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ذرُ ـــــــــــــــــِه * عذرًا فإنَّ أَخا البصيرِة يعـــــــــــــــــــــيا ناظًرا فيَما عمدُت لجمعـــــــ  

ــَدى * في الُعمِر الَقى الموَت وهَو مقصِّرُ ــــــــواعلْم بأنَّ المرَء لْو بلَغ الم  

ـــدرُ ـــــــــــــــــَها * باَب التَّجاوِز فالتَّجاوُز أجـــــــــــــــــــــــــفإذا ظفرَت بزلٍَّة فاْفتْح لـــــ  
رُ )1(  ومَن المحاِل بأن نَرى أحًدا حَوى *   ُكنَه الَكماِل وذَ ا هَو المتعــــــــــــــــــــــذِّ

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

يِن 1) اْلَقاِسُم ْبُن َأْحَمَد األَْنَدُلِسيُّ ، كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد".( َعَلُم الدِّ  
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[.96]المؤمنون: نَ ُمنِكُرو  ۥَلهُ  فـَُهمْ  َرُسوَلُهمْ  يـَْعرُِفواْ  َلمْ  َأمْ   

 
 

 

 

 
 

 مقدِّمة  
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يِّئاِت أعمالَنا، سإنَّ احلمَد هلِل حنمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوُذ باهلِل مْن شروِر أنفسَنا ومْن 
  مْن يهدِه اهللُ فََل مضلَّ لُه ومْن يضلْل فََل هادَي لُه، وأشهُد أنَّ ََل إَلَه إَلَّ اهللُ وحدُه ََل 

.ملسو هيلع هللا ىلص ورسولهشريَك لُه وأشهُد أنَّ حممًَّدا عبدُه   
]آل عمران: {ْسِلُمونَ َوأَنُتم مُّ يَا أَيُـَّها الَِّذين آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحّق تـَُقاتِِه َواَلَتُموُتنَّ ِإالَّ }

101].  
َها َزْوَجَها وَبثَّ } يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَـّْفٍس وَّاِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا وَِّنَساًء وَّاتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلون بِِه َواأْلَْرَحاَم  نَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكم إِ ِمنـْ
. [1]النساء: {رَِقيًبا  

يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكم َويـَْغِفْرَلُكم }
.[01 - 00]األحزاب: {ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِّطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

أمَّا بعُد: "فإنَّ أصدَق احلديِث كتاُب اهلِل تعاََل، وخرُي اهلدِي هدُي حممٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص، وشر   األموِر 
 حمدثاهتَا، وكلَّ حمدثٍة بدعٍة، وكلَّ بدعٍة ضَللٍة، وكلَّ ضَللٍة يف النَّارِ ")1(.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

لَّ بدعٍة ك( أما بعُد فإنَّ أصدَق احلديِث كتاُب اهلِل، وإنَّ أفضَل اهلدِي هدُي حممٍد ، وشرَّ األموِر حُمدثاهُتا، وكلَّ حُمَدثٍة بدعٌة، و 1)
كلِّ مؤمٍن أوَل ب أنا -صبَحْتكم الساعُة ومسْتكم  -بُِعثُت أنا والساعُة هكذا  -ضَللٌة، وكلَّ ضَللٍة يف النَّاِر أتْتكم الساعُة بغتًة 

وأنا ويلُّ املؤمنني. -ومن ترك َديْنا أو َضياًعا فإيلَّ وعليَّ  -من ترك ماًَل فألهِله  -من نفِسه   
.1131الراوي : جابر بن عبداهلل، املصدر : صحيح اجلامع، الرقم:   

( باختَلف يسري.113/ 1(، وأمحد )111/ 1التخريج : أخرجه النسائي يف )اجملتىب( )  
 
 

 
 

 وبعد:
 .[96 :لمؤمنونا]{َلُهْم فـَُهْم َلُه ُمْنِكُرونَأْم َلْم يـَْعرُِفوا َرُسو }فقد قال اهلل تعاَل: 
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 : قال القرطيب
 . مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون : أمقوله تعاَل
 :عمله العرب على معىن التَّوقيف والتَّقبيح، فيقولونهذا تست

 الشَّر فتجنبه، وقد عرفوا رسوهلم وأنَّه من أهلربت ؟ أي قد ُأخأم الشر يكاخلري أحب إل
 . (1)اخلريالنَّجاة و  ع، ففي ات با الص دق واألمانة

بوصفيه  ملسو هيلع هللا ىلصية استنبط أهل احلديث أنَّه جيب على مسلم أن يعرف نبيَّه هذه اآلومن 
 اخلَلقي واخلُُلقي.

 ها:ودونك شيأ من وَل تعد، فوائد َل حتصىو فضل من  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ملا يف معرفة وصفه 
 : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  معرفة صفات فضائلمن 

ي ذِ ي الَّ مِّ  النَِّبي األُ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسولَ }:  ، لقوله تعاَلملسو هيلع هللا ىلصتؤكد نبؤته  أنَّ صفاته - 1
  .[150 :عرافاأل]{يلجِ نْ اإل اة وَ رَ وْ ي التـَّ فِ  مْ هُ دَ نْ ا عِ وبً تُ كْ مَ  هُ ونَ دُ جِ يَ 

مروهم مبتابعته، أأممهم ببعثه و نبياء بشروا يف كتب األ ملسو هيلع هللا ىلصد حمم: وهذه صفة قال ابن كثري
 انتهى كَلم ابن كثري.. (2)أحبارهموجودة يف كتبهم يعرفها علمائهم و مل تزل صفاته مو 

عون قوام يدَّ أ لفما با ملسو هيلع هللا ىلصأهل الكتاب يعرفون وصف نبينا  أنَّ  فانظر أيها املنصف كيف
 . ملسو هيلع هللا ىلصىت َل يعرفون وصفه ه وهم ححبَّ 
يكون على قدر  ، ألنَّ اإلميان بالشيءملسو هيلع هللا ىلصأنَّه حقٌّ على كلِّ مسلم أن يعرف نبيَّه  - 2

، وقد أشار اهلل تعاَل إَل هذاملسو هيلع هللا ىلصرفهم بالنيب ، لذلك كان أكثر النَّاس يقينا أعاملعرفة به  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( تفسري القرطيب.1)  
( تفسري ابن كثري.2)  

 مشائله ليكون رسوَل هللو  سريتهكل قوم رجَل منهم يعرفون حسبه ونسبه و   عندما اختار من
َو ِإَلى َثُموَد } :قال تعاَلو  ،[95 :األعراف]{َو ِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا} :إليهم فقال تعاَل

.[07 :األعراف]{َأَخاُهْم َصاِلًحا  
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على  قدميه تو  ملسو هيلع هللا ىلص النيبحب و  ،ملسو هيلع هللا ىلص بَّتا للنيباملسلم حمأنَّ معرفة الشَّمائل احملمَّدية تزيد  - 1
اَل يـُْؤِمُن أَحدُُكْم، حتَّى أُكوَن أَحبَّ إلَْيِه  ": ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال  ،كلِّ شيء هو من أصول اإلميان

ِمن واِلِدِه وَوَلِدِه والنَّاِس أْجَمِعينَ ")1( والدَّارس لسريته و مشائله ملسو هيلع هللا ىلص خيرج منهما بأكرب 
.ملسو هيلع هللا ىلصه نصيب من احلب جتاه نبيِّ   

بشكله،  يف املنام عرفه ملسو هيلع هللا ىلصرم املسلم برؤيته كذا أُ أنه إ ملسو هيلع هللا ىلصته ومن فوائد معرفة صفا - 4
 .(2)"ي صورتيف لُ  يتمثَّ اَل  يطانَ لشَّ ا نَّ ، فإيرآنِ  فقدْ  ي المنامِ فِ  رآنيِ  منْ ": ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

ضاع عليه فضل رؤيته، والصحيح أنَّ من َل يعرف صفات رسول  ملسو هيلع هللا ىلصفإن مل يكن يعرفه 
فإن كان ، ملسو هيلع هللا ىلصحىتَّ يتأكَّد من وصفه  ملسو هيلع هللا ىلصورآه يف املنام فإنَّ من رآه ليس النيب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وإن َل فما هو إَل شيطان تَلعب بالرَّائي.، ملسو هيلع هللا ىلصالوصف موافقا ملا رآى فهو النيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوكم من مسلم وقع يف هذا الفخ والسبب؟ هو عدم معرفته بوصف نبيِّه 

لرِّفعة إَلَّ اما نال السَّابقون الشَّرف و ف، ملسو هيلع هللا ىلصلتأسِّي به اتِّباع و فوائد دراسة الشمائل اَلمن و  - 3
انوا جيتمعون تقليٍد أعمى فقد كالتأسِّي به دون حتكيم عقول فاسدة أو و  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل باتباعهم ل

مدحهم يف   ، فأوصلهم ذلك أنَّ اهلل تعاَلون ويطيعون وبه صلى اهلل عليه وسلم يتأسُّونويسمع
ومن عليها  رضويبقى كذلك حىت يرث اهلل األ ،رفع ذكرهم فيهي هو خري الكتب و كتابه الذ

 .وهلم الفوز العظيميوم القيامة هلم األمن و 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .13( رواه البخاري: عن أنس 1)
 خمتصراً.( 2114) ومسلم ،(7116) البخاري ( أخرجه2)

 
 

 على قسمني: ملسو هيلع هللا ىلص اهللوعلى هذا فإنَّه جيب أن يُعلم أنَّ صفات رسول 
 صفات َخلقيَّة: –أ 

 ..ذلك. ، وغريجمبوَل به، كطوله وشكل وجهه ولونهوهَي ما خَلقه اهلل تعاَل عليه 
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ونه، ألنَّه يستحيل أن تقتدي بشخص يف طوله أو يف ل ؛فيه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ليس حملَّ اقتداء به 
 مع لزوم معرفته.

 صفات ُخُلقيَّة )أخَلقيَّة(: –ب 
 ..اليت ربَّاه اهلل تعاَل عليها، من صدق وحياء وأمانة وغري ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصوهي أخَلقه 

 .معرفةفيه، وبالطبع َل مُيكن اَلقتداء به إَلَّ بعد  ملسو هيلع هللا ىلصحملُّ اقتداء به  وهي
قسميها  ىعل ملسو هيلع هللا ىلصوعلى هذا سنتناول إن شاء اهلل تعاَل يف هذا املختصر: صفات النيب 

 اخلُُلقيَّة واخلَلقيَّة.
تثبيت املؤمنني، وردُّ شبهة املعاندين، أمَّا تثبيت : ملسو هيلع هللا ىلصمن فوائد معرفة صفات النيب  – 7

 مس اليت تُنري دروب الصَّاحلني، و تضيئة الشَّ فألنَّ تلك الشَّمائل مبثابة أشعَّ ، املؤمنني
من رانية النَّص علماءجعلت  ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة مشائله ، فإنَّ سبيل املتَّقني، وأمَّا ردُّ شبهة املعاندين

.بالفضل معرتفني ملسو هيلع هللا ىلص للنيبساجدين، و تعاَل نصفني منهم قد خرُّوا هلل امل  
:بعض اعترافاتهم دونكو   

ل وصما إنَّنا أهل أوربَّا جبميع مفاهيمنا، مل نصل بعد إَل قال جوته )األديب األلماني(: 
ذا هل(، وسوف َل يتقدَّم عليه أحد، ولقد حبثت يف التَّاريخ عن مثٍل أعلى ملسو هيلع هللا ىلصإليه حممد )

 اإلنسان، فو جدته يف النيب حممَّد)ملسو هيلع هللا ىلص()1(. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

الغريب. للشاعر الشرقي الديوان: ( جوته1)  
 
 
 

 
وقد أحرقته السلطات البريطانيَّة: وقال برنارد شو في مؤلٍَّف أسماه "محمَّد"،  

الدين يف القرون الوسطى،   رجل يف تفكري حممد، وإنَّ رجالإنَّ العامل أْحَوُج ما يكون إَل  
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دوًّا عونتيحة للجهَل أو التعصُّب، قد رمسوا لدين حممَّد صورة قامتة، لقد كانوا يعتربونه 
 أنَّه إَل ، فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصَّلتللمسيحيَّة، لكنَّين اطَّلعت على أمر هذا الرجل

مل يكن عدوًّا للمسيحيَّة، بل جيُب أن ُيسمَّى منقذ البشرية، ويف رأيي أنَّه لو توَلَّ أمر 
 العامل اليوم، لُوفِّق يف حلِّ ُمشكَلتنا مبا يؤمِّن السَلم والسعادة اليت ير نو ا البشر إليها)1(. 

ة(:ائموقال مايكل هارت في كتابه )الخالدون   
( يف أوَّل هذه ملسو هيلع هللا ىلصعلى رأس القائمة، فقال: لقد اخرتت حممد ) ملسو هيلع هللا ىلص وكان قد جعل نبيِّنا

ح جناحا مطلقا على اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي جن( هو ملسو هيلع هللا ىلصالقائمة... ألنَّ حممد )
املستوى الديين والدنيوي، وهو قد دعا إَل اإلسَلم ونشره كواحد من أعظم الديانات، 

وأصبح قائدا عسكريا وسياسيا ودينيا، وبعد ثَلثة عشر قرنا من وفاته، فإنَّ أثر حممد 
 )ملسو هيلع هللا ىلص( ما زال قويًّا متجدِّدا)2(. 

 وقال آن بيزيت: 
(، ويعرف كيف ملسو هيلع هللا ىلصوشخصيَّة نيب العرب العظيم )من املستحيل ألي شخص يدرس حياة 

عاش هذا النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( وكيف علَّم النَّاس، إَلَّ أن يشعر بتبجيل هذا النيب اجلليل )ملسو هيلع هللا ىلص(،  
 كأحد رسل اهلل العظماء)1(. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

حممد(. تاريخ) كتابه يف اإلنكليزي موير ( السري1)  
( اخلالدون مائة.2)  
 غربية عيون يف وسلم وآله عليه اهلل صلى الرسول كتابو  .1112 للنشر مادرس دار حممد وتعاليم حياة: بيزينت ( آن1)

.113حلسني حسيين معدي  منصفة  
 
 

 
 وقال تولستوى:
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 الذميمة، العادات شياطني خمالب من دموية ذليلة أمة خل ص أن ه فخرا( ملسو هيلع هللا ىلص) حممد يكفى
وفتح على وجوههم طريق الر قى والتقدم، وأن   شريعة حممد )ملسو هيلع هللا ىلص( ستسود العامل َلنسجامها 

 مع العقل واحلكمة)1(. 

 وقال: شيراك النمساوي:
 قبل استطاع أم يته، رغم أن ه إذ إليها،( ملسو هيلع هللا ىلص) كمحمد رجل بانتساب لتفتخر البشرية إن  

بضعة عشر قرنا أن يأتى بتشريع، سنكون حنن األوروبيون أسعد ما نكون إذا توصلنا إَل 
 قم ته)2(. 
كارليل: توماس :اإلنجليزى الفيلسوف وشهادة  

كل عاقل منصف َل يسعه إَل التصديق برسالة النىب )ملسو هيلع هللا ىلص( ذلك أن األمارات الكثرية 
 شاهدة ناطقة بصدقه)1(. 

.األعداء به شهدت ما -قيل كما -فالفضل مكانتها؛ هلا املخالف شهادة أن ريب وَل  
 وبل،ن جائزة على احلائز «كارليل توماس» الشهري اإلجنليزى للفيلسوف شهادة يلى وفيما
 هقوم به خياطب (ملسو هيلع هللا ىلص) النىب عن طويَل كَلما :فيه وقال «األبطال» كتابه يف قال حيث

 هذامن  متحدث فرد أي على العار أكرب من أصبح لقد: »قوله ذلك ومن النصارى،
.مزو ر خد اع( ملسو هيلع هللا ىلص) حممدا وأن كذب، اإلسَلم دين أن من يقال ما إَل يصغي أن العصر  

 أد اها الىت الرسالة فإن املخجلة؛ السخيفة األقوال هذه مثل من يشاع ما حنارب أن لنا وإن
  الناس، من مليون مائىت لنحو قرنا عشر اثين مدة املنري السراج زالت ما الرسول ذلك

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.113حلسني حسيين معدي  منصفة غربية عيون يف وسلم وآله عليه اهلل صلى الرسول (1)  
.113حلسني حسيين معدي  منصفة غربية عيون يف وسلم وآله عليه اهلل صلى الرسول (2)  
( السابق.1)  
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 احلصر الفائقة املَليني هذه عليها ومات هبا عاش الىت الرسالة هذه أن يظن أحدكم أفكان
  وخدعة؟ أكذوبة واإلحصاء

 اهلل خلق عند يروجان والغش الكذب أن ولو أبدا، الرأيَ  هذا أرى أن أستطيع فَل أنا أما
 ما! آسفا فوا جمانني، بلة إَل الناس فما القبول، هذا مثل منهم ويصادفان الرواج، هذا
.والرمحة بالرثاء وأحقهم أهله، أضعف وما الزعم، هذا أسوأ  

 لأقوا من البتة شيئا يصدق أَل الكائنات علوم يف ما منزلة يبلغ أن أراد من فعلى وبعد،
 خبث على دليل وهي وإحلاد، جحود وعصر ،كفرٍ  جيل نتائج فإهنا السفهاء؛ أولئك

؟األبدان حياة يف األرواح وموت الضمائر، وفساد القلوب،  
 رجَل أن اإلخوان، معشر قط رأيتم وهل وأألم، هذا من أكفر رأيا قط ير مل العامل ولعل
علنا؟ وينشره دينا يوجد أن يستطيع كاذبا  

 خبصائص عليما يكن مل إذا فهو الطوب؛ من بيتا يبين أن يقدر َل الكاذب الرجل إن واهلل
 من تل هو وإمنا ببيت، يبنيه الذى ذلك فما -ذلك شاكال وما والرتاب، واجلص، اجلري،

.املواد أخَلط من وكثيب األنفاق،  
 األنفس، من مليون مائتا يسكنه قرنا عشر اثىن دعائمه على يبقى أن جديرا وليس نعم،

.يكن مل فكأنه فينهدم؛ أركانه، تنهار أن جدير ولكنه  
 يتذرع متصنعا، كاذبا رجَل قط هذا( ملسو هيلع هللا ىلص) حممدا نعد   فلسنا ذلك، وعلى: قال أن إَل

 من ذلك غري إَل أو سلطان، أو ملك درجة إَل ويطمح بغيته، إَل والوسائل باحليل
.احلقائر  

.صادق قول إَل كلمته وما صراح، حق إَل أد اها الىت الرسالة وما  
 حجة وتدحض باطل، كل تدفع حقيقة وهذه امللف ق، وَل بالكاذب،( ملسو هيلع هللا ىلص) حممد ما كَل،
.الكافرين القوم  
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 اخلط صناعة وكانت أبدا، أستاذ على دروسا يتلق مل أنه وهو آخر، شيئا ننسى َل مث
 حممد يقتبس ومل -العرب أمي ة اهلل وامي وعجيب -العرب بَلد يف ذاك إذ العهد حديثة

.غريه مناهل من يغرتف ومل آخر، إنسان أي نور من( ملسو هيلع هللا ىلص)  
 اديةاهل باملصابيح أشب ههم الذين أولئك والعظماء، األنبياء من أشباهه كجميع إَل يكن ومل
.الدهور ظلمات يف  

 ،فاضَل تقيا، رؤوفا، بر ا، كرميا بعيدا، العزم صادق املبدأ، راسخ حياته طول رأيناه وقد
 البشر جم العريكة، لني   اجلانب، سهل ذلك مع وهو خملصا، اجلد، شديد رجَل، حرا،

 تضىء -العموم على -وكان وداعب، مازح رمبا بل اإليناس، حلو العشرة، محيد والطَلقة،
 ككذب كاذبة ابتسامته تكون من الناس من ألن صادق؛ فؤاد من مشرقة ابتسامة وجهه

.وأقواله أعماله  
 بني كأمنا لوذعي ا، الفؤاد، شهم اللب، ذكي كان النية، صادق عادَل، كان: قال أن إَل

 هذبه وَل مدرسة، تثقفه بفطرته،مل عظيما رجَل نورا، ممتلئا هبيم، ليل كل مصابيح جنبيه
.ذلك عن غين وهو معلم،  
 الشهرة إَل بقيامه يريد يكن مل( ملسو هيلع هللا ىلص) حممدا أن وامللحدين النصارى من املتعصبون ويزعم

.والسلطان اجلاه ومفاخر الشخصية،  
 املقلتني، املتوقد والفلوات، القفار ابن الرجل ذلك فؤاد يف كان لقد -اهلل وامي -كَل

 ونوايا الدنيوى، الطمع غري أفكار -وحجى وحكمة، وخريا رمحة اململوء النفس، العظيم
 َل الذين من ورجل كبرية، صامدة نفس وتلك َل، وكيف واجلاه، السلطة طلب خَلف
 الكاذبة، اَلصطَلحات يرضون آخرين ترى فبينما جادين؛ خملصني يكونوا أن إَل ميكنهم

 مبألوف يتلف ع أن يرض مل (ملسو هيلع هللا ىلص) حممدا ترى إذ الباطلة اَلعتبارات طبق ويسريون
.األباطيل مببتدع ويتوشح األكاذيب،  

 يسطع الوجود سر   كان لقد والكائنات، األمور وحبقائق العظيمة، بنفسه منفردا كان لقد
 ذلك حيجب ما األباطيل من هناك يكن ومل ومباهره، وروانقه، وخماوفه، بأهواله، لعينيه
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 خيلو َل اإلخَلص هذا فمثل ذا، أنا ها: يناجيه اهلائل السر ذلك حال لسان فكان عنه،
 القلوب وكل صاغية، برغمها اآلذان فكل الرجل هذا تكلم فإذا مقدس، إهلى معىن من

...جفاء قول وكل هباء، ذلك عدا ما كَلم وكل واعية،  
 إَل آخر ما قال وهو املعاند...)1(. 

فكلُّ هذه الشهادات السابقة َل يتمُّ معرفتها إَلَّ عن طريق معرفة صفات املعرَّف به، وكما 
ىتَّ ومتعَّنوا فيها ودققوا النظر ح ملسو هيلع هللا ىلصتَلحظ فإنَّ غري املسلمني قد درسوا سرية النيب وصفاته 

هبذا البحث والنظر ، وكان املسلمون أوَل ملسو هيلع هللا ىلص بلغوا مبلغ الصدق يف شهادة احلق يف حقِّه
 والتدقيق من غريهم.

م عسى أن أدرك ، متشبِّها هبملسو هيلع هللا ىلصوإين أردت أن أكتب كتابا كما كتب الرجال يف صفاته 
َلثة ثمنهم فينفعين يوم َل ينفع مال وَل بنون، فجعلت الكتاب على مقام القوم فأكون 

:فصول  
.اخلِْلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلص األوَّل: صفات رسول اهلل  

الفعليَّة ملسو هيلع هللا ىلص اهللالثاين: صفات رسول   
.اخلُُلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهللالثاين: صفا  

واعتمدت اَلختصار دون اإلخَلل، مستعينا باهلل أوََّل وآخرا مثَّ مبصادر صحاح أهل 
 السنَّة، راجيا من اهلل تعاَل قبوله والنفع به يف الدنيا واألخرى يل وإلخواين املسلمني.

 
 وكتب

إبراهيم النقيلي الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين بن  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.111 – 116( السابق 1)  

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





المختصر في وصف خير البشر                                 15 
 

ملسو هيلع هللا ىلصأسماء النبي   
، ملسو هيلع هللا ىلصله أمساء عدَّة، وهذا لشرفه  ملسو هيلع هللا ىلصهو امسه، إَلَّ أنَّ نبيَّنا  ملسو هيلع هللا ىلصأوَّل ما جيب معرفته عن النيبِّ 

فإنَّ كثرة األمساء تدلُّ على شرف املسمَّى، أمل تر أنَّ العرب ملَّا عظَّموا السيف مسَّوه 
 الصارم، والصمصام، واحلسام، والبتار، حىتَّ بلغوا بتسميته ثَلمثائة اسم.

والغضنفر، والعابس، حىتَّ بلغوا بتسميته ثَلمثائة وكذلك األسد، فسمَّوه الليث، واحلارث، 
 ومخسني امسا.

وكذلك ملَّا َعُظَم يوم القيامة مسَّاه اهلل تعاَل يف كتابه العزيز بعديد من األمساء منها: يوم 
 القيامة، واآلخرة، والواقعة، والساعة، ويوم التَلق، ويوم الفصل، ويوم الدين، والقارعة.

مساه اهلل تعاَل بعدَّة أمساء منها أمساء وصفية ذكرت يف  ملسو هيلع هللا ىلص يِّنا حممدوملَّا عُظَم شأن نب
القرآن، كالرؤوف، والرحيم، والشاهد، واملبشر، والنذير، والسراج املنري، وكلُّها يف كتاب اهلل 

 وأنا ُمَحمَّد ، أنا أْسماًء، لي إنَّ فقال: " ملسو هيلع هللا ىلصتعاَل وهي كثري، ومنها ما ذكره لنا نبيُّنا 
أْحَمُد، وأنا الماِحي الذي َيْمُحو اللَّهُ  بيَ  الُكْفَر، وأنا الحاِشرُ  الذي ُيْحَشرُ  النَّاسُ  عَلى 

 َقَدِمي، وأنا العاِقبُ ")1(.
ألنَّ القاسم هو أكرب أبنائه. "أبو القاسم"وأمَّا كنيته فهي:   

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.4117رواه البخاري عن جبري بقن مطعم  (1)  
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ملسو هيلع هللا ىلصنسب النبيِّ   

فهو من أطهر األنساب وأشرفها على وجه األرض:  ملسو هيلع هللا ىلصوأمَّا نسب نبيِّنا   

أبو القاسم حممد بن عبداهلل، بن عبد املطَّلب، بن هشام، بن عبد مناف، بن  هو نبيناف
ُقصي، بن كَلب، بن ُمرَّة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن ِفهر، بن مالك، بن النَّظر، 

 بن كنانة، بن خزمية، بن مدركة، بن إلياس، بن ُمضر، بن نزار، بن معدِّ، بن عدنان.
لصحَّة ومتَّفق عليه عند الناسبني وَل خَلف فيه البتة، وأمَّا ما إَل هاهنا فالنَّسب معلوم ا

فوق عدنان فمختلف فيه، وَل خَلف بينهم أنَّ عدنان من ولد إمساعيل عليه وعلى 
 رسول اهلل الصَلة والسَلم.
قد انتخب اهلل تعاَل له أباءه وأجداه فلم يزل ينتقل يف  ملسو هيلع هللا ىلصكما جيب أن يُعلَم أنَّ نبيِّنا 

 فاحٍ س في أبوايَّ  يلتقِ  لم: "ملسو هيلع هللا ىلص حىتَّ ولد صلى اهلل عليه وسلم، قال النيب اهراترحام الط
 ال ُمهذَّبًا صافًيا طاهرةٍ  أرحامٍ  إلى طيبةٍ  أصالبٍ  من ينِقُلني وجلَّ  عزَّ  اللُ  يزلِ  لم

 تتشعَّبُ  شعبتانِ  إال كنتُ  في خيرِهما")1(.

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(( املسند)) يف عمر أيب وابن ،(173(( )الشريعة)) يف واآلجري له، واللفظ( 13(( )النبوة دَلئل)) يف نعيم أبو أخرجه (1)
بنحوه، وضعَّف اسناده األلباين.( 4231) حجر َلبن(( العالية طالبامل)) يف كما  
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 الفصل األوَّل

الِخلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلصصفات رسول الل   
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الِخلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلصصفات رسول الل   

 
كامَل الشكل من كلِّ النَّواحي: ملسو هيلع هللا ىلصكان نبيُّنا   

 فقد كان نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص: مربوعاً )1(، ليس بالطَّويل البائن، وال بالقصير)1(.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص: أزهر اللونِ )7(، )أي: أيض مشرٌب حبمرة( وليس باألبيض األمهق، )أي: 

( وليس باألدم)4(. )أي: شديد السمرة(.  شديد البياض كلون اجلصِّ
وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ضخم الكراديسِ )5(. )أي: عظيم األعضاء، وهو مجع ُكردوس، 
وهو: كل عظمني التقيا يف مفصل مثل املنكبني، والركبتني، والوركني، وقيل: هو رؤوس 
العظام، وعلى كَل القولني فإنَّ هذا الوصف دليل على قوَّة صاحبه اجلسدية، فإن كان 

معهود معروف  املرء عظام مفاصله عظيمة فهو َل شك حيمل قوَّة جسديَّة هائلة، وهذا
الرباء بن عازب قال:  ، من ذلك ما رواهملسو هيلع هللا ىلص وقد تواترت األخبار عن قوَّته ملسو هيلع هللا ىلصعن نبيِّنا 

 الَخْنَدقِ  بعضِ  في لنا َعَرَضتْ  الَخْنَدقِ  بَحْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  رسولُ  أمرنا حين كان "لما
 الِمْعَولَ  فأخذ فجاء ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إلى ذلك فاشَتَكْينا الَمَعاِوَل، فيها نأخذُ  ال صخرة  

 فقال: بسمِ  الِل، فضرب ضربةً  فكسر ثـُلَُثها...")9(.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص: ضخَم الرأسِ )0(. )وهذا ممدوح عند العرِب لدَللته على عظمة صاحبه، 

 وإشارته لكمال رياسته وسيادته)1((
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.رضي اهلل عنه ، عن ابن عباس2117، ومسلم 1331( متفق عليه: رواه البخاري 1)  
.رضي اهلل عنه ، عن أنس2146، ومسلم 1341( متفق عليه: رواه البخاري 2)  
.رضي اهلل عنه ، عن أنس2113، ومسلم 1346( متفق عليه: رواه البخاري 1)  
.رضي اهلل عنه ، عن أنس2146، ومسلم 1341( متفق عليه: رواه البخاري 4)  
وصححه األلباين.رضي اهلل عنه  ، عن عليِّ 714وأمحد  ، وقال: حسن صحيح، 1716( صحيح: رواه الرتمذي 3)  
 والبيهقي ،(413(( )املسند)) يف والروياين وقال: إسناده حسن، ،(1131(( )الكربى السنن)) يف النسائي أخرجه( حسن: 7)

ذ(.1/421(( )النبوة دَلئل)) يف  
وصححه األلباين.رضي اهلل عنه  ، عن عليِّ 714وأمحد  ، وقال: حسن صحيح، 1716( صحيح: رواه الرتمذي 6)  
.1633/ 1املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، للقاري، ( يُنظر: مرقاة 1)  
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص: حسن الشعر)1(، شديد سوادهِ )1(، وكان يبلُغ أنصاف ُأُذنيهِ )7(، أو إلى 
شحمة أُذنِهِ )4(، و كان شعره ملسو هيلع هللا ىلص، فوق الجمَّة، ودون الوفرة)5(. )فوق اجلمَّة: أي: ما 

 سقط على منكبيه، ودون الوفرة: أي: ما وصل إَل شحمة األذن(
وكان شعره ملسو هيلع هللا ىلص: ليس بالجعد القطِط، وال بالسَّبطِ )9(. )اجلعد القطط: أي: شديد 

 اجلعودة َل مُيكن تسليكه، وَل بالسبط: أي: شديد النعومة كشعور أهل اهلند(
 وكان ملسو هيلع هللا ىلص: يسدل شعره، ثمَّ فرَق بعدُ )0(.

 تدئاً مب فرقتني، رأسه يفرق صار ذلك وبعد تفريق، دون إرساله ،الشعر بإسدال )املقصود
ي خيالف مشرك كان  يف أوَّل األمر ملسو هيلع هللا ىلصأنَّه التيامن، وسبب ذلك:  يف كعادته الُيمىن باجلهة

م أقرب للدين شعورهم، فكان يوافق أقريش فقد كانوا يفرقون  هل الكتاب يف السدل ألهنَّ
وا مل النَّاس يف دين أفوجا عاد إَل تسرحية قومه بعد أن أسلملَّا دخ من عبَّاد األوثان، مثَّ 

 ُمْشرُِكونَ ال وكانَ  َشَعَرُه، َيْسِدلُ  كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرسولَ  أنَّ ": َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وهو الفرق، ف
 ُيِحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصه اللَّ  َرسولُ  وكانَ  ُرُؤوَسُهْم، َيْسِدُلونَ  الِكَتابِ  أْهلُ  َفكانَ  ُرُؤوَسُهْم، يـَْفُرُقونَ 

ُمَوافـََقةَ  أْهلِ  الِكَتابِ  ِفيما َلمْ  يـُْؤَمرْ  فيه بَشيٍء، ثُمَّ  فـََرقَ  َرسولُ  اللَّهِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَْأَسهُ ")8(، قال 
 ابن عبد الرب: َوالسَّْدل ِإْرَسال الشَّْعر َحْول الرَّاس ِمنْ  َغرْي  َأنْ  يَ ْقِسمهُ  ِنْصَفنْيِ )1(.

 وهذا فيه دَللة على لزوم خمالفة أهل الشرك يف كل أحواهلم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.6/314، عن أيب هريرة، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 6611( حسن: رواه البزار يف مسنده 1)  
.4711، عن أيب هريرة، وحسنه األلباين يف اجلامع الصحيح 1/164الدَلئل ( حسن: رواه البيهقي يف 2)  
، عن أنس.2111( رواه مسلم 1)  
، عن الرباء.216، ومسلم 1331متَّفق عليه: البخاري ( 4)  
، عن عائشة وصححه األلباين.1633( صجيج: رواه الرتمذي 3)  
، عن ابن عباس.2146، ومسلم 1341( متفق عليه: البخاري 7)  
، عن أنس.2146، ومسلم 1341متفق عليه: رواه البخاري ( 6)  
.1331( رواه البخاري عن ابن عباس 1)  
( التمهيد َلبن عبد الرب1)  
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 وكان ملسو هيلع هللا ىلص: لُه أربعُة غدائرَ )1(. )أي: له أربع ضفائر يف شعره، وكان يضفره ملَّا يطول(
 يـُرَ  لم رأَسه َدهن إذا كان "، حلديث جابر بن مسرة قال: : يدهن شعره بالزيتملسو هيلع هللا ىلص وكان

، وإذا لم َيدَِّهنْ  ُرِؤيَ  منه شيء ")1(.   منه َشيب 
 الاستعم يف ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيب  واختلف، أي: يصبغهما، خُيضِّب شعره وحليته: ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 كما بينها واجلمع خيضب، مل: آخرون وقال خضب،: بعضهم فقال  للخضاب، ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 معظم يف وتركه وقتٍ  يف صبغ وسلم عليه اهلل صلى أنه واملختار :النووي اإلمام قال

انتهى كَلم النووي. .كاملتعني   التأويل وهذا صادق، وهو رأى مبا كلٌّ  فأخرب األوقات،  

من ذلك ما رواه  صبغ شعره وحليته ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الصحيح فعموم األثار تدل على أنَّه 
عثمان بن عبد اهلل بن موهب قال: "َدَخْلتُ  عَلى ُأمِّ  َسَلَمَة، فأْخَرَجتْ  إلَْينا َشعَ ًرا ِمن 

 َشَعرِ  النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َمْخُضوبًا")7(.
وعن ابن عمر: " أنَّ  النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كان يلبسُ  النعالَ  السِّبتيََّة، وُيصفِّر لحيَته بالوْرسِ  

 والزعفرانِ ")4(.
 ، لقولهاخلضاب باألسود اخلالص على سنيَّة اخلضاب، ولكن َل جيوز وهذه دَللة واضحة

 ملسو هيلع هللا ىلص: "َغيـُِّروا هذا بشيٍء، َواْجَتِنُبوا السََّواَد")5(.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "َيكونُ  قوم   يخِضبونَ  في آخرِ  الزَّمانِ  بالسَّوادِ  كحواصلِ  الحمامِ  ال يريحونَ  

 رائحةَ  الجنَّةِ ")9(.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن أم هاين، وصححه 27113، وأمحد 1711وحسنه، وابن ماجه  1611، والرتمذي 4111صحيح رواه أبو داود  (1)
 األلباين. 

( 11(( )الشمائل)) يف والرتمذي يسري، باختَلف( 23136) وأمحد ،(3114) والنسائي ،(2144) مسلم ( أخرجه2)
له. واللفظ  

.3116( رواه البخاري 1)  
.له واللفظ( 4213) داود وأبو مطوًَل، بنحوه( 1116) ومسلم ،(717) البخاري أخرجه( 4)  
.2132( رواه مسلم: 3)  
، وصححه األلباين.4212أخرجه أبو داود ( 7)  
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص: طويل الَمْسُربةِ )1(. )واملسرُبة: أي: الشعر الدقيق الذي يأخذ من الصدر إَل 
 السرَّة(

َفَقُة: هي  َفَقتِه، )العن ْ وكان ملسو هيلع هللا ىلص: في شعرِه قليل  من الشيبِ )1(، إنَّما كان البياض في َعنـْ
 )الصدغني: مثىن وفي الُصدغين،الشعر الذي ينبت حتت الشفَّة السفلى، وفوق الذقن( 

صدغ، وهو ما بني األذن والعني، وُيسمى الشعر املتديل عليه ُصدغا( وفي الرأِس نْبذ  )7(. 
 )نبٌذ: أي: ُشعرْياٌت متفرِّقة(

   
 وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أحسن الناس وجًها، وأحسَنُه َخْلًقا)7(.

 وكان: وجهُه ملسو هيلع هللا ىلص مليًحا أبيضَ )4(، مثَل القمر)5(.
 وكان ملسو هيلع هللا ىلص: جميل دوائر الوجه)9(. )أي: حسن أطراف الوجه(

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: ُمفاضَّ الجبينِ )0(، )أي: واسع اجلبني( أسيَل الخدَّينِ )8(. )أي: مستوي 
(، غري مرتفع الوجنتنياخلدَّين  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، وقال حسن صحيح، وأمحد عن علي رضي اهلل عنه عن وصححه األلباين.1716صحيح: رواه الرتمذي  (1)  
، عن أنس.2141، وسلم 1333عليه: رواه البخاري ( متفق 2)  
، عن الرباء.2116، وسلم 1341( متفق عليه: رواه البخاري 1)  
، عن أيب الطفيل.2143( رواه مسلم 4)  
، عن الرباء.1332( رواه البخاري: 3)  
الشمائل.، عن ابن عبَّاس، وحسنه األلباين يف 112، والرتمذي يف الشمائل 1413( حسن: رواه أمحد 7)  
، عن أيب هريرة، وحسنه األلباين.1133( حسن: رواه البخاري يف األدب املفرد 6)  
، عن أيب هريرة وحسنه األلباين يف الصحيح اجلامع.1/264( حسن: رواه البيهقي يف الدَلئل 1)  
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وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: طويل شقِّ العين)1(، عظيم العينين، ُمشربَّ العين بُحمرةٍ )1(، )أي: 
يف بياض عينيه شيء من احلمرة، وَل يكون هذا إَلَّ من قلَّة نومه بكثرة قيامه هلل تعاَل يف 

الليل( أسود الحدقة)7(، هِدَب األشفارِ )4(، )أي: طويل شعر األجفان( أكحل 
 العينينِ )5(. )أي: شديد سواد أجفان العينني(

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: عظيم الفم)9(، )أي: واسَع الفم، وكانت العرب متدح بذلك، وتذم بصغر 
 الفم)6(( وكان ملسو هيلع هللا ىلص: حسَن الثَّغر)8(، )أي: مقدم األسنان(.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: أفلج الثنايا)6(. )أي: بني أسنانه األماميِّتان فلجة صغرية وهي حممودة يف 
 عصرهم، ولذلك هني النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن التفلج للحسن)13((.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن جابر بن مسُرة.2111( رواه مسلم 1)  
.4721صحيح اجلامع  ، عن علي رضي اهلل عنه، وصححه أمحد شاكحر واأللباين يف617( صحيح: رواه أمحد 2)  
.4721، عن علي وصححه األبان يف صحيح اجلامع 211 – 1/212( صحيح: رواه البيهقي يف الدَلئل 1)  
.4721، عن علي وصححه أمحد شاكر واأللباين يف صحيح اجلامع 617، وأمحد 1716( صحيح: رواه الرتمذي 4)  
.146األلباين يف خنتصر الشمائل  ، وحسنه412، والرتمذي يف الشمائل 4113 ( حسن: رواه أمحد3)  
، عن جابر بن مسرة.2111( رواه مسلم 7)  
.4/141( يُنظر: مطالع األنوار على صحاح األثار، َلبن قرقول 6)  
، عن أيب هريرة.1133( حسن: رواه البخاري يف األدب املفرد 1)  
 يف فقد روية روايات كثرية عن عبد اهلل بن عباس وأخرجها الرتمذي ( حسن لغريه، ضعيف تقوَّى بكثرة الطرق:1)

، 4223(، وكلُّها ضعَّفها األلباين يف السلسلة الضعيفة 12111( )11/417) والطرباين ،(31) والدارمي ،(13)الشمائل
للذهيب عن بن  وكذلك يف تاريخ اإلسَلم ، وقال األلباين ضعيف جدا.11وكذلك يف خمتصر الشمائل  وقال ضعيف جدا.

 بن العزيز عبد ، قال األرناؤوط: فيه1744وكذلك يف ختريج شرح السنة  ، وقال: فيه عبد العزيز مرتوك.1/411عباس أيضا 
وكذلك يف ختريج مشكاة املصابيح  غلطه. فاشتد حفظه، من فحدث كتبه، احرتقت مرتوك( ثابت أيب ابن وصوابه) ثابت

. 4463هالة، وضعفها األلباين يف صحيح اجلامع  أيب بن وعن هند جدا. ، قال األلباين: إسناده ضعيف3614  
وروايات أخرى عن علي وعن هند بن أيب هالة يف جممع الزوائد للهيثمي وقال: فيه من مل يسمَّى وحكم على إسناده بأنه 

جمهول. متيم بين من والرجل ضعيف، وكيع بن ، قال األرناؤوط سفيان1633كذلك يف ختريج السنة  َليصح.   
كان مفلج الثنايا، فلعلَّه كان مفلجها، هذا ألنَّ الفلجة يف عصرهم من   ملسو هيلع هللا ىلص وقد كثرت األخبار بأنَّه وعن عائشة يف دَلئل النبوَّة.

.عن التفلج للحسنملسو هيلع هللا ىلص احلسن ودَللة ذلك هنيه   
.4117( يُنظر: صحيح البخاري 13)  
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





المختصر في وصف خير البشر                                 23 
 

وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص: كثير شعر اللحية)1(، حتى كادت تمالُ  َنحرهُ )1(، )إشارة لطوهلا، والنحر 
هو: موضع القَلدة من الصدر( وكان أسود اللحية)7(، وفي لحيتهِ )4(، و عنَفَقتِه شعرات 

بيض)5(، وكان ُيصفُِّر لحيته بالوَ رِس، والزعفراني)9(. )أي: كان خيضبها ويطيِّبها، 
.وللصبغ(والَورس والزعفران مها: من النبات طيب الرائحة وُيستعمَلن للطيب   

 حىت قرن، غري من العني مؤخر إَل وامتدا طرفامها طال)أي:  الحاجبين، أزجَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 نم سابغهما (فيهما بديع تقوس مع ورقيقان قويان احلاجبان وهذان بقلم، ُخطَّا كأهنما

: أي: نقي ما بني احلاجبني من )أبلجَ  الحاجبين، بين ما أبلج وكان بينهما، قرن غير
 الشعر( حتى كأن ما بينهما الفضة المخلصة)0(. 

 وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أقَنى األنفِ )8(. )املستوي األنف من أوله إَل آخره(
عظيم الرأس، حسن الشعر وأسوده، يصل طوله إَل كان:   ملسو هيلع هللا ىلصرج من هذا أن رسول اهلل وخن

كثُّ اللحية تكاد تُرى من رواء ظهره، يف حليته وشعره ،  حيانا إَل منكبيهوأ شحمة أُذنيه
أسيل اخلدَّين، أزهر اللون، مربوع القامة، كبري العينني،  واسع اجلبني،ُشعرْيات من الشيب، 

، واسع الفم مجيل الثغر، أبيض مكتحلكأنَّه أسودمها   أسود احلدقة، طويل األشفار
ا غري مقرونني، ومستوي األنف.طويلهم ، مجيل احلاجبني، أفلج الثنايااألسنان  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.22144( رواه مسلم عن جابر بن مسرة 1)  
.146، عن ابن عباس، وحسنه األلباين يف خمتصر الشمائل 112، والرتمذي يف الشمائل 1413حسن: رواه أمحد ( 2)  
.6/311، عن أيب هريرة، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 1/216، والبيهقي يف الدَلئل 6611( حسن رواه البزار يف مسنده 1)  
، عن أنس.2141( رواه مسلم 4)  
، عن أنس وعبد اهلل بن بسر.134، ومسلم 1343رواه البخاري ( متفق عليه: 3)  
، عن ابن عمر، وصححه أمحد شاكر واأللباين.3133، وأمحد 1727، وابن ماجه 3244، والنسائي 4213( صحيح رواه أبو داود  7)  
ففيه صبيح بن عبد  ، والسند فيه كَلمملسو هيلع هللا ىلصعلم الناس به أمِّنا عائشة رضي اهلل عنها وهي أعن  1/211 رواه البيهقي يف دَلئل النبوَّة حسن لغريه: (6)

 اهلل الفرغاين ليس باملعروف لكنَّه يتقوَّى مبجموع الطرق.
، 1/267، وعلي بن ايب طالب يف جممع الزوائد 1633( حسن مبجموع طرقه، ُروَي عن هند بن أيب هالة، واحلسن بن علي يف السنَّة للطربي 1)

.1/222مع الزوائد بن هاشم يف جم ، وعن رقيقة بنت أيب صيفي1/211، وعن عائشة يف دَلئل النبوَّة 1/223الزوائد وعن ابن مسعود يف جممع   
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)أي: عريض أعلى الظهر، واملنكب هو: . (1)نكبينِ المَ  ما بينَ  بعيدَ  :ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اهلل
 .ملتقى العضد والكتف(

 وكانملسو هيلع هللا ىلص: شْبَح الذِّراعينِ )1(. )أي: طويل الذراعني، وقيل عريضهما(
 وكانت يداه ملسو هيلع هللا ىلص أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك)7(.

وكان شْثَن الكفَّين)4(، )شْنَن الكفَّني: أي: متيل إَل الِغَلِظ والِقصِر، وحُيمد هذا يف 
الرجال؛ ألنَّه أشدُّ لقبضتهم وأدلُّ على قوَّهتم)3(( وأْليَن مَن الحريِر والديباجِ )9(. 

 )الديباج: نوع من احلرير(
 وكان لساقيه ملسو هيلع هللا ىلص وبيصاً )0( )أي: بريقا( وبياًضا)8(.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: شْثَن القدمينِ )6(، وضخمهماَ )10(، ليس لهما أخُمصُ )11(. )األمخص، هو: ما 
كان مستوي باطن القدم(  ملسو هيلع هللا ىلص دخَل من باطن القدم، فهو  

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: قليل لحم العِقبِ )11(، )أي: مؤخِّرة القدم( وكان يُرى بريُق قدميه ملسو هيلع هللا ىلص)17(. 
(ملسو هيلع هللا ىلص )أي: ملعان يف قدميه  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، عن ابن عباس.2117، ومسلم 1331( متفق عليه: رواه البخاري 1)  
.1117، عن أيب هريرة وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 1114( حسن رواه أمحد 2)  
، عن أيب ُجحيفة رضي اهلل عنه.1331( رواه البخاير 1)  
، عن علي رضي اهلل عنه.714، وقال حسن صحيح، وأمحد 1716( صحيح: رواه الرتمذي 4)  
.1/1633( يُنظر: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري 3)  
، عن أنس رضي اهلل عنه.2113، والثاين 1716ه: األوَّل متَّفق علي( 7)  
، عن أيب جحيفة رضي اهلل عنه.1377( رواه البخاري 6)  
، عن أيب جحيفة.331( رواه مسلم 1)  
، عن علي رضي اهلل عنه.714، وقال حسن صحيح، وأمحد 1716( صحيح: رواه الرتمذي 1)  
عنه. ، عن أيب هريرة رضي اهلل3131( رواه البخاري 13)  
، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، وحسنه األلباين.1133( رواه البخاري يف األدب املفرد 11)  
، عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه.2111( رواه مسلم 12)  
، عن أيب جحيفة رضي اهلل عنه.1377( رواه البخاري 11)  
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 وكان ظهره ملسو هيلع هللا ىلص  كأنَّه سبيكة ِفضَّة)1(. )املراد هو الصفاء والبياض(
وكان خاتم النبوَّة شعراتٍ )1( )خامت النبوَّة: من عَلمات النبوَّة اليت كان أهل الكتاب 

يعفرون النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبا)1(( بين كتفْي رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص مثل بيضة الحمام)4(. )أي: يف الشكل 
 َل يف اللون(

 وكانت رائحته ملسو هيلع هللا ىلص أطيب من المسِك والعنبر)5(، وكأنَّ عرقه اللُّؤلؤُ )9(.
اهلل الطبيعيَّة، وليست صادرة عن طيب يُطيَُّب بِه، مَع أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص)وكانت هذه رائحة رسول 

حيبُّ الطيَب وكثريا ما كان يتطيَّب( ملسو هيلع هللا ىلص  
وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبيض، مليًحا، ُمقصَّدا)0(. )أي: َل حنيف وَل مسني، وَل طويل 

 قصري(
وَل حنيفا وَل مسينا، وكانت  ،مل يكن طويَل بائنا وَل قصريا ملسو هيلع هللا ىلص وخنرج من هذا أن رسول اهلل

ذراعاه طويلتان نوعا ما، وكان مستوي الظهر قائمه طويله، وكان إذا جلس بني أصحابه  
كان أعَلهم، وكان رطب الراحتني قوِّي القبضتني، عريض املنكبني، فيدلُّ هذا مع ضخم  

ومجال يف شكله.على قوَّة جبارة يف جسمه مع حسن  ملسو هيلع هللا ىلصكراديسه   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

، عن حمرش الكعيب رضي اهلل عنه وصححه األلباين.13312، وأمحد 2174( صجيج: رواه النسائي 1)  
.16 يف خمتصر الشمائل ، وصححه األلباين23612صجيج: رواه أمحد ( 2)  
.7/371( يُنظر: فتح الباري َلبن حجر 1)  
، عن جابر بن زيد 2147، عن السائب بن زيد رضي اهلل عنه، ومسلم 113( رواه الشيخان: البخاري 4)

 رضي اهلل عنه.
، عن أنس رضي اهلل عنه.2113، ومسلم 1371( متفق عليه: البخاري 3)  

عن أنس. 2113رواه مسلم   
، عن عامر بن واثلة أبو الطفيل رضي اهلل عنه.2143رواه مسلم (  7)  
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ملسو هيلع هللا ىلص جمال رسول الل  

 بُنيَّ  يا قالت ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  رسولَ  لنا ِصفيرضي الل عنها:  عفراءَ  بنِ  معوِّذِ  بنتِ  للرُّبيِّعِ  قيل
 لو رأيَته لرأيتَ  الشَّمسَ  طاِلعةً )1(.

وعن أبي هريرة رضي الل عنه قال: ما رأيتُ  شيًئا َأحَسنَ  ِمن رسولِ  اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص، كأنَّ  
 الشَّمسَ  تجري في َوْجِهه)1(.

 ِإضحيانٍ  ليلةٍ  في ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  رسولَ  رأيتُ بن سمرة رضي الل عنه قال: وعن جابر 
فجعلتُ  أنظرُ  إلى رسولِ  اللَّهِ  ملسو هيلع هللا ىلص وإلى القمرِ  وعليهِ  حلَّة   حمراءُ  فإذا هوَ  أحَسنُ  منَ  

 القمرِ )7(.
وعن البراء بن عازب رضي الل عنه قال:  كان رسولُ  اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص أحسنَ  الناسِ  وجًها 

 وأحسَنهم ُخُلًقا)4(.
 ُه،وْجهُ  اْستَـَنارَ  ُسرَّ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرسولُ  وكانَ بن مالك رضي الل عنه قال: وعن كعب 

 حتَّى َكأنَّهُ  ِقْطَعةُ  َقَمرٍ )5(.
رَ )يف مرض موته(  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  َفَكَشفَ ...وعن أنس بن مالك رضي الل عنه قال:   ِستـْ

َنا وهو قَاِئم   َكأنَّ  وْجَههُ  ورََقةُ  ُمْصَحفٍ )9(.  الُحْجَرةِ  يـَْنظُرُ  إلَيـْ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الضعفاء)) يف والعقيلي ،(1113(( )واملثاين اآلحاد)) يف عاصم أيب وابن ،(73) الدارمي أخرجه( حسن: 1)
: حسن، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 3/267(، قال ابن حجر يف ختريج مشكاة املصابيح 2/136(( )الكبري

: رجاله ُوثِّقوا.1/211  
، قال 7131، وابن حبان يف صحيحه له واللفظ( 1141) وأمحد ،(1741) الرتمذي أخرجه( صحيح: 2)

: صحيح.3612األرناؤوط يف ختريج املسند: إسناده حسن، قال األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح   
 يف عساكر وابن ،يسري باختَلف( 1743(( )الكربى السنن)) يف والنسائي ،(2111) الرتمذي أخرجه( 1)

: حسن.3/267ن حجر يف ختريج مشكاة املصابيح وقال اب (1/216(( )دمشق تاريخ))  
.مطوَلً ( 2116) ومسلم ،(1341) البخاري أخرجه( 4)  
.1337( أخرجه البخاري يف صحيحه 3)  
(.411) ومسلم ،(713) البخاري أخرجه( 7)  
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 الفصل الثاني
  الفعليَّة ملسو هيلع هللا ىلص صفات رسول الل
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الفعلية  ملسو هيلع هللا ىلصصفات رسول الل   

 
 

كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا مشى تكفََّأ تكفُّؤا)1(، )أي: متايَل إَل األماِم، وكأين به ملسو هيلع هللا ىلص يركع 
هلل يف مشيته(كأنَّما يتخبَّط من صببٍ )1(. )كأمنا يتخبَّط من صبب: أي: من مكان 

كان ميشي مشيا قويًّا، يرفع رجليه من األرض رفعا تامًّا، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصمنحدر، واملعين، أنَّه 
(ملسو هيلع هللا ىلصأبعد ما يكون عن مشي املختال، وهو من تواضعه   

وكان ملسو هيلع هللا ىلص: إذا مَشى مَشى مجتمًعا، ليَس فيه كسل  )7(، ولم يكن أحد  أسرَع في مشيِه 
 من رسول اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص، كأنَّما األرُض ُتطوى لهُ )4(.

 وكان ملسو هيلع هللا ىلص: إَذا التفَت التفَت جميًعا)5(. )أي: التفت بكلِّه َل برأسه فقط(
 ديتُ َأهْ فعن عبد الل بن بسر قال: ، : إَذا قعَد لألكِل جلَس عَلى ركبتيِه غالًباملسو هيلع هللا ىلص وكان
 الِجلسُة؟ هِذهِ  ام: أعرابي   َفقالَ  يأكُل، رُْكبتيهِ  على ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  رسولُ  َفجثا شاًة، ملسو هيلع هللا ىلص للنَّبيِّ 

 فقالَ : إنَّ  اللَّهَ  َجعَلني عبًدا كريًما، ولم يجَعلني جبَّارًا َعنيًدا)9(.
و كان النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص إذا أكل طعاًما لِعقَ  أصابَعه الثالثَ )0(. )أي: اإلهبامَ  واْلُمسبِّحةَ  

 والُوْسطى(
فعن أنس بن مالك رضي الل عنه: أنَّ رسول  يشرُب املاء على ثَلثة أنفاس:: ملسو هيلع هللا ىلص وكان

 الل ملسو هيلع هللا ىلص  كان يتنفَُّس ثالثا إذا شربَ )8(، ويقوُل : هو أمَرأُ وأرَوى)6(.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن أنس رضي اهلل عنه.2113( رواه مسلم 1)  
، عن علي رضي اهلل عنه، وصححه األلباين.714حسن صحيح، وأمحد ، وقال: 1716( صحيح: رواه الرتمذي 2)  
.3/122، عن ابن عباس رضي اهلل عنه، صحَّحه األلباين يف السلسلة الصحيحة 1311( صحيح: رواه أمحد 1)  
، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، وصححه أمحد شاكر.1311، وأمحد 1746( صحيح: رواه الرتمذي 4)  
، عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وحسنه األلباين.714، وأمحد 1113ري يف األدب املفرد ( حسن: رواه البخا3)  
، وصححه األلباين.2731( صحيح: أخرجه ابن ماجه 7)  
 ،(7673)(( الكربى السنن)) يف والنسائي له، واللفظ( 111(( )الشمائل)) ويف ،(1131) والرتمذي ،(1143) داود وأبو ،(2314) مسلم ( أخرجه6)

(.14311) وأمحد  
(.12213) وأمحد له، واللفظ( 1417) ماجه وابن ،(7117(( )الكربى السنن)) يف والنسائي ،(2321) ومسلم ،(3711) البخاري ( أخرجه1)  
.113أللباين ، وصححه ا( صحيح: خمتصر الشمائل1)  
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ِه األيمنِ )1(.  وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أخَذ مضجعُه وضَع كفَُّه الُيمنى تحَت خدِّ
ٍ  مفصَّل بكَلم يتكلم :ملسو هيلع هللا ىلص كانو  .يقول ما عنه ويفهمَ  يعيَ  أن سامعه يستطيع ،مبنيَّ  

قالت عائشة رضي اهلل عنها: إنَّ  النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  يحدِّ ثُ  حديثًا لو عدَّه العادُ  
 ألحصاهُ )1(.

َنهُ  فصل ،  وتوضح ذلك فتقول: مَ ا كانَ  يسردُ  سردكمْ  هذَ ا، ولكنَّ هُ  كانَ  يتكلَّ مُ  بكالمٍ  بـَيـْ
 يفهمهُ  كلُّ  منْ  سمعهُ )7(.

ويقول أنس رضي اهلل عنه: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانَ  إذَ ا تكلَّ مَ  بكلمةِ  أعادهَ ا ثالثًا حتَّ ى تُ فهمَ  
 عنهُ ...)4(.

 ما فعن عبد الل بن الحارث رضي الل عنه قال: :تبسُّما ملسو هيلع هللا ىلصكان ضحك رسول اهلل و
 كانَ  ضِحكُ  رسولِ  اللَّهِ  ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ  تبسًُّما)5(.

 كاَن أحبُّ لمَة رضي الل عنها قالت:  فعن أم س حيبُّ لبس القميص: ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل 
 الثِّياِب إلى رسول الِل ملسو هيلع هللا ىلص القميص)9(.

خرَج  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ  فعن أنس بن مالك رضي الل عنه: يلبس غري القميص: ملسو هيلع هللا ىلص وكان
وهو متَّكئ  عَلى أسامَة بِن زيٍد عليِه ثوب  ِقطري  قْد توشََّح بِه، فصلَّى بهمْ )0(. )الثوب 

اليمنيَّة، يُ تَّخُذ من القطن وفيه محرة مع خطوط مع خشونة(الثياب الِقطري: نوع من   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، وقال حسن1/111شرح السنَّة  عن حفصة ام املؤمنني، وصححه األلباين، والبغوي يف 3343( صحيح: رواه أبو داود 1)  
.2411، ومسلم 1376( متفَّق عليه: البخاري 2)  
.4111، وأخرج بعضه أبو داود 1711( أخرجه الرتمذي 1)  
.2621، والرتمذي 13( أخرجه البخاري 4)  
، وصححه األلباين.1742( صحيح: رواه الرتمذي 3)  
، وصححه األلباين.4323( أخرجه أبو داود 7)  
، يسري باختَلف( 2113) حبان وابن الراوي، يف الشك على( 2234) والطيالسي له، واللفظ( 11671) محدأ أخرجه( 6)

.41وصححه األرناؤوط، واأللباين يف خمتصر الشمائل   
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





المختصر في وصف خير البشر                                 30 
 

ال ق لحديث ابن عباس رضي الل عنه قال: :البياض ملسو هيلع هللا ىلصوكان أكثر ما يلبسه رسول اهلل 
رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: الِبسوا من ثياِبُكمُ  البياضَ  فإنَّها ِمن خيرِ  ثياِبُكم، وََكفِّنوا فيها 

 موتاكم)1(.
رَج خ ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ إَل منتصف ساقه، وكمُُّه إَل رسغِه، ملا أخرجه مسلم:  ملسو هيلع هللا ىلص وكان ثوبه

 وعليه حلَّة حمراء، قال أبو ُجحيفَة: كأنِّي أنظر إلى بياض ساقيه)1(.
عن أسماء بنت يزيد أمِّ سلمَة األنصاريَّة رضي الل عنها قالت:   وحسنَّه: وعند الرتمذي

 كاَن كمُّ يِد رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص إلى الرُّسغ)7(.
يف لباسه، وأنَّه كان حيبُّ القميص ويلبس غريه  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث دَللة على تواضعه ويف هذه األ

 من األلبسة واألُزر، وكان حيبُّ األلبسة البيضاء.
نَّ أ فعن علي بن أبي طالب رضي الل عنه: خامته يف ميينه:يلبس  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل 

 النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  كاَن يلبُس خاتمُه في يمينه)4(.
فعن أنس بن مالك رضي الل اهلل سطر، و رسول سطر، و وكان مكتوبا فيه: حممد سطر، 

، واللُ سطر  )5(. ، ورسول  سطر   عنه قال: كان نْقُش خاتِم رسوِل الل ملسو هيلع هللا ىلص: محمد  سطر 
وكاَن خامته ملسو هيلع هللا ىلص من فضَّة: فعن ابن عمر رضي الل عنهما قال: اتَّخذ رسول الل خاَتًما 

 مْن َوِرقٍ )9(.
وكان يلبس العمامة السوداء: فعن جعفر بن ُحويرٍث عن أبيه: أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خطَب 

 الناَس وعليِه عمامة سوداء)0(.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.1427) وأمحد ،(1377) ماجه وابن ،(114) والرتمذي له، واللفظ( 1161) داود أبو أخرجه (1)  
(.331) ومسلم ،(714) البخاري أخرجه (2)  
(.1776(( )الكربى السنن)) يف والنسائي له، واللفظ( 1673) والرتمذي ،(4326) داود أبو أخرجه( 1)  
.217( أخرجه البخاري 4)  
.3161( أخرجه البخاري 3)  
.3173( يُنظر صحيح البخاري 7)  
.11أللباين ، وصححه أ( صحيح: خمتصر الشمائل6)  
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وبه عن جابر رضي الل عنه قال: دخَل النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص مكََّة يوَم الفتِح، وعليه عمامة  
 سوداء)1(.

س كان يلب  ملسو هيلع هللا ىلصكان يلبس العمامة البيضاء ألمره بالبياض يف اللباس، ولعلَّه   ملسو هيلع هللا ىلصكما أنَّه 
علم.، واهلل تعاَل أالعمامة السوداء حال احلرب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1131( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)  
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 الفصل الثالث

الُخُلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلصصفات رسول الل   
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الُخُلقيَّة ملسو هيلع هللا ىلصصفات رسول الل   

 
كان النيبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: أشدَّ حياًء مَن العذراِء في ِخدرها)1(، )وهو وصف تعبرييٌّ لشدَّة حياءه 

ملسو هيلع هللا ىلص( وكان إذا كرَه شيأً ُعرَف ِفي وجههِ )1(. )أي: تغريَّ وجهه، ومل يُواجه أحدا مبا يكرهه، 

حدث(فيعرُف أصحابه رضوان اهلل عليهم كراهته ملا   
 وكان ملسو هيلع هللا ىلص: طيَِّب املزاح، فقد كان يقول ألنٍس رضي اهلل عنه: يَا َذا اأُلُذنينِ )7(.

وقال أنس: إْن كاَن النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَُيخالطُنا، حتَّى يقوَل ألخي الصَّغير: يَا أبَا ُعَمير َما فعَل 
الُنغيرُ )4(. )الُنغري: تصغري نُ ْغٍر، وهو طائر صغري، حُممَّرُّ املنقار، كان يلعب به فماَت، 

ذات يوم، فرآه حزينا، فقاَل ما شأنه؟ قالوا مات نُغريُه فقال هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفدخَل عليه النيبُّ 
 احلديث(

 ملسو هيلع هللا ىلصزاهرا رضي الل عنه يوما وهَو يبيُع متاعُه في السوِق، وكاَن النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأتى النبيُّ 
 ملسو هيلع هللا ىلص فاحتضنه مْن َخلفِه، وجعَل النبيُّ  )أي: ليس مجيل الوجه( ُيحبُُّه، وكاَن رجاًل دميًما،

 يقوُل: مْن يشتري هذا العبَد؟
فقال: يا رسول الل إذا والِل تجدِني كاسًدا، )أي: جتدين رخيصا( فقال النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: لكْن 

 عنَد الِل أنت غالٍ )5(.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن أيب سعيد اخلدري.2123، ومسلم 1372( متفق عليه: البخاري 1)  
( متفق عليه: السابق.2)  
، عن أنس وصححه األلباين.12174، وأمحد 1112، والرتمذي 3332صحيح: رواه أبو داود  (1)  
.2133، ومسلم 7121( متفق عليه: البخاري 4)  
.234، عن انس رضي اهللُ عنُه، وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل 12741( صحيح: رواه أمحد 3)  
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ادُع الل أْن يُدخلِني الجنََّة.، فقالت: يا رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وأتْت عجوز  إلى النبيِّ   
 فقال: "يا أمَّ فالن إنَّ الجنََّة اَل تدُخُلها عجوز " فولَّت تبِكي.

 نَّ أَنَشْأنَاهُ  : أخبروها أنَّها ال تدخلها وهَي عجوز  إنَّ الل تعالى يقوُل: }إِنَّاملسو هيلع هللا ىلص فقال
 ِإنَشاءً  * َفَجَعْلَناُهنَّ  أَْبَكارًا * ُعُربًا أَتْـَرابًا{]الو اقعة: 57 – 70[)1(.

)}ِإنَّا أَنَشْأنَاُهنَّ* َفَجَعْلَناُهنَّ  أَْبَكارًا{، أي: أعدناهن يف النشأة اآلخرة بعدما كن 
عجائز)2(، فُعدَن أبكارًا، }ُعرُبًا أَتْ َرابًا{، ُعرُبا، أي: يعين متحببات إَل أزواجهن، وأترابا، 

 أي: يف سن واحدة، ثَلث وثَلثني سنة)1((
أشجع النَّاس: ملسو هيلع هللا ىلصوكان نبيُّنا   

عا، وقْد راج ملسو هيلع هللا ىلص ولقْد فَزَع أهُل المدينِة فانطلَق ناس  ِقبَل الصوِت، فتلقَّاهْم رسول الل
ِفي ُعُنقِه )أي: بَل سرٍح(  سبقهْم إلى الصوِت، وهَو على فرٍس ألبي طلحَة ُعْرَي،

 السَّيُف، وهو يقوُل: "لْم ُتراُعو، لْم تُراُعو")4(.
من شدَّة عجلتِه يف اخلروج إَل  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أهل العلِم: يؤخُذ من هذا احلديث شجاعته 

 العدوِّ قبَل النَّاس كلِّهْم حبيُث كشف احلال، ورجع قبَل وصول النَّاسِ )3(.
 واللَِّه، ال: الَ ق ُحنَـْيٍن؟ يَومَ  ُعَمارَةَ  أبَا يا فـََررُْتمْ  وقيل للبراء بن عازب رضي الل: َأُكْنُتمْ 

 بِساَلٍح، يسَ ل ُحسًَّرا وَأِخفَّاُؤُهمْ  أْصَحابِِه، ُشبَّانُ  َخَرجَ  وَلِكنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرسولُ  ولَّى ما
 َرْشًقا َرَشُقوُهمْ فَـ  َسْهم ، لهمْ  َيْسُقطُ  َيَكادُ  ما َنْصٍر، وبَِني َهَواِزَن، َجْمعَ  رَُماًة، قـَْوًما فأتـَْوا

 َعمِّهِ  وابنُ  بَـْيَضاِء،ال بـَْغَلِتهِ  عَلى وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  إلى ُهَناِلكَ  فأقْـبَـُلوا ُيْخِطُئوَن، َيَكاُدونَ  ما
 النبيُّ  أنَا: قالَ  مَّ ثُ  واْستَـْنَصَر، فـَنَـَزلَ  به، يـَُقودُ  الُمطَِّلبِ  عبدِ  بنِ  الَحاِرثِ  بنُ  ُسْفَيانَ  أبو

 ال َكِذْب، أنَا ابنُ  عبدِ  الُمطَِّلْب، ثُمَّ  َصفَّ  أْصَحابَهُ )9(.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن احلسن رضي اهلل عنه وصححه األلباين.241يف الشمائل  صحيح: رواه الرتمذي (1)  
( يُنظر: تفسري ابن كثري.2)  
( السابق.1)  
، عن أنس.2136، ومسلم 7311( متفق عليه: البخاري 4)  
.71 – 76/ 13( شرح صحيح مسلم للنووي 3)  
.(1667) ومسلم ، واللفظ له،(2113) البخاري ( أخرجه7)  
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 أنَّ  هعن اهللُ  َرضيَ  الرَباءُ  فأقَسمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسولَ  َيشَملُ  مبا اإلطَلقِ  على السُّؤالُ  وكان)
 حَيِملونَ  َل ُحسَّرًا وأِخفَّاُؤهم أصحابِه ُشبُّانُ  َخرَجَ  ولِكنَّه َهَرَب، وَل فَ رَّ  ما ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسولَ 

 بنِ  َنصرِ  وَبين َهوازِنَ  قَبيلةِ  ِمن مَجاعةً  أتَ ْوا فَلمَّا َغريِها، أو بِدرعٍ  َيسَترتونَ  وَل ِسَلًحا،
 هلم َيسُقطُ  كادُ يَ  فَل والسِّهاِم، بالنَّْبلِ  الرَّميَ  جُييدونَ  وكانوا الَعَرِب، قَباِئلِ  ِمن ومُها ُمعاويَة،

تَجهِّزينَ  َغريَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبِّ  أصحابَ  فَرَشُقوا َهَدِفه، إصابةِ  ُدونَ  َسهمٌ 
ُ
 فرَتاَجُعوا، ،بالسَِّلحِ  امل

طَِّلبِ  َعبدِ  نِ ب احلاِرثِ  بنُ  ُسفيانَ  أبو َعمِّه ابنُ  يَقوُدها الَبيضاَء، بَغَلَته راكبٌ  ملسو هيلع هللا ىلص والنَّيبُّ 
ُ
 امل

 له، وَتضرَّعَ  عاَل،تَ  اهللِ  ِمنَ  النَّصرَ  وطََلبَ  بَ ْغَلِته، َفوقِ  ِمن ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  فنَ َزلَ  عنه، اهللُ  َرضيَ 
، حىتَّ  قَ ْويل يف بكاِذبٍ  فَلستُ : أي ،«َكِذبْ  َل النَّيبُّ  أنا: »يَقولُ  وَظلَّ   َعبدِ  ابنُ  أنا» أِفرَّ

طَِّلبْ 
ُ
 إَل لَِيعودوا هم؛ُصفوفَ  ورَتَّبَ  أصحابَه َصفَّ  مثَّ  به، لُشهَرتِه َجدِّه إَل فانتَسبَ  «امل

شرِكونَ  اهنََزمَ  حىت وأصحابُه ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسولُ  وقاَتلَ  الِقتاِل،
ُ
 ، وهذه شجاعة َل يقدرها إَلامل

 قليل(
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أْن يمِشَي مَع  )َل يستكرب( فلْم يكْن يأنفُ أكثر النَّاس تواضعا:  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن رسول اهلل 
 األرملِة، والمسكيِن، فيْقضَي لُه الحاجةَ )1(.

)أي: ينظفه إن كان فيه ما يؤذي مثل القمل أو بشراً مَن البشِر يَفِلي ثوبُه،  ملسو هيلع هللا ىلص وكانَ 
 الربغوث( ويحلُب شاتُه، ويخدُم نفسهُ )1(.

،  ملسو هيلع هللا ىلصوحجَّ النبيُّ  وقطيفة تساوي أربعَة دراهَم، أو ال  ()أي: قدمي بالٍ عَلى رحٍل رثِّ
 ُتساوي، ثمَّ قال: "اللهمَّ حجًَّة اَل رياَء فيَها واَل ُسمعًة")7(. 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يُدَعى إلى خبِز الشَّعيِر، واإلهالِة السَِّنَخِة فُيجيبُ )4(. )اإلههالة: كلُّ شيء 
(، والسنخة: أي: متغي ُِّر الريحمن الدهِن جُيعُل مثَل اإلدام  

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: لْو ُدعيُت إَلى ُكراٍع ألجبُت، ولو أهدَي إليَّ ُكراع  لقبلتُ )5(. )الكراُع: أي:  
 كراع الشاة، وهو ما دون الكعبِة، ومستدقُّ الساق وهو شيء حقري وما أظنُّه يُؤكُل(

، وكانوا إذا رأوُه لْم يقوموا لَما ملسو هيلع هللا ىلص ولْم يكن شخص أحبُّ إلى الصحابة من رسول الل
 يعلُموَن مْن كراهيِتِه لذلكَ )9(.

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنه، وصححه األلباين.1414( صحيح: رواه النسائي 1)  
.1117عائشة رضي اهلل عنها وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ، عن27114( صحيح: رواه أمحد 2)  
، عن أنس رضي اهلل عنه وصححه األلباين.2113( صحيح: رواه ابن ماجه 1)  
، عن أنس رضي اهلل عنه وصححه األلباين.114( صحيح: رواه الرتمذي يف الشمائل 4)  
عنه.، عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل 1443( رواه البخاري 3)  
، عن انس، وصححه األلباين.12143، وأمحد 2634( صحيح: رواه الرتمذي 7)  
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وجاء ملسو هيلع هللا ىلص جابراً يعودُه، ليَس براكِب بغٍل وال بْرذْونٍ )1(. )يف هذا احلديثِ  خُيربُ  جابرُ  بنُ  
 ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  أتاه وقد أصابه، َمَرضٍ  يف ليزورَه جاءه ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  أنَّ  عنهما اهللُ  َرِضيَ  اهللِ  عبدِ 

 والربَْذْونُ  ِر،احِلما من الَفرسِ  َوَلدُ  هو والَبغلُ . بْرَذْونٍ  وََل  بَ ْغلٍ  راِكبِ  غريَ  قَدَميه على ماشًيا
(األعضاءِ  َغليظُ  اخلِلقةِ  كبريُ  العربيَّةِ  غريِ  اخليلِ  ِمن َنوعٌ   

وأُتَي بصبيٍّ يرضُع، فباَل في حجره ملسو هيلع هللا ىلص، فدَعا بماٍء فصبَّ عليه)1(. )ومل يغضب من 
(ملسو هيلع هللا ىلصذلَك ومل تتأثر به نفسه   

ما فإنَّ )اإلطراء: اإلفراط يف املدح( : اَل ُتطروِني كَما أطرِت النَّصارى ابَن مريَم، ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 أنَا عبدُه، فقوُلوا: عبُد الل ورسولهُ )7(.

 وَما ُسئَل رسوُل اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص شيًأ قطُّ، فقاَل: ال)4(.
وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص: يقبُل الهديََّة، ويُثيُب عليَها)5(. )أي: يكافُئ صاحبها، فيعطيه عوضا عنها ما 

 هو خري منها إن وجد(
)أي: مل  واَل متفحًِّشا )أي: َل يقول كَلما فاحشا( فاحًشا، ملسو هيلع هللا ىلصولْم يكْن رسول الل 

 يكن ُخُلقُه الفحش(، وكاَن يقوُل: إنَّ مْن خياركْم أحسنكْم أخالقًا)9(.
 شيًأ بيدِه، واَل امرأًة وال خادًما، إالَّ أْن ُيجاهَد في سبيِل اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص وماَ ضرَب رسوُل الل

– تعاَل -، وما نيَل منه ملسو هيلع هللا ىلص شيء  قطُّ فينتقَم مْن صاحبِه، إالَّ أْن يُنتهَك شيء  مْن 
 محارِم الل، فينتقُم لل عزَّ وجلَّ )0(.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 يف والنسائي ،(1131) والرتمذي، (1317) داود وأبو ،(1717) ومسلم ،واللفظ له (3774) البخاري أخرجه (1)
(.13311) وأمحد ،(6331(( )الكربى السنن))  
، عن أمِّنا عائشة رضي اهلل عنها.217، ومسلم 7332 ( متفق عليه: البخاري2)  
، عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنه.1443( رواه البخاري 1)  
، عن جابر رضي اهلل عنه.2111، ومسلم 7314( متفق عليه: البخاري 4)  
، عن أمِّنا عائشة رضي اهلل عنها.2313( رواه البخاري 3)  
، عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.2121، ومسلم 3311متفق عليه: رواه البخاري ( 7)  
، واللفظ له، عن إمِّنا عائشة رضي اهلل عنها.2121، ومسلم 7131( متَّفق عليه: البخاري 6)  
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 وما ُخيـَِّر النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَن أمر يِن إالَّ أخَذ أيسرهَما َما لْم يكْن إثًما)1(.
 : "دعوُه والملسو هيلع هللا ىلص بعُض القوِم، فقاَل رسوُل اللوباَل أعرابي  في المسجِد، فقاَم إليِه 

 ُتزرموُه" )أي: دعوه يُتمُم بولُه( فلمَّا فرَغ دَعا بدلٍو من ماٍء فصبَُّه عليهِ )1(.
عشَر سنيَن، والِل َما قاَل لي: أُفًّا  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أنس رضي الل عنه: خدمُت رسوَل الل 

 قطُّ، واَل قاَل لي لشيٍء: ِلمَ  فعلَت كَذا؟ واَل هالَّ فعلَت كَذا؟)7(.
يُقبُل بوجهِه وحديثِه على  ملسو هيلع هللا ىلص وقال عمرو بن العاِص رضي اللُ عنُه: كاَن رسول الل

أشرِّ القوِم يتألَّفهْم بذلَك، فكاَن يُقبُل بوجهِه وحديثِه عليَّ، حتَّى ظننُت أنِّي خيُر 
 القوِم...)4(.

 النبيَّ  أنَّ أرأف النَّاس وأرحمهم، فعن ابن عباس رضي الل عنه: : ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن رسول اهلِل 
 فلحْقَتها ةامرأً  عِشْقتُ  ،ِمنهمْ  لستُ  إنِّي :لهمْ  فقال رجل   وفيِهمْ  فغِنُموا سرِيَّةً  بَعثَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ْدماءُ أ طويلة   امرأة   فإذا فَنَظُروا ،لكمْ  بدا ما ِبي اصنُعوا ثم نظرةً  إليها أنظرْ  فَدُعوني
 أوْ  ِحليةٍ ب فلحقُتكمْ  تبعُتكمْ  لوْ  أرأيتِ  العيشِ  نفاذِ  قبلَ  ُحبْيشُ  أسِلِمي :لها فقال

 ،والوداِئقِ  السَُّرى ِإدالجَ  تكلَّفَ  عاِشق   يُنوَّلَ  أنْ  حق   كان أَما بالخواِنقِ  أدركُتكمْ 
  .فديُتكَ  نعمْ  :قاَلتْ 

 فَلمَّا ماتتْ  ثُمَّ  شْهقةً  فشِهَقتْ  عليه فوَقفتْ  المرأةُ  فجاَءتِ  ،ُعنُـَقهُ  فضربُوا فقدِّموهُ 
 قِدُموا على رسولِ  اللِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأخِبرَ  بذلكَ  فقال: "أَما كان فيُكمْ  رجل   رَحيم  ")5(.

على الصحابة الكرام ما فعلوه، وسأهلم سؤاَل إنكاريًّا بقوله: أما   ملسو هيلع هللا ىلص )وهنا أنكر رسول اهلل
 كان فيكم رجل رحيم، أي: يكون يف قلبه رمحة فيرتك هاذان العشيقان(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، عن عائشة رضي اهلل عنها.2126، ومسلم 1373( متفق عليه: البخاري 1)  
، عن أنس.214، ومسلم 7323( متفق عليه: البخاري 2)  
.2131، ومسلم 7311( متفق عليه: البخاري 1)  
، وحسنه األلباين.143( حسن: رواه الرتمذي يف الشمائل 4)  
(( النبوة دَلئل)) يف والبيهقي ،(12316( )11/171) والطرباين ،(1771(( )الكربى السنن)) يف النسائي أخرجه( 3)
.7/114، وصححه األلباين يف السلسلة يسري باختَلف( 3/116)  
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ي يقض ملسو هيلع هللا ىلصوعن أسامة بن زيٍد رضَي الل عنُه قال: كاَن ابن  لبعِض بناِت رسول الل 
يأتيَها، فأرسَل: "إنَّ لِل َما أخَذ ولُه َما أعَطى، وكلُّ إَلى  فأرسلْت إليِه أنْ )أي: حُيتضر( 

 أحجٍل مسمَّى، فلتصبْر ولتحتسْب"، فأرسلت إليه فأقسمت عليِه، فقاَم رسول اللِ 

وقمُت معُه ومعاُذ بن جبٍل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلمَّا دخلَنا ناولوا  ملسو هيلع هللا ىلص
، ملسو هيلع هللا ىلص في صدرِه، فبَكى رسول الل: تضطرُب( )أيالصبيَّ ونفسه تقلقُل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل

 فقال سعُد بُن عبادة: أتبِكي؟ فقال: "إنَّما يرحُم اللُ مْن عبادِه الرُّحماء")1(.
في جنازة، فجلَس عَلى شفيِر القبِر،  ملسو هيلع هللا ىلص وعِن البراء بن عازٍب قال: كنَّا مع رسول الل

 فبَكى حتَّى بلَّى الثَّرى، ثمَّ قاَل: "يَا إخواِني: لمثِل هَذا فأعدُّوا")1(.
 ،قبَّل عثماَن بن مظعوٍن وهو ميِّت   ملسو هيلع هللا ىلص وعْن أمَِّنا عائشة رضي الل عنها: أنَّ رسول الل

 قالت: فرأيتُ  ُدموَعهُ  َتسيلُ  على َخدَّْيه)7(.
.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مظعون هو أٌخ من الرضاعة لرسولن وعثمان ب  

.ملسو هيلع هللا ىلصكان رؤوفا رحيما عطوفا يبكي على فراق أصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصيدلُّ على أنه  وهذا  

 َعَلْيُكمْ  ص  َحرِي َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيز   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسول   َجآءَُكمْ  َلَقدْ  }قال تعاَل: 
.[118]التوبة: رَِّحيم { رَُءوف   بِاْلُمْؤِمِنينَ   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1/117رواه البخاري ( 1)  
، وحسنه األلباين.1432( حسن: رواه ابن ماجه 2)  
.213، وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل 1463األرناؤوط يف شرح السنَّة ، واللفظ لُه، وصححه 23612رواُه أمحد ( 1)  
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 وما تركناه من مصادر فهو يف حواشي الكتاب.
 

 متَّ املختصر واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




