
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 نصح بها طالب العلمالتي یُ  كتب التار�خ

 
 لع على التار�خ؟وهل ترون أن طالب العلم یلزمه أن �طَّ ما هي أفضل �تب التار�خ؟  السؤال:
األصل في العلم الذي وردت �ه النصوص في فضله والحث علیه و�یان شرفه ومكانة  :الجواب

 ،والعلماء هم ورثة األنبیاء ،-صلى هللا علیه وسلم-أهله وحملته أنه العلم الموروث عن النبي 

هناك علوم تعد روافد  .هم الخشیةالذین یورثهم علمُ  ،-جل وعال-والمراد بهم الذین �خشون هللا 

فمنها �تب التوار�خ التي فیها نوع من االستجمام  ،ائد وفیها ُمَتع واستجمام واعتبار واتعاظفیها فو 

وال شك أن التوار�خ وقراءة السَیر من أعظم ما �فید  ،أ�ًضا عبرة وعظةفیها و  ،تنشیط لهالللذهن و 

 سنن اإللهیة ال تتغیر وال تتبدل.لألن ا ؛العالم وطالب العلم في معرفة النظائر

لكن �اعتباره متقدًما )، تار�خ اإلمام محمد بن جر�ر الطبري (من �تب التوار�خ التي �تبت 

انقطع ف ،اإلمام ابن جر�ر توفي سنة عشر وثالثمائة، فینقصه �ثیر مما یتعلق �القرون المتأخرة

ر وهو تار�خ عظیم یرو�ه اإلمام محمد بن جر� ،مع نها�ة القرن الثالث ،قبل بدا�ة القرن الرا�ع

من التوار�خ المهمة و  .وفیه أخبار ضعیفة و�رئ من عهدتها بذ�ر السند ،عن شیوخه �األسانید

أنا ال أجزم أنه ا في آخره، و ألن فیه خرمً  ؛وهو لیس �كامل )،الكاملـ(تار�خ ابن األثیر المسمى ب

ومع ذلك في سیاق األحداث  ،من أصل المؤلَّف لكن نهایته لیست طبیعیة في جمیع طبعاته

وتار�خ الحافظ ابن �ثیر المسمى  ،�فوق ابن �ثیر من هذه الحیثیة ،وصیاغتها ال نظیر له

على أنه �مر - والفوائد العلمیة والتراجم والنقد والتمحیصِ  للحوادثِ  جامعٌ  تار�خٌ  )البدا�ة والنها�ةـ(ب

تقّدم من مناهج �عض من  و�یانِ  -لكن ابن �ثیر رحمه هللا ناقد ،بدون تمحیص ةفي أشیاء �ثیر 

فعلى سبیل المثال في ترجمة ابن  ،-رحمة هللا علیه-فینتقد المؤرخین و�نصفهم  ،المؤرخین

الراوندي ذ�ر الحافظ ابن �ثیر أن ابن َخلِّكان ترجمه وأطنب في ذ�ره والثناء علیه على عادته 

ابن  قال ،فأثنى على هذا الرجل الذي ُرمي �الزندقة ،في العنا�ة �األد�اء دون الفقهاء والعلماء

من إلحاد ومن  ده هذا الشخص�ما �عتق )، �عني ما اهتماوال �أن الكلب أكل له عجینً كثیر: (

فتجد �عض الناس یثني  ،غتر �هلئال �ُ  ؛والبیان واجب ،نالمفترض أن العالم یبیّ  ،مخالفة وزندقة

وابن خلكان ینظر إلیه من الناحیة  ،على �الم ابن َخلِّكان على �عض من ُرموا �اإللحاد اعتماًدا

الحافظ ابن �ثیر ، المقصود أن هذا اهتمامه، و األدبیة وال ینظر إلیه من ناحیة االعتقاد وال غیره

ابن ، فلیكن طالب العلم منها على حذر، بّین في هذه النقطة منهج ابن خلكان في تراجم الرواة 



وفي �ل سنة  ،في تراجم أهل العلم امصدرً ُ�عد  ،وهو �تاب حافل ،علیه كثیر یبّین ما للرجل وما

 .فهو تار�خ جامع للحوادث وللتراجم م،یذ�ر من توفي فیها من األعیان من العلماء وغیره

تار�خ (أو  )،تار�خ دمشق(من التوار�خ أ�ًضا التوار�خ الخاصة �البلدان �تار�خ ابن عساكر و 

 ،توار�خ مكة� ،ألبي ُنعیم وغیر ذلك من التوار�خ )تار�خ أصِفهان(أو  ي،للخطیب البغداد )�غداد

وفیها أ�ًضا  ،وفیها نفائس و�الم على الرواة  ،فوائد فیها توار�خ البلدان هذهو  ،وتوار�خ المدینة

 افهي من مصادر التخر�ج و�ن �ان فیها الضعیف �ثیرً  ،أحادیث ُتروى من طرق هؤالء العلماء

ألنها تذ�ر األحادیث �األسانید عن طر�ق  ؛وُ�عنى بها أهل العلم ،لتخر�جلكنها من مصادر ا

 .فهي من الكتب المهمة و�عنى بها طالب العلم م،هؤالء العلماء الذین یترجمون له

ینتهي  )تار�خ الطبري (فإذا �ان  ،حتاج إلیه في تكمیل التوار�خ السا�قةمن التوار�خ ما �ُ و 

وابن األثیر ینتهي قبل ذلك  ،أر�ع وسبعینو سبعمائة قبل سنة ینتهي وابن �ثیر  ،قبل سنة ثالثمائة

 ،لى مثل �تب الحافظ الذهبيإ�حتاج  ،�حتاج اإلنسان إلى ما تأخر من التوار�خ ،في ستمائة

المرتبة و�حتاج أ�ًضا إلى التوار�خ  ،ألنه إلى سنة ألف ؛البن العماد )شذرات الذهب(و�حتاج 

 ،للشو�اني) البدر الطالع �محاسن من �عد القرن السا�عوفیه ( -مثالً –على القرون �ـالقرن السا�ع 

الدرر الكامنة في أعیان المائة (�حتاج أ�ًضا للقرن الثامن وفیه  ،فیه تراجم ال توجد في غیره

 ،للحافظ السخاوي  )الضوء الالمع، و�حتاج إلى القرن التاسع وفیه (للحافظ ابن حجر )الثامنة

و�حتاج إلى القرن الحادي  ،للغزي  )الكواكب السائرة في أعیان المائة العاشرة(و�حتاج أ�ًضا إلى 

و�حتاج إلى الثاني عشر والثالث عشر  )خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشروفیه (عشر 

ب العلم �جمع هذه المقصود أن طال ،غیره من الكتب اوفیه )نیل الَوَطر( اوالرا�ع عشر وفیه

ل �عضها �عًضا  .الكتب لیكمِّ

تنقد وتمحص األخبار �الرأي ال من حیث  ،أ�ضا �تب توار�خ لكنها توار�خ نقد�ة هناكو 

 في خبر من عبر) أوالِعَبر (الِعَبر ودیوان المبتدأ والخبر) أما (لدون �تار�خ ابن خ ،األسانید

ال شك أنه یرسم منهجیة لطالب العلم �حیث ال  ابن خلدون  و�تاب(غبر)، فهذا للحافظ الذهبي، 

 ولذا �قول القحطاني في نونیته: ،�قبل التوار�خ على عواهنها وعالتها

 ال تقبلن من التوارخ �لما

 

 جمع الرواة وخط �ل بنان 

 ،وتقییمهم للرجال �ختلف ،فال شك أن المؤرخین لهم نظراتهم وتحلیلهم لألحداث واألخبار 

عند مؤرخ حنفي أو  -مثالً –حنبلي فإذا قرأت في ترجمة  ،وهم �شر ،وال شك أن المؤثرات موجودة



في ترجمة ابن  -وهذا من الطرائف-ولذلك  ،العكس ال شك أن الختالف المذهب أثره في النفس

) غمزه في مسألة تیمور، النجوم الزاهرة(أو في  )المنهل الصافي(مفلح عند ابن تغري بردي في 

ثم قال: أثنى علیه �ثیًرا الدین ابن مفلح وهو من الحنابلة، ف حنفي غمز برهانفابن تغري بردي 

في الجزء الثاني عشر  )النجوم الزاهرة(ومسألة تیمور مبسوطة في  ،لوال دخوله في مسألة تیمور

لو قرأها عرف �یف یتعامل  ،اوهي قصة مؤثرة جًدا جًدا جدً  ،صفحة مائتین وأر�عین فما �عدها

 ،وأن لكل قوم وارث ،هؤالء الظلمة في حرو�هم للمسلمین �ما �حصل اآلن في بالد المسلمین

لكن هذا الذي  ،ألنه حنبلي وهذا حنفي �هللا أعلم �المقاصد ؛غمزه في دخوله في مسألة تیمور

فال  ،ألن السفار�ني حنبلي ؛مدحه �سبب مسألة تیمور )غذاء األلباب(بینما السّفار�ني في  ،�ظهر

و�ن �ان األصل في المسلم اإلنصاف وال �ظن �ه غیر  لها أثر في النفوس شك أن هذه المذاهب

فاإلنسان �كون على حذر من قراءة  ،ذلك إال إذا ظهر في ثنا�ا �المه ما یدل على خالف ذلك

 عة �قول:ولذا القحطاني في نونیته الشهیرة المفیدة النافعة الجام ،التوار�خ

 ال تقبلن من التوارخ �لما

 

 جمع الرواة وخط �ل بنان 

 ،وطالب العلم إذا قرأ في تار�خ ابن خلدون تولدت لد�ه ملكة ،فلذا التار�خ النقدي مهم جًدا 

بل األصل في المؤرخین أنهم  ،لكن ال تكون حساسیته أكثر من الالزم �حیث یرد �ل شيء

 لكن یبقى التحسس فال �قبل �ل شيء. ،علماء وثقاتو مسلمون 
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