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 تتركز أىمية البحث عمى التعريؼ بأبي بكر الباقالني كدكره في شرعنة صحة العقد الذم عقد    
 متبعان  ،أس نظرية الخالفة عنده كعند مدرسة عمماء السنة بشكؿ عاـ بكصفوألبي بكر يـك السقيفة ، 

ذلؾ شرعية بصحة ك المسمـ الجمعي اقناع العقؿ ييدؼ إلى منيج أطره التأثير العقدم كالسياسي 
 .  عف المعطيات التاريخية بعيدان ، اساليب متعددة تنسجـ مع منيجو كغاياتو مف خالؿ، العقد

 (.خالفة أبي بكر)رض( شرعنة، أساليب، الباقالني،الكممات المفتاحية: )
 

Al-Baqillani’s methods in legitimizing the caliphate of Abu Bakr (may 

God be pleased with him) 

researcher. Tawfiq Zaher Akab 

Dr. Kazem Abed Natish Al-Khafaji 

Abstract : 

    The importance of the research is focused on introducing Abu Bakr Al-

Baqlani and his role in legitimizing the validity of the contract that was held 

for Abu Bakr on the day of the saqifa, as the basis of the theory of the 

caliphate for him and the school of Sunni scholars in general, following the 

approach of his frameworks of doctrinal and political influence aimed at 

convincing the Muslim collective mind of the validity and legitimacy of that 

contract, from Through various methods that are consistent with its method 

and objectives, away from historical data . 

Keywords: (styles, Al-Baqlani, Shariah, the caliphate of Abu Bakr (may God 

be pleased with him)). 

 المقدمة :
ُتعد مسألة خالفة رسكؿ ا        بعد كفاتو مف أعقد كأخطر المسائؿ التي

كاجيت المسمميف ، حيث فجرت صراعان حادان بينيـ عبر عنو 
 اإلمامة ، خالؼ األمة بيف خالؼ كأعظـ ))ـ ( بالقكؿ : ٗ٘ٔٔق/ٛٗ٘الشيرستاني)ت

زماف  كؿ في اإلمامة عمى سؿ ما مثؿ دينية قاعدة عمى اإلسالـ في سيؼ سؿ ما إذ
يرل أفَّ رسكؿ األكؿ ا االتجاه ، فمع بداية خالفيـ انقسمكا إلى اتجاىيف ، (ٔ)((... 

 أكصى بمف يتكلى الخالفة مف بعده لإلماـ عمي بف أبي طالب  ،

mailto:zahrtwfyq825@gmail.com
mailto:zahrtwfyq825@gmail.com


 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 
 

1257 

رأل أفَّ رسكؿ اكاالتجاه الثاني    لـ يكِص بالخالفة ألحد مف المسمميف كترؾ
األمر شكرل بينيـ ، كىذا االتجاه ىك مف فرض نفسو ُمنذ الكىمة األكلى مستغالن 
الظركؼ إلى جانب ممارسة القكة ، كقد نتج عف االختالؼ في الخالفة تشكيؿ 

 المنطمقات األكلى التي تأسس عمييا التعدد المذىبي فيما بعد .
التعدد المذىبي الذم افرزه االختالؼ حكؿ الخالفة سعي كؿ مذىب كقد نجـ عف     

عمى تككيف منظكمة فكرية كعقدية لو تدافع عنو كتحاكؿ إضفاء الشرعية عمى رؤيتو 
بحسب تكجياتو فيما يخص الخالفة ، كىك أمر أدخؿ مسألة الخالفة في إشكالية 

مف تاريخ الفكر اإلسالمي كجدلية التنظير لتشغؿ العقؿ اإلسالمي حتى مراحؿ متأخرة 
، فإذا كاف الفقياء قد نقمكىا مف مستكل الجدؿ كالتنظير إلى مستكل التشريع ، فأفَّ 
المتكمميف كالفالسفة نقمكىا مف مجرد التنظير إلى التنزيؿ العممي كالعقمي ، كالدراسة 

ذلؾ  ا عمىالتي نحف بصددىا تحاكؿ أفَّ تقؼ عند أحد ابرز عمماء الكالـ الذيف عممك 
كىك أبي بكر الباقالني، كقبؿ الخكض بتفاصيؿ أساليب الباقالني في شرعنة صحة 

 خالفة أبي بكر البد مف التعريؼ بو تعريفان مكجزان مختصران.
، المعركؼ ( ٕ)البصرم القاسـ بف جعفر بف محمد بف أبك بكر محمد بف الطيبىك     

، كلد في مدينة  (٘) ـٕٔٓٔق/ٖٓٗالمتكفى سنة  ،(ٗ)، أك بابف الباقالني (ٖ)بالباقالني
كالمصادر التي ذكرت أفَّ كالدتو البصرة كأخذ العمـ عف أعالميا كمشاىير عممائيا ، 

، ثـ رحؿ بعد ذلؾ إلى اغفمت تحدد السنة التي كلد فييا  (ٙ)كانت في مدينة البصرة
الكالـ كأىؿ النظر عمى أحد عمماء بغداد كاتخذىا دار إقامتو كفييا كانت كفاتو ، كاف 

كفي األصكؿ  ، عصره في المالكية شيخ بأنو كصؼ حتى الفركع في المذىب المالكي
أحصاىا القاضي عياض أنيا تزيد عمى ، لو مصنفات عدة  (ٚ) االشعرم عمى المذىب

الخمسيف مصنفان بيف كبير كصغير تناكلت أصكؿ الديف كأصكؿ الفقو كأصكؿ التفسير 
" ، كما ييمنا منيا في ىذه الدراسة كتابو المكسـك  (ٛ)كالسيرة كالتاريخكالمغة كالجدؿ 

إثبات صحة الذم تصدل فيو  ، " المشيكر بالتمييدتمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ 
العقد الذم ُعقد ألبي بكر يكـ السقيفة متبعان في ذلؾ أساليب عدة يمكف رصدىا عمى 

 النحك اآلتي : 
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 .  لمنص التاريخي اسمكب التغييب المتعمد .1
كالتأصيؿ لمشركعية خالفة أبك لجأ الباقالني مف خالؿ ىذا األسمكب لمتجذير      
، إذ يمكننا القكؿ أنَّو كاف مف ركاد عمـ الكالـ البارزيف في تفعيؿ ىذا األسمكب كما بكر

ؾ عند قدمو في كتابو " تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ " ُيعد مثاالن حيان ككاقعيان عمى ذل
حديثو في باب الكالـ عمى اإلمامة عمى صحة خالفة أبي بكر ، فيك ينطمؽ لتأكيد 
صحتيا مف صالحيتو لإلمامة )الخالفة( كبالتالي فأفَّ العقد لو كقع مكقعان صحيحان 
خاصة كأفَّ العاقديف لو ىـ أفاضؿ أىؿ الحؿ كالعقد كممف يصمحكف أيضان لإلمامة 

 (ٜ)كؿ مف عمر بف الخطاب ، كأبك عبيدة عامر بف الجراح المسمميف كالتقدـ عمييـ كىـ
... كأفَّ ىذا  ))بقكلو : (ٔٔ)، كأسيد بف حضير (ٓٔ)، كبمحضر كؿ مف بشير بف سعد

العقد كقع بمحضر مف جميكر األمة كأىؿ القدكة منيـ كلـ ينكره منكر كال قدح فيو 
، كبذلؾ ميد الباقالني بدء  (ٕٔ)((قادح بؿ تتابعكا عمى البيعة مف ساعتيـ كبقية يكميـ

ذىنية المتمقي لمقبكؿ بأفَّ بيعة ابي بكر بالخالفة تمت كفؽ طريؽ مستقيـ كلـ تمر بأم 
انكسارات كىك أمر قطعان ال ينسجـ مع الكاقع التاريخي الذم كلدت فيو خالفة أبي بكر، 

فمتو كقى كالدالئؿ في ثبكت ذلؾ كثيرة بدءن مف قكؿ عرابيا عمر بف الخطاب بأنَّيا 
أنَّيا  ، فالمكركث التاريخي الذم غيبو الباقالني يؤكد عبر مدكناتو (ٖٔ)المسممكف شرىا

فاألنصار المجتمعيف في  شيدت معارضة قكية عمى مستكل األنصار كالمياجريف ،
كانكا يركف احقيتيـ بالخالفة  (ٗٔ)سقيفة بني ساعدة مع زعيـ الخزرج سعد بف عبادة

ا  بعد رسكؿ كصالحيتو ليا  : أنت مقنع كلصمح المؤمنيف ...  ))بقكليـ لو
، كمف ذكرىـ مف االنصار كدليؿ عمى قبكؿ بيعة أبي بكر كانكا مف االكس  (٘ٔ)(( رضا

كالكاقع التاريخي يبيف السبب الذم جعميـ يميمكف عف أبناء عمكمتيـ كيقبمكف بيعة أبي 
كممة عمر بف الخطاب إلى الكراء بالذاكرة لصراعيـ القديـ مع الخزرج  بكر إذ اعادتيـ

كاهلل لئف كليتيا الخزرج )) :قبؿ إسالميـ كىذا ما يؤكده قكؿ أسيد بف الحضير كنصو 
عميكـ مرة ال زالت ليـ عميكـ بذلؾ الفضيمة ، كال جعمكا لكـ معيـ فييا نصيبا أبدا ، 
فقكمكا فبايعكا أبا بكر فقامكا إليو فبايعكه ، فانكسر عمى سعد بف عبادة كعمى الخزرج 
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( ٚٔ)المنذر ، كعمى مكقفيـ ىذا كجو ليـ الحباب بف( ٙٔ)((ما كانكا أجمعكا َلُو مف أمرىـ 

فعمتمكىا يا معشر األنصار أما كاهلل لكأني بأبنائكـ عمى أبكاب ...  ))عتابان قائالن فيو :
 . (ٛٔ(() ... أبنائيـ قد كقفكا يسألكنيـ بأكفيـ كال يسقكف الماء

كيؤكد النص التاريخي أفَّ بيعة أبي بكر بالخالفة لـ تحظ بقبكؿ كمبايعة زعيـ      
أما كاهلل َحتَّى  ))إلى مقتمو ببالد الشاـ معبران عف ذلؾ بقكلو :الخزرج سعد بف عبادة 

أرميكـ بما ِفي كنانتي مف نبمي، كأخضب سناف رمحي ، كأضربكـ بسيفي ما ممكتو 
يدم ، كأقاتمكـ بأىؿ بيتي كمف أطاعني مف قكمي ، فال أفعؿ ، كأيـ اهلل لك أف الجف 

 . (ٜٔ)((عرض عمى ربي ، كأعمـ ما حسابياجتمعت لكـ َمَع اإلنس ما بايعتكـ ، َحتَّى أ
أحقية اإلماـ عمي بف أبي كامتنع قسـ مف االنصار مف بيعة أبي بكر لعمميـ       
بالخالفة كىذا ما تؤكده أيضان الشكاىد التاريخية كمنيا رد زيد بف  طالب
 يا معشر ))عمى عبد الرحمف بف عكؼ المدافع عف خالفة أبي بكر بقكلو : (ٕٓ)االرقـ

ف كنتـ أكلي فضؿ كنصر كسابقة، كلكف ليس فيكـ مثؿ أبي بكر كال  األنصار، إنكـ كا 
فقاؿ زيد بف أرقـ إنا ال ننكر فضؿ مف ذكرت يا عبد ،  عمر كال عمي كال أبي عبيدة

ف منا لسيد األنصار سعد بف عبادة، كمف أمر اهلل رسكلو أف يقرئو  الرحمف، كا 
، كمف يجيء يـك القيامة إماـ العمماء (21)ف كعبالسالـ، كأف يأخذ عنو القرآف أبي ب

، كمف أمضى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، شيادتو بشيادة (22)معاذ بف جبؿ
نا لنعمـ أف ممف سميت مف قريش مف لك طمب ىذا (23)رجميف خزيمة بف ثابت ، كا 
عمى ، كفي ىذا الرد دالالت كاضحة (24(()عمي بف أبي طالبد األمر لـ ينازعو فيو أح

أفَّ ىناؾ نص كارد عف رسكؿ ا   يؤكد أفَّ الخميفة مف بعده ىك اإلماـ
العصبية المتعمقة بنصرة أبناء عمكمتو  دفع بزيد التخمي عف ميكالتو عمي

االنصار بطمبيـ لمخالفة ، كىك رأم لـ يكف أحادم الجانب بؿ مثؿ ىذا الرأم عدد مف 
بالخالفة بدليؿ ما ذكره الطبرم  األنصار قد دعكا إلى مبايعة اإلماـ عمي

 فقالت األنصار اك بعض األنصار ال نبايع إال عميان  )) ـ( بقكلو : ٖٕٜق/ٖٓٔ)ت
())ٕ٘) . 
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ككاف ىناؾ مكقؼ مماثؿ مف المياجريف بمعارضة البيعة بالخالفة ألبي بكر عمى     
مستكل بني ىاشـ كغيرىـ مف قريش ، فالعباس بف عبد المطمب كاف يدرؾ أفَّ ىناؾ 

بالخالفة بعد كفاة رسكؿ ا  مؤامرة سكؼ تحدث كيسمب فييا حؽ اإلماـ عمي

  خطابو مع اإلماـىذا يبدك كاضحان مف ك : اخرج حتى أبايعؾ  ))قائالن لو
عمى أعيف الناس ، فال يختمؼ عميؾ اثناف ، فأبى كقاؿ : أك منيـ مف ينكر حقنا ؟ 
فقاؿ العباس : سترل أف ذلؾ سيككف ، فمما بكيع أبك بكر ، قاؿ لو العباس : ألـ أقؿ 

عندما ( ٕٚ)بف عبد المطمب، كعبر عف ذلؾ أيضان الفضؿ بف العباس (  ٕٙ) ((لؾ يا عمي
يا معشر قريش ، إنو ما حقت لكـ الخالفة بالتمكيو ، كنحف  ))خاطب قريش قائالن :

( ٜٕ) ، كقد سجؿ عتبة بف أبي ليب (ٕٛ) (( أىميا دكنكـ كصاحبنا أكلى بيا منكـ

 بأبيات مف الشعر قاؿ فييا : معارضتو لبيعة أبكر بالخالفة كأحقية اإلماـ عمي
 أف االمػػػػػر منصػػػػػرؼ مػػػػػا كنػػػػػت أحسػػػػػب

 
 عػػػػف ىاشػػػػـ ثػػػػـ منيػػػػا عػػػػف أبػػػػي الحسػػػػف 

 
 عػػػػػػػػف أكؿ النػػػػػػػػػاس إيمانػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػابقة

 
 كأعمػػػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػالقرآف كالسػػػػػػػػػػػػنف 

 
 كآخػػػػػر النػػػػػاس عيػػػػػدا بػػػػػالنبي ، كمػػػػػف

 
 جبريػػػػػؿ عػػػػػػكف لػػػػػػو فػػػػػػي الغسػػػػػػؿ كالكفػػػػػػف 

 
 مػػػػػف فيػػػػػو مػػػػػا فػػػػػييـ ال يمتػػػػػركف بػػػػػو

 
 (30)كلػػػيس فػػػي القػػػكـ مػػػا فيػػػو مػػػف الحسػػػف 

 
عامؿ رسكؿ  (ٖٔ)ككاف مف المعترضيف عمى بيعة أبي بكر خالد بف سعيد األمكم       

ا   عمى اليمف ، كلـ يحضر كفاتو ، ككاف ممف يركف أحقية اإلماـ عمي بف
 ))ـ( بقكلو :ٜ٘ٓق/ٕٜٕبالخالفة كىذا ما يؤكده نص اليعقكبي )ت أبي طالب

ككاف خالد بف سعيد غائبا ، فقدـ فأتى عميا فقاؿ : ىمـ أبايعؾ ، فك اهلل ما في 
، كلـ يبايع خالد حتى كقت متأخر كبعد أفَّ ( ٕٖ(()الناس أحد أكلى بمقاـ محمد منؾ 

 . (ٖٖ)بايع بني ىاشـ
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كلعؿ ما يدلؿ عمى قكة التيار المعارض لبيعة كخالفة أبي بكر امتناع رمكز      
، كسمماف المحمدم (ٖٗ)الصحابة عف بيعتو أمثاؿ الزبير بف العكاـ ، كالمقداد بف عمرك

، (ٖٛ)،  كالبراء بف عازب (ٖٚ)، كعمار بف ياسر (ٖٙ)، كأبك ذر الغفارم  (ٖ٘))الفارسي( 
ضطر انصار خالفة ابي بكر إلى استخدـ القكة في أخذ ، األمر الذم ا كأبي بف كعب

حراقيا كالتعدم عمى بضعة  البيعة منيـ كصمت إلى مياجمة دار اإلماـ عمي كا 
رسكؿ ا   فاطمة الزىراء عمييا السالـ ككسر ضمعيا ، حتى تكفيت كىي

   . (ٜٖ)غضبانة عمييـ
عارض بيعة أبي بكر بالخالفة كلـ يبايعو ، أك تأخر في بيعتو  كاإلماـ عمي    

، مطالبان بحقو مؤكدان أنَّو صاحب الحؽ الشرعي فييا ، كىناؾ شكاىد  (ٓٗ)ستة أشير
أفسدت عمينا أمكرنا ، كلـ  ))عدة تؤكد ذلؾ كمنيا خطابو المكجو ألبي بكر قائالن فيو :

، كما  (ٔٗ(() بكر : بمى ، كلكني خشيت الفتنةتستشر ، كلـ َتْرَع لنا حقان ، فقاؿ أبك 
أنا  )):احتج عمييـ ببيعتيـ ألبي بكر كأنو أحؽ بيذا األمر منيـ قائالن  أفًّ اإلماـ

عبد اهلل كأخك رسكلو ... ، كأنا أحؽ بيذا األمر منكـ ال أبايعكـ كأنتـ أكلى بالبيعة 
القرابة مف النبيلي ، أخذتـ ىذا األمر مف األنصار ، كاحتججتـ عمييـ ب  

 . (ٕٗ) ((كتأخذكنو منا أىؿ البيت غصبان 
ككفؽ لما تقدـ ال نعرؼ عمى أم دليؿ اعتمد الباقالني بأفَّ خالفة أبي بكر       

حظيت باإلجماع كلـ يقدح بيا أحد كىك يتجاىؿ النص التاريخي بيذا الشكؿ المتعمد ، 
كىك نص ال يمكف الشؾ أنَّو كاف غائبان عنو نظران لثقافتو الكاسعة ، إلى جانب أفَّ النص 
التاريخي يمثؿ ركف أساس في مبانيو الفكرية بكصفو فقييان كعالـ كالـ ، كلكف التعصب 
المؤدلج باإلبعاد العقدية كخشية الخركج عف ما يؤمف بو جعمو يككف بيف أمريف أما 

بيعة أبي بكر شرعيتيا بحكـ معارضتيا مف قبؿ كبار الصحابة  يذكرىا كبذلؾ تفقد
المياجريف كاألنصار كلـ تكسب االجماع الذم تحدث عنو الباقالني ، أك يكذبيا كبذلؾ 

 يضفي عمى بيعتو الشرعية األزمة ك التي تستمد منيا باقي الخالفات شرعيتيا منيا .
 أسمكب التبرير  .2
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سمكب أاعتمد الباقالني إلى جانب أسمكب التغاضي المتعمد لمشاىد التاريخي       
في اقناع العقؿ المسمـ بشرعية خالفة ابي بكر ، فبعد أفًّ حدد الصفات أك  التبرير

الشركط الكاجب تكفرىا فيمف تنعقد لو اإلمامة كىي أفَّ يككف قرشيان ، كيممؾ مف العمـ 
ككف ذا بصيرة بأمر الحرب كتدبير الجيكش كالسرايا كسد ما يصمح أفَّ يككف قاضيان ، كي

، كلما كانت ىذه الصفات غير متحققة في شخص أبي بكر أك غيره أالَّ  ( ٖٗ)الثغكر
يجاد أخرل   عمي بف أبي طالب ، فرض عميو االنحراؼ عف تمؾ الشركط كا 

لمخالفة تنسجـ مع مشركعية مف يرل لذا فيك عندما تحدث عف صالحية أبي بكر 
نفاقو كنفسو بمالو ا سبيؿ في كالجياد اإليماف إلى سبقو يناسو مالو الرسكؿ عمى كا   كا 
النبي انتفاع كتعاظـ الغار في لو  سالـ اإليماف إلى دعاة مف بدعكة  أسمـ مف كا 

 أبي بدعاء آمف كمف ، الرسكؿ كتصديؽ لإليماف فيو يدعك مسجدا كبنائو باستدعائو
( ٗٗ)لممشركيف كمناضمتو ، ا في المعذبيف كشراؤه ، بالسيؼ آمف ممف أكثر بكر

كغيرىا ، كىنا نجد تناقضان كبيران بيف الصفات التي حددىا لإلماـ كبيف الصفات التي 
أىمت أبي بكر لمخالفة ، فشرطو أف يككف اإلماـ ذا بصيرة بأمكر الحرب كتسيير 

ممف ينشر الديف بالدعاء دكف الجيكش تبدؿ إلى أف يككف ذا بصيرة بأمكر السياسة ك 
 السيؼ .
 التجذير التاريخي لدكر أبي بكر  .3
مارس الباقالني مف خالؿ ىذا االسمكب اعطاء عمؽ تاريخي لدكر أبي بكر في      

اإلسالـ كتثبيت ذلؾ في العقؿ اإلسالمي بغية اقناعو باستحقاقو لمخالفة ، كقد ذكر 
بيذا الشأف أفَّ مف آمف بدعكة أبي بكر أكثر مف آمف بالسيؼ كمنيـ صحابة كبار مثؿ 

، كأفَّ مف فضائؿ أبي بكر  ( ٘ٗ)ـ مف عمية الصحابةعثماف ، كطمحة ، كالزبير كغيرى
أنو أغنى النبي  بمالو كأكؿ مف صدؽ بالنبي  (ٗٙ ) كيبدك أفَّ الطرح ،

الباقالني بتعميؽ دكر أبي بكر ىك لمنحو ميزة تقابؿ الميزات التي أطرت صكرة اإلماـ 
مف قبؿ رسكؿ ا عمي  : ديني إال ما قاـ كال استقاـ  ))مثؿ قكلو

، كىذا أقرار كشاىدة مف  (ٚٗ)((أبي طالب . بشيئيف : ماؿ خديجة كسيؼ عمي بف
بتثبيت اركاف اإلسالـ ليس عمى مستكل  صاحب الرسالة بدكر اإلماـ عمي
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كىنا ال يمكف التغافؿ عف ذكر إسالـ عدد السيؼ فحسب بؿ عمى مستكل الدعكة ايضان 
التي اسمـ ابناءىا عمى يديو كما كثقت  (ٛٗ)ىمدافكبير مف أىؿ اليمف كخصكصان قبيمة 

رسكؿ اهلل ص خالد بعث  )) ذلؾ المصادر التاريخية بنصيا عف البراء بف عازب قاؿ:
بف الكليد إلى أىؿ اليمف يدعكىـ إلى اإلسالـ فكنت فيمف سار معو، فأقاـ عميو ستة 

كأمره أف يقفؿ أشير ال يجيبكنو إلى شيء، فبعث النبي ص عمي بف أبي طالب، 
قاؿ  خالدا كمف معو، فإف أراد أحد ممف كاف مع خالد بف الكليد أف يعقب معو تركو.

البراء: فكنت فيمف عقب معو، فمما انتيينا إلى أكائؿ اليمف، بمغ القـك الخبر، فجمعكا 
لو، فصمى بنا عمي الفجر، فمما فرغ صفنا صفا كاحدا، ثـ تقدـ بيف أيدينا، فحمد اهلل 

عميو، ثـ قرأ عمييـ كتاب رسكؿ اهلل ص، فأسممت ىمداف كميا في يـك كاحد، كأثنى 
ككتب بذلؾ الى رسكؿ اهلل ص، فمما قرأ كتابو خر ساجدا، ثـ جمس، فقاؿ: السالـ 

، فأيف اسالـ  (ٜٗ)((عمى ىمداف، السالـ عمى ىمداف ثـ تتابع اىؿ اليمف عمى االسالـ
التي كاف ليا بعد ذلؾ دكر كبير في التاريخي االفراد مف اسالـ ىذه القبيمة اليمانية 

 اإلسالمي .
أمَّا مسألة أنَّو أغنى بمالو رسكؿ ا       فيو مخالفة صريحة لمكاقع التاريخي

ىي مف كاف ليا الفضؿ في  ) عمييا السالـ(الذم اشار إلى أفَّ أمكاؿ السيدة خديجة
ذلؾ حتى أفَّ رسكؿ ا  : خيرا كجؿ عز اهلل أبدلني ما )) شيد ليا بذلؾ بقكلو 

 إذ بماليا ككاستني الناس كذبني إذ كصدقتني بي الناس كفر إذ بي آمنت قد منيا
ما نفعني ماؿ قط مثؿ ما نفعني ماؿ  )) ، كقكلو أيضان : (ٓ٘)((  الناس ... حرمني
، المقصكد بيا ( ٕ٘)﴾ َنى  ٗ  َفَأغ اٗ  َكَكَجَدَؾ َعٓاِئؿ﴿ ، كقد فسر قكلو تعالى : (ٔ٘)((خديجة 

، بعد ذلؾ كلك افترضنا جدالن صحة ما ( ٖ٘))عمييا السالـ(أفَّ ا أغناؾ بماؿ خديجة 
ذكره الباقالني فمنا أفَّ نسأؿ ما ىي المناسبات التي انتفع بيا رسكؿ ا    مف

  أمكاؿ أبي بكر ، كىؿ كانت في مكة أـ المدينة ؟.
ينالؾ مف الحكادث كالشكاىد تدؿ أف النبي إفَّ كاف في مكة ف       لـ يكف

زكجتو كانت ذات ثركة كماؿ  ( عمييا السالـمحتاجان لمماؿ ، بدليؿ أف السيدة خديجة ) 
إلى نفسو تخفيفان  ، كمف استظيار ذلؾ اف ضـ اإلماـ عمي  كصاحبة تجارة
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أصاب قريشان عندما ،  (ضكاف اهلل تعالى عميو)ر أبي طالب عمو بذلؾ في المؤنة عمى 
مما يدؿ أف حاؿ الرسكؿ ،( ٗ٘)جدب   كىك في  كاف ميسكران ليس محتاجان لمماؿ
 مكة . 
أما إف كاف في المدينة فقد عمـ أىؿ األثر أف أبا بكر كرد المدينة كىك محتاج        

النبي  هإلى مكاساة األنصار في الدكر كالماؿ حتى آخا   زيد بف  خارجة بفمع
، كمف الشكاىد التي دلت عمى أف أبا بكر لـ يكف صاحب ماؿ  الخزرجي( ٘٘) زىير أبي

خرج رسكؿ  )) كثركة في المدينة ما ذكره مسمـ بصحيحو بإسناده عف أبي ىريرة قاؿ : 
فإذا ىك بأبي بكر كعمر، فقاؿ: ما  -أك ليمة  -اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ذات يـك 
مما يثبت أف  (ٙ٘)(( ...  قاال: الجكع يا رسكؿ اهللأخرجكما مف بيكتكما ىذه الساعة؟ 

حالة أبا بكر كانت بسيطة ال كما صكرىا الباقالني أنو أغنى النبي    ، بمالو
ىذا مف جانب كمف جانب آخر أف ا تعالى فتح عمى نبيو بعد اليجرة مف غنائـ 

 الكفار كبمدانيـ ما كاف بذلؾ اغنى العرب .
 :  الخاتمة
 كالعقديػػػة كالسياسػػػية الفكريػػػة مرجعياتػػػو مػػػف اتخػػػذ البػػػاقالني أف الدراسػػػة تظيػػػر أ .ٔ

 المرجعيات مخالفان أبي بكر  خالفة اتجاه كفمسفتو أيديكلكجيتو لطرح رتكازأ نقطة
 مرجعياتػػػػػو مػػػػػع تتماشػػػػػى ال عنػػػػػدما منيػػػػػا التػػػػػاريخي بالجانػػػػػب المتعمقػػػػػة الفكريػػػػػة
 . المذككرة

نمػا محػددة عممية منيجية عمى يسير ال الباقالني أف الدراسة بينت كما .ٕ  يعتمػد كا 
 كالمعطيػػػػات الكاقػػػػع عػػػػف بعيػػػػدان  طركحاتػػػػو فػػػػي الػػػػذاتي كالبعػػػػد الكالميػػػػة الرؤيػػػػة

  التاريخية.
محػػػاكالن الفػػة أبػػػي بكػػر، كشػػفت الدراسػػة عػػػف رؤيػػة البػػاقالني المتحيػػػزة اتجػػاه خك  .ٖ

 .ساليب عدة لشرعنة خالفتوكسائؿ كااتباع 
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 اليكامش
                                                           

 .                              ٕٕ/ٔالممؿ كالنحؿ :  (ٔ) 
؛  ٗٗ/ٚالمدارؾ ، ؛ القاضي عياض : ترتيب  ٖٗٙ/ٖالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (ٕ) 

؛ ابف الجكزم : المنتظـ  ٕٚٔ؛ ابف عساكر : تبييف كذب المفترم ، ص ٕ٘/ٕالسمعاني : األنساب 
؛  ٔٔ/ٖٔ؛ الذىبي : سير أعالـ النبالء ،  ٜٕٙ/ٗ؛ ابف خمكاف : كفيات األعياف ،  ٜٙ/٘ٔ، 

؛ ابف العماد :  ٕٕٛ/  ٕ؛ ابف فرحكف : الديباج المذىب ،  ٚٗٔ/ ٖالصفدم : الكافي بالكفيات ، 
؛ عبد ا ، محمد  ٖٛ٘ٔ/  ٘، كينظر : دائرة المعارؼ اإلسالمية :  ٕٓ/٘شذرات الذىب ، 

 .  ٕٖٔرمضاف : الباقالني كآراؤه الكالمية ، ص
؛ ابف خمكاف : كفيات األعياف  ٜٙ/٘ٔ؛ ابف الجكزم : المنتظـ ،  ٕ٘/ٕالسمعاني : األنساب ، (ٖ) 
 .   ٕٕٛ/ٕ؛ ابف فرحكف : الديباج المذىب ،  ٚٗٔ/ٖافي بالكفيات ، ؛ الصفدم : الك  ٜٕٙ/ ٗ، 

؛ ابف  ٗٗ/ٚ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارؾ ،  ٖٗٙ/ٖالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (ٗ) 
؛ ابف العماد :  ٔٔ/ٖٔ؛ الذىبي : سير أعالـ النبالء ،  ٕٚٔعساكر : تبييف كذب المفترم ، ص 

 .  ٕٓ/ ٘شذرات الذىب ، 
 . ٜٗ/ٚ؛ القاضي عياض : ترتيب المدارؾ :  ٖٗٙ/ٖالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (٘) 
؛ ابف عساكر :  ٕ٘/ٕ؛ السمعاني : األنساب ،  ٖٗٙ/ٖالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (ٙ) 

 .  ٙٚٔ/ٙ؛ الزركمي : األعالـ ،  ٕٚٔتبييف كذب المفترم فيما نسب لإلماـ األشعرم ، ص
؛ ابف  ٕٕٛ/ٕ؛ ابف فرحكف : الديباج المذىب ،  ٘ٗ/ٚعياض : ترتيب المدارؾ ، القاضي (ٚ) 

؛ ابف العماد : شذرات الذىب ،  ٙ/ٖ؛ اليافعي : مرآة الجناف ،  ٛٚ/ٛاألثير : الكامؿ في التاريخ ، 
٘/ٕٔ  . 

 .  ٓٚػػػػػ  ٜٙ/ٚترتيب المدارؾ : (ٛ) 
عامر بف عبد ا بف الجراح بف ىالؿ بف أىيب بف ضبة بف الحارث بف فير ْبف مالؾ بف ( ٜ)

النضر القرشي الفيرم ، أسمـ مع عثماف بف مضعكف كعبد الرحمف بف عكؼ قبؿ دخكؿ الرسكؿ 

  لدار االرقـ بف ابي االرقـ ، ىاجر اليجرتيف ، آخى الرسكؿ    بينو كبيف سالـ
شيد بدرا، كأحدا، كاغمب المشاىد َمَع َرُسكؿ الّمو  مكلى أبي حذيفة ، ،   ككاف مف ،

الداعميف ألبي بكر في السقيفة ، كفي خالفة أبي بكر كاف احد األمراء الذيف كلكا فتح الشاـ 
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ـ. ينظر: ابف سعد : الطبقات ٜٖٙق/ٛٔكافاضت اليو إمرة الشاـ ، مات في طاعكف عمكاس سنة 
؛ البالذرم : جمؿ مف  ٘ٙف خياط : طبقات خميفة بف خياط ، ص؛ خميفة ب ٕٖٔ/ٖالكبرل ، 

؛ ابف عساكر  ٕٜٚ/ٕ؛ ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب ،  ٖٕٕ/ٔأنساب األشراؼ،
 .  ٕٙٓ/٘؛ ابف االثير : اسد الغابة ،  ٖ٘ٗ/ٕ٘: تاريخ مدينة دمشؽ ، 

ف مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج أبك النعماف بشير بف سعد بف ثعمبة بف خالس بف زيد ب (ٓٔ)
بف الحارث بف الخزرجي االنصارم ، شيد العقبة الثانية ، ثـ شيد بدرنا كأحدنا كالخندؽ كالمشاىد 

بعدىا مع رسكؿ ا     يقاؿ إف أكؿ مف بايع أبا بكر يـك السقيفة مف األنصار بشير بف
ـ . لممزيد ينظر: ابف سعد : ٖٖٙق/ٕٔسنة سعد ، قتؿ يـك عيف التمر، كىك مع خالد بف الكِليد ، 

؛ ابف عبد البر:  ٕٗٗ/ٔ؛ البالذرم : جمؿ مف أنساب األشراؼ ، ٕٓٗ/ٖالطبقات الكبرل ، 
؛ ابف حجر: اإلصابة  ٖٕٔ/ٔ؛ ابف األثير: أسد الغابة ،  ٕٚٔ/ٔاالستيعاب في معرفة األصحاب ،

 . ٕٗٗ/ٔفي تمييز الصحابة ، 
( أسيد بف حضير بف سماؾ بف عتيؾ بف امرئ القيس بف زيد بف عبد األشيؿ األنصارم األكسي ٔٔ)

األشيمي ، كاف رئيس األكس يـك بعاث ، أسمـ بعد بيعة العقبة األكلى عمى يد مصعب بف عمير ، 
شيد بيعة العقبة الثانية لـ يشيد بدران مع رسكؿ ا    ثـ شيد أحدا كما بعدىا مف المشاىد ،

ـ لممزيد ينظر: ابف  ٔٗٙق/ٕٓلو دكر كبير في بيعة أبي بكر يـك السقيفة ، تكفي في شعباف سنة 
؛ ابف عبد البر : االستيعاب  ٕٓٗ/ٔ؛ البالذرم : أنساب األشراؼ، ٖ٘ٗ/ٖسعد : الطبقات الكبرل ،

 .  ٕٔٔ/ٔ؛ ابف االثير : أسد الغابة ،  ٕٜ/ٔ، 
 .  ٔٛٗػػػػٓٛٗالتمييد : ص  (ٕٔ)
؛ البخارم : صحيح  ٔ٘ٗ/ٔابف حنبؿ : مسند أحمد ، ؛  ٛ٘ٙ/ٕ( ابف ىشاـ : السيرة النبكية ، ٖٔ)

؛ ابف عساكر: تاريخ مدينة دمشؽ ،  ٛ٘ٔ/ٕ؛ اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ٛٙٔ/ٛالبخارم ، 
ٖٓ/ٕٛٔ  . 

خزرج ، أبك ثابت سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة بف أبي خزيمة األنصارم الخزرجي ، سيد ال( ٗٔ)
كاف نقيب  بني ساعدة في بيعة العقبة الثانية كاحد الذيف بايعكا الرسكؿ    فييا، كحيف اسمـ

جعؿ يكسر اصناـ بني ساعدة ، كاختمؼ في حضكره بدران  قيؿ حضر كبعضيـ قاؿ لـ يحضر لكف 
النبي    ، ضرب لو سيما منيا، كشيد باقي المشاىد كميا ككاف صاحب راية االنصار فييا

. لممزيد  ٖٙٙق/٘ٔرفض بيعة أبا بكر ثـ عمر مف بعده ، تكفي بحكراف مف أرض الشاـ سنة 
؛ ابف األثير :  ٜٗ٘/ٕ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٓٙٗ/ٖينظر: ابف سعد: الطبقات الكبرل ، 

 .  ٜٗ/٘ٔ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات ،  ٔٗٗ/ٕأسد الغابة ، 
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 .  ٕٛٔ/ٖ؛ ينظر : الطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،  ٖٔ/ٔابف قتيبة : اإلمامة كالسياسة ، ( ٘ٔ)
 .  ٙٔ/ٔ؛ ينظر : ابف قتيبة : اإلمامة كالسياسة ،  ٕٕٔ/ٖالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، (ٙٔ) 
أبك عمر الحباب بف المنذر بف الجمكح بف زيد بف حراـ بف كعب بف غنـ بف كعب بف سممة (ٚٔ) 

األنصارم الخزرجي السممي ، شيد بدرنا ككاف ذا رأم كك الذم اشار عمى رسكؿ ا    اف
ينزؿ عمى ماء بدر لمقاء المشركيف ، شيد المشاىد كميا مع رسكؿ ا    كىك القائؿ يكـ

 أنا جذيميا المحكؾ، كعذيقيا المرجب، منا أمير كمنكـ أمير ))عدة عف بيعة أبي بكر: سقيفة بني سا
، مات في خالفة عمر ابف الخطاب كلـ يحدد تاريخ كفاتو . لممزيد ينظر: ابف سعد : الطبقات (( 

؛ ابف  ٕٛٚ/ٖ؛ السمعاني : األنساب ،  ٖٙٔ/ٔ؛ ابف عبد البر: االستيعاب ،  ٕٚٗ/ٖالكبرل ، 
 .     ٜ/ٕ؛ ابف حجر : اإلصابة ،  ٘ٙٙ/ٔ: أسد الغابة ،  األثير
 . ٖ٘٘ػػػٖٗ٘/ٕٛينظر : المجمسي : بحار االنكار ،  . ٚٔ/ٔابف قتيبة : اإلمامة كالسياسة ، (ٛٔ) 

؛  ٚٔ/ٔ؛ ينظر: ابف قتيبة : اإلمامة كالسياسة ، ٕٕٕ/ٖالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (ٜٔ)
 .    ٜٔٔ/ٖالشريؼ المرتضى : الشافي في اإلمامة ، 

ابك سعد زيد بف أرقـ بف زيد بف قيس بف النعماف بف مالؾ بف األغر بف ثعمبة األنصارم  (ٕٓ)
ؿ مشاىده مع النبي الخزرج ، مف بني الحارث بف الخزرج ، كانت أك    ( في غزكة المريسيع

غزا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تسع )) ـ ، ذكر عنو أّنو قاؿ ٕٚٙق/٘بني المصطمؽ ( سنة 
، كاف احد المعترضيف عمى البيعة أبي بكر  (( عشرة غزكة غزكت منيا معو سبع عشرة غزكة

أحؽ منو بالخالفة ، كاف مف خاصة  بالخالفة ، إذ يرل أف اإلماـ عمي بف أبي طالب 
شيد معو حرب صفيف، نزؿ الككفة كسكنيا كبيا كانت كفاتو سنة  أصحاب اإلماـ عمي 

بقميؿ . لممزيد ينظر : ابف سعد :  ـ ، كقيؿ مات بعد استشياد اإلماـ الحسيفٛٛٙق/ٛٙ
ثير : أسد الغابة ؛ ابف األ ٖ٘٘/ٕ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٜٙ/ٙالطبقات الكبرل ، 

،ٕ/ٖٕٗ . 
أبك المنذر أبي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف معاكية بف عمرك بف مالؾ بف النجار  (ٕٔ)

األنصارم الخزرجي ، لو كنيتاف ابك المنذر كناه بيا النبي    كأبك الطفيؿ كناه بيا عمر بف ،
الخطاب ، شيد بيعة العقبة ثـ بدرا كأحدا كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا    كقيؿ أكؿ ،

مف كتب لرسكؿ ا   في المدينة أبي بف كعب ، كاف أحد الممتنعيف عف بيعة أبي بكر ،
تاريخ كفاتو فقيؿ تكفي في خالفة  أحؽ بيا منو ، اختمؼ في بالخالفة إذ يرل أف اإلماـ عمي

عمربف الخطاب كقيؿ تكفي في خالفة عثماف بف عفاف . لممزيد ينظر : ابف سعد : الطبقات الكبرل ، 
 .  ٛٙٔ/ٔ؛ ابف األثير : أسد الغابة ،  ٖٛٚ/ٖ
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أبك عبد الرحمف معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس بف عائذ بف عدم بف كعب بف عمرك ابف ( ٕٕ)
ف عمي بف أسد بف ساردة بف يزيد بف جشـ بف الخزرج، األنصارم الخزرجي ، أسمـ أدم بف سعد ب

كىك شاب، ككاف احد المبايعيف لمرسكؿ   في بيعة العقبة الثانية ، آخى رسكؿ ا   
 بينو كبيف عبد ا بف مسعكد ، شيد بدرا كالمشاىد كميا ، بعثو رسكؿ ا   قاضيا الى

القرآف كشرائع اإلسالـ، كيقضي بينيـ ، كجعؿ إليو جمع الصدقات مف العماؿ اليمف، يعمـ الناس 
باليميف ، قاؿ عنو الرسكؿ   :(( يأتي معاذ بف جبؿ يـك القيامة أماـ العمماء  )) مات في ،

ـ كعمره ثماف كثالثيف سنة . لممزيد ينظر : البالذرم : ٜٖٙق/ٛٔبالد الشاـ بطاعكف عمكاس سنة 
؛ ابف حجر : اإلصابة  ٘ٓٗٔ/ٖ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٕٚٗ/ٔاالشراؼ ، جمؿ مف أنساب 

 ،ٙ/ٔٓٚ  . 
أبك عمارة خزيمة بف ثابت بف الفاكو بف ثعمبة الخطمي األنصارم ، مف بني خطمة مف األكس ( ٖٕ)

، يعرؼ بذم الشيادتيف إذ جعؿ رسكؿ ا    شيادتو بشيادة رجميف ، شيد بدرا، كما بعدىا
بحرب  مف المشاىد ، كانت راية قكمو بني خطمة بيده يـك فتح مكة ، شارؾ مع اإلماـ عمي 

ما زاؿ جدم خزيمة )) صفيف كاستشيد فييا ، لو قصة في ذلؾ ركاىا حفيده محمد بف عمارة ، قائالن : 
فعؿ يـك الجمؿ، فمما قتؿ عمار بصفيف قاؿ خزيمة:  بف ثابت مع عمي بصفيف كافا سالحو، ككذلؾ

سمعت رسكؿ اهلل   يقكؿ: تقتؿ عمارا الفئة الباغية. ثـ سؿ سيفو فقاتؿ حتى قتؿ))  .
 ٔ٘ٔ/ٕ؛ ابف خياط: طبقات خميفة بف خياط ،  ٜٕٚ/ٗلممزيد ينظر : ابف سعد : الطبقات الكبرل ،

 .  ٕٛٗ/ٕ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ، 
؛ ينظر: اليعقكبي : تاريخ اليعقكبي ،  ٕٕٓالزبير بف بكار : األخبار المكفقيات ، ص  (ٕٗ)
؛ العسكرم ، مرتضى ، عبد ا بف سبأ ،  ٕٓ/ٙ؛ ابف أبي الحديد: شرح نيج البالغة ،  ٖٕٔ/ٕ
 .   ٖٔ/ٕ؛ ميراف ، محمد بيكمي : اإلمامة كأىؿ البيت ،  ٚٔٔ/ٔ؛ معالـ مدرستيف ،  ٚٔٔ/ٔ

 .      ٚٛٔ/ٕ؛ ابف األثير : الكامؿ في التاريخ ،  ٕٕٓ/ٖخ الرسؿ كالممكؾ ، تاري(ٕ٘) 
؛ الشريؼ  ٚ٘؛ ينظر : الشيخ المفيد : الجمؿ ، ص  ٖٛ٘/ٔالبالذرم : أنساب األشراؼ ، (ٕٙ) 

؛ ابف  ٕٕ٘/ٔ: مناقب آؿ أبي طالب ،  ؛ بف شير آشكب ٕٗٔ/ٕالمرتضى : الشافي في اإلمامة ، 
 . ٕٔٔغاية المراـ كحجة الخصاـ ، ص ؛ ىاشـ البحراني : ٔٙٔ/ٔأبي الحديد : شرح نيج البالغة ، 

أبا عبد ا الفضؿ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي ، ابف (ٕٚ) 
عـ رسكؿ ا  ارث بف حزف الياللية، أخت ميمكنة بنت ، أمو أـ الفضؿ لبابة بنت الح

الحارث زكج النبي    كىك أكبر كلد العباس كبو كاف يكنى ، شيد مع رسكؿ ا  
فتح مكة ، كغزكة حنيف ككاف مف الثابتيف يكمئذ مع رسكؿ ا    فيمف ثبت معو مف أىؿ بيتو
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ـ ، كقيؿ استشيد يـك اليرمكؾ ٖ٘ٙق/ٖٔكأصحابو ، كاختمؼ في تاريخ كفاتو، قيؿ يـك أجناديف سنة 
ـ ،. لممزيد ينظر : ابف ٜٖٙق/ٛٔـ ، كركاية انو مات في طاعكف عمكاس سنة ٖٚٙق/٘ٔسنة 

؛ ابف عساكر : تاريخ  ٜٕٙٔ/ٖ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٓٗ/ٗسعد : الطبقات الكبرل ، 
ر : تيذيب التيذيب ، ؛ ابف حج ٜٖٗ/ٗ؛ ابف األثير : أسد الغابة ،  ٕٖٛ/ٛٗمدينة دمشؽ ، 

ٛ/ٕٛٓ  . 
؛ ينظر : ميراف ، محمد بيكمي : اإلمامة كأىؿ البيت ،  ٕٗٔ/ٕاليعقكبي : تاريخ اليعقكبي ، (ٕٛ) 

ٔ/ٖٖٚ  . 
عتبة بف أبي ليب عبد العزل بف عبد المطمب القرشي الياشمي، كىك ابف عـ النبي  (ٜٕ)  

، أمو أـ جميؿ بنت حرب بف أمية أخت أبي سفياف، أسمـ ىك كأخكه معتب يـك فتح مكة سنة 
ـ ، شيد مع رسكؿ ٖٓٙق/ٛ   غزكة حنيف، ككاف ممف ثبت معو . لممزيد ينظر : ابف سعد

؛ ابف األثير : أسد الغابة ،  ٖٓٓٔ/ٖ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٗٗ/ٗ: الطبقات الكبرل ، 
ٖ/ٕ٘ٙ  . 

 .  ٕٔ/ٙ؛ ينظر : ابف أبي الحديد : شرح نيج البالغة ،  ٕٗٔ/ٕاليعقكبي : تاريخ اليعقكبي ،  (ٖٓ)
أبك سعيد خالد بف سعيد بف العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي القرشي (ٖٔ) 

ممف  األمكم، أسمـ قديما، ذكر إنو أسمـ بعد أبي بكر فكاف ثالثا أك رابعا كقيؿ كاف خامسا ، ككاف
ىاجر إلى الحبشة ، استعممو رسكؿ ا   مع أخكيو عمى صدقات مذحج ، ثـ عينو كاليان عمى
صنعاء باليمف ، رجع بعد كفاة النبي     ككاف ممف تأخر عف بيعة أبي بكر مع بني ىاشـ ،

 ؛ ابف ٓٚ/ٗـ بأجناديف . لممزيد ينظر: ابف سعد : الطبقات الكبرل ،  ٖٗٙق/ٖٔ، استشيد سنة 
؛ الصفدم : الكافي بالكفيات ،  ٕٗٔ/ٕ؛ ابف األثير: أسد الغابة ،  ٕٓٗ/ٕعبد البر : االستيعاب ، 

ٖٔ/ٕٔ٘   . 
 .  ٕٙٔ/ٕتاريخ اليعقكبي : (ٕٖ) 
 .  ٕٗٔ/ٕابف األثير : أسد الغابة ، (ٖٖ) 
أبك معبد المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة بف ثمامة ابف مطركد بف عمرك بف  (ٖٗ)

سعد البيراكم ، مف بيراء بف عمرك بف الحاؼ ابف قضاعة ، حالؼ األسكد بف عبد يغكث الزىرم في 
المقداد بف الجاىمية فتبناه فكاف يقاؿ لو المقداد بف األسكد، كلما اآلية الكريمة ادعكىـ آلبائيـ، قيؿ 

عمرك، اسمـ قديمان يعد مف السابقيف ، ىاجر إلى أرض الحبشة، ثـ عاد إلى مكة، فياجر مع رسكؿ 
ا    شيد بدرا كأحدا كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا ،   مات بمنطقة ،
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الكبرل ، ـ. لممزيد ينظر : ابف سعد : الطبقات  ٗ٘ٙق/ٖٖالجرؼ عمى ثالثة أمياؿ مف المدينة سنة 
؛ ابف  ٓٛٗٔ/ٗ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٕٗٓ/ٔ؛ البالذرم : أنساب األشراؼ ،  ٜٔٔ/ٖ

 .   ٕ٘ٛ/ٓٔ؛ ابف حجر : تيذيب التيذيب ،  ٕٕٗ/٘األثير : أسد الغابة ، 
أبك عبد ا سمماف المحمدم ، كيعرؼ بسمماف الخير ، أصمو مف فارس، كاف اسمو قبؿ  (ٖ٘)

بكذخشاف بف مكرسالف بف بيبكذاف بف فيركز بف سيرؾ ، دخؿ اإلسالـ كأكؿ اإلسالـ مابو بف 
مشاىده مع رسكؿ ا   الخندؽ، كلـ يتخمؼ عف مشيد بعد الخندؽ ، ككاف مف خيار

الصحابة كزىادىـ كفضالئيـ، كذكم القرب مف رسكؿ ا    حتى قاؿ فيو سمماف منا أىؿ ،
 البيت ، كىك الذم أشار عمى رسكؿ ا   ،بحفر الخندؽ حكؿ المدينة لما جاءت األحزاب

ـ  كدفف بالمدائف . لممزيد ينظر: ابف سعد  ٙ٘ٙق/ٖ٘تكفي أكاخر خالفة عثماف بف عفاف سنة 
؛ البغكم : معجـ  ٘ٛٗ/ٔ؛ البالذرم : جمؿ مف أنساب األشراؼ ،  ٙ٘/ٗالطبقات الكبرل ، 

؛  ٓٔ٘/ٕ؛ ابف األثير: أسد الغابة ،  ٖٗٙ/ٕ ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ، ٔٙٔ/ٖالصحابة ، 
 .    ٕٜٔ/٘ٔالصفدم : الكافي بالكفيات ، 

ابك ذر جندب بف جنادة بف سفياف بف عبيد بف حراـ بف غفار بف مميؿ بف ضمرة بف بكر بف  (ٖٙ)
 عبد مناة بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر، أسمـ كالنبي  بمكة فكاف رابع

خامس مف اسمـ، بايع النبيكقيؿ    عمى أف ال تأخذه في ا لكمة الئـ كعمى أف يقكؿ الحؽ
ف كاف مران ، كىك أكؿ مف حيا رسكؿ ا  كا    بتحية اإلسالـ، كلما أسمـ رجع إلى قكمو، حتى

ىاجر النبي   فأتاه بالمدينة بعد غزكة احد ، كصحبو ، قاؿ عنو الرسكؿ  ((  ما
منفيان مف قبؿ عثماف بف عفاف  تكفي بالربذة ((ذر ، كال أقمت الغبراء أصدؽ مف أبيأظمت الخضراء

ـ كصمى عميو عبد ا بف مسعكد . لممزيد ينظر: ابف سعد : الطبقات الكبرل ،  ٖ٘ٙق/ٕٖسنة 
؛ ابف حجر :  ٕٙ٘/ٔ؛ األثير : أسد الغابة ،  ٕ٘ٙٔ/ٗ؛ ابف عبد البر: االستيعاب ،  ٘ٙٔ/ٗ

 .   ٘ٓٔ/ ٚاإلصابة ، 
كناية بف قيس بف حصيف العنسي المذحجي،، أمو  أبك اليقظاف عمار بف ياسر بف مالؾ بف (ٖٚ)

سمية، كىي أكؿ مف استشيد في سبيؿ ا عز كجؿ ، كىك مف السابقيف األكليف إلى اإلسالـ إذ أسمـ 
كرسكؿ ا    في دار األرقـ ، كىك ممف عذب في ا في مكة ، ىاجر إلى المدينة كشيد

شاىد كميا مع رسكؿ ا بدرا، كأحدا ، كالخندؽ، كبيعة الرضكاف كالم   كعقب كفاة رسكؿ ،
ا امتنع عمار عف مبايعة أبي بكر كانحاز إلى جانب بني ىاشـ ، استعممو عمر بف الخطاب عمى 

في حرب الجمؿ كصفيف ،  الككفة فترة مف الزمف ثـ عزلو عنيا ، شارؾ مع اإلماـ عمي 
. لممزيد ينظر : ابف سعد : الطبقات الكبرل ،  استشيد في معركة صفيف كلو مف العمر التسعيف سنة
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؛ ابف  ٕٕٔ/ٗ؛ ابف األثير : أسد الغابة ، ٙ٘ٔ/ٔ؛  البالذرم : جمؿ أنساب األشراؼ ،  ٙٛٔ/ ٖ
 .  ٖٚٗ/ٗحجر : اإلصابة ، 

بف حارثة بف الحارث بف  أبك عمرك البراء بف عازب بف الحارث بف عدم بف جشـ بف مجدعة (ٖٛ)
عمرك بف مالؾ بف األكس األنصارم األكسي ، قيؿ لـ يحضر بدر لصغر سنو كأكؿ مشاىده أحد، 

كقيؿ الخندؽ، غزا مع رسكؿ    أربع عشرة غزكة ، كبعد كفاة النبي   كاف مف
مية كافتتح الممتنعيف عف بيعة أبي بكر ، كبعدىا شارؾ فيما يطمؽ عمييا بمصطمح الفتكحات اإلسال

ـ صمحان ، كشيد مع أبي مكسى االشعرم غزكة تستر ، شارؾ مع اإلماـ ٘ٗٙق/ٕٗالرم سنة 
في الجمؿ، كصفيف، كالنيركاف ، نزؿ الككفة كسكنيا كمات فييا أياـ مصعب بف الزبير.  عمي

 ٜ٘/ٕ ؛ البالذرم : جمؿ مف أنساب األشراؼ ، ٜٕٙ/ٗلممزيد ينظر : ابف سعد : الطبقات الكبرل ، 
 .  ٔٔٗ/ٔ؛ ابف حجر : اإلصابة ،  ٕٖٙ/ٔ؛ ابف األثير : أسد الغابة ، 

؛  ٕٗٔ/ٕاليعقكبي: تاريخ اليعقكبي ، ؛  ٜٔ/ٔ( ينظر : ابف قتيبة : اإلمامة كالسياسة ، ٜٖ)
 .  ٕٔٗ/ٔ؛ محب الديف الطبرم : الرياض النضرة ،  ٜٚ/ٗالبخارم : صحيح البخارم ، 

؛  ٙٛ٘/ٔ؛ البالذرم : جمؿ مف أنساب األشراؼ ،  ٕٙٔ/ٕاليعقكبي : تاريخ اليعقكبي،  (ٓٗ) 
؛ ابف أبي الحديد ، شرح نيج  ٜٖٔ/٘ينظر : محمد بف سماعيؿ البخارم : صحيح البخارم ، 

 .  ٕٕ/ٕالبالغة ، 
؛  ٖٛ؛ ينظر : الحسف ، عبد ا : المناظرات في اإلمامة ، ص ٖٔٓ/ٕمركج الذىب : (ٔٗ) 

؛ العاممي ، جعفر مرتضى : الصحيح مف سيرة  ٖٙٔ/ٔالعسكرم ، مرتضى : عبد ا بف سبأ ، 
 . ٛ٘ٔ/ٜاإلماـ عمي ،

؛ ابف أبي الحديد : شرح نيج  ٕٙ؛ الجكىرم : السقيفة كفدؾ ، ص ٛٔ/ٔاإلمامة كالسياسة : (ٕٗ) 
يني : الغدير ، ؛ الشيخ األم ٖٛٗ/ٕٛ؛ ينظر : المجمسي : بحار األنكار ،  ٔٔ/ٙالبالغة ، 

 .    ٕٗٔ؛ البغدادم ، خالد : تصحيح القراءة ، ص ٖٔٚ/٘
 .  ٔٚٗالتمييد : ص(ٖٗ) 
 .  ٖٛٗالتمييد : ص(ٗٗ) 
 .                     ٖٛٗالتمييد : ص(٘ٗ) 
 .  ٘ٛٗالتمييد : ص (ٙٗ) 

 . ٖٖٕ/ٕ( الحائرم ، محمد ميدم : شجرة طكبى ، ٚٗ)
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ىمداف : لغة عمى كزف فعالف مف قكليـ : ىمدت النار إذا سكف اشتعاليا ىمكدان كاليمدة المكت  (ٛٗ)
، كفي االصطالح : اسـ لقبيمة كبيرة مف قبائؿ العرب القحطانية التي سكنت اليمف ، قاؿ ابف الكمبي 

بف كيالف . : إف ىمداف ىك اكسمو بف مالؾ بف زيد بف اكسمو بف ربيعة بف الخيار بف مالؾ بف زيد 
 .   ٜٔٗ؛ ابف دريد : االشتقاؽ ، ص  ٜٓ٘/ٕلممزيد ينظر : ابف الكمبي : نسب معد كاليمف الكبير ، 

؛ ابف عبد  ٜٖٙ/٘؛ ينظر: البييقي ، دالئؿ النبكة :  ٕٖٔ/ٖالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، (ٜٗ) 
؛ محب الديف  ٗٙٔ/ٕ؛ ابف األثير : الكامؿ في التاريخ ،  ٕٔٔٔػػػػ  ٕٓٔٔ/ٖالبر : االستيعاب ، 

 .  ٙٙ/ٛ؛ ابف حجر : فتح البارم ،  ٖٕٖ/ٖالطبرم: الرياض النضرة ، 
؛ ينظر : الصالحي الشامي : سبؿ اليدل كالرشاد ،  ٖٙ٘/ ٔٗد أحمد ، ابف حنبؿ : مسن(ٓ٘) 

ٔٔ/ٔ٘ٛ  . 
 .  ٘ٚٙ/ٕ؛ ىاشـ البحراني : البرىاف في تفسير القرآف ،  ٛٙٗالشيخ الطكسي : األمالي ، ص(ٔ٘) 
 .  ٛسكرة الضحى : اآلية  (ٕ٘)

لبي : الكشؼ كالبياف ؛ أبك إسحاؽ الثعا ٕٙ٘/ٓٔأبك منصكر الماتريدم : تفسير الماتريدم ، (ٖ٘) 
 .  ٔٗٚ/ٖ؛ القشيرم : تفسير القشيرم ،  ٜٕٕ/ٓٔعف تفسير القرآف ، 

 .  ٜٙٔ؛ أبي القاسـ الككفي : االستغاثة ، ص  ٚ٘/ٕالطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،  (ٗ٘) 
خارجة بف زيد بف أبي زىير بف مالؾ بف امرئ القيس بف مالؾ األغر بف ثعمبة بف كعب بف (٘٘) 
بف الحارث بف الخزرج األنصارم الخزرجي، شيد العقبة ك بدرا ، كاحد ، كاف مف كبار  الخزرج

الصحابة كأعيانيـ، كىك الذم نزؿ عميو أبا بكر لما قدـ المدينة مياجران ككاف رسكؿ ا    قد
آخى بينو كبيف أبي بكر لما آخى بيف المياجريف كاألنصار ، استشيد يـك أحد . لممزيد ينظر: ابف 

ابف األثير : أسد الغابة ،  ٚٔٗ/ٕ؛ ابف عبد البر : االستيعاب ،  ٜٖٚ/ٖسعد : الطبقات الكبرل ، 
 .  ٜٓٔ/ٕ؛ ابف حجر: اإلصابة ،  ٛٓٔ/ٕ

رم ، الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ ، ؛ ينظر : المنذ ٜٓٙٔ/ٖصحيح مسمـ : (ٙ٘) 
 .  ٔٚٔ: رياض الصالحيف ، ص ؛ النككم ٕٓٔ/ٗ

 
 قائمة المصادر كالمراجع

 الكريـ القرآف  

 األكلية المصادراكالن : 
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 الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك،  ابف األثير 
 ( ـ 1233/  ىػ630 ت)  الجزرم الشيباني الكاحد عبد بف
 عادؿ - معكض محمد عمي:  تحقيؽ ، الصحابة معرفة في الغابة أسد .ٔ

 ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ  ، العممية الكتب دار  ، ٔ ط)  المكجكد عبد أحمد
 ( . ـ

 دار  ، 1 ط)  تدمري السالم عبد عمر:  تحقيق ، التاريخ في الكامل .2
 . ( م1991/  هـ1111 ، لبنان – بيروت العربي، الكتاب

 ت) القاسـ، بف جعفر بف محمد بف الطيب بف محمد بكر أبك ، الباقالني 
 ( ـ 1013/  ىػ 403
) حيدر أحمد الديف عماد:  تحقيؽ ، الدالئؿ تمخيص في األكائؿ تمييد .ٖ

 ( . ـٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ ، لبناف – الثقافية الكتب مؤسسة ، ٔط
 ( ـ 870/ق 256 ت)  الجعفي إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبك ،البخارم 

، دار  ٔصحيح البخارم ، تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر ) ط .ٗ
 ق ( . ٕٕٗٔ، ، د.ـ طكؽ النجاة 

 929/  ق 317 ت)  العزيز عبد بف محمد بف اهلل عبد القاسـ أبك ، البغكم 
 ( ـ

،  ٔ) ط  معجـ الصحابة ، تحقيؽ : محمد األميف بف محمد الجكني .٘
 ـ ( . ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالككيت ،  –مكتبة دار البياف 

 (  ـ 892/  ق 279 ت)  داكد بف جابر بف يحيى بف أحمد ، البالذرم 
جمؿ مف أنساب األشراؼ ، تحقيؽ : سييؿ زكار كرياض الزركمي ) ط  .ٙ

 ـ ( .   ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔبيركت ،   –،  دار الفكر  ٔ
 ق 458)  بكر أبك مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد:  البييقي  /

 (  ـ 1066
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 الكتب دار ، ٔط)  ، قمعجي المعطي عبد:  تحقيؽ ، النبكة دالئؿ .ٚ
 ( .  ـ ٜٛٛٔ/  ق ٛٓٗٔ ، بيركت ، العممية

 ( ـ1035/ق427 ت)  إبراىيـ بف محمد بف أحمد إسحاؽ أبك ، الثعالبي 
)  عاشكر بف محمد أبي اإلماـ تحقيؽ ، القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ .ٛ

 ٕٕٓٓ - ىػ ،ٕٕٗٔ ، لبناف – بيركت العربي، التراث إحياء دار ، ٔط
 ( .  ـ

 الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ،  ابف الجكزم 
 ( ـ 1201/  ىػ 597 ت) 
 عطا، القادر عبد محمد:  تحقيؽ ، كالممكؾ األمـ تاريخ في المنتظـ .9

 ٕٔٗٔ ، بيركت العممية، الكتب دار ، ٔ ط)  عطا القادر عبد مصطفى
 ( ـ ٕٜٜٔ - ىػ

 ( ـ 935/  ق 323)  البصرم العزيز عبد بف أحمد ، الجكىرم 
 شركة مطبعة ، ٕ ط)  األميني ىادم محمد:  تحقيؽ ، كفدؾ السقيفة .ٓٔ

 ( . ـ ٖٜٜٔ/  ق ٖٔٗٔ ، لبناف ػػػ بيركت ، كالنشر لمطباعة الكتبي

 بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك ، العسقالني ابف حجر 
 ( ـ 1449/  ىػ 852 ت)  العسقالني حجر
 المكجكد عبد أحمد عادؿ:  تحقيؽ ، الصحابة تمييز في اإلصابة .ٔٔ

(  ىػ ٘ٔٗٔ ، بيركت – العممية الكتب دار ، ٔط)  معكض محمد كعمى
. 
 ، اليند النظامية، المعارؼ دائرة مطبعة ، ٔ ط)  التيذيب تيذيب .ٕٔ

 ( .  قٕٖٙٔ

 -فتح البارم في شرح صحيح البخارم ، ) د. ط ،  دار المعرفة  .13
 (.ٜٖٚٔبيركت، 
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 ق 656 ت)  المعتزلي اهلل ىبة بف الحميد عبد الديف عز ، الحديد أبي ابف 
 (  ـ 1258/ 

شرح نيج البالغة ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ) د. ط ، دار  .14
 الحياء الكتب العربية ، د. ت ( .

 الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك،  ابف حنبؿ 
 ( ـ 855/  ق 241) 

 عادؿ - األرنؤكط شعيب:  تحقيؽ ، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .٘ٔ
 - ىػ ٕٔٗٔ  ، بيركت ػػػ  الرسالة مؤسسة ، ٔ ط)  كآخركف مرشد،
 ( . ـ ٕٔٓٓ

 (ـ1071/ق463ت)  عمي بف أحمد بكر أبك ، البغدادم الخطيب 
 الغرب دار ، ٔط)  معركؼ عكاد بشار:  تحقيؽ ، بغداد تاريخ .ٙٔ

 ( . ـٕٕٓٓ/قٕٕٗٔ ، لبناف_ بيركت ، اإلسالمي

 ـ(1282ق/681أبك العباس أحمد بف محمد )ت،  ابف خمكاف 
،  ٔكفيات االعياف كانباء أبناء الزماف ، تحقيؽ : احساف عباس )ط .17

 ـ( .ٜٜٗٔق/٘ٔٗٔدار صادر بيركت ، 
 عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم  أبك،  ابف خياط

 ـ ( 854ىػ  /  240) ت  
 الفكر دار ، ط.د) زكار سييؿ:  تحقيؽ ، خياط بف خميفة طبقات .ٛٔ

 ( . ـ ٖٜٜٔ/ىػٗٔٗٔ ، لبناف ػػ بيركت ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة

 ( ـ 933/  ق 321 ت)  األزدم الحسف بف محمد ،ابف دريد 
 ، الجبؿ دار ، ٔط)  ، ىاركف محمد السالـ عبد:  تحقيؽ ، االشتقاؽ .ٜٔ

 ( . ـ ٜٜٔٔ/  ق ٔٔٗٔ ، لبناف ػػػ بيركت
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 ىػ 748 ت)  عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس ، الذىبي 
 ( ـ 1348/ 

 .  ـ (ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔالقاىرة ،  -سير أعالـ النبالء ، ) دار الحديث .ٕٓ
 ( ـ 870/  ق 256 ت)  القرشي اهلل عبد بف بكار بف الزبير 

 عالـ ، ٕط)  ، العاني مكي سامي:  تحقيؽ ، المكفقيات األخبار .ٕٔ
 ( .  ـ ٜٜٙٔ/  ق ٙٔٗٔ ، لبناف ػػػ بيركت ، الكتب

 (  ـ 819/  ق 204 ت)  الكمبي محمد بف ىشاـ ، السائب ابف 
، عالـ الكتب  ٔنسب معد كاليمف الكبير ، تحقيؽ : ناجي حسف ، ) ط .22

 ـ ( . ٜٛٛٔ/ ق  ٛٓٗٔ، 
 ( ـ 845/  ق 230ت)  منيع بف سعد بف محمد اهلل عبد أبك ،ابف سعد 

،  دار  ٔالطبقات الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ) ط  .23
 ـ ( . ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔبيركت ،  –الكتب العممية 

 ىػ 562 ت)  التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد ، السمعاني  /
 (  ـ 1166
األنساب ، تحقيؽ : عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ، )  .24

 -ىػ  ٕٖٛٔ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ،  ٔط 
ٜٕٔٙ . ) 

  الشريؼ المرتضى ، أبك القاسـ عمي بف الحسيف بف مكسى بف محمد
 ـ ( . 1044ق /  436المكسكم ) ت 

الزىراء الحسيني الخطيب ،  الشافي في اإلمامة ، تحقيؽ : السيد عبد .25
 ٚٓٗٔ) د. ط ، مؤسسة الصادؽ لمطباعة كالنشر ، طيراف ػػػػػػ إيراف ، 

 ـ ( . ٜٚٛٔق / 

 ( . ـ 1192/  ق 588)  المازندراني عمي بف محمد ، ابف شير آشكب 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 
 

1277 

                                                                                                                                                      

. د)  األشرؼ النجؼ أساتذة مف لجنة:  تحقيؽ ، طالب أبي آؿ مناقب .ٕٙ
 ( .  ـ ٜٙ٘ٔ - ٖٙٚٔ ، األشرؼ النجؼ - الحيدرية مطبعة  ، ط

 (  ـ 1536/ق 942 ت)  الشامي يكسؼ بف محمد ، الصالحي 
 عبد أحمد عادؿ:  تحقيؽ ، العباد خير سيرة في كالرشاد اليدل سبؿ .ٕٚ

 ػػػ بيركت ، العممية الكتب دار ، ٔط)  ، معكض محمد عمي ، المكجكد
 .( ـ ٖٜٜٔ/ق ٗٔٗٔ ، لبناف

 ىػ 764 ت)  الصفدم اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صالح ، الصفدم  /
 (  ـ 1363
. د)  ، مصطفى تركي ، األرناؤكط أحمد:  تحقيؽ ، بالكفيات الكافي .ٕٛ

 ( .   ـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ ، بيركت – التراث إحياء دار ، ط
 ت)  اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد ، الطبرم 

 ( ـ 923/ق310
 ق ( ٖٚٛٔبيركت ،  –،  دار التراث  ٕتاريخ الرسؿ كالممكؾ ، ) ط  .ٜٕ

 (ـ1068/ق460ت)  عمي بف الحسف بف محمد جعفر أبك ، الطكسي 
،  ٔ) ط مؤسسة البعثة -تحقيؽ : قسـ الدراسات اإلسالمية األمالي ،  .ٖٓ

 ق ( .ٗٔٗٔ،  قـ –دار الثقافة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف ،  ابف عبد البر ،
 ـ (  1071ق /  463عاصـ النمرم القرطبي ) ت 

االستيعاب في معرفة األصحاب ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ) ط  .31
 ـ ( . ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ، دار الجيؿ، بيركت ،   ٔ

 ساكر ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عابف عساكر
 ـ ( 1176ىػ /  571) ت 
 ، ط. د)  العمركم غرامة بف عمرك:  تحقيؽ ، دمشؽ مدينة تاريخ .ٕٖ

 ( . ـ ٜٜ٘ٔ - ىػ ٘ٔٗٔ ، ـ. د كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار
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)  ، األشعرم الحسف أبي اإلماـ إلى نسب فيما المفترم كذب تبييف .ٖٖ
 ( . ىػ ٗٓٗٔ ، بيركت – العربي الكتاب دار ، ٖط

 أبك الحنبمي، الَعكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي ، عبد العماد ابف 
 ( ـ 1679/  ق 1089)  الفالح
 ط)  األرناؤكط محمكد:  تحقيؽ ، ذىب مف أخبار في الذىب شذرات .34

 .(  ـ ٜٙٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ ، بيركت – دمشؽ كثير، ابف دار ، ٔ
  إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف  فرحكفابف فرحكف ،

 ( 1397ق /  799اليعمرم ) ت 
الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ، تحقيؽ : محمد  .35

األحمدم أبك النكر ) د. ط ، دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة ، د. ت ( 
  . 

 ( ـ 889/  ق 276 ت)  الدينكرم مسمـ بف اهلل عبد محمد ابي ،ابف قتيبة 
اإلمامة كالسياسة ، تحقيؽ : طو محمد الزيني ) د. ط ، مؤسسة  .36

 الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع ، د. ت ( .
 ( ـ 1074/ق 465 ت)  الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبد ، القشيرم 

، الناشر الييئة  ٖتفسير القشيرم ، تحقيؽ : إبراىيـ البسيكني ، ) ط  .37
 لمكتاب ، مصر ، د.ت ( . المصرية العامة

  ( ـ 963/  ق 352 ت)  أحمد بف عمي القاسـ ، أبكالككفي 

االعممي ػػػػػػػ طيراف ،  نشر مؤسسة ، مطبعة االمير،ٔاالستغاثة ، ) ط .38
 ق(. ٖٖٚٔ

 ـ 944/  ق333 ت)  محمكد بف محمد بف محمد منصكر أبك ، الماتريدم 
) 
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 الكتب دار ، ٔط)  ، باسمكـ مجدم ، تحقيؽ ، الماتريدم تفسير .ٜٖ
 ( .  ـ ٕ٘ٓٓ/  ق ٕٙٗٔ ، لبناف ػػػػ بيركت ، العممية

 ت)  المجمسي عمي مقصكد بف تقي محمد بف باقر محمد ، المجمسي 
 (  ـ 1699/  ق 1111
 ٖٓٗٔ ، لبناف – بيركت الكفاء مؤسسة ، ٕ ط)  ، األنكار بحار .ٓٗ

 ( ـ ٖٜٛٔ/ ى
 694 ت)  محمد بف اهلل عبد بف أحمد العباس، أبك  ، الطبرم الديف محب 

 ( ـ 1295/  ق
. د ، العممية الكتب دار ، ٕ ط)  ، العشرة مناقب في النضرة الرياض .ٔٗ

 ( . ت
 ق 346 ت)  المسعكدم عمي بف الحسيف بف عمي الحسف أبك ، المسعكدم 

 ( ـ 956/  
 – ايراف اليجرة دار منشكرات ، ٕ ط)  الجكىر كمعادف الذىب مركج .ٕٗ

 ( . ـ ٜٗٛٔ/  ق ٗٓٗٔ ، قـ
 ت)  النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ الحسيف أبك ، مسمـ 

 (  ـ 875/  ق 261
 إحياء دار  ، ط. د)  الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيؽ ، مسمـ صحيح .ٖٗ

 ( .  ت. د ، بيركت – العربي التراث
 ـ 1022/  ق 413 ت)  النعماف بف محمد بف محمد اهلل عبد أبك ، المفيد 

 ) 
 ( . ت. د ، إيراف ػػػػػػ قـ ػػػ الدكارم مكتبة الناشر ، ط. د)  ، الجمؿ .ٗٗ

 ( ـ 1258/ق 656 ت)  اهلل عبد بف القكم عبد بف العظيـ عبد ، المنذرم 
 الديف شمس إبراىيـ:  تحقيؽ ، الشريؼ الحديث مف كالترىيب الترغيب .٘ٗ

 ( . ق ٚٔٗٔ ، بيركت ػػػ العممية الكتب دار ، ٔط)  ،
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 (ـ 1278/ق 676 ت)  الحزامي مرم بف شرؼ بف يحيى ، النككم 
 ابف دار ، ٔط)  ، الفحؿ ياسيف ماىر:  تحقيؽ ، الصالحيف رياض .ٙٗ

 ( . ـ ٕٚٓٓ ػػػ ٕٛٗٔ ، بيركت ػػػ دمشؽ ، كالنشر لمطباعة كثير

 محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد ، ابف ىشاـ 
 ( ـ 833/  ق 213 ت)  الديف جماؿ
 ط( )  كآخركف)  السقا مصطفى:  تحقيؽ ، ىشاـ البف النبكية السيرة .ٚٗ

 ، بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة ، ٕ
 ( .  ـ ٜ٘٘ٔ - ىػٖ٘ٚٔ

 ق 292 ت)  كاضح ابف كىب بف جعفر بف يعقكب أبي بف أحمد ، اليعقكبي 
 ( ـ 905/ 

 ( .   ت. د ، لبناف – بيركت - صادر دار ، ط. د)  ، اليعقكبي تاريخ .ٛٗ

 : المراجع: ثانيا

  ـ ( 1970/  1392، عبد الحسيف أحمد النجفي ) ت  األميني 
 - ٜٖٚٔ ، لبناف – بيركت - العربي الكتاب دار  ، ٗ ط)  ، الغدير .ٜٗ

 ( ـ ٜٚٚٔ
 ىاشـ ، البحراني 

 الدراسات قسـ ػػػ البعثة مؤسسة:  تحقيؽ ، القرآف تفسير في البرىاف .ٓ٘
 ( . ت. د ، ـ. د ، ط. د)  ، قـ ػػػ اإلسالمية

 ـ. د ، ط. د)  ، عاشكر عمي:  تحقيؽ ، الخصاـ كحجة المراـ غاية .ٔ٘
 ( ت. د ،

 خالد ، البغدادم 
 ( . ق ٕٚٗٔ ، ـ. د ، ستارة مطبعة ، ٔط)  ، القراءة تصحيح .ٕ٘

  ميدم محمد، الحائرم 
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 النجؼ - كمطبعتيا الحيدرية المكتبة منشكرات،  ٘شجرة الطكبى ، )ط .ٖ٘
 ق ( . ٖ٘ٛٔ،  األشرؼ

 اهلل عبد ، الحسف 
 ( . ق ٘ٔٗٔ ، ـ. د ، مير مطبعة ، ٔط)  ، اإلمامة في المناظرات .ٗ٘

 ( ـ 1895/  ق 1313 ت)   العابديف زيف بف باقر محمد ، الخكانسارم 
 ، بيركت كالنشر، لمطباعة اإلسالمية الدار ،ٔط)  ، الجنات ركضات .٘٘

 (. ٜٜٔٔ/  ق ٔٔٗٔ
 ق 1418 ، الفكرم لألبداع الشارقة مركز ، 1 ط)  اإلسالمية المعارؼ دائرة 

 (. ـ 1998/ 
 فارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير ، الزركمي 

 ( . ـ ٕٕٓٓ  ، لممالييف العمـ دار ، ٘ٔ ط)  ، األعالـ .ٙ٘
 مرتضى جعفر ، العاممي  

 اسالمي تبميغات دفتر ، ٔ ط( )  ع)  عمي اإلماـ سيرة مف الصحيح .ٚ٘
 (. ق ٖٓٗٔ، إيراف ػػػػػ قـ

 عبد اهلل ، محمد رمضاف 
 ( .  ٜٙٛٔ ، بغداد ػػػ االمة مطبعة ، ط. د)  الكالمية كآراؤه الباقالني .ٛ٘

 مرتضى ، العسكرم 
 ( .  ـ ٕٜٜٔ/  ق ٖٔٗٔ ، ٙط)  ، سبأ بف ا عبد .ٜ٘
 بيركت ، كالنشر لمطباعة النعماف مؤسسة ، ط. د)  ، مدرستيف معالـ .ٓٙ
 ( . ـ ٜٜٓٔ/  ق ٓٔٗٔ ، لبناف ػػػ

 بيكمي محمد ، ميراف 
 ٘ٔٗٔ ، ـ. د ، نيضت مطبعة ، ٕط)  ، البيت كأىؿ اإلمامة .ٔٙ

 ( .ـ ٜٜ٘ٔ/ق


