بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدة أم كلثوم حفيدة الرسول 1
أيها اإلخوة الكرام ...مع سير الصحابيات الجليالت رضوان هللا تعالى عنهن أجمعين ،ومع أهل بيلت النبل ،
صلى هللا عليه وسلم ،ومع أم كلثوم بنت عل بن أب طالب ،زوجة الفاروق عمر بن الخطاب.
ه ل أم كلثللوم بنللت عل ل بللن أبل طالللب ،أمهللا طاطمللة بنللت رسللو هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ،شللقيقة الحسللن
والحسين ،ولدت ط حدود سنة س ٍ
ت من الهجرة ،رأت النب صلى هللا عليه وسلم جدها ،ولم ترو عنه شيئا،
زواجها من سيدنا عمر رضي هللا عنه:
تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض هللا عنه ،وكلان سلبب زواع عملر منهلا ولو النبل صللى هللا
َّ
عليه وسلم:
ب ونس ٍ
كل سب ٍ
ب منقط ٌع يوم القيامة إال سببي ونسبي.
ٌ
حديث صحيح )
( أخرجه الحاكم وابن سع ٍد وهو

أي سبب زواع هذا الخليفة الراشد هذا الحديث ،مع أن طلارق السلن بينهملا كبيلر ،ألل هلذا الخليفلة الراشلد أن
يتزوع هذه الفتاة ،الت ه من نس رسو هللا صلى هللا عليه وسلم.
َّ
طقصة هذا الزواع وصة اكتساب الشرف ،اكتساب السبب ،سبب االتصا باهلل عز وج .
العلماء والوا :جلس عمر إلى المهاجرين ط الروضة ،وكلان يجللس المهلاجرون اووللون طل روضلة مسلجد
رسو هللا ـ
طقا  :رطؤن ،
العرب كانت تقو للمتزوع :بالرطاء والبنين ،والرطاء الوطاق ،بالوطاق الزوج والبنين ،وأثمن ما ط اللزواع
الوطاق والبنون،
طقا  :رطؤن ،
طقالوا :بماذا يا أمير المؤمنين؟ ،
وا  :تزوجت أم كلثوم بنت عل  ،ون سمعت رسو هللا صلى هللا عليه وسلم يقو :
ب ونس ٍ
كل سب ٍ
وصهر ينقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي وصهري.
ب
ٍ
ٌ
حديث صحيح )
( أخرجه الحاكم وابن سع ٍد وهو

 ...وكان ل به عليه الصالة والسالم النسب والسبب ،طأردت أن أجمع إليه الصهر ،طرطؤن ،
أي عد هذه مغنما كبيرا ،أنه اتص نسلبه ،أو تلزوع ب
ت رسلو هللا صللى هللا عليله وسللم ،طهلو أصلب
بنلت بنل س
صهر رسو هللا.

والوا :تزوجها على مهر أربعين ألفا ،طولدت له زيد بن عمر اوكبلر ورويلة ،طل هلذا الخبلر كملا ولا العلملاء
أحكام عدة ،مسن هذه اوحكام:
أن يصل زواع الكبيللر بالصللغيرة شللرعا ،وأن ذلللح حصل بمشللهد جمل ٍلع كفيللر مللن كبللار المهللاجرين ،وعلللى
مسمع اونصار أيضا ،وأنهم ود أوروه على ذلح ،وهذا إجما ٌع منهم على جلوازه ،وأنله ينلدب تعلدد الزوجلات لزيلادة
الشرف ـ تعدد الزوجات من هؤالء الصحابيات الكامالت المتصالت بالنسب إلى رسلو هللا صللى هللا عليله وسللم ـ
وأن يزاد ط مهر الصغيرة أضعاف مهر الكبيرة ،وأنه يندب إعالم اوصحاب لذلح ،لللدعاء والتبريلح ،وأنله يجلوز
ل ل ب أن يللزوب ع ابنتلله الصللغيرة ،وأن سللكوت الصللغيرة كسللكوت البالغللة ط ل اعتبللار الرضللا بلله ،ك ل هللذه اوحكللام
مستنبطة من هذه الواوعة.
مكانتها عند زوجها رضي هللا عنه:
أيها اإلخوة ...حظيت أم كلثوم بنت عل بن أب طالب ،عنلد أميلر الملؤمنين عملر بلن الخطلاب منزللة عاليلة
مرمووللة ،طلللو كللان هنللاح تنللاوكٌ كبيللر كمللا يتللوهم ااخللرون بللين سلليدنا علل وسلليدنا عمللر ،لمللا أمكللن أن يللتم هللذا
ٌ
استنباط مه ٌم جدا ؛ ب إن سيدنا عليا كرم هللا وجهله سلمى أوالده بأسلماء الصلحابة الكلرام ؛ أبل بكلر،
الزواع ،هذا
وعمر ،وعثمان ،طسيدنا عل سلمى أوالده بأسلماء الصلحابة الكبلار ،وهلؤالء الصلحابة الكبلار تشلرطوا بلالزواع ملن
بنات سيدنا عل  ،طبينهما من الود ،واالحترام ،والحب ،والوالء ،والبيعة ماال ينكر.
طقد حظيت أم كلثوم بنت عل بن أب طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة عالية مرمووة ،طكان
ينظر إليها بعين اإلجال واإلكلرام ،طعاشلت عنلده حيلاة طيبلة مباركلة ،طقلد كلان يسلعى إلسلعادها بملا يحقلق طملو
طتوتها ،وتف ُّت شبابها ،وهو البصير بقضايا النسلاء ،طكلان رضل هللا عنله يرولب نفسله وملا يلراه واجبلا للملرأة عللى
َّ
زوجهللا ،ولقللد أرثللر عنلله ،وهللو خليفللة المسلللمين بحكمتلله البالغللة دوللة معالجتلله لقضللايا الفتيللات المتزوجللات ،اللللوات
أمور تخصُّ حياتهن الزوجية،
يشتكين من
ٍ
طمن ذلح أنه كان يقو وولياء أمور النساء:
ال تنكحوا المرأة الرج الذميم القبي  ،طننهن يحببن ونفسهم ما تحبون ونفسكم
طكما أن الشاب يتمنلى طتلاة تمل عينله ،كلذلح الفتلاة تتمنلى زوجلا يمل عينيهلا ،للذلح ال يربلرم عقلد اللزواع إال
بمواطقللة الزوجللة ،طللنن والللت :ال ،طالعقللد باطل  ،وكلكللم يللر طل عقللود القللران ،كيللف أن الللذي يعقللد القللران يللذهب،
ويستمع بأذنه إلى إورار الفتاة ،وهذا ٌ
حق من حقوق المرأة.
وكان بعك الصحابة يقو :
إن وتزين المرأت كما أحب أن تتزين امرأت ل ،
وهذا من حقها،
طكالم سيدنا عمر :ال تنكحوا المرأة الرج الذميم القبي  ،طننهن يحببن ونفسهم ما تحبون ونفسكم

أي يا أيها ااباء ال تتجاهلوا رأي بناتكم ط هذا الخاطب ،الذي أنتم تريدون أن تجبلروا طتيلاتكم عليله ،طسليدنا
عمللر لحكم ل ٍة بالغللة كللان يخشللى علللى المللرأة حينمللا تكللره زوجهللا كراهيللة تجعلهللا ال تطيللق وربلله ،أن تللدطعها هللذه
الكراهية ،وعدم إمكان الحصو على الطالق ،إلى الش ء الذي ال يرض هللا عز وج  ،وااية الكريمة والتل طيهلا
بعك الحيرة:
صنا
َو َال ُت ْك ِرهُوا َف َت َياتِ ُك ْم َعلَى ا ْل ِب َغ ِ
اء إِنْ أَ َردْ نَ َت َح ُّ
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لؤمن علللى وجلله اورك يكللره ابنتلله علللى الزنللا ،إال أن اوب الللذي يرعض ل ابنتلله ،ويضللع العراوي ل تلللو
مللا مل ٍ
العراوي أمام زواجهلا ،أو يضلع شلروطا تعجيزيلة لزواجهلا ،مثل هلذا اوب ولد يفاجلأ إللى أن ابنتله ماللت إللى علدم
طاعته ،أو إلى االنحراف  -ال سم هللا  -طكأنه دطعها إلى هذا من دون أن يريد ومن دون أن يشعر.
يرو أنه رض هللا عنه كان يطوف بالبيت ،طسمع امرأة تنشد ط الطواف:
طمنهن من تسقى بعذ ٍ
ب مبرَّ ٍد....لقا طتلكم عند ذلح ورت
أجاز ولوال خشية هللا زنت
آجن
ومنهن من تسقى بأخضر ٍ
ٍ
***
طتفلرَّ س عملر ملا تشلكوه هلذه الملرأة ،طبعلث إللى زوجهلا طاسلتنكهه ،طلنذا هلو أبخلر الفلم ـ أي علرف السلبب ـ
طننسان دميم له رائحة كريهة ،هذا ود يؤذي زوجته ،وود يلدطعها إللى أن تفكلر بغيلره ،طالبلد أن يأخلذ اإلنسلان السلنة
النبوية ،ون هللا عز وج يقو :
َولَ ُهن ِم ْثل ُ الذِي َعلَ ْي ِهن بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف
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طكما أنح من حقح أن تطلب من زوجتح شيئا ،ه أيضا من حقها أن تطلب منح شيئا.
ومن أشهر ما يؤثر عن عمر رض هللا عنله طل تفهُّمله وضلايا الملرأة ،وبلاوخص ملا يتعلَّلق بركباتهلا ،التل
ططر هللا تعالى النساء عليها ،ما روي من أنه كان يطوف ليلة بالمدينة متفقدا رعيته ،طسمع امرأة تقو :
طوهللا لوال هللا ال ش ء كيره لزعزع من هذا السرير جوانبه
مخاطة رب والحياء ي رك ُّفن .....وإكرام بعل أن تنا مراكبه
***
يبدو أن زوجها ابتعد عنها كثيرا ،وه ط أشد الحاجة إليه ،طلما كان من الغد،
استدعاها عمر وسألها :أين زوجكِ ؟ ،
والت :بعثت به إلى العراق .
لقد سألها من كير أن يشعرها بما سمع منها ،وود أجابته ه بحيلا ٍء وتصلبُّر ،وللم تفصل عملا طل نفسلها ملن
شوق عميق لزوجها الغائب عنها ،عندئ ٍذ استدعى عمر نساء مع ابنته حفصة،
ٍ

فسألهن عن المرأة المتزوجة :كم مقدار ما تصبر عن زوجها
طقلن :شهرين ،ويق صبرها ط ثالثة أشهر ،وينفد صبرها ط أربعة أشهر
طسليدنا عمللر بعللد ذلللح أعطلى أمللرا أال يج َّملد الجنللدي طل البعللوث أكثللر مللن أربعلة أشللهر ،وبعللدها يعللود إلللى
زوجته.
وكان عمر رض هللا عنله يج بنلد طل جيلوم المسللمين كيلر المتلزوجين ،ويلدع المتلزوجين ملع زوجلاتهم ملا
استطاع إلى ذلح سبيال.
والقصة الت تعرطونها جميعا ،يوم كلان عملر يتفقلد رعيتله ،وكلان معله عبلد اللرحمن بلن علوف ،طرأيلا واطللة
مقيمة ط ظاهر المدينة،
طقا  :تعا نحرسها  ،طبكى طف ٌ،
طقا عمر ومه :أرضعيه ،
طبكى ثانية
طقا  :أرضعيه ،
طبكى ثالثة
طقا  :يا أمة السوء أرضعيه ،
والت :وما شأنح بنا إنن أططمه،
وا  :ولماذا؟ ،
والت :ون عمر ال يعطينا العطاء إال بعد الفطام ،
طضرب عمر جبهته بيده ووا  :ويحح يا ابن الخطاب كم وتلت من أطفا المسلمين
وعللد نفسلله وللاتال ،ونلله حم ل بعللك النسللاء علللى أن يفطللن أوالدهللن وب ل الووللت المناسللب ،ك ل يكسللبن هللذا
التعويك العائل عن أوالدهن.
وكان رض هللا عنه ط هذا المقام كملا ولا اإلملام السرخسل  :كلان حسلن التلدبير ،والنظلر للمسللمين ،وكل
إنسان هللا عز وج والَّه ،أحيانا مدير مستشفى ،أحيانلا ملدير دائلرة ،ملديرة مدرسلة ،حينملا يلرحم المسللمين يرحمله
هللا ،وحينما يشفق عليهم يرحمه هللا ،وحينما يعلد بيلنهم يرحمله هللا علز وجل  ،واإلنسلان حينملا يلولى عللى بضلعة
رجا  ،له حسابٌ عند هللا خاص.
ٌ
معللق بأهلله ،طلال يطيل المقلام طل الثغلر،
من حسن نظره رض هللا عنه ،أن ذا الزوجلة ،أي ذا الحليللة ولبله
واوعزب ال يكون ولبه وراءه طيتمكن من إطالة المقام ،وط هذا اعتبا ٌر للغرائز عند الزوجة وزوجها.
جمع لشم اوسرة عم ٌ يرض هللا ،وأي تفرو ٍة ينهملا عمل ٌ
طهذا الموضوع تطرَّ ونا إليه ،وهو مه ٌم جدا ،طأي
ٍ
ٌ
بغيضة وخطيرة.
ال يرض هللا عز وج  ،وله آثا ٌر
وكان رض هللا عنه يقو :

إسالم خيرا من امرأ ٍة حسناء حسنة الخلق ودو ٌد ولود
وهللا ما استفاد رج ٌ طائدة بعد
ٍ
أي أن أثمن ش ء بعد اإليمان باهلل زوجة صالحة
وهللا ما استفاد رج ٌ طائدة بعد الشرح باهلل شرا من م برريَّل ٍة ـ تصلغير املرأة ـ سليئة ال رخلرلق ،حديلدة اللسلان ،وهللا
إن منهن لغالما يفد منه وكالما ما يجدي ،
أي أن أطض ش ء للمرء بعد اإليملان زوجلة صلالحة ،وأسلوأ شل ء لإلنسلان بعلد الشلرح املرأةٌ سليئة الخللق
حديدة اللسان.
يرو أن ذات مرة جاءت امرأة تشكو سيدنا عمر ،يبدو أنه كان منشغال عنها،
والت له :يا أمير المؤمنين إن زوج صوا ٌم ووام  ،ما انتبه
فقال :بارك هللا لكِ بزوجك  ،صوام في النهار،
َّووام ط اللي  ،ط النهار صائم ،وط اللي وائم ،عبادة مستمرة
فقال لها :بارك هللا لكِ بزوجك ،عنده صحاب
وا له :يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها  ،ال تمدحه،
قال :هكذا فهمت ،احكم بينهما ،
هذا الصحاب نظر لو أن الرجل عنلده أربلع نسلاء كملا هلو مسلمو ٌ لله ،نصليب الواحلدة ملن نسلائه يلوم كل
أربعة أيام ،طأمره أن يتفرَّ غ لها يوما ك أربعة أيام،
سيدنا عمر أعجب بهذا الحكم ،عيَّنه واض البصرة،
لكن النساء كن عفيفات صاحبات حياء ،بليغات ،طصيحات ،وتعلَّمن من أسلوب القرآن الكريم هذا..
َوالذِينَ ُه ْم لِفُ ُرو ِج ِه ْم َحافِ ُظونَ ( )5إِال َعلَى أَ ْز َوا ِج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْت أَ ْي َما ُن ُه ْم َفإِن ُه ْم َغ ْي ُر َملُومِينَ (َ )6ف َم ِن
ا ْب َت َغى َو َرا َء َذلِ َك َفأُو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َعادُونَ
( سورة المعارج )

يدخ تحت هذه ااية :ك أنواع االنحراف..
سا َء َفلَ ْم َت ِجدُوا َماء
أَ ْو َال َم ْس ُت ُم ال ِّن َ
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المستم النساء يفهمها ك ٌ بحسب خبرته.
َفلَما َت َغشاهَا َح َملَ ْت َح ْمل َخفِيفا
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كلمة :تغشاها ،كلمة :أو المتسم النساء.
الدين كله حياء،
النب عليه الصالة والسالم رأ طتاة ترتدي ثيابا شفاطة طقا :يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامكِ .
اختار كلمة تبعد السامع عن اإلثارة :يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامكِ  ،طاإلنسان يفهم.

ولهذا كانت زوجاته عامة ،وأم كلثوم خاصلة ،يعشلن عنلده كأحسلن عيشلة ،وأركلدها ،وأسلعدها ،وذللح عللى
الركم مما عهد عنله طل ركبتله طل العليم ب
الخشلن ،إن هلذا كلان لنفسله ،أملا بالنسلبة لزوجاتله طكانلت معاملتله لهلن
تختلف عما يعام به نفسه،
طقد كان عمر رض هللا عنه رويق القلب ،سه ال بمعشر ،وإن بدرت منه هفوةٌ بادر إلى الندم واالعتذار.
ثم إن هذه الزوجة الطيبة الطاهرة أم كلثوم ،مما كانت عللى صلغر سلنها ،أكثلر تجاوبلا ملع واجبلات زوجهلا،
الذي كان شديد الحرص على راحة الرعية ،يتف َّقدهم بنفسه ،ويهتم بشؤونهم أكثر باهتمامه بشؤون بيته،
وا  :كانت ال تنسى ليلة طاف طيها يتف َّقد رعيته ،طلنذا هلو بلامرأة طل جلوف دارهلا ،وحولهلا صلبيان يبكلون،
وإذا ودر على النار م ته ماء ،طدنى عمر من الباب
فقال :يا أم ما هذا؟ ل َم يبك أوالدكِ ؟
والت :بكاؤهم من الجوع،
قال :فما هذه القدر التي عليها النار؟
والت :ود جعلت طيها ماء أعللهم بها حتى يناموا ،أوهمهم أن طيها شيئا من دويق وسمن،
سمن،
فجلسسع عمسسر يبكسسي ،ثسسم جسساء إلسسى دار الصسسدقة ،فأخسسذ حمسسل أو وعسساء ،وجعسسل فيسسه شسسيئا مسسن دقيس ٍ  ،وسس ٍ
وتمر ،وثيابٍ ،ودراهم ،ثم قال :يا أسلم أحمل هذا علي،
وشحم،
ٍ
ٍ
طقلت :يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنح،
فقال :ال أنا أحمله ،ألني أنا المسؤول عنهم في اآلخرة .
ألم يق مرة:
ٌ
بغلة في العرا لحاسبني هللا عنها ،ل َم ل ْم تصلح لها الطري يا عمر؟ ...
وهللا لو تعثرت
شلحم وتملر ،وجعل
 ...طحمله حتى أتى به منلز الملرأة ،وأخلذ القلدر طجعل طيهلا شليئا ملن دويلق وشليئا ملن
ٍ
يحركه ،وينفخ تحت القدر حتى طبخ لهم ،ثم جع يغرف بيده ،ويطعم الصغار حتى شبعوا ،ثم ربلك بجلانبهم ،طللم
يز حتى لعبوا وضحكوا،
ثم وا  :يا أسلم أتدري ل بم ربطت بحذائهم
أي جلست إلى جانبهم؟
ولت :ال يا أمير المؤمنين،
فكرهت أن أذهب ،وأدعهم حتى أراهم يضحكون ،فلما ضحكوا طابت نفسي.
هذا الذي يرحم الصلغار إنسلانٌ عظليم ،هلؤالء الصلغار أحبلاب هللا ،هلؤالء الصلغار رجلا المسلتقب  ،هلؤالء
الصغار إذا ربّوا على الرحمة رحموا ااخرين ،وشل ء ثابلت اان أن اإلنسلان إذا رببل طل بيلت صلحي  ،طل بيلت
سليم ،ط بيت طيه رحمة ،طيه و بيم ،حينما يكبر ط اوعم اوكلب يرحم الناس جميعا ،ال يؤذيهم ال يظلمهم.

مساعدة زوجها على الخير:
ووا أنس بن مالح:
بينما عمر يعسُّ المدينة ،أي يتحسس أخبار الرعية ،إذ مر برحب ٍة من رحابها ،طنذا هو ٌ
شلعر للم يكلن
بيت من
ٍ
باومس ،طدنا منه طسمع أنين امرأة ورأ رجال واعدا،
فدنا منه فسلم عليه ثم قال :من الرجل؟
طقا  :رج ٌ من أه البادية ،جئت إلى أمير المؤمنين أرصيب من طضله،
فقال :ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟
وا  :انطلق يرحمح هللا لحاجتح ،
فقال :علي ذلك ،ما هو؟
وا الرج  :امرأةٌ ب
تمخك ـ أي ط طور الطلق ـ ،
قال عمر :هل عندها أحد؟
وا  :ال.
أجسر سساقه هللا
قال أنع :فانطل عمر حتى أتى منزله فقال ألم كلثوم بنت علي رضي هللا عنها :هل لكِ من ٍ
إليكِ ؟
قالت :وما هو؟
وا  :امرأةٌ عربية ب
تمخك ليس عندها أحد،
والت أم كلثوم :نعم إن شئت،
وشحم ،وحبوب،
قال :فخذي معكِ ما يصلح المرأة لوالدتها ،وجيئيني ببرمةٍ،
ٍ
وا  :طجاءت به
فقال لها :انطلقي ،وحم البرمة ،وه القدر الذي يطبخ طيها ،ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت،
فقال لها :ادخلي إلى المرأة ،وجاء حتى وعد إلى الرج
طقا له :أوود ل نارا ،طفع  ،طأوود تحت البرمة حتى أنضجها،
وولدت المرأة
طقالت امرأته أم كلثوم :يا أمير المؤمنين ب بشر صاحبح بغالم.
طلما سمع الرج يا أمير المؤمنين كأنه هابه ،طجع يتنحَّ ى عنه
فقال له :مكانك كما أنت  ،طحم البرمة طوضعها على الباب،
ثللم وللا وم كلثللوم :أشسسبعيها  ،طفعلللت ،ثللم أخرجللت البرمللة ،ووضللعتها علللى البللاب ،طقللام عمللر ،وأخللذها،
ووضعها بين يدي الرج ،
فقال :كل ،فإنك قد سهرت من الليل  ،طفع ،

فقسسال عمسسر المرأتسسه اخرجسسي  ،وقسسال للرجسسل إذا كسسان غس ٌد فأتنسسا نسسأمر لسسك بمسسا يصسسلحك  ،طفعل الرجل ذلللح،
طأجازه وأعطاه.
هذه صورة أخر من صور رحمته رض هللا عنه ،وصور حرصه على رعيته.
مساعدة زوجها في توطيد العلقات الخارجية بين المسلمين والروم:
أم كلثوم زوجة عمر تهادت مع ملكة الروم بالهدايا ،طكان ذلح مشاركة منهلا لزوجهلا خليفلة المسللمين ـ حلين
كان يتراس مع ملح الروم هرو  ،ط توطيد العالوات الخارجية بين المسلمين والروم
وا اإلمام الطبري :ترح مللح اللروم الغلزو ،وكاتلب عملر وواربله ،وسلأله علن كلمل ٍة يجتملع طيهلا العللم كلله،
طكتب إليه:
أحب للناع مسا تحسب لنفسسك ،واكسره لهسم مسا تكسره لهسا ،تجتمسع لسك الحكمسة كلهسا ،واعتبسر النساع بمسا يليسك
تجتمع لك المعرفة كلها.
وكتب إليه ملح الروم ،وبعث إليه بقارورة ،أن ام ل هذه القارورة من ك ش ء ،طم ها عمر ماء ،وكتلب
إليه :إن هذا ك ش ء ،من الدلي :
اء ُكل َ
ش ْي ٍء َحي
َو َج َع ْل َنا مِنَ ا ْل َم ِ
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اان ...بعثلت أم كلثلوم إللى ملكلة اللروم بطيل ٍ
وأحفلام ملن أحفلام النسلاء ـ أوعيلة للطيلب ـ وأرسللته ملع
ب
ٍ
البريد ،طلما وص جاءت املرأة هرول  ،وجمعلت نسلاءها وواللت :هلذه هديلة املرأة مللح العلرب ،وبنلت نبليهم  ،ثلم
كاتبتها ،وكاطأتها طأهدت إليها ،وكانت طيما أهلدت إليهلا عقل ٌد طلاخر ،طلملا انتهلى بله البريلد إللى عملر ،أملر بنمسلاكه،
ودعا الصالة جامعة طاجتمعوا ،طصلى بهم ركعتين
أمر أُبرم عسن غيسر شسورن مسن أمسوري ،قولسوا فسي هديس ٍة أهسدتها أم كلثسوم المسرأة ملسك
ووا :إنه ال خير في ٍ
الروم ،فأهدت لها امرأة الروم .
طقا وائلون :هو لها بالذي لها ،وليست امرأة الملح بذم ٍة طتصانع به ،وال تحت يدح طتتقيح .
ووا آخرون :ود كنا نهدي الثياب لنستثيب ،ونبعث بها لتبتاع ،ولنصيب ثمنا .
طقا عمر :ولكن الرسول ـ أي مراس البريد ـ رسول المسلمين والبريد بريدهم ،والمسلمون عظموها فسي
صدورهم ـ أي ألم كلثوم ـ فأمر بردها لبيت المال ،ورد عليها بقدر نفقتها.
أي أن هذه الهدية الت جاءت أم كلثوم من امرأة ملح الروم ردتها لبيت ملا المسللمين ،أخلذ اوحلوط رضل
هللا عنه ،وهذا هو الورع،
َّ
وملور شخصلية ،ملا دام البريلد بريلد
تسلخر سللطة الخالطلة
يلرك أن
طسرَّ ت أم كلثوم لصلنيع عملر اللذي للم
ب
ٍ
المسلمين ،واإلرسا من وس بب المسلمين ،طالب َّد من أن ترد هذه الهدية لبيت ما المسلمين.

الخلصة:
ٌ
ووفة أخر مع هذه الصحابية الجليلة ،بنت علل بلن أبل طاللب ،بنلت السليدة طاطملة ،بنلت
أيها اإلخوة ...لنا
بنت رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ،ونساء الصلحابة ولدوةٌ لنسلائنا ،الملرأة صلنو الرجل طل التكليلف ،والتشلريف،
ٌ
ٌ
ٌ
مسلؤولة كملا هلو مسلؤو  ،وأيَّلة نظلر ٍة كملا أولو دائملا
مشرطة كما هو مشرف،
مكلفة كما هو مكلَّف،
والمسؤولية،
إلى المرأة كير هذه النظرة ،طه نظرةٌ جاهلية ال تليق بالمسلم.
واإلنسان حينما يعتن بأهله ،ويربيهم التربية الصحيحة ،يسعد بهم ونهن يشاركنه ط ك وضلايا الحيلاة التل
يعانيها.
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