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ملخص:
�لزو�ج و�إن كان ظاهرُه ق�ضية �ضخ�ضية، لكنه يف نتاجه ق�ضية 
�جتماعية كربى، م�ضاحتها �لعامل �لذي يعي�ش فيه �لإن�ضان، فالأ�رسة 
بناء  يف  �لز�وية  حجر  هي  �لزوجان،  يكّونها  �لتي  �ملجموعة  �أو 
�لبناء،  هذ�  عليها �ضالح  يتوقف  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �للبنة  �أو  �ملجتمع 
يف  �لزوجية  حياتهما  على  �ملرتتبة  �لزوجني  فم�ضوؤولية  وعليه 
و�قعها، مرتبطة بتاأدية �حلقوق على �أكمل وجه؛ ليكتب لهما �لنجاح 

و�ل�ضتمر�ر.
ومن هذ� �ملنطلق جند مو�قف عديدة لأم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها 
�لزوجية وحر�ضها على تطبيقها  توؤكد عنايتها و�هتمامها بحقوق 
هذ�  �أهمية  تظهر  هنا  ومن   ، �لأ�رسة  ��ضتقر�ر  ل�ضمان  حياتها  يف 
ق�ضية  يف  �لجتماعي  �لإ�ضالم  بنظام  �لوثيقة  وعالقته  �ملو�ضوع 
�لزوجة  م�ضوؤولية  وهي   �ملجتمع،  �ضالح  يف  كبري  دور  لها  جليلة 
�أُمرت بالقر�ر فيه ، و�لذي هو حمل �لر�حة  �مل�ضلمة عن بيتها �لذي 
 ، و�لأولد  �لزوجني  من  �لأ�رسة  �أفر�د  يجتمع  وفيه  للزوج،  و�ل�ضكن 
�آخر  ُيعد من جانب  و�لذي  �أهله،  بو�جباته، وحقوق  فرد  ويقوم كل 
�ملدر�ضة �لتاأ�ضي�ضية �لأوىل لرتبية �لأولد وتن�ضئتهم، فكانت �حلاجة 
ما�ضة �إىل �إبر�ز هدي �لإ�ضالم يف و�جب �لزوجة، وم�ضوؤوليتها �لأ�رسية 

يف رعاية بيت �لزوجية وحفظه .
بو�ضف  �ملعني  �ملنهج  ذلك  �لتاريخي  �ملنهج  ��ضتخدم  وقد 
�لأحد�ث �لتي وقعت يف �ملا�ضي و�ضفًا كيفيًا، وتطبيقها يف �لو�قع 
�ملعا�رس. �ملنهج �ل�ضتنباطي عملية ��ضتدللية تنتقل من �لعام �ىل 

�خلا�ش.
وقد �أمكن يف هذه �لدر��ضة طرح بع�ش �ملو�قف �لرتبوية من 
�لزوج، و�لعرت�ف بف�ضله  �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها يف طاعة  حياة 
عنه،  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أبي  لزوجها  وحتملها  و�ضربها  موته،  بعد 
مع  عقلها  ورجاحة  فكرها  وح�ضافة  �أبنائها،  وتربية  وخدمتها 
و�ضلم، ومكانتها عند �رس�ئرها يف  عليه  �هلل  �لر�ضول �ضلى  زوجها 
فكانت  منها،  �مل�ضورة  لأخذ  عليها  حاجاتهن  وعر�ش  ��ضت�ضارتهن 

مثال عمليًا تطبيقًا يقتدي به ن�ضاء �ملوؤمنني. 
الكلمات املفتاحية: �ملو�قف �لرتبوية، �حلياة �لزوجية، �ضرية 

�ل�ضيدة �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها.

Educational Instances from the Married life of 
Umm Salama (RA)

Abstract:

Although marriage seems like a personal issue, it 
is a major social issue, and the space of which is the 
world that a person lives in. The family or group that 
the couple form are the cornerstone for building the 
society or the basis upon which the righteousness of 
the society is built. Thus, the responsibility of married 
couples is connected to the full realization of rights; to 

have a successful and sustainable marriage. 
From this point, we find many instances for Umm 

Salama (RA) highlighting her directed attention and 
interest towards marital rights and their fulfillment  in 
her life to ensure stability of her family. At this point, 
the importance of this subject appears and its relation 
with the social system of Islam regarding an important 
issue which affects the righteousness of the society, 
which is the responsibility of the Muslim wife in her 
home, in which she was ordered to stay.  This home 
is the comfort and the dwelling of her husband, and 
it’s the place where the family of the couple and the 
children meet.  Each individual fulfills his duties and 
the rights of his family. From a different point of view, 
the house is considered the first school for upbringing 
and raising the children, so there was an urgent need 
for the Islam to highlight the duty of the wife and her 
responsibility in the family, which is to care for the 
household and maintain it. 

The historic approach has been used because it is 
concerned with description of events qualitatively and 
their applications in contemporary reality. Deductive 
method is an evidentiary process which moves from 
the general to the specific.

In this study some educational instances 
from the married life of Umm Salama (RA) were 
discussed, mentioning her husband obedience and 
acknowledgment of his efforts for the family after 
his death, also having patience when dealing with 
him. Moreover, the study shows how Umm Salama 
(RA) served and raised her children, and had wisdom 
when she dealt with her husband the Prophet (SAS), 
in addition to demonstrating her special position 
among the other husband’s wives, who consulted her 
in different affairs. We can say that Umm Salama (RA) 
was a practical applicable example, which Muslim 
women must follow. 

Keywords: educational instances, married life, 
Umm Salama, biography  

املقدمة :
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على �أ�رسف �لأنبياء 
�آله  وعلى  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  حممد  وحبيبنا  نبينا  و�ملر�ضلني، 

و�ضحبه �أجمعني، وبعد.
�للبنة  ُتعد  �لتي  بالأ�رسة  كبريًة  عنايًة  �لإ�ضالم  �أوىل  فقد 
�لأوىل يف بناء �ملجتمع؛ ولهذ� �هتم بالزو�ج �لذي هو �أ�ضل �لأ�رسة، 
من  كل  وو�جبات  �لأ�رسية  �مل�ضوؤوليات  فبني  �لثابت،  وعمادها 
�لتكوين  مع  ويتنا�ضب  �لفطرة،  مع  يتفق  عادل  توزيع  يف  �لزوجني 
�لنف�ضي و�جل�ضدي لكل من �لرجل و�ملر�أة، ويتحقق من خالله م�ضالح 

�لأمة و�ضعادتها.
يف  �لنت�ضار  �لأ�ضا�ضي  وو�جبه  �لرجل  عمل  �لإ�ضالم  فجعل 



12

د. صفية عبد اهلل  احمد بخيتاملواقف التربوية للحياة الزوجية من سيرة السيدة أم سلمة رضي اهلل عنها

�لأر�ش للك�ضب ، وطلب �ملعي�ضة خارج �لبيت، وو�جب �ملر�أة �لأ�ضا�ضي 
وهذه   ، �لد�خلية  ل�ضوؤونه  و�ل�ضيا�ضة   ، ورعايته  �لبيت  باأمور  �لقيام 
عمل  عن  و�لأهمية  �ل�ضاأن  يف  تقل  ل  نبيلٌة  ور�ضالٌة  عظيمٌة،  مهمة ٌ
يف  �لأمهات  مبثابة  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  و�أزو�ج   ، �لرجال 
اأىَْولىَ  {النَِّبيُّ  تعاىل:  قال  و�لتقدير)1(  و�لتعظيم  و�لحرت�م  �حلرمة 
ْع�ُضُهْم اأىَْولىَ  اِم بىَ اأُْوُلوا الأىَْرحىَ اُتُهْم وىَ اُجُه اأُمَّهىَ ْزوىَ اأىَ ِبامْلُوؤِْمِننيىَ ِمْن اأىَنُف�ِضِهْم وىَ
اإِلىَ  لُوا  ْفعىَ تىَ اأىَن  اإِلَّ  اِجِرينىَ  امْلُهىَ وىَ امْلُوؤِْمِننيىَ  ِمنىَ  اللَِّ  ِكتىَاِب  ِف  ِببىَْع�ٍض 

�ْضُطوًرا})�لأحز�ب: 6(  ِلكىَ ِف اْلِكتىَاِب مىَ انىَ ذىَ اأىَْوِليىَاِئُكم مَّْعرُوًفا كىَ
عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  زوجات  من  زوجة  كل  كانت  ولقد 
�لتي تعني  للمر�أة  �ملطيعة، ومنوذجًا  �ل�ضاحلة  للزوجة  مثاًل  و�ضلم 
زوجها على نو�ئب �لدهر، ل تبخل عليه بكل ما متلك من عطاء مادي 
�ملوؤمنني،  باأم  ُتكّنى  �أن  منهن  و�حدة  كل  ��ضتحقت  حتى  ومعنوي، 

ماعد مارية �لقبطية فتكنى باأم �إبر�هيم )2(.
�أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها تعد خري مثال لبنات  و�أم �ملوؤمنني 
خالل،  من  وذلك  بها،  و�لقتد�ء  لالحتذ�ء  �ليوم  وزوجات  و�أمهات 
ثم  ومن  له،  ووفائها  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أبي  لزوجها  طاعتها 
خدمتها لزوجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و تربيتها لأولدها 
�لرتبية �لأخالقية �لإ�ضالمية �ل�ضحيحة، بالإ�ضافة �إىل علمها �لغزير، 

ور�ضانة ورجاحة عقلها، وحكمتها �لو��ضحة.)3( 
�إن �لأ�رسة �مل�ضلمة �ملعا�رسة يف �أم�ّش �حلاجة، لقدوة تقتدي 
�ضوؤون  جميع  يف  وتعامالتها،  و�أخالقياتها  �ضلوكياتها  يف  بها، 
باحلبيب  �لقتد�ء  وم�ضلمة  م�ضلم  لكل  قدوة  خري  و�إن  هذ�  �حلياة، 
�مل�ضطفى �ضلى �هلل عليه و�ضلم، وزوجاته �أمهات �ملوؤمنني ر�ضي �هلل 
�لنبوية و�ل�ضتنارة مبا فيها من مبادئ  �ل�ضرية  عنهن، و�لبحث يف 
وقيم و�أ�ضاليب وم�ضامني و�ضمائل وتوجيهات تربوية لي�ضعد ويفلح 

�مل�ضلم يف �لدنيا و�لآخرة.     
ويف هذ� �لبحث جرى �ختيار �أم �ملوؤمنني �أم �ضلمة ر�ضي �هلل 
عنها لدر��ضة �ضريتها �لعطرة ومن َثّم مو�قفها �لرتبوية. فالبحث يف 
مُتثل خري  �لتي  �هلل عنها  �ضلمة ر�ضي  �أم  �ل�ضيدة  �ملوؤمنني  �أم  �ضرية 
قدوة تقتدي بها �لن�ضاء و�لزوجات �مل�ضلمات، فقد كانت ر�ضي �هلل 
عنها خري زوجة، و�أف�ضل �أم �ضاحلة متلك �لعقل �لر�جح، و�ل�ضخ�ضية 
�لقوية، وكانت قادرة على �تخاذ قر�ر�تها بنف�ضها، وكانت �ضخ�ضيتها 

تت�ضم بح�ضن �لأخالق و�لأدب و�لحرت�م مع �جلميع.)4( 
وف�ضائل  مناقب  فيها  �جتمعت  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  و�أم 
وحبها  طاعتها  ذلك،  ومن  �لن�ضاء،  من  غريها  على  ميزتها  كثرية 
�أبي �ضلمة ر�ضي �هلل عنه، وخدمتها ومكانتها عند �لر�ضول  لزوجها 
وذكاوؤها  عقلها،  ورجاحة  ر�أيها،  وح�ضن  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى 
و�رسعة بديهتها، و�رسعة حفظها، وورعها، وحر�ضها على �لتفقه يف 

�لدين، وعزميتها �لقوية، وتو��ضعها.

مشكلة البحث:
من  �مل�ضتنبطة  �لرتبوية  �ملو�قف  �برز  عن  �لبحث  يف  تتمثل 
�أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها،  وهذ� �ل�ضوؤ�ل �لرئي�ضي ويتفرع منه  حياة 

�ل�ضئلة �لتالية .

أسئلة البحث:
ما �ملو�قف �لرتبوية �مل�ضتنبطة من حياة �أم �ضلمة ر�ضي  ◄

�هلل عنها مع زوجها �أبي �ضلمة ر�ضي �هلل عنهما؟
ما �ملو�قف �لرتبوية �مل�ضتنبطة من حياة �أم �ضلمة ر�ضي  ◄

�هلل عنها مع زوجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم؟ 
ما �ملو�قف �لرتبوية �مل�ضتنبطة من حياة �أم �ضلمة ر�ضي  ◄

�هلل عنها مع قريناتها؟

أهداف البحث:
�ضلمة . 1 �أم  حياة  من  �مل�ضتنبطة  �لرتبوية  �ملو�قف  معرفة 

ر�ضي �هلل عنها مع زوجها �أبو �ضلمة ر�ضي �هلل عنهما.
�إبر�ز �ملو�قف �لرتبوية �مل�ضتنبطة من حياة �أم �ضلمة ر�ضي . 2

�هلل عنها مع زوجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم.
�ضلمة . 3 �أم  حياة  من  �مل�ضتنبطة  �لرتبوية  �ملو�قف  تو�ضيح 

ر�ضي �هلل عنها مع قريناتها.

أهمية البحث:
ي�ضتمد هذ� �ملو�ضوع �أهميته من كونه �أحد �ملو��ضيع �لتي . 1

حظيت بعناية �لباحثني يف جمال �لأ�رسة، وخ�ضو�ش �ملر�أة �مل�ضلمة 
�لتي تو�جه م�ضكالت وهجمات غربية.

قر�ءة . 2 يف  متكاملة  كلية  روؤية  �ىل  بحاجة  �ل�رسة  �إن 
ومعاجلة و�قع �ل�رسة �مل�ضلمة وم�ضتقبلها م�ضتقاة من �ضرية �مهات 
�ملوؤمنني، لت�ضدي على �لهجمات �ل�رس�ضة �لتي تو�جه �ملر�أة �مل�ضلمة 
ول يكون ذلك �ل بال�ضتناد �ىل �ضرية �مهات �ملوؤمنني وهذه �لدر��ضة 

قد ت�ضهم يف ذلك.
عامة . 3 ب�ضفة  بالأ�رسة  �ملهتمني  �لدر��ضة  هذه  ي�ضتفيد من 

وباملر�أة ب�ضفة خا�ضة كونها تعالج مو�ضوع �أ�رسي يتعلق باملنهج 
�ضلمة ر�ضي  �أم  �ضرية  �لرتبوية من  �ملو�قف  ��ضتنباط  �ل�ضالمي يف 

�هلل عنها. 

منهج البحث:
تعتمد �لدر��ضة على �ملنهج �لتاريخي وُيعرَّف باأن »�ملق�ضود 
جمع  بو��ضطة  �ملا�ضي  �إعادة  عن  )عبارة  هو  �لتاريخي،  باملنهج 
عر�ش  ليتم  تاأليفها؛  و�أخري�ً  متحي�ضها  ثم  ومن  وتقوميها،  �لأدلة 
وحتى  تاأليفها،  ويف  مدلولتها  يف  �ضحيحًا  عر�ضًا  �أوًل  �حلقائق 
يتم �لتو�ضل حينئذٍ �إىل ��ضتنتاج جمموعة من �لنتائج ذ�ت �لرب�هني 
�لعلمية �لو��ضحة()5(. )قامت �لباحثة بدر��ضة �أبرز �ملو�قف �لرتبوية 
لأم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها، معتمد على در��ضة �ملنهج �لتاريخي، يف 
�لتاريخية �مل�رسفة يف زمن  �مل�ضلمة ومو�قفها  �ملر�أة  �ضرية  معرفة 

�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم وعالقتها بالو�قع �ملعا�رس 
من  م�ضى  ما  وي�ضجل  ي�ضف  �لذي  �لبحث  )ذلك  �أي�ضًا  وهو 
�أ�ض�ش  على  ويحللها  ويف�رسها  ويدر�ضها  �ملا�ضي  و�أحد�ث  وقائع 
علمية منهجية دقيقة؛ بق�ضد �لتو�ضل �إىل حقائق وتعميمات ت�ضاعدنا 

يف فهم �حلا�رس على �ضوء �ملا�ضي و�لتنبوؤ بامل�ضتقبل( .)6(
ولقد جاءت �لتعاليم �لقر�آنية و�لتوجيهات �لنبوية، و�ملو�قف 
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�مل�ضلمة،  �لأ�رسة  كيان  على  �ملحافظة  يكفل  مبا  �ل�ضليمة،  �لرتبوية 
�لعالقة  لتبقى  �أفر�دها،  عالقة  ومتا�ضك  رو�بطها  متانة  ويزيد 
و�مل�ضكالت  �ملعنوية،  �لأمر��ش  من  و�ضاملة،  �ضامية  �لزوجية 

�لأخالقية، و�لأحد�ث �ملوؤملة �ملبكية.

الدراسات السابقة:
�مل�ضامني  ��ضتنباط  �ىل  هدفت  )2011م()7(  احلربي  در��ضة 
�لرتبوية �ملتعلقة بالعالقات �لزوجية من كتاب �لنكاح من �ضحيح 
 ، و�لنف�ضي  و�لجتماعي  �لأخالقي  �جلانب  يف  �لبخاري  �لإمام 
�لرتبوية  �لتطبيقات  بيان  مع  �لزوجية  �ملعا�رسة  �آد�ب  يخ�ش  وما 
 . و�لإعالم  و�لـاأ�رسة  و�ملجتمع  �ملدر�ضة  يف  �مل�ضتفادة  للم�ضامني 
�ل�ضتنباطي  �لتحليلي  و�ملنهج  �لو�ضفي  �ملنهج  �لباحث  و��ضتخدم 
�لنكاح  �أحاديث كتاب  �أن  �لدر��ضة  �لرتبوية. ومن نتائج  للم�ضامني 
�لتي  �لرتبوية  �مل�ضامني  من  كثري�ً  ت�ضمنت  �لبخاري  �ضحيح  من 

ت�ضهم يف تكوين �لعالقات �لزوجية �ل�ضعيدة.
معرفة  �إىل  �لدر��ضة  هدفت  )2007م()8(  الأن�ضاري  در��ضة 
تو�ضيف بع�ش �ضمائل �لأنثى �لرتبوية وتو�ضيحها يف �ضخ�ضية �أم 
�ملوؤمنني عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها ، و��ضتخدمت هذه �ل�ضفات و�ل�ضمائل 
يف �لتطبيق على �لن�ضاء يف �لوقت �حلا�رس ، وذلك بهدف �لتغيري يف 
�لقدوة �حل�ضنة. �إىل  ، وتوجيهها  �ضخ�ضية �ملر�أة �مل�ضلمة �ملعا�رسة 
و�ل�ضتنباطي.  و�لو�ضفي  �لتاريخي  �ملنهج  �لباحثة  و��ضتخدمت 
�لتي  �ملعا�رسة  �مل�ضلمة  �ملر�أة  �ضمائل  �أن  �لدر��ضة  نتائج  ومن 
عدد  هي  د�ئما  عنها  �هلل  ر�ضي  عائ�ضة  �ملوؤمنني  باأم  فيها  �قتدت 
)28( من �ل�ضمائل �لرتبوية ، من و�قع )55( من �ل�ضمائل �لرتبوية 
�لعينة  ��ضتجابة  ، وذلك ح�ضب  �لدر��ضة  �أد�ة  �لتي ت�ضمنتها عبار�ت 
ب د�ئما على عدد )28( عبارة فقط من عبار�ت �ل�ضمائل يف �ضلوك 
�أم �ملوؤمنني عائ�ضة ر�ضي  �ملر�أة �ملعا�رسة �مل�ضتمدة من �ضخ�ضية 

�هلل عنها.
در��ضة مياين )2008م()9( هدفت �لدر��ضة �إىل �ل�ضتنارة مبا يف 
و�ضلوكيات  مو�قف  من  عنها  �هلل  ر�ضي  خديجة  �ملوؤمنني  �أم  �ضرية 
يجب �أن يقتدى بها ، و�إبر�ز م�ضامني تربوية م�ضتنبطة من �ضريتها 
وقد   . �مل�ضامني  هذه  تطبيق  يف  و�ملدر�ضة  �لأ�رسة  دور  وبيان   ،
�لنتائج  و�ل�ضتنباطي. وجاءت  �لو�ضفي  �ملنهج  �لباحثة  ��ضتخدمت 
��ضتقر�ر  تعزيز  يف  و�أثره  �لزوجة  يف  �لإيجابية  �ل�ضفات   -: كتايل 
�لأ�رسة . و��ضتقر�ر �لأ�رسة و�أثره يف تبليغ دعوة �هلل عز وجل و�أثره 

يف تن�ضئة �لأجيال. 

متهيد:
بن  عمر  بن  �هلل  عبد  بن  �ملغرية  بن  �أمية  �أبي  بنت  هند  هي 
خمزوم �لقر�ضية �ملخزومية. زوج �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و�إحدى 
�أمهات �ملوؤمنني)10( وبنت عم خالد بن �لوليد، �ضيف �هلل، وبنت عم 
�أبي جهل بن ه�ضام، من �ملهاجر�ت �لأول، كانت قبل زو�جها بالنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم عند �أخيه من �لر�ضاعة: �أبي �ضلمة بن عبد �لأ�ضد 
�ملخزومي، �لرجل �ل�ضالح، وكانت من �أجمل �لن�ضاء و�أ�رسفهن ن�ضبًا. 
�أُمًَّا  بكنيتها، حيث كانت  �ضلمة، فعرفت  باأم  �ملوؤمنني  �أم  و��ضتهرت 

لبنها �لأكرب �ضلمة، ومل تعرف با�ضمها )هند()11( .
و�أبوها �أبو �أمية؛ وهو �ضهيل بن �ملغرية بن عبد �هلل بن عمرو 

بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب)12(. وقد لقب 
يف �جلاهلية بز�د �لركب جلوده وكرمه. فكان �إذ� �ضافر ل يرتك �أحد�ً 
و�لطعام طو�ل  �لز�د  من  كلهم  مر�فقيه  يكفي  بل  ز�د،  ومعه  ير�فقه 

�لرحلة)13( 
�أما �أولد �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها فهم جميعًا من زوجها �أبي 
�ضلمة، وقد ولدتهم جميعًا يف �حلب�ضة، ويف رو�يات �أخرى �أن �ضلمة 
وحده �لذي ُوِلَد يف �حلب�ضة، بينما ُوِلَد �لباقون يف �ملدينة. وكان �ضلمة 

�أكرب من �أخيه عمر، ومل يكن م�ضهور�ً بالرو�ية �لعلمية)14(  
��ضمها  وكان  �حلب�ضة،  يف  ولدت  وقد  زينب،  �بنتها  �أما   
)بّرة(، فقالت: �إن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم نهى عن هذ� �ل�ضم، 
�ضميت بّرة، فقال �لنبي �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )ل تزكو� �أنف�ضكم، 
�هلل �أعلم باأهل �لرب منكم( فقال: ما ن�ضميها؟ قال: )�ضموها زينب()15( 
وقد تزوجت عبد �هلل بن زمعة بن �لأ�ضود �لأ�ضدي، فولدت له، وتعلمت 
�هلل  �لنبي �ضلى  �أهل زمانها. ودخلت زينب على  ن�ضاء  �أفقه  فكانت 
عليه و�ضلم مّرة وهو يغت�ضل، فن�ضح �ملاء يف وجهها، فلم يزل ماء 

�ل�ضباب يف وجهها حتى كربت وعجزت)16(
توفيت �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها يف �أول خالفة يزيد بن معاوية 
�ضو�ل،  �أو  رم�ضان  �ضهر  يف  وخم�ضني،  ت�ضع  �ضنة  وقيل:  �ضتني،  �ضنة 

و�ضّلى عليها �أبو هريرة، وقيل: �ضعيد بن زيد.
وعن حمارب بن دثار: �أنها ملا توفيت �أو�ضت �أن ي�ضلي عليها 
�أبو هريرة، ودخل قربها عمر و�ضلمة �بنا �أبي �ضلمة، وعبد �هلل بن �أبي 
�أربع  �بنة  �أمية، وعبد �هلل بن وهب بن زمعة، ودفنت بالبقيع وهي 

وثمانني �ضنة)17( 
للإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الول والذي ين�ض على )ما  ◄

ابي  زوجها  مع  �ضلمة  اأم  حياة  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املواقف 
�ضلمة ر�ضي الل عنهما(.

اأولً: طاعة �هلل ومر�ضاته لأم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها لزوجها  ●
�لإ�ضالمية  �لدعوة  نور  بزغ  حني  فمن   ، عنه  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أبي 
�لزوج  فحني  لطاعة  �أعظم مثال  �هلل عنها،  �ضلمة ر�ضي  �أم  �رسبت 
دعا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أول دعوة لالإ�ضالم ، كان عبد�هلل بن 
عبد �لأ�ضد )�أبو �ضلمة ر�ضي �هلل عنه( من �أو�ئل �مللبيني لدعوة حممد 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، فاأ�ضلم و�أ�ضلمت زوجته هند بنت ز�د �لركب )�أم 

�ضلمة ر�ضي �هلل عنها( بعد �إ�ضالمه)18( 
له  طاعتها  على  دليل  وهذ�  و�أ�ضلمت  �أ�ضلم  �أنه  �حلديث  فبني 
حيو�ن،  من  كلها،  �خلالئق  عليه  فطرت  �إِلهي،  نامو�ش  و�لطاعة 
ونبات، وجماد يف �ل�ضماء و�لأر�ش، فلم يبق ذرة يف �لأر�ش �إِل وقد 
�أذعنت لربها وخ�ضعت، بحيث ت�ضري وفق �إِر�دة �إِلهية كونية ل تتخلف 

عنها �أبد�. 
وقا�ضى �مل�ضلمون �لأولون من ��ضطهاد قري�ش �ل�ضيء �لكثري، 
فاأوذو� يف �ضبيل دينهم وعذبو� من �أجل عقيدتهم، وحاول �مل�رسكون 
ب�ضّتى �ل�ضبل �أن يفتنوهم يف دينهم، و�أن يردوهم عن �لإ�ضالم، حينئذ 
�أذن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم للم�ضلمني يف �لهجرة، و�أ�ضار عليهم 
ُيظلم  ل  ملكًا  فيها  ولأن  �ضدق،  �أر�ش  لأنها  �حلب�ضة؛  �إىل  بالهجرة 
عنده �أحد، فهاجر نفٌر كثري من �مل�ضلمني، كان فيهم عبد �هلل بن عبد 
�لأ�ضد، وزوجته هند بنت ز�د �لركب )�م �ضلمة ر�ضي �هلل عنها( )19( 
�أبي �ضلمة ر�ضي �هلل  �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها رفيقة زوجها  فكانت 
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عنه فهجرتها معه طاعة له ، ووفاء له .
�ضلمة ر�ضي �هلل عنهما وزوجها، وهما  �أم  �لأيام على  ومرت 
و�ملهاجرون عند جنا�ضي �حلب�ضة يف خري جو�ر، حتى جاءت �إليهم 
�أبناء  من  كثري  نفر  بدخول  �لإ�ضالم  عزة  نباأ  عليهم  تق�ش  �لأخبار 
وبات  �لإ�ضالم،  عّز  -وقد  �ملهاجرين  �أكرث  ر�أى  حينئذ  فيه،  قري�ش 
�مل�ضلمون ل يخ�ضون ��ضطهاد قري�ش لهم - �أن يعودو� �إىل موطنهم 
�أن يرجعو� من  �لعائدون فيما يفعلون، فقرر بع�ضهم  مكة. وت�ضاور 
ما  فيها  ويالقي  مكة  يدخل  �أن  �لآخر  �لبع�ش  وقرر  جاوؤو�،  حيث 
يالقي �مل�ضلمون...وكان فيمن قرر دخول مكة �أبو �ضلمة وزوجته �أم 

�ضلمة ر�ضي �هلل عنهما.)20( 
�ضبيل  يف  بنف�ضها  جادت  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم  هي  فها 
�إميانها و�إ�ضالمها وطاعتها لزوجها، فاآمنت مع زوجها وهاجرت مع 
زوجها، ثم عادت مرة �أخرى �إىل مكة وكل هذ� وهي، برفقة زوجها 

متحملة �ضابرة حمت�ضبة �لأجر و�لثو�ب من �هلل تعاىل.
)�أ�ضل عظيم  �لأزرق -:  �بن  �لأمر - كما يقول  �أويل  و طاعة 
�أدرجها �لأئمة يف جملة �لعقائد  �لو�جبات �لدينية حتى  �أ�ضول  من 
وتعاىل،  �ضبحانه  له  وم�ضت�ضلم  خا�ضع  كله  فالكون  �لإِميانية()21(. 
وهو بهذ� �ملعنى طائع هلل �ضبحانه. غري �أن �لثقلني منحهما �خلالق 
�أو  للخري،  و�لختيار  �لت�رسف  ي�ضتطيعان  بهما  وقوة  �إِر�دة  تعاىل 
�ملطلقة  �لطاعة  �لتز�م  عن  �لثقلني،  �أكرث  مترد  ذلك  وب�ضبب  �ل�رس، 
هذ�  من  بالرغم  �أنهم،  يدركون  ل  ولكنهم  �لختيار،  على  �لقائمة 
�لتمرد يتحركون وفق �إِر�دة كونية حميطة �ضمن ملك �هللَّ وملكوته، 
وطاعة  لزوجها،  �لزوجة  وطاعة  �لو�لدين،  طاعة  �رسعت  هنا  ومن 
اللَّىَ  اأىَِطيُعوا  ُنوا  اآمىَ الَِّذينىَ  ا  اأىَيُّهىَ ا  {يىَ َتَعاىَل:  َقال  ل�ضيده)22(.  �لرقيق 
عبادة  وعن   ،  )59  : )�لن�ضاء  ِمْنُكْم}  الأىَْمِر  وِل  اأُ وىَ الرَّ�ُضولىَ  اأىَِطيُعوا  وىَ
ا رىَ�ُضوُل اللَِّ �ضلى الل عليه  انىَ َي �هللَُّ َعْنُه  قال: )دىَعىَ بن �ل�ضامت َر�ضِ
ال�ضَّْمِع  لىَى  عىَ نىَا  عىَ ايىَ بىَ اأىَْن  لىَْينىَا  عىَ ذىَ  اأىَخىَ ا  ِفيمىَ انىَ  كىَ فىَ ْعنىَاُه  بىَايىَ فىَ و�ضلم  
اأىَْن  لىَْينىَا، وىَ رىًَة عىَ اأىَثىَ ا، وىَ ُي�ْسِنىَ ا وىَ ُع�ْسِنىَ ْكرىَِهنىَا، وىَ مىَ ِطنىَا وىَ ْن�ضىَ ِة ِف مىَ الطَّاعىَ وىَ
وىَاًحا ِعْندىَُكْم ِمنىَ اللَِّ ِفيِه  رىَْوا ُكْفًرا بىَ : اإِل اأىَْن تىَ الىَ ل ُننىَاِزعىَ الأىَْمرىَ اأىَْهلىَُه قىَ
و�أ�ضا�ش  �أ�ضا�ش،  لها  ومتابعته  لزوجها  �لزوجة  اٌن()23(. وطاعة  ُبْرهىَ
قوله  تف�ضري  ويف  �لطاعة.)24(  ت�ضتلزم  �لتي  �لقو�مة  هو  �حلق  هذ� 
تعاىل)فال�ضاحلات قانتات( يقول �لر�زي: )و�علم �أن �ملر�أة ل تكون 

�ضاحلة �إل �إذ� كانت مطيعة لزوجها()25( .
فمن �لو�جب على �ملر�أة �أن تطيع زوجها طاعة مطلقة يف غري 
مع�ضية �هلل، �إذ �أّنه ل طاعة ملخلوق يف مع�ضية �خلالق عّز وجّل، وقد 
ا الطاعة ف املعروف()26(، وقال �ضّلى  قال �ضّلى �هلل عليه و�ضّلم: )اإنمّ
مع والطاعة على املرء امل�ضلم فيما اأحبمّ وكره  �هلل عليه و�ضّلم: )ال�ضمّ
�ضمع ول طاعة(،)27(.  اأمر مبع�ضية فل  فاإذا  يوؤمر مبع�ضية،  ما مل 
و�لطاعة تكون �ضو�ء يف منزلها �أو يف �أ�ضلوب حياتها، �أو يف فر��ضها، 
قال �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )ل يحل للمراأة اأن ت�ضوم وزوجها 
�ضاهد اإل باإذنه ول تاأذن ف بيته اإل باإذنه()28( وقال �لألباين رحمه 
�هلل معلقا على هذ� �حلديث : )فاإذ� وجب على �ملر�أة �أن تطيع زوجها 
يف ق�ضاء �ضهوته منها ، فبالأوىل �أن يجب عليها طاعته فيما هو �أهم 
من ذلك مما فيه تربية �أولدهما، و�ضالح �أ�رستهما ، ونحو ذلك من 

�حلقوق و�لو�جبات()29(
لأن وجوب �لطاعة من متام �لتعاون بني �لزوجني، فال ت�ضتقيم 
حياة �أي �ملجتمع �إل �إذ� كان لها رئي�ش يدير �ضوؤونها ويحافظ على 

�لرئي�ش مطاعًا، لأن يف  �إذ� كان  �إل  �لرئا�ضة  كيانها، ول تفلح هذه 
عدم طاعته مف�ضدة عظيمة تلحق �لأ�رسة، وجتعل حياتها يهدد كيان 

�ملجتمع. 
�لأ�رسة؛  عن  م�ضوؤول  رئي�ش  وجود  �ل�رسوري  من  كان  لذلك 
ولو  لظلمناها،  �ملر�أة  حملناها  ولو  م�ضوؤوليتها،  ويتحمل  يرعاها 
جعلناها م�ضرتكة ملا ��ضتقامت �أحو�ل �لأ�رسة، لأن كاًل منهما يريد 
مِبىَا  اآِء  النِّ�ضىَ لىَى  عىَ وَّاُمونىَ  قىَ اُل  {الرِّجىَ تعاىل:  قال  بر�أيه،  ي�ضتاأثر  �أن 
اِلِهْم} )�لن�ضاء:26(  اآ اأىَْنفىَُقواْ ِمْن اأىَْموىَ مِبىَ ْع�ٍض وىَ لىَى بىَ ُهْم عىَ ْع�ضىَ �ضَّلىَ اللَُّ بىَ فىَ
�أزو�جهن،  طاعة  على  �لن�ضاء  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  حث  وقد 
ملا يف ذلك من �مل�ضلحة و�خلري، حيث جعل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
ر�ضا �لزوج على زوجته �ضببًا لدخولها �جلنة، فقال:)اأميا امراأة ماتت 
وزوجها را�ض عنها دخلت اجلنة()30( وهذ� كله خري، ومق�ضودة �لأمر 
غيبة  حال  ويف  نف�ضها  ويف  ماله  يف  بحقه  و�لقيام  �لزوج  بطاعة 
�لزوج)31(. وقد �أعدَّ �هلل تعاىل لها �جلنة �إذ� �أح�ضنت �إليه، فقال �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم: )اإذا �ضلَّت املراأة خم�ضها، و�ضامت �ضهرها، وحفظت 
فرجها، واأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي اجلنة من اأي اأبواب اجلنة 
�ضئت()32( قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم )لوكنت اآمراً اأحداً اأن ي�ضجد لأحد 
لأمرت املراأة اأن ت�ضجد لزوجها()33( ، فقد دل �حلديث على عظم حق 

�لزوج ولزوم طاعته 
�ضلمة  ● �أبي  لزوجها  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم  وفاء  ثانياً: 

ر�ضي �هلل عنه ، فعن �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنه ، زوج �لنبي �ضلى �هلل 
�إىل �ملدينة رحَّل يل  �أبو �ضلمة �خلروج  �أجمع  عليه و�ضلم، قالت: ملا 
يف  �ضلمة  �أبي  بن  �ضلمة  �بني  معي  وحمل  عليه،  حملني  ثم  بعريه 
حجري، ثم خرج بي يقود بي بعريه، فلما ر�أته رجال بني �ملغرية 
بن عبد �هلل بن عمر بن خمزوم قامو� �إليه، فقالو�: هذه نف�ضك غلبتنا 
عليها، �أر�أيت �ضاحبتك هذه؟ عالم نرتكك ت�ضري بها يف �لبالد؟ قالت: 
فنزعو� خطام �لبعري من يده، فاأخذوين منه. قالت: وغ�ضب عند ذلك 
بنو عبد �لأ�ضد، رهط �أبي �ضلمة، فقالو�: ل و�هلل، ل نرتك �بننا عندها 
�ضلمة بينهم حتى  ُبنيَّ  �إذ نزعتموها من �ضاحبنا. قالت: فتجاذبو� 
خلعو� يده، و�نطلق به بنو عبد �لأ�ضد، وحب�ضني بنو �ملغرية عندهم، 

و�نطلق زوجي �أبو �ضلمة �إىل �ملدينة. 
قالت: ففرق بيني وبني زوجي وبني �بني. قالت: فكنت �أخرج 
كل غد�ة فاأجل�ش بالأبطح، فما �أز�ل �أبكي، حتى �أم�ضى �ضنة �أو قريبًا 
فر�أى ما  �أحد بني �ملغرية،  منها، حتى مر بي رجل من بني عمي، 
بي فرحمني فقال لبني �ملغرية: �أل تخرجون هذه �مل�ضكينة، فرقتم 
بينها وبني زوجها وبني ولدها! قالت: فقالو� يل: �حلقي بزوجك �إن 
�إيّل عند ذلك �بني، قالت: فارحتلت  �ضئت. قالت: ورّد بنو عبد �لأ�ضد 
�أريد زوجي  �أخذت �بني فو�ضعته يف حجري، ثم خرجت  بعريي ثم 
باملدينة، قالت: وما معي �أحد من خلق �هلل، قالت: فقلت: �أتبّلُغ مبن 
لقيت عثمان  بالتنعيم  كنت  �إذ�  على زوجي، حتى  �أقدم  لقيت حتى 
بن �أبي طلحة، �أخا بني عبد �لد�ر فقال يل: �إىل �أين يا بنت �أبي �أمية؟ 
قالت: فقلت: �أريد زوجي باملدينة. قال: �أو ما معك �أحد؟ قالت: فقلت: 
ل و�هلل، �إل �هلل وُبنّي هذ�. قال: و�هلل ما لك من مرتك، فاأخذ بخطام 
�لبعري، فانطلق معي يهوي بي، فو �هلل ما �ضحبت رجاًل من �لعرب 
قط، �أرى �أنه كان �أكرم منه، كان �إذ� بلغ �ملنزل �أناخ بي، ثم ��ضتاأخر 
عني، حتى �إذ� نزلت ��ضتاأخر ببعريي، فحط عنه، ثم قيده يف �ل�ضجرة، 
قام  �لرو�ح،  دنا  فاإذ�  حتتها،  فا�ضطجع  �ضجرة،  �إىل  عني  تنّحى  ثم 
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�إىل بعريي فقّدمه فرّحله، ثم ��ضتاأخر عني، وقال: �ركبي. فاإذ� ركبت 
و��ضتويت على بعريي �أتى فاأخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بي. فلم 
بني  قرية  �إىل  نظر  فلما  �ملدينة،  �أقدمني  بي حتى  ذلك  ي�ضنع  يزل 
عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك يف هذه �لقرية - وكان �أبو �ضلمة 
�إىل مكة.  ر�جعًا  �ن�رسف  ثم  �هلل،  بركة  نازًل - فادخليها على  بها 
ما  �أ�ضابهم  �لإ�ضالم  بيت يف  �أهل  �أعلم  ما  و�هلل  تقول:  فكانت  قال: 
�أ�ضاب �آل �أبي �ضلمة، وما ر�أيت �ضاحبًا قط كان �أكرم من عثمان بن 

�أبي طلحة)34(.
مكة  من  خروجها  حني  من  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم  و�ضف 
عفتها  على  ينم  و�ضفًا  كان  طلحة  �أبي  بن  عثمان  مع  �ملدينة  �إىل 
وطهرها، ووفاءها لزوجها، وهذ� من ح�ضن �ملعا�رسة للزوج وطلب 
�أكرم من  ر�أيت �ضاحبًا قط كان  ر�ضاه، ومن ثم �ضدق قولها )وما 

عثمان بن �أبي طلحة(
وقاعدة  �مل�ضلم،  �لأ�رسة  بناء  يف  �أ�ضا�ضية  �ضفة  �لوفاء  فاإن 
ْهِد  اأىَْوُفوا ِبعىَ تقوم عليها حياة �لفرد وبناء �جلماعة، قال تعاىل �هلل {وىَ

ا} )�لنحل:91(   ْوِكيِدهىَ ْعدىَ تىَ ْنُق�ُضوا الأمْيىَانىَ بىَ ْدُتْ وىَل تىَ اهىَ ا عىَ اللَِّ اإِذىَ
من  �لعهد  تعاىل  �هلل  جعل  وقد  بالإن�ضان،  يخت�شُّ  و�لوفاء 
�لإميان، و�ضريه قو�ًما لأمور �لنا�ش، فاملوؤمنون ماأمورون بالتعاون 
لتنافرت  ذلك  ولول  و�لوفاء،  �لعهد  مبر�عاة  �إل  تعاونهم،  يتمُّ  ول 
�لقلوب، و�رتفع �لتعاي�ش، ولذلك عظَّم �هلل تعاىل �أمره)35( فقال تعاىل 
ُبوِن} )�لبقرة:40(، وقال  اْرهىَ اإِيَّايىَ فىَ ْهِدُكْم وىَ ْهِدي اأُوِف ِبعىَ اأىَْوُفواْ ِبعىَ {وىَ

دتُّْ } )�لنحل: 91(  اهىَ ا عىَ ِ اإِذىَ ْهِد اللمّ اأىَْوُفواْ ِبعىَ تعاىل {وىَ
و�حرت�م  به  و�للتز�م  بالعهد  �لوفاء  �لإ�ضالم  �أوجب  ولقد 
�ملو�ثيق، ون�ش د�ضتور حياتهم على ذلك ، ويرتفع �لإ�ضالم بالوفاء 
بالعهد؛ فيجعله من خالل �لرب، وميدح �ملت�ضفني بهذه �خلالل باأنهم 
نىَ  اآمىَ ْن  مىَ اْلِبَّ  لــِكنَّ  {وىَ تعاىل:  يقول  �ملتقون،  وهم  �ل�ضادقون  هم 
قال:  �أن  �إىل   ،{... نْيىَ النَِّبيِّ وىَ اْلِكتىَاِب  وىَ ة  امْلىَلىَِئكىَ وىَ الآِخِر  اْليىَْوِم  وىَ ِبالِل 
وال�سََّّاِء  اِء  اْلبىَاأ�ضىَ ِفْ  ال�ضَّاِبِرْينىَ  وىَ ُدْوا  اهىَ عىَ ا  اإذىَ ْهِدِهْم  ِبعىَ امْلُْوُفْونىَ  {وىَ
)�لبقرة:   { امْلُتَُّقْونىَ هم  اأْولــِئكىَ  وىَ دىَُقْوا  �ضىَ الَِّذْينىَ  اأْولِئكىَ  اْلبىَاأ�ِض  ِحنْيىَ  وىَ
�إىل  بها  �ملت�ضف  توؤهل  �لتي  �ل�ضفات  من  �لوفاء  يجعل  ثم   ،)177
الَِّذينىَ  تعاىل: {وىَ يقول  �ملقيم،  �لنعيم  و�خللود يف  بالفردو�ش  �لفوز 
اِفُظونىَ  اِتِهْم ُيحىَ لىَوىَ لىَى �ضىَ الَِّذينىَ ُهْم عىَ وىَ ْهِدِهْم رىَاُعونىَ عىَ اِتِهْم وىَ انىَ ُهْم لأمىَ
 { اِلُدونىَ ا خىَ ِرُثونىَ اْلِفْردىَْو�ضىَ ُهْم ِفيهىَ الَِّذينىَ يىَ اِرُثونىَ  اأُولىَِئكىَ ُهُم اْلوىَ
�ل�ضابقني،  �مل�ضلمني  ديدن  �لوفاء  كان  ولقد   ،)11  -  8 )�ملوؤمنون: 
يحدِّث بذلك تاريخهم �حلافل ، وي�ضهد به ما�ضيهم �مل�رسق، و �إن يف 
بعهودهم،  �مل�ضلمني  وفاء  من  حت�ضى  ل  وقائع  �لإ�ضالمي  �لتاريخ 
وهي �ضفحات جمد وفخار ت�ضهد بحر�ضهم على �لوفاء ، �متثاًل لأمر 
، و�قتد�ًء ب�ضاحب �خللق �لعظيم �ضلو�ت  ربهم و�تباًعا ل�ضنة نبيهم 
�هلل و�ضالمه عليه �ضفحات ت�ضهد للم�ضلمني باأنهم هم �أول من و�ضع 
هذه �لقاعدة �لأخالقية �لرفيعة مو�ضع �لتطبيق؛ لقد علمهم دينهم �أن 

�لوفاء بالعهد �ضهامة وقوة، وعد�لة وف�ضيلة. 
�ضلمة  ● �أم  �هلل عنه مع زوجه  �ضلمة ر�ضي  �أبي  ثالثاً: وفاء 

�إل  �أتطيعينني؟ قلت: ما ��ضتاأمرتك  �أبو �ضلمة:  ر�ضي �هلل عنها ، قال 
و�أنا �أريد �أن �أطيعك، قال: فاإن مت فتزوجي بعدي . قال: �للهم �رزق 
�أم �ضلمة بعدي رجاًل خري�ً مني، ل ُيحزنها ول يوؤذيها)36(. ويف هذ� 
�حلديث يتجدد �لوفاء يف �أعلى �ضوره من �لزوج �إىل زوجته �ملطيعة 

�ل�ضابرة �لوفية.

لزوجته  �ملحب  �لكرمي  �لزوج  �أي�ضا  �ملوقف  هذ�  من  ويتبني 
ويكتنفهم  يرعاهم  ملن  بحاجة  فهم  و�أولده،  لزوجته  حبه  مدى 
باحلب و�لهتمام، لذلك دعا لزوجته �أن يرزقها �هلل زوجًا خري�ً منه 
�لعظيم  �لزوج  له ما دعاه ومتناه ذلك  يرعاها وي�ضعدها، وقد كان 
عليه  �هلل  �ضلى  حممد  �لربية  بخري  �هلل  رزقها  �أن  لزوجته،  �ملحب 
عي�ضة  �أبنائها  مع  عنه،  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم  معه  عا�ضت  وقد  و�ضلم، 

هنية كرمية وحظيت بـاأن تكون من �أمهات �ملوؤمنني.
�أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها قالت: �ضمعت ر�ضول �هلل �ضلى  وعن 
�هلل عليه و�ضلم يقول: )ما من م�ضلم ت�ضيبه م�ضيبة فيقول: ما اأمره 
الل: اإنا لل واإنا اإليه راجعون، اللهم اآجرين ف م�ضيبتي واخلف ل 
خرياً منها-  اإل اأخلف الل له خرياً منها(. قالت: فلما مات �أبو �ضلمة 
قلت: �أي �مل�ضلمني خرٌي من �أبي �ضلمة؟ �أول بيت هاجر �إىل ر�ضول �هلل 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، ثم �إين قلتها، فاأخلف �هلل يل ر�ضول �هلل �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم. )37(
�لزوج �ل�ضالح يرى �أن �ضعادته تتحقَّق يف هناءة زوجته يف 
دنياه، وبعد مماته، فاإن كان هناوؤها يتحقَّق بالزو�ج برجٍل �ضالٍح 
بعده فذلك غايته، وهذ� ما كان ياأمله �أبو �ضلمة ر�ضي �هلل عنه ، �أن 
حتيا من بعده حياًة طيبًة كرمية، وُيلحق بهذ� �لوفاء للزوج بالثناء 
عليه و�لدعاء له ، وعدم ن�ضيان جميل ع�رسته ول �إنكار معروفه بعد 
دفعها  �لتي  زرع  �أم  ق�ضة  هذ�  على  يدل   ، موت  �أو  بطالق  مفارقته 
و�أولده  �أمه  متدح  و�أن   ، �إح�ضانه  تذكر  �أن  �لأول  لزوجها  �لوفاء 
وخادمته حتى بعد طالقه لها، وتزوجه باأخرى و زو�جها برجل �آخر 
ذلك  ومع   ، كثري�ً  و�أعطاها  عليها  و�ضع  قد  �لنا�ش  �أكابر  من  �ضخي 
�أبي زرع( �آنية  �أ�ضغر  �أعطانيه، ما بلغ  تقول: )فلو جمعُت كل �ضيء 

.)38(

بني  ● بالف�ضل  �لعرت�ف  ومنها  منحة  حمنة  لكل  رابعا: 
�لزوجني، عن �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها قالت: �ضمعت ر�ضول �هلل �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم يقول: )ما من م�ضلم ت�ضيبه م�ضيبة فيقول: ما اأمره 
الل: اإنا لل واإنا اإليه راجعون، اللهم اأجرين ف م�ضيبتي واخلف ل 
خرياً منها-  اإل اأخلف الل له خرياً منها(. قالت: فلما مات �أبو �ضلمة 

قلت: �أي �مل�ضلمني خرٌي من �أبي �ضلمة
وبيته:  زوجها  حلقوق  �لر�عية  �ل�ضاحلة  �لزوجة  �ضفات  من 
و�إح�ضانه،  للزوج، و�لعرت�ف مبنزلته وف�ضله  �لر�ضا و�ل�ضكر  �إظهار 

لو بعد موته �أو طالقها.
من هنا كان �لعرت�ف بالف�ضل، لذلك �لآية �لأ�ضا�ضية يف هذ� 
ْينىَُكْم} )�لبقرة ،237( �إن  ْوا اْلفىَ�ْضلىَ بىَ ن�ضىَ لىَ تىَ �ملو�ضوع قوله تعاىل {وىَ
�لعرت�ف باجلميل من �ملروءة و�لنبل، و نكر�ن �جلميل من �جلحود 
وجل:  عز  فقال  منه؛  ورهب  �جلحود  من  �لإ�ضالم  حذر  وقد  و�للوؤم، 
اُن}) �لرحمن،60(، وقال �ضلى �هلل  اإِلَّ الإِْح�ضىَ اِن  زىَاء الإِْح�ضىَ ْل جىَ {هىَ
عليه و�ضلم: )من ل ي�ضكر �لنا�ش ل ي�ضكر �هلل()39( و �أن ل ين�ضو�،  يف 
�لع�رسة،  �ضابق  بينهم من  ما  ـ  و�لنف�ضال  �لفر�ق  بهذ�  �لتاأثر  غمرة 
و�ملودة و�لرحمة، و�ملعاملة. وجاء يف �حلديث �لآخر �أن ر�ضول �هلل 
لزوجها  ت�ضكر  �مر�أة ل  �إىل  �هلل  ينظر  )ل  قال:  و�ضلم  �هلل عليه  �ضلى 
قال:  �هلل عنهما  �بن عبا�ش ر�ضي  ت�ضتغني عنه()40(. عن  ، وهي ل 
قال �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )و�أُريت �لنار فلم �أر منظر�ً كاليوم 
�أهلها �لن�ضاء قالو�: مب يا ر�ضول �هلل ؟ قال :  �أكرث  �أفظع ، ور�أيت  قط 
بكفرهن . قيل: يكفرن باهلل ؟ قال : يكفرن �لع�ضري ويكفرن �لإح�ضان ، 
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لو �أح�ضنت �إىل �إحد�هن �لدهر، ثم ر�أت منك �ضيئًا قالت : ما ر�أيت منك 
خري�ً قط()41(  

�ضلمة  ● �أم  حياة  من  �مل�ضتنبطة  �لرتبوية  �ملو�قف  ثانياً: 
ر�ضي �هلل عنها مع زوجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم  .

اأول: قيمة �ملر�أة �ل�ضاحلة يف �ضعادة بيتها ومنه تو�ضيح  ●
�لزوجية  �ل�ضعادة  �أ�ض�ش  �لزوجني من  �لزو�ج بني  �لأمور قبل  بع�ش 
وهذه �إحدى �لأمور �لتي ل جتد عند كثري من �لأزو�ج عناية مع �أن 
دو�م �لع�رسة، وهناءة �لعي�ش ل حت�ضل على �أمت وجوهها �إل عندما 
يعرف كل منهما حاجات �ضاحبه ومز�جه، وما ير�ضيه وي�ضخطه، 

وما يقبله، ويرف�ضه، وهذه �لأمور قد  يدركها �لزوجان بال�ضوؤ�ل .
تقول �أم �ضلمة: �أر�ضل يل ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم حاطب 
بن �أبي بلتعه يخطبني له فقلت: مرحبًا بر�ضول �هلل وبر�ضوله، �أخرب 
ر�ضول �هلل �أين يّف خالل، ل ينبغي يل �أن �أتزوج ر�ضول �هلل، وهي: �أين 
ِبَيٌة - �أي ذ�ت �أولد �ضبية -، و�أين َغرْيَى، و�أنه لي�ش �أحد  �مر�أة ُم�ضْ
من �أوليائي �ضاهد�ً. فبعث �إليها ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أما 
ِبَيٌة فاإن �هلل �ضيكفيك �ضبيانك، و�أما قولك: �إين َغرْيَى،  قولك: �إين ُم�ضْ
منهم  �أحد  فلي�ش  �لأولياء  و�أما  غريتك،  عنك  ُيْذِهب  �أن  �هلل  ف�ضاأدعو 

�ضاهد ول غائب �إل �ضري�ضاين.)42(
بامر�أة  تزوج  �لقا�ضي، ملا  �رُسيح  وهذ� يظهر جليا يف ق�ضة 
من بني متيم، فيقول: ملا دخلت عليها قمت �أتو�ضاأ، فتو�ضاأت معي، 
تكون  باأن  دعوت  �ل�ضالة  من  �نتهيت  فلما  معي،  ف�ضلت  و�ضليت 
نا�ضية مباركة، و�أن يعطيني �هلل من خريها، ويكفيني �رّسها، قال: 
فَحِمَدت �هلل، و�أثنت، ثم قالت: �إنني �مر�أة غريبة عليك فماذ� يعجبك 
كذ�،  و�أكره  كذ�،  �أحب  �إين  فقلت:  قال:  فاأجتنبه،  تكره  وماذ�  فاآتيه، 
�إنني رجل قا�ٍش، و�أخاف  �أهلي. فقلت:  �أن يزورك  فقالت: هل حتب 

�أن �أملَّهم، فقالت: من حتب �أن يزورك من جري�نك، فاأخربتها بذلك. 
قال �رسيح: فجل�ضت مع هذه �ملر�أة يف �أرغد عي�ش و�أهنئه حتى 
ف�ضاألُت: من  تاأمر وتنهى،  فاإذ� بعجوز  �لبيت  �إذ دخلت  حال �حلول، 
هذه؟ فقالت: �إنها �أمي. ف�ضاألته �لأم: كيف �أنت وزوجتك؟ فقال لها: 
خري زوجة، فقالت: ما حوت �لبيوت �رّس�ً من �ملدللة، فاإذ� ر�بك منها 

ريب فعليك بال�ضوط. 
�بنتها،  تن�ضح  �ضنة،  كل  مرة  تاأتينا  فكانت  �رسيح:  قال 
وتو�ضيها، ومكثُت مع زوجتي ع�رسين عامًا، مل �أغ�ضب منها �إل مرة 

و�حدة، وكنت لها ظاملًا)43(. 
قبل  �ضاحبه  حلالة  �لزوجني  من  كل  تو�ضيح  �أو  فمعرفة  لذ� 
وجتاهل  و��ضتقر�رها،  �لزوجية  �حلياة  يف  �أثرها  لها  ق�ضية  �لزو�ج 

هذ� �لأمر قد ينتج عنه بع�ش �خلالفات و�لنز�عات.
ورغباتهما  توجهاتهما  لهما  �لزوجني  كال  �أن  �ضيما  ول 
�ملختلفة لأن كاًل منهما ياأتي �إىل �حلياة �لزوجية من بيئة خمتلفة 
فحينما تو�ضح بع�ش �لأمور وتك�ضف بع�ش �حلقائق، �أمام بع�ضهما 
�لبع�ش يتفهم �لزوجان �لأمر ويظهر كل طرف منهما رغبة يف حتمل 

�لآخر، وت�ضتمر �حلياة بذلك.
ثانيا : من �ضفات �ملر�أة �ل�ضاحلة خدمتها لزوجها، �أ�ضبحت 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  لر�ضول  زوجًا  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم 
ودخلت بيتها �جلديد، �لذي كان بيت �أم �ملوؤمنني زينب بنت خزمية 
�أم  لزو�ج  يوم  �أول  ويف  للهجرة،  �لر�بع  �لعام  �أول  يف  توفيت  �لتي 

�ضلمة �أخذت تفح�ش حجرتها لتعرف ما بها قالت: فاإذ� جّرة فاطلعت 
فنظرت  وقدر،  وبرمة،  برحى،  و�إذ�  �ضعري،  �ضيء من  فيها  فاإذ�  فيها 
فاإذ� فيها كعب - قطعة من �ضمن �أو دهن - من �إهالة، فاأخذت ذلك 
�لإهالة  من  �لكعب  و�أخذت  �لربمة،  يف  ع�ضدته  ثم  وطحنته  �ل�ضعري 
فاأدمت به، فكان ذلك طعام ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم ، وطعام 

�أهله ليلة عر�ضه.)44(
�ضيد  �ضلمة ر�ضي �هلل عنها حني دخلت على  �أم  فما كان من 
�ملر�ضلني �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أول �لع�ضاء عرو�ضًا، وقامت �آخر �لليل 
تطحن)45(، وزوجة �أبي �أُ�ضيد �ل�ضاعدي ر�ضي �هلل عنها قامت بخدمة 
زوجها من �أول ليلة وهي عرو�ش، فقد )دعا �أبو �أُ�ضيد �ل�ضاعدي ر�ضول 
يومئٍذ خادمهم  �مر�أته  و�ضلم يف عر�ضه، وكانت  �هلل عليه  �هلل �ضلى 
وهي �لعرو�ش . قال �ضهل ر�ضي �هلل عنه : تدرون ما �ضقت ر�ضول �هلل 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم ؟ �أنقعت له متر�ت من �لليل، فلما �أكل �ضقته �إياه(
)46(، و يف ق�ضة خدمة فاطمة و�أ�ضماء و�مر�أة جابر لأزو�جهن ر�ضي 

ذلك،  على  �أقرهم  و�ضلم  عليه  �هلل  فالنبي �ضلى   ، �أجمعني  �هلل عنهم 
�ل�ضيدة  باأنها  �أزو�جهم مع علمه  ��ضتخد�م  �أ�ضحابه على  �ضائر  و�أقر 

و�ل�رسيفة يف قومها ولكن مل مينعهن ذلك من خدمة �لزوج )47(.
فـ )�ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها بح�ضن تدبريها يف �ملعي�ضة 
و�لن�ضح له، و�ل�ضفقة عليه، و�لأمانة يف ماله، وحفظ عياله و�أ�ضيافه 

ونف�ضها()48(.
قال �ضيخ �لإ�ضالم �بن تيمية: )فيجب على �ملر�أة خدمة زوجها 

باملعروف من مثلها ملثله، ويتنوع ذلك بتنوع �لأحو�ل()49(.
ومما يدل عليه ما يف �ل�ضحيحني من حديث عبد �هلل بن عمر 
ر�ع  )كلكم  يقول:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �ضمعت  قال  �أنه 
وكلكم م�ضوؤول عن رعيته، �لإمام ر�ع وم�ضوؤول عن رعيته، و�لرجل 
ر�ع يف �أهله وهو م�ضوؤول عن رعيته، و�ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها 

وم�ضوؤولة عن رعيتها()50(
لأزو�جهن  �حلافظات  �لزوجات  �ضبحانه  �هلل  مدح  وقد 
} تعاىل:  فقال  وماله)51(،  نف�ضها  يف  بحقه  بالقيام  غيبته  حال 

ِفظىَ اللَّـُه}  ْيِب مِبىَا حىَ اٌت ِلمّْلغىَ اِفظىَ اِنتىَاٌت حىَ اُت قىَ ال�ضَّاحِلىَ فىَ
كن  عنهن  �هلل  ر�ضي  و�ل�ضحابيات  �ملوؤمنني  �أمهات  و�أن 
َيخدمن يف بيوتهن ، فعائ�ضة ر�ضي �هلل عنها كانت تغ�ضل �ملني من 
ثوب �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم)52(، وكانت ميمونة ر�ضي �هلل عنها 
ت�ضع للنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ماء �لغ�ضل)53(، وعائ�ضة ر�ضي �هلل 

عنها كانت تطيب ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم)54(. 
�لنا�ش  من  غريه  �إىل  ميله  و  �لفرد  �هتمام  عنها  يعرب  ومما 
على  تقوم  �لرتبوية  و�لعملية  م�ضاعدتهم،  �ىل  مييل  و  يحبهم  فهو 
و�لإرغام  و�لت�ضلط  �لو�ضاية  ل  �لإ�ضالح،  يف  و�لرغبة  �لرعاية  مبد�أ 
ببذل  �إل  �ملق�ضود  ننال  ول  بالتدريب،  �إل  �لتاأديب  يتحقق  ول 
�لقيمة  هذه  عندهم  ت�ضود  �لذين  �لأ�ضخا�ش  ويتميز  �ملجهود)55(. 
بالعطف و �حلنان و خدمة �لغري وخدمة �لزوج من �لأمور �لجتماعية 

�ملهمة يف �لأ�رسة �لتي تقوم على حتمل �مل�ضوؤولية.
من  ● �إن  وزوجها   بيتها  رعاية  يف  �ملر�أة  م�ضوؤولية  ثالثاً: 

رعاية �لزوجة لبيت �لزوجية قيامها برعاية �لأبناء ، وح�ضن تربيتهم 
�لفوز  ، و�ل�ضعي يف حت�ضيل كل ما ُي�ضلحهم وينفعهم  ويجلب لهم 
و�ل�ضعادة ، ودفع كل ما ُيف�ضدهم وي�رسهم ويعود عليهم باخل�ضارة 
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�لرتبية  نعني  فاإنا  �لرتبية  نقول  وحني   ، و�آجاًل  عاجاًل  و�ل�ضقاء 
مبعناها �لو��ضع �لذي ل يقف عند حد �لعقوبة �أو �لأمر و�لنهي، كما 

يتبادر لذهن طائفة من �لنا�ش، بل هي معنى �أو�ضع من ذلك.
�إذ� كان �لأمر كذلك فاإن دور �لزوجة )�لأم( ور�ضالتها �لرتبوية 
�أهم  هي  �لتي  �لطفولة  مرحلة  يف  وخا�ضة  �لأول،  �ملقام  يف  تاأتي 
مر�حل �لعمر ، و�أكرثها خطورة ؛ لأنها �أ�ضا�ش ٌ ملر�حل حياته �لتالية 
يكون  وبالتايل  عنها،  ينفك  ل  باأمه  مرتبطًا  �لطفل  يكون  حيث   ،
تاأثريها عليه �أكرب ، وتعلقه بها �أكرث من �لزوج )�لأب(، �لذي يق�ضي 
غالب وقت �لنهار يف طلب �ملعا�ش خارج �لبيت ، فيقع على �لزوجة 
�لعبء �لأكرب يف �لرتبية ؛ لأنها �ملح�ضن �لرئي�ش لالأجيال لنفر�دها 
باحلمل و�لو�ضع و�لر�ضاعة ، وقيامها باحل�ضانة غالبًا، و�حل�ضانة 
�لطفل  �إىل  �أقرب  و�لأم   ، و�ملالطفة  و�لرتبية   �ل�ضفقة  تعتمد  ولية 
و�أ�ضفق عليه ، و�أعرف بالرتبية ، و�أقدر عليها و�أ�ضرب، و�أفرغ  لها)56(؛ 
ولهذ� �أثبت �لإ�ضالم حق ح�ضانة �لزوجة لأطفالها و�إن طلقها �لزوج. 
�لأولد،  بالغًا يف حياة  و�أثر�ً  �ضاأنًا عظيمًا،  للزوجة  فاإن  وعلى هذ� 
عليه  يتوقف  �لدور  بهذ�  وقيامها  لالأولد،  �لأوىل  �ملدر�ضة  فاإنها 

�ضالح �ملجتمع باإذن �هلل تعاىل، وقد �أح�ضن �ل�ضاعر حني قال:      
الأُم مدر�ضٌة اإذا اأعددتها   

اأعددت �ضعباً طيِّب الأعراق)57(.
بارة  �أمًا  عنها  �هلل  ر�ضي  �ضلمة  �أم  �ل�ضيدة  كانت  ولقد  هذ� 
�لنبوي  �لبيت  يف  رعاية  حق  رعتهم  بل  فيهم،  تفرط  مل  ب�ضغارها 
حتى يكونو� يف ميز�ن ح�ضناتها. فعنها ر�ضي �هلل عنها قالت: قلُت: 
ول�ضُت  عليهم،  �أُنفُق  �ضلمَة؟  �أبي  بني  يف  �أجٌر  يل  هل  �هلِل!  ر�ضوَل  يا 
�أجٌر ما  لك فيهم  )نعم،  بنيَّ، فقال:  �إمنا هم  بتاركتهم هكذ� وهكذ�، 

�أنفقِت عليهم()58(.
وكذلك حينما خطبها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم قالت له )اإين 
ُم�ْضِبيىٌَة فقال لها اأما قولك فاإين م�ضبية فاإن الل �ضيكفيك �ضبيانك(

)59( �أي لدي �ضبيان يحتاجون �ىل رعاية و�هتمام فلم ين�ضها فرحها 

بالقرت�ن بالر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أف�ضل �لب�رسية ، عن �أبنائها 
�ل�ضغار ورعايتهم و�لهتمام بهم.

�أولدها  رعاية  يف  �لزوجة  م�ضوؤولية  ِعظم  يظهر  وبذلك 
وتربيتهم ، وقوة تاأثريها فيهم، عن عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها قالت : 
جاءتني �مر�أة ومعها �بنتان لها ف�ضاألتني فلم جتد عندي �ضيئًا غري 
ومل  �بنتيها  بني  فق�ضمتها  فاأخذتها  �إياها  فاأعطيتها   ، و�حدة  مترة 
تاأكل منها �ضيئًا ثم قامت فخرجت و�بنتاها،  فدخل علي �لنبي �ضلى 
�لبنات  هذه  من  �ُبتلي  )من  فقال:  فحدثته حديثها،  و�ضلم  عليه  �هلل 
ب�ضيء فاأح�ضن �إليهن كن له �ضرت�ً من �لنار()60(، ويف �حلديث �لآخر 
يقول �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم )اأنا وامراأة �ضفعاء اخلدين كهاتني 
يوم القيامة امراأة اآمت من زوجها ذات من�ضب وجمال جل�ضت على 

يتاماها حتى بانوا اأو ماتوا ()61(.   
لالأر�مل  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  �لر�ضول  رعاية  فكانت 
عليه  �هلل  �ضلى  نف�ضه  فيعترب  ظاهرة،  �مل�ضلم  �ملجتمع  يف  و�لأيتام 
ويعلمهم  �ضوؤونهم،  ويرعى  يحفظهم  �أبيهم،  بعد  لالأيتام  �أبًا  و�ضلم 
ويربيهم؛ ويظهر لنا من رعايته وتاأديبه �ضلى �هلل عليه و�ضلم لأحد 
�أبنائها  - عمر- �أن قال يوما : كنت يف حجر ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم وكانت يدي تطي�ش يف �ل�ضحفة فقال يل ر�ضول �هلل �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم : )يا غلم �ضم الل، وكل  بيمينك ، وكل  مما يليك(، 

فما ز�لت تلك طعمتي بعد)62(  

�هلل عنها  ● �ضلمة ر�ضي  لأم  �لعقل  �ل�ضورى ورجاحة  ثالثاً: 
لطفًا  و�لت�ضارك،  و�لت�ضاور  �لتحاور  �لزوجية  �حلياة  يف  فالأ�ضل   ،
نظام  �ل�ضمحة يف  �لإ�ضالم  ، وهي من مبادئ  ولينًا ومودة ورحمة 
�حلكم، و�أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �ضاور �ملوؤمنني ليطيب بذلك 
قلوبهم ولي�ضجعهم على �مل�ضي يف ن�رس �لدين و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل. 
وت�ضجعهم  �مل�ضئولني  مع  �لتعاون  حب  �لنا�ش  يف  تبعث  و�ل�ضورى 
ُعرف  من  �إل  ُي�ضت�ضار  ول  جمتمعهم.  �أمام  م�ضئولياتهم  حتمل  على 

بالأمانة و�لإخال�ش و�لعلم)63(
فحينا خرج �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لأد�ء �لعمرة، وخرجت 
معه زوجته �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنه ، وبع�ش ن�ضاء �ل�ضحابة مثل �أم 
�لأن�ضار.  ن�ضاء  من  �لأ�ضهلية وغريهن  عامر  و�أم  منيع،  و�أم  عمارة، 
ولكن  ملبيًا،  �أ�ضحابه  مع  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  وم�ضى 

قري�ضًا منعت دخول �مل�ضلمني �إىل مكة حلج بيت �هلل يف عامهم هذ�.
فقد كتب �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم مع �ضهيل بن عمرو �أحد 
على  �لطرفان  فيه  تهادن  �حلديبية،  �ضلح  �ضمي:  عهد�ً  قري�ش  ر�ضل 
عدم �لقتال ملدة ع�رس �ضنو�ت، وتعهد فيه حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
لقري�ش �أن يعود هو و�أتباعه من حيث �أتو�، على �أن يعودو� حلج بيت 
�هلل يف مثل هذ� �لوقت من �لعام �لقادم. ومل ير�َش �أكرث �مل�ضلمني عن 
هذ� �لعهد �لذي عدوه �نخذ�ًل لهم، ومل يتبينو� يف ذلك �حلني حكمة 

�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لتي ين�ضدها من ور�ئه)64( 
قال �لزُّْهِريُّ: فلما َفَرَغ ِمن ق�ضيِة �لكتاِب، قال ر�ضوُل �هلِل �ضلى 
اْحِلُقوا(. قال: فو �هلِل  رُوا ثم  �هلل عليه و�ضلم لأ�ضحاِبه: )قوموا فانحىَ
ما قام منهم رجٌل حتى قال ذلك ثالَث مر�ٍت، فلما مل َيُقْم منهم �أحٌد 
دَخَل على �أمِّ �َضَلَمَة، فَذَكَر ما َلِقَي ِمن �لنا�ِش، فقالت �أمُّ �َضَلَمَة: يا نبيَّ 
ُبْدَنك،  َتْنَحَر  حتى  كلمًة،  منهم  �أحًد�  ُتَكلِّْم  ل  �خُرْج  ذلك،  بُّ  �أَحُتِ �هلِل، 
فَعَل ذلك،  �أحًد� منهم حتى  ُيَكلِّْم  فَخَرَج فلم  فَيْحِلَقَك.  وَتْدُعَو حالَقك 
ُبْدَنه، ودعا حالَقه فَحَلَقه، فلما ر�أَْو� ذلك قامو� فَنَحُرو� وجَعَل  نَحَر 

ا)65( . هم يقتل بع�ضهم غمًّ ا، حتى كاد بع�ضُ هم َيْحِلُق بع�ضً بع�ضُ
�مل�ضلمني من  عنها  �هلل  �ضلمة ر�ضي  �أم  م�ضورة  �أنقذت  وهكذ� 
فتنة كادت �أن ت�ضت�رسي بينهم ب�ضبب عهد �حلديبية �لذي �عترب بعد 
ذلك فتحًا عظيمًا للم�ضلمني. وجنا �ل�ضحابة من خمالفة ر�ضول �هلل 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، وذلك بحكمة �أم �ملوؤمنني �أم �ضلمة ر�ضي �هلل 

عنها)66(
ِليظىَ  ا غىَ ظًّ لىَْو ُكنتىَ فىَ نىَ اللَِّ ِلنتىَ لىَُهْم وىَ ٍة مِّ ا رىَْحمىَ ِبمىَ قال تعاىل: {فىَ
اِوْرُهْم ِف  �ضىَ ا�ْضتىَْغِفْر لىَُهْم وىَ ْنُهْم وىَ اْعُف عىَ ْوِلكىَ فىَ ِمْن حىَ اْلقىَْلِب لىَنفىَ�ضُّواْ 
�آل   (  { ِلنيىَ امْلُتىَوىَكِّ ُيِحبُّ  اللَّىَ  اإِنَّ  اللَِّ  لىَى  عىَ تىَوىَكَّْل  فىَ زىَْمتىَ  عىَ ا  اإِذىَ فىَ الأىَْمِر 
�هلل  �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال: قال ر�ضول  عمر�ن:159(. وعن 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم: )�مُل�ضت�ضاُر ُموؤمتٌن( )67(
ومما ي�ضمن �لتعاي�ش و�لتفاهم بني �لزوجني ويوثق �لرو�بط 
اُموا  قىَ اأىَ ِهْم وىَ اُبوا ِلرىَِبمّ الىَمِّذينىَ ا�ْضتىَجىَ بينهما �لت�ضاور، وذلك لقوله تعاىل: {وىَ
})�ل�ضورى :38(  ا رىَزىَْقنىَاُهْم ُينِفُقونىَ مِمىَمّ ْينىَُهْم وىَ اأىَْمرُُهْم �ُضورىَى بىَ ةىَ وىَ لىَ ال�ضىَمّ
اإِْن  وقد و�ضح �هلل تعاىل �أمر �ل�ضورى بني �لزوجني يف هذه �لآية: {فىَ
ن  ْ اأىَ اإِْن اأىَرىَدُتمّ ا وىَ لىَْيِهمىَ لىَ ُجنىَاحىَ عىَ اُوٍر فىَ �ضىَ تىَ ا وىَ ْنُهمىَ رىَا�ٍض ِممّ ن تىَ الً عىَ ا ِف�ضىَ اأىَرىَادىَ
ْيُتم ِبامْلىَْعرُوِف  ا اآتىَ لىَمّْمُتم مىَمّ ا �ضىَ لىَْيُكْم اإِذىَ لىَ ُجنىَاحىَ عىَ ُكْم فىَ ُعواْ اأىَْولىَدىَ ْ�ضِ �ْضرتىَ تىَ
ريٌ} )�لبقرة:233( فاإنه  لُونىَ بىَ�ضِ ْعمىَ اأىَنىَمّ اللَّ مِبىَا تىَ اْعلىَُمواْ  ُقواْ اللَّ وىَ اتىَمّ وىَ
تعاىل ندب �إىل �لت�ضاور بني �لزوجني يف ر�ضاعة �ملولود وفطامه، 
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و�إذ� كان هذ� هو حق  �ملولود،  �لنف�ضال ملا فيه م�ضلحة  ولو بعد 
�لزوجية  �ل�ضوؤون  جميع  يف  حقها  هذ�  يكون  �أن  فاأوىل  �لزوجة 

و�حلياتية.
)�ضاوروهن  و�ضلم:  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �إىل  ين�ضب  ما  و�أما 
�ضك  ول  و�ضلم.  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  عن  له  �أ�ضل  ل  وخالفوهن(، 
�أن هذ� �لقول ينق�ش من حق �لن�ضاء. ففي كثري من �لأحيان ي�ضاب 
طالبا  زوجته  �إىل  �هلل  بعد  فيلجاأ  م�ضيبة  به  تنزل  �أو  بالهم  �لرجل 
�مل�ضورة. و كذلك حال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم ملا رجع من 
على  بو�دره حتى دخل  ترجف   - �مللك  �أن جاءه  بعد   - غار حر�ء 
تىَمّى  حىَ لُوُه  زىَمىَمّ فىَ لُويِن،  زىَِممّ لُويِن  )زىَِممّ َفَقاَل:  ُفوؤَ�ُدُه  َيْرُجُف  خديجة  زوجه 
لىَى  عىَ �ِضيُت  خىَ لىَقىَْد  ىَ:  بىَ اخْلىَ ا  ىَهىَ اأىَْخبىَ وىَ ةىَ  ِديجىَ خِلىَ قىَالىَ  فىَ الرىَمّْوُع،  ْنُه  عىَ بىَ  ذىَهىَ
 ، ُل الرىَمِّحمىَ ًدا، اإِنىَمّكىَ لىَتىَ�ضِ ُّ اأىَبىَ ا ُيْخِزيكىَ اللىَ ِ مىَ اللىَمّ لىَمّ وىَ ُة: كىَ ِديجىَ قىَالىَْت خىَ ْف�ِضي، فىَ نىَ
وىَاِئِب  لىَى نىَ ُتِعنُي عىَ ، وىَ ْيفىَ ْقِري ال�ضىَمّ تىَ ، وىَ امْلىَْعُدومىَ ْك�ِضُب  تىَ ، وىَ لىَمّ اْلكىَ ِمُل  ْ وىَتىَ

ِل()68(.  ْوفىَ ةىَ ْبنىَ نىَ رىَقىَ ْت ِبِه وىَ تىَمّى اأىَتىَ ُة حىَ ِديجىَ لىَقىَْت ِبِه خىَ اْنطىَ ، فىَ ِقمّ احْلىَ
�أي�ضت�ضغر �لإن�ضان ��ضت�ضارة �ملر�أة؟ وقد �أخذ ر�ضول �هلل �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم مب�ضورة �مر�أة يف يوم �حلديبية فر�ضول �لهدى ـ �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم ـ ي�ضت�ضري زوجته يف قر�ر �ضيا�ضي غاية يف �لأهمية ثم 

ياأخذ بعد ذلك مب�ضورتها.
وكذلك حينما كانت زينب بنت �أم �ضلمة طفلة ر�ضيعًا ل تفارق 
�أمها �ضاعة من ليل �أو نهار، فاإذ� جاء ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
بيت  ليبيت يف  يخرج  ثم  ويالعبها  يد�عبها  �أخذ  �أمها  مع  ووجدها 
�ل�ضقر�ء متنع  يا�رس ذلك فقال: هذه  ور�أى عمار بن  بيوته.  �آخر من 
وجاء  قباء،  يف  لي�ضرت�ضعها  �أمها  من  و�أخذها  حاجته،  �هلل  ر�ضول 
قائاًل:  عنها  ف�ضاأل  زينب  يجد  فلم  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول 
�ضلمة:  لأم  قال  قباء  يف  باإ�ضرت�ضاعها  عرف  وعندما  ُزناب؟(  )�أين 
�ل�ضباح  كان  �إذ�  حتى  �لليلة،  هذه  باأهله  وبنى  �لليلة(.  �آتيكم  )�إين 
�ضئت  �إن  هو�ن،  �أهلك  على  بك  )لي�ش  �ضلمة:  لأم  قال  �خلروج  و�أر�د 
�ضبعت عندك، و�ضبعت لن�ضائي، و�إن �ضئت ثلثت وُدْرُت(. فقالت له على 

�لفور: يا ر�ضول �هلل، �فعل ما �أحببت)69(
وهكذ� يتبني لنا �أن �لت�ضاور بني �لزوجني مبد�أ �إ�ضالمي �أ�ضيل 
و�ملعاي�ضة  بال�ضتقر�ر  و�ل�ضعور  �لنف�ضي  �لر�ضا  �إىل  �لو�ضول  هدفه 
�لوجد�نية وتقارب �لأفكار، و�ضوًل �إىل تر�ضيخ مفهوم �ل�ضورى عند 

�لأبناء.
�لزوجني  بني  قائمًا  �لر�أي  وتد�ول  �لت�ضاور  يكون  �أن  مبعنى 
فيما يتعلق ب�ضئون �لبيت، وتدبري �أمر �لأ�رسة، وم�ضري �لأولد، ولي�ش 
م�ضورة  �إىل  يلتفت  ول  بر�أيه  �لرجل  ي�ضتبد  �أن  �ضيء  �حلكمة يف  من 
عليها  لقو�مته  قدح  وم�ضورتها  �مر�أة،  لأنها  �إل  ل�ضيء،  ل  �مر�أته، 
يف  �لأثر  �أكرب  له  �ضار  بر�أي  �أدلت  �مر�أة  من  فكم  �ل�ضقيم.  نظره  يف 
��ضتقامة �أمور و�ضالح �لأحو�ل، وخري من يقتدى به يف ذلك ر�ضول 

�هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم.
كانت  �ضلمة  لأم  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  خطبة  و�ن 
�أف�ضحت هي  وقد  �لأمر  بينهما ملعرفة حقيقة  �لت�ضاور  على  قائمة 
�أخرى متعلقة بحياتها، فهذ� دليل على قوة  �أمور  عن غريتها وعن 
فتح  يف  م�ضاورتها  يف  �أظهرتها  �لتي  عقلها  ورجاحة  �ضخ�ضيتها 
مكة ويف �ضو�ل من �ل�ضنة �لر�بعة للهجرة �نق�ضت ِعّدة �أم �ضلمة، .... ، 
تقول: �أر�ضل يل ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم حاطب بن �أبي بلتعة 

يخطبني له فقلت: مرحبًا بر�ضول �هلل وبر�ضوله، �أخرب ر�ضول �هلل �أين 
ِبَيٌة  يّف خالل، ل ينبغي يل �أن �أتزوج ر�ضول �هلل، وهي: �أين �مر�أة ُم�ضْ
�أوليائي  �أحد من  لي�ش  و�أنه  َغرْيَى،  و�أين  �أولد �ضبية -،  ذ�ت  �أي   -
�إين  قولك:  �أما  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �إليها  فبعث  �ضاهد�ً. 
َغرْيَى، ف�ضاأدعو  �إين  و�أما قولك:  �ضيكفيك �ضبيانك،  فاإن �هلل  ِبَيٌة  ُم�ضْ
�هلل �أن ُيْذِهب عنك غريتك، و�أما �لأولياء فلي�ش �أحد منهم �ضاهد ول 

غائب �إل �ضري�ضاين.)70(
جن�ضني  بني  �رتباطًا  باعتباره  للزو�ج  ينظر  ل  �لإ�ضالم  فاإن 
فح�ضب، و�إمنا يعتربه عالقة متينة و�رس�كة وثيقة ل تنف�ضم عر�ها 
�لرحم،  رو�بط  تربطها  متما�ضكة  �أ�رسة  لبناء  متعاقدين  بني  جتمع 

ومن ثم فقد �أكد �أن قو�مها �لود�د و�لرت�حم و�لتعاي�ش. 
لذلك حينما عر�ش �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لزو�ج من �أم 
�ضلمة ر�ضي �هلل عنها مل ترف�ش لكنها كانت ح�ضيفة وذ�ت عقل كبري 
�ملتعلقة  �لأمور  بع�ش  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  لر�ضول  و�ضحت  لذلك 
�أبناءها  فذكرت  �لهانئة  و�حلياتية  �لزوجية  �ل�ضعادة  لتحقيق  بها 
�لزوجة  نعم  فكانت  عندها،  �ضاهد  ل  و�أن  لهم، وغريتها،  ورعايتها 

�حل�ضيفة.
هناك  ● لأن  �ملهمة  �لمور  من  �لزوجني  بني  �لدعاء  رابعاً: 

�أمور، ل ت�ضلح ول ت�ضتقيم بها �حلياة �لزوجية، �إل باللتجاء و�لطلب 
من �هلل تعاىل و�ل�ضتعانة به �ضبحانه وتعاىل، باأن يطلَب �لد�عي ما 
و�لتربوؤ  �هلل،  �إىل  �لفتقار  �إظهار  َّه؛ وحقيقته  ينفُعه وما يك�ضف �رسُ
تعاىل،  هلل  �لذلِة  و��ضت�ضعاُر  �لعبوديِة،  �ضمُة  وهو  و�لقوة،  �حلول  من 
�إليه.  و�لكرم  �جلود  و�إ�ضافِة  وجل،  عز  �هلل  على  �لثناِء  معنى  وفيه 
و�ل�ضالم، وقد غفل بع�ش  �ل�ضالة  �لأنبياء عليهم  نهج  �لدعاء هو  و 
�لزو�ج عن �لدعاء يف هذ� �جلانب، �أو �جلهل ببع�ش �أحكامه، كحكم 
من  لنا  هب  {ربنا  تعاىل  قال  و�لأبناء،  للزوجة  بالهد�ية  �لدعاء 
)�لفرقان:  اإماًما}  للمتقني  واجعلنا  اأعني  قرة  وذرياتنا  اأزواجنا 
اأنف�ضكم  من  لكم  خلق  اأن  اآياته  {ومن  �ضبحانه  ربنا  يقول   ،)74
اأزواجاً لت�ضكنوا اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة اإن ف ذلك لآيات 
�لروم:21(. ف�ضبحان من جعل قو�م �حلياة، هذه  يتفكرون})  لقوم 
وي�ضكن  �لآخر  ياألف  فكالهما  و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �ملتينة  �لعالقة 
بينهما  و�لطمئنان، وجعل  و�لأن�ش  �ل�ضتقر�ر  كنفه  ويجد يف  �إليه، 
مودة وهي �ملحبة، ورحمة وهي �لر�أفة، فالزو�ج رباط وثيق يجمع 
بني �لرجل و�ملر�أة، وتتحقق به �ل�ضعادة، وتقر به �لأعني، �إذ� روعيت 

فيه �لأحكام �ل�رسعية و�لآد�ب �لإ�ضالمية .
�لبالء، يد�فعه ويعاجله،  �لأدوية، وهو عدو  �أنفع  و�لدعاء من 
�ل�ضامت  بن  عبادة  فعن  نزل.  �إذ�  يخففه  �أو  ويرفعه،  نزوله،  ومينع 
على  )ما  قال:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �أن  عنه  �هلل  ر�ضي 
اأو �سف  اإياها،  الل  اآتاه  اإل  الل تعال بدعوة  الأر�ض م�ضلم يدعو 
عنه من ال�ضوء مثلها، ما مل يْدُع باإثم اأو قطيعة رحم( فقال رجل من 

�لقوم: �إذ�ً نكرث! قال: )الل اأكرث( )71(
�لكرمية،  �لنفو�ش  �ضيم  من  �رسًعا  للمر�أة  �ملباحة  �لغرية  و�إن 
لها  ويكره  و�ل�ضالح،  �خلري  لها  ويتمنى  زوجته،  يحب  فامل�ضلم 
�لفح�ش و�ملجون، وكل ما يهون من رفعتها ومقد�رها عنده، فغرية 
�لزوج على زوجته من �لإميان، وبها ت�ضعد وتفخر كل زوجة م�ضلمة، 
قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )اإن الل يغار، واإن املوؤمن يغار، وغرية الل 

اأن ياأتي العبد ما حرَّم الل()72(.
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يروي �أن�ش ر�ضي �هلل عنه �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم كان 
فيها  ْحَفٍة  ِب�ضَ �ملوؤمنني  �أمهات  �إحدى  فاأر�ضلت  ن�ضائه،  بع�ش  عند 
يد  بيتها  �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف  �لتي كان  طعام، ف�رسبت 
عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  فجمع  فانفلقت،  �ل�ضحفة،  ف�ضقطت  �خلادم. 
يف  كان  �لذي  �لطعام  فيها  يجمع  جعل  ثم  �ل�ضحفة،  ِفَلَق  و�ضلم 
�ل�ضحفة، ويقول: )غاَرْت �أمُّكم(، ثم حب�ش �خلادم حتى �أتى ب�ضحفة 
من عند �لتي هو يف بيتها، فدفع �ل�ضحفة �ل�ضحيحة �إىل �لتي ُك�رِست 

�ضحفتها، و�أم�ضك �ملك�ضورة يف بيت �لتي ك�رست فيه)73(
وتوفر  �لزوجية،  �لعالقة  حتفظ  للمر�أة  �ملعتدلة  و�لغرية 
�لغرية  ��ضتدْت  �إذ�  �أما  �مل�ضكالت،  من  كثري  على  وتق�ضي  �ل�ضعادة، 
)وهي �لغرية يف غري ريبة(، فاأ�ضبح كل من �لزوجني ي�ضك يف �لآخر، 
ويتمنى �أن يكون �رسطيًّا على رفيقه، ير�قبه يف كل �أعماله، وي�ضاأله 
عن كل �ضغرية وكبرية، فهذ� مما يوجد �أ�ضباب �خلالف، فتكون �لغرية 
مدخاًل لل�ضيطان بني �لزوجني، ورمبا �أحدثت �لفرقة من هذه �ل�ضبيل، 
�أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها فها  �لطبيعية ما ح�ضل لأمنا  ومن �لغرية 
هي تقول: قال: )�أمَّا ما ذكرت ِمن غريتك فاإين �أدعو �هلل عز وجل �أن 
يذهبها عنك(، و�لغرية لها حد مقبول، وبو�ضعها �ملعتدل �رسورية 
جد�ً، فاإذ� �ضعر �لزوج �أن زوجته تغار عليه، وحتر�ش على �أن يكون 
لها وحدها، وحتر�ش على ر�ضاه ، فهذه �ضفة �رسورية �أودعها �هلل 
حد  لها  و�لرجال  �لن�ضاء  يف  �هلل  �أودعها  �ضفة  كل  لكن  �لن�ضاء،  يف 

طبيعي . 
تتفاقم  �أحيانًا  لكن  �رسورية،  �لطبيعية  �أحجامها  يف  �لغرية 
عند �مر�أة ما، وتزيد عن حدها �ملعقول، فتنقلب �إىل مر�ش، فامر�أة 
هي  �ل�ضتقامة،  درجات  �أعلى  يف  هو  �لذي  زوجها  يف  ت�ضك  �لتي 
يتاأخر  �أن  عليه  تغار  بالهاتف،  يت�ضل  �أن  عليه  تغار  �إذ�ً،  مري�ضة 

باملجيء �إىل �لبيت، تظن به �لظنون، هذه �مر�أة حتتاج �إىل معاجلة.
�أما ما ذكرت من غريتك  �ل�ضالة و�ل�ضالم، قال:  و�لنبي عليه 
فاإين �أدعو �هلل عز وجل �أن يذهبها عنك، و�أما ما ذكرت من �ل�ضن فقد 
�أ�ضابني مثل �لذي �أ�ضابك، و�أّما ما ذكرت من �لعيال فاإمنا عيالك 
عيايل، ثم تزوج ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم من �أم �ضلمة ر�ضي 

�هلل عنها.
للإجابة عن الت�ضاوؤل الفرعي الثالث والذي ين�ض على )ما  ◄

املواقف الرتبوية من حياة اأم �ضلمة مع قريبتها(؟
اأول: فمن �ل�ضنن �لإلهية وقوع �مل�ضاكل �لزوجية يف �لبيت  ♦

، ولكن �هلل  �لنبوة مل ي�ضلم من ذلك حلكم ربانية  �مل�ضلم، حتى بيت 
و�خلالفات  �مل�ضاكل  مع  �لتعامل  يف  ر�ئعًا  منهجًا  و�ضع  وجل  عز 
بني �لزوجني ، يتمثل يف قوله تعاىل : {واللتي تخافون ن�ضوزهنمّ 
فل  اأطعنكم  فاإن  وا�سبوهنمّ  امل�ضاجع  ف  واهجروهنمّ  فعظوهنمّ 

تبغوا عليهنمّ �ضبيلً اإن الل كان علياً كبرياً}) �لن�ضاء :34(
حياتهما  �ضالح  فيه  مبا  د�ئمًا  �لتو��ضي  �لزوجني  على  �إن 
�أ�رس�رهما  حفظ  �لإلهية  �ل�ضنة  فمن  �لتو��ضي  ذلك  ومن  �لزوجية، 
�لبيت  �أ�رس�ر  حفظ  لأن  �لزوجية؛  ع�ش  خارج  نقلها  وعدم  �لعائلية، 
من �أهم عو�مل جناح �حلياة �لزوجية و��ضتمر�رها، �إذ� ترك �لزوجان 
�مل�ضكالت �لتي تو�جههما دون �تفاق على منهج حمدد للتغلب عليها، 

فقد تع�ضف �أمو�ج هذه �مل�ضكالت بحياتهما.
وما حدث منها حينما تعر�ش عمر بن �خلطاب ر�ضي �هلل عنه 

للتدخل بني نبينا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم وزوجاته عند حدوث 
�ضوء �لتفاهم بينهن وبينه، فقد �ضّدت �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها عمر 
جاءها  حينما  للن�ضاء،  معاملته  يف   ، عنه  �هلل  ر�ضي  �خلطاب  بن 
ليخاطبها يف �أمر مر�جعة ن�ضاء �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لزوجهن، 
فقد علم عمر ر�ضي �هلل عنه من زوجته �أن �بنته حف�ضة تر�جع �لنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم حتى يظل يومه غ�ضبان، فق�ضد من فوره �إىل 
حف�ضة ف�ضاألها عن ذلك، فلما �أجابته باأنه حق، قال لها لئمًا حمذر�ً 
َب ر�ضوِلِه �ضلَّى �هلُل عليِه  ز�جر�ً: تعَلِمنَي �أينِّ �أَحذُِّرِك عقوَبَة �هلِل، وَغ�ضَ
�هلِل  ر�ضوِل  ُحبُّ  ح�ْضُنَها  �أَْعَجَبَها  �لتي  هِذِه  َتُغرَّنَِّك  ل  ُبَنيَُّة  يا  و�ضلََّم، 
�ضلى �هلُل عليِه و�ضّلَم �إياَها، يريُد عائ�َضَة ر�ضي �هلل عنها ، قاَل: )ثمَّ 
�أمِّ �ضلَمَة لَقَر�َبِتي منَها َفَكلَّْمُتَها، فقالْت �أمُّ  خرْجُت حتى دَخْلُت على 
�َضَلَمَة: عجًبا لَك يا �بَن �خلطاِب، دَخْلَت يف كلِّ �ضيٍء، حتى َتْبَتِغي �أْن 
تدُخَل بنَي ر�ضوِل �هلِل �ضلى �هلُل عليِه و�ضلََّم و�أزَو�ِجِه، فاأََخَذْتِني و�هلِل 

�أخًذ� َك�رَسْتِني عن بع�ِش ما كنُت �أجُد، فخرْجُت من عْنِدَها()74(
وما حدث منها �أي�ضًا لعمر و�أبي بكر ر�ضي �هلل عنهما عندما 
غ�ضب �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم على ن�ضائه ملطالبتهن �إياه مبا ل 
ميلك لهن من نفقة، ونهى عمر �بنته حف�ضة، ونهى �أبو بكر ر�ضي �هلل 
عنه �بنته عائ�ضة عن �أن يطالبا �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم مبا لي�ش 
عنده، ثم �ضار� مبثل هذه �لن�ضيحة �إىل �ضائر زوجات �لنبي �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم، فلما �أتيا �أم �ضلمة يذكر�ن لها ما ذكر ل�رس�ئرها مل تقبل 
منهما تدخلهما بني �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم وزوجاته، فقالت 
لهما: ما لكما وملا ها هنا! ر�ضول �هلل �أعلى باأمرنا عينًا، ولو �أر�د �أن 
ينهانا لنهانا، فمن ن�ضاأل �إن مل ن�ضاأل ر�ضول �هلل؟ فكان �أن تركاها 
و�ن�رسفا، وكان �أن حمدت لها زوجات �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ما 
قالت لعمر و�أبي بكر، وقلن لها: جز�ك �هلل خري�ً حني فعلت ما فعلت، 
ما قدرنا �أن نرد عليهما �ضيئًا. فكذلك كانت �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها 

�ضخ�ضية قوية حازمة عاقلة)75(
يف  �حلق  نف�ضها  تعطي  جمتمعاتنا،  يف  �لأ�رس  من  و�لعديد 
دون  ذلك،  يطلنب  مل  و�إن  حتى  وبناتهم،  �أبنائهم  حياة  يف  �لتدخل 
��ضتباحة خ�ضو�ضية حياتها  �لتي متنع  �لفتيات  تقدير منهم لروؤية 
وثقافتهن  بعلمهن  نا�ضجات  �ليوم  فتيات  لأن  ونظر�ً  �لزوجية، 
قادر�ت -يف �أغلب �لأحو�ل-على �لإم�ضاك بزمام �لأمور ومعاجلتها.
بقاء  م�ضلحة  عن  بعيدة  تكون  �لأهل  تدخالت  �أغلب  و�إن 
للخالف  م�ضعدة  تاأتي  كونها  عالقتهما،  و��ضتمر�رية  �لزوجني 
وت�ضخمه ب�ضكل كبري، ل �ضيما وهم مل ي�ضتمعو� �إل لطرف و�حد بع�ش 

�لأحيان.
و�إذ� كان من حقهم �أن يتفقدو� �أحول �أبنائهم، ويطمئنو� على 
لها  يحقق  ومبا  �ملعروف،  حدود  يف  ذلك  يكون  �أن  بد  فال  �أحو�لها 
م�ضالح �لدين و�لدنيا، ويعني على دو�م �لألفة بني �لزوجني ، �أما �أن 
ين�ضبو� �أنف�ضهم �أو�ضياء على �لزوجة، ير�ضمون لها حياتها وفق ما 
يريدون، متجاهلني بذلك حق زوجها يف �لقو�مة، وحق �لزوجني يف 
حياة م�ضتقلة، فاإن ذلك من م�ضاوئ �لطباع ومذموم �لأخالق، وهو 
دليل على �ضعف �لعقل وغياب �حلكمة، فاإذ� �أ�ضيف �إىل ذلك تخبيب 
�لزوجة على زوجها وحتري�ضها على طلب �لطالق منه، فاإن ذلك ظلم 
و��ضح وف�ضاد ظاهر و�إثم مبني، فعن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال 
، قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم )لي�ش منا من خبب �مر�أة على 

زوجها �أو عبد� على �ضيده(.)76(
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�إن  ● �لخت�ضا�ش  و�أهل  �لعقول  ذوي  ��ضت�ضارة  ثانيا: 
�لت�ضاور مع ذوي �ل�ضاأن و�أرباب �حِلجى عامل مهّم يف كل ما يحدث 
ل  ما  �حللول  من  يعرف  غريك  �أن  ذلك  �لزوجني،  بني  خالف  من 
�ملنا�ضب.  للحل  ق  َفُوفِّ َحَدٍث مماثل  تعرفه، وقد يكون ممن وقع يف 
وعادة ما ي�ضاب �ملرء حني �مل�ضكلة ب�ضيق يف �لر�أي، وتعكري على 
�ضفو �لتفكري، يحتاج معه �إىل �ل�ضتناد �إىل �آر�ء �لآخرين، للخال�ش 

مما هو و�قع فيه.
يف  حديث )كان �لنا�ش يتحرون بهد�ياهم يوم عائ�ضة، قالت 
عائ�ضة: فاجتمع �ضو�حبي �إىل �أم �ضلمة، فقلن: يا �أم �ضلمة، و�هلل �إن 
تريده  كما  �خلري  نريد  و�إنا  عائ�ضة،  يوم  بهد�ياهم  يتحرون  �لنا�ش 
�أن  �لنا�ش:  ياأمر  �أن  و�ضلم  عليه  �هلل  �هلل �ضلى  ر�ضول  فمري  عائ�ضة، 
يهدو� �إليه حيث كان، �أو حيث د�ر، قالت: فذكرت ذلك �أم �ضلمة للنبي 
�إيل ذكرت له  �ضلى �هلل عليه و�ضلم، قالت: فاأعر�ش عني، فلما عاد 
ذلك فاأعر�ش عني، فلما كان يف �لثالثة ذكرت له فقال: يا �أم �ضلمة 
ل توؤذيني يف عائ�ضة، فاإنه و�هلل ما نزل علي �لوحي و�أنا يف حلاف 

�مر�أة منكن غريها()77(
�أم �ضلمة  ففي هذ� �حلديث منقبة كبرية وعظيمة، حظيت بها 
ر�ضي �هلل عنها عند قريناتها وعند ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
فلول رجاحة عقلها ومكانتها عند ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
يف  �ضفريتهن  تكون  �أن  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  زوجاته  �خرتنها  ملا 

حتقيق بغيتهن.
ثالثا: �لزوجة �ل�ضاحلة خري متاع �لدنيا، فاأ�ضعد �ملوؤمنني  ●

من كانت زوجته على طريقته، فعليه �أن يجتهد يف تر�ضيخ �لإميان 
ْرداً  فىَ ذىَْريِن  تىَ لىَ  رىَبِّ  رىَبَُّه  ادىَى  نىَ اإِْذ  ِريَّا  زىَكىَ {وىَ تعاىل:  قال  قلبها،  يف 
لىَْحنىَا  اأىَ�ضْ وىَ ْحيىَى  يىَ لىَُه  ْبنىَا  هىَ وىَ وىَ لىَُه  ْبنىَا  ا�ْضتىَجىَ فىَ   اْلوىَاِرِثنيىَ  رْيُ  اأىَْنتىَ خىَ وىَ
باً  رىَهىَ وىَ باً  رىَغىَ نىَا  ْدُعونىَ يىَ وىَ رْيىَاِت  اخْلىَ اِرُعونىَ ِف  ُي�ضىَ اُنوا  كىَ اإِنَُّهْم  ُه  زىَْوجىَ لىَُه 
}) �لأنبياء: 89 ـ 90( وقوله تعاىل: {واأىَنكحوا  ا�ِضِعنيىَ اُنوا لىَنىَا خىَ كىَ وىَ
23( فمن  واإمائكم})�لنور،  عبادكم  من  وال�ضاحلني  منكم  الأيامى 
�ضعادة �ملرء يف �لدنيا �أن تكون زوجته �ضاحلة،  فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َعْن 
ا  ِبهىَ �ضىَ حِلىَ ا وىَ ٍع مِلىَاِلهىَ ْراأىَُة ِلأىَْربىَ ُح امْلىَ لَّى �هللَُّ َعَلْيِه َو�َضلََّم، َقاَل: )ُتْنكىَ �لنَِّبيِّ �ضَ
()78( ويف �حلديث  دىَاكىَ يىَ ْت  ِربىَ تىَ الدِّيِن  ِبذىَاِت  اْظفىَْر  فىَ ا  ِلِديِنهىَ وىَ ا  اِلهىَ مىَ جِلىَ وىَ
ر�ضول  �أن  �هلل عنهما  �لعا�ش ر�ضي  بن  �لآخر عن عبد�هلل بن عمرو 
املراأة  متاعها  وخري  متاع  )الدنيا  قال:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل 
ال�ضاحلة()79(فكانت �أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها مثال �لزوجة �ل�ضاحلة 
من خالل مو�قفها �لرتبوية �لعديدة و�ملتنوعة مع زوجها �بي �ضلمة 
ر�ضي �هلل عنه، ومن ثم مع زوجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه، ومن ثم 
مع قريناتها �لتي ظهرت فيها رجاحة عقلها، ومكانتها �لبارزة عند 

�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم وعند قريناتها .
بذ�ت  �إن مل يكن متزوجًا، عليه  له زوجه، فامل�ضلم  و�أ�ضلحنا 
تارة،  بالإح�ضان  زوجته،  باإ�ضالح  عليه  متزوجًا  كان  و�إن  �لديـن، 
جد�ً  كثرية  بو�ضائل  تارة،  بالتكرمي  تارة،  بالتعليم  تارة،  بالتوعية 

ير�ها �لزوج منا�ضبة،
تتمثل نتائج البحث ف النقاط التالية:

�إن �لوظيفة �ملثلى للزوجة �ل�ضاحلة رعاية �لبيت يف ظل . 1
�لتي تعترب من جهاد �حلياة، وهذ� ما كانت عليه  �لزوجية  �لطاعة 

�مهات �ملوؤمنني عامة و�أم �ضلمة ر�ضي �هلل عنها خا�ضة.

وتو�ضيح . 2 �ل�ضت�ضارة  على  حياتها  تبني  �لتي  �لأ�رسة  �إن 
�لمور، وجتعل �لكتاب و�ل�ضنة نرب��ضًا حلياتها، لهي جديرة بالبقاء 
َي�ْضَقى(  لُّ َول  �تََّبَع ُهَد�َي َفال َي�ضِ و�لهناء و�ل�ضعادة قال تعاىل)َفَمِن 
�أمهات �ملوؤمنني عامة و�أم �ضلمة  123(.وهذ� كان من هدى   : )طـه 

ر�ضي �هلل عنها خا�ضة .
�أمهات �ملوؤمنني عامة و�أم �ضلمة ر�ضي . 3 متيـزت �ضخ�ضية 

�لمور  وميز�ن  و�لتحمل  و�ل�ضرب  �لعقل  برجاحة  خا�ضة  عنها  �هلل 
مبيز�ن �ل�رسع. 

يو�ضي . 4 �ل�ضابقة  �لنتائج  فبناء على جملة  �لتو�ضيات  �أما 
�لبحث ب :

�لزوجة مالها وما عليها يكون بدر��ضة . 5 �ن معرفة حقوق 
متفح�ضة ل�ضرية �مهات �ملوؤمنني.

�لزوج . 6 بخدمة  للتعريف  تثقيفية  دعوية  مبنا�ضط  �لقيام 
وحفظ بيت �لزوجية من خالل �ضرية �مهات �ملوؤمنني و�لوقوف على 
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