
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

كثري من املسلمني اليوم ال يعرفون أسامء زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم، بل وال يعرفون شيئا عنهن   

 .فضاًل أن يعرف حقها وقدرها

إنام يريد  }، وقال:  {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء }أثنى عليهن سبحانه وتعاىل عليهن يف كتابه فقال:   

 {البيت ويطهركم تطهريااهلل أن يذهب عنكم الرجز أهل 

يف  وقد   منهن  اثنتان  ماتت  امرأة،  عرشة  بإحدى  ودخل  تزوج  وسلم  عليه  اهلل  صىل  أنه  عىل  العلامء  أمجع 

، وتويف عن تسع وهن: سودُة بنُت زمعة، وعائشُة بنت زينب بنت خزيمة   و   خدجية بنت خويلدحياته ومها  

هنُد بنُت أيب أمية، وزينُب بنُت جحش، وجويرّيُة    أيب بكر الصديق، وحفصُة بنت عمر الفاروق، وأُم سلمة

بنُت احلارث، وأُم حبيبة رملُة بنُت أيب سفيان، وصفيُة بنُت حيٍي بِن أخطب، وميمونُة بنُت احلارث اهلاللية  

ريض اهلل عنهن وأرضاهن، وهن أفضل النساء وأزكاهن وأطهرهن، كيف ال يكن كذلك، وهن زوجات 

صىل وأطهرهم  اخللق  كتابه:    أفضل  يف  اهلل  قال  وقد  تعاىل،  واهلل  وسلم  عليه  للطيبني  }اهلل  والطيبات 

 . {والطيبون للطيبات

 هـ(.  51 -هـ ق. 29) ريض اهلل عنها   حديثنا اليوم عن ميمونة بنت احلارث 

عنها  اهلل  ريض  ميمونة  للسيِّدة  فهي  وكان  املؤمنني؛  هات  ُأمَّ بني  إحدى   مكانتها  عوف(،  بنت  )هند  ابنة 

بقات إىل اإلسالم، وأخواهتا ُأمِّ الفضل لبابة الكربى زوجة العباس بن عبد املطلب ثاين امرأة أسلمت السا

 بعد السيدة خدجية ريض اهلل عنها وتبعها بعد ذلك أخواهتا فأسلمن مجيًعا 

بن   اهلل  عبد  خالة  ميمونة  فالسيدة  الوليد،  بن  خالد  وأم  املغرية  بن  الوليد  زوجة  الصغرى  عباس،  ولبابة 

 .وخالد بن الوليد ريض اهلل عنهم

بن أيب طالب-1:  أما أخواهتا ألمها فهن بنت عميس زوجة جعفر  بنت عميس زوجة    -2. أسامء  سلمى 

   .سالمة بنت عميس زوجة عبد اهلل بن كعب بن منّبه -3. محزة بن عبد املطلب

 



 

 

 

عن وسلم  عليه  اهلل  صىل  وقال  مَ ها  ُمْؤِمنَاٌت:  ))األََخَواُت  بنُت أخواهتا:  اْلَفْضِل  َوُأمُّ   ، النَّبِيِّ َزْوُج  ْيُموَنُة 

)) ِهنَّ  . احْلَاِرِث، وَسْلَمى اْمَرَأُة مَحَْزَة، َوَأْساَمُء بنُت ُعَمْيٍس ِهَي ُأْخُتُهنَّ ألُمِّ

اهلل  و بيت  العتيق  بالبيت  وطاف  معتمرين،  مكة  وأصحابه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  دخل  السابعة  السنة  يف 

فمألت ناظرهيا به حتى استحوذت عليها فكرة أن تنال رشف الزواج  وهو يعتمررسول اهلل  ورأت  احلرام.  

للمؤمنني،   ه من أمًا  تصبح  وأن  وسلم  عليه  اهلل  عن  ف  صىل  وحدثتها  الفضل،  أم  أختها  إىل  بأمنيتها  أفضت 

للرسول فىض  فأ   األمر عن زوجها العباس فأفضت إليه بأمنية أختها ميمونة،  أم الفضل  فلم تكتم،  أمنيتها

فبعث رسول اهلل ابن عمه جعفر بن أيب طالب ليخطبها له، وما أن خرج جعفر من ،  بأمنية ميمونة   الكريم

عندها، حتى ركبت بعريها وانطلقت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وما أن وقعت عيناها عليه صىل 

فأنزل  وهبت نفسها للنبي صىل اهلل عليه وسلم( ف البعري وما عليه هلل ورسوله)اهلل عليه وسلم حتى قالت:  

وتعاىل:   دُ }تبارك  ِمْن  َلَك  َخالَِصًة  َيْسَتنْكَِحَها  َأْن  النَّبِيُّ  َأَراَد  إِْن  لِلنَّبِيِّ  َنْفَسَها  َوَهَبْت  إِْن  ُمْؤِمنًَة  وِن َواْمَرَأًة 

    ، وهي آخر زوجاته صىل اهلل عليه وسلم.[ 50]األحزاب:  {املُْْؤِمننِيَ 

فلام أصبح اليوم الرابع، أتى إليه صىل اهلل عليه وسلم   قام صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه بمكة ثالثة أيام، أ

، أتم عمرة القضاء ف صىل اهلل عليه وسلم أن خيرج بعد أن انقىض األجل    ، وطلبوا منه نفر من كفار قريش

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  أظه))فقال  بني  فأعرست  تركتموين  لو  عليكم  طعامًا  وما  لكم  فصنعت  ركم، 

ف  ال  فقالوا:؟!  فحرضمتوه بطعامك،  لنا  عنااحاجة  وسلم  .  خرج  عليه  اهلل  صىل  إىل  ، فخرج  به  فلحقت 

ف،   وسامها ميمونة بعد  وأصدقها أربعامئة درهم،  صىل اهلل عليه وسلم يف هذه البقعة املباركة،فدخل هبا  ََسِ

، شأهنا يف ذلك شأن أم املؤمنني جويرية ريض اهلل عنها، والتي كان اسمها أيضًا )بّرة(،  أن كان اسمها برة

 فغرّيه عليه الصالة والسالم إىل جويرية.  

صىل   هبقيت حتظى بالقرب منودخلت ريض اهلل عنها البيت النبوي وهي مل تتجاوز السادسة والعرشين.   

األ  وتستمع  اهلل  بكتاب  وتتفقه  وسلم  عليه  من اهلل  النبوية  وسلم   هحاديث  عليه  اهلل  مكانتها  صىل  وظلت   ،

وسلم   عليه  اهلل  صىل  استأذن  ثم  بيتها،  يف  نزل  املرض  به  اشتد  إذا  حتى  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عنده  رفيعة 

 لينتقل إىل بيت عائشة ويمرض يف بيت أحب زوجاته. 

 



 

 

 

 كانت من أتقانا هلل وأوصلنا للرحم  كانت السيدة عائشة ريض اهلل عنها تقول عن السيدة ميمونة إهنا واهلل 

  وكان ذلك نتاج تربية الرسول صىل اهلل عليه وسلم

عنها-توفيت   اهلل  عام،    -ريض  ثامنون  وهلا  ومخسني،  إحدى  عام  الذي ويف  املكان  وهو  )بََسف(    توفيت 

 .هبادخل فيه صىل اهلل عليه وسلم 

بني أختها أحد فقالت أخرجوين من مكة فاين يقول يزيد بن األصم ثقلت ميمونة بمكة وليس عندها من  

ال أموت هبا إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أخربين أين ال أموت بمكة فحملوها حتى أتوا هبا إىل َسف 

الشجرة التي بنى هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتتها يف موضع القبة فامتت ريض اهلل عنها قلت وكان  

، وصىلَّ عليها ابن عباس، ودخل قرَبها هو ويزيد بن األصم وعبد  عىل الصحيح   موهتا سنة إحدى ومخسني

 اهلل بن شداد بن اهلاد، وهم أوالد أخواهتا، ونزل معهم عبيد اهلل اخلوالين، وكان يتيام يف حجرها 

ة النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل الرفيق األعىل، عاشت ميمونة ريض اهلل عنها حياهتا يف نرش سن   هوبعد انتقال 

صىل اهلل عليه وسلم بني الصحابة والتابعني؛ ألهنا كانت ممن وعني احلديث الرشيف وتلقينه عن رسول اهلل  

كانت من املكثرات لرواية احلديث واحلافظات له، حيث أهنا روت عن رسول اهلل  ف  صىل اهلل عليه وسلم،

 . النبويسجد لصالة يف املوعكفت عىل العبادة وا .صىل اهلل عليه وسلم ستًا وسبعني حديثاً 

يثنيها عن ذلك يشء من رمحة أو شفقة أو صلة  وكانت حريصة أشد احلرص عىل تطبيق حدود اهلل، وال 

فيحكى أن ذا قرابة مليمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح رشاب، فقالت: لئن مل خترج إىل املسلمني،  قرابة،

أبدا  املوقف خري   .فيجلدونك، ال تدخل عيل  بأوامر اهلل عز وهذا  دليل عىل متسك ميمونة ريض اهلل عنها 

 . وجل وتطبيق السنة املطهرة فال يمكن أن حتايب قرابتها يف تعطيل حد من حدود اهلل

الفريد،  العقد  املؤمنني أمجعني ميمونة بنت احلارث اهلاللية ريض اهلل عنها، آخر حبات  أمنا وأم  تلك هي 

املطهر، الطاهر  النبوي  قولوإحد العقد  حتت  ينضوين  اللوايت  املؤمنني  أمهات  اهللَُّ  }  :وتعاىل  ه ى  ُيِريُد  اَم  إِنَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ  [. 33األحزاب:] {لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 


