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ا المنهج ، وتقييم هذ، في نقد الرواياتالبالذري نهج ميعرض لهذا البحث —خالصة

   . اعتماده على مصادر متنوعة من الكوفة والبصرة وغيرها و

 .، نقد الروايات،األخبار،  البالذري، منهج: الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

تنوع المصادر التاريخية، وجمع األخبار من بمنهج االسناد، ويتميز البالذري 

  .قد الروايات، وله منهج في التدوين التاريخى ونمظانها

II. المقالة موضوع  

 
بالرغم من حرص البالذري على إسناد رواياته، ذلكم السند الذي يوحي  :اإلسناد

في حقيقته يجنب المؤلف ضرورة الحكم الفردي الذي  بأن العهدة على رجال السند، وهو

وكما فعل  ،مخنف والواقدي وغيرهم أبين األوائل كوقد يكون مربكاً كما فعل المؤرخ

لمؤرخون الكبار كالطبري وغيره الذين كانت أحكامهم النقدية قليلة، إال أن البالذري ا

بالرغم من ذلك كانت أحكامه النقدية تفوق في عددها ما أورده كل مؤرخ من هؤالء على 

.حدة  

ملكة النقد عنده،  يدل على علوبعض ما ينقله من الروايات إن نقد البالذري ل

كنه من قبول بعض م امن األحداث التاريخية وفهمها فهماً عميقً باستيعاب كثير  يوحيكما 

كما أن اهتمام  بصيرة،بال ريب سعة ثقافة وقوة  وهيالروايات، ورفض البعض اآلخر، 

ومنهجيته ومدى عدالته  هالبالذري بهذا الجانب يبين لنا أهمية ما وصلنا عن طريق

؛ ألنه يذكر آراءه (1)الذريوضبطه من جهة أخرى، وهذا يزيد من قيمة مرويات الب

فكان عندما يعرض لبعض الروايات . وأفكاره الصريحة في تقييم األخبار التي كان يسجلها

واألول  أو(2)وهذا أثبت ما روي :المتعارضة يرجح رواية على أخرى ومن ألفاظه في ذلك

ولم يوضح البالذري على أي  (.5)وغيرها( 4)أو والخبر األول أصح( 3)أثبت عندي

                                                        

ذكرت الدكتورة سيدة كاشف أن البالذري كان من الذين ( 3)
يهدفون إلي االستقالل في الرأي وإلي توخي الصدق في 

انظر مصادر التاريخ ".الرواية، ولم يتأثر بالحكام تأثًرا كبيراً 
.94اإلسالمي ص  

.229ص01األنساب ج(9)  
.77ص00، ج261ص0أنساب ج: البالذري( 5)  
.030، 031، البلدان ص65ص0أنساب ج: البالذري( 6)  
" أثبت واألول قول ابن الكلبي عندنا وهو: ومنها قوله(  7)

قال الكلبي : قوله أو ،(905ص  4أنساب ج : البالذري) … 

…والشرقي  الشرقي القطامي  ".وأثبت ذلك قول الشرقي 
بن حبيب العذري  بن جمال بن محض اسمه الوليد :الكوفي

: ، البغدادي012هرست ص الف: راجع عنه)وغلب عليه الشرقي 
 2، ميزان االعتدال ج 07ص  2، اللباب ج 487ص 4جتاريخ بغداد 

قول الكلبي : قوله أو(. 092ص  3، لسان الميزان ج 268ص 

أساس كان يرجح رواية على أخري، وعندي أن البالذري كان يعتمد في الغالب في ترجيح 

كان يدرك تخصصهم، فلم يرجح رواية ف بعض الروايات على غيرها على شخص الرواي،

وفي غير ذلك لم يكن  ،(6)ةالكلبي إال في األنساب وتواريخ الوفاة مما كان الكلبي فيه حج  

.واقدي في أمر المغازيوكذلك ال( 7)يرجح روايته  

: ا تمريضية منها قولهوكان البالذري يضعف بعض الروايات، ويستخدم ألفاظً 

ولم (.11)وغيرها( 10)عديبن  وزعم الهيثم أو( 9)وزعموا أو( 8)وزعم بعض الناس

ح على أي أساس يحكم بضعفها .يكن يوض   

ا ورد فيها رأيً تضعيفها فكان ال ي ا كان ال يستطيع الجزم بصحة رواية أووأحيانً  

 ً : كما كان يشير إلى اإلجماع على خبر ما فيقول(. 12")وهللا أعلم"ا ويكتفي بقوله نهائي 

(.13")ال اختالف بينهم في ذلك"  

ويظهر من هذا شخصية البالذري، وأنه ليس مجرد راوية لألخبار وفقط،  

. ا البالذريولكنه كان صاحب رأى ومنهج بالرغم من كثرة الروايات الضعيفة التي نقله

                                                                                                 

وذكر غير الواقدي  أو( 229ص  01األنساب ج )أثبت األقاويل 
والخبر األول  أو. (038البلدان ص : البالذري)وقول الواقدي أثبت 

أنساب ج )واألول أثبت خبر  أو. (093، ص 011دان ص البل)أثبت
، ج 262ص  01ج : أنساب)أثبت الخبرين  وهو أو.( 207ص  0

 00، ج 261ص  0أنساب ج )واألول أثبت عندي  أو. (75ص  00
(. 017ص  6أنساب ج : البالذري)وهذا أثبت ما روى أ(. 77ص 

لدان ص ، الب65ص  0أنساب ج : البالذري)والخبر األول أصح  أو

( 354البلدان ص : البالذري)وأصح األخبار  أو. (030، 031
.وغيرها  

. 905ص  4أنساب ج : البالذري( 6)  
. 229، ص 974ص  01أنساب ج : انظر البالذري( 7)  
. 049ص  0أنساب ج : البالذري(  8)  
. 354ص  02، ج 004ص  5ج : السابق(  9)  
  .201، 093، البلدان ص 67ص  00ج : أنساب( 10)

: البالذري)ليقظان البصري ا وزعم أبو: ومن ذلك قوله( 11)
، 224ص  2ج : السابق)وذلك غلط  أو.(70ص  6أنساب ج 

، 054، 026البلدان ص : البالذري)وليس ذلك بثبت  أو(. 224
وهذا  أو( 38، 37ص  2ج : السابق)وذلك خطأ أو(. 287، 201
. (70 ص 6ج : السابق)همووذلك  أو(.099ص : البلدان)غلط 

 ذلك أعظم الخطأ، و أو.( (085ص  01ج : السابق)ويزعمون  أو
وزعم بعض  أو مصنوع، أو حول،نوهذا م أو وليس ذلك بشيء، أو

وقد  وهذا خبر شاذ ال يروية إال قوم من الخوارج، أو أو، الرواة
.وغيرها روى ذلك وال أدرى من أين جاء به من رواه  

 2، أنساب ج 282،381،388، 287البلدان ص : البالذري(  12)
. 244ص   

. 961ص  0أنساب ج : البالذري(  13)  



 ،(14)ن الواقديعالبالذري  هذكر أن هذا الكم  من األحكام النقدية نقلأأن  يب كما يجدر

واختلف معهم أحكاًما وغيرهم وأضاف إليهم ( 15)وابن سعد والكلبي ،بن آدم ويحي

(.16)اأحيانً   

 

 

 

 والمصادر المراجع

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

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

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

 .رقم وتاريخ ، بغداد، الطبعة بدونياللباب في تهذيب األنساب، مكتبة المثن -3

ت ( الجزري محمدبن مجد الدين أبو السعادات المبارك )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،  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

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 ياإلمامة وترتيب الخالفة، دراسة وتحقيق إبراهيم علت يتثب -11
 ،دار اإلمام مسلم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ،(ماجستير مطبوعة

 .م1910/ هـ 1169

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

 النجاح، الدار البيضاء،فاروق حمادة، مطبعة  .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 ،ة، بيروت، لبنان، الطبعة األولىالفتوح، دار الكتب العلمي  -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، 

                                                        

. 42ص  01أنساب ج : البالذري(  14)  

. 86ص  9ج : السابق(  15)  
أن : وقال الواقدي في بعض رواياته: فقال عن الواقدي(  16)

: بن بشر قتل يوم الدار وذلك باطل، وقال في موضع آخر ةنكنا
وهذا خبر : "وذكر رواية ثم قال: وقال المدائني في بعض رواياته
". شاذ ال يرويه إال قوم من الخوارج  

 محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي المعروف أبو عبد هللا:)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 1396الجبور، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  طبقات الشافعية، تحقيق عبد هللا -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

لرافضة والخوارج والمعتزلة، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة وا -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
 .م1901بحر العلوم ، مطبعة اآلداب ، النجف، صادق 

( 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 1169ثانية، كتاب التاريخ الكبير، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال -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  يىالفرق بين الفرق، تحقيق محمد مح -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 ،ولىالفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األ

م له االستاذ الدكتور كتاب جمل من أنساب األشراف، حققه وقدّ   -33  
، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة يسهيل زكار، والدكتور رياض زركل

ورجعت إلي تحقيقات أخري للكتاب واستفدت  .م1990/ هـ 1119 ،األولى
 :من مقدمات المحققين ومنها

إحسان عباس، دار صادر، بيروت / الدكتورعهد أرد شير، نشره   -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 ،عة األولىيدر آباد الدكن، الهند، الطبحالسنن الكبرى،  -30

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

/ هـ 1166 ،السنن، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت -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، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية -39
 .م1910/ 

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

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

 .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 عن األئمة األعالم، اعتنى بالكتاب وخرّ رفع المالم  -12
 .م1991/ هـ 1111 ،هللا الطالبى، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة االولى

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

، تحقيق عصام فارس الحرستاني، الصارم المسلول علي شاتم الرسول -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/ الدكتورشيه ووضع حوا

 .م1999 ،الطبعة األولىالقاهرة، 

 .هـ311ت (أبو بكر علي المحسن بن علي التنوخي:)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، يدار الج الحيوان، -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 العلميةغاية 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

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

 .هـ 219ت ( بأبو إسحاق إبراهيم بن يعقو):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 

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

 


