
 بسم الله الرحمن الرحيم

پاسخ به شبهه ی نماز خواندن ابوبکر بر پيکر مطهر حضرت زهراء سالم الله عليها )روايات 
 (اهل سنت

بر پيکر مطهر حضرت زهراء سالم الله  نابع اهل سنت ابوبکر بن ابی قحافهآيا بر اساس م
 عليها نماز خوانده است؟!

 مقدمه
ا دارند سعی در اثبات این مدعبه روایاتی از کتب خویش همواره مشاهده می شود که مخالفین شیعه با استناد 

نماز خوانده است و از این بر پیکر ایشان   هادت حضرت زهراء سالم الله علیهاپس از شکه ابوبکر بن ابی قحافة  
 رضایت آن حضرت از ابوبکر دارند.راه تالش در اثبات ادعای باطل 

بپردازیم و نهایتا ثابت می تمامی روایات و اقوال موجود در این زمینه به بررسی ما در این نوشتار قصد داریم تا 
ر و قابل استناد بر اساس مبانی شود که عالوه بر دروغ بودن چنین ادعایی و عدم وجود حتی یک روایت معتب

مخالفین شیعه، حضرت زهراء سالم الله علیها بر اساس صحیح ترین روایات موجود در منابع و مصادر اهل 
 سنت با غضب بر ابوبکر از دنیا رفتند.

 شبههطرح 
منابع اهل تسنن نقل شده و ما در دفاع از مدعای خویش، چند روایت است که مستمسک مخالفین شیعه در 

 نقل می کنیم.تمامی آن روایات را در اینجا 

 ( صحابی - عبد الله بن عباسبه نقل از )  روايت اول



 ( صحابی - عبد الله بن عمربه نقل از )  روايت دوم

 



 عليه السالم( سجادامام به نقل از )  روايت سوم



 تابعی(  -ابراهيم نخعی به نقل از )  روايت چهارم

 تابعی(  -شعبی به نقل از )  روايت پنجم



 تابعی(  -ميمون بن مهران به نقل از )  روايت ششم

 پاسخ به شبهه
 مقدمه ی پاسخ

ت از جهت اروای ، ثابت خواهیم کرد که اینذشتگ که از نظرتان  مخالفین مورد استناد روایات بررسیبا در ادامه 
سندی نه تنها ضعیف بلکه در اوج ضعف قرار دارند و بلکه موضوع )جعلی( می باشند و از جهت متنی نیز 

 مخالف روایات معتبر مخالفین شیعه می باشند.

 (صحابی - عبد الله بن عباسبه نقل از ) پاسخ به روايت اول
 سند روایت از این قرار است:

 ... 



نام »محمد بن زیاد« در سند این روایت به چشم می خورد که با مراجعه به کتب جرح و تعدیل در می یابیم که 
 وی متهم به دروغ گویی و جعل حدیث است!



 در مورد روایت می نویسد: - از علمای متقدم اهل سنت  -ابن القیسرانی 

 



 

محب الدین طبری از علمای اهل تسنن در مورد روایتی که مدعی است ابوبکر بر پیکر مطهر حضرت زهراء 
 چنین می نویسد: سالم الله علیها نماز خوانده و چهار تکبیر گفته



بنا بر این با توجه به وجود راوی »کذاب« )دروغ گو( و »وضاع« )کسی که حدیث جعل می کند( این روایت نه 
 تنها شدید الضعف، بلکه موضوع و دروغ و جعلی است.

 (صحابی - )به نقل از عبد الله بن عمر پاسخ به روايت دوم
 سند روایت بدین شکل است:

که مدعی است ابوبکر بر پیکر مطهر حضرت زهراء طبری از علمای اهل تسنن در مورد روایتی  محب الدین
 نویسد:سالم الله علیها نماز خوانده و چهار تکبیر گفته چنین می 

 بوصیری )صاحب کتاب اتحاف الخیرة( این روایت را ضعیف السند می داند:



 ضعیف السند می داند:ابن حجر عسقالنی در کتاب »المطالب العالیة« این روایت را 

 بسیار ضعیف می داند:سعد الشثری )محقق کتاب المطالب العالیة( نیز در حکم بر سند این روایت، آن را 

 



رَ  َما آِخرُ »تسنن به ضعیف بودن تمامی ُطُرق حدیثی که با لفظ  همچنین برخی از علمای اهل ِبي   َکبَّ ی النَّ  َصلَّ
هُ  َم  َعَلْیهِ  اللَّ ْرَبُع  اْلَجَناِئزِ  َعَلی َوَسلَّ

َ
 نقل شده اشاره کرده اند.« َتْکِبیَرات   أ



 عليه السالم( سجاد)به نقل از امام  پاسخ به روايت سوم
 سند روایت چنین است:



 

 

 ابن القیسرانی از علمای اهل سنت پس از نقل این روایت می نویسد:

برخی افراد »متروک الحدیث« این روایت را از مالک بن انس نقل تصریح می کند که ابن حجر عسقالنی نیز 
 کرده اند! )متروک الحدیث از الفاظی است که داللت بر جرح شدید راوی دارد(

 زرقانی نیز مانند ابن حجر عسقالنی چنین می گوید:



روایت ارجح و صحیح تر آن می گوید و اشاره به ضعف سندی آن وهابی نیز پس از نقل این روایت  صالبی
چیزی است که در صحیح بخاری نقل شده )غضب حضرت زهراء سالم الله علیها بر ابوبکر و عدم تکلم با وی 

 بر پیکر ایشان(:المؤمنین و نماز خوندن امیر 

 

 

 

و نقل  اکنون ما نیز به سخن چند تن از بزرگان اهل تسنن در تضعیف شدید »عبد الله بن محمد القدامی«
 اشاره می کنیم: احادیث جعلی از مالک بن انس از سوی وی



گذشته از ضعف شدید و بلکه موضوع و جعلی بودن این روایت در انتساب این دروغ به امام سجاد علیه السالم، 
صحیح می بود، از آن حتی اگر بر فرض محال چنین انتسابی در کتب اهل سنت به امام سجاد علیه السالم 

مبانی اهل سنت این روایت قابل طبق زمان حضرت زهراء سالم الله علیها را درک نکرده اند، جا که ایشان 
 !و مرسل به حساب می آمد  احتجاج نمی بود

 تابعی( -)به نقل از ابراهيم نخعی  پاسخ به روايت چهارم
 سند روایت:

در تعلیق خود بر کتاب »المطالب العالیة« در مورد این روایت   -وهابی   -محقق َسَلفی    -سعد بن ناصر الشثری 
 چنین می نویسد:

 



 ما نیز به چند قول در مورد »عبد االعلی بن ابی المساور« اشاره می کنیم:

 تابعی( -شعبی )به نقل از  پاسخ به روايت پنجم
 از این قرار است: از شعبی اول سند روایت

 در مورد سند این روایت می نویسد: - وهابی  -محقق مشهور سلفی  -سعد بن ناصر الشثری 



 نیز به »ضعف« و »انقطاع« روایت اشاره می کند: - عالم بزرگ اهل سنت  - ابن حجر عسقالنی 

 

 دارد:زرقانی مالکی نیز کالمی مشابه ابن حجر عسقالنی 

 ما نیز به نقل دو قول از علمای اهل سنت در مورد واقدی و دوقول در مورد مجالد اکتفا می کنیم.



ضمنا همانطور که ابن حجر عسقالنی نیز اشاره کرده بود، این روایت دارای انقطاع است و حتی اگر بر فرض 
چنین قولی از شعبی صادر می شد، با توجه به این که وی زمان حادثه را درک نکرده کالمش قابلیت استناد 

 نداشت.

 دوم از این قرار است:سند روایت 

نام »سوار بن مصعب« به ضعف شدید »مجالد« همچون سند قبلی، مشکل انقطاع و این روایت عالوه بر در 
 شدیدی می باشد.به چشم می خورد که دارای تضعیفات راوی عنوان 



روایت بخاری نقل در نقل این روایت می گوید قول صحیح آن چیزی است که پس از جالب آن که خود بیهقی 
و به  ند سالم الله علیها را شبانه دفن کرد ء حضرت زهراعلیه السالم المؤمنین امیر شده است مبنی بر آن که 

 سالم الله علیها نماز خواندند. ء و خود ایشان بر پیکر مطهر حضرت زهرا هابوبکر نیز خبر نداد

 تابعی( -)به نقل از ميمون بن مهران  پاسخ به روايت ششم
 سند روایت از این قرار است:

 ضعیف است.در سند روایت نام »حجاج بن تمیم« به چشم می خورد که 



عالوه بر ضعف شدید سندی این روایت، »میمون بن مهران« به عنوان راوی ماجرا اصال آن زمان را درک 
 ارسال نیز می باشد.نکرده است و از این جهت سند دارای 

 اين روايت را تصحيح کرد؟!آيا بر اساس تعدد طرق و راويان می توان 
اگر ضعف روایات را قبول کنیم، با توجه به تعدد طرق می ممکن است برخی از افراد کم اطالع ادعا کنند که 

 ح کرد!تصحیرا علیها بر پیکر حضرت زهراء سالم الله توان اصل ماجرای نماز خواندن ابوبکر 

دو روایت )روایت اول و دوم( از زبان صحابه نقل شده و از میان شش روایت مورد استناد مخالفین تنها اوال: 
مان وقوع ماجرا را درک نکرده اصال زاز کسانی نقل شده است که روایت های سوم و چهارم و پنجم و ششم 

 اند.

قاعده ی تقویت طرق ضعیف دارای شروط و ضوابطی است و به صورت مطلق نیست و این قواعد و ثانیا: 
 علوم حدیث شرح داده اند.ضوابط را علمای اهل تسنن در کتب 

ضعیف قاعده آن است که به منظور تقویت ُطُرق ضعیف در کنار یکدیگر به هیچ وجه نباید آن ُطُرِق خالصه ی  
این در حالی است که هر شش روایت مورد استناد   باشند و صرفا ضعف خفیف پذیرفته است!دارای ضعف شدید  

 کذاب و وضاع وجود دارد!مخالفین دارای شدیدترین ضعف های ممکن هستند و در سند آن ها راویان 



راوی متهم به کذب و وضع و متروک الحدیث )از در روایت اول ن این نکته ی مهم،اکنون با در نظر گرفت
نیز راوی شدید الضعف )متروک الحدیث( وجود دارد.روایات شدیدترین جرح ها( وجود دارد و در روایت دوم 

در نتیجه به هیچ وجه من الوجوه نمی توان از قاعده ی تعدد طرق و ا ششم نیز دارای ارسال می باشند.سوم ت
 استفاده کرد.جبران ضعف 

در کتب معتبر اهل تسنن گذشته از این، روایت صحیح السند و معارض با ادعای مطرح شده در این روایت 
 موجود است که این نیز دلیل دیگری است بر بطالن این روایات.

در تعلیق خود بر این مجموعه روایات، نیز  - محقق َسَلفی وهابی  - سعد بن ناصر الشثری جالب است که 
 تصحیح کرد:نمی توان آن ها را بر اساس شواهد  تصریح می کند که به دلیل وجود ضعف شدید 



 ادعاهای عجيب و متعصبانه ی برخی از علمای اهل سنت!
و روایات صحیح معارض با آن ها وجود دارد )در  موضوع و شدید الضعف هستندروایات مورد استناد با آن که 

قائل به اما بااین حال برخی از علمای اهل تسنن در ادعاهایی عجیب را نقل خواهیم کرد(  ادامه این روایات
 نماز خواندن ابوبکر بر پیکر مطهر حضرت زهراء سالم الله علیها شده اند!!!

 ابن الجوزی در کتاب المنتظم خویش می نویسد:

 ابن الجوزی در کتاب دیگرش می نویسد:



 

 ابو مدین فاسی هم می نویسد:

 



عباس عموی پیامبر بر پیکر حضرت زهراء سالم الله علیها فاقد دلیل تاریخی ادعای نماز خواندن  نکته ی اول:  
 محکم و قابل اعتناست.

 به ابراهیم نخعیانتساب ادعای نماز خواندن ابوبکر بر پیکر مطهر حضرت زهراء سالم الله علیها  نکته ی دوم: 
اهمیت و ارزشی نداشت و در و شعبی همانطور که ثابت کردیم صحیح نیست و حتی اگر صحیح می بود نیز 

 تعارض با روایات معتبر اهل سنت می بود.

این دسته از علمای اهل سنت از روایات معتبری که حتی در صحیح بخاری نیز بعید است که نکته ی سوم: 
بر علیه السالم المؤمنین امیر بر ابوبکر و نماز خواندن م الله علیها غضب حضرت زهراء سالوارد شده و خبر از 

اقوال بی اعتبار و جعلی و غیر صحیح   هباعث شده تا بآن چه که  بی خبر بوده باشند.پیکر مطهر ایشان می دهد  
 پوشاندن حقایق تاریخی است.، تعصبات کور و استناد کنند 

به دنبال کوچک ترین جای تاسف دارد که همین افراد وقتی صحبت از فضائل اهل بیت علیهم السالم باشد، 
سندی و متنی روایات می روند اما در چنین مواقعی حتی به بررسی موشکافانه ی ضعف در روات احادیث و 

 روایات جعلی نیز متمسک می شوند!

در روايات صحيح اهل  ابوبکر خبر نکردنسالم الله عليها و  هدفن شبانه ی حضرت فاطم
 سنت

با حضرت زهراء سالم الله علیها با گشت و گذار در روایات صحیح و کتب معتبر اهل سنت در می یابیم که 
اجازه ی نماز خواندن بر پیکر ایشان المؤمنین وی سخن هم نگفتند و امیر  غضب بر ابوبکر از از دنیا رفتند و با

 .نماز خواندندرا به ابوبکر نداده و خودشان بر پیکر مطهر حضرت زهراء سالم الله علیها 



 

 نتيجه گيری
نماز خواندن ابوبکر بر پیکر مطهر حضرت زهراء سالم الله علیها اوال: روایات مورد استناد مخالفین مبنی بر 

 جعلی و به شدت ضعیف می باشد.

حضرت زهراء سالم الله علیها با غضب بر ابوبکر از دنیا رفتند و امیر بر اساس روایات صحیح اهل سنت ثانیا:
 المومنین علیه السالم بر ایشان نماز خوانده و شبانه ایشان را به خاک سپردند.

امیر المومنین علیه السالم بر پیکر حضرت زهراء سالم ثالثا: بنا بر اعتراف بسیاری از علمای مخالفین شیعه 
 الله علیها نماز خوانده و شبانه ایشان را به خاک سپردند.

 (افق)  وميت های جنبش مصافقرق و فديان، اتهيه شده در واحد 
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