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 شرح رياض الصالحين
 أكل رجال أن :األكوع بن سممة وحديث ..اهلل رسول حجر في اغالم   كنت :قال سممة أبي بن عمر حديث شرح

 ..اهلل رسول عند
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 -رضي اهلل عنيما-وذكر حديث عمر بن أبي سممة  ،و"ووعظو وتأديبو من يسيء أكماألكل مما يميو "فيذا باب 
فقال لي رسول  ،وكانت يدي تطيش في الصحفة -صمى اهلل عميو وسمم-في حجر رسول اهلل  ا  : كنت غالمقال
 متفق عميو. ،(1)((وكل مما يميك ،وكل بيمنيك ،اهلل تعالى سم   ،يا غالم)) :-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

ىنا في باب األكل  -رحمو اهلل-وقد أورده المصنف  ،مضى الكالم عمى ىذا الحديث في الكالم عمى البسممة
 واألكل مما يميو. ،واألكل باليمين ،التسمية :ألن ىذا الحديث قد تضمن ثالثة آداب وىي ؛مما يميو

صمى اهلل عميو -فالنبي  ،ا  كبير أو كان  ،ا  صغير  اصبي  يعني ولو كان  ،"ووعظو وتأديبو من يسيء أكمو" :ويقول
وكان في  ،إلى المدينة -صمى اهلل عميو وسمم-ىاجر النبي لما  ا  وكان صغير قال لعمر بن أبي سممة  -وسمم

وكان لو من العمر  ،قد تزوج أمو -عميو الصالة والسالم-ألن النبي  ؛-صمى اهلل عميو وسمم-كنف رسول اهلل 
وال  ،حتقر تعميم الصغاروبيذا نعرف أنو ال ي   ،"سم  اهلل" -مصمى اهلل عميو وسم-فيعممو النبي  ،ست سنينآنذاك 

حسن وىكذا الكبير إذا لم ي   ،ومكارم األخالق ،نشأ عمى الفضائلم وي  عم  الصغير ي   ،ال ،تركي   ،ىذا صغير :يقال
يأكل من ىنا  ،يده كذلك تطيش في الصحفة تكان لرجل كبير -اهلل عميو وسممصمى -فقد قال النبي  ،عممفإنو ي  

 .(2)((واحد طعام فإنو واحد؛ موضع من كل)) :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،وىنا
من المطعومات فإنو يأكل من ىذا  ا  يتضمن ألوان ا  ، أما إذا كان متنوعفإنو يأكل مما يميو ا  فإذا كان الطعام متحد

يأكل وتطيش  الربما يجد إنسان   ،أو مجاممة ،من ىذا حياء ا  لربما يتركون شيئوالناس  ،وال بأس كما سبق ،وىذا
فيترك ذلك من باب  ،وما أكثر ىؤالء ،أو يشرب بشمالو ،أو يأكل متكئ ا أو يأكل بشمالوأو يترك التسمية  ،يده

رات ؟ متى ترتفع المنكم األخطاءمتى تقو  متى يتعمم الجاىل؟  ،وال يميق ،وىذا أمر ال يحسن ،أو الخجل ،المجاممة
  ؟!أو يجامل أو نحو ذلكداري أو يداىن إذا كان كل إنسان ي   من المجتمع

 .الحق والصوابوال يتعمم الناس  ،ويشيب الكبير وييرم عمى الخطأ ،فينشأ الصغير عمى الخطأ
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بشمالو  -صمى اهلل عميو وسمم-أكل عند رسول اهلل  أن رجال   -رضي اهلل عنو-بن األكوع وذكر حديث سممة 
رواه  ،(3)فما رفعيا إلى فيو ،ما منعو إال الكبر ،((استطعتال )) :قال ،ال أستطيع ، قال:((كل بيمينك)) :فقال
  .مسمم
يعني  ،ال أستطيع :فقال ،الرجل كبير ((كل بيمينك)) ،وفيو تعميم لمكبير ،عميوسبق الكالم  ا  الحديث أيضوىذا 

ولربما يتكبر أن يأكل  ،استجابة يعني لم يبد   ، أستطيعال ،معم  لربما يتكبر من أن ي   ،ويتكبر ،يأنفأن الرجل 
ا ال يخالف وال يفارق ما وىذ ،((ال استطعت)) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-فدعا عميو النبي  ،ربما ىكذا ،بيمينو

وا ال َقم بِ  َغِميظَ  َفظًّا ُكن تَ  َوَلو  } :واهلل يقول ،من الرحمة بأمتو -عميو الصالة والسالم-بل عميو ج   ِلكَ  ِمن   ََلن َفضُّ  َحو 
فُ  َتغ ِفر   َعن ُهم   َفاع  رِ  ِفي َوَشاِور ُهم   َلُهم   َواس  َم  في غاية  -صمى اهلل عميو وسمم-فكان  ،[159:عمران آل] {األ 
والمصر عمى الخطأ بعد التعميم ال الكالم عمى المعاند والمكابر  ،لكل مقام مقالوالحنو والمطف لكن  ،الرحمة

 .مت يدهش   ،فمم يرفع يده -صمى اهلل عميو وسمم-فدعا عميو النبي  ،يكون كالكالم مع الجاىل ابتداء
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

 
 

                                                           

 (.2221) برقم وأحكاميما، والشراب الطعام آداب باب األشربة، كتاب مسمم، أخرجو - 3


