بسم هللا الرحمن الرحيم
مستشرقين أم مفترين
حقائق علينا أن نعرفها:
أولا :إنّ زواج الرسول صلى هللا علٌه وسلم من السٌدة عائشة رضً هللا عنها كان أصالا باقتراح من خولة بنت
حكٌم على الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،قالت هذا الكالم بعد وفاة السٌدة خدٌجة بثالث سنوات ،معنى ذلك النبً عاش
وحٌداا،
واألزواج ٌعرفون ،المرأة سكنٌ لزوجها ،ومن أصعب الحالت أن ٌفقد الرجل زوجته ،وقد قالته لتوكٌد الصلة
مع أحبّ الناس إلٌه سٌدنا أبً بكر الص ّدٌق ،لتربطهما أٌضا ا برباط المصاهرة الوثٌق.
ثانٌا ا :أنّ السٌدة عائشة رضً هللا عنها كانت قبل ذلك مخطوبة لجبٌر بن المطعم بن عدي ،فهً ناضجة من
حٌث األنوثة مكتملة بدلٌل خطبتها قبل حدٌث خولة.
ثالثا ا :أنّ قرٌش التً كانت تتربّص بالرسول صلى هللا علٌه وسلم الدوائر لتألٌب الناس علٌه من فجوة أو هفوة أو
زلّة ،لم ُتدهش حٌن أُعلن نبأ المصاهرة بٌن ّ
أعز صاحبٌن وأوفى صدٌقٌن ،بل استقبلته كما تستقبل أيّ أمر طبٌعً.
رابعا ا :أنّ السٌدة عائشة رضً هللا عنها لم تكن أول صبٌّة ُتزفّ فً تلك البٌئة إلى رجل أكبر منها ،ولن تكون
كذلك أُخراهنّ  .لقد تزوّ ج عبد المطلب الشٌخ من هالة بنت ع ّم آمنة فً الٌوم الذي تزوّ ج فٌه عبد هللا أصغر أبنائه من
ّ
الخطاب من بنت سٌدنا علً بن أبً طالب
صبٌّة هً فً سنّ هالة وهً آمنة بنت وهب .ث ّم لقد تزوّ ج سٌدنا عمر بن
كرّ م هللا وجهه وهو فً سنّ ج ّدها.

المستشرقين وزواج سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم من السيده عائشه رضي هللا عنها:
ولكنّ نفراا من المستشرقٌن ٌأتون بعد أكثر من ألف وأربع مائة عام من ذلك الزواج فٌهدرون فروق العصر
واإلقلٌم ،وٌطٌلون القول فٌما وصفوه بأ ّنه الجمع الغرٌب بٌن الكهل والطفولة ،وٌقٌسون بعٌن الهوى زواجا ا عُقد فً
م ّكة قبل الهجرة بما ٌحدث الٌوم فً بالد الغرب حٌث ل تتزوّ ج الفتاة عادة قبل سنّ الخامسة والعشرٌن.
ّ
وتتأخر الفتاة فً
وٌجب النتباه إلى أنّ نضوج الفتاة فً المناطق الحارّ ة مب ّكر جداا وهو فً سنّ الثامنة عادة،
المناطق الباردة إلى سنّ الواحد والعشرٌن كما ٌحدث ذلك فً بعض البالد الباردة.

لو أراد الزواج من أجل االستمتاع لكان ذلك في شبابه:
ولو كان علٌه الصالة والسالم همّه النساء والستمتاع بهنّ لكان فعل ذلك أٌّام كان شابا ا حٌث ل أعباء رسالة ول
أثقالها ول شٌخوخة ،بل عنفوان الشباب وشهوته الكامنة.

غٌر أ ّننا عندما ننظر فً حٌاته فً سنّ الشباب نجد أ ّنه كان عازفا ا عن هذا كلّه ،ح ّتى إ ّنه رضً بالزواج من
السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها الطاعنة فً سنّ األربعٌن وهو ابن الخامسة والعشرٌن.
ث ّم لو كان عنده هوس بالنساء لما رضً بهذا عمراا طوٌالا ح ّتى ُتو ّفٌت زوجته خدٌجة رضً هللا عنها دون أن
ٌتزوّ ج علٌها .ولو كان زواجه منها فلتة فهذه خدٌجة رضً هللا عنها تو ّفاها هللا ،فبمن تزوّ ج بعدها؟ لقد تزوّ ج بعدها
بسودة بنت زمعة العامرٌة جبراا لخاطرها وأنسا ا لوحشتها بعد وفاة زوجها ،وهً فً سنّ كبٌر ،ولٌس بها ما ٌر ّغب
ّ
والخطاب .هذا ٌد ّل على أنّ الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان عنده أهداف من الزواج إنسانٌة وتشرٌعٌة
الرجال
وإسالمٌة ونحو ذلك.

زواجه من السيده عائشه كان لتوكيد الصله مع أحب الرجال إليه:
وأٌا ا ما ٌكون األمر فإ ّنه علٌه الصالة والسالم لم ٌتزوّ ج السٌدة عائشة رضً هللا عنها من أجل المتعة ،وهو الذي
بلغ الخامسة والخمسٌن من عمره ،وإ ّنما كان ذلك لتوكٌد الصلة مع أحبّ الرجال إلٌه عن طرٌق المصاهرة ،خاصّة
بعد أن تحمّل أعباء الرسالة وأصبحت حمالا ثقٌالا على كاهله ،فلٌس هناك مجال للتفكٌر بهذا الشأن.
فعندما عرضت علٌه خولة بنت حكٌم الزواج من عائشة ف ّكر الرسول صلى هللا علٌه وسلم أٌرفض بنت أبً
بكر ،وتأبى علٌه ذلك صحبة طوٌلة مخلصة ،ومكانة أبً بكر عند الرسول والتً لم ٌظفر بمثلها سواه.
ولمّا جاءت عائشة رضً هللا عنها إلى دار الرسول صلى هللا علٌه وسلم فسحت لها سودة المكان األول فً
البٌت ،وسهرت على راحتها إلى أن تو ّفاها هللا ،وهً على طاعة هللا وعبادته ،وبقٌت السٌدة عائشة رضً هللا عنها
بعدها زوجة وفٌّة للرسول صلى هللا علٌه وسلم تف ّقهت علٌه ح ّتى أصبحت من أهل العلم والمعرفة باألحكام الشرعٌة.
وما كان حبّ الرسول صلى هللا علٌه وسلم للسٌدة عائشة رضً هللا عنها إل ّ امتداداا طبٌعٌا ا لحبّه ألبٌها رضً هللا
عنهما.
أحب الناس إليك؟ قال :عائشة قيل :فمن الرجال؟ قال :أبوها.
سئل عليه الصالة والسالم :من
ّ
ولقد ُ
هذه هً السٌدة عائشة رضً هللا عنها الزوجة األثٌرة عند الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأحبّ الناس إلٌه.
لم ٌكن زواجه منها لمجرّ د الشهوة ،ولم تكن دوافع الزواج بها المتعة الزوجٌة بقدر ما كانت غاٌة ذلك تكرٌم أبً
بكر وإٌثاره وإدناؤه إلٌه وإنزال ابنته أكرم المنازل فً بٌت النبوّ ة.

استقراء تاريخي لعمر السيدة عائشة عندما تزوجها النبي:
أحاول ان أفكر بصوت مرتفع لستقراء عمر أم المؤمنٌن عائشة رحمها هللا استقراءا تارٌخٌا بعٌدا عن الضبابٌة
التارٌخٌة التً أغرقنا فٌها من ل عقل له من الذٌن روجوا أن النبً حٌنما كان فً الخامسة والعشرٌن من عمره تزوج
بمن تكبره بخمسة عشر من السنٌن ،و حٌنما أصبح فً الثالثة والخمسٌن تزوج بمن تصغره بـأربع وأربعٌن عاما.
ذكر المؤرخون أن عائشة كانت مخطوبة لمطعم بن عدي قبل أن ٌخطبها رسول هللا .السؤال اآلن :متى خطبها
عدي لبنه مطعم؟ تسكت المصادر التارٌخٌة!!!

الحتمال األول :أن ٌكون خطبها بعد البعثة النبوٌة وهو أمر مستبعد نظرا للعداء الشدٌد من قبل الكافرٌن برسالة
محمد تجاه المؤمنٌن بها ولسٌما أن عائشة هً بنت أبً بكر صدٌق الرسول ومن أوائل المؤمنٌن برسالته .من
المستبعد إذاا أن ٌخطب عدي عائشة لبنه وأبوها من المؤمنٌن األول.
الحتمال الثانً :أن ٌكون خطبها قبل البعثة وهو الحتمال األقوى ،ولكنه ٌثٌر سؤال هاما :كم كان عمرها قبل
البعثة؟ عام؟ عامٌن؟ خمسة؟ عشرة؟ ٌسكت التارٌخ كما سكت من قبل .إذاا نلجأ لبعض الفرضٌات:
الفرضٌة األولى :خطبها عدي لبنه مطعم قبل البعثة حٌن كان عمرها خمسة عشر سنة ـ مثال .بموجب هذه
الفرضٌة ٌكون عمر عائشة حٌن تزوجها الرسول الكرٌم هو  82سنة ،حٌث أن النبً تزوجها بعد الهجرة إلى ٌثرب
وأنه أقام فً مكة ثالثة عشر من السنٌن خالل الدعوة المكٌة قبل الهجرة.
الفرضٌة الثانٌة :خطبها عدي لبنه مطعم قبل البعثة حٌن كان عمرها عشر سنٌن ـ مثال .بموجب هذه الفرضٌة
ٌكون عمر عائشة حٌن تزوجها الرسول الكرٌم هو  82سنة.
الفرضٌة الثالثة :خطبها عدي لبنه مطعم قبل البعثة حٌن كان عمرها خمس سنوات ـ مثال .بموجب هذه
الفرضٌة ٌكون عمر عائشة حٌن تزوجها الرسول الكرٌم هو  82سنة.
الفرضٌة الرابعة :الفرضٌة الثالثة :خطبها عدي لبنه مطعم قبل البعثة حٌن كان عمرها سنة واحدة فقط ـ مثال
وهو أمر غٌر ممكن طبعا ولكن لنفترضه .بموجب هذه الفرضٌة ٌكون عمر عائشة حٌن تزوجها الرسول الكرٌم هو
 81سنة ،وهو أكبر من الرقم الذي ذكروه بخمس سنٌن.
إن الرسول ـ فً تقدٌري ـ لن ٌتزوج بفتاة فً عمر ابنته الصغرى أو أصغر منها .فإذا علمنا أن فاطمة علٌها
السالم ولدت قبل البعثة بخمس سنٌن نعرف أن عمرها بعد الهجرة ٌصبح  82عاما ،وعلى هذا فأنا أرجح أن ٌكون
عمر عائشة أكبر من عمر فاطمة ومن ثم فإننً أرجح إحدى الفرضٌتٌن :األولى  82سنة أو الثانٌة  82سنة.
وبأقل تقدٌر نستطٌع القول أن عمر عائشة التقرٌبً حٌن زواجها لم ٌكن ٌقل عن  81سنة ،وهو ٌمثل الحد
األدنى لعمرها من خالل الستقراء لما بٌن ٌدي من مصادر.

دراسة تاريخية وخطأ في الرواية:
وذكرت صحٌفة "الشرق األوسط" اللندنٌة السبت  8002 -1-6أن باحثة ومؤرخة تحقق من صحة معلومات
تشٌر إلى عدم زواج الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -من السٌدة عائشة وهً فً التاسعة من العمر،
وتقول عضو لجنة الدراسات والستشارات بالجمعٌة الوطنٌة لحقوق اإلنسان د .سهٌلة زٌن العابدٌن حمّاد إن
المنطق والمعادلة الحسابٌة لعمر السٌدة عائشة بنت أبً بكر الص ّدٌق مقارنة بأختها أسماء التً تكبرها بعشر سنوات
ومقارنتها بعدد من األحداث وتوقٌت هجرة الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -ترجّ ح أن زواج عائشة ت ّم وهً فً التاسعة
عشرة من عمرها.

فأسماء أكبر من أختها عائشة أم المؤمنٌن بعشر سنٌنٌ .ستتبع ذلك أن عمر عائشة قبل البعثة كان نحو خمس
سنوات على األقل ،ولعل اإلشارة فً رواٌتها بأنها كانت ذات ستة سنوات حٌن خطبها رسول هللا كانت خطأ من
الراوي ،فلعله قصد أنها كانت ابنة ستة سنوات حٌن بعث النبً صلى هللا علٌه.
اذا أضفنا  6 - 5سنوات وهو عمر عائشة التقرٌبً حٌن البعثة إلى  82سنة هو عمر المرحلة المكٌة ٌكون
الناتج هو  81 - 82سنة وهو ٌمثل عمرها فً المدٌنة بعد الهجرة.
وإلى ذلك لفتت الدكتورة سهٌلة حمّاد ،وهً عضوة فً التحاد العالمً للعلماء المسلمٌن ،إلى أنه بعٌداا عن قول
زواج الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -بعائشة وهً صغٌرة ،والقول المخالف فً ذلك ،فإنه ٌجب النظر بعٌن العتبار
إلى تغٌّر الظروف الزمنٌة وطبٌعة الستجابة للرغبات اإلنسانٌة على مرّ العصور واختالف معاٌٌر الزواج فً الوقت
الراهن.
وبالمناسبة فقد كنت وما زلت أقول إن جامعى الحدٌث هم بكل ٌقٌن علماء عباقرة مخلصون محبون لدٌنهم
ولنبٌهم حبا جما ،لكن هذا ل ٌعنى أبدا أنهم معصومون عن السهو والخطأ والنسٌان .إنهم عباقرة حقا ،لكنهم قبل ذلك
وبعده بشر .وكنت كذلك أقول إنهم ٌشبهون الصٌادٌن الذٌن ٌطرحون شباكهم فً البحر لإلمساك بالسمك ،بٌد أن
الشبكة ،مهما ٌكن من إحكامهاٌ ،مكن أن تفلت منها بعض األسماك الصغٌرة كالبٌسارٌا مثال .إل أن هذا ل ٌعنى ول
ٌنبغً أن ٌعنى أن نهاجم كتب الحدٌث وأصحابها ونشكك فٌها وفٌهم جملة وتفصٌال كما ٌرٌد بعض الموتورٌن
التدمٌرٌٌن أن نفعل ،وإل حققنا لهم ما ٌرٌدون ودمرنا جزءا عزٌزا وغالٌا وخطٌرا من تراثنا الذي ل ٌمكن أن تستقٌم
حٌاتنا العلمٌة والدٌنٌة بدونه.
أما العتقاد بعصمة رجال الحدٌث فهو تنزٌل لهم فً منزلة النبوة ،وهذا ل ٌجوز .كما أن كتبهم رغم عظمة
الجهد واإلخالص والتدقٌق المبذول فٌها ل ٌمكن أن تضاهى القرآن المجٌد.
وبالمناسبة أٌضا فقد كتب الدكتور شوقً ضٌف فً كتابه" :محمد خاتم المرسلٌن" أن عائشة حٌن بنى بها
الرسول كان عمرها  82أو  80عاما ،مستندا فً ذك إلى بعض ما استند إلٌه صحفٌنا الشاب( ،ص 878من طبعة دار
المعارف) .أما العقاد فقد رجح أن ٌكون عمرها أوانذاك ما بٌن  88و 85عاما (انظر كتابه :الصدٌقة بنت الصدٌق/
نهضة مصر8001 /م.)12 /
ومهما ٌكن من أمر فإن تصرفات السٌدة عائشة فً بٌت النبً حسب عموم الرواٌات التً وردت فً هذا لتدل
على أنها كانت زوجة ناضجة تمام النضج ،ولٌست صبٌة ل تدرك فً أي بٌت تعٌش ول بمن تزوجت .ومهما ٌكن
كذل ك من أمر فإنها كانت سعٌدة أشد سعادة بزواجها من النبً علٌه الصالة والسالم ،وترى أنه فخر لها وإكرام أي
إكرام.

حب السيده عائشة للنبي صلى هللا عليه وسلم:
وكانت تحبه صلى هللا علٌه وسلم حبا شدٌدا وتغار علٌه بقوة .وهناك أحادٌث تصور هذا الحب الشدٌد وتلك
الغٌرة القوٌة التً تدل على مدى تغلغل هذا الحب فً نفسها .كما أنها ،حٌن عرض النبً علٌه السالم علٌها البقاء معه

على الوضع المتقشف الذي كان علٌه بٌته أو تسرٌحها إلى بٌت أبوٌها ،وطلب منها أن تشاور أهلها فً ذلك ،رفضت
ذلك الحل على الفور بعنف وإصرار كما نعلم جمٌعا .كذلك التزمت هً وسائر أمهات المؤمنٌن عن رضا وإٌمان
وحب وإجالل بما فرضه علٌهن القرآن من حرمة الزواج بأي إنسان آخر بعد وفاة النبً علٌه الصالة والسالم .فما
معنى إثارة الشبهات حول هذا الزواج القائم على الحب والسعادة؟

أسئله واستفسارات تحتاج إلى رد:
شًء آخر هو أن عائشة كانت مخطوبة لواحد من أهل مكة قبل خطبة النبً لها بما ٌدل على أنها كانت فً سن
الخطبة والزواج على األقل بمعاٌٌر المجتمع المكً فً ذلك الزمان .،فلماذا ل ٌشكك المبشرون السخفاء فً تلك
الخطبة وٌصبون كل حقدهم على النبً ،وٌعملون على إثارة الشبهات الباطلة حول خطبته لها فقط؟
كما أن التً عرضتها علٌه هً سٌدة من أهل مكة أٌضا ،أي أنه لم ٌفكر فٌها ابتداء ول اقترحها علٌه رجل مثله.
أفال ٌدل هذا على أنها ،حتى فً نظر بنات جنسها ،كانت قد بلغت سن الزواج بكل جدارة؟
كذلك لم نسمع من أبى بكر أو أم رومان أن الفتاة صغٌرة لتصلح للزواج .وهو ما ٌعضد ما قلناه من أنها،
رضً هللا عنها ،كانت ناضجة بما فٌه الكفاٌة للزواج ،على األقل بمقاٌٌس ذلك المجتمع وذلك العصر ،وٌنسف كل
تنطع ٌتنطعه المبشرون ومن ٌجرى فً إثرهم من الرقعاء الذٌن ٌحملون لألسف أسماء إسالمٌة.
شًء آخر ،هو أن مرٌم علٌها السالم ،حٌن كان مقررا لها أن تتزوج بٌوسف النجار ،كان عمرها 88عاما،
وكان ٌوسف رجال شٌخا كبٌرا تجاوز الخمسٌن ببضع عشرات من السنٌن فٌما أذكر بناء على الرواٌات التً تتعلق
بهذه المسألة .فهل نتخذ من هذه النقطة متكأ نثٌر بسببه الشبهات المسٌئة لقدرها الكرٌم؟
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