بسم هللا الرحمن الرحيم
قصة أم معبد
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية ،ننتقل إلى حديث أم معبد.
َمن هي أ ُّم مع َبد؟
قصة أم معبد وردت في كتب السيرة ،النبي عليه الصالة والسالم في طريق الهجرة إلى المدينة ،أو في القسم
األخير من الرحلة مر بخيمة أم معبد الخزاعية ،وكانت امرأة جذة ،الحياة في البادية قاسية جدا ،والمرأة فيي الباديية
تكون أيضا قاسية ،تحتبي واالحتباء كما قالوا :حيطان العرب ،أي أن اإلنسان في الخيمة ليس هنيا جيدران يسيتند
إليها يضع يديه أمام ركبتيه ـ
فيتوازن ،لذل قالوا :االحتباء حيطان العرب ،ثيم تطعيم ،وتسيقي مين يمير بهيا ،وهيذا منين عيادات كيرم ،ليذل
العرب كانوا في الجاهلية كرماء جدا ،وكانوا شجعان ،وكانوا شرفاء ،هم في الجاهلية.
أغض طرفي إن بدت لي جارتي***حتى يواري جارتي مأواها
هنا قصص رائعة جدا ،لذل كان عليه الصالة والسالم إذا جاءه إنسان كان مشركا وأسلم يقول له:
أسلمت على ما أسلفت من خير
[متفق عليه عن حكيم بن حزام]

وكان يقول عليه الصالة والسالم:
خياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم إذا فقهوا
[ رواه البخاري عن أبي هريرة]

والذين أسلموا مع رسول هللا ،وكانوا أبطال كانوا في الجاهلية أخالقيين،
قال تعالى:
صالِحِينَ
َوه َُو َي َت َولَّى ال َّ
( سورة األعراف )

الصالح الذي ال يكذب ،والذي يرحم الناس ،والذي ال يخون ،والذي يحيب أن يقيدم خيدمات للنياس هيذا إنسيان
اعتن به.
صالح ،لو لم يعجب دينه فهذا سينتهي به صالحه إلى اإليمان ،لذل
ن

كرم أم معبد ومعجزة النبي في حلب الشاة العجفاء:
فأم معبد وزوجها أبو معبد كانوا كرماء ،وكانوا يطعمون كل من يمر بهم
يسألها النبي صلى هللا عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ،هل عندك شيء نشتريه منك؟
مسافة طويلية ،اآلن تركيب سييارة مكي ية ،والسيرعة  081كيليومترا ،تحتيا إليى أربيع سياعات ونصي  ،أميا
المسافة فيقطعها الراكب على ناقة في  01يوما،
أي ليي
فقالت :وهللا لو عندنا شيء ما بخلنا به علييكم ،والشياء عيازبْ ،

فيي عيرعها حلييب ،وكانيت سينة

أي فيي طيرف الخيمية ،فقيال :ميا هيذه
شهباء قاحلة ،فنظر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى شاة فيي كسير الخيميةْ ،
الشاة؟ قالت :خلّفها الجهد ،فمن شدة هزالها وععفها لم تستطع أن تذهب مع أخواتها إلى المرعى ،خلّفها الجهد
عن الغنم ،فقال :هل بها من لبن؟ قالت :هي أجهد من ذلك ،قال :أتأذنين لي أن أحلبها؟
ما هذا األدب؟! أيام يدخل إنسان يجلس على الطاولية مكيان صياحب البييت يسيتخدم الهيات

مكالمية خارجيية،

وال يستأذنه،
قال لها :أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت :نعم بأبي أنت وأمي ،إن رأيت بها حليب فاحلبها ،فمسي النبيي صيلى
ودرت ،فيدعا بننياء لهيا فحليب فييه حتيى َعلَتيه
هللا عليه وسلم بيده عيرعها ،وسي ّمى هللا ،ودعيا هللا فتفاجيت علييه ّ
روت ،وسقا أصحابه حتى رووا ،ثم شرب هو.
رغوة ،فسقاها فشربت حتى َ
تواعع النبي صلى هللا عليه وسلم:
متى شرب؟ آخر الناس شربا ،كان عليه الصالة والسالم في خدمة أصحابه ،وكان واحدا منهم ،وكان يقيدمهم
عليه،
ومرة كان مع أصحابه في س ر وأرادوا أن يعالجوا شاة،
علي طبخها،
علي سلخها فقال الثالث:
علي ذبحها ،وقال الثاني:
فقال أحدهم:
ّ
ّ
ّ
وعلي جمع الحطب،
فقال عليه الصالة والسالم:
ّ
فقالوا له :نكفيك ذلك يا رسول هللا،
قال :أعلم أنكم تكفونني ،ولكن هللا يكره أن يرى عبده متميزاً على أصحابه.
كان إذا دخل عليه أعرابي ال يعير

مين هيو محميد ،مياذا تسيتنبطون؟ يجليس ميع أصيحابه عليى األر

دون أي تميز،
قال األعرابي :أيكم محمد؟ فقال أحد الصحابة القريبين منه :ذاك الوعيء الذي به وعاءة في وجهه.
إذا كان متواضعا ،كان مع أصحابه

مين

قال :أعلم أنكم تكفونني ،ولكن هللا يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه.
مرة وهو قائد الجيش ،وزعيم األمة ،ونبي األمة ،وآخر الرسيل ،وبعيد اإلسيراء والمعيرا سييد وليد آدم ،سييد
الخلق ،وحبيب الحق ،في بدر الرواحل قليلة والصحابة أكثر من ثالثمئة ،فقال:
كل ثالثة عليى راحلية ،وأنيا وعليي وأبيو لبابية عليى راحلية ـي سيون ن سيه كجنيدي فيي هيذه المعركية ـ فركيب
الناقيية ،وانتهييت نوبيية النبييي فييي ركييب الناقيية ،أراد أن ينييزل فتوسييال صيياحباه أن يبقييى راكبيا ً ،فقييال كلميية وهللا لييو
رددتها ألف مرة ال أرتوي منها ،قال :ما أنتما بأقوى مني على السير
( أحمد )

كان يتمتع بلياقة عالية جدا.
ععِيف
ب إلى َّ ِ
ِن ال َّ
أح ُّ
ي َخ ْي ٌر َو َ
ال ُم ْؤمِنُ ال َق ِو ُّ
هللا َتعالى مِنَ ال ُم ْؤم ِ
[ رواه مسلم عن أبي هُريرة رعي ّ
هللا عنه]

ما أنتما بأقوى مني على السير ،وال بأغنى منكما عن األجر
أنا أريد أجر المشي.
لسان اإلنسان فيتر ّفع عن أي عمل صالح يراه تافها ،هيو إللقياء الكلميات ،لييجلس فيي الصي
أحيانا يطلق هللا
َ
األول دائما ،ليُحترم ،ليقوم الناس له ،أما أن يطعم قطة مثال ،أو أن يسع

كلبا مقطوعيا ،أو أن يقيوم بخدمية مسيجد

فهذه هو فوق ذل ،
سيد األمة ،وحبيب الحق ،قال :وال أنا بأغنى منكما عن أجر المشي ،أريد أن أمشي كي أكسب األجير ميثلكم،
هذا التواضع.
إنّ أيّ إنسان أيها اإلخوة ال يقلد النبي عليه الصالة والسالم في سيرته مع أصحابه ال ي لح،
فإذا كان ثمة إنسان على األر

يستحق أن نخدمه بال مقابل كان هو رسول هللا ،ومع ذل :

خدمه سيدنا ربيعة ،وفي اليوم السابع قال :يا ربيعية :سيلني حاجتيك ،قيال :أمهلنيي ييا رسيول هللا ،فأمهليه،
فلما سأله ثانية قال :اد ُع هللا لي أن أكون معك في الجنة ،قال له :من علّمك هذا؟ النبي يقصيد حاجية ماديية ،ألنيه
خدمه ،شعر النبي عليه الصالة والسالم أن خدمة ربيعة له دَين عليه،
إخواننا الكرام ،معركة الخندق كانت من أقسى المعار  ،أصحابه جياعوا جوعيا شيديدا ،وبيردوا بيردا شيديدا،
والخطر كبير جدا ،واإلسالم قضية ساعات ،وينتهي حتى أن بع

اليذي كيان ميع رسيول هللا قيال :أيعيدنا صياحبكم

أن ت تح علينا بالد قيصر وكسرن وأحيدنا ال ييأمن أن يقضيي حاجتيه؟ كأنيه انسيلم مين اتبياع النبيي صيلى هللا علييه
وسلم.

صا ُر َو َبلَ َغ ِ
إِ ْذ َجا ُءو ُك ْم مِنْ َف ْوقِ ُك ْم َومِنْ أَ ْس َفل َ ِم ْن ُك ْم َوإِ ْذ َزا َغ ِ
اّلل ال ُّظ ُنو َنا *
ج َر َو َت ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
ت ا ْلقُل ُ ُ
ت ْاألَ ْب َ
وب ا ْل َح َنا ِ
ُه َنالِ َك ا ْب ُتل َِي ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َزاالً َ
شدِيداً
( سورة األحزاب )

الجوع شيديد جيدا ،والبيرد شيديد ،والخيو

شيديد ،والخطير شيديد ،وجياءت قيريش ومين لي

ل هيا ليستأصيلوا

اإلسالم كليا ،اإلسالم بقي له ساعات،
صحابي جليل يحب النبي حبا ً جما انسل ّ إليى بيتيه عنيده شياة صيغيرة ،وأمير أهليه أن تيذبحها ،وأن تطبخهيا
ليأكل النبي صلى هللا عليه وسلم.
أنا تساءلت :هل يعقل أن يأكل النبي وحده أو مع صاحبيه؟ مستحيل ،وأل

أل

أل

مستحيل،

فهو جاء بها سراً ،وقال :يا رسول هللا ،كل هذه أنت وصاحبك ،فنادى لكل أصحابه،
وكان في معركة ،هذه من معجزاته الحسية ،ما بقي واحد إال وأكل ،سبحان هللا !!! المغزن أنه ال يمكين لنبيي
أن يتميز على من معه ،أبدا ،هو واحد منهم ،لذل قال بعضهم:
يا من جئيت الحيياة وأعطييت وليم تأخيذ ،ييا مين ملكيت القليوب ،ييا مين قدسيت الوجيود كليه ،ورعييت قعيية
اإلنسان ،يا من زكيت سيادة العقل ،ونهنهت غريزة القطيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمييع فعشيت
واحداً فوق الجميع ،يا من كانت الرحمة مهجتيك ،والعيدل شيريعتك ،والحيب فطرتيك ،والسيمو حرفتيك ،ومشيكالت
النا

عبادتك.

وجوب محبة النبي عليه الصالة والسالم:
إن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون ،هؤالء عرفوا قدره ،فإذا عرفت قيدر رسيول هللا فيال بيد مين أن تهييم
به حبا.
هللا إنّ هذا الذي رسم النبي عليه الصالة والسالم بصور ال تليق بمؤمن حينما يكش
و ن
أنييا أتصييور أنييه يقييول

له الغطياء ييوم القيامية

عييز وجييل :يييا رب إلرسييال بييي إلييى النييار أهييون علييي ممييا ألقييى ،ال يحتمييل ،أعلمييت ميين

رسمت؟ رسمت سيد الخلق وحبيب الحق ،رسمت الذي أقسم هللا بعمره الثمين ،رسمت الذي ع ا عن خصومه.
ما تظنون أني فاعل بكم قالوا :خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ،قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء
[ رواه ابن أبي شيبة عن صفية بنت شيبة ]

إخواننا الكرام ،محبة رسول هللا جزء من الدين،

قيال :وهللا ييا رسيول هللا س سييدنا عمير س إنيي أحبيك أكثير مين أهليي ،وأوالدي ،وميالي ،إال نفسيي التيي بيين
جنبي ،فقال النبي الكريم :لما يكمل إيمانك يا عمر ،إليى أن جياءه ثانيية وقيال :وهللا ييا رسيول هللا ألنيت أحيب إليي
من نفسي ،وأهلي ،وأوالدي ،ومالي ،قال :اآلن يا عمر.

َف َال َو َر ِّب َك َال ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُمو َك فِي َما َ
سلِّ ُموا
ع ْي َت َو ُي َ
ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َال َي ِجدُوا فِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجا ً ِم َّما َق َ
َت ْسلِيما ً
( سورة النساء )

أحد أركان اإليمان أن تحب النبي العدنان ،محبت له دلييل إيماني  ،ألن اليرحيم يحيب اليرحيم ،والكيريم يحيب
الكريم.
رحمة النبي عليه الصالة والسالم بأصحابه:
مييرة أحييد الصييحابة ،كتييب إلييى قييريش اسييمه حاطييب بيين بلتعيية :إن محمييدا سيييغزوكم ،سييرب معلومييات ،قبييل
الغزو ،فاخذوا حذركم ،فجاء النبي الوحي ،وأخبره بميا فعيل حاطيب ،فطليب النبيي الكتياب اليذي أرسيله حاطيب ميع
امييرأة خرجييت ميين المدينيية إلييى مكيية ،تبعهييا صييحابيان ،وصييال إليهييا ،أييين الكتيياب؟ فييأنكرت ،فقييال أحييدهما :لنأخييذنّ
الكتاب أو لننزعن الحجاب ،خافت فأعطتهم الكتاب ،فتح الكتاب ،حاطب بن بلتعة يقول :إن محمدا سيعزوكم فخيذوا
حذركم ،جاؤوا بالكتاب إلى النبي الكريم ،واستدعى حاطبا،
هذه بالتعبير الحيديث خيانية عىميى ،بكيل اليدول والشيعوب والتياريم والحاضير والماضيي والمسيتقبل عقابهيا
اإلعدام ،فإذا شاء هللا في القريب العاجل أنْ هيأنا خطة ل تح القدس فرضا ،وسرّ ب واحيد الخبير أن ثمية خطية ،مياذا
ي عل به؟ إعدام،
قال له :ما هذا يا حاطب؟
فبكى ،قال له :وهللا ما كفرت ،وال ارتدت ،ولكنني لصيق بقريش ،وأنيا واثيق أنيا هللا سينصيرك ،أردت بهيذا
الكتاب أن يكون لي عند قريش أحمي بها أهلي وأوالدي ومالي،
فقال عليه الصالة والسالم :إن صدقته فصدقوه ،وال تقولوا فيه إال خيراً.
هذه أخالق أنبياء.
جاءه عكرمة ،من أبوه؟ فرعون قريش ،عكرمة بن أبي جهل أبو جهل أك ر ك يار قيريش ،وأليد أعيداء النبيي،
ولم يدع أسلوبا في التنكيل لرسول هللا إال فعله ومات ،قتل ،جاء ابنه عكرمة مسلما،

فقال عليه الصالة والسالم :جاءكم عكرمية مسيلما ً فنيياكم أن تسيبوا أبياه ،فينن سيب المييت ييؤذي الحيي وال
يبلغ الميت.
فلذل من رأن النبي عليه الصالة والسالم بديهة هابه ،ومن عامله أحبه.

منقول عن :السيرة  -فقه السيرة النبوية  -الدر
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