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 تلخيص البحث:

 خرج الباحث بمجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي:

: أن أعداء اإلسالم من المستشرقين والمنصرين اليبكون على الطفولة وحقوقها كما يدعون أوالً 

،  ، وال يهمهم إن كانت السيدة عائشة بالغة أم طفلة إنما هدفهم الرئيس النيل من رسول الله 

العالم . والدليل على هذا ما ثبت من خالل البحث أن زواج الفتاة في التاسعة وتشويه صورته أمام 

ظاهرة عامة عند بعض الشعوب فلماذا يربطونها بنبي اإلسالم  -وال زالت-من عمرها كانت 

 خاصة؟!.

 ً في  -بل الرجل أيضا   –: ثبت من خالل البحث أنه ال يمكن وضع حد معين لبلوغ المرأة  ثانيا

فمن باب أولى إذا اختلفت العصور وبعد الزمان كما هو حالنا اآلن بالنسبة لعصر عصر معين . 

 وبيننا ما يقارب أربعة عشر قرنا  من الزمان .   النبي 

 ً : أن معظم الشبهات التي يثيرها بعض المستغربين من المسلمين حول السنة النبوية ثالثا

ألول :عدم الوقوف عند  نصوص القرآن والسنة من منبعين أساسين : ا-غالبا  -المطهرة تنبع عندهم

 . والثاني : تقديم العقل على النص .

 ً : أن أعداء اإلسالم ال يألون جهدا  في التشكيك في قرآن ربنا ، وسنة نبينا ، ومن مشى  رابعا

ورائهم لن يزيدوه إال خباال  كما أخبر الحق بذلك في القرآن الكريم،وكما ظهر من تصديق بعض 

 كاتبين المسلمين لهم في هذا االفتراء .من ال

 ً : اليوجد تعارض البتة بين األحاديث الصحيحة بعضها مع بعض كما زعم هؤالء الذين خامسا

عارضوا رواية الصحيحين بروايات في الصحيحين ، وظهر عدم فهمهم لمغزى هذه الروايات 

 وتلك.

 ً ية يجعل من ال علم له يقدم ما حقه : ثبت من البحث أن الجهل بترتيب المصادر اإلسالم سادسا

التأخير ، ويؤخر ما حقه التقديم ، وهذا يخل إخالال  كبيرا  بالبحث العلمي ، وخير مثال على ذلك 

هؤالء الذين عارضوا  رواية الصحيحين بكتب السيرة و التاريخ والتراجم أو غيرها من الكتب 

 التي التداني الصحيحين في المنزلة والثبوت .   

ً سا : أكد البحث أن لكل علم رجاله ، ولكل فن أهله ، ومن ال يأخذ العلم من أهله يورد نفسه  بعا

المزالق كما حدث مع هؤالء الذين رموا سند الصحيحين بالضعف ، وهم ليسوا من أهل الحديث 

 وال حتى من طالبه .

 السيدة عائشة. -زواجالكلمات الداللية: 
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 المقدمة
والصالة  والالالةع ىلال   ، هادياً للعالمين هدى للمتقين ، وبعث رسوله محمداً  قرآن الكريمال أنزلالذي الحمد لله 

من أوضح بالنته معالم الدين ، وبين باليرته طريق الراشدين ، وىل  آله وأصحابه الغر الميامين ، وىل  من اقتفال  آاالارهم 
 ،،،، وبعد                 آمين .     . جعلنا الله منهم  إل  يوع الدين . وتبعهم بإحالان

ألنهالالا ؛ حالالاول يريالالر مالالن أىالالدام ااسالالةع مالالن المالترالالرقين والمنصالالرين وميالالرهم أن ينالالالوا مالالن الرسالالال  ااسالالةمي   ع الالزوا 
تنزيالالم مالالن حكالالاليم حميالالد ، ويلمالالا تمالالالر األيالالاع تربالال  ىلمالالال  هالالذا الترالالرين االهالالالس المحكالالم ،  الالات هوا نحالالالوا المرسالالم بهالالالذ  

( ىلهالالم ي الالدوا  الالس شكصالاله الكالالريم مالالا يتوصالاللون بالاله للةعالالن  الالس ااسالالةع ىامالال  ، ألنالاله إ ا   الرسالالال  ر رسالالول اللالاله محمالالد
وا يبحرالون  الس حيالا  النبالس الكريمال  ليقعالوا ةالر  الرالإ إلال  الرسالال  ىامال  ، وبالدأاب  العيب والنقص  الس المرسالم بالرسالال  ت

عرروا ىل  شئ وارتالد  أبصالارهم ىالن ساليرته ىل  نقيص  أو هفو  تروي مليلهم ، وترد ىنهم ظمأ الكيب  والحالر   لما لم ي
خائب  وهس حالير  ات هالوا إلال  ات تالرام والتزويالر ، وتلباليق الحقالائق الناصالع  والمواقالة الكريمال  االو  النقالائص  وسريرته 

 بتفصالالية  حيالالا  النبالالس  -بالالم وبعالالم المالالاللمين –والمرالالالب معتمالالدين  الالس  لالالإ ىلالال  جهالالم يريالالر مالالن ميالالر المالالاللمين 
 وسيرته .

وهالالالس  الالالس  –رضالالالس اللالالاله ىنهالالالا  –بالالالالاليد  ىائرالالال  –  –زواج النبالالالس  مالالالا أاالالالارو  حالالالول المالالالزور    ات تالالالراما ومالالالن هالالالذ
   الالادس  من ىمرها ، ودخوله بها وهس  س التاسع  من ىمرها .

الموجالال  العارمالال  التالالس تعالالم العالالالم اليالالوع ىالالن حقالالو    الالس  لالالإ مالالالتغلين –هالالءتم المالترالالرقون والمنصالالرون  دىالال حيالالث ا
بالالالالاليد  ىائرالالال  هالالالو امتيالالالال لةفولتهالالالا البري الالال  ،  – –أن زواج النبالالالس  -   وحقالالالو  المالالالرأ  والةفالالالم خاصالالال اانالالالالان ىامالالال

وأنه تيوجد دا ن ورام مرالم هالذا الالزواج مالن رجالم  الس الرابعال  والكمالالين مالن  واىتدام صارخ ىليها  س هذ  الالن الصغير  ،
ىائرالالال  ىلالالال  بنالالالا  التاسالالالع  اليالالالوع  الالالس الم تمعالالالا  وصالالالاروا يقيالالالالون الالالالاليد    الالالس التاسالالالع  سالالالوى المتعالالال  ال الالالالدي ، طفلالالال 

 . معاصر ال
، وزاد مالن تصالديقهم لاله ىوامالم  ىل  نفر من المءرخين والباحرين المالاللمين –لألسة الرديد  –وانةل  هذا الباطم 

الالالتمر  تقالالديمهم العقالالم ىلالال  الرالالرت ، وا تتالالانهم بالالالمواايق الدوليالال  لحقالالو  المالالرأ  والةفالالم ، ومحالالاوتتهم الم منهالالا  أخالالرى 
التو يق بينها وبين ااسةع حت  تيتهم ااسةع بالتكلة من وجه  نلرهم  ، و س نفق الوق  ما يقالن أحيانالا مالن تالزوي  

 بعم اآلبام بناتهم الصغيرا  من مير األيفام طلباً للمال أو المنصب وال ا  . 
الصالالحيح  الالالوارد   الالس ىمالالر الالالاليد   أيالال  شالالبها  يالالردون بهالالا الروايالالا يبحرالالون ىالالن هالالءتم المءرخالالون والكالالاتبون  صالالار 

صالالالار بع الالالهم ي الالالر  بهالالالا المرالالالم ىلالالال  بالالالم العامالالال  والكاصالالال   الالالس صالالالحتها . كون رالالالكيو ،  ىائرالالال  ىنالالالد زواجهالالالا بالالالالنبس 
يانالال    – –ىنالالد زواجهالالا بالالالنبس  وبالالدأوا يرالاليعون أن الالالاليد  ىائرالال    .خاصالال صالالحيحس البكالالاري ومالالاللمالترالالكيإ  الالس 

، وليالال   الرامن  ىرالر  أو التاسالع  ىرالر  مالن ىمرهالا ىلال  أيرالر تقالدير وصاللوا إلياله  س  الرابع  ىرر  أو الكامال  ىرر  أو
  س التاسع  يما هو مروي  س يتب الالن  . 

بالرد ىل  أىدام ااسةع الذين يةعنون  س طهار  أخالة  النبالس أن أقوع  ، ىاعبوجه وسنته  وقد د عنس حبس للنبس 
 هالالءتم النفالالر مالالن المالالءرخين والبالالاحرين التالالس يرالالامب بهالالا  وجمالالن الرالالبها  وىفتالاله بالالالبب هالالذا الالالزواج ، االالم أقالالوع بتتبالالن
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 كالان  هالذ  الروايالا  الصالحيح  ، عمحالإ البحالث العلمالس أمالا  السلكس أضعها  لصحيح  ؛ا الماللمين ىل  هذ  الروايا 
 بين صدق الحقيقة وافتراء المشككين "بالسيدة عائشة  النبي زواج "      الذي ىنون  له بال هذا البحث

   وتساؤالته هدف البحث
يهالالدا البحالالث الالالذي بالالين أيالالدينا إلالال  ااجابالال  ىلالال  سالالءال يبيالالر مفالالاد    مالالا هالالو العمالالر الحقيقالالس للالالاليد  ىائرالال  ىنالالد 

 ؟ ويتفرت ىن هذا الالءال أس ل   رىي  يرير  أهمها    زواجها من النبس 
  لإ ؟، وما األدل  ىل   هم يان  الاليد  ىائر  بالغ  ىند زواجها بالنبس  - 1
هم أار  هذ  الربها  التس ورد  ىل  الروايا  الصحيح   س شأن ىمر الاليد  ىائر  ىند زواجها مالن النبالس  -2
  س صدقها وصحتها ؟  

 هم يوجد تعارض بين الربها  الت  أااروها من الصحيحين من هذ  الروايا  التس معنا ؟  -3
 ومكانتهما العلمي  ؟ هم مصادر هذ  الربها  تتالاو  من قيم  الصحيحين  -4
 بالاليد  ىائر   س هذ  الالن ؟  هم يمكن استنباط بعم الحكم من زواج النبس  -5

 منهج البحث  
 اىتمد   س بحرس هذا ىل  ىد  مناه  بحري  ىلمي  ىل  النحو اآلتس   

ومالاللم ل مالن  س المبحث األول اىتمد  ىل  المالنه  اتسالتقرائس و ومالن خةلاله قمال  باسالتقرام صالحيحس البكالاري 
 .الروايا  التس تذير ىمر الاليد  ىائر  ىند زواجها بالنبس 

و س المبحث الرانس والرالث اىتمد  ىل  المنه  النقدي ، ومن خةله قمال  بنقالد الرالبه  التالس يريرهالا المالترالرقون 
بها  التال  أاارهالا قمال  بنقالد الرال -أي الاً  –بالاليد  ىائر   س هذ  الالالن ، ومالن خةلاله  والمنصرون حول زواج النبس 

 بعم المءرخين والباحرين حول الروايا  الصحيح  لعمر الاليد  ىائر  ىند الزواج المبارك.
بعالم الحكالم مالن زواج النبالس   أمالا المبحالث الرابالن  قالد اىتمالد   ياله ىلال  المالنه  اتسالتنباطس ، ومالن خةلاله اسالتنبة

 . بالاليد  ىائر   س هذ  الالن 
 طريقة البحث 

 الالابق سلإ الباحث طريق   س بحره تتلكص  س النقاط اآلتي   من خةل المنه  
 ايتفاًم بها ىما سواها .  ىرض الروايا  الوارد   س الصحيحين لعمر الاليد  ىائر  حين زواجها بالنبس  -1
رجع  إل  يتالب الالالير  والتالاريج ل مالن الح ال  الدامغال  التالس تالرد ىلال  أىالدام ااسالةع مالن خالةل واقالن الم تمالن  -2
 والعالمس  س هذ  الحقب التاريكي  .العربس 

أتي  ببراهين من العهدين القديم وال ديد والكتب المقدس  ىنالد اليهالود والنصالارى ألن معلالم الالذين يريالرون هالذ   -3
 منهم . الربه  حول النبس 

 د ع  قول المالتررقين بقول واحد منهم ؛ لكس تكون الح   ىليهم قوي  ، ولعلهم يالتحون إ ا ىلموا  لإ. -4

 ر  من األدل  الةبي  والواقعي  ما يرب  أن الاليد  ىائر  يان  بالغ   س هذ  الالن . ي -5
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استنباط بعم األسبا  التس د ع  هءتم المءرخين والباحرين الماللمين إل  معارض  الرواي  الصالحيح   الس ىمالر  -6
 ل يتاباتهم.الاليد  ىائر  ىند الزواج ، من التنويه بذير أصحا  الربها  ودوا عهم اللاهر  من خة

ىرض  يم شبه  من شبهاتهم ىلال  حالد  ، االم وضالح  األصالم الالذي بنيال  ىلياله ، ويالرر  ىليهالا بالالبةةن مالن  -7
 خةل هدع هذا األصم من المصادر ااسةمي  األصيل  .

 بالاليد  ىائر   س هذ  الالن . بعم الحكم من زواج النبس  طباستنبا -ىل  قدر استةاىتس –قم   -8

 الدراسات السابقة 
بالالاليد  ىائرال  وهالس بنال   لم أىرر ىل  دراس  سابق  توا ر  ىل  الالرد ىلال  هالذ  الرالبه  المرالار  حالول زواج النبالس 

يتالب اليهالود   –تالن سنين من خةل النواحس األربع  التس جمع  من خةلها الح   والبراهين وهس   ر الالير  والتاريج 
 الةب والواقن ( . –المالتررقون أنفالهم  –والنصارى 

يمالالالا لالالالم أىرالالالر ىلالالال  دراسالالال  ت مالالالن جميالالالن الرالالالبها  التالالالس يريرهالالالا هالالالءتم النفالالالر مالالالن المالالالءرخين والبالالالاحرين حالالالول الروايالالال    
، وإنما قالد يتعالرض أحالد البالاحرين لهالذ  الق الي   الس انايالا بحراله يمالا  الصحيح  لعمر الاليد  ىائر  ىند زواجها بالنبس 

مالالن  أع المالالءمنين ىائرالال  ومروياتهالالا  الالس التفالالاليروالتالالس بعنالالوان "  عالالم الباحالالث و محمالالود سالالليمان ىلالال   الالس أطروحتالاله للماجالالالتير 
( . حيالالث  يالالر شالالبها  األسالالتا  و العقالالاد الرةاالال  حالالول ىمالالر الالالاليد  ىائرالال  وقالالاع بالالالرد 1الكتالالب الالالالت  وتفالالالير الةبالالري "ر

  الدوليالال  ىليهالالا . وهنالالاك بعالالم المقالالات  المتنالالاار  والمحاضالالرا  الصالالوتي  لالالبعم البالالاحرين والالالدىا  ىلالال  شالالبك  المعلومالالا
ًً حول الرد ىل  هذ  الربه  . لكن  التوىب جمين الردود من يم النالواحس ، وت يالم الرالبها  ،   الةً ىالن يمنها لم  أيًا

 أن معلم الردود ليال  ىلمي  مواق  ، وبع ها يتالم بال عة .

 خطة البحث 
 جام البحث  س مقدم  وأربع  مباحث وخاتم  ىل  النحو التالس  

 ىل  هدا البحث ، ومنه ه ، وطريقته ، والدراسا  الالابق  ، وخة  البحث .  وترتمم  المقدمة
 . صد  الحقيق   س ىمر الاليد  ىائر  ىند زواجها بالنبس    المبحث األول
 . ا تراما  أىدام ااسةع حول هذا الزواج المبارك والرد ىليها   المبحث الثاني
 .والرد ىليها   ىائر  ىند زواجها بالنبس شبها  المرككين  س ىمر الاليد   المبحث الثالث

 بالاليد  ىائر   س هذ  الالن. النبس بعم الحكم من زواج    رابعالمبحث ال
   وبها أهم نتائ  البحث وتوصياته   . الخاتمة

، وأن يكالالون  أن أيالون بهالذا البحالالث المتواضالن ممالن يكالدمون سالالن  الحبيالب محمالد  و الس الكتالاع .. أسالأل اللالاله 
. وأن ينفالن باله قارئاله وياتباله ، ويالم مالن ينلالر  ياله ،  ألن يالتعملنس  س الد ات ىنهالا والالذ  ىالن مقالاع نبياله ؛ ر  اتح  خي

 يوع تينفن مال وت بنون إت من أت  الله بقلب سليم .                                                     ويرزقهم به شفاى  الحبيب 
 الباحث و محمد رم ان أبو بكر محمود                                                                          

                                                 
 هال1411سن   جامع  أع القرى -يلي  الدىو  وأصول الدين   – قالم الكتا  والالن رسال  ماجالتير ب - 1
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 المبحث األول
 ))1صدق الحقيقة في عمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 

جمين يتالب الالالن  مالن الصالحا    س -  –النبس ب هازواجىند -رضس الله ىنها  –ىمر الاليد  ىائر ورد  رواي  
لمالانيد والمعاجم بحيث لو استقصينا يم هذ  الروايا  و يرناهالا لةالال بنالا المقالاع . لالذا أيتفالس هنالا بالروايالا  والالنن وا
 صحيحس البكاري وماللم ، و لإ ىل  النحو اآلتس   ، أىنسأصح يتب الالن  الوارد   س 

 أواًل : في صحيح البخاري :

 الالس خمالالال  مواضالالن مالالن -  –النبس بالال هالالازواجىنالالد  -رضالالس اللالاله ىنهالالا  –ىمالالر الالالاليد  ىائرالال روى اامالالاع البكالالاري 
 ىائر  وقدومها المدين  وبنائه بها با  تزوي  النبس –المناقب يتا  -1 صحيحه وهس   

حالالدانس  الالرو  بالالن أبالالس المغالالرام حالالدانا ىلالالس بالالن مالالالهر ىالالن هرالالاع ىالالن أبيالاله ىالالن     -رحمالاله اللالاله  –قالالال اامالالاع البكالالاري 
 نزلنالالا  الالس بنالالس الحالالار  بالالن  ،  قالالدمنا المدينالال ، وأنالالا بنالال  سالال  سالالنين  لنبالالس ىائرالال  رضالالس اللالاله ىنهالالا قالالال     تزوجنالالس ا

ومعالالس ،  (5روإنالالس لفالالس أرجوحالال  ،  الالأتتنس أمالالس أع رومالالان ،  (4رجميمالال  (3ر الالو   ،   تمالالز  شالالعري ( ؛2ر وىكالال  ، خالالزرج
إنالالالس و  -  أخالالالذ  بيالالالدي حتالالال  أوقفتنالالالس ىلالالال  بالالالا  الالالالدار ،  أتيتهالالالا ت أدري مالالالا تريالالالد بالالالس ، صالالالواحب لالالالس  صالالالرخ  بالالالس

 الإ ا  ، االم أدخلتنالس الالدار ،  مالالح  باله وجهالس ورأسالس، ام أخالذ  شالي ا مالن مالام  - حت  سكن بعم نفالس (6رألنه 
 لالالم  ،  أسالاللمتنس إلالاليهن  أصالاللحن مالالن شالالأنس ،  قلالالن ىلالال  الكيالالر والبريالال  وىلالال  خيالالر طالالائر ، نالالالو  مالالن األنصالالار  الالس البيالال 

 (7."ر بن  تالن سنين وأنا يوم ذ ،  أسلمتنس إليه ، ضح  يرىنس إت رسول الله 

                                                 
ىبالالر  ىالالن روايالال  الصالالحيحين بصالالد  الحقيقالال  ، ومالالا ي الالادها بالالات ترام والترالالكيإ ؛ ألن هالالذا مالالا يعتقالالد  يالالم مالالاللم  الالاهم لدينالاله  الالس  - 1

ها أحد ىل  هذ  الزي   المباري  الصحيحين ، ومن هذا اليقين بصد  رواي  الصحيحين  إنس لن أمفم  ير شبه  وقف  ىليها اىترض ب
 بعرض شبهاتهم بصور  واضح  ىل  حالب ما تق يه األمان  العلمي  . -بمري   الله تعال   –، وسأقوع 

ع 1171ط و المكتب  العلمي  بيرو   453ص  5وىك    أي  ألم  بها الحم } النهاي   س مريب األار تبن األاير ال زري ج  - 2
} 
 ( 461و ص  5رج  -النهاي   س مريب األار ر  سم وو   إ ا تم ويممو   الرو       - 3
 ( 814و 1من الرعر  ر النهاي     ما سقط ىل  المنكبينجميم    تصغير جم  وهس  - 4
النهاي   س مريب } حبم يرد طر ا   س موضن ىال ام يريبه اانالان ويرك وهو  يه سم  به لتحريه وم ي ه و هابه أرجوح      - 5
 {487و  2 -ار األ
 {(281و  5ر -النهاي   س مريب األار } النه  بالتحريإ   الربو وتواتر النفق من شد  الحري  أو  عم متعب . - 6
 ع 1187بيرو  طو االر   –اليمام  –طو دار ابن يرير  3814 و   1163ص  3ج   - 7
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حالالدانس ىبيالالد بالالن إسالالماىيم حالالدانا أبالالو أسالالام  ىالالن  -أي الالاً  –قالالال   و الالس نفالالق الكتالالا  والبالالا  بإسالالناد آخالالر - 2    
إل  المدين  برة  سنين  لبث سنتين أو قريبا مالن  لالإ ونكالح  هراع ىن أبيه قال   تو ي  خدي   قبم مكرج النبس 

 (1. "ر بن  تالن سنين ىائر  وهس بن  س  سنين ام بن  بها وهس
الالنَ  }بالالا  إنكالالا  الرجالالم ولالالد  الصالالغار لقولالاله تعالالال   –يتالالا  النكالالا    -3     ئاِلالس لالالم َيِح     ها اةاالالت  عالالم ىالالد {َوالةا

  أشهر قبم البلوغ 
حدانا محمد بن يوسة حدانا سفيان ىن هراع ىن أبيه ىن ىائر  رضالس اللاله ىنهالا   أن النبالس  -رحمه الله  –قال 
  2. "ربن  س  سنين وأدخل  ىليه وهس بن  تالن ومكر  ىند  تالعا تزوجها وهس) 

حفصالالالال   بالالالالا  تالالالالزوي  األ  ابنتالالالاله مالالالالن اامالالالالاع وقالالالالال ىمالالالالر خةالالالالب النبالالالالس   -أي الالالالاً  –و الالالالس يتالالالالا  النكالالالالا   -4    
تزوجها وهس بنال  سال   حدانا معل  بن أسد حدانا وهيب ىن هراع بن ىرو  ىن ىائر  أن النبس قال     . أنكحته
   (3. "ر وقال هراع وأنب   أنها يان  ىند  تالن سنين. ن  بها وهس بن  تالن سنين سنين وب
 .  با  من بن  بامرأ  وهس بن  تالن سنين -و س نفق الكتا     - 5    
ىائرال  وهالس  حدانا قبيص  بن ىقب  حدانا سفيان ىن هراع بن ىرو  ىن ىرو     تزوج النبالس قال ااماع البكاري  

 (4. ")بن  بها وهس ابن  تالن ومكر  ىند  تالعا ابن  س  سنين و 
 ثانياً :  في صحيح اإلمام مسلم :

 الالس يتالالا   -  –النبس بالال هالالازواجىنالالد  -رضالالس اللالاله ىنهالالا  –روى اامالالاع مالالاللم  الالس صالالحيحه ىمالالر الالالاليد  ىائرالال 
 (5با  تزوي  األ  البكر الصغير  بعد  أسانيد ىل  النحو التالسر –النكا  
  الالسريالالب محمالالد بالالن العالالةم حالالدانا أبالالو أسالالام    وحالالدانا أبالالو بكالالر بالالن أبالال  شالاليب  قالالال وجالالد  حالالدانا أبالالو يقالالال  -1 
وأنالا بنال   بالس وبنال لالال  سالنين  - -رسالول اللاله  تزوجنالسىالن أبال  أسالام  ىالن هرالاع ىالن أبياله ىالن ىائرال  قالال   يتابس

 ، وأنالالا ىلالال  أرجوحالال  ، أع رومالالان  الالأتتنسجميمالال   شالالعري الالو   ،   وىكالال  شالالهرا  ،   قالالدمنا المدينالال     . قالالال  تالالالن سالالنين
ىلال  البالا .  قلال  هاله هاله.   الأوقفتنس ، بيالدي أخالذ   بالسومالا أدرى مالا تريالد  ،  أتيتهالا ، بالس صالرخ   ، صواحبس ومعس

  أسالاللمتنس.   قلالالن ىلالال  الكيالالر والبريالال  وىلالال  خيالالر طالالائر،  الالإ ا نالالالو  مالالن األنصالالار  ، بيتالالا  الالأدخلتنس ،  الالالسفَ نالَ حتالال   هالالب 
 "إليه.  أسلمننسضح   - -إت ورسول الله  يرىنس  لم ، وأصلحننس رأسسإليهن  غاللن 

                                                 
 .  3816نفق ال زم والصفح  .   و  - 1
 . 5133  و  1431ص  4ج   - 2
 . 5134نفق ال زم والصفح    و - 3

 . 5158  و  1435ص  4ج - 4
 طو دار إحيام الترا  العربس بيرو  1422  و  1138ص  2صحيح ماللم بترتيب و محمد  ءاد ىبد الباقس ج   - 5
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حالالدانا  -واللفال  لاله  -حالدانا يحيال  بالن يحيال  أخبرنالالا أبالو معاويال  ىالن هرالاع بالن ىالالرو    وحالدانا ابالن نميالر قالال و  -2 
 بالسوبنال   ، وأنالا بنال  سال  سالنين - - النبالس تزوجنالسىن هراع ىن أبيه ىالن ىائرال  قالال   -هو ابن سليمان  -ىبد  

 ". ن سنينوأنا بن  تال
 - -أن النبال     ىالن ىالرو  ىالن ىائرال  الزهالريحدانا ىبد بن حميد أخبرنا ىبد الرزا  أخبرنا معمر ىن قال و  -3  

 " وه  بن  امان ىرر  وما  ىنها ، ولعبها معها ، وز   إليه وه  بن  تالن سنين ، تزوجها وه  بن  سبن سنين
م وأبالالو بكالالر بالالن أبالال  شالاليب  وأبالالو يريالالب قالالال يحيالال  وإسالالحا  حالالدانا يحيالال  بالالن يحيالال  وإسالالحا  بالالن إبالالراهيقالالال و  – 4  

 -تزوجهالا رسالول اللاله    أخبرنا وقال اآلخران حدانا أبو معاوي  ىن األىمال  ىالن إبالراهيم ىالن األسالود ىالن ىائرال  قالال 
 " وما  ىنها وه  بن  امان ىرر . ،  وبن  بها وه  بن  تالن ، وه  بن  س  -

، وهالس  -أي ىقالد ىليهالا  –تالزوج الالاليد  ىائرال   -  – من ىل  أن النبس  هذ  الروايا  التالن  س الصحيحين ت
ىالن ىالرو  ىالن  وهالس  الس التاسالع  مالن ىمرهالا مالا ىالدا روايال  الزهالري –أي دخالم بهالا  – س الالادسال  مالن ىمرهالا ، وبنال  بهالا 

أجالاد حالين ، وقد أجا  ااماع النووي ىن هذا اتختةا  الس هالذ  الروايال   أحالالن و  بلف  سبن  س صحيح ماللم ىائر 
 ال من بينهما أناله يالان لهالا سال   ، و س أيرر الروايا  بن  س ،  وأما قولها  س رواي  تزوجنس وأنا بن  سبن قال    " 

 (1"ر و س رواي  ىد  الالن  التس دخل   يها والله أىلم ،  فس رواي  اقتصر  ىل  الالنين ، ويالر
ىليهالالا    الالإن ىقالد   ، ولالاليق شالسم مالالن هالذا بمكتلالة قالال   "  وتبعاله اامالاع ابالالن القاليم  الس هالالذا التو يالق بالالين الالروايتين

 عبر ىالن العقالد بالالتزوي   ، وبناؤ  بها يان لتالن سنين من مولدها ، وقد استكمل  س  سنين ودخل   س الالابع  يان
 (2. "ر  الروايتان حق. وىبر ىن البنام بها بالتزوي  ويان لتالن  ، ويان لال  سنين

، والالدليم ىلال  هالذا مالا قالاله    لم يكتلة حوله الفقهام والعلمالام  الس جميالن القالرون الالالابقولصد  هذا األمر وحقيقته 
   " وقولالاله " تزوجهالالا وهالالس ابنالال  سالال  سالالنين ، وبنالال  بهالالا ، وهالالس ابنالال  تالالالن سالالنين " ممالالا  –رحمالاله اللالاله  –اامالالاع ابالالن يريالالر 

 (3تخةا  يه بين الناس ، وقد اب   س الصحا  وميرها . "ر
بالرضالالا والقبالالول  ميعالالاً لروايالال  الصالالحيحين وميرهمالالا  الالس ىمالالر الالالاليد  ىائرالال  ىنالالد زواجهالالا بالالالنبس ومالالن تلقالال  األمالال  ج

 طوال القرون الالابق  خرج ىلينا  س زماننا هذا صنفان من الناس يةعنون  س هذ  الرواي   
، راً سالراً وجهالاراً لالية ونهالا  إلسالةع ونبيالهن لالصنة األول ت يع ب المرم أن يصدر منهم هذا الةعن ألنهالم يكيالدو  

 وهءتم هم المالتررقون والمنصرون . ،ويودون محو  من الوجود
بااسالةع . بالم يلنالون أنفالالهم مالن  ويالدينونأما الصنة الرانس  هم ممن أى ب من شأنهم ألنهالم مالن بنالس جلالدتنا ،  

هالذ  الروايال  ل الريهم ورام  وهالءتم نفالر قليالم مالن المالءرخين والبالاحرين لالم تالتالال  ىقالولهم ،حماته ومن الذائدين ىن حياضاله
ىالالالدع البلالالوغ والن الالال  مالالالن صالالالغر  مالالالن حيالالالث ؛الصالالنة األول  الالالس قيالالالاس الالالاليد  ىائرالالال  ىلالالال  بنالالالا  التاسالالع   الالالس زماننالالالا هالالذا

                                                 
 هال1312، الةبع  الراني   -  بيرو  –دار إحيام الترا  العربس طو  217ص   1ج   لمنهاج شر  صحيح ماللم بن الح اجا - 1

 1415الةبع  الراني  ،  -  بيرو  –دار الكتب العلمي  ط و  111ص  6ج  حاشي  ابن القيم ىل  سنن أبس داود 2
 ع 1164طو الحلبس  ط  141ص  2الالير  النبوي  ج  - 3
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هالا نامال  ىالن يالأن األمال  جميعالاً بعلمائهالا و قهائ؛  أراحوا أنفالهم برد رواي  الصحيحين ، والتركيإ  س ابوتهالا ، و ال الم
 ن ليكترفوا هم خة ها اليوع ! .هذ  الرواي  طوال هذ  القرو 

 وللرد ىل  هءتم وهءتم يأتس المبحران اآلتيان         



 - 221 - 

 المبحث الثاني
 افتراءات أعداء اإلسالم حول هذا الزواج المبارك والرد عليها

 الموجالال  العارمالال  التالالس تعالالم العالالالم اليالالوع  الالس  لالالإ مالالالتغلين – الالس العصالالر الحالالديث بعالالم المالترالالرقين والمنصالالرين  دىالال ا
يمالا   – س سن التاسالع   بالاليد  ىائر  – –أن زواج النبس  - ىن حقو  اانالان ىام  وحقو  المرأ  والةفم خاص 

صالالالور  لهالالالم  هالالالو امتيالالالال لةفولتهالالالا البري الالال  ، واىتالالالدام صالالالارخ ىليهالالالا  الالالس هالالالذ  الالالالالن الصالالالغير  ، و - الالالس روايالالال  الصالالالحيحين 
 -الرهوا  المحرم  هالذا الالزواج الرالرية بصالور  مالا يحالد  نفوسهم المري   ، وأ كارهم الكبير  ، وم تمعهم المدنق ب

مالالن زواج رجالالم يبيالالر  الالس الالالالن مالالن  تالالا  صالالغير  ألجالالم المتعالال  والرالالهو   قالالط ، وقالالالوا ييالالة يقبالالم العقالالم أن يتالالزوج  -أحيانالالا 
  يالالان الغالالرض مالالن ورام  لالالإ الرالالهو  الحالالالي  إ ارجالالم  الالس الرابعالال  والكمالالالين مالالن ىمالالر  بةفلالال   الالس التاسالالع  مالالن ىمرهالالا إت  

من ا تالراماتهم  الادىوا أناله سالع  إلال  تالزوي  ابنتاله الصالغير   – –بكر الصديق  ولم ياللم سيدنا أبووالمتع  ال نالي  ؟! ، 
 (1رمن صاحبه إرضام له ، وطلباً للحلو  ىند  .

ولكالالس ينةلالالس هالالذا الباطالالم ىلالال  مالالن تيعالالرا مالالا تنةالالوي ىليالاله نفوسالالهم مالالن مكالالر وخبالالث أخالالذوا يقيالالالون ىمالالر الالالاليد  
  -رضالالالس اللالالاله ىنهالالالا  –  بنالالالا  اليالالالوع ، ويصالالالورن بنالالالا  التاسالالالع  اليالالالوع ويعرضالالالونهم ىلالالال  أنهالالالم الالالالاليد  ىائرالالال  ىائرالالال  ىلالالال

 لم تتمتن بةفولتها ، ولم تالتةن أن تعبر ىن رأيها  س هذا الزواج . ويرتدون او  الد ات ىنها بزىمهم أنها م نس ىليها
شالبك   هم ىلال ومالواقع زيال   الس قنالواتهم التنصاليري  ،االتلف هموبالرام  هالموم ةت هم الس صالحف هالذا ات تالرام يريعونوراحوا 

 (.2ربالم وبعالم األلعالا  االكترونيال  (  ر الكاريكاتوريال والرسالوع والنكالا  المقات خةل من ، و لإ المعلوما  الدولي  
 أمرين  ويهدا هءتم األىدام من ورام هذ  الربه  وأمرالها إل  

معر الالال  ااسالالالةع ، والبحالالالث ىالالالن حقائقالالاله وأنالالالوار  ، والقالالالرام  حالالالول رسالالالوله  األول   صالالالد ميالالالر المالالالاللمين ىالالالن التةلالالالن إلالالال 
الكالالالريم ومالالالا اشالالالتمل  ىليالالاله نفالالالاله الةالالالاهر  مالالالن يالالالريم الصالالالفا  ومعالالالالس األخالالالة  ، ومالالالا اسالالالتةات أن يصالالالم إليالالاله مالالالن حالالالم 

 للمركة  اانالاني  التس تواجه البرري   س يم ىصر ، وما نرر   س العالم من سةع واطم نان وىدل .
 الس ديالالنهم ورسالالولهم ، أو  الالس مصالالدر  مالالن المالالاللمين المالالالتغرب ، وأصالحا  العقالالول انس   ترالالكيإ ضالالعاا النفالالوس الرال

هذا الدين ومنبعه ر القرآن الكريم والالن  المةهر  ( ، والالن  خاص  ألنها هس المبين  والمفالالر  لنصالوص القالرآن وأحكاماله 
 . و مكان، وبدونها ت يمكن  هم ااسةع وت تةبيقه  س أي زمان أ

لالالوت أن هالالذ  الرالالبه  شالالاى  ، وصالالار  معرو الال  ىنالالد القاصالالس والالالدانس . بالالم أحالالدا  رد   عالالم ىنالالد بعالالم المالالءرخين و 
،  الباطالالالم المتهالالالر  لمالالالا ينالالال  سالالالألقس لهالالالذا -يمالالالا سالالالنرى  الالالس المبحالالالث الرالالالالث مالالالن هالالالذا البحالالالث   –والكتالالا  المالالالاللمين 

                                                 
م ( طو ليدن بريم ل. شاخ  ..وميره -يرامرز  –إىداد م موى  من المالتررقين منهم ر جيب  –راجن دائر  المعارا ااسةمي   - 1

ترجمالال   114. والالالالير  النبويالال  وييالالة حر هالالا المالترالالرقون ترجمالال  يتالالا  " حيالالا  محمالالد " للمالترالالر  الفرنالالالس و ع . سالالفاري ص 1186
 ع1114تحقيق ونقد و ىبد المتعال ال بري طو دار الدىو  طو أول   –ومحمد ىبد العليم 

، لكننس نزه  البحث ىن  يرها مالن ناحيال  ، وحتال  ت يت المن البحالث دىايال  وقف  ىل  يرير من مواقن التنصير الت  تقوع بذلإ  - 2
 لمرم هذ  المواقن الالي   .
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وته يان حرياً بالالحق أن يكمالد  ويزهقاله يمالا هالس سالن  والكذ  المف و  باًت . ولكن لما يرة الباطم وجهه ، ور ن ص
الا َتِصالُفوَن } -  -قال الله  س خلقه.  َمغالُه  الِإَ ا ُهالَو زَاِهالقك َوَلُكالُم ال َوي الُم ِمما ]األنبيالام {َبم  ناَلق ِذُا بِال َحقِ  َىلال  ال َباِطالِم  الَيد 

  18] 
أقالالالاع لكرالالر   أربعالال إلالال   الهالالوس فس أصالالحابه مالالن هالالذاا الباطالالم ، وترالالأقالالالم الح الال  والبالالراهين التالالس تزهالالق هالالذومالالن االالم س

 هس     األربعالح   والبراهين من ناحي  ، ولكس يزداد الحق جةم ووضوحا من ناحي  أخرى ، هذ  األقالاع 
 . السيرة والتاريخحجج دامغة من   أواًل :

 دينية عندهم.الحجج وبراهين من العهدين القديم والجديد والكتب  ثانياً :   
 . أهلها منوشهد شاهد  ثاً : ثال

 .   وواقعية في العصر الحالي أدلة طبية  رابعاً : 
 وأبدأ  س بيان هذ  الح   ىل  النحو التالس   

 . السيرة والتاريخأوالً : حجج دامغة من 
 ويتزوجن في التاسعة من أعمارهن  يبلغن  نساء من العرب بعد عهد النبي -1

ويكفالالس  الالس  س  الالس زمالالان آخالالر مالالن حيالالث قالالو  البالالدن وو الالور الصالالح  قيالالاس خالالاطئ ،إن قيالالاس النالالاس  الالس زمالالان ىلالال  النالالا
التدليم ىل  هذا النلر إل  حال الناس  س زماننا بالمقارنال  باألجيالال الالالابق  ، واألمالراض التالس ظهالر  ويرالر   الس ىصالرنا 

سرى  بلوغ اتبن والبنال  بالة شالإ  لها تأاير  س البي   الةبيعي من  وهذ  القو  البدني  والالةم  الصحي  ، ولم تكن  يهم .
أ ير بعم النما ج من نالام العر  ممن ين يبلغن ويتزوجن  الس نفالق أما هنا   –يما سيأتس  ير   س الناحي  الةبي    –

 و لإ ىل  النحو التالس  ىمر الاليد  ىائر  ، و لإ بعد ىهدها بالنوا  طويل  ، 
ىن الربين ىالن الرالا ع  قالال   أى الم مالن سالمع  باله مالن النالالام  -بالند   – س سننه الكبرى  سأخرج ااماع البيهق  

 يح ن نالام بتهام  يح ن لتالن سنين.
وولالد  ابنال  ،قال   رأي  بصنعام جد  بنال  إحالدى وىرالرين سالن  ، حاضال  ابنال  تالالن  الرا عس ىن -أي اً  –وىنه 

 ىرر ، وحاض  البن  ابن  تالن وولد  ابن  ىرر.
 (1ر  أدري  جار  لنا صار  جد  بن  إحدى وىررين سن . ويذير ىن الحالن بن صالح أنه قال 

امالرأ  صالار  جالد  وهال   ( المهالب ر ىباد بن ىباد المهلب  قال   أدري   ينا يعن   ىن – أي اً  –و س سنن البيهقس 
  ولد  ابنتها لتالن سنين  صار  جد  وه  ابن  امان ىرر . ، ولد  لتالن سنين ابن  ، ابن  امان ىرر 
  أن امالالالرأ   الالال  جالالالوارهم  حالالالدان  الليالالالث حالالالدان  يالالالاتب  ىبالالالد اللالالاله بالالالن صالالالالح   قالالالال -يالالالذلإ  –هقالالالس بالالالالند  وروى البي

 (2ر وه  بن  تالن سنين. ، حمل 
                                                 

 هال 1344  الةبع    األول  ال  حيدر آباد -م لق دائر  المعارا النلامي  الهندطو  311و1الالنن الكبرى للبيهقس  - 1
  421و7الالابق   - 2
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وهالس بنال  تالالع  ىرالر   ، يالان ألبالس مةيالن البلكالس ابنال  صالار  جالد أناله     لإلمالاع الالرخالالس ( المبالالوطر يتالا   و الس
   (1رسن  حت  قال    حتنا هذ  ال اري .

بحالالوالس قالالرنين مالالن  بعالالد ىصالالر النبالالس  (2رام قبائالالم معينالال  مالالن العالالر   الالس الح الالاز ومصالالر والالاليمن والعالالرا  هالالذ  نالالال 
يالبلغن ويتالزوجن  الس التاسالع  مالن أىمالارهن  مالا ا ىالال  هالءتم المفتالرون  –أي  الس القالرن التاسالن الماليةدي تقريبالاً  –الزمالان 

 لالإ الالالزمن أطفالالاتً ، وقالالد حملالن وصالالرن أمهالالا   الالس النمالا ج مالالن النالالالام ، وهالالم يمكالن اىتبالالارهم  الالس أن يقولالوا حالالول هالالذ  
 سن التاسع  أو العاشر  .

 المجتمع العربي يمارس هذا الزواج  – 2      
مالالن ىالالدع اانصالالاا  الالس النلالالر والتعليالالم والحكالالم أن نفصالالم الحالالد  ىالالن واقعالاله وزمانالاله ،  الالإ ا توا قالال  ىالالادا  الم تمالالن 

بالم والم تمالن العالالمس يلاله  الس  لالإ  –مالا بعالدهما إلال  وقال  قريالب العربس وأىرا ه  س القرن الالادس والالابن الماليةدي و 
ئ صالالالغير  ممالالالن يكبرهالالالا بالالالالنوا  طويلالالال  . هالالالم يمكالالالن لنالالالا  الالالس ىالمنالالالا المعاصالالالر أن نكةِ الالالوهالالالس ىلالالال  زواج البنالالال   –الزمالالالان 
 نها  واألمرل  ىل   لإ من الم تمن العربس يرير  مع هذ  العاد  ؟ إن هذا ت يمكن أن يقول به ىقم منصة . ون ر ِ 
 الاليد  آمن  ابن  ىمب يىبد المةلب وزواجه من هال  بن  وه أ(  

  رجالَن ىبالد المةلالب  ر  - بالالاليد  آمنال  –  –النبالس  أ   الس قصال  زواج - قالال  ىن العبالاس بالن ىبالد المةلالب
،  قالال   هالب،  ولالد  لاله حمالز  وصالفي ، وزواج ىبالد اللاله ابناله آمنال  بنال  و  وهيب بن ىبد مناا بن زهر هال  بن   تزوَج 
،  مالالن الرضالالاى  أخالالا رسالالول اللالاله  ، ويالالان حمالالز   ،  ولالالد  لالاله رسالالول اللالاله    نالالت  ىبالالد المةلالالب ىلالال  ابنالاله قالالري 

    (3ر(. موت  أبس لهب أرضعتهما اويب 
و الالس هالالذا الكبالالر الالالذي روتالاله يريالالر مالالن يتالالب الالالالير  والتالالاريج نالالري ىبالالد المةلالالب وهالالو شالاليج يبيالالر قالالد جالالاوز الالالالبعين مالالن 

ويصالالير ، معالالاً  الزوجتالالان لالالدتين صالالغيرتين مالالن بنالالس زهالالر  ، االالم صالالغر أوتد   الالس م لالالق واحالالد مالالن  تالالاتوج هالالو وأيتالالز  (4رىمالالر  
 ( أخاً له من الرضاى  ، ولم ينكر ىليه أحد  لإ الزواج . -  –حمز  ر ىم النبس 

 رضس الله ىنهما    –أع يلروع بن  ىلس زواجه من ىمر بن الكةا  و  ب(

                                                 
 ع2111هال 1421الةبع  األول   للةباى  والنرر والتوزين بيرو  دار الفكرط و 272و3المبالوط للالرخالس  - 1
الالرخالس ىن  مصر ىن هذ  المرأ  ، وينقمالليث يكبر  ياتبه ب   س الح از وىن صنعام باليمن ، و يحد  الرا عس ىن نالام تهام - 2

  س التاسع  من ىمرها .  وجنتحيم  يها بعم النالام ويتز البلكس بالعرا  قص   تاتهم  هذ  أقةار مكتلف   س أنحام شت  
(. وأخرجه ابن هال 1412 -دار الفكر، بيرو  ط و  422و  8م من الزوائد ر   روا  الةبرانس و يه ىبد العزيز بن ىمران وهو متروك - 3

ب ، وابن ىالاير  س تاريج دمرق وقال   هذا حديث مري -بدون تاريج  –ط و دار صادر بيرو   75و 1سعد  س الةبقا  الكبرى 
 ع 1111ط ودار الفكر بيرو   422 – 418و3والمحفوظ حديث المالور بن مكرم  و ير  بنفق المعن  

ما  ىبد المةلب بعد هذا الزواج برمانس سنين وقد جاوز الرمانيبن من ىمر  } انلر و المفصم  س تاريج العر  قبم ااسةع  - 4
 ع2111هالو 1422ابع  الةبع    الةبع  الر    دار الالاقس ط 81ص  7ل واد ىلس ج
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خةالب إلال   حالن ىن أبيه   أن ىمر بن الكةالا  سننه الكبرى بالند  ىن الحالن بن اليروي ااماع البيهقس  س 
يقالول يالم سالبب ونالالب  سالمع  رسالول اللاله    قالال ىمالر .نها تصغر ىن  لالإإ   أع يلروع  قال له ىلس  ىلس 

حالالالن ل  قالالال ىلالالس . سالالبب ونالالالب  أحببالال  أن يكالالون لالالس مالالن رسالالول اللالاله  ؛ منقةالالن يالالوع القيامالال  إت سالالببس ونالالالبس
 بروباله   أمالالإ الحالالن ، مغ البا   قالاع ىلالس  . هس امرأ  من النالام تكتار لنفالالها    قات .وحالين زوجا ىمكما

 (1ر" زوجا     قال. ت صبر ىل  ه رانإ يا أبتا     وقال ،
ضالس ر  –يتزوج من الالاليد  أع يلرالوع بنال  اامالاع ىلالس  –  –أمير المءمنين ىمر بن الكةا   ىنر  –أي اً  –وهنا 

، وهالالس  تالالا  (3روالكمالالالين مالالن ىمالالر  تقريبالالاً  رابعالال قالالار  ال قالالدأي وهالالو ( 2رقبالالم و اتالاله بالالال  سالالنوا  تقريبالالاً  –اللالاله ىنهمالالا 
 . صغير  حدير  الالن ، ولم ينكر ىليه أحد من الصحاب  هذا الزواج

ابنتالالاله  - بالالالسالنوزوج ميالالالر واحالالالد مالالالن أصالالالحا   ، ابنتالالاله صالالبي  زوج الزبيالالالر   " -رحمالالاله اللالالاله -الرالالالا عسقالالال و  ج(  
 (4."رصغير 

 يان أمراً ىادياً  الس الم تمالن العربالس آنالذاك . بالم   من يكبرها بأىواع يرير بزواج البن  وهس صغير   هذ  اآلاار تفيد أن 
 . بين الناس تهم  يرير أدنس ريب  أويان ت 
 .في أوربا في القرون الوسطى  -أيضاً  – كان معروفاً   صغيرةزواج الفتيات في سن  -3    

" والالالدليم ىلالال   لالالإ زواج الملالالوك والحكالالاع  الالس القالالرن الرالالانس ىرالالر  الالس سالالن صالالغير  مالالن أجالالم إنرالالام تحالفالالا  ت الالمن 
استمرار الالةع ،  عل  سبيم المرال يان  اامبراطور  الةفلال  ر أنيالاس (  الس الرامنال  مالن ىمرهالا حالين تزوجال  بالاامبراطور 

( اةاالالال  ىرالالالر ىامالالالاً . بااضالالالا   إلالالال  هالالالذا  الالالإن زوجالالال  ر  ر ألكالالالاليوس يمنتالالالوس الرالالالانس(  الالالس حالالالين يالالالان ىمالالالر رألكالالالاليوس
ألكاليوس األول ( يان  ابن  اانتس ىرر ربيعا ىند زواجها ، وأصبح  إمبراطور  قبم أن تبلال  الكامالال  ىرالر  .... وقبالم 
ه أن يكمالالم زوج ر أنيالالاس ( اتمبراطالالورر ألكالالاليوس ( ىامالالاله الرالالالث يالالإمبراطور نصالالب ابالالالن ىالالم أبيالاله ر أنالالدرونيكوس ( نفالالالال

إمبراطالورا مرالاريا ، وانتالزت منصالبه بالالالقو  االم تالزوج رأنيالاس ( رمالالم أناله يالان  الس الكامالال  والالالالتين مالن العمالر ، أي بينهمالا مالالا 
 (5ريزيد ىل  الكمالين ىاماً "

 ة بالد أن يكالون  مرالهوراً ومعرو الاً بالين ىامال  الرالعب األوروبالس ، وحيث إن هذا الزواج يان معرو اً بين طبق  الحكاع  
؛ "  قد أحب ر دانتالس ( ر بيالاتريق ( وشالبب بهالا ويانال   الس الالادسال  ، ويانال  ر جوليال  (  -أي اً  –لزمان  س  لإ ا

                                                 
 {  411و  4قال الهيرمس وروا  الةبرانس  س األوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح }م من الزوائد   64ص  7سنن البيهقس  ج  - 1
 س  ي القعد  من العاع الالابن ىرر لله ر  ، وتو س  س  ي الح   من العاع الرالث والعررين لله ر  } انلر  - –تزوجها  - 2

  ع  .1187و أول  ط –بيرو   -دار الكتب العلمي  طو 382ص2  س التاريج تبن األاير ج الكامم
وروى ابن جرير ىن أسلم مول  ىمر أناله قالال  تالو س وهالو .-الله ىنه ىل  أقوال ىدتها ىرر   س مقدار سنه يوع ما  رضس اختلة   -3

  {د. طو دار ه ر للنرر والتوزين  156ص  7بداي  والنهاي  ج} راجن الىندنا. األقاويمابن ستين سن .قال الواقدي  وهذا أاب  
 مرجن سابق (114و  7الالنن الكبرى للبيهقس  ر - 4

يتيب الكترونس منرور ىل  موقن   5 وزي الغديري ص  -من الاليد  ىائر  حقائق قد تتعر ها   انلر   زواج الرسول  - 5
www.rasoulallah.net. 
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 س رواي  ر شكالبير ( تعيرها أمها أنها صار   س الرالر  ىرر  مالن ىمرهالا ولالم تتالزوج ، بينمالا ر يقاتهالا تالزوجن  الس التاسالع  
   (1روقبم  لإ ، وصار لهن أوتد يذهبن للمدارس  "

جالالداً ، صالالغير  يالالان النالالالام  يهالالا يتالالزوجن  الالس سالالن ،  بكمالالال  قالالرون  أوربالالا  الالس القالالرون الوسالالة  بعالالد حيالالا  النبالالس هالالذ  
س بعالم الحالات  . لمالا ا ينكالرون ىلال  النبالس ويان هناك  رو  بالين الالزوج وزوجتاله تصالم إلال  مالا يزيالد ىالن خمالالين سالن   ال

 وبالين النبالالس  ، والفالار  بينهالالا ن المالاليةديزواجاله بالالالاليد  ىائرال  وهالالس  الس التاسالالع  مالالن ىمرهالا  الالس القالرن الالالالاب  يصالالم
 . إل  أربن وأربعين سن   قط!

بالم يالان أمالراً ىالميالاً  الس . بالم تمن العربالس  قالط  –من الناحي  التاريكي   –وهذا يءيد أن هذا الزواج لم يكن خاصاً  
 هذ  العصور . 

 اج . هذا الزو  –  –لم يعب المشركون واليهود وأعداء النبي   - 4      
تأدري ييالالة جالالاز ألمرالالال هالالءتم المفتالالرين أن يعيبالالوا شالالي اً لالالم يعبالاله أهالالم زمانالاله والمعاصالالرون لالاله ، وهالالم مالالن الممكالالن أن 

؟! ، االالم األدهالال  مالالن  لالالإ ، هالالم يالالان أىالالدام  يمالالا يزىمالالون  ىلالال  الالالالكو  ىلالال  أمالالر مرالالين أو منكالالر العالالر  يلهالالمتواطالالأ ي
هذا الزواج لو يان يمرالم ىنالدهم أدنال  نقيصال  أو ىيالب يمكالن  ىنمن المرريين واليهود وميرهم سيالكتون  – –النبس 

ليصدوا الناس ىن اايمان باله وبرسالالته . وهالم يمكالن أن يفالالر سالكوتهم ىالن  لالإ ىلال   –  –أن يعا  به رسول الله 
ا بال  ، وهالم الالذين يالانوا يصالةنعون الالتهم واألراجيالة الك ؟! أي وجه ميالر أنهالم لالم ي الدوا  الس هالذا الالزواج أي تهمال  أو ريبال 

 ليصدوا الناس ىنه مرم قولهم   ساحر وم نون ومير  لإ . ىل  رسول الله 
إن أي ىاقم تيمكالن أن ي الد تفالاليراً لهالذا الالالكو  ميالر مالا  يالر  مالن الرضالا والتالالليم بمرالروىي  هالذا الالزواج ، وأناله 

 .        س  لإ الزمان يالير ىل  سن  الم تمن وتقاليد  وأىرا ه
 –. –بة قبل زواجها من النبي السيدة عائشة كانت مخطو  -5

بزواجاله مالن الالاليد  ىائرال   ا  التالالن سالنوا  أناله  –  –لم يدرك أىدام ااسةع وهم يحاولون ترويه صالور  النبالس 
ويالان  لم يكن أول الكاطبين لها . بم إنه يان هناك وىد من أبيها للمةعم بن ىدي أن يزوجهالا تبناله جبيالر بالن المةعالم ،

حتال   –  –مالا قبالم بزواجهالا مالن رسالول اللاله  –  –ب  لها من جبير بن المةعم ، وأن أبا بكالر هذا الوىد بمراب  خة
 أظهر المةعم وزوجته تحلًة من هذ  الكةب  .

لمالالا هلكالال  خدي الال  جالالام  خولالال  بنالال  حكالاليم    " سالاللم  ويحيال  قالالات سأبالالبالالالند  ىالالن روى اامالاع أحمالالد  الالس مالالالند  
 مالن    قالال . إن ش   بكرا وإن شال   ايبالا   قال  ؟ من  قال ؟ أت تزوج    امرأ  ىرمان بن ملعون قال  يا رسول الله

سالود  ابنال  زمعال     قالال  ؟ ومالن الريالب   قالال . ابن  أحب خلق الله ىز وجم إليإ ىائر  بن  أبس بكالر   قال  ؟ البكر
 .   ا هبس  ا يريهما ىلس   قال .  قد آمن  بإ واتبعتإ ىل  ما تقول

                                                 
 ع .2113ط و أول   طو مكتب  مدبولس بالقاهر  17ائر  للحفنس ص  موسوى  أع المءمنين ى -1 1
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 ومالا  اك   قالال  ؟  يا أع رومالان مالا ا أدخالم اللاله ىالز وجالم ىلاليكم مالن الكيالر والبريال    قال  دخل  بي  أبس بكر   
يالا      الام أبالو بكالر  قالال  . انتلالري أبالا بكالر حتال  يالأتس   قالال  . أخةب ىليه ىائر  أرسلنس رسول الله    قال  ؟

أخةالب ىلياله ىائرال   أرساللنس رسالول اللاله    قالال  ؟ ومالا  اك   قالال ؟ أبا بكر ما ا أدخم الله ىليكم مالن الكيالر والبريال 
 ؟ وهم تصلح له إنما هس ابن  أخيه   قال
أنالالا أخالالوك وأنالال  أخالالس  الالس ااسالالةع     قالالولس لالاله ، ارجعالالس إليالاله   قالالال .  الالذير  لالاله  لالالإ  رجعالال  إلالال  رسالالول اللالاله  

ن ىالدي قالد يالان إن مةعالم بال   قالال  أع رومالان . انتلالري وخالرج    قالال.  الذير   لالإ لاله  ،  رجعال ، وابنتإ تصلح لالس 
 .  والله ما وىد موىدا قط  أخلفه ألبس بكر ،  يرها ىل  ابنه

اليالا ابالن أبالس قحا ال  لعلالإ مُ     قالال  . وىند  امرأتاله أع الفتال  ،  دخم أبو بكر ىل  مةعم بن ىدي   -صالاحبنا  ب  ص 
إنهالالا   قالالال  ؟ قالالولقالالول هالالذ  تأ   قالالال أبالالو بكالالر للمةعالالم بالالن ىالالدي . إن تالالزوج إليالالإ - مدخلالاله  الالس دينالالإ الالالذي أنالال  ىليالاله

ادىالس     رجالن  قالال لكولال  ، ما يان  س نفاله من ىدته التالس وىالد  وقد أ هب الله  ،  كرج من ىند  .  تقول  لإ
 (1..... الحديث "ر وىائر  يوم ذ بن  س  سنين ،  زوجها إيا  ،  دىته،  لس رسول الله 

مالن العربالس آنالذاك لالم يكالن يرالعر بغ اضال  مالن خةبال  أن الم ت -أي الاً  –   الالابق  تعنس  س هذا الصددالكةب  وهذ
                                                                                                                                                       . ومن زواجهن الفتيا  الصغيرا 

ثممم اقتراحمماً مممن خولممة بنممت حكمميم ر ممي اللممه  وحيمماً مممن اللممه  بممل كممان  النبممي لممم يكممن الممزواج باختيممار - 6
 عنها  
  رآهالا النبالس  -  –يان  رؤيا من اللاله بالاليد  ىائر    النبس  تروي األحاديث الصحيح  أن بداي  أمر زواج  

    س المناع ، وهذ  رواي  ااماع البكاري وماللم  س هذا الرأن
ال َمنالاِع ااَلَةَ  لَيالال  َجالاَمِنس بالِإ ال َملالُإ  الس َسالَرَق   مالن َحرِيالر   أُرِيتالِإ  الس  "   ل رسالول اللاالهِ قالا   ىن َىاِئَرَ  أنها قال 

ِ هِ  ِهِإ  إ ا أَن ِ  ِهَس  َأَُقوُل إن َيُإ هذا من ِىن ِد اللاِه يُم  ِرُة ىن َوج  رَأَُتَإ  ََأي   (2ر. "  يقول هذ  ام 

ليكالالالة وحالالس اللالاله لالاله ، ولكالالن قالالد  –  –لهالالم ، ومالالا يالالان النبالالس  –تعالالال   -لالاله ووحالالس مالالن ال ، ورؤيالالا األنبيالالام حالالق
 س هذ  الرؤيا ، وقال " إن يكن من ىند اللاله يم اله " ، ولالم يالالارت إلال  تنفيالذها ،  يالأل البعم ، ولما ا شإ النبس 
رؤيالا وحالس ىلال  هالم هالس  ابالن ح الر  الس الفالتح   ر قالاليمالا   بعالد  احتمالات  أرجحهالا وي يب ىل   لالإ القاضالس ىيالاض

       (3. (رجائز  س حق األنبيام األمرينوية  ، أو هس رؤيا وحس لها تعبير، ظاهرها وحقيقتها 
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، وهالالذا يبعالالد تمامالالا مالالا حالالاول أن   وهالالذ  الرؤيالالا تالالدل  الالس المقالالاع الالالذي معنالالا ىلالال  أن الالالزواج لالالم يكالالن باختيالالار النبالالس  
ي  حالالالال  مالالالن الكبالالال  ال نالالالالس ، االالالم أراد أن يفالالالرغ هالالالذ  يالالالان يعالالال  -حاشالالالا   - يصالالالور  هالالالءتم األىالالالدام مالالالن يالالالون النبالالالس 

الالزواج مالن الالاليد  ىائرال   -ىليه الصة  والالةع –الرهو  من خةل الزواج بفتا  صغير  .  لم يكن يدور  س خلد النبس 
 لالم يالالن النبالالس   – هالالو ظالاهر مالن الحالالديثيمالا   –ومالالن  لالإ  . لالوت أن الملالإ جالام مالالن ىنالد اللاله يبرالالر  بزواجاله منهالا 

مالا يريالد باله خيالال األىالدام أن  -أي الا -تكون رؤيا لها تأويم ىل  وجه آخر ، وهالذا التمهالم يالدحم  ال  هذا الزواج لربمإ
   . -حاشا  من يم  لإ  –ىل  هذا الزواج   يصور  لهم من لهف  النبس  

 الس شالأن  للنبالس   –رضالس اللاله ىنهالا  -ام نرى هذا ات ترام يتهاوى أيرر وأيرر بمفاتح  الاليد  خولال  بنال  حكاليم 
أراد أن  –  –ويالأن اللاله .  لالإ الالالابق  يمالا تالذير روايال  اامالاع أحمالد  –رضالس اللاله ىنهالا  –زواجه من الاليد  ىائر  

الالاليد  خولال  لتقالوع بهالذ  المهمال  ،  لاله الكر ؛ أدن  ما يمكن للنفوس المري   أن ترينه به  –  –يصرا ىن رسوله 
   تان الاليد  ىائر  ، و س هذا العرض دتلالزواج من   -  –وتعرض ىل  النبس 

ولهفته ىل  هذا الزواج ، وهذا يدحم تصور األىدام المالريم لهالذ   –  –  التأييد ىل  ىدع سعس النبس   األول
 الزي   المباري  .

هالالذا ا البلالالوغ ، و أصالالبح  ىلالال  مرالالار و   معر الال  الالالاليد  خولالال  بالالأن الالالاليد  ىائرالال  قالالد زايلتهالا سالالما  الةفولالال  ،   الرانيال
، وهالذا يالدل ىلال  يالون الالاليد  ىائرال  يانال   -  –أمور النالام ، وإت ما ىرضتها ىلال  رسالول اللاله من خةل خبرتها ب

مالا يريالد أن ، وهالذا يالد ن  من هذا العالرض بعد اة  سنوا  س المدين   –  –بالغ  ومةيق  للزواج حين بن  بها النبس 
 هو سن الةفول  يحال الفتيا   س هذ  األياع . أن سن التاسع  للاليد  ىائر   يصور  األىدام من

فممي فتممرة  -ر ممي اللممه عنهمما –مممن السمميدة  خديجممة   زواجممه   ينلممم يكممن الممزواج بغممر  الشممهوة بممدليل -7  
    -ر ي الله عنهما  –السيدة سودة قبل السيدة عائشة ب دخولهالشباب ، ثم 

بإحالالالدى   ورام أي زواج مالالالن زواجالالاله  قالالالط رالالالهو دا الالالن ال يلمالالقأن  مت الالالرد ىالالالن الهالالالوى ت يالالالتةين أي ىقالالالم منصالالالة
. والالدليم ىلال   –، وإن يان  قو  الرهو  ليال  مما يعا  به الرجم بم مما يمد  باله ىلال  مالر العصالور واألزمالان  نالائه
وهالو شالا  مالالتقيم األخالة   –  –ا  الس حيالا  اانالالان الةبيعالس مالر  ىلال  النبالس أن  تر  اشتداد الرهو  واورانهال لإ 

 -مرلب  ، بم يان يلقب  س مك  يلها بالاألمين ، ولالم يعالرا ىناله   هت لم تعرا ىنه نقيص  ، ولم تلح  ىليطاهر الةبا 
ومالا أيرالرهن  -ن إلال  امالرأ  ، أو دنالق ىرضاله بالالالعس ورام ال الواري والغانيالا   الس شالبابه أناله تةلاال -ت قبم الزواج وت بعالد 
أول مالن يرموناله باله بعالد البعرال  ، ويتكذوناله سالةحاً لصالد  ولالو ىالرا ىناله  لالإ لكالان مرالريو مكال  ،بمك   الس  لالإ الوقال  

 الناس ىنه .
مالالا   –ىليالاله الصالالة  والالالالةع  –، ولالالو  عالالم  لالالإ  صالالغير  الالالالنأن يتالالزوج لالالم يبحالالث ىالالن امالالرأ  بكالالر  –  –لمالالا أراد و 

حالث يالان يب  – –يان ىليه من لوع وت حرج ، ولم يكالن أحالد  الس الماضالس أو الحاضالر يمكالن أن يعيباله بالذلإ ، لكناله 
 ؛ -رضالس اللاله ىنهالا – الر مالا يكالون  الس الالاليد  خدي ال  و ،  وجالدهما ىلال  أيمالم وأأوتً ىن رجاح  العقالم ودمااال  الكلالق 

  تزوجها ىل  الرمم من يونها أرمل  تزوج  قبله برجلين ، ويان  تكبر   س العمر .
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 وهنا يقول بعم هءتم المفترين   إنما تزوجها ألجم مالها .
يالالم االالري مالالن أاريالالام ويالالان   ، يالالان تالالاجراً معرو الالاً بالالين أهالالم مكالال  بصالالدقه وأمانتالاله  –  –لكونالاله  وأقالالول   هالالذا لالالم يحالالد 

 . ألمانته ونزاهته  س ماله –  –أن يتاجر له   يحب مك 
أن يتالزوج ىلال  الالاليد  خدي ال   –  –أمالا يالان  الس وسالن النبالس  –  للكصالم ام ار  –ولو يان هذا الفرض صحيحاً 
رجالم إت ولاله زوجتالان أو االة  ، ميالر اامالام وأمهالا  األوتد . بالم لاليق هنالاك  هيوجالد  يال، وهو يعي   س م تمالن قالم أن 

ما  عم  لإ طيل  خمال  وىررين ىامالا ق الاها مالن الالاليد  خدي ال  حتال   –  –حد لتعدد الزوجا   يه . لكن النبس 
تداد شالالهوته لالالم يتالالزوج ووقالال  اشالال ، وقالالد ق الال  معهالالا  تالالر  شالالبابه –رضالالس اللالاله ىنهالالا  –بلالال  الكمالالالين مالالن ىمالالر  ، وتو يالال  

 ىليها ، ولم يتالر ىنها بأم  .
 الس الكمالالين سالن  األولال  مالن حياتاله يالأب   – –ومن نصالوت الحالق  الس طهالار  وىفال  هالذ  الحيالا  التالس ق الاها النبالس 

 ، هالالءتم المفتالالرون إت أن يصالالوروا هالالذ  الةهالالار  والعفالال  بمالالا تالالالوله لهالالم نفوسالالهم المري الال  وم الالتمعهم المالالدنق بالرالالهوا 
 بفتر  الكب  ال نالس ، وهذا هو الكذ  المم وج ، وات ترام المف و  . –  –هذ  الفتر  من حيا  النبس   يصفون
  -وقالالد تحالالرر مالالن أسالالر الالالاليد  خدي الال  بو اتهالالا  –  –  لهالالم نقالالول   لالالو صالالد  تفالالاليريم هالالذا أمالالا يالالان للنبالالس اوم الالار 

 اته من حياته مالن الالاليد  خدي ال  .  هالم حالد   أن يالارت إل  الزواج من األبكار من النالام ليعوض ما –يما تزىمون 
 هذا ؟

ىالالالامين أو اةاالالال  دون أن يتالالالزوج حتالالال  أشالالالفق  ىليالالاله الالالالاليد  خولالالال  مالالالن شالالالد  حزنالالاله ىلالالال   -  –يالالالة .  قالالالد مكالالالث 
بالالزواج مالن البكالر ، وهالس  –  – عرضال  ىلياله الالزواج ، ورشالح  لاله ايبالاً وبكالراً ، ومالن  لالإ لالم يبالدأ ؛ الاليد  خدي   
 –  –م بالالدأ بالالالزواج مالالن الريالالب وهالالس الالالاليد  سالالود  بنالال  زمعالال  ، وقالالد يانالال  امالالرأ  مالالالن  تكبالالر النبالالس الالالاليد  ىائرالال  بالال

لالاله حمايالال   – –بالالنوا  طويلالال  ، ويالالان زوجهالالا مالاللما ، وتالالو س ىنهالالا ، ويالالان أهلهالا مالالا زالالالوا ىلالال  الرالرك   الالمها النبالالس 
 أ  بعد و ا  الاليد  خدي   ؟؟؟!!!    - –لها من بة  أهلها ،  أين هذا الكب  الذي انف ر  س حيا  النبس 

ليالالدحم تمامالالالاَ أيذوبالال  الكبالالال   –رضالالس اللالالاله ىنهمالالا  –بالالالاليد  سالالالود  بعالالد الالالاليد  خدي الالال  –  –إن زواج النبالالس 
ن الحالالب والو الالام الالالذي يالالان يحملالاله قلالالب إبعالالد الكمالالالين . بالالم  -ىليالاله الصالالة  والالالالةع –ال نالالالس المتف الالر  الالس حياتالاله 

خالالالال  هالالالذ  األيذوبالالال  ووقاحتهالالالا ،  هالالالم هنالالالاك رجالالالم ىنالالالد  هالالالذا الكبالالال  يلالالالم و يالالالاً  للالالالاليد  خدي الالال  ليبالالالين –  –لنبالالالس ا
مالا ِمالر ُ  ىلال   انا ىنها أع المءمنين ىائر  قائلال   الس الحالديث   ردومحباً لمن يان  سبباً  يه حت  بعد و اتها بصور  تح
ِر رسول اللاِه  رَأَ   ما ِمر ُ  ىل  َخِديَ َ  من َيرال رَِ   ِي  قالال  َوتالَزواَجنالس باَلع الَدَها بالَرَةِ  ِسالِنيَن َوأََمالرَُ  َرب الُه ىالز وجالم أو ِإيااَها  ام 

َرَها بِبالي     س ال َ ناِ  من َقَصب    (1. "رِجب رِيُم ىليه الالاَةع أَن  ياُلَبرِ 
نحالالو الالاليد  خدي ال  مرالالاىر رجالم أصالاليب  –  – هالم هالذ  المرالالاىر ال ياشال  ، والحالالب المتأصالم  الس قلالالب النبالس 

   من ىررته معها ؟!!!!  بالكب
                                                 

لف ائم  و كو ا -واللف  له  –صحيح ماللم  38و 5متفق ىليه . صحيح البكاري كو   ائم الصحاب   و مناقب خدي    - 1
 .  2435  و  188و 4  ائم خدي   أع المءمنين 
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 لماذا تأخر الدخول بالسيدة عائشة ثالث سنوات بعد العقد عليها ؟  -8   
هالالذا الالالالءال لالالو تأمالالم  يالاله هالالءتم المفتالالرون لوجالالدوا  يالاله مالالا يالالريحهم مالالن ىنالالام إلصالالا  الالالتهم بالالأطهر إنالالالان ىر تالاله البرالالري  

ىائرال  بمكال  قبالم اله الر  بعالامين االم دخالم بهالا ىقالد ىلال  الالاليد   ،  لالإ أن النبالس  ىل  وجه األرض نبينا محمد  
 لمالا ا يانال  هالذ  الفتالر  بالين العقالد والبنالام .  الس حالين  (1ر–ىلال  أرجالح األقالوال  – س شوال مالن العالاع األول مالن ه رتاله 

 أنه ىقد ىل  الاليد  سود  بمك  ، ودخم بها بمك  ؟
،  لمالالا وصالالل  التاسالالع   أصالالبح   لالال  البلالوغميالالر مكتمااجابال  ىلالال   لالالإ يمالالا اسالتنبط يريالالر مالالن العلمالالام   أنهالا يانالال  

   (2"ر ىنها ا رض  اللهنويان  ىائر  قد شب  شبابا حال"   -رحمه الله – الداودي مهيأ  ألن تكون زوج  ، لذا قال
 الس  –من خةل ت ربتها الركصي   س مالأل  البلوغ ، ومت  تةيق الفتالا   –رضس الله ىنها  –ويان  الاليد  ىائر  

 ترى أن البن  إ ا بلغ  تالن سنين  هس امرأ  النكا  -زمانها
 (3ر(إ ا بلغ  ال اري  تالن سنين  هس امرأ  ر أنها قال   –رضس الله ىنها–أخرج الترمذي ىن أع المءمنين ىائر   

بهالا يمالا تحالد  هالس ىالن نفالالها ،  –  –لم تكالن طفلال  ىنالد دخالول النبالس  –رضس الله ىنها  –إ اً الاليد  ىائر  
بنالا  جنالالها  الس زمانهالا ،  هالم يمكالن أن يعلالم هالءتم المفتالرون ىنهالا مالات تعلماله هالس ىالن نفالالها حالين ويما تحكم ىل  
 يصفونها بالةفول  !

 –  –ربما يكون نلر هءتم قد وقن ىل  رواي  ااماع ماللم التس تحد  ىن ز اا الاليد  ىائرال  إلال  رسالول اللاله 
ر أن الالالاليد  ىائرالال  ظلالال  تحالالب اللعالالب بهالالذ  العالالرائق والالالدم  أو تلالالإ الروايالالا  الصالالحيح  التالالس تالالذي،  (4رولعبهالالا معهالالا 

  ومنها   –ىليه الصة  والالةع  –بعد زواجها من النبس 
 ، مالالن مالالزو  تبالالوك أو خيبالالر قالالال  قالالدع رسالالول اللالاله  - رضالال  اللالاله ىنهالالا -ىالالن ىائرالال   -بالالالند   -مالالا روا  أبالالو داود 

قالال  بنالات . «. مالا هالذا يالا ىائرال  » عائر  لعالب  قالال  كرف  ناحي  الالتر ىن بنا  ل ، و   سهوتها ستر  هب  ريح
«. ومالا هالذا الالذى ىلياله » قال   رس. قالال «. أرى وسةهن  الذيما هذا » ورأى بينهن  رسا له جناحان من رقات  قال 

قالال  أمالا سالمع  أن لالالليمان خالية لهالا أجنحال  قالال    الحإ حتال  رأيال  «.  رس لاله جناحالان » قال  جناحان. قال 
 (5ر"نواجذ .
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ىل  ىدع بلوغ الاليد  ىائرال  سالن المحاليم ، ويونهالا صالالح  للالزواج ، ونحالن  وأقول   وأين الدليم من هذ  الروايا 
بهالالذ  العالالرائق خاصالال  التالال  لالالم تالالرز  بأطفالالال بعالالد ، وهالالذا يالالان شالالأن  البالغالالا نالالرى إلالال  اليالالوع  الالس زماننالالا هالالذا ولالالن الفتيالالا  

لحالالال  مالالن اللعالالب بالالالعرائق والالالدم  إيناسالالا لوحرالالتها مالالن ناحيالال   ، ىلالال  هالالذ  ا -  –الالالاليد  ىائرالال  ، ولالالذا تريهالالا النبالالس 
 وإشباىا لحاجتها إل  األموم  من ناحي  أخرى .

 الس التعليالق ىلال   - يما يالروي اامالاع النالووي ىناله  –وقد  ةن العلمام إل   لإ من زمن بعيد  ؛  قال القاضس ىياض 
وقالد جالام  الس الحالديث اآلخالر أن النبالس  ، ح  لعب ال واري بهالنجواز اتكا  اللعب وإبا الحديث و سالرواي  األول     ر 

  هالالالذا يالالالةع القاضالالالالس ، شالالالأنهن وبيالالالوتهن وإصالالالة  ، األوتدوسالالالببه تالالالدريبهن لتربيالالال      قالالالالوا . رأى  لالالالإ  لالالالم ينكالالالر ، 
 (1ر. (أن يكون مكصوصا من أحاديث النه  ىن اتكا  الصور لما  ير   ر والكةع للنووي (ويحتمم

، وإت لبقيال  طفلال  بعالد زواجهالا مالن  اللعالب ىلال  يالون الالاليد  ىائرال  طفلال  ىنالد زواجهالا مالن النبالس   ة يالدل وجالود
بوق  طويم تستمرار هذ  العرائق معها ، ولكان  يم  تا  تحب اللعب بهالذ  العالرائق ت تصاللح للالزواج  –  –النبس 

 أن يقول به ىاقم . حت  ولو صار   س العررينا  أو الرةاينا  من ىمرها ، وهذا ما تيمكن 
 . النبي لنا مجيء الحيض لها ألول مرة وهي عند  روتلو لم تكن السيدة عائشة مكتملة البلوغ ل - 9  

مالالن المعلالالوع أن الفتالالا  ىنالالدما تالالرى دع الحالاليم ألول مالالر  يحالالد  لهالالا  الالزت وخالالوا شالالديد ، ويريالالر مالالنهن تتالالدري معنالال  
بها وقلقهالا . وإ ا يالالان ااسالالةع قالالد رتالب أحكامالالا تعبديالال  يريالالر  ىلالال  هالذا الالالدع ، وسالالبب نزولالاله ، وهالذا ممالالا يزيالالد مالالن اضالالةرا

إل  من يرر  لها هذ  األحكالاع ،  الإ ا يالان النالاس  الس أول ااسالةع ،  أشد  هذا ي عم الفتا   س حاج ، نزول هذا الدع 
 .    لإ وتفصيلهإل  شر  أيرر وأيرر واألحكاع ليال  معلوم  ىند يرير من الماللمين والماللما  ازداد  حاج  الفتا 

لالالم تكالالن قالالد بلغالال  المحالاليم يلالالزع مالالن  حالالين دخالالم بهالا النبالالس   –رضالالس اللالاله ىنهالالا  – مالن يالالدىس أن الالالاليد  ىائرالال  
، ولالالو حالالد  هالالذا لكانالال  الالالاليد  ىائرالال  سالالتروي لنالالا هالالذا األمالالر ال ديالالد   هالالا وهالالس ىنالالد النبالالس  جامدىالالوا  أن الحالاليم 

ىلمها الغالم ؟ ألن هذا الرالأن لاليق بالالهين إ  يترتالب ىلياله يريالر مالن  س حياتها ، وما ا قال لها النبس  س شأنه ، ويية 
 األحكاع التعبدي  ، خاص  وهس التس رو  لنا يريراً من األحكاع الررىي  المتعلق  بأخص ىةق  بين الزوج وزوجه .

الالام البالغالا  مالن الن  معن  أن الاليد  ىائر  لم ترو  لإ   أن هذا دليم ىل  أنها يان  حين زواجها من النبس  
الةتالالس يعالالر ن مالالا هالالو الحالاليم ، ومالالا ي الالب ىلالاليهن نحالالو  ؟ ، وممالالا يالالدل ىلالال   لالالإ هالالذ  المالالرأ  التالالس جالالام  تالالالأل ىالالن 

 .  لإ ،  لما لم تفهم معن  ينايته جذبتها الاليد  ىائر  لتعلمها  لإ الغالم من المحيم  وضح لها النبس 
ييالة    النبالسىن ىائر  قالال  سالأل  امالرأ   –ماللم ف  للوال –بالندهما أخرج البكاري وماللم  س صحيحيهما 

ام تأخذ  رص  من مالالإ  تةهالر بهالا. قالال  ييالة أتةهالر  ،  ذير  أنه ىلمها يية تغتالم   قال. تغتالم من حي تها 
قالال  ىائرال     قالال –وأشار لنا سفيان بن ىيين  بيالد  ىلال  وجهاله  -واستتر «. بها. سبحان الله  تةهري»    قال ؟ بها

 (2"ربها أار الدع. تتبعس    قل   النبسوىر   ما أراد  ، ها إل واجتذبت
                                                 

 . 218ص  1شر  النووي ىل  صحيح ماللم ج   - 1
 . 332  و  261ص  1. صحيح ماللم  ج 314  و  71ص  1صحيح البكاري ج  - 2



 - 221 - 

وهالس لالم ،  ىلال  هالذا النحالو هم يمكن أن تقوع الاليد  ىائر  بدور المعلم  تمرأ  من النالام  س التةهر من الحاليم 
لنالالالالالالام ىار الالالالال  بالالالالالأمور ا تشالالالالالإ . ت. إ ن الالالالالالاليد  ىائرالالالالال  يانالالالالال  مكتملالالالالال  البلالالالالالوغ ىنالالالالالد زواجهالالالالالا بالالالالالالنبس   ؟ بعالالالالالد تبلالالالالال 

 . وخصائصهن يأحالن ما تكون المعر  
 . -  –الحب الشديد من السيدة عائشة لرسول الله  – 11    

بالالالاليد   مالالن أيبالالر الح الال  والبالالراهين التالالس تنالالالة هالالذ  األوهالالاع التالالس يحالالاول بهالالا أىالالدام اللالاله أن يصالالوروا زواج النبالالس 
د الالذي يانال  تكناله الالاليد  ىائرال   الس قلبهالا لرسالول ىائر  ىل  أنه امتصا  لةفولتها البري   هذا الحب الكالص الردي

 كالان  ،لدرج  أنها يان  تغار ىليه مير  شديد  من بقي  نالالائه ، وربمالا تالد عها هالذ  الغيالر  إلال   عالم مالات يرضالس  الله 
مالالا يالالدل  يقالالدر لهالالا هالالذ  الغيالالر  أحيانالالاً  يعفالالو ىنهالالا ، وأحيانالالاً يردهالالا إلالال  الصالالوا  بر الالق ولالالين ، وأيتفالالس هنالالا بالالذير النبالالس 

 من أع المءمنين خدي   بعد و اتها. ىل  ميرتها
ويالان    وإنالس لالم أدريهالا قالال  ، ىن ىائر  قال  * ما مر  ىلال  نالالام النبالس صالل  اللاله ىلياله وساللم إت ىلال  خدي ال 

خدي الال   قالالال     أم الالبته يومالالا  قلالال    قالالال  . أرسالاللوا بهالالا إلالال  أصالالدقام خدي الال    إ ا  بالالح الرالالا   يقالالول رسالالول اللالاله 
 (1ر«إنس قد رزق  حبها  ول الله رس

نهالالا لتغالالار مالالن م الالرد  يالالر  لزوجتالاله المتو الالا  ، إحتالال  .   هالالذ  الغيالالر  الرالالديد  مالالن الالالاليد  ىائرالال  ىلالال  رسالالول اللالاله  
مالالن  –ىون يمالالا يالالدا   – هالم يمكالالن أن تحالالب مغتصالب   أليالال  مالالن ىةمالالا  الحالب الرالالديد الكالالالص منهالا لرسالالول اللالاله 

لاله  نا ِكالوهم يمكن تمرأ  اىتدى رجم يبير ىل  طفولتها ، وأخذ منها زهالر  شالبابها أن تُ امتصبها مرم هذا الحب ؟!!! ، 
 مرم هذ  المراىر الفياض  والعواطة ال ياش  ؟!!!

والالاليد  ىائرال  لتءيالد أن الالاليد  ىائرال  نعمال  بأسالعد  إن هذ  العةق  الحميم  العالي  التس يان  بين رسول الله 
ود ،  س ينة زوج رحيم ىةوا محب لها لم تر البرري  حباً مرالم هالذا الحالب مالن زوج لزوجاله حيا  ىر تها امرأ   س الوج

 ؛  قد يان  أحب الكلق إليه 
بعرالالالاله ىلالالالال  جالالالالي   ا     أن النبالالالالس  ىمالالالالرو بالالالالن العالالالالاص ىالالالالن  –بالالالالالنديهما  –روى اامامالالالالان البكالالالالاري ومالالالالاللم 

. قل  ام مالن ؟ قالال  ىمالر   قال  أبوهالرجال ؟  قل  من ا. الالةسم  أتيته  قل  أي الناس أحب إليإ ؟ قال ىائر  
 (2"ر.  عد رجات.بن الكةا  

لتءيالد  لالإ  يان رسالول اللاله أحالب الكلالق إليهالا ، ولعالم هالذ  الصالور  التالس تالو س ىليهالا رسالول اللاله  -أي اً  –وهس 
   .دون شر  أو تفصيم 

يالالان يالالالأل  الالس مرضالاله الالالذي مالالا    ىالالن ىائرالال  رضالالس اللالاله ىنهالالا    أن رسالالول اللالاله - بالالالند –روى اامالالاع البكالالاري 
 يه يقول ر أيالن أنالا مالدا أيالن أنالا مالدا ( . يريالد يالوع ىائرال   الأ ن لاله أزواجاله يكالون حيالث شالام  كالان  الس بيال  ىائرال  حتال  
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وسالالحري  لبالالين نحالالريمالالا  ىنالالدها قالالال  ىائرالال   مالالا   الالس اليالالوع الالالذي يالالدور ىلالالس  يالاله  الالس بيتالالس  قب الاله اللالاله وإن رأسالاله 
   (1.روخالط ريقه ريقس

 إلى هذا الزواج لم يسع أبو بكر الصديق  -11   
أن يةعنالالوا  -بالالالاليد  ىائرالال  ىلالال  أنالاله امتصالالا  للةفولالال  البري الال   وهالالم يصالالفون زواج النبالالس  -حالالاول أىالالدام ااسالالةع 

ومرومتالاله ؛  يصالالورونه  الالس صالالور  رجالالم يالالد ن ابنتالاله الصالالغير  لصالالديقه إرضالالام لالاله ، واسالالت اب  لرمباتالاله   الالس شالالهام  الصالالديق 
والوقالالوا  الالس وجالاله هالالذ  الرمبالال  ، وهالالم يالالا بون ومفتالالرون  الالس هالالذا التصالالور ،  قالالد   ، ه المالالروم  للالالد ات ىالالن ابنتالالهدون أن تحريالال

أ الة يقالن  لالإ مالنهم  الس حالق الصالديق أبالس بكالر ؟! بلال  ، ومالن بيالان يالذ  هالذا  يذبوا وا تروا الباطالم ىلال  رسالول اللاله 
رى تبالالر  سالالاح  الصالالديق ممالالا حالالاولوا أن يلصالالقو  بالاله ات تالالرام مالالن خالالةل الح الال  والبالالراهين الالالالابق  أزيالالد القالالار  ح الال  أخالال

 وهذ  الح   هس    
لم يكن يتةلن إلال  هالذا الالزواج ، ولالم يالالن إلياله ، ىلال  الالرمم مالن المنزلال  الكبيالر  التالس سالتنالها ابنتاله مالن  ن أبا بكر أ

مالالن   –أي الاً  –س سالينالها هالالو وأمالالاً للمالءمنين إلال  قيالالاع الالالاى  ، والمنزلالال  التال،  هالذا الالزواج مالالن يونهالا زوجال  لرسالالول اللاله 
اسالالتنكر هالالذا األمالالر  الالس البدايالال  للنالاله أن أخالالو     إن أبالالا بكالالر  الصالالحيح  بالالم تقالالول الروايالالا  يونالاله حمالالاً لرسالالول اللالاله 

 حاً مالروراً .م الزواج  رِ بِ جواز هذا األمر قَ  الدين التس بينه وبين رسول الله تمنن  لإ الزواج ،  لما بين له رسول الله 
إنمالا أنالا     قالال لاله أبالو بكالر . خةب ىائر  إل  أبس بكر أن النبس  -بالند   –اع البكاري  س صحيحه روى اام
   (2رر أن  أخس  س دين الله ويتابه وهس لس حةل (   أخوك  قال

لمالا هلكال  خدي ال  جالام  خولال  بنال  حكاليم    " سلم  ويحيال  قالات سأبىن و س رواي  ااماع أحمد تفصيم أيرر   
 مالن    قالال . إن ش   بكرا وإن شال   ايبالا   قال  ؟ من  قال ؟ أت تزوج    ان بن ملعون قال  يا رسول اللهامرأ  ىرم
سالود  ابنال  زمعال     قالال  ؟ ومالن الريالب   قالال . ابن  أحب خلق الله ىز وجم إليإ ىائر  بن  أبس بكالر   قال  ؟ البكر

 .  هما ىلس ا هبس  ا يري   قال .  قد آمن  بإ واتبعتإ ىل  ما تقول
 ومالا  اك   قالال  ؟  يا أع رومالان مالا ا أدخالم اللاله ىالز وجالم ىلاليكم مالن الكيالر والبريال     دخل  بي  أبس بكر  قال  
يالا      الام أبالو بكالر  قالال  . انتلالري أبالا بكالر حتال  يالأتس   قالال  . أخةب ىليه ىائر  أرسلنس رسول الله    قال  ؟

أخةالب ىلياله ىائرال   أرساللنس رسالول اللاله    قالال  ؟ ومالا  اك   قالال ؟ بريال أبا بكر ما ا أدخم الله ىليكم مالن الكيالر وال
 ؟ وهم تصلح له إنما هس ابن  أخيه   قال
أنالالا أخالالوك وأنالال  أخالالس  الالس ااسالالةع     قالالولس لالاله ، ارجعالالس إليالاله   قالالال .  الالذير  لالاله  لالالإ  رجعالال  إلالال  رسالالول اللالاله  

 (3....."ر ذير   لإ له  ،  رجع ، وابنتإ تصلح لس 
 لروايتان تءيدان اةا  أمور   وهاتان ا
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 س الزواج من ىائر  حت  جام  خول  بن  حكاليم بالالكبر  لم يكن يعلم رمب  رسول الله   األول   أن أبا بكر
 . ألع رومان زوجته  أخبرتها بذلإ

لاله الالزواج مالن الالاليد  ىائرال  هالس خولال  بنال  حكاليم بعالد أن يالان رسالول ال الرانس   أن الذي ىرض ىل  رسول اللاله 
 وليق أبو بكر الصديق يما يدىس هءتم ، قد رآها  س الرؤيا . 

توقة  س قبول هذا األمر  س البداي  ، وتردد  ياله للناله أن أخالو  ااسالةع تمنالن مالن المصالاهر    الرالث   أن أبا بكر
 ، وللعد  التس يان  بينه وبين المةعم بن ىدي .

 .     لإ أىدام ااسةع ليتزوجها يما صور ابنته ىائر  لرسول الله  وبهذ  األمور الرة  تنتفس شبه  تقديم الصديق
 دينية عندهم.  وهي كتبثانياً : حجج وبراهين من العهدين القديم والجديد 

بداي  أؤيالد أناله تيوجالد نالص  الس العهالدين القالديم وال ديالد يمنالن مالن زواج الفتالا   الس التاسالع  مالن ىمرهالا ، يمالا تيوجالد 
 الالس الالالالن بالالين الرجالالم والمالالرأ  ىنالالد  يبيالالر  نصالالوص العهالالدين وجالالود  الالار أجالالاز  ىنالالد الفتالال  والفتالالا  ، و تحديالالد لالالالن الالالزواج 
أن يةعنالوا  الس زواج النبالس  -مالن خالةل يتالبهم المقدسال   -يحالق لليهالود والنصالارى  ناله تأىلال   دلاليةً الزواج ، ويكفالس هالذا 

 . بالاليد  ىائر  وهس  س التاسع  من ىمرها 
تباليح مالا هالو أقالم بالم  . هالذا الالزواجمرالم   س يتالب القالوع ترالير إلال  وقالوت  اً د أن هناك نصوصومن وضو  هذ  البين  ن 

 وهاك بع اً منها     زوجته، وما هو أيرر من ناحي  الفار  العمري بين الرجم و بالنالب  للمرأ  منه من ناحي  الالن 
 الرجل يتزوج وعمره عشر سنوات فكم يكون عمر زوجته ؟ -1

 ، إحدى ىرر  سن  سنين، وأن ب وهو ابن  ىرر ابن  وهو ( تزوج آحاز رأن ورد  س العهد القديم 
الرِيَن َسالَنً  ِحاليَن َملالَإ، َوَملالَإ ِسال ا َىَرالرََ  َسالَنً   الس    »"  16 2 الرانس ملوكسفر " ال قد ورد  س  َيالاَن آَحالاُز اب الَن ِىر 

َنِس الرا  َتِقيَم ِ س َىيال   " ِ  إِلِهِه َيَداُوَد أَبِيِه،أُوُرَشِليَم. َوَلم  ياَلع َمِم ال ُمال 
الالرَائِيَم َملالالَإ َحَزِقياالالا ب الالُن    »" 18 2 الرالالانس ملالالوكنفالالق الالالالفر "ال وورد  الالس  الالَنِ  الراالِرالالِ  ِلُهوَشالالَن ب الالِن أَيال لالالَ  َملالالِإ ِإس  َو الالس الالا

رِيَن َسَنً  ِحيَن َملالَإ، َوَملالإَ  الُم أُمِ الِه أَبالس ابال نالُ   آَحاَز َمِلِإ ياَلُهوَ ا. َياَن اب َن َخم ق  َوِىر  الرِيَن َسالَنً   الس أُوُرَشالِليَم، َواس  الًعا َوِىر  ِتال 
 «.  زََيرِياا

أبالو   سالن  يكالون خمالق وىرالرين.  الإ ا ملالإ ابناله وىمالر  نحالو حالين انتهال  ملكاله  سالن  سالتاً واةاالين يكون ىمر آحاز 
  .سن  إحدى ىرر قد ُرزَِ  به وُىمر  نحو 

،  هالذا يعنالس أن زوجتاله  نا  يقم ىن سالن ن الوج الالذيور المتالوطنين  الس نفالق ااقلاليمااوج ومن المعروا أن سن  ن 
.  لمالا ا ينكالرون أن الالاليد  ىائرال   ، بم ويانال  صالالح  لتن الب  الس  لالإ الالالن يان   س التاسع  أو العاشر  مرله ربما

 تزوج   س سن التاسع  من ىمرها ؟
 .رها تلمود يبيح زواج البنت وهي في الثالثة ويوم من عمال -2
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ورد  الالس الوصالالي  الكامالالال  والكمالالالين مالالن تلمالالود الالالالنهدرين " ي الالوز لليهالالودي أن يتالالزوج  تالالا  ىمرهالالا االالة  سالالنوا  ، 
 (1روأيرر تحديداً ىمرها اة  سنوا  ويوع "

بالالم أيرالالر مالالن  لالالإ  الالس الوصالالي  التالالس قبلهالالا مالالن نفالالق التلمالالود   " ي الالوز لليهالالودي أن يمالالارس ال الالنق مالالن طفالالم مالالا داع 
  (2رلتاسع  "الةفم دون سن ا

والالاليد  ىائرال   الس هالذ  التعالاليم    ما رأي هءتم الذين يفترون ىل  الزواج العفية الةاهر الذي تم بين رسول اللاله
وت بد من ااشار  هنا أن تعاليم التلمود من وضن األحبار ، وت ىةق  لهالا البتال  بالالتورا  التال  أنزلهالا اللاله ىلال  .  اليهودي  ؟
 .  -الالةع ىليه  –نبيه موس  

 ما ينسبه العهد القديم لداود عليه السالم في أواخر حياته  -  3      
يَُدا ُِروناَلُه  َوَشاَخ ال َمِلُإ َداُوُد. تالَقالداَع  الس األَياالاِع. وََيالانُوا   "  3 -2 -1   قرا   1ورد  س سفر الملوك األول إصحا   

رَاَم،  الل َتِقالالة  أََمالالاَع ال َملالالِإ َول الالَتُكن  لالالُه َحاِضالالَن ً  الَقالالاَل لالالُه ىَ  بِالرِ يالالاِ   اللالالم  ياَلالد  َأ .  ِبيالالُدُ   "لِيالَفتِ ُرالالوا ِلاَلالاليِ ِدنَا ال َملالالِإ َىلالال   التالالا   َىالالذ 
الالالِنَإ  اليالالالد  َأَ َسالالاليِ ُدنَا ال َملالالالإُ  الالالَة ن   الالالس ِح   الالالرَائِيمَ   الَفتاُرالالالوا ".َول َت   ،  الَوَجالالالُدوا أَبِيَرالالالَ  َىلالالال   التالالالا   َجِميلالالال    الالالس َجِميالالالِن ُتُكالالالوِع ِإس 

 "الر ونَِمياَ ، َ َ اُموا ِبَها إَِل  ال َمِلِإ.
يرعر بالدام مهمالا حالاولوا تغةيتاله بالريالا    عل  حالب زىمهم أن نبس الله داود تقدم  به الالن لدرج  أنه يان ت

يالان بينهمالا   -يا ترى  -نتالامل يم  ، وهنا -ىليه الالةع  –،  اقتر  ىبيد  أن يأتوا بفتا  ىذرام ر بكر ( ليتزوجها داود 
 الالس العمالالر ؟ تشالالإ أن الفالالار  يالالان يبيالالراً جالالداً بالالين شالاليج طالالاىن  الالس الالالالن ، وبالالين هالالذ  الفتالالا  العالالذرام ؟ ولالالم نالالالمن أحالالداً 
مالالنهم يعتالالرض ىلالال  هالالذا الفالالار  الكبيالالر ، ناهيالالإ ىالالن أن يعتالالرض ىلالال  مالالا يحملالاله هالالذا الالالنص مالالن إيمالالاما  جنالالالي  ت تليالالق 

 ه . بأنبيام الله ورسل
السممميدة ممممريم كانمممت معقممموداً عليهممما ليوسمممث النجمممار وهمممي فمممي الثانيمممة عشمممرة ممممن عمرهممما وهمممو فمممي التاسمممعة  -4

 والثمانين من عمره .
حالالالين ىقالالالد ىليهالالالا يوسالالالة  –ىليهالالالا الالالالالةع  –أن الالالالاليد  مالالالريم  –حالالالالب الترجمالالال   –تقالالالول الموسالالالوى  الكااوليكيالالال  

، وهالذا يالدل ىلال   (3رمرالارا التالالعين ر تالالن وامالانون سالن  ( الن ار يان   س الراني  ىرر  من ىمرها ، ويان هو ىلال 
 أمرين  

األول   أن الاليد  مريم يان  بالغ   س هذ  الالن المبكر  ، ولو قارن هءتم المفترون بين سنها وسالن الفتيالا   وا  
هم يتحالداون  قالط ىالن اتانتس ىرر  سن   س أيامنا لكان ىليهم أن يتع بوا يية تتزوج  تا   س هذ  الالن المبكر  ؟ لكالن

 . -  –ااسةع ونبيه 

                                                 
1 - .rasaoulallah.net/23/6/2009 www 
    www.3almani.org 2111و3و214
3 - www.newadvent.org/cathen/ 

http://www.3almani.org/
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الرالالانس   يصالالم الفالالار  بالالين ىمالالر الالالاليد  مالالريم وزوجهالالا يوسالالة الن الالار إلالال  حالالوالس سالالبن وسالالبعين سالالن  .  الالس حالالين يصالالم 
للنقالالد والتنالالدر واتتهالالاع والالالاليد  ىائرالال  إلالال  أربالالن وأربعالالين سالالن   قالالط ،  أيهمالالا يالالان أدىالال   –  –الفالالار  بالالين ىمالالر النبالالس 

زواج الرجالالم الكبيالالر مالالن  تالالا  صالالغير  ؟! ، ولمالالا ا لالالم يراالالوا لحيالالا  الالالاليد  مالالريم مالالن هالالذا الرجالالم الالالذي قالالار  ىلالال  والالالتهكم 
 أنهم ينتصرون للاليد  ىائر  ؟ االتالعين من ىمر  ، وهس  س مقتبم حياتها ، يما ادىو 

ات ىالالن المالالرأ  يمالالا ، ليالالال  الةفولالال  أو الالالد  إن هالالذا ممالالا يف الالح نوايالالاهم الكبيرالال  أن المقصالالود هالالو ااسالالةع ونبيالاله 
 يدىون .  

 . أهلهاثالثاً : وشهد شاهد من   
يلما يرر أشيات الباطالم   الحهم اللاله تعالال  بمالن يكالرج مالن بيالنهم ليكرالة ىالوار بالاطلهم وزيفاله ، وهالذا مالا حالد  مالن 

بالبب زواجه مالن الالاليد  ىائرال  وهالس  الس التاسالع  مالن ىمرهالا ،  قالد خالرج  المالتررقين الذين خاضوا  س ىرض النبس 
( ليقول الحق  س  لإ ،  ما ا قال هالذا المالترالر  ه ر الرسول حيا  محمدحدهم ، وهو المالترر  ر بودلس (  س يتابأ
 ؟ 

قالال   " يانالال  ىائرال  ىلالال  صالغر سالالنها ناميال   لالالإ النمالالو الالالرين التالالس تنمالو  نالالالام العالر  ، والالالذي يالالبب لهالالن الهالالرع 
 (1ر س أواخر الالنين التس تعقب العررين . "

ولكالن هالذا الالزواج شالغم بعالم مالءرخين لمحمالد .. نلالروا إلياله مالن  رد ىل  إخوانه من المالتررقين قائةً   "ويتكفم بال
وجه  نلر الم تمن العصري الذي يعيرون  يه ،  لم يقالدروا أن زواجالاً مرالم  اك يالان وت يالزال ىالاد  أساليوي  ، ولالم يفكالروا 

   الالس أسالالبانيا والبرتغالالال إلالال  سالالنين قليلالال  ، وانهالالا ليالالال  ميالالر أن هالالذ  العالالاد  ت زالالال  قائمالال   الالس شالالر  أوربالالا ، ويانالال  طبيعيالال
 (2ىادي   س بعم المناطق ال بلي  بالوتيا  المتحد  . "ر

 هالالذ  شالالهاد  مالترالالر  منصالالة زار ال زيالالر  العربيالال  ، ورأى بعينالاله ، ويتالالب هالالذ  الحقيقالال  دون تعصالالب أو إيالالرا   مالالا ا 
 ىال  هءتم المفترون أن يقولوا بعد  لإ ؟؟

 ىل  النحو التالس   والواقعي  من ىصرنا الحالس إمعاناً  س بيان الحق نكمم لهم بقي  الح   الةبي ومن  لإ 
 رابعاً : حجج وبراهين طبية وواقعية  

بالالاليد  ىائرال  ، وهالس  الس التاسالع  مالن ىمرهالا تبالد أن نبحالث  إ ا  هبنا نالتةلن رأي الةب  س ق ي  زواج النبس 
     ماه الالءاتن انلنا الحقيق   س هذ  الق ي  ، وهذ ا ستت ل ممن خةلهلين رئيالين ىن سءاىند األطبام ىن إجاب  

 هم هناك سن محدد  تحيم  يها المرأ  من الناحي  الةبي  ؟  -1
 هم هناك ىةق  بين التغيرا  المناخي  والبي ي  وسرى  البلوغ ؟ -2

 حيض فيها المرأة من الناحية الطبية ؟ أما بالنسبة لإلجابة على السؤال األول وهو :  هل هناك سن محددة ت

                                                 
 ترجم  و ىبد الحميد جود  الالحار ومحمد محمد  رج طو مكتب  مصر بدون تاريج  174لرسول حيا  محمد لبودلس ص ا - 1
 المرجن الالابق نفق الصفح  . - 2
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 الالإن األطبالالام يالالرون أنالاله ت يمكالالن تحديالالد سالالن معينالال  تحالاليم  يهالالا جميالالن النالالالام ، و لالالإ تخالالتةا التكالالوين ال الالالدي 
والهرمونس من امرأ  إل  أخرى ، ولذا يقدرون  تر  زمني  تمتد إل  أربن أو خمق سالنوا  يقالن  يهالا الحاليم بالنالالب  للمالرأ  

أن تحالاليم بعالالم النالالالام قبالالم هالالذ  الفتالالر  أو بعالالدها ، وهالالذا دليالالم ىلالال  أن تحديالالد سالالن معينالال  للحالاليم ىنالالد  ، وت يمالالانعون
 جمين النالام يكاد يكون ضرباً من المالتحية  .

وقالالد يتالالأخر  ، يبالالدأ الحالاليم ىنالالد الفتالالا  مالالا بالالين سالالن العاشالالر  والرابعالال  ىرالالر   ر  محمالالد بالالن حالالالن ىالالداريقالالول الالالديتور و
ر  مالالن العمالالر، ويكالالون المتوسالالط  الالس سالالن الرانيالال  ىرالالر  ويالالالتمر حتالال  سالالن الكمالالالين. وإ ا ظهالالور  إلالال  سالالن الالادسالال  ىرالال

، أمالالا إ ا حالالد  تالالأخير  الالس ظهالالور الحالاليم إلالال  مالالا بعالالد  ظهالالر الحالاليم قبالالم سالالن العاشالالر  تكالالون الفتالالا  قالالد بلغالال  قبالالم أوانهالالا
   الس ا الراز الغالدد ال نالالي  أو سن الالابع  ىرر  أو أيرر  تكالون هالذ  اللالاهر  تالأخراً وقتيالاً  الس البلالوغ سالببه خلالم واضالةرا

 (1ر. ( وجود نقص  س تكوين أى ام الفتا  التناسلي 
 المينارك (إن الراب  طبيًّا أن أول حي   والمعرو   باسم - " :-وهس طبيب  أمريكي  -تقول الديتور  "دوشنس" يما 

( menarche)  2ر"  تقن بين سن التاسع  والكامال  ىرر) 
ت يالالتةيعون تحديالد سالن  –الةالب  الس هالذا العصالر  م من التقدع الهائم الذي وصم إليهلرمىل  ا – إ ا يان األطبام 

معين  تحيم  يها المرأ  ، وت يالتبعدون أن تحيم الفتا   س التاسع  أو العاشر  من ىمرها ،   ما بالال هالءتم يالالتبعدون 
  ن التاسع  ؟! س س يحي واىل  الاليد  ىائر  ومن  س أمرالها  س الالن من  تيا  العر  أن 

وتبد أن نذير أن هناك  ارقاً بين البلوغ والحيم من حيث الالن ،  عةما  البلوغ تالبق الحيم بعالامين أو اةاال  ، 
 ويأتس الحيم  س نهاي  ىةما  البلوغ للدتل  ىل  ايتماله تماماً .

، وهالو يحالد  وسالةيا ىنالد اانالا   تقول الديتور و شهير  الرالبلس   " يعالرا البلالوغ بلهالور الصالفا  ال نالالي  الرانويال 
سالن . ويعالرا البلالوغ المبكالر بلهالور الصالفا  ال نالالي  الرانويال  بعمالر أقالم مالن  14-1سن  ، وىند الذيور    13-8بعمر 

 14سالن  لإلنالا  ، و 13للالذيور . أمالا تالأخر البلالوغ  يعالرا بغيالا  الصالفا  ال نالالي  بعالد ىمالر  1سنوا  لإلنالا  ، و 8
تةالالور البلالالوغ ىنالالد اانالالا  وىةماتالاله  تقالالول   " أمالالا الحالالد  األخيالالر  هالالو ظهالالور الةمالالالث ،  سالالن  للالالذيور... ."  االالم تالالذير

 (3سنوا  بعد أول ىةم  . "ر 3إل  2وىاد  يكون بعد 
ىلالال  الالالاليد  ىائرالال  وهالالس تنالالاهز الالالالابع  ، ولالالم يالالدخم بهالالا إت  وهالالذا يفالالالر لنالالا مالالن الناحيالال  الةبيالال  لمالالا ا ىقالالد النبالالس 

ن أمارا  البلوغ بالدأ  تلهالر ىليهالا  الس الالادسال  ويالالر ، وىمليال  البلالوغ ونالزول الحاليم قالد وهس تناهز العاشر  ،  لإ أل
 تم  بالنالب  لها  س التاسع  ويالر .

                                                 

 { 14116العدد  -ع 2116نو مبر  8 -هال 1427شوال  17 ألربعامجريد  الرياض ا - 1

2 - www. Islamway.com2008/04/17 زيز الهواري .بقلم و محمد ىبد الع 
12-23-2118،alsonah.com/vb/archive/index-http://www.d 

 syria. .com-www.ebmمقال منرور ىل  موقن  –البلوغ الةبيعس واضةرابا  البلوغ  - 3

http://www.d-alsonah.com/vb/archive/index


 - 222 - 

ومن ناحي  الفرو  الفردي  التس ت عم ىملي  البلوغ تكتلة مالن امالرأ  ألخالرى حتال   الس زماننالا هالذا . يلهالر مالن وصالة 
 –رضالس اللاله ىنهالا  –يال  طالول ال الالم ، بالدليم أنهالا ىابال  الالاليد  صالفي  الاليد  ىائرال  أنهالا يانال  تفالو  أقرانهالا مالن ناح

( وهالذا يرالير إلال  أن تكوينهالا ال الالدي يرشالحها للبلالوغ قبالم قريناتهالا  الس 1ر–يما  س الحالديث الصالحيح   –بقصر القام  
 نفق الالن . 

 وسرعة البلوغ ؟وأما اإلجابة على السؤال الثاني وهو: هل هناك عالقة بين التغيرات المناخية والبيئية 

 الاليمكن أن نفهالالم ااجابالال  ىليالاله إ ا ىلمنالالا ييالالة يحالالد  البلالالوغ ىنالالد المالالرأ  ، ومالالا العوامالالم المالالءار   الالس حدواالاله ؟ و لالالإ 
 ىل  النحو التالس   

( ، ويالتحكم  الس  الحيمتبدأ الصفا  ال نالي  الرانوي  للفتا   س اللهور قبم ىاع أو ىامين من نزول أول طمث ر " 
ويالال  م موىالال  مالالن الهرمونالالا  رالهرمالالون هالالو مالالاد  ييميائيالال  حيويالال  تفالالرز مباشالالر   الالس الالالدع بواسالالة  مالالدد هالالذ  الصالالفا  الران

  أما الهرمونا  التس تتحكم  س هذ  الصفا  الرانوي   هس    تالم  الغدد الصمام(.
ىيالال  نو  -مالالن هالالذ  العوامالالم  قرالالر  المالالج الكارجيالال  ،  اىالالدد مالالن العوامالالم تالالتحكم  يهالال هنالالاكو  الهرمونالالا  العصالالبي    -1
ومالالن  لالالإ يت الالح لنالالا لمالالا ا يتالالأار البلالالوغ بمالالا   الهرمونالالا  التالالس يقالالوع المبي الالان بإ رازهالالا. -والعواطالالة  اتنفعالالات -الغالالذام 

النفالالس ر  اتيت الا منها  س تلإ الفتر  الحرج   س ىمر الفتيا  مرالم  اتحترازيحتويه من حيم وتبويم بعوامم ي ب 
و قالالالدان الرالالهي  والنحا الالال   ، بالالم ( والكالالوا والصالالالدما  النفالالالي  والعصالالبي مالالن أمالالراض العصالالالر التالالس لالالم تكالالالن معرو الال  مالالالن ق

 الرديد . 
 هرمونا  الغد  النكامي  ر الفص األمامس (  -2    
 (2ر" ر ااستروجين و البروجيالترون(  هرمونا  المبيم -3  

رجيالال  تتعلالالق بنوىيالال  الغالالذام ونتوقالة هنالالا ىنالالد الهرمونالالا  األولالالس والعوامالالم المالالءار   يهالالا ، وبعالالم هالالذ  العوامالالم ىوامالالم خا
وضالالكام  ونحا الال  ال الالالم ، والحالالال  النفالالالي  التالالس تعيرالالها الفتالالا  ، وهالالذا يءيالالد أن البي الال  الكارجيالال  التالالس تحالاليط بالفتالالا  لهالالا 
تالأاير  الس ىمليال  البلالوغ ىنالدها ، ومالن االالم تيمكالن مقارنال  الفتالا   الس البي ال  الصالالحراوي  بالفتالا   الس البي ال  الح الري  مالن حيالالث 

الفتالاتين بعيالد اتخالتةا جالداً ، وهالذا يقودنالا إلال  اىتبالار الفالرو   تالانوىيال  الغالذام مكتلفال  ، وال الو المحاليط بكل البلوغ ألن
 .البي ي   س ىملي  البلوغ 

مالالن النمالالو ال نالالالس المبكالالر  سالالن البلالالوغ  الالس أملالالب أنحالالام العالالالم الالس ىصالالرنا الحالالالس انكفالالاض وممالالا يءيالالد هالالذ  الفالالرو   
يالرا  الرالهواني  التالس أ رزتهالا التغيالرا  اتجتماىيال  والصالناىي  والرقا يال  وااىةميال  التالس طالرأ  للفتيان والفتيا  ، ويرالر  المر

 ىل  العالم  س القرن العررين .

                                                 
 وقال األلبانس   صحيح  } مرجن سابق {  4875  و  521و 4سنن أبس داود  كو  األد   و  س الغيب   - 1
2 www.alshamsi.net/women/blooq3 
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الوتيالا  المتحالد  وأوروبالا بمعالدل اةاال  أشالهر لكالم ىقالد مالن   الس"انكفالم سالن البلالوغ يقالول دو محمالد ىلالس البالار    
ذ بداي  القرن العرالرين نتي ال  لمالا يالالم  بالالرور  ال نالالي  التالس تبرهالا أجهالز  الزمن ، وأنه انكفم بمعدل سنتين ونصة من

 . (1روالبلوغ المبكر " ، وميا  سلة  الوالدين ، ااىةع ، وتراخ  النلر  اتجتماىي  بالنالب  للعةقا  ال نالي 
صالالح  التوالالالد  الالس سالالن  ولالالَم نالالذهب بعيالالدا ، وهالالذا البيالالان المرالالترك بالالين منلمالال  الصالالح  العالميالال  ور اليونيالالالة ( حالالول

واتت الالا  المتزايالالد نحالالو تالالأخير سالالن الالالزواج  ر الحالاليم ( " مالالن انكفالالاض سالالن بالالدم ااحاضالال  -المراهقالال  يقالالرر هالالذا  يقالالول  
  (2ر" ...أيرر طوت  ر أي  تر  المراهق  ( أصبح  هذ  الفتر 

وهالس  -ن  الس هالذ  الالالن هالس وأترابهالا ممالن يالن يح ال –ومن ام ىندما نقول إن الاليد  ىائر  يانال  مكتملال  البلالوغ 
أن  - الالس التاسالالع  مالالن ىمرهالالا منالالذ مالالا يزيالالد ىلالال  ألالالة وأربعمائالال  سالالن   مالالا وجالاله الغرابالال   الالس هالالذا ، وييالالة مالالن الناحيالال  الةبيالال  

نقيالهن  س  لإ التاريج وتلإ البي   التس ين يعرن  يها من  تيا  اليوع وبي التهن المتر ال  ، ونوىيال  الغالذام المر هال  ، وقالد 
 هذ  العوامم لها تأايرها  س الهرمونا  المالبب  لعملي  البلوغ .ىلمنا سابقاً أن 

يتبالالين لنالالا أن الةالالب تينفالالس أن تبلالال  الفتالالا   الالس التاسالالع  مالالن ىمرهالالا ، ويقالالر  ينالالالالابق الالالالءالينمالالن خالالةل ااجابالال  ىلالال  
يهالالا هالالءتم بالالأار البي الال   الالس اخالالتةا وقالال  البلالالوغ ىنالالد الفتيالالا  مالالن م تمالالن آلخالالر ،  الالأي ح الال  طبيالال  يمكالالن أن يالالالتند إل

 !!!المفترون بعد  لإ 
يصالعيد  –عالم الم تمعالا  ن الد  الس ب  س القرن العررين والحادي والعررين الماليةدي هبنا إل  الواقن الحالس وإ ا 

  يتالزوجن  الس الرانيالوهن  س العاشر  من ىمرهن . بم و بلغن من ي –وبعم مناطق المملك  العربي  الالعودي  مصر وأريا ها 
وقالالد جالالاوز  التاسالالع  مالالن ىمرهالالا ، وهالالذا  الالالاليد  ىائرالال بعالالد  لالالإ أن ينفالالس بلالالوغ  هالالم يالالالتةين أحالالد  . ىرالالر  مالالن ىمالالرهن

 . منذ ما يزيد ىل  ألة وأربعمائ  سن  
بالالم قالالد تقالالن بعالالم الحالالات   الالس واقعنالالا المعاصالالر  الالس القالالرن العرالالرين تحالاليم المالالرأ  قبالالم  لالالإ ، ومالالن هالالذ  الحالالات  

 هالذا منهالا الرانيال  الصالفح  ع( 1117و 11و  1ر   الس ىالددها الصالدر بتالاريج  المصالري  ال مهوريال  جريالد النادر  ما نرالرته 
 وجالود البايالالتانيون األطبالام ايترالة   تقالول الكالامق شالهرها  ال  حامالم سالنوا  8 بايالالتاني  طفلال " ىنالوان تح  الكبر
 (3ر" . …… الكامق شهرها    حامةً  سنوا  8 ىمرها طفل 

 (4ىمرها تالن سنوا  أجر  ىملي  ااجهاض  س ىياد  خاص .ر وما قالته منلم  خاص  بان بن  نيكاراجوي 

                                                 

ط. مكتبالال  العصالالر الحالالديث ال د و محمالالد ىلالال  البالالار  141،  141سياسالال  ووسالالائم تحديالالد النالالالم  الالس الماضالالس والحاضالالر ص  (1ر
  ع .1111بيرو  ال ط. أول  سن  

 الصح  العالمي  واليونيالة .  بيان مرترك بين منلم  5ال صح  التوالد  س سن المراهق  ص  2

 طو المكتب ااسةمس. 17ص  أو محمد مهدي اتستانبولس نقة ىن تحف  العروس 3
4- www.elsalvador.com/noticies/2003/04/04 
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 س رسالته لنيم الماجالتير ىما أخبر  باله الالديتور و ىمالر أحمالد الراليج ر  –وما  ير  الباحث و محمود سليمان ىلس 
طبيالالب أسالالنان بمالترالالف  حالالرام العالالاع بمكالال  ( أنالاله أجالالرى يرالالفاً ىلالال   تالالا   الالس العاشالالر  بغالالرض اجترالالا  ضالالرس لهالالا ، وىنالالد 

 (1ءال من معها من أهلها ىلم أنها تحيم منذ  تر  ليال  بالقصير  . "رس
مالالن جالالداتس وىمالالاتس وقريبالالاتس مالالن أخبرننالالس أنهالالن  –والباحالالث ينتمالالس إلالال  شالالمال الصالالعيد بمصالالر  –وقالالد رأيالال  بنفالالالس 

لالالبعينا  مالن ، بع هن بعد اتبتدائي  مباشر  ، وهذا  س الالالتينا  وا ادي  ىرر  والراني  ىرر  من ىمرهنتزوجن  س الح
 القرن الماضس ر القرن العررين (

يقالر بإمكانيال  بلالوغ بعالم النالالام  -بعالد هالذ  القالرون الةويلال  مالن زواج الالاليد  ىائرال   –أي اً  – هذا الواقن المعاصر 
 وزواجهن  س مرم سن الاليد  ىائر  .  ما ا ىال  هءتم المفترون أن يتقولوا ويدىوا بعد  لإ !!!

 خالصة المبحث :
بالالاليد  ىائرال  ، ومالن  والم تمالن العربالس إبالان زواج النبالس  ل مالا سالبق مالن بالراهين وأدلال  مالن حيالا  النبالس من خة

براهين وأدل  مالن الكتالب المقدسال  لالدى اليهالود والنصالارى ، وبالراهين وأدلال  مالن المالترالرقين أنفالالهم ، وبالراهين وأدلال  طبيال  
 س التاسع  مالن ىمرهالا يانال   تالا  بالغال  مكتملال   بالنبس  وواقعي  يتأيد لدى يم منصة أن الاليد  ىائر  ىند زواجها

البلوغ شأنها شأن بعم النالام  س زمانها ، وأنه تيلزع من يون الغالبي  العلم  من بنا  التاسع   س زماننالا هالذا تيالبلغن 
ن الفالوار  يريالر   س هذ  الالن أن تكون الاليد  ىائر  مرلهن ،  فار  الزمن يبير ، وقياسها ىليهن قيالاس ميالر صالحيح أل

. 
بها ىل  الرمم من الفار  العمري بينهما يان مألو اً ومعتاداً  س  لإ الوقال  ىنالد الغالر  وميالرهم .  وأن زواج النبس 

باترتيالا  والرضالا إت  نفالر مالن المالترالرقين   -بالم والم تمالن العالالمس طيلال  القالرون الالالابق   –لذا استقبله الم تمن العربالس 
الحالالديث المعالالرو ين بتعصالالبهم الرالالديد ضالالد ااسالالةع ونبيالاله ، وأن هالالذا الالالزواج يالالان مالالن ورائالاله حكمالالاً  والمنصالالرين  الالس العصالالر
 .   -من هذا البحث بمري   الله تعال   حديث ىن بع ها  س المبحث الرابنسيأتس ال –جليل  و وائد ىديد  

                                                 
ين يلي  الدىو  وأصول الد  –قالم الكتا  والالن  .رسال  ماجالتير ب 35 – 34ص  1أع المءمنين ىائر  ومروياتها  س التفالير ج - 1
 هال1411سن   جامع  أع القري -
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 المبحث الثالث
 رد عليهاوال شبهات المشككين في عمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي 

بع الاً مالن المالءرخين والبالاحرين  الس العصالر الحالديث ، ونلالروا إلال   استوقة ىمر الاليد  ىائر  ىند زواجها بالالنبس 
ىقالد ىليهالا وهالس  الس الالادسال  وىالد  أشالهر  والتس تنص ىلال  أن النبالس  وميرهما ، نالتس ورد   س الصحيحي  الروايا

 لر  استنكار ورد، و لإ لعد  أسبا    ن من ىمرهامن ىمرها ، وبن  بها وهس  س التاسع  
إتبالالالاىهم للمالترالالالرقين وأىالالالدام ااسالالالةع  الالالس أن هالالالذا األمالالالر تيقبلالالاله العقالالالم  الالالس زماننالالالا هالالالذا ألن بنالالال  التاسالالالع  أو  -1

وهالس  الس هالذ  الالالن الصالغير  والةفولال  البري ال  ،  العاشر  اليوع تعد طفل   كية تةيق الزواج ؟ ، ويية دخم بها النبالس 
 الفصم وليق الررت .  العقم ىندهم هو

اجتيالالالا  العالالالالم اليالالالوع موجالالال  المةالبالالال  بحقالالالو  المالالالرأ  والةفالالالم  الالالس المواايالالالق الدوليالالال  والمنلمالالالا  اانالالالالاني  حتالالال   -2
أصبح  هذ  المواايق بمراب  ورقال  ضالغط ىلال  الحكومالا  والالدول التالس تتةبالق مفهالوع الغالر   الس حريال  المالرأ  والةفالم ، 

 ن ااسةع يتماش  من هذ  المواايق ، ولو ىل  حالا  النصوص الررىي .لذا يريد هءتم الباحرون أن يءيدوا أ

استغةل قل  قليل  من الماللمين لهذ  الروايا  الصحيح  استغةتً سي اً  س تزوي  بنالاتهم الصالغيرا  مالن يبالار  -3
يال  والحكالم الرالرىس ،  بدل أن يقوع هءتم البالاحرون بالدورهم  الس توضاليح ييفيال  تنزيالم الروا -خاص  األاريام منهم  –الالن 

الصالحيح  لالالوم تةبيالق   ىل  الواقن الحالس ، من بيان اختةا الزمالان ، و تغيالر الالدوا ن ورام الالزواج  هبالوا يالردون الروايالا
المالالالاللمين لهالالالا ، ويالالالأن الالالالدين هالالالو الالالالذي ي الالالب أن يتغيالالالر للواقالالالن ولالالاليق العكالالالق ولالالالو طبقنالالالا هالالالذا ىلالالال  يريالالالر مالالالن األحكالالالاع 

 منه إت اسمه .الررىي  ل ات ااسةع ولم يبق 

؛  بع الهم يهالدا  وتكتلة أهداا هءتم الةاىنين  س رواي  الصحيحين لعمر الاليد  ىائرال  ىنالد زواجهالا بالالنبس 
 الس يتاباله ر  –رحماله اللاله  –، ويالأتس ىلال  رأسالهم األسالتا  و العقالاد   قالط إل  إبةال شالبها  المالترالرقين حالول النبالس 

أن الالالاليد  ىائرالال  يانالال  مالالا بالالين الرانيالال  ىرالالر  والكامالالال  ىرالالر  ىنالالد  الصالالديق  بنالال  الصالالديق ( حيالالث يقالالول بعالالد أن رجالالح
الالزواج   "  لالالإ هالالو التقالالدير الالالراجح الالالذي ينفالس مالالا تقولالاله المالترالالرقون ىلالال  النبالالس بصالدد زواجالاله بعائرالال   الالس سالالن الةفولالال  

 (1الباير  ، ويم تقدير مير  لإ  هو تقدير مرجو  . "ر
يج ااسالالةمس ممالالا يالالالميها ر أباطيالالم وخرا الالا  تيقبلهالالا العقالالم ( ، ويالالأتس وبع الالهم يد عالاله إلالال   لالالإ تنقيالال  التالالرا  والتالالار 

لقالالد أابتنالالا ىلالال  رأس هالالءتم المالالءرخ الالالديتورو حالالالين مالالءنق  الالس يتابالاله ر تنقيالال  أصالالول التالالاريج ااسالالةمس ( حيالالث يقالالول   " 
، وهالالذا هالالو أن ىائرالال  ىنالالدما تزوجالال  رسالالول اللالاله يالالان ىمرهالالا تالالالع  ىرالالر ىامالالا  –جماىالال  مالالن مالالءرخس ااسالالةع  -نحالالن 

(.وبع الهم أباطيالم ي الب أن تمحال  مالن التالاريج  روالديتورو إبراهيم ىلس شعوط  الس يتاباله ، وتبعه  2المعقول المقبول . "

                                                 
 ع2115طو نه   مصر ط و رابع   41ص  -1
 ع .1117طو دار الرشاد بالقاهر  طو األول   6 – 5تنقي  أصول التاريج ااسةمس للمءلة ص  - 2
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يهالالدا إلالال  سالالن قالالالوانين ، ووضالالن ىقوبالالا  لتالالزوي  القاصالالالرا  ، ويالالأتس ىلالال  رأس هالالءتم الالالالديتور  و سالالهيل  زيالالن العابالالالدين 
 ( 1الالعودي ر  س ىد  مقات  نررتها  س صحيف  ر المدين   -ى و جمعي  حقو  اانالان الالعودي  –حماد 

وبع هم يلن بذلإ أنه ينتصر للاليد  ىائر  ، ويبين الحقيق  التالس مابال  ىالن المالاللمين طالوال هالذ  القالرون ، ويالأتس 
  و ، والالالالديتور  (2بنالالال  أبالالالس بكالالالر "رالمالالالءمنين ىائرالالال   " أعو ىبالالالد المالالالنعم الحفنالالالس  الالالس موسالالالوىته ىلالالال  رأس هالالالءتم الالالالديتور 

جالالالالواهر سالالالالالرور باسالالالالاللوع  الالالالالس رسالالالالالالتها  الالالالالس الماجالالالالالالتير بعنالالالالالوان " دراسالالالالال  لحيالالالالالا  أع المالالالالالءمنين ىائرالالالالال  ىلالالالالال  ضالالالالالوم الكتالالالالالا  
 (، وبعم الدىا  الذين انالاقوا ورام هءتم .3روالالن "

خاصال  مالن خالةل رد روايال  ىمالر  نوأخيراً تهدا قل  من هءتم الباحرين إلال  الةعالن  الس يتالب التالرا  ىامال  والصالحيحي
، ومالالن أيالالد  وا تكالالر بالاله مالالن التيالالار  (4رإسالالةع بحيالالري، ويمرالالم هالالءتم الصالالحفس و    ىائرالال  ىنالالد زواجهالالا بالالالنبس الالالاليد

ىبالار  ىالن دراسال    (5العلمانس  س مصر . حيث نرر هذا الصحفس مقالاتً مةالوتً  الس رجريالد  اليالوع الالالابن اتليكترونيال  (ر
يالالان امانيالال  ىرالالر ىامالالاً ، االالم ىقالالب  الالس آخالالر   تزوجهالالا النبالالس تاريكيالال  حديريالال  ادىالال   يهالالا أن ىمالالر الالالاليد  ىائرالال  ىنالالدما 

وأن  ،  لنالا أن نقبالم مالا ر  الو ،   ة ي ب أن ن م البكاري وماللم أيرر مما ن م الرسول الكريم هذ  الدراس  قائًة   "
بكالم أريحيالال  لالالذا  إننالا نالالتةين و  ،  ااسالةع لالاليق حكالرا ىلال  الفقهالام والمحالالداين وت ىلال  زمالانهم  قالط ، نالر م مالا قبلالو 

 أوهالالالاع مالالالنبهالالالا وأن ننقالالالدها ونالالالر م الكريالالالر ممالالالا جالالالام  ، أن نالالالالتدرك ىلالالال  يالالالم يتالالالب الحالالالديث والفقالالاله والالالالالير  والتفالالالالير
  هذ  الكتب  س النهايال  محالم تالرا  برالري ت ي الب وت ينبغالس أن يصالب  بالقدسالي  أو االهيال  أبالدا ، وخرا ا  ت تنتهس

 صالوا  أىمالالهم ألنفالالهم واألخةالام تقالن  ، ت يف الم أحالدنا اآلخالر ، ام نحن وأهم الترا   الس البرالري  ىلال  درجال  سالو  ،
 ( ىلينا.

ومما تشإ  يه أن يم هءتم جميعاً لكس يصلوا إل  تحقيق أهدا هم قالاموا ب مالن شالبها  حالول روايال  الصالحيحين ، 
الالاليد  ىائرالال  ىنالالد ويتالالب الالالالن  جميعالالاً  الالس يالالون ىمالالر ال نروايالال  الصالالحيحي  الالس واىتبالالروا هالالذ  الرالالبها  أدلالال  تهالالدع وتةعالالن

 .تالع  أىواع وب ع  أشهر  زواجها بالنبس 
واحالد   -بمرالي   اللاله تعالال   – شالبه  سأىرضالها  ىرالر  ا  التس  يروهالا جميعالا  بلغال  االة وقد تتبع  هذ  الربه 

، وبع الهم ي الية ىلال  مالن سالبقه شالبه   الالبعم ىالن بع الهم هالاهالا ألنهالم جميعالاً ينقلونيتلو األخرى دون الترييالز ىلال  قائل
بعالد األخالرى  شالبه  اتهمأرد ىل  الربه  بعدها مباشر  لكالس يقالة القالار  ىلال  إبةالال شالبه وسواأو اانتين ...وهكذا ، 

    ، و لإ ىل  النحو التالس   ين لس الحق ، وينبل  الصبح لذي ىينين

                                                 
 ع2111و 3و1و  -ع2111و3و2صحيف  المدين  الالعودي  بتاريج  - 1
 . ع2113و أول  طو مكتب  مدبولس بالقاهر  ط  116 – 115ص  - 2

 -هال1412الدراسا  العليا الررىي   –يلي  الرريع    –الرسال  ب امع  أع القرى وما بعدها و  31ص  - 3
إسةع بحيري   صحفس شا  حاصم ىل  الماجالتير من بريةانيا  س ت ديد مناه  الفكر ااسةمس ، ويعمم رئيق مريز الدراسا   4

 com.www.facebookتروني  ااسةمي  ب ريد  اليوع الالابن اتلك
 ع2118و11و16جريد  اليوع الالابن الكميق  - 5
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 : قول السيدة عائشة  " لم أعقل أبوي قط إال وهما يدينان الدين " األولىالشبهة 
جالوار أبالس بكالر ربالا   الس  البكالاري نفالاله هأخرجالإليها هءتم الرا  ون لرواي  الصالحيحين مالا  يالتندتس ال الربها من 

لالم أىقالالم أبالوي قالالط إت وهمالا يالالدينان الالدين ولالالم يمالر ىلينالالا يالوع إت يأتينالالا  يالاله    » ىائرال  قالالال الالالاليد   الس ىهالالد النبالس( أن 
   (1ر«....الحديث  ج أبو بكر مهاجرا ِقَبَم الحبر  لما ابتل  الماللمون خر  ، رسول الله طر س النهار بكر  وىري 

و لالإ قبالم ه الر   ، إنهالا لالم تعقالم أبويهالا إت وهمالا يالدينان الالدين   تقالول ىائرال ىل  هذا النحو   الالاليد   مواستدتله
 ، وهالالو مالالا يبالالين أنهالالا يانالال  ىاقلالال  لهالالذ  الزيالالارا  ، يالالان يالالأتس بيالالتهم يالالم يالالوع وتقالالول إن النبالالس  ، الحبرالال  يمالالا  َيالالَر 

 لالالو صالالدقنا  مالالن بالالدم البعرالال  النبويالال   الكالالامقعالالاع اليانالال   الالس   - إجماىالالا بالالين يتالالب التالالاريج - والمءيالالد أن ه الالر  الحبرالال 
  هالذا يعنالس أنهالا يانال  رضاليع  ىنالد ه الر  الحبرال  من بدم الدىو  ، الرابنعاع  س الأن ىائر  ولد   ااماع البكاريرواي  

 . ويلم  أىقم ت تحتاج توضيحا ،  كية يتفق  لإ من جمل  رلم أىقم أبوي( ،
 والرد على هذه الشبهة على هذا النحو :

المالر  األولال   الس بدايال  الالالن  الكامالال   –يمالا هالو معلالوع مالن يتالب الالالير    –اله ر  إل  الحبر  حدا  مرتين  -1
 -هم قلالاليةً ويالالان ىالالدد – والصالالحاب   الالس مكالال  ، االالم ىالالاد المهالالاجرون األوائالالم مالالن البعرالال  ىنالالد اشالالتداد اايالالذام ىلالال  النبالالس 

وبنالس هاشالم ومالن آمالن ،  لنبالس ا،  لمالا أىلنال  قالري  مقاطعال   -رضالس اللاله ىنهمالا  –إل  مك  بعد إسالةع حمالز  وىمالر 
ودخلوا جميعا  س شعب أبس طالب خرج الصحاب  مر  ااني  إل  الحبر ، و لإ ما بين العاع الالالادس والتاسالن مالن البعرال  

 (  2ر، وهذ  اله ر  الراني  للحبر  .   امرأ وامانس ىرر ، وىددهم اانان وامانون رجة 

 والالءال هنا مت  خرج أبو بكر مهاجراً إل  الحبر  ؟   
وااجاب  ىل   لإ من خةل يتب الالير  أنه خالرج بعالد اله الر  الرانيال   الس أواخالر الالالنوا  الالرة  للمقاطعال  اللالمال  

 لرامن  وأوائم الالن  التاسع  .والمءمنين وبنس هاشم ، أي  س أواخر الالن  ا من قري  للنبس 
 س الالير   ير ىقب خروج أبس بكر و ا  أبس طالب ، وو ا  أبالس طالالب يانال   إسحا والدليم ىل   لإ   أن ابن  

 (3ر س الالن  التاسع  من البعر  المعرو   بعاع الحزن ىند يتا  الالير  والتاريج .
وج أبس بكالر ، ونقالم الصالحيف  يالان  الس العالاع التاسالن و ير الالهيلس والرامس خبر نقم صحيف  المقاطع  ىقب خر 

 ، وهو يءيد ما  يرنا  . (4رمن البعر  
ما روى ىالن ىائرال  رضالس اللاله تعالال   ومما أو ى به أبو بكر الصديق وجزع بهذا صاحب الالير  الحلبي   قال   ر 

 وأ ن  ، س شالالعب أبالالس طالالالبلمالالا ابتلالال  المالالاللمون بالالأ ى المرالالريين أي وحصالالروا بنالالس هاشالالم والمةلالالب  الال   ىنهالالا قالالال 
 (1ر.( مهاجرا نحو أرض الحبر  وهس اله ر  الراني  خرج أبو بكر  ، ألصحابه  س اله ر  إل  الحبر 

                                                 
 . 2217  و  16و  3وىقد    جوار أبس بكر  س ىهد النبسصحيح البكاري كو الكفال   و  - 1
 . طو دار صادر بيرو  د.   217و 1وطبقا  ابن سعد ع 1181طو دار الفكر بيرو   228و3انلر و الروض األنة للالهيلس  2

 هال1411 بيرو  دار ال يمطو  211و 2سير  ابن هراع  - 3
 . ع1117طو الم لق األىل  للر ون ااسةمي  بالقاهر   413و2الالير  الرامي   – 158و 2الروض األنة للالهيلس   - 4
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يالم هالذ  القصالص  يرهالا ابالن إسالحق معترضالا بهالا بالين تعاقالد قالري  وقال ااماع ابن يرير ىن زمالن خالروج أبالس بكالر   ر
، وبالين نقالم الصالحيف   وحصالرهم إيالاهم  الس الرالعب ، الصالحيف  اللالمال ، ويتابتهم ىليهم  ىل  بن  هاشم وبن  المةلب

 (2ر..(،  وما يان من أمرها، وه  أمور مناسب  لهذا الوق 
يتالالب الالالالير  تءيالالد خالالروج أبالالس بكالالر بعالالد اله الالر  الرانيالال  إلالال  الحبرالال  ، و الالس أواخالالر سالالنين   معلالالمنالالالتنت  مالالن هالالذا أن 

ع  ، ومن ام تكون الاليد  ىائر   الس  لالإ الوقال   الس الرابعال  أو الكامالال  المقاطع  اللالم  أي  س الالن  الرامن  أو التاس
من ىمرها ، وهذا يتناسب تماماً من حديرها  س صحيح البكاري وقولها " لم أىقم أبوي قط إت وهمالا يالدينان الالدين " ، 

اً ، خاصال  إ ا ىلمنالا أنهالا إلال  بيالتهم مالدو  وىرالي ويتناسب من يونها متذير  للزيارا  التس يان  يأتس  يهالا رسالول اللاله 
    .  صفام الذهن و ،  وقو  الذاير ، تفو  أقرانها  س حد  الذيام 

قالالول الالالاليد  ىائرالال  " لالالم أىقالالم أبالالوي إت وهمالالا يالالدينان الالالدين " يءيالالد أنهالالا ولالالد  بعالالد البعرالال  ولالاليق قبلهالالا ، ألن  -2
يمالا يالزىم   –  قبالم البعرال  بالأربن سالنوا  معناها أنها  تح  ىينيها ىل  الحيالا   وجالد  أبويهالا مالاللمين ، أمالا يونهالا ولالد

  هذا يتنا   من هذ  ال مل  ألن معن   لإ أنها أدريتهما ىل  الررك . –هءتم 
روايال  الالالاليد  ىائرالال  لحالالديث خالالروج أبالالس بكالالر مهالالاجراً نحالالو الحبرالال  ، وأمرالالاله مالالن األحاديالالث يحالالديث اله الالر    -3

( أي ممالالالا سالالالمعته مالالالن أبيهالالالا أو أمهالالالا أو أحالالالد مالالالن وحالالالديث بالالالدم الالالالوحس ممالالالا يالالالالميه ىلمالالالام الحالالالديث ر مرسالالالم الصالالالحابس 
الصالالحاب   روتالاله ىالالنهم ، ويالالون هالالذا الصالالحابس الالالذي رو  ىنالاله ميالالر معلالالوع ت ي الالر ؛ ألن الصالالحاب  يلهالالم ىالالدول  الالس النقالالم 

 يما هو مقةوت به  س القرآن والالن  . ىن رسول الله 

  ما يالم   الس أصالول الفقاله   مرسالم الصالحابس ام إنا لم نعد  س أنوات المرسم ونحو يقول ابن الصة   س مقدمته    
ألن  لالالإ  الالس حكالالم  ؛ ولالالم يالالالمعو  منالاله،  ث الصالالحاب  ىالالن رسالالول اللالاله ديالالايرويالاله ر ابالالن ىبالالاس ( وميالالر  مالالن أح مرالالم مالالا

 (3."رن الصحاب  يلهم ىدولأل ؛ وال هال  بالصحابس مير قادح  ، الموصول المالند ألن روايتهم ىن الصحاب 
 جارية ألعب عند نزول سورة القمر .: كنت  نيةالشبهة الثا

قولالاله  بالالم الالالالاى  موىالالدهم  - الالس ربالالا    -أي الالاً  – البكالالاري هأخرجالالروايالال  الصالالحيحين بمالالا  أن ينق الالواهالالءتم  حالالاولي
ِىالالالُدُهم   وإنالالالس ، لقالالالد أنالالالزل ىلالالال  محمالالالد بمكالالال »والالالالالاى  أدهالالال  وأمالالالر( ىالالالن رىائرالالال ( قالالالال    الالالاَىُ  َمو  جاريالالال  ألعالالالب ]باَلالالِم الالا

[َوالالااَىُ  أَد    لالو  المعلوع بة خةا أن سور  رالقمر( نزل  بعد أربن سنوا  من بدم الالوحس ،يقولون   " و  (4ر«َه  َوأََمر 
ولكالن رىائرال (  ، تكالون رىائرال ( إمالا أنهالا لالم تولالد أو أنهالا رضاليع  حديرال  الالوتد  ىنالد نالزول الالالور  البكالاريصدقنا رواي  

 ؟  ية تكون لم تولد بعد ك ، تقول رين  جاري  ألعب( أي أنها طفل  تلعب
 

                                                                                                                                                                  
 هال1411بيرو   دار المعر   طو  484و1الالير  الحلبي   - 1
 67 – 66و 2 الالير  النبوي   - 2

 ع 1184الةبع    األول   مكتب  الفارابسط و  (31و  1ر -الصة  مقدم  ابن  - 3
 . 4876 و  144و  6صحيح البكاري كو التفالير  و بم الالاى  موىدهم والالاى  أده  وأمر  - 4
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 الرد على هذه الشبهة : 
بُني  هذا الربه  ىل  أن نزول سور  القمر يان  س العاع الرابن من البعرال  ، وأوهالم مالدىيها القالار  بالأن هالذا األمالر مالن 

س ، ولكالال ! خالةاهالذا المعلالوع الالالذي لاليق  يالاله بهالالءتم األمالور المالاللم  الالالذي لاليق  يهالالا خالةا ، وت أدري مالن أيالالن أتال  
  س هذا أقول لإ اآلتس   مىل  ا ترائه –أخس القار   –تقة 
ىنالالالد الرجالالالوت إلالالال  يتالالالب التفالالالالير وأسالالالبا  النالالالزول نالالالرى أن جمهالالالور المفالالالالرين م معالالالون ىلالالال  نالالالزول سالالالور  القمالالالر  – 1

 بمك  دون تحديد ألي ىاع نزل   يه خةل الفتر  المكي  . (1ربأيملها
أخرج النحاس ىن ابن ىباس قالال   نزلال  سالور  القمالر . ق وخمالون مكي  وآياتها خمقال صاحب الدر المنرور   " 

 . وأخرج ابن ال ريق وابن مردوي  والبيهقس  س الدتئم ىالن ابالن ىبالاس قالال   نزلال  بمكال  سالور  اقتربال  الالالاى   . بمك  
   (2ر." وأخرج ابن مردوي  ىن ابن الزبير مرله

ير إلالال  أن هالالذ  المع الالز  يانالال  قبيالالم اله الالر  مالالن  الالس سالالبب نالالزول سالالور  القمالالر ترالال   يالالر المفالالالرون بعالالم روايالالا -1
م اهالد ىالن أبالس معمالر ىالن أبالس مالالعود قالال   رأيال  القمالر منرالقاً شالقتين بمكال  قبالم مكالرج هذ  الروايا  ما  ير  ااماع 

اقال تالَرَبِ  الالاالاَىُ  َوانَرالَق  ر قالوا   سحر القمر ،  نزل  مإل  المدين  ، شق  ىل  أبس قبيق ، وشق  ىل  الالويدا النبس 
 .3 (ال َقَمُر 

ىالالن ىلالالس بالالن أبالالس طلحالال ، ىالالن ابالالن ىبالالاس قولالاله  } اقال تالَرباَلالِ  الالاالالاَىُ  َوان َرالالقا ىالالن  –بالالالند   –ومالالا روا  اامالالاع الةبالالري 
الالَتِمرى { قالالال  قالالد م الال   لالالإ، يالالان  رك ُمال  قبالالم اله الالر ، انرالالق القمالالر حتالال  رأوا ال َقَمالالُر . َوِإن  يالالالَرو ا آياَلالً  ياُلع رُِضالالوا َوياَلُقولالالوا ِسالالح 

 (4ر"وروى الَعو  س، ىن ابن ىباس نحو هذا. شقيه.
 الس تفالالير  بالأن نالزول سالور  القمالر يالان قبالم اله الر  بكمالق سالنين  -رحماله اللاله  –قةن الريج و سيد طنةاوي  -2

 أي  س العاع الرامن من البعر  .

 (5ر" رأى هذا اتنرقا  يرير من الناس .بنحو خمق سنين ، وقد  ويان  لإ بمك  قبم ه رته "   قال  
وهذا يءيد رواي  الاليد  ىائر   س صحيح البكاري أنها يان  جاري  تلعب ىند نالزول الالالور  ؛ ألن ىمرهالا ساليكون   

 حين ذ  أربن سنوا  .

                                                 
آيا  ر  (  س رواي  ، و س رواي  اة  45شذ ىن هذا ااجمات مقاتم بن سليمان وتبعه الزمكرري حيث استرنيا منها اآلي  رقم ر  - 1

 27أىاد قرامتها يوع بدر } انلر التحرير والتنوير     نزل  يوع بدر ، والصحيح رأي ال مهور ألن الرسول  (  قات 46 – 45 -44
 ع1118مكتب  العبيكان ط أول   ط و 651و5 الكراا للزمكرري - ع 1117دار سحنون للنرر والتوزين تونق  ط و 165و
 ع .2113ااسةمي  طو أول   طو مريز ه ر للبحو  والدراسا  العربي  و 661و7 طسلإلماع الاليو  الدر المنرور 2
 بدون تاريج بيرو  و لبنان  -دار الكتب العلمي  طو  411و5تفالير الماوردي  - 3

 ع 2111 -هال  1421  األول    ط مءسال  الرسال طو  561و  22الةبري تفالير  - 4
 .  عارا بالقاهر طو دار الم4111و 1الوسيط التفالير  - 5
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ىنالالد الرجالالوت إلالال  يتالالب الالالالير  التالالس رو  مع الالز  انرالالقا  القمالالر ت نالالرى إجماىالالاً بينهالالا ىلالال  زمالالن هالالذ  المع الالز   -3
لعليمالال   الالس المرحلالالال  المكيالال  للالالالدىو  ،  اامالالاع ابالالالن يريالالر  الالالس سالاليرته ي علهالالالا بعالالد مع الالالز  ااسالالرام والمعالالالراج أي  الالس العالالالاع ا

وهالالذا يءيالالد مالالا  يرتالاله  ( .1رمالالن شالالعب أبالالس طالالالب بعالالد انتهالالام المقاطعالال  اللالمالال . التاسالالن مالالن البعرالال  بعالالد خالالروج النبالالس 
جاريالال  تلعالالب ىنالالد نالالزول الالالالور  ؛ ألنهالالا سالالتكون  الالس الكامالالال  مالالن الالالاليد  ىائرالال   الالس روايالال  اامالالاع البكالالاري أنهالالا يانالال  

 ىمرها .
بالم قصالارى  ؛من خةل هذ  األدل  يتأيد أن نزول سور  القمالر لالم ي مالن العلمالام ىلال  يوناله  الس العالاع الرابالن مالن البعرال 

 ير  ابالن يريالر ،يالال   ير   لإ قبم اله ر  إل  الحبر  ، وخالفتها بعم الكتب األخرىقد بعم يتب الالير   أن القول
 لقرآن الكريم  ير تعن  الكا رين وطلبهم اآليا   س أواخر سور  ااسرام  اوهو ما أميم إليه ألن 

ُ الالَر لَنالالا ِمالالَن اأَلر ِض يَنُبوىالالاً  أَو  َتُكالالوَن لالالَإ َجناالال ك مِ الالن ناِكيالالم  َوِىنالالب    "  -تعالالال   –قالالال   َوقالالاُلوا  لالالن نال الالء ِمَن لالالَإ َحتاالال  تالف 
نالالا ِياَلالالفاً أَو  تالالأ ِتَس بِالل الالِه َوال مَ  التالفَ  الالَ  َىَليال  الالِقَط الالاالالَمام َيَمالالا َزَىم  ِ يالالراً أَو  ُتال  الالَر األَنال َهالالاَر ِخةَلَهالالا تالف  ئآلِئَكالالِ  قَبالاليةً  أَو  َيُكالالوَن لالالَإ  ِ 

الُرا  أَو  تالر قال   الس الالاالَمام َولالن نال الء ِمَن ِلرُِقي الَإ َحتاال  تاُلنالالز َِل  الَرُؤُ  قالم  ُسالب َحاَن َرب الس َهالم  ُينالُ  إَتا َبَرالراً باَلي  ك مِ الن ُزخ  نالا ِيَتابالاً نالاق  َىَليال 
 وهو ما يرير إل  أن مع ز  انرقا  القمر يان  بعد رحل  ااسرام والمعراج .  [13-11راُسوًت ]ااسرام   

أو الكامالالال  مالالن ىمرهالالا  ألن الالالاليد  ىائرالال  يانالال   الالس الرابعالال  ؛ ومالالن االالم تتوا الالق روايالالا  الصالالحيحين بع الالها مالالن بعالالم
ما ىقالد النبالس ىليهالا  الس العالاع وهس جاري  تلعب ىند نزول سور  القمر  س العاع الرالامن أو التاسالن مالن البعرال  ، وتكالون ىنالد

قالد بنال  بهالا  من ىمرها ، ويكون الرسول العاشر أو الحادي ىرر من البعر  قد جاوز  الالادس  ودخل   س الالابع  
   وهس قد جاوز  التاسع  بقليم . س العاع األول من اله ر 

 أحد . ةالشبهة الثالثة : اشتراك السيدة عائشة في غزو 
مالا أخرجاله  من الربها  التس يريرها هءتم الرا  ون لرواي  الصالحيحين  الس سالن الالاليد  ىائرال  ىنالد زواجهالا بالالنبس 

 البكاري وماللم  س صحيحيهما من اشتراك الاليد  ىائر   س مزو  أحد  
ولقالد رأيال  ىائرال  بنال  أبالس بكالر وأع سالليم    قالال لما يان يوع أحالد انهالزع النالاس ىالن النبالس    " قال ىن أنق 

االم تفرماناله  الس أ الوا  القالوع  ، وقالال ميالر  تالنقةن القالر  ىلال  متونهمالا ، وإنهما لمرمرتان أرى خدع سوقهما تنقالزان القالر 
 (2"ر. ام ت ي ان  تفرمانها  س أ وا  القوع ، ام ترجعان  تمئآلنها

ن يالان  الس مرالم سالنها ، أو أيبالر منهالا رد مالن الصالحاب  مال -ي ومالاللم أي الاً يمالا  يالر البكالار   -   س حين أن النبس 
 مرم ىبد الله بن ىمر ورا ن بن خدي   وميرهما من صغار الصحاب  .

ي زنالالس  لالالم  ، وأنالالا بالالن أربالالن ىرالالر  سالالن  ، يالالوع أحالالد  الالس القتالالال ىرضالالنس رسالالول اللالاله  "بالالن ىمالالر قالالال اىالالن نالالا ن ىالالن 
 (3. "ر وىرضنس يوع الكند  وأنا بن خمق ىرر  سن   أجازنس
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وقالالالوا   هالالذا دليالالم ىلالال  يونهالالا ىنالالد ىالالزو  أحالالد  الالس الكامالالال  ىرالالر  مالالن ىمرهالالا ، ومالالزو  أحالالد يانالال   الالس العالالاع الرالالالث  
مرهالا ،  الس العالاع الرالالث ىرالر مالن ى بهالا بعالامين . ومالن االم تكالون ىنالد زواجهالا بالالنبس  لله ر  أي بعد دخول النبس 

 وليق العاع التاسن أو العاشر يما  س الصحيحين .
 : ما يليويأتي الرد على هذه الشبهة من خالل 

مالن  لم يكن اشتراك الاليد  ىائر   س مزو  أحد من أجم أن تقاتم من المقاتل  ، وإنمالا خرجال  مالن النبالس  -1
مالالن رد مالالن صالالالغار  وقالالالد رد النبالالس  ، -يمالالا  الالس الحالالديث األول الالالالذي اسالالتدل بالاله هالالءتم-أجالالم سالالقيا المالالام لل الالالي  ، 

يالوع أحالد  رسالول اللاله الالابق  ر ىرضالنس الصحاب  من أجم اشترايهم  س القتال ، يما هو واضح من حديث ابن ىمر 
، وإنمالالا بالعمالالم المكلالالة بالاله مالالن يكالالرج ، وممالالا بلوغ ىنالالد ااجالالاز  والالالرد  الالس المعريالال  بالالال  قالالط ،  الالالعبر  ليالالال (   الالس القتالالال
 – مالن أجالم أىمالال مالالاند  للقتالال يإ ناله لحاراال  بالن سالراق  غزوا الكروج لل لبعم الصغار  س س  ن النبإ  يءيد  لإ

 .( 1ر النلار بالكروج يوع بدر ألجم -ويان مةماً صغيراً 
لعبد الله بن ىمر وأمراله ىن مزو  أحد من أجم يونهم لم يبلغوا الحلم بعالد ، ولاليق مالن أجالم  إن رد النبس  -2

( . أمالا الالاليد  ىائرال   قالد يانال  بالغال  ىنالد زواجهالا 2 الس روايال  " ولالم يرنالس بلغال  "ر اللاله بالن ىمالر الالن بدليم قول ىبالد 
، ومالن االم خرجال  بعالد زواجهالا بالالنتين  الس هالذ   -يما أيد   لإ بالبراهين الكرير   س المبحث الالابق   -  بالنبس 

 الغزو  يما خرج  ميرها من النالام البالغا .
 سيدة عائشة أحاديث لم تعاصرها .: رواية ال الرابعةالشبهة 

يالالالدىس هالالالءتم المرالالالككون  الالالس روايالالال  الصالالالحيحين   " أن هنالالالاك تناق الالالاً بالالالين هالالالذ  الروايالالال  وبالالالين روايالالال  الالالالاليد  ىائرالالال  
ألحاديالالث يريالالر   الالس الصالالحيحين لالالم تعاصالالالرها . بالالم لالالم تكالالن موجالالود  ىلالالال  ظهالالر األرض حالالين حالالدواها يروايتهالالا حالالالديث 

ه المرالريين لإلسالةع  الس بدايال  الالدىو  ال هريال  ، وحالديث بالدم نالزول الالوحس ىلال  ىل  جبم الصالفا ودىوتال صعود النبس 
  س مار حرام ... وميرها من األحاديث ." النبس 

 والرد على هذه الشبهة سهل ميسور  وذلك من خالل اآلتي :
الالالميه إن هالالذا النالالوت مالالن األحاديالالث التالالس يالترالالهدون بهالالا ىلالال  أن الالالاليد  ىائرالال  ولالالد  قبالالم البعرالال  هالالو ممالالا ي -1

ي الصالالحابس ىالالن صالالحابس آخالالر حالالديراً دون أن يالالذير الصالالحابس الالالذي روى بمرسالالم الصالالحابس ، ومعنالالا    أن يالالرو العلمالالام  
 ىنه .

أو يح الر  يقالول ىائرال   ، وهو روايته مالا لالم يدرياله   الصحابسوأما مرسم   "  وىن معنا  وحكمه يقول ااماع النووي
أنالاله    وال مالالاهير الرالالا عس مالالذهب  . الرؤيالالا الصالالالح  الالالوحسمالالن   أول مالالا بالالدىم بالاله رسالالول اللالاله   -اللالاله ىنهالالا رضالالس-
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 صالحابسىالن  إتأن يقالول اناله ت يالروى  إتت يحالت  باله    الرا عسأبو إسحا  اتسفراين   ااماع األستا وقال  . يحت  به
 (1."ر والصوا  اتول .

 قالد يالان يأخالذ  يأخذ حكم المرسم( ، رأي   ت " ليق يعد مرسم الصحابس مرسة   قال الحا   أبو ىلس الغالانس
وقالال يالان لعمالر بالن الكةالا  جالار مالن األنصالار يتنالاو  معاله النالزول إلال   ، ويالروي بع الهم ىالن بعالم ، بع هم ىن بعالم

وقالال البالرام " مالا يالم  ،  إ ا نزل  ج ته بكبالر  لالإ اليالوع مالن الالوحس وميالر    ينزل هو يوما واآلخر يوما قال رسول الله 
   (2روينا ت نكذ  " ولكن سمعنا  وحدانا أصحابنا،  سمعنا  من رسول الله   رسول الله ما نحداكم به ىن 

دون  يالالر  إن الالاليد  ىائرال  ليالال  وحالالدها التالس رو  مرالم هالالذ  األحاديالث ىالن الصالالحاب  ، ور عتهالا للنبالس  -2
اديالالث يريالالر  لالالم ، ومالالن  لالالإ روى أح وقالالد يالالان صالالغيرا حالالين و الالا  النبالالس  مالالن رو  ىنالاله  هنالالاك ىبالالد اللالاله بالالن ىبالالاس 

وقد أسلم  س  تح خيبر  الس العالاع الالالابن مالن اله الر  وروى أحاديالث يريالر  مالن هالذا النالوت ،  يدريها ، وأي اً أبو هرير  
 ويذلإ أنق بن مالإ وىبد الله بن ىمر وميرهما من صغار الصحاب  .

  ؟ : إذن البكر ، وكيث يخالث قوله فعله الشبهة الخامسة
 الس يتالا  النكالا     البكالاريأخالرج إليهالا   "   ونالتالس يالالتند م  الصحيحين  س معالرض شالبهاتهبرد رواي قال المدىون

قالالالوا يالالا  ، ت تالالنكح البكالالر حتالال  تالالالتأ ن  »  ت يالالنكح األ  وميالالر  البكالالر والريالالب إت برضالالاها( قالالال رسالالول اللالاله وبالالا 
 .؟ م ىكاله كية يقول الرسول الكريم هذا ويفع« ؟ قال  أن تالك  ويية إ نها   رسول الله

 الحالالالديث الالالالذي أورد  البكالالالاري ىالالالن سالالالن أع المالالالءمنين ىنالالالد زواجهالالالا ينالالالالب إليهالالالا أنهالالالا قالالالال  ينالالال  ألعالالالب بالبنالالالا   
وييالة يالالألها وهالس طفلال  صالغير  جالداً ت تعالس معنال   ،؟  ولم يالألها أحد ىن إ نها  س الزواج من النبالس،  (بالعرائق ر

 را شرىيا ألنها موا ق  من مير مكلة.وحت  موا قتها  س هذ  الالن ت تنت  أا ، الزواج
الحكالم ب الواز تالزوي   –رضالس اللاله ىنهالا  –بالالاليد  ىائرال   ىل  استنباط الفقهام مالن زواج النبالس بع هم ام يرنن 

ر أي  ىلال  هالذا الحالديث - وأولهالم البكالاري -الفقهالام والمحالداين  بتناماأما   "  ون يقول البلوغاأل  تبنته الصغير  قبم 
 هالالذ  صالالفح  سالالودام مالالن  ،   الصالالغيرا يزو جالالواز تالالأوهامالالا مالالن األحكالالاع ىالالن  واج النبالالس بالالالاليد  ىائرالال  (ىلالال  حالالديث ز 
 (3ر. " صفحا  الترا 

بم يةعن  س جمين الفقهام والمحداين ىل  مر العصور ، وهالذا ممالا  .  قط الصحيحينبهذا ت يةعن  س من يقول و 
 النحو التالس    قلية  س دحم هذ  الربه  ىل   ميد عنا ألن نةيم معه

 الرد على هذه الشبهة : 
  و لإ لعد  أمور  ونالمدى هءتم عله يما يدىس  لم يكالة قول النبس 
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 ، إ  ت معنالال  تسالالت ذان مالالن ت تالالدري مالالا اا نالبكالالر التالالس تالالالتأ ن  الالس الحالالديث المالالذيور هالالس البكالالر البالغالال  ،  -1
 (1ر-ع ابن ح ريما  ير ااما  –، وهس الصغير   ومن يالتوي سكوتها وسكةها

ت لالم يعالالن    قالالال ؟ ر والبكالر تالالالتأ ن  الس نفالالالها ( أيصاليب هالالذا القالول األ   قالال أبالو قالالر  سالأل  مالكالالا ىالن قولالاله 
وت خيالار لواحالد  ، قالال ونكالا  األ  جالائز ىلال  الصالغار مالن ولالد   يالرا يالان أو أنرال ، األ  بهذا إنما ىن  به مير األ  

 (2رير  أحد من األوليام مير األ  .قال وت ينكح الصغ . منهم قبم البلوغ 
 من  عله   وقال ااماع ابن حزع لبيان اتفا  قول النبس 

، والصالالغير  دون الكبيالالر ،  ،  مالالن أيالالن خصصالالتم البكالالر دون الريالالب ولالاليق قالالوت  الالإن قالالال قائالالم   الالإن هالالذا  عالالم منالاله " 
، ىالن ابالن ىبالاس  الالذي روينالا  مالن طريالق مالاللم  نعم، إنما اقتصرنا ىل  الصغير  البكر للكبر  وليق هذا من أصولكم قلنا

" .  كرجال  الريالب  الريب أحق بنفالها من وليها والبكر يالتأ نها أبوهالا  الس نفالالها وإ نهالا صالماتها   " قال أن النبس 
ر ت يكالون إت للبالال  العاقالم لألاال اتسالت ذان، ألن  ، وخرج  البكر البال  به أي الا صغير  يان  أو يبير  بعموع هذا الكبر

 كالرج البكالر التالس ت أ  لهالا بالالنص  " ،  ذير  يهم الصغير حت  يبل    ر ن القلم، ىن اة "    ، ىن النبس  الراب 
   (3ر". ،  لم تبق إت الصغير  البكر  ا  األ   قط المذيور أي ا

الصالالالغير  يالالالر اامالالالاع البكالالالاري قبالالالم هالالالذا البالالالا  ببالالالابين   " بالالالا  إنكالالالا  الرجالالالم ولالالالد  الصالالالغار " ليالالالدل ىلالالال  أن  -2
والصغير  بالنالب  لأل  لهما حكم خاص ، وهو جواز أن يزوجهما قبالم البلالوغ ، و لالإ لمالا لالأل  مالن شالفق  ظالاهر  ىلال  

 أوتد  دون مير  من األوليام . 

بالالاليد  ىائرالال   قالالط ،  إن هالذا الحكالالم لالم يالالالتنبةه الفقهالام والمحالالداون مالالن روايال  الصالالحيحين لالزواج النبالالس  -3
الُتم    "   س القرآن الكريم قوله تعال  ىموع من – أي اً  – وإنما استنبةو  الَن ِمالَن ال َمِحاليِم ِمالن نِ اَلالاِئُكم  ِإِن ار تالبال  ِئس يَِ ال  َوالةا

الالَن  ئاِلالس لالالم  َيِح   الالُهر  َوالةا تاُلُهنا َاَةااَلالُ  َأش  ولالالذا صالالدر اامالالاع البكالالاري البالالا  الالالالابق  الالس صالالحيحه ،  [4]الةالالة    .....َ عالالدا
الَن ( ] الةالة    قال    إنكا  الرجم ولد  الصغار باآلي  الكريم    تالَها َاةااَلَ   4لقوله   ر َوالةئاِل  لالم  َيِح   [ ، َ َ َعالَم ِىالدا
ُهر  قالب َم ال بالُلوغِ   . َأش 

  أجمالالن العلمالالام ىلالال  أنالاله ي الالوز لالالأل  تالالزوي  ابنتالاله الصالالغير  التالال  ت يوطالالأ  ىلالال  ترجمالال  البكالالاري قالالائةً  المهلالالبوىلالالق 
   (4ر.[ 4ع اآلي    ر والةئ  لم يح ن (] الةة مرلها لعمو 

إن الحكالالم ب الالواز أن يالالزوج األ  ابنتالاله الصالالغير  قبالالم البلالالوغ ممالالا أجمالالن ىليالاله العلمالالام ، وقالالد نقالالم ااجمالالات ىلالال   -4
 (1ر لإ ىدد يبير من أهم العلم حت  قال ااماع النووي " هو مما أجمن ىليه الماللمون "
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أن الكةم ىزيز وجود  ، وقد يكالون هنالاك يعود إل  حكم  جليل  وهس   "  أن تزوي  اآلبام لبناتهم الصغيرا  -5
حاج  ماس  للصغير  تقت س تزوي ها  س وق  من األوقا  ، يأن تكون  س زمان أو مكالان يرالر   ياله الفالتن ، أو يكالون 

صالالغير  إلالال  مالالن أو ىالالن رىايالال  أسالالرته ألي سالالبب مالالن األسالالبا  ،  تحتالالاج ال ، أو ىالالاجزا ىالالن الكالالالب، والالالدها  قيالالرا معالالدما 
، أو لدى أبيها مال يرير وقد نزل باله مالرض المالو   يريالد أن يحفال  ابنتاله ، ويحفال  مالهالا يحفلها ويصونها وينفق ىليها 
 .بأن يكتار لها الكةم التقس 

ولالالالذلإ  إنالالاله مالالالن المصالالاللح  للصالالالغير  أن يعةالالال  مالالالن لديالالاله الحالالالرص ىلالالال  مصالالاللحتها والرالالالفق  ىليهالالالا يأبيهالالالا الحالالالق  الالالس 
ن مصالاللحتها  الالس الالالزواج منالاله ، وىالالدع ت الاليين وتفويالال  الكالالةم الالالذي ت يوجالالد  الالس يالالم وقالال  ، والالالذي تزوي هالالا مالالن يالالرى أ

 يحصم لها مالبا بزواجها منه مصالح يرير   س حاضرها ومالتقبلها  س دينها ومعيرتها ومير  لإ  .
يالر قيالاع ، وأن يكالون ، وأن يقوع بهذ  األمانال  التالس حملاله اللاله إياهالا خ  إنه ي ب ىل  األ  أن يتقس الله  من امو 

  (2ر" لتتحقق هذ  المصالح الكرير  .وليال  مصلحته هو ،  هس مراىا  مصالحها هد ه ىند تزوي  ابنته الصغير 
؟ يعالود إلال  ال هالم باألحكالاع الرالرىي   إن ما يرير  البعم حول هذا الحكم من ييفي  زواج الصغير  والالدخول بهالا -6

ر  حالالال صالالغرها ، بالالم اشالالترطوا أن تصالالم إلالال  حالالد تةيالالق  يالاله النكالالا  ، واسالالتدلوا ىلالال  ؛  العلمالالام لالالم ي يالالزوا الالالدخول بالصالالغي
 بالاليد  ىائر  بعد اة  سنوا  من العقد ىليها     هذا ببنام النبس 

إت أنالاله ت ي الالوز ألزواجهالالن البنالالام بهالالن إت إ ا صالاللحن للالالوطم واحالالتملن الرجالالال ،   "  -رحمالاله اللالاله  –قالالال ابالالن بةالالال 
بن  س  سالنين ، وبنال      لإ ىل  قدر خلقهن وطاقتهن ، ويان  ىائر  حين تزوج بها النب  وأحوالهن تكتلة  

 (3ر. "بها بن  تالن 
حالالد الالالدخول بالصالالغير  تالالالن سالالنين ، والصالالحيح مالالا ىليالاله ال مهالالور أن  لالالإ  -رحمالاله اللالاله  –جعالالم اامالالاع أحمالالد قالالد و 

 يكتلة باختةا أحوالهن .
ز الالاا الصالغير  المزوجالال  والالدخول بهالالا  الإن اتفالالق الالزوج والالالولس ىلال  شالالسم ت وأمالالا وقال  "  –رحمالاله اللاله  –قالال النالووي 

وقالال  .وإن اختلفا  قال أحمد وأبو ىبيالد ت بالر ىلال   لالإ بنال  تالالن سالنين دون ميرهالا ،  ضرر  يه ىل  الصغير  ىمم به
هالو الصالحيح  وهالذا . مالإ والرا عس وأبو حنيف  حد  لإ أن تةيالق ال مالات ويكتلالة  لالإ بالاختة هن وت ي البط بالالن

وقالالد بلغالال   ، وت اا ن  الاليمن لالالم تةقالاله ، وت المنالالن مالالن  لالالإ  الاليمن أطاقتالاله قبالالم تالالالن ، ولالاليق  الالس حالالديث ىائرالال  تحديالالد
 (4ر. "ويان  ىائر  قد شب  شبابا حالنا رض  الله ىنها    تالعا قال الداودي

                                                                                                                                                                  
 ، والنووي  س شر  صحيح ع1111ط و مكتب  الفرقان بع مان طو أول   113حك  إجمات العلمام ابن المنذر  س ااجمات ص  - 1

 وميرهم الكرير والكرير . 311 \ 12، والحا   ابن ح ر  س  تح الباري  216 \ 1ماللم 
الصادر  ىن بحث منرور ضمن م ل  البحو  ااسةمي   258و33وتي  تزوي  الصغير   د و ىبد الله بن ىبد العزيز ال برين   - 2

 د بالالعودي الرئاس  العام  ادارا  البحو  العلمي  واا تام والدىو  واارشا
 .مرجن سابق  173 -172و7 شر  ابن بةال - 3
 مرجن سابق . 216و  1شر  النووي ىل  ماللم  - 4
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ا إلالالال  رد األحاديالالالث إن إسالالالام  بعالالالم ضالالالعاا النفالالالوس مالالالن اآلبالالالام اسالالالتعمال هالالالذا الحالالالق  الالالس حالالالق بنالالالاتهن تيالالالدىون -7
الصالحيح  الرابتالال  ،  الالإ ا انترالالر  ظالاهر  تالالزوي  اآلبالالام بنالالاتهن قبالم البلالالوغ مالالن ميالالر الكالةم النالالادر  الالس بلالالد  مالا يالالان مالالن حالالق 
ولالالس األمالالر  الالس هالالذ  الالالبةد أن يتالالدخم لتقييالالد هالالذا المبالالا  بوضالالن سالالن محالالدد  لتالالزوي  البنالالا  . وهالالذا ىالالةج نالالاجن لهالالذ  

 حاديث الصحيح  .  من الةعن  س األ اللاهر  بدتً 
 . الشبهة السادسة : عر  السيدة خولة بنت حكيم السيدة عائشة ليتزوجها رسول الله 

أن خولالال  بنالال   ىلالال  ر الالن سالالن الالالاليد  ىائرالال  ، ونقلهالالا ىنالاله مالالن بعالالد  –رحمالاله اللالاله  –ممالالا اسالالتدل بالاله األسالالتا و العقالالاد 
 هالم يانال  تعرضالهن ىلال  سالبيم   ىلال  النبالس -المتزوجال  سالابقا  -ىرض  البكر والريالب   -رضس الله ىنها  – حكيم

 . بلومها النكا   أع ىل  أن إحداهما طفل  ي ب أن ينتلر النبس ، جاهزيتهن للزواج
ولالالذلإ ت ، رإن شالال   بكالالرا وإن شالال   ايبالالا(   للالالزواج الحالالالس بالالدليم قولهالالا  االمءيالالد مالالن سالاليا  الحالالديث أنهالالا تعرضالاله

 (1روتعرضها رخول ( للزواج بقولها ربكرا(. ، الالادس  من ىمرهايعقم أن تكون ىائر   س  اك الوق  طفل   س 
 والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه : 

األولال  لما يان هناك دات إل  تأجيم البنام بها إل  الالالن  قد ايتمم بلومها بالفعم  ن أع المءمنين لو يانأ   ر أولها  
أع المءمنين سود  ، إ  ت يوجد مالانن مالن  لالإ سالوى حدااال  ن  س مك  يما حد  ماله ر  ، بم لتم األمر  س حينه  من

 سنها . 
تعالارا ىليهالا وهالذا مالن األمالور الم 1الوجه الرانس   أنه ت يلزع مالن وجالود الكةبال  أو العقالد أن يالتم البنالام ىلال  الفالور    

   .دَ أمرها سوى العِ نه لم يتم  س إإ  1جبير تبنه  مةعم بن ىدي لها خةب  ومن شواهد  لإ  س القديم والحديث، 
  أنهالالالا أراد  أن ت الالالد مالالالدخة إلالالال  نفالالالق النبالالالس  الوجالالاله الرالالالالث   الالالالذي يبالالالدو مالالالن محالالالاور  خولالالال  لرسالالالول اللالالاله   

للتحد  معه  س هذا الرالأن الكالاص حالين هاباله الرجالال ...  الة مالالوغ أن تحمالم يلماتهالا معالان لالم تقصالدها ، وإ ا يالان 
سالود  بنال   –رضس الله ىنهالا  –أنه هو الدا ن األساسس ،  قد رشح  خول  وتبد من  ير هذا الكاطر والتعويم ىليه ب

، ولالم تكتالة بالاقترا  ىائرال   حالالب حتال   زمع  ، وهس الريب الم رب  الكبير  بر ون بي  الزوجي  لتقوع برىايال  بناتاله 
 (2ريقال   لوت أنها  س سن الكةب  والزواج لما  يرتها .(

المبحث الالابق  الس الح ال  الةبيال  أن هنالاك  رقالاً بالين بدايال  البلالوغ وظهالور ىةماتاله الوجه الرابن   سبق أن  ير   س 
األول  ، وبين ايتمال البلوغ ىند المرأ  بنالزول دع الحاليم ىليهالا ،  لعالم الالاليد  خولال  رأ  ىنالد الالاليد  ىائرال  ىةمالا  

                     لكس يكتمم بلومها تماماً .هذ  الالنوا  الرة ، وانتلر النبس  البلوغ المبكر   رشحتها للزواج من النبس 
 

                                                 
 . 41 – 48الصديق  بن  الصديق ص  - 1
قالم ب -للباحث و محمود سليمان ىلس  رسال  ماجالتيربتصرا  31 – 21أع المءمنين الاليد  ىائر  ومروياتها  س التفالير  ص  -2

 هال1411سن   جامع  أع القري -يلي  الدىو  وأصول الدين   –  الكتا  والالن
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  للسيدة عائشة قبل اإلسالم .بن مطعم : خطبة جبير  الشبهة السابعة
 الالس أدلتالاله ىلالال  ىالالدع تالالرجيح روايالال  الصالالحيحين  الالس تقالالدير سالالن الالالاليد  ىائرالال  ىنالالد  -أي الالاً  -  يالالر األسالالتا  و العقالالاد 

    وا قالستند إل   لإ من جام من بعد  ، وامالأل  خةبتها ل بير بن مةعم  زواجها بالنبس 
ر إن الاليد  ىائر  يان  مكةوب  قبم خةبتها إل  النبس ، وأن خةبال  النبالس يانال   الس نحالو الالالن  العاشالر  للالدىو  . 
 إمالالا أن تكالالون قالالد خةبالال  ل بيالالر بالالن مةعالالم ألنهالالا بلغالال  سالالن الكةبالال  ، وهالالس قرابالال  التاسالالع  أو العاشالالر  ، وبعيالالد جالالداً أن 

ىلالال  هالذا التقالالدير مالالن ا تالرا  الالالدين بالالين األسالرتين . وإمالالا أن تكالالون قالد وىالالد  لكةيبهالالا وهالس وليالالد  صالالغير    تنعقالد الكةبالال 
، وحين الذ يكالون أبالو بكالر مالاللماً ىنالد  لالإ ، ويالالتبعد جالدا أن يعالد بهالا  -بالين األسالرتين المتفلفال   –يما يتفق _ أحيانا 

إ اً يالان أبالو بكالر قالد وىالد بهالا هالذا الموىالد قبالم إسالةمه ،  ت  ىل  دين ال اهلي  قبم أن تتفق األسرتان ىل  ااسةع ،  ال
  (1ر.( معن   لإ أنها ولد  قبيم الدىو  ، ويان  تناهز العاشر  يوع جرى حديث زواجها وخةبها النبس 

 وللرد على هذا الشبهة أقول : 
دىو  األولال  حالين يالان ينبس هذا الكةع ىل   رضالي  اسالتحال  وجالود مصالاهر  بالين المالاللمين والمرالريين  الس سالنوا  الال

المرريون يء ون الماللمين األوائم ، وهذ  الفرضي  ليال  صحيح  ومن ام يتهدع يم ما بنس ىليها ، والدليم ىلال  ىالدع 
 صحتها ما يلس   

 تحريم المصاهر  بين الماللمين والمرريين لم يحرع إت بعد اله ر  بالنوا  ىندما نزل  سور  الممتحن  .  -4

مالالن يالالان لالاله زوجالال   ربالالس   " قولالاله " وت تمالالالكوا بعصالالم الكالالوا ر " قالالال أهالالم التفالالالير   أمالالر اللالاله ابالالن الع عيقالالول اامالالا
االالم نالالالج اللالاله  لالالإ  الالس ، مرالالري  أن يةلقهالالا ، وقالالد يالالان الكفالالار يتزوجالالون المالالاللما  ، والمالالاللمون يتزوجالالون المرالالريا  

   (2رجرول الكزاىس . ( حين ذ قريب  بن  أمي  ، وابن  هذ  اآلي  وميرها ....  ةلق ىمر بن الكةا  
 عمالر بالن الكةالا  يالالان إلال  وقال  نالزول اآليالال  متزوجالاً مالن امالرأتين مالالن المرالريين ، وهالو مالن هالالو  الس صالةبته  الس الحالالق 

 وشدته  س تةبيق أحكاع ااسةع .
 قال ااماع ابن يرير  س تفالير آي  الممتحن  الالابق  ر هذ  اآلي  التس حرم  المالاللما  ىلال  المرالريين ، وقالد يالان 

 (3رجائزاً  س ابتدام ااسةع أن يتزوج المررك المءمن  .(
يان أبو العالاص بالن الربيالن متزوجالا بالالاليد  زينالب بنال  رسالول اللاله ، ويالان مرالرياً ، وهالاجر  الالاليد  زينالب بعالد   – 2 

كال  . ، ولالم يقالم أحالد ييالة يصالاهر الرسالول المرالريين  الس م (4ربدر ، وأسلم العاص بعد  لإ ، ولم يفر  الرسول بينهمالا

                                                 
 .مرجن سابق 41 – 48الصديق  بن  الصديق ص  - 1
  بيرو  . بدون تاريج . –طو دار الكتب العلمي   231و 4أحكاع القرآن تبن العربس  - 2
 ع .1111طو دار طيب  للنرر والتوزين طو ااني   13و  8تفالير ابن يرير  3

 بالعاص بن الربين ااب   س الصحيحين ، وروى أبو داود  س سننه بالند  أن رسول الله  -رضس الله ىنها –ج الاليد  زينب زوا  - 4
 وقال األلبانس   صحيح  2241 و  253ص 2ردها ىليه بالنكا  األول ج
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أبس لهالب ىتبال  وىتيبال  لالوت أن أباهمالا أبالا لهالب أمرهمالا بةةقهمالا  رقي  وأع يلروع قد ىقد ىليها ابنابم يان  ابنتا  الاليد  
 .  مير جائز  أو مير معقول  بين الماللمين والمرريين .  من أين القول   إن المصاهر   س  لإ الوق  يان  

البت  لنفس المصاهر  بين الماللمين والمرريين  س سالنوا  الالدىو  المكيال  من خةل هذين الدليلين يتبين أنه ت صح  
، ومالالن االالم ت دليالالم ىلالال  يالالون الالالاليد  ىائرالال  ولالالد  قبالالم البعرالال  بالالالبب خةبتهالالا ل بيالالر بالالن مةعالالم . بالالم هالالذ  الكةبالال  أحالالد 

 -لالالابق يمالا سالبق أن  يالر   الس المبحالث ا األدل  ىل  يون الاليد  ىائر  يان  صالالح  للكةبال  قبالم خةبال  النبالس 
  . 

 –ر ي الله عنهما  –سن السيدة أسماء بنت أبي بكرمقارنة سن السيدة عائشة ب:  لثامنةالشبهة ا
إن رأسالالالالمام( يانالالالال  تكبالالالالر  ( تقالالالالول1ريالالالالم المصالالالالادر التاريكيالالالال   أن  ر  يالالالالدىس هالالالالءتم لكالالالالس ي الالالالعفوا روايالالالال  الصالالالالحيحين 

أن رأسالالمام( ولالالد  قبالالم اله الالر  للمدينالال   ، يمالالا تالالروي  ا  المصالالادر بالالة اخالتةا واحالالد بينهالالا ، سالالنوا  بعرالالررىائرال ( 
ومالءدى  ، سالنوا  مالن بالدم البعرال  النبويال   الس مكال  أربالنيالان  إ ن يتأيالد بالذلإ أن سالن رىائرال (.  ، ىاما البع  وىررينبال

وأناله بنال  بهالا ،  سالن  أربن ىرالر  لإ أن الرسول ىندما نكحها  س مك   س العاع العاشر من بدم البعر  النبوي  يان ىمرها 
امانيالال   يصالالبح ىمرهالالا آنالالذاك  ، أي  الالس نهايالال  الالالالن  األولالال  مالالن اله الالر  وبدايالال  الرانيالال  ، سالالنوا  وب الالع  أشالالهر االالة بعالالد 
   . وهس الالن الحقيقي  التس تزوج  يها النبس الكريم رىائر ( . سن  يامل ىرر  

 الرد على هذه الشبهة :
ائرال  والالاليد  أسالمام ىرالر سالنين ، االم يتفالرت ىناله نبنس هذا الربه  ىل  أصم واحد وهو   الفار  بين ىمر الاليد  ىت

بعد  لإ حالا  تاريج ميةد الاليد  أسمام قبم اله الر  بالالبن وىرالرين ىامالا ، االم تالاريج و اتهالا  الس سالن  االة  وسالبعين 
ينالت   وا وهس العرر سالن التاريكي  ا بنام ىل  القاىد  التس جعلوها من الماللما مهيلله ر  ، ام ىقد المقارن  بين ىمر 

   س النهاي  أن ىمر الاليد  ىائر  يان ىند الزواج حوالس اماني  ىرر ىاماً . 
، وهالالاك مالالا يالالدل ىلالال  أن هالالذا  اهالالذا الرالالبه  مالالن أساسالاله  ومالالن االالم إ ا انهالالدم  القاىالالد  التالالس بنالالو ىليهالالا  لالالإ انهالالدم

   يما يدىون  الفار  الزمنس  ليق من األشيام الماللم  الرابت 
ىنالد الترجمال  للالاليد  أسالمام أنهالا يانال  أسالن مالن الالاليد  ىائرال  ، ولالم يحالددوا الفالار  أوًت    ير يرير مالن المالءرخين 

وابالن األايالر  الالس  –وابالن ىالالاير  الس تالاريج دمرالق  –أبالو نعاليم  الس معر الال  الصالحاب  ري بينهمالا مالن هالءتم المالءرخين   رالعمال
 بعم النصوص الوارد   س هذ  الكتب أسد الغاب  ( وهذ  

 2.(ىائر  ألبيها ، ويان  أسن من ىائر   يان  أخ قال أبو نعيم   ر 
بالالبن  ر أي قبالم اله الر  (يان  أخ  ىائر  ألبيها ويان  أسالن مالن ىائرال  ولالد  قبالم التالاريجوقال ابن ىالاير   ر

 1( وىررين سن 

                                                 
 لمرككين خاص  الصحفس و إسةع بحيريهءتم امن أسلوبس ، وإنما هو من أسلو    هذ  العبار  وأمرالها مما يفيد التعميم ليال - 1
 ع 1118طو دار الوطن للنرر بالالعودي  طو أول   318و22معر   الصحاب  ألبس نعيم اتصبهانس  - 2
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َمام شقيقها.وقال ابن األاير   ر   2( ويان  أسن من ىائر  وهس أختها ألبيها ويان َىب د الله بن أبس بكر أخا َأس 
 . -يما يدىون –إ اً هذا الفار  لم يكن محم اتفا  بين المءرخين 

اانيالالاً   رأي اامالالاع الالالذهبس  الالس الالالالير أن الفالالار  بالالين ىمالالر الالالاليد  أسالالمام والالالاليد  ىائرالال  يصالالم إلالال  ب الالن ىرالالر  سالالن  
 الس  -علالوع يمالا هالو م  –والب الن  ( ،3ر" ويانال  أسالن مالن ىائرال  بب الن ىرالر  سالن . قال ىند الترجم  للاليد  أسالمام  " 

بهالا  اللغ  من اة  إل  تالالن ، وبنالام ىلال  رأي اامالاع الالذهبس تكالون الالاليد  ىائرال  ت الاوز  التاسالع  ىنالد بنالام النبالس 
 ما يتوا ق من األحاديث الصحيح   ويكون الفر  العمري بينها وبين الاليد  أسمام حوالس امانس ىرر  سن  تقريباً ، وهو

تالالالتند إلالال  روايالال  واحالالد   (ىرالالر سالالنوا  يالالر  هالالذا الفالالار  الزمنالالس بالتحديدرجم التالالس معلالالم يتالالب التالالاريج والتالالرااالرالالاً  
 ،  ما ا يقول ىلمام الحديث  س ىبد الرحمن من ناحي  ال ر  والتعديم    (4رترجن إل  ىبد الرحمن ابن أبس الزناد

ن لالاليق ممالالن يحالالت  بالاله قالالال ابالالن محالالرز ىالالن يحيالال  بالالن معالالييقالالول ابالالن أبالالس حالالاتم الالالرازي وابالالن ح الالر العالالالقةنس ىنالاله   ر
وقالال الالدوري ىالن ابالن معالين ت . وقالال معاويال  بالن صالالح وميالر  وىالن ابالن معالين ضالعية .  مبرالسأصحا  الحديث لاليق 

وقالال محمالد بالن ىرمالان ىالن ابالن . بن أحمد ىن أبيه م ةر  الحديثوقال صالح . يحت  بحديره وهو دون الدراوردي 
 (5ر.( س ت يحت  بحديرهوقال النالائ...المدينس يان ىند أصحابنا ضعيفا

 هالالذا رأي ىلمالالام ال الالر  والتعالالديم  الالس ابالالن أبالالس الزنالالاد  كيالالة نعتمالالد ىلالال  تقالالدير   الالس الفالالر  الزمنالالس بالالين الالالاليد  أسالالمام 
والالاليد  ىائرال  ، وإنمالا  يالر   لالإ ألن هالءتم الرا  الين لروايال  الصالالحيحين يتكلمالون  الس هرالاع بالن ىالرو   الس حالين أنهالالم 

 ا قاله ىلمام ال ر  والتعديم  يه .! مل  رواي  ىبد الرحمن أبس الزناد ىل  الرمم متهم ىشبهاأيبر شبه  من يبنون 
رابعاً   لم يقةن ىبد الرحمن بن أبس الزناد  س يون الفار  العمري بين الاليد  ىائر  والاليد  أسالمام ىرالر سالنوا  ، 

نا ابن أبس الزناد قالال   قالال  أسالمام بنال  حداوالدليم ىل   لإ ما روا  ابن ىبد البر  س اتستيعا  بالند  ىنه قال   " 
  (6. "ر أبس بكر ويان  أيبر من ىائر  بعرر سنين أو نحوها

ضالالعة سالالندها  إلالال  بااضالالا  يالالوهن مالالتن الروايالال   كلمالال  رأو نحوهالالا ( توضالالح أنالاله ميالالر جالالازع  الالس هالالذا التحديالالد ، وهالالذا 
   -يما سبق  س النقة  الالابق    –لورودها ىن ىبد الرحمن بن أبس الزناد 

هناك اختةا  س تقدير سن الاليد  أسمام ىند و اتها ، ولم ت من جمين المصادر ىل  يونهالا بلغال  مائال    خامالاً 
 سن 

                                                                                                                                                                  
 ع 1111طو دار الفكر بيرو   1و  61تاريج دمرق تبن ىالاير  - 1
 طو دار الفكر بيرو  د.   311و  3أسد الغاب  تبن األاير  -2
 ع  1113 اله 1413الةبع  التاسع  -مءسال  الرسال  بيرو  ط و  288و  2نبةم سير أىةع ال - 3
 ع2112طو دار األىةع باألردن طو أول  185و 1 تبن ىبد البر  اتستيعا انلر  - 4
ويذا ال ر  والتعديم ع 1184طو دار الفكر بيرو  طو أول   -157 -156و6 ج 356تهذيب التهذيب تبن ح ر ترجم  رقم  - 5
 طو دار الكتب العلمي  بيرو  بدون تاريج{ 525و 5بن أبس حاتم ت
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   علالال  هالالذا ر أي اامالالاع الالالذهبس ( قلالال  قالالال ابالالن أبالالس الزنالالاد  يانالال  أيبالالر مالالن ىائرالال  بعرالالر سالالنين.قالالال الالالذهبس   "
 (1"ريكون ىمرها إحدى وتالعين سن .

الرالق الرالانس التالس اسالتند  إلياله الرالبه  ، وهالو أن ىمالر الالاليد  أسالمام حالين  هدعالذهبس هذا، سالينوىل  تقدير ااماع 
 الو ا  يصم إل  مائ  سن  .

ويالالة  ،-رضالالس اللالاله ىنهمالالا  – نكلالالص مالالن هالالذا أن لالالدينا رأيالالين  الالس الفالالار  بالالين ىمالالري الالالاليد  ىائرالال  والالالاليد  أسالالمام
،  ىائرال  يانال   الس التاسالع  مالن ىمرهالا ىنالدما بنال  بهالا النبالس  الالرأيين يءيالدان صالح  روايال  الصالحيحين  الس يالون الالاليد 

 ويت ح  لإ من خةل ال دولين اآلتيين   
أو بينهمالا ب الن وابالن األايالر ،  –وابالن ىالالاير  –أبالو نعاليم  أنها يان  أسن من ىائر  دون تحديالد يمالا قالال  الرأي األول

 الذهبس ااماع ىرر  سن  يما قال 
ىنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  وتدتها اتسم

 اله ر 
الفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار   ىند الو ا  تاريج و اتها

 بينهما

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد  
 أسمام

 سن  18 سن  111 هال73 سن  27 سن  14قبم البعر   

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد  
 ىائر 

  سن  67 ىل  خةا هال58 سنوا  1 سنوا  4بعد البعر   

   أن بينهما ىرر سنوا  ىل   رض صح  رواي  ىبد الرحمن ابن أبس الزناد الرأي الثاني
ىنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  وتدتها اتسم

 اله ر 
الفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار   ىند الو ا  تاريج و اتها

 بينهما

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد  
 أسمام

 سنوا  11 سن  12 هال73 سن  11 سنوا  6قبم البعر   

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد  
 ىائر 

  سن  67 هال ىل  خةا58 سنوا  1 سنوا  4بعد البعر   

 
 :-الله عنهما  ر ي – فاطمة الزهراءبعمر السيدة  عائشة مقارنة السيدة  حساب عمر:  تاسعةالشبهة ال

ولالالد  ىالالاع  بنالال  النبالس  اطمال الالالاليد  يالالذير ابالن ح الالر  الال  رااصالاب ( أن روايالال  الصالحيحين   ر  تكالذيب ون  الالسيقولال  
  وىلال  هالذ سالنوا ، بكمالقمالن ىائرال   -أيبالر  –وأنهالا أسالن  س الكامال  والرةاين من ىمر  ،  والنبس ، بنام الكعب 

ألنالاله إن يانالال  ر اطمالال ( ولالالد   ؛يكالالذ  روايالال  رالبكالالارى( ضالالمنيا  ، ى(ن الالد أن رابالالن ح الالر( وهالالو شالالار  رالبكالالار  الروايالال 

                                                 
 .مرجن سابق  381و  3سير أىةع النبةم  - 1
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 ، وهالو بالدم نالزول الالوح  ىلياله ،األربعالين  هالذا يعنالس أن رىائرال ( ولالد  والنبالس يبلال   ، الكامالال  والرةاالينوالنبس  س ىمر 
 ، سالالن  ىرالر  االالة مالا يعنالس أن ىمالالر رىائرال ( ىنالالد اله الر  يالالان يالالاوي ىالالدد سالنوا  الالدىو  ااسالالةمي   الس مكالال  وهالس م

 ( .سنوا  تالنوليق 
 وللرد على هذه الشبهة أقول : 

، وإنمالا أخالالذ مناله مالا يحلالالو لاله ، وسالك  ىالالن هالذ  الروايال  لالالم يكالن أمينالاً  الالس نقلاله  اامالاع ابالن ح الالرمالن نقالم ىالالن  -1
نقالم الالنص الباقس . ىل  طريق  من قرأ " وت تقربالوا الصالة  " وسالك  دون أن يكمالم اآليال  ؛ ألناله يعلالم ىلالم اليقالين أناله لالو 

حر ياً لبان خداىه للقار  ، وإيهامه له بأن وق  ميةد الالاليد   اطمال  لاليق  ياله سالوى قالول واحالد ، مالن أن ابالن ح الر  الس 
، وهالاك نالص ابالن ح الر لنقالة ىلال  حقيقال  هالءتم القالوع ، وييالة  االم ىقالب ىليهالانفق النص  ير ىد  أقوال  س  لالإ ، 

 يتعاملون من النصوص   
    الروى الواقالدي ىالن طريالق أبالس جعفالر البالاقر قالال ،  واختلة  الس سالن  مولالدهاااصاب    ر يقول ااماع ابن ح ر  س 

ونقالم أبالو ىمالر ىالن  . بالن خمالق واةاالين سالن  وبهالذا جالزع المالدائنسا  والنبالس ، قال العباس ولد   اطم  والكعب   تبن 
ويالان مولالدها  . مولالد النبالس  ىبيد الله بن محمالد بالن سالليمان بالن جعفالر الهاشالمس أنهالا ولالد  سالن  إحالدى وأربعالين مالن

   (1ر. ( سنين وهس أسن من ىائر  بنحو خمق ، قبم البعر  بقليم نحو سن  أو أيرر
ولالالد  قبالالم المبعالالث بقليالالم قالالولين للواقالالدي وأبالالس ىمالالر ، االالم ىقالالب ىليهمالالا برأيالاله   أنهالالا ابالالن ح الالر  الالس يةمالاله   يالالر قالالد 

  كية يدىون ىل  ابن ح ر أنه يكذ  رواي  الصحيحين ؟؟
اامالالاع  –ىلالال  سالالبيم المرالالال  –لرجالالوت إلالال  يتالالب التالالراجم للتحقالالق مالالن وقالال  مالاليةد الالالاليد   اطمالال  سالالن د ىنالالد ا -2

سالالوى روايال  أنهالالا  (اتسالتيعا ر، ولالم يالذير ابالالن ىبالد البالالر  الس  (2رالالذهبس  الس الالالالير قالال   " مولالدها قبالالم المبعالث بقليالالم "
 (3ر ولد  سن  إحدى وأربعين من مولد النبس 

ألن الالاليد   اطمال  يانال   ؛ النبالس مالن  زواجهالاواي  الصالحيحين  الس سالن الالاليد  ىائرال  حالين تءيد ر    هذ  الروايا
د  قبيالم البعرال  ، والالاليد  ىائرال  ولالد  بعالد البعرال  بالأربن سالنوا  ،  تكالون الالاليد  و أيبر منها بكمق سنوا  ، وهالس مولال

 ىائر  ىند اله ر  تناهز التاسع  من ىمرها .
 أسلمت قبل الجهر بالدعوة كما في رواية ابن كثير  : السيدة عائشة  عاشرةالشبهة ال

أسالمام بنال  أبال  بكالر وىائرال  وهالس   ومن النالالام   »  ير ابن يرير  س رالبداي  والنهاي ( ىن الذين سبقوا بإسةمهم 
   (4ر« رسوله بإظهار الدىو  ام أمر الله  ، يدىو  س خفي  صغير   كان إسةع هءتم  س اة  سنين ورسول الله 

                                                 
 تحقيق   ىلس محمد الب اويهال ب1412الةبع  األول   بيرو  –ار ال يم طو د 54و8ااصاب   - 1
 . ابقمرجن س111و  2سير أىةع النبةم  - 2
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مالن بالدم البعرال   الرابالنىائر  قد أساللم  قبالم أن يعلالن الرسالول الالدىو   الس ىالاع الاليد  هذ  الرواي  تدل ىل  أن قالوا   
 لالو أن ىائرالال  ىلالال  حالالالب روايال  رالبكالالاري( ولالالد   الالس  ، الرالالالثعالالاع الومعنالال   لالالإ أنهالا آمنالال  ىلالال  األقالالم  الس  ، النبويال 

أو  ، الرابالنعالاع البالدىو   الس   النبستكن ىل  ظهر األرض ىند جهر  معن   لإ أنها لم  ، من بدم الوح  الرابنعاع ال
 . رواي  الصحيحينهذا يناقم إن   كية تكون من الذين أسلموا  س  لإ الوق  ؟ ، أنها يان  رضيع 

 الرد على هذه الشبهة : 
ابالن إسالحا  صالاحب الالالير  ونالص  الرواي  المنالوب  لإلماع ابن يرير  س البداي  والنهاي  نقلها ىن ااماع محمد  -1   

ام أسلم ناس من قبائم العر  منهم  سعيد بالن زيالد بالن ىمالرو بالن نفيالم، أخالو بنالس ىالدي بالن يعالب، يةع ابن إسحا    ر
، وىائرال  بنال   ، وأسالمام بنال  أبالس بكالر ، أخ  ىمالر بالن الكةالا  وامرأته  اطم  بن  الكةا  بن نفيم بن ىبد العزى

 (1ر( أبس بكر وهس صغير 
أو  ، رجالالوت إلالال  سالالير  ابالالن إسالالحا  ن الالد أن ابالالن إسالالحا  لالالم يالالذير سالالنداً لهالالذا الالالالرد ىالالن أحالالد مالالن الصالالحاب وىنالالد ال

 التابعين إنما أرسم الكةع من ىند  ، ويكفس هذا لت عية الرواي  المنالوب  تبن إسحا  .
أسالاللم قالالديماً ، لعالالم ابالالن إسالالحا  أو أحالالد روا  الالالالير  ىنالاله وهالالم  الالذير اسالالم الالالاليد  ىائرالال  وهالالو يالالالرد أسالالمام مالالن  -2

قالالال  الالس الزهالالر والالالدليم ىلالال   لالالإ مالالا  يالالر  صالالاحب الالالالير  الرالالامي  تعقيبالالاً ىلالال  يالالةع ابالالن إسالالحا  الالالالابق حالالين قالالال   ر 
 (2ر( والعيون والدرر  وهو وهم لم تكن ىائر  ولد  بعد  كية تاللم ويان مولدها سن  أربن من النبو  ؟

المهالد ، وإنمالا نالالب ابالن إسالحا  لهالا ااسالةع اسالةع قد تكالون الالاليد  ىائرال   الس  لالإ الوقال  رضاليع   الس  – 3
والديها ؛ ألن الةفم  س المهد ينرأ ىل  ااسةع ، وت يغير  ىن  ةرته سالوى والدياله ، وحيالث إن أبويهالا يانالا مالاللمين ، 

 وهس صغير   س المهد ،  بةبيع  الحال ستكون ماللم  ىل  دين والديها . 

  (3رولد ىل  الفةر   أبوا  يهودانه أو ينصرانه أو يم الانه .... الحديث "" يم مولود ي   قال رسول الله يما 
ىنالالد المقارنالال  العلميالال  بالالين روايالال  الصالالحيحين  الالس سالالن الالالاليد  ىائرالال  ، وروايالال  سالالير  ابالالن إسالالحا  لالالو يانالال  اابتالال   -4

وسالالن د جميالالن العلمالالام بالفعالالم مالالن حيالالث قالالو  المصالالدرين ، وابوتهمالالا ، ومكانتهمالالا ىنالالد العلمالالام ت ن الالد وجهالالاً للمقارنالال  ، 
 . يةرحون رواي  سير  ابن إسحا  لمكالفتها ما ورد  س الصحيحين

 : قول الطبري كل أوالد أبي بكر ولدوا في الجاهلية  حادية عشرةالشبهة ال
 قالد ولالدوا  الس ال اهليال   أبال  بكالربيقالين  الس يتاباله رتالاريج األمالم( أن يالم أوتد أنه جالزع  ااماع الةبرييدىون ىل   
   ذا تكون الاليد  ىائر  ولد  قبم البعر   يكون ىمرها ىند اله ر  ما يزيد ىل  اةا  ىرر ىاماً .وبه.
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 الرد على هذه الشبهة : 
ىنالالد  األمانالال   الالس النقالالم خاصالال  أن مالالن شالالروطه   البحالالث العلمالالسإلالال  ون نتالالالبت أدري هالالم نالالالس هالالءتم الالالذين ي -1

.لكنالاله لالاليق النالالاليان  - نالالاقةً  الصالالح  وإن ينالال  مالالدىياً  الالالدليم يمالالا قالالال ىلماؤنالالا إ ا ينالال  -نالالالب  األقالالوال إلالال  قائليهالالا 
ذا الكالالةع المنالالو  لإلمالاع الةبالالري، إنمالا هالو التزويالر المتعمالالد ظنالا مالنهم أن أحالداً لالالن يبحالث ورامهالم .وهالذا مالالا يالان مالن هال

 والةبري منه برام ، وإليإ نص ااماع الةبري لتعلم  لإ

حالالد  ىلالالس بالالن محمالالد ىمالالن حداالاله ر     الالالام أبالالس بكالالر الصالالديق  يالالر أسالالمام نتحالال  ىنالالوان     -قالالال رحمالاله اللالاله
  ولالالد  لاله ىبالالد ...تالالزوج أبالو بكالر  الالس ال اهليال  قتيلالال  ووا قاله ىلال   لالالإ الواقالدي والكلبالس    ومالن  يالر  مالالن شاليوخه قالال

  ولالدوا  ولد  له ىبالدالرحمن وىائرال   كالم هالءتم األربعال  مالن أوتد ...وتزوج أي ا  س ال اهلي  أع رومان  ، الله وأسمام
وتزوج  س ااسةع أسمام بن  ىميق ويان  قبلاله ىنالد جعفالر بالن أبالس طالالب  ، من زوجتيه اللتين سميناهما  س ال اهلي 

ويان  نالالأ حالين تالو س أبالو  ...وتزوج أي ا  س ا اسةع حبيب  بن  خارج  بن زيد ،  ولد  له محمد بن أبس بكر  ...
 1. ( وعبكر  ولد  له بعد و اته جاري  سمي  أع يلر

 الس  امالرأتين أناله تالزوج يالر ، و  يان يدور حالول نالالام أبالس بكالر   ااماع الةبريحديث ويما هو واضح من النص أن 
هالالءتم األربعالال  مالالن أوتد   الالس ااسالالةع ، و يالالر أوتد الالالزوجتين اللتالالين تزوجهمالالا  الالس ال اهليالال  وقالالال   "  امالالرأتينال اهليالال  ، و 

. "  هم يمكن لعاقم أن يفهم من هذ  العبار  أن أوتد أبس بكر ولالدوا  الس  اهلي ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما  س ال
 ال اهلي  .

 كيالالة يالالذير اامالالاع نفالالاله  الالس نفالالق  . لالالو  رضالالنا جالالدتً أن يالالةع اامالالاع الةبالالري  الالس ىبارتالاله الالالالابق  يالالوهم  لالالإ -2
 النص أوتداً لاليدنا أبس بكر ولدوا  س ااسةع وهما محمد وأع يلروع .

رالةبالري( ي الزع بيقالين  الس يتاباله رتالاريج األمالم( أن يالم إلال  هالذ  األلفالاظ الم اللل   الس يالةع هالءتم   " ام انلر   -3
." هكالذا  "ي الزع بيقالين " ، االم " يالم أوتد أبالس بكالر "  الأين اليقالين ؟؟، وأيالن يالم  أوتد رأب  بكر( قد ولدوا  س ال اهليال 

 ةع هم الاليد  ىائر  ، ومحمد وأع يلروع .األوتد ؟؟ ، وقد ولد لاليدنا أبس بكر اةا  أوتد  س ااس

 السن . صغرالمبالغة في سنة األنوثة في حب عشرة : الثانية الشبهة 
إلالال  تأويالالم روايالال  الصالالحيحين لعمالالر الالالاليد  ىائرالال  ىنالالد ، ومالالن وا قالاله  الالس هالالذا   –رحمالاله اللالاله  –ل الالا األسالالتا  و العقالالاد 

ئرال  هالو مالن قبيالم مالا تحباله المالرأ  مالن اللهالور بالين أترابهالا بصالغر بأن هذا العمالر الالذي  يرتاله الالاليد  ىا زواجها بالنبس  
 سنها ، وسم   لإ " سن  األنوا  الكالد  " واىتمد  س  لإ ىل  أمرين  

 أنها لم تكن تعرا سنها الحقيقس ألنه لم يكن مدونا  س وايق  . -1
 أنها يريرا ما تحب وصة نفالها بالصغر مرم قولها وين  جاري  حدير  الالن . -2
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يانالال  تالالالمن تقالالديرا  سالالنها ممالالن يالالان حولهالالا ألنهالالا لالالم تقرأهالالا   –أي الالالاليد  ىائرالال   –نالالص يةمالاله   " أنهالالا  وإليالالإ
بداه   س وايق  مكتوب  ،  كان يع بها ىل  سالن  األنواال  الكالالد  أن تأخالذ بأصالغرها ، ويانال  هالس يريالرا مالا تالدل بالصالغر 

يوم الالذ جاريال  حديرال  الالالالن ، أو ينال  يوم الذ صالالغير  ت بالين أترابهالا  الة تنالالال  إ ا اقت ال  الحالديث  لالالإ أن تقالول   وينال  
  (1رأحف  شي ا من القرأن ، إل  أشبا   لإ من أحاديرها  س هذا المعن  . "

البكالالاري  اإلالال  هالذا التأويالالم هالو معر تالاله بالورود روايالال  التالالن  الالس أصالح يتالالب الحالديث وهمالالا صالحيح ولعالم مالا د الالن العقالاد
روايال  ، وهالذا ينتهالس  الس بالن هذا التأويالم جالام متعالالفاً ، ويفهالم مناله ىالدع تصالديقه إت أ.وماللم ،  أراد أن ي د لها تأويةً 

 النهاي  إل  ردها ، والدليم ىل   لإ يلهر من خةل الرد ىل  هذ  الربه  ىل  النحو التالس  
 الرد على هذه الشبهة من وجوه:

م الازي دون دات يقت اليه سالوى مالا  يرتاله سالابقا   إن هذا التأويم يكرج الكةع من معنا  الحقيقس إل  المعن  ال أولهاً 
 حال الفتيا   س هذا الالن اليوع  قياساً ىل من التالليم للمالتررقين وأىدام ااسةع من استحال  الزواج  س هذ  الالن 

إخالالراج الكالالةع الصالالريح مالالن المعنالال   مالالا الالالداىس إلالال   يالالر   الالس المبحالالث الالالالابق ،  الالإ ا ابالال  خةالالأ هالالذا القيالالاس يمالالا 
 علم أن حمم اللف  ىل  الحقيق  أول  من حمله ىل  الم از .نحن نو  ،   المعن  الم ازيالحقيقس إل

سالالن المالالرم  أيرالالر مالالن المالالرم نفالالاله ؟ والالالاليد  ىائرالال  هنالالا هالالس التالالس تتحالالد  ىالالن   هالالم هنالالاك مالالن يهالالتم بمعر الال   هالالاااني
 نفالها ،  هم يعلم العقاد أو مير  سنها أيرر منها ؟

خاصال  والالراوي لاله ابالن  -يكون قالد بلال  أخوتهالا الكبالار أمرالال ىبالد الالرحمن وأسالمام   ام إن حديرها ىن ىمرها تبد أن
هس  س تقدير سنها ألالم تكالن أسالمام أو ىبالد الالرحمن ليصالححا لهالا  لالإ ، وهالم ممالن  بالغ   لو –أختها ىرو  بن الزبير 

 وتدتها ؟!  حيث إنهم سكتوا ىل  هذا التقدير  هذا إقرار منهم بصحته. وا ح ر 
  يون ىمر الالاليد  ىائرال  لالم يكالن مالدونا  الس وايقال  مرالم أيامنالا هالذ  هالم يةعالن  الس معر تهالا بعمرهالا الصالحيح ؟  االرها

وهالالس يلهالالا لالالم تكالالن  ويالالم أحالالدا  الالالالير  النبويالال  ،ومراحالالم الالالدىو  ، والغالالزوا  ،  ومالالا ا لالالو طبقنالالا هالالذا ىلالال  ىمالالر النبالالس 
 مدون   س واائق ؟
منحهم ىوضا ىن  لإ قالو  الحا لال  ،  لكن الله  .  س أوساطها الكتاب ن يان  أم  أمي  لم تنترر إإن العر  ، و 

  الالالذاير  ،  كالالانوا يالالال لون تالالواريكهم  الالس  ايالالرتهم وينقلونهالالا ألبنالالائهم جالالية بعالالد جالالية ، ويالالانوا يءرخالالون بالالالحواد  وحالالدا 
مالالن هنالا اسالالتةعنا معر ال  ىمالالر العليمال  التالس تقالالن  الس العالالاع ،  يالالمون هالالذا العالاع بعالالاع الفيالم أو ىالالاع الحالزن أو ميالالر  لالإ ، و 

 ، ومعر   جمين تواريج الالير  النبوي  المةهر  . رسول الله 
  إن اتسالالتناد ىلالال  قالالول الالالاليد  ىائرالال   الالس بعالالم األحاديالالث أنهالالا صالالغير  الالالالن للتالالدليم ىلالال  أنهالالا يانالال  مالالن  رابعهالالا

دليم ىلال   لالإ أن ميالر الالاليد  ىائرال   النالام الةتس يحببن الدتل بتصغير أنفالهن قول  يه إسالراا وم از ال  يبيالر  ، والال
  هم يمكن أن يفالر هذا أي اً ىل  أنه دتل النالام ؟ ، ويقرها ىل  حداا  سنها ، يان يصفها بذلإ
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 الإ حالين قالال    " ت أىتالب ىليهالا  الس شالسم سالوى أنهالا جاريال  ومن  لإ ما  يرته جاريتها برير  ىنها  س حديث اا
وهالالذا يالالان  الالس الالالالن  الالادسالال  مالالن اله الالر  بعالالد زواجهالالا  (1رس الالالداجن  تأيلالاله ."حديرالال  الالالالن تنالالاع ىالالن ى الالين أهلهالالا  تالالأت

 بحوالس أربن سنوا  .
ن بعالالالالدع وجودهالالالالا  يالالالاله لكفتهالالالالا رالالالالعرو ي  الالالالإ يالالالالان الالالالالرهط الالالالالذين يحملالالالالون هودجهالالالالا ىلالالالال  البعيالالالالر تو الالالالس نفالالالالق قصالالالال  اا

 (2ر.وصغرها
م مالالن حدااال  سالنها .  هالالم يمكالن أن يكالون يالالم بمراجعال  والالالديها لمالا يعلال ولمالا نزلال  آيالال  التكييالر أشالار ىليهالالا النبالس 

 .  -يما يدىس العقاد   –الكالد    هذا من با   سن  األنوا
ألنهالا يانال  أصالغر نالالام النبالس   إن الاليد  ىائر  ت تحتاج إل  أن تلهر صغر سنها بتقدير مير صالحيح ،  خامالها

  ىنهن العقاد . النالام الةتس يتحد   ة تحتاج إل  دتل، ىل  أي تقدير  س سنها 
من خةل هذ  األدل  يلهر لنا ما  س هذا التأويم من تعالة وبةةن ، ويكفس أن صالاحبه يكالذ  إنالالاناً  الس معر تاله 
بعمالالالر  ، ومعر الالال  أسالالالرته ومالالالن حولالالاله بهالالالذا العمالالالر ىلالالال  الالالالرمم مالالالن أنالالاله لالالالم يالالالر  لالالالإ اانالالالالان ، ولالالالم يعاصالالالر  ، ولالالالم يقالالالم دلالالاليةً 

 صحيحاً ىل  هذا التكذيب !!!! 
 عشرة : شبهة السند  لثالثةة االشبه
بالالالاليد  ىائرال  بالأن سالند الروايال  الالوارد  الس مواضالن مالالن  ادىال  مالن يرالكإ  الس روايال  الصالحيحين  الس زواج النبالس    

بكمالق   س صالحيح البكالاري جام الحديث الذي  ير  يه سن رأع المءمنين(  "  واصحيح البكاري معلول وضعية  قال
 وتفالرد بروايتاله ىناله ابناله رهرالاع( ، الذي تفرد بالحديث ىن أع المءمنين رىائرال ( ىرو  راو واحد وهوها إل  طر  ترجن يل

وقالال ىبالد الالرحمن بالن  » الس رهالدي الالالاري( ورالتهالذيب(   ابالن ح الرحيالث قالال  ياله  ، و س رهراع( تكمن المرالكل  ،
الكو ال  االة   -جالام  –دع قال ، بلغنالس أن مالكالا نقالم ىلياله حديراله ألهالم العالرا  ،   يان مالإ ت يرضا  يوسة بن خراش

أبالس  أخبرنالسالرانيال   كالان يقالول   -جالام  –وقالدع  ، قال سمع  ىائرال  ، يان يقول  حدان  أبس  -مر   –قدمً   ، مرا 
 «.الرالر   كان يقول  أبس ىن ىائر  -جام  –وقدع  ىن ىائر ،
بالدأ و  ا  بدأ حفله للحالديث يالالوم،،ام لما  هب للعر  أن رهراع بن ىرو ( يان صدوقا  س المدين  المنور   والمعن  

 ، رىالالن  الالةن( الالالراويأقالالوى مالالن قالالول  نس(يلمالال  رسالالمع ( أو رحالالداو  بالالدت مالالن رسالالمع  أو حالالدانس(، ، يقالالول رىالالن( أبالالس
وهالالو مالالا يءيالالد الرالالإ  الالس سالالند  والحالالديث  الالس البكالالاري هكالالذا يقالالول  يالاله رهرالالاع(ىن رأبالالس( ولالاليق رسالالمع  أو حالالدانس(،

 . الحديث
إن حالالالالديث رهرالالالاع( بالالالالالعرا  ت يقبالالالم.  الالالالإ ا طبقنالالالا هالالالالذا ىلالالال  الحالالالالديث الالالالذي أخرجالالالاله    ( قالالالالان اامالالالاع رمالًكالالالالإاالالالم 

 الحديث لم يرو  راو واحالد مالن المدينال  بالم يلهالم ىراقيالون مالا يقةالن أن رهرالاع بالن ىالرو ( قالد  ، وجدنا أنه محقالبكاري ل
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 .انلر المرجعين الالابقين نفق الكتا  والصفح   - 2



 - 222 - 

ولالو ، ت يالذير حالديرا مرالم هالذا و  ، وت يعقم أن يمكث رهراع( بالمدين  ىمرا طالوية ، بعد أن سام حفله ، روا  بالعرا 
 ، لهالالذا  إننالالا ت ن الالد أي  يالالر لعمالالر الالالاليد  رىائرالال ( ىنالالد زواجهالالا بالالالنبس  الالس يتالالا  رالموطالالأ( لإلمالالاع مالالالإ ، مالالر  واحالالد 

 ."   كف  بهاتين العلتين للرإ  س سند الرواي   س البكاري ، وهو الذي رأى وسمن رهراع بن ىرو ( مباشر  بالمدين 
 بهة أقول : وللرد على هذه الش

ىل  روايا  اامالاع ءتم ورد   س الصحيحين .  لما ا اقتصر ه رواي  سن الاليد  ىائر  ىند زواجها بالنبس  -1
 البكاري دون روايا  ااماع ماللم ؟ 

الباطلالال  بالرالالإ  الالس سالالند الروايالال  حيالالث  ميقينالالاً أن روايالالا  اامالالاع مالالاللم  يهالالا مالالا يالالد ن دىالالواه ونيعلمالال مال الالوا    ألنهالال
 مالالنوالالالذي ينتهالالس ىنالد هرالالاع بالالن ىالالرو  .والرالالانس  يطالالر    األول  هالو طريالالق اامالالاع البكالالار   اع مالالاللم الروايالال  برةاالالروى اامال

 (1ردون  ير لعرو  وهراع .األسود ىن ىائر   من رواي   ىرو  دون أي  ير لهراع. والرالثرواي  الزهري ىن 
ىالن طريقالس  ونهرالاع بالن ىالرو   مالا ا ساليقول طريالق  الس ونالمالدى ءتمصح  مالا ادىالا  هال –جدتً  –ومن ام إ ا ا ترضنا 

  س الةعن بين الصحيحين ؟؟ ونما يقرن -دائما – ماع ماللم األخيرين للرواي  ، وهماا
ادىس هءتم تفرد ىرو  بالرواي  ىن الاليد  ىائر  ، وهذا يةع ىار ىن الصح  تمامالا ،  فالس أحالد أسالانيد اامالاع  -2

، ولالاليق األسالالود  قالالط هالالو الالالذي تالالابن روايالال  ىالالرو  ىالالن أع المالالءمنين ىائرالال  لهالالذا  مالالاللم روايالال  األسالالود بالالن يزيالالد ىالالن ىائرالال 
 الحديث  فس مير الصحيحين متابعا  يرير  منها  

 (2سلم  بن ىبد الرحمن ىن ىائر  ، وابن أبس مليك  ىن ىائر  وهما ىند النالائس  س الالنن .ر رواي  أبس
إ بالالن ىميالالر ىالالن ىائرالال   ، وهالالذ  الروايالالا  الالالرة   الالس المع الالم وروايالال  القاسالالم بالالن محمالالد ، وأبالالو ىبيالالد   ، وىبالالد الملالال

 ( .4( . ورواي  يحيس بن ىبد الرحمن بن حاطب ىن ىائر   س مالند أبس يعل ر3الكبير للةبرانس ر
  هذ  المتابعا  الكرير  تءيد صح  الرواي  وتقويها .

مالاللم يالروي الحالديث بالالند  ىالن  امالاع ها هو اادىوا يذلإ تفرد هراع بالرواي  ىن ىرو  ، وهذا ادىام باطم ،  -3
، ولاليق اامالاع الزهالري  قالط هالو الالذي تالابن  –مالن هالو  الس مكانتاله وإمامتاله  الس الالالن   الزهري ااماع و – ىن ىرو  الزهري

ىنالالد اامالالاع الةبرانالالس  الالس المع الالالم  أبالالو الزنالالاد رىبالالد اللالاله بالالن  يالالوان ( ىالالن ىالالرو روايالال  هرالالاع ىالالن ىالالرو  . بالالم تابعهالالا أي الالا 
 (.  5األوسط ر
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هالذا الحكالم ىلال  راو  واضالعة الروايال  ، وأدار هالءتم  نأتس إل  سالند اامالاع البكالاري للروايال  المالذيور  حيالث ادىالس -4
  ما موقة ىلمام ال ر  والتعديم من هراع ؟  –رحمه الله  –واحد من الالند وهو هراع بن ىرو  

حالالاتم الالالرازي   اقالال  إمالالاع  الالس الحالالديث . وقالالال أبالالو  (1ر قالالال ابالالن سالالعد  الالس طبقاتالاله ىنالاله   اقالال  ابتالالاً يريالالر الحالالديث ح الال 
. ووصالالفه اامالالاع الالالذهبس  قالالال   اامالالاع (3ر. وأورد  ابالن حبالالان  الالس الرقالالا  وقالالال ىنالاله   يالالان متقنالالا ورىالالاً  اضالالةَ حا لالالاً (2ر

 . ويكفس هذا لبيان منزل  هراع بن ىرو  ىند أئم  الحديث وىلمائه األوائم . (4رالرق  شيج ااسةع
 يم األئم  بما  يهم ااماع مالإ  س الموطأ ، وخرج حديره أئم  الكتب الالت  ،  هراع بن ىرو  روى ىنه -5

 (5ر. " محت  به  س " الموطأ " والصحا ، " والالنن وحديرهقال ااماع الذهبس ىن حديره   " 
ت ويكفالالس أن اامالالامين البكالالاري ومالالاللم خرجالالا لالاله  الالس الصالالحيحين  هالالذ  شالالهاد  بعدالتالاله ت تالالدانيها شالالهاد  أخالالرى ، و  

 يقبم بعدها طعن  يه إت بدليم قاطن .
ينبغالالالس لكالالالم منصالالالة أن يعلالالالم أن تكالالالري  صالالالاحب الصالالالحيح ألي راو يالالالان مقالالالتم لعدالتالالاله ىنالالالد  قالالالال ابالالالن ح الالالر   " 

وت سيما ما ان اا إل   لإ من إطبا  جمهالور األئمال  ىلال  تالالمي  الكتالابين بالصالحيحين ، وصح  ضبةه وىدع مفلته 
 .... هو بمراب  إطبا  ال مهور ىل  تعديم من  ير  يهما ، رج ىنه  س الصحيحوهذا معن  لم يحصم لغير من خ

 الالة يقبالالم إت مبالالين الالالالبب  ،  الالذلإ الةعالالن مقابالالم لتعالالديم هالالذا اامالالاع ،وحين الالذ إ ا وجالالدنا لغيالالر   الالس أحالالد مالالنهم طعنالالا  
ألسالالبا  الحاملالال  لألئمالال  أو  الالس ضالالبةه لكبالالر بعينالاله ألن ا، مفالالالرا بقالالاد  يقالالد   الالس ىدالالال  هالالذا الالالراوي و الالس ضالالبةه مةلقالالا 

وقالالد يالالان الرالاليج أبالالو الحالالالن المقدسالالس يقالالول  الالس الرجالالم الالالذي  .نهالالا مالالا يقالالد  ومنهالالا مالالا ت يقالالد  مىلالال  ال الالر  متفاوتالال  
 (6ر."يكرج ىنه  س الصحيح هذا جاز القنةر  يعنس بذلإ أنه ت يلتف  إل  ما قيم  يه 

 مامالالاع مالالالإ  الالس هرالالاع بالالن ىالالرو  ؛ وألنهالاليةمالالا ىالالن ىبالالد الالالرحمن بالالن يوسالالة بالالن خالالراش  الالس طعالالن اهالالءتم  نقالالم  -6
مالن نالص يالةع ىبالد الالرحمن مالات يوا الق  واىلال  األمانال   الس النقالم ؛  حالذ  مهالواه م قالد ملالبه م ،نفالالهأا  هوى  س حصأ

 ، وهو انام ىبد الرحمن وتزييته لهراع ، وهاهو النص يما أورد  ابن ح ر  س تهذيب التهذيب   مهواه

ويالالان هرالالاع صالالدوقا تالالدخم أخبالالار   الالس الصالالحيح بلغنالالس أن مالكالالا نقالالم ىليالاله ، يرضالالا  قالالال ابالالن خالالراش يالالان مالالالإ ت " 
 ". ويان هراع صدوقا تدخم أخبار   س الصحيح  حذا هذا المدىس قول ىبد الرحمن   " (7ر" العرا  ألهمحديره 
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لرال  للكو ال  بالعنعنال          هالو أناله صالار يالروي ىالن أبياله ىنالد قدوماله للمالر  الرا ما أنكر  ااماع مالإ ىل  هراع بن ىالرو    -7
  هم هذ  العنعن  تقد   س صح  الرواي  ؟

ىن أما أن يكون لم يعرا بتدليق أو ىرا باله  الإن لالم   ن الراوي الذي يةلق لفل" إ    قال أقول   ت . ألن العةئس
 لفلالال  ىالالن محمولالال  يعالالرا بتالالدليق ويالالان لقالالاؤ  لرالاليكه ممكنالالا أو ابالال  لقالالاؤ  لالاله ىلالال  اخالالتةا القالالولين لمالالاللم والبكالالاري 

واألصالم الالالةم  مالن  ، ألن اللاهر سماىه لذلإ من شيكه ؛ وت للواسة  احتمال، ىل  اتتصال وليق لةنقةات وجه 
   (1ر. "  ة يقاس المرسم ىل  هذا من ظهور الفر  بينهما،  وصم  التدليق

ةبالالق تمامالالاً ىليالاله حيالالث لالالم يعالالرا ىنالاله وإ ا طبقنالالا هالالذا ىلالال  حالالال هرالالاع بالالن ىالالرو  مالالن أبيالاله ن الالد أن مالالا  يالالر  العةئالالس ين
ينالازت  ياله أحالد ، ومالن االم تحمالم لفلال  رىالن(  ، وابالو  اللقيالا مالن أبياله ت( 2ريما قال العةئس نفاله  س ترجمتاله  –تدليالاَ 

 ىند  ىل  اتتصال ت ىل  اتنقةات ، وهذا ينفس تماماً ىنه وصم  التدليق .
بالن خالراش ىالن مالالإ  الس شالأن هرالاع ، وقدوماله الكو ال  وتالالاهله  ولذا ىقب ااماع الالذهبس ىلال  مالا نقلاله ىبالد الالرحمن
 (3 س الرواي  من أهلها بقوله   " الرجم ح   مةلقاً . "ر

يصالالح بالنالالالب   قالالول هالالءتم يالالم روا  الحالالديث ىالالن هرالالاع ىراقيالالون يو يالالون قالالول إن صالالح بالنالالالب  للصالالحيحين ت -8
ق  الالس روايالال  الكالالو يين ىالالن هرالالاع ،  مالالا ا سالاليقولون إن لبالالاقس يتالالب الالالالن  ، وقالالد بنالالوا طعالالنهم ىلالال  يالالةع اامالالاع مالالالإ الالالالاب

 .ومن  لإ   -أي اً  –ىلموا أن هناك مدنيين ومكيين وبصريين رووا هذا الحديث ىن هراع 

( ، وىبالد 4رىبد الرحمن بن أبس الز ِنَاِد ىن ِهَراِع بالن ىالر َوَ  ىالن أبياله ما أخرجه الةبرانس بالند   س مع مه الكبير ىن  
 الرحمن مدنس .

َياُن ربالالن ىيينالال  (حالالدانا ِهَرالالاُع بالالن ىالالر َوَ  ىالالن  - الالس المع الالم الكبيالالر ىالالن  –يالالذلإ   –ومالالا أخرجالاله الةبرانالالس بالالالند     ُسالالف 
 ( ، وسفيان بن ىيين  مكس .5رأبيه ىن َىاِئَر 

( ، وجعفالالر بالالن 6رجعفالالر بالالن سالالليمان ىالالن هرالالاع بالالن ىالالرو  ىالالن أبيالالهومالالا أخرجالاله النالالالائس بالالالند   الالس سالالننه الكبالالرى ىالالن  
 بصري ...  وميرهم سليمان 

 هذ  الروايا  ىن هراع من مير أهم الكو   تءيد أن يةع اامالاع مالالإ ىالن تالالاهم هرالاع مالن أهالم الكو ال  تينةبالق 
 ىل  هذا الحديث إ  روا  هراع لغيرهم من أهم المدين  ومك  والبصر  .

                                                 
 . 1186ااني    طو بيرو  –الم الكتب طو ى 71ص   جامن التحصيم  س أحكاع المراسيم 1
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وط اله تيةعالن  الس صالحته  كالم يون حديث الالاليد  ىائرال   الس شالأن سالنها ىنالد الالزواج لالم يالرو  اامالاع مالالإ  الس م  -1
من األحاديث الصحيح  لم ترو  س الموطأ ، وااماع مالإ لم يكن مرضه من تألية الموطالأ جمالن األحاديالث الصالحيح  

 حت  نقول إن الذي ليق  يه يحكم ب عفه ، بم إن الموطأ  يه الصحيح والحالن وال عية . 
روايال   أمالر ت أسالاس لاله مالن الصالح  ، وأن نرواي  الصالحيحي  س ىنه هءتموبهذا يتبين لنا أن ضعة الالند الذي تكلم 

 هراع بن ىرو  لهذا الحديث من أقوى الروايا  وأصحها ، يما قال ابن ىبد البر  س التمهيد    
 (1"ر ورواي  هراع بن ىرو  أصح ما قيم  س  لإ من جه  النقم والله أىلم" 

 خالصة المبحث :
ها هءتم المرككون  س صالح  روايال  الصالحيحين لعمالر الالاليد  ىائرال  ىنالد اار أنكلص من ىرض هذ  الربها  التس 

ع صالالالد  أمالالالاتالالالالتةين النهالالالوض  اضالالالمحل  وانمحالالال  ، وصالالالار  ت والالالالرد ىليهالالالا ، أن هالالالذ  الرالالالبها  بالالالالنبس  زواجهالالالا
، وأن هالالالذ  الرالالالبها  نت الالال  ىنالالالد هالالالءتم نتي الالال  ميالالالا  المقيالالالاس الرالالالرىس ىنالالالدهم للنصالالالوص وابالالالو  روايالالال  الصالالالحيحين 

، والتالرت  الس  هالم  وىدع معر   قيم  ومكان  المصادر الررىي آلرام المالتررقين دون آرام الاللة ، و التالليم  ، والوقائن
النصالالالوص وتأويلهالالالا دون الرجالالالوت ألهالالالم الالالالذير والتكصالالالص ، وتصالالاليد األدلالالال  والرالالالبها  التالالالس تربالالال  وتالالالرجح مالالالا امالالالتأل  بالالاله 

يقالال  . بالالم دون إىةالالام العقالالم  رصالال  للتفكيالالر  الالس وجهالال  ىقالالولهم وقلالالوبهم مالالن آرام سالالابق  دون ت الالرد  الالس البحالالث ىالالن الحق
م يهالالا ل ِ اَلالالام لالالم يُ النلالالر األخالالرى ، لالالذا انةلقالالوا مالالن شالالبها  ظنوهالالا مالالاللما  . لكالالن ىنالالد البحالالث والتالالدقيق يانالال  م الالرد آر 

 بااجمات يما توهموا . الكرير ، ولم تح 
س واقعنالالا المعاصالالر أن ريالالا  الواقالالن العالالالمس والالالذي يتالالب لهالالذ  اآلرام الةاىنالال   الالس روايالال  الصالالحيحين الالالذيوت واتنترالالار  الال

والداخلس للمالاللمين يانال  مواتيال  لهالا  انترالر  ، وصالار  يالم يالوع تنترالر أيرالر ممالا قبلاله ؛  العولمال  الغربيال  تزيالد يالم يالوع 
من وسائلها وضغوطها  س  رض المنلور الغربس لحقو  المرأ  والةفم ، وأىالدام ااسالةع يصالعدون يالم يالوع مالن ه الومهم 

سالالةع ونبيالاله ، وي الالعونهما  الالس قفالالص اتتهالالاع بالوحرالالي  واارهالالا  وانتهالالاك حقالالو  المالالرأ  ...، والعلمانيالال  ضالالرب  ىلالال  اا
بأىةانهالالالا  الالالس يريالالالر مالالالن الالالالبةد ااسالالالةمي  ، وصالالالار دىالالالا  التمالالالالإ بالروابالالال  ااسالالالةمي  يوصالالالفون بالالالاللةميين واتنغةقيالالالين 

ساليل  سالريع  للرالهر  ااىةميال  والم تمعيال  ...مالن يالم هالذ  ودىا  ال مود والتح الر ، ومالدا الةعالن  الس مصالادر ااسالةع و 
 اللروا وميرها تبد أن ت د مرم هذ  الربها  طريقها للبروز  س الواقن ااسةمس .

 ماضي   س إزها  الباطم ودح ه ، واابقام ىل  الحق ونصر  .  ولكن من يم  لإ  إن سن  الله 
َهُب جُ   } قال  ُكُث ِ س اأَلر ِض  ََأماا الزابَُد  الَيذ     [17]الرىد    {َفام َوأَماا َما يَنَفُن النااَس  الَيم 

                                                 
 ع .1188طو وزار  األوقاا المغربي  بتحقيق و سعيد أحمد إىرا  سن   118و  11ر -مهيد تبن ىبد البر الت - 1
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 المبحث الرابع
 بالسيدة عائشة في هذه السن النبي بعض الحكم من زواج 

 الالس المنالالاع للالالاليد   مالالن خالالةل رؤيالالا النبالالس  بالالالاليد  ىائرالال  يالالان وحيالالا مالالن اللالاله  سالالبق القالالول بالالأن زواج النبالالس 
أن يتلمالالوا بعالم الحكالم  (1بالاحرينرملإ   هذ  زوجتإ  س الالدنيا واآلخالر  ، ومالن  لالإ حالاول بعالم الىائر  ، وقول ال

 من ورام هذا الزواج المبارك من هذ  الحكم   
احتياج األم  ىام  والنالام خاص  إلال  امالرأ   ا  ىقالم وات ، و هالن صالاا ، وبديهال  حاضالر  ، و ايالر  قويال   -1

ي العة الالزمن مالن قالدرتها ىلال  اتسالتيعا  والترييالز والحفال  لكالس تحفال  سالن  النبالس لم تتأار بت ار  زوجي  سالابق  ، ولالم 
  وتالتلهرها ىن ظهر قلب ، وتعاي  أحوال النبس ،  يما ت يةلن ىلياله الرجالال لتالالتذير  ، وتكالون وىالام لاله لتروياله 

 لألم  بعد  لإ .

 –ىليالاله الصالالة  والالالالةع  –  النبالالس لالالذا يانالال  أيرالالر زوجالالا –رضالالس اللالاله ىنهالالا  –وهالالذ  يانالال  مهمالال  الالالاليد  ىائرالال   
روايالال  للحالالديث بالالم مالالن أيرالالر الصالالحاب   الالس  لالالإ ، لالالم يتقالالدع ىليهالالا سالالوى سالاليدنا أبالالس هريالالر  وىبالالد اللالاله بالالن ىمالالر وأنالالق بالالن 

ويالان ىنالدها مالن العلالم بكريالر مالن المالالائم مالا لاليق ىنالد ميرهالا ألنهالا يانال  تةلالن مالن النبالس   -رضالس اللاله ىالنهم  –مالإ 
 ت يةلن ىليه ميرها . حت  يتب اامالاع الزريرالس يتاباله المرالهور ر ااجابال  ايالراد مالا اسالتدريته  ىل  بعم األحوال ما

 (2ىائر  ىل  الصحاب  (ر

القدو  من نفاله للناس جميعاً  س معامل  المرأ  صالغير  الالالن البكالر ؛ لالذا يالان يتحمالم منهالا  تقديم النبس  -2
ا قالالدو  لمالالن تالالزوج امالالرأ  صالالغير   الالس الالالالن تحتالالاج إلالال  التالالدليم مالالا ت يتحملالاله مالالن ميرهالالا لصالالغر سالالنها ، و الالس هالالذ النبالالس 

مالالن األرامالالم والمةلقالالا   كالالان  والصالالبر ىليهالالا  أيرالالر مالالن ميرهالالا . ويالالذلإ جانالالب البكالالار  حيالالث يانالال  زوجالالا  النبالالس 
 ها . بامرأ  لم يالبق لها الزواج ليعةس الرجال القدو  من نفاله  س ييفي  معاملتها والعرر  مع تبد أن يتزوج النبس 

تقديم القدو   س جانب آخر وهو حب الرجم لزوجته ىندما يكون متزوجا بأيرر مالن امالرأ  ،  قالد  رز  اللاله  -3
حبهالا ، ومالن  لالإ لالم يد عاله هالذا الحالب إلال  ظلالم الزوجالا  األخريالا  بالم يالان يعالدل بيالنهن جميعالا  النبس  -تعالس  –

  س بي  الاليد  ىائر   ه أن يمرضحت   س مرض موته يان يتنقم بين بيوتهن حت  أ ن  ل

تقالديم القالالدو   الالس جانالالب االالالث ت يقالالم أهميالال  ىالالن ال الانين الالالالابقين وهالالو جانالالب معاملالال  الالالزوج للزوجالال  التالالس  -4
يحبها   مت  يتغاضال  ىالن هفواتهالا ، ومتال  ت يمنعاله حبهالا مالن إحقالا  الحالق ، والحكالم بالعالدل معهالا ، وبيالان الكةالأ  الس 

والمواقالالة  الالس هالالذا يريالالر  ومالالذيور   الالس يتالالب  –رضالالس اللالاله ىنهالالا  –ىائرالال   مالالن الالالاليد  سالاللويها يمالالا يالالان يفعالالم النبالالس  
 الالير   .   

                                                 
أع المءمنين الاليد   -مرجن سابق   113للديتورو ىبد المنعم الحفنس ص  –راجن   موسوى  أع المءمنين ىائر  بن  أبس بكر  -1

 مرجن سابق .لباحث و محمود سليمان ىلس رسال  ماجالتير ل 37ىائر  ومروياتها  س التفالير  ص 

  . تحقيق و د و ىصم  الله 1171  ىاع  الراني طو  – بيرو  ااسةمس المكتبطو  - 2
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نبيالالاله  -تعالالالال   –حيالالث وجالالاله اللالاله  ، وىنالالالد النبالالالس  ىنالالالد اللالاله  بيالالان مكانالالال  ومنزلالال  سالالاليدنا أبالالالس بكالالر  -5
والالدىو   نبالس للزواج من ابنته ، وهذا أ  م تكريم له لما بذله من مال وجهد ، وما تحمله من إيذام وتعالب مالن أجالم ال

 ااسةمي .

الرجالم الالذي ساليتحمم أىبالام  -  -تمتالين لوشالائ  الحالب والالود مالن الصالديق  –أي اً  –و س هذا الزواج  -6
بربالالاط  مباشالر  . شالالأنه  الالس  لالالإ شالأن بقيالال  الكلفالالام الراشالالدين األربعال  الالالذين ارتبةالالوا بالالالنبس  الكة ال  بعالالد رسالالول اللالاله 

 المصاهر  .  

 ت –يمالا سالبق أن  يالالر    -مالالن الالاليد  ىائرال  ، وإن يالان األمالالر  حال  مالن زواج النبالس هالذ  بعالم الحكالم التالالس ت
 يحتاج إل  التماس للعلم والحكم من ورائه ، ألنه يان زواجاً طبيعياً لم يرر أدن  التفا  ىند من ىاصر  .
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 الخاتمة
 ىود ىل  بدم

ومالالا  ات مالالن شالالبها  حولالاله مالالن   ىائرالال  ، بالالالاليد النبالالس  زواجوبعالالد ....  هالالا قالالد وصالاللنا إلالال  ختالالاع الحالالديث حالالول 
المءرخين والباحرين  س الداخم  ؛ لن يب ىل  الالءال الالذي طرحنالا   الس مقدمال   بعمأىدام ااسةع  س الكارج ، ومن 

 ؟ البحث وهو    ما هو العمر الحقيقس للاليد  ىائر  ىند زواجها من النبس 
  هالالذ  الرالالبها  ، وظهالالر لالالإ تها تهالالا وتةشالاليها واحالالد  بعالالد ىلالال  حقيقالال –أيهالالا القالالار  الكالالريم  –أقالالول   لقالالد وقفالال  

األخرى ، ومن ام تبد أن تكون قد وصل  معس إل  اليقين بأن الصد  والحق أن الاليد  ىائر  يان   الس التاسالع  مالن 
يما  س الصحيحين وميرهما من يتب الالن  ، وأن أي تقالدير لعمرهالا يكالالة  لالإ محالم   ىمرها ىند زواجها بالنبس 

 رام ت أساس له من الصح  ، وم رد أوهاع ت دليم ىليها .ا ت
 أما ىن النتائ  التس يمكن استكةصها من خةل البحث  هس يرير  ايتفس بذير بع ها ىل  النحو التالس   

  أن أىالالدام ااسالالةع مالالن المالترالالرقين والمنصالالرين تيبكالالون ىلالال  الةفولالال  وحقوقهالالا يمالالا يالالدىون ، وت يهمهالالم إن  أوالً 
، وترالالويه صالالورته أمالاع العالالالم . والالالدليم  الالالاليد  ىائرال  بالغالال  أع طفلالال  إنمالا هالالد هم الالالرئيق النيالم مالالن رسالالول اللاله  يانال 

ظالالاهر  ىامالال  ىنالالد بعالالم  -وت زالالال -ىلالال  هالالذا مالالا ابالال  مالالن خالالةل البحالالث أن زواج الفتالالا   الالس التاسالالع  مالالن ىمرهالالا يانالال  
 الرعو   لما ا يربةونها بنبس ااسةع خاص ؟!.

 الس ىصالر معالين .  مالن  -بالم الرجالم أي الاً  –اب  من خةل البحث أنه ت يمكن وضن حد معالين لبلالوغ المالرأ     ثانياً 
وبيننالا مالا يقالار  أربعال  ىرالر قرنالاً  با  أول  إ ا اختلف  العصالور وبعالد الزمالان يمالا هالو حالنالا اآلن بالنالالب  لعصالر النبالس 

 من الزمان .  
-المالالالتغربين مالالن المالالاللمين حالالول الالالالن  النبويالال  المةهالالر  تنبالالن ىنالالدهم  أن معلالالم الرالالبها  التالالس يريرهالالا بعالالم  ثالثمماً 
 من منبعين أساسين   األول  ىدع الوقوا ىند  نصوص القرآن والالن  . والرانس   تقديم العقم ىل  النص .-مالباً 

هالم لالن يزيالدو  إت   أن أىدام ااسةع ت يألون جهداً  س التركيإ  س قالرآن ربنالا ، وسالن  نبينالا ، ومالن مرال  ورائ رابعاً 
 مخباًت يما أخبر الحق بذلإ  س القرآن الكريم،ويما ظهر من تصديق بعالم مالن الكالاتبين المالاللمين لهالم  الس هالذا ات تالرا

. 
  تيوجالالالد تعالالالارض البتالالال  بالالالين األحاديالالالث الصالالالحيح  بع الالالها مالالالن بعالالالم يمالالالا زىالالالم هالالالءتم الالالالذين ىارضالالالوا روايالالال  خامسممماً 

 دع  همهم لمغزى هذ  الروايا  وتلإ.الصحيحين بروايا   س الصحيحين ، وظهر ى
  اب  من البحث أن ال هم بترتيب المصادر ااسةمي  ي عم من ت ىلم له يقالدع مالا حقاله التالأخير ، ويالءخر  سادساً 

مالالالالا حقالالالاله التقالالالالديم ، وهالالالالذا يكالالالالم إخالالالالةتً يبيالالالالراً بالبحالالالالث العلمالالالالس ، وخيالالالالر مرالالالالال ىلالالالال   لالالالالإ هالالالالءتم الالالالالذين ىارضالالالالوا  روايالالالال  
   و التاريج والتراجم أو ميرها من الكتب التس تتدانس الصحيحين  س المنزل  والربو  .   الصحيحين بكتب الالير 
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  أيالالد البحالالث أن لكالالم ىلالالم رجالالاله ، ولكالالم  الالن أهلالاله ، ومالالن ت يأخالالذ العلالالم مالالن أهلالاله يالالورد نفالالاله المزالالالق يمالالا  سممابعاً 
 وت حت  من طةبه .حد  من هءتم الذين رموا سند الصحيحين بال عة ، وهم ليالوا من أهم الحديث 
 هذ  بعم النتائ  التس تح  من خةل البحث ، ومن خةلها أوصس بما يلس  

أوتً   الالالالتفةن لألهالالالداا المالالالالتور  ألىالالالدام ااسالالالةع مالالالن ورام الالالالدىوا  البراقالالال  لحقالالالو  اانالالالالان ىامالالال  والمالالالرأ  والةفالالالم 
تقويم بنائه ، وتالوهين مكانتاله  الس نفالوس خاص  ؛ ألن من ضمن بعم بنود هذ  الدىوا  ما يهدا إل  هدع ااسةع و 

 الماللمين .  
خاص  من أ هان العام  مالن خالةل قرامتهالا وشالرحها وتحفيلهالا برالكم  ن  تقريب يتب الالن  ىام  ، والصحيحيثانياً 

دائالم ومالالالتمر  الس القنالالوا  الف الائي  ااسالالةمي  واا اىالا  ااسالالةمي  والمالالاجد ، وحلقالالا  العلالم ، ويالالم مالا يالالالاىد ىلالال  
ترارهما بين األم  ىام  والربا  خاص  ليفهموا مالن خةلهالا القالرآن الكالريم  ، ويتحصالنوا بهالا مالن المكالر المبالين ألىالدام ان

 الدين .
  التتبالالن المالالالتمر لكالالم مالالا يريالالر  المالالالتغربون والعلمالالانيون مالالن شالالبها  حالالول الالالالن  ىامالال  والصالالحيحين خاصالال  ،  ثالثمماً 

بهالالذ  الرالالبها  َتن تالالالف  يالُ  ر هالالذ  الالالردود بكالالم وسالاليل  إىةميالال  ممكنالال  ؛ لكالالس توالمالالالارى  إلالال  الالالرد ىليهالالا وإبةالهالالا ، ونرالال
 شبا  األم  ، وبعم قليلس الرقا   ااسةمي   يها .

 والله من ورام القصد وهو الهادي إل  الةر  المالتقيم ،،،،
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