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 !ساله نُه دختر با پیامبر ازدواج ادعای رد یا اثبات

 جناب که بگیریم نتیجه بعد تا شود روشن عایشه جناب با خدا رسول ازدواج تاریخ باید مطلب، اصل به پرداختن از قبل

 .است داشته سال چند خدا رسول با ازدواج هنگام در عایشه

الرحیم الرحمن اهلل بسم

 استناد با اسالم دشمنان که است مسائلی جمله از( عایشه جناب) ساله شش دختر با اسالم پیامبر ازدواج ادعای.1

 این از تا دارند اسالم پیامبر از گرا دنیا و کار خطا شخصیتی ساختن در سعی دست، این از موضوعاتی و آن به

 به سالگی شش در عایشه جناب کنند ثابت که دارند اصرار ای وعده دهند جلوه غلط و ناقص را اسالم دین طریق

 دلیل را مطلب این تا است شده حضرت آن خانه وارد سالگی نه در و درآمده وآله علیه اهلل صلی خدا رسول عقد

 است؟ همین نیز مطلب حقیقت آیا اما بخوانند؛ خدا رسول همسران دیگر بر عایشه جناب برتری بر

 .پردازیم می ادعاها این بودن اشتباه اثبات به سنت اهل معتبر کتب در روایاتی با حال

 که بگیریم نتیجه بعد تا شود روشن عایشه جناب با خدا رسول ازدواج تاریخ باید مطلب، اصل به پرداختن از قبل

 .است داشته سال چند خدا رسول با ازدواج هنگام در عایشه جناب

 . دارد وجود متفاوتی های دیدگاه عایشه جناب با وآله علیه اهلل صلی خدا رسول ازدواج تاریخ درباره

 خدیجه حضرت رحلت از بعد سال سه خدا رسول که کند می نقل عایشه جناب خود از بخاری، اسماعیل بن محمد

 :است کرده ازدواج او با علیها اهلل سالم

 ما قالت عنها اهلل رضی عَائِشَةَ عن أبیه عن عُرْوَةَ بن هِشَامِ عن الرحمن عبد بن حُمَیْدُ حدثنا سَعِیدٍ بن قُتَیْبَةُ حدثنا

 وَأَمَرَهُ سِنِینَ بِثَلَاثِ بَعْدَهَا وَتَزَوَّجَنِی قالت إِیَّاهَا( ص) اللَّهِ رسول ذِکْرِ کَثْرَةِ من خَدِیجَةَ على غِرْتُ ما امْرَأَةٍ على غِرْتُ

 .قَصَبٍ من الْجَنَّةِ فی بِبَیْتٍ یُبَشِّرَهَا أَنْ السَّلَام علیه جِبْرِیلُ أو وجل عز رَبُّهُ
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 او از زیاد خدا رسول[ الف: ]زیرا نكردم؛ حسادت خدیجه، اندازه به زنی هیچ به که است شده نقل عایشه جناب از

 جبرئیل یا و خدا رسول به خداوند[ ج] کرد؛ ازدواج من با خدیجه از بعد سال سه خدا رسول[ ب] کرد؛ می یاد

 (1. )است شده ساخته نی از که دهد بشارت بهشت در ای خانه به را او و رسانده سالم خدیجه به که داد دستور

 خدا رسول ازدواج زمان پس اند؛ رفته دنیا از بعثت دهم سال در علیها اهلل سالم خدیجه حضرت که این به توجه با

 .است بوده بعثت سیزدهم سال در عایشه جناب با

 .الثانیة السنة فی شوال فی بالمدینة بها وبنى: گوید می آن به استدالل و بخاری روایت نقل از بعد ملقن ابن و

 (۲. )آورد خود خانه به را عایشه جناب هجری، دوم سال در خدا رسول

 هجری دوم سال در و درآورده خود عقد به را عایشه جناب بعثت، سیزدهم سال در خدا رسول نقل، این طبق

 .است کرده عروسی او با رسماً

 سال در عایشه جناب با خدا رسول ازدواج که رسیم می نتیجه این به سنت اهل بزرگان از دیگر برخی نقل از

 علیه اهلل صلی خدا رسول دیگر همسر سوده، حال شرح در األشراف انساب در بالذری. است بوده هجری چهارم

 :نویسد می وآله

 الهجرة قبل لؤی، بن عامر بنی من قیس، بن زَمعة بنت سودة خدیجة، بعد وسلم، علیه اهلل صلى اهلل رسولُ وتزوج

 .بالمدینة وطئها امرأة أول فكانت …بأشهر

 که بود همسری نخستین او و کرد ازدواج زمعه، بنت سوده با هجرت از قبل ماه چند خدیجه، از بعد خدا رسول

 (۳. )شد همبستر او با مدینه در خدا رسول

 .است بوده خدا رسول همسر تنها سال چهار زمعه، بن سودة که است مدعی ذهبی دیگر طرف از

 وال امرأة فیه تشارکها ال سنین أربع وسلم علیه اهلل صلى النبی بصحبة انفردت وقد عمر، خالفة آخر فی وتوفیت

 .…بعد بعائشة بنى ثم سریة،

 در کنیزی هیچ و زنی هیچ بود، خدا رسول همسر تنها سال چهار او رفت، دنیا از عمر خالفت آخر سال در سوده

 (۴. )کرد ازدواج عایشه جناب با خدا رسول سپس نبود، شریك امر این در سوده با سال چهار آن

 ازدواج حضرت آن با( سوده با خدا رسول ازدواج از بعد سال چهار) هجرت چهارم سال در عایشه جناب نتیجه، در

 .است کرده
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 :کرد خواهیم بررسی ازدواج هنگام در را عایشه جناب سن تاریخی اسناد و مدارك به مراجعه با حال

 :بكر أبی بنت اسماء سن با عایشه جناب سن مقایسه

 با او سن مقایسه رساند، می اثبات به خدا رسول با ازدواج هنگام در را عایشه جناب دقیق سن که مسائلی از یكی

 و بوده بزرگتر عایشه جناب از سال ده اسماء سنت، اهل بزرگان نقل طبق. است بكر أبی بنت اسماء خواهرش سن

 که حالی در است؛ رفته دنیا از سه و هفتاد سال در همچنین. است داشته سال هفت و بیست هجری اول سال در

 .است بوده ساله صد

 :نویسد می الصحابة معرفة در اصفهانی ابونعیم

 وعشرین بسبع التأریخ قبل ولدت عائشة من أسن وکانت ألبیها عائشة أخت کانت …الصدیق بكر أبی بنت أسماء

 .سنة

 تاریخ از قبل سال هفت و بیست اسماء، بود، بزرگتر او از و عایشه جناب خواهر پدر جانب از ابوبكر، دختر اسماء

 (۵. )آمد دنیا به

 :نویسد می طبرانی و

 مَاتَتْ یوم السماء وکان …بِلَیَالٍ الزُّبَیْرِ بن اللَّهِ عبد ابْنِهَا بَعْدَ وَسَبْعِینَ ثَالثٍ سَنَةَ الصِّدِّیقِ بَكْرٍ أبی بنتُ أَسْمَاءُ مَاتَتْ

 (۶. )سَنَةً وَعِشْرِینَ بِسَبْعٍ التَّارِیخِ قبل وُلِدَتْ سَنَةٍ مِائَةُ

 صد وفات هنگام در اسماء. رفت دنیا از زبیر بن اهلل عبد پسرش از بعد و سه و هفتاد سال در ابوبكر دختر اسماء

 .بود آمده دینا به( هجرت) تاریخ از قبل سال هفت و بیست داشت، سال

 :نویسد می نیز عساکر ابن

 سنة وعشرین بسبع التاریخ قبل ولدت عائشة من أسن وکانت ألبیها عائشة أخت کانت

 آمده دنیا به تاریخ از قبل سال هفت و بیست اسماء بود، وی از بزرگتر و عایشه جناب خواهر پدر، جانب از اسماء

 (۷. )بود

 :نویسد می اثیر ابن و

 .سنة وعشرین بسبع التاریخ قبل ولدت: نعیم أبو قال
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 (۸. )است آمده دنیا به تاریخ از قبل سال هفت و بیست اسماء: گفته نعیم ابو

 :نویسد می نووی و

 .سنة وعشرین بسبع وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول هجرة قبل أسماء ولدت قال نعیم أبی الحافظ وعن

 (۹. )آمد دنیا به هجرت از قبل سال هفت و بیست اسماء: گفت که است شده نقل أبونعیم حافظ از

 :نویسد می هیثمی حافظ و

 إحدى وسنه بكر ألبی أسماء وولدت سنة وعشرین بسبع التاریخ قبل ولدت سنة مائة ماتت یوم ألسماء وکانت

 .سنة وعشرون

 او والدت هنگام در ابوبكر و آمد، دنیا به تاریخ از قبل سال هفت و بیست داشت، سال صد وفات هنگام در اسماء

 (1۱. )داشت سال یك و بیست

 :نویسد می عینی بدرالدین و

 توفیت …إنساناً عشر سبعة بعد وأسلمت سنة، وعشرین بسبع الهجرة قبل ولدت …الصدیق بكر أبی بنت أسماء

 سن لها یسقط ولم المائة بلغت وقد الزبیر، بن اللَّه عبد ابنها قتل بعد وسبعین ثالث سنة األولى جمادى فی بمكة

 .عنها تعالى اهلل رضی عقلها، یتغیر ولم

 سال در آورد، ایمان که بود فردی هفدهمین آمد، دنیا به هجرت از قبل سال هفت و بیست ابوبكر، دختر اسما

 یك هیچ. رفت دنیا از بود شده ساله صد که حالی در و زبیر بن اهلل عبد فرزندش شدن کشته از بعد و سه و هفتاد

 (11. )بود نشده اختالل دچار نیز عقلش و بود نیفتاده او های دندان از

 ... دارد ادامه

 :نوشت پی

 کتاب ،۳۶۱۶ح ،۳۶۱۶ ص ،۳ ج البخاری، صحیح ،(ه۲۵۶متوفای) ابوعبداهلل إسماعیل بن محمد الجعفی، البخاری. 1

 کثیر، ابن دار: ناشر البغا، دیب مصطفی. د تحقیق عنها، اهلل رضی وَفَضْلِهَا خَدِیجَةَ النبی تَزْوِیجِ بَاب الصحابة، فضائل

 .1۹۸۷ - 1۴۱۷ الثالثة،: الطبعة بیروت، - الیمامة
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 غایة ،(ه ۸۱۴متوفای) الملقن بابن المعروف أحمد بن علی بن عمر حفص أبی الدین سراج الشافعی، األنصاری. ۲

 دار: ناشر اهلل، عبد الدین بحر اهلل عبد: تحقیق ،۲۳۶ ص ،1 ج وسلم، علیه اهلل صلى الرسول خصائص فی السول

 .م1۹۹۳ - ه1۴1۴ - بیروت - اإلسالمیة البشائر

 .الكبیر الجامع برنامه طبق ،1۸1 ص ،1 ج األشراف، أنساب ،(ه۲۷۹متوفای) جابر بن یحیی بن أحمد البالذری،. ۳

 ج واألعالم، المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ ،(ه۷۴۸متوفای) عثمان، بن أحمد بن محمد الدین شمس الذهبی،. ۴

 - ه1۴۱۷ األولى،: الطبعة بیروت،/ لبنان - العربی الكتاب دار: ناشر تدمرى، السالم عبد عمر. د تحقیق ،۲۸۸ ص ،۳

 .م1۹۸۷

 برنامه طبق ،۳۷۶۹: رقم ،۳۲۵۳ ص ،۶ ج الصحابة معرفة ،(ه۴۳۱متوفای) اهلل عبد بن أحمد ابونعیم األصبهانی،. ۵

 .الكبیر الجامع

 حمدی: تحقیق ،۷۷ ص ،۲۴ ج الكبیر، المعجم ،(ه۳۶۱متوفای) ابوالقاسم أیوب بن أحمد بن سلیمان الطبرانی،. ۶

 .م1۹۸۳ – ه1۴۱۴ الثانیة،: الطبعة الموصل، - الزهراء مكتبة: ناشر السلفی، عبدالمجید بن

 تاریخ ،(ه۵۷1متوفای) اهلل، عبد بن اهلل هبة إبن الحسن بن علی القاسم أبی الشافعی، الدمشقی عساکر ابن. ۷

 بن عمر سعید أبی الدین محب: تحقیق ،۹ ص ،۶۹ ج األماثل، من حلها من وتسمیة فضلها وذکر دمشق مدینة

 .1۹۹۵ - بیروت - الفكر دار: ناشر العمری، غرامة

 ص ،۷ ج الصحابة، معرفة فی الغابة أسد ،(ه۶۳۱متوفای) محمد بن علی الحسن أبی األثیر بن الدین عز الجزری،. ۸

 .م 1۹۹۶ - ه 1۴1۷ األولى،: الطبعة لبنان،/  بیروت - العربی التراث إحیاء دار: ناشر الرفاعی، أحمد عادل تحقیق ،11

 ،۵۹۸ ۵۹۷ ص ،۲ ج واللغات، األسماء تهذیب ،(ه ۶۷۶متوفای) مری، بن شرف بن یحیی ابوزکریا النووی،. ۹

 م1۹۹۶ األولى،: الطبعة بیروت، - الفكر دار: النشر دار والدراسات، البحوث مكتب: تحقیق

 دار: ناشر ،۲۶۱ ص ،۹ ج الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،(ه ۸۱۷ متوفای) بكر أبی بن علی ابوالحسن الهیثمی،. 1۱

 . .ه1۴۱۷ – بیروت القاهرة، - العربی الكتاب دار  /للتراث الریان

 صحیح شرح القاری عمدة ،(ه۸۵۵ متوفای) الحنفی الغیتابی أحمد بن محمود ابومحمد الدین بدر العینی،. 11

.بیروت – العربی التراث إحیاء دار: ناشر ،۹۳ ص ،۲ ج البخاری،


