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 الوصف الكامل لرسول اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 صفة لونه: 
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أزهر اللون، ليس باألدهم"عن أنس رضي اهلل عنه قال: 

 ."يتألأل نورا   -أي مل يكن شديد البياض والربص  -ال باألبيض األمهق و 
 صفة وجهه:

بل كان  ،رين ومل يكن مستديرا  غاية التدويوسلم أسيل الوجه مسنون اخلدكان صلى اهلل عليه 
بني االستدارة واإلسالة هو أمجل عند كل ذي ذوق سليم. وكان وجهه مثل الشمس والقمر يف 
اإلشراق والصفاء، مليحا  كأمنا صيغ من فضة ال أوضأ وال أضوأ منه وكان صلى اهلل عليه وسلم إذا 

 ا  كان أحسن الناس وجه"كأن وجهه قطعة قمر. قال عنه الرباء بن عازب:   سر استنار وجهه حىت
 ."نهم خلقا  أحسو 

 صفة جبينه: 
األسيل:  ."صلى اهلل عليه وسلم أسيل اجلبني كان رسول اهلل"عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 

اسع اجلبني أي هو املستوي. أخرجه عبد الرازق والبيهقي وابن عساكر. وكان صلى اهلل عليه وسلم و 
ممتد اجلبني طوال  وعرضا ، واجلبني هو غري اجلبهة، هو ما اكتنف اجلبهة من ميني ومشال، فهما 

صفه ابن و جبينان، فتكون اجلبهة بني جبينني. وسعة اجلبني حممودة عند كل ذي ذوق سليم. وقد 
ع جبينه بني الشعر أو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجلى اجلبني، إذا طل"أيب خيثمة فقال: 

بينه كأنه السراج املتوقد طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس، تراءى ج
 ."يتألأل
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 صفة حاجبيه: 
كان حاجباه صلى اهلل عليه وسلم قويان مقوسان، متصالن اتصاال  خفيفا ، ال يرى اتصاهلما إال 

 أن يكون مسافرا  وذلك بسبب غبار السفر.
 فة عينيه:ص 
كان صلى اهلل عليه وسلم مشرب العينني حبمرة، وقوله مشرب العني حبمرة: هي عروق محر  

رقاق وهي من عالماته صلى اهلل عليه وسلم اليت يف الكتب السالفة. وكانت عيناه واسعتني مجيلتني، 
صلى اهلل ناصعيت البياض وكان  -أي رموش العينني  -شديديت سواد احلدقة، ذات أهداب طويلة 

 عليه وسلم أشكل العينني. 
قال القسطالين يف املواهب: الشكلة بضم الشني هي احلمرة تكون يف بياض العني وهو حمبوب 

 حممود. 
وقال الزرقاين: قال احلافظ العراقي: هي إحدى عالمات نبوته صلى اهلل عليه وسلم، وملا سافر 

يف عينيه محرة؟ فقال: ما تفارقه، قال الراهب: مع ميسرة إىل الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال: 
 "إذا نظرت إليه قلت أكحل العينني وليس بأكحل" هلل عليه وسلمهو شرح املواهب. وكان صلى ا

 رواه الرتمذي.
 - كانت عيناه صلى اهلل عليه وسلم جنالوان أدعجهما"وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  

عج: شدة سواد احلدقة، وال يكون الدعج يف شيء إال يف سواد والعني النجالء الواسعة احلسنة والد
أخرجه البيهقي يف الدالئل وابن  ."وكان أهدب األشفار حىت تكاد تلتبس من كثرهتا -احلدقة 

 عساكر يف هتذيب تاريخ دمشق.
 صفة أنفه: 

ي طويال  يف حيسبه من مل يتأمله صلى اهلل عليه وسلم أمشا  ومل يكن أمشا  وكان مستقيما ، أقىن أ
 وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته واألرنبة هي ما الن من األنف.

 صفة خديه: 
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كان رسول "عمار بن ياسر رضي اهلل عنه قال: كان صلى اهلل عليه وسلم صلب اخلدين. وعن 
أخرجه ابن ماجه وقال  ."ينه وعن يساره حىت يرى بياض خدهاهلل صلى اهلل عليه وسلم يسلم عن مي

 لوادي: هذا حديث صحيح.مقبل ا
 صفة فمه وأسنانه: 

هلل عليه وسلم أشنب مفلج كان رسول اهلل صلى ا"عنه:  قال هند بن أيب هالة رضي اهلل
األشنب: هو الذي يف أسنانه رقة وحتدد. أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري والرتمذي يف . "األسنان

: ة. وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه قالالشمائل وابن سعد يف الطبقات والبغوي يف شرح السن
وكان من أحسن  مجيله، - أي واسع الفم - كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ضليع الفم"

 - أبيض األسنان مفلج كان صلى اهلل عليه وسلم وسيما  أشنبو  عباد اهلل شفتني وألطفهم ختم فم
الثنايا مجع ثنية بالتشديد وهي  - أفلج الثنيتني -أي متفرق األسنان، بعيد ما بني الثنايا والرباعيات

 -األسنان األربع اليت يف مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من حتت، والفلج هو تباعد بني األسنان 
النور املرئي حيتمل أن يكون حسيا  كما حيتمل أن يكون  - إذا تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه

التشبيه ما خيرج من بني ثناياه من أحاديثه الشريفة وكالمه اجلامع ألنواع معنويا  فيكون املقصود من 
 ."- واهلداية الفصاحة

 صفة ريقه: 
لقد أعطى اهلل سبحانه وتعاىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم خصائص كثرية لريقه الشريف ومن 

وبركة ومناء، فكم ذلك أن ريقه صلى اهلل عليه وسلم فيه شفاء للعليل، ورواء للغليل وغذاء وقوة 
جاء يف  من ساعته بإذن اهلل. فقد ئه وسلم بريقه الشريف من مريض فرب داوى صلى اهلل علي

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم خيرب: ن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال: الصحيحني ع
فلما أصبح  ،(ورسولهألعطني الراية غدا  رجال  يفتح اهلل على يديه، حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل )

فقال صلى اهلل عليه  ،الناس غدوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها
فأيت  .(فأرسلوا إليه)فقالوا: هو يا رسول اهلل يشتكي عينيه. قال:  (أين علي بن أيب طالب؟)وسلم: 

وسلم إىل علي، فجئت به أقوده  فأرسلين رسول اهلل صلى اهلل عليهبه ويف رواية مسلم: قال سلمة: 
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وروى الطرباين  كأنه مل يكن به وجع.  فربئأرمد فتفل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف عينيه، 
وأبو نعيم أن عمرية بنت مسعود األنصارية وأخواهتا دخلن على النيب صلى اهلل عليه وسلم يبايعنه، 

ن قديدة، قالت عمرية:  م ناولين ، فمضغ هل- حلم جمفف -وهن مخس، فوجدنه يأكل قديدا  
القديدة فقسمتها بينهن، فمضغت كل واحدة قطعة فلقني اهلل تعاىل وما وجد ألفواههن خلوف، 
أي تغري رائحة فم. ومما يروى يف عجائب غزوة أحد، ما أصاب قتادة رضي اهلل عنه بسهم يف عينه 

د تدلت عينه، فأخذها صلى اهلل عليه قد فقأهتا له، فجاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وق
ادت أبصر من أختها، فع (قم معاىف بإذن اهلل)وسلم بيده وأعادها  م تفل هبا ومسح عليها وقال 

 ."ى ومنى ورد عني قتادة بعد العمىاللهم صل على من مس"فقال الشاعر 
 صفة حليته: 
أمحد شاكر. وقالت ، أخرجه أمحد وصححه "ل اهلل صلى اهلل عليه حسن اللحيةكان رسو "

والكث: الكثري منابت الشعر  - ان صلى اهلل عليه وسلم كث اللحيةك"ا: عائشة رضي اهلل عنه
وحوهلا كبياض اللؤلؤ، يف أسفل عنفقته شعر منقاد حىت يقع  وكانت عنفقته بارزة، -امللتفها 

دالئل النبوة وابن  ، أخرجه أبو نعيم والبيهقي يف"انقيادها على شعر اللحية حىت يكون كأنه منها
اهلل بن بسر رضي اهلل عنه  عساكر يف هتذيب تاريخ دمشق وابن أيب خيثمة يف تارخيه. وعن عبد

وقال أنس . أخرجه البخاري. " صلى اهلل عليه وسلم شعرات بيضكان يف عنفقة رسول اهلل"قال: 
 ."ن البياض يف عنفقتهوسلم إمنا كا مل خيتضب رسول اهلل صلى اهلل عليه"بن مالك رضي اهلل عنه: 

 كان صلى اهلل عليه وسلم أسود كث اللحية، مبقدار قبضة اليد، حيسنها ويطيبها،و "أخرجه مسلم. 
ويكثر القناع كأن  وكان صلى اهلل عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح حليتهأي يضع عليها الطيب. 

ة. وكان من هديه صلى اهلل أخرجه الرتمذي يف الشمائل والبغوي يف شرح السن ."ثوبه ثوب زيات
 عليه وسلم حف الشارب وإعفاء اللحية.

 صفة رأسه: 
 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ذا رأس ضخم.
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 صفة شعره: 
كان صلى اهلل عليه وسلم شديد السواد رجال ، أي ليس مسرتسال  كشعر الروم وال جعدا  كشعر 

أذنيه حينا  ويرسله أحيانا  فيصل إىل  يصل إىل أنصاف السودان وإمنا هو على هيئة املتمشط، 
شحمة أذنيه أو بني أذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد احللق، 
وهبذا جيمع بني الروايات الواردة يف هذا الشأن، حيث أخرب كل واحٍد من الرواة عما رآه يف حني 

 - أي بالكلية - حيلق النيب صلى اهلل عليه وسلم رأسههذا، ومل "من األحيان. قال اإلمام النووي: 
علي بن أيب طالب  . وقال"م عمرة القضاء  م عام حجة الوداعيف سين اهلجرة إال عام احلديبية  م عا

أخرجه أمحد  ،"عليه وسلم كثري شعر الرأس راجله كان رسول اهلل صلى اهلل"رضي اهلل عنه: 
 رأس النيب صلى اهلل عليه وسلم شيب إال شعريات يف والرتمذي وقال حسن صحيح. ومل يكن يف

مفرق رأسه، فقد أخرب ابن سعيد أنه ما كان يف حلية النيب صلى اهلل عليه وسلم ورأسه إال سبع 
عشرة شعرة بيضاء ويف بعض األحاديث ما يفيد أن شيبه ال يزيد على عشرة شعرات وكان صلى اهلل 

ن ابن عباس ي أخفاهن، وكان يدهن بالطيب واحلناء. وععليه وسلم إذا ادهن واراهن الدهن، أ
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه، "رضي اهلل عنهما قال: 

هلل عليه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان املشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النيب صلى ا
لبخاري ومسلم. وكان رجل الشعر حسنا  ليس بالسبط وال أخرجه ا ،"وسلم ناصيته  م فرق بعد

اجلعد القطط، كما إذا مشطه باملشط كأنه حبك الرمل، أو كأنه املتون اليت تكون يف الغدر إذا 
سفتها الرياح، فإذا مكث مل يرجل أخذ بعضه بعضا ، وحتلق حىت يكون متحلقا  كاخلوامت، ملا كان 

 ا تسدل نواصي اخليل جاءه جربيل عليه السالم بالفرق ففرق.أول مرة سدل ناصيته بني عينيه كم
كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وكان صلى اهلل "ن نافوخه وأرسل ناصيته بني عينيهصدعت الفرق م
 م ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق مستحبا ، وهو آخر عليه وسلم يسدل شعره، أي يرسله 

األمرين منه صلى اهلل عليه وسلم. وفرق شعر الرأس هو قسمته يف املفرق وهو وسط الرأس. وكان 
يبدأ يف ترجيل شعره من اجلهة اليمىن، فكان يفرق رأسه  م ميشط الشق األمين  م الشق األيسر. 
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وعن  م يرتجل غبا ، أي ميشط شعره ويتعهده من وقت إىل آخر.وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيب التيمن يف طهوره، أي "عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

 أخرجه البخاري.. "إذا ترجل ويف انتعاله إذا انتعل االبتداء باليمني، إذا تطهر ويف ترجله
 صفة عنقه ورقبته: 

هي الصورة اليت بولغ يف  اجليد: هو العنق، والدمية: -، أما عنقه فكأنه جيد دمية ا طولرقبته فيه
 صلى اهلل عليه وسلم كان عنق رسول اهلل"بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال:  . فعن علي-حتسينها

املؤمنني رضي اهلل عنهما  أخرجه ابن سعد يف الطبقات والبيهقي. وعن عائشة أم ،"إبريق فضة
ن أحسن عباد اهلل عنقا ، ال ينسب إىل الطول وال إىل القصر، ما ظهر من عنقه للشمس كا"قالت: 

والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا  يتألأل يف بياض الفضة ومحرة الذهب، وما غيب يف الثياب 
 ، أخرجه البيهقي وابن عساكر. "ما حتتها فكأنه القمر ليلة البدرمن عنقه ف

 صفة منكبيه:
، واسع ما بينهما، واملنكب - هما شعر كثريأي علي -هلل عليه وسلم أشعر املنكبني ى اكان صل

هو جممع العضد والكتف. واملراد بكونه بعيد ما بني املنكبني أنه عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه 
عريض الصدر مع اإلشارة إىل أن بعد ما بني منكبيه مل يكن منافيا  لالعتدال. وكان كتفاه عريضني 

 يمني. عظ
 صفة خامت النبوة: 

وهو خامت أسود اللون مثل اهلالل ويف رواية أنه أخضر اللون، ويف رواية أنه كان أمحرا ، ويف رواية 
أخرى أنه كلون جسده. واحلقيقة أنه ال يوجد تدافع بني هذه الروايات ألن لون اخلامت كان يتفاوت 

ده وهكذا حبسب األوقات. ويبلغ حجم باختالف األوقات، فيكون تارة أمحرا  وتارة كلون جس
اخلامت قدر بيضة احلمامة، وورد أنه كان على أعلى كتف النيب صلى اهلل عليه وسلم األيسر. وقد 

امت. فعن عبد اهلل بن سرجس قال: عرف سلمان الفارسي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا اخل
ما  وقال ثريدا . فقيل له: أستغفر لك النيب؟ رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وأكلت معه خبزا  وحل"
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 م درت خلفه "قال:  "(َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ ) قال: نعم ولك،  م تلى هذه اآلية:
، أخرجه "ليسرى عليه خيالن كأمثال الثآليلفنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه عند ناغض كتفه ا

فاقرتبت ، (اقرتب مين) :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"زيد رضي اهلل عنه:  سلم. قال أبوم
فأدخلت يدي يف قميصه فمسحت ظهره فوقع "قال: ، (أدخل يدك فامسح ظهري) منه، فقال:

، أخرجه أمحد واحلاكم "شعرات بني كتفيهقال: فسئل عن خامت النبوة فقال: خامت النبوة بني أصبعي 
سناد ووافقه الذهيب. اللهم كما أكرمت أبا زيد رضي اهلل عنه هبذا فأكرمنا به يا ربنا وقال صحيح اإل

 يا إهلنا يا من تعطي السائلني من جودك وكرمك وال تبايل.
 صفة إبطيه: 

كان صلى اهلل عليه وسلم أبيض اإلبطني، وبياض اإلبطني من عالمة نبوته إذ إن اإلبط من مجيع 
كان النيب صلى اهلل عليه "عبد اهلل بن مالك رضي اهلل عنه: اللون. قال الناس يكون عادة متغري 

جابر . أخرجه البخاري. وقال "حىت نرى بياض إبطيه - أي باعد -يه وسلم إذا سجد فرج بني يد
إذا سجد جاىف حىت يرى بياض كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "بن عبد اهلل رضي اهلل عنه: 

 . أخرجه أمحد وقال اهليثمي يف اجملمع رجال أمحد رجال الصحيح."إبطيه
 صفة ذراعيه: 

القصب  -، سبط القصب - أي الذراعني -كان صلى اهلل عليه وسلم أشعر، طويل الزندين 
 . -يريد به ساعديه
 صفة كفيه:

ع غاية كفه ممتلئة حلما ، غري أهنا م  - أي واسع الكف -صلى اهلل عليه وسلم رحب الراحة  كان
ما مسست ديباجة وال حريرة ألني من  "ي ناعمة. قال أنس رضي اهلل عنه: ضخامتها كانت لينة أ

. وأما ما ورد يف روايات أخرى عن خشونة كفيه وغالظتها، "كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ض شريفة تصري خشنة للعار فهو حممول على ما إذا عمل يف اجلهاد أو مهنة أهله، فإن كفه ال

نه قال: وإذا ترك رجعت إىل النعومة. وعن جابر بن مسرة رضي اهلل ع - أي العمل -املذكور 
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ليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة األوىل،  م خرج إىل أهله وخرجت معه فاستقبله ص"
وجدت ف". قال: "وأما أنا فمسح خدي". قال: "واحدا  ولدان فجعل ميسح خدي أحدهم واحدا  

 أخرجه مسلم. ."رحيا  كأمنا أخرجها من جونة عطاربردا  أو ليده 
 صفة أصابعه:

- "لى اهلل عليه وسلم سائل األطرافكان رسول اهلل ص" هالة رضي اهلل عنه: قال هند بن أيب
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  -األصابع أهنا طوال ليست مبنعقدة سائل األطراف: يريد

ن سعد يف الطبقات واحلاكم خمتصرا  والبغوي يف شرح السنة واحلافظ يف والرتمذي يف الشمائل واب
 االصابة.

 صفة صدره: 
حلما ، ليس بالسمني وال بالنحيل، سواء البطن  ئ  هلل عليه وسلم عريض الصدر، ممتلكان صلى ا

ا أي مل يكن عليه -ايل الصدر، عاري الثديني والبطن والظهر. وكان صلى اهلل عليه وسلم أشعر أع
 طويل املسربة وهو الشعر الدقيق. -شعر كثري

 صفة بطنه: 
 . الثلجة: كرب البطن."مل تعبه ثلجه": قالت أم معبد رضي اهلل عنها

 صفة سرته: 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دقيق املسربة موصول "هند بن أيب هالة رضي اهلل عنه:  عن

حديث هند تقدم  "الثديني والبطن مما سوى ذلكما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط، عاري 
 خترجيه. واللبة املنحر وهو النقرة اليت فوق الصدر.

 صفة مفاصله وركبتيه:
كان صلى اهلل عليه وسلم ضخم األعضاء كالركبتني واملرفقني واملنكبني واألصابع، وكل ذلك من 

 دالئل قوته صلى اهلل عليه وسلم.
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 صفة ساقيه:
وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كأين أنظر إىل بيض "اهلل عنه قال: عن أيب جحيفة رضي 

 . أخرجه البخاري يف صحيحه."ساقيه
 صفة قدميه:

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم مخصان األمخصني مسيح "قال هند بن أيب هالة رضي اهلل عنه: 
مخصني: األمخص من القدم ما . قوله: مخصان األ"القدمني ينبو عنهما املاء ششن الكفني والقدمني

بني صدرها وعقبها، وهو الذي ال يلتصق باألرض من القدمني، يريد أن ذلك منه مرتفع. مسيح 
يعين أنه ال ثبات  القدمني: يريد أهنما ملساوان ليس يف ظهورمها تكسر لذا قال ينبو عنهما املاء،

. رواه الرتمذي يف الشمائل شن الكفني والقدمني أي غليظ األصابع والراحةخللماء عليها و 
والطرباين. وكان صلى اهلل عليه وسلم أشبه الناس بسيدنا إبراهيم عليه السالم، وكانت قدماه 
الشريفتان تشبهان قدمي سيدنا إبراهيم عليه السالم كما هي آثارها يف مقام سيدنا إبراهيم عليه 

 السالم.
 صفة عقبيه:

 عقبني أي حلمهما قليل.كان رسول صلى اهلل عليه وسلم منهوس ال
 طوله:و صفة قامته

أي مربوع  - كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربعة من القوم"عن أنس رضي اهلل عنه قال: 
. وقد ورد عند البيهقي وابن "ليس بالطويل البائن وال بالقصري، وكان إىل الطول أقرب، - القامة

دا  من الناس إال طاله، ولرمبا اكتنفه الرجالن عساكر أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يكن مياشي أح
الطويالن فيطوهلما فإذا فارقاه نسب إىل الربعة، وكان إذا جلس يكون كتفه أعلى من اجلالس. فكان 

 صلى اهلل عليه وسلم حسن اجلسم، معتدل اخللق ومتناسب األعضاء.
 صفة عرقه: 
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 "اللؤلؤيه وسلم أزهر اللون كأن عرقه رسول اهلل صلى اهلل عل كان"عن أنس رضي اهلل عنه قال: 
عنربا  قط وال مسكا  أطيب من ريح  ما مشمت". وقال أيضا : - أي كان صافيا  أبيضا  مثل اللؤلؤ -

دخل ". أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أنس أيضا  قال: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ندنا، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت ع - نام أي - علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

 (يا أم سليم ما هذا الذي تصنعني؟) تسلت العرق، فاستيقظ النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:
. رواه مسلم، وفيه دليل أن الصحابة كانوا يتربكون "جنعله يف طيبنا وهو أطيب الطيب قالت: عرق

لرسول صلى اهلل عليه وسلم أم سليم على ذلك. وكان بآثار النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد أقر ا
أي تبقى رائحة النيب صلى اهلل عليه وسلم على  -صلى اهلل عليه وسلم إذا صافحه الرجل وجد رحيه 

، وإذا وضع يده على رأس صيب، فيظل يومه يعرف من بني الصبيان برحيه - يد الرجل الذي صافحه
 على رأسه.

 اهلل عليه وسلم: ما جاء يف اعتدال خلقه صلى
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معتدل اخللق، بادن "قال هند بن أيب هالة رضي اهلل عنه: 

. أخرجه الطرباين والرتمذي يف الشمائل والبغوي يف شرح السنة وابن "متماسك، سواء البطن والصدر
ن الناس وجها  وأحسنهم كان رسول اهلل أحس"سعد وغريهم. وقال الرباء بن عازب رضي اهلل عنه: 

 أخرجه البخاري ومسلم. ."خلقا  
 الرسول املبارك صلى اهلل عليه وسلم بوصفٍ شامل:

يروى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر رضي اهلل عنه ومواله ودليلهما، خرجوا من مكة 
فسألوها ومروا على خيمة امرأة عجوز تسمى أم معبد، كانت جتلس قرب اخليمة تسقي وتطعم، 

حلما  ومترا  ليشرتوا منها، فلم جيدوا عندها شيئا . فنظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل شاة يف 
ما هذه )جانب اخليمة، وكان قد نفد زادهم وجاعوا. وسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم أم معبد: 

اهلل صلى اهلل عليه  . فقال رسولشاة خلفها اجلهد والضعف عن الغنمقالت:  (الشاة يا أم معبد؟
، فدعا النيب صلى اهلل بأيب أنت وأمي، إن رأيت هبا حلبا  فاحلبهاقالت:  (هل هبا من لنب؟)وسلم: 
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عليه وسلم الشاة، ومسح بيده ضرعها، ومسى اهلل جل ثناؤه  م دعا ألم معبد يف شاهتا حىت فتحت 
 سقى املرأة حىت رويت، وسقى الشاة رجليها، ودرت. فدعا بإناء كبري، فحلب فيه حىت امتأل،  م

،  م شرب آخرهم،  م حلب يف اإلناء مرة ثانية حىت مأل اإلناء، - أي شبعوا -أصحابه حىت رووا 
يسوق عنزا  يتمايلن من  - أبو معبد - م تركه عندها وارحتلوا عنها. وبعد قليل أتى زوج املرأة 

 - أي الغنم - يا أم معبد والشاة عازبمن أين لك هذا اللنب الضعف، فرأى اللنب، فقال لزوجته: 
، فقال أبو معبد: ال واهلل، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذافقالت:  وال حلوب يف البيت!،

مل ، - أي مشرق الوجه - رأيت رجال  ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، فقالت: صفيه يل يا أم معبد
أي  - وسيم  قسيم، - أنه ليس بناحٍل وال مسني - ومل تزر به صقلة - أي حنول اجلسم - تعبه حنلة

ويف ، - طويل شعر العني - ويف أشفاره وطف، - أي سواد - يف عينيه دعج، - حسن وضيء
أزج ، - كثرة شعر - ويف حليته كثاثة، - طول - ويف عنقه سطع، - حبة وحسن - صوته صحل

وقار، وإن تكلم مسا وعاله إن صمت فعليه ال، - حاجباه طويالن ومقوسان ومتصالن - أقرن
البهاء، أمجل الناس وأهباهم من بعيد، وأجالهم وأحسنهم من قريب، حلو املنطق، فصل ال تذر وال 

- كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة،  - كالمه بني وسط ليس بالقليل وال بالكثري - هذر
 من قصر، غصن بني ال يأس من طول، وال تقتحمه عني، - ليس بالطويل البائن وال بالقصري

غصني، فهو أنضر الثالثة منظرا ، وأحسنهم قدرا ، له رفقاء حيفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر 
غري  - ال عابس وال مفند، - أي عنده مجاعة من أصحابه يطيعونه - تبادروا ألمره، حمشود حمفود

اهلل صاحب قريش الذي ذكر لنا هو و ، فقال أبو معبد: - عابس الوجه، وكالمه خاٍل من اخلرافة
. وأصبح صوت من أمره ما ذكر مبكة، ولقد مهمت أن أصحبه، وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيال  

مبكة عاليا  يسمعه الناس، وال يدرون من صاحبه وهو يقول: جزى اهلل رب الناس خري جزائه رفيقني 
من أمسى رفيق حممد. حديث حسن قاال خيميت أم معبد. مها نزالها باهلدى واهتدت به فقد فاز 

 قوي أخرجه احلاكم وصححه، ووافقه الذهيب. 
رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ليلة إضحيان، "وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه قال: 

وعليه حلة محراء، فجعلت أنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإىل القمر، فإذا هو عندي 
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. وما أحسن ما قيل يف - إضحيان هي الليلة املقمرة من أوهلا إىل آخرها -. "أحسن من القمر
 ."وجهه مثال اليتامى عصمة لألراملوأبيض يستسقى الغمام ب"وصف الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

 ."مثال: مطعم، عصمة: مانع من ظلمهم
 ما جاء يف حسن النيب صلى اهلل عليه وسلم:

وقد صدق من نعته بذلك، ولكن إمنا كان املشرب منه محرة ما  لقد وصف بأنه كان مشربا  محرة
ضحا للشمس والرياح، فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب محرة، وما حتت الثياب فهو األبيض 
األزهر ال يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر. يعرف رضاه وغضبه وسروره يف وجهه وكان ال 

تنار وجهه فكأن وجهه املرآة، وإذا غضب تلون وجهه سإغضب إال هلل، كان إذا رضى أو سر ي
استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط "وامحرت عيناه. فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

هبا ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فطلبتها فلم أقدر عليها، فدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
جه ابن عساكر واألصبهاين يف الدالئل والديلمي يف مسند أخر  ."وسلم فتبينت اإلبرة لشعاع وجهه

 الفردوس كما يف اجلامع الكبري للسيوطي.
يف ختام هذا العرض لبعض صفات الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم اخللقية اليت هي أكثر  

هو اإلميان من أن حييط هبا كتاب ال بد من اإلشارة إىل أن متام اإلميان بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 بأن اهلل سبحانه وتعاىل خلق بدنه الشريف يف غاية احلسن والكمال على وجه مل يظهر آلدمي مثله. 

  
 رحم اهلل حسان بن ثابت رضي اهلل عنه إذ قال:

 كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مربءا  من كل عيب
 ويرحم اهلل القائل: 

 يء النسم م اصطفاه حبيبا  بار  فهو الذي مت معناه وصورته
 فجوهر احلسن فيه غري منقسم فتنزه عن شريك يف حماسنه

 وقيل يف شأنه صلى اهلل عليه وسلم أيضا : 
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 حسنت مجيع خصاله صلوا عليه وآله هبلغ العلى بكماله كشف الدجى جبمال
 

 ورحم اهلل ابن الفارض حيث قال:
 الزمان وفيه ما مل يوصف وعلى تفنن واصف يفىن

 مـسألة:
علوم أن النسوة قطعت أيديهم ملا رأين يوسف عليه السالم إذ إنه عليه السالم أويت شطر من امل

احلسن، فلماذا مل حيصل مثل هذا األمر مع النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ هل يا ترى سبب ذلك أن 
 يوسف عليه السالم كان يفوق الرسول صلى اهلل عليه وسلم حسنا  ومجاال ؟

 اجلواب: 
عليه السالم أويت شطر احلسن ولكنه مع ذلك ما فاق مجاله مجال وحسن صحيح أن يوسف 

النيب صلى اهلل عليه وسلم. فلقد نال سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم صفات كمال البشر مجيعا  
خلقا  وخلقا ، فهو أمجل الناس وأكرمهم وأشجعهم على اإلطالق وأذكاهم وأحلمهم وأعلمهم... 

هة أخرى وكما مر معنا سابقا  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يعلوه إخل هذا من جهة، ومن ج
الوقار واهليبة من عظمة النور الذي كلله اهلل تعاىل به، فكان الصحابة إذا جلسوا مع النيب صلى اهلل 
عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطري من اهليبة واإلجالل فالطري تقف على الشيء الثابت الذي ال 

ا كان كبار الصحابة يستطيعون أن ينظروا يف وجهه ويصفوه لنا لشدة اهليبة واإلجالل يتحرك. وم
الذي كان ميأل قلوهبم وإمنا وصفه لنا صغار الصحابة، وهلذا السبب مل حيصل ما حصل مع يوسف 

 عليه السالم.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وابن عبدك وابن أمتك، صفوة خلقك وخليلك الرمحة 
املهداة، نبيك ورسولك األمني حممد بن عبد اهلل اهلامشي القرشي، مادامت السموات واألرض 
وبقيت احلياة يف هذا الكون، منذ أن خلقت اخللق وإىل أن تقوم الساعة، صالة وسالما  ترضيك 

 َتُه ُيَصلُّوَن ِإنَّ اللََّه َوَمالَِئكَ )عنا وتليق بقدره الطاهر عندك، وبالقدر الذي أمرت به بقولك احلق: 



 الوصف الكامل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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، وأجعلها شاهدة لنا ال علينا، وأغنمنا (َعَلى النَّيبِّ يأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َصلُّوْا َعَلْيِه َوَسلُِّموْا َتْسِليما  
شفاعته صلى اهلل عليه وسلم، يوم البعث وساعة احلشر ويوم يقوم الناس من القبور، وال حترمنا لذة 

رمي يف جنة اخللد، صلواتك ريب وسالمك عليه وعلى آله وأصحابه أمجيعن النظر إليك، وجواره الك
 وحنن معهم يا رب العاملني. آمني.

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 أن ترحم وتغفر ملعدها وقارئها ومرسلها وناشرها اللهم إنا نتوسل إليك بك ونقسم عليك بذاتك

وذريتهم وأحبائهم أمجعني وعموم املسلمني  م وزوجاهتموآبائهم وأمهاهتم وأبنائهم وبناهتم وأزواجه
 واملسلمات. آمني

  
 


