










 :مبلٔي من الّلم والّعالة
ِي 

ٔ
ػزُ إلَ را ُِ صٜم بٍٙلي، و ُِ ِالم، 

ٔ
ئمة ال

ٔ
شع ال

ٔ
ٝان ابن زػِػ ا

شع من 
ٔ
ي ّٖي ا ان ٚع زمُ من الّلٍم ما لم ِفاٝر جي وٖولي، ٝو لمّٖػ
ًا  ن، ِاٖر

ٓ
ًٞ ِمػى، ٖٜان شاََٖا لٜػجاب هللا، بمّػًا بالٙػا

ٔ
ا

ٌا،  َٖ، ًٌّٖٙا بالمّاهَ ن، ِالمًا بالؾون ويٚػ
ٓ
شٜام الٙػا

ٔ
  ولصّصٌاا

ٍٚاؿ المصابة والجابّّن وموؾٍطٌا، وهاؿظٌا وؿّٙمٌا
ٔ
ًا با ، ِاٖر

ِام الواس 
ٔ
ًا با وَمْن بّعًم  ، ومؾائٞ الصالؿ والصػام، ِاٖر

م  طباًر
ٔ
 .وا



ِلم الٙػاءات، والجٗؾّػ، والصعِح، : بػع ُٖ ِلٍم ٝػدّػة، موٌا
زاد 

ٔ
لّٕ وا

ٔ
بعع الجا

ٔ
ٕ ُٖ ِلٍم ٝػدّػة وا والٗٙي، والجارِض وٚع َلوَّ

ػجاب الجارِض . ٝػجابي الجٗؾّػ المفٌٍر  : ّٖما لوٕ، ٖمن مموٗاثي ٝو
ػجاب  مم والملٍؾ، وًٍ من ُامٌات المػازُ، ٝو

ٔ
المّػوؼ بجارِض ال

ػجاب اطجالؼ الّلماء، وثارِض  الٙػاءات، والّعد والجوؼِٞ، ٝو
الجُ  ثماهّٗيالػزاؿ من المصابة والجابّّن،   وّٓػ ًغا ٝػدّػ من 

 .ثعؿ ِلَ ؿّة ِلمي وٓؼارة ٖولي



ولٜن ًغى الٜػجب ٚع اطجَٗ مَّمٌا من زمن بّّع، ولم ِصٌ 
موٌا بالبٙاء إلَ ٍِموا ًغا وبالفٌػة الٍاؿّة، ؿٍى ٝػجاب 

ػجاب الجارِض  .  الجٗؾّػ، ٝو
بًا للجٗؾّػ

ٔ
بًا للجارِض اإلؿالمُ، . وٚع اُِجِبػ الًبػي ا

ٔ
ٝما اُِجِبػ ا

وذلٛ بالوَػ لما ُٖ ًغِن الٜػجابّن من الواشّة الّلمّة 
 .  الّالّة



الجّػِٕ بٌغا الجٗؾّػ 
 :ويػِٙة مؤلٗة ّٖي



ا، ٝما ِّجبػ  قًٌػ
ٔ
ٍٚم الجٗاؿّػ وا

ٔ
ِّجبػ ثٗؾّػ ابن زػِػ من ا

ػِن الغِن ِوٍا بالجٗؾّػ  وؿ ِوع المّٗؾِ
ٔ
،  الوٙلُالمػزُ ال

ًمّة من 
ٔ
ّجبػ مػزًّا ّٓػ ٚلّٞ ال ُِ وإن ٝان ُٖ الٍٚت هٗؾي 

مػازُ الجٗؾّػ الّٙلُ ، هَػًا لما ّٖي من الؿجوباط، وثٍزّي 
ٍٚاؿ، وثػزّس بّوٌا ِلَ بّن 

ٔ
 .ال



زمُ الباشدّن ُٖ الفػؽ والٔػب الصٜم ِلَ َِّم ّٚمجي ، 
ٔ
ا

َوَ ِوي لًالب الجٗؾّػ، ٖٙع ٚاؿ  ِٓ هي مػزُ ل 
ٔ
واثٍٗٙا ِلَ ا

ػجابي "الؾٍّيَ  ٞ  -ِّوَ ثٗؾّػ مصمع بن زػِػ  -ٝو زَّ
ٔ
ا

ٍٚاؿ، وثػزّس 
ٔ
َِمٌا، ٖإهي ِجّػض لجٍزّي ال

ٔ
الجٗاؿّػ وا

بّوٌا ِلَ بّن، واإلِػاب، والؿجوباط، ٌٍٖ ٍِٗؽ بغلٛ 
ٚعمّن

ٔ
 "ِلَ ثٗاؿّػ ال



موٕ مدٞ ثٗؾّػ : "وٚاؿ الوٍوي ".  ُِ هي لم 
ٔ
زمّت اُلمة ِلَ ا

ٔ
ا

 "  الًبػى 

بٍ شامع اإلؿٗػاِّوَ
ٔ
لٍ ؿاٖػ رزٞ إلَ المّن شجَ : "وٚاؿ ا

 ”  ِصمٞ ِلَ ٝػجاب ثٗؾّػ مصمع بن زػِػ لم ِٜن ذلٛ ٝػدّػاً 

ِعى : "وٚاؿ قّض اإلؿالم ابن ثّمّة
ٔ
ما الجٗاؿّػ الجَ َٖ ا

ٔ
وا

ػ مٙالت  لصٌا ثٗؾّػ ابن زػِػ الًبػى، ٖإهي ِٝغ
ٔ
الواس، ٖا

ؿاهّع الدابجة، ولّؽ ٖبي بعِة، ول ِوٙٞ ِن 
ٔ
الَؾَلٕ بال

 ".المجٌمّن، ٝمٙاثٞ بن بّٜػ والٜلبَ



وؿُ مما 
ٔ
ن ًغا الجٗؾّػ ٝان ا

ٔ
ِعِوا من المػازُ، ا

ٔ
وٌَِػ مما با

ًٍ ِلّي الٍّم، اطجمػ مؤلٗي إلَ ًغا الٙعر الغي ًٍ ِلّي 
ن ٝػجابي 

ٔ
ن، ٝما ا

ٓ
الجارِض ٍٗػ بمدٞ ًغا البؾى  َٖال

 .والطجمار 

 اهَػ الٜػجاب / ُٖ يبٙاثي الٜبػى   الؾبَِٜبارة ابن 

 



ن هٍٙؿ إن ثٗؾّػ ابن زػِػ ًٍ الجٗؾّػ الغي 
ٔ
وًغا وهؾجًُّ ا

لّة من هاشّة  وَّ
ٔ
لّة زموّة، وا وَّ

ٔ
لّة بّن ٝػجب الجٗؾّػ، ا وَّ

ٔ
لي ال

 .  الٗن والمواِة

ٚعم ٝػجاب ُٖ الجٗؾّػ ولٞ إلّوا، 
ٔ
هي ا

ٔ
لّجي الؼموّة، ٖال وَّ

ٔ
ما ا

ٔ
ا

وما ؿبٙي من المصاولت الجٗؾّػِة ذًبت بمػور الؼمن، ولم 
ٌم إل ما ولٞ إلّوا موٌا ُٖ خواِا  ِمٞ إلّوا قُء موٌا، اللَّ

 .  بمعدىذلٛ الٜػجاب الغي هصن 
 



مػ ِػزُ إلَ ما 
ٔ
لّجي من هاشّة الٗن والمواِة، ٖغلٛ ا وَّ

ٔ
ما ا

ٔ
وا

الٜػجاب من الًػِٙة البعِّة الجُ ؿلٌٜا ّٖي مؤلٗي،  بيِمجاز 
طػزي للواس ٝػجابًا لي ّٚمجي ومٜاهجي

ٔ
 .  شجَ ا

 



 :ثٗؾّػى َٖيػِٙة ابن زػِػ 

ن ٍِٙؿ
ٓ
ِة من الٙػا

ٓ
ػ ال ن ِّٗؾِ

ٔ
راد ا

ٔ
وِٞ ٍٚلي : "إذا ا

ٔ
الٍٙؿ َٖ ثا

غا ِة وِؾجفٌع ِلَ ما ٚالي بما ِػوِي " ثّالَ ٝغا ٝو
ٓ
ػال خم ِّٗؾِ

خٍر ِوٌم َٖ ًغى 
ٔ
و الجابّّن من الجٗؾّػ الما

ٔ
بؾوعى إلَ المصابة ا

ٝػدػ، ٖإهي ِّػض لٜٞ ما ّٚٞ 
ٔ
و ا

ٔ
ِة ٍٚلن ا

ٓ
ِة، وإذا ٝان َٖ ال

ٓ
ال

و 
ٔ
ٌّٖا، وِؾجفٌع ِلَ ٝٞ ٍٚؿ بما ِػوِي َٖ ذلٛ ِن المصابة ا

 .الجابّّن



خم ًٍ ل ِٙجمػ ِلَ مرػد الػواِة، بٞ هرعى ِجّػض لجٍزّي 
ٍٚاؿ، وِػزس بّوٌا ِلَ بّن، ٝما هرعى ِجّػض لواشّة 

ٔ
ال

شٜام 
ٔ
هي ِؾجوبى ال

ٔ
اإلِػاب إن دِت الصاؿ إلَ ذلٛ، ٝما ا

دلة وثػزّس ما 
ٔ
ِة، مُ ثٍزّي ال

ٓ
ن ثؤطغ من ال

ٔ
الجُ ِمٜن ا

 .ِظجار
 



ػ بمرػد  يإهٜارى ِلَ َمن ِّٗؾِ
ٔ
 :الػا

ي المؾجٙلّن ُٖ الجّٜٗػ، ول 
ٔ
لصاب الػا

ٔ
خم ًٍ ِظالم بٍٙة ا

و 
ٔ
ٍع إلَ الّلم الػازُ إلَ المصابة ا د ُٖ هػورة الػز فّعِ ُِ ِؼاؿ 
ن 

ٔ
الجابّّن، والموٍٙؿ ِوٌم هٙاًل لصّصًا مؾجّٗوًا، وِػى ا

 .ذلٛ وشعى ًٍ ِالمة الجٗؾّػ المصّس 

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



ؿاهّع
ٔ
 :مٍٚٗي من ال

ؿاهّعًا، 
ٔ
ػ الػواِات با خم إن ابن زػِػ وإن الجؼم ُٖ ثٗؾّػى ٝذ

ؿاهّع بجمصّس ول 
ٔ
ٓلب ل ِجّٙب ال

ٔ
ِم ال

ٔ
هي ُٖ ال

ٔ
إل ا

هي ٝان ِػى 
ٔ
لٍؿ الصعِح  -ثوّّٕ، ل

ٔ
نَّ  -ٝما ًٍ مٙػر َٖ ا

ٔ
ا

ة  ؿوع لٛ ٖٙع شملٛ البصح ِن رزاؿ الؾوع ومّٖػ
ٔ
َمن ا

و الرػح، ٌٍٖ بّملي ًغا ٚع طػج من 
ٔ
مبلٌٔم من الّعالة ا

 .الٌّعة 



شّاهًا مٍٕٚ الواٚع 
ٔ
ومُ ذلٛ ٖابن زػِػ ِٕٙ من الؾوع ا

رّػِح َمْن  ُِ ؿ من رزاؿ اإلؿواد، و ّعِ َّ ُِ ؿ َمْن  ّعِ َّ ُّ البمّػ، ٖ
ِي 

ٔ
مّػِح بػا ُِ َرّػِح موٌم، وِػد الػواِة الجَ ل ِد٘ بمصجٌا، و ُِ

 ٌّٖا بما ِواؿبٌا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



 :مٍٚٗي من الٙػاءات
ػ الٙػاءات وِوؼلٌا ِلَ المّاهُ  ٝغلٛ هرع ابن زػِػ ِّوَ بٝغ

ئمة الغِن 
ٔ
ػدّػًا ما ِػد الٙػاءات الجُ ل ثّجمع ِلَ ال المظجلٗة، ٝو

ة، والجُ ثٍٙم ِلَ  ُِّجبػون ِوعى وِوع ِلماء الٙػاءات ُشرَّ
ُالٍؿ موًػبة مما ٍِٜن ّٖي ثّّٔػ وثبعِٞ لٜػجاب هللا، خم 

ؿباب 
ٔ
ِي بال

ٔ
مػ مُ ثٍزّي را

ٔ
طػ ال

ٓ
ِي ُٖ ا

ٔ
 .ِجبُ ذلٛ بػا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



:مٍٚٗي من اإلؿػائّلّات

طٍذة من الٙمك 
ٔ
طبار ما

ٔ
ثُ ُٖ ثٗؾّػى با

ٔ
هرع ابن زػِػ ِا

شبار، ووًب بن 
ٔ
اإلؿػائّلُ، ِػوٌِا بإؿوادى إلَ ّٝب ال

ي، وابن زػِذ،  م، وهػاى ِوٙٞ ِن مصمع  والؾعيموّبِ ، وًّٓػ
 .بن إؿصاؽ ٝػدّػًا 



ٜػدػ ابن زػِػ من رواِة اإلؿػائّلّات، ولّٞ ًغا رازُ  ُِ وًٜغا 
ػ  خَّ

ٔ
من الػواِات الجارِظّة الجُ ِالرٌا ُٖ بصٍخي  بيإلَ ما ثا

 .  الجارِظّة الٍاؿّة
وإذا ٝان ابن زػِػ ِجّٙب ٝػدّػًا من ًغى الػواِات بالوٙع، 

ٖجٗؾّػى ل ِؼاؿ ِصجاج إلَ الوٙع الٗاشك الفامٞ، اشجّاج ٝػدّػ 
ٍع والٙمك  من ٝػجب الجٗؾّػ الجُ اقجملت ِلَ المٍه

ػ لوا الؾوع بجمامي َٖ ٝٞ  ن ابن زػِػ ٚع ٝذ
ٔ
اإلؿػائّلُ، ِلَ ا

ن 
ٔ
رواِة ِػوٌِا، وبغلٛ ٍِٜن ؽ دطػج من الٌّعة، وِلّوا هصن ا

 .هوَػ َٖ الؾوع وهجٗٙع الػواِات
 



 :اهمػاٖي ِما ل ٖائعة ّٖي

ٗي ل ٌِجم ّٖي  ِ
ّ
ن مؤل

ٔ
-ومما ِلٗت الوَػ ُٖ ثٗؾّػ ابن زػِػ ا

ػِن  مٍر الجَ ل ثٔوَ ول ثّٗع  -ٝما ٌِجم ّٓػى من المّٗؾِ
ٔ
 .بال

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



 :اشجٜامي إلَ المّػوؼ من ٝالم الّػب

هي اِجبػ 
ٔ
طػ ؿلٜي ابن زػِػ ُٖ ٝػجابي، ذلٛ ا

ٓ
مػ ا

ٔ
وخمة ا

خٍرة وزّلٌا مػزًّا  الوٍٙؿالؿجّمالت اللٍِٔة براهب 
ٔ
الما

ِوع ثٗؾّػى للّبارات المفٍٜؾ ٌّٖا، وثػزّس بّن  بيمٍخًٍٚا 
ٍٚاؿ ِلَ بّن

ٔ
 .ال

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



 :رزٍِي إلَ الفّػ الٙعِم

ٝغلٛ هرع ابن زػِػ ِػزُ إلَ قٍاًع من الفّػ الٙعِم 
 .بفٜٞ واؿُ 

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 
 



اًجمامي بالمغاًب الوصٍِة

ض ٝػدّػًا لمغاًب الوصٍِّن من  ٝغلٛ هرع ابن زػِػ ِجّػَّ
ٍٚاؿ، ثارة 

ٔ
البمػِّن والٍّّٜٖن ُٖ الوصٍ والمػؼ، وٍِزي ال

طػى ِلَ المغًب الٍُٜٖ 
ٔ
 .ِلَ المغًب البمػي، وا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 



شٜام الٌّٗٙة
ٔ
:مّالرجي لال

شٜام الٌّٗٙة، ِّالذ ٌّٖا 
ٔ
خارًا لال

ٓ
ٝغلٛ هرع ُٖ ًغا الجٗؾّػ ا

ٍٚاؿ الّلماء ومغاًبٌم، وِظلك من ذلٛ ٝلي 
ٔ
ابن زػِػ ا

دلة الّلمّة الّٙمة 
ٔ
ي ِظجارى لوٗؾي، وِػزصي بال

ٔ
 .بػا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 

 

 



 :مؾائٞ الٜالم َٖطٍهي 
ِات 

ٓ
ٝما هالشٌ ثّػهي لبّن الوٍاشُ الٜالمّة ِوع ٝػدّػ من ا

مٍر الّّٙعة، ٌٍٖ 
ٔ
هي ٝان ِالمًا ممجازًا ُٖ ا

ٔ
ن، مما ِفٌع لي با

ٓ
الٙػا

زاد ُٖ مواٚفجي، وٌَِػ ذلٛ 
ٔ
راء الٜالمّة ا

ٓ
إذا هاٚـ بّن ال

لة الطجّار
ٔ
 .زلًّا ُٖ ردى ِلَ الٙعرِة ُٖ مؾا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 



ػ مًٍٚٗا بّّعًا ِن مؾائٞ  وًٜغا هرع ابن زػِػ لم ِٕٙ ٝمّٗؾِ
الوؼاع الجُ ثعور شٍؿ الّّٙعة ُٖ ِمػى، بٞ هػاى ِفارؾ ُٖ 

ؾجٌان  ُِ  . بيًغا المراؿ من الرعؿ الٜالمُ بومّب ل 



 (للبٍٔى)مّالم الجوؼِٞ  - 2



 :الجّػِٕ بمؤلٕ ًغا الجٗؾّػ
اء  بٍ مصمع، الصؾّن بن مؾٍّد بن مصمع المّػوؼ بالٗػَّ

ٔ
ًٍ ا

ب بمصّػػَ  َّٙ ػ، المل ث، المّٗؾِ البٍٔي ، الّٗٙي، الفاُّٖ ، المصّعِ
ن العِن ة وٝر وَّ ثٗٙي البٍٔي ِلَ الٙاهُ شؾّن وؿمُ . الؾُّ

لَٙ العرس ل 
ٔ
ًا، زاًعًا، ٚاهًّا، إذا ا ان ثًّٙا وِر الصعِح موي، ٝو

ٝٞ إل الظبؼ وشعى، خم ِعؿ 
ٔ
ٝٞ ل ِا

ٔ
ِلّٙي إل ِلَ يٌارة، وإذا ا

ٝٞ الظبؼ مُ الؼِت
ٔ
 510ثٍَٖ رشمي هللا  ؿوة . ِن ذلٛ ٖمار ِا

 ًػ 



 :مبلٔي من الّلم
ٝان البٍٔي إماما ُٖ الجٗؾّػ، إمامًا ُٖ الصعِح، إمامًا ُٖ الٗٙي، 

ِالم، وٚاؿ
ٔ
ى الجاج الؾبُٜ من ِلماء الفاّّٖة ال عَّ َِ ٝان إمامًا : و

ػًا، زامًّا بّن الّلم  خًا مّٗؾِ ًا زاًعا ًٌّٖٙا، مصّعِ زلّاًل، وِر
ٕ ُٖ ثٗؾّػ ٝالم هللا  والّمٞ، ؿالًٜا ؿبّٞ الَؾَلٕ، ولوَّ

وهس المفٜالت من ٍٚؿ الوبُ للَ هللا ِلّي وؿلم، 
ٔ
ثّالَ، وا

 .وروى الصعِح واِجوَ بعراؿجي 



ٕ ٝػجبًا ٝػدّػة، ٖمن  مّالم الجوؼِٞ َٖ : " ثماهّٗيلوَّ
ة َٖ الصعِح، والممابّس َٖ الصعِح "الجٗؾّػ وَّ ،  وقػح الؾُّ

ِوًا، والرمُ بّن المصّصّن، والجٌغِب َٖ الٗٙي، وّٓػ 
ٔ
ا

جي َّّ  .ذلٛ، وٚع بٍرؾ لي َٖ ثماهّٗي وِرُزؽ ٌّٖا الٙبٍؿ لصؾن ِه
 



 :الجّػِٕ بمّالم الجوؼِٞ ويػِٙة مؤلٗي ّٖي
هي

ٔ
ِٞ المموٗات َٖ : "ولٗي الظازن ُٖ مٙعمة ثٗؾّػى با

زَّ
ٔ
من ا

ؿواًا، زامُ للمصّس من 
ٔ
هبلٌا وا

ٔ
ِالًا، وا

ٔ
ِلم الجٗؾّػ وا

 َ ٚاوِٞ، ِار ِن الفُبِي والجمصّٕ والجبعِٞ، مصلَّ
ٔ
ال

َ بالٙمك  ّة، مٍقَّ شٜام الفِػ
ٔ
ز بال شادِح الوبٍِة، مًػَّ

ٔ
بال

شؾن اإلقارات، 
ٔ
ُ با طبار الماهّّن الّرّبة، مػلَّ

ٔ
الٔػِبة، وا

ٖمس مٙاؿ
ٔ
ػَّغ َٖ ٚالب الرماؿ با َٗ وهس الّبارات، ُم

ٔ
 ".ُمَظػَّج با



لٍؿ الجٗؾّػ
ٔ
والبٍٔى ثٗؾّػى : "وٚاؿ ابن ثّمّة ُٖ مٙعمجي ُٖ ا

شادِح المٍهٍِة 
ٔ
مظجمػ من الدّلبَ، لٜوي لان ثٗؾّػى ِن ال

راء المبجعِة
ٓ
 ".وال

ٚػب إلَ الٜػجاب  -وٚاؿ ُٖ ٖجٍاى 
ٔ
ي الجٗاؿّػ ا

ٔ
وٚع ؿئٞ ِن ا

ة وَّ م الٙػيبُ. الؼمظفػى : والؾُّ
ٔ
م ّٓػ ًؤلء؟؟ . ا

ٔ
م البٍٔي ا

ٔ
:  ٚاؿ -ا

ؿلمٌا من البعِة "
ٔ
ما الجٗاؿّػ الدالخة المؾئٍؿ ِوٌا، ٖا

ٔ
وا

شادِح الوّّٗة البٍٔى، لٜوي مظجمػ من ثٗؾّػ الدّلبَ، 
ٔ
وال

قّاء 
ٔ
شادِح المٍهٍِة والبعع الجَ ّٖي، وشغؼ ا

ٔ
وشغؼ موي ال

 ".ّٓػ ذلٛ
 



ِة بلٌٗ ؿٌٞ مٍزؼ، وِوٙٞ ما 
ٓ
ن البٍٔي ِجّػض لجٗؾّػ ال

ٔ
ٝم ا

ػ الؾوع،  ن ِٝغ
ٔ
ا، وذلٛ بعون ا زاء ِن الَؾَلٕ ُٖ ثٗؾًّػ

ن ٍِٙؿ مدالً 
ٔ
غا، وٚاؿ : ِٜػجُٗ ُٖ ذلٛ با ٚاؿ ابن ِباس ٝغا ٝو

ػ  هي ٝذ
ٔ
غا، والؾػ ُٖ ًغا ًٍ ا غا، وٚاؿ ًِاء ٝغا ٝو مراًع ٝغا ٝو

ًا . ُٖ مٙعمة ثٗؾّػى إؿوادى إلَ ٝٞ َمن ِػوى ِوي ن لي يٚػ
ٔ
ن ا َّّ وب

ٌا اطجماراً   .  ؿٍاًا ثٝػ



طػ ّٓػ الغي 
ٓ
ؿاهّعى إلٌّم بإؿواد ا

ٔ
ػ ا خم إهي إذا روى ِمن ٝذ

ػ إؿوادى  ػى ِوع الػواِة، ٝما ِٝغ ػى ُٖ مٙعمة ثٗؾّػى ٖإهي ِٝغ ٝذ
ؿاهّعى إلٌّم ِمَن المصابة والجابّّن، 

ٔ
ػ ا إذا روى ِن ّٓػ َمْن ٝذ

هي 
ٔ
اظ المجٙوّن للصعِح  -ٝما ا َّٗ ى  -بصٜم ٍٝهي ِمَن الص ٝان ِجصػَّ

المصة ّٖما ِؾوعى إلَ الػؿٍؿ للَ هللا ِلّي وؿلم، وِّػض 
وهس ًغا َٖ مٙعمة 

ٔ
ِن المواّٝػ وما ل ثّل٘ لي بالجٗؾّػ، وٚع ا

 .ٝػجابي 



ن الَّّم  - 3
ٓ
 ثٗؾّػ الٙػا
 (لبن ٝػدّػ)



الجّػِٕ بمؤلٕ ًغا الجٗؾّػ
بٍ الٗعاء، إؿماِّٞ بن 

ٔ
ًٍ اإلمام الرلّٞ الصاٌٖ، ِماد العِن، ا

ِعم  َٚ ِمػو بن ٝػدّػ البمػي خم العمفُٙ، الّٗٙي الفاُّٖ، 
بّي

ٔ
طّي بّع مٍت ا

ٔ
ِعم دمف٘ ولي ؿبُ ؿوّن مُ ا َٚ .  الفاُّٖ، 

معي، الفروةؿمُ من ابن 
ٓ
م، ٝما لزم وال ، وابن ِؾاٝػ، وًّٓػ

 ِلّي ثٌغِب الٜماؿ، ولاًػى ِلَ ابوجي
ٔ
طغ ِن ابن . المؼي وٚػا

ٔ
وا

ِجن بصبي، وامُجِصن بؾببي ُٖ  .  ثّمّة، و



ػ ابن ٚاهَ  هي ٝاهت لي طمٍلّة بابن  : ُٖ يبٙاثي قٌبةوٝذ
ٔ
ا

رائي وثّمّة، ومواهلة ِوي، 
ٓ
 .إثباع لي ُٖ ٝػدّػ من ا

ػِن العاوديوٚاؿ  اظ، : "ُٖ يبٙات المّٗؾِ َّٗ ٝان ٚعوى الّلماء والُص
م المالس بّع مٍت 

ٔ
ََ مفّظة ا لٗاظ، َوِل

ٔ
ًٞ المّاهَ وال

ٔ
وِمعة ا
ّة معة  -الغًبَ  قٖػ

ٔ
وبّع مٍت الؾبَٜ مفّظة الصعِح ال

 ".ِؾّػة، خم ُاِطغت موي



 
ن بمٙبػة المٍّٖة ِوع  774ثٍَٖ َٖ قّبان ؿوة  ِٖ ًػ ، وُد

طػ ِمػى
ٓ
َّٕ بمػى َٖ ا ان ٚع ٝػ رشمي . قّظي ابن ثّمّة، ٝو

 هللا رشمة واؿّة



 :مٜاهجي الّلمّة

ٝان ابن ٝػدّػ ِلَ مبلْ َِّم من الّلم، وٚع قٌع لي الّلماء 
بؾّة ِلمي، وٓؼارة مادثي، طمٍلًا ُٖ الجٗؾّػ والصعِح 

اقجٔٞ بالصعِح مًالّة َٖ مجٍهي : "ٚاؿ ِوي ابن شرػ. والجارِض
شٜام لم 

ٔ
ورزالي، وزمُ الجٗؾّػ، وقػع َٖ ٝػجاب ٝبّػ َٖ ال

اى البعاِة والوٌاِة، وِمٞ يبٙات  ِٜمٞ، وزمُ الجارِض الغى ؿمَّ
 ..  الفاّّٖة، وقػع َٖ قػح البظارى 



ان ٝػدّػ الؿجصوار، شؾن المٗاٌٝة، ولارت  ُٖ  ثماهّٗيٝو
 الواس بّع وٖاثي، بٌاالبالد ُٖ شّاثي، واهجُٗ 

ث : "وٚاؿ الغًبُ ِوي ُٖ المّرم المظجك اإلمام المٗجَ، المصّعِ
اؿ، ولي ثماهّٕ  َّٙ ػ ه ّؾِ

َٗ ث مجٙن، ُم البارع، ّٖٙي مجٗون، ُمَصّعِ
 .” مّٗعة



الجّػِٕ بٌغا الجٗؾّػ ويػِٙة مؤلٗة 
 :ّٖي
ّجبػ ُٖ ًغى  ُِ خٍر، و

ٔ
ن ُٖ الجٗؾّػ الما قٌػ ما ُدّوِ

ٔ
ثٗؾّػ ابن ٝػدّػ من ا

اِجوَ ّٖي مؤلٗي بالػواِة ِن . الواشّة الٜػجاب الداهُ بّع ٝػجاب ابن زػِػ
خار مؾوعة إلَ 

ٓ
شادِح وال

ٔ
ػ ّٖي ٝالم هللا ثّالَ بال مٗؾػي الَؾَلٕ، ٖٗؾَّ

لصابٌا، مُ الٜالم ِما ِصجاج إلّي زػشًا وثّعِالً 
ٔ
 .  ا



ا بّبارة ؿٌلة  ًػ ّٗؾِ ُِ ِة، خم 
ٓ
ػ ال هي ِٝغ

ٔ
وِمجاز ُٖ يػِٙجي با

ا وٚارن بّن  ًػ طػى ٝذ
ٔ
ِة ا

ٓ
ِة با

ٓ
مٜن ثٍهّس ال

ٔ
مٍزؼة، وإن ا

ِجّن شجَ ِجبّن المّوَ وٌَِػ المػاد، وًٍ قعِع الّواِة بٌغا 
ٓ
ال

ن، وًغا 
ٓ
ن بالٙػا

ٓ
ٍع من الجٗؾّػ الغي ِؾمٍهي ثٗؾّػ الٙػا الو

ِات المجواؿبة 
ٓ
ِػؼ من ٝػجب الجٗؾّػ ؿػدًا لال ُِ ٝػدػ ما 

ٔ
الٜػجاب ا

 .  ُٖ المّوَ الٍاشع
ض ٌّٖا لٜػدّػ من  م لي مؤلٗي بمٙعمة يٍِلة ًامة، ثّػَّ وٚع ٚعَّ

ٓلب ًغى 
ٔ
ن وثٗؾّػى، ولٜن ا

ٓ
اُلمٍر الجُ لٌا ثّل٘ واثماؿ بالٙػا

ػى ُٖ  طٍذ بومي من ٝالم قّظي ابن ثّمّة الغي ٝذ
ٔ
المٙعمة ما

لٍؿ الجٗؾّػ
ٔ
 .مٙعمجي ُٖ ا

 



ٍِة  شادِح المٖػ
ٔ
ن ِٗػغ من ًغا ٝلي، ِفػع ُٖ ؿػد ال

ٔ
خم بّع ا

صَجذ  ُِ ِة، وِبّن ما 
ٓ
صَجذ  بيالجُ ثجّل٘ بال ُِ موٌا، خم  بيوما ل 

ٍٚاؿ المصابة والجابّّن وَمن ِلٌّم من ِلماء 
ٔ
ِػدؼ ًغا با

ٕ . الَؾَلٕ ِّّ َو ُِ ٍٚاؿ ِلَ بّن، و
ٔ
س بّن ال َػّزِ ُِ وهرع ابن ٝػدّػ 

ؿ بّن الػواة  ّعِ َّ ُِ طػ موٌا، و
ٓ
س بّوًا ا مّصِ ُِ بّن الػواِات، و

طػ
ٓ
َرّػِح بّوًا ا ُِ ة بٗوٍن . و وًغا ِػزُ إلَ ما ٝان ِلّي من المّٖػ

شٍاؿ الػزاؿ
ٔ
 .الصعِح وا

 



بَ شاثم، 
ٔ
ػدّػًا ما هرع ابن ٝػدّػ ِوٙٞ من ثٗؾّػ ابن زػِػ، وابن ا ٝو

مي م ممن ثٙعَّ  .  وثٗؾّػ ابن ًِّة، وًّٓػ

خٍر من موٜػات  بيومما ِمجاز 
ٔ
ي إلَ ما ُٖ الجٗؾّػ الما َوّبِ ُِ هي 

ٔ
ابن ٝػدّػ، ا

ر موٌا ِلَ وزي اإلزماؿ ثارة، وِلَ وزي الجّّّن  َصّغِ ُِ اإلؿػائّلّات، و
طػى 

ٔ
 .والبّان لبّن موٜػاثٌا ثارة ا

 اهَػ الٜػجاب / مداؿ 



ػ  هي ِعطٞ ُٖ المواٚفات الٌّٗٙة، وِٝغ
ٔ
ٝما هالشٌ ِلَ ابن ٝػدّػ ا

شٜام،
ٔ
ِات ال

ٓ
ِة من ا

ٓ
دلجٌم ِوعما ِفػح ا

ٔ
ٍٚاؿ الّلماء وا

ٔ
 ا

 اهَػ الٜػجاب/ مداؿ 
خٍر، وٚع قٌع .. وبالرملة

ٔ
ٖإن ًغا الجٗؾّػ من طّػ ٝػجب الجٗؾّػ بالما

اظ"لي بّن الّلماء ٖٙاؿ الؾٍّيُ ُٖ ذِٞ  َّٗ ػة الص اهَ َٖ " ثٝغ والؼٚر
ٕ ِلَ همًي مدلي": قػح المٍاًب"

َّ
َؤل ُِ  .إهي لم 

 


