
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الضيف إكرام باب في السمف عن جاء ما بعض

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

 :في باب إكرام الضيف -رضي اهلل تعالى عنيم-فمما جاء عن السمف 
من أصحاب رسوول  فمم أر   ،بالمدينة ستة أشير -رضي اهلل عنو-نزلت عمى أبي ىريرة  :ما جاء عن أحدىم قال

 .(1)وال أقوم عمى ضيف من أبي ىريرة ،اا أشد تشمير  رجالا  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
 ونو .ئوالقيام عمى ش ،أشد تشميراا يعني في خدمة الضيف

-   البصورة لعموي  ابن عبواس حينموا كوان أميوراا عموى عمى  -رضي اهلل تعالى عنو-ولما قدم أبو أيوب األنصاري 
عموى ألجزينوك  :وقوال -رضوي اهلل عون الجميو -بالغ ابن عباس في إكورام أبوي أيووب األنصواري  -رضي اهلل عنو

 .عميو الصالة والسالم-إنزالك النبي عندك 
فوصمو ابن  ،قبل بناء المسجد ،لما قدم المدينة نزل عمى أبي أيوب األنصاري -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي 

كوم  :وقوال لوو ،اجود   اوىولا مبموغ يعتبور كبيورا  ،الودنانيرمون  :يعنوي ،اا فبموغ للوك أربعوين أل و ،بكل ما في المنزل عباس
 .(2)ومتاع البيت ،اا وعشرين ممموك ،اا فأعطاه أربعين أل  ،اعشرون أل ا  :قال ،عميك؟ يعني من الدين
الحمامات التي كانت فوي بوالد  ،إلى الحمامدعاه أبي ف :يقول عبد الرحمن بن يزيد ،دمشقوقدم سميمان بن يسار 

 ،اا وصون  لوو طعامو :يقوول ،يغتسول النواس فييوا ،سخن فييا المواءأماكن ي ،وليا بقايا أظن إلى اليوم ،معروفةالشام 
 ،ابون كيسوان :يعنوي اكوان يجولط طاووساو -رضوي اهلل عنيموا-وبمغنا أن ابن عبواس  :يقول ،اا وكان أبوه يسار فارسي
أنزلوو طواووس ولما قدم عكرموة الويمن  ،ويألن لو م  الخواص ،طاووس مولى من الموالي ،ويألن لو م  الخواص

 .(3)نجيباا وأعطاه  ،أنزلو طاووس عنده ،عكرمة مولى البن عباس ،عنده
اللي ىوو عبود  -البن عمر بن عبد العزيز-البنو كما قال رجاء بن حيوة  -رحمو اهلل-وىلا عمر بن عبد العزيز 

موروءة موا أكمول  :يقوول ،رجواء بون حيووة يحودث عبود العزيوز عون أبيوو عون عمور بون عبود العزيوز ،العزيز بون عمور
لى جانبو وصيف نوام ،ضعف أو انط أ :يعني ،ي السراجفعش   ،ولكر أنو سمر عنده ليمة ،أبيك! كامل المروءة  ،وا 

 :قموت ،دعوو ،ال :فقوال ،من أجل أن يوقد السوراج ،أوقظ الغالم أنبيو،أال  :رجاء بن حيوةفقال  ،ونام ،ممموك :أي
إلا جوواء الضوويف لوويس موون المووروءة أن يخوودمك فووي  ،اسووتخدام ضووي ولوويس موون مووروءة الرجوول  ،ال :قووال ،أنووا أقوووم
 .يصب اللييقوم ىو  دارك،

                                                           

 .(2/593( سير أعالم النبالء )1)
-، لكر مناقب أبي أيوب األنصاري -رضي اهلل عنيم-أخرجو الحاكم في المستدرك عمى الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة ( 2)

 (.15381(، رقم: )13/311(، والبييقي في شعب اإليمان )5936(، رقم: )3/525) -رضي اهلل عنو
 (.5/44)( سير أعالم النبالء 3)



ورجعوت وأنوا عمور بون عبود  ،فقال: قمت وأنا عمر بون عبود العزيوز ،ثم رج  ،وأصمح السراج ،ة الزيتإلى بطط فقام 
 .(1)العزيز
 .ضعيف مسكين ،ينامو يرتاح  ، يتركوال يزعجو ،ويرفق بالخادم ،ويوقد السراج ،الزيت ئويعب ،خمي ة يقومالىلا 

أقووم عنوودي حتووى أجعوول لووك  :فقووال ،وكووان يجمسووني معووو عمووى سووريره ،كنووت أقعوود موو  ابوون عبوواس :ويقووول أبووو جموورة
 .عمى البصرةىلا حينما كان ابن عباس أميراا  ،(2)فأقمت معو شيرين ،من مالي اا سيم

ولوويس ىووو فووي  ،واهلل لقوود أتيووت منزلووو فووي يوووم حووار :كمووا يقووول عبوود اهلل بوون عووون -رحمووو اهلل-وجوواء عوون الحسوون 
نو لي   ،فنمت عمى سريره ،منزلو  .ىلا إمام كبير ،ييف عميو ،(3)حنيرو  فمقد انتبيت وا 

فكالىمووا لووم يووزاال  ،-ابوون سوويرين :يعنووي-ومحموود  -نووام فووي القيمولووة يعنووي:- ق مووت عنوود الحسوون :ويقووول ابوون عووون
 .(4)رش ليحتى ف   ،قائمين عمى أرجميما

فقودم عمينوا  ،ابون عبود المموك :يعنوي ،أرتدف خمف أبوي فوي أيوام الوليود : كنتويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
 .(5)ماا وصن  لو طعا ،فدعاه أبي إلى الحمام ،سميمان بن يسار

 ،ال يرضووى منووا حتووى يطعمنووافكووان  ،إلووى القريووة ،كنووا نختمووف إلووى إبووراىيم بوون طيمووان :غسووان بوون سووميمانويقووول 
 .ويتحمل الناس ،يتحمل الضيوف ،اصبورا  احميما  :، يعني(6)واس  القمب اا وكان شيخ

 :قوال ،فأبيوت عميوو ،فسوألنا أن نأكول ،اا رطبوم إلينوا محمود بون طريوف البجموي قودط  :وويوي  ويقول يحيوى بون زكريوا بون ح  
 .(7)من لم يأكل طعامنا لم نحدثو :سمعت ح ص بن غياث يقول

ن فنقول عون ح وص بو ،مومويأخولوا عنوو الع ،سومعوا منوو الحوديثيأتون إليو من أجل أن يىلا إمام في السنة  :يعني
  .وىلا من مالط ة الضيف ،نحدثو قال من لم يأكل من طعامنا لم :يعني ،غياث عن شيخو

  .(8)وأجره لي ،ألن رزقو عمى اهلل ؛ليس شيء أحب إليط من الضيف :وجاء عن شقيق البمخي قال
سووء ظون من  الجود  :تفقم ،وبمغني أنو ال يقدم أحد البصرة إال أض ت   :إن المأمون قال لي :وقال محمد بن عباد

  .(9)بالمعبود
 :يعنوي ،فنوزل عموى أبوي ،قودم عمينوا مون خرسوان ابون خالوة جودي :يقوول ،حنبولبن صالح بن أحمود بون زىير وىلا 

 ،بطبوق فيوو طعوامفجواءت الجاريوة  ،فودخمت معوو إلوى جودي ،فنزل عمى أبي ،اا وصالح  كان فقير  ،صالح بن أحمد
ووغ  وب   ،وممووح وبقوول ،وعميووو خبووز ووفييووا م   ،فوضووعتيا بووين أيوودينا ،ارةض  وسووأل ابوون خالتووو  ،فأكوول معنووا ،ة فييووا لحوومميط ص 
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الجود مون؟ ىوو  ،فيكممو جودي بال ارسوية ،فربما استعجم عميو ،في خالل األكل يسأل ،عمن بقي من أىمو بخرسان
و :يعنوي ،ويض  المحم بين يديوو وبوين يودي ،فيعرف بعض األشياء ،كان في العراق ،اإلمام أحمد  ،ايقطو  ليوم لحما
 .رحمو اهلل-ىلا اإلمام أحمد  ،(1)ويناول الرجل ،وجعل يأكل ،اوجوزا  افوض  فيو تمرا  ،إلى جنبو اا ثم أخل طبق

صومى اهلل عميوو -والنبوي  ،وىلا جاء في الحوديث ،الضيافة ثالثة أيام :قال لضيف ،ىلا أحمد بن محمد البغداديو 
 .لكنو ال يجب ،عمى الضيف :يعني ،(2)وما زاد فيو صدقة :قال -وسمم

أنوت تتصودق عمويط إن  :يقوول ،موا ىوو عميوك أنوت ،(3)فموا زاد فيوو صودقة عمويط  ،الضيافة ثالث :لمضيفىلا يقول 
 .أنت صاحب فضل ،جمست أكثر من ثالثة أيام

ال فوو ن االنيموواك  ،ىووله المووروءات فووي ن سوووويحتوواج اإلنسووان إلووى مثوول ىووله المعوواني ليوووقظ بيووا  ،فيوولا موون الكوورم وا 
حيوث غمبوت النزعوة الماديوة عموى كثيور  ،في مثل ىلا العصوروما ليا من تأثير كبير  ،ومتطمباتياوراء ىله الحياة 

 .فمربما انمحى كثير من ىله الخصال من ن وس كثير من الناس، من الناس
وأن النواس يك وي أن  ،لمالوو مضوي  لوو وأنو موتالف   ،ولربما كان للك عيباا عند بعضيم يعيبون الرجل لربما لكرمو

 .وىلا غير صحيح ،ثم ينتيي كل شيء، نحو للكأو  ،أو في المسجد ،يقابميم في مكان عام
 .وللك مما دعا إليو الشرع كما سمعتم في النصوص قبل للك ،وىو من الخصال الكريمة ،فالكرم من اإليمان

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم
 

                                                           

 .(218-217/ 11) المصدر السابق (1)
(، ومسمم، كتاب 6519(، رقم: )8/11جاره ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤل   أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب( 2)

 (.48(، رقم: )3/1352الحدود، باب الضيافة ونحوىا )
 .(13/495( سير أعالم النبالء )3)


