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آداب التعامل بین الرجل والمرأة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب التعامل بین الرجل والمرأة . - 023الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1991 -11-03  

علم لنا إال ما الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین اللھم ال  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  المؤمنون... حدیث الیوم: عن أم المؤمنین صفیة بنت ُحیَّي رضي هللا عنھا، قالت:أیھا اإلخوة 

كان النبي صلى هللا علیھ وسلَّم معتكفاً في رمضان فأتیتھ أزوره لیالً ـ المتكلمة السیدة صفیة ـ فحدثتھ،  

رأیا النبي علیھ ثم قمت ألنقلب إلى بیتي فقام معي لیردني إلى البیت، فمرَّ رجالن من األنصار، فلما 

  الصالة والسالم أسرعا، فقال علیھ الصالة والسالم:

  (( على رسلكما ـ أي انتظرا ـ ھذه صفیة بنت ُحیَّي زوجتي ))

  ـ فقاال: سبحان هللا یا رسول هللا !!

  ـ فقال علیھ الصالة والسالم

  شراً أو شیئاً )) " ((. إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشیت أن یقذف في قلوبكما

  ( رواه البخاري ومسلم )

ھذا الحدیث تعرفونھ جمیعاً، وأنا كثیراً ما أسترشد بھ، ولكن لي وقفة تحلیلیة أستنبط منھ بفضل هللا  

  تعالى أحكاماً كثیرة.

  قبل أن أشرع في شرح الحدیث، بادئ ذي بدء النبي علیھ الصالة والسالم قال:

  ة والشعیر والتمر والزبیب))((الزكاة في األربعة: الحنط

  ( من الجامع الصغیر: عن " ابن عمر " )

  نص الحدیث یوحي أنھ ال زكاة فیما سوى ھذه المحاصیل 

  ((الزكاة في األربعة: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ))
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ذي عنده اآلن، في سؤال: اإلنسان الذي یملك مزرعة حمضیَّات، وضمنھا بملیون، لیس علیھ زكاة ؟ وال 

مزرعة كرز، أو مزرعة تفاح، والذي عنده أعشاش عسل بكمیات تجاریة كبیرة، أال تجب علیھ الزكاة ؟ 

  كیف نوفق بین نص الحدیث وبین األحكام الفقھیة ؟ َمن یعرف الجواب ؟

الجواب الفقھي أن الفقھاء قالوا: ال تجب الزكاة في عینھا بل في علتھا، علتھا أنھا محصوٌل أساسي،  

محصوٌل ذو قیمٍة كبیرة، إذاً من ھذا یستنبط أن كالم النبي علیھ الصالة والسالم واسع الداللة، ھو 

ضرب مثالً وذكر شیئاً، ویستنبط من ھذا الشيء أشیاء ن فتجب الزكاة ال في ھذه المحاصیل األربع، بل 

ي محصول الحمضیات، في علتھا، وعلتھا أنھا محصول یدر على صاحبھ دخالً كبیراً، فالعلة واحدة ف

  محصول العنب، التفاح، محصول القمح والشعیر.

  ھذا ینقلنا إلى حدیٍث آخر، حینما قال علیھ الصالة والسالم: 

  ((.وهللا ما آمن بي))

  فقال أصحاب النبي علیھم رضوان هللا: خاب وخسر ـ َمن ھو ؟ 

  قال:

  ((.من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم))

  الجامع الصغیر: عن " أنس " ) ( من

وقد یقول قائل: أنا ال أعلم. نقول لھ: َمن لم یتفقد شؤون المسلمین فلیس منھم، لكن فقط الجائع ؟ ھل  

ملبس، حاجة الجوع مثل الطعام والشراب ؟ إذا كان ھناك حاجة إلى مأوى، حاجة إلى مسكن، حاجة إلى 

إلى عمل. فأحیاناً نعبر عن شدة الحاجة إلى ھذا الشيء بالجوع، فنقول: فالن جائع إلى طلب العلم، مثالً، 

  فالنبي علیھ الصالة والسالم حینما قال:

  (( وهللا ما آمن بي))

   قال: فقال أصحاب النبي علیھم رضوان هللا: خاب وخسر ـ َمن ھو ؟ 

  ه إلى جانبھ جائع وھو یعلم))((".من بات شبعان وجار

   ( من الجامع الصغیر: عن " أنس " )

فإذا قسنا ھذا الحدیث الثاني على الحدیث األول، بأن المقصود لیس الشيء ذاتھ بل المقصود علتھ، إذاً 

حینما تجد جارك المسلم في حاجٍة ماسٍة إلى أي شيء، وأنت یتوافر عندك ھذا الشيء، وحرمتھ منھ، فو 

   ما آمنت، فو هللا ما آمنت، فو هللا ما آمنت.هللا

أردت من ھذین الحدیثین أن أنقلكما نقلةً خفیفة، من نص الحدیث إلى مضمونھ، من ظاھر كلماتھ إلى 

  فحواھا، من المنطوق إلى المفھوم، فحینما قال هللا عز وجل:
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  ﴿ فََال تَقُْل لَُھَما أٍُفّ َوَال تَْنَھْرُھَما﴾

  " ) 23: من آیة " ( سورة اإلسراء

المنطوق ؛ منطوق ھذه اآلیة نھٌي عن أن تقول كلمة (أف) ألمك وألبیك، لكن المفھوم أن كل تصرٍف  

فیھ إیذاٌء للوالدین منھٌي عنھ، أن تشد نظرك إلیھ كقولك ( أف )، أن تغلق الباب، أن تغلق سماعة الھاتف 

  قولھ تعالى:مثالً، أن تحدَّ النظر إلیھما، ھذا كلھ مما یفھم من 

  )﴾23﴿ فََال تَقُْل لَُھَما أٍُفّ َوَال تَْنَھْرُھَما َوقُْل لَُھَما قَْوالً َكِریماً (

    من ھذه األحادیث حدیث: 

   (( الزكاة في األربعة: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب "))

  ( من الجامع الصغیر: عن " ابن عمر " )

  والعلماء قالوا: ال تجب في عینھا بل في علَّتھا، وحدیث النبي علیھ الصالة والسالم: 

  ((وهللا ما آمن، وهللا ما آمن، وهللا ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم ))

ث ؛ إذا مفھوم ھذا الحدیث أوسع بكثیٍر جداً من مدلولھ المحدود، أوسع من منطوقھ، مفھوم ھذا الحدی 

كان أخوك المسلم بحاجٍة إلى شيٍء، وأنت یتوافر ھذا الشيء لدیك، ومنعتھ عنھ، فلست مؤمناً، فلست 

  مؤمناً، فلست مؤمناً.

لذلك حینما اخترت ھذا الحدیث، الذي تعرفونھ جمیعاً، وأنا كثیراً ما أردده، أردت أن نتوسع في فھم  

  المؤمنین صفیة بنت ُحیَّي رضي هللا عنھا قالتمعناه، عن أم 

((: كان النبي صلى هللا علیھ وسلم معتكفاً في المسجد في رمضان فأتیتھ أزوره لیالً ـ وفي بعض 

  الروایات: أتیت أجلب لھ طعاماً ـ فحدثتھ، ثم قمت ألنقلب، فقام معي لیردني إلى البیت ))

لمرأة وحدھا، فیجب أن تكون معھا، والدلیل: حینما خرجت بنتا االستنباط األول: ال ینبغي أن تتحرك ا 

  سیدنا شعیب ولقیھما سیدنا موسى علیھ الصالة والسالم وقال:

َعاُء﴾   ﴿َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

  " ) 23( سورة القصص: من آیة " 

امرأة تدخل في ازدحام، تدخل في مركبة االزدحام ال  أي نحن ال نزاحم الرجال، ھذا استنباط أیضاً، 

یحتمل، وهللا ألن تمشي على قدمیھا وألن تتعب أفضل عند هللا ألف مرة من أن تدخل بین الرجال في 

  مركبٍة عامة..

َعاُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر (﴿ قَالَتَا َال نَ    )﴾23ْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ
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ا أن أبانا شیخ كبیر، ولوال أن أبانا شیٌخ كبیر لما كان من المعقول أن تجدنا في یعني علة وجودنا ھن 

  الطریق.

فیستنبط من ھذا الحدیث االعتكاف في رمضان، یستنبط وفاء الزوجة، خدمة الزوجة للزوج، یستنبط  

 صون الزوجة من أن تكون وحدھا في الطریق، من أن تتحرك في ساعٍة متأخرةٍ من اللیل، من أن

  تنطلق وھي شابة وحدھا إلى بیت أھلھا.

  فقالت السیدة صفیة بنت حیي رضي هللا عنھا وھي أم المؤمنین 

  (( فقام معي لیردَّني، فمرَّ رجالن من األنصار، فلما رأیا النبي صلى هللا علیھ وسلم أسرعا.))

  وھذا من أدب أصحاب رسول هللا، أي: 

  عنیھ ))(( من حسن إسالم المرء تركھ ما ال ی

  ( من األذكار النوویة: عن " أبي ھریرة " )

من ھذه التي معھ ؟ دائماً في أسئلة فیھا فضول، في أسئلة حشریة، كم المھر ؟ ماذا قدم لھا في العُرس ؟  

ماذا ألبسھا من الذھب؟ كم دخلك أنت ؟ كم تتقاضى على ھذه الوظیفة ؟ ھذا البیت اشتریتھ، أم ھو 

یرةٌ، كم ربحتم ھذا العام ؟ أنت لیس لك عالقة بذلك. ھو حر، یرید أن یعرف كم مستأجر ؟ أسئلةٌ كث

تربح، وأین تسھر، وھذا البیت ما وضعھ، ووبكم استأجرتھ، ومتى استأجرتھ، ولماذا أنت فیھ، وھل 

  اشتریتھ ؟؟

  (( من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ ))

  ( من األذكار النوویة: عن " أبي ھریرة " )

  و.. 

  (( طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " أنس" )

  فھذان الصحابیان األنصاریان حینما رأیا النبي علیھ الصالة والسالم أسرعا، فقال علیھ الصالة والسالم: 

ھناك روایات كثیرة ـ إنھا صفیة بنت ُحیَّي زوجتي، وإنھا أمكم  (( على رسلكما ـ أي تمھَّال ـ إنھا ـ

  صفیة ))

  فقال 

  (( سبحان هللا یا رسول هللا ))

  أي أنھما ذابا من الخجل. أي اتھمك یا رسول هللا، معاذ هللا !! ـ فقال علیھ الصالة والسالم: 
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  لوبكما شراً ـ أو قال ـ شیئاً ))((إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشیت أن یخرج في ق

  ( رواه البخاري ومسلم )

إذا أردنا أن نطبق ھذا الحدیث على القاعدة السابقة، أن كالم النبي علیھ الصالة والسالم لھ مفھوٌم ولھ  

ً فقھیةً  منطوق، لھ معنى محدود بنص الحدیث ولھ معنى واسع، فكیف نستنبط من ھذا الحدیث أحكاما

  جواب ؟ أخرى ؟ من عنده

شخص أعطاك مثالً مبلغاً من المال قال لك: اشتري بھ لي ھذه الحاجات، بعدما اشتریتھا لھ وأنت في  

أعلى درجات األمانة، قال لك: كم الثمن ؟ قلت لھ: طلعنا خالص. ال یشك في أمانتك، لكن یا ترى كم 

نا النقطة الدقیقة أنك قد تكون األسعار ؟ كم ثمن ھذه الحاجة ؟ أنت أوقعت الشك في قلبھ، أنت بريء، ھ

في أعلى درجات النزاھة، وفي أعلى درجات األمانة، وفي أعلى درجات الُطھر، وفي أعلى درجات 

اإلخالص، ومع ذلك لیس ھذا ھو المقصود، المقصود انطباع الناس عنك، فلو سلكت امرأةٌ عفیفةٌ سلوكاً 

بریئة ؛ جلبت لنفسھا متاعب ال تحصى، إذاً لیس یجر لھا التھمة، واتھمھا الناس بالفاحشة، لو إنھا 

المقصود أن تكون بریئة أو غیر بریئة، المقصود أن تَُجبَّ المغیبة عن نفسھا، وھذا ما قالھ النبي علیھ 

  الصالة والسالم:

  ((.رحم هللا عبداً جب المغیبة عن نفسھ))

ً معیناً، دقق، ھذا السلوك كم لذلك، البطولة إذا أردت أن تتحرك، أو أن تتصرف، أو أن تسلك   سلوكا

تفسیر لھ ؟ إن كان لھ تفسیر واحد ھذا من أرقى أنواع السلوك، ال یستطیع خصومك، وال أعداؤك، وال 

حوا فیك. أما السلوك الذي یحتمل لھ تفسیران، یجب أن تبادر إلى توضیح التفسیر الثاني.   ُحسَّادك أن یجِرّ

لق، واضطر إلى أن یسافر في الیوم الثاني باكراً، ویحتاج إلى یعني إنسان لھ محل تجاري بسوق مغ 

دفتر من ھذا المحل، وجاء إلى السوق لیالً، وفي للسوق حارس، ینبغي أن یوضح لھذا الحارس الذي ال 

عالقة لھ بھذا الموضوع: أنني جئت آلخذ ھذا الدفتر من المحل فأنا في الغد مسافر، ألنھ لو دخل دكانھ 

  یك، فھذا الدخول في اللیل یثیر الشبھات.لیالً ولھ شر

فأي عمٍل یمكن أن یفسَّر تفسیراً آخر، كأن تكون في محل تجاري، ودخلت علیك امرأة، فاستقبلتھا  

استقباالً حاراً، ولك أخ بالطرف الثاني قل لھ: ھذه أختي. وإال یسيء الظن بك، فإذا في استقبال غیر 

  التوضیح، وقد قیل: البیان یطرد الشیطان. استقبال اإلنسانة العادیة فالبد من

فدائماً المؤمن لیس شاكاً في نفسھ بل ھو یعرف نفسھ علم الیقین، یعلم طھارتھ، ونبلھ، لكن المشكلة ما  

یأخذ الناس عنك من انطباعات، فلو سلكت سلوكاً شائناً، أو سلوكاً صحیحاً لكن یفسَّر تفسیراً آخر، یعني 

بغیابك بالسفر أن یأتي إلى البیت لیتفقد أحوال أختك ـ زوجتك ـ ولك جیران، فإذا أنت كلَّفت أخو زوجتك 

أعلمتھم أنني كلفت أخا زوجتي أن یتفقد أختھ، ھذا من الضروري، ألنھم إذا رأوا رجالً ال یعرفونھ دخل 
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كتك إلى بیتك في سفرك، ماذا یقولون؟ لو أنھم أخالقیون لوقعوا في شك، لو أنھم غیر أخالقیین لال

األلسنة، ففي كل حركٍة، في كل سكنٍة، في كل تصرف بیّن الحساب، بیّن من ھذا الذي تحدثھ سراً، بیِّن 

من ھذه التي رحبت بھا، كلما بیَّنت أبعدت عن نفسك التَُھم، وَمن وضع نفسھ موضع التھمة واتھمھ 

  الناس، فال یلومن إال نفسھ.

اء الطاولة، ودرج الغلَّة مفتوح، ویلزمك صرف مائة أنت جالس عند صدیقك بالمحل التجاري، وور 

لیرة، یمكن تضع المائة لیرة ثم تأخذ ما یقابلھا، قد یراك أحدھم تأخذ من الدرج مبلغاً من المال، استئذنھ: 

أتسمح لي أن أصرف مائة لیرة، أنت بريء مائة في المائة، ألف بالمائة، لكن حینما تفتح درج المال 

رج، ویراك إنسان أخذت ولم یرك قد وضعت، فأنت وضعت نفسك موضع التھمة، وتأخذ من ھذا الد

ترید أن تتصل بالھاتف قل لھ: أتسمح لي، لعل ھي مخابرة خارجیة، تصیر، أرید أن أخبر فالن، أنت 

دقیت طلعوا ثمانیة أو تسعة أرقام بدالً من ستة، أنت الرقم ما ظبت فأعدتھ مرة ثانیة، فظنھا مخابرة 

  قل لھ: سأخبر فالن في الحي الفالني. خارجیة،

  ((فدائماً وأبداً حینما تطبِّق سنة النبي علیھ الصالة والسالم ))

  ((على رسلكما ھذه زوجتي فالنة. ))

 ً تدخل على محل تجاري ومعك وانتھى األمر، كن واضحاً، ھذا ابني، ھذا الشيء اشتریتھ أنا. أحیانا

بضاعة لیست من بضاعة ھذا المحل، حینما ترید أن تأخذھا وتخرج، یقال لك: إلى أین آخذھا، ما دفعت 

  ثمنھا ؟ ھذه لیست من ھنا، فتجبھ: ھذه أنا اشتریتھا، فإذا دخلت قل: ھذه لیس من عندك. ھذا یحدث.

ل، فإذا حملتھا وخرجت، وكان لك ھیبة، أحیاناً تدخل على محل ومعك بضاعة من نوع بضاعة المح 

ً فكر: ھل  واستحیا صاحب المحل التجاري أن یقول لك: لم تدفع ثمنھا، وھذه لیست من عنده. دائما

  موقفي لھ تفسیر آخر ؟ ھل أنا متھم بھذا التفسیر ؟

  فھذه صفیة التي حدَّث النبي عنھا فقال:

  ((ھذه صفیة بنت ُحیَّي زوجتي ))

النبي علیھ الصالة والسالم یعلم علم الیقین أنھ أنقى من ماء الثلج،  هللا یا رسول هللا !!  قالوا: سبحان 

  ویعلم علم الیقین أنھ أطھر من المالئكة، ویعلم علم الیقین أنھ معصوم، ومع ذلك خاف على أصحابھ.

ً أیھا األخ، لك معاش محدود، جاءك مبلغ من مال من طریق اإلرث، غیَّرت   مصروفك، وأنت أیضا

وغیرت، فظن الناس أن لك دخالً غیر مشروع، فبیِّن: أنا وهللا هللا عزَّ وجل أكرمني بمبلغ من المال 

ورثتھ عن فالن، فإذا غیرت فرش البیت، أو أي شيء سیسألون: من أین أتى بھ ھذا معاشھ محدود ؟ 

  األقرباء.دائماً بیِّن، البیان یطرد الشیطان، والسیما ومع الشركاء، والسیما مع 
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قال: ھذه صفیة بنت حیي، كان النبي علیھ الصالة والسالم یرحم ضعفھا، ویقوم لھا مقام األب الحنون  

والولد البار، والزوج الكریم، كانت معھ في حجة الوداع، وقد علم أنھا لم تطف طواف اإلفاضة، وكانت 

 ً ر المسلمین جمیعاً من أجل طوافھا، تكریما   لھا، وعطفاً علیھا. في الحیض، فكاد یؤِخّ

وقد تطاول علیھا بعض نسائھ، وتِْھَن علیھا بشرفھن ونسبھن، فعلَّمھا علیھ الصالة والسالم أنھ إذا  

  تطاول علیھا أحد من زوجاتھ أن تقول لھ

  ((أبي ھارون، وعمي موسى، وزوجي محمد ))

اتھا كان علیھ الصالة ((. قال لھا ھكذا قولي لھن، وھي بنت حیي بن أخطب. فحینما تتیھ علیھا ضُ  رَّ

  والسالم یعلمھا أن تقول لھن: قولي لھن ))

  (( أبي ھارون، وعمي موسى، وزوجي محمد.))

مرةً في مرض وفاتھ صلى هللا علیھ وسلم، كانت صفیة تعاني من ألٍم شدید لما ألمَّ بالنبي، فقالت لھ  

وبإخالٍص: لو أن الذي تشكو منھ كان بي یا رسول هللا. أي أتمنى أن یكون ھذا الوجع بي ببراءةٍ وبحٍب 

اتھا سمعن قولھا، فتغامزن علیھا، فعلیھ الصالة والسالم،   ولیس بك، ضرَّ

  ((أمرھن أن یتمضمضن من قولھن فیھا ))

  أي تكلمتن كالماً فأغسلوا فمكم منھ.

  ت السیدة عائشة: إنھا قصیرة، فقال:والكلمة التي قلتھا البارحة حینما قال 

  (( یا عائشة لقد قلت كلمٍة لو مزجت بمیاه البحر ألفسدتھ ))

  إذاً ھذه زوجة النبي علیھ الصالة والسالم. 

  الشيء اآلخر الذي یستنبط: أن النبي علیھ الصالة والسالم نھى عن التجسس ونھى عن التحسس. 

  وال تجسسوا وال تحسسوا ))(( إیاكم وسوء الظن فإنھ أكذب الحدیث 

  ( من مختصر تفسیر ابن كثیر )

فالتجسس تتبع األخبار السیِّئة، والتحسس تتبع األخبار الطیبة، وأنت یجب أن تنصرف عن تتبع األخبار  

  كلھا

  (( طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  و..

  ((من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ".))
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ذ أمثلة مما یشیر إلیھ ھذا الحدیث الشریف، أي أن النبي الكریم ما أراد من ھذین اآلن نرید أن نأخ

الصحابیین الجلیلین األنصاریین أن یقعا في سوء ظن، فأوقفھما، وأخبرھما بأنھا زوجتھ، لكن ھل ھناك 

  موقف یدعو للتھمة، وقد تكون أنت بریئاً جداً یفیدنا فیھ ھذا الحدیث ؟

  نبیة.)) (( الخلوة بامرأٍة أج

أي إذا دخلت على بیت ولیس فیھ الزوج، ودخلت إلى غرفة الضیوف وقیل لك: انتظره ھنا، ولیس في   

البیت إال أنت وھي، وأنت أطھر من ماء السماء وأنقى من الثلج، لو نجوت من فتنة الخلوة ال تنجو من 

  لنبيسوء الظن بك، فلذلك مما یستنبط من ھذا الحدیث الشریف الذي قال فیھ ا

  علیھ الصالة والسالم

  ((على رسلكما ھذه زوجتي صفیَّة بنت حیي))

أنھ ال یجوز أن تخلو بامرأةٍ أجنبیَّة، طبعاً ال یجوز ألنھ ال یجوز، ألن النبي علیھ الصالة والسالم نھاك 

  عن أن تخلو بامرأةٍ أجنبیة.

أخت زوجتك، أنت في المھاجرین وھي قد أتت من فلو أنت في البیت وحدك، طرق الباب، جاءت  

المیدان، تفضلي وهللا غیر موجودة، تفضلي، وأنت أنقى من ماء السماء، وأنت أنقى من ماء الثلج، إذا 

قلت لھا: تفضلي، وبقیت في البیت وھي أخت زوجتك ؛ ال تحل لك، وال أن تنظر إلیھا، وال أن تجلس 

تخلو بھا، فإذا قلت: وهللا استحییت، فإذا كان األمر ضروري فقل: معھا، وال أن تكلمھا فضالً عن أن 

ً قال لھا: تفضلي وأنا سأخرج، ھذا استنباط.. النبي  تفضلي واخرج أنت من البیت، ما في مانع، رأسا

  علیھ الصالة والسالم یقول:

  ((. إیاكم والدخول على النساء ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " عقبة بن عامر " )

والمقصود من ھذا الحدیث الخلوة بھن، وأكرر بشكٍل دقیق: إذا نجوت من فتنة الخلوة بھا ال تنجو من  

  سوء الظن بك، و..

  ((رحم هللا عبداً جبَّ المغیبة عن نفسھ ))

یقابلھا بالمصعد. وقف المصعد وفیھ امرأة وحدھا، األكمل ألنك مؤمن أن ال تخلو بھا في المصعد، إن 

  ة ال تنجو من سوء الظن، ھذا یستنبط من على رسلكمنجوت من الفتن

  (( ھذه زوجتي ..))

  ((" وِضّح.))
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والحقیقة الشيء الذي یلفت النظر: أنھ إذا خلوت بامرأةٍ من أحمائك، أي أخت زوجتك، ھذه الخلوة  

 مألوفة عند الناس أن ھذه أخت زوجتھ، وابنة حماه، والمألوف عند الناس ما فیھا شيء، فقال علیھ

  الصالة والسالم

  ((الحمو الموت )) 

  وسأریكم الحدیث، قال علیھ الصالة والسالم: 

(( إیاكم والدخول على النساء. فقال رجل من األنصار: یا رسول هللا أفرأیت الَحْمَو ؟ ـ أي بنت حماي ـ 

  فقال: الحمو الموت " ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " عقبة بن عامر " )

وقعت في ھذه البلدة بسبب التھاون بھذا الحكم، وقعت الفاحشة بین األحماء بسبب والفاحشة التي  

  التھاون بھذا الحكم.

  وفي حدیٍث آخر یقول علیھ الصالة والسالم: 

(( إیاك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بیده ما خال رجالً بامرأٍة إال ودخل الشیطان بینھما، وألن یزحم 

  طیٍن أو حمأٍة خیٍر لھ من أن یزحم بمنكبھ امرأةً ال تحل لھ ))رجٌل خنزیراً متلطخاً ب

  ( من كنز العمال: عن " أبي أمامة " )

  أعید علیكم نصَّ الحدیث: 

(( إیاك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بیده ما خال رجالً بامرأٍة إال ودخل الشیطان بینھما، وألن یزحم 

  أو حمأٍة خیٍر لھ من أن یزحم بمنكبھ امرأةً ال تحل لھ ))رجٌل خنزیراً متلطخاً بطیٍن 

  ( من كنز العمال: عن " أبي أمامة " )

مركز ضعف الرجل المرأة والمال، فإذا تحصَّن من أن یأكل ماالً حراماً، ومن أن یلتقي بامرأة ال تحل  

ً خصوم اإلنسان ال یستطیعون أن یص لوا إلیھ إال من ھذین لھ، فقد تحصَّن من كل الجوانب، وأساسا

  البندین ؛ المرأة والمال.

في كتب الفقھاء من باب نظر الرجل إلى المرأة قولھم: یجوز نظر الطبیب إلى ما یحتاج إلیھ من المرأة  

ة امرأةٌ طبیبةٌ  األجنبیَّة وقت عالجھا، بشرط أن یكون معھا زوٌج أو ذو محرم، وبشرط أال تكون ثمَّ

ھ الرجل، مادام ھناك طبیبة بمستوى الطبیب فاألولى الطبیبة، واألولى أن تحسن من العالج ما یحسن

  یكون الزوج مع زوجتھ، أو معھا ابنھا، أو أخوھا، أو أبوھا حینما یخلو بھا الطبیب.

فیما یبدو أن العالقات المالیة تحتاج إلى توضیح، بیِّن الحساب، بین التفاصیل، ھذه ثمن المواد، وھذه  

نك رقم كبیر، یا ترى أنت ببالك األجرة ألف فظھر أنھا بثالثة آالف األجرة، المواد األجرة، طلب م
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سألت عنھا فرأیتھا رخیصة جداً، وھنا غالیة كثیراً، بین المواد واألجرة، بین التكالیف، أما كل حساب 

أن اإلنسان في أكثر تأخذه خفیةً ولو كنت ُمِحقَّاً بھ، وما بینت، ربما یسبب ھذا أن تتھم في أمانتك، فیبدو 

ھاً،  الحاالت التي ینطبق علیھا ھذا الحدیث ؛ العالقات المالیة، والعالقات االجتماعیة ، فإذا كنت منزَّ

  وھذه المشكلة.

درسنا الیوم نحن فیھ ال نتحدث عن إنسان یعصي، وال عن إنسان یعتدي على عرض اآلخرین، وال  

ا موضوع الدرس، موضوع الدرس المؤمن المستقیم، على إنسان یأكل أموال الناس أبداً، لیس ھذ

النظیف، المخلص، التقي، النقي، ھذا إذا لم یبیِّن جرَّ لنفسھ سوء الظن، َمن أنت؟ فالنبي علیھ الصالة 

والسالم الذي ھو فوق الشبھات، وفوق التَُھم، وفوق الظن، وھو في أعلى علیین، وھو ذو الخلق العظیم، 

  ف، وھو ذو النسب، ومع ذلك قال لھما:وھو العفیف، وھو الشری

  ((ھذه زوجتي "))

ً یكون معھ زوجتھ ویحدثھا، فلیسلك سلوك النبي، في ظروف اإلنسان دخل ھذا ابني   فاإلنسان أحیانا

مثالً، ھذه ابنتي مثالً، وِضّح في العالقات النسائیة وفي العالقات المالیة، كل شيء وضحھ، طبعاً لو كان 

ام فھذه مشكلة، لكنني أنا أتحدث عن المؤمنین، أنا أتحدث عن المستقیمین، أنا أتحدث ممكن تأكل مال حر

  عن األنقیاء، عن األتقیاء ھؤالء مكلَّفون أن یفعلوا ما فعل النبي علیھ الصالة والسالم.

 فمثالً أنا كلَّفني صاحب العمل أشتري المواد األولیة، سأضیف لھ على الفاتورة عطلتي، لكن سأدخلھا 

مع المواد، ال، اكتب ثمن المواد واكتب أجرة جلب ھذه المواد، لو سأل ووجد السعر أقل اتھمك بقلة 

األمانة، أنت أضفت األجرة، تضیفھا مع الفاتورة ببند مستقل، وال تضیفھا مع المواد، كن صریح، ما 

یومي بمائة لیرة، أنا عجبھ ال یعجھ، فالرزق على هللا عزَّ وجل، أنا سأعطل یوم لتأمین حاجاتك، أنا 

ً وواضحاً، أي اعمل تحت  سأأّمن لك أفضل الحاجات بأرخص األسعار. اتفق معھ، كلما كنت صریحا

ضوء النھار وال تعمل في الظالم ؛ ال خفیةً، وال موارباً، وال ھارباً، وال معتماً، وال ضبابیاً، بل كن 

  صریحاً واضحاً.

  وال تجسسوا وال تحسسوا))((إیاكم وسوء الظن فإنھ أكذب الحدیث 

    ( من مختصر تفسیر ابن كثیر )

والتحسس تتبع األخبار الطیبة، لكن ال شأن لك بھا، والتجسس تتبع األخبار السیئة، ومن كمال اإلنسان 

  عدم تتبعھ لألخبار الطیبة ولألخبار السیئة في وقٍت واحد.

العصر، ویكون الطریق كلھ یبیعون حاجات النساء، فإذا أحیاناً یكون الطریق مزدحم بالنساء في وقت  

سرت من ھذا الطریق، أیضاً جلبت لنفسك سوء ظٍن بك، إذا كنت مضطراً أن تصل إلى أحد محالت 

ھذا الطریق خذه عرضاً وال تمِش بھ طوالً، أیضاً تبرئةً لسمعتك، فھناك أماكن مشبوھة، ذات مرة واحد 
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في مدخل سینما، قال لھ: وهللا أستغني عن ألف حذاء وال أدخل ھذا  قال لشخص في بائع أحذیة ممتاز

  المدخل أمام طالبي. فإذا دخل، ھو دخل یشتري حذاء لكن ماذا یقول طالبھ لو رأوه ؟

ً ھذه النقطة مھمة جداً، وأتمنى على هللا سبحانھ وتعالى أن ینظر اإلنسان في ھذا   یعني مثالً دائما

ر التھم، واألراجیل، واألقوال السیئة، ما في إنسان ما لھ خصوم، ما في إنسان الموضوع جلیالً، ألن أكث

ما لھ حسَّاد، ما في إنسان ما لھ أعداء، ودائماً أعداء الدین یسلطون األضواء الكاشفة على المؤمن، فإذا 

جوه، وأرجفوا بھ، ح تى یشوھوا زلَّت قدمھ، إذا وقع في غلٍط طفیف، نشروا ھذا الخطأ، وكبَّروه، وروَّ

  سمعة المؤمنین، لذلك هللا عزَّ وجل قال:

  ﴿إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذیَن آََمنُوا لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم ﴾

  " ) 19( سورة النور: من آیة " 

وا منك بتطبیق یعني یحب أن تشیع الفاحشة، فأنت ممكن تمنع خصومك وحسَّادك وأعداءك من أن ینال 

  السنة، وممكن تتساھل قلیالً، فتتھم بتھٍم أنت غنٌي عنھا.

  (( إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم ))

كل إنسان معھ قرین من الشیطان، ففي ساعة غفلة یأتي الشیطان ویوسوس لھ، ھذا الذي ینصحك أنظر 

ع جداً، كن فوق الشبھات حتى ال تخلق عند ماذا یفعل !! فأنت إذا نصحت الناس كن دقیق جداً، كن ور

المستمع اختالل توازن، فأصعب شيء بالحیاة أن یختل عندك المثل األعلى، اھتزاز المثل األعلى من 

أصعب ِمَحن اإلنسان، تكون أنت ظانن بھذا اإلنسان خیر، ویھتز ھذا المثل، ھو قد ال یھتز لكن یھتز لو 

  .أن ھذا المثل ما طبَّق سنة رسول هللا

وأعید وأكرر: أكثر ما نحتاج إلى ھذا الحدیث في النواحي المالیة، وفي النواحي النسائیة، ومادمت قانعاً  

بھذا الدخل، ومادمت تأخذ حقك الثابت، ال تستحي بحقك، سجلھ وأبلغھ وأعطیھ، أما الحسابات غیر 

اة، المغطَّاة، سیدي طلعنا خالص، ماش ي الحال، خیر إن شاء هللا ھذا كلھ الواضحة، غیر الدقیقة، المعمَّ

كالم عام، ھو دافع لك ثمن الحاجة قل لھ: ھذه كلفت ھكذا، فیھا حاجات كذا، واضح، كن واضحاً ونم 

  على ریش النعام ـ كما یقولون ـ

أكثر نقطة أتمنى على اإلخوان الكرام أن یعقلونھا في ھذا الحدیث: أن كالم النبي علیھ الصالة والسالم  

ارات، وفیھ دالئل واسعة جداً، فأنت لیس من العقل، وال من الحكمة أن تفھم الحدیث فھماً محدوداً، فیھ إش

  أي إذا قال لك:

  (( وِهللا ما آمن، وهللا ما آمن، وهللا ما آمن. من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم )) 
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معنى ذلك أنھ أي إنسان مسلم بحاجة إلى الشيء، وھذا الشيء متوافر لدیك، یجب أن تبذلھ لھ، لتكون 

ى على غرفٍة  مؤمناً، أما أن تَْقُصَرهُ على الطعام فقط !! أعرف أباً عنده بیوت كثیرة، وابنھ یتضور، یتلوَّ

صلبھ، لو أنھ صلى وصام وزعم أنھ یسكنھا، فو هللا ما آمن، لو صلَّى ھذا األب، بیوت فارغة وابنھ من 

  مسلم.

  (( وِهللا ما آمن، وهللا ما آمن، وهللا ما آمن. من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع )

فھمنا ھذا الحدیث فھماً موسعاً، كما فھمنا أن الزكاة تجب في الشعیر والقمح والزبیب والتمر، والعلماء  

صول زراعي في علیھ زكاة، وأي إنسان بحاجة لشيء في قالوا: تجب في علتھا ال في عینھا، فأي مح

علیھ زكاة، وأي شبھة یمكن أن تنسحب علیك وِضّحھا وبینھا، وال تنسوا ھذا القول الدقیق: البیان یطرد 

  الشیطان.

في إنسان طبعھ سكوتي، وھذا السكوتي یُتَّھم كثیراً، حركاتھ كلھا بدون توضیح، تصرفاتھ كلھا بدون  

ھذا اإلنسان تأتیھ متاعب كثیرة جداً من سكوتھ، في موطن السكوت سكوت شیطان، وفي  توضیح، فمثل

  موطن التكلم تكلم شیطان، فالحكیم َمن یحسن الكالم في موطن الكالم، والسكوت في موطن السكوت.

وت والشيء الثاني: أي موضوع الخلوة بالمرأة األجنبیة موضوع لھ عالقة ماسَّة بھذا الحدیث، فإذا نج 

  من فتنة الخلوة، ال تنجو من فتنة سوء الظن، والحمو.

  (( الحمو الموت))

أي ال نسمح للزوجة أن تلتقي مع إخوة زوجھا، وال للزوج أن یلتقي مع إخوة زوجتھ، ألن طبیعة  

  القرابة تسبب، أو تتیح لإلنسان التكلُّم، والنظر، والمزاح، وكما قال النبي

  ((الحمو الموت. ))

ان بعد ذلك یقول لك: وهللا أستحي، مع النساء األجنبیات إذا كان موقفك ھكذا قاسي أو جاف واإلنس 

أكمل، امرأة فإذا ابتسمت لھا، وإذا سألتھا عن صحتھا، وعن أھلھا، صار في حدیث، صار في مشاعر 

 تحل لك، سؤال مشتركة وأنت ال تملك قلبك، ھنا ما في لباقة، اللباقة معھ الرجال، لكن المرأة األجنبیة ال

  وجواب، ما في كلمة أروع من كلمة سیدنا موسى..

  ﴿فََجاَءتْھُ إِْحَداھَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاٍء﴾

  " ) 25( سورة القصص: من آیة " 

  قبل ذلك، لما رأى امرأتین تزودان ماذا یقول لھما ؟.. 

  ﴿َما َخْطبُُكَما ﴾

  " ) 23( سورة القصص: من آیة " 
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اللغة العربیة كلھا، أو أیة لغة، ما وجدت كلمةً أشد إیجازاً، وأشد جدیةً، وأشد وضوحاً، وأشد  لو درست 

  اختصاراً وإیجازاً من ھذه الكلمة، من اآلنستین مثالً ؟ صار في..

َعاُء﴾   ﴿َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

   ھي لما جاءت قالت: 

  یَْدعُوَك ﴾﴿إِنَّ أَبِي 

   انظر لدقة اآلیة.. 

  ﴿إِنَّ أَبِي یَْدعُوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا ﴾

لماذا لم تقِسّم الكالم ؟ وهللا إن أبي یدعوك، فیقول ھو: خیر إن شاء هللا، ما المناسبة؟ ما أتاحت لھ أن  

   یسألھا وأن یجیبھا..

  ﴿إِنَّ أَبِي یَْدعُوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا ﴾

ھذا الكالم للنساء إذا اشترین من البائعین ال یجب أن یقلن: راعینا، وجیرانك، وزبائنك، وقلبك قاسي 

   علینا، ھذا ال یجوز..

  )﴾32ْلَن قَْوالً َمْعُروفاً (﴿فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُ 

  ( سورة األحزاب )

فھذا الكالم اللطیف، وتكسر الكلمات، واالسترحام، واالستعطاف بین رجل وامرأةٍ أجنبیة ھذه فتنة كبیرة  

ً من  جداً، فالمؤمن ما في عنده كالم لین زائد، وكذلك لیس جفص، یتكلم كالم معروف ال یعني شیئا

  كالمھ.

ات المالیة، والعالقات مع النساء، والخلوة بالمرأة األجنبیة، والحمو، ھذه كلھا حاالت فموضوع العالق 

تنسحب على قول النبي علیھ الصالة والسالم، وال تنسوا أن ھذا الحدیث یستنبط منھ االعتكاف، وخدمة 

رعا، والنبي الزوجة، ورعایة الزوجة، وعدم السؤال عما ال یعني، فمرَّ أنصاریان، فلما رأیا النبي أس

وضَّح وبیَّن، وھو یعلم أنھ معصوٌم ونقٌي، لكن لئال یتیح للشیطان أن یأتي ھذین الصحابیین فیلقي فیھما 

ً عن النبي علیھ الصالة والسالم، و.. " رحم هللا عبداً جبَّ المغیبة عن نفسھ ".. والبیان یطرد  شیئا

  عھ على كل شيء.الشیطان. وھذا الحدیث لھ نص ولھ فحوى، فحواه أن توسِّ 

یعني ملخَّص الدرس: إیاك أن تسلك سلوكاً لھ تفسیران، التفسیر األول طیب، أما التفسیر الثاني سیئ،  

فأعداؤك، وخصومك، وحسادك یختارون التفسیر الثاني، فإذا كنت بطالً ال تسمح ألعمالك، وأفعالك، 

فاتك أن تفسَّر غیر التفسیر الذي ھو واقع فعالً، وطبع ً فھمكم كفایة. ضربت مثل واثنین وثالثة وتصرُّ ا

  وخمسة، لكن أنت ممكن أن تطبق الحدیث على آالف الحاالت.
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قلت لكم ھذه النقطة: أنت ترید أن تصرف مائة لیرة من عند صدیقك قل لھ: اصرفھا لي، وال تفتح  

 ترضى، الدرج لوحدك، قال لك: اجلس في المحل، وھذا المحل یمكن یكون لھ شریك سیئ الظن فال

دائماً ممكن یسیئوا الظن فیك ؟ إذا ممكن ال ترضى، ابقى أنقى من ماء السماء، وقلنا لكم كلمة: لیست 

العبرة أن تكون أنت نقیاً، لیست ھنا المشكلة، الحدیث عن المؤمنین، العبرة أال تؤخذ عنك فكرة سیئة، 

ع المدح والذم فیھ، فإذا ھو ألن أنت رأس مالك سمعتك، ھذا ھو عرض اإلنسان، عرض اإلنسان موض

تساھل في ھذه النقطة، سبب للمسلم، أنا وهللا ال أبالغ آالف القصص سمعتھا ال أصل لھا، لكن سببھا أن 

أخاً كریماً تصرف تصرفاً من دون دقة، فخصومھ وأعداؤه فھموا الجانب اآلخر، فروجوا بین الناس. أنا 

اخترت ما قالھ النبي علیھ الصالة والسالم، دائماً كن في  اآلن لو أردت أن آتي بقصص كثیرة جداً، ولكن

  الدرجة األولى من النزاھة والنقاء

 


