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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 اب في التار�خ ُینصح �قراءتهكت

 
 ؛ ألبنيهل هناك �تاب في التار�خ تنصحون �قراءته و�كون خالًیا من الروا�ات الضعیفة :السؤال

 عن التار�خ بدون تشو�ه؟ التصور الصحیح

ا :الجواب ومن  ،لة ومنها المختصرةومنها المطوَّ  ،�تب التار�خ من ِقَبل األئمة وأهل العلم �ثیرة جد�
لكنه لیس  )تار�خ الرسل والملوك(تار�خ أبي جعفر محمد بن جر�ر الطبري  :أنفع �تب التار�خ

و�صلح للعالم المتمكن الخبیر  ،�خاٍل من الروا�ات الضعیفة التي اشترطها السائل في سؤاله
وعلى �ل حال مثل  ،وفیه رواة ضعفاء ضعیفة فیه روا�اتفو�ال  ،العارف �أسباب القبول والرد

 .هذا التار�خ ال �صلح إال ألهل العلم

تار�خ شامل ) وهو البدا�ة والنها�ة(وهناك توار�خ جاءت �عده مثل تار�خ الحافظ ابن �ثیر 
وتار�خ  ،بینما تار�خ ابن جر�ر انتهى في أوائل القرن الرا�ع ،وجامع إلى منتصف القرن الثامن

وعنایته أ�ًضا واضحة وظاهرة في تراجم أهل  ،ق علیهاعنى �األحداث و�علِّ الحافظ ابن �ثیر �ُ 
 .فهو شامل لألحداث والتراجم ،العلم وغیرهم من األمراء والوزراء واألد�اء وجمیع طبقات الناس

الحافظ  ار�خى من تاألحداث واستیعابها أوفَ  لیلفي تح )الكامل(في تقدیري أن تار�خ ابن األثیر و 
 ،اترِجم إال �كالم �سیر جد� لكنه من ناحیة التراجم ألهل العلم فیه خلل �بیر �حیث ال یُ  ،ابن �ثیر

 ،حتاج إلیه في هذه الترجمة�ستوعب و�ذ�ر ما �ُ  )البدا�ة والنها�ة( بینما الحافظ ابن �ثیر في
الزنادقة وهو أحد  ،فعلى سبیل المثال في ترجمة ابن الراوندي ،في الترجمة لَّ ن ترجم وأخَ و�نقد مَ 

وابن  ،أبو حیان التوحیدي :زنادقة اإلسالم ثالثة( :المشهور�ن الذین قال فیهم الحافظ ابن الجوزي 
وفیات (ذ�ر في ترجمة ابن الراوندي أن ابن خلِّكان في �تا�ه  )،ي وأبو العالء المعرِّ  ،الراوندي
�خالف تراجمه �اء، مته على طر�قته في تراجم األدترجم له وأشاد �ه وأطال في ترج )األعیان

من الحافظ ابن وهذا وُ�جمل في تراجم أهل العلم،  ،فهو �ستوعب �النسبة لألد�اء ،للعلماء والفقهاء
 ،صف �ما وصف من الزندقةبین منهج ابن خلِّكان مع أن ابن الراوندي وُ یُ  فهو ،بیان منهجكثیر 

�عني  !عجیًناوال �أن الكلب أكل له وأشاد �ه  ابن �ثیر: �قول ،سب له �الم في غا�ة الخطورةونُ 
 .فهذه میزة عند الحافظ ابن �ثیر أنه ینبه مثل هذه التنبیهات ،كأن األمر ال �عنیه

المنتِظم في (ل علیه �ثیًرا ابن الجوزي في �عوِّ مما وقبل ابن �ثیر وقد �كون من مصادره و 
 ،ة خمسمائة وسبعة وتسعینسن التي �انت ل وفاتهیبوهو �تاب ینتهي قُ  )أخبار الملوك واألمم

و�ان أوله  ،خمسة أجزاء ونصف ،وُطبع في الهند قد�ًما من منتصف الجزء الخامس إلى العاشر
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و�ال فلیست من  ،حتاج إلیها عند الضرورةبع في بیروت طبعات تجار�ة �ُ ثر علیه وطُ ثم عُ  ،مفقوًدا
 .الطبعات التي ُ�عتمد علیها

وتار�خ ابن  ،ومیزة �ل واحد منهما ،وتار�خ ابن �ثیر ،على �ل حال ذ�رنا تار�خ ابن جر�ر
 )شذرات الذهب(حتاج إلیه تكمیل تار�خ ابن �ثیر إلى سنة ألف موجود في وهناك ما �ُ  ،األثیر

للحافظ الذهبي  )الِعَبر في خبر من َعَبر(وهناك �تاب  ،لكنه مختصر و�في �الغرض عند الحاجة
الِعَبر في ذ�ر أخبار األمم من العرب والعجم (أ�ًضا ، وأ�ًضا تار�خ ابن َخلدون واسمه بذیوله
فهو من هذه الحیثیة  ،ا وُ�عنى فیه بتحلیل األخباروهو �تاب ضخم جد�  ...) إلى آخره،والبر�ر

ومقدمته من أنفع ما �قرؤه طالب العلم في أنواع الشعوب واألمم والدول  ،ینتفع �ه طالب العلم
 .غفلها ال ینبغي لطالب العلم أن �ُ �تاب نافع جد�  ،وأسباب تمكنها وأسباب سقوطها

مروج (في التار�خ ُ�عنى �ه من جهة وله رواج في �عض األقطار اسمه �تاب هناك أ�ًضا 
عتد �ه وال وعلى هذا ال �ُ  ،وهو شخص معدود من الشیعة ،للمسعودي )الذهب ومعادن الجوهر

من اختصره أو نقل على في مقدمة الكتاب وخاتمته تحر�ًجا شدیًدا  حرَّج ، ومع ذلكعتمد علیه�ُ 
فعلیه لعنة هللا والمالئكة ( :ثم قال ،وأضاف إلى ذلك أشیاء ،منه ولم �عزه إلیه أو نسبه إلى غیره

هذا �جعل اإلنسان یتردد في قراءته أو في النقل  ،في أول الكتاب وفي خاتمته )والناس أجمعین
 .مع أن في التوار�خ األخرى ما �غني عنه ،منه أو في العزو إلیه

 �هللا أعلم. ،وفیما ذ�رناه �فا�ة ،وعلى �ل حال �تب التوار�خ �ثیرة
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