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متا ملنمهج ملعلمي معصنهف ملنمسوساتا ملدحيثيف ِسم
م"منمخاللمكصتابم"جتامعملألصسلميفمأحتادثثملعروسل

معمحتافظملبنملألثريم
م

مهللامبنمحمييمميينمبنمحتافظمابيمد.
م(لنميمك ملعلربف ملعسلسدث )مابنميثه ملنمهسَّرةملجلتامل ملإلوالمف م،بكمف ملدحيثثملعشرث ملدحيثثملنمشتاركأوصتاذم

dr.a.mdni.hafez@windowslive.comم مم
م

م

مصملعبحثممخَّم
اظ  ألبرز مسات املنهج العلمي لتصنيف املوسوعات احلديثية من خالل صنيع احل علميا  ُموَجزا   يتناول هذا البحث عرضا  

من أكرب املوسوعات  يعد، الذي صلى هللا عليه وسلم "يف أحاديث الرسولجامع األصول " هيف كتاب ابن األَثري اجلََزري
 .ه وظق أُسس علمية حمكمة، ظصنفظيه مؤلفه رمحه هللاوقد أبدع   ،احلديثية املتقدمة اليت اشتملت على أصول كتب السنة

يثة، ويربط ت احلدأيمل الباحث من خالل بياهنا ودراستها تقدمي إضاظة علمية يف ابب أُسس التأليف للموسوعا
 مشروعات الباحثني املعاصرة جبهود أئمة احملدثني املتقدمني.

 منهج، خطة، أسس، موسوعة، موسوعات، ابن األثري، جامع األصول. لعكميتا ملنمفصتاحف :
 

م:دقيم لنم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيه األمني، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان، واستقام على 

 منهجه إىل يوم الدين، أما بعد: 
ظإن املتأمل يف كتب مناهج التأليف احلديثية يلمس أتكيدها على استخدام اأُلسس العلمية يف بناء 

 ألعمال البحثية وظق ُأسس تلك املناهج.املشروعات البحثية، وعادة يتم تقومي ا
وتزخر املكتبة اإلسالمية ابلعديد من املوسوعات احلديثية املتقدمة، اليت بناها مؤلفوها بناء  حمكما  وظق أُسس التأليف 

 اليت تؤكدها كتب املناهج املعاصرة.
ث املتقدمني، أئمة احلديبَ ْيد أن استنتاج تلك اأُلسس من خالل املنهج االستقرائي التحليلي ملوسوعات 

وإبراز َسْبقهم الستخدامها، والرَّبط بينها وبني أُسس التأليف املعاصرة، َمْطلب يَ ْنتظم مع إبراز جهود أئمة احلديث 
املتقدمني، َويُعني على التأصيل العلمي لبناء املشروعات احلديثية، وهذا املطلب مع أمهيته قلَّما يتطرق إليه، وقد 

أن يتناول يف هذا البحث عرضا  لسمات املنهج العلمي لتصنيف املوسوعات احلديثية من خالل تراءى للباحث 
 ."جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم"ه ( يف كتابه 606صنيع احلاظ  ابن األَثري اجلََزري )ت
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تب السنة، على أصول ك يعد من أكرب املوسوعات احلديثية املتقدمة اليت اشتملت "جامع األصول"وكتاب 
وظق أُسس علمية حمكمة، أيمل الباحث من خالل بياهنا ودراستها تقدمي إضاظة علمية يف ابب  صنَّفه ابن األثري

 ة املتقدمة، واإلظادة منها يف مشروعات الباحثني املعاصرة.يإبراز أُسس التأليف للموسوعات احلديث
م:خط ملعبحث

 وخامتة. قسمت البحث إىل: مقدمة، ومبحثني،
 املبحث األول: حملة عن احلاظ  ابن األثري، وظيه ثالثة مطالب:
 املطلب األول: امسه وكنيته، ونسبه، ونسبته، ولقبه.
 املطلب الثاين: مولده ووظاته ونشأته ومكانته العلمية.

 املطلب الثالث: أشهر آاثره العلمية.
، وظيه اثين "جامع األصول"حلديثية من خالل كتاب املبحث الثاين: مسات املنهج العلمي لتصنيف املوسوعات ا

 عشر مطلبا .
 املطلب األول: اإلضاظة العلمية وأسباب االختيار، واستشارة أهل العلم.

 املطلب الثاين: الشمولية واملوسوعية.
 املطلب الثالث: تقدير اجلهود والدراسات السابقة، واالتصال البحثي.

 صادر األصيلة.املطلب: الرابع: االعتماد على امل
 املطلب اخلامس: األمانة العلمية.

 املطلب السادس: اإلبداع يف بناء املقدمات واملالحق املناسبة ملواد الكتاب.
 املطلب السابع:. بناء اخلطة.

 املطلب الثامن: بيان منهج العمل.
 املطلب التاسع: جودة العرض والتحليل املوضوعي للمادة العلمية.

 التحلي ابلقيم األخالقية.املطلب العاشر: 
 املطلب احلادي عشر: تقريب املادة العلمية بشرح الغريب والفهرسة املبتكرة.

 املطلب الثاين عشر: بيان املصطلحات الواردة يف الكتاب.
 مث اخلامتة وظيها، أهم نتائج البحث والتوصيات، يليها الفهارس املساندة.

مم:مهج ملعليل
، وكتب مناهج "جامع  األصول"اتبعت املنهج االستقرائي التحليلي يف مجع املادة العلمية من خالل كتاب  (1

 البحث احلديثة.
 وثقت السمات البحثية اليت اتبعها اإلمام ابن األثري، مبا دلت عليه كتب مناهج البحث احلديثة. (2



597 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

يل، ولو من صنيعه حيث مثة حاجة للتمثوضحت السمات البحثية اليت اتبعها اإلمام ابن األثري أبمثلة  (3
 مبثال واحد.

م

م:لنمبحثملألول:محمل مانملدحتافظملبنملألثري

ملنمطمبملألول:ملسهموكهفصه،مونسبه،مونسبصه،موعدقبه.
ه (، ظقال " املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين، 626ترجم له ايقوت احلموي )ت

 .(1)"حممد بن عبد الكرمي  امللقب مبجد الدين، املعروف اببن األثري، واألثري هو أبو حممدأبو السعادات، 
وأثري: بفتح اهلمزة وكسر الثاء املعجمة بثالث، وسكون الياء املعجمة من حتتها ابثنتني، وآخره راء، كما 

 .(2) ه(626تعند ابن نقطة )
نسبة إىل جزيرة ظوق مدينة املوصل، وبنو األثري علماء أدابء ، (3)واجلََزرِي، بفتح اجليم والزاي وكسر الراء، 

رمي اجلزري،  بنو حممد بن عبد الك ،إخوة، هم: جمد الدين املبارك، وضياء الدين نصر هللا، وعز الدين أبو احلسن علي
 .(4)كل منهم إمام

ملنمطمبملعيتاين:ممسعيهمووفتاتهمونشأتهمومكتانصهملعلميف .
ىل أنه ولد يف أحد الربيعني سنة أربع وأربعني ومخسمائة ابجلزيرة، وانتقل إ ":جم األدابءمع"ذكر ايقوت احلموي يف 

 .م(5)مومل يزل هبا إىل أن مات يف يوم اخلميس سلخ ذي احلجة سنة ست وستمائة ،املوصل يف سنة مخس وستني
لب العلم، مشغوظا بطوحتدث ابن األثري عن نشأته، ظقال: "ما زلت يف ريعان الشباب، وحداثة السن، 

وجمالسة أهله، والتشبه هبم حسب اإلمكان، وذلك من ظضل هللا علي، ولطفه يب أن حببه إيل، ظبذلت الوسع يف 
وهللا  -حتصيل ما وظقت له من أنواعه، حىت صارت يف قوة االطالع على خفاايه، وإدراك خباايه، ومل آل جهدا 

يزت إىل أن تشبثت من كل بطرف تشبهت ظيه أبضرايب، وال أقول: متيف إمجال الطلب، وابتغاء األرب،  -املوظق 
 .(6) به على أترايب، وهلل احلمد على ما أنعم به من ظضله،.."

                                                           

 1414، 1عبدهللا. معجم األدابء، حتقيق: إحسان عباس. )بريوت: دار الغرب اإلسالمي،:ط ( ايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن 1)
 .م( 1993ه  / 

 . 2265، ص5ج
بد رب ع( ابن نقطة احلنبلي، أبو بكر معني الدين حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع. إكمال اإلكمال البن ماكوال. حتقيق: د. عبد القيوم 2)

 . 123، ص1ج م(1989ه/1410، 1رمة: جامعة أم القرى،طالنيب. )مكة املك
األنساب. حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي )حيدر آابد:  .ه (562( ينظر: السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور املروزي )املتوىف: 3)

 . 269، ص3م ( ج 1962ه  /  1،1382جملس دائرة املعارف العثمانية،ط 
،ص 3م( ج1995 ه/1415، 2: ايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبدهللا. معجم البلدان )بريوت، دار صادر، ط ( ينظر4)

  .123م( ص1985ه،1405، 2وراجع: كي رسرتنج، ترمجة بشري ظرنسيس وكور كيس. بلدان اخلالظة الشرقية )بريوت، مؤسسة الرسالة،ط  .138
 .(2268/ 5) ( ينظر: املرجع السابق5)
، 2( ابن األثري، جمد الدين، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد. جامع األصول، حتقيق: عبدالقادر األرانؤط )بريوت، دار الفكر،ط 6)

 . 43، ص1( جم1981ه/1403
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اللغة قد مجع بني علم العربية والقرآن، والنحو و  ،"وكان عاملا ظاضال وسيدا كامال :وقال ظيه ايقوت احلموي
غريها ن شاظعيا ، وصّنف يف كّل ذلك تصانيف هي مشهورة ابملوصل و واحلديث وشيوخه وصّحته وسقمه والفقه، وكا

 "(7). 
ه(: " كاتب ظاضل، له معرظة اتمة ابألدب، ونظر حسن يف العلوم 646وقال عنه مجال الدين القفطي )ت

 .(8)الشرعية " 
م:لنمطمبملعيتاعث:مأشجرمآاثرهملعلميف 

 أشهرها:صنف ابن األثري عدة مصنفات بديعة يف ظنون شىت، من 
ر قال عنه ايقوت احلموي يف معجم األدابء: "أبدع يف تصنيفه، ظذك :الشايف يف شرح مسند اإلمام الشاظعي (1

 .(9)أحكامه ولغته وحنوه ومعانيه " 
ه(: "جاء يف ذلك ابلنهاية، وجاوز 711تقال عنه ابن منظور ) :كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر (2

مل يضع الكلمات يف حملها، وال راعى زائد حروظها من أصلها، ظوضعت كال  يف اجلودة حد الغاية، غري أنه
 . (10)منها يف مكانه، وأظهرته مع برهانه " 

مجع ظيه بني البخاري، ومسلم، واملوطأ، وسنن أيب داود، وسنن النسائي،  :جامع األصول يف أحاديث الرسول (3
والرتمذي. قال عنه ايقوت احلموي يف معجم األدابء: " عمله على حروف املعجم، وشرح غريب األحاديث 
ومعانيها وأحكامها، ووصف رجاهلا، ونبه على مجيع ما حيتاج إليه منها، أقطع قطعا أنه مل يصّنف مثله قط 

 . (11) ال يصنف "و 
 

جتامعم"لنمبحثملعيتاين:مأبرزمستا ملنمهج ملعلمي معصنهف ملنمسوساتا ملدحيثيف ممنمخاللمكصتابهم
م":لألصسل

وهي وإن مل توجد  ،إن مسات البحث اليت سرتد يف هذا املبحث مسات تشري إليها مصنفات كتابة البحث العلمي
 ثالثة مجيعها قد طبقها اإلمام ابن األثري، وقد جعلتها يف ، لكن"جامع األصول"مجيعها بتلكم التسميات يف كتاب 

 عشر مطلبا  هي:
 
 

                                                           

 (.2268/ 5(  املرجع السابق )7)
، 1العريب،ط  ر(  مجال الدين القفطي، أبو احلسن علي بن يوسف. إنباه الرواة على أنباه النحاة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة، دار الفك8)

 . 257،ص3م ( ج1982 -ه   1406
 .2271،ص 5(  املرجع السابق ج9)
 .8،ص 1ج م(1993/ه1414 ،3األنصاري.لسان العرب )بريوت، دار صادر،ط( ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم، 10)
 .2268،ص 5(  املرجع السابق ج 11)
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م:لنمطمبملألول:ملإلضتاف ملعلميف موأوبتابملالخصفتار،مولوصشتارةمأهلملعلمم
ات على مدى اإلضاظة العلمية املرجوة منها، وتؤكد أسباب االختيار تلك األمهية، ويعد هذا من فتعتمد أمهية املصن

اب ظعنون يف مقدمة جامع األصول يف الب ،، وقد اعتىن احلاظ  ابن األثري هبذا اجلانب(12)أسس السمات البحثية 
ب، "مث ترجم ذلك يف الفصل الرابع من هذا البا :األول منها، ظقال: " الباب األول يف الباعث على عمل الكتاب
 ظقال " الفصل الرابع: يف خالصة الغرض من مجع هذا الكتاب ".

 :، املسمى(13)وقوظه على كتاب أيب احلسن َرزِين بن معاوية السََّرُقْسطي - رمحه هللا - وقبل هذا ذكر
مذي، واملوطأ، وسنن أيب داود، وجامع الرت ، الذي مجع ظيه مؤلفه بني صحيح البخاري، ومسلم، "جتريد الصحاح"

 وسنن النسائي، ورتبه على األبواب.
مث يف الفصل الرابع أثىن على هذا الكتاب والكتب الستة، وأنه أراد االعتناء ابلتجريد، وسد ما ملسه ظيه 

ظق اجتهاده، و  من نقص، مث الح له أن يعرض عن ذلك ويقصد اجلمع بني الكتب الستة ذاهتا، وخيتار لعمله وضعا  
 .(14)مع التهذيب والشرح والبيان 

ه(: "وإمنا ذكران التآليف 456وال شك أن ما قصده اإلمام ابن األثري، مندرج  ضمن قول ابن حزم )ت
لسبعة، وهي: إمَّا وهي ا ،املستحقة للذكر، واليت تدخل حتت األقسام السبعة اليت ال يؤلف عاقل عامل إال يف أحدها

سبق إليه، أو شيء انقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء طويل خيتصره دون أن خيل شيء خيرتعه مل ي
بشيء من معانيه، أو شيء متفرق جيمعه، أو شيء خمتلط يرتبه، أو شيء أخطأ ظيه صاحبه يصلحه، وأمَّا التآليف 

 .(15)املقصرة عن مراتب غريها ظلم نلتفت إىل ذكرها..." 
دا  هذا الكتاب حال استشارة ذوي العلم ظيه، إذ كان غرض التأليف له متسقا  ومن مثَّ لقي قبوال  وأتيي

صحيحا ، ويوضح هذا قول اإلمام ابن األثري " أخذت ظيه رأي أوىل املعارف والنهى، وأرابب الفضل والذكاء، وذوي 
ت عليه الوضع ، وعرضالبصائر الثاقبة، واآلراء الصائبة، واستشرت ظيه من ال أهتمه دينا وأمانة وصدقا ونصيحة

الذي عرض يل، واستضأت به يف هذا الصنع الذي سنح يل، ظكل أشار مبا قوى العزم، وحقق إخراج ما يف القوة 
 .(16)إىل الفعل " 

                                                           

 .13-8( ص 1992ه/1412، 2أكرم ضياء العمري، تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات )املدينة املنورة، مكتبة الدار، ط انظر: د. ( 12)
ه (، حتقيق شعيب األرانؤوط، سري أعالم النبالء )بريوت، 748أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان )املتوىف:  انظر ترمجته عند: مشس الدين الذهيب، (13)

 .204،ص20م( ج 1985ه  /  3،1405مؤسسة الرسالة،ط
 . 51، 49، 35،ص1(  انظر: ج14)
 لس وذكر رجاهلا )بريوت، املؤسسة العربية لدراسات(  ابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق د.إحسان عباس، ظضل األند15)

 .186،ص2م ( ج1987 ه/2،1407والنشر، ط
 .52-47، ص 1(  انظر املرجع السابق: الفصل الرابع ج 16)
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 . (17)مطلب تنبه إليها مناهج البحث العلمي  -أعين االستشارة  -وهذه السمة 
م:لنمطمبملعيتاين:ملعشيسعف مولنمسوساف 

، والتناسق (18)من أهم السمات اليت جيب توظرها يف املوسعات العلمية اتصاف احملتوى ابملوسوعية، والشمولية 
تب مبثابة الكشاف املوسوعي املوضوعي ألصول ك "جامع األصول"مع العنوان للمشروع، وهبذه السمة ميكن اعتبار 

ومجلة ، (19)امع يف مقدمة اجلاملادة العلمية هلذا الغرض  احلديث اليت احتواها، وقد نبه اإلمام ابن األثري على كفاية
"هذا  :حديثا ، وهذا عدد كبري، لذا قال ابن األثري يف وصفه 9524عدد األحاديث اليت حواها هذا الكتاب 

الكتاب يف نفسه حبر زاخرة أمواجه، وبر َوِعرَة ِظَجاُجه، ال يكاد اخلاطر جيمع أشتاته، وال يقوم الذكر حبف  أظراده، 
 .(20)ظإهنا كثرية العدد، متشعبة الطرق، خمتلفة الرواايت.." 

كتااب ، 129يف آخر الكتاب مجلة ما ظيه من الكتب العلمية، ظقال: "الكتب  - رمحه هللا - وقد ذكر
"جامع األصول يف  :ظهو كما مسَّاه مؤلفه، .(21)ظرعا .."  271ظصال ، الفروع  513اباب ، الفصول  131األبواب 

 أحاديث الرسول" صلى هللا عليه وسلم.
م:لنمطمبملعيتاعث:متدقيثرملجلجسدمولعيرلوتا ملعستابدق مولالتنتالملعبحي 

ضرورة االهتمام بعرض الدراسات السابقة وتقدير اجلهود املبذولة، وبيان مدى اتصاهلا  علىتؤكد مناهج البحث 
جامع "وقد وىفَّ اإلمام ابن األثري هبذا األساس،  ظعقد يف الباب األول من كتاب ، (22)املعريف ابملشروع البحثي

، ثالثة ظصول، األول يف انتشار علم احلديث ومبدأ مجعه وأتليفه، والثاين يف بيان اختالف أغراض الناس "األصول
ومقاصدمهم يف تصنيف احلديث، والثالث يف اقتداء املتأخرين ابلسابقني، وسبب اختصارات كتبهم، مث خصَّ األئمة 

 .(23)مة ى ظيه ابلواجب ذكره من ذكر هؤالء األئالستة الذين اعتمد على كتبهم برتمجة موجزة ابلباب الرابع، أت
 

                                                           

، 1(  انظر اإلشارة إليه لدى: رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية )بريوت، دار الفكر املعاصر، ط17)
 .408م( ص 2000ه/1421

، 30م( ص 1997ه/1،1417(  انظر تقريره عند: ظريد األنصاري، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية )الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ط18)
161. 

 .52-47، ص 1(  انظر املرجع السابق: الفصل الثالث، والرابع ج19)
 .52، ص 1(  انظر املرجع السابق: ج 20)
بة تانظر: ابن األثري، جمد الدين، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد. حتقيق: بشري حممد عيون، تتمة جامع األصول )مكة املكرمة، املك ( 21)

رة عن و ، ومل يشر إىل الطبعة وال اترخيها، وهكذا مسَّاه احملقق بتتمة، وهو بقية لكتاب جامع األصول، وكذا هو يف املص1072، ص 2التجارية ( ج 
 النسخة اخلطية بدون لفظة تتمة.

م( ص 2006ه/1426،2(  انظر تقريره عند: د. حممد الصاوي حممد مبارك، البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته )القاهرة، املكتبة األكادميية،ط22)
9. 

 .68م( ص 2016ه/1437 ،2طولدى: أ. د. زينب األشوح، طرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزه )القاهرة، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، 
 .179، 49-39ص ، 1ج(  انظر املرجع السابق: 23)
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م:لنمطمبملعرلبع:ملالاصيتادمامىملنمنتادرملألصفم 
يعترب االعتماد على املصادر األصيلة أساس لبناء األحباث العلمية، وبقدر أصالة تلك املصادر تظهر قوة املادة 

 .(24)العلمية، وتؤكد كتب املناهج احلديثة على هذا ويتم تقومي األحباث عادة وظق هذا األساس 
يف الفصل  "لجامع األصو "يف  -رمحه هللا-وقد أوىل اإلمام ابن األثري هذا اجلانب عناية ابلغة، يربهن ذلك ما ذكره 

األول من الباب الثاين، حيث قال: "واعتمدت يف النقل من كتايب البخاري ومسلم على ما مجعه اإلمام أبو عبد 
ذين واستقصى يف إيراد رواايته، وإليه املنتهى يف مجع ه يف كتابه، ظإنه أحسن يف ذكر طرقه، (25)هللا احلميدي 

 الكتابني.
وأما ابقي الكتب األربعة، ظإين نقلتها من األصول اليت قرأهتا ومسعتها، ومجعت بينها وبني نسخ أخرى 

 منها.
كون ي وعولت يف احملاظظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غريمها من ابقي األئمة األربعة، اللهم إال أن

يف غريمها زايدة أو بيان أو بسط، ظإنين أذكرها، وإن كان احلميدي قد أغفل شيئا  وعثرت عليه، أثبته من األصول، 
 وتتبعت الزايدات من مجيع األمهات، وأضفتها إىل مواضعها.

ى حاهلا لوأما األحاديث اليت وجدهتا يف كتاب َرزِين، ومل أجدها يف األصول، ظإنين كتبتها نقال من كتابه ع
 . (26)يف مواضعها املختصة هبا، وتركتها بغري عالمة، وأخليت لذكر اسم من أخرجها موضعا " 

 وكقوله أيضا  " وعولت يف الشرح على كتب أئمة اللغة، وكتب غريب احلديث، وكتب الفقه وغريها.
له،  "ة الفقهكتاب لغ"، و(27)أليب منصور حممد بن أمحد األزهري  "كتاب التهذيب"ظمن كتب اللغة: 

 أليب احلسني، أمحد بن ظارس. "كتاب اجململ"، و(28)أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  "كتاب صحاح اللغة"و
 "كتاب غريب احلديث"، و(29)أليب عبيد القاسم بن سالم  "كتاب غريب احلديث"ومن كتب الغريب: 

مان أليب سلي "كتاب غريب احلديث"له، و "احلديثكتاب خمتلف "، و(30)أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة 

                                                           

 .359(  انظر: املرجع السابق، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، ص 24)
ه( وكتابه اجلمع بني الصحيحني 488تويف سنة ) أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر ظتوح بن عبد هللا بن ظتوح األزدي، احلميدي، األندلسيهو  ( 25)

 .120، ص 19ترمجته يف املرجع السابق، سري أعالم النبالء، ج  نظرمطبوع. 
 .55ص ، 1ج(  انظر املرجع السابق: 26)
 .315، ص 16ترمجته يف املرجع السابق، سري أعالم النبالء، ج  نظره (.ا370تويف سنة )(  27)
 .656، ص 2ترمجته يف املرجع السابق، معجم األدابء ج  نظره(.ا395تويف سنة )(  28)
 .2198، ص 5ه( يف املرجع نفسه، ج 224تويف سنة )(  29)
مصطفى عبد ، اتريخ بغداد، حتقيق: ه (463ن اثبت )املتوىف: أبو بكر أمحد بن علي به( انظر ترمجته، اخلطيب البغدادي، 270تويف سنة )(  30)

 .168،ص10م( ج 1996ه،1417، 1، ط دار الكتب العلمية)بريوت،  القادر عطا
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 "كتاب اجلمع بني الغريبني"له، و "كتاب شأن الدعاء"له، و "كتاب معامل السنن"، و(31)مَحْد بن حممد اخلطايب 
 . (33) أليب القاسم..." "كتاب الفائق"، و(32)أليب عبيد اهلروي 

ومن ذلك أيضا  قوله " الباب اخلامس: يف ذكر أسانيد الكتب األصول املودعة يف كتابنا هذا " وظيه ذكر 
 .(34)رمحه هللا أسانيده لتلك األصول اليت مسعها 

ومنه قوله أيضا  " الباب الثالث: يف بيان أصول احلديث، وأحكامها، وما يتعلق هبا ما نثبته يف هذا الباب 
أحكامها، وشرح أقوال الفقهاء وأئمة احلديث، وذكر مذاهبهم، واصطالحاهتم، ظإنه منقول من من أصول احلديث و 

مني أيب املعايل اجلويين إلمام احلر « التلخيص»ظوائد العلماء وكتبهم وتصانيفهم اليت استفدانها وعرظناها، مثل كتاب 
، وكتاب (37)أليب زيد الدَّبُوسي« التقومي»، وكتاب (36)حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل « املستصفى»، وكتاب (35)
له، « املدخل إىل اإلكليل»، وكتاب (38)للحاكم أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري « أصول احلديث»

لإلمام أيب عيسى الرتمذي، وغري « العلل»، وكتاب (39)وشيء من رسائل اخلطيب أيب بكر بن اثبت البغدادي 
 .-رمحة هللا عليهم  -يفهم ذلك من كتب العلماء وتصان

ظجمعت بني أقواهلم، واختصرت من كل واحد منها طرظا  يليق هبذه املقدمة، أودعته ما حيتاج إليه طالب 
 علم احلديث، وال يسعه جهله، إال من قنع مبجرد الرواية، ملغيا  ظضيلة الدراية.

اء الفصول والفروع، إال كلمات تقع يف أثن وليس يل ظيه إال الرتتيب واالختصار، والتلفيق، واالختيار، اللهم
 .(40)تتضمن إثبات مهمل، أو إيضاح مشكل، أو حتقيق ُمْغَفل، أو تفصيل جُمَْمل، أو تقييد ُمْرَسل " 

م:لنمطمبملعستادس:ملإلبيلعميفمبهتاءملنمدقيمتا مولنمالحقملنمهتاوب منمسلدملعكصتاب
تتأكد أمهية املقدمات واملالحق املناسبة للمادة العلمية يف األحباث املوسوعية، وتستحسن كتب مناهج البحث 

 . (41)االهتمام بذلك، نظرا  ملا للمقدمات من متهيد يوضح ما يليها من مواد علمية 

                                                           

 .23،ص 17ه( انظر ترمجته يف املرجع السابق، سري أعالم النبالء ج 388تويف سنة )(  31)
 .491ص 2ه( انظر ترمجته يف املرجع السابق معجم األدابء ج401)املؤدب، تويف سنة (  أمحد بن حممد بن عبد الرمحن 32)
 .66ص ، 1ج(  انظر املرجع السابق: 33)
 .198، ص 1ج  جامع األصول: (  انظر املرجع السابق،34)
 .468ص 18ه( انظر ترمجته يف املرجع السابق، سري أعالم النبالء ج 478تويف سنة ) (  عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف35)
 .323، ص 19ه( انظر ترمجته يف املرجع نفسه سري أعالم النبالء  ج 505تويف سنة ) حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي  (36)
عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي، )املتوىف:  أبو سعد، السمعاين،ه( انظر ترمجته: 430البخاري، تويف سنة ) (  عبد هللا بن عمر بن عيسى37)

 م 1962 -ه   1382، 1، ط جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد)  اليماين وغريه ي: عبد الرمحن بن حيىي املعلمنساب، حتقيق، األه (562
 .305ص5( ج

 .163، ص 17ه( انظر ترمجته يف املرجع السابق، سري أعالم النبالء  ج 405تويف سنة ) (  حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري38)
  .270ص 18ج سري أعالم النبالء،ه( انظر ترمجته يف املرجع السابق 463تويف سنة ) د بن علي بن اثبت،(  أمح39)
 .68، ص 1ج  جامع األصول: (  انظر املرجع السابق،40)
 .44ص  املخطوطاتتعليقة يف منهج البحث وحتقيق ، و 474أساسياته النظرية وممارسته العملية ص يالبحث العلم املرجع السابق:(  انظر 41)
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 ل.وقد أبدع اإلمام ابن األثري يف بناء املقدمات واملالحق املناسبة لكتابه جامع األصو 
 ظجعل الكتاب يف ثالثة أركان: 
الركن األول: املباديء، وهو ميثل املقدمات اليت قدم هبا ابن األثري لكتابه، جعله يف مخسة أبواب، الباب  

األول: ضمنه أربعة ظصول، حتدث ظيها عن مبدأ انتشار احلديث النبوي ومجعه، والتصنيف ظيه، واقتداء املتأخرين 
 : حتدث ظيها عن أهم أصول علوم احلديث.الثاينتبهم، والباب ابملتقدمني واختصارهم ك

ل : ترجم ظيه برتمجة خمتصرة ألصحاب الكتب اليت مجع أحاديث كتبهم لبيان منزلتهم بني أهالثالثوالباب 
 العلم.

 : أثبت ظيه أسانيده لرواية الكتب اليت استخرج أحاديثها. الرابعمث الباب 
املقاصد، وهو مادة الكتاب، مث ختم الكتاب بركن اخلواتيم وهو أشبه  وبعد هذه املقدمات ابتدأ بركن

ابملالحق، وجعله يف ثالثة ظنون ملخصا  كل ما يتعلق مبواد الكتاب من األحاديث والرواة، والفهرسة الكاملة 
 للمحتوايت.

 ظاشتمل الفن األول على معجم مفهرس ألشهر ألفاظ األحاديث الواردة يف الكتاب.
 ثاين جعله يف الكالم على األمساء والكىن واأللقاب واألنساب الواردة يف الكتاب، وقسمه إىل مخسة أبواب.والفن ال

 مث الفن الثالث ذكر يف ظهرسة جلميع الكتب اليت بوَّب عليها.
 .(42)وهذا كله يؤكد إبداع ابن األثري للمقدمات الالزمة للكتاب 

م:لنمطمبملعستابع:.مبهتاءملخلط 
دد اَل بُدَّ من وضع خطة مكتملة العناصر، ترسم اهليكل العام للبحث، وحتتُ َقرِر كتب املناهج األحباث العلمية أنه 

 .(43)معامله، واآلظاق اليت ستكون جمال البحث والدراسة 
اب وذكر متثلت يف: حتديد عنوان الكت "جامع األصول"وقد وظق اإلمام ابن األثري لبناء خطة واظية لكتابه 

املقدمات الالزمة، وبيان الباعث له على التصنيف، ورسم خارطة التبويب املوضوعي للمادة العلمية، وتوضيح كيفية 
العرض واملنهج املتبع، واإلشارة  إىل الدراسات السابقة  وبيان ما اظتقرت إليه، واإلشارة إىل املصادر املساندة، 

 صطلحات العلمية.وتوضيح امل
يف الركن األول من الكتاب الذي تضمن مخسة أبواب مطولة، مث خلص تقسيمه لكاظة  املؤلف كل ذلك طبقه

 - رمحه هللا - ، ورمبا كان األوىل تقدمي ما أخره(44)التبويب املوضوعي للمادة العلمية يف الركن الثالث يف اخلواتيم 
 باديء تيسرا  للناظر يف الكتاب.يف اخلواتيم ليكون يف الركن األول من امل

                                                           

 (.1072- 1036، ص1(  انظر: املرجع السابق املشار إليه بتتمة جامع األصول ج 42)
، 6(  انظر تقرير هذا لدى: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة )الرايض، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط43)

 63- 55م( ص 1996ه /1416
 ، وقد سبقت اإلشارة إليه يف املطلب السادس.1072-1036،ص2، وقارنه بتتمة جامع األصول ج205-34، ص 1رجع السابق ج(  انظر: امل44)
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م:لنمطمبملعيتامن:مبفتانممهج ملعليل
ليس مثة حبث علمي دون منهج واضح ترتبط به املادة العلمية تنظيما  وحتليال  وضبطا ، كما تقرره مناهج البحث 

(45). 
ألول من الكتاب، اظعقد اباب  خاصا  له يف الركن وقد بنيَّ اإلمام ابن األثري منهجه يف كتابه جامع األصول، 

 مث ذكر تلك الفصول، كما يلي:  ،"الباب الثاين يف كيفية وضع الكتاب، وظيه ستة ظصول" :ظقال
 لعفنلملألول:ميفمذكرملألوتانفيمولنمصسن

 الفصل الثاين: يف بيان وضع األبواب والفصول.
 الفصل الثالث: يف بيان التقفية، وإثبات الكتب يف احلروف.

 بيان أمساء الرواة والعالئم.الفصل الرابع: يف 
 الفصل اخلامس: يف بيان الغريب والشرح.

  الفصل السادس: ظيما يستدل به على أحاديث جمهولة الوضع.
 .(46)وقد أوضح يف كل منها طريقته ومنهجه مفصال  يف التعامل مع مادهتا 

م:لنمطمبملعصتاوع:مجسدةملعلرضمولعصحمفلملنمسضسا معميتادةملعلميف 
تشري مناهج البحث إىل أن جودة العرض والتحليل املوضوعي للمادة العلمية تعتمد على القدرة العقلية والعلمية 
للباحث، ومتكنه من العلوم املساعدة للموضوع، وتوظر خصائص الباحث املفروضة، مث التصور الشامل جلزئيات 

ة مع  من غري اإلطناب أو تكرار يف غري مناسبالبحث، وجودة األسلوب والتحيل ظتكون األلفاظ على قدر املعاين
 .(47)مراعاة ترتيب األظكار وترابطها، وبناء األحكام على مقدمات صحيحة توصل إليها 

، ظقد تقدم ثناء العلماء على اإلمام ابن األثري وكتابه،  "جامع األصول"وهذه السمات ظاهرة يف كتاب 
واحلديث  قد مجع بني علم العربية والقرآن، والنحو واللغة ،سيدا  كامال  كقول ايقوت احلموي ظيه " وكان عاملا ظاضال و 

 وشيوخه وصّحته وسقمه والفقه، وكان شاظعيا ، وصّنف يف كّل ذلك تصانيف هي مشهورة ابملوصل وغريها ".
"عمله على حروف املعجم، وشرح غريب األحاديث ومعانيها وأحكامها،  :وكقوله أيضا  عن كتاب اجلامع

 .ووصف رجاهلا، ونبه على مجيع ما حيتاج إليه منها، أقطع قطعا أنه مل يصّنف مثله قط وال يصنف"

                                                           

، ة(  انظر: د. حممد عبدالغين والدكتور. حمسن أمحد، األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه )القاهرة، مكتبة األجنلو املصري45)
 .41( ص 1992ه/1،1412ط
 .67-53،ص1(  انظر املرجع السابق: ج46)
،  السيد رزق الطويل، مقدمة 82-77( ص 1998 ه/14182،(  انظر: د مهدي ظضل هللا أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق )بريوت، ط 47)

ة، تعليقة يف منهج البحث وحتقيق ، وراجع املراجع السابق16( ص 2يف أصول البحث العلمي وحتقيق الرتاث )القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث، ط 
 . 31، 22، وطرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزه ص 41-30املخطوطات ص 
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ويوضح هذا قول اإلمام ابن األثري يف اجلامع " مث إنين عمدت إىل األحاديث مجيعها يف هذه الكتب 
 ا وتتبعتها، واستخرجت معانيها، ظبنيت األبواب على املعاين اليت دلت عليها األحاديث، ظكلالستة، ظاعتربهت

 حديث انفرد مبعىن أثبته يف ابب خيصه.
ظإن اشتمل على أكثر من معىن واحد، ظال خيلو: أن يكون اشتماله على ذلك اشتماال  واحدا ، أو أحد 

كتاب " :ليه اشتماال واحدا ، أوردته يف آخر الكتاب يف كتاب مسيتهاملعاين ظيه أغلب من اآلخر، ظإن كان اشتماله ع
 وقسمته إىل أبواب عدة، يتضمن كل ابب منها أحاديث تشتمل على معاين متعددة من جنس واحد. "،اللواحق

 على أن هذا كتاب اللواحق مجيعه ما يعظم قدره وال يطول، ظإنه ال يتجاوز ثالثة كراريس.
على أكثر من معىن واحد، إال أنه أبحدها أخص، وهو ظيه أغلب، ظإنين أثبته يف  وأما ما كان مشتمال  

 الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وقصدت ظيه غالبا  أن يكون يف ابب املعين الذي هو أول احلديث.
مث إنين عمدت إىل كل كتاب من الكتب املسماة يف مجيع الكتب وظصلته إىل أبواب، وظصول، وأنواع، 

روع، وأقسام، حبسب ما اقتضته القسمة اليت تراها يف الكتاب، وكان املوجب هلذا التقسيم اختالف معاين وظ
األحاديث اليت ختتص بكل كتاب، ظإن منها ما يتعلق بوجوبه، ومنها ما يتعلق أبركانه وحقيقته، ومنها ما يتعلق 

ا ما يتعلق بفضله ق ابحلث عليه والرتغيب ظيه، ومنهبسننه ونواظله، ومنها ما يتعلق بشروطه ولوازمه، ومنها ما يتعل
 وشرظه، وأشياء كثرية تراها يف غضون الكتاب، كل واحد منها ملعىن.

مث إنين عمدت إىل كل ظصل وكل ظرع وكل ابب، ظنضدت األحاديث ظيه، كل حديث يتلو ما يشبهه، أو 
ول إال اندرا ، صل ال تكاد تعود تراه يف ابقي الفصحبيث إنك إذا جتاوزت ذلك املعىن من ذلك الف ،مياثله أو يقاربه

 لضرورة اقتضته، أو سهو.
وإذا جاء من األحاديث شيء يتعلق بذلك الكتاب وليس معه حديث آخر من نوعه، كتبته يف ظصل أو 

 ظرع من تقسيم ذلك الكتاب، حيث ليس معه حديث من جنسه ونوعه مثله أو أمثاله.
األحاديث يف ظضائل مجيع الكتب املودعة يف كتابنا، وما جاء يف ظضائل مث إنين عمدت إيل ما جاء من 

ل حديث يتضمن وأودعته ك "،كتاب الفضائل واملناقب" :األنبياء والصحابة وغريهم، ظجعلته كتااب  واحدا  مسيته
ظرأيت  ،ا  ظضل شيء من األعمال واألقوال واألحوال والرجال، ومل أضف ظضل كل شيء إىل اببه، ظإنه جييء متفرق

 . (48)أن مجعه أوىل، وسرتاه إن شاء هللا تعاىل مفصال  مبواب  " 
م:لنمطمبملعلتاشر:ملعصحم مابعدقفمملألخالقف 

ه( 733تإن االشتغال ابلتأليف والتصنيف إمنا يكون مع متام الفضيلة، وكمال األهلية، كما قاله احلاظ  ابن مجاعة )
(49). 

                                                           

 . 59-56ص  1(  انظر املرجع السابق: جامع األصول ج 48)
ية: حممد مهدي عامل واملتعلم، عنا(  انظر: القاضي ابن مجاعة، بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعدهللا الكناين، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب ال49)

 . 59م( ص 2012ه/1433 ،3العجمي ) بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط
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خرين، توظرها، كالرغبة الصادقة، والصرب، واإلنصاف، واحرتام آراء اآلظثمة صفات واجبة يف الباحث جيب 
 .(50)والتواضع، واألمانة العلمية  

ال "وكان عاملا ظاضال وسيدا كام :ثناء العلماء على اإلمام ابن األثري، كقول ايقوت احلموي (51)وقد تقدم 
 قد مجع بني علم العربية والقرآن.. ".
 يه: " كاتب ظاضل، له معرظة اتمة ابألدب..".وقول مجال الدين القفطي ظ

يظهر له هذا املطلب جليا  ظاهرا ، ظاإلخالص يف أداء البحث  "جامع األصول"وإن الناظر يف كتاب  
بصدق  "ظاستخرت هللا تعاىل، وسألته أن جيعله خالصا  لوجهه، ويتقبله ويعني على إجنازه وحسن القصد ميثله قوله:

هو اجملازي على مودعات السرائر، وخفيات الضمائر...، ولوال أن الباعث عليه ديين، والغرض النية ظيه، ويسهله، و 
منه أخروي، لكانت القدرة على اإلملام به واهية، واهلمة عن التعرض إليه قاصرة، والعزمية عن الشروع ظيه ظاترة، وإمنا  

 كان احملرك قواي ، واجلاذب شريفا  عليا .
ليه، ورأى ظيه خلال ، أو ملح ظيه زلال  أن يصلحه، حائزا  به جزيل األجر ومجيل وأان أسأل كل من وقف ع

الشكر، ظإن املهذب قليل، والكامل عزيز، بل عدمي، وأان معرتف ابلقصور والتقصري، مقر ابلتخلف عن هذا املقام 
 . (52)الكبري" 

أقول: متيزُت به على  "وال :ل ظيهوالتواضع ميثله قوله، وهو يتحدث عن شغفه ابلعلم وما منحه هللا من ظض
أترايب، وهلل احلمد على ما أنعم به من ظضله، وأجزل من َطوله، وإليه املفزع يف اإلسعاد ابلزلفى يوم املعاد، واألمن 

 .(53)من الفزع األكرب يوم التناد، وأن يُوزعين شكر ما منحنيه من اهلداية " 
يف  ميثله قوله يف معرض ذكره  جهود السابقني وتصنيفاتهوتقدير جهود اآلخرين واإلنصاف يف النقد 

احلديث: " ملا وقفت على هذه الكتب، ورأيتها يف غاية من الوضع احلسن والرتتيب اجلميل، ورأيت كتاب َرزين هو 
أكربها وأعمها، حيث حوى هذه الكتب الستة اليت هي أم كتب احلديث، وأشهرها يف أيدي الناس، وأبحاديثها 

 علماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا األحكام، وشادوا مباين اإلسالم.أخذ ال
ومصنفوها أشهر علماء احلديث، وأكثرهم حفظا ، وأعرظهم مبواضع اخلطأ والصواب، وإليهم املنتهى، 
وعندهم املوقف. وسنعقد ظيما بعد اباب  يتضمن مناقبهم وظضائلهم، وإىل أين انتهت مراتبهم يف هذا الفن، ظحينئذ 

على  -حببت أن أشتغَل هبذا الكتاب اجلامع هلذه الصحاح، وأعتين أبمره، ولو بقراءته ونسخه، ظلما تتبعته وجدته أ
قد أودع أحاديث يف أبواب، غري تلك األبواب أوىل هبا، وكرر ظيه أحاديث كثرية، وترك أكثر  -ما قد تعب ظيه 

 منها.
                                                           

 .35م( ص 1988ه/2،1408( انظر: عمر بن غرامه العمروي، أيسر الوسائل يف كتابة البحوث والرسائل )الرايض، دار عامل الكتب، ط50)
 .5(  انظر: ص 51)
 . 35، ص1(  انظر املرجع السابق: جامع األصول جامع األصول ج52)
 . 51، ص1(  انظر املرجع السابق: نفسه ج53)
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مل يذكرها يف   ضمنها كتابه، ظرأيت ظيها أحاديث كثريةمث إنين مجعت بني كتابه وبني األصول الستة اليت 
كتابه، إما لالختصار، أو لغرض وقع له ظأمهلها، ورأيت يف كتابه أحاديث كثرية مل أجدها يف األصول اليت قرأهتا 
ومسعتها ونقلت منها، وذلك الختالف النسخ والطرق، ورأيته قد اعتمد يف ترتيب كتابه على أبواب البخاري، ظذكر 

 بعضها، وحذف بعضها.
ظناجتين نفسي أن أُهذِّب كتابه، وأرتب أبوابه، وأوطيء مقصده، وأسهل مطلبه، وأضيف إليه ما أسقطه 
من األصول، وأتبعه شرح ما يف األحاديث من الغريب واإلعراب واملعىن، وغري ذلك مما يزيده إيضاحا  وبياان ، 

 .(54)ظاستصغرت نفسي عن ذلك، واستعجزهتا.." 
 ظهذا نقد بناء مع تقدير وإنصاف من هذا اإلمام رمحه هللا. 

م:املطلب احلادي عشر: تقريب املادة العلمية بشرح الغريب، وتوضيح األمساء، والفهرسة املبتكرة
اء على طريق البحث العلمي وبنتعد الفهارس من لوازم البحث احلديث؛ ذلك ألهنا تؤدي مهمة جليلة القدر 

؛ إذ إهنا توظر للباحثني الذين يستعينون بعمل غريهم للوصول إىل عمل أكرب، أو إضاظة لبنة إىل املعارف اإلنسانية
ا أكرب، وتيسر لطالب العلم يف كل زمان ما حيتاج إليه  اللبنات اليت أرساها سابقون، وتوظر عليهم وقت ا كبري ا وجهد 

 .(55)من حبث غريه حبهد يسري ووقت  وجيز 
، (56)وتشري بعض مناهج البحث إىل سبق علماء أورواب واملستشرقني للفهرسة املبتكرة يف العصر احلديث 

ه/  1354 موقد ميثل هلذا ابملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الذي عمله لفيف من املستشرقني، وطبع عا
 .(57)م 1936

م، األثري لفكرة هذه الفهرسة، وهذا املعج يرى سبق اإلمام ابن "جامع األصول"بيد أن الناظر يف كتاب 
 ظقد قال رمحه هللا يف الباب الثاين من الركن األول: " الفصل السادس ظيما يستدل به على أحاديث جمهولة الوضع.
ملا استقر وضع األحاديث يف األبواب والكتب واحلروف، وتتبعتها ظوجدت ظيها أحاديث ينبو هبا مكاهنا، 

ن غريه من سائر األمكنة، وكان طالب تلك األحاديث أو بعضها رمبا شذ عن خاطره موضعها، وإن كان أوىل هبا م
والتبس عليه مكاهنا، لنوع من اشتباه معانيها، واختالف توارد اخلواطر على اختيار املكان األوىل هبا، وكان يف ذلك  

هة على طالبها، ةٌ يف مكاهنا، أو مشتبكلفة على الطالب ومشقة، ظاستقرأت تلك األحاديث مجيعها، اليت هي متزلزل
وخرَّْجُت منها كلمات ومعاين تعرف هبا األحاديث، وأظردت هلا يف آخر الكتاب اباب  أثبت ظيه تلك املعاين، مرتبة 

 على حروف )أب ت ث( مسطورة يف هامش الكتاب، وإبزائها ذكر موضعها من أبواب الكتاب.

                                                           

 . 51-49، ص1(  انظر املرجع السابق: نفسه ج54)
 .30(  انظر املرجع السابق: مقدمة يف أصول البحث العلمي وحتقيق الرتاث، ص 55)
 (  انظر املرجع السابق نفسه.56)
 م. 1988ه/1408، وطبع بدار الدعوة، ابستانبول عام 1936(  رتبه ونظمه لفيف من املستشرقني، ونشره د. أ. ى. ونسنك، وطبع عام 57)
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ب عنك موضعه، إما لسهٍو عارض، أو جهٍل ابملكان، ظال خيلو ظإذا طلبت حديثا  ظيه نوع اشتباه، وغا
أن تعرف منه بعض ألفاظه املشهورة ظيه، أو معانيه املودعة يف مطاويه، ظاعمد إىل ذلك الباب املشار إليه، واطلب 
 تلك الكلمة، أو ذلك املعىن يف حروف ذلك الباب، ظإذا وجدهتا قرأت ما إبزائها ظهو يدُّلك على موضع ذلك

 .(58)احلديث من أبواب الكتاب، إن شاء هللا تعاىل " 
مث وىفَّ مبا وعد به وذلك يف الفن األول يف اخلواتيم من الركن الثالث، ظأورد األلفاظ وعزاها إىل مواضعها 

 .(59)من الكتاب وساقها مرتبة على حروف املعجم 
ن التكرار إال لنسخة مراعيا  البعد عوكذلك صنع يف بيان الغريب، ظأثبت املعاين مع األحاديث يف هامش ا

حلاجة، مث عاد ظجمع يف آخر كل حرف األلفاظ الغريبة على ترتيب الكتب اليت يف كل حرف، مكوان  بذلك 
 .(60)معجما  لأللفاظ الغريبة 

وكذلك اعتىن ابن األثري بتوضيح كل من ورد يف النص من األعالم، وظق ظهرسة متقنة، ظعقد يف الركن 
قسما  مسَّاه الفن الثاين يف األمساء والكىن واألبناء واأللقاب، واألنساب، وقسمه إىل  "جامع األصول"الثالث من 

لوات هللا ه وسلم، مث من ورد من األنبياء صمخسة أبواب بتقسيم بديع، صدره ابلكالم على النيب صلى هللا علي
 . (61)عليهم، مث الصحابة رضي هللا عنهم، ظالتابعني وغريهم 

م:لنمطمبملعيتاينماشر:مبفتانملنمنطمحتا ملعسلردةميفملعكصتاب
، وتشري (62)توضيح املصطلحات والرموز الواردة يف التصنيف والعناية هبذا اجلانب أمر نبه عليه أئمة االصطالح 

، وهذه السمة اعتىن هبا اإلمام ابن األثري، ظقال رمحه هللا: " ملا وضعت الكتب واألبواب (63)كتب مناهج التأليف  إليه
 يف احلروف، رأيت أن أُثبت أمساء رواة كل حديث أو أثر على هامش الكتاب حذاء أول احلديث، وذلك لفائدتني.

 ره، ويعرف به أول احلديث.إحدامها: أن يكون االسم مفردا  يدركه الناظر يف أول نظ
 والثانية: ألجل إثبات العالئم اليت رقمتها ابهلمزة على االسم.

 وذلك أنين قد رقمت على اسم كل راٍو عالمة من أخرج ذلك احلديث من أصحاب الكتب الستة.
ه، وليس أشهر حروظ« اخلاء»ألن نسبه إىل بلده أشهر من امسه وكنيته، ألن  ؛«خاء»ظجعلت للبخاري 

 «.خاء» ابق حروف األمساء يف
                                                           

 . 67ص  1(  انظر املرجع السابق: جامع األصول ج 58)
 . 83-3ص  1(  انظر املرجع السابق: تتمة جامع األصول ج 59)
أنه ظعدل عن اخلطة اليت اتبعها املؤلف،  65يف ص  1، نبه انشر جامع األصول يف احلاشية رقم 65ص  1ج  (  انظر املرجع السابق: جامع األصول60)

 ا ارتضاه. ملظأثبت الغريب عقب كل حديث، وليته مل يفعل ليظهر صنيع املؤلف وظق 
 . 1035-553ص 2،ج550 -87ص  1جامع األصول ج تتمة (  انظر املرجع السابق: 61)
ه (، معرظة أنواع علوم احلديث، حتقيق: نور الدين عرت )بريوت، 643الصالح، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرمحن )املتوىف: (  انظر: ابن 62)

 . 186م( ص 1986ه  / 1406، 1دار الفكر املعاصر،ط
 .124(  انظر املرجع السابق: األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه، ص 63)
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 ، ألن امسه أشهر من نسبه وكنيته، وامليم أول حروف امسه.«ميما  »وجعلت للمسلم 
اليت هي أول حروف امسه قد « امليم»، ألن اشتهار كتاب ابملوطأ أكثر، وألن «طاء»وجعلت ملالك 

ابه، وال أشهر حروف اسم كت« الطاء»أعطيناها مسلما ، وابقي حروظه مشتبهة بغريها من حروف ابقي األمساء، و 
 تشتبه بغريها.

 ، ألن اشتهار الرتمذي أكثر منه ابمسه وكنيته، وأول حروف نسبه التاء.«اتء  »وجعلت للرتمذي 
ألن كنيته أشهر من نسبه وامسه والدال أشهر حروف كنيته، وأبعدها من  ؛«داال  »وجعلت أليب داود 

 االشتباه بباقي العالئم.
، ألن نسبه أشهر من كنيته وامسه، والسني أشهر حروف نسبه، وأبعدها من «سينا  »ائي وجعلت للنس

االشتباه، ظإن كان احلديث قد أخرجه مجاعتهم، أثبت قبل اسم الراوي العالئم الست، وإن كان قد أخرجه بعضهم، 
 أثبت عليه عالمة من أخرجه.

ت منها، أثتبها أجد يف األصول اليت قرأهتا ومسعتها ونقل ومل -رمحه هللا -واألحاديث اليت وجدهتا يف كتاب َرزِين
ومل أثبت عليها عالمة، ومل أذكر من أخرجها، لعلي أجدها، أو جيدها غريي ظيثبتها، ويعلِّم عالمة من أخرجها " 

(64). 
م:لخلتامت 

ات، صلى هللا عليه الباقياحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسول هللا اهلادي للصاحلات 
 وعلى آله وصحبه ومن تبعه ما دامت األرض والسموات، أما بعد:

 ظقد توصلت من خالل هذا البحث إىل ما يلي:
 ."جامع األصول"حتقيق قول األئمة يف الثناء على اإلمام ابن األثري، وكتابه  (1
ب مناهج البحث ة اليت تنص عليها كتتبني يل أن اإلمام ابن األثري سبق ابستخدام كثري من السمات البحثي (2

والتأليف، وال سيما السمات اإلبداعية يف املقدمات واملالحق والفهرسة املبتكرة، والكشاظات املوضوعية، 
 أسلواب ، وحتليال  وتنظيما . ؛وجودة خدمة املادة العلمية

صر وليست الع خصائص الباحث والبحث اليت تتحدث عنها كتب البحث املعاصرة اليوم ليست وليدة (3
بعيدة الواقع عن نتاج علمائنا من أهل التصنيف والتأليف، ظهي مطبقة لديهم، وإن مل تكن ابملسميات 

 احلديثة.
ويوصي الباحث إبجراء املزيد من الدراسات اليت تكشف عن السمات البحثية اليت استخدمها علماؤان،  (4

ما نصت صوص، واملوسوعي والربط بني ذلك، و وبيان سبقهم هلا، واالستفادة من طرقهم يف التصنيف املخ
عليه مناهج البحث احلديثة، وال سيما ظاملكتبة اإلسالمية حبر ال ساحل له من املصنفات اليت انلت شهرهتا 
                                                           

  63- 61، ص 1ر املرجع السابق: جامع األصول ج (  انظ64)
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 واستحساهنا من القاصي والداين.
                   

م:فجرسملنمرلجعمولنمنتادر
املكتبة التجارية  )مكة املكرمة، تصي مجتامعملألصسلابن األثري، جمد الدين، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد. حتقيق: بشري حممد عيون،  (1

 م(. 1981ه/1403، 2، حتقيق: عبدالقادر األرانؤط )بريوت، دار الفكر،ط جتامعملألصسل، و(
ية لدراسات )بريوت، املؤسسة العرب فضلملألنيعسموذكرمرجتاهلتاابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق د.إحسان عباس،  (2

 .م (1987ه/ 2،1407والنشر، ط
، 1دار الفكر املعاصر،ط ،، حتقيق: نور الدين عرت )بريوتملرف مأنسلعمامسمملدحيثثابن الصالح، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرمحن،  (3

 .م(1986ه  / 1406
 م(.1993ه/1414، 3)بريوت، دار صادر،ط عستانملعلربابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم، األنصاري. (4
د القيوم عبد . عب. حتقيق: دإكيتالملإلكيتالمالبنممتاكسالابن نقطة احلنبلي، أبو بكر معني الدين حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع.  (5

 م(.1989ه/1410، 1رب النيب. )مكة املكرمة: جامعة أم القرى،ط
 .(1992ه/1412، 2)املدينة املنورة، مكتبة الدار، ط  تلمفدق ميفممهج ملعبحثموحتدقفقملنمخطسطتا أكرم ضياء العمري،  (6
 م(. 1988/ه1408)استانبول، دار الدعوة، بعام  لنملجمملنمفجرسمألعفظملدحيثثملعهبسيأ. ى. ونسنك،  (7
ر العريب،ط ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة، دار الفكإنبتاهملعرولةمامىمأنبتاهملعهحتاةمجال الدين القفطي، أبو احلسن علي بن يوسف.  (8

 .م (1982 -ه   1406، 1
، 1لعلمية، ط ت، دار الكتب ا، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بريو اترثخمبغيلداخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت،  (9

 .م(1996ه،1417
 م(2000ه/1421، 1)بريوت، دار الفكر املعاصر، ط لعبحثملعلمي مأوتاوفتاتهملعهظرث موممتاروصهملعليمف رجاء وحيد دويدري،  (10
 .م(2016ه/1437، 2)القاهرة، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، ط طرقموأوتاعفبملعبحثملعلمي موأهممركتائزهزينب األشوح،  (11
در آابد، حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ) حي لألنستاب،السمعاين، أبو سعد، عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي،  (12

 م (. 1962 -ه   1382، 1جملس دائرة املعارف العثمانية، ط 
 (. 2)القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث، ط  مدقيم ميفمأصسلملعبحثملعلمي موحتدقفقملعرتلثالسيد رزق الطويل،  (13
ملعهبالءمشس الدين الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان، حتقيق: شعيب األرانؤوط،  (14 مأاالم )بريوت، مؤسسة  وري

 م( 1985ه  /  3،1405الرسالة،ط
 م(.1996ه /1416، 6ار الشروق للنشر والتوزيع، ط)الرايض، د كصتاب ملعبحثملعلمي مصفتاغ مجيثيةعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان،  (15
 م(1988ه/2،1408)الرايض، دار عامل الكتب، ط أثسرملعسوتائلميفمكصتاب ملعبحسثمولعروتائلعمر بن غرامه العمروي،  (16
 م(1997ه/1،1417)الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ط أجبياي ملعبحثميفملعلمسمملعشراف ظريد األنصاري،  (17
عناية: حممد مهدي  ،تذكرةملعستامعمولنمصكممميفمأدبملعلتاملمولنمصلممن مجاعة، بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعدهللا الكناين، القاضي اب (18

 م(.2012ه/1433، 3العجمي ) بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط
 م(.1985ه،1405، 2ة،ط )بريوت، مؤسسة الرسال بميلنملخلالف ملعشرقف كي رسرتنج، ترمجة بشري ظرنسيس وكور كيس.  (19
 م(.2006ه/2،1426)القاهرة، املكتبة األكادميية،ط لعبحثملعلمي مأوسهموطرثدق مكصتابصهحممد الصاوي حممد مبارك،  (20
مولعيكصسرلهحممد عبدالغين والدكتور. حمسن أمحد،  (21 ملنمتاجسصري مروتائل معكصتاب  ملعلميف  ة، )القاهرة، مكتبة األجنلو املصري لألوس

 .(1992ه/1،1412ط
 (. 1998ه/ 2،1418)بريوت، ط  أصسلمكصتاب ملعبحثموقسلايملعصحدقفقهدي ظضل هللا م (22
 ، حتقيق: إحسان عباس. )بريوت: دار الغرب اإلسالمي،:طملجمملألدابءايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبدهللا.  (23

 م(.1995ه/ 1415، 2)بريوت، دار صادر، ط  ملجمملعبميلنم(، و 1993ه  /  1414، 1


