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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الدرس األول
توطئة
اكن وال يزال رسول هللا  املثل العىل للمسلمني وقدوهتم ،فقد فاقت سريته العطرة لك مواطن الشهرة ،فاهمت غري املسلمني بعظمي
شامئهل وفريد خصاهل ومعت شهرته الفاق ،كام صنف علامء املسلمني كت ًبا ثرية يف صفاته الخلقية والُلقية ،فاكنت مرج ًعا ً
وسبيل للقتداء
بسريته وتتبع مناقبه والسري عىل هديه واقتفاء اثره الغتنام الا جر والفضل وحتصيل س نة اتباعه امتثاال لقوهل تعاىلَّ { :من يُ ِطع ِ ٱ َّلر ُسو خل
فخقخدۡ َٱ خطا خع ٱ َّ خّلل خو خمن ت خخو َّ  ٰىل فخ خما َٱ ۡر خسلۡنخ  ٰٰ خَ عخلخۡۡ ِ ۡم خح ِف ً۬ ًيظا} ،النساء .٠٨
نسأل هللا العيل القدير ان نكون ممن ٱطاع الرسول  طاعة هلل ،وتتناول هذه النبذة من املعلومات يف اطار نشاط مركز زايد العلمي
والثقايف ،وهللا املوفق اىل سواء السبيل وبه نس تعني.

صفات رسول هللا  الخلقية:
اكن صىل هللا عليه وسمل ليس ابلطويل البائن )الظاهر) وال ابلقصري ،وال ابلبيض الهمق (الشديد( وال ابلديم (المسر).
واكن رسول هللا  ربعة ،اي اكن متوسطا بني الطول والقرص ،حسن اجلسم ،واكن شعره ليس جبعد وال س بط ،وقيل ٱمسر اللون،
اذا مىش يتكفأ )يامتيل اىل قدّام اكلسفينة يف جرهيا(.
وقال الرباء بن عازب :اكن رسول هللا  مربوعًا بُعيد ما بني املنكبني ،عظمي امجلة )ما سقط من شعر الرٱس حىت وصل ما بني
شني الكفني والقدمني (غليظ الصابع( ،خضم الرٱس ،خضم الكراديس )رؤوس العظم(،
املنكبني) اىل حشمة الذن .واكن رسول هللا ُ ْ 
طويل املرسبة )الشعر ادلقيق اذلي يبدٱ من الصدر وينهتيي اىل الرسة) .واكن يف وهجه تدوير ،ٱدجع (شدة السواد) العينني ،اهدب
الشافر (طويلها) .واكن شبۡا بس يدان ابراهمي عليه السلم.
ما جاء يف خامت رسول هللا :
قيل ٱن خامت رسول هللا  مثل زر احلجةل (بيضها) وقيل غدة )قطعة حلم مرتفعة) محراء مثل بيضة امحلام .وقيل عن ٱيب زيد بن
ٱخطب النصاري :الامت هو شعرات جممتعة .وقيل اكن يف ظهره بضعة انزشة (قطعة حلم مرتفعة) .وقيل عن عبد هللا بن رسجس اهنا
مثل امجلع (مجع الكف( حولها خيلن (نقطة متيل اىل السواد تسمى الشامة( كهنا ثأليل.
ما جاء يف شعر رسول هللا :
اكن صىل هللا عليه وسمل هل شعر فوق اجلُمة ودون الوفرة (ما سقط عىل املنكبني وما وصل اىل حشمة الذن) .وعن ٱم هاينء بنت ايب
طالب ٱن رسول هللا  قدم مكة وهل اربع غدائر ٱو ظفائر .واكن  يُكرث دهن رٱسه وترسحي حليته واكن يكرث التقنع (خرقة توضع
عىل الرٱس حني اس تعامل ادلهن).
ٱما عن شيبه فانه اكن يف صدغيه ،وعن ٱنس ٱنه ما عدّد يف رٱسه وحليته اال ٱربعة عرش شعرة بيضاء .وقيل عن عبد هللا بن معر اهنا
حنوا من عرشين شعرة بيضاء.
ٱما عن خضابه فقيل :ٱنه خضب .وقيل :ٱنه مل خيضب .ومن جزم ابلضب اكبن معر حىك ما شاهده .ومن نفى كنس فانه محمول عىل
الكرث والغلب.
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وعن ابن عباس ٱنه  قال :اكتحلوا ابالمثد (الكحل) فانه جيلو البرص وينبت الشعر.
ما جاء يف لباسه صىل هللا عليه وسمل:
لبس رسول هللا ُ ح ّةل محراء ما رٱيت ٱمجل مهنا قط .وعن ٱيب رميثة :قد لبس  ثوابن ٱخرضان.
ويف احلديث الصحيح ٱن ٱحب الثياب اىل رسول هللا  القميص .وقد اع ّمت رسول هللا  بعاممة سوداء .وهذا دليل عىل جواز لبس
السود .وعن ٱنس بن ماكل ا نه صىل هللا عليه وسمل لبس ثوب ِقطري قد توحش به (بُرد ميين وضعه عىل عاتقه) .وعن ا نس ا نه صىل
هللا عليه وسمل اكن يلبس ا ِحلربة واكن ٱحب الثياب اليه .وحص عنه صىل هللا عليه وسمل انه قال :البسوا البياض فانه ٱطهر وٱطيب
وك ِّفنوا فۡا مواتمك .وخرج ذات يوم وعليه مرط ٱسود (كساء طويل من شعر ٱسود) .ولبس صىل هللا عليه وسمل ُجبة رومية ضيقة
ُ
الُكّني.
ٱخرجت عائشة كساء ُملبدً ا (مرق ًعا) وازار غليظ ،وقالت قبض روح رسول هللا  يف هذين.
واكن نعهل صىل هللا عليه وسمل هلام قبلن (يعين سريان) .وقد ٱهدي اليه صىل هللا عليه وسمل خفني ٱسودين ساذجني (خالصني).
ولبس رسول هللا  نعلني جرداوين )ٱي ال شعر فۡام) .واكن حيب التمين ما اس تطاع يف ترجهل وتنعهل.
]و ذكرت عائشة ريض هللا عهنا ٱن رسول هللا  اكن حيب التيامن ما اس تطاع يف طهوره ونعهل وترجهل  .ويف الصحيحني بلفظ :اكن
النيب  حيب التمين ما اس تطاع يف شأنه لكه يف طهوره وترجهل وتنعهل[.
ما جاء يف خامت رسول هللا :
اكن خامت رسول هللا  من فضة نُقش عليه محمد رسول هللا .واكن صىل هللا عليه وسمل خيتمت يف ميينه ،واختمت رسول هللا  يف شامهل.
حمك لبس الامت :قيل مندوب ،وقيل مكروه ،وقيل مباح للرجال والنساء.
 يف صفة س يف رسول هللا :
اكنت قبيعة س يف رسول هللا  من فضة .اكن عىل النيب  يوم ٱ ُحد درعان .وقد دخل النيب  مكة ويف رٱسه ِمغفرة (غطاء
رٱس).


يليه ادلرس الثاين

أختصره حممد صاحل وفخر الدين
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