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 ِمْلَحانَ  بِْنتِ  َحَرام   ُأم  حديث في  

 بســـم اهلل الرحـــمن الرحـــيم

إن احلديث تضمن دالئل عظيمة من دالئل النبوة ويف احلديث إشكال حيتاج إيل بيان وجتلية وىو ما يومهو ظاىر 
وبناء عليو أنكرت طائفة احلديث وطعنت فيو مع أنو يف  بأم حرام وكذلك تفليتها لرأسو   احلديث من خلوة النيب 

طائفة أخري ووسعت داللة احلديث وجوزت مس ادلرأة وذىبت  الصحيحني ومحلهم علي ذلك محاية جناب ادلصطفي 
 االجنبية واخللوة هبا وىدي ا أىل السنو واجلماعة دلا اختلفوا فيو من احلق بإذنو .

 نص الحديث

َعوُ  أَنَّوُ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ يف الصحيحني عن   يَْدُخلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ : يَ ُقولُ  َسَِ
َها َفَدَخلَ  - الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  ََتْتَ  َحرَامٍ  أُم   وََكاَنتْ  - فَ ُتْطِعُموُ  ِمْلَحانَ  بِْنتِ  َحرَامٍ  أُم   َعَلى  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َعَلي ْ

 َوَما: فَ ُقْلتُ : قَاَلتْ  َيْضَحُك، َوُىوَ  اْستَ ي َْقظَ  ُثَّ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َنامَ  َرْأَسُو، تَ ْفِلي َوَجَعَلتْ  فََأْطَعَمْتوُ  َوَسلََّم،
 اأَلِسرَِّة، َعَلى ُمُلوًكا الَبْحرِ  َىَذا ثَ َبجَ  يَ رَْكُبونَ  اللَِّو، َسِبيلِ  يف  ُغزَاةً  َعَليَّ  ُعرُِضوا أُمَِّت  ِمنْ  نَاسٌ : " قَالَ  اللَِّو؟ َرُسولَ  يَا ُيْضِحُككَ 

ُلوكِ  ِمْثلَ : أَوْ 
ُ
 اللَّوِ  َرُسولُ  ذَلَا َفَدَعا ِمْنهْم، ََيَْعَلِن  َأنْ  اللَّوَ  ادْعُ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلتُ : قَاَلتْ  ِإْسَحاُق، َشكَّ  ،" اأَلِسرَّةِ  َعَلى ادل

 ِمنْ  نَاسٌ : »قَالَ  اللَِّو؟ َرُسولَ  يَا ُيْضِحُككَ  َوَما: فَ ُقْلتُ  َيْضَحُك، َوُىوَ  اْستَ ي َْقظَ  ُثَّ  ْأَسُو،رَ  َوَضعَ  ُثَّ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى
ُهْم، ََيَْعَلِن  َأنْ  اللَّوَ  ادْعُ  اللَّوِ  َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلتُ : قَاَلتْ  - اأَلوَّلِ  يف  قَالَ  َكَما -« اللَّوِ  َسِبيلِ  يف  ُغزَاةً  َعَليَّ  ُعرُِضوا أُمَِّت  : قَالَ  ِمن ْ

 فَ َهَلَكتْ  الَبْحِر، ِمنَ  َخَرَجتْ  ِحنيَ  َدابَِّتَها َعنْ  َفُصرَِعتْ  ُسْفَياَن، َأِب  ْبنِ  ُمَعاِويَةَ  َزَمانِ  يف  الَبْحرَ  فَ رَِكَبتِ  ،«اأَلوَِّلنيَ  ِمنَ  أَْنتِ »
(1)  

 مقدمات عامة نافعة في مثل ىذه االشكاالت 

 :قواعد الدين تدور عليها االحكامأربع قواعد من : أوال 

َا ُقلْ ﴿ : َترمي القول علي ا بال علم قال تعايل القاعدة االولي  َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َرب َ  َحرَّمَ  ِإَّنَّ  َبَطنَ  َوَما ِمن ْ
  : األعراف[ 32] ﴾تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اللَّوِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلطَانًا بِوِ  يُ نَ ز لْ  لَْ  َما بِاللَّوِ  ُتْشرُِكوا َوَأنْ  احلَْق   بَِغْيِ  َواْلبَ ْغيَ  َواْْلِثَْ 

 : كل شيء سكت عنو الشارع فهو عفو ال حيل ألحد أن حيرمو أو يوجبو أو يستحبو أو يكره . القاعدة الثانية

 وسكت عن اشياء رمحة بكم غي نسيان فال تسألوا عنها . قال النيب 

                                                           

 (1113( ومسلم )3822أخرجو البخاري ) -1
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 أَنْ َزلَ  الَِّذي ُىوَ  ﴿: ترك الدليل الواضح واالستدالل بلفظ متشابو طريق أىل الزيغ  قال تعايل  الثالثةالقاعدة 
 : آل عمران[8]﴾ُمَتَشاهِبَاتٌ  َوأَُخرُ  اْلِكَتابِ  أُم   ُىنَّ  زُلَْكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ 

 اللَّوُ  ََسَّى الَِّذينَ  َفُأولَِئكِ  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ  رَأَْيتِ  فَِإَذا» ل النيب صلي ا عليو وسلم لعائشة و وق
  (1)«فَاْحَذُروُىمْ 

ٌ، احَلاَللُ  » ذكر النيب  ٌ  َواحَلرَامُ  بَ ني  . فمن ل يفطن ذلذه القاعدة وأراد أن يتكلم عن كل مسألة بكالم  (2)«بَ ني 
 اصل فقد ضل وأضل .ف

: ضرورة مجع االحاديث الواردة يف ادلسألة ادلستنبطة ومراعاة قواعد وأصول االستدالل الت  الثانيةالمقدمة 
دلة مهال ادلقدمة الثانية إمهال األإكأعضاء االنسان ويرتتب علي   ائمة فالشريعة صورة واحدة خيدم بعضها بعضَ وضعها األ

 ن يعطي الدليل ادلضاد وزن الدليل ادلؤيد حت لو أدي ذلك إيل تغيي احلكم ألن اذلدف الوصل إيل احلقأادلضادة فيجب 
 مهال ادلقدمة الثانية التحيز وزلاولة اثبات النتيجة مسبقا .إأيضا يرتتب علي  ،

دَ  يُ َوفَّقَ  َأنْ  َأْحَبْبتُ  ِإالَّ  َقط   َأَحًدا َكلَّْمتُ  َما»:  ( 402قال الشافعي ت )  ِمنَ  رَِعايَةٌ  َعَلْيوِ  َوَيُكونُ ،  َويُ َعانَ  َوُيَسدَّ
َ  أُبَالِ  وَلَْ  ِإالَّ  َقط   َأَحًدا َكلَّْمتُ  َوَما،  َوِحْفظٌ  اللَّوِ  ،  اللَّوِ  ِلِدينِ  النَِّصيَحةِ  َعَلى أَْمرَهُ  َويَ ْبِن  ِلَسانِوِ  أَوْ  ِلَساِن  َعَلى احلَْقَّ  اللَّوُ  بَ نيَّ

ينِ  يف  َأُخوهُ  أِلَنَّوُ ،  َُيَاِدلُوُ  َولِلَِّذي  (3).«اْلُمْسِلِمنيَ  جلَِِميعِ  َواِجَبةٌ  النَِّصيَحةَ  َأنَّ  َمعَ ،  الد 

 : ة ادلشكلة البد من مالحظة أمرين ح: عند التعامل مع النصوص الصحي المقدمة الثالثة

 : التصور السليم للحياة يف عهد النبوة كما ىي من العفة والطهر والصدق وكل الفضائل . االمر االول

واالزمنة ادلتأخرة فرمبا يقع اشرتاك  لفاظ وما وقع فيها من تغاير بني زمان النيب : التنبو دلدلول األ االمر الثاني
 ف اختالفا كثيا تؤدي بالتايل إىلولكن الكيفية والصفة والطريقة ختتل يف لفظ معني بني ىذا الزمان وزمان النيب 

 اختالف احلكم 

                                                           

 ( 3664( ومسلم )5458أخرجو البخاري ) -1
 احَلاَللُ  »: يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ : يَ ُقولُ ( من حديث النعمان بن بشي 1411( ومسلم )43أخرجو البخاري ) -3

نَ ُهَما بَ ني ٌ، َواحلَرَامُ  بَ ني ٌ، َُشب ََّهاتِ  ات ََّقى َفَمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكِثيٌ  يَ ْعَلُمَها الَ  ُمَشب ََّهاتٌ  َوبَ ي ْ
َرأَ  ادل  َكرَاعٍ : الش بُ َهاتِ  يف  َوَقعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضِو، ِلِديِنوِ  اْسَتب ْ

 َصَلَحتْ  ِإَذا: ُمْضَغةً  اجَلَسدِ  يف  َوِإنَّ  َأالَ  زَلَارُِمُو، أَْرِضوِ  يف  اللَّوِ  مِحَى ِإنَّ  َأالَ  مِحًى، َمِلكٍ  ُكل  لِ  َوِإنَّ  َأالَ  يُ َواِقَعُو، أَنْ  يُوِشكُ  احِلَمى، َحْولَ  يَ ْرَعى
 « الَقْلبُ  َوِىيَ  َأالَ  ُكل ُو، اجَلَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكل ُو، اجَلَسدُ  َصَلحَ 

 .(51/ 3) البغدادي للخطيب وادلتفقو الفقيو -2
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  لفظ الغناء ولفظ النادي   -مثال ذلك :

 : االجوبة المحتملة للحديث ثالثة وأما الرابع فباطل ومستحيل

 . وأم حرام  من خصوصيات النيب   :  أن ما حدث بني االحتمال االول

 : أن ىذا خاص بأم حرام فقط وأختها أم سليم . االحتمال الثاني

 وأم حرام وأختها أم سليم .  : أن ىناك عالقة زلرمية بني النيب  االحتمال الثالث

 : جواز اخللوة باألجنبية ومسها وىذا باطل ومستحيل  االحتمال الرابع

 : أن النصوص من الكتاب والسنة داللتها قاطعة علي َترمي ذلك ووجو ذلك 

 االمر الثان : ل يقل بذلك أحد شلن تقدم من أىل العلم.

 مقدمات خاصة بحديث أم حرام لإلجابة عليو

قد خص يف أحكام الشريعة بأحكام ل يشاركو فيو أحد من االمة ومن   أن النيب  ىأمجع العلماء عل:  اوال
 ذلك اجلمع بني أكثر من أربع نسوة والتزويج بال مهر وَترمي نكاح أزواجو من بعده 

عدم اخلصوصية حت و يف أقوالو وأحكامو  فعال النيب أصل يف ننتبو يف ىذه ادلقدمة إيل أن األ وينبغي أن 
 يثبت الدليل علي اخلصوصية .

مر بو  أاختلفوا يف أمر قد صح عنو أنو قد فعلو أو  : إذا رأينا أصحاب رسول ا  قال ابن القيم رحمو اهلل
 بد فقول من أدعي النسخ أو اخلصوصية سلالف لألصل فال األوخ أو خاص وقال بعضهم أنو باق إىلقال بعضهم أنو منس

 . (1)يقبل إال بربىان

 

 : باألجنبيةدلة علي تحريم الخلوة بعض األ

                                                           

 ( 182 /3زاد ادليعاد ) -1
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 ِذي َمعَ  ِإالَّ  بِاْمَرأَةٍ  َرُجلٌ  خَيُْلَونَّ  الَ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   َعنِ  َعبَّاٍس، اْبنِ روي البخاري من حديث 
 َمعَ  َفُحجَّ  اْرِجعْ : »قَالَ  وََكَذا، َكَذا َغْزَوةِ  يف  َواْكُتِتْبتُ  َحاجًَّة، َخَرَجتْ  اْمرََأِت  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  َرُجٌل، فَ َقامَ  «زَلَْرمٍ 

 (1) «اْمرَأَِتكَ 

 َعَلى َوالد ُخولَ  ِإيَّاُكمْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ وروي البخاري من حديث 
ْوتُ  احَلْموُ : »قَالَ  احَلْمَو؟ أَفَ رَأَْيتَ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَ َقالَ  «الن َساءِ 

َ
 (2)«ادل

 يفسد الدين كما يفسد ادلوت البدن. فهوواحلمو ىو قريب الزوج  

 ِإالَّ  ثَ ي ٍب، اْمَرأَةٍ  ِعْندَ  َرُجلٌ  يَِبيَتَّ  اَل  َأاَل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجاِبٍر،وروي مسلم من حديث 
  (3)«زَلَْرمٍ  َذا َأوْ  نَاِكًحا َيُكونَ  َأنْ 

ىذا احلديث ال دليل خطاب لو أي ال دليل لو ألن اخللوة باألجنبية بكر أو ثيب زلرمة  :  يف ادلفهم القرطبي قال
  (4)باْلمجاع

َا اْلُعَلَماءُ  قَالَ :  النوويقال  َها يُْدَخلُ  الَِّت  ِلَكْوِِنَا الث َّي بُ  ُخصَّ  ِإَّنَّ  اْلَعاَدةِ  يف  ُمَتَصو نَةٌ  َفَمُصونَةٌ  اْلِبْكرُ  َوأَمَّا َغالًِبا إِلَي ْ
 الد ُخولِ  يف  النَّاسُ  يَ َتَساَىلُ  الَِّت  الث َّي بِ  َعنِ  ِنُِيَ  ِإَذا أِلَنَّوُ  الت َّْنِبيوِ  بَابِ  ِمنْ  َوأِلَنَّوُ  ذِْكرَِىا ِإىَل  حَيَْتجْ  فَ َلمْ  رُلَانَ َبةٍ  َأَشدَّ  لِلر َجالِ  رُلَانَِبةٌ 
َها  (5)َأْوىَل  فَاْلِبْكرُ  اْلَعاَدةِ  يف  َعَلي ْ

 اللَّوِ  َرُسولِ  َكَمَقامِ  ِفيُكمْ  ُقْمتُ  ِإن   النَّاُس، أَي  َها يَا: فَ َقالَ  بِاجلَابَِيةِ  ُعَمرُ  َخطَبَ َنا: قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ وروي الرتمذي من 
 (6)الشَّْيطَانُ  ثَالِثَ ُهَما َكانَ  ِإالَّ  بِاْمَرأَةٍ  َرُجلٌ  خَيُْلَونَّ  اَل  َأاَل  ،... بَِأْصَحاِب  أُوِصيُكمْ : »فَ َقالَ  ِفيَنا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

 

 

 جنبية :األ تحريم مس المرأة ىدلة الشرعية  علاأل 
                                                           

 ( 1251( ومسلم )4322البخاري )أخرجو  -1
 (3183( ومسلم )4323أخرجو البخاري ) -3
َها َوالد ُخولِ  بِاأْلَْجَنِبيَّةِ  اخْلَْلَوةِ  ََتْرميِ  بَابُ ( 3181أخرجو مسلم ) -2  َعَلي ْ
 ( 8 /12ادلفهم دلا اشكل من تلخيص اْلمام مسلم ) -5
 (  142 /15شرح النووي على مسلم ) -4
 ( 3456( وصححو األلبان يف صحيح اجلامع الصغي )3164الرتمذي )أخرجو  -6
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َها، اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ روي البخاري من حديث  ْؤِمَناتُ  َكاَنتِ : قَاَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   َزْوجَ  َعن ْ
ُ
 ِإَذا ادل

ْؤِمَناتُ  َجاءَُكمُ  ِإَذا آَمُنوا، الَِّذينَ  أَي  َها يَا: }تَ َعاىَل  اللَّوِ  ِبَقْولِ  دَيَْتِحنُ ُهنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   ِإىَل  َىاَجْرنَ 
ُ
 ُمَهاِجَراتٍ  ادل

ْؤِمَناتِ  ِمنَ  الشَّْرطِ  هِبََذا أَقَ رَّ  َفَمنْ : َعاِئَشةُ  قَاَلتْ . اآليَةِ  آِخرِ  ِإىَل [ 11: ادلمتحنة{ ]فَاْمَتِحُنوُىنَّ 
ُ
 َفَكانَ  بِاْلِمْحَنِة، أَقَ رَّ  فَ َقدْ  ادل

 فَ َقدْ  اْنطَِلْقنَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  ذَلُنَّ  قَالَ  قَ ْوذلِِنَّ، ِمنْ  ِبَذِلكَ  أَقْ َرْرنَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ 
رَ  َقط ، اْمَرأَةٍ  يَدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  يَدُ  َمسَّتْ  َما َواللَّوِ  الَ  «بَايَ ْعُتُكنَّ   َأَخذَ  َما َواللَّوِ  بِالَكاَلِم، بَايَ َعُهنَّ  أَنَّوُ  َغي ْ

 (1)َكاَلًما «بَايَ ْعُتُكنَّ  َقدْ : »َعَلْيِهنَّ  َأَخذَ  ِإَذا ذَلُنَّ  يَ ُقولُ  اللَُّو، أََمرَهُ  مبَا ِإالَّ  الن َساءِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ 

َقَة، بِْنتِ  أَُمْيَمةَ عن  وأمحدوروي االمام مالك    فََأَخذَ  نُ َبايُِعُو، ِنَساءٍ  يف  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيبَّ  أَتَ ْيتُ : قَاَلتْ  رُقَ ي ْ
َنا . أَنْ ُفِسَنا ِمنْ  بَِنا أَْرَحمُ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ : قُ ْلَنا.  «َوَأطَْقُتَّ  اْسَتطَْعُتَّ  ِفيَما: »قَالَ  اآْليََة، َشْيًئا بِاللَّوِ  ُنْشرِكَ  اَل  َأنْ : اْلُقْرآنِ  يف  َما َعَلي ْ
َا الن َساَء، ُأَصاِفحُ  اَل  ِإن  : »قَالَ  ُتَصاِفُحَنا؟ َأاَل  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: قُ ْلَنا   (2)«اْمرَأَةٍ  ِلِماَئةِ  َكَقْويل  َواِحَدٍة، اِلْمرَأَةٍ  قَ ْويل  ِإَّنَّ

يف الوقت الذي يقتضيها وىو وقت  أن أخف أنواع اللمس ادلصافحة فإذا أمتنع  : وجو االستدالل مما سبق
 ادلبايعة دل علي أِنا ال جتوز وليس ألحد سلالفتو .

 َأَحدُِكمْ  رَْأسِ  يف  يُْطَعنَ  أَلَنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اِ  َرُسولُ  قَالَ : يَ ُقولُ  َيَسارٍ  ْبنَ  َمْعِقلَ عن وروي الطربان 
رٌ  َحِديدٍ  ِمنْ  مبِْخَيطٍ   (3)«َلوُ  َتَِل   اَل  اْمرَأَةً  دَيَسَّ  َأنْ  ِمنْ  َلوُ  َخي ْ

وامرأة أجنبية عدا ما ورد يف حديث أم حرام وام  يف حديث صريح صحيح أن اخللوة وقعت بني النيب  دل ير 
 ادلرأتني فالصحيح  غي صريح  والصريح غي صحيح.سليم وما ورد من أحاديث يف غي ىاتني 

 أجوبة العلماء علي اشكالي أم حرام

 ظاىر الحديث يوىم الخلوة ف...وىو الخلوة :  االشكال االول

اخللوة  ليس يف احلديث التصريح باخللوة وعدم اخللوة فإذا كان كذلك رجع إيل االصل وىو َترديو  : الجواب
 اال أن يأت رسول ا صلي الو عليو وسلم ما ينهي عنو.بادلرأة األجنبية ومن 

                                                           

 ( 1266( ومسلم )4322أخرجو البخاري ) -1
 ( 431( وصححو األلبان يف الصحيحة )3، 123 /3( ومالك )38111أخرجو أمحد ) -3
 ( 336( وصححو األلبان يف الصحيحة )311 /31أخرجو الطربان ) -2
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ليس يف احلديث ما يدل علي اخللوة هبا فلعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو تابع وكثي ما يقع  :قال الدمياطي
يف  يف الكتاب والسنة ترك بيان بعض االمور يف موضع الئق بو اعتمادا علي وضوحها وظهورىا أو اعتمادا علي بياِنا

 (1)موضع آخر

 .االشكال الثاني : تفلية أم حرام لرأس النبي 

  أن ىذا خاص بو :  الجواب االول

لِيلَ  أِلَنَّ  ِبَدلِيلٍ  ِإالَّ  تَ ْثُبتُ  اَل  َكْونُ َها يَ ُرد َىا َواَل  اخْلُُصوِصيَّةِ  َدْعَوى اأْلَْجِوبَةِ  َوَأْحَسنُ :  بن حجرا الحافظ قال   الدَّ
 (2)أَْعَلمُ  َواللَّوُ  َواِضحٌ  َذِلكَ  َعَلى

 اخْلُُصوِصيَّةِ  َعَدمُ  اأْلَْصلَ  َلِكنَّ  ُمَسلَّمٌ  اْلِعْصَمةِ  َوثُ ُبوتُ  بِااِلْحِتَمالِ  تَ ْثُبتُ  اَل  اخلََْصاِئصَ  بَِأنَّ  :قال القاضي عياض
  (3)َدلِيلٌ  اخْلُُصوِصيَّةِ  َعَلى يَ ُقومَ  َحّتَّ  أَفْ َعاِلوِ  يف  بِوِ  ااِلْقِتَداءِ  َوَجَوازُ 

من مصافحة النساء يف البيعة وغيىا وأيضا حديث صفية بنت  وشلا يضعف اخلصوصية يف اخللوة امتناع النيب 
 بِْنتُ  َصِفيَّةُ  ِإن ََّها رِْسِلُكَما َعَلى» ذلما إيل بيتها ورآه أنصاريان فقال ليجعهاذىب هبا  حيي بن أخطب وفيو أن النيب 

فلو كان مستقرا عند الصحابة أن اخللوة خاصة بو دلا احتاج أن يقول ذلما إن الشيطان َيري من بن آدم رلري  (4)«ُحَيي  
 الدم 

: قال بعض أىل العلم أن ىذا خاص بأم حرام وأختها أم سليم ويعرتض علي ىذا القول ؟ ما  القول الثاني
الصحابة فإن قيل قتل أخوىا معي فإن أرمحها ، قيل قتل ختها من بني نساء أالدليل علي ذلك؟ ودلاذا خصت أم حرام و 

مع أخيها سبعون من الصحابة غي من قتل يف غزوات أخري فلم ينقل عنو أنو كان يزور أىليهم كما كان يزور أم حرام وأم 
 سليم .

ا نسب أو رضاعة كان زلرما ألم حرام وأختها أم سليم إما قرابة وإم من أجوبة العلماء أن النيب  القول الثالث
. 

                                                           

 ( 81 /11فتح الباري ) -1
 (81 /11فتح الباري ) -3
 (82 /11فتح الباري ) -2
 ( 3184( ومسلم )2321أخرجو البخاري ) -5
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 : أقوال العلماء في ذلك

زلرم فلذلك كان منها ما ذكر يف ىذا  ال يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول ا  : بن عبد البراقال  
 ( احلديث )يقصد حديث تفليتها لرسول ا 

 ( ى  ،  أم حرام كانت إحدى خاالت النيب  118قال عبد ا بن وىب تويف ):  قال يونس بن عبد األعلى
 من الرضاعة لذلك كان يبيت عندىا وتفلى رأسو 

واختلفوا يف كيفية ذلك فقال بعضهم كانت إحدى خالتو  : أتفق العلماء علي أِنا كانت زلرم لو  قال النووي
 جلده ألن أم عبد ادلطلب كانت من بن النجار .من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة ألبيو أو 

: َسعت بعض احلفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وىب أم رسول ا صلي ا عليو  بن الجوزياقال 
 .  (1)وسلم من الرضاعة

يبعد  أما القول بارمية من جهة النسب ففيو نظر ألن خفاء قرابة النسب: المناقشة في ثبوت نوعية المحرمية 
خاصة عند العرب إذ النسب ديثل عندىم منزلة . وأما ارمية عن طريق الرضاع فهذا وارد إذ الرضاعة من االجنبية كانت 

 منتشرة يف ىذا الوقت ورمبا خفي أمرىا علي أقرب الناس .

من أم سليم واختها أم حرام رأي ان ألم سليم وأختها دون بقية  من استقرأ النصوص الواردة يف تعامل النيب 
 النساء غي أزواجو خصوصية ال ديكن أن تقع  إال للمحرم مع زلرمو ومن ذلك 

 َعَلى فَ يَ َنامُ  ُسَلْيمٍ  أُم   بَ ْيتَ  َيْدُخلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   َكانَ : قَالَ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ من  عند مسلم ما ثبت  
 يف  نَامَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   َىَذا: ذَلَا َفِقيلَ  فَأُتَِيتْ  ِفرَاِشَها، َعَلى فَ َنامَ  يَ ْومٍ  َذاتَ  َفَجاءَ : قَالَ  ِفيِو، َولَْيَستْ  ِفرَاِشَها،
َقعَ  َعرَِق، َوَقدْ  َفَجاَءتْ  قَالَ  ِفرَاِشِك، َعَلى بَ ْيِتِك،  َفَجَعَلتْ  َعِتيَدتَ َها فَ َفَتَحتْ  اْلِفرَاِش، َعَلى أَِدمٍي، ِقْطَعةِ  َعَلى َعَرقُوُ  َواْستَ ن ْ
 يَا: فَ َقاَلتْ  «ُسَلْيمٍ  أُمَّ  يَا َتْصَنِعنَي؟ َما: »فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيب   فَ َفزِعَ  قَ َوارِيرَِىا، يف  فَ تَ ْعِصرُهُ  اْلَعَرقَ  َذِلكَ  تُ َنش فُ 
َيانَِنا، بَ رََكَتوُ  نَ ْرُجو اِ  َرُسولَ    (2)«َأَصْبتِ : »قَالَ  ِلِصب ْ

 . ويف رواية قالت أطيب بو طييب .

                                                           

 ( 26 /15عمدة القاري ) -1
 ( 3221أخرجو مسلم ) -3
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صلد أن ىذا الفعل تكرر من النيب أكثر   «كان النبي يدخل بيت أم سليمكان النيب   »بالنظر إيل قول أنس
 من مره بل مرات 

فلوال أنو كان من زلارمها وىذا معلوم ومنتشر ما تركو ادلنافقون وىم الذين كانوا يرتبصون بو وكذلك ل يتكلم 
 . ةجملرد شبهأحد منهم قط يف أم سليم وأم حرام مع وجود كالمهم يف عائشة 

عة علي أِنما من زلارمو علي أم سليم وأم حرام يدل داللة قاط وادلتأمل لألحاديث الواردة يف كثرة دخول النيب 
أو خصوصية أم سليم وأم حرام إذ  يضاف إيل ذلك عدم وجود نص واحد فعلي أو قويل يدل علي خصوصية النيب 

 ىذا خالف االصل .

مالك بن أنس، عبدا بن ادلبارك ،أبو اسحاق الفزاري ، عبدالرزاق بن مهام ، رواة حديث أم حرام غي البخاري 
 بن حبان ،ا محد بن حنبل ، الدارمي، مسلم، أبو عوانو  ،أ، اسحاق بن راىويو ،  ةاحلميدي ، ابن سعد ، ابن أب شيب

 بن ماجو النسائي ، ابن أب عاصم .ا الرتمذي  ، ،أبو داوود  احلاكم  ،

 


