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من غير شيوخه ومنهم موجزة لمصادر البالذري  ترجمةليعرض هذا البحث —خالصة

  .الزهري وابو مخنف والواقدي والهيثم بن عدي 

 .الواقدي، ابو مخنف،الزهري،  البالذري : الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

هم مصادره لكتابة التاريخ ، وهناك مصادر اخرى أعتمد البالذري شيوخ يعد 

 . عليها من غير شيوخه

II. المقالة موضوع  

 
 

الذري المباشرة وهم شيوخه مصادر البل تعرض بعد أن – في الغالب   –  ىل يبق 

عرض ترجمة موجزة لمصادر البالذري من غير شيوخه وهم طائفة المؤرخين الذين أأن 

منها عن طريق شيوخه  اكبير   اوصلت كتبهم إلى البالذري فنقل عنها، كما أخذ جزء  

:ومصادره المباشرة، فنقل عنهم أكثر مما نقل عن غيرهم ومنهم  

:هـ 421بن شهاب الزهري ت  بن مسلم محمد  

ا كان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيه  ": قال عنه ابن سعد

ولقد اعتمده البالذري في كثير من موضوعات كتابه فأخذ عنه بصورة (. 1)"اجامع  

كما أخذ عنه بصورة غير مباشرة عن  قال الزهري،: مباشرة عن طريق كتبه فكان يقول

بن  بن حرب، ومصعب بن سالم، وزهير خلف المدائني أو ابن سعد أو لواقدي أوطريق ا

بن إبراهيم  وأحمد يالهيثم األهواز بن وبكر بن عمار الدمشقي، وهشام ،يهللا الزبير عبد

.الدورقي  

والسمة الظاهرة على مرويات البالذري عن الزهري أن أغلبها موقوف على 

جدها في مصدر أطالب لم  يبن أب يكثيرة في زمن عل االزهري، كما أنه نقل عنه أخبار  

آخر غير أنساب األشراف للبالذري، وهى روايات تتسم بالطول وكثرة المنكرات التي لم 

.ذكر أمثلة لذلك في الدراسةأوس. يتابعه فيها أحد  

 الكوفي ياألزد بن سليم بن مخنف بن يحيى بن سعيد لوط :مخنف أبو

:هـ451ت  

مخنف من قبل  المؤرخين األوائل لمثل ما تعرض له أبو ض أحد منلم يتعر  

وانتقدوه في مجال الحديث واألخبار فقال  ،علماء الجرح والتعديل الذين حملوا عليه بشدة

: حاتم وغيره، وقال الدارقطني أخباري تالف، ال يوثق به، تركه أبو: "عنه الذهبي

 يشيع: يوقال ابن عد. ليس بشيء: وقال مرة. ليس بثقة: وقال ابن معين. ضعيف

بن زهير، وجابر الجعفي، ومجالد،  روى عن الصعق: قلت. صاحب أخبارهم قمحتر

وإذا كان هذا (. 2")مات قبل السبعين ومائة. بن مغراء الرحمن وروى عنه المدائني وعبد

: علماء الحديث، فإن غير أهل الحديث ذكروا أهميته في تاريخ العراق فقالوا يرأ

شيخ : "، وقالوا(3")مر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيرهأبمخنف  أبو"

                                                        

  .222ص  5الطبقات الكبرى ج  :ابن سعد(  1)

– 914ص  3ميزان ج : الذهبي(  2)  924.  
معجم األدباء ج : ؛ الحموي141الفهرست ص : ابن النديم(  3)

، وقال فيه ابن (6)، والتواريخ(5)صاحب السير: ، وقالوا(4")أخباري الكوفة ووجههم

ويلمح من كالمهم هذا (. 7")كان صاحب أخبار وأنساب، واألخبار عليه أغلب: "قتيبة

 عراق، أما تضعيفه في مجالمخنف في األخبار والسير وخاصة تاريخ ال يتخصص أب

األخبار فلقد حاول الذهبي أن يبحث عن أسبابه فقال في ميزان االعتدال بعد أن ذكر قول 

أى صاحب " صاحب أخبارهم قشيعي محتر"الذي قال إنه  يالعلماء فيه، وخاصة ابن عد

بن  روى عن الصعق: قلت": قال الذهبيو يروى عن مصادر شيعية، أخبار الشيعة أو

يذكر  يوابن عد. يوكأنه يبرر حكم ابن عد(. 10")الدج  وم  ( 9)، وجابر الجعفي(8)زهير

ث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين، وال يبعد منه أن حد  : "ا فيقوللحكمه سبب  

، وفي هذه العبارة دليل على أن (11")، صاحب أخبارهمقشيعي محتر يتناولهم، وهو

من  التي يرويها عن الشيعة؛ ألن فيها نيالمخنف يأتى من قبل الروايات  أبياتهام 

(.12)الصحابة  

                                                                                                 

. 944ص  14سير أعالم ج : ؛ الذهبي221ص  1  
؛ عباس 281ص  1الفوائد الرجالية ج : انظر بحر العلوم(  4)

رجال النجاشي ص  ؛ 111ص  1الكنى واأللقاب ج : يالقم
؛ وقارن تنقيح المقال قال 131ص : رجال الحلي؛ 291

إنه شيخ أصحاب األخبار بالكوفة ووجههم، وكان  :النجاشي
مدح ": ُيسكن إلى ما يرويه، وعلق المامقانى على ذلك فقال

. 99ص  3تنقيح المقال ج : انظر ."همعتد به يثبت حسن  
. 1911ص  9االستيعاب ج : البر ابن عبد(  5)  
. 12ص  1مروج الذهب ج : المسعودي(  6)  

. 239المعارف ص : ابن قتيبة(  7)  
ص  1تقريب التهذيب ج : انظر .ثقة مخنف وهوي خال أب(  8)

218 .  
انظر  .هـ132وقيل  هـ، 121رافضي كان يؤمن بالرجعة ت (  9)

تهذيب الكمال : المزيوقارن  ؛149ص  1تقريب ج : ابن حجر
جابر الجعفي كان وهللا : ، قال(1239ترجمة رقم )294ص21ج

. كاذبًا يؤمن بالرجعة  

ليس بالقوى : بن عمير الهْمداني بن سعيد مجالد هو(  10)
: هـ انظر ابن حجر 199ر في آخر عمره، مات سنة غيوقد ت

سير أعالم : وذكر الذهبي أنه شيعي انظر. 111ص  2تقريب ج 
انظر  .بن حصيرة وروى عن غير هؤالء مثل الحارث. 381ص  1ج 

– 21ص  1الطبري ج   21.  
. 2114ص  1الكامل في الضعفاء ج : ابن عدي(  11)  

إن سالمة الصدر لصحابة الرسول (  12)   كان معيار لتقييم

الرجال ووزنهم، فقد ُذكر رجل في مجلس سفيان الثوري فعدوا 
: فقال لهم سفيان مناقبه حتى ذكروا خمس عشرة خصلة،

سالمة  :أفرغتم؟، إني ألعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها"
 صدره ألصحاب رسول هللا ة األولياء ج يحل: بهانىانظر األص ." 

على اإلساءة إلى  ينبُ  وكثير من أخبار الشيعة . 21ص  1



مخنف أنه كان يأخذ  يوفي الحقيقة إن الذهبي لم يذكر أن السبب في تضعيف أب

ا آخر رواياته عن مصادر شيعية غير جديرة بالثقة فقط، وإنما ذكر في مواضع أخرى سبب  

عن طوائف من المجهولين  ييرو: "قال … صاحب  ير التميمبن عم من باب سيف وهو 

عن  يكان يرو: "، وقد وافقه الكتبي في ذلك فقال(13")وعوانة بن الحكم" الردة"

وعند محاولة التأكد من هذا الحكم في مرويات البالذري لم (. 14")جماعة من المجهولين

مخنف، ولكن ي أبسند الروايات؛ ألن البالذري لم يذكر في أغلب رواياته  ىتساعدن

مخنف التي ذكرها الطبري في  أبيتاريخه، وبالرجوع إلى مصادر  الطبري ذكر ذلك في

، (15)تاريخه في عصر الخلفاء الراشدين والتي ترجمت لها إحدى الدراسات الحديثة

 مجهوال   امصدر  أربعة وثالثين كان فيها ما يزيد على  امصدرسبعة وخمسون وجدت أنها 

س واألخرى ما بين المدل  منها مصادر شيعية  ستةلدى علماء الجرح والتعديل و

  (.16)مستورالحالو

( 17)م في أغلبها وجهة نظر الشيعةمخنف تقد   يأن روايات أبمن وبالرغم 

ومع ما قيل عن (. 18)وأهل العراق؛ ألن أكثر مروياته في أحداث العراق وبخاصة الكوفة

باره مخنف إال أن علماء السنة كانوا يعتمدون على روايته بل ويروون أخ يأب( 19)تشيع

، ونقل عنه الطبري وغيره (20)راء كما ذكر الذهبيغبن م المدائني وعبد الرحمن: ومنهم

ولعل السبب في اعتمادهم روايته أن التشيع ال يمنع األخذ برواية الراوي . كما دلت كتبهم

لذهب جملة من اآلثار " ترك رواية الشيعي عندما ال تناقض الروايات الصحيحة ألنه لو

(.21")ةنمفسدة بي   ة وهذهيالنبو  

مخنف استغرقت الفترة من وفاة النبي  يومرويات أب   هـ، 432وحتى سنة  

؛ ولعل هذا السبب في إشادة المستشرقين به (22)انفرد فيها بأخبار كثيرة لم يذكرها غيره

ولذلك فإنه (. 23")مخنف لخسر التاريخ خسارة كبيرة لم يكتب أبو إنه لو: "حتى قالوا

مخنف عند المحدثين إال أنه ليس من الصواب ترك مروياته  وبه أب بالرغم مما وصف"

؛ ألن (24")متروك بل إنه ال يمكن االستغناء عن تراثه التاريخي أو ة أنه واه  كلية بحج  

لألخبار ومسندها في أغلبها إلى أصحابها،  االواضح أن أبا مخنف كان في مرويا ته جامع  

(.25)التحريف جاء من جهته فليس عليه تبعة الغلط ما لم يثبت أن  

                                                                                                 

 الصحابة   .  
. 211ص  1، تاريخ ج 341ص  1ر أعالم ج يس: الذهبي(  13)  
. 221ص  3فوات الوفيات ج : الكتبي(  14)  
مخنف في تاريخ  يمرويات أب: يىيحيى اليح. انظر د(  15)

– 12ص " عصر الخالفة الراشدة"الطبري  رسالة ) ،81 
  (.ماجستير مطبوعة

.قل فيه جرح وال تعديللم يُ  نْ م  : وهو(  1)  
مخنف بآراء الشيعة ومعتقداتهم خاصة  أبيتأثرت مرويات (  17)

في مروياته التي أخذها عن العراقيين أما مروياته عن الشاميين 
 أحمد عبد. د :انظر. والحجازيين، فقد خفت فيها حدة التشيع

رسالة ماجستير، كلية دار  تدوين التاريخ اإلسالمي،: الحق
.211ص العلوم بالفيوم،   

مخنف عن غير  يإن مؤلفات أب: ىييحيى اليح. قال د(  18)

: انظر. قاالعراق ال تمثل أكثر من ربع مجموع مؤلفاته عن العر
. 91مخنف في تاريخ الطبري ص أبيمرويات   

: انظر. اءمخنف عدد من العلم ينص على تشيع أب(  19)
. 114الفهرست ص : يالطوس  

. 924ص  3ميزان ج : الذهبي(  20)  
– 1ص  1ج : السابق(  21)  1 .  

ى في الصعوبات التي واجهته عند حييحيى الي. ذكر د(  22)

يضاف إلى هذا قلة المادة : مخنف قال أبيدراسة مرويات 
مخنف مما يتطلب مراجعة عدد  يالعلمية المقابلة لروايات أب

ا ما ال ن المصادر للحصول على معلومات معينة وكثيرً كبير م
.21مخنف ص  يمرويات أب: انظر ."أحصل على شيء  

. الدولة العربية ص ب ش: فلهاوزن(  23)  
تدوين التاريخ اإلسالمي ص : الحق أحمد عبد .دانظر (  24)

213 .  

الجليل على إحدى  الدكتور فهمي عبدأستاذنا لقد علق (  25)
وليس هذا بدليل على اتهام : ف الضعيفة بقولهمخن يمرويات أب

ولكنه دليل على أنه ينقل بعض األكاذيب  ،مخنف بالكذب يأب
ويتساهل في األخذ عن اآلخرين بال تدقيق وال  ،عن غيره
. 1عصر الخلفاء الراشدين ص : انظر ."تمحيص  

مخنف كان من المكثرين في مجال تأليف الكتب، فلقد بلغت عدد مصنفاته  وأبو

ا للبالذري والطبري ا مهم  كانت مصدر  (. 26)امصنف  ( 35)خمسة وثالثينما يزيد عن 

ومما يؤسف له أن جميع هذه الكتب لم تصل إلينا، ولكن البالذري نقل منها . وغيرهما

ث عنها في كتاب جعل أسماء بعض هذه الكتب عناوين لموضوعاته التي تحد   الكثير، بل

(.27)أنساب األشراف  

بن عفان  وكان أبومخنف أهم مصادر البالذري في أحداث عصر عثمان

طالب، حيث نقل عنه مجموعة كبيرة من المرويات إما من كتبه مباشرة  يبن أب يوعل

وكان إذا نقل عن طريق (. 28)سائب الكلبيبن ال بن محمد بن هشام عن طريق العباس أو

ا مخنف مباشرة لم يذكر السند، فكان كثير   أبيالعباس ذكر سند رواياته، وإذا نقل من كتب 

: يستخدم اإلسناد الجمعي في ذلك فيقول أو( 29")قال أبومخنف وغيره: "ما يقول

.في روايتهويقصد بذلك أبا مخنف وغيره من األخباريين الذين وافقوه  ،(30")قالوا"  

:هـ201بن عمر الواقدي ت  محمد  

عبد : هلف في غيره من المؤرخين، فقد وثقلف في الواقدي كما اخت  اخت  

، (32)هـ202بن هارون ت  ، ويزيد(31)هـ481ت  يبن الدارورد بن محمد العزيز

، ومصعب (34)هـ230ت  ، وابن سعد(33)هـ221بن سالم ت  عبيد القاسم وأبو

، وياقوت الحموي (36)هـ 300ت  يبن أحمد الذهل محمد، و(35)هـ232ت  يالزبير

وقال ( 40)ربا، وابن األ(39)بن الحربي ، وإبراهيم(38)بن سالم الجمحى ، ومحمد(37)

صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه : "الذهبي … المنتهى  هوكان إلى حفظ 

، وقد عده (41")كفي األخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس والفقه وغير ذل

 يبن المدين يوعل(43)هـ  233ومع ذلك ضعفه يحيى بن معين ت  ،(42)المؤرخون حجة

                                                        

فوات : ؛ الكتبي141الفهرست ص : انظر ابن النديم(  26)
– 221ص  3الوفيات ج  ص  1معجم األدباء ج : ؛ الحموي221 

؛ ولقد بلغت هذه 111ص : الفهرست: ي؛ الطوس222  221
مرويات : انظر. فمصن   91ى إلى حييحيى الي. دالمصنفات عند 

– 94مخنف في تاريخ الطبري ص  يأب  11 .  
الغارات، ، الشورى ومقتل عثمان: من هذه العناوين(  27)

بن  لسالم، مقتل حجرعليه ا يبن راشد، مقتل عل الخريت
ذيفة، ح يبن أب بكر واألشتر ومحمد يبن أب عدي، مقتل محمد

بن علقمة وغيرها كثير غير أن البالذري كان يبدأها  المستورد
...". أمر" :بقوله  

نفس أسلوب الطبري في التعامل  وأسلوب البالذري هو(  28)
عن طريق  مخنف في أنه نقل عن كتبه أو يمع روايات أب

، 113، 141، 92، 34ص  1تاريخ ج : انظر .بن هشام العباس
113 .  

. 18، 14ص  3أنساب ج : البالذري(  29)  
وكأن روايات أبي مخنف تمثل  ،11ص  3ج : السابق(  30)

  .اإلجماع عند البالذري

تهذيب ج : ؛ ابن حجر43ص  3تاريخ ج : الخطيب البغدادي(  31)
. 311ص  4  
. 11ص  3تاريخ ج : الخطيب(  32)  
ص  4تهذيب ج : ؛ ابن حجر12ص  3تاريخ ج  :الخطيب(  33)

311 .  
. 311ص  4تهذيب ج : ابن حجر(  34)  

– 4ص  3ج : الخطيب البغدادي(  35) معجم : ؛ الحموي11 

. 11ص  1ج األدباء   
. 4ص  3ج : الخطيب البغدادي(  36)  
. 11ص  1ج  األدباء  معجم: ياقوت الحموي(  37)  
. 1ص  3ج  خ تاري: الخطيب البغدادي(  38)  
. 1ص  3السابق ج (  39)  
. 11ص  3السابق ج (  40)  

– 112ص  3ميزان ج : الذهبي(  41) معجم : ؛ الحموي113 

؛ وقارن 21ص  1الطبقات ج : وقارن ابن سعد ؛11ص  1ج األدباء 
. 9 – 3ص  3تاريخ ج : الخطيب البغدادي  

.12-11، 1ص 3المصنف ج: ابن أبي شيبة( 11)  
الجرح : حاتم أبي؛ ابن 132ص  2اريخ ج ت: ابن معين( 43)

. 21ص  1ق  9والتعديل ج   



، وأبوزرعة (45)هـ252، والبخاري ت (44)هـ238ت  هبن راهوي هـ، وإسحاق231ت 

، (48)هـ303، والنسائي ت (47)هـ 211حاتم الرازى ت  ، وأبو(46)هـ221ت  يالراز

.، وغيرهم(50)هـ385ت  يلدارقطنهـ، وا325ت ( 49)الجرجانى يوابن عد  

هـ أن سبب تضعيف بعض العلماء له إنما جاء من 131د الناس ت وذكر ابن سي  

وأن سعة العلم مظنة اإلغراب وكثرة اإلغراب مظنة للتهمة، "سعة علم الواقدي، 

؛ ألنه انفرد بروايات (51")والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائبه

ثين بالغرائب، وليست هذه ل تحت الحصر، وهى ما تعرف عند المحد  وأخبار ال تدخ

ولم "، نكر في األحداث التاريخية؛ ألن سببها عدم متابعة اآلخرين له فيهايالغرائب مما 

(.52")ينكرها عليه أحد من المؤرخين  

لألخبار  اأنه كان جامع   مخنف يمكن أن يقال في الواقدي، وهو يوما قيل في أب

. صحيح أغلبها، ويمكن النظر إلى أسانيد رواياته ومتونها فما صح منها فهومسندها في 

وقد قال ابن .والعهدة في مروياته على أسانيدها ما لم يثبت أن التزييف جاء من جهته

والواقدي إذا لم : "الذي حكم على الواقدي بأنه متروك مع سعة علمه قال حجر وهو

، وقد (53")مقبول عند أصحابنا هل المغازي فهويخالف األخبار الصحيحة وال غيره من أ

إنه في نفسه مصدر عند أهل العلم : "انتقى الحافظ ابن حجر من مغازي الواقدي وقال

(.54")وأركان معدي المغازي مما لم يخالف غيره فيه  

ثالثين ف مجموعة من الكتب بلغت وع رف في المصادر أن الواقدي أل  

وتعتبر (. 56)صلنا منها إال كتاب الردة وكتاب المغازيلم ي(. 55)اكتاب  ( 330)وثالثمائة

ا، فلقد كان الواقدي أهم ما للبالذري والطبري وغيرها مهم   كتب الواقدي هذه مصدر  

. طالب يبن أب يمصادر البالذري في مرويات عصر الخلفاء الراشدين باستثناء زمن عل

سعد كاتب الواقدي وكان في  ولقد نقل البالذري مرويات الواقدي إما من خالل شيخه ابن

قال "ينقل عن كتب الواقدي مباشرة فيقول  هذه الحالة يذكر إسناد روايات الواقدي، أو

في جميع مرويات  ويبدو. من األلفاظذلك  نحوقال الواقدي و أو" الواقدي في إسناده

.البالذري تقديره للواقدى وأخباره  

هـ201الطائي الكوفي ت  يبن عد الهيثم  

، (57)بن معين ىييح: ا ومنهمبن عدى جد   ثون رواية الهيثمف المحد  لقد ضع  

، والجوزجانى، والعجلى ،(60)، والبخاري(59)بن حنبل ، وأحمد(58)بن المدينى يوعل

 وابن حبان، ي،والنسائ ،(62)يحاتم الراز داود، وأبو ، وأبو(61)زرعة الرازى وأبو

(. 64)وابن الجارود بن شاهين،وابن السكين وا ،يوالدارقطن ، والحاكم،(63)يوابن عد
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 :؛ ابن العماد الحنبلى398ص  9وفيات األعيان ج : خلكان

ص  1كشف ج : ؛ حاجي خليفة18ص  2شذرات الذهب ج 
. 1234، 1231، 914ص  2 ج،924  

موارد البالذري عن األسرة  :محمد المشهداني .دانظر(  56)
. 343ص  1األموية ج   

. 121ص  2التاريخ ج : ابن معين(  57)  
. السابق(  58)  
. 214ص  1لسان ج : ابن حجر(  59)  

. 329ص  9ميزان ج : السابق؛ الذهبي(  60)  
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. 214ص  1لسان ج : ابن حجر(  62)  
. 329ص  9ميزان ج : الذهبي( 63)  
. 214ص  1لسان ج : ابن حجر( 64)  

إن حديثه في المسند : "يق البعض بين روايته في الحديث واألخبار فقال ابن عدوفر  

، (66)، وأشاد ابن النديم بعلمه في األخبار واألنساب(65")صاحب أخبار قليل، وإنما هو

(.67")أخباري عالمة"واعترف الذهبي بتخصصه في األخبار فقال   

ا ، كانت مورد  (68)اكتاب  ( 53)ثالثة وخمسينال األخبار وبلغت مؤلفاته في مج

طريق النقل المباشر من : ا للبالذري الذي استفاد من مروياته عن طريقين أحدهمامهم  

بن  والطريق اآلخر عن طريق شيخه حفص ،(69")بن عدى قال الهيثم"كتبه فكان يقول 

(.70)يعمر العمر  

بن  لب أخباره عن طريق عوانةبن عدى أخذ أغ كما تدل رواياته أن الهيثم

.هـ411بن سعيد الهمدانى الكوفي ت  هـ، ومجالد458الحكم الكلبي ت   

شير إليه أن البالذري كان يأخذ أولكن الذي يجب أن  – أحيانا    – مواقف نقدية  

كما كان يصنع مع ( 71")يبن عد وزعم الهيثم: "بن عدى فيقول من روايات الهيثم

(.72)ياليقظان البصر أبيمرويات   

كان : "كان يرى رأى الخوارج قال يبن عد ة أن الهيثمبولقد ذكر ابن قتي

ونفس القول ذكره ( 73")الخوارج يف في مثالبها كتبا ، وكان يرى رأيبغض العرب، وأل  

(.74")كان يرى رأى الخوارج: "قال: ابن حجر العسقالنى  

والذهبي ذكرا وإذا كانت هذه هي مصادر البالذري وشيوخه فإن ابن عساكر     

بن نعيم، وعبد هللا بن  بن قدامة، ويعقوب بن عمار، وجعفر أن يحيى بن المنجم، وأحمد

(.75)أبي سعد الوراق كانوا ممن روي عن البالذري  
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