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I. المقدمة 

من مؤرخى القرن الثالث بتنوع المصادر التاريخية،  غيرهعن يتميز البالذري 

  .وجمع األخبار من مظانها

II. المقالة موضوع  

 
: ، وهو(1)معنى اإلسالمى لهاإلى أننى أقصد بكلمة مصدر ال أشيرأن  أود     

ومن نقل عنهم مروياته   ،أو مصدر الخبر ومصادر البالذرى هم شيوخه. الناقل أو الراوى

.سواء أكانوا معاصرين له أو متقدمين عنه فنقل من مؤلفاتهم  

أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث : "قال البالذري في مبدأ كتابه البلدان

أخبرني جماعة من : "، وقال في مبتدأ كتابه أنساب األشراف(2)"والسيرة وفتوح البلدان

أن البالذري  تفيد، وهذه الكلمات القليلة بالرغم من إيجازها إال أنها (3")أهل العلم بالكتب

أخذ مادة كتبه من مصادر شفهية ومكتوبة ألهل العلم في المعارف التي كتب فيها، وهذا 

.األمر واضح فيما كتبه البالذري  

حصيلة جمعه ودراسته، وما انتهى إليه  ن المعلوم أن ما يكتبه المؤلف هووم

ه وما يكتبه، وقد ذكر ابن سعد في كتاب من علم، وليس هناك من أحاط بكل شيء في فن  

ما أمكن على ما بلغنا وروينا، وليس كل العلم "ن في كتابه الطبقات ذلك، فقال إنه بي  

: قدر ما عنده منها، وقد أشار إلى ذلك اليعقوبي قاليسرد األخبار على  ، فهو(4")وعينا

ألنا قد وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم  وقد ذهبنا إلى أجمع المقاالت والروايات؛"

وأخبارهم في السنين واألعمار، وزاد بعضهم ونقص بعض، فأردنا أن نجمع ما انتهى 

ر وهذه المقالة تعب  ( 5")العلمألن الواحد ال يحيط بكل  ؛منهم امرئإلينا مما جاء به كل 

وأن ثقافة المؤرخ هي حصيلة مصادره التي  بصدق عن الحال الذي عليه أخبار التاريخ،

(.6)يرفضه تتحكم في الغالب فيما يقبله أو  

                                                        

النقد التاريخى اإلوربى فالمقصود  مصدر عند أصحابالأما   (1)
منهج : عثمان موافى : انظر. به المؤلف الذى كتب الوثيقة 

– 371النقد اإلسالمى والمنهج األوربى  ص  371.  
. 1البلدان ص : البالذري(  2)  
. 7ص  3أنساب األشراف ج : البالذري(  3)  
. 114ص  2الطبقات الكبرى ج : ابن سعد(  4)  

.5ص  2اريخ ج ت: اليعقوبي(  5)  
هذا األمر يلتقي مع نظرية معاصرة في تدوين التاريخ (   6)

أن المؤرخين أميل إلى توضيح آراء : "ألرنولد توينبى ذكر فيها
". الجماعات التي يعيشون في محيطها منهم إلى تصحيح اآلراء

.7انظر مقدمة تحقيق كتاب تاريخ مدينة دمشق ص  

، وذلك (صريةجازية وم  امية وح  راقية وش  ع  )ولقد تعددت مصادر البالذري بين 

ذكر فيما يلي عرضاً ألبرز األماكن التي تلقى أسنتيجة رحالته لطلب العلم وجمع األخبار، و

ت الروايات، ومصادره فيها، ومدى الثقة البالذري فيها العلم كما ذكرت المصادر، ودل  

ألنهم شيوخه الذين اشتهر أكثرهم بالتأليف في مجال األخبار والتواريخ وكان لهم  ؛فيهم

.في ذلك كتب  

:أوالً مصادر البالذري في بالد العراق  

– أ :بغداد   

سمع  نلقد نشأ البالذري في بغداد، وبدأ تلقى العلم على كبار مشايخها، فكان مم

:روى عنهم منهم أو  

قه يحيى بن معين، وث  . هـ 222بن سالم البغدادي ت  عبيد القاسم أبو

(.7)وغيرهم والذهبي، داود، وابن حبان، والدارقطنى، وياقوت الحموي، وأبو  

، (8)وثقه يحيى بن معين. هـ 222دائني البغدادي ت الحسن على محمد الم أبو

ا ا بأيام الناس، وأخبار العرب، وأنسابهم، عالمً كان عالمً : أسامة أبيبن  وقال الحارث

از خربن الحارث ال وقال أحمد( 9")في ذلك اصدوقً  للشعربالفتوح، والمغازي، وراوية 

فارس بأمر خراسان والهند و( أعلم)والمدائني "قالت العلماء  … (. 10")وفتوح الشام 

(.11")كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في ذلك: "جعفر الطبري وقال أبو  

، وقال ابن (12")األخباري أحد أئمة هذا الشأن في زمانه: "وقال ابن كثير

صاحب التاريخ، وتاريخه من أحسن التواريخ،  كان عالماً حافظاً ثقة، وهو: "برديي رغت

(.13")هموعنه أخذ الناس تواريخ  

، كانت (14)اكتابً حوالي مائتين وواحدًا وستين ولقد بلغت عدد كتب المدائني في 

وغيرهما، ولقد أخذ  والطبري، ا لكثير من المؤرخين الذين جاءوا بعده كالبالذري،مصدرً 

–عنه البالذري  كما دلت رواياته   – : قال و: حدثنا المدائني: "شفاهة وعن كتبه فقال 

وفي الحقيقة بالرغم من . وغيرها من ألفاظ التحمل ،"سن المدائنيالح أبيقرأت على "

وخاصة في زمن  ،اعتماد البالذري على مرويات المدائني كمصدر رئيس فيما كتبه

طالب، إال أن معظم أسانيد روايات المدائني عند البالذري  يبن أب يبن عفان وعل عثمان

                                                        

– 131ص  32خ ج تاري: انظر الخطيب البغدادي(  7) ؛ ابن 134 
طبقات ص : ؛ السيوطى134ص  8تهذيب التهذيب ج : حجر
: ؛ ابن العماد الحنبلي173ص  1ميزان ج : ؛ الذهبي384

. 51ص  2شذرات ج   

: ؛ الذهبي55ص  32تاريخ ج : الخطيب البغدادي: انظر(  8)
: ؛ التنوخي251ص  1لسان ج : ؛ ابن حجر351ص  1ميزان ج 

شذرات ج : ؛ ابن العماد الحنبلي328ص  1ج  شوار المحاضرةن
.  134ص  5معجم األدباء ج : ياقوت الحموي وقارن ؛51ص  2  
. 55ص  32تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  9)  
سير أعالم : ؛ الذهبي344الفهرست ص : ابن النديم(  10)

. 143ص  34النبالء ج   

. 51ص  1لسان الميزان ج : ابن حجر(  11)  
. 293ص  34البداية ج : ابن كثير(  12)  
. 259ص  2النجوم ج : برديي ابن تغر(  13)  

– 331الفهرست ص : ابن النديم(  14) معجم : ؛ الحموي337 
– 133ص  5ج األدباء   138 .  



قال المدائني في "بدأه بقوله  ضعيفة، والجزء األعظم منها غير متصل اإلسناد أو

عن شيخ من : كقوله مجهوالً  ا أووكان في أحيان كثيرة يذكر السند مبهمً (. 15")إسناده

من  من األزد أو عن شيخ من جرم أو ، أو(17)عن رجل من آل رافع ، أو(16)قريش

…ثقيف  ده إذا كان المدائني لم يذكر أساني مماومع ذلك فإننا ال نستطيع التأكد . وغيرها 

الذي اختصرها ثقة بالمدائني وبمعلوماته، وخاصة أنه كان ينقل  أصالً أم أن البالذري هو

أما الروايات التي ذكرها . ن كتبه، وذلك في الروايات التي لم يذكر البالذري أسانيدهام

مجهولة اإلسناد؛ فإن المقارنة بين ما نقله البالذري عن المدائني وما نقله  مبهمة أو

تلميذ المدائني ومن أكثر الناس نقالً عنه  وهو - ة في تاريخ المدينةبن شب عمر – أن  ئتنب 

( 18)ليث بني عن شيخ من: اإلبهام في اإلسناد كان من المدائني الذي كان كثيراً ما يقول

عن  أو( 21)ن حدثهعم   أو( 20)عن شيخ من األزد أو( 19)عن شيخ من حنظلة أو

.وغيرها( 23)ةعن أشياخ من أهل البصر أو( 22)أشياخه  

 ...":وعدم اهتمام المدائني باإلسناد في أخباره جعل ابن عدى يقول عنه

، وبالرغم من توثيق بعض (24)"صاحب األخبار، قل ما له من الروايات المسندة وهو

عاصم النبيل الذي قال عن المدائني بأنه  أبوالعلماء لروايته حتى غير المسندة ومنهم 

إال أن هذا الكالم ال يمكن قبوله على . ات غير المسندةحتى في الرواي( 25")إسناد"

قيمة نقول  تأتيومع ذلك . حال بأيألن المدائني له روايات ال يمكن قبولها  ؛إطالقه

(.26)إلينابنقلها  في تفردهالبالذري عن المدائني   

(.27)قة حافظث   هـ وهو 222بن سليمان الواسطى نزيل بغداد ت  سعيد  

 يحيى بن معين، وث ق ه  . هـ222، أبوجعفر البغدادي ت يوالببن الصباح الد محمد

(.28)بن حنبل وأحمد  

بن  وأحمد ،يحيى بن معين هوثق. هـ222بن هشام البزار البغدادي ت  خلف

(.29)وابن الجوزي وابن حجر، حنبل، والنسائي،  

، وثقه ابن (30)صدوق ثبت. هـ22 0بن سعد البصري نزيل بغداد ت  محمد

بن حنبل  وكان أحمد(. 34)حاتم وأبو( 33)، وابن حجر(32)بن خلكان، وا(31)النديم

يستعير من ابن سعد جزأين من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى الجمعة األخرى ثم يردهما 

                                                        

. 141ص  2أنساب ج : البالذري(  15)  
. 11ص  2ج : السابقالمصدر (  16)  
. 195ص  2ج : السابقالمصدر (  17)  
. 259، ص 218ص  2لمدينة ج تاريخ ا: ابن شبة(  18)  
. 212ص  2ج : السابقالمصدر (  19)  
. 145ص  2ج : السابقالمصدر (  20)  
. 142ص  2ج : السابقالمصدر (  21)  
. 248ص  2ج : السابقالمصدر (  22)  

. 285ص  2ج : السابقالمصدر (  23)  
الكامل في : ؛ ابن عدي351ص  1ميزان ج : الذهبي(  24)

. (3144ترجمة رقم )الضعفاء   
.55ص  32تاريخ ج : الخطيب البغدادي( 25)  
لم يصل إلينا من كتب المدائني غير ثالثة كتب صغيرة (  26)

" في علم الخواص"التعازي والمردفات من قريش وكتاب : هي
. 344ص  3موارد البالذري عن األسرة األموية ج : انظر في ذلك

  
. 227ص  3تقريب التهذيب ج : ابن حجر(  27)  
. 214ص  9تهذيب التهذيب ج : ن حجراب(  28)  
معرفة : ؛ الذهبي124ص  8تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  29)

ص  3غاية النهاية ج : ابن الجزري؛ 372ص  3القراء الكبار ج 
271 .  

. 544ص  1ميزان ج : الذهبي(  30)  

. 333الفهرست ص : ابن النديم(  31)  
 2رات ج شذ: ؛ الحنبلي153ص  1وفيات ج : ابن خلكان(  32)

. 49ص   
– 382ص  9تهذيب التهذيب ج : ابن حجر(  33)  381 .  

. 242ص  2ق 1 جالجرح والتعديل : حاتم أبيابن (  34)  

ولكن الخطيب البغدادي اعتذر (. 36)واتهمه يحيى بن معين بالكذب(. 35)ويأخذ غيرهما

(.37)واقديعن ابن سعد وصرف نقد ابن معين عنه ووجهه إلى ال  

 أبيلكثرة نقوله عنه في أحداث زمن  ،ويعد ابن سعد من أهم مصادر البالذري

ا دالة على بن عفان، واستعمل في ذلك ألفاظً  بن الخطاب وعثمان بكر الصديق وعمر

تشير إلى النقل كما استخدم ألفاظًا وهى التي  حدثني أوحدثنا،  :قوله سماع كتابه نحو

والبالذري أخذ عن ابن سعد روايات الواقدي، . وقال :لهمثل قو المباشر عن كتابه

أغلبها مسندة، إال أنه في بعض األحيان  كما أنا، وهى كثيرة أيضً  وروايات غير الواقدي،

".في إسناده"كان يحذف سند الروايات ويقول   

(.38)صدوق ليس به بأس وهو. هـ 222بن سالم المخرمي البغدادي ت  خلف  

(.39)ثقة حافظ  وهو. هـ 222نزيل بغداد ت  صري،بن محمد الب إبراهيم  

ثقة  وهو.هـ222عثمان البغدادي ت بن بكير الناقد، أبو بن محمد عمرو

من مصادر البالذري التي أكثر األخذ عنها مما لم أجده في مصادر  ، وهو(40)حافظ

.أخري  

(.41)ثقة عابد وهو.هـ222بن عون الهاللي البغدادي ت عبد هللا  

ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح  هـ، وهو222لبغدادي تبن معين ا يحي

(.42)والتعديل  

(.43)ثقة هـ، وهو222بن أيوب البغدادي ت يحي  

(.44)ثقة وهو. هـ222 بن حرب النسائي نزيل بغداد ت خيثمة زهير أبو  

وابن  ،والنسائي حاتم، أبيوثقه ابن . هـ222نزيل بغداد ت  بن داود، سليمان

(.45)حبان  

(.46)ثقة وهو. هـ222لبغدادي ت بن يونس ا سريح  

بن  بن حنبل ويحي أحمد هوثق. هـ222نزيل بغداد ت  بن مخلد الفالس، شجاع

(.47)معين وابن سعد  

(.48)ثقة وهو. هـ222نزيل بغداد ت  بن صالح األزدى الكوفي، الرحمن عبد  

(.49)ابن حبان هوثق. هـ 222بن ميمون البغدادي ت  بن حاتم محمد  

(.50)ثقة  وهو. هـ222نزيل بغداد ت  الزبيري،هللا  بن عبد مصعب  

(.51)صدوق  وهو. هـ222نزيل بغداد ت  إسرائيل، أبيبن  إسحاق  

ابن حبان، وقال الخليلى  هوثق. هـ222بن إبراهيم الدورقي البغدادي ت  أحمد

، وقد أكثر البالذري في النقل (52)من العلماء البارزين في علم الحديث متفق عليه، وهو

.حداث عصر الخلفاء الراشدينعنه في أ  

                                                        

. 381ص  9تهذيب ج : ابن حجر(  35)  
: المزي؛ (2811ترجمة رقم )تاريخ : البغداديالسابق؛ (  36)

ص  1ميزان ج : الذهبي ؛(5217ترجمة رقم )تهذيب الكمال 
544 .  

. 123ص  5تاريخ ج : الخطيب البغدادي  (37)  
، (3494ترجمة رقم )173ص  3الجرح ج  :حاتم أبيابن (  38)

. 444ص  3ميزان ج : الذهبي  
. 53ص  3تقريب ج : ابن حجر(  39)  
.42ص3تقريب ج: ابن حجر(  1)  

.129ص3تقريب ج: ابن حجر(  1)  
؛ 281 -282ص33، تهذيب ج275ص2تقريب ج: ابن حجر(  5)

شذرات : ؛ ابن العماد الحنبلي314ص4وفيات ج: انابن خلك
.79ص2ج  
.241ص3تقريب ج: ابن حجر(  4)  
تذكرة ج : ؛ الذهبي182ص  8تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  44)
. 117ص  2  

الجرح : حاتم أبي؛ ابن 154ص  4نساب ج األ: يالسمعان(  45)
. 331ص  2والتعديل ج   

 3الكاشف ج : ، الذهبي158ص  1تهذيب ج : ابن حجر(  46)
. 119ص   

؛ ابن 179ص  3ق  2الجرح والتعديل ج : حاتم أبيابن (  47)
. 132ص  1تهذيب ج : حجر  

ميزان : ؛ الذهبي242ص  34تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  48)

. 297ص  4تهذيب ج : ، ابن حجر549ص  2ج   
. 135ص  2الوافي بالوفيات ج : الصفدي(  49)  
ميزان : ؛ الذهبي331ص  31خ ج تاري: الخطيب البغدادي(  50)

. 341ص  33تهذيب ج : ؛ ابن حجر323ص  1ج   
. 44ص  3تقريب ج : ابن حجر(  51)  



ان بوثقة ابن ح. هـ222العزيز الدوري ت  بن عبد بن عمر حفص

(.53)والذهبي  

( 54)ثقة .هـ222نزيل بغداد ت  بن األسود العجلى الكوفي، يبن عل الحسين

.جده في مصادر أخرىأوقد أكثر البالذري في األخذ عنه مما لم   

(.55)صدوق وهو. هـ222نزيل بغداد ت  بن إسماعيل الواسطى، محمد  

(.56)هـ222بن الحارث الخراز البغدادي ت  أحمد  

(.57)صدوق وهو. هـ222نزيل بغداد ت  ة النميرى البصري،ب  بن ش عمر  

(.58)صدوق وهو. هـ222نزيل بغداد ت  بن إبراهيم الواسطى، على  

.وغيرهم .(59)ثقة وهو ،نزيل بغداد ،الجزريبن صالح النخاس  الوليد  

–ب  :الكوفة   

:ن الشيوخ الذين دلت روايات البالذري على سماعه منهم من أهل الكوفةم  

(.60)ثقة حافظ عابد  وهو. هـ 222الكوفي ت  يبن الجراح الرؤاس وكيع  

، وقد (61)يحيى بن معين  هوثق. هـ 222الكوفي ت  يبن صالح العجل هللا عبد

.أشار البالذري إلى أنه نقل عن كتابه، ولم يذكر اسم هذا الكتاب  

(.62)ثقة وهو. هـ222بن الربيع البجلى الكوفي ت  الحسن  

بن  بن المدينى وأحمد يابن سعد وعل هوثق. هـ222بن حماد الكوفي ت  عمرو

(.63)حاتم يوابن أب ،ي، والذهبيئاوالنس شيبة، أبيبن  والعجلى، وعثمان حنبل،  

 بن وثقة أحمد. هـ222الكوفي ت  يشيبة الواسط أبيبن  بن محمد هللا عبد

(.64)والذهبي يحنبل والعجل  

(.65)ثقة وهو. هـ222بن حماد الضبي الكوفي ت  الحسن  

(.67)، صدوق(66)ثقة وهو. هـ 222بن نصر النرسي ت  بن الوليد العباس  

ثقة  وهو. هـ 222الكوفي ت  يبن عثمان العبس بن إبراهيم بن محمد عثمان

(.68)حافظ  

لناس حديثه، وقال الجوزجانى ترك ا: بن إبراهيم النخعى الكوفي قال أحمد غياث

(.69)تركوه: يضع الحديث، وقال البخاري  

.(لم أعثر له على ترجمة: )بن السائب الكلبي بن محمد بن هشام العباس  

من أهم مصادر البالذري في مرويات عصر الخلفاء الراشدين، وكل  وهو

حه جر   وقد. هـ202بن السائب الكلبي ت  بن محمد هشام: مروياته نقلها عن والده

غير ثقة، وليس عن مثله "هـ 222المحدثون في رواية الحديث فقال يحيى بن معين ت 

                                                                                                 

ص  3تهذيب ج : ؛ المزي34ص  3تهذيب ج : ابن حجر(  52)
253 .  

تهذيب : ؛ ابن حجر255ص  3غاية النهاية ج : ابن الجزرى(  53)
. 148ص  2ج   
ص  2تهذيب ج : جر؛ ابن ح511ص  3ميزان ج : الذهبي(  54)

211 .  
. 331ص  2تقريب ج : ابن حجر(  55)  
: ؛ الخطيب البغدادي352الفهرست ص : انظر ابن النديم(  56)

1ص 1معجم ج : ياقوت ؛321ص  1تاريخ ج  - 8 .  

. 14ص  2تقريب ج : ابن حجر(  57)  
. 24ص  2ج : السابقالمصدر (  58)  
. 254ص  2ج : السابقالمصدر (  59)  
. 255ص  2ج : سابقالالمصدر (  60)  
تهذيب : ؛ ابن حجر117ص  9تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  61)

. 242ص  5ج   
 2تهذيب ج : ؛ ابن حجر223ص  3الكاشف ج : الذهبي(  62)

– 277ص  – 148ص  7تاريخ ج : الخطيب البغدادي ؛ 278   149 .  
؛ 242ص  2ق  1الجرح والتعديل ج : حاتم أبيانظر ابن (  63)

– 171ص  8ب ج تهذي: ابن حجر طبقات : ؛ السيوطى171 
: التنوخي ؛284ص  4الطبقات ج : ؛ ابن سعد359الحفاظ ص 

. 43ص  7نشوار المحاضرة ج   
ص  4تهذيب ج : ؛ ابن حجر194ص  2ميزان ج : الذهبي(  64)
. 85ص  2شذرات ج : ؛ الحنبلي1  

. 311ص  3تقريب ج : ابن حجر(  65)  
. 311ص  5تهذيب ج : ابن حجر(  66)  
. 184ص  2ميزان االعتدال ج : الذهبي(  67)  
. 34ص  2تقريب ج : ابن حجر(  68)  
. 117ص  1ميزان االعتدال ج : الذهبي(  69)  

صاحب  ث عنه؟ إنما هويحد   ن  م  : "هـ222بن حنبل ت  ، وقال أحمد(70")يروى الحديث

فه في الحديث، لكنه أشاد بمعرفته باألخبار ، أما الذهبي فضع  (71")سمر ونسب

: ، وقال عنه(73")حافظ عالمة" ، و(72)ا عالمةأخباري ً "واألنساب، فذكر أنه كان 

، (75")أحد علماء التاريخ"وقال ابن كثير، (74")ابة العالمة األخباري الحافظالنس  "

وبذلك يتضح أن تضعيفه إنما كان في الحديث فقط، وأنه كان أعلم الناس باألنساب كما 

(.77")يهأحب إلى  من أب هو: "هـ 222حاتم ت  ، وقال أبو(76)ذكر ابن قتيبة  

بن الكلبي من المؤلفين المكثرين حيث بلغ عدد كتبه ما يزيد على  وكان هشام

، وياقوت (80)، وابن خلكان(79)ذكرها ابن النديم (78)كتاباً ( 220)خمسين ومائة 

هذه الكتب التي أصبحت . وغيرهم( 83)، وحاجي خليفة(82)، والذهبي(81)الحموي

بن الكلبي لم  وجميع كتب هشام. لطبري وغيرهماا لمن جاء بعده كالبالذري وام  ه  ا م  موردً 

أن  ويبدو(. 84)وقسم من جمهرة النسب وأنساب الخيل، خال كتاب األصنام، ،إلينا تصل

بن هشام، لذلك ذكر البالذري  بن الكلبي من العباس البالذري أخذ نسخة من كتب هشام

ى البالذري، فنقلها أنه قرأ كتب والده عل أنه نقل هذه المرويات من طريق العباس، أو

بن الكلبي وبين  بن هشام البالذري عنه؛ ألن المقارنة بين ما نقله البالذري عن العباس

بن الكلبى والذي اختصره ياقوت  المواد األخبارية في المقتضب من جمهرة النسب لهشام

.بن الكلبي عن هشام هنقل معظم االقتباسات الواردة في كتبالبالذري  أن تنبئالحموي،   

بن الحكم  بن الكلبي كان مصدرها في الغالب روايات عوانة وروايات هشام

مخنف ت  وأبو ،هـ222بن بشر الكلبي ت  بن السائب هـ، وأبوه محمد222الكلبي ت 

أى من كتبهم . والبالذري أخذ عن هؤالء بصورة مباشرة. هـ222 – كما أخذ مرويا تهم  

ل البالذري ألمر واضح من خالل ألفاظ تحم  الكلبي، وهذا ابن  بن هشام عن طريق العباس

بن الكلبي كمصدر رئيس للبالذري،  ومن هنا ندرك القيمة التي مثلها هشام. في رواياته

.يتضح دور البالذري في حفظ روايات هشام الكلبيو  

–ج  :البصرة   

:من الشيوخ منهم اسمع فيها عددً   

(.85)ثقة. هـ 222 عاصم النبيل البصري ت بن مخلد الشيبانى؛ أبو الضحاك  

وثقة يحيى بن . هـ 222البصري ت  يبن قريب األصمعي الباهل الملك عبد

(.86)وابن حبان  بن حنبل، وأحمد بن المدينى، وعلى معين،  

(.87)يحيى بن معين هوثق. هـ 222ار البصري ت فالص يبن مسلم الباهل عفان  

(.88)ثقة هـ، 222البصري ت  يبن هشام القحذم الوليد  

(.89)صدوق  هـ، 220البصري ت  يسالم الجمح بن محمد  

                                                        

. 397ص  4لسان ج : ابن حجر(  70)  
الضعفاء : ليي؛ العق239ص  3العلل ج : بن حنبل أحمد(  71)

ميزان ج : ؛ الذهبي254ص  7ج األدباء معجم : ، ياقوت118ص 
: ؛ وقارن البخاري394ص  4لسان ج : ابن حجر ؛145ص  1

. 244ص  2ق   1ج التاريخ الكبير  
.111ص 3تذكرة الحفاظ ج: الذهبي(  72)  
.114ص  3العبر ج : الذهبي(  73)  
  .141ص1ميزان االعتدال ج: الذهبي(  74)
.434ص34البداية ج: ابن كثير( 3)  

. 514المعارف ص : ابن قتيبة(  76)  
.397ص4الميزان جلسان : ابن حجر(  7)  
؛ ابن 145ص1؛ ميزان االعتدال ج114ص3العبر ج: الذهبي( 8)

 31ص2شذرات ج: ؛ ابن العماد الحنبلي394ص4لسان ج: حجر
.وغيرها  

.318 -314الفهرست ص: ابن النديم( 9)  
.81-82ص4وفيات األعيان ج : ابن خلكان( 34)  

. 254ص7معجم األدباء ج: ياقوت(  33)  
.114ص 3ر جالعب: الذهبي(  32)  
.379 -378ص3كشف الظنون ج: حاجي خليفة(  31)  
موارد البالذري عن : محمد جاسم المشهداني. انظر د(  31)

.143ص3األسرة األموية ج  
. 153ص  1تهذيب ج : ابن حجر: انظر(  85)  
 3األنساب ج : ي؛ السمعان541ص  7لسان ج : ابن حجر(  86)

. 289ص   
تهذيب  :يالمز ؛17ص  2ت ج شذرا: يعماد الحنبلالابن (  87)

. 148ص  2تاريخ ج : ؛ ابن معين395ص  32الكمال ج   
. 119ص  1ميزان ج : الذهبي(  88)  
؛ 382ص  5لسان ج : ؛ ابن حجر548ص  1ج : السابق(  89)



(.90)صدوق  وهو هـ، 222المؤمن البصري ت  بن عبد روح  

ثقة ثبت إمام أعلم  هـ وهو 222البصري ت  يبن جعفر المدين هللا بن عبد يعل

(.91)أهل عصره بالحديث وعلله  

(.92)ثقة  هـ وهو 222بن خالد البصري ت  ةبهد  

(.93)ثقة   ـ،ه 222بن فروخ البصري ت  شيبان  

حاتم  هـ وثقة البخاري، وأبو 222بن معاذ العنبري البصري ت  هللا عبيد

(.94)الرازى وابن نافع وابن حبان  

(.95)صدوق وهو. هـ 220بن غياث البصري ت  الواحد عبد  

(.96)ثقة وهو. هـ 222البصري ت  يرانحبن يزيد الب عباس  

0وغيرهم(.97)ثقة  وهو البصري، يبن سيف األزد محمد  

–د  :واسط   

-:سمع فيها من  

يحيى بن معين، وابن حبان ( 98)هقهـ وث   222بن بقية الواسطى ت  وهب

.والخطيب البغدادي والذهبي  

اتهمه يحيى بن معين بالكذب . هـ220ت  يهللا الواسط بن عبد بن خالد محمد

(.99)زرعة ضعيف وقال أبو ،كان رجل سوء: وقال  

(.100)يتكلم فيه األزد. هـ222الطحان ت  يبن أبان الواسط محمد  

–هـ  :وسمع بمدن أخرى بالعراق منها   

(.101)ثقة وهو. بن هشام المدائني سمع فيها على أحمد: المدائن  

. هـ222بن إبراهيم الموصلي ت  سمع فيها على إسحاق: الموصل

.، ثقة(102)صدوق  

ضعفة . هـ 220ت  ياألنبار يبن سعيد الحدثان سمع فيها على سويد: الحديثة

(.103)يبن المدين يوعل بن معين، يحيى  

. يأيوب الرق ، أبويبن عبيد هللا األنصار سمع فيها على سليمان: الرقة

(.104)يكما وصفه ابن حجر العسقالن يصدوق ليس بالقو وهو  

:مصادر البالذري في بالد الشام وثغورها: اثالثً   

اته، رحل البالذري إلى بالد الشام من أجل الحصول على مصادر شامية لكتاب

كما دلت  ا ألبرز األماكن التي تلقى البالذري فيها العلم وأبرز مصادره فيها،قدم عرضً سأو

.رواياته  

–أ  : دمشق   

:روى فيها عن جماعة من الشيوخ منهم  

ف بال ع  صدوق ض   وهو هـ222النضر الدمشقي ت  يبن أب بن إبراهيم إسحاق

(. 105)يمستند، هكذا ذكر ابن حجر العسقالن  

                                                                                                 

؛ 293ص  3اللباب ج : ؛ ابن األثير231ص  9تهذيب ج 
. 127ص  1األنساب ج : يالسمعان  

. 294ص  1تهذيب ج : ابن حجر(  90)  
.313-318ص1ميزان االعتدال ج: الذهبي( 1)  
؛ ابن 291ص  1؛ ميزان ج 145ص  2ج  تذكرة: الذهبي( 92)

. 25ص  33تهذيب ج : حجر  

ص  3المغنى ج : ؛ الذهبي391طبقات ص : السيوطى(  93)
143 .  

ص  7تهذيب ج : ، ابن حجر194ص  2تذكرة ج : الذهبي(  94)
19 .  

. 191ص  3تقريب ج : ابن حجر(  95)  
ص  2ميزان ج  :؛ الذهبي321ص  3اللباب ج : ابن األثير(  96)

– 541ص  2، تذكرة ج 287  541 .  

. 313ص  2ريب ج قت: ابن حجر(  97)  
: ؛ ابن حجر157ص  31تاريخ ج : الخطيب البغدادي: انظر(  98)

. 211ص  1الكاشف ج  :؛ الذهبي359ص  33تهذيب ج   
 ؛28ص  1ج  :، الكاشف313ص  9تهذيب ج : الذهبي(  99)

ميزان االعتدال ج  ؛552ص  3ج : تذكرة ؛575ص  2ج : يالمغن
. 313ص  9تهذيب ج : ؛ ابن حجر511ص  1  
. 349ص  2تقريب ج : ابن حجر(  100)  

. 397ص  5تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  101)  
ص  3؛ وانظر تقريب ج 218ص  3تهذيب ج : ابن حجر(  102)

143 .  
– 229ص  9ج تاريخ : الخطيب البغدادي(  103)  214 .  

. 217ص  3تقريب ج : ابن حجر(  104)  

يحيى بن معين، ( 106)هوثق. هـ 222ار السلمي الدمشقي ت عم  بن  هشام

 ومحدثها، ،هاؤخطيب دمشق، ومقر: "وقال األخير فيه. والذهبي والعجلى، وابن حبان،

ته في بتوفي الحقيقة إن رجوع البالذري إلى مصادر شامية يفيد رغ(. 107")وعالمها

ا ما ينقل امية، وكان كثيرً الحيدة التاريخية، فدمج بين روايات مصدرها عراقي وأخرى ش

نظرت في أحاديث معاوية عندكم : "بن عمار قوله عن هشام – يقصد عند أهل العراق   – 

وهذا يحسب للبالذري، الذى نقل عن هشام (. 108)افوجدت أكثرها مصنوعً 

بن  حدثني عدة من أهل العلم، منهم جار لهشام"فقال : وغيره من العلماء( 109)الدمشقي

(.110")عمار  

–ب  . هـ222ت  صيبن مصفي الحم محمد: أخذ فيها عن: صحم 

(.111)ثقة وهو  

–ج  ، يبن سهم األنطاك الرحمن بن عبد محمد: نقل فيها عن: أنطاكية 

راء، فال يصالح األنطاك هـ وأبو222الفقيه ت  يبن برد األنطاك بن الوليد بن أحمد ومحمد

.يزيد األنطاك أبيبن  وإسماعيل ياليسع األنطاك وأبو  

:مصادر مصرية: رابعاً   

رحل إلى مصر قد بالرغم أن المصادر التي ترجمت للبالذري لم تذكر إذا ما كان 

من دل على أنه أخذ عن شيوخ تتبه أم ال، إال أن روايات البالذري في سبيل جمع مادة ك  

 حدثنا عبد: "قال البالذري .بن سعد بن صالح كاتب الليث هللا ومنهم عبد (112)مصر أهل

بن سعد من طرق أخرى  ، كما أخذ روايات الليث(113")بن سعد لح كاتب الليثبن صا هللا

قل روايات ابن نكما  ماوغيره( 114)بن الهيثم بن سالم وبكر عبيد القاسم يأب: يوه

. (115")حدثنا الثقة ابن لهيعة": يقولبن صالح المقرئ الذي  عن عبد هللالهيعة   

 

 والمصادر المراجع

 يو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الشيبانعز الدين أب): 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

 .، بغداد، الطبعة بدون رقم وتاريخي، مكتبة المثناللباب في تهذيب األنساب -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

                                                                                                 

. 59ص  3تقريب ج : ابن حجر(  105)  
ص  2تذكرة الحفاظ ج  ؛ 142ص  1ميزان ج : الذهبي(  106)

غاية النهاية : يابن الجزر ؛52ص  33تهذيب ج : ؛ ابن حجر153
. 334ص  2شذرات ج : ي؛ ابن العماد الحنبل155ص  2ج   
. 142ص  1العتدال ج ميزان ا: الذهبي(  107)  
ولعله يقصد بأحاديث .83ص  5أنساب ج : البالذري(  108)

  . معاوية، األخبار التاريخية التي تتحدث عن معاوية وتاريخه

ولقد نقل  ،347، 353البلدان ص : انظر البالذري(  109)
البالذري عن هشام بعض أخبار األمويين وأخبار عن عصر النبوة 

. 332ص  2أنساب ج : المثالانظر على سبيل  .اموغيره  
. 354البلدان ص : البالذري(  110)  
ص  1؛ ميزان االعتدال ج 398ص  1الكاشف ج : الذهبي(  111)

. 143ص  9تهذيب ج : ؛ ابن حجر11  
وهذا ال يعني بالضرورة أنه رحل إلى مصر، فقد يكون أخذ ( 7)

لعله التقى بهم في موسم الحج،  عنهم بشكل غير مباشر، أو
.ذلكغير  أو  
. 323البلدان ص : البالذري(  113)  
.75البلدان ص : البالذري(  114)  
.82البلدان ص: البالذري(  1)  



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

يع، مكتبة دار األقصي، األسامي والكني، مراجعة عبد هللا بن يوسف الجد -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،

بن موسى بن مهران أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد ):  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

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

 .هـ311ت ( يالكوف أبو محمد أحمد بن أعثم): 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
 .م1911لطبعة الثالثة، المنار، األردن، الزرقا، ا

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 ( يواألم

/ 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

بالفوائد الرجالية، تحقيق وتعليق محمد  رجال السيد بحر العلوم المعروف -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 االولىيالمعروف بصحيح البخار ،الصحيح -21
 .م2661/ هـ 1122

/ هـ 1169التاريخ الكبير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، كتاب  -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 ( ين محمد البغدادى اإلسفرائينعبد القاهر بن طاهر ب): 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

المواضع، تحقيق مصطفي السقا، عالم ستعجم من أسماء البالد وامعجم 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 يسهيل زكار، والدكتور رياض زركل

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

ر صادر، بيروت إحسان عباس، دا/ 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  : )يذالترم

/ 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 ( ال الدين أبو المحاسن يوسفجم):  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  ،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 العلمية، بيروت، الطبعة األولى،

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

تاني، الصارم المسلول علي شاتم الرسول، تحقيق عصام فارس الحرس -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 الكتبرحاتف 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 ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب):الجاحظ

 .م1910عة الثانية، ل، بيروت، الطبيالحيوان، 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 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

صطفي ، تحقيق مصطفي السقا وآخرون، طبعة مكتاب 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

 


