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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 َضدي  ِ  َحدِدي ُ  َأتَاكَ  َهل  } :-تبارك وتعالى-ىذا الباب بقولو  -رحمو اهلل-ر المصنف ففي باب إكرام الضيف صد  
َرِمينَ  ِإب رَاِهيمَ  مٌ  َسََلمٌ  َقالَ  َسََلًما َفَقاُلوا َعَمي هِ  َدَخُموا ِإذ  *  ال ُمك  دلٍ  َفَجدا َ  َأه ِمهِ  ِإَلى َفرَاغَ *  ُمن َكُرونَ  َقو  *  َسدِمينٍ  ِبِعج 
َبهُ   .[42-42: الذاريات] {تَأ ُكُمونَ  َأَل  َقالَ  ِإَلي ِهم   َفَقرَّ

وال بنسس أن أذكنر  ،فني شنير رمضنان ،منن المناسنباتعمى ما تضمنتو من الفوائد في مناسبة  ىذه اآليات تكممت  
 .مما يستخرج من ىذه اآلية ،ىنا ما يتصل بإكرام الضيف

ددَرِمينَ  ِإب ددرَاِهيمَ  َضددي  ِ  َحددِدي ُ  َأتَدداكَ  َهددل  }: -تبننارك وتعننالى-فقولننو  ىننذا فيننو داللننة عمننى كرامننة  ،[42: الننذاريات] {ال ُمك 
 ،في أعظم كتناب ،حيث قص اهلل خبره مع أضيافو عمى أشرف رسول ،عمى ربو -عميو الصالة والسالم-إبراىيم 

تطمنع توبسسنموب التشنويل ل ،وذكنر خبنره منع أضنيافو ،فني ىنذا الكتناب العظنيمخمند ذكنره  ،وىو القنرنن ،وأجل كتاب
 .فتنجذب النفس لسماع الخبر ؟ىل عممت ما حصل لكذا ،َحِديُ { َأتَاكَ  َهل  } ،االستفيام االنفس إلى ما وراء ىذ

 ،ألننو جننس ؛الضيف يطمنل عمنى الواحند والمثننى والجمنعف ،ضيوف إبراىيم :أي ِإب رَاِهيَم{ َضي  ِ  َحِدي ُ  َأتَاكَ  َهل  }
ذا ،مكرمنون :ووصنفيم ىننا بنسنيم ،ضنيوف إبنراىيم :أي ،{ِإب رَاِهيمَ  َضي  ِ } ،أو مصندر فينذا  ،اكنان أضنيافو كراًمن وا 

 .يدل عمى أنو من الكرام
ننن ،ولنننم يكنننن يشنننعر بنننذلك ،فسضنننيافو مالئكنننة ،وىننن الء الضنننيوف منننن المالئكنننة نننوم  ن النننناس يكنننون أضنننيافو منننن ن م 

 ؟المالئكة
 .ال يبمغيا أحد من الناس -تبارك وتعالى-في الء الرسل ليم منزلة عند اهلل 

ثنم  ،ويسنمع مننيم ،ىن الء الضنيوف لنم يقنف معينم عنند البناب ،[42: النذاريات] {َسدََلًما َفَقداُلوا َعَمي هِ  َدَخُموا ِإذ  } :قال
نما دخموا بيتو ،اينصرفو  أما الذي يستقبل النناس  ،وأن يستسنس بالجموس ،وىذا الالئل بالضيف أن يدخل دارك ،وا 

   .فمثل ىذا خالف الكرم ،يريد أن يسمع ماذا يريدون ،الحمد هلل ،كيف الحال ،عند الباب
حنناجتي  مننا ،يكفنني فنني المسننجد :قننال ،فممننا سننئل أحنندىم عننن ىننذا ،وبعننض الننناس لننيس لننو مجمننس أصنناًل فنني بيتننو

وهلل  ،تفضنل :يقنولأن منا يعنرف  ،يكفني ،أسنمم عمنى النناس فني المسنجد ،يكفي في المسجد أسمم عمييم ؟بالمجمس
 .ونئفي خمقو ش

مٌ  َسدََلمٌ  َقدالَ  َسددََلًما َفَقداُلوا َعَمي دهِ  َدَخمُدوا ِإذ  } كانننت  -عمينو الصنالة والسنالم-فنإبراىيم ، [42: النذاريات]{ ُمن َكددُرونَ  َقدو 
 ،{َسدََلمٌ }: أما ىو فقال ،منا سالًماسم   :أي ،{َسََلًما َفَقاُلوا} ،حتى في التحية ،تحيتو أبمغ وأكرم من تحية المالئكة

 .فرد بسحسن من تحيتيم ،عميكمدائم سالم  ،سالم ثابت ،تدل عمى الثبوت سميةالجممة اال ،سالم دائم عميكم :أي



ألن  ؛ويحصنل معنو األمنان ،وممنا يطنرد عننو الوحشنة ،ىنذا منن الكنرمي بنو والتحف ن ،واستقبال الضيف بتحية الئقنة
ُخُموا َل }: -عنز وجنل-ولينذا قنال اهلل  ،اإلنسان ال يزال مستوحًشنا تَأ ِنُسدوا َحتَّدى ُبُيدوِتُكم   َغي درَ  ُبُيوتًدا تَدد   َوُتَسدممُموا َتس 

 .[42: النور] {َأه ِمَها َعَمى
بمننناذا عمينننو؟  منننن سنننيخرج ؟اذا يقنننال لنننومننن ؟بمننناذا ينننرد عمينننو ،ال يننندري منننا النننذي يطنننرأ عمينننو ،فالطنننارل مسنننتوحش

 ؟كيف بالسالم ،سيستقبل؟ فإذا أذنوا لو استسنس بذلك
مٌ  َسددََلمٌ  َقددالَ } توجيننو  ،أنننتم قننوم منكننرون :مننا قننال ،م بمننا يكرىننونيأنننو لننم يجننابي ،وىننذا مننن كرمننو ،{ُمن َكددُرونَ  َقددو 

 تواجننومننا  ،وتسننتوحش منننو المشنناعر ،الضننيفقنند ال يالئننم ولربمننا  ،الشنندةالخطنناب بيننذه الطريقننة فيننو شننيء مننن 
عبننارة بنندل  ،لكننن أنننا ميننر متننذكر األخ معننروف ،ذكرننني باالسننم تقننول:أن ممكننن  ،أنننا مننا أعرفننك وتقننول: اإلنسننان
 .عبارة
مٌ } :فقال حتى ال ينقبض  ،يتمطف بعبارات ،ىيتحف   ،كان يراعي مشاعرىم ،أنتم قوم منكرون :ما قال {ُمن َكُرونَ  َقو 

عمنى نينات  وذكنرت ىنذا فني مناسنبات فني التعمينل ،جاء فني القنرنن كثينًراو  ،وىذا من األدب في الخطاب ،الضيف
 ن.في القرن

فنني اإلطعننام  -تبنارك وتعننالى-حينمنا ذكننر صننفة ربننو  -صننمى اهلل عميننو وسننمم-قننال عننن إبنراىيم  -عنز وجننل-اهلل 
ِقينِ  ُيط ِعُمِني ُهوَ  َوالَِّذي} :قال ،واإلسقاء َذا*  َوَيس  تُ  َواِ  ِِينِ  َفُهدوَ  َمِرض  د ِيدينِ  ثُدمَّ  ُيِميُتِندي َوالَّدِذي*  َيش  : الشنعراء] {ُيح 

27 - 18]. 
ِِيِن{ }َفُهوَ ونسب الشفاء إلى اهلل  ،مع أن المرض من اهلل ،فنسب المرض إلى نفسو  .َيش 

ِِيَنةُ  َأمَّا} ،نسب العيب إلى نفسو -عميو الصالة والسالم-والخضر مع موسى   ِفدي َيع َممُدونَ  ِلَمَسداِكينَ  َفَكاَنت   السَّ
رِ   .[27: الكيف] {َأِعيَبَها َأن   َفَأَرد تُ  ال َبح 

تَدهُ  َوَكدانَ  ال َمِديَنةِ  ِفي َيِتيَمي نِ  ِلُغََلَمي نِ  َفَكانَ  ال ِجَدارُ  َوَأمَّا} ُمَغدا َأن   َربُّدكَ  َفدَأرَادَ  َصداِلًحا َأُبوُهَمدا َوَكدانَ  َلُهَمدا َكن دزٌ  َتح   َيب 
ِرَجا َأُشدَُّهَما َتخ  َمةً  َكن َزُهَما َوَيس   .[14: الكيف] {...َربمكَ  ِمن   َرح 
 .ففيو أدب في الخطاب ،أشدىما اأن يبمغفسردت  لم يقل:

ولربمنا يكنون  ،منا جمنس وتنرك الضنيف إلنى أنصناف المينل ،الفاء تدل عمى التعقيب المباشنر [42: الذاريات] {َفرَاغَ }
 .رى لمضيفبسرعة ذىب إلعداد الق   ،لمتعقيب المباشرفالفاء  ،بسرعة ،ال ،اأو جائعً  ،امتعبً 

أو النندراىم  ،يننستي بالنندنانير :أو كمننا يقننول ابننن القننيم ،مننا جمننس يتباطننس وخفنناء،والرومننان ينندل عمننى سننرعة  {َفددرَاغَ }
إنمننا  ،فيحنرج الضنيف ،وىنذا لكنذا ،وىنذا لمحبحنب ،لمعصنير وىنذا ،وىنذا لمفاكينة ،ىنذا لمذبيحنةيعندىا قندام الضنيف 
 .ذىب بسرعة وخفاء

 ،مطعنم فني ىنذه السناعة يطبخينا أو ،طبناخ بحث عنأروح أو  ،شتري ذبيحةأغنم انتظر أنا أروح لسول ال :وال قال
  ، إلى أىمو.؟إلى أين ،ذىب بسرعة وخفاء ،ال

ال يحتاج إلى طمبو فني مكنان  ،موجود في بيتو ،رى موفورأن الق  إلى  إضافة ،اإلسراع في اإلكرام ،فيذا من كرمو
 .قد ىيس ليم ما يحتاجون إليو ،معتاد عمى الضيفان ،نخر



لٍ  َفَجا َ  َأه ِمهِ  ِإَلى َفرَاغَ } والعجنل ىنو أطينب  ،بعجنل ،والفاء تدل عمى التعقيب المباشر ،[42: النذاريات] {َسِمينٍ  ِبِعج 
 .دجاجةب أتىما راح و  ،المحم

إذا  ،اولو كان كثيرً  ،أنو ليس فيو إسرافرياء وسمعة ومفاخرة ومباىاة  يكن ىذا يدل عمى أن إكرام الضيف ما لمو 
 المانع من ىذا؟  ، مااذبح لو ذبيحة، انزل عندك ضيفً  واحد ،كان يستفاد من الطعام فيما بعد يوزع عمى الفقراء

ف ىنذا تم نوال ي   ،وال مفناخرة ،بنال ريناءأن يكنون لكنن بشنرط  ،منا المنانع؟ ىنذا إكنرام ،حتى لو أنو جمس عمنى صنحن
  .الطعام

ددلٍ  َفَجددا َ } نفننس  ،جنناء بعجننل سننمين بننل ،ىننذه عمننى األقننل أحسننن مننن السننمينة :قننال ،اليزيمننةومننا بحننث عننن  ،{ِبِعج 
 .جزلة

َبدهُ } ،ويختنار كامال وو قدامضعي ،قد يعجبو شيء نخر من المحم ،قد يعجبو الذراع ،الظيرالضيف قد يعجبو   َفَقرَّ
ن ،مكانينقميم من مكان إلى أن ا احتاج م ،وىذا أيًضا يدل عمى كرمو ،[42: الذاريات] {ِإَلي ِهم   موا أينديكم قومنوا ومس 
 ،عمى األقل أىناًل وسنياًل ومرحًبنا ،يقول ليم ىذا الخطاب حتىفييا  ما وىم أيدييم ،ىذه العبارات الصحراوية ،ىنا

  .تفضموا اهلل يحييكم أو ،يحب يغسل ىذا المكان لمغسيل الذي ،ويا مرحًبا ،يا ىال
ىننذه  [42: الننذاريات] {تَددأ ُكُمونَ  َأَل  َقددالَ } ،كمننوا :ومننا قننال ،قربننو إلننييم ،يمعننني  ي  أن  رينندبننين أينندييم مننا ي وضننعوقربننو 

 .-عمييم الصالة والسالم-أخالل األنبياء 
وأصبحت المخاطبات فييا شنيء  ،وجفت األلسن واألذوال ،فكمما ابتعدنا عن أخالقيم وتربيتيم كمما جفت النفوس

 .أسموب محرج أحياًنا ،حتى في مقامات اإلكرام ،من الجفاء
  .واهلل أعمم ،معروفةواآليات عمى كل حال في الذاريات  ،ذكرىا التيىذه اآلية 

   .ونلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 


