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يف احلديث السابق قبل وأكل وهو حمرم  Uهذا احلديث قد يتعارض مع احلديث السابق فإن النيب 
صعب بن جثامة المن أكله ومُجع بينهما أن  - عليه الصالة والسالم -من صيد احلالل، وهنا امتنع 

ده ] ) إنا مل نر ، ولذلك قال له: Uوصاده من أجل رسول هللا  Uقصد النيب  - رضي هللا عنه -
الرد  ه شيئًا أن يرتفق يفعلى أنه ينبغي للمسلم إذا رد من أخيويف هذا دليل  عليك إال أن ا حرم ( [

عليه الصالة  - والسالم أكمل الناس أدبًا وخلقًا مل يكن وأن يطيب خاطره، فقد كان عليه الصالة
رمحة مهداة كما  - لسالمعليه الصالة وا - عنيفًا وال مؤذيًا وال جارحًا للقلوب، بل كان - والسالم

فمن لينه وعطفه وشفقته وكمال خلقه أنه ملا  : ) أنا رمحة مهداة (-عليه الصالة والسالم  - قال
هذه اهلدية تلطف يف ردها، وفيه دليل على أنه  - رضي هللا عنه -صعب بن جثامة الأهدى إليه 

، وأنه إذا ُعرض عليك احلرام 8 ، وأن ال حيايب يف حكم هللاينبغي للمسلم أن ال جيامل يف شرع هللا
تصرح وتقول: "ال آكل هذا إنه حرام" فإنه إذا ُدعي اإلنسان إىل مال حرام أو من ماله من حرام 
ودعاه إذا ذلك الشيء وامتنع وسأله عن سبب امتناعه يقول له: "إنك تأكل كذا" أو "أن مالك فيه 

 Uنا ال آكله"، وقد جاء عن أصحاب النيب حرام وأنا ال آكل احلرام" أو "أن هذا مال حرام وأ
يف كل سنة يبعث عبدهللا بن رواحة  Uيف ذلك، ولذلك كان النيب  Uصدقهم وتأسيهم برسول هللا 

بعد فتح خيرب لكي خيرص النخل، وكانت خيرب بالنصف بني اليهود وبني النيب  -رضي هللا عنه  -
U   كالعمال يستأجرهم النيبU عبدهللا وخيرص يأيت عند احلصاد ويأخذ النيب للعمل فيها، فلما يأيت 
U  ماله ويرتك لليهود ماهلم، فكان اليهود قوم خْبٍث فجمعوا أموااًل كثرية فجاءوا إىل عبدهللا بن

ُحارًا وحشيا  وهو  U: أنه أهدى إىل النيب Wعن الصعب بن َجث امة الليثي  - 222] 
 فرده عليه، فلما رأى يف وجهه قال: ) إنا مل نرده عليك إال أنا حمرم (. -أو بود ان  -باألبواء 

 ويف لفظ ملسلم: رجل ُحار. ويف لفظ: شق ُحار. ويف لفظ: عجمز ُحار.

 وجه هذا احلديث: أنه ظن أنه صيد ألجله، واحملرم ال يأكل ما صيد ألجله [.
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: "اجتمعوا يل -رضي هللا عنه  -فقال هلم  -أي رشوة  -رواحة وقالوا له: هذا لك وخفف عنا 
يباً وقال: "يا معشر يهود، وهللا ما خلق هللا قوماً أبغض إيل معشر يهود" فاجتمعوا له، فقام فيهم خط

منكم، وإن بغضي لكم ال حيملين على احليف واجلور وظلمكم" انظروا كيف هدي الصحابة: إنكم 
 -هذا موضع الشاهد  -أبغض الناس وإن بغضي لكم ال حيملين على أن أظلمكم "وإن ما جئتم به 

وأنا ال آكله، فلو  -يعين: الرشوة  -له". إن ما جئتم به السحت إن ما جئتم به السحت وأنا ال آك
أن كل مسلم صدق مع من أخطأ وبني له أنه أخطأ وأنه ترك هذا ألنه خمطئ انتبه املخطئ خلطئه، 
ولو كان عاملاً خلطئه اجنرح قلبه فلرمبا كان سبباً يف توبته، ومن احلوادث الغريبة اليت ذُكرت لبعض أهل 

كان هناك رجل مبتلى مبعصية من املعاصي يف ماله ويأكل الربا فدعا عاملًا جلياًل فقبل العلم: أنه  
العامل دعوته، فجمع الناس وأعيان الناس من أجله، فلما اجتمعوا وجلسوا جلس العامل وقال: "إنك 
تأكل الربا وإين ال آكل من مالك وإن مالك علي  حرام"، وأخرج من جيبه مااًل وأمر رجاًل أن 
يشرتي له طعاماً، فكان هذا املوقف العظيم املؤمل اجلارح سببًا يف توبة هذا الرجل عن الربا وتركه له. 

وبني ملن أخطأ خطأه كان ذلك أبلغ  8فإذا صدق اإلنسان يف بيان احلق وأنصف وأعذر إىل هللا 
حالل أحله ال حيرمه أحد وحرام حرمه  8يف داللة الناس على اخلري؛ ألن هلل حقا  على عباده، وهلل 

من حقه عليه انتبه الناس وكان ذلك أبلغ يف  ,ال حيله أحد كائنًا من كان، فإذا بني املسلم ما هلل 
 عليهم. 8طاعتهم هلل وتركهم ملا حرم هللا 

ن ال فنح إنا مل نرده عليك إال أنا حرم ( [ )] فقال عليه الصالة والسالم دون أن جيامل أو حيايب: 
يد من أجلنا. وقد ترجم أئمة احلديث  هلذا احلديث  -رمحهم هللا  -نأكله ألنه حمرم علينا ألنه صِّ

يد من أجله" ويف هذا دليل على أنه إذا كان  بقوهلم: "باب احملرم ال يأكل الصيد إذا صاده أو صِّ
يد من أجله فمن باب أوىل إذا صاده هو، ومن هنا  قال بعض العلماء: احملرم ال يأكل الصيد إذا صِّ

إن احملرم لو صاد صيدًا فإنه يعترب كامليتة وال حيل أكله من احلالل، ] ...... [ ال تعمل فتصبح 
 الفريسة كامليتة فال حيل أكلها إال إذا أُدركت ذكاهتا الشرعية.
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ا قبول اهلدية، ومم -عليه الصالة والسالم  -ويف هذا احلديث دليل على سنته وهديه فقد كان هديه 
: أنه يأكل اهلدية ويرد -عليه الصالة والسالم  -ُوصف به يف الكتب السماوية يف التوراة واإلجنيل 

وأن يعلم هل هو  Uأن ميتحن النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصدقة، وملا أراد عبدهللا بن سالم 
له أصحابه فقال له: "هذا وحو  Uأخذ متراً فأتى إىل رسول هللا  -وكان بقباء  -النيب املنتظر أو غريه 

التمر صدقة مين لك" فدفعه عليه الصالة والسالم وقال ألصحابه: ) كلوا ( ففطن عبدهللا لذلك، مث 
جاءه بعد أيام ومعه متر فقال: "يا حممد، هذا هدية مين لك" فقال عليه الصالة والسالم: ) بسم هللا 

يقبل اهلدية  -عليه الصالة والسالم  - معه. فكان -رضوان هللا عليهم  -( فأكل وأكل أصحابه 
 .-صلوات هللا وسالمه عليه وبركاته إىل يوم الدين  -ويرد الصدقة وال يأكلها 

 


