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The Contributions of Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq to the 

History of the Early Islamic Period 

Abstract

 
 The study provides an analysis and an evaluation of 

Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq, who is one of the prominent 

figures in the early Islamic period. The personality of Mohammad Bin 

Abi Baker AlSideeq has raised a lot of debate especially during the 

late period of the first caliphate ear particularly with what has to do 

with the murder of Othman and thenomination of Ali Bin AbiTaleb as 

the Caliph of Muslims . 

 In the light of the related historical resources, the researcher 

has shown that Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq contributed a lot 

to the events that took place during the caliphate period of Othman. 

Here, the researcher highlighted the debate among historians on the 

role of Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq in the murder of Othman. 

Moreover, Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq contributed a lot to 

the events that took place during the caliphate period of Ali Bin 

AbiTaleb. Here, the researcher highlighted the participation of 

Mohammad Bin Abi Baker AlSideeq in the battle of AlJamal with Ali 

Bin AbiTaleb against Ali’s sister ’ayshah and his . 
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: الطبقات الكبرى، تحقيق( م122/ هـ411)البغدادي  ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، البصري، .0

؛ البالذري، أحمد بن يحيى، (4/414)م،  0111، 0إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط
أنساب األشراف، تحقيق سهيل زكار، رياض زركلي، مكتب البحوث والدراسات  ( م114/هـ411)

، (م0111/هـ211)د بن عبد اهلل، ؛ األصفهاني، أبو نعيم أحم(0/221)م،0111في الفكر، بيروت، 
 0111، 0عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: معرفة الصحابة، تحقيق

، االستيعاب في معرفة (م0110/هـ211)؛ ابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد اهلل (1/1411)م،
بنت علي بن حسين ؛ العاملي، زينب (2/0111)م،0111األصحاب، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،

، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، المطبعة الكبرى األميرية، (م0102/هـ0114)بن عبيد اهلل
 (.11)هـ،0104، 0مصر، ط

، تاريخ ابن يونس المصري، دار الكتب (م111/ هـ121)ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد الصدفي .4
مد بن حبان بن أحمد الُبستي ؛ ابن حبان، مح(4/012)هـ  0،0240العلمية، بيروت،ط

مرزوق على ابراهيم، دار : مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، تحقيق( م111/هـ112)
؛ ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن (21)م، 0،0110الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة ط

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثروت عكاشة، : المعارف، تحقيق( م111/هـ411)مسلم الدينوري
؛ ابن منده، عبد اهلل بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى (011)م، 0114، 4القاهرة، ط

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، : فتح الباب في الكنى واأللقاب، تحقيق( م0112/ هـ111)العبدي
اهلل بن أبي بكر  ؛ ابن األبار، محمد بن عبد(44)هـ0201، 0مكتبة الكوثر،الرياض، ط

عبد السالم الهراس، دار الفكر للطباعة، : ،التكملة لكتاب الصلة، تحقيق(م0411/ هـ111)القضاعي
ابن عبد البر، (.111)؛ األصفهاني، معرفة الصحابة (4/041)م، 0111لبنان، 
،كتاب (م101/هـ110)؛ المقدمي، محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر (1/0111)االستيعاب

م، 0112محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة، : يخ وأسماء المحدثين وكناهم، تحقيقالتار

، المقتنى في سرد الكنى، (م0121/هـ121)؛ الذهبي، محمد بن أحمد أبو عبد اهلل الدمشقي(11)
 محمد صالح عبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،: تحقيق

ـ،0211المملكة العربية السعودية،  (.0/21)ه
 (.0/111)البالذري، أنساب األشراف،  .1
، المدني موطأ اإلمام مالك، فؤاد (م111/هـ011)األصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر : رواه .2

؛ النسائي، أحمد بن شعيب (121)م، 0111عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات : ، تحقيق(م101/هـ111)المجتبى من السنن بن علي،
؛ حنبل، أحمد أبو عبداهلل الشيباني،  مؤسسة قرطبة، القاهرة، (4111)م،0111اإلسالمية، حلب، 

(1/111.) 
أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن (. 1/411)ابن سعد، الطبقات، .1

شكر اهلل نعمة اهلل : أبي الميمون بن راشد، تحقيق: تاريخ  أبو زرعة رواية ،(م112/هـ410)صفوان
؛ بحشل، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب (111( )ت.د)القوجاني، مجمع اللغة العربية، دمشق،

كوركيس عواد،عالم الكتب، : تاريخ واسط، بحشل، تحقيق( م111/هـ414)الرّزاز الواسطي
؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات (1101)ي خيثمة، التاريخ الكبير ؛ ابن أب(011)هـ،0211بيروت،

؛ ابن تغري (4/111)م،0111عمر تدمري، دار الكتاب، بيروت، :المشاهير واألعالم، تحقيق
النجوم الزاهرة في ( م0212/ هـ121)بردي، يوسف بن عبد اهلل الظاهري الحنفي، أبو المحاسن

؛ (0/011(  )ت.د)واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة 
 (.111)األصفهاني، معرفة الصحابة،

1. 
6

؛ الذهبي، سير أعالم (2/241)ابن األثير، أسد الغابة،(.111)األصفهاني، معرفة الصحابة، 
؛ العصامي، (4/011،411)م، 0110شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، : النبالء، تحقيق

، سمط النجوم العوالي في أنباء (م0111/هـ0000)بن حسين بن عبد الملك المكي، عبد الملك
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 -علي محمد معوض، دار الكتب العلمية  -عادل أحمد عبد الموجود: األوائل والتوالي، تحقيق

 (.4/211)،0111بيروت،
ب ،تهذي(م0411/هـ111)النووي، محيي الدين يحيى بن شرف(. 1/0111)ابن عبد البر، االستيعاب .1

 ؛ الذهبي، سير أعالم (0/11)األسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، (م0120/ هـ124)، المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج(4/012،411)النبالء،

، 0بشار عواد معروف، ط. د: م، تحقيق0111تهذيب الكمال، مؤسسة الرسالة، بيروت،

(42/120.) 
؛ (011)؛ بحشل، تاريخ واسط، (111)أبو زرعة، تاريخ أبو زرعة،( 1/411)ت،ابن سعد، الطبقا .1

صالح بن فتحي هالل، : ، التاريخ الكبير، المحقق(م114/هـ411)ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد
؛ البالذري،األنساب (1101)هـ 0241الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة،

؛ ابن (4/111)؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم،( 111)الصحابة ؛ األصفهاني، معرفة (0/111)األشراف
 ؛(0/011)تغري بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

 (.42/120)الكمال،؛ المزي، تهذيب(1101)ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير،  .1
ل، ،المراسي(م111/هـ141)ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي .01

ابن حجر يقول (.014)هـ، 0111مؤسسة الرسالة، بيروت، : شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني،: تحقيق
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني : العسقالني: انظر. ثالثة اشهر

ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث : النكت على ابن الصالح، تحقيق( م0221/هـ114)
 (.0/120)هـ 0212عة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،العلمي بالجام

أحمد : ، الباعث الحثيث، تحقيق(م0114/هـ112)ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي .00
 (.014)، 4محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

: ، تحقيق منيف الرتبة، تحقيق(م0111/ ـه110)العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي .04
ـ، 0201عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ه

، (م0421/هـ121)؛ ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (14)، 0ط
؛ (2/112)تيمية، منهاج السنة؛ ابن (111.) م 0112، 0معرفة علوم الحديث، مكتبة الفارابي، ط

عبد الفتاح أبو غدة، : توجيه النظر، تحقيق( م0101/هـ0111)الجزائري، طاهر بن صالح بن أحمد
؛  أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم، (0/201)، 0هـ،ط0201مكتبة المطبوعات اإلسالمية،حلب،

دراسات والبحوث، جمعية ، قسم ال(121)الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، دار الفكر العربي 
 (.141)هـ،0210، 0اآلل واألصحاب، دفاعا عن اآلل واألصحاب، ط

أبو قتيبة : تدريب الراوي، حققه( م0111/هـ100)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين .01
؛ المناوي، عبد الرؤوف  بن علي بن زين (0/441)نظر محمد الفاريابي، دار طيبة 

المرتضي الزين : ، اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، تحقيق(م0144/هـ0110)العابدين
 (0/111)م، 0111أحمد، مكتبة الرشد، الرياض، 

حمدي عبد المجيد السلفي،عالم : العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق .02
 (. 414)، 4ط.م0111الكتب،بيروت، 

( م0021/هـ121)المعافري اإلشبيلي المالكي ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر .01
محب الدين الخطيب، : ، تحقيقالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 

ـ،0211ومحمود مهدي االستانبولي، دار الجيل بيروت، لبنان،   (ت.د)ه
صحيح مسلم بن ، المنهاج شرح (م0411/هـ111)النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  .01

 (.01/021)هـ0114الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
: ،البداية والنهاية، تحقيق(م0114/هـ112)ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري .01

، 0هـ، ط 0201عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 
(01/121.) 

أمحزون، محمد، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات اإلمام : قاط ملخصة من كتابهذه الن .01
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 (212-0/201. )هـ0241، 1الطبري والمحدثين، دار طيبة، الرياض، ط

 (.1/111)البالذري،أنساب األشراف،  .01
م ملحم، عدنان محمد، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى، عدنان محمد ملحم، رسالة دكتوراة، قس .41

 (.012)التاريخ في الجامعة األردنية، 
هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي،، ولد  .40

ابن عبد : ، أمه سهلة ِبْنت سهيل ْبن َعْمرو العامرية، انظربأرض الحبشة على عهد رسول اهلل 

 (.  1/0111)البر، االستيعاب 
فتوح مصر والمغرب، ( م110/هـ411)لرحمن بن عبد اهلل أبو القاسم المصريابن أبي الحكم، عبد ا .44

؛ ابن منده، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، العبدي (401)هـ 0201مكتبة الثقافة الدينية، 
، المستخرج من كتب الناس لَلذكرة والمستطرف من أحوال الرجال (م0111/هـ211)األصفهاني

ابن (. 4/111)ري، وزارة العدل والشئون اإلسالمية البحرين، عامر حسن صب: للمعرفة، تحقيق
 (1/110)كثير، البداية والنهاية،

تاريخ الطبري، تاريخ األمم : هـ، انظر 10هذا هو الراجح ألّن الواقدي يذكر أنها سنة  .41
/ هـ421)؛ خليفة، ابن خياط، تاريخ خليفة  (011)؛ أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة (2/411)والملوك

 (1/04)؛ابن الجوزي، المنتظم (011)م،0111، 4أكرم العمري، دار طيبة، ط: ، تحقيق(م112
، فتوح مصر والمغرب، مكتبة (م111/هـ411)ابن أبي الحكم، عبد الرحمن بن عبد اهلل المصري .42

ابن كثير، البداية (.4/111؛ ابن منده، المستخرج من كتب الناس، (401)هـ  0201الثقافة الدينية،
، 2؛ العودة، سليمان بن حمد،عبد اهلل بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة،دار طيبة، ط(1/110)،والنهاية

 (.020)هـ،0241
 (.011)ملحم، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى،  .41
 (.011)المصدر السابق  .41
عائشة ))وقف الناس على طرفن منه فممن هول من شأنه الباحث سعيد األفغاني في كتاب  .41

البطل الخفي المخيف، وال سلوك المستشرقين بإنكاره، أنظر أمحزون،تحقيق بأنه (( والسياسة
 (141-141/ 0مواقف الصحابة،

محمد أبو : ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق(م144/هـ101)الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  .41
 (.2/121. )م0111الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، 

 (.4/111)البالذري، أنساب األشراف،  .41
 –البرزنجي، محمد بن طاهر،  الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري، دار ابن كثير، دمشق  .11

 (.1/110)م4111بيروت، 
 (.1/114)البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري  .10

 (1/114)البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري  .14
 (.01/410)ابن كثير، البداية والنهاية، .11
؛ البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري (2/211)اريخ الرسل والملوك الطبري، ت .12

 .لكنها رواية ضعيفة ال تثبت(.1/111)
البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري : المحقق محمد بن طاهر البرزنجي في: منهم .11

، (4/110) عنهالصبحي، فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل: وضّعف الرواية كذلك(  1/111)

وأكثرهم ضعفا مبشر بن فضيل ( شعيب، وسيف، ومبشر بن فضيل)بسبب ثالث رواة بسند الرواية 
: متروك، وقال ابن عدي عامة حديثه منكر؛ انظر: فقد رماه ابن حبان بالزندقة، وقال أبو حاتم

ر، بيروت،  علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنش: الذهبي، ميزان اإلعتدال، تحقيق
 (.4/411)م 0111لبنان، 

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، ( م0141/ هـ141)ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .11
 (111/ 2)هـ،  0211محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،: تحقيق

 (.01/410)والنهاية، ؛ ابن كثير، البداية(2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11



(4102يونيه  -إبريل ) 24اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 سليمان سامل الصرايرة 

011

                                                                                  
عبد الوهاب : العسقالني، تقريب التقريب، دار المعرفة، تحقيق: هي الطبقة من التابعين التي صنفها .11

هـ، وهم الذين رأوا الواحد واالثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من 0114، 4عبد اللطيف،ط
 ،.(الصحابة، كاألعمش

، وذكرها بعض (01/410)ير، البداية والنهاية،؛ ابن كث(1/111)البالذري، أنساب األشراف: ذكره .11
ابن تيمية، منهاج السنة، : كما في(( منهاج الندامة))الشيعة منهم ابن مطهر الحلي في كتابه

(1/010 .) 

 .من طريق الواقدي( 1/101)البالذري، أنساب األشراف: رواه  .21
، تاريخ مدينة دمشق (م0011/ هـ110)ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل: رواها .20

عمرو بن :وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تحقيق
 (11/11)م، 0111غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

 (.421-1/422)ابن تيمية، منهاج السنة،    .24
؛ ابن عساكر، تاريخ (2/111)سل والملوك ؛ الطبري، تاريخ الر(011)خليفة، تاريخ خليفة، .21

 (.142/ 11)دمشق،
؛ ابن الجوزي، الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن (2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .22

محمد عبد القادر عطا، : ، المنتظم في تاريخ األمم والملوك، تحقيق(م0411/هـ111)محمد 
،الذهبي، تاريخ اإلسالم (1/11. )م0114ية، بيروت، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم

(1/011.) 
 4111البرزنجي، محمد بن طاهر، صحيح تاريخ الطبري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت،  .21

 ،(1/211)، الذهبي، تاريخ اإلسالم (1/111)
 في رواية الطبري سماها ليلى بنت عميس، ولعّلها خطأ أو تصحيف؛ ألّن الرسالة وجهت إلى محمد .21

 .بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وكالهما أبناء أسماء
 (.1/220)المزي، تهذيب الكمال(.2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .21
 (.2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .21
حمدي : المعجم الكبير، تحقيق( م110/هـ111)رواها الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير .21

ابن كثير، البداية : ؛ وانظر(0/11) 4هـ،ط0201مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بن عبد المجيد السلفي، 
 (01/111)والنهاية، 

الصبحي، محمد بن عبد اهلل بن عبد القادر غبان، فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، عمادة    .11
م، 4111البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، 

 (. 4/141)،4ط
 (012)خليفة، تاريخ خليفة،  .10

 (.4/112)الصبحي، فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  .14
: وسنده حسن، كل من(. 11/204)، وابن عساكر، تاريخ دمشق (1/11)ابن سعد، الطبقات الكبرى  .11

هج المحدثين، العمري، أكرم ضياء، عصر الخالفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق من
؛ الصبحي، فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل (211) 0هـ، ط0211مكتبة العبيكان، الرياض، 

 (.0/211)عنه 
آل نعمان، شادي بن محمد بن سالم، موسوعة األلباني في العقيدة، مركز النعمان للبحوث  .12

 (.1/111. )هـ0210، 0والدراسات، اليمن، ط
 (01/111)ابن كثير، البداية والنهاية،(. 11/211)ابن عساكر، تاريخ دمشق،  .11
 (.1/111)البالذري، أنساب األشراف  .11
 (.011)ملحم، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى  .11
 (.2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
 (.1/211)لذهبي، تاريخ اإلسالم، ا .11

 (2/211)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
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، اإلمامة (ت أواسط القرن الثالث الهجري)جهول؛ م(4/411)البالذري، أنساب األشراف  .10

 (0/12)م، الجامعة األردنية، عمان0111سعيد موسى صالح، : والسياسة، رسالة ماجستير تحقيق
؛ الذهبي، سير أعالم (1/0111)؛ ابن عبد البر، االستيعاب،(012)خليفة، تاريخ خليفة،  .14

 (.4/101)النبالء،
 (.01/211)؛ ابن كثير، البداية والنهاية،(2/101)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
 (4/412)؛البالذري، أنساب األشراف(2/101)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .12

 (.4/411)البالذري، أنساب أألشراف  .11
؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك (4/411)؛ البالذري، أنساب األشراف(011)خليفة، تاريخ خليفة،  .11

(2/111) 
 (2/111)الملوك الطبري، تاريخ الرسل و .11
 (2/101)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
 (2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11

 (.1/102)البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري  .11
 (.01/211)ابن كثير، البداية والنهاية، .10
 (.211/ 01)ابن كثير، البداية والنهاية، .14
؛ الذهبي، ميزان االعتدال (1/102)الطبري البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ : انظر .11

(4/101.) 
 ،(01/211)، ابن كثير، البداية والنهاية،(2/101)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .12

، 0عبد اهلل القاضي، دار الكتب العلمية،بيروت،ط: ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين، تحقيق .11
ر الدين عتر، دار المعارف، نو: ؛ الذهبي، المغني في الضعفاء، تحقيق(1/41)هـ0211
 ،(4/111)سوريا،

؛ البري، محمد بن أبي بكر بن عبد اهلل بن موسى (2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
محمد التونجي، : الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، تحقيق( م0421/هـ121)األنصاري

 (.4/414) 0م،ط0111دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، 

عمر : الكامل في التاريخ، تحقيق(. م0414/هـ111)ابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد الشيباني،  .11
؛ ابن كثير، البداية (4/102)م 0111، 0عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،ط

 (.01/214)والنهاية،
حمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود، علي م: ابن األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق .11

الوافي ( 4/211)؛ العصامي، سمط النجوم العوالي (1/11.)0م، ط 0112دار الكتب العلمية، 
 (.4/011)بالوفيات 

أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك  .11
( ت.د)،0ار البشر، المطبعة الحسينية المصرية،ط، المختصر في أخب(م0120/ هـ114)المؤيد

(0/011.) 
 (.1/014)الذهبي، سير أعالم النبالء  .11
بإسناد تالف  وفي المتن ( 1/11)؛ الطبري، تاريخ األمم والملوك،(014)خليفة، تاريخ خليفة،  .10

، ؛ ابن الجوزي، المنتظم(1/111)نكارة؛ انظر البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري 

؛ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن (0/011)ورّجحه أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر،( 1/11)
، تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، (م0121/هـ121)عمر بن محمد ابن أبي الفوارس

د طريق الواقدي؛ ابن خلدون، عب( 01/110)؛ ابن كثير، البداية والنهاية،(0/011) 0هـ، ط0201
م، 0111خليل شحادة دار الفكر، بيروت،: ، تحقيق(م0211/ هـ111)الرحمن بن محمد بن محمد

(4/142.) 
التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، ( م111/ هـ411)البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم .14

ي، تاريخ األمم ؛ الطبر(441)؛ البالذري، فتوح البلدان للبالذري(1/100)،(ت.د)حيدر آباد،الدكن، 
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البرزنجي، الضعيف والمسكوت : بإسناد تالف  وفي المتن نكارة؛ انظر( 1/11)، (2/111)والملوك 

؛ابن الجوزي، المنتظم، (1/0111)؛ ابن عبد البر، االستيعاب (1/112)عنه تاريخ الطبري 
( 4/142)ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون(. 01/211)، ابن كثير، البداية والنهاية،(1/11)

 (وقيل:)بلفظ
 (01/111)ابن كثير، البداية والنهاية، .11
 (.0/014)ابن تغري بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  .12

 (.1/11)ابن الجوزي، المنتظم،  .11
: كتاب الوالة وكتاب القضاة، تحقيق( م111/هـ111)الكندي، محمد بن يوسف بن يعقوب المصري .11

علمية، بيروت، لبنان، فريد المزيدي، دار الكتب ال محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد
 (41)م 4111

في مصر ثم كور الحوف الغربي، وهو حوالي ( الُبقعُة التي يجتمع فيها ُقَرى َوَمَحالٌّ)كورة  .11
، معجم البلدان، دار الفكر، (م0441/ هـ141)الحموي، ياقوت بن عبد اهلل، : اإلسكندرية، انظر

 (.4/111. )بيروت
 (.1/11)ابن الجوزي، المنتظم (. 1/12)تاريخ الرسل والملوك الطبري،  .11
جمل جوابات العثمانية بجمل الرسائل )نسبة إلى االنتصار للخليفة عثمان وبهذا سمى  الجاحظ كتابه  .11

 .هـ0211المطبوع بتحقيق أبي الفضل القونوي، مركز الفكر المعاصر، ( الرافضة والزيدية
 (1/112)تاريخ الطبري  البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه .11
 ،(2/111)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  ا .10

: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق( م111/ هـ121)المسعودي، على بن الحسين بن على، .14
؛ ابن أبي الحديد، أبو حامد بن هبة اهلل (4/04)هـ 0211أسعد داغر،دار الهجرة، إيران، قم،

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، : حقيق، شرح نهج البالغة، ت(م0411/هـ111)
 (.0/101.)م0111

 (01/111)؛ ابن كثير، البداية والنهاية،(1/011)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  ا .11
 (.1/011)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .12

 (.1/012)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11
: اب الوالة وكتاب القضاة، تحقيقكت( م111/هـ111)الكندي، محمد بن يوسف بن يعقوب المصري .11

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 (.41)م 4111

؛ الذهبي، الِعبر في خبر من غبر، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، (011)خليفة، تاريخ خليفة، .11
؛ ابن حبان، الثقات، وزارة المعارف (2/211)؛ الذهبي، سير أعالم النبالء (0/14)م، 0111

، (0401) 0هـ،ط0111للحكومة العالية الهندية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، 
 (.1/121)البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري : وصححه

هب في أخبار من ، شذرات الذ(م0111/هـ0111)ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي .11
م، 0111محمود األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، : ذهب، تحقيق

(0/401.) 
ابن خلدون، : ونقلها عنه. من طريق الواقدي( 1/011)هي رواية الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .11

 (.4/124)تاريخ ابن خلدون 
وفيه امرأة المصرية؛ ( 1/214)الذهبي، سير أعالم النبالء؛ (0/14)الذهبي، الِعبر في خبر من غبر  .011

 (.401/ 0)ابن العماد، شذرات الذهب
 .، ولم نعرف سندها(1/111)؛ ابن حبان،الثقات (014)خليفة، تاريخ خليفة،  .010
؛ ابن كثير، البداية (1/010)؛ ابن الجوزي، المنتظم (1/012)الطبري، تاريخ الرسل والملوك  .014

 (.1/120)البرزنجي، الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري :انظر( 01/111)والنهاية 

 (41)الكندي، كتاب الوالة وكتاب القضاة،  .011



 ومواقفه يف تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ُمَحمَّد بن  أبي بكر الصديق 

(4102 سبتمرب –يوليو) 24اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
011

                                                                                  
 .في ترجمته( 0/011)األصفهاني، معرفة الصحابة : ذكره .012
 (.1/11)ابن األثير، ُأسد الغابة  .011


