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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
قال:  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة  "،إذا لم يفطرما يقولو من حضر الطعام وىو صائم "فيذا باب 

ن كان مفطر  ،فميصل   اً ، فإن كان صائمفميجبإذا ُدعي أحدكم )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل   اً وا 
  رواه مسمم. ،(1)((طعمفمي  

وىذا أمر واألصل  ،اً أو مفطر  اً يعني سواء كان صائم ،))إذا ُدعي أحدكم فميجب(( :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
  .ةواجب اً إجابة الدعوة مطمق :وقد استدل بيذا الحديث من قال ،أن األمر لموجوب

عدا ذلك فإنو يستحب  اوم ،-واهلل أعمم-ولعل ىذا ىو األقرب  ،بوليمة العرسومن أىل العمم من خص ذلك 
عمى ولكن ىذه إشارة  ،ن عن حكم إجابة الدعوةوليس الحديث اآل ،تكن متضمنة لمنكرإجابة الدعوة فيو ما لم 

إدخال السرور عمى  اً وأيض ،وذلك لما فيو من إشاعة المحبة بين المسممين ،ىذه الجممة في الحديث حال إلىكل 
 .يؤنسو ويرضى بذلك ويسرفإن ىذا وذلك إذا أجبت دعوتو  ،نفس المسمم

 ،يذىب ،فإن عميو إجابة الدعوة اً يعني حتى لو كان صائم ((فميصل   اً فإن كان صائم ،إذا ُدعي أحدكم فميجب))
أجاب قد ذلك بفيكون  ،يدعو ليم بالبركة والخير وما أشبو ذلك :ومعنى يصمي أي ،"فميصل   اً إن كان صائم"ف

فإنو  اً ثم بعد ذلك إن كان صائم ،وحضر إلى ىذه الدعوة ،بدر منيم من توجيو الدعوة إليوما ر دعوتيم وقد  
   .؟ومجمبة لممقاصد السيئة من الرياء مثالً  اً يكون سببأليس ذلك  :وليس لقائل ىنا أن يقول ،يدعو ليم

ويصحح نيتو  ،ألنو ال يأمر إال بخير -صمى اهلل عميو وسمم-يستجيب ألمر النبي إنما عميو أن  ،ليس ذلك بالزم
ثم  ،أنا صائم :دون أن يقول لمناسبذلك لصاحب الوليمة  سر  ويمكن أن يُ  ،ىذا ىو المطموب ،ويعالج قصده

ويدعو  ،اً ويستطيع اإلنسان أن ال يشعر بو أحد حتى صاحب الوليمة أحيان ،أو نحو ذلك يتشاغل عنيم أو ينسل  
ذا قدموا لو حموى أخذ ،أخذ اً يجمس فإذا أعطوه فنجان ،ليم بالبركة في نفس الوقت ىل شرب والناس ال يرقبونو  ،وا 

نما يشتغمون بالحديث وما إلى ذلك من مؤانسة ،أو لم يشرب  .ويظنون أنو مفطر ،وا 
ويتشاغل  ،ويعطيو اً يأخذ شوكة ويقطع ليذا لحمأن يمكن  ،بأموريمكن أن يجمس معيم عمى الطعام ويتشاغل و 

وال يشعرون  ،الناس أنو يقطع ويأكل من المحم ويظن ،ويقرب لمن بجانبو وىو صامت ،بتقطيع فاكية ونحو ذلك
، ويصحح نيتو ويستحضر لكن لو كانت الدعوة لو وحده؟ سيظير ىذا ليم فيخبرىم أنو صائم ،ويدعو ليم ،بو

إذا كان ذلك رياء مع الوزر وأن ال يجمع بين التعب والحرمان من الطعام والشراب  ،-عز وجل-اهلل  عظمة
فيكون أشح ما يكون  ،-عز وجل-ل ما عند اهلل ليحص   ؛ويصحح نيتو ،وعناءين يجمع بين تعبين ال ،وسمعة
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الناس يأكمون ويشربون في نيارىم وىو جالس ال ،  يذىب سدىىذا التعب ال ،عمى توفير األجور وتحصيميا
 .يأكل وال يشرب ومع ذلك بوزر

لتحصل البركة  :قالوا ،يعني يقوم يصمي نافمة يشتغل بالصالة ((فميصل  )) :إن قولو :ومن أىل العمم من قال
إن األصل في الصالة أن تحمل عمى المعنى الشرعي وىي  :وليس لقائل أن يقول ،لكن ىذا بعيد ،ألىل الدار

ذ  }يصمي يعني يدعو  ،المعنى اآلخرالسياق يدل عمى ىذا صحيح لكن ىنا  :نقول ،الصالة المعروفة  ِمن   خ 
َواِلِهم   فكان  ،ادع ليموالمعنى: وا بالزكاة ىؤالء جاء [103:التوبة] {َعَمي ِهم   َوَصلِّ  ِبَها َوت َزكِّيِهم   ت َطهِّر ه م   َصَدَقة   َأم 
  .فالمناسب أن يدعو ليمودعوه وكرموه  اً وىذا اإلنسان أسدوا إليو معروف ،يدعو ليم -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ن كان مفطر )) وطابت نفسو  ،إال إذا أذن لو صاحبيافي وليمة العرس فإنو يجب عميو أن يطعم أما  ((طعمفمي   اً وا 
لي  إن أذنت   ،ن مشغولأنا اآل :يقول لو ،ويستأذن صاحب الشأنويقدر ىؤالء  ،يمكن أن يحضر ،بذلك

قد أنو ألن ذلك يصدق عميو  ؛ولو لقمة ولو قميالً  ،يأكل من ىذه الوليمة ،فإن لم يأذن لو بقي وأكل ،انصرفت
   .طعم

وىو  ، يوضع إال بعد الساعة الواحدةاللربما في بعض النواحي  العشاء مثالً  ،قبل ذلكمات لو أنو أكل من المقد  
 ،وا لو بتمر وحموى، جاء؟فماذا يفعل ،فإجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة ، يدريال ،جاء بعد صالة العشاء

   فإذا أكل ىل يعتبر ىذا قد طعم وأكل من الوليمة؟ 
 ؟ -أكل التمر- وليمةىذا ىل يقال لو: لكن  ،يحتمل
 .ىره أنو يأكل من الطعام الذي وضع وجمع الناس لوفظا ،ال يدل عميوالعرف 
"، باب ما يقولو من ُدعي إلى طعام فتبعو غيره" ،-لم يذكر في ىذا الباب إال ىذا الحديثو - آخر اً بابثم ذكر 

عن الخطيب البغدادي لو كتاب في مجمد و  ،الطفيمي :ىذا التابع الذي جاء من غير دعوة يقال في كالم العرب
 .في ذم التطفل اً وشعر  اً والعرب تكمموا عمى ىذا في كالميم نثر  ،التطفل والتطفيل

 ؟ اً ىل يحل أو يكون حرام في حكم التطفل وما يأكمو ىذا المتطفل من الوليمة اءوتكمم الفقي
لكن  ،فييا ىذه ال إشكال أن يأتي ،ليا كل أحددعى ىذه التي يُ الدعوة العامة  :الدعوة التي يقال ليا اً ثم أيض

فمثل ىذا يراعى في الدعوات  ،معينين قد ال يكفي الطعام فيقع في إحراج االدعوة الخاصة ىناك إشكال دعا أناسً 
فاجأ أن وتُ  ،مقعد احتياطي ،عشر أحدأو  ،والمجمس ال يكفي إال عشرة ،تدعو عشرة اً أحيان ،التي ال تكون عامة

 ،أوالد ،وأوالد ،أوالدوراءه  وىذا يسعى ،وىذا معو أربعة ،وىذا معو ثالثة ،ةالذين حضروا ىذا معو خمسمن  اعددً 
يعني  ،كما يقول الصوفية ايطمب مددً  اً وأحيان ،ىؤالء؟ فيقع صاحب الوليمة في إحراج ال يحسد عميو ين يجمسأ

يبحث ىنا وىناك في مطاعم شيء  ،يذىب ىو إذا ما عنده أحد ،يرتبك ا،يرسل أحدً  ،يرسل الولد ا،زائدً  اطعامً 
فإذا ُدعي إنسان وتبعو  ،ولربما يثقل ذلك عمييم ،حرج اآلخرينفيذا يُ  ،ىؤالء األضياف ايستطيع أن يكرم فيي

       .أو رأى أن من المصمحة أن يأتي معو بآخر فماذا يفعل؟ ،آخر
صمى اهلل عميو -قال: دعا رجل النبي  -رضي اهلل عنو-حديث أبي مسعود البدري  -رحمو اهلل-ذكر المصنف 

 ،وىي الصحن ،الصحفة التي يوضع فييا الطعامومعروف  ،بالعد ،لطعام صنعو لو خامس خمسة -وسمم
 .لستةمن باب طعام الخمسة يكفي ففإذا جاء السادس ىنا  ،طعام موزون أي   ،ما يكفي لخمسة :يقولون :الصحفة



ليس  ،يعني أن المدعوين خمسة وليسوا ستة ،خامس خمسة -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا صنعو لمنبي فالشاىد 
 :-صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي فمما بمغ الباب  ،فتبعيم رجل ،ىو السادس -صمى اهلل عميو وسمم-نبي ال
ن شئت رجع ،إن ىذا تبعنا فإن شئت أن تأذن لو))    .(2)((وا 

  .متفق عميو "،بل آذن لو يا رسول اهلل ،ال" :قال ،ىو األدب الالئق في ىذا المقام فيذا
عنده وليمة أو عنده زواج لربما يأتي  اً ىذا إذا عمموا أن أحدالناس كانوا يأتون لحاجة ومعروف في السابق 

يندفعون ولربما كان لبعضيم عادات  ،اندفعوافإذا فتح الباب  ،يجتمعونمن البادية وغيرىم العشرات بل المئات 
شر ىؤالء فإنيم يدخمون ويأكمون فإذا  يأتون عُ ، وأن الذين ُدعوا الوكثرة الناس عمى قمة الطعام ،إذا رأوا اإلحراج

م إذا األن من عادتيم أنيم ال يجمسون عمى الطع ؛أكرمكم اهلل وقام فقام الجميع :أو لقمتين قال أحدىمأكموا لقمة 
فيأتي  ،حرجفمن أجل أن ال يُ  ،ىذا في العصور المتأخرة عند البادية ونحوىم إذا قام واحد قام الجميع ،قام واحد

حتى  الثالثة والدفعة ،والرابعة فيرتب مع واحد في الدفعة الثانية يقول ليم مثل ىذااآلخرون الدفعة الثانية والثالثة 
  لمجميع .يكفي الطعام 

الناس صاروا يستثقمون  ،المشاىدوىذا ىو الغالب بل ىو  ،ليس لمحاجة لمطعامولربما يأتي بعض الناس اليوم 
والثاني يأخذ  ،افيذا يأخذ واحدً  ،تعال نذىب إلى فالن ،فمربما يأخذ أحدىم من يستمطفو ليأنس بو ،إجابة الدعوة

 .وىكذا ا،والثالث يأخذ واحدً  ،اواحدً 
وىذا  ،رؤيتو ومقابمتو واالستفادة منو ونحو ذلك فيريدون من أىل العمم مثالً وبعضيم يأتي ألن أحد المدعوين 

وىو أنك إذا  اً فمتضع في اعتبارك أمر من أىل العمم  اً بل لربما يكون ىذا ىو األصل أنك إذا دعوت أحدكثير 
عالم إذا كان فييم  ،حرجر ثالثين حتى ال تُ عشرة قد   ت  دعو  اىذه الدعوة الخاصة جد   ،ر ثالثينفقد  عشرة  دعوت  

وىؤالء مع زيد وذاك  ،واوىؤالء سمعوا وجاء ،سيأتي أناس ىؤالء معو يسألونو في الطريق ودخموا فمعنى ذلك أنو
  .منيا في الدعوةفيذه فائدة لعمكم تستفيدون ، مع عمرو وما شاء اهلل امتأل المجمس

دل ذلك عمى أن األدب إذا جاء أحد معك من غير إذن أن  ،في ىذا الباب وىو الحديث الوحيد ىذا الحديث ذكره
ن من عادتو إذا أتيتو ولم إحتى  ،ذلك منووعرفت  ،بذلك سر  أنو يأذن ويُ  ت  لكن لو عمم ،ستأذن صاحب الشأنيُ 

 ،إذا كنت تعمم ىذا منو فال بأس أن يأتي أحد وال حاجة ألن يقال ،أحد معكب أتيتما  :معك أحد قال لك يأت  
 ،وما إلى ذلك ،اليوم وأدر عمييم من األرزاق والسعة في المجالس والمرافق -عز وجل-السيما مع ما وسع اهلل 

  .وىذا يتفاوت
تسامح في فيُ  ،أو صالة أو نحو ذلكال تكون كالدعوة في مكان آخر كاالستراحة ال شك أنيا فالدعوة في البيت 

والحرج الذي يمحق اإلنسان  ،وىذا أمر معموم ،دعوة في البيتدعوة في استراحة أو في صالة ما ال يتسامح في 
لى آخره والمُ حتى ما يقدم من الطعام استراحة أو في  ،في بيتو أعظم مما يمحقو في صالة الت في قب  واآلنية وا 

 ال يممكو أصالً أن يتجمل مع األضياف أكثر مما يحتاج في مكان إلى يحتاج فيو  ،بيتو األمر يختمف

                                                           

 إذا الضيف يفعل ما باب النكاح، كتاب مسمم،و  ،(2001) برقم والجزار، حامالم   في قيل ما باب البيوع، كتاب البخاري، أخرجو -2
 (.1431) برقم لمتابع، الطعام صاحب إذن واستحباب الطعام، صاحب دعاه من غير تبعو



وصمى اهلل عمى نبينا  ،تعالى أعممواهلل  ،فالتقصير قد يقع من القائمين عمييا من مؤجرييا ونحو ذلك ،كالصاالت
 وآلو وصحبو. ،محمد


