
 بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ به شبهه ی رضایت حضرت زهراء سالم الله علیها از ابوبکر بر اساس روایات اهل 
 سنت

 مقدمه 
یکی از حقایق تاریخی است قطع ارتباط و عدم تکلم با وی غضب حضرت زهراء سالم الله علیها بر ابوبکر و 

 قبال در این مورد صحبت کرده ایم.در صحیح ترین روایات اهل سنت وارد شده و ما که 

از آنان برخی از عوامشان با استناد به  یتتبعبه برخی از علمای اهل سنت و به دلیل وجود این روایات صحیح، 
 رفته اند.اثبات رضایت حضرت زهراء )س( از ابوبکر وایاتی نا معتبر به دنبال ر 

عدم صحت این روایات را ثابت در این مطلب قصد داریم تا ضمن نقل تمامی این روایات به آن ها پاسخ داده و 
 کنیم.

 طرح شبهه 
 بر اساس روایات اهل سنت، حضرت زهراء )س( از ابوبکر راضی شده است.

 روایت به نقل از شعبی
 شعبیابن سعد از نقل 



 شعبیابن شاهین از نقل 

 بیهقی از شعبینقل 



 روایت به نقل از اوزاعی



 سخنان و ادعاهای علمای اهل سنت
 ادعای صحت روایتهـ( و  458بیهقی )متوفای 

 هـ( و ادعای صحت روایت 774ابن کثیر )متوفای 



 هـ( و ادعای صحت روایت همراه با تشکیک 852ابن حجر عسقالنی )متوفای 

 ی صحت روایتهـ( و ادعا 855بدر الدین عینی )متوفای 



 استناد به روایتهـ( و  911سمهودی )متوفای 

 ل ناصر بن علی به روایت بیهقیاستدال





 سخنان ابراهیم الرحیلی در استناد به روایت



 پاسخ به شبهه 
 شعبی عینی و سایرین در مورد صحت روایتبیهقی و ابن کثیر و ابن حجر و ادعای به پاسخ 

 مرسل بودن روایت
و شعبی اصال علی بن  همانطور که خود علمای اهل سنت نیز اعتراف کرده اند »مرسل« استشعبی روایت 

ابی طالب علیه السالم و ماجرای غضب حضرت زهراء )س( را درک نکرده تا بخواهد در مورد آن چیزی نقل 
 کند.



بیهقی و ابن حجر نیز به مرسل بودن بنا بر این روایت به دلیل ارسال قابل استناد نیست و حتی افرادی چون 
 استنادحب الشیء یعمی و یصم« به منظور دفاع از ابوبکر بدان » این روایت اعتراف کرده اند اما از آن جا که

 کرده اند!

 علمای اهل سنتتضعیف مراسیل شعبی از سوی 
خود علمای اهل سنت به دفعات روایات مرسل شعبی را در کتب خویش تضعیف کرده اند.به چند نمونه اشاره 

 می کنیم:





10027-37052#page-http://shamela.ws/browse.php/book 

 بنا بر این مرسل شعبی ضعیف بوده و قابل احتجاج نیست.

 آیا شعبی فقط از ثقات نقل می کند؟!
 برخی از علمای اهل سنت چنین گفته اند:شعبی جز از ثقه نقل نمی کند.چنانچه ممکن است برخی ادعا کنند  

پاسخ آن است که با کمی جست و جو در می یابیم که شعبی از راوی ضعیف و حتی متهم به کذب نیز نقل 
 و معروف ترین آن ها حارث اعور می باشد. کرده است

http://shamela.ws/browse.php/book-37052#page-10027


 ن ابن حجر عسقالنی این ادعا که شعبی جز از ثقه نقل نمی کند را رد کرده است:یهمچن





 آیا شعبی امکان نقل روایت از امیرالمومنین علیه السالم را دارد؟!
ابن کثیر و بدر الدین عینی ادعا کرده اند که ظاهر آن است که شعبی این روایت را از امیرالمومنین علیه السالم 

علیه السالم شنیده نقل کرده است در حالی که به شهادت علماء و محققین  امیرالمومنینیا کسی که از 
 و ندیده و از ایشان حدیثی هم نشنیده مخالفین شیعه شعبی اصال امیرالمومنین علیه السالم را درک نکرده



نقل کرده که  طبق نظر آن افرادی که شعبی امیرالمومنین را درک کرده نیز تنها یک حدیث از ایشان  است!
 ارتباطی به بحث ما ندارد.





http://shamela.ws/rep.php/book/2811 

http://shamela.ws/rep.php/book/2811


 روایات صحیح اهل سنتتعارض متن روایت با 
از متن روایت منقول گذشته از بحث در مورد ارسال روایت و عدم نقل شعبی از امیرالمومنین علیه السالم، 

 شعبی با روایات صحیح اهل سنت در تعارض است.

بر اساس روایات صحیح اهل سنت، حضرت زهراء )س( بر ابوبکر غضب کردند و تا آخر عمر با وی صحبت 
 و این در صحیح ترین روایات و مصادر اهلسنت نیز وارد شده است. و از دنیا رفتند  نکردند

 به روایت شعبی و استفاده از قاعده ی »المثبت مقدم علی النافی«اسخ به استدالل پ
قاعده ی »المثبت مقدم علی با ادعای استفاده از روایت شعبی، به ضمن استدالل برخی از علمای مخالفین 

روایت عائشة در اثبات غضب حضرت زهراء )س( در حکم »نافی« و روایت شعبی در ادعا کرده اند که النافی« 
پس است که »مثبت« مقدم بر »نافی«  در حکم »مثبت« می باشد و از آن جا  اثبات رضایت حضرت زهراء )س(  

ثابت می گردد و تعارض متن روایت شعبی  روایت شعبی مقدم بر روایت عائشة است و رضایت ضرت زهرا )س(
 نیز این چنین حل می گردد! عائشهبا روایت 

 به عنوان مثال ابراهیم الرحیلی چنین ادعا کرده است:



در شرایطی اعمال می شود که یک سری ضوابط و »المثبت مقدم علی النافی« قاعده ی پاسخ آن است که 
در همه جا این  و بی قید و شرطو یک سری شروط برقرار شود نه اینکه به صورت مطلق  گردد قواعدی رعایت

 قاعده جاری گردد.

این در حالی است .شرایط نسبتا برابری باشند اولین و اساسی ترین شروط آن است که »مثبت« و »نافی« در 
 روایت عائشة »متصل« است و »مرسل« نمی تواند بر »متصل« مقدم شود.روایت شعبی »مرسل« و که 

چنان که ابن عبد البر و »مثبت« از جهت عدالت و اتقان در یک سطح باشند »نافی« شرط دیگر آن است که 
 عالم مشهور اهل سنت می نویسد:

شعبی با عائشة از جهت اتقان و عدالت قابل مقایسه نیست.گذشته از آن، از نظر اهل سنت بدیهی است که 
بخواهد در مورد شعبی بر خالف عائشة اصال این واقعه )اختالف حضرت زهراء )س( با ابوبکر را درک نکرده تا 

 آن در سطحی همسان با عائشة اظهار نظر کند.

در اینجا از نظر قواعد علمی صحیح نیست و ه قاعده ی اصولی »المثبت مقدم علی نافی« بنا بر این تمسک ب
 مشکلی را از اهل سنت حل نمی کند.



رضایت حضرت زهراء روایت (: هـ 1386متوفای  - د المتعال الصعیدی )عالم االزهرشیخ عب
 )س( از ابوبکر قابل قبول نیست

 در مقاله ای در مورد فدک که در برخی مجالت به چاپ رسیده استشیخ عبد المتعال صعیدی )عالم االزهر( 
 قابل قبول نیست.رضایت حضرت زهراء )س( از ابوبکر تصریح می کند که روایت 

 

 اوزاعیمنقول از پاسخ به روایت 
( به هـ 157 )متوفایدر کتابش روایتی را بدون هیچ سندی از اوزاعی هـ(  694)متوفای محب الدین طبری 

 ( از کتاب ان السمان نقل کرده است.هـ 445 نقل از ابن السمان )متوفای

 اوزاعی )متوفای(  هـ 445  هـ( و نه ابن السمان )متوفای 694طبری )متوفای    از آن جا که نه محب الدیناوال:  
 اوزاعی وجود ندارد، انتساب این روایت به اوزاعی ثابت نیست.( را درک نکرده اند و سندی نیز تا این قول  هـ  157

بنا ( این واقعه )غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر( را اصال درک نکرده است.هـ 157 اوزاعی )متوفایثانیا:
جا که روایت متصل صحیح )قول  بر این حتی اگر انتساب چنین قولی به اوزاعی صحیح هم می بود از آن 

 عائشة( وجود دارد، قول اوزاعی نیز مانند ادعای شعبی مورد قبول قرار نمی گرفت.

 این سخن از اوزاعی ثابت است و نه در صورت ثابت بودن مورد قبول قرار نمی گرفت.بنا بر این نه 



 نتیجه 
 واقعه را درک نکرده، روایت قابل استناد نیست.مرسل است و از آن جا که شعبی این روایت شعبی اوال: 

این نیز دلیل روایت شعبی از جهت متنی با روایت صحیح متصل منقول از عائشة در تعارض است و ثانیا: 
 دیگری بر رد روایت شعبی است.

 بت نیست.روایت منقول از اوزاعی فاید سند تا اوزاعی است و از این جهت انتساب این قول به اوزاعی ثارابعا: 

این واقعه را درک نکرده و حتی اگر این قول از او صادر شده باشد در بهترین حالت روایتش اوزاعی خامسا: 
 مانند شعبی خواهد بود که واقعه را درک نکرده است.

متنی با روایت صحیح متصل منقول از عائشة در تعارض است و این از جهت سادسا: روایت منسوب به اوزاعی 
 کالم منسوب به اوزاعی می باشد.نیز دلیل دیگری بر رد 

و تا پایان عمر با وی  ند)س( بر ابوبکر غضب کردحضرت زهراء  ،سابعا: بر اساس روایات صحیح اهل سنت
 صحبت نکردند.

 (افقومیت های جنبش مصاف )قرق و فدیان، اتهیه شده در واحد 

https://t.me/masaf_ofogh 

 


