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 بنت عمر بن الخطاب ُأُّم الُمْؤِمِنْيَن حفصة

 

 :عناصر الخطبة

 

 التعريف بحفصة

 زواج النبي منها  

 مناقبها

 وفاتها

 التفصيل

 التعريف بحفصة:                            

ُ الَّرِفيرُع هي  ٍص ُعَمَّر بِن اخلََّطاِب.الِّسْتر َ َأِِب َحفر ِمنِْير ِ املُؤر رُت َأِمْير  بِن

ِمِي َأَحِد املَُهاِجِّريرَن ِِف َسنَِة َثالٍَث ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َتَزَّوَجَها النَبُِي   ِعَدِِتَا ِمنر ُخنَيرِس بِن ُحَذاَفَة الَّسهر
ِ
َد انرِقَضاء َبعر

َّرِة.  اهلِجر

نَُدَها ِِف كَِتاِب َبِقِي  َبَعِة َأَحاِديرَث ّوانفّرد مّسلم بّستة َّوُمّسر َن َحِديرثًا. اَتَفَق هَلَا الَّشيرَخاِن َعََل َأرر بِن ََمرَلٍد ِسُتور

 أحاديث.

 ّوحياِتا ريض اهلل عنها مليئة بالدرّوس ّوالعرب ّوالفضائل

ّومن أهل بيته فكل ما رّود من الفضائل العامة ِف الصحابة ّوأهل ملسو هيلع هللا ىلص أهنا من أصحاب رسول اهلل  -1

 البيت ّوأمهات املؤمنْي فهي داخلة فيه ريض اهلل عنها ّوأرضاها

  فام ّورد من فضل للمهاجّرين هلا فيه حظ ّونصيب : اهلجّرة إىل اهلل ّورسوله -2
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يّشهد الّرجل بدًرا ّويصاب بجّراح ملسو هيلع هللا ىلص ّوتبقى حفصة زّوجة هلذا الّرجل من الّسابقْي إىل اإليامن باهلل ّورسوله 

ّوبعد ئًا آخّر؛ ِف العرشين من عمّرها حمنة عظيمة، ّولكن القدر خبأ هلا شي يموت عَل إثّرها  ّوتبقى حفصة أرملة

يبحث عمّر عن زّوج البنته ّوحياّول أن ؛ انقضاء العدة يّشاء اهلل تعاىل حلفصة أن تّرتقي بعد هذه املحنة درجة أعَل

فّسه ّوها هو احلديث خيتار هلا خْي من يّرى من الّرجال ّولكن اختيار اهلل أسبق ّوأفضل للمّرء من اختياره لولده ّولن

 ّوقصة الزّواج املبارك

 .من حفصة ريض اهلل عنها ملسو هيلع هللا ىلصزّواج النبي * 

 برَن ُعَمَّر َريِضَ اَّلَلُ عَ 
ِ
، َأَنُه َسِمَع َعبرَد اَّلَل

ِ
ِِن َساِِلُ برُن َعبرِد اَّلَل رَبَ ِّرِّي، َقاَل: َأخر نرُهاَم، حُيَِدُث: َأَن ُعَمَّر برَن َعِن الُزهر

ِمِي  رُت ُعَمَّر ِمنر ُخنَيرِس برِن ُحَذاَفَة الَّسهر َصُة بِن  اخلََّطاِب، ِحَْي َتَأَيَمتر َحفر
ِ
َحاِب َرُسوِل اَّلَل ملسو هيلع هللا ىلص ، َّوَكاَن ِمنر َأصر

َصَة، ُت َعَليرِه َحفر َِدينَِة، َقاَل ُعَمُّر: َفَلِقيُت ُعثراَمَن برَن َعَفاَن، َفَعَّرضر ًرا، ُتُوِِفَ بِاملر َفُقلرُت: إِنر ِشئرَت  َقدر َشِهَد َبدر

رَت ُعَمَّر، َقاَل: َسَأنرُظُّر ِِف َأمر  َصَة بِن تَُك َحفر ِمي َهَذا، َأنرَكحر ، َفَقاَل: َقدر َبَدا ِِل َأنر اَل َأَتَزَّوَج َيور ِّرّي، َفَلبِثرُت َليَاِِلَ

ٍّر َفَلمر  رَت ُعَمَّر، َفَصَمَت َأُبو َبكر َصَة بِن تَُك َحفر ٍّر، َفُقلرُت: إِنر ِشئرَت َأنرَكحر ِجعر إَِِلَ  َقاَل ُعَمُّر: َفَلِقيُت َأَبا َبكر َيّرر

  َشيرئًا، َفُكنرُت َعَليرهِ 
ِ
َجَد ِمنِي َعََل ُعثراَمَن، َفَلبِثرُت َليَاِِلَ ُثَم ))َخَّطبََها َرُسوُل اَّلَل تَُها إَِياُه(( َفَلِقيَنِي ملسو هيلع هللا ىلص َأّور َفَأنرَكحر

، قَ  ِجعر إَِليرَك؟ ُقلرُت: َنَعمر َصَة َفَلمر َأرر َت َعيََلَ َحفر َت َعيََلَ ِحَْي َعَّرضر ٍّر َفَقاَل: َلَعَلَك َّوَجدر َل: َفِإَنُه َِلر اَأُبو َبكر
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ِ
ُت َأَن َرُسوَل اَّلَل َت، إاَِل َأِِن َقدر َعلِمر ِجَع إَِليرَك فِياَم َعَّرضر نَعرنِي َأنر َأرر َقدر َذَكَّرَها، َفَلمر َأُكنر ِِلُفرِِشَ رِِسَ ملسو هيلع هللا ىلص َيمر

 
ِ
 (1)، َّوَلور َتَّرَكَها َلَقبِلرتَُهاملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلَل

 مناقبها:

 عبادِتا ريض اهلل عنها 

 َعنر َناِفٍع َقاَل: َما َماَتتر َح  *
ٍ
اَمء ِّرَيُة برُن َأسر لُِم برُن إِبرَّراِهيَم. َحَدَثنَا ُجَوير َنا ُمّسر رَبَ َصُة قال ابن سعد: َأخر فر

ّطِّرُ   .(2)َحَتى َما ُتفر

 ملسو هيلع هللا ىلص حّرصها عَل االعتكاف مع رسول اهلل*  

: َكاَن النَبِ  ِ اِلََّواِخِّر ِمنر َرَمَضاَن، َفُكنرُت ملسو هيلع هللا ىلصُي َعنر َعاِئَّشَة َريِضَ اَّلَلُ َعنرَها، َقاَلتر َتِكُف ِِف الَعرشر ، َيعر

َب ِخَباًء، َفَأذِ  ِ َصُة َعاِئَّشَة َأنر َتْضر َتأرَذَنتر َحفر ُخُلُه، َفاسر ُب َلُه ِخَباًء َفُيَصيَِل الُصبرَح ُثَم َيدر ِ َنتر هَلَا، َأْضر

َبتر ِخَباًء، َفَلاَم َرَأترُه َزيرنَُب ابرنَ  َبَح النَبُِي َفَْضَ َبتر ِخَباًء آَخَّر، َفَلاَم َأصر ٍش َْضَ بِيََة، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُة َجحر َرَأى اِلَخر

، َفَقاَل النَبُِي  رِبَ َتَكَف ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َهَذا؟ (( َفُأخر َّر، ُثَم اعر تَِكاَف َذلَِك الَّشهر َك ااِلعر َن ِِبَِن(( َفَْتَ ))َألررِبَ ُتَّرّور

ا ِمنر َشَواٍل  ً  ّوهذا يّستفاد منه: حّرصها عَل طاعة اهلل عز ّوجل. . (3)َعرشر

                                            
  4005(83/ 5( صحيح البخارّي )1)

 (. 68/ 8( الّطبقات الكربى ط العلمية )2)

 (. 2033( ح )48/ 3( صحيح البخارّي )3)
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 صوامة قوامة

 َعِن ابرِن َعَباٍس، َعنر ُعَمَّر: ))
ِ
 (4)((َطَلَق َحفرَصَة، ُثَم َراَجَعَهاملسو هيلع هللا ىلص َأَن َرُسوَل اَّلَل

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ّوِف بعض ألفاظه: َأَن النَبَِي  ِّر ِجربر يرَقًة ُثَم َراَجَعَها بَِأمر
َصَة َتّطرلِ يرَل َعَليرِه الَّسالَُ  َلُه بَِذلَِك َطَلَق َحفر

َجتَُك ِِف اجلَنَةِ َّوَقاَل: "  .(5)" إهَِنَا َصَواَمٌة َقَواَمٌة َّوِهَي َزّور

نَة( َّوَكَذا َجِ  ِديِد َأّي دائمة الرقيا  للَصالَة )َّوإهَِنَا َزّوجتك ِِف اجلر يع ّوقوله: )َفِإهَنَا َصَواَمة َقَواَمة( بِالتَّشر

قال اِللباِن: دل احلديث عَل جواز تّطليق الّرجل لزّوجته ّولو أهنا كانت صوامة قوامة ّوال  .(6)َجاتهَزّور 

 يكون ذلك بّطبيعة احلال إال لعد  متازجها ّوتّطاّوعها معه.

 ّوحب الّسْي معه. ملسو هيلع هللا ىلصحبها لّرسول اهلل 

َصَة، َّوَكاَن النَبُِي ملسو هيلع هللا ىلص َعنر َعاِئَّشَة، " َأَن النَبَِي  َعُة لَِعاِئَّشَة َّوَحفر َ نَِّساِئِه، َفَّطاَرِت الُقّرر َكاَن إَِذا َخَّرَج َأقرَّرَع َبْير

َكبَِْي الَليرَلةَ ملسو هيلع هللا ىلص  َصُة: َأاَل َتّرر َكُب َبِعَْيِك،  إَِذا َكاَن بِالَليرِل َساَر َمَع َعاِئَّشَة َيَتَحَدُث، َفَقاَلتر َحفر َبِعِْيّي َّوَأرر

، َفَجاَء النَبُِي  : َبََل، َفَّركَِبتر َصُة، َفَّسَلَم َعَليرَها، ُثَم ملسو هيلع هللا ىلص َتنرُظِّريَن َّوَأنرُظُّر؟ َفَقاَلتر إىَِل َجَِل َعاِئَّشَة َّوَعَليرِه َحفر

                                            
 (، ّوصححه اِللباِن. 2283( ح )285/ 2سنن أِب داّود ) (4)

(: 762/ 13(، ّوقال ِف الضعيفة: )2007(، ّوِف الصحيحة )2077)( صححه اِللباِن بمجموع طّرقه ِف إرّواء الغليل 5)

  .ّوِف بعض طّرقه زيادة: "فإهنا صوامة قوامة"، فهذه أصح، ِلهنا رّويت من طّرق يقوّي بعضها بعضاً 

 (. 191/ 2( التيّسْي برشح اجلامع الصغْي )6)
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َ اإِلذرِخِّر، َّوَتُقوُل: َيا َرِب َسِلطر َعيََلَ َساَر َحَتى َنَزُلوا، َّوافرَتَقَدترُه َعاِئَّشُة، َفَلاَم َنَزُلوا َجَعَلتر رِ  َليرَها َبْير جر

َتّطِيُع َأنر َأُقوَل َلُه َشيرًئا " َّرًبا َأّور َحَيًة َتلرَدُغنِي، َّواَل َأسر  (7)َعقر

 ّوسلم حّرصها عَل إكّرا  رسول اهلل صَل اهلل عليه

 َعنر َعاِئَّشةَ 
ِ
: َكاَن َرُسوُل اَّلَل ِ َدَخَل َعََل ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَلتر َف ِمَن الَعَصر حُيُِب الَعَّسَل َّواحلَلرَواَء، َّوَكاَن إَِذا انرََصَ

َتبُِس، َفغِ  َثَّر َما َكاَن حَير َتَبَس َأكر رِت ُعَمَّر، َفاحر َصَة بِن َداُهَن، َفَدَخَل َعََل َحفر ُنو ِمنر إِحر ُت، َفَّسأَ نَِّساِئِه، َفَيدر لرُت ّرر

ِمَها ُعَكًة ِمنر َعَّسٍل، َفَّسَقِت النَبَِي  َّرَأٌة ِمنر َقور َدتر هَلَا امر َبًة، َفُقلرُت: َأَما ملسو هيلع هللا ىلص َعنر َذلَِك، َفِقيَل ِِل: َأهر ِمنرُه ََشر

ُنو ِمنرِك، َفِإَذا َدَنا مِ  َعَة: إَِنُه َسَيدر رِت َزمر َدَة بِن َتاَلَن َلُه، َفُقلرُت لَِّسور  َلنَحر
ِ
نرِك َفُقوِِل: َأَكلرَت َمَغاِفَْي، َفِإَنُه َّواَّلَل

َصُة ََشر  َبَة َعَّسٍل، َسَيُقوُل َلِك: اَل، َفُقوِِل َلُه: َما َهِذِه الِّريُح اَلتِي َأِجُد ِمنرَك، َفِإَنُه َسَيُقوُل َلِك: َسَقترنِي َحفر

ُفَط، َّوَسَأُقوُل َذلِِك، َّوقُ  ُلُه الُعّرر  َفُقوِِل َلُه: َجَّرَستر َنحر
ِ
َدُة: َفَواَّلَل : َتُقوُل َسور وِِل َأنرِت َيا َصِفَيُة َذاِك، َقاَلتر

تِنِي بِِه َفَّرًقا ِمنرِك، َفَلاَم َدَنا مِ  َدُة: َيا َما ُهَو إاَِل َأنر َقاَ  َعََل الَباِب، َفَأَردرُت َأنر ُأَباِدَيُه باَِم َأَمّرر نرَها َقاَلتر َلُه َسور

، َأَكلرَت 
ِ
َصُة  َرُسوَل اَّلَل : َفاَم َهِذِه الِّريُح اَلتِي َأِجُد ِمنرَك؟ َقاَل: ))َسَقترنِي َحفر َمَغاِفَْي؟ َقاَل: ))اَل(( َقاَلتر

َو َذلَِك، َفَلاَم َداَر إِ  ُفَط، َفَلاَم َداَر إَِِلَ ُقلرُت َلُه َنحر ُلُه الُعّرر : َجَّرَستر َنحر َبَة َعَّسٍل(( َفَقاَلتر تر َلُه ىَل َصِفَيَة َقالَ ََشر

                                            
  5211( 33/ 7( صحيح البخارّي )7)
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ِقيَك ِمنرُه؟ َقاَل: ))اَل َحاَجَة ِِل فِ  ، َأاَل َأسر
ِ
: َيا َرُسوَل اَّلَل َصَة َقاَلتر : ِمثرَل َذلَِك، َفَلاَم َداَر إىَِل َحفر يِه(( َقاَلتر

ُكتِي  نَاُه، ُقلرُت هَلَا: اسر  َلَقدر َحَّرمر
ِ
َدُة: َّواَّلَل  (8)َتُقوُل َسور

 خّطّر تّرديد الّشائعات

ِدُث َأَنُه َقاَل: َمَكثرُت َسنًَة ُأِريُد أَ * َعنر ُعَبير  ، َأَنُه َسِمَع ابرَن َعَباٍس َريِضَ اَّلَلُ َعنرُهاَم، حُيَ ٍ َأَل ِد برِن ُحنَْير نر َأسر

ُت مَ  َأَلُه َهيربًَة َلُه، َحَتى َخَّرَج َحاًجا َفَخَّرجر َتّطِيُع َأنر َأسر نَا ُعَمَّر برَن اخلََّطاِب َعنر آَيٍة، َفاَم َأسر َعُه، َفَلاَم َرَجعر

ُت َمَعُه، ُت َلُه َحَتى َفَّرَغ ُثَم رِِسر َفُقلرُت: َيا َأِمَْي  َّوُكنَا بَِبعرِض الَّطِّريِق َعَدَل إىَِل اِلََراِك حِلَاَجٍة َلُه، َقاَل: َفَوَقفر

ِمنَِْي َمِن الَلَتاِن َتَظاَهَّرَتا َعََل النَبِِي  َّواِجِه؟ َفقَ ملسو هيلع هللا ىلص  املُؤر  ِمنر َأزر
ِ
َصُة َّوَعاِئَّشُة، َقاَل: َفُقلرُت: َّواَّلَل اَل: تِلرَك َحفر

َعلر َما ظَ  َتّطِيُع َهيربًَة َلَك، َقاَل: َفالَ َتفر َأَلَك َعنر َهَذا ُمنرُذ َسنٍَة، َفاَم َأسر رَت َأَن ِعنرِدّي إِنر ُكنرُت َِلُِريُد َأنر َأسر نَن

َألرنِي، َفِإنر َكاَن ِِل ِعلرمٌ   إِنر ُكنَا ِِف اجلَاِهلَِيِة َما َنُعُد  ِمنر ِعلرٍم َفاسر
ِ
ُتَك بِِه، َقاَل: ُثَم َقاَل ُعَمُّر: َّواَّلَل َخرَبر

ًّرا، َحتَى َأنرَزَل اَّلَلُ ِفيِهَن َما َأنرَزَل، َّوَقَّسَم هَلَُن َما َقَّسَم، َقاَل: َفبَيرنَا َأَنا ِِف أَ   َأمر
ِ
ٍّر َأَتَأَمُّرُه، إِذر َقاَلِت لِلنَِّساء  مر

ٍّر أُ  َّرَأِِت: َلور َصنَعرَت َكَذا َّوَكَذا، َقاَل: َفُقلرُت هَلَا: َما َلَك، َّولاَِم َها ُهنَا َّوِفيَم َتَكُلُفِك ِِف َأمر ِريُدُه، َفَقاَلتر ِِل: امر

اِجُع َرُسوَل    َعَجًبا َلَك َيا ابرَن اخلََّطاِب، َما ُتِّريُد َأنر ُتَّراَجَع َأنرَت َّوإَِن ابرنََتَك َلُْتَ
ِ
َمُه ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل َحَتى َيَظَل َيور

َصَة، َفَقاَل هَلَا: َيا ُبنََيُة إَِنِك َلُْتَ  َباَن، َفَقاَ  ُعَمُّر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َمَكاَنُه َحَتى َدَخَل َعََل َحفر اِجِعَْي َرُسوَل َغضر

                                            
 (5268صحيح البخارّي ) (8)
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ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّلَل

ِ
َصُة: َّواَّلَل َباَن، َفَقاَلتر َحفر َمُه َغضر َلِمَْي َأِِن ُأَحِذُرِك ُعُقوَبَة َحَتى َيَظَل َيور إَِنا َلنَُّراِجُعُه، َفُقلرُت: َتعر

، َّوَغَضَب َرُسولِِه 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاَّلَل

ِ
نَُها ُحُب َرُسوِل اَّلَل َجَبَها ُحّسر ُيِّريُد  -إَِياَها ملسو هيلع هللا ىلص ، َيا ُبنَيَُة الَ َيُغَّرَنِك َهِذِه اَلتِي َأعر

ُت َحَتى -َعاِئَّشَة  ُتَها َفَقاَلتر ُأُ  َسَلَمَة: َعَجبًا  َقاَل: ُثَم َخَّرجر َدَخلرُت َعََل ُأِ  َسَلَمَة لَِقَّراَبتِي ِمنرَها، َفَكَلمر

 
ِ
َ َرُسوِل اَّلَل ُخَل َبْير  َحَتى َتبرَتِغَي َأنر َتدر

ٍ
ء َّواِجِه، َفَأَخَذترنِي ملسو هيلع هللا ىلص َلَك َيا ابرَن اخلََّطاِب، َدَخلرَت ِِف ُكِل ََشر َّوَأزر

ذً   َأخر
ِ
ُت ِمنر ِعنرِدَها، َّوَكاَن ِِل َصاِحٌب ِمَن اِلَنرَصاِر إَِذا َّواَّلَل ترنِي َعنر َبعرِض َما ُكنرُت َأِجُد، َفَخَّرجر ا َكََسَ

ُن َنَتَخَوُف َملًِكا ِمنر ُمُلوِك َغَّساَن، ، َّوَنحر ، َّوإَِذا َغاَب ُكنرُت َأَنا آتِيِه بِاخلرََبِ َنُه ُذكَِّر َلنَا أَ  ِغبرُت َأَتاِِن بِاخلرََبِ

تََلََتر ُصُدّوُرَنا ِمنرُه، َفِإَذا َصاِحبِي اِلَنرَصاِرُّي َيُدُق الَباَب، َفَقاَل  : افرَتِح افرتَحر ُيِّريُد َأنر َيِّسَْي إَِليرنَا، َفَقِد امر

 
ِ
تََزَل َرُسوُل اَّلَل ، َفَقاَل: َبلر َأَشُد ِمنر َذلَِك، اعر َّواَجهُ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقلرُت: َجاَء الَغَّساِِنُ ، َفُقلرُت: َرَغَم َأنرُف َأزر

 
ِ
ُّرُج َحَتى ِجئرُت َفِإَذا َرُسوُل اَّلَل ِِب َفَأخر ُت َثور َصَة َّوَعاِئَّشَة، َفَأَخذر َقى َعَليرَها بَِعَجَلٍة، ملسو هيلع هللا ىلص  َحفر َبٍة َلُه َيّرر ُ ِِف َمرشر

 
ِ
: َهذَ ملسو هيلع هللا ىلص َّوُغالٌَ  لَِّرُسوِل اَّلَل َوُد َعََل َرأرِس الَدَرَجِة، َفُقلرُت َلُه: ُقلر ا ُعَمُّر برُن اخلََّطاِب َفَأِذَن ِِل، َقاَل َأسر

 
ِ
ُت َعََل َرُسوِل اَّلَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُعَمُّر: َفَقَصصر

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا احلَِديَث، َفَلاَم َبَلغرُت َحِديَث ُأِ  َسَلَمَة َتَبَّسَم َرُسوُل اَّلَل

ٌء، َّوََترَت َرأرِسِه ِّوَس  َليرِه َقَّرًظا َّوإَِنُه َلَعََل َحِصٍْي َما َبيرنَُه َّوَبيرنَُه ََشر ُوَها لِيٌف، َّوإَِن ِعنرَد ِرجر اَدٌة ِمنر َأَدٍ  َحّشر

ُبوًبا، َّوِعنرَد  َرأرِسِه َأَهٌب ُمَعَلَقٌة، َفَّرَأيرُت َأَثَّر احلَِصِْي ِِف َجنربِِه َفَبَكيرُت، َفَقاَل: ))َما ُيبركِ  يَك؟ (( َفُقلرُت: َمصر

ى َّوَقيرََصَ  َ  إَِن كَِسر
ِ
، َفَقاَل: ))َأَما َيا َرُسوَل اَّلَل

ِ
ا ِفيِه، َّوَأنرَت َرُسوُل اَّلَل  ِفياَم ُُهَ
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ََض َأنر َتُكوَن هَلُُم الُدنرَيا َّوَلنَا اآلِخَّرُة(( َتّرر
(9) 

 حفصة تأمّر باملعّرّوف ّوختّشى عَل املّسلمْي من الفّرقة

َواُِتَا َصَة َّوَنّسر ِّر النَاِس َما َتَّريرَن، َفَلمر  َعِن ابرِن ُعَمَّر، َقاَل: " َدَخلرُت َعََل َحفر َتنرُّطُف، ُقلرُت: َقدر َكاَن ِمنر َأمر

تِبَاِسَك َعنر  َّشى َأنر َيُكوَن ِِف احر : احلَقر َفِإهَنُمر َينرَتظُِّرّوَنَك، َّوَأخر ٌء، َفَقاَلتر ِّر ََشر َعلر ِِل ِمَن اِلَمر َقٌة، ُُير ُهمر ُفّرر

ُه َحَتى َذَهَب، َفَلاَم َتفَ  ِّر َفَلمر َتَدعر َّرَق النَاُس َخَّطَب ُمَعاِّوَيُة َقاَل: َمنر َكاَن ُيِّريُد َأنر َيَتَكَلَم ِِف َهَذا اِلَمر

َلَمَة: َفَهالَ َأَجبرَتهُ  ُن َأَحُق بِِه ِمنرُه َّوِمنر َأبِيِه، َقاَل َحبِيُب برُن َمّسر َنُه، َفَلنَحر : َفلرُيّطرلِعر َلنَا َقّرر
ِ
؟ َقاَل َعبرُد اَّلَل

الَِ ، َفَخِّشيُت َأنر  َفَحَللرُت  ِّر ِمنرَك َمنر َقاَتَلَك َّوَأَباَك َعََل اإِلسر ُت َأنر َأُقوَل: َأَحُق ِِبََذا اِلَمر مر  ُحبرَوِِت، َّوَُهَ

ُت َما َأَعَد اَّلَلُ  ُ َذلَِك، َفَذَكّرر َمُل َعنِي َغْير ِفُك الَدَ ، َّوحُير ِع، َّوَتّسر َ اجلَمر ِِف اجِلنَاِن، َقاَل  َأُقوَل َكلَِمًة ُتَفِّرُق َبْير

َساُِتَا َت " َقاَل حَمرُموٌد، َعنر َعبرِد الَّرَزاِق َّوَنور  (10)َحبِيٌب: ُحِفظرَت َّوُعِصمر

 صاحبة الصحيفة التي جع فيها القّرآن الكّريم* 

ِل الياََمَمِة، َفِإَذا ُعَمُّر  -ريض اهلل عنه-َعنر ُعبَيرِد برِن الَّسبَاِق، َأَن َزيرَد برَن َثابٍِت  تََل َأهر ٍّر َمقر َسَل إَِِلَ َأُبو َبكر َقاَل: ))َأرر

ٍّر   : -ريض اهلل عنه-برُن اخلََّطاِب ِعنرَدُه((، َقاَل َأُبو َبكر
ِ
َ  الياََمَمِة بُِقَّراء تََحَّر َيور إَِن ُعَمَّر َأَتاِِن َفَقاَل: إَِن الَقترَل َقدر اسر

آِن، َّوإِِِن  آِن، َّوإِِِن َأَرى َأنر َتأرمُ الُقّرر َهَب َكثٌِْي ِمَن الُقّرر ََواطِِن، َفَيذر  بِاملر
ِ
َتِحَّر الَقترُل بِالُقَّراء َّشى َأنر َيّسر ِع  َأخر َّر بَِجمر

                                            
 ( 4913( صحيح البخارّي )9)

 ( 4108( صحيح البخارّي )10)
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ِ
َعلرُه َرُسوُل اَّلَل َعُل َشيرًئا َِلر َيفر آِن، ُقلرُت لُِعَمَّر: ))َكيرَف َتفر  ملسو هيلع هللا ىلصالُقّرر

ِ
، ))َفَلمر َيَزلر ؟ (( َقاَل ُعَمُّر: َهَذا َّواَّلَل ٌ  َخْير

ِرّي لَِذلَِك، َّوَرَأيرُت ِِف َذلَِك اَلِذّي َرَأى ُعَمُّر((، َقاَل َزيرٌد: َقاَل  َح اَّلَلُ َصدر ٍّر:  ُعَمُّر ُيَّراِجُعنِي َحتَى ََشَ َأُبو َبكر

َي لَِّرُسولِ  تُُب الَوحر   إَِنَك َرُجٌل َشاٌب َعاقٌِل اَل َنتَِهُمَك، َّوَقدر ُكنرَت َتكر
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاَّلَل

ِ
َعرُه، ))َفَواَّلَل آَن َفاجر ، َفتَتَبَِع الُقّرر

آِن((، ُقلرُت  َل َجبٍَل ِمَن اجِلَباِل َما َكاَن َأثرَقَل َعيََلَ مِِمَا َأَمَّرِِن بِِه ِمنر َجرِع الُقّرر َعُلوَن َشيرئًا َلور َكَلُفوِِن َنقر : ))َكيرَف َتفر

 
ِ
َعلرُه َرُسوُل اَّلَل ِرّي  ؟ ((،ملسو هيلع هللا ىلصَِلر َيفر َح اَّلَلُ َصدر ٍّر ُيَّراِجُعنِي َحَتى ََشَ ، " َفَلمر َيَزلر َأُبو َبكر ٌ  َخْير

ِ
َقاَل: ُهَو َّواَّلَل

َُعُه ِمَن الُعُّسِب  آَن َأجر ٍّر َّوُعَمَّر َريِضَ اَّلَلُ َعنرُهاَم، َفتََتَبعرُت الُقّرر َر َأِِب َبكر َح َلُه َصدر َّوالِلَخاِف، َّوُصُدّوِر لَِلِذّي ََشَ

ِه، }لَ الّرِ  ِ َها َمَع َأَحٍد َغْير َبِة َمَع َأِِب ُخَزيرَمَة اِلَنرَصاِرِّي َِلر َأِجدر ُت آِخَّر ُسوَرِة التَور َقدر َجاَءُكمر َجاِل، َحتَى َّوَجدر

{ ]التوبة:  ٍّر [ َحتَى َخامِتَِة َبَّراَءَة، َفَكاَنِت الُص 128َرُسوٌل ِمنر َأنرُفِّسُكمر َعِزيٌز َعَليرِه َما َعنُِتمر ُحُف ِعنرَد َأِِب َبكر

رِت ُعَمَّر  َصَة بِن ، ُثَم ِعنرَد ُعَمَّر َحيَاَتُه، ُثَم ِعنرَد َحفر  (11)"-ريض اهلل عنه-َحتَى َتَوَفاُه اَّلَلُ

املصاحف، ّوحّرق ما سواها، رَد إىل حفصة املصحف الذّي أخذه منها، -ريض اهلل عنه-ّولام نّسخ عثامن 

ه إليها ّوِل حيّرقه كام حّرق غْيه ّوفاًء بعهده هلا، ّوعمالً بقوله تعاىل: ّوظل عندها حتى ماتت، ّوقد ردَ 

لَِها{. ََماَناِت إىَِل َأهر  }إَِن اَّلَلَ َيأرُمُّرُكمر َأنر ُتَؤُدّوا اِلر

                                            
 ( 4986صحيح البخارّي ) (11)
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ّوقد علم أن ّوجوده عندها ال ينّشأ عنه ما خيّشى عَل القّرآن منه؛ ِلهنا ال تّسمح بتداّوله بْي املّسلمْي، 

مْي ِف جع الناس عَل مصحف ّواحد ما أرسلت به إىل عثامن، ثم إن حفظ هذا ّولوال مصلحة املّسل

 املصحف كْتاٍث تارخيي أمٌّر مهم.

 هلذه اِلسباب جمتمعة َرَد عثامن إليها املصحف.

قال ساِل بن عبد اهلل بن عمّر: فلام توفيت حفصة، ّورجعنا من دفنها، أرسل مّرّوان بالعزيمة إىل عبد 

إليه الصحف، فأرسل ِبا إليه عبد اهلل بن عمّر، فأمّر ِبا مّرّوان فغِّسَلت غّسالً،  اهلل بن عمّر لْيسلنَ 

ثم ُشِقَقت، ثم أحّرقت، ثم قال: إنام فعلت هذا ِلِن خّشيت إن طال بالناس زمان أن يّرتاب ِف شأن 

 هذه الصحف مّرتاب".

َ َعاَ  اجلاََمَعِة. َبِعْير َدى َّوَأرر َصُة: َسنََة إِحر َ بِامَلِديرنَِة َّوَصََل َعَليرَها  ُتُوِفيَتر َحفر َبِعْير َّوِقيرَل: ُتُوِفيَتر َسنََة ََخرٍس َّوَأرر

ِّرِّي، َعنر ساِل. َّواُن. َقاَلُه الَواِقِدُّي، َعنر َمعرَمٍّر، َعِن الُزهر   َّواِِل امَلِديرنَِة َمّرر

 فرضي اهلل عن أّم المؤمنين حفصة بنت عمر

 والحمد هلل رب العالمين
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