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امهقت موضوع
روشـ است كخستنی و عؿقؼتریـ شؽافی كف پس از رحؾت حرضت خاتؿ األكبقاء Oدر بنی مسؾامكان اجیاد
شد ،كاشی از جریان سؼقػف بقد و از آنجا كف در كظر امامقف ،سؼقػف بف كؾی مسری جامعف را در باب دیـ اهلی و
رسالت كبی مؽرم اسالم Oمـحرف كؿقده است :لذا آگاهی از اصؾ جریان و واقعقات آن بسقار حائز امهقت و
در اكتخاب راه رشد و هدایت ،رسكقشت ساز خقاهد بقد .با ایـ وجقد پرداختـ بف ایـ بحث ،برای عدهای
كاخقشایـد است و بفمهنی جفت بف هباكفهای گقكاگقن و با صرح برخی مسائؾ در صدد جؾقگریی از بررسی
واقعقات جریان غصب خالفت هستـد.
مرحقم عالمف جعػری Hبا اذاف كامؾ عؾؿی خقد بر روایات اهؾ سـت در ایـ مبحث ،ابتدا روایات مرتبط با
ایـ جریان را مجع آوری و در سؾسؾف خمطقصات خقیش ثبت كؿقده است ،سپس در چـدیـ جؾسف از سؾسؾف
مباحث گػتاری خقد با مقضقع امامت ،ضؿـ ذح برخی از روایات مفؿ ایـ باب كف در كتب مقثؼ و مقرد
اعتامد عامف كؼؾ شده ،بف حتؾقؾ و بررسی ابعاد مفؿ ایـ حادثف پرداختف و با كظریاتی كق آن را مقرد كـؽاش قرار
داده است.
گػتـی است ایـ مباحث با دو زبان عربی و فارسی تقسط آن استاد فؼقد Hمطرح شده است .دفرت حػظ ،تدویـ
وكرش آثار عالمف شقخ حمؿدرضا جعػری Hدر راستای احقای آثار عالمف Hدرس گػتارهای ایشان در ایـ مبحث
كف بف زبان عربی بقان داشتفاكد را در دستقر كار قرار داده كف در ادامف بف برخی از اقدامات صقرت گرفتف در ایـ
زمقـف اشاره میگردد:
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ويژگیمهای كتاب «احداث السؼقػة»
برای ایـ اثر ارزشؿـد میتقان ویژگیهای مفؿی برشؿرد ،برخی از ایـ ویژگیها عبارتاكد از:
 1ـ استػاةه از روايات امهل سـت :عالمف جعػری Hابعاد مفؿ ایـ حادثف را بر اساس روایات عامف مقرد كؼد و
بررسی قرار داده و با تقجف بف مهان روایات ،كظریات خقد را ارائف كؿقده است.
 2ـ استػاةه از كتابمهای معترب و مورة وثوق امهل سـت :آیت اهلل جعػری Hضؿـ تاكقد بر روایات عامف ،ایـ
روایات را از كتابهای معترب و مقرد وثقق آكان ذكر كؿقده و كظریات خقیش را بر پایفی مهان روایات و مـابع
استقار كرده است.
 3ـ استؼراء روايات :از آنجایی كف مبحث سؼقػف با مسائؾ تارخیی و كالمی ارتباط مستؼقؿی داشتف و عالمف
جعػری Hكقز اذاف كامؾ عؾؿی بر ایـ مسائؾ داشتفاكد ،لذا ابتدا متام روایات مرتبط با ایـ جریان را اسؼراء،
مجع آوری و ثبت كؿقده ،سپس بف حتؾقؾ مفؿتریـ روایات ایـ مسللف پرداختفاكد.
 4ـ كؼل روايات از صحابه و تابعنی :ایشان روایات مرتبط با ایـ جریان را هؿ از صحابف و هؿ از تابعنی كؼؾ
كؿقده و آنها را مقرد ارزیابی قرار داده و بر ایـ اساس ،كظریات خقیش را مبتـی كرده است.
 5ـ كؼد و بررسی روايات :عالمف جعػری Hعالوه بر كؼؾ روایات ،روایات مفؿ در ایـ بحث را مقرد كؼد و
بررسی قرار داده و در اغؾب آنها حتؾقؾ خقد را كقز بقان فرمقدهاكد كف بف جرأت میتقان گػت حتؾقؾ ایشان در
كقع خقد بیكظری بقده است.
 6ـ ارتباط بنی روايات؛ آیت اهلل جعػری Hعالوه بر كؼؾ ،بررسی ،كؼد و حتؾقؾ روایات مفؿ ایـ جمؿقعف ،سعی
در تبقنی ارتباط بنی ایـ روایات كؿقده است.
 7ـ بقان كتايج بحث؛ عالمف Hپس از پایان كؼد و بررسی روایات مفؿ ایـ بحث ،كتایج مفؿی كف از روایات
مطرح شده بف دست میآید را بفصقرت خالصف كقز بقان فرمقده است.
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كتایج مذكقر بف قرار ذیؾ است:
 1ـ  7ـ بنی عامف مصطؾح شده كف هر چقزی كف مربقط بف عؿؾ صحابف بعد از وفات
پقغؿرب Oباشد بف آن اثر میگقیـد و هر چقزی كف مربقط بف عؿؾ صحابف در زمان حقات
پقغؿرب Oباشد بف صقرتی كف كشػ از رضایت آن حرضت كـد ،بف آن سـت میگقیـد و
احادیث مطرح شده در ایـ بحث ،از «اثر» میباشد كف از «سـت».
 2ـ  7ـ افراد ساكـ در مدیـف دو گروه بقدكد :گروه اول كساكی هستـد كف بف رسقل اكرمO
ایامن آوردهاكد ـ كف اگر مسؾامن مدكی بقدكد ،اكصار و اگر بف مدیـف مفاجرت كرده بقدكد،
مفاجر كامقده میشدكد ـ و گروه دوم پریوان عبداهلل بـ ابی بقدكد.
 3ـ  7ـ برجستفتریـ قبقؾفی مدیـف ،قبقؾفی خزرج و بزرگ و زعقؿ جامعفی مدكی سعد بـ
عباده بقد ،اما دیگران یا گؿـام و كاشـاختف و یا از گروه دیگر بقدكد.
 4ـ  7ـ افراد قبقؾفی خزرج بقشرت از افراد قبقؾفی اوس بقد و بف جفت فزوكی تعداد آنها،
سقادت و بزرگی بف آكان تعؾؼ داشت :لذا قبقؾفی اوس در اكتصاب سعد بـ عباده كقعی
ضعػ و حتؼری در خقد میدید ،لذا عؾقف خزرج دست بف اقداماتی زدكد.
 5ـ  7ـ بدون شک ،سعد بـ عباده یک امری بقد كف پرسش در سخاوت و كرم وارث او بقد.
ایشان از شقعقان أمریادممـنی Qو ماجراهای بسقار داشت.
 6ـ  7ـ مهاكا سؼقػف بالفاصؾف پس از وفات رسقل اكرم Oدر روز دوشـبف تشؽقؾ گردید و
مـاسک مربقط بف مراسؿ خاكسپاری رسقل اهلل Oماكـد :غسؾ ،كػـ ،كامز و دفـ آن
حرضت Oپس از آن اتػاق افتاد.
 7ـ  7ـ قبقؾفی خزرج بف جفت كثرت تعدادشان در سؼقػفی بـیساعده مجع شدكد تا سعد
بـ عباده را بف عـقان امری خقد اكتصاب كــد.
 8ـ  7ـ سؼقػفی بـیساعده صبؼ بقشرتیـ ختؿنی ،حداكثر برای چفؾ یا پـجاه كػر گـجایش
داشتف است و كف بقشرت :زیرا آنجا مؽاكی كبقد كف از قبؾ ویژهی دمؿعی چقن مراسؿ بقعت
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گریی برای ابقبؽر ساختف شده باشد ،بؾؽف مؽاكی بقد كف با شاخفهای درخت خرما جفت
اجتامع بـیساعده كف صائػفای از خزرج میباشـد ،ساختف شده بقد.
 9ـ  7ـ گروه خاص مفاجریـ از آنجا كف هرگز بف ذهـشان خطقر كؿیكرد اكصار در
عؿؾی بدون اصالع ،از آنها سبؼت بگریكد ـ در جریان سؼقػف ـ غافؾگری شدكد .ایـ گروه
مهقاره قصد داشت كف اكصار از جفات خمتؾػ تابع قریش باشـد.
 11ـ  7ـ مقضع اكصار بف گقاهی عؿر بـ اخلطاب یک مقضع اكػعالی بقد :زیرا آنها
دریافتف بقدكد كف گروهی از مفاجریـ میخقاهـد ریشف آنها را قطع كــد و آنها در خالفت
بعد از كبی اكرم Oهقچ سفؿی كداشتف باشـد ،بـابرایـ خقدجقش اقدام بف تعقنی یک امری
برای خقد كردكد.
 11ـ  7ـ اهؾ سـت بر ایـ امر متػؼاكد كف بقعت با ابقبؽر با یک یا دو كػر مـعؼد شد.
 12ـ  7ـ بقعت با ابقبؽر در كگاه دوست و رفقؼش عؿر ،كاگفاكی بقده و خداوكد مسؾامكان
را از تبعات شقم آن [بقعت با ابقبؽر] دور ساخت!
 13ـ  7ـ ابقبؽر در كگاه عؿر ،عالوه بر تـدزباكی ،خؾؼ و خقی تـدی كقز داشت.
 14ـ  7ـ مهاكا بقعت حؼی برای بقعت شقكده اجیاد كؿیكـد ،بؾؽف تعفد و الزام بف پریوی از
كسی كف حؼ اصاعت و والیت دارد را اجیاد میكـد.
 15ـ  7ـ اصطالح «أهؾ حؾ و عؼد» در روز سؼقػف وجقد كداشتف و ایـ اصطالح بعدها
برای تقجقف اتػاقاتی كف در آن روز صقرت گرفت ،جعؾ گردید.
 16ـ  7ـ تقصئفی غصب خالفت از زمان حقات رسقل اكرم Oوجقد داشتف است.
 17ـ  7ـ عؿر بـ خطاب اقرار می كـد كف حرضت أمریادممـنی Qو زبری كظری خمالػ با
كظر ابقبؽر ،عؿر و ابقعبقده داشتـد.
 18ـ  7ـ اساس اختالف و كزاع بنی اكصار و گروه خاص مفاجریـ ـ یعـی ابقبؽر ،عؿر و
ابقعبقده ـ در سؼقػف بر اساس امارت بقد و كف خالفت :در آنجا مقضقع خالفت اساسا
مـشل بحث كبقد ،بؾؽف بحث بر رس وحدت امراء یا تعدد آنها بقد.
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 19ـ  7ـ بدون شک امارت قابؾ تعدد است ،مهانگقكف كف در زمان حقات پقغؿرب Oكقز
ایـ تعدد اتػاق افتاد ،اما كؾؿفی خؾقػف تـفا بر یک شخص قابؾ اكطباق است :چرا كف مراد
از خؾقػف كسی است كف جاكشنی پقغؿرب Oباشد.
 21ـ  7ـ مػفقم «خؾقػف» بف رسقت رفت تا غاصبان بف وسقؾفی آن افعالشان را تصحقح
كــد ،تا ایـؽف ابقبؽر در متام شئقن و مؼامات جایگزیـ پقغؿرب اكرم Oشقد .بعدها،
عـاویـ و الؼاب دیگری كف تـفا بر اشخاص خاصی ـ یعـی اهؾ بقت Kـ تطبقؼ داشت را
كقز بف رسقت بردكد و آنها را بف دروغ بر اشخاص دیگری تطبقؼ دادكد.
 21ـ  7ـ تـفا استدالل مطرح شده تقسط گروه خاص مفاجریـ بر عؾقف اكصار در روز
سؼقػف ایـ است كف عربها تـفا بف قریش كركش میكــد و سایر استداللهای مطرح شده
در احادیث سؼقػف ساختگی میباشـد.
 22ـ  7ـ بف اكصار وعده داده شده بقد كف وزیر شقكد ،اما تا رساكجام كار كادیده گرفتف
شدكد.
 23ـ  7ـ قبقؾفی أسؾؿ جزء قبایؾ ساكـ در اصراف مدیـف و در كػاق معروف بقد :ایـ قبقؾف
مهان قبقؾفای است كف در تثبقت خالفت ابقبؽر كؼش مفؿی ایػا كرد.
 24ـ  7ـ اختالف و كزاعی كف مقان صحابف درگرفت ،ما را از بسقاری از احؽام حمروم
ساخت ،از مجؾف :صرحی كف خداوكد متعال آن را بقان كرد و رسقل اهلل Oبر اساس آن
عؿؾ كؿقد و آن را تاكقد فرمقد و آن صرح ایـ بقد كف حمقر بقدن بفواسطفی قدرت كقست
بؾؽف بفواسطفی «رهربی بف حؼ» است.
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مراحل آماةه سازی وحتؼقق كتاب «احداث السؼقػة»
برای آمادهسازی ایـ اثر ارزشؿـد تاكـقن مراحؾ خمتؾػی صقرت گرفتف و یا در حال اكجام است كف بف برخی از
آنها اشاره میشقد:
 1ـ پقاةه سازی بقاكات عّلمهH؛ در مرحؾفی كخست ،متامی درس گػتارهای عالمف جعػری Hدر ایـ مبحث كف
بالغ بر  73فایؾ میباشـد ،بف صقرت دست كقیس پقادهسازی شد.
 2ـ تايپ مباحث پقاةه شده؛ در مرحؾفی بعد ،متام مباحث پقاده شده ،تایپ و ذخریه سازی شد.
 3ـ تبديل مباحث گػتاری به كوشتاری؛ پس از مرحؾفی تایپ ،متامی ایـ مباحث از حالت گػتاری بف كقشتاری
تبدیؾ گردید.
 4ـ ويرايش متن كوشتاری؛ در مرحؾفی بعد ،بر روی مباحث كقشتاری ویرایش ابتدائی صقرت گرفت.
 5ـ عـوان بـدی مباحث؛ پس از مرحؾفی ویرایش متـ ،مباحث مطرح شده مقرد بررسی قرار گرفتف و برای هر
مبحث عـقان خاصی اكتخاب گردید.
 6ـ حذف و يا اةغام مباحث تؽراری؛ پس از مرحؾفی عـقان بـدی ،مباحث تؽراری كف قابؾقت ادغام داشتفاكد
ادغام شده و سایر مباحث تؽراری حذف گردیده است.
 7ـ ترتقب مـطؼی و عؾؿی مباحث؛ پس از مرحؾفی عـقان بـدی و پاالیش مباحث ،مطالب بر اساس ترتقب
خاص مـطؼی و عؾؿی مرتب و كظاممـد گردید.
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 8ـ مؼابؾه متن روايات با مـابع اصؾی؛ پس از اجرای مراحؾ ذكر شده ،متقن روایات با مـابع اصؾی مؼابؾف شده
و در صقرت لزوم تصحقح خقاهـد شد (ایـ مرحؾف در دست اقدام است).
 9ـ مـبع يابی برای برخی از مباحث؛ برخی از مقضقعاتی كف تقسط عالمف Hمطرح شدهاكد كقاز بف مستـدسازی
داركد :در ایـ مرحؾف متام آن مقضقعات در مـابع خمتؾػ مقرد بررسی قرار گرفتف و برای هر مقرد مـبع مشخص
ذكر میگردد (ایـ مرحؾف در دست اقدام است).
در پایان جفت آشـایی هر چف بقشرت با مطالب مذكقر در ایـ اثر گرانسـگ بف ففرست مطالب و برخی از مـابع
مقرد استػاده در آن اشاره میشقد .امقد است خداوكد مـان ما را در مسری اهؾ بقت Kثابتقدم بدارد و ایـ
خدمت كاچقز را از ما قبقل بػرماید ،آمنی.

وآخر ةعواكا أن احلؿدهلل رب العادنی
وصؾی اهلل عؾی سقدكا وكبقـا حمؿد وآله الطقبنی الطامهرين
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ففرست مطالب كتاب احداث السؼقػة

الػول األول
ما روي عن الوحابة فی أحداث السؼقػة

روايات عائشة بـت أبی بؽر

متفقد

متفقد

حديث ابن عباس عن عؿر بن اخلطاب

الرواية األولی

عؿر ذم آخر حجة

جمقئ أيب بؽر مـ السـح ودخقلف عؾی الـبل Oوهقمسجی

رجقع عؿر إلی اددیـة وخطبتف فقفا

ما صـعف أبقبؽر حقـام رأی الـبل Oمسجی

رأي أيب حػص بالـسبة الی بقعة أيب بؽر

خروج أيب بؽر مـ عـد الـبلO

وقػة قصریة

إخبار أيب بؽر بقفاة الـبل Oواكػعال الـاس

إجتامع األكصار ذم السؼقػة

مققػ عؿر بعد تالوة اآلیة مـ أيب بؽر

وقػة قصریة

الرواية الثاكقة

تعبری «أهؾ احلؾ والعؼد» ومؽاكة اخلزرج ذم اددیـة

عائشة ومققػفا مـ سمال السائؾ

حتؾقؾ االبقات الذي متثؾ هبا یزید بـ معاویة

روایة عائشة عـ أیام مرض الـبلO

خمالػة أمریادقمـنی Qوالزبری واجتامع األكصار إلی أيب بؽر

مققػ عؿر وادغریة مـ وفاة الـبلO

كؼطة هامة

جمقئ أيب بؽر ومققػف مـ وفاة الـبلO

جمقئ أيب بؽر وعؿر إلی السؼقػة

الرواية الثالثة

شقاهد عؾی حدة أيب بؽر

مققػ عؿر وادغریة مـ وفاة رسقل اهللO

خطبة أيب بؽر وتؼدیؿ عؿر أوأيب عبقدة لؾبقعة

مققػ أيب بؽر مـ وفاة ورسقل اهللO

اختالف االكصار بعد خطبة أيب بؽر

الرواية الرابعة

لزوم ادشقرة ذم البقعة ذم كالم أيب حػص

ما صـعف أبقبؽر حقـام رأی رسقل اهلل Oمسجی

مقضقع الـزاع ذم السؼقػة

مـاقشة ذم الروایة

إغتصاب لؼب «أمریادممـنی»

الرواية اخلامسة

إغتصاب لؼب «الصدیؼ و الصدیؼة»

مققػ أيب بؽر و عؿر مـ وفاة الـبلO

تداعقات الـزاع و الشجار الذي وقع بنی الصحابة

اجتامع األكصار ذم السؼقػة وما جری فقفا
تداعقات خطبة أيب بؽر وعؿر عـ لسان عائشة
مـاقشة ذم الروایة
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الرواية الساةسة

روايات أيب سعقد اخلدري

سمال أيب بؽر عـ عفد الـبل Oوإجابة عؿر

الرواية األولی

حدیث عبد اهلل بـ عبد الرمحـ بـ أيب عؿرة

كالم األكصار حقل اإلمرة

كؼاط حقل السـد

مققػ زید بـ ثابت مـ كالم األكصار

إجتامع األكصار ذم سؼقػة بـل ساعدة

إدعاء بقعة أمریادقمـنی Qوالزبری أليب بؽر

خطبة سعد بـ عبادة ذم السؼقػة ومققػ االكصار

الرواية الثاكقة

إكػعال أيب بؽر وعؿر عـد جمقئ خرب السؼقػة

مققػ األكصار وزید بـ ثابت حقل اإلمرة بعد وفاة رسقل

خطبة أيب بؽر ذم السؼقػة

اهللO

وقػة قصریة

الرواية الثالثة

مشاجرة احلباب بـ ادـذر مع أيب حػص عؼب خطبة أيب بؽر

مققػ األكصار حقل اإلمرة بعد رسقل اهلل Oومبایعتفؿ

كالم بشری بـ سعد بعد ادشاجرة واالكتفاء إلی بقعة أيب بؽر

أيب بؽر

مققػ األكصار بعد بقعة أيب بؽر

إدعاء بقعة أمریادقمـنی Qوالزبری أليب بؽر

مبایعة الـاس ومققػ سعد بـ عبادة بعد البقعة

الرواية الرابعة

قبقؾة أسؾؿ وتلثریها عؾی البقعة

رأي أيب بؽر بالـسبة إلی بقعتف وإدعاء بقعة أمریادقمـنیQ

روايات أكس بن مالک

والزبری لف

متفقد

مـاقشة ذم الروایة

الرواية األولی

الرواية اخلامسة

خطبة أيب حػص الثاكقة

حجج أيب بؽر لبقعتف

البقعة العامة وإزعاج عؿر أيب بؽر ألخذ البقعة

روايات رافع الطائي

الرواية الثاكقة

الرواية األولی

خطبة عؿر بـ اخلطاب الثاكقة

عام ققؾ ذم بقعة أيب بؽر

الرواية الثالثة

الرواية الثاكقة

خطبة أيب حػص الثاكقة وإزعاج أيب بؽر ألخذ البقعة

سبب قبقل أيب بؽر البقعة

مـاقشة ذم الروایة

الرواية الثالثة

الرواية الرابعة

دفاع أيب بؽر عـ بقعتف واعتذاره لصاحبف

ازعاج عؿر أليب بؽر بعد فقزه بالبقعة
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حديث أيب مهريرة

روايات حمؿد بن اسحاق

متفقد

الرواية األولی

مققػ أيب حػص مـ وفاة الـبلO

اكحقاز األكصار إلی سعد بـ عبادة واعتزال أمریادقمـنیQ

جمقئ أيب بؽر مـ السـح ومققػف

ومـ معف ذم بقت فاصؿةP

مققػ عؿر ابـ اخلطاب بعد كالم أيب بؽر

مققػ أيب بؽر وعؿر مـ إكحقاز األكصار

روايات ابن عباس

الرواية الثاكقة

الرواية األولی

ذم أول مـ بایع أبابؽر وتعؾقؼ ابـ أيب احلدید ذم ذلک

مسایرة ابـ عباس مع عؿر ذم خالفتف

روايات عروة بن الزبري

سبب ادؼالة التل قاهلا أيب حػص عـد وفاة الـبلO

الرواية األولی

الرواية الثاكقة

الترصیح بنسؿ «الرجؾنی الصاحلنی»

مققػ أيب بؽر وأيب حػص بعد وفاة رسقل اهللO

مـؼبة عقیؿ بـ ساعدة ومعـ بـ عدي

الرواية الثالثة

الرواية الثاكقة

مققػ أيب بؽر وعؿر بـ اخلطاب بعد وفاة الـبلO

الترصیح بنسؿ الرجؾنی الذیـ لؼقا أيب بؽر وعؿر

الرواية الرابعة

روايات ابرامهقم التقؿي

الرجؾنی الذیـ أخربا أبابؽر وعؿر باجتامع السؼقػة

الرواية األولی

الرواية اخلامسة

جمقئ أيب بؽر بعد وفاة الـبل Oومققػف

قعقد أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر ومققػف

اجتامع األكصار ذم السؼقػة ومققػ أيب بؽر وأيب حػص مـ

الرواية الساةسة

ذلک

مققػ عباس بـ عبدادطؾب ذم مرض الـبلO

الرواية الثاكقة

الرواية السابعة

عرض البقعة عؾی أيب عبقدة مـ جاكب عؿر بعد وفاة

اجتامع بـل عبدادطؾب عـد العباس ومققػ أمریادقمـنیQ

الـبلO

مـ كالم العباس

حديث محقد بن عبد الرمحن احلؿريي

حديث الـعامن بن بشري األكواري

كالم حقل سـد احلدیث

ادعاء وصقة الـبل Oأليب بـ كعب ذم مـ یيل األمر بعده

تقعد عؿر الـاس بعد وفاة رسقل اهلل Oومققػ أيب بؽر

مـاقشة ذم احلدیث

بعد جمقئف

قصقدة الـعامن بـ عجالن

إخبار أيب بؽر وأيب حػص باجتامع األكصار وما جری ذم

الػول الثاين

السؼقػة

ما روي عن التابعنی وغريمهم ي احداث السؼقػة

الـزاع عؾی البقعة بنی أيب بؽر وعؿر ،وختؾػ أمریادقمـنیQ

متفقد

والزبری عـ البقعة
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حديث زياة بن كؾقب

الرواية الثاكقة

اهلجقم عؾی بقت فاصؿة Pألخذ البقعة مـ أمریادقمـنیQ

اختالف األكصار وادفاجریـ الثالثة ذم السؼقػة

ومـ معف

قسؿ أيب بؽر لؾـساء بعد بقعتف

حديث ابن احلر

تعؾقؼ ابـ أيب احلدید عؾی الروایة

كالم أيب سػقان حقل إمرة أيب بؽر ومققػ أمریادقمـنیQ

حديث الؼاسم بن حمؿد بن أيب بؽر أو أم معاوية

مـ كالمف

إدعاء الشک ذم وفاة الـبل Oوما صـعتف أسامء

حديث ثابت البـاين

روايات الرباء بن عازب

مققػ أيب سػقان بعد استخالف أيب بؽر

الرواية األولی

حديث عواكة

قصة حب الرباء لبـل هاشؿ

مققػ أيب سػقان مـ بقعة أيب بؽر

خقف الرباء مـ إخراج اخلالفة عـ بـل هاشؿ ووققع ما

عرض البقعة مـ أيب سػقان عؾی أمریادقمـنیQ

خاف مـف

حديث ابوحمؿد الؼريش

إخبار الرباء بـل هاشؿ ببقعة أيب بؽر ومققػ العباس مـ

خطاب أيب سػقان ألمریادقمـنی Qوالعباس بعد بقعة أيب بؽر

ذلؽ

حديث فاصؿة بـت احلسنیQ

بقان ذم معـی البقعة

كالم حقل سـد احلدیث

العؼد االبتدائل وارتباصف بالبحث

عرض البقعة مـ العباس عؾی أمریادقمـنی Qومققػف

ما یستدل عؾی خالف ادعـی الذي ذكر لؾبقعة

سبب إمتـاع أمریادقمـنی Qمـ البقعة

الروایة األولی

حديث البفي

الروایة الثاكقة

عدم حضقر أيب بؽر حنی وفاة الـبلO

الروایة الثالثة

حدیث حسـ بـ أيب احلسـ البرصي

جعؾ كصقبا مـ اإلمرة لؾعباس وولده لتحؽقؿ أمر البقعة

تردید بعض الصحابة واختالففؿ ذم وفاة رسقل اهللO

الرواية الثاكقة

حديث زيد بن أسؾم

كػس الروایة السابؼة بنسـاد وإضافات

سمال العباس مـ الصحابة عـ عفد الـبل Oواعالن

حدیث اددائـل

وفاتفO

عرض البقعة عؾی عؿر مـ أيب عبقدة ومققػ أيب حػص

روايات الؼاسم بن حمؿد بن أيب بؽر

حديث أصحاب السرية

الرواية األولی

إكػعال أيب حػص بقفاة الـبلO

كالم األكصار والػئة اخلاصة مـ ادفاجریـ ذم السؼقػة

جمقئ أيب بؽر مـ السـح ومققػف بعد وفاة رسقل اهللO

قسؿ أيب بؽر لؾـاس بعد بقعتف

حديث مالك بن ةيـار
رجقع أيب سػقان مـ مجع الصدقات ومققػف مـ بقعة أيب بؽر
تطؿقع أيب سػقان مـ اخلالفة
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روايات أبوبؽر اجلومهري

حديث سعقد بن كثري

الرواية األولی

اجتامع األكصار ذم السؼقػة وخطبة سعد بـ عبادة فقفا

هتدید عؿر بنحراق بقت الصدیؼة الطاهرة Pبعد بقعة أيب

جمقئ خرب السؼقػة لعؿر وأيب بؽر وذهاهبام إلقفا وخطبة أيب

بؽر

بؽر فقفا

الرواية الثاكقة

رد فعؾ األكصار بعد خطبة أيب بؽروجقاب أيب بؽر

مققػ أيب سػقان بعد بقعة أيب بؽر

مققػ احلباب بـ ادـذر و رد فعؾ عؿر

الرواية الثالثة

مققػ بشری بـ سعد و رد فعؾ أيب بؽر

ثابت بـ ققس مـ اجلامعة التل هجؿقا عؾی بقت فاصؿةP

مققػ سعد بـ عبادة بعد بقعة أيب بؽر

الرواية الرابعة

ختؾػ أمریادقمـنی Qومـ معف عـ البقعة واهلجقم عؾی بقت

حمؿد بـ مسؾؿة مـ اجلامعة التل هجؿقا عؾی بقت فاصؿةP

فاصؿةP

الرواية اخلامسة

حديث أيب جعػرQ

اهلجقم عؾی بقت الصدیؼة الطاهرة Pبعد بقعة أيب بؽر

صؾب أمریادقمـنی Qالـرصة مـ األكصار وجقاب األكصار

حديث غسان بن عبد احلؿقد

لفQ

اشتداد أيب بؽر عؾی أمریادقمـنی Qذم البقعة وكالم أم

روايات سامل بن عبقد

مسطح ذم ذلؽ

الرواية األولی

حديث أيب األسوة

صالة أيب بؽر ذم مرض الـبلO

ختؾػ أمریادقمـنی Qمـ البقعة وهجقم عؿر عؾی بقت

رد فعؾ عؿر وأيب بؽر بعد وفاة رسقل اهللO

فاصؿةP

احلجج التل صقغت دبایعة أيب بؽر

كالم أيب بؽر حقل بقعتف وإدعاء قبقل عذره مـ الـاس

الرواية الثاكقة

حديث ابن عون

احلجج التل صقغت دبایعة أيب بؽر

خطبة أيب بؽر بعد بقعتف

روايات يعؼوب بن شقبة

حديث سؾؿة بن عبد الرمحن

الرواية األولی

هتدید عؿر بنحراق بقت فاصؿة Pعؾی ادتحصـنی فقف

احلجج التل صقغت دبایعة أيب بؽر

روايات الشعبي

الرواية الثاكقة

الرواية األولی

ختؾػ أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر ومجعف الؼرآن

اإلغارة عؾی بقت فاصؿة Pبعد بقعة أيب بؽر

حدیث عقسك بـ زید

الرواية الثاكقة

اإلمرة ذم أذل بقت مـ قریش ذم كالم أيب سػقان

اإلغارة عؾی بقت الصدیؼة الطاهرة Pبعد بقعة أيب بؽر

روايات عؿر بن شبة

الرواية الثالثة

الرواية األولی

عرض البقعة عؾی أمریادقمـنی Qمـ العباس

حتریض أيب بؽر وعؿر عؾی البقعة مـ ادغریة
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الرواية الثاكقة

حديث ايب عؿرو اجلوين

هجقم عؿر ذم مجاعة مـ ادفاجریـ واألكصار عؾی بقت

مققػ سؾامن الػارد بعد بقعة أيب بؽر

فاصؿةP

روايات حمؿد بن سريين

حدیث لقث بـ سعد

الرواية االولی

ختؾػ أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر

ختؾػ أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر ومجعف الؼرآن

روايات ابن شفاب الزمهري

الرواية الثاكقة

الرواية األولی

ختؾػ أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر ومجعف الؼرآن

اجلامعة التل اشرتكت ذم اهلجقم عؾی بقت فاصؿةP

الرواية الثالثة

الرواية الثاكقة

عرض البقعة عؾی أيب عبقدة بعد وفاة الـبلO

إخبار أيب بؽر وعؿر باجتامع السؼقػة وذهاهبام إلی ذلؽ

حديث عؽرمة

ادؽان

قعقد أمریادقمـنی Qعـ بقعة أيب بؽر ومجعف الؼرآن

تراد الؽالم بنی أيب بؽر واحلباب بـ ادـذر ومبایعة أيب بؽر

روايات أسؾم

مققػ أمریادقمـنی Qبعد بقعة أيب بؽر

الرواية األولی

حديث الـرض بن شؿقل

هتدید عؿر بنحراق بقت الصدیؼة الطاهرة Pبعد بقعة أيب

سقػ الزبری بعد اهلجقم عؾی بقت فاصؿةP

بؽر

روايات الزبري بن بؽار

الرواية الثاكقة

الرواية األولی

هتدید عؿر بنحراق بقت فاصؿة Pبعد مبایعة أيب بؽر

إفساد أمر سعد بـ عبادة مـ جاكب «عقیؿ و معـ» وتعؾقؼ

حديث حمؿد بن سريين عن رجل من بـي زريق

ابـ أيب احلدید

اخلالف ذم السؼقػة بنی األكصار والػئة اخلاصة مـ

الرواية الثاكقة

ادفاجریـ ،وما أكتجتف

احتجاج احلارث بـ هشام عؾی األكصار ذم قصة السؼقػة

حديث االمام عيل بن احلسنیQ

الرواية الثالثة

مققػ أيب سػقان مـ بقعة أيب بؽر

تعؼقب حزن بـ أيب وهب عؾی كالم خالد بـ القلقد

حديث ايب معرش السـدي عن ادؼربي

حديث سويد بن غػؾة

إخبار أيب بؽر وعؿر بنجتامع السؼقػة وذهاهبام إلقفا وما جری

تـاول الشقعة أبابؽر وعؿر

فقفا

رد فعؾ أمریادقمـنی Qبعد كالم سقید بـ غػؾة كام یدعی

حديث مسؾم

حديث حمؿد بن عؿر الواقدي

عرض البقعة عؾی أيب عبقدة مـ أيب بؽر

مققػ عثامن بعد وفاة رسقل اهللO

بعض الـتائج ادستخؾوة من البحث
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برخی از مـابع مورة استػاةه ةر اين اثر
مهانگقكف كف ذكر شد بف جفت عدم امتام مرحؾفی مـبع یابی ،تـفا بف برخی از مـابع ذكر شده در ایـ اثر اشاره
میگردد ،ایـ مـابع عبارتاكد از:
 -1الؼرآن الؽريم
 -2ابـ أيب احلدید ،رشح هنج البّلغة ،الطبعة األوىل 1378 ،ـ 1959م ،دار إحقاء الؽتب العربقة ـ عقسك البايب
احلؾبل وذكاه ،حتؼقؼ :حمؿد ابقالػضؾ إبراهقؿ.
 -3ابـ أيب شقبة ،ادوـف ،الطبعة األوىل ،مجاد اآلخرة  1419ـ 1989م ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ
بریوت ـ لبـان ،حتؼقؼ وتعؾقؼ :سعقد الؾحام.
 -4ابـ األثری ،اسد الغابة ،دار الؽتاب العريب ـ بریوت ـ لبـان.
 -5ابـ الـدیؿ البغدادي ،الػفرست ،حتؼقؼ :رضا دمدد.
 -6ابـ حجر العسؼالين ،اإلصابة ،الطبعة األوىل1415 ،هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ،حتؼقؼ :عادل أمحد
عبد ادقجقد ،عيل حمؿد معقض.
 -7ابـ حجر العسؼالين ،تغؾقق التعؾقق ،الطبعة األوىل1415 ،هـ ،بریوت ـ عامن ـ ادؽتب اإلسالمل /دار عامر،
حتؼقؼ :سعقد عبد الرمحـ مقسك الؼزقل.
 -8ابـ خؾدون ،تاريخ ابن خؾدون ،ممسسة األعؾؿل لؾؿطبقعات ـ بریوت ـ لبـان 1391 ،ـ 1971م.
 -9ابـ سعد ،الطبؼات الؽربی ،دار صادرـ بریوت.
 -11ابـ عبدالرب ،االستقعاب ،الطبعة األوىل 1412 ،ـ  1992م ،دار اجلقؾ ـ بریوت ـ لبـان ،حتؼقؼ :عيل حمؿد
البجاوي.
 -11ابـ عبد ربف ،العؼد الػريد ،صبعة جلـة التالقػ والرتمجة والـرش.
 -12ابـ عساكر ،تاريخ مديـة ةمشق ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ بریوت ـ لبـان ،1415 ،حتؼقؼ :عيل
شریي.
 -13ابـ قتقبة الدیـقري ،اإلمامة والسقاسة ،حتؼقؼ الزیـل.
 -14ابـ كثری ،البداية والـفاية ،الطبعة األوىل 1418 ،ـ  1988م ،دار إحقاء الرتاث العريب ـ بریوت ـ لبـان،
حتؼقؼ وتدققؼ وتعؾقؼ :عيل شریي.
 -15ابـ هشام ،السرية الـبوية ،الطبعة الثاكقة1375 ،هـ ـ  1955م ،حتؼقؼ :مصطػك السؼا وإبراهقؿ األبقاري
وعبد احلػقظ الشؾبل ،ذكة مؽتبة ومطبعة مصطػك البايب احلؾبل وأوالده ـ مرص.
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 -16أبقداود ،سـن أيب ةاوة ،الطبعة األوىل 1411 ،ـ  1991م ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع ،حتؼقؼ
وتعؾقؼ :سعقد حمؿد الؾحام.
 -17ابقكعقؿ االصبفاين ،حؾقة األولقاء1394 ،هـ ـ 1974م ،السعادة ـ مرص.
 -18أبقیعؾی ادقصيل ،مسـد أيب يعؾی ادوصيل ،الطبعة الثاكقة ،دار ادلمقن لؾرتاث ،حتؼقؼ :حسنی سؾقؿ أسد.
 -19أمحد بـ حـبؾ ،ادسـد ،الطبعة ادقؿـقة ـ الؼاهرة /دار صادر ـ بریوت ـ لبـان.
 -21أمحد بـ حـبؾ ،ادسـد ،حتؼقؼ :أمحد حمؿد شاكر.
 -21أسؾؿ ،أيب احلسـ أسؾؿ بـ سفؾ الرزاز القاسطل ادعروف ببحشؾ ،تاريخ واسط.
 -22البخاري ،األةب ادػرة ،الطبعة األوىل 1416 ،ـ  1986م ،ممسسة الؽتب الثؼافقة ـ بریوت ـ لبـان.
 -23البخاري ،صحقح البخاري ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع 1411 ،ـ  1981م.
 -24البغدادي ،خزاكة األةب ،الطبعة األوىل1998 ،م ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ،حتؼقؼ :حمؿد كبقؾ
صریػل/إمقؾ بدیع القعؼقب.
 -25البالذري ،أكساب األرشاف ،الطبعة ادرصیة األوىل.
 -26البالذري ،اكساب االرشاف ،مجعقة ادسترشقنی األداكقة ـ بریوت 1411 ،ـ  1979م ،حتؼقؼ :احسان
عباس.
 -27البقفؼل ،السـن الؽربی ،دار الػؽر.
 -28الرتمذي ،سـن الرتمذي ،الطبعة الثاكقة 1413 ،ـ  1983م ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ بریوت ـ
لبـان ،حتؼقؼ وتصحقح :عبد الرمحـ حمؿد عثامن.
 -29اجلصاص ،احؽام الؼرآن ،الطبعة :األوىل 1415 ،ـ 1994م ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ـ لبـان ،حتؼقؼ:
عبد السالم حمؿد عيل شاهنی.
 -31اجلقهري ،السؼقػة وفدک ،الطبعة الثاكقة 1413 ،ـ  1993م ،ذكة الؽتبل لؾطباعة والـرش ـ بریوت ـ
لبـان ،تؼدیؿ ومجع وحتؼقؼ :الدكتقر حمؿد هادي األمقـل.
 -31احلاكؿ الـقسابقري ،ادستدرک عؾی الوحقحنی ،إذاف :یقسػ عبد الرمحـ ادرعشيل.
 -32الدار قطـل ،سـن الدار قطـي ،الطبعة األوىل 1417 ،ـ  1996م ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ـ لبـان،
تعؾقؼ وختریج :جمدي بـ مـصقر سقد الشقري.
 -33الذهبل ،سري أعّلم الـبّلء ،الطبعة الرابعة 1416 ،ـ 1986م و الطبعة التاسعة 1413 ،ـ  1993م،
ممسسة الرسالة ـ بریوت ـ لبـان ،إذاف وختریج :شعقب األركموط  /حتؼقؼ :حسنی األسد و صالح
السؿر.
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 -34السؿعاين ،األكساب ،الطبعة األوىل 1418 ،ـ 1988م ،دار اجلـان لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ بریوت ـ
لبـان ،تؼدیؿ وتعؾقؼ :عبد اهلل عؿر البارودي.
 -35السققصل ،اجلامع الوغري ،الطبعة األوىل 1411 ،ـ  1981م ،دار الػؽر لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ
بریوت.
 -36الصـعاين ،عبدالرزاق ،ادوـف ،الطبعة الثاكقة ،1413 ،ادؽتب اإلسالمل ـ بریوت ،حتؼقؼ :حبقب الرمحـ
األعظؿل.
 -37الطرباين ،ادعجم األوسط ،دار احلرمنی لؾطباعة والـرش والتقزیع 1415 ،ـ 1995م ،حتؼقؼ :قسؿ التحؼقؼ
بدار احلرمنی.
 -38الطرباين ،ادعجم الؽبري ،دار إحقاء الرتاث العريب ،حتؼقؼ وختریج :محدي عبد ادجقد السؾػل.
 -39الطربي ،جامع البقان ،تؼدیؿ :خؾقؾ ادقس  /ضبط وتقثقؼ وختریج :صدقل مجقؾ العطار ،دار الػؽر
لؾطباعة والـرش والتقزیع ـ بریوت ـ لبـان 1415 ،ـ 1995م.
 -41الطربي ،تاريخ الطربي ،ممسسة األعؾؿل لؾؿطبقعات ـ بریوت ـ لبـان ،مراجعة وتصحقح وضبط :كخبة
مـ العؾامء األجالء.
 -41الؼـدوزي ،يـابقع ادوةة ،الطبعة األوىل ،1416 ،دار األسقة لؾطباعة والـرش ،حتؼقؼ :سقد عيل مجال أذف
احلسقـل.
 -42ادتؼل اهلـدي ،كـز العامل 1419 ،ـ  1989م ،ممسسة الرسالة ـ بریوت ـ لبـان حتؼقؼ :ضبط وتػسری:
بؽري حقاين  /تصحقح وففرسة :صػقة السؼا.
 -43ادزي ،هتذيب الؽامل ،الطبعة األوىل 1413 ،ـ  1992م ،ممسسة الرسالة ـ بریوت ـ لبـان ،حتؼقؼ وضبط
وتعؾقؼ :الدكتقر بشار عقاد معروف.
 -44ادسعقدي ،مروج الذمهب ،الطبعة الثاكقة 1414 ،ـ  1363ش ـ  1984م ،مـشقرات دار اهلجرة ایران ـ قؿ.
 -45مسؾؿ ،صحقح مسؾم ،دار الػؽر ـ بریوت ـ لبـان.
 -46ادـاوي ،فقض الؼدير ،الطبعة األوىل 1415 ،ـ  1994م ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ،حتؼقؼ :تصحقح
أمحد عبد السالم.
 -47الـسائل ،السـن الؽربی ،الطبعة األوىل 1411 ،ـ 1991م ،دار الؽتب العؾؿقة بریوت ـ لبـان ،حتؼقؼ:
دكتقر عبد الغػار سؾقامن البـداري وسقد كرسوي حسـ.
 -48اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد 1418 ،ـ  1988م ،دار الؽتب العؾؿقة ـ بریوت ـ لبـان.
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