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 آداب الضيافة -5

 :فضل الضيافة 

َمْن َكاَن يُْؤِمُن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

ْكِرْم ْلـيُ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬يَْوِم اآلِخِر فاَل يُْؤِذ َجاَرهُ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاالوَ  ٬بِا

متفق  .«ْصُمتْ ِلـيَ أْو  ْيـرا  قُْل خَ ْلـيَ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬ُن بِا، َوَمْن َكاَن يُْؤمِ فَـهُ َضيْ 

 .(1)عليه

 :إكرام الضيوف من سنن المرسلين 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) قال هللا تعالى: -1

 .[27-24]الذاريات:(   ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ

أْجَوادَ النَّاِس، َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َكاَن َرُسوُل اـهُ َرِضَي هللاُ َعنْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2

لٍَة لَـيْ ُكل ِ  فِـيَرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن يَْلقَاهُ  فِـيأْجَوادُ َما يَُكوُن 

يحِ  ْيـرِ خَ الأْجَوادُ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوُل الَـرَ قُْرآَن، فَ الدَاِرُسهُ فَـيُ ِمْن َرَمَضاَن  ِمَن الر ِ

 .(2)متفق عليه .لَةِ ُمْرسَ ال

 :حكم الضيافة 

َمْن َكاَن يُْؤِمُن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1

يَْوِم الوَ  ٬ْصُمْت، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاِلـيَ أْو  ْيـرا  قُْل خَ ْلـيَ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬بِا

 «.فَـهُ ْكِرْم َضيْ ْلـيُ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاْكِرْم َجاَرهُ، وَ ْلـيُ اآلِخِر فَ 
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 (.2308ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه

هُ أ َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر وَ  -2 ، إِنََّك ٬قال: قُْلنَا: يَا َرُسوَل ا نَـّ

إِْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬نَا َرُسوُل اى؟ فَقَاَل لَ تَـرَ تَْبعَثُنَا، فَنَْنِزُل بِقَْوٍم فاَل يَْقُرونَنَا، فََما 

ْيِف فَاْقبَلُوا، فَإِْن  تُـمْ نََزلْ  يَْفعَلُوا، فَُخذُوا  لَـمْ بِقَْوٍم فَأَمُروا لَُكْم بَِما يَْنبَِغي ِللضَّ

ْيِف الَِّذي يَْنبَِغي  ْنـُهـمْ مِ   .(2)متفق عليه .«لَـُهـمْ َحقَّ الضَّ

 :الترحيب بالضيوف والثناء عليهم بما فيهم 

 بِـيَّ ا أتَُوا النَّ لَـمَّ قَْيِس ال: إنَّ َوْفدَ َعْبدِ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعبَّاٍس  اْبنِ َعْن 

قَْوِم، البِ  ا  َمْرَحب»عَةُ. قال: بِـي؟ قَالُوا: رَ «َوْفدُ القَْوُم؟ أْو َمِن الَمِن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(3)متفق عليه. «َخَزايَا َوال نَدَاَمى ْيـرَ َوْفِد، غَ الأْو بِ 

 رة في إكرام الضيف:المباد 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قال هللا تعالى:  -1

 .[27-24]الذاريات:(   ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ

ذَاَت يَْوٍم أَْو ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

َ لَـيْ  ُكَما َهِذه وتِ بُـيُ َما أَْخَرَجُكَما ِمْن »ٍر َوُعَمَر، فَقَاَل بَكْ  بِـيلٍَة، فَإِذَا ُهَو بِأ

ِدِه بِـيَ َوأَنَا، َوال ِذي نَْفِسي »ُجوُع يَا َرُسوَل هللا قَاَل: ال قَاال:« الس اَعةَ؟

َ « ال ذَي أَْخَرَجُكَما، قُوُموا نِـيألَْخَرجَ  َرُجال  ِمَن  تَـىَ فَقَاُموا َمعَهُ، فَأ

َمْرأَةُ قَالَْت: َمْرَحبا  َوأَْهال  ال تْـهُ ا َرأَ لَـم  ، فَ تِـهِ بَـيْ  فِـيَس لَـيْ ذَا ُهَو األَْنَصاِر، فَإِ 

َماِء، القَالَْت: ذََهَب يَْستَْعِذُب لَنَا ِمَن « أَْيَن فاُلٌَن؟» :ملسو هيلع هللا ىلصا َرُسوُل هللا لَـهَ فَقَاَل 

                                                 

 .واللفظ له(, 47ومسلم برقم ) (,6475أخرجه البخاري برقم ) ،يهمتفق عل( 1)

 (.1727ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6137أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.17ومسلم برقم )واللفظ له، (, 53أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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دُ الَحـمْ ، ثُم  قَاَل: ـْيـهِ بَ َوَصاحِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل هللا  لَـىَ إْذ َجاَء األَْنَصاِري  فَنََظَر إ

ِه بُْسٌر فِـيبِِعْذٍق  ُهـمْ يَْوَم أَْكَرَم أَْضيَافا  ِمن ي، قَاَل فَاْنَطلََق فََجاءَ الهلل، َما أََحدٌ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  لَـهُ ُمدْيَةَ، فَقَاَل الٌر َوُرَطٌب، فَقَاَل: ُكلُوا ِمْن َهِذه، َوأََخذَ تَـمْ وَ 

ِعْذِق، ال، فَأََكلُوا ِمَن الش اةِ، َوِمْن ذَِلَك لَـُهـمْ فَذَبََح  «َحلُوبَ الإِي اَك وَ »

بَْكٍر َوُعَمَر:  بِـيألَ ملسو هيلع هللا ىلص ا أَْن َشبِعُوا َوَرُووا، قَاَل َرُسوُل هللا لَـم  َوَشِربُوا، فَ 

ْن ِقيَاَمِة، أَْخَرَجُكْم مِ الِدِه لَتُْسأَلُن  َعْن َهذَا الن ِعيِم يَْوَم بِـيَ َوال ِذي نَْفِسي »

 .(1)أخرجه مسلم .«ِجعُوا َحت َى أََصابَُكْم َهذَا الن ِعيمُ تَـرْ  لَـمْ ُجوُع، ثُم  الوتُِكُم بُـيُ 

 :إكرام الضيف بما تيسر 

 .[69]هواد:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) قال هللا تعالى: -1

فَقَاَل: يَا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُجٌل َرُسوَل ا تَـىقَاَل: أَ  ْنـهُ عَ  هللاُ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

، ا  ْد ِعْندَُهنَّ َشْيئيَـجِ  لَـمْ نَِسائِِه فَ  لَـى، فَأَْرَسَل إِ ْهـدُ جَ ال نِـي، أََصابَ ٬َرُسوَل ا

يْ َهِذِه ال فُـهُ أاَلَ َرُجٌل يَُضي ِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬فَقَاَل َرُسوُل ا . فَقَاَم «هُ هللاُ َحـمُ يَـرْ لَةَ، لَـّ

: تِـهِ فَقَاَل اِلْمَرأَ  ِلـهِ أَهْ  لَـى، فَذََهَب إِ ٬فَقَاَل: أَنَا يَا َرُسوَل اَرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر 

َما ِعْنِدي إاِلَّ قُوُت  ٬، قَالَْت: َواا  ، الَ تَدَِّخِريِه َشْيئملسو هيلع هللا ىلص ٬َضْيُف َرُسوِل ا

ِميالةُ ْبـيَ ِة، قَاَل: فَإِذَا أََراادَ الص ِ ْبـيَ الص ِ  ِ فَأَْطِفئِي  لَـيْ َوتَعَا ِهـمْ عََشاَء فَنَو 

َراَج، َونَْطِوي بُُطونَنَا ال يْ الس ِ ُجُل عَ لَـّ  ٬َرُسوِل ا لَـىلَةَ، فَفَعَلَْت، ثُمَّ َغدَا الرَّ

، أَْو: َضِحَك ِمْن فاُلٍَن َوفاُلَنَةَ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص . فَأَْنَزَل «لَقَْد َعِجَب هللاُ َعزَّ َوَجلَّ

 .(2)عليهمتفق  .( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي): هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 
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 :ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يُْدع 

قَاَل: َكاَن َرُجٌل ِمَن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي َمْسعُواٍد األَْنَصاِري   َعنْ 

اٌم، فََرأََى َرُسوَل هللا ـُغالٌَم لَ  لَـهُ أَبُو ُشعَْيٍب، َوَكاَن  لَـهُ األَْنَصاِر، يُقَاُل  ملسو هيلع هللا ىلص ح 

َسِة ِلـَخـمْ اْصنَْع لَنَا َطعَاما   ،َحكَ ـَع، فَقَاَل ِلغاُلَِمِه: َويْ ُجوالَوْجِهِه  فِـيفَعََرَف 

 تَـىَسٍة، قَاَل فََصنََع، ثُم  أَ َخـمْ َخاِمَس ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  نَفٍَر، فَإِن ي أُِريدُ أَْن أاَْدعَو الن  

 بِـي  بَاَب قَاَل الن  الا بَلََغ لَـم  َرُجٌل، فَ  ُهـمْ َسٍة، َوات بَعَ َخـمْ فَدََعاهُ َخاِمَس ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن  

ْل قَاَل: الَ، بَ « ، َوإِْن ِشئَْت َرَجعَ لَـهُ إِن  َهذَا ات بَعَنَا، فَإِْن ِشئَْت أَْن تَأْذََن ملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(1)متفق عليه .٬آذَُن لَـهُ يَا َرُسوَل ا

 :أين يجلس الضيف؟ 

ِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬اقال: قال َرُسوُل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي َمْسعُواٍد األْنَصاِري 

ُجَل ...» ُجُل الرَّ نَّ الرَّ  لَـىعَ  تِـهِ بَـيْ  فِـي، َوال يَْقعُدْ نِـهِ ُسْلَطا فِـيال يَُؤمَّ

 .(2). أخرجه مسلم«نِـهِ إِال بِإِذْ  تِـهِ تَْكِرمَ 

 :توقير العلماء والكبار 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[11]المجاادلة:(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 نِـيأََرا»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبَن ُعَمَر  ٬َعْبدَا َوَعنْ   -2

ُك بِِسَواٍك، فََجذَبَ ال فِـي ا أَْكبَُر ِمَن اآلَخِر، ُهـمَ َرُجالَِن، أََحدُ  نِـيَمنَاِم أَتََسوَّ

َواَك األَْصغََر مِ   .«األَْكبَرِ  لَـىإِ  تُـهُ : َكب ِْر، فَدَفَعْ ِلـي، فَِقيَل اْنـُهـمَ فَنَاَوْلُت الس ِ

                                                 

 .واللفظ له(, 2036ومسلم برقم ) (,5434أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.673برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)أخرجه مسلم

 :تقديم األكبر ثم من هو على يمين األكبر 

، ْنـهُ بِقَدَحٍ فََشِرَب مِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  تِـيَ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرضَي هللاُ َعنهُ قال: أ -1

يَا ُغالُم، »األْشيَاُخ َعْن يََساِرِه، فَقال: قَْوِم، وَ الُغالٌم أْصغَُر  نِـهِ ييَـمِ َوَعْن 

يَا  ا  ِمْنَك أَحد ِلـيقال: َما ُكْنُت ألوثَِر بِفَضْ «. األْشيَاخَ  يَـهُ أْن أْعطِ  ِلـيأتَأْذَُن 

 .(2)متفق عليه .، فَأْعَطاهُ إِيَّاهُ ٬َرُسوَل ا

ادَاِرنَا َهِذِه،  يفِـملسو هيلع هللا ىلص  ٬: أتَانَا َرُسوُل اقَالَ َعنهُ  َرضَي هللاُ  أنٍَس َوَعْن  -2

، َوأبُو تُـهُ ِمْن َماِء بِئِْرنَا َهِذِه، فَأْعَطيْ  تُـهُ َشاة  لَنَا، ثُمَّ ُشبْ  لَـهُ فَاْستَْسقَى، فََحلَْبنَا 

ا فََرَغ قال لَـمَّ ، فَ نِـهِ ييَـمِ َعْن  بِـي  اَههُ، َوأْعَراتُـجَ بَْكٍر َعْن يََساِرِه، َوُعَمُر 

نُوَن ْيـمَ األَ »، ثُمَّ قال: لَـهُ فَضْ  بِـيَّ فَأْعَطى األَْعَرا ُعَمُر: َهذَا أبُو بَْكٍر،

اتٍ فَـهِ َي ُسنَّةٌ، فَـهِ قال أنٌَس: «. نُوافَـيَـم ِ نُوَن، أال ْيـمَ األَ   .َي ُسنَّةٌ، ثاَلَث َمرَّ

 .(3)متفق عليه

 :خفض الصوت وغض البصر 

 .[19]لقمان:  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[30]النور:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) قال هللا تعالى:و -2

 :خدمة صاحب المنزل لضيوفه 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) قال هللا تعالى:

 .[27-24]الذاريات:(   ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ

                                                 

 (.2271برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2030ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2351أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2029ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2571أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 :مدة الضيافة 

ِ  ْيـحٍ ُشرَ  بِـيَعْن أ َمْن َكاَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل اْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  الَكْعبِـي 

يَافَةُ لَـيْ يَْوٌم وَ  تُـهُ ، َجائِزَ فَـهُ ْكِرْم َضيْ ْلـيُ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬يُْؤِمُن بِا لَةٌ، َوالض ِ

ىأْن يَثِْوَي ِعْندَهُ حَ  لَـهُ ل  يَـحِ َو َصدَقَةٌ، َوال فَـهُ ثاَلثَةُ أيَّاٍم، فََما بَْعدَ ذَِلَك   تَـّ

 .(1)متفق عليه .«ْحِرَجهُ ـيُ 

 :عدم التكلف للضيف وغيره 

أخرجه  .ينَا َعِن التََّكل فِ نُـهِ : ُكنَّا ِعْندَ ُعَمَر فَقَاَل: الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنٍَس  -1

 .(2)البخاري

عَاُم طَ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَن هُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 .(3)متفق عليه «.األَْربَعَةِ  فِـيالث الَثَِة، َوَطعَاُم الث الَثَِة َكا فِـيِن َكانَـيْ اإِلثْ 

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص : َسِمْعُت َرُسوَل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ  ٬َعْبدا ْبنِ  َجابِرِ  َوَعنْ  -3

األَْربَعَةَ، َوَطعَاُم  ِفـيِن يَكْ نَـيْ ِن، َوَطعَاُم اإِلثْ نَـيْ اإِلثْ  ِفـيَواِحِد يَكْ الَطعَاُم »

 .(4)أخرجه مسلم .«ةَ نِـيَ الث َما ِفـياألَْربَعَِة يَكْ 

 :دعاء الضيف إذا طعم 

هم» أخرجه  .«ُهـمْ َحـمْ َوارْ  لَـُهـمْ ، َواْغِفْر تَـُهـمْ َما َرَزقْ  فِـي لَـُهـمْ بَاِرْك  اللَـّ

 .(5)مسلم

                                                 

 (.48ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6135أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.7293برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 .واللفظ له(, 2058ومسلم برقم ) (,5392أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.2059برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.2042برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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 :االنصراف بعد الفراغ من الطعام 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه )الى: قال هللا تع

 .[53]األحزاب:  ( ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 :إجابة دعوة الكافر لمصلحة ما لم يكن منكر 

 .[5]المائدة:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)قال هللا تعالى:  -1

ُخْبِز َشِعيٍر  لَـىإِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ واِدي ا  ادََعا النَّ يَـهُ أَنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَنٍَس َوَعْن  -2

 .(1)أخرجه أحمد .بَـهُ َوإَِهالٍَة َسنَِخٍة، فَأََجا

                                                 

 (.13201برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)
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