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 المقدمة

، َربِّ لؾ الَحمُد ِمْؿَء السموات وِمْؿَء األرِض وِمْؿَء ما  الحمد هلل رب العالميف       
ُـّ التسميـ عمى سيدنا محمٍد  بينيما وِمْؿَء ما ِشْئَت مف شيٍء بعد ، وأفضؿ الصالة وأت
النبيِّ األميِّ الطاىر الزكيِّ األميف وآؿ بيتو الطاىريف وصحبو الُغرِّ المياميف 

 : بعدُ يًة واىتدى بيديو إلى يوـ الديف َأمَّا والتابعيف ومف دعا بدعوتو وَبمََّغ عنو آ
لتشريع اإلسالمي ، االنبوي الشريؼ ىو المصدر الثاني لميداية و فإف الحديث       

إلنساف حينما ُيشِغُؿ نفسو في الحديث وعمومو ألفَّ ذلؾ ُيَعدُّ مف فخير وقٍت يقضيو ا
أفضؿ القربات إلى اهلل تعالى بعد القرآف العظيـ ، فنجد ِحْرَص سمفنا الصالح عمى 
حفظو ودراستو واستنباط أحكامو واإلحاطة بو مف كؿ جوانبو ، فييََّأ اهلل تعالى لحفظ 

بعد رحيؿ الصحابة الكراـ وتابعييـ )رضي اهلل عنيـ( ،  حديث نبيو ورسولو 
عمماء أجالء وجيابذًة كبارًا قاموا بحفظو وكتابتو ودراستو وتمحيص صحيحو مف 

نتحاؿ المبطميف المغرضيف ، نشروه ، وذادوا عنو ، ونفوا عنو اسقيمو ، فتشعبوا فيو و 
، الذي شيد بزوغ السابع ري اليج يتموه قرف ، حتى جاء القرف جياًل إثر جيؿ ، وقرناً 

المعة في سماء الثقافة اإلسالمية كاف مف بينيـ ُمحدُِّثوف أخذوا المكانة الالئقة  أنجـٍ 
بيف أقرانيـ في رفد الحركة العممية ، وكاف في مقدمتيـ اإلماـ اليماـ شيخ اإلسالـ 

ماعة وقاضي القضاة أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل بف ج
مف العمـو ، إال أف مكانتو  كثيرٍ ذي كاف مشاركًا في الحموي الشافعي الكناني ، ال
إحاطتو بعمـ  ي الحديث الشريؼ وعمومو ، وال سيماالعممية ظيرت واشتيرت ف
 المصطمح ، وعمـ الرجاؿ .

طت الضوء في دراستي ىذه عمى حياتو ومصنفاتو وجيوده في عمـ الرواية فسمَّ      
، فيو يستحؽ منا الكثير ألنو أفنى عمره الذي امتدَّ لنحو قرٍف مف الزمف في  والدراية
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مالًء خدمة الحديث الشريؼ وعمومو َتحمُّاًل وأداًء وتد ومنافحًا ، وتصنيفًا ريسًا وا 
يريد النيؿ منو أو إدخاؿ ما ليس منو فيو . فيو يستحؽ  ومدافعًا عنو ِضدَّ كؿ مبطؿٍ 
والثامف اليجرييف ، ألنو عاش أكثر مف ستيف عامًا في لقب عالـ القرنيف السابع 

 القرف السابع وثالثة وثالثيف عامًا قضاىا في القرف الثامف .
 ومف األسباب التي دعتني الختيار ىذا الموضوع والكتابة فيو :     
وأف أنخرط في سمسمة ُخدَّاـ ىذه السنة المطيرة ، ،  قي بسنة النبي بي وتعمُّ حُ      

فوقع اختياري عمى ىذا العالـ ، وأحببت أف ُأبيِّف جيود َعَمـٍ مف أعالـ السنة النبوية 
رحمو اهلل الجميؿ قاضي القضاة بدر الديف محمد بف ابراىيـ بف سعد اهلل بف جماعة 

ألجؿ ، ي الشريؼ درايًة وروايًة كما أحببت أف ُأبيِّف جيوده في الحديث النبو  تعالى .
في  ىذه األسباب وغيرىا دعتني الى الكتابة ى الخمؼ بجيود وأعالـ السمؼ .أف يتأسَّ 

   وجيوده في الحديث وعمومو( .اإلماـ ابف جماعة ىذا العنواف المبارؾ وسميتو )
وقد بذلت قصارى جيدي إلحصاء مؤلفات اإلماـ ابف جماعة ، فاجتمع لي مما      

العتو مف كتبو المطبوعة ، ومما وجدتو في فيارس الكتب والمخطوطات ، والكتب ط
المفيرسة لمعمـو والمؤلفيف ، وغيرىا مف معاجـ الشيوخ ، مف كتبو المخطوطة 
والمفقودة ، فكانت نحوًا مف خمسٍة وثالثيف ُمؤلََّفًا ، بيف كتاٍب كبير ومتوسط ، وجزٍء 

أفَّ  حاطة بما كتب عنو ، معممية قامت عمى اإلصغير . فكانت دراستنا لو دراسة ع
عدد الباحثيف الذيف حققوا بعض كتبو قاموا بكتابة دراسة عف حياتو ومؤلفاتو ، إال أف 

لـ يقـ بدراسة تصانيفو والتعريؼ بيا وبياف منيجيا  -حسب عمميب –أحدًا منيـ 
وأىميتيا وأثرىا في الحديث الشريؼ وعمومو . وأخص بالذكر الجيود العممية التي 
سبقتني في الكتابة عف ىذا الَعَمـ والتي منيا ما يتعمؽ بسيرتو الشخصية ومنيا ما 

عممية ، وأخص منيا الدراسات التي يتعمؽ بتحقيقات مؤلفاتو ومنيا ما يتعمؽ بحياتو ال
 : وىيوقد استفدت منيا الكثير وقفت عمييا 

 الرحمف محيي الديف عبدد.  : ، تحقيؽ المنيؿ الروي في عمـو الحديث النبوي  -1
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 وغيرىا كثير ذكرتو في المبحث الثاني مف الفصؿ الثالث والخاص بتآليفو .     

ومف المصادر التي استفدت منيا في إعداد ىذ األطروحة ، كتب عمـ الحديث درايًة 
، وكتب السير والتراجـ والقراءات واألدب ، وكتب شروح الحديث روايًة ، وكتب المغة 

 والتأريخ ، وأيضًا استفدت مف ُأمات كتب الفقو وأصولو .
مى مقدمة وبابيف سة عالبحث وخطتو تقسيـ ىذه الدرا ىذا وقد اقتضى منيج     

 وخاتمة :
أما المقدمة : فخصصتيا لبياف السبب الداعي الختياري ىذا الموضوع ومنيج      

يضاح خطة السير فيو .  البحث فيو ، وا 
بف جماعة وعصره ، وقد وؿ : فخصصتو لدراسة حياة اإلماـ اوأما الباب األ     

 مى أربعة فصوؿ عمى النحو اآلتي :  قسمتو ع
بف جماعة الذي عاش فيو مف جميع يتضمف عصر اإلماـ الفصؿ األوؿ : ا     

 مة .فكرية ، وما رافؽ ذلؾ مف أحداث ميجوانبو السياسية واالجتماعية وال
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 مى خمسة مباحث : تحدثت في المبحث األوؿ منو لفصؿ الثاني : قسمتو عوا     
 . اسمو ولقبو وكنيتو ونسبوعف 
 والدتو ونشأتو وأسرتو .تكممت عف فالمبحث الثاني : وفي      
 سجاياه وخصالو .تحدثت فيو عف المبحث الثالث : وفي      
 عقيدتو ومذىبو .تكممت فيو عف المبحث الرابع : وفي      
 .)رحمو اهلل تعالى( وفاتو  ذكرت فيو المبحث الخامس :وفي      
مى أربعة مباحث فجاء ُمَقسَّمًا ع سيرتو العمميةفتكممت عف  أما الفصؿ الثالث :     

 عمى النحو اآلتي :
 بدء طمبو لمعمـ ورحالتو .تحدثت فيو عف المبحث األوؿ : أما      
 تدريسو وتأليفو .تكممت فيو عف المبحث الثاني : وأما      
 ثناء العمماء عميو .فذكرت فيو المبحث الثالث : وأما      
 تنوع عمومو ومعارفو .فقمت بسرد وتوضيح المبحث الرابع : وأما      
وَبيَّنت  شيوخو وتالميذه وأبرز معاصريوفتكممت فيو عف الفصؿ الرابع : أما      

فُت بإيجاز أيضًا بمشاىير تالميذه ، وبعض  كثرة شيوخو ، فترجمت ألبرزىـ ، وَعرَّ
 معاصريو ، مرتبًا الجميع عمى ِسِنيِّ الوفاة .

: فقد خصصتو لمكالـ عمى جيوده في الحديث النبوي وعمومو  أما الباب الثاني     
 وَقسَّمتو عمى تمييد وثالثة فصوؿ :

 تدوينومراحؿ تعريؼ الحديث وبياف أىميتو و  و عففي: فقد تحدثت التمييد أما      
شتمؿ ، واجيوده فيما يتعمؽ بالرواية  مف ىذا الباب فيو :الفصؿ األوؿ أما      
 خمسة مباحث : عمى 
 . األحاديث التساعية اإلسناد وكتاب فكاف لدراسةالمبحث األوؿ : أما      
 .مناسبات تراجـ البخاري  وكتاب فيو لدراسةالمبحث الثاني : أما      
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فيما ورد مف صحيح  القسـ الثاني خصصتو لدراسةفالمبحث الثالث : أما      
ؿ في قطع حجج أىؿ إيضاح الدلي) وكتاب في األخبار في صفة الواحد القيار

 . (التعطيؿ
القسـ الثالث في األحاديث الضعيفة التي  خصصتو لدراسةفالمبحث الرابع : أما      

وضعتيا الزنادقة أعداء الديف وأرباب البدع المضميف ليمبسوا عمى الناس دينيـ في 
 كتابو )إيضاح الدليؿ في قطع حجج أىؿ التعطيؿ( .

 في الحديث . مؤلفاتو األخرىفكاف في دراسة المبحث الخامس : أما      
 تمييدواشتمؿ عمى جيوده في مصطمح الحديث فيو في :  نيالفصؿ الثاأما      

 وتصنيفو لكتاب المنيؿ الروي في مختصر عمـو الحديث النبوي .
 عبر التاريخ . عمـو الحديث وتطورىا تحدثت فيو عف نشأةفأما التمييد      
 كتابو المنيؿ الروي في مختصر عمـو الحديث النبوي .ومف ثـ دراسة      
 ، واشتمؿ عمى مبحثيف جيوده في عمـ الرجاؿفيو في  : أما الفصؿ الثالث     
 المشيخة . كاف في دراسة كتابوف أما المبحث األوؿ :     
     أما المبحث الثاني : فكاف في تصنيفو أرجوزتيف في القضاة والخمفاء .     

 :  بن جماعةدراسة مؤلفات اإلمام ا منهجي في
ؤلفات قاضي القضاة وشيخ ختيار الموضوع ، بجمع ماستعنت باهلل تعالى بعد ا     

بما يميؽ بيا وبياف منيجيا تيا محاواًل وصفيا بف جماعة ، فعكفت عمى قراءَ اإلسالـ ا
 ، وذلؾ عمى النحو اآلتي :

 أماكف وجوده ، كما أذكر مكافسـ الكتاب أواًل ثـ ُأشير إلى نِّي أذكر اإ  -1
الطبع وسنتو واسـ المحقؽ ودار النشر إذا كاف مطبوعًا ، ثـ ُأشير إلى مف ذكره ، ثـ 

 أصفو .
 تي لو بتدبرٍ ستنادًا عمى قراءفي ىذا الكتاب ا بف جماعةُأَبيِّف منيج اإلماـ ا  -2

 .ثـ ُأعطي بعد ذلؾ الوصؼ والقوؿ فيو ، وُأعرِّؼ بالفف الذي ألَّؼ فيو 
 أحيانًا أذكر موارده في ىذا الكتاب ، والباعث عمى تأليفو ، وما ظير حولو   -3

 أـ تعميقات . أكانت شروحاً  مف دراسات إف وجدت سواءً 
 أذكر جيوده الحديثية فيو .  -4
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 عتمادًا عمىأصفيا اأما بالنسبة لكتبو التي لـ يتيسر لي الوقوؼ عمييا فإني   -5
انت األخرى مف كتب التراجـ والفيارس مطبوعًة ك ات المصادرعنيا في طيَّ  رَ كِ ما ذُ 

 كتب اإلماـ ابف جماعة . أـ مخطوطة ، وبما ذكره محققو
لتي تمخضت عنيا كتابة ىذه : فعرضت فييا أىـ النتائج ا أما الخاتمة     

 .األطروحة 
البحػػث ، إال أنيػػا ىانػػت أمػػاـ مثػػؿ  أثنػػاء مراحػػؿفػػي وعمقعػػت فػػي الػػذىف عقبػػات       
الػػذي طابػػت بػػو الػػدنيا ،  متعمػػؽ بحػػديث سػػيدنا رسػػوؿ اهلل الخػػاٌص الموضػػوع ال ىػػذا

  ؿ :شػػعرًا إذ قػػافػػي ىػػذا المقػاـ  در الػػديف بػػف جماعػةكيػؼ ال وقػػد أنشػد شػػيخ اإلسػػالـ بػ
ذا م   عسػػػػػػػػػػػػػػيرِ  كػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  ار سػػػػػػػػػػػػػػياًل لػػػػػػػػػػػػػػديَّ صػػػػػػػػػػػػػػ    طيبػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػوقًا  ا قصػػػػػػػػػػػػػػدتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا ثنيػػػػػػػػػػػػػػػػت عز    . (1)يسػػػػػػػػػػػػػػػػيرِ  كػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  فعسػػػػػػػػػػػػػػػػيرٌ        ي عنيػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
عػػػػػي الكمػػػػػاؿ فيمػػػػػا بحثػػػػػت وكتبػػػػػت ، ألف مػػػػػف شػػػػػأف بنػػػػػي آدـ الخطػػػػػأ ىػػػػػذا وال أدَّ      

فَّ الكمػػػػاؿ هلل تعػػػػالى وحػػػػده ، فجػػػػؿَّ مػػػػف ال يسػػػػيو وال يغفػػػػؿ تبػػػػارؾ ربنػػػػا  والنسػػػػياف ، وا 
 .  وجد سيوًا أو وىمًا فأصمحو وسدََّدهُ وتعالى ، فرحـ اهلل تعالى مف 

يرتضيو ، وأف يبعدنا عف كؿ فقنا إلى كؿ خير هلل تعالى أسأُؿ أف يو وختامًا ا     
ال يرتضيو ، وأف يرزقنا ُحسف الخاتمة ، وُحَسف اإلتباع لسيِّد السادات وقائد  شيءٍ 

وصحبو الطاىريف عميو وعمى آلو الطيبيف  ـالمي القادات سيدنا محمد رسوؿ اهلل صؿِّ 
ِمْؿَء السموات وِمْؿَء تسميمًا كثيرًا  وسمِّـالمياميف وتابعييـ بإحساٍف إلى يوـ الديف 

 .يارب العالميف بعد  األرِض وِمْؿَء ما بينيما وِمْؿَء ما ِشْئَت مف شيءٍ 
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