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نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر 

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتديات  املوقعاملوقع

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية
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 مقدمة الطبعة الثالثة

  .كاً عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضى نفسه أمحد اهللا محداً كثرياً طيباً مبار
  

االنتصار " وأمحده سبحانه وتعاىل وأثين عليه باخلري كله على ما أكرم به ووفق يف طرح القبول لكتيب 
وما لقيناه من ردود فعل طيبة وأصداء إجيابية لدى أوساط . يف طبعتيه السابقتني " على العادة السرية
شؤوم على خمتلف القطاعات من وزارة املعارف ورعاية الشباب وهيئة األمر الشباب واملهتمني ب

  .باملعروف والنهي عن املنكر وغريها من األوساط على املستوى الفردي والدعوي اخلريي 
وأتقدم للجميع باالعتذار عن أي قصور أو مالحظة أو خطأ رمبا لوحظت يف حمتوى أو غالف الطبعتني 

  السابقتني
الشكر إيل إخويت وأحبيت يف اهللا الذين بعثوا خبطابام ومراسالم من داخل اململكة وخارجها وأتقدم ب

من خمتلف الدول العربية وما انصرف إليه اجلميع من مضمون الدعم والتأييد واملؤازرة والتعاون على الرب 
  . أن يثيبهم خبري اجلزاء والتقوى يف إيصال هذا الكتيب إىل شرائح خمتلفة من الشباب فأسأل اهللا تعاىل

وأسأل اهللا تعاىل أن حيبهم كما أعربوا عن حمبيت فيه وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي وان ينفع 
  .به أبناء املسلمني إنه مسيع جميب 

وامتداداً للتواصل مع أحبيت يف اهللا أقدم بني أيديهم حتديثاً للعناوين الربيدية وإضافة تساعد يف تسهيل 
  .التواصل معهم 

  21488/  جدة 35479/ ب. ص 
 Ramikeder@yahoo.com: الربيد اإللكتروين 

  "عامل بال مشكالت"كما نرحب بزيارة اجلميع ملوقعنا عرب اإلنترنت 
 www.noo-problems.com: وعنوانه 

 



  ..…إىل أصـــحاب املعانـــاة واىل كـــل مـــن يهمـــه هـــذا األمـــر       
 والطمأنينة وحفظ الدين والنفس والصحة واملبادئ ، واىل كـل           وإىل كل من يبحث وبصدق عن الراحة      

غارق يف حبورها ال يعلم ماذا تريد منه وماذا يريد منها ، لكل من يريد الوقاية منها لنفسه ولكل من حييط 
اهللا به ، ألولياء األمور الذي هم يف أمس احلاجة للتقارب مع أبنائهم وتوفري البيئة الالّزمة اليت تعينهم بعد                   
  ...علـــــــى االســـــــتقامة والراحـــــــة والـــــــسعادة    

  
وذلك من خالل   ) االستمناء(من أخ لكم يف اهللا أنعم اهللا عليه بتوفر قدر من املعلومات عن العادة السرية                

بعض القراءات الدينية والطبية، وكذلك بدراسة جتارب حقيقية مع ممارسيها ومدمنيها من الشباب الذين              
والسعادة ، وأيضا باحلصول على آراء بعض كبار السن الذين توفرت لديهم خربة         أنعم اهللا عليهم بالراحة     

من كل هذه املصادر مت اخلروج حبـصيلة        . يف احلديث عنها وميكنهم تقدمي بعض الفوائد والنصائح حوهلا        
طـرق  من املعلومات عن العادة السرية آثارها امللموسة وغري امللموسة ، أسباب إدماا ، مث التركيز على                 

  . الوقاية والعالج منها إضافة إىل بعض القناعات الفكرية املساعدة علـى حماربتـها والقـضاء عليهـا                
لكل هؤالء أقدم هذا اجلهد املتواضع والذي اسأل اهللا العلي القدير أن يباركه وأن حيقق به الفائدة للجميع         

  . آمــــــني ... انــــــه مسيــــــع جميــــــب الــــــدعاء    
 البحث موجه إىل الذكور إالّ أن املعاناة قد تعم الذكور واإلنـاث ،   اخلطاب يف معظم فقرات    :ملحوظة  

وعليه فال يعتد بصيغة اخلطاب وليأخذ كال من اجلنسني ذكورا وإناثا من هذا البحث ما يتناسـب مـع                   
 .واهللا املوفق… خصائصه ومقوماته 

 ماذا تعرف عن العادة السرية ؟؟

مستخدما وسائل متنوعة حمركة للـشهوة      ) غالبا( عن الناس    هي فعل اعتاد املمارس القيام به يف يف معزل        
  ) .االسـتمناء   (أقلّها اخليال اجلنسي وذلك من أجل الوصـول إىل القـذف ، وهـي مبعـىن آخـر                   

هذه العادة ختتلف من ممارس آلخر من حيث الوسائل املستخدمة فيها وطريقة التعود ومعدل ممارسـتها،                
يا أو أسبوعيا أو شهريا ، ومنهم من ميارسها بشكل غري منتظم رمبا             فمنهم من ميارسها بشكل منتظم يوم     

يصل إىل عدة مرات يوميا، والبعض اآلخر ميارسها عند الوقوع على أمر حمرك للشهوة بقصد أو بـدون                  
ــصد   .قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئات خمتلفة من اتمع أصبحت تقض مضاجعهم وتؤرق منامهم وتثري تساؤالم وشكاواهم بـاحثني               

ويلهث آخرون وراء جمالت جتارية طبيـة أو        . د حلول للخالص منها ولكن دون جدوى      وساعني يف إجيا  
  .اجتماعية أو وراء أطباء دنيويين من أجل اخلـالص منـها إالّ أـم يـزدادوا بـذلك غرقـا فيهـا                     
ملاذا ؟ وما هي املشكلة ؟ وما هي األسباب اليت قد تؤدي إىل تواجدها بني أبناء اتمع املـسلم حـىت                     



 السر املشترك الذي قد جيمع بني فئات متنوعة من اتمع ، ذكورا وإناثا ، مراهقني وراشدين ،                  أصبحت
  .صــــــــــــــــــاحلني وضــــــــــــــــــالني 
هل هلذه العادة آثار ؟ وما هي هذه اآلثار ؟ وهل اخلالص منها أمر مهم ؟ كيف تكون الوقاية منها قبل                      

ــها     ــالص منـ ــوات اخلـ ــي خطـ ــا هـ ــريا مـ ــا ؟ وأخـ ــوع فيهـ   ؟… الوقـ
صفحات هذا املبحث سائلني املوىل عز وجل أن جتد فيه ضالتك وأن جييب على تـساؤالتك                ندعك مع   

 واألهم من كل ذلك أن يكون سببا يف القضاء على هذا الداء من جمتمعات املسلمني انه مسيع جميب ؟ 

 -:آثارها 

  . اآلثـــــــار الظـــــــاهرة وامللموســـــــة   -أ 
  

  ) .، فقـدان الـشهوة   سرعة القذف ، ضعف االنتصاب      (  العجز اجلنسي    )1(
ينسب الكثري من املتخصصني تناقص القدرات اجلنسية للرجل من حيث قوة االنتصاب وعـدد مـرات                
اجلماع وسرعة القذف وكذلك تقلص الرغبة يف اجلماع وعدم االستمتاع به للذكور واإلناث إىل اإلفراط 

وهذا العجز قد ال يبدو ملحوظا      ). ال   مرات أسبوعيا أو مرة واحدة يوميا مث       3( يف ممارسة العادة السرية     
كـم  . للشاب وهو يف عنفوان شبابه ، إال انه ومع تقدم السن تبدأ هذه األعراض يف الظهور شيئا فشيئا                   

هم الرجال والنساء الذين يعانون من هذه اآلثار اليوم ؟ وكم الذين باتت حيام الزوجية غري سـعيدة و         
 أمرا معتادا ملعاجلة مشاكلهم اجلنسية؟ إن من احملزن حقا أن فئات ترددهم على العيادات التخصصية أصبح

من الناس واألزواج باتت تتردد اليوم على العيادات الطبية ملعاجلة مشاكل العجز اجلنسي ومبختلف أنواعه               
يف الثالثينـات   ( إال أنه ومن املؤمل أكثر أن نعلم أن نسبة عالية من هذه األعداد هم يف أعمار الـشباب                   

وهذا ما تؤكده أحدث الدراسات اليت قامت ا بعض الشركات املنتجة لبعض العقـاقري           ). واألربعينات  
املقوية للجنس ومت مالحظة أن نسبا كبرية جدا من الرجال والسيما يف املراحل املذكورة يعانون اليوم من                

جا ت تزيد وتنشط قدرام     أثار الضعف اجلنسي وأن معظم هؤالء يدفعون أمواال طائلة على عقاقري وعال           
اجلنسية حىت وان أنفقوا أمواال طائلة على هذه العقاقري وغري مكترثني مبا هلذه العقاقري من أثار سلبية على                  
ــب ــستقبل القريـــــــــ ــحتهم يف املـــــــــ   . صـــــــــ

  

   -: اإلـــــــــــاك واآلالم والـــــــــــضعف)2(
 وكذلك مشاكل واآلم كذلك ما تسببه من إاك كامل لقوى اجلسم وال سيما لألجهزة العصبية والعضلية

الظهر واملفاصل والركبتني إضافة إىل الرعشة و ضعف البصر ، وذلك كله قد ال يكون ملحوظا يف سن                  



اخلامسة عشرة وحىت العشرينات مثال إال أنه ويف سن تلي هذه املرحلة مباشرة تبدأ القوى ختور ومستوى                 
الرياضيني مثال فال شك أن لياقتـه البدنيـة         العطاء يف كل ااالت يقل تدرجييا ، فإذا كان الشاب من            
إن املين غـذاء    " يقول أحد علماء السلف     . ونشاطه سيتقلصان ، ويقاس على ذلك سائر قدرات اجلسم        

أن مرة قذف واحدة تعادل جمهود      "وتقول أحد الدراسات الطبية     ". العقل وخناع العظام وخالصة العروق    
، وللقياس على ذلك ميكن ملن يريد أن يتصور األمر          " راتمن ركض ركضا متواصال ملسافة عدة كيلومت      

ــة        ــري النتيج ــال ول ــضا متواص ــدا رك ــرا واح ــو مت ــركض كيل ــة أن ي   . بواقعي
  

ــذاكرة)3( ــعف الـــ ــذهين وضـــ ــشتات الـــ    -: الـــ
ممارس العادة السرية يفقد القدرة على التركيز الذهين وتتناقص لديه قدرات احلفظ والفهم واالسـتيعاب               

 شتات يف الذهن وضعف يف الذاكرة وعدم القدرة على جماراة اآلخرين وفهم األمور              حىت ينتج عن ذلك   
وللتمثيل على ذلك يالحظ أن الذي كان من ادين دراسيا سيتأثر عطاؤه وبشكل الفت              . فهما صحيحا 

  .للنظــر وبطريقــة قــد تــسبب لــه القلــق ويــنخفض مــستواه التعليمــي        
  

ــزواج  )4( ــد الـــ ــتها بعـــ ــتمرار ممارســـ    -: اســـ
يظن الكثريون من ممارسي العادة السرية ومن اجلنسني أن هذه العادة هي مرحلة وقتية حتمتها ظـروف                 

وجيعل البعض اآلخر عدم قدرته على      . املمارسني من قوة الشهوة يف فترة املراهقة والفراغ وكثرة املغريات         
ة بل انه قد جيد حجة قوية عنـدما         الزواج املبكر مشّاعة يربر ا ويعلق عليها أسباب ممارسته للعادة السري          

يدعي بأنه حيمي نفسه ويبعدها عن الوقوع يف الزنا وذلك إذا نفّس عن نفسه وفرغ الشحنات الزائـدة                  
لديه ، وعليه فان كل هؤالء يعتقدون أنه ومبجرد الزواج وانتهاء الفترة السابقة ستزول هذه املعاناة ودأ                 

إال أن هذا االعتقـاد     . نسني ما يشبع به رغباته بالطرق املشروعة      النفس وتقر األعني ويكون لكل من اجل      
يعد من االعتقادات اخلاطئة واهلامة حول العادة السرية، فالواقع ومصارحة املعانني أنفسهم أثبتت أنه مىت               

بل إن البعض قد    . ما أدمن املمارس عليها فلن يستطيع تركها واخلالص منها يف الغالب وحىت بعد الزواج             
ح بأنه ال جيد املتعة يف سواها حيث يشعر كل من الزوجني بنقص معني وال يتمكنا من حتقيق اإلشباع صر

الكامل مما يؤدى إىل نفور بني األزواج ومشاكل زوجية قد تصل إىل الطالق ، أو قد يتكيف كل منهما                   
زء الناقص يف حياته    على ممارسة العادة السرية بعلم أو بدون علم الطرف اآلخر حىت يكمل كل منهما اجل              

  . الزوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

   -: شــــــــعور النــــــــدم واحلــــــــسرة)5(



من اآلثار النفسية اليت ختلفها هذه العادة السيئة اإلحساس الدائم باألمل واحلسرة حيـث يؤكـد أغلـب      
تعود عليها املمارس وغرق يف حبورها دون       ) ملدة ثوان   ( ممارسيها على أا وان كانت عادة هلا لذة وقتية          

بأضرارها وما يترتب عليها إال أا تترك ملمارسها شعورا بالندم واألمل واحلـسرة فـورا بعـد                 أن يشعر   
  .الوصــول أو القــذف وانتــهاء النــشوة ألــا علــى األقــل مل تــضف للممــارس جديــدا 

  

ــدرات  )6( ــل القــــــــــ   -: تعطيــــــــــ
 ممارسة للعادة السرية و ذلك بتولد الرغبة الدائمة يف النوم أو النوم غري املنتظم وضياع معظم الوقت ما بني

وبني النوم لتعويض جمهودها مما يترتب عليه االنطواء يف معزل عن اآلخرين وكذلك التوتر والقلق النفسي                
.  
  

و ال شك من أن ما تقدم كان من أهم اآلثار اليت ختلفها ممارسة العادة السيئة مت طرحها مـن اجلانـب                      
 ، أما ملن يريد زيادة التفصيل النظري فيهـا فيمكنـه            التطبيقي ومن خالل مصارحة بعض املمارسني هلا      

 . اليت كتبت يف هذا اال) وليست التجارية( اإلطالع على الكتابات الصادقة 

  ...  اآلثــــــــار غــــــــري امللموســــــــة -ب 
  

وهى أضرار ليس من املمكن مالحظتها على املدى القريب بل وقد ال يظهر للكثريين أا ناجتة بـسبب                  
ــسرية   ــادة ال ــي    الع ــا يل ــسبب م ــتها ت ــا أن ممارس ــة اثبت ــع والدراس   -:إال أن الواق

  
  -: إفــــــــساد خاليــــــــا املــــــــخ والــــــــذاكرة )1( 

إن العادة السرية ليست فعال يقوم به املمارس بشكل مستقل من دون أن يكون هناك حمـرك وباعـث                   
ــا يلـــي        ــل فيمـ ــصادر تتمثـ ــا مـ ــل إن هلـ ــا، بـ ــصدر هلـ   ...ومـ

  . ر وأفالم وغري ذلك أو مناظر حقيقيـة حمركـة للغريـزة            وهو ما يتوفر من صو     : مصدر خارجي    -أ  
 من عقل املمارس هلا والذي يصور خياال جنسيا يدفع إىل حتريك الشهوة ، وهذا               : مصدر داخلي    -ب  

هـذا  . اخليال إما أن يكون مع شخصيات حقيقية من عامل الوجود احمليط باملمارس أو من خياله ومهـي                
 يتوقف عند حد وال يقتصر عند قصة واحدة ومتكررة ألنه لو كـان              اخليال اجلنسي من خصائصه انه ال     

كذلك لتناقصت قدرته على حتريك الشهوة والوصول للقذف لذلك فهو خيال متجدد ومتغري ، يوما بعد           
يوم تتغري فيه القصص واملغامرات حىت حيقق اإلشباع ودعنا نتخيل جوازا أن خاليا الذاكرة هي عبارة عن       

املخصصة فقط للخيـال  ) اخلاليا(لفيديو هل ميكن أن تتخيل كم سيكون حجم الشرائط    مكتبة لشرائط ا  



اجلنسي مقارنة باخلاليا املخصصة للمعلومات الدراسية مثال أو غريها من املعلومات النافعة وغري النافعة ؟               
قارنة لوجدنا أن لو استطعنا فعال قياس هذا الكم اهلائل من الشرائط أو اخلاليا وأجريت هذه امل   .. اجلواب  

تلك اخلاليا احملجوزة خلدمة اجلنس وخياله اخلصب تتفوق بشكل ليس فيه أي وجه مقارنـة والـسبب                 
ببساطة شديدة ألن اخليال اجلنسي أمر متجدد ومتكرر يف الزمان واملكان بعكس األنواع األخرى مـن                

لذلك تبقـى معلومـات     ) ات مثال   أيام االمتحان ( وزمان  ) مدرسة مثال (املعلومات واليت حيدد هلا مكان      
  . اجلنس متزايدة بشكل خميف بينما تتناقص أي معلومات أخرى بسبب اإلمهال وعدم االستخدام املستمر             

  
والشك بأن املمارس ال يشعر ذه املقارنة يف مراحل عمره املبكرة ألنه ال يزال بصدد احلـصول علـى                   

مبجرد التوقف عن احلصول على املعلومات الدراسية مـثال         نوعي املعلومات النافع وغري النافع ، إال أنه و        
حيث تتجمد خاليا التحصيل ) يالحظ ذلك يف إجازة الصيف ( سيالحظ أن كل شئ قد بدأ يف التالشي 

العلمي وتصبح مثل شرائط الفيديو القدمية اليت ميسحها صاحبها ليسجل عليها فيلما جديدا ليستغل بذلك               
وشيئا فشيئا لن يبقى أي معلومـة       ) وذلك حيدث دون أن يقصد أو يالحظ         ( خاليا املخ غري املستخدمة   

مفيدة يف تلك اخلاليا وتكون كلها حمجوزة للجنس واللهو بعد طرد كل ما هو مفيد ونافع من علوم دينية 
ودنيوية ، للتثبت من ذلك ميكن سؤال أي شاب من مدمين العادة السرية فيما إذا كان قد بقـي اآلن يف                 

  .  شئ بعد التخرج من الثانوي أو اجلامعة بثالث سنوات فقط ورمبا تقل املدة عن ذلـك بكـثري                    ذهنه
  

ــيم   )2( ــادئ والق ــقوط املب ــع ؟    ( س ــال إىل واق ــول اخلي ــف يتح   ) كي

ينساق بعض املمارسني للعادة السرية وراء فكرة ورأي خاطئ جدا مفاده أن ممارستها مهم جدا لوقايـة                 
ا والفواحش وأننا يف زمان تكثر فيه الفنت واالغراءات وال بد للشاب والفتاة من الشاب من الوقوع يف الزن

ممارستها من أجل إمخاد نار الشهوة وحتقيق القدرة على مقاومة هذه الفنت إال أن احلقيقة املؤملة عكـس                  
فالقصص الواقعية ومصارحة بعض املمارسني أكدت على أن ما حدث مع كثري من الـذين               . ذلك متاما   

تورطوا يف مشاكل أخالقية رغم أم نشئوا يف بيئة جيدة وحمافظة على القيم واملبادئ وكـان الـسبب                  
الرئيس يف تلك السقطات واالحنرافات ال خيرج عن تأثري الشهوة اجلنسية واليت من أهم أدواـا العـادة                  

ية وقيم ومبادئ إال أنه شيئا      جتد املمارس يف بداية مشواره مع العادة السرية كان ذو تربية إسالم           . السرية  
فشيئا جيد رغباته اجلنسية يف تزايد وحاجته إىل تغذية خياله اجلنسي بالتجديد فيه واإلثارة تكرب يوما بعد                 
يوم وذلك لن يتحقق له كما تقدم بتكرار املناظر والقصص أو باالستمرار يف ختيل أناس ومهيون ليس هلم                  

اد عالقات حقيقية من حميطه أو بالسفر وغري ذلك الكثري من الطـرق             وجود ومن هنا يبدأ التفكري يف إجي      
قد يكون يف بادئ األمر رافضا لذلك بل وال يتجرأ على حتقيق ذلك اخليال علـى             . اليت يعلمها أصحاا    

أرض الواقع ألنه ال يزال ذو دين وخلق ومبدأ ولكن املرة تلو املرة وبتوغل اخليال اجلنسي فيه من ناحيـة          



وكلها وسائل دنيئة ال تعترف بدين أو مبـدأ أو          ( يشاهده من أفالم ووسائل أخرى حمركة للجنس        ومبا  
، حىت تأخذ مبادئ هؤالء املساكني      ) حىت أبسط قواعد اآلدمية واليت ما هي إال جتسيد لعالقات حيوانية          

دين وال مبدأ وما هم     يف االيار شيئا فشيئا حىت يصبحون يف النهاية أناس مبفهوم احليوانات ال حيكمهم              
ــسية  ــام اجلنــ ــاهلم ورغبــ ــادون وراء خيــ ــسيرون منقــ ــد مــ   . إال عبيــ

  
ويتبدد ذلك االعتقاد اخلاطئ وتكون هذه العادة بدال من أا حتمي الشباب مؤقتا من الوقوع يف احملرمات                 

 من اية أليمة يف     إال انه وبالتدرج فيها وإدماا تكون سببا يف ما قد حيدث مع كثري املمارسني واملدمنني              
معظم األحايني وضياع يف الدنيا بإدمان الزنا أو اللواط وما يترتب عليهما من أمراض جنسية كاإليدز أو                 

أو فضيحة لدى األهل وغري ذلك      ) للمتزوجني  ( عقوبة دنيوية كالسجن أو التعزير وأقل األضرار طالق         
امتة على حال من األحوال اليت ذكرت واسأل        من األمور اليت نسمع عنها وكذلك رمبا يتبع ذلك سوء خ          

  . اهللا تعاىل يل ولكم أن يقينا شرور أنفسنا وأن يصرف عنا السوء والفحشاء وان حيفظنا مجيعا من ذلك                   
  

ــة)3( ــاء والعفــــــــــ   -: زوال احليــــــــــ
 إن التمادي يف ممارسة العادة السرية يؤدي وبشكل تدرجيي إىل زوال معامل احلياء والعفة وادام حـواجز            

فال عجب . الدين واألخالق ، وإذا كان هذا األمر يعد واضحا بالنسبة للذكور فهو لإلناث أكثر وضوحا 
أن ترى ذلك الشاب اخللوق الذي مل يكن يتجرأ بالنظر إىل العورات احمليطة به من قريبات أو جريان أو                   

وال عجب أن   . حقة والتصيد حىت يف الشارع العام وقد أصبح يالحق ويتتبع العورات من هنا وهناك باملال            
اليت كانت تستحي من رفع بصرها أعلى من موضع قدميها وقد أصبحت هي اليت حتدق البصر إىل هـذا        
وذاك يف األسواق وعند اإلشارات حىت أن بعضهن ال تزال حتدق وتتابع الرجل بنظراا حـىت يـستحي          

نظر إىل عورات الرجال وكل مـشاهد       الرجل ويغض بصره، وتراها تالحق السيارات اجلميلة وركاا وت        
ال عجب أن ترى الذي كان خياله باألمس طاهرا نظيفا وحمصورا يف            . احلب والغرام يف التلفاز والقنوات    

ميكن مالحظـة هـذه     . أمور بريئة أصبح يتنقل بفكره وخياله يف كل جمال من جماالت اجلنس والشهوة            
نسني كاألسواق واملترتهات كدليل على زوال احلياء إال ممن         األمور يف األماكن العامة اليت يتواجد فيها اجل       

رحم اهللا ، وال شك أنه بزوال هذه األمور أصبح من السهل جدا إقامة عالقات حمرمة وكل ما يتبعها من                    
  .أصــــناف وألــــوان الكبــــائر عــــصمنا اهللا وإيــــاكم منــــها     

  

ــواحش )4( ــزواج والفـــ ــالق والـــ ــدد الطـــ    تعـــ
قد ال تصل لنفس مستوى اإلغراء واإلثارة الذي عليه نساء اخلداع والترويج            زوجة املمارس للعادة السرية     



وذلك يف نظـر مـدمن      ) حىت وان كان لديها من مقومات اجلمال العفيفة والربيئة        (يف األفالم والقنوات    
ذي اخليال األوهام ولن تبلغ يف درجة إقناعه إىل درجة أولئك الاليت يعشن يف عامل خياله الوردي الزائف ال

اعتاد أن يصل للنشوة واالستمتاع الكامل معه ولذلك وبناء على ما تقدم فهو قد يفشل يف الوصول إىل                  
نفس االستمتاع مع زوجته ويترتب على ذلك فتور جنسي معها مما يدعوه فيما بعـد إىل الـتفكري يف                   

يف زوجته األوىل فيطلق    الطالق والزواج بامرأة أخرى حتقق له ذلك اإلشباع املفقود ظنا منه أن املشكلة              
مث يتزوج بأخرى وتبقى نفس املشكلة أو انه يبقي على زوجته ولكنه يلجأ إىل الوسائل احملرمة لتحقيـق                  
ذلك وبالتايل فقد أصبح هذا املسكني داخل حلقة مفقودة من احملرمات أمال يف الوصول إىل غايته وليتـه                  

ة ومقوماا ودليل ذلك أن الذي مل يكن ميارسـها ال           علم أن املشكلة كانت منذ البداية يف العادة السري        
يصل لتلك املرحلة من العناء و اجلهد للوصول إىل اإلشباع فأقل احلالل يكفيه لتحريك شهوته والوصول                
إىل القذف و االستمتاع مع زوجته و األمر نفسه ينطبق مع النساء إال أن املرأة قد ختفي هذه احلقيقة اكثر        

 . إذا كان إمياا كفيال بذلك و إال قد تسعى للتعويض بأحد احللول احملرمةوقد تصرب وتتحمل 

  :اآلثـــــــــــار املـــــــــــستقبلية) ج  )
  

  . التعلــــيم واحلــــصول علــــى وظيفــــة جيــــدة  )1( 
يعلم اجلميع أن ظروف احلياة من عمل وكسب وتعليم وغريه مل تعد بذلك الشيء السهل ، فـالقبول يف           

عة واحلصول على وظيفة جيدة أصبح يتطلب هو اآلخر معـدالت        اجلامعات أصبح يتطلب معدالت مرتف    
خترج مرتفعة مدعمة مبهارات وخربات عملية إضافة إىل شهادات يف اللغة اإلجنليزية والكومبيوتر مـثال ،                

  .وتوفري مصدر دخل مناسب حلياته و أسـرته       ) تكوين أسرة   ( وكل هذا اصبح متطلب رئيس ملن يريد        
  

قق إال بوجود عقل ناضج ملئ باملعلومات األكادميية وكذلك باملهارات والقدرات إن كل ما تقدم لن يتح
األخرى والتدريب امليداين واكتساب اخلربات العملية يف اإلجازات ، يتطلب أيضا نشاط بدين وصـحة               
جيدة ، استيقاظ مبكر وانتظام يف دوام عمل قد يصل إىل الثمان أو التسع ساعات يوميا ، وغري ذلك من                    

ألمور اليت مل يكن حيتاجها من سبقونا حبكم سهولة احلياة على زمام إال أا أصبحت ضرورة ملحـة                  ا
اليوم فكيف سيقوى مدمن العادة السرية على كل ذلك وهو غارق منعزل يف حبور الشهوة احملرمة وهذه                 
  العــادة الــسيئة ؟ أي عقــل وأي جــسم بعــد ذلــك يقــوى علــى مواجهــة مــا ذكــر ؟؟؟

  
 قائل هنا أن هناك أناس غارقون يف شهوام وال يزالون متمسكني بتعليمهم ووظـائفهم وال                وقد يقول 

يبدو عليهم شيئا من التأثر املذكور، وللجواب على ذلك نقول أن التجربة والواقع أثبتا أن أمثال هـؤالء                  



 مـن النـشاط   من املستحيل أن يستمروا لفترة طويلة وال سيما عند تقدم السن وهم على نفس املستوى    
واحليوية، ومن ناحية أخرى جند أن أمثال هؤالء من أكثر املفرطني يف العبادات فال صالة وال صـوم وال                
تفريق بني حالل وحرام فهم حييون حياة دنيوية مطلقة شأم يف ذلك شأن الكفار وأهل الدنيا وحيام ال 

 هؤالء وهم من أهل الدنيا والـشهوات        تتسع إال للعمل والشهوات ، وللمسلم أن يتخيل لو مات أمثال          
  . فــإىل إي مــآل ســيؤولون؟ واىل أي لــون مــن ألــوان العــذاب ســيالقون؟       

  

  -: رعايــــــــة األهــــــــل والذريــــــــة )2(
إن مدمن العادة السرية يكون كل مهّه منصبا على إشباع تلك الغريزة و إنفاق املال والوقت من أجـل                   

د ينصرف عن رعيته ومسئولياته الهثا وراء نزواته فقد جتده          وبالتايل فهو ق  . توفري ما يشبع له هذه الرغبة     
كثري السفر للخارج أو كثري السهر أو املبيت يف أماكن يستطيع فيها توفري اجلو املالئم لتحريك الـشهوة                  

وإذا كان األمر كذلك هل يستطيع مثل هذا املبتلى أن يرعى أهل أو ذرية حـق                . وممارسة العادة السرية  
سيدري فيما إذا كانت أخته أو زوجته أو ابنته غارقة هي األخرى يف وحل آخر أم ال؟ وهل الرعاية وهل 

  .سيتفرغ لتربية أبنائه تربية سليمة ؟ وهل ميكنه محايـة أهـل بيتـه وذريتـه وأداء األمانـة فـيهم؟                    
  

ـ                   م إن كل ما سبق من نتائج وأضرار يالحظها كل عاقل على ممارس العادة السرية على أرض الواقع وك
تكلم عنها الكثريون من أصحاب البصرية واألمانة ، إال انه ومن املؤسف حقـا أن جنـد بعـض اآلراء                    
األخرى اليت تظهر أحيانا يف بعض االت التجارية واليت دف بالدرجة األوىل إىل حتقيق أربـاح مـن                  

 فنجدها تروج هلا بـل      خالل مبيعاا دون أن يكون لديها أدىن اهتمام بسالمة الشاب و الفتاة املسلمني            
. وتدفع الشباب من اجلنسني ملمارستها وذلك باجلرعات اجلنسية املختلفة اليت تقدمها عـرب إصـداراا              
ولذلك خيطئ من يعتقد بأن يف مثل تلك اإلصدارات العالج ملشكلته والشفاء من بالئه وهي أساسا أحد                 
ــبالء   ــذا الــــــــــ ــصادر هــــــــــ   . مــــــــــ

  
 تعاىل مل يأمرنا بترك الزنا فحسب بل انا أيضا عن كل ما يقربنـا إليـه                 وأخريا جيب التنبيه على أن اهللا     

 اإلسـراء   32آية  ) وال تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال       ( وكذلك حبفظ الفروج فقد قال تعاىل       
 املؤمنون، والشـك أن     5آية  ) والذين هم لفروجهم حافظون   ( وقال سبحانه يف وصفه للمؤمنني بأم       

ــادة ا ــا  العـــ ــرب للزنـــ ــائل القـــ ــن وســـ ــسرية مـــ   . لـــ
ــسابقة    ... إذا  ــرار الــ ــل األضــ ــا لكــ ــرب وتالفيــ ــاء للــ   إرضــ

  
بضرورة ترك وحماربة هذا البالء وشعور الرغبة يف االنتصار على هـذا            ) فقط قناعة   ( هل توفرت القناعة    



يسرة إن إن تولد هذه القناعة هي أول خطوة يف طريق العالج ستكون باقي اخلطوات سهلة م   . اإلدمان ؟   
شاء اهللا مىت ما صدقت النية وتوفر اجلهاد والصرب من أجل االنتصار يف هذه املعركة الشرسة ، نعم هـي                    
معركة شرسة وال يتوقع أا جمرد عادة سيئة انغمس فيها املمارس للتسلية ومىت ما أراد الفكـاك منـها                   

أثبتت أم مبجرد أن بدءوا فيها مل       ، فتجارب الكثريين    … واإلقالع عنها حتقق له ذلك مبنتهى السهولة        
يستطيعوا تركها حىت بعد الزواج وحىت بعد تقدم السن ، فهي حرب ضروس واألعداء فيها كثر وأقوياء                 

النفس األمارة بالسوء ، وساوس الـشياطني والقـرين ،          (جدا ويعرفون مىت وكيف وأين يؤثرون وهم        
، ) اد ، الفاحش من األعالم واألفالم والصور والغناء       أصدقاء السوء ، نساء السوء والسفور والعهر والفس       

ال يتوقع أن النصر فيها يأيت دفعة واحدة أو بشكل مفاجئ بل هو عالج جيب أن يراعى فيـه التـدرج                     
ــي  ــسل املنطقـــــــــ ــصادق والتسلـــــــــ   . الـــــــــ

  

) إن كنت من املعانني منها أو من املساعدين يف القضاء عليهـا             ( وما أحسبك   
إن شاء اهللا إلتباع واستيعاب خطوات الوقايـة والعـالج          اآلن إال جاهزا ومعدا     

نبدأها بتوضيح عن أهم هذه العوامل واملسببات مث يليها ملخصا هلا يف عدد مـن             
فلنبدأ معهـا خطـوة     . النقاط احملددة والقصرية حىت يسهل استيعاا والعمل ا         

مـسلمة  خطوة واسأل اهللا تعاىل أن جيعل فيها الشفاء لكل شاب مسلم وفتـاة              
  .غارقون يف ظالمها والوقاية لكل من يهمه حفظ النفس والدين انه مسيع جميب              

  

  اللجوء إىل العزيز القدير ليعني علـى االنتـصار علـى العـادة الـسرية ؟               ** 
الشك أن املعني الوحيد لإلنسان على مواجهة مشاكله هو رب العزة واجلالل حىت يف اخلالص من العادة                 

  ... إال ب الــــــــسرية وذلــــــــك لــــــــن يكــــــــون

ــساجد   )1( ــس يف امل ــصلوات اخلم ــى أداء ال ــنفس عل ــدة ال ــر( مبجاه ــيما الفج   ).وال س
ليحرص املمارس على ذلك حرصا شديدا وال يتقاعس أو يتأخر يف أدائها ، فإن أداءها يف املسجد واجب                 

يدانيـة لـتعلّم    أوال على الذكور وطهارة دائمة من اجلنابة ثانيا باإلضافة إىل أن املرء يكون يف مدرسة م               
اإلميان والصرب ومقاومة الشيطان كالذي يتعلم السباحة مبمارستها يف املسبح وليس بقراءة كتب عنها فقط 

ليجب داعي اهللا وليذهب إىل أقرب بيت من بيوت اهللا ، ليلجأ إليه سبحانه ويطلب املساعدة والعـون               . 
صة للدخول بينه وبني خالقه عند الوقـوع        لقهر األعداء والتغلب على الشهوات ، وال جيعل للشيطان فر         

فيها مرة أخرى بل ينهض بعد ممارستها فورا ويغتسل من اجلنابة مث يتوضأ للصالة اليت تليهـا ويـستعد                   



  . ألدائها يف املسجد وبذلك سيجد أن معدل ممارستها قد بدأ يف التناقص تلقائيـا وبـشكل ملحـوظ                 

بكيفيـة ال   (  مع اإلنسان ويف مسعه وبصره ويده وقدمـه           أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل بأنه يكون       )2( 

وذلك يكون إذا أدى العبد الفرائض مث جلأ إليه سبحانه بأداء النوافل غري املفروضة من صـالة                 ) نعلمها  
والشك أن ذلك شرف    ) وذلك كما جاء يف حديث قدسي     (وصوم وصدقة وغري ذلك من فعل اخلريات        

حراها ونسعى لتحقيقها وعندها لن يكون من السهل على السمع أن           عظيم وفرصة ال تعوض ينبغي أن نت      
يستمع للهو أو على البصر بالنظر إىل احملرمات أو على اليد ليمارس ا العادة السرية أو على القدم باملشي         

لنحرص على أداء النوافل كالسنن الرواتب والوتر وقيام الليل وكذلك صيام االثنني            . إىل أماكن الفواحش  
اخلميس أو األيام البيض من كل شهر والتصدق كثريا وكل ذلك على سبيل املثال ال احلصر فخزائن اهللا                  و

ــد   ــلّ العبـــ ــىت ميـــ ــلّ حـــ ــاىل ال ميـــ ــذ واهللا تعـــ   .ال تنفـــ

يف صالة نافلة آخر    (  ليلزم املمارس الدعاء والطلب من رب العزة واجلالل وال سيما يف السجود               )3( 

نع عنه هذا البالء وان ينصره على شيطانه ونفسه األمارة بالسوء وأن يغنيـه              أن يعينه ومي  ) الليل أن أمكن  
باحلالل عن احلرام وأن يغفر له ما بدر منه يف حق نفسه ويف حق رب العزة واجلالل، وليظهر له سبحانه                    
اخلضوع والذل والضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو إال بعونه وتوفيقه سبحانه وسيجد اهللا خري معني                

ومن هنا ميكن أن نالحظ أن تقصري الكثريين اليوم يف اللجوء إىل . له مىت ما كانت النية صادقة لالستقامة 
اهللا عز وجل والقيام مبا ذكر كان سببا رئيسا يف انتشار الفواحش ومنها العادة السرية وعدم القدرة على                  
ــها   . مقاومتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو    ــنفس واهلـ ــد الـ ــاد ضـ ــأثورة للجهـ ــة املـ ــبعض األدعيـ ــة لـ   -:ى أمثلـ
  .يقـال بعـد كـل صـالة فريـضة           ) اللهم أعني على ذكرك وشـكرك وحـسن عبادتـك            ( *
ــىن    ( * ــاف والغــ ــى والعفــ ــدى والتقــ ــألك اهلــ ــهم إين أســ   ) .اللــ
ــضرون      ( * ــك رب أن حي ــوذ ب ــشياطني ، وأع ــزات ال ــن مه ــك م ــوذ ب   ) .رب أع
) العصيان ، واجعلين من الراشدين    اللهم حبب إىلّ اإلميان وزينه يف قليب ، وكره إىلّ الكفر والفسوق و             ( *
.  
  ) .ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهـب لنـا مـن لـدنك رمحـة انـك آنـت الوهـاب                         ( *
  ) .اللهم أغنين حباللك عن حرامك ، وبطاعتك عـن معـصيتك ، وبفـضلك عمـن سـواك                    ( *
  

ــة  **  ــة املالئكـــــــــــ   .مرافقـــــــــــ
 وتستغفر وذلك بتحري أسباب وجودها يف كـل         ليحرص دائما على أن حتفه وترافقه املالئكة وتدعو له        

مكان يكون فيه ، فهي ال تتواجد يف مكان فيه صور وجمسمات أو يف جملس فيه منكرات كغناء أو رقص                 



ليحـرص علـى   . أو عدم طهارة أو بالتعري من اللباس أو عند مرافقة الشياطني له بتوفر شئ مما سـبق            
بأمر ( لبعد عن املعاصي وال شك انه بوجودهم معه سيستطيع          وجودها معه بقيامه بالذكر واالستغفار وا     

وإذا ختيلنا واقع املنازل اليوم ألدركنـا       . حماربة الشياطني والنفس األمارة وسيقلع عن العادة السرية         ) اهللا  
  .ملاذا أصبحت مرتعا للشياطني وطاردة للمالئكة مما يعد من األسباب اليت ساعدت يف انتشار الفـواحش         

  

ــر**  ــسية   قهـــ ــشيطان اجلنـــ ــاوس الـــ   : وســـ
وساوس الشيطان ليست باألمر الواضح الذي ميكن لكل إنسان االنتباه إليه واحلذر منه ، وال سيما ملن هو 

تعال يا فالن   " بعيد عن اهللا وغارق يف شهواته حيث أن أسلوبه اللعني خزاه اهللا ال يدعو صراحة ويقول                 
ملـاذا ال   " ولكنه وخبربته الطويلة مع بين آدم قد يأيت قائال          " ازن أو اشرب اخلمر أو مارس العادة السرية         

ترى شيئا من هذه األفالم اليت يتكلم عنها الشباب من باب العلم بالشيء فقط ، ولكي ال يقول عنـك                    
وشاهد فيلما  ... اآلخرون بأنك متخلف ، ولكي تكتسب خربة جنسية جيدة تفيدك عند الزواج ، خذ               

ومن هذه الشرارة الصغرية ستكون النار اليت لن ختمد ولن تترك هـذا             " مشكلة  واحدا ولن تكون هناك     
  .املــــسكني إال وهــــو غــــارق يف حبــــور الــــشهوة احملرمــــة      

  
إال أن كشف ذلك سيصبح جد يسري إذا جلأ العبد إىل اهللا وسعى إىل طرد الشياطني ومرافقة املالئكـة ،                    

وضحها رسول اهلدى عليه الصالة والـسالم وذلـك         كما أن الوقاية من ذلك قد يسرها رب العاملني وأ         
مبجموعة من األدعية واألذكار اليت يقوهلا املسلم يف اليوم والليلة عند الدخول واخلروج من املرتل ، عنـد     

ليحفظ .  النوم واالستيقاظ وعند كل تصرف يقوم به اإلنسان جيدها يف كتب األدعية املتوفرة يف املكتبات 
  .ددها دائما وسيجدها أن شاء اهللا خري معني له للتغلب علـى عـدو اهللا وعـدوه    منها ما استطاع ولري 

  -:أمثلة هلذه األذكار املأثورة عـن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم للوقايـة مـن الـشيطان                      
  .ثالثا صباحا ومسا ء وبعد الـصلوات        ) سور اإلخالص واملعوذتني  ( قراءة آية الكرسي صباحا ومساء،     *
تنحـي  ) أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم         (سجد عند الدخول للم   *

ــشيطان   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . اللـهم اعـصمين مـن الـشيطان الـرجيم      (  عند اخلروج من املسجد بعـد الـصلوات قـل         *
متنع الشيطان من األكل والشرب مع اإلنسان أو النظر إىل ) اسم اهللا عند األكل والشرب واللبس (  ذكر*
ــهعو   . راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متنع دخـول الـشياطني     ) بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا          (  عند الدخول للمرتل     *

ــرتل    .للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا ، آمنت باهللا ، اعتصمت باهللا ، توكلت على اهللا ، وال حول وال قوة               (  عند اخلروج من املرتل      *



ــاهللا  ــه ) إال بـــ ــوال يومـــ ــه طـــ ــشيطان عنـــ ــي الـــ   .تنحـــ
ــدخو* ــد ال ــالء  عن ــت اخل ــث   ( ل لبي ــث واخلبائ ــن اخلب ــاهللا م ــوذ ب ــسم اهللا أع   ).ب
ثالثا ، وآخر آيتني من سورة البقرة ، وآيـة          ) أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق         (  عند النوم    *

ــي    الكرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مائة مرة  ) ال اله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شئ قدير                    ( *

ــسي    ــىت ميـ ــه حـ ــن يومـ ــشيطان مـ ــن الـ ــرزا مـ ــون حـ ــوم تكـ   .يف اليـ
ــرجيم  * ــشيطان الـ ــن الـ ــبحانه مـ ــه سـ ــتعاذة بـ ــثريا واالسـ ــر اهللا كـ   . ذكـ
ــرتل  * ــرة يف املــــــ ــورة البقــــــ ــراءة ســــــ    قــــــ
  .  الوضوء والصالة عند التهيج وحماصـرة األفكـار واخلـواطر فهمـا خـري خممـد للـشهوات                    *
  

     ها كان من األسباب الرئيسة يف استحواذ الـشيطان لعنـه اهللا   إن ترك الكثري اليوم هلذه األذكار وما شا
  . ومــشاركته لإلنــسان يف كــل تــصرفاته وأفعالــه والــشيطان يــدعو إىل الــسوء والفحــشاء

  

  : الــــــــــــــزواج املبكــــــــــــــر** 
مهم جدا أن نقول للشاب احرص على الزواج املبكر وحاول إقناع والديك بذلك عصمة لك وحفاظـا                 

مبادئك ، اختر ذات الدين وال ختش املسئولية أو الطالق السريع أو مـا              على دينك ونفسك وصحتك و    
شابه ذلك من املفاهيم املضللة اليت تقرأ وتسمع اليوم من الوسائل املختلفة وتسربت إلينا بسبب البعد عن                 

 تبحـث  ابتعد كل البعد عن السافرة املتربجة مدعية التحرر، اليت   ... ابتعد  .. اهللا وضعف اإلميان، وابتعد     
وللفتاة نقول ابتعدي أخيت عن الزوج الدنيوي       . عن املال والسيارات وآخر املوضات ومنافسة الصديقات      

تارك اجلماعات ااهر باملعاصي والفواحش واملفرط يف العبادات واملتساهل يف احملرمات ، و ال ترفـضي                
سة أو غري ذلك وال تنساقي وراء       الزواج من الشاب الصاحل حىت وان كنت صغرية السن حبجة إمتام الدرا           

فكل هذه األنواع من األزواج و الزوجات       . الشعارات املنادية باستقالليتك وحتررك وخروجك وسفورك     
هي أنواع غري آمنة حلمل أمانة البيت والعرض والذريةّ ولرمبا يدفع ال شعوريا إىل اخليانة أو االنفصال أو                  

ا أو غريه واخلوض يف جمال آخر من املعاصي والكبـائر كالزنـا أو              إىل امللل واالنتقام والبحث عن غريه     
  . عــــــــــــن الزنــــــــــــا البحــــــــــــث 

  
أقنع والديك وليجدا فيك برهانا على حتمل مسئوليات الزواج حىت يقتنعا بطلبك ويساعداك على حتقيقه               
، افعل ذلك وتزوج قبل أن تذرف طاقاتك وجمهودك وتقعد جبوار زوجتك الشرعية ال تقـوى علـى                   

صمة واللـذة واملتعـة     جمامعتها باحلالل وأنت راغب فيها وهي راغبة فيك وحترم نفسك من األجر والع            



ــثري  ــشيء الكـــــــــــــــــ   . الـــــــــــــــــ
  

وعلى أولياء األمور أن يتقوا اهللا وأن يراعوا ذلك بتخفيض املهور ومبساعدة األبناء على هذه الغاية السامية 
واليت ميكن أن تتحقق بعدة طرق منها بتجميع ما يصرف اليوم على األبناء من األمور التافهة أو الكمالية                  

ليتم جتميع ذلك من أجل مساعدة االبـن        ) وغري ذلك   … من أو السفر للخارج     سيارة غالية الث  ( مثل  
على مصاريف الزواج وذلك بعد أن يكون قد زرع يف االبن حتمل املسؤولية والتعامل مع احلياة تعـامال                  
صحيحا، وان كانت األسرة يف ضائقة من العيش فليكن البحث عن اآلسرة الكرمية اليت تشتري الرجال                

وألولياء األمور نقول افعلوا ذلك قبل أن تكونـوا         .  وليس مهها مقدار املهر الذي يدفع البنتهم       الصاحلني
ــواحش    ــرام والفــ ــاتكم إىل احلــ ــاءكم وبنــ ــع أبنــ ــببا يف دفــ   . ســ

  
وللشاب الذي يريد الزواج مبكرا وبصدق عصمة لدينه ونفسه نزف هذه البشرى آليت جاءت يف حديث                

ناك ثالثة حق على اهللا أن يعينهم وذكر منهم الشاب يريد الزواج من             املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أن ه      
أجل العصمة والشك أن الزواج أقوى عالج حملاربة الشهوة كما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم         

وهذه النصيحة آليت "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج "
قل إىل الشباب والفتيات من خالل التجربة واإلدراك لدور الزواج يف التنفـيس املـشروع               يقوهلا كل عا  

  . للشهوة وأثر ذلك على وقاية اإلنسان مـن الوقـوع يف احملرمـات أو حـىت النظـر إىل احملرمـات                    
  

  : التمـــــــسك باجلماعـــــــة الـــــــصاحلة  ** 
ك جبماعة األخيار والصاحلني    جيب احلرص كل احلرص على عدم االنفراد وحيدا بعيدا عن الناس والتمس           

 آ ل عمـران ، وجـاء يف معـىن           103) اآلية...واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا       ( فقد قال تعاىل    
أي البعيدة الوحيدة ،    ) الذئب ال يأكل من الغنم إال القاصية        ( وأن  ) يد اهللا مع اجلماعة     ( األحاديث أن   
وهذا هو حال الشيطان والنفس مع اإلنسان       "  االثنني أبعد  أن الشيطان مع الواحد وهو من     " وجاء أيضا   
أما إذا حرص اإلنسان على التواجد مع مجاعة أصدقاء خري وصالح وليسوا من دعاة الـشر                ,يف الوحدة 

والفساد لن جيد الشيطان إليه طريقا ويستطيع أن شاء اهللا املضي قدما إىل طريـق الـسعادة والفـالح ،      
وعليه يكون من املفيد جدا االخنراط يف جماالت اخلري ومساعدة اتمع ، أو . يداوالعكس متاما لو كان وح

  .يف حلقات دروس وندوات مثال والتحرك دائما يف ظـل اجلماعـة وسـيبارك اهللا هـذه اخلطـوات        
  

والشك من أن املقصود يف هذه األحاديث هم اجلماعة الصاحلة آليت تعني على الصالح وحتقق السعادة أما 
وبالنسبة للطـالب   . مل تتوفر هذه الصحبة فال شك أن االنفراد والبعد عن أصدقاء السوء هو األفضل             إذا  



فانه من األماكن آليت حتظى برعاية و إشراف و يتواجد فيها فئة من األصدقاء الصاحلني هي مراكز حتفيظ                  
اب فيهم من اخلري و الـصالح و        القرآن واملراكز الصيفية واملومسية أو املراكز الدائمة إذا ما قام عليها شب           

  . رعاية االمانـة حـق الرعايـة فهـذه املراكـز فرصـة للطـالب لتـوفري الـصداقات الكرميـة                    
  

ــراغ **  ــت والفـــــــــــ   : الوقـــــــــــ
أن اكرب نعمتان مغبون فيها بن آدم مها الصحة والفراغ كما جاء يف احلديث ، إياك أن تدع ولو نـصف      

ك ولدنياك وإال سيكون هذا الفراغ نقمة على اإلنـسان          ساعة دون أن يكون فيها شئ مفيد ونافع لدين        
  .ومـدعاة لــدخول الــشيطان إىل جوارحـه مــرة أخــرى والعـودة إىل مــاال حتمــد عواقبــه    

  
ومن الفقرات السابقة يتضح أنه بعزوف الشباب والفتيات عن الزواج من ناحية وبوضع العراقيل أمامهم               

ل الفساد والضياع والتسكع إضـافة إىل الفـراغ         من ناحية أخرى وكذلك بسبب صداقات السوء وشل       
كل تلك كانت أسبابا قوية من أسباب انتشار العادة . الكبري الذي أصبح ميأل حياة الذكور واإلناث اليوم 

ــرورها   ــاكم شـ ــا اهللا وإيـ ــواحش وقانـ ــوان الفـ ــن ألـ ــثري مـ ــسرية وكـ   .الـ
  

ــديو **  ــالم الفيـــ ــضائية و أفـــ ــوات الفـــ   : *القنـــ
أا يف ذلك شأن الكثري من املخترعات احلديثة كالتلفزيون والراديو وغريمهـا إن             ان األطباق الفضائية ش   

غلب ضرها نفعها وثبت حدوث الضرر والفتنة منها أو كان هذا اجلهاز يستقبل ويعرض حمرمـا كـان                  
مور لقد بات من األ   . اقتناؤه حمرما بالطبع كما أفىت بذلك العلماء ، وهذا هو واقع القنوات الفضائية اليوم             

القاطعة لدى الصغري والكبري واجلاهل واملثقف مدى وكمية اإلفساد واالحنالل واحملرمات اليت تبثها هـذه               
القنوات بدء باالحنرافات العقدية ومرورا باالغراءات اجلنسية واليت هي حمور رسالتنا وانتـهاء بـدعاوى               

ك ردا على كل من حياول إغمـاض        التحرر واإلباحية وخرق حواجز الدين والعفة واحلياء ، ولعل يف ذل          
  .عينيه أمام هذه احلقيقة املؤملة وينادي بـضرورة اقتناؤهـا علـى سـبيل التقـدم واملدنيـة الزائفـة                   

  
إال بواسـطة   ) براجمها  ( لقد أصبح من النادر بل ومن املستحيل أن ختلو قناة فضائية من عرض بضاعتها               

واألمر املؤسف  ). املشاهدين( ممكن من الزبائن     نساء كاسيات عاريات مهمتهن الرئيسة جذب أكرب قدر       
أنه قد أصبح من الطبعي جدا لدى الكثري من املسلمني استباحة النظر إىل أمثال هـؤالء مـن مـذيعات         
ومقدمات برامج وعارضات وممثالت وهن باللباس العار أو الضيق والشفاف والقصري ومـستخدمات يف       

الدين والعفة واحلياء ، وذلك ليس للرجال فحسب بل إن النساء ذلك كل وسائل التغنج والتبجح وخدش 



وإغراءهن واستدراجهن هو اآلن حمور تركيز معظم هذه القنوات وذلك بالطرق على موطن ضعف املرأة               
وهو العاطفة ومن هذا املنطلق تركزت أسلحة األعداء على املرأة بعرض السموم املختلفة من قصص احلب 

) املدبلجـة   ( ت الرجال بأشكال فاتنة فضال عن ما يقدم يف األفالم واملسلسالت            والغرام أو عرض عورا   
الوافدة من بالد الكفر والفساد ومسابقات اجلمال وعروض األزياء واألغاين املصورة وغري ذلك الكـثري               

ا ميكن أن   أقل م . الذي ال يتسع اال للتفصيل فيه مما مل يعد خافيا على اجلميع ومل يعد سرا ميكن تغطيته                
يعرب عن هذا الواقع األليم موقف طفلة صغرية يف اخلامسة من عمرها عندما هرعت إىل والـدها تـصيح         

تعال وانظر مـاذا رأيـت امـراءة يف         … بابا  … بابا  " وعالمات الدهشة والذهول تعلو حمياها قائلة       
ا عـار متامـا والرجـال    التلفزيون تسري يف الشارع وال ترتدي إال قطعة صغرية جدا جدا وباقي جسمه          

رغم أن ذلك املشهد كـان      " بالطبع ال هي كافرة     " قال هلا على الفور     " يشاهدوا ، هل هي مسلمة ؟     
وان كانت كافرة ملاذا    " يعرض يف قناة دولة عربية مسلمة ، فإذا ا ترتل عليه بالسؤال الثاين كالصاعقة               

وغري ذلك مـن    " ع كل واحدة أن تفعل مثلها ؟      مل تستحي من هؤالء الرجال الذين يروا ؟ هل تستطي         
وذلـك كـان    . األسئلة اليت جعلت هذا الغيور خياف على ابنته ويعلنها صرحية بإزالة هذا اللعني من بيته              

موقف طفلة صغرية جاهد والديها لغرس تعاليم الدين واحلياء فيها ليأيت هذا اجلهاز وينسف كل ما زرعوه 
ث املوقف مع فتاة أو شاب مراهقني و يف عنفوان شباما وقوما ومها             يف حلظات فما هو احلال لو حد      

يشاهدا ن ألوانا وأصنافا من الفنت واإلباحية واالغراءات اجلنسية ، ماذا سيكون األثر الداخلي عليهم قبل                
 األثر اخلارجي ؟ ليجب عن هذا أويل األبصار والذين أمروا بوقاية النفس و األهل نارا وقودهـا النـاس                  
ــارة   .واحلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يف الغرب الكافر وعندما الحظوا خطورة السموم اليت تبثها هذه األطباق وما صاحب ذلك من ارتفـاع                 
يف معدالت الشذوذ واللقطاء واإلجهاض واإلدمان واالكتئاب واالنتحار وفوق كـل ذلـك انتـشار               

ة تصحيح ذلك الوضع    الفواحش لدى الصغار ، باتوا مرتاعني من تلك اإلحصاءات بدءوا املطالبة بضرور           
اخلاطئ وتاليف آثاره وذلك اما مبراقبة ما يعرض أو بتخصيص األوقات والشرائح قدر اإلمكـان ، فـال                  

وقد اشتركت يف ما    ) ال تؤمن باهللا وال باليوم اآلخر     ( عجب من أن ترى أسرة غربية كافرة بل وملحدة          
ريب أن قناة واحدة من هذه القنوات مل يكن         يزيد عن الثالثني قناة من قنوات دولتهم الكافرة ، ولكن الغ          

فيها شيء مما يعرض اليوم يف قنوات بعض الدول العربية املسلمة سواء العادية أو املشفرة وذلك حفاظـا                  
) ومن أبناء املـسلمني     ( ومع هذا يصر البعض     . على حرمة مرتهلم ووقاية منهم البنهم وابنتهم املراهقني       

 ملحة جيب اقتناؤها على عالّا واستقبال كل ما فيها مواكبة للحيـاة             على وصف القنوات بأا ضرورة    
أما وان قال قائل أنه ميكـن       . املعاصرة وأن عدم اقتنائها يعد ختلفا حضاريا وجتده يدافع عنها أشد دفاع           

 ألن جمـرد  . انتقاء الربامج اجليدة واألخبار وترك احملرمات وكأنه بذلك ينساق وراء لعبة شيطانية أخرى            



التنقل بني القنوات للبحث عن تلك املادة اهلادفة املزعومة كفيل بتعريض املشاهد وال سـيما املـراهقني                 
للكثري من اللقطات القصرية الفاتنة خالل جتواله وهي كفيلة بإيقاد نار الفتنة لديه ومن مث إدمان متابعـة                  

ر من واقعه هو فحسب؟ هل يتوقع أن        تلك احملرمات، ومن ناحية أخرى ملاذا نظر هذا الكبري العاقل لألم          
الشاب والفتاة املراهقني سيبحثون عن األخبار والربامج اهلادفة عندما ينفردوا ذا اجلهاز و يف غياب عن                
  . عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؟؟؟؟

  
األمر نفسه ينطبق على ما اعتاد عليه بعض الشباب والفتيات من اقتناء و تداول ألفالم فيديو ساقطة اقل                  

   ا تدعو لالحنطاط و مطلق اإلباحيـة واإلثـارة اجلنـسية                 ما يقال عنها أا ال تؤمن بدين وال خلق وأ
فإذا كانت األفالم و املسلسالت العادية اليت تعرض يف التلفزيونات فيها ما فيها من . واملمارسات احليوانية

ن األفـالم األجنبيـة     الدعوة إىل احلب و الغرام والتحرر واإلباحية فكيف األمر بالنسبة ملثل هذا النوع م             
ــشة  ــسالت الفاحـــــــــــــــ   . واملسلـــــــــــــــ

  
أن كل ما سبق كان شرحا مفصال لتوضيح أثر هذه القنوات واألفالم على اإلنسان العـادي واتمـع                  
فكيف بآثارها يف انتشار الفواحش بشكل عام و العادة السرية وإدماا بشكل خاص ؟ ال ميكن أن يكون      

 أنه يشاهد هذه القنوات أو األفالم ويتابع مسومها، بل واألخطر من            هناك عالج ملدمن العادة السرية طاملا     
ذلك أنه لن تكون هناك وقاية من احملرمات واالستدراج للعادة السرية وما يتبعها من فواحش والشاب أو                 
  . الفتاة قد أطلـق العنـان للنظـر واملتابعـة والتعـايش مـع أحـداث هـذه القنـوات واألفـالم                     

  

  :ىاألغـــــــــــــاين واملوســـــــــــــيق** 
الغناء واملوسيقى بريد الزىن طلبهما إبليس لعنه اهللا من رب العاملني لتكون املوسيقى آذانه والغناء صـالته                 

ما تزول لذة األميان . وكان له ذلك، ما يصلي العبد للشيطان فيعينه خزاه اهللا على االستهانة بكل حمرم 
بالسواد والراّن فال يقوى صاحبهما علـى       وفهم القرآن وخشوع اجلوارح، وما تقسو القلوب وتغلّف         

وبإدماما يطبع على القلوب بالنفاق فتترك الصالة أو يقصر فيها ،           . فعل طاعة وال على اجتناب معصية     
ودر اجلماعات وتغرق اتمعات احملافظة يف وحول من احملرمات صغريها وكبريهـا ويهجـر القـرآن           

عدم ( مل يتفشيا يف جمتمع إال وانتشر فيه التديث         . ة كالبدعة والعمل به ويصبح الواجب كاملكروه والسن     
وانتشرت فيه حفالت اخلنا والرقص واالختالط وكل ما يتبع ذلك من مخـر            ) الغرية على األهل واحملارم     

ما تنهار عوائق العفة واحلياء وما تشتعل القلوب وتلهب األحاسيس فيسعى من هـو              . وزنا وخمدرات 
هدا يف البحث عن ما يشبع له هذه العواطف واملشاعر بكل الطرق املمكنـة واحملرمـة،                غارق فيهما جمت  

إن الغناء واملوسيقى آفة اتمعات املسلمة ومها من أكرب         .. أخي وأخيت   . باحلب واهليام وباجلنس والغرام     



ريـد الوقايـة    أسباب احنطاط اتمعات بل مها وراء معظم البالء أنصح بتطهري كل اجلوارح منها ملن ي              
  . والعــــــــالج والــــــــسالمة يف دينــــــــه وعافيتــــــــه 

فان ما مضى من أمور متّ إفراد فقرات مستقلة هلا نظرا ألمهيتها وللدور الرئيس الذي تلعبـه يف  … وبعد  
موضوع البحث سواء باعتبارها أهم األسباب اليت أدت اىل انتشار هذه العادة وادماا وكذلك لكوـا                

  .عــــــالج منــــــها أهــــــم وســــــائل الوقايــــــة وال  
  

أما ما يلي فسيكون ملخصا موجزا وحمددا خلطوات مت استقاؤها من معاين األحاديث الـشريفة وآثـار                 
  .السلف وبعض الكتابات الطبية واالجتماعية اهلادفة وكل ذلك مدعما بالتجربة العملية والنتائج الواقعية            

  
ات مهمة جدا للوقاية والعالج مـن       وجدير بالذكر أن هذه اخلطوات إمنا هي سالح ذو حدين فهي أدو           

العادة السرية إذا ما مت القيام ا واحلرص على تطبيقها ، ويف نفس الوقت هي قد تكون أيضا من أهـم                     
  .أسباب انتشار هذا البالء وعدم القدرة على حماربته وذلـك إذا مـا مت إمهاهلـا وعـدم العمـل ـا                     

 ونشر فوائدها على اجلميع لعلّ اهللا ينفع ا وتكون سببا           لذلك يرجى استيعاا وفهمها والبدء يف تطبيقها      
 .يف ختليص اتمع منها

  ملخص خطوات
 الوقاية والعالج

 التصرفات واألفعال: أوال 

ــك   -ا  ــك وذلـ ــل لـ ــز وجـ ــون اهللا عـ ــاس عـ   -: التمـ
   بالطهـــــارة الدائمـــــة مـــــن اجلنابـــــة وإتقـــــان الوضـــــوء*
ــيما ال  * ــساجد وال سـ ــس يف املـ ــصلوات اخلمـ ــأداء الـ ــصر  بـ ــر والعـ   فجـ
ــستطاع    * ــدر املــــــ ــل قــــــ ــأداء النوافــــــ    بــــــ
ــل * ــز وجــــ ــدائم هللا عــــ ــضوع الــــ ــدعاء واخلــــ    بالــــ
ــاىل    * ــه تع ــن رمحت ــأس م ــدم الي ــصية وع ــوع املع ــة وق ــدائم يف حال ــتغفار ال    باالس
ــشهوات * ــة ال ــى مقاوم ــار مــن صــالة وصــوم التطــوع فهمــا خــري معــني عل    باإلكث
  

ــك  -2 ــة وذلــ ــة املالئكــ ــبل مرافقــ ــوفري ســ   ... تــ
  . الـــصور واـــسمات مـــن الغرفـــة والـــسيارة وأمـــاكن التواجـــد بإبعـــاد*



ــسكرات    * ــدخني وم ــالم وت ــص وأف ــاء ورق ــن غن ــهو م ــاس يف الل ــدم االنغم   .  بع
ــاث    * ــيما لإلن ــة وال س ــراد يف الغرف ــد االنف ــري عن ــبه التع ــري أو ش ــدم التع   . بع
   بطـــرد الـــشياطني مـــن أمـــاكن وجـــودهم باألذكـــار الـــشرعية      *
ــة املال* ــر اهللا  بالتواجــد يف بيئ ــرآن وذك ــراءة الق ــصالة وبق ــذكر وال ــة كمجــالس ال   .ئك
  

   تنظيف وتطهـري خاليـا املـخ مـن العفـن املتـراكم فيهـا وذلـك                 -3
ــشهوة  * ــرك لل ــر حم ــسي أو أي أم ــال جن ــالتفكري يف أي خي ــل ب ــسماح للعق ــدم ال   . بع
ــا    * ــرقص عليهــ ــدها والــ ــاين وترديــ ــاع األغــ ــاب مســ   .  باجتنــ
ــصو   * ــالم وال ــشاهدة األف ــن م ــد ع ــشهوة    بالبع ــرك لل ــل حم ــسية وك   .ر اجلن
 بالبدء يف ملء حيز من الذاكرة حلفظ القرآن وغريه من احملفوظات النافعة ففي ذلـك أجـر وتطهـري         *

ــو نــافع ومفيــد         ــذاكرة مبــا ه ــن املتــراكم يف ال ــذاكرة واســتبدال للعف   .لل
 العامل والدعوة إىل اهللا      بالبدء يف ختصيص جزء من العقل للتفكري يف األمور اهلامة مثل واقع املسلمني يف              *

ومساعدة اآلخرين على اهلداية وحماربة احملرمات باحلكمة واملوعظة احلـسنة ، وبـالتفكري يف الفقـراء                
واملساكني واأليتام ومشاركة اجلمعيات اخلريية يف أنشطتها واستغالل الوقت والفكر ملثل هذه الغايـات              
  .الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامية 

الع والتدبر يف واقع املرضى واملوتى واستشعار نعمة اخلالق ومأل           بالذهاب للمقابر واملستشفيات واإلط    *
ــهات ــذه املنبــــــــــ ــتفكري ــــــــــ   .الــــــــــ

  

  .. مقاومــــــــة فتنــــــــة النــــــــساء ؟ - 4
  :ويقصد بذلك فتنة النساء للرجـال وكـذلك الفـنت مـن عـورات الرجـال للنـساء وذلـك                     

وان كان والبد فليتحر     بالبعد عن أماكن التجمعات املختلطة كاألسواق وغريها إال للضرورة القصوى            *
الرجال األوقات اليت يقل فيها تواجد النساء يف هذه التجمعات مثل الصباح أو بداية العصر وكذلك األمر 
ــساء ــسبة للنـــــــــــــــــ   .بالنـــــــــــــــــ

 إذا حدث ومت مصادفة ما يفنت ليس للمرء أن ينظر إىل هذه الفتنة وحيدق النظر فيها حىت وان كانـت                     *
 الرجل ما يلفت النظر يف اللباس أو السيارة وغري ذلك ، جيب غض البصر               املرأة سافرة متربجة أو كان يف     

  ).كمـا جـاء يف معـىن احلـديث          (فورا لكي يبدل اهللا هذه الفتنة بلذة إميان جيدها العبد يف قلبـه              
 بعدم السماح للمحيطني من أصدقاء أو أقارب باحلديث عن عالقاته اخلاصة وكذا األمر للفتيات سواء                *

لعالقة شرعية أو حمرمة وليطلب منهم وبشدة الكف عن ذلـك وإال فليتجنـب مرافقتـهم       كانت هذه ا  



  .واحلـــــــــــــــــــديث معهـــــــــــــــــــم
 بتجنب النظر غري املباشر للنساء املتربجات أو إىل خمتلف عورات النساء والرجال احملرمة وذلـك عـرب      *

ــضائي    ــوات الف ــاز و القن ــة التلف ــع يف متابع ــساهل اجلمي ــالت وال يت ــون أو ا   . ةالتلفزي
ــدين   * ــذات وذو الـــ ــزواج بـــ ــزواج مث الـــ ــالزواج مث الـــ   .  بـــ
  

  -: عــادات عنــد النــوم ، احــرص علــى مــا يلــي       - 5
 عدم النوم وحيدا يف معزل عن اآلخرين أو يف غياب عن أعينهم ففي ذلك سبيل ومـدخل للـشيطان                   *

ــهيج    ــال والتــــــ ــى اخليــــــ ــث علــــــ   .وباعــــــ
ـ             *   .ذر مـن النـوم علـى جنابـة         النوم على وضوء ومبالبس طاهرة وعلـى فـراش طـاهر واحل
ــوذتني * ــراءة املع ــن  ) 3( ق ــشق األمي ــى ال ــوم عل ــوم مث الن ــاء الن ــي ودع ــة الكرس   .وآي
فقد يكون ذلك حمركا ومهيجا وقد ى الرسول صـلى اهللا عليـه   ) االنبطاح (  عدم النوم على البطن  *

ــاىل     ــبحانه وتعـ ــضها اهللا سـ ــجعة يبغـ ــا ضـ ــك وأـ ــن ذلـ ــلم عـ   .وسـ
   الفـراش إذا مل يـتم الـشعور بنعـاس أو مل تكـن هنـاك رغبـة يف النـوم                       عدم االستلقاء على   *
  .  النهوض سريعا عند االستيقاظ وعدم التكاسل على الفراش حىت ال تتحرك الشهوة بعد النوم والراحة               *
ــا    * ــسهل تعريهـ ــس يـ ــا أو مبالبـ ــبه عاريـ ــا أو شـ ــوم عاريـ ــدم النـ   . عـ
 املالبس واألغطية فكل ذلك قد حيرك ا لشهوة عند أقل            جتنب استخدام األقمشة احلريرية أو الناعمة يف       *

  .احتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
  .  جتنب احتضان بعض األشياء آليت اعتاد عليها البعض اليوم كالوسادة أو الدمى كبرية احلجم وغري ذلك*
 النوم على الفطرة وذلك بالنوم ليال مبكرا واالستيقاظ لصالة الصبح وجتنب النوم بني املغرب والعشاء                *

  .م الطويــــل الــــذي يــــضيع الفــــروض يف أوقاــــا    أو النــــو
   حفـــظ األدعيـــة املـــأثورة أو مـــا تيـــسر منـــها وترديـــده عنـــد النـــوم *
  

  -: عـــــــادات تتعلـــــــق بالطعـــــــام   - 6
 من املعلوم أن امتالء املعدة بالطعام من أهم األمور احملركة للشهوة ، لذلك جيب احلرص علـى تـاليف        *

ــدة  ــتالء املعــــــــــ ــشبع وامــــــــــ   . الــــــــــ
ام االثنني واخلميس أو صيام يوم بعد يوم واملداومة على ذلك وعدم التوقف سـريعا                احلرص على صي   *

ــام       ــهوة الطع ــى ش ــب عل ــر وتغل ــك أج ــي ذل ــتفادة ، فف ــدم االس ــة ع   .حبج
 ال يكن إفطار الصائم وسحوره من الوجبات الدمسة مما لذّ وطاب من الدهون والسكريات والنشويات                *



ــ  ــة م ــة وقليل ــات خفيف ــتكن وجب ــوم ول ــستطاع  واللح ــدر امل ــناف ق ــذه األص   .ن ه
 التقليل من عدد الوجبات وليس هناك داع لثالث أو أربع وجبات دمسة يوميا بل تنظّم الوجبات ويقلّل                  *

ــددها    .عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمك واجلمربي  (  االبتعاد عن األطعمة اليت تتركز فيها األمالح بشكل كبري مثل املأكوالت البحرية              *

  ) اخل …والفــــــستق اللــــــوز ( وكــــــذلك املكــــــسرات ) اخل …
ــه  * ــشبع من ــتم ال ــل أن ي ــام قب ــرك الطع ــاجلوع و ت ــشعور ب   . عــدم األكــل إال إذا مت ال
  . تــــسمية اهللا قبــــل األكــــل واألكــــل بــــاليمني وممــــا يلــــي  *
  

ــسال  - 7 ــد االغتــ ــادات عنــ ــتحمام (  عــ   -):االســ
ــام   * ــدخول إىل احلمــــ ــاء الــــ ــسيان دعــــ ــدم نــــ    عــــ
قضاء وقتا طويال غرقا يف الـصابون ويف الـدعك           احلرص على االستحمام بأسرع وقت ممكن وعدم         *

  . والفــــــرك ومالمــــــسة األعــــــضاء احملركــــــة للــــــشهوة 
ــشيطان  * ــدأها الــ ــسية يبــ ــرة جنــ ــراف وراء أي فكــ ــدم االجنــ   . عــ
  . عدم غسل العضو مباء بارد فذلك قد يؤدي إىل زيادة يف التهيج واالنتصاب وليستخدم املـاء الفـاتر                  *
ــهاء و * ــد االنت ــريعا بع ــشيف س ــام   التن ــن احلم ــورا م ــروج ف ــس واخل ــداء املالب   .ارت
  

  -: يف اســـــــــــتغالل الوقـــــــــــت  - 8
 بدأ اليوم باالستيقاظ لصالة الصبح وتأديتها يف مجاعة للذكور ويستحب االستيقاظ قبل ذلك بـساعة                *

ــع  ــتغفار للجميــــ ــدعاء واالســــ ــل والــــ ــام الليــــ   .لقيــــ
ادفة واحلفظ منها وان كـان وقـت     يلي ذلك قراءة ما تيسر من القرآن أو كتب األدعية أو الكتب اهل             *

الدراسة أو العمل ال يزال بعيدا تزاول رياضات خفيفة ويفضل عدم العودة إىل الفراش إال إذا غلب النعاس 
  .فـــــــــال بـــــــــأس و لوقـــــــــت قـــــــــصري 

ويقصد يف ذلـك عبـادة اهللا       ). مدرسة أو جامعة أو وظيفة أو أعمال مرتلية       (  املضي إىل اليوم العملي      *
  .ن زمالء السوء أو أصـحاب القـصص واملغـامرات واإلثـارة الدنيويـة األخـرى                 واالبتعاد فيه ع  

 فترة بعد الظهرية تكون غالبا للغداء والراحة وقضاء بعض األشغال الالزمة مع جتنب النوم بعد العـصر                  *
  .إن أمكـن  ) القيلولـة ( إىل املغرب أو العـشاء واسـتبداله بنومـة خفيفـة بعـد صـالة الظهـر                

 الضروري استغالهلا استغالال امثال حيث ميكن للطالب أن ينخرط يف دورات تدريبية يف               فترة املساء من   *
اللغة اإلجنليزية والكومبيوتر أو أخرى ميدانية أو عمل نصف دوام نظرا الحتياج الشباب يف الوقت الراهن          



عبادة مع لذلك ، كما ميكن استغالل هذه الفترة حلضور ندوات وحماضرات ودروس نافعة وجمالس ذكر و     
رفقاء خري وصالح واحلذر كل احلذر من التسكّع أو االنشغال بالتفاهات فالوقت يف هذه الفترة طويـل                 
  .وميكــن اســتغالله يف األنــشطة املــذكورة جمتمعــة إن أحــسنا التخطــيط لــه       

ــشاء * ــاول ع ــا (  تن ــساء    ) خفيف ــرة م ــوايل العاش ــوم ح ــة الن ــل وحماول ــع األه   م
زيارة األهايل وممارسة أنشطة نافعة وأخرى رياضية مع رفقاء اخلـري أو يف              استغالل اخلميس واجلمعة ل    *

املراكز املدرسية وكذلك للقراءات اهلادفة من القرآن والسرية واحلذر من قضاء الليل من فيلم إىل فـيلم                 
  . ومــــن أغنيــــة إىل أغنيــــة لكــــي ال يفــــسد جهــــاد األســــبوع 

يب له النفس من مواضيع و البدء يف تغذية الـروح ـا              الذهاب إىل املكتبات اإلسالمية وانتقاء ما تط       *
  . وقــــضاء جــــزء مــــن الوقــــت يف االســــتماع والقــــراءة      

 القيام بزيارة أسبوعية أو شهرية لبعض احلاالت املرضية الصعبة يف املستشفيات أو دور األيتام والعجزة                *
 معني على التغلب عليها إذا مت      أو املعاقني وكذلك زيارة القبور فكل ذلك يذكر بنعمة اخلالق ويكون خري           

ــف   ــذه املواقــــــــــ ــذكر هــــــــــ   .تــــــــــ
  

ــدقاء - 9    -: األصــــــــــــــــــــــــ
من " وقالوا كذلك   " أن الصاحب ساحب    " األصدقاء من أهم األسلحة اليت تؤثر يف املرء وقد قالوا قدميا            

عن املرء ال تسل وسل عـن       " وجاء يف شعر العرب     " صاحب املصلني صلّى ومن صاحب املغنني غنى        
ولذلك فان األصدقاء إما أن يكونوا رفقاء سوء ومبرافقتـهم لـن            ".  القرين إىل املقارن ينسب      قرينه إن 

يستطيع املرء فعل أي شي مما تقدم وهؤالء جيب البعد عنهم واستبداهلم بالنوع اآلخر وهو أصدقاء اخلري                 
ستكون الراحة واحلب والصالح الذين خيافون اهللا ويشجعون ويعينون بعد اهللا على املشوار اجلديد ومعهم       

بعيدا عن مصاحل الدنيا اليت باتت تغلب على أي صداقة دنيوية أخرى ، وبعد أن ترى يف نفسك القـوة                    
واحلصانة عد بالتدريج وبشكل مدروس إىل النوع األول ليس دف التسلية أو العودة ملا كنت عليه بل                 

ن اهللا مث برفقاء اخلري الذين مضيت معهم هلدف أرقى وأمسى وهو هدف الدعوة واإلصالح هلم مستعينا بعو
  .يف طريــــــــــــــــــق االســــــــــــــــــتقامة 

  

ــستقبل - 10   -: للمـــــــــــــــــــــــ
 عدم اليأس إذا وجدنا إن البداية صعبة أو إن النتائج غري مرضية ولنجعل التفاؤل واألمل مها الغالبان ألن      *

ــأس   ــسان اليـــ ــى اإلنـــ ــشيطان علـــ ــداخل الـــ ــن مـــ   .مـــ
 يولد ذلك شعورا بأنه ال يستطيع لألبد بـل ليعـد وليبـدأ               إذا قاوم صاحب املعاناة لفترة مث هزم فال        *



اخلطوات من جديد وما ذلك إال دليل على أن الشيطان قد ملس فيه الصدق والصالح فكرس جمهوده وال                  
ننس دائما أن اهللا تعاىل مل خيلقنا على الكمال لذلك كلما أخطأنا نعد ونستغفر ونطلب العون من اهللا عز                   
ــل    .وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال الشفاء فهو داء ليس سهال وال بأس من التدرج الصادق مع عدم إعطاء الشيطان فرصة                 عدم استعج  *
ــه      ــن خاللـ ــة مـ ــرة ثانيـ ــدخول مـ ــدرج للـ ــذا التـ ــتغالل هـ   .السـ

  

  -:ماذا تفعل لو مل تستطع مقاومتها بعد كـل خطـوات العـالج الـسابقة                
 من الطبعي جدا انك ستقاوم مرة       ال تقلق أيها املعاين إذا وجدت أن هذا األمر صعبا يف البداية واعلم أنه             

املعركة ... وتنهار مرة ، ستتمكن من طرد فكرة جنسية مرة ولكنها ستستحوذ عليك مرة أخرى وهكذا  
دائرة واإلقالع عنها لن يكون إال بالتدريج وباستخدام اخلطوات السابقة بشكل عام باإلضافة إىل ما جيب     

ال بأس وال جتعل الـشيطان  . جنسي مل متلك مقاومته ؟أن تفعله لو ارت ووجدت نفسك فريسة خليال  
يستغل ذلك ويومهك بأنك لن تقوى على املقاومة وأنك أصبحت عبدا هلا بل على العكس متاما مبجرد أن 
ــة    ــاخلطوات التاليـــ ــم بـــ ــذف قـــ ــن القـــ ــهي مـــ   .تنتـــ

  . النيـة يف ذلـك     استغفر اهللا العظيم وتب إليه واعزم على عدم العودة وتوجه إىل اهللا بالدعاء واصدق                *
ــة   * ــصالة املكتوب ــتعد لل ــة أو اس ــالة نافل ــل ص ــأ وص ــة وتوض ــن اجلناب ــسل م   .  اغت
 اسأل احلليم الكرمي أن يعينك على مقاومة وساوس الشيطان ونفسك األمارة بالسوء بشكل عام ، وان                 *

فهو يعينك على اإلقالع عن العادة السرية بشكل خاص وصريح وال تستحي أن تطلب منه سبحانه ذلك                 
اسأله تعاىل أن يغنيك باحلالل عن احلرام وان يوفر لك من لذة اإلميان             . القادر وحده سبحانه على ذلك      

وحالوته ما يغنيك ويريح فكرك وعواطفك عن أي لذة ومشاعر جنسية أو غرامية وان يبدل ذلك حبب                 
اثقا من انه سيجيب هذا اهللا ورسوله ، وان يبدلك خريا من ذلك باحلور العني وبظل عرشه الكرمي وكن و            

الدعاء طاملا كنت خملص النية وراغب فعال يف طريق االستقامة واهلداية وذلك حتقيقا لوعد من ال خيلـف        
   العنكبـوت  69آيـة   ). والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اهللا ملع احملـسنني           ( وعدا حيث قال    

  

  ...قناعات فكرية وأمور أجعلها دائما نصب عينيك: ثانيا 

وال ( فيما يلي عددا من األمور وخالصات جتارب اآلخرين يف هذا اال واليت لو أدخلها مدمن العادة السرية 
إىل تفكريه وجعلها دائما نصب عينيه لن يتعب كثريا يف اخلالص من هذا الداء بإذن اهللا وهذه ) سيما الذكور 

  ...األمور 
  ...........تذكر دائما 



 فيها العادة السرية يف الصغر يترتب عليها نقص مقدار من القدرات اجلنسية واالستمتاع  أن كل مرة تفعل*

  . احلقيقي يف املستقبل 

 أن القدرة على اإلقالع عنها يف سن مبكرة من ممارستها يكون أسهل بكثري من املضي شهورا وسنوات على *

عتقاد أنه ميكن إيقافها يف الوقت الذي يريد املمارس ممارستها لذلك جيب إيقافها مبكرا وعدم االستهانة باآلمر وا
  . فهذه هي مشكلة من هو غارق فيها لسنوات وسنوات يتمىن اخلالص منها وال يستطيع 

 أن الرجل لو حصل على نساء العامل كلْه يف ليلة واحدة فانه سيصبح يف اليوم التايل يبحث عن املزيد والتجديد *

ف عند حد ، وطاملا أن األمر كذلك فما الفائدة إذا انتهى األجل واملدمن يلهث وراء فهي رغبة ال تنتهي وال تتوق
  .ذلك اإلشباع املزعوم فال هو حقق ما حلم به يف الدنيا وال كان مرضيا هللا عز وجل وفاز باحلور العني يف اجلنة

 الكبائر اليت تؤدي بصاحبها إىل  أنه طاملا انك تعلم أن تنفيذ اخليال اجلنسي على أرض الواقع هو أمر حمرم ومن*

  اهلالك، فعالم هذا التخيل وملاذا الركض وراء السراب واخليال الذي لن خيلّف إال الندم والقهر؟ 

 أن النساء مهما اختلفت أشكاهلن واغراءان وكذلك الرجال ، إال أن العملية اجلنسية يف الغالب واحدة فلماذا *

  .  ولذة وأجر ال يعادهلا شئ وملاذا العزوف عن الزواج ال نقنع باحلالل والذي فيه متعة

ما هو إال دين يقترض اآلن وسريد من األهل أو الذرية طال ) بالزنا مثال(  أن اجلنس احملرم الذي ميارس اليوم *

  .الزمن أو قصر

ىت ما توصل املدمن  قد يصور الشيطان أن العادة السرية عملية بسيطة وليس هناك داع لإلقالع عنها ، إال أنه م*

إىل هذا اإلحساس فانه سيكون عرضة إلدماا ومن مث يكون على مشارف الزنا وسلسلة أخرى من الكبائر فليتنبه 
  .لذلك قبل أن تتمادى به األحوال كما حدث مع الكثريون

وال سيما (   قد يصور الشيطان أيضا أن االستمناء ضروري إلخراج الكميات الزائدة عن حاجة اجلسم من املين*

حىت ينساق املراهق وراء هذه القناعة فال يكون لديه ال كمية زائدة وال حىت كمية الزمة ولو ) يف سن املراهقة 
  . كان هناك فائض فعلي يضر باجلسم لتم التخلص منه باالحتالم مثال

*الت اهلابطة ما هو إال لسحب  ليتم االقتناع بأن ما يقرأ ويشاهد من مواضيع وصور مثرية للنساء والرجال يف ا

النقود وقد أبدع أصحاب هذه املطبوعات يف الكذب والضحك على الناس ا وما هي إال تزوير ومبالغة وجتميل 
  . لواقع عفن وخمز هلؤالء املشاهري

 أن واقع نساء الفساد والعرض والترويج إمنا هو أشبه بوعاء قاذورات طالءه اخلارجي مجيل جدا وجيذب *

وعاء مجع القاذورات من هنا وهناك . ظرين املخدوعني فيه ، إال أن واقعه وحمتواه الداخلي يف منتهى العفن النا
  . فهالّ اقتنعت ذه احلقيقة وختلصت من انبهارك ن . ومن كل من ألقى فيه قدرا من تلك الرذيلة واالحنطاط 



بداع يف إنتاجها وتصويرها ودفع املاليني إلظهارها بصورة  أن األفالم اجلنسية بكل أنواعها إمنا تعمد أعداؤنا اإل*

مغرية جدا ومن مث لتصديرها إىل الشاب والفتاة املساكني الستدراجهم إليها ومن مث القضاء عليهم من خالهلا فهل 
  .من ملق بنفسه هلم وذه السهولة

اء والفتيات والغلمان وكذلك  أن ما يرويه معظم الشباب من روايات وقصص ومغامرات مع أصناف من النس*

ما ترويه الفتيات الساقطات لصديقان إمنا معظمه من نسج خياهلم والبقية معظمها مبالغة جدا فيما تقول والقلة 
القليلة فقط من العصاة والذين استحوذ عليهم الشيطان وحققوا جزء يسريا منها وال شك أن جهارم بالسوء 

م سيتحملون وزر كل من يتأثر بكالمهم من احملافظني فليتجنب أمثال تضاعف عليهم الذنب والشك من أ
  . هؤالء متاما

 أن التخلص اآلن من كل الصور واألفالم احملرمة اليت يف حوزة املدمن يعترب خطوة هامة إذا بدأ ا ستوفر نصف *

 وأمجل وأمتع فابدأ ا وختلص مما املشوار وسيثبت بذلك أنه أخلص النية هللا عز وجل وعندها سيبدله اهللا خبري منها
  .لديك وال تستقبل أي إنتاج جديد واقطع عالقتك مع الذين ميولوك بأحدث اإلنتاج 

 أن املرأة إذا فقدت حياءها وانطلقت سافرة متربجة متسكّعة تتحدى املأل وتالحق الرجال بنظراا تكون قد *

للذئاب البشرية ينتهك عرضها وتلوك األلسنة باحلديث فقدت كل معاين األنوثة واجلمال وعندها تكون عرضة 
عنها ورمبا تأيت عليها حلظات تتمىن فيه املوت واهلالك حبثا عن ستر ملصائبها، وهي مهسة يف أذن أخوايت 

  .املسلمات

من  أن أي عورة من امرأة أو رجل وفرها الشيطان بالنظر أو باحلديث أو باللقاء ما هي إال لالستدراج إىل حبر *

سراب لو أحبر إليه سيجعله يلهث ويلهث وراءه مث يبحث عن جناة منه ولكن دون جدوى فهو يسحب للهالك 
حىت لك فريسته مبحض إرادا وتنحرف وهذا ما توعد به إبليس لعنه اهللا على بين آدم مث يقول يوم احلساب أين 

  .برئ مما تصنعون 

ذه ويبدأ يف تطبيق هذه النصائح أو حىت جزء منها قد جيد نشاط  أنه مبجرد أن يبدأ املدمن رحلة الكفاح ه*

الشيطان يزداد وسيجده يوفر من الفرص احملرمة ما مل يوفره من قبل وما ذلك إال دليل على أنه قد بدأ السري يف 
إياك بذلك فانه سيحاول إغواءه اكثر مما مضى وللمعاين نقول ف) خزاه اهللا ( الطريق الصحيح ولشعور الشيطان 

  . أن تضعف واستمر على هذا الطريق متبعا كل النصائح املذكورة سابقا وال تلق له باال وتنبه هلذه املصيدة 

 أن احلياة املستقبلية حتتاج إىل جد وكفاح ومثابرة ال إىل عقل فاسد وخيال جنسي أواىل إنسان ضعيف مستعبد *

  .وجنسجعل كل وقته وجل مهه كاحليوانات ، طعام و شراب ونوم 

 أن أي لذة دنيوية حيرم اإلنسان نفسه منها خشية هللا وابتغاء مرضاته سبحانه سيبدله اهللا عنها بلذة أخرى خريا *

منها يف الدنيا واآلخرة تعوضه عنها مبئات املرات ويكفيه أن يشعر بلذة األميان واليت واهللا ما تولدت داخل قلب إال 



سرية أو الشهوات اجلنسية ونقلته إىل عامل من الراحة والطمأنينة والسعادة أغنته عن ماليني من ممارسات العادة ال
اليت حرم منها يف السابق بسبب العادة السرية وليت املمارس يسأل أي شاب من أصدقائه األخيار وسيخربه الكثري 

  . عن هذه الراحة والسعادة

 كل وصف وحسنهن ال ميكن أن خيطر على  أنه إذا جاهد اإلنسان وثبت على ذلك سيكافأ حبور عني هن فوق*

قلب بشر وهن أجدر لنا بأن نتخيلهن ونسعى للظفر ن وأن نعمل كل ما يف وسعنا ألن نبدل هذا اخليال اجلنسي 
احملرم وهذه الشهوة احليوانية براحة جنسية راقية وعظيمة مع الزوجة يف الدنيا ومع احلور العني يف اآلخرة حيث 

اليت ليس هلا اية وال يعادهلا لذة يف العامل حىت ولو قمت باجلنس مع نساء العامل كله جمتمعات ، اللذة والسعادة 
فلنتخيل احلور العني ولنتخيل عناقهن وقبلتهن ومجاعهن بدال عن أي خيال جنسي آخر وسيشعر بالفرق حتما 

ع واحدة منهن وال بأس يف ذلك إذا وسيالحظ ال شعوريا أنه قد بدأ حماوالت اإلطاحة ن والشوق لعمل عالقة م
كان الطريق إليه يف العودة إىل اهللا وتصحيح العالقة معه ابتغاء مرضاته والفوز جبناته سبحانه، وإياك أن حترم 

نفسك هذه السعادة لكي ال تكون من األغبياء الذين ال مييزون بني الرخيص والغايل وال بني الغث والسمني بني 
  . يطانطريق احلق وطريق الش

إن األلف ميل تبدأ خبطوة ، ابدأ بالتدرج واستعن باهللا وال تعجز ولن جتد ..  ملدمن العادة السرية نقول...وبعد 

صعوبة أن شاء اهللا مىت ما توفرت لديك العزمية الصادقة حلماية وإنقاذ نفسك من هذا العذاب وأزفها إليك بشرى 
تفاؤل جدا فهناك من بدأ يف تطبيقها قبلك مبراحل وقد كانوا بأن نتائج التجربة مع من سبقوك تدفعك على ال

غارقني فيها حىت أنوفهم ولكن اهللا قد من عليهم اآلن واصبحوا من خيار الناس وأسعدهم وما ذلك إال حتقيقا 
  ...لقول عز من قائل 

  ).والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اهللا ملع احملسنني ( 
  

   وإذا شعرت بفائدة وظفرت بالراحة اليت كنت تبحث عنها فإين أرجو منك أمرين فقط أبدأ وال تتردد
 الدعاء لكاتب هذه الرسالة وكل من ساعد يف إظهارها وتوزيعها بالعفو والعافية وحسن جزاء الدنيا ...أوهلما 

  . واآلخرة 
قائك بإهدائه نسخة لعلك بذلك  عدم البخل على كل من ترى أنه حباجة اىل قراءة هذه املادة من أصد..ثانيهما 

  .تساعد يف نشر الوقاية والعالج من هذا الداء اللعني وتكون قد شاركت يف األجر ونشر اخلري وإصالح جمتمعك

 أسأل اهللا العلي القدير أن يقر أعيننا بصالح جمتمعاتنا ذكورا وإناثا وأن يصرف عنا الفنت ما ظهر ...وأخريا 

والنفس واهلوى وأن يثبتنا على الصالح والتقوى انه ويلّ ذلك والقادر عليه وآخر منها وما بطن ونزغ الشيطان 
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني


