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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
    مصافحه زن با مرد نامحرم  !

 
شرع اسالمی،  بصورت مطلق جايز  ه يا دست دادن زن با مرد نا َمحَرم از لحاظ مصافح

ارتباط ندارد د ويا پير ومسن نباش . اين عدم جواز به عمر زن  ومردنبوده ، فرق نميکند
در اين عمل  علت اين است که  وعمر به اين مفهوم درجواز و عدم جواز تأثير ندارد. 

وزمينه را برای فتنه شيطان  فتنه بوقوع می پيوندد . براي هر دو طرف خطر وسوسه و
 مساعد ميسازد ، چه بهترکه اگر ضرورت باشد ، اين احوالپرسی شفاهی صورت گيرد.

وإَِذا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا َفاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُکْم :« پروردگار با عظمت ما ميفرمايد 
).(يعنی: زمانيکه  چيزی از وسايل ۵٣احزاب آيه  ء (سوره» قُلُوِبِهنَّ أَْطَهُر ِلقُلُوِبُکْم وَ 

زندگی را به عنوان عاريه (امانت) از آنها (ازواج نبی) درخواست می کنيد از پشت پرده 
  بخواهيد؛ اين کار برای پاکی دلهای شما وآنها بهتر است.)

ج پيامبر صلی هللا عليه وسلم متبرکه نه تنها مربوط ازوا ۀــمفسرين ميگويند حکم  اين آي
من نيز صدق می کند، پس اگر قرار باشد ؤميباشد ، بلکه حکم آن برای تمامی زنان م

برای امانت  گرفتن چيزی از پشت پرده اقدام شود، قطعا دست دادن و لمس نمودن 
  حکمش مشخص است؟!

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

العَْيَناِن ِزَناُهَما النََّظُر، َواألُذَُناِن ِزَناُهَما االْسِتَماعُ، َوالِلَّساُن ِزناهُ الَکالَُم، َوالَيُد ِزَناَها « 
ْجُل ِزَناَها الُخَطا ). (يعنی: چشم ها ٢۶۵٧) مسلم (۶۶١٢،۶٢۴٣بخاری (». البَْطُش، َوالِرّ

گاه کردن به نامحرم است، و زنای گوشها گوش دادن (به سخنان زنا می کنند و زنايشان ن
شهوت انگيز) است، و زنای زبان سخن گفتن (سخنان شهوت برانگيز) است، و زنای 

دست ها دست زدن (به نامحرم) است و زنای پاها رفتن (به سوی نامحرم به نيت سوء) 
  است.

روايت گرديده است که فرموده   همچنان  در حديث صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم
). (من به ۶/٣۵٧أحمد(» من با زنان مصافحه نمی کنم» «إِنِّی َال أَُصاِفُح الِنَّساءَ :« است 

  دهم). هيچ وجه با زنان دست نمي
َما َمسَّْت َيُد « در حديثی ديگری از حضرت بی بی  عائشه رضی هللا عنها روايت است : 

 ُ َّb َصلَّی ِ َّb و ۵٢٨٨بخاری (»  َعلَْيِه َوَسلََّم َيَد اْمَرأَةٍ قَطُّ َغْيَر أَنَّهُ يَُباِيعُُهنَّ ِباْلَکَالمِ َرُسوِل ،(
  ).١٨۶۶مسلم (
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هرگز با زنی دست نداده، و از زنان به صورت «يعنی: 

  ».زبانی بيعت گرفته است
يسار رضی هللا عنه روايت می کند که پيامبر از معقل ابن »  المعجم الکبير« طبرانی در 

ألَْن يُْطَعَن ِفی َرأِْس أََحِدُکْم ِبِمْخيٍَط ِمْن َحِديٍد َخْيٌر َلهُ ِمْن أَْن «صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
اگر در سر يکی «).يعنی: ١/۴۴٧» (الصحيحة«صحح ألبانی فی » َيَمسَّ اْمَرأَةً ال تَِحلُّ َلهُ 
فرو برده شود، بهتر است از آنکه زنی را لمس کنيد که برايش حالل  از شما ميخی آهنين

  ».نيست
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همچنان  طبرانی از ابی امامه رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت می 
َحَم َالن َيْزَحُم َرُجٌل ِخْنِزيًرا ُمتََلِطًّخا ِبِطيٍن، أَْو َحْمأَةٍ َخْيٌر َلهُ ِمْن أَْن َيزْ «کند که فرمود: 

  ).٢٩٣٨(٣/٢۶»الترغيب والترهيب« » َمْنِکِبِه َمْنِکَب اْمَرأَةٍ ال تَِحلُّ َلهُ 
اگر بدن کسی به خوکی که آغشته به خاک و گل و لجن است بخورد، بهتر از آن «يعنی: 

 ».است که شانه اش به شانه زنی بخورد که برايش حالل نيست
امام بخاري آمده » األدب المفرد«ترمذي، ابوداود، ابن ماجه و کتاب  حديثي که از ودر 

از کنار گروهي از زنان گذشت و  -صلى هللا عليه وسلم-است که :  روزي رسول اکرم 
ي دست به آنها سالم داد . ومحدثين می افزايند که : در سنن ترمذي، تصريح شده  با اشاره

  د.است که اين زنان، در مسجد نشسته بودن
به شفاهی گويند: اگر مانعي وجود نداشته باشد و بيم فتنه هم نباشد، سالم دادن  علما ء مي

زنان، جايز است. مثل سالم کردن به پيرزنان. زيرا بر مسلمان، الزم است که به 
  پيرزنان، سالم دهد، آنان را همراهي کند و جوياي حالشان گردد.

هللا عليهم اجمعين پس از اداي نماز  ندر صحيح بخاري آمده است که صحابه رضوا 
  کردند. رفتند و به او سالم مي جمعه نزد پيرزني که در مسيرشان بود، مي

و اين کار به خاطر شفقت و مهرباني نسبت به مسلمانان کهنسال است که اسالم، آن را 
 امري پسنديده دانسته و در بسياري از نصوص، به آن تشويق نموده است. و ابن قيم هم

  در زادالمعاد اين نظريه را تأييد کرده است.
گويد: در  ) مي2/419) و محقق زاد المعاد (1073» (المفرد األدب«بخاري در کتاب  

  سند اين حديث، ضعف وجود دارد.
). و 1047) و األدب المفرد (3701) و ابن ماجه (5204) و ابوداود (2697ترمذي ( 

و کتب ديگرش، صحيح دانسته است. داوود  آلباني آن را در صحيح سنن ابي
 ).196- 194) و جلباب المرأة (823نگاهالصحيحة (

اين وساير داليل در دين مقدس اسالم وجود دارد که مرد وزن را از دست دادن به  
  نامحرم منع نموده است . 

قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن :«پروردگار با عظمت هم به مرد وهم به زن هدايت اکيد فرموده است 
َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنعُوَن * َوقُل َي  َّb َّغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذِلَک أَْزَکی لَُهْم إِن

َها ِلّْلُمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنْ 
عُوَلِتِهنَّ ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلی ُجيُوِبِهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَِتِهنَّ أَْو آَباِئِهنَّ أَْو آَباء بُ َوْلَي 

نَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ أَْو َما أَْو أَْبَناِئِهنَّ أَْو أَْبَناء بُعُوَلِتِهنَّ أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو َبِنی إِْخَواِنِهنَّ أَْو َبنِی أََخَواِتهِ 
َجاِل أَِو الِطّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُرو ْرَبِة ِمَن الِرّ ا َعلَی َملََکْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّاِبِعيَن َغْيِر أُْوِلی اْإلِ

  ).٣١نور آيهۀ (سور» َعْوَراِت الِنَّساء
فرو پوشند و پاکدامنی  )محرم از نگاه به نا(يعنی: به مردان مؤمن بگو که چشمانشان را 

   ورزند اين برايشان پاکيزه تر است. بی گمان خداوند از آنچه می کنند با خبر است.
و به زنان ايمان دار بگو چشمای خود را از نگاه (نامحرمان) فرو گيرند و دامان خود  

راف) آشکار ننمايند و (اط )جزآن مقدار که نمايان است (را حفظ کنند وزينت خويش را
روسری های خود را بر سينه خود بيفکنند (تا عالوه بر موی سر، گردن وسينه شان نيز 

پوشيده باشد) وزينت خودرا آشکار نسازند جز آنکه برای شوهرانشان، يا پدرانشان، يا 
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پدرشوهرانشان يا پشرانشان يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، 
ان يازنان هم کيششان ويا کنيزانشان يا کودکانی که بر عورتهای زنان يا پسران خواهرش

  اند. وقوف حاصل نکرده
بنآ بصورت مطلق گفته ميتوانيم که  دست دادن يا لمس عمدی يک زن نامحرم، حرام و 

بنآ حکم اسالمی وشرعی همين که دست دادن مرد  با زن نا محرم  بصورت  گناه است.
 وهللا اعلم  .  مطلق جايز نمی باشد 

 
 


