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  مـديـتق

  
  
ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده           احلمد هللا حنمده ونستعينه      نَِّإ

اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد                    
  .أن حممداً عبده ورسوله 

 فقد كثر السؤال عن مشكلة عويصة، أرقت عدداً كبرياً من الشباِب، وسـببت       :أما بعد   
اعاً من اهلزات القلبية واالضطرابات النفسية، وصار اإلميان منها يف مد وجذر، مشكلةٌ تدفع              أنو

   . العادة السرية، أو ما يسمى باالستمناءإليها نريان الشهوة وعنفوان الشباب، أال وهي 

  :فكتبت هذه الرسالة إسهاماً يف إجياد احللِّ وبيان العالج ، فأقول مستعيناً باهللا 
كون العادة السيئة من أشد مشكالت شباب عصرنا مما يتعلق بفتنة الشهوات، ومما             تكاد ت   

زاد األمر سوءاً االنتشار املنظَّم لوساِئل الفاحشة، والدعوة إليها، وكثرة املغريات، وتعدد سـبل              
                 تمع املتفسخ ال ينتظر منه أن يعني على معاجلة مثل هذه املشكالت، بل إنه سـببالفساد، وا

  .دها وازدياد انتشارها واضطرام نرياا لتول
وقوعه علـى كتـاب أو   : ويتعرف الشاب على هذه العادة القبيحة من عدة طرق، منها        

 أو  ،جملة تتحدث بدقة وتفصيل عن هذه القضية، أو أن يكتشف ذلك تلقائياً من خالل العبـث               
سة، عند تداول معلومـات      رفقاء السوء من أوالد األقرباء أو اجلريان أو زمالء املدر          عن طريق 

  . عن دائرة التربية اإلسالمية عن اجلنس ويتبادلون خربام السيئة بعيداً
ويعاين الشاب املسكني مما يقرأ ويسمع ويشاهد ويفكر من آثار فوران الشهوة، فتحملـه              

  ويشعر بنوع من االرتيـاح      لتصريف الغريزة،   ألنه جيد فيها طريقاً    لى ممارسة هذه العادة   نفسه ع 



 

 - ٣ -

 يف مشاعر خمتلطة ليس هلا حدود مع خواطر تسري يف الـنفس واجلـسد              ،اللذة أثنائها  و ،بعدها
  .بطلب املزيد 

ويقف املرء حائراً يف كيفية عالج هذه املشكلة، وهو يسمع أخبار عدد من الذين حاولوا               
ودم اخلالص مث باءت حماوالم بالفشل الذريع، وآخرين ممن استطاعوا الصمود مؤقتـاً مث عـا       

، وانتكس احلال، وعـاد      الصمود فتفاقم األمر    اار معها جدار   األفكار واخلواطر واملشاهد بقوةٍ   
  .األمر كما كان 

ونظراً ألن هذه العادة ال حتتاج إىل كبري عناء ملمارستها، والدافع إليها قـوي، وسـلطان              
 ويشعر بعـض    ين باليأس الشهوة مستحكم، فإن جتدد الوقوع فيها مرة بعد أخرى يصيب الكثري          

املخلصني منهم بالنفاق، ورمبا أدى ببعضهم إىل النكوص، وسهل عليهم الـشيطان الولـوغ يف               
أوحال ذنوب أكرب، وهم يقولون يف أنفسهم ما دمنا من املصرين على تلك العادة، فلـم يعـد                  

  .هناك فرق بيننا وبني أصحاب الكباِئر 
وننزلُ ِمن   (:  عز وجل  يف كتاب اهللا تعاىل كما قال        وألننا نعلم قطعا أن العالج موجود     

  .كان البد من تلمس ذلك  – ٨٢ اإلسراء - )  ورحمةٌ لِّلْمؤِمِننيالْقُرآِن ما هو ِشفَاٌء
وفيما يلي عدد من النصائح واخلطوات النظرية والعملية أسأل اهللا أن ينفع ا إنه مسيـع                

  :جميب 

  : اهللا تعاىل السعي إلرضاء -١
 السعي إلرضـاء اهللا تعـاىل بطاعتـه         جيب أن يكون الدافع للتخلص من هذه العادة هو        

واجتناب أسباب سخطه أكثر من الدافع الدنيوي الناتج عن مساع األضرار الطبية والنفسية هلذه              
  . العادة 

  : معرفة احلكم الشرعي -٢
يء مـن أقـوال أهـل العلـم يف          مما يعني على السعي للتخلص من هذه العادة معرفة ش           

وقد استدل اإلمام الشافعي ومن وافقـه علـى حتـرمي    : " بن كثري رمحه اهللا تعاىل احكمها، قال   
ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أو مـا       * والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ    (: االستمناء باليد ذه اآلية الكرمية      
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  فَِإن مهانمأَي لَكَتم  لُوِمنيم رغَي مفهذا الصنيع خـارج عـن هـذين     :  قال   –املؤمنون واملعارج   - ) ه
   [ –املؤمنون واملعارج - ) فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْعادونَ (: القسمني، وقد قال اهللا تعاىل 

  . ] ٥/٤٥٨دار الشعب .تفسري ابن كثري ط

 (:  عز وجـل  باب االستمناء باليد وقال اهللا      : لنكاح من مصنفه األم   وقال الشافعي يف كتاب ا    
فكـان بينـاً يف ذكـر       :  ، قال الشافعي   ) الْعادونَ ( قرأ إىل    ) والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ   

وبين أن األزواج وملك الـيمني مـن   حفظهم لفروجهم إال على أزواجهم أو ما ملكت األميان،   
 فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْعادونَ       (:  عز وجل  مث أكدها فقال     ،ت دون البهائم  اآلدميا
 .فال حيل العمل بالذكر إال يف الزوجة، أو يف ملك اليمني، وال حيل االسـتمناء واهللا أعلـم                    )
   ] ٥/٩٤دار املعرفة .كتاب األم للشافعي ط[

ولْيستعِفِف الَِّذين لَا يِجدونَ ِنكَاحا حتى يغِنيهم        ( : عاىلواستدل بعض أهل العلم بقوله ت     
  . على أن األمر بالعفاف يقتضي الصرب عما سواه - ٣٣النور - ) اللَّه ِمن فَضِلِه

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج، فإنـه           : " وكذلك استدلوا حبديث  
فتح الباري  - رواه البخاري  [ "من مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء         أغض للبصر وأحصن للفرج، و    

 ألن الشارع أرشد عند العجز عن النكاح إىل الصوم، ومل يرشد إىل االستمناء مع قـوة                 ] ٩/١١٢
 ويف املسألة مناقشات وأدلة أخـرى       سهل من الصوم ومع ذلك مل يسمح به،       الدافع إليه، وهو أ   

  .د التوسع الرجوع إليها ألهل العلم ميكن ملن أرا

  : الزواج -٣
 (: العالج اإلسالمي والشفاء الرباين واحلل اجلذري هلذه املشكلة هو الزواج، قال تعاىل               

 ) وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم ِإن يكُونوا فُقَراء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلهِ             
يـا  "  : الشباب على الزواج هو من أجل معاجلة هذه املشكلة وغريهـا  r ولعل حثه -٣٢النور  -

.." معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغـض للبـصر وأحـصن للفـرج                 
  .واالمتناع عن الوقوع يف هذه العادة من مجلة حتصني الفرج 
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والناكح الـذي   ......اهللا تعاىل عوم    ثالثة حق على     : " rوالشاب الذي يؤمن حبديثه     
 لن متنعه العراقيل االجتماعية واملادية عـن    ] ٣٠٥٠ رواه اإلمام أمحد وهو يف صحيح اجلامع         [" يريد العفاف   

حماولة الوصول إىل حتقيق الغرض الشرعي بعقد النكاح، وقد متر به فترة ضيق يف مبـدأ األمـر                  
ري من الذين تزوجوا مبكرين خيربوك عن صعوبة عيشهم         ولكن اهللا سيجعل له من أمر يسراً، وكث       

 علـى  ) ِإن يكُونوا فُقَراء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلهِ       (: يف مبدأ األمر مث جميء الفرج بعد، قال تعاىل          
أن مما جيدر تنبيه الشباب إليه مسألة بذل األسباب بقدر الطاقة إلجنـاح الـزواج، ومواجهـة                 

املسألة حتقيق رغبة عارضة، مث رب من محل املسؤولية، قـد            فليست   ،رتبة عليه املسؤوليات املت 
  .يؤدي بعقدة النكاح إىل هاوية الطالق 

ويف اجلانب اآلخر ، مس يف أذن الذين يؤخرون الزواج مع حاجتهم إليه، وقدرم عليه               
جعـون فيـه إىل اهللا مث       اتقوا اهللا يف أنفسكم واخشوا يوما تر      : ألسباب واهية وغري شرعية نقول    

 تقعون يف أنواع املعاصي وتعلمـون أن  تويف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون، ها أنتم أوالء       
خنشى على الدراسة من الـزواج والبـد أن         : الزواج هو احلل، وقد استطعتم الباءة، مث تقولون       

قد سـاعدهم يف    نتم ترون من خالل الواقع أن زواج كثري من الشباب           أو. نكمل الدراسة أوالً  
الزواج مسؤوليات وإرهـاق وحنـن      :  والبعض يقول  حيام الدراسية وضبط أمورهم وأوقام،    

    عكِّر املزاج بطلبات البيت وصراخ األوالد، واجلواب أنـه هـذه           نريد االستمتاع باحلياة، ولن ن
ومـاً  دعايات شيطانية املقصود منها االستمتاع باحلرام، ألن الزواج عصمة ووقايـة ولـيس مه             

  .وغموماً يف الغالب 
وعلى الذين ال يريدون حتمل املسؤولية مبكراً كما يقولون أن يتفكروا يف نعمة اهللا عليهم               

وهناك من عباد   ! وقد أغناهم اهللا من فضله وأقدرهم على النكاح، كيف يكفرون ذه النعمة ؟            
        د الزواج ولكن ال جيد، فهو ير نفسه بقول اهللا تعاهللا من يولَـا     (: اىل صب ِفِف الَّـِذينعتـسلْيو

غى يتا حونَ ِنكَاحِجدِلِه يِمن فَض اللَّه مهِني(.   

  : دفع اخلواطر والوساوس -٤



 

 - ٦ -

هذا أساس العالج وبيت قصيد الدواء، وهو اجتثاث األمر من جذوره، والوقاية خري من                 
        إليها تسوقه خواطره وأفكـاره واخليـاالت        العالج، ذلك أن الذي ميارس هذه العادة إمنا ينجر 

اليت يتصورها يف ذهنه، فهي اليت حترك من شهوته ما يدعوه إىل ممارسة تلك العادة، لذلك كـان                  
  .من أهم وسائل العالج االهتمام باخلطرات واألفكار 

وفيما يلي حتليل دقيق يف نصوص من كالم لإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، يبني الـسبب                 
: " مبيناً مراحل تطور املعـصية   ] ٣٠٦دار البيان ص    . ط [ العالج، يقول رمحه اهللا يف كتاب الفوائد         مث

مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو اخلـواطر واألفكـار، فإـا توجـب التـصورات،                 
التصورات تدعو إىل اإلرادات، واإلرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العـادة،        و

  " .ذه املراتب بصالح اخلواطر واألفكار وفسادها بفسادها فصالح ه
واعلم أن اخلطرات والوساوس تؤدي متعلقاا إىل الفكر فيأخذها الفكـر فيؤديهـا إىل     "    

التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إىل اإلرادة، فتأخذها اإلرادة فتؤديها إىل اجلـوارح والعمـل،              
  " .دئها أسهل من قطعها بعد قوا ومتامها فتستحكم فتصري عادة، فردها من مبا

 فإذا دفعت اخلاطر الوارد عليك، اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكـراً جـواالً،                 "
ومن املعلوم أن إصالح اخلواطر أسهل من إصالح األفكار، وإصالح األفكار أسهل من إصالح              

" اركه أسهل من قطع العوائد      اإلرادات، وإصالح اإلرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتد        
  ) .العادات ( 

فصالح اخلواطر بأن تكون مراقبة      : " - رمحه اهللا  -، قال ابن القيم     وبعد هذا يأيت العالج   
لوليها وإهلها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته وحمآبه فإنه سبحانه به كل صالح ومن عنده كل                

عليه، ناظر إليه، شاهد له، مطلع على خواطره        فإذا كان العبد يستشعر بأن اهللا رقيب        .." هدى  
لع منه على عورة يكره أن يطلع عليها خملـوق          فحينئذ يستحيي منه وجيله أن يطَّ     " وإرادته ومهّه   

  " .مثله أو يرى يف نفسه خاطرا ميقته عليه 
 وال  ،نه مل يعط اإلنسان إماتة اخلواطر     ومعلوم أ : "  - رمحه اهللا  -ومن العالج كذلك قوله     

 إال أن قوة اإلميان والعقل تعينه علـى قبـول           ، فإا جم عليه هجوم النفس     ،لقوة على قطعها  ا
 كمـا قـال     ، ونفرته منـه   ، وكراهته له  ، ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها     ، ورضاه ا  ،أحسنها
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 أحـب   ،)فحمة (ةًمم إن أحدنا جيد يف نفسه ما ألن حيترق حىت يصري ح           ، اهللا ليا رسو  :الصحابة
   " .ذالك صريح اإلميان: " نعم قال :  قالوا" ؟  أو قد وجدمتوه: " فقال.ه من أن يتكلم بهإلي

فيما يعنيـك دون مـاال      فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر       : " وعن عالج آخر يقول   
ما ال صالح له وال خـري       : أي"يعنيك، فالفكر فيما ال يعين باب كل شر ومن فكَّر فيما ال يعنيه              

األشياء له مبا ال منفعة فيه، فالفكر واخلـواطر         فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع       " وآخرته  يف دنياه   
واإلرادة واهلمة أحق شيء بإصالحه يف نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك اليت تبتعد ـا، أو                
تقرب من إهلك ومعبودك الذي ال سعادة لك إال يف قُربه وِرضاه عنك، وكل الشقاء يف بعـدك                  

طه عليك، ومن كان يف خواطره وجماالت فكره دنيئاً خسيساً مل يكـن يف أمـره إال                 نه، وسخ ع
  " .كذلك 

ومجاع إصالح ذلك أن تشغل فكرك يف باب العلوم         : " ويقول أيضاً عن عالج اخلطرات    
والتصورات مبعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، ويف املوت وما بعده إىل دخول اجلنة والنار،               

أن تشغل نفسك بإرادة ما     مال، وطرق التحرز منها، ويف باب اإلرادات والعزوم         ويف آفات األع  
   " .ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته 

 -وهذه النفس ال ميكن أن ختلو من اخلواطر، وهذه اخلواطر هي اليت توجه النفس، يقول                
اليت ال تسكن، والبد هلا مـن       وقد خلق اهللا سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة         : "  -رمحه اهللا 

شيء تطحنه، فإذا وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنتـه، فاألفكـار                 
 اليت جتول يف النفس هي مبرتلة الْحب الذي يوضع يف الرحى وال تبقى تلـك الرحـى                  رواخلواط

 ينفع به   رج دقيقاً معطلة قط بل البد هلا من شيء يوضع فيها، فمن الناس من تطحن رحاه حبا خي               
     وتبناً وحنو ذلك، فإذا جاء وقت العجن واخلبز تبني          نفسه وغريه، وأكثرهم يطحن رمالً وحصى 

  " .له حقيقة طحينه 
والشيطان حريص كل احلرص على اإلتيان باخلواطر واألفكار السيئة احملرمـة إىل صـدر              

   فما احلل ؟،اإلنسان
  :اجلواب
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يت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فساداً يـصعب          من ب  ن الشيطانَ إياك أن متكِّ  " 
، ويلقي إليك أنواع الوساوس وألفكار املضرة، وحيول بينك وبني الفكر فيما ينفعـك،              تداركه

وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك، فمثالك معه مثـال               
ر وفحم وغثاء ليطحنه    عمل تراب وب  صاحب رحى يطحن فيها جيد احلبوب، فأتاه شخص معه حِ         

يف طاحونه، فإن طرده ومل يمكِّنه من إلقاء ما معه يف الطاحون استمر على طحن ما ينفعـه، وإن                   
  " .مكَّنه من إلقاء ذلك يف الطاحون أفسد ما فيها من احلب وخرج الطحني كله فاسداً 

لتنا علـى النحـو      عالج مسأ  ، وهو كالم يهمنا يف    -   رمحه اهللا  -هذا بعض كالم ابن القيم      
  :التايل 

v   ِواألفكاِرجيب على املسلم منع الشيطان من إلقاء اخلواطر  إىل تلـك العـادة    اليت تـدفع 
كتخيل صورٍة عاريٍة أو أوضاٍع حمرمٍة وشاذٍة، فهذه اليت يج النفس علـى الوقـوع يف                

  .السوء 
v          ا وتسلل، فالبد من طردها وإبعادها وعد م االسترسال فيها خـصوصاً     إذا أتى الشيطان

وأنَّ تصور شخص معني يف الذهن يف وضع حمرم مع متين الوصول إليه باحلرام وأنـه لـو               
كان عنده لفعل معه ذلك األمر احملرم، فإن هذا يعترب عمالً قلبياً يخشى علـى صـاحبه،                 

 . احلرام  ألنه تضمن نيةً جازمةً وعزماً على فعِلوليس مما يعفى عنه من حديث النفس
v       ٍكالتفكري يف أعمـال اخلـري        حسنةٍ  وخواطرٍ البد من مزامحة تلك اخلواطر الرديئة بأفكار 

حاسبة النفس، والـتفكري يف     ه، وم  اهللا وخملوقاتِ  وأجنح السبل لتحقيقها، والتفكري يف آآلءِ     
املسائل العلمية، وفهم استنباطات أهل العلم، والتفكري يف أوضـاع املـسلمني وطريـق              

 .....ص ، وكذلك سبل حتصيل الرزق احلالل وهكذااخلال
وال شك أن صرف الذهن عن األفكار الرديئة إىل التفكري يف وسيلة دعوية أو قضية تربويـة                 

  .رهات ، هو محاية للنفس من الوقوع يف مثل تلك الت....أو مسألة علمية

  : غض البصر-٥
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دة تعدد الصور املخزونة يف الـذاكرة        أن مما يدفع إىل الوقوع يف مصيدة هذه العا         ال شك   
واحملفورة يف الذهن من جراء اإلكثار من النظر إىل ما حرم اهللا من الصور الفاتنة، سواًء كانـت                  

 وحنو ذلك ، وتكـرار       أو أمردٍ   يف فيلم المرأةٍ    يف جملة أو متحركةً    حيةً يف عامل الواقع أو مطبوعةً     
ـ لق القلب ـا، وتر    النظر يؤدي إىل ترسيخ الصورة يف الذهن وتع        خها يـؤدي إىل سـهولة      س

 بوضع معني تثور معه الشهوة ويصاب مـريض         استدعائها، وسهولة استدعائها تؤدي إىل ختيلها     
  .القلب بالقلق الشديد فيندفع إىل التنفيس مبمارسة هذه العادة 

البـصر  ولو عاجل املتساهل يف النظر نفسه من النظرة األوىل لسهلَ األمر، ولكن إطـالق            
يورد املهالك ويورث احلسرات ، فال هو قادر على نيل بغيته، وال هو مبستطيع نسيان ما ركـز                  

نوعني من العذاب األليم، وإذا كان احلال عند أهل السوء ممارسة تلـك             فيه بصره، فيتردد بني     
ا ينظرون إليهـا  العادة أمام فيلم أو صورة فإن بعض من تدينواْ تطاردهم أشباح الصور اليت كانو       

 جاهليتهم، وكذا ما يرونه من صور يف فترات ضعف إمياين وفتور يتخلل تدينهم فتهيج لديهم                يف
  .أنواعاً من املثريات الدافعة الرتكاب هذه العادة 

  : ومن أجل ذلك كان التركيز يف الشريعة على غض البصر كبرياً ومن وسائل ذلك 
v        قُ (: امتثال أمر اهللا تعاىل ملا قال        ذَِلك مهوجفَظُوا فُرحيو اِرِهمصأَب وا ِمنضغي ِمِننيؤل لِّلْم

  -٣٠النور - ) أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ
v  وأنه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور استحضار سعة علم اهللا تعاىل ،. 

ريهم أنه يغض بـصره عنـها،   قوم فتمر م املرأة، في    هو الرجل يكون يف ال    :  t قال ابن عباس  
 عز وجـل  لع اهللا   نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطَّ          فإن رأى منهم غفلة     

  .نه نظر إىل عورا أمن قلبه أنه يود لو 
v   ظر أن اإلمث يف النظرة الثانية، حلديث علي         اأن يعلم النt   ًال تتبـع النظـرة     " :  مرفوعا

 ٧٩٥٣ وهو يف صحيح اجلامع      ٥/٣٥٣اإلمام أمحد    رواه   [" نظرة، فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة        ال
[.   
v ا إىل احلرام، وهذا نوع من الزنا،                 أن يعلم اإلنسان شهادة عينه عليه يوم القيامة مبا ينظر 

 .  ]٢٠٤٧رواه مسلم ترتيب عبد الباقي ص [ " العينان زنامها النظر  : " rقال 
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v بالسلف الصاحل، وحاهلم العجيب يف هذا األمر قتداءاال . 
  كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به النسوة فأطرق حىت ظن النسوة :  عن سفيان قال

  .نه أعمى، فتعوذن باهللا من العمى أ
  .إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض أبصارنا :  قال وملا خرج سفيان إىل صالة العيد

v   اكن اليت يوجد فيها ما يغري البصر باالنطالق مييناً ومشـاالً، والـتحفظ             ألماالبتعاد عن ا
 كاألسواق واملنتزهات والـشواطيء والطـائرات وأبـواب         ، من ذلك ما أمكن    الشديد

، وكذا أغلفة االت يف احملالت واألفـالم املعروضـة     مدارس البنات وصاالت األعراس   
 الفنت مث حياول غض بـصره       نفسه ملواطن سلم  على الشاشات، فإنه ال معىن ألن يعرض امل       

 .فأنى يكون له النجاح 
v                والبد من التذكري بالتخلص من مجيع املقتنيات احملرمة كالصور واألفـالم وغريهـا مـن

 . ينبغي أن خيلع على عتبة اإلسالم كل تلك األردية الرديئة خملفات اجلاهلية، واملسلم
v        إليه كما قـال       ما ال جيوز له النظر     االستئذان عند الدخول حىت ال تقع عينه على r " : 

مزيـد مـن التفـصيل يف       [  ] ١١/٢٤البخاري، فتح الباري    رواه  [  " إمنا جعل االستئذان من أجل البصر     
   ]يف حماضرة بعنوان ال تتبع النظرة النظرةاملوضوع كان 

  :إشغال النفس بالعبادات واالماك يف الدعوة  -٦
ه وتعطيـل اجلـوارح مـن العبـادات         جفاف مادة حيات  ه و ادإن تعطيل القلب عن أور      

، ألن النفس إن    هلو من أعظم أسباب الوقوع ىف أسر هذه العادة        وانقطاعها عن ممارسة الطاعات     
  .غلها بالطاعة شغلتك باملعصية مل تش

كيـف  ه من الوقوع ىف مثل تلك السفاسف،      مانعة ل  لك كانت نشأة الشاب ىف طاعة اهللا      ولذ
رواه [ " شاب نـشأ ىف عبـادة ربـه    "ه إال ظلة الذين يظلهم اهللا ىف ظله يوم ال ظلّ        ال ومن السبع  

   .] ٢/١٤٣البخاري، فتح الباري 
، وبر والدين وصـلة رحـم،        وصيامٍ وإذا كان الشاب متنقالً ىف منازل الطاعات، بني صالةٍ        

الـدعوة،   ىف سـبيل  وعيادة مريض وتشييع جنازة، وزيارة مقربة، وحلقة علم، وبذل تـضحيةٍ        
 على أذى خمالطة اخللق، وزيارة اإلخوان والقيام حبقوقهم، وحضور املناسبات التربويـة،             وصٍرب
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 الرتكـاب تلـك املعـصية، أم أن         إنه سيجد بعد ذلك دافعاً ملحاً     : ل، فهل تقو  ...وغري ذلك 
ـ         وصوله إىل فراشه آخر اليوم كالّاً      ه وبـني    متعباً من قيامة بتلك العبادات، وتنوعها سيحول بين

  .عز وجل فعل أمر يسخط الرب 
وإذا صار الشاب يتقرب إىل اهللا بالنوافل حىت ينال حمبة الرب، فال ينظر إال إىل ما يرضى اهللا                  
وال يسمع إال ما يرضى اهللا، وال يبطش إال مبا يرضى اهللا، وال ميشى إال إىل ما يرضى اهللا، فهـل                     

  !تراه يقدم على أفعال كتلك فيغرق فيها؟
  .كال واهللا : واباجل

   :االعتبار باألضرار الناجتة عن تلك املمارسة-٧
  .اجلسدية والنفسية والدينية : ومنها    

ضعف البصر واألعصاب   : فقد ذكر بعض أهل الطب من أضرار تلك العادة           :فأما اجلسدية   
عموماً، وضعف عضو التناسل، وااللتهاب املنوي، وأآلم الظهر، ورعشة األعصاب، وكـذلك            

 غليظاً ثخيناً يصري ذه العملية رقيقاً، وقد يولد منه ولد           هيِن، فبعد أن يكون م    هو حيل ماء فاعله   ف
  " .ال ضرر وال ضرار : " ضعيف، والقاعدة الشرعية تقول 

وبينما كان يرى الشاب من هؤالء املصابني قوي األعضاء، جم النشاط، يشعل ذكاًء وفتوة،              
 –  نضرة الشباب يف وجهه، ويغلي دم احلياة يف عروقه، إذا أنت تراه            ويلتهب محاساً وقوة، جتري   

  خائر األعضاء، فاقد النشاط، قد استحال ذكاؤه إىل غبـاوة وأفـن،            –وقد أكه ذلك الفعل     
، وهبطـت    عياءٍ وانقلب محاسه وقوته إىل ضعف ووهن، وصارت نضرته صفْرة تنذر حبلول داءٍ           

، والتحق بالشيوخ اهلرامى، وهو ال يزال بعـد يف سـن            ن املاء حرارة الدم فيه بنسبة ما أخرج م      
بفضل ذلك الفعل اخلبيث وال غرو ، فإن ماء الرجـل قـوة عقلـه                الشباب، كل هذه الباليا   

  .ونضارة وجهه ومخ ساقه وخالصة عروقه 
ماء احلياة يصب يف األرحاماستطعت فإنه     ك ما احفظ مني  

   .]  عبد اهللا الصديق احلسين يف حكم هذه العادة مع اختصار وتصرف هذه الفقرة نقالً عن رسالة من[
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الناتج عن اإلحساس باإلمث ووخز الـضمري،        فمنها الصراع النفسي  : وأما األضرار النفسية    
   .الثقة بالنفس، والرغبة يف العزلة، والشعور باخلجل واالنطواءوكذلك القلق العصيب وعدم 

، واضحة، وباهللا كم ضاعت بسبب هذه العادة مـن صـلواتٍ           فكثرية   :أما األضرار الدينية    
 مـن رمـضان   لصعوبة االغتسال والتكاسل عنه خصوصاً أيام الربد، وكم فسد من أيام صـومٍ    

  .بسبب مزاولتها 

  :إزالة القناعات اخلاظئة  -٨
لقد اقتنع كثري من الشباب أنه جيوز له ممارسة هذه العادة محاية لنفـسه مـن الفـواحش               
 خييلون إليك أم قاب قوسني أو أدىن مـن           كالزنا، واللواط، وهم عندما يتكلمون بذلك      العظام

فيها للتـو واللحظـة، وإذا   الوقوع يف الفاحشة، وأن أسباا حاضرة بني أيديهم، وأم سيقعون  
 وجدت بينهم وبني الفاحشة أمداً بعيداً، لكن يهولون الوضع ألنفسهم ليقنعـواْ             تأملت واقعهم 

هم أن ما يقومون به ضرورة، ويتناقلون أن بعض العلماء أباحوه للضرورة، ولتوضيح هذه               نفسأ
  . املوضوع يف هذا - رمحه اهللا – املسألة ننقل هنا فتوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 عند الـضرورة،    االستمناءوكذلك من أباح    : "  ]١٠/٥٧٣[ يف الفتاوى    - رمحه اهللا    -قال    
 أن نكاح اإلماء خري منه، وهو خـري         t فضل، فقد روي عن ابن عباس     فالصرب عن االستمناء أ   

  .من الزنا، فإذا كان الصرب عن نكاح اإلماء أفضل، فعن االستمناء بطريق األوىل أفضل 
 جيزمون بتحرميه مطلقاً،وهو أحد األقوال يف مذهب        ال سيما وكثري من العلماء أو أكثرهم        

إذا خـشي    أنـه حمـرم إال       – يعين امحد    – واملشهور عنه    أمحد، واختاره ابن عقيل يف املفردات     
  .العنت، والثالث أنه مكروه إال إذا خشي العنت 

ففيـه أوىل،   -٢٥النساء - )وأَن تصِبرواْ خير لَّكُم  (: ماء إلفإذا كان اهللا قد قال يف نكاح ا   
  .ممكن  ]كذا يف األصل والصواب كليهما [ وذلك يدل على أن الصرب عن كالمها 

 (: ، فذلك لتسهيل التكليف كما قـال تعـاىل   فإذا كان اهللا قد أباح ما ميكن الصرب عنه        
  . -٢٨النساء - ) م وخِلق اِإلنسانُ ضِعيفًايِريد اللّه أَن يخفِّف عنكُ



 

 - ١٣ -

 ذلـك،    ال يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو مل خيش             االستمناءو  
 – وهو الزنا واللـواط  - العنت وما روي عن أمحد فيه، إمنا هو ملن خشي      tابن عباس   وكالم  

  .شهوته  خاف على نفسه من الوقوع يف ذلك، فأبيح له ذلك لتكسري شدة عنِتِه وخشية شديدة
وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة، بأن يتذكر يف حال استمنائه صـورة كأنـه                    

، وقد أوجب فيه بعضهم احلد، والـصرب عـن   ه حمرم ال يقول به أمحد وال غريهجيامعها، فهذا كل  
   . املستحباتالواجبات ال منهذا من 
ومن القناعات اليت حتتاج إىل مراجعة أيضاً ظن بعضهم أن االستمناء حيل مشكلة الشهوة                
مـن ميارسـها    نه يطفيء نارها، واحلق أنه حلٌ مؤقت بل ومهي، بل الذي حيدث أن              أ، و املتفاقمة

، وهكذا يصاب باإلاك، مث لو أطفـأ نـار          يشعر باحلاجة إىل ممارستها مرة أخرى بعدها مباشرة       
، فهو أراد اهلروب    ..أن تستعر بسرعة فيعود إىل الوقوع فيها وهكذا       الشهوة يوماً، فإا ال تلبث      
  .من مشكلة فوقع يف مصيبة 

  : التسلح بقوة اإلرادة والعزمية -٩
 لعدوه مهما أغراه، فإذا حـضر       هاديلم ال يستسلم لتزيني إبليس، وال يسلم قِ       الشاب املس   

ليـذهب يف طاعـة،     الشيطان العدة وهيأ اجلو، فال بد من عزمية إميانية تقيم الشاب من مكانه،              
رافضاً االنقياد لفكرِة إبليس، ولو شرع يف عمل حمرم فالبد من إرادة إسـالمية توقـف ذلـك         

مر قبل أن يستفحل، وتأىب لصاحبها االستسالم واالنسياق إىل اية الطريـق،            العمل يف مبدأ األ   
ن علـى    وثباته أمام إغراء امرأة العزيز وتفضيله دخول السج        uونستحضر هنا قصة يوسف     

وهـم يف الغـار     الوقوع يف الفاحشة، وكذلك حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الـصخرة            
اللهم إنه كانت يل ابنة عـم  : " فتوسلوا إىل اهللا بأعمال صاحلة حىت فرج اهللا عنهم، قال أحدهم        

   ها كأشد ما حيباكنت أُحبي حىت ألَ الرجالُ النساَء، فأردعلى نفسها فامتنعت من ا سـنةٌ م ت 
من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها ففعلت، حـىت                

اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقـه،        :  رجليها قالت    فلما قعدت بني   :ويف رواية  إذا قدرت عليها،  
 فعلـت  فانصرفت عنها وهي أحب الناس إيلّ، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم ان كنـت          
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 ٢٠٩٩ ، صحيح مسلم ص      ١٠/٤٠٤متفق عليه، فتح الباري     [ ......" ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه       
   . ] يف رياض الصاحلني يف آخر الباب األول– رمحه اهللا –ية اإلمام النووي ، وذكر الروا

  :جتنب الوحدة  -١٠
جلـو   الوحدة، فهي ـيء ا ذه العادة هوال شك أن من أعظم األسباب الدافعة ملمارسة ه     

  :، وهنا نذكر أموراً للمعصية
v        بل الصحيح أن جيعل وقتاً خيلو فيه بنفـسه          يصعب على املرء أن يكون دائماً مع الناس ،

ويذكر فيه ربه، ولذلك فإن أوقات اخللوة جيب أن تستعمل يف الطاعة ال يف املعصية، وقد                
رجال "  إال ظله     اهللا يف ظله يوم ال ظلَّ      عليه الصالة والسالم من السبعة الذين يظلهم      ذكر  

 " .ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه
v    ى لقدr      وهـذا   ] ٦٩١٩ وهو يف صحيح اجلـامع       ٢/٩١ رواه أمحد، املسند   [ ان يبيت الرجل وحده 

ج مثل هذه احلالة، ألن االنفراد يسهل مهمة الـشيطان يف الوسوسـة             الالنهي مفيد يف ع   
  .ا العادةودفع الشخص ملمارسة هذ

v        ر، ورؤيته تذكِّر باهللا فال شـك أن        عن الش  من فوائد القرين الصاحل أنه يأمر باخلري وينهى
 ودعت إىل فعل تلك العادة وأقل ما يف األمر أنه           مرت بسوء، وجوده صارف للنفس إذا أَ    

 .يستحيا منه 
v إليه، وانه  ه ناظر    أن اهللا مطلع عليه، وأن      أن يتذكر الفاعل هلذا العمل إذا خال بنفسه        ينبغي

فكيف يعـصيه   ! يراه سبحانه، فكيف يليق به أن يعمل هذا العمل حتت بصر اهللا وعلمه ؟             
وهذا يقـود   !  ويعلم مكانه وفعله؟   وهو يعلم أنه معه حيث كان، وأنه يراه يف ظلمِة الليلِ          

 . عز وجلالعبد إىل االستحياء من اهللا أن يراه يستعمل جوارحه يف غري مرضاته 

  انـلمة     والنفس داعية إىل الطغيـوت بريبة يف ظـخلوإذا 
  الم يراينـها     إن الذي خلق الظفاستحي من نظر اإلله وقل لَ

v        اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائـث         : "اإلخالص يف أدعية دخول اخلالء، ومنها "
 .فإن هذه األماكن من مظان وجود الشياطني وكثرة قيامهم بالوسوسة فيها 
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  :عدم االستهانة بنتائج الصوم  -١١
 العالجات باالهتمام والتقدمي العالجات النبوية، واحلل النبـوي مبعاجلـة           وىلشك أن أ  ال    

دخلت مع علقمة واألسود على عبد      : فيما يرويه عبد الرمحن بن يزيد قال        هذه املشكلة واضح    
يـا معـشر     : " rال لنا رسول اهللا      ال جند شيئاً، فق     شباباً rكنا مع النيب    : اهللا، فقال عبد اهللا     

، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليـه         من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر       الشباب
  . ] ٩/١١٢ متفق عليه، انظر الفتح [" بالصوم، فإنه له وجآء 
:  قال قائـل     الذين ال جيدون ماالً للزواج؛ فإنْ      للشباب الفقرآء عنده،     rفهذه نصيحته   

إنكـم مل   : ، وال زلنا نواقع تلك املعصية؛ فجواب مثل هؤالء أن يقال هلم             فدلصيام فلم ي  جربنا ا 
 كافية ومل تداوموا عليه مدة طويلة يظهر بعدها األثـر، فاسـتعجالكم            تعملوا بذلك العالج فترة   

أو م يوم   صر النفس يف األخذ بذلك العالج النبوي، أما صيا         النتيجة بعدم الفائدة وليد قِ     بإطالق
ه يومني أو جعله على فترات متباعدة، فقد ال يشعركم بنتائج حمسوسة وقريبة، فمهالً وصرباً، فإن              

يس كالم طبيب خيطيء ويصيب، وإمنا هو كالم الصادق املصدوق املنبـأ مـن عنـد عـالم                  ل
  .الغيوب 

مباشـراً   ولو مل جيد هلا أثراً       مث إن الصيام مفيد على مجيع األحوال، فهو عبادة يؤجر عليها          
الصيام ميكن أن ميحو سيئات تلك األعمال وزيادة وسريعاً، وأجر .  

 –وأما فائدته املتعلقة باملوضوع فهي واضحة يف أن الصيام يكسر الشهوة، قال ابن حجر               
 إىل الصوم، ألن شهوة النكـاح  يضاً إرشاد العاجز عن مؤن النكاحويف احلديث أ : " -رمحه اهللا   

   . ]٩/١١١الفتح [ " تقوى بقوته وتضعف بضعفه تابعة لشهوة األكل، 

   :احلذر من العالجات الغريبة -٢١
 بعض الشباب يف حماولة وضع حد هلذه وضع حد هلذه املشكلة إىل عالجات غريبة،               يعمد  

أو ينذر صياماً    واحللف، فيحلف باهللا العظيم أن ال يفعل هذه العادة،           ِرذْاستخدام الن  : فمن ذلك 
 هذا احلل فترة مؤقتة ملا يف النفس من تعظيم          وقد ينفع  إذا أقدم على تلك العادة،    ة  أو صدقة معين  

أو خشية أن يلزمه ما نذر من العمل الشديد والكثري، ولكن ال تلبث الـشهوة               القَسِم واليمني،   



 

 - ١٦ -

 اَألميان   فَتنقَض ، فترتلق يف منحدر تلك الرذيلة     ِئن النفس الضعيفة حتت الوطأة    تأن تلقى بثقلها، فَ   
عن كل مرة يرتكب فيهـا       الكفارة ، وبعضهم ينذر أن يتصدق مببلغ كبري          بعد توكيدها، فتلزم  

ال يـستطيع   وإال الجتمعت عليه مبالغ كبرية      ه نذر جلاج    رذْ ن تلك املعصية، فلوال رمحة ربك أنَّ     
  . عليه كفارة ميني أداءها، والصحيح أن

املسكنة للشهوة، وهذا احلـل      بعض األدوية     وهو تعاطي  : يفكر فيه البعض     وعالج آخر   
 خماطر طبية وجسدية وعلى كلٍّ فإن من شروطه أن ال يؤدي إىل انعـدام شـهوة                 قد يكون فيه  

 بعد أن حكى قوالً عن بعضهم يف مسألة اسـتعمال     – رمحه اهللا    – بالكلية؛ قال ابن حجر      النكاح
ل على دواء يـسكن الـشهوة دون مـا        وينبغي أن يحم  : " ال  املعاجلة باألدوية لقطع الشهوة ق    

    ِدقْيقطعها أصالة، ألنه قد يفيندم لفوات ذلك، وقد صرح الـشافعية بأنـه          ر ال يكـسرها     بعد 
بالكافور وحنوه، واحلجة فيه ام اتفقوا على منع اجلب واخلصاء، فيلحق بذلك ما يف معناه مـن                 

   . ]٩/١١١فتح الباري [ " ي بالقطع أصالً التداو

  :لتزام باآلداب الشرعية عند النوم اال -١٣
 يأيت بوسوسته مبثل هذه األمور عند النوم، لذا كان من وسائل احملاربـة     حيث أن الشيطان    

 رمحه اهللا   -هذه اآلداب سردها النووي     [: تطبيق اهلدي النبوي واآلداب الشرعية يف تلك احلال ومن ذلك           
   ] :٣١٧املكتب اإلسالمي حتقيق األلبانب ص . انظر ط. الصاحلني  يف كتاب آداب الوم واالضطجاع من مصنفه رياض –

v  النوم على اجلانب األمين : 
  إذا أوى إىل فراشه نام على شقه األميـن         rكان رسول اهللا    :  قال   tعن الرباء بن عازب     

 ] .رواه البخاري[
v  جتنب النوم على البطن: 

      فَة الغفاريطجع يف  نـا مـض   أبينما  : قال أيب    :  قال – رضي اهللا عنهما     –عن يعيش بن ِطخ
    جقال فنظرت  " ضجعة يبغضها اهللا     هذه   إنَّ: " ل حيركين بِرجله، فقال     املسجد على بطين، إذا ر

   .]رواه أبو داود بإسناد صحيح [  rفإذا رسول اهللا 

عـل  ، ول]  ١٣/٣٨٣ عون املعبود   [ ويف احلديث أن النوم على البطن ال جيوز       : قال يف عون املعبود     
  . السنِة ِة خبالف وضِعيمن سيئات هذه الوضعية يف النوم ما ينتج من حتريك الشهوة
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v  الوضوء: 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضـوءك       : " r رسول اهللا : قال  :  قال tعن الرباء بن عازب     

  .."للصالة، مث اضطجع على شقك األمين
 . إبليس خصوصاً يف هذا املوضع  وسوسةوال شك أن الوضوء مما يسكِّن النفس، ويباعد

v  احملافظة على األذكار الشرعية: 
األذكار الشرعية عند النوم، جيد فيها رهبة متنع من مزاولة تلك الـدنايا فمـن                ملعايناملتأمل  

اللهم أسـلمت وجهـي إليـك       : " وكذلك  ] رواه البخاري [" اللهم بامسك أموت وأحيا     : "ذلك  
 منـك إال    إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجـى        وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري      

واجعلهن : " ويف رواية   ] رواه البخاري [" إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت         
  " .آخر ما تقول 

  :احلذر من الكتب واالت املشبوهة  -١٤
 الكتب واـالت     يف االجتاه إىل القرآءة  : من املداخل الشيطانية اخلبيثة يف هذا املوضوع          

لطبية اليت تتسلل إىل نفس القارئ عن طريق النصيحة، فتهون من شأن هذه العـادة وتعرضـها     ا
         سأل الطبيـب  عرضاً حيببها إىل النفس، وخيفف من ضغط تأنيب الضمري على ممارسيها، وعندما ي

إن اإلفراط يف هـذه     :  الصفحة الطبية عن العادة، فإنه ال يقول أا عادة حمرمة، غاية ما يقوله             يف
     املساكني يف حتديد مقدار اإلفراط، فيفتحـون البـاب          آُءالعادة ضار، وبعد ذلك يضطرب القُر 

 وأـم ال يـشعرون      ،بعـد  إىل حد اإلفراط     اْ ويطلقون هلا العنان حبجة أم مل يصلو       لشهوام
  ... وهكذا، والنظر جيد، واملفاصل سليمة، وأن الذاكرة طبيعية،بأضرار
ناس ال يعرفون اهللا    الطبية وعلم األحياء اليت كتبها أ     كذلك ينبغي احلذر من قرآءة الكتب         

باملنهج اإلسالمي، سواء من ناحية ما كتب فيها، أو ما صور فيها من الصور الـيت                أو مل يلتزموا    
  .تثري الغريزة حتت ستار منهج البحث العلمي 

  " :الصرب والعفة " التحلِّي خبلقني  -١٥



 

 - ١٨ -

، وإن  وأما الصرب عن احملرمـات فواجـب       : " - رمحه اهللا    –ل شيخ اإلسالم ابن تيمية      قا  
ولْيستعِفِف الَِّذين لَا يِجدونَ ِنكَاحا حتى يغِنـيهم         (: تعاىل  كانت النفس تشتهيها وواها، قال      

 يف احلديث الصحيح عـن أيب        هو ترك املنهي عنه كما     واالستعفاف - ٣٣النور   - ) اللَّه ِمن فَضِلهِ  
، ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصرب       من يستعفف يِعفّه اهللا   : "  قال   r عن النيب    t سعيد اخلدري 

  .  ]١٠/٥٧٤جمموع الفتاوى ["  وأوسع من الصرب  خرياًيصبره اهللا، وما أعطي أحد عطاًء

   :" السيئةَ احلسنةَ تمحها عأَتِب  "-١٦
 كي ميحو أثر    وقع يف هذه املعصية أن يبادر إىل فعل طاعات بعدها مباشرة          على املسلم إذا      

أَتِبـع  و  : "rوقـال    – ١١٤ هود - )ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاِت      ( : هذا الذنب، قال تعاىل   
ل اهللا   بعد تسرِعِه يف اإلجابة على رسـو       t، وقد قال عمر بن اخلطاب        " السيئةَ احلسنةَ تمحها  

r      ومن أمثلة هذا األعمال الصاحلة بع الذنب          فعملت لذلك أعماالً  :  يف غزوة احلديبية قال ،  :
  .  ]٢٦ص " أريد أن أتوب ولكن " انظر تفصيلها يف رسالة [ ركعيت التوبة 

٧١- الـدــــــــاءع:   
لباً للعـون علـى     مما ال شك فيه أن اللجوء إىل اهللا تعاىل بالدعاء والتذلل إليه سبحانه ط               

وِإذَا سأَلَك ِعباِدي    (:   عز وجل   هو من اعظم العالجات، قال اهللا      التخلص من أسر هذه العادة    
وينبغي أن ال يتحـسر املـذنب    – ١٨٦ البقـرة  - ) عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعانِ     

  :فيترك الدعاء ، والواجب هو 

  :والقنوط  عدم اليأس -١٨
 منه وقوع الذنب فال جيوز له أن ييأس، وليعلم بأن           إن املؤمن مهما عصى اهللا ومهما تكرر        

القنوط من رمحة اهللا واليأس من روح اهللا هو كبرية توقع يف الشرك، فتكون أعظم من الوقوع يف                  
 يوسـف  - ) ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللّهِ   (:  ، قال تعاىل      السيئة أسر تلك العادة  

  . - ٥٦ احلجر - ) ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الضآلُّونَ (: وقال  - ٨٧
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وتكرار الوقوع يف هذه العادة يذكرنا حبديٍث فيه رجاٌء من جهٍة، وخـوف مـن جهـٍة                   
 وقوعه يف هذا الذنب، قال رسـول  ثرة من كأخرى، نسوقه هنا إلنقاذ من أصيب باإلحباط التام 

ما من عبد مؤمن إال وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو عليـه مقـيم، ال                : " rاهللا  
رواه الطرباين عـن ابـن عبـاس        [ " اً، إذا ذُكِّر ذكر     ، إن املؤمن خِلق مفَتناً نِسي     يفارقه حىت يفارق الدنيا   

وال استحـسان  ، ، وهذه ليست دعوة للرضا بالواقع، كـال   ]٥٧٣٥ع برقم مرفوعاً، وهو يف صحيح اجلام  
الوضع واإلقامة عليه، إمنا هو تذكري بالرجاء يف موضع اليأس، ودعوة إىل التوبة عنـد النـسيان     

  .والتذكر عند الذكرى 
  

  :يلي رسالةٌ جاوبت ا أخاً ال أعرفه، أرسل إيلّ يشكو حاله مع تلك العادة وفيما   
   اهللا ،أخي يف
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد    
فاعلم أخي أين أحببتك يف اهللا ملا ملسته يف كالمك من احلرص على تقـوى اهللا ورضـاه،                    

 النـاس   ، واعلم أن يف النفس ضعفاً ال يسلم منه بشر، ولكن يتفاوت            عصيانه وسخطه  واجتناب
، واعتياد النفس معصية يوجب غضب اهللا ما مل         فيه إىل منازل حبسب إميام ودرجتهم يف التقوى       

 يف ألّا تعود، فإذا عادت بالرغم من ااهدة، مـع اسـتمرار ااهـدة،               تتب وتستغفر وجتاهد  
إن عبداً أصاب    : " rجاء من اهللا الغفور الرحيم أن تدخل هذه النفس يف حديث املصطفى             رفال

 أَعِلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بـه؟            ":ه  رب أذنبت ذنباً فاغفر، فقال رب     : ذنبا فقال   
: ، مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنباً فقال رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره، فقال                  "غفرت لعبدي 

 مث مكث ما شاء اهللا مث أذنـب         ،"أَعِلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي            " 
أَعِلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بـه؟          : " ، فقال    يل ه فاغفر  آخر ذنباً فقال رب أصبت   

  .؛ وهذا ما استمرت التوبة بشروطها الثالثة " غفرت لعبدي ثالثاً فليعمل ما شاء 
 من رمحة اهللا، فإين أعرف أناساً أذنبوا فيئسوا         وأحذرك يا أخي من اليأس والقنوط     ...هذا    

   .فانتكسوا، ألم قطعوا األمل باهللا
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:  أحذرك من مزلق شيطاين خطري، وهو أن يأيت إبليس إىل املسلم املذنب فيقول لـه                 كما  
أن متاشي أولئك النـاس الطيـبني     على هذه املعصية، وهذا الواقع السيء ال تستحق         إنك وأنت   

، فال يزال الشيطان     املؤمن، ألنك لست يف مستواهم وال قريباً من مرتلتهم         الطاهرين من الشباب  
  .الشاب حىت يبعده عن إخوانه، فتكون بداية النهاية ذا 

 يا أخي مبا قاله بعض أهل العلم من أن املسلم الذي جياهد نفسه على شـهواا               وأذكرك    
ال تثور، بل إن هـذا أحـد أوجـه           و لذي ال توجد يف نفسه هذه الشهوات      فيغالبها أفضل من ا   

  .تفضيل صاحلي البشر على املالئكة 
حتاجه قبلك، أذكر لك بعض العالجات اخلاصة مما فهمته          العام الذي أ   وبعد هذا التذكري    

  :من مشكلتك 

اعلم يا أخي أن العالج السريع واحلاسم والنهائي ملثل هذه املشاكل هو الزواج، فالبـد                :أوالً  
ن تـصل بـه إىل       تستطيع أ  ن حترص عليه على قدر اجلهد والطاقة، وال تترك سبيالً وال منفذاً           أ

ال سلكته، بل ملا هلذه القضية من أمهية فقد جوز أهل العلم دفع الزكـاة إىل الـشاب                  الزواج إ 
الذي خيشى على نفسه العنت وال يستطيع الزواج، لعظم تكاليفه املادية، وال يصدنك عن ذلك               

ثالثة حـق    : " r، قال   خاوف املستقبلية ومصدر األموال، فإن اهللا تكفل بعون من يريد ذلك          امل
" ااهد يف سبيل اهللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف             :  عوم على اهللا 

 ، وقد ) ِإن يكُونوا فُقَراء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلهِ   (: ، وقوله تعاىل قبل ذلك        ]٣٠٤٥صحيح اجلـامع    [ 
دينات كـثريات واحلمـد هللا،   ابتغوا الغىن بالزواج، والفتيات املت: ورد عن بعض الصحابة قوله      

  .واهللا أسأل أن ييسر لك األمور 

  :  إىل أن يتم هذا األمر أوصيك مبا يلي :ثانياً 
v   قولهr      فإنـه  ومن مل يستطع فعليه بالصوم    : " ..... يف حديث حث الشباب على الزواج  

 " .له وجاء 
v       ماك التام يف العمل هللاالنهي عن املنكـر   والدعوة إليه، واألمر باملعروف و    عز وجل   اال ،

فحاول إشغال نفسك بذلك ما أمكن حىت تصل إىل درجة يف العمل تشعر معها يف آخـر                 
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 إال اإلخـالد إىل النـوم       النهار أنك متعب جداً، ومرهق ومنهك، حبيث ال يكون امامك         
 األدوية، فإن نفسك إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية، فـال             من أجنح  ، وهذا مباشرة

 ميكنك اإلسهام فيه إال وابذل من وقتك، وكذلك فبإمكانك ممارسـة بعـض              تترك جماالً 
األعمال الوظيفية أو التجارية أو مساعدة األبوين، وخصوصا يف آخر األسـبوع ولـيس          

البيت وشراء ما يلـزم مـن        عيبا أن يشارك الشاب أهله يف إصالح ما انعطب وترتيب         
 . فعة يف جمال النجارة والكهرباء وحنوها السوق واالعتناء بسيارة األسرة وعمل أشياء نا

v      الساملفيدة، وحاول دائما أن تبتعد عن االنفراد بنفـسك مـا           أوصيك بغشيان أنواع ا
 .، وإذا كنت يف البيت فخالط اهلك يف غري معصية اهللا استطعت إىل ذلك سبيالً

v         احذر من النوم وحدك، فإن رسول اهللاr ى         ى رسول   : عن هذا فقد ورد يف احلديث 
أصدقائك، فـال  ولو أدى هذا إىل املبيت احيانا عند أحد     . رجل وحده   أن يبيت ال   rاهللا  

 .حرج حبسب ما ترى من حالك 

v        مناسبة تصرف طاقة اجلسم، فيمـا        رياضات بعض األحيان ال بأس أن يزاول اإلنسان يف 
 .يعود بالنفع، ولو مع أشقائه وأقربائه وجريانه يف اليت أو خارج البيت 

وتأمل كيف كان واقع الصحابة رضوان اهللا عليهم فإن بذهلم وعطاءهم يف ميـادين اجلهـاد      
 مر عليهم وهم يتسابقون بالرمي فـدخل     rوالتدريب نفعهم كثرياً، وقد جاء أن رسول اهللا         

 أمامه تنافساً على اخلروج يف اجلهاد، ويسهرون يف حفر اخلنـدق             وكانوا يتصارعون  ،معهم
يطارد الغـزاة فيـستنقذ      t واجلبال للحراسة والغزو، وسلمة بن األكوع        ويصعدون الثنايا 

عداًء معروفاً إىل املدينة فيسبقه، ومـع نـدرة ميـادين           وهو راجع    أموال املسلمني مث يسابق   
 دون إفـراط     ومناسبةٍ  نافعةٍ اجلهاد يف عصرنا فال أقلّ من أن يقوي الشاب جسده برياضاتٍ          

  . القُوة إعداداً لوقت حيتاج فيه إىل

v                ر أوضاع حمرمة وصور سيئة، حـىتينبغي على املسلم أن يطرد من ذهنه ما يطرأ من تصو
وإذا اشـتهى   : "  – رمحـه اهللا     –ال يؤدي به ذلك إىل الوقوع يف احلرام، قال ابن عقيل            
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فإن كان زوجة أو أمة له فال بأس إذا كان غائبـا    ..وصور يف نفسه شخصاً أو دعى بامسه      
ألن الفعل جاز وال مينع تومهه وختيله، وإن كان غالماً أو أجنبية كُره له ذلك ألنـه                 عنها،  

  . ]٤/٩٧نقله بن القيم يف بدائع الفوائد [  " إغراء للنفس باحلرام
  ...أخي يف اهللا 

لقد ذكرت لك كل ما يدور يف ذهين اآلن حول املوضوع، وبالرغم من كل املعاجلـات                  
العالج ليس أمراً سهالً وليس الدواء سحرياً، وترك العادة أمر صـعب             املقترحة فأُذَكِّرك بأن  

ستزول متامـاً،   ولكنه يسري على من وفقه اهللا، وبعد كل ما ذكرته لك فال تظن أن املشكلة                
فإن حصل شيء من ذلك فنعود إىل التذكري األول بوجوب االستغفار بعد حصول الـذنب               

  .نب يف اليوم الواحد إلعادة النفس إىل اجلادة ولو تكرر الذ
  :ولو نسيت فتمسك بأمرين 

  .جتديد التوبة بعد كل ذنب :  األول 
  .االستزادة من األعمال الصاحلة لتعويض النقص احلاصل بسبب هذه الذنوب : والثاين 

 أرجو من اهللا تعاىل أن يعينين ويعينك على انفسنا، وأن يوفقنا الجتنـاب اآلثـام                ختاماًو  
  .منها وما بطن والفواحش ما ظهر 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا ،

  ئلة فقهيةأس
  :السؤال األول 

  هل الذي يقوم باالستمناء يعترب جنباً ؟
  :اجلواب 
 جنباً ال تصلح صالته وال جيوز له         يعترب  فإنه نعم الذي يقوم باالستمناء حىت خيرج منه املاء         

راءة القرآن ال من املصحف وال عن       اجلنب ال جيوز له ق    " وأما قراءة القرآن فـ     مس املصحف،   
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أنه كان ال حيجزه شـيء عـن القـرآن إال            rظهر قلب حىت يغتسل، ألنه قد ثبت عن النيب          
فتاوى إسالمية، الـشيخ ابـن بـاز        [  ..."اجلنابة، أما االستماع لقراءة القرآن فال حرج يف ذلك للجنب         

  . وكذلك جيوز له ذكر اهللا والدعاء واالستغفار  ]١/٢٢٢

  :ؤال الثاين الس
  كيف يزيل الذي وقع يف االستمناء اجلنابة اليت عليه ؟  

  :اجلواب 
    سه، وقد وردت صفة الغسل      الشرعي وهو إفاضة املاء على اجلسد كلِّ       ِلتزول اجلنابة بالغ

 كان إذا اغتسل    r النيب    أن r  زوج النيب  - رضي اهللا عنها     - فعن عائشة " يف السنة الشريفة    
، مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلـل ـا          فغسل يديه مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة      من اجلنابة بدأ    

             مث يفيض املاء     بيديه، ٍفأصول شعره حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثالث غُر 
 ماًء للغـسل مـن   r قالت وضعت للنيب    - رضي اهللا عنها     - وعن ميمونة "  "ه  على جلده كلِّ  

غ بيمينه على مشاله فغسل واستنـشق وغـسل وجهـه    ر أو ثالثاً، مث أفرتنياجلنابة فغسل يديه م 
الروايتـان يف   [  " ويديه وغسل رأسه ثالثاً مث أفاض على جسده، مث حتول من مكانه فغسل قدميـه              

   . ]١/٧٣،٧٥البخاري، انظر خمتصر البخاري لأللباين 
الفاً ملا هو شائع عند بعض النـاس  وبذلك يعلم أنه البد من غسل الرأس والشعر إلزالة اجلنابة خ      

  . استعمال املراوش املوجودة اآلن جيزيء إذا عم املاء مجيع البدن جهالً، وكذلك فإن
هذا وينبغي املبادرة إىل إزالة اجلنابة باالغتسال من أجل الصالة، فبعض من ال خيـاف اهللا                

ي الظهر مـع اجلماعـة      من الطالب يذهب للمدرسة وعليه اجلنابة ومل يصل الفجر، مث قد يصل           
 نعوذ باهللا من السوء، ويكفي حثاً علـى        وعليه اجلنابة، ويقرأ القرآن يف حصة القرآن وهو جنب        

الـسكران واملتـضمخ بـالزعفران      : ال تقرم املالئكة     ثالثة: "  rاإلسراع لالغتسال قوله    
   . ]٣٠٦٠ رواه البزار، صحيح اجلامع [" واجلنب 

  .نابة ويأيت بأذكار النوم  فاألفضل له أن يتوضأ ليخفف أثر اجلن ينام،أوإذا أراد اجلنب 
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نه ال إمث عليـه خبـالف مـن فعـل           احتالم فينطبق عليه ما تقدم إال أ      ثر  إومن صار جنب على     
   .متعمداًيقظة االستمناء 

  :السؤال الثالث 
ة أم جيب   هل املين طاهر أم جنس ؟ وهل جتوز الصالة بالثياب امللبوسة أثناء حدوث اجلناب               

  تغيريها ؟
  :اجلواب 
        الصحيح من أقوال أهل العلم أن املين ألنه    طاهر ،r       كان ينضحه إذا كان رطباً ويفركه 

  .إذا كان يابساً، ولو كان جنساً لوجب غسله 
وأما الثياب امللبوسة عند حدوث اجلنابة فاألصل أا طاهرة جتوز الصالة فيها حىت تطـرأ               

  .عليها النجاسة 

  :ل الرابع السؤا
شخص قام بفعل االستمناء فلما أحس بانتقال املين أمسك نفسه فلم خيرج منه شيء فهل                 

   ؟عليه الغسل
  :اجلواب 
عدذلك ، فالراجح أنه ال غـسل عليـه         خيرج منه شيء يف احلال وال علم خروجه ب        إذا مل     

إمنا املاُء من املـاِء  : " ية فقال  علق االغتسال على الرؤr ألن النيب  ،  ]١/١٩٨املغين مع الشرح الكبري     [ 
   .]رواه الشيخان [ " 

ـ               ن شخص أ فماء االغتسال جيب عند خروج ماء الرجل او املرأة وهو املين، وعلى هذا ال
  .يتوب إىل اهللا لشروعه يف األمر احملرم 

  :السؤال اخلامس 
  عليه ؟، فماذارتل فلما سكنت شهوته خرج منه املاء بعد ذلكشخص أمسك نفسه ومل ي   

  :اجلواب 
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املغـين مـع    [  جيب عليه الغسل عند مجهور العلماء، ألن خروج املاء قد حصل فلزم الغسل              

   . ]٤/٩٩ واملوسوعة الفقهية ١/١٩٩الشرح الكبري 

  :السؤال السادس 
شاب يعيش يف بيٍت تِرٍف وفيه خادمات فاتنات واختالط حمرم ويتعرض إلغراءات قوية،               

   عمل هذه العادة إذا خشي من الوقوع يف احلرام ؟ له أن يفهل جيوز
  :اجلواب 
على هذا الشاب أن يبتعد ما أمكن عن هذه البيئة الفاسدة، وإذا حصلت له حالة خيـشى                   

االستمناء مـن بـاب     فيها على نفسه خشية حقيقية من الوقوع يف الفاحشة وحنوها، فيجوز له             
  . اهللا ارتكاب أدىن املفسدتني لدفع أعظمهما ويستغفر

  :السؤال السابع 
  ار رمضان فماذا يترتب على ذلك ؟دشخص تعم إنزال املاء يف   
  :اجلواب

  :يترتب عليه أربعة أمور 
  .فساد صوم ذلك اليوم : أوالً 
  .وجوب اإلمساك حىت غروب الشمس : ثانياً 
  .وجوب قضاء ذلك اليوم قبل رمضان الذي يليه : ثالثاً 
 من هذا اإلمث العظيم باجترائه على اهللا يف إفساد يوم من رمضان ، وبفعـل                 التوبة إىل اهللا   :رابعاً  

  .هذا املنكر يف الزمن الفاضل وانتهاك حرمة هذا الشهر املبارك 
هذا ما دام أنزل باختياره سواء كان ذلك بتقبيل أو ملس أو احتكاك بيده أو بأي وسيل،                   

زل باحتالم أو تفكري جمرد عن العمل فال يفطر         وسواء كان ذلك حبائل أم بدون حائل، أما إذا أن         
   . ]٦٥جمالس شهر رمضان، ابن عثيمني ص [ 

  :السؤال الثامن 
  شخص استمىن وهو مِرحفماذا جيب عليه ؟ أو عمرٍة حبٍجم   



 

 - ٢٦ -

  :اجلواب 
جيب فيـه دم     هل العلم، لكن  مرة باالستمناء باليد عند مجهور أ     ال يفسد احلج وكذلك الع      

  ]٤/١٠١ واملوسـوعة الفقهيـة      ٣/٣٤١املغين مع الشرح الكبري     [ ) ذبح وتوزع على فقرآء احلرم      شاة جمزئة ت  ( 

هذا مع التوبة إىل اهللا تعاىل توبة عظيمة على ما انتهك من حرمات اهللا وهو محـِرم يف الـزمن                    
  .الفاضل واملكان الفاضل 

  .واهللا اعلم 
  حممد صاحل املنجد


