
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أٌم  اليوم    حديثنا  اهلل  و  الصحابياتو  األمهات  ليست كسائروصحابية وزوجة  عن  أنزل  امرأة  الزوجات. 

؛ لرياجع يف شأهنا خري رسله صىل اهلل عليه وسلم  ةميالذي ال ينزل إال لألمور العظ   جربيلمن أجلها    تعاىل

ا زوجتك يف اجلنة : ))لهل قووي امٌة قوامة وإهنه ا صوه  ((. إهنه

إهنا أمه املؤمنني حفصة بنت عمر ،  عىل مدى األيام  مفخرة  ، وشهد هلا شهادة تظله اهلل تعاىل  بأمٍر من ها  ازك

 .بن اخلطهاب ريض اهلل عنهم 

بنت  زينب  الصحابية  وأمها  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  والدها  سنوات،  بخمس  البعثة  قبل  ُولِدت 

عنهم اهلل  مظعون ريض  بن  عثمن  الصحايب  أخت  بن عمرمظعون  اهلل  عبد  الشقيق  وأخوها  أكرب  ،  وهي   ،

 أوالد عمر بن اخلطاب 

و قريش،  فصيحات  إحدى  وكانت  العدوية،  اجلليلة شفاء  الصحابية  يد  والكتابة عىل  القراءة  من تعلمت 

 . يت تعلمن القراءة والكتابةالالقليالت ال النساء 

بن   ُخنَيس  الصحايب  إليها  م  تقده الزواج  سنه  بلغت  اإلسالم،  ملا  إىل  السابقني  أحد  وكان  السهمي  حذافة 

زوج حفصة بعد  فتعندما سمع اخلرب املزعوم عن إسالم قريش،    والعائدين ملكة  وأحد املهاجرين إىل احلبشة 

 .وهاجرت معه إىل املدينة املنورة، فكانت وزوجها من السابقني األولني واملهاجرين، عودته من احلبشة

املدافعني ُخنَيس  كان  و بدرًا  من  الدين، فشهد  فيها بالء حسنا عن حياض  خرج و  أحدأصيب يف  و  ،وأبىل 

 .لبث بعدها إال قليال حتى فاضت روحه سنة ثالث للهجرة ا منها مثخنًا بجراحات كثرية، م

ا  حفصة بعده  عانت ل وفقد  العرشين عاًما تعاين  لزوجمرارة الرتمه الشابة ذات  ابنته  ملها رأى  ، فتأثر والدها 

ل، فبدى له أن خيتار هلا زوًجا يؤنس وحدهتا ويزيل وحشتهامن   .الوحدة والرتمه

ليايل خطبها    وبعد ، قال عمر:  ا عرضهفعرض األمر عىل أيب بكر ثم عثمن، فجاء الرد صادما له حيث رفض

جته إياها،    مل  أبو بكر: لعله كان يف نفسك يشٌء عيله حني  ثم قال لهرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فزوه

 



 

 

 

إليك جوابًا يف حفصة؟ اهلل    ُأرجع  أن رسول  أين قد علمت  إال  يمنعني من ذلك  مل  فإنه  قال:  نعم،  قلت: 

 .صىل اهلل عليه وسلم قد ذكرها، ولو تركها لقبلتها 

أربعمئة درهم، وبساط   عليه وسلم وبني حفصة عىل صداٍق قدره  اهلل  النبي صىل  بني  املبارك  الزواج  وتمه 

 .يفرتشانه يف الصيف والشتاء ورداءان أخرضانووسادتان وكساء 

ث فيها عن أمرين  ل نتحده   :ولنا هنا وقفُة تأمه

اخلري - فيه  م  وتوسه ودينه  ُخُلقه  ريض  من  عىل  ابنته  عنه  اهلل  ريض  عمر  عرُض  األمرين:  هذين  ل  أوه

تعرض  أن  يف  حرج  عليك  ليس  أن  والد  كله  إىل  مجيلٌة  إشارٌة  الرفيع  الُعَمريه  السلوك  هذا  يف  والصالح، 

ن اخلطهاب ُأسوٌة حسنة  فلك يف عمر ببذلك  ابنتك عىل من ترتيض دينه وُخُلقه وأمانته، وال عيب وال عار  

الرجل الصالح   عليه السالم  يف قصة موسى  بل َهاَتنْيِ  }:ملا قال له ذلك  اْبنََتيَّ  إِْحَدى  ُأنكَِحَك  َأْن  ُأِريُد  إِيني 

، وليس فيه ه أو من شأن ابنت  األب  ، فليس يف هذا ما يقلهل من شأن[27القصص:]{َعىَل َأن َتْأُجَريِن َثَميِنَ ِحَجٍج 

 .أو َيشني ما هيني  

فالتيسري ،  النقطة الثانية: هو ذاك املهر البسيط الذي أمهره صىل اهلل عليه وسلم لزوجته حفصة بنت عمر-

 . يف املهور من السنن املهجورة التي بغياهبا ملئت األرض فسادا وانحرافا

وسمته، ومنطقه   هديهوأخالقه وآدابه  لنا    تصىل اهلل عليه وسلم، نقل  ه وخالل السنني التي عاشتها يف كنف

وسلم  عليه  اهلل  كان صىل  تقول:  فنجدها  عبادته،  وأحوال  االثنني    وألفاظه،  الشهر:  من  أيام  ثالثة  يصوم 

إذا أوى إىل فراشه وضع يده   واخلميس، واالثنني من اجلمعة األخرى، وتقول: كان صىل اهلل عليه وسلم 

 .ثالث مرات رب قني عذابك يوم تبعث عبادك : اليمنى حتت خده وقال

للمعرفة   عندها حب  وسلم  هعن  عنها   اهلل   ريض  روت   وقد ،  واالطالعوكان  عليه  اهلل    حديًثا،   ستيني   صىل 

  والتابعني؛   الصحابة   من   مجاعة   عنها   روى   وقد  بستَّة،  مسلم   وانفرد   ثالثة،   عىل  ومسلم   البخاري   اتَّفق 

علم غزيرا انتفعت به األمة من بعدها،    لنا  نقلت  عبيد،   أيب   بنت   صفية   وزوجته   محزة،  وابنه  اهلل،   عبد   كأخيها 

  . خري اجلزاء عنا فجزاها اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))يأيت جيش من قبل املرشق يريدون رجال من أهل مكة،   همن ذلك أهنا سمعتو

 صاهبم.  حتى إذا كانوا بالبيداء ُخسف هبم، فرجع من كان إمامهم لينظر ما فعل القوم، فيصيبهم مثل ما أ



 

 

 

اهلل كل   يبعث  ثم  كلهم ذلك،  هلا: يصيبهم  فقال  ُمْسَتْكَرهًا؟  منهم  بمن كان  اهلل، فكيف  يا رسول  فقالت: 

 امرئ عىل نيته((. 

وسلم،   عليه  اهلل  النبي صىل  نساء  كن  ولو  حتى  النساء  عادة  هي  كم  بالغرية  املؤمنني حفصة  أم  اشتهرت 

أمر من األمور   املرأة  لطبيعتها وشخصيَّتها،والَغرية يف    نَِساءَ   عنها))َأنَّ   اهلل   رىض   َعاِئَشةَ   َعنْ   ورد  املالزمة 

ْزُب  ،  َوَسْوَدةُ  َوَصِفيَّةُ  َوَحْفَصةُ  َعاِئَشةُ  فِيهِ  َفِحْزٌب  ِحْزَبنْيِ  ُكنَّ    وسلم  عليه اهلل صىل  اهللَِّ  َرُسولِ    ُأم    اآلَخرُ   َواحْلِ

   َوَساِئرُ   َسَلَمةَ 
ِ
 .وسلم((  عليه   اهلل  صىل  اهللَِّ َرُسولِ   نَِساء

فقد  اهلل عليه وسلم،  النبي صىل  الشديدة سببا لطالقها من  الغرية  عليه وسلم   َطلََّق  وكانت هذه  اهلل  صىل 

حفصة ريض اهلل عنها، فلمَّ علم عمر بن اخلطاب بطالقها، حثى عىل رأسه الرتاب، وقال: ما يعبأ اهلل بعمر 

اليوم؛ فعن النبي صىل اهلل عليه وسلم طلَّق حفصة بنت عمر تطليقة، فدخل   وابنته بعد  قيس بن زيد: أن 

فيها   زهد  عن  تقصد  شبع؛  عن  طلَّقني  ما  واهلل  وقالت:  فبكت  مظعون،  ابنا  وعثمن  قدامة  خاالها  عليها 

عليه   فنزل جربيل عليه السالم بنفسه بأمر من رب السمء لنبيه أن يراجع حفصة، وذكر جربيل .وكراهية هلا

َا   َحْفَصةَ   َراِجعْ حيثيات القرار اإلهلي، فقال جربيل عليه السالم:    السالم اَمةٌ   َفإهِنَّ اَمةٌ   َصوَّ َا   ،   َقوَّ   َزْوَجُتَك   َوإهِنَّ

 .  اجْلَنَّةِ  يِف 

الزنادقة   مقامها  عىل  يتجرأ  التي  املخلصة  املرأة  هلذه  السمء  رب  من  عظيمة  وشهادة  براءة  من  فياهلا 

وي وصحابة  واملجرمون،  املؤمنني  أمهات  سب  من  كل  وعىل  عليهم  اهلل  لعنة  واللعن،  بالسب  تناولوهنا 

  الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم

أما أعظم مناقبها ريض اهلل عنها، فهو اختيارها لتحفظ نسخة املصحف األوىل، والتي مجعها أبوبكر ريض 

أكثر   مات  أن  بعد  الناس  أيدي  من  عنه  اء اهلل  املوت  القره حديقة  أو  اليممة  معركة  حتى  يف  معها  وظلت   ،

سنة   املنيهة  أدركتها  والذكر، حتى  القرآن  وتالوة  بالعبادة  ليلها  حتيي  عنها  اهلل  وعاشت ريض  عثمن  خالفة 

 ، فريض اهلل عنها وعن أمهات املؤمنني عىل الراجح من أقوال أهل العلم وأربعني باملدينة عام اجلمعة مخس

 

 وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني 

 


