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  . ، وبيان ما تتحدث عنه  داود البالذري

 .الزهري،أبي مخنف ، البالذري، مؤلفات: الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

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

 .  ، وله مؤلفات تشهد بذلكالتزموا بمنهج االسناد في رواياتهم التاريخية

II. المقالة موضوع  

 
، ولم يكتف في (1)يعد البالذري من أوائل المؤرخين الذين كتبوا التاريخ العام  

كتب  وقعة في كتاب منفرد كما كان سائداً قبله، لذا تبدو عرضه لحدث بعينه أو

وكأنها جمعت كتباً كثيرة عرضت لنفس األحداث متضمنة داخل مؤلفاته  ؛(2)البالذري

كتاب البلدان الصغير، كتاب البلدان : ه من الكتبول: "التي ذكرها ابن النديم في قوله

وهذه (. 3")بشعر هكتاب عهد أردشير ترجمو. ار واألنساببالكبير ولم يتمه، وكتاب األخ

وسوف أعرض (. 5")كثيرة الفائدة والنفع" أو( 4")جياد وحسنة"الكتب وصفت بأنها 

:لشيء عنها  

1 – :كتاب البلدان   

كتاب البلدان الصغير، كتاب "ري بعنوان البلدان ذكر ابن النديم كتابين للبالذ 

، ولقد ذكر ياقوت الحموي مؤلفات البالذري السابقة في (6")البلدان الكبير ولم يتمه

ثم أضاف إلى ما جاء ( 7")بن إسحاق النديم وقال محمد: "البلدان نقالً عن ابن النديم قال

                                                        

ذكر جب في دائرة المعارف أن أقدم كتاب في التأليف (  1)
المستمدة من أي التوفيق بين المواد )التاريخي بوجه عام 

ا في رواية السيرة، ومصادر أخرى رغبة في إدماجها سوي   
(. فتوح البلدان تاريخية واحدة هو  

ليست كتب البالذري وحدها التي يمكن أن توصف بذلك، (  2)

. اوالملوك للطبري أيض  م  ولكن كتاب األ  
: ؛ وقارن ياقوت الحموي461الفهرست ص : ابن الندي (  3)

. 431ص  2معج  األدباء ج   
بغية : ابن العدي ؛ 54ص  6تاريخ دمشق ج : ابن عساكر(  4)

. 4222ص  3الطلب ج   
: ؛ حاجي خليفة4241ص  3ج الطلب بغية : ابن العدي (  5)

. 4142ص  2 ج، 451ص  4كشف الظنون ج  

 2ج األدباء معج  : ؛ ياقوت461الفهرست ص : ابن الندي (  6)
. 431ص   
محمد . ؛ وقارن د431 ص  2ج ء األدبامعج  : ياقوت(  7)

ندوة التاريخ ، "عل  األنساب عند العرب" :عبدالحميد الرفاعى
.12ص  ،الرابع عشر العدد، كلية دار العلوم، القاهرة، اإلسالمي  

. دان مع أن ابن النديم لم يذكر ذلكعند ابن النديم كتاب الفتوح إلى جانب كتابيه في البل

وكتاب البالذري المطبوع باسم (. 8")فتوح البلدان"وذكر المسعودي للبالذري كتاب 

" كتاب البلدان الكبير" فتوح البلدان، ليس فيه ما يدل على نقصان، مما يؤكد أنه ليس هو

يتناسب مع حجم  كما أن وصفه بالكبير ال( 9")لم يتمه" الذي ذكرت المصادر أن البالذري

.كتاب فتوح البلدان المطبوع  

( 10")البلدان وفتوحها وأحكامها"ولقد ذكر ابن العديم للبالذري كتاب  

كتاب البلدان "ووصفه بأنه كتاب كثير الفوائد، وكذا حاجي خليفة، فقد ذكر للبالذري 

بلدان كتاب فتوح ال ويمكن ترجيح أن كتاب البلدان الصغير هو( 11")وفتوحها وأحكامها

البلدان "المطبوع كما ذكر ذلك الدكتور سهيل زكار الذي حقق الكتاب وجعل عنوانه 

، العتماده على ما ذكره ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ (12")وفتوحها وأحكامها

ضيف إلى ما ذكره المحقق جوانب عدة تؤيد أن كتاب فتوح البلدان أويمكن أن ". حلب

 البلدان وفتوحها وأحكامها، صغير للبالذري، وأن اسم الكتاب هوكتاب البلدان ال إنما هو

:من فتوح البلدان ومن هذا( 13)قد يكون أقرب إلى الدقة  

بما يفيد أنه كتاب مختصر فقال في أول جملة في الكتاب  هأن البالذري بدأ كتاب

صرته أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث والسيرة وفتوح البلدان، سقت حديثهم واخت"

وهذا االختصار الذي ذكره البالذري ساد جوانب (. 14")ورددت من بعضه على بعض

الكتاب، مما يدفع إلى االعتقاد أنه كتاب البلدان الصغير الذي ذكره ابن النديم في 

.الفهرست  

أن البالذري ذكر في كتابه أنساب األشراف أكثر من مرة أنه ذكر هذا الكالم في 

(.15)كتاب البلدان  

يذكر البلد ثم يذكر أخبارها  ن الكتاب مرتب على أساس البلدان، فهوأ -3

ا وفاتحيها، وتمصير المدن وفتوحها وأحكامها، وأسماء البلدان، وسبب تسميتها أحيانً 

                                                        

. 344التنبيه واإلشراف ص : المسعودي(  8)  
ص  3بغية الطلب في تاريخ حلب ج : انظر ابن العدي (  9)

4241 .  
. 4241ص  3بغية الطلب في تاريخ حلب ج : دي ابن الع(  10)  
الكتب والفنون  يكشف الظنون عن أسام: حاجي خليفة(  11)
. 4142ص  2ج   

البلدان وفتوحها مقدمة تحقيق كتاب : سهيل زكار. دانظر (  12)
ضمن  ،4112سنة  بيروت الطبعة األولى، وأحكامها ط دار الفكر،

سهيل . قارن دو ،"سلسلة مصادر تاريخ اإلسالم والمسلمين
. 41ص  4غزوات ابن حبيش ج تحقيق كتاب مقدمة : زكار  
في  ئاإن االختالف في مسمى الكتاب ال يؤثر شي(  13)

وإن كنت أميل إلى أن األقرب في الدقة أن اس   .همضمون
ليس لها موضع  فتوحها وأحكامها، ألن الواو: البلدان: الكتاب هو

  .     هنا
. 3ن وفتوحها وأحكامها ص البلدا: البالذري(  14)  
وقد ذكرنا ذلك في كتاب البلدان : ومن أمثلة ذلك قوله(  15)
وقد ذكرت خبره في كتاب : قوله ، أو(45ص44انظر أنساب ج)

  (.245ص4انظر أنساب ج)البلدان



معلومات عن األبنية فيها والسكان وغير ذلك في العصور يذكر ا وخططها، وأحيانً 

بالبلدان والعمران إلى جانب الفتوح وإن بدأ فالكتاب يهتم . المختلفة وحتى العصر العباسي

فتوح"عناوين بعض البلدان باسم  … ومع ذلك فإن اقتصار مسمى الكتاب بفتوح البلدان " 

ا لما يتضمنه الكتاب من معلومات مهمة عن األمور األخرى الخاصة بالبلدان والتي يعد بترً 

ن وفتوحها صلحا وعنوة من وكتابه البلدا: "ولذلك قال المسعودي .انفرد بها البالذري

هجرة النبي  وما فتح في أيامه وعلي أيدي الخلفاء بعده، وما كان من األخبار في ذلك،  

(.16")ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب  

ولعل الكتاب الذي وصل : "قال هدى جوي: مال إلى ذلك بعض الباحثين منهم-4

في هامش حديثه عن ( 18)شاكر مصطفي .وقال ذلك د(. 17")المختصر إلينا هو

، وذكر أن "نفسه فتوح البلدان لعل هذا الكتاب هو: كتاب البلدان الصغير: "البالذري قال

وقد  ،"أمور البلدان"الكتاب عرف باسم فتوح البلدان مع أنه يحمل في المخطوطات اسم 

اردة في عناوين ذكر ألوارد أن كتاب فتوح البلدان يجب أن يستبدل بكلمة أمور ألنها و

(.19)المخطوطات  

وهذا المصنف القيم مختصر " فتوح البلدان: "كر في دائرة المعارفيوقال ب

: فتوح البلدان"، وقال جورجى زيدان (20")لكتاب آخر شامل يتناول الموضوع نفسه

أشهر كتبه  هو – يقصد البالذري   – ويظهر أنه مختصر من كتاب أطول منه، كان قد أخذ  

(.21)ولم يتمه، فاكتفي بهذا المختصر" كتاب البلدان الكبير"ماه في تأليفه وس  

كتاب البلدان الصغير الذي  ن الكتاب الذي بين أيدينا هوإوعلى هذا يمكن القول 

انى في كتابه ذاعتمد عليه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، وابن الفقيه الهم

ومن أتى بعدهم، ويكون  الكتابة، ةعابن جعفر في كتاب الخراج وصن البلدان، وقدامة

وإن لم يكن أولهم حيث سبقه في ذلك هشام البالذري من أوائل من ألف في البلدان 

.، ويكون كتابه أول كتاب يصل إلينا يحمل هذا االسم(22)الكلبي  

2 – :كتاب أنساب األشراف   

:تقديم عن النسب وأهميته: أوالً   

بيلة الواحدة التي كانت تمثل الوحدة إن النسب يمثل رابطة الدم بين أبناء الق

السياسية واالجتماعية عند العرب قبل اإلسالم، كما أن التمسك به ليس فيه أي تعارض 

لذين حثا الناس على صلة الرحم؛ وال يتم ذلك إال بمعرفة النسب، كما لمع القرآن والسنة ا

أن الرسول  لى الوحدة القبلية قائمة عحينما قام بتنظيم المدينة جعل أسس التنظيم  

، وظلت القبيلة تمثل الوحدة العسكرية في ميدان القتال، كما كانت أساًسا (23)والعشائرية

.للتنظيم االجتماعي واإلداري في األمصار  

ويمكن مالحظة أهمية القبيلة في التنظيم من خالل الخطط وتقسيمها في 

إلى أخماس، تسمى بأسماء األمصار كالكوفة وتقسيمها إلى أرباع، والبصرة وتقسيمها 

القبائل، وكان الجيش والعطاء والسكن في األمصار ينظم على أساس القبائل العربية، 

وكان غير العرب يدخلون في والء القبائل العربية حتى يضمنوا مثل حقوق القبائل 

(.24)العربية  

                                                        

: ؛ وقارن السخاوي22ص4مروج الذهب ج: المسعودي( 3)
ي أ)له : وقال. ، حيث نقل كالم المسعودي241اإلعالن ص
.341انظر ص. البلدان( للبالذري  

. 1كتاب فتوح البلدان ص تحقيق مقدمة : هدى جوي(  17)  
ص  4التاريخ العربي والمؤرخون ج : شاكر مصطفي. د(  18)

213 .  
دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين : مارجليوث(  6)

.434نصار ص  
بد وقارن ع ؛4524ص  6دائرة المعارف اإلسالمية ج : كريب(  20)

الردة أسبابها ونتائجها، رسالة ماجستير، : الرحمن عبد المغيث
إن القاريء لكتاب فتوح البلدان : "كلية دار العلوم بالفيوم، قال

  .42انظر ص". يظن أنه اختصار لكتاب آخر أكبر منه حجم ا

 – 416ص  2تاريخ آداب اللغة العربية ج : جورجى زيدان(  21)
415 .  
هـ له كتاب  241الكلبي ت بن أن هشام ذكر ابن الندي  (  22)

.414انظر الفهرست ص . وكتاب البلدان الكبير البلدان الصغير،  
مقال عن تنظيمات الرسول اإلدارية : صالح العلي. انظر د(  23)

 44ص  4161في المدينة، مجلة المجمع العلمي العراقي سنة 
–  44 .  

واالقتصادية  التنظيمات االجتماعية: صالح العلي. انظر  د(  24)
 35ص  4143في البصرة في القرن األول الهجري، بغداد سنة 

– عل  األنساب عند : الحميد الرفاعى محمد عبد. ؛ وقارن د13 
حياة الشعر في الكوفة ص : وقارن يوسف خليف؛ 21العرب ص 

32 .  

بن  ويمكن إدراك أهمية النسب من خالل الديوان والعطاء في عهد عمر

، (25)وفرض لهم العطاء فكان أساس تنظيمه القبائل فكتب الناس على قبائلهم،الخطاب، 

عصر الراشدين، ولوال علمهم بالنسب ما أمكنهم ذلك، ولذا يمكن  ةا طيلوظل هذا قائمً 

ستمد أن كتب األنساب األولى كانت ت اعتبار ديوان الجند أول تعبير لألنساب، كما يبدو

ا لذلك في ، وظل االهتمام باألنساب تبعً (26)وانالديبعض ما ورد فيها من سجالت 

ألنساب للدفاع عن العروبة ضد االعناية بمن العصرين األموي والعباسي، الذي زاد 

ألن أخطر داء أفسد تاريخ المسلمين  ؛االهجمة الشعوبية الحاقدة على العرب واإلسالم معً 

(.27)اريخهمداء الشعوبية، إذ ساهمت في تشويه آثار العرب ودينهم وت هو  

ثم اضمحلت العناية  ،(28)وكان ذلك أحد أسباب زيادة العناية باألنساب

باألنساب في العصور العباسية المتأخرة، فلم تعد النسبة إلى القبيلة هي السائدة، وإنما 

المذهب وغير ذلك حتى قال ابن األثير في مطلع  البلدة أو ظهر االنتساب إلى المهنة أو

(.29")والجهل به ظاهراً  داثًرافإني رأيت العلم باألنساب "ي القرن السابع الهجر  

:عنوان الكتاب: ثانياً   

كتاب ممتع  وهو" :وقال" كتاب أنساب األشراف"ذكر ابن العديم للبالذري 

، وزاد أن نفسه ، وذكر حاجي خليفة الكالم(30")كثير الفائدة والنفع، ومات ولم يتمه

آخر باسم  اكتابً  ي، وذكر للبالذر(31")مهكتب منه عشرين مجلدة ولم يت"الكتاب 

، وذكر المسعودي (32")االستقصاء في األنساب واألخبار في أربعين مجلدة ولم يكمله"

األخبار "، وذكر ابن النديم أن له كتاب (33")النسب"أن للبالذري كتاب 

، وذكره (35")المعالم أو" مفاهيم األشراف"، وذكره الزبيدي باسم (34")واألنساب

كتابه المعروف  كتاب جمل نسب األشراف، وهو"ي من رواية ابن النديم بقوله الحمو

وذكره ابن عساكر ( 37)"جمل أنساب األشراف" وذكره الكتبي باسم (. 36")المشهور

التاريخ "، وذكر الذهبي أن كتابه (38")صاحب التاريخ"في ترجمته للبالذري أنه 

                                                        

– 112البلدان ص : انظر البالذري(  25) صالح . ؛ انظر د444 
مجلة المجمع العلمي العراقي بغداد : العطاء في الحجاز: العلي
. 4154سنة   

أحمد العسكري في معرض كالمه على  قال أبو(  26)
وكان ابن : "بن إسحاق قال التصحيفات الواقعة عند محمد

: انظر" إسحاق يصحف في األسماء؛ ألنه إنما أخذها من الديوان
العزيز  وذكر الدكتور عبد. 34صالمحدثين عند التصحيفات 

خاصة )وكانت هناك سجالت حكومية : "في ذلك قوله الدوري
في العراق والشام وكذلك دواوين الجند وفيها ( ديوان الخات 

بحث : انظر" تسجل القبائل، ويحتمل أن األخباريين رجعوا إليها
محمد . د ؛ وقارن421في نشأة عل  التاريخ عند العرب ص 

.54ية ص موارد البالذري عن األسرة األمو: يجاس  المشهدان  
وحين تهاج  الشعوبية : "قال في ذلك الدكتور الدوري(  27)

العرب وتحاول رس  صورة مربكة لألنساب، نجد من يكتب بروح 
المؤرخ المحقق ليظهر متانة األنساب العربية وليبين دورالعرب 

في التاريخ اإلسالمي عامة، انظر إلى أنساب األشراف 

يكل هذا التاريخ يستند إلى للبالذري، وتأمل محتوياته، تر أن ه
: انظر .األنساب العربية، وتشعر بأن العرب كانوا محور التاريخ

. 56الجذور التاريخية للشعوبية ص   
فلما جاء العباسيون ازدادت "لدكتور ناجى معروف اقال (  28)

ا، وألفت فيها الكتب للرد على الشعوبيين العناية باألنساب أيض  
المدخل في تاريخ الحضارة العربية  انظر" ومطاعنه  في العرب

.411ص   

. 5ص  4اللباب ج : ابن األثير(  29)  
. 4241ص  3بغية الطلب ج : ابن العدي (  30)  
. 451ص  4كشف الظنون ج : حاجي خليفة(  31)  
معج  : ؛ وقارن عمر رضا كحالة51ص : السابقالمصدر (  32)

. 244المؤلفين ص   
. 22ص  4مروج الذهب ج : المسعودي(  33)  
. 426الفهرست ص : ابن الندي (  34)  

، ص 5ص  4تاج العروس من جواهر القاموس ج : الزبيدي(  35)
. 255ص  1، ج 155  
. 431ص  2ج األدباء معج  : ياقوت الحموي(  36)  
. 445ص  4فوات الوفيات ج : الكتبي(  37)  
. 51ص  6تاريخ دمشق ج : ابن عساكر(  38)  



أنساب "باسم ( 41)ن خلكان، وذكره اب(40")التاريخ الكبير" أو( 39")المشهور

كتاب التاريخ "وذكر السخاوى للبالذري ". األشراف وأخبارهم، وأنساب األشراف

، وذكر ابن (43")جمل أنساب األشراف"، وذكر له الزبيدي (42")وأنساب األشراف

بن يحيى بن جابر  قرأت بخط أحمد: "بار أنه قرأ نسخة من الكتاب بخط البالذري فقالاأل

وجاء في آخر ورقة من نسخة (. 44")تاب أنساب األشراف من تأليفهالبالذري في ك

بن يحيى بن جابر البالذري من جمل  فه أحمدهذا آخر ما صن  ": المجلد الثاني واألربعين

ولعل هذا ما جعل الدكتور سهيل زكار يحقق الكتاب (. 45")من أنساب األشراف وأخبارهم

.تحت هذا العنوان  

لكتاب واحد، مضمونه واحد، وال يؤثر اختالف والراجح أن هذه المسميات 

العنوان في شىء؛ ألن أكثرها تدور حول األنساب واألخبار واألشراف والتاريخ، 

النظر في  ، أو(47)ز في المسمىو  جالت ، أو(46)االختصار ناتًجا عنواالختالف قد يكون 

(.48)المحتوى  

جم آلل البيت، وذلك بعنوان كتابه أنساب األشراف أن يتر د  ر  والبالذري لم ي  

. لهاواضح من مادة الكتاب الذي يتناول أنساب العرب ويشرحها، ويتناول األخبار ويفص  

كريم اآلباء، وذلك في العصور المتقدمة، ثم  السيد أو الماجد أو والشريف في اللغة هو

آل بيت النبي من أطلق لقب الشريف على من كان   العلويين والعباسيين يشمل بما  

، على أن تخصيص نسل الحسن والحسين بذلك لم يشتهر إال في أواخر (49)نيالبيوالط

، وصار األمر في عهودنا هذه يطلق لقب شريف على من (50)القرن الخامس الهجري

.كانوا من آل البيت  

أن يترجم آلل بيت " أنساب األشراف"ولذا فإن البالذري لم يرد بعنوان كتابه 

النبي  كان متعارفاً عليه في عهد البالذري وقبله من معنى ؛ ألن ذلك مخالف لما 

الشريف في اللغة، ويؤيده مضمون الكتاب المشتمل على تراجم وأنساب رجال ال ينتسبون 

(..51)آلل البيت  

على أنه يمكن القول إن كتاب البالذري أنساب األشراف، لم يكن أول كتاب يهتم 

أنساب، أشراف، أخبار، من : أللفاظتاريخ األشراف، كما لم تكن هذه ا باألنساب أو

، ولقد جاء (52)مستحدثات البالذري، بل هي كلمات جرى على التسمية بها من سبقوه

                                                        

. 512ص  2الحفاظ ج  ةتذكر: الذهبي(  39)  
– 462ص  43سير أعالم النبالء ج : الذهبي(  40)  463 .  

(. بن عمر ترجمة يوسف)وفيات األعيان : ابن خلكان(  41)  
.214،341اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص : السخاوى(  42)  
. 44ص  6تهذيب ابن عساكر ج : بيديزال( 43)  
. 43ص  4الحلة السيراء ج : بارابن األ(  44)  
. 113ص  43أنساب األشراف ج : البالذري(  45)  
بن عمر  اس  الكتاب في ترجمة يوسف خلكانذكر ابن (  46)

بن  وفي ترجمة يزيد" كتاب أنساب األشراف وأخباره : "قال
". كتاب أنساب األشراف: "بن سمرة قال سلمة  

في " جمل أنساب األشراف"ذكر الزبيدي أن اس  الكتاب (  47)
كتاب األنساب " تاج العروس تهذيب ابن عساكر، وفي

.231،346ص4ج". للبالذري  
 أبيوتاريخ " تاريخ ابن خلكان: "ومن أمثلة ذلك قوله (  48)

وقال ابن عساكر عن  شامة، وتاريخ الجزرى، وتاريخ الطبري،
وقال ياقوت الحموي في ترجمة " صاحب التاريخ"البالذري 
.244ص5ج. البالذري في تاريخهقال : الكلبيبن هشام   

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع : قارن آدم متز(  49)
. 243ص 4جالهجري   

ل  يشتهر إطالق لفظ شريف على نسل على من (  50)
بنت رسول هللا  فاطمة  إال في العصور المتأخرة للدولة  

بن موسى  العباسية وظهور الدولة الفاطمية فنجد الحسين
(345 – – 341)والد الشريف الرضي ( 144  ، والشريف (146 
– 344)المرتضى  ل  يطلق عليه لقب الشريف وأطلق (. 136 

. اللقب علي ابنيه  
 يرى جوتين محقق الجزء الخامس من أنساب األشراف،(  51)

أن األشراف يراد بها النبالء والعرب طبعة مكتبة المثنى ببغداد 
ألفان  بيت المال ألفا دره  أومن الخلص ومن كان يفرض له 

  .وخمسمائة
اليقظان  أبو: ا على نمط كتاب البالذريممن ألف كتب  (  52)

كتب أخبار تمي ، نسب خندق وأخبارها، )هـ  414النسابة ت 

البالذري، فرأى وسمع بعض هذه الكتب، وتلقى من بعض مؤلفيها، فوضع لنا كتاباً 

.سبقوه مقتبس التسمية كغيره ممن عاصروه أو  

3 – :عهد أردشير   

وكان : كتاب عهد أردشير، ترجمه بشعر، قال"والحموي نسبه إليه ابن النديم 

، ونص هذا الكتاب لم يصلنا كما (53")العربياللسان إلى  اللسان الفارسيأحد النقلة من 

(.54)كتبه البالذري  

 

 والمصادر المراجع

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

تحقيق على محمد معوض، دار الكتب  ،بة في معرفة الصحابةأسد الغا -1
 .م1991/ هـ 1111، يالعلمية، لبنان، الطبعة االول

 .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 أبو السعادات المبارك  مجد الدين)ابن األثير  -1
 .هـ060

ومحمود الطناحى،  ياية في غريب الحديث واألثر، تحقيق طاهر الزاوهالن -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،  يق وصفضائل الصحابة، تحقي  -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 هللاأبو إسماعيل محمد بن عبد ): ياألزد

تاريخ فتوح الشام، تحقيق عبد المنعم عبد هللا عامر، مؤسسة سجل  -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 ييق إبراهيم علت اإلمامة وترتيب الخالفة، دراسة وتحقيتثب -11
 ،دار اإلمام مسلم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ،(ماجستير مطبوعة

 .م1910/ هـ 1169

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

                                                                                                 

: كتب)هـ  241بن محمد الكلبي ت ، هشام(النسب الكبير
كتاب تاريخ : كتب)هـ  245بن عدي ت  ، الهيث (النسب الكبير

هـ  224ت  يدائن، الم(األشراف الكبير، وتاريخ األشراف الصغير
كتاب )هـ  234، ابن سعد ت (كتب أشراف عبد القيس)

بن الحارث الخزاز  ، أحمد(األشراف الكبير، كتاب األشراف الصغير
 :كتب) 246بن بكارت  ، الزبير(كتاب األشراف :كتب)هـ  245ت 

شاكر . راجع د(. نسب قريش وأخبارها جمهرةأو أنساب قريش
– 451ص  4رخون ج التاريخ العربي والمؤ: مصطفي  411 

التاريخ والمؤرخون : العزيز سال  السيد عبد. د؛ وقارن وغيرها
تحقيق الجزء األول من ، محمد حميد هللا مقدمة 43ص العرب

موارد : محمد جاس  المشهدانى. ؛ د24ص أنساب األشراف
: العزيز الدوري عبد. د ؛ 442-55ص البالذري عن األسرة األموية

.42 - 31التاريخ عند العرب ص بحث في نشأة عل    

: ؛ وقارن ياقوت الحموي461الفهرست ص : ابن الندي (  53)
. 431ص  2معج  األدباء ج   

نشر الدكتور إحسان عباس مقتطفات من هذا الكتاب (  54)
–جمعها من نصوص عدة نشرها في دار صادر  بيروت سنة  

4165 .  



 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

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

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

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

، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، الطبعة األولى، الحلة 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 الهادى ضبطه 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
 .م1901النجف،  صادق بحر العلوم ، مطبعة اآلداب ،

( يّ فع  أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الج  ):  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

الضعفاء الصغير، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت،  كتاب -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  يىيق محمد محالفرق بين الفرق، تحق -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): يرالبالذ  
 .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 ير، والدكتور رياض زركلسهيل زكا

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 ،بد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروتالسنن، تحقيق ع -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، هرة، دار الكتب المصريةالنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقا -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
لعلمية، بيروت، آياته وأحاديثه عبد هللا محمود محمد عمر، دار الكتب ا

 .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 ،لطبعة االولىهللا الطالبى، مكتبة السنة، القاهرة، ا

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
 خّرج أحاديثه محمد إبراهيم الزغلي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة

 .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 (كر علي المحسن بن علي التنوخيأبو ب:)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

اهرة، الطبعة ، القيالرسائل، 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 232ت ( 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 ( ببراهيم بن يعقوأبو إسحاق إ):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/هـ1160العلمية، بيروت 

 الجوهريسماعيل بن حمادإ) 391ت  يالجوهر ) -11

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

 


