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 حكم مصافحة الرجل للمرأة املسلمة
فقد جاءت : احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وأصحابه ومن وااله وبعد

 :السنة النبوية بتحريم مصافحة الرجل للمرأة األجنبية, ومن ذلك
فمن أقر هبذا الرشط من املؤمنات ... ":عن عائشة ريض اهللا عنها يف حديث البيعة قالت −1

: ما مست يده يد امرأة يف املبايعة ما بايعهن إال بقوله  − واهللا− قد بايعتك كالما وال: قال هلا 
 .رواه البخاري ومسلم "قد بايعتك عىل ذلك

الروايات كلها تشري إىل أن البيعة كانت بالكالم ومل يثبت عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم  (( 
اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم  أنه صافح النساء يف بيعة أو غريها, ورسول

عندما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه املعصوم فإنام هو تعليم لألمة وإرشاد هلا لسلوك 
وهو الطاهر الفاضل الرشيف الذي ال يشك إنسان ... طريق االستقامة وإن كان رسول اهللا 

تفي بالكالم يف مبايعتهن مع أن أمر يف طهارته ونزاهته وسالمة قلبه ال يصافح النساء ويك
البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغريه من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم 

غالبة والفتنة غري مأمونة والشيطان جيري فيهم جمر الدم وكيف يزعم بعض الناس أن 
روائع ( )) ظيممصافحة النساء غري حمرمة يف الرشيعة اإلسالمية ? سبحانك هذا هبتان ع

 )2/566البيان
 "ال أمس أيدي النساء":قالأنه صح عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم  − 2

رواه الطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( "إين ال أصافح النساء": ويف رواية
7054( 

هللا أسوة لقد كان لكم يف رسول ا:( قال تعاىل") :6/603األضواء (قال الشنقيطي يف 
فيلزمنا أن ال نصافح النساء اقتداء به صىل اهللا عليه وآله وسلم , وكونه صىل اهللا عليه  )حسنة

وآله وسلم ال يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح عىل أن الرجل ال يصافح املرأة وال 
اهللا  يمس يشء من بدنه شيئا من بدهنا ألن أخف أنواع اللمس املصافحة فإذا امتنع منها صىل
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دل ذلك عىل أهنا ال جتوز, −وهو وقت البيعة–عليه وآله وسلم يف الوقت الذي يقتضيها 
 ".ألنه هو املرشع ألمته بأقواله وأفعاله وتقريره...وليس ألحد خمالفته

ألن ": عن معقل بن يسار ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال − 3
رواه ( "ن حديد خري له من أن يمس امرأة ال حتل لهيُطعن يف رأس أحدكم بمخيط م

وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات : قال األلباين ) الطرباين والبيهقي والروياين يف مسنده
 )رجال الشيخني غري شداد بن سعيد فمن رجال مسلم

ريم ويف احلديث وعيد شديد ملن مس امراة ال حتل له ففيه دليل عىل حت":ثم قال رمحه اهللا
مصافحة النساء ألن ذلك مما يشمله املس دون شك وقد بيل هبا كثري من املسلمني يف هذا 

العرص وفيهم بعض أهل العلم ولو أهنم استنكروا ذلك بقلوهبم هلان اخلطب بعض اليشء 
 ".ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويالت

 :املذاهب األربعة
 ":يف حكم النظر إىل الوجه والكفني: 6/2959نائع قال الكاساين يف بدائع الص: احلنفية

وأما حكم مس هذين العضوين فال حيل مسهام ألن حل النظر ين للرضورة التي ذكرناها 
وال رضورة إىل اللمس مع أن اللمس يف بعث الشهوة وحتريكها فوق النظر, وإباحة أدنى 

 ".الفعلني ال يدل عىل إباحة أعالها
أقرب املسالك إىل (و الربكات أمحد الدردير يف الرشح الصغري عىل قال الشيخ أب: املالكية

املنتقى (ومثله اإلمام الباجي يف  ".وال جتوز مصافحة املرأة ولو متجالة) مذهب اإلمام مالك
والصاوي يف ) 96− 7/95عارضة األحوذي (والقايض أيب بكر بن العريب يف ) 7/308

 . 4/760حاشيته عىل الدردير 
وفيه أنه ال يمس برشة األجنبية من غري رضورة كتطبيب وفصد  ":ال النوويق: الشافعية

توجد امرأة تفعله جاز للرجل األجنبي فعله  وحجامة وقلع رضس ونحوها مما ال
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له والرشبيني يف ) 7/28روضة الطالبني (ونحوه يف ) 13/10رشح مسلم ( ".للرضورة
 )13/204الفتح(وابن حجر يف ) 3/133مغني املحتاج (

عن اإلمام  2/55وانظر الصحيحة ) 1/11مسائل اإلمام أمحد (قال املروزي يف : احلنابلة
والكراهة عندهم معناها التحريم ومثله لشيخ اإلسالم  ".تكره مصافحة النساء ": أمحد قال

اآلداب الرشعية (وابن مفلح احلنبيل يف ) 5/118الفتاو–االختيارات العلمية (يف 
إن مصافحة "):عقد اجلوهر الثمني(مد سلطان املعصومي يف وقال الشيخ حم) 2/269

النساء األجنبيات ال جتوز وال حتل سواء مع الشهوة أوال وسواء كانت شابة أوال فام يغعله 
وذلك مذهب األئمة األربعة وعامة ...جهلة مشايخ الطرق مما جيب املنع منه واالحرتاز عنه

 ".العلامء رمحهم اهللا
 )م2006= هـ 1426من خطب ( 
 


