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  للبالذري، منهجاً ومضموناً" فتوح البلدان" في كتاب دراسة

  *عوض الذنيبات

  

  لخصم
  .ألحمد بن يحيى بن جابر البالذري، من حيث المنهج والمضمون" فتوح البلدان"هذه دراسة في كتاب 

وقد . عن حياة البالذري؛ اسمه، نسبه، شيوخه الذين تتلمذ عليهم، وتالميذه، وآثاره، ومصنَّفاته، ووفاتهقدم الباحث فيها نبذة 
  .اعتمد الباحث منهج البحث التاريخي التحليلي أثناء دراسته للكتاب

ا الكتاب نفسه، وبين البحث المنهج الذي سار عليه المؤلِّف في كتابه، وكذلك المضمون؛ أي الموضوعات التي احتوى عليه
  .بهدف بيان أهميته ومكانته بين المصادر التاريخية

  .وختم الباحث دراسته بإبراز النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث

  

  ، البالذري، المنهج، المضمون"فتوح البلدان"كتاب   :الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

، من أبرز أعالم حركة )م892/هـ279ت(يعد البالذري 
التأليف التاريخي التي بدأت في الظهور منذ منتصف القرن 
الثالث الهجري، التاسع ميالدي، ومن الذين استعملوا بحرية 
كل ما أتيح لهم من مصادر على الرغم من تنوعها، وامتاز 
بالنظرة المتفحصة الناقدة للمادة التي انتقاها أساساً لمؤلَّفاته، 
وأعطى أهمية خاصة للروايات التي استقاها من مصادر 

  .إقليمية معايشة للحدث الذي يكتب عنه
 –وهي متنوعة  –لعلَّ الناظر في مؤلفات البالذري 

يجدها تكشف عن مكانته العلمية ودوره في تأصيل الكتابة 
  .التاريخية

مؤلفاته، وهو يزخر ، أحد أبرز "فتوح البلدان"يعد كتاب 
بالمعلومات التاريخية من فتوح وأنساب ونوادر، باإلضافة 
للمعلومات الجغرافية واللغوية واألدبية والدينية من تفسير 
وحديث وفقه وغير ذلك، بحيث يمكن أن يوصف 

  .بالموسوعية، لما يمتلكه صاحبه من نظرة تكاملية للمعرفة
عليه صاحبه من  وتزداد أهمية الكتاب بالمنهج الذي سار

خالل اهتمامه باإلسناد وبيان موارده التي استقى منها مادته 

التاريخية، وقد كان واضحاً ودقيقاً ومباشراً في اإلشارة إلى 
أخبرني جماعة من أهل : جانب من منهجه في كتابه حين قال

العلم بالحديث والسيرة وفتوح البلدان، سقت حديثهم 
  .بعض واختصرته ورددت من بعضه على

الحظ الباحث أثناء دراساته في هذا المصدر، القيمة 
العلمية والمنهجية التي يتمتَّع بها، ولما تأكد له عدم وجود 
دراسة متخصصة ومستقلة حوله، على النحو الذي حظي به 

، شرع بتخصيص هذا البحث للوقوف "أنساب األشراف"كتابه 
ى موضوعاته على المنهج الذي سار عليه المؤلِّف فيه، وعل

  .ومضمونه
بدأ الباحث عمله بدراسة الكتاب، وحصر الجوانب التي 
تخص المنهج الذي اعتمده المؤلِّف، والموضوعات 

  .واالهتمامات التي تضمنها
من الضروري التعريف بنشأة البالذري،  وجد الباحث أن

من حيث اسمه ونسبه وشيوخه وتالميذه، وآثاره ومصنَّفاته 
  .ة متكاملة للمؤلِّف وتكوينه الثقافيووفاته؛ لرسم صور

اعتمد الباحث المصدر نفسه مصدراً أساسياً للدراسة، 
باإلضافة إلى مصادر أخرى؛ معجمية وتراجم ومراجع 

  .ودراسات حديثة ذات صلة بموضوع البحث
وفي النهاية ختم الباحث دراسته بإبراز أهم النتائج 

تقلة بهوامش والتوصيات التي توصل إليها، مع قائمة مس
  .  البحث

تاريخ استالم البحث . قسم التاريخ، جامعة مؤتة، الكرك، األردن*  
  .25/11/2012، وتاريخ قبوله 13/9/2011
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  :نشأة البالذري -1
  :اسمه، ونسبه - أ

البغدادي  )2(بن يحيى بن جابر بن داود البالذري )1(أحمد
  .)6(، وأبا بكر)5(، وأبا جعفر)4(، يكنَّى أبا الحسن)3(الكاتب

 ا عن نسبه، فلم تذكر المصادر شيئاً عنه، رغم أنأم
ثين نسبوه إلى أصٍل فارسيدحالمشهداني )7(بعض الم إالَّ أن ،

في دراسته عن موارد البالذري عن األسرة األموية في كتابه 
، يرجح أن نسبه يعود إلى أصٍل عربي، من "أنساب األشراف"

، إذْ أشار "مروج الذَّهب"خالل ما ذكره المسعودي في كتابه 
، الذي صنَّفه أبو الحسن أحمد "الرد على الشُّعوبية"إلى كتاب 

بن يحيى، على الرغم من أنَّه لم يشر إلى أنَّه هو البالذري 
صراحة، لكن يبدو أنَّه هو المقصود، حيث إن مثل هذا العمل 

ال يقوم به شخص ال يشعر بعروبته شعوراً  -الكتاب –
كان جده يكتب للخصيب صاحب مصر، وكان هو . )8(واضحاً

ل والخلفاء من من رجال البالط في سامراء، جالس المتوكِّ
بعده، حتَّى أيام المعتمد على اهللا، وهو عالم باألنساب، وراوية 
متقن، نشأ ببغداد، وأخذ عن أئمة فقهائها وأعالم أدبائها، 

  .)9(وكبار اإلخباريين فيها
  
  :شيوخه -ب

أنَّه سمع بدمشق من هشام بن  )10(ذكرت المصادر
وبحمص من ، )12(، وأبي حفص عمر ابن سعيد)11(عمار

، وبأنطاكية من محمد بن عبد الرحمن )13(محمد بن مصفَّى
، وبالعراق من )15(، وأحمد بن برد األنطاكي)14(ابن سهم

، وعبد الواحد )17(، وعبد األعلى ابن حماد)16(عفَّان بن مسلَّم
، )20(، وعلي بن المديني)19(، وشيبان بن فروخ)18(بن غياث

، وأبي )22(، ومصعب الزبيري)21(وعبداهللا ابن صالح العجلي
، وخلف )24(، وإسحق ابن أبي إسرائيل)23(عبيد بن سالَّم

، والحسين بن علي بن األسود )26(، وعمرو النَّاقد)25(البزار
، وأبي الحسن علي بن )28(، وعثمان بن أبي شيبة)27(العجلي

، )30(، ومحمد ابن سعد كاتب الواقدي)29(محمد المدائني
، وعباس بن الوليد )31(الصباح الدوالبيومحمد بن 

، وجماعة سواهم، )33(، وأحمد بن إبراهيم الدورقي)32(النرسي
ومن خالل نظرة في تراجم شيوخه، نجد أنَّهم من بيئات 
مختلفة، وأصحاب اختصاصات متعددة في العلوم، منهم 
القراء، ومنهم المحدثون والفقهاء، ومنهم األدباء، وبهذا يمكن 

قول إن ثقافة صاحبنا في هذه الدراسة كانت متعددة العلوم ال
وقد أدى هذا إلى تأثُّره بأساليبهم وبعض مناهجهم . والمعارف

في دراساته التاريخية، وتبين ذلك من خالل عرضه 
للمعلومات التاريخية التي تناولها، والتي نجد فيها اهتماماً 

كٍل كبيرٍ صيغ المحدثين شديداً بالسند، حيث استخدم بش
وألفاظهم التي كانوا يستعملونها في إسنادهم، وهذا ما ستناوله 

  .أثناء الحديث عن منهجه في كتابه موضوع البحث
ويخرج القارئ لشيوخ البالذري ومصادر رواياته بنتيجة، 
أنَّه تكبد مشاقّ السفر، فزار كثيراً من البلدان، زار مدن 

وأنطاكية، وحماة، وأخذ عن علمائها، الشام؛ دمشق، وحمص، 
واستمع إلى رواتها، وال يخفى تأثير مثل هذه الرحالت على 
المؤرخ المعني بجمع األخبار، فقد توفَّرت لدى البالذري 

  .معلومات محلية غزيرة عن األمصار التي زارها
  
  :تالميذه - ج

النَّديم، أما عن تالميذه الذين أخذوا عنه، فمنهم يحيى بن 
وأحمد بن عمار، وأبو يوسف يعقوب بن نُعيم بن فزارة 
األزدي، وعبداهللا بن أبي سعيد الوراق، وجعفر بن قدامة، 

    .)34(وعبداهللا بن المعتز
  

  :آثاره، ومصنَّفاته -د
لم يكن البالذري من المكثرين في التأليف من حيث عدد 

بعض كتبه قد نالت  الكتب والمصنَّفات التي خلَّفها، إالَّ أن
والذي تم الوقوف عليه من كتبه كما ذكر ابن . مكانة كبيرة

البلدان "، وكتاب "البلدان الصغير"النَّديم في الفهرست، كتاب 
، "عهد اردشير"، وكتاب "األخبار واألنساب"، وكتاب "الكبير

، وهو مدار بحثنا "فتوح البلدان"، وكتاب )35(ترجمه بشعر
وله كتاب في البلدان وفتوحها : "لمصادرهذا، قالت عنه ا

وما فتح في أيامه وعلى يد  صلحاً وعنوة من هجرة النبي 
الخلفاء من بعده، وما كان من األخبار في ذلك، وصنَّف 
البلدان في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وال نعلم في 

قرأت في : "وقال فيه ابن العديم. )36("فتوح البلدان أحسن منه
اب البلدان وفتوحها وأحكامها تأليف أحمد بن يحيى كت

، )38("التنبيه واألشراف"، وذكره المسعودي في )37("البالذري
، وذكره الصفدي )39("معجم البلدان"وذكره ياقوت الحموي في 

كشف "، وكذلك حاجي خليفة في )40("الوافي بالوفيات"في 
  .)41("الظنون

المؤلِّفين قد كتبوا في هذا وعلى الرغم من أن عدداً من 
، إالَّ أن كتابه احتلَّ موضعاً مرموقاً )42(الحقل قبل البالذري

بين الكتب التي ُألِّفت في هذا الموضوع؛ نظراً لضياع معظم 
الكتب السابقة، باستثناء بعض الكتب القليلة، ومنها ما كتبه 

، )43("فتوح اإلسالم لبالد العجم وخراسان"الواقدي، مثل 
، وكان ابن أعثم )45("فتوح أفريقية"، و)44("فتوح الشَّام"و

 رغم )46(، قد صنَّف في الفتوح)م1926/هـ314ت(الكوفي ،
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تأخُّره نسبياً عن زمن البالذري، وقد قام المستشرق األلماني 
م، بعنوان 1866بطبعه في اليدن سنة ) DeGoeje(دي خويه 

حمانية عن طبعة دي ، ثم نشرته المطبعة الر"فتوح األقاليم"
م، 1932م، كما نشر ثانيةً سنة 1901خويه بالقاهرة سنة 

م، 1958و  1956ونشره الدكتور صالح الدين المنجد ما بين 
، ونشره 1957ثم نشره عمر أنيس الطباع في بيروت سنة 

م، وقام هامكر بترجمته إلى الالتينية، ترجمة 1978أيضاً سنة 
  .م1884موجزة سنة 

ة  ثمقام األستاذ فيليب حتّي بترجمة قسم منه إلى اإلنكليزي
م، كما ترجمه كامالً، فرانسيس كالرك مورجوتن 1916سنة 
إلى األلمانية بين ) Rscher(م، وترجمه ريشير 1924سنة 

م، كما ترجم سوفاجيه قطعة منه إلى 1924م و 1917عامي 
  . )47(الفرنسية في كتابه عن المؤرخين العرب

د اعتمد الباحث في دراسته هذه على النسخة التي حقَّقها وق
عبداهللا أنيس الطباع، نشر مؤسسة المعارف، بيروت، 

   .م1987
  

  :وفاته - ـه
م، أيام المعتمد على اهللا، ونفى 892/هـ279توفي سنة 
أن يكون قد أدرك أيام المعتضد باهللا،  )48(ياقوت الحموي

أحمد بن الموفق باهللا، أبو العباس، الخليفة العباسي 
، كما ذكر الصفدي في الوافي )م901/هـ289ت(

علماً بأن الباحث لم يجد في المصادر ذات . )49(بالوفيات
العالقة ما يشير إلى ما أورده الصفدي في الوافي بالوفيات؛ 

، وهذا الرأي )م901/هـ279(ن وفاته كانت سنة مما يؤكِّد أ
أخذ به محمد جاسم المشهداني في دراسته عن األسرة األموية 

  .  في كتاب أنساب األشراف للبالذري
  

  :منهج البالذري في كتابه
إن فكرة التأليف في كتابة تاريخ أمة، أو فترة خاصة كما 

": خ عند المسلمينعلم التاري"يقول فرانز روزنتال في كتابه 
إظهار تطور الفكرة التاريخية : "ال يعني إالَّ شيئاً واحداً، هو"

لدى مؤرخي تلك الفترة أو األمة، وتطور معالجتهم العلمية 
لألحداث، ووصف أصول صور التعبير األدبي ونحوها أو 
انحطاطها، تلك الصورة التي استعملت لعرض المادة 

والمؤرخ ذو البصيرة النفَّاذة إلى "ويضيف . )50("التاريخية
الحقائق المهمة يعطي كتابه أهمية كمصدر تاريخي، وقيمة 
أي مصدر تاريخي يقررها قدمه، وقربه من الحوادث التي 
يصفها، أو استخدامه لكتب مفقودة أو قريبة من المعاصرة 

  .)51("للحدث

هذه الرؤية التي ضمنها روزنتال لكتابه ظهرت بشكٍل 
ضحٍ في الكتاب الذي نحن بصدده في هذه الدراسة، فهو وا

مليء بالجوانب التي تستوقف القارئ وتستحق القراءة، 
وبخاصة من حيث المنهج الذي اعتمده في الكتاب، ومن حيث 

وهي التي تعكس –الموضوعات ذات القيمة التاريخية 
 ، وهذان الجانبان هما اللَّذان عناهما-اهتماماته بشكٍل مباشر

  .الباحث في دراسته للكتاب
لقد كان المؤلِّف واضحاً ودقيقاً ومباشراً في اإلشارة إلى 

أخبرني جماعة من : "جانب من منهجه في الكتاب، حين قال
أهل العلم بالحديث والسيرة وفتوح البلدان، سقت حديثهم 

  .)52("واختصرته ورددت من بعضه على بعض
يل في منهجه إلى هذه الرواية تؤكِّد أن البالذري يم

االختصار ما أمكن في التخلُّص من تكرار األسانيد، وقد ظهر 
هذا بشكٍل واضحٍ في اإلكثار من استخدام الصيغة اللفظية 

التي يبدأ بها مطلع رواياته بعد رؤوس  )53("قالوا"
مباشرة، وكأنَّه يقول أن نوعاً من اإلجماع  )54(الموضوعات

قد تم حول قبول بعض الروايات والرواة، ويعرف هذا 
بأسلوب جمع الروايات واألسانيد، ولعلَّ هذا من بين أسباب 
التأثُّر بأسلوب المحدثين في رواياتهم، ويمكن إعادة أسباب 

نه ثقة هذا التساهل في اإلسناد واستخدام اإلسناد الجمعي؛ لكو
كما أشارت المصادر، فال داعي لذكر مصادره، وعلى اعتبار 
أن التاريخ ال تقام عليه أحكام شرعية كما هي الحال في 

  . الحديث
والمتتبع لمنهج البالذري في كتابه سيلحظ بشكٍل الفت 
للنظر عنايته باإلسناد ما أمكن، واستعماله للكثير من الصيغ 

من شيوخه مباشرةً، " المشافهة"، و"السماع"اللفظية الدالة على 
حدثني جماعة من "، و)56("حدثني"، و)55("حدثنا: "من ذلك قوله
حدثني عدة "، و)58("حدثني بعض أهل العلم"، و)57("أهل العلم

حدثني من "، و)59("من أهل العلم منهم جار لهشام بن عمار
، )61("لكتَّابحدثني بعض من أثق به من ا"، و)60("أثق به

حدثني أبو مسعود "، و)62("حدثني أبو مسعود الكوفي قال"و
، )64("حدثني القاسم بن سالَّم وغيره"، و)63("الكوفي وغيره

حدثني المدائني "، و)65("وحدثني علي بن محمد المدائني
حدثني أحمد بن حماد "، و)66("والعباس بن هشام الكلبي

حدثنا الحسين "، و)68("الوليد بن صالححدثني "، و)67("الكوفي
حدثنا الحسين بن "، و)69(بن إبراهيم بن مسلَّم الخوارزمي

أخبرني "، و)71("أخبرني بكر بن الهيثم"، و)70("األسود قال
أخبرني داوود بن حبال "، و)72("معافى بن طاووس

سمعت "، و)74(أخبرني أمير المؤمنين المتوكِّل"، و)73("األسدي
سمعت "، و)76("سمعت بعض العلماء يذكر"، و)75("من يذكر
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  .)77("بعض أهل الحيرة يذكر
على أن األسانيد وصحتها وتسلسلها ال يقتضي بالضرورة 
أن يكون البالذري قد أخذها عن شيوخه عن طريق السماع 

  .والمشافهة فقط، فالشيخ ال بد له من أصل مدون يحدث منه
ي مادته التاريخية قد أعطى ويظهر للباحث أن البالذري ف

أهمية خاصة للروايات التي تعود للمنطقة التي وقعت فيها 
أهل البالد أنفسهم كشهود عيان  –الحادثة واعتمدها في كتابه 

مع أنَّه أحياناً يضطر إلى إتمامها بروايات  - وكذلك كتبهم
أخرى حول الموضوع نفسه، ومن الشواهد الواردة في كتابه 

الدالة على هذا الجانب من منهجه في إسناد  -لدانفتوح الب –
حدثني : "، وقوله)78("حدثني شيخ من الكوفيين: "رواياته قوله

، )80("حدثني شيخ من أهل واسط"، و)79("شيخ من أهل الحيرة
حدثني مشايخ من أهل "، و)81("حدثني مشايخ من أهل بغداد"و

حدثنا بعض "، و)83("حدثني بعض أهل قزوين"، و)82("المفازة
حدثني "، و)85("حدثنا شيخ من أهل تكريت"، و)84("أهل بابغيش

حدثني شيخ من أهل "، و)86("جماعة من أهل البصرة
حدثني جماعة من أهل العلم بأمر الشام "، و)87("حمص
حدثنا "، و)89("حدثني مشايخ من أهل إنطاكية"، و)88("قالوا

أخبرني بعض أهل "، و)90("وغيرهممشايخ من أهل إنطاكية 
حدثني عدة من "، و)92("حدثني بعض أهل اليمامة"، و)91("الثغر

  .، وشواهد أخرى متنوعة وكثيرة)93("أهل الرقة قالوا
وهي شواهد تدلِّل على أن البالذري لم يقتصر في كتابه 
على موارد بغدادية فقط، وإنَّما قام برحالت عديدة إلى بالد 

فراتية والشَّام وبعض الثغور، إضافة إلى رحالت الجزيرة ال
في المدن العراقية، وبهذا نجده قد نوع موارد كتابه من 
مختلف المدن واألمصار، ومن مختلف األصناف، فنجد بين 
موارده قراء، ومفسرين، ومحدثين، وفقهاء، ونسابين، وأدباء 

  .وغيرهم
من الشواهد منها وقد حشد أحياناً للخبر الواحد العديد 

، حتَّى )94(القرآنية، ومنها األدبية، ومنها الشعرية، وغير ذلك
تكتمل صورة الخبر بشكٍل دقيق، وفي ذلك أيضاً إشارة إلى 
أنَّه كان من السباقين إلى استخدام المنهج التكاملي في 

  .المعرفة
وقد أفاد البالذري من المدونات السابقة لعصره والتي كان 

ا من غير شيوخه، واستوعب الكثير منها، غير أنَّه مصنِّفوه
لم يذكر أسماء تلك المصنَّفات البعيدة عن عصره، وال بد أنَّه 
بذل جهداً كبيراً من أجل الحصول على تلك المواد لعدم تيسر 
وانتشار تلك المدونات بالسهولة التي عليها اليوم، ولكي يعالج 

أحداث التاريخ موضوع كتابه  مسألة الفارق الزمني بينه وبين
الفتوح، نجد أنَّه عني عناية فائقة في تبيان الطرق التي 

وصلت فيها تلك المعلومات إليه ما أمكنه ذلك، أو نص على 
النقل منها مباشرة؛ ليضفي صفة التوثيق على أخباره 
: ورواياته، ويقدم مصدر الخبر ما وسعه ذلك، فمن ذلك قوله

بعض "، و)96("قال الواقدي"، و)95("ابن الكلبي واسمه فيما ذكر"
، )98("هذه رواية الشرقي بن القطامي"، و)97("الرواة يقول

، )100("روى محمد بن سعد"، و)99("روى الواقدي في إسناده"و
  .)101("قال بعض أهل السيرة"و

ومن طرق اإلسناد التي اتَّبعها البالذري في الكتاب الذي 
: مورد للخبر الواحد، كقولهنحن بصدده اعتماده على أكثر من 

، )103("، وقال القحذمي والمدائني)102("قال أبو محنف وغيره"
، )105("، وقال الكلبي وابو اليقظان)104("قال القحذمي وغيره"و
، )107("قال غير الواقدي"، و)106("قال معمر ابن المثنى وغيره"و
حدثني بعض أهل العلم من "، و)108("قال غير هشام الكلبي"و

حدثني جماعة من "، و)109("وأبو عبيد القاسم بن سالَّمالشاميين 
حدثني ابن "، و)110("مشايخ أهل إنطاكية منهم ابن برد الفقيه

  .)111("برد اإلنطاكي وغيره قالوا
وقد أظهر البالذري في الكتاب موقفاً نقدياً تجاه مصادره 
سواء كانت المدونة أو الشفوية، وهو بهذا يرجح روايات على 

، وفي هذا إشارة صريحة إلى تضعيفه لبعض الرواة أخرى
: الذين أخذ عنه، على نحو قوله في نهاية متن رواياته

الخبر األول أثبت هذه "، و)112("والخبر األول أثبت"
، )115("، وأثبت الخبر أنَّه)114("األول أثبت"، و)113("األخبار

، )118("الثبت أن"، و)117("استشهاده أثبت"، و)116("ذاك أثبت"و
الخبر "، و)120("ليس ذلك بثبت"، و)119("الثبت عندهم أن"و

121("األول أصح(وأثبت"، و األول أصح")رواية "، و)122
  .)123("الواقدي أثبت

ومن الشواهد الدالة على صدقه ودقته وحياديته 
وقد روي ذلك وال : "وموضوعيته وضبطه لإلسناد، قوله
حدثني هشام بن "و، )124("أدري من أين جاء به من رواه
أما الروايات التي لم . )125("عمار في إسناد له لم أحفظه

يستطع الجزم بصحتها فإنَّه ال يقول فيها قوالً نهائياً، ويكتفي 
ما يدلُّ على موقف مضمر للمؤرخ . )126("واهللا أعلم: "بقوله

يفهمه القارئ اللَّبيب؛ نظراً لوجود محاذير تحول دون 
  .اإلفصاح

ن نقد البالذري لمصادر رواياته يدّل على رجاحة عقليته إ
التاريخية وعلو ملكة النقد التاريخي عنده، وتمتُّعه بخلفية 
عميقة للفهم التاريخي مكَّنته من قبول بعض الروايات ورفض 

إن اهتمام البالذري بهذا الجانب يبين لنا أهمية . البعض اآلخر
ته ومدى عدالته وضبطه من جهة كتابه من جهة، ومنهجي

  . أخرى
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  :المضمون
يجد أنَّه من  - فتوح البلدان –إن الناظر في هذا الكتاب 

الكتب التي يمكن تصنيفها مجازياً من الكتب الموسوعية ذات 
االهتمامات المتعددة؛ يأخذ منه المؤرخ والجغرافي، واللغوي 

فقيه، وغير ذلك من واألديب، ويأخذ منه المفسر والمحدث وال
  .أصناف العلوم على تنوعها

يأخذ منه المؤرخ أسلوب قصص األيام، وما ظهر في 
، والهيثم )127(كتابات اإلخباريين األوائل، مثل عوانة بن الحكم

، وفي هذا إشارة إلى أن )129(، والمدائني)128(بن عدي
البالذري كان لديه شعور تاريخي، أو تعبير عن هذا الشعور، 
وأن الشِّعر والنَّثر الذي تضمنه قصص األيام، راجعاً إلى 

  .اهتمامه باألدب الذي وظَّفه لخدمة الخبر التاريخي
ويأخذ منه أيضاً المهتمون في التاريخ االقتصادي 
اإلسالمي؛ في الزكاة والصدقات، والجزية والخراج، والقطائع 

الجوانب وكذلك يأخذ منه المهتمون ب. )130(والغنائم والفيء
اإلدارية في صدر اإلسالم، عن قادة الفتوح والوالة 

، زيادة على أن الكتاب يمكن أن يعتمد وثيقة )131(والقضاة
وقادة الفتوح مع أهل البلدان  للكتب التي وقَّعها الرسول 

  . )132(التي تم فتحها
باإلضافة إلى ذلك أبدى اهتماماً في الجوانب العمرانية، 

من بناء المدن والمساجد ومؤسسات الدولة، وما يتَّصل فيها 
الحرم  –وبخاصة ما يتعلَّق بتاريخ مكة والمدينة ومساجدهما 

وبعض التطورات والترميمات التي  -المكي والمسجد النبوي
ُأحدثت على هذه المساجد، وكذلك السيول التي تعرضت لها 

  . ))133مدينة الرسول 
للبالذري بعنصر  ويجد القارئ للكتاب اهتماماً واضحاً

، )134(الزمن فيما يخص تاريخ الغزوات والفتوح وبناء المدن
، )136(، واألنساب)135(زيادة على جانب اهتمامه باألوائل

  .)137(والتراجم
وتفيد المعلومات الواردة في الكتاب أن البالذري، لديه 
اهتمام كبير في الجوانب الجغرافية، بحيث يمكن تصنيف 

مها في هذا الجانب بأنَّها ذات طابع معجمي؛ المعلومات التي قد
، )138(مثل من أين جاءت تسميات بعض األماكن والبلدان

، )141(، والمساجد)140(، والقصور)139(وبعض المدن والقرى
، )145(، والسكك)144(، والحصون)143(، والدور)142(واألديرة

، )148(، والسيول)147(، واألنهار)146(واآلبار ومواقع المياه
، )152(، والجزر)151(، والرايات)150(والجبانات، )149(والحمامات
  .وغير ذلك

ويستطيع الباحث أن يستخرج من الكتاب الكثير من 
، وأحياناً الكلمة ومعناها باللغة )153(المفردات اللغوية ودالالتها

أما األدب، فال تكاد صفحة من صفحات . )154(الفارسية
الكتاب تخلو من الشِّعر؛ شعر في المعارك والغزوات 

، )156(، وشعر في شؤون الحياة العامة)155(والفتوح
، وفي األحالف التي كانت بين قريش )157(والردة

  .، وهكذا)158(وخزاعة
وقد ضمن المؤلِّف كتابه الكثير من اآليات القرآنية مع 

، باإلضافة للعديد من )159(تفسيرها وتوضيح أسباب نزولها
تتعلَّق بحياة التي  )161(، والقضايا الفقهية)160(األحاديث النبوية

  . المسلم
وقد برز للباحث أثناء قراءته في الكتاب اهتمام البالذري 

، )163(، واألطوال والمسافات والمساحات)162(باألعداد
وهذا ما يؤكِّد صحة ما ذكرنا . )165(، والنوادر)164(واأللقاب

من أن صاحبنا كان سباقاً إلى النظرة التكاملية في المعرفة، 
به موضوع دراستنا هذه صفة مما أضفى على كتا

الموسوعية، هذا المنهج ظهر للباحث عند البالذري، وعند 
، من خالل حشد آيات )االشتقاق(ابن دريد األزدي في كتابه 

عدد من آيات القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة، 
  .واألشعار حول الخبر الواحد لتأكيده وتوضيحه

  
  الخاتمــة

  
مؤلَّفات البالذري يجد فيها أنَّه من العلماء إن الباحث في 

 الذين أسهموا في تأصيل الكتابة التاريخية عند المسلمين، وأن
 ع شيوخه الذين تتلمذ عليهم شاهدد مصادر رواياته وتنوتعد
على أنَّه تكبد مشاق السفر، وزار الكثير من البلدان؛ زار مدن 

ماة، وأخذ من العلماء الشام، زار دمشق وحمص وإنطاكية وح
فيها، واستمع إلى رواتها، وبهذا تولَّدت لديه معلومات محلية 

  .غزيرة عن األمصار التي زارها
، قام العديد من المستشرقين "فتوح البلدان"وألهمية كتاب 

وأصحاب دور النشر، بنشر الكتاب وترجمته منذ عام 
م، بحيث ترجم إلى العديد من اللغات، ترجم إلى 1866

الالتينية واإلنجليزية والفرنسية، وكان آخر نشر له سنة 
م، من قبل عمر أنيس الطباع، طبع دار المعارف 1987
  .ببيروت

أما عن النتائج التي توصل إليها البحث، فيمكن تحديدها 
  :بما يلي

، كان واضحاً ودقيقاً "فتوح البلدان"إن البالذري في كتابه  -
ومباشراً في اإلشارة إلى جانب من منهجه ومصادره في 

أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث : "الكتاب حين قال
والسيرة وفتوح البلدان، سقت حديثهم واختصرته ورددت 
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  ".من بعضه على بعض
االختصار للتخلُّص من  إن البالذري في كتابه يميل إلى -

تكرار األسانيد، وأنَّه تأثَّر كثيراً بأسلوب المحدثين في 
رواياتهم، وأنَّه أعطى أهمية خاصة للروايات التي تعود 

 .للمنطقة التي وقعت فيها الحادثة واعتمدها في كتابه
استخدم صيغاً لفظية وهي شواهد دالّة على دقَّته وضبطه  -

 .لألسناد
ر رواياته يدل على علو ملكة النقد إن نقده لمصاد -

التاريخي عنده وتمتُّعه بخلفية عميقة للفهم التاريخي، 
مكَّنته من قبول بعض الروايات، ورفض بعضها؛ 

 .العتماده على أكثر من مورد للخبر الواحد

يجد أنَّه من  - فتوح البلدان –إن الناظر في هذا الكتاب  -
من الكتب الموسوعية الكتب التي يمكن تصنيفها مجازياً 

ذات االهتمامات المتعددة؛ يأخذ منه المؤرخ والجغرافي، 
واللغوي واألديب، ويأخذ منه المفسر والمحدث والفقيه، 

وهذا شاهد . وغير ذلك من أصناف العلوم على تنوعها
على أن صاحبنا كان من السباقين إلى النظرة التكاملية في 

 .لى كتابه صفة الموسوعيةالمعرفة، مما أضفى ع
هذا بعض ما توصل إليه الباحث من جوانب حول منهجية 

، وموضوعاته واهتماماته، "فتوح البلدان"البالذري في كتابه 
والمجال ال يتَّسع لمزيد، فإن فكرة البحث تحتاج إلى رسالة 

  .سعة جديرة أن تخرج في كتاب مستقلعلمية وا

 
 

  الهوامش
  
سيشار إليه . (6-2البالذري، فتوح البلدان، ص: انظر )1(

ابن النديم، : ؛ وانظر ترجمته عند)الحقاً، البالذري، فتوح
سيشار إليه الحقاً ابن النديم، . (126- 125الفهرست، ص

. 75-6/74؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، )الفهرست
؛ ياقوت )سيشار إليه تالياً ابن عساكر، تاريخ دمشق(

إرشاد األريب إلى معرفة  –، معجم األدباء الحموي
سيشار ). (205(، ترجمة رقم 535-2/530، 1ط -األديب

؛ الكتبي، فوات الوفيات، )إليه الحقاً، ياقوت، معجم األدباء
؛ حاجي )سيشار إليه الحقاً، الكتبي، فوات. (157- 1/155

، 1/179خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
ار إليه الحقاً، حاجي خليفة، كشف سيش. (2/1402

: ؛ وانظر عن ترجمته في الدراسات الحديثة)الظنون
م، 1955-1954الزركلي، خير الدين، األعالم، القاهرة، 

؛ بيكر، )سيشار إليه الحقاً، الزركلي، األعالم. (1/252
؛ 59-58، ص"دائرة المعارف اإلسالمية"، "البالذري"مقالة 

ذري عن الدولة األموية في أنساب المشهداني، موارد البال
سيشار إليه الحقاً، . (49- 1/44األشراف العزيزية، 

؛ أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة )البالذري، موارد
. 378-376، ص1العربية في القرن الثالث الهجري، ط

 ).سيشار إليه الحقاً، عبد الباقي، معالم الحضارة(
بات من الفصيلة وهو ن –البالذري، نسبة إلى البالذر  )2(

البطمية، خاص بالهند، أوراقه صغيرة عنقودية، وثماره 
قلبية الشكل، محمولة على ذنيبات لحمية، لثماره لوز 
يؤكل، وأهل الهند يعتقدون أن في لوز البالذر خاصة تقليل 

انظر مقدمة محقِّق . االختالط وتقوية الحواس والذهن
ظر األنطاكي، ؛ وان2ص -فتوح البلدان –الكتاب نفسه 

؛ 1/83تذكرة أولي األلباب الجامع للعجب العجاب، 
والبالذري لقب أطلق على أحمد بن جابر ألنه تناول 

البالذر على ما يروون، فقد ذكر ابن النديم في الفهرست 
بأن تناوله للبالذر قد أفسد عليه عقله، فأدخل البيمارستان 

ياقوت في  ، مع أن125وشد فيه إلى أن توفي، انظر ص
قد أورد نقالً عن الجهشياري، " معجم األدباء"كتابه 

، أن الذي "الوزراء والكتاب"نصوص ضائعة من كتاب 
جابر بن داود ولعلَّ : شرب البالذر هو جده جابر ألنَّه قال

 .2/531ابن ابنه لم يكن حينئذ موجوداً، واهللا اعلم، 
 .125ابن النديم، الفهرست، ص )3(
، 2ذهبي، سير أعالم النبالء، ط؛ ال125ن، ص. م )4(

؛ )سيشار إليه الحقاً، الذهبي، سير أعالم. (13/160
 .1/155الكتبي، فوات، 

؛ الذهبي، سير أعالم، 125ابن النديم، الفهرست، ص )5(
13/163. 

؛ حاجي )205(، ترجمة رقم 2/530ياقوت، معجم األدباء،  )6(
 .1/179خليفة، كشف الظنون، 

لستار أحمد فراج، في مقالته عبد ا: وممن قال بهذا الرأي )7(
الكويت، (، 99، مجلة العربي، العدد "البالذري"عن 
؛ ومنهم كذلك بيكر كاتب مقالة 46-45، ص)م1967

، باإلضافة 58، دائرة المعارف اإلسالمية، ص"البالذري"
آلخرين ذكرهم المشهداني في دراسته عن موارد البالذري 

هامش /1، "األشرافأنساب "عن الدولة األموية في كتابه 
؛ لكونه اشتهر بالنقل عن الفارسية، 45-44، ص)5(رقم 

 .رغم أن جده كان من كتَّاب الدواوين في مصر
. 2/52المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  )8(

 ).سيشار إليه الحقاً، المسعودي، مروج(
؛ ياقوت، معجم 125انظر ابن النديم، الفهرست، ص )9(

؛ الكتبي، فوات، )205(رقم  ، ترجمة2/530األدباء، 
؛ ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي 157- 1/155
، شذرات الذهب في أخبار من )م1678/هـ1089ت(

سيشار إليه الحقاً، ابن العماد الحنبلي، . (2/149ذهب، 
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؛ روزنتال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، )شذرات
روزنتال، علم سيشار إليه الحقاً، . (78م، ص1983، 2ط

 ).التاريخ
؛ ياقوت، 75-6/74انظر ابن عساكر، تاريخ دمشق،  )10(

؛ الذهبي، سير أعالم، 535-2/530معجم األدباء، 
؛ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير 13/162-163

 .289، 280-271واألعالم، حوادث ووفيات، ص
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، أبو الوليد السلمي  )11(

؛ الذهبي، سير )م859/هـ245ت(دمشق الظفري، خطيب 
 ).98(، ترجمة رقم 435-11/420أعالم، 

انظر ترجمته عند الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن  )12(
، تاريخ بغداد، مؤسسة رام )م1070/هـ463ت(علي 

سيشار . (11/200م، 2005، 2للتكنولوجيا والكمبيوتر، ط
أورده  ، حيث)إليه الحقاً، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

باسم عمر بن سعيد بن سليمان أبو حفص القرشي الدمشقي 
 ).5904(، ترجمة رقم )م830/هـ215ت(

محمد بن مصفى بن بهلول الحافظ عالم أهل حمص، أبو  )13(
؛ الذهبي، )م859/هـ246ت(عبداهللا القرشي الحمصي 

 .96- 12/94سير أعالم، 
 .3/112الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  )14(
د، محمد بن أحمد بن الوليد بن محمد بن برد اسمه أبو الولي )15(

، السمعاني، أبو سعيد )م891/هـ278ت(األنطاكي الفقيه 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 

 .373- 1/372، األنساب، )م1166/هـ562ت(
عفان بن مسلم بن عبداهللا أبو عثمان الصفار البصري  )16(

كاتب  ، انظر ترجمته عند ابن سعد،)م834/هـ220ت(
، 1، الطبقات الكبرى، ط)م844/هـ230ت(الواقدي 

؛ )سيشار إليه الحقاً، ابن سعد، الطبقات. (7/242
سيشار له الحقاً، . (6/382البخاري، التاريخ الكبير، 

؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )البخاري، التاريخ الكبير
2/264. 

عبد األعلى بن حماد، أبو يحيى الباهلي البصري،  )17(
لمعروف بالنرسي، وهو لقب لجده لقَّبه به النبط، سكن ا

؛ الخطيب )م851/هـ237ت(بغداد مدة وحدث بها 
، ترجمة رقم 77-11/75البغدادي، تاريخ بغداد، 

)5751.( 
عبد الواحد بن غياث أبو بحر البصري، قدم بغداد وحدث  )18(

؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )م854/هـ240ت(بها 
 ).5653(جمة رقم ، تر6- 11/5

شيبان بن فروخ، أبي شيبة الحبطي، موالهم أبو محمد  )19(
الذهبي، ميزان االعتدال في ). هـ849/هـ236ت(األبلي 

 ).سيشار له الحقاً، الذهبي، ميزان. (2/285نقد الرجال، 
أبو عبداهللا بن جعفر المديني من المحدثين، توفي بسر من  )20(

نديم، الفهرست، ، انظر ابن ال)م872/هـ258(رأى سنة 

 .286ص
انظر الذهبي، العبر ). م826/هـ211ت(الكوفي المقرئ  )21(

؛ العسقالني، تهذيب 1/283، 1في خبر من غبر، ط
سيشار له الحقاً، ابن . (172- 3/170، 1التهذيب، ط
 ).حجر، تهذيب

حجازي نزل بغداد، راوية أديب، محدث، عم الزبير بن  )22(
م، الفهرست، ، انظر ابن الندي)م850/هـ236ت(أبي بكر 

 .123ص
ابن النديم، ). م838/هـ224ت(أبو عبيد القاسم بن سالم  )23(

 .78الفهرست، ص
واسم أبي إسرائيل، إبراهيم بن كامجر، أبو يعقوب،  )24(

 .6/353الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 
خلف بن هشام بن ثعلب، ويقال خلف بن هشام بن طالب  )25(

). م843/هـ229ت(بن عذاب، أبو محمد البزار المقرئ 
سيشار له الحقاً، ابن . (531ابن قتيبة، المعارف، ص

؛ 8/318؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )قتيبة، المعارف
-3/241ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

 ).سيشار له الحقاً، ابن خلكان، وفيات. (243
عمرو بن محمد بن بكير أبو عمثان الناقد  )26(

، انظر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )م846/هـ232ت(
؛ ابن العماد 97- 18/96؛ ابن حجر، تهذيب، 12/201

 .2/75الحنبلي، شذرات، 
، انظر الخطيب )م868/هـ254ت(أبو عبداهللا الكوفي  )27(

 .8/67البغدادي، تاريخ بغداد ، 
). م849/هـ235ت(من المصنفين ومن أهل الحديث  )28(

؛ الخطيب البغدادي، 285ص ابن النديم، الفهرست،: انظر
 .11/282تاريخ بغداد، 

 .113ابن النديم، الفهرست، ص )29(
؛ 584-3/583الذهبي، ميزان، : انظر ترجمته عند كل من )30(

سيشار له الحقاً، . (3/158الصفدي، الوافي بالوفيات، 
 ).الصفدي، الوافي

ابن األثير عز . نسبة إلى نهر النرس من أنهار الكوفة )31(
لي بن محمد بن عبدالكريم الجزري الدين، أبو الحسن ع

، اللباب في تهذيب األنساب، بيروت، )م1232/هـ630ت(
سيشار له الحقاً، ابن . (3/306م، 1980دار صادر، 
 .7/257؛ الذهبي، لسان الميزان، )األثير، اللباب

؛ السمعاني، 4/224الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  )32(
لدين، أبو الحسن ؛ ابن األثير، عز ا393-5/392األنساب، 

علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري 
، الكامل في التاريخ، بيروت، دار )م1232/هـ630ت(

سيشار له الحقاً، ابن األثير، . (7/90م، 1965صادر، 
 ).الكامل

 .4/224الخطيب البغدادي،  )33(
؛ ياقوت، 75-6/74ابن عساكر، تاريخ دمشق، : انظر )34(
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سير أعالم،  ؛ الذهبي،531-2/530معجم األدباء، 
13/289. 

 .126انظر ص )35(
؛ السخاوي، اإلعالن 1/14المسعودي، مروج الذهب،  )36(

؛ روزنتال، علم التاريخ، 135بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص
 .658ص

 .ابن العديم )37(
 .358المسعودي، التنبيه واألشراف، ص )38(
، 2/2243، 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ط )39(

4/10299. 
)40( 8/241. 
)41( 2/1402. 
، لعبداهللا بن محمد بن أبي شيبة "الفتوح" منها كتاب )42(

؛ 285، ابن النديم، الفهرست، ص)مم849/هـ235ت(
، ألبي عبيدة معمر "فتوح األهواز"، و"فتوح أرمينية"وكتاب 

؛ ابن النَّديم، الفهرست، )مم825/هـ210ت(بن المثنَّى 
؛ وما كتبه أبو الحسن المدائني، علي بن محمد 59ص

ابن النديم، الفهرست، . في الفتوح ،)م830/هـ215ت(
 .116- 113ص

 .م1891نُشر في القاهرة،  )43(
 .م1935/هـ1354نُشر في القاهرة،  )44(
 .م1966نُشر في تونس،  )45(
 .م1968نُشر في حيدر أباد الدكن،  )46(
؛ سزكين، تاريخ 1/62المشهداني، موارد البالذري،  )47(

-152التراث العربي، المجلَّد األول، الجزء الثاني، ص
153. 

 .2/530معجم األدباء،  )48(
؛ وانظر الذهبي، سير أعالم، 8/239الوافي الوفيات،  )49(

13/463-478. 
 .9انظر ص )50(
 .14-13ص )51(
؛ وانظر كذلك الرواية التي 8انظر فتوح البلدان، ص )52(

 .272أوردها في حديثه عن فتوح أرمينية، ص
، 131، 103، 92، 64، 49، 47، 41، 33ن، ص. م )53(

184 ،197 ،201 ،202 ،203 ،205 ،259 ،277 ،
 .، وهكذا317، 311، 299، 298، 292، 291

فقد سار البالذري في كتابه وفق المنهج الموضوعي، حيث  )54(
أموال : "جمع الحوادث تحت رؤوس موضوعات، مثل قوله

، 32، ص"أموال بني قريظة"؛ 31-27، ص"بني النضير
أموال "؛ 46- 41، ص"فدك"؛ 40-33، ص"خيبر"؛ 33

، 64-49، ص"مكة"؛ 49- 47ص ،"وادي القرى وتيماء
 .وهكذا

 .646، 638، 406، 11، 10، 9ن، ص.م )55(
 .، وهكذا660، 644، 407، 395، 391، 11ن، ص.م )56(

 إلخ... 548، 519، 497، 430، 410ن، ص.م )57(
 .246ن، ص.م )58(
 .176ن، ص.م )59(
 .23ن، ص.م )60(
 .220ن، ص.م )61(
 .405ن، ص.م )62(
 .403-402ن، ص.م )63(
 .99ن، ص.م )64(
 .553، 522، 452ن، ص.م )65(
 .496ن، ص.م )66(
 .382، صن.م )67(
 .531، 382ن، ص.م )68(
 .406ن، ص.م )69(
 .406ن، ص.م )70(
 .148ن، ص.م )71(
 .464ن، ص.م )72(
 .134ن، ص.م )73(
 .199ن، ص.م )74(
 .265ن، ص.م )75(
 .89ن، ص.م )76(
 .84ن، ص.م )77(
 .391ن، ص.م )78(
 .402ن، ص.م )79(
 .407ن، ص.م )80(
 .417ن، ص.م )81(
 .435ن، ص.م )82(
 .451ن، ص.م )83(
 .465ن، ص.م )84(
 .466ن، ص.م )85(
 .515ن، ص.م )86(
 .182ن، ص.م )87(
 .195ن، ص.م )88(
 .217ن، ص.م )89(
 .223ن، ص.م )90(
 .235ن، ص.م )91(
 .122ن، ص.م )92(
 .245ن، ص.م )93(
 .37، ص29ن، ص.م: انظر )94(
 .103ن، ص.م )95(
 .465، 343ن، ص.م )96(
، 152، 93؛ وانظر ما شابه ذلك، ص398، 131ن، ص.م )97(

179. 
 .398ن، ص.م )98(
 .456ن، ص.م )99(
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 .499ن، ص.م )100(
 .428ن، ص.م )101(
 .353، ص167ن، ص.م )102(
 .511، 499ن، ص.م )103(
 .493ن، .م )104(
 .439ن، ص.م )105(
 .547ن، ص.م )106(
 .269صن، .م )107(
 .115ن، ص.م )108(
 .211ن، ص.م )109(
 .202ن، ص.م )110(
 .202ن، ص.م )111(
 .469، 279، 221، 168، 167ن، ص.م )112(
 .405ن، ص.م )113(
 .574، 501 482، 341ن، ص.م )114(
 .431ن، ص.م )115(
 .362، 194، 147ن، ص.م )116(
 .420ن، ص.م )117(
 .320ن، ص.م )118(
 .279ن، ص.م )119(
 .344، 289، 244ن، ص.م )120(
 .155ن، ص.م )121(
 .360ن، ص.م )122(
ية أبي محنف ؛ وهو بذلك يضعف من روا163ن، ص.م )123(

انظر المصدر نفسه، (التي أوردها في وقعة مرج الصفر 
 ).162ص

 .168ن، ص.م )124(
 .194ن، ص.م )125(
 .204، 200، 118ن، ص.م )126(
عوض : هناك دراسة مستقلة عن هذا اإلخباري، انظر )127(

الكتابة التاريخية عند المسلمين حتى منتصف "الذنيبات، 
ر ، نش"القرن الثاني الهجري، عوانة بن الحكم نموذجاً

 .م2002مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، 
سليمان : يوجد دراسة مستقلة عن هذا اإلخباري، انظر )128(

، "روايات الهيثم بن عدي، جمع ودراسة"الصرايرة 
 .م1992الجامعة األردنية، 

، )م839/هـ225ت(أبو الحسن، علي بن محمد المدائني  )129(
ي نقد إخباري اهتم باالسناد، واتَّبع أسلوب المحدثين ف

أخبار النبي صلى اهللا "الروايات، له من المؤلفات كتاب 
، انظر "األوائل"، وكتاب "أخبار الفتوح"، وكتاب "عليه وسلم

؛ الخطيب 113ترجمته عند ابن النديم، الفهرست، ص
 .55، ص12البغدادي، تاريخ بغداد، ج

، 34، 31، 30، 29، 28، 22، 21، 20فتوح البلدان، ص )130(
36 ،37 ،45 ،75 ،77 ،78 ،82 ،92 ،99 ،101 ،

118 ،130 ،259 ،264 ،375 ،379 ،381 ،382 ،
534. 

، 124، 103، 95، 93، 89، 73، 64، 55، 45ن، ص.م )131(
149 ،152 ،259 ،287 ،319 ،498 ،607. 

، 120، 118، 95، 94، 87، 82، 80-79ن، ص.م )132(
166 ،177 ،240 ،284 ،303 ،317 ،370-371. 

 .263، 195، 63، 62، 18، 16، 15، 14ن، ص.م )133(
، وحديثه عن 27انظر حديثه عن جالء بني النضير، ص )134(

كتاب المأمون إلى ولد فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه 
؛ وانظر في هذا الجانب 46-45وسلم في أموال فدك، ص

، 186، 157، 152، 118، 108، 101، 84، 33ص
190 ،208 ،230 ،233 ،260 ،261 ،266 ،267 ،
303 ،306 ،317 ،361 ،370 ،428 ،576 ،577 ،
 .وهكذا

ألبي هالل العسكري، نبذة " األوائل"قدم محقِّق كتاب  )135(
كشف الظنون "تاريخية عن علم األوائل نقلها عن كتاب 

علم األوائل من فروع : "، قال"عن أسماء الكتب والفنون
عرف منه عن أوائل الوقائع والحوادث، علم التاريخ، يت

وبحسب المواطن والنسب، وفيه كتب كثيرة منها كتاب 
األوائل ألبي هالل العسكري المتوفى سنة "
انظر أبي . ، وهو أول من صنَّف فيه)م908/هـ295(

هالل العسكري، الحسن بن عبداهللا بن سهل، 
، األوائل، تحقيق محمد السيد الوكيل، )م908/هـ295ت(

نشر أسعد الحسيني، المدينة المنورة، مقدمة محقِّق الكتاب، 
ج؛ إال أن المصادر ذكرت أن هناك من سبق أبي +ص ب

هالل العسكري في التأليف في هذا الباب منهم هشام ابن 
، له كتاب )م821/هـ206ت(محمد بن السائب الكلبي 

، ومنهم 109، ذكره ابن النديم في الفهرست، ص"األوائل"
من هذا ) 129(ئني الذي أشرنا إليه في الهامش رقم المدا

البحث؛ هذا باإلضافة إلى ابن قتبيبة الدينوري 
عنواناً " المعارف"، قد أفرد في كتابه )م889/هـ276ت(

من خالل ما تقدم نجد أن البالذري من . خاصاً عن األوائل
المؤرخين األوائل الذين ضمنوا مؤلفاتهم معلومات من هذا 

، 70، 62، 27، 13، 12، ص"الفتوح"نظر كتابه ا. الجانب
92 ،124 ،188 ،195 ،226 ،228 ،287 ،301 ،320 ،

322 ،323 ،329 ،362 ،363 ،382 ،399 ،402 ،
403 ،464 ،484 ،485 ،489 ،566 ،575 ،576 ،
609 ،650 ،654 ،655. 

 .396، 345، 125، 26-25انظر ص )136(
 :124-123انظر ترجمته ووصفه لمسيلمة الكذاب، ص )137(

، 499، 496، 495، 208، 146وانظر بعض التراجم ص
 .وهكذا

، 219، 217، 203، 157، 127، 118، 71انظر ص )138(
234 ،321. 
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، 388، 387، 301، 298، 233، 75، 19ن، ص.م )139(
519. 

 .496، 495، 127ن، ص.م )140(
 .491، 399ن، ص.م )141(
 .398ن، ص.م )142(
 .492، 491ن، ص.م )143(
 .263، 204، 63ن، ص.م )144(
 .491ن، ص.م )145(
 .107، 68، 67ن، ص.م )146(
 .503، 500، 178ن، ص.م )147(
 .76ن، ص.م )148(
 .495، 396، 395ن، ص.م )149(
 .396ن، ص.م )150(
 .155-154ن، ص.م )151(
 .612ن، ص.م )152(

، 115، 101، 96، 82، 80، 78، 29، 20ن، ص.م )153(
264 ،298 ،352 ،387-388 ،394 ،497 ،607 ،
608 ،613. 

 .540، 510، 503انظر ص )154(
 .363، 163، 161، 28، 25ن، ص.م )155(
 .69، 67، 66، 65، 64ن، ص.م )156(
 .56ن، ص.م )157(
 .49ن، ص.م )158(
 .62، 59، 29، 28ن، ص.م )159(
 .42، 39، 17، 15، 14ن، ص.م )160(
 .101، 61، 60، 18ن، ص.م )161(
 .265، 263، 262، 57-56، 53، 41ن، ص.م )162(
 .497، 375ن، ص.م )163(
 .71ن، ص.م )164(
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The Study of Al-Balathery’s Book “Countries Opening’s” 
In Terms of Methodology and Content 

 

Awad Thnibat* 

 

ABSTRACT 
 
This study aims to investigate the significance of Ahmad Bin Yahya Bin Jaber Albalathery's book "The 
Countries Openings' in terms of Methodology and Content. 
The researcher has introduced a brief study of the life, name, acheivements, students, and the death of 
Albalathery. The researcher has adopted historic analytical research methodology, during his reading to the 
book.    
The research paper discusses the text, context and the curriculum that Albalathery has adapted in his book; it 
also reveals the importance of his historical resources. 
Finally. The researcher has presented some results and recommendations. 
 
Keywords: Countries Openings, Albalathery, Methodology, Context. 
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