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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-امة ث  عب بن ج  حديث الص   -رحمو اهلل-ف أورد المصن "حسن الخمق"ففي باب 
ه إنا لم نرد  ))فمما رأى ما في وجيي قال:  ،فرده عمي   وحشيًّا،حمارًا  -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  أىديت  "

 متفق عميو. ،(1)"م((ر  عميك إال أنا ح  
وىذه الحمر كانت موجودة في جزيرة العرب في ذلك  ،يحل أكمو ،من الصيد -كما ىو معموم-الحمار الوحشي 

لى وقت ليس بالبعيد يبدو قبل فتح قناة السويس ،الحين ألن ىذه  لما فتحت قناة السويس انقطع ذلك؛ ،وا 
قناة مائية أقفرت جزيرة العرب  تفمما صار  ،جزيرة العرب عبر ىذا المعبرالحيوانات كانت تأتي من أفريقيا إلى 

فجاءه  ،كان في طريقو إلى مكة وقد أحرم -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،نت كثيرة فيياوكا ،من الصيود
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-أىداه لمنبي و يعني جاء بو  ،الصعب بن جثامة بيذا الحمار الوحشي الذي قد اصطاده

و أن يأكل صيدًا صيد وال يحل ل ،وذلك أن المحرم ال يحل لو الصيد عميو؛ -صمى اهلل عميو وسمم-فرده النبي 
 ،كون المسألة فييا ىذا التفصيلفت ،وأما الصيد الذي لم يصد من أجمو فالراجح أن ذلك يجوز لو أكمو ،من أجمو

أو أعانو  ،((؟))ىل منكم من أشار إليوفي الحديث اآلخر سأل:  -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك أن النبي 
يكون ف ،في حديث أبي قتادة ،(2)))كموا((قال:  ،فمما قالوا: ال ،-صمى اهلل عميو وسمم-أو كما قال النبي  ،؟بشيء

وما صاده المحرم ال يحل  ،ولو كان الذي صاده غير محرم ،ما صيد لممحرم ال يحل لو أكموإًذا بيذا التفصيل: 
مى اهلل ص-فرده النبي  ،لو وأىداه ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيذا صاده لمنبي  ،لو أكمو وال يحل لو الصيد أصالً 

صمى اهلل عميو -يعني من التغير والكراىة حيث رد النبي  "فمما رأى ما في وجيي"يقول:  ،عميو -عميو وسمم
يعني من أي  ،إذا كان الرد من آحاد الناس وىذا أمر في غاية المشقة والصعوبة عمى النفس ،ىديتو -وسمم
صمى -يتو؟ فإن ذلك قد يكون ألمر كرىو النبي إذا رد عمى رجل ىد -صمى اهلل عميو وسمم-فكيف بالنبي  ،واحد

ه عميك إال أنا ))إنا لم نرد  ذلك قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فمما رأى النبي  ،أو نحو ذلك ،منو -اهلل عميو وسمم
وىو أن اإلنسان حينما يصدر منو  ،وىذا ىو الشاىد في موضوع حسن الخمق ،بي ن لو العمة من رده ،م((ر  ح  

بي ن سبب ذلك فإنو ي   -يعني في أمور العادات-أو لموجب عادي  ،آلخرين لموجب شرعي مثالً تصرف إزاء ا
أو يظنون أنو يقصد  ،أو أنيم يتساءلون ويتحيرون أو نحو ىذا ،أو يسيئون الظن ،ومنشأه؛ لئال يغتم اآلخرون
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 .وىذا يحصل كثيراً  ،اإلساءة نحوىم
أو  ،المعمم الذي يعطيو الطالب ىدية في أول العام ،طى ليمكثير من الموظفين يسألون عن اليدايا التي تع

الصيدلي الذي  ،الطبيب الذي يعطيو المريض ىدية ،المدير الذي يعطيو المعمم ىدية ،أو في آخره ،وسطو
طالب أعطاني  ،ىل يحل لو أخذىا؟ السؤال الذي يرد كثيرًا بالذات من المعممين ،تعطيو شركة األدوية ىدايا

يقال: بي ن  ،الموقف سيكسر قمبو ونحو ذلك ،الموقف صعب ،إحراج وماذا أصنع؟ في ،دىا عميوىل أر  ىدية
بي ن لو أن وت   ،وعمى قصده اإلحسان ،تشكره عمى ىذا وعمى مشاعره الجميمة ،بي ن لو سبب عدم القبولت   ،الموقف

 ،وىي عزيزة عمى النفس ،لةواعتبرىا وصمت ومقبو  ،تقبل ىديتو وأن ،أنو ال يجوز لك أخذه ،ىذا ال يحل لك
لكن لو جاء إنسان ويحب  ،عمى األقل يدرك السبب ،وليذا ال أستطيع اآلن ،ولكن أنا ال يحل لي أن آخذىا فقط

 ،يعني سيكون عكس المقصود ،لو ذلك: احمميا معك وقال ،معممو أو يحب مديره أو نحو ذلك وجاء لو باليدية
لماذا رده؟ لماذا لم يقبل ىديتي؟ ىل  ،ا التصرف سيكون لو ألف سؤالمقصوده التمطف واإلحسان ثم يقابمو بيذ

   .لو موقف مني؟ ىل ىو يحتقرني؟
لم تقابل ذلك بيدية أنت إذا  ،يكون ىناك شعور متبادل ،فتكريم اإلنسان إذا أردت أن تكرمو فإنك تقبل ىديتو

 يعرفون ذلك وال يدركونو غير سبب والناس اللكن كون اإلنسان يأتي ويرد ىكذا من  ،أحسن منيا أو مثميا
ولذلك  ،))إنا لم نرده عميك إال أنا حرم((بي ن لو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،سيجرح ذلك مشاعرىم

وعنو  ،فصار يروي ذلك لمناس ويذكره ،لو القضيةاتضحت  ،يحدث بالحديث ونفسالصعب بن جثامة  أنالحظ 
 ،قال لو شيًئا سيذىب وفي رأسو أسألة سكت وما -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  لكن لو ،وي ىذا الحديثر  

  .دت ىديتو؟لماذا ر  
بعض الناس  ،أيضًا قد ال يقدم ىدية وىكذا ،راعي مشاعر اآلخرين في مناسباتيمفمن األدب الالئق أن اإلنسان ي

 ،؟كيف ما نعطييا ىدية ،في إحراج ،يةمعممات يردن إعطاءىا ىد ؤالءى ،المديرة ولدت ،قد يقول: أنا محرج
ى عط  طيب إذًا ما ت   ،لو كانت في البيت ما صارت مديرة قط تعطونيا؟ يقولون: ال ،: لو ما كانت مديرةنقول
بعض الناس يقول: ىذه  ،(3)((مول))ىدايا العمال غ  يقال:  ،نعطيياأن في إحراج ىي ولدت اآلن والبد  لكن ،اآلن

نقول: ليست  ،خالص سأعطيو بعد نياية االختبار ،أنا سأتخرج من المدرسة اآلن ،؟رشوةأنيا عمى أساس 
نما الجانب اآلخر فييا وىو أن  ،المسألة فقط من ىذا الجانب ال يجوز لإلنسان الذي  ،))ىدايا العمال غمول((وا 

أو حتى  ،ديةيأخذ أجرة عمى عمل من األعمال التي أنيطت بو أن يجعل ذلك العمل وسيمة وسببًا لمكاسب ما
ىذه السيارة  ،تفضل ىذه السيارة ما ىي لك ،يعطى سيارة ،ى ىداياعط  ي   :يعني مادية ،مكاسب أخرى خدمات

 ،تراىا ما ىي لك ىذه لمولد ،بأربعمائة ألف ،ىذه السيارة شبح بثالثمائة ألف ،لمولد يوم نجح من ثالث متوسط
 .ىي رشوة ليا قرنان ،الولد ناجح من ثالث متوسط

نقول: ليست القضية فقط  ،ويقول: ما في رشوة اآلن ،طالب قد تخرج ،ىذا اإلنسان قد تخرجأحيانًا يكون  لكن
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 .ىو يأخذ مقابال ،مول((ال غ  م))ىدايا العرشوة ىناك جانب آخر وىو أن 
وز لو أن يج القرآن أو يعمم في مدرسة تحفيظ متبرع ما يأخذ مقابال مإنسان يعم ،فال إشكال أما إذا كان متبرعاً 

 إنسان مصر   ،إنسان طبيب في عيادتو ىو الخاصة بو التي يممكيا يجوز لو أن يأخذ ،ال بأس بيذا ،يأخذ اليدية
نقول ليم: خالص اجعموا لذلك سبياًل عن طريق  ،يسألون أحياناً  نيأو الناس األطباء الذ ،ىدايا مريد أن يقدي

ال فالمشاىد  ،يقدم ىذا عمى أساس ما تفسد الذمم ،ة المستشفىأي أحد يقدم لكم توجيونو إلدار  ،إدارة المستشفى وا 
مسح ى ما يعط  أنو حتى عامل النظافة الذي يعمل في المكتب أو في المكاتب إذا تعود عمى ىذه الطريقة أنو ي  

أما  ،يامعشرة أ وأثمانية أيام  وأأسبوع إال كل ال يمر عمى مكاتبيم والبقية  ،إال مكاتب الناس الذين يعطونو فقط
ذا جاء يدخل سمم عميو ،يو واقف أمام مكتبوالذي يعطيو كل يوم ف ذا جاء يخرج سمم عميو ،وا  وقد أشخص  ،وا 

 .فيذا أفسده بيذه الطريقة عمى اآلخرين ،ألنو يعطيو ؛بصره ينظر إليو
ال لمناسبة عمدًا؛ ألنو ذه انحن ما قدمنا لك ىدية بي :بي ن اإلنسانوي   ،حتاج إلييافيذه قضية يكثر السؤال عنيا وي  

ال منزلتك محفوظة، ونحن نقدرك ونحترمك، ونشاركك مشاعر الفرح إلى آخره، لكن ال يحل لنا أن  يحل فقط، وا 
 واهلل أعمم.نعطيك ىذه اليدية، 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


