
 الغسل
 والُغسل �عدها ،العادة السر�ة

 
 
  : ما حكم العادة السر�ة؟ وهل �جب الُغْسل �عدها؟السؤال
زوجة أو ِملك أو �غیرها من غیر  : استخراج الَمني بیدٍ العادة السر�ة التي هي االستمناء :الجواب

ٌم عند جمع من أهل العلم �مین َوالَِّذیَن ُهْم { :-جل وعال-وأطلق �عضهم الكراهة، لكن قوله  ،محرَّ
-٥المؤمنون: [ }ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمینَ  .ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن 

رأة وِملك الیمین، ، هذا الحصر یدل على المنع من عدم حفظ الفرج إال على ما ُذكر من الم]٦
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، ومن لم �ستطع فعلیه «�قول:  -علیه الصالة والسالم-بي والن

ه لوجَّ  ، ولو �انت مباحةً ةالعادة السر�ِّ ولم یذ�ر ،]٥٠٦٥[البخاري:  »ِوَجاء�الصوم فإنه له 
إلیها، فجعل العالج في الصوم، �ما أن العفة والتحصین إنما �كون �الزوجة أو ِملك الیمین فقط، 

المقصود أن َجْمٌع من أهل  ].٧ :المؤمنون [ }َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ {وأما ما عـدا ذلك فهـو ُعْدوان: 
مة المنصوص علیه عند الحنابلة أن كراهة، و ومنهم من أطلق ال ،العلم یرون أن العادة السر�ة ُمحرَّ

ر( م، والحاجة هنا شدة الشهوة )من استمنى بیده لغیر حاجة ُعزِّ ، والتعز�ر ال �كون إال على ُمحرَّ
فإذا اشتدت الشهوة ولم �كن ثمَّ خیار إال العادة السر�ة أو ما  ،أو التضرر ببقاء المني في البدن

 ،والندم على ما فات ،بقى علیه التو�ة واالستغفارو� ،هو أعظم منها فهذه حاجة ترفع عنه التعز�ر
 .د �عو والعزم على أالَّ 

وأما �النسبة للُغْسل فإذا خرج المني دْفًقا بلّذة فإنه حینئٍذ �جب الُغْسل، وهذا سؤال �كثر من 
ر  ،وال �غتسلون  ،�ستعملون هذه العادة في رمضان ،الشباب في أول البلوغ وال �علمون أنها ُتفطِّ

فعلى المسلم أن ینتبه لمثل هذا  ،�سألون عنها �عد حینحینما إال  موجبة للغسلأنها الصائم و 
للصیام الذي  ومبطلةٌ  ،الذي هو شرٌط لصحة الصالة التي هي أهم أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین

  الروا�ات. أو الخامس على اختالف بین ،هو الر�ن الرا�ع �ما جاء في الحدیث
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