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  » سعيدی افغانی- سعيدی«الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٧
 

  ! زن با مرد نامحرم  ۀمصافح
اين عدم . نمی باشدز  يصورت مطلق جاه ع اسالمی،  بشرمصافحه يا دست دادن زن با مرد نا َمحَرم از لحاظ  

ارتباط ندارد وعمر به اين مفھوم درجواز و عدم جواز تأثير مسن  يا پير و د ون که جوان باشجواز به عمر زن  ومرد

زمينه را برای  و وقوع می پيوندده  ھر دو طرف خطر وسوسه و فتنه بین عمل براي در اعلت اين است که  . ندارد

 .سازد، چه بھترکه اگر ضرورت باشد، اين احوالپرسی شفاھی صورت گيرد  شيطان مساعد میۀنفت

» وإَِذا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوھُنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذلُِکْم أَْطھَُر لِقُلُوبُِکْم َوقُلُوبِِھنَّ « :فرمايد  پروردگار با عظمت ما می

) ازواج نبی(از آنھا ) امانت(که  چيزی از وسايل زندگی را به عنوان عاريه  زمانی: يعنی).(۵٣ ت احزاب آي ۀسور(

  .)درخواست می کنيد از پشت پرده بخواھيد؛ اين کار برای پاکی دلھای شما وآنھا بھتر است

که حکم آن باشد ، بل  متبرکه نه تنھا مربوط ازواج پيامبر صلی هللا عليه وسلم میۀــگويند حکم  اين آي مفسرين می

من نيز صدق می کند، پس اگر قرار باشد برای امانت  گرفتن چيزی از پشت پرده اقدام شود، ؤبرای تمامی زنان م

  !قطعا دست دادن و لمس نمودن حکمش مشخص است؟

  : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد : در حديثی از  ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که 

ْجُل ِزنَاھَا الُخطَاالَعْينَاِن زِ «  . »نَاھَُما النَّظَُر، َواألُُذنَاِن ِزنَاھَُما االْستَِماُع، َواللَِّساُن ِزناهُ الَکالَُم، َواليَُد ِزنَاھَا البَْطُش، َوالرِّ

چشم ھا زنا می کنند و زنايشان نگاه کردن به نامحرم است، و زنای : يعنی). (٢۶۵٧(مسلم ) ۶۶١٢،۶٢۴٣(بخاری 

است، و زنای ) سخنان شھوت برانگيز(است، و زنای زبان سخن گفتن ) به سخنان شھوت انگيز(ش دادن گوشھا گو

  .است) به سوی نامحرم به نيت سوء(است و زنای پاھا رفتن ) به نامحرم(دست ھا دست زدن 

  :ھمچنان  در حديث صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روايت گرديده است که فرموده است 

  ).دھم یچ وجه با زنان دست نميمن به ھ). (۶/٣۵٧(حمدا» من با زنان مصافحه نمی کنم» «نِّی اَل أَُصافُِح النَِّساءَ إِ « 

ُ َعلَْيِه « : در حديثی ديگری از حضرت بی بی  عائشه رضی هللا عنھا روايت است  ِ َصلَّی هللاَّ َما َمسَّْت يَُد َرُسوِل هللاَّ

  ).١٨۶۶(، و مسلم )۵٢٨٨(بخاری » طُّ َغْيَر أَنَّهُ يُبَايُِعھُنَّ بِاْلَکاَلمِ َوَسلََّم يََد اْمَرأٍَة قَ 

  .»رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھرگز با زنی دست نداده، و از زنان به صورت زبانی بيعت گرفته است«: يعنی

: بر صلی هللا عليه وسلم فرموداز معقل ابن يسار رضی هللا عنه روايت می کند که پيام»  المعجم الکبير« طبرانی در 

» الصحيحة«ح ألبانی فی يصح» ألَْن يُْطَعَن فِی َرْأِس أََحِدُکْم بِِمْخيٍَط ِمْن َحِديٍد َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يََمسَّ اْمَرأَةً ال تَِحلُّ لَهُ «
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که زنی را لمس کنيد که  اگر در سر يکی از شما ميخی آھنين فرو برده شود، بھتر است از آن«: يعنی).۴۴٧/١(

  .»برايش حالل نيست

اَلن يَْزَحُم «: ھمچنان  طبرانی از ابی امامه رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت می کند که فرمود

  » َرأٍَة ال تَِحلُّ لَهُ َرُجٌل ِخْنِزيًرا ُمتَلَطًِّخا بِِطيٍن، أَْو َحْمأٍَة َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْزَحَم َمْنِکبِِه َمْنِکَب امْ 

  ).٢٩٣٨(٣/٢۶»الترغيب والترھيب«

 ۀاگر بدن کسی به خوکی که آغشته به خاک و گل و لجن است بخورد، بھتر از آن است که شانه اش به شان«: يعنی

زن را از دست  ساير داليل در دين مقدس اسالم وجود دارد که مرد و اين و. »زنی بخورد که برايش حالل نيست

  .  به نامحرم منع نموده است دادن

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا «:پروردگار با عظمت ھم به مرد وھم به زن ھدايت اکيد فرموده است  قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعوَن  ْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ َواَل َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغضُ * فُُروَجھُْم َذلَِک أَْزَکی لَھُْم إِنَّ هللاَّ

يُْبِديَن ِزينَتَھُنَّ إاِلَّ َما ظَھََر ِمْنھَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَی ُجيُوبِِھنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَھُنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِھنَّ أَْو آبَائِِھنَّ أَْو آبَاء 

أَْبنَائِِھنَّ أَْو أَْبنَاء بُُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِی إِْخَوانِِھنَّ أَْو بَنِی أََخَواتِِھنَّ أَْو نَِسائِِھنَّ أَْو َما َملََکْت أَْيَمانُھُنَّ أَِو بُُعولَتِِھنَّ أَْو 

َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن لَ  ْربَِة ِمَن الرِّ   ).٣١تنور آيۀ سور(» ْم يَْظھَُروا َعلَی َعْوَراِت النَِّساءالتَّابِِعيَن َغْيِر أُْولِی اإْلِ

فرو پوشند و پاکدامنی ورزند اين برايشان پاکيزه ] از نگاه به نامحرم[به مردان مؤمن بگو که چشمانشان را : يعنی

گاه و به زنان ايمان دار بگو چشمای خود را از ن. بی گمان خداوند از آنچه می کنند با خبر است. تر است

 آشکار ننمايند و – جزآن مقدار که نمايان است -زينت خويش را فرو گيرند و دامان خود را حفظ کنند و) نامحرمان(

)  شان نيز پوشيده باشدۀتا عالوه بر موی سر، گردن وسين( خود بيفکنند ۀروسری ھای خود را بر سين) اطراف(

يا پدرانشان، يا پدرشوھرانشان يا پشرانشان يا پسران که برای شوھرانشان،  وزينت خودرا آشکار نسازند جز آن

ھمسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواھرشان يازنان ھم کيششان ويا کنيزانشان يا 

  .اند کودکانی که بر عورتھای زنان وقوف حاصل نکرده

 حکم اءً بن .يک زن نامحرم، حرام و گناه استتوانيم که  دست دادن يا لمس عمدی  صورت مطلق گفته میه  باءً بن

 وهللا اعلم .   صورت مطلق جايز نمی باشد ه شرعی ھمين که دست دادن مرد  با زن نا محرم  ب اسالمی و

  

 :تتبع ونگارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  منیجر  -وری دحـــــق الرهل مرکز کلتومسؤ

 


