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  بسم هللا الرحمن الرحيم
ې مصافحه نامحرم نارينه ته!   د 
ې الس ورکول نامحرم نارينه ته، د اسالم په شريعت له مخې  یمصافحه يا د 

ې او نارينه د عمر،  مطلق ډول روا نه ده. توپير نه کوي اونه دغه ناروا د 
لري. چې کوچني وي که لوی اړه لري او نه عمر په روا و ناروا وو کې اغيزه 

يږي او  سبب يې داده، چې په دغه عمل کې د دواړو له اړخه وسوسه او فتنه پي
ه وي ک ومره به  ه اړتيا وي دغه ستړي مه شيطاني فتنو سره مرسته کوي، 

ړني(شفاهي)ډول وشي.   سي په 
وإَِذا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراء  «خدای تعالی هم په دې اړه فرمايلي دي: 

آيه).(يعنی: کله، چې د  ۵٣(د احزاب سوره  »ِحَجاٍب ذَِلُکْم أَْطَهُر ِلقُلُوِبُکْم َوقُلُوبِِهنَّ 
خه غواړي د پردی له  يزونه د امانت په ډول هغوې (د نبی له ميرمنو)  ژوند 

خه يې وغواړي ه دی.شا    )؛ دا کار ستاسو او د هغو د زړونو د پاکوالي لپاره 
مفسرين وايې ددې مبارکې آيه حکم يوازي د پيغمبر صلی هللا عليه وسلم ميرمنو 

ولو مؤمينو ميرمنو باندې هم صدق کوي، که پو رې اړه نه لري، بلکې حکم يې 
يزاو يا امانت اخيستل د پردې تر شا ترسره شي، نو هغه  داسی وشي، چې يو 

  اکونکی او مشخص دی؟!وخت د الس ورکولو او لمسکولو حکم يې 
خه روايت دی، چې: پيغمبر ص لی په يو حديث کې له ابوهريره رضی هللا عنه 

العَْينَاِن ِزنَاُهَما النََّظُر، َواألُُذنَاِن ِزنَاهَُما االْستَِماُع، « « هللا عليه وسلم فرمايلي دي:
ْجُل ِزنَاَها الُخَطا ) ۶۶١٢،۶٢۴٣بخاري(». َوالِلَّساُن ِزناهُ الَکالَُم، َواليَُد ِزنَاَها البَْطُش، َوالِرّ

ې زنا کوي او زنايې ٢۶۵٧(مسلم  نامحرم ته په کتو کې ده، د ). (يعنی: ستر
غوږونو زنا غوږ نيول نوساني او شهوتي خبرو ته ده، او د ژبې زنا په شهوت 

و  پارونکو خبرو کې ده، او د السونو زنا نامحرم ته الس ورکولو کې ده، او د پ
  )تللوکې ده.زنا نامحرم ته په بد نيت 



ې مصافحه نام  حرم نارينه ته!د 
 

 3 

ه په صحيح حديث کې له پيغمبر صلی هللا عليه  خه روايت شوي همدا رن وسلم 
 دی، چې فرمايلي دي:

و سره مصافحه نه کوم) أحمد (» إِنِّی َال أَُصافُِح النَِّساءَ «  ). (زه ۶/٣۵٧(زه له 
و ته الس نه ورکوم).   په هي صورت کې 

خه روايت شوی:  په يو بل حديث کې له عايشې رضی هللا عنها 
 » ُ َّ ِ َصلَّی  َّ ي بخار »  َعلَْيِه َوَسلََّم يََد اْمَرأَةٍ قَطُّ َغْيَر أَنَّهُ يُبَايِعُُهنَّ بِاْلَکَالمِ َما َمسَّْت يَُد َرُسوِل 
کله ١٨۶۶)، او مسلم (۵٢٨٨( ). يعنی: (رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هي

و نه يې په ژبني ډول بيعت اخيستی  ې ته الس نه دی ورکړي، او له 
  دی.)

خه روايت  »يرالمعجم الکب«طبرانی په  کې له معقل ابن يسار رضی هللا عنه 
 کوي، چې پيغمبر صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي:

 » ألَْن يُْطعََن فِی َرأِْس أََحِدُکْم بِِمْخيٍَط ِمْن َحِديٍد َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن َيَمسَّ اْمَرأَةً ال تَِحلُّ لَهُ  «
خه د يوه په سر که ). يعنی(١/۴۴٧( »الصحيحة«صحيح ألبانی فی  له تاسو 

ه لمس کړي، چې ورته حالله  ه ده ،چې  کې د اوسپنې ميخ الړ شي له دينه 
  .)نه وي

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

أَْو َحْمأَةٍ َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْزَحَم َمْنِکبِِه َمْنِکَب اْمَرأَةٍ ال َالن َيْزَحُم َرُجٌل ِخْنِزيًرا ُمتَلَِطًّخا بِِطيٍن، «
 ). ٢٩٣٨( ٢۶/٣»الترغيب و الترهيب« » تَِحلُّ لَهُ 
ه ده، يعنی و لړل شوي خوک ولږيږي له دينه  : (که د چا بدن په خاورو او خ

ې په اوږه ولږيږي، چې ورته حالله نه وي).   چې اوږه يې د هغې 
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کتاب کې  »األدب المفرد«په يو بل حديث کې له ترمذي، ابوداود، ابن ماجه او او
يوه  –لی هللا عليه وسلم ص -د امام بخاري راغلي، چې: يوه ورځ رسول اکرم 

و لخوا تٻريده د الس په اشاره يې هغو ته سالم واچوه. خو محدثين  ډله 
ې په مسجد کې  ډٻروي، چې: په سنن ترمذي، کې تصريح شوي، چې دغه 

  ناستي وي.
و تهإ علم ړنی يا شفاهي  وايي: که کومه مانع ونه اوسی او فتنه هم نه وي، 

و ته سالم ور که، چې په يو مسلمان سالم ورکول روا دی. لکه زړو  کول. 
و ته سالم واچوي، تنه يې  الزمه ده، چې زړو  همرايې وکړي او د حال پو

  وکړي.
ضوان هللا عليهم اجمعين به د جمعی په صحيح بخاري کې راغلي، چې صحابه ر

ې خواته ته، چې دده د الرې په سر وه او سالم به  لمون نه وروسته د زړې 
  يې ورته اچوه.

ه امر  دا کار يو شفقت او مهربانی ده له زړو مسلمانانو سره، چې دايې يو 
ول شوي دي. او ابن قيم هم په  قبول کړی او په زياترو نصوصو کې ورته ه

  زاد المعاد کې دغه نظر تاييد کړی دی.
) کې وايې: ٢/۴١٩) کې او محقق زاد المعاد (١٠٧٣( »األدب المفرد«بخاري په 

  ړه کمزورتيا (ضعف) وجود لري.د دغه حديث سند کې د ز
او األدب  )٣٧٠١) او ابن ماچه په (۵٢٠۴) او ابوداود په (٢۶٩٧ترمذي په (
). او آلباني همدا په سنن صحيح ابي داوود او نورو کتابونو ١٠۴٧المفرد په (

اهالصحيحة ( -١٩۶) او جلباب المرأة(٨٢٣کې يې صحيح قبول کړی دی. ن
١٩۴.(  

ول د ليلونه د اسالم مقدس  ه او نارينه يې دغه  دين کې موجود دي، چې 
خه منع کړي دي.   نامحرم ته د الس ورکولو 
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و او هم د نارينوو د هدايت لپاره فرمايلي دي:  خدای تعالی هم د 
َ َخِبيٌر ِبَما قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن َيغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَک أَْزکَ « َّ ی لَُهْم إِنَّ 

الَّ َما يَْصنَعُوَن * َوقُل ِلّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِ 
تَُهنَّ ِإالَّ ِلبُعُوَلِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاء َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجيُوبِِهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزينَ 

َواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبَناء بُعُوَلتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِی ِإْخَواِنِهنَّ أَْو بَِنی أَخَ 
َجاِل أَِو الِطّْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَی َما َملََکْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّ  ْربَِة ِمَن الِرّ اِبِعيَن َغْيِر أُْوِلی اْإلِ

 آيه). ٣١(د نور سوره  »َعْوَراِت النَِّساء
ي کړي او  خه پ ې دي له نارواوو  يعنی: مؤمينو نارينوو ته ووايه، چې ستر

ه بي له  پاکې دې اختيار کړي، چې دا ورته غوره ده شکه خدای تعالی چې هر 
  کوي پو دی.

خه ونيسي او خپلي  ې نارواوو  و ته ووايه چې خپلي ستر او ايماندارو 
کاره نه  کاره ده)  ايست د (بي له هغې اندازي چې  لمني دي وساتي او خپل 

نډې دي په خپله سينه هم واچوي کري  (چې سربيره د سر  کړي او د خپل 
تانو او غاړې سينه  کاره نه کړي بی له وي ايست  ه اوسي) او خپل  يې هم پ

امنو يا د  خپلو خاوندانو، يا پالرونو يا د خاوندانو له پالرونو يا د خپلو 
امنو نه، يا د خويندو له خاون امنو، يا له ورونو نه يې، يا د ورونو له  دانو له 

و او يا کنيزانو نه يې يا هغه ماشومانونه و په  امنونه يا همدينه  ، چې د 
  غړو خبر ونه اوسي.

ې ته الس  نو په دغه صورت کې په مطلق ډول ويلي شو، چې يوي نامحرمې 
ناه ده.   ورکول يا د هغې لمسکول حرام او 

ې ته  نو اسالمی او شرعی حکم همدا ده، چې د نارينه الس ورکول نامحرمې 
 په مطلق ډول روا نه ده. 

  وهللا اعلم


