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  أستاذ مساعد تاريخ إسالمي وحضارة إسالمية
  كلية عجلون الجامعية 

  مية اململكة ٔالاردنية الهاش –جامعة البلقاء 

    

    
   
ن منهج استخدام ،فاطمة يح زكريا الربيدي  حركة ي املحدث

يّ  الّتدوين اري رّي  جرير بن محمد: التَّ  وامللوك ٔالامم تاريخ كتابه ي الّط
؛ ونشر عالو الخامس  العدد - كان التاريخية. ريةدو  - ."أنموذًجا"

ر    . ٣٦ – ٣٠ ص .٢٠١٤ سبتم
 www.kanhistorique.org  
  األداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ري (ت. م) أحد الرواد ٩٢٢هـ/٣١٠ُيَعّد محمد بن جرير الط

ي حركة التدوين  ن  م منهج املحدث ي كتابا الذين جسدوا 
ي كتابه املعروف بـ "تاريخ الرسل  ي، وظهر هذا جلًيا  وامللوك"، التاري

ى العلوم الشرعية  ويبدو أن ثقافته الدينية املتصلة بانكبابه ع
ن فقد جمع الروايات التاريخية  ي إتباعه مسلك املحدث أّثرت 
ى "ٕالاسناد" مما أضفى  ن الذي اعتمد فيه ع وصاغها بمنهج املحدث
ى كتابه مكانة علمية رفيعة ح وصف بأنه أصح التواريخ، وأراد  ع

ري الا  ي بأن الط ر الشر ى مرتبة الخ رتقاء بصحة الرواية التاريخية إ
ي معظم  ى السند  ن التواريخ ؤالاسانيد، فظهر حرصه ع يمزج ب
ى صاحبه وخاصة الروايات  رواياته فكان سند كل رواية موصول إ
ي ذلك صيغ التحمل  ال تتعلق باألمور الشرعية، واستخدم 

ن. واجه منهج ؤالاداء، ح أصبح كتابه مرجعا  أصيال لدى املؤرخ
ن العديد من املآخذ  ى مناهج املحدث ري الذي اعتمد فيه ع الط
ى  د بتخريج الروايات التاريخية ع والانتقادات أبرزها أنه لم يج
ان الجرح والتعديل، كما أنه اهتم بالسند دون  ن بم طريقة املحدث

ا، وكان  ى عاّل ي املتون، وكان يذكر ٔالاخبار ع ى ٕالاسناد الجم يلجأ إ
ر متسلسل، وكان ال يتحرج  ي خ ن الروايات العديدة  الذي يجمع ب
ن، وجاءت بعض رواياته مرسلة،  روك أن يروي عن الضعفاء أو امل
ن فالحديث يبقى مصدًرا  م بجميع قواعد املحدث وهو بذلك لم يل

درا من مصادر التشريع تستنبط منه ٔالاحكام الشرعية والتاريخ مص
  لألخبار والحوادث. 
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ن علوم  ة العالقة ال ربطت ب اختلف الباحثون حول ماهيَّ
ن طريقة  الحديث النبوي وعلم التاريخ، إذ إنَّ التشابه الذي نجده ب

ن  ناملحدث ى القول:  واملؤرخ ن إ ي الرواية دفع بجماعة من الباحث
ر واملغازي إنَّ  التاريخ وليد علم الحديث، حيث انبثق عن الس

وظهرت كتب املغازي بعد مصنفات الحديث وما  كتب املغازي إالَّ 
ي وتأليف  ا حركة التدوين التاري باب من أبواب الحديث، ثم أعقب
ي حاٍل من البداوة ال  املصنفات التاريخية، ويبدو أنَّ العرب كانوا 

ى يسمح لهم بتدوين ٔالا  هم إ َّ حداث لوال أن الحديث النبوي ن
ى )١(ذلك ي ال أّدت إ ي فإنَّ العناية بعلم الحديث  ، وبالتا

  .)٢(الدراسات التاريخية
وهناك من يرى أنَّ التاريخ علٌم مستقٌل بذاته عن الحديث وأّن 
ي طريقة الرواية فقط، وهذا ال  ن الحديث والتاريخ  ا ب ً هناك تشا

ى أّن  تفّرع من الحديث ولم يكن بمثابة الفرع من  التاريخ يدلل ع
ٔالاصل، وإنما التاريخ قديٌم ِقدم الحديث بل أنه اقدم من الحديث، 
ويحتج أصحاب هذا الرأي بأنَّ الناس كانوا يدونون الحوادث 
ن كتابة وشفاهة، وأنَّ الخلفاء  والاخبار ويعنون بتأريخ املاض

ن من بعدهم ك ن والعباسي تمون بالتاريخ كاهتمامهم ٔالاموي انوا 
ي  بالحديث، وأنَّ هناك مصنفاٍت وكتًبا علميًة تاريخيًة ُدّونت 
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ا ُفقدت وبذلك كان الاهتمام  ،)٣(العصرين الراشدي ؤالاموي ولك
رى هو الدافع من وراء الكتابات التاريخية ، وتمثلت )٤(بالحوادث الك

دولة ٕالاسالمية ووضع تلك الحوادث بظهور الدين الجديد وتكوين ال
رة النبوية الشريفة، وتاريخ  تقويم هجري ثابت والاهتمام بالس
ي  ي تطّوًرا طبيعًيا  الخلفاء وأعمالهم، وبذلك كان التدوين التاري

  )٥(ٕالاسالم.
ّ فكرة أنَّ التاريخ انبثق عن  ويذهب أصحاب الاتجاه الذي يتب

ى أنَّ دوافع الكتابة التاريخية ن نشأت  علم الحديث إ عند املسلم
ي  نة النبوية فكان توا وحقيقة أنَّ محمًدا  ٔالانبياءمن اهتمامهم بالسَّ

ذا التسلسل،  ى الاهتمام  ر من العلماء إ خاتمهم قد دفع بكث
وشجعهم نحو تقديم معلومات أوسع عن قصص ٔالانبياء وأخبارهم 

ي القرآن الكريم، كما لقيت ٔالاحاديث النبوية اه تماًما ال وردت 
ا  ي التشريع فاهتموا  ن؛ نظًرا لدخولها  بالًغا عند املسلم
رت بحق أعظم ما أنتجه الفكر  وتدارسوها ووضعوا لها علوًما اعت
ا  ي تطور الكتابة التاريخية، كما أ ٌن  ِ

ّ ٕالانساني، فكان لها أثٌر ب
ا مادة تاريخية غنية واسعة عن القرن ٔالاول  تشكل بحّد ذا

  )٦(الهجري.
ر ـ عند أصحاب هذا الاتجاه ـ  ولهذا كانت دراسة املغازي والس
تبويًبا جديًدا لألحاديث النبوية الشريفة، تطّورت فيما بعد ودخلت 

ا رواية ٔالاحداث املتعلقة بحياة الرسول  ى هللا عليه وسلمف  ص
ت تروى وتدون  رة النبوية ظلَّ َّ أنَّ السَّ ن، ح والصحابة والتابع

عليه).  النقدل الحديث (أي استعمال ٕالاسناد وإقامة بطريقة أه
ي  ي علم التاريخ  ر علم الحديث النبوّي الشريف  وبرزت مظاهر تأث
ة  راجم، والطبقات، والتواريخ العامليَّ ميادين عديدة أبرزها: كتب ال
، ؤالالقاب، وكتب ٔالانساب، ولكنَّ أهم  والعامة، ؤالاسماء والك

ر ت ي مظاهر هذا التأث ي "ٕالاسناد": ونع بذلك ٕالاسناد  جلت 
ي الحديث النبوي.   )٧(الرواية التاريخية، وٕالاسناد 

ن اتجاهات  ي هذا املجال من توضيح الصلة ب وال بدَّ للباحث 
الكتابة التاريخية ودراسة الحديث النبوي الشريف وعلومه ال 

ي صدر  ٕالاسالم كانت سائدة، فقد كانت املراكز العلمية الرئيسة 
والبصرة)، وكانت مدرسة  الكوفةي: املدينة املنورة، والعراق (

ي البداية، لكنه ترك  رات علم الحديث  العراق بعيدة نسبًيا عن تأث
ى ٔالاخذ باإلسناد، وكان  ا أثًرا واضًحا من حيث اضطرارها إ ف
ٕالاخباريون يتناولون موضوعات مكّملة ملواضيعهم متممة لها، وكان 

  )٨(لهم من استعمال الشعر واللغة لتوضيح بعض ٔالامور. البدَّ 
ى الحديث ودراساته فقد  ا مدرسة املدينة ال قامت ع أمَّ
ا التاريخ ٕالاسالمي، ويالحظ أنَّ  مت معظم الصور ال كتب  ضَّ
ي طريقة عرض  ي ٕالاسناد يؤثر  ى جانب أثره  علم الحديث بدأ إ

ي كتب املغازي وظهر ذلك  الرواية عند هذه املدرسة بأول صوره 
ن قبل أن يكونوا  اب املغازي كانوا محدث ر، كما أنَّ كتَّ والس
ان بن عثمان بن عفان "ر هللا عنه" محدًثا  ن، فقد كان إبَّ مؤرخ
ر بن  قبل أن يبدي اهتماًما بتاريخ املغازي، وكذلك عروة بن الزب

ي كتب الحديث والتاريخ سنًدا ى  العوام  حيث كان سنده  واحًدا ع
ن  ر بن العوام عن عائشة أم املؤمن حّدٍ سواء فهو يروي عن الزب
ن فقد انتقل  ن ٔالاوائل محدث ا، وملَّا كان معظم املؤرخ ر هللا ع

ى أهل التاريخ بشكٍل واضح.   )٩(ٕالاسناد إ
ي علم الحديث، فقد  وباملقابل، فإنَّ هناك أثًرا هاًما للتاريخ 

ي عملية النقد، وكان يتوجب  قّدم التاريخ للحديث خدمة جليلة 
ى املحدث أن يتسلح بتواريخ وفيات الرجال ومواليدهم ليعرف  ع
م عن من، وله أهمية أيًضا من حيث ٔالاسانيد ومعرفة  من أخذ م

ي نقد  وانقطاعهااتصالها  واملتقدم من الشيوخ عن املتأخر، و
ى وقائع تاري خية ومعرفة ناسخ الرواية إذا دلَّت رواية الحديث ع

ن وصدق )١٠(الحديث من منسوخه ، فيظهر بذلك كذب الكاذب
ن.   )١١(الصادق

ن علم التاريخ والحديث  ويبدو أنَّ هذه العالقة الوثيقة ب
ي الواقع وليدة العصر، فقد كانت دراسة الحديث من  ي  النبوي، 

تم   ى وكان الطالب  ي القرون الهجرية ٔالاو املقومات ٔالاساسية 
ي  والحديثلقرآن با وعلومهما ثم يتجه لدراسة التاريخ ليعينه 

ق فيه يتجه نحو دراسة التاريخ ويقل  ضبط الحديث، فإذا ما تعمَّ
اهتمامه بالحديث وروايته ودراسته ويصبح حينئذ ٔالاصل (الحديث) 

  )١٢(فرًعا، والفرع (التاريخ) أصاًل.

…^f}ù]àèæ‚i»ênè‚£]ärãßÚæëŞÖ]
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ي  ي حركة التدوين التاري ن  إنَّ صور استخدام مناهج املحدث
ري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت.  د الط رة ومتعددة، ويعَّ هـ ٣١٠كث

ن ٩٢٢/  ن وأقدمهم الذين ثّبتوا وجهة املحدث م)، من أهمَّ املؤرخ
ي الكتابة التاريخية. ن  )١٣((رواة الحديث)  فاتبع طريًقا وسًطا ب

ن  نواملاملحدث ن أهل الحديث  ؤرخ ي رواياته ب ا  ً لذلك نجد تشا
ي كتابة "تاريخ  ورواة التاريخ، وظهر ذلك بصورة جلية واضحة 
الرسل وامللوك" الذي جمع فيه الروايات التاريخية وصاغها بمنهج 
ى كتابه مكانة علمية رفيعة ووصف بأنه  ن، مما أضفى ع املحدث

ا، ي الدنيا فضاًل وهو م )١٤(أصحَّ التواريخ وأثب ن الكتب الفريدة 
ر املّعول عليه عند الكافة والرجوع إليه  )١٥(ونباهة، وهو التاريخ الكب

رة املؤلفات ال تمكنت من مجالدة  )١٦(عند الاختالف، وهو من خ
ر والحديث واللغة  ن املواد املستمدة من التفس الزمان ووفقت ب

رة وتأريخ ٔالاحداث، ن  وُيعدَّ  )١٧(ؤالادب والس ي ب ى عمٍل تاري أو
ن بلغت به الرواية مبلغها من الثقة  مصنفات العرب املسلم
اية عهد النشأة  ي  ؤالامانة وٕالاتقان، وبلغ به التدوين التاري

  )١٨(والتكوين قمة من قمم التاريخ.
ر مما جادت به أقالم النقاد  رها الكث تلك ٔالاوصاف وغ

ن لم تذكر وُتقال لوال أنَّ  د فيه وسلك منهج  والباحث ري اج الط
ر  ى بالخ ي نقل الرواية، فحاول أن ير ن من حيث الدقة  املحدث

ي. ر الشر ى مستوى الخ ي إ   التاري
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ي صدد تتبع مجريات ٔالاحداث أو نقدها وغربلة  ولسنا هنا 
ن، فالدراسة تتجه نحو املنهج العلم الذي اتبعه  الغث من السم

ي التدوين، والس ري  ن، ويتطلب الط يما استخدامه منهج املحدث
ري العلمية واتجاهاته  ذلك من الدارس معرفة ثقافة ٕالامام الط
ي كتابة التاريخ  ن  الفكرية، ومن الواضح أنَّ سلوكه مناهج املحدث
ي  ي ٔالاصل، فقد حفظ القرآن الكريم وهو  نابع من نشأته الدينية 

ه، ثم اتجه لدراسة السابعة من عمره، وأتقن قرآته وعرف أحكام
ي التاسعة من عمره،  )١٩(الحديث النبوي الشريف وكتبه وهو 

فجمع من العلوم الشرعية ما لم يجتمع ألحٍد من معاصريه، وكان 
ن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها،  عاملًا بالس
ي التاريخ  ن ومن بعدهم، عاّلمة  عارًفا بأقوال الصحابة والتابع

  )٢٠(ام الناس وأخبارهم.عارًفا بأي
ن ورواه عنه  ري محّدثا أخذ الحديث من كبار املحدث وكان الط
ن من أهل  رين، كما كانت لديه معرفة العدول واملجرح الكث
الحديث، وطرق نقده والتذاكر به، وبلغ من اهتمامه بالسند أنه 
ي رجال الحديث سماه "ذيل املذيل"، وهو من  ألفَّ فيه كتاب 

ه وأفضلها كان يرغب فيه طالب الحديث وأهل محاسن كتب
ري حريّا أن  )٢١(التواريخ. كلَّ هذا الاهتمام بعلم الحديث جعل الط

ي جمع الرواية ونقدها وكان يجمع مأثور  ن  يتأثر بطريقة املحدث
ي فكان النقد  ى مصدرها ٔالاص ا مع إسنادها إ الروايات ويّدو

ر  ي ذلك فضل كب ى الرواة، و ى النصوص  منصًبا ع ي املحافظة ع
  )٢٢(التاريخية.

اج  ري بالّسند وذكر سلسة الرواة ـ الذي هو م وقد اهتم الط
ي كتابه تاريخ الرسل وامللوك، وكانت النظرة  أهل السنة والحديث ـ 
ى السند متصاًل جزًءا من الحديث عند املحدث، ومن ثم جزًءا  إ

اج ا  من الحادثة عند املؤرخ، وكان العمل بم ن ضرورة أمل املحدث
ي  ري منهجه  ّن الط ري، وقد ب ي عصر الط الحياة الثقافية 
ي مقدمة كتابه  ي الكتابة التاريخية  ن  ى أساليب املحدث الوقوف ع
ي كتابنا هذا إن  تاريخ الرسل وامللوك، فقال: "وليعلم الناظر 
ي كل ما أحضرت ذكه فيه مما شرطت إني راسمه فيه  اعتمادي  
ى ما رويت من ٔالاخبار ال أنا ذاكرها فيه وٓالاثار ال أنا  إنما هو ع
ا فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر  ى روا مسندها إ
ر القليل منه ، إذا كان العلم بما كان من أخبار  النفوس إال اليس
ى من لم  ر واصل إ ن غ ن وما هو كائن من أنباء الحادث املاضي

ن دون يشاهدهم و  رين ونقل الناقل ن إال بإخبار املخ لم يدرك زما
ي كتابي  الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. فما يكون 
ن مما يستنكره قارئه أو  ر ذكرناه عن بعض املاضي هذا من خ
ي الصحة وال  يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها 

ي الحقيقة فليعلم انه لم  ي ذلك من قبلنا وإنما أتي من  يؤتمع 
ى نحو ما أدي إلينا.   )٢٣(قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك ع

ى  ي كتابه "تاريخ الرسل وامللوك" ع ل  ويستنتج بذلك أّنُه عوَّ
ٔالاسانيد واستصحاب منهج الجرح والتعديل، وجعل اهتمامه به 

ي  ه لنفسه  حجته بذلك ، وكانت )٢٤(التاريخية الرواياتنهًجا خطَّ
ه ال يجوز نقل أخبار من سبق أو ما هو كائن بعد مما ال يدرك  أنَّ

ى نقل الرواة وأخبارهم.   )٢٥(بالعقل والاستنباط إالَّ باالستناد إ
ن  ى أنه أدرك الصلة الوثيقة ب ويرجع سبب اهتمامه بالسند إ

ن ومنهجهم قوة وسيادة  )٢٦(التاريخ وعلم الحديث، وقد كان للمحدث
ى ذلك تأييد البالط العباس لهم، وتأييد ي عصر  ري ساعد ع الط

العامة حيث كان مذهب أهل الحديث هو املذهب الشائع آنذاك، 
ى السند بمثابة الوقاية ال يتخذها املحّدث ليقي  وكانت النظرة إ

ا يقول، ولكن املسؤولية تقع  نفسه من الكذب فال يكون مسئواًل عمَّ
ى من أداه إليه ونقله  ى السند  )٢٧(عنه.ع ري ع وقد ظهر حرص الط

ا من  ي معظم ٔالاحداث التاريخية، وكل حادثة أوردها ذكر ما ف
ى صاحبه، وأخذ بعض  روايات، وكان سند كل رواية موصول إ
رواياته مباشرة عن طريقة السماع واملشافهة، كأن يقول: "حدث 

نافع  ابن حميد، حدثنا سلمة، قال: حدث محمد بن إسحاق عن
بن عمر، قال: ...."، أو حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم، 
ي، قال: حدثنا إسماعيل بن  قال: حدثنا أيوب بن سويد عن ٔالاوزا

ن.)٢٨( عبد هللا قال: ...."   . وهذه الصيغ مقبولة عند املحدث
ي الروايات التاريخية  واملالحظ أنَّ هذا التشدد برز أيًضا 

ري عند املتصلة باألمور ا لشرعية أو الدينية، ومثال ذلك قول الط
ه لم يسند  ا ابن إسحاق فإنَّ ء خلق هللا... "وأمَّ حديثه عن أول 
ى أحد، وذلك من ٔالامور ال ال يدرك  ي ذلك إ قوله الذي قال 

ر من رسول هللا. ر من هللا عز وجل أو خ وسار  )٢٩(علمها إالَّ بخ
ي مجمل أخباره ا ى ذلك  ري ع ي بعض املواضع الط لتاريخية إالَّ 

يظهر أنه لم يأخذها عن طريق الرواية، وإّنما عن طريق الكتب أو 
ر مستحبة لدى  ا عبارات غ ٕالاجازة بالرواية من الكتب، فذكر ف
، أو عبارة  ن، مثل قوله: حدثت عن فالن، أنه قال: حدث املحدث

رة عند "تدوين ه الجزء "ذكر فالن أنه قال" وقد استخدمها بك
  )٣٠(املتعلق بتاريخ الفرس.

ي معظم فصول كتابه صيغ التحمل ؤالاداء  ري  واستخدم الط
ال استعملها املحدثون الذين دونوا الحديث النبوي الشريف، 
ى نحو  ن من أنواع ٔالاداء ع ى نوع مع ر ولفظ يدل ع فكان كل تعب

ي وأنا "أ رنا"، قرئ ع رني"، "أخ "، "حدثنا"، "أخ سمع" "حدث
"، "وذكر...  . ومن أمثلة ذلك قول )٣١(الخ"أبنائي" "أبنائنا"، "وشاف

ري: "حدث محمد بن عمارة ٔالاسدي ومحمد بن منصور، قال:  الط
رنا موس بن عبيدة عن إياس  ، قال: أخ حدثنا عبيد هللا بن موس

ي موارد  )٣٢(بن سلمة بن ٔالاكوع عن أبيه، قال:....". إنَّ الناظر 
ري  ن الط ي الروايات والحوادث يجده قد جمع ب وسالسل ٕالاسناد 

ي ٔالاسانيد وهؤالء  رة تساهلهم  رواة اشتغلوا بجمع الروايات مع ك
ن" وهم أصحاب ضبط  ن روايات "املحدث هم "ٕالاخباريون"، وب
ى  املتون وتحري ٔالاسانيد ونقد الرواة، وبذلك تمكن من أن يبقي ع

ي ال ر قدٍر من ٔالاخبار و وقت نفسه يتجنب ما أمكن من أخطاء أك
ا.   )٣٣(ناقل



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٣٣ 

 ردناأل | فاطمة يحيى زكريا  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
ُمح

ة. 
 

ي تاريخ  ن الصحيحة ال نطالعها  ومن أمثلة روايات املحدث
ري ما أورده عن ٕالامام املحدث عبد هللا بن املبارك من روايات  الط
رى وعددها ثماني عشرة رواية بسنٍد موثوق عن ثمانية  الفتنة الك

م  ي مقدم م ثقات و جرير بن حازم بأسانيد من شيوخه أغل
ر عن الزهري. ي بإسناده الشه  )٣٤(مختلفة ثم يونس بن يزيد ٔالاي

ري ما نقله عن شيخه يعقوب بن  ن عند الط وأصُح أسانيد املحدث
ي الحديث  ر الرواة الثقاة  ي الذي روى عن مشاه إبراهيم الدور
مثل: ابن علية، ومعتمر بن سليمان، وعبد هللا بن إدريس، وله 

ن ثقاة رو  ايات عن املحدث أحمد بن أبي خيثمة بسنده عن محدث
ن. ى ٕالامام الزهري، وهذا هو منهج املحدث   )٣٥(ينته إ

ي تاريخ  ًرا من ٔالاسانيد الضعيفة  وباملقابل، يجد الباحث كث
ي أن يروي عن الضعفاء، أمثال: محمد بن  ري، فكان ال يتحرج  الط

دي،  عيلوإسما )٣٦(السائب الكل وابنه هشام بن عبد الرحمن السُّ
، وهو مطعون  ر من الروايات عن سيف بن عمر التميم كما أك

ٌم بالزندقة وكتاباته مأخوذة عن  استمدها من  تٕالاسرائيلياعليه م
ودية عن كعب ٔالاحبار، ووهب بن منبه، ورجاالٍت  منابع وأصول 

ود العراق، وبعض النصرانيات.   )٣٧(من 
ر  ي بما يرويه عن الضعفاء ليس بدعة من ولكن استشهاد الط

ن، فقد أشار ابن تيمية  ي مناهج املحدث ن، وإنما ظهر ذلك  ٕالاخباري
ي مناهج السنة، وقال: "... وقد يروي ٕالامام أحمد وإسحاق  ى ذلك  إ
ا بسوء الحفظ ونحو  ام روا أحاديث تكون ضعيفة عندهم ال

ا، فإنه قد يكون  ا ويستشهد  ر  الحديث ما يشهد  لذلك ذلك ليعت
له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد له أنه خطأ، وقد يكون 
ًرا من  ي الباطن ليس مشهوًرا بالكذب، بل يروي كث ا كذاًبا  صاح
روي حديثه وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذًبا بل  الصدق ف

ره. ي خ َّن    )٣٨(يجب التب
م ري قد روى أحياًنا عن م ن أو ضعفاء فإنما وإذا كان الط

م وتصويرهم للحوادث بصورة  م فيما يؤخذ ع ى شهر يرجع ذلك إ
رهم وإبرازهم للجوانب ٔالاخالقية والتعليمية من  ر تفصياًل عن غ أك

ي سبيل ذلك بصدقها. ن  ا مضحَّ ؤالاهم  )٣٩(خالل ٔالاخبار ال يرو
ي عرف  لم يكن غريًبا -ٔالاسانيد الضعيفة - من ذلك أن هذا املنهج 

ر  ن وإن لم يكن حديًثا صارًما، فإذا لم يكن املسند غ املحدث
ي القوة، وإذا  املراسيل، فاملرسل يحتج به وليس هو مثل املتصل 
ي الحديث وهٌن شديد يبينونه، وبعض ٔالاحاديث ال يصح  كان 

  سندها.
م  ن)، الذين اعتمد عل ى؛ أنَّ الرواة (ٕالاخباري وتجدر ٕالاشارة إ

ري  ر  الط ي التفس ي مؤلفاته ٔالاخرى ال  م  ي التاريخ لم يأخذ روايا
، وكان  ان الحدي ي امل ي الحديث؛ ألنه يعلم ضعف مصادره  وال 

ي الحديث متشدًدا ى منهجه  ، يختلف عن منهجه كمؤرخ، وأشار إ
تم باألسانيد  ذيب ٓالاثار فقد كان  ي كتابه  منهجه الحدي 
ن ويذكر غريب ٔالالفاظ  ي امل ويتناول كل حديث بتدقيق السند وما 
وغريب املعاني، وما يستنبط من الحديث من ٔالاحكام الشرعية، وما 

م، وكان يثور حوله من اختالف الفقهاء، مع إيراد حججه م وأدل
ن الروايات. ويمكن التغا عما  )٤٠(يناقش ٔالادلة وٓالاراء ويرجح ب

ي هؤالء الرواة من تضعيف؛ إن لم تعارض أخبارهم الروايات  قيل 
ن  الصحيحة اكتفاء بمن وثقهم وهو منهج سلكه بعض املحدث
رغيب، أي خارج مجال العقيدة  ي باب الفضائل وال خاصة 

ى ذلك بقوله: "إذا كان رواة  ، وقد)٤١(ؤالاحكام أشار املنذري إ
ي إسناده، حسٌن أو  م من اختلف فيه أو  الحديث تقاة وف
ن  مستقيم أو ال بأس به ونحو ذلك مما يقتضيه حال ٔالاسناد وامل

رة الشواهد".   )٤٢(وك
ري من ضّعفه  م الط وهناك بعض الرواة الذين اعتمد عل

ي مجال التاريخ، ومن علماء الحديث ولكنه كان عارًفا إ خبارًيا قوًيا 
ى سبيل املثال، سيف بن عمر التميم (ت.  هـ/  ١٨٠هؤالء ع

ري معظم ٔالاخبار عن حركة الردة  عنهم) الذي روى ٧٩٦ الط
ن فقد وصفه علماء الجرح والتعديل بأنه  وموقعة الجمل وّصف
م بالزندقة ويروي عن  روك الحديث، م ء، م ضعيٌف، ليس ب

ناملجه ي رواية ٔالاحاديث )٤٣(ول ، وإذا كان سيف بن عمر ضعيًفا 
النبوية بسبب التشدد الذي يقتضيه املنهج الحدي الصارم، فإنَّ 
ره  ي مجال ٔالاخبار واعت هناك من أصحاب هذا املنهج من دافع عنه 

ي ٔالاحداث.   )٤٤(إخبارًيا عارًفا 
ن أنه كان يرو  ومن ري بمناهج املحدث ي الحادثة مظاهر تأثر الط

ر من طريٍق أو سند، وقد يبدو للقارئ أنه نوٌع من  ن) الواحد بأك (امل
ي له، ولكن هذا النهج تعارف املحدثون عليه  التكرار الذي ال دا
وهو إخراج الحديث عن حّدِ الغرابة، وُعرف هذا بالحديث الغريب، 
أو الفرد من الحديث، وهو الحديث الذي تفرد به رواية ُعرف 

وحدان" وهو الراوي الذي لم يرَو عنه إالَّ حديث واحد فقط، بـ"ال
رهم وهو قولهم: "لم يرو عنه إاّل واحد". ي نقد هذا تعب   )٤٥(وللعلماء 

ري، فقد الحظ  ي تاريخ الط ى الرغم من أهمية ٕالاسناد  وع
ي ٔالاجزاء  ي كتاب "تاريخ الرسل وامللوك"  الباحثون أنَّ السند يقل 

رة من الكت ي ٔالاخ ري الذي تو ي ٔالاحداث املعاصرة للط اب وخاصة 
ى معالجة التاريخ بالرواية ٣١٠سنة( ا ع هـ)، حيث اعتمد ف
ن، وأصبحت )٤٦(وحدها ي استخدام مناهج املحدث ، وقد تساهل 

ي جماعة من أصحابنا" أو "حدث  إشارته للروايات بعبارة "ذكر 
رة" رني جماعة من أهل الخ وهذه الصيغ تدل  ،)٤٧(جماعة" أو "أخ

ي  ى التساهل  ي ذلك يكون إلرضاء محدثيه ع السند، ولعلَّ السبب 
من ٔالاحياء، وخوًفا من غضب من تشملهم الرواية ملا لهذه 

ي )٤٨(ٔالاحاديث من عالقة بالسياسة العامة للدولة ، فقد اعتمد 
ر من الحاالت  ي كث ن وحرص  ى ٕالاخباري روايات العصر العباس ع

ى التع ريف بالراوي من حيث مهنته واملوقع الذي يحتله سواء ع
أكان كاتًبا أم وّلًيا أم حاجًبا أم قاضًيا أو نّسابه أو عاملًا باللغة 

  )٤٩(ؤالادب.
ى ٕالاسناد قد حاول الارتقاء بالرواية  ري باعتماده ع ومع أنَّ الط
ي  ى مسلكه  ي، إالَّ أنَّ املآخذ ع ر الشر ى مصاف الخ التاريخية إ
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ا أنه اختلف  ن عديدة تناولها النقاد والباحثون وم مناهج املحدث
ى طريقة  ي أنه لم يقم بتخريج الروايات التاريخية ع ن  عن املحدث
تخريج ٔالاحاديث النبوية الشريفة فلم يوثق الرواة أو يجرحهم، وقد 
ى ما وضع ألجله علم  ذكر السخاوي أنَّ عمله كان مقصوًرا ع

والفتوحات، وقلَّ أن يلم بجرح أو تعديل ونحوه،  التاريخ والحروب
ه لم يستوِف أخبار أحد ٔالائمة، إنما كانت عنايته فيه بذكر  حيث إنَّ
نة ال مجملة وأخبار ٔالانبياء بالطرق  الحروب مفصلة والفتوحات مبيَّ

ي غاية )٥٠(املتنوعة ؤالاسانيد املتعددة ن  ، بينما كان منهج املحدث
ي كتابة الحد ى الدقة  ا طبقنا منهج الجرح والتعديل ع يث، ولو أنَّ

ي روايات كتاب "تاريخ الرسل وامللوك" لوجدنا فيه  سلسلة ٕالاسناد 
ى مستوى ٔالاحاديث. ى إ   قلة قليلة من الروايات الصحيحة ال تر

ر بن العوام،  ري عن عروة بن الزب ى سبيل املثال، أخذ الط فع
ر أنه لم يتبع  م٧٤١ هـ/١٢٣وعن محمد بن شهاب الزهري (ت ) غ

ى أساس أنَّ التاريخ ليس مصدًرا للتشريع  منهج الجرح والتعديل ع
ى  ر ع ي الخ فلم يتشدد فيه تشدد رجال الحديث وألقى العهد 

ري كان متساهاًل متسامًحا أحياًنا باإلسناد،  )٥١(الراوي. كما أنَّ الط
ي قول ب مة، كقوله: " عضهم...."، فقد وردت بعض أخباره بصيغ م

أو "فقال بعضهم"، أو قوله "ذكر عن ب هاشم أو ذكر عن بعض 
ا عند طبقة  )٥٢(ب تميم". وجاءت بعض رواياته مرسلة يقف أغل

ابن عباس وابن إسحاق وخاصة ٔالاخبار املتعلقة بمبدأ الخلق 
، كما روى عن أضعف شيوخه وهو "أحمد بن ثابت )٥٣(والجاهلية

قطاًعا ظاهًرا عن ٕالاخباري "أبي معشر" وهو الرازي" بسنٍد منقطع ان
ر إسناد ري )٥٤(ضعيف ورواياته كلها مرسلة بغ . كما روى الط

رى ومقتل الخليفة عثمان بن عفان عن أحد  أحداث الفتنة الك
ي الشيعة "نصر بن مزاحم  ى أحد مؤر شيوخه املجاهيل بسنده إ

ن حااًل لكون ال وهذاالعطار"  تحريف من أسوأ طرق ٕالاخباري
ا سنًدا ومتًنا. ن ف   )٥٥(والاختالف واضح

ي ٕالاسناد أنه ع بالسند دون  ري  ى منهج الط ومن املآخذ ع
ن ا فال نجد لديه ملكة )٥٦(امل ى عالَّ ،  وكان يذكر ٔالاخبار ع
، وإذا ما اتجه )٥٨(، فظهر عنده ضمور النقد أو إبداء الرأي)٥٧(النقد

ى النقد املباشر يكتفي باستخدام بعض العبارات املوجزة  أحياًنا إ
ي إحدى رواياته "وهو الثبت" ى ُبعٍد نقدي، كأن يقول  ، )٥٩(الّدالة ع

ي صحة بعضها لقوله "زعم فالن" ، ومثال ذلك عند )٦٠(أو قد يشك 
أنَّ  –فيما زعم –، قال: قال سيف بن عمر همذانحديثه عن فتح 

 ،".... روه أنَّ ي رواية ثانية،  محمًدا واملهلب وطلحة وعمرو أخ و
قال: حدثنا هشيم، قال: زعم أبو املقدام عن الحسن بن أبي 

  )٦١(الحسن قال....".
ي أو  ٍر شر وإذا ُوِجَد النقد لديه فإنه غالًبا ما كان يتعلق بخ
ي خلق الشمس والقمر أو  ر آية من كتاب هللا مثل القول " تفس

ما خلق قبل ٓالاخر، ُّ ار" أ ي الليل وال ي  القول  ري  وقد أورد الط
ن، ٔالاول: حديث أبي ذر الغفاري، والثاني  ن طويل هذا الفصل حديث
رين اللذين  حديث ابن عباس، ثم قال: ولو صح سند أحد الخ

ي أسانيدهما نظر فلم نستجز قطع القول  ما لقلنا به ولكن  ذكر
ما  رين. منبتصحيح ما ف   )٦٢(الخ

ن من ري منهج املحدث ن كانوا  وقد خالف الط حيث إّن املحدث
ري  ي التاريخ فكان الط ا  ى نقل حديٍث بمفرده، أمَّ يحرصون ع
ر متسلسل، ويمزجون بعضها  ي خ ن الروايات العديدة  يجمع ب
إلخراج الحادثة متكاملة ووافية املع واملوضوع، وهذا ما يسم 
ى سرد ي" لحاجة كتب التاريخ والقصص ؤالاخبار إ  "باإلسناد الجم

ي متتابع متكامل الصورة  واستمرار املوضوع  ي نسٍق تاري الحوادث 
ى ذكر السند لكل  م كانوا يضطرون إ ي املوضوع لك التاريخية 

ا والتأكد من سندها.  )٦٣(رواية إلتاحة الفرصة للتحقق من صح
ب  ى منهج ٕالاسناد  حيث أنه سبَّ ري ع وهناك َمْن ينتقد اعتماد الط

رة للبا ن  أهمل عناوين الكتب خسارة كب ي ميدان التاريخ، ح ن  حث
ي أسانيده،  وأسماء املصنفات ال تنسب للمشايخ الذين ذكرهم 
ن ثروة من املصنفات كان يمكن أن تكون عوًنا  وحرم  بذلك املؤرخ
روة العقلية ال  ي معرفة ال ي تحقيق املخطوطات و ن  للباحث

ا لنا الثقافة العربية.   )٦٤(خلف
ي استخدامه وتص ري  ن للدفاع عن منهج الط ر بعض الباحث دَّ

ى  ي إ ر التاري ى بالخ منهج "ٕالاسناد" الذي استطاع من خالله أن ير
نة لألحداث وأن  ي، وكاد أن يعطي صورة م ر الشر مستوى الخ
راعة فائقة، وغدا  ي مادة تاريخية ب ن التواريخ ؤالاسانيد  يمزج ب

نمللوك" مرجًعا أصياًل لدى كتابه "تاريخ الرسل وا ، واستطاع املؤرخ
ن  -يع رواة ٔالاخبار - أن ينقل طبقة الرواة  عنده من صفة ٕالاخباري

ي آن واحد أدى  ري محدًثا ومؤرًخا  ن، وملا كان الط ى صفة املؤرخ إ
ن، وأصبح لعلم  ى رفع مستوى علم التاريخ عند املسلم ذلك إ

ري. التاريخ مناهج وأصول ثابتة بفضل   )٦٥(أسلوب الط
ري قرَّب التاريخ  ي هذا املجال أن منهج الط ولعّل أهم ما ذكر 

ن  )٦٦(من دائرة الحديث، ى استخدام مناهج املحدث وأن قدرته ع
ي كتابة التاريخ جعل من عمله بمثل ما قام به البخاري  وتوظيفها 

ي الحديث. ما  ي صحح م  )٦٧(ومسلم  ري لم يل وهكذا؛ فإنَّ الط
ي تدوين كتابة "تاريخ الرسل وامللوك"  ن  بجميع قواعد املحدث

وتؤخذ منه  ٕالاسالميفالحديث يبقى مصدًرا من مصادر التشريع 
ي ألحكام الدين وهو مصدر  ٔالاحكام الشرعية ويمثل التطبيق العم

رة الرسول  ى لهذا املستوى )(العقيدة واملنبع لس ، والتاريخ ال ير
ري  ى رجال لذلك تساهل الط ن ولم يطبق ع ي طريقة املحدث

  )٦٨(السند منهج الجرح والتعديل.
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كشفت هذه الدراسة عن املنهج العلم الذي اتبعه املؤرخ 
ي تدوينه لكتاب تاريخ الرسل وامللوك  ري  محمد ابن جرير الط
ن من حيث استخدام  ر بمناهج املحدث ى حد كب والذي تأثر فيه إ

ي ا ي ٔالاحاديث النبوية، ٕالاسناد  ى غرار ٕالاسناد  لرواية التاريخية ع
ي سرده  ري  وبينت مدى الدقة العلمية ال توخاها ٕالامام الط
ى  ي إ ي بالتدوين التاري للروايات التاريخية محاوال بذلك أن ير

ي، فأنتج لنا كتاًبا  سماه تاريخ الرسل  ر الشر  وامللوكمصداقية الخ
تب التاريخية وأعظمها قيمة علمية، وهو مرجع ُيَعّد من أهم الك

ن بدراسات مرحلة صدر ٕالاسالم والعهد  ن املهتم لكل الباحث
.   العباس

ي استخدام ٔالاسانيد مدى العالقة الوطيدة  ري  أظهر منهج الط
ن علوم الحديث من ناحية وعلم التاريخ  ناحية أخرى، ومما  منب
ن العلوم أضفى عليه أهمية بالغة أن ٕالامام الط ري جمع ب

ن  ا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وب الشرعية بما ف
ي سرد سلسلة ٕالاسناد ولكنه لم  ن  التأريخ فتأثر بأسلوب املحدث

ى الرو  يات التاريخية ايتمكن من تطبيق مذهب الجرح والتعديل ع
ي ر التاري ي يختلف عن الخ ر الشر   . ألن الخ
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ي بكر، ١( ي التأريخ) حسن، ع ري ومنهجه  م، ٢٠٠٣ريب، القاهرة، ، دار غالط

ي، ٢٩٣ص ري ، جواد ع ي، جموارد تاريخ الط ، ١، مجلة املجمع العلم العرا
    .١٥٧م، ص١٩٥٠

ن) الدوري، عبد العزيز، ٢( ي نشأة علم التاريخ عند املسلم ، دار املشرق، بحث 
روت،      .٣٣ - ٣٢م، ص١٩٦٠ب

ي، ٣( ري ) جواد ع     .١٥٨ -١٥٧، صموارد الط
مقدمته ، محمد أبو الفضل إبراهيم، ٥٨، صة علم التاريخنشأ) الدوري، ٤(

ري  ي التاريخ، حسن، ٢٢، ٢١، ص١، جلتاريخ الط ري ومنهجه  ، الط
    .٢٩٤ص

ي التأريخ، حسن، ٥٧، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ٥( ري ومنهجه  ، الط
    .٣٠٣ص

ن) معروف، بشار عواد، ٦( ي نشأة علم التاريخ عند املسلم ، مجلة أثر التاريخ 
    .١٤٨ -١١٦، ص٢١م، ج١٩٦٧، ٢ٔالاقالم البغدادية، سنة 

ن) معروف، ٧( ي نشأة التأريخ عند املسلم ، معروف، ١٢٦، صأثر الحديث 
نبشار عواد،  ي علم التاريخ عند املسلم ر علم الحديث  ، مجلة مظاهر تأث

    . ٢٢م، ص١٩٦٥، ٥، ع١ٔالاقالم البغدادية، سنة 
ر ) معروف، ٨( ي علم التاريخ مظاهر تأث   .٢٤، صعلم الحديث 
ي حسن، ٩( ي التاريخ) ع ري ومنهجه  ر علم ، معروف، ٢٩٥، صالط مظاهر تأث

    .٢٥، صالحديث بعلم التاريخ
ي حسن، ١٠( ي التاريخ) ع ري ومنهجه      .٣٠٣، صالط
م )، ١٥٠٥هـ/  ٩١١) السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ١١(

ي عل     .٧م، ص١٨٩٤باعتناء سيبولد، ليدن،  م التاريخالشماريخ 
ي التاريخ) حسن، ١٢( ري ومنهجه      .٢٩٥، صالط
    . ١٣٦، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ١٣(
وفيات ٔالاعيان وأنباء م)، ١٢٨٢هـ/ ٦٨١) ابن خلكان، أحمد بن محمد (ت ١٤(

    .١٣٢، ص٣م، ج١٩٤٨، مطبعة السعادة، القاهرة، أبناء الزمان
، معجم ٔالادباءم)، ١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد هللا (ت  ) ياقوت١٥(

    .٧٠، ص١٨م، ج١٩٣٨مطبعة املأمون، القاهرة، 
ر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ١٦( البداية م)، ١٣٧٣ه/ ٧٤٤) ابن كث

ي التاريخ اية  ضة، الرياض، وال روت، مكتبة ال ، مكتبة املعارف، ب
    .٢، ص١م، ج١٩٦٦

ي، ) جواد ١٧( ري ع     .١٥٩، صموارد الط
روت، التاريخ العربي واملؤرخون ) شاكر مصطفى، ١٨( ن، ب ، دار العلم للمالي

  .٢٥٣م، ص١٩٧٨، ١ط
ن فؤاد، ٤٩، ص١٨، جمعجم ٔالادباء) ياقوت الحموي، ١٩( راث ، سزك تاريخ ال

، ٢، ج١م، مج١٩٨٣، جامعة ٕالامام محمد بن سعود، الرياض، العربي
    .١٥٩ص

ي (ت ) الخطيب ٢٠( تاريخ م ) ١٠٦١هـ /  ٤٦٣البغدادي، أبو بكر أحمد بن ع
ي، القاهرة، بغداد . ياقوت الحموي، ١٦٣م، ص١٩٣١، مطبعة الخان

، محمد بن أحمد (ت ٤١، ص١٨، جمعجم ٔالادباء هـ / ٧٤٨، الذه
ر أعالم النبالءم ) ١٣٤٧ روت، س ، ١٤م، ج١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، ب
ري ومنهجه . حسن، ٢٧ص ي، ٣٠٦ -٣٠٥، صي الحديثالط ، الزحي

ن ومقدم الفقهاء محمد،  ري، شيخ املفسرين وعمدة املؤرخ ٔالامام الط
ن     .٥٣ -٥٠، ص١٩٩٠، دار القلم، دمشق، املحدث

ري . حسن، ٧٠، ٦٥، ٦٤، ص١٨، جمعجم البلدان) ياقوت الحموي، ٢١( الط
ي التاريخ     .٣٧٩، ٣١٥، صومنهجه 

ي، ٢٢( ري ) جواد ع     .١٦٩ص ،موارد الط
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ري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٢٣( تاريخ ٔالامم م )، ٩٢٢هـ/ ٣١٠) الط

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، وامللوك
    .٦-٥م، ص١٩٦٠

، غيداء، ٢٤( ى ) كات رة العباسية ٔالاو ي الكتابة عن الف ري املؤرخ  منهج الط
العلوم ٕالانسانية والاجتماعية،  ، مجلة دراساتم)٧٨٦ -٧٤٩هـ/ ١٧٠-١٣٢(

    .٨٥٨م، ص٢٠٠٩، ٣٦مج
ي التأريخ) حسن، ٢٥( ري ومنهجه      .٣١٣، صالط
ي التأريخ) حسن، ٢٦( ري ومنهجه      .٣١٣، صالط
ي حسن، ٢٧( ي التأريخ) ع ري ومنهجه    .٣١٤، صالط
ري، ٢٨( ، ٥٧٧، ٢٥٠، ٤٤٢، ٤٣٧، ٤٣٦، ص٧، جتاريخ الرسل وامللوك) الط

  .١٢٣، ص٨، ج٥٧٨
ري، ) ٢٩(     .  ٣٦، ص١، جتاريخ الرسل وامللوكالط
ي، ٣٠( ري ) الزحي ي، ٢٣٣، صٕالامام الط ري ، جواد ع     .١٦٥، صموارد الط
ي علم التاريخ) معروف، ٣١( ر علم الحديث      . ٢٦ -٢٥، صمظاهر تأث
ري ) مّهية، إبراهيم، ٣٢( ي تاريخ الط رى  ي املصادر واملنهج)،  الفتنة الك (دراسة 

ر عبد القادر للعلوم ٕالاسالمية، ع مجلة      . ١٠١، ص٢١جامعة ٔالام
ري، ٣٣( ، ٤٢٠، ٤٤٦، ٤٢١، ٤١٣، ٤١٢، ص ٧، ج تاريخ الرسل وامللوك) الط

٤٩٧، ٤٦٤، ٤٥٩.    
ري ٣٤( ي املصادر واملنهج) مهية، الط   ١٠٣، صدراسة 
ري ٣٥( ي املصادر واملنهج) مّهية، الط       .٩٧، صدراسة 
، محمد بن ٣٦( ان الاعتدالم) ١٣٤٨هـ/  ٧٤٨أحمد بن عثمان (ت ) الذه ، م

، مصر، ط ، ٦٣، ٦١، ص٣م، ج١٩٦٣، ١مطبعة عيس البابي الحل
ي علم التاريخمعروف،  ر علم الحديث    .٢٧، صمظاهر تأث

ي، ٣٧(  ري ) الزحي ي، ٢٣٣، صٕالامام الط ري ، جواد ع   . ١٧٩، صموارد الط
اج السنة م) ١٣٢٨هـ/  ٧٢٨) أبن تيمية، تقي الدين أحمد (ت ٣٨( م

  .١٦ -١٥، ص٤،جالنبوية
ي التأريخ) حسن، ٣٩( ري ومنهجه    .٣٧٩، صالط
ي التأريخ) حسن، ٤٠( ري ومنهجه    ٣٢٢، صالط
ي املصادر واملنهج) مّهية، ٤١( ري، دراسة    .١٠٢، صالط
رغيب م)، ١٢٥٨هـ/ ٦٥٦) املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٤٢( ال

رهيب من الحد ، تخريج وتعليق، مصطفى عمارة، مطبعة يث الشريفوال
، القاهرة، ط   .٣٨، ص١م، ج١٩٥٤، ٢البابي الحل

ي التأريخ) حسن، ٤٣( ري ومنهجه    .٣٣٥ - ٣٢٩، صالط
)٤٤ ، ان الاعتدال) الذه ري، ٢٥٧، ص٢، جم ي املصادر ، مّهية، الط دراسة 

  .٩٤، صواملنهج
ي التأريخ) حسن، ٤٥( ري ومنهجه    .٣٤٥، صالط
ي، ٤٦( ري ) جواد ع   .١٦٩، صموارد الط
ن، ٤٧( ري ) عا حس ، دار الكتب العلمية، أبو جعفر محمد بن جرير الط

روت، ط ن، محمد عوض هللا، ٩٩ -٩٨م، ص١٩٩٢، ١ب . الشيخ ٔالام
ي التاريخ مقارنة بمنهج ابن خلدون  ري، املؤرخ ومنهجيته  ، منشور الط

ري فقهيًا ومؤرخ ًا ومفسرًا وعاملًا بالقراءات، دار تقريب ي كتاب ٔالامام الط
روت،    .١٠١٩م، ص٢٠٠١املذاهب ٕالاسالمية، ب

ي، ٤٨( ري ) جواد ع   . ١٦٥، صموارد الط
، غيداء، ٤٩( ى () كات رة العباسية ٔالاو ري للف - ٧٤٩هـ/١٧٠-١٣٢مصادر الط

، مجلة دراسات العلوم ٕالانسانية والاجتماعية، الجامعة ٔالاردنية، )م٧٨٦
  .٤٠،ص٣ع، ٢مج

، ٕالاعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ) السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، ٥٠(
ي،  ن، ترجمة صالح الع ي كتاب علم التاريخ عند املسلم تحقيق: روزنثال 

 ،   .٦٦٩م، ص١٩٦٣بغداد، مكتبة املث
 

 
ي، ٥١( ري ) الحو النقد الحدي ، أحمد عامر فارس، ١٩٤-١٩٣، صٕالامام الط

ري  عند ٕالامام ابن رموك، ٔالاردن، جرير الط ، رسالة دكتوراه، جامعة ال
ن، ١٠٨م، ص٢٠١٠كلية الشريعة والدراسات ٕالاسالمية،  . الشيخ ٔالام

ي التاريخ، ص ري ومنهجيته    .١١٧الط
ري، ٥٢(   .٤٧، ص٥، ج٦٤٢، ٦٣٤، ٤٢٢، ص٧، جتاريخ الرسل وامللوك) الط
ي، ٥٣( ري ) الزحي ي مظاهر ، معروف، ٢٣٣، صٕالامام الط ر علم الحديث  تأث

  .٢٧، صعلم التاريخ
ري ) مهية، ٥٤( ي املنهج واملصادر، الط   .٩٨، صدراسة 
ي املنهج واملصادر) مهية، ٥٥( ري، دراسة    .٩١، صالط
ي التاريخ، حسن، ٥٥، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ٥٦( ري ومنهجه  ، الط

  .٣١٨-٣١٦ص 
ي، ٥٧( ري ) الزحي ي،٢٣٢، صٕالامام الط ري  ، جواد ع   .١٧٠، صموارد الط
ي التأريخ) حسن، ٥٨( ري ومنهجه  ي، ٣٠٩، صالط ري ، الزحي ، ٕالامام الط

، ٢٤٢-٢٣٥ص ري . كات   .٨٦، صمنهج الط
ري، ٥٩(   .٤٢٠، ص٧، جتاريخ الرسل وامللوك) الط
ري، ٦٠(   .٤٠، ص٨، ج٤٩٢، ص٧، جتاريخ الرسل وامللوك) الط
ري، ٦١(   .٤١٨، ص٤، جتاريخ الرسل وامللوك) الط
ري ) أحمد عامر، ٦٢(   .١٠٦، صالنقد الحدي عند الط
ي التأريخ، حسن، ٥٥، صنشأة علم التاريخ) الدوري، ٦٣( ري ومنهجه  ، الط

  .٣٧٨-٣١٦ص
ي التأريخ) حسن، ٦٤( ري ومنهجه  ي، ٣١٧، صالط ري ، جواد ع ، موارد الط

  .١٦٦ص
ي التأريخ) حسن، ٦٥( ري ومنهجه    .٣٢١، صالط
ننشأة ع) الدوري، ٦٦( ري ، حسن، ١٣٦، صلم التاريخ عند املسلم الط

ي التأريخ   .٣٢٢، صومنهجه 
ن) روزنتال، ٦٧(   .٢٢. صعلم التاريخ عند املسلم
ي، ٦٨( ري ) الزحي   .٢٣٣، صٔالامام الط
  
  
  
  


