
1 
 

 ومازال رسول هللا يعلمنا

 2/2الرسول األب 

 2192ًََٗ٘  91تبسٗخ الٌشش :

  

 ثملن: د. صكشٗب خٌجٖ

 

أثَ العبص ثي الشث٘ع، صحبثٖ ٍصْش سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، 
ٍصٍج اثٌتِ صٌٗت، ٍَّ ٍالذ أهبهٔ التٖ كبى ٗحولْب الٌجٖ فٖ صالتِ ٍٍالذ 
علٖ ثي أثٖ العبص. أهِ ّبلٔ ثٌت خَٗلذ أخت خذٗجٔ ثٌت خَٗلذ، كبًت 

 صلى اهلل علِ٘ ٍسلن خذٗجٔ سضٖ اهلل عٌْب ّٖ التٖ سألت سسَل اهلل
 .أى ٗضٍجِ ثبثٌتْب صٌٗت، ٍكبى ال ٗخبلفْب، ٍرلك لجل ًضٍل الَحٖ

ٍثعذ ًضٍل الَحٖ أسلوت صٌٗت ثٌت سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، 
خشج هكشًّب هع « ثذس»ٍلكٌِ لن ٗسلن ألسجبثِ، ٍعٌذهب الحت ساٗبت 

ش ثعث أّل الوششك٘ي لوحبسثٔ الٌجٖ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، ٍعٌذهب أس
هكٔ فٖ فذاء أسشاّن، ٍثعثت صٌٗت ثٌت سسَل اهلل فٖ فذاء أثٖ العبص 
ثوبل، ٍثعثت فِ٘ ثمالدٓ لْب كبًت خذٗجٔ سضٖ اهلل عٌْب أدخلتْب ثْب 
على أثٖ العبص ح٘ي ثٌى علْ٘ب، فلوب سآّب سسَل اهلل سقّ لْب سلٔ شذٗذٓ 

إى سأٗتن أى إى صٌٗت ثعثت ثْزا الوبل الفتذاء أثٖ العبص، ف»ٍلـبل: 
ًعن، ًٍعؤ »فمبلَا: «. تغلمَا لْب أس٘شّب ٍتشدٍا علْ٘ب هبلْب فبفعلَا

غ٘ش أى الٌجٖ علِ٘ الصالٓ ٍالسالم اشتشط على أثٖ «. ع٘ي ٗب سسَل اهلل
العبص لجل إعالق سشاحِ أى ٗسّ٘ش إلِ٘ اثٌتِ صٌٗت سضٖ اهلل عٌْب هي 

إلى الَفبء ثعْذُ، فأهش غ٘ش إثغبء، فوب كبد أثَ العبص ٗجلغ هكٔ حتى ثبدس 
صٍجتِ ثبالستعذاد للشح٘ل، ٍأخجشّب ثأى سسل أثْ٘ب ٌٗتظشًٍْب غ٘ش ثع٘ذ 
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عي هكٔ، ٍأعذ لْب صادّب ٍساحلتْب، ًٍذة أخبُ عوشٍ ثي الشث٘ع لوصبحجتْب 
 ٍتسل٘وْب لوشافمْ٘ب ٗذًا ث٘ذ.

ٍتستوش المصٔ ٍّٖ عَٗلٔ، ح٘ث تتعشض صٌٗت سضٖ اهلل عٌْب للكث٘ش 
ٍالضغظ الٌفسٖ ٍالفكشٕ، ٍٗشالجْب ٍالذّب صلى اهلل علِ٘  هي اإلجْبد

ٍسلن فتحضى ًفسِ ٍلكٌِ ال ٗتوكي أى ٗمذم لْب ٗذ الوسبعذٓ حتى 
لج٘ل فتح هكٔ عٌذهب تعشضت سشٗٔ هي سشاٗب الوسلو٘ي لمبفلٔ هي 
لَافل لشٗش ٍكبى ثْب أثَ العبص ٍلكٌِ أفلت، ٍفٖ جٌح الل٘ل دخل 

لى ث٘ت صٌٗت سضٖ اهلل عٌْب ٍاستجبس ثْب الوذٌٗٔ الوٌَسٓ حتى ٍصل إ
 فأجبستِ.

ٍلوب خشج الشسَل صلَات اهلل ٍسالهِ علِ٘ لصالٓ الفجش، ٍاستَى لبئوًب 
فٖ الوحشاة، ٍكجّش لإلحشام ٍكجّش الٌبس ثتكج٘شُ، صشخت صٌٗت هي صفٔ 

أْٗب الٌبس، أًب صٌٗت ثٌت هحوذ، ٍلذ أجشت أثب العبص »الٌسبء ٍلبلت: 
سلّن سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن هي الصالٓ، التفت  فلوب«. فأج٘شٍُ

لبلَا: ًعن ٗب سسَل اهلل. لبل: « ّل سوعتن هب سوعتُ؟»إلى الٌبس ٍلبل: 
ٍالزٕ ًفسٖ ث٘ذُ هب علوت ثشٖء هي رلك حتى سوعت هب سوعتوَُ، »

، ثن اًصشف إلى ث٘تِ ٍلبل الثٌتِ: «ٍإًِ ٗج٘ش هي الوسلو٘ي أدًبّن
 «.لعبص، ٍاعلوٖ أًك ال تحل٘ي لِأكشهٖ هثَى أثٖ ا»

إى ّزا »ثن دعب سجبل السشٗٔ التٖ أخزت الع٘ش ٍأسشت الشجبل ٍلبل لْن: 
الشجل هٌب ح٘ث لذ علوتن، ٍلذ أخزتن هبلِ، فإى تحسٌَا ٍتشدٍا علِ٘ 
الزٕ لِ، كبى هب ًحت، ٍإى أث٘تن فَْ فٖء اهلل الزٕ أفبء عل٘كن، ٍأًتن ثِ 

 «.هبلِ ٗب سسَل اهلل ثل ًشد علِ٘»فمبلَا: «. أحك
ٗب أثب العبص، إًك فٖ ششف هي لشٗش، ٍأًت »فلوب جبء ألخزُ لبلَا لِ: 

اثي عن سسَل اهلل ٍصْشُ، فْل لك أى تسلن، ًٍحي ًٌضل لك عي ّزا 
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« الوبل كلِ فتٌعن ثوب هعك هي أهَال أّل هكٔ ٍتجمى هعٌب فٖ الوذٌٗٔ؟
 «.ذسٓثئس هب دعَتوًَٖ أى أثذأ دٌٖٗ الجذٗذ ثغ»فمبل: 

ٍثمٖ هششكًب حتى أسجع كل الذَٗى التٖ كبًت علِ٘ ٍلجل أى ٗغبدس هكٔ 
ٍاهلل هب هٌعٌٖ هي اإلسالم عٌذ هحوذ فٖ »هْبجشًا لبل للوششك٘ي: 

الوذٌٗٔ إال خَفٖ أى تظٌَا أًٖ إًوب أسدت أى آكل أهَالكن، فلوب أداّب اهلل 
 «.إل٘كن، ٍفشغت رهتٖ هٌْب أسلوت

سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ٍصٍجْب، إر  هشبعش حت سال٘ٔ ث٘ي ثٌت
ثم٘ت تٌتظش إسالهِ كل ّزُ السٌَات، ٍالشسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ 
ٍسلن كأة لن ٗكشّْب على الضٍاج ثغ٘شُ على الشغن هي أًْب ال تحل لِ، 

 ٍلكي هشبعشُ كأة كبًت عظ٘ؤ.
 «.حذثٌٖ فصذلٌٖ، ٍٍعذًٖ فَفى لٖ»ٍكبى ٗمَل عٌِ: 

 

 


