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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم 

 الصاحلات، رب متم باخلري، واختم لنا باخلري، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم األكرمني. 

اهلل عليه وسلم أنه عقد عىل السيدة عائشة ريض اهلل عنها ن النبي صىل عورد حديث 

 ،؟سندا ومتنا؟هذا احلديث وسنها ست سنوات وتزوجها وسنها تسع سنوات، فهل صح 

 ال بد من الدراسة. 

 هذاوقفت عىل مقالة حول هذا املوضوع كتبها أحد الباحثني يف تضعيف كنت قد 

ملمكن االستفادة منها يف التقاط بعض احلديث من حيث السند واملتن، ووجدت أن من ا

 جمموعة مناألفكار العلمية مع التغايض عن نقط الضعف، للخروج بنتيجة مؤسسة عىل 

 القرائن املوصلة إىل القول الصواب بإذن اهلل. 

لرضورة جتلية وجه الصواب يف هذه املسألة اهلامة من مسائل السرية النبوية الرشيفة و

يف تاريخ والدة السيدة عائشة ريض اهلل عنها،  بالدليلمدعم ا بحث فهذوالروايات احلديثية 

وقت عمرها ويف مقدار عمرها وقت العقد عليها من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم و

 زفافها، ويف هذه املسألة قوالن: 

القول األول املشهور: هو أنه عقد عليها وهي بنت ست سنني وتزوجها وهي بنت 

عنها من قوهلا يف صحيح البخاري وغريه، مما يعني أهنا ولدت بعد البعثة  تسع، أخذا بام ثبت

 النبوية بأربع سنني. 
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 . سنني ست بنت يومئذ وعائشةقال أبو نعيم يف معرفة الصحابة: 

 قبل بمكة وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول تزوجهاقال ابن عبد الرب يف االستيعاب: و

 أعلمهم ال ،تسع ابنة وهي باملدينة هبا ىوابتن ،سبع بنت وقيل ،سنني ست بنت وهي اهلجرة

  .سنة عرشة ثامن بنت وهي وسلم عليه اهلل صىل عنها وتويف، ذلك يف اختلفوا

 أو سنني بثامن اهلجرة قبل اإلسالم يف مولدها وكانوقال ابن حجر يف فتح الباري: 

 . عاما عرش ثامنية نحو وهلا وسلم عليه اهلل صىل النبي ومات ،نحوها

 وهذا مما أخذوه من الرواية التي روهتا عائشة ريض اهلل عنها. 

وهي ابنة سبع عرشة هو أنه عقد عليها وهي ابنة أربع عرشة وتزوجها القول الثاين: 

وكالم ابن إسحاق ثامين عرشة، مما يعني أهنا ولدت قبل البعثة بأربع سنني. قد قاربت و

 . الفقرة الرابعة واخلامسة من أدلة القول الثاين ، كام سيأيت يفوالطربي يشري إىل هذا

وقال ابن عبد الرب يف كتابه الدرر يف اختصار املغازي والسري يف أسامء املسلمني 

. وهذا "وهي صغرية صديق، وعائشة بنت أيب بكر الصديقوأسامء بنت أيب بكر ال"األوائل: 

 بخالف قوله الذي ذكره يف االستيعاب. 

 : دليل القول األول

 أن عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عنروى البخاري ومسلم وغريمها من طرق ـ 

. سنني تسع بنت وهي هبا وبنى سنني ست بنت وهي تزوجها وسلم عليه اهلل صىل النبي

من ورواه ابن حنبل ومسلم مر عن الزهري عن عروة عن عائشة. ورواه مسلم من طريق مع  

 وله طرق أخرى عنها ريض اهلل عنها. طريق األسود بن يزيد النخعي عن عائشة. 
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 قد ترد بمعنى العقد، وهذا هو املقصود هنا.  "تزوجها"كلمة 

فاحلديث سنده صحيح، وقد أخطأ من ظن أن هشام بن عروة تفرد بروايته وأنه من 

 أوهامه. 

 ىل اهلل عليه وسلمص النبي أن عائشة عن سوداألمن طريق ابن أيب شيبة ورواه 

  .عرشة ثامن بنت وهي عنها ومات تسع بنت وهي تزوجها

 عليه اهلل صىل النبي أن عائشة عن عروةمن طريق أبو عوانة يف املستخرج ورواه 

 تسع بنت وهي إليه وزفت سبع، بنت هي أو سنوات، ست بنت وهي تزوجها وسلم

 . عرشة ثامن بنت وهي عنها وتويف معها، بهاولع  

لكنه قد ُيظن أن فيه متابعة حلديث عائشة، وله شاهد من حديث ابن مسعود ـ 

 : ضعيف

 إرسائيلعن  آدم بن حييى عن أكثم بن حييىروى الرتمذي يف العلل الكبري عن فقد 

 تزوج :قالأنه بن مسعود  اهلل عبدأبيه  عن عبيدة أيب عن إسحاق أيببن يونس عن جده 

 ،سنني تسع ابنة وهي هبا ودخل ،سنني ست ابنة وهي عائشة وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول

 ي عنالبلخ موسى بن حممدعن يف الضعفاء ورواه العقييل . عرشة ثامن ابنة وهي بضـُوق

 بن موسى بن حممد عنالطرباين يف الكبري ورواه  .به إرسائيل عن اهلروي سليامن بن مالك

 إسحاق أيب عن رشيك عن آدم بن حييى عن األزدي صالح بن الرمحن عبد عن الرببري محاد

  .بهبن مسعود ا عن عبيدة أيب عن
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 ضعيف ، وهوأكثم بنُ  حييىيف الوجه األول من طريق إرسائيل عن أيب إسحاق: ]

 له أجد ملو ،البلخي موسى بنُ  حممدُ ويف الوجه الثاين من طريق إرسائيل: . احلديث يرسق

ويف طريق رشيك عن أيب إسحاق: . ضعيف ، وهواهلروي سليامن بن مالُك وفيه: . ترمجة

الدارقطني ليس فيه ، وقال 294مات سنة  ،بغداديال الرببري محاد بن موسى بن حممدُ 

كويف سكن بغداد، صدوق ثقة مات سنة  األزدي صالح بن الرمحن عبدوفيه: بالقوي. 

 صدوق خيطئبن عبد اهلل كويف  رشيك. 203كويف ثقة مات سنة  آدم بن حييى. 235

بيعي إسحاق وأبويف السند من كال الطريقني: . 177ويدلس، ومات سنة  كويف وهو  ،الس 

[. مل يسمع من أبيه شيئا ثقة ، وهوبن عبد اهلل بن مسعود عبيدة وأبوفيه . اإلسناد ثقة يدلس

 . ضعيففهذا اإلسناد 

العلل الكبري ـ كام يف البخاري اإلماُم أعله  عن أيب إسحاقوطريق إرسائيل هذا 

 . باإلرسال يف الضعفاء الكبري العقييلي وكذا  للرتمذي ـ

يث فال يصح تأييد حدضعيف اإلسناد وحيث إن املروي يف هذا عن ابن مسعود 

 . عائشة به

ـ هذا ما كنت قد كتبته يف ختريج حديث ابن مسعود ودراسته، ثم وقفت عىل 

تعليقات لفضيلة األخ الشيخ حاتم العوين حفظه اهلل بخري وعافية، وفيها التنبيه إىل طريقني 

آخرين حلديث ابن مسعود يف سنن ابن ماجه والسنن الكربى للنسائي، فأنا أعدل خترجيه 

 لتايل: ودراسته فتصبح عىل الشكل ا

 بن حييى عناثنني عن والنسائي يف السنن الكربى فقد روى الرتمذي يف العلل الكبري 

بن مسعود أنه  اهلل عبدأبيه  عن بيدةعُ  أيب عن إسحاق أيببن يونس عن جده  إرسائيلعن  آدم
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 ابنة وهي هبا ودخل ،سنني ست ابنة وهي عائشة وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول تزوج :قال

من طريقني يف الضعفاء والعقييل ورواه ابن ماجه . عرشة ثامن ابنة وهي بضـُوق ،سنني تسع

 إرسائيل من طريق عبد اهلل بن رجاء عنيف الضعفاء ، ورواه العقييل به إرسائيل عنآخرين 

  ."بن مسعود اهلل عبد عن"به مرسال، ليس فيه 

 بن الرمحن عبد عن الرببري محاد بن موسى بن حممد عنالطرباين يف الكبري ورواه 

ابن مسعود  عن عبيدة أيب عن إسحاق أيب عن رشيك عن آدم بن حييى عن األزدي صالح

 عن آدم بن حييى عن"حيث قال  الرببري محاد بن موسى بن حممدُ شيخ الطرباين  م  ]وه   به.

 بن حييى عن"، فهو ليس بالقوي، كام قال الدارقطني، وخالف راويني آخرين روياه "رشيك

 [. "إرسائيلعن  آدم

عبثر عن مطرف بن طريف  عن قتيبة بن سعيدورواه النسائي يف السنن الكربى عن 

بلخي ثقة مات  قتيبة بن سعيد]به نحوه.  عائشة عن الكويف عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة

ثقة مات سنة مطرف بن طريف كويف . 178بن القاسم كويف ثقة مات سنة عبثر . 240سنة 

142 .] 

بيعي  إسحاق وأب] وتغري  يدلس اإلسنادقد كويف ثقة عمرو بن عبد اهلل بن عبيد الس 

بن عبد اهلل بن عامر  عبيدة وأب. تقريبا 127ومات سنة  32حفظه يف آخر عمره، ولد سنة 

فهذا [. لصغر سنه يوم وفاته مل يسمع من أبيه شيئا، و81فيه لني مات سنة ثقة كويف مسعود 

 اإلسناد ضعيف. 

 خالصة القول يف طرق رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود: 
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م من الراوي.   طريق رشيك بن عبد اهلل عن أيب إسحاق هو وه 

قال فيه البخاري ـ كام يف العلل الكبري للرتمذي ـ: طريق إرسائيل عن أيب إسحاق 

 ،"وسلم تزوج عائشةأبو إسحاق عن أيب عبيدة أن النبي صىل اهلل عليه "، إنام هو هذا خطأ]

أي . [أيضا "عن أيب عبيدة عن عائشة"ون ، ويقولعن أيب إسحاق هكذا حدثوا عن إرسائيل

عن أيب عبيدة "، وليس "عائشة عنعن أيب عبيدة "هو عنده معلول، إما باإلرسال، وإما بأنه 

الكربى بأنه ، وأعله النسائي يف السنن أعله العقييلي يف الضعفاء الكبري باإلرسالو. "عن أبيه

 . "عائشة عنعن أيب عبيدة "

هو الصحيح هنا  عائشة عن مطرف بن طريف عن أيب إسحاق عن أيب عبيدةطريق 

 يف تسمية الصحايب، وإذا كان ذلك كذلك فقد رجع طريق أيب عبيدة إىل حديث عائشة. 

فال يصح تأييد ومعلول وحيث إن املروي يف هذا عن ابن مسعود ضعيف اإلسناد 

 حديث عائشة به. 

 القول الثاين:  دليل

لدت أسامء قبل ـ عائشة أصغر من أختها أسامء ريض اهلل عنهام بعرش سنني، وقد وُ  1

اهلجرة بسبع وعرشين سنة، أي قبل البعثة النبوية بأربع عرشة سنة، وهذا يعني أن عائشة 

 ة بأربع سنوات. بعثولدت قبل ال

 بنت أسامء كانتريخ دمشق بسنده عن ابن أيب الزناد أنه قال: روى ابن عساكر يف تا

  .سنني بعرش عائشة من أكرب بكر أيب
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 وعرشين بسبع التأريخ قبل لدت  وُ قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة يف ترمجة أسامء: و

 . سنة مئة وهلا بأيام، الزبري بن اهلل عبد ابنها قتل بعد بمكة وسبعني ثالث سنة توفيتو سنة،

ما روى أبو نعيم كذلك عنها أهنا  ة أسامءومما يؤكد هذه الرواية يف معرفة سنة والد

 ما قريش، معرش يا: يقول الكعبة إىل ظهره مسند وهو نفيل بن   وعمر   بن   زيد رأيت: قالت

 ينزل أن قبل الكعبة تبني وقريشوقد تويف زيد  .غريي إبراهيم دين عىل أحد اليوم منكم

، املسيب بن سعيدابن سعد يف الطبقات عن  اهروكام  ،سنني بخمس اهلل رسول عىل الوحي

أي قبل اهلجرة بثامنية عرش عاما، فيكون عمرها وقت سامعها إياه تسع سنني، وهذا معقول، 

 . ألن من يضبط مثل هذا السامع منه ال يكون دون تسع يف الغالب

 وعرشين بسبع التاريخ قبل لدتوُ : نعيم أبو قال]وقال ابن األثري يف أسد الغابة: 

 ثالث سنة األوىل مجادى يف بمكة أسامء وتوفيتقال ابن عبد الرب يف االستيعاب: . وسنة

 . [سنة ئةم بلغت وقد وماتت، وسبعني

 حممد عىل بمكة نزل لقدأهنا قالت:  عنها اهلل ريض عائشة عنى البخاري ـ رو 2

 وما ،{وأمر أدهى والساعة موعدهم الساعة بل} ألعُب  جلارية وإين وسلم عليه اهلل صىل

 . عنده وأنا إال والنساء البقرة سورة نزلت

 سبع بدر وبني اآلية هذه نزول بني كان": عباس بنا قالقال القرطبي يف تفسريه: 

وبعد البعثة  أهنا نزلت قبل اهلجرة بخمس سنني وإذا كان ذلك كذلك فهذا يعني. "سنني

  .بثامن
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. النساء من ةالفتي   :اجلارية: وابن منظور يف لسان العرب املحكمقال ابن سيده يف و

فـ تائها وشباهبا حيث وكأهنم يطلقون لفظة اجلارية عىل البنت يف أول . الشاّبةهي  ي ةـت  ـ والف

 جتري جيئة وذهابا. 

 أدهى والساعة موعدهم الساعة بل}فكم كان عمر عائشة عند نزول قوله تعاىل 

 سنني؟!.  بعد البعثة بثامنالذي نزل  {وأمر

عنها لفظ فيكون عمرها أربع سنوات، وبنت األربع ال ُيقال أما عىل القول األول 

القول األول خطأ، الظاهر أن فأي يف غري املقابلة بني الذكر واألنثى، ، عند اإلطالق اريةاجل

هو املنسجم مع وأما عىل القول الثاين فيكون عمرها وقت نزول اآلية ثنتي عرشة سنة، وهذا 

 . يف اللغة معنى اجلاريةأصل 

 ومها إال قط أبوي   أعقل   مل" :قالتأهنا  عنها اهلل ريض عائشةروى البخاري عن ـ  3

 النهار طريف وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول فيه يأتينا إال يوم علينا يمر   ومل ،الدين يدينان

 الغامد برك بلغ إذا حتى احلبشة، لب  ق   مهاجرا بكر أبو خرج املسلمون يلـُابت فلام وعشية، بكرة

. . "... الدغنة ابن لقيه  احلديث 

 وجه الداللة من هذه الرواية أمران: 

ن لدين أكثر الناس م   مغايروالديه بدين  ن  ال يدرك يف العادة تديي أوهلام أن الطفل 

وكان أول لدت يف السنة الرابعة من البعثة لو كانت عائشة قد وُ قبل سن الرابعة، وحوهلم 

 "الدين يدينان ومها إال قط أبوي   أعقل   مل"لكان قوهلا وعيها بام حوهلا يف السنة الثامنة منها 
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أسلمت  رومان مألن أبا بكر معلوم سب قه إىل اإلسالم، وأذي فائدة،  غري  حتصيل  حاصل 

 بمكة قديام، كام قال ابن سعد. 

وكان أول وعيها بام حوهلا يف ولكن إذا كانت قد ُولدت قبل البعثة بأربع سنوات 

ـ  السنة األوىل من البعثة  ـ  أول  ما بدأت تعي ما حوهلا فيكون هلذا القول فائدة، وهي أهنا

ها فقط.   رأت والدهيا كليهام يدينان بدين اإلسالم، وليس والد 

عثة بنحو أربع سنوات، وهذا ما دلت عليه وهذا دليل عىل أن والدهتا كانت قبل الب

 القرائن األخرى. 

ا معطوف   "احلبشة لب  ق   مهاجرا بكر أبو خرج املسلمون يلـُابت فلام"أن قوهلا  وثانيهام

أهنا كانت إذ ذاك واعية هلذا  إىلخفيفة فيه إشارة عىل إدراكها ألبوهيا ومها يدينان الدين 

السنة اخلامسة من أواسط كان يف  احلبشة لب  ق  الصحابة من مكة للهجرة  احلدث، وخروُج 

 . ، وهجرهتم الثانية إليها يف أواخر اخلامسة أو أوائل السادسةالبعثة

ولو كانت عائشة قد ُولدت يف السنة الرابعة من البعثة ملا كان ممكنا هلا أن تدرك ما 

حدث يف أوائل السادسة، ولكن إذا كانت قد ُولدت قبل البعثة بأربع سنوات فهذا يعني 

 إمكان إدراكها لذلك بوضوح. 

 أسلم ثم"قال حممد بن إسحاق يف السرية النبوية يف ذكر أسامء أوائل من أسلموا: ـ  4

 اخلطاب، بنت فاطمة وامرأته نفيل، بن عمرو بن زيد بن سعيد منهم ،العرب قبائل من ناس

 صىل رسوله أمر تعاىل اهلل إن ثم، ... صغرية وهي بكر أيب بنت وعائشة بكر، أيب بنت وأسامء

 وكان تعاىل، هلل إىل يدعو وأن مره،أب الناس ينادي وأن به، جاء بام يصدع أن وسلم عليه اهلل
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 تعاىل اهلل قال ثم ،مبعثه من سنني فلبث بإظهاره، رأم   أن إىل به واسترس اليشء أخفى ربام

 . "{املرشكني عن وأعرض تؤمر بام فاصدع}

 هرسول اهلل أمر ثم: إسحاق ابن قالهذا النص باملعنى فقال: بعض ونقل ابن كثري 

 أذى عىل يصرب وأن ر،أم   بام يصدع بأن البعثة من سنني ثالث بعد وسلم عليه اهلل صىل

  .املرشكني

بعد  فرتة الدعوة الرسيةيف  واأسلمكانت مع من يعني أن عائشة كالم ابن إسحاق و

وإذا كانت تلك الفرتة قد دامت ثالث سنوات فلعل عائشة قد كانت صغرية، أهنا و ،البعثة

ُولدت بعد البعثة  وعىل القول بأهنا، الفرتةتلك  يف أواخرإىل بعض تلك املجالس ت أحرض  

قد ُولدت بعد، وأما عىل ـ عىل هذا القول ـ ، إذ ما كانت أصال بأربع سنني فهذا ال يستقيم

ولعل ابن إسحاق ذكرها ، سبعاسنوات أو ست يف ذلك الوقت القول الثاين فيكون عمرها 

معطوفة  ولتكونيف املسلمني األولني رغم صغر سنها ملقام والدها أيب بكر رضوان اهلل عليه، 

 عىل أختها أسامء التي هي أكرب منها بعرش سنوات. 

 فولدتى ز  ابنة عبد العُ  تيلةـُق اجلاهلية يف بكر أبو تزوج"ـ قال الطربي يف تارخيه:  5

 الرمحن عبد له فولدت عامر بنت رومان أم اجلاهلية يف أيضا وتزوج ،وأسامء اهلل عبد له

 . "اجلاهلية يف سمينامها اللتني زوجتيه من لدواوُ  أوالده من األربعة هؤالء فكل ،وعائشة

ألنه ال يصح  ،"لدواوُ "متعلق بقوله ظرف زمان  "اجلاهلية يف"قول ابن إسحاق 

فهذا نص تارخيي واضح رصيح يف أن عائشة ريض اهلل عنها  ."سمينامها"تعلقه بكلمة 

 ُولدت قبل البعثة النبوية. 
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ل أن يكون املعنى   زوجتيه من لدواوُ  أوالده من األربعة هؤالء فكل"فإن قيل: حيتم 

فليس يف كالم ابن ، وإذا صح هذا االحتامل "اجلاهلية يفواللتني تزوجهام  سمينامها اللتني

فاجلواب أن هذا التأكيد بالتكرار غري مستساغ، . أيب بكر إسحاق إشارة إىل زمن والدة أوالد

رصح يف كل واحدة منهام بأنه تزوجها يف اجلاهلية وال معنى للقول مرة أخرى بأنه  حيث إنه

 . ، فال التفات إليهتزوجهام يف اجلاهلية، وهبذا يتبني أن هذا االحتامل ضعيف جدا

ـ روى ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين والطرباين يف املعجم الكبري واحلاكم يف  6

 اهلل ريض مظعون بن عثامن امرأة حكيم بنت خولةأن  عنها اهلل ريض عائشة عناملستدرك 

: قال !.تتزوج؟ أال ،اهلل رسول   أي  قالت بمكة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عنهام

 اهلل خلق أحب بنت: قالت .البكر؟ نفم  : قال .ثيبا شئت   وإن بكرا شئت   إن: قالت .ن؟وم  

 فاذهبي: قال .زمعة بنت سودة: قالت .الثيب؟ ومن: قال .بكر أيب بنت عائشة ،إليك

. وكان هذا بعد وفاة السيدة خدجية ريض اهلل عنها، كام بينته الروايات عيل   فاذكرهيام

 األخرى. 

عليه ب لرسول اهلل صىل اهلل يدل السياق عىل أن خولة ريض اهلل عنها أرادت أن ختط  

ألنه أصبح بال زوجة، ويف غاية البعد أن ختطب له يف هذه  وسلم بعد وفاة السيدة خدجية

 احلال من هلا من العمر ست سنوات!!. لكن إذا كانت بنت أربع عرشة سنة فهذا معقول. 

عقد هذه القرائن عىل القول بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم ال شك يف أن اجتامع ـ 

ثامنية عرش عاما قرابة وعمرها  هاتزوجعقد النكاح عىل عائشة وعمرها أربعة عرش عاما و

 يدل داللة قوية عىل أن هذا هو الصحيح. 
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وأما ما ثبت عن عائشة من أن رسول اهلل تزوجها وهي ابنة تسع سنني فال بد أن ـ 

ا، وقد عاشت  ـ  ريض اهلل عنها يكون ومه  ح هنا مخسة وسبعني عاما، ـ عىل القول املرج 

 فلعلها قد أصاهبا يشء من النسيان يف هذا األمر فروته عىل التوهم. 

 مناص عنه، وذلكال توهيم القول املروي عن عائشة ريض اهلل عنها ويبدو أن 

 . قرائن التي تقدم ذكرها عىل خالفهال تلكالجتامع 

 ـ خالصة البحث: 

قبل البعثة ُولدت ائشة ريض اهلل عنها عأن السيدة من اجتامع عدد من القرائن ترجح 

يف السنة العارشة من البعثة قد عقد عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  أنبأربع سنوات، و

وعمرها أربعة عرش عاما، قبل اهلجرة بثالث سنوات وتزوجها يف أواخر السنة األوىل بعد 

 ثامنية عرش عاما.  يقُرب مناهلجرة وعمرها 

بست سنوات يوم العقد وبتسع سنوات يوم  عائشة يف حتديد عمر احلديث الوارد

أنه وحممول عىل ، شاذلقرائن التارخيية الثابتة، فهو لخمالف صحيح اإلسناد، ولكنه الزواج 

 من األوهام. 

أن احلديث إذا خالف متنـُه ما هو أقوى ثبوتا تعاىل وقد ذكر األئمة رمحهم اهلل هذا 

ه ُيرد، ألن ذلك يدل عىل أنه قد تطرق إليه اخللل بسبب وقوع أحد منه من ثوابت التاريخ فإن

م.   واهلل أعلم. رواته يف الوه 

 واحلمد هلل رب العاملني. وكتبه صالح الدين بن أمحد اإلدلبي، 

 وقفت عليها اليوم: ـ بعد تلك القرائن الست ـ وهذه قرينة جديدة أقول: 
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املنجاب بن  عن بن عبد الرمحنعيل ـ روى الطحاوي يف أحكام القرآن عن  7

بن عيل  كالمها عن، حممد بن سعيد األصبهاين بن سليامن عن فهد عناحلارث التميمي، و

أيب سعيد  مُ ـ وما عل"قالت:  أهنا مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها

وإنام كانا غالمني  !،وأنس بن مالك بحديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ ياخلدر

 . "صغريين

. 272بن حممد بن املغرية كويف نزيل مرص ثقة مات سنة  عيل بن عبد الرمحن]

كويف ذكره ابن حبان يف الثقات وروى عنه مسلم روايات عديدة يف املنجاب بن احلارث 

بن سليامن كويف قدم مرص ثقة  فهد. 231صحيحه ووثقه الذهبي وابن حجر، ومات سنة 

كويف بن مسهر  . عيل220 كويف ثقة مات سنة حممد بن سعيد األصبهاين. 275 مات سنة

عن اإلسناد ربام دلس ثقة مدين قدم العراق، بن الزبري هشام بن عروة . 189ثقة مات سنة 

  [.تقريبا 94. عروة بن الزبري ثقة مات سنة 146مات سنة ، وأبيه بالعراق

منجاب بن  عن بن عبد اهلل احلرضمي حممدالطرباين يف املعجم الكبري عن  اهورو

]حممد بن عبد فذكره. . عائشة أنه قال قالت عيل بن مسهر عن هشام بن عروةعن  احلارث

هذا منقطع بني و[. سنة 95وعاش  297ثقة حافظ مات سنة كويف اهلل احلرضمي مطني 

 هشام بن عروة وعائشة. 

نرص  احلسني بن أيب أيب ي عناحلسن عيل بن احلسن املوازين أيبابن عساكر عن  اهورو

بن املعىل عن عيل بن اهليثم عن أمحد بن حممد بن ساكن عن بكر يوسف بن القاسم  أيبعن 

  .عيل بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةمنصور عن 



15 
 

 بن أيب. حممد بن عبد الرمحن 514دمشقي ثقة مات سنة ي عيل بن احلسن املوازين]

امليانجي ثقة ولد قبل سنة يوسف بن القاسم  .446مات سنة دمشقي عدل مأمون نرص 

عيل  .300الزنجاين صدوق مات قبل سنة أمحد بن حممد بن ساكن  .375ومات سنة  290

املعىل  بغدادي روى عنه البخاري حديثا يف صحيحه، وقال عنه ابن حجر مقبول.بن اهليثم 

وعلقه ابن عبد الرب يف جامع بيان . [211رازي نزيل بغداد ثقة فيه لني مات سنة بن منصور 

قول ثابت عن عائشة الراجح أن هذا العن عيل بن مسهر به متصل اإلسناد، فلعل العلم 

  ريض اهلل عنها.

وإذا كان ذلك كذلك فمن املهم معرفة سنة والدة أيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك 

وعائشة ـ عىل القول املشهور ا، وكالمها ولدا قبل اهلجرة بعرش سنوات تقريبريض اهلل عنهام، 

عنهام أن تقول ـ إذا كانت أصغر منهام سنا ـ ـ أصغر من هذين الصحابيني بسنة، فال يستقيم 

 . "وإنام كانا غالمني صغريين"

يوم زواجها الذي ـ لكنها ـ عىل القول الثاين ـ أكرب منهام بسبع سنوات، فكل منهام 

عرش عاما وهي بنت ثامنية عرش عاما، فهي أكثر  حدأ عمرهـ كان كان بعد اهلجرة بقرابة عام 

منهام وعيا لألحداث، فمن املعقول أن تقول عنهام بأهنام كانا غالمني صغريين. فاحلمد هلل 

 عىل توفيقه. 

 : بعد ذلك عليها وقفت جديدة قرينة وهذه: أقول

ـ روى ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين والدواليب يف الذرية الطاهرة والطحاوي  8

حممد بن عبد يف مشكل اآلثار والطرباين يف املعجم الكبري والبيهقي يف دالئل النبوة من طريق 

 حدثته أن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه نياهلل بن عمرو بن عثامن أن أمه فاطمة ابنة احلس
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بض فيه قال ـُانت تقول: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مرضه الذي قوسلم ك

ثم انكشفت عنه وهي تبكي، ثم  ،فناجاها ساعة ،نت عليه، فأح  "ني عيلح  أيا بنية "لفاطمة 

 ،ثم انكشفت عنه وهي تضحك ،فناجاها ساعة ،، فأحنت عليه"حني عيل يا بنيةأ"هلا قال 

فلام قبضه اهلل قالت فاطمة: أما اآلن  .ماذا ناجاك أبوك؟ يفقالت عائشة: أي بنية أخربين

ناجاين يف املرة األوىل فأخربين أن جربيل كان يعارضه بالقرآن يف كل عام مرة وأنه  ،فنعم

فأبكاين ذلك، ثم ناجاين يف اآلخرة فأخربين أين أول أهله  ،مرتني عارضني القرآن العام  

 ."جلنة إال ما كان من البتول مريم بنت عمرانإنك سيدة نساء أهل ا" حلوقا به وقال

 . فضحكت لذلك

 أمه. 145بن عفان مدين ضعيف مات سنة  عثامن بن عمرو بن اهلل عبد بن حممد]

الشهيد ريض اهلل عنه روت عن مجاعة من الصحابة وروى عنها مجاعة  احلسني ابنة فاطمة

 من الثقات وذكرها ابن حبان يف الثقات، ووثقها ابن حجر[. فهذا السند ضعيف. 

ـ وجه الداللة هو أن عائشة خاطبت فاطمة ريض اهلل تعاىل عنهام يف هذه الرواية 

ر ـ قبل النبوة بخمس سنوات، أو قـُبيل ، وقد ُولدت فاطمة ـ عىل األش"أي  بنية"بقوهلا هلا  ه 

 البعثة أو ُبعيدها بقليل. 

وإذا كانت عائشة قد ُولدت بعد البعثة بأربع سنوات فهذا يعني أن فاطمة أكرب سنا 

منها بتسع سنوات أو أربع!، ومن املستغرب واملستبعد جدا أن تقول الصغرية ملن هي أكرب 

 ولو كانت هي زوجة  أبيها.  ، حتى"أي بنية"منها بمثل هذا القدر 

 سنا أكربُ  فاطمة أن يعني فهذا سنوات بأربع البعثة قبل ُولدت قدأما إذا كانت عائشة 

ح أن فاطمة أصغر  منف سنوات،منها بثالث  بسنة وربام ببضعة أشهر أو أصغرُ  منها رج 
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أن  ومن رجح ،"بنية أي" لصغريةالكبرية ل تقول أن املستبعدبثالث سنوات فليس من 

ر ـ فليس هلذا الفرق الضئيل تأثري يمنع  فاطمة أكرب بسنة أو ببضعة أشهر ـ وهو القول األشه 

يها والكبرية هي أبهي زوجة   الصغرية كانتإذا  "أي بنية"أن تقول الصغرية للكبرية 

 . ربيبت ها

 النبوية البعثة قبل ُولدت قد عائشة السيدة أن عىل واضحة قرينة الرواية هذه ففي

ال فإهنا ضعيفة اإلسناد وإن كانت وهذه الرواية ، سنوات بأربع بعدها وليس سنوات بأربع

 ، فالقرائن باهبا واسع. يف الشواهدبأس هبا 

 : ذلك بعد ترجحت يل داللتها جديدة قرينة وهذه: أقول

والطربي يف وابن راهويه وابن حنبل ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين روى ـ  9

 بن حييى عن عمرو بن حممدمن طرق عن والبيهقي والطرباين يف الكبري واحلاكم التاريخ 

 امرأة حكيم بنت خولة قالت خدجية توفيت ملا :قالتأهنا  عائشة عن حاطب بن عبدالرمحن

 شئت وإن بكرا شئت إن: قالت .ومن؟: قال !.؟ُج و  تز   أال اهلل رسول أي  : مظعون بن عثامن

 ومن: قال .بكر أيب بنت عائشة إليك اهلل خلق أحب ابنة: قالت .البكر؟ نفم  : قال. ثيبا

  .زمعة بنت سودة: قالت. الثيب؟

. عائشة عليه بأخط   اهلل رسول أرسلني: أليب بكر قالتويف هذا احلديث أن خولة 

 كان قد عدي بن مطعم إن: والدة عائشة رومان أمهلا  قالتو وخرج، هلا انتظري، قالف

 عدي بن مطعم عىل بكر أبو فدخل .فأخلفه قط وعداأبو بكر  وعد ما فواهلل ابنه، عىل ذكرها

 د  مُ  ناصاحب   ئ  ب  مص   لعلك قحافة أيب ابن يا :فقالت الفتى، أم امرأته وعنده
 الذي دينك يف لهخ 
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 إهنا: قال ؟!.تقول هذه ل  أقو  : عدي بن للمطعم بكر أبو قال ؟!.إليك تزوج إن عليه أنت

 د  ع   من نفسه يف كان ما وجل عز اهلل أذهب وقد عنده من فخرج .ذلك تقول
 . وعده التي هت 

طبتها  يرى بعض الباحثني أن عائشة كانت خمطوبة جلبري بن مطعم بن عدي قبل خ 

فوق وقت خطبة النبي هلا ، وأن ذلك قرينة عىل أهنا كانت !من النبي صىل اهلل عليه وسلم

 سن السادسة بكثري. 

عائشة مل تكن خمطوبة جلبري بن مطعم، وإنام كان ، ألن دقيقغري التصور هذا أرى أن و

، باملوافقةبكر  أيبوأخذ وعدا من املطعم بن عدي قد ذكرها جمرد ذكر لتكون خمطوبة البنه 

ومثل هذا كثريا ما يقع بني الناس حتى وإن كانت املخطوبة ومن ُخطبت له طفلني 

 . و أو عامني، وقد تكون بنت عاصغريين

وأهنا كانت خمطوبة قبل سنوات، االستدالل هذا أحد اإلخوة يقرر كنت قد سمعت 

ألنني مل أجده مقنعا، ثم ظهر يل وجه املذكورة ولكنني مل أدرجه يف القرائن جلبري بن مطعم، 

 داللته عىل أن عائشة قد ُولدت قبل النبوة: 

يكرهان متمسكني بالرشك وكانا سياق القصة يشري إىل أن املطعم بن عدي وزوجته 

يكرهان أن يتحول ابنهام إىل هذا الدين اجلديد إذا تم زواجه كام اإلسالم، الدخول يف 

بعائشة، ومن املعلوم ما كان عليه أبو بكر ريض اهلل عنه من احلرص الشديد عىل دعوة الناس 

فمن املستبعد جدا إذا كانت عائشة ريض اهلل عنها قد ُولدت بعد إىل الدخول يف هذا الدين، 

ـ  أن يذكرها املطعم بن عدي بأربع سنوات البعثة النبوية  خاطبا ـ مع شدة متسكه بالرشك

 . ويوافق  أبو بكر عىل ذلك إياها عىل ابنه
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 دوعال ذ  وأخ   البنه خمطوبة تكونعائشة كي لاملطعم بن عدي  رذك   فلم يبق سوى أن  

كان قبل البعثة النبوية، وهذا يعني أن عائشة كانت قد ولدت قبل إنام  بكر أيب من بذلك

  .وليس بعدها، النبوية البعثة

 رأيت ولقد أحد، يوم كان ملا: قالأنه  عنه اهلل ريض أنس عنروى البخاري ـ  10

 متوهنام، عىل ربالق   تنقزان سوقهام خدم أرى ملشمرتان وإهنام ليمُس  وأم بكر أيب بنت عائشة

قال  .القوم أفواه يف فتفرغاهنا جتيئان ثم فتمآلهنا، ترجعان ثم القوم، أفواه يف تفرغانه ثم

 ا. وهي كذلك يف صحيح مسلم، ونقل ابن حجر أهن"وقال غريه تنقالن القرب"البخاري: 

 كذلك يف مستخرج اإلسامعييل. 

كان مقدار عمر عائشة يوم غزوة أحد ـ عىل القول املشهور ـ أحد عرش عاما، وعىل 

 عاما.  تسعة عرشالقول الثاين 

 وأحسبه الوثب، النقز معنى "زانـُتنق" قولهقال اخلطايب يف كتابه أعالم احلديث: ]

  .[فرالز   نفسها للقربة ويقال ،الثقال القرب لمح  : رف  والز   ،"رانتزف  "

ب زانـُتنق"أقول:  ر 
 فرالز  قد أحسن اخلطايب رمحه اهلل إذ فرس ، وهنا ال معنى له "الق 

  البن منظور ما يدل عىل أن االشتقاق يشهد لذلك.لسان العرب ويف  ،الثقال القرب حملب

، ألن من كان هلا من العمر فهذا ال يستقيم عىل القول املشهوروإذا كان األمر كذلك 

 عىل محل قرب املاء الثقال لتفرغها يف أفواه اجلرحى ثم ترجع  غالبا أحد عرش عاما ال تقوى 

، بخالف من هلا تسعة عرش عاما، وهذا يعني أن هذا هو فتمألها ماء وتعود هبا من جديد

 . راجحالقول ال
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م يف  ـ قد ال تكون كل واحدة من القرائن املتقدمة دليال كافيا عىل حصول الوه 

الرواية القائلة بأن مقدار عمر السيدة عائشة يوم العقد ست سنوات ويوم الزواج تسع 

وعىل ترجيح القول الثاين القائل بأن عمرها يوم العقد أربع عرشة ويوم الزواج سبع سنوات 

 القرائن يشكل دليال قويا عىل ذلك. عرشة، ولكن اجتامع تلك 

 حول هذا املبحث: دار حوار جواب عن * 

ــص   ــرآن ن ــريم الق ــدة عــىل الك ــي ع ــن مل الالئ ــن حيض ــاء، م ــبحانه  النس ــال س فق

 مل والالئــي أشـهر ثالثـة فعــدهتن ارتبـتم إن نسـائكم مـن املحــيض مـن يئسـن والالئـي}

 بـاحليض، البلـوغ قبـل علـيهن العقـد تـم قـد أهنـن هنـا القرآين النص وفحوى ،{حيضن

لكنـه لـيس عـىل إطالقـه لكـل أحـد  جـوازه، يف شـك وال فيـه، مراء ال ظاهر املعنى وهذا

 من الناس. 

ــو:  ــار اآلن ه ــام يث ــذي رب ــؤال ال ــلم والس ــه وس ــي صــىل اهلل علي ــل زواج النب ه

بعائشة وهي يف سن صغرية فيه مثلبة ونقـص نريـد ـ برتجـيح القـول الثـاين هنـا ـ تنزيـه 

 مه صىل اهلل عليه وسلم عنهام؟!. مقا

ــيسأقــول:  ــي زواج يف ل ــا اهلل ريض بعائشــة وســلم عليــه اهلل صــىل النب ــل عنه  قب

وقوعــه ولـو صــح  وثبـت  أصــال،ونقـص  مثلبــة ـ وقوعــه ثبـت إن ـ بـاحليض البلـوغ

 فالواجب التسليم التام واإليامن اجلازم بأنه كان حلكمة سواء فهمناها أو مل نفهمها. 

ــ ــوهم نوم  ــق أن ت ــذا توثي ــ التــارخيي اخلــرب ه ــه رادُي ــاقض دالالت   حيمــل أن ل  تن

عـة، أبعـد فقـد الكـريم القرآن نص فحوى  السـيدة عمـر مقـدار يف البحـث ومسـألة النُج 
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 وقـد تصـح قـد تارخييـة، مسـألة هـي وإنـام البـاب، هـذا مـن ليسـت الزواج وقت عائشة

 . كبري فرق وبينهام وقوعه،حتقق  وبني اليشءوقوع  جواز بني وشتان تصح، ال

 تعـد   مل املعـارصة ةثقافـال أن بسـبب فيـه البحـث ينبغـي ال التـارخيي املوضـوع هذا

ريـة الفـوارق هــذه مثـل تسـتوعب  اهلل رسمم   سمدنا  عم  ثبمم  فما الـزوجني، بــني العم 

 ال واآلراء، األفكم ر بمه تم ن  المي  املدماا  هم  وأفع لمه أق المه م  وسلم علده اهلل صىل

 . العكس

ــ} ــك ال يؤمن ــال ورب ــى حيك  وف ــدوا يف ن حت ــم ال جي ــنهم ث ــجر بي ــيام ش ــوك ف م

 . {وا تسلياممأنفسهم حرجا مما قضيت  ويسل

ــات ــة الرواي ــنها أن يف التارخيي ــت س ــزواج وق ــان ال ــر ك ــن أكث ــع   م ببضــع  تس

 دلـيال منهـا واحـدة أي نسـمي أن يمكـن ال قـرائن وهـي متعـددة، روايـاتهـي  سنوات

ــا لكــن مســتقال، ــيال يشــكل جمموعه ــا واضــحا دل ــه، جيــوز ال قوي ــام جتاهل  يمكــن ال ك

ــت مــا تــرجيح ــك جممــوع عــىل عنهــا اهلل ريض عائشــة عــن ثب ــرائن ألن القــرائن، تل  الق

 معصـوم غـري واحـد صـحايب قـول مـن أقـوى فهـي املبلـغ ذلـك مثـل بلغت إذا املتعددة

 . والنسيان واخلطأ الذهول عن

اهلــام  يف حياهتــا  األمــر هــذا مثـل عــن تغفـــُل أن يمكــن ال عنهــا اهلل ريض عائشـة

ـ النسـيان اعرتاهـا إذا ولكـن ،يف شخصـها خيصـها الـذيو  أن يمكـن ال فهـذا السـن رب  لك 

 . ُيستبعد
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ــب ــديث كت ــوى احل ــة يف أق ــن املوثوقي ــب م ــاريخ، كت ــحة  الت ــىل ص ــدار ع وامل

 مــن وهـذامعرفـة  مــا تفـرد بــه راويـه ومــا وقـع فيــه تعـدد الطــرق، يف األسـانيد، وكــذا 

ليسـت املقارنـة بـني كتـب احلـديث وكتـب التـاريخ، ولكنهـا  هنـا واملسـألة عليـه، املتفق

 عرشـبـني ويف كتـب احلـديث  واحـد صـحايب طريـق مـن ثبـت فع ـيل حديث بني املقارنة

تلـك  جممـوع تـرجيح مـن بـد الأنـه  هنـاأرى و ،قرائن من كتب احلديث وكتب التـاريخ

  .احلديث كتب يف واحد صحايب عن ثبتت التي الرواية عىل القرائن

وأمتمـت كتابتــه ، سـنواتمنــذ األوىل أصـل البحــث بقرائنـه السـت  ةأهنيـت كتابـ

ــافات  ــد اإلض ــق ،1436 /6 /18يف بع ــه ،2015 /4 /7 املواف ــالح وكتب  الــدين ص

 . الذي بنعمته تتم الصاحلات هلل واحلمد ي،اإلدلب

 

 


