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اعتماده على لمنهج ، وا اوتقييم هذالبالذري نهج ميعرض لهذا البحث —خالصة

   . مصادر متنوعة من الكوفة والبصرة وغيرها 

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

I. المقدمة 

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

  .، وله منهج في التدوين التاريخى ونقد الرواياتمظانها

II. المقالة موضوع  

 
:اإلسناد  

قام منهج البالذري في كتابيه البلدان وفتوحها وأحكامها، وأنساب األشراف 

على استعمال اإلسناد، والعناية به ما أمكنه ذلك، وإن دلت رواياته على اختصاره لإلسناد 

تدل  واستعمل البالذري بعض الصيغ التي. ا واإلشارة بما يدل عليها، بل حذفه أحيان  أحيان  

المعاصرة في صدر الروايات التي سمعها من شيوخه ومن  المشافهة أو على السماع أو

. الحسن المدائني وغيرها يوقرأت على أب ذلك قوله حدثنا، وحدثني، وقال لي، وأخبرني،

على أن األسانيد وتسلسلها ال يقتضي بالضرورة أن يكون البالذري قد أخذها عن شيوخه 

ث منه، وإال ما قبلت أصل مدون يحد  "ط، فالشيخ البد له من ن طريق المشافهة فقم

أخذ كما ، ويتضح من أسانيد البالذري أنه أخذ عن مدونات (1")روايته في األغلب األعم

ألنهم كانوا معاصرين له، والدليل على ذلك أن البالذري كان يقول ؛ عن شيوخه بالسماع

بن شبة  قال عمر: أخرى يقول، وفي رواية (2")ةبن شب   حدثني عمر: في رواية

كبار المحدثين  ىمع ابن سعد وغيره من شيوخه، وقد تتلمذ البالذري عل نفسهاألمرو

بدليل أن معظم شيوخه منهم، وقد أدى هذا إلى تأثره بأساليبهم ومنهجهم، فقد اهتم 

من %( 58)خمسة وثمانين بالمائةن أكثر من بالسند، وكانت رواياته المسندة تكو  

.رواياته في عصر الخالفة الراشدة على ما سيأتي بيانهمجموع   

وتدل مرويات البالذري على أنه قد أفاد من المدونات السابقة لعصره، والتي 

فوها من غير شيوخه، واستوعب الكثير منها، غير أنه لم يذكر أسماء تلك كان مصن  

بن  ، ومحمدهـ141بن عقبة ت  المصنفات البعيدة عن عصره، فأخذ عن مدونات موسى

بن يحيى ت  مخنف لوط يهـ، وأب185بن الحكم الكلبي ت  هـ، وعوانة181إسحاق ت 

هـ، 401بن عمر الواقدي ت  هـ، ومحمد404بن محمد الكلبي ت  هـ، وهشام181

هـ، وغيرهم من 410بن المثنى ت  عبيدة معمر يهـ، وأب401الطائي ت  يبن عد والهيثم

حدثنا  قال أو: ـهم، فبدأ البالذري أغلب رواياته عنهم بالذين نقل عن مدوناتهم ولم يعاصر

.هؤالء المؤرخين وبين البالذري زمن يحول دون سماعه منهمبعض مع أن بين   

                                                        

موارد البالذري عن : محمد جاسم المشهدانى.دانظر (  1)
: عدنان محمد ملحم .د ؛ وقارن141ص 1األسرة األموية ج

شاكر . ؛ وقارن د77المؤرخون العرب والفتنة الكبرى ص 
– 74ص  1مصطفي التاريخ العربي والمؤرخون ج  11 .  

. 091ص  1أنساب األشراف ج  :البالذري(  2)  

ت  يبن صالح العجل هللا عبد: لشيوخه ومنهم( 3)نقل البالذري عن مدونات كما

 444الم ت بن س عبيد القاسم هـ، وأبو412بن قريب األصمعي ت  الملك هـ، وعبد 411

هـ، 432ت  ي الربيرهللابن عبد  هـ، ومصعب430بن سعد كاتب الواقدي ت  ومحمد هـ،

ولم . هـ وغيرهم424ة النميرى البصري ت بن شب   هـ، وعمر482 بن بكار ت والربير

يذكر البالذري في الغالب أسماء الكتب التي ينقل عنها، وإنما كان يقتصرعلى ذكر 

: ، وقوله أيضا  (4")يبن صالح العجل هللا جدت في كتاب لعبدو: "أصحابها ومن ذلك قوله

( 5")وكتب يحيى بن حمرة: "وقوله" قرأت في كتاب سالم كاتب هشام كتابا  نسخته"

مخنف  ي، كما نقل عن أب(6")بن الحسين ومخلد ريرافإسحاق ال وكتب أبو" أو

ومما  ي من مصنفاتهم،كثيرة ومع ذلك فلم يذكر اسم أ المدائني نقوال  و يبن عد والهيثم

من هؤالء قد صنف أكثر من كتاب، األمر الذي يجعل من الصعب  االشك فيه أن كثير  

وإن صنع ذلك في  معرفة اسم المصدر المكتوب الذي أخذ عنه البالذري روايته، وهو

بن سعد كاتب  وقد ذكره محمد: "أغلب نقوله إال أنه قد ذكر اسم كتاب ابن سعد فقال

(.7")تابه الذي ألفه في الطبقات من المحدثين والفقهاءالواقدي في ك  

ولم يقتصر البالذري على موارد محلية بغدادية، وإنما قام برحالت إلى بالد 

الشام والجريرة الفراتية، وبعض الثغور، وأخذ عن شيوخ مدنيين وعراقيين، ولذلك نجد 

محدثين  تعددة منطبقات مع موارد كتابه من مختلف المدن، ومن أن البالذري نو  

وفقهاء وأدباء وغيرهم، وبمقارنة رجال السند في أنساب األشراف  ةوأخباريين ونساب

في سالسل األسانيد، وإن كانت الروايات  اكبير   ابرجال السند في كتاب البلدان نجد اتفاق  

اد لقد استقر اإلسنف ؛المسندة في كتاب أنساب األشراف أكثر من مثيالتها في كتاب البلدان

، وانتشر العلم، وأصبح ألعالم المؤرخين ممن اشتهروا بجمع يفي القرن الثالث الهجر

. العلم التاريخي، سالسل إسناد معروفة ومحفوظة، وكان من نتائج ذلك اختصار اإلسناد

والبالذري لم يلترم السند في رواياته التى تتعلق ببعث أسامة، والردة والفتوح، وهى 

                                                        

ألن هذا  لم يكن البالذري وحده الذي يكتب من مدونات؛(  3)
يكتب كتبه ينقل من  طابع التدوين، فكان الواقدي وهو هو

قال  ،مدونات، بل شيوخ الواقدي كانوا ينقلون من مدونات
وجدت في : بن محمد قال موسي ثنا: وقال الواقدي": البالذري
بن شبة ينقل من كتب  ، وكان عمر252ص  2ج " بيصحيفة أل

 2تاريخ المدينة ج : بن إدريس انظر كتبت من كتاب إسحاق: قال

 كتب إلى  : ، وكان الطبري ينقل من كتاب السرى يقول110ص 
. (علي سبيل المثال)161ص0جتاريخ : انظر الطبري .السرى  

. 117ص  6أنساب ج : البالذري(  4)  
. 114البلدان ص : البالذري(  5)  
. 115ص :  السابق(  6)  
، ومنهج 011ص  2 ج، 261ص  1أنساب ج : البالذري(  7)

اإلحالة إلى كتب أخرى غير كتب المؤلف كان نهج ابن سعد 

بن مالك  ونسب النعمان األعرج: "ا فكان يقول مثال  أيض   … في  
، ص 211ص 226ص   0انظر الطبقات ج " كتاب نسب األنصار

ي موضع آخر أنه كتب كتاب نسب وذكر ابن سعد ف. ،016
انظر الطبقات  .بن عمارة األنصاري بن محمد هللا األنصار عن عبد

. 210ص  0ج   



، والقليل منها في في عصرأبي بكرالصديقن وفتوحها وأحكامهاموضوعات كتاب البلدا

في زمن أبي بكر الصديق وعند مقارنة روايات البالذري . جمل من أنساب األشراف: كتابه

الروايات غير المسندة عند البالذري،  بعضبغيرها من الروايات المسندة األخرى، نجد 

ذ بعث أسامة، والحديث الذى دار حول التى تتصل بإنفا( 8)مسندة عند غيره، فالمرويات

ا، والتى أسند ا وآيب  إمارته، وضرورة إرساله في هذا الوقت، والمدة التى قضاها ذاهب  

سند عند ابن متصلة الجدها أ، يالبالذري بعضها إلى أعالم المؤرخين كالواقدي، والكلب

روب ، وكذلك مرويات ح(12)، وابن عساكر(11)، والطبري(10)، وابن سعد(9)هشام

بداية من أخبار ردة األزد، وطوائف من أهل عمان، والبحرين، واليمامة، ( 13)الردة

 يبن سليم، ومن ارتد من يفرارة، وبن يوطوائف من العرب، من براخة وغطفان وبن

كندة، وحضرموت، وأمراألسود  ي، وبنةوليع يتغلب، وخوالن باليمن، وبن يتميم، وبن

لجيوش اإلسالمية لرد المرتدين إلى ا إرسال الصديق، ومن ارتد معه باليمن، ويالعنس

، (16)، وابن عساكر(15)، والطبري(14)جدها مسندة عند ابن سعدأحظيرة اإلسالم، 

(.17)والقليل منها مسند عند ابن حبيش  

بكر، وحثه أهل  أبيوتوجيه الجيوش إلى الشام في عهد ( 18)ومرويات الفتوح

جد والحجاز على الجهاد، يرغبهم فيه، وفي بن العرب هممكة والطائف، واليمن، وجميع

بن  غنائم الروم، وعقده األلوية لذلك، وأمره لكل قائد بالطريق الذى يسلكه، وتوجه خالد

( 19)أمر فتوح السواد والوليد إلى الشام، وما فتح في طريقه ثم فتح بصرى، وأجنادين، 

 ة أبي بكر الصديقخالففي  نجدها مسندة عند ابن . ار، وهى العراق والبصرة وأهل األنب

(.22)وابن عساكر( 21)والطبري( 20)سعد  

بالروايات المسندة بن الخطاب  في عصر عمربمقارنة روايات البالذري و

مسندة عند البالذري مسندة عند غيره، كما الاألخرى يتضح أن معظم روايات الفتوح غير 

يقال  وليس قيل أو" قالوا"مسندة والتي يبدأها بقوله الأن أغلب روايات البالذري غير 

إنما هي في األصل روايات مسندة وأخبار للواقدى؛ ومن ذلك أخبار يوم مرج 

.وغيرها( 24)، واليرموك(23)الصفر  

، وفتح مدينة دمشق (25)ومن هذه األخبار أخبار يوم فحل من األردن

، ويوم (28)ويوم الجسر( 27)، وبعض أخبار فتوح مصر والمغرب(26)وأرضها

(.31)، ويوم النخيلة(30)ويوم جلوالء الوقيعة ،(29)القادسية  

                                                        

– 114ص 2،ج490ص 1أنساب األشراف ج: البالذري  (8)  117.  
– 1517ص 4السيرة النبوية ج: ابن هشام  (9) ابن ) 1511 

(.سحاقإ  
– 051ص 4الطبقات الكبرى ج: ابن سعد  (10) لزهري ا) 050  – 

بن مسلم  عفان – – 070ص 4، ج(الواقدي  (.الواقدي) 074   
– 226ص 0تاريخ األمم والملوك ج: الطبري  (11) ، (سيف) 227 

(.المدائني) 241ص 0ج  
– 41ص 2تاريخ مدينة دمشق ج: ابن عساكر  (12)  61 

الواقدي ) – الزهري   – (.سيف   
– 72البلدان ص: البالذري  (13)  125.  

 4، ج012،  215، ص245ص 0ات جالطبق: ابن سعد  (14)
– 505القسم الناقص ص ،056ص 5ج ،495ص  591.  

– 227ص 0تاريخ ج: الطبري  (15)  042.  
– 52ص 2تاريخ مدينة دمشق ج: ابن عساكر  (16)  01، ج61 
– 011ص  019.  

– 21ص 1غزوات ابن حبيش ج: ابن حبيش  (17)  97.  
– 126البلدان ص: البالذري  (18)  1، أنساب األشراف ج105 

– 112ص  114.  
– 211البلدان ص : البالذري  (19)  292.  

– 212ص 4الطبقات ج: ابن سعد  (20) ، القسم الناقص 411 
.416ص   

– 040ص 0تاريخ ج: الطبري  (21)  419.  
– 66ص 2تاريخ ج: ابن عساكر  (22)  114.  

الطبقات ج : ؛ ابن سعد(قالوا) 101البلدان ص : البالذري(  23)
ص  2تاريخ مدينة دمشق ج : عساكر ؛ ابن(الواقدي) 061ص  4

111 –  115 .  

ص  4الطبقات ج : ؛ ابن سعد161البلدان ص : البالذري(  24)
– 141ص  2تاريخ ج : ؛ ابن عساكر017  142 .  

ص  4الطبقات ج : ؛ ابن سعد104البلدان ص : البالذري(  25)
(. ابن إسحاق) 405ص  0تاريخ ج : ؛ الطبري411  

– 141 البلدان ص: البالذري(  26)  441ص  0؛ ابن سعد ج 142 

في زمن عمر بن  وكما عند البالذري روايات غير مسندة وهي مسندة عند غيره

، فإن عنده روايات ذكر سلسلة سندها، وهي عند غيره ليست مسندة، ومن الخطاب 

بن  والتي يذكر فيها أوليات عمر ( 32)بن سعد عن الواقدي ذلك روايته عن محمد

وعلى الرغم أن البالذري نقلها عن ابن سعد إال أن الرواية في الطبقات . طابالخ

، وذكر البالذري سلسلة "قالوا"غير مسندة حيث بدأها ابن سعد بقوله ( 33)الكبرى

ومن خالل مقارنة رواية البالذري التي يذكر فيها أوليات الفاروق في كتابه جمل . سندها

جد أن الرواية عند ابن سعد أفي الطبقات الكبرى  من أنساب األشراف برواية ابن سعد

ف البالذري في بعض ألفاظ  منها عند البالذري، ويبدو أوفي وأكثر تفصيال   فيها تصر 

بن الخطاب أموالهم فتذكر  ا، فرواية ابن سعد تذكر من قاسمهم عمرروايته بالريادة أحيان  

البالذري يضيف  ، إال أناغيرهما ولم تذكر أحد  " هريرة اوقاص، وأب أبيبن  سعد"

كما أن رواية البالذري سقط منها بعض الكلمات " بن جبل بن العاص ومعاذ عمرو :يهماإل

وأول من أرخ للكتب " :منها – أي عمر   – أرخها في شهر ربيع األول سنة عشر من  

 حيث ذكر البالذري أن تأريخ عمر كان ا   وهذا الجرء من الرواية يعد خطأ تاريخي". الهجرة

األصح كما في رواية ابن  سنة عشر، وفي رواية ابن سعد أنه كان سنة ست عشرة، وهو

 ي، وابن أب(36)ةبن شب ، وعمر(35)، ورواية البخاري(34)سعد عند الطبري

(.37)سبرة  

ومثل هذه األمور توجد في روايات ابن سعد المطبوعة، والتي نقلها البالذري 

شنشنة (. "38)في رواية ابن سعد هو اَمعروف   بن الخطاب َمثاَل   عنه فيذكر على لسان عمر

وفي  (.39")شنشنة أعرفها من أخرم"والمثل عند البالذري أصح حيث يقول " من أخشن

 بن الخطاب عند ابن سعد روايات بها عبارات ساقطة من أخبار آخر حجة حجها عمر

وفي (.40)والعكس ،المطبوع، وتوجد في المطبوع من كتاب أنساب األشراف للبالذري

ة عمرأخبار وفا  نقلها عن ابن  بعض الكلمات التي نقلها البالذري في روايته التي  

أرسل "ففي رواية للبالذري  .سعد، ولكنها عند ابن سعد أوضح وأقوم منها عند البالذري

وفي رواية ، (41")أبي طلحة أن كن في خمسين من األنصار مع هؤالء النفر ىعمر إل

 :أبي طلحة األنصاري قبيل أن يموت بساعة فقال ىلخطاب إلبن ا أرسل عمر" :ابن سعد

طلحة كن في خمسين من قومك من األنصار مع هؤالء النفر أصحاب  أبا يا

من خاللها أهمية  وتبدو وأمثلة هذا كثيرة تظهر عند مقارنة الروايات،. (42")الشوري

. المقارنة  

التاريخي الواحد وكان البالذري في بعض األحيان يعتمد عدة مصادر للحدث 

، وأحيانا  ينقل (43")بن جبر بن كلثوم الناقد، ثنا عفان، ثنا ربيعة حدثني عمرو: "كقوله

ا أخرى كان يكتفي بجمع أسماء مصادره متكامل سالسل اإلسناد، وأحيان   اجمعي    اإسناد  

بن سالم المخرومي  ثمة، وخلفيحدثني أبوخ: المباشرة متجاهال  سالسل أسانيدها كقوله

بن بقية  بن إبراهيم الدورقي ووهب حدثنا أحمد": بن إبراهيم قالوا وكقوله وأحمد

                                                                                                 

– 119ص  2تاريخ ج : ؛ ابن عساكر(ابن إسحاق)  109 .  
 – 114ص  4تاريخ ج : ؛ الطبري241البلدان ص : البالذري(  27)
. 157ص  46تاريخ ج : ؛ ابن عساكر115  

تاريخ األمم والملوك : ؛ الطبري294البلدان ص : البالذري(  28)
– 454ص  0ج   459 .  

 – 417ص  0تاريخ ج : ؛ الطبري291البلدان ص : ريالبالذ(  29)

(. سيف، الواقدي، ابن إسحاق) 512  
تاريخ األمم والملوك : ؛ الطبري016ص : البلدان: البالذري(  30)

– 24ص  4ج   25 .  
 461ص  0تاريخ ج : ؛ الطبري295ص : البلدان: البالذري(  31)

–  472 .  
– 022ص  11أنساب األشراف ج : البالذري(  32)  020 .  
– 149ص  0الطبقات الكبرى ج : ابن سعد( 33)  151 .  

. 219ص  4تاريخ ج : الطبري(  34)  
. 112تاريخ الخلفاء ص : السيوطى(  35)  
. 412ص  1تاريخ المدينة ج : ابن شبة(  36)  
. 01ص  4تاريخ ج : الطبري(  37)  
. 150ص  0الطبقات ج : ابن سعد(  38)  
بن  محمد) 041ص  11أنساب األشراف ج : البالذري(  39)

(. سعد  

: ؛ ابن سعد411ص  11أنساب األشراف ج : البالذري(  40)
. 171ص  0الطبقات الكبرى ج   

(.الواقدي)401ص11أنساب ج :البالذري( 41)  
(.الواقدي)195ص0الطبقات ج :ابن سعد( 42)  
. 196ص  1أنساب ج : البالذري(  43)  



وقال "بن سعد قاال،  حدثني الوليد بن صالح ومحمد: قوله ونحو( 44")، قااليالواسط

بن إسحاق  بن عقبة ومحمد وقال موسى: الواقدي وأبومخنف في روايتهما، وقوله

…والكلبي  الكلبي عن أبيه عن عوانة وذكره المدائني  بن هشام حدثني عباس: وقوله" 

الكلبي عن بن بن هشام  حدثني جماعة من أهل العلم منهم عباس: عن جويرية، وقوله

.ومثل ذلك كثير" أبيه، وذكر ذلك المدائني  

، (45)اإلسناد الجمعي وهذا األسلوب يعرف بأسلوب جمع الروايات واألسانيد أو

لقد حرص المؤرخون منذ مطلع القرن الثاني الهجري وقد أكثر البالذري من استخدامه، و

على االهتمام بالسند الجمعي بعد أن أخذت المعرفة عند العرب تنتقل بشكل تدريجي من 

، (46)السماع والمشافهة إلى الكلمة المكتوبة على يد الرهري وابن إسحاق وغيرهم

ذه الطريقة في ه ولعل السبب(. 47)وأصبح اإلسناد قائما  على الكتب ال على السماع

التخلص من تكرار المتون واألسانيد، وتتمثل الطريقة بجمع المحدث لشيوخه الذين هو

حدثوه عن شيخ معين، وبإسناد واحد، وبحديث معين في مكان واحد، فيذكر الشيوخ ثم 

ا مهما تعددت سالسل ا واحد  يسوق في ذلك خبر  " ذكروا" أو" قالوا: "يتبعهم بقوله

ر للمصنف تكرار األخبار، ويجير له االختصار ودمج ناد الجمعي يوف  واإلس. اإلسناد

والتوفيق بين هذه الروايات فكان البالذري (. 48)االنصوص، والتصرف في األلفاظ أحيان  

فسقت " أو( 49")دخل حديث بعضهم في حديث بعض"بعد أن يذكر السند الجمعي يقول 

ينفرد به البالذري، بل صنعه أمر لم  وهو( 50")حديثهم ورددت من بعضه على بعض

وابن كثير، فكان مما قال ( 53)وابن عساكر( 52)والطبري( 51)كثير منهم ابن سعد

ا، حتى دخل سياق بعضهم ا واحد  وجمعنا كالم هؤالء األئمة في هذا الشأن سياق  : "األخير

بعض ما مام البخاري في كتابه الصحيح في ، وهذا األمر قد اعتمده اإل(54")في بعض

عن  ايتحدث عن صلح الحديبية يروي خبر   فنجده وهو من أخبار السيرة النبوية، ذكره

 (55)"صاحبه قاال  ىيريد أحدهما عل:"الحكم ثم يقول بن بن مخرمة ومروان المسور

للسند، مما يعنى تصرفه في الكالم المنقول ودمجه بحيث يتسق مع  اواحد   اويسوق متن  

.بعضه  

ا إال أنه كان في بعض األحيان يدمج المتن واحد  أن البالذري كان من وبالرغم 

يذكر اختالف األسانيد في بعض األلفاظ ومن ذلك روايته عن موقف بعض أهل الكوفة لما 

وقال إبراهيم  :أيها العبد األجدع ثم قال: بن ياسر قالوا لعمار – أحد رجال السند   – في  

(.56)المجدع: حديثه  

                                                        

. 192ص  1ج : السابق(  44)  
عي في مطلع القرن الثاني الهجري ظهر اإلسناد الجم(  45)

 ةالذهبي ومنهجه في كتاب: بشار عواد معروف. راجع د .اتقريب  
. 407تاريخ اإلسالم ص   

بحث في نشأة علم التاريخ : العزيز الدوري عبد. انظر د(  46)
– 24عند العرب ص   01 .  

 111ص  11الصحيح ج : مسلم :انظر على سبيل المثال(  47)
– . وغيرها كثير 121ص  16، ج 112   

ذكر : ح بذلك ابن حبيش في أول كتابه الغزوات قالصر  (  48)
بن عيسي  بن محمد يعقوب … عن جماعة من شيوخه سمى  

ا كراهة اإلكثار، وجعل أحاديثهم على ا، ولم يسم بعض  بعض  

انظر ابن . "ا إرادة التقريب واالختصار قالواا واحد  اختالفها حديث  
وانظر ترجمة ابن حبيش في  .14ص  1الغزوات ج : حبيش

– 214ص  9ج  يحاتم الراز يالجرح والتعديل البن أب  219 .  
. 490البلدان ص : البالذري(  49)  
والبالذري عندما يكون في . 20ص  0أنساب ج : البالذري(  50)

: ذين يدمجهما زيادة عن اآلخر يذكر ذلك ويقوللأحد السندين ال
ا ما ورددت بعضهمفسقته وفي أحد الحديثين زيادة على اآلخر"

. 105ص  6انظر أنساب ج  .على بعض  
بعد أن ذكر وابن سعد . 062ص  2الطبقات ج : ابن سعد(  51)

 ؛دخل حديث بعضهم في حديث بعض: قال لرواية اجمعي    اسند  
– 91ص  0وقارن ج   99 .  

. 402ص  0تاريخ ج : انظر الطبري(  52)  
قال بعد أن ذكر  ،021ص  01تاريخ ج : انظر ابن عساكر(  53)

وقال في  ،"دخل حديث بعضهم في حديث بعض"سند رواية 

وغير هؤالء قد حدثني ببعضه فدخل حديث بعضهم : "موضع آخر
.020ص  01ج  ."في حديث بعض قالوا  

. 114ص  7 جالبداية والنهاية : ابن كثير(  54)  
(.4171،4179ح)111ص0الصحيح ج: البخاري( 7)  
ص  11وقارن ج  ؛110ص  1ساب ج أن: انظر البالذري(  56)

ر به البالذري عن تعدد وحيد الذي يعب  المنهج ال ولم يكن السند الجمعي هو

–مصادر الحادثة، وإنما كان يذكر الحوادث  ا أحيان    – مروية بمقدار ما عنده من الطرق،  

( 58)بنحوه أو( 57")بمثله"ا آخر ويقول فينقل الرواية بسند واحد ثم يذكر بعدها سند  

كان  ولو(. 60()من السند السابق اويكرر جرء  )بمثل حديث  ، أو(59)من هذا بنحو أو

بمثله إال أنه لم يذكر: هناك خالف كان يذكره فيقول … .. بمثله وزاد فيه أو، (61)كذا 

وذكر نحوه وزاد فيه  ، أو(62) … ، وهذه الطريقة قد اعتمدها البخاري في (63)

إال أن البالذري قد أكثر منها، ( 66)والطبري في تاريخه ،(65)وابن سعد ،(64)صحيحه

وبالرغم من ذلك فإن البالذري كان يكرر المتن  ،وتعددها هوهى تدل على تنوع مصادر

يقول  جمعي أو ضيفه ودون أن يدخله في سنديالواحد بأكثر من سند دون خبر جديد 

.بمثله  

دون أن "قالوا : وتجدر اإلشارة إلى أن البالذري كان يبدأ بعض رواياته بقوله

اإلسناد الجمعي الذي أخرج هذه  واألسانيد التي ذكرت هذا القول أ يذكر قبلها المصادر أو

الرواية، وأوضحت المقارنات التي قمت بها بين روايات البالذري وروايات ابن سعد وابن 

قالوا تطابق الروايات : ـشبة والطبري وغيرهم أن الروايات التي بدأها البالذري ب

سلسلة  ومخنف والواقدي وأنه يورد ذلك وكأنه يتحدث عن اإلجماع أ أبيالمنسوبة إلى 

إسناد معروفة، ويعود السبب في ذلك إلى حرص البالذري على استخدام اإلسناد الجمعى، 

مع ميل البالذري إلى االختصار وخاصة مع المكررة ورغبته في التخلص من األسانيد 

(.67)تشابه المتون  

ا، فإنه واحد   اجد البالذري في بعض رواياته إذا ما روى عن عدة مصادر خبر  أو

، كما كان يورد رواية "وقال ابن الكلبي وغيره: "سم أحدهم، ويغفل اآلخر كقولهيذكر ا

دون أن يذكر ( 68)وقال غير الواقدي: يقول مثال   أحد المؤرخين ثم يذكر ما يعارضها،

، وعلى العكس (69)وقال غير الكلبي ونحوها أو قال غير الهيثم، و أو صاحب الرواية،

وقال بعضهم وأحسبه : "فة مصادر بعض رواياته كقولها كان يحقق في معرمن ذلك أحيان  

(.70")واألول قول الكلبي": يذكر عدة أقوال ثم يقول أو "يبن عد الهيثم  

–وكان البالذري  ا أحيان    – وقال : "يذكر أكثر من رواية للمؤرخ الواحد يقول 

سن الح وقال أبو" أو ،(71")قال الواقدي في بعض رواياته" أو" الواقدي في رواياته

ر من أسلوبه فيذكر نص ، وفي بعض األحيان القليلة كان يغي  "المدائني في بعض رواياته

 ،"وهذا قول ابن الكلبي"مثل قوله  الرواية إال في آخر صاحبهاالرواية أوال  وال يذكر 

ا، فيذكر الرواية بسندها ومتنها ثم وكان البالذري يذكر اتفاق المؤرخين حول خبر ما أحيان  

ولم يذكر الكلبي : "مثال  وعند االختالف يقول( 72")اقول الواقدي أيض   هوو: "يقول

ا في ذكر أسماء شيوخه وأسانيد ا موحد  بع منهج  كما أن البالذري لم يت  ( 73")ذلك

مثله في ذلك مثل غيره من المؤرخين  -رواياتهم – تارة يذكر اسم الشيخ كامال   فهو 

                                                                                                 

261.  
، ص 016ص  2، ج 190ص  1أنساب ج : انظر البالذري(  57)

؛ وقارن البلدان 121ص  11، ج 199ص  0، ج 071، 062، 205
. 146، 96، 17، 15ص   
،؛ 15ص  11، ج 267ص  ،15ص  2أنساب ج : البالذري(  58)

. 251وقارن البلدان ص   
. 290ص  1أنساب ج : انظر البالذري(  59)  

. 211ص  2أنساب ج : البالذري(  60)  
. 215ص  2أنساب ج : البالذري(  61)  
. 012ص  11، ج 062ص  2أنساب ج : البالذري(  62)  
. 06؛ وقارن البلدان ص 114ص  6أنساب ج : البالذري(  63)  
ح ) 005، ص (1421ح ) 001ص  1الصحيح ج : البخارى( 64)

1447 .)  
. 02 ص 0الطبقات ج : ابن سعد( 65)  

. 400، 241، 227ص  0تاريخ ج : الطبري( 66)  
كان البالذري إذا أورد رواية تتشابه في جزء منها مع رواية (  67)

أخرى يذكر الرواية األولى بسندها ثم يذكر الجزء المخالف 
وذكر من باقي الحديث  :للرواية األولى بسندها ثم يقول

 .جمعي دون أن يدخلها في سند -هالل  الذي روى أبو نحو
. 99البلدان ص : انظر  

. 19ص  5ج  ،200ص  1أنساب ج : البالذري(  68)  

. ("هؤالء غيروقال ") 15ص  10أنساب ج : البالذري(  69)  
. 224ص  1أنساب ج : البالذري(  70)  
. 201ص  1أنساب ج : البالذري(  71)  
. 410ص  11أنساب ج : البالذري(  72)  
. 410ص  9أنساب ج : البالذري(  73)  



قال  بن عمار الدمشقي أو الوليد هشام ي أبوحدثن بن عمر الواقدي أو قال محمد: كقوله

بن عمر العمرى وقد يقتصر على ذكر  قال حفص الحسن المدائني أو بن محمد أبو على

قال الكلبي  :جده فيقول قد ينسبه إلى أبيه أو لقبه تارة أخرى أو ته أويكن نسبته أو

. المرويات، وأمور أخرى ستتضح في عرض يالعمر المدائني أو أو  

وحدثني بعض : "البالذري ينقل عن بعض المجهولين مثل قوله وكان

( 76" )وقال بعض أهل السيرة" أو( 75")وأخبرني بعض الكريرين" أو( 74")المشايخ

وحدثني جماعة من مشايخ أهل " أو( 77" )وحدثني جماعة من أهل العلم" أو

ض وذكر بع" أو( 80")وحدثني من أثق فيه" أو( 79")وروى قوم" ، أو(78")أنطاكية

(.83")وسمعت بعض العلماء يذكر" أو( 82")وقال بعض الرواة" أو( 81")الرواة  

مصادره  ل بعض رواياته أوكما لم يبين البالذري في بعض رواياته طريقة تحم  

" بن سعد وحدثت عن إبراهيم" أو( 84")ثت عن الواقديد  وح  "المباشرة لخبر فيقول 

.وغيرها( 87")بن زيد وروى حماد" أو (86")بن سلمة وحدثت عن حماد" أو( 85)  

 

 

 

 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، يالعلمية، لبنان، الطبعة االول

 .م1991/  1391 ،يالتاريخ، دار الفكر، بيروت، الطبعة االولالكامل في  -2

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

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

ى، ومحمود الطناح 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 1313عة أنقرة، تحقيق طلعت قوج، طب، 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،

                                                        

. 045البلدان ص : البالذري(  74)  
قلعة من نواحي حلب بين نهر الجوز ": كرزين"و .السابق(  75)

والبيرة لها عمل، بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الزاي وسكون 
  .  541ص4انظر معجم البلدان ج.الياء آخر الحروف وآخره نون

. 051ص : السابقالمصدر (  76)  
. 070ص : السابقالمصدر (  77)  
. 174ص:السابقالمصدر (  78)  
. 126ص : السابقالمصدر (  79)  
. 17ص : السابقالمصدر (  80)  
. 150، 124ص : السابقالمصدر (81)  
. 167ص : السابقالمصدر (82)  

. 71ص : السابقالمصدر (83)  
. 115ص  2أنساب ج : البالذري(  84)  
. 211ص  2ساب ج نأ:البالذري(  85)  
. 071ص  2ج : السابقالمصدر (  86)  
. 071ص  2ج : السابقالمصدر (  87)  

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
 ،دار اإلمام مسلم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ،(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

الحرمين، عثمان، مكتبة  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.ألدباء، تحقيق دنزهة األلباء في طبقات ا -19
 .م1911المنار، األردن، الزرقا، الطبعة الثالثة، 

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي المعروف :)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 1311ية، القاهرة، بدائع الزهور في وقائع الدهور، المطبعة األمير -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: )ر العلومبح -22

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

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

 ،، دار المنار، القاهرة، الطبعة االولىيحيح البخارالمعروف بص ،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 1161بيروت، الطبعة الثانية، األدب المفرد، عالم الكتب،   -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 ( يد هللا بن عبد العزيز األندلسأبو عبي): 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

سهيل زكار، دار  م له األستاذ الدكتوروقدّ  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 يسهيل زكار، والدكتور رياض زركل

ت ورجعت إلي تحقيقات أخري للكتاب واستفد .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 ،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، نان، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةالج

 .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 يمشقالد

ج وضع حواشيه وخرّ  منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية، -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 علمية، بيروت، الطبعة األولى،ال

ج أحاديثه محمد عبد رفع المالم عن األئمة األعالم، اعتنى بالكتاب وخرّ  -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

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،: ، عمر، عثمان، علىأبو بكر: الخلفاء األربعة -11
، المصرية ، دار الكتبفرحات كرم حلمى/ الدكتورووضع حواشيه 

 .م1999 ،الطبعة األولىالقاهرة، 

 .هـ311ت (أبو بكر علي المحسن بن علي التنوخي:)يالتنوخ

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

 .هـ 211ت ( عثمان عمرو بن بحر بن محبوب أبو):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، قات القرّ غاية النهاية في طب -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 (هشياريأبو عبد هللا محمد بن عبدوس الج:)يالجهشيار

، تحقيق مصطفي السقا وآخرون، طبعة مصطفي كتاب 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) :يزابن الجو

، 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 ،علم للماليين، بيروت، الطبعة الثانيةعطا، دار ال

 


