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ُالُبصههور ُوسههلمُعليهه ُاهللُصلىُُالنبيُُصّورتُُقدُُاألحاديثُُبعضُُأنُُُّةُ السنُُّخصومُُمنُُكثيرُ ُُميزعُ 

ُسههها ُ يدُُممههاُُالنبههو ُُلمقههامُُصههيا ةُُاألحاديههث؛ُُهههذ ُُردُُُّهههوُُزعمهههمُُيفُُفالواجبُُولذاالنبو ؛ُُُُبمقامُُتليق

ُُُ.األخرىُُاألحاديثُأوُُالقرآنُأوُُقلالعُُتعارضُُبزعمهمُُاألحاديثُهذ ُُأنُُخاصةُُإليها،ُُويسيء

ُ:ُُ وعينُُعنُيخرجُُالُُعامتهاُُأنُُيجدُُيستنكروهناُُالتيُُاألحاديثُُهذ ُُلعامةُُوالمتأمل

ُُُ.كماالُُيكونُقدُبلُُالوجو ،ُُمنُُبوج ُ ُُأصالُُفي ُُإساء ُُالُُماُُ:األول 

ُُُ.الراسخينُُالعلماءُُطريقةُُغيرُُعلىُُمعيًباُُتفسيًراُُويفسرُُيحتمل ،ُُالُُماُُالحديثُُيحّملُأنُ:الثاين

ُعليهه ُُاهللُُصلىُُالنبيُُطوافُُحديثُُلسهامهمُُغرًضاُُالمغرضونُُهؤالءُُجعلهاُُالتيُُاألحاديثُُمنو

ُالنبههيُيصههورُُحيثُُالنبو ،ُُلمقامُُإساء ًُُُالحديثهذاُُُُيفُُأنُُزعمواُُحيثُُواحد،ُُبغسلُُ سائ ُُعلىُُوسلم

ُُُ.وشهواهتاُُالد ياُُمنُل وتقلُُُّزهد ُُمنُُثبتُُماُُتنايفُُبمقام ،ُُتليقُالُُبصور ُوسلمُُعلي ُاهللُُصلى

ُوسلم.ُُعلي ُُاهللُُصلىُُعن ُُالمعروفةُُللنظافةُُمنافُُهذاُُأنُُُّجهةُُمنُُبعضهمُُوطعن

ُسههاعةُيفُعشههرُإحههدىُأوُ سههو ُتسهه ُجمهها ُيمكههنُفكيفُللعقل،ُمخالفت ُُجهةُُمنُُآخرونُُوطعن

ُ؟!عاد ُُأحدُ ُُعلي ُُيقدرُُالُُمماُُهذاُُكونُُم ُُواحد 

ُيحههرمُُالتههيُُالخاصههةُُاألمههورُُمههنُُكو هه ُُم ُُذلك،ُُعلىُُالراويُُاطال ُُكيفيةُُجهةُُمنُُبعضهمُُوطعن

ُُُإفشاؤها، ُ.ذكرهاُُمنُُتحىوي س 

ُيفُالمطههاعنُهههذ ُعههنُُالجههوا ُُعلههىُُتعههالىُُبههاهللُُو سههتعينُُالحههديث،ُُهذاُُيفُُب ُُنعُ طُ ُُماُُعامةُُفهذا

ُ:ُُاآلتيةُُالنقاط

ته:  الحديثتخريج :  أوال   وبيان صحَّ

هذاُالحديثُروا ُثالثةُمنُأصحا ُالنبيُصلىُاهللُعلي ُوسلمُوهههم:ُأ ههع،ُوعائشههة،ُوأبههوُرافهه ُ

ُرضيُاهللُعنهم.ُُ
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مههنُ،ُواحههدُغسههلُيفُ سههائ ُعلىُطافُُمنُُبا ُُ،النكاحُُكتا ُُيفُُصحيح ُُيفُُالبخاريُُفروا ُاإلمام

َُُأنُ حدثهمُُمالكُبنُأ عُُعنطريقُقتاد ُُ
 
َُُ ب ي

 
َُُكانََُُوَسل مََُُعَلي  ُ ُاهللُ َُصل ىُاهلل يُ  َسائ  ُ َُعَلىَُيط وف  ةُ ُفهه  ي لههَ ُالل 

َد  ، َُُوَل ُ ُُالَواح 
َمئ ذُ  س  ُ َُُيو 

َو ُ ُُت  س 
  (1).ُ

َُقَتاَدَ َُقاَل: َثنَاُُويفُروايةُأخرىَُعن  َُُُحد  ُُُب نُ َُُأَ ع  اَلَُُُمال ك  انَُ:ُُقههَ ُُُكههَ
 
ي ل ىُُالن بهه  ل مََُُعَليهه  ُ ُاهللُ ُُصههَ ورُ َُوسههَ د  ُيههَ

اَعةُ ُُف يُُ  َسائ  ُ َُُعَلى َد ُ ُُالس  نُ َُُوالن َهارُ ُُالل ي لُ ُُم نَُُُالَواح  َدىَُُوه  َرَ .ُُإ ح  ُ:َُُقاَلَُُُعش  ل ت  عُ ُق  َ ههَ
 
انَُُ:أل يقهه   ؟َُأَوكههَ

ُ!ي ط 

ن ا:َُُقاَلُ ُُُك  ث  َُُُأ   ُ َُُ َتَحد 
َ
ط ي ُ.(2)َثالَث ينُُق و  َُُُأ ع 

ُُ:قالههتُعنهههاُاهللُرضههيُُعائشةُُعنُُهوُواإلمامُمسلمُُوروا  ت  نهه  ُُك  ب  وَلُُأ َطيهه  َُُرسهه 
 
ل ىُاهلل َُعَليهه  ُ ُاهللُ ُصههَ

ُُُ،َوَسل مَُ ،َُُعَلىَُُفَيط وف  ُُُث مُ ُُ  َسائ    ب ح  ًماُُي ص  ر  ح  ُُُم  ُ.(3)ط يًباَُُين َضخ 

َُُُأنُ ُُراف ُُأبيُُحديثُُمنُُداودُُوأبوُُحمدأُُوروا ُاإلمام
 
ائ  ُ َُعَلىَُطاَفَُُوَسل مََُُُعَلي  ُ ُُاهللُ َُُصل ىُُالن ب ي سههَ

  ،ُ

مُ ُُف يَُُجَم َُ و  ،ُُيههَ د  َلَُُُواحهه  َتسههَ دََُُُواغ  نهه  ُُُع  ل  َد ُ ُكهه  نُ َُواحهه  ن ه 
اًل،ُمهه  سهه  ُُغ  ت  لهه  ا:َُفق  وَلُُيههَ ،َُرسهه 

 
َعلهه  ُ َُأاَلُُاهلل اًلَُُتج  سهه  ُغ 

ًدا؟ ُ.(4)«َوَأْطَيب   َوَأْطَهر    َأْزَكى  َهَذا  إِنَّ »:َُُفَقاَلَُُُواح 

ُمنافاتهه ُسوىُبرهان،ُأوُحجةُدونُ فيُالتشكيكُُيمكنُُفكيفُُالصحة،ُُدرجاتُُأعلىُُيفُُفالحديث

ُ!ذوقهم؟ُُوفسدُُفطرهتمُُا تكستُُمنُُبعضُُألهواء

ُهههذ ُيفُالتشههكيكُبهها ُفتحنههاُإنُبههلُوحههد ،ُالبخههاريصههحيحُُمهه ُليسههتفاألزمههةُالمصههطنعةُ

ُهنهها ُُسههتبقىُُوهههلُُ!ذلههك؟ُُبعههدُُشههيءُُلناُُسيستقيمُُفهلُُالصحة؛ُُدرجاتُُعلىأُُيفُُهيُُالتيُُحاديثاأل

ُ!السنن؟ُُسائرُيفُُذلكُُبعدُُثقة

 

 .(5215) البخاري صحيح (1)
 .(268) البخاري صحيح (2)
 (.1192، صحيح مسلم )(267) البخاري صحيح (3)
 ."هذا من أصح نسأ  حديث: "داود أبو  وقال  ،(219)  داود  سنن أيب  (،23862) أمحد  مسند  (4)
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ُُُ؟المتنُُينقدونُوالُُفقط،ُُللسندُُإالُُينظرونُُالُُالحفاظُُهؤالءُُولكن:ُُقائلُُيقولُُوقد

ُعلههمُالُممههنُوالمغرضههينُالجهههالُبعههضُريصههوُ ُكماُفقطُالسندُُينقدونُُالُُالحفاظُُأنُُ:الجوابو

:ُمعلههومُهههوُكمههاُالصههحيحُالحههديثُشههروطُفمههنُوالحفههاظ؛ُالمحههدثينُُطرائقبُُوالُُبالحديثُُمعنده

ُُوالمههتنُالسههندُيفُمشههروطانُالوصههفانُوهههذانُوالشههذوذ،ُالعلههةُمههنُ خلههوُ  ُضههعفُأسههبا ُفمههنُا،معههً

ُُالمحههدثونُفيضههعُ ُمههاُوكثيههًراُ كههار ،ُوأُمخالفههةُُعلههىُُمتنهه ُُشههتمالا:ُُالحديث ُ كههار ُبسههببُمرويههات 

ىُيفُعلههمُالحههديثُوهوُمن ،ُوثقأُهوُمنُروايةُيخالفُماُُروىُُإذاُُالثقةُُروايةُُونيردُُُّبلُُمتنها، ُماُي سم 

ُالبخههاري،صههحيحُُُُيفُُكوهناُُم ُُالمعراجُُحديَثُُُ مرُُأبيُُبنُُشريكُُروايةُُعلىُُاستدركواُُكماُُالشذوذ،ب

ُُهههيُالتههيُلألحاديههثُُمخالفههةُُعشههر ُُبضهه ُُفيهاُُألنُُُّالحفاظ؛ُُبعضُُا تقدهاُُلكذُُوم  ُروايههةُمههنُأصههح 

ُ.من ُُأوثقُُهوُُمنُُروا ُُلماُُمخالفةُُأحداثُُبذكرُُشريكُتفردُُوقدُُشريك،

ُابههنُُالحههاف ُُفيهههاُُأفههاضُُفقههدُُفيههها،ُُالقولُُتحريرُُوالُُاالعرتاضات،ُُهذ ُُمناقشةُُهناُُغرضناُُوليع

ُبالصههدرُيههدفعواُلمُالعماءُأنُبيانُغرضناُوإ ما،ُ(1)متعدد ُمواض ُُيفُُالصحيحُُشرحُُيفُُاهللُُرحم ُُحجر

ُ اقشههوهاُُوإ مههاُُالبخههاري،ُُعصههمةُُسههبيلُُعلههىُُتجاهلوهاُُأهنمُُوالُُالصحيح،ُُعلىُُهةالموج ُُُاال تقادات

ُدرجههاتُُأعلههىُُيفُُالكتهها ُُهههذاُُأحاديههثُُأنُُوهههيُُالمشهههور ،ُُبالنتيجههةُُوخرجههواُُهادئة،ُُعلميةُُمناقشة

ُ.الصحة

ُراسههخةُعلميةُقواعدُعنُيصدرونُالعلماءُأنُُّالعابثينُوهؤالءُالراسخينُالعلماءُبينُُالفرقُُولكن

ُتوضههيحُُيفُُجهههدهمُُويسههتغرقونُُمنضههبطة،ُُةمنهجيههُُُّوفههقُُوالرتجههيحُُالجمهه ُُقواعههدُُعملههونويُ ُُودقيقة،

اُذلههك،ُو حههوُللمحكههمُالمتشههاب ُوردُالمشههكل ُلتكههذيبُالمسههارعةُمههنُالمشههككونُعليهه ُلمههاُخالفههً

ُ.القرآنُأوُُللعقلُُالمخالفةُُمتوهُ ُدلمجرُ ُُاألحاديث

ُُُأهنههمُُاألحاديههثُُعلههىُُالمطههاعنُُيثيههرونُُالههذينُُعامههةُُعلىُُوالمالح  ُالشههرعيُُالعلههمُُعههنُُأجا ههب 

 

 .(480  /13)  الفتح  :انظر (1)
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ُويريههدونُُاإلسههالم،ُُوأعههداءُُالمستشههرقينُُشبهاتُُدونيردُ ُُهموعامتُ ُُخصوًصا،ُُالحديثُُوعلمُُا،عمومًُ

ُكههافُذاتهه ُحههدُيفُهههذاُ.الزائفههةُالغربيههةُالحضههار ُوقههيمُالمنههتكعُالغربههيُللههذوقُالنصههو ُمحاكمههة

ُوعههوامهم،ُالمسههلمينُمههنُكثيههرُعلههىُالشههبهةُدخههولُلههوالُبهه ،ُاالشههتغالُوعدمُُحديثهمُُعنُُلإلعراض

ُُُ.لبياناُفلزم

 :الحديث على المثارة الشبهات مناقشةثانًيا: 

 :النبوة  لمقام مناف   الطريقة بهذه  بالنساء ذالتلذ    هذا أن شبهة  -1

ُُُالههدينُُرجالُُعنُُالنصراينُُرالتصوُ ُُهوُُالشبهةُُهذ ُُومنشأ ُعنههدهمُوذلههكُُالخههال ،ُُيريههدونُُنومههَ

ُالمبالغههةُويههرونُالههزواج،ُعنُرهباهنمُينزهونُولذلكُوالشهوات؛ُالملذاتُومجافا ُوالرهبا يةُُلبالتبتُ 

ُالقههديمُالعهههدُوهههي-ُالتههورا ُكههونُمهه ،ُحقوقهههاُمههنُالحقيقههةُيفُهيُالتيُُاهتاملذُُُّمنُُالنفعُُحرمانُُيف

ُكمههاُكثيههراتُ سههاءُمههنُمتههزوجينُكا ههاُ-السههالمُعليهمهها-ُوسليمانُداودُاهللُأ بياءُُأنُُتثبتُُ-للنصارى

ُ.سيأيت

ُالمستشههرقونُهههؤالءُهههمُوسههلمُعليهه ُاهللُُصههلىُُالنبههيُُعلىُُالشبهاتُُهذ ُُأثارُُمنُُأولُُفإنُُولذلك

ُرغههمُولههذلكُأصههال؛ُاعيبًُُاألمرُهذاُيفُيرواُلمُفإهنمُُاألمم،ُُمنُُوأمثالهمُُالعر ُُبخالفُُهبم،ُُتأثرُُومن

ُالنبههيُُيفُُيطعنههواُُلههمُُوالمنههافقينُُوالمشههركينُُالكفههارُُمههنُُبعههدهمُُجههاءُُومههنُُقريشُُمشركيُُعداو ُُشد 

ُزيجاتهه ُكثههر ُيفُوالُصههغير ُوهههيُعائشههةُمههنُزواجهه ُيفُيههرواُولمُُالبا ،ُُهذاُُمنُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلى

ُ.أصالُُعيباُُجماع ُُقو ُيفُُوالُوسلمُُعلي ُاهللُُصلى

 : الشبهة  هذه  عن  والجواب

ُفطههرالُأصههحا ُعنههدُالرجلُب ُحمتدَُيُ ُكمالُحقيقت ُيفُهوُبلُ،أصاًلُُعيًباُليعُذكرو ُُالذيُُهذاُُأن

ُواكتفائهه ُُطعامهه ُُقلههةُُمهه ُُتهه ،وقوُ ُُجماعهه ُُبكثههر ُُالرجههلُُتمتههدحُُالعههر ُُفههإنُُالسههليم،ُُوالذوقُُالمعتدلة

ُ.النساءُُأمرُيفُُضعيًفاُُالطعام،ُيفُُارغيبًُُهنماُُيكونُُأنُُذلك،ُُبعكعُالرجَلُُُوتذمُ ُُمن ،ُُاليسيرُُبالقدر
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ل مُُدالئلُُجهةُُمنُُوباالمتحانُُالمشاهد ُُبحكمُُومعلوم":ُُاهللُُرحم ُُالخطابيُُقال ُمههنُُأنُُالطههبُُع 

ت لقت َُُصح  ُالمتههواتر ُاألخبههارُبهه ُ طقههتُمههاُ  عوت  ُُمنُُيكونُُأنُُحتىَُُبد   ُُم زاجُُفاعتدلُُب ن يت  ,ُُوقويتُُخ 

ُوإشههرا ُاللههونُو ضههار ُالجسههمُُصههالحُُمنُُفيهاُُب ُُ  عتُُوماُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُاهللُُرسولُُصفةُُمن

مر  ّد ُُاألسرُُقو ُُم ُُوالصدر,ُُالذراعينُُوإشعارُُالح  زا ُُأغلب,ُُل ُُالبا ُُهذاُُدواعيُُكانُُ؛البطشُُوش  ُو هه 

لقههةُُكمههاليفُُُُمنهههاُُأفضههلُُالُُالتههيُُالفطههر ُُهههذ ُُألنُُ؛أكثههرُُإليهه ُُمن ُُالطب  ومُُوالُُ،الخ  ُاعتههدالُُيفُُمنهههاُُأقهه 

ُلههَُالخُ ُُنمههُ ُُعههداهاُُمههاُُوكههانُُ،الب ن ية ةُُ قهه ُُىإلهُهُُمنسههوًباُُالنعههوتُُمههنُُوخالفهههاُُق  يههز ,ُُوضههعفُُالجبلهه  ُالنح 

 عتتدم متتن النعتتت هذا بخالف  كان من م  َذ وي   الوالدة، وكثرة النكاح بقوة تتباهى خصوصا  العرب  وكانت

زءُُقلةُُوكانُُ...ربْ الش    وقصر  النكاح ت زاءُُالطعامُُمنُُالر  ل قةُُواالج  ُيفُُمنهه ُُباليسههيرُُواالكتفههاءُُذلكُُمنُُبالع 

دُُمذهب ندهمُُالَحم  حُُوالثناءُُع  َهب همُُمضاهًياُُب ُُوالمد  ُالن سههلُُوكثههر ُُالنكههاحُُعلههىُُبالقو  ُُالمدح ُُُيفُُلمذ 

الدُ  ُالبهها ,ُهههذاُيفُومعهها يهمُالشأنُهذاُيفُمذهبهمُُفهذاُُ...أكواًلَُُُرغيباُُيكونُُأنُُمن ُُالعكعُُوعلىُُوالو 

ُالتههيُالفضههائلُلهه ُفجمهه ُاألمههرين,ُمههنُواحههدُكههلُُيفُُوسههلمُُوعليهه ُُاهللُُصلىُُلنبي ُُاهللُُاختارُُكيفُُفتأمل

ًراُُعيوهنمُُويفُُجاللةُُ فوسهمُُيفُُأجلهاُُمنُُيزداد ُ زاهههةُأهلهههاُهبههاُي زدرىُالتيُالن قائضُُومنُُوفخامة,ُُقد 

ُبالليههلُُفيواصلُُويصومها,ُُيأكلُُوالُُاأليامُُيطويُُكانُُأ  ُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُشأ  ُُمنُُومعلومُُ،وبراء 

ُ مُُحتههىُُيتجههو  ُُوكههانُُأكههلُُإذاُُالطعمُُوي قل  عمههودُرهههر ،ُفيشههّدُُلههذلكُُفينحنههيُُبطنهه ,ُُالخههواءُُمههنُُيتهشهه 

ُيجههوزُوالُفيهههاُالوهمُيعرضُالُالتيُالتواترُبأخبارُعن ُمشهورُالحجرُعلىُبطن ،ُويعمد ُب ،ُكلُذلك

 متتن النصتتار  دين يف األمر عليه كان لما الهادمة الحنيفية الشريعة من به اهلل  بعثه  ما  إلى  هذاُُعليها,ُُالغلط

ناكحتتة إلتتى فدعا النساء, وهجران النكاح عن  واالنقطاع  التبتل ُفكههانُ...عليهمتتا وحتتَ َّ  والمواصتتلة الم 

ُووسههيلةُبهه ُلالقتههداءُداعيههةُليكههونُ؛منهه ُالحهه ُُواستيفاءُُإلي ُُدعاُُماُُبإتيانُُأوالهمُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلى

ُ.(1)هههاُُ"بفعل ُُيت َساءلال

 

 .يسري ابختصار  (2014 /3)  احلديث أعالم (1)
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ُكالنكههاحُبوفههور ُوالفخههرُبكثرتهه ُحالتمههدُُّيتفههقُماُالثاينُالضر "اهلل:ُُرحم ُعياضُالقاضيُُوقال

 التفتتاخر يتت ل  ولتت ُالذكوريههة،ُحةوصهُهُالكمههالُدليههلُُفإ هه ُُ،وعههاد ُُشههرعاُُفيهه ُُفمتفههقُُالنكاحُُماأُُ.والجا 

ُأفضههلُُ:عبهها ُُابههنُُقالُُوقدُُمأثور ،ُُفسنةُُالشر ُُيفُُوأماُُ،ماضية  سيرة  به  والتمادح  معروفة  عادة  بكثرته

ُ.(1)"وسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُإلي ُُمشيراُُ ساء،ُُأكثرهاُُاألمةُُهذ 

ُوهههذاُُ،حصههوًراُُكههانُُبأ هه ُُزكريههاُُبههنُُيحيىُُتعالىُُاهللُُمدحُُوقدُُمحمد ًُُُذلكُُيكونُُكيفُُ:قيل  فإن"

ُ!؟النساءُُمنُُلتبتُُُّالسالمُُعلي ُُمريمُُابنُُعيسى

رَُُالُوأُنينهها،عُ ُكههانُأ  ُبعضهمُقالُكماُليعُالحصورُمعنىُأنُُ:فالجواب ُهههذاُأ كههرُقههدُبههلُلهه ،َُذكههَ

ُوإ مههاُُ،السههالمُُعلههيهمُُباأل بيههاءُُيليههقُُوالُُوعيههبُُ قيصههةُُهههذا:ُُوقههالواُُالعلمههاء،ُُو قادُُالمفسرينُُذاقح ُ

رُُكأ  ُُيأتيهاُُالُُ:أيُُالذ و ،ُُمنُُمعصومُُأ  :ُُمعنا  ص  اُُ:وقيلُُعنها،ُُح  ُفعههدمُ.الشهههواتُمههنُ فسهه ُما عههً

ُُثههمُموجههود ُكوهناُُيفُُالفضلُُوإ ماُُ ق ،ُُالنكاحُُعلىُُالقدر  ُأوُ،مههريمُابههنُكعيسههىُبالمجاهههد ُ تقمههّ

ُ.السالمُُعلي ُُكيحيىُُاهللُُمنُُلكفايةبا

رُُمنُُحّقُُُيفُُهيُُثم ُوهههيُعليههاء،ُدرجههةُُ ربههُُُّعههنُُيشههغل ُُولههمُُفيهاُُبالواجبُُوقامُُوملكهاُُعليهاُُأ ق د 

ُلتحصههينهنُعبههاد ُذلههكُزاد ُبههلُرب ،ُعباد ُعنُكثرهتنُتشغل ُلمُالذيُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُ بيناُُدرجة

ُ.(2)"إياهنُُوهدايت ُُبحقوقهنُُوقيام 

ُبعههضُمتههوهُ ُكمههاُاوعيبههًُُةمذمُ ُأوُمنقصةًُُليستُوسلمُعلي ُاهللُصلىُجماع ُقو َُُأنُذكر اُُبماُُفتبين

ُغيههرُُهنههاُُبههالطوافُُالمقصههودُُأنُُزعههمُُهذاُُعنُُالجوا ُُأرادُُمنُُبعضُُنغُُحتىُُتصوراهتم،ُُفسدتُُمن

َة،ُُبحههديثُُمسههتداّلُُُالجما ، َُُُعائ شههَ ت  انَُ"َُُقالههَ ُُُكههَ ول  َُُُرسهه 
 
ل ىُُاهلل ل مََُُُعَليهه  ُ ُُاهللُ ُُصههَ اَُُوسههَ نُ ُُمههَ

مُ ُمهه  و  ُُيههَ وَُُإ ال  َُوههه 

ُ يًعاَُُعَلي نَاَُُيط وف  َرَأ ًَُُُجم  َرَأً ،ُُام  َُُُفَيد   وُُام  ع 
نُ َُُوَيل م 

،َُُغي رُ ُُم  يع  َُُُحت ىَُُمس 
َ
ي ض  ت يُإ َلىُي ف  وَُُال  ا،ُههه  هههَ م  َُفَيب يههَتَُُيو 

 

 .(87 /1) الشفا (1)
 .يسري وتصرف  ابختصار (87 /1)  عياض للقاضي الشفا، (2)



8 
 

ن َدَها ُ.(1)"ع 

ُعههنُُيخربُُهذاُُعائشةُُفحديثُُاآلخر،ُُعلىُُأحدهماُُلحمَُيُ ُُالُُمختلفان،ُُحديثانُُفهذانُُغلط؛ُُوهذا

اُُعلههيهنُُمههرور ُُمنُُيومُُيخلوُُالُُوأ  ُُزوجات ،ُُم ُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُالدائمُُهدي  ُجمهها ؛ُُدونُُجميعههً

ُُُالجما ُُألن ُالعصههر،ُبعههدُالتههيُالسههاعةُيفُهذاُمرور ُيكونُماُوغالباُ،-سيأيتُكما-ُالنوبةُلصاحبةُحق 

ُُكههان":ُعائشههةُحههديثُذلههكُعلههىُدّلُُكمهها ول  َُُرسهه 
 
ُُاهلل ل مََُُعَليهه  ُ ُاهللُ ُل ىصههَ ُإ َذاُوسههلمُعليهه ُاهللُصههلىَُوسههَ

رُ ُُم نَُُُا  َصَرَفُ ،َُُعَلىَُُدَخَلُُُالَعص  نُ َُُفَيد   وُُ  َسائ   
نُ ُُم  َداه  ُ،المتكههرر ُُالدائمةُُعادت ُُفهذ .ُُ(2)الحديثُُ"...إ ح 

ُيفُُكمههاُُا،أحيا ههًُُُيفعلهه ُُكههانُُوإ مههاُُالدائمههة،ُُعادتهه ُُتكههنُُفلههمُُواحههد ُُسههاعةُُيفُُ سائ ُُلجمي ُُجماع ُُوأما

ُ":ُُعائشةُُحديث ن ت  ُُُك  وَلُُُأ َطي ب  َُُُرس 
 
ل ىُُاهلل ل مََُُُعَليهه  ُ ُُاهللُ ُُصههَ َُُُوسههَ وف  ىَُُفَيطهه  ،َُُعلههَ ائ    سههَ

مُ ُُ   ُُُثهه  ب ح  اُي صهه  مههً ر  ح  ُم 

ُ ُمههنُقدومهه ُعنههدُيكههونُربماُُأوُُذلك،ُُبعدُُوالنسكُُباإلحرامُُال شغال ُُلهنُُُّإيناًساُُوذلكُُ؛(3)"ط يًباَُُين َضخ 

ُرضي-ُُجميًعاُُوإيناسهنُُزوجات ،ُُجمي ُُقلو ُُتطييَبُُُمن ُُتقتضيُُالتيُُاألحوالُُمنُُذلكُُ حوُُأوُُسفر

ُالشههديدُاجتهههاد ُمهه ُ،أزواجهه ُُبحههّقُُُوقيام ُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُأخالق ُُمحاسنُُمنُُوهذاُُ،-عنهنُُاهلل

ُعنههدُفالحههديثُ بيههاء،األُإالُيطيقهه ُالُ-واهلل-ُوهههذاُشههؤوهنم،ُيفُوالنظههرُأصههحاب ُورعايههةُالعبههاد ،ُيف

ُ.الظاهر ُُ بوت ُُدالئلُُمنُُالتأمل

ُُُ.الجما ُُعنُُكنايةُُأ عُُحديثُيفُُالطوافُُأنُُعلىُُالشراحُُأكثرُ  ُُوقد

ُمناسههبةُتظهههرُوبههذلكُ،الجمهها ُعههنُكنايههةُ(فيطههوف)ُ:قولهه "اهلل:ُُرحمهه ُحجههرُابههنُالحههاف ُقههال

:ُقلههتُ.هبنُالعهدُتجديدُب ُيرادُوأنُ،الجما ُُب ُُيرادُُأنُُيحتملُُ:اإلسماعيليُُوقالُُللرتجمة،ُُالحديث

ُيههدورُُمثههلُُاألولُُيفُُويطههوفُُ(ثالثههينُُقو ُُأعطي)ُُ:في ُُلقول ُُ؛الثاينُُالحديثُُيرجح ُُاألولُُواالحتمال

 

  الدددددذه ،  وأقدددددره  "،اإلسدددددناد  صدددددحيح":  وقدددددال  (186  /2)  واحلدددددا م  (2135)  وددا  وأبدددددو  (24765)  أمحدددددد   رواه  (1)
 (.1852)  داود أيب  سنن  صحيح يفاأللباين   وصححه

 (.1474) ومسلم  ،(5216) البخاري  رواه (2)
 (.267) البخاري  رواه (3)
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ُ.(1)"الثاينُيف

ُوجميهه ُالجمهها ،ُإالُتحتمههلُالُفإهنههاُأ ههع؛ُروايههةُيفُلهه ُوجهه ُالُاإلسههماعيليُذكههر ُالههذيُوهههذا

ُُُ.هذاُُعلىُُالشراح

 : ال وجات  بين  للعدل  ذلك منافاة شبهة  -2

ُعليهه ُُالقسههمُُوجههو ُُيفُُاختلههفُُقدُُأ  :ُُوخالصت ُُالحديث،ُُشراحُُعامةُُذكر ُُ،سهلُُهذاُُوجوا 

ُُُ.أصالُُإشكالُُفالُُعلي ُُالقسمُُوجو ُُبعدمُُالقولُُفعلىُُ،(2)قولينُُعلىُوسلمُُعلي ُاهللُُصلى

ُالُُوقههتُُيفُُكانُُذلكُُأنُُأوُُبرضاهن،ُُكانُُذلكُُأنُُعلىُُفيحمل:ُُعلي ُُالقسمُُبوجو ُُالقولُُوعلى

ُالقسههم،ُوجههو ُقبههلُكانُذلكُأنُأوُ،جديدُمنُُالقسمُُابتداءُُقبلُُمثالُُسفرُُمنُُكقدوم ُُألحد،ُُفي ُُ وبةَُ

ُحههق،ُفيهههاُزوجاتهه ُُمههنُُألحههدُُيكههنُُلههمُُسههاعةُُوسههلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُللنبيُُأنُُفزعمُُالعربيُُابنُُوأغر 

ُ.(3)ذكرُُماُُعلىُُالدليلُُلعدمُحجرُُابنُورد ُُالساعة،ُتلكُيفُُ سائ ُُجمي ُُعلىُُيدورُُأحيا اُُفكان

 :للنظافة ذلك منافاة شبهة  -3

ُ:وجو ُُمنُُذلكُُعنُُوالجوا 

َُُأنُ ُرافهه ُأبههيُحههديثُيفُكمههاُجمهها ،ُُكههّلُُُعندُُتار ُُيغتسلُُكانُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُأ  :  أوال
 
ي ُالن بهه 

اَفُُُل مََُوَسَُُُعَلي  ُ ُُاهللُ َُُصل ى ىُُطههَ ائ  ُ َُُعلههَ سههَ
يُُ   مُ ُُفهه  و  ،ُُيههَ د  َلَُُُواحهه  َتسههَ دََُُُواغ  نهه  ُُُع  ل  َد ُ ُُكهه  نُ َُُواحهه  ن ه 

اًل،ُُمهه  سهه  قههال:ُُغ 

ُ ل ت  وَلَُُُيا:َُفق  ،َُُرس 
 
َعل  ُ َُُأاَلُُُاهلل اًلَُُُتج  س  ًدا؟ُُغ  ُ.(4)«َوَأْطَيب    َوَأْطَهر    َأْزَكى  َهَذا  إِنَّ »:َُُفَقاَلَُُُواح 

ُمههنُُذلههكُُو حههوُُالوقههتُُلضههيقُُأوُُعليهه ،ُُلمشقت ُُأوُُالجواز،ُُلبيانُُإماُُأخرى؛ُُتار ُُذلكُُيرت ُُوكان

 

 (.377 /1)  الباري  فتح (1)
 (.445 /6)  ثري  ابنتفسري  و  (215  /14)  القرط  تفسري :ذلك  يف  انظر (2)
 (.554 /4) اإلثيويب آدم  حملمد   العقىب، وذخرية  ،(379 /1)  الباري  فتح  :انظر (3)
 تقدم خترجيه. (4)
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ُأ هه ُُفيحتملُُواحدُُبغسلُُ سائ ُُعلىُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُطواف ُُوأما"اهلل:ُُُُرحم ُُالنوويُُقال،ُُاألعذار

ُأبههيُسههننُيفُجاءُوقدُ،الوضوءُتر ُجوازُبيانُُالمرادُُيكونُُأوُُ،بينهماُُأيتوّضُُُكانُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلى

ُرسههولُيههاُ:فقيههلُ،هههذ ُُوعنههدُُهههذ ُُعندُُيغتسلُُليلةُُذاتُُ سائ ُُعلىُُطافُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُأ  ُُداود

ُاألولُوالحههديثُ:داودُأبههوُقههال،ُ«وأطهتتر وأطيتتب أزكتتى هتتذا»ُ:فقههالُ؟واحههداُغسههالُتجعلهه ُأالُ،اهلل

ُ.(1)"أعلمُُواهللُُ،وقتُيفُُوذا ُوقتُيفُُهذاُُيكونُُصحت ُُتقديرُُوعلىُ:قلتُُ.أصح

ُ.بينهماُُتوضأُُأ  ُُالنوويُُكالمُُمنُمرُُُّكماُُيحتملُبلُُالوضوء،ُُتر ُُأ  ُُالحديثُُيفُُليعُ:اثاني

اهلل:ُُرحمهه ُهبيههر ُابنُقال،ُيفعل ُكانُأ  ُوسلمُعلي ُاهللُصلىُوهدي ُبحال ُالالئقفُُاالستنجاءُُوأما

ُبمكارمهه ُيليههقُالههذيُهههوُأل هه ُ؛يسههتنجيُُأوُُينالوطههأَُُُبههينُُيتوضههأُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىُُكانُُأ  ُُالظاهر"

ُ.(2)"وطهارت 

ُيفُومكا تهه ُوسههلمُعليهه ُاهللُصههلىُالنبههيُبقههدرُجاهههلُفهههوُبذلكُزوجات ُيتأذُُّريتصوُُُّمنُُأنُُ:ثالثا

ُ.بالمطيُ ُُالطيبُُوسلمُُعلي ُُاهللُصلىُُوهوُُوزوجات ،ُُأصحاب ُُقلو 

ُُُب نُ َُُأَ عُ َُُعنُ  َُُُعَلي نَاَُُدَخَلُ:َُُقاَلَُُُمال ك 
 
ل مََُُُعَليهه  ُ ُُاهللُ َُُصل ىُُالن ب ي اَلَُُُوسههَ َدَ ا،َُُفقههَ نهه  َق،ُُع  ر  َُُُفعههَ اَءت  يَُُوجههَ ُأ مهه 

وَر  ، ُُُب َقار  َُُُفَجَعَلت  ل ت  َعَرَقَُُُتس  َتي َق َُُُف يَها،ُُال  َُُُفاس 
 
ل مََُُُعَلي  ُ ُُاهللُ َُُصل ىُُالن ب ي اَلَُُُوسههَ ا:َُُفقههَ َلْي     أ مَّ   »يتتَ ا،  ستت  َذا متتَ  هتتَ

َُُتْصنَِعيَن؟«  الَِّذي َعل  ُ َُُعَرق َكَُُُهَذا:َُُقاَلت  وَُُُط يب نَا،ُُف يَُ ج  نُ َُُوه 
ُُُم  َُُُأط َيب  ُ.(3)الط يب 

ُوجههوههمُُهبههاُُويههدلكونُُوسههلمُُعليهه ُُاهللُُصلىُُبنخامت ُُيتربكونُُالحديبيةُُيومُُيفُُالصحابةُُكانُُوإذا

ُمنهه ُُزوجاتهه ُُتأذيُُيظنُُفكيفُُالبشر؛ُُمنُُسوا ُُمنُُحقُُيفُُذلكُُمنُُبالنفر ُُالعاد ُُجريانُُم ،ُُ(4)وأيديهم

 

 .(218 /3)  مسلمصحيح    شرح (1)
 .(290 /5) اإلفصاح (2)
 .(2331) مسلم  رواه (3)
 .(2732  ،2731) البخاري  رواه (4)
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ُُُ؟!ذلكُدونُُهوُُفيما

 إفشاؤه: يحرم  مما  كونه مع  هذا لمثلعنه   اهلل رضي  أنس معرفة يةكيف شبهة -4

ُ:وجو ُُمنُُوالجوا 

ُبنحههوُيخههربنُالمههؤمنينُأمهههاتُكا ههتُوقههدُبههذلك،ُُأخربتهه عنهههاُُُُاهللُُرضيُُعائشةُُأنُُيحتملُُ:أوال

ُُُللعلههم،ُُ شههًراُُغالبا؛ُُالرجالُُعلي ُُل يطُُُّالُُمماُُذلك ُكثههر ُُفوائههدُُمههنُُوهههذاُُالمسههلمون،ُُبههذلكُُىوليتأسههّ

ُوسلم.ُُعلي ُُاهللُصلىُُزيجات 

ُ،(1)حههائضُوهههيُيباشههرهافُفتههأتزرُُيأمرهههاُُكههانُُوسههلمُُعليهه ُُاهللُُصههلىُُالنبههيُُأنُُعائشههةُُخربتأُُكما

ُ.لألمةُُتعليمُُفي ُُمماُُذلكُُوغيرُُ،(3)صائمُُوهوُُيقبلُُوكانُُ،(2)واحدُُإ اءُُيفُُمعهاُُيغتسلُُكانُأ  ُُوأخربت

ُتبههار ُاهللُُمنحهه ُُمههاُُبههبعضُُمليخههربهُُ؛بذلكُُأخربُُالذيُُهوُُوسلمُُعلي ُُاهللُُصلىالنبيُُُُأنُُويحتمل

ُُُ.األخبارُُهذ ُُمثلُُمنمنُاألسرارُُُُالفقهاءُُيستنبط ُُمماُذلكُُغيرلُوأُُتعالى،و

ُيفُُوالمههرأ ُُالرجههلُُوحههالُُالجما ،ُُتفاصيلُُعنُُحديثُُفي ُُكانُُماُُهوُُعن ُُالمنهيُُاإلفشاءُُأنُُ:ثانيا

ُ.عن ُُالمنهيُيفُُيدخلُُفالُومصلحةُُلحكمةُُذلكُُعنُُاإلخبارُمجردُُوأماُُذلك،ُو حوُُالفراش

اًلُُُإ نُ :ُُقالتعنهاُُُُاهللُُرضيُُعائشةُُفعن وَلَُُُسَأَلَُُُرج  َُُُرس 
 
لُ َُُعنُ َُُوَسل مََُُُعَلي  ُ ُُاهللُ َُُصل ىُُاهلل ج   ُ ُالر 

ام  ُي جههَ

َل ُ  مُ َُُأه  :ُثهه  ل  سهه  ُُي ك  ل  اُهههَ ؟َُعَلي ه مههَ ل  سهه  غ  ةُ ُال  ةُ َُوَعائ شههَ سههَ
اَلُُ،َجال  َُُفقههَ ول  َُُرسهه 

 
ل ىُاهلل ل مََُُعَليهه  ُ ُاهللُ ُصههَ ي»:َُوسههَ  إِنتت 

ُ.(4)«َنْغَتِسل   ث  َّ   َوهِذِه،  َأَنا َذلَِك   ألَْفَعل  

ُوإ مههاُالقول،ُمنُمنكرُغيرُالفائد ُجهةُُعلىُُهذاُُمثلُُذكرُُأنُُوفي "ُُ:اهللُُرحم ُُعياضُُالقاضيُُقال

 

 (.293، ومسلم )(302) البخاري  رواه (1)
 (.319، ومسلم )(295) البخاري  رواه (2)
 (.1106، ومسلم )(1826) البخاري  رواه (3)
 .(350) مسلم  رواه (4)
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َتَشمُ ُُذلك،ُُمنُب ُُيتسرتُُماُُوكشفُُالفعل،ُُبصور ُُمن ُُاإلخبارُُمن ُُينكر ُ.(1)"ذكر ُُمنُُوي ح 

 ستتاعة  يف  امرأة  عشرة  إحد   وجماع  ،الجماع  هذا  على  القدرة  جهة  من  العقلية  االستحالة  شبهة  -5

 :واحدة

ُ:هذاُُعنُُوالجوا 

ُعلههىُقههادرُواحههد ُوطءُعلههىُأقههدرُالههذيُتعههالىُاهللُفههإنُعقههال،ُمسههتحيلُهههذاُيفُلههيعُأ هه ُ:أوال

ُُُ.ذلكُُمنُُأكثرُُمنُُالتمكين

ُ أ بيههاءُيهههبُتعالىُاهللُفإنُلالستنكار؛ُوج ُفالُبذلكُالعاد ُجريانُمعدَُُُالمقصودُُكانُُلوُُأ  ُُ:ثانيا

ُمخالفتهه ُلمجههردُذلههكُُسههوغانُُعههدمُُكههانُُوإذاُُالبشههر،ُُلههبأغُُعنههدُُالعههاد ُُبهه ُُتجرُُمالمُُ وأولياءُُورسل 

ُالجههنُُلسههليمانُُرسههخُُُّتعالىُُاهللُُأنُُأخربتُُالتيُُالقرآنُُ صو ُُم ُُنتعاملسُُفكيفُُلرد ؛ُُمربًراُُللعاد 

ُوأدلههةُاألوليههاء،ُوكرامههاتُُاأل بياءُُمعجزاتُُم ُُسنتعاملُُوكيف!ُُالطيور؟ُُلغاتُُوعلم ُُوالريحُُوالطير

ُ؟!والسنةُُالكتا ُيفُُمتواتر ُُمتكاثر ُُمنهماُُكل

ُالحههقُُمههنُُشههيئاُُفتخههالُُولههمُُصههحيح،ُُطريههقُُمههنُُوصههلتناُُدامههتُُمههاُُخبههاراألُُهذ ُُقبولُُفالواجب

ُُُ. قالُأوُُعقالُُالثابت

ُقههالُ.الزمههانُمههنُمقدارُالمقصودُبلُاليوم،ُالمعروفةُالزمنيةُالساعةُُبذلكُُالمقصودُُليعُُ  أُُ:ثالثا

ُأصههحا ُعليهه ُاصطلحُماُالُالزمان،ُمنُقدرُهباُالمرادُ(الواحد ُالساعةُيف):ُقول ":ُحجرُابنُُالحاف 

ُ.(2)"الهيئة

ُُُليعُُذلكُُأنُُ:رابًعا  سههليمانُاهللُ بههيُأن»ُالصههحيحُيفُجههاءُبههلُ،وسههلمُعليهه ُاهللُصههلىبنبيناُُُُاخاص 

 

 .(199 /2) املعلم  إ مال (1)
 .(377 /1)  الباري  فتح (2)
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ْيَلةَ   أَلَط وَفنَّ " :قال  نَّ  ،-َوتِْسِعينَ  تِْسع   :َأوْ - اْمَرَأة   ِماَئةِ  َعَلى اللَّ ل ه  ُ.(1)«اهللِ   َسبِيلِ  فِي  ي َجاِهد    بَِفاِرس   َيْأتِي ك 

ُ،السههالمُُعليهه ُُسليمانُُاهللُُ بيُُعنُُاإلسرائيلياتُُيفُُجاءُُمماُُبكثيرُُأقّلُُُالصحيحُُيفُُجاءُُالذيُُوهذا

ُ.(2)السراريُُمنُُمئةُُوثالثُُالسيدات،ُُاءالنسُُمنُُمئةُُسب ُُل ُكا تُُوأ  

ُمثلهه ُجههاءُهههذاُفههإنُبههذلك،ُوسههلمُعلي ُاهللُصلىُ بيناُعلىُالنصارىُُبعضُُلتشني ُُوج ُُفالُُ،وعلي 

ُأنُُتقديمهه ُُسههبقُُلمههاُُعنههد ا؛ُُفيهه ُُ قيصههةُُالُُثبههتُُلوُُوذلكُُ،-السالمُُعليهما-ُُوسليمانُُداودُُعنُُوأكثر

ُ.الصفاتُُوفضائلُُ النبوُُكماالتُُمنُُهذا

 :الحديث يف الرواية اضطراب شبهة -6

ُمماُُواالضطرا ُُ،" سو ُُعشر ُُإحدى"ُُ:قالُُأخرىُُروايةُُويفُُ،" سو ُُتس "ُُ:أ عُُقالُُروايةُ ُُففي

ُ.الحديثُب ُُيضعف

 :والجواب

ُتعارضههتُُإذاُُذلههكُُوإ مههاُُالحههديث،ُُبهه ُُيضههعفُُاضههطراًباُُيكونُُالروايةُُيفُُاختالفُُكلُُليعُُ:أوال

ُوهههذاُ.عفضهُهُوالُاضههطرا ُفههالُالرتجههيحُأوُالجمهه ُأمكههنُإذاُأمههاُمههرجح،ُوالُتوتكافههأُالروايههات

ُ.المحدثينُُعندُُمعروف

ُالوجههو (ُبعههضُرجحُإنُ)أما"ُ:تعالىُاهللُرحمهماُالعراقيُأللفيةُشرح ُيفُالسخاويُُالحاف ُُقال

ُ)لههمُ،الرتجههيحُوجههو ُمههنُغيرهمههاُُأوُُعنهه ،ُُللمههرويُُمالزمههةُُأكثريههةُُأوُُبأحفظيةُُغير ُُعلىُُالوجهينُُأو

ُ.(3)"منها(ُُللراجحُُوالحكمُ)مضطرباُُحينئذُُيكن(

ُقولهه ُُيفُُالحههاف ُُووهمهه ُُصههحيح ،ُُيفُُحبانُُابنُُذكر ُُ.حالتينُُعلىُُمحمواًلُُُذلكُُأنُُيحتملُُ:ثانيا
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ُثههمُ،سههود ُسههوىُتحتهه ُيكههنُلههمُالمدينههةُقههدمُلمههاُأل هه ُوذلههكُالمدينة؛ُقدوم ُولأُُيفُُكا تُُاألولىُُأن

ُمههنُكثههرأُالزوجههاتُمههنُعند ُيجتم ُولمُزوجات ،ُبسائرُُذلكُُبعدُُدخلُُثمُُ،بالمدينةُُعائشةُُعلىُُدخل

ُُُ.تس 

ُ سههائ ُ لفهُهُعلههيهنُوأطلههقُُإليهن،ُُوريحا ةُُماريةُُضمُُأ  ُُعلىُُعشر ،ُُاإلحدىُُروايةُُتحمل:ُُالثاين

ُ.(1)تغليًبا

ُالسههندُُجهههةُُمههنُُالُُالوجههو ،ُُمههنُُبوجهه ُُفيهه ُُمطعنُُالُُصحيحُُ-ُُاهللُُبفضلُُ-ُُفالحديثُُذلكُُوعلى

ُ.المتنُُجهةُُمنُُوال

ُ.وسلمُُوصحب ُُآل ُُوعلىُُمحمدُُ بيناُُعلىُاهللُُوصلى
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