
                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1العدد )

 2017( حزوران)

 

  (88 (  
 

 م(5881/هـ 486)ت  مىارد ابن بلبان
 "بكر الصديق )رضي اهلل عنه( أبيفضائل  حتفة الصديق يف" ومنهجه يف كتابه  

 أ . م . د. مجعة مسني قادر
 رميان/كلية الرتبية/ كالركجامعة 

 المستخلص

دراسة مناىج المؤلفين ومواردىم من األمور الميمة ، التي بغيرىا ال تكتمل دراسة ُتعد    
لتاريخ دراسة عممية وموضوعية ، ذلك أن الجيل بمصادر دراسة التاريخ ، قد يعرضو لموىن ا

، إذا لم يكن عمى عمم تام بمنابع تمك المصادر ومناىجيا في انتقاء مادتيا التاريخية ، وكذلك 
لمعرفة الحركة الفكرية ومدى إسيام العمماء في ىذه الحياة عبر العصور المختمفة، وألىمية 

الدراسة وضرورتيا إلعادة كتابة تاريخنا العربي اإلسالمي، وفق أسس متينة ورصينة ؛فقد  ىذه
وقع اختيارنا عمى المؤرخ)أبوالقاسم عمي بن بمبان عالء الدين المقدسي(، لنقوم بدراسة مواردُه 

الصديق  الصديق في فضائل أبي بكر ومنيجُو وسيرتُو وأثارُه العممية من خالل كتابو " تحفة
رضي هللا عنو(" ، ولتسميط الضوء عمى ىذه الشخصية العممية ، الكبيرة ،والتي أدت دورًا )

متميزًا في الحياة الثقافية والفكرية في القرن السابع اليجري ، الموافق لمقرن الثالث عشر 
 الميالدي

 
Ibn Bilban and his Approach in his book " masterpiece of 

the Sincere in the Virtues of Abu Bakr (may Allah be 

pleased him) 

Abstract: 
Search address (resources son Bulban (d. 684 AH) and his approach 
in his masterpiece friend in the virtues of Abu Bakr (may Allah be 
pleased with him))، was born and lived son Bulban in the seventh 
century AH، in which the events of blacks covered borne by the 
Islamic world، even though it was his main concern pursuit of 
knowledge and for them bear the aftermath of travel، and through 
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forty recently، about the virtues of Caliph Abu Bakr (may Allah be 
pleased with him) shows its benevolent in victory of Islam and good 
conduct and sincerity of his secrets، the second two as they are in the 
cave، and who stood firmly against the apostates  .  
Our department has discussed this into two parts، the first section 
study of the author، and in Chapter I، Section II study of the book، In 
Chapter II study of the approach the book In the third chapter study of 
the book resources 

 
 المقدمة:

 عباده من شاء من وفق الذي الشكور، الرؤوف العفو الغفور، الرب هلل الحمد
 لن تجارة يرجون  الصالح، والعمل اإليمان بتحقيق شغميم وجعل واألجور، بالمكاس لتحصيل

 دمحما أن وأشيد األمور، تصاريف بيده الذي لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال أن وأشيد تبور،
 وأصحابو آلو وعمى دمحم، عمى وبارك وسمم صل الميم مأمور، وأجل آمر أفضل ورسولو، عبده

 .والنشور البعث يوم إلى بإحسان ليم والتابعين
اما بعد: ُتعد دراسة مناىج المؤلفين ومواردىم من األمور الميمة ، التي بغيرىا ال  

تكتمل دراسة التاريخ دراسة عممية وموضوعية ، ذلك أن الجيل بمصادر دراسة التاريخ ، قد 
قاء مادتيا يعرضو لموىن ، إذا لم يكن عمى عمم تام بمنابع تمك المصادر ومناىجيا في انت

التاريخية ، وكذلك لمعرفة الحركة الفكرية ومدى إسيام العمماء في ىذه الحياة عبر العصور 
المختمفة، وألىمية ىذه الدراسة وضرورتيا إلعادة كتابة تاريخنا العربي اإلسالمي، وفق أسس 

 ينالد عالء بمبان بن عمي القاسم أبو)متينة ورصينة ؛ فقد وقع اختيارنا عمى المؤرخ 
 الصديق تحفة، لنقوم بدراسة مواردُه ومنيجُو وسيرتُو وأثارُه العممية من خالل كتابو " (المقدسي

(" ، ولتسميط الضوء عمى ىذه الشخصية عنو هللا رضي) الصديق بكر أبي فضائل في
جري ، العممية، الكبيرة ، والتي أدت دورًا متميزًا في الحياة الثقافية والفكرية في القرن السابع الي

الموافق لمقرن الثالث عشر الميالدي، فقد سعينا جاىدين في تقديم صورة واضحة المالمح 
 بكر أبي فضائل في الصديق تحفة" لحياتو وشخصيتو وأفكاره ، وكذلك لدراسة كتابو )

 (.(عنو هللا رضي) الصديق
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 وقد اقتضت ضرورة البحث أن يقسم إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: 
ألول: تناولنا فيو دراسة عن عصر وسيرة ابن بمبان وقد تضمن العصر ، الذي عاش المبحث ا

فيو ابن بمبان ، ،اثره عمى نشأة وثقافة ابن بمبان ، بحكم تأثره باألحوال السياسية ، 
واالقتصادية ، والفكرية ، التي تشكل في مجمميا صورة حية لمبيئة التي أثرت في حياة المؤلف 

 مميتو وشخصيتو واتجاىاتو وميولو ومنيجو في الكتابة.من حيث ثقافتو وع
 الذي القرن  اليجري  السابع القرن  في وعاش ولدونود ان ننوه إلى ان المؤلف ، قد 

 تمثل التي أقصاه إلى اقتصاه من اإلسالمي العالم بنارىا اصطمى سود أحداث فيو احدث
 األيوبي الدين صالح كان ولئن ، ةاإلسالمي لالمة النفسي واالنيزام السياسي االندحار موجة

 حطين في الصميبين فييزم المتناثر شتاتيا ويمم ، نفسيا في ثقتيا بعض لالمة يرد ان استطاع
 . منيم المقدس بيت ويسترجع ،

 بغداد وأبواب بو يستنجد ان لغيره وال لنفسو يممك ال بغداد في العباسي والخميفة
 دخميا حتى ، رسميا إال والمنعة العزة من ليا يبقى مول والخارج الداخل من لألعداء مفتوحة
 واحرقوا حضارتيا معالم ودمروا الفساد فييا وعاشوا حرماتيا واستباحوا ( ىـ 606 )سنة التتار

 غرباً  وتقدموا خرابا وتركوىا سكانيا من نسمة المميون  يناىز بما وقتموا الزاىرة العممية مكتباتيا
 . (ىـ 608) نةس دمشق ودخموا حمب فاجتاحوا

 العمم طمب ىمو الكتاب ىذا مؤلف بمبان ابن كان المأساوية األوضاع ىذه رغم
 والقاىرة بغداد إلى فارتحل اإلسالمية البالد إلى واالرتحال السفر وعثاء وتحمل العمماء ومالقاة
 احد عن روايتو في بغداد ذكر عمى يعرج عندما فنجده ، بعممائيا واتصل دمشق من وبدائيا
 . المسممين أيدي إلى كريمة عزيزة يردىا وان ، أسرىا يفك ان هللا يدعو شيوخو

 والمحتمين والغرباء االنتكاسة ليياإ تعود اليوم نراىا الفترة تمك في بغداد كانت وكما
 خيراتيا وُيمتص والتاريخي الحضاري  ومعالميا أمواليا وُيسرق  أبنائيا ُيقتل ، الفساد فييا يعثون 
 ابن دعا كما ندعوا لذا . أبنائيا نفوس في والدمار الخراب وُيزرع ومثقفييا ائياعمم وُييجر
 وتأريخيا وتراثيا بمعالميا زاخرة و ، كريمة عزيزة يردىا وان أسرىا يفك ان القدير هللا من بمبان
 . المجيد

 كرب أبي فضائل في الصديق تحفة المبحث الثاني : تناولنا فيو منيج ابن بمبان في كتابو"
 ."  (عنو هللا رضي) الصديق
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 بكر أبي فضائل في الصديق تحفةالمبحث الثالث: تناولنا فيو موارد ابن بمبان في كتابو" 
 ( " .عنو هللا رضي) الصديق

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
 المبحث األول : دراسة عن عصر وحياة ابن بلبان

 : عصر ابن بمبانأولا 
سياسية  باضطراباتالسياسية في العصر الذي عاشر فيو ابن بمبان اتصفت الحالة    

م( ، فقوضوا صرخ 5508ىـ/656وفقدان االستقرار نتيجة الغزو المغولي واحتالل بغداد )سنة 
، (5)خر الخمفاء في العراق آ، (5)الخالفة العباسية ، وكان ذلك في زمن الخميفة المستعصم باهلل

،  واألتراكدوث انقسامات سياسية كبيرة تقاسميا العرب والمغول ح إلىىذا االحتالل  أدىوقد 
وكان لممغول من اقصى حدود النير شرقًا حتى سوريا الكبرى غربًا، يتخمل ىذه البقعة مواقع 

 إلىك فقد حكموا من سوريا شرقًا تر النفوذ الوقتي لمفرس والترك في فارس والعراق ، اما ال
 األطمسيفي ما وراء النير ذلك شواطئ المحيط  البربرو حدود مصر الغربية وساد العرب 

سود اصطمى بنارىا  وأحداثتمخض القرن السابع اليجري عن سنوات عجاف ،  (3)واليمن
والتي كانت تمثل موجة االندحار السياسي واالنيزام  أقصاه إلى أقصاهمن  اإلسالميالعالم 

من مراحل االنقسام والفرقة، ولئن كان ، وتعكس أسوأ مرحمة تاريخية اإلسالميةالنفسي لالمة 
، المتناثراستطاع ان يرد لالمة بعض ثقتيا في نفسيا، ويمم شتاتيا  األيوبيصالح الدين 

في حطين ويسترجع منيم بيت المقدس، فان الفرقة لم تمبث ان دبت في  الصميبيينفييزم 
داء. فنشط الصميبيون من بعده، وانفصمت الشام عن مصر وناصبوا بعضيم الع األيوبيالبيت 
واسترجاع بيت  أماراتيمالمتوسط، وتطمعوا لتوسيع  األبيضعمى سواحل البحر  أخرى مرة 

 كمصر وتونس. اإلسالميةمن البالد  أخرى المقدس من جديد ، وىاجموا مناطق 
المشرق تجتاح البالد بعنف انطمقت القبائل التترية الوثنية في  أخرى من جية 

، فتزداد حالة المسممين األخرىجوميا الكاسح الواحد بعد  أمام قاليماأل، وتتساقط وشراسة
يممك لنفسو  ضعفًا، وتتوارد عمييم الفتن كقطع الميل المظمم ، والخميفة العباسي في بغداد ، ال

من الداخل والخارج،  لألعداءبالده مفتوحة  وأبوابوال لمن يمكن ان يستنجد بو حواًل وال طواًل  
اسميا، ولم يبق لبغداد من العزة والمنعة اال رسميا وبقايا من  إالالخالفة  ولم يبق لو من

 حكايات واحاديث تروي بطوالت المجد الضائع والماضي التميد .
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حتى دخميا التتار واستباحوا حرماتيا ، وعاشوا فييا فسادًا ، (ىـ 606 )ولم تأت سنة
باتيا العممية الزاىرة ، وغادروىا بعد فييا ، وحرقوا مكت اإلسالميةودمروا معالم  الحضارة 

ة ، وتنوح يومًا خرائب تبكي قتالىا الذين قدرىم بعض المؤرخين بما يناىز المميون نسم أربعين
دجمة عمى حضارتيا الموؤدة وعزىا المطعون ، وتتمبد في سمائيا سحب الدخان  همع الميا

ار تقدموا غربًا وىم في نشوة تلتوا الداكن الناجم عن حرائقيا تحكي ىمجية العدو الغاشم .
 ىـ(.608انتصارىم فيجتاحون حمب ويدخمون دمشق سنة )

واستطاع الممالك في ىذا الوقت ان يستولوا عمى الحكم في مصر ، وان يجمعوا 
هللا والذود عن  أعداءحوليم كممة المسممين ، ويثيروا فييم روح الحماسة والجياد لمقاتمة 

 ألولىـ( التي انتصر فييا المسممون 608كة عين جالوت سنة ) ، فكانت معر اإلسالمحياض 
مرة عمى التتار ، ووضعت النياية لتعسفيم وطغيانيم . وكان سبب ىزيمة المسممين في 
ىزيمة المسممين في ىذه الفترة لم تكن في قمة العدد وال من نقص في المؤونة ، وانما كانت 

وجذوة  اإليمان، وخموا قموبيم من شعمة ىزيمتيم تكمن في انقساميم وتفرقيم  أسباب
من الجانب السياسي وما  اإلسالميبالرغم من ىذه الصورة المظمة لواقع العالم (8)الشجاعة

، فان  اإلسالميةمن عسف عمى يد التتار في بغداد و غيرىا من المدن  اإلسالميةلقيتو الثقافة 
والمماليك في  األيوبيون ، وتباري ت مستمرة في مختمف المدن والنواحي الحركة العممية ظم

فكان من أثر ذلك ما تركو عمماؤىا رحميم هللا تعالى  تشييد المدارس ورعاية العمم والعمماء ،
 (0)من المصنفات والمؤلفات في مختمف المعارف والعموم

  سيرة ابن بمبان:  ثانياا 
 (ىـ655)سنة القاسم عمي بن بمبان عالء الدين المقدسي الناصري الكركي  أبوولد 

بدمشق ليمة الخميس مستيل شير رمضان المعظم ودفن الخميس بمقابر باب الصغير وىو 
 .(6)ىـ( رحمو هللا تعالى688في عشر السبعين سنة )

ننا نشعر في حرصيا إ إالو، لرغم من ان المصادر لم تتعرض لذكر مكان والدتعمى ا
ما يشير  ان والدتو كانت تمك البالد  بيت المقدس والناصرة والكرك إلىعمى تمييزه بنسبتو 

ان  األولىفييا ، واال فكان  أقامتو،وىذه النسبة من المستبعد ان تكون ناجمة عن طول 
 .(7)بيا إقامتودمشق التي  إلىينتسب 
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ويبدو انو لم تكن البن بمبان مشاركات في الحياة السياسية والوظائف العامة، ولم 
في عيده ، ولم يرد اسمو في  منتشرةالمدارس التي كانت يتول المناصب العممية في احدى 

 تمك الوظائف. أصحاب
 المثبتةالسماعات  أشارتونظرائو، فقد  أقرانووىذا ال يعني انو كانو شيخًا مغمورًا بين 

من خالل كتبو انو كان يجمس لمتحديث بو تحت نسر جامع دمشق، وىي القبة الرصاصية 
 إالالمحراب وكان ال يجمس تحتيا لمدرس والحديث  أمامد العالية ، التي تقع وسط المسج

، وىي وظيفة تشمل األموي عمى الجامع  األشرافليو وضيفة إ أسندتالعمماء الكبار ، فقد 
مامةفيما نحسب كل ما يدور بالجامع من تدريس ووعظ  وخطابة، وما يتصل بذلك من  وا 

راتبًا لمسجد  إماماذلك كان  إلى فةوباإلضا،  أوقافوعميو ورعاية  واألنفاقخدمة الجامع 
 (8)الماشكي الواقع تحت مئذنة فيروز

 ::  رحالته العممية  )طمبه العمم (  ثالثاا 
لم يقتصر ابن بمبان في طمب العمم في بمده بل كان ىمو ابعد في ذلك ، لذلك كان 

العمماء  إلىواالستماع  األخرى  اإلسالميةالبالد  أميات إلىيتحمل وعثاء السفر واالرتحال 
كما يقول الذىبي عنة في كتابو عجم المحدثين )سمع بالكرك من ابن المتي  ،والمحدثين 

وبمصر  ،وبدمشق من جعفر اليمداني  ،صالح الجيمي  وأبيوببغداد من ابن روزية والقطيعي 
 ،ت رحمتو وىو شاب ال يتجاوز سنو الحادية والعشرين أدوب (9)السمفي (  أصحابوالثغر من 

حائاًل بينو وبين  آنذاك اإلسالميالعالم  يحيياىام تقف الحروب والظروف الضنكة التي كان ول
في االىتمام بالسنة النبوية المطيرة ، وىو حزين لما وقع في بالد  األكيدةتحقيق رغبتو 
، وان يردىا  أسرىاونوائب ، فنجده عندما يذكر بغداد يدعو هللا ان يفك  أحداثالمسممين من 

 (55)المسممين  أيدي إلىكريمة  عزيزة
 :يمي  مصنفاتو ما أما   :مصــــنفاته رابعاا :  

( صفحة حققو 655كتاب مطبوع اكثر من ) اإللييةالمقاصد السنية في االحاديث  -5
 دمحم العبيد الخطراوي . محي الدين مستو و د.

خطوطات في فيرس م األلبانيىذا الكتاب فقد ذكر الشيخ ناصر الدين  إلى باإلضافة
 دار الكتب الظاىرية الكتب التالية البن بمبان .
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 أربعيناالحاديث العوالي من المصافحات  و.. وىي مشيخة القاضي دانيال عن  -5
 . (55)حديثا

الحسن عمي بن احمد بن  أبي اإلماماسنى المقاصد واعذب الموارد من مشيخة  -3
 .(55)عبدالواحد المقدسي

 (53)بكر الصديق ( أبية الصديق في مناقب ىذا الكتاب الذي قمنا بدراستو )تحف -8
 :شيوخ ابن بمبان  :   خامساا 

( 65البن بمبان شيوخ كثيرين ومن خالل دراسة كتبو نرى ان عدد شيوخو يتجاوز )
 أوبعض مشايخو الذين ميزىم عن غيرىم ممن روى عنيم  أسماءوحمل في ثناياه  ،شيخًا 

الذين اخذ  وشيوخ أسماءىؤالء مع ذكر  سماءأسمع عمييم بكممة )شيخنا( وىنا نكتفي بذكر 
الصديق )رضي هللا عنو(( كنموذج  أبيعنيم احاديث كتابة ىذا)تحفة الصديق في فضائل 

 شيوخو وىم: ألسماء
ىـ( المحدث المؤرخ 650)ت (58)ابن القطيعي : دمحم بن احمد بن عمر البغدادي  -5

 أبيلبخاري سماعًا عن سمع من ابن الزاغوني ونصر العكبري ، الطائفة، وحدث با
 الوقت .

ىـ( رجل مبارك 630)ت  (50)ابن المتي: عبدهللا بن عمر الحريمي القزاز البغدادي -5
 خر من روى حديث البغوي بعمو توفي ببغداد .أخير ، كان 

ىـ( الحراني 685)ت (56)طالب  أبوعبد المطيف بن دمحم بن عمي  ابن القبيطي: -3
زرعة   وأبيلجوىري  ،سمع من ابن البطي ، البغدادي الدار ، التاجر ا األصل
 العالي . واإلسناد واإلصالحىل القرآن أ يخ عبد القادر وطبقتيم ، كان من والش

 ثم الدمشقي .  والفقي (57)ىـ(639عمي بن عبد الصمد بن عبد الجميل الرازي )ت  -8
ىـ(  ثم المصري ، زين 675)ت  (58)العباس الدمشقي أبواحمد بن عمى بن يوسف  -0

 ، سمع من البوصيري وابن ياسين وطائفة.الدين
 ىـ (. 633)ت (59)صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيمي  أبو -6

وبالمدرسة الشاطئة تكمم  ،درس بمدرسة جده  ،قاضي القضاة  ، األوحدالعالم  اإلمام
دولة  وأوائلهللا  بأمروولي القضاء لمظاىر  ،في الوعظ والف في التصوف 

 عزل. ثم ،المستنصر 
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 ىـ ( . 638)ت   (55)يوسف بن المنعم المقدسي -7
 . الحنبميالتقي يوسف بن عبدالمنعم بن نعمة بن سمطان النابمسي 

 ىـ( . 633)ت  (55)الفضل جعفر بن عمي بن ىبة هللا اليمذاني أبو -8
ثم  ،المحدث اكثر عن السمفي وطائفة وكتب الكثير وحصل  األستاذ ، المقرئ المالكي 
 ودمشق . ةفروى الكثير بالقاىر  في خر عمرهرحل 

 ىـ ( . 605)ت  (55)القاسم عبدالرحمن بن مكي بن الحاسب أبو -9
مع من جده السمفي الكثير س اإلسكندرانيسبط الحافظ السمفي الطرابمسي المغربي ثم 

 بالديار المصرية . أسنادليو عمو إوانتيى 
 ( .ىـ  638)ت   (53)منصور البغدادي أبوسعيد بن دمحم بن ياسين  -55

 وحدث عن ابن السبطي وغيره . ،حجة  وأربعينحج سبعًا 
 ىـ( . 638)ت  (58)بن المعز الحراني إسحاقاحمد بن دمحم بن محمود بن  -55

 روى عن ابن البطي واحمد بن المقرب وجماعة. ،البغدادي الصوفي 
)ت  (50)العباس المارستاني البغدادي أبواحمد بن يعقوب بن عبدهللا بن عبدالواحد  -55

 ىـ(  639
 المعالي بن المحاس . أبيروى عن  ،قيم جامع المنصور  ،الصوفي 

)ت  (56)نصر بن منصور بن ىالل البغدادي المسعودي أبيالفرج عثمان بن  أبو -53
 ىـ( . 636

 عمى فخر النساء شيدة بنت االبري . تفقو ،المعروف بابن الوتار  ،الواعظ الحنبمي 
 ىـ( . 639)ت (57)بن دينار المصري الصائغبن ىبة هللا  إبراىيمعمي الحسن بن  أبو -58

 روى عن السمفي .
 ىـ( . 685)ت  (58)الحسن عمي بن محمود بن احمد الصابوني أبو -50

 المعروف بالعالم الصابوني ، سمع من السمفي ، وكان عداًل جمياًل وافر الحرمة .
 ىـ( . 638)ت  (59)طاىر خميل بن احمد الصرصري الجوسقي أبو -56

زاىدًا ، سمع من شيدة بنت االبري ، وتولى الخطابة في جامع كان شيخًا صالحًا 
 جوسق وىي قرية من ناحية نيروان . إلى، والجوسقي نسبة  أبيوصرصر بعد 

 العشرة وىم كثيرون . األجزاءسماعات  وأوصافيم أسمائيماما تالميذه فشممت 
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بكر  يأبتحفة الصديق في فضائل " بلبان في كتابه  ابن منهج المبحث الثاني:
 "الصديق )رضي هللا عنه(

ىـ( عميق  688من خالل االطالع عمى ىذا الكتاب ظير بان ابن بمبان )ت 
وتدقيق الرواة . فقد سار  بأسانيدومتمكن من عمم الحديث الذي يتطمب الدقة لتعمقو  ،المعرفة 

  :المؤلف عمى وفق منيج يتضح من خالل
 عرضو وأساليب: تنظيم الكتاب  أوالً 
 عند ابن بمبان سناداأل:  ثانياً 
 :عرضه  وأساليب:  تنظيم الكتاب  أولا 

يتضح لنا المنيج الذي رسمو ابن بمبان والخطة  تأليفومن خالل قراءة الكتاب ودوافع 
 أبىذكر فضائل  إلىفالخطة العامة لمكتاب مرتبة وفق منيج ييدف  ،التي رسميا بتنفيذىا 

نو من الصدق والعمم والفضل في خدمة الدين بكر الصديق )رضي هللا عنو( وما ذكر ع
لمرسول دمحم  األربعينمن خالل ىذه االحاديث  ،ومساندتو الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص ( في اشد محنتو 

  -عرضو من خالل ىذه النقاط :  وأساليب)ملسو هيلع هللا ىلص ( . لذا نبين تنظيم الكتاب 
سوى عرض فضائل ومناقب  ،صول والمباحث والف األبوابالكتاب لم يصنف حسب  -5

بكر الصديق )رضي هللا عنو( من خالل االحاديث  أبيوالجيد العممي لمخميفة الراشد 
 األوليذكر الحديث  ،حديثًا  أربعين إلىوال يفصل بينيما سوى تقسيم الكتاب  األربعين

لحديث ثم يذكر سند ومتن الحديث وبعدىا يذكر الحديث الثاني مع ذكر سمسمة ا
 . األربعينالنياية الحديث  إلىومتنو وىكذا 

 أبوان الكتاب فيو مقدمة لممؤلف وخاتمة الكتاب يختم بيا ببيتين من الشعر لمشيخ  -5
ففي بداية الكتاب  ،صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيمي )الكيالني( 

الدين مستو(  محيمكتوبًا عنوان الكتاب واسم المؤلف واسم المحقق ومخرج احاديثو )
 األولىالطبعة  ،دمشق  ،مكتبة دار التراث المدينة المنورة ودار ابن كثير  ،والناشر  ،

( صفحة   535جزء واحد يحتوي عمى ) األجزاءم . وعدد  5988ىـ /  5858لسنة  
 جاء في مقدمة الكتاب لممؤلف و 

 اإلخالصتوية عمى شريك لو شيادة مح ذ يقول ) واشيد ان ال الو اال هللا وحده الإ -3
فدعا  ،من اكرم محتد عريق ... وابتعتواشيد ان دمحمًا عبده ورسولو  ،والتصديق ..
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 ألىلوكان  ،واخرس ببالغتو كل بميغ منطق  ،مقال وابمغ تحقيق  بأفصحهللا  إلى
حتى ُعبَد ،والركن الوثيق  ،والحصن المنيع  ،الشقيق  واألخ ،الشفيق  كاألب اإليمان

تمزيق  أيهللا ومزقيم كل ممزق  أعداءوقير  ،ي كل مكان وميمة سحيق هللا وحده ف
 ،وخدت قموص بوادي العقيق  ما وأصحابوكل معاند زنديق )ملسو هيلع هللا ىلص (  وأباد ،... 

 (35)وغردت ورقاء بشجو عمى غصن وريق ...( 
من من القرآن الكريم ض (35)( آيات0الرواة والمحدثين استشيد ب ) إلى باإلضافة -8

سبعة  األول،  (35)بكر الصديق )رضي هللا عنو( وكذلك ببيتين شعر أبيفضائل 
بكر الصديق )رضي هللا عنو (  أبوعزة القرشي قالو عندما بويع  أبيالبن  أبيات

صالح نصر بن  أبيوالثاني ببيتين في خاتمة الكتاب ببيتين من الشعر لمشيخ 
والسنة ،  اإلسالميحمد هللا عمى منة  عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيمي انشدىا لنفسو

حديثا نبويا عن فضائمو )رضي هللا عنو ( ، واشير الرواة  األربعين باإلضافةىذا 
داود وابن ماجة  وأبيالبخاري في صحيحو والترمذي  ،والمحدثين الذين ذكر عنيم 

حدة رواية وا أخذه إلى باإلضافة ،والنسائي في سننيم وابن عرفة في جزء ابن عرفة 
 لتسع رواة ، عن كل واحد منيم رواية واحدة . 

ان  إالبكر الصديق )رضي هللا عنو (  أبيبالرغم من عنوان الكتاب ىو عن فضائل  -0
اكثر احاديثو فيو فضائل ومناقب الخمفاء الراشدين  عمر وعثمان وعمي )رضي هللا 

بة )رضوان هللا وبقية الصحا ،فضائل ومناقب المبشرين بالجنة  إلى باإلضافةعنيم ( 
 ( .  أجمعينتعالى عمييم 

بكر الصديق )رضي هللا  أبيحديثا في فضائل  أربعينبالرغم من الكتاب يحتوي عمى  -6
نما األربعينالكتاب بانتياء االحاديث  بأنياءاال انو لم يكتفي  ،عنو (  يذكر بعده  وا 

بكر  أبيفضائل الصحابة باحاديث عن عمي وعمر )رضي هللا عنيما ( وعن فضائل 
يسوقيا كقصة مشوقة دارت بين الخميفة عمر )رضي  ،الصديق )رضي هللا عنو ( 

موسى والى  أبيهللا عنو ( وبين ضبة بن محصن العنزي عندما اعترض عمى 
 البصرة.

كما في  ،قصر الرواية والحديث منيا تحتوي عمى صفحة واحدة  أومن حيث طول  -7
ومنيا تحتوي عمى  (33)ادس والثالثون () الخامس والسابع والس         الحديث 
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، ومنيا  (38)صفحتين كما في الحديث ) السادس والعاشر والثالثون والثامن والثالثون(
عمى ثالث صفحات كالحديث ) الرابع والثامن والتاسع عشر والسابع والثالثون  تحتوي 

ىذا  ،(36)( واألربعون ومنيا تحتوي عمى اربع صفحات كالحديث )الخامس عشر  (30)(
حديثا تحتوي عمى حوالى سبع  األربعين إلىان االحاديث المضاف  إلى باإلضافة
 . (38)تتجاوز السبعة اسطر خاتمة الكتاب فقصيرة وال وأما ، (37)صفحات
 المصدر :  إلى األسنادثانياا :

 : التاليالمصادر عمى النحو  إلى األسنادتنوعت طرق 
تصل عدد رواة السند  األحيانواكثر  اداألسنابرز ما التزم بو كان يذكر سمسمة  -5

والحديث الخامس عشر  األول( رواة ومثال ذلك )الحديث 55اكثر من ) إلى
والحديث التاسع عشر والحديث الحادي والثالثون والحديث الخامس والثالثون 

)(39) . 
الحديث جممة ) قراءًة عميو وانا اسمع ( مع معظم  أسناديذكر مع سمسمة  أحيانا -5

الفضل  أبوذ يقول )اخبرنا إ (85)ومثال عمى ذلك الحديث الحادي عشر الرواة
طاىر  أبوجعفر بن عمي بن ىبة هللا اليمداني قراءًة عميو وانا اسمع : اخبرنا 

قراءًة عميو وانا اسمع قال اخبرنا  األصبيانياحمد بن دمحم بن احمد السمفي 
ميو وانا اسمع قال : اخبرنا عبدهللا القاسم بن الفضل الثقفي قراءًة ع أبوالرئيس 

الحسن عمي بن دمحم بن عبدهللا بن بشران قراءًة عميو وانا اسمع ، اخبرنا  أبو
معاوية ،  أبوالصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا دمحم بن حازم  إسماعيل

ُممكية عن عائشة لما  أبيبكر القرشي عن عبدهللا بن  أبيعن عبدالرحمن بن 
  ( .ثقل رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص

 الحديث وذكر )قراءًة عميو وانا اسمع(  أسنادذكره سمسمة  إلى باإلضافة -3
) اخبرنا  (85)األولالشير ومثال ذلك الحديث  األحيانسنة وبعض اليذكر معو 

الحسن دمحم بن احمد بن عمر خمف القطيعي  أبوالعالم زين الدين  اإلمامالشيخ 
في  اإلسالم إلىهللا تعالى  أعادىامدينة السالم قراءة عمية وانا اسمع ببغداد 
بن  األول الوقت عبد أبوقال : اخبرنا  وستمائةشيور سنة ثالث وثالثين 

عيسى شعيب السجُري الصوفي قراءًة عميو وانا اسمع في شيور سنة ثالث 
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الحسن عبدالرحمن بن دمحم بن المظفر  أبوقال اخبرنا  ،وخمسين وخمسمائة 
، قال :  وأربعمائةعميو وانا اسمع في شيور سنة خمس وستين  الداودي قراءةً 

دمحم عبدهللا بن حموية السرخسي قراءًة عميو وانا اسمع في شيور  أبواخبرنا 
عبدهللا دمحم بن يوسف بن مطر  أبوسنة احدى وثمانين وثالثمائة ،قال: اخبرنا 

دمحم بن  عبدهللا أبوالفربري في شيور سنة ست عشرة وثالثمائة  حدثنا 
بن  أيوبحدثنا  ،حدثنا وىيب  ، إبراىيمالبخاري ، حدثنا مسمم بن  إسماعيل

عكرمة عن ابن عباس عن النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( ))لو كنت متخذًا من امتي خمياًل 
 . (85)وصاحبي (( أخيولكن  ،بكر خمياَل  أباالتخذت 

 يو نفس السمسمة اليذكر جميع سمسمة الحديث ولكن اذا جاء بعدىا احاديث ف -8
 إلى واألسناديذكرىا جميعا كما في الحديث السابق بل يكتفي بذكر كممة 

متماسك يتكرر في  األسنادبعد البخاري وىنا  األسنادالبخاري ثم يذكر سمسمة 
وكذلك في  (88)(5الحديث رقم ) إلىمشيرًا (83)(8،7،6،0،8،3،5االحاديث )
وكذلك  (86)(30الحديث رقم ) إلىمشيرًا  (80)(85،39،38،37،36االحاديث )

مشيرًا الحديث رقم  (87)(58،57البغوي في الحديثين ) إلى باألسناديذكر 
الحديث  إلىمشيرًا  (89)(35،  59قبميما وكذلك في الحديثين ) (88)(56)
يكرر جميع  انو ال أي.  اإلسماعيمي إلى باألسنادقبميما يذكر فييما  (05)(58)

 باألسنادوبعدىا يذكر  األولديث بل في الحديث سمسمة السند في جميع االحا
لذا كان حريصا  ، أعالهفوقو وكما بيننا في االحاديث  األسنادثم يذكر سمسمة 

وعنده  ،العالي ويبدو ان ابن بمبان كان صيرفيًا ماىرًا  األسنادعمى طمب 
كما ذكر ذلك عنو الحافظ ابن  ،معرفة واطالع في عمم الحديث رواية ودراية 

 .(05)ير حيث قال : المحدث المفيد الماىر كث
المصدر مصرحا باسم المؤلف دون تسمية كتابو نحو ما نجده  إلى األسناد -0

الترمذي  وأخرجو األئمةو )حديث صحيح رواة  (05)بقولو )ىكذا رواه البخاري (
و )ىكذا رواه  (08)و ) ىكذا رواه البخاري ( (03)والنسائي عن قتيبة بن سعيد (

 . (00)البخاري(
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 أخرجونجده بقولو )  المصدر مصرحا باسم الكتاب ومؤلفو نحو ما إلى األسناد -6
و)  (07)البخاري في صحيحيو ( أخرجةو )ىكذا  (06)البخاري في صحيحو (

 .(09)(و )رواه الترمذي في المناقب (08)ىكذا رواه البخاري في جامعو الصحيح (
المصدر كما نراه في االحاديث  إلى األسناد إىمال -7

 ذ لم يقم بتخريج ىذه االحاديث.إ (65)(38،33،35،59،56،50)
الحديث  أئمةاكثر من واحد من  أخرجواما اذا كان الحديث النبوي الشريف قد  -8

 أخرجوتخريج الحديث الثاني عشر : ) ييذكرىم ومثال عمى ذلك قولو ف نجده
عن ابن فضيل عن سالم وقال حسن . وابن  ،داود في الحروف عن قتيبة  أبو
وكذلك قولو في  (65)ة في السنة عن عمي بن دمحم وعمرو بن عبدهللا بو ..(ماج

تخريج الحديث الثالث عشر : ) رواه الترمذي في مناقب عن عمر بن 
بن مجالد بن سعيد ، عن سعيد بن مسممة بو . وابن ماجة في السنة  إسماعيل

 . (65)عن عمي بن ميمون الرقي عن سعيد بن مسممة بو(
عمماء الحديث في احد االحاديث النبوية الشريفة وذلك بقولو في  آراءكان يذكر  -9

الترمذي  وأخرجو،   األئمةتخريج الحديث السابع عشر )حديث صحيح رواه 
 أخرجووكذلك في تخريج الحديث الثامن عشر بقولو : )  (63)والنسائي ..(

في عيسى الترمذي في المناقب ، وقال حسن . وابن ماجة  أبو، فرواه  األئمة
 أخرجو)  ذ يقول:إولو بتخريج الحديث السابع عشر: وكذلك ق (68)السنة (

البخاري في صحيحو عن معمى بن اسد ، عن عبدالعزيز بن مختار عن خالد 
داود  أبوعثمان ، عن عمرو بن العاص مختصرًا، رواه  أبيالحذاء ، عن 

 . (60)والترمذي والنسائي في المناقب ، وقال الترمذي : حسن صحيح(
 
ئل أبي بكر ابن بلبان في كتابه " تحفة الصديق في فضا : مواردالمبحث الثالث

  .الصديق)رضي هللا عنه(

بكر الصديق )رضي  أبياعتمد ابن بمبان في كتابو ىذا ) تحفة الصديق في فضائل 
هللا عنو ( عمى موارد عدة ومتنوعة واظير مقدرة فائقة في االعتماد عمى مصادر واغمبيا 

في نقل الرواية والعمو يدور لغًة عمى معان عديدة متصمة  األسنادا عمى عمو حرص فيي
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ببعضيا منيا االرتفاع والشرف والغمبة واالستقالل بالشيء واالضطالع بو وال تبعد عبارات 
 .وذلك سماع عال أسنادوىذا اعمى  ،المحدثين المستعممة في ىذا الباب كقوليم : حديث عال 

العالي ىو الذي قل رجالو وقصرت المسافة بين  األسنادمحديث ذي والمعنى االصطالحي ل
 ليو .إف والشخص المضا الرواية

( آيات نضعيا في المقدمة قبل الرواة 0فقد استشيد ابن بمبان بآيات من القرآن الكريم في )
ن والذي ،استشياده ببيتين من الشعر نضعيا بعد الرواة والمحدثين  إلى باإلضافة ،والمحدثين 

ترتيب موارده وفق  ارتأيناولقد  ،( رواة ومحدثين 08عنيم ) أخذىابمغت عدد الروايات التي 
وىذه  ، إحصائياعدد الروايات التي نقميا من تمك المصادر ترتيبًا تنازليًا متوخين الدقة في 

وتمك  ، أخرى بمصادر  االستعانةفضاًل عن  ،المصادر اغمبيا اعتمد في ضبط النص المحقق 
  -صادر ىي : الم
 :آيات القرآن الكريم  - أ

بكر الصديق )رضي هللا عنو( عندما جاء عقبو بن  أبي: تتعمق بقول  (66)سورة غافر -5
فوضع رداءة في عنقو فخنقو بو خنقًا  ،النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( وىو يصمي  إلىمعيط  أبي

رجاًل ان  ون أتقتمبكر )رضي هللا عنو ( حتى دفعو عنو وقال )) أبوفجاء  ،شديدا 
 بالبينات من ربكم ((.  جاءكميقول ربي هللا وقد 

بكر )رضي هللا عنو ( عندما مات  أبيبقول  اآلية: تتعمق ىذه  (67)سورة الزمر -5
 رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( فقال ))انك مَيتون وانكم ميَّتون(( .

نو ( عندما مات بكر )رضي هللا ع أبيبقول  اآلية: تتعمق ىذه  (68)ل عمرانآسورة  -3
 أوفان مات  ،رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( فقال )) وما دمحم اال رسول قد خمت من قبمو الرسل 

وسيجزي  ءنقمب عمى عقبيو فمن يضر هللا بشيومن ي أعقابكمقتل انقمبتم عمى 
 الشاكرين ((.

البي بكر )رضي هللا عنو( بمدح الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص (  اآلية: تتعمق ىذه (69)إبراىيمسورة  -8
براىيمومثمو كميكائيل من المالئكة   . األنبياءمن  وا 

بمدح الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص ( لعمر )رضي هللا عنو( ومثمو  اآلية: تتعمق ىذه (75)سورة نوح -0
 .األنبياءنوح من  أوكجبريل من المالئكة 

 :الرواة والمحدثين  - ب
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 ىـ( 506ري )البخا إسماعيلصحيح البخاري لدمحم بن  -5
( حديثا نبويًا 58تتعمق ب ) ،رواية  (75)(59عنيا ) أخذىاكان عدد الروايات التي 

 بكر الصديق وعمر )رضي هللا عنيما( .  أبيشريفًا عن فضائل 
الناس خير بعد رسول  أيمنيا الحديث الثاني عن دمحم بن الحنفية قال : قمت البي 

ر )رضي هللا عنو ( قمت ثم من ؟ قال: قال عمر ) رضي هللا بك أبوهللا )ملسو هيلع هللا ىلص (؟ قال 
 إالنا أنت ؟ قال ما أعثمان )رضي هللا عنو( : قمت ثم  عنو( قال: وخشيت ان يقول

واما الحديث السادس فقال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( )) ان من آمن  ، (75)رجل من المسممين
ي هللا عنو( ولو كنت متخذًا خمياًل غير بكر )رض أبيالناس عمَي في صحبتو ومالو 

يبقين في المسجد  ال ،ومودتو  اإلسالم أخوةولكن  ،بكر  أباربي عز وجل التخذت 
وفي حديث الثامن عن قول  ، (73)بكر )رضي هللا عنو( أبيباب اال ُسًد اال باب 

بكر فميصل بالناس  اأبرسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( لما مرض مرضو الذي مات فيو فقال: )مروا 
)(78). 

 ىـ(  579سنن الترمذي لدمحم بن عيسى الترمذي )ت  -5
( احاديث 55تتعمق ب ) ، (70)( روايات55عنو ) أخذىايات التي اكان عدد الرو 

منيا الحديث الرابع عشر  ،بكر الصديق )رضي هللا عنو(  أبينبوية عن فضائل 
ل السماء بجبريل وميكائيل ، ىأ من  أيدنيعز وجل   ( ))ان هللاقال: رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص

 (76)بابي بكر وعمر (( قال ورآىما فقال ))ىذان السمع والبصر(( األرضىل أ ومن 
بكر الصديق كذبني الناس  أبيوالحديث الخامس عشر فقال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( )) من مثل 

وجاىد معي في جيش  ،وانفق عمي مالو  ،وزوجني ابنتو  ،وصدقني وآمن بي 
قوائيما من المسك والعنبر  ،يوم القيامة عمى ناقة من نوق الجنة  يأتيالعسرة أال انو 

عميو حمتان خضراوان  ،وزماميا من المؤلؤ الرطب  ،األخضرورحميا من الزمرد  ،
وىذا  ،ىذا دمحم رسول هللا  ،فيقال  ، وأحاكوفيحاكيني في القيمة  ،من ندس واستبرق 

 (77)ر الصديق((بك أبو
 ىـ( . 570داود السجستاني )ت  أبو األشعثداود لسميمان ابن  أبوسنن  -3

( احاديث نبوية عن 6تتعمق ب ) (78)( روايات6عنو ) أخذىاكان عدد الروايات التي 
سعيد  أبيبكر الصديق )رضي هللا عنو( منيا الحديث الثاني عشر عن  أبيفضائل 
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ىل عَميين ليشرف عمى الجنة أ  ( )) ان الرجل من الخدري قال : قال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص
 (79)((بكر وعمر منيم وانعما أباوان  ،ليضيء وجيو كانو كوكُب ُدري 

قال : سمعت عمر )رضي  أبيوومنيا الحديث الثاني والعشرون عن زيد بن اسمم عن 
فقمت :  ،ووفق ذلك مااًل عندي  ،هللا عنو( يقول امرنا رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( أن نتصدق 

فجئت بنصف مالي فقال رسول هللا )صمى هللا  ،بكر ان سبقتو يومًا  أبااليوم اسبق 
بكر )رضي هللا عنو( بكل  أبو وأتى؟(( قمت :مثمو .  ألىمك أبقيتعميو وسمم ( ))ما 

 أبقيت؟(( . قال :  ىمكأل أبقيتبكر ما  أبافقال لو رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( ))يا  ،ما عنده 
 .(85)(أبداً شيء  إلى أسابقكفقمت : اال  ،ليم هللا ورسولو 

 ىـ(  573عبدهللا القزويني )ت  أبوسنن ابن ماجة  لدمحم بن زيد  -8
عن  و( احاديث نبي8تتعمق ب ) (85)( روايات8عنو ) أخذىايات التي اكان عدد الرو 

 بكر الصديق )رضي هللا عنو(  أبيفضائل 
بالمذين  اقتدواديث الثامن عشر عن حذيفة قال : قال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( )) منيا الح

. ومنيا الحديث  (85)بكر وعمر )رضي هللا عنيما ( أبايعني  ،من بعدي (( 
بكر  أبوذ اقبل إنا عند النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( أعن عمي )رضي هللا عنو( ، بينما  العشرون 

 األولينىل الجنة من أ ا ( . فقال : )) ىذان سيدا كيول عنيموعمر )رضي هللا 
 .(83)((يا عمي ! ال تخبرىما ،ليس النبيين والمرسمين  ، ، واآلخرين

 ىـ( . 507جزء ابن عرفة البي عمي الحسن بن عرفة بن يزيد العبري البغدادي )ت  -0
بكر  يأببالحديث الحادي عشر عن فضائل  األولىتتعمق  (88)(روايات3اخذ عنو )

الصديق )رضي هللا عنو( عن عائشة )رضي هللا عنيما( قالت لما ثقل رسول هللا ) 
ال  ،تني بكتف حتى اكتب البي بكر كتابًا أبكر ))  أبيملسو هيلع هللا ىلص ( قال لعبدالرحمن بن 

 يختمف عميو من بعدي (( قالت : فمما قام عبدالرحمن قال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( 
 ، (80)بكر الصديق رضي هللا عنو (( أبيأبى هللا المؤمنون أن يختمف عمى  ))

بكر الصديق  أبيعن فضائل  أيضاً والرواية الثانية تتعمق بالحديث الثالث والثالثون 
ىريرة )رضي هللا عنو( قال : قال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( )) ليمة  أبي)رضي هللا عنو ( عن 

 ،دمحم رسول هللا  ،فما مررت بسماء اال وجدت اسمي مكتوبًا  ،اء السم إلىُعرج بي 
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اما الرواية الثالثة تتعمق بالحديث الرابع والثالثون  (86)بكر الصديق من خمفي (( وأبو
 بكر وعمر )رضي هللا عنيما (. أبيعن فضائل 

 ىـ(  353بن عمي بن شعيب بن عمي النسائي )ت  ألحمدسنن النسائي   -6
( احاديث نبوية عن 3تتعمق ب ) (87)( روايات3عنو ) أخذىاالتي  اياتالرو كان عدد 
 بكر الصديق )رضي هللا عنو( أبيفضائل 

عن عبدالرحمن بن عوف )رضي هللا عنو( قال : قال  منيا الحديث السابع عشر
 رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(

 ،في الجنة  وعمي ،وعثمان في الجنة  ،في الجنة  وعمر ،بكر في الجنة  أبو))
 ،وسعد في الجنة  ،وابن عوف في الجنة  ،والزبير في الجنة  ،وطمحة في الجنة 
 ،)رضي هللا عنيم ( (88)عبيد ابن الجراح في الجنة (( وأبو ،وسعيد في الجنة 

والحديث الحادي والثالثون عن سيل بن سعد )رضي هللا عنو( قال استصرخ رسول 
 ،فانتظروا  ،الصالة  فأقيمت ،بنيي عوف لشيء كان بينيم ُيصمحو هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( عمى 

 إلىبكر )رضي هللا عنو( ثم جاء رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( ثم تقدم  أبوتقدم  ، أبطأفمما 
، ثم  ،وكان ال يمتفت  ،فصفح الناس بابي بكر )رضي هللا عنو(  ، األولالصف 

فتقدم النبي  ،فدفعو النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( ، فأبى إال ان يتأخر  ،( فتأخر نظر فرأى النبي )ملسو هيلع هللا ىلص
كان هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص ( فمما قضى صالتو قال البي بكر : وما منعك ان تثبت ؟ قال : ما

 ،وسمم (     قحافة أن يصمي برسول هللا )صمى هللا عميو أبيعز وجل ليرى ابن 
فاذا ناب  ، )ملسو هيلع هللا ىلص ( )) انما التصفيح لمنساء والتسبيح لمرجال قال : وقال رسول هللا

 (89)سبحان هللا (( ،شيء في صالتو فميقل : سبحان هللا  أحدكم
 ىـ ( . 585بل  )ت ناحمد بن ح إلمامامسند  -7

تتعمق بالحديث الخامس والعشرون والسادس والعشرون عن  (95)( روايتين5اخذ عنو )
 بكر وعمر )رضي هللا عنيما (  أبيفضائل 

 ىـ( . 850ابن بشر لعمي بن دمحم بن عبدهللا بن بشران ) ت  وائدف -8
بكر الصديق  أبيعن فضائل  (95)( روايتين5عنو ) أخذىاالتي  الرواياتكان عدد 

طالب )رضي هللا عنو ( عندما  أبيعن عمي بن  األولىفالرواية  ،)رضي هللا عنو(
بكر (( )رضي هللا  أبومن يحاسب يوم القيامة ؟ ))قال  أول رسول هللا ؟ من قال : يا



 أ. م. د. مجعة مسني قادر 

 

 م(1281/هـ 486)ت  موارد ابن بلبان

 حتفة الصدوق " ومنهجه يف كتابه 

 

) 60 ) 
 

هللا عنو ( قال : ثم من ؟ عنو( قال : ثم من؟ قال ))عمر بن الخطاب (( )رضي 
عثمان بن عفان ؟ قال : ))اني  أينقمت يا رسول هللا !  ،نت يا عمي (( أقال ))

 ،ال يحاسب عثمان فسألت هللا ان ،سألُت عثمان بن عفان حاجة سرًا فقضاىا سرًا 
بكر  أبو أين؟ فيقال : من؟  فيقول :  األولون السابقون  أينثم يادي منادي : 

الصديق )رضي هللا عنو( فيتجمى هللا عز وجل البي بكر الصديق )رضي هللا عنو( 
اما الرواية الثانية تتعمق بقول عمر بن الخطاب )رضي (95)ولمناس عامة (( ،خاصة 

كان  ألنوموسى  أباالبصرة  أميرن العنزي عندما عاتب هللا عنو( لضبة بن محص
فقال عمر )رضي هللا عنو( وهللا لميمة  ،بكر في خطبة الجمعة  أبييدعو لعمر دون 

 (93)بكر )رضي هللا عنو( ويوم خير من عمر وآل عمر  أبيمن 
 ىـ( . 553السيرة النبوية لعبدالممك بن ىشام العامري )ت  -9

بكر  أبيتتعمق بالحديث الثالث والعشرون عن فضائل  (98)اخذ عنو رواية واحدة
 )رضي هللا عنو( .

 ىـ( . 565صحيح مسمم لمسمم بن حجاج القشيري )ت   -55
بكر  أبيتتعمق بالحديث الحادي والعشرون عن فضائل (90)واحدة عنو رواية اخذ

 )رضي هللا عنو(
 ىـ(  365المعجم الكبير لسميمان بن احمد الطبراني  )ت   -55

بكر  أبيواحدة تتعمق بالحديث الخامس والعشرون عن فضائل (96)وايةعنو ر  اخذ
 وعمر )رضي هللا عنيما(

 ىـ( 360الكامل في ضعفاء الرجال لعبدهللا بن عدي الجرجاني )ت  -55
بكر وعمر  أبيواحدة تتعمق بالحديث الرابع والعشرون عن فضائل (97)عنو رواية اخذ

 )رضي هللا عنيما(
 إسماعيلبن  إبراىيماحمد بن  البي بكر إسماعيلبكر  يأبالمعجم في السامي شيوخ  -53

 ىـ(  375الجرجاني )ت  اإلسماعيمي
وعمر  بكر أبيواحدة تتعمق بالحديث التاسع والعشرون عن فضائل (98)نو روايةع اخذ

 أتىاجل فسألو ان  إلىالنبي )ملسو هيلع هللا ىلص (  أعرابيعنما باع  ،وعثمان  )رضي هللا عنيم( 
 أتى))يقضك عمر (( فان  أجمو أتىبكر (( فان  أبوفقال ))يقضيك  ،قضيو من ي أجمو
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فمن يقضو فقال النبي  أجموعمى عثمان  أتى)) يقضك عثمان (( فسالو ان  أجمو
وعمر وعثمان فأن استطعت ان تمت فمت  أجموبكر  أبيعمى  أتى)ملسو هيلع هللا ىلص (  )) اذا 

))(99) 
عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن دمحم النيسابوري )ت  أبيالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم  -58

 ىـ ( 850
بكر )رضي  أبيواحدة تتعمق بالحديث الرابع والعشرون عن فضائل (555)عنو رواية اخذ

 هللا عنو(
سعيد النقاش )مخطوطة( لدمحم بن عمي بن عمر بن ميدي  أبيمن مجالس  -50

 ىـ( 858الحنبمي النقاش )ت  األصفياني
بكر )رضي  أبيفضائل  واحدة تتعمق بالحديث الرابع والعشرون عن(555)عنو رواية اخذ

 هللا عنو(
عمي البزار  أبوبن الحسن  إبراىيممشيخة ابن شاذان الصغرى لمحسن بن احمد بن  -56

 ىـ(  850)ت 
بكر وعمر  أبيواحدة تتعمق بالحديث الثاني والثالثون عن فضائل (555)عنو رواية اخذ

 م()رضي هللا عني (553)وعثمان وعمي
 ىـ( 098العمل المتناىية البي فرج عبدالرحمن بن دمحم بن الجوري )ت  -57

بكر وعمر  أبيبالحديث الثامن والعشرون عن فضائل  واحدة تتعمق (558)عنو رواية اخذ
 وعثمان )رضي هللا عنيما (

  :/ الشعراء الذين اخذ عنهم الشعر ج
 عزة القرشي . أبيابن  -5

ح ابن بمبان باسمو في كتابو ىذا )تحفة شعر ولم يصر  (550)أبياتاخذ عنو سبعة 
الموفقيات ( لمزبير بن بكار  األخباروخرجنا اسمو وشعره من كتاب ) ،الصديق ( 

بكر الصديق )رضي هللا عنو (  أبووانما قال : لما بويع  (556)المكي األسديالقرشي 
  -استقام َأمُر الناس فانشاء رجل من قريش يقول :

 ُق  ...................   ذىب الحجيج وبويع الصديق شكرًا لمن ىو بالثناء حقي
 المسممين بأمره ...................  حقـُا وقـارن سعده الَعيـــُــوق  أموركممت 
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 عاصب راسو .............   وأتاىم الصديق والفاروق  األنصارَحقت بو 
 لمثناء تتوق عبيدة والذين الييم      ..................   نفس المؤمل  وأبو

 يحميا اذا طمب الخالفة غيره  ................  لم يحظ مثل حضايو مخموق 
 فتذاكروىا بالصواب وبايعوا .................  بعد النبي فيا لنا التحقيق 

 ان الخالفة في قريش مالكم ................     فييا و رب محمٍد تفروق        
 عبدالقادر الجيمي .صالح نصر بن الرزاق بن  أبو -5

 اإلسالمشعر في خاتمة الكتاب انشدىا لنفسو يحمُد هللا عمى منو  (557)اخذ عنو بيتين
  -يقول :    والسنة وىو

 والسنة اإلسالمايا ربى لك المنة  ........ عمى        
 ىما وهللا برىانان  ........   انا ندخل الجنــــة      
 -: واياته والنسبة المئوية مرتبة ترتيبا تنازلياا لبن بمبان وعدد ر  إحصائيجدول 

فيما يمي جدول لموارد ابن بمبان في كتابو تحفة الصديق في فضائل الصديق )رضي 
 اإلشارةعن كل منيم مرتبا ترتيبا تنازليَا لغرض  أخذىاهللا عنو( وعدد الروايات التي 

ومن  ،( رواية 08رواياتيم ) اىم وابرز الموارد التي اعتمدىا في رواياتو فقد بمغت إلى
المختمفة من حيث الموضوعات ومن  وبأنواعياخالل الجدول يوضح معرفة أبرز موارد 

( 59ذ بمغت رواياتو )إىـ(  506رواية البخاري ) ت  فأكثرىم ،حيث المكان والزمان 
 570داود )ت  وأبووايات ، ( ر 55ذ بمغت رواياتو )إىـ( ، 579رواية ، والترمذي )ت 

( 8ذ بمغت رواياتو )إىـ( ،  570رواية ، وابن ماجة )ت (6ذ بمغت رواياتو )إ،  ىـ(
ىـ  353( رواية ، والنسائي )ت 3ذ بمغت رواياتو )إىـ( ،  507رواية وابن عرفة )ت 

 وغيرىم ...  ،( رواية 3ذ بمغت رواياتو )إ( 
 

عدد  اسم الكتاب   األعالم
 الروايات 

 النسبة المئوية 

ت البخاري ) عيلإسمادمحم بن 
 ىـ( 506

 %35،708655 59 صحيح البخاري 

 %57،585379 55 سنن الترمذي دمحم بن عيسى الترمذي )ت 
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 ىـ(579

 %55،388857 6 داود  أبيسنن  ىـ( 570داود )ت  أبيسميمان 
 570دمحم بن ماجة القزويني )ت 

 ىـ(
 %6،896005 8 سنن ابن ماجة

 %0،575853 3 بن عرفة جزء ا ىـ( 507الحسن ابن عرفة )ت 
 353احمد بن عمي النسائي )ت 

 ىـ (
 %0،575853 3 سنن النسائي 

 %3،888570 5 مسند احمد  ىـ (585احمد بن حنبل )ت
 850عمي بن دمحم بن بشران )ت 

 ىـ (
 %3،888570 5 فوائد ابن بشر

ىـ  553عبدالممك بن ىاشم )ت 
) 

 %5،758537 5 السيرة النبوية 

ج القشيري )ت مسمم بن حجا
 ىـ ( 565

 %5،758537 5 صحيح مسمم 

سميمان بن احمد الطبراني )ت 
 ىـ ( 365

 %5،758537 5 المعجم الكبير 

عبدهللا بن عدي الجرجاني )ت 
 ىـ ( 360

الكامل في ضعفاء 
 الرجال 

5 5،758537% 

 اإلسماعيمي إسماعيلبكر بن  أبو
 ىـ ( 375)ت 

 أساميالمعجم في 
بكر  أبيشيوخ 
  ماعيلإس

5 5،758537% 

دمحم بن عبدهللا الحاكم النيسابوري 
 ىـ ( 850)ت 

المستدرك عمى 
 الصحيحين 

5 5،758537% 

الحنبمي  األصفيانيدمحم بن عمي 
 ىـ ( 858النقاش )ت 

 أبيمن مجالس 
سعيد النقاش 

5 5،758537% 
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 )مخطوطة ( 
الحسن بن احمد بن شادان البزار 

 ىـ ( 850)ت 
ن مشيخة ابن شادا
 الصغرى 

5 5،758537% 

عبدالرحمن بن دمحم بن الجوزي 
 ىـ ( 097)ت 

العمل المتناىية البن 
 الجوزي 

5 5،758537% 

  
 الخاتمة :

 يتبين من خالل ىذا البحث النقاط التالية :
 سود أحداث فيو احدث الذي القرن  اليجري  السابع القرن  في وعاش بمبان ابن ولد -5

 االندحار موجة تمثل التي أقصاه إلى أقصاه من ياإلسالم العالم بنارىا اصطمى
 استطاع األيوبي الدين صالح كان ولئن ، اإلسالمية لالمة النفسي واالنيزام السياسي

 حطين في الصميبين فييزم المتناثر شتاتيا ويمم ، نفسيا في ثقتيا بعض لالمة يرد ان
 . منيم المقدس بيت ويسترجع ،

 بغداد وأبواب بو يستنجد ان لغيره وال لنفسو يممك ال بغداد في العباسي والخميفة
 حتى ، رسميا إال والمنعة العزة من ليا يبقى ولم والخارج الداخل من لألعداء مفتوحة
 معالم ودمروا الفساد فييا وعاشوا حرماتيا واستباحوا  ىـ 606 سنة التتار دخميا

 سكانيا من نسمة المميون  ناىزي بما وقتموا الزاىرة العممية مكتباتيا واحرقوا حضارتيا
 . ىـ 608 سنة دمشق ودخموا حمب فاجتاحوا غرباً  وتقدموا خرابا وتركوىا

( ىـ655) سنة الكركي الناصري  المقدسي الدين عالء بمبان بن عمي القاسم أبو ولد -5
 باب بمقابر الخميس ودفن المعظم رمضان شير مستيل الخميس ليمة بدمشق
 .تعالى هللا رحمو( ىـ688) سنة نالسبعي عشر في وىو الصغير

 ولم العامة، والوظائف السياسية الحياة في مشاركات بمبان البن تكن لم انو ويبدو -3
 يرد ولم ، عيده في منتشرة كانت التي المدارس احدى في العممية المناصب يتول
 .الوظائف تمك أصحاب في اسمو

 المثبتة السماعات أشارت فقد رائو،ونظ أقرانو بين مغموراً  شيخاً  كانو انو يعني ال وىذا -8
 القبة وىي دمشق، جامع نسر تحت بو لمتحديث يجمس كان انو كتبو خالل من

 تحتيا يجمس ال وكان المحراب أمام المسجد وسط تقع التي ، العالية الرصاصية
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 الجامع عمى األشراف وضيفة إليو أسندت فقد ، الكبار العمماء إال والحديث لمدرس
 ووعظ تدريس من بالجامع يدور ما كل نحسب فيما تشمل وظيفة وىي األموي،
مامة  ، أوقافو ورعاية عميو واألنفاق الجامع خدمة من بذلك يتصل وما وخطابة، وا 

 .فيروز مئذنة تحت الواقع الماشكي لمسجد راتباً  إماما كان ذلك إلى وباإلضافة
 كان لذلك ، ذلك في دابع ىمو كان بل بمده في العمم طمب في بمبان ابن يقتصر لم -0

 إلى واالستماع األخرى  اإلسالمية البالد أميات إلى واالرتحال السفر وعثاء يتحمل
 ولم ، والعشرين الحادية سنو يتجاوز ال شاب وىو رحمتو وبدأت ، والمحدثين العمماء
 بينو حائالً  آنذاك اإلسالمي العالم يحيياىا كان التي الضنكة والظروف الحروب تقف
 وقع لما حزين وىو ، المطيرة النبوية بالسنة االىتمام في األكيدة رغبتو حقيقت وبين
 يفك ان هللا يدعو بغداد يذكر عندما فنجده ، ونوائب أحداث من المسممين بالد في

 .المسممين أيدي إلى كريمة عزيزة يردىا وان ، أسرىا
( 65) يتجاوز وشيوخ عدد ان نرى  كتبو دراسة خالل ومن كثيرين شيوخ بمبان البن  -6

 روى  ممن غيرىم عن ميزىم الذين مشايخو بعض أسماء ثناياه في وحمل ، شيخاً 
 .(شيخنا) بكممة عمييم سمع أو عنيم

 الذي الحديث عمم من ومتمكن ، المعرفة عميق( ىـ 688 ت) بمبان ابن بان ظير -7
 .الرواة وتدقيق بأسانيد لتعمقو الدقة يتطمب

 الصديق بكر أبى فضائل ذكر إلى ييدف منيج فقو  مرتبة لمكتاب العامة فالخطة -8
 ومساندتو الدين خدمة في والفضل والعمم الصدق من عنو ذكر وما( عنو هللا رضي)

 االحاديث ىذه خالل من ، محنتو اشد في(  وسمم عميو هللا صمى) الكريم الرسول
 ( . وسمم عميو هللا صمى) دمحم لمرسول األربعين

 رضي) الصديق بكر أبي فضائل في الصديق تحفة)  ىذا كتابو في بمبان ابن اعتمد -9
 مصادرال عمى االعتماد في فائقة مقدرة واظير ومتنوعة عدة موارد عمى(  عنو هللا

 معان عمى لغةً  يدور والعمو الرواية نقل في األسناد عمو عمى فييا حرص واغمبيا
 واالضطالع بالشيء واالستقالل والغمبة والشرف االرتفاع منيا ببعضيا متصمة عديدة

 وىذا ، عال حديث:  كقوليم الباب ىذا في المستعممة المحدثين عبارات تبعد وال بو
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 ىو العالي األسناد ذي لمحديث االصطالحي والمعنى،  عال سماع وذلك أسناد اعمى
 . إليو المضاف والشخص الرواية بين المسافة وقصرت رجالو قل الذي

 رواياتيم بمغت فقد رواياتو في اعتمدىا التي مواردال وابرز اىمكشفت ىذه الدراسة  -55
 ، رواية( 59) رواياتو بمغت إذ( ىـ 506 ت)  البخاري  رواية فأكثرىم ، رواية( 08)

 ،( ىـ 570 ت) داود وأبو ، روايات( 55) رواياتو بمغت إذ ،( ىـ579 ت) والترمذي
 رواية( 8) رواياتو بمغت إذ ،( ىـ 570 ت) ماجة وابن ، رواية(6) رواياتو بمغت إذ

 إذ(  ىـ 353 ت) والنسائي ، رواية( 3) رواياتو بمغت إذ ،( ىـ 507 ت) عرفة وابن
 ... وغيرىم ، رواية( 3) رواياتو بمغت

 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 
 ىـ ( 635: عمي بن دمحم الجزري )ت  األثيرن با 

 ،دار المعرفة  ، 8ط  )،ا شيح مأمون تحقيق خميل  ،سد الغابة في معرفة الصحابة أُ  -5
 (م 5559ىـ / 5835 ،بيروت 

  (ىـ 506 ت) إسماعيل بن دمحم:  البخاري 
 ت) العسقالني حجر ابن لإلمام البخاري  صحيح غريب بشرح ، البخاري  صحيح -5

 5850 لبنان ، بيروت)، المعرفة دار ، 5ط ، شيحا مأمون  خميل تحقيق(  ىـ 805
 (.م 5558/  ىـ

 850الحسين البغدادي المعدل )ت  أبو األموي دمحم بن عبدهللا  ابن بشران : عمي بن 
 ىـ (

دار الكتب  ، 5ط) ،تحقيق خالف محمود عبدالسميع  ،ائد ابن بشران عن شيوخو و ف -3
 .(م  5555ىـ /  5853 ،لبنان  ،بيروت  ،العممية 

 375ت) الجرجاني اإلسماعيمي إسماعيل بن إبراىيم بن احمد:  اإلسماعيمي بكر أبو 
 (ـى

 مكتبة ، 5ط) ، منصور دمحم زياد. د تحقيق ، اإلسماعيمي بكر أبي شيوخ في المعجم -8
 (.. ىـ 5855 ، المنورة المدينة ، والحكم العموم

  : ىـ ( . 688القاسم عمي بن بمبان المقدسي )ت  أبوابن بمبان 
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العيد  دمحم تحقيق محي الدين مستو و د. ، اإللييةالمقاصد السنية في االحاديث  -0
دمشق  ،دار ابن كثير  ،المدينة المنورة  ،مكتب دار التراث  ، 5ط) ،الخطراوي 

 . (م  5988ىـ /  5858
 (ىـ 579 ت) الترمذي عيسى بن دمحم:  الترمذي 
 (.حمص طبعة) ، الدعاس عبيد عزت تحقيق ، الترمذي سنن -6
 ىـ (  805: احمد بن عمي )ت  العسقالني ابن حجر 
دار المعرفة بيروت لبنان  ،شيحا  مأمون تحقيق خميل  ،في تمييز الصحابة  اإلصابة -7

. 
 (ىـ 570 ت) السجستاني األشعث بن سميمان:  داود أبو 
 ( .بيروت ، الفكر دار) ، عبدالحميد الدين محي دمحم تحقيق ، داود أبي سنن -8
 (ىـ 788 ت) قايماز بن عثمان بن احمد بن دمحم:  الذىبي 
 ( .القاىرة – المقدسي مطبعة) ، اإلسالم تاريخ -9
 ( .م 5558/  ىـ 5830 ، دمشق ، الرسالة مؤسسة ، 55ط) ، النبالء أعالم سير -55
 الكويت ، العربي التراث سمسمة) ، المنجد صالح. د تحقيق ، غبر من خبر في العبر -55

 (.م5965/  ىـ 5385 ،
 ، الصديق مكتبة ، 5ط) ، الييمة الحبيب دمحم. د تحقيق ، بالمحدثين المختص المعجم -55

 (.ىـ 5858 ، ائفالط
 (ىـ 506 ت)  المكي األسدي القرشي عبدهللا بن بكار بن الزبير 
 لبنان بيروت ، الكتب عالم ،5ط) ، العاني مكي سامي تحقيق ، الموفقيات األخبار -53

 ( .م5996/  ىـ 5856
  ىـ (  535ابن سعد : دمحم بن سعد منيع الزىري )ت 
ىـ  5377بيروت ،  ،دار صادر  ، 5ط) ،عباس  إحسان تقديم د. ،الطبقات الكبرى  -58

  (م5907/ 
 ( ىـ 955 ت) بكر أبي بن عبدالرحمن:  السيوطي 
/  ىـ 5375 مصر ، 5ط) ، عبدالحميد الدين محي دمحم تحقيق ، الخمفاء تاريخ -50

 ( .م5905
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 ( ىـ 850 ت) البزار عمي أبو إبراىيم بن احمد بن الحسن:  شاذان ابن 
مكتبة الغرباء  ، 5ط) ،عصام موسى ىادي تحقيق  ،مشيخة ابن شاذان الصغرى  -56

  (م 5988ىـ /  5859 ، األثرية
 محمود شاكر:  عبدالمنعم  
 معرفة في اإلصابة) كتابو في ومصنفاتو وموارده منيجو ، العسقالني حجر ابن -57

 التاريخ قسم اآلداب كمية ، بغداد جامعة ، منشورة غير دكتوراه أطروحة ، الصحابة
 (. م 5976

 : ىـ (  507عمي الحسن بن العرفة بن يزيد العبيدي البغدادي  )ت  أبو ابن عرفة 
 )تحقيق وتخريج احاديثو عبدالرحمن بن عبدالجبار الفيمي الوائمي . ،جزء ابن عرفة  -58

 .(م  5980ىـ /  5856الكويت   ، األقصىدار  ، 5ط
  ىـ ( 5589عماد الحنبمي : عبدالحي )ت الابن 
  (ىـ 5395بيروت  ،دار الكتب العممية ) ، من ذىب أخبارشذرات الذىب في  -59
  ىـ( . 697ابن الكازروني : عمي بن دمحم البغدادي )ت 
 ،المؤسسة العامة لمصحافة والطباعة  ،تحقيق مصطفى جواد  ،مختصر التاريخ  -55

 م . 5975 ،مطبعة بغداد 
  : ىـ(  778الفداء ابن كثير الدمشقي  )ت  أبوابن كثير 
ىـ  5858فكر، بيروت ، دار ال ،5ط)يق صدقي جميل العطار،ياية ، تحقالبداية والن -55

 (م5558/ 
  ىـ( 573عبدهللا القزويني )ت  أبوابن ماجة : دمحم بن يزيد 
 .(م  5905القاىرة ) ،تحقيق دمحم فؤاد عبدالباقي  ،سنن ابن ماجة  -55
  ىـ(  765مغمطاي بن قميج )ت 
 ،بيروت  ،الكتب العممية  دار ، 5ط ،تحقيق آسيا كميبان  ،مختصر تاريخ الخمفاء  -53

 م . 5553ىـ /  5858
  ىـ(  880المقريزي : احمد بن عمي )ت 
 بغداد . ،مكتبة المثنى  ، واآلثارالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط  -58
  ىـ( 353النسائي : احمد بن عمي بن شعيب بن عمي )ت 
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،بيروت عن وبيامشو شرح السيوطي وحاشية السندي مصورة  ،السنن الكبرى  -50
 ىـ . 5388 بعة المصرية،مط

 
 الهوامش: 

                                                 
ىو عبد هللا بن المنتصر باهلل أبي جعفر منصور بن الظاىر بن دمحم بن الناصر العباسي، آخر الخمفاء  (5) 
ـ(، تاريخ الخمفاء، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد، ى955السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  (5)
 .875م، ص5905ىـ/ 5375، مصر 5ط
ىـ( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ، مكتبة المثنى ،بغداد 880المقريزي: احمد بن عمي )ت  (3)
ب " اإلصابة ؛ عبد المنعم :شاكر محمود، ابن حجر العسقالني ، منيجو وموارده ومصنفاتو في كتا5/303

 5/50(5976في معرفة الصحابة "،) أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد ، كمية اآلداب قسم تاريخ، 
ىـ، المقاصد السنية في األحاديث اإلليية، تحقيق 688ابن بمبان: أبو القاسم عمي بن بمبان المقدسي )ت  (8)

ار التراث ، المدينة المنورة ، دار ابن كثير ، دمشق ، مكتبة د5محي الدين مستو ود. دمحم العيد الخطراوي، ط
 .  50م ،ص5988ىـ/5858، 
 56ابن بمبان، المقاصد السنية في االحاديث اإلليية ، ص (0)
ىـ(، البداية والنياية ، تحقيق صديق جميل العطار ، 778ابن كثير: أبو فداء ابن كثير الدمشقي )ت  (6)
 .9/537م، 5558، 5858، دار الفكر بيروت ، لبنان، 5ط
ىـ( ، العبر في خبر من غبر، تحقيق د. صالح الدين المنجد 778الذىبي : دمحم بن احمد بن قايماز )ت  (7)

ىـ( 5589؛ ابن عماد الحنبمي : عبد الحي )ت 0/388م،5965ىـ /5385سمسمة التراث العربي، الكويت ، 
 . 0/389ىـ ، 5395يروت ، ، شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، دار الكتب العممية ، ب

؛ ابن 388مأذنة فيروز: كانت في حي القيمرية القريب من الجامع األموي )ينظر ، الذىبي ، العبر،  (8)
 .0بمبان ، المقاصر السنية في االحاديث االليية،ص

الييمة ،  الذىبي : دمحم بن احمد بن قايماز )ت ىـ( ، المعجم المختص بالمحدثين ، تحقيق د. دمحم الحبيب (9)
 5/88ىـ ،  5858، مكتبة الصديق ، الطائف ،  5ط
 ( المقاصد السنية 76انظر سند الحديث رقم ) (55)
 (78 – 5)ق 9مجموع   (55)
 (09-39)ق  588حديث  (55)
 (60 -80)ق  558مجموع  (53)
قاىرة ىـ( تاريخ اإلسالم ، مطبعة المقدسي ال788الذىبي: دمحم بن احمد بن عثمان بن قايماز )ت  (58)
 .0/539؛ الذىبي ، العبر،  55/556،
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 .0/575؛ ابن عماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 0/583الذىبي ،العنبر، (50)
 .0/569الذىبي، العنبر ،  (56)
مؤسسة الرسالة،  55ىـ( ، سير أعالم النبالء، ط 788الذىبي : دمحم بن احمد بن عثمان بن قايماز )ت  (57)

 .53/79م،5558ىـ/5830دمشق ،
 .0/595الذىبي، العبر،  (58)
 0/555؛ ابن عماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  397 – 55/396الذىبي ، سير أعالم النبالء ،  (59)
 589/  0؛ العبر ،  53/78الذىبي ، سير أعالم النبالء ،  (55)
 3/559الذىبي ، العبر ،  (55)
 0/558م.ن    (55)
 3/559م.ن   (53)
 585/ 55يخ اإلسالم ، ؛ الذىبي ، تار  8/533م.ن   (58)
 0/555؛ ابن عماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  55/568الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  (50)
 60ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (56)
 .  530/ 3؛ الذىبي ، العبر ،  55/566الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  (57)
 0/558ىب ، ؛ ابن عماد الحنبمي ، شذرات الذ 566/ 0الذىبي ، العبر ،  (58)
 59ابن بمبان ، المقاصد السنية ص  (59)
  58 -57ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (35)
  555،  555،  559،  83،  83م.ن ، ص  (35)
  535،  559 – 558م.ن  ، ص ،  (35)
  555،  38،  59ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص ،  (33)
 550،  96،  85، 35م.ن  ، ص ،  (38)
 555،  60،  36،  56م.ن  ، ص ،  (30)
 555،  08م.ن  ، ص ،  (36)
  559 – 553م.ن  ، ص ،  (37)
 535م.ن  ، ص ،   (38)
  558،  98،  60،  08،  59م.ن، ص ،  (39)
 88 - 83م.ن  ، ص ،  (85)
  59ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص ،  (85)
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البخاري لإلمام ابن  ىـ(، صحيح البخاري بشرح غريب صحيح 506البخاري : دمحم بن إسماعيل )ت  (85)

ىـ /  5850، دار المعرفة ، بيروت ، 5ىـ( تحقيق خميل مأمون شيحا ، ط 805حجر العسقالني )ت 
  59؛ ابن بمبان  ، تحفة الصديق ، ص  958( ص3606م ، رقم الحديث ) 5558

  36،  35،  59،  56،  58،  55ابن بمبان، تحفة الصديق ص  (83)
  59م.ن  ، ص ،  (88)
 555،  558،  550، 555،  555، ص ،   م.ن (80)
 558م.ن  ، ص ،  (86)
  63،  65ابن بمبان  ، تحفة الصديق ،  (87)
  08م.ن  ، ص ،  (88)
  96، 98م.ن  ، ص ،  (89)
  95م.ن  ، ص ،  (05)
 537/ 9ا بن كثير ، البداية والنياية ، (05)
 58ابن بمبان، تحفة الصديق  ، ص ،  (05)
  65م.ن  ، ص ،  (03)
 559م.ن  ، ص ،  (08)
 558م.ن  ، ص ،  (00)
 55م.ن  ، ص ،  (06)
 58م.ن  ، ص ،  (07)
 38م.ن  ، ص ،  (08)
 07م.ن  ، ص ،  (09)
 556،  558،  96،  98،  86، 88م.ن  ، ص ،  (65)
  88ابن بمبان ، تحفة الصديق  ، ص ،  (65)
 05م.ن  ، ص ،  (65)
 65م.ن  ، ص ،  (63)
 68م.ن  ، ص ،  (68)
 95، م.ن  ، ص  (60)
  555، ينظر ابن بمبان ، تحفة الصديق  ص 58آية  (66)
 559، ينظر ، م.ن ، ص   35آية  (67)
 555، ينظر ، م.ن ، ص  588آية  (68)
 83، ينظر ، م.ن ، ص  36آية  (69)
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 83، ينظر ، م.ن ، ص  58آية  (75)
،  55،  55حات ، ابن بمبان ، تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق )رضي هللا عنو( في الصف (75)

58  ،57  ،59  ،35  ،38  ،36  ،39  ،85  ،66 ،80  ،95 ،559  ،555  ،555  ،550  ،559 
 ،555  
البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة )باب قول النبي )صمى هللا عمية وسمم ( لو كنت  (75)

 53 -55لصديق ، ص ؛ ابن بمبان ، تحفة ا 935( ، ص 3673متخذًا خمياًل رقم الحديث )
-35( ؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، 957( ، ص )3608البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث ) (73)

35 
 36( ؛ابن بمبان، تحفة الصديق، 557-556( ، ص )668البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث ) (78)
،  78،  75،  68،  65،  09،  06،  03،  05،  88ابن بمبان ، تحفة الصديق ،في الصفحات  ،  (70)

555. 
ىـ ( ، سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب تشبيو ابي بكر  579الترمذي : دمحم بن عيسى الترمذي )ت  (76)

 03-05( ؛ ابن بمبان تحفة الصديق ، ص 3675وعمر بالسمع والبصر ، رقم الحديث )
 06؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ( 957( ، )3750الترمذي ، سنن الترمذي ، رقم الحديث ) (77)
 555،  95،  95،  78،  87،  85ابن بمبان، تحفة الصديق ، الصفحات ،  (78)
ىـ( سنن ابو داود ،كتاب الحروف والقراءات  570أبو داود ، سميمان بن االشعث السجستاني )ت  (79)

-87ن ، تحفة الصديق ، ص ( ؛ ابن بمبا3987تحقيق دمحم محي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت )
88  

أبو داود : سنن ابي داود ، كتاب الزكاة ، باب باب في الرخصة في الرجل يخرج من مالو ، رقم الحيث  (85)
 78(؛ ابن بمبان، تحفة الصديق ، ص5678)
 75،  68،  05،  88ابن بمبان ، تحفة الصديق ، الصفحات ،  (85)
ىـ( ، سنن ابن ماجة ، المقدمة رقم الحديث  573 القزويني )ت ابن ماجة : دمحم بن يزيد ابو عبدهللا (85)
 . 68(؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص 97)
 . 75(؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص 90ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، رقم الحديث ) (83)
 .557،  550، 80ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (88)
ىـ(، جزء ابن عرفة ، تحقيق 507عرفة بن يزيد العبيدي البغدادي )تابن عرفة : أبو عمي الحسن بن  (80)

ىـ /  5856، دار األقصى ، الكويت ،  5وتخريج احاديثو ، عبدالرحمن بن عبدالجبار الفيمي الوائمي ، ط
 80؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  85( ، ص 3م ، رقم الحديث ) 5980

 550ص ؛  م.ن ،88( ص 6م.ن ، رقم الحديث ) (86)
 555،  95،  65ابن بمبان ، تحفة الصديق ، الصفحات ،  (87)
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ىـ( ، السنن الكبرى لمنسائي ، كتاب فضائل  353النسائي : احمد بن عمي بن شعيب بن عمي )ت (88)

 65( ، ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص 95( و )95الصحابة رقم الحديث )
 555بمبان ، تحفة الصديق ، ص ؛ ابن  78 – 5/77النسائي ، السنن الكبرى ،  (89)
 88،  80م.ن ، ص  ،  (95)
 557 - 558،  553ابن بمبان ، تحفة الصديق ، الصفحات ، (95)
ىـ( ، فوائد ابن  850ابن بشران : عمي بن دمحم بن عبدهللا األموي أبو الحسين البغدادي المعدل )ت  (95)

ىـ  5853لكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، ، دار ا5بشران عن شيوخو ، تحقيق خالف محمود عبدالسميع ،ط
 553؛ ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  5/599( ، 659م رقم الحديث ) 5555/ 
 557  - 558؛ م.ن ، ص   5/558( ، 658م.ن ، رقم الحديث ) (93)
 85ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (98)
 76 -70م.ن  ص   (90)
  80ابن بمبان، تحفة الصديق ، ص  (96)
 83م.ن  ، ص  (97)
 90م.ن ، ص  (98)
ىـ( ، المعجم في  375أبو بكر اإلسماعيمي : احمد بن إبراىيم بن إسماعيل اإلسماعيمي الجرجاني )ت  (99)

، مكتبة العموم والحكم ، المدينة المنورة ،  5شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي تحقيق د. زياد دمحم منصور ، ط
 90ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص ؛  5/755( ، 350ىـ ، رقم الحديث ) 5855

 08 - 03ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (555)
 88م.ن  ، ص  (555)
 553م.ن ، ص  (555)
ىـ( ، مشيخة ابن شاذان الصغرى ،  850ابن شاذان :الحسن بن احمد بن إبراىيم  أبو عمي البراز )ت (553)

( ، 89م ، رقم الحديث ) 5988/ ىـ  5859، مكتبة الغرباء األثرية ،  5تحقيق عصام موسى ىادي ، ط
  39ص 

 93ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (558)
  559 – 558م.ن ، ص  (550)
ىـ( ، األخبار الموفقيات ، تحقيق سامي  506الزبير بن بكار بن عبدهللا القرشي األسدي المكي )ت  (556)

بن بمبان ، تحفة الصديق ، ؛ ا 555/ 5م ،  5996ىـ /  5856مكي العاني ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان 
  559 – 558ص 

 535ابن بمبان ، تحفة الصديق ، ص  (557)


