
الفصل الثالث: 
شخصية الرسول 

صلى اهلل عليه وآله وسلم
والقرآن الكريم



إنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَن

h قوس النيب



113

ٌد إالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل   إنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَن وَما ُمَمَّ
َأَفإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم

وصفاً   h شكله  ال��رس��ول  معارصو  وص��ف 

شديد  قوياً  عامة  بصورة  ك��ان  فقد   )1( دقيقاً 

إىل  ال  الطول  إىل  مييل  القامة،  مربوع   البنية، 

أطراف  ذا  العصب،  األكتاف، شديد  القرص، ضخم 

– يدين وقدمني – ضخمة، ثم صار مييل إىل زيادة 

واسع  رأس  ذا   ،  h حياته  أواخر  يف  الوزن 

رقبته  عىل  بدقة  وموضوع  جميل  متناسق  بشكل 

واملنسجمة بصورة عامة يف  h الطويلة نسبياً 
 h موضعها مع الصدر والرأس، وكان للرسول 

 جبهة عالية متسعة بني األصداغ مير فيها عرق حتى 

 h غضب  إذا  العرق  هذا  وينتفخ  الحواجب، 

عالمات  تحدده  بيضوياً  فكان  وجهه  أما  أثري،  أو 

 

واضحة، به أنف جميل أقنى بعض اليشء، وعينان 

واسعتان دعجاوان، فوقهام حاجبان قوسيان يكادان 

ينقفالن معاً، وفم واسع ليس فيه انثناء، يدل عىل 

الرشاقة والبالغة، وأسنان بيضاء منتظمة بها بعض 

التباعد من األمام، وشعره h كان أسود ينرسح 

.ǏǃǍǕƒ ƔƓƙǂǃƒ ƘƓơƽƮ ǑƼ Ǌưƶƕ ƓǈƧǂƦ   1

عىل رأسه بدون تجعد، ولحية مليئة كثة وطويلة.

ميزح  وكان  ومتوازنة،  هادئة  فكانت  ترصفاته  أما 

أحياناً نادرة لكنه كان مييل إىل الوقار يف كل األحيان، 

وله ابتسامة عذبة أخاذة، أما حمرة وجهه األبيض 

العرب، ويحمر  h فهي غري شائعة يف وجوه 
فيه  والتأثر بشكل رأى  الحامس  وجهه يف لحظات 

أتباعه إرشاقاً يعكس نور النبوة.

بدون  كانت  فقد   h العقلية  ق��درات��ه  أم��ا 

عادية  غري  فائقة  ع��دو  أو  صديق  من  شك  أي 

رسيع  فهم  ذا  ك��ان  فقد  نوعها،  من  وف��ري��دة 

وعبقرية  حي،  وتصور  نادرة،  ذاكرة  وذا  وثاقب، 

تعليم  أي  إىل  به  يدين  ال  ه��ذا  وك��ل   مبدعة، 

أساس  هي   h مالحظته  فدقة  معلم،  أو 

ذاكرته  خزنتها  والتي   ،- النبوة  قبل   – معلوماته 

واألشياء  الوجود  حول  متنوعة  مبعلومات  الفائقة 

إىل  واقعياً  كان  اليومي  القدمية، وحديثه  والتقاليد 

أبعد الحدود ميلؤه بالعظات التي مل يأِت مثلها عند 

العرب، وكان لفظه h أنيقاً واضحاً دون تأنق 

- - كن عادالً ولو كنت يف أحلك اللحظات واستذكر نبيك حممد h كيف كان يف آخر حياته
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أو تشدق مفتعل، تدعمه نربة صوت عذبة عميقة 

– تصبح بحة حني املرض – تسمى صحاًل.

عىل  عالية  ق��درة  ذا   h ال��رس��ول  ك��ان  لقد 

طعامه  يف  وخ��اص��ة  والتعفف،  ال���ذايت   الضبط 

ورشابه، وصارماً يف مراعاة الصيام، ومل يكن يهتم بظواهر 

 

بها  يقع  التي  والتباهي  باملظاهر  وخاصة  األشياء، 

 h البسيط  لباسه  يكن  ومل  العقول،  ضعاف 

كان  كله  ذلك  ونتيجة  له،  الناس  احرتام  من  ليقلل 

صىل  متيزه  أن  ميكن  التي  املظاهر  بكل  زه��ده 

تبعده  وبالتايل  الناس  عامة  عن  وسلم  عليه   الله 

عنهم، وكان ثوبه إما من الصوف أو القطن اليامين – 

الذي كان يسمى بالحربة اليامنية – وكان h يخيطه 

اختالف  بالعامئم عىل  يعتم  كان  كذلك  اهرتأ،  كلام 

ألوانها ويؤكد أنها كناية عن تيجان املالئكة والعرب، 

وكان يسدل طرف عاممته عىل كتفيه h مؤكداً 

 أن هذه هي الطريقة املثىل للتعمم بها كام تفعل 

سامحاً  الحرير  لبس  نهائياً  حرم  وقد  املالئكة، 

بالنسيج الذي يخالط خيطه الحرير فقط، كام كره 

وضع  من  أتباعه  ومنع  األلبسة  يف  الحمر  اللون 

خامتاً  لبس  لكنه  أصابعهم،  يف  الذهبية  الخواتم 

إىل  الختم  بارماً   h ختمه  عليه  الفضة  من 

اليد، وعىل خامته نقش  األصابع قرب راحة  جهة 

محمد«  رسول،  »الله،  بالتتابع  التالية  العبارات 

الله«   لتقرأ من األسفل إىل األعىل »محمد رسول 

والضوء  الذاتية،  بالنظافة  متشدداً  كان  كذلك 

 

عىل  النهار  يف  مرات  خمس  املسلمني  عىل  فرض 

األكرث، كام نهى الرسول h عن التبتل مؤكداً 

ومعاوضة  إنكار  ربه  إىل  العبد  ُيَقرِّب  ال  أنه 

تعاىل  الله  عن  العبد  يبعد  بل  اإلنسان،  غرائز 

بالزواج   h فسنته  فيها،  وااللتواء   الكذب 

الطيب   h الرسول  أح��ب  لقد  املتعدد، 

يف   h عينه  وق��رت  والطيبات،   والنساء 

باإلغواء  األمور  هذه  يف  الخبائث  وكره  الصالة، 

والنفاق والتظاهر بالصالة والصالح كذباً، لذلك كان 

من سنته h اإلكثار من الطيب يف ثيابه النظيفة 

دوماً ودهون الرأس العبق، وكان إذا خطب امرأة 
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دائبة،  بحركة  هندامه وضبط حاجبيه  من  أحسن 

وحرص  نساء،  تسع  عن   h الرسول  تويف   وقد 

حياته  خالل   h الرسول  زوجات  الفدا«  »أبو 

h بست عرشة امرأة، رغم أن مؤرخني آخرين 
عدوهن بخمٍس وعرشين. وكان h يطوف عىل 

نسائه جميعاً يف اليوم الواحد، ولكل منهن منزلها – 

سكنها – املنفصل عن األخرى، ورغم ذلك مل يسمح 

اليمني  ملك  أربع، وترك  بأكرث من  بالزواج   ألتباعه 

 h بال حد، حسب القدرة، ومن بني كل أوالده

الله  ريض  »فاطمة«  يف  إال   h عقبه  يبق  مل 

التي كانت أول  الله عنه  عنها زوجة »عيل« ريض 

أرسته لحوقاً به h بالوفاة كام تنبأ لها بذلك، 

ابنها  الخالفة إىل  ومن عقبها مل يجلس عىل كريس 

الرسول  يشبه  كان  الذي  عنه  الله  »الحسن« ريض 

h بالشكل إىل حد قريب.
والرسول h كان عادالً يحب العدل، فقد كان 

يعامل الصاحب والغريب، والفقري والغني والقوي 

الناس  من  محبوباً  وكان  بالتساوي،  والضعيف 

بسبب التفاته إىل الكل وسامعه من الجميع، وعدله 

املطلق بينهم.

حاد  ك��ان  مجال  بكل   h إره��اف��ه  وبسبب 

لذلك  كليهام،  ضبط  عىل  ق��ادراً  والطبع،  الذكاء 

والعامة  الخاصة  اليومية  معامالته  كل  يف  كان 

أن  منذ  خدمه  ال��ذي  فخادمه  ومحبوباً،  لطيفاً 

مل  »أن���س«،  الثمن  عامة  يف  عنده  عبداً  ك��ان 

ارتكبه  خطأ  أي  عىل  أنبه  قد   h أنه   يذكر 

أو أهانه.

والواقع: أن هناك الكثري الكثري مام وضع عىل الرسول 

h يف األحاديث والسري عند املشارقة، أما الغرب 
املسيحي فقد اعترب كل رؤاه ووحيه باطاًل وغري حقيقي 

 

ننظر  حني  ونحن  تقدير؟  أحسن  عىل  وهمياً  أو 

الكثري  أن  نؤكد  أن  نستطيع  املالبسات  بكل هذه 

ومدخوله  مزيف   h الرسول  إىل  نسب  مام 

نسبت  التي  باملبالغات  س��واء  عليه،  ومدسوس 

فهو  باسمه.  وقيل  فيه  اتهم  مبا  أو   h إليه 

الكريم  القرآن  سوى  معجزة  أي  يدع  مل   h
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املسلمني  من  مختلقة  له  املنسوبة  فاملعجزات 

الغيورين بغري تبرص – بني الخارقة واملعجزة – ألنه 

سوى  معجزة  ألي  نفيه  مناسبة  غري  يف  أكد   h 
وأفضل  أعجز  من  يعترب  ال��ذي  الكريم،  القرآن 

ميكن  ال  مكتوب،  نص  من  البرشية  إىل  ق��دم   ما 

من  بسواه  مقارنته  األح��وال  من  ح��ال  ب��أي  وال 

 h عليه  أنزل  فيها  التي  والطريقة  النصوص، 

جعلت   – الغائب  ضمري  بصيغة   – الكريم  القرآن 

النص  ص��الح  ت��ربر  ح��ادث��ة  ال��ن��زول  سبب  م��ن 

عن  النظر  بغض  حتى  ومكان،  زمان  لكل   القرآين 

 ت��ل��ك ال��ح��ادث��ة، وب��ح��ال��ة ع���دم اإلمل����ام بها 

 أو معرفتها  وتلك هي املعجزة الكربى من معجزات 

القرآن الكريم، إضافة إىل أن – دكاترة – فقهاء الدين 

الناطقني بالعربية يجدون يف البالغة القرآنية أكرب دليل 

عىل أنها ليست من قول أي برش. وعدم وجود أي 

 ترتيب منهجي كام نفهم نحن املنهج العلمي يف إيراد 

يفهم  ال  من  مينع  ال  القرآين  النص  يف   النصوص، 

إال بالطرق املنهجية من إعادته ترتيبها سواء بطريقة 

حاجات  حسب  فقهية  بطريقة  أو  معجمية، 

الترشيع، وهذا ما قام به فقهاء – دكاترة – اإلسالم 

النصوص  بعض  يف  التكرار  أما  العصور،  مر  عىل 

الكتاب تخالف  التي  تلك  وخاصة   القرآنية 

الخالف  هذا  إلظهار  أصاًل  نزلت  فقد  املقدس،   

وتأكيده. وكحقيقة تاريخية نجد أن القرآن الكريم 

قد نزل مبناسبات مختلفة وحفظه أو كتبه أناس 

مختلفون يف أوقات مختلفة، إما عىل ألواح العظم 

أو عىل جلود الرق – الغزال أو الغنم – ووضعت 

البعض يف صناديق، ومل  هذه املواد فوق بعضها 

يجمع القرآن يف حياة الرسول h، وظل متفرقاً 

الله  ريض  بكر«  »أبو  عمل  حيث  وفاته،  يوم  إىل 

عنه عىل جمع هذه املواد التي ُكِتَب عليها القرآن 

الكريم ألول مرة بعد وفاة الرسول h، وُكلف 

الذي كان يكتب  الله عنه  ثابت« ريض  »زيد بن 

للرسول h بهذه املهمة، خاصة وأن »زيد« ريض 

الله عنه كان من الحفاظ ومن كتبة الوحي الذين 

  h الرسول  من  مبارش  بتوجيه  يكتبون  كانوا 
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فقارن ما حفظ مع ما جمعه من متفرقات الكتاب 

العزيز من أيدي الصحابة، وما جعل الحفاظ أمثاله 

يستعيدونه أمامه، لكن ما جمعه »زيد« ريض الله 

عنه مل يكتب عىل كاغد، بل ظل عىل شكله السابق 

مؤلفاً من مواد متفرقة دون أي فهرسة أو أي جمع 

منهجي كام نعرف نحن يف الجمع والتحقيق، وعن 

هذا نقل الصحابة مصاحفهم مع بعض االختالفات 

وكاد  األمصار.  إىل  ونقلت  شاعت  التي  القراءة  يف 

هذا االختالف يف القراءات أن يؤدي إىل اختالف بني 

املسلمني، تالفاه »عثامن بن عفان« ريض الله عنه 

يف وقت خالفته، باعتامد نسخة واحدة فقط وأمر 

بالباقي فأحرقت.

يقروا  أن  يريدون  ال  الذين  املسترشقني  بع  لكن 

يف  رأوا  العلمية،  للمنهجية  الخاص  بفهمهم  إال 

التكررات والتشابه يف بعض اآليات دلياًل عىل أنها 

نتيجة سامعها وحفظها وكتابتها بني أناس مختلفني 

وهي تتناول موضوعاً واحداً، أعاده أناس مختلفون 

توضع  ومل  مختلفة،  وبعبارات  مختلفة  أوقات  يف 

أصاًل لتأكيد أي خالف مع الكتاب املقدس، رغم أن 

هذا الخالف ميكن أن يؤكده نص واحد من نصوص 

من  فكثري  للتكرار،  حاجة  وال  املتشابهة،  اآلي��ات 

اآليات التي نزلت بلسان الرسول h تحيك عن 

ألسنة أنبياء قبله يف أزمان سابقة بعيدة، فهل هذه 

األقوال التي مل توجد يف العهد القديم هي صياغة 

جديدة ملعاٍن سابقة؟!

احلواشي
)1( ذكرنا بعضه يف صفحات الكتاب األوىل.
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ٌد إالَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت  وَما ُمَحمَّ
اَت أَوْ ُقِتَل  ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل أََفإن مَّ

انَقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم 
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وَمن يَنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه 

 

 َشْيئاً 
َ َفَلن يَُضرَّ اللَّ

اِكرِيَنً   الشَّ
ُ وَسَيْجزِي اللَّ




