
 

  ؟ نماز خوانده است )سالم اهللا علیها(آیا ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا 

  حسین سیدي: سؤال کننده

  :توضیح سؤال
آیا این روایات صحیح است؟ . نماز خوانده است) سالم اهللا علیها(در منابع اهل سنت روایاتی آمده است که ابو بکر بر بدن حضرت زهرا 

  .نمایید خواهشمندیم سند این روایات را بررسی

  پاسخ اجمالی
صلى   فتقدم أبو بکر فصلى علیها فکبر علیها أربعا، « :با جستجویی که در منابع اهل سنت انجام شد، حدود پنج روایت با این عبارات

بیانگر این نکته هستند که   » عابکْرٍ الصدیقُ علَى فَاطمۀَ بِنْت رسولِ اللَّه، وکبر أبو بکر على فاطمۀ أرب   علیها أبو بکر، صلَّى أَبو
  .نماز خوانده است) سالم اهللا علیها(ابو بکر بر پیکر حضرت زهرا 

  .اما این روایات از نظر سند ضعیف هستند و در نتیجه حجت نیستند
سالم (کنند، حضرت زهرا  از طرف دیگر در مقابل این روایات، روایات صحیح بخاري و مسلم قرار دارند که تصریح می

بکْرٍ فلم تَزَلْ    فَغَضبت فَاطمۀُ بِنْت رسول اللَّه فَهجرَت أَبا :تا آخر عمر با ابو بکر قهر بودند و با او صحبت نکردند)  علیهااهللا
تفِّیحتى تُو اجِرَتَههصلی اهللا علیه (خدا که از دنیا رفتند، امیر مؤمنان علیه السالم در مراسم تجهیز و تشییع دختر رسول  و هنگامی،   م

  : آنها را با خبر نکردند و خود آن حضرت بر بدنش نماز خواند و دفن کردند) وآله

  ...فلما تُوفِّیت دفَنَها زوجها علی لَیلًا ولم یؤْذنْ بها أَبا بکْرٍ وصلَّى علیها 

ابو بکر بر بدن ایشان نماز نخوانده است و تا آخر عمر آن  شود که این روایت صحیح بر روایات ضعیف دیگر مقدم است و ثابت می
  .حضرت از دست وي ناراحت و ناراضی بوده اند

  .و از طرف سوم، بسیاري از علماي بزرگ اهل سنت تصریح نموده اند که ابو بکر بر بدن آن حضرت نماز نخوانده است

  : پاسخ تفصیلی
  .نماییم سخنان علماي آنها را در موضوع مورد بحث، بررسی می در این بخش، ابتدا روایات اهل سنت و پس از آن

  بررسی روایات اهل سنت: الف
  :روایات اهل سنت در این موضوع ، دو دسته هستند

  )سند همه آنها ضعیف هستند و ضعف سند آنها اثبات خواهد شد. (گویند ابوبکر بر آن حضرت نماز گزارده است روایاتی که می. 1
، امیرمؤمنان شبانه بدن مطهر ایشان را تجهیز نموده و به )سالم اهللا علیها(کنند بنا به وصیت حضرت زهرا  تصریح میروایاتی که . 2

  )سند آنها صحیح است. (خاك سپردند
  .آید به اقتضاي روش تحقیق، هر دو دسته را بررسی نماییم تا نتیجه عادالنه و صحیح به دست 

  )سالم اهللا علیها(ضرت زهرا ، نماز ابو بکر بر بدن ح دسته اول

  مالک بن انس از امام صادق علیه السالم:  روایت اول



  :از مالک بن انس با سند و متن ذیل نقل کرده است» الکامل فی الضعفاء«یکی از روایات موضوع بحث را، ابن عدي در کتاب 
عبد  حمد بن عبد اهللا القدامی کذا قال وإنما هوثنا محمد بن هارون بن حسان البرقی بمصر ثنا محمد بن الولید بن أبان ثنا م

قال مالک بن أنس أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده قال توفیت فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى  اهللا بن محمد القدامی
علی تقدم فصل اهللا علیه وسلم لیال فجاء أبو بکر وعمر وعثمان وطلحۀ والزبیر وسعید وجماعۀ کثیر سماهم مالک فقال أبو بکر ل

ودفنها  فتقدم أبو بکر فصلى علیها فکبر علیها أربعا علیها قال ال واهللا ال تقدمت وأنت خلیفۀ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال
  .لیال

قال الشیخ وهذه األحادیث التی أملیتها عن مالک بن أنس فی الموطأ وال أعلم رواها عن مالک غیر عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ  
  هذا

فاطمه دختر رسول خدا : مالک از امام صادق علیه السالم از پدرش و ایشان از پدرش علی بن الحسین علیه السالم نقل کرده که فرمود
ابو . دصلی اهللا علیه وآله شب از دنیا رفت ، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر سعید و بسیاري از افراد که مالک آنها را نام برده، حاضر شدن

گیرم در حالی که  از تو پیشی نمی! نه به خدا : علی علیه السالم فرمود. جلو بایست و بر فاطمه نماز بگزار: گفت] علیه السالم[کر به علی ب
ابو بکر بر بدن حضرت زهرا نماز خواند و بر او چهار تکبیر گفت و فاطمه را شبانه دفن : گوید رواي می. تو جانشین رسول خدا هستی

  .کردند
دانم که جز عبد اهللا بن محمد بن ربیعه کسی  این روایاتی را که من از مالک بن انس در موطأ بود، نوشتم و می: نف کتاب گفته استمص

  .نکرده است   دیگر آن ها را روایت
: یحیى مختار غزاوي، دار النشر: حقیقت ،258، ص4ج  ، الکامل فی ضعفاء الرجال،)هـ 365متوفاي(الجرجانی، عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد أبو أحمد 

      1988 - 1409الثالثۀ: بیروت، الطبعۀ  – دار الفکر

  ؛ سند روایت ضعیف است پاسخ اول

از نظر علماي رجال اهل سنت » عبد اهللا بن محمد بن قدامی«نخستین پاسخ این که سند این روایت ضعیف است؛ چرا که در سند آن 
  :کنیم ن مطلب سخنان علماي رجال را در باره ایشان نقل میبراي اثبات ای. تضعیف شده است

  شمس الدین ذهبی. 1

  : ، وي را یکی از ضعفاء ذکر کرده است ذهبی از علماي بزرگ رجال اهل سنت
عن جعفر ) منها ( أتى عن مالک بمصائب  أحد الضعفاء عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ بن القدامی المصیصی)  4788(  4549

ن أبیه عن جده قال توفیت فاطمۀ لیال فجاء أبو بکر وعمر وجماعۀ کثیرة فقال أبو بکر لعلی تقدم فصل قال واهللا ال بن محمد ع
  .وکبر أربعا فتقدم أبو بکر  تقدمت وأنت خلیفۀ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

آنها روایت امام صادق  یکی از . قل کرده استعبد اهللا بن محمد بن ربیعه قدامی مصیصی، یکی از ضعفاء است که از مالک مصائبی را ن
  ...فاطمه شبانه وفات یافت : علیه السالم از پدر و جدش است که فرمود

الشیخ علی محمد : تحقیق  ،180، ص4ج   ، میزان االعتدال فی نقد الرجال،)هـ 748متوفاى(الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 
  .م1995األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : خ عادل أحمد عبدالموجود، ناشرمعوض والشی

  ابن حجر عسقالنی. 2

کند که این روایت را برخی از روایان متروك از مالک نقل کرده و  بعد از نقل روایت، تصریح می» االصابه«ابن حجر نیز در کتاب 
  .اند دارقطنی و ابن عدي روایت او را وهن دانسته

ى بعض المتروکین عن مالک عن جعفر بن محمد عن أبیه نحوه وووهاه الدارقطنی وابن عدي  وقد ر.  
برخی متروکین این روایت را از مالک از جعفر بن محمد از پدرش همانند این روایت را نقل کرده و دارقطنی و ابن عدي آن را وهن 



  .دانسته اند
دار الجیل : علی محمد البجاوي، ناشر: تحقیق ،58، ص8ج  ، اإلصابۀ فی تمییز الصحابۀ،)هـ852متوفاى(حجر ابوالفضل العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن 

  .م1992 - هـ 1412األولى، : بیروت، الطبعۀ -

   تضعیف ابن عدي .3
عبد اهللا بن محمد قدامی  بعد از نقل همین روایت و چند روایت دیگر، در باره روایات» الکامل فی الضعفاء«ابن عدي صاحب کتاب 

  :نویسد می
  .على ما تبین لی من روایاته واضطرابه فیها ولم أر للمتقدمین فیه کالما فأذکره  وهو ضعیف وعامۀ حدیثه غیر محفوظۀ

بت محفوظ و ثا) عبد اهللا بن محمد قدامی(بنابر آنچه از روایات این فرد و اضطراب روایاتش براي من روشن شده ، عموم روایات وي 
  .؛ در کلمات گذشتگان چیزي در باره او نیافتم که ذکر کنم) و ضعیف است( نیست 

: یحیى مختار غزاوي، دار النشر: تحقیق ،258، ص4ج  ، الکامل فی ضعفاء الرجال،)هـ 365متوفاي(الجرجانی، عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد أبو أحمد 
       1988 - 1409الثالثۀ: بیروت، الطبعۀ  – دار الفکر

   ابن طاهر مقدسی. 4

  : کند که عبد اهللا بن محمد قدامی ضعیف است بعد از نقل روایت، تصریح می»  ذخیرة الحفاظ «مقدسی در کتاب 
رواه عبد اهللا بن محمد القدامی ... توفیت فاطمۀ بنت رسول اهللا لیالً ، وجاء أبو بکر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحۀ ، : حدیث  - 2493

  .ولم یروه عن مالک غیر القدامی وهو ضعیف  .توفیت : لک بن أنس ، عن جفعر بن محمد عن أبیه ، عن جده قال عن ما: 
  .و او ضعیف است... روایت کرده .... این روایت را عبد اهللا بن محمد قدامی از مالک بن انس 

 1416األولى، : الریاض، الطبعۀ - دار السلف : عبد الرحمن الفریوائی، ناشر.د: تحقیق ،1172، ص2ج ، ذخیرة الحفاظ،)هـ 507متوفاى(المقدسی، مطهر بن طاهر 
  .م1996-هـ 

   حاکم نیشابوري. 5

  : کند که عبد اهللا بن محمد احادیث جعلی از مالک نقل می کند وي نیز تصریح می
  .أحادیث موضوعۀ عن مالک أنس وإبراهیم بن سعد  روى عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ القدامى 92

  .عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ قدامی، از مالک بن انس و ابراهیم بن سعید روایات ساختگی را نقل کرده است
ربیع هادي عمیر المدخلی، . د: ، تحقیق 152، ص1، المدخل إلى الصحیح ، ج ) هـ 405متوفاي (الحاکم النیسابوري، محمد بن عبد اهللا بن حمدویه أبو عبد اهللا 

   1404األولى ، : الطبعۀ   بیروت، –ۀ الرسالۀ مؤسس: دار النشر 
  :گوید ابو یعلی قزوینی نیز می

  .ضعیف یأتی بالمناکیر وما ال یتابع علیه عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ القدامی المصیصی یروي عن مالک وهو)  134(  
  .را قابل پیروي نیست نقل کرده استعبد اهللا بن محمد قدامی از مالک روایت کرده، او ضعیف است و روایات منکر و آنچه 

محمد سعید عمر إدریس، . د: ، تحقیق 280، ص1، اإلرشاد فی معرفۀ علماء الحدیث، ج)هـ446متوفاي(الخلیلی القزوینی، الخلیل بن عبد اهللا بن أحمد أبو یعلى 
  1409األولى: الطبعۀ   الریاض، –مکتبۀ الرشد : دار النشر

  :کرده است اخبار را وارونه میابن جزري تصریح نموده که وي 
  .وکان یقلب األخبار ال یحتج به  ...عبد اهللا بن محمد بن ربیعۀ القدامی المصیصی روى عن مالک وإبراهیم بن سعد 

  .شود کرد و به روایات او احتجاج نمی روایات را وارونه می... عبد اهللا بن محمد قدامی 
 -بیروت  - دار صادر : دار النشر ،19، ص3ج ، اللباب فی تهذیب األنساب،)هـ630متوفاي(رم محمد بن محمد الشیبانی الجزري، أبو الحسن علی بن أبی الک

  م1980 -هـ 1400



  این روایت مغایر با روایت صحیح است : پاسخ دوم

ین روایت با روایت دهد که ا این گونه پاسخ می الریاض النضرة فی مناقب العشرة ،  «در کتاب   محب الدین طبري بعد از نقل روایت،
کند امیر مؤمنان علیه السالم تا شش ماه با ابو بکر بیعت نکرده بود، منافات دارد؛ زیرا در این صورت امیر  صحیح دیگري که تصریح می

  :دهد کسی که غاصب حق اوست، بر پیکر همسرش نماز بخواند مؤمنان علیه السالم چگونه اجازه می
فإنه ورد فی الصحیح أن علیا لم یبایع أبا بکر حتى ماتت فاطمۀ وطریان هذا مع عدم البیعۀ  وهذا مغایر لما جاء فی الصحیح

  .یبعد فی الظاهر والغالب وإن جاز أن یکونوا لما سمعوا بموتها حضروها فاتفق ذلک ثم بایع بعده
تا زمانی که ) علیه السالم(علی ) تحضر(این روایت با آنچه در صحیح بخاري آمده مغایر است، زیرا در روایت صحیح آمده است که 

بیعت نکرده ) علیه السالم(و طرح کردن این مطلب با این که علی . از دنیا نرفت، با ابو بکر بیعت نکرد) سالم اهللا علیها(فاطمه ) حضرت(
فاطمه را شنیدند، ) حضرت(ات بود، در ظاهر و غالبا بعید به نظر می رسد؛ هر چند جایز است که بگوییم هنگامی که ابو بکر و عمر خبر وف

  .با وي بعیت کرد) علیه السالم(علی ) حضرت(حاضر شدند و پس از آن ، 
عیسی عبد اهللا محمد مانع : ، تحقیق96، ص 2، الریاض النضرة فی مناقب العشرة ، ج )هـ694متوفاى(الطبري، ابوجعفر محب الدین أحمد بن عبد اهللا بن محمد 

  .م1996األولى، : بیروت، الطبعۀ -اإلسالمی دار الغرب : الحمیري، ناشر
با ابو بکر ) سالم اهللا علیها(منظور طبري از روایت صحیح این روایت بخاري و مسلم است که امیر مؤمنان تا بعد از شهادت حضرت زهرا 

  : بیعت نکرده بود
ةَ  رْوابٍ عن عهلٍ عن بن شقَیثُ عن عرٍ حدثنا اللَّیکَیالنبی صلى اهللا علیه  حدثنا یحیى بن ب لَام بِنْتۀَ علیها السمشَۀَ أَنَّ فَاطائعن ع

  . ...وسلم أَرسلَت إلى أبی بکْرٍ تَسأَلُه میرَاثَها
یه وسلم ستَّۀَ أَشْهرٍ فلما فَوجدت فَاطمۀُ على أبی بکْرٍ فی ذلک فَهجرَتْه فلم تُکَلِّمه حتى تُوفِّیت وعاَشت بعد النبی صلى اهللا عل 

ح هجمن الناس و یلعلَّى علیها وکان لصکْرٍ وا بنْ بها أَبؤْذلًا ولم یلَی یلا عهجوا زفَنَهد تفِّیتُو یلتَنْکَرَ عاس تفِّیۀَ فلما تُوماةَ فَاطی
شْهرَ ومبایعتَه وجوه الناس فَالْتَمس مصالَحۀَ أبی بکْرٍ ع تلْک الْأَ   .ولم یکُنْ یبایِ

و بعد از پیامبر صلی اهللا علیه . بر ابوبکر غضب نمود و با وى قهر کرد و تا پایان عمر با او سخنى نگفت] سالم اهللا علیها[حضرت فاطمه 
رفت، شوهرش شبانه او را دفن کرد و ابوبکر را خبر  از دنیا] سالم اهللا علیها[وقتی حضرت فاطمه . وآله شش ماه بیشتر زندگی نکرد

در میان مردم احترام داشت؛ اما وقتی ] علیه السالم[زنده بود، علی ] سالم اهللا علیها[تا حضرت فاطمه . نساخت و خود بر او نماز خواند
با ابوبکر ] علیه السالم[واستند حضرت علی از دنیا رفت، مردم از او روي گرداندند و این جا بود که خ] سالم اهللا علیها[حضرت فاطمه 

  .زنده بود، با ابوبکر بیعت نکرد] سالم اهللا علیها[در این شش ماه که حضرت فاطمه ] علیه السالم[علی . مصالحه و بیعت کند
دار ابن کثیر، : مصطفی دیب البغا، ناشر. د: تحقیق  ،3998، ح1549، ص 4ج  ، صحیح البخاري،)هـ256متوفاى(البخاري الجعفی، ابوعبداهللا محمد بن إسماعیل 

  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ - الیمامۀ 
  .نیز آمده است 1759، ح1380، ص 3این روایت در صحیح مسلم ج

  : نویسد امیرالمؤمنین علیه السالم بیش از شش ماه بیعت نکردند ابن حجر عسقالنی در شرح این روایت می
  .دم الحضور عند أبی بکرفلما ماتت واستمر على ع

  محب الدین الخطیب: بیروت ، تحقیق  -دار المعرفۀ : ، دار النشر  852: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی الوفاة  ،494، ص 7ج   فتح الباري
  .د ابو بکر نرفتاز دنیا رفتند، امیرمؤمنان علیه السالم براي بیعت نز] سالم اهللا علیها[هنگامی که حضرت زهرا 

الزم به ذکر است که غضب حضرت فقط به خاطر غصب فدك نبوده بلکه به خاطر غصب خالفت و غصب فدك و غصب خمس خیبر و 
  .غصب وجوهات مدینه بوده است

  : شعبی : روایت دوم
  : ه از شعبی نقل شده، این است، دو روایت دیگر را در این موضوع نقل کرده و روایت نخست ک » الطبقات الکبرى «ابن سعد در کتاب 



  .رضی اهللا عنه  صلى علیها أبو بکر أخبرنا محمد بن عمر حدثنا قیس بن الربیع عن مجالد عن الشعبی قال
  .ابو بکر نماز برگزار کرد] فاطمه زهرا سالم اهللا علیها[بر : گوید شعبی می

بیروت ، طبق برنامه الجامع  -دار صادر : ، دار النشر 29، ص 8، الطبقات الکبرى ، ج )هـ 230متوفاي(البصري الزهري، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهللا 
  الکبیر
  سند این روایت ضعیف است:  پاسخ

کند که شعبی ضعیف است و عالوه بر آن،  داند و تصریح می ، این طریق را ضعیف می بعد از نقل روایت»  االصابه «ابن حجر در کتاب 
  : باشد یسند روایت نیز منقطع م

  .وهذا فیه ضعف وانقطاع وروى الواقدي عن طریق الشعبی قال صلى أبو بکر على فاطمۀ
  .در این روایت ضعف وجود دارد و سندش نیز منقطع است. واقدي از طریق شعبی روایت کرده که ابو بکر بر فاطمه نماز خواند

دار الجیل : علی محمد البجاوي، ناشر: تحقیق ،58، ص 8ج  ، اإلصابۀ فی تمییز الصحابۀ،)هـ852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 
  .م1992 - هـ 1412األولى، : بیروت، الطبعۀ -

  .بیهقی روایت دیگري را از شعبی نقل کرده که امیرمؤمنان علیه السالم از بازوان ابو بکر گرفت و او را براي نماز خواندن جلو انداخت
که فاطمه وفات  صحیح این است که به نقل عایشه در قضیه میراث هنگامی: گوید هقی در پایان این روایت را رد کرده و میاما خود بی  

  .یافت، علی بن ابی طالب علیه السالم ابو بکر را با خبر نساخت و خود بر بدن او نماز خواند
  : متن هر دو روایت این است

ةَ الْقَاضی ، ثنا محمد بفَأَخْبرَنَا فَأَخْبرَنَا أَ 6687 نُ عثْمانَ بنِ أَبِی بو عبد اللَّه الْحافظُ ، ثنا أَبو بکْرٍ أَحمد بنُ کَاملِ بنِ خَلَف بنِ شَجرَ
فَاطمۀَ رضی اللَّه عنْها ، لَما ماتَت دفَنَها علی رضی  شَیبۀَ ، ثنا عونُ بنُ سالمٍ ، ثنا سوار بنُ مصعبٍ ، عنْ مجالد ، عنِ الشَّعبِی ، أَنَّ

ي بِهذَا اإلِسنَاداللَّه عنْه لَیال ، وأَخَذَ بِضَبعی أَبِی بکْرٍ الصدیقِ رضی اللَّه عنْه فَقَدمه یعنی فی الصالةِ    .والصحیح علَیها ، کَذَا روِ
عن عروة عن عائشۀ رضی اهللا عنها فی قصۀ المیراث أن فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه  عن بن شهاب الزهري 6688

وسلم عاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ستۀ أشهر فلما توفیت دفنها علی بن أبی طالب رضی اهللا عنهما لیال ولم یؤذن 
  .ها علی رضی اهللا عنه بها أبا بکر رضی اهللا عنه وصلى علی

او را شبانه دفن کرد و از بازوان ابو بکر گرفت و او را ] علیه السالم[از دنیا رفت، علی ] سالم اهللا علیها[هنگامی فاطمه : شبعی میگوید 
از عایشه در  همچنین با این سند نقل شده است، روایت صحیح از ابن شهاب از عروه. براي نماز خواندن بر بدن آن حضرت جلو انداخت

که وفات یافت علی بن ابی  قضیه طلب میراث نقل شده است که فاطمه دختر رسول خدا بعد از آن حضرت ششماه زندگی کرد و هنگامی
  .بر او نماز خواند] علیه السالم[او را شبانه دفن کرد و ابو بکر را با خبر نساخت و علی ] علیه السالم[طالب 

مکتبۀ : محمد عبد القادر عطا، دار النشر : ، تحقیق 29، ص 4ج    ، سنن البیهقی الکبرى) هـ 458متوفاي (علی بن موسى أبو بکر البیهقی أحمد بن الحسین بن 
  ، طبق برنامه الجامع الکبیر 1994 - 1414 -مکۀ المکرمۀ  - دار الباز 

  . با عبارت روایت بعدي متصل است»  والصحیح «در برخی از چاپهاي این کتاب کلمه 

  . ...کذا روي بهذا االسناد والصحیح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشۀ رضی اهللا عنها فی قصۀ المیراث... 
  .طبق مکتبه اهل البیت  دار الفکر ،: ناشر   ،)29ص /  4ج ( -السنن الکبرى للبیهقی 

  : حیح این است که ابوبکر نماز نخوانده استدهد که بیهقی روایت شعبی را قبول ندارد لذا به نظر او قول ص این مطلب نشان می

  حماد عن ابراهیم:  روایت سوم
  : نقل کرده است»  ابراهیم بن محمد بن حاطب «ابن سعد روایت دیگري را از طریق 

نْ إِبع ، ادمنْ حاوِرِ، عسنُ أَبِی الْملَى باألَع دبثَنَا عدارٍ، حونُ سۀُ بابرَنَا شَبقَالَأَخْب ،یمۀَ :رَاهملَى فَاطیقُ عدکْرٍ الصو بلَّى أَبص   بِنْت
  .رسولِ اللَّه صلی اهللا علیه وسلم فَکَبرَ علَیها أَربعا

  .ابوبکر صدیق بر فاطمه دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله نماز خواند و بر ایشان چهار تکبیر گفت:  گوید ابراهیم می
بیروت ، طبق برنامه الجامع  -دار صادر : دار النشر  ،29، ص 8ج  ، الطبقات الکبرى ،)هـ 230متوفاي(الزهري، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهللا البصري 



  الکبیر

  سند روایت ضعیف است: پاسخ 

ت تضعیف کرده اند و در نتیجه به وجود دارد که علماي رجال اهل سنت وي را به شد» عبد االعلی ابن ابی المساور «در سند این روایت 
  : مزي از علماي رجال در شرح حال او چنین می نویسد.  شود استدالل کرد روایت او نمی

ي ، موالهم ، أبو مسعود الجرار  هرِ   .الکوفی ، نزیل المدائن - بالراء المهملۀ المکررة  - عبداالعلى بن أَبی المساور الزُّ
ى عن  ومان حاطب ، وثابت بن أَبی صفیۀ الثمالی ، إبراهیم بن محمد بن: رلَیقال الحافظ أبو بکر الخطیب ... ، وحماد بن أَبی س :

  .الطعن علیه ، وسوء القول فیه وقد روى غیر واحد ، عن یحیى ابن معین
ي ، وإبراهیم بن عبد اهللا بن الجنید ، عن یحیى بن معین    .کذاب :إبراهیم  زاد .لیس بشیء :وقَال عباس الدورِ

وقَال محمد بن عثمان بن أَبی شَیبۀ ، عن علی بن المدینی . لیس بثقۀ :وقَال المفضل بن غسان الغالبی ، عن یحیى بن معین 
و وقَال أب .ضعیف جدا :وقَال أبو زرعۀ . ضعیف ، لیس بحجۀ :وقَال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلی  .لیس بشیء ، ضعیف :

ي . ، شبه المتروك  ضعیف الحدیث :حاتم  خارِ قَال أبو داود . منکر الحدیث :قَال البو :ائی . لیس بشیءقَال النَّسمتروك  :و
  .الحدیث

عباس دوري، ابراهیم بن . بسیاري از ابن معین نقل کرده که وي بر او طعن وارد کرده و در باره اش بد گفته است: خطیب بغدادي گفته
مفضل بن غسان از یحیی بن . هللا از یحیی بن معین نقل کرده که روایت او چیزي نیست، ابراهیم اضافه کرده که او دروغگو استعبد ا

محمد . داند به نقل محمد بن عثمان علی بن مدینی او را ضعیف دانسته وروایتش را بی ارزش می. معین نقل کرده که وي موثق نیست
ابو حاتم نیز وي را ضعیف الحدیث . او جدا ضعیف است: ابو زرعه گفته. ضعیف است روایتش حجت نیستوي : بن عبد اهللا موصلی گفته

  .داند نسائی وي را متروك الحدیث می. او منکر الحدیث است: بخاري گفته. داند و شبیه متروك الحدیث می
مؤسسۀ الرسالۀ : بشار عواد معروف، ناشر. د: تحقیق ،368 – 366، صص16ج  ، تهذیب الکمال،)هـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن 

  .م1980 –هـ 1400األولى، : بیروت، الطبعۀ -
  : آورده است ابن جوزي تضعیفات برخی دیگر را نیز درباره وي 

وقال  متروك الحدیث یدوقال ابن نمیر والنسائی وعلی بن الجن... عبد األعلى بن أبی المساور أبو مسعود الجرار الکوفی  1809
  .حدیثه ال یتابعه علیه الثقات وقال ابن عدي  ضعیفوقال الدارقطنی  ضعیف جدا  البخاري منکر الحدیث وقال أبو زرعۀ

. ضعیف است: دارقطنی گفته. ... او منکر الحدیث است: بخاري گفته. وي متروك الحدیث است: ابن نمیر، نسائی و علی بن جنید گفته اند
  .کردند افرادثقه از روایتش پیروي نمی: تهابن عدي گف

دار الکتب : عبد اهللا القاضی، دار النشر: تحقیق ،81، ص 2ج  ، الضعفاء والمتروکین،)هـ579متوفاي(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علی بن محمد، أبو الفرج 
   1406األولى : بیروت، الطبعۀ  –العلمیۀ 

  از ابن عباس:  روایت چهارم
ابو بکر در نماز بر : گوید ، روایت دیگري از ابن عباس نقل کرده که وي می» حلیۀ األولیاء وطبقات األصفیاء «فهانی در کتاب ابو نعیم اص

متن . دهد که ابو بکر بر بدن آن حضرت نماز گزارده است چهار تکبیر گفته است؛ پس این روایت نشان می) سالم اهللا علیها(حضرت زهرا 
  : ل شده استروایت با این سند نق

عن میمون بن مهران عن  محمد بن زیاد  حدثنا عبداهللا بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن عبداهللا رشتۀ ثنا شیبان ابن فروخ ثنا
  .وکبر عمر على أبی بکر أربعا وکبر صهیب على عمر أربعا  کبر أبو بکر على فاطمۀ أربعا ...ابن عباس 

  .عمر بر ابو بکر و صهیب بر عمر چهار تکبیر گفتند. چهار تکبیر گفتابو بکر بر فاطمه : ... گوید ابن عباس می
  .هـ1405الرابعۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتاب العربی : ناشر ،96، ص4ج ، حلیۀ األولیاء وطبقات األصفیاء،)هـ430متوفاى(األصبهانی، ابونعیم أحمد بن عبد اهللا 

  سند روایت ضعیف است:  پاسخ

ابن ابی حاتم در ابتدا این . محمد بن زیاد یشکري است که از سوي علماي رجال اهل سنت تضعیف شده استدر سند این روایت، 



  :کرده است کند که وي روایات را جعل می شخص را معرفی کرده و تصریح می
ى الثقات کان ممن یضع الحدیث عل الیشکري الحنفی یروي عن میمون بن مهران روى عنه العراقیون محمد بن زیاد الجزري

ال یحل ذکره فی الکتب إال على جهۀ القدح وال الروایۀ عنه إال على سبیل االعتبار عند أهل  ویأتی عن األثبات باألشیاء المعضالت
  ...الصناعۀ خصوصا دون غیرهم و

ز افرادي بود که روایت او ا. و عراقیون از او روایت کرده اند. کند محمد بن زیاد جزري یشکري حنفی، از میمون بن مهران روایت می
جعل می کرد و به افراد ثقه نسبت می داد و از افراد موثق معضالتی نقل می کرد که ذکرش در کتابها جایز نیست، مگر این که براي 

  .وروایت از وي جایز نیست مگر براي عبرت گرفتن از آن براي اهل فن نه غیر آنها. قدح و ایراد وارد کردن باشد 
  .ن روایتش را نیز ذکر کرده استو در پایان ای

محمود : تحقیق ،250، ص2ج  ، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین،)هـ354متوفاي(التمیمی البستی، اإلمام محمد بن حیان بن أحمد بن أبی حاتم 
   هـ1396األولى : حلب ، الطبعۀ -دار الوعی: إبراهیم زاید، دار النشر

  : فات علماي رجال اهل سنت را در باره وي ذکر کرده استشمس الدین ذهبی نیز تضعی
الیشکري المیمونی الطحان یروي عن میمون بن مهران وغیره وعنه شیبان بن فروخ وعقبۀ بن مکرم ) ت ( محمد بن زیاد 

رمیت بما  وقال ابن المدینی  کذاب  وروى إبراهیم بن الجنید وغیره عن ابن معین کذاب أعور یضع الحدیث وجماعۀ قال أحمد
  .کذاب وقال الدارقطنی کان یکذب وقال أبو زرعۀ وضعفه جدا  کتبت عنه

. از میمون بن مهران و غیر او روایت کرده و از او شیبان بن فروخ و عقبه بن مکرم و گروهی روایت کرده اند... محمد بن زیاد یشکري 
ابراهیم بن جنید و غیر او از ابن معین نقل کرده . کرد جعل میاو فردي بسیار دروغگو یک چشمی بود که روایت : احمد حنبل می گوید

ابن مدینی نیز او را به شدت تضعیف می کند و می گوید هر روایتی که از او نوشته بودم، . محمد بن زیاد بسیار اهل دروغ بود: که گفته
  .ار درغگو بوددار قطنی نیز گفته است او بسی. گفت او همیشه دروغ می: ابو زرعه گفت. دور ریختم

الشیخ علی محمد : تحقیق  ،154، ص6ج   ، میزان االعتدال فی نقد الرجال،)هـ 748متوفاى(الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 
  .م1995األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر

  .د بن زیاد در این روایت به شدت تضعیف شده و از این جهت روایت از اعتبارساقط و استدالل به آن صحیح نیستبنابراین، محم

  از عبد اهللا بن عمر : روایت پنجم
  : ، نظیر این روایت را از عبد اهللا بن عمر نقل کرده است» بغیۀ الباحث عن زوائد مسند الحارث «نور الدین هیثمی در کتاب 

272دثَنَاـ حدبِ حائنُ السب ثَنَا فُرَاتدةَ ح کَبرَ أَبو بکْرٍ علَى  ...حدثَنَا عبد اهللاِ بنُ عمرَ قَالَ  میمونُ بنُ مهرَانَ ثَنَا حفْص بنُ حمزَ
ا عبۀَ أَرمفَاط  ...  

  ...چهار بار تکبیر گفت ) سالم اهللا علیها(ه فاطم) پیکر مطهر حضرت(ابو بکر بر : ... گوید عبد اهللا بن عمر می
حسین أحمد صالح . د: تحقیق ، 371، ص1ج  ، بغیۀ الباحث عن زوائد مسند الحارث،)هـ282متوفاي(الحافظ نور الدین / الحارث بن أبی أسامۀ   الهیثمی،

    1992 -  1413األولى : المدینۀ المنورة ، الطبعۀ - مرکز خدمۀ السنۀ والسیرة النبویۀ : الباکري، دار النشر

  روایت از نظر سند ضعیف است:  پاسخ

ابن حجر عسقالنی بعد از این که فرات بن .  قرار دارد و او از نظر علماي رجال اهل سنت ضعیف است»  فرات بن سائب «در سند آن  
  : استسائب را شاگرد میمون بن مهران ذکر کرده، اقوال علماي رجال اهل سنت را در باره وي آورده 

  ..  عن میمون بن مهران فرات بن السائب أبو سلیمان وقیل أبو المعلى الجزري
  . ...متروك  وقال الدارقطنی وغیره لیس بشیء وقال یحیى بن معین منکر الحدیث  قال البخاري 
باس عن یحیى وقال ع  متروك الحدیث وقال النسائی ترکوه وقال الساجی ضعیف الحدیث منکر الحدیث وقال أبو حاتم الرازي 

  .وقال بن عدى له أحادیث غیر محفوظۀ وعن میمون مناکیر ذاهب الحدیث وقال أبو أحمد الحاکم  منکر الحدیث بن معین
او منکر : بخاري گفته. کند فرات بن سائب کنیه اش ابو سلیمان و برخی گفته ابو المعلی جزري است که از میمون بن مهران روایت می



  .دارقطنی و غیر او گفته اند که فرات بن سائب متروك الحدیث است. او ارزشی ندارد : عین گفتهیحیی بن م. الحدیث است
. وي متروك الحدیث است: نسائی گفته. علما او را ترك کرده اند: ساجی گفته. وي ضعیف و منکر الحدیث است: ابو حاتم رازي گفته

او روایاتی نقل می : ابن عدي گفته. روایت او از درجه اعتبار ساقط است: هحاکم نیشابوري گفت. منکر الحدیث است: یحیی بن معین گفته
  .کرد نماید که ثابت نیست و از میمون روایات منکر نقل می

ؤسسۀ م: الهند، ناشر - دائرة المعرف النظامیۀ : تحقیق ،430، ص4ج  ، لسان المیزان،)هـ 852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 
  .م1986 –هـ 1406الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -األعلمی للمطبوعات 

  : نتیجه

  . شود که این روایات ضعیف و از نظر سند مخدوش است ، روشن می با بررسی که در اسناد روایات فوق انجام شد

  ) سند صحیح (و اثبات دفن مخفیانه ) س(نفی نماز ابو بکر بر بدن حضرت زهرا  ؛ دسته دوم

بر خالف دسته اول، تصریح دارند که بنا به وصیت حضرت زهرا ) آنها است که روایت صحیح نیز در میان (دیگري از روایات دسته اي 
  .بدن ایشان را شبانه تجهیز نموده و به خاك سپردند) علیه السالم(، امیرمؤمنان )سالم اهللا علیها(

  از صحیح بخاري و مسلم ؛ روایت اول
بدن آن حضرت ) علیه السالم(از دنیا رفتند، امیر مؤمنان ) سالم اهللا علیها(ده است، هنگامی که حضرت زهرا بخاري در روایت صحیح آور

  : را شبانه تجهیز کرد و به خاك سپرد و ابو بکر را براي مراسم غسل، نماز، تکفین و تدفین حضرت با خبر نساخت
ةَ عن عائشَۀَ أَنَّ فَاطمۀَ علیها السلَام بِنْت النبی صلى حدثنا یحیى بن بکَیرٍ حدثنا اللَّیثُ عن عقَیلٍ  3998 رْوابٍ عن عهعن بن ش

ك وما بقی اهللا علیه وسلم أَرسلَت إلى أبی بکْرٍ تَسأَلُه میرَاثَها من رسول اللَّه صلى اهللا علیه وسلم مما أَفَاء اهللا علیه بِ فَدینَۀِ ودالْم
مد صلى اهللا علیه خَیبرَ فقال أبو بکْرٍ إِنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا علیه وسلم قال لَا نُورثُ ما تَرَکْنَا صدقَۀٌ إنما یأْکُلُ آلُ مح من خُمسِ

هالصلى اهللا علیه وسلم عن ح قَۀِ رسول اللَّهدرُ شیئا من صإِنِّی واهللا لَا أُغَیالِ ورسول وسلم فی هذا الْم دها التی کانت علیها فی ع
دکْرٍ أَنْ یى أبو بصلى اهللا علیه وسلم فَأَب رسول اللَّه لَ بِهما علَنَّ فیها بِمملَأَعصلى اهللا علیه وسلم و ۀَ منها شیئا اللَّهمإلى فَاط ع فَ

فلم تُکَلِّم رَتْهجکْرٍ فی ذلک فَهۀُ على أبی بمفَاط تدجرٍفَوشْه فلما ه حتى تُوفِّیت وعاَشت بعد النبی صلى اهللا علیه وسلم ستَّۀَ أَ
  . ...تُوفِّیت دفَنَها زوجها علی لَیلًا ولم یؤْذنْ بها أَبا بکْرٍ وصلَّى علیها

 - دار ابن کثیر، الیمامۀ : مصطفی دیب البغا، ناشر. د: تحقیق ،1549، ص4ج  ، صحیح البخاري،)هـ256متوفاى(البخاري الجعفی، ابوعبداهللا محمد بن إسماعیل 
  .1987 -  1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ

  : را این گونه معنا کرده است»  وصلی علیها «بدر الدین عینی در شرح صحیح بخاري جمله 
  .صلى علی، رضی اهللا تعالى عنه، على فاطمۀ: أي

  . نماز خواند ، علی رضی اهللا عنه بر فاطمه یعنی
دار إحیاء التراث : ناشر  ،259، ص 17ج  ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري،)هـ855متوفاي (العینی الغیتابی الحنفی، بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد 

  .بیروت –العربی 
  : در صحیح مسلم نیز همین عبارت آمده است

  .ولم یؤْذنْ بها أَبا بکْرٍ وصلَّى علیها علی  طَالبٍ لَیلًا فلما تُوفِّیت دفَنَها زوجها علی بن أبی
دار إحیاء التراث العربی : محمد فؤاد عبد الباقی، ناشر: تحقیق ،1380، ص3ج  ، صحیح مسلم،)هـ261متوفاى(النیسابوري القشیري، ابوالحسین مسلم بن الحجاج 

  .بیروت -

  )س(بکر بر بدن حضرت زهرا دفن شبانه به خاطر نماز نخواندن ابو:  روایت دوم

) سالم اهللا علیها(روایت معتبر دیگري را نقل کرده است که امیرمؤمنان علیه السالم حضرت زهرا »  المصنف «عبد الرزاق صاحب کتاب 



  : بکر بر آن حضرت نماز نخواند، تا ابو را شبانه دفن کردند
لى اهللا علیه وسلم دفنَت زاق عنِ ابنِ جرَیجٍ، وعمرِو بنِ دینَارٍ، أَنَّ حسنَ بنَ محمد أَخْبرَه، أَنَّ فَاطمۀَ بِنْت النَّبِی صعبد الر 6554

  .یءکَانَ بینَهما شَ فَرَّ بِها علی منْ أَبِی بکْرٍ، أَنْ یصلِّی علَیها، :بِاللَّیلِ، قَالَ
این کار ] علیه السالم[علی : گوید حسن بن محمد خبر داده است که فاطمه دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله شبانه دفن شد، رواي می

  .بود) ناراحتی(را انجام داد تا ابو بکر بر پیکر ایشان نماز نخواند؛ زیرا میان ابو بکر و فاطمه چیزي 
بیروت،   – المکتب اإلسالمی: حبیب الرحمن األعظمی، دار النشر: تحقیق  ،521، ص3ج   ، المصنف،)هـ211متوفاي(همام  الصنعانی، أبو بکر عبد الرزاق بن

   1403الثانیۀ : الطبعۀ 

  بررسی سند روایت

  :این روایت از نظر سند معتبر است و روایان آن از سوي علماي رجال اهل سنت توثیق شده اند

  : الرزاق عبد. 1

  : بتدا معرفی کرده و پس از آن سخنان علماي رجال را در باره توثیق او نقل کرده استذهبی وي را ا
عن عبید اهللا بن عمر  روى  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الکبیر أبو بکر الحمیري موالهم الصنعانی صاحب التصانیف 

ما ینفرد به ونقموا علیه التشیع وماکان یغلو فیه بل وله  قلت وثقه غیر واحد وحدیثه مخرج فی الصحاح ...  وعن بن جریج قلیال
  .کان یحب علیا رضی اهللا عنه ویبغض من قاتله

از عبید اهللا بن ... ابو بکر حمیري ) گویند که صد هزار روایت حفظ باشد حافظ به کسی می(عبد الرزاق بن همام بن نافع، حافظ بزرگ 
بسیاري از علماء وي را توثیق کرده اند و روایات او در کتابهاي شش : گویم می... ه است و ابن جریج نقل روایت نمود) به مقدار کم(عمر 

او بعضا روایاتی دارد که به تنهایی نقل کرده ؛ علما به شیعه بودنش اشکال کرده اند در حالی که او در . گانه اهل سنت نقل شده است
  . شته و بغض کسانی داشته که با ایشان جنگ کرده اندشیعه بودن غلو نکرده بلکه محبت علی رضی اهللا عنه را دا
: بیروت، الطبعۀ –دار الکتب العلمیۀ : ناشر ،364، ص1ج   ، تذکرة الحفاظ،)هـ 748متوفاى (الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 

  .األولى
  : نویسد می  مزي در کتاب تهذیب الکمال بعد از معرفی وي

ي وقَا رأیت أحدا أحسن حدیثًا : قلت ألحمد بن حنبل : ل أبو زرعۀ الدمشقی ، عن أبی الحسن بن سمیع ، عن أحمد بن صالح المصرِ
  . ...عبد الرزاق أحد من ثبت حدیثه :قال أبو زرعۀ . ال: من عبد الرزاق ؟ قال 

ولم یروا  رحل إلیه ثقات المسلمین وأئمتهم وکتبوا عنه و قد ولعبد الرزاق أصناف وحدیث کثیر ،: وقَال أبو أحمد بن عدي 
  ...بحدیثه بأسا

آیا کسی را نیکو تر از جهت :  به احمد بن حنبل گفتم : گوید ابو زرعه دمشقی به نقل از ابو الحسن بن سمیع به نقل از احمد بن صالح می
  . ...از کسانی است که روایاتش ثابت و صحیح است عبد الرزاق یکی:  ابو زرعه گفته.  نه:  ؟ گفت روایت از عبد الرزاق دیدي

براي عبد الرزاق روایات زیادي است و افراد موثق مسلمانان و پیشوایان آنها به سوي عبد الرزاق رفته و از :  ابو احمد بن عدي گفته است
  . وي روایت نوشته اند و در روایت نقل کردن از وي اشکالی نداشتند

 -مؤسسۀ الرسالۀ : بشار عواد معروف، ناشر. د: تحقیق ،60 – 56، ص18ج  ، تهذیب الکمال،)هـ742متوفاى(الزکی عبدالرحمن  المزي، ابوالحجاج یوسف بن
  .م1980 –هـ 1400األولى، : بیروت، الطبعۀ

  : ذهبی در کتاب دیگرش وي را یکی از بزرگان معرفی کرده است
  .. أحد األعالم عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بکر الصنعانی

  . ...عبد الرزاق بن همام بن نافع حافظ بزرگ، ابو بکر صنعانی یکی از بزرگان است
: تحقیق ،651، ص1ج  ، الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب الستۀ،)هـ 748متوفاى (الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 



  .م1992 - هـ 1413األولى، : جدة، الطبعۀ -لۀ للثقافۀ اإلسالمیۀ، مؤسسۀ علو دار القب: محمد عوامۀ، ناشر
  : نویسد ابن حجر عسقالنی نیز می

  ...مصنف شهیر  ثقۀ حافظ  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري موالهم أبو بکر الصنعانی
  . ...ثقه و حافظ و مصنف شهیر است... عبد الرزاق بن همام بن نافع حمیري 

: سوریا، الطبعۀ -دار الرشید : محمد عوامۀ، ناشر: تحقیق  ،354، ص1ج ، تقریب التهذیب،)هـ852متوفاى(قالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل العس
  .1986 -  1406األولى، 

  : آورده و نشانه این است که از نظر وي موثق است»  الثقات «ابن حبان نیز وي را در کتاب 
  ...ن همام بن نافع الحمیري الصنعانی کنیته أبو عبد الرزاق ب 14146

األولى، : دار الفکر، الطبعۀ: السید شرف الدین أحمد، ناشر: تحقیق ،412، ص8ج  ، الثقات،)هـ 354متوفاى(التمیمی البستی، محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم 
  .م1975 –هـ 1395

  : نویسد ابن عساکر دمشقی نیز می
  .أحد الثقات المشهورین م بن نافع أبو بکر الحمیري موالهم الصنعانیعبد الرزاق بن هما 4039

  . عبد الرزاق بن همام بن نافع ابو بکر حمیري صنعانی، یکی از موثقان مشهور است
وتسمیۀ من حلها من  ، تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها)هـ571متوفاى(ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد اهللا،

  1995 -بیروت  -دار الفکر : محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري، ناشر: تحقیق ،160، ص 36ج  األماثل،
  . البته توثیقات در باره وي فراوان است ولی به جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده نمودیم

  : ابن جریج. 2

  : وي نیز از نظر علماي رجال اهل سنت توثیق شده است .نام وي، عبد الملک بن عبد العزیز است
  : گونه معرفی کرده است ذهبی او را این

  ... اإلمام العالمۀ الحافظ  ابن جریج ع عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج
عالمه و حافظ  ، ، پیشوا ابن جریج از روایان کتابهاي شش گانه اصلی اهل سنت ، عبد الملک بن عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج

  ... است
شعیب األرنؤوط، محمد نعیم : تحقیق  ،325، ص6، ج ، سیر أعالم النبالء)هـ 748متوفاى(الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 

  .هـ1413التاسعۀ، : بیروت، الطبعۀ - مؤسسۀ الرسالۀ : العرقسوسی، ناشر
  : باره وي ذکر کرده استاي اهل سنت را درابن حجر نیز در کتابش توثیقات علم

  ...الستۀ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج األموي  
وقال جعفر بن عبد الواحد عن یحیى بن سعید کان بن  ثقۀ فی کل ما روى عنه من الکتاب وقال بن أبی مریم عن بن معین

  ...وذکره بن حبان فی الثقات ...  دق لهجۀ من بن جریجما رأیت أص  وقال سلیمان بن النضر بن مخلد بن یزید... صدوقا جریج
  ..ثقۀ وقال بن خراش کان صدوقا وقال العجلی مکی

از یحیی بن سعید نقل شده که ابن .  باشد ابن ابی مریم از ابن معین نقل کرده ابن جریج در نقل هر کتابی مورد وثوق و اطمینان می
 «ابن حبان نام وي را در کتاب .  راستگو تر از ابن جریج ندیدم:  یزید گفته است سلیمان بن نضر بن مخلد بن.  جریج راستگواست

  .وي از اهل مکه و ثقه است: عجلی گفته. وي راستگو است: ابن خراش گفته. خود آورده است»  الثقات
 1984 - 1404األولى، : بیروت، الطبعۀ - دار الفکر : رناش  ،357، ص6ج ، تهذیب التهذیب،)هـ852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .م

  : عمرو بن دینار الجمحی. 3

  : گونه معرفی کرده است ذهبی وي را این
  .وشیخ الحرم فی زمانه أحد األعالم ...أبو محمد الجمحی  اإلمام الکبیر الحافظ :عمرو بن دینار 



  . باشد  یکی از بزرگان و عالم بزرگ مکه در زمان خودش می... ،  ، حافظ ابو محمد جحمی عمرو بن دینار، پیشواي بزرگ
شعیب األرنؤوط، محمد نعیم : تحقیق  ،300، ص5ج   ، سیر أعالم النبالء،)هـ 748متوفاى(الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 

  .هـ1413التاسعۀ، : بیروت، الطبعۀ - مؤسسۀ الرسالۀ : العرقسوسی، ناشر
  : آورده است ذهبی در کتاب دیگرش سخنان علماي رجال اهل سنت را در توثیق وي 

قال عبد اهللا ... وقال بن مهدي قال لی شعبۀ لم أر مثل عمرو بن دینار ... من عمرو  ما رأیت أحدا اثبت فی الحدیث قال شعبۀ
وروى نعیم بن ...   ثقۀ ثقۀ ثقۀ وذکره بن عیینۀ فقال طاوساا رأیت أحدا قط أفقه من عمرو ال عطاء وال مجاهدا وال بن أبی نجیح م

  حماد عن بن عیینۀ قال ما کان عندنا أحد أفقه وال أعلم وال أحفظ من عمرو بن دینار
... . همانند عمرو بن دینار من ندیدم:  به نقل ابن مهدي، شعبه گفته. .. ، ثابت قدم تر از عمر بن دینار ندیدم ما در روایت:  شعبه گفت

  . ) ، نه مجاهد و نه طاوس را نه عطاء (من هرگز کسی را داناتر از عمرو ندیدم :  عبد اهللا بن ابی نجیح گفته
در نزد ما هیچ فردي :  به نقل نعیم بن حماد ابن عیینه گفته است. وي ثقه است:  سه مرتبه گفته آن ابن عیینه وي را ذکر کرده و پس از 

  . ن دینار نیستداناتر و حافظ تر از عمر ب
: بیروت، الطبعۀ –دار الکتب العلمیۀ : ناشر ،113، ص1ج  ، تذکرة الحفاظ،)هـ 748متوفاى (الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان 

  .األولى
  : را به کار برده است»  ثقه «در خالصه تهذیب نیز آمده که مسعر در باره این روایت سه مرتبه کلمه 

  ..  ثقۀ ثقۀ ثقۀ قال مسعر کان...  أحد األعالم عمرو بن دینار الجمحی موالهم أبو محمد المکی األثرم) ع ( 
  . )سه مرتبه(وي ثقه است :  مسعر گفت... یکی از بزرگان ... عمرو بن دینار جمحی 

، ص 1ج  ، خالصۀ تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال،)ـ ه329متوفاي(  الخزرجی األنصاري الیمنی، الحافظ الفقیه صفی الدین أحمد بن عبد اهللا
    هـ 1416الخامسۀ : الطبعۀ  بیروت،/ حلب  -دار البشائر /مکتب المطبوعات اإلسالمیۀ: عبد الفتاح أبو غدة دار النشر: تحقیق ،288

  : حسن بن محمد بن علی بن أبی طالب. 4

ابن حجر در ضمن . بوده و از نظر علماي رجال اهل سنت توثیق شده است تاین راوي از راویان کتابهاي شش گانه اصلی اهل سن
  : کند گونه نقل می معرفی، توثیقات وي را این

وعنه عمرو بن   ...ع الستۀ الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب الهاشمی أبو محمد المدنی وأبوه یعرف بابن الحنفیۀ 
  ...وعاصم بن عمر بن قتادة  دینار

وقال الزهري ثنا الحسن وعبد اهللا ابنا محمد وکان الحسن ... د کان من ظرفاء بنی هاشم وأهل الفضل منهم وقال بن سع
وقال محمد بن إسماعیل الجعفري حدثنا عبد اهللا بن سلمۀ بن أسلم عن  وکان الحسن أوثقهما ارضاهما فی أنفسنا وفی روایۀ

  . ...ناسوکان من أوثق الناس عند ال أبیه عن حسن بن محمد قال
از .  طالب هاشمی، کنیه اش ابو محمد مدنی و پدرش معروف به ابن حنفیه است از راویان صحاح سته، حسن بن محمد بن علی بن ابی

  . روایت کرده اند... وي عمر بن دینار و 
ندیده ترین فرزندان محمد حسن بن محمد در نزد ما پس: زهري گفته. او از زیرکان بنی هاشم و صاحب فضل آنها بود:  ابن سعد گفته

وي از موثق :  محمد بن اسماعیل جعفري گفته است. وثوق ترین آنها بوده است وي مورد: حنفیه بوده و در نقل دیگري زهري گفته
  . ترین مردم در نزد مردم بود

 - 1404األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الفکر : اشرن ،276، ص 2ج  ، تهذیب التهذیب،)هـ852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 
  .م 1984

  : داند ، موثق وتابعی می عجلی کوفی نیز وي را از اهل مدینه
  وهو بن الحنفیۀ...   ثقۀ تابعی الحسن بن محمد بن على بن أبی طالب مدنی 

، 1ج   ال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم،، معرفۀ الثقات من رج)هـ261متوفاى(العجلی، أبی الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح 
  .م1985 – 1405األولى، : السعودیۀ، الطبعۀ -المدینۀ المنورة  - مکتبۀ الدار : عبد العلیم عبد العظیم البستوي، ناشر: تحقیق  ،300ص



  : نووي نیز تصریح نموده است که همه بر توثیق وي اتفاق نظر دارند
  .واتفقوا على توثیقه ...حمد بن الحنفیۀ الحسن بن م 

مکتب : تحقیق  ،164، ص 1ج  ، تهذیب األسماء واللغات،)هـ 676متوفاى(النووي الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیى بن شرف بن مر بن جمعۀ بن حزام 
  .م1996األولى، : بیروت، الطبعۀ - دار الفکر : البحوث والدراسات، ناشر

  .کند که ابو بکر بر پیکر مطهر حضرت زهرا سالم اهللا علیها نماز نخوانده است وق از نظر سند صحیح است و ثابت میبنابراین، روایت ف
  : دیگري نیز نقل شده است) معتبر(گوید این روایت با سند  عبد الرزاق صنعانی بعد از نقل روایت فوق می

  .محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلکعبد الرزاق عن بن عیینۀ عن عمرو بن دینار عن حسن بن  6555
عبد الرزاق از ابن عیینه از عمرو بن دینار از حسن بن محمد همانند این روایت را نقل کرده ولی در این روایت آمده که حضرت زهرا 

  .سالم اهللا علیها به حضرت علی علیه السالم نمود که ایشان را شبانه دفن کند تا ابوبکر بر ایشان نماز نخواند
  .521، ص 3ج  مصنف عبد الرزاق

  امیرالمؤمنین علیه السالم بر پیکر حضرت زهرا سالم اهللا علیها نماز خواند : ابن عباس : روایت سوم

بر پیکر مطهر حضرت زهرا ) علیه السالم(نقل کرده است که امیر مؤمنان ) علیه السالم(ابن سعد روایت دیگري را از علی بن الحسین 
  : نماز برگزار کرده اند) اسالم اهللا علیه(

، عنْ أَبِیه، عنْ علی بنِ  یلنِ عرَ بمنِ عب دمحنُ مرُ بمثَنَا عدرَ، حمنُ عب دمحرَنَا منٍ، قَالَاخْبیسح : فَنْتُمتَى داسٍ مبنَ عاب أَلْتس
ةٍ، قَالَ دفَنَّاها بِلَیلٍ بعد: فَاطمۀَ؟ فَقَالَ   . علی: فَمنْ صلَّى علَیها ؟ قَالَ :قُلْت: هدأَ

شبانه :  را دفن کردید؟ گفت] سالم اهللا علیها[از ابن عباس سؤال کردم، چه زمانی فاطمه :  نقل شده که فرمود] علیه السالم[از علی بن الحسین 
  ]علیه السالم[علی :  ؟ گفت چه کسی بر ایشان نماز خواند:  گفتم. شد دفن کردیم بعد از این که رفت و آمد مردم در کوچه و شهر کم

  29، ص  8ج   الطبقات الکبرى

  نماز خواند) سالم اهللا علیها(بر پیکر مطهر حضرت زهرا  )علیه السالم(حضرت علی  : ابن شهاب زهري : روایت چهارم
  : ر بدن آن حضرت نماز خوانده استدر روایت دیگر به نقل از ابن شهاب، امیر مؤمنان علیه السالم ب

ابن شهاب [ ثنا قتیبۀ ثنا اللیث بن سعد عن عقیل عن ] السراج ] [ محمد بن إسحاق [ حدثنا إبراهیم بن عبد اهللا ثنا  -  7338
  . وصلى علیها علی رضی اهللا عنهما بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لیال] فاطمۀ [ دفنت : الزهري قال ] 

  .فاطمه دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله شبانه دفن شد و علی علیه السالم بر ایشان نماز خواند: زهري گفته استابن شهاب 
  .طبق برنامه الجامع الکبیر: دار النشر ،3192، ص  6ج   ، معرفۀ الصحابۀ،)هـ430متوفاي(نعیم  األصبهانی، أبی

  )م اهللا علیهاسال(سخنان علماي اهل سنت در دفن شبانه حضرت زهرا : ب

سالم (  کنیم که تصریح نموده اند، بر پیکر مطهر صدیقه طاهره در این قسمت سخنان علماي اهل سنت را به ترتیب وفات شان نقل می
  :امیرمؤمنان علیه السالم نماز برگزار کرده اند) اهللا علیها

  ) هـ261متوفاي (عجلی کوفی . 1
  :نویسد می» ایشان در کتاب معرفۀ الثقات

ودفنها على بن أبی طالب رضی اهللا عنه لیال وغسلها وصلى  ...فاطمۀ بنت سیدنا محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  2348
  .علیها

ایشان را شبانه دفن کردند و ] علیه السالم[طالب  علی بن ابی.... فاطمه دختر سید ما حضرت محمد رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم
  .یشان نماز خواندندغسل دادند و بر ا

، ص 2ج   ، معرفۀ الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم،)هـ261متوفاى(العجلی، أبی الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح 
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  ) هـ318متوفاي (سلیمان الجمل . 2
  : نویسد ، می »)  لزکریا األنصاري (حاشیۀ الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنهج  «وي نیز در کتاب 

  .وقیل عمه العباس وأوصت أن تدفن لیال ففعل بها ذلک وصلى علیها وأسماء بنت عمیس وغسلها علی
و گفته شده که عمویش عباس بر . و اسماء بنت عمیس غسل داد و بر ایشان نماز خواند] علیه السالم[را علی ] سالم اهللا علیها[فاطمه 

  .به وصیت او عمل کرد] علیه السالم[آن حضرت وصیت نمود که شبانه دفن شود و علی . وي نماز خواند
م ، 1985 -الریاض  -دار طیبۀ : ، دار النشر ) ةـ318متوفاي (منذر النیسابوري ، أبی بکر محمد بن إبراهیم بن ال197، ص2حاشیۀ الجمل على شرح المنهج، ج

  أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف. د : األولى ، تحقیق : الطبعۀ 

  ) هـ346متوفاي  (مسعودي . 3
  :نویسد مسعودي می

  .قیل غیره، ولم یؤذن بها أبو بکر وتولى غسلها أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه ودفنها لیالً بالبقیع و
. به عهده گرفت و شبانه در بقیع دفن نمود] علیه السالم[طالب  را امیر مؤمنان علی بن ابی] سالم اهللا علیها[غسل دادن حضرت فاطمه 

  .اما ابو بکر را با خبر نساخت. قول ضعیفی گفته در غیر بقیع دفن شده است
  .طبق برنامه الجامع الکبیر: دار النشر  ،106، ص1ج  ، التنبیه واإلشراف،)هـ346متوفاى(ن بن على المسعودي، أبو الحسن على بن الحسی

  ) هـ354متوفاي  (ابن حبان . 4
  :نویسد ابن حبان می

  .فدفنها على لیال ولم یؤذن به أبا بکر وال عمر
  .بو بکر را آگاه نساخترا شبانه به خاك سپرد و عمر و ا] سالم اهللا علیها[فاطمه ] علیه السالم[علی 

األولى، : دار الفکر، الطبعۀ: السید شرف الدین أحمد، ناشر: تحقیق ،170، ص2ج  ، الثقات،)هـ 354متوفاى(التمیمی البستی، محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم 
  .م1975 –هـ 1395

  : گوید و در جاي دیگر می
  .ودفنها لیال علیها على ولم یؤذن بها أحدا وصلى ...فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  1092

نماز خواند و هیچ فردي را از مراسم تجهیز با خبر نساخت ] علیه السالم[برایشان علی ... فاطمه دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم
  .و شبانه او را دفن کردند

  334، ص3ج  الثقات

  ) هـ463متوفاي (ابن عبد البر . 5
  :نویسد یابن عبد البر م

  ... وصلى علیها علی بن أبی طالب وماتت فاطمۀ رضی اهللا عنها بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وکانت أول أهله لحوقا به
دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم نخستین فردي از میان اهل بیت بود که به آن حضرت ملحق شد و بر ] سالم اهللا علیها[فاطمه 

  .نماز خواند] علیه السالم[طالب  ابی پیکر ایشان علی بن
علی : تحقیق  ،1898، ص 4ج  ، االستیعاب فی معرفۀ األصحاب،)هـ463متوفاى(ابن عبد البر النمري القرطبی المالکی، ابوعمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر 

  .هـ1412األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الجیل : محمد البجاوي، ناشر

  ) هـ597وفاي مت (ابن جوزي .  6
  :نویسد ابن جوزي می

وغسلها علی علیها السالم وصلى  ...توفیت فاطمۀ الزهراء علیها السالم بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بستۀ أشهر 
  .وقالت عمرة صلى علیها العباس بن عبد المطلب ودفنت لیال علیها



غسل داد و بر او ] علیه السالم[و ایشان را علی ...  علیه وآله وفات یافت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها ششماه بعد از رسول خدا صلی اهللا
  .عباس بن عبد المطلب بر او نماز گزارد و شبانه دفن شد: عمره گفته است. نماز خواند

محمد .د -محمود فاخوري : تحقیق ،14، ص 2ج   ، صفۀ الصفوة،)هـ 597متوفاى (ابن الجوزي الحنبلی، جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد 
  .م1979 –هـ 1399الثانیۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار المعرفۀ : رواس قلعه جی، ناشر

حضرت علی علیه السالم بر ایشان نماز خواند و طبق یک قول ضعیف، عباس و : گوید ابن جوزي در کتاب دیگرش به صورت مسلم می
  : یا ابو بکر نماز خوانده است

وقیل صلى علیها العباس وقیل صلى  وغسلها علی وصلى علیها ...بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بستۀ أشهر  وماتت فاطمۀ
  علیها أبو بکر

، ص 1ج  تلقیح فهوم أهل األثر فی عیون التاریخ والسیر،  ،)هـ 597متوفاى (ابن الجوزي الحنبلی، جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد 
  .م1997األولى : بیروت، الطبعۀ - شرکۀ دار األرقم بن أبی األرقم : شرنا ،31

  ) هـ630متوفاي (ابن اثیر جزري .  7
  : نویسد ، می » أسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ «ابن اثیر در کتاب 

. صلى علیها العباس : وقیل  .وصلى علیها علی بن أبی طالب   .وهی أول من غُطِّی نعشها فی اإلسالم ، ثم بعده زینب بنت جحش 
  .وأوصت أن تدفن لیالً ، ففعل ذلک بها 

پس از او زینب ] یعنی در میان تابوت گذاشته شد[نخستین نعشی است که در اسالم پوشیده شد ] سالم اهللا علیها[بدن حضرت زهرا 
فته عباس بر ایشان نماز خوانده و یک قول ضعیف گ. نماز خواند] علیه السالم[بر بدن حضرت زهرا علی بن ابی . دختر جحش است

  .آن حضرت وصیت نمود تا شبانه دفن شوند و حضرت علی این وصیت را به انجام رسانید. است
عادل أحمد الرفاعی، : تحقیق  ،244، ص 7ج  ، أسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ،)هـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد 

  .م 1996 -هـ  1417األولى، : لبنان، الطبعۀ/ بیروت  -دار إحیاء التراث العربی  :ناشر

  ) هـ742متوفاي  (مزي .  8
  : نویسد می»  تهذیب الکمال «مزي در کتاب 

  ... وصلى علیها علی بن أَبی طالب  وماتت فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وکانت أول أهله لحوقا به ،
دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم از دنیا رفت و نخستین فردي از میان اهل بیت بود که به آن حضرت ] اهللا علیهاسالم [فاطمه 

  .نماز خواند] علیه السالم[طالب  ملحق شد و بر پیکر ایشان علی بن ابی
بیروت،  -مؤسسۀ الرسالۀ : بشار عواد معروف، ناشر. د: یقتحق ،252، ص35ج  ، تهذیب الکمال،)هـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن 

  .م1980 –هـ 1400األولى، : الطبعۀ

  ) هـ676متوفاي  (نووي .  9
  :نویسد نووي می

وقیل العباس وأوصت أن   وصلى علیها علی وغسلها علی وأسماء بنت عمیس... وقال الکلبی .... فاطمۀ الزهراء بنت رسول اهللا 
  بها تدفن لیال ففعل ذلک

علیه [و اسماء دختر عمیس او را غسل داد و علی ] علیه السالم[علی : ... کلبی گفته... فاطمه زهرا دختر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله
وصیت ] علیه السالم[بر او نماز خواند و یک قول ضعیف گفته عباس بر او نماز خواند و وصیت نمود که شبانه دفن شود و علی ] السالم

  .انجام داد حضرت را
مکتب : تحقیق  ،617، ص 2ج  ، تهذیب األسماء واللغات،)هـ 676متوفاى(النووي الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیى بن شرف بن مر بن جمعۀ بن حزام 

  .م1996األولى، : بیروت، الطبعۀ - دار الفکر : البحوث والدراسات، ناشر

  ) هـ774متوفاي (ابن کثیر .  10



، امیر مؤمنان علیه السالم بر حضرت زهرا سالم اهللا علیها نماز خواند و یک قول هم گفته است  کند ز این که تصریح میابن کثیر بعد ا
  : داند که ابو بکر نماز خواند ولی این قول را عجیب و غریب می

  . وهو قول غریب أبو بکر  وقیل وصلى علیها علی
  .طبق برنامه الجامع الکبیر: دار النشر ،216، ص 1ج ، فصول من السیرة،)هـ774متوفاى(قرشی ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر ال

  ) هـ852متوفاي (ابن حجر عسقالنی . 11
دهد ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا سالم اهللا  ، تحلیلی دارد که نشان می وي در رد این مطلب که اسماء بنت عمیس فاطمه را غسل نداده

  : ه استعلیها نماز نخواند
فَکَیف یمکنُ  أَنَّ علیا دفَنَها لَیلًا ولم یعلم أَبا بکْرٍ وقد ثَبت أَنَّ أَبا بکْرٍ لم یعلَم بِوفَاةِ فَاطمۀَ لما فی الصحیحِ من حدیث عائشَۀَ

 ابجنُ أَنْ یکمیهو و لَمعلَا یو تُهجوا زلَهرِ أَنْ تُغَسضُرُ من غَیحی أَنَّه یلظَنَّ عا وهفْنضُورِ دحل وهعدیا س یلظَنَّ أَنَّ عو کبِذَل ملع بِأَنَّه
خلَافیات بأنه  س بِه وأَجاب فی الْ ض علی فی کتْمانه یحتَملُ أَنَّ أَبا بکْرٍ علم بِذَلک وأَ) أنه(استدعاء منه فَهذَا لَا بأْ حب أَنْ لَا یرُد غَرَ

  منه
دانست، و آن روایت این است که  را نمی] سالم اهللا علیها[ثابت است که ابو بکر طبق روایت صحیح که از عایشه نقل شده، وفات فاطمه 

ممکن است که همسر ابو بکر او را غسل داده فاطمه را شبانه به خاك سپرد و ابوبکر را آگاه نساخت؛ پس چگونه ] علیه السالم[علی 
  .دانست باشد در حالی که ابو بکر نمی

و از . کند دانست ولی گمان داشت که علی او را در مراسم تجهیز دعوت می ممکن است پاسخ داده شود به این که ابو بکر وفاتش را می
در . پس در این صورت حضور اسماء اشکالی ندارد. شود می گمان داشت که ابو بکر بدون دعوت حاضر] علیه السالم[طرف دیگر علی 

دانست اما دوست داشت که هدف علی را در  این گونه جواب داده شده که احتمال دارد ابو بکر وفات فاطمه را می» خالفیات«کتاب 
  .کتمان این امر رد نکند

السید عبداهللا هاشم : تحقیق  ،143، ص2ج ص الحبیر فی أحادیث الرافعی الکبیر،، تلخی)هـ852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 
  .م1964 –هـ 1384 –المدینۀ المنورة  -: الیمانی المدنی، ناشر

  ) هـ855متوفاي  (بدر الدین عینی . 12
  :نويسد ، مي»عمدة القاري شرح صحیح البخاري«عیني در كتاب 

، وفضائلها ال تحصى ، وکفى لها شرفاً کونها بضعۀ من رسول اهللا صلى صلى علیها ودفنت لیالًو ، رضی اهللا تعالى عنه ، وغسلها علی
  .اهللا علیه وسلم

فضائل آن حضرت فراوان است و در شرافت ایشان همان بس . ایشان را غسل داد و بر او نماز خواند و شبانه دفن شد] علیه السالم[علی 
  .له بود لیه وآکه او پاره وجود رسول خدا صلی اهللا ع

دار إحیاء التراث العربی : ناشر ،174، ص3ج  ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري،)هـ855متوفاي (العینی الغیتابی الحنفی، بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد 
  .بیروت –

  ) هـ1014متوفاي (مال علی قاري . 13
  :نویسد مال علی هروي می

  .ودفنت لیال  وغسلها علی وصلى علیها  ...الثانیۀ من الهجرة فی شهر رمضان تزوجها علی بن أبی طالب فی السنۀ 
بر او نماز خواند وشبانه ] علیه السالم[ازدواج نمود و علی ] علیه السالم[طالب  با علی بن ابی] سالم اهللا علیها[در سال دوم هجري فاطمه 

  .به خاك سپرد
جمال : تحقیق ،174، ص 1ج  ، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح،)هـ1014متوفاى(  لطان محمد الهرويمال علی القاري، نور الدین أبو الحسن علی بن س

  .م 2001 -هـ 1422األولى، : بیروت، الطبعۀ/ لبنان - دار الکتب العلمیۀ : عیتانی، ناشر

  ) هـ1044متوفاي  (حلبی . 14



  :نویسد ایشان می
وجهه دفنها رضی اهللا تعالى عنها لیال وصلى علیها ومعه العباس والفضل رضی اهللا  وقال الواقدي وثبت عندنا أن علیا کرم اهللا

  .تعالى عنهم ولم یعلموا بها أحدا
ایشان را شبانه دفن کردند و بر ایشان نماز خواند، عباس و فضل همراه آن ] علیه السالم[در نزد ما ثابت است که علی . واقدي گفته است

  .را با خبر نساختند حضرت بود و آنها هیچ فردي
  .1400 –بیروت  -دار المعرفۀ : ناشر  ،487، ص3ج  ، السیرة الحلبیۀ فی سیرة األمین المأمون،)هـ1044متوفاى(الحلبی، علی بن برهان الدین 

  عباس عموي حضرت نماز خوانده است : نکته پایانی
نماز خوانده ) سالم اهللا علیها(بر بدن حضرت زهرا ) علیه وآلهصلی اهللا (در برخی از گزراشات نقل شده است که عباس عموي رسول خدا 

  :مدائنی، واقدي، ضحاك، بالذري، ابو نعیم و ابن جوزي نقل شده است  :و این قول از افرادي همانند. است
  :نویسد ذهبی از قول واقدي می

  ...،  وصلى علیها العباس :وقال . هذا أثبت األقاویل عندنا : وقال الواقدي 
  .بر حضرت زهرا سالم اهللا علیها عباس نماز خواند: صحیح ترین اقوال در نزد ما این است و گفت: قدي گفته استوا

  47، ص3تاریخ اإلسالم، ج 
  :نویسد بالذري می

  .بن عبد المطلب  وصلى علیها العباس  ...وتوفیت فاطمۀ رضی اهللا تعالى عنها بعد النبی صلى اهللا علیه وسلم 
  .و عباس بن عبد المطلب بر ایشان نماز خواند... بعد از رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم وفات یافت]  علیهاسالم اهللا[فاطمه 

  .طبق برنامه الجامع الکبیر ،178، ص 1ج   ، أنساب األشراف،)هـ279متوفاى(البالذري، أحمد بن یحیی بن جابر 
  :نویسد ضحاك نیز می

  ...وغسلها علی رضی اهللا عنه ودفنها لیال وصلى علیها العباس بن عبد المطلب ...  فاطمۀ ابنۀ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
  .ایشان را غسل داد و شبانه دفن کرد و عباس بن عبد المطلب بر او نماز خواندعلیه السالم علی ... صلی اهللا علیه وآله فاطمه دختر رسول خدا 

الریاض،  -دار الرایۀ :باسم فیصل أحمد الجوابرة، ناشر. د: تحقیق ،354، ص 5ج  ، اآلحاد والمثانی،)هـ287متوفاى (الشیبانی، أحمد بن عمرو بن الضحاك ابوبکر 
  .م1991 – 1411األولى، : الطبعۀ

  :نویسد ابن جوزي در کتاب دیگرش می
  ...  وصلى علیها العباس ..   فاطمۀ بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

- دار صادر : ناشر ،95، ص 4ج  ، المنتظم فی تاریخ الملوك واألمم،)هـ 597متوفاى (ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد  ابن الجوزي الحنبلی، جمال الدین
  .1358األولى، : بیروت، الطبعۀ

  :نویسد شیبانی در کتاب الکامل فی التاریخ می
  ...  وصلى علیها العباس بن عبد المطلب ...وفی هذه السنۀ ماتت فاطمۀ بنت النبی 

دار الکتب : عبد اهللا القاضی، ناشر: تحقیق ،204، ص 2ج   الکامل فی التاریخ،) هـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد 
  .هـ1415بیروت، الطبعۀ الثانیۀ،  - العلمیۀ 

  : پاسخ
کند امیر  له با روایات صحیح ندارد همان روایاتی که ثابت میاین قول صرفا نظر برخی از علماي اهل سنت است، و توان مقاب :اوال

  .بنابراین، روایات مقدم بر این قول است. نماز خوانده است) سالم اهللا علیها(بر بدن حضرت زهرا ) علیه السالم(مؤمنان 
ؤمنان علیه السالم بر بدن آن حضرت نماز کنند، امیرم در مقابل این قول، تعداد زیادي از علماي اهل سنت قرار دارند که تصریح می :ثانیا

  .خوانده است؛ پس این قول از آنجایی که با روایات و نظرات دیگر علماي اهل سنت مخالف است، قولی شاذ است و اعتباري ندارد
اي  سانی که در دفن جنازهنماز خواندن عباس بر پیکر مطهر ایشان ، با نماز امیر مؤمنان علیه السالم منافات ندارد؛ زیرا معموال ک :ثالثا

ممکن است جناب عباس به همراه چند تن دیگر جدا گانه و یا تک تک آنها بر پیکر حضرت نماز . خوانند کنند، نماز میت می شرکت می



  .خوانده باشند
ه او بر پیکر حضرت توان گفت ک اما نکته مهم این است که ابو بکر در مراسم اصال حضور نداشته است تا نماز بخواند ؛ پس چگونه می

  .نماز خوانده است

  : نتیجه
سالم (بر پیکر مطهر حضرت زهرا ) علیه السالم(آید که امیرمؤمنان  از روایات صحیح واقوال علماي اهل سنت که نقل شد، به دست می

    . نماز خواندند و نهایتا گروهی که دردفن آن حضرت شرکت داشتند نیز نماز برگزار کرده اند) اهللا علیها
  
  

  موفق باشید
  گروه پاسخ به شبهات

 )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 

 


