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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 احلوار واإلقناع من خالل علم اجلينات

 6102ًََٗ٘  62: فٖ جشٗذٓ أخجبس الخل٘ج تبسٗخ الٌشش

 ثملن: د. صوشٗب خٌجٖ

 

جبء سجل هي ثٌٖ فضاسٓ إلى الٌجٖ »ػي أثٖ ّشٗشٓ سضٖ اهلل ػٌِ لبل: 
ٍَّ ٗشٗذ -ٍسلن فمبل: إى اهشأتٖ ٍلذت غالهًب أسَد صلى اهلل ػلِ٘ 

فمبل لِ: )ّل له هي إثل؟(، لبل: ًؼن، لبل: )هب ألَاًْب؟(،  -االًتفبء هٌِ
لبل: حُوْش، فمبل لِ: )ّل فْ٘ب هي أٍسق؟(، لبل: ًؼن، لبل: )فأًى وبى 
رله؟(، لبل: أساُ ػشقٌ ًضػِ، لبل: )فلؼل اثٌه ّزا ًضػِ ػشق(، ٍلن 

 .هتفك ػلِ٘« ٖ االًتفبء هٌِٗشخص لِ ف

ٍلصٔ الحذٗث الٌجَٕ الششٗف تشٍى أى ضوضن ثي لتبدٓ سضٖ اهلل 
ػٌِ، سجلٌ هي ثٌٖ فضاسٓ ٍّن لَم هي الجبدٗٔ، ظلّ ٌٗتظش لذٍم الوَلَد 
ثفبسؽ الصجش، ٍسشػبى هب تجّْن ٍجِْ حٌ٘وب أثصشُ أسَد اللَى. فأول 

؟  حبلِ ٍحبل أهِّ للجِ الشه، فوي أٗي جبء سَاد الغالم ػلى خالف
أتشاّب لذ فؼلتْب دٍى ػلوِ؟ أتشاّب لذ ّتىت ستشّب ٍثزلت ػشضْب 
ٍأضبػت ششفْب؟ لىي ّزُ األسئلٔ ػلى ػظوْب فٖ ًفسِ ٍأثشّب فٖ 
للجِ ظلّت حج٘سٔ تفى٘شُ ٍلن تؤدّ إلى فؼل طبئش ٍغ٘شٓ لبتلٔ، ثل 
جؼلتِ ٗزّت إلى الٌجٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ل٘سألِ ػوب ٗذٍس فٖ 

إى »ثبلِ. ثن سُشػبى هب هثل ث٘ي ٗذِٗ ػلِ٘ الصالٓ ٍالسالم لبئالً: 
ٍلن ٗتْوْب صشاحًٔ، ٍجبء فٖ سٍاٗٔ أخشى: « اهشأتٖ ٍلذت غالهًب أسَد
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ٗمصذ استٌىبسُ للَى الَلذ، ال إًىبسُ للٌست، ٍلمذ « ٍإًٖ أًىشتِ».. 
وبًت ولوبتِ تٌطك ثشىَوِ حَل صحّٔ ًسجِ إلِ٘. ٍالٌجٖ صلى اهلل 

ِ ٍسلن أدسن هشاد الشّجل ػلى الفَس، فأساد أى ٗطوئٌِ أى ّزا ػل٘
التجبٗي الحبصل فٖ لَى الجششٓ جبئضٌ ػمالً، ٍلِ فٖ الَالغ شَاّذ 
ًٍظبئش، فمبل لِ: )ّل له هي إثل؟(، لبل: ًؼن، لبل: )هب ألَاًْب؟(، لبل: 
حُوْش، فسألِ إى وبى فْ٘ب هب ُٗخبلف لًَْب ٍهب سجت رله؟ فمبل: أساُ 

 (.قٌ ًضػِ، لبل: )فلؼل اثٌه ّزا ًضػِ ػشقػش

ٍػٌذ الٌظش إلى طج٘ؼٔ الوثبل الزٕ ضشثِ الٌجٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن 
لألػشاثٖ ٗتجّ٘ي حسي تؼل٘وِ ػلِ٘ الصالٓ ٍالسالم للٌبس ح٘ي اختبس 
هثبالً ٗالهس ٍالغ السبئل ٍث٘ئتِ فبستخذم هَضَع األثل التٖ ٗشاّب 

ووب أى رله الوثل الوضشٍة لن ٗىي  اإلػشاثٖ ثصفٔ َٗه٘ٔ ٍدائؤ،
ػلى ص٘غٍٔ خجشّٗٔ ووب جشت الؼبدٓ، ثل وبى لبئوًب ػلى أسئلٔ هتشاثطٔ 
تستٌطك األػشاثٖ ٍتمَدُ إلى المٌبػٔ ثٌفسِ، ٍّزا هٌْج روٖ 
استخذهِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثْذف تطو٘ي اإلػشاثٖ ٍث٘بًًب أى هجشّد 

 .إلِ٘ ّزا االختالف ال ُٗج٘ح لِ ًفٖ ًست الَلذ

فمذ وبًت هسألٔ الششف ػٌذ الؼشة لض٘ٔ ال تمجل الوسبٍهٔ، فمذ 
وبًت ثوثبثٔ الخط األحوش الزٕ ال ٗوىي تجبٍصُ، ٍالحوى الوحشم الزٕ ال 
ُٗسوح ثباللتشاة هٌِ، فْزُ الوسألٔ ٗوىي أى تشاق ثسججْب الذهبء 

 .ٍتضّك الٌفَس

أى سسَل اهلل ٍهي جبًت آخش، ٗوىي أى ًالحظ أٗضًب هي ّزا الحذٗث 
صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن وبى ٗش٘ش إلى ػلن الجٌ٘بت، ح٘ث إى الصفبت 
الَساث٘ٔ فٖ الجشش ٍالحَ٘اًبت ٍثم٘ٔ الىبئٌبت الح٘ٔ ٗوىي أى تتٌبلل 
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هي األجذاد إلى األحفبد هي غ٘ش أى تظْش ػلى اٙثبء، فمذ لبل لِ صلى 
زُ ٍّزا ٗؼٌٖ أى ّ« فلؼل اثٌه ّزا ًضػِ ػشق»اهلل ػلِ٘ ٍسلن 

 .الصفبت لذ جبءت ػلى صفبت ٍاحذٍ هي أجذادُ

 ؟ فْل وبى سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ػل٘وب ثؼلن الجٌ٘بت

 


