
 التمثل الذهين لصورة النيب.. َخلقا وُخلقا

 موالي املصطفى الربجاوي
 مقاالت للكاتب
 هجري  22/7/1429 -ميالدي  26/07/2008 اتريخ اإلضافة:

       148زايرة: 

 
 الثريا  أطأ  بأخمصي وكدت          وتيها    فخًرا    زادني   ومما

 نبيا!  لي  أحمد    صيْرت    وأن        عبادي يا قولك تحت دخولي

  
أن الباعث إىل كتابة هذه املقالة ما تعرضت له صورُة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم ابلكلمة املقروءة  –ابدئ بدء–وأشري 

تشويه واستهزاء؛ سواء من قبل األعداء أو األدعياء. مع جهل أبناء األمة اإلسالمية واملسموعة وابلصورة و)الكاريكاتري( من 
بصفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فلو وزعنا استيضاًحا على عدد من أفراد اجملتمع اإلسالمي، خبصوص وصف النيب 

ا من املضح ًً   كات املبكيات...؟! صلى هللا عليه وسلم، مث نظران فيها لوجدان العجب العجاب، وكمًّ
 

وحىت ال يغيب عن أذهاننا احلبيب صلى هللا عليه وسلم هداًي ومستا ودال وِخلقة، نقسم املوضوع إىل شقني للحديث عن: 
  اجلانب اخلِلقي واخلُلقي.

 
صلى هللا وقبل الكالم عن الوصف اخللقي للنيب صلى هللا عليه وسلم نذكر بعض أمسائه: فعن جبري بن مطعم أن رسول هللا 

عليه وسلم قال: "يل مخسة أمساء: أان حممد، وأان أمحد، وأان املاحي الذي ميحو هللا به الكفر، وأان احلاشر الذي ُُيشر الناس 
  على قدمي، وأان العاقب الذي ليس بعده نيب"، رواه مسلم.

 
  وقال حسان بن اثبت: 

 محمّد! وهذا مود  مح العرش فذو        لي جلَّه   إِْسمهِ    من   له  وشق

  
 للحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم: [1]الوصف اخلِلقي

 ورد يف كتب احلديث والشمائل أحاديث كثرية يف وصفه صلى هللا عليه وسلم، ومن أمجعها حديث علي بن طالب رضي هللا
عنه وهو ينعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مل يكن ابلطويل املمغِ ط، وال القصري املرتدد، وكان رَْبعة من القوم )معتدل 

القامة(، مل يكن ابجلعد القطط، وال ابلسبط، وكان جعداً رَِجاًل )أي أن شعره صلى هللا عليه وسلم مل يكن شديد اجلعودة، وال 
كن ابملَُطهَّم وال ابملَُكْلَثم، وكان يف الوجه تدوير، وكان أبيض مشرابً، أدعج العينني، أهدب األشفار شديد النعومة(، ومل ي

)الذي شعر أجفانه كثري مستطيل(، جليل املَُشاش )عظيم رؤوس العظام( والكتد، دقيق املسربة، أجرد، شثن الكفني 
لتفت معاً، بني كتفيه خامت النبوة، وهو خامت النبيني، أجود الناس  والقدمني، إذا مشى تقلع كأمنا ميشي يف صبب، وإذا التفت ا

كفاً، وأجرأ الناس صدراً، وأصدق الناس هلجة، وأوىف الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن 
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 18الرتمذي يف املناقب، ابب رقم خالطه معرفة أحبه، يقول انعته: مل أر قبله وال بعده مثله،صلى هللا عليه وسلم(، رواه 
  وقال حسن غريب ]وضعفه األلباين[

 
  وهذه بعض األحاديث اجلامعة ألوصاف النيب صلى هللا عليه وسلم:

   لونه صلى هللا عليه وسلم:
يف عن أيب الطفيل رضي هللا عنه قال: رأيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما على وجه األرض رجل رآه غريي قال: فك

  رأيته؟ قال: كان أبيض مليًحا ُمَقصًَّدا. رواه مسلم. 
وعن أنس رضي هللا عنه: كان النيب صلى هللا عليه وسلم أزهر اللون ليس أببيض أمهق وال آدم. رواه البخاري ومسلم، 

  واألزهر: هو األبيض املستنري املشرق، وهو أحسن األلوان. 
النيب صلى هللا عليه وسلم أبيض مشراًب بياضه محرة. رواه أمحد والرتمذي والبزار وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: كان 

  وابن سعد وأبو يعلى واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب. 
 

   خامت النبوة له صلى هللا عليه وسلم:
بن أخيت وجع، فمسح عن السائب بن يزيد قال: "ذهبت يب خاليت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا! إن ا

صلى هللا عليه وسلم رأسي، ودعا يل ابلربكة، وتوضأ، فشربت من َوضوئه، وقمت خلف ظهره، فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه، 
  فإذا هو مثل زر احلجلة، أخرجه البخاري يف الطهارة.

 
أاب زيد، اْدُن مين فامسح ظهري،  عن أيب زيد عمرو بن أخطب األنصاري قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اي

فمسحت ظهره، فوقعت أصابعي على اخلامت. قلت: وما اخلامت؟ قال: شعرات جمتمعات"، صححه العالمة احملدث األلباين يف 
  (.17خمتصر الشمائل )ح

 
رطب، فوضعها بني  وعن بريدة قال: جاء سلمان الفارسي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قدم املدينة مبائدة عليها

يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "اي سلمان، ما هذا؟"، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال: "ارفعها فإان 
  ال أنكل الصدقة".

 
قال: فرفعها، فجاء الغد مبثله، فوضعه بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "ما هذا اي سلمان؟" فقال: هدية 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه: "ابسطوا"، مث نظر إىل اخلامت على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لك،
فآمن به، وكان لليهود، فاشرتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكذا وكذا درمها على أن يغرس خنال فيعمل سلمان فيه حىت 

وسلم النخيل إال خنلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، ومل حتمل تطعم، فغرس رسول هللا صلى هللا عليه 
النخلة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما شأن هذه النخلة؟" فقال عمر: اي رسول هللا أان غرستها، فنزعها رسول هللا 

  (.18ائل )حصلى هللا عليه وسلم فغرسها، فحملت من عامها"، حسنه األلباين يف خمتصر الشم
 

  شعره وشيبه صلى هللا عليه وسلم:
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عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل نصف أذنيه، )أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، ح 
2346.)  

 
ومل يكن يف جاء يف صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الثالثة والستني 

  شعره إال عشرون شعرة بيضاء".
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يقول: "شيبتين هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت"، رواه الرتمذي 
  يف التفسري وصححه األلباين يف الصحيحة.

 
أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان شيخا؟ قال: إنه سأل عبد هللا بن بسر قال: أر  –رمحه هللا –عن جرير بن عثمان 

  قال: كان يف عنفقته شعرات بيض، رواه البخاري. )العنفقة: وهي ما حتت الشفة السفلى(.
  وعند البخاري يف الفضائل: "ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء".

 
  حليته صلى هللا عليه وسلم:

دره صلى هللا عليه وسلم، ففي سنن الرتمذي من حديث الرباء بن عازب قال: كان صلى هللا عليه وسلم كث اللحية متأل ص
"كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مربوًعا، عريض ما بني املنكبني، كث اللحية، تعلوه محرة، مُجته إىل شحمة أذنه، لقد 

  رأيته يف حلة محراء، ما رأيت أحسن منه". رواه الرتمذي يف املناقب.
 

   هللا عليه وسلم:وجهه صلى 
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم أسيل الوجه، مسنون اخلدين، ومل يكن مستديًرا غاية التدوير، بل كان بني االستدارة 

واإلسالة، وهو أمجل عند كل ذي ذوق سليم. وكان وجهه مثل الشمس والقمر يف اإلشراق والصفاء، مليًحا كأمنا صيغ من 
  . فضة ال أوضأ وال أضوأ منه

 
وعن كعب بن مالك رضي هللا عنه: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ُسر  استنار وجهه كأنه قطعة قمر. رواه البخاري 

  ومسلم. 
 

وعن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قال: "رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ليلة إضحيان )مقمرة(، وعليه ُحلَّة محراء، 
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل القمر، فإذا هو عندي أحسُن من القمر"، أخرجه الدارمي والبيهقي. فجعلُت أنظر إىل

 
   جبينه صلى هللا عليه وسلم:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسيل اجلبني"، )األسيل: هو املستوي(، أخرجه عبد 
  ن عساكر. الرازق والبيهقي واب

 
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان صلى هللا عليه وسلم أجلى اجلبهة، إذا طلع جبينه من بني الشعر، أو طلع يف فلق 
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الصبح، أو عند طفل الليل، أو طلع بوجهه على الناس تراءوا جبينه كأنه ضوء السرج املتوقد يتألأل، وكان النيب صلى هللا 
  واه البيهقي يف دالئل النبوة وابن عساكر. عليه وسلم واسع اجلبهة. ر 

 
   عيناه صلى هللا عليه وسلم:

  وكان صلى هللا عليه وسلم "إذا نظرت إليه ُقلت أكحل العينني وليس أبكحل"، رواه الرتمذي. 
 

ني حبمرة. رواه وعن علي رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيم العينني، َهِدب األشفار، مشرب العين
  أمحد وابن سعد والبزار. ومعىن مشرب العينني حبمرة: أي عروق محراء رقاق. 

 
وعن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قال: كنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينني وليس أبكحل صلى هللا عليه وسلم. رواه 

  الرتمذي وأمحد وأبو يعلى واحلاكم والطرباين يف الكبري. 
 

   لى هللا عليه وسلم:أنفه ص
ُيسبه من مل يتأمله أشمَّ ومل يكن أشمَّ، وكان مستقيًما، أقىن أي طوياًل يف وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته )األرنبة هي ما 

  الن من األنف(. 
 

 خد اه صلى هللا عليه وسلم:
لِ ُم عن ميينه وعن يساره حىت يُرى بياض عن عمار بن ايسر رضي هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيسَ 

  خده"، أخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح. 
 

   رأسه صلى هللا عليه وسلم:
  عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضخم الرأس. رواه أمحد والبزار وابن سعد. 

ضي هللا عنه: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيم اهلامة. رواه الطرباين يف الكبري والرتمذي يف قال هند بن أيب هالة ر 
  الشمائل. 

 
   فمه وأسنانه صلى هللا عليه وسلم:

عن جابر بن مسرة قال : )كان رسول هللا صلى هللا عليه سلم ضليع الفم، أشكل العينني، منهوس العقب، ضخم القدمني(، 
: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، قيل ما أشكل العني؟ قال: طويل َشق العني. قلت: ما منهوس قال شعبة

يف الفضائل، ابب يف صفة فم النيب صلى هللا عليه سلم وعينيه  2339العقب؟ قال: قليل حلم العقب. ]رواه مسلم رقم 
  وعقبيه[. 

 صلى هللا عليه وسلم أفلج الثنيتني، إذا تكلم رُئي كالنور خيرج من بني وعن ابن عباس رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا
ثناايه. رواه الدارمي والرتمذي يف الشمائل. وأفلج الثنيتني أي متفرق األسنان األربع اليت يف مقدم الفم، اثنتان من فوق 

  واثنتان من حتت. 
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   مسعه صلى هللا عليه وسلم:

قال: بينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف حائط لبين النجار على بغلة له وحنن معه، إذ حادت  عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه
به فكادت تلقيه، وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة، فقال: "من يعرف أصحاب هذه األقرب؟". فقال رجل: أان. قال: "فمىت 

لى يف قبورها. فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم مات هؤالء؟". قال: ماتوا على اإلشراك. فقال: "إن هذه األمة تبت
  من عذاب القرب الذي أمسع منه". رواه مسلم. 

 
   ريقه صلى هللا عليه وسلم:

لقد أعطى هللا تعاىل رسوَله صلى هللا عليه وسلم خصائَص كثرية لريقه الشريف، ومن ذلك أن ريقه صلى هللا عليه و سلم فيه 
ء للغليل وغذاء وقوة وبركة ومناء... فكم داوى صلى هللا عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فربئ من شفاء للعليل، وروا

  ساعته! 
 

جاء يف الصحيحني عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب: ألعِطنَيَّ الراية غداً 
ه، وُيبه هللا ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجاًل يفتح هللا على يديه، ُيب هللا ورسول

أين علي بن أيب طالب؟ فقالوا: هو اي رسول هللا يشتكي عينيه. قال: وكلهم يرجو أن يُعطاها، فقال صلى هللا عليه وسلم: 
ويف رواية مسلم: قال سلمة: فأرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل علي، فجئت به أقوده -فأرسلوا إليه. فُأِتَ به 

  فتفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عينيه، فربئ كأنه مل يكن به وجع...  -أرمد
وي عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبيد عن جده قال: "أصيبت عني أيب ذر يوم أحد فبزق فيها النيب صلى هللا عليه ور 

  وسلم فكانت أصح عينيه"، أخرجه البخاري. 
 

 عنقه ورقبته صلى هللا عليه وسلم:
فضة"، أخرجه ابن سعد يف  عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: "كأن عنق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبريق

  الطبقات والبيهقي. 
 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان أحسن عباد هللا عنًقا، ال ينسب إىل الطول وال إىل القصر، ما ظهر من عنقه 
للشمس والرايح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهباً يتألأل يف بياض الفضة ومحرة الذهب، وما غيب يف الثياب من عنقه فما 

  تها فكأنه القمر ليلة البدر"، أخرجه البيهقي وابن عساكر. حت
 

  قامته وطوله صلى هللا عليه وسلم:
وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وجًها وأحسنهم خلًقا، ليس 

  ابلطويل البائن وال ابلقصري. رواه البخاري ومسلم. 
 

   لى هللا عليه وسلم:مشيته ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "ما رأيُت شيًئا أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنَّ الشمس جتري يف وجهه، وما 
ا األرض تطوى له، إانَّ لَُنجهد أنفسنا وإنَّه غري مكرتث". أخرجه  رأيت أحًدا أسرع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأمنَّ

  مذي يف املناقب.الرت 
 

   التفاته صلى هللا عليه وسلم:
كان صلى هللا عليه وسلم إذا التفت التفت مًعا أي جبميع أجزائه فال يلوي عنقه مينة أو يسرة إذا نظر إىل الشيء ملا يف ذلك 

ا كان يقبل مجيًعا وُيدِبر مجيًعا ألن ذلك ألَيق جباللته ومهابته ه ذا ابلنسبة لاللتفات وراءه، أم ا لو من اخلفة وعدم الصيانة، وإمن 
  التفت مينة أو يسرة فالظاهر أنه كان يلتفت بعنقه الشريف. 

 
   رائحته وعرقه صلى هللا عليه وسلم:

وعن أنس أيًضا قال: "دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َقال )أي انم( عندان، فعِرَق وجاءت أمي بقارورة فجعلت 
، فاستيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي أم ُسَليم ما هذا الذي تصنعني؟ قالت: َعَرق جنعله يف طيبنا وهو َتسُلُت الَعَرق

  أطَيب الطيب"، رواه مسلم. 
 

   كالمه صلى هللا عليه وسلم:
{ ]النجم: ِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىَوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما يَنِطُق عَ قال هللا تعاىل: }

1-4 .]  
قالت: "إن النيب  -رضي هللا عنها–أما كالمه صلى هللا عليه وسلم فتدبر ما تقول أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت الصديقة 

  ياء.صلى هللا عليه وسلم كان ُيدث حديثا لو عدَّه العادُّ ألحصاه"، رواه البخاري يف األنب
 

: "ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم -رضي هللا عنها–ويف سنن الرتمذي قالت 
  بكالم يبينه، َفْصٍل، يفهمه كل من يسمعه"رواه أبو داود.

  "وكان صلى هللا عليه وسلم يعيد الكلمة ثالاثً لُِتعَقل عنه" رواه البخاري. 
 

    عليه وسلم:ضحكه صلى هللا
وعن جابر بن مسرة قال: )كان يف ساقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مُحوشة، وكان ال يضحك إال تبسما، وكنت إذا 

  نظرت إليه قلت: أكحل العينني، وليس أبكحل(، رواه الرتمذي واحلاكم.
 

 يف شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم: [2]اجلانب اخلُلقي
رمبا ال يتسع املقال للغوص والتجوال يف بستان اجلوانب النبوية الشريفة؛ من مثَّ آثران مالمسة بعض اجلوانب دون أخرى اليت 

  ية:إبمكان القارئ الكرمي العثور عليها يف أمهات املصادر والكتب من السرية النبو 
 
  حسن اخللق: -1
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{ َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ عرفت شخصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبسن اخللق؛ فلو اقتصران على قول هللا تعاىل: }
  [ لكفى!! لكن ال أبس من الوقوف عند بعض حماسن أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم اليت ال تعد وال حتصى!4]القلم: 

 
ن مالك أنه قال: مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم سبَّاابً وال فحاشاً وال لعاانً، كان يقول ألحدان عند املعتبة: ما عن أنس ب

  له ترب جبينه، رواه البخاري.
 

وعن أنس رضي هللا عنه قال: "كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه ال ينزع يده من يده، وال يصرف 
عن وجهه، حىت يكون الرجل هو يصرفه، ومل ير مقدما ركبته بني يدي جليس له"، رواه أبو داود يف ابب األدب، وهو  وجهه

  حديث حسن.
 

قال: سألت عائشة رضي هللا عنها: ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع  -رمحه هللا–وعن األسود بن يزيد النخعي 
  نة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة"، رواه البخاري.يف بيته؟ قالت: "كان يكون يف مه

 
  خلق الرمحة ولني اجلانب: -2

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هيناً ليناً، ُيب الرفق يف قضاء األمور وأيمر ابليسر وينهى عن العسر، وما خري بني 
عليه وسلم كثرياً من الناس إىل اإلسالم وكشف لنُي اجلانب  أمرين إال اختار أيسرمها، وقد جذبت رمحة رسول هللا صلى هللا

فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا عنده عن سر التفاف الناس من حوله، ومن مثَّ قال تعاىل: }
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُمْ  ِلنيَ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعن ْ { ]آل عمران:  َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِ 

159.]  
 

أن  -رضي هللا عنه-وِمن ابلِغ رمحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس أمجعني: ما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
   املسجد، فقاموا إليه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال تزرموه(، مث دعا بدلو من ماء فصب عليه.أعرابياً ابل يف

 
  وما ذلك إال من عظم رمحته صلى هللا عليه وسلم ابملسلمني وغري املسلمني.

 
ليه وسلم إذ عطس رجل من عن معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا عنه قال: "بينما أان أصلي مع رسول هللا صلى هللا ع

القوم، فقلت: يرمحك هللا، فرماين القوم أببصارهم، فقلت: واثكل أمياه )أي وامصيبتاه( ما شأنكم تنظرون إيل؟ فجعلوا 
يضربون أبيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين، لكين سكت، فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبأيب 

وال ضربين وال شتمين، قال: "إن هذه  -أي هنرين-قبله وال بعده أحسن تعليما منه، فو هللا ما كهرين  وأمي، ما رأيت معلما
  الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن"، رواه مسلم.

 
وكان أول مرة يقابل النيب, فقال له النيب:  ومن مجيل ما قرأت أن رجال جاء إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم و هو يرتعد

  هون عليك؛ فإين لست مبلك، إمنا أان عبد آكل كما أيكل العبد، وأمشى كما ميشى العبد...احلديث.
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  مزاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -3

الذي فيه كذب أو مبالغة، أو  املزاح بكسر امليم، االنبساط مع الغري من غري تنقيص أو حتقري له؛ واملزاح املنهي عنه هو
يداوم عليه، فإنه يورث قسوة القلب، ويورث األحقاد، ويسقط املهابة والوقار. ومن األمثلة الرقراقة يف هذا الباب، أن 
عجوزا أتت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول؛ ادع هللا أن يدخلين اجلنة. فقال: "اي أم فالن إن اجلنة ال 

ِإانَّ أَْنَشْأاَنُهنَّ ِإْنَشاًء عجوز"، قال: فولت تبكي. فقال: "أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز؛ إن هللا تعاىل يقول: }تدخلها 
  [ )رواه الرتمذي يف الشمائل وحسنه األلباين(. 37-34{ ]الواقعة: َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا ُعُراًب أَتْ َراابً 

 
  وسلم: تواضع النيب صلى هللا عليه -4

  كان الناس يلمسون تواضعه صلى هللا عليه وسلم مع أهله؛ فهو يساعدهم ويتعاون معهم يف مهنة البيت.
 

ومما روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان )خيصف نعله، ويرقع ثوبه، وُيلب الشاة ألهله، ويعلف البعري، وأيكل مع اخلادم، 
م يف حاجتهما، ويبدأ من لقيه ابلسالم، وجييب دعوة من دعاه ولو إىل أيسر وجيالس املساكني، وميشي مع األرملة واليتي

  شيء( ]مدارج السالكني البن القيم[.
 
 خلق الوفاء لرسولنا صلى هللا عليه وسلم: -5

كان يف مكة رجل امسه أبو البخرتي بن هشام وكان كافراً ولكنه قطع الصحيفة اليت كانت تنص على مقاطعة بين هاشم 
العهد بينهم، فقال الرسول للصحابة: من لقي منكم أاب البخرتي بن هشام يف املعركة فال يقتله وفاء له مبا فعل يوم ونقض 

  الصحيفة.
 
  شجاعته صلى هللا عليه وسلم: -6

سول هللا فتدبر ما يقوله فارس الفرسان وقائد القواد علي بن أيب طالب؛ يقول: كنا إذا محي الوطيس واشتدت املعركة اتقينا بر 
  صلى هللا عليه وسلم.

 
وهكذا امتزجت رمحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشجاعته وشدة أبسه، واجتمع حسن خلقه صلى هللا عليه وسلم مع 

  عدله وإقامته حدود هللا يف األرض من غري خشية وال وهن...
 

ذه األوصاف اخللقية واآلداب واألخالق النبوية.. وإذا أردان اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم علما وعمال؛ فلنستحضر ه
وهو أرفع البشر، له احلب والتوقري والدعاء وله الدرجة الرفيعة، لكنه ال يتجاوز مقام العبودية والطاعة هلل، وال خيلع على 

نِيِ نيَ ُكونُو نفسه صفات األلوهية، وال يدعو الناس إىل عبادته، بل يدعوهم إىل عبادة هللا وطاعته، وشعاره } { ]آل عمران: ا َرابَّ
79.]  

 
وإشارة البد من طرحها؛ أال وهي أنه ابلرغم من حبنا له صلى هللا عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومما منلك، وبرغم علو مكانته 

لسالم، ومسو خلقه وإشادة القرآن برفعته وعظمته؛ إال أنه جيب علينا أن ال نسقط يف فخ النصرانية اليت أهل ت عيسى عليه ا
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فإنه مل يتخط  -أو فخ بعض الطرق الصوفية اليت وضعته يف موضع األلوهية؛ أو اليت خبسته حقه يف االقتداء واالتباع
خصائص البشرية، فهو يتأمل كما يتأمل البشر، بل إن آالمه تفوق آالمهم. روى البخاري أنه عليه الصالة والسالم قال: "إين 

ما كان يغشاه فكانت تقول:  -بنته-ا اشتد املرض عليه حني وفاته الحظت فاطمة أوعك كما يوعك رجالن منكم"، ومل
واكرب أبتاه، فيقول هلا مهدائً: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان يقول: "إان معشر األنبياء يضاعف علينا البالء"، ومل 

ي صلح احلديبية راجع عمر بن اخلطاب رسول هللا متنع نبوته ورفعة درجته أصحابه من مراجعته يف الرأي حىت يعزم هللا له، فف
"فأتيت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه-صلى هللا عليه وسلم يف موافقته على شروط الصلح، فقال عمر 

فقلت: ألست نيب هللا حقًا؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية يف ديننا إذًا؟ قال: إين رسول هللا ولست أعصيه وهو 
صري. قلت: أوليس كنت حتدثنا أان سنأِت البيت فنطوف به قال: بلى فأخربتك أنك أتتيه العام؟ قلت: ال. قال: فإنك ان

  آتيه ومطوف به".
 

هذا غيض من فيض، وقطرات من حبر مشائل املصطفى صلى هللا عليه وسلم اليت تزدان هبا كتب السرية النبوية وكتب 
 الشمائل احملمدية.

 
 لى أشرف خلق هللا حممد صلى هللا عليه وسلم.وصلى هللا ع

                             
المة احملدث اخرتت هذه األوصاف اخللقية من كتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي رمحه هللا تعاىل، وخمتصر الع [1]

  حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا تعاىل وبعض كتب السرية املشهورة.
إلسالمية، مواكبة اعتمدت يف هذا الباب على كتب السرية وعلى بعض املقاالت الواردة يف بعض اجملالت والصحف ا [2]

  ملا يثار من شبهة يف حق نبينا املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
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