احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآلو وصحبو ومن وااله وبعد:

أرسل يل بعض املشايخ الفضالء مقطعاً صوتياً
للعقالين عدنان إبراىيم  ،ذكر يف مقطعو
أن النبي عليه الصالة والسالم تزوج عائشة رضي اهلل عنها وعمرها إحدى وعشرين سنة
ال تسع سنين  ،واستدل بأدلة أوهى من بيت العنكبوت  ،هي :قوله :بأن زواج النبي
عليه الصالة والسالم لعائشة وهي بنت تسع هذا يخالف العقل.اهـ

جياب عنو :أن ىذا ىو قول عامة أىل الزيغ والضالل يقدمون العقل على النقل  ،وىذا من
إتباع اهلوى.
قال تعاىل( أفرءيت من اختذ إلـٰهو ىوٰىو وأضلو اهلل على علمـ وختمـ على مسعو وقلبو وجعل
على بصره غشـٰوة فمن يهديو من بعد اهلل أفال تذكرون ) فهؤالء أىل كالم يقدمون أىوائهم
على النصوص.
وقولو ىذا خمالف إلمجاع األئمة أن النيب عليو الصالة والسالم تزوج عائشة رضي اهلل عنها
وىي بنت تسع سنني.

قال اإلمام ابن عبدالرب يف االستيعاب ( :)٣٥٦/٤تزوج النيب عليو الصالة والسالم عائشة
وبىن هبا وىي بنت تسع ال أعلم خمتلف يف ذلك.اىـ

قولو :رواية عائشة أن النيب عليو الصالة والسالم تزوجها وىي بنت تسع سنني  ،مل يروىا
أحد من أىل املدينة من تالميذ ىشام بن عروة وإمنا رواىا أىل العراق فأين تالميذ ىشام
منها؟اىـ

جياب عنو :بأن الراوي قد حيدث يف موضع دون موضع  ،وقد حيفظ حديثو بعض طالبو
دون بعض.
وىذا ليس بغريب ،فكم من حديث لشيخ مكثر مل يروه عنو إال شخص واحد وكم من شيخ
حدث أمام املأل ومل حيفظ حديثو سوى واحد ،
كحديث عمر رضي اهلل عنو ( إمنا األعمال بالنيات ).
قالو على املنرب ومل يروه عنو سوى علقمة بن وقاص الليثي.
وىذا ليس مبستغرب وىو كثري يف كتب احلديث ،
يتفرد را ٍو عن را ٍو ويتفرد أىل بلد عن را ٍو  ،فتجد املدين يتفرد بالرواية عن شيخ مصري وجتد
أىل الشام يتفردون بالرواية عن شيخ مكي  ،وىكذا  ،ومل يَرد األئمة ىذه التفردات بل

قبلوىا.

قولو :بأن حديث ىشام رواه عنو العراقيون فقط ورواية العراقيني عنو ال تثبت.اىـ

جياب عنو :بأن رواية العراقيني عن ىشام خمرجو يف الصحيحني  ،ومها أصح كتب احلديث
بال خالف  ،وقد أنعقد اإلمجاع على صحة كل ما فيهما.
خترج حديث ىشام وذكر متابعاتو وشواىده:حديث ىشام:
رواه البخاري ( )٣٨٩٦ومسلم ( )١٤٢٢عن أيب أسامة عن ىشام عن أبيو عن عائشة.
قالت (بىن هبا النيب عليو الصالة والسالم وىي بنت تسع سنني ).
ورواه البخاري ( )٣٨٩٤من طريق علي بن مسهر عن ىشام.
ورواه أيضاً ( )٥١٣٣من طريق سفيان عن ىشام.
ورواه أيضاً ( )٥١٣٤من طريق وىيب عن ىشام.
ورواه مسلم ( )١٤٢٢من طريق عبده بن سليمان عن ىشام.
ورواه أبو داود ( )٢١٢١من طريق محاد بن زيد عن ىشام.
ورواه النسائي ( )٣٢٥٥من طريق أيب معاوية عن ىشام.
 متابعة الزىري هلشام.روى مسلم ( )١٤٢٢عن عبدالرزاق عن معمر عن الزىري عن عروة عن عائشة ( أهنا زفت
للنيب عليو الصالة والسالم وىي بنت تسع سنني ).
وىذه متابعة تامة.
 -متابعة إبراىيم النخعي هلشام

رواه مسلم ( )١٤٢٢والنسائي ( )٣٢٥٨عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة
قالت ( :تزوجها رسول اهلل عليو الصالة والسالم وىي بنت ست وبىن هبا وىي بنت تسع )
وىذه متابعة قاصرة.
 ولو شاىد عن ابن مسعود رضي اهلل عنو.رواه ابن ماجو ( )١٨٧٧عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن أبيو قال (:تزوج النيب عليو
الصالة والسالم وىي بنت سبع وبىن هبا وىي بنت تسع ).
وىذا رجالو ثقات وفيو انقطاع بني أيب عبيده وأبيو لكنو معتضد مبا قبلو  ،بل وىناك من
احلفاظ من قبل رواية أيب عبيدة عن أبيو  ،وقالوا بأن أبا عبيدة يروي عن أىل بيتو عن أبيو ،
وأىل بيت ابن مسعود كلهم ثقات  ،فإذا عُلمت الواسطة وكان ثقة قُبل احلديث.
قولو :إن حفظ ىشام تغري  ،مث طعن يف رواية العراقيني عنو.
جياب عنو :بأنو قال يف أول كالمو ( ىشام إمام حافظ كبري ) مث بعد ذلك تناقض وطعن يف
حفظو.
وىذا يدل على أنو يقول ما ال يعلم ويدعي أنو يعلم.
قال ابن حجر يف ىدي الساري (:)٤٧١
ىشام بن عروة من صغار التابعني جممع على تثبتو  ،إال أنو يف كربه تغري حفظو  ،فتغري
حديث من مسع منو يف قدمتو الثالثة إىل العراق  ،قال يعقوب بن شيبة :ىشام ثبت ثقة مل
ينكر عليو شيء إال بعد ما صار إىل العراق فإنو انبسط يف الرواية عن أبيو فأنكر ذلك عليو
أىل بلده .والذي نراه أنو كان ال حيدث عن أبيو إال مبا مسع منو فكان تساىلو أنو أرسل عن
أبيو ما كان يسمعو من غري أبيو عن أبيو .قلت :ىذا ىو التدليس  ،وأما قول ابن خراش كان

مالك ال يرضاه  ،فقد حكى عن مالك فيو شيء أشد من ىذا وىو حممول على ما قال
يعقوب  ،وقد احتج هبشام مجيع األئمة.اىـ
قولو ( :اجلارية يف اللغة ىي من عمرىا  ١١سنة ).
جياب عنو :أن اجلارية يف اللغة ىي الفتية من النساء.
قالو ابن منظور يف اللسان (.)١٣٥/٣
والفريوز آبادي يف القاموس ( )٢٧٥وغريمها.
والفتية من النساء تشمل من بلغت سن السابعة والثامنة والتاسعة وغري ذلك.
 قولو ( :ولدت عائشة قبل البعثة بأربع سنني ).جياب عنو :أن ىذا خالف ما عليو أىل العلم  ،واملعروف أهنا ولدت بعد البعثة ال قبلها وال
يعلم أن أحداً من أىل العلم قال بقولو.
قال ابن حجر يف اإلصابة( :)٣٥٩/٤ولدت عائشة رضي اهلل عنها بعد املبعث بأربع أو
مخس سنني.اىـ
قلت وىذا ىو املعروف يف كتب الرتاجم.
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