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الفصل الثالث
ِ
الـخ ْلقيـة
الصفات َ

البيت النبوي الشريف
«أبناء النبي ﷺ»
 .1القاسم بن محمد ﷺ
وبه كان ُي َكنَّى رسول الله ﷺ ،وهو ابن السيدة خديجةُ ،ولِدَ
قبل النبوة ،وتُوفي وهو ابن سنتين  .وقيل وهو رضيع.
 .2عبد الله بن محمد ﷺ
ا،و ُسمي الطيب والطاهر ،ألنه
وهو ابن السيدة خديجة ً
أيض َ
ولد بعد النبوة
 .3إبراهيم بن محمد ﷺ
وهو آخر أبناء النبي ﷺ وهو ابن مارية القبطية ـ رضي الله
عنها ـ ،التي أهداها المقوقس حاكم مصر إلى الرسول ﷺ في
العام السادس من الهجرة.
وكباقي أوالد رسول الله ﷺ لم يعش إبراهيم طويالً ،فقد
توفى بالمدينة المنورة سنة عشر من الهجرة ،وهو ابن سبعة
عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا.
وقد قال النبي ﷺ عند موت ابنه إبراهيم« :إن العين تدمع،
والقلب يحزن ،وال نقول إال ما ُي ْر ِضى ربنا ،وإنا بفراقك يا
إبراهيم لمحزونون» (رواه البخاري) .

 ما الحكمة برأيك من اختصاصهﷺ بالزواج بأكثر من أربع؟
 في ظل اطالعك على ظروف كلزيجة تزوج فيها الحبيب ﷺ ،هل ترى
أنها كانت تصب في مصلحة الدعوة؟
 ما الحكمة برأيك من وفاة أبناءرسول اللهﷺ الذكور في حياته؟

رأس الحبيب ﷺ

ِ
النبي ﷺ
ص َف ُ
ات وجه ّ

الر ْأ ِ
س» (رواه أحمد) أي :عظيم
كان رسول الله ﷺ َ
«ض ْخ َم َّ
الرأس ،وقد قيل إن هذا دليل على كمال القوى الدماغية ،وهو
آية النجابة.

وجه الحبيب ﷺ

روى لنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال« :ك َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ
َّاس َو ْج ًهاَ ،و َأ ْح َس َن الن ِ
َأ ْح َس َن الن ِ
َّاس َ
خ ْل ًقا( .»...رواه البخاري).
مستديرا،لقول جابر بن سمرة رضي
وكان وجهه ﷺ
ً
ِ
َالش ْم ِ
الله عنه« :ك َ
َان َو ْج ُه النَّبِ ِّي ﷺ ك َّ
س َوال َق َم ِر ُم ْستَد ًيرا»
(رواه مسلم).
مستديرا غاية التدوير ،بل كان بين االستدارة
لكن ليس
ً
واإلسالة ،وهو أجمل عند كل ذي ذوق سليم.
وفي الحديث الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ
حينما قيل لها :صفي لنا رسول الله ﷺ ،فقالت الربيع بنت
معوذَ « :ل ْو َر َأ ْي َت َر ُس َ
ول ال َّل ِهﷺ َل ُق ْل َت :إِ َّن َّ
الش ْم َس َطالِ َع ٌة!!»
(رواه الدارمي والبيهقي والطبراني).

«ر َأ ْي ُت النَّبِ َّي ﷺ فِي
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قالَ :
ِ
األض ِحي ِ
ِ
ان [ َي ْعنِيَ :ل ْي َلة ُم ْق ِم َرة]َ ،ف َأ َخ ْذ ُت َأ ْن ُظ ُر إ َلى ال َق َم ِر َو َأ ْن ُظ ُر
َل ْي َلة ْ َ
إِ َلى النَّبِ ِّيﷺَ ،فوال َّل ِه َل َقدْ ك َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ فِي َع ْينِي َأ ْح َس َن ِم َن
ال َق َم ِر!!» (رواه الدارمي والبيهقي).

ين الحبيب ﷺ
َجبِ ُ

ن [أي واسع
أما جبينه فكان رسول الله ﷺ « ُم َف َ
الجبِي َ
اض َ
الجبين]» (رواه البيهقي والبزار بنحوه).
والجبين هو غير الجبهة ،وهو ما اكتنف الجبهة من يمين
وشمال ،فهما جبينان ،فتكون الجبهة بين جبينين .وسعة
الجبين محمودة عند كل ذي ذوق سليم.

حاجبا الحبيب ﷺ

أما حاجبا النبي ﷺ فقد كانا طويلين ومقوسين من غير التقاء
الحاجب بالحاجب اآلخر ،وبين حاجبيه عرق يدره الغضب،
تحكي لنا عن ذلك هند بن أبي هالة رضي الله عنه« :ك َ
َان
ِ
الح َو ِ
اج ِ
َر ُس ُ
بَ ،س َوابِ َغ فِي َغ ْي ِر َق َر ٍنَ ،ب ْين َُه َما
ول ال َّله ﷺ َأ َز َّج َ
ِ
ِ
ب»[.أزج :أي طويل الحاجبين]( .رواه الطبراني والترمذي في
ع ْر ٌق ُيد ُّر ُه ال َغ َض ُ
الشمائل).
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