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ې مصافحه نامحرم نارينه ته!

مصافحه يا د ې ﻻس ورکول نامحرم نارينه ته ،د اسﻼمﯽ شريعت له مخې په
مطلق ډول روا نه ده .توپير نه کوي اونه دغه ناروا د ې او نارينه د عمر،
چې کوچني وي که لوی اړه لري او نه عمر په روا و ناروا وو کې اغيزه لري.
سبب يې داده ،چې په دغه عمل کې د دواړو له اړخه وسوسه او فتنه پي يږي او
شيطاني فتنو سره مرسته کوي ،ومره به ه وي که اړتيا وي دغه ستړي مه
سي په ړني)شفاهي(ډول وشي.
عا فَا ْسأَلُو ُه ﱠن ِمن َو َراء
سأ َ ْلت ُ ُمو ُه ﱠن َمتَا ً
خدای تعالﯽ هم په دې اړه فرمايلي دي » :و ِإ َذا َ
ب ذَ ِل ُک ْم أَ ْط َه ُر ِلقُلُو ِب ُک ْم َوقُلُو ِب ِه ﱠن« )د احزاب سوره  ۵٣آيه().يعنﯽ :کله ،چې د
ِح َجا ٍ

ژوند يزونه د امانت په ډول هغوې )د نبﯽ له ميرمنو( خه غواړي د پردی له
شا خه يې وغواړي؛ دا کار ستاسو او د هغو د زړونو د پاکوالي لپاره ه دی(.
مفسرين وايې ددې مبارکې آيه حکم يوازي د پيغمبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم ميرمنو
پورې اړه نه لري ،بلکې حکم يې ولو مؤمينو ميرمنو باندې هم صدق کوي ،که
داسﯽ وشي ،چې يو يزاو يا امانت اخيستل د پردې تر شا ترسره شي ،نو هغه
وخت د ﻻس ورکولو او لمسکولو حکم يې اکونکﯽ او مشخص دی؟!

په يو حديث کې له ابوهريره رضﯽ ﷲ عنه خه روايت دی ،چې :پيغمبر صلﯽ
َان ِزنَا ُه َما النﱠ َ
َان ِزنَاهُ َما اﻻ ْستِ َماعُ،
ظ ُرَ ،واﻷ ُ ُذن ِ
ﷲ عليه وسلم فرمايلي دي » »:العَ ْين ِ
سا ُن ِزناهُ ال َکﻼَ ُمَ ،واليَ ُد ِزنَاهَا البَ ْ
الر ْج ُل ِزنَاهَا ال ُخ َطا« .بخاري)(۶۶١٢،۶٢۴٣
شَ ،و ِ ّ
ط ُ
َوال ِلّ َ
مسلم )) .(٢۶۵٧يعنﯽ :ستر ې زنا کوي او زنايې نامحرم ته په کتو کې ده ،د
غوږونو زنا غوږ نيول نوساني او شهوتي خبرو ته ده ،او د ژبې زنا په شهوت
پارونکو خبرو کې ده ،او د ﻻسونو زنا نامحرم ته ﻻس ورکولو کې ده ،او د پ و
زنا نامحرم ته په بد نيت تللوکې ده(.
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همدا رن ه په صحيح حديث کې له پيغمبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم خه روايت شوي
دی ،چې فرمايلي دي:

صافِ ُح النِّ َسا َء« )زه له و سره مصافحه نه کوم( أحمد )) .(٣۵٧/۶زه
» إِنِّی َﻻ أ ُ َ
په هي صورت کې و ته ﻻس نه ورکوم(.
په يو بل حديث کې له عايشې رضﯽ ﷲ عنها خه روايت شوی:

صلﱠی ﱠ ُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َي َد ْام َرأَةٍ قَ ﱡ
س ْ
ط َغي َْر أَنﱠهُ يُ َبا ِيعُ ُه ﱠن ِب ْالک ََﻼ ِم« بخاري
» َما َم ﱠ
ت َي ُد َر ُ
سو ِل ﱠ ِ َ
) ،(۵٢٨٨او مسلم ) .(١٨۶۶يعنﯽ) :رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم هي کله
ې ته ﻻس نه دی ورکړي ،او له و نه يې په ژبني ډول بيعت اخيستﯽ
دی(.

طبرانﯽ په »المعجم الکبير« کې له معقل ابن يسار رضﯽ ﷲ عنه خه روايت
کوي ،چې پيغمبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرمايلي دي:

» ﻷ َ ْن ي ْ
س ْام َرأَة ً ﻻ تَ ِح ﱡل لَهُ «
ُط َعنَ فِی َرأْ ِس أَ َح ِد ُک ْم ِب ِم ْخيَطٍ ِم ْن َحدِي ٍد َخي ٌْر لَهُ ِم ْن أ َ ْن َي َم ﱠ

صحيح ألبانﯽ فﯽ»الصحيحة« ) .(۴۴٧/١يعنﯽ)که له تاسو خه د يوه په سر
کې د اوسپنې ميخ ﻻړ شي له دينه ه ده ،چې ه لمس کړي ،چې ورته حﻼله
نه وي(.

او همدا رن ه طبرانﯽ له ابﯽ امامه رضﯽ ﷲ عنه له پيغمبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم
روايت کوي ،چې فرمايلي دي:

يرا ُمتَلَ ِ ّ
ب ا ْم َرأَةٍ ﻻ
» َﻻن َي ْز َح ُم َر ُج ٌل ِخ ْن ِز ً
ين ،أَ ْو َح ْمأَةٍ َخي ٌْر لَهُ ِم ْن أ َ ْن يَ ْز َح َم َم ْن ِکبِ ِه َم ْن ِک َ
ط ًخا بِ ِط ٍ
تَ ِح ﱡل لَهُ« »الترغيب و الترهيب«.(٢٩٣٨) ٣/٢۶

يعنﯽ) :که د چا بدن په خاورو او خ و لړل شوي خوک ولږيږي له دينه ه ده،
چې اوږه يې د هغې ې په اوږه ولږيږي ،چې ورته حﻼله نه وي(.
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او په يو بل حديث کې له ترمذي ،ابوداود ،ابن ماجه او»اﻷدب المفرد« کتاب کې
د امام بخاري راغلي ،چې :يوه ورځ رسول اکرم  -صلﯽ ﷲ عليه وسلم – يوه
ډله و لخوا تٻريده د ﻻس په اشاره يې هغو ته سﻼم واچوه .خو محدثين
ډٻروي ،چې :په سنن ترمذي ،کې تصريح شوي ،چې دغه ې په مسجد کې
ناستي وي.

علمﺈ وايي :که کومه مانع ونه اوسﯽ او فتنه هم نه وي ،و ته ړنﯽ يا شفاهي
سﻼم ورکول روا دی .لکه زړو و ته سﻼم ورکول .که ،چې په يو مسلمان
ﻻزمه ده ،چې زړو و ته سﻼم واچوي ،همرايې وکړي او د حال پو تنه يې
وکړي.
په صحيح بخاري کې راغلي ،چې صحابه رضوان ﷲ عليهم اجمعين به د جمعﯽ
لمون نه وروسته د زړې ې خواته ته ،چې دده د ﻻرې په سر وه او سﻼم به
يې ورته اچوه.
دا کار يو شفقت او مهربانﯽ ده له زړو مسلمانانو سره ،چې دايې يو ه امر
قبول کړی او په زياترو نصوصو کې ورته ه ول شوي دي .او ابن قيم هم په
زاد المعاد کې دغه نظر تاييد کړی دی.

بخاري په »اﻷدب المفرد« ) (١٠٧٣کې او محقق زاد المعاد ) (۴١٩/٢کې وايې:
د دغه حديث سند کې د زړه کمزورتيا )ضعف( وجود لري.

ترمذي په ) (٢۶٩٧او ابوداود په ) (۵٢٠۴او ابن ماچه په ) (٣٧٠١او اﻷدب
المفرد په ) .(١٠۴٧او آلباني همدا په سنن صحيح ابي داوود او نورو کتابونو
کې يې صحيح قبول کړی دی .ن اهالصحيحة ) (٨٢٣او جلباب المرأة)-١٩۶
.(١٩۴
دغه ول د ليلونه د اسﻼم مقدس دين کې موجود دي ،چې
نامحرم ته د ﻻس ورکولو خه منع کړي دي.
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و او هم د نارينوو د هدايت لپاره فرمايلي دي:

ار ِه ْم َو َي ْحفَ ُ
ير ِب َما
ک أ َ ْز َکی َل ُه ْم ِإ ﱠن ﱠ َ َخ ِب ٌ
ظوا فُ ُرو َج ُه ْم ذَ ِل َ
»قُ ْل ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َيغُضﱡوا ِم ْن أ َ ْب َ
ص ِ
ار ِه ﱠن َو َي ْح َف ْ
ظنَ فُ ُرو َج ُه ﱠن َو َﻻ يُ ْبدِينَ ِزينَتَ ُه ﱠن ِإ ﱠﻻ َما
صنَ ُعونَ * َوقُل ِّل ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ت َي ْغ ُ
َي ْ
ضضْنَ ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
َ
ظ َه َر ِم ْن َها َو ْليَض ِْربْنَ بِ ُخ ُم ِر ِه ﱠن َعلَی ُجيُوبِ ِه ﱠن َو َﻻ يُ ْبدِينَ ِزي َنت َ ُه ﱠن ِإ ﱠﻻ ِلبُعُو َل ِت ِه ﱠن أ َ ْو آبَائِ ِه ﱠن أَ ْو آبَاء
سائِ ِه ﱠن أَ ْو
بُعُولَتِ ِه ﱠن أَ ْو أَ ْبنَائِ ِه ﱠن أَ ْو أَ ْبنَاء بُعُو َلتِ ِه ﱠن أ َ ْو ِإ ْخ َوانِ ِه ﱠن أَ ْو َبنِی ِإ ْخ َوا ِن ِه ﱠن أَ ْو بَ ِنی أَ َخ َواتِ ِه ﱠن أَ ْو نِ َ
الط ْف ِل الﱠذِينَ لَ ْم َي ْ
الر َجا ِل أ َ ِو ِ ّ
َما َملَک ْ
ظ َه ُروا َعلَی
اﻹ ْر َب ِة ِمنَ ِ ّ
َت أ َ ْي َمانُ ُه ﱠن أ َ ِو الت ﱠا ِبعِينَ َغي ِْر أ ُ ْو ِلی ْ ِ
ت النِّ َساء« )د نور سوره  ٣١آيه(.
ع ْو َرا ِ
َ

يعنﯽ :مؤمينو نارينوو ته ووايه ،چې ستر ې دي له نارواوو خه پ ي کړي او
پاکې دې اختيار کړي ،چې دا ورته غوره ده بي له شکه خدای تعالﯽ چې هر ه
کوي پو دی.

او ايماندارو و ته ووايه چې خپلي ستر ې نارواوو خه ونيسي او خپلي
لمني دي وساتي او خپل ايست د )بي له هغې اندازي چې کاره ده( کاره نه
کړي او د خپل کري نډې دي په خپله سينه هم واچوي )چې سربيره د سر
وي تانو او غاړې سينه يې هم پ ه اوسي( او خپل ايست کاره نه کړي بﯽ له
خپلو خاوندانو ،يا پﻼرونو يا د خاوندانو له پﻼرونو يا د خپلو امنو يا د
خاوندانو له امنو ،يا له ورونو نه يې ،يا د ورونو له امنو نه ،يا د خويندو له
امنونه يا همدينه و او يا کنيزانو نه يې يا هغه ماشومانونه  ،چې د و په
غړو خبر ونه اوسي.
نو په دغه صورت کې په مطلق ډول ويلي شو ،چې يوي نامحرمې
ورکول يا د هغې لمسکول حرام او ناه ده.

ې ته ﻻس

نو اسﻼمﯽ او شرعﯽ حکم همدا ده ،چې د نارينه ﻻس ورکول نامحرمې
په مطلق ډول روا نه ده.
وﷲ اعلم

5

ې ته

