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ية عند البالذري، خاصة عند يعرض لطريقة عرض المادة اإلخبارهذا البحث —خالصة

  .اختالف األخبار بين أكثر من راو 

 .الرواة، السند،األخبار،  البالذري، المادة: الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

يتميز الاالذيي وغيره من مؤيبخى القرن الثالث بااللتزام باإلسناد ، وكان 

 .  للاالذيي يواه يأبخذ عنهم أبخاايه 

II. المقالة موضوع  

 
وكان يبدأ  ذري يهتم بإيراد عناوين للقضايا التاريخية التي يتحدث عنها،البال  

، (2)بن عفان أمر عثمان أو ،(1)ومن ذلك قوله أمر السقيفة" أمر"أغلبها بقوله 

في كتاب البلدان، فيذكر عناوين مناسبة نفسه كما كان يصنع األمر  ،(3)اوغيره

( 5)حأمر البطائ أو( 4)يود العنسأمر األس: للمواضيع التي يناقشها فيقول مثالا 

بن  ، ذكر شخوص خالد(7)كما كان يذكر عناوين أخرى فيقول فتوح الشام . (6)وغيرها

.وغيرها من العناوين( 9)فتح مدينة دمشق وأرضها أو( 8)الوليد إلى الشام  

–ب  إذا ناسبت بعض الموضوعات، كأن خبار كان البالذري يكرر بعض األ 

كثر من شخص، فيذكره في هذه التراجم كلها مثل حديثه في أمر يكون الخبر يتعلق بأ

.بن مسعود من خالفة عثمان وغيرها هللا موقف عبد السقيفة أو  

–ج  قوله  كان البالذري يحيل القارئ عند معالجته للخبر الذي يطول ذكره نحو 

ا " :عن معاوية  وقد أو( 10")ا حين طلب قتلة عثمان وصلحه الحسنخبر محاربته علي 

بكر  أبيفي   وقد كتبنا قول رسول هللا أو( 11)بنى مخزوم كتبنا هذه القصة في نسب

وله أخبار مع عثمان "قوله  أو( 12)وأمره إياه بالصالة وخبر بيعته فيما تقدم من كتابنا

  .(13)"ومعاوية وقد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب

                                                        

. 202ص  2ج : السابقالمصدر (  1)  
.99ص  6أنساب ج : البالذري(  2)  

بن عقبة، وأمر الحمى وأمر  أمر الشورى، وأمر الوليد: مثل( 3)
. العاص وغيرها بن وأمر عمرو ،رذ أبيبن ياسر وأمر  عمار  

. 222البلدان ص : البالذري( 4)  
. 333ص : السابقالمصدر (5)  
.أمر قبرص ،أمر فلسطين ،األردن، أمر حمصر أم: مثل ( 29)  
. 226ص البلدان  :بالذريال(  7)  
. 223البلدن ص  :البالذري(   8)  

. 242: السابقالمصدر (  9)  
. 22ص  5أنساب ج : البالذري(  10)  
. 434ص  20ج : السابقالمصدر (  11)  
. 52ص  20ج : السابقالمصدر (  12)  
  . 223ص  20ج : السابقالمصدر (  13)

–د  ا وكان في الوقت نفسه حينما يذكر خبرا   في غير موضعه ينبه ا ا عرضي 

كتب إلى الحسن كتابه ": ومن ذلك قوله عن معاوية ،القارئ إلى أنه سيذكره فيما بعد

فيما يسمى باإلحالة على ما ( 14")الذي نذكره إن شاء هللا في خبر صلح الحسن ومعاوية

.سيأتي  

ح سبب تسمية بعض األشخاص وكان البالذري في أحيان قليلة يوض   -هـ

، (16)قصيبهذا االسم، و( 15)االسم ومن ذلك إيراده لسبب تسمية قريش األماكن بهذا أو

، وحديقة (21)، واليمامة(20)، والنجرانية(19)، وسيل نهشل(18)بةوشي( 17)وهاشم

  .وغيرها( 24)، واألسود العنسي(23)رواألنبا( 22)الموت

– و ، كما كان يعدد (25)يترجم له من الصحابة مناهتمام البالذري بوصف  

صلى عليه، ومبلغ واليته  ن  وم   ،وفاته ومكان( 26)ه عند وفاتهه وسن  شمائله وخصال

، وهذه األمور (27)إن كان له، وإن لم يكن ذكر ذلك هعقب خالفته إن تولى، ونسله أو أو

من ميزات كتاب أنساب األشراف، كما أنها ميزة للبالذري من بين من دونوا أحداث 

.التاريخ  

الكثير من الرسائل والكتب والوصايا بين  يات البالذري بتسجيلاتتسم رو -ز 

(.28)الخلفاء والوالة  

                                                        

. 402ص  2ج : السابقالمصدر (14)  
السيرة : ؛ وقارن ابن هشام30ص22أنساب ج :البالذري(  15)

. 209ص  2النبوية ج   
.55ص  2أنساب ج : البالذري(  16)  
. 65ص  2ج : السابقالمصدر (  17)  

. 22ص  2ج : السابقالمصدر (  18)  
. 62البلدان ص : البالذري(  19)  
. 23ص : السابقالمصدر (  20)  
. 203ص : السابقالمصدر (  21)  
. 209ص : السابقالمصدر (  22)  
. 232ص : السابقالمصدر (  23)  
. 223ص : السابقالمصدر (24)  

، (220ص  2أنساب ج : انظر)بن رباح  ومن ذلك وصف بالل( 25)
، (233، 224ص  2، ج 249ص  6ج )بن مسعود  هللا وعبد

 2ج )عون بن مظ ، وقدامة(234ص  2ج )بن األسود  والمقداد
بن الخطاب  ، وعمر(52ص  20ج )بكر الصديق  ، وأبو(244ص 

– 202ص  6ج )بن عفان  ، وعثمان(26ص  20ح )  203) ،
انظر )، ومسيلمة الكذاب (360ص  2ج )طالب  أبيبن  يوعل

؛ (295ص  3تاريخ ج : ؛ وقارن الطبري206ص : البلدان

العوام  بن ، والزبير(222ص  20ج )هللا أنساب  بن عبيد وطلحة
.وغيرهم كثير (242ص  9أنساب ج )  
. 234ص  2أنساب ج : البالذري( 26)  
. 235ص  20ج : السابقالمصدر (27)  
. 226، ص 33ص  20أنساب ج : انظر البالذري( 28)  



–ح  كان البالذري يحاول أن يصل إلى أقرب األلفاظ من اللفظ المروي، فلقد  

انظروا هذه األبواب الشاخصة : في المسجد أنه قال روى في خبر آخر كالم للنبي 

(.29)كلمة نحوها فسدوها الشارعة أو أو  

–ط  ي بأخبار الخوارج عناية كبرى منذ نشأتهم، حتى أنه لم البالذر عنيلقد  

أمر الخوارج في عهد "يترجم له إال ويعنون  ايترك خليفة أموي ا  … وفي (. 30")فالن

ا الحقيقة إن اهتمام البالذري بأخبار الخوارج لفت انتباه الكثير من قراء كتابه قديما 

اصبة وأهل النصب، وهم النواصب والن: "ا، فقال الزبيدي في تاج العروسوحديثا 

طالب  أبيبن  يالحسن عل أبيالمتدينون ببغضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين 

رضى هللا تعالى عنه، وكرم وجهه؛ ألنهم نصبوا له أي عادوه، وأظهروا الخالف وهم 

(.31")طائفة الخوارج، وأخبارهم مستوفاة في كتاب المعالم للبالذري  

م الثاني من الجزء الرابع من كتاب أنساب األشراف وذكر جوتين محقق القس

ويظهر أن البالذري رجع فيما يتعلق بحركة الخوارج إلى : "طبعة مكتبة دار المثنى قال

–مصدر تاريخي لم يصل إلينا، ومن المحتمل أن يكون البالذري  . د.شكما يظن الدكتور  

اين تغوي – ركة الخوارج ثم استعمل قصد في بادئ األمر وضع كتاب منفرد يبحث عن ح 

وعلى هذا فإن األنساب : "كر في ذلكيوقال ب( 32")المواد التي جمعها في كتاب األنساب

(.33)"من أهم المراجع في تاريخ الخوارج  

– ي وإذا ذكرت أن البالذري كان يتجنب تكرار األخبار داخل الكتاب الواحد  

نوان سابق، إذا كان ذكره قبل فيذكر عند معالجته لحدث ما بأنه ذكر هذا الخبر تحت ع

–ذلك، بل إنه كان يتجنب تكرار الخبر  قدر استطاعته   – في أكثر من كتاب، فكان يحيل إلى  

يُسرد مادة كتاب  كتاب البلدان إذا ساقه الحديث إلى خبر ذكره في كتاب البلدان وهو

اب، واألول كما ا أن البالذري ألف كتاب البلدان قبل كتاب األنسأيضا  ياألنساب، وهذا يعن

ذكرت يهتم بالبلدان وفتوحها وأحكامها، والكتاب الثاني يهتم بتراجم األشخاص، فكان 

البالذري إذا ترجم لشخص ما، لم يذكر األحداث التي ذكرها له في كتاب البلدان، وكان 

لك في كتاب البلدان، ومن ذلك قوله في ترجمة ذيكتفي في الغالب باإلشارة إلى أنه ذكر  

ا قد ذكرتها في الكتاب الذي ألفته في أمور وفتح بالشام فتوحا " :عبيدة بن الجراح أبي

وقد  أو( 35)وقد ذكرت خبره في كتاب البلدان :يقول في موضع آخر أو( 34")البلدان

أشار إلى بعض هذه األعمال في كتاب األنساب كان  ولو(. 36)ذكرنا ذلك في كتاب البلدان

ابي الذي ألفته في أمر البلدان وفي هذا الكتاب وقد ذكرنا خبره في كت: "يقول

، وربما هذا الذي كان يضطره في بعض األحيان إلى اختصار األحداث (37")اأيضا 

بالروايات الشائعة في الباب الذي يتحدث عنه، وكانت هذه الجمل والعبارات التي يذكرها 

.ما يميل إليهباألحرى  أو. على ما اختاره البالذري من أخبار ل  دُ البالذري ت    

–ك  ويمكن من خالل دراسة روايات البالذري في كتابيه البلدان واألنساب أن  

ل اإلسناد في كتاب وفي كتاب آخر يكون ألنه قد يفص   يتضح بعض غوامض األسانيد؛

 ها في كتابوال يجعل له سندا  ، بل إنه قد يسند الخبر في كتاب،(38)امختصرا  ، أواغامضا 

(.39)نفس الخبر خر وهواآل  

–ل  مخنف والواقدي،  أبيك)انعكس أثر استقرار آراء المؤرخين األوائل  

وأسانيدهم في القرن الثالث الهجري على كتابات البالذري فكان ( والكلبى والمدائني

مخنف  أبيكالواقدي و)يختصر أسانيد الروايات المنسوبة إلى مشاهير المؤرخين 

                                                        

: ؛ وقارن ابن هشام223ص  2أنساب ج : البالذري(  29)

. 2063ص  2السيرة النبوية ج   
، الخوارج (402ص2ج)ملك الخوارج أيام عبد ال: مثل قوله(  30)

 ،(229ص3ج)، الخوارج زمن سليمان (95ص3ج)زمن الوليد 
، الخوارج زمن (209ص3ج)بن عبد العزيز  الخوارج زمن عمر

(.353ص3ج)بن عبد الملك  يزيد  
تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي(  31)

.كتاب أنساب األشراف ويقصد بكتاب المعالم هو ،432ص  2ج   

مقدمة القسم الثاني من الجزء الرابع من كتاب : جوتين(  32)
. أنساب األشراف ط بغداد  

؛ وقارن 2325ص  6دائرة المعارف اإلسالمية ج : كريب(  33)
. 292ص  2تاريخ آداب ج : جورجى زيدان  

. 63ص  22أنساب ج : البالذري(  34)  
. 203ص  20ج : السابق(  35)  
. 53ص  20ج : السابق(  36)  

. 232ص  22، وانظر ج 233ص  22ج : السابق(  37)  
ص  20؛ وقارن أنساب ج 393البلدان ص : انظر البالذري(  38)

324 .  
ص  2وقارن أنساب ج  ؛502البلدان ص : انظر البالذري(  39)

365 .  

دون أن يذكر ( 40)قال الواقدي في إسناده اقدي أوفيقول مثالا قال الو( والمدائني والكلبي

أنها تحول من السند، ولم يكن يصنع ذلك إال مع أعالم المؤرخين، وهذه الطريقة بالرغم 

دون معرفة شهود الرواية الحقيقيين الذين ال يحكم على صحة الرواية إال بمعرفتهم إال 

حدثت أبا عاصم : "البة قالق أنهم كانوا يذكرون ذلك ثقة في مصادرهم، فقد روى أبو

الحسن  يه أبونن فإنه حسن، فقلت ليس له إسناد، ولكن حدثالنبيل بحديث، فقال عم  

وهذا المنهج اعتقد أنه ال يصلح أن (. 41")الحسن إسناد سبحان هللا أبو :المدائني، فقال

.غيرهم يطبق على كل األخبار التي يرويها مشاهير المؤرخين أو  

–م  ر بعض الكلمات الغامضة في متن الروايات ومن ري كان يفس  كما أن البالذ 

النهر الذي يأتي  وهو: ثم يقول ،"يريد األرند :قال"وأقاموا على األرنط : "ذلك قوله

كان ينقل  أو(43)العقال صدقة السنة : قوله ، أو(42)أنطاكية ثم يصب  في البحر بساحلها

ا بكر وعمر ماتا ولم يجمعا القرآن، التفسير من رواية أخرى ومن ذلك في روايته أن أب

(.44")يعنى لم يحفظاه: قال إسماعيل: "قال  

–ن  بن  حدثني على: "أن البالذري كان يختصر بعض رواياته كقوله 

بن زمعة  هللا عن عبد يالزبير المدين أبيبن  بن عرفة عن أبيه عن الحارث الحسن

".العامرى حديثاا طويالا اختصرته  

 

 

 

 يوالمصاد 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

 .م1911/  1391 ،يالكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت، الطبعة االول -2

 .، بغداد، الطبعة بدون رقم وتاريخياللباب 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
 .خدار إحياء الكتب العربية، الطبعة األولى، بدون تاري

 .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 -1
 .م1903

هللا بن يوسف الجديع، مكتبة دار األقصي،  األسامي والكني، مراجعة عبد -1
 .م1911/هـ1160الكويت، 

                                                        

. 226ص  2أنساب ج : البالذري(  40)  
؛ وقارن 255ص  22تاريخ ج : الخطيب البغدادى: انظر(  41)

ولعله يقصد أن المدائني ثقة )309ص  5ج األدباء جم مع : ياقوت
ص  4لسان الميزان ج : ؛ وقارن ابن حجر العسقالنى(فيما يرويه

فكم من سند موصول برواية كذاب أو : "وقال ابن حجر أيًضا. 253

متروك أو فاحش الغلط، وكم من خبر يذكر بغير سند، وينبه 
يرتاب من له على أنه من تصنيف فالن مثالً بسند قوي، أف

معرفة أن االعتماد على الثاني هو الذي يتعين قبوله ؟ أو يشك 
العجاب ".عالم أن االعتماد على األول هو الذي يتعين اجتنابه؟

.   200ص2ج  
(.نهر العاص وهو). 252البلدان ص : البالذري(  42)  
ارتدت  –رحمه هللا  –بكر  لما استخلف أبو: قالوا: قال(  2)

نقيم الصالة : ومنعت الصدقة، وقال قوم منهم طوائف من العرب
بكر  والنؤدي الزكاة، فقال أبو  منعونى عقاال لقاتلتهم،  لو: 

صدقة " والعقال "منعونى عناقا  لو: وبعض الرواة يقول
.  222البلدان ص.السنة  

.92ص  20أنساب  ج : البالذري(  44)  



 .هـ231ت ( ياألزد أبو إسماعيل محمد بن عبد هللا): ياألزد

تاريخ فتوح الشام، تحقيق عبد المنعم عبد هللا عامر، مؤسسة سجل  -13 -9
 .م1916بدون رقم بتاريخ الطبعة  العرب، القاهرة،

عبد هللا بن أحمد بن موسى بن مهران  أبو نعيم أحمد بن):  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 1161

 .م1931لقاهرة، ة األولياء وطبقات األصفياء، مطبعة السعادة، ايحل  -11 -12

 فاروق حمادة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، .الضعفاء، تحقيق د  -10     -13
 .م1911/ هـ 1161

 .م1919 ،دالئل النبوة، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى -11

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

 .هـ311ت ( يمحمد أحمد بن أعثم الكوف أبو): 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 111ت 

، مكتبة دار يإبراهيم السامرائ.نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق د -11
 .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

بد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر جمال الدين أبو محمد ع: )يوناإلس
 .هـ112ت ( ياألمو

/ هـ 1396طبقات الشافعية، تحقيق عبد هللا الجبور، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  -19
 .م1916

 .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):  ياقالنالب

التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة،  -21
محمود محمد الخضيرى، ومحمد عبد الهادى ضبطه وقدم له وعلّق عليه 
 .م1911/ هـ 1300، القاهرةأبو ريدة، دار الفكر العربى، 

 (اطبائيالسيد محمد المهدي الطب: )بحر العلوم -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 

 ،الطبعة االولى ، دار المنار، القاهرة،يالمعروف بصحيح البخار ،الصحيح -21
 .م2661/ هـ 1122

/ هـ 1161كتاب التاريخ الكبير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  -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 -21
 .م1911

 129ت ( يعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى اإلسفرائين): يالبغداد
 .م1631/ هـ

الدين عبد الحميد، المكتبة  يىالفرق بين الفرق، تحقيق محمد مح -36 -21
 .م1991/ هـ 1110العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة بدون رقم بتاريخ 

 .111ت ( يأبو عبيد هللا بن عبد العزيز األندلس): يالبكر

ستعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقيق مصطفي السقا، عالم امعجم ما  -29
 .م1911/ هـ 1163الكتب، بيروت، 

/ هـ  219ت ( 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 ،ان، الطبعة األولىالفكر، بيروت، لبن

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 1111 ،األولى
 :من مقدمات المحققين ومنها

إحسان عباس، دار صادر، بيروت / أرد شير، نشره الدكتورعهد   -31
 .م1901سنة 

 .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

 .م1931 ،ن، الهند، الطبعة األولىيدر آباد الدكحالسنن الكبرى،  -30

 .هـ 219ت ( يّ وره الترمذأبو عيسى محمد بن عيسى بن س  : )يالترمذ

/ هـ 1166 ،السنن، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت -31
 .م1916

، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر، دار تسمية أصحاب رسول هللا  -31
 .م1996/ هـ 1116، الجنان، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

 .هـ 111ت ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف):  يابن تغرى برد

هـ 1311، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية -39
 .م1910/ 

 يانالحرّ  يةالدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيم يشيخ اإلسالم تق):  ةابن تيمي
 .هـ121ت ( يالحنبل يالدمشق

ج وضع حواشيه وخرّ  ة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية،منهاج السن -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
 .م1911 العلمية، بيروت، الطبعة األولى،

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

لي شاتم الرسول، تحقيق عصام فارس الحرستاني، الصارم المسلول ع -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 (أبو بكر علي المحسن بن علي التنوخي:)يالتنوخ

وأخبار المذاكرة ، تحقيق عبود الشالجي، نشوار المحاضرة  -10
 .م1911/هـ1391

 .هـ 211ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب):الجاحظ

 .م1910ل، بيروت، الطبعة الثانية، يالحيوان، دار الج -11



، القاهرة، الطبعة يالرسائل، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانج -11
 .م1919 ،األولى

ت ( شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف):يابن الجزر
 .هـ133

الكتب العلمية،  اء، تحقيق برجستراسر، دارغاية 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 تابكتاب الوزراء والك -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 191ت ( بن محمدأبو الفرج عبد الرحمن بن على ) :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
 .م1919 ،يةعطا، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثان

 


