
1 
 

 جامع األصول من أحاديث الرسول 

 هـ(606لإلمام ابن األثري اجلزري )ت 

 

 التعريف باإلمام ابن األثري:

بن حممد هو اإلمام جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد 

بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني اجلَزري، ثم املوصلي، املعروف ا

 األصولي، اللغوي.ثري، احملدث، بابن األ

  .(2)،وابن األثري الكاتب(1)وهو أخو ابن األثري املؤرخ

 .وفيها نشأ ،(3)هـ يف جزيرة ابن عمر 544سنة جمد الدين ابن األثري ولد 

 .هـ 606سنة تويف ا، إىل أن هـ إىل املوصل، وأقام فيه 565ثم حتول سنة 

 له تصانيف عدة، منها:

 واألثر، مطبوع.النهاية يف غريب احلديث -1

 ، يف التفسري.(4)اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف-2

 املرصَّع يف اآلباء واألمهات والبنات، مطبوع.-3

                                                           

 التاريخ".، صاحب "الكامل يف هـ630 سنة املتوىف ،علي بن حممدعز الدين، هو ابن األثري املؤرخ:  (1)
 ".املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر"، صاحب هـ637 سنة املتوىف، ضياء الدين، نصر هللا بن حممدابن األثري الكاتب: هو  (2)
جزيرة ابن عمر: بلدة تقع جنوب شرق األانضول يف تركيا الواقعة على حدود سوراي مباشرة، مشال غرب نقطة احلدود الثالثية: الرتكية  (3)
 العراقية، وهي حماطة بدجلة من الشمال والشرق واجلنوب، ولذلك أطلق عليها )جزيرة(. –السورية  –
 مها كتاابن يف التفسري: "الكشف والبيان" للثعليب، و"الكشاف" للزخمشري. (4)
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 الشايف يف شرح مسند الشافعي -4

 املختار يف مناقب األخيار.-5

 ، وغريها. جامع األصول من أحاديث الرسول  -6

 التعريف بكتاب "جامع األصول":

على غرار كتاب "التجريد للكتب الستة" ابن األثري هو كتاب ألفه 

للكتب  ههـ، إال أنه أكثر دقة ومشواًل يف مجع 535لإلمام َرِزين العبدري ت 

 الستة.

 منهج ابن األثري يف "جامع األصول":

ل فيها الطريقة اليت اتبعها يف افتتح الكتاب مبقدمة ضافية فّص-1

قواعد مصطلح احلديث اليت تدعو احلاجة  لَّتصنيف الكتاب، وذكر ُج

يف هذا  مروياتهمرتاجم لألئمة الستة الذين مجع ، وختمها بإىل معرفتها

 الكتاب.

، ومل يثبت إال اسم الصحابي راوي من أسانيدها األحاديثجرد -2

اخلرب املرفوع، والتابعي راوي األثر املوقوف، إال أن يعرض يف احلديث ذكر 

 فيما متس احلاجة إليه فيذكره لتوقف فهم املعنى عليه.اسم أحد رواته 

 جعل يف آخر الكتاب فهرسًا للرواة مرتبًا على حروف املعجم. -3

احلديث وذكر بإزائه ما  على احلاشية مقابلجعل اسم الصحابي -4

الوهم نسبه وعمره وإسالمه وحاله؛ قاصدًا بذلك إزالة ذكره من أمكنه 
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ذكر يقف على أخباره ومن مل  ،يف األمساءالتصحيف واالشتباه وجتنب 

 امسه فحسب.

إال  ،(5)اليت أخرجت احلديث األصولسجل فوق اسم الصحابي رموز -5

أنه يرتك الرموز عندما جيد احلديث يف كتاب َرِزين وال جيده يف أصول 

 الكتب الستة.

، أو أثرًا عن صحابي، مل يثبت إال ما كان حديثًا عن رسول اهلل -6

إال  الم يذكرهفوال التابعني ومن بعدهم من مذاهب الفقهاء واألئمة أق أما

 نادرًا.

البخاري ومسلم على ما مجعه اإلمام  ألحاديثاعتمد يف النقل -7

هـ يف كتابه، وأما باقي الكتب األربعة فإنه نقل أحاديثها  488احلميدي ت 

ومجع بينها وبني نسخ أخرى  ،اليت قرأها ومسعهاتلك الكتب من أصول 

 منها.

أثبت ما وجده يف كتب الغريب والفقه واللغة من معنى مستحسن أو -8

 .(6)نكتة غريبة أو شرح واف يف آخر كل حرف على ترتيب الكتب

األحاديث على ألفاظ البخاري ومسلم، إال أن يكون إثبات حافظ يف -9

ات من مجيع الكتب تتبع الزيادوعند غريهما زيادة أو بيان أو بسط، 

 وأضافها إىل مواضعها.

                                                           
 جاء في المطبوع رموز الكتب ثم اسم الصحابي الراوي قبل ذكر الحديث. 5
 حديثه بعده تيسيراً للفائدة. جعل محقق الكتاب ما يتصل بكل 6
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يب تعدل عن الطريقة اليت اتبعها أصحاب األصول الستة يف الرت-10

 والتبويب.

رتب أمساء الكتب املودعة يف الكتاب على حروف املعجم؛ --11

تسهياًل للطالب، مراعيًا احلرف األول فقط، سواء أكان أصليًا أو زائدًا، 

 الثاني فما بعده.دون مراعاة لرتتيب احلرف 

 ففي حرف اهلمزة:

 الكتاب األول يف: اإلميان واإلسالم

 الكتاب الثاني يف: االعتصام بالكتاب والسنة.

 الكتاب الثالث يف: األمانة.

 الكتاب الرابع يف: األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 الكتاب اخلامس يف: االعتكاف.

 الكتاب السادس يف: إحياء املوات.

 السابع يف: اإليالء. ...الكتاب 

أبوابًا، وحتت األبواب فصواًل، مما تقدم جعل حتت كل كتاب -12

 وأورد األحاديث حتت الفصول.

 مثال: الكتاب األول يف: اإلميان واإلسالم
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قال: وفيه ثالثة أبواب: الباب األول: يف تعريفهما حقيقة وجمازًا، وفيه 

وأركانهما، ثم أورد األحاديث، هما فصالن: الفصل األول: يف حقيقت

 وهكذا صنع يف الفصل الثاني، وما بعده.

، فذكر تيسريًا للفائدة ذكر يف آخر كل حرف فصاًل لإلحاالت -13

يف آخر حرف الغني أن )الغنائم( و )الغلول( يف كتاب -على سبيل املثال  –

اجلهاد من حرف اجليم، وذكر يف آخر حرف الفاء أن )الفيء( يف كتاب 

 ، وهكذا.جلهاد من حرف اجليما

إذا  اإذا انفرد احلديث مبعنى واحد أثبته يف باب خيصه، وكذ -14

اشتمل على أكثر من معنى إال أنه بأحدهما أخص وهو فيه أغلب، فإنه 

يثبته يف الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، لكن إن اشتمل احلديث على 

خر فإنه يورده يف آخر الكتاب أكثر من معنى وال يغلب أحد املعاني على اآل

 يف اللواحق.

إن كان احلديث قد أخرجه الستة أثبت رموز الكتب الستة، وإن -15

 كان أخرجه بعضهم أثبت عليه عالمة من أخرجه.

الكتب الستة اليت مجع أحاديثها هي: صحيح البخاري، ورمز له -16 

وسنن أبي (، ط)خ(، وصحيح مسلم، ورمز له )م(، وموطأ مالك، ورمز له )

داود، ورمز له )د(، وسنن الرتمذي، ورمز له )ت(، وسنن النسائي، ورمز له 

 )س(.
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 :"جامع األصول" البحث عن احلديث يفكيفية 

ينظر الباحث يف معنى احلديث املراد خترجيه، ومن ثم يبحث عنه يف -

 كتب "جامع األصول" حبسب حرفه األول.

األصول"، وعند وجوده فيه يتم ال يصح عزو احلديث إىل "جامع -

 خترجيه من األصول اليت أخرجت احلديث مسندًا.

يرجع الباحث إىل األصول الستة حبسب الرموز اليت وضعها ابن األثري -

 أمام احلديث املراد خترجيه.

 أمثلة: 

حديث: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، سلك اهلل به طريقًا من طرق -

 اجلنة... 

 يب يف طلب العلم.موضوعه: الرتغ

 وجنده يف "جامع األصول" يف حرف العني: كتاب العلم، باب احلث عليه.. 

 وحديث: يا أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا ...-

 موضوعه: الرتغيب يف احلج

وجنده يف حرف احلاء: يف كتاب احلج والعمرة، باب يف وجوبه واحلث 

 عليه.

وحديث: )احلمد هلل رب العاملني( أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع -

 املثاني. 
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 موضوعه: فضل سورة الفاحتة

باب فضائل القرآن  –وجنده يف حرف الفاء: كتاب الفضائل واملناقب 

 والقراءة، فصل يف فضل سور منه وآيات خمصوصة.

 وقس على هذا سائر األحاديث.
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 بـ "جامع األصول":ويلحق 

 تيسري الوصول إىل جامع األصول

 هـ(944ع الشيباني )ت َبْيالبن الدَّ

 التعريف باإلمام ابن الديبع:

حممد بن عمر بن  هو اإلمام احملدث احلافظ عبد الرمحن بن علي بن

 محد بن عمر الشيباني العبدري الزَِّبيدي اليمينعلي بن يوسف بن أ

 ابن الدَّْيَبع الشيباني.الشافعي، وجيه الدين، أبو الفرج، املشهور ب

 هـ. 944هـ ، وتويف بها سنة  866سنة ولد بّزِبيد 

 التعريف بكتاب "تيسري الوصول إىل جامع األصول":

األحاديث واآلثار من كتاب "جامع ابن الديبع هو كتاب جّرد فيه 

األصول" البن األثري، وخلصه واختصره، وحذف منه ما زاد على األصول من 

 إلعراب، كما ألغى التكرار واإلسهاب.شرح الغريب وا

ولكثرة األبواب داخل الكتاب الواحد رتبها على حروف املعجم، وضبط 

 ذلك باحلرف األول بعد حذف أداة التعريف..

وقد أفاد من كتاب "جتريد األصول من أحاديث الرسول" لقاضي القضاة 

 هـ.738شرف الدين هبة اهلل ابن البارزي ت 
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 يف "تيسري الوصول": منهج ابن الديبع

صدر كل حديث باسم صحابيه الذي رواه، وختمه مبن خرجه من -1

 األئمة الستة.

 استخدم يف التخريج العبارات اآلتية:-2

 ملا اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. أخرجه الشيخان:

ملا أخرجه مالك والشيخان، وإن وافق على إخراجه غري  أخرجه الثالثة:

 الشيخان وفالن بامسه. مالك، قال: أخرجه

 ملا أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي. أخرجه أصحاب السنن:

 ملا أخرجه من عدا البخاريَّ ومسلمًا. أخرجه األربعة:

 إذا كان املستثنى غري مالك. أخرجه األربعة إال فالنًا: 

أي: ما عدا مالك، وإذا كان غري مالك هو الذي مل  أخرجه اخلمسة:

 ه بامسه.خيرجه استثنا

 .ستة على إخراجهالاألئمة اتفق  ملا أخرجه الستة:

 وإن اختلف هذا الرتتيب ذكر من أخرجه من الستة بامسه. 

اكتفى يف زيادات َرِزين بنسبتها إليه، واستغنى يف ذلك باحلوالة -3

 عليه.

اكتفى بإثبات  :ما تقاربت معانيه من األحاديث واختلفت ألفاظه-4

 أثبت مجيع الروايات. :ختلفت معانيه وألفاظهإحدى رواياته، وما ا
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اقتصر يف كل حديث تكرر على أمت رواياته، إال أن يقع اختالف -5

 يف خترجيه أو اسم راويه.

يلتزم يف عزو احلديث إىل مصدره بذكر املصدر صراحة دون  -6

 استعمال الرموز. 

 ":تيسري الوصول" البحث عن احلديث يفكيفية 

"تيسري الوصول" باتباع الطريقة املتقدمة يف أصله "جامع يفيد الباحث يف 

 األصول".

 


