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 مة: مقد  
َّاحلساابتَّيفَّاملبالغة َّوََّّقللع َّاَّوافقةَّم ََّّف َّبزخر ََّّالباطلة ََّّءاهتمعااد  ََّّزينيت ََّّيفَّفوناملخال ََّّنيتفن َّ
َّبيكذ  ََّّوالواقع ََّّعليها،َّواملوضوعي ةَّالعلمي ةََّّةَّاألكادميي ََّّبغةَّالص ََّّإضفاء ََّّحياولونَّفرتاهمَّ؛املوهومةَّ
ََّّاملقال.َّضحيت ََّّوابملثالَّمزاعمهم،َّخالف ََّّيثبتَّالعلمي ََّّجواملنه ََّّدعواهم،

َّاملتعل  قة ََّّالرواايتاألحاديثَّوََّّمنَّكثريََّّةدق ََّّمعد ََّّمنَّابت َّالك ََّّبعض ََّّعاهاد ََّّماَّذلكَّنم َّ
َّمنَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمرسولَّهللاََّّزواجَّروايةََّّمثلَّ؛يسل  مَّهباَّمجهورَّاملسلمنيَّاليتوَّإلسالمَّاب

رسولَّهللاََّّزواج ََّّأن ََّّاملقالةََّّتلكَّعلىَّفبىنَّهمبعض ََّّوابلغَّ،(1)سعت َّالَّسن  ََّّيفَّيوهَّعائشةََّّدةالسي  َّ
َّبَّكت َََّّّيفَّبريةك َََّّّةَّذب َّك َََّّّسننيَّتسعَّبنتَّوهيَّرضيَّهللاَّعنهاَّعائشةََّّمنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلى

ََّّ.(2)احلديث
َّ،العلمي ََّّللمنهجَّوفًقاَّ؛واحلساابتَّالدعاوىَّلتلكَّئةَّهاد ََّّةَّعلمي ََّّمناقشة ََّّالورقة ََّّهذهَّويف
َّمثََّّ،العلمََّّأهلََّّتلقاهََّّوكيفََّّحكمهبيانََّّوَََّّّاحلديثََّّإيراد َََّّّذلكََّّوطريق َََّّّدر،ابلص َََّّّفعالد َََّّّعنََّّوبعيًدا

 
َّعىَّإسالمَّالبحريي،َّودونكَّرابطَّكالمه:(َّهكذاَّاد 1َّ)
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َّعلىَّفيهَّيرد ََّّكتاابَََّّّأصدرَّحيثََّّالعقاد؛َّحممودَّعباسَّمثلَّاب:الكت ََّّمنَّغريهَّهذاَّإىلَّهسبق ََّّوقد
َّسننيَََّّّستَََّّّبنتَََّّّوهيرضيَّهللاَّعنهاََََّّّّعائشةبََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنيبََّّزواجََّّيفََّّالصحيحةََّّاألحاديثَّ

ََّّيفََّّعليهَّابلرد  ََّّشاكرَّأمحدَّالشيخَّوقامَّمبصر،َّاملعارفَّدارَّط.َّيق"الصد  ََّّبنتََّّيقة"الصد  ََّّبعنوان:َّوهوَّ
َّأبريلَّه،1363َّاألولَّربيعَّعددَّاملقتطف،َّجملةَّيفَّنشرتَّعائشة"،َّسن  ََّّ"حتقيقَّبعنوان:َّمقالة

َّم.1944
َّ(.74مجالَّالبناَّيفَّكتابهَّ"جتريدَّالبخاريَّومسلمَّمنَّاألحاديثَّاليتَّالَّتلزم"َّ)ص:ََّّمقالةَّتلكَّ(2)
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َّحسبناََّّوهوََّّ،صدالق َََّّّوراءََّّمنََّّتعاىلََّّوهللاََّّاالعتساف،ََّّعنََّّبعيًداََّّ،إبنصافََّّالدعاوىََّّتلكََّّمناقشةَّ
َّالوكيل.َّونعم

 :  احلديث: نص  أوًلا
َّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيب ََّّأن ََّّعنها:َّهللاَّرضيَّعائشةََّّعنَّأبيه،َّعنَّعروة،َّبنََّّهشامَّعن

َّ.(1)اسعًَّت ََّّعندهَّتومكث ََّّسع،ت ََّّبنت ََّّوهيَّعليهَّلتدخ َّوأ ََّّسنني،َّست  ََّّبنت ََّّوهيَّجهاتزو َّ
 : له العلماء وقبول احلديث درجة  اثنياا: 

ََّّ-َّومسلمََّّالبخاري-َّاحلديثَّأهلَّإماماَّرواهَّفقدَّة؛الصح ََّّدرجاتَّأعلىَّيفَّاحلديثَّهذا
َّحةالواض َََّّّ"ابأللفاظََّّاثبتََّّفاحلديثََّّالكرمي،ََّّالقرآنََّّبعدََّّالكتبََّّأصح َََّّّمهاَََّّّذينالل َََّّّصحيحيهماََّّيف

ََّّ.(2)العابثني"َّبَّلع ََّّوالَّاملتأولني،َّأتويل ََّّلَّحتتم ََّّالَّاليت
َّعروةََّّبنََّّهشامََّّبهََّّديتفر َََّّّملََّّكماََّّعائشة،ََّّعنََّّعروةََّّبهَََّّّديتفر َََّّّلمفََّّحبال؛ََّّفيهََّّمطعن َََّّّالََّّديثاحلَّوَّ

ََّّيلي:ََّّفيماَّذلكَّوبيانَّ،(3)بعضهمَّميزع ََّّكماََّّعروة،َّعن
َّروايةََّّيفَّكماََّّيزيدَّبنَّاألسود ََّّمعهَّمسعَّبلَّعائشة،َّعنَّاحلديثَّبروايةََّّعروةَّينفردَّملَّ-
َّوغريهم.َّ،(7)الرمحنَّعبدَّبنَّسلمةَّوأبوَّ،(6)عبيدةَّوأبوَّ،(5)مليكةََّّأيبَّوابنَّ،(4)مسلم
َّحديثهوَََّّّعروة،ََّّعنََّّالزهريََّّشهابََّّابنََّّاإلمامََّّرواهََّّفقدََّّعروة؛ََّّعنََّّتهبروايَََّّّهشامََّّينفردََّّوملََّّ-

َّ.َّ(8)مسلمَّيف

 
َّ(.1422(،َّومسلمَّ)5133)خرجهَّالبخاريَّأَّ(1)
َّ(.1َّ/354مجهرةَّمقاالتَّأمحدَّشاكرَّ)َّ(2)
َّدَّالكاتبَّيفَّمقالته.كذاَّيؤك  َّهَّ(3)
َّ.(72َّ/1422)مسلمََّّحيحصَّ(4)
َّ(.5345خرجهَّالنسائيَّيفَّالسننَّالكربىَّ)أَّ(5)
َّ(.3257خرجهَّالنسائيَّيفَّاجملتىبَّ)أَّ(6)
َّ(.3379أخرجهَّالنسائيَّيفَّاجملتىبَّ)َّ(7)
َّ.(71َّ/1422)َّمسلمَّحيحصَّ(8)
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َّ،ي َّمك ََّّوهوَّ(1)َّعيينةََّّبنَّسفيان ََّّعنهَّرواهَّفقدَّهشام،َّعنَّتهبروايَّالعراقيونَّينفرد ََّّوملَّ-
َّوغريهم.ََّّ،(3)كويف َََّّّوهوَّأسامةََّّوأبوَّ،مدينَّوهوَّ(2)الزاندَّأيبَّبنَّالرمحنَّعبدوَّ

َّعنها؛َّهللاَّرضيََّّعائشةََّّاملؤمننيَّأم ََّّغريَّعنَّصحيحة ََّّأخرىَّطرق ََّّمنَّاحلديث ََّّجاءَّوقد
َّبعضَّحكىَّوقدَّوغريهم،َّالعاص،َّبنَّعمروَّبنَّهللاَّوعبدَّمسعود،َّبنَّهللاَّعبدَّرواه:َّفقد

مثَّماَّابلهَّ:َّ"-يفَّمعرضَّالردَّعلىَّعباسَّالعقادَّ-؛َّيقولَّالشيخَّأمحدَّشاكرَّمتواترَّأنهَّالعلماء
َّيدعَّالرواايتَّالصحيحةَّاملتواترة،َّوالَّيستندَّإالَّإىلَّالرواايتَّالشاذةَّأوَّاملنكرة،َّاليتَّختالفَّكل َّ

َّ.(4)"روايةَّصحيحة؟
َّيقولَّوهلذاَّ؛منهمَّأحد ََّّفيهَّنطع َّيَّملوََّّ،قبولهَّيفَّقاطبةًََّّالعلماءَّفخيتل ََّّملَّاحلديثفَّوعليه

َّ.(5)ذلك"َّيفَّاختلفواَّأعلمهمَّ"الَّالرب:َّعبدَّابنَّاحلافظ
َّست ََّّابنةََّّوهيَّجها"تزو ََّّبقوله:َّذلكَّيفَّاخلالف ََّّوقوعَّبعدمَّكثريَََّّّابنَّاحلافظَّصر حَّوقد
َّ،وغريهاَّالصحاحَّيفَّثبتَّوقد،َّالناس بني فيه خالف ًل ماَّتسع،َّابنةََّّوهيَّهباَّوبىنَّسنني،
َّ.(6)املدينة"َّإىلَّاهلجرةَّمنَّالثانية ََّّالسنةََّّيفَّ-السالمَّعليه-َّهباَّبناؤهَّوكان

َّ"وختتلفََّّفقال:ََّّاألقوال؛ََّّفيهاََّّفتاختل َََّّّام َََّّّأهناََّّعلىََّّاملسألةَََّّّتصوير َََّّّالكتابََّّبعض َََّّّحاولََّّوقد
َّاهلجرة،َّمنَّالثانيةََّّالسنةََّّيفَّ-السالمَّعليه-َّالنيبَّإىلَّتَّزف ََّّيوم ََّّعائشةََّّالسيدةَّسن ََّّيفَّاألقوال َّ

َّ.َّ(7)سنوات"َّبضعَّذلكَّفوقَّهمبعض ََّّويرفعهاََّّتسًعا،َّبعضهمَّفيحسبها

 
َّ(.4260خرجهَّأبوَّعوانةَّيفَّاملستخرجَّ)أَّ(1)
َّ.(360َّ/41)َّاملسندَّيفَّأمحدَّخرجهأَّ(2)
َّ(.3896خرجهَّالبخاريَّ)أَّ(3)
َّ(.1َّ/357مجهرةَّمقاالتَّأمحدَّشاكرَّ)(4َّ)
َّ(.4َّ/1881(َّاالستيعابَّيفَّمعرفةَّاألصحابَّ)5)
َّ(.3َّ/131(َّالبدايةَّوالنهايةَّ)6)
َّ(.64لعباسَّحممودَّالعقادَّ)ص:َّيقَّيقةَّبنتَّالصد َّد  َّالص  ََّّ(7)
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َّبضعََّّذلكََّّفوقََّّيرفعهاََّّهمبعض َََّّّأنََّّهزعم َََّّّ"أماََّّوقال:ََّّعليهََّّللرد َََّّّشاكرََّّأمحدََّّالشيخََّّفتصد ى
َّأنَّيريدَّوإمناَّالرواايت،َّمنَّروايةََّّيفَّدير ََّّوملَّالعلماء،َّمنَّأحد ََّّيقلهَّملَّرمبتك ََّّقول ََّّفإنهَّسنوات،

َّ.(1)بغيته"َّإىلَّويصلَّبهَّديتزي َّ
 اليوم: الناس واقع مع احلديث تعارض متوه   دفعاثلثاا: 
َّالََّّصغريةََّّفلةَّط َََّّّسنواتََّّتسعََّّسن  َََّّّيفََّّالبنتَََّّّاعتبار َََّّّمنَََّّّبينهمََّّوينتشرََّّاليومََّّالناس َََّّّيتعارفهََّّما
َّ،وسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنيبََّّعنََّّالشريف َََّّّاحلديثََّّهذاََّّيفََّّثبتَََّّّماََّّعارضي َََّّّالََّّالزواجََّّأعباءَََّّّلتتحم َّ
َّوجوه:َّمنَّذلكَّوبيان

ََّّمنََّّوحي َّبََّّكانَََّّّعنهاََّّهللاََّّرضيَََّّّعائشةَََّّّاملؤمننيَََّّّأبم َََّّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنيبََّّزواج َََّّّأن َََّّّ: أوًلا 
َّعلىَّدل ََّّاخلطأ؛َّمنَّفيهَّأمنوََّّالسالمة،َّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّفعلهَّيفَّضمنَّقدوََّّ،تعاىلَّهللا

َّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّقالَّقالت:َّأهناَّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشة ََّّعنَّالصحيحنيَّيفَّثبتََّّماَّذلك
 فيقول:  ، حرير   من (2)َسَرقة يف امللك بك   جاءين ،ليال   ثالث املنام يف أ ريت ك  »َّوسلم:َّعليه
 هللا عند من هذا  يك   إن فأقول:  هي،  أنت   فإذا كوجه   عن ففأكش   ك، امرأت   هذه 
ه َّ.(3)«ُي ض 

ََّّوعندهاََّّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشةََّّاملؤمننيَّأبم ََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّزواجَّيفََّّليس ََّّاثنياا: 
َّالوقت؛َّذلكَّيفََّّهمعند ََّّشاعَّوماَّالعربَّأعرافَّحبسبَّوذلكَّكر،يستن ََّّشيء ََّّسنواتَّتسع َّ
َّام َّ"ل َََّّّالبغوي:ََّّاإلمامَََّّّيقولََّّوالتكليف؛ََّّالبلوغََّّسن َََّّّفأكثرََّّسنواتََّّالتسعََّّصاحبة َََّّّالبنت َََّّّإدراكََّّمن
َّاألمرَّهبذاَّالتصريح ََّّجاءَّوقدَّ.(4)السن"َّهذاَّبلغنَّإذاَّيدركنَّالعربَّنساءَّمنَّكثريًاََّّأنَّمل َّع َّ

َّفهيَّسننيَّتسع ََّّاجلارية ََّّبلغت ََّّ"إذاَّفقالت:َّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشةََّّاملؤمننيَّأمَّلسانَّعلى

 
َّ(.1َّ/355مجهرةَّمقاالتَّأمحدَّشاكرَّ)َّ(1)
َّ(.5َّ/268ة.َّينظر:َّغريبَّاحلديثَّأليبَّعبيدَّ)لسرقة:َّهيَّالشققَّالبيضَّمنَّاحلريرَّخاص َّاَّ(2)
َّ(.2438(،َّومسلمَّ)3895خرجهَّالبخاريَّ)أَّ(3)
َّ.(37َّ/9)َّالسنةَّشرح(4َّ)
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َّ،َّفحاضتَّ:-َّأعلمَّوهللا-َّ"تعينَّ:-البيهقيَّاحلافظَّأوضحهَّكما-ََّّبذلكَّومرادها،َّ(1)امرأة"
َّ.(2)امرأة"َّفهي

ََّّبعدَّإالَّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشةََّّاملؤمننيَّأمَّزواجَّعلىَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّميقد ََّّفلم
َّشباابََّّتشب ََّّقدَّعائشةََّّ"وكانتَّ:اودي َّالد ََّّقالهَّماَّعليهََّّويربهنَّاألمرَّهذاَّدَّيؤك  ََّّها؛بلوغ َّ

َّ.(3)حسًنا"
َّفعنَّاإلسالم،َّإىلَّالناس ََّّيدعوَّسنةََّّوعشرينَّثالاثََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيب ََّّثمك ََّّاثلثاا: 

َّأربعني،ََّّابنَّوهوَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّعلىَّل"أنز ََّّقال:َّعنهماَّهللاَّرضيَّعباسَّابن
َّمثَّسنني،َّعشر ََّّهباَّفمكثَّاملدينة،َّإىلَّفهاجرَّابهلجرةَّرأم ََّّمثَّسنة،َّعشرةَّثالث ََّّةَّمبك ََّّفمكث

َّ ََّّوهيََّّتنيبسن ََّّاهلجرةَّقبلَّمكةََّّيفَّعائشة ََّّاملؤمننيَّأبم ََّّجتزو ََّّوقدَّ.(4)وسلم"َّعليهَّهللاَّصلىَّتويف  
َّ،وسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّبدعوتهَّصونيرتب ََّّكانواََّّةَّمك ََّّيفَّاملشركنيَّأن ََّّومعلوم َّ،َّنيسنَّست  ََّّبنت

َّصلىََّّهلََّّاالستماعََّّمن َََّّّعهممتن َّوَََّّّ،اإلسالمََّّعن َََّّّالناس َََّّّتصد َََّّّاليتََّّضةَّاملغر َََّّّواألابطيلََّّابملزاعمََّّويرمونه
ََّّبنتَّوهيَّعائشةََّّمنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّهزواج ََّّأعين:-َّاألمر ََّّهذاَّكانََّّفإذاَّوسلم،َّعليهَّهللا

ََّّبنيَّواوألشاع ََّّ،وسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّعليهَّنكريهمَّالشتد ََّّالعربَّعند ََّّمستنكرًاَّ-َّسننيََّّست  َّ
َّملَّاألمر ََّّهذاَّأن ََّّعلىَّذلكَّدل ََّّم نَّذل كَّش يء ََّّثحيد ََّّملَّفلم اَّ،املخالفة ََّّتلك ََّّة َّالعربي ََّّالقبائل َّ

َّخري َََّّّوالتاريخََّّالسريةَََّّّكتبََّّوهذهََّّعندهم،ََّّانتقاصَََّّّوالََّّطعن َََّّّحمل َََّّّهوََّّوالَََّّّعندهم،ًََّّناستهج َّم َََّّّنيك َّ
َّهذا.َّعلىَّشاهد

َّعشرَّاملدينة ََّّيفَّالناس ََّّيدعوَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّظل ََّّفقدَّابملدينة؛َّاحلال ََّّوكذلك
َّابملؤمننيَّصوناملرتب  ََّّاملنافقونوََّّه،دعوت ََّّعلىَّنوَّاحلاقدَّاليهود ََّّة َّاملدينَّيفَّنهساك َّيَّوكانَّ،سنني

َّأمرًاَّسننيَّتسعَّبنتَّوهيَّعائشةََّّاملؤمننيَّأبم ََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّبناء ََّّكانََّّفلوَّالدوائر،

 
البغويَّيفََّّ(،َّو1َّ/476َّالكربىَّ)َّالبيهقيَّيفوَّ(،3َّ/410َّ)َََّّّيفَّالسننالرتمذي ََّّكرهَّمنَّغريَّإسناد َّذَّ(1َّ)

َّ(.9َّ/37شرحَّالسنةَّ)
َّ(.1َّ/476(َّالسننَّالكربىَّ)2)
َّ(.4َّ/573(َّينظر:َّإكمالَّاملعلمَّبفوائدَّمسلمَّللقاضيَّعياضَّ)3)
َّ(.2351(،َّومسلمَّ)3851رجهَّالبخاريَّ)أخَّ(4)
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َّصلىََّّدعوتهََّّعنََّّالناسََّّلصد  َََّّّونظمواَّاملثالبََّّاألابطيلََّّحولهََّّولنسجواََّّالستهجنوهََّّعليهم؛ََّّغريًبا
َّغريَّعندهم،َّمعتاًداَّأمرًاَّكانََّّأنهَّعلىَّذلكَّدل َّشيًئاَّمنَّذلكََّّيفعلواَّملَّفلماَّوسلم،َّعليهَّهللا

َّ.(1)َّمستنكر
َّحيثَّاملتبوعة،َّاألربعةََّّاملذاهبَّوأصحابَّاإلسالم،َّفقهاءَّعندَّاألمرَّهذاَّشيوعَّرابعاا: 

َّالرازيََّّمقاتلَّبنَّحممدَّكانََّّفقدَّفيه،َّحتيض ََّّأنَّللمرأةَّميكنَّسن  ََّّأقل ََّّتقديرَّيفَّعليهَّاعتمدوا
َّرضيََّّبعائشةَََّّّبىنََّّوسلمََّّعليهَّهللاَّصلىََّّالنيبََّّألنََّّسنني؛ََّّبتسعََّّللمرأةََّّالبلوغََّّسن َََّّّريقد َََّّّهللاََّّرمحه
َّابنةَّالبلخيَّمطيعَّأليبَّوكانَّالبلوغ،َّبعدَّهباَّبىنَّأنهَّوالظاهرَّسنني،َّتسعَّبنتَّوهيَّعنهاَّهللا

َّ.(2)سنةََّّعشرةَّتسع َََّّّبنت ََّّوهيَّةجد ََّّصارت
َّنساءَّحتيض ََّّالنساءَّمنَّمسعت ََّّمنَّ"أعجلَّ:هقولَّهللاَّرمحهَّالشافعي ََّّاإلمامَّعنَّرأث ََّّكما

ََّّالشافعيََّّمسعتَّقال:َّاحلكمَّعبدَّبنَّحممدَّعنهَّروىوََّّ.(3)َّسنني"َّلتسع ََّّضنحي ََّّفإهننَّهتامة؛
َّأيًضا:َّوقالَّ.(4)احلكمَّعبدَّابنَّشك ََّّ"،-عشرَّ:أو-َّتسعَّلبنتََّّابليمنَّاملرأةَّ"حتملََّّيقول:
 .َّ(5)كثريًا"ََّّحيضنَّتسعََّّبنات ََّّابليمنَّ"رأيت َّ

َّ،أمجعَّالعاملَّيفَّروانتش ََّّشاعََّّبلَّهم،وحد ََّّالعربَّعلىَّقاصرًاَّاألمرَّهذاَّيكنَّملَّخامساا: 
َّيفَََّّّوهن َََّّّالصغرياتََّّالبناتََّّزواجََّّوقوع َََّّّفيهََّّللشك َََّّّجمالََّّالََّّمباََّّثبتََّّقدفََّّ،األخرىََّّالشرائعََّّولدى

َّالكاثوليكيةََّّاملوسوعةَََّّّيفََّّجاءََّّماََّّوأتملََّّبعدها؛ََّّوماََّّاألزمانََّّتلكََّّيفََّّوحنوهاََّّوالعاشرةََّّالتاسعةَََّّّسن َّ
َّعلىَّيزيدَّوهوَّسنةََّّعشرةَّاثنيتََّّابنةََّّوهيَّالنجارَّليوسفَّةَّخمطوب ََّّكانتَََّّّالعذراءَّمرميَّأن ََّّمن

َّ.(6)سنةَََّّّوسبعنيَّمثانَّمنَّأكثرَّكانََّّبينهماَّالفارقَّأنَّ:أيَّ،َّسنةََّّالتسعني

 
َّ:َّملزيدَّمنَّالبيانَّواإليضاحَّينظرَّماَّيفَّهذاَّالرابط(1َّ)

https://www.youtube.com/watch?v=vyllXDocs7A 
َّ(.3َّ/149(َّينظر:َّاملبسوطَّللسرخسيَّ)2)
َّ(.1َّ/77(َّينظر:َّاملهذبَّيفَّفقهَّاإلمامَّالشافعيَّللشريازيَّ)3)
َّ(.38(َّينظر:َّآدابَّالشافعيَّومناقبهَّالبنَّأيبَّحامتَّ)ص:4َّ)
َّ(.10َّ/91ر:َّسريَّأعالمَّالنبالءَّ)(َّينظ5)
َّ:ينظرَّاألمرَّهذاَّتثبتََّّاليتَّواحلاالتَّالوقائعَّمنَّملزيدَّ(6)

https://www.youtube.com/watch?v=vyllXDocs7A


7 

 

ََّّأمََّّمنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّزواجَّيستنكرَّفكيفَّاحلصر؛َّتفوقَّذلكَّعلىََّّواألمثلة َّ
ََّّسنني؟!َّتسعََّّبنتَّوهيَّ-تعاىلَّهللاَّمنَّبوحي-َّعائشةََّّاملؤمنني

َّمنَّاألحداثََّّمحياك ََّّأنَّيفَّاملواقفَّاإلجحاف َّوَََّّّاخلطأَّاملنهجي َّمن ََّّأنهَّسادساا:  حد ث 
َّنطاقهَّالزماين َّواملكاين ، َّحدثتَّبعدهَّأبوأعراف ََّّبعادات َّفي حاكمََّّخارج  َّألفَّمنَّكثرَّوتقاليد 

أيََّّحماكمةََّّيفَّلمالظ ََّّعنيَّوهذاَّواألعراف،َّوالعاداتَّالعصرَّفروقَّيهدرونفَّ،سن ةََّّوأربعمائةَّ
َّمن َّ.األفعالَّفعل 
ََّّإذا َّأمَّاملؤمننيَّسن  ََّّحولَّالكاتبَّهاأورد ََّّاليتَّالشبهاتَّعلىَّالرد  ََّّاستيفاءََّّلسه ََّّهذاَّتبني 
َّوسلم.ََّّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّجهاتزو ََّّعندماَّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشة َّ
  : رضي هللا عنهما أمساء ختهاأب مقارنة عائشة سن   حساب   يف اخلطأ شبهةرابعاا: 
َّأمساءَّأن ََّّتذكرََّّ-ذكرهاَّلهَّقسب ََّّاليتَّأي:-َّالتارخييةََّّاملصادرَّكل َََّّّأبن ََّّاملقالَّكاتب َََّّّمزع َّ
َّسنة.َّوعشرينَّبسبعَّللمدينةََّّاهلجرةَّقبلَّتد َّول ََّّوأهناََّّسنني،َّبعشرََّّعائشةََّّهاأخت ََّّتكرب ََّّكانت

 بهة: الش   عن اجلواب
َّتكربََّّكانتََّّأمساءََّّأن َََّّّذكرتََّّالتارخييةَََّّّاملصادرََّّكل َََّّّأبن َََّّّعاءاالد  َََّّّن َّأبََّّبهة َّالش َََّّّهذهََّّنع َََّّّجياب َّ

َّسريَّيفَّالذهيب ََّّاحلافظ ََّّذكرَّفقدَّ؛العلماء ََّّهض َّنق ََّّوقدَّابطل،َّادعاء ََّّسننيَّبعشرَّعائشةََّّهاأخت َّ

 
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%
A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-
%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-
%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-
%D9%88%D9%87%D9%8A-
%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86 

https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
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َّمنََّّأسن َََّّّكانتََّّأمساءََّّأن َََّّّ-عليهاََّّداعتم َََّّّأنهََّّالكاتبََّّذكرََّّاليتََّّاملصادرََّّمنََّّوهو-ََّّالنبالءََّّأعالم
َّ.(1)سنةََّّعشرةَّضعبب ََّّعنهماَّهللاَّرضيَّعائشةَّ
َّالزمينَّرقاالفَّحسابَّمت ََّّفإذاَّ،(2)التسعَّإىلَّالثالثَّمنَّالعددَّالعرب:َّلغةََّّيفَّضعلب َّوا
َّعائشةَّاملؤمننيَّأبمَّبىنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّأن ََّّلناَّدأتك ََّّهذاَّعلىََّّبناءَّصحيًحاَّحساابَّ

َّاحلال.َّلواقعَّاحلديثَّموافقة ََّّديؤك ََّّماَّوهوَّ،سننيَّتسعََّّبنتَّوهي
َّاملنهجَّخالفَّقدَّالكاتبَّن َّأبَّعليهَّيرد ََّّفإنهَّعاءاالد  ََّّهذاَّةَّبصح ََّّالتسليمَّفرضَّوعلى

َّاألحاديثََّّعلىََّّامهوقد َََّّّ،التاريخََّّكتبََّّيفََّّاملذكورةََّّاألقوالََّّعلىََّّاعتمدََّّحيثََّّالنقد؛ََّّيفََّّالعلمي َّ
َّمنَّالعلماءَّبعضََّّهاعد ََّّوقدَّ،وسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّعنَّالصحيحَّابلسندَّالثابتةَّ
َّضبطََّّيفَّاألسانيد ََّّيعتمدواََّّملَّ-مَّمنهَّاملتأخرينَّخاصةَّ-َّاملؤرخنيَّأن ََّّاملعلومَّمن ََّّهفإن ََّّ؛(3)املتواتر

َّقدََّّ-الطربيَّجريرَّوابنَّخياطَّبنَّخليفةََّّمثل-َّمنهمَّاألوائلَّواملؤرخونَّومروايهتم،َّأخبارهم
َّاألخبارََّّرواةََّّنقدََّّيفََّّدوايتشد َََّّّوملََّّاحلديث،ََّّأهلََّّفهمضع َََّّّرواةََّّعنََّّالتارخييةَََّّّمادهتمََّّمنََّّكثريًاََّّوااستق َّ
َّالرواايتَّخبالفَّالشرعيةََّّاألحكامَّعليهَّبترتت ََّّاحلديثَّألن ََّّ؛احلديثَّلرواةَّابلنسبةََّّفعلواَّكما

َّ.(4)التارخييةَّ
َّهللاَّرسولَّإىلَّمثلهَّعنَّالضبطَّاتم ََّّالعدلَّبروايةََّّالصحيحَّالثابتَّاحلديثَّاكمَّحي ََّّفكيف

َّأصاًل؟!َّمسندةَّليستََّّاترخييةََّّوأقوالَّمبروايتَّعلةََّّوالَّشذوذَّبهَّوليسَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلى
َّوالتواريخَّوالسريَّاحلديثَّأهلَّواتفاقَّالصرحيةََّّالنصوصَّرغمَّعلىَّهبرأي ََّّوينفيَّيثبتَّفالكاتب

َّوهيَّهباَّبنائهوََّّسبع،َّأوَّستَّبنتَّوهيَّعائشةََّّابلسيدةَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّزواجَّعلى
َّ!تسعََّّبنت

 
َّ(.2َّ/288سريَّأعالمَّالنبالءَّ)َّ(1)
َّ(.1َّ/60)(،َّواملعجمَّالوسيط1َّ/309َّهتذيبَّاللغةَّلألزهريَّ)ينظر:ََّّ(2)
هـ،1363َّربيعَّالثاينََََّّّّمقالتهَّ"حتقيقَّسنَّعائشة"َّيفَّجملةَّاملقتطف،َّعددََّّيفََّّشاكرََّّمحدومنهمَّالشيخَّأََّّ(3)

َّم.1944أبريلَّ
َّ(.210حبوثَّيفَّاتريخَّالسنةَّاملشرفةَّألكرمَّضياءَّالعمريَّ)ص:ََّّينظر:َّ(4)
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ََّّوالسريةَّالسنةََّّكتبََّّيفَّعائشةََّّسن ََّّعتتب ََّّنم ََّّأن ََّّذلكَّإىلَّيضاف َّماََّّبطالنَّجبالءَّلهَّتبني 
َّ"كانََّّاإلفك:ََّّحادثةَََّّّشأنََّّيفََّّالذهيبََّّاإلمامََّّقالهََّّماََّّ-املثالََّّسبيلََّّعلى-ََّّلوأتم َََّّّالكاتب؛ََّّعاهاد َّ
َّ.(1)سنة"َّعشرةَّاثنتاَّيومئذ ََّّعنهاَّهللاَّرضيَّوعمرهاَّ،اهلجرةَّمنَّمخسَّسنةََّّاملريسيعَّغزوةَّيف

 :رضي هللا عنهما فاطمةب مقارنةا  عائشة سن   سابح   يف اخلطأ ةشبهَ خامساا: 

َّابنَّوالنيب ََّّالكعبةََّّبناء ََّّعامَّولدتَّفاطمةَّأن ََّّ"اإلصابةَّ"َّيفَّحجرَّابنَّعنَّالكاتبََّّذكر
َّوالنيبََّّولدتََّّقدََّّعائشةَََّّّكونتََّّوعليهََّّسنوات،ََّّمسخبََّّعائشةَََّّّمنََّّأسن َََّّّوأهناََّّسنة،ََّّمخسَّوثالثني

َّعاًما.ََّّأربعنيََّّيبلغَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلى

 الشبهة:  عن اجلواب

َّ:نيوجهَّمنَّابطلةََّّالدعوىَّهذه

َّ،الواقديَّطريقَّمنَّألهناَّ؛ضعيفة ََّّحجرَّابنَّاحلافظَّذكرهاَّاليتَّالروايةََّّهذهَّأنَّ: األول
مدَّبنَّعمرَّبنَّواقدَّاألسلميَّالواقديَّوخالصة َّالقولَّفيهَّكماَّقالَّاحلافظَّابنَّحجر:َّ"حم

َّ.(2)"مرتوكَّمعَّسعةَّعلمهَّ،نزيلَّبغدادَّ،املدينَّالقاضي

َّأصح ََّّهوَّمباَّهاأتبع ََّّبلَّاملذكورة،َّالروايةََّّتلكَّعلىَّحجرَّابنَّاحلافظَّيقتصرَّملَّ: الثاين
َّجعفرََّّبنََّّسليمانََّّبنََّّحممدََّّبنََّّاّلل َََّّّعبيدََّّعنََّّ-الربََّّعبدََّّابنََّّيعين:-ََّّعمرََّّأيبََّّعنََّّفنقلََّّوأوفق؛

ََّّقبلَََّّّمولدهاََّّوكانََّّوسلم،ََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنيبََّّدمول َََّّّمنََّّوأربعنيَََّّّإحدىََّّسنةَََّّّدتل َّو َََّّّأهناََّّاهلامشي:
ََّّ.(3)سننيَّمخسَّبنحوَّعائشةََّّمنَّأسن ََّّوهيَّأكثر،َّأوَّسنةََّّحنوَّبقليلَّالبعثةَّ

َّمعنا.ََّّالذيَّالصحيحَّاحلديثَّبهَّجاءَّملاَّاملوافقَّالصحيحَّهوَّالقولَّوهذا

 
َّ(.2َّ/153(َّسريَّأعالمَّالنبالءَّ)1)
َّ(.498تقريبَّالتهذيبَّ)ص:َّ(2َّ)
َّ(.8َّ/263اإلصابةَّيفَّمتييزَّالصحابةَّ)َّ(3)
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َّأهناََّّعلىَّذلكَّدلَّسنني؛َّخبمسَّرضيَّهللاَّعنهماَّفاطمةََّّمنَّأصغرَّعائشةََّّكانتََّّفإذا
ََّّقبلَّ-َّهباَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّزواجهَّوقت ََّّعمرهاَّويكونَّالبعثة،َّمنَّالرابعةََّّالسنةََّّيفَّلدتو َّ
ََّّ.احلديثَّبهَّجاءَّماَّوهوَّا،سبعًََّّأوََّّاست ََّّ-جرةاهل

َّهلا،أو َََّّّيفََّّالنبوةَََّّّمنََّّالرابعةَََّّّلسنة َّاََّّدتول َََّّّعائشةَََّّّ"وكانتََّّالطبقات:ََّّيفََّّسعدََّّابنََّّقولََّّويؤيده
َّ.(1)َّسنني"َّست ََّّبنتَّيومئذ ََّّوهيَّشوال،َّيفَّالعاشرةَّالسنةََّّيفَّهللاَّرسولَّجهاوتزو َّ

 إبسالمهم: السابقني من كانت  عائشة أن شبهةسادساا: 
َّإبسالمهم:َّسبقواَّالذينَّعنَّ"والنهايةََّّالبداية"َّيفَّكثريََّّابنَّإىلَّكالم َََّّّنسبة ََّّالكاتبَّعىاد َّ

َّعلىَّورتبَّسنني"،َّثالثَّيفَّهؤالءَّإسالم ََّّفكانَّ،صغريةَّوهيَّشةَّوعائَّ،بكرَّأيبَّبنتَّأمساء"
َّسنني.ََّّمثاينَّحينذاكَّكانََّّعمرهاَّأن َّ

 الشبهة:  عن اجلواب
َّالبنَّكثري َّغري َّموجود َّيفهذاَّالكالم َّ َّإمناوََّّ؛"،َّوالَّي عل مَّأنهَّقالهوالنهايةََّّالبدايةَّ"َّاملنسوب 

َََّّّقدََّّصحيحََّّغريََّّكالمََّّوهوََّّ،(2)"والتاريخََّّالبدء"ََّّكتابهََّّيفََّّاملقدسيََّّطاهرََّّبنََّّاملطهرََّّعند َّهوََّّ َّبني 
َّبنتَّوأمساء"َّ:-َّأسلمََّّمنَّأولَّيفَّقوهلمَّعلىََّّتعليًقاَّ-َّمغلطايَّاحلافظَّيقولَّه؛بطالن ََّّالعلماء

َّولدتَّعائشةََّّتكنَّملَّوهم؛َّوهوَّ،وغريهَّ(3)إسحاقَّابنََّّقالهَّكذاََّّ،أختهاَّوعائشةََّّبكر،َّأيب
ََّّ.(4)"النبو ةََّّمنَّأربعَّسنةََّّمولدهاَّوكانََّّ!تسلم؟َّفكيفَّ،بعد َّ

 احلبشة:  إىل بكر  أيب جرة ه   استخراج  سن   عائشة من شبهةسابعاا: 
َّ؛عائشةََّّسنَّوبنيَّاخلامسة،َّالسنةََّّيفَّالواقعةََّّاحلبشةََّّهجرةَّبنيَّيقرنَّأنَّالكاتبَّحاول

َّالدين".َّيدينانَّومهاَّإالَّأبوي ََّّأعقلَّ"ملَّحديث:َّإىلَّذلكَّيفَّمستنًدا

 
َّ(.8َّ/79الطبقاتَّالكربىَّ)َّ(1)
َّ(.4َّ/146(َّالبدءَّوالتاريخَّ)2)
َّ(.1َّ/254ينظر:َّسريةَّابنَّهشامَّ)َّ(3)
َّاللدنيةََّّاملواهبَََّّّ.َّوينظر:(109(َّاإلشارةَّإىلَّسريةَّاملصطفىَّواتريخَّمنَّبعدهَّمنَّاخللفاَّملغلطايَّ)ص:4ََّّ)

َّ(.134َّ/1)للقسطالينََّّاحملمديةَّابملنح
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 الشبهة:  عن اجلواب
َّمنَّمواضعَّةعد ََّّيفَّالبخاريَّاإلمامَّرواهَّصحيح،َّالكاتبَّذكرهَّالذيَّاحلديثَّهذا
َّاطئخََّّفهمََّّوهوََّّالصواب،ََّّعن َََّّّبعيدََّّالكاتبََّّقر رهاََّّاليتََّّالطريقةَََّّّهبذهََّّهفهم َََّّّولكنََّّ،(1)صحيحه

َّبعض ََّّيحتك ََّّكانتََّّعنهاَّهللاَّرضيَّأهناَّعلىَّيدل ََّّاحلديث ََّّوسياقَّالعلماء،َّمنَّأحد ََّّبهَّيقلَّمل
َّحاضرةًََّّتكون ََّّأنَّهذاَّمنَّلزمَّيَّوالَّ،عنهَّهللاَّرضيَّأببيهاَّنزلتَّاليتَّوالوقائعَّقةَّاملتفر  ََّّاملواقف
َّابب"َّيفَّاحلديثَّيوردَّفلمَّالبخاري ََّّاإلمامَّهلذاَّنتفط ََّّوقدَّ،واألحداثَّالوقائعَّتلكَّجلميع
َّالبابََّّيفَّأوردهَّوإمناَّ،(2)هبا"َّوبنائهَّاملدينة،َّوقدومهاَّعائشة،َّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيب ََّّتزويج
َّتلخيصََّّميكنوََّّ،(3)املدينة"َّإىلَّوأصحابهَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّهجرةَّابب"َّيليه:َّالذي

َّ:نقاط ََّّيفَّاجلواب
َّيدينانََّّيعين:َّ،"الدين ََّّيدينانَّومهاَّإالَّأبوي ََّّلعق َّأَّمل"َّقالت:َّعائشةََّّأمَّاملؤمنني ََّّأنَّ-1

َّسنوات،َّمخسَّمنَّأكربَّ-تقديرَّأقل ََّّعلى-َّالوقتَّهذاَّيفَّكانتََّّأهناَّمعناهَّوهذاَّابإلسالم،
َّعليهََّّهللاَّصلىَّالنيبَّمنَّ"عقلتَّالربيع:َّبنَّحممودَّحديثَّيفَّكماََّّذلك،َّفيهَّاملعتادَّن َّالس ََّّوهو

ََّّأبوي ََّّأعقلَّ"ملَّ:قوهلاَّمنَّيلزمَّوالَّ،(4)دلو"َّمنَّسننيَّمخسَّابنَّوأانَّوجهيَّيفَّهاجم ََّّجم ةََّّوسلم
 َّالوقت.َّذلكَّيفَّحدثتَّبعدهَّحتكيهاَّاليتَّالوقائعَّمجيعَّأن ََّّ"الدين ََّّيدينانَّومهاَّإال

َّلب َّق ََّّامهاجرًََّّبكرَّأبوَّخرج ََّّاملسلمونَّليابت ََّّافلم َّ"َّ:احلديث ََّّيفَّاَّرضيَّهللاَّعنهاقوهلَّ-2
َّهلذهََّّهاحضور َََّّّهذاََّّمنََّّيلزمََّّوالََّّاحلبشة،ََّّإىلََّّاهلجرة َََّّّأرادََّّعندماَََّّّألبيهاََّّوقعََّّمافيهََََّّّّحتكيََّّ"احلبشةَّ

َّأهلَََّّّعليهََّّاتفقََّّالذيََّّهوََّّالقدر َََّّّوهذاََّّاحلكاية،ََّّتلكبََّّهاإخبار َََّّّهوََّّاألمرََّّيفََّّماََّّغايةَََّّّوإمناََّّة؛قص َّال
 :التاليةََّّطالنقابَّاألمرَّهذاَّديتأك َّوََّّ،(5)للقصةََّّحضورهاَّيذكرواَّوملَّالسري،

 
َّ(.476َّ،2298َّ،3905َّ،6079:َّ)حيحَّالبخاريصَّ(1)
َّ(.5َّ/55صحيحَّالبخاريَّ)َّ(2)
َّ(.5َّ/56صحيحَّالبخاريَّ)َّ(3)
َّ(.77رجهَّالبخاريَّ)أخَّ(4)
(،65َّ(،َّجوامعَّالسريةَّالبنَّحزمَّ)ص:1َّ/81َّنظر:َّالسريةَّالنبويةَّوأخبارَّاخللفاءَّالبنَّحبانَّ)يَّ(5)

َّ(.127واإلشارةَّإىلَّسريةَّاملصطفىَّواتريخَّمنَّبعدهَّمنَّاخللفاَّ)ص:َّ
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 ريتأ   »إينَّللمسلمني:َّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّ"فقالَّاحلديث:َّنفسَّيفَّقالتهَّماَّ-3
َّأنَّومعلومَّاملدينة"،َّلقب ََّّهاجرَّمنَّفهاجرَّاحلراتن،َّومهاًَّلبتني« بني خنل ذات هجرتكم  دارَ 
 بسنوات.َّاحلبشة ََّّهجرةَّعنَّرةمتأخ  ََّّفهيَّاملدينة،َّإىلَّاهلجرةَّيلقب ََّّكانتََّّالرؤيةََّّهذه

َّوسلم:َّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّلهَّفقالَّاملدينة،َّق ب لَّبكرَّأبوَّزوجته ََّّه:بعد ََّّقوهلاوََّّ-4
َّقولَّبعدَّكانََّّاملدينةََّّإىلَّللهجرةَّبكرَّأيبَّواستعدادَّ،يل« يؤذن أن أرجو فإين ؛ ر سلك »على

 َّاملدينة.َّيعين:َّ،«هجرتكم ريت دارَ »إين أ  َّ:وسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيب
َّليصحبه،ََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّهللاََّّرسولََّّعلىََّّهنفس َََّّّبكرََّّأبوََّّ"فحبسََّّبعده:ََّّقالتََّّولذاََّّ-5
َّرضيَّبكرَّأبوَّفعلَّوقدَّأشهر"،َّأربعة ََّّ-اخلبطََّّوهو-َّرالسم ََّّورق ََّّعندهَّكانتاََّّراحلتنيَّوعلف

 َّاملدينة.َّإىلَّهجرتهَّيفَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيب  ََّّصاحبةَّملَّأليتهي ََّّهذاَّعنهَّهللا
َّرضيََّّعائشةَََّّّاملؤمننيََّّأمََّّحكتهاََّّاليتََّّالوقائعََّّتلكََّّيفَََّّّاألزمنةَََّّّدتباع َََّّّعلىََّّسبقََّّماََّّمجيعََّّفدل َّ

َّ.فقطَّصغريةَّوهيَّعقلتهَّماَّحكاية ََّّتردَّملَّوأهناَّ،عنهاَّهللا
 عائشة: ب جيتزو   أن وسلم عليه هللا صلى النيب على حكيم بنت خولة عرض شبهةاثمناا: 

ََّّحكيمَّبنتَّخولةََّّقالتَّخدجيةََّّتوفيتَّملاَّقالت:َّعائشةََّّاملؤمننيَّأمَّحديث ََّّالكاتب ََّّأورد
َّقال:َّتزوج؟َّأالَّهللا،َّرسولَّايَّ:-مبكةََّّوذلكَّمظعون،َّبنَّعثمانَّامرأة-َّاألوقصََّّبنَّأميةََّّبن

َّأحب  ََّّابنةََّّقالت:َّ،البكر؟« »فمنَّقال:ًَّبا،ثيـ ََّّشئتَّوإنَّبكرًا،َّشئت ََّّإنَّقالت:َّ،»من؟«
َّآمنتَّ،زمعةََّّبنتَّسودةَّقالت:،َّالثيب؟« »ومنَّقال:َّبكر،َّأيبَّبنتَّعائشةََّّإليكَّهللاَّخلق
َّ.(1)عليهََّّأنتَّماَّعلىََّّواتبعتكَّبك

َّ؛احلال َََّّّللزواج َََّّّتعرضهنََّّأهناََّّاحلديثََّّسياقََّّمنََّّد"املؤك َََّّّيقول:منَّذلكَّوَََّّّالكاتب َََّّّفيستنتج
َّالوقتََّّذاكََّّيفََّّعائشةَََّّّتكون َََّّّأنََّّعقلي َََّّّالََّّولذلكََّّ(؛ثيًباََّّشئتََّّوإنََّّبكرًا،ََّّشئتََّّإن)َََّّّقوهلا:ََّّبدليل
َّ."بكرًاَّبقوهلا:َّللزواجَّخولةَّوتعرضهاََّّعمرها،َّمنَّالسادسةََّّيفَّطفلةَّ

 
(،َّوحسنَّإسنادهَّاحلافظَّابن23َّ/23َّ،24َّ/30َّ(،َّوالطرباينَّيفَّالكبريَّ)42َّ/501خرجهَّأمحدَّ)أَّ(1)

َّ(.7َّ/225حجرَّيفَّفتحَّالباريَّ)
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 الشبهة:  عن اجلواب
َّوجوه:َّمنَّأخط ََّّهباَّخرجَّاليتَّالنتيجةَّوََّّالتأكيد!َّهبذاَّالكاتبَّجاء ََّّأينََّّمنَّدرىي ََّّال

َّلَّادعيَّخلولة:َّعنهَّهللاَّرضيَّالصديقَّبكرَّأبوَّقالَّاحلديث:َّنفسَّيفَّثبتَّماَّاألول: 
َّففيَّ.سننيَّستَّبنتَّيومئذ ََّّوعائشةََّّإايهَّجهافزو ََّّفدعته،َّوسلم،َّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسول

َّبنتَّوهيَّعنهاَّهللاَّرضيَّعائشةََّّتزوجَّإمناَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّأبنَّقاطعَّنص ََّّاحلديث
َّ:العنيَّبعدَّيقالَّأنَّيصح ََّّهلوََّّلالحتماالت؟!َّجمالَّالنص ََّّهذاَّبعدبقيََّّفهلَّسنني؛َّست َّ
 ؟!أين

َّالنيبَََّّّزواجََّّأن َََّّّمنََّّمتقد َََّّّماََّّ:وهوََّّالكاتبََّّعندََّّداملؤك َََّّّاالحتمالََّّهذاََّّيقطعََّّخرآََّّأمرََّّالثاين: 
 تعاىل.َّهللاَّمنَّبوحي ََّّكانََّّ-سننيَّستَّبنتَّوهي-َّعائشةََّّمَّاملؤمننيأبَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلى

ََّّمنهماَََّّّالزواجََّّعلىََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّوموافقتهََّّ،احلديثََّّنفسََّّيفََّّالثابتََّّالبيان  الثالث: 
َّصلىَّأنهَّأيًضاَّوفيهَّ،«علي   فاذكريهما »فاذهيبَّهلا:َّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّقالوََّّوفيه:َّ،مجيًعا

 مكة.َّيفَّوهوَّزمعةََّّبنتَّبسودةَّبىنَّقدَّوسلمَّعليهَّهللا
َّسودة،ََّّقبلََّّعائشةَََّّّتزوجََّّ:يقولونََّّ"الفقهاءََّّ:املعىنََّّهذاََّّيفََّّاملاورديََّّالقاضيََّّقالهََّّماََّّالرابع: 

َّيدخلَّوملَّعائشة ََّّعلىَّدعق ََّّأبنهَّبينهماَّمعجي ََّّوقدَّعائشة،َّقبلَّسودةَّتزوجَّ:يقولونَّثونواحملد َّ
َّ(1)الطرباينَّعنَّذكرهتاَّاليتَّ"والروايةََّّفقال:َّالتوجيهَّهذاَّعلىََّّاحلافظَّهوأقر ََّّة"،بسود ََّّودخلَّهبا،
 .َّ(2)املذكور"َّاجلمعَّوتوجهَّ،اإلشكالَّترفع

 :وسلم عليه هللا  صلى النيب   قبلَ  ًلبنه عائشة طبةخب عدي   بن املطعم مواعدة  شبهةاتسعاا: 
َّيعين:-ََّّذكرهاََّّكانََّّقدََّّعديََّّبنََّّمطعم َََّّّن َّأََّّأمحد:ََّّاإلمامَََّّّعندََّّحكيمََّّبنتََّّخولة َََّّّحديثََّّيف
َّفيقول:ََّّإليها؛َّقيسب ََّّملَّداتمبؤك  ََّّالكاتبَّعليناَّفيخرجَّ؛(3)َّ-بريًاج ََّّيعين:َّ-ََّّابنهَّعلىََّّ-عائشةَّ

َّيدل َََّّّماََّّ؛مكةَََّّّيفَّاملسلمنيََّّيؤذونََّّوهمََّّاملشركنيََّّد َّألحََّّابنتهََّّبكرََّّأبوََّّخيطب َََّّّأنََّّاملستحيلََّّ"من

 
َّيعين:َّاحلديثَّالسابقَّعنَّعائشةَّرضيَّهللاَّعنها.ََّّ(1)
َّ(.7َّ/225فتحَّالباريَّ)َّ(2)
َّ(.42َّ/502مسندَّأمحدَّ)َّ(3)
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َّسن  ََّّيفَّاالثنانَّكانََّّحيثَّةَّالنبوي ََّّعثةَّالب ََّّبدءََّّقبلَّوذلكَّابخلطبة،َّوعًداَّكانََّّهذاَّأن ََّّعلى
َّ.(1)يقيًنا"َّةَّالنبوي ََّّالبعثةََّّبدءَّقبلَّولدتَّعائشة ََّّأنَّديؤك ََّّماَّوهوَّصغرية،

 الشبهة:  عن اجلواب
َّوجوه:َّمنَّالشبهةََّّهذهَّعنَّجياب

َّخولةََّّعين:يَّ-ََّّ"فدخلتََّّونصه:ََّّالكاتب؛ََّّإليهََّّذهبََّّماََّّبطالنََّّحيوض  َََّّّةَّالقص َََّّّسياقََّّاألول: 
َّاخلريَّمنَّعليكمَّوجلَّعزَّهللاَّأدخل ََّّماذاَّرومان،َّأم ََّّايَّفقالت:َّبكر،َّأيبَّبيت ََّّ-َّحكيمَّبنت

َّعائشة،ََّّعليهَّأخطب ََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّأرسلينَّقالت:َّذاك؟َّوماَّقالت:َّوالربكة؟
َّوجلََّّعزََّّهللاََّّأدخلََّّماذاََّّ،بكرََّّأابََّّايََّّفقالت:ََّّبكر،ََّّأبوََّّفجاءََّّأييت،ََّّحىتََّّبكرََّّأابََّّانتظريََّّقالت:
َّأخطبََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّهللاََّّرسولََّّأرسلينََّّقالت:ََّّذاك؟ََّّوماََّّقال:ََّّوالربكة؟ََّّاخلريََّّمنََّّعليكم

َّعليهَّهللاَّصلىَّهللاََّّرسولَّإىلَّفرجعت ََّّأخيه.َّابنةََّّهيَّإمناَّله؟َّتصلحَّوهلَّقال:َّعائشة،َّعليه
 اإلسالم، يف أخي  وأنت أخوك،  أان له:  فقويل إليه ارجعي» قال:َّله،َّذلكَّفذكرت ََّّوسلم

َّمطعمََّّإن َََّّّرومان:ََّّأم َََّّّقالتََّّوخرج،ََّّانتظريََّّقال:ََّّله،ََّّذلكََّّفذكرت َََّّّفرجعت َََّّّ،«يل  تصلح  وابنتك
َّبكرََّّأبوََّّفدخلََّّبكر،ََّّأليبََّّفأخلفهََّّقط َََّّّوعًداََّّوعدََّّماََّّفوهللاََّّابنه،ََّّعلىََّّذكرهاََّّكانََّّقدََّّعدي َََّّّبن َّ

َّ؛صاحبناََّّم صب ئ َََّّّلعلكََّّ،حافةَّق َََّّّأيبََّّابنََّّايََّّ:فقالتَََّّّ،الَفَت   أم  امرأته  وعنده ََّّعديََّّبنََّّمطعمََّّعلى
َّهذهَّأقول ََّّ:عدي ََّّبنَّللمطعمَّبكرَّأبوَّقالَّإليك،َّتزوجَّإنَّعليهَّأنتَّالذيَّدينكَّيفَّدخلهم َّ

َّمنَّنفسهَّيفَّكانََّّماَّوجلَّعزَّهللاَّأذهبَّوقدَّعنده،َّمنَّفخرجَّذلك،َّتقول ََّّإهناَّقال:َّ،تقول َّ
َّجهافزو ََّّفدعتهَّوسلم،َّعليهَّهللاَّصلىَّهللاَّرسولَّلَّادعيَّخلولة:َّفقالَّفرجعَّ،وعدهَّاليتَّدتهع َّ
َّ.(2)"سنني ست    بنت يومئذ   وعائشةَّ،هإاي َّ

َّلفظهَّضد ََّّعلىَّيدل َّلَّيلوي هَّأنَّالكاتبَّحاولَّوقدَّاملعىن،َّبني   ََّّفظالل ََّّصريح ََّّواحلديث
َّ.(3)عندهَّمنََّّلفظ ََّّعلىَّهيصر فَّبلَّ،هوجهَّعلىَّابحلديثَّأييتَّفالَّالواضح،َّومعناهَّالصريح

 
َّ(.65بعَّالكاتبَّيفَّهذاَّماَّسطرهَّعباسَّحممودَّالعقادَّيفَّكتابهَّ"الصديقةَّبنتَّالصديق"َّ)ص:َّاتَّ(1)
َّ(.502-42َّ/501خرجهَّأمحدَّ)أَّ(2)
َّكالمَّالشيخَّأمحدَّشاكرَّيفَّمقالته:َّ"حتقيقَّسنَّعائشة"َّرد اَّعلىَّعباسَّالعقاد.ََََّّّّينظرَّ(3)
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َّكالمََّّهوََّّاملشركنيََّّمنََّّألحد َََّّّهابنت َََّّّبكرََّّأبوََّّخيطب َََّّّأنََّّاستحالة َََّّّمنَََّّّالكاتب َََّّّذكرهََّّما  الثاين: 
َّالكتابَّأنَّولوَّاملسلم،َّبغريَّاملسلمةََّّزواجَّرمةَّح ََّّعلىَّالكاتب ََّّبناهَّوقدَّ؛عليهَّدليل ََّّالَّابطل َّ
ََّّاحلكمَّهذاَّزمنَّعلىَّوقف َّاملسلمةَّاملرأةَّزواجَّفإنَّإليها؛َّلتوص ََّّاليتَّالنتيجةََّّخطأَّلهَّلتبني 

َّأواخرََّّيفََّّاحلديبيةَََّّّصلحََّّبعدََّّإىلََّّتعاىلََّّهللاََّّمهحير  َََّّّوملََّّاإلسالم،ََّّةَّبداي َََّّّيفََّّجائزًاََّّكانََّّاملشركََّّابلرجل
ل ََّّه ن ََّّ}ال ََّّتعاىل:َّبقولهَّالتحرميَّأثبتََّّحيثَّاهلجرة؛َّمنَّالسادسةََّّالسنةَّ َّحي  ل ون ََّّه م ََّّو ال ََّّهل  م ََّّح 
َّعلىَّاملسلماتَّمتحر ََّّاليتَّهيَّاآليةََّّهذه"َّكثري:ََّّابنَّاحلافظَّيقولَّ؛[10َّ]املمتحنة:َّهل  ن {

َّ.(1)"املؤمنةََّّاملشركَّجيتزو ََّّأنَّاإلسالمَّابتداء ََّّيفَّاجائزًََّّكانََّّوقدََّّاملشركني،
َّبكرَّأابَّأنَّمنَّاحلديثَّيفَّنص اَّجاءَّماَّفختال ََّّالكاتبَّهباَّخرجَّاليتَّالنتيجة ََّّالثالث: 

َّيصر ََّّملاذاَّ:السؤالَّويبقىَّسنني،َّست  ََّّبنتَّيومئذ ََّّوعائشة ََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّللنيبَّجهازو َّ
َّالصحيحة؟!ََّّالصرحيةَََّّّالنصوصََّّختالفََّّوهيََّّةَّموهوم َََّّّ-عندهََّّمن-ََّّداتمبؤك  َََّّّاخلروجََّّعلىََّّالكاتب

َّ؟!وأولياتهَّالعلميَّاملنهجَّبداايتلَّمناقضةًََّّهذاَّأليس
 القمر: سورة بنزول اًلستدًلل شبهةعاشراا: 

ََّّالكاتبََّّأوردهََّّماََّّوبنيََّّصحيحهََّّيفََّّالبخاريََّّرواهََّّماََّّبنيََّّاختالفًاََّّيصطنعََّّأنََّّالكاتبََّّحاول
َّعنَّالبخاريَّحديث ََّّفأورد،َّالقمرَّسورةَّنزولَّيفَّ-زعمهَّحسبَّعلى-َّالعلماءَّاتفاقَّمن

َّوإينَّمبكةََّّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّدحمم ََّّعلىَّأنزلَّ"لقدَّقالت:َّعنهاَّهللاَّرضيَّاملؤمننيَّأمَّعائشةَّ
{َّأ د ه ىَّو الس اع ة ََّّم و ع د ه م ََّّالس اع ة ََّّ}ب ل َّ:َّألعبَّجلارية َّ َّالكاتبَّبهق َّأعَّمثَّ.(2)"[46َّ]القمر:َّو أ م ر 
َّلليتوص ََّّ"؛يالوحَّبدءَّمنَّسنواتَّأربعَّبعدَّنزلتَّالقمرَّسورةَّأنَّخالفَّبالَّ"واملعلومَّ:بقوله
َّنزولََّّعندََّّالوحىََّّبدءَََّّّمنسنةَّأربعََََّّّّعمرهاََّّأنََّّديؤك  َََّّّاألحداثََّّمعََّّاملتوافقََّّاحلسابََّّأنََّّإىلََّّهبذا

َّسنوات.مثانََّّكانََّّالسورة
 الشبهة:  عن اجلواب

 
َّ(.8َّ/93تفسريَّابنَّكثريَّ)َّ(1)
َّ(.4876البخاريَّ)َّحيحصَّ(2)
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ََّّوبيانََّّ،هلاََّّأساس َََّّّوالََّّموهومةَََّّّإليهاََّّتوصلََّّاليتََّّوالنتيجةَََّّّ،كبريةََّّجمازفة َََّّّالكاتبََّّمنَََّّّالقولََّّهذا
َّحدودََّّيفََّّنزلتََّّأهناََّّأصحها:ََّّأقوال؛ََّّعلىََّّالقمرََّّسورةََّّنزولََّّوقتََّّيفََّّاختلفواََّّالعلماء َََّّّأنََّّ:ذلك
َّانشقاقَّأنَّاملفسرينَّبعضََّّوذكرَّده،يؤي ََّّالبخاريَّيفَّالذيَّواحلديث ََّّ،اهلجرةَّقبلَّمخسَّسنةَّ

ز م ََّّآيةََّّنزولَّبنيَّكانََّّعباسَّابن ََّّوعنَّ،اهلجرةَّقبلَّمخسَّسنة ََّّكانََّّالقمر ع ََّّ}س يـ ه  َّو يـ و ل ون ََّّاجل  م 
} بـ ر  َّ.(1)سننيَّسبعَّبدرَّوبنيَّ[45َّ]القمر:َّالد 

َّوهلَّ؟!والتخميناتَّاألوهامَّمبجردَّالصحيحََّّالثابتَّاحلديثَّرد َّي ََّّكيفََّّ:السؤالَّرويتكر َّ
َّاملنهجََّّمنََّّليسََّّهذاََّّابلطبعََّّالصرحية؟!ََّّالنصوص َََّّّإهدار َََّّّويدعمهََّّالرأيََّّييقو َََّّّاعم َََّّّالبحث َََّّّغيسو  َّ

َّواإلنصاف.َّالتجردَّقواعدَّعلىَّالقائمََّّالعلمي َّ
 وفعله: وسلم عليه هللا صلى النيب  قول بني املعارضة ادعاء شبهةحادي عشر: 

َّصلىََّّالنيبََّّعنََّّعنهََّّهللاََّّرضيََّّهريرةََّّأيبََّّعنََّّومسلمََّّالبخاريََّّرواهََّّماََّّمعارضةَََّّّالكاتبََّّعىاد َّ
َّقال:ََّّإذهنا؟ََّّوكيفََّّهللا،ََّّرسولََّّايََّّقالوا:ََّّ،ن«تستأذَ   حت  البكر   نكحت    وًل»ََّّقال:ََّّوسلمَََّّّعليهََّّهللا
َّسنني،َّستَّبنتَّوهيَّبعائشةََّّالزواجَّمنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّفعلهَّمعَّ،(2)«تسكتَ  أن»

َّهذاَّالكرميَّالرسولَّيقولَّ"فكيفَّ:متسائاًلََّّعليناَّليخرج؛َّسننيَّتسعََّّبنتََّّوهيَّهباَّوالبناءَّ
َّ".!عكسه؟َّويفعل

 الشبهة:  عن اجلواب
َّمجيعََّّإذََّّوتقريره؛ََّّوفعلهََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىَََّّّالنيبََّّقولََّّمنََّّصح َََّّّماَََّّّبنيََّّالبتةَََّّّمعارضة َََّّّالََّّأنه

ك م ََّّ}و م اَّتعاىل:َّفقالَّفيها؛َّابتباعهَّتعاىلَّهللاَّأمرانَّاليتَّتهسن ََّّمنَّذلك َّو م اََّّف خ ذ وه ََّّالر س ول ََّّآات 
 .[7َّ]احلشر:َّف انـ تـ ه وا{َّع ن ه ََّّهن  اك م َّ

َّيفََّّجيتهدونََّّالعلمََّّأهلََّّفإن َََّّّلذاََّّاحلقيقة؛ََّّدون َََّّّالظاهرََّّيفََّّهوََّّإمناََّّمتعارًضاََّّالبعضَََّّّهيظن َََّّّوما
َّالتعارضََّّاببََّّضمنََّّلومفص َََّّّطويلََّّكالمََّّهذاََّّيفََّّوهلمََّّ،التعارضََّّظاهرهََّّماََّّبنيََّّاجلمعََّّوجوهََّّبيان

 الفقه.َّأصولَّيفَّوالرتجيح
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َّإىلَّإشارة ََّّففيهَّالبكرَّابستئذانَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّقولهَّمنَّدهبصد ََّّحننَّملاَّابلنسبةََّّوأما
َّومنَّاإلذنَّماَّتدريَّالَّمنَّالستئذانَّمعىنَّالَّإذَّالبالغ؛َّهيَّابستئذاهناَّأمرَّاليتَّالبكرَّأن َّ

َّ.(1)وسخطهاَّسكوهتاََّّيستوي
َّأمجعَّفقدَّاملعىن؛َّهذاَّخيالفَّالَّعائشةََّّاملؤمننيَّأبمَّالزواجَّمنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّوفعله
َّهلاَّخيارََّّفالَّبلغتَّوإذاَّاحلديث،َّهلذاَّالصغرية؛َّالبكرَّبنتهَّاألبَّتزويجَّجوازَّعلىَّاملسلمون

َّ.(2)َّبلغتََّّإذاََّّاخليارََّّهلاََّّالعراق:ََّّأهلََّّوقالََّّاحلجاز،َََّّّفقهاءََّّوسائرََّّوالشافعيََّّمالكََّّعندََّّفسخهََّّيف
َّ،أدركتَّإذاََّّهلاَّخيار ََّّوالََّّ،جائزَّفالنكاحَّفرضيتَّجتفزو  ََّّسننيَّتسع ََّّاليتيمةََّّبلغت ََّّإذاوَّ
َّهباََّّبىنَّوسلمَّعليهَّهللاَّصلىَّالنيبَّأنَّعائشةََّّحبديثَّاواحتج ََّّ؛وإسحاقَّأمحدَّاإلمامَّقالَّكما
َّ.(3)"امرأةَّفهيَّسننيَّتسع ََّّاجلاريةََّّبلغت ََّّإذا"َّ:عائشةََّّقالتَّوقدَّ،سننيَّتسعََّّبنتَّوهي

َّامعارضتهََّّوعدمََّّوسنته،ََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّنبيهََّّهديََّّالتباعََّّعبادهَََّّّوفقََّّالذيََّّهللََّّفاحلمد
َّيومَّإىلَّكثريًاََّّتسليًماَّوسلمَّ،وصحبهَّآلهَّوعلىَّحممدَّسيدانَّعلىَّهللاَّوصلىَّواآلراء،َّابألهواء
َّالدين.
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