
روایات غضب حضرت زهراء سالم الله علیها بر ابوبکر و دفن شبانه ی 
 )مصادر اهل سنت(  ایشان

 مقدمه
که در مصادر اهل سنت وارده شده و بسیاری از دیدگاه ها و عقاید یکی از روایات صحیح و بحث برانگیزی 

جدی و اساسی به چالش کشیده، روایاتی است که ناظر به غضب حضرت فاطمه  مخالفین شیعه را به صورت
 دوری کردن از وی و عدم تکلم با او تا پایان عمر می باشد.سالم الله علیها بر ابوبکر و 

بسیاری از علمای ، اما با این حال صریح و گویاستاز جهت متنی  وصحیح این روایت گرچه از جهت سندی 
منظور سرپوش گذاشتن بر حقیقت و انکار حقائق در پی توجیه هایی سست و بعضا خنده دار اهل سنت به 

 برآمده اند.

را بر اساس اختالف در متون تقسیم  در این مطلب ابتدا روایات مربوط به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها
 بندی کرده و ارائه می دهیم.

 علمای اهل سنت می پردازیم.از جانب  فقرات روایتبه اعترافات و شرح برخی از سپس 

کرده و  نقلدر گام بعدی اهم شبهات رایج که از سوی علمای اهل سنت در مورد روایت مطرح شده است را 
 بدان پاسخ می دهیم.

نکته: با توجه به این که مطلب ما صرفا در مورد غضب حضرت زهراء سالم الله علیها و مسائل مربوط به آن 
 شرح و توضیح سایر فقرات روایات خودداری می کنیم.می باشد، از 

 روایات
 تی که در آن ها صرفا به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها اشاره شده استروایا





به عدم تکلم حضرت زهراء سالم الله علیها با خلفاء اشاره شده روایاتی که در آن ها صرفا 
 است

 روایاتی که صرفا در آن ها به دفن شبانه ی حضرت زهراء سالم الله علیها اشاره شده است

هجران ایشان اشاره   روایاتی که در آن ها به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها و استمرار
 شده است

 



 

 



 زهراء سالم الله علیها اشاره شده استهجران و عدم تکلم حضرت روایاتی که در آن ها به 

بکر اشاره می روایاتی که به دفن شبانه ی حضرت زهراء سالم الله علیها و خبر ندادن به ابو
 کند



زهراء سالم الله علیها، خبر ندادن به ابوبکر و نماز روایاتی که به دفن شبانه ی حضرت 
 خواندن بر ایشان از سوی امیرالمومنن علیه السالم اشاره می کند

، دفن شبانه ی علیها، عدم تکلم با ابوبکرروایاتی که به هجران حضرت زهراء سالم الله 
 ایشان و بی خبری ابوبکر اشاره می کند





عدم تکلم با ابوبکر، هجران ایشان، روایاتی که به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها، 
 دفن شبانه ی ایشان و بی خبری ابوبکر اشاره می کند



ایشان با  عدم تکلم ،هجران حضرت زهراء سالم الله علیها،روایاتی که به غضب 
و بی خبری ابوبکر  خواندن بر پیکر ایشان از سوی امیرالمومنین نماز ،دفن شبانهابوبکر،

 اشاره می کند





 شرح علمای اهل سنت بر برخی از فقرات روایاتگزیده ای از 



 کورانی شافعی می نویسد:

 شهاب الدین قسطالنی می نویسد:



 زکریا انصاری شافعی می نویسد:

 الساعاتی می نویسد:



 حسن ابو االشبال وهابی می گوید:
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 اعترافات برخی از علمای اهل سنت
با توجه به وجود روایات صحیح، به غضب حضرت زهراء سالم الله علیها و دفن بسیاری از علمای اهل سنت 

و خبر ندادن به ابوبکر علیه السالم المؤمنین شبانه ی ایشان و نماز خواندن بر پیکر مطهرشان از سوی امیر 
 اعتراف کرده اند.
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 شبهات علمای اهل سنت در مورد روایت و پاسخ به آن
در این بخش رایج ترین شبهات علمای اهل سنت در مورد روایات مربوط به غضب حضرت زهراء سالم الله ما 

که  مواردی علیها را به صورت موضوعی شماره گذاری کرده ایم و به همراه پاسخ مطرح خواهیم کرد.در انتها
در بخش سایر شبهات اهمیت کمتری دارند و یا ارزش علمی پایینی دارند یا اصال شبهه به حساب نمی آیند را 

 می آوریم.

شبهه ی اول: حضرت زهراء فقط در مورد آن مال و میراث گفتند صحبت نمی کنند )رد اطالق 
 عدم تکلم(

وط به عدم تکلم حضرت زهراء سالم الله ترمذی )عالم سرشناس اهل سنت( پس از نقل یکی از روایات مرب
 علیها با ابوبکر و عمر می نویسد:



 می نویسد:در مورد یکی از احتماالت مطرح نووی عالم مشهور اهل سنت نیز در ادعایی مشابه 

 همچنین حسن ابو االشبال عالم وهابی معاصر چنین مدعی می شود:
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 پاسخ به شبهه ی اول
قبل از آن که نیازی به پاسخ ما به این شبهه ی ضعیف و پیش پا افتاده باشد، علمای اهل سنت خودشان این 

 کالم را مردود دانسته اند.
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هجران را از ادراجات زهری می داند اما مهم برای ما، برداشت وی از هرری شافعی ماجرای غضب و توضیح: 
 متن است.

عدم تکلم حضرت زهراء سالم ادعای ترمذی فاقد دلیل و مخالف ظاهر روایت می باشد و در نتیجه بنا بر این 
 به صورت مطلق بوده است و نه فقط در یک موضوع خاص.الله علیها با ابوبکر 

را داد و برداشتش  فقط احتمال اشتباه ابوبکرحضرت زهراء سالم الله علیها  شبهه ی دوم:
 !از حدیث پیامبر )ص( خطا بود

 ابو العباس قرطبی از شارحان صحیح مسلم می نویسد:

. 



 ابن حجر عسقالنی نیز می نویسد:

. 

 پاسخ به شبهه ی دوم
آیا حضرت فاطمه سالم الله علیها، که از کسانی که معتقد به چنین دیدگاهی می باشند آن است  ماسوال 

 ابوبکر را شخصی راستگو و امین و امانت دار و صادق می دانستند یا خیر؟!

اساسی مطرح می گردد این سوال  است کهبه این سوال مثبت است و اینجبدیهی است که پاسخ اهل سنت 
، اگر به زعم شما )اهل سنت( حضرت زهراء سالم الله علیها، ابوبکر را فردی راستگو و امین می دانستند که 

ابهامی مدعی شد که پیامبر )ص( فرموده اند و بدون هیچ آن که ابوبکر به صورت کامال صریح چرا پس از 
 خواسته ی خود اصرار داشتند؟!بر  ، باز هم ایشان ارثی از خود بر جای نمی گذارند 



 ن است که پس از این ادعای ابوبکر، حضرت زهراءدلیل اصلی و واضح بر اصرار ایشان بر خواسته ی خود آ
 با وی صحبت نکردند.عمر بر وی غضب کرده و تا آخر سالم الله علیها 

حق با ابوبکر است پس چرا اگر  ابوبکر؟!باالخره حق با چه کسی است؟! حضرت فاطمه سالم الله علیها یا 
به جای قبول سخن ابوبکر بر او غضب کرده حضرت فاطمه )س( بر خواسته ی خویش اصرار داشتند و نهایتا 

ند و بر خواسته ی حضرت فاطمه )س( سخن ابوبکر را قبول نکردعمر با او صحبت نکردند؟! چرا و تا پایان 
 )ص( می فرمایند:ر حال آن که پیامب خویش اصرار داشتند 

از این کالم ادعای باطل اهل سنت نیز پیش برویم و بگوییم حضرت زهراء سالم الله علیها اگر بخواهیم طبق 
)از مضحک بودن بی خبر بودن نزدیک ترین فرد به پیامبر )ص( از این سخن  پیامبر )ص( خبر نداشتند

ت از این سخن راستگو و امین اس، باالخره بعد از سخن ابوبکر که در نزد اهل سنت  منسوب به پیامبر بگذریم!(
واجب شرعی بود تا راضی شده و سخن و اینجا بر حضرت زهراء سالم الله علیها  پیامبر )ص( با خبر شدند

که حضرت زهراء حال  ابوبکر را قبول کنند نه آن که بر او غضب کرده و تا آخر عمر نیز با او صحبت نکنند!
ل سنت باید تبعات قبول نکردن ه وی غضب کردند، ا  )س( سخن ابوبکر به نقل از پیامبر )ص( را نپذیرفتند و بر

اعمال سخن پیامبر )ص( از سوی حضرت زهراء )س( و اصرار بر خواسته ی خویش در مورد میراث را بر ایشان  
بر اساس قرآن و روایات روشن است و ما یک نمونه از روایات صحیح اهل سنت را آن نیز کنند که نتیجه ی 

 کردیم.کمی باالتر نقل 



اهل سنت و به اعتراف عائشة، حضرت فاطمه سالم الله علیها در نظر داشته باشید که بر اساس روایات معتبر 
 راستگو ترین فرد بوده اند.برای اطالع از این موضوع به لینک زیر مراجعه کنید:پس از پیامبر )ص( 

https://t.me/masaf_ofogh/633 

ظاهر  در مقابل شماحتی اگر از هر انسان عامی و حتی کم تقوا از اهل سنت بپرسیم که اگر شخص ابوبکر 
 ؟یا آن را خواهید پذیرفتآو آن سخن مخالف دیدگاه های شما باشد گردد و سخنی را از پیامبر برایتان نقل کند 

چگونه ممکن است که حضرت زهراء )س( ابوبکر را )طبق زعم اهل سنت( اکنون قطعا پاسخ مثبت است! 
پذیرد و بدان راضی نصادق و راستگو و امین بداند اما در مقابل نقل ابوبکر از پیامبر )ص( غضب کرده و آن را 

ن که نقل ابوبکر را قبول نداشته و او را متهم به دروغ و جعل می دانسته و یا آنشود؟! یا حضرت زهراء )س( 
هر کدام از این دو مورد مخالف صریح  عامدانه سخن پیامبر )ص( را خوش نداشته و نپذیرفته است!العیاذ بالله  

 و قطعی مبانی اهل تسنن می باشد.

بنا بر این راهی برای مسامحه و چشم پوشی نیست و اهل سنت بایستی صریح و بی پرده یا ابوبکر را محاکمه 
و یا  دروغ بستن بر پیامبر و محروم کردن حضرت زهراء )س( از حق مسلم خویش کنند کرده و وی را متهم به 

ر خواسته ی خویش اهل آتش حضرت زهراء )س( را به دلیل نپذیرفتن سخن پیامبر )ص( و اصرار بآن که 
 )العیاذ بالله( بدانند!

و ادعای  می باشدپذیرش هر کدام از این دو نتیجه به معنای بطالن مبانی اهل تسنن در نگرش به صحابه 
 .نمی تواند پاسخگوی عواقب این پذیرش باشد افرادی چون ابو العباس قرطبی و ابن حجر عسقالنی 

 زهراء )س( از نوع حرام و غیر شرعی نبوده استهجران حضرت شبهه ی سوم: 

. 
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 پاسخ به شبهه ی سوم
با ابوبکر دیدار نکرده به دلیل اشتغال به مصیبت درگذشت پیامبر )ص( این ادعا که حضرت زهراء )س( اوال: 

فاقد دلیل و مخالف صریح روایاتی و صحبت نکرده است )ادعای ابو العباس قرطبی شارح صحیح مسلم( 
 است که نقل کردیم.

و از آنجا بود که با وی تا آخر بر ابوبکر غضب کرده بر اساس روایات صحیح اهل سنت، حضرت زهراء )س( 
قسم یاد کردند عمر صحبت نکردند.همچنین در روایت صحیحی که از ابوهریره نقل شد، حضرت زهراء )س( 

 عمر صحبت نکنند و تا آخر عمر نیز چنین کردند.که با ابوبکر و 

اصلی عدم تکلم حضرت زهراء )س( با ابوبکر و عمر، غضب ایشان بر آن دو و اختالفی است  بنا بر این علت
 که به وجود آمد.

از نوع حرام نبوده است و هجران اهل سنت ادعا کرده اند که هجران حضرت زهراء )س(  برخی از علمای  ثانیا:  
 گیرد.سالم ترک گردد و در هنگام دیدار اعراض صورت حرام آن است که 



لق ط به غضب و هجران حضرت زهراء )س(، هجران ایشان به صورت مطمربودر تمامی روایات پاسخ آن که 
برای مقید کردن هجران حضرت زهراء )س( به هجران کسانی چون نووی و بدون هیچ قیدی وارد شده است.

 ز آن ها روی نگردانیده اندابه ابوبکر و عمر سالم کرده اند یا پس از آن وقایع غیر محرم و این که حضرت 
بایستی دلیل ارائه کنند و اال مادامی که این لفظ به صورت مطلق در مورد حضرت زهراء )س( نسبت به ابوبکر 

 تمام انواع هجران را در برمی گیرد.ه است د وارد ش

و مورد نهی فقط آن مربوط به نهی از هجران مشخص می گردد که هجران محرم با مراجعه به روایات  ثالثا:
م نکند یا از او روی گردانی کند بلکه این حالت فقط مصداقی از فردی دیگری را ببیند و به او سالنیست که 

 مصادیق و حالتی از حاالت هجران حرام است.

 اند: بسیاری از روایات وجود دارد که به صورت مطلق وارد شده



 و در برخی از روایات به یکی از مصادیق اشاره شده است:



)به بخش مربوط به شرح بود.عمل حضرت زهراء )س( مصداق هجران و قطع ارتباط کامل با ابوبکر )و عمر( 
 علمای اهل سنت بر برخی از فقرات روایات و شرح هجران حضرت زهراء )س( مراجعه کنید(

 به عنوان نمونه:

، حضرت زهراء )س( به برخی از علمای آنان و اعتراف  مالحظه می فرمایید که بر اساس روایات اهل سنت
و این همان چیزی است  صورت کامل با ابوبکر )و عمر( قطع ارتباط به معنای عدم دیدار و عدم تکلم کردند 

 اهل سنت به شدت از آن نهی شده و حرام است. )مانند روایت مسند احمد(که در روایات 

می بینیم که وی پس از  -لغت شناس مشهور  -به کتاب »لسان العرب« ابن منظور حتی با مراجعه رابعا: 
 اَل که دقیقا رفتار حضرت زهراء )س( بر آن تطابق دارد، حدیث پیامبر )ص( )»هجر/الهجر« معنای کلمه ی 

هجران حضرت  این مطلب که( را به عنوان شاهد مثال ذکر می کند و این نیز تاییدی است بر ثالث   َبْعدَ  ِهْجَرةَ 
 )س( همان هجران ذکر شده در روایات پیامبر )ص( است.زهراء 



به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اعتراف کرده اند که این نوع از هجران علمای اهل سنت خامسا: برخی از 
 همان هجران مورد نهی است.

از آن جا که متوجه شده ظاهر روایت همان هجران  - شارح صحیح مسلم  -ابو العباس قرطبی  به عنوان مثال 
، مدعی می شود که حضرت زهراء )س( به دلیل و این مخالف دستور پیامبر )ص( است حرام را ثابت می کند

 با ابوبکر دیدار و تکلم نکرد!اشتغال به مصائب درگذشت پیامبر )ص( 



هجران مطرح شده نیز به صورت صریح اعتراف می کند که   -عالم َسَلفی معاصر    - محمد امین هرری شافعی 
 متن روایت همان هجران مورد نهی است:در 

رت زهراء )س( و ماجرای هجران ایشان را از ادراجات زهری می داند محمد امین هرری غضب حضتوضیح: 
)در ادامه بدان پاسخ خواهیم داد( اما برای ما مهم آن است که به اعتراف وی ظاهر و متن روایت دال بر 

 هجران محرم است.



بت به هم هجران بیش از سه روز برای دو مسلمان نسبر اساس مبانی و آرای مورد قبول اهل سنت، سادسا: 
حال از دنیا برود اهل آتش حرام است و حتی در برخی روایات معتبر اهل سنت وارد شده که اگر کسی بر این 

 است!

 و در حاالتی واجب  جایز مجاهرین به گناهان کبیرهطبق مبانی اهل سنت، هجران اهل بدعت و  از طرف دیگر  
 است:





 جز انتخاب یکی از این دو گزینه ندارند:اکنون این اهل سنت هستند که راهی 

عمل ابوبکر اشتباه بوده و در نتیجه مرتکب گزینه ی اول: عمل حضرت زهراء )س( در هجرانش نسبت به 
 حرام شده و از آن جا که با این حالت از دنیا رفته، بر اساس روایت صحیح اهل سنت اهل آتش است. )العیاذ

 بالله(

درست بوده و هجران ایشان از نوع جایز و یا واجب بوده و این به عمل حضرت زهراء )س( گزینه ی دوم: 
اهل فسق یا اهل یا گناهان کبیره معنای آن است که حضرت زهراء )س(، ابوبکر را اهل بدعت یا مجاهر به 

 کفر دانسته است.

کنار گذاشتن توجیهات سستی که از نظرتان گذشت یکی از اهل سنت می توانند با بررسی و تحقیق کامل و 
 این دو گزینه را انتخاب کنند.

علت دفن شبانه تاکید حضرت زهراء )س( بر پوشیده ماندن بوده است و شبهه ی چهارم: 
 ارتباطی به اختالف و غضب ندارد
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 ی چهارم پاسخ به شبهه





طبق روایات صحیح اهل سنت دقیقا خبر ندادن به ابوبکر موضوعیت دارد چرا که در روایات صریحا وارد رابعا: 
قرار بر عدم حضور دیگران به صورت کلی شده است که امیرالمومنین علیه السالم به ابوبکر خبر ندادند.اگر 

برخی علمای اهل سنت همچون ابو العباس قرطبی ادعا کرده اند نیازی به حضور طور که می بود و اگر آن 
به ابوبکر آن هم دقیقا پس از غضب و هجران حضرت زهراء افراد دیگر نبود، چرا بر خبر ندادن امیرالمومنین 

عدم رضایت خبر ندادن به ابوبکر دقیقا به دلیل این نشان دهنده ی آن است که )س( تاکید شده است؟! 
 حضرت زهراء )س( از وی و غضب بر او می باشد.

چون امیر المومنین علیه آن است که یکی دیگر از ادعاهای مضحک برخی از علمای اهل سنت : خامسا
 ا خبر است به وی خبر نداده است!ابوبکر از این ماجرا بالسالم گمان می کرده 

این در حالی است که بر اساس عقل سلیم و نه عقل کسانی که چنین استداللی را مطرح ساخته اند، تا زمانی 
ابوبکر و دیگران نیز مرگ مّیت با خبر نمی شود.دیگران خبر ندهند، کسی از  مّیت به  که صاحب عزا و نزدیکان  

 نداشتند تا از ماجرا با خبر شوند.علم غیب 

شاید بتوان یکی از مضحک ترین ادعاها را سخنان امیر صنعانی دانست که مدعی می شود چون سادسا: 
این ادعا مضحک تر از ابوبکر را از خواب بیدار کند به او خبر نداد!!! امیرالمومنین علیه السالم نمی خواست 

جبور بودند تا به سرعت و آن است که نیازی به پاسخ علمی داشته باشد اما مگر امیرالمومنین علیه السالم م
 شبانه دختر پیامبر )ص( را دفن کنند؟! چرا صبر نکردند تا مراسم با شکوهی برگزار گردد؟!

مانند ابن از نظر جواز محل اختالف است! برخی دفن مّیت در شب مبانی فقهی اهل سنت، بر اساس سابعا: 
برخی از علمای مخالفین به نسته اند مگر ضرورتی در کار باشد و حتی در این زمینه آن را حرام داو البانی حزم 

 روایاتی نیز استدالل کرده اند!





، دقن حضرت فاطمه سالم الله نکته ی جالب آن است که یکی از دالیل فقهای اهل سنت در جواز دفن شبانه
 علیها در شب می باشد!



امری است  و خبر ندادن به ابوبکر )خلیفه ی وقت مسلمانان( دفن شبانه ی حضرت زهراء )س( به هر روی
هیچ دلیل توجیه و تحلیل کرد و  پوشیده ماندن از چشم نامحرمانمسلم که نمی توان آن را با ادعاهایی چون 

 پاسخگوی این عمل نیست.قانع کننده ای به جز غضب و نارضایتی حضرت زهراء )س( از ابوبکر 

 حضرت زهراء )س( عادی و بشری است!غضب : پنجمشبهه ی 







 پنجمپاسخ به شبهه ی 
با مراجعه به روایات صادره از پیامبر )ص( در کتب اهل سنت در می یابیم که این ادعای علمای اهل سنت 

به صورت مطلق و بدون قید و شرط، غضب حضرت زهراء )س( را کامال باطل است چرا که پیامبر )ص( 
 خداوند دانسته اند.غضب خود و 

برای مقید کردن کالم پیامبر )ص( نیاز به دلیل قطعی است که وجود ندارد و در نتیجه مطلق بدیهی است که 
غضب پیامبر )ص( است و خشمگین ساختن پیامبر )ص( و اذیت کردن ایشان نیز غضب حضرت زهراء )س(  

 حکمی مشخص در قرآن کریم دارد.

پیامبر )ص( در مورد غضب حضرت زهراء )س( و پیامدهای آن به لینک زیر روایات برای اطالع کامل از 
 مراجعه کنید:

https://t.me/masaf_ofogh/629 

توضیح دیگر آن که ادعای علمای اهل سنت مبنی بر از بین رفتن غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر کامال 
 است چرا که ایشان تا پایان عمر با ابوبکر صحبت نکردند و با غضب بر او از دنیا رفتند.خالف واقع 

 حضرت زهراء )س( از ابوبکر راضی شد!شبهه ی ششم: 

 ...

https://t.me/masaf_ofogh/629
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 پاسخ به شبهه ی ششم
 مراجعه کنید:ما به این شبهه به صورت مفصل پاسخ داده ایم.برای اطالع از پاسخ به لینک زیر 

https://t.me/masaf_ofogh/637 

 کار ابوبکر درست بود و وی حضرت زهراء )س( را شرعا اذیت نکرد!شبهه ی هفتم: 
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 پاسخ به شبهه ی هفتم

اگر حق با ابوبکر است پس چرا حضرت فاطمه )س( بر خواسته ی خویش اصرار داشتند و نهایتا به جای قبول 
سخن ابوبکر بر او غضب کرده و تا پایان عمر با او صحبت نکردند؟! چرا حضرت فاطمه )س( سخن ابوبکر را 

 آن که پیامبر )ص( می فرمایند:قبول نکردند و بر خواسته ی خویش اصرار داشتند حال 



اگر بخواهیم طبق ادعای باطل اهل سنت نیز پیش برویم و بگوییم حضرت زهراء سالم الله علیها از این کالم 
پیامبر )ص( خبر نداشتند )از مضحک بودن بی خبر بودن نزدیک ترین فرد به پیامبر )ص( از این سخن 
منسوب به پیامبر بگذریم!(، باالخره بعد از سخن ابوبکر که در نزد اهل سنت راستگو و امین است از این سخن 

عی بود تا راضی شده و سخن پیامبر )ص( با خبر شدند و اینجا بر حضرت زهراء سالم الله علیها واجب شر 
ابوبکر را قبول کنند نه آن که بر او غضب کرده و تا آخر عمر نیز با او صحبت نکنند! حال که حضرت زهراء 
)س( سخن ابوبکر به نقل از پیامبر )ص( را نپذیرفتند و بر وی غضب کردند، اهل سنت باید تبعات قبول نکردن 

و اصرار بر خواسته ی خویش در مورد میراث را بر ایشان اعمال   سخن پیامبر )ص( از سوی حضرت زهراء )س(
کنند که نتیجه ی آن نیز بر اساس قرآن و روایات روشن است و ما یک نمونه از روایات صحیح اهل سنت را 

 کمی باالتر نقل کردیم.

الم الله علیها در نظر داشته باشید که بر اساس روایات معتبر اهل سنت و به اعتراف عائشة، حضرت فاطمه س
 پس از پیامبر )ص( راستگو ترین فرد بوده اند.برای اطالع از این موضوع به لینک زیر مراجعه کنید:

https://t.me/masaf_ofogh/633 

ر مقابل شما ظاهر حتی اگر از هر انسان عامی و حتی کم تقوا از اهل سنت بپرسیم که اگر شخص ابوبکر د
گردد و سخنی را از پیامبر برایتان نقل کند و آن سخن مخالف دیدگاه های شما باشد آیا آن را خواهید پذیرفت؟ 
قطعا پاسخ مثبت است! اکنون چگونه ممکن است که حضرت زهراء )س( ابوبکر را )طبق زعم اهل سنت( 

از پیامبر )ص( غضب کرده و آن را نپذیرد و بدان راضی صادق و راستگو و امین بداند اما در مقابل نقل ابوبکر 
نشود؟! یا حضرت زهراء )س( نقل ابوبکر را قبول نداشته و او را متهم به دروغ و جعل می دانسته و یا آن که 

https://t.me/masaf_ofogh/633


العیاذ بالله عامدانه سخن پیامبر )ص( را خوش نداشته و نپذیرفته است! هر کدام از این دو مورد مخالف صریح 
 مبانی اهل تسنن می باشد.و قطعی 

بنا بر این راهی برای مسامحه و چشم پوشی نیست و اهل سنت بایستی صریح و بی پرده یا ابوبکر را محاکمه 
و یا  کرده و وی را متهم به دروغ بستن بر پیامبر و محروم کردن حضرت زهراء )س( از حق مسلم خویش کنند 

سخن پیامبر )ص( و اصرار بر خواسته ی خویش اهل آتش آن که حضرت زهراء )س( را به دلیل نپذیرفتن 
 بدانند! )العیاذ بالله(

 غضب حضرت زهراء )س( از ادراجات زهری در روایت استشبهه ی هشتم: 

 پاسخ به شبهه ی هفتم
 به شبهه ی ادراج زهری در روایت در لینک زیر پاسخ داده شده است:

https://t.me/masaf_ofogh/647 

 زهراء )س( نماز خوانده است!ابوبکر بر پیکر حضرت شبهه ی هشتم: 
برخی از علمای اهل سنت با استدالل به برخی از روایات ادعا کرده اند که ابوبکر بر پیکر حضرت زهراء )س( 

 .نماز خوانده است

 پاسخ به شبهه ی هشتم
https://t.me/masaf_ofogh/646 
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 سایر شبهات
 نداد چون گمان می کرد خبر داردبه ابوبکر خبر المؤمنین هـ(: امیر  923قسطالنی )متوفای 

 پاسخ
چون امیر المومنین علیه السالم تصور می کرده این خبر از ابوبکر مخفی نمی ادعای قسطالنی آن است که 

مجلس و نزدیکان ماند پس به وی خبر نداده است! این در حالی است که اساسا چه کسی به غیر از صاحب 
به منظور شرکت و چه کسی غیر از ایشان بایستی به دیگران  حضرت زهراء )س( از این ماجرا خبر داشته اند 

نزدیکان و صاحبان عزا این ماجرا خبردار شود بایستی از جانب ؟! هرکس که قرار است از در مراسم خبر دهد 
ت زهراء )س( نیز شبانه صورت گرفت و بایستی به سرعت دیگران به خصوص آن که دفن حضر خبردار شود.

 از این ماجرا خبردار نشدند.را خبردار می کردند اما هرگز افرادی چون ابوبکر و عمر 

 »تاویل مختلف الحدیث« چنین نقل می کند:ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت در 



طبق روایات صحیح اهل سنت این امیر المومنین در مورد نماز خواندن بر پیکر مطهر حضرت زهراء )س( نیز 
علیه السالم بوده اند که بر پیکر مطهر ایشان نماز خوانده اند و روایات مربوط به نماز خواندن ابوبکر بر پیکر 

 :ه لینک زیر مراجعه کنید برای اطالع کامل بحضرت زهراء )س( تماما باطل و جعلی می باشد.

https://t.me/masaf_ofogh/646 

 هـ( و تشکیک در غضب حضرت زهراء 1182امیر صنعانی )متوفای 

 پاسخ
و برای ثابت و قطعی  امری استصحیح اهل سنت  غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر بر اساس روایات

 مراجعه کنید.اطالع از این روایات می توانید به بخش مربوط به روایات 

 در چنین حقیقتی تشکیک نمی کند.هیچ کس به جز انسانی متعصب و بی انصاف 

https://t.me/masaf_ofogh/646


هـ(: حضرت زهراء سخن ابوبکر را قبول کرد و جایی برای غضب و هجران  1182امیر صنعانی )متوفای 
 هجران(باقی نماند )انکار غضب و 

 

 پاسخ
پس از ادعای این ادعا نیز بسیار مضحک است چرا که بر اساس صحیح ترین روایات، حضرت زهراء )س( 

 ا آخر عمر نیز با وی صحبت نکردند.ابوبکر بر وی غضب کرده و ت



هـ(  و انکار اختالف فاطمه و ابوبکر در تاویل حدیث/رد سخن ابن   1182امیر صنعانی )متوفای 
 حجر/حضرت زهراء قانع شد و گفت در این موضوع صحبت نمی کنم

 پاسخ
پذیرفتند پس دلیل غضب بر ابوبکر و عدم تکلم با وی چیست؟! به راستی اگر ایشان قانع شدند و سخن ابوبکر را  

 فقط تعصب و بی انصافی است که موجب صدور چنین نظرات شاذ و مضحکی می شود.

هـ(: عائشة در گفتن غضبت و هجرت اشتباه کرده! امکان ندارد حضرت  1182امیر صنعانی )متوفای 
 زهراء بر ابوبکر غضب کند! 



 پاسخ
کسی چون عائشة که راوی این داستان است و در آن زمان عجیب است که از دید فردی همچون امیر صنعانی  

 دوازدهم پس از گذشت صد ها سال متوجه شده است!وی در قرن  حاضر و ناظر بر وقایع بوده متوجه نشده اما  
روایتی صحیح اشاره به عدم تکلم حضرت عالوه بر عائشة، ابوهریره نیز در کالم عائشة صریح و واضح است و 

بنا بر این جایی برای این توجیهات سخیف و غیر علمی نمی ماند و بر اساس روایات زهراء )س( کرده است.
 صحیح و صریح اهل سنت، حضرت زهراء )س( بر ابوبکر غضب کردند و تا پایان عمر با وی صحبت نکردند.

حضرت فاطمه سالم الله علیها نسبت به یک ییم چگونه ممکن است صنعانی می گو امیراتفاقا ما نیز مانند 
 امر صحیح غضب کنند؟! همین غضب ایشان نشان دهنده ی عدم صحت ادعای ابوبکر می باشد.

« و غضب حضرت زهراء ارت »فلم تزل مهاجرته حّتی توفیتدروغ محقق کتاب نهایة االیجاز در مورد عب
 هـ( 1290)رفاعة الطهطاوی متوفای 



 

 

 پاسخ
دروغ برخی از مورخین   عجیب ادعا کرده است که عبارت    محقق کتاب در سخنی

 است!

 وارد شده است!صحیح بخاری این در حالی است که این عبارت در صحیح ترین روایات اهل سنت و از جمله 



ادعای عجیب دیگر این محقق، انکار صحت غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر می باشد که با مراجعه به 
 غ بودن این ادعای مضحک خواهید شد.درومتوجه بخش روایات 

 نتیجه ی بحث
بر ابوبکر غضب کرده و بر اساس روایات صحیح اهل سنت حضرت زهراء سالم الله علیها کوتاه سخن آن که 

 نپذیرفتن ادعای ابوبکر، هرگز با وی صحبت نکرده و از دنیا رفتند.ضمن 

و  استو اذیت شدن ایشان اذیت شدن پیامبر )ص( )ص( از آن جا که غضب حضرت زهراء غضب پیامبر  - 
پیامبر )ص( را اذیت کنند مورد لعن خداوند هستند؛ ابوبکر نیز به دلیل آزردن حضرت زهراء )س( کسانی که 

 کم الهی است.مشمول این ح

حضرت زهراء )س( ابوبکر را »صدیق« نمی دانست چرا که اگر »صدیق« بودن ابوبکر را قبول داشت بایستی  - 
 بدون چون و چرا سخن وی را می پذیرفت.



بر اساس روایات با ابوبکر قطع رابطه کرده و با وی صحبت یا دیدار نکردند.حضرت زهراء )س( تا پایان عمر  - 
این عمل )هجران( فقط تا سه روز نسبت به مسلمان جایز است و بیش از آن حرام است و اگر اهل سنت، 

 اهل آتش است!از دنیا برود  لکسی بر آن حا

 جایز است. این عمل )هجران( تنها نسبت به کفار و اهل بدعت و متجاهرین به گناهان کبیره

بدانند )العیاذ بالله( و یا بپذیرند که ایشان ابوبکر را یکی اهل سنت یا بایستی حضرت زهراء )س( را اهل آتش 
 از مصادیق اهل کفر یا اهل بدعت یا جزو متجاهرین به گناهان کبیره دانسته است.

 (افقبش مصاف ) ومیت های جنقرق و فدیان، اتهیه شدن در واحد 

https://t.me/masaf_ofogh 

https://t.me/masaf_ofogh

