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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 نسبها ومولدها:

بن حزن بن ىالل أحد  ثىي أم ادلؤمنُت ميمونة بنت احلار 
أشراف قريش وسادهتا، وأمها ىند بنت عوف سيدة من سيدات مكة 

 اللوايت اشتهرن بالفضل والنسب الرفيع وىي خالة خالد بن الوليد 
ل( وكانت زوجة وكانت دليمونة أخت شقيقة كربى ىي لبابة )أم الفض

 .العباس بن عبد ادلطلب  لعم النيب 
وأخرى تدعى أمساء تزوجها أيًضا عمو محزة بن عبد ادلطلب سيد 

وذلا أخت ثالثة تدعى لبابة الصغرى ىي أم خالد بن  الشهداء 
 .الوليد 

وىكذا فإن ادلصاىرة قدمية بُت بٍت عبد ادلطلب بن ىاشم وبُت 
ولقد كانت الوشائج  –رضي هللا عنها  – شقيقات ميمونة أم ادلؤمنُت

 قوية والصالت متينة.
 نشأهتا:

 يف مكة قبل بعثة النيب  –رضي هللا عنها  –ولدت ميمونة 
لذا أدركت اإلسالم صغَتة غريرة ال تفقو وال دتيز،  بست سنوات

فبقيت مع أبويها وعشَتهتا على خطى اجلاىلية يسَتون يعظمون 
ويعبدون ما ينحتون وتقلبت يف أحضان  األوثان ويقدسون األصنام

اجلاىلية ترضع من ثديها قيًما زائفة وتسقى من ينابيعها األسنة مبادئ 
 زائلة.

ولكنها مع منوىا ونضوجها وتعاقب األحداث وتوايل األعوام  
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كانت تستمع بشيء من الوعي واإلدراك إىل أنباء البعث والوحي 
أوتيت فهًما وعقاًل وعلًما  وغَتىا وتفكر يف ذلك ودتعن التفكَت، إذ

 وحرية اختيار.
 زواجها:

عندما اكتملت ومنا عودىا وبلغت مبلغ النساء جاءىا أحد 
عبد العزى فوافق  فتيان مكة ادلرموقُت خاطًبا إياىا وىو أبو رىم بن

إىل دار  –رضي هللا عنها  –والدىا وزوجو إياىا، وانتقلت ميمونة 
مدبرة ألموره حافظة لعهده، لكنها   ، فأقامت معو راعية لشئونوزوجها

زوجة  ىكانت كثَتة الًتدد على دار أختها أم الفضل لبابة الكرب 
، وكانت تستمع منها إىل بعض العباس بن عبد ادلطلب عم النيب 

تعاليم اإلسالم وإىل أبناء ادلسلمُت ادلهاجرين وإىل أخبار معارك بدر 
 وشعورًا إجيابًيا ميااًل.وأحد فيًتك كل ذلك يف نفسها أثرًا عميًقا 

 الفراق:
غزوة خيرب مشوىة وحدث أن ترامت إىل قريش يف مكة أخبار 

على غَت حقيقتها، ففرح ادلشركون وأخذوا ُيسمعون العباس بن عبد 
ادلطلب كالًما مؤذيًا كلما التقوا بو عند الكعبة، فيعود إىل داره مغموًما 

 حزيًنا.
ليقُت بانتصار ادلسلمُت ومل ميض وقت طويل حىت جاء اخلرب ا
 وىزمية اليهود واالستيالء على خيرب وما فيها.

فقام العباس من فوره ولبس أحسن الثياب وخرج إىل الناس وكأنو 
يف يوم عيد متزيًنا متطيًبا، وجرى بينو وبُت بعض ادلشركُت ادلتغطرسُت 
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م حُت أخربىم بأن هحتاور، انتهى بأن خرست ألسنتهم وجلمت أفواى
ل إليهم األخبار قد غرر هبم وكذب عليهم ليستخلص حقوقو من نق

يف بيت شقيقتها أم  –رضي هللا عنها  –منهم، وكانت ميمونة 
الفضل تتأثر هبم ومعهم ودتيل بكل جوارحها إىل اإلسالم، لكن 

يقيد منطقها  وجودىا يف بيت زوجها أيب رىم كان يكتم أنفاسها،
تظر الفرصة ادلواتية للخروج من ويبدو أهنا كانت قد أسلمت ولكنها تن

 قمقم الشرك والكفر إىل رحاب اإلميان وىا ىي الفرصة قد واتت.
فعندما عادت إىل بيتها وضمها أركان الدار مع زوجها الذي  

رضي  –كان مغموًما متضايًقا حزيًنا ال يطيق كلمة.. دخلت ميمونة 
رحة بادية وجهها عالمات البشر والسرور فياضة الف وعلى –هللا عنها 

الغبطة فحصل الصدام بينها وبينو وتالحيا مث أعلن الزوج غضبو عليها 
 ومفارقتها )طالقها(.

فخرجت من عنده إىل بيت العباس تقيم عنده وكأهنا تقيم يف 
ألب امكان  بيت أىلها فأختها أم الفضل مبثابة األم، والعباس 

 فرحبا هبا وأكرم نزذلا ووفرا ذلا كل أسباب الراحة.
 صلح احلديبية:

بادلسلمُت من ادلدينة قاصًدا مكة ادلكرمة ألداء  خرج النيب 
العمرة وتعظيم بيت هللا احلرام ومسع القرشيون بذلك وغضبوا وثاروا 
وأقسموا على منعو من دخوذلا عليهم عنوة، ودلا أصبح ادلسلمون على 

ة مقربة من مكة على بعد أميال منها يف مكان يدعى )احلديبية( نسب
إىل بئر ماء كانت ىناك توقفوا، ألن قريًشا أقسمت على احلرب 

الذكر والتسجيل أن ناقة بوالصد، واستعدت لذلك، ومما ىو جدير 
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 القصواء توقفت عن ادلسَت يف ذلك ادلكان. النيب 
فقال بعض الناس: لقد خألت القصواء ومل يدركوا أبعاد معٌت 

وهللا ما »وأدركو فقال: أحس بذلك  ىذه احلركة، فقط رسول هللا 
والذي  خألت القصواء وليس ذلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل،

نفسي بيده ال تسألٍت قريش اليوم خطة فيها تعظيم لبيت هللا إال 
 «.وافقتهم عليها

مفاوضات ومراسالت  مث جرت بُت قريش وبُت رسول هللا 
لقد وانتهت بتوقيع معاىدة عرفت فيما بعد بصلح احلديبية، و 

 تضمنت ىذه ادلعاىدة بنوًدا عدة من أمهها:
إىل مكة يف عام قابل ومعو ادلسلمون ال حيملون  أن يأيت النيب 

الح ادلسافر أي: السيوف يف أغمادىا ليقيموا يف مكة ثالثة سإال 
أيام، يؤدون خالذلا مناسكهم وختليها ذلم قريش وأال يزيدوا على 

 ذلك.
 عمرة القضاء:

بادلسلمُت وما  األجل ادلضروب سار النيب  وعندما حل موعد
فيهم بالوقوف.. إذ استقر رأيو  أن شارفوا مكة حىت أذن الرسول 

  ،على القيام مبناورة بارعة، فأمر بتقسيم ادلسلمُت إىل قسمُت
يدخل أوذلما مكة للطواف والسعي وأداء ادلناسك، ويبقى القسم 

ألىبة للقاء ادلشركُت إذا ما اآلخر مرابطًا بسالحو خارجها على دتام ا
سولت ذلم أنفسهم شرًا أو عدوانًا وغدرًا مث ساروا حىت انكشفت ذلم 
البيت احلرام الذي حيل بينهم وبينو منذ عام مضى ومنعوا عنو سنوات 
طوااًل فما كادوا يرونو حىت عال صوهتم مجيًعا بالتهليل والتكبَت، 
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وما أن أىلت مجوعهم  يف إعزاز وإكبار وأحاط ادلسلمون بالنيب 
حىت جال القرشيون عن مكة مسرعُت إىل التالل واجلبال اليت حتيط 
ببطن الوادي؛ ألهنم مل يقتنعوا وال يريدون أن يروا حممًدا وصحبو 

 يعودون إىل مكة.
بعد أن غادروىا منذ أعوام حتت جنح الليل احلالك وسواده 

 الداىم أذالء مقهورين مبعدين أو ىاربُت مهاجرين.
وكان قد بقي يف مكة عدد من ادلسلمُت ادلستضعفُت ال 
يستطيعون حواًل وال طواًل يتخفى بعضهم وميالئ بعضهم اآلخر قريًشا 

 .-رضي هللا عنها  –ومنهم ميمونة 
 فار عن سبيله:خلوا بين الك
مكة فرًحا، وكذلك أصحابو، وعبد هللا بن رواحة  يب دخل الن  

  أخذ بزمام ناقة رسول هللا  اء فكان يرجتز الشعر، فأراد القصو
وقال لو:  أن مينعو من ذلك، فنهاه النيب  بن اخلطاب عمر 

دعه يا عمر وهللا لوقع كالمه أشد عليهم أي: املشركون من »
 .«ووقع السهام ضربات احلسام

 فاستمر عبد هللا يرجتز ويردد:
 خلووووووووووووووووووا بوووووووووووووووووين الكفوووووووووووووووووار عووووووووووووووووون سوووووووووووووووووبيله

 
  

 خلووووووووووووووووووووووووا  كوووووووووووووووووووووووان ا ووووووووووووووووووووووو    رسووووووووووووووووووووووووله  
 يوووووووووووووووووووووووووووووووووووا ر     موووووووووووووووووووووووووووووووووووؤمن بقيلوووووووووووووووووووووووووووووووووووه 

 
  

 أعووووووووووووووووووووووووووووووووووور  حووووووووووووووووووووووووووووووووووو  هللا   قبولوووووووووووووووووووووووووووووووووووه  
 حنووووووووووووووووووووووووون ق لنووووووووووووووووووووووووواكم علووووووووووووووووووووووووو   أويلوووووووووووووووووووووووووه 
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 كموووووووووووووووووووووووووا ق لنوووووووووووووووووووووووووواكم علوووووووووووووووووووووووووو   ن يلووووووووووووووووووووووووووه  
 ضووووووووووووووووووربيا ي يوووووووووووووووووو  ا ووووووووووووووووووام عوووووووووووووووووون مقيلووووووووووووووووووه 

 
  

 ليلوووووووووووووووووووووووووهويووووووووووووووووووووووووو ه  ا ليووووووووووووووووووووووووو  عووووووووووووووووووووووووون خ  
تنظر إىل ذلك وتستمع  –رضي هللا عنها  –ميمونة  وكانت 

 فيكاد قلبها يقفز من بُت جناحها إعجابًا وحًبا، وطاف النيب 
مناسك العمرة،  بادلسلمُت وسعى وحنر اذلدي وحلق رأسو الشريفة وأت  

 وأقام مع أصحابو ثالثة أيام.
ارًسا مث بعد ذلك دخل إىل مكة القسم الذي كان خارجها ح

 ى ادلناسك.وخرج القسم الذي أد  
 ها عل  رسول هللا: عرض نفسميمونة 

إىل عهد قريب مؤمنة  –رضي هللا عنها  –لقد كانت ميمونة 
 تكتم إمياهنا، فإذا هبذا اإلميان يتفجر كالربكان عند رؤية النيب 

على ادلأل ومل تقف عند ىذا احلد،  ت رغبتهافهوت بكليتها إليو وأعلن
بت إىل العباس زوج أختها أم الفضل أن يعرض الرغبة على بل طل

 وأن تكون ميمونة لو زوجة. رسول هللا 
 :موقف النيب 

  ىذا العرض دلاذا؟ ألنو  ومن غَت تردد وال إبطاء قبل النيب 
)األخوات ادلؤمنات( تعاطًفا مع الدين  كان يرى فيها ويف أخواهتا

 ا ، أضف إىل ذلك أهن  فجره وعم ضياؤه قاحلنيف منذ أن أشر 
 قد تأميت حديثًا وأهنا ىي اليت أبدت رغبتها. -رضي هللا عنها-

كمثل غَتىا من نسائو:   وت العقد وأصدقها رسول هللا 
 أربعمائة درىم.
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 أخرج عنا:
، صلح احلديبية قد عليها وكانت مدة األيام الثالثة اليت نص  

لقد انقضى أجلك يقولون:  انقضت فأرسل القرشيون إىل النيب 
كم لو تركتموين يما عل»وقال لرسوذلم:  فأخرج عنا.. فابتسم النيب 

 «طعاًما فحضردتوه؟ فأعرس بُت أظهركم وصنعنا لكم
أن يتخذ من زواجو من  –عليو الصالة والسالم  –راد أإذا 

ميمونة ذريعة إلطالة مدة إقامتو فقد جيدد احلوار بينو وبُت قريش، لعل 
يلقي يف قلوهبم اإلميان ويكشف عن عيوهنم  –و وتعاىل سبحان –هللا 
هتم غشاوة اجلهل، وأقام حفاًل وأومل ودعا إىل الوليمة أكابرىم ئدوأف

وزعماءىم، فأبوا أن حيضروا، بل قالوا: يف إصرار ال حاجة لنا يف 
طعامك فاخرج عنا، قالوا ذلك وىم يتوجسون خيفة من بقائو أكثر 

ا تركتو زيارتو ىذه من أثر يف بعض ادلؤمنُت من ذلك، ألهنم أدركوا م
 والتف الكثَتون حولو.

وىا ىي ميمونة بنت احلارث إحدى أبرز سيداهتم ال تكتفي 
يد غيظهم حُت تعرض على ر بإظهار إسالمها بل تضيف إليو ما ي

 نفسها زوجة لو. رسول هللا 
زواجو من ميمونة وحفاظًا  ويف ىذا احلفل احلاشد أعلن النيب 

ينب هبا يف مكة وطلب إىل  نو على نصوص معاىدة احلديبية ملم
 مؤذنو أن يؤذن بالتوجو إىل ادلدينة.

وحُت أصبح يف مكان من ضواحي مكة يدعى )سرف( على 
 بعد عشرة أميال منها ضرب معسكرًا، وبٍت مبيمونة يف قبة ذلا.

   بيت النبوة:
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رت يف إىل ادلدينة واستق –رضي هللا عنها  –وصلت ميمونة 
ي واجب ؤد   ا فاضلة للمؤمنُت تُ البيت النبوي الطاىر زوجة كرمية وأمً 

 األداء مسًعا وطاعة وإخالًصا ووفاء. الزوجية على خَت ما يكون
يف حجرهتا أختها سلمى أرملة عمو  إليها رسول هللا  وضم  

وسيد الشهداء فهل ة بن عبد ادلطلب أسد هللا وأسد رسول هللا ز مح
والذي أكرمو بو  ول هللا ووفاء كالذي كان يتمتع بو رس الً رأينا نب

 َوِ نََّك َلَعل  ُخُلٍ  َعِظيمٍ وصدقًا: حًقا  –سبحانو وتعاىل  –ربو 
بناتو زينب فقامت  بكربى ويف ىذا العام فجع النيب  ،[3لقلم: ]ا

تواسيو وختفف ما بو من أمل ادلصاب ومل  –رضي هللا عنها  –ميمونة 
 اىلو بشكوى وطلب.تكن لتثقل ك

 الو اة:
بالرفيق األعلى عاشت ميمونة سنُت عدة  بعد أن حلق النيب 

سيد ولد  ىة لذكر بلغت مخسُت عاًما، أمضتها صالًحا وتقوى وفي   
صلوات هللا  –آدم ورسول اذلدى ومعلم اإلنسانية حممد بن عبد هللا 

 النبوة.لقد أحبت ميمونة فيو الروح والقلب وشفافية  –وسالمو عليو 
ويروى أهنا كانت حتج ذلك العام عام وفاهتا ودامهها ادلرض بعد 
أن أدت ادلناسك وحيت دتاثلت للشفاء، محلت يف ىودجها إىل 

فلما قارب الركب  ادلدينة وكان معها ابن أختها عبد هللا بن عباس 
 )سرف( ىاجت هبا الذكرى وثارت يف جوارحها.

فنزلوا هبا ىناك وما ىي إىل فلم يقو البدن الضعيف على التحمل 
ساعات حىت لفظت األنفاس الطاىرة، وصعدت روحها العفيفة الربئية 

 بتجهيزىا ودفنها. -رضي هللا عنهما-إىل بارئها، فقام ابن عباس 
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رضي هللا عنها، وأنزل عليها شأبيب رمحتو وبوأىا مقام األبرار 
 الصاحلُت.


