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ِبَيِدِه"  َشْيئًا َقط   -مى اهلُل َعَمْيِه وَسمّ َصمّ - "َما ضَرَب رسوُل اهلل - عهاارضي اهلل-شرح حديث عائشة 
 ِذي ِعهَدَك" الّ "َيا ُمَحمُد ُمْر ِلي ِمن ماِل اهللِ  - عههرضي اهلل-وحديث َأهس 

 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 لحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ا
 -رضوي اهلل ععوالى عنيوا-ئشو  حوديث عا -رحموو اهلل-أورد المنصو   "العفوو واععوراع عون اللواىمين"ففي باب 

في سبيل  إال أن يلاىد ،وال خادماً  ،بيده، وال امرأةً  شيئًا قط   -صمى اهلل عميو وسمم-ما ضرب رسول اهلل ))قالت: 
رواه  ،(1)((فينووع م هلل ععووالى ،ارم اهللموون محوو شوويء نعيوو صوواحبو إال أن ي   فينووع م موون قووط   ء، ومووا نيوول منووو شووياهلل

 . مسمم
، مووا وال كبيووراً  ،وال صووريراً  ،ال بييموو  :شوويئًا قووط بيووده يعنووي -صوومى اهلل عميووو وسوومم-قوليووا: مووا ضوورب رسووول اهلل 

  .  لمعمومنكرة في سياق النفي، فذل "شيئاً "فإن  ،ضرب شيئاً 
مون لممو   المرأة والخادم ىي ((اوال خادمً  ،امرأة وال ،بيده شيئًا قط   -صمى اهلل عميو وسمم-ما ضرب رسول اهلل ))

ألنوو لورت عوادة الكثيورين  ؛ذلو  بالوذكر تخصو الكنيو ،من قوليا: ما ضرب شيئاً فيما سبق  ،ما يدخل في الشيء
 ؛ لمعأديب.أن يضربوا المرأة والخادم

قوط فينوع م  شويءوموا نيول منوو ))، -عبوار  وععوالى-و يضرب أعداء اهلل أن :بمعنى ((ن يلاىد في سبيل اهللإال أ))
 .((فينع م هلل ععالى ،من محارم اهلل نعي  شيءمن صاحبو إال أن ي  

بو إال أن حافينووع م موون صوو)) ،والععوود  ،أو مووا نيوول منووو بووأ  لووون موون اعسوواءة ،موون عرضووو :يعنووي :مووا نيوول منووو
أنو ال ينع م إذا نيول منوو  :بمعنى ،، يحعمل أن يكون االسعثناء ىنا من قبيل المعصل((من محارم اهلل شيء   ينعي 

 .عز ولل-إال أن ينعي  شيء  من محارم اهلل 
 ،، ويحعمل أن يكون االسعثناء من طعواً -لل لاللو-إذا كان في ىذه اعساءة انعيا  لشيء من محارم اهلل  :يعني

 ،انوع م هلل -عز ولول-لكن إذا انعيكت محارم اهلل  ،بوحاوما نيل منو شيء  قط فينع م من ص :االمعنى يكون ىكذ
 .عميو الصالة والسالم-ال أنو ينع م لنفسو 

نمووا يكووون  ،وكووذل  أيضووًا أنووو ال ينووع م لنفسووو ،كووون اعنسووان ال يضوورب بيووده أحووداً  ،ىووذه عربيوو  وأخووالق عاليوو و  وا 
 عبار  وععالى. -هلل  انع امو

 رد  وعميوو ب و -صمى اهلل عميوو وسومم-قال: كنت أمشي مع رسول اهلل  -رضي اهلل ععالى عنو-نس أم ذكر حديث ث
 .فلبذه بردائو لبذة شديدة ،فأدركو أعرابي ،نلراني غميع الحاشي 
 .المعنى واحد ،أو لبذة شديدة ،شديدةلبذه يعني: لذبو لذب  

                                                 

أسيمو وانع امو هلل عند انعيا   لآلثام واخعياره من المباح -صمى اهلل عميو وسمم-أخرلو مسمم، كعاب الفضائل، باب مباعدعو  (1)
 (.3231(، رقم: )4/1114حرماعو )



وقود أثورت بيوا حاشوي  الورداء مون  -رقبعوو :يعنوي -صومى اهلل عميوو وسومم-ي ول: فنظرت إلوى صوفح  عواعق النبوي 
 .شدة لبذعو

}ََل ، واهلل ي ووول: -و الصووالة والسووالمعميوو-ولووم ينوواده بوصوو  الرسووال   ،لووم يكنووو و،نوواداه باسووم ،ثووم قووال: يووا محموود
 .[32]النور:  َتْجَعُموا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْيَهُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا{

ر لوي مون موال م و ،أو نحوو ذلو  ،أو أعطني ،ما قال: أحسن إلي   ،ر لي من مال اهلل الذ  عند م   ،ا محمديقال: 
 .اهلل الذ  عند 

ثووم  ،فضووح  -صوومى اهلل عميووو وسوومم-قووال: فالعفووت إليووو رسووول اهلل  ،نووي شوويئًا موون مالوو يكأنووو ي ووول: فإنوو  ال ععط
 .(2)أمر لو بعطاء

   يحنووق عمووى ىووذا اعنسووان الووذ  لووم يحسوون العصوور ، والنبووي  ،ل ىووذه الم امووات يرضووبالعووادة أن اعنسووان فووي مثوو
 .ضح  وأمر لو بالعطاء -صمى اهلل عميو وسمم-

نمووا يرلوو ،أخووالق عاليوو ، ال يكفووي أن يسوومعيا اعنسووان وين ضووي بعوود ذلوو  كوول شوويء -األحبوو  اأييوو-فيووذه  ع إلووى وا 
أو  ،أو فوي مسعشوفى ،أو فوي مدرسو  ،لوذ  أنوت فيوو فوي عموللو كنوت فوي مكانو  ا، لو كان في ىذا الم ام :نفسو

فعول لوي اأو  ،أعطنوي كوذا :وقوال لو  ،المرالعين ولذب  لذب  أمام الناس فلاء  إنسان من ،في أ  مكان ععمل
وكيو  سويرد ؟ فأنت موظ  ىنا ال أكثر وال أقل، كي  سيكون شوعور اعنسوان ،ز لي المعامم  الفالني أو نل   ،كذا
سوعفز فيوو ي   نسومعيا إذا كوان اعنسوان فوي موقو  من ىوذه المعواني والعربيو  واألخوالق العوي اننسى كثيرً  نحن ؟عميو

ولربموا يخورج عون طووره،  ،صدر أحيانًا من اعنسان ما ال يميوق مون األقووال واألفعواليف ،غضبو وعسعثار فيو نفسو
 .فيعصر  بعصرفات السفياء

 واهلل المسععان. 
 وعمى آلو وصحبو وسمم. ،حمدوصمى اهلل عمى نبينا م

    

                                                 

المؤلف  قموبيم وغيرىم من الخمس  يعطي -صمى اهلل عميو وسمم-( أخرلو البخار ، كعاب فرع الخمس، باب ما كان النبي 3)
 (.1700(، رقم: )3/027(، ومسمم، باب إعطاء من سأل بفحش وغمظ  )2142(، رقم: )4/24ونحوه )


