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  إجابة الدعوة للصائم تطوعاًإجابة الدعوة للصائم تطوعاً
  وأنا صائم صيام تطوع؟ -مثالً  - ما الواجب إذا دعاين أخ لوليمة  :سؤال

==========================================  
 صنعت لرسولِ اللَّه{ :قال رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهروى البيهقي عن أيب سعيد اخلدري 

من  وأَصحابه، فَلَما وضع الطَّعام، قَالَ رجلٌ طَعاما فَأَتانِي هو صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم
دعاكُم أَخوكُم وتكَلَّف : صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ رسولُ اللَّه  .إِني صائم: الْقَومِ

قَالَ لَه ثُم ،لَكُم :ئْتا إِنْ شموي هكَانم مصو رأَفْط{  
العالقات اإلنسانية بني األنام، إذا دعاك أخوك، ما اإلسالم حريص على 

صحيح ( }إِذَا دعا أَحدكُم أَخاه، فَلْيجِب{ :صلى اهللا عليه وسلمالواجب عليك؟ قال 
  ).مسلم وسنن أيب داود وابن ماجة عن ابن عمر

إِذَا اجتمع { :صلى اهللا عليه وسلمال بد أن جييب، وإذا تعددت الدعوة قال 
ا الدمهدأَح قبإِنْ سا، وارا جِومهبا أَقْرابا بمهبا، فَإِنَّ أَقْرابا بمهبأَقْر فَأَجِب ،انياع

قبي سالَّذ سنن أيب داود والبيهقي ومسند اإلمام أمحد( }فَأَجِب.(  
إِلَى كُراعٍ لَو دعيت { :صلى اهللا عليه وسلموال شأن يل مبا يدعوين إليه، قال 

تبمع أن العرب  ،)رضي اهللا عنهصحيح البخاري ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة ( }َألج
صلى اهللا أن النيب  :يعطي مثال للتواضع، وقيل لكن النيب !!ال تأكل الكراع وال الكرش

ة كان جييب دعوة العبد اململوك، واألمة اململوكة واملسكني، وال يرد دعو  عليه وسلم
فال يقول إىل أين؟  ،يأتيه الطفل الصغري فيأخذ بيده صلى اهللا عليه وسلمأحد أبداً، بل كان 

  .بل ميشي خلفه كما يريد، وذلك ليعلمهم إجابة الدعوة
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اخللَّودعته امرأة إىل طعام، وكان الطعام خال ال، !! فقط؟ ، هل يأكل أحد
فجرب خاطرها وأكل  قراء واملساكني،كان جيرب خاطر الف صلى اهللا عليه وسلملكن النيب 

صحيح مسلم ( }نِعم اِإلدام الْخلُّ{ :بعد األكل -  طعامها وزاد يف إكرامها فقال
 ).رضي اهللا عنهوسنن الترمذي وأيب داود عن جابر 

  :عن سهلِ بنِ سعد، قَالَحىت يعلمها أا فعلت فعالً عظيماً وليعلم أصحابه، و
}صا نكُن ولِ اللَّهسر علَةُ،  صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلملِّي مكُونُ الْقَائت ثُم ،ةعمالْج موي

قًا، فَكَانت إِذَا كَانَ يوم وكَانت فينا امرأَةٌ، فَكَانت تجعلُ في مزرعة لَها سلْ
الْجمعة تنزِع أُصولَ السلْقِ، فَتجعلُه في قدرٍ، ثُم تجعلُ علَيه قَبضةً من شعريٍ 

فَكُنا ننصرِف إِلَيها من صالة : فَتطْحنها فَيكُونُ ذَلك السلْق عراقَةً، قَالَ سهلٌ
فَكُنا نتمنى يوم : جمعة، فَنسلِّم علَيها، فَتقَرب ذَلك الطَّعام إِلَينا، فَنلْعقُه، قَالَالْ

كا ذَلهامطَعل ةعمصحيح ابن حبان( }الْج( 

اإلمام احلسن بن علي كان راكباً يوماً ووجد مجاعة من  ،تربية حضرة النيب
بن بنت رسول اهللا،  هلم يا: أيديهم على قارعة الطريق يأكلون، فقالواالذين يعملون ب

أجبتكم على أن جتيبوين يف يوم كذا، وجهز هلم مائدة شهية : فرتل وأكل، مث قال
ليطعمهم من املأكوالت اليت ال يستطيعون أكلها أو احلصول عليها، فهو أجام 

 صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمول عليه، حىت قال ليكرمهم بعد ذلك مبا ال يستطيعون أكله أو احلص
من أَطْعم أَخاه لُقْمةً حلْوةً لَم { :فيمن يطعم الفقراء ما ال يستطيعون احلصول عليه

ةاميالْق موا ياررم ذقالترغيب يف فضائل األعمال البن شاهني والرب والصلة البن ( }ي
 ).رضي اهللا عنهاجلوزي عن أيب هريرة 

، قال الفقهاء والعلماء عز وجلَّعز وجلَّإذا دعاين أخي إىل طعام وأنا صائم سنة هللا ف
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وأفطرت هذا اليوم من أجل إجابته، فإن اهللا جيعل  يإذا جربت خاطر أخ: األجالء
ألنين أفطرت جرباً خلاطر  - مع أنين أفطرت - أجري من صيام هذا اليوم مقبوالً

ال مانع لإلنسان أن يفطر إجابة : ولذلك قالوا .هذا املؤمن الذي كلَّف نفسه ودعاين
ه ال جيزع وال الدعوة أخيه إذا وجد أنه يتأمل لو وجده أنه ال يأكل، أما إذا وجد أخ

كمل يومه هذا إن شاء اهللا ربيتغري إذا عرف أنه صائماً يومه هذا فال يفطر وي 
  .العاملني
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