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 1 الباب مقدمة شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 .بعدو ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .باب إكرام الضيف :-رحمه اهلل-قال المصنف 

وتقظول  ،لمواحظد ،هظذا ضظيف :تقظول ،وهذا المفظظ يصظدع عمظى الواحظد وال مظ  ،وهو من نزل بك ،الضيف معروفو 
َُلَا   } :قظال لقومظه -عميظه الصظالة والسظالم-لظوط و  ،أو مظن ييظر إضظا ة ،ضيف سظوا  كظان بااضظا ة :لم ماعة  َهؤ

  .كانوا عمى هيئة ر ال ،المالئكة :يعني ،أضيا ي :أي .[ٛٙ: الح ر] {َضْيف ي
يثَل  َأتَاكَ  َهلْ } :يقول -عز و ل-واهلل  يمَ  َضْيف   َحد  ينَ  إ ْبرَاه   .أضياف إبراهيم :أي، [ٕٗ: الذاريات] {اْلمَلْكَرم 

كظظرام الضظظيف كمظظا  ظظي هظظذا  ، ظظي السظظنة وا دب ظظي كتظظبهم  -رحمهظظم اهلل-ولهظظذا يظظذكرم المصظظنفون  ،عبظظادة وديظظن وا 
 .الكتاب

صظالح  ،مظن تظذكرها واستشظعارها لمقيظام بحقظوع أهمهظا وأصظحابها بظدالو  ،وقد يغفل اانسان عن مثل هظذم المعظاني وا 
 . ل  الله-واالحتساب عند اهلل  ،النية  ي ذلك
 اانسظظان المتظظدين  ،كظظل ذلظظك مظظن الظظدين ،وييظظر ذلظظك مظظن الموضظظوعات ،إكظظرام الضظظيف ،حسظظن الخمظظع ،حظظع ال ظظار

 .ما استطاع - ل  الله-هو الذي يحقع أمر اهلل  -أيها ا حبة-حقيقة 
مظن ذلظك نقظص مظن تدينظه ومظا نقظص  ،معنظى التظدينعمى قدر ما يكون لمعبد من  عمى قدر تحقيع هذم العبوديات 

 .والبد
ذا طغظت النزعظة الماديظة عمظى النظاس  ،يظؤ ر اانسظان عميظه ، إكرام الضيف حع من حقوع العبظاد أو  ،مكظان  ظيوا 

هظذا  ، نهم يحسبون المسائل حسابات ماديظة بحتظة ؛يابت عنهم هذم المعاني ، ي عصر من العصور ، ي زمان
إلظى ييظر هظذا مظن  ؟كظم سظينقص مظن ميزانيظة الشظهر ؟رىكظم سظذبذل لظه مظن الِقظ ؟من الوقت عسيستغر  كم ،الضيف

 .وقمة المرو ات ،حسابات الشح والبخل
ذا  ظا ت الحقظوع بظدأ اانسظان  ،نحن قد ننفع ا موال  ي أشيا  ال ت دي عنظا نفًعظا ،عبادة يؤ ر اانسان عميها وا 

إذا  أو البنظت الولظد ،حتى أقرب الناس إليظه ،اانسان يعيش لنفسهإذا يمبت النزعة المادية عند قوم صار  ،يحسب
 ، ظي مقابظل الكهربظا  اإذا أراد أن يبقى  ظي بيظت أبيظه أن يظد   رسظومً  بدال الثامنة عشرة  ي الم تمعات الغربيةبمغ 

 ظي أحضظان  تظذهب ،؟والبنظت ،هظذا الولظد ،!إلظى هظذا الحظد ،رسوم تد   لظبب ،وما يذكمه من الطعام ،وسكنى الدار
   .؟كيف بالبعيد ؟كيف بال ار  ،الذئاب
تع بظظوا  ،أو نحظظو ذلظظك ،أو هديظظة ،إذا قظظدم لهظظم شظظيًئا مظظن طعظظام -كمظظا سظظمعنا كثيظظًرا- ظظإن مظظن  ظظاور هظظؤال  ولظظذلك 

يصظل إلظى مظاذا؟ مظا أن يريد ماذا يريد من ورا  ذلك؟  ،يتسا لونو مسوا ينظرون إليه نظرات استغراب  ،واستغربوا
أو  ،يظظدخل اثنظظان أصظظحاب إلظظى مطعظظم ،أخظظالع بائسظظة ،مظظا اعتظظادوا عمظظى ذلظظكي الخطظظوة التاليظظة بعظظد هظظذم الهديظظة؟ هظظ

نحظن عنظدنا قتظال  ،وهظذا يظد   دوالًرا لنفسظه ،هذا يد   دوالًرا لمشي  الذي اشترام لنفسهأو يير ذلك  ،و بات سريعة



ولذلك بعض الظذين يتشظبهون  ،وليس  ي ثقا تهم ،الكالمهناك ما يعر ون هذا  ،أنا :كل واحد يقول ،المحاسبةعند 
 ظظي  نظظدع يشظظربون  ،أحياًنظظا  ظظي بهظظو أو نحظظو ذلظظك -الشظظبابوهظظم مظظن - وني مسظظ ،أصظظول ااتيكيظظت :ويقولظظون ،بهظظم

وكممظظا دخظظل واحظظد مظظن أصظظحابه قظظام  ،ال زالظظت  يظظه عالئظظع هظظذم ا خظظالع والمظظرو ات  ظظإذا كظظان واحظظدٌ  ،كظظو ي شظظوب
هظظظذم خظظظالف أصظظظول  ،ناال تفشظظظمّ  :قظظظال ،نهظظظام بعظظظض أصظظظحابه ،أو نحظظظو ذلظظظك ،مسظظظرًعا ليظظظذتي لظظظه بشظظظي  أو بشظظظراب

 .غل البداوة هذا خميه عنكشُ  ،وي مسأصول ااتيكيت هو يروح يشتري  ،ااتيكيت
 ،إال ذبيحظة هظذا  يظه بظداوة مظا عنظدم ،لظهال تسظت ب  : ظاخخر يقظول ، الن يدعوك إلى بيته ،وتسم  بعض العبارات

  .والبخل والشح صار إتيكيت ،المرو ة صارت بداوة ،الكرم صار بداوة
إنسان له عقل  ضاًل  يرضاهاأشيا  ال  ،نرى ا شكال المنكرة  ي قصات الشعور والمباس ن نصبح اخ ،وال يرابة
تمك البناطيظل التظي  -أكرمكم اهلل-وليس من أذهانكم ببعيد  ،أصبحت مستساية عند كثير من الشباب ،عن الدين

 . !؟هذم يمبسها أحد يا  ماعة ،ال تستر العورة
ما هو  ،هو يا ل :أحياًنا تقول ،وعورته مكشو ة ،ويو د من يستحسن هذا ويمبسه ،وال شي  ،وال حيا  ،ال منظر

  . إلى اهلل المشتكى ،ما بعد هذا شي  :يعني ،ثم تكتشف أن هذا إتيكيت ،ننبهأن يحتاج  ،منتبه
 ،الخظظدم ،ااحسظظان إلظظى ا هظظل ،ااحسظظان إلظظى ال ظظار ،إكظظرام ال ظظار ،إكظظرام الضظظيف مظظن ديننظظا، هظظذم ا خظظالع: أقظظول

عظظرف مظظا كظظان يُ  ،والمطظظاعم ،والشظظقع المفروشظظةولهظظذا مظظا كظظان يو ظظد  ظظي بظظالد المسظظممين الفنظظادع  ،ا والد ،المماليظظك
يقصظدون  ،وما يو د  ي كتب الفقه من لفظة الفنظادع  ظي بعظض كتظب المالكيظة ال يقصظدون بهظا الفنظادع هظذم ،هذا

لمظا وأول مظا عر ظت المطظاعم  ظي الظبالد ااسظالمية عر ظت  ظي مصظر  ،إنما االتفظاع  ظي االسظم  قظط ،بها شيًئا آخر
 ،م كانوا يريظدون الظدوام والبقظا   ظي مصظره ، وضعوا المطاعم ،ثم  ا  اان ميز ، ا  الفرنسيون ، ا  االستعمار

مظن أ ظل أن ا  نظاد  ،وضظعوا هظذم المطظاعم ، يسظبب نفظوًرا ،عمظى أحظد مظن ا هظالي نيعتدو  ال من أ ل أن ال ند 
  .أي ردود أ عال عند المصريين ال يحصل  ،وال يتعرضون لبهالي ،يذهبون ويذكمون  يها بالثمن

وكذلك الفنظادع والشظقع المفروشظة انظظر إلظى  ،وانظر إلى انتشارها اليوم ،عر ت  ي مصرأول ما عر ت المطاعم 
لى عهد قريب ،انتشارها اليوم لظى معظار هم وينزلظون بهظم أضظياً ا  ،باتهم وينزلون بهماكان الناس يذهبون إلى قر  وا  وا 

  .وا يام الطوال ،الميالي
 ،يسظكن  ظي  نظدع ،ال يسظكن عنظدم ،أو نحظو ذلظك ،إذا ذهظب إلظى بمظد ليظزور أهمظه ،ن الر ل ال يسكن عند أخيهواخ

التظي أشظغمتهم عظن كثيظر واالنهمظاك  ظي هظذم الحيظاة  ،النزعظة الماديظة ن الناس يمبت عمظيهم  ؛أو  ي شقة مفروشة
  .لماذا أثقل عميهم؟ : ت د اانسان يقول، من الحقوع والمرو ات

التظي ي ظدون  يهظظا وتظظو رت السظبل وا سظباب  ،عمظيهم مظن ا رزاع وأدرّ  ،عمظى عبظادم -عظز و ظظل-مظ  مظا وسظ  اهلل 
وال زال هظظذا  ،اضظظيو ً  ،بظظاتهم ومعظظار هماا ال ينزلظظون إال بقر النظظاس إلظظى عهظظد قريظظب  ظظد   كظظان لكظظن ،بغيظظتهم وحظظا تهم

ويسظظكن  ظظي مكظظان  ،وعنظظدهم أن مظظن العيظظب وقمظظة المظظرو ة أن يظظذتي الضظظيف ،مو ظظوًدا  ظظي بعظظض البيئظظات إلظظى اليظظوم
وال زالظت  ظيهم هظذم  هكظذا، ويتوارد الضيوف عند هذا اانسان الذي ربما كانت عظادتهم ،يسكن عندم بّد أنال ،آخر
وكل أحد يظن أنه وحدم  ، يذتيه قومه وأهمه وعشيرته ومعار ه ،السيما إذا سكن  ي محل كالمدينة أو مكة ،البقية

 .خمع م  أسرهم -السيما  ي أوقات المواسم-ًنا  ي تم   ي بيت أحيا ،الذي قد  ا  إليه



مظظن )) ،نفظظرح بظظه ،نستبشظظر بظظه ،شظظي  نتقظظرب إلظظى اهلل بظههظظذا  ،عبظظادة ،نحتظظاج إلظظى أن نستشظعرها هظظذم معظظانٍ  : ظذقول
 .(1)(( ميكرم ضيفهكان يؤمن باهلل واليوم اخخر 

-بقوله ممغاة  :نحن نقول ،عديم المرو ةهذم الحسابات التي يحسبها  ،ال تخض  لمحسابات المادية ، هذم عبودية
 ويقظظول خمفظظًا، منفقظظاً  أعظظطِ  المهظظم: أحظظدهما )) يقظظول :حظظين ينظظزالن  ظظي كظظل يظظومعظظن الممكظظين  -صظظمى اهلل عميظظه وسظظمم

 .(2)تمفًا(( ممسكاً  أعطِ  المهم: اخخر
إليظظه مظظن  -تبظظارك وتعظظالى-اهلل يسظظوع والكظظريم  ،ضويعظظو   ،ف عمظظى اانسظظانخمَظظويُ  ، هظظذا مظظن اانفظظاع  ظظي و ظظوم البظظر

  هؤال  ماذا  نوا وماذا حصموا؟  ،يوالذين يحسبون المم   ،ورزقه من حيث ال يحتسب ،ألطا ه
مسظاك عمظى مظاذا هظذا اا ،والمبظاس دون ،والمسظكن دون ،و دت المركظب دون ،كثير من هؤال  إذا تذممت  ي حاله

أو  ن ريظظاالو نظظاس يكتشظظف أنظظه نقظظص مظظن محفظتظظه خمسظظأتع ظظب مظظن بعظظض ال والظظ ؟ يظظر وحسظظاب الهممظظةتوهظظذا التق
  هو كل يوم يحسب الرياالت؟  ،كيف يعرف هذالست أدري  ؟كيف يعرف ،عشرة رياالت

ذا استيقظ أو قام أو نحو ذلك  تح وبدأ يحسب من  ديد أعظرف أشظيا  مظن هظذا ممظا  ،وقد يكون يممك الماليظين ،وا 
قظد يحصظل أحياًنظا  ،الهمظل الظذي يظنقص مظن حسظابه  ظي البنظكوبعضظهم يعظرف  ن،يشكوم بعظض النسظا  مظن أزوا هظ

ولظيس  ،خظذ مظنهم عشظرات اخالف مظا عممظواوآخظرون لظو أُ  ،ماليظينالوهظو يممظك  ،ويكتشف الهمظل ،بعض االختالس
ع ا لطاف ليس معنام أن اانسظان ي تمظ  وسوْ  ،يسوع إليه ا لطاف -عز و ل-واهلل  ،لكن ما يحسب ،من كثرة

 ،أحوالظه مسظتقيمة مسظددة ،ال يحتظاج اخخظرينإنمظا  ،ال ،ويمظوت وقظد تركهظا ،ال ينتف  بهظاالكثيرة التي عندم ا موال 
 إال مالظك من آدم ابن يا لك وهل)) ،هذا هو المطموب ،-تبارك وتعالى-ليس  حد عميه يد و ضل ومنة بعد اهلل 

  .ميراثوالباقي . (3)((؟ ذمضيت تصدقت أو  ذبميت، لبست أو  ذ نيت، أكمت ما
مظا دام  ،والحمظد هلل ،وأننظا  ظي عبظادة ،هانحتظاج إلظى استشظعار  -أيها ا حبظة- هذم ال ملو  مثل هذم المعاني :ذقول 

 .اانسان  ي عبادة
مظظن أ ظظل  ،د اانسظظان إلظظى المظظوت وهظظو ينظظظراوأذهظظب كذنمظظا يقظظ امظظا أعتبرهظظا مغرًمظظ ،أعظظود المظظريض وأنظظا  ظظي العبظظادة

 .تس يل حضور
ن يمسظي، حتظى ممك ألف سبعون عميه صمى إال يدوة مسمماً  يعود مسمم من ما)) يها أ ر عظيم   عشظية عظادم وا 

 .(4)((يصبح حتى ممك ألف سبعون عميه صمى إال
 مظظا يعتبرهظظا اانسظظان م ظظردَ  ،كظظل هظظذم  يهظظا عبظظادات  ميمظظة ،التعزيظظة ،الصظظالة عمظظى ال نظظازة ،هظظذا المعنظظى ْر  استشظظعِ 

 .يريد أن يمقيه عن كاهمه ًئاتس يل حضور وعب

                                                           

(، ومسمم، كتاب اايمان، باب ٖ٘ٔٙ(، رقم: )ٕٖ/ٛأخر ه البخاري، كتاب ا دب، باب إكرام الضيف، وخدمته إيام بنفسه )( ٔ)
 (.ٚٗ(، رقم: )ٛٙ/ٔاايمان )الحث عمى إكرام ال ار والضيف، ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كمه من 

ا َمْن َأْعَطى َوات َقى * َوَصد َع ِباْلُحْسَنى *َ َسُنَيس ُرُم ِلْمُيْسَرى{أخر ه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى:  (ٕ)  - ٘]الميل:  }َ َذم 
 (.ٓٔٓٔ(، رقم: )ٓٓٚ/ٕمسك )(، ومسمم، باب  ي المنفع والمٕٗٗٔ(، رقم: )٘ٔٔ/ٕ« )منفع مال خمفا المهم أعطِ [ »ٚ
 .(ٜٕٛ٘(، رقم: )ٖٕٕٚ/ٗأخر ه مسمم، كتاب الزهد والرقائع ) (ٖ)
 (.ٜٜٙ(، رقم: )ٜٕٔ/ٖأخر ه الترمذي، أبواب ال نائز، باب ما  ا   ي عيادة المريض )( ٗ)



 تنبئوأشيا   ،يسم  أحياًنا أشيا  يعرع لها ال بين من قمة المرو ات قد اانسان ،وقل مثل ذلك  ي إكرام الضيف
 .ضيع النفس  ي مثل هذم ا مور عن

    وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعان
 


