
 بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ به شبهه ی ادراج زهری در روایات مربوط به غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر در 
 کتب اهل سنت

 مقدمه 
یکی از حقایق مسلم تاریخ، غضب حضرت زهراء سالم الله علیها بر ابوبکر و عدم تکلم با وی تا پایان عمر می 

 که در روایات صحیح اهل سنت نیز وارد شده است. باشد

با توجیه هایی سخیف و غیر علمی سعی در انکار اصل غضب با این حال در سال های اخیر عده از مغرضان 
 .دوری گزیدن از وی می باشند حضرت زهراء سالم الله علیها بر ابی بکر و 

 مناسب به آن بدهیم.در این نوشتار قصد داریم تا طرح شبهه ی مخالفان پاسخی 

 طرح شبهه 
ماجرای غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر و دوری گزیدن از وی از ادراجات زهری راوی روایت است و به 

 همین جهت قابل استناد نیست.

 می نویسد:)عالم َسَلفی( معاصر محمد امین الهرری 

 ... 



 پاسخ به شبهه 
 محور به این شبهه ی سست پاسخ می دهیم.در پنج 

 این روایت متون نبود عبارت »قال« از جانب راوی در غالب محور اول: 
متون در اکثر روایات مربوط به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها در می یابیم که با بررسی دقیق و تفصیلی 

از سوی راوی وجود ندارد و فقط در چند نقل این روایات مربوط به غضب حضرت زهراء )س( عبارت »قال« 
 عبارت موجود است.

اج از سوی زهری علمی و قابل ، ادعای ادر در اکثر متون روایت این عبارت وجود نداردبنا بر این تا زمانی که 
 پذیرش نیست.

با تقسیم بندی موضوعی و  تمامی متونی که فاقد عبارت »قال« و ادراج از سوی راوی هستندبه در ادامه 
 اشاره می کنم. محتوایی روایت

 بدون ادراجغضب حضرت زهراء )س( صرفا متون ثابت کننده ی 





 غضب و استمرار هجران حضرت زهراء )س( بدون ادراجمتون ثابت کننده ی 
 





بخش مربوط به غضب حضرت زهراء دقیقا پس از نکته: دقت کنید که عبارت »قال« و ادراج راوی )ُزهری( 
 هجران ایشان و استمرار آن می باشد.)س( و 

 صرفا دفن شبانه ی حضرت زهراء )س( بدون ادراجمتون ثابت کننده ی 



 بدون ادراج و خبر ندادن به ابوبکر دفن شبانه ی حضرت زهراء )س( متون ثابت کننده ی 

دفن شبانه ی حضرت زهراء )س( و خبر ندادن به ابوبکر و نماز خواندن متون ثابت کننده ی  
 بدون ادراج )ع( بر پیکر حضرت زهراء )س(المومنین امیر 



 و تکلم عدم و ایشان هجران وحضرت زهراء )س( بر ابوبکر  غضبمتون ثابت کننده ی 
 ابوبکر به ندادن خبر امیرالمومنین )ع(نماز خواندن بر پیکر ایشان از سوی  و شبانه دفن

 بدون ادراج









 





تمام تفاصیل این واقعه از غضب و هجران حضرت زهراء  که فاقد هر نوع ادراج می باشند، بر اساس متون باال
نماز خواندن امیرالمومنین علیه السالم بر تا دفن شبانه ی ایشان و  و استمرار آن تا پایان عمر سالم الله علیها

 زهری ندارد. ادراجاتارتباطی به ثابت است و پیکر مطهر ایشان و خبر ندادن به ابوبکر 

و هجران ایشان در برخی متون ثابت بودن غضب حضرت زهراء )س(  محور دوم:  
 دارای ادراج

متن تمام تفاصیل غضب  3متن دارای ادراج  5از نیز در می یابیم که  دارای ادراج هستند با دقت در متونی که 
یکی به صورت کامل را ذیل ادراجات راوی آورده اند اما با این حال دو متن دیگر و هجران حضرت زهراء )س( 

 راوی نقل کرده اند.و دیگری به صورت ناقص تفاصیل را خارج از ادراج 

 این متن ها اشاره می کنیم.تمامی در ادامه به 

غضب و هجران حضرت زهراء )س( و استمرار هجران متن دارای ادراج اما ثابت کننده ی 
 ایشان



 اما ثابت کننده ی غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکرمتن دارای ادراج 



 تمامی تفاصیل را به صورت مدرج نقل کرده اندمتونی که 





 بنا بر این اگر صرفا به متون دارای ادراج نیز اتکا کنیم غضب و هجران حضرت زهراء )س( قابل اثبات است.



محقق اهل سنت در رساله ی دکترای خود به مدرج نبودن اعتراف محور سوم: 
 ماجرای غضب و هجران حضرت زهراء )س(
و ادراجات ُزهری در کتب سّته بحث بالغات عبدالحمید شیخون محمد رساله ی دکترای خویش را به 

 تخریج روایت را آورده است.ا ذکر روایات، به دنبال آن عبارات ُمدَرج و اختصاص داده و ب

اصال و ابدا عبارات نقل روایت مربوط به غضب حضرت زهراء )س( وی پس از نکته ی مهم آن است که 
 مربوط به غضب و هجران ایشان را جزو بخش ُمدَرج روایت نمی آورد.



عدم تکلم حضرت زهراء )س( با ابوبکر و عمر در روایتی به نقل از محور چهارم: 
 افرادی غیر از ُزهری

تا پایان عمر منحصر در روایات منقول از زهری نیست و در ماجرای عدم تکلم حضرت زهراء )س( با ابوبکر 
 غیر آن نیز وارد شده است.

 چنین نقل می کند:ترمذی 



 البانی این روایت را صحیح دانسته است.

دهد که ماجرای هجران حضرت زهراء )س( و غضب ایشان ادراج زهری نیست و حکایت و این نشان می 
 نقلی است از آن چه که واقعا رخ داده است.

 تصریح علمای اهل سنت به غضب و هجران حضرت زهراء )س(محور پنجم: 
در طول تاریخ در برخورد با روایات غضب حضرت زهراء )س(  مخالفین شیعهعلمای بزرگ اکثر قریب به اتفاق 

به این حقایق تصریح و اعتراف کرده اند و در پی توجیه بر آمده اند.تنها عده ی بر ابوبکر و هجران ایشان 
 شبهه ی غیر علمی ادراج را مطرح ساخته اند.معدودی در دوران معاصر و سال های اخیر هستند که 

 بزرگ اهل سنت اشاره می کنیم.ترافات علمای به نمونه هایی از اع



 

. 

)س( یا شرح آن به معنای پذیرش اصل تالش برای توجیه و تاویل غضب حضرت زهراء بدیهی است که 
 )التاویل فرع التصحیح( ماجراست.
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نه تنها این مساله از حقائق مسلم تاریخ می باشد و هیچ کدام علمای اهل سنت نیز  اکثریت از دیدبنا بر این 
 توجیه آن برآمده اند.اند، بلکه در پی منکر غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر نشده 

 نتیجه 
بر اساس روایات صحیح اهل سنت، حضرت زهراء )س( بر ابوبکر غضب کردند و تا پایان عمر با وی صحبت 

 نکردند.

عبارات مربوط به غضب و هجران بر خالف ادعای برخی از افراد در عصر حاضر و به خصوص سال های اخیر،  
و در غالب متون این روایات ناقل ماجرای غضب و هجران عائشه است و  ایشان از ادراجات ُزهری نمی باشد 

مای اهل سنت نیز به این علروایت از طریق غیر زهری نیز نقل شده و .گذشته از آن خبری از ادراج نیست
 حقیقت تاریخی اعتراف کرده اند.

 (افقومیت های جنبش مصاف )قدیان، فرق و اتهیه شده در واحد 
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