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ABSTRACT
The hadith of Umm Maabad (may Allah be pleased with
her) is well-known in the books of the Biography of the Prophet.
She described the Holy Prophet, when He passed by her to ask for
some water and milk, such a unique description that many human
beings cannot express. She described what she had felt and how she
had noticed the perfection of His beauty, His appearance and the
joy of His visage .
The blessing, grace, goodness, and benevolence came to Umm
Maabad and her husband when the Prophet (peace be upon Him)
came to them, after they were in distress, and famine nearly dying.
In this story, there are many miracles, the most prominent of which
is the milking of a completely exhausted and skinny sheep, and
turning milk from it, which made Abu Maabad when seeing this
miracle, declaring his conversion to Islam, and followed the
Prophet to Madina El Monawara with his wife Umm Maabad (may
Allah be pleased with them).
Umm Maabad(may Allah be pleased with her) had lived after the
death of the Prophet of Allah - to the succession of Othman bin
Affan (may Allah be pleased with him), and the companions
appreciated her and knew her merits, may Allah Almighty be
pleased with the companions of the Prophet of Allah.
In my research, followed the analytical method of this famous
Hadith. I have studied this Hadith in an analytical study by
documenting the Hadith, explaining the unfamiliars, verifying the
narrators of the Hadith, explaining the opinions of the Validating
scholars, and then explaining the Hadith. May Allah grant success.
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حديث أم معبد (رضي اهلل عنيا) المشيور "دراسة تحميمية"
م .م .ىناء عبد الرحمن طاىر

قسم الحديث وعمومو  ,كمية العموم اإلسالمية  ,جامعة الموصل ,العراق.

الخالصة:

حديث أم معبد (رضي اهلل عنيا) مشيور في كتب السيرة النبوية فقد وصفت النبي الكريم  عندما مر

بيا يستقي منيا الماء والمبن بوصف يعجز عنو كثير من بني االنسان ,ان المرأة عبرت بما أحست ولمست من

كمال جمالو  وحسن مظيره وبيجة طمعتو.

وقد حمت البركة والنعمة والخير والعطاء عمى أم معبد وزوجيا بحمول الرسول  بعد أن كانوا في وضيق
وشدة  ,وجدب وقحط أوشكوا منو عمى اليالك ,وفي ىذه القصة من المعجزات الشيء الكثير أبرزىا حمب الشاة
المجيدة اليزيمة ,ودر المبن منيا ,مما جعل أبا معبد عند مشاىدتو ليذه المعجزة يعمن اسالمو ,ويتبع الرسول إلى

المدينة مع زوجتو أم معبد (رضي اهلل عنيا).

وعاشت أم معبد (رضي اهلل عنيا) بعد وفاة رسول اهلل   -إلى خالفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) ,وكان
الصحابة يقدرونيا ويعرفون ليا فضميا ,رضي اهلل تعالى عن صحابة رسول اهلل أجمعين,
وقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى اتباع المنيج التحميمي ليذا الحديث المشيور وقمت بدراسة ىذا الحديث دراسة
تحميمية وذلك بتخريج الحديث وبيان الغريب فيو ,وترجمة رواة الحديث وبيان كالم عمماء الجرح والتعديل فييم

ومن ثم شرح الحديث ,ومن اهلل التوفيق..

الكممات الدالة :متن الحديث ,طرق الحديث ,تراجم االسناد ,غريب الحديث ,شرح الحديث.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو

وأصحابو أجمعين وبعد:

فقصة أم معبد (رضي اهلل عنيا) فييا من الروعة والجمال ,ما يطمئن القموب ويسبي العقول,
ويريح النفوس ,ويثمج الصدور ,والسيما وىي تصف جمال سيد الخمق ,خير البرية ,وأزكى

البشرية , ,تزيد لذة الشوق لمقائو ومرافقتو في جنات النعيم ,ثم التأمل في تمك الصفات الخمقية
التي وىبيا اهلل نبينا محمد  تزيد الشوق لرؤيتو ,فإذا ما اشتاقت نفسك ,وليفت روحك؛ بحثت
عن ما يوصمك إلييا فتيرع إلى دواوين القرآن والسنة لترى كيف سبيل الوصول إليو ,والمقاء بو,

فتجد أنو رىن إمكان رؤيتو ومرافقتو بأتباعو  : ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (.)1
ذاك الوصف الذي لم تشيد البالغة وصفا مثمو ,حسن في السبك ,وجمال في األسموب ,وروعة

في اإلبداع ,ودقة في التصوير ,وقوة في الطرح ,وجزالة في العبارة ,ورقي في الجمال ,فيو

أجمل الخمق ,وأحسن الخمق ظاى ار وباطنا .
أىمية البحث:

تتجمى من ىذه الدراسة أصول التعامل والرعاية واالىتمام الذي كان يوليو رسولنا الكريم  لعامة

الناس و فقرائيم واالىتمام بشؤونيم  ,وفي ىذه القصة من المعجزات الشيء الكثير أبرزىا حمب
الشاة المجيدة اليزيمة ,ودر المبن منيا ,مما جعل أبا معبد عند مشاىدتو ليذه المعجزة يعمن

اسالمو ,ويتبع الرسول إلى المدينة مع زوجتو أم معبد.
منيجية البحث :اعتمدت في البحث عمى إتباع

المنيج التحميمي من خالل بيان مفردات

الحديث وكذلك تخريج الحديث ,وترجمة رواة الحديث وبيان كالم عمماء الجرح والتعديل فييم  ,ثم
الحكم عمى الحديث ,ثم شرح الحديث .

خطة البحث :تكون البحث من مبحثين وكاآلتي:

المبحث االول :الحديث الشريف طرقو وتراجم رجالو
المطمب االول :متن الحديث النبوي الشريف .

المطمب الثاني :طرق الحديث.

المطمب الثالث :تراجم رجال االسناد .

( )1سورة آل عمرآن . 31:
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المبحث الثاني :غريب الحديث وشرحو

المطمب االول :غريب الحديث .

المطمب الثاني :شرح الحديث .
الخاتمة ثم المصادر والمراجع .

*******
التمييد:

ان اهلل عز وجل قد كمل نبيو محمدا صمى اهلل عميو وسمم ,وشرف مقامو وعظم جنابو ,وأوجب
عمى الناس كافة اتباعو ,وقد حاز الفضل والشرف كل من اتبعو ,وسار عمى ىديو ,واقتفى أثره,

فإن اهلل سبحانو وتعالى يقول  ﴿:وان تطيعوه تيتدوا ﴾

()1

 ,ويقول سبحانو وتعالى  ﴿:لقد كان لكم

في رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثي ار ﴾(.)2

والمتأمل في سيرة ىذا الرسول الكريم عميو الصالة والسالم وفي شمائمو الحميدة وصفاتو الشريفة,
يدرك ما حباه اهلل تعالى من أنواع الكماالت ,وما أيده بو من المعجزات ,وما عظم بو جنابو

وشرف مقامو ,لذا يجب عمى المسمم أن يكون قريبا من السيرة الشريفة؛ السيما وأنيا تبين المنيج
الذي ينبغي أن يكون عميو المؤمن في عبادتو لربو ,وفيما يمضي فيو حياتو ,حتى يصل إلى تمك

الدرجة التي أمر اهلل تعالى بيا  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (.)3
إن سيرة نبينا عميو الصالة والسالم كميا آيات وعبر ,وكميا خير وبشر ,سيرة شريفة كريمة ,ال

يممك المتأمل فييا إال أن يعظم ىذا الرسول الكريم ,وكذلك أن يحمد اهلل تعالى أن جعمو من
أتباعو ,وأن يبذل قصارى جيده القتفاء أثره ,عميو أفصل الصالة وأتم التسميم.

وفي مسير نبينا عميو الصالة والسالم ,وسيره من مكة إلى المدينة ,أنو مر بسيدة من سيدات
العرب وامرأة من كراميم ,ىذه المرأة التي مر بيا النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم تك إذ ذاك

مسممة ,ولكنيا رأت من ىذا الرجل النبي العظيم محمد صمى اهلل عميو وسمم ,ما أوجب عمييا أن

تؤمن بو وتصدقو ,لما رأتو من المعجزات العظيمة  ,وجزى اهلل ىذه السيدة الكريمة خير الجزاء

وأوفاه ,فإنيا أوتيت من البيان شيئا عظيما ,فوصفت نبينا محمدا صمى اهلل عميو وسمم وصفا

دقيقا ,يعجز عن أن يقول مثمو كبار البمغاء.
( )1سورة النور :آية . 54

( )2سورة االحزاب :آية .21
( )3سورة االنعام :آية .163-162
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أم معبد رضي اهلل عنيا لقيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لحظات يسيرة لو قدرناىا ال

تجاوز الساعة لكنيا رضي اهلل عنيا سجمت ىذه الواقعة ,فمم تزل مسطرة في كتب األئمة رحميم
اهلل  ,مشروحة مبينا فييا ما وصفت بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما أوتيت من البيان ,وقد
عاشت أم معبد رضي اهلل عنيا بعد وفاة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى خالفة عثمان بن

عفان رضي اهلل عنو ,وكان الصحابة يقدرونيا ويعرفون ليا فضميا.

المبحث األول :الحديث الشريف طرقو وتراجم رجالو
المطمب األول :متن الحديث:

قال البييقي :أخبرنا أبو نصر :عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ,من أصل كتابو ,قال:
أخبرنا أبو عمرو :محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ,قال:

حدثنا أبو زيد :عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سميمان ابن ثابت بن يسار

الخزاعي الكعبي ,بقديد ,إمالء ,قال :حدثني عمي سميمان بن الحكم ,عن جدي أيوب بن الحكم

الخزاعي ,عن حزام بن ىشام ,عن أبيو ىشام ,عن جده :حبيش بن خالد ,صاحب رسول اهلل,
صمى اهلل عميو وسمم ,قتيل البطحاء ,يوم الفتح ,وىو أخو عاتكة بنت خالد :أن رسول اهلل ,صمى

اهلل عميو وسمم ,حين أخرج من مكة مياج ار إلى المدينة ,ىو وأبو بكر ,ومولى أبي بكر :عامر
بن فييرة ,ودليميما الميثي :عبد اهلل بن األريقط ,مروا عمى خيمتي أم معبد الخزاعية( -)1وكانت

برزة جمدة تحتبي بفناء القبة ,ثم تسقي وتطعم فسألوىا لحما ,وتمرا ,ليشتروه منيا ,فمم يصيبوا
عندىا شيئا من ذلك ,وكان القوم مرممين مسنتين .فقالت :واهلل لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم

نحرىا .فنظر رسول اهلل ,صمى اهلل عميو وسمم ,إلى شاة في كسر الخيمة ,فقال :ما ىذه الشاة يا

أم معبد؟ قالت :شاة خمفيا الجيد عن الغنم .قال :أبيا من لبن؟ وقال أبو زيد :ىل بيا من لبن؟
قالت :ىي أجيد من ذلك .قال:

( )1ى ييي :عاتك يية بن ييت خال ييد ب يين منق ييذ ب يين ربيع يية وقي ييل عاتك يية بن ييت خال ييد ب يين خمي ييف ب يين منق ييذ ب يين ربيع يية ب يين
أص ييرم ب يين ض ييبيس ب يين حي يرام ب يين حبش ييية ب يين س ييمول ب يين كع ييب ب يين عم ييرو ب يين ربيع يية الخزاعي يية وى ييي أم معب ييد

كنيت بابنيا معبد.
وكي ييان زوجيي ييا أكي ييثم بي يين أبي ييي الجي ييون الخ ازعي ييي ,وىي ييو أبي ييو معبي ييد ,وىي ييي الت ي ييي ني ييزل بيي ييا رسي ييول اهلل صي ييمى اهلل
عميي ييو وس ي ييمم لمي ييا ى ي يياجر إل ي ييى المديني يية ,وحديث ي ييو معيي ييا مش ي يييور ,وذل ي ييك المني ييزل يع ي ييرف اليي ييوم بخيم ي يية أم معب ي ييد,
(أسي ييد الغابي يية في ييي معرفي يية الصي ييحابة ,أبي ييو الحسي يين عمي ييي بي يين أبي ييي الكي ييرم محمي ييد بي يين محمي ييد بي يين عبي ييد الك ي يريم بي يين
عب ي ييد الواح ي ييد الش ي يييباني الج ي ييزري ,ع ي ييز ال ي ييدين اب ي يين األثي ي يير (المت ي ييوفى636 :ىي ي يي),المحقق :عم ي ييي محم ي ييد مع ي ييوض

 عادل أحمد عبد الموجود ,دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى1415 ,ىي  1994 -م .186/1:116
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أتأذنين لي أن أحمبيا .قالت :بأبي وأمي إن رأيت بيا حمبا فاحمبيا .فدعا بيا رسول اهلل ,صمى

اهلل عميو وسمم ,فمسح بيده ضرعيا ,وسمى اهلل تعالى ,ودعا ليا في شاتيا ,فتفاجت عميو ودرت
واجترت .

ودعا بإناء يربض الرىط ,فحمب فيو ثجا حتى عاله البياء ,ثم سقاىا حتى رويت ,وسقى

أصحابو حتى رووا ,ثم شرب آخرىم رسول اهلل ,صمى اهلل عميو وسمم ,ثم أراضوا ,ثم حمب فيو
ثانيا بعد بدء حتى مأل اإلناء ,ثم غادره عندىا ,ثم بايعيا ,وارتحل عنيا .فقل ما لبثت حتى
()1

جاءىا زوجيا أبو معبد

يسوق أعن از عجافا يتساوكن ىزال ضحا ,مخين قميل.

وقال أبو زيد ضحا مخين قميل .فمما رأى أبو معبد المبن عجب وقال :من أين لك ىذا المبن يا

أم معبد ,والشاء عازب حيال ,وال حموب في البيت؟

فقالت :ال واهلل إال أنو مر بنا رجل مبارك من حالو كذا وكذا .قال:

صفيو لي يا أم معبد .قالت :رأيت رجال ظاىر الوضاءة ,أبمج الوجو ,حسن الخمق ,لم تعبو
نحمة ,ولم تزر بو صعمة ,وسيم قسيم -وقال محمد بن موسى :وسيما قسيما -في عينو دعج,
وفي أشفاره غطف ,وفي صوتو صيل ,وفي عنقو سطع ,وفي لحيتو كثاثة ,أزج أقرن .إن صمت

فعميو الوقار ,وان تكمم سما وعاله البياء ,أجمل الناس وأبياه من بعيد ,وأحاله وأحسنو من
قريب .حمو المنطق ,فصل ,ال نزر وال ىزر .كأن منطقو خرزات نظم ينحدرن .ربعة ال يأس
من طول ,وال تقتحمو عين من قصر ,غصنا بين غصنين فيو أنضر الثالثة منظرا ,وأحسنيم

قدرا ,لو رفقاء يحفون بو ,إن قال أنصتوا لقولو ,وان أمر تبادروا إلى أمره ,محفود محشود ,ال
عابس وال مفند  -صمى اهلل عميو وسمم.-

فقال أبو معبد :ىو واهلل صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ,ولقد ىممت أن
أصحبو ,وألفعمن إن وجدت إلى ذلك سبيال( .)2فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت وال
يدرون من صاحبو ,وىو يقول:

( )1أبي ييو معبي ييد الخ ازعي ييي زوج أم معبي ييد مختمي ييف في ييي اسي ييمو ,فقي ييال محمي ييد بي يين إسي ييماعيل :اسي ييمو حبي يييش ,واني ييو

س ي ييمع حديث ي ييو م ي يين أم معب ي ييد ف ي ييي ص ي ييفة النب ي ييي ص ي ييمى اهلل عمي ي ييو وس ي ييمم وروى ع ي يين أب ي ييي معب ي ييد زوجي ي ييا ,وع ي يين

حبيش بن خالد أخييا ,كميم يرويو بمعنى واحد.
قي ي ييل :ت ي ييوفي أب ي ييو معب ي ييد ف ي ييي حي ي يياة رس ي ييول اهلل ص ي ييمى اهلل عمي ي ييو وس ي ييمم وك ي ييان يس ي ييكن قدي ي ييدا(ينظر :أس ي ييد الغاب ي يية
.)286/6
( )2دالئي ي ييل النبي ي ييوة :أحمي ي ييد بي ي يين الحسي ي ييين بي ي يين عمي ي ييي بي ي يين موسي ي ييى ,أبي ي ييو بكي ي يير البييقي ي ييي (المتي ي ييوفى458 :ى ي ي يي),
المحقي ييق :د .عبي ييد المعطي ييي قمعجي ييي ,دار الكتي ييب العمميي يية ,دار الريي ييان لمت ي يراث ,الطبعي يية :األول ي ييى  1468 -ىي ي ي

  1988م .276 :1 ,117
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جزى اهلل رب الناس خير جزائو  ...رفيقين قاال خيمتي أم معبد

ىما نزالىا باليدى واىتدت بو  ...فقد فاز من أمسى رفيق محمد
فيا لقصي ما زوى اهلل عنكم  ...بو من فعال ال تجارى وسؤدد
ليين بني كعب مقام فتاتيم  ...ومقعدىا لممؤمنين بمرصد

سموا أختكم عن شاتيا وانائيا  ...فإنكم إن تسألوا الشاة تشيد
دعاىا بشاة حائل فتحمبت  ...لو بصريح ضرة الشاة مزبد
فغادرىا رىنا لدييا بحالب  ...يرددىا في مصدر ثم مورد

فمما سمع حسان بن ثابت األنصاري( ,)1شاعر رسول اهلل ,صمى اهلل عميو وسمم ,شبب يجاوب
الياتف ,وىو يقول:

لقد خاب قوم زال عنيم نبييم  ...وقدس من يسري إلييم ويغتدي
ترحل عن قوم فضمت عقوليم  ...وحل عمى قوم بنور مجدد

ىداىم بو بعد الضاللة ربيم  ...وأرشدىم من يتبع الحق يرشد
وىل يستوي ضالل قوم تسفيوا  ...عمى وىداة ييتدون بميتد

وقد نزلت منو عمى أىل يثرب  ...ركاب ىدى حمت عمييم بأسعد

نبي يرى ما ال يرى الناس حولو  ...ويتمو كتاب اهلل في كل مسجد

وان قال في يوم مقالة غائب  ...فتصديقيا في اليوم أو في ضحا الغد
ليين أبا بكر سعادة جده  ...بصحبتو .من يسعد اهلل يسعد

ليين بني كعب مقام فتاتيم  ...ومقعدىا لممؤمنين بمرصد

()2

المطمب الثاني :طرق الحديث:

أخرجو الحاكم في المستدرك (بالرقم  , )4274 :وقال" ىذا حديث صحيح ولم يخرجاه" واستدل
عمى صحتو بما يمي:

*نزول المصطفى صمى اهلل عميو وسمم بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد.

( )1حسي ييان بي يين ثابي ييت بي يين المني ييذر بي يين ح ي يرام بي يين عمي ييرو بي يين زيي ييد مني يياة بي يين عي ييدي بي يين عمي ييرو بي يين مالي ييك بي يين
النج ي ييار ,واس ي ييمو ت ي يييم اهلل ب ي يين ثعمب ي يية ب ي يين عم ي ييرو ب ي يين الخ ي ييزرج األنص ي يياري الخزرج ي ييي ,ث ي ييم م ي يين بن ي ييي مال ي ييك ب ي يين
النجيييار ,يكني ييى أب ييا الوليي ييد ,وقيي ييل :أب ييو عبي ييد ال ييرحمن ,وقيي ييل :أبي ييو حس ييام ,لمناضي ييمتو ع يين رسي ييول اهلل صي ييمى اهلل
عمي ييو وس ييمم ولتقطيع ييو أعي يراض المش ييركين ,وأم ييو الفريع يية بن ييت خال ييد ب يين خ يينس ب يين ل ييوذان ب يين عب ييد ود ب يين زي ييد
بي يين ثعمبي يية بي يين الخي ييزرج بي يين كعي ييب بي يين سي يياعدة األنصي ييارية ,يقي ييال لي ييو :شي يياعر رسي ييول اهلل صي ييمى اهلل عميي ييو وسي ييمم

(ينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة.6/2:
( )2ينظر :دالئل النبوة.276 /1 :
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*الذين ساقوا الحديث عمى وجيو أىل الخيمتين من األعاريب الذين ال يتيمون بوضع الحديث,

وقد أخذوه لفظا بعد لفظ عن أم معبد وأبي معبد " .لو أسانيد كاألخذ باليد أخذ الولد عن أبيو,

واألب عن جده  ,ال إرسال وال وىن في الرواة*.الحر النخعي أخذه عن أبي معبد كما أخذه ولده

عنو.

()1

وأخرجو الطبراني في الكبير (بالرقم  )3665 :عن حبيش بن خالد صاحب رسول اهلل( ,)2قال

الييثمي " في إسناده جماعة لم أعرفيم " ( ,)3وأخرجو البييقي في الدالئل (. )276 /1

وأخرجو ابن سعد في الطبقات  )236 /(1بإسناد واه فيو سميمان بن عمرو النخعي ,وقد دلس

اسمو عبد الممك بن وىب المذحجي وىو كذاب( .

-وأخرجو البخاري في التاريخ الكبير(  )84/1 /2وفي إسناده عبد الممك بن وىب الدحجي

كذاب( .

المطمب الثالث :تراجم رجال االسناد:

**عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة :
حدث عن :أبي مسمم إبراىيم بن عبد اهلل ,وأبي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي
اليروي ,وأبي الفضل أحمد بن إسماعيل بن يحيى بن خازم األزدي اإلسماعيمي النيسابوري ,وأبي
حامد أحمد بن الحسين بن عمي المروزي ببمخ إمالء , ,وأبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد
بن مطر النيسابوري ,وآخرون .

وعنو :أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي -في "سننو الكبرى" ,و"الصغرى" ,و"الخالفيات",

و"الشعب" ,و"االعتقاد" ,و"الدالئل" ,و"األسماء والصفات" ,و"األربعين الصغرى" ,و"الزىد الكبير",
و"بيان خطأ من أخطأ عمى الشافعي" ,و"القراءة خمف اإلمام" ,و"اآلداب" ,و"إثبات عذاب القبر",

و"رد االنتقاد" ,و"البعث" ,و"فضائل األوقات" ,و"القضاء والقدر" ,و"الدعوات الكبير" ,وعنو -
( )1ينظي يير :المسي ييتدرك عمي ييى الصي ييحيحين ,أبي ييو عبي ييد اهلل الحي يياكم محمي ييد بي يين عبي ييد اهلل بي يين محمي ييد بي يين حمدويي ييو
بي ي يين نعي ي يييم بي ي يين الحكي ي ييم الضي ي ييبي الطيمي ي يياني النيسي ي ييابوري المعي ي ييروف بي ي ييابن البيي ي ييع (المتي ي ييوفى465 :ى ي ي يي) ,تحقيي ي ييق:
مصطفى عبد القادر عطا ,دار الكتب العممية – بيروت ,الطبعة :األولى.16/3 ,1996 – 1411 ,

( )2المعجي ي ييم الكبيي ي يير :سي ي ييميمان بي ي يين أحمي ي ييد بي ي يين أيي ي ييوب بي ي يين مطيي ي يير المخمي ي ييي الشي ي ييامي ,أبي ي ييو القاسي ي ييم الطب ارني ي ييي
(المتي ي ييوفى366 :ى ي ي يي),المحقق :حمي ي ييدي ب ي ي يين عبي ي ييد المجيي ي ييد السي ي ييمفي ,مكتب ي ي يية ابي ي يين تيميي ي يية – القي ي يياىرة ,الطبع ي ي يية:
الثانيي يية ,ع ي ييدد األجي ي يزاء,25:ويش ي ييمل القطعي يية الت ي ييي نش ي ييرىا الحق ي ييا المحق ي ييق الش ي يييخ حم ي ييدي الس ي ييمفي م ي يين المجم ي ييد
( 13دار الصميعي  -الرياض  /الطبعة األولى 1415 ,ىي  1994 -م) . 48/4 ,
( )3مجمي ي ييع الزوائي ي ييد ومنبي ي ييع الفوائي ي ييد ,أبي ي ييو الحسي ي يين ني ي ييور الي ي ييدين عمي ي ييي بي ي يين أبي ي ييي بكي ي يير بي ي يين سي ي ييميمان الييثمي ي ييي
(المتي ي ييوفى867 :ى ي ي يي),المحقق :حس ي ي ييام الي ي ييدين القدس ي ي ييي ,مكتبي ي يية القدس ي ي ييي ,القي ي يياىرة 1414,ىي ي ي يي 1994 ,م /6 ,
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أيضا -أبو عمي بن أبي منصور بن عثمان الزاىد البييقي الخسر وجردي ,والحرة خديجة بنت

شيخ اإلسالم أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ,وآخرون.

و البييقي (رحمو اهلل) يروي كثي ار في "السنن الكبرى" عن أبي نصر بن قتادة ,فاذا جمعت

أحاديثو ,كانت من الكثرة بحيث تطمئن النفس بأن الحافظ البييقي يثق بو  ,بل لعل البييقي أولى
بيذا من الطبراني ,ألنو في عمم الحديث وفي فقو الحديث أقوى  ,وىو مكثر كثرة تطمئن النفس

إليو فييا ,وكونو كثير الحديث ال يمزم في كل من أكثر حديثو أن يعد من جممة الحفاظ فإن كثرة
حديث الحفاظ بخالف كثرة حديث الثقات ,والثقة -في األصل -يكون كثير الحديث ,ونادر من

قل حديثو منيم ,واهلل أعمم( ,)1وخالصة الكالم ان الراوي يعتبر مجيول الحال.
** محمد بن جعفر بن محمد بن مطر:

الشيخ اإلمام القدوة العامل المحدث ,أبو عمرو ,محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري
المزكي ,شيخ العدالة.

سمع :أبا عمرو أحمد المستممي ,وابراىيم بن عمي الذىمي ,ومحمد بن أيوب البجمي ,وأبا خميفة

الجمحي ,ومحمد بن جعفر الكوفي القتات ,ومحمد بن يحيى المروزي وطبقتيم ,وكان ذا حفظ
واتقان.

حدث عنو :أبو عمي الحافظ ,وأبو الحسين الحجاجي ,وأبو عبد اهلل الحاكم ,وأبو بكر محمد بن
إبراىيم الفارسي ,وأبو نصر بن قتادة ,وآخرون ,وحدث عنو من القدماء :أبو العباس بن عقدة,
توفي في جمادى اآلخرة سنة ستين وثالث مائة ,عن خمس وتسعين سنة(.)2

** عبد الواحد بن يوسف بن أيوب  :ىو عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب

بن سميمان ابن ثابت بن يسار الخزاعي الكعبي .

** سميمان بن الحكم بن أيوب الخزاعي أبو أيوب العالف أو العالب وىو(مجيول حال),.

روى عن أخيو أيوب بن الحكم ,عن حزام بن ىشام ,سمع منو أبي بقديد.
وروى عن إسماعيل بن داود المخراق.

روى عنو عمي بن الحسين بن الجنيد.

قال ابن معين :ليس بشيء.

()1السمس ييبيل النق ييي ف ييي تي يراجم ش يييوخ البييق ييي ,أب ييو الطي ييب ن ييايف ب يين ص ييالح ب يين عم ييي المنص ييوري ,ق ييدم ل ييو:
األسي ي ييتاذ الي ي ييدكتور أحمي ي ييد معبي ي ييد عبي ي ييد الك ي ي يريم والشي ي يييخ أبي ي ييو الحسي ي يين مصي ي ييطفى بي ي يين إسي ي ييماعيل السي ي ييميماني ,دار
العاص ي ي ي ييمة لمنش ي ي ي يير والتوزي ي ي ي ييع ,المممك ي ي ي يية العربي ي ي ي يية الس ي ي ي ييعودية ,الطبع ي ي ي يية :األول ي ي ي ييى 1432 ,ى ي ي ي ي ي  2611 -م ,
. 513/1

( )2س ي ييير أعي ي ييالم الني ي ييبالء ,شي ي ييمس الي ي ييدين أب ي ييو عبي ي ييد اهلل محمي ي ييد بي ي يين أحمي ي ييد بيي يين عثمي ي ييان بي ي يين قايمي ي يياز الي ي ييذىبي
(المتوفى748 :ىي) ,دار الحديث -القاىرة ,الطبعة1427 :ىي2666-م . 236 /12,
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وقال النسائي :متروك الحديث.

وقال ابن عدي :يروي أخبا ار حسانا عن العوام بن حوشب وغيره ,ولم أر في مقدار ما يرويو

حديثا منك ار(.)1

** أيوب بن الحكم الخزاعي الكعبي  :روى عن حزام بن ىشام وعنو أخوه سميمان بن الحكم

العالف وابنو محمد بن سميمان ,ذكره ابن أبي حاتم فمم يذكر فيو جرحا وذكره ابن حبان في
الثقات(.)2

** حزام بن ىشام بن حبيش بن خالد بن األشعر الخزاعي القديدي ,وفد مع أبيو عمى عمر بن
عبد العزيز.

وروى عنو وعن أبيو ,وأخيو عبد اهلل بن ىشام.

وعنو :وكيع ,والواقدي ,ويحيى بن يحيى التميمي ,والقعنبي ,وداود بن عمرو الضبي ,وآخرون,

وبقي إلى قريب الثمانين ومائة.

قال أحمد :ليس بو بأس ,وقال ابن سعد :ثقة(.)3
**حبيش بن خالد بن منقذ بن ربيعة:

ومنيم من يقول حبيش بن خالد ابن خميف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيب بن حرام
الخزاعي الكعبي  ,ويكنى أبا صخر ,وىو صاحب حديث أم معبد الخزاعية ,ال أعمم لو حديثا
غيره .وأبوه خالد يقال لو األشعر  ,يعرف بذلك ,وحبيش ىذا ىو أخو أم معبد الخزاعية(.)4

وبعد النظر في حال رواة الحديث يتبين بأن الراوي" عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة " ,

مجيول الحال ,والراوي " سميمان بن الحكم بن أيوب الخزاعي " متروك الحديث  ,فالحديث

ضعيف وقد يرتقي الى الحسن لتعدد طرقو وكذلك لشيرة ىذه القصة واستفاضتيا عند عمماء

( )1مختص يير الكامي ييل في ييي الضي ييعفاء ,أحمي ييد بي يين عمي ييي بي يين عبي ييد القي ييادر ,أبي ييو العبي يياس الحسي يييني العبيي ييدي ,تقي ييي
الي ي ي ييدين المقريي ي ي ييزي (المتي ي ي ييوفى845 :ى ي ي ي يي),المحقق :أيمي ي ي يين بي ي ي يين عي ي ي ييارف الدمشي ي ي ييقي ,مكتبي ي ي يية السي ي ي يينة  -مصي ي ي يير /
القاىرة ,الطبعة :األولى1415 ,ىي 1994 -م. 366/1 ,
( )2لس ي ييان الميي ي يزان ,أب ي ييو الفض ي ييل أحم ي ييد ب ي يين عم ي ييي ب ي يين محم ي ييد ب ي يين أحم ي ييد ب ي يين حج ي يير العس ي ييقالني (المت ي ييوفى:
852ىي ي ي يي),المحقق :دائي ي ي يرة المع ي ي ييرف النظامي ي ي يية – الين ي ي ييد ,مؤسس ي ي يية األعمم ي ي ييي لممطبوع ي ي ييات بي ي ي ييروت – لبن ي ي ييان,
الطبعة :الثانية1396 ,ىي 1971/م . 473/1,

( )3تي يياريخ اإلس ي ييالم ووفي ي ييات المش ي يياىير واألع ي ييالم ,ش ي ييمس الي ي يدين أب ي ييو عب ي ييد اهلل محم ي ييد ب ي يين أحم ي ييد ب ي يين عثم ي ييان
بي ي يين قايمي ي يياز الي ي ييذىبي (المتي ي ييوفى748 :ى ي ي يي),المحقق :الي ي ييدكتور بشي ي ييار ع ي ي يواد معي ي ييروف ,دار الغي ي ييرب اإلسي ي ييالمي,
الطبعة :األولى 2663 ,م . 831 / 4,
( )4االس ييتيعاب ف ييي معرف يية األص ييحاب ,أب ييو عم يير يوس ييف ب يين عب ييد اهلل ب يين محم ييد ب يين عب ييد الب يير ب يين عاص ييم
النم ي ي ييري القرطب ي ي ييي (المت ي ي ييوفى463 :ىي ي ي يي) ,المحق ي ي ييق :عم ي ي ييي محم ي ي ييد البج ي ي يياوي ,دار الجي ي ي ييل ,بي ي ي ييروت ,الطبع ي ي يية:

األولى 1412 ,ىي  1992 -م . 466 /1,
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السيرة وغيرىم  ,قال ابن كثير رحمو اهلل" :وقصتيا مشيورة مروية من طرق يشد بعضيا

بعضا"( ,)1وقد تبين لي أن االمام الترمذي لم يخرج الحديث في كتابو "الشمائل المحمدية" عمى
الرغم من شيرة الحديث واستفاضتو عند عمماء السيرة رحميم اهلل .

المبحث الثاني :غريب الحديث وشرحو
المطمب االول :غريب الحديث:

برزة  :بعني أنو خال ليا سن فيي تبرز ليست بمنزلة الصغيرة المحجوبة(.)2

مرممين :يعني أنو قد نفد زادىم قال أبو زيد يقال أرمل الرجل وأنفق وأقوى إذا ذىب طعامو في

سفر أو حضر(.)3

مشتين  :داخمين في الشتاء يقال شتا القوم بالمكان إذا أقاموا بو وصافوا كذلك(.)4

مسنتين :أي داخمين في السنة وىي الجدب والمجاعة.
فتفاجت  :أي فتحت ما بين رجمييا لمحمب

ثجا :تعني :سيالنو وكثرتو(.)6

()5

.

يربض الرىط :أي :يروييم حتى يناموا ويمتدوا عمى األرض(.)7
يتساوكن ىزاال :يقال :تساوكت اإلبل؛ إذا اضطربت أعناقيا من اليزال ,أراد أنيا تتمايل من

ضعفيا (.)8

( )1البداي ي يية والنياي ي يية ,أب ي ييو الف ي ييداء إس ي ييماعيل ب ي يين عم ي يير ب ي يين كثيي ي ير القرش ي ييي البص ي ييري ث ي ييم الدمش ي ييقي (المت ي ييوفى:
774ىي) ,دار الفكر 1467 ,ىي  1986 -م .196/3 ,
(( )2غريي ييب الحي ييديث ,أبي ييو محمي ييد عبي ييد اهلل بي يين مسي ييمم بي يين قتيبي يية الي ييدينوري (المتي ييوفى276 :ى ي يي) ,المحقي ييق :د.
عبد اهلل الجبوري ,مطبعة العاني – بغداد ,الطبعة :األولى.)476 /1 ,1397 ,
( )3المصدر نفسو .465/1
( )4المصدر نفسو .465/1
( )5المصدر نفسو .466/1
( )6غريي ييب الحي ييديث ,أبي ييو عبيي ييد القاسي ييم بي يين سي ييالم اليي ييروي ,المحقي ييق :الي ييدكتور حسي ييين محمي ييد محمي ييد شي ييرف,
أس ي ييتاذ م بكمي ي يية دار العم ي ييوم ,مراجع ي يية :األس ي ييتاذ عب ي ييد الس ي ييالم ى ي ييارون ,األم ي ييين العيي ييام لمجم ي ييع المغيي يية العربييي يية,

الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ,القاىرة ,الطبعة :األولى 1464 ,ىي  1984 -م.)587/2:

( )7الغي ي ي يريبين ف ي ي ييي القي ي ي يرآن والح ي ي ييديث ,أب ي ي ييو عبي ي ي ييد أحم ي ي ييد ب ي ي يين محم ي ي ييد الي ي ي ييروي (المت ي ي ييوفى  461ىي ي ي يي),تحقيق
ود ارسي ي يية :أحمي ي ييد فريي ي ييد المزيي ي ييدي ,قي ي ييدم لي ي ييو وراجعي ي ييو :أ .د .فتحي ي ييي حجي ي ييازي ,مكتبي ي يية ن ي ي يزار مصي ي ييطفى البي ي يياز -
المممكة العربية السعودية ,الطبعة :األولى 1419 ,ىي  1999 -م.)762/3:
( )8النياي يية ف ييي غري ييب الح ييديث واألث يير ,مج ييد ال ييدين أب ييو الس ييعادات المب ييارك ب يين محم ييد ب يين محم ييد ب يين محم ييد
محمي ييد ابي يين عبي ييد الك ي يريم الشي يييباني الجي ييزري ابي يين األثيي يير (المتي ييوفى666 :ى ي يي) , ,تحقيي ييق :طي يياىر أحمي ييد ال ي يزاوى

 محمود محمد الطناحي  ,المكتبة العممية  -بيروت1399 ,ىي 1979 -م.425 /2 :122
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أبمج الوجو :أي :مشرق الوجو مسفره

()1

.

الثجمة :عظم البطن ,وانتفاخيا ,وضخامتيا ,وسعتيا .ويروى" :نحمة" بالنون والحاء ,أي :نحول

ودقة(.)2

ولم تزريو :يقال :زريت عميو وزرى عميو ,بالفتح ,زريا ,وزراية ومزرية ,ومزراة ,وزريانا :عابو

وعاتبو(.)3

الصعمة :ىي صغر الرأس ,وىي أيضا :الدقة ,والنحول ,والخفة في البدن ,وقيل :الصعل :الدقة

في العنق والبدن كمو (.)4

الوسيم :الوضيء الثابت الحسن؛ كأنو قد وسم ,وفالن وسيم؛ أي :حسن الوجو والسيما(.)5
قسيم :القسامة :الحسن ,ورجل مقسم الوجو :أي :جميل كمو ,كأن كل موضع منو أخذ قسما من

الجمال(.)6

الدعج :شدة سواد العين وشدة بياضو(.)7

األشفار :منبت شعر األجفان(.)8

الوطف :الواو والطاء والفاء :أصل صحيح يدل عمى طول شيء ورخاوتو؛ أى :فى شعر أجفانو

طول(.)9

في صوتو صيل :أي :قوة وصالبة ,من صييل الخيل وىو صوتيا(.)16

السطع :كل شيء انتشر أو ارتفع من برق ,أو غبار ,أو نور ,أو ريح ؛ فقوليا" :في عنقو
سطع" :أي :ارتفاع وطول(.)11

كثاثة :أرادت كثرة أصوليا وشعرىا ,وأنيا ليست بدقيقة ,وال طويمة ,وفييا كثافة(.)12

( )1النياية في غريب الحديث واألثر . 151 / 1
( )2النياية في غريب الحديث واألثر . 268 /1

( )3لس ييان الع ييرب ,محم ييد ب يين مك ييرم ب يين عمي ييى ,أبي ييو الفض ييل ,جم ييال الي ييدين اب يين منظيييور األنصي يياري الرويفعي ييى
الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :ىي) ,دار صادر – بيروت ,الثالثة  1414 -ىي.356/14,
( )4النياية في غريب الحديث واألثر. 32 /3 :
( )5النياية في غريب الحديث واألثر.185 /5 :
( )6النياية في غريب الحديث واألثر. 36 /4 :
( )7النياية في غريب الحديث واألثر.119 /2:
( )8لسان العرب.781/1:
( )9النياية في غريب الحديث واألثر .246 /5:
( )16النياية في غريب الحديث واألثر.63/3 :
( )11لسان العرب.154/8 :
( )12لسان العرب .179/2:
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أزج :الزجج :تقوس في الحاجب مع طول في طرفو وامتداد(.)1

أقرن :أي :مقرون الحاجبين؛ القرن -بالتحريك  -التقاء الحاجبين(.)2

ال تشنؤه من طول :أي :ال تبغضو؛ الشناءة :البغض؛ يقال :شنئت الرجل؛ أي :أبغضتو(.)3
وال تقتحمو عين من قصر :أي :ال تحتقره ,وال تزدريو(.)4

النضرة :الحسن ,والرونق ,والبريق(.)5

محفود :المحفود :الذي يخدمو أصحابو ويعظمونو ويسرعون في طاعتو؛ يقال حفدت وأحفدت,

فأنا حافد ومحفود؛ ومنو دعاء القنوت« :واليك نسعى ونحفد» أي :نسرع في العمل والخدمة(.)6

محشود :الحشد :الجماعة؛ واحتشد القوم لفالن :تجمعوا لو وتأىبوا(.)7

ال عابس :من عبس يعبس عبسا وعبس :قطب ما بين عينيو؛ والعابس :الكريو الممقى(.)8

وال مفند :الفند :الخرف ,وانكار العقل من اليرم أو المرض؛ ويقال :أفند الرجل فيو مفند إذا

ضعف عقمو(.)9

المطمب الثاني :شرح الحديث:

يقول حبيش بن خالد (رضي اهلل عنو) صاحب رسول اهلل  أن رسول اهلل حين خرج من مكة

إلى المدينة مياج ار ىو وأبو بكر (رضي اهلل عنو) ومولى أبي بكر عامر بن فييرة ودليميما الميثي
عبد اهلل بن األريقط مروا عمى خيمتي أم معبد الخزاعية ,وكانت امرأة برزة جمدة تحتبي بفناء القبة
ثم تسقي وتطعم فسألوىا لحما وتم ار ليشتروه منيا ,فمم يصيبوا عندىا شيئا من ذلك ,وكان القوم

مرممين مسنتين ,فنظر رسول اهلل  إلى شاة في كسر الخيمة فقال" :ما ىذه الشاة يا أم

معبد"(.)16

( )1النياية في غريب الحديث واألثر.296 /2 :
( )2النياية في غريب الحديث واألثر.54/4 :
( )3تاج العروس.288/1:
( )4غريب الحديث البن قتيبة.474/1 :
( )5لسان العرب.212/5 :

( )6النياية في غريب الحديث واألثر.466/1 :
( )7النياية في غريب الحديث واألثر.388/1:
( )8النياية في غريب الحديث واألثر.171/3 :
( )9لسان العرب.338/3 :
( )16ينظر:الس ي يييرة النبوي ي يية وأخب ي ييار الخمف ي يياء ,محم ي ييد ب ي يين حب ي ييان ب ي يين أحم ي ييد ب ي يين حب ي ييان ب ي يين مع ي يياذ ب ي يين معب ي ييد,
التميمي ييي ,أبي ييو حي يياتم ,الي ييدارمي ,البسي ييتي (المتي ييوفى354 :ى ي يي),صي ييححو ,وعمي ييق عميي ييو الحي ييافظ السي يييد عزيي ييز بي ييك

وجماعة من العمماء ,الكتب الثقافية – بيروت ,الطبعة :الثالثة  1417 -ىي.288/2:
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قالت :شاة خمفيا الجيد عن الغنم .قال" :ىل بيا من لبن" .قالت :ىي أجيد من ذلك ,قال:

"أتأذنين لي أن أحمبيا" .قالت :نعم بأبي أنت وأمي ,إن رأيت بيا حمبا فاحمبيا ,فدعا بيا رسول

اهلل  فمسح بيده ضرعيا وسمى اهلل ودعا ليا في شاتيا ,فتفاجت عميو ودرت واجترت ,ودعا
بإناء يربض الرىط فحمب فيو ثجا حتى عاله البياء ,ثم سقاىا حتى رويت وسقى أصحابو حتى
رووا ,وشرب آخرىم ,ثم أراحوا ثم حمب ثانيا فييا بعد ذلك حتى مأل اإلناء ,ثم غادره عندىا

وبايعيا وارتحموا عنيا(.)1

تأمل في ىذا األدب النبوي العظيم ,حينما يستأذن من ىذه المرأة في حالليا ,وال ييجم عميو ,مع
أنو يعمم أنو ميما أتى شيئا مما لممسممين ,أو ممن يعظمونو ويجمونو كحال ىذه المرأة ,فإنيم لن

يمانعوا ,بل إنيم فرحون محبورون.

والنبي الكريم حينما ينادي ىذه المرأة ينادييا بكنيتيا أم معبد احتراما واجالال وتقديرا ,وىكذا ينبغي

أن يكون المؤمن لطيفا مقد ار لكل من يمتقي بيم ,من رجل أو امرأة ,من مسمم أو غير مسمم,
فيذا حق ينبغي أن يصدر من اإلنسان الذي تمثل أخالق اإلسالم ,أن يقدر من يمتقي بو ,وأن

يتحدث معو بما يميق.

فمما استأذن الرسول عميو الصالة والسالم :أتأذنين لي أن أحمبيا؟ قالت :بأبي أنت وأمي إن رأيت
بيا حمبا ,فاحمبيا.

وتأمل ىذه المرأة حينما تفدي رسول اهلل بأبييا وأميا ,مع أنو أول لقاء بينيما ,وما ذلك إال ألنو
أسر قمبيا ,وحل بسويدائو حبا وتقدي ار ألمرين :لما رأت عميو من مخايل النبوة وميابة الفضل

والشرف ,ولما كان يتعامل معيا من أدب واحترام" ,بأبي أنت وأمي إن رأيت بيا حمبا فاحمبيا",

فدعا بيا رسول اهلل  , فمسح بيده ضرعيا ,وسمى اهلل جل ثناءه ,ودعا ليا في شاتيا ,فتفاجت

عميو؛ أي :فتحت ما بين رجمييا لمحمب ؛ لكثرة ما اجتمع في ضرعيا من المبن ببركة دعائو
ومسحو عميو الصالة والسالم ,قالت :ودرت واجترت ,فدعا بإناء يربض الرىط؛ تعني إناء يكفي
إلشباع رىط من الناس من ثالثة إلى عشرة ,حتى إنيم إذا شربوه تثاقموا ,فربضوا وناموا لكثرة ما

شربوا ,قالت :فحمب بيا ثجا؛ أي :إن الحميب يصب من ضرعيا ويسيل سيالنا لوفرتو حتى عاله

البياء؛ أي :إنو امتأل اإلناء بيذا الحميب ,وصار أعاله رغوة المبن الالمعة ,ثم سقى رسول اهلل

أم معبد (رضي اهلل عنيا)حتى رويت ,وسقى أصحابو حتى رووا ,ثم شرب آخرىم(.)2

( )1المصدر السابق .288/2:
( )2ينظ ي يير :ال ي ييروض األن ي ييف ف ي ييي ش ي ييرح الس ي يييرة النبوي ي يية ,أب ي ييو القاس ي ييم عب ي ييد ال ي ييرحمن ب ي يين عب ي ييد اهلل ب ي يين أحم ي ييد
السييمي (المتوفى581 :ىي) ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت الطبعة :األولى 1412 ,ىي:
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جاء زوجيا أبو معبد يسوق أعن از عجافا يتساوكن ىزاال ,مخين قميل ,فمما رأى أبو معبد المبن

عجب وقال :من أين لك ىذا المبن يا أم معبد والشاة عازب حيال وال حموب في البيت؟ قالت :ال
واهلل إال أنو مر بنا رجل مبارك من حالو كذا وكذا .قال :صفيو لي يا أم معبد :قالت" :رأيت رجال

ظاىر الوضاءة ,مبتمج (مشرق) الوجو حسن الخمق ,لم تعبو ثجمة (ضخامة البطن) ولم تزر بو
صعمة (لم يشنو صغر الرأس) وسيم قسيم ,في عينيو دعج ,وفي أشفاره وطف (طويل شعر

األجفان) ,وفي صوتو صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل أرج أقرن شديد سواد الشعر ,في عنقو

سطح (ارتفاع وطول) وفي لحيتو كثافة ,إذا صمت فعميو الوقار ,واذا تكمم سما وعاله البياء,
وكأن منطقو خرزات نظم يتحدرن ,حمو المنطق فصل ال نذر وال ىذر (ال عي فيو وال ثرثرة في

كالمو) .ذاك الوصف الذي لم تشيد البالغة وصفا مثمو ,جزالة في العبارة ,وحسن في السبك,
وجمال في األسموب ,ودقة في التصوير ,وروعة في اإلبداع ,وقوة في الطرح ,ورقي في الجمال,

كل ىذا ليثبت لنا أن نبينا محمد أجمل الخمق ,وأحسن الخمق ظاى ار (.)1

أجير الناس وأجمميم من بعيد ,وأحالىم وأحسنيم من قريب ,ربعة (وسط ما بين الطول والقصر)

ال تشنؤه (تبغضو) من طول وال تقتحمو عين (تحتقره) من قصر ,غصن بين غصنين ,فيو

أنضر الثالثة منظرا ,وأحسنيم قد ار لو رفقاء يخصون بو ,إذا قال استمعوا لقولو ,واذا أمر تبادروا
إلى أمره ,محفود (يسرع أصحابو في طاعتو) ,محشود (يحتشد الناس حولو) ال عابث وال منفذ

(غير مخزف في الكالم).

قال أبو معبد :ىو واهلل صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ,ولقد ىممت أن

أصحبو وألفعمن إن وجدت إلى ذلك سبيال(.)2

ان أم معبد ,من مرة واحدة نصف شكل النبي  , لكن أصحابو الكرام من شدة ىيبتو ,ومن

شدة مكانتو عندىم إذا جمسوا معو كأنيم عمى رؤوسيم الطير ,لم يصفوه بيذا الوصف ,لكن أم

معبد وصفتو بيذه الدقة .

وىكذا يضرب الرسول المثل في حب الخير لمناس لقد كان يستطيع أن يرحل عن أم معبد دون

أن يحمب ليا ,ويكفي أنو سقاىا وسقى أصحابو ولكنو  كان حريصا عمى أن يصل الخير إلى

الناس جميعا .ولعميا ال تجد ما تطعم منو زوجيا إذا حضر فترك عندىا ما تستعين بو عمى
ذلك.

( )1ينظي يير :إمت ي يياع األس ي ييماع بم ي ييا لمنب ي ييي مي يين األحي ي يوال واألمي ي يوال والحف ي ييدة والمت ي يياع ,أحم ي ييد ب ي يين عم ي ييي ب ي يين عب ي ييد
القي ي ييادر ,أبي ي ييو العبي ي يياس الحسي ي يييني العبيي ي ييدي ,تقي ي ييي الي ي ييدين المقريي ي ييزي (المتي ي ييوفى845 :ى ي ي يي),المحقق :محمي ي ييد عبي ي ييد
الحميد النميسي ,دار الكتب العممية – بيروت ,الطبعة :األولى 1426 ,ىي  1999 -م.264/5:

( )2المصدر السابق .265/5:
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ان قصة أم معبد الخزاعية تعيد الى أذىاننا قصة حميمة السعدية مرضعة الرسول 

فمقد كان

قدوم محمد -صمى اهلل عميو وسمم -خي ار وبركة ,وظير ذلك فيما منحيا اهلل من رزق وفير,
وكان ذلك في أيام رضاعو وطفولتو.

وكذلك كان قدوم محمد  عمى أم معبد الخزاعية في طريق ىجرتو إلى المدينة بركة وخير ,
وظير ذلك بما أفاء اهلل عمييا من خير بيمن قدومو ,حيث لم تكن ىناك أسباب يتوقع منيا ىذا

الخير .

ثم أتت أم معبد المدينة بعد ذلك بما شاء اهلل ومعيا ابن صغير قد بمغ السعي ,فمر بالمدينة عمى

مسجد رسول اهلل  وىو يكمم الناس عمى المنبر ,فانطمق إلى أمو يشتد فقال ليا :يا أمتاه إني
رأيت اليوم الرجل المبارك ,فقالت لو :يا بني ويحك ىو رسول اهلل .

وذكر أيضا فيما ذكر أن الشاة التي حمبيا رسول اهلل بقيت دى ار طويال تحفل بالحميب ,وذلك

ببركة مالمسة رسول اهلل ليا ,وليذا نظائر في السيرة ,ذلك أن أشياء بقيت أمدا طويال من

لباس أو طعام ببركة دعاء رسول اهلل  ومالمستو ليذه األشياء ,بما جعل اهلل من البركة في
ذاتو الشريفة صموات ربي وسالمو عميو.

()1

الخاتمة

ىذه القصة فييا من الروعة والجمال ما يسبي العقول ,ويريح النفوس ,ويطمئن القموب ,ويثمج

الصدور ,السيما وأنت تشاىد جمال سيد الخمق ,خير البرية ,وأزكى البشرية؛ فتتمتع بجمال
المشاىدة ,وحالوة النظر ,ولذة الشوق لمقاء والمرافقة في جنات النعيم ,ثم تتأمل في تمك الصفات

الخمقية التي وىبيا اهلل نبينا – صمى اهلل عميو وسمم – فتشتاق لرؤيتو ,ىذه بعض الصفات
الخْمقية التي وصفت بيا أم معبد ي رسول اهلل ي صمى اهلل عميو وسمم ي ,ومعيا ي بل وقبميا
َ

الخمٌقية لمنبي ي صمى اهلل عميو وسمم ي التي قال اهلل ي عز وجل ي عنيا  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ي الصفات ُ

()2
وشوقت إليو القموب.
ﮞ ﭼ  ,تمكم الصفات التي حببت إليو النفوسَّ ,

خبر مشيور عند أىل السيرة فالقصة وردت من عدة
حديث أم معبد في حادثة اليجرة الشريفة ٌ
طرق ,وىي تتقوى إلى درجة الحسن بأمرين:
األول :أنيا رويت بطرق كثيرة كما تقدم ,وىذه الطرق يشد بعضيا بعضا.

الثاني :شيرة ىذه القصة واستفاضتيا عند عمماء السيرة وغيرىم.

وقال ابن كثير (رحمو اهلل ) في البداية والنياية بعد ما ساق بعض طرقيا :وقصتيا مشيورة

مروية من طرق يشد بعضيا بعضا.
( )1المصدر السابق.61/1:
(( )2القمم.)4:
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وممن حسن طرقيا أيضا العالمة األلباني رحمو كما في تعميقو عمى فقو السيرة (ص
 )168فقال :ثم وجدت الحديث موصوال أخرجو الحاكم ( )16 - 9 /3من حديث ىشام بن

حبيش وقال " :صحيح اإلسناد " ,ووافقو الذىبي وفيما قااله نظر ,وقال الييثمي ( :)58 /6رواه

الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفيم .لكن لمحديث طريقين آخرين أوردىما الحافظ ابن كثير
في البداية ( )194 - 192 /3فالحديث بيذه الطرق ال ينزل عن رتبة الحسن.ا .ىي.
فالحديث بعد البحث يرتقي الى درجة الحسن وذلك لشيرتو وكثرة طرقة.
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