بسم هللا الرحمن الرحيم
وصف أم معبد للنبي صلى هللا عليه وسلم

مرور النبي عليه الصالة والسالم بخيمة أم مع َبد ومعجزته مع الشاة العجفاء:
أيها اإلخوة الكرام ،في طريق النبي عليه الصالةة والالالةم الك كالى الالد ال مينالى الر بخي الى أم
ا رأة لها خي ى رّ بها النبي عليه الصةة والالةم ع صاحبه أبي بكالر ،قالا  :وكانال ا الرأة بالر ة،

بالم ،أم

بالم

نالد بالر ة أ

ا رأة وثوق برأيها وعفتها ،أوكهلى ال تتحجب ك ا تتحجب الشابا  ،ال تخفي وجهها ،وكالنك الحجالاب الك الفطالرة،
هذه ا رأة لم تاللم ب م ،الحجاب ك الفطرة ،ورم في القا وس أك ال رأة البر ة هي الكهلى التي ال تحتجب احتجالاب
الشابا .
أيها اإلخوة ،وكان ا رأة بر ة جلمة ،ليس بيك جلالمها وعم هالا لحالم كثيالر ،ي نالي أنهالا

تل الى ،ولكنهالا ليالال

َبمِينى ،وكان ا رأة بر ة جلمة تحتبي ،قا ب ض ال ل اء :االحتبالاء حيطالاك ال الرب ،الخي الى لاليس فيهالا حالا ط تالالتنم
اليه ،ب اك الق اش ال يحت

أك تالتنم اليه ،اذا كاك ال رب وهم في الصحراء يشبكوك أصاب هم أ ام ركالبهم ،وهالذا

هو االحتباء.
اذا هذه ال رأة كان ا رأة بر ة جلمة تحتبي بفناء الخي ى ،ثم تط م ،وتالقي ك رَّ بها ،
النبالالي عليالاله الصالالةة والالالالةم الالع صالالاحبه الالالنالها :هال عنالالمء شالاليء نشالالتريه؟ فقالال  :وهللا لالالو عنالالمنا شالاليء الالا
أعو تكم الد القرى ،لو عنمنا شيء نبي كم اياه ا ح لتكم علد أك تالنلوني ،ألط تكم ك تلقالا ي نفالالي ،ألك صالفى
الكرم والشجاعى ك أبر صفا

الصحراء.

ث ى انالاك في الصالحراء كالاك الك لصالوخ الخيال  ،وأرض تصالنع األلالم الك شالمة الحالر ،الرّ باله فالارس علالد
فرالهّ ،
فرق له ،ومعاه الد ركوب الخي  ،ف ا اك ركب هذا اللخ الخي حتد مفع صاحبها نحو األرض ،وعالما بهالا
ال يلو علد شيء ،قا له صاحب الفرس :يا هذا ،وهبال لالء الفالرس ،ولالك أالالن عنهالا ب الم اليالوم ،ولكالك ايالاء أك
تشيع هذا الخبر في الصحراء ،فتذهب نها ال روءة ،وبذهاب ال روءة يذهب أج

ا في الصحراء.

واآلك الالالذيك ي ن الالوك ال الالاعوك ،تقتالالرض فالالة ت ال م  ،يقتالالرض فالالة ي ال م  ،اآلك

مالالم النالالاس ي تن الالوك عالالك

اإلقراض الحالك ،هذا الالذ اقتالرض ،ولالم يال ِم نالع ال الاعوك ،هالذا الالذ االالت ار حاجالى فنتلفهالا نالع ال الاعوك ،أنال
حين ا تاليء ل ك أحالك اليء ت نع ال اعوك.
أيها اإلخوة،
ثم قال  :والشاء عا ب،

ند عا ب ال يمرّ ضرعها،

وكان النى شهباء ،أ ال نبا فيها وال طر،
فنمر رالو هللا صلد هللا عليه واللم الد شاة في كالر الخي ى ،ي ني في جانب الخي ى،
فقا  :ا هذه الشاة؟
قال  :خلّفها الجهم عك الغنم ،أ الت ب وال شقى والنصب،
فقا  :ه بها ك لبك؟ قال  :هي أجهم ك ذلء ،هي أض ف ك أك ت طي اللبك،
فقا عليه الصةة والالةم بنمب جم :أتنذنيك لي أك أحلبها؟
قال  :ن م ،بنبي أن وأ ي ،اك رأي بها حليبا فاحلبها،
ف الح رالو هللا صلد هللا عليه واللم بيمه الشريفى ضالرعها ،الالح ضالرعها والال ا هللا ومعالا ،فتفاجال علياله،
ند تفاج أ فرق

ا بيك رجليها كي ياله عليه حلب ضرعها،

فتفاجال عليالاله ومر  ،فالالمعا بانالالاء لهالالا يالالربض الالالرهط،

نالالد يالالربض أ يشالالبع يالالرو  ،الالالرهط أهلهالالا وجهالالا

وأوالمها،
فمعا باناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتد علته الرغوة فالقاها  -القد أم

بالم ،لالم يشالرب هالو ،الالقاها أوال

فشرب حتد روي  -والقد أصحابه حتد رووا ،ثم شرب هو - ،الاقي القوم آخرهم شربا  -وحلب فيها ثانيالا ف ال
اإلناء ،ثم غامره عنمها ،وارتحلوا،
ف ا لبس أك جاء وجها يالوق أعن ا عجافا ،أ ه يلى ك شمة الجوع ،وتالاوتك هال اال ،أ كال عنال ة تشالبه
أختها في ه الها ،ألك الالنى شهباء ،قاحلى فل ا رأى اللبك،
قا أبو

بم :ك أيالك هالذا والشالاء عالا ب ال تالمرّ ؟! وال حلوبالى فالي البيال  ،قالال  :وهللا الر بنالا رجال

بالارء،

و ك حميثه كي وكي  ،قا  :وهللا اني أراه صاحب قريش الذ تطلبه ،وض وا ى ناقى ل ك يالنتي باله حيالا أو يتالا،
صِ فِيه لي يا أم

بم.

وصف أم مع َبد للنبي صلى هللا عليه وسلم َ
الخ ْلقية وال ُخلقية :
صفيه لي يا أم
اذا جلالوا

بم ،ك أمق وصف ورم عك أم

بم ،لكك أصحابه الكرام ك شمة هيبته ،و ك شالمة كانتاله

ه كننهم علد ر والهم الطير ،لك يصفوا ،لكك أم

بم وصفته قال :

رأي رجة ماهر الوضاءة ،ي ني نميفا،
َحالك الوجه ،أبلج الوجه ،وجه شرق ،ليس عبوالا ق طريرا،
حالك الخلق ،كا ،
لم ت به الجلى ،ا هي الالجلى؟ ضخا ى البطك ،لم ت به الجلى ،ا له بطك كبير،

ولم ت ِر به ص لى ،الص لى صغر الرأس ،ليس بطنه كبيرا ،وال رأاله صغيرا
واليم ،واليم ي ني ج ي .
تر قط عين***وأكمل منك لم تلد النسا ُء
وأجمل منك لم َ
خلقت مبرأ من كل عيـب***كأنك خلقت كما تشـا ُء
واليم قاليم،

ند قاليم له ك ك أنواع الحالك قالم ،والحالك قم يكوك طوال ،وقم يكوك بياضا...الخ ،له الك

ك أنواع الحالك نصيب ،قالم،
في عينيه معج ،عيناه واال تاك ،وبياضها شميم النصوع ،والالوام ب ب هالا شالميم الالالوام ،وهالذا هالو الحالور فالي
اللغى شمة بياض ال يك ع شمة الوامها،
في عينيه معج ،وفي أشفاره وطف ،واألشفار ر وش عينه طويلى،
وفي أشفاره وطف ،وفي صوته صح  ،بحى ،بحى الصو فيها أنالس ،الالنفس تطالرب لهالذه البحالى ،فالي صالوته
صح ،
وفي عنقه الطع ،عنقه طويلى ـ في رأس ل وق بالكتف وفي عنق ج ي ـ
وفي لحيته كثاثى ،ش ره غ ير،
أكح  ،في الوام في جفنه طبي ي ك موك كح أكح ،
أ ج ،و ك أمق ا قالا ال ل الاء وعل الاء اللغالى فالي أ ج :ي نالي حواجباله طويلالى ورقيقالى و نقط الى باليك ال يناليك،
بياض ناصع بيك الحاجبيك ،حاجالب طويال ورقيالق و الرج ،أقالرك ي يال

الع ال اليك ،طويال ورقيالق و ن الرج ،وباليك

الحاجبيك بياض ناصع،
أ ج أقرك ،شميم الوام الش ر،
عةه الوقار ،ك رآه بميهى هابه ،و ك عا له أحبه.

اذا ص

مخ عليه رج أصابته رعمة ،قا  :هوّ ك عليء ،ان ا أنا ابك ا رأة ك قالريش كانال تنكال القميالم ب كالى ،حتالد
أك أصحابه الكرام قالوا :ك رآه بميهى هابه ،و ك عا له أحبه.
عةه الوقالار ،واذا تكلالم عالةه البهالاء ،أج ال النالاس ،وأبهالاهم الك ب يالم ،هنالاء انالالاك تالراه عالك ب الم

اذا ص

ج ية ،اذا اقترب نء وال ياذ باهلل،
أج

الناس وأبهاهم ك ب يم ،وأحالنهم وأحةهم ك قريب ،ج ي علد الب م وعلد القرب،

حلو ال نطق ،كة ه جذاب بالت بير الحميث ،تحمث لبق ،ينالر القلوب بكة ه،
ال ْنمر،

ند نمر أ قلي الكةم ،هناء انالاك قلى كة ه جفاء ل ك حوله ،وانالاك ال يحت

كاك عليه الصةة والالةم حلو ال نطق،

ك كثرة كة ه،

ال نمر وال همر ،كنك نطقه خر ا نمم يتحمرك كننه عقم ،الحبى األكبر ،فاألصغر ،فاألصغر ،نمالم الكالةم
فك،
كنك نطقه خر ا نمم يتحمرك ،رب ى ،ال هو طويال تشالننه ال اليك الك طولاله ،وال هالو قصالير تقتح اله ال اليك
ك قصره ،ال هو قصير يقتحم ،وال طوي يص ب أك تنمر اليه.
رب ى ،أ ليس بالطوي وال بالقصير،

تم ،

ال تقتح ه عيك ك قصالر ،وال تشالننه عاليك الك طالو  ،غصالك باليك غصالنيك ،فهالو أنضالر الثةثالى نمالرا،

اله

اثناك حام اإلبال والاليمنا الصالميق ،الغصالك باليك غصالنيك ،النبالي الكالريم كغصالك أنضالر األغصالاك الثةثالى ،أج لهالم
وأحالنهم قمرا،
له رفقاء يحفوك به ،اذا قا االت وا لقوله ،واذا أ ر تبامروا الد أ ره حفوم ،أ التف الناس حوله،
حشوم خموم،
ال عابس وال فنم ،هناء انالاك ينتقم ما ا ت ب ،مله ثقي  ،ك شيء ينتقمه،
ال عابس وال فنم ،ال ينتقم،
قا أبو

بم :وهللا هذا صاحب قريش،

بال ناالبى أيها اإلخوة ،هذا اإلنالاك الكا  ،الج ي  ،الرحيم ،الكا
ه القرآك ،الذ آتاه هللا ال ج ا

الذ

ال تواضع ،األخةقي ،الالذ يالوحد الياله،

الفصيح ،الحكيم ،ك هذه الك اال قا له هللا أن أن بالذا  ،علد ك

هذه الخصا خ:
َولَ ْو ُك ْن َت َف ّظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك
ب ََل ْن َف ُّ
(سورة آل عمران اآلية)851 :

قا أبالو

بالم :هالذا وهللا صالاحب قالريش الالذ تطلباله ،ولقالم ه ال أك أصالحبه وألف لالك اك وجالم الالد ذلالء

البية،
وأصبح النبي عليه الصةة والالةم في طريقه الد ال مينى.
هذا أمق وصف ر بالاليرة النبويى للنبي علياله الصالةة والالالةم فالي شالكله أوال ،وفالي أخةقاله ،وفالي تواضال ه
وأمبه ،وحالك صحبته ع اخوانه.
هذا المرس الوحيم في فقه الاليرة ت لق بشك النبي عليه الصةة والالةم ،وقم ج ال لكالم ب الض األحاميالث
الشريفى حو َخلقه صلد هللا عليه واللم ،وقم عل نا النبي الكريم أك أحمنا اذا وقف أ ام ال الرآة ،ورأى شالكله حالالنا،
له عيناك ،وله أنف طبي ي ،وله حجم

تم  ،شكله تام ،كاك عليه الصةة والالةم يقو :

سنْ ُخلُقِي
س ْن َت َخ ْلقِي َف َح ِّ
اللَّ ُه َّم كما َح َّ
[ أحمد عن عائشة]

أحم الناس كاك أنيقا جما ،ج ي الصورة ،تكلم كة ا بذي ا ،فقالا لاله أحالمهم :ا الا أك تالتكلم وفالق هنالما ء ،وا الا
أك ترتم ثيابا وفق كة ء.
نالا  03عا الا ال تالالت ع ناله الالد كل الى

اخواننا الكالرام ،تجلالس الع ال ك وهللا ال أبالال  03عا الا ،تصالحب
نابيى ،أبما ،لالانه ضبوط.

قلت :يا رسول هللا ،أنؤاخذ بما نقول؟ فقال :ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم
إَل حصائد ألسنتهم؟
[ أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم عن معاذ ].

َل يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ،وَل يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه
[ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم األخالق ].

َمنْ َع ّد كال َمه من عمله قل ّ كال ُمه فيما َل يعنيه
ض ْيل بن عياض رضي ّ
هللا عنه ].
علي الفُ َ
[ رواه عن أبي ّ

هللا َتعالى َل ُي ْلقِي لَها باَل َي ْه ِوي ِبها في َج َه َّنم سيعين خريفا
س ْخطِ َّ ِ
َوإنَّ ال َع ْب َد لَ َي َت َكلَّ ُم بال َكلِ َم ِة مِنْ َ
[ رواه البخاري عن أبي هريرة ].

أحاديث في وصف النبي عليه الصالة والسالم:
كاك عليه الصةة والالةم:
أحسن الناس وجها ،وأحسنهم خلقا ،ليس بالطويل البائن ،وَل بالقصير
[ متفق عليه ]

ك واحم نا اذا ك

هللا ع وج َخ ْلقه ف ليه أك يال د ليك

أخةقه.

وكاك عليه الصةة والالةم:
أبيض مليح الوجه،
وال تنالوا رة ثانيى المعاء ال نثور عك النبي عليه الصةة والالةم اذا وقف أحالمكم أ الام ال الرآة ،ورأى شالكله
حالنا أك يقو :
سنْ ُخلُقِي
س ْن َت َخ ْلقِي َف َح ِّ
اللَّ ُه َّم كما َح َّ
[ أحمد عن عائشة]

وكان عليه الصالة والسالم مربوعا ،عريض ما بين المنكبين ،كث اللحية تعلوه الحمرة ،بالتعبير الدارج
على كل خد وردة ،تعلوه حمرة ،لقد رأيته في ُحلة ما رأيت أحسن منه.

اخواننا الكرام ،اإلنالاك بحاجى الد الج ا  ،اذا رتب بيته ،نمف بيتاله ،رتالب حلاله التجالار  ،أنالا ال أقالو  :أك
تشتر أشياء غاليى ،لكك الج ا ال يحتاج الد ِج ا  ،ب يحتاج الد ذوق فقط ،ال اللم ك ا وجه النبي علياله الصالةة
والالةم قا :
حسنوا لباسكم ،وأصلحوا رحالكم ،حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس
[الحاكم في المستدرك عن سهل بن الحنظلية ]

كاك عليه الصةة والالةم:
أر قبله وَل بعده مثله
ضخم الرأس ،واليدين ،والقدمين ،حسن الوجه ،لم َ
[ رواه البخاري ].

وكاك عليه الصةة والالةم:
وجهه مثل الشمس والقمر ،وكان مستديرا
[ رواه مسلم عن جابر بن سمرة ].

كاك عليه الصةة والالةم :
إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك
[ متفق عليه ].

وكاك عليه الصةة والالةم:
َل يضحك إَل تبسما
[ رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن جابر بن سمرة ]

هناء ضحء فيه قلى أمب ،يضحء اإلنالاك ،لكك كاك ضحكه تبال ا ،هناء شخخ يقلب للوراء ،وعك عا شالى
قال :
ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته ،إنما كان يتبسم
[ أخرجه الشيخان والترمذي عن عائشة رضي هللا عنها ]

اإلنالاك أحيانا يضحء فيفتح ف ه ،ترى أع ق حلقه،
ويقو اليمنا جابر:
َف َج َع ْل ُ
سنُ مِنَ
سول ُ هللا صلى هللا عليه وسلم َوإِلَى ا ْل َق َم ِرَ ،و َعلَ ْي ِه ُحلّة َح ْم َرا ُءَ ،فإِ َذا ه َُو ِع ْندِي أَ ْح َ
ت أَ ْن ُظ ُر إِلَى َر ُ
ا ْل َق َم ِر
[ رواه المحفوظ عن جابر بن سمرة ]

هللا ع وج ج ي  ،ويكالب ال

ك ج اال ،ولو كاك لونا ،اليمنا بة

لوك ،أنا تنكالم أك فالي وجهاله نالورا،

اخ وآثام وخبث ،فتجم في وجهه فتورا وغبرة.
واإلنالاك يكوك االتوفد الج ا البشر  ،لكك فيه ذنوب و
ٍ

َت ْر َهقُ َها َق َت َرة
(سورة عبس ).

أيها اإلخوة ،أبو طالب وصف النبي عليه الصةة والالةم ش را قا :
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه***ثمال اليتامى عصمة لألرامل
يط م اليتا د ،وي نع األرا

ك أك تمل ك.

أيها اإلخوة الكالرام ،الحيالاة الالمنيا ك الا يقالا  :الالاعى اج لهالا طاعالى ،والالنفس ط اعالى عومهالا القناعالى ،واإلنالالاك
بض ى أيام ،كل ا انقضد يوم انقضد بضع نه ،و ك أمق ت ريفا اإلنالاك أناله

الك ،أو أك أث الك شاليء ي لكاله هالو

الال ك ،وأك الال ك رأس الاله ،وأك هالالذا الال ك ا الا أك ينفالالق االالالتهةكا ،وا الا أك ينفالالق االالالتث ارا ،فالاذا طلبال ال لالالم،
وت رف الد اليم الخلق ،والر علد نهجه ،أنشن هللا له حق عليه أنا أخاطب الشباب ،ال الالتقب
كن

ع هللا التحي وألف ألف ألف التحي أك ي ا

الشاب ال

كك اي ا

خيالف لكنالء اذا

الشاب ال تفل  ،قا ت الد ،مققالوا

في هذه اآليى أيها الشباب ،وأنا أخاطب الشباب ،وريح الجنى في الشباب:
صال َِحا ِ
س ِّي َئا ِ
ت
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالَّذِينَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
اج َت َر ُحوا ال َّ
أَ ْم َحسِ َب الَّذِينَ ْ
( سورة الجاثية اآلية) 18 :

التحي وألف ألف التحي أك ي ا َ شاب

ك يخاف ك هللا ك ا ي ا َ شاب فاالق.

ما من شيء أحب إلى هللا تعالى من شاب تائب
[ أخرجه أبو المظفر السمعاني في أماليه عن سلمان ].

إن هللا تعالى يباهي بالشاب العابد المالئكة ،يقول :انظروا إلى عبدي ،ترك شهوته من أجلي
[ أخرجه ابن السني الديلمي في مسند الفردوس عن طلحة ].

اذا :ا ك يوم ينشق فجره اال وينام

نا ٍم:

يا ابن آدم ،أنا خلق جديد ،وعلى عملك شهيد ،فتزود مني فإني َل أعود إلى يوم القيامة
اليمنا ج فر ل ا النله النجاشي حمثنا عك نبيكم ،قا :
أيها الملك ،كنا قوما أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،ونأكل الميتة ،ونأتي الفواحش ،ونقطع الرحم ،ونسيء
الجوار حتى بعث هللا إلينا رجال نعرف أمانته ،وصدقه ،وعفافه ،ونسبه
( أحمد عن أم سلمة )
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