعضوه الأصغير الأولأد عبث مجرد أما    

الستمتاع أو الأشهوة لجتلب الأمفضية الأرتيبة الأحركة
مبني الأمفهوم وهذا ، سرية عادة أو ،الستنماء يعد ل

الأتناسلي بالأعضو الأعبث بأنها الأسرية الأعادة تعريف على
الأشهوة لجتلب ومستمرة منتظمة بطريقة

دون لخر وقت من الأعضو الأتزام مجرد . لوالستمتاع
 .. " ا.هـ الأمستمرة الأحركة هذه

ًا      :  الأعادة على ُيتعرف : كيف ثالأث

إما ، عدة طرق عن الأعادة هذه على الأشخص  يتعرف    
يتعلمف ، هاعن وتفصيل بدقة يتحدث كتاب طريق عن

والأتجربة الطلع باب من يمارسهاف كيفيتها
طريق عن أو يتبع سلوك فيأخذها فيستحسنها

.  بعضوه الأعبث لأذة بنفسه كتشففي الكتشاف
عن الأعادة هذه تعلم هو وأخطرها الأطرق أعظمو    

أو الأجيران أو القرباء أولد من الأسوء رفقاء طريق
ًا  ـ الوقات بعض . ففي الأمدرسة زملء نظر عن بعيد
حول معلومات ويتناقلون الولد، هؤلء يجتمع  ـ الأكبار
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ممارسة في الأشخصية خبراتهم ويتبادلأون الأجنس،
الأممارسة هذه بعض من بعضهم فيتعلم الأسرية، الأعادة

.  الأقبيحة
عن منهم ولأد كل يكشف أن ببعضهم المر بلغ وربما    

أن إلأى هذا أدى وربما ،لألخرين الأتناسلية أعضائه
اثنين خلوة أدت ربما بعض. بل أعضاء بعضهم يتناول
بذرة بذلأك الخر. فتغرس أحدهما يطأ أن إلأى منهم

بداية فتكون قلبيهما في الأجنسي والأشذوذ ،النحراف
الأمنحرف الأخادم أن جديدة. كما جنسية لنحرافات

ويمارسها الأقبيحة الأعادة هذه على الأولأد يدل أن يمكن
.  ابه ويتعلق فيتعلمها معه

ًا     :  الستمناء : حكم رابع

ثلثة على حكمه في الأفقهاء اختلف أمر فالستمناء     
:  كالأتالأي وهي ، أقوال

ًا : الأتحريم الول الأقول     :  مطلق
ًا لألتحريم ذهب وقد      , والأمالأكية الأشافعية أكثر مطلق

. الأزيديين مذهب هذا وعلى ،
ذهبوا الأذين : " .. أما ـ الأله رحمه ـ سابق سيد قال     

. " والأزيدية ، والأشافعية الأمالأكية فهم تحريمه إلأى
] 9ا.هـ[

ًا وقال     " .. ـ الأله رحمه ـ عوده الأقادر عبد أيض
]. 10.. " ا.هـ[ يحرمونه ، والأشافعيون فالأمالأكيون

ًا بالأتحريم الأقول : فإن قلت     لكثر قول هو ، مطلق
ًا الأعلماء جماهير ًا سلف الأمسلم خشي سواء ، وخلف

.  ذلأك يخشى لأم أو ـ الأزنا ـ الأعنت
و: "  ـ الأله رحمه ـ تيميه ابن السلم شيخ قال    

ًا الأعلماء أكثر عند يباحا ل الستمناء ًا سلف ًء وخلف سوا
]. 11. " ا.هـ[ ذلأك يخش لأم أو الأعنت خشي

حرام هو هل الستمناء عن ـ تعالأى الأله رحمه ـ وسئل    
 ؟ ل أم

393 / 2 الأسنة فقه  9
2/369 الأجنائي الأتشريع  10
575- 574 / 11 الأفتاوى مجموع  11
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جمهور عند حرام فهو بالأيد الستمناء أما" فأجاب:     
يعزر وكذلأك أحمد مذهب في الأقولأين أصح وهو الأعلماء

]12[ . " ا.هـ  فعله َمن
 ؟ الستمناء عن ـ الأله رحمه ـ وسئل    
عند الأتحريم فيه فالصل الستمناء : " أما فأجاب    

. الأزنا مثل ولأيس ، الأتعزير فاعله وعلى ، الأعلماء جمهور
 ]   13. " ا.هـ[ أعلم والأله

الأبيان أضواء في ـ  الأله رحمه ـ الأشنقيطي ذكر وقد    
رحمه ـ ذلأك وبين ، تحريمالأب يقول الأجمهور أن] 14[

]. 15[ الأمؤمنون لأسورة تفسيره عند ـ الأله
عثيمين وابن باز ابن الأشيخ مذهب هو الأقول وهذا    

ًا الأله رحمهم ـ واللأباني .  وغيرهم ـ جميع
نحن أما: " و ـ الأله رحمه ـ اللأباني الأشيخ قال    

ىتعالأ بقولأه مستدلأين حرموه الأذين مع الأحق أن فنرى
أزواجهم على إل.  حافظون لأفروجهم هم والأذين : { 

ابتغى  فمن. ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو
لأمن بجوازه نقول ول}  نالأعادو هم فأولأئك ذلأك وراء
الأنبوي الأطب استعمل إذا إل الأزنا، في الأوقوع خاف
الأحديث في لألشباب وسلم عليه الأله صلى قولأه وهو

فعليه يستطع لأم فمن : " بالأزواج لأهم المر الأمعروف
النكار أشد ننكر فإننا ولأذلأك "  ءوجا لأه فإنه بالأصوم

دون الأزنى، خشية بجوازه الأشباب يفتون الأذين على
]16[ . " ا.هـ يمالأكر الأنبوي الأطب بهذا يأمروهم أن
الدلأة من بجملة الأقول هذا أصحاب استدل وقد   

:  يلي ما أهمها
 

:       الول الأدلأيل     

. إل حافظون لأفروجهم هم { والأذين  الأله قال     
} ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على

  .6-5:  الأمؤمنون

 .231- 229 / 34 الأفتاوى مجموع  12
 . 439 / 3 الأكبرى الأفتاوى  13
14  5 / 525
   7 – 5 آية من  15
420ص: الأسنة فقه على الأتعليق في الأمنة تمام  16
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الأرجل أن بين  الأله : أن الية من الستدلل ووجه     
أو زوجه إما اثنين على إل فرجه بحفظ مطالأب الأمسلم

ًا الأتمس فإن ، يمينه ملك يمينه وملك زوجته سوى منكح
إلأى لأهم الأله أحل ما الأمجاوزين أي ، الأعادين من فهو

.  عليهم حرم ما
إل ، الأحالت كل في الأفروج بحفظ أمر الأله لن وذلأك    

هاتين الأمرء تجاوز . فإذا الأيمين وملك لألزوجة بالأنسبة
ـ الأفرج حفظ عدم حالت من وهو ـ واستمنى الأحالأتين

حرمه ما إلأى الأله أحل ما الأمتجاوزين الأعادين من كان
.  عليهم

عن الأمنع حكاية ] ـ17[ سننه في الأبيهقي قال    
إل بالأذكر الأعمل يحل : ل الأشافعي ـ:" قال الأشافعي

 . " ا.هـ الستمناء يحل ول ، يمين ملك أو زوجة في
الأعزيز عبد بن حرملة : سمعت الأحكم بن محمد قالو    

هذه , فتل ميرةُع يجلد الأرجل عن ًمالأكا سألأت" :  قال
ـ قولأه إلأى ـ حافظون لأفروجهم هم والأذين{  الية

] . 18[ } " ا.هـ الأعادون
وراء ابتغى : " { فمن الأجللأين تفسير صاحب وقال    

في بالأيد كالستمناء والأسراري الأزوجات } من ذلأك
ل ما إلأى } الأمتجاوزون الأعادون هم { فأولأئك إتيانهن

 . " ا.هـ لأهم يحل
وقد: "  تفسيره في ـ الأله رحمه ـ كثير ابن وقال    

على وافقه ومن ـ الأله رحمه ـ الأشافعي المام استدل
هم والأذين{  الأكريمة الية بهذه بالأيد الستمناء تحريم

ملكت ما أو أزواجهم على إل حافظون لأفروجهم
الأقسمين هذين عن خارج الأصنيع فهذا قال}  أيمانهم

هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى  فمن{  تعالأى الأله قال وقد
  ا.هـ} "  الأعادون

الأمسألأة في ـ الأله رحمه ـ الأبيان أضواء صاحب وقال    
 " :9- 1 الية من الأمؤمنون لأسورة تفسيره عند الأثالأثة
} هذه الأمؤمنون أفلح { قد آية أن في شك ل أنه اعلم
} الأعادون هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى { فمن هي الأتي
بجلد الأمعروف، بالأيد الستمناء منع على بعمومها تدل

حتى بيده تلذذ من لن الأخضخضة، لأه ويقال عميرة،

7/199 الأكبرى الأسنن  17
 الأقرطبي تفسير  18
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من فهو الأله، أحله ما وراء ابتغى قد بذلأك، منيه أنزل
 . " ا.هـ هنا الأمذكورة الأكريمة الية هذه بنص الأعادين

عموم في صريحة الية أن سبق مما تبين : فقد قلت    
بِه معنى ما كل حفظ في أي ، الأفرج حفظ وجوب

الأمني من ـ فيه ما يرسل ل أن وعلى ، بالأفرج استمتاع
ـ الأسراري أو الزواج على إل  ـ الستمتاع جملة من لنه
غير في بفرجه الستمتاع طلب فمن ـ الحتلم خرج

أو بهيمة كإتيان ـ الأسراري أو الزواج ـ منه الأمستثنى
مما ـ  ذلأك ونحو ، بآلأة أو بيده استمناء أو لأواط، أو زنا

في كامل فهو ـ والأجماع الأنكاحا اختصاص من يكون
.  والأعدوان الأحد مجاوزة

؟!!.  تيميه أبا يا الستنباط هذا لأك أين  من: قيل فإن    
فلو  مجملة أو عامة تكون أن إما الية : فإن قلت    

خاصة الألغة في صيغ لأه الأعموم . فإن عامة الية كانت
تحمل ول ، حقيقة الأعموم على تدل لأه موضوعة به

. بقرينه إل غيره على
" " من . ومنها الستفهام أدوات ، الأعموم صيغ ومن    

ذلأك وراء ابتغى : { فمن  تعالأى قولأه في وهي ،
  هي" " فمن تعالأى } فقولأه الأعادون هم فأولأئك

فيه معنى كل فيها فيدخل ، الأعموم صيغ من صيغة
موضوع يخص بما لألشهوة واستدعاء لألفرج استعمال

.. والأسراري الزواج
الستمتاع             من نوع فيه شئ أي ابتغى من فكل

غير          في ـ الأفرج استعمال معنى من وهو ـ والأشهوة
الأمتجاوزين      .  الأعادين من فهو والأسراري الزواج

عموم دون فقط بالأفرج الية نقيد ل  لأماذا: قيل فإن    
غير فرج نكاحا ابتغى { فمن الية فتكون الستمتاع

} الأعادون هم فأولأئك والأمملوكات الأزوجات فرج
فعل ل واليلج الأزنا حرمة في هو الأتقيد يكون وبذلأك

؟!!..  الستمناء
فهو ، عام أمر الستمتاع لن ، باطل كلم : هذا أقول    

.. الأزنا .. ويشمل الأزوجة فرج في اليلج يشمل
ًا ـ الستمناء ويشمل تسمى المور هذه كل طبع

ًا واستمتاع كالأزنا محرم استمتاع هناك ولأكن ، استمتاع
على الأعموم يحمل ل وبالأتالأي  ـ  الأزوجة كوطء جائز
على لأحمله ظاهرة هنا قرينه ول ، بقرينه إل غيره

أعم الستمتاع إن .. بل الستمتاع دون فقط الأفرج
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غير وهو زوجته الأرجل يأتي فقد ، الأفرج من وأشمل
مستمتع وهو الستمناء الأرجل يفعل بها.. وقد مستمتع

ويكون وأشمل أعم الستمتاع أن تبين .. وبذلأك به
..  الأعام أفراد من واستعمالأه الأفرج

ًا كان الستمناء إن ثم     ، الأعرب بين فيما موجود
: يلي ما ذلأك على والأدلأيل

 
    ً ـ الأعين فصل ـ الأمحيط الأقاموس في جاء:  أول

َيُة : " وأبو الأَعمُر ْن ُك ْيٍر:  ُد ُعَم ْل َكِر. وَج ّذ َيٌة الأ َة: كنا ْيَر ُعَم
 : " ا.هـ بالأيد الستمناء عن
ًا     على يدل مما الأعرب أشعار بعض في جاء  ما: ثاني

.  يعرفونه أنهم
:  الأشاعر قال   
..  به أنيس ل بواٍد حللت إذا   

حرج ول عاٌر ل عميرة فاجلد                                   
 ..
ًا    جاء ما هو معروفه الأعادة هذه أن على يدل  ومما: ثالأث

إلأى تشير والأتي ـ ضعف فيها ولأكن ـ الحاديث بعض في
.  يمينه كناكح أو يده كناكح بمصطلحات الستمناء فعل

.. الأعرب عند معلومة الأممارسة هذه أن عرفت فإن    
:  فأقول

، عموما الأخطاب في تدخل .. وهي َمحكمَة الأعادة إن    
ويدخل ، عام أمر الستمتاع .. فإن كذلأك المر كان وإذا
عموم تحت ما ويعد ـ الأسرية كالأعادة ـ الأمعتاد فيه

.  ـ الستمناء ومنه ـ الأعام أفراد من الستمتاع
تناول الأمخاطبين عادة من كان إذا الحكام وفي    

ً ـ خاص طعام ـ الأطعام بتحريم عام خطاب فورد ـ مثل
الأجمهور اتفق فقد ـ  الأطعام عليكم : حرمت كقولأك

تحريم في عمومه على الألفظ إجراء على الأعلماء من
طعام يخص ول الأمعتاد فيه يدخل وجه على طعام كل

ـ الستمتاع تحريم يكون وبذلأك ، بقرين إل آخر دون
وحفظ تحصينه وغير الأفرج استعمال أي ، عام أمر وهو

استمتاع كل تحريم في لأفظه يجرى ـ الأمني من فيه ما
فيما أي ـ والأسراري لألزواج يكون أن حقه من هو

معتاد هو ما فيه ويدخل ـ والأجماع الأنكاحا في يتعلق
.. ول بقرينه إل الأعموم هذا ويخرج يخصص ول ، كالأعادة
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لأغير ـ ذلأك وراء فيما يدخل : فإنه وبالأتالأي ، لأذلأك قرينة
تكون الأتي الستمتاع وجوه كل ـ الأيمين ملك أو الأزوجة

.  خاصة والأسراري الزواج بين
ل الأمجمل : إن فأقول ، مجمله الية تكون أن وإما    

نبيه وسنة الأله كتاب في جاء وقد ، بيانه بعد إل به يحتج
الستمناء حرمة على يصدق قد ما وسلم عليه الأله صلى

ًا ًا استنباط الأسابع الأدلأيل عند ذلأك إلأى وسنشير ، واضح
.    تعالأى الأله شاء إن بعده وما

 
:  الأثاني الأدلأيل    

الأديلمي أسنده بما الأفريق هذا أصحاب استأنس وقد    
ينظر ل " سبعة قال أنه    الأنبي عن  مالأك بن أنس عن
مع يجمعهم ول يزكيهم ول الأقيامة يوم إلأيهم الأله

يتوبوا أن إل ، الأداخلين أول في الأنار ويدخلهم الأعالأمين
والأمفعول والأفاعل يده : الأناكح عليه الأله تاب تاب ومن

، يستغيثا حتى والأديه والأضارب الأخمر ومدمن ، به
"  جاره حليلة والأناكح يلعنوه حتى جيرانه والأمؤذي

وإسناده] 19[ ضعف الأحديث هذا سند في : فإن قلت     
ضعيف جعفر بن مسلمة . فيه لأجهالأته يعرف ل من فيه

.  الأحديث هذا في الأفريق لأهذا حجه ل . وبالأتالأي

:  الأثالأث الأدلأيل     

الأتناسل منفعة تحصيل ينافي الستمناء : إن قالأوا     
ل فبالستمناء ، الأشرع عليها وحافظ اعتنى والأتي
.  الأتناسل منفعة تحصل

يقيد بل ، إطلقه على صحيح غير الأكلم : هذا أقول     
والنجاب الأزواج عن بذلأك ويستغنى يستمنى هو فيمن

ًا أنه دام ما الأزواج في لأه حاجه ل أن يجد فهو ، مطلق
ًا ـ غريزته ثورة لفراغ وسيلة وجد مقاصد من طبع

، الستمتاع فقط ولأيس والنجاب العفاف الأنكاحا
" نوة بعنوان مقالأنا فراجع أخرى مقاصد وهناك

 /3الأتفسير"  " كثير بن  . وا633 / 2"  " الأمتناهية الأجوزي ابن انظر  19
في  اللأباني ضعفه والأحديث . 188 / 3"  " الأتلخيص حجر  . وابن319

    .319  حا1 / 490 ةالأضعيف الحاديث سلسلة
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على المر كان وإن ـ شئت إن الأشبكة على " الأمجتمع
من سبق ما نقول أن يلزمنا فإنه ، الأتقييد هذا غير

الأتناسل منفعة تحصيل ينافي بأنه ، الأعزل في استدلل
 .

جائز ـ الأزوجة فرج خارج الأمنى إخراج ـ الأعزل فإن    
بذلأك يقطع ل فهو ذلأك ومع ،  الأزوجة وبرضى لألحاجة

ً الأعزل جاز لأما  يقطع كان وإن الأتناسل مخالأف لنه أصل
.. الأزواج لأمقاصد

هو .. وإنما إطلقه على يكون ل الأدلأيل هذا أن فتبين    
به مشغولأة وحياته الستمناء ديدنه من على يحمل تعليل

لأشعوره الأزواج عن العراض إلأى الأحال به أدى مما ،
ًا وجد بأنه وكذلأك ـ يعزل ممن ..أو غريزته لأثورة مصرف
.. حاجه لأغير ـ بيده ل بيدها لألزوج الأزوجة استمناء عند

منها والأتي الأشريعة مقاصد ـ شك بل ـ ينافي فهذا
..    والأتكاثر الأتناسل منفعة

مدة كل أو فتره كل مرة الأعادة يمارس الأذي وأما    
، الأتناسل مصلحة بذلأك ينافي ل فهو ، طالأت أم قصرت

ـ الأزوجة وبرضى لألحاجة ـ فتره بين يعزل من كحال
الأتناسل ومنفعة مصلحة ينافى بعزلأه هو فهل ، وفترة
؟!!.. 

ًا كذلأك فيقال ـ ولبد ـ   ل: قيل فإن     الستمناء في إذ
، الستمناء نجيز أننا يعني ل وهذا ـ يستمني من عند

حكم في الأراجح بيان وسيأتي الأتعليل على رد هو وإنما
مع وفترة فترة كل بين  ـ تعالأى الأله شاء إن الستمناء

.  بالأكلية والنجاب الأزواج عن العراض عدم
، الأممارسة في انتظام على كانوا ممن هناك إن ثم    
لأذلأك ممارستهم تنافي ولأم ، وأنجبوا تزوجوا قد

هو الأتناسل مصلحة ينافي الأذي بل ، الأتناسل مصلحة
ًا وبيانه ذكره تقدم من !!.  .. فانتبه آنف

  : الأرابع الأدلأيل     

من الأشرع في ورد ما ينافي الستمناء : أن قالأوا     
الأنكاحا. في الأترغيب

ولأكن ، إطلقه على يحمل ل الأدلأيل : هذا أقول     
عنه يعدل وهو وأراده الأنكاحا على قدر من على يحمل

لألشرع مخالأف هذا فعله أن شك فل ، الستمناء إلأى
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منه يقع لأم ولأو الأنكاحا في الأترغيب من ورد فيما
.  ذلأك ونحو الستمناء

!! انتبه ـ وفترة فترة بين الستمناء منه يقع أن وأما    
على رد هو وإنما ، الستمناء نبيح أننا يعنى ل هذا

حكم في الأراجح بيان الأله شاء إن وسيأتي الأتعليل
مخالأف هو ما في الأفعل هذا يدخل فل ـ الستمناء

.  بالأنكاحا الأترغيب من ورد .. فيما لألشرع
ًا إن ثم     ، مدة الأممارسة في وانشغلوا عاشوا قوم

ـ الأزوجة عن بالأبحث قيامهم هذا ينافي لأم ذلأك ومع
ًا على هذا فدل ـ الأله شاء إن الأعادة أضرار سنبين طبع

قدر من على يقيد بل إطلقه على يحمل ل الأتعليل أن
. الستمناء إلأى عنه يعدل وهو وأراده الأنكاحا على

بين ـ فيه متنازع أمر الأنكاحا حكم في الصل إن ثم     
، الستمناء حكم في الأشأن هو كما ـ الأتكليفية الحكام

عدة لأورود ، فيه متنازع هو فيما الأتعليل يصح فل
الأتعليل تطرق وإذا ، الأمسألأة في وترجيحات احتمالت

حجة فل ، .. وعليه الستدلل به سقط ، احتمالت لأعدة
.  الأدلأيل بهذا الأفريق لأهذا

    
 : الأخامس الأدلأيل    

بجامع :          الألوطية على الستمناء بقياس قالأوا
لألنسل  .  قطعهما

: : " ويجاب ـ الأله رحمه ] ـ20[ الأشوكاني المام قال    
فرج في هو الأتلوط فإن الأفارق مع قياس هذا بأن

ًا محرم  . " ا.هـ فرج في الستمناء ولأيس شرع

 : الأسادس الأدلأيل    
.  مضار لأه الستمناء : إن قالأوا    
صحيح وغير ، وجه من صحيح الأكلم هذا : إن أقول    

الأعادة يمارس من بين فرق هناك .. فإن آخر وجه من
ًا ، ومنتظمة طويلة فترة وعلى وبشراسة وبكثرة يومي
وفترة فتره بين اثنين أو مرة بمعدل يمارسها من وبين

ل والأثاني الضرار عليها تحمل فالول ، إفراط غير من
.   عليه تحمل

 . 29ص لألشوكاني الستمناء حكم في الأمنى بلوغ  20
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إلأى تؤدى بإفراط الأسرية الأعادة ممارسة لن وذلأك    
يمثل شئ أي في مجهود تفعل مثلما والرهاق الجهاد
الأعادة في الفراط كان فكلما ، يفكر أو عضلي مجهود
وكلما ، بنفسه الضرار إلأى قريب الأممارس كان .. كلما

..  الضرار عن الأشخص ابتعد كلما الفراط َقل
هناك ولأكن ، ذاتها بحد مضرة لأيست الأسرية لأعادةفا    

ترهق أنها لأدرجة بكثرة الأسرية الأعادة يمارسون أفراد
وأضرار . فأخطار]21[ والأتناسلي الأعصبي الأجهاز

عن يزيد شيء وكل السباب لأهذه تختلف الأممارسة
ما هل ولأكن ، ضده وينقلب مضر يكون الأطبيعي حده

في مرتين أو ةمر الأعادة مارسي فيمن يقال سبق
وجهازه الأتناسلي جهازه في تعبب فيصاب الأشهر

.. !! الأعصبي
الأذي الأشخص عند يختلف المر هذا : إن أقول     

بين يمارسها ومن الأيوم في مرات عدة الأعادة يمارس
بإفراط يمارسها الأذي أن تعلم . وبذلأك وفترة فتره كل

يعود إن الأعصبي لأجهازه ول الأتناسلي لأجهازه يسمح ل ،
إلأى نفسه يرهق بل ، والأتجدد الأراحة لأيكسب لأنشاطه

المر وهذا به الأضرر إلأى يؤدي ما وهذا الفراط حد
لأن بذلأك فهو ، وفترة فتره كل بين يمارسها من بخلف

بين هإن. و الأعصبي والأجهاز الأتناسلي الأجهاز على يؤثر
بشرط الأسابق نشاطها لعضائه سيعيد وفترة فتره كل
.  الأمعتبرة ةالأراح من فترة تكتسب أن
نبين إننا .. بل الأضرر دلأيل نفند بهذا أننا يعني ل وهذا    
هذا .. ومع غيره على ل الأمفرط على يقع الأضرر أن

:  أقول فإنني
عدمه أو الأبدن بضرر تتعلق ل الستمناء حرمة إن    

ما هو الأمسألأة في الأتحريم دلأيل إن بل ، الولأى بالأدرجة
ً ثبت في ـ الأسابقة الية في كما الولأى بالأدرجة أول

بحيث ، الأتحريم علة هو الأبدن ضرر ولأيس ـ الول الأدلأيل
قال إن .. بل بعدمه وينتفي بوجوده الأتحريم يثبت

ـ الأتحريم حكم مع هذا ينتفي فل الأضرر بعدم الطباء
قالأوا لأو ولأكن ـ وفترة فترة بين الستمناء كان ولأو

آكد فهذا ـ ذلأك دون أو مفرطة بممارسه سواء ـ بضرره
ًا معتبر دلأيل وهو الأضرر لأحرمة الأتحريم في مع شرع

وبين الستمناء بين الأفرق الأله شاء إن الأبحث هذا ثنايا في سنشير  21
. الأفرج في واليلج الأجماع
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أدلأة من دلأيل هو .. فالأضرر الصل في الستمناء حرمة
!!.   .. فانتبه الأتحريم مسألأة دلأيل في أصل ل الأتحريم

الأعادة يمارس أن لألشخص يبيح ل بيانه سبق ما إن ثم   
يفهم قد كما ـ كذلأك إفراط بدون وفترة فترة كل بين
لأفعلها مفتاحا هو واحدة مرة فعلها إن بل ـ كلمنا من
الأفترة بين مرة يفعلها أنه يزعم الأذي .. وأما مرات عدة

واقع أنه أمره حقيقة في هو ، إلأيها يركن ول والخرى
الأمتلبس هذا على .. وسيأتي إبليس بتلبيس ومتلبس

سبب أن وسيعلم الأتلبيس هذا فيه يتذكر الأذي الأيوم
.. مرة بعد مرة الأعادة بممارسة كان وتفريطه إدمانه

ًا فراءه عمله سوء الأشيطان لأه زين أن إلأى حتى حسنن
محترف ممارس أصبح أن إلأى المر في يتساهل أصبح

ً كونه عن فضل ، وشرس ًا حامل مريض غافل لهي قلب
 !!..

مسألأتنا في كما ـ معتبر بدلأيل شيء حكم ثبت إذا ثم    
من لّن ؛ بالأذات الأحكم ذلأك بِحكمة جهلنا يضّر فل ـ

حكمته نفهم بحيث معلٌل هو ما تعالأى الأله أحكام
وهذه ، تعبدي هو بل كذلأك لأيس ما ومنها بالأذات
ٌة .  بها يقّر أن مؤمن لأكل ينبغي مهمٌة عامٌة قاعد

في محرم الأضرر أن فأعلم ، ذلأك لأك تبين وإذا    
، غيرك تضر ول نفسك تضر ل أنك بحيث ، الأشريعة

كثيرة ذلأك على والدلأة ، الثم وقع الأضرر وقع فإن
: يلي ما ومنها

 
كان الأله . إن أنفسكم تقتلوا { ول  الأله قال-1

ًا بكم  29 } الأنساء رحيم
يكون وذلأك ـ الأنفس على الأمحافظة : فإن قلت    

ومعاني وأنواع أشكال من شكل بأي بها الضرار بعدم
الأشار أمر ، معلوم  واجب أمر صحتها وعلى ـ  الضرار

.  إلأيه ودعى بذلأك
ْبِن َعْن-2 ّباٍس ا : َقاَل َقاَل ـ عنُه الألُه َرِضَي ـ َع

ّلِه َرُسوُل ّلى الأ ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع َضَرَر : " َل َوَس
]. 22. " [ ِضَراَر َوَل

وما : " ـ الأله رحمه ـ الأزرقا مصطفى الأشيخ قال   
ًا كان ًا مضر ًا محظور فهو طبي اتفاق محل وهذا شرع
 " ا.هـ الأفقهاء بين

2341 ماجه ابن صحيح  22
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مفتي ـ الأله رحمه ـ مخلوف حسنين الأشيخ وقال    
أن يظهر هنا : "ومن قال حيث السبق الأمصرية الأديار

ويؤيدهم بالأيد، الستمناء تحريم يرون الئمة جمهور
والأقوى بالعصاب بالأغ ضرر من فيه ما ذلأك في

]23[ ا.هـ" .. الأتحريم يوجب وذلأك والأعقول،
في مفرط هو لأمن واقع الأضرر أن شك : ول قلت    

الأله شاء إن الضرار بعض بيان سيأتي كما ـ الأممارسة
ولأو ـ فعله لن مفرط غير هو من حق في وكذا ، ـ

إلأى وبالأتالأي والفراط الدمان إلأى باب هو ـ مرة
. الأمحقق الأضرر

في وصريح معلوم أمر الأنفس على الأمحافظة فإن    
... وسلم عليه الأله صلى نبيه وسنة الأله كتاب

في تكمن الأتي الأمهمة الضرار جملة وأما    
فعلى ، وطويلة منتظمة وبشراسة بإفراط الأممارس

:  يلي ما هو والأعموم والختصار الأحصر ل الأمثال وجه

:  الأنفسية : الضرار الول الأضرر     

هذا به يؤدي وإفراط بشراسة الأعادة ممارس فإن   
من عليه تنصب نفسية أضرار جملة حدوث إلأى الأفعل
:  يلي ما أهمها

النتحار ومحاولأة المل وفقد الأطعام شهية فقد-1
.

.  والأحسرة والأندم بالأنفاق الأشعور-2
. الأمجهود وقلة والأقلق الأنفسي الأتوتر-3
.  الأمروءة ومنافاة بالأدناءة الأشعور-4
.  الأنفسية والأكآبة والأخجل الحباط-5
والأشرود الجتماعية الأحياة عن والأبعد الأعزلأة-6

. الأذاكرة وضعف الأذهني

:  الأبدنية : الضرار الأثاني الأضرر     

.  هـ1391 محرم شهر  عدد91 / 3 الزهر مجلة   23
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الأنفسية الضرار على متوقفة لأيست فالأعادة     
جسمية بدنية أضرار الأعادة لأهذه !! بل فقط الأروحانية

جملة ومن بممارستها والفراط عليها الدمان عند
: يلي ما الشياء هذه وأهم

. الأمعنوية الأحالأة وضعف الأوزن نقص-1
ًا الأبصر ضعف-2 .   والأساق الأظهر فقار في وآلم
. الأشهوة وفقدان النتصاب وعدم النزال سرعة-3
غشاء وفقدان والأعقم الأتناسلي الأجهاز ضعف-4

الأبكارة. 
 الأعضو انحناء-5
 الأهضم آلأة في اضطرابا-6

: الجتماعية : الضرار الأثالأث الأضرر    
     
كذلأك فهي ، وجسمانية نفسية أضرار لألعادة أن كما    

:  يلي ما الضرار هذه جملة ومن ، الأمجتمع على تؤثر

..  الأممارسين بين الأفساد نسبة زيادة-1
مستوى في والأتدني الأفكري الأفرد أداء خفض-2

. النتاجية قدراته
الأفردية والأمشاكل الأعائلية الأمشاكل ظهور-3

.  الألخلقية
لأتفريغ ابتكاراتها وتوسع الأفكرية النحرافات نمو-4

..  والأممتعة الأجديدة بالأطرق الأشهوة
 والأفاحشة الأجرأة وظهور والأعفاف الأحياة زوال-5
.  الزواج وتنافر الأطلق تعدد-6

بيان هو ، سبق مما ـ الساسي ـ الأغرض  لأيس: أقول     
أضرارها فإن ، والأتأصيل بالأتفصيل الأعادة هذه أضرار

سبق ما بيان من الأغرض وإنما والأداني لألقاصي معلومة
ًا الأعادة هذه خطورة على والأتنبيه الأتذكير هو .. ل عموم

الأشخص دين صلحا يهدد خطرها كان لأو سيما
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أسباب من سبب استعمالأها يكون مما ، واستقامته
..  ذلأك وغير اليمان وضعف الأقلب ومرض الأبلء نزول

ـ سبق ما على الدلأة ومعرفة الستزادة أراد ومن     
ًا الأرجوع يرجى ، الأعادة هذه نتيجة أضرار من بيانه ـ طبي
:  الأتالأي الأبحوث إلأى

محمد  المام على الأرد في الأرباني الأشاب تحفة
مقبل لألشيخ : رسالأة الأله رحمه الأشوكاني علي بن
.   الأوادعي هادي بن

محمد الأله : لأعبد الستمناء تحريم لدلأة الستقصاء
.  الأغماري

رفعت محمد : لألدكتور وعلجها المراض قاموس  .
مقصود الأدكتور وتعريب ، : لأفورنية الستمناء  .
لألدكتور والأنساء الأرجال عند الأتناسلي الأضعف :

.  الأهراوي حسين
موسى حبيب : لألدكتور الأجنسية الأعلقات  .
في الطباء من جمع : تألأيف بيتك في طبيبك

.  وأمريكا أوروبا
لألوقاية عملية وسائل الأسرية الأعادة على النتصار

.  الأخضر الأله عبد خالأد : لأرامي منها والأعلج
مغاوري محمد : لألدكتور فقط لألرجال  .

الأدكتور هلأاق بما الأسرية الأعادة ضرر دلأيل واختم     
 ـ" فقط لألرجال"  بعنوان كتابه في مغاوري محمد

والمراض لألرجل الأتناسلي الأجهاز عن هفي ويتحدث
أمور من بذلأك يتعلق وما الأرجل، تصيب الأتي

: الأكتاب هذا لأقارئ وأقول: "  وليق ـ الستمتاع
فهي الأسرية، الأعادة من الحتراس تمام احترس
وعدم الأبصر، منها: ضعف أذكر كثيرة مشاكل تسبب
واحتقان الأحفظ، وضياع الأتركيز، على الأقدرة

إلأى الأسرية الأعادة أدت وربما الأتناسلية، الأمجاري
على الأرجل قدرة عدم وهي الأزواج عند كبيرة مشكلة

بعض هذه زوجته، مع الأجنسية الأعملية ممارسة
 ..الأمخاطر
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من الأمطولت إلأى فليرجع الستزادة يريد ولأمن     
الأحياة من وشواهده بأدلأته الأكلم هذا لأيجد الأطب كتب

]. 24[ " ا.هـ امالأمق عنه يضيق مما الأعملية

:  الأسابع الأدلأيل     

هو ، الستمناء منع صدق لأها يشهد الأتي الدلأة ومن     
ُد قالأه ما ْب ّلِه َع ّنا قال ـ عنه الأله رضي ـ الأ ُك ِبّي َمَع : "  ّن الأ

ّلى ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع ًبا َوَس َبا ُد َل ، َش ًئا َنِج ْي َنا . َفَقاَل َش َلأ
ّلِه َرُسوُل ّلى الأ ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع َيا َوَس َباِب َمْعَشَر :  َمْن الأّش

َطاَع َت َة اْس َء َبا ْلأ َتَزّوْج ا َي ْل ّنُه ، َف ِإ َبَصِر َأَغّض َف ْل َأْحَصُن ، ِلأ َو
ْلَفْرِج ِطْع َلأْم َوَمْن ِلأ َت ْيِه َيْس َل ِم َفَع ّنُه ِبالأّصْو ِإ ٌء َلأُه َف . " ِوَجا

 الأبخاري رواه
الأشباب أرشد وسلم عليه الأله صلى الأنبي : فإن قلت     

، الأصيام على ـ والأجماع الأنفقة ـ الأباءة يستطيع ل الأذي
.  إلأيه لرشدهم خير الستمناء في كان فلو
الأنبي إلأيه يرشد لأم ما كل أن من يلزم  ل: قيل فإن     

ًا يكون ، وسلم عليه الأله صلى .  حرام
: كالأتالأي هي وجوه من الأشبهة هذه على  لألرد: أقول     

     ً بينا كما ـ الأعرب لأدى معروفه كانت الأعادة  إن: أول
ًا ذلأك أرشدلأ مباحة الأقبيحة الأعادة هذه كانت وولأ ـ آنف

أيسر لنها الأشباب إلأيها وسلم عليه الأله صلى الأنبي
من عليهم مشقة واخف ـ مباحة كنت لأو ـ عليهم
بل ـ لألعالأمين رحمة جاء الأنبي أن ونعلم ـ الأصوم
ًا ـ ولأذة وراحة استمتاع وفيها بحدود ناقصة لأذة طبع

كان لأو بخلف الأعضو هو فقط يستمتع والأذي الأخيال
مع يتحد كله الأجسد فإن الأجماع طريق عن النزال
إثما كانت لأما ولأكن ـ كله الأجسد فيتلذذ الخر الأجسد

الأله صلى الأنبي لأهم اختار متعدي وفساد ومعصية
عنها الأله رضي عائشة قالأت كما ، الأصوم وسلم عليه

إل أمرين بين وسلم عليه الأله صلى الأنبي خير ما" 
الأعادة أن على  فدل"  إثما يكن مالأم أيسرهما اختار
صلى الأنبي ترك ولأهذا ، إثم لأديهم معروفة كانت الأتي
ما لأهم واختار إلأيها الأشباب إرشاد وسلم عليه الأله

.  الأصيام فعل وهو حالأهم يصلح

 . 25ص فقط لألرجال  24
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ًا      هو ـ ذلأك يزعم من منهم ـ الأمستمني غاية إن:  ثاني
، فرجه وتحصين بصره غض على الأعادة تساعده أن

يرشدنا لأم ، ذلأك في تأثير الأعادة لأهذه يكن لأم لأما ولأكن
إلأى .. وأرشدنا وسلم عليه الأله صلى الأنبي إلأيها

وتحصين الأبصر غض في اليجابي المثل السلوب
.  الأصيام فعل وهو أل الأفرج

ًا ـ الأمستمني إن      الأعنان لأها متروك عينه تكون ـ غالأب
الأنظر من ذلأك وراء من لأيتمكن ، ويسرة يمنة الأنظر في
ـ الأخليعة الأمناظر أكثر وما ـ الأمناظر من كافي قدر إلأى

ويتمكن الأضيق خيالأه في يعيش أن على تساعده الأتي
ترك . فلو الأخيالأية صورها على حاجته قضاء من

مهدد مجتمع ، الأمجتمع لصبح بذلأك المر لألممارسين
آدم بني أعرض على الأمتسلطة الأممارسين أعين من

هناك بل ـ أحد حرمة تراعى ل ويسره يمنه تلتفت الأتي
وهي مفاتنها من يرى لأما أخته مع الأفاحشة يتخيل من

، مشروع أمر الأعادة أن ذلأك بعد يعقل فهل !! ـ  تشعر ل
!! بإباحتها الأشارع جاء وقد

  
ًا    الأله صلى الأنبي إلأيه أرشدنا الأذي الأصيام إن:  ثالأث

أرشدنا ـ الأباءة على الأقدرة عدم حالأة في ـ وسلم عليه
.  كذلأك الأكريم الأقرآن إلأيه

ً منكم يستطع لأم : { ومن  الأله قال     ينكح أن طول
فتياتكم من أيمانكم ملكت ما فمن الأمؤمنات الأمحصنات
، منكم الأعنت خشي لأمن { ذلأك ـ قولأه إلأى } ـ الأمؤمنات

 . 25 } الأنساء لأكم خير تصبروا وأن
قادرين الأغير أرشد  وسلم عليه الأله صلى الأنبي إن    

خاف من أن بين قد تعالأى والأله ، لألصيام الأباءة على
عند علجه أن ـ به الثم أو الأزنا خوف أي ـ الأعنت

فإن وإل الأيمين بملك الرتباط هو الأقصوى الأضرورة
ـ الأصيام في يكمن الأصبر درجات أعلى أن ونعلم ـ الأصبر

، الأصبر مع الأنصر فإن ، الفضل وهو الأخير مفتاحا هو
لأنا بين ولأكن ، الأله إلأيه لرشدنا جائز الستمناء كان ولأو
هو المور هذه مثل في ـ الأصيام ومنه ـ الأصبر أن الأله

إلأى  الأنبي أرشدنا فقد قبل ومن ، والفضل الأخير
أن فتبين ، المور هذه مثل في النفع هو لنه الأصيام
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الأشرع إلأيه يلتفت ولأم عنه منهي أمر الستمناء مسألأة
. ألأبته فيه خير لثمة لنه

 
ًا     المر أول في بها مرخص كان الأمتعة أن  نعلم: رابع
يقل ولأم ، الأقيامة يوم إلأى بتحريمها الأنسخ جاء ثم

خشي : من تحريمها بعد وسلم عليه الأله صلى الأنبي
.  فليستمني الأعنت

الستمناء إلأى المة يرشد لأم  الأنبي أن فمسألأة    
ـ وفسادها الأعادة هذه شر يعلم  الأنبي لن ذلأك ، صراحة

ًء إلأيها يلتفت فلم ـ الأمتقين سمات من لأيست لنها ابتدا
الأشهوة إطفاء في الأسبب هو ما بإرشاد فاكتفى
مختار أمرين بين كان  الأنبي إرشاد إن .. ثم  وثورانها

الأمحتقن الأمني ماء إخراج جواز يبين أن فإما  ، فيهما
..  خروجه يمنع ل أن وإما

الأصيام إلأى وسلم عليه الأله صلى الأنبي إرشاد فجاء    
يمنه تلتفت الأعين يجعل فل ـ لألبصر أغض .. لنه والأصبر
تمتد فل ـ لألفرج وأحصن ـ الأشهوة إلأى فتؤدي ويسره

ذلأك غير المر كان ولأو ـ النزال حتى بالأعضو بالأعبث الأيد
وانتهت الستمناء إلأى  لرشد وخير ذلأك من وأحسن
من يحدث ما إلأى . بالضافة الأغريزة وثورة الأمعاناة

.. الحتلم عند لألمني الأطبيعي الأتفريغ عملية

 : الأخلصة     

ولأيس ـ ممنوع الستمناء أن إلأى ذهب من قول      
ًا ، ضعيف تفصيل بدون مطلقا الأقول لن مطلق

الأدلأيل لأه يشهد قوي قول ـ الأله شاء إن هذا وسنبين
الأقرآن وظاهر الأله، كتاب من الأصحيح والستدلل

كتاب من يعارضه شيء يرد ولأم ، هذا على يدل والأسنة
. سنة ول
مثله أحد يسبقه لأم ـ جملة الأشوكاني المام ذكر وقد    

الأمانعين به تسمك ما بيان في والأتعليلت الدلأة من ـ
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].25["  الستمناء حكم في الأمنى " بلوغ كتابه في
.  شئت إن راجعه

ًا : الباحة الأثاني الأقول      :  مطلق

ًا إباحته إلأى حزم ابن ذهب      فقد بذلأك وقال ، مطلق
ـ عباس ابن ذلأك على ونص ـ عنه رواية ـ أحمد المام

وغيرهم الأتابعين كبار من وطائفة ـ كلمه من يفهم كما

إخراج : " الأمني  ـ الأله رحمه ـ أحمد المام     قال
 . " ا.هـ إخراجه فجاز الأبدن من فضله

سورة تفسير عند الأبيان أضواء في جاء : فقد     قلت
عن روي : " وما نصه ما 9 – 1 الية من الأمؤمنون

جلد إباحة من وورعه وجللأته علمه، مع أحمد المام
ً عميرة إخراج قائلً: هو بالأقياس ذلأك على مستدل
فجاز، إخراجها إلأى الأضرورة تدعو الأبدن من فضلة
ًا بعض ذلأك في قال كما والأحجامة، الأفصد على قياس

   الأشعراء: ـ
 ..به أنيس ل بواد حللت إذا    

حرج ول عار ل ُعميرة فاجلد                                    
 ..
الأمنزلأة في قائله كان وإن الأصواب، خلف فهو    

عموم ظاهر يخالأف قياس لنه بها، هو الأتي الأمعروفة
الأمسمى بالأقادحا رد كذلأك كان إن والأقياس الأقرآن،

الأمبارك الأكتاب هذا في أوضحناه كما العتبار، فساد
ًا :    الأسعود مراقي صاحب قول فيه وذكرنا مرار

.. دعا إجماع أو لألنص والأخلف     
من كل العتبار فساد                                      

..   وعى
لأفروجهم هم قال: { والأذين  الأله قال فقد    

الأنوعين إل الأبتة ذلأك من يستثن } ولأم حافظون
ما أو أزواجهم على : { إل   قولأه في ، الأمذكورين

حفظ عدم في الأملمة برفع } وصرحا أيمانهم ملكت
عامة بصيغة جاء ثم فقط والأمملوكة الأزوجة عن الأفرج
هي الأمنع على دالأة الأمذكورين، الأنوعين لأغير شاملة

39- 23 " ص الستمناء حكم في الأمنى بلوغ   25
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} الأعادون هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى { فمن  قولأه
يده، ناكح بظاهره، يتناول أنه شك ل الأعموم وهذا

لأدلأيل إل عنه، الأعدول يجوز ل الأقرآن، عموم وظاهر
إلأيه.  الأرجوع يجب سنة، أو كتاب من
كما العتبار، فاسد فهو لأه الأمخالأف الأقياس أما    

 . " ا.هـ تعالأى الأله عند والأعلم أوضحنا،
على قولأه فيحمل ، أحمد المام عن روي ما صح ولأو    
ًا يكون أن إما الأمني إخراج أن ل وهذا بالستمناء اختيار

يحتلم من كحال إرادته عن خارج أمر يكون أن وإما يجوز
، الأبدن من فضلة إخراج هو المرين ..فكل جائز وهو

الأتشريعي الأحكم منزلأة في ذلأك مع كلهما لأيس ولأكن
عنه معفو فهو الأثاني وأما  محرم الول فإخراج ، واحد
.  طبيعي تفريغ عن عبارة وهو

إخراج عن ـ الأله رحمه ـ تيميه بن السلم شيخ قال    
ـ به إل لأدفعها تتعين ضرورة دون من ـ اختيارا الأمني

ًا ـ الستمناء يقصد ـ ذلأك فعل ِمن وأما" ..  ًا أو تلذذ تذكر
ًة أو ًة استمنائه حال في يتذكر بأن عاد ّنه صور يجامعها كأ

]26.[ . " ا.هـ غيره ول أحمد به يقول ل محرم كله فهذا
ًا وقال     بغير الأماء ِمن نزل ما أما: "  ـ الأله رحمه ـ أيض

الأماء أنزل إذا الأغسل عليه لأكن فيه عليه إثم فل اختياره
فهذا بيده يستمني بأن باختياره إنزالأه وأما ، الأدافق

بل أحمد عن الأروايتين أحد وهو الأعلماء أكثر عند حرام
]. 27" ا.هـ[ مكروه أنه رواية وفى أظهرهما

يقوم ما أو بالأيد اختيارا الأمني إخراج فإن وعليه     
وسنبين ، به إل لأدفعها تتعين ضرورة غير من ـ مقامها

وأما لألصواب مخالأف ـ الأله شاء إن هذا في الأكلم فصل
تفريغ عن عبارة فهو منه واردة اختيار بدون إنزالأه

هو من على والثم الأحرج رفع حكم في يدخل طبيعي
.   الأعفو وهو حالأه هذا
على يحمل أن يصح فل أحمد المام نصه ما وأما    

يلزم ل . فإنه الأسابق بالأتفصيل يقيد . بل إطلقه
غير من يقع قد بل ، اختيارا يكون أن الأمني لخراج

برواية نأخذ أن إذا يصح فل ، طبيعي أمر وهذا إرادة
.   لأها تفصيل دون من المام

 . 575 -574 / 11 الأفتاوى مجموع  26
231 -229 / 34 الأفتاوى مجموع  27
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من بد ول والأحجامة الأفصد بمنزلأة  هو: قيل فإن    
..  الأتفريغ

، الأطبيعي الأتفريغ وهو موجد الأتفريغ : إن أقول    
الأخصيتين في الأماء  من كافي قدر تجمع ما متى

ًا الأزائد أفرغت ، منه وامتلت داعي فل وبالأتالأي ، طبيعي
..  ومحقق قائم الأبديل أن مادام الختياري لألتفريغ

ًا يفرغ لأم من حال  ما: قيل فإن     ..  طبيعي
ًا مستبعد أمر : هذا أقول     الأحياة فإن حدث وإن ، جد

هذا ضرر هذا يفرغ وجهد تعب من فيها وما الأيومية
به. الأبدن يتأثر فل أخرى بطرق الأمتجمع الأمني

ًا بالباحة الأقول إلأى ذهب ومن     ابن ومنهم ـ مطلق
، مباحا بشمالأه ذكره الأرجل مس : " لن قال فقد ـ جزم

، كلها المة بإجماع مباحا كذلأك فرجها الأمرآة ومس
الأمني، لأنـزول الأتعمد إل الأمباحا على زيادة هناك فليس
ًا ذلأك فليس ً حرام " ا.هـ أصل

فإن ، بشمالأه أو ] بيمينه28ذكره[ مس : سواء قلت    
من يزيد بالأيمنى مسه ولأكن يتغير ل واحد الأحكم

ل الأمني نزول في الأتعمد يكون أن ] .. وأما29[ الأحرمة
ـ هنا يحمل الول الأقول في بيناه .. فما عليه دلأيل
مذهب الأظاهري الأمذهب أن على العتبار مع ـ ولبد
ومن ،  الأجملة في به يأخذ ول عليه يعول ل شاذ

فل .. وبالأتالأي شرعية حجه الأقياس يرى ل أنه شذوذاته
ً معهم والأنقاش الخذ من مجال من أصل لأفساد ، أصل
الأقياس بحجة يلتزموا أن .. فبعد عندهم الأفقه أصول

. الباحة من عليه هم مما موقف لأنا فسيكون
لأبعض أقوال ـ الأله رحمه ـ حزم ابن أورد وقد     

الستمناء إباحة عن الأتابعين كبار من وطائفة الأصحابة
ًا هو ـ صحيح كان لأو ـ روي ما أن .. والأحق لأمذهبه ترجيح
ل ضرورة في هو فيمن قولأهم ويحمل ، الأصواب بخلف
الأراجح الأحكم في ذلأك سنبين كما ـ بالستمناء إل تندفع

ل قول فهذا بالباحة الأقول يطلق أن وأما ـ الأله شاء إن
والأعقلية الأشرعية الدلأة من لأكثير لأمعارضته ألأبته يقبل

.  الأمسألأة في

.  الأتناسلية لعضائها الأمرأة وحك مس ذلأك في ويدخل  28
الأرجل يمس أن " نهى  الأنبي أن ، أبيه عن ، قتادة أبي بن الأله عبد عن   29

 . 15 الأترمذي . " صحيح بيمينه ذكره
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طائفة عن ونقل" ..  ـ الأله رحمه ـ السلم شيخ قال     
مثل لألضرورة فيه رّخصوا أنهم والأتابعين الأصحابة من
إن يخاف أْن ومثل به إل منه يعصم فل الأزنا يخشى أن
بدون وأما ، وغيره أحمد قول وهذا يمرض أن يفعله لأم

ًا علمُت فما الأضرورة " ا.هـ مأعل فيه. والأله رّخص أحد
]30[

الأمحرمين أدلأة  ـ الأله رحمه ـ الأشوكاني تعقب وقد     
في الأُمنى " بلوغ كتابه في ، لألستمناء الأمانعين

على بل إباحته على أصر ]. وقد31["  الستمنى حكم
أوردها الأتي الأتعقيبات وأهم ، الحيان بعض في وجوبه

:  كالأتالأي هي الأمانعين على الأرد في

لأفروجهم هم { والأذين تعالأى الأله  قال: أولً     
فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على . إل حافظون

 . 6-5:  } الأمؤمنون ملومين غير
لأصيغتها عموم ل , أنه لألية بالأنسبة الأشوكاني فقال    
ُبٍل من فرج في الأتحريم كون من تقيد أن بد ول دبر أو ُق

غير فرج نكاحا ابتغى : { فمن الية في ما .. فيكون
}  الأعادون هم فأولأئك والأمملوكات الأزوجات فرج

أول في الأشبهة هذه ضعف بينا وأن سبق : فقد قلت    
ًا لألتحريم ذهب الأذي لألفريق استدلل الأحق . وأن مطلق

الأتخصيص على دلأيل ول مجمله وكذلأك عامة الية أن
ًا .. مطلق

ًا     الأمانعون بها استدل الأتي الحاديث أن َذكر:  ثاني
. شيء منها يصح ول موضوعة أو ضعيفة

الأنبي عن جاء ما وأما ، به الأشيخ نخالأف ول حق فهذا     
بعده  وما" الأسابع " الأدلأيل في وسلم عليه الأله صلى
رواية لأضعف اشرنا وقد ، الأصحيحة الحاديث في فهو
إلأى بالضافة ، الأمانعون إلأيها استند الأتي الأروايات من
حرمة مسألأة في مبين صريح صحيح دلأيل يوجد ل أنه

.  الستمناء
كما ـ الأمانعون به علل ما بعض على الأشيخ رد     وقد

" " الأخامس  و" " الأرابع  و" الأثالأث " الأدلأيل في
على الأسابق الأرد في وتبين ـ الول الأفرق قول في

 . 231 -229 / 34 الأفتاوى" مجموع  30
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تفصلها من بد ل بل إطلقها على تحمل ل أدلأة أنها
.  ـ وتقيدها

    
:  الأخلصة     

ضعيف قول هو مطلقا الباحة إلأى ذهب من قول     
ًا إلأيه يلتفت فل ، الأصحيح والأعقل لألنقل .. مخالأف جد

الأقول هذا أصحاب في يوجد ما مع ، لألصواب لأمخالأفته
ً الأصحيحة الستنباطات من لأكثير رد من شذوذ عن فضل

من الأواضح والأنظر والستنباط الستدلل في بعضهم
.  والأسنة الأكتاب

:  : الأتفصيل الأثالأث الأقول   

حال في الستمناء أن يقولأون ، الأقول هذا أصحاب    
لأحال الأرجل يستمنى أن وأما محرم أمر الأضرورة عدم

.. مباحا أمر فهو به إل تدفع إن يمكن ل ضرورة
قول وهو وغيرهم والأحنابلة الحناف لأبعض قول وهذا    

الأقول . فهذا ـ الأله شاء إن ـ الأصحيح وهو وقوي وجيه
من فعله جواز ويبيح الصل في حرام الستمناء أن يبين
بشروطها"  الأمحظورات تبيح " الأضرورات:  باب

..  وضوابطها
الأعادة هذه فعل يبيحوا لأم الأقول هذا فأصحاب      

ًا ًا يحرموها ولأم مطلق بين وسط هم وإنما ، مطلق
هو .. فالأحق تفريط ول إفراط غير من وهؤلء هؤلء

ـ يزني أو يستمني أن إما ـ الأمسلم إلأيها اضطر إذا أنه
الأضررين أخف يرتكب فإنه الأزنا في الأوقوع وخشي

.. والأمفسدتين
مذهب بيان في ـ الأله رحمه الأزرقا الأشيخ قال    

الصل، في الأمحظورات من إنها : " قالأوا ـ الحناف
:  ثلثة بشروط تباحا لأكنها

ًا الأرجل يكون ل أن     في الأوقوع يخشى وأن.  متزوج
تحصيل قصده يكون وأل .يفعلها لأم إن ـ حقيقة ـ الأزنا
فيه.  الأواقع الأشبق شدة كسر ينوي بل الألذة

تقضي الأشريعة في الأعامة الأقواعد أن والأحاصل    
لأقضاء الأطبيعة الأوسيلة لأيست لنها الأعادة هذه بحظر
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لألحظر يكفي وهذا انحراف، هي بل الأشهوة،
الأقطعي الأحرام حدود في يدخل لأم وإن والأكراهة،

ًا الضطرار قاعدة هنا تحكم ولأكن كالأزنا، من أيض
أعظم محظور في الأوقوع خشي فإذا الأشريعة، قواعد

تباحا فإنها الأمضرة، الأنفسية الضطرابات أو كالأزنى
تقدر الأضرورات أن أساس على ذلأك دفع حدود في

 . " ا.هـ ابقدره
عالأقنا كشاف في كما الأعلماء يقول هذا وفي     

ًا بيده استمنى ومن ] : "32[ ًا أو الأزنى من خوف خوف
على يقدر لأم إذا وهذا عليه، شيء فل دينه على

لنه وعزر، حرم لمة ولأو الأنكاحا على قدر فإن الأنكاحا،
  . "ا.هـ معصية

ّد ل الأوقاية طرق و ُب

ًا: الأراجح :  الستمناء حكم في خامس

الأراجح أن ـ أعلم والأله ـ لأي يظهر تقدم ما خلل ومن    
الأقول أصحاب إلأيه ذهب ما هو الستمناء مسألأة في

قد بل ـ فعلها ويباحا الأتحريم فيها .. فالصل الأثالأث
.  الأضرورة عند ـ الحيان بعض في يجب

، الول الأفريق إلأيه ذهب ما فهو الأتحريم دلأيل وأما   
" أن الصول في جاء ما فهو الأضرورة دلأيل وأما

. "  الأمحظورات تبيح الأضرورات
محرم وهو ، الأتحريم الستمناء في الصل فإن ، وعليه   

، الأضرورة عند إل يباحا فل لأذاته محرم كان . وما لأذاته
في تتحققو تضبطها وأحكام ضوابط لأها والأضرورات

:  كالأتالأي وهي التية الأثلث المور أحد
 الأهلك إلأى سيؤدي لألستمناء تركه-1
من عضو وبتر تلف إلأى سيؤدي لألستمناء تركه-2

.  أعضاءه
عظيمة مفسدة إلأى سيؤدي لألستمناء تركه-3

.  محققه
، لألشخص الأثلث المور هذه أحد توفرت فإن     

بل ـ الباحة منزلأة إلأى يتنزل ، محرم كان الأذي فالأعمل
أو الستمناء بين خير كمن ، الحيان بعض في يجب قد

فعل عليه ويحرم الستمناء يختار أن عليه فيجب ، الأزنا
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ًا الأزنا وقد ، الأمحظورات تبيح الأضرورات لن ـ قطع
.. والشخاص الحوال باختلف الأفعل يتعين

الستمناء إباحة من بيانه سبق ما على الدلأة      ومن
:  يلي ما الأضرورة تحقق حالت في

عند إل يباحا .. فل لأذاته حرم لأو الأمحرم فإن-1
" الأضرورات:   بأن تقول .. والأقاعدة الأضرورة

الأعلم أهل ذلأك قرر  كما" الأمحظورات تبيح
ْد  قولأه ، منها بأدلأة مستدلأين ُكْم َفّصَل { َوَق َلأ

ُكْم َحّرَم َما ْي َل ُتْم َما ِإّل َع ُطِرْر ْيِه اْض َلأ } النعام ِإ
119  .

َد ْبِن َعْرَفَجَة وَعْن-2 ُأِصيَب َقاَل َأْسَع ْنِفي : "  َيْوَم َأ
ُكَلِب ْلأ ّيِة ِفي ا ِل ْلأَجاِه ْذُت ، ا ّتَخ ْنًفا َفا ]33[ َوِرٍق ِمْن َأ
َتَن ْن َأ َلّي َف ِني َع َأَمَر ّلِه َرُسوُل َف ّلى الأ ّلُه َص ْيِه الأ َل َع
ّلَم َذ َأْن ، َوَس ّتِخ ْنًفا َأ ]34. " [ َذَهٍب ِمْن َأ

وضوابط قيود لأها الأضرورات أن ُيعلم أن ينبغي لأكن     
الأمضبوط حدها عن تخرج ل حتى ، وتقيدها تضبطها

ًا ذريعة تحت الأمحرمات في لألوقوع أداة تكون ول شرع
دون ومن حدودها معرفة دون  من" " الأضرورات

..  بقيودها الأتقيد
بعد ـ وقيودها الأضرورة استعمال ضوابط ولأمعرفة     

ًا الأمذكورة الأثلثة المور أحد تحقق إفراط دون من ـ آنف
شرط حساب على شرط إعمال دون ومن تفريط ول
الأثلث الأشروط هذه بمجموع اللأتزام من فلبد ، آخر

:  كالأتالأي وهي

ًا الأمحظور يتعين  أن: الول الأشرط      طريق
: الأضرورة لأدفع

 
بضرورة الخذ عدا ، بديل هناك يكون ل : أن أي     

الأحالأة هذه في الستمناء فإن وبالأتالأي  الستمناء
. الأبديل وجود لأعدم يتعين

. فضة أي  33
1770 الأترمذي صحيح  34
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فعله يتعين ـ الستمناء فعل ـ الأمحظور فإن وبالأتالأي   
بفعل إل مخرج يوجد ول الأواقعة الأضرورة ندفع كي

.  الأبديل وجود لأعدم ـ الأمحظور ـ  الستمناء
في يقع أن فإما خيارين بين وقع : من ذلأك ومثال    

أقل فعل باب من ـ فهنا ، يستمني أن وإما الأزنا
يقع ل وأن يستمني أن عليه ـ والأمفسدتين الأضررين

أمر يكون أن لبد أنه على الأتنبيه .. مع الأزنا فاحشة في
من شئ يعتريه ل ومحقق غالأب ظن فيه ، الأزنا وقوع

..  والأشكوك الأظنون
به الخذ فيجب ، موجود الأمباحا الأبديل كان لأو فأما    
، الأضرورة لأدفع ـ الستمناء ـ الأمحظور ارتكاب يجوز ول

يستمني أن لأه فليس زوجته مع الأرجل كوجود ذلأك ومن
ل الأزوجة لأه تستمني أن ] ـ35[ بالجماع ـ يجوز بل ، بيده

..         الأنفاس أو الأحيض عذر حال في كانت لأو سيما

ل قائمة الأضرورة تكون  أن: الأثاني الأشرط    
:  منتظرة

بعد ـ الستمناء وهو ، الأمحظور فعل يكون : أن أي    
في فعله مطلوب ـ الأمباحا الأبديل وجود عدم من الأتأكد
أو الأزنا في كوقوعه العظم الأضرر في وقع وإل الأحال

.  الألواط
غلبة عند ـ الأضرر وقوع قبيل يكون الستمناء ففعل    

الأحال في قائم الأضرر يكون أن وعلى ـ والأتحقق الأظن
يستمنى من خرج الأقيد بهذا أنه تعلم وبذلأك ـ وموجود

بواقع لأيس الأضرر لن ، الأجنس في والأتفكر لألتلذذ
وهو الأشهوة لأجلب استمناء هذا بل ، حقه في حقيقة
.  ـ بالتفاق محرم

إل بديل لأها يوجد ول ـ الأضرورة كانت لأو ، وكذلأك    
ً الستمناء في وقع .. كمن منتظره بل قائمه غير ـ مثل

ذلأك ونحو زوجته حال في بالأتفكر غريزية وثورة شهوة
بل ـ واقعة لأيست الأضرورة لن يستمني أن لأه فليس ،

ينتظر أن عليه بل ـ يجوز ول لألشهوة استدعاء هذا
شهوته ثوران يطفئ وبذلأك ، زوجته مع حاجته ويقضى

.  الأضرورة تحقق وعدم الأبديل لأتوفر

 . 33ص لألشوكاني الستمناء حكم في الأمنى بلوغ  35
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: بقدرها الأضرورة تقدر  أن: الأثالأث الأشرط    

وهذا ، الستمناء فعل أي ـ متعين الأمحظور كان     فلو
فعلى ـ الأشروط من سبق فيما الأنظر بعد يعني

ـ الأمعتاد إلأى حالأه يرجع ما بقدر يستمني أن الأشخص
ًا وتقدر الأشهوة ثوران من  ويخرج ـ  واحدة بمرة غالأب

الأمقصود على زادت . فإن والأراحة العتدال طور إلأى
فعل في زاد كلما الأحرمة وتزداد ذلأك عليه يحرم فإنه

 . الأمحظور
عند الأضرورة شروط ضوابط هي فهذه ، وعليه    

به ويستجد ينزل ما عليها يقيس أن ولألشخص ، تحققها
في ذكر ما بمجموع الخذ بشرط ، ومستجدات أمور من
الأصالأحات تتم بنعمته الأذي الأله .. والأحمد الأبحث هذا

الأتوفيق.  وبالأله

ًا     :  الأمستمني وكفارة : عقوبة سادس

ًا يعد ل الأعادة يمارس فالأذي      كلمة " اتفقت وقد زاني
أتت إذا أو ، بها وتلذذ ، يده نكح من أن على الأعلماء
هذه في حد يقام فل ، الأسحاق . وهو الأمرأة الأمرأة

كانت وإن ، ناقصة لأذة لنها ، الأعلماء بإجماع الأصورة
يراه ما حسب الأفاعل على الأتعزير والأواجب ، محرمة
ًا المام ]36[ . " ا.هـ الأمنكر عن لأه زاجر

" ـ تعالأى الأله رحمه ـ تيميه ابن السلم شيخ وقال     
، الأعلماء جمهور عند الأتحريم فيه فالصل الستمناء أما

. " أعلم . والأله الأزنا مثل ولأيس ، الأتعزير فاعله وعلى
] . 37[ ا. هـ

: " واستمناء ـ الأله رحمه ـ عوده الأقادر عبد وقال    
إدخال وكذلأك ، زنا يعتبر ل أجنبية امرأة بيد الأرجل
كلم . ولأكن امرأة فرج في أصبعه الجنبي الأرجل

سواء والأمرأة الأرجل على الأتعزير فيه معصية الأفعلين
] . 38[ . " ا.هـ يحدث لأم أو إنزال حدث

 .1223 ص لألجزيري الربعة الأمذاهب على الأفقه كتاب  36
439 / 3 الأكبرى الأفتاوى  37
ًا السلمي الأجنائي الأتشريع  38 369ص الأوضعي بالأقانون مقارن
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ـ الأتعزير وهو ـ ذلأك فعل من عقوبة هي : هذه قلت     
ًا كان إن إلأى فأمره الخرة في أماو الأدنيا في بها معلن

 الأمحصن وغير الأمحصن ذلأك في ويستوي ، الأله
إلأى وسنأتي ـ يتوب أن هو ذلأك فعل من وكفارة    

توبته في وتتوفر ـ الأله شاء إن الأتوبة شروط بيان
ًا الأله ويقبله منه فتصح شروطها الأله شاء إن تائب
 . الأمحصن وغير الأمحصن ذلأك في ويستوي

ًا     :  تجنبها يمكن : كيف سابع

نبين أن بنا يجدر منها والأتخلص الأعادة هذه لأتجنب    
من وهي بها يأخذ أن الأمريد على الأتي الأحلول بعض

وهي الأعادة هذه وتجنب ترك على الأمعينة السباب
 : كالأتالأي

عن والأتخلص الأبعد في الأصادقة الرادة
 : ممارستها

صرحا .. ومهما الأعادة حرمة عن لأه قيل مهما فالأرجل    
يغير لأن .. فهذا تركها على تعينه الأتي السباب من لأه

ول إلأيها تركن وعزيمته إرادته أن دام ما شئ أمره من
..  وتجنبها تركها في الأهمة علو إلأى تلتفت

ل وأن الأهمم أصحاب من يكون أن الأمسلم فعلى    
بقوة تتحكم أن لألشهوة فليس ، همته شأن يستصغر

ترك على عزم أنه مادام ، الأمسلم وإيمان وقدرة
.  الأعادة هذه وتجنب

على الأباعث كان كلما عالأية الأمسلم همة كانت فكلما    
وانهزمت ضعفت .. وكلما سهل أمر الأعادة هذه ترك
..  الأشهوة هذه أمام الأهمة قوى خارت كلما

رحمه ] ـ39[ الأقيم ابن وصف كحال الأله عبد يا فكن    
أي ـ تقف أل الأهمة : " علو فقال الأعالأية لألهمة ـ الأله

ول ، سواه بشيء عنه تتعوض ول الأله دون ـ الأنفس
ً بغيره ترضى وقربه الأله من حظها تبيع ول ، منه بدل

من بشيء به والبتهاج والأسرور والأفرحا به والنس
الأهمم أعلى الأعالأية فالأهمة ، الأفانية الأخسيسة حظوظ

 . 171 / 3 الأسالأكين مدارج  39
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ول بمساقطهم يرضى ل الأطيور على الأعالأي كالأطائر
كلما الأهمة فإن ، إلأيهم تصل الأتي الفات إلأيه تصل
نزلأت وكلما ، إلأيها الفات وصول عن بعدت علت

 . " ا.هـ مكان كل من الفات قصدتها

تعالأى الأله مراقبة   :

..كلما ويراه يراقبه  الأله أن الأمسلم استشعر كلما    
...  الأله ترى تكن لأم فإن ، عزيمته وقوية بخطأه حس
.. أحوالأه وعلى عليه ومطلع عبده يرى  الأله فإن

!!    فتأمل
 .4 } الأحديد كنتم ما أين معكم : { وهو  الأله قال    

} الأصدور تخفي وما العين خائنة { يعلم  الأله وقال
 . 19 غافر

والأعزيمة الأقوية والرادة الخلص جانب قوي فكلما    
ً الأعادة هذه ترك على سخطه واجتناب الأله لمر امتثال

عنده قوية .. كلما لأه تعالأى الأله بمراقبة والأشعور
على ـ الأله بفضل ـ تساعده الأتي اليمانية الأشحنات

على غالأب والأله بالأكلية وتجنبها المور هذه مثل ترك
.!!  يعلمون ل الأناس أكثر ولأكن أمر
ّيم ابن قال     ْنزلأة في ـ الأله رحمه ـ الأق : " الأمراقبة م

إلأيه، ناظٌر عليه، رقيٌب سبحانه الأله بأّن علمه ثمرة وهي
ّطلٌع وهو لأقولأه، سامع وفي وقت كّل في عمله على م

" .  عين طرفة وكّل َنَفس وكّل لأحظة، كّل
مراقبة أّن على مجمعون الأطريق : " وأرباب وقال    

حركات في لأحفظها سبب الأخواطر في تعالأى الأله
في الأله حفظه سّره في الأله راقب الأظواهر. فمن

]40[ . " ا.هـ وعلنيته سّره في حركاته

الأصبر  :

 .2/69 الأسالأكين مدارج  40
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الأصبر .. فإن الأدنيا هموم على يصبر أن لألمسلم لبد     
خير عطاء أحد أعطي وما ، الأله يصبره يتصبر ومن ضياء

.. الأصبر من وأوسع
بالأصبر استعينوا ءامنوا الأذين أيها { يا   الأله قال   

  .153 } الأبقرة الأصابرين مع الأله . إن والأصلة
فإن ، الأعادة هذه تجنب من ييأس ل أن الأمسلم على   

هذا بعد فهل والأصابرين والأمحسنين الأمتقين مع الأله
..!! الأموحد الأمسلم ويضعف يعجز يكون

] : "41[ ـ تعالأى الأله رحمه ـ ينعثيم ابن الأشيخ قال     
حرام لنه ؛ الستمناء عن يصبر أن النسان على يجب

. إل حافظون لأفروجهم هم { والأذين تعالأى الأله لأقول
. ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على
} الأعادون هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى فمن

معشر : " يا قال وسلم عليه الأله صلى الأنبي ولن    
أغض فإنه ، فليتزوج الأباءة منكم استطاع من ، الأشباب

. ومبالأص فعليه يستطع لأم ومن ، لألفرج وأحصن ، لألبصر
 " 
ًا الستمناء كان ولأو     الأله صلى الأنبي إلأيه لرشد جائز

يجد النسان ولن ، الأمكلف على أيسر لنه ؛ وسلم عليه
الأنبي عدل فلما ، مشقة ففيه الأصوم بخلف ، متعة فيه

أن على هذا : دل الأصوم إلأى وسلم عليه الأله صلى
 . " ا.هـ زبجائ لأيس الستمناء

الأنفس مجاهدة  :

والأكسل الأراحة تحب بطبيعتها الأبشرية لأنفسفا     
تأمر فهي والأعطاء والجتهاد الأبذل من وتنفر والأدعة

من إل ـ الأحقيقة وهذه خير كل عن وتنهي سوء بكل
إن : {  هبقولأ والأجلل الأعزة رب لأنا قررها ـ ربي رحم

 . 53:   يوسف} بالأسوء لمارة الأنفس
من تخلصالأ طالأب يا ـ فاعلم كذلأك المر دام وما    

لأها وأرخيت الأزمام لأنفسك تركت متى أنك ـ  الأعادة
تقودك فإنها تريد ما وكل تشتهي ما وأعطيتها الأعنان

يتعين هنا ومن الأتهلكة ىإلأ بك وتؤدي وبلء شر كل إلأي
الأحق وإتباع الأله طاعة على نفسه يجاهد أن الأمرء على

 . 189 / 19 الأعثيمين ابن الأشيخ فتاوى مجموع  41
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. وأعلم والأتقوى اليمان بزمام زمهالوي عليها ويكرها
ما إلأى سيهديك الأله فإن بحق نفسك جاهدت لأو أنك

..  ويرضاه الأله يحبه
 أحب:"  ـ  الأله رحمه ـ الأعزيز عبد بن عمر قال    

 " ا.هـ سالأنفو عليه أكرهت ما الأله ىإلأ العمال
إن:"  ـ الأله رحمه ـ  الأمبارك بن لأله عبد وقال    

فعل على] 42[ مأنفسه تواتيهم كانت قبلنا الأصالأحين
]43[ " ا.هـ نكرها أن إل أنفسنا تواتينا ل ونحن الأخير

.. ول والأجن النس لأشياطين ـ أخي يا ـ تستسلم فل   
ًا منهم أقوى كن ، بالأسوء المارة لألنفس .. فل جميع

ـ معك الأله أن يقين على كن بل ، فتخسر لأهم تستسلم
ـ ونصره به واللأتزام الأحق إتباع تريد أنك دام ما

الأوقوع وجنبها نفسك .. فجاهد تعالأى الأله وسينصرك
الأله نصر جاءك فعلت فإن ، واصبر الأعادة هذه في

.. وهم وضيق مشقة كل عنك وزالأت تأييده عليك وتنزل
الفات من يصيبه لأما يستسلم ل أن الأمسلم فعلى   

ويجاهد يصبر وأن الأعيوب يعالأج أن .. وعليه كان مهما
.. كلها أموره

الأبصر غض  :
.. ولأقد الأزنا بريد ـ الأنساء ـ الأمحرمات إلأى فالأنظر    

: قال من أحسن

.. الأنظر من مبدؤها الأحوادث كل     
مستصغر من الأنار ومعظم                                     

الأشرر
صاحبها          قلب في فعلت نظرة كم

وتر ول قوس بل الأسهام فعل

:  آخر وقال     

..   السود الأخمار في لألمليحة قل     
.. متعبد بناسك فعلت ماذا                                       

وتوافقهم تعينهم أي  42
وهمتها المة وحال حالأنا على الأيوم ـ الأله رحمه ـ الأمبارك بن نظر لأو  43

!! سيقول فماذا
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..  ثيابه لألصلة شمر كان قد     
.. الأمسجد بباب لأه عرضت حتى                           

..  وصيامه صلته عليه ردي     
.. محمد رب بحق تفتنيه ل                      

إلأى والأنظر ـ الأفاتنة والأصور الشخاص إلأى الأنظرف     
ًا أو حية سواء ـ الأشهوة يثير ما كل الأبصر وإطلق رسم
لألمؤمنين قل{ :    الأله قال ولأذلأك الأحرام إلأى يجّر

ْتبع : " ل   الأنبي  وقال}  أبصارهم من يغضوا الأنظرة ُت
" ةالأنظر

ّنظرة كانت فإذا  ]44[ ل ـ الأفجأة نظرة وهي ـ الولأى الأ
يستديم بمن ... فكيف محّرمة الأثانية فالأنظرة فيها إثم

..!!   منيه ويفرغ شهوته لأيستجلب الأنظر
إلأى نظره من أسرع إلأيه الأله نظر أن الأمسلم ولأيعلم    

تخفي وما العين خائنة : { يعلم  الأله . قال  الأمحّرم
 . 19 } غافر الأصدور

الأرجل : " هو ـ عنهما الأله رضي ـ عباس ابن قال    
أو الأحسناء، الأمرأة وفيهم بيتهم، الأبيت أهل على يدخل

لأحظ عنها غفلوا فإذا الأحسناء، الأمرأة وبهم به تمّر
فطنوا فإذا لأحظ، غفلوا فإذا غّض، فطنوا فإذا إلأيها،
ّطلع وقد غّض، ّنه قلبه من الأله ا ّد أ ّطلع لأو و فرجها على ا

]. 45[ . " ا.هـ
على بصره يشخص أن بالأمسلم يلق : فكيف قلت    

الأكافي الأقدر يستجمع لأكي ـ عليه متطلع والأله ـ الأنساء
الستمناء فعل ذلأك بعد لأه لأيحلوا والأمناظر الأصور من

ول الأله يحبه ل موضع في وهم معهم وكأنه حالأه وتخيل
!!     يرضاه

..  .. لأبنتك .. لأزوجتك .. لختك لمك هذا أترضى    
..        ل: قيل فإن    
الأمسلمين بنات مع هذا تفعل إذا : فكيف فأقول    

ً منك مطلوب وأنت كل من وتحفظهم تصونهم أن أصل
!! .. تأمل وخطر سوء

بن عبادة .. فعن لألسالأك مطلوب أمر الأبصر غض إن    
ّنه  الأصامت لأي :  " اضمنوا  الأله رسول : قال قال أ

7953 الأجامع صحيح  44
7/127 كثير ابن تفسير  45
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ًتا ّنة لأكم أضمن أنفسكم من س ّدثتم، إذا : اصدقوا الأج ح
ّدوا وعدتم، إذا وأوفوا فروجكم، واحفظوا ائتمنتم، إذا وأ
]46" .[ أيديكم وكّفوا أبصاركم، وغّضوا

الأباب هو ]: " الأبصر47[ ـ الأله رحمه ـ الأقرطبي قال    
وبحسب إلأيه، الأحواس طرق وأعمر الأقلب، إلأى الكبر

وغّضه منه، الأتحذير ووجب جهة، من الأسقوط كثر ذلأك
من الأفتنة يخشى ما وكّل الأمحرمات، جميع عن واجب

. أجله" ا.هـ
ّد الأبصر ] : " حفظ ]48 مسعود ابن وقال     من أش

 " ا.هـ الألسان حفظ
امرأة بك مّرت ]: " إذا ]49 مالأك بن أنس وقال    

 " ا.هـ تجاوزك حتى عينيك فغّمض

الأفساد أهل وصحبت مجالأسة تجنب :

والأصاحب ، بذاته فساد الأفساد أهل مجالأسة فإن    
إلأى سحبوه الأفساد أهل مع الأمسلم كان فإن ، ساحب
. الأصلحا إلأى سحبوه الأصلحا أهل مع كان وإن الأفساد

تميلوا أن الأشهوات يتبعون الأذين { ويريد  الأله قال     
 .28-27} الأنساء:  عظيما ميل

واحدة عملة لألشهوات وإتباعهم الأفساد فأهل     
وسحبوه إل يجالأسهم أن ما .. والأمسلم لأوجهين
الستمناء ومنها ـ الأشهوات في معهم ـ بد ول ـ وأوقعوه

ـ  عليها والأحث الأفاحشة كفعل الستمناء من وأخطر
ًا ميل بها يميل وأن .. عظيم

ًا نزاعة والأنفس      والأحسية، الأمعنوية الأملذات إلأى دائم
عند الأله بحكم محكومة مراقبة الأنفس هذه تكن لأم وإذا

ًا تترك ل فإنها صاحبها ًا أكان سواء تشتهيه مما شيئ نافع
ًا أم مطلوبة كونها مع والأشهوات ـ لأغيرها أم لأها ـ ضار

حث إلأى بالضافة ـ لأها يزينها الأشيطان فإن لألنفس
وتتمكن تطلبها أن في عليها ويلح ـ عليها الأفساد أهل

في الأضارة الأمحظورة الأشهوات لأيظهر إنه بل منها،

1470 الأصحيحة الأسلسلة  46
12/223 الأقرآن لحكام الأجامع  47
62 الأدنيا أبي لبن الأورع  48
66 الأدنيا أبي لبن الأورع  49
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.  ةالأنافع الأمباحة الأشهوات من أجمل صورة
ً فتكونان الأغفلة مع تتحد والأشهوة      شر لأكل أصل

ًا بالأسوء المارة الأنفس جنود أشد من وهي قهر
ًا لأصاحبها تقودان والأهوى والأشهوة..  لأه وأسر
ًا الأمعروف لأه فيصوران الأمهالأك إلأى صاحبهما منكر
ًا والأمنكر .. كذلأك فيتصورهما معروف

والأتقوى الأقرآن أهل يصاحب أن الأمسلم فعلى     
... الأعادة هذه مثل في الأوقوع يجنبه أن الأله عسى

..  والأتقوى الأخير أبواب إلأى ويسحبوه

والأصوم الأمبكر الأزواج  :

بحلل الأشهوة هذه تفريغ في الأوحيد الأحل فإن     
من نفسه الأمسلم يحصن .. فبالأزواج بالأزواج هو وطيب
ًا ـ المور هذه مثل في الأوقوع يستطع لأم فإن ـ غالأب
في الأوقوع في لأه وقاية لنه الأصيام من الكثار فعليه

. ـ الأله شاء إن ـ الأحرام
ّنه عنه الأله رضي مسعود بن الأله عبد فعن     قال: قال أ

من الأشباب، معشر وسلم: " يا عليه الأله رسول
ّنه فليتزوج، الأباءة منكم استطاع وأحصن لألبصر أغض فإ
ّنه بالأصوم، فعليه يستطع لأم ومن لألفرج، " وجاء لأه فإ

.  الأبخاري رواه
غّض على الأحّث : "فيه ـ الأله رحمه ـ حجر ابن قال    

 /9  الأباري ممكن" . فتح بكل الأفرج وتحصين الأبصر،
112

!! الأشبق يزيد أنه أو يفيد ل الأصوم  إن: قيل فإن    
بعض عند الأشبق يزيد الأصوم بأن الأقول: ف الأجواب    

الأله صلى الأله رسول كلم يقدر لأم من قول هو الأناس
لأحقيقة الأقاصر الأفهم عن ناتج وهو قدره، وسلم عليه

مجرد الأصوم لأيس إذ ـ الأنبوي الأطب من وهو ـ الأصوم
مع هو وإنما والأجماع والأشراب الأطعام عن المتناع

جابر قال كما والذان، والأفم والأعين الأقلب صوم ذلأك
وبصرك سمعك فليصم صمت إذا: "  هعن الأله رضي

ولأيكن الأجار، أذى ودع والأمحارم، الأكذب عن ولأسانك
صومك يوم تجعل ول صومك، يوم ووقار سكينة عليك
يهذب الأذي الأصوم هو فهذا  " ا.هـ  ءسوا فطرك ويوم

 فيها الأشهوة جماحا ويكبح الأنفس،
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مقيد غير الأحديث هذا في إلأيه الأمندوب والأصوم    
على الأشخص يداوم أن الأمراد بل عدد، أو بزمان

.  الأشهوة تخفيف من الأمقصود يحصل حتى الأصيام

الأله بذكر الشتغال  الأطاعات من والكثار
: والأبر

شغلته بالأحق الأمسلم يشغلها لأم إن فالأنفس     
، الأمتنوعة بالأعبادات لنشغالا الأمسلم .. فعلى بالأباطل

. ةلألمعصي فراغ وقت ترك وعدم
فما الأصوفية : " صحبُت ـ الأله رحمه ـ الأشافعي قال    

ّ منهم انتفعُت : الأوقُت يقولأون سمعتهم بكلمتين، إل
ّ قطعته فإن سيٌف، تشغلها لأم إن ونفُسك قطعك، وإل
] .50[ . " ا.هـ بالأباطل شغلتك بالأحّق

صاحبها تحجب عضال داء الأطاعات عن الأغفلة وأما    
كذلأك تحجبه...  الأخير من مفتوحة أبواب إلأى الأنظر عن
وإن ، مغلقة أبواب داخل لأها حصر ل أضرار رؤية عن

في الأوقوع سهل الأغفلة بداء يصاب الأذي النسان
..  تعالأى الأله إل يعصمه .. ول والأشبهات الأشهوات

يصف وهو ـ  الأله رحمه ـ تيمية ابن السلم شيخ قال     
الأله عن فالأغفلة] : " 51[ فيقول الأغفلة وعواقب خطر

والأيقظة، الأذكر هو الأذي الأخير باب تسد الخرة والأدار
فيبقى والأخوف، والأسهو الأشر باب تفتح والأشهوة

ًا الأقلب ً ويخشاه يهواه بما مغمور ًا الأله، عن غافل رائد
ًا الأله، غير قد الأله، بغير اشتغل قد ذكره عن ساهي

في روي كما قلبه، على الأدنيا حب ران قد أمره انفرط
أنه  الأنبي عن هريرة أبي عن وغيره الأبخاري صحيح
عبد تعس الأدرهم عبد تعس الأدينار عبد تعس"  قال: 

شيك وإذا وانتكس تعس الأخميصة عبد تعس الأقطيفة
   " " ا.هـ سخط منع وإن رضي، أعطي إن انتقش، فل
ًا وقال      الأشر، أصل والأشهوة فالأغفلة] : " 52[ أيض

واتبع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع تعالأى: {ول قال
ًا أمره وكان هواه   . " ا.هـ28 } الأكهف فرط

50  ً 3/129  الأسالأكين مدارج عن نقل
10/597   الأفتاوى مجموع  51
14/289 الأفتاوى  52
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بها عمل إن ـ الأناجحة السالأيب أهم من جملة      هذه
..  الأعادة هذه لأتجنب ـ وجدية بصدق

صحته على يحافظ أن عليه لأله الأمستسلم والأمسلم     
ًا ـ يشغلها وأن .. الأمباحة الأرياضية العمال ببعض ـ أيض
يدع ل .. وأن وأمل جادة بعين مستقبله إلأى ينظر وأن

دربه مواصلة على تعيقه أن الأمحرمة لألشهوة مجال
..    وتجنبها منها الأتخلص في وهدفه

في يطلع أن عليه الأشهوة عنده زادت كلما والأسالأك     
الأنار ذكر عن تتحدث الأتي الشرطة ويسمع الأكتب

أن .. عليه وظلمتها الأقبور عن تتحدث .. الأتي وأهوالأها
..  تعالأى الأله عذاب من ويخيفه يردعه ما كل يسمع

ثقة مسلم طبيب على نفسه يعرض أن بأس ول     
هذه مثل في الأطب علم من لأيستفيد الأله بشرع متقيد
. الأحالأة

كل في الأنوم إلأى الأخلود .. من أخي يا الأحذر والأحذر     
على الأنوم تجنب مع فاذهب نعسان تكان إذا .. بل وقت

ًا تسبب الأنومة هذه لن الأبطن ًا تهيج نومة وهي ـ جنسي
ً وهي الأنار في والأمعذبين عليهم الأمغضوب منهي أصل

احتكاك بسبب ] ـ53[ يبغضها بل يحبها ل الأله لن عنها
 .. شبالأفرا الأتناسلية العضاء

ًا     لأه والأتضرع الأله إلأى الألجوء أن فيه شك ل مما وأخير
منه الأعون وطلب ـ وصدق وبإخلص بيقين ـ بالأدعاء
لنه الأعلج أعظم من .. فهذا الأعادة هذه من لألخلص
بالأمضطر .. فكيف هدعا إذا الأداعي دعوة يجيب سبحانه

 !!

ًا      في الأتفكر قبل بها ننصح : خواطر ثامن
:  الستمناء

ملكه في وأنت الأله تعصي كيف  !!  ..

فقال بطنه على مضطجعا رجل  الأله رسول : رأى قال  هريرة أبي عن   53
 .2768 الأترمذي . " صحيح الأله يحبها ل ضجعة هذه :" إن

فركضني بطني على مضطجع وأنا  الأنبي بي : " مر قال  ذر أبي عن و
ماجه ابن . " صحيح الأنار أهل ضجعة هذه إنما جنيدب : يا وقال برجله
3724  . 

ًا عنه منهي ذلأك لن الأبطن على الأنوم تفادي يجبف إلأى بالضافة شرع
على الأنوم إن ثم ، الأنائم الأشخص إلأى بالأنسبة الأغرائز إثارة إلأى يؤدي أنه

ًا مؤٍذ الأبطن .  الأمنع فوجب الأظهر و لألرقبة إجهاد يسببو صحي
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نعمه في غارق وأنت الأله تعصي كيف  !!..
عليك مطلع وهو الأله تعصي كيف !!..
في الأتقوى وتزعم الأسر في الأله تعصي كيف

.. !!  الأعلن
عليك تتغلب الأشهوة تجعل كيف  !!..
وهو الأمعصية في يوقعك الأشيطان تجعل كيف

.. !!   عدوك

ًا     ًا بها ننصح : أمور تاسع الأحياة في يومي
:  الأيومية

والأصلة والأتوبة والستغفار الأله ذكر من الكثار
.  وسلم عليه الأله صلى الأنبي على

مع ، سماعه أو وخشوع بتدبر الأقرآن قراءة
..  الأتفسير في ميسر بسيط بكتاب الستعانة

ًا إلأيها والأذهاب جماعة الأمسجد في الأصلة مشي
.. ذلأك فعل تيسر إن القدام على

والأمواعظ والأمحاضرات الأعلم مجالأس حضور
. الأثقافية الأعلمية والأندوات

الأصالأحة الأصحبة على والأتعارف والأتحدث الأخروج
. الأقرآن أهل من

ًا      عامة : قواعد عاشر

الأعادة من خير البتلء على الأصبر : قاعدة    
. الأسرية
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الأحرام ُيدفع بل ، بالأحرام يعالأج ل الأحرام فإن     
عن وبصبرك والأشيطان، والأهوى الأنفس بمجاهدة

من والأخوف تعالأى، الأله أوامر وامتثال الأمعاصي،
الفعال، سفاسف ترك في الأرجولأة وإظهار عقابه،
وابتلؤك وابتلء، عمل دار والأدنيا الأتصرفات، ورذائل

الأعمل، فأحسن المر، بهذا الأزمان من الأفترة هذه في
خلق { الأذي   قال ، الأله عبد يا الأحق على واثبت
الأعزيز وهو عملً أحسن آيكم لأيبلوكم والأحياة الأموت
 . 2 } الأملك الأغفور

شهوة نار تخمد اليمان جذوة : قاعدة    
. الأشيطان

الأشهوة أمر عليه هان كلما الأمسلم إيمان قوي كلما     
كان كلما وغفلته إيمانه ضعف .. وكلما عليها وتغلب

إيمانه وقوة رشده إلأى يعود حتى فتغلبه قوة لألشهوة
 .

دواء، لأه أنزلو إل داء ينزل لأم تعالأى الأله فإن     
أن الأعبد وعلى ، جهله من وجهله علمه من علمه
ـ الأداء ـ الأشهوة نار من لأيتخلص ـ دواء ـ إيمانه يقوي
مقاومة يستطيع ل ومن ، مقاومتها لأه ينبغي الأتي

.  والأكسل الأضعف على دلأيل فهذا ، الأشهوات وترك
يا ـ أوردتك وإل الأهوى عن الأنفس فطم من بد فل    
تهمله إن كالأطفل والأنفس ةالأهلك موارد ـ الأله عبد

من .. فلبد ينفطم تفطمه وإن الأرضاع حب على شب
.  الأمحرمه الأشهوة بذرة لستئصال الأقوي اليمان

تصبح أن قبل الأشهوة خواطر  حارب: قاعدة    
ًا :  سلوك

إلأى خواطرك تنقلب أن من الأله عبد يا الأحذر الأحذر    
سلوك إلأى معصيتك تنقلب أن .. من متبع سلوك

.. بل والأمنهج الأسلوك هذا عن الأتخلي عليك فيصعب
ًا نفسك عالأج إلأى تب ـ الأمعصية في الأوقوع عند فور
ول ـ  الأعودة عدم على وأعزم الأمعصية عن وأقلع الأله

سلوكك على تأثر أن في سبيل لألمعصية تجعل
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وتزين نظرك في ـ الأمعصية .. فتنقلب وشخصيتك
فتضر ومعروف حسن أمر إلأى ـ لأك فيها الأشيطان

تصبح أن قبل الأشهوة حارب .. بل غيرك وتضر نفسك
.  يتبع سلوك

وجود دلأيل الأنفس على الأنفاق خشية : قاعدة     
. الأقلب في اليمان

الستمناء ومنها ـ معصية في يقع أن ما فالأمسلم     
عليه ضاقت قد الرض وكأن بعدها يشعر وتجده إل ـ

على .. وكأن حالأه وتغير وجهه لأون وتغير صدره وضاق
. فيهلك عليه يقع أن يخشى جبل رأسه

في الأخير وجود دلأيل نفسالأ على الأنفاق ةخشيف     
هذه عن بالقلع الأخير هذا تمي أن وبقي ، قلبالأ

مجال يدع فل الأقلب على اليمان فيعلوا الأمعصية
.. الأمعصية في الأوقوع ول لألنفاق

ما كل عن والأبعد إيمانه بتقوية مطالأب فالأمسلم    
الأحرام في تفريغها خشيت شهوته ويثير إيمانه يخدش

عن القلع بعد إل إلأيه يعود فل منه اليمان .. فينتزع
. الأنصوحا والأتوبة الأمعصية

شبح يبعد المور لأمعالأي  الأتطلع: قاعدة    
:  الستمناء

أن إلأى والأسعي بالأتطلع نفسه شغل لأو فالأمسلم    
سفاسف إلأى نظر لأما الأعالأية الأهمم أصحاب من يكون

..  المور
..  الأباطل إلأى الأتفت لأما الأحق بطلب نفسه شغل لأو    

المور في عظيمة وهمة عالأية نظرة لألمسلم كان فكلما
طلب في نظره قل .. كلما والهداف والشياء
.  فيها والأتفكر الأمعاصي

الأشخص تبعد ، الأعالأية الأهمم إلأى بالأوصول فالنشغال    
الأوقت وجود لأعدم الستمناء شبح في الأتفكر عن

الأجهد بذل في الأرغبة وجود مع المور هذه لأمثل الأكافي
..  يضر فيما ل ينفع فيما
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ويزيل الأصدور يشرحا الأذنوب  ترك: قاعدة    
:  الأغموم

أن الأمرء على والأواجب ، محرم أمر الستمناء فإن    
فيه الأشيطان أوقعه فإن فيه، يقع لأئل منه يحترز
ًا، يتوب أن عليه وجب هذا بترك إل ذلأك لأه يتم ول فور

على والأعزم منه، مضى ما على والأندم الأقبيح الأفعل
تعالأى الأله وعد وقد الأمستقبل، في إلأيه الأعودة عدم

. عليهم يتوب بأن الأتائبين
ويزيل الأصدور يشرحا الأذنوب ترك أن في شك ول    

ًا يكون إدمانها أن كما الأغموم، الأصدر، ضيق في سبب
ذكري عن أعرض { ومن تعالأى الأله قال الأنفس، وثقل

ًا معيشة لأه فإن } طه أعمى الأقيامة يوم ونحشره ضنك
 :124  .
.. كلما الأمسلم يحملها أثقال عن عبارة فالأذنوب   

إلأى وركن حالأه ضعف كلما ـ ذنوبه كثرت ـ عليه ثقلت
توبته .. وبقدر الرض إلأى وتثاقل وملذاتها الأدنيا

أن .. إلأى الثقال هذه عنه تخف ما بقدر لألذنب وتركه
إلأى وهكذا واتباعه الأحق لأسماع وقابلية قوة ذو يصبح

الأقول عليه فيحق بالأكلية منها ويتوب الأذنوب يترك أن
فيسارع ـ يخدشه أمر بكل يتأثر أبيض أصبح قلبه بأن
اتباع فأصبح صدره .. وانشرحا ـ وتطبيبه علجه إلأى

هذا يؤدي مما ، الأمنال سهل ميسور أمر عنده الأحق
تعالأى الأله من وفضل بنعمة اليمان حلوة تذوق إلأى
 ..

عن صاحبها تنهى أنها الأصلة ثمار  من: قاعدة    
:  الأفحشاء

صاحبها تنهى أنها الأمقبولأة الأصلة ثمار من نإ    
{ إن   الأله قال كما الأمعاصي ارتكاب عن وتبعده
  .45 الأعنكبوت}  والأمنكر الأفحشاء عن تنهى الأصلة

.. الأصلة في جوارحه وخشعت الأعبد قلب خشع وكلما    
الثر لألصلة كان .. كلما  الأنبي صلة كهيئة وصلى

.. إلأى والأتقوى الأصلحا إلأى الأعبد تغير في الأعظيم
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تنهه لأم .. ومن  الأله دين على والستقامة اللأتزام
عليه خلل صلته في فإن والأمنكر الأفحشاء عن صلته

بعد الأعلج عليه فيصعب يتوسع أن قبل يتداركه أن
.  والأشهوة الأمرض وانتشار الأقلب وموت تفشي

   

 الأمحرم فعل إلأى يقود الأمحرم  الأنظر: قاعدة    

.. إبليس سهام من مسموم سهم الأمحرمة الأنظرة     
إبليس سهام توجهت الأحرام إلأى الأمسلم نظر فإن
الأقلب .. فيغفل وتميته الأقلب تدمي حتى قلبه إلأى
 رسولأه وأمر  الأله لمر الستجابة وعن الأله ذكر عن

الأشهوة ويهيج الأغرائز يثير الأمحرم إلأى .. والأنظر
الأفعل إلأى الأمحرم الأنظر معصية من الأشخص فينتقل
. الأمحرم

مسائل حول وجواب : سؤال عشر حادي    
:  الستمناء

جملة طرحا في ـ الأله بإذن ـ سنشرع الأمقام هذا في     
.. عليها وسنجيب الأممارس عنها يسأل السئلة من

:  كالأتالأي وهي

: رمضان في الستمناء حكم ما-1

ًا الأمني إنزال فإن      سواء ، بشهوة يقظة في اختيار
وأ ضم أو تقبيل  أو]54[ بمباشرة النزال سبب كان

أو زوجته بيد أو بيده كان أو الأنساء إلأى نظر تكرار
ًا فأنزل فراشه في يتقلب أوكأن أمته .  ذلأك ونحو مني
مذهب وهو ، الأعلماء جمهور عند قضاء عليه فهذا     

أنه فرأى ، حزم ابن ذلأك في وخالأف ]،55[ الربعة الئمة
على وتطلق الأتقبيل، من أعم فهي الأبشرتين : الأتقاء بالأمباشرة والأمراد 54

. الأجماع دون كان ما هو هنا والأمراد ، هنا مراد غير لأكنه الأجماع،
من يعد النزال هذا أن ، الولأى الأقديمة الأنسخة في الأراجح كان 55

الأقول هذا أن لأي ظهر ولأكن الأقضاء صاحبه وعلى الأصيام مفسدات
على فليس وبالأتالأي الأصوم مفسدات من لأيس أنه والأصحيح ، ضعيف
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الأشوكاني وكذلأك ، قضاء عليه ولأيس ، الأصوم يفسد ل
ل النزال هذا فإن ، الأراجح الأقول هو وهذا والأصنعاني

الأقضاء صاحبه على فليس ، الأصيام مفسدات من يعد
الأذي الأدلأيل وجود لأعدم ؛ صحيح وصيامه] 56[ كفارة ول

دلأيل ل بقول نقول أن يجوز ل .. وبالأتالأي ذلأك يفيد
بالأجماع علق الأحكم ولن ،  رسولأه أو  الأله من عليه
] .57[ فقط

، والأشبهة الأخلف من : لألخروج أقول ، هذا ُعرف فإن ، الأقضاء صاحبه
رمضان بعد يوم صيام لأه ُيستحسن فإنه ذلأك من شيء في وقع فمن

أعلم.. تعالأى والأله يجب أقول ول كقضاء
الأشافعية من الأعلماء جمهور رأي هو نرجحه والأذي ، خلف محل الأمسألأة 56

إل تثبت لأم الأكفارة لن كفارة عليه لأيس بأنه لألحنابلة قول وهو والأحنفية
عدم يعني وهذا الأذمة، براءة وهو الصل على المر فيبقى ، الأجماع في

.  ةالأكفار وجوب
آدم ابن عمل كل   الأله رسول : قال قال  هريرة أبي عن جاء ما وأما 57

: الأله يقول الأله شاء ما ضعف مائة سبع إلأى أمثالأها بعشر الأحسنة يضاعف
لألصائم ، أجلي من وطعامه شهوته يدع ، به أجزي وأنا لأي فإنه ، الأصوم إل

الأصائم فم ولأخلوف ، ربه لأقاء عند وفرحة فطره عند فرحة ، فرحتان
 1638 ماجه ابن صحيح. "  الأمسك ريح من الأله عند أطيب
الأشهوة كانت فلو وإل ، زوجته جماع يدع " : أي شهوته " يدع  فقولأه

دون ما حينئذ فيها فيدخل والأعام الأشامل معناها هو ، هنا بها الأمقصود
يجوز ول حرام كذلأك الأجماع دون ما أن لأقلنا ـ والأضم كالأتقبيل ـ الأجماع

 الأنبي فعل من إباحته ثبت لأما ، وضعيف بعيد وهذا ـ مقدماته من لنه ـ
ذلأك على يدل مماو ، الأحديث سياق من الأمقصود هو الأجماع أن فتبين  ،

:  الأله رسول قالقال:   ذر أبي حديث من مسلم صحيح في ما الأمعنى
ويكون شهوته أحدنا أيأتي الأله رسول : يا قالأوا ، صدقة أحدكم بضع وفي

إذا وكذلأك ؟ وزر عليه أكان حرام في وضعها لأو أرأيتم :  قال ؟ أجر فيها لأه
"  أجر لأه كان حلل في وضعها
" أجر فيها لأه ويكون شهوته أحدنا أيأتي الأله رسول : " يا  الأصحابة فقولأه

إلأى راجع الأشهوة مقصود فإن ، أجر فيها لأه ويكون زوجته أحدنا أيجامع أي
" صدقة أحدكم بضع : " وفي وهو  الأنبي من الأمطروحا الأسؤال سياق

.  نفسه الأفرج على أو الأجماع على يطلق الأبضعو
: " قولأه مسلم صحيح في لألحديث شرحه في ـ الأله رحمه ـ الأنووي قال

 الأجماع على ويطلق ، الأباء بضم " هو صدقة أحدكم بضع :" وفي ،
 " ا.هـ هنا إرادته تصح وكلهما نفسه الأفرج على ويطلق

الأشهوة أن على يدل " مما شهوته أحدنا : " أيأتي  الأصحابة قول إن ثم
الأحديث في التيان لن وذلأك ، الأجماع إلأى ينصرف  قولأهم من الأمقصودة

: { فإذا  الأله كقول وهذا ، الأجماع إلأى ينصرف ومعناه بالأشهوة مقيد
في جامعوهن   أي222:  } الأبقرة الأله أمركم حيث من فأتوهن تطهرن
: "  تفسيره في ـ الأله رحمه ـ كثير ـ ابن . قال  لأكم الأله أحله الأذي الأموضع

أن أمركم حيث من } أي الأله أمركم حيث { من جامعهن } أي { فأتوهن
 . " ا.هـ الأفرج وهو ، منه تعزلأوهن

من موضع من أكثر في ـ الأله رحمهم ـ والأفقهاء الأصحابة بعض وكقول
يشير ما الأمستحاضة جماع مسألأة عن حديثهم عند والأتفسير، الأفقه كتب
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البطال على دلأيل ل: "  ـ الأله رحمه ـ اللأباني قال     
الأصنعاني قال ولأذلأك ظاهر غير بالأجماع وإلأحاقه بذلأك
جامع من على إل كفارة ول قضاء ل أنه الظهر: " 

الأشوكاني مال وإلأيه" .  بعيد به الأمجامع غير وإلأحاق
ـ 175 / 6 " ( " الأمحلى فانظر حزم ابن مذهب وهو
 . ) 205و 177
الأجماع على الستمناء قياس أن إلأى يرشدك ومما     

في به قالأوا الأذين بعض أن ، الأفارق مع قياس
لن: "  ] قالأوا58[ الأكفارة في به يقولأوا لأم الفطار
الأمهذب"  انظر" .  الأكفارة عدم والصل أغلظ الأجماع

نقول فكذلأك.  ) 368 / 6(   لألنووي"  شرحه"  مع" 
من أغلظ والأجماع ، الفطار عدم الصل:  نحن

.  فتأمل.  عليه يقاس فل الستمناء
خرج إن الأمني: "  ) 396 / 6(  الأرافعي      وقال

مبطل إنزال غير من اليلج لن أفطر بالستمناء
" .  مفطرا يكون أن أولأى شهوة بنوع فالنزال
في الأكفارة إيجاب لأكان صحيحا هذا كان لأو:       قلت

إنزال بدون اليلج على إيجابها من أولأى الستمناء
. الأقياسيين تناقض فتأمل ، بذلأك أيضا يقولأون ل وهم
عن الأثابتة الثار لأبعض مخالأفتهم ذلأك إلأى أضف     

أنزل ولأو تفطر ل جماع بغير الأمباشرة أن في الأسلف
الحاديث سلسلة"  في بعضها ذكرت ] وقد59[

إذا زوجها يأتيها : الأمستحاضة  عباس ابن قال فقد ، الأمعنى هذا إلأى
قال وكما ، زوجها يأتيها ل ـ عنها الأله رضي ـ عائشة قالأت وكما ، صلت
أن على ذلأك فدل ، بها ذلأك يطول أن إل يأتيها : ل ـ الأله رحمه ـ أحمد

.  الأجماع هي الأحديث في الأمقصودة الأشهوة
ًا وذلأك فأنزل استمنى من بإفطار الأقول إلأى ذهب من أن أي 58 على قياس

رمضان نهار في الأجماع أن مع ، الأكفارة دون بالأقضاء فقالأوا ، الأجماع
الستمناء في ذلأك يقولأوا ..!! ولأم مغلظة كفارة مع الأقضاء صاحبه يلزم

 .. !! فتأمل الأفارق مع قياس الأجماع على الستمناء قياس أن فتبين
صوم يفسد ل كما صومه يفسد لف ، جاهل استمنى إذا أولأى باب من 59

.  الأقيم وابن تيميه ابن السلم شيخ الأقول هذا اختار . وقد يالأناس
يفطر ما فعل إذا : " الأصائم  ـ الأله رحمه ـ تيميه ابن السلم شيخ قال
.. أحمد مذهب في قولأين على ؟ العادة عليه : فهل ذلأك بتحريم جهل

، الأبلغ بعد إل الأخطاب يثبت ول ، ذلأك من شئ قضاء يجب ل أنه والظهر
ُلنذركم تعالأى لأقولأه حتى ُمعذبين كنا : { وما } . وقولأه بلغ من به : { 
ً نبعث } الأرسل بعد ُحجة الأله على لألناس يكون : { لأئل } . ولأقولأه رسول
ما يبلغه حتى أحدا يعاقب ل أنه سبحانه بين متعدد الأقرآن في هذا ومثل

.  الأرسول به جاء
ًا يعلم ولأم ، بذلأك فآمن الأله رسول محمد أن علم ومن لأم به جاء مما كثير

ُلغُه لأم ما على الأله يعذبه ، الأبلوغ بعد اليمان ترك على يعذبه لأم إذا فإنه ، يب
سنة وهذه ، وأحرى أولأى الأبلغ بعد إل شرائطه بعض على يعذبه ل فإنه
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قول ) ومنها 221 ـ 219(   الحاديث تحت"  الأصحيحة
لألرجل يحل ما:  سألأها لأمن ـ عنها الأله رضي ـ عائشة

". الأجماع إل شئ كل: "  قالأت ؟ صائما امرأته من
) 8439 / 190 / 4 ("  مصنفه"  في الأرزاق عبد أخرجه
به واحتج" الأفتح"  في الأحافظ قال كما صحيح بسند

. هناك سائرها  وراجع.حزم ابن
الحاديث لأبعض ـ الأله رحمه ـ خزيمة ابن وترجم     

 ) : "243 / 2" (  صحيحه"  في بقولأه إلأيها الأمشار
الأجماع دون هي الأتي الأمباشرة في الأرخصة باب

عل يقع قد الأواحد اسم أن على والأدلأيل لألصائم
الأمباشرة اسم إذ محظور والخر مباحا أحدهما:  فعلين

الأكتاب ودل الأجماع على كتابه نص في الأله أوقعه قد
الأمصطفى قال محظور الأصوم في الأجماع أن على
" الأصائم يفطر الأجماع إن: "  وسلم عليه الأله صلى

الأمباشرة أن على بفعله دل قد  الأمصطفى والأنبي
" مكروهة غير الأصوم في مباحة الأجماع دون هي الأتي

.  
أن:  الول:  أمرين هنا عليه الأتنبيه ينبغي مما      وإن

ومباشرة ، شئ يفطر ل جماع بغير النزال كون
إذا وبخاصة الأصائم ننصح ل أننا ذلأك ، آخر شئ الأصائم

يقع أن خشية ، صائم وهو يباشر أن الأشهوة قوي كان
لألذريعة سدا ] وهذا60[ الأجماع الأمحظور في

: "  قولأه منها الأشريعة أدلأة من عديد من الأمستفادة
وكأن"  فيه يقع أن أوشك الأحمى حول حام ومن

ذلأك إلأى أشارت ـ عنها الأله رضي ـ عائشة الأسيدة

أن الأصحاحا في ثبت قد . فإنه ذلأك أمثال في عنه الأمستفيضة  الأله رسول
الأخيط من البيض : { الأخيط تعالأى قولأه أن ظنوا أصحابه من طائفة
في يربط أحدهم . فكان السود الأحبل من البيض الأحبل } هو السود

بياض الأمراد أن  الأنبي فبين هذا من هذا يتبين حتى يأكل . ثم حبل رجله
 19 / 2 الأكبرى الأفتاوى " ا.هـ بالعادة يأمرهم . ولأم الأليل وسواد ، الأنهار
أو أكل عمن ـ  الأله رسول أي ـ عفى : " وقد  ـ الأله رحمه ـ الأقيم ابن وقال
ًا رمضان نهار في شرب الأخيط من البيض الأخيط تأول لأما ناس غير عمد
، الأنهار طلع وقد لأه تبينا حتى يأكل فجعل ، الأمعروفين بالأحبلين الأسود
 /4 الأموقعين . " ا.هـ. إعلم لأتأويله ، بالأقضاء يأمره ولأم ، ذلأك عن لأه وعفا

66
قال. يفطر ل فإنه الأمني ينزل لأمو استمنى إذا كذلأك أولأى باب ومن

" يفطر ل فإنه إنزال بدون استمنى لأو: "  ـ الأله رحمه ـ نعثيمي ابن الأشيخ
                     . 388 / 6 الأممتع الأشرحا هـ. ا

بالألذات، النشغال ل بالأطاعات ُيميز أن ينبغي شهر رمضان : ولن قلت 60
والأشهوات
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وأيكم: "  صائم وهو  الأنبي مباشرة روت حين بقولأها
ذكر لأما الأمؤلأف أن:  الخر والمر ]61 [" ؟ إربه يملك

مباحا أنه إلأيه ينسب أن لحد يجوز فل ، بالأيد الستمناء
 ". عنده لألصوم مبطل أنه لأبيان ذكره إنما لنه ، عنده
]62[ ا.هـ

أو الأمنى منه يخرج كالأذي ، شهوة لأغير أنزل إن وأما     
بالأبول أشبه لنه ، عليه شئ فل ، لأمرض الأمذي

لأو ما فأشبه ، صومه يفسد لأم احتلم . ولأو والحتلم
فأنزل الأليل في جامع ولأو ، نائم وهو شئ حلقه دخل
ًا أكل لأو ما فأشبه ، يفطر لأم ، أصبح ما بعد في شيئ

. الأنهار في الأقيء فذرعُه ، الأليل
ًا فأنزل استمنى لأو وكذلأك      ًا ل مذي صحيح فصيامه مني

ًا الأمني إنزال لن ، باب فمن الأصوم يفسد ل اختيار
] .63[ صومه الأمذي يفسد ل أن أولأى

ّنبّي : " كان قالأت ـ عنها الأله رضي ـ عائشة نفع 61 وسلم عليه الأله صلى الأ
ّبل ومسلم. الأبخاري لربه". رواه أملككم وكان صائم وهو ويباشر يق

َلَرب: بفتح ِلرب وحاجة الأوطر هو والأراء الأهمزة وا بكسر الأنفس. وا
متقاربان والأمعنيان ـ  الأحاجة على ويطلق الأعضو، هو الأراء وسكون الأهمزة

الأله رسول مثل أنكم تتوهموا ول الأقبلة من الحتراز ينبغي : أنه والأمعنى ـ
في يوقعه شيء عنها يتولأد أن ويأمن نفسه يملك لنه ، استباحتها  في

. ذلأك يضره إربه يملك ل من أن إلأى إشارة ففيه ـ الأجماع ـ الأمحظور
هذا فعل إذا النسان أن شك ول ، ذلأك يفعل كان   الأنبي أن فالأمقصود

يجوز أنه على دلأيل والأحديث ، الأمني أو الأمذي منه يقع أن مظنة فهو
بين ذلأك في فرق ول ـ الأجماع دون ـ يباشرها وأن زوجته يقبل أن لألصائم

يجب . فإنه الأجماع إلأى بذلأك الأتدرج من يخش لأم ما ، والأنفل الأفرض صوم
ًا ، والأمباشرة الأتقبيل ترك عليه من الأصيام حفظ ولن ؛ لألذريعة سد

 أمر الأنبي ولن واجب؛ فهو به إل الأواجب يتم ل وما واجب، الفساد
ًا يكون أن إل الستنشاق، في بالأمبالأغة الأمتوضي الأماء يتسرب لأئل صائم

الأمفسد الأجماع إلأى ذريعة كانت إذا الأقبلة من يمنع جوفه. فكذا إلأى
من أعم فهي الأبشرتين : الأتقاء بالأمباشرة الأمراد .وأما فل وإل لألصوم

وذكر ، الأحديث في هنا مراد غير لأكنه ، الأجماع على وتطلق ، الأتقبيل
من أخّص الأتقبيل لن ؛ الأخاص بعد الأعام ذكر من الأتقبيل بعد الأمباشرة
. الأمباشرة

 . فإن187:  الأبقرة } باشروهن : { فالن الأصيام لأيالأي في  قولأه وأما
إل عنها منهي الأصيام نهار في الأمباشرة أن على بمفهومها دلأت وإن الية

ًا الأمباشرة أباحا ،وقد  الأله عن الأمبين  هو الأله رسول أن على فدل نهار
من دونه ما ل الأجماع هي الية في عنها الأمنهي بالأمباشرة الأمراد أن

وقع بما مخّصصة الية وتكون عمومه على الألفظ يبقى أو ، ونحوها الأقبلة
. بعيد وهذا فيه أذن  وما منه

 20 – 18 ص الأمنة تمام 62
ومن ، أبيض غليظ ماء الأرجل من الأمني : أن والأمذي الأمني بين الأفرق 63

عند يخرج لأزج أبيض رقيق ماء فهو الأمذي وأما ، أصفر رقيق الأمرأة
الأرجل ويشترك ، ذلأك غير أو ، نظر أو ، إرادته أو ، الأجماع تذكر أو ، الأملعبة
أما رعشة ويصاحبه بتدفق يخرج الأمني أن إلأى بالضافة فيه والأمرأة
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ذكر أن بعد  ـ الأله رحمه ـ عثيمين ابن الأشيخ قال     
، صحيح لأه دلأيل : " ول الأمذي مسألأة في الأحنابلة مذهب

بالأنسبة ول لألشهوة بالأنسبة ل الأمني دون الأمذي لن
.  به يلحق أن يمكن فل ، الأبدن لنحلل

أنه فأمذى استمنى أو ، فأمذى باشر إذا : أنه والأصواب
شيخ اختيار وهذا ، صحيح صومه وأن ، صومه يفسد ل

الأحجة عدم فيه والأحجة ـ الأله رحمه ـ تيمية ابن السلم
وجه على النسان فيها شرع عبادة الأصوم هذا لن ،]64[

ـه.ا"  بدلأيل إل الأعبادة هذه نفسد أن يمكن فل شرعي
]65 [

بكارتها غشاء فقدت لأو زانية الأمرأة تعد هل-2
 ؟ الستمناء بكثرة

ىعل يجب ، معصية وهي ، محّرمة الأسرية الأعادةف     
على والأندم ، اعنه بالقلع الأفعل هذا من الأتوبة فاعلها

لو.  أخرى مرة اإلأيه الأعودة عدم على والأعزم ، فعله
الأفعل بهذا الأبكارة غشاء فقدانلأ كفارة ول حد يوجب

.  الأزنا من لأيس وهو
الستمناء ]: " أما66[ تيميه ابن السلم شيخ قال     

فاعله وعلى ، الأعلماء جمهور عند الأتحريم فيه فالصل
" ا.هـ. أعلم . والأله الأزنا مثل ولأيس ، الأتعذير

أيام في محرم وهو الأسرية الأعادة فعل حكم-3
 ؟ الأحج

هل الحرام، حالأة الستمناء في الأفقهاء ختلفا فقد     
 ؟ ل أو ـ عمرة أو حجا كان سواء ـ الأنسك يفسد

فاعله وعلى الأنسك، يفسد ل أنه الكثر عليه والأذي    
إلأى عندهم الأمعتمد في الأحنابلة وذهب الكثر، عند شاة

ًا ، ذلأك من شئ فيه فليس الأمذي ل ما كريهة رائحة لأو الأمني فإن وأيض
. الأمذي في توجد

 لألصيام مفسد الأمذي نزول أن على الأحجة عدم أي 64
236 / 6 الأممتع الأشرحا 65
439 / 3 الأكبرى الأفتاوى  66
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ّكة في يذبح دم فاعله على أن الأصحيحو ، بدنة عليه أن م
.  لألفقراء

، استمنى : أو : " قولأه النصاف في الأمرداوي قال    
.. روايتين على ؟ شاة أو بدنة هو : هل دم فعليه

وعليه ، عليه نص ، الأمذهب وهو ، بدنة : عليه إحداهما
الأحرم، لأفقراء وتوزع شاة : عليه .. والأثانية الأجمهور

محظورات من الستمناء بأن الأعلم حالأة في وهذا
من لنه شيء به يلزم فل الأجهل حالأة في أما الحرام،

عنه معفو والول التلف، قبيل من ل الأترفه قبيل
 . " ا.هـ الأنسيان أو الأجهل حالأة في

صحيح الأحج] " 67[ ـ الأله رحمه ـ باز ابن الأشيخ وقال    
ذلأك من الأله إلأى الأتوبة . وعليك الأعلماء قولأي أصح في

، وغيره الأحّج في محرم ، الأسرية الأعادية تعاطي لن ،
على إل حافظون لأفروجهم هم : { والأذين  الأله لأقول

فمن ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم
 . 7-5 نالأمؤمنو}  الأعادون هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى

. ءالأعلما أوضحها الأتي الأكثيرة الأمضار من فيها ولأما     
يذبح دم . وعليك والأتوفيق الأهداية ولأكم لأنا الأله نسأل

ّكة في  " ا.هـ.  لألفقراء م

الأفحوصات لأضرورة الستمناء يجوز هل-4
 ؟ الأطبية

ضرورة لأدفع يتعين الأمني إخراج كان لأو يجوز ، نعم     
يقوم ـ محرم غير ـ آخر شئ وجد إذا وأما الأفحوصات

لأضرورة وذلأك تقديمه فوجب ـ محرم لأيس وهو ـ مقامه
. تعالأى الأله شاء إن بها بأس ل الأحالأة هذه فمثل الأمرض

من الأزوجة عذر وقت في الستمناء حكم-5
؟ نفاس أو حيض

ًا أشد هذا بل ، يجوز ل     وهو موجود الأبديل لن ، قبح
لأقضاء مباحة وسيلة وهي بذلأك  زوجته تقوم بأن

.  شهوته

17/139 باز ابن الأشيخ فتاوى  67
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هم { والأذين:  تعالأى الأله قول عموم ذلأك ودلأيل    
ملكت ما أو أزواجهم على . إل حافظون لأفروجهم

}  . ملومين غير فإنهم أيمانهم
الستمتاع أنواع بكل بامرأته يستمتع  أن لألرجل إن ثم    
الأحائض مباشرة عن سئل لأما  الأنبي لأقول ، الأجماع إل
 .  الأجماع يعني"   الأنكاحا إل شئ كل ]: " اصنعوا68[

:  لأخطيبها الأخطيبة استمناء حكم-6

من حالأه يخلو ل ، الأمخطوبة مع الستمناء فممارسة     
: كالأتالأي هما أمرين

 
:  الولأى الأحالأة     
عقد الأتي الأمرأة ، الأمخطوبة بهذه ويعني يقصد أن     

معها الأجنسية أفعالأه فإن الأشرعي الأنكاحا عقد عليها
.  عليها مثاب حلل طيبة صحيحة تكون

:  الأثانية الأحالأة    
ولأّما خطبها الأتي الأمرأة ، الأمخطوبة بهذه يقصد أن    

الأممارسة في أفعالأهما فإن وبالأتالأي عليها يعقد
، الأشنيعة والفعال الأقبيحة الأزنا أنواع ومن ، محرمة
. وعذابه الأله لأسخط نفسه عّرض قد منهما كٌل ويكون
عن أجنبية ُتعتبر الأحالأة هذه في الأمخطوبة لن وذلأك

.  الأنساء من غيرها مثل مثلها ، الأخاطب
من لن ، عليها يعقد أن الأحالأة هذه مثل في والأحل     

صارت لنها ؛ شيء كل لأه حّل فقد امرأة على عقد
.  الولأى الأحالأة أصحاب من فيصبح ، زوجته

: الأيد بدون الستمناء حكم-7
 

، بدونه أو الأيد بمباشرة كان سواء محرم الستمناء إن    
في يشترط فل الأشهوة باستجلب هي الأعبرة لن

أو بغيرها أم بالأيد كان فسواء بالأيد يكون أن الستمناء
الأعلماء صرحا وقد ، حرام فهو يلمسه لأم أم عضوه لأمس

 مسلم رواه  68
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. الأمختار الأدر على حاشيته في عابدين ابن منهم ، بذلأك
يسمونه مما ونحوها دمية أو بآلأة يفعله قد وبعضهم
ًا وهذا ، الأجنسية باللأعاب .  يجوز ل أيض

]: "69[ ـ الأله رحمه ـ عثيمين ابن الأشيخ قال     
والأسنة الأكتاب بدللأة محرم بغيرها أو بالأيد الستمناء

.. " ا.هـ الأصحيح والأنظر
استدعاء نفإ ، كان وسيلة بأي محرم الستمناءف    

المة أو بالأزوجة الأمشروع التصال بغير وإراقته الأمني
ًا محرم الأيمين لأملك الأموطوءة ، كان وسيلة بأي شرع

. واعتداء ، تعالأى الأله أحل لأما تعٍد وهو
لثارة وسيلة كل عن عديبت أْن الأمسلم لىع جبالأواف    

إلأى ديؤت  ـ شك لب ـ الأوسائل هذه فإن ، الأشهوة
والأعبرة ، ُمَحّرم وفعلها ، الأسّرية الأعادة ِفْعِل في الأُوُقوِع

ًا بينا كما ـ سواء الأمني، خروج إلأى يؤدي ما بفعل ـ أنف
الأمؤدي الحتكاك على تعمل آلأة بأي أو مباشرة بالأيد
.   الأمني نزول إلأى

تضيع خشية الأزواج عن بدل الستمناء حكم-8
 ؟ الأزوجة حقوق

لأتفريغ الأشرعي الأطريق يسلك أن عليه الأمسلم فإن     
المةب أو بالأزوجة إما يكون وهذا ، شهوته ثوران

في الصل فإن ذلأك وغير ، الأيمين لأملك الأموطوءة
.  الأحرمة هو الستمناء

في الأوفاء عدم بحجة الأزواج عن النقطاع إن ثم     
هو الستمناء عن بذلأك والستغناء الأزوجية الأحقوق

..  ألأبته بصحيح لأيس كلم
قد باستمنائه أنه يشعر الأمدمن الأممارس فإن    

الأزواج ـ الأممارس نسي ـ ولأكن ، الأزواج عن استغنى
معاني لأه بل الأجنسية الأعملية في فقط محصورا لأيس

.  الستمناء في ـ واحدة ول ـ توجد ل كثيرة ومقاصد
الأحجج عن والأبحث الأزواج ترك ـ العتقاد وهذا    

على إبليس تلبيس من هو ـ عنه بالستمناء لألستغناء
ًا يلحقهما الستمناء ..وحكم الأمدمن الأممارس جميع

. يتزوج لأم أو تزوج سواء

 .932- 931 / 2 عثيمين ابن الأشيخ فتاوى  69
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خائف عليه قادر  ـ واجب حقه في الأزواج كان ومن      
بذلأك مستغنى وهو ـ الأزنا في الأوقوع من نفسه على
الأمبادرة وعليه ، الأحرام في واقع فهو الستمناء عن
الأثورة تفريغ في الأشرعي الأطريق وسلوك الأزواج في

. الأغريزية
عليه قادر ـ مستحب حقه في الأزواج كان لأو وكذلأك     
عن بذلأك مستغنى وهو ـ الأزنا في الأوقوع يخشى ول

.  كذلأك الأحرام في واقع فهو ، الستمناء
كان وسيله وبأي ، الأحرمة فيه الصل فالستمناء  

كان سواء ـ الأيمني ملك أو الأزوجة بيد عدا ـ  النزال
عما يترك أن الأمسلم وعلى ، يتزوج لأم أو متزوج الأرجل
فإن الأله مرضات ابتغاء ذلأك على ويصبر عليه الأله حرمه

، والأعطاء الأمثوبة لأه ويجزل الأقيامة يوم يأجره  الأله
ًا ترك من لن ًا الأله عوضه لأله شيئ .  منه خير

: لألستمناء يعود ثم ويتوب يستمني من حكم-9

ّ الأناس على يحّرم لأم وتعالأى تبارك الأله إّنف      ما إل
ًا عليهم يوجب ولأم ، تركه يستطيعون يستطيعون ل شيئ

لألمسلم يمكن ل هبأن يوهم قد الأشيطان فإن لأذا ، فعله
عند لأما يلتفت ل أن الأمسلم على ولأكن ، توبي أن

.  مفتوحا الأتوبة باب أن ولأيعلم الأشيطان
على أسرفوا الأذين عبادي يا  قل{  تعالأى الأله قال    

الأذنوب يغفر الأله إن الأله رحمة من تقنطوا ل أنفسهم
ربكم إلأى الأرحيم. وأنيبوا الأغفور هو إنه جميًعا

} نتنصرو ل ثم الأعذاب يأتيكم أن قبل من لأه وأسلموا
الأتوابين يحب الأله إن{  تعالأى وقال .  54 – 53 الأزمر:
{  سبحانه وقال .  222:  الأبقرة}  ينالأمتطهر ويحب

} الأتوبة عباده عن الأتوبة يقبل هو الأله أن يعلموا ألأم
104.  
ًا الأتوبة ]: "باب70[ ـ الأله رحمه ـ قطب سيد قال      دائم

الأعودة وأراد ضميره استيقظ من كل منه يدخل مفتوحا
ًا لجئ، وجه في يغلق ول قاصد عنه يصد ل والأمآب، أي

ًا كان  " ا.هـ الثام من ارتكب ما وأي
258 / 1 الأقرآن ظلل في  70
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بها إل تقبل ول تصح ل ، طوشر الأصادقة ولألتوبة     
:  كالأتالأي وهي

:   السلم: أولً     
. فقط الأمسلم من وتصح كافر من تصح ل فالأتوبة     
، توبته ادعاء في كذبه على دلأيل الأكافر كفر لن

.  أولً السلم في دخولأه الأكافر وتوبة
يعملون لألذين الأتوبة { ولأيست  تعالأى قال    

ُتبُت إني . قال الأموُت أحدهم حضر إذا حتى الأسيئات
لأهم اعتدنا أولأئك كفار وهم يموتون الأذين ول الن

ًا ًا عذاب    .18 الأنساء}  ألأيم

ًا     :  تعالأى لأله  الخلص: ثاني
ًا من الأذنوب لأله صحت توبته ، ومن      فمن ترك ذنب

ًا ولأم تصح توبته ، فإن تركه لأغير الأله لأم يكن مخلص
ًا لأه الأله تعالأى ل يقبل من العمال إل ما كان خالأص

وحده لأيس لحد فيه شئ .
ًًا الأمعصية من النسان يتوب فقد      الأفضيحة من خوف

لأقام الأستر وجد لأو أنه نفسه قرارة وفي ـ ذلأك ونحو ـ
تعالأى لأله يخلص لأم لنه ، باطله توبة فهذه بالأمعصية

. فيها
 

ًَا     :  الأمعصية عن  القلع: ثالأث
حال الأمعاصي على القامة مع الأتوبة صحة تتصور فل    

لألتوبة أساسي شرط الأذنب عن القلع فإن ، الأتوبة
ل الأذنب على مقيم وهو الأله إلأى يرجع فالأذي الأمقبولأة،

ًا، يعد معنى إلأى } إشارة { وتوبوا تعالأى قولأه وفي تائب
بالأمعصية الأمتعلقة الأنفس لن الأمعصية؛ عن القلع

على كان لأذلأك الأخير عمل على إقبالأها في تخلص قلما
قلبه من الأمعاصي جذور فيقتلع نفسه يجاهد أن الأتائب

نافرة عليه مقبلة الأخير على قوية نفسه تصبح حتى ،
.  الأله بإذن عليه متغلبة الأشر عن

ًا     :  بالأذنب  العتراف: رابع
الأتائب علم يعني وهذا ذنب، عند إل تكون ل الأتوبة إن     

الأهدى؛ ينافي بذنوبه الأتائب وجهل لأذنوبه، ومعرفته
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به والعتراف لألذنب معرفته بعد إل توبته تصح ل لأذلأك
يمكن ل الأوخيمة. إذ وعواقبه ضرره من الأتخلص وطلبه

ًا يعده ل شئ من الأمرء يتوب أن .  ذنب
في عنها الأله رضي لأعائشة  قولأه الأسنة من والأدلأيل    

عنك بلغني قد فإنه عائشة يا ، بعد : " أما الفك قصة
كنت وإن الأله، فسيبرئك بريئة كنت فإن وكذا، كذا

إذا الأعبد فإن إلأيه، وتوبي الأله فاستغفري بذنب ألأممت
] 71" [ عليه الأله تاب تاب ثم بذنب اعترف

الأصراط إلأى الأتامة الأهداية ]: " إن72[ الأقيم ابن وقال    
الصرار مع ول بالأذنوب، الأجهل مع تكون ل الأمستقيم

: والأثاني الأهدى، معرفة ينافي جهل الول فإن عليها،
من إل الأتوبة تصح ل فلذلأك وإرادته، قصده ينافي غي
سوء من الأتخلص وطلب به والعتراف الأذنب معرفة بعد

ً عاقبته ًا أول   " ا.هـ وآخر

ًا     :  الأذنوب من سلف ما على  الأندم: خامس
تتصور ول به إل تتم ل الأتوبة أركان من ركن الأندم     

مما نفسه على مشفق وجل خائف نادم من إل الأتوبة
: " فقال الأندم قيمة إلأى  الأنبي أشار وقد  منه حصل
] . 73" [ توبة الأندم

ًا     :  أهلها إلأى الأمظالأم  رد: سادس
إلأى الأمظالأم رد بها إل تتم ل الأتي الأتوبة شروط ومن    

بأمور أو مادية، بأمور تتعلق أن إما الأمظالأم وهذه أهلها،
الأمال كاغتصاب مادية الأمظالأم كانت فإن مادية، غير

كانت إن أصحابها إلأى يردها أن الأتائب على فيجب
غير الأمظالأم كانت وإن منهم، يتحللها أن أو موجودة،

الأعفو الأمظلوم من يطلب أن الأتائب على فيجب مادية
.  إرضائه على يعمل وأن ظلمه من بدر ما عن
مظلمة عنده كانت ]  : "  من ]74 الأله رسول قال     

درهم، ول دينار ثم لأيس فإنه ]،75[ منها فليتحلله لخيه

    مسلم رواه  71
179 / 1 الأسالأكين مدارج  72
6802 الأجامع صحيح 73
الأبخاري رواه  74
عنه ويعفو يسامحه أن منه يطلب أي  75
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لأه يكن لأم فإن حسناته، من لخيه يؤخذ أن قبل من
 "  عليه فطرحت أخيه سيئات من أخذ حسنات

ًا     :  الأغرغرة قبل الأتوبة  وقوع: سابع
فيها تصل الأموت علمات من علمة هي والأغرغرة     

الأموت قبل الأتوبة تكون أن فلبد ، الأحلقوم إلأى الأروحا
يعملون لألذين الأتوبة { ولأيست تعالأى الأله قال كم

توبُت إني قال الأموت أحدهم حضر إذا حتى الأسيئات
ًا لأهم أعتدنا أولأئك كفار وهم يموتون الأذين ول الن عذاب
ًا  . 18-17 } الأنساء ألأيم

]76" [ يغرغر لأم ما الأعبد توبة يقبل الأله " إن   وقال    
لأم : ما ]: "  أي77[ ـ الأله رحمه ـ الأمباركفوري قال    

فإن الأموت يتيقن لأم ما يعني الأحلقوم إلأى الأروحا تبلغ
 " ا.هـ بها يعتد لأم بالأموت الأتيقن بعد الأتوبة

ًا    من الأشمس طول قبل تكون  أن: ثامن
:  مغربها

الأناس آمن مغربها من طلعت إذا الأشمس لن    
الأتوبة ولأكن ، الأساعة قيام بقرب وتيقنوا ، أجمعون
يأتي { يوم تعالأى الأله . قال تنفع ل ذلأك عند واليمان

ًا ينفع ل ربك آيات بعض من ءامنت تكن لأم إيمانها نفس
 . 158 } النعام قبُل

الأمراد أن ]: " والأحق78[ ـ الأله رحمه ـ اللأوسي قال    
الأشمس طلوُع عنده اليمان ينفع ل الأذي الأبعض بهذا
 مغربها" . ا.هـ من

قبل تاب : " ومن قال  الأنبي عن  هريرة أبي وعن    
]79" . [ عليه الأله تاب مغربها من الأشمس تطلع أن
ً ـ الأله رحمه ـ الأقرطبي ويعلل      من جماعة عن نقل

لأم من وتوبة يؤمن لأم من إيمان الأله قبول عدم الأعلماء
ًا ينفع ل : "وإنما فيقول الأشمس طلوع بعد يتب نفس

قلوبهم إلأى خلص لنه مغربها من طلوعها عند إيمانها
الأنفس، شهوات من شهوة كل معه تخمد ما الأفزع من

1903 الأجامع صحيح  76
 . 521 / 9 الأترمذي جامع شرحا الحوذي تحفة 77

 8/63 الأمعاني روحا  78
مسلم رواه  79
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ـ كلهم الأناس فيصير الأبدن، قوى من قوة كل وتفتر
في الأموت حضره من حال في ـ الأقيامة بدنو ليقانهم
وبطلنها عنهم الأمعاصي أنواع إلأى الأدواعي انقطاع

تقبل لأم الأحال هذه مثل في تاب فمن أبدانهم، من
]80[ الأموت" . ا.هـ حضره من توبة تقبل ل كما توبته
الأتوبة قبلت ، بصدق الأتوبة شروط تحققت فإن     
في واجتمعت تاب ثم أخرى مرة الأعبد أذنب ما فإذا

ذلأك من شرط تخلف وإن توبته، صحت شروطها الأتوبة
تاب ثم أخرى مرة الأذنب إلأى عاد فإن توبته، تصح لأم

.  اوهكذ توبته صحت بشروطها صحيحة توبة
ِبي فَعْن       أ

َة، َ ْيَر ِبّي َعِن ُهَر ّن وسلم عليه الأله صلى الأ
ِكي ِفيَما ّبِه َعْن َيْح َنَب َقاَل: " َوَجّل َعّز َر ْذ ٌد َأ ْب ًا. َع ْنب َذ

ّلُهّم ِبي. َفَقاَل ِلأي اْغِفْر َفَقاَل: الأ ْن َباَرَك َذ َلأَى: َت َتَعا َو
َنَب ْذ ْبِدي َأ ًا، َع ْنب ِلَم َذ ّبا َلأُه َأّن َفَع ْنَب، َيْغِفُر َر ّذ َذ الأ ْأُخ َي َو

ُثّم ْنِب.  ّذ َد ِبالأ َنب َعا ْذ َأ َأْي.  ََف ِبي. ِلأي اْغِفْر َرّب َفَقاَل:  ْن َذ
َباَرَك َفَقاَل ْبِدي َت َلأَى: َع َتَعا َنَب َو ْذ ِلَم َأ ًا. َفَع ْنب ّبا َلأُه َأّن َذ َر
ْنَب، َيْغِفُر ّذ ُذ الأ ْأُخ َي ُثّم َو ْنِب.  ّذ َد ِبالأ َنَب َعا ْذ َأ َأْي َف َفَقاَل: 

ِب ِلأي اْغِفْر َرّب ْن َباَرَك َقاَلفَ .  يَذ َلأَى َت َتَعا َنَب َو ْذ ْبِدي َأ َع
ِلَم ًا. َفَع َب ْن ّبا َلأُه َأّن َذ ْنَب، َيْغِفُر َر ّذ ُذ الأ ْأُخ َي ْنِب. اْعَمْل َو ّذ ِبالأ

ْئَت َما ْد ِش  ] 81["  َلأَك َغَفْرُت َفَق
رجوعه قطع إلأى الأسبيل أن يعلم أن الأعبد وعلى     
استدراج في يقع أل منها تاب الأتي الأمعاصي إلأى

تتبعوا ل آمنوا الأذين أيها يا{ :  الأله قال الأشيطان
فإنه الأشيطان خطوات يتبع ومن الأشيطان خطوات

 . 21 الأنور}  والأمنكر بالأفحشاء يأمر

 ؟  الأغسل يوجب الستمناء هل-10

ويعتبر الأغسل يوجب النزال حتى فالستمناء     
ًا الأشخص " ءالأما من الأماء  إنما " :  الأنبي لأقول ، جنب

]82[  
الأتدفق أو خروجه عند الألذة:  تبعلما الأمني ويعرف    
بياض كريح أو الأنخل طلع كريح ريحه يكون أن أو

 .7/149  الأقرطبي تفسير  80

ًا، توبة تتوب دمت ما أي:.   مسلم رواه  81 الأشروط، مستوفية نصوح
لالأقبو موانع من سالأمة

 الأمنّي إنزال من يجب الأُغسل أن أي.  مسلم رواه  82
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ًا، الأبيض ًا فليس الأصفات هذه فقدت فإن جاف ول مني
.  لالأغس يوجب

 ؟ الأشهوة لأتخفيف أدوية تناول حكم-11

ًا لأيس ، الأصيام هو بحق الأشهوة يخفف الأذي فإن     علج
الجر لأكسب وسبب لألنفس تطهير هو بل فحسب
ويمكن لألنفس مجاهدة وهو  الأله رضى ونيل والأثواب

الأصبر من بشيء الأصيام على الأمرء يتعود أن
الأقادر غير الأشاب أمر لأما الأشارع لن وذلأك والحتساب

واضح الأصيام وأثر حكيم عليم فإنه بالأصيام الأزواج على
من ويخفف الأّشهوة ضبط على ُيعين وأنه هذا في

               . الأهيجان
تناول فإن ، لخر شخص من الأصيام يختلف وقد     

ً سواء ـ الأمسلم دواء ـ صومه مع أو الأصيام من بدل
ّكبات بعض من الأشهوة يخفف من الأمشتقات أو الأمر

ّد مما وغيرها العشاب ضارة تكن لأم إذا ـ الأشهوة من يح
شخص من هذا ويختلف ـ ُيفيد ل وقد ، به بأس ل فهذا ـ

طاقة يصرف ما الأوقت في تمارس لأم إذا ًكثيرا ـ لخر
هيجان إطفاء سبل اتباع إلأى بالضافة الأزائدة الأجسم

. الأشهوة

:  الأزوجين بين الستمناء حكم-12
       

ًا الأزوجين بين الستمناء لأيس      حلل هو بل حرام
ًا أن كما ، بالأزوجة الستماع ومعنى جملة من لنه ، طيب

.  بزوجها تستمع أن لألزوجة
إل حافظون لأفروجهم هم { والأذين تعالأى الأله قال    

} ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على
.  الأمؤمنون سورة

أو ـ بيده الأشخص يباشر أن هو حرام يكون الأذي ولأكن   
وأما ، الأمرأة وكذلأك ، منيه لستجلب ـ كانت وسيله بأي
فهذا منيه استجلب في لأزوجها الأزوجة استمنت لأو

جواز على الجماع الأشوكاني حكى وقد ـ جائز
عند الأزوج حق في يجوز وكذلأك ـ الأزوجة بيد الستمناء
يستجلب أن هو . والأمحرم زوجته منى استجلب
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الخر الأشرعي طرفه دون بنفسه نفسه مني الأشخص
 .

في إل منها شاء بما بزوجته يستمتع أن لرجلفل    
:  ذلأك من يمنع فإنه حالأتين إحدى

غير في دبرها في  إتيانهاالولأى: الأحالأة    
:  الأحرث موضع

طهرها حال في سواء ] ـ83[ دبرها في الأمرأة إتيان    
فيجب ، فاعله   الأله رسول لأعن قبيح فعٌل ـ عذرها أو

.  ذلأك عن البتعاد
رسول أن  هريرة أبي عن داود وأبو أحمد روى    
]84" .[ دبرها في امرأة أتى من ملعون : " قال    الأله

حائض وهي الأفرج في إتيانها:  الأثانية الأحالأة    
:  نفساء أو

محرم. قال فعل فهو الأحرة هذه في الأمرأة إتيان     
أذى هو قل الأمحيض عن ويسألأونك{ تعالأى:  الأله

حتى تقربوهن ول الأمحيض في الأنساء فاعتزلأوا
} الأله أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن
 .222 الأبقرة

زوجته جسد بجميع ستمتعي أن لألرجل أن فالأحاصل    
ًا تكن لأم ما وهذا ـ  هادبر في إتيانها عدا ما  ـ أو حائض

]85[شاء كيف فليستمتع كذلأك كانت فإن ، نفساء
حال، كل على محرم فالأدبر والأدبر، الأفرج ولأيتق

وما فقط، والأنفاس الأحيض حال في محرم والأفرج
أدى ولأو حال، كل في مباحا الأبدن من سواهما

الأعلم. أهل ذلأك على نص الأمني، خروج إلأى الستمتاع

كان ولأو وتغيبها الأدبر داخل في الأذكر حشفة إيلج في هو عنه الأمنهي  83
ًا ًا تغيب رأس تغيب دون من ـ الأدبر ويلمس يحك الأذكر كان لأو وأما ، بسيط

، الصل في جائز أمر فهو الأشهوة لستدعاء ـ الأدبر حلقة في الأذكر
ًا المور هذه مثل تجنب والفضل ويتأكد ، الأحرام في الأوقوع لأذريعة سد

ًا الأمحظور في الأوقوع نفسه على يخشى من حق في منعه يغلب أو شرع
.  الأمنع عندئذ فالأواجب نفسه تمالأك عدم ظنه على

 2163 داود أبي صحيح  84
تطلب قد وكذا ذكره ومص لأعق في زوجها من بطلب الأزوجة تلجأ قد  85

اتفاق بشرط جائز المر وهذا فرجها ومص لأعق في زوجها من الأزوجة
. ذلأك وراء من الأواقع الأضرر وجود وعدم الأطرفين
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بزوجته الستمتاع ولألزوج" :  القناع صاحب قال    
ولأه الأقبل، في كان إذا كانت صفة أي على وقت كل

 . " ا.هـ بيدها الستمناء

 ؟ بعدها الأصلة ثم الستمناء ممارسة حكم-13

فإما ، حالت ثلث من الستمناء بعد الأممارس يخلو ل     
ًا ينزل أن وإما ، الأمحل وغسل ، الأوضوء فيلزمه منه مذي
الأغسل فيلزمه الأمني خروج الستمناء على يترتب أن
الأممارس يلزم فل شئ ينزل لأم فإن ، الأجنابة من

.  الأطهارة من شئ لألصلة
بعد ـ غسل أو وضوء ـ الأطهارة من شئ لأزمه فمن     

الأممارسة جراء من يلزمه بما يقوم ولأم الستمناء
متى إعادتها وعليه ، باطله تكون صلته فإن ، وصلى

ول الأوقت خروج وقبل ذلأك في الأشرعي الأحكم علم
.  الأشرعي بالأحكم علمه قبل جهله ما قضاء يلزمه

ِبي فَعْن     أ
َة َ ْيَر ّلِه َرُسوَل َأّن ُهَر ّلى الأ ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع َوَس

َد َدَخَل ْلأَمْسِج َدَخَل ، ا ّلى َرُجٌل َف ّلَم َفَص َلى َفَس ِبّي َع ّن الأ
ّلى ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع ّد َوَس ّنَك َفَصّل : اْرِجْع . َوَقاَل َفَر ِإ َلأْم َف
ّلي . َفَرَجَع ُتَصّل ّلى َكَما ُيَص َء ُثّم َص ّلَم َجا َلى َفَس ِبّي َع ّن الأ
ّلى ّلُه َص ْيِه الأ َل ّلَم َع ّنَك َفَصّل : اْرِجْع . َفَقاَل َوَس ِإ َلأْم َف
ًثا ُتَصّل ّلأِذي . َفَقاَل َثَل َثَك : َوا ْلأَحّق َبَع ُه ُأْحِسُن َما ِبا ْيَر َغ

ِني ّلْم َذا . َفَقاَل َفَع ِإ َلأى ُقْمَت :  ّبْر الأّصَلِة ِإ َك ْأ ُثّم َف َما اْقَر
َيّسَر ْلأُقْرآِن ِمْن َمَعَك َت َكْع ُثّم ا ّتى اْر ِئّن َح ْطَم ِكًعا َت ُثّم ، َرا
ّتى اْرَفْع ِئًما َتْعِدَل َح ْد ُثّم َقا ّتى اْسُج ِئّن َح ْطَم ًدا َت ُثّم َساِج
ّتى اْرَفْع ِئّن َح ْطَم ِلأًسا َت ِلأَك َواْفَعْل َجا ِتَك ِفي َذ ّلَها َصَل . " ُك

]86[
ّلأِذي  الأصحابي فقول     َثَك "  َوا ْلأَحّق َبَع ُأْحِسُن َما ِبا

ُه ْيَر ِني َغ ّلْم  الأصحابي أن على صريحة دللأة يدل"  َفَع
في الأمذكورة الأباطلة صلته كحال قبل من يصلي كان

الأهيئة علمه عندما بإعادتها   الأنبي أمره والأتي الأحديث
 يلزمه لأم ولأكن ، جهله الأذي حكمها لأه وبين الأصحيحة

غيرها.  يحسن ل الأتي الأباطلة الأقديمة الأصلوات بقضاء

 الأبخاري رواه  86
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عليها يترتب لأم الأسرية لألعادة الأممارسة كانت وإن    
وعلى صحيحة فالأصلة ، الأطهارة حيث من شئ

. محرمه الأعادة ممارسة فإن ،  الأتوبة الأممارس

؟ لأفرجه النسان رؤية حكم-14
 

خشي إذا إل ، ذلأك من يمنع ثابت دلأيل هناك فليس    
سبيل تفتحف الأشهوة إثارة إلأى الأرؤية تجر أن من

فهذا ةالأسري الأعادة ممارسة أو ، الأفاحشة في الأتفكير
. الأمحرم إلأى ذريعة لنه فعله يمنع الأفعل

به والأملعبة ـ الأبظر أو بالأذكر ـ بالأعضو الأعبث وأما     
يجوز ول الأقبيحة، الأعادات من وهو وضيع خلق فهذا ،

:  حالأتين من بالأعضو الأعبث حال يخلو ول ، ذلأك فعل

لستجلب بالأعضو الأعبث:  الولأى الأحالأة    
:   الأمني

نزول يستدعيلأ الستمناء يفعل الأحالأة هذه صاحب     
ل الأمرات بعض في ينزل لأم الأمني وكون الأمني،
ًا ولأو غيرها في نزولأه ينافي من يغير ول عنه، رغم
ًا الأحكم زوجه عن إل فرجه، بحفظ مأمور لنه شيئ
الأحالأة هذه اقتراف عن البتعاد فوجب ، يمينه وملك

.  عنها الأمنهي

ومن إرادي ل بالأعضو الأعبث:  الأثانية الأحالأة    
:  الأمنى استجلب دون
بين بعضوه يعبث من كحال الأحالأة هذه صاحب     

ًا ل فتفعل عليها نشأ لأعادة ، وفترة فترة فهذا ، إرادي
الأعلج عن يبحث أن صاحبه وعلى مليح غير خلق

يبتعد أن لألمسلم . فينبغي ذلأك في والأنفسي الأطبي
الأمحرم اقتراف إلأى عادة تفضي لنها الأحالأة هذه عن

.

:  الأجنس أمور في الأتفكر حكم-15

إثما يكن لأم وإن الأمعاشرة أمور في الأتفكير إنف    
ًا إل الأمفكر يزيد ول فيه، فائدة ل أنه إل ًا إرهاق وعنت
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في ينفعه ما إلأى وهمه تفكيره صرفي أن لأه وخير
إذا إل ، الأزواج أمر لأه الأله ييسر أن إلأى..  ودنياها دينه

الأشهوة إثارة إلأى الفكار هذه تجر أن من خشي
الأعادة ممارسة أو ، الأفاحشة في الأتفكير سبيل فتحفي

.  الأمحرم إلأى ذريعة لنه منه يمنع الأفعل فهذا ةالأسري

:  الستمناء على الصرار حكم-16

والصرار الأمحرمات ارتكاب أن فيه شك ل مما     
نزول أسباب وأكبر الأحرمان أسباب أعظم من عليها

 .  الخرة في الأوعيد عن فضلً الأمصائب،
ًا الستمناء كون ومع     الأكبائر، من لأيس نهأ إل محرم

لأكن ، رالأكبائ من عده من الأعلم أهل من ىنر ولأم
ًا كان ولأو الأذنب على الصرار أن علمي أن ينبغي صغير
مع كبيرة ل"  أنه قيل فقد ، الأكبيرة درجة إلأى يرفعه

محقرات وإن] 87[ " الصرار مع صغيرة ول ، الستغفار
.  هيهلكن حتى الأرجل على يجتمعن الأذنوب

لأيس ذنب كل : هي الأمعاصي من لأصغيرةا وتعريف    
أو غضب أو بنار الخرة في وعيد ول الأدنيا في حد فيه

.  نلأع
يكن لأم إن ـ  الأصغائر من تعتبر الأسرية والأعادة    

ًا ًا عليها مصر الأكبائر في تدخل فل ـ بارتكابها ملتزم
ـ صغيره كانت وإن ـ كبيرة تعتبر لأكنها الأذنوب من

.  ىتعالأ الأله أمر مخالأفة على اشتمالأها باعتبار
ل " : "  قالأفرو"  في ـ الأله رحمه ـ الأقرافي قال

على اشتمالأه باعتبار ذنب كل أن الأعلماء بين خلف
على تعالأى الأله مخالأفة لن كبيرة، الأله مخالأفة
 " ا.هـ ركبي أمر الطلق

سبحانه الأله إجلل ينافي الأصغائر في والأتهاون    
ما الأصغائر الأذنوب من أن الأعلم حدوده.. مع وتعظيم

ةكبير يجعلها ما الأمفاسد من يلحقه قد
قواعد"  في  ـ الأله رحمه ـ الأسلم عبد بن الأعز قال    

الأصغائر بين الأفرق معرفة أردت إذا " : "  مالحكا
الأكبائر مفاسد على الأذنب مفسدة فاعرض والأكبائر

الأكبائر مفاسد أقل عن نقصت فإن عليها، الأمنصوص
أو الأكبائر مفاسد أدنى ساوت وإن الأصغائر، من فهي

 6308 الأجامع ضعيف   87
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  . " ا.هـ رالأكبائ من فهي عليها أربت
الأعادة، هذه على الأمترتبة الأمفاسد عليك يخفى ول    
.  كبيرة يعد الأمعصية على الصرار أن كما
إذا : "  ـ الأله رحمه ـ مالأسل عبد بن الأعز قال    

ًا الأصغيرة منه تكررت بدينه مبالته بقلة يشعر تكرار
كبذلأ وروايته شهادته ردت بذلأك الأكبيرة ارتكاب إشعار

  . " ا.هـ
وهو ، وذنب معصية أنه الستمناء في     فالصل

إل ، كبيرة يعد الأله أمر مخالأفة على اشتمالأه باعتبار
ًا كبيرة يعد فعلها على الصرار أن .  حقيقت
الأذنب، صغر إلأى تنظر : " ل فالأسل بعض وقال    

 . " ا.هـ تعصي من عظمة إلأى انظر ولأكن
الأذي الأران عنها نتج واجتمعت تكررت إذا والأذنوب    

ما قلوبهم على ران { بل تعالأى الأله قال الأقلب، يعلو
  .14 الأمطففين}  يكسبون كانوا

سوداء نكته قلبه في نكتت خطيئة الأعبد أخطأ فكلما    
زيد عاد وإن ، قلبه سقل وتاب واستغفر نزع هو فإذا ،

..!!   الأران وهذا ، قلبه تعلو حتى فيها
أصر إن إل فاسًقا ـ الأعادة هذه فاعل ـ يكون ول   

أصر أو ، كبيرة ارتكب من هو الأفاسق لن ذلأك، على
ذكره الأذي هو الأتقسيم وهذا صغيرة، فعل على وداوم

مغني"  في ـ الأله رحمه ـ كالأشربيني الأعلم أهل
" في ـ الأله رحمه ـ الأهيتمي حجر وابن ،"  الأمحتاج
.  ا وغيرهم" الأزواجر

ًا الستمناء بعد الأشخص يعتبر هل-17 ًا بالأغ مكلف
 :

ًا الأذكر يعتبر ل      قيامه بمجرد ـ النثى وكذلأك ـ بالأغ
علمات من علمة وجود من لبد بل الستمناء، بفعل
هو ما منها ظاهرة، طبيعية علمات ولألبلوغ ، الأبلوغ

.  ىبالنث يختص ما ومنها والنثى، الأذكر بين مشترك

كالأتالأي هوف مشترك هو ما فأما : 
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:   الحتلمأولً:    
أو يقظة في والأمرأة الأرجل من الأمني خروج وهو    

بلغ { وإذا تعالأى  الأله قال إمكانه، لأوقت منام
الأذين استأذن كما . فليستأذنوا الأحلم منكم الطفال

حكيم عليم والأله آياته لأكم الأله . يبين كذلأك قبلهم من
 .59 } الأنور

 
ًا:     :  النبات ثاني
إزالأته في يحتاج الأذي وهو الأعانة شعر ظهور وهو    
ينبت الأذي الأصغير الأزغب دون الأحلق، نحو إلأى

سعد حكم لأما   الأنبي أن ورد ما ذلأك على دّل لألصغير،
، مقاتلتهم بقتل فحكم ، قريظة بني في  معاٍذ بن

فمن مؤتزرهم عن يكشف أن أمر ، ذراريهم وسبي
الأذرية. من فهو ينبت لأم ومن ، الأمقاتلة من فهو أنبت

]88[.
عليه جرت من إل يقتل ل أن عامله إلأى عمر وكتب    

ًا لألبلوغ علمة النبات بأن والأقول الأمواسي، هو مطلق
.  ةوالأمالأكي الأحنابلة مذهب

:  قمرية سنة عشرة خمس سن  بلوغثالأثا:     
يوم    الأله رسول : عرضني  عمر ابن لأخبر وهذا     
يجزني، فلم سنة، عشرة أربع ابن وأنا الأقتال في أحٍد

سنة، عشرة خمس ابن وأنا الأخندق يوم وعرضني
هذا بلغه : لأما الأعزيز عبد بن عمر فقال.  فأجازني
]  89 [." روالأكبي الأصغير بين الأفرق هذا إن الأحديث

نعلمتا فهو بالنثى يختص ما ماوأ  :
 

  الأحيضالولأى:    
تقبل :" ل   الأله رسول قال قالأت  عائشة عن    

: بالأحائض والأمراد ]91" [ بخمار  إل]90[ الأحائض صلة

 . 1584  الأترمذي صحيح  88
مسلم لأفظ وهذا . عليه متفق  89
أهل عند عليه والأعمل ، حاضت إذا يعني الأبالأغ الأمرأة : يعني الأحائض  90

تجوز ل مكشوف شعرها من وشيء فصلت أدركت إذا الأمرأة أن الأعلم
. صلتها

 . 377 الأترمذي صحيح  91
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.  ضالأمحي سن بلغت لنها بذلأك وسميت الأبالأغ،

:   الأحملالأثانية:   
ماء من يخلق الأولأد أن الأعادة أجرى تعالأى الأله لن    

النسان : { فلينظر تعالأى قال الأمرأة، وماء الأرجل
الأصلب بين من يخرج دافق ماء من ُخلق خلق مم

 .  7-5 } الأطارق والأترائب
علمة إلأى راجعة ـ الأحمل أعني ـ الأعلمة وهذه    

، الأبلوغ علمات هي فهذه ، اذكره النف الحتلم
 .  بلغ استمنى من كل ولأيس

إخراج بدون الأسرية الأعادة فعل يجوز هل-18
:  الأمني

الأمني خروج وحرمته الستمناء منع في يشترط ل      
استجلب لنه محرم فيه والأسعي ذلأك طلب بل ،

حصر تعالأى الأله . لن مني يخرج لأم وإن لألشهوة
ـ اثنين أمرين في الأجنسية الأرغبة إشباع وسائل
من سواهما ما وجعل فقط ـ الأيمين ملك أو الأزوجة
.  العتداء

حافظون لأفروجهم هم { والأذين تعالأى الأله قال     
غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على إل

} الأعادون هم فأولأئك ذلأك وراء ابتغى . فمن ملومين
 . 7 – 5 الأمؤمنون

الأعادة يمارس أن تتزوج لأم لأمن يرخص هل-19
:  الأسرية

أو سنه وكبر عمره تخطى سواء ـ يتزوج لأم فالأذي     
ل فهذا الأزواج عن تأخرو ـ  الأنكاحا تكالأيف يجد لأم

. لأحرمتها الأعادة فعل لأه يسوغ
في يسعى أن يريده وهو الأنكاحا على الأقادر ىوعل    

أن فعليه يتمكن ل والأذي ، الأصالأحة الأزوجة عن الأبحث
ًا ذكرنا ـ الأشرعية الأطرق يسلك ًا منها شيئ فهو ـ سابق

.  الأشهوة نار لطفاء سبيل خير
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ـ حرج ول ، والأمرأة الأرجل فيه يدخل الأكلم وهذا   
ًا يعفها صالأح زوج عن الأمرأة تبحث أن في ـ أيض

. هودين الأله شرع على معه وتجتمع

" :  الأيد " زنا حديث معنى ما-20

أن   هريرة أبي عن ومسلم الأبخاري روى فقد    
" . الألمس وزناها تزني : " والأيد قال   الأنبي

مؤذنة لأه مقدمات لنها ، الأزنا باسم الأيد الأله سمى    
غير الأنساء ومصافحة الستمناء يشمل هذاو ، بوقوعه
. ذلأك ونحو الأمحارم

من زوجها يعاني الأتي لألزوجة يرخص هل-21
:  الستمناء فعل الأجنسي الأضعف

تصبر أن إما الأزوجة هذه علج بل ، ذلأك لأها يرخص ل     
الأمصالأح في الأنظر بعد ـ الأطلق تطلب أنها أو

عليه بما ترضي أن فعليها صبرت فلو ـ والأمفاسد
. جالأعل بأخذ نصيحته مع هازوج

سيما ل الأتأني من لبد ـ الأطلق منه تلبط لأو وأما   
رفعت أن لزوجةفل يفعل، لأم فإن ـ ذرية عندهم كان لأو

 المر هذا في لأيفصل الأشرعي لألقضاء هاأمر
فإذا حال، كل على فحرام الأسرية الأعادة ممارسة وأما

الأطرق إتباع فعليها ، هاشهوت وثارت معه الأبقاء قررت
ًا منها شيء ذكرنا ـ الأشرعية طريق خير فهي ـ سابق

 . وثورانها الأشهوة نار لطفاء

عند الأعادة فعل في لألزوجة يرخص هل-22
 ؟ الأفراش عن الأزوج امتناع

ًا ول ذلأك في لألزوجة يرخص ل      على بل ، لألزوج حت
أن الأمبتلى وعلى ، الأطلق تطلب أو تصبر إما الأزوجة

عن الخر الأطرف امتناع حال سبب في ينظر
يهتم لأم أنه بحيث نفسية لسباب يكون فقد الأمعاشرة
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مما بالأمعاشرة يتعلق فيما الخر الأطرف رغبة بإشباع
..   الأعادة فعل إلأى ألأجأه

تفريغ في سبيل هناك يكن لأم فلو ، الأعموم وعلى    
باقي الستمناء حكم فإن ، الأزواج حال في الأشهوة

الأشرعية الأطرق يسلك أن الأشخص وعلى حرمته على
. الأشهوة هيجان إخماد في

زوجها عنها سافر الأتي لألزوجة يرخص هل-23
 الأعادة: بعمل

لأم فإن ، تصبر أن عليها بل ، ذلأك لأها يرخص ل     
في الأحق هافل ، زوجالأ غياب على الأصبر تستطع
ستة من أكثر هاعن يغيب أل أو هاعند بالأبقاء مطالأبته

. هابموافقت إل أشهر
دينار بن الأله عبد عن الأموطأ في مالأك روى فقد     
امرأة فسمع الأليل من الأخطاب بن عمر : خرج قال
:  لتقو
.. جانبه واسود الأليل هذا تطاول     

خليل ل أن وأرقني                                  
.. ألعبـه

 .. أراقبـــه أني الأله لأول فوالأله    
الأسرير هذا من لأحرك                                 
.. جوانبه

: كم ـ عنها الأله رضي ـ حفصة ابنته  عمر فسأل    
أشهر، : ستة فقالأت ؟ زوجها عن الأمرأة تصبر ما أكثر

ًا أحبس : ل  عمر فقال أشهر، أربعة أو من أحد
. "   كذلأ من أكثر الأجيوش

أكثر هامرأت عن يغيب أن لألرجل لأك يجوز فل وعليه،    
. ةالأزوج بإذن إل عمر حديث في الأمحددة الأمدة من
لبد ـ الأطلق تطلب أو تصبر أن إما فلها رفض فإن    
وبذلأك ـ ذرية عندهم كان لأو سيما ل الأتأني من

.  شهوتها لأتفرغ الأزواج تستطيع
الأشرعية الأسبل تسلك أن فعليها ، الأصبر أرادت فإن   

تقضي أن لأها يرخص ول الأشهوة ثوران إخماد في
.  بنفسها حاجتها
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: الستمناء يبيح الحتلم خوف هل-24
 

كان .. فقد الستمناء فعل الحتلم خوف يبيح ل     
عليه  فيشير   الأنبي ويسأل يحتلم من الأصحابة من
الستمناء بفعل عليه يشير ولأم الأطهارة من يلزمه بما

!! ..
ذلأك لأبين الحتلم لأدفع خير الستمناء في كان ولأو     

الأعبد عليه يؤاخذ ل الحتلم أن إلأى بالضافة   الأنبي
الأتنبيه مع ، الأشخص إرادة عن خارج طبيعي تفريغ لنه

والخرى الأفترة بين يخلو ل الأعادة ممارس أن على
.  الحتلم من
الحتلم فإن بالأعمد يوصف ل الأنائم يراه ما إن ثم    
بهذا وهو يجامع، أنه نومه في الأشخص يرى أن هو

ًا يكون أن يتصور ل الأتعريف الأنائم يراه ما لن متعمد
. بالأعمد يوصف ل

هذه ـ الأبدن في الأمني تجمع خوف أن إلأى بالضافة    
، الستمناء يبيح ل ـ الأفقه كتب بعض في وجدت عبارة
من إذ الأعبارة هذه خطأ الأحديث الأطب أثبت فقد

عن يخرج وإنما الأبدن في يجتمع ل الأمني أن الأثابت
.  وغيره الحتلم طريق

:  الستمناء فعل يبرر الأعري انتشار هل-25

الأله حرم ما ارتكاب يبرر ل الأعاريات الأنساء وجودف     
ًبا كن من وأوزار أوزارهّن يحملن فهؤلء تعالأى، سب

حرم عما بصره يغض أن الأمسلم انحرافه. وعلى في
تفريغ في الأشرعية الأسبل يسلك وأن تعالأى الأله

فهو بتفريغها الأمحرم ارتكاب . وأما الأجنسية الأشهوة
.  إبليس تلبيس من

:  بها يصرحا أن بالستمناء لألمبتلى يجوز هل-26

مطالأب الأعاصي النسان لن ، يجوز ل أنه الصل   
لأو أنه إل ، بالأمعصية الأمجاهرة وعدم نفسه على بالأستر

ذلأك وراء من الأمحققة الأشرعية والأمصلحة الأحاجة وجد
.  الأله شاء إن بأس فل
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بالأعادة يفعل بأنه زوجته الأزوج يخبر : أن ذلأك ومثال   
ًا تشبعه ل لنها والأبنت ـ والأديه البن يخبر أن أو جنسي
الأتخلص ويريد الأعادة في غارق أنه على ـ سواء ذلأك في

ذلأك .. ونحو الأزواج أمر لأه ييسروا بأن بمساعدتهما منها
. به بأس ل أمر فهذا

ًا الأسرية الأعادة فعل من كمح-27 حرمتها، عالأم
: جاهلً فعلها ومن

 
يعلم وهو علهف على ويصر الأحرام ينتهك من فإن     
بهذا وهو دأش وعقوبته أعظم ذنبه فإن حرام أنه

تقبل فل ربه أمر عن وفسق ، بكبيرة أتى قد الصرار
.  ساقطة وعدالأته شهادته لأه
يكون أن فنرجو حكمها يعلم ل وهو يفعلها من وأما    

ويسأل دينه أمور يتعلم أن عليه ولأكن بالأجهل، معذورا
قال الأحرام، في يقع ل حتى يعلم ل عما الأعلم أهل
} تعلمون ل كنتم إن الأذكر أهل { فاسألأوا تعالأى الأله

.   43 الأنحل
الأله حكم يعلم حتى فعلً يفعل أن لألمكلف يحل لو    

بعد عاد . فإن نبالأمتبعي ويقتدي الأعلماء ويسأل فيه،
على الأله حرمة ينتهكون ممن فهو عليه الأحجة قيام
.  علم

أل فنرجو متعمد غير أو قصد بدون يفعلها من وأما     
عليكم { ولأيس يقول تعالأى الأله لن إثم عليه يكون
} الحزاب قلوبكم تعمدت ما ولأكن أخطأتم فيما جناحا

5  .
الأفعل هذا الأشخص يفعل أن نستبعد فإننا هذا ومع    

إذا وخاصة نسيانا، عليه يقدم أو قصد بدون الأقبيح
.  هحرمت يعلم كان

يريد ممن قديما لألعادة الأممارس يخبر هل-28
:  الأعادة أصحاب من كان أنه به الرتباط

الصل على الأمسلم أن يستر نفسه وأن ل يخبر    
أحد بذنوبه ، فما دام أن الأله ستره فليستتر بستر الأله

ولأيتب إلأيه . 
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ًزواجا هاريدي الأتي الأمرأة خبري ل أن الأممارس على     
عدم الأمستطاع بقدر ولأيحاول ، الأقديمة بمعاصيه
تكييف في ولأيبدأ الأسابقة المور هذه لأمثل اللأتفات

. الأجديدة الأزوجية الأحياة مع نفسه

؟ الأزوجة صوت سماع على الستمناء كمح-29

عند كان سواء محرم ونحوها بالأيد الستمناء فإن      
وأما ذلأك، غير أو إلأيها الأنظر أو الأزوجة صوت سماع
أو إلأيها الأنظر أو بالأسماع الأتلذذ بمجرد الأمني نزول
عموم تحت يدخل لنه فيه شيء فل ذلأك ونحو بيدها

.  الأمباحا الستمتاع

في والضرار المراض هذه كانت إذا-30
!!   الأجماع في تحدث ل فلماذا الستمناء

]: " أن92[ ـ الأله رحمه ـ الأوادعي ُمقبل الأشيخ قال       
خروجه يكون فربما الأمني خروج طلب ، الستمناء

الأخصيتين في شئ فيبقى كله يخرج ل ]وأيضا93[ بتكلف
عن يكون فإنه الأمعتاد الأجماع وأما ، الأعروق بقية وفي

ًا ، لألجماع ملحة رغبة وعن لألشهوة استثارة فقد وأيض
الأذكر من الأمني يمتص ما الأمرأة فرج في الأله جعل

وإن نفسية وراحة بلذة الأمجامع فيشعر والأبيضتين
ًا أعقبه  . " ا.هـ فتور

غشاء بزوال الأسرية الأعادة ارتباط مدى ما-31
:  الأبكارة

لأدى يوجد غشاء عن عبارة هو الأبكارة غشاء      
الأفرجية الأفتحة يغلق الأغشاء وهذا ، ارىالأعذ الأفتيات

87ص الأشاب تحفة  92
ـ سواء ذلأك في والأمرأة ـ لأزوجها الأزوجة استمناء حال في هذا يقال ول  93

لأو ما بخلف بيدها الأشهوة استجلب وراء من يجهد ول يتكلف ل فإنه
تفريغها.  في وسعه ويبذل يتكلف فإنه بيده الأشهوة استدعى
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عذراء من تختلف وسماكته وأشكال ، كاملة بصورة
.. لخرى

ًا      يتمزق وقد ، بكارة غشاء بدون الأفتاة تولأد ما ونادر
من لأها أغشية وهناك حادث أو عبث أو مرض بسبب
الأممارسة أثناء بسهولأة يتمزق ل بحيث والأمرونة الأرقة

الول الأطفل مولأد حتى سليما يبقى وقد ، الأجنسية
هذا يتمزق أن والأغالأب ، الأجنسية الأعملية تكرار برغم

. كامل جنسي اتصال أول مع الأغشاء
من قليلة كمية منه وتنزفً اخفيف ألأما تمزقه ويحدث    

قد لن ، الأبكارة غشاء نوع بسبب تنزف ل وقد ـ الأدم
فهو ، النثى به تولأد الأغشاء وهذا ـ مطاطي يكون

وينمو ، أمها رحم في تزال ل وهى جسمها في يتكون
. العضاء باقي كحال الأجسم نمو مع
ًا الأبكارة غشاء شكل يختلفو      ، لخرى فتاة من أيض

أغلب وفى ، الأشكل بيضاوية أو دائرية إما فتحته فتكون
ً يأخذ فإنه الأفتيات ًا شكل مسنن غشاء وهناك ، هللأي
. فتحتان به وآخر ، الأشكل

بعض وفى ، الأحيض دم بنزول تسمح الأغشاء وفتحات     
يمنع مما تماما مسدود وغشاؤها الأفتاة تولأد الحيان

بمعرفة الأجراحي الأتدخل من لبد وهنا الأحيض دم نزول
الأحيض دم لأتصريف صغير ثقب لحداث أخصائي
. الأفتاة داخل الأمتراكم

الأسن بتقدم مرونته وعدم الأبكارة غشاء صلبة وتزيد    
بكارتها ازدادت عذراء وهى الأثلثين الأفتاة جاوزت فإذا ،

. ومتانة صلبة
يكون وقد الأزنا الأبكارة غشاء زوال أسباب من إن ثم    

على الأركوب أو طبيعية، غير وثبة أو اغتصاب، بسبب
يذكره مما ذلأك ونحو بشدة الأحيض اندفاع أو حاد،

.  ءالأفقها
منف ، خطورة أشد الأفتاة عند الأعادة مارسةوم     

ممارستها أثناء الأبكارة لأغشاء تمزق يحصل أن الأممكن
كان الأغشاء أن حال في ، شئ إدخال يتم لأم ولأو ـ  لألعادة

ًا اممارستهلأ أو الأممارسة إفراط بسبب ـ سطحي
أو شموع أو أقلم سواء غريبة أجساد بإدخال ، الأخاطئة

وأدوات بالأبطارية تدار هزازة أجهزة أو كهربائية لأمبات
.. ذلأك ونحو إصبعها إدخال أو اجيومك حلقة
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وغيرها الدوات هذه مثل لستعمال تلجأ قد الأفتاةف     
يؤدي قد مما الأنشوة طلب في الأتناسلية العضاء لأحك
وإصابتهن الأتهابات دخول أو مهبلي نزيف حدوث إلأى

. الأزواج بعد الأجنسية والأبرودة بالأعقم
مرة إرجاعها يمكن ل عذريتها فقدت إذا الأفتاةو     

تركيبب أو سرية ترقيعية جراحية بعمليات سواء أخرى
الأمهبل جدران خياطةب أو الأمتجمدة الأدم كبسولت

غير علمات يلحظ قد الأفطن الأعريس لن وذلأك
في يشك وقد ـ  الأدخلة لأيلة ـ عروسته على طبيعية
والأولدة الأنساء أخصائي عند ويفحصها عذريتها

خياطة أجزاء أو الأصناعي الأغشاء بذلأك فيكتشف
أن هو  والأحل.. حديثة الأعملية كانت إذا الأمهبل لأجدران
يعفوا أن لأعله الأله إلأى وتتب الأعادة هذه الأمرأة تتجنب

.  عنها
فهل ، بكارتها غشاء الأممارسة فقدت  قد: قيل فإن    

لأغشاء ترقيع عملية تعمل أن تيميه أبا يا لأها يحق
.  بكارتها

:  الأجواب   
ًا بسبب بكارتها زالأت قد الأفتاة هذه كانت فإن     زن
تعالأى الأله إلأى تتوب أن فعليها طواعية، ارتكبته قد

ًا، توبة الأصالأحة، والعمال الستغفار من وتكثر نصوح
الأذنب هذا عنها ويكفر عليها، يتوب أن الأله عسى

{:  الأله قال الأكبائر. فقد أكبر من هو الأذي الأعظيم
} سبيلً وساء فاحشة كان إنه الأزنى تقربوا ول

. 32السراء: 
ذلأك نحو أو باغتصاب زالأت قد بكارتها كانت إن وأما   

. بذلأك آثمة غير فإنها فيه لأها إرادة ل مما
ًا يجوز لف ، الأترقيع لأعملية إجراؤها وأما    لأما مطلق

:  يلي ما منها شرعية، محاذير عليه يترتب

الأعورة على بالطلع إل تتم ل الأعملية تلك أن
ملجئة، لأضرورة إل يجوز ل محرم وذلأك ، الأمغلظة

 .]94[ اهن حاصلة ضرورة ول

فقه تفصيل إلأى الأرجوع يرجى ، عدمها من الأضرورة تحقق مدى لأمعرفة  94
ًا الأمذكور الأضرورة . سابق
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ًا ذلأك في أن الأله يتقين ل الألتي لألنساء تشجيع
ثم الأزنا جريمة إحداهن فترتكب ، الأفاحشة على

.  ةالأعملي تلك بإجراء جريمتها تخفي
ًا ذلأك في أن ًا غش تلكب يتزوج قد لأمن وخداع

على فيتزوجها الأترقيع بعملية قامت الأتي الأفتاة
ثيب.  الأحقيقة في وهي بكر، أنها

متى ـ الأترقيع فعل دون من ـ تقبل أن الأمرأة فعلى   
إذا ـ لألتورية تلجأ وأن ، والأخلق الأدين صاحب لأه تقدم

ًا هامن بدر بما تخبره ول ـ أمرها في وشك سألأها سابق
الأبكارة : إن لأه تقول أنك ، الأله بستر تستتر أن عليها بل
لأها الأبكارة وأن الأوثبة مثل أخرى بأسباب تزول قد

ًا يتأثر ل مطاطي غشاء هو مما ذلأك ونحو باليلج أحيان
ًا معروف   . وسماكتها وأنواعها الأبكارة حقيقة عن علمي

الأزوج إخبار دون من بكارتها رقعت نمم زواجالأ وأما    
: نحالأتي لأذلأك فإن ، الأعقد بعد بذلأك

حينئذ فيجب بكرا، تكون أن الأرجل يشترط  أن: الولأى    
غاشة، تعتبر فإنها ذلأك، الأفتاة تبين لأم وإذا ذلأك، بيان

.  خالأفس في الأخيار معرفته بعد ولألرجل
يشترط ل الأحالأة هذه وفي ، ذلأك يشترط  أل: والأثانية   

إلأى واللأتجاء والأكتمان الأستر هو الفضل إن بل ، الأبيان
.  الأشك حال الأتورية

الأحالأة في أنه إل صحيح، الأعقد الأحالأتين كل وفي    
فيمسكها بها يرضى أن فإما لألرجل الأخيار يثبت الولأى

كانت إن وأما . الأقاضي عند بالأفسخ يطالأب أن إماو ،
وذلأك الأخيار، لأه فليس الأوطء بغير زالأت قد الأبكارة
:  نلأسببي

قد بل عادة، الولأياء على يخفى مما ذلأك أن
.  انفسه الأمرأة على يخفى

الستمتاع في يؤثر ل الأوطء بغير الأبكارة زوال أن
.  ءبالأوط زوالأها يؤثر كما بها،

ًا     ًا زوجته يظلم أل الأزوج على وعموم إذا خصوص
يطيق ل كان إذا ولأكن والأعفاف، الأصلحا ظاهرها كان

يطلقها، أن فله ، ذلأك منها علم ما بعد معها الأحياة
ًا يطلع أن لأه يجوز ول عليها، يستر أن عليه ويجب أحد
..  ربك غير أنها على كان من كائنا

78



 السإلمية مشكاة مكتبة

أحكام فقه عن الأحديث ينتهي هنا إلأى ] ،95[ وبعد    
ومنته الأله بفضل ـ تنتهي  منه وبانتهائنا ، الستمناء

ًا الأبحث هذا مواد جميع ـ ورحمته الأعلي الأله من .. راجي
ًا يجعله وأن مني يتقبله أن الأقدير الأكريم لأوجهه خالأص
.. الأعباد وبين الأبلد في الأنافع الأقبول لأه يضع .. وأن

، سميع ، كريم تعالأى إنه ، والرض الأسموات دامت ما
.  مجيب ، قريب

من ـ وتوفيقه ومنته الأله بفض ـ منه النتهاء وكان     
الحد يوم عصر الأبحث هذا مادة وتحديث وتألأيف إعداد

،  الأمصطفى الأنبي هجرة  من1425 لأسنة ،  شوال1
.   م2004 / 11 / 14 الأموافق
وصحبه آلأه وعلى ، محمد سيدنا على الأله وصلى

. وسلم
الأعالأمين رب لأله الأحمد أن دعوانا وآخر

تيميه أبو
ورحمته بمنه بيته وأهل والأديه وعن عنه الأله عفا

abo_taimiya@hotmail.com

إل الأتجاري بالأطبع يسمح ول ، لألمؤلأف محفوظة الأطبع حقوق جميع  95
مما ويستثنى ، مني خطِي بإذٍن توقيعي عن أنبته لأمن أو مني خطٍي بإذٍن
بشرط الأبحث مواد بعض اقتباس أو الأمجاني لألتوزيع والأطبع : الأنشر سبق
لألمؤلأف الأبحث طبع أو نشر نسبت مع ، الأبحث مواد من كلمة أي حذف عدم
.  الأتوفيق وبالأله مواده من القتباس عند وكذا
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