
الجزء الثا�

 (من أصبح منكم اليوم صائما؟)



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

روى مسلم َعْن أَِ� ُهَريْرََة، قَاَل:

قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َمْن أَْصبََح ِمْنُكُم الْيَْوَم َصاِ�ًا؟» قَاَل أَبُو 

بَْكٍر رَِيضَ اللُه َعْنُه: أَنَا، قَاَل: «فََمْن تَِبَع ِمْنُكُم الْيَْوَم َجَنازًَة؟» قَاَل أَبُو بَْكٍر رَِيضَ 

اللُه َعْنُه: أَنَا، قَاَل: «فََمْن أَطَْعَم ِمْنُكُم الْيَْوَم ِمْسِكيًنا؟» قَاَل أَبُو بَْكٍر رَِيضَ اللُه َعْنُه: 

أَنَا، قَاَل: «فََمْن َعاَد ِمْنُكُم الْيَْوَم َمِريًضا؟» قَاَل أَبُو بَْكٍر رَِيضَ اللُه َعْنُه: أَنَا، فََقاَل 

رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َما اْجتََمْعَن ِيف اْمِرٍئ، إِالَّ َدَخَل الَْجنََّة»

ويف رواية مطوَّلة عند البزار أن سؤال النبي صىل الله عليه وسلم كان يف املسجد 

عقب صالة الصبح، وفيها أن الصدقة كانت كرسة خبز يف يد عبد الرحمن بن أ� 

بكر فأخذها منه وأعطاها لفق² يسأل يف املسجد، ورواية البزار معلولة باإلرسال

هذا اللفظ مجمع من األحاديث أرقام ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٥٢٨، ٢٧٨١، ٥٤٤٣

 الحديث 
الثاني والعشرون
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

 

َعاَد َمِريًضا: زار مريضا.

: �
��المعا

الفوائد العقائدية: 
  

"إِالَّ َدَخَل الَْجنََّة" أي بغ² حساب، وإال فإنه يكفي لدخول الجنة مجرد اإلÂان، والفضيلة 

هنا يف كون هذه األعÇل تجعل صاحبها يدخل باجتÇعها بغ² حساب.

 تفاضل األعÇل الصالحة وأنها سبب لزيادة اإلÂان.

  تفاضل املؤمنË يف درجاتهم.

رزقك  الذي  الله  نعمة  الستحضار  جوعك  حال   Ëاملسك إطعام  ويقابله    •  

الطعام وأنت تخرج من رزقه شكرا وقربة لوجهه، وتستعË به إلÎام عبادتك 

له.

•  ويتكامل معه زيارة املريض الذي رÓا كان غ² قادر عىل الصيام، فنتذكر 

نعمة الصحة والقدرة عىل التعبد Óا ال يقدر املريض عليه، وتتأمل يف تقلب 

الحال البرشي بË القوة والضعف.

الدنيا  بفناء  تذك²ا  القبور  ومشاهدة  الدفن  وحضور  الجنازة  وتكون    •

عىل  وحثا  للمريض،  وعيادتها  وصدقتها  صيامها  للنفس يف   Çودع وحقارتها، 

االستزادة من الباقيات الصالحات التي تصحب اإلنسان يف القرب.
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

   

َعاَد َمِريًضا: زار مريضا.

الفوائد العقائدية: 
  

"إِالَّ َدَخَل الَْجنََّة" أي بغ² حساب، وإال فإنه يكفي لدخول الجنة مجرد اإلÂان، والفضيلة 

هنا يف كون هذه األعÇل تجعل صاحبها يدخل باجتÇعها بغ² حساب.

 تفاضل األعÇل الصالحة وأنها سبب لزيادة اإلÂان.

  تفاضل املؤمنË يف درجاتهم.

رزقك  الذي  الله  نعمة  الستحضار  جوعك  حال   Ëاملسك إطعام  ويقابله    •  

الطعام وأنت تخرج من رزقه شكرا وقربة لوجهه، وتستعË به إلÎام عبادتك 

له.

•  ويتكامل معه زيارة املريض الذي رÓا كان غ² قادر عىل الصيام، فنتذكر 

نعمة الصحة والقدرة عىل التعبد Óا ال يقدر املريض عليه، وتتأمل يف تقلب 

الحال البرشي بË القوة والضعف.

الدنيا  بفناء  تذك²ا  القبور  ومشاهدة  الدفن  وحضور  الجنازة  وتكون    •

عىل  وحثا  للمريض،  وعيادتها  وصدقتها  صيامها  للنفس يف   Çودع وحقارتها، 

االستزادة من الباقيات الصالحات التي تصحب اإلنسان يف القرب.

1
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  الفوائد (20 فائدة) 
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

1 الحديث فيه فضيلة بارزة للصديق ريض الله عنه والشهادة له بالجنة.

 اجتهاد أ� بكر ريض الله عنه وحرصه عىل التقرب إىل ربه Óختلف طرق الخ² التي رشعها 

الله لعباده.

 فضل اجتÇع هذه األعÇل األربعة يف يوم واحد.

 األعÇل األربعة Îت قبل صالة الصبح داللة عىل مسارعة أ� بكر يف الخ²ات.

 قلة من يفوز بفضل اجتÇع األعÇل األربعة عنده، حيث â يجب من الصحابة سوى أ� بكر، 

وعليه فينبغي اللحاق بهذه القلة.

 ال يشرتط لحصول الفضل بهذه األعÇل األربعة أن تكون مرتبة كÇ وردت يف الحديث ولكن 

يشرتط أن تكون يف يوم واحد.

  جواز اإلخبار عن أعÇل الطاعات مع توقي الرياء واإلعجاب.

 عدم كراهة رد السؤال بكلمة (أنا)، لكن الكراهية محلها إذا صدر الرد عن إثبات النفس 

قال:                                          حيث  إبليس  عن  صدر   Çك وحقيقتها  ذاتها  كÇل  وتوهم  ورعونتها 

(أَنَا َخ²ٌْ ِمْنُه)

(األعراف: ١٢)

 ونحو ذلك من نحو أنا العاâ وأنا الزاهد وأنا العابد.

  جواز املسألة داخل املسجد دون إلحاح أو إيذاء بتخطي الصفوف، وهو قول الجمهور 

ومنعه األحناف مطلقا.

جواز التصدق داخل املسجد عىل من سأل دون إلحاح أو إيذاء بتخطي الصفوف، فإن ألح 

أو تجاوز الصفوف وآذى املصلË حرم التصدق عليه باتفاق أهل العلم، ففيه إعانة عىل 

منكر.

         *الفوائد الفقهية: -*  

 

الرواية ال تنفي أنه â ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحË أنه جذبه من يده حË هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنهÇ قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ²ه وينهاه، فإذا أخذ بأحدهÇ ال 
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

 

بوية: -* 
  *الفوائد ال	

تفقد املر� ملن يتابعهم وسؤاله إياهم عن أعÇل الطاعات.

 أسلوب النبي صىل الله عليه وسلم يف الدعوة إىل التنافس يف الخ² بالسؤال 

العلني.

 العبادات األربعة باجتÇعها يف يوم واحد تعترب برنامجا تربويا عمليا متكامال، 

ينبغي للوالدين واملربË تفعيله:-

للفق² وتضييق ملسالك  باملواساة  بالجوع وتذك²  للنفس  تهذيب  الصيام    •

الشيطان واستحضار دائم للمراقبة الربانية
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

  

َعاَد َمِريًضا: زار مريضا.

الفوائد العقائدية: 
  

"إِالَّ َدَخَل الَْجنََّة" أي بغ² حساب، وإال فإنه يكفي لدخول الجنة مجرد اإلÂان، والفضيلة 

هنا يف كون هذه األعÇل تجعل صاحبها يدخل باجتÇعها بغ² حساب.

 تفاضل األعÇل الصالحة وأنها سبب لزيادة اإلÂان.

  تفاضل املؤمنË يف درجاتهم.

رزقك  الذي  الله  نعمة  الستحضار  جوعك  حال   Ëاملسك إطعام  ويقابله    •  

الطعام وأنت تخرج من رزقه شكرا وقربة لوجهه، وتستعË به إلÎام عبادتك 

له.

•  ويتكامل معه زيارة املريض الذي رÓا كان غ² قادر عىل الصيام، فنتذكر 

نعمة الصحة والقدرة عىل التعبد Óا ال يقدر املريض عليه، وتتأمل يف تقلب 

الحال البرشي بË القوة والضعف.

الدنيا  بفناء  تذك²ا  القبور  ومشاهدة  الدفن  وحضور  الجنازة  وتكون    •

عىل  وحثا  للمريض،  وعيادتها  وصدقتها  صيامها  للنفس يف   Çودع وحقارتها، 

االستزادة من الباقيات الصالحات التي تصحب اإلنسان يف القرب.
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟)

   

   الفوائد العامة :  

الحديث فيه فضيلة بارزة للصديق ريض الله عنه والشهادة له بالجنة.

 اجتهاد أ� بكر ريض الله عنه وحرصه عىل التقرب إىل ربه Óختلف طرق الخ² التي رشعها 

الله لعباده.

 فضل اجتÇع هذه األعÇل األربعة يف يوم واحد.

 األعÇل األربعة Îت قبل صالة الصبح داللة عىل مسارعة أ� بكر يف الخ²ات.

 قلة من يفوز بفضل اجتÇع األعÇل األربعة عنده، حيث â يجب من الصحابة سوى أ� بكر، 

وعليه فينبغي اللحاق بهذه القلة.

 ال يشرتط لحصول الفضل بهذه األعÇل األربعة أن تكون مرتبة كÇ وردت يف الحديث ولكن 

يشرتط أن تكون يف يوم واحد.

1

 

الرواية ال تنفي أنه â ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار ا� سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحË أنه جذبه من يده حË هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنهÇ قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ²ه وينهاه، فإذا أخذ بأحدهÇ ال 
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(من أصبح منكم اليوم صائما؟) 

 

 فضل الصيام، وفيه قوله صىل الله عليه وسلم:

"ما ِمن َعبٍْد يَُصوُم يَْوًما يف َسبيِل اللِه، إِّال باَعَد اللَُّه، بذلَك اليَوِم َوْجَهُه َعِن الّناِر َسبِْعËَ َخِريًفا".

 فضل اتباع الجنازة، وفيه قوله صىل الله عليه وسلم:

"َمن َصّىل عىل ِجنازٍَة ولَْم يَتْبَْعها فَلَُه ِق²اٌط، فإْن تَِبَعها فَلَُه ِق²اطاِن، قيَل: وما الِق²اطاِن؟ قاَل: 

أْصَغرُُهÇ ِمثُْل أُُحٍد".

 فضل إطعام املساكË، وفيه قوله صىل الله عليه وسلم:

"اتَُّقوا الّناَر ولو بِشقِّ Îَْرٍَة، فَمن لَْم يَِجْد فَِبَكلَِمٍة طَيِّبٍَة".

فضل زيارة املريض، وفيه قوله صىل الله عليه وسلم: "َمن عاَد َمِريًضا، لَْم يَزَْل يف ُخرْفَِة الَجنَِّة 

حتّى يَرِْجَع"، خرفة الجنة= óارها وظاللها.
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