
 الك�ائر والمنه�ات
 فعل العادة السر�ة

 
 ما حكم ناكح یده؟ نرجو نص�حتكم.  :السؤال

إخراج المني  ،وهي االستمناءستعمل لما �سمونه �العادة السر�ة، المراد بناكح یده هو الم :الجواب
َوالَِّذیَن {: -جل وعال-هذه العادة محرمة والدلیل على تحر�مها ما جاء من قوله  ،�الید مع الشهوة

المؤمنون: [ }ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمینَ  .ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن 
عل�ه الصالة  -والنبي  ،ما عداها محرم فدل على أن ،فخص ذلك �الزوجة وملك ال�مین]، ٦ - ٥

«�ا معشر الش�اب من استطاع منكم ال�اءة فلیتزوج فإنه أغض لل�صر وأحصن   قال: -والسالم
، ذ�ر هذه العادة، وما ]5066[ال�خاري: » وجاء له فإنه �الصوم فعل�ه �ستطع لم ومن ،للفرج

(من استمنى   :الحنابلة وغیرهم �قولون وعلى �ل حال الفقهاء �ما عند ولو �انت جائزة لذ�رها، 
عناه أنه إذا اشتدت عل�ه الشهوة ول�س عنده ما �قضي هذه الشهوة إال ر)، فمبیده لغیر حاجة ُعزِّ 

فارتكاب  ،لكن أمره أخف مما لو سلك مسالك أخرى أشنع منها وأشد  ،إنه م�اح :بها فإنه ال �قال
  اجة الشدیدة �حیث ال �مكن أن �صبر فإذا وجدت الح ،أخف الضرر�ن أمر مقرر في الشرع

وال   ،فال ینظر إلى النساء ،ض نفسه للفتنعلى أن اإلنسان ال �جوز له أن �عرِّ ، فارتكابها أخف
بل   ،وال في الصحف والمجالت التي تنشر ما یثیره ،وال ینظر في القنوات  ،یبرز إلى أسواقهن

  ! م ثم ی�حث عن الحكم لكونه حاجةلئال �عّرض نفسه لهذا األمر المحرّ  ؛عل�ه أن �حفظ نفسه
لكن إذا تعّرض له  ،و�سد الذر�عة الموصلة إلى هذا �له ،على اإلنسان أن �حسم المادة من أولها

من استمنى بیده لغیر  ( :شيء من غیر قصد ثم احتاج ووجدت الحاجة الشدیدة أهل العلم �قولون 
�ما هو أشد فإن األمر �كون فیها   فإذا وجدت الحاجة التي ال �مكن دفعها إال )،ّزرحاجة عُ 

لعن هللا �ذا ( :وجاء في الحدیث لكنه ضع�ف جًدا ،و�ن �انت في األصل محرمة ال تجوز ،أخف
لكنه   ،]5: _ مخطوط مجلس من حدیث أبي الش�خ بن ح�ان األصبهاني وغیره [ )و�ذا وناكح یده

 ال یثبت. 
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