
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ة    رملة بنت أيب سفيان؛  حديثنا اليوم عن أم حبيبة ريض اهلل عنها ،  ها صفية بنت أيب العاص بن أمية عمَّ ُأمُّ

   .بسبعة عرش سنة  النبوية  عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، ولدت قبل البعثة

ج ليس يف أزواجه َمْن هي أكثر صداًقا  و  ،صىل اهلل عليه وسلم   هي من بنات عمِّ الرسول و منها، وال َمْن تزوَّ

معرفتها بعاقبة هذا األمر مع  أعلنْت إسالمها    إال أهنا ابنة زعيم مكة وقائدها  مع أهنا  و  ، يف بلد ثانية  هبا وهي 

 .عليها وما جيره من متاعب وآالم انتهت هبجرهتا وزوجها عبيد اهلل بن جحش آنذاك إىل احلبشة

ة والتعب  هاجرت إىل احلبشة وهي حامل بابنتها حبيبة ووَ   ا يدلُّ عىل عمق  م َلَدهتا هناك، ويف هذا من املشقَّ

َ   زوجها عبيد اهلل بن جحش  روي أن   وقد إيامهنا وصدق يقينها باهلل تعاىل، ، ومع هذا فقد ثبَتْت عىل  تنّصَّ

 .ا من اخلري يف الدنيا واآلخرةل اهلل   هملَا أراد  اإلسالم،

إىل   مع زوجها  أمُّ حبيبة  الثانية وملا هاجرْت  الجرة  احلبشة يف  أمُّ حبيبة رؤيا،،  أرض  السيدة   فتقول  رأت 

بأسو : زوجي  بن جحش  اهلل  عبيد  كأن  النوم  يف  ففزعُت   صورة    ءرأيُت  واهلل   وأشوهها،  ْت  َ تغريَّ فقلُت: 

، وكنُت قد  فإذا هو يقول حني أصبح: يا أمَّ حبيبة، إين نظرت يف الدين فلم َأَر دينًا خرًيا من النّصانيَّة .  حالهُ 

    النّصانيَّة.  ِدْنُت هبا ثم دخلت يف دين حممد، ثم رجعت يف 

 عىل النّصانية.   ماتو فقلُت: واهلل ما ِخرَي لَك. وأخرْبُتُه بالرؤيا التي رأيُتها، فلم حيفْل هبا

صحيحة غري  تالفة  رواية  هذه  أن  يقولون  العلم  أهل  من  إىل واملحققون  السابقني  من  لرجل  كان  فام   ،

اإلسالم أن يرتد عن دين اهلل تعاىل السيام وهو كان عىل احلنيفية السمحة ملة إبراهيم قبل مبعث الرسول 

الروايات   تردها  وأيضا  متصلة،  وغري  مقطوعة  كلها  ارتداده  روايات  وأسانيد  وسلم،  عليه  اهلل  صىل 

أيزيدون أم ينقصون؟    الصحيحة فها هو هرقل ملا سأل أبا سفيان عن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم

سفيان  لاق يدخلأبو  أن  بعد  لدينه  منهم سخطة  أحد  يرتد  فهل  هرقل:  قال  يزيدون،  بل  أبو    ؟فيه   :  قال 

 . : السفيان

 



 

 

 

اإليامن حتى   أمر  يزيدون وكذلك  ينقصون فذكرت أهنم  أم  أيزيدون  فجاوبه هرقل: سألتك عن أصحابه 

فذكرت أن ال وكذلك اإليامن حني ختالط بشاشته    يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه

 . القلوب 

 ولوكان عبيد اهلل بن جحش قد ارتد لكانت فرصة ليطعن بدين النبي ويذكر ارتداد زوج ابنته. 

بن جحش  و  اهلل  عبيد  زوجها  موت  ؟ بعد  احلبشة  قص  بأرض  عليه  تبدأ  اهلل  صىل  اهلل  برسول  زواجها  ة 

رأت  وسلم:   املؤمنني  بأهنا  أمَّ  يا  يقول:  آتًيا  كأنَّ  منامها  اهلل .يف  رسول  أن  لُتها  فأوَّ ففِزْعُت     تقول 

جني يستأذن،.يتزوَّ بايب  النجايش عىل  برسول  إالَّ  فام شعرت  يت  ِعدَّ انقضت  أن  إالَّ  هو  فام  هي  فإذا   قالت: 

له   ثيابه ودهنه،  -أبرهة  يقال لا:  –جارية  املَلَِك يقول لِك: إن   كانت تقوم عىل  ، فقالت: إن  فدخَلْت عََلَّ

َجك   رسول اهلل جك.  .  ه إيا  كتب إََلَّ أن ُأَزوِّ َل َمْن ُيَزوِّ ِك اهلل بخري. قالت: يقول لك امللك وكِّ فقالت: برشَّ

العاص،   وكلتف بن  سعيد  بن  وَخ    خالَد  فضة  من  سوارْين  أبرهة  يف  )خلخالني(َدمَتني  وأعطْت  كانتا 

هتا، فلامَّ كان العيّش أمر النجايش جعفر بن  رجليها، وخواتيم فضة كانت يف أصابع رجليها؛ رسوًرا بام برشَّ

فقال النجايش  فخطب  فحرضوا،  املسلمني  ِمن  هناك  وَمْن  طالب  السالم   :أيب  القدوس  امللك  هلل  احلمد 

ال إله إالَّ اهلل وأنَّ حممًدا عبده ورسوله، وأنه الذي برشَّ به عيسى بن    أشهد أنْ  املؤمن املهيمن العزيز اجلبار،

ا بعد  فأجبُت إىل ما دعا إليه رسول  كتب إََلَّ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أيب سفيان،    فإن رسول اهلل :مريم؛ أمَّ

 . اهلل، وقد أصدْقُتها أربعامئة دينار

إله إالَّ اهلل وحده ال   ثم تكلَّم خالد بن سعيد، فقال: احلمد هلل، أمحده وأستعينه وأستنّصه، وأشهد أْن ال 

له، كره   رشيك  ولو  كله،  الدين  لُيظهره عىل  ؛  احلقِّ ودين  بالدى  أرسله  ورسوله،  عبده  أنَّ حممًدا  وأشهد 

بعد،  ا  أمَّ اهلل املرشكون  رسول  إليه  دعا  ما  إىل  أجبُت  اهلل     فقد  فبارك  سفيان،  أيب  بنت  حبيبة  أمَّ  جته  وزوَّ

فقبضها،  النجايش  ودفع اهلل. لرسول العاص  بن  سعيد  بن  خالد  إىل  فقال:   الدنانري  يقوموا  أن  أرادوا  ثم 

قوا جوا أن ُيؤكل طعاٌم عىل التزويج. فدعا بطعام وأكلوا، ثم تفرَّ قالت أمُّ .اجلسوا؛ فإن ُسنَّة األنبياء إذا تزوَّ

تني، فقلُت لا: إينِّ كنُت أعطيُتك ما أعطيُتك يومئذ     حبيبة:  فلامَّ وصل إََلَّ املال أرسلُت إىل أبرهة التي برشَّ

فهذه مخسون   بيدي،  هبا  ديناراً وال مال  فاستعيني  أعطيُتها  .  فُخذهيا  كنُت  ما  فيه كل  ا  ُحقًّ فأبْت وأخرجْت 

 ، ْته عَلَّ  شيًئا، وأنا التي أقوم عىل ثيابه ودهنه، وقد اتبعُت دين   َأِك وقالت: عزم عَلَّ امللك أن ال َأْرزَ  فردَّ



 

 

 

قالت: فلامَّ  .وقد أمر امللك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر حممد رسول اهلل ، وأسلمُت هلل،

اد   ، وعنرب وزبَّ َرٌة ُتتََّخُذ ِمْن ِسنَّْوِر الزَّ   كان الغد جاءتني بُعود ، وَوَرس 
ٌة َعطِ فَقِدْمُت بذلك كلِّه عىل باِد(،  )مادَّ

ينكره فال  عََلَّ وعندي  يراه  فكان  اهلل،  تقرئي عىل رسول اهلل .رسول  أن  إليك  فحاجتي  أبرهة:  قالت     ثم 

اتَّبعُت دينه زتني، وكانت كلَّام دخلت  .منِّي السالم، وُتعلميه أينِّ قد  التي َجهَّ قالت: ثم لطفْت يب وكانت 

 إليك.  تنََسْ حاجتيال   :عََلَّ تقول

اهلل  َقِدْمُت عىل رسول  فلامَّ  منها     قالت:  وأقرْأُته  م،  فتبسَّ أبرهة،  فعَلْت يب  أخرْبُته كيف كانت اخلطبة، وما 

الُم َوَرمْحَُة اهللِ َوَبَرَكاُتهُ : السالم، فقال  .  َوَعَلْيَها السَّ

ج تكرياًم لا عىل ثباهتا يف     ، وكان زواجه منهايف العام السابع من الجرةصىل اهلل عليه وسلم،    النبي  هاتزوَّ

ها يف بلد يبعد آالف ت املهاجرة بدينها ووليدهتا مل ُيزعزعها َأمَلُ الفراق بينها وبني زوجها وعائلي  هف  دين اهلل،

فكافأها اهلل بزواجها من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وجعلها   فصربْت وشكرْت، األميال عن بلدها، 

ا لل ة، ومكافأة لا لصربها وثباهتا، مؤمنني ُأمًّ  . فكان هذا الزواج تعويًضا لا عامَّ القته من َعنَت  ومشقَّ

وجاء هبا من احلبشة رشحبيل بن حسنة ريض اهلل عنه، وملا بلغ أبوها زواجها من النبي صىل اهلل عليه وسلم  

قال: ذلك فحل ال جيدع أنفه)أي ال يرد(، ولعل موقفه وهو العريب األصيل الذي ال يكذب وال يغش وال 

ه رسالة واضحة ملن جيعلون من  ختتلط عنده املوازين، مل يمنعه اختالف الدين من شهادة احلق فلعل موقف

 اختالف النسب أو العرق أو القبيلة أو البلد  حائطًا أمام الزواج!  

اهلل املدينة  وبعد زواجها من رسول  إىل  أبا سفيان جاء من مكة  أنَّ  فرُيوى  ولبيته؛  له ولدينه  ظلَّْت خملصًة 

دت يف احلديبية، فلم يقبل رسول اهلل، فجاء  هدنة احلرب التي ُعق صىل اهلل عليه وسلم    طالًبا أن َيُمدَّ النبي

ُبنَيَّة، أرغبت  فطوته دونه، إىل ابنته أمِّ حبيبة ريض اهلل عنها، فأراد أن جيلس عىل فراش رسول اهلل فقال: يا 

عنه؟ أو يب  الفراش عني،  اهلل  هبذا  فراش رسول  بل هو  أن     قالت:  فلم أحب  امرؤ مرشك نجس،  وأنت 

فقالت: بل هداين اهلل لإلسالم، وأنت يا    .قال: يا ُبنَيَّة، لقد أصابك بعدي رشر   . جتلس عىل فراش رسول اهلل

أبِت سيِّد قريش، كيف يسقط عنك الدخول يف اإلسالم، وأنت تعبد حجًرا ال يسمع وال يبّص؟! فقام من 

 . عندها

 



 

 

 

ذِ }وسبب نزول قوله تعاىل:   الَّ َوَبنْيَ  َبْينَُكْم  جَيَْعَل  َأْن  اهللَُّ  َغُفوٌر  َعَسى  َواهللَُّ  َقِديٌر  َواهللَُّ  ًة  َمَودَّ ِمنُْهْم  َعاَدْيُتْم  يَن 

ج رسول اهلل[ 7]املمتحنة: {َرِحيمٌ  ة ما بينه وبينه   ،نزل يف أيب سفيان ملا تزوَّ  ابنته أمَّ حبيبة، فكانت هذه مودَّ

عنها  اهلل  اهلل   وكانت ريض  َغرْيهتا عىل رسول  أيب سفيان؛   مع  بنت  ة  عزَّ أختها  فيه  تشاركها  أن  ففي    حتبُّ 

َقاَلْت  ُسْفَياَن  َأبِى  بِنَْت  َحبِيَبَة  ُأمَّ  )َأنَّ  البخاري  ُأْختِ  صحيح  اْنكِْح  اهللَِّ  َرُسوَل  َفَقاَل   يَيا  ُسْفَياَن  َأبِى   : بِنَْت 

َذلَِك  بِّنَي 
وَ   : َفُقْلُت  ؟َأَوحُتِ  ، بُِمْخلَِية  َلَك  َلْسُت  َشاَرَكنِ َنَعْم  َمْن  ُأْختِ   ي َأَحبُّ  َخرْي   عليه  . ي ِِف  اهلل  صىل  َفَقاَل 

ُث َأنََّك ُتِريُد َأْن َتنْكَِح بِنَْت َأبِى َسَلَمةَ   :ُقْلُت .  إِنَّ َذلَِك الَ حَيِلُّ َل  :  وسلم بِنَْت ُأمِّ َسَلَمَة. ُقْلُت   :َقاَل .  َفإِنَّا ُنَحدَّ

َا مَلْ َتُكْن َربِيَبتِ : لَنَعْم .َفَقاَل  َا الَْبنَُة َأِخ   َلَما َحلَّْت    يِِف َحْجرِ   يْو َأهنَّ َضاَعِة ، َأْرَضَعْتنِ   يإِهنَّ َوَأَبا َسَلَمَة   يِمَن الرَّ

ُكنَّ 
ُكنَّ َوالَ َأَخَواتِ

 . (( ُثَوْيَبُة َفاَل َتْعِرْضَن َعىَلَّ َبنَاتِ

عن   عنها  اهلل  ريض  روت  وسلم  هوقد  عليه  اهلل  وستِّني  صىل  مخسة  خَمْلد  بن  َبِقّي  جعلها  أحاديث،  ة  عدَّ

البخاري ومسلم عىل حديثنْي،  حديًثا، لا  اتَّفق  الستَّة تسعة وعرشون حديًثا،  الكتب  روى  ولا يف جمموع 

 أيب سفيان، وعروة بن الزبري، وغريهم.  عنها أخواها معاوية وعنبسة، وابن أخيها عبد اهلل بن عتبة بن 

كة بُسنَّته صىل اهلل عليه وسلم؛ فلامَّ جاء نعي   صىل اهلل عليه وسلم ظلَّت ريض اهلل عنها  تهبعد وفاو  متمسِّ

الشام أمُّ حبيبة أيب سفيان من  الثالث، فمسحْت عارضيها وذراعيها،  دعْت  اليوم  ففي صحيح  بصفرة يف 

َ َأُبوَها َأُبو ُسْفَياَن ْبُن    البخاري )َقاَلْت َزْينَُب َدَخْلت َعََلّ  ُأمِّ َحبِيَبَة َزْوِج النَّبِىِّ صىل اهلل عليه وسلم ِحنَي ُتُوِفِّ

َمسَّ  ُثمَّ  َجاِرَيًة،  ِمنُْه  َفَدَهنَْت  ُه  َغرْيُ َأْو  َخُلوٌق  ُصْفَرٌة  فِيِه  بِطِيب   َحبِيَبَة  ُأمُّ  َفَدَعْت   ، ُثمَّ  َحْرب  بَِعاِرَضْيَها،  ْت 

، َغرْيَ َأنِّى َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  َواهللَِّ َما َِل  َقاَلْت 
 حَيِلُّ اِلْمَرَأة  : الَ َيُقوُل   بِالطِّيِب ِمْن َحاَجة 

دَّ َعىَل َميِّت  َفْوَق َثاَلِث َلَيال  
اُتْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َأْن حُتِ   .(( ، إاِلَّ َعىَل َزْوج  َأْرَبَعَة َأْشُهر  َوَعرْشً

كة هبدية، سائرة عىل ُسنَّتِه،   هوعاشت ريض اهلل عنها بعد فلم    صىل اهلل عليه وسلم ثالًثا وثالثني سنة متمسِّ

   صىل اهلل عليه وسلم ترتك سنن الصالة أبدا ال سيام وهي التي روت قول النبي 

السنن   فضل  وبعدهنيف  الفرائض  قبل  ركعة م ))  : الراتبة  عرشة  اثنتي  يوم  كل  هلل  يصَل  مسلم  عبد  من  ا 

 (( تطوعا غري فريضة، إال بنى اهلل له بيتا يف اجلنة

هات املؤمنني ريض اهلل عنهن مجيًعا، ففي اللحظات األخرية من   كام كانت ريض اهلل عنها   حسنة الصلة بُأمَّ

يَّة بالنسبة لا؛ فعن عوف بن    اهلل عنهاحياهتا استدعت السيدة عائشة ريض    لتقول لا أمًرا غاية يف األمهِّ



 

 

 

قد كان يكون بيننا ما   :دعتني أمُّ حبيبة عند موهتا، فقالت :احلارث قال: سمعُت عائشة ريض اهلل عنها تقول

وجتاوز وحلََّلِك من  يكون بني الرضائر، فغفر اهلل َل ولك ما كان من ذلك. فقلُت: غفر اهلل لِك ذلك كله،  

ك اهلل. وأرسلت إىل أمِّ سلمة، فقالت لا مثل ذلك  . ذلك. فقالت: رسرتني رسَّ

 باملدينة سنة أربع وأربعني عن ثامن  وستني سنة، يف خالفة أخيها معاوية بن أيب سفيان  ماتت ريض اهلل عنها 

 . هبم يف الفردوس األعىل  ومجعنا اهلل  فريض اهلل عنها وعن أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 

 

 

 

 ب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


