
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین 
 أفضل ط�عة لـ(جامع األصول) البن األثیر 

 
 البن األثیر؟  )جامع األصولـ(ما أفضل ط�عة ل :السؤال

  : ألبي السعادات ابن األثیر الجزري یجمع بین أصول كتب السنة )جامع األصول( :الجواب
موطأ اإلمام  (ل سادس الكتب عَ فجَ  )،الموطأ(و )النسائي(و )الترمذي(و )أبي داود (و )الصح�حین(

ومنهم من یجعل السادس  )،ابن ماجه(خالًفا البن طاهر وغیره الذین جعلوا السادس  )مالك
موطأ (ل السادس عَ جَ  )جامع األصول(وعلى كل حال الكتاب الذي نتحدث عنه وهو  )،الدارمي(

 )،الموطأ(حیث جعل السادس  )تجر�د األصول(ألثر رز�ن العبدري في  اقتفاءً  )؛اإلمام مالك
 ،ورتَّب األحادیث على األبواب والكتب  ،األصول الستةَ  وكذلك ابن األثیر فهو یجمع هذه الكتبَ 

فهو  ،وهكذا ،ألن حرف الزاي قبل الصاد  ؛فتجد الزكاة قبل الصالة ،ب الكتب على الحروفثم رتَّ 
وهذا ف�ه ت�سیر لمن أراد أن �صل إلى   ، وهذه الكتب على الحروف ،ألبواب الكتب وا على  ب مرتَّ 

ب كترتیب  تِّ ولكن في تقدیري لو رُ  ،الكتاب الذي یر�ده عن طر�ق تت�ع الحروف ومعرفة مواضعها
ثم   ،ثم العلم ،والترتیب على ترتیب أهل العلم في البدء �اإل�مان  ،أصوله على األبواب والكتب 

ثم   ،ثم أبواب المناكحات  ،ثم المعامالت  ،إلى آخر أبواب الع�ادات  ،ثم الصالة ،الطهارة
بون األبواب على حسب الترتیب رتِّ یُ  ،ثم �ق�ة أبواب الدین كما فعل البخاري وغیره ،الجنا�ات 

هذا  ،بواب ثم إلى آخر األ ،ثم المعامالت  ،فق عل�ه عند أهل العلم في ترتیب الع�ادات �ع المتَّ المتَّ 
نا  رتبْ  ،له بجهد فردي من �عض طالب العلم بتكل�في وٕاشرافي وعندنا ترتیبٌ  ،الحاصل من ترتی�ه

على أبواب  )المسند (ب أحادیث كما قام ابن عروة فرتَّ  )البخاري (على أبواب  )جامع األصول(
فهو   ،ل العلموترتی�ه متداول بین أه  ،موجود �أیدي طالب العلم كلهم )البخاري (ألن  )؛البخاري (

 .)جامع األصولـ(أو على الحروف ك )،المسند ـ(ب على الصحا�ة كتِّ أ�سر مما لو رُ 

منها ط�عة أنصار السنة المحمد�ة على نفقة الملك  ،�ع أكثر من مرةطُ  )جامع األصول(
وهي   ،األرنؤوطالشیخ �ع بدار المالح بتحقیق ثم طُ  ،في اثني عشر مجلًدا -رحمه هللا-سعود 

ألنها ل�س فیها عنا�ة   ؛وعندي أنها أفضل من ط�عة أنصار السنة ، جةقة ومخرَّ ط�عة جیدة محقَّ 
فطالب العلم إذا اقتناها   ،بینما ط�عة األرنؤوط مخدومة من هذه الحیث�ة ،�التخر�ج وال �التصح�ح

 .�ستفید منها كثیًرا

، بل اعتماده  عتمد على األصولأنه ال � )جامع األصولـ(ومما تجدر اإلشارة إل�ه �النس�ة ل
  )، سننه الكبرى ( والبیهقي في  )،الجمع بین الصح�حین(میدي في الحُ  :مثلعلى المستخرجات 

هي األصول لكن قد ت�حث عن   األصلُ و  ،�عتمدون على المستخرجات وال �عتمدون على األصولِ 



وما ذلكم إال  ،فتجد �عض االختالف )صح�ح البخاري (فتقابله �ما في  )لبخاري ـ(ل حدیث معزوٍّ 
 :ولذا �قول الحافظ العراقي ،ن هؤالء �عتمدون على المستخرجات أل

...........................  ..........................واألصل
 

 

 

 . أصل الحدیث  :�عني
 

 وَمن عزا  ي)البیهق(واألصل �عني 
 

 ولیَت إذ زاَد الُحمیدي میَّزا  
  

فلو أن ابن األثیر اعتمد على األصول  ،لماذا؟ ألنهم �عتمدون على فروع ال على األصول
وِذكر  ،وتطب�قها على أصولها )جامع األصول(ن یتبرع من أهل الخبرة �مقابلة أحادیث أو قام مَ 

 ،كذا )البخاري (والذي في  )،جامع األصول(كذا في [ :�قال�أن األصل أو اإلشارة في الحاش�ة 
رغم   نافع وعلى كل حال الكتاب  ،طالب العلم لكان جهًدا طیً�ا �ستفید منه ]كذا )مسلم(والذي في 

 ب بین یدیهم األصول الستة. قرِّ �ُ  ،نافع لطالب العلمهذه الملحوظات، فهو 

 �قول الحافظ العراقي:المستخرجات �ین والفرق بین األصول و 

 ي كأب جوا على الصح�حِ واستخرَ 
 

 فاجتنبِ  ونحوهِ  عوانةٍ  
 

 لهما  المتونِ  ك ألفاظَ وَ عزْ 
 

 ر�ما  لفًظا ومعنىً  خالفْت  إذْ  
 

 هْ �صحتِ  فاحكمنْ  وما یز�دُ 
 

 هْ ن فائدتِ مِ  وِّ لُ فهو مع العُ  
 

 

 ) الموطأ( )ابن ماجه( )النسائي( )الترمذي( )داود أبو ( )مسلم( )البخاري ( :األصل معروف
 .هذه أصول ،وغیرها من الكتب 

ث له أسانید إلى أصل من األصول  :جالمستخرَ و   ) مثًال، البخاري كـ(أن �أتي عالم محدِّ
وحینئٍذ یوجد اختالف بین   )،البخاري (�أسانیده هو من غیر طر�ق  )البخاري (خرِّج أحادیث فیُ 

یوَجد �عض ف )،البخاري (روا�ة �ین و  )البخاري (�الطر�ق التي اعتمدها من غیر طر�ق  روایته هو
 وفي المعاني وهذا أقل. ،الفروق في األلفاظ وهذا كثیر

.......................... 
 

 ر�ما لفًظا ومعنىً  خالفْت  إذْ  
 



هذه  )ز�د ما تَ (أو  ،�عني المستخِرج )ز�د وما یَ ( :لكن هذه الز�ادات �قول الحافظ العراقي
 المستخَرجات.

 هْ �صحتِ  فاحكمنْ  وما یز�دُ 
 

 همن فائدتِ  وِّ لُ فهو مع العُ  
 

ألن أصل  ؛في المستخرجات على أصولها حكمها الصحة جدْت هذه الز�ادات التي وُ  :�قول
  ؛ولكنه ل�س بدقیقع ف�ه ابن الصالح �ِ هذا تَ و  ،ولكن هذا الكالم ل�س بدقیق ،الخبر في الصح�ح

إنما   ،حكم �صحتهافال �ُ  ،ألنه قد توجد ز�ادة جملة في المستخَرج مرو�ة من غیر طر�ق الصح�ح
 . فالكالم ل�س بدقیق ،جحكم علیها �حسب ثبوت إسنادها الذي أورده المستخرِ �ُ 

 قرب من عشر �طول المقام بذكرها والتمثیل لها. وفوائد المستخرجات تَ 

 ه 1435/ 29/8�عد المائة  الثامنة والتسعون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


