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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
  .اً ستحباب كون ساقي القوم آخرىم شربفيذا باب ا

سياقي ))قيال:  -صيمى اهلل عمييو وسيمم-أن النبيي  -اهلل عنيورضيي -وىو حديث أبيي قتيادة  اً واحد وذكر فيو حديثاً 
 .حديث حسن صحيح :وقال ،رواه الترمذي (1)((اً القوم آخرىم شرب
صييمى اهلل -لمييا دعييا رسييول اهلل  -رضييي اهلل عنييو-كمييا فييي حييديث أبييي ىريييرة  ،غييير ىييذا الحييديث اً وورد فيييو أيضيي

 .المشيورة المعروفةليشربوا من المبن في القصة فة أىل الص   -عميو وسمم
وأىييل  ،أو القيد  مين الميبن ،المييبنمياذا عسيى أن يكفيي ىيذا  ،فيي نفسيو ميا قييال -رضيي اهلل عنييو-فقيال أبيو ىرييرة 

 ،اشرب أبا ىر :-صمى اهلل عميو وسمم-ولما أداره عمييم قال لو النبي  ،يزيدون وينقصون ،عشرات ،الصفة كثير
  .(2)اً والذي بعثك بالحق ال أجد لو مسمك :حتى قال ،ثم قال لو ثانية وثالثة ،فشرب

يي -صييمى اهلل عميييو وسييمم-فالشيياىد أن النبييي  وذكيير بعييل أىييل  ،وىييذا أدب ميين آداب الضيييافة ،رجعمييو ىييو ا خ 
أنيو يتيرخر أن اليذي ييدير الععيام والشيراب عميى النياس  :أي ،ما في معناه مين الععيام والشيرابالعمم أنو يمحق بو 

 .يترخر ،أو نحو ذلك ،حموىالأو  ،يدير عمييم التمر ،عنيم
 ،وذلييك الشييت الو بييمكراميم ،عنييد النيياس إلييى اليييوم أن الييذي يقييدم لمنيياس يتييرخر عيينيم اً وىييذا ابدب ال زال معروفيي

إذا كيان اليذي  ،مذموميةوىيي أميور  ،والحير وخالف ذلك يدل عمى الشيره  ،وىذا ىو الالئق ،فيقدميم عمى نفسو
  .يميقما فمثل ىذا  ،يبذل لمناس يبدأ بنفسو

أنييو وعمييى مصييمحة ميين مصييالحيم  ،ون النيياسئأن ميين يقييوم عمييى شييرن ميين شيي اً وأخييذ منييو بعييل أىييل العمييم أيضيي
قيدميم  -أمير يسيير والسيقي وىيأي -ا كان يقوم بيذه الخدمة لييم لم  فيذا  ،نفسوويؤثرىم عمى  ،نفسويقدميم عمى 
 ،اً اإلنسييان مييثاًل يييرأس قسييمإذا كييان  ،فكييذلك ميين يقييوم عمييييم فييي أميير ميين ابمييور يييؤثرىم عمييى نفسييو ،عمييى نفسييو

التيي العميوم بما تمييل إلييو نفسيو مين فمنو ال ينب ي أن يسترثر ىو  ،وسيوءأو مع مر  ،يتقاسم فيو العمل مع زمالئو
نميا يقيدميم عميى نفسيو ،أو نحيو ذليك ،أو عدد الساعات ،أو ابوقات التي يختارىا ،سيايدر   ثيم بعيد  ،فيختيارون ،وا 

 .ىذا ابليق وابنسب ،رذلك يكون ىو ا خ  
أو جيدول العيام  ،ختبياراتاالجيدول  ،ىيو مكميف بييذا فيي المدرسية أنيو يتيولى قضيية الجيدول ،لزمالئو يضع جدوال

نميا يقيدميم وين ير فيي  ،ويتيرك البقيية لرخيرين ،يمييل إلييياأو نحو ذلك ال يسترثر ىيو بابوقيات التيي  ،الدراسي وا 
                                                           

(، والترمذي، أبواب ابشربة عن رسول 3725(، رقم: )3/338أخرجو أبو داود، كتاب ابشربة، باب في الساقي متى يشرب ) (1)
، كتاب ابشربة، باب و(، وابن ماج1894، رقم: )(4/307، باب ما جاء أن ساقي القوم آخرىم شربًا )-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

 (.3434(، رقم: )2/1135ساقي القوم آخرىم شربًا )
 .(2477(، رقم: )4/648) -صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل 2)



ال فييمن ذلييك يييدل عمييى أنييو مييا  ،ال يسييترثر ،ثييم يييؤخر نفسييو بعييد ذلييك ،ومييا ىييو أحييب إلييييم ،حيياجتيم ومصييالحيم وا 
 .آثر نفسو عمييمبل  ،نصح ليم

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


