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چکیده
است » سدوا االبواب...«بوی از جمله احادیثی که در میان محدثان اهل سّنت مورد اختالف نظر است، حدیث ن

اند؛ بـدین اند و برخی هم قائل به جمع شـدهکه برخی آن را در خصوص علی (ع) و برخی دیگر در باره ابوبکر آورده
صورت که رسول خدا (ص) حدیث فوق را در باره هر دو فرموده اسـت. محمـد بـن اسـماعیل بخـاری و مسـلم بـن 

و صحیح مسلم که هّمت گماردند تا احادیث صحیح نبـوی را گـردآوری حّجاج نیشابوری ــ مؤلفان صحیح بخاری 
اند. این مقاله با بررسـی و تحلیـل کنند. ــ حدیث یاد شده را فقط در خصوص ابوبکر و از احادیث صحیح برشمرده

به نـام تاریخی ده سال نخسِت سکونت ابوبکر در مدینه به این نتیجه رسیده است که وی در حاشیه مدینه و در محّلی
ای در کنار مسجدالنبّی نداشـته اسـت. از ایـن رو، حـدیث مزبـور در مـورد محـّل کرده است و خانهُسنح زندگی می

کرده و با موقعیت مسکونی علی (ع) قابل انطباق بوده است.سکونت وی صدق نمی
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مقدمه

یل معارف اسالمی است ولی با توّجه به آیات متشابه، کّلـی بـودن آیـات گرچه قرآن منبع نخست و اص
تـوان قرآن، به ویژه آیات االحکام؛ بیان نشدن احکام غیر مبتال به، از میان رفتن قرائن نـزول آیـات و... نمی

اّم، تمام وظایف احکام اسالمی را از آن به دست آورد. قرآن بیانگر همه چیز است، اّما برخـی آیـات آن، عـ
ْلنا َعَلیک اْلکتـاَب ِتْبیانـًا ِلکـلِّ َشـی«مطلق یا مجمل است و نیاز به تبیین دارد.  ). بـدین ۸۹(نحـل: »ءٍ َو َنزَّ

اِس َما «جهت خداوند یکی از وظایف رسول خدا را تفسیر قرآن قرار داده است:  کَر ِلُتَبیَن ِللنَّ َوَأْنَزْلَنا ِإَلیک الذِّ
َل ِإَلیِهْم  )با توجه به چنین نیازی در جامعه اسالمی است که خداوند عصمت آن حضـرت را ۴۴(نحل:» ُنزِّ

َمُه َشِدیُد اْلُقَوی«تعیین کرده است:  )۵-۳(نجم: » َوَما یْنِطُق َعِن اْلَهَوی * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحی یوَحی* َعلَّ
یـا َأیَهـا «ایمـان بیاورنـد. از سوی دیگر به مسلمانان دستور داده است به آنچه پیامبر (ص) آورده است

َل َعَلی َرُسوِلهِ  ِذی َنزَّ ِه َوَرُسوِلِه َواْلکَتاِب الَّ ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَّ ) و از آنان خواسته است آنچه به ١٣٦(نساء: » الَّ
ُسوُل َفُخُذوهُ «دهد را بگیرند. آنان می رسـول خـدا ). از جمله چیزهای مهّمـی کـه ٧(حشر: » َو َما آَتاکُم الرَّ

(ص) به مسلمانان داده است، سّنت و به تعبیر دیگر حدیث است. با توّجـه بـه نکـات بیـان شـده اهّمیـت 
ای از ای است که اگر آن را از معارف دینی حذف یا بـه آن بـی اعتنـایی شـود، بخـش عمـدهحدیث به گونه

معارف دینی از دست خواهد رفت.

جعل حدیث
انـد: حـدیث سـاخته و پرداختـه دروغینـی کـه خواسـته یـا ل گفتهدر تعریف حدیث موضوع یا مجعـو

). این پدیـده در ١٠٧/ ١د (عثمان فالته، الوضع فی الحدیث، نناخواسته به رسول خدا (ص) نسبت داده باش
زمان خود حضرت در شکل خواستگاری مردی از یک زن در مدینه آغاز شد؛ بدینگونه که آن شخص لباس 

ود را نماینده رسول خدا (ص) معرفی نمود و گفت: رسول خـدا بـه مـن دسـتور داده ای بر تن کرد و خویژه
و ٣٧٨، ح ١/٣٥٢است تا با رأی خود در باره جان و مال شما حکم کنم. (طحاوی، شرح مشـکل اآلثـار، 

) همچنین یکی از عوامل اختالف احادیـث نبـوّی را ٤١-٤٠؛ ادلبی، منهج نقد المتن، ٣٧٩، ح ٣٥٣ص 
اند. برای مثال، شخصی از امام علی (ع) از عّلت اختالف روایـاتی کـه از رسـول خـدا له دانستههمین مسأ

شود سؤال کرد، حضرت یکی از علل آن را پدیده جعل نامید و این واقعه را چنین بیان نمـود: (ص) نقل می
ی َقاَم َخِطیبًا فَ « ِه (ص) َعَلی َعْهِدِه َحتَّ ْأ َمْقَعـَدُه ِمـَن َقْد کِذَب َعَلی َرُسوِل اللَّ دًا َفْلیَتَبـوَّ َقاَل َمْن کَذَب َعَلی ُمَتَعمِّ

ار ) در روزگار رسول خدا به او سـخنان دروغـی نسـبت دادنـد تـا اینکـه بـه ٢١٠(نهج البالغه، خطبه ». النَّ
سخنرانی برخاست و فرمود: کسی که از روی عمد به من دروغی نسبت دهد، نشـیمنگاه خـود را در جهـّنم 
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کرده است.آماده 

گرچه پدیده جعل، در عصر رسول خدا (ص) آغاز شد ولی بـه آن منحصـر نگردیـد و پـس از رحلـت 
هـا هـا و حکومت) با گذشت زمان، اشـخاص، گروه٤٥حضرت گسترش یافت. (ادلبی، منهج نقد المتن، 

ند. چنانکـه جسـتزدند و برای رسیدن به اهداف خود از ایـن شـیوه، سـود میبیشتر به این موضوع دامن می
کرد. (ابن ابی ای استفاده میابوهریره در تحکیم موقعیت معاویه و تحقیر شخصیت علی (ع) از چنین شیوه

زمـان -) اوج اسـتفاده ابـزاری از جعـل حـدیث را سـال چهـل هجـری٤/٦٧الحدید، شرح نهج البالغه، 
)٤١اند. (ادلبی، منهج نقد المتن، نوشته-اختالف حضرت علی (ع) با معاویه

نقد حدیث
با عنایت به آنچه در جعل حدیث گفته شد، نقد حدیث در عصـر رسـول خـدا (ص) آغـاز گردیـد. آن 
حضرت نخستین کسی بود که در این میدان مبادرت ورزید و عرض حدیث بر قرآن را به عنوان معیـار نقـد 

ی یَواِفُق کَتاَب «مطرح کرد و فرمود:  اُس َما َجاَءکْم َعنِّ ِه َفَلْم َأیَها النَّ ِه َفَأَنا ُقْلُتُه َو َما َجاَءکْم یَخاِلُف کَتاَب اللَّ اللَّ
، باب األخذ بالسنة و شواهد الکتاب)، ای مردم! آنچه از مـن بـه شـما ١، ح ١/١٧٤(کلینی، الکافی، ». َأُقْلهُ 

لف بود من آن رسید اگر موافق با کتاب خدا بود آن گفته من است و آنچه به شما رسید که با کتاب خدا مخا
ام.را نگفته

هـا را بـه با فاصله گرفتن از عصر رسول خدا (ص) و گسترش روایات جعلی ــ بـه خصـوص وقتـی آن
دادند ــ برخی از دانشمندان اسالمی معیار نقد تاریخی را مطرح کردند. به عنوان نمونه راویان ثقه نسبت می

َواُة اْلکـِذَب اْسـَتْعَمْلَنا «ت که گفت:) در این زمینه نقل شده اس١٦١-٩٧از سفیان ثوری ( ا اْسَتْعَمَل الـرُّ َلمَّ
اِریَخ  ؛ ابـن ملّقـن، المقنـع فـی علـوم الحـدیث، ٣٨٠؛ (ابن صالح، معرفة انواع علـوم الحـدیث، »َلُهُم التَّ

هـا از تـاریخ کمـک ) زمانی که راویان از دروغ در راه حدیث استفاده کردنـد، مـا هـم در مقابـل آن٢/٦٤٤
را گشودند و احادیـث مخـالف بـا » الروایات المخالفة للتاریخ«تیم. بر این اساس برخی بابی با عنوان گرف

) ٣٢١آنچه در تاریخ به اثبات رسیده را حمل بر وهم راویان نمودند. (عتر، منهج النقد فی علـوم الحـدیث، 
رشمردند (دمینی، مقـاییس همچنین برخی از روایات موجود در صحیحین را مورد نقد قرار داده و ضعیف ب

).١٨٣نقد متون السّنة، 

حدیث سدوا االبواب
یکی از احادیثی که در بیشتر منابع شیعه و اهل سّنت آمده است، حدیث سدوا االبواب است که در باره 
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صدور حدیث اختالف نظر است. در منـابع شـیعه تنهـا در بـاره امـام علـی (ع) وارد شـده اسـت. او تنهـا 

اش به دستور رسول خدا (ص) به سـوی مسـجد بـاز مانـد. (أمـالی صـدوق، د که درب خانهای بوصحابه
) ولـی در ۳۸/۱۹۰؛ مجلسی، ۶۲/ ۲۶؛ فیض کاشانی،۱/۳۲۰؛ ۲۹۱؛ شیخ طوسی، األمالی، ۳۳۳-۳۳۴

، ح ۷/۴۲۳برخی منابع اهل سّنت، درباره امام علی (ع) و ابوبکر آمـده اسـت. (نسـایی، السـنن الکبـری، 
) بنابراین، ما در نقل و نقد و بررسی حـدیث یـاد ۱۹۲۸۷، ح ۳۲/۴۱د االمام احمد بن حنبل، ؛ مسن۸۳۶۹

جوییم.شده تنها به منابع روایی اهل سّنت استناد می

پیشینه نقل حدیث در منابع اهل سنّت
هجری قمری نسبت به محدثان دیگری که حدیث یـاد ٢١١رسد عبدالرزاق صنعانی متوفای به نظر می

ق) در ٢٤١اند، از قدمت بیشـتری برخـوردار اسـت، احمـد بـن حنبـل (م های خود آوردهرا در کتابشده 
٧٤و ٦٦و ٥٨و ٢٧و ٩، ح ١/١٨٨مسندش بدون واسطه (برای نمونه نگ: مسند االمام احمد بن حنبـل، 

ق بسـیار ق) در صحیح خود با یک واسـطه از عبـدالرزا٢٥٦و...) و محمد بن اسماعیل بخاری (م ٢٠١و 
و ٢٧٨، ح ٦٤و ص ١٣٥، ح ٣٩و ص ٤٢، ح ١/١٧اند (برای نمونه نگ: صـحیح البخـاری، روایت کرده

و...).٦٠٤، ح ١٢٤و ص ٥٧٠، ح ١١٨و ص ٤٢٣، ح ٩٢و ص ٤١٦، ح ٩١و ص ٣٩٨، ح ٨٨ص 
اب آورده است (المصنف، کتـ» زهری«از » معمر«عبدالرزاق چند روایت در باره بیماری رسول خدا از 

را با سند مرسلی چنین » سدوا االبواب«) آنگاه حدیث ٤٢٨/ ٥المغازی، باب بدء مرض رسول الله (ص)، 
نقل کرده است:

سدوا هذه االبواب الشوارع فی المسـجد، إال بـاب «قال الزهری: سمعت رجًال یذکر أن النبی قال [...] 
)٤٣١(همان، » صحابة من أبی بکرأبی بکر رحمه الله، فإنی ال أعلم رجال أحسن یدا عندی من ال

هـایی کـه بـه درون گفت: رسول خدا (ص) فرمود: این دربگوید: از شخصی شنیدم که میزهری می
شناسـم کـه از ای نمیمسجد راه دارد را ببندید، جز درب خانه ابوبکر رحمت خدا بر او بـاد، زیـرا صـحابه

تری نسبت به من داشته باشد.ابوبکر دست بخشنده
کند، حدیث را از طریق عایشـه از رسـول خـدا در بن حنبل وقتی از فضایل ابوبکر و عمر یاد میاحمد
؛ همـان، ص ٣٣، ح ٧٠/ ١های ابوبکر ذکر کرده است. (فضایل الصحابه، باب فضایل ابوبکر، باره ویژگی

رسـد از ی) اّما وقتی به فضایل علی (علیه السـالم) م٥٦٧، ح ٣٧٩و ص ٥١٢، باب فضایل عمر، ح ٣٥٣
) همچنین در مسـند ٩٨٥، ح ٥٨١/ ٢طریق زید بن ارقم در باره آن حضرت آورده است (فضایل الصحابه، 

، مسـند اهـل ٤١/ ٣٢احمد از همان طریق درباره علی (علیه السالم) نقل کرده اسـت (احمـد بـن حنبـل، 
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) و مسـلم ٢٥٦-١٩٤) تا اینکه نوبت به مؤلفان صحیحین، محمد بن اسماعیل بخاری (١٩٢٨٧کوفه، ح 

رسد.) می٢٦١-٢٠٤بن حّجاج نیشابوری (
وا األَْبَواَب، ِإالَّ َباَب َأِبی َبکرٍ «حدیث  در صحیح بخاری و مسلم بدین شرح آمده است:» ُسدُّ

َثِنی َس « َثَنا ُفَلیٌح، َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو َعاِمٍر، َحدَّ ٍد، َحدَّ ِه ْبُن ُمَحمَّ َثِنی َعْبُد اللَّ ْضِر، َعـْن ُبْسـِر ْبـِن َحدَّ اِلٌم َأُبو النَّ
ـ َم، النَّ ی اللُه َعَلیِه َوَسـلَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُه، َقاَل: َخَطَب َرُسوُل اللَّ اَس َوَقـاَل: َسِعیٍد، َعْن َأِبی َسِعیٍد الُخْدِری َرِضی اللَّ

َبیَن َما ِعْنَدُه، َفاْخَتاَر « ْنیا َو َه َخیَر َعْبًدا َبیَن الدُّ هِ ِإنَّ اللَّ ، َقـاَل: َفَبکـی َأُبـو َبکـٍر، َفَعِجْبَنـا »َذِلک الَعْبُد َما ِعْنَد اللَّ
ی اللـهُ  ِه َصلَّ َم َعْن َعْبٍد ُخیَر، َفکاَن َرُسوُل اللَّ ی اللُه َعَلیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َم ُهـَو ِلُبکاِئِه: َأْن یْخِبَر َرُسوُل اللَّ َعَلیـِه َوَسـلَّ

َم: الُمَخیَر، َوکاَن َأُبو َبکرٍ  ی اللُه َعَلیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ ـاِس َعَلـی ِفـی ُصـْحَبِتِه «َأْعَلَمَنا، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ِإنَّ ِمْن َأَمنِّ النَّ
ُة اِإلْسَالِم  َخْذُت َأَبا َبکٍر، َوَلکْن ُأُخوَّ ی َالتَّ ِخًذا َخِلیًال َغیَر َربِّ ُتـَوَماِلِه َأَبا َبکٍر، َوَلْو کْنُت ُمتَّ ُه، َال یْبَقـینَّ ِفـی َوَمَودَّ

، ح ٤/١٨٥٤؛ صـحیح مسـلم، ٣٦٥٤، ح ٥/٤؛ (صحیح البخاری، »الَمْسِجِد َباٌب ِإالَّ ُسدَّ ِإالَّ َباَب َأِبی َبکرٍ 
٢٣٨٢(

همانـا «از ابوسعید خدری روایت است که گفت: رسول خدا (ص) برای مردم سخنرانی کرد و فرمـود: 
زندگی دنیا یا آنچه نزد خداوند است را برگزیند. آن بنده آنچـه را نـزد ای اختیار گزینش داد تاخداوند به بنده

اش تعّجب کردیم از اینکه رسول خـدا گوید: ابوبکر گریست و ما از گریهابوسعید می». خداوند بود برگزید
اختیـار ای که بـه او دهد که به او اختیار انتخاب داده شده است. [سپس فهمیدیم که] بندهای خبر میاز بنده

همانا ابوبکر «فهمید. سپس رسول خدا فرمود: انتخاب داده شده بود، رسول خدا بود و ابوبکر بهتر از ما می
جز پروردگاِر خود، دوسـت خـالص ترین مردم در همراهی و اموالش نسبت به من است و اگر بهاز بخشنده

و دوسـتی آن بسـنده اسـت. جـز دِرب گزیدم ولی برادری اسالمیکردم، ابوبکر را برمیدیگری انتخاب می
خانه ابوبکر، درِب باز دیگری در مسجد باقی نماند.

بررسی سندي حدیث
کید دارد که ناسازگاری حدیث یاد شده را بـا مسـّلمات تـاریخی دوران یـازده سـاله  مقاله بر این نکته تأ

ن ناسـازگاری را یکـی از رسول اکرم (ص) در مدینه روشن کند؛ زیرا برخـی از نّقـادان علـم حـدیث، چنـی
) ١٠٠-٩٨اند. (سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع االسـالمی، های موضوع بودن حدیث برشمردهنشانه

حّتی اگر در سند حدیث راوی دروغگویی وجود نداشته باشند ولی حدیث با قواعدی که برای متن حـدیث 
کنند (ذهبـی، الموقظـة فـی مصـطلح اویان میاند، در تعارض باشد، آن حدیث را حمل بر وهم رذکر کرده

های مشهور اهل سـّنت احـادیثی نویسد: در صحیحین و دیگر کتاب). دمینی می٢٤الحدیث، پاورقی ص 
اند (مقاییس نقد متون آمده است که محّدثان با به کارگرفتن مقیاس تاریخی، صحیح را از ضعیف جدا کرده

ی از دو رکن حدیث است، از این رو، الزم است تا سند آن هـم مـورد ). اّما از آنجا که سند، یک١٨٣السنة، 
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ارزیابی قرار گیرد. چون صحیح بخاری در نظر بیشتر محّدثان اهل سّنت از اعتبار باالیی برخودار است، بـه 

کنیم. روایاتی که محمد بن اسماعیل بخاری در بـاره حـدیث سـّدوا ارزیابی سند روایات بخاری بسنده می
اند. دو روایت از طریق ابوسعید خدری بـا اسـناد ذیـل آورده، سه روایت است که از دو طریق آمدهاالبواب

آمده است:
ْضِر، َعْن ُعَبیِد ْبِن ُحَنیٍن، َعـ. «١ َثَنا َأُبو النَّ َثَنا ُفَلیٌح، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن ِسَناٍن، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ْن ُبْسـِر ْبـِن َحدَّ

٤٦٦٫، ح ١/١٠٠صحیح البخاری، ».َأِبی َسِعیٍد الُخْدِری،...َسِعیٍد، َعْن 
َثِنی َساِلٌم َأُبو النَّ . «٢ َثَنا ُفَلیٌح، َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو َعاِمٍر، َحدَّ ٍد، َحدَّ ِه ْبُن ُمَحمَّ َثِنی َعْبُد اللَّ ْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َحدَّ

.٣٦٥٤، ح ٥/٤ان، هم». َسِعیٍد، َعْن َأِبی َسِعیٍد الُخْدِری...
سندی که از طریق ابن عباس رسیده، چنین است:

َثَنا َأِبی، َقاَل: َس « َثَنا َوْهُب ْبُن َجِریٍر، َقاَل: َحدَّ ٍد الُجْعِفی، َقاَل: َحدَّ ِه ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد اللَّ ِمْعُت یْعَلی ْبَن َحدَّ
اٍس،... .٤٦٧، ح ١٠١-١/١٠٠ان، ؛ هم»َحکیٍم، َعْن ِعکِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّ

ق) ١٩٧(م » ُفلیح بن سلیمان بن ابی مغیره«در دو طریقی که از ابوسعید خدری آمده است در سند آن 
قرار گرفته که از مجروحان است.

گوید: نه خودش ثقه بود و نه فرزندش. (ذهبی، میزان االعتدال فی ابوحاتم به نقل از یحیی بن معین می
گویـد: از جا). ابو داود می) فلیح ضعیف بود (همان٧/٣٥٣همو، سیر اعالم النبالء، ؛ ٣/٣٦٥نقد الرجال، 

توان به احادیث فلیح استناد کـرد جا). لذا نمیآید (هماناحادیث فلیح بن سلیمان پوست بدن به لرزش می
جا).(همان

فـی اسـماء جـا؛ قضـاعی کلبـی، تهـذیب الکمـالدانسـت (هماننسایی فلیح را از راویان ضعیف می
اند (ذهبـی، سـیر اعـالم النـبالء، هجـری قمـری نوشـته١٦٨). در گذشت او را به سـال ٢٣/٣٢١الرجال، 

٧/٣٥٤.(
آمده است.» جریر بن حازم«در سندی که بخاری از طریق ابن عباس نقل کرده است 

ث منـع نمود، فرزنـدانش او را از نقـل حـدیگوید: چون در نقل حدیث خلط میمیق)٧٤٨ذهبی (م 
). ١/٣٩٢کرد (میزان االعتدال فی نقد الرجـال، کردند و در زمان اختالط هیچ کس از او سماع حدیث نمی

گفت: در مصر دچار توهم شد (نوری سید ابوالمعالی و...، موسوعة اقوال االمام احمـد احمد بن حنبل می
اند (میزان االعتـدال جری نوشتهه١٧٠). درگذشت او را به سال ١/١٩١بن حنبل فی رجال الحدیث و علله، 

).١/٣٩٣فی نقد الرجال، 
ابن حجر در این زمینه دیدگاه خاّصی دارد وی از چندین طرق از جمله: سعد بن ابی وّقاص، زیـد بـن 
ارقم، ابن عباس، جابر بن سمره و عبدالله بن عمر، حدیث یاد شده را در خصوص علـی (ع) آورده اسـت و 

/ ٧دیگر را حسن ذکر کرده است. (نگ: فتح الباری فی شرح صحیح البخـاری، رجال برخی را ثقه و برخی
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) او ابن جوزی را مورد نقد قرار داده است که چرا احادیثی را که در باره علی (ع) آمده اسـت، جـزو ١٥-١٤

) ابـن حجـر ١٥ها از سوی شیعه سـاخته شـده اسـت (همـان، احادیث جعلی قرار داده و پنداشته است آن
ها را با روایات ابوبکر در تعارض یسد: ابن جوزی اشتباه زشتی مرتکب شده است و به خیال خود، آننومی

انـد. دیده است؛ در حالی که محدثان کوفه حدیث را در باره علی (ع) و محدثان مدینه درباره ابـوبکر آورده
ول خـدا (ص) دو بـار نویسد: جمع میان این دو دسته روایات بدین سان اسـت کـه رسـجا) وی می(همان

های اصحاب بسته شود، اّما بار نخست درب خانـه علـی و بـار دیگـر درب خانـه دستور داد که درب خانه
در باره خانه علی (ع) به معنای حقیقی و در باره خانه ابوبکر بـه معنـای » درب«ابوبکر را استثنا کرد؛ منتها 

جا)یچه یا به اصطالح امروز پنجره) بود. (همان(در» خوخه«مجازی بود، چون در حقیقت درب نبود بلکه 

نقد حدیث بر اساس مسلّمات تاریخی
با بررسی تاریخی از مکان سکونت ابوبکر در زمان حیات رسول خـدا (ص) روشـن خواهـد شـد کـه 

ای به داخل مسجد داشـته باشـد، از ایـن رو، بـه معنـای ای در کنار مسجدالنبّی نداشته است تا پنجرهخانه
کرده است.زی هم صدق نمیمجا

خانه ابوبکر پیش از خالفت
اند که حاکی از آن است کـه خانـه وی در در منابع تاریخی در باره مکان سکونت ابوبکر مطالبی آورده

مدینه نبوده است تا وصل به مسجد النبّی باشد و راه ورود و خروج به آن داشته باشد. این واقعیت با توّجه به 
شود:میچند نکته روشن 

خانه ابوبکر هنگام ورود به مدینه
یکی از دالیل ناسازگاری روایت ُسّدوا االبواب با واقعیات تاریخی، آن است که ابوبکر پس از هجـرت 

گوینـد محـّل در اطراف مدینه سکونت داشت. مورخان وقتی از آغاز سکونت مهاجران در مدینه سـخن می
نویسند:رسند میر که میها را نوشته و به ابوبکزندگی یک یک آن

، نزد ُخبیب بن اساف، از فرزندان حارث بن خزرج یا به قـولی ١ابوبکر صدیق (رضی الله عنه) در ُسنح
دیگر نزد خارجة بن زید بن ابی ُزهیر که از برادران بنی حارث بن خزرج بود سـکونت گزیـد. (ابـن هشـام، 

صحیح البخاري، (عینی، عمدة القاري شرحاي به نام عوالی بود و سنح در این دهکده وجود داشت.در اطراف مدینه دهکده.1
و )550، ح1/115در باره فاصله سنح تا مدینه اختالف نظر است برخی فاصله آن را چهـار میـل (صـحیح بخـاري،     )16/185

) و 4/166؛ معجم البلـدان،  16/185اند. (عمدة القاري فی شرح صحیح البخاري، برخی دیگر این فاصله را هشت میل ذکر کرده
ترین مکان، چهار میـل و از دورتـرین، هشـت میـل     اند که فاصله عوالی تا مدینه از نزدیکدانستهبرخی جمع این دو را به این 

متـر در نظـر بگیـریم (دیکشـنري     1608) اگر فاصـله هـر میـل را    2/29فاصله داشت. (فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، 
ر و دورترین آن قریب به سیزده کیلـومتر خواهـد   ترین فاصله عوالی تا مدینه بیش از شش کیلومت) نزدیکmileآکسفورد واژه 

شد.
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؛ ابـن کثیـر، السـیرة النبویـة ٣/٦٥خ االمم و الملوک، ؛ ابن جوزی، المنتظم فی تاری١/٤٩٢السیرة النبویة، 

)٢/٢٦٦؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ٢/٢٧٠، »من البدایة و النهایة البن کثیر«
گزارش عایشه از ازدواج با پیامبر (ص) در سنح

اجرای مراسم عروسی عایشه در سنح، حکایت از استمرار سکونت ابوبکر در آنجـا دارد. پیـامبر (ص) 
). و در شّوال ٣/٧٠سه سال پیش از هجرت از عایشه خواستگاری کرد (المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک، 

). عایشـه دربـاره ١/٤٠٩سال اول هجرت با او که نه سال داشت، عروسی کرد (بالذری، انساب االشـراف، 
گوید:مراسم عروسی خود در سنح می

سکونت گزیدیم. رسـول خـدا (ص) بـه خانـه مـا آمـد و به مدینه آمدیم و در میان بنی حارث در سنح
مردان و زنان انصار هم با او بودند، مادرم من را آورد، در حالی که روی تابی که به دو درخـت خرمـا بسـته 

خوردم. او فرق سرم را از هم باز کرد و آبی به سر و صورتم زد سپس من را پیشاپیش خـود شده بود، تاب می
داشت تا تنفسم طبیعی شود. بعد من را وارد خانه کرد و دیدم کـه رسـول خـدا بـر انه نگه آورد تا اینکه در خ

روی تختی نشسته است و نزد او مردان و زنانی از انصار حضور داشتند. مادرم من را کنار رسول خدا نشاند 
ا را بـرای تـو مبـارک هـهـا و آنبینی از خانواده تو هستند، خداوند تـو را بـرای آنو گفت: این افرادی که می

؛ ٢/٢٣٢گرداند. سپس مردان و زنان از جا برخاستند و رفتند. (هیثمی، غایة المقصـد فـی زوائـد المسـند، 
؛ ابـن کثیـر، ٢٠٩٨٥، ح ١٠/٣٧٢؛ بیهقی، السنن الکبـری، ٥٠٤-٤٢/٥٠٣مسند االمام احمد بن حنبل، 

)٣/١٣٢البدایة و النهایة، 
تخلف ابوبکر از سپاه اسامه

اقدامات رسول خدا (ص) جهت تثبیت رهبری امام علی (ع) دستور آمـاده شـدن همـه مـردان یکی از
بن زید به منظور اعزام به منطقه نوار مرزی روم بـود. واقـدی در ایـن خصـوص اسامةبرای همراهی با سپاه 

نویسد:می
. اسامه صبح دوشنبه اسامه از لشکرش به طرف مدینه حرکت کرد و رسول خدا (ص) حالش خوب بود

نزد رسول خدا (ص) آمد، حضرت به او فرمود: فردا حرکت کن. اسامه با آن حضـرت خـدا حـافظی کـرد. 
ابوبکر بر رسول خدا (ص) وارد شد و به حضرت عرض کرد: به حمد اللـه حالتـان خـوب اسـت و امـروز 

اد و ابـوبکر بـه نوبت دختر خارجه است (همسر ابوبکر) اجازه بده نزد او باشم. رسول خدا (ص) اجـازه د
)٣/١١٢٠سنح رفت. (مغازی واقدی، 

عدم حضور ابوبکر در مدینه هنگام ارتحال رسول خدا (ص)
اند، ابوبکر در روز ارتحال رسول خدا (ص) در سنح سـکونت داشـت و موّرخان و سیره نویسان نوشته
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پس از درگذشت حضرت به مدینه آمد.

درگذشت، ابوبکر در سـنح بـود، ولـی عمـر حضـور گوید: رسول خداق) می٣١٠ابوجعفر طبری (م 
)٣/٢٠٠داشت. (تاریخ الرسل و الملوک، 

گوید:ق) می٤٥٨بیهقی (م 
ابوبکر از سنح با اسبش آمد، بر درب مسجد ایستاد، سپس با حزن و انـدوه بـه خانـه دختـرش عایشـه 

بر روی فرش گذاشته شـده اش رفت، وارد خانه شد، در حالی که رسول خدا (ص) رحلت کرده بود و جنازه
)٧/٢١٧های پوشیده در اطراف جنازه بودند. (دالئل النبوة و معرفة احوال الشریعة، بود و زنان با صورت

گفتنـد رسـول خـدا ها میوقتی پیامبر (ص) درگذشت، در میان صحابه اختالف پیش آمد. برخی از آن
م سالم بن ُعبید به دنبال ابوبکر صـدیق کـه در گفتند زنده است. در این هنگارحلت کرده و برخی دیگر می

) در روز رحلـت پیـامبر ٥/٢٦٥سنح بود رفت و او را از رحلت پیامبر (ص) با خبر کرد. (البدایه و النهایـه، 
کرد (ذهبی، تاریخ گفتند رسول خدا مرده است، به کشتن و قطع عضو تهدید می(ص) عمر کسانی را که می

کردنـد، در زد از مردمی که گرد آمده بودند و برای پیـامبر (ص) گریـه میمیمسجد موج)١/٥٦٧االسالم، 
جا).به مدینه آمد (هماناین زمان هنوز ابوبکر در سنح بود و با شنیدن خبر رحلت پیامبر (ص)

انتقال خانه ابوبکر به سنح
رسـید نیـز تـا کرد و پس از آنکه به قـدرتابوبکر در زمان حیات رسول خدا (ص) در سنح زندگی می

پیمود و پس از نماز عشـا بـه سـنح مّدتی در سنح سکونت داشت و گاهی مسیر سنح تا مدینه را با اسب می
). ایـن وضـع تـا شـش مـاه پـس از خالفـت نیـز ادامـه داشـت ٢/٢٦٦گشت (الکامل فی التـاریخ، برمی

به کار خالفت رسیدگی کند. بر این تواند جا). تا اینکه ابوبکر به این نتیجه رسید که با این وضع نمی(همان
جا).اساس تصمیم گرفت خانه خود را به مدینه منتقل کند (همان

تا اینجا روشن شد که ابوبکر از آغاز ورود به مدینه تا شش ماه پس از خالفت در سنح سکونت داشت؛ 
و همزمان از هـر دو اّما ممکن است کسی اّدعا کند او دو منزل داشته است یکی در سنح و دیگری در مدینه

هـم داشـته » أسماء بنت عمـیس«و » ُاّم رومان«های کرده است به ویژه که دو همسر دیگر به ناماستفاده می
).٧/١٤است. چنانکه این احتمال را ابن حجر هم یادآور شده است (نگ: فتح الباری، 

یخی بر سکونت در مدینه نبود شاهد تار
ناد و مدارکی دست یافت که شاهد بـر سـکونت او در سـنح اسـت و نگارنده بعد از جستجو فقط به اس

مدرک تاریخی که حاکی از زندگی یک یا چند روزه او در کنار مسجدالنبّی باشد، نیافت. به فرض اگر چنین 
اند، انگیزه بسیاری داشتند تا داشت کسانی که از این حدیث در خصوص فضایل او استفاده کردهای میخانه
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ای داشته باشد و سکونت اریخ ثبت کنند. بنابراین، بعید است که ابوبکر در کنار مسجدالنبّی خانهآن را در ت

و رفت و آمد در آن نموده باشد ولی از نگاه همه سیره نوسیان، مورخان و محّدثان اهل سّنت پوشـیده مانـده 
بودند!باشد! به ویژه کسانی که در صدد جمع آوری اسناد و مدارک در باره فضایل او

کند آن است که چرا در روزهای پایانی بیمـاری رسـول خـدا (ص) از مطلبی که سخن فوق را تأیید می
کننـد او تمـام ای استفاده نکرد؟ آیا نگران وضعیت بیماری پیامبر (ص) نبود؟ کسانی که اّدعا میچنین خانه

حـدیث سـدوا االبـواب هـم چنـین چنانکه در مـتن -دارایی خود را در راه خدمت به رسول خدا هزینه کرد
توانند بگویند او نگران تجارت خود در سنح بود، و رسیدگی به تجارت، او را اکنون نمی-اّدعایی شده است

بیش از نگرانی بیماری رسول خدا، به خود مشغول داشته بود!
مطلب دیگری که شایان ذکر است؛ تاریخ صدور حدیث است که چه زمانی حضـرت ایـن حـدیث را 
فرموده است. ابن حجر از کسانی است که تالش کرده است تا صدور حدیث را به شرحی که خواهد آمـد، 

برداری سیاسی نماید ولی اسـنادی کـه در ایـن خصـوص به پایان زندگی رسول خدا ربط دهد، تا از آن بهره
آمده، ضعیف و غیر قابل اعتماداند.

ضعف سند
اند، بـه اسـناد ضـعیفی وزهای پایانی زندگی رسول خدا دانستهکسانی که حدیث یاد شده را مربوط به ر

اند کاربرد سیاسی از آن داشته باشند:اند و خواستهتمّسک جسته
ق) حدیث را در باب بیماری رسول خدا با سند مرسلی چنین آورده است: ٢١١. عبدالرزاق صنعانی (١

ْهِری: َسِمْعُت َرُجًال َیْذکُر َأنَّ النَّ « َم َقاَل:...َقاَل الزُّ ی اللُه َعَلیِه َوَسلَّ (المصنف، کتاب المغازی، بـاب » ِبی َصلَّ
) ضعف روایت مزبور، مرسل بودن آن است.٩٧٥٤، ح ٥/٤٢٨بدء مرض رسول الله، 

ق) در یکی از احادیث خود که در باب فضـیلت ابـوبکر آورده اسـت، زمـان ٢٤١. احمد بن حنبل (٢
که بر اثر آن درگشـت، ذکـر کـرده اسـت. (فضـائل الصـحابه، فضـائل صدور حدیث را بیماری رسول خدا

)٦٧، ح ١/٩٧ابوبکر، 
آمده است که از راویان مجروح است. زیرا در حـدیث خلـط » جریر بن حازم«در سند حدیث احمد، 

) فرزندانی داشت که اهل حدیث بودنـد، وقتـی فهمیدنـد دچـار ٧/١٠١کرد. (ذهبی، سیر اعالم النبالء، می
جـا؛ کـرد (همانشده، او را از حدیث منع کردند و در حال خلط هیچ کس از او استماع حـدیث نمیخلط 

) در باره توهم جریر کـه آیـا ١٧؛ دمشقی عالئی، المختلطین، ١/٣٩٢همو، میزان االعتدال فی نقد الرجال، 
رهای دیگـر را شد، هم مصر و هـم شـهفقط در مصر برایش پیش آمد یا در دیگر شهرها هم دچار توهم می

جا). به نقـل از داد (همان) احادیث پوچ و باطلی را به قتاده نسبت می٧/١٠٣اند. (سیر اعالم النبالء، نوشته
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). تولد ١/٣٩٣شد (میزان االعتدال فی نقد الرجال، اند که چه بسا در چیزهایی دچار توهم میبخاری نوشته

اند (ابـن ک بن مروان و درگذشـت را صـد و هفتـاد نوشـتهاو را به سال هشتاد و پنج، زمان خالفت عبدالمل
).٧/٢٧٨سعد، الطبقات الکبری، 

ق) از طریـق ابـن عبـاس روایـت را در زمـان بیمـاری ٢٥٦-١٩٤محمد بن اسـماعیل بخـاری (. ٣
) ٤٦٧، ح ١٠١-١/١٠٠حضرت که بر اثر آن درگذشت، ذکر کرده است (صحیح البخاری، کتاب الصـالة، 

آمده است که جرح شد.» جریر بن حازم«اری در این سند بخ
گوید:های سیاسی، استناد به این حدیث کرده است. او در یک جا میابن حجر به سبب انگیزه

چون رسول خدا به ابوبکر دستور داد برای مردم نماز گزارد، از ایـن رو، دریچـه خانـه او را بـر خـالف 
) و در جای دیگر در تأیید برخـی ۱/۵۵۹رح صحیح البخاری، های دیگران، استثنا کرد. (فتح الباری شخانه

گوید:از شارحان صحیح بخاری می
در این حدیث اشاره محکمی به شایستگی ابوبکر برای خالفت شده است؛ بـه ویـژه اینکـه بـه اثبـات 

) همچنـین ابـن ۷/۱۴شـود. (همـان، رسیده است، حدیث مربوط به روزهای پایانی زندگی رسول خدا می
گوید:کند و میبه سخن ابن حّبان استناد میحجر

ابن حّبان پس از آوردن حدیث، آن را دلیل بر خالفت ابـوبکر پـس از رسـول خـدا دانسـته اسـت. وی 
ی کلَّ َخْوَخٍة ِفی اْلَمْسِجِد «گوید: حضرت خواسته است با عبارت می وا َعنِّ ؛ چشم طمـع دیگـران را از »ُسدُّ

براین، ابن حجر در صدد است تـا از زمـان صـدور حـدیث، تعیـین خالفـت و جا) بناخالفت ببرد. (همان
تری که بر او وارد است اینکه وقتی در باره سکونت علی و جانشینی رسول خدا را به اثبات برساند! نقد جدی

گوید، آن را مربوط به روزهای نخست سکونت حضرت در جابجایی خانه او به کنار مسجدالنبّی سخن می
)۸/۲۶۴کر کرده است. (نگ: االصابه فی تمییز الصحابه، مدینه ذ

حدیث سدوا االبواب الّا باب علی
تر گفته شد، حدیث فوق در منابع شیعه و برخی از منابع اهل سّنت در خصوص حضرت چنان که پیش

علی (علیه السالم) آمده است که برای اثبات آن تنها به منابع اهل سنت بسنده خواهد شد.
ِه، َعْن َحدَّ  ُد ْبُن َجْعَفٍر، نا َعْوٌف، َعْن َمیُموٍن َأِبی َعْبِد اللَّ َثِنی َأِبی، نا ُمَحمَّ ِه َقاَل: َحدَّ َزیِد ْبِن َأْرَقَم َثَنا َعْبُد اللَّ

َم َأْبَواٌب َشاِرَعٌة ِفی الْ  ی اللُه َعَلیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ وا «َمْسِجِد، َفَقـاَل یْوًمـا: َقاَل: کاَن ِلَنَفٍر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ ُسـدُّ
َم َفَحِمـَد »َهِذِه اْألَْبَواَب ِإالَّ َباَب َعِلی ی اللُه َعَلیـِه َوَسـلَّ ِه َصلَّ َم ِفی َذِلک ُأَناٌس، َقاَل: َفَقاَم َرُسوُل اللَّ ، َقاَل: َفَتکلَّ

َه َوَأْثَنی َعَلیِه ُثمَّ َقاَل:  ی ُأِمْرُت «اللَّ ا َبْعُد، َفِإنِّ ـی َمـا َأمَّ ِإنِّ ِبَسدِّ َهِذِه اْألَْبَواِب َغیَر َباِب َعِلی، َفَقـاَل ِفیـِه َقـاِئُلکْم، َو
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َبْعُتهُ  ی ُأِمْرُت ِبَشیٍء َفاتَّ ؛ ٩٨٥، ح ٢/٥٨١فضایل الصـحابه، احمد بن حنبل، » (َسَدْدُت َشیًئا َوَال َفَتْحُتُه، َوَلکنِّ

؛ طحاوی، مشـکل اآلثـار، ٨٣٦٩، ح ٧/٤٢٣؛ نسائی، السنن الکبری، ١٩٢٨٧ح ، ٣٢/٤١همو، المسند، 
؛ ابن عساکر، تـاریخ ٤٦٣١، ح ٣/١٣٥؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ٣٥٦١، ح ٩/١٨٩

؛ هیثمی، غایة المقصـد فـی زوائـد ٣٢٥٨، ح ٣/٨٢؛ ابن کثیر، جامع المسانید و السنن، ٤٢/١٣٨دمشق، 
؛ ذهبــی، میــزان ١٤٦٦٩، ح ٩/١١٤؛ همــو، مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد، ٣٦٣٩، ح ٣/٣٦٣المســند، 

).٤/٢٣٥االعتدال فی نقد الرجال، 
برخی از اصحاب رسول خدا (ص) به داخل مسجد باز بود تـا اینکـه گوید: درب خانهزید بن ارقم می

گوید: بـه دنبـال ایـن ید میها را ببندید. زروزی رسول خدا (ص) فرمود: به جز درب خانه علی، همه درب
حادثه برخی از مردم بگو مگو را مطرح کردند تا اینکه رسول خـدا (ص) بـه سـخنرانی برخاسـت و پـس از 

ها به جز درب خانه علی (ع) شدم و سخنانی در این حمد و سپاس الهی فرمود: من مأمور بستن درب خانه
م بلکه چیزی را اطاعت کردم که مأمور شده بودم.زمینه گفته شد ولی من دربی را نبستم و دربی را نگشود

(ع)خانه امام علی
اند:در باره موقعیت مکانی خانه امام علی (ع) چنین نوشته

رسول خدا (ص) هنگام ورود به مدینه حدود یک سال در خانه ابواّیوب انصـاری مسـتقر شـد و چـون 
منزلی تهیه کن. علی به دنبال منزلی گشت و علی با فاطمه ازدواج کرد رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود:

کمی دورتر از خانه پیامبر (ص) پیدا کرد و ازدواجش در همین خانه انجام گرفت. پیامبر (ص) نـزد فاطمـه 
اش را بن نعمان صحبت کن تا خانهحارثةخواهم تو را نزد خود آورم. فاطمه گفت: پس با آمد و فرمود: می

کنم. ر (ص) فرمود: حارثه آن قدر برای ما زحمت کشیده است که از او حیا مـیبا خانه ما عوض کند. پیامب
بن نعمان رسید و خانه خود را خـالی کـرد و خـدمت رسـول حارثةگفتگوی فاطمه (س) و پیامبر (ص) به 

های من ام تصمیم داری فاطمه را نزد خود بیاوری. خانهخدا (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا (ص) شنیده
ترین خانه بنی نّجار به خانه شماست؛ خودم و مالم در خدمت خدا و رسولش است. ای رسول خدا نزدیک

گـذاری اسـت. رسـول خـدا تر از آنچه برایم میگیری برایم دوست داشتنیبه خدا سوگند، آنچه از مالم می
را بـه خانـه گویی. خداوند برایت پایدار بدارد. پس از آن رسول خـدا (ص) فاطمـه(ص) فرمود: راست می

؛ ابـن حجـر، االصـابه فـی تمییـز الصـحابه، ١٩-٨/١٨(ابن سعد، الطبقات الکبـری، ٢حارثه منتقل کرد.
٨/٢٦٤(

: لعلـی قَـالَ فَاطمـۀَ علـی تَزَوجفَلَما. نَحوهاأَوسنَۀًأَیوبأَبِیعلَینَزَلَالْمدینَۀَ-وسلَّمعلَیهاللَّهصلَّی-اللَّهرسولُقَدملَما2
نْزِالاطْلُبم .فَطَلَبیعنْزِاللمهابرًافَأَصتَأْخسنِملَّی-النَّبِیعصاللَّهلَیهعلَّمسیال-ونَی. قَلافَببِهیهفاءـلَّی -النَّبِـی فَجص اللَّـه
لَیهعلَّمسا-وإِنِّی: فَقَالَإِلَیهلَکأَنْأُرِیدوإِلَیأُح .ولِفَقَالَترَسلاللَّه :ارِثَۀَفَکلِّمنَحانِبملَأَنْالنُّعونِّییتَحولُفَقَالَ. عسر اللَّـه :
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(ع)آغاز اخراج اصحاب به جز علی

ی َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن «با نزول آیه َالَة َوَأْنُتْم ُسکاَری َحتَّ ِذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصَّ َوَال ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِری یا َأیَها الَّ
ی َتْغَتِسُلوا دسـتور بـه اخـراج (ص) ) و ممنوعیت حضور جنب در مسجد، رسول خدا ۴۳(نساء/» َسِبیٍل َحتَّ

اصحاب دادند. عبدالله بن مسعود در این خصوص چنین گزارش کرده است:
ثمان، حمـزه، طلحـه، زبیـر ها ابوبکر، عمر، عشبی پس از نماز عشاء گروهی از صحابه که در میان آن

هم بودند، در مسجد نشسته بودیم که رسول خدا (ص) نزد ما آمد و فرمود: این تجمع برای چیست؟ عرض 
خواهنـد نمـاز بخواننـد و برخـی هـم کنیم برخـی میایم و صحبت مـیکردند ای رسول خدا (ص) نشسته

منـازل خـود برویـد، هـرکس خواهند بخوابند. حضرت فرمود: مسجد مـن جـای خوابیـدن نیسـت بـهمی
خواهد بخوابد در منزلش بخوابـد، بـدون خواهد نماز بخواند با آگاهی در منزلش بخواند و هر کس میمی

گوید: حرکت کردیم و از هـم جـدا تردید پاداش نماز در خفا چند برابر نماز در ظاهر است. ابن مسعود می
که برود. رسول خدا (ص) دست علـی را گرفـت و شدیم و علی بن ابی طالب هم همراه ما بود و برخاست

فرمود: اّما تو! آنچه درون مسجد، برای تو حالل است، برای من هم حالل است و آنچه برای تو حرام است، 
برای من هم حرام است. حمزة بن عبدالمطّلب گفت: ای رسول خدا من عموی تو هستم! من از علی به تـو 

گویی ولی به خدا سوگند این دستور من نیست بلکه ای عمو! راست میترم. رسول خدا (ص) فرمود:نزدیک
لی ٦٠، ح ٧٣-٧٢دستور خداوند است (ابونعیم اصبهانی، فضائل خلفاء االربعة و غیرهم،  ؛ سیوطی، الآل

)٣٥٢-١/٣٥١المصنوعه فی االحادیث الموضوعه،
گوید:ه است و میقرطبی در ذیل آیه یاد شده برخی از روایات سدوا االبواب را آورد

ای داشت و ایـن این از اختصاصات پیامبر (ص) و علی (علیه السالم) است. پیامبر (ص) احکام ویژه
تواند در مسجد رفت و آمد کند؛ این حکم نسبت به علـی نیز از احکام ویژه اوست که با حالت جنابت می

)٢٠٨-٥/٢٠٧نیز تخصیص خورده است (الجامع الحکام القرآن، 
نویسد:ها چنین میدر ذیل آیه پس از نقل روایات سدوا االبواب در نقد توجیه برخی گفتهجصاص

ها را صادر کـرد و بسـته نشـدن درب درب خانه دیگران هم باز بود و رسول خدا (ص) دستور بستن آن
اّصـی خانه علی به سبب ویژگی خاّصی بود که دیگران از آن محروم بودند. همانگونه کـه جعفـر ویژگـی خ

کرد و حنظله را هنگام کشته شدن مالئکه غسل دادند. (ابوبکر احمد بـن علـی داشت که با دو بال پرواز می

لَقَدوارِثَۀُتَحنَّاحتَّیعحقَدییتتَحاسنْهلَغَ. مکفَبارِثَۀَذَللَحوفَتَحاءجلَّی-النَّبِیإِلَیوصاللَّهلَیهعلَّمسـولَ یـا : فَقَالَ-وسر
اللَّهیإِنَّهلَغَنلُأَنَّکبوۀَتُحمإِلَیکفَاطهذهیونَازِلیمهوقَبأَسیوتیبنومـالی أناوإنما. بکالنجارب لَّـهل هـولرَسلو . اللَّـهیـا و

اللَّـه رسولُفَحولَها. علَیکاللَّهبارك. صدقْت): ص. (اهللارسولفقال. تدعذيالَّمنَإِلَیأَحبمنِّیتَأْخُذُالَّذيالْمالُاللَّهرسولَ
.حارِثَۀَبیتإِلَی-وسلمعلیهاهللاصلی-
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) ابن عربی نیز در ذیل آیه یاد شده این حکم را ویژه علـی (علیـه ١٦٩/ ٣الرازی، الجصاص، احکام القرآن، 

).١/٤٣٨السالم) نقل کرده است (ابن العربی، احکام القرآن، 
افاتاعتر 

بـود، (ص) در کنار مسجد رسـول خـدا(علیه السالم) کند خانه امام علی یکی از قرائنی که داللت می
شود:اعترافاتی است که از سوی برخی از صحابه صورت گرفته است که به دو مورد بسنده می

. عبدالله بن عمر١
سؤال کرد. ابن عمر گفت: الم) (علیه الساز عبدالله بن عمر روایت است که شخصی از او، درباره علی 

کنی؟ این خانه رسول خداست و ایـن هـم خانـه اوسـت. سؤال می(علیه السالم) از کدام خصوصیت علی 
)١٣٧٨٣، ح ١٣/١٢٢(طبرانی، المعجم الکبیر، 

در روایت دیگری از سالم بن عبدالله آمده است که گفت:
ل کرد که کدام یک بهتـر اسـت؟ عبداللـه بـن و عثمان سؤا(علیه السالم) شخصی از پدرم در باره علی 

که در کنار آن بـود (علیه السالم) عمر (رضی الله عنه) به او گفت: این خانه رسول خداست و به خانه علی 
بحـر الفوائـد المشـهور بمعـانی دیگری نبود. (کالبـاذی بخـاری، اشاره کرد؛ در حالی که در مسجد خانه

)١٠٤األخبار، 
عمیر روایت است که گفت:همچنین از جمیع بن

از عبدالله بن عمر در باره علی (علیه السالم) پرسیدم. من را سرزنش کرد و گفـت: دوسـت نـداری در 
باره علی (علیه السالم) برایت سخن بگویم؟ این خانه رسول خدا (ص) در مسجد است و ایـن هـم خانـه 

).٤٣٧٤، ح ٣/٥٣حیحین، (حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصعلی (رضی الله عنه) است
هااعتراض

اند، اعتراضاتی است که از سوی برخی صحابه صـورت از قرائن دیگری که برای اثبات این مسأله آورده
گرفته است:می

(ص). اعتراض اقوام رسول خدا۱
اعتراض کردند، برخی از اقوام آن حضرت بودند که (ص) از جمله کسانی که به این دستور رسول خدا 

شود.ها اکتفا میذکر دو نفر از آنبه 
در (ص)(ص): از کسانی که به این دستور رسول خدا اعتراض کرد و رسول خـدا حمزه عموی پیامبر

بود که چنین آمده است:(ص) مقام توجیه برآمد، حمزه عموی پیامبر 
(ص) دسـتور داد ابن مردویه به نقل از ابی حمراء و حبه عرنی حدیث آورده است که گفتند: رسول خدا 
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شود بسته شود (مگر در خانه علی) این دستور برای یاران پیـامبر (ص) هایی که به مسجد باز میدرب خانه

کنم در حالی کـه قطیفـه قرمـز گویا هم اکنون به حمزة بن عبدالمطلب نگاه میگوید: سنگین بود. حبه می
گفت: عمو، ابوبکر، عمر و عباس می) (صرنگی در برداشت و چشمانش گریان بود، خطاب به رسول خدا 

را بیرون کردی و پسر عمویت را اسکان دادی؟ شخص دیگری که در آنجا بود گفـت: یعنـی چـه کـه پسـر 
دید که این دستور برای یارانش سـنگین ص) گوید: وقتی رسول خدا (عمویش را برتری داده است؟ حّبه می

ای در سـتایش خداونـد مع شدند به منبر رفت، خطبـهشد، به نماز جماعت دستور داد، هنگامی که همه ج
شنیده نشده بود. سپس فرمـود: ای مـردم! مـن نـه (ص) ای از رسول خدا بیان کرد که تا آن روز چنین خطبه

(ص) ام. نه من شما را بیرون کردم و نه او را اسکان دادم سـپس رسـول خـدا ام و نه دربی گشودهدربی بسته
قرائت کرد:آیات نخست سوره نجم را 

سوگند بـه (والنجم ِإذا هوی* َما ضل َصاحبکم َوَما غوی* َوَما یْنطق َعن اْلهوی* ِإن ُهَو ِإالَّ َوحی یوحی) 
منحرف نشده و مقصـد را گـم نکـرده »] ص«کند، که هرگز دوست شما [محّمد ستاره هنگامی که افول می

د چیـزی جـز وحـی کـه بـر او نـازل شـده گویگوید! آنچه میاست، و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی
ایـن حادثـه نشـان )٢/١٤١؛ ابن حجر، االصابه فی تمییز الصـحابه، ٦/١٢٢(سیوطی، الدرالمنثور، نیست! 

دهد که جریان حدیث سدوا االبواب پیش از سال سوم هجری بوده اسـت نـه در روزهـای پایـانی عمـر می
ر سال سوم هجری در جنگ احد به شهادت رسید.زیرا حمزه که یکی از معترضان است د(ص) رسول خدا 

(ص) کـه بـه ایـن دسـتور رسـول خـدا (ص) یکی دیگر از اقوام پیامبر (ص): ٣عباس عموی پیامبر
اند:اعتراض کرد، عباس عموی آن حضرت بود که در این باره چنین روایت آورده

ردم، از او پرسیدم آیا امتیازی از گوید: به مّکه آمدم با سعد بن ابی وّقاص مالقات کحارث بن مالک می
ای؟ سعد گفت: شاهد چهار امتیاز برای علی بودم رسول خدا (ص) در خصوص علی (علیه السالم) شنیده

سپس سعد ادامه داد ما [...]ها را داشتم برایم بهتر از عمر کردن به اندازه نوح در دنیا بود. که اگر یکی از این

الزم به ذکر است که عباس بن عبدالمطلّب تا سال هفتم هجري در مکّه سکونت داشته و پس از آن بـه مدینـه آمـده اسـت.     3
اند: قبـل از هجـرت مسـلمان شـد، ولـی از      ) البته در باره عباس بن عبدالمطلب چنین نوشته4/17الطبقات الکبري، (ابن سعد، 

؛ 197؛ معجم اعالم شـعراء المـدح النبـوي،    26/273؛ ابن عساکر، تاریخ دمشق، 3/262کرد. (زرکلی، االعالم، دیگران کتمان می
در مکّه اقامت داشت و اطالعات قریش مکّه را براي آن حضرت )1/165، تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیسدیار بکري، 

) پیش از جنگ بدر، رسول خـدا را از تصـمیم قـریش بـا خبـر سـاخت و       197فرستاد. (معجم اعالم شعراء المدح النبوي، می
لخمـیس فـی أحـوال أنفـس     تـاریخ ا ؛3/162فرستاد. (ابن جوزي، المنتظم فی تاریخ االمـم و الملـوك،   اطّالعاتی را برایش می

بدین سبب رسول اهللا .26/273اش را نمایان کرد. ابن عساکر، تاریخ دمشق، در جنگ بدر اسیر شد و مسلمانی)1/165، النفیس
) با توجه به مطالب یاد 2/812در جنگ بدر گفت: هر کس عباس را دید، نکشد. (ابن عبدالبرّ، االستیعاب فی معرفۀ االصحاب، 

این محدوده زمانی در مدینه بوده و بدین سبب نام او هم در حدیث آمده است و در این صورت چنین عبارتی شده عباس در
کند.در باره او صدق می
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بودیم که شبی اعالم کرد هر کس در مسجد است باید بیرون بـرود مگـر همراه رسول خدا (ص) در مسجد 

کشـیدیم. صـبح کـه شـد هایمان را به زمین میآل محمد و آل علی. ما همه بیرون رفتیم در حالی که کفش
عباس نزد رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا! عمو و اصحابت را از مسجد بیرون کردی و ایـن جـوان را 

سول خدا فرمود: من به اخراج شما و اسکان این جوان دستور ندادم، بلکه این خداوند است اسکان دادی؟ ر
سـیوطی، جـامع االحادیـث، ؛ ۱۱۷-۴۲/۱۱۶ابن عسـاکر، تـاریخ دمشـق، که چنین دستوری داده است. (

٣٢/١٩٤(
. اعتراض اصحاب٢

؛ گذشته از نزدیکـان م)(علیه السالنسبت به بازگذاشتن درب خانه علی (ص) در پی دستور رسول خدا 
برخی از اصحاب حضرت نیز به این دستور اعتراض کردند که تنها به اعتـراض یـک نفـر (ص) رسول خدا 

شود:اکتفا می
اعتـراض کـرد، عمـر بـن (ص) از جمله کسانی که نسبت به این دستور رسول خـدا عمر بن خّطاب: 

اند:خّطاب بود که در این باره چنین نوشته
گوید: به مّکه آمدم، با سعد بـن ابـی وّقـاص دیـداری داشـتم و از او پرسـیدم: آیـا میحارث بن مالک

ای؟ سعد گفت: همـراه رسـول شنیده(علیه السالم) در باره علی بن ابی طالب (ص) امتیازی از رسول خدا 
در مسجد بودیم که شبی اعالم کرد هر کس در مسجد است باید بیـرون بـرود مگـر آل محمـد (ص) خدا 
(ص) سپس سعد گفت: همه بیرون رفتیم صبح که شد عمر نزد رسول خـدا (علیه السالم) و آل علی ) (ص

رفت و گفت: ای رسول خدا! یاران و عموهایت را از مسـجد اخـراج کـردی و ایـن جـوان را اسـکان دادی؟ 
ت. فرمود: من به اخراج شما و اسـکان او دسـتور نـدادم بلکـه ایـن دسـتور خداونـد اسـ(ص) رسول خدا 

)٨٣٧١، ح ٧/٤٢٤(نسائی، السنن الکبری، 
اسکنَت هذا الغالم و ابـن «ها تعبیر ها این است که وجه مشترک همه آننکته قابل توّجه در این اعتراض

کند.ها در باره ابوبکر صدق نمیاست که این ویژگی» عّمًک 
آرزوها

ز بزرگـی کـه بـرای حضـرت در و امتیا(علیه السالم) با صدور حدیث سدوا االبواب در خصوص علی 
ها بود که در این بـاره بـه سـخن برداشت، بسیاری از مسلمانان آرزو داشتند که ای کاش این امتیاز از آِن آن

شود:بسنده می(ص) چند شخصیت از سرشناسان اصحاب رسول خدا 
. عمر بن خّطاب ١

است. به عنوان نمونه:از کسانی که آرزو داشت این امتیاز از آِن او بود، عمر بن خّطاب 
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گوید: عمر بن خّطاب یا پدرم گفت: به علی بن ابی طالب سه امتیاز داده شده است عبدالله بن عمر می

ها را من داشتم، برایم از داشتن شتران سرخ موی ارزشمندتر بود. دختـرش را بـه او داد کـه که اگر یکی از آن
نه او بست و جنگ خیبر را به او سـپرد. (ابـوبکر بـن ابـی ها را به جز درب خابرایش فرزند آورد، همه درب

؛ ٩٥٥، ح ٢/٥٦٧؛ احمـد بـن حنبـل، ٣٢٠٩٩، ح ٦/٣٦٩الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار، شیبه، 
؛ ٥٦٠١، ح ٩/٤٥٢؛ موصلی ابویعلی، مسـند ابـی یعلـی، ١١٩٩، ح ٢/٥٦٩ابوبکر بن ابی عاصم، السنة، 

؛ هیثمی، المقصد العلی فی زوائـد ابـی ٤٦٣٢، ح ٣/١٣٥حین، حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحی
)١٣٢٧، ح ٣/١٨٤یعلی الموصلی، 

. سعد بن ابی وقاص٢
از آِن او بـود، سـعد بـن ابـی وّقـاص (علیه السالم) یکی دیگر از کسانی که آرزو داشت امتیازات علی 

گوید:است به عنوان مثال: حارث بن ثعلبه می
هـا را طالب امتیازاتی داشت که اگـر یکـی از آنگفت: علی بن ابیدم که میاز سعد بن ابی وّقاص شنی

عرض (ص) داشتم برایم بهتر بود از دنیا و هر آنچه در اوست. یکی در جنگ تبوک وقتی علی به رسول خدا 
فرمود: آیا دوست نداری جایگاه تو نسبت به مـن، (ص)گذاری؟ رسول خدا کرد آیا من را به جای خود می

گاه هارون نسبت به موسی باشد. [سعد گفت] اگر این امتیاز از آِن من بود برایم بهتر بـود از دنیـا و هـر جای
را (علیـه السـالم) مردم را از مسجد بیرون کرد ولی علی (ص) آنچه که در اوست. دیگری اینکه رسول خدا 

باشـد (ابـن عسـاکر، تـاریخ اسکان داد و به علی فرمود: آنچه برای من حالل است برای تو نیـز حـالل می
).٤٢/١١٩دمشق، 

. عبدالله بن عمر٣
از دیگر کسانی که آرزو داشت چنین امتیازی از آِن او باشد، عبدالله بن عمر بود که در این مورد چنـین 

(ص) گفـت: در روزگـار رسـول خـدا کند کـه میعمر بن اسید از عبدالله بن عمر نقل میاند:روایت آورده
سه ویژگی داده شـد کـه (علیه السالم) ابوبکر و عمر برترند، و به علی بن ابی طالب (ص) امبر گفتیم: پیمی

ها را من داشتم، برایم از دنیا و هر آنچه در آن است، بهتر بـود: ازدواج بـا فاطمـه کـه بـرایش اگر یکی از آن
، ح ٢/٥٦٩م، السـنة، ها و سومی روز خیبـر بـود. (ابـوبکر بـن ابـی عاصـفرزندانی آورد، بستن درب خانه

؛ ابـن عسـاکر، تـاریخ دمشـق، ٥٦٠١، ح ٩/٤٥٢؛ موصلی، ابی یعلی، مسند ابی یعلی الموصـلی، ١١٩٩
)٣/٢١٧؛ ابن اثیر، عزالدین، اسدالغابه، ٢٢/١٢٢

احتجاج به حدیث سدوا االبواب اال باب علیٍّ 
صـادر شـده اسـت م) (علیـه السـالکنـد حـدیث فـوق در بـاره امـام علـی هایی که داللت میاز قرینه
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احتجاجی است که از سوی حضرت بدان صورت گرفته است:

حضـور داشـتم. (علیه السـالم) گوید: روز شورا (شورای انتخاب خلیفه) همراه علی عامر بن واثله می
آورم که نه عرب و نه عجِم شـما نتواننـد آن را ها گفت: برایتان استداللی میبه آن(علیه السالم) شنیدم علی 

های دسـتور داد: درب خانـه(ص) دانید که رسول خـدا دهم آیا میغییر دهند... . شما را به خدا سوگند میت
فرمـود: مـن (ص) شما بسته شود و درب خانه من باز بماند و شما سخنانی در آن باره گفتیـد! رسـول خـدا 

های شـما را بسـت و درب های شما را نبستم و درب خانه او را نگشودم بلکه خداوند درب خانهدرب خانه
؛ ابن المغازی، مناقب أمیر المـؤمنین علـی بـن أبـی ٤٣٢-٤٢/٤٣١(تاریخ دمشق، خانه او را بازگذاشت. 
تر گفته شد، اگر این حدیث در بـاره ابـوبکر صـادر همانگونه که پیش)١٥٥، ح ١٧٠طالب رضی الله عنه، 

کردند.میشده بود، طرفداران او در برابر مخالفان بدان استدالل 
جعلی بودن روایت

گذشته از شواهد و قرائن تاریخی یاد شده، برخی از دانشمندان اهل سّنت بـر ایـن باورنـد کـه حـدیث 
اند. به عنوان نمونه ابن ابی الحدید در خصوص حـدیث سـدوا سدوا االبواب را طرفداران ابوبکر جعل کرده

بَ «گوید: االبواب چنین می ؛ [حدیث سدوا االبواب] در باره علـی »ْتُه اْلَبکِریُة إَلی أبی َبکرٍ کاَن ِلَعلی (ع)، َفَقلَّ
صادر شده بود ولی طرفداران ابوبکر، حدیث را به نفع او برگرداندند.(علیه السالم) 

گیرينتیجه
از آنچه گذشت روشن شد که بر اساس مسلمات تاریخی و استناد منابع روایی، ابوبکر در فاصله یازده 

برد که بیش از شش تا سـیزده کیلـومتر بـا مدینـه فاصـله داشـت و هجرت، در سنح به سر میسال نخست 
چنین سخنی که با واقعیـت موجـود تطـابق نداشـته اسـت را در خصـوص او (ص) ممکن نبود رسول خدا 

داشت، سیره نویسان اهل سـّنت بـا آب و تـاب فرموده باشد. به فرض اگر در جوار مسجدالنبّی سکونت می
کردند، در حالی که همه شواهد و مـدارک بـر سـکونت او در سـنح ری آن را در شرح زندگی او ذکر میبسیا

دارد.داللت 

منابع
ق.١٣٨٣، قم، مکتبة آیت الله مرعشی، شرح نهج البالغهد بن هبةالله، ید، عبدالحمیالحدیابن اب
، تحقیق کمال یوسف الحـوت، ریـاض، ثارالکتاب المصنف فی االحادیث و اآلبه، عبدالله بن محمد، یشیابن اب

ق.١٤٠٩مکتبة الرشد، چاپ اول، 
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، تحقیق محمد ناصر الدین األلبانی، بیروت، المکتب اإلسالمی، چـاپ اول، السنةعاصم، احمد بن عمرو، یابن اب

ق.١٤٠٠
ق.١٤٠٩، بیروت، دارالفکر، اسد الغابة فی معرفة الصحابةبن محمد، یر، علیابن اث

یخ________، ______ ، تحقیق ابوالفدا عبدالله قاضی، بیروت، دارالکتب العلمیـه، چـاپ اول، الکامل فی التار
ق١٤٠٧

ق.١٤٠٠(للصدوق)، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، االمالیابن بابویه، محمد بن علی، 
یخ االمم و الملوکابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،  عطـا و مصـطفی ، تحقیق محمـد عبـدالقادر المنتظم فی تار

ق.١٤١٢عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
ق.١٤١٥، بیروت، دارالکتب العلمیة، االصابة فی تمییز الصحابة، ی، احمد بن علیابن حجر عسقالن

، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت، فتح الباری شرح صـحیح البخـاری____________________، 
ق.١٣٧٩دارالمعرفة، 

، تحقیق وصی الله محمد عباس، بیروت، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، فضایل الصحابهن حنبل، احمد بن محمد، اب
ق.١٣٠٣

عادل مرشد و آخرون، بـا نظـارت -، تحقیق شعیب ارنؤوطمسند االمام احمد بن حنبل________________، 
ق.١٤٢١عبدالمحسن ترکی، بیروت، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، 

ق.١٤١٠، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبقات الکبریمحمد بن سعد، ابن سعد،
.ق١٤٠٦، تحقیق نورالدین عتر، دمشق، دارالفکر، معرفة انواع علوم الحدیثابن صالح، عثمان بن عبدالرحمن، 

محمد بجاوی، بیـروت، دارالجیـل، ، تحقیق علی االستیعاب فی معرفة االصحابوسف بن عبدالله، یابن عبدالبر، 
.ق١٤١٢چاپ اول، 

تا.جا، بی، بیاحکام القرآنابن عربی، محمد بن عبدالله، 
یخ مدینه دمشقبن حسن، یابن عساکر، عل ق.١٤١٥، تحقیق علی شیری، دارالفکر، تار

راث العربـی، چـاپ اول، ، تحقیق علـی شـیری، بیـروت، داراحیـاء التـالبدایة و النهایةل بن عمر، یر، اسماعیابن کث
ق.١٤٠٨

بیروت، -(من البدایة و النهایة البن کثیر)، تحقیق مصطفی عبدالواحد، لبنانالسیرة النبویة_______________، 
ق.١٣٩٥دارالمعرفة للطباعة و النشر و التوزیع، 

َنن الهادی ألقوم َسَنن_______________، عبـد اللـه الـدهیش، ، تحقیق عبد الملک بنجامع المسانید والسُّ
.ق١٤١٩بیروت، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ دوم، 

، تحقیق سلیم حسین اسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، چـاپ اول، مسند ابی یعلی، ی، احمد بن علیمیتمیابن مثن
ق.١٤٠٤
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تحقیق أبو عبد الرحمن ترکی ،رضی الله عنهمناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالببن محمد، ی، علیابن مغازل

.ق١٤٢٤بن عبد الله الوادعی، صنعاء، دار اآلثار، چاپ اول، 
، تحقیق عبدالله بن یوسف الجدیع، سـعودیه، دار الفـواز للنشـر، المقنع فی علوم الحدیثابن ملّقن عمر بن علی، 

ق.١٤١٣چاپ اول، 
قه و فهرست: مصطفی سقا و دیگران، بیـروت، داراحیـاء ، شرح و تعلیالسیرة النبویةابن هشام، عبدالملک بن هشام، 

ق١٣٧٥التراث العربی، چاپ سوم، 
، تحقیق صالح بن محمد عقیل، فضائل الخلفاء األربعة وغیرهم ألبی نعیم األصبهانیم، احمد بن عبدالله، یابو نع

ق.١٤١٧مدینه منّوره، دارالبخاری للنشر و التوزیع، چاپ اول، 
ق.١٤٠٣، بیروت، داراآلفاق الجدیده، چاپ اول، منهج نقد المتنن بن احمد، ادلبی، صالح الدی

تصـحیح زهیـر بـن ناصـر ،الجامع المسند الصحیح المختصر: صحیح البخـاریبخاری، محمد بن اسماعیل، 
ق.١٤٢٢الناصر، شرح و تعلیق: مصطفی دیب البغا، دارالطوق، چاپ اول، 

تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیاری شرح صحیح البخاریعمدة القبدرالعینی، محمود بن احمد، 
، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیـروت، دارالفکـر، چـاپ جمل من انساب االشرافبالذری احمد بن یحیی، 

ق.١٤١٧اول، 
پ سـوم، ، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیـروت، دارالکتـب العلمیـة، چـاالسنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین، 

ق.١٤٢٤
یعة_____________،  ١٤٠٥، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، دالئل النبوة و معرفة احوال صاحب الشر

ق.
ق.١٤٠٥، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

، تحقیـق مصـطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت، صـحیحینالمستدرک علـی ال، محمد بن عبدالله، یشابوریحاکم ن
ق.١٤١١دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 

، مقدمه یاسـین اّیـوبی، دار و مکتبـة الهـالل، چـاپ اول، معجم أعالم شعراء المدح النبویدرنیقه محمد احمد، 
تا.بی

ق.١٤٠٤، چاپ اول، ریاض، مقاییس نقد متون السّنةدمینی مسفر بن عزم الله، 
یخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیسر بکری، حسین بن محمد، دیا تا.، بیروت، دارصادر، بیتار

، شرح و تعلیق عمـرو بـن مـنعم سـلیم، دار احـد للنشـر و الموقظة فی مصطلح الحدیثذهبی، محمد بن احمد، 
ق.١٤١٤التوزیع، چاپ اول، 

یخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم_____________،  حقیق عمر عبد السالم تـدمری، بیـروت، دار ، تتار
ق.١٤١٣الکتاب العربی، 
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، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالمعرفـة للطباعـة و میزان االعتدال فی نقد الرجال______________، 

ق.١٣٨٢النشر، چاپ اول، 
م.٢٠٠٢، دارالعلم للمالیین، چاپ پانزدهم، االعالمزرکلی، خیر الدین، 

یع االسالمیصطفی، سباعی، م م.١٩٧٧، بیروت، المکتبة العصریة، السّنة و مکانتها فی تشر
، تحقیق أبو عبد الرحمن صالح بن الآللیء المصنوعة فی األحادیث الموضوعةبکر، سیوطی، عبد الرحمن بن أبی

تا.محمد بن عویضة، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بی
تا.، بیروت، دارالفکر، بیلمنثور فی التفسیر بالمأثورالدر ا___________________، 
تا.جا، بی، تحقیق فریق من الباحثین، بیجامع األحادیث___________________، 

، تحقیق حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، المکتـب االسـالمی، چـاپ دوم، المصنف، عبدالرزاق بن همام، یصنعان
ق.١٤٠٣

، تحقیق حمدی بن عبدالمجید سلفی، قـاهره، مکتبـة ابـن تیمیـه، چـاپ جم الکبیرالمعطبرانی، سلیمان بن احمد، 
ق.١٤١٥دوم، 

ق.١٣٩٠، تهران، اسالمیه، چاپ سوم، اعالم الوری بأعالم الهدیطبرسی، فضل بن حسن، 
یخ الرسل و الملوکطبری، محمد بن جریر،  ق.١٣٨٧، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، تار

ق.١٤١٥، تحقیق شعیب ارنؤوط، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، شرح مشکل اآلثار، طحاوی، احمد بن محمد
ق.١٤١٤(للطوسی)، قم، دارالثقافة، چاپ اول، االمالیطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٣٩٩، دمشق، دارالفکر، منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین، 
ق.١٤٠١بیروت، مناهل العرفان، -تبة الغزالی، دمشق، مکالوضع فی الحدیثعثمان فالته، عمر بن حسن، 

، تحقیق رفعت فوزی عبدالمطّلب و علی عبدالباسـط مزیـد، قـاهره، مکتبـة المختطلین، یکلدیل بن کی، خلیعالئ
ق.١٤١٧الخانجی، چاپ اول، 

چـاپ اول، ، اصفهان، کتابخانه امام امیر المرمنین علی علیـه السـالم،الوافی، ی، محمد بن شاه مرتضیض کاشانیف
ق.١٤٠٦

.١٣٦٤، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، الجامع الحکام القرآنقرطبی محمد بن احمد، 
، تحقیـق بشـار عـواد معـروف، بیـروت، تهذیب الکمال فی اسماء الرجالقضاعی کلبی، یوسف بن عبدالرحمان، 

ق.١٤٠٠مؤسسه الرساله، چاپ اول، 
، تحقیـق محمـد حسـن محمـد حسـن بحر الفوائد المشهور بمعانی األخبـارم، ی، ابوبکر محمد بن ابراهیکالباذ
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