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ت ، ومصادره في الراوايالحياة البالذري العلمييعرض هذا البحث —خالصة

 . التاريخية، وكتبه، وحياته العلمية في الميزان 

 .العصر العباسي،العلمية،  البالذري، حياة: الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

، ومن المؤرخين الذين أعظم مؤرخى القرن الثالث الهجري يعد البالذري من

 . التزموا بمنهج االسناد في رواياتهم التاريخية 

II. المقالة موضوع  

 

ثين تدّل مصادر البالذري في رواياته أنه تتلمذ على كبار المحدّ ته اسمه وكني 
وأن ذلك كان منذ فترة مبكرة من حياة . ابة واألدباء في عصرهوالمؤرخين والنسّ 

" حدثنا وكيع: "فقال ،هـ 791اح الكوفي ت بن الجرّ  ألنه روى عن وكيع ؛البالذري

وهذا يعنىأن . وغيرهم "حدثني الواقدي: "فقال هـ،701وروى عن الواقدي ت 

 .البالذري اتجه إلى طلب العلم منذ فترة مبكرة من حياته في بغداد

فلقد ذكر ابن  ،لطلب العلم( 7)وتدل أخبار البالذري أنه كان كثير الرحالت

وذكر بعض الذين سمع  ،أن البالذري سمع بدمشق وحمص وأنطاكية( 7)عساكر

أن البالذري سافر إليها وتلقى العلم على منهم البالذري في هذه البالد، وهذا يعنى 

الواضح مما ذكره ابن عساكر، وأنه زار هذه المراكز  أيدي مشايخها، وهذا هو

العلمية طلباً للعلم، كما كان طابع عصره، مثله في ذلك مثل غيره من المؤرخين 

 .والعلماء

 – الكوفة)وتدل مصادر رواياته أنه زار مدينة الربذة، وزار مدن العراق 

كما أخذ عن شيوخ حجازيين، وبسبب هذه الرحالت المتعددة  ،(واسط –البصرة 

ولم يكن  ،(مصرية –حجازية  –شامية  –عراقية )بين  هللبالذري تعددت مصادر

إال غرض الدراسة، وجمع أكثر ما  وراء هذه الرحالت على ما يبدومن الهدف 

رواياته على  كما تدلّ  ،يمكن جمعه من المصادر والمعلومات لسّد حاجة ثقافية

 .االعه على مواقع األحداث ووصفها أحيانً اطّ 

 :ثقافة البالذري –أ 

إن تنوع مصادر البالذري التي تجاوزت المائة لدليل على أن البالذري كان 

له إلى أن وعلى ضخامة ما تلقاه من األخبارالتي تؤهّ  ،( )صاحب ثقافة واسعة

                                                        

وفي حمص  كر أن البالذري طلب العلم في دمشق،يذكر ب(   )
شيوخ منهم ابن  ا بالعراق علىا من الزمن، ودرس أيض  ردح  

 . 281 ص  6انظر دائرة المعارف اإلسالمية ج . سعد
 . 47 – 41ص  6دمشق ج مدينة تاريخ : ابن عساكر(  8)
ر أحد الباحثين المعاصرين اشتهار البالذري بثقافة لقد فس  (   )

موسوعية بأن شأنه في ذلك شأن أعالم المعتزلة، وأنه أخفي 
ألن مذهب أهل السنة قد أعيد  ميوله المذهبية االعتزالية تقية؛

وهذا واضح . ابةا، راوية لألخبار، نسّ ا، شاعرً بً ديا، أيحظى بهذه المنزلة، فكان كاتبً 

 فها لنا البالذري في كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها،في المادة العلمية التي خلّ  جلي  

 .وكتاب أنساب األشراف

 :رواية النسب واألخبار -7

إن كتب البالذري أصدق دليل على رواية الرجل لألخبار واهتمامه بها، وقد 

بن  وكان أحمد: "فقال ياقوت الحموي ير واحد ممن ترجم له؛وصفه بذلك غ
، وقال الحافظ ابن ( )"ابة متقناً ا، راوية، نسّ ا، فاضالً، شاعرً بن جابر عالمً  ىييح

كاتب شاعر مجيد : ، وقال ابن العديم( ")ا راوية له كتب جيادبً كان أدي: "عساكر

بن  ري عالّمة،أدرك عفانحافظ أخبا: "وقال الذهبي(. ")راوية األخبار واآلداب

 (.1")مسلم ومن بعده من طبقة أبي داود صاحب السنن

 :األدب والشعر -7

ة ـت على شاعريـادر التى ترجمت للبالذري يجد أنها اتفقـي المصـق فـإن المدق
(. 9)اءـم األدبـة للبالذري وردت في تراجـر ترجمـل إن أكبـب(.  )هـالبالذري وأدب

لم يقل الشعر في غرض واحد من أغراض الشعر، بل تعددت  أخباره أنهكما أفادت 

نه، كما قال ا، بل إنه بّذ فيه أقر(70)أغراضه، فذكرت المصادر أنه قال شعر المديح

، مما يدل ( 7)، والحكمة( 7)، والرثاء(77)، والزهد والتقوى(77)شعر الهجاء

                                                                                                 

: محمود إسماعيل. انظر د .المتوكل ةإحياؤه منذ خالف
وال أدرى من أي مصدر . 822ص سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي
 . تاريخي حصل على هذا القول

: وقارن الصفدي ؛  7ص  8ج األدباء معجم : الحموي(  1)
 . 812ص  2الوافي ج 

 . 47ص  6تاريخ ج : ابن عساكر(  7)
 . 1 8 ص    جبغية الطلب : ابن العديم(  6)
 .218ص8؛ تذكرة الحفاظ ج6 ص6 سير أعالم ج: الذهبي( 7)
ص   لسان ج : ؛ ابن حجر1 7ص  8ج األدباءمعجم : ياقوت ( 2)

ابن  ؛128 ص  8كشف الظنون ج : ؛ حاجي خليفة 8  – 88 

سير : ، الذهبي888  – 1 8 ص   بغية الطلب ج : العديم
فوات : الكتبي؛ 811ص  8العبر ج  ؛  6  – 68 ص    ج أعالم 

 – 41ص  6تاريخ ج : ؛ ابن عساكر74  – 77 ص   الوافيات ج 
؛ جورجى 828 –  82معجم المؤلفين ص : ؛ عمر رضا كحالة47

 . 16 ص  8تاريخ آداب اللغة ج : زيدان
، 7 7 – 2 7ص  8معجم األدباء ج : انظر ياقوت الحموي ( 1)

 . ي معجم الشعراء للمرزبانى ولكنها لم تصلناوله ترجمة ف

سير : الذهبي ؛46 – 47ص  6تاريخ ج : انظر ابن عساكر(  2 )
ص  8ج األدباء معجم : ؛ الحموي 6  – 68 ص    أعالم ج 

7 1 . 
وقال في . 7 7 – 2 7ص 8ج األدباءمعجم : انظر ياقوت(    )

عراض ا ألوكان مع ذلك كثير الهجاء بذيء اللسان آخذ  "ذلك 



العالمة ": ، وقال( 7")أحد البلغاء"وذكر الذهبي أنه (. 7)ملكة شعرية جيدةعلى 

ولقد ذكر ابن ، ( 7")وكان بليًغا شاعًرا محسنًا: "، وقال(71")األديب المصنف

كما ذكر أن له خمسين ورقة شعر وأنه كان (. 79")ا راويةأنه كان شاعرً " النديم

(. 77")الشاعر: البالذري: "فه حاجي خليفة بقولهوعرّ ( 70)اا محسنً ، شاعرً ابليغً 

 (.77)امن الفارسية إلى العربية شعرً كما ورد أنه نقل كتاب عهد أردشير 

وال شك أن تمكن البالذري من الشعر، وإقباله على نظمه، كان له أثر واضح 

 –أحياناً  –األخبار، وألثر الشعر في اإليهام  تأييدفي اعتماده عليه كمصدر مهم ل

مع أن بمصداقية الخبر؛ ألن الرواة استخدموا الشعر كدليل على صحة الحدث 

ا ونسبته إلى شخص ما،  انتحاله للشعر أيضً معه راوي للخبر ال يستغرب انتحال ال
البد مصادر األدب من الدراسة التاريخية، ولكن  هذا أن نغفل األدب أو يعنيوال 

 .في ضوء المصادر التاريخية واألخبار الصحيحةمن النظر إليها 

يات التي ينقلها ا في رواياته منها ما جاء في الرواا كثيرً والبالذري أورد شعرً 
حتى . للداللة على صحة الخبر الذي يسّجله هو أو، الصحابة عن آخرين منسوبة إلى

جاء عنده أشعار كثيرة في كتابيه البلدان واألنساب لشعراء مشهورين مع أنها ليست 

ؤكد أالبالذري بقدر ما  أورده ماشك فيالوهذا ال يعنى (.  7)في دواوينهم المطبوعة

 .اأحيانً (  7)اية هذه األشعارعلى تفّرده برو

 :الكتابة - 

ا للخصيب أمير بن داود جد البالذري كان كاتبً  ذكرت المصادر أن جابر 
 ( 7)وغيرهم( 71)والذهبيوابن العديم (  7)ف ابن عساكر، وقد عرّ ( 7)مصر

                                                                                                 

: ؛ ابن حجر76  – 77 ص   فوات ج : ؛ وقارن الكتبي"الناس
 . 8 ص   لسان ج 

 8ج األدباء معجم : ؛ وقارن ياقوت47ص  6ج : ابن عساكر(  8 )
بن  خبرني أحمدأقال : "وقال ابن عساكر بإسناده.   7ص 

قال لي محمود الوراق قل من الشعر ما  :يحيى البالذري قال
في  اوأورد له أبيات  " 222ثمه فقلتيبقى ذكره ويزول عنك إ

 .الزهد
 أبيأشعار البالذري في رثاء الشاعر  يبكر الصول ذكر أبو(    )

: بكر الصولى أبو :انظر. هـ   8بن أوس الطائي ت تمام حبيب
 .844 – 846تمام ص أبي أخبار 

 :وقارن الحموي ؛47ص  6ج تاريخ : انظر ابن عساكر(  1 )
ص   بغية الطلب ج : ابن العديم ؛ 1 7ص  8ج األدباء معجم 
 888 . 

يمكن إدراك مواهب البالذري الشعرية من خالل  و(   7 )
أحمد  نقاشه مع شيخه ابن األعرابي، والذي ذكره أبو

أي )فقال ابن األعرابي األدب العسكري في كتابه المصون في 
ا مشاعر كاتب منه( أي البالذري)أنت شاعر، فقلت : (للبالذري

أحمد  انظر أبو" نقب الخف للسرى"كما رويت علمت أروه 
عبدالسالم هارون ص قيق تح. المصون في األدب: العسكري

 2 –   . 
 .821ص8تاريخ ج: الذهبي(  1)
 .68 ص  سير أعالم ج: الذهبي( 2 )
 . 6 ص  ج :السابق(   )
 .  7 ص  8ج  األدباءمعجم : الحموي(  1 )

بغية  :ابن العديم؛ وقارن 61 الفهرست ص : ابن النديم(  82)
 – 68 ص    سير أعالم ج : ؛ الذهبي1 8 ص   الطلب ج 

 . 828 –  82معجم المؤلفين : ؛ عمر رضا كحالة 6 
 . 128 ص  8كشف الظنون ج : حاجي خليفة(   8)
 . 61 الفهرست ص : ابن النديم(  88)
البالذري لشعراء مختلفين  وهى أبيات كثيرة في كتابي  (   8)

األسود الدؤلى  يوأب ،(6  ظر البلدان ص ان) الفرزدقمثل 

ص   أنساب ج : انظر)بن ثابت  وحسان ،( 12انظر البلدان ص )
 وغيرهم  .(4 8

ا من رواية بن ثابت بيت   لقد استدرك محقق ديوان حسان(  81)
 .  8البالذري الواردة في كتاب البلدان ص 

األدباء معجم : ؛ الحموي87 الفهرست  ص  :ابن النديم(  87)

وإضافة لقب الكاتب إلى البالذري يدل على اشتغاله " الكاتب: "البالذري بقولهم

تعطينا فكرة  يأنه ورثها عن جده كما كان شأن هذه األعمال، وه ويبدو ،بالكتابة

 ،أخرى، وهى أن أسرة البالذري كانت معروفة باالشتغال في دواوين الدولة

وخاصة ديوان الخراج الذي كان يعمل فيه جده، فال يستبعد أن يكون البالذري قد 

العباسي المتوكل لخليفة قد استشاره او( 79)عمل في ديوان الخراج فترة من الزمن

فكان يتحدث  أنه اهتم بأمر الخراج في كتابه البلدان، كمالخراج، أمر من أمورافي 
عنه في كثير من البلدان التي تعرض للحديث عنها، وعقد له فصالً في نهاية 

 .ا عن الخراجهـ كتابً 79 نحو بن جعفر ت ةكما ألف تلميذه قدام. الكتاب

 :يةممعرفة اللغة الفارسية والرو - 

، وأنه كان أحد النقلة (0 )ذكرت المصادر معرفة البالذري باللغة الفارسية 

، (7 )، فترجم كتاب عهد أردشير(7 )من اللسان الفارسي إلى اللسان العربي

 (.  )بذلك من الذين أسهموا في الترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية وهو

الروم، وهذا واضح من حوار  أن البالذري أحاط بطرف من ثقافة كما يبدو 

 (.  )البالذري مع الخليفة العباسي المتوكل على هللا في شأن التاريخ في بالد الروم

 البالذري في لسان الميزان

تجدر اإلشارة إلى أن البالذري لم يُقل فيه جرح بالرغم أن ابن حجر ذكره في 

: فيد الثقة بالرجل فقالكتاب للضعفاء، إال أن ما أورده ابن حجر ي لسان الميزان وهو

، وقد ذكرت كالم (  ")وكان عالًما فاضالً نّسابة متقنًا: صاحب التصانيف، وقال"

صاحب التاريخ المشهور من طبقة أبي داود السجستاني، : "الذهبي عنه وأنه قال

                                                                                                 

لسان ج : ابن حجر ؛77 ص   فوات ج : الكتبي ؛   7ص  8ج 
 . 281 ص  6دائرة المعارف اإلسالمية ج : بيكر ؛84ص  8
الكاتب صاحب : "قال. 41ص  6ج تاريخ : ابن عساكر(  86)

 ". التاريخ
 .68 ص  سير أعالم ج: الذهبي( 2)
الكاتب، ": قال ،1 8 ص    جبغية الطلب : ابن العديم(  82)

تهذيب الكمال، : ؛ وقارن المزي"ديب، شاعر، مصن ف كاتب، أ
 (.4 78ترجمة رقم . )بن يحيى البالذري الكاتب أحمد: قال
 هوذكر دى جوي. 62 البالذري ص : انظر إحسان العمد(  81)

وقيل إنه وظف بأحد الدواوين لبعض ": في ترجمته للبالذري قال
: انظر2 "غلهاالخلفاء، ولكنه لم يتعين نوع الوظيفة التي كان يش

 هوال أدرى من أين جاء دى جوي. مقدمة تحقيق فتوح البلدان
بأن  عترفأإلى ذلك، ولكن  ىبهذا الكالم بالرغم من ميل

 HILL,D ,R ,The.وقارن. عنه يئاالمصادر لم تذكر ش
termination of Hostilities,In, EarlyArab conquests,p.26 

 8ج األدباء معجم : وت؛ ياق   الفهرست ص : ابن النديم(  2 )
 6دائرة المعارف ج : كري؛ ب74 ص   فوات ج : ؛ الكتبي1 7ص 

 . 16 ص  8تاريخ آداب ج : ؛ جورجى زيدان281 ص 
الفهرست ص : ؛ ابن النديم 8 ص   لسان ج : ابن حجر(    )

 . 828 –  82معجم المؤلفين ص : ؛ عمر رضا كحالة   
 . 161 ص  تالفهرس: ابن النديم(  8 )
لم تشر المصادر القديمة إلى سبب معرفة البالذري (    )

باللغة الفارسية، ولكن الباحثين المحدثين أثاروا هذه القضية، 
فأرجع بعضهم ذلك إلى احتمال أن يكون البالذري من أصل 

ص  6دائرة المعارف ج : كريب 2انظر . البعض ذلك فيفارسى ون
والفرس ص  تيارات ثقافية بين العرب: وفيحأحمد ال ؛281 
؛ محمد  1ص   تاريخ األدب العربي ج  :روكلمانب؛ 816

 . 17ص   موارد البالذري عن األسرة األموية ج : المشهدانى
 . 8 7ص  8معجم األدباء ج : ياقوت الحموي(  1 )
وهناك من ضع ف . 8 -88 ص لسان الميزان ج: ابن حجر( 4)

أكرم .دانظر .البالذري بسبب ورود ترجمته في لسان الميزان

، وفي رأيي أن ورود ترجمة 64ص السيرة النبوية ج: العمري
البالذري في اللسان يرجع إلى نظرة المحد ثين له، وبالرغم أن 
ابن حجر أورده في تراجم الضعفاء إال أنه أكثر األخذ عنه في 

كتاب اإلصابة، وهذا بال شك يشير إلي توثيق ابن حجر لروايته 
 .  في األخبار واألنساب



، وقد ذكر الذهبي في مقدمة كتابه ميزان االعتدال في (  ")حافظ، أخباري، عالمة

، وقد (1 ")حافظ"من أعلي العبارات في الرواة المقبولين أن يقول نقد الرجال، أن 

بن  الحسن أحمد وقد روي أبو: "ذكره الشريف المرتضى في كتابه الشافي فقال

يحيى بن جابر البالذري، وحاله في الثقة عند العامة والبعد عن مقارنة الشيعة 

البالذري في  وقد روى: "، وقال في موضع آخر(  ")والضبط لما يرويه معروف

معروف الثقة والضبط وبريء من مماألة الشيعة ومقارناتها  تاريخه، وهو

 (.  9 ...")أن

 

 

 والمصادر المراجع

 يعز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الشيبان): ابن األثير 
 .هـ036ت ( يالجزر

تحقيق على محمد معوض، دار الكتب  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة -1
 .م1991/ هـ 1111، يلعلمية، لبنان، الطبعة االولا

 .م1991/  1391 ،يالكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت، الطبعة االول -2

 .، بغداد، الطبعة بدون رقم وتاريخياللباب في تهذيب األنساب، مكتبة المثن -3

ت ( الجزري محمدبن مجد الدين أبو السعادات المبارك )ابن األثير  -1
 .هـ060

ومحمود الطناحى،  ية في غريب الحديث واألثر، تحقيق طاهر الزاوايهالن -1
 .دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األولى، بدون تاريخ

 .هـ211ت ( يأبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل الشيبان): أحمد بن حنبل 

هللا عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت،  يفضائل الصحابة، تحقيق وص  -9 -0
 .م1913/ هـ 1163 ي،الطبعة االول

/ هـ 1313تحقيق طلعت قوج، طبعة أنقرة، ، العلل ومعرفة الرجال -9
 .م1903

األسامي والكني، مراجعة عبد هللا بن يوسف الجديع، مكتبة دار األقصي،  -1
 .م1911/هـ1160الكويت، 

 .هـ231ت ( ياألزد أبو إسماعيل محمد بن عبد هللا): ياألزد

المنعم عبد هللا عامر، مؤسسة سجل  تاريخ فتوح الشام، تحقيق عبد -13 -9
 .م1996بدون رقم بتاريخ الطبعة  العرب، القاهرة،

أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن موسى بن مهران ):  ياألصبهان -16
 .هـ136ت ( ياألصبهان

رسالة ) يالتهام يت اإلمامة وترتيب الخالفة، دراسة وتحقيق إبراهيم عليتثب -11
 ،مام مسلم، بيروت، لبنان، الطبعة األولىدار اإل ،(ماجستير مطبوعة

 .م1910/ هـ 1169

 .م1931ة األولياء وطبقات األصفياء، مطبعة السعادة، القاهرة، يحل  -11 -12

 فاروق حمادة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، .الضعفاء، تحقيق د  -10     -13
 .م1911/ هـ 1161

 .م1999 ،دالئل النبوة، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى -11

عثمان، مكتبة الحرمين،  يمعرفة الصحابة، تحقيق محمد راض -11    -11
 .م1911/هـ1161 ،الرياض

 .هـ311ت ( يأبو محمد أحمد بن أعثم الكوف): يابن أعثم الكوف

 .م1990 ،الفتوح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى  -10

( بن أبى الوفا عبد هللاكمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ):يابن األنبار
 .هـ 199ت 

، مكتبة دار يإبراهيم السامرائ.نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق د -19
 .م1911المنار، األردن، الزرقا، الطبعة الثالثة، 

                                                        

.218ص8تذكرة الحفاظ ج: الذهبي(  )  
.1ص ميزان ج: الذهبي( 8)  
.824الشافي ص: الشريف المرتضي(  )  
.816السابق ص( 1)  

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي المعروف :)بارابن األ
 .هـ011ت( بابن األبار

يق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، ، تحقالحلة السيراء -11
 .م1903

جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر : )يوناإلس
 .هـ992ت ( ياألمو

/ هـ 1396طبقات الشافعية، تحقيق عبد هللا الجبور، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  -19
 .م1996

 .هـ936ت ( يأبو البركات محمد بن أحمد الحنف):ابن إياس

/ هـ 1311بدائع الزهور في وقائع الدهور، المطبعة األميرية، القاهرة،  -26
 . م1193

 .هـ163ت ( أبو بكر محمد بن الطيب):  يالباقالن

التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة،  -21
 محمود محمد الخضيرى، ومحمد عبد الهادىضبطه وقدم له وعلّق عليه 
 .م1919/ هـ 1300، القاهرةأبو ريدة، دار الفكر العربى، 

 (السيد محمد المهدي الطباطبائي: )بحر العلوم -22

رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية، تحقيق وتعليق محمد  -23
 .م1901صادق بحر العلوم ، مطبعة اآلداب ، النجف، 

( يّ فع  راهيم بن المغيرة الج  أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إب):  يالبخار
 .هـ 210ت 

 ،، دار المنار، القاهرة، الطبعة االولىيالمعروف بصحيح البخار ،الصحيح -21
 .م2661/ هـ 1122

/ هـ 1169كتاب التاريخ الكبير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  -21
 .م1910

كتاب الضعفاء الصغير، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت،  -20
 .م1910 ،الطبعة األولى

/ هـ 1161األدب المفرد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،   -29 -29
 .م1911

 129ت ( يعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى اإلسفرائين): يالبغداد
 .م1639/ هـ

الدين عبد الحميد، المكتبة  يىتحقيق محمد مح الفرق بين الفرق، -36 -21
 .م1991/ هـ 1110العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة بدون رقم بتاريخ 

 .119ت ( يأبو عبيد هللا بن عبد العزيز األندلس): يالبكر

ستعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقيق مصطفي السقا، عالم امعجم ما  -29
 .م1919/ هـ 1163الكتب، بيروت، 

/ هـ  299ت ( يبن جابر بن داود البالذر يىأحمد بن يح): يرالذ  الب
 .م192

م له األستاذ الدكتور سهيل زكار، دار وقدّ  هالبلدان وفتوحها وأحكامها، حقق -36
 .م1992/ هـ 1112 ،الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى

م له االستاذ الدكتور كتاب جمل من أنساب األشراف، حققه وقدّ   -33  
، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة يزكار، والدكتور رياض زركل سهيل
ورجعت إلي تحقيقات أخري للكتاب واستفدت  .م1990/ هـ 1119 ،األولى

 :من مقدمات المحققين ومنها

إحسان عباس، دار صادر، بيروت / عهد أرد شير، نشره الدكتور  -31
 .م1909سنة 

 .هـ 111ت ( أبو بكر أحمد بن الحسين):  يالبيهق

لمعطى ادبع. دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق د -31
 .م1911 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،يقلعج

 .م1939 ،يدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولىحالسنن الكبرى،  -30

 .هـ 299ت ( يّ وره الترمذأبو عيسى محمد بن عيسى بن س  : )يالترمذ

/ هـ 1166 ،يق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروتالسنن، تحق -39
 .م1916



، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر، دار تسمية أصحاب رسول هللا  -31
 .م1996/ هـ 1116، الجنان، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

 .هـ 191ت ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف):  يابن تغرى برد

هـ 1391، القاهرة، دار الكتب المصريةالنجوم الزاهرة في أخبار مصر و -39
 .م1910/ 

 يانالحرّ  يةالدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيم يشيخ اإلسالم تق):  ةابن تيمي
 .هـ921ت ( يالحنبل يالدمشق

ج وضع حواشيه وخرّ  منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية، -16
تب العلمية، بيروت، آياته وأحاديثه عبد هللا محمود محمد عمر، دار الك

 .م1999/ هـ 1126 ،لبنان، الطبعة األولى

الفتاوى الكبرى، تحقيق وتعليق مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب  -11
 .م1919 العلمية، بيروت، الطبعة األولى،

ج أحاديثه محمد عبد رفع المالم عن األئمة األعالم، اعتنى بالكتاب وخرّ  -12
 .م1991/ هـ 1111 ،ة، الطبعة االولىهللا الطالبى، مكتبة السنة، القاهر

السيد الجميلى، دار الريان للتراث،  .رأس الحسين، تحقيق ودراسة د -13
 .م1911/ هـ 1161 ،القاهرة، الطبعة الثانية

الصارم المسلول علي شاتم الرسول، تحقيق عصام فارس الحرستاني،  -11
طبعة خّرج أحاديثه محمد إبراهيم الزغلي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ال

 .م1991/هـ1111األولي، 

ت ( يأبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على التيم): يالتيم
 .هـ131

 هحقق أيامهم وسيرهم،: أبو بكر، عمر، عثمان، على: الخلفاء األربعة -11
، المصرية ، دار الكتبفرحات كرم حلمى/ الدكتورووضع حواشيه 

 .م1999 ،الطبعة األولىالقاهرة، 

 .هـ311ت (بو بكر علي المحسن بن علي التنوخيأ:)يالتنوخ

وأخبار المذاكرة ، تحقيق عبود الشالجي، نشوار المحاضرة  -10
 .م1991/هـ1391

 .هـ 211ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب):الجاحظ

 .م1910ل، بيروت، الطبعة الثانية، يالحيوان، دار الج -19

القاهرة، الطبعة  ،يالرسائل، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانج -11
 .م1999 ،األولى

ت ( شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف):يابن الجزر
 .هـ133

اء، تحقيق برجستراسر، دار الكتب العلمية، غاية النهاية في طبقات القرّ  -19
 .م1912/ هـ 1166، بيروت، الطبعة الثانية

 .هـ 232 ت( أبو عبد هللا محمد بن سالم بن عبد هللا):يالجمح

هـ 1331طبقات فحول الشعراء، تحقيق جوزيف هل، مطبعة بريل، ليدن،  -16
 .م1910/ 

 .هـ331ت (أبو عبد هللا محمد بن عبدوس الجهشياري:)يالجهشيار

، تحقيق مصطفي السقا وآخرون، طبعة مصطفي كتاب الوزراء والكتاب -11
 .م1916/هـ1161الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

 .هـ 219ت ( باق إبراهيم بن يعقوأبو إسح):يالجوزجان

، مؤسسة الرسالة، يالسامرائ يالبدر يأحوال الرجال، تحقيق صبح -12
 .م1911/ هـ 1161 ،بيروت

 .هـ 199ت ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد) :يابن الجوز

، تحقيق أبو الفداء عبد هللا القاضي، دار الكتب الضعفاء والمتروكين -13
 .م1910/ـه1160العلمية، بيروت 

 الجوهريسماعيل بن حمادإ) 391ت  يالجوهر 

مختار الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور  -11
 .م1999 ،عطا، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية

 


