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 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  حممد 
مع  رضي هللا عنه سلمان الفارسي هذه قّصةف وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

 سطورها ،، نُ ْبِحر بني يف طلب الزايدة يف األكلضيفه الذي زاره وأثقل عليه 
  . منها الفرائدنْلتِمس نْستْنبط منها الفوائد ،و 

احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها  تذكر  : وخطة الكتاب
الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة ،أو غريها ، وقد أعّدل يف العبارة 

استوعب أن  وحاولت،  قليال ، أو أضيف ، ومامل اذكر مصدره فهو من استنباطي
 مجيع فوائد احلديث . 

م ل خالص اً لوجهه الكرمي وأن ينفع ب ه كاتبه وقارئه هذا وهللا أس أل أن جيع  ل هذا الع
 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد . وانشره.،
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ّةــــــــــالقصّ 

 
 

يل على  أان وصاحب   : " دخلتُ ق قاليْ قِ م عن األعمش عن ش  رْ  ليمان بن ق  عن سُ 
هناان عن  رسول هللا  حا، فقال: لوال أنّ لْ بزا ومِ إلينا خُ  بر   ، فق    سلمان
 هُ ت  ر  ه  طْ مِ  ِ ر، فبعث ب   تعْ نا س  حِ لْ صاحيب: لو كان يف مِ  فت لكم. فقالف، لتكلّ التكلّ 
 نا قال صاحيب: احلمد هلل، فألقاه فيه، فلما أكلْ ت  عْ ا، فجاء بس  ه  ن   ال، فره  ق  إىل الب   
عند  ةً ون  هُ رْ يت م  ر  ه  طْ مل تكن مِ  ت  قْ زِ مبا رُ  ت  عْ ن   ا. فقال سلمان: لو ق   ن  ق   ز  ا مبا ر  ن  ع  ن      الذي ق  

   (1)ال ".البقّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. املعج    م الكب    ري للط     ا  وص    ححه ووافق    ه ال    ذهيب 7146رق    م  4/136للح    اكم املس    تدرى عل    ى الص    حيحني   (1)
ص  ححه األلب  ا  يف السلس   لة .و  9153رق  م  12/127. ول  ه ُش  عب ا    ان اآلداب للبيهق  ي .  6098رق  م  6/235

 . 2440و  . 2392رقم  5/511الصحيحة 
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 ئد والدروس املستنبطة من احلديث الفوا
 

 .عْلم ا كثريا  النيب  عن  سلمان الفارسي  الصحايبَح  ل   (1)
 (2) . رواالكتفاء مبا تيسّ  ، ترى التكلف يف املعيشة (2)
ف ما ليس عنده ل  ك  ت  ه ما عنده وال ي   لضيفِ  بُ رّ ق  واجلمع بينهما أنه ي ُ    (3)

 (3) . وغ حينئذ التكلف ابلطبخ وحنوهسُ شيء في  فإن مل يكن عنده 
 (4) املشّقة . معىن التكّلف : الّتج ّشم ، والتزامُ  (4)
على الضيف أن يكون خفيف الظل، خفيف السؤال، لطيف  (5)

 مراعيا حرمة املنزل الذي يضيفه.،الطلب، حمافظا على آداب الضيافة 
    .له مهما قلّ  مُ دّ ق  يتأفف مما ي ُ  على الضيف أالّ  (6)
 (5) احلّث على إكرام الضيف . (7)
( ُُيتمل أهنما أشعراه  يل على سلمان أان وصاحب   دخلتُ  قوله:) (8)

وُيتمل . ه دون سابق إخبار قبل اجمليء إليه ، وُُيتمل أيضا أهّنما دخال علي
 أهّنما استأذان قبل أن يدخال ، وسّلما عليه ، مث أذن هلما .

 اخلبز وامللح نعمتان من نِعم هللا . (9)
 ِعم سبحانه على ما أنعم به .املسلم شكر ال ُمنْ  على (10)
 . ك ر ُم سلمان  (11)
 (6) ُعشيب ، ذو نكهة عطريّة . السعت ، أو الزعت هو نبات (12)
 هل النهي هنا للتحرمي (فهناان عن التكلّ  رسول هللا  أنّ  :) قوله  (13)

قال سبحانه :"قل ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفني" ، وقال ابن 
 البخاري هنينا عن التكّلف " . عمر رضي هللا عنهما قال:"

مران وهنينا " يف حكم املرفوع ولو مل يضفه إىل النيب قول الصحايب " أُ  (14)
 . (7) 

                                                           

 .    40/489مسند ا مام أَحد )احلاشية(    (2)

   .  4/211فتح الباري البن حجر    (3)

 .   1/74 مد األمني بن عبد هللا اأُلر مي الع ل وي اهل ر ريحمل  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم    (4)

 . 179-1/177فتح املنعم شرح صحيح مسلم د.موسى الشني  مستفاد من 7-5من    (5)

 املوسوعة احلرّة)ويكيبيداي( .    (6)

 . 4/211فتح الباري البن حجر     (7)
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 قّلة ذات اليد ، وصعوبة العيش يف ذلك الزمان . (15)
أصل و  ( فيه جواز الرهن .اه  ن   ال، فره  ق  إىل الب    هُ ت  ر  ه  طْ مِ  ِ فبعث ب قوله:) (16)

ويف الشرع جعل مال  (8) ( .نةيكل نفس مبا كسبت ره  )الرهن احلبس ومنه
 (9) . وثيقة على دين

 أّن الرهن يدخل يف ابب البيوع . (17)
( اعتذار فت لكمف، لتكلّ هناان عن التكلّ  رسول هللا  لوال أنّ قوله:) (18)

 ، يف بداية االستقبال حىت ال ُيظّن به الُبخل .مؤّدب من سلمان 
  . جواز الشراء ابلثمن املؤجل (19)
 . التواضع والزهد يف الدنيا والتقلل منها (20)
حىت احتاج إىل ؛إىل عدم االدخار  سلمان الكرم الذي أفضى ب (21)

 ِمْطهرته .رهن 
 (10) . والقناعة ابليسري، الص  على ضيق العيش  (22)
 يف حتقيق أمنية صاحب شقيق . االستجابة السريعة من سلمان  (23)
 . التعامل مع اآلخرين ابلبساطة واللني والسهولة  (24)
 (11) ال ِمطهرة : إانء يضع فيه املاء ليتطّهر به . (25)
 التكّلف يُرهق ا نسان ويؤذيه ، ماداّي ومعنواي . (26)
 (12) . ابئع الُبقول واألغذية غري املطهّية وحنومهاالبّقال هو:  (27)
أحضر هلم الطعام وهم  ( يدّل على أن سلمان إلينا بر   فق   قوله:) (28)

 جالسون يف مكاهنم . ومل ينتقل هبم إىل صالة موضوعة للطعام. 
 ( قد نستشعر احلالة النفسية اليت يعيشها سلمان فألقاه فيه قوله:) (29)

يف تلك اللحظة اليت رهن فيها مطهرته ؛حىت ُيقق هلذا الرجل أمنيته يف الطعام 
،ومل يضعه برفق ، بل  ان الذي اشتهاه ،وهو غري موجود ، فجاء به سلم

 ألقاه ، وكأنه رمى به وهو مغضب .
 ُيستحب احلمد بعد االنتهاء من األكل . (30)

                                                           

 . 1/125املرجع السابق     (8)

 . 5/140 البن حجر فتح الباري    (9)

 . 5/141املرجع السابق   مستفاد من 22-19من   (10)

 موقع املعجم .   (11)

 موقع املعا  .   (12)
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القناعة والرضا  نح املسلم الصادق آاثرًا َحيدة، ومزااي جليلة،   (31)
يستغين هبا عن حطام الدنيا أب ْسرها، ويتعوض اب  ان عن ُزخرِفها وزينتها؛ ومن 

 (13) . س، وراحة البال، وطمأنينة القلبتلك اآلاثر: سكينة النف
 أخذ أجر الضيافة ، وإطعام الطعام . أّن سلمان  (32)
 . ابلنيب  اقتداء سلمان  (33)
: أنّه يشّق على األول  ،ضابط التكلف املنهي عنه مامجع أمران (34)

. الثا : أن يضطرّه إىل أن يبيع شيئا بطلب شيء ليس عنده صاحب الدار
، فقد شّق عليه الضيف  ، كما فعل هنا سلمان  عنده ، أو يرهن ما لكه

 حىت رهن ِمطهرته .
 
 
 
 
 

                                                           

 مقالة بعنوان : القناعة كنز ال يفىن ملرشد احليايل . موقع األلوكة .  (13)


