
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 والمالحظات علیه )،جمع الفوائد( التعر�ف �كتاب

 
 الكتاب؟ هذا المالحظات علىهي ، وما )جمع الفوائد( : أرجو التعر�ف التفصیلي �كتابالسؤال
من وهو لمحمد بن محمد بن سلیمان،  )جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد( :الجواب

بن األثیر، وهو �ضم األبي السعادات  )جامع األصول( :الفوائد من الكتابین فیهالمتأخر�ن، َجَمَع 
ابن (دخل فابن األثیر لم یُ ، )الموطأ(و )النسائي(و )الترمذي(و )داود اأ�(و )مسلم(و )البخاري (

سادس الكتب، وهو قول معروف عند أهل العلم في سادس الكتب  )الموطأ(�نما جعل و ، )ماجه
تجر�د (وقبله رز�ن العبدلي في  ،�ما فعل ابن االثیر )الموطأ(منهم من �جعل السادس فالستة، 
سنن ابن (، ومنهم من �جعل السادس )سنن الدارمي(ومنهم من �جعل السادس  ،)األصول

 المذ�ور�ن. لكثرة زوائده وفوائده على الكتابین )؛ماجه
وتبعه َمن �تب في األطراف وفي  ،وأول من جعله سادس الكتب أبو الفضل بن طاهر

 .هو السادس )الموطأ(على �ل حال ابن األثیر جعل و الرجال وغیرها، 
جامع (من  )جمع الفوائد( هذا أخذ في �تا�ه محمد بن محمد بن سلیمان المغر�يف

للحافظ نور الدین الهیثمي الذي جمع فیه ما في  )مجمع الزوائد(من  ا، وأخذ أ�ًض )األصول
معاجم الطبراني (و )مسند أبي �كر البزار(، و)مسند أبي �على الموصلي(، و)مسند اإلمام أحمد(

 أصول اإلسالم. هي ، هذه الزوائد على الكتب الستة التي)الثالثة
جمع (، وقام صاحب هذا الكتاب األفاد فائدة عظیمة جدً  الكتابین فلو ُجمع بین هذین

جامع  "نمِ "جمع الفوائد (الكتابین؛ ألنه �قول:  إنه جمعَ  :�قال وال ،فانتقى من الكتابین )الفوائد
خطئ من �كتب في �تب التخر�ج ودراسة األسانید أن هذا ، ولذا �ُ )األصول ومجمع الزوائد

معاجم (و )البزار(، و)أبي �على(و )مسند اإلمام أحمد(إذا قلنا: فالكتب �لها.  عَ مَ الكتاب جَ 
قد  ،هذا �مٌّ �بیرف، )جامع األصول(إضافًة إلى الكتب الستة التي جمعها  )الطبراني الثالثة

ابن (و )البیهقي(، ثم �عد ذلك ُجرِّد مثًال زوائد )ابن ماجه(ضیف لو أُ و  ،�ستغني �ه طالب العلم
 .لد�ه ذخیرة علمیة �بیرة تتكونول ،طالب العلم النتفع وهكذا، )مصنف عبد الرزاق(و )أبي شیبة

، )مجمع الزوائد(وجمعها  )جامع األصول(أما القول: �إن هذا الكتاب جمع الكتب التي جمعها 
لكنه انتقى  ،َمن �تب في �تب التخر�ج ودراسة األسانید هذا الكالم لیس بدقیق و�ن قال �ه �عُض ف

وقد ُطبع ألول مرة في الهند في  .مله في األسفارمنها، وعلى �ل حال هذا �تاب لطیف �مكن ح
�ستفید منها طالب التي في مجلد واحد، وفیه قدر �بیر من األحادیث  ُضمَّاجزئین صغیر�ن 

 .العلم
 .أنه لم �جمع جمیع ما في هذه الكتب بل انتقى منها: والمالحظ علیه



 ضعف. بّین ما في الحدیث منأنه ال یُ  وال أذ�ر مالحظات سوى ذلك إال
لو نقله معه في  ،وعلى �ل حال هو �تاب نافع �عتني �ه طالب العلم، وهو خفیف المحمل

 األسفار استفاد منه فائدة �بیرة.
  والمالحظ على أصلیه:

لكـن یبقـى أنـه لـم  عمل مشكور البن األثیر،وهو حقیقة ، )جامع األصول(األصل األول  -
، وقد أخذه مـن المسـتخرجات التـي )بخاري ـلل(قد �خّرج الحدیث و�نسبه ف ،عتمد فیه على األصول�

و�ین ما في  )جامع األصول(في  )للبخاري (بین اللفظ المعزو  ا، فتجد فرقً )البخاري (ال تلتزم بلفظ 
 .نه أخذ عنها بوسائط المستخرجات، وُقل مثل هذا في �قیة الكتب؛ أل)صحیح البخاري (

 �ـه نفًعـا عظیًمـا، ونفـع هللا ،بـین هـذه الكتـب عَ َمـجَ  )جمع الزوائدم( أصله الثاني أ�ضًا في -
قلــده علـى هــذا التســاهل �قـع فــي شــيء مــن ، فالــذي �ُ فــي �ثیـر مــن أحكامــه تسـاهًال  لكـن یبقــى أن

 الخلل في األحكام على األحادیث.
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