
هي ام كلثوم بنت على بن ابي طالب اول من 
اسلم من االطفال وصاحب املنزله

الرفيعه واملكانه العاليه عند رسول الله. 
ورابع اخللفاء الراشدين وجدها سيد ولد ادم 
صلي الله عليه وسلم وامها سيده نساء اجلنه 
فاطمه بنت رسول  الله واخواها سيدا شباب 

اهل اجلنه وريحانتا رسول الله.
حملة مختصرة عن سيرة أم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب : أيها األخوة الكرام, من دروس 
سير الصحابيات اجلليالت رضوان الله تعالى 
عنهن أجمعني, ومع أهل بيت النبي, ومع أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب, زوجة الفاروق 

عمر بن اخلطاب .
 هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب, أمها 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
شقيقة احلسن واحلسني, ولدت في حدود سنة 
سٍت من الهجرة, رأت النبي صلى الله عليه 
جها أمير  وسلم جدها, ولم ترو عنه شيئاً, تزوَّ
املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي الله عنه, وذلك 
سنة سبع عشرة, وكان سبب زواج عمر منها 
قول النبي صلى الله عليه وسلم:))كل سبب 

ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي((
 أي سبب زواج ه��ذا اخلليفة ال��راش��د هذا 
احلديث, مع أن فارق السن بينهما كبير, ألح 

ج هذه الفتاة التي  هذا اخلليفة الراشد أن يتزوَّ
هي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إليكم قصة زواج عمر بن اخلطاب من أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب بالتفصيل :

 قصة هذا ال��زواج هي كما يلي: إن عمر بن 
اخلطاب خطب إلى علٍي ابنته أم كلثوم, فذكر له 

صغرها, فقيل لعمٍر:
 ))إن ردَّك فعاوده, -أي بإحلاح- ثم خطبها 
إلى أبيها علي بن أبي طالب فقال: إنها صغيرة, 
ْجنيها يا أبا احلسن, فإني أرصد  فقال عمر: زوِّ
من كرامتها ما ال يرصده أحد, هي عندي مكرمٌة 
أشد التكرمي, فقال له علي: أنا أبعثها إليك, فإن 
ْجتكها, فبعثها إليه ببرٍد, فقال  رضيتها فقد زوَّ
لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك, فقالت 
ذلك لعمر, فقال عمر: قولي له قد رضيت, رضي 

الله عنه((
 فقصة هذا ال��زواج قصة اكتساب الشرف, 
اكتساب السبب, سبب االتصال بالله عز وجل 

ألن النبي عليه الصالة والسالم يقول:
))كل سبٍب ونسٍب منقطٌع يوم القيامة إال 

سببي ونسبي((
. أيها األخوة, العلماء قالوا: ))جلس عمر إلى 
املهاجرين في الروضة, وكان يجلس املهاجرون 
األول��ون في روضة مسجد رسول الله, فقال: 

رفؤني, -العرب كانت تقول للمتزوج: بالرفاء 
والبنني, العوام يقولون: بالرفاه, هي بالرفاء, 
وال��رف��اء ال��وف��اق, بالوفاق الزوجي والبنني, 
وأثمن ما في ال��زواج الوفاق والبنون- فقال: 
رفؤني, فقالوا: مب��اذا يا أمير املؤمنني؟ قال: 
تزوجت أم كلثوم بنت علي, ألني سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول:
))ك���ل س��ب��ٍب ون��س��ٍب وص��ه��ٍر ينقطع يوم 

القيامة إال سببي ونسبي وصهري((
 وكان لي به عليه الصالة والسالم النسب 
والسبب, فأردت أن أجمع إليه الصهر, فرفؤني 
, -أي عد هذه مغنماً كبيراً, أنه اتصل نسبه, 
أو تزوج بنَت بنِت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم, فهو أصبح صهر رسول الله- .
 قالوا: تزوجها على مهر أربعني ألفاً, فولدت 

له زيد بن عمر األكبر ورقية((
.م��اذا استنبط العلماء من ه��ذه الواقعة ؟  
في هذا اخلبر كما قال العلماء أحكام عدة, ِمن 
هذه األحكام: أن يصح زواج الكبير بالصغيرة 
ش��رع��اً, وأن ذل��ك حصل مبشهد ج��م��ٍع غفير 
م��ن كبار املهاجرين, وعلى مسمع األنصار 
أيضاً, وأنهم قد أقروه على ذلك, وهذا إجماٌع 
منهم على ج��وازه, وأنه يندب تعدد الزوجات 
ل��زي��ادة ال��ش��رف, تعدد ال��زوج��ات م��ن ه��ؤالء 
الصحابيات الكامالت املتصالت بالنسب إلى 
رس��ول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يزاد 
في مهر الصغيرة أضعاف مهر الكبيرة, وأنه 
يندب إعالم األصحاب لذلك للدعاء والتبريك, 
ج ابنته الصغيرة,  وأن��ه يجوز ل��أب أن ي��زوِّ
وأن سكوت الصغيرة كسكوت البالغة في 
اعتبار الرضا به, وأنه يجوز إبرام عقد الزواج 
بالصورة التي مت فيها بشرط إسماع الشهود 
على ذلك, كل هذه األحكام مستنبطة من هذه 

الواقعة .
احلياة الكرمية التي نالتها أم كلثوم عند 
زوجها :  أيها األخوة, حظيت أم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب عند أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
منزلًة عاليًة مرموقة, فلو كان هناك تناقٌض 
كبير كما يتوهم اآلخ���رون ب��ني سيدنا علي 
وسيدنا عمر, ملا أمكن أن يتم هذا ال��زواج, هذا 
استنباٌط مهٌم جداً, بل إن سيدنا علياً كرم الله 
وجهه سمى أوالده بأسماء الصحابة الكرام؛ 

أبي بكر, وعمر, وعثمان .
 فسيدنا علي سمى أوالده بأسماء الصحابة 
ال��ك��ب��ار, وه���ؤالء الصحابة الكبار تشرفوا 
ب��ال��زواج من بنات سيدنا علي, فبينهما من 
ال��ود, واالح��ت��رام, واحل��ب, وال��والء, والبيعة 

ماال ينكر .
 فقد حظيت أم كلثوم بنت علي ب��ن أبي 
طالب عند أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب منزلًة 
عاليًة مرموقة, فكان ينظر إليها بعني اإلجالل 
واإلكرام, فعاشت عنده حياًة طيبًة مباركة, فقد 
تها,  كان يسعى إلسعادها مبا يحقق طموح فتوَّ
وتفتُّح شبابها, وهو البصير بقضايا النساء, 
فكان رض��ي الله عنه يرقب نفسه وم��ا يراه 

واجباً للمرأة على زوجها .
إليكم بعض هذه القضايا التي عاجلها عمر 
بن اخلطاب بشأن النساء :  ولقد أُثر عنه وهو 
خليفة املسلمني بحكمته البالغة دقة معاجلته 
لقضايا الفتيات املتزوجات اللواتي يشتكني من 
أموٍر تخصُّ حياتهن الزوجية, فمن ذلك أنه كان 

يقول ألولياء أمور النساء:
))ال تنكحوا امل��رأة الرجل الذميم القبيح, 

فإنهن يحبنب ألنفسهم ما حتبون ألنفسكم((
 فكما أن الشاب يتمنى فتاة متأ عينه, كذلك 
الفتاة تتمنى زوجاً ميأ عينيها, لذلك ال ُيبرم 
عقد الزواج إال مبوافقة الزوجة, فإن قالت: ال, 
فالعقد باطل, وكلكم يرى في عقود القران, كيف 
أن موظف احملكمة يذهب ويستمع بأذنه إلى 

إقرار الفتاة, وهذا حٌق من حقوق املرأة؟ .
 وكان بعض الصحابة يقول:= ))إني ألتزين 
المرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي((  وهذا 
من حقها, فكالم سيدنا عمر: ))ال تنكحوا املرأة 
الرجل الذميم القبيح, فإنهن يحبنب ألنفسهم ما 

حتبون ألنفسكم((
 أي يا أيها اآلب��اء ال تتجاهلوا رأي بناتكم 
في هذا اخلاطب الذي أنتم تريدون أن جتبروا 
فتياتكم عليه, فسيدنا عمر حلكمٍة بالغة, كان 
يخشى على املرأة, حينما تكره زوجها كراهيًة, 
جتعلها ال تطيق قربه, أن تدفعها هذه الكراهية, 
وعدم إمكان احلصول على الطالق إلى الشيء 
ال��ذي ال يرضي الله عز وج��ل, واآلي��ة الكرمية 

والتي فيها بعض احليرة:
﴿َواَل ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعلَى اْلِبَغاِء إِْن أََرْدَن 

ناً﴿ ]سورة النور اآلية: 33[ صُّ حَتَ
 ما مؤمٍن على وجه األرض يكره ابنته على 
الزنا, إال أن األب ال��ذي ُيعضل ابنته, ويضع 
العراقيل تلو العراقيل أمام زواجها, أو يضع 
شروطاً تعجيزية لزواجها, مثل هذا األب قد 
يفاجأ إلى أن ابنته, مالت إلى عدم طاعته, أو 
إلى االنحراف, فكأنه دفعها إلى هذا من دون أن 

يريد, ومن دون أن يشعر .
 ي��روى أن��ه رض��ي الله عنه, ك��ان يطوف 

بالبيت, فسمع امرأًة, تنشد في الطواف:
ٍد  لقاح فت�لكم  فمنهن من تسقى ب�عذٍب مبرَّ

عند ذلك قرتي ومنهن من تسقى بأخضر آجٍن  
أج��اٍز ول��وال خشية الله زن��ت  فتفرَّس عمر ما 
تشكوه هذه املرأة, فبعث إلى زوجها فاستنكهه, 
فإذا هو أبخر الفم, أي عرف السبب, فإنسان 
دميم له رائحة كريهة, هذا قد يؤذي زوجته, 
وقد يدفعها إلى أن تفكر بغيره, فال بد أن يأخذ 
اإلن��س��ان السنة النبوية, ألن الله  عز وجل 

يقول: ﴿َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف﴿
]س��ورة البقرة اآلي��ة: 228[  فكما أن��ك من 
حقك أن تطلب من زوجتك شيئاً, هي أيضاً من 

حقها أن تطلب منك شيئاً .
 ومن أشهر ما يؤثر عن عمر رضي الله عنه 
مه قضايا امل��رأة, وباألخص ما يتعلَّق  في تفهُّ
برغباتها, التي فطر الله تعالى النساء عليها, 
ما روي من أنه كان يطوف ليلًة باملدينة متفقداً 

رعيته , فسمع امرأًة تقول:
فو الله لوال الله ال شيء غيره  لزعزع من هذا 
السرير جوانبه مخ�افة ربي واحلي�اء يُكفُّني  

وإكرام بعلي أن تن�ال مراكبه
 يبدو أن زوجها ابتعد عنها كثيراً, وهي في 
أشد احلاجة إليه, فلما كان من الغد, استدعاها 

عمر وسألها:
))أين زوجِك؟ قالت: بعثت به إلى العراق, 
لقد سألها من غير أن يشعرها مبا سمع منها, 
ر, ولم تفصح  وقد أجابته هي بحياٍء وتصبُّ
عما في نفسها من شوٍق عميق لزوجها الغائب 
عنها, عندئٍذ استدعى عمر ن��س��اًء م��ع ابنته 
حفصة, فسألهن عن املرأة املتزوجة: كم مقدار 
ما تصبر عن زوج��ه��ا؟ فقلن: شهرين, ويقل 
صبرها ف��ي ثالثة أش��ه��ر, وينفد صبرها في 
أربعة أش��ه��ر((.  اخلامتة :  أيها األخ��وة, لنا 
وقفٌة أخرى مع هذه الصحابية اجلليلة, بنت 
علي بن أبي طالب, بنت السيدة فاطمة, بنت 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونساء 
الصحابة قدوٌة لنسائنا, املرأة صنو الرجل في 
التكليف, والتشريف, واملسؤولية, مكلفٌة كما 
هو مكلَّف, مشرفٌة كما هو مشرف, مسؤولٌة 
كما هو مسؤول, وأيَّة نظرٍة كما أقول دائماً إلى 
امل��رأة غير هذه النظرة, فهي نظرٌة جاهلية ال 
تليق باملسلم .  واإلنسان حينما يعتني بأهله, 
ويربيهم التربية الصحيحة, يسعد بهم, ألنهن 

يشاركنه في كل قضايا احلياة التي يعانيها .
 أرج��و الله سبحانه وتعالى, أن يصلح 
نساءنا جميعاً, وأن يتجهن إلى الله عز وجل 
الوجهة الصحيحة, امل���رأة إذا عرفت ربها, 
وعرفت حق زوجها, وعرفت حق أوالدها, فهي 
ام��رأة لها من األج��ر ما ال يوصف, وما ال يقدر 

بثمن .

تزوجها عمر ليصبح صهر رسول الله
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ضريح أم كلثوم بنت علي بن ابي طالب

قبر ابيها على بن ابي طالب لم حتب الغنى في الدنيا قط مسجد يحمل اسمها في العراق

، أو أختاً،  اإلسالم أكرم املرأة أميا إك��رام، بنتاً كانت زوجاً أو أّم��اً
وقد ذكر القرآن الكرمي ع��دداً من النساء الالئي كان لهن دور بارز 
في تاريخ البشرية كحواء وأم موسي وزوج فرعون و مرمي بنت 
عمران، ونزلت آيات من القرآن في عدد من النساء وأفردت من القرآن 
للنساء سورتان هما سور النساء وسور الطالق، وحتدث القرآن عن 
املؤمنات الالتي جئن إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم مبايعات أو 
مهاجرات كما بينته صورة املمتحنة، وما ذاك إالّ ألن للمرأة دوراً كبيراً 

في املجتمعات .
إن املرأة املسلمة تقع حتت ضغوط تكاد تبعدها عن منابع اإلسالم 
األولي وحتول بينها وبني تفهم رسالته، لهذا كان علي املرأة املسلمة: 
أن تتعرف علي نساء الرعيل األول من صحابة رس��ول الله صلي 
الله عليه وسلم، مبعرفة سيرهن وأخبارهن، لتدرك احل��ال التي 

كن عليها ولتجعل منهن قدوة حسنة ومشاعل تنير أمامها الطريق 
وستجد األخت املسلمة بني دفتي هذا البحث أربعني منوذجاً من سير 
الصحابيات اجلليالت الالتي صحنب فجر الدعوة وشاركن فيها 
وارتفعن باإلسالم إلي آفاق سامية ما كن يستطعن الوصول إليها لو ال 
صدق اإلميان وإخالص العمل، لقد كانت كل واحدة منهن مثاالً قديراً 
ملن أّيد الدعوة وحمل الراية، ودافع عن احلق ووقف كالطود الشامخ 
من حول رسول الله صلي الله علني وسلم يؤيده ويناصره وعسي أن 
يكون في هذا السلسلة من احللقات التي تقدمها جريدة “الوسط” ما 
يقود ُخطا النساء واملسلمني علي طريق اإلميان، ومما يذكرهن بحياة 
تلك النسوة الالئي هانت عليهن في سبيل الله املكاره وأفضي يقني 
اإلميان إلي قلوبهن وسيطر علي نفوسهن وعقولهن، فآثرن اآلجل 

علي العاجل والدائم علي الفاني، ففزن برحمة الله ورضوانه.

امل��رأة في عصرنا هذا قد إبتعدت كثيراً عن الكتاب والسنة وما 
كانت عليه الصحابيات رضي الله عنهن ونساء فجر اإلسالم الالتي 
ال يتحدثن مع أجنبي إال من وراء حجاب في األمور الضرورية وال 

يخضعن بالقول حتى ال يطمع الذي في قلبه مرض .
اذا نظرنا ألي مجتمع في الوجود جند بأنه يتكون من الرجال 
والنساء، ولكل دوره ومكانته اإلنسانية والقيادية واالجتماعية وعلى 
هذا فإن املجتمع الذي كّونه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا 
مثاليا وساميا مبعنى الكلمة، فهو املربي الرباني األول، والصحابة 
رباهم القرآن التربية اإلميانية الكاملة التامة، فأخلصوا لدينهم وأحبوا 
مربيهم، فكانت اإلجن��ازات الباهرة في فترة محدودة وعلى جانب 
آخر برز لنا دور النساء واملساند لدور الرجال، إما أمهات أو زوجات 
أو بنات أو أخوات تربوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلمن 

وكانوا خير معني للصحابة الكرام في جميع املجاالت: العلمية منها، 
واجلهادية )القتالية(، والطبية...فظهرت الفقيهات منهن واملقاتالت 
والطبيبات...وعلى كافة األصعدة، ومتيزن برجاحة العقل وصواب 
ال��رأي، فهن بهذا يستحقنَّ بأن يكنَّ قدوة ساطعة عبر التاريخ ملن 
بعدهن. فجاء هذا الكتاب، ليسلط الضوء على النساء اجلليالت الالتي 
ساندن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم 
أجمعني . لقد نزل اإلسالم دينًا حسنًا ُيدافع عن املظلوم دون النظر إلى 
جنسيته وعرقه وجنسه ومنشئه فاإلنسان هو اإلنسان من أِيّ أرٍض 
كان، وما زال يعتني باملرأة حتى كانت وصية رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قبل موته ألصحابه فهَنّ القوارير ولكن مع االنفتاح 
العاملي والتأثر بالعالم الغربي بدأت تتشكل حول العيون اإلسالمية 

بعض الغشاوة في أَنّ القانون الغربي يرفع من شأن املرأة .

زوجة أمير املؤمنن عمر بن اخلطاب 
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إعداد:
هشام املنشاوي

احللقة
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نساء حول الرسول

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.. »القابلة املسلمة«

هي اخت سيدا شباب اهل اجلنة


