
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

" َضيَفهُ  َفم ُيكِرم   اآلِخرِ  والَيومِ  ِباهلل ُيؤمنُ  كانَ  َمن  " -عنه اهلل رضي- هريرة َأبي وحديث 3 الباب مقدمة شرح
مِ  ِباهلل يؤِمنُ  َكانَ  َمن  " -عنه اهلل رضي- الُخزَاِعي   عمرو بن ُخَويمدِ  ُشَري ح َأبي وحديث  َضيَفهُ  َفم ُيكرم   اآلِخرِ  واليو 

 "َجاِئَزَتهُ 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 .والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
لَرِمينَ  ِإب لرَاِهيمَ  َضلي  ِ  َحلِديثُ  َأتَلا َ  َهل   }: -تباار  وتااالى-فمضى الكالم في باا  ككارام الضايل عماى  ولاو   {ال ُمك 

 .[42: الذاريات]
ََ ُ } :-وتااالىتبار  -وذكر  ولو  ُملهُ  َوَجلا َرُعلونَ  َقو  عمياو الصاالة -وا كلاى لاوط ءجاا :أي ،[87: ىاود] {ِإَلي لِه ... ُيه 

كان ذل  من  ،[87: ىود] {السَّي َئاتِ  َيع َمُمونَ  َكاُنوا َقب  ُ  َوِمن  } : ال ،يسرعون كليو طمًبا لممنكر والفاحشة ،-والسالم
 .عادتيم وديدنيم

مِ  َيا َقا َ } َِ  َقو  َِ  :المقصود بقولو ،[87: ىود] {َلُكم   َأط َهرُ  ُهنَّ  َبَناِتي َهُؤََل  ،أي البناات مان صامبو : يل {َبَناِتي }َهُؤََل
َِ  : ولووالمشيور أن  ،عرض عمييم أن يتزوجوا بين   النبي بمنزلة الوالد وذل  أن  ،بنات القبيمة :أي {َبَناِتي }َهُؤََل

َلل  النَِّبلي  } :-تباار  وتااالى-ولقولاو  ،لقومو ِمِنينَ  َأو  َواُجلهُ  َأن ُفِسلِهم   ِملن   ِبلال ُمؤ  َهلاُتُهم   َوَأز  جااء فاي  [6: األحازا ]{ ُأمَّ
رضااي اهلل - وأبااي   ،جاااء ىااذا فااي  ااراءة اباان عباااس ،{وأزواجااو أمياااتيم ،وىااو أ  لياام} : ااراءة أخاارر مياار متااواترة

  .عنيما
َِ  : ال  ُهلنَّ } .وأن يكتفاوا باالحالل عان الحارام ،عرض عماييم أن يتزوجاوا مانين ،بنات القبيمة :ياني {َبَناِتي }َهُؤََل

ُزونِ  َوََل  المَّهَ  َفاتَُّقوا َلُكم   َأط َهرُ  أفاال التفضايل لايس عماى  {َلُكلم   َأط َهلرُ  ُهلنَّ }: قولاو ىنااف، [87: ىود] {َضي ِفي ِفي ُتخ 
نما المقصود بو مطمق االتصال ،بابو مان ىذا أطير  :فيقال ،ال يمكن أن تقارن الفاحشة بوطء الزوجات وألن ؛وا 
وزاد أحدىما  ،كذا اشتركا في صفةفيما  ،ىذا أفضل من ىذا :كنما يقال ،ال طيارة فيو ،ىذا دنس ورجسألن  ؛ىذا

عماى  ال يكاون فأفاال التفضايلوجاو لالشاترا  أما كذا كاان ال يوجاد  ،اشتركا في الطيارة وزاد أحدىما ،عمى اآلخر
 .بابو

 أمضى من الاصا السيل   كذا  يل كن   *** ه در   نقص  ي   السيل   أن   تر   ملأ
للُزونِ  َوََل  المَّللهَ  َفللاتَُّقوا} وا كلااى ءىااءالء الضاايول ىاام الااذين جااا [87: ىااود] {َرِشلليد   َرُجلل    ِمللن ُكم   أََلللي َس  َضللي ِفي ِفللي ُتخ 

ساتنبط منياا كارم التفصايل عان الفوا اد والمواضات التاي ي  بشيء مان وسبق الكالم  ،-صمى اهلل عميو وسمم-كبراىيم 
  .عميو الصالة والسالم-كبراىيم 

 المَّلهَ  َفلاتَُّقوا}ونياى  وماو عان اءسااءة كلاييم  ،ودافات عانيم ،ى عن ضايوفوحام   -عميو الصالة والسالم-فينا لوط 
للُزونِ  َوََل  وال  ،فااال ييااان ،ه ماان األ ااوال واألفاااالءأن ياادفت عنااو مااا يسااو  ،وىااذا ماان ككاارام الضاايل ،{َضللي ِفي ِفللي ُتخ 

نما  ،ضيافت يءذر في   .تدفت عنو ما استطاتوا 



مان كاان ياءمن بااهلل والياوم )) اال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  -رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أبي ىريرة 
فميقال ومان كاان ياءمن بااهلل والياوم اآلخار  ،يءمن بااهلل والياوم اآلخار فميصال رحماوومن كان  ،اآلخر فميكرم ضيفو

  .متفق عميو (1)((خيًرا أو ليصمت
 .صمة الرحم مضى الكالم عمى ىذا الحديث في با 

لمحااث  ،ياذكر ىاذا كثياًرا فاي القارلن والسانة ((مان كاان ياءمن بااهلل والياوم اآلخار)): -وساممصامى اهلل عمياو -و ولاو 
ِمُنونَ  ُكن ُتم   ِإن  } ،يءمن باهلل واليوم اآلخر فميفال كذا من كان ،أو الكل ،عمى االمتثال عمى الفال مِ  ِبالمَّهِ  ُتؤ   َوال َيو 

ِخرِ   .[4: النور] ،[95: النساء] {اآل 
الساايما كذا أيقاان أنااو ساايقل بااين يديااو فااي يااوم  ،لماماال واالمتثااالىااو الااذي ياادفت اءنسااان اءيمااان باااهلل وذلاا  أن 

الذي يحر  اءنسان كلى االمتثال والقبول عان اهلل فيذا ىو المحر   ،والد يق والجميل ،القميل والكثيريحاسبو عمى 
 .من كان يءمن باهلل واليوم اآلخر فميفال كذاوليذا يأتي كثيًرا  -تبار  وتاالى-

وىاذا القادر يادل  ،بااهلل وبااليوم اآلخار ، فينا عمقو باءيمان((من كان يءمن باهلل واليوم اآلخر فميكرم ضيفو)) : ال
واألصل أن األمر  ((فميكرم ضيفو)) ،دخول الالم عمى الفال ،بصيغتو الصريحة ىناوأيًضا األمر  ،عمى الوجو 

بال يجا   ،ولايس بشايء يفاماو اءنساان تفضااًل مان عناد نفساو ،واجا  فادل ذلا  عماى أن ككارام الضايل ،لموجو 
وبحساا  أعاارال الناااس فااي  ،اءنسااان ماان يساار وعسااريتفاااوت ويختماال بحساا  حااال ولكاان ذلاا   ،عميااو أن يفامااو
ن كااان ىااذا اءكاارام  ،مطمااو لكاان أصاال اءكاارام  ،كلااى مياار ذلاا  ،زمااانيم ومكااانيم  ،منااو مااا ىااو واجاا  ،يتفاااوتوا 

لكاان ىااذا يختماال كمااا ساابق باااختالل األحااوال واألزمنااة  ،ومنااو مااا يكااون خارًجااا عاان ذلاا  ،ومنااو مااا ىااو مسااتح 
 .واألمكنة

ومن كان ياءمن بااهلل والياوم )) ،ومضى الكالم عمى ىذا ((يءمن باهلل واليوم اآلخر فميصل رحموومن كان )) : ال
 .((اآلخر فميقل خيًرا أو ليصمت

وىاو أحاد  ،وىاو مان خزاعاة -وأرضااهرضي اهلل تاالى عنو -ثم ذكر حديث أبي شريح خويمد بن عمرو الخزاعي 
مان كاان ))يقاول:  -صامى اهلل عمياو وسامم-سمات رسول اهلل  :يقول ،لواء بني كا  ،حممة المواء في مزوة الفتح
ومااا جا زتاو يااا  : االوا ،جا زتااو)) : اال ،فااي ىاذا الحااديث زياادة ...((فميكاارم ضايفو جا زتاوياءمن بااهلل واليااوم اآلخار 

    .متفق عميو (2)((فما كان وراء ذل  فيو صد ة عميو ،والضيافة ثالثة أيام ، ال: يومو وليمتو ؟رسول اهلل
مان  ((والضايافة ثالثاة أياام)) :-عمياو الصاالة والساالم-و اال  ،ىاذا حاق لمضايل ،ىذه الجا زة التي ىي يوم وليمة

يكااون ولكنااو فااي أول يااوم وليمااة  ،ياااماألفااي الثالثااة اليااوم والميمااة داخمااة جا زتااو التااي ىااي  كن :أىاال الاماام ماان  ااال
أماا الياوم األول  ،ونحاو ذلا  ،بما يتيسر من طاامو وشارابويكون ذل  وفي اليوم الثاني والثالث فإنو  ،اءكرام أبمغ

                                                           

(، ومسمم، كتا  اءيمان، با  6127) (، ر م:7/24الضيل، وخدمتو كياه بنفسو )أخرجو البخاري، كتا  األد ، با  ككرام  (1)
 (، والمفظ لمبخاري.28: )(، ر م1/67الحث عمى ككرام الجار والضيل، ولزوم الصمت كال عن الخير وكون ذل  كمو من اءيمان )

(، ومسمم، كتا  6115(، ر م: )7/11جاره ) من كان يءمن باهلل واليوم اآلخر فال يءذ   أخرجو البخاري، كتا  األد ، با ( 4)
 (.27(، ر م: )2/1294الحدود، با  الضيافة ونحوىا )



أما باا ي األياام فإناو بماا يتيسار لاو مماا يأكال مناو  ،ونحو ذل  ،وبذل الطاام ،فيكون فيو مزيد من اءكرام والحفاوة
 .أو نحو ذل  ،ىو وأىمو

وماا كاان  ،والضايافة ثالثاة أياام)) :ألناو  اال ؛يااماألكن الياوم والميماة زا ادة عماى الثالثاة  :ومن أىال الامام مان يقاول
بما أنيا ثالثة أيام  -واهلل أعمم-والذي أظنو أ ر   ،زا دةيوم وليمة ىذه  : الباضيم  ((وراء ذل  فيو صد ة عميو

حينمااا يناازل بياام فااإنيم  أن الضاايل ،عااادة الناااس وبااوىااذا جاارت  ،ولكنيااا أبمااغ فااي اءكاارام ،فييااا اليااوم والميمااة ىااذه
تطماين مان ويكاون فاي ذلا   ،والياوم الثالاث ،يكاون بااده فاي الياوم الثااني ال رر في أول ذل  مامن الق   يقدمون لو

دخال السرور عميو  ،وتطيي  خاطره و مب  .واءكرام ما ال يخفىوا 
يبقااى عناادىم يأكاال لكنااو  ،مااومكمااا ىااو ما ،األولفااي اليااوم   ال ينتظاار فااي كاال يااوم أن يقااام لااو مااا يقااام ثاام باااد ذلاا

 .ت عندىميويب ،مايم
ىذا دليال أيًضاا عماى الوجاو   ،ال يج  :ياني ((عميوفما كان وراء ذل  فيو صد ة  ،والضيافة ثالثة أيام)) : ال

 :وليااذا جاااء فاي باااض األحاديااث ،حااق ثاباات لاو ،وأمااا الثالثاة فيااي حااق لمضايل ،أن الزياادة عمااى الثالثاة صااد ة
فاإن لام  ،وىاذا أمار واألمار لموجاو  ،(1)راه((  ا بمثال ياقابيم أن فماو يقاروه لم فإن يقروه، أن فامييم بقوم نزل ))ومن
كن  ،ولام يساتأذن ،يأخذ كن وجد طااًما أكال مناو ،راهأن يأخذ مثل     -صمى اهلل عميو وسمم-فأذن لو النبي  ،يقروه

كذا لام يقاروه لااو أن  ،أن يأخاذ مثاال  اراه ،تيماةمااااًل لاو أن يأخاذ مناو ماا لاام يمحقاو باذل  كن وجاد  ،وجاد شااة احتما 
مااا يصاامح لمثمااو ممااا يأكاال منااو ثالثااة أيااام وىااو كااان فااي مزرعااة لااو أن يأخااذ منيااا  ،ثاباات لااوألن ذلاا  حااق  ؛يأخااذ

  .أما كذا انتقل باد ذل  فال يحمل ماو ،كذا كان عندىم ،بحضرتيم
 .متفق عميو ((فما كان وراء ذل  فيو صد ة عميو)):  ال

وكيال يءثماو؟  اال: يقايم  ،ياا رساول اهلل : االوا ،ءثماوال يحل لمسمم أن يقيم عناد أخياو حتاى ي  )) :رواية لمسمموفي 
 .(2)((قريو بوعنده وال شيء لو ي  

نما حيث يمحقو الحرج ال، ،امة أكثر من ثالثة أيام ال تحلكن اء  :فدل ذل  عمى أنو ال يقال كنساان  يقيم عناد ،وا 
فكياال  ،والرجاال لاايس عنااده كثاام ،وثالثااة أساابيت ،وثالثااة أيااام ،جماس ثالثااة أيااام ،فقيار حقااو فااي الضاايافة ثالثااة أيااام

وو اات فااي أمااور ماان  ،اسااتدانولربمااا  ،ولربمااا و اات فااي عرضااو ،يحصاال لااو اءثاام؟ كمااا يحصاال ذلاا  بااالتبرم منااو
 حادث مرم كذا الرجل كن)) :-اهلل عميو وسمم صمى-وكما جاء عن النبي  ،أو نحو ذل  ،المكاس  مير المرضية

  .(3)((فأخمل ووعد فكذ ،
وأن  ،يرفاااق بإخواناااوواءنساااان ماااأمور باااأن  ،فيمحقاااو الحااارج ،ويحصااال عمياااو الضااارر ،فتركباااو الاااديون بساااب  ىاااذا

لماذا كانوا ثقالء؟ فإن ذلا   ،فإن الثقالء كذا تأممت ،أسبا  كون اءنسان ثقياًل ىذا أحد و  ،وال يثقل عمييم ،يتمطل
 .يرجت كلى أسبا  متاددة

                                                           

 (. 2612(، ر م: )2/411أخرجو أبو داود، كتا  السنة، با  في لزوم السنة ) (1)
 (.27(، ر م: )2/1292)أخرجو مسمم، كتا  الحدود، با  الضيافة ونحوىا  (4)
(، 4258(، ر م: )2/118أخرجو البخاري، كتا  في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفميس، با  من استااذ من الدين )( 2)

 (.975(، ر م: )1/214ومسمم، كتا  المساجد ومواضت الصالة، با  ما يستااذ منو في الصالة )



وأحياًنااا يكااون  ،وىااذه مشااكمة ،مااقىكااذا خ   ،بااتىكااذا ط   ،مااا يكااون خمقااةمنااو  ،ولامااو يااأتي يااوم لمحااديث عاان الااثقالء
ودا ًمااا يطماا   ،ويطماا  ،ال يكاااد يمقااا  كال باادأ يشااكو لاا  الحااال ،كثاارة الطماا  والسااءالك ،أو آلخاار مكتسااًبا لسااب 

 .فيكون ثقياًل عمى الناس ،ويطم   ضاء دين ،مساعدة
ويااذكر أشااياء يكااره اءنسااان  ،فااالن  ااال فياا  كااذا ،افااالن يقااول كااذ :ينقاال لاا  ،حاادث  بمااا تكااره يمقااا أو أنااو كممااا 

 .سماعيا
ينتقااد  ،ينتقااد الاازمالء ،ينتقااد الاماال ،ينتقااد الجيااران ،ينتقااد المصاامين ،ينتقااد كاال مااا حولااوكممااا جمااس باادأ  ،دةق ااأو ن  

  .ما يجمس كال ينتقد ،ينتقد المءسسة ،المدير
 .كمما جمس ياات  ،أو ياات 

خمساة أسا مة فاي الياوم  ،لا  ساءاال اراصادً  يكاون فارض كال وبااد ،يجماس أماما  ،أو يكون اءثقال بطريقة السءال
 .باد ذل  يأتي ويسأل ،أو تقول األذكار ،ثحد  فقط ت   ،وينظر كلي  متى تنتيي ،كل يوم ،والميمة

ى الاثقالء حم ان ك :-رحماو اهلل-و اد  اال شايخ اءساالم ابان تيمياة  ،يساتثقمون صااحبو ،فيذا مما يثقال عماى النااس
 .رحمو اهلل-وصدق  ،الروح

كذا صامى بجانباا  أحاد الااثقالء  :كاان يقااول ،مان أوعياة الاماام ،اءماام المااارول مان التاااباينومان طرا ال الشااابي 
 .رحمو اهلل-وأظنو صدق  ،يكفي  تسميمة واحدة

 وللو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،واهلل المستاان


