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روى الشيخان واللفظ للبخاري، أَنَّ َعائَِشَة، رَِيضَ اللَُّه َعْنَها، َزْوَج النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

اُم  َوَسلََّم قَالَْت: َدَخَل رَْهٌط ِمَن اليَُهوِد َعَىل رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقالُوا: السَّ

اُم َواللَّْعَنُة، قَالَْت: فََقاَل رَُسوُل اللَِّه  َعلَيُْكْم، قَالَْت َعائَِشُة: فََفِهْمتَُها فَُقلُْت: َوَعلَيُْكُم السَّ

َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َمْهًال يَا َعائَِشُة، إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الرِّفَْق ِيف األَْمِر كُلِِّه» فَُقلُْت: يَا 

َعلَيِْه َوَسلََّم: " قَْد قُلُْت:  اللُه  اللَِّه َصىلَّ  َما قَالُوا؟ قَاَل رَُسوُل  أََولَْم تَْسَمْع  اللَِّه،  رَُسوَل 

َوَعلَيُْكْم "

الحديث 

الحادي والثالثون
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(إن ا� يحب الرفق)

اُم: املوت. السَّ

: �
��المعا
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(إن ا� يحب الرفق)

َجْدبٌَة: قليلة النبات.

الطَّاُعوِن: قد يقصد به مرض مع´ عىل هيئة أورام جلدية يصاحبها قيء وإسهال ثم وفاة، وقد 

يقصد به أي وباء رسيع االنتشار كث· الوفيات

ُمْحتَِسبًا: يعمل العمل راجيا ثواب الله.

*الفوائد العقادية : -*
إثبات صفة الحب لله عز وجل عىل الوجه الذي يليق به تبارك وتعاىل (ليس كمثله يشء 

وهو السميع البص·).

َّ́ منهم فلعله يُختم له باإلسالم، وذلك   جواز لعن الكفار عىل العموم، وعدم جواز لعن املُع

ألن اللعن هو الطرد واإلبعاد من رحمة الله عز وجل.

بإلقاء  باملبادرة  يسمح  ال  Éا  للمسلم´  الكفار  قلوب  يف  والبغضاء  العداوة  عن  الله  أخرب 

السالم عليهم، واستحضار معناه مقابل عداوتهم مصداقا لحديث رسول الله صىل الله عليه 

وسلم: 

"ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم".

 إن بدأ غ· املسلم بالسالم فهو يفيدك خربا أنك تسلم منه ومن رشه، فيستحق الرد عليه 

Éثل ما قال.

. الرد عىل غ· املسلم يكون بكلمة "وعليكم" يف كل حال سواء قال "السام" أو "السالم"، ملا 

ورد يف الصحيح´ "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"

1
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  الفوائد 27 فائدة :
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(إن ا� يحب الرفق)

1 جواز الخطبة عند الحاجة. 

 جواز الصعود عىل املنرب يف غ· الجمعة.

 استحباب تقديم الحمد والثناء عىل الله عز وجل قبل الرشوع يف موضوع الخطبة.

 جواز الحلف من غ· استحالف وهو مستحب لتفخيم أمر مطلوب.

إخبار الله عز وجل يف حق أنس بن النرض وشهداء أحد بالصدق، فقد قد أخرب 

 Ûاتحية اإلسالم كلمة عظيمة وهداية من الله ملن أحبه من خلقه، ملا ورد عند الشيخ´ عن أ

هريرة،

عن النبي صىل الله عليه وسلم قال:

"خلَق الله آدم وطوله ستون ذراًعا، ثم قال: اذهب فسلِّم عىل أولئك من املالئكة، فاستمع ما 

الله،  ورحمة  عليك  السالم  فقالوا:  عليكم،  السالم  فقال:  ذريتك،  وتحية  تحيتك  يحيونك، 

فزادوه: ورحمة الله"،

فال ينبغي االستهتار يف إلقائها وال التهاون يف لفظها.

 تحية "السالم عليكم" جملة تحمل دعاء وخربا:

فالدعاء: سؤال من الله للذي تُسلِّم عليه أن يسلم من كل سوء ورش يف الدنيا واآلخرة.

والخرب: حيث تخرب من تُسلِّم عليه أنه يسلم منك وال يصيبه منك رش أو أذى.

س�م:  فوائد عن تحية ا�

شهيد  عىل  يقترص  ال  الشهادة  نيل  وأن  الرشع  يف  الشهداء  أصناف  تعدد 

املعركة.

 مبادرة العاä إىل تبليغ ما عنده من العلم عند الحاجة إليه قبل أن يسأله 

لحاجة  الله  رسول  بحديث  اإلخبار  إىل  بادر  عوف  بن  الرحمن  فعبد  أحد، 

الناس إليه يف هذا املوضع وä ينتظر أن يسأله أحد.

2



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

(إن ا� يحب الرفق)

َجْدبٌَة: قليلة النبات.

الطَّاُعوِن: قد يقصد به مرض مع´ عىل هيئة أورام جلدية يصاحبها قيء وإسهال ثم وفاة، وقد 

يقصد به أي وباء رسيع االنتشار كث· الوفيات

ُمْحتَِسبًا: يعمل العمل راجيا ثواب الله.

*الفوائد العقادية : -*
إثبات صفة الحب لله عز وجل عىل الوجه الذي يليق به تبارك وتعاىل (ليس كمثله يشء 

وهو السميع البص·).

َّ́ منهم فلعله يُختم له باإلسالم، وذلك   جواز لعن الكفار عىل العموم، وعدم جواز لعن املُع

ألن اللعن هو الطرد واإلبعاد من رحمة الله عز وجل.

بإلقاء  باملبادرة  يسمح  ال  Éا  للمسلم´  الكفار  قلوب  يف  والبغضاء  العداوة  عن  الله  أخرب 

السالم عليهم، واستحضار معناه مقابل عداوتهم مصداقا لحديث رسول الله صىل الله عليه 

وسلم: 

"ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم".

 إن بدأ غ· املسلم بالسالم فهو يفيدك خربا أنك تسلم منه ومن رشه، فيستحق الرد عليه 

Éثل ما قال.

. الرد عىل غ· املسلم يكون بكلمة "وعليكم" يف كل حال سواء قال "السام" أو "السالم"، ملا 

ورد يف الصحيح´ "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"
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(Who amongst you is fasting today?)

، وملا ورد يف حديثنا من نهي أسامة بن زيد عن ذلك.

جواز الخطبة عند الحاجة. 

 جواز الصعود عىل املنرب يف غ· الجمعة.

 استحباب تقديم الحمد والثناء عىل الله عز وجل قبل الرشوع يف موضوع الخطبة.

 جواز الحلف من غ· استحالف وهو مستحب لتفخيم أمر مطلوب.

إخبار الله عز وجل يف حق أنس بن النرض وشهداء أحد بالصدق، فقد قد أخرب 

 Ûاتحية اإلسالم كلمة عظيمة وهداية من الله ملن أحبه من خلقه، ملا ورد عند الشيخ´ عن أ

هريرة،

عن النبي صىل الله عليه وسلم قال:

"خلَق الله آدم وطوله ستون ذراًعا، ثم قال: اذهب فسلِّم عىل أولئك من املالئكة، فاستمع ما 

الله،  ورحمة  عليك  السالم  فقالوا:  عليكم،  السالم  فقال:  ذريتك،  وتحية  تحيتك  يحيونك، 

فزادوه: ورحمة الله"،

فال ينبغي االستهتار يف إلقائها وال التهاون يف لفظها.

 تحية "السالم عليكم" جملة تحمل دعاء وخربا:

فالدعاء: سؤال من الله للذي تُسلِّم عليه أن يسلم من كل سوء ورش يف الدنيا واآلخرة.

والخرب: حيث تخرب من تُسلِّم عليه أنه يسلم منك وال يصيبه منك رش أو أذى.

شهيد  عىل  يقترص  ال  الشهادة  نيل  وأن  الرشع  يف  الشهداء  أصناف  تعدد 

املعركة.

 مبادرة العاä إىل تبليغ ما عنده من العلم عند الحاجة إليه قبل أن يسأله 

لحاجة  الله  رسول  بحديث  اإلخبار  إىل  بادر  عوف  بن  الرحمن  فعبد  أحد، 

الناس إليه يف هذا املوضع وä ينتظر أن يسأله أحد.

(إن ا� يحب الرفق)

 فوائد عن سلوك اليهود: 

تحريف الكالم متأصل يف اليهود، وقد بدلوا السام بالسالم يف هذه الواقعة ونزل فيها قول 

الله عز وجل: 

(وإذا جاءوك حيَّْوك Éا ä يحيِّك به الله).

. فعل اليهود تعب· عن حسدهم عىل تحية السالم، ملا روى أحمد عن عائشة: أن النبي 

السالم  عىل  حَسَدتْكم  ما  يشٍء  عىل  اليهود  حَسَدتْكم  "ما  قال:  وسلم  عليه  الله  صىل 

.çوالتأم´" صححه األلبا

1
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(إن ا� يحب الرفق)

� عائشة:   �      فوائد عن أم المؤمن�

غ·تها عىل مقام رسول الله صىل الله عليه وسلم ودفاعها عنه.

 قوة شخصيتها وصالبتها يف الرد عىل اليهود رغم صغر سنها.

 فطنة السيدة عائشة وذكاؤها ريض الله عنها، ويتضح ذلك يف قولها (ففهمتها).

1
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(إن ا� يحب الرفق)

      الفوائد الدعوية : 

 محبة الله ليشء تدل عىل كèة نفعه وأنه يدخل يف أكè األمور.

 حث النبي صىل الله عليه وسلم عىل الرفق حتى مع أعدى أعدائه.

 الرفق من أعظم األسباب الداعية ملحبة الله جل وعال.

 الرفق يجعل القلوب تل´ عىل صاحبه فصاحب الرفق محبوب ألنه تبع ملحبة الله.

 الرفق مع الناس أدعى لقبول الدعوة والنصيحة.

الرفق فيها، وëة مواضع كث·ة  الرفق، فبعض املواضع يفسد   ينبغي أن تجتمع الحكمة مع 

يجب فيها الغلظة ورÉا القتال أيضا.

 

"مهال يا عائشة" أمرها بالتمهل والرفق يف استقبالهم رجاء إسالمهم ل·وا أخالق اإلسالم، مع ما

 بدر منهم من عداوتهم حتى يف دخولهم.

1  
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(إن ا� يحب الرفق)

الفوائد العامة: 

 حلم النبي صىل الله عليه وسلم عىل اليهود ورده عليهم Éا يليق بهم.

والجالس  بالداخل  ورأفة  ورفق  ل´  مجالس  وسلم  عليه  الله  النبي صىل  مجالس   

والسائل واملحتاج وامللهوف، من املسلم´ وغ·هم.

 املسلم ينبغي له أن يبتعد عن الفحش من الكالم حتى ولو كان يف مقام رد االعتداء 

عن نفسه، فيكتفي Éا يدفع به عن نفسه وال يزيد عىل ذلك.

 "أوä تسمع ما قالوا" تنبيه املستمع إىل معنى ما إن كان هناك ظن أنه ä يفهمه، أو 

ä ينتبه له. 

يف الحديث مصداق قول الله تعاىل: 

(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا).

1
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(إن ا� يحب الرفق)

إذا دعا الداعي بيشٍء ظُلïً فإنَّ الله ال يَستجيب له، ملا ورد يف إحدى روايات الحديث أن رسول 

الله صىل الله عليه وسلم قال لعائشة: "فَيُْستََجاُب ِيل ِمْنُهْم، َوَال يُْستََجاُب لَُهْم ِيفَّ"، يعني: إن 

الله يجيب دعوتنا عليهم وال يجيب دعوتهم علينا. 

 دفاع املرأة عن زوجها.

 تعليم الرجل امرأته ما يليق وما ال يليق من الكالم والسلوك، فإن النبي صىل الله عليه وسلم 

ما أقر عائشة عىل لعنها اليهود رغم إساءة اليهود له.
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