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  دمةدمةــــمقمق

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

ة؛ وأنعم عليهم من آالئه وكرمه؛ فأورثهوأنعم عليهم من آالئه وكرمه؛ فأورثه  احلمد هللا رفع مقام من شاء من عباده بفضله؛احلمد هللا رفع مقام من شاء من عباده بفضله؛ ة؛ م علم النبوَّ فكانوا فكانوا م علم النبوَّ
: : أنهأنه  ويف ما أَنبأنا به النَّبِيُّ ويف ما أَنبأنا به النَّبِيُّ   ؛؛لوا رشفاً عظيًام؛ وذكراً وفرياً لوا رشفاً عظيًام؛ وذكراً وفرياً فنافنا  حتى صاروا منارة للعلم هيتدى هبا؛حتى صاروا منارة للعلم هيتدى هبا؛  أوفر النَّاس حظَّاً؛أوفر النَّاس حظَّاً؛

يَل (((( يَل إذا أََحبَّ اهللا الَْعبَْد َناَدى ِجْربِ َامءِ إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ ُفَالًنا َفأَْحبِبُْه؛ َفيُِحبُُّه ِجْربِ إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ ُفَالًنا َفأَْحبِبُْه؛ َفيُِحبُُّه ِجْربِ : : إذا أََحبَّ اهللا الَْعبَْد َناَدى ِجْربِ يُل يف َأْهِل السَّ َامءِ يُل؛ َفيُنَادِي ِجْربِ يُل يف َأْهِل السَّ إِنَّ اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ : : يُل؛ َفيُنَادِي ِجْربِ
َامِء؛ ُثمَّ ُيوَضُع له  َامِء؛ ُثمَّ ُيوَضُع له ُحيِبُّ ُفَالًنا َفأَِحبُّوُه؛ َفيُِحبُُّه َأْهُل السَّ ))))الَْقبُوُل يف األرضالَْقبُوُل يف األرضُحيِبُّ ُفَالًنا َفأَِحبُّوُه؛ َفيُِحبُُّه أَْهُل السَّ

وعطيَّة وعطيَّة   ؛؛وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاءوذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء  ..))١١((  
  ..هيبها لألصفياءهيبها لألصفياء

ق الدرايس لرسالتي للامجستريوهذا البحث هو جزٌء استللته من الوهذا البحث هو جزٌء استللته من ال ق الدرايس لرسالتي للامجستريشِّ : : ؛ إذ األصل؛ إذ األصل))االبتهاج يف رشح املنهاجاالبتهاج يف رشح املنهاج: (: (شِّ
بكّي؛ وملا رأيت من جاللة اإلمام الكبري؛ النَّووي الشهري؛ : : لإلمام النووي؛ والرشحلإلمام النووي؛ والرشح  املنهاجاملنهاج بكّي؛ وملا رأيت من جاللة اإلمام الكبري؛ النَّووي الشهري؛ االبتهاج لإلمام السُّ االبتهاج لإلمام السُّ

سهل تداوهلا؛ سهل تداوهلا؛ أحببت أن أجعل ترمجته منفصلة عن البحث األساس لطوله؛ حيث يقارب السبعمئة صفحة؛ ليأحببت أن أجعل ترمجته منفصلة عن البحث األساس لطوله؛ حيث يقارب السبعمئة صفحة؛ لي
وي يف ترمجة اإلمام النَّووي؛ وقد عكفت عىل : : التي وسمتهاالتي وسمتها  وتصبح متاحة للجميع؛ فكانت هذه الرسالةوتصبح متاحة للجميع؛ فكانت هذه الرسالة وي يف ترمجة اإلمام النَّووي؛ وقد عكفت عىل أعذب الرَّ أعذب الرَّ

هتذيبها أسابيع؛ أنظرها من حٍني آلخر؛ لتكون يف صورة تغاير من سبق إىل ترمجته؛ ال من الناحية املنهجية؛ وال من هتذيبها أسابيع؛ أنظرها من حٍني آلخر؛ لتكون يف صورة تغاير من سبق إىل ترمجته؛ ال من الناحية املنهجية؛ وال من 
صفحاً عن الغرائب وما صفحاً عن الغرائب وما   أعرضتأعرضتكتب الرتاجم ممَّا ال خيفى عىل ُمطَّلع؛ فكتب الرتاجم ممَّا ال خيفى عىل ُمطَّلع؛ ف  كثرياً منكثرياً من  حيث خلوها ممَّا قد يشوبحيث خلوها ممَّا قد يشوب

لت هبا شاهبها؛ فشاهبها؛ ف لت هبا عجَّ باً؛ هينأ به املطالع؛ باً؛ هينأ به املطالع؛ طيِّ طيِّ   جعلتها رشباً منتقى؛ وورداً جعلتها رشباً منتقى؛ وورداً خشية الصوارف؛ وخشية الصوارف؛ و  --عىل أدنى الرىضعىل أدنى الرىض––عجَّ
  ..ويستلذه كل طامعويستلذه كل طامع

  ..هـهـ١٤٢٩١٤٢٩//٦٦//٢٧٢٧وكتبها يف البلدة احلرام؛ فجر يوم الثالثاء وكتبها يف البلدة احلرام؛ فجر يوم الثالثاء 

ايناينعبداحلميد بن صالح الكرَّ عبداحلميد بن صالح الكرَّ أبو أسامة، أبو أسامة، 
                                                        

صحيحه   )١(  ).٣٠٣٧(، حاملََْالِئَكةِ  ِذْكرِ  :َباببدء اخللق؛ : ؛  يف كتاب)٣/١١٧٥(أخرجه اإلمام البخاري يف 
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ه، بل هو فرد من ريب أن اإلنسان مدينٌّ بطبعه، فليس بإمكانه العيش يف معزل عمن حول ال

أمته، وواحد من بني جمتمعه، وملا كان األمر كذلك؛ فإن اإلنسان يستجيب لكل مؤثر من حوله، 
ويتفاعل معه سلبًا أو إجيابًا؛ تاركًا آثار ذلك تتضح يف أفعاله وأقواله وترصفاته، وتنصبغ به حياته، 

 .وتتمحور انطباعاته

ريخ، ونتأمل واقع ذلك الزمان؛ لنرى األحداث اولذا كان من املناسب أن نقلِّب صفحات الت
، سواٌء منها السياسية أو االجتامعية أو العلمية، وهذه إطاللة عىل ~ التي عاشها اإلمام النووّي 

عجٍل، وإالَّ فمجريات األحداث طويلة، وصفحات التأريخ كثرية، حسبنا االقتصار عىل ما يؤدي 
لعرص، دون إغراق يف التفاصيِل ممٍِّل، أو اختصاٍر باحلقيقة الغرض، من معرفة املالمح العاّمة بذلك ا

 .خملٍّ 
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 ..)٢(احلالة السياسيةاحلالة السياسية: : أوالً أوالً * * 

عرصًا ماجت به أحداٌث جسام، ومرجت به فتٌن عظام؛ إِذ كانت  ~ اإلمام النَّوويّ عاش 
ر عهد ، وهي الفرتة التي شهدت آخ)هـ٦٧٦(، إىل حني وفاته سنة )هـ٦٣١(حياته ما بني والدته سنة 

 .)٣()هـ٦٥٦(، وسقطت يف عام )هـ١٣٢(الدولة العباسية، التي بدأت يف عام 

وعليه فيكون أدرك أسوأ أيام دولة العباسيني يف ضعفها وانحطاطها؛ لفتور خلفائها؛ مع 
تكالب أعدائها من كل جانب، وتربص الطامعني هبا من كل حدب وصوب، ال سيام وقد خرج عن 

لتي كانت حتت نفوذها، حتى تقلصت رقعة الدولة العباسية تقلصًا كبريًا، فلم حكمها كثري من البالد ا
 .يعد يف يدها سوى عاصمة اخلالفة بغداد، وبعضًا من بالد العراق

                                                        

وما  ٢/١٩٦(، تاريخ ابن الوردي )وما بعدها ٥/٢٤١(، العرب يف خرب من غرب )وما بعدها ٤٤/١٧(تاريخ اإلسالم   )٢(
، مرآة )وما بعدها ٥/٤٢٢(، تاريخ ابن خلدون )وما بعدها ١/٥٠٥(، السلوك )وما بعدها ٧/٦٤(، النجوم الزاهرة )بعدها

 ١/٢٨(، عجائب اآلثار )٣/٥١٦(، سمط النجوم العوايل )وما بعدها ٥/٢٩٠(، شذرات الذهب )وما بعدها ٤/١٤٨(اجلنان 
 ).وما بعدها

 ).وما بعدها ٥/٧(التاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر : ُينظر  )٣(
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ليبي ملرص، وسقوط دولة األيوبيني، وقيام دولة املامليك يف مرص* *  ليبي ملرص، وسقوط دولة األيوبيني، وقيام دولة املامليك يف مرصعودة الغزو الصَّ  ::)٤(عودة الغزو الصَّ

ت به بالد اإلسالم من احلمال ، )٥()هـ٤٩٠(ت الصليبية احلاقدة املتتابعة منذ عام ال خيفى ما مرَّ
ووّي  ؛ حيث ~ولسنا بصدد ذكر هذه احلمالت؛ فام يعنينا هو جتددها يف القرن الذي عاش فيه النَّ

اجتهت أطامع الصليبيني لشنِّ غاراهتم من جديد، بل وجتديد خططهم بالتوجه إىل بالد مرص بدالً من 
 .ديار الشام

لالستيالء عليها؛ وهبا تكون انطالقة ) هـ٦٤٧(ليبية السابعة عىل مرص عام فكانت احلملة الص
أخرى لالستيالء عىل بيت املقدس وبالد الشام، وكانت هذه احلملة يف أواخر عهد الدولة األيوبية، 

ين كانت وفاة أعظم ملوكها، ) هـ٦٤٧(بل يف أحلك ظروفها؛ إذ يف هذه السنة  امللك الصالح نجم الدِّ
ا )٦(~ أيوب م أهاهنم وقدّ (، ثم توىل بعده ابنه الذي مل يلبث إال نحو شهرين فقتل عىل يد مماليكه؛ ملَّ

                                                        

النجوم  ،)وما بعدها ١٣/٢٠١(، البداية والنهاية )٢/٢٢٤(، فوات الوفيات )وما بعدها ٤٤/١٧(تاريخ اإلسالم   )٤(
التاريخ اإلسالمي ملحمود ). ١٣٩(، اجلهاد ضد الصليبيني يف الرشق اإلسالمي ص)وما بعدها ٧/٦٤) (٣٧١- ٦/٣٧٠(الزاهرة 

 ).وما بعدها ٧/١١(شاكر 

 ).١٣٩(اجلهاد ضد الصليبيني يف الرشق اإلسالمي ص  )٥(

الح  )٦( وب، أبو الفت :امللك الصَّ د بن أيب بكر بن أيُّ وب بن حممَّ ين، من أشهر ملوك األيوبيني يف مرص، ولد أيُّ ح نجم الدِّ
، وكان شجاعًا مهيبًا، عفيفًا )هـ٦٣٧(، وتوىلَّ بعد خلع أخيه العادل عام )هـ٦٠٣(بالقاهرة عام  ولة بحزم وعزٍم فتيٍّ ، فضبط الدَّ
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؛ لتسقط هبذا احلدث الدولة األيوبية، وتقوم مكاهنا الدولة اململوكية، )٧()وأبعد األماثل ،األرذال
عىل مرص من فحكمت مرص والشام، عىل أن بقايا األيوبيني يف الشام حاولوا اسرتداد سلطتهم 

 ).هـ٦٥٨(مماليكهم؛ فلم يفلحوا؛ فآلوا حتت إمرة املامليك عام 

وما كان من الصليبيني إال انتهاز الفرصة ببداية ضعف الدولة األيوبية؛ بوفاة ملكها الصالح 
ين أيوب، وقرب سقوطها، فزحفت جيوشهم إىل دمياط بقيادة لويس التاسع عام  ، )هـ٦٤٧(نجم الدِّ

واستولوا عليهم قتالً  ،وبلوا فيهم سيوفهم ،أحاط هبم املسلمون(امليك حارصهتم، وغري أن جيوش امل
 .)٩(، وقامت فيهم مقتلة عظيمة)٨()وأرساً 

                                                                                                                                                                                                     

األعالم : ُينظر. [وضة بالقاهرةقلعة الرَّ : ، ومن آثاره اخلالدة)هـ٦٤٧(صموتًا، مات بنواحي املنصورة، ودفن بالقاهرة عام 
)٢/٣٨.[( 

 ).٦/٣٧١(النجوم الزاهرة   )٧(

 ).١/٤٥٥(السلوك   )٨(

عرص األيوبيني واملامليك ص)٢/٢٧١(اجلبهة اإلسالمية يف عهد احلروب الصليبية   )٩(  ).٦١(، مرص والشام يف 
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 ::)١٠(سقوط اخلالفة اإلسالمية ببغداد، وغزو التتارسقوط اخلالفة اإلسالمية ببغداد، وغزو التتار* * 

اخلليفة املستعصم شهدت أواخر عهد اخلالفة العباسية تربص املغول، وكانت قد فشلت جهود 
يف توحيد صفوف األيوبيني يف الشام، واملامليك بمرص  - آخر خلفاء بني العباس- )١١(العبايس

خالء، وعىل رأس )١٢(هذا اخلطر الداهم ، فام راعهم إال زحف جحافل األعداء، بمكٍر وخيانٍة من الدُّ
افيض ابن العلقميهؤالء،   .، حائك الدسيسة لغزو التتار)١٣(الوزير الرَّ

                                                        

 ).وما بعدها ١/٣٣٠(، السلوك )وما بعدها ١/٣٢٨(، طبقات الشافعية الكربى )وما بعدها ١٣/٢٠١(البداية والنهاية   )١٠(

عبداهللا بن املستنرص باهللا منصور بن الظاهر حممد اهلاشمي، أبو أمحد اخلليفة البغدادي الشهيد، ولد عام  :اخلليفة املستعصم  )١١(
ظ، قتلته التتار يف صفر سنة )هـ٦٠٩( ناً، مع لني بال تيقُّ ، )١٣/٢٠٤(ة والنهاية البداي: ُينظر). [هـ٦٥٦(، وكان فاضالً متديِّ

 )].٥/٢٧٠(شذرات الذهب 

 ).٢٧(العرص املامليكي يف مرص والشام ص  )١٢(

ين :ابن العلقمي  )١٣( أبو طالب بن العلقمي، وزير املستعصم البغدادي، وزير السوء عىل نفسه ! حممد بن أمحد، مؤيد الدِّ
ه من أهل اإلنشا ِّ للخليفة، وللمسلمني، ويذكر َأنَّ ه صاحب دسيسة عىل اإلسالم وبطانة الرشَّ ة، كام أنَّ ء واألدب، مع خبث يف الطويَّ

 )].٥/٢٧٢(، شذرات الذهب )١٣/٢١٢(البداية والنهاية : ُينظر).[هـ٦٠٩(وأهله، هلك كمدًا يف مجادى االخرة سنة 



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

9  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

حممد بن  - )١٤(ينبل مدمر الدِّ - ينهوالكو إىل الوزير مؤيد الدِّ  وصلت جواسيس: (حيث
واخلليفة يف هلوه ال يعبأ بيشء  ،ووعدوا مجاعة من أمراء بغداد مواعيد ،وحتدثوا معه، العلقمي ببغداد

 .)١٥()من ذلك

، )هـ٦٥٦/ ١٢/١(فام راعهم إالَّ جيوش التتار تدخل بغداد بقيادة هوالكو، وذلك بتأريخ 
رها اإلمام ابن كثريٍ وحصلت م ومالوا عىل البلد فقتلوا : (فيقول ~قتلة عظيمة، وجمزرة أليمة، ُيصوِّ

وكان اجلامعة  ،... من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول والشبان ،مجيع من قدروا عليه
ثم  ،ما بالنارفتفتحها التتار إما بالكرس وإ ،من الناس جيتمعون إىل اخلانات ويغلقون عليهم االبواب

حتى جتري امليازيب من  ؛فيقتلوهنم باالسطحة ،مكنةيدخلون عليهم فيهربون منهم إىل أعايل األ
حد أومل ينج منهم ، وكذلك يف املساجد واجلوامع والربط ،فإنا هللا وإنا إليه راجعون ؛الدماء يف االزقة

 ،افيضالوزير ابن العلقمي الرَّ وإىل دار  ،ومن التجأ إليهم ،سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى
 .)١٦()جزيلة حتى سلموا وسلمت أمواهلم بذلوا عليه أمواالً  وطائفة من التجار أخذوا هلم أماناً 

                                                        

 ).٣/٥١٦(سمط النجوم العوايل   )١٤(

 ).٤٩١-١/٤٩٠(السلوك   )١٥(

 ).٢٠٢- ١٣/٢٠١(البداية والنهاية   )١٦(
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وعادت بغداد بعد ما كانت آنس : (املشهد بعد حصول الكارثة ~ثم يصف اإلمام ابن كثٍري 
 .)١٧()وقلة وذلةٍ  ،وجوعٍ  يف خوٍف  وهم ،القليل من الناس هنا خراب ليس فيها إالَّ أك ،املدن كلها

هذه الصور املفجعة، واألحداث املروعة، جعلت الناس من هوهلا يف ذهول وحرية، ارتسمت 
 ؛عن ذكر هذه احلادثة لقد بقيت عدة سنني معرضاً : (، إذ يقول~واضحة عىل اإلمام ابن األثري 

فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي  ؛رىوأؤخر أخ فأنا أقدم إليه رجالً  ؛لذكرها كارهاً  ،هلا استعظاماً 
إال أين حثني مجاعة من األصدقاء عىل  ،... ومن الذي هيون عليه ذكر ذلك ،اإلسالم واملسلمني

فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر احلادثة  ،ثم رأيت أن ترك ذلك ال جيدي نفعاً  ،تسطريها وأنا متوقف
 ،ت املسلمنيوخّص  ،ت اخلالئقعمّ  ،ايل عن مثلهات األيام والليالتي عقّ  ،واملصيبة الكربى ،العظمى

فإن  ؛فلو قال قائل إن العامل مذ خلق اهللا سبحانه وتعاىل آدم إىل اآلن مل يبتلوا بمثلها لكان صادقا
 .)١٨()التواريخ مل تتضمن ما يقارهبا وال ما يدانيها

، وقاوم )هـ٦٥٨(ثم واصل بعد ذلك هوالكو مسريته شامالً، فنزل عىل حلب يف املحرم سنة 
وأرسوا  ،وقتلوا خلقًا كثرياً  ،وأخذوها بالسيف ،فحرصها التتار سبعة أيام(أهلها، وأبوا تسليمها، 

حتى امتألت الطرقات من  ؛استباحوا فيها دماء اخللق ،وهنبوا األموال مدة مخسة أيام ،النساء والذرية

                                                        

 ).٢٠٢- ١٣/٢٠١(البداية والنهاية   )١٧(

 ).١٠/٣٩٩(الكامل يف التاريخ   )١٨(
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وخرهبا ] هـ٦٥٨سنة [ عارش صفرفنازهلا هوالكو حتى أخذها يف  ،وامتنعت قلعة حلب، ...القتىل 
، وفعلوا فيها )١٩()حتى عادت موحشة ،وجوامعها ومساجدها وبساتينها ،وخرب مجيع سور البلد
 .نحو ما فعلوا يف بغداد

فبعث اهللا  ،وحرصوا القلعة يف ليلة السادس من ربيع اآلخر(ثم واصلوا زحفهم عىل دمشق، 
وبات الناس بني خوف  ،وزلزلة سقط منها عدة أماكن ،وبروٍق  ورعودٍ  ،شديدةٍ  مطرًا وبردًا مع ريٍح 

وكانت تزيد عىل  -واستمر احلصار عليها باملجانيق  ،فلم ينالوا من القلعة شيئاً  ؛وخوف عايل ،أريضٍّ 
وخرب من  ؛عند ذلك اشتد الرمي ،]هـ٦٥٨سنة [ إىل ثاين عرشي مجادى األوىل -عرشين منجنيقًا 
 ،وحرقوا مواضع كثرية ،ودخلها الترت فنهبوا سائر ما كان فيها ،مانفطلب من فيها األ ،القلعة مواضع

 .)٢٠()وأتلفوا سائر ما كان فيها من اآلالت والعدد ،وهدموا من أبراجها عدة

ليبيني لغزو مرص،  وساروا (ومل تكن هذه آخر أطامعهم، بل متادى طغياهنم بتحريٍض من الصَّ
امللك املظفر ؛ فأرسل هوالكو رسالة إىل )٢١()زةغهم إىل وسارت طائفة من ،إىل بعلبك فخربوا قلعتها

                                                        

 ).١/٥١١(السلوك   )١٩(

 ).١/٥١٣(السلوك   )٢٠(

 ).١/٥١٣(السلوك   )٢١(
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ز ده إن مل ُيسّلم البالد طائعًا بنحو ما فعل ببغداد وحلب، فلم يعبأ برسالته، بل قتل رسله، )٢٢(ُقطُ ، يتهدَّ
فحرضالشيخ عز  ،فجمع قطز األمراء واألعيان(وعلق رؤوسهم عىل أبواب القالع، واستعد للقياه، 

 ،إذا طرق العدو البالد :ينفقال الشيخ عز الدِّ  ،وكان املشار إليه يف الكالم ،سالمين بن عبدالالدِّ 
برشط أن ال  ؛وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به عىل جهازهم ،وجب عىل العامل كلهم قتاهلم

باخلروج إىل اجلهاد يف  ،وسائر إقليم مرص ،ونودي يف القاهرة ومرص( ،)٢٣()يبقى يف بيت املال شىء
 .)٢٤() ونرصة لدين رسول اهللا ،سبيل اهللا

بادرهم قبل ( ، فام كان منه إالَّ أن)٢٥(الظاهر بيربس البندقداريبجيشه بقيادة القائد ز طُ املظفر قُ  سارو
وقدا جتمعت الكلمة  ،فخرج يف عساكره ،وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه ،وبرز إليهم ،أن يبادروه

                                                        

ز  )٢٢( ر ُقطُ ي، أحد الشجعان األبطال، كان كثري اخلري ناصحًا لإلسالم  :امللك املظفَّ ِعزِّ ين ُقُطز بن عبداهللا املُ لطان سيف الدِّ السُّ
اس ودعوا له، قتل وهو راجع إىل مرص، يف شهر ذي الَقعدة، عام و : ُينظر. [؛ فلم يتم له سنة يف السلطة)هـ٦٥٨(أهله؛ فأحبَّه النَّ

 )].٥/٢٩٣(، شذرات الذهب )١٣/٢١٦(البداية والنهاية 

 ).١/٤٧٥(تاريخ اخللفاء   )٢٣(

 ).١/٥١٥(السلوك   )٢٤(

ين أب :امللك الظَّاهر بيربس  )٢٥( احلي، كان فارساً شجاعاً مقدامًا، له ركن الدِّ كي البندقداري ثم الصَّ و الفتوح بيربس الرتُّ
ة ة وقوَّ ، شذرات )١٣/٢٩٠(البداية والنهاية : ُينظر). [هـ٦٧٦(مات عام . فتوحات ومواقف مشهودة، له أخباٌر حسنة، وفيه شدَّ

 )].٥/٣٥٠(الذهب 
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يوم  ،فكان اجتامعهم عىل عني جالوت ،... ستيقظ له عسكر املغولوا ،عليه حتى انتهى إىل الشام
سالم فكانت النرصة وهللا احلمد لإل ،عظيامً  فاقتتلوا قتاالً  ،اجلمعة اخلامس والعرشين من رمضان

سالمي يقتلوهنم يف واتبعهم اجليش اإل ،... وقتل أمري املغول ،هائلةً  فهزمهم املسلمون هزيمةً  ،وأهله
بيربس البندقداري ومجاعة من الشجعان التتار يقتلوهنم يف كل ] الظاهر[مري واتبع األ ،... كل موضع

حد السابع والعرشين من وهرب من بدمشق منهم يوم األ ،ن وصلوا خلفهم إىل حلبأإىل  ،مكان
وجاءت بذلك  ،سارى من أيدهيمفتبعهم املسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون األ ،رمضان

وكبت  ،سالم وأهله تأييداً وأيد اهللا اإل ،شديداً  وفرح املؤمنون بنرص اهللا فرحاً ، ...احلمد البشارة وهللا 

    %&     $       #      "      !]  ،  ... وظهر دين اهللا وهم كارهون ،اهللا النصارى واليهود واملنافقني

'        (    *  )Z)٢٦(. 

ودخل دمشق يف أهبة  ،جالوت ساق وراءهموملا كرس امللك املظفر قطز عساكر التتار بعني 
وعاد  ،واسرتد حلب من يد هوالكو ،...كثرياً  ودعوا له دعاءً  ،شديداً  وفرح به الناس فرحاً  ،عظيمة

ليطرد التتار عن حلب  ،ين بيربس البندقداريمري ركن الدِّ رسل بني يديه األأوكان قد  ،احلق إىل نصابه
 وتسلمها املسلمون استناب عليها غريه ،وأخرجهم منها ،هم عنهافلام طرد ،ووعده بنيابتها ،ويتسلمها

وهللا األمر  ،واقتضت قتل امللك املظفر قطز رسيعاً  ؛وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهام؛ ...

                                                        

 ].٤٥: األنعام[  )٢٦(
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ولقبوه امللك الظاهر  ،... ن بايعوا بيربس البندقداريأفاتفقت كلمتهم عىل  ،... من قبل ومن بعد
فحكم  ،... ثم دخل مرص والعساكر يف خدمته ،وتوكل عىل اهللا واستعان به ،هوداً مش وكان يوماً ، ...

أقامه اهللا للناس لشدة احتياجهم إليه يف هذا  ،شجاعاً  وكان شهامً  ،ووىل وعزل ،وقطع ووصل ،وعدل
  .مر العسريواأل ،الوقت الشديد

أرسل مجاعة من  ،توقد كان هوالكوخان ملا بلغه ما جرى عىل جيشه من املسلمني بعني جالو
فرجعوا  ،فحيل بينهم وبني ما يشتهون ،جيشه الذين معه كثريين ليستعيدوا الشام من أيدي املسلمني

فقدم  ،امللك الظاهر ،والسيف البائر ،وذلك أنه هنض إليهم اهلزبر الكارس ؛إليه خائبني خارسين
 ،فلم يقدر التتار عىل الدنو إليه ،سلحةحلفظ الثغور واملعاقل باأل ؛دمشق وأرسل العساكر يف كل وجه

ورمحته هبم  ،وعناية اهللا بالشام وأهله قد حصلت ،والسواعد قد شمرت ،ووجدوا الدولة قد تغريت
واحلمد هللا الذي  ى،وا راجعني القهقروكّر  ،فعند ذلك نكصت شياطينهم عىل أعقاهبم ؛قد نزلت

 .)٢٧()بنعمته تتم الصاحلات

ٍة، وهزيمٍة ونٍرص هذه أحداٌث مضت، وأعواٌم بشدَّ  ٍة وعزَّ هتا خلت، ما بني مدٍّ وجزر، وذلَّ
ومتكٍني، قد يصعب عىل القارئ استيعاهبا يف سنني متواليٍة قليلٍة، غري أنَّ هذا أمر اهللا وحكمه وقدره، 

ذا بعد إ ،ن من جييء بعدناأشك أوتاهللا ال : (فقال ~وقد عاجل بيشٍء من هذا اإلمام ابن األثري 

                                                        

 )٢٢٣- ١٣/٢٢٠(البداية والنهاية   )٢٧(
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فلينظر أنا  ؛فمتى استبعد ذلك ؛واحلق بيده ،ينكرها ويستبعدها ،ى هذه احلادثة مسطورةوير ،العهد
استوى يف  ،يف وقت كل من فيه يعلم هذه احلادثة ،زماننا هذهأرنا نحن وكل من مجع التاريخ يف سطَّ 

 .)٢٨()من حيفظهم وحيوطهم ،سالميرس اهللا للمسلمني واإل ،لشهرهتا ؛معرفتها العامل واجلاهل

  ..)٢٩(احلالة االجتامعيةاحلالة االجتامعية: : ثانياً ثانياً   **

ة عن وضعه السياّيس؛ ولذا  البحث يف األحوال االجتامعية يف أيِّ بلٍد كان، ال يمكن فصله البتَّ
ياسيَّة مقدمًة ندلف هبا إىل معرفة أوضاع املجتمع الذي عاش تلك  كان احلديث عن احلالة السِّ

 .األحداث

ياسيَّ  ًة، بل عاشت  ~ة يف عرص اإلمام النَّووّي وممَّا سبق تبنيَّ أن األحداث السِّ مل تكن مستقرَّ
ًا من االضطرابات املتتالية، واالنقسامات الداخلية، واالنقالبات العسكرية؛ ولذا رسمت آثارها  جوَّ

ر عىل الباحث  أن يلم بجميع أطراف (اجلانبية عىل الظروف االجتامعية لتلك البلدان، غري أنه يتعذَّ
 .)٣٠()ة؛ ألن أفق احلياة االجتامعية نفسه غري حمدود؛ حتَّى يمكن اإلملام بجميع أطرافهاحلياة االجتامعي

                                                        

 ).١٠/٤١٠(الكامل يف التاريخ   )٢٨(

، النجوم )وما بعدها ١٣/٢٠١(، البداية والنهاية )٢/٢٢٤(، فوات الوفيات )وما بعدها ٤٤/١٧(تاريخ اإلسالم   )٢٩(
 ).١٣٩(، اجلهاد ضد الصليبيني يف الرشق اإلسالمي ص)وما بعدها ٧/٦٤) (٣٧١- ٦/٣٧٠(الزاهرة 

 ).٢(ني املامليك صاملجتمع املرصي يف عرص سالط  )٣٠(
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، نجد سمة بارزة يف بنية املجتمع وطبقاته من أجناٍس ~وبالنظر يف عرص اإلمام النَّووّي 
 :وأعراٍق متفاوتة؛ فعاش املجتمع هبذه االختالفات مراتب متغايرة، وطبقات متاميزة، عىل النحو اآليت

ام  .طبقة احلكَّ

 .طبقة العلامء

ة النَّاس  .طبقة عامَّ

 :وإىل احلديث بإجياٍز عن كلِّ طبقة

ام*  ا طبقة احلكَّ  :أمَّ

فهم أجناٌس خمتلفة، أغلبهم من الرتك؛ جلبوا عن طريق جتارة الرقيق، وقد كان فاشيًا، وال 
قِّ والرقيق، الذين يشكلون حمورًا مهًام يف حيا مل جيد أمراء (ة األمراء واخللفاء؛ إذ خيفى انتشار الرِّ

كثار من رشاء املامليك؛ فاشرتوا املسلمني يف ذلك العرص وسيلة لتحقيق هدفهم، إالَّ عن طريق اإل
ًة وسنداً   .)٣١()منهم أعدادًا كبريًة، وعنوا بتدريبهم وتنشئتهم؛ ليكونوا عدَّ

، وأرسوا ...بالد املرشق والشامل   كثرت وقائع الترت يففلامَّ : (ذكر هذه احلال املقريزي فقال
هم ين أيوب مجاعة منهم سامَّ كثريًا منهم وباعوهم، تنقلوا يف األقطار، واشرتى امللك الصالح نجم الدِّ 

                                                        

 ).١٥٢(مرص والشام يف عرص األيوبيني واملامليك ص  )٣١(
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ثم كانت لقطز معهم الواقعة املشهورة عىل . ملك ديار مرص، وأّوهلم املعز أيبك البحرية، ومنهم من
لقًا كثريًا صاروا بمرص والشام، ثم كثرت الوافدية يف أيام عني جالوت، وُهِزم التتار وأرس منهم خ

 ،... وملؤوا مرص والشام ،امللك الظاهر بيربس

هذا وسرت احلياء يومئذ مسدول، وظّل العدل صاف، وجانب الرشيعة حمرتم، وناموس احلشمة 
ع من دين، كان مهاب، فال يكاد أحد أن يزيغ عن احلق، وال خيرج عن قضية احلياء، إن مل يكن له واز

 .)٣٢()لمن عق له ناهٍ 

وكان امللك الظاهر بيربس أحسن َمثٍَل للحاكم العادل يف وقته؛ إذ جيلس بنفسه للمظامل، فيقيض 
بني الناس بالعدل، ويرد احلقوق إىل أصحاهبا، ويرضب عىل أيدي العابثني بالنظام واألمن، ولو كانوا 

ته  .من خاصَّ

ًا عندما اشتكام كان يعطف عىل الفقراء وامل تعوزين، كام ظهر جليَّ بالناس املجاعة عام  دَّ
؛ فعدمت األقوات، وضجَّ الفقراء من اجلوع، فأحصاهم، وكلَّف كّل أمري باإلنفاق عىل )هـ٦٦٢(

، وتوىلَّ بنفسه اإلنفاق عىل مخسمئة فقري، وشمل عطفه ذوي العاهات، فنقلهم ملدينة الفيوم،  عدد معنيَّ
 .)٣٣(عليهم ما يكفيهم وأفرد هلم بلدة تغّل 

                                                        

 ).٢/٤٢٢(اخلطط : ُينظر  )٣٢(

 ).١٧٢- ١٧١(الظاهر بيربس وحضارة مرص يف عرصه ص: ُينظر  )٣٣(
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فكان الظاهر بيربس من النامذج الفريدة يف عرصه؛ إلقامته العدل، وإشاعته احلكم بالرشع؛ 
ة، وتستقرُّ حياهتم، وتنتظم أمور معاشهم عيَّ اعي تصلح أحوال الرَّ ه بصالح الرَّ  .ومعلوم أنَّ

ا طبقة العلامء*   :أمَّ

لون حضورًا بارزًا يف ذلك مون  فإهنم كانوا يشكِّ ام يف بالد الشام ممَّن يقدِّ القرن؛ لتعاقب احلكَّ
ب العلم ومريديه،  العلامء، ويكرمون الفضالء، ويسامهون يف بناء املدارس، وهييئون األجواء لطالَّ
ة من محلة العلم النجباء؛ فكانت دمشق  بإجراء األعطيات، فتقاطر إليها العلامء، وتساعى نحوها ثلَّ

، حلرص والهتا عىل صوهنا من أيدي العابثني،  حتَّى إهنم كانوا خيرجون ملالقاة مهوى أفئدة املتعلمني
مًا، وازدهرت فيها شتى جماالت  األعداء خارجها؛ لتبقى يف أماٍن واطمئنان، فازدادت بذلك تقدُّ

 .العلوم

ة وصدع باحلق، وورع وزهد فيام عند اخللق؛ فكانت احلكام  مع ما كان العلامء فيه من عزَّ
هبم، فرأهيم مسموٌع، وقوهلم هلا اعتباٌر ونظر؛ ولذا جتلَّت عىل اإلمام النَّووي صدق مناصحته هتا

ة، ومواقفه يف ذلك مشهودة  مَّ ة، وإبراًء للذِّ للوالة؛ وكثرة مكاتبته هلم، إنفاذًا للعهد، ونصحًا لألمَّ
من سرية السلطان أنه وقد اشتهر : (معلومة، منها مناصحته للملك الظاهر بيربس؛ ومن مجلة كتابه

واملسؤول إطالق الناس من هذه  ،نوابه به، فهو أوىل من عمل به حيب العمل بالرشع، ويويص
وفيهم األيتام  ؛احلوطة، واإلفراج عن مجيعهم؛ فأطلقهم أطلقك اهللا من كل مكروه، فهم ضعفة
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ظريه ما حصل ، ون)٣٤()واألرامل واملساكني، والضعفة والصاحلون، وهبم تنرص، وتغاث، وترزق
إسامعيل تسليمه صغد  إنكاره عىل الصالح ؛كان سبب خروجه من الشام( للعز بن عبدالسالم؛ فقد

فسار أبو  ؛فأخرجهام من بلده ،ووافقه الشيخ أبو عمرو بن احلاجب املالكي ،والثقيف إىل الفرنج
صالح أيوب بن وسار ابن عبدالسالم إىل امللك ال ،عمرو إىل النارص داود صاحب الكرك فأكرمه

ثم انتزعهام منه وأقره عىل ، وخطابة اجلامع العتيق، ه قضاء مرصووالَّ  ،الكامل صاحب مرص فأكرمه
 .)٣٥()تدريس الصاحلي

فصدع العلامء باحلق، ومناصحتهم بالصدق، يدفع الوالة إىل إصالح أنفسهم، ومتابعة 
املذاهب األربعة؛ ليتوىلَّ كّل قاٍض رعاياهم، حتَّى إِنَّ امللك الظاهر بيربس نصب أربعة قضاة من 

 .)٣٦(احلكم بمقتىض مذهبه

                                                        

 ).٢٦- ٢٥(حتفة الطالبني   )٣٤(

 ).٢٣٦- ١٣/٢٣٥(البداية والنهاية   )٣٥(

 ).١٣/٢٤٦(البداية والنهاية : ُينظر  )٣٦(
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ة النَّاس*  ا طبقة عامَّ  .)٣٧(أمَّ

واد األعظم يف سائر األقطار، وغالب األمصار، عىل اختالف أعرافهم وأعراقهم،  فهم السَّ
ان وتباين حرفهم وِمَهنِِهم، وتفاوت طبقاهتم؛ إذ قد تداخل مع املجتمع ما حصل من كثرة الرقي ق إبَّ

انتصار املسلمني، فخالطوا املجتمع بتقاليدهم ورواسب أفكارهم وتراثهم، وهذه مؤثِّرة يف تكوين 
 .املجتمع والشك

ه مع وجود هذا االختالط مل يكن ثمَّ مساٌس بام خيلخل كيان املجتمع، أو يزعزع فكره،  إالَّ َأنَّ
نه؛ إِْذ اإلسالم غالٌب، وتعاليمه ظاهرة، ح تَّى انصبغوا هبا، تأثرًا أو خوفًا من ردع ويضعف تديُّ

لطان  .)٣٨(السُّ

امي عىل تقاليده املتوارثة يف ظل صفلذلك بقي املجتمع  لبًا متامسكًا؛ فحافظ املجتمع الشَّ
 .اإلسالم، وكلٌّ مشتغٌل بكسب رزقه، وحتصيل معيشته

ر عىل استمرارها من ار تواصلت قوافل جتارهتم، مع وجود ما يكدِّ جَّ ٍة،  فالتُّ بات سياسيَّ تقلُّ
 .وغزٍو صليبيٍّ 

                                                        

 ).وما بعدها ٧٠(دمشق يف عرص املامليك والعثامنيني ص: ظرُين  )٣٧(
 ).١/٢٢٢(اخلطط : ُينظر  )٣٨(
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ناعات، مل يلغوا صناعتهم، أو يقفلوا أبواهبم  .وكذا أرباب الصِّ

ع، عاشوا حياهتم كام كانت، بل ربَّام ازداد حرصهم؛ لتوزيع مصادر  رع والرضَّ ومثله أهل الزَّ
 .)٣٩(ثروهتم إن أدركتهم أسوأ الظروف، ووقفوا أمام أحلك الدروب

  ..لة العلميةلة العلميةاحلااحلا: : ثالثاً ثالثاً * * 
ن  ما مىض من احلديث عن طبقة العلامء، وهم أحد أهم أطياف املجتمع، وآكدها تأثريًا؛ لتديُّ
يادة، وزمام النهضة والقيادة؛ السيَّام مع  ع؛ ولذا فإن هلم دور الرِّ النَّاس، واندفاعهم للعمل بأوامر الرشَّ

رون العلامء، ويسارعو ام الصاحلني، الذين يقدِّ أمتهم؛ من خالل  ءن يف النهوض بأبناوجود احلكَّ
بط، واإلنفاق عليها بسخاء، فتكاثرت املدارس يف  اهتاممهم ببناء املدارس، واحلث عىل األوقاف والرُّ
هذه األجواء، الدافعة للنهضة العلمية، إذ أنشئت يف بيت املقدس سبٌع وعرشون مدرسة يف عرص 

اكرًا ما تيرسَّ منها، بدءًا باألقدم فاألحدث منها، ، فهذه بعض املدارس، ذ)٩٢٣-٥٨٣(دولة املامليك 
 :)٤٠(وذلك عىل النَّحو اآليت

ى ، الصالحيةاملدرسة  .١ لطان النَّارص  ؛النارصية -أيضاً - وتسمَّ سها السُّ ين بن نسبًة ملؤسِّ صالح الدِّ

                                                        

 ).وما بعدها ١٢(اإلمام النَّووي للحداد ص: ُينظر  )٣٩(
 ).١٠٨- ٢/٥(، املدارس يف بيت املقدس )٢٢٦- ١/٧٧(منادمة األطالل  ،)وما بعدها ١/٤(الدارس : ُينظر  )٤٠(
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 ).هـ٥٧٢(عام  )٤١(َأيُّوب
ست سنة  دار احلديث املروية، .٢  ).هـ٦٢٠(أسِّ
ست سنة  ،رشفيةدار احلديث األ .٣ ، وقد توىلَّ الحين بن الصَّ الدِّ  شيخها تقّي  وكان ،)هـ٦٢٨(أسِّ

دريس   .)٤٢()هـ٦٦٥(أيضًا؛ وذلك سنة  النَّوويفيها التَّ
 ).هـ٦٣١(، تم تأسيسها سنة -أيضاً - وهي داٌر للحديث  املدرسة الكاملية، .٤
ين ابن الشيخ مجال نشأها حميي الدِّ ، أبدمشق وهي من أحسن املدارس وأوجهها ،املدرسة اجلوزية .٥

 ).هـ٦٥٢(، وفرغ من بنائها سنة ين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزيالدِّ 
ين إنشاء امللك النارص يوسف بن صالح الدِّ  ،شاميل اجلامع األموي، املدرسة النارصية اجلوانية .٦

 ).هـ٦٥٣( وفرغ من عامرهتا يف أواخر سنة، وتعرف بالنارصية الربانية، يوسف بن أيوب
ست سنة  احلديث الشقيشفية،دار  .٧  ).هـ٦٥٦(أسِّ
سها أسعد بن عثامناملدرسة الصدرية،  .٨  ).هـ٦٥٧(املتوّىف سنة بن املنجا التنوخي احلنبيل أسَّ

                                                        

ي:امللك النَّارص  )٤١( َوْيني، ثم التكريتي املولد، ولد صالح الدِّ ين أيوب بن شاذي الدُّ ر يوسف بن األمري نجم الدِّ ن، أبو املظفَّ
ليب اللئام، مات سنة )هـ٥٣٢(عام  ). هـ٥٨٩(، وكان شجاعًا حازماً، كثري الغزو جماهدًا، نرص اهللا به اإلسالم، ودفع به كيد الصَّ

 )].٣- ١٣/٢(البداية والنهاية : ُينظر[

 ).١/١١٤(، مغني املحتاج )١/٤(الدارس : ظرُين  )٤٢(
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ة،  .٩ اهر بيربس، وقد تم بناؤها سنة املدرسة الظَّاهريَّ سها امللك الظَّ  .)٤٣()هـ٦٦٢(أسَّ
غالب أحواهلا، يف الديار الشامية، يف كان هذا مجلة احلديث عن واقع احلياة بكل أطيافها، و  

ٌد ملا بعده؛ لندلف عن احلديث عن علمنا اإلمام، وما قاساه  عرص اإلمام النَّووي، وما سبق إنَّام هو ممهِّ
 ، ٍّ ، وانطباٍع كيلِّ وٍر شمويلٍّ ام، فام سبق إملاحاٌت موجزة، وإشاراٌت ملفتٌة، لتصُّ يف ظل جمريات تلك األيَّ

 .ْذ َذاك، وما فيها من العرب واألحداثعن مسار احلياة إِ 
  

                                                        

 ).١/١٤٠(الدارس : ُينظر  )٤٣(
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 )٤٤( 

د بن ُمجَعة بن ِحَزام اِحلَزاِمّي َس بن َح  )٤٥(يف بن ُمرِ ى بن َرشَ يَ َحيْ : هو اإلمام ن بن ُحَسْني بن ُحمَمَّ
َمْشِقّي  افِِعّي ا النََّوِوّي احلَْوَراِينّ الدِّ  .لشَّ

ين، ومل يرتض هذا  :لقبه قب؛ حيث قال الّلخميُحميي الدِّ ه قال: )٤٦(اللَّ ال أجعل يف : (وصحَّ أنَّ
ين بني ُحمْيِي الدِّ  .)٤٧()حلٍّ من لقَّ

أبو زكريا، جريًا عىل العادة فيمن كان اسمه حييى؛ ومل يكن له ولد أصالً؛ ألنه مل يتزوج؛  :كنيته
 .)٤٨(بل مل يكن ُيكنِّي نفسه؛ كام يعلم ذلك من رسائله

                                                        

، طبقات الشافعية لإلسنوي )٤٠٠-٨/٣٩٥(، طبقات الشافعية الكربى )١/٤٦(هتذيب األسامء واللغات : ُينظر  )٤٤(
، تاريخ )٣٤٩-٢/٣٤٧(، طبقات الفقهاء الشافعيني )١٥٧-٢/١٥٣(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٢٦٧- ٢/٢٦٦(

- ٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )١٣/٢٧٨(، البداية والنهاية )١٤٧٣- ٤/١٤٧٠(، تذكرة احلفاظ )٢٥٦-٥٠/٢٤٦(اإلسالم 
 ).٤/١٨٢(، مرآة اجلنان )٥٩٦

يوطيُّ : ُمِري  )٤٥( فتوحات : وُينظر). [بضم امليم وكرس الراء؛ كام رأيته مضبوطاً بخطِّه): (١/٥(يف املنهاج السوي   قال السُّ
 )].٣(ية صالوهب

 ).٥٤(تأيت ترمجته ص  )٤٦(

، ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط )٤٠٠- ٨/٣٩٥(، طبقات الشافعية الكربى )١٤٧٣- ٤/١٤٧٠(تذكرة احلفاظ : ُينظر  )٤٧(
 /.أ٤/
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 .يُّ عِ افِ الشَّ  يُّ قِ ْش مَ الدِّ  اِينُّ رَ وْ اَحل  يُّ وِ وَ النَّ  اِحلَزاِميُّ : نسبه

ا اِحلَزاِميُّ  يخ يزعم أهنا نسبة وكان بعض أجداد الشَّ  ، فنسبته اِحلَزاِمّي؛امَز حِ فُينسب جلده  :أمَّ
ار كام نقله) وهو غلٌط ( ،ام َز حكيم بن حِ  اجلليل حايبلوالد الصَّ  ،وكذا احلَزِمي )٤٩(ابن العطَّ

 .)٥٠()لف وجيوز إثباهتابحذف األ(

ا  تقع مدينة نوى يف غرب وسط ، وامَز نزل هبا  جده حِ التي ) ىوَ نَ ( قرية نسبة إىلف :يُّ وِ وَ النَّ أمَّ
 :بحذف األلف نسبتهو ،)٥١(؛ بدولة سورياتتبع إداريًا ملحافظة درعا ؛ وهي اليومسهل حوران

 .)٥٢(عىل العادة) َواِويُّ النَّ ( :ها باأللفبُ تْ عىل األصل، وجيوز كَ ) النََّوِويُّ (

                                                                                                                                                                                                     

 ).١٨- ١٧(اإلمام النَّووي للحداد ص: ُينظر  )٤٨(

حكيم بن حزام  بن خويلد، : الصحايب اجلليل: وهو، )١(، املنهل العذب ص)٥(حتفة الطالبني البن العطار ص: ُينظر  )٤٩(
 )].٣٨٥-٢/٣٨٤(هتذيب التهذيب : ُينظر. [وعمته خدجية بنت خويلد زوج النَّبيِّ 

 ).٢/١٥٣(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٥٠(

 )].نوى(ا، املوسوعة احلرة، مادة ويكيبيدي: ُينظر[ .كم ٤٠كم، وعن مدينة درعا  ٨٥وتبعد عن العاصمه دمشق   )٥١(

 ).٤/١٤٧٠(، تذكرة احلفاظ )٥(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )٥٢(
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إنه بإثباهتا : وبإثباهتا وحذفها قرأته بخط الشيخ، لكن قال الشهاب اهلائم( :خاويقال السَّ 
وأما األلف التي هي بدل من الم الكلمة فال جيوز حذفها، بل جيب قلبها يف : قال. خالف القياس

 .)٥٣()فتوي:  يقالنووي، كام: ، كام يف النسبة إىل فتى ونحوه، فيقالاً النسبة واو

ا  بأرض حوران من أعامل  -نحوًا من ثامن وعرشين سنة-إلقامته  نسبةف: يُّ قِ ْش مَ الدِّ  اِينُّ رَ وْ اَحل أمَّ
 .)٥٤(نآلاقاعدة اجلوالن ) َنَوى(دمشق، بقرية 

ا  ة :ّي عِ افِ الشَّ أمَّ افعيَّ  .فنسبة ملذهبه الفقهي، وهو من أكابر علامء الشَّ

م، سنة إحدى وثالثني وستمئة يف العرش األوسط  :مولده ، ذكر )هـ٦٣١(من شهر اهللا املحرَّ
خ مولده ة من أرَّ  .)٥٥( هذا عامَّ

  

                                                        

 ).١(املنهل العذب ص  )٥٣(

 ). ٥(، حتفة الطالبني ص)٢/٣١٧(معجم البلدان : ُينظر  )٥٤(

عية البن ، طبقات الشاف)٢٦٧-٢/٢٦٦(، طبقات الشافعية لإلسنوي )٤٠٠- ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٥٥(
، تذكرة احلفاظ )٢٥٦-٥٠/٢٤٦(، تاريخ اإلسالم )٣٤٩- ٢/٣٤٧(، طبقات الفقهاء الشافعيني )١٥٧- ٢/١٥٣(قايض شهبة 

 ).٤/١٨٢(، مرآة اجلنان )٥٩٦- ٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )١٣/٢٧٨(، البداية والنهاية )١٤٧٣- ٤/١٤٧٠(
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 )٥٦(  

بيان،  - عليه رمحة اهللا-  اإلمام النَّوويعاش  زة عن غريه ممَّن هو يف سنِّه من الصِّ صباه يف نشأة مميَّ
جابة حني رآه يف مقتبل نشأته؛ إذ يقول س فيه النَّ من تفرَّ  حكاه موقٌف  مالمح طفولتهيكشف لنا 

ينيخ رأيت الشَّ (: ~الشيخ ياسني بن يوسف املراكيش  وى ، وهو ابن عرش سنني بنَ ُحمْيِْي الدِّ
عب معهم، وهو هيرب منهم ويبكي إلكراههم، ويقرأ القرآن يف هذه بيان يكرهونه عىل اللَّ والصِّ 
: اء عن القرآن، قالن فجعل ال يشتغل بالبيع والرشِّ وجعله أبوه يف دكا .فوقع يف قلبي حمبته ،احلالة

بي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه هذا الصَّ : يته به، وقلت لهفأتيت الذي يقرئه القرآن فوصَّ 
، )٥٧()ال، وإنام أنطقني اهللا بذلك: فقلت ،!أمنجم أنت؟: وأزهدهم، وينتفع الناس به، فقال يل

ضه عىل حفظ القرآن والعلم وحرَّ  ،اه بهبأبيه رشف ووصَّ  الشيخ ياسني بن يوسف املراكيش واجتمع
 .)٥٨(وقد ناهز االحتالم  هوختم ،فحرص عليه؛ ولذا فقد قرأ القرآن ببلده

                                                        

، طبقات الشافعية لإلسنوي )٤٠٠-٨/٣٩٥(لكربى ، طبقات الشافعية ا)١/٤٦(هتذيب األسامء واللغات : ُينظر  )٥٦(
، تاريخ )٣٤٩-٢/٣٤٧(، طبقات الفقهاء الشافعيني )١٥٧-٢/١٥٣(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٢٦٧- ٢/٢٦٦(

- ٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )١٣/٢٧٨(، البداية والنهاية )١٤٧٣- ٤/١٤٧٠(، تذكرة احلفاظ )٢٥٦-٥٠/٢٤٦(اإلسالم 
 ).٤/١٨٢(، مرآة اجلنان )٥٩٦

 ).٦(حتفة الطالبني ص  )٥٧(

 ).١٥٧- ٢/١٥٣(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٢(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٨(
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ملا كان عمري تسع عرشة سنة قدم (: عن نفسه ذاكرًا ابتداء طلبه للعلم ~ النَّووي اإلمامقال 
واحية، وبقيت نحو سنتني مل ت املدرسة الرَّ ، فسكن)هـ٦٤٩(يب والدي إىل دمشق يف سنة تسع وأربعني

  .أضع جنبي عىل األرض، وكان قويت فيها جراية املدرسة ال غري

ب يف باقي نبيه يف نحو أربعة أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من املهذَّ وحفظت التَّ : قال
   .)٥٩(السنة

محد بن عثامن املغريب إبراهيم إسحاق بن أ أيب ح عىل شيخي اإلمامصحِّ وجعلت أرشح وأُ : قال
 .والزمته - رمحه اهللا تعاىل- )٦٠(افعيالشَّ 

 ؛ة شديدةني حمبَّ من اشتغايل ومالزمتي وعدم اختالطي بالناس، وأحبَّ  ىفأعجب يب ملا رأ: قال
 .رس ألكثر اجلامعةوجعلني أعيد الدَّ 

                                                        

ار يف حتفة الطالبني ص  )٥٩( ه حفظ ربع العبادات من ): ٣(، ووافقه السخاوي يف املنهل العذب ص)٦(هكذا نقله ابن العطَّ بأنَّ
ا يف تذكرة احلفاظ  ب، أمَّ ه) ٤/١٤٧٠(املهذَّ تاريخ اإلسالم : ، وكذا يف كلٍّ من)قرأ ربع املهذب حفظًا يف باقي السنة: (ففيها أنَّ

ار؛ ألنه )٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )٢/١٥٤(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٥٠/٢٤٨( ، واألوىل اعتامد كالم ابن العطَّ
 .أخصُّ تالميذه الذين عارصوه والزموه

 .تأيت ترمجته قريباً   )٦٠(
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 -]حينها وعمره إحدى وعرشين سنة[– )هـ٦٥١(  كان سنة إحدى ومخسنيفلامَّ : قال
فأقمت بمدينة رسول : قال، جت مع والدي، وكانت وقفة اجلمعة، وكان رحيلنا من أول رجبحج
 .)٦١()من شهر ونصف نحواً  اهللا 

حيل أخذته ى للرَّ َو هنا من نَ ملا توجَّ : (وحكى عنه والده هنمه يف العلم والعكوف عليه فقال
ونزل إىل  ،ىوَ ووصلنا إىل نَ  ،مناسكنا ، فلام قضيناومل يتأوه قطّ : قال ،إىل يوم عرفة فلم تفارقهاحلمى 

يف العبادة من  ،، ومل يزل يشتغل بالعلم ويقتفى آثار شيخه املذكوراً اهللا عليه العلم صبَّ  دمشق صبَّ 
تعاىل ورىض  ~إىل أن توىف  ،من أوقاته وعدم إضاعة يشءٍ  ،هد والورعهر، والزُّ الة وصيام الدَّ الصَّ 

 .)٦٢()غاله بالعلم والعملشيخه ازداد اشت عنه، فلام تويفِّ 

ًا يف حتصيله، يتبنيَّ  ~ اإلمام النَّوويوقد كان  مه، جادَّ دؤوبًا يف طلب العلم، حريصًا عىل تعلُّ
اها عن مشاخيه، إذ يقول ة التي كان يتلقَّ ثنى اكنت أقرأ كل يوم (: لنا ذلك من خالل دروسه اليوميَّ

 :كالتايل وهي ،)٦٣()وتصحيحاً  عرش درسًا عىل املشايخ رشحاً 

 ).هـ٥٠٥: ت(أليب حامد الغزايل  ن يف الوسيط،ادرس :٢-١
                                                        

 ).٧- ٦(حتفة الطالبني ص  )٦١(

 ).٧(حتفة الطالبني ص  )٦٢(

 ).٤/١٤٧٠(، تذكرة احلفاظ )٧(حتفة الطالبني ص  )٦٣(
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ريازي )٦٤(بيف املهذَّ  درٌس  -٣   ).هـ٤٧٦: ت(، أليب إسحاق الشِّ

 ).هـ٤٨٨: ت(للحميدي األندليس  حيحني،يف اجلمع بني الصَّ  درٌس  -٤

 ).هـ٢٦١: ت( يف صحيح مسلم درٌس  -٥

 ).هـ٣٩٢: ت(وحى يف النَّ نِّ البن جِ  ،معيف اللُّ  درٌس  -٦

 ).هـ٢٤٤: ت( غةت يف اللُّ يْ كِّ بن السِّ ال ،يف إصالح املنطق درٌس  -٧

 ).مل أقف عىل من تتلمذ عليه(، رصيفيف التَّ  درٌس  -٨

مع أليب إسحاق، وتارة يف املنتخب لفخر الدِّ ( ،يف أصول الفقه درٌس : ١٠-٩ ، )ينتارة يف اللُّ
 .)٦٥()هـ٦٠٦: ت(

 ).مل أقف عىل من تتلمذ عليه(، يف أسامء الرجال درٌس  -١١

 ).هـ٤٧٨: ت. (يف اإلرشاد إلمام احلرمني ين،يف أصول الدِّ  درٌس  -١٢

ق هبا من رشح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك اهللا ق مجيع ما يتعلَّ وكنت اعلِّ (: قال
 .)٦٦()تعاىل يف وقتى

                                                        

هبي  )٦٤( ب): (٥٠/٢٤٨(ويف تاريخ اإلسالم للذَّ  ).ودرسني يف املهذَّ

 ).١٥٤/ ٢(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٦٥(
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ته هذه حتَّى إنه من شغفه باالزدياد يف العلم واكتساب املعرفه راح يتعلَّ  م الطِّب، يروي لنا قصَّ
فاشرتيت كتاب القانون فيه، وعرضت عىل االشتغال  بِّ وخطر يل االشتغال بعلم الط( :بنفسه فيقول

 ن دخل عيلَّ يففكرت يف أمري، ومن أ قلبي، وبقيت ال أقدر عىل االشتغال بيشءٍ  فيه فاظلم عيلَّ 
فبعت يف احلال الكتاب، وأخرجت من بيتي كل  ؛سببه اشتغايل بالطبِّ  الداخل، فأهلمني اهللا تعاىل أنَّ 

 .)٦٧()الً حايل، وعدت عىل ما كنت عليه أوَّ  فأستنار قلبي، ورجع إيلَّ  ق بعلم الطبِّ ما يتعلَّ 
  

                                                                                                                                                                                                     

 ).١٤٧٠/ ٤( تذكرة احلفاظ : ، وُينظر)٧(حتفة الطالبني ص  )٦٦(

 ).١٤٧٠/ ٤( تذكرة احلفاظ : ، وُينظر)٨- ٧(حتفة الطالبني ص  )٦٧(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

32  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

  
 )٦٨(  

ته عىل فنٍّ بذاته، بل مجع علومًا وفرية؛ وحوى فنونًا كثرية؛ فكان له يف  مل يقرص اإلمام النَّووي مهَّ
كل علم مجع من العلامء؛ تلقَّى عليهم من شتَّى املشارب واملذاهب، من علامء الفقه واحلديث واألصول 
تيب  اهم عىل الرتَّ بًا إيَّ واللغة، وسأذكر مشاخيه من كل فنٍّ عىل حدة، مع ترمجة تأرخيية وعلمية وافية؛ مرتِّ

، كلٌّ يف بابه؛ ممَّا ستطالعه عىل النحو اآليت  :اهلجائيِّ

 ::وخهوخهــــــشيشي  **
ل أشياخه: : أوالً أوالً  ل أشياخهذكر أوَّ  ::ذكر أوَّ

ياسني بن ( :تاريخ اإلسالم فقال يف هبيُّ الذَّ ه ، وقد ذكر)٦٩(وّيل اهللا ياسني بن يوسف املراكيش .١
وقد حّج أكثر من ... ان بظاهر باب اجلابية كان له ُدكَّ ، الصالح املغريب احلّجام األسود عبداهللا

ٍف وأربعني مّر بقرية نوىاتّفق أنه سن، عرشين مرة، وبلغ الثامنني ين فرأى الشيخ حميي الدِّ  ،ة نيِّ

                                                        

، طبقات الشافعية لإلسنوي )٤٠٠-٨/٣٩٥(، طبقات الشافعية الكربى )١/٤٦(هتذيب األسامء واللغات : ُينظر  )٦٨(
تاريخ ، )٣٤٩-٢/٣٤٧(، طبقات الفقهاء الشافعيني )١٥٧-٢/١٥٣(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٢٦٧- ٢/٢٦٦(

- ٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )١٣/٢٧٨(، البداية والنهاية )١٤٧٣- ٤/١٤٧٠(، تذكرة احلفاظ )٢٥٦-٥٠/٢٤٦(اإلسالم 
 ).٤/١٨٢(، مرآة اجلنان )٥٩٦

 ).ياسني بن يوسف املقرئ باملصيصة): (١٧/١٤( يف ذيل تاريخ بغداد  )٦٩(
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ضه عىل اه به، وحرَّ ووصَّ  ،جابة، واجتمع بأبيه احلاّج رشفس فيه النَّ فتفرَّ  ؛واوي وهو صبيٌّ النَّ 
ويستشريه يف ...  ويتأدب معه، ويزوره ،خيرج إليه ،فكان الشيخ فيام بعد ؛والعلم ،حفظ القرآن

، ودفن يف مقربة باب )هـ٣/٣/٦٨٧( يفللعلم، مات  النَّووي من ساقأول  فكان ؛)٧٠()أموره
 .)٧١(رشقي

  ::الذين أخذ عنهم الفقهالذين أخذ عنهم الفقه  شيوخهشيوخه: : ثانياً ثانياً 
افعي  ،ين أبو إبراهيمكامل الدِّ  ،)٧٢(ثم املقديس املغريب بن أمحد بن عثامن إسحاق   .٢  املفتىالفقيه الشَّ

واحية، توجَّ  ين تاج منبعد انتقاله  الزمهو ه إليهباملدرسة الرَّ أخذ عنه الفقه قراءًة ، الفزاري الدِّ
، ل شيوخه يف الفقه وكان معظم انتفاعه عليهئأوهو من و وسامعًا ورشحًا وتعليقًا، ،وتصحيحاً 
ن أحدًا من ، ال يمكِّ يب شفيقًا عيلَّ  رفيقاً  ~وكان ( :~قال عنه النَّووي ، )هـ٦٥٠(تويفِّ سنة 

ل سنة سبعني وستمئة وقبلها بيسري إىل حني غريه من أوَّ وكانت صحبتي له دون  ،...خدمته غريي
 .)٧٣()وفاته

                                                        

 ).٣١٩- ٥١/٣١٨(تاريخ اإلسالم   )٧٠(

 ).٢(ل العذب ص، املنه)٦(حتفة الطالبني ص  )٧١(

 ).١٣/٢١٣(، البداية والنهاية )١٠٣- ٢/١٠٢(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )٧٢(

 ).٩(حتفة الطالبني ص  )٧٣(
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ر بن احلسن .٣ : )٧٥( ~ قال عنه النَّووي احلسن،ين أبو كامل الدِّ ، )٧٤(ربيلاإل بن عمر بن سعيد سالّ
ق املدقِّق، إمام املذهب يف عرصه ( فق عىل إمامته ... شيخنا اإلمام البارع، املتقن املحقِّ  ...واملتَّ

برع يف املذهب وتقدم ، )٧٦()ين أيب عمرو بن الصالحصاحب اإلمام تقي الدِّ (، )ونزاهتهوفضله 
 يف جملدات اِين يَ وْ اخترص البحر للرُّ (، وقف وعلَّ صنَّ و ،نرش املذهب، فبالبادرائية وكان معيداً ، وساد
الفقهاء كان أحد  ... واويين النَّ الدِّ  يالشيخ حمي :منهم ،وانتفع به مجاعة من األصحاب ،عدة

ومل يرتك بعده يف  ،وكان عليه مدار الفتوى بالشام يف وقته، والفضالء املذكورين بالشام ،املشهورين
 .سنة )أو سبعني( عن بضع وستني، )هـ٧/٦/٦٧٠( يف ، مات)٧٧()بالد الشام مثله

 عامد ول لفركاح،بن اُعرف با ،ين، تاج الدِّ )٧٨(اريَز الفَ  بن ضياء عبدالرمحن بن إبراهيم بن سباع .٤
ام،)هـ٦٢٤( الم، ، فقيه الشَّ الح، وابن عبدالسَّ ه عىل ابن الصَّ وبرع يف املذهب الشافعي، وهو  تفقَّ

                                                        

، طبقات الشافعية )١٣٣- ١٣٢/ ٢(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٣٠٦- ٤٩/٣٠٥(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )٧٤(
 ).١٥٠- ٨/١٤٩(الكربى 

 ).٤١٨(قهاء صخمترص طبقات الف  )٧٥(

 ).٣٠٦- ٤٩/٣٠٥(تاريخ اإلسالم   )٧٦(

 ).١٣٣-١٣٢/ ٢(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٧٧(

، شذرات )١٧٦- ٢/١٧٣(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )١٦٤- ٨/١٦٣(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٧٨(
 ).٨١- ١/٨٠(، الدارس )٤١٧- ٥/٤١٣(الذهب 
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ة، ومات سنة  والزمه ،ل من قرأ عليه حني مقدمه دمشقأوَّ  هبيُّ )هـ٦٩٠(مدَّ : )٧٩(، قال الذَّ
ن أحد األذكياء وكا ،... وانتهت إليه معرفة املذهب ،ج به األئمةوخترَّ  ،صانيفف التَّ صنَّ (

 .)٨٠()وممَّن بلغ رتبة االجتهاد(، )رأيته وسمعت كالمه ،املناظرين
، شمس )٨١(مشقي الرتكامينثم الدِّ  بن إبراهيم بن موسى املقديس عبدالرمحن بن نوح بن حممد .٥

ين  واحية، )مفتي دمشق يف وقته: ()٨٢( ~ قال عنه النَّووي ،دأبو حممَّ الدِّ س الرَّ وأجّل ، مدرِّ
الح،أصحاب  هبيُّ  ابن الصَّ  ،باملذهب بصرياً  ،داً جموِّ  كان فقيهاً : (وأعرفهم باملذهب، قال عنه الذَّ

عن ، )هـ٦٥٤(سنة  ربيع اآلخريف  ، مات)٨٣()وتفقه عليه مجاعة ،ويل تدريس الرواحية مدرساً 
 .سنة )٧٠(نحو

بعي .٦ ين، القايض عزُّ )٨٤(ربيلاإل -اءبفتح الرَّ - عمر بن أسعد بن أيب غالب الرَّ معيد  ،حفص أيب الدِّ

                                                        

 ).١٣٦- ١/١٣٥(معجم املحدثني   )٧٩(

 ).٥/٤١٤(شذرات الذهب   )٨٠(

 ).٨/١٨٨(، طبقات الشافعية الكربى )١٠٩- ١٠٨/ ٢(، طبقات الشافعية )١٧٠- ٤٨/١٦٩(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )٨١(

 ).١/٤٦(هتذيب األسامء واللغات   )٨٢(

 ).١٧٠- ٤٨/١٦٩(تاريخ اإلسالم   )٨٣(

، طبقات الشافعية الكربى )١٤٣- ٢/١٤٢(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٥٠/٢٥٠(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )٨٤(
)٨/٣٠٨.( 
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ربام قام ومأل اإلبريق ومشى  ؛وكان يتأدب معه، وويوشيخ النَّ  ،الحوصاحب ابن الصَّ ، الرواحية
 .)هـ٦٧٥(، مات يف رمضان سنة به قدامه إىل الطهارة

احلموي  ،املعروف بابن َرزين ،)٨٥(بن موسى بن عيسى العامري حممد بن احلسني بن َرزين .٧
ابن  عىلوقرأ  ،)هـ٦٠٣( ولد سنة ثالث وستامئة، ين أبو عبد اهللاافعي تقي الدِّ القايض الشَّ ، األصل

س، وأمَّ بدار احلديث ز ِيف حياته، وأفتى ودرَّ بدمشق والزمه وسمع منه الكثري، ومتيَّ الح الصَّ 
َىل مرص ملَّ  ابن  والزم تار، وناب ِيف احلكم بالقاهرة،ام من التَّ ا جفل أهل الشَّ األرشفية، ثم رحل إِ

، )٨٦(ويل قضاء مرص، واشتهر بالكتابة َعَىل الفتاوى فكان ُيقصد من البالدوُثمَّ درس،  ،عبدالسالم
يخ بأربع سنني، يف شهر رجب وكان كبري القدر محيد الذكر، مات بعد الشَّ (: ~خاويقال السَّ 

ممن  ؛ وكثريٌ )ـه٦٥٠(نبيه، وأهنى عليه عرضه سنة كتاب التَّ  النَّووي قرأ عليه، )٨٧()سنة ثامنني
 :موٍر ثالثةٍ ألًا جزموهو من مشاخيه  ترجم للنَّووي مل يذكره يف مشاخيه؛

نبيه ما افعي من كتاب التَّ مشقي الشَّ ائغ الدِّ ين ابن الصَّ عىل نسخة الفقيه اإلمام بدر الدِّ  دَ ِج وُ  أنه: األول
ل ووي من أوَّ ي النَّ رِ رشف بن مُ احلمد هللا كام هو أهله، عرض عيلَّ الفقيه أبو زكريا حييى بن : مثاله

ت عىل ذلك، وأذنت بتكراره عيلَّ نبيه يف الفقه هذا وإىل آخر مواضع امتحنت هبا حفظه دلَّ كتاب التَّ 
                                                        

، ذيل التقييد )١٤٩- ٢/١٤٧(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٦٠-٨/٤٦(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٨٥(
 ).١/٢٥٠(، طبقات املفرسين للداودي )٢/٢٥(، الوفيات )١/١١٨(

 ).١٥٨-١/١٥٧(رفع اإلرص عن قضاة مرص ، )٣(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٦(

 ).٣(املنهل العذب ص  )٨٧(
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اه له وللعمل به، وذلك يف جملس واحد لسبع مضني قني اهللا وإيَّ مجيعه وحتصيله وحرصه عىل العلم، وفَّ 
افعي، حامدًا مسلًام كتبه حممد بن احلسني بن رزين الشَّ . ل سنة مخسني وستامئةمن شهر ربيع األوَّ 

 .)٨٨(مستغفراً 

يخ مياطي، والبدر ابن مجاعة، ومن قبلهام الشَّ روى عنه احلافظ الدِّ (: ~قال اإلمام ابن حجر : الثاين
 .)٨٩()وويين النَّ ي الدِّ يِ ُحمْ 

زين يف  األصول رَ يخ نقل عن ابن من هذا أن الشَّ  وأخصُّ (: ~خاويقال السَّ : الثَّالث
 .)٩٠()وابطوالضَّ 

هوا ، وهذه الحعىل شيخهم أبى عمرو عثامن ابن الصَّ  والحظ أن ُجلَّ شيوخ اإلمام النَّووي يف الفقه تفقَّ
ٌة جليلة   .منقبٌة عاليٌة، ومزيَّ

  ::الذين أخذ عنهم أصول الفقهالذين أخذ عنهم أصول الفقه  شيوخهشيوخه: : ثالثاً ثالثاً 
ينالقايض  ،)٩١(عيافلييس الشَّ فبن عمر بن عيل بن حممد التَّ  عمر بن بندار .٨ ، ولد أبو الفتح كامل الدِّ

                                                        

 ).٣(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٨(

 ).١٥٨- ١/١٥٧(رفع اإلرص عن قضاة مرص   )٨٩(

 ).٣(املنهل العذب ص  )٩٠(
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وقطعة من كتاب املستصفى  ،ازيين الرَّ املنتخب لإلمام فخر الدِّ  النَّووي قرأ عليه، )هـ٦٠٢(عام 
، ومات يف ليلة وقرأ غريمها من الكتب عىل غريه ،األصول هقرأ عليوأجلُّ من  أشهروهو لغزايل، ل
 ).هـ١٤/٣/٦٧٢(
ولد يف  قايض قضاة دمشق، ،أيب املفاخر العّز  ،)٩٢(ائغعبداخلالق بن الصَّ  حممد بن عبدالقادر بن .٩

ي عنهكام نقله احلافظ املِ األصيل،  قرأ أكثر خمترص ابن احلاجب ،)هـ٦٢٨(شعبان عام   :وعبارته ،زِّ
ما ويل قضاء دمشق مثل العّز أيب املفاخر هذا، وكان منصفًا يف  :ووي يقولوسمعت شيخنا النَّ (

ال : وسه، قرأت عليه أكثر خمترص ابن احلاجب، وكان إذا أتى موضع ال يعرفه يقولبحثه ودر
ائغ مل يكن عىل أن العّز ابن الصَّ ، ...ر فيهاه إىل غريه، حتى يكشفه ويفكِّ أعرف ما أراد بذلك، وتعدَّ 

ذ عن بعض ووي يف األخمولده يف سنة ثامن وعرشين، بل قد رافقه النَّ  ووي بكثري، فإنَّ من النَّ  أسنَّ 
ف عبد العزيز األنصاري يف سنة ثامن ه كتب له ثبتًا بسامعه ملسند أمحد عىل الرشَّ نَّ إى شيوخه، حتَّ 

 ).هـ٦٨٣( يف شهر ربيع اآلخر سنة ، مات)٩٣()ومخسني، والعّز إذ ذاك ابن ثالثني سنة

                                                                                                                                                                                                     

، طبقات الشافعية البن قايض )١٠٤- ٥٠/١٠٣(، تاريخ اإلسالم )٣١٠-٨/٣٠٩(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٩١(
 ).١٤٤- ٢/١٤٣(شهبة 

، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )١٦٦- ٥١/١٦١(، تاريخ اإلسالم )٨/٧٤(الشافعية الكربى  طبقات: ُينظر  )٩٢(
)١٩٧- ٢/١٩٦.( 

 ).٦(املنهل العذب ص  )٩٣(
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  ::احلديث و أسامء رجاله و ما يتعلق بهاحلديث و أسامء رجاله و ما يتعلق به  الذين أخذ عنهمالذين أخذ عنهم  شيوخهشيوخه: : رابعاً رابعاً 
مشقي األندليس بن عيسى املراديإبراهيم    .١٠  أخذ ،إسحاق وأب ،)٩٤(افعيالشَّ  ثم املغريب ثم الدِّ

حيحني وقرأ البخاري ومجلة مستكثرة من اجلمع بني الصَّ  ،رشح عليه مسلامً ، وفقه احلديث عنه
: ~قال عنه النَّووي ، الح عن مجاعة من أصحابهوأخذ علوم احلديث البن الصَّ  ،للحميدي

بارعًا يف معرفة احلديث وعلومه، وحتقيق ألفاظه ال سيام ... يني يف وقته مثله، كان الذي مل تر ع(
حيحني  ).هـ٦٦٨( بمرص يف أوائل سنة، مات )٩٥()صحبته نحو عرش سنني، ...الصَّ

مشقي ابليسالنَّ  بن حسن بن مفرج خالد بن يوسف بن سعد .١١ ين احلافظ ،)٩٦(ثم الدِّ  وأب زين الدِّ
هبيُّ )ـه٥٨٥(عام ولد  ،البقاء ونظر يف  ،نفيسةً  ل أصوالً وكتب ورحل وحصَّ : (، قال عنه الذَّ
وكان حيفظ مجلة كثرية  ،ذا نوادر ومزاح ،تاً متثبِّ  وكان ثقةً  ،وعلمٍ  ومعرفةٍ  وفهمٍ  وكان ذا إتقانٍ  ،اللغة

وويقرأ علي ،)٩٧()وكناهم ،وأسامء الرجال ،من الغريب جال كتاب الكامل يف أسامء الرِّ  ه النَّ
مات يف سلخ مجادى ، ، وضبط عنه أشياء حسنةق عليه حواشٍ وعلَّ  ،فظ عبد الغني املقديسللحا

 ).هـ٦٦٣(سنة اآلخرة 
                                                        

 ).٨/١٢٢(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٩٤(

 ).٣٠٩(خمترص طبقات الفقهاء ص  )٩٥(

، بغية الطلب يف تاريخ )٤/١٤٤٧(تذكرة احلفاظ  ،)١٤٧- ٩/٤٥(، تاريخ اإلسالم )١٣/٢٤٦(البداية والنهاية : ُينظر  )٩٦(
 ).٥٠٨- ١/٥٠٧(، طبقات احلفاظ )٣٢١٢- ٧/٣٢١١(حلب 

 ).٤/١٤٤٧(تذكرة احلفاظ   )٩٧(
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  ::يف خمتلف الفنونيف خمتلف الفنون  سمع منهمسمع منهمالذين الذين   شيوخهشيوخه: : خامساً خامساً 

، ارفَّ اجر السَّ التَّ ، )٩٨(يالربز يالواسط يعمر بن مرض بن فارس املرض إبراهيم بن أيب حفص .١٢
، سمع صحيح مسلم، )هـ٥٩٣(عام ولد ، ين أبو إسحاق الدِّ ابن الربهان العدل الصدر ريض

ووي بدمشق ومرص والثغر واليمن منه خلٌق  هوسمع صحيح مسلم؛  ~، روى عنه اإلمام النَّ
مام مسلم فأخربنا بجميع صحيح اإل ،سنادي فيهإا أمَّ : (حيث قال يف مقدمة رشحه لصحيح مسلم

و إسحاق ابراهيم بن أيب حفص عمر بن مرض أب ،الشيخ األمني العدل الرىض، ~بن احلجاج 
، ثم أثنى عليه )٩٩()بجامع دمشق محاها اهللا وصاهنا وسائر بالد االسالم وأهله ،~الواسطى 

بكثرة  معروفاً  ؛فكان من أهل الصالح واملنسوبني إىل اخلري والفالح ؛ا شيخنا أبو إسحاقأمَّ : (قائالً 
بال  ،وعبادة ووقار وسكينة وصيانة ا عفاٍف ذ ؛نفاق املال يف وجوه املكرماتإالصدقات و

 .هـ٧/٧/٦٦٤يف  ، ومات)١٠٠()استكبار
اإلمام القدوة ، ين أبو إسحاقالدِّ  ّي تق، )١٠١(يبن فضل الواسط إبراهيم بن عىل بن أمحد .١٣

والشيخ املوفق  ،القاسم بن احلرستاين سمع من أيب، أحد األئمة األعالم ،مسند الشام ،اهدالزَّ 

                                                        

اج : ُينظر  )٩٨( مة املنهاج رشح صحيح مسلم ابن احلجَّ  ).٥/٣١٥(، شذرات الذهب )٥/٢٧٦(، العرب )٧- ١/٦(مقدِّ

مة املنهاج رشح صحيح مسلم ابن احل  )٩٩( اج مقدِّ  ).١/٦(جَّ

اج   )١٠٠( مة املنهاج رشح صحيح مسلم ابن احلجَّ  ).١/٧(مقدِّ

 ).٦(، املنهل العذب ص)٢٣٢- ١/٣٣١(، املقصد األرشد )١٤(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٠١(
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، روى عنه الربزاىل، ث بالكثريوحدَّ  ،وانتهت الرحلة يف علو اإلسناد إليه، مجاعة أجاز له، ووطائفة
 عابداً  وكان صاحلاً  ،باملذهب وكان عارفاً ، ين ابن تيمية وغريهمالدِّ  ّي والشيخ تق ،وابن سيد الناس

اثنتني يوم اجلمعة رابع عرش مجادى سنة إحدى أو  ، ماتعن املنكر باملعروف هناءً  اراً أمَّ  ،قانتاً 
 .وتسعني وستمئة

بن نعمة بن أمحد بن حممد بن ابراهيم بن أمحد بن أيب بكر املقديس  أمحد بن عبد الدائم .١٤
الكاتب، ولد يف شوال  اسخ الفقية احلنبيلالنَّ  ،مسند الشام ،ين أبو العباسزين الدِّ  ،)١٠٢(الصاحلي

د واجتاز يف طريقه رحل إىل بغدا، من أهل احلديث فاضٌل  شيخ حسنٌ  ،بدمشق )هـ٥٧٥(عام 
ه عىل الشيخ وتفقَّ  ،دمشق أبا القاسم بن احلرستاين، وبوسمع ببغداد أبا الفرج بن اجلوزي ،حلب

وكان عىل ذهنه  ،وقرأ بنفسه كثرياً ، ث سنني كثريةوحدَّ ، طابة بضع عرشة سنةاخلويل  ،ينق الدِّ موفَّ 
الرسيع ما ال يوصف لنفسه وكتب بخطه املليح ، أشياء مليحة من احلديث واألخبار والشعر

 ،وكتب اخلرقي يف يوم وليلة، حتى كان يكتب يف اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس أو أكثر ،وباألجرة
ق واملغنى للشيخ موفَّ  ،وذكر أنه كتب بخطه تاريخ دمشق مرتني ،والزم النسخ مخسني سنة أو أكثر

ىل اآلن وأطالع وعمري إأنا أنسخ  :وكان يقول ،جملدة يوذكر أنه كتب بيده ألف ،اتين مرَّ الدِّ 
 لطيفاً  عاقالً  ساكناً  ،وكان حسن األخالق ،وأنا أشكر اهللا تعاىل عىل ذلك، حدى وثامنون سنةإ

 ،وابن دقيق العيد ،عمر وابن أيب ي،وووروى عنه النَّ : (، قال ابن مفلحيقظاً  نبيهاً  فاضالً  متواضعاً 

                                                        

-٤٩/٢٥٤(، تاريخ اإلسالم )١٣١- ١/١٣٠(، املقصد االرشد )٩٦٦- ٢/٩٦٤(بغية الطلب يف تاريخ حلب : ُينظر  )١٠٢(
 ).٣٢٧-١/٣٢٦(ييد ، ذيل التق)٢٥٧
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 .وكان قد كف برصه )هـ٩/٧/٦٦٨(، مات يوم االثنني )١٠٣()وابن تيمية
بن أيب اليرس شاكر بن عبداهللا بن حممد التنوخي املعري األصل  إسامعيل بن إبراهيم .١٥

، )هـ١٧/١/٥٨٩( ولد يف، مسند الشام، ين رشف الفضالء أبو حممدالدِّ  تقّي  ،)١٠٤(الدمشقي
د جيِّ  ،ءيف كتابة اإلنشا متميزاً  وكان رئيساً ، وتفرد بأشياء كثرية ،وروى واشتهر، وسمع فأكثر

ووي )هـ٢٦/٢/٦٧٢(، ومات يف ابن تيمية هروى عن ،حسن القول ،ظمالنَّ   ~، وأسند عنه النَّ
الشيخ الرئيس الفاضل، أبو : (يف كتابه الرتخيص بالقيام يف اثني عرش موضعاً، وأثنى عليه، فقال

 .)١٠٥()... حممد إسامعيل بن الشيخ اإلمام أيب إسحاق 
 .)١٠٦(واوي لسامع احلديث منهالزمه النَّ  ؛ٌث حمدِّ  كبريٌ  مامٌ إ ،احلنفي ياء بن متامالضِّ  .١٦
احلي اجلامعييل املقديس حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة بدالرمحن بن الشيخ أيب عمرع .١٧  ثم الصَّ

سمع من أبيه وعمه الشيخ  ،)هـ٥٩٧(، ولد عام ين أبو الفرج وأبو حممدشمس الدِّ  ،)١٠٧(احلنبيل

                                                        

 ).١٣١-١/١٣٠(املقصد االرشد   )١٠٣(

 ).٤٦٢- ١/٤٦١(، ذيل التقييد )١/١٨٥(، الوفيات )٨٩-٥٠/٨٨(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )١٠٤(

 ).٣٦(الرتخيص بالقيام ص  )١٠٥(

 ).٦(، املنهل العذب ص)٢/٣٧٧(، طبقات احلنفية )١٤(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٠٦(

، شذرات الذهب )١٣٩-١/١٣٨(، معجم املحدثني )٤/١٤٩٢(، تذكرة احلفاظ )١٣/٣٠٢(البداية والنهاية : ُينظر  )١٠٧(
)٣٧٩- ٥/٣٧٦.( 
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وأجاز له الصيدالين وابن  ،جملدات ضخمة ةاملقنع يف عرش هورشح كتاب به، هتفقَّ و ،ينموفق الدِّ 
وانتفع به  ؛طويالَ  س وأفتى وأقرأ العلم زماناً ودرَّ  ،وأخذ األصول عن السيف اآلمدي ،اجلوزي
عند اخلاص  وكان معظامً  ،بل رياسة العلم يف زمانه ؛وانتهت إليه رياسة املذهب يف عرصه ؛الناس
قال عنه ؛ شيخ احلنابلة، أول من ويل قضاء احلنابلة بدمشق، وكان ئل واملحاسنكثري الفضا ،والعام
هبي  باينالقدوة الرَّ ... مة القدوة الفقيه املجتهد شيخ اإلسالم مام العالَّ الشيخ اإل: ()١٠٨(~ الذَّ

 .ومل خيلف بعده مثلههـ، ٩/٥/٦٨٢ليلة الثالثاء ، مات )واويث عنه ابن عبدالدائم والنَّ حدَّ ... 
بن حييى بن مخيس بن حييى بن هبةاهللا األنصاري األنباري األصل البغدادي  عبدالرمحن بن سامل .١٨

وتفقه ، سمع من ابن احلرستاين، اإلمام املفتي ،ين أبو حممدمجال الدِّ ، ثم الدمشقي الفقيه احلنبيل
 ناً ديِّ ، جيد الشعر ،وكان صحيح النقل ،من كتب العلم ونسخ بخطه كثرياً ، عىل الشيخ املوفق

 .)١٠٩()هـ٦٦١(سنة  ومات يف سلخ ربيع اآلخر ،صاحلاً 
أيب عبد اهللا حممد بن عبداملحسن بن حممد بن منصور بن خلف  عبدالعزيز بن القايض .١٩

 ،ين أبو حممدشيخ الشيوخ رشف الدِّ  ،)١١٠(األنصاري األويس الدمشقي ثم احلموي الشافعي
 ل فسمعحر ،بدمشق) هـ٥٨٦(عام ولد ، األديب الصاحب ابن قايض محاة ويعرف بابن الرفاء

وكان من أذكياء  ،ه وبرع يف العلم واألدب والشعروتفقَّ  ،ث بدمشق ومحاة وبعلبك ومرصوحدَّ 
                                                        

 ).١/١٣٨(معجم املحدثني   )١٠٨(

 ).٦(، املنهل العذب ص)٧٦- ٤٩/٧٥(، تاريخ اإلسالم )١٤(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٠٩(

 ).٥/٣٠٩(، شذرات الذهب )٤٩/١٠١(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )١١٠(
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، وافر احلرمة كبري القدر ،معظامً  نبيالً  حمتشامً  وكان صدراً  ،كثرية وله حمفوظاٌت  ؛بني آدم املعدودين
 .هـ٨/٩/٦٦٢ومات بحامة يف 

يب الفضل بن عيل بن عبدالواحد األنصاري اخلزرجي أبن حممد بن  صمدعبدالكريم بن عبدال .٢٠
 ،ابن احلرستاينب ، املعروفينبن قايض القضاة مجال الدِّ ا ،ين أبو الفضائلعامد الدِّ ، )١١١(الدمشقي

بيه يف أواشتغل عىل  ،وسمع من والده ومجاعة ،بدمشق )هـ١٧/٧/٥٧٧(عام ولد يف رجب 
ثم استقل بالقضاء بعد  ،بيه يف احلكمأوناب عن  ،سأفتى وناظر ودرَّ م ووبرع فيه وتقدَّ  ،املذهب

هبيُّ وبارش اخلطابة مدة ،ابيه واضع مع التَّ  ،وكان من كبار األئمة وشيوخ العلم: (، قال عنه الذَّ
 ).هـ٢٩/٥/٦٦٢(يف ، مات )ينروى عنه حميي الدِّ ... ل مت والتجمُّ وحسن السَّ  ،يانةوالدِّ 

 ::القراءاتالقراءات  أخذ عنهأخذ عنهالذي الذي   شيخهشيخه: : سادساً سادساً 
مشقي اس، املقديس ثم الدِّ بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر بن عبَّ  عبدالرمحن بن إسامعيل .٢١

، ويل مشيخة اإلقراء ّي وِ ين أبو القاسم، املعروف بأيب شامة، املقرئ النَّحْ افعي، شهاب الدِّ الشَّ 
، وله ستٌّ وستُّون )هـ١٩/٩/٦٦٥(مات يف ،ةار األرشفيَّ ومشيخة احلديث بالدَّ  ،ةبة األرشفيَّ بالّرت 
ه. )١١٢(سنة خاويَّ ذكر أنَّ هاب أبا قايض صفد الشِّ  ملا ترجم العثامينُّ : (وعددته من مشاخيه؛ ألنَّ السَّ

                                                        

- ١٩/٥٤(، الوايف بالوفيات )٢/١٣٨(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )١٠٥-٤٩/١٠٤(تاريخ اإلسالم : ُينظر  )١١١(
٥٥.( 

، )٧٠- ١٨/٦٧(، الوايف بالوفيات )١٤٦١- ٤/١٤٦٠(،تذكرة احلفاظ )١/١٦٢(غاية النهاية يف طبقات القراء : ُينظر  )١١٢(
 ).٥/١٢٥(، معجم املؤلفني )١/٥١٠(طبقات احلفاظ 
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: ثمَّ قال ،)١١٣( )وويخ اإلمام النَّ يوهو من مشا: مشقي، قالشامة عبدالرمحن بن إسامعيل الدِّ 
 ملايف اجلزء الذي أفرده  بكيِّ السُّ  قيِّ بل هو يف كالم التَّ  د،وليس ببعيوما رأيته اآلن يف كالم غريه، (

ق الشافعيُّ احلكم فيه عىل صحة احلديث  . )١١٤()علَّ
ن بع، لكن مل يبني عمَّ خمي بالعلم بالقراءات السَّ ووصفه اللُّ ( :عن النَّووي - أيضاً -ثمَّ قال 

هبيَّ  ،أخذها، فيجوز أن يكون عن أيب شامة ، وال من بينهام، ممن أفرد وال ابن اجلزريِّ  مع أين مل أَر الذَّ
 .)١١٥()اء، ذكره فيهم، فاهللا أعلمتراجم القرَّ 

ولذا نجد عناية اإلمام النَّووي بمطالعة تصانيف اإلمام أيب شامة؛ حيث  اخترص كتاب البسملة 
خاويُّ  ب بتاممه: (أليب شامة، وقد قال عنه السَّ  .)١١٦()رأيته بخطِّه؛ وهو يف رشح املهذَّ

  ::اللغة والنحو والترصيفاللغة والنحو والترصيف  الذين أخذ عنهمالذين أخذ عنهم  شيوخهشيوخه: : سابعاً سابعاً 

 ٌق حمقِّ  ،بالعربية ماهُر  ،زاهد فقيهٌ  ،اسالعبَّ  ، أيبرصيفّي غوي التَّ اللُّ  ّي وِ ْح النَّ  أمحد بن سامل املرصي .٢٢
وكان مع دينه ، وبمقصورة احلنفية الرشقية ،ر لالشتغال بالنارصيةسكن دمشق وتصدَّ  ،هلا

 كتاب إصالح املنطق: بحثاً  ~ اإلمام النَّووي قرأ عليهو ،ج به مجاعةٌ خترَّ  ،ةحسن العرش ،متواضعاً 
                                                        

 ).٥(لعذب صاملنهل ا  )١١٣(

 ).٥(املنهل العذب ص  )١١٤(

 ).٦(املنهل العذب ص  )١١٥(

 ).٩(املنهل العذب ص  )١١٦(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

46  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

يت، وكتابًا يف التَّ  يف اللُّغة كِّ  .)١١٧()هـ٦٦٤(سنة  ومات يف شوال، رصيفالبن السِّ
 .)١١٨(ينِّ بن جِ مع الل من أخذ عنه، فقرأ عليه كتاب اللُّ ، وهو أوَّ ين املالكيفخر الدِّ  .٢٣
أو  ٦٠٠(عام ولد  ،ين أبو عبداهللامجال الدِّ  ،)١١٩(اينبداهللا بن مالك الطائي اجليَّ بن ع حممد بن عبداهللا .٢٤

ال يشق  رصيف فكان فيهام بحراً و والتَّ حْ ا النَّ أمَّ ف ،غةو واللُّ حْ األستاذ املقدم يف النَّ ، سمع بدمشق، )هـ٦٠١
ة مَّ ئوكان األ ؛عجيباً  غة فكان أمراً و واللُّ حْ العه عىل أشعار العرب التي يستشهد هبا عىل النَّ ا اطِّ وأمَّ  ،هجلّ 

فإن مل يكن فيه  ،ألنه أكثر ما يستشهد بالقرآن ؛ا االطالع عىل احلديث فكان فيه آيةوأمَّ  ،ون يف أمرهيتحريَّ 
ين هذا مع ما هو عليه من الدِّ  ،عدل إىل أشعار العرب ،وإن مل يكن فيه يشءٌ  ،إىل احلديث َل دَ عَ  ،شاهد
 :؛ ومنهاصانيف السائرةالتَّ  له. وكامل العقل ،متوحسن السَّ  ،وافلوكثرة النَّ  ،هجةوصدق اللَّ  ،والعبادة

ق عليه شيئاً، وعلَّ  ،من تصانيفه كتاباً  ~ اإلمام النَّووي قرأ عليه. د وتكميل املقاصدئكتاب تسهيل الفوا
أنه  ح غري واحدٍ د رصَّ فق ؛حويف النَّ : الكتاب املشار إليه أظنُّ ( :قال السخاوي، وأشياء كثرية غري ذلك

ويف غريه ، ب، ونقل عنه فيهيخ اجلامل يف رشح املهذَّ حو عن اجلامل بن مالك، وقد ذكر الشَّ أخذ علم النَّ
، بل امتدح كتابه املنهاج النَّوويممَّن أثنى عىل  اجليَّاين، كام أنَّ )١٢٠()بالغاً  من تصانيفه، وأثنى عليه ثناءً 
ارومتنَّى أن لو حفظه، قال ابن  د بن حاه، أبو عبداهللا حممَّ قال شيخنا العالمة حجة العرب شيخ النُّ : (العطَّ

                                                        

 ).٦( ، املنهل العذب ص)٤٩/١٦٧(، تاريخ اإلسالم )١٢(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١١٧(

 ).١/١٠(، املنهاج السوي )٦(، املنهل العذب ص)١٢(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١١٨(

 ).٢٨٦- ٣/٢٣٧،٢٨٥(، )١/١٦٥(، الوايف بالوفيات )٦٨- ٨/٦٧(لكربى طبقات الشافعية ا: ُينظر  )١١٩(

 ).٧(املنهل العذب ص  )١٢٠(
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واهللا لو استقبلت من أمري ما  : وذكر املنهاج يل بعد أن كان وقف عليه، ~عبداهللا بن مالك اجلياين 
 ).هـ١٢/٨/٦٧٢( يف، مات )١٢١()وعذوبة ألفاظه ،استدبرت حلفظته، وأثنى عىل حسن اختصاره

 ::ـذهـذهتالميــتالميــ* * 
مجٌع اظ من العلامء واحلفَّ  عىل يديهج وخترَّ  ،من الفقهاء كثريٌ  خلٌق  ~ اإلمام النَّووي سمع من

ه عليه، و أخذ عنه، وإليك بيان  هم، غري أين أذكر أشهر من تفقَّ غفري؛ ولذا فيصعب حرصهم وعدُّ
تيب اهل اهم عىل الرتَّ ، كام ستطالعه عىل النحو أبرزهم، مع ترمجة تأرخيية وعلمية وافية، مرتِّبًا إيَّ جائيِّ

 :)١٢٢(اآليت
اإلمام احلافظ  ،)١٢٣(شبييل الشافعيخمي اإلين أبو العباس اللُّ شهاب الدِّ أمحد بن فرح بن أمحد  .١

خذ بمرص عن وأ ،وطلب العلم حجَّ  ،)هـ٦٢٥(عام ولد  ،نزيل دمشق ،ثالبارع املحدِّ  ،القدوة 
قال عنه  ،وعدد كثري، وابن أيب اليرس ،ابن عبدالدائموبدمشق عن ، ين بن عبدالسالمالدِّ  الشيخ عزِّ 
وكانت له حلقة  ،فتقدم يف ذلك ،قبل عىل جتويد املتون وفهمهاأثم  ،وعني هبذا الشان( :الذهبي

كان  ؛ونعم الشيخ ،خذت عنهأو ،حرضت جمالسه،يقرئ فيها فنون احلديث ،اشتغال بجامع دمشق
قال يل املحدث أبو العباس (: قال اإلمام ابن العطَّار ،)١٢٤()وديانة واستحضاراً  ،سكينة ووقاراً 

                                                        

 ).١٨(حتفة الطالبني ص  )١٢١(

 ).١٨(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٢٢(

 ).١/٣٦٦(، ذيل التقييد )١/٣٠(، معجم الذهبي )٣٣-١/٣٢(معجم املحدثني : ُينظر  )١٢٣(

 ).١/٣٠( ، معجم الذهبي)٣٣-١/٣٢(معجم املحدثني   )١٢٤(
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 عاد عىل الشيخ قدس اهللا روحه يومي الثالثاء والسبت، يومٌ يوكان له م ،~يل بيشاإل فرح بن أمحد
 مات يف مجادى اآلخرة سنة، )١٢٥()صحيح مسلميف  يرشُح  يف صحيح البخاري، ويومٌ  يرشُح 

 ).هـ٦٩٩(
 ،)١٢٦(بن ركاب بن سعد األنصاري الدمشقي الصاحلي احلنبيلبن  إسامعيل بن إبراهيم بن سامل .٢

حايب اجلليل ذرية املعروف بابن  ،ين أبو الفداءنجم الدِّ ، ي عبادة بن الصامت األنصار الصَّ
ل حصَّ فسمع ، ولبيف الطَّ  جدَّ ، ث الفاضل املكثراملحدِّ  ،)هـ٦٢٩( عامولد  ،باز املؤدِّ اخلبَّ 

 ،روى صحيح مسلم عن أمحد بن عبدالدائم املقديس ، يوصفوكتب ما ال ،جاألجزاء وخرَّ 
ث به وحدَّ  ،وحممد بن أيب بكر العامري ،ربيلوالقاسم بن أيب بكر اإل ،وإبراهيم بن مرض الواسطي

ى وبالغ حتَّ  ،شيٍخ  يعن أكثر من ألف ،ج لنفسه مشيخة ىف مئة جزءٍ وخرَّ : (، قال ابن مفلحعنهم
 ،حسن األخالق ،داً وكان متودِّ  ...ث هبا وحدَّ  ،مئة جزءٍ ن هو دونه أكثر من ستكتب عمَّ 
يوم  ، ماتكان يفيد الطلبة ويعريهم األجزاء بسهولة، و)١٢٧()يُّ هبوالذَّ  يُّ زِّ سمع منه املِ  ،متواضعاً 
 .بدمشق) هـ١١/٢/٧٠٣(الثالثاء 

                                                        

 ).٢٨(حتفة الطالبني   )١٢٥(

الدرر )١/٤٦٠(، ذيل التقييد )٢/١٨٨(، الوفيات )٧٣- ١/٧٢(، معجم املحدثني )١/٢٥٥(املقصد األرشد : ُينظر  )١٢٦(
 ).١/٤٣١(الكامنة 

 ).١/٢٥٥(املقصد األرشد   )١٢٧(
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ن املعلم املعروف باب ،)١٢٨( بن عبد الكريم بن متام بن حممد احلنفي إسامعيل بن عثامن بن حممد .٣
يف رشح معاين اآلثار  النَّووي اإلمام قرأ عىل، )هـ٦٢٣( بدمشق عامولد  ،ينرشيد الدِّ 

ه تفقَّ  ،يف مذهب احلنفية وكان فاضالً ، وقرأ بالروايات ،الحابن الصَّ سمع من ، و)١٢٩(حاويللطَّ 
يف  رأساً  ،يف العربية وكان بصرياً  ،عرض عليه القضاء بدمشق فأبىو ،سوأفتى ودرَّ  ،حتى انفرد
ه به مجاعة إىل أن مات وتفقَّ  ،فأقام هبا ،قدم القاهرة يف زمن التتار، وداً متزهِّ  مقتصداً  ناً ديِّ ، املذهب

 ).هـ٥/٧/٧١٤( يف
 ولد ،)١٣٠(أبو الغنائم القالنيس ،رين ابن أيب الدُّ أمني الدِّ  ،الشافعيسامل بن عبدالرمحن بن عبداهللا  .٤

واشتغل عىل  ،ه وسمع من أمحد بن عبدالدائمتفقَّ  ،)هـ٦٤٦(سنة  وبخطه أيضاً  ،)هـ٦٤٥(عام 
وأم بمسجد ابن ، وانتفع به ،واويين النَّ حميي الدِّ والزم الشيخ  ،ائغين ابن الصَّ الدِّ  القايض عزِّ 

 :ابن كثري احلافظ وقال ،ناب يف احلكم ؛ذا دهاء وخربة بالدعاوى ،وأعاد بعدة مدارس ،هشام
 ،)١٣١()باملحاكامت وكان خبرياً  ،سفتى ودرَّ أوأعاد و ،وغريه ووينَّ الل وأثنى عليه اشتغل وحصَّ (

، وفيه هنضة وكفاية ومروءة ،دوذهنه جيَّ  ،دريس والفتيابلغ رتبة التَّ  ،فاضٌل  فقيهٌ  :قال الربزايل
 .بدمشق) هـ٧/٨/٧٢٦(، ومات يف انبَّ ب صحيح ابن حِ رتَّ ، هبيُّ الربزايل والذَّ : وسمع منه

                                                        

 ).١/٤٥١(، بغية الوعاة )١/١١٦(، برنامج الوادي آيش )١/٤٣٩(الدرر الكامنة : ُينظر  )١٢٨(

 ).١٦(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٢٩(

 ).٢٥٦- ٢/٢٥٥(، الدرر الكامنة )٢٦١- ٢/٢٦٠(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )١٣٠(

 ).١٤/١٢٥(البداية والنهاية   )١٣١(
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 هوكان يذكر نسب ،)١٣٢(مشقيشبل بن فالح بن خصيب اجلعفري احلوراين الدِّ بن  سليامن بن هالل .٥
ولد ، خطيب داريا ؛اراينين أبو الفضل الدَّ صدر الدِّ  ،بينهام ثالثة عرش أباً و ، ارإىل جعفر الطيَّ 

ين الزم الشيخ حميي الدِّ ، وين الفزاريه عىل الشيخني تاج الدِّ وتفقَّ  ،وقدم دمشق )هـ٦٤٢(سنة 
وويل نيابة القضاء البن  ،وسمع من ابن أيب اليرس ،وأتقن الفقه ،)هـ٦٦٧(بعد سنة  ويوالنَّ 
سامحة ذا  ،اً جدَّ  وكان متواضعاً  ،ناب يف دار احلديث األرشفيةو ،)هـ٧٠٦(ي يف سنة ْرص َص 

 ،وحماسنه غزيرة، )هـ٧١٩( وذلك سنة ،فسقوا يف سنة جدٍب  واستسقى بالناس، ومروءة ورفق
 .بدمشق )هـ٨/١١/٧٢٥( ، ماتووي وابن الفركاحأثنى عليه النَّ  فاضٌل  فقيهٌ  :قال الربزايل

 ،ين أبو احلسن الدمشقي الشافعيعالء الدِّ  ،)١٣٣(اربن سليامن بن العطَّ  عيل بن إبراهيم بن داود .٦
 ، )هـ٧٢٤ -٦٩٤( شيخ دار احلديث النورية مدة ثالثني سنة من، )هـ١/١٠/٦٥٤(يف  ولد

ين سمع احلديث واشتغل عىل الشيخ حميي الدِّ : (قال عنه ابن كثري ،ومدرس الغوصية باجلامع
فات وفوائد وجماميع وله مصنَّ  ،واويوالزمه حتى كان يقال له خمترص النَّ  ،واويالنَّ 

وله  ،وخدمه وانتفع به ،لزمه طويالً  ،ووي وأخصهم بهأشهر أصحاب النَّ (، وهو )١٣٤()وختاريج

                                                        

الدرر الكامنة ) ٢/٢٦٢(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٤١- ١٠/٤٠(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )١٣٢(
)٣١٠- ٢/٣٠٩(. 

، طبقات )١٠/١٣٠(، طبقات الشافعية الكربى )١٨٤- ٢/١٨٣(، ذيل التقييد )١١- ٢٠/١٠(الوايف بالوفيات : ُينظر  )١٣٣(
 ).٢٧٢- ٢/٢٧١(الشافعية البن قايض شهبة 

 ).١٤/١١٧(البداية والنهاية   )١٣٤(
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، وعليه اعتامد )١٣٥()منها وبيض كثرياً  ،فاتهوكتب مصنَّ  ،لع عىل أحوالهواطَّ  ،معه حكايات
ة صحبتي له وكنت مدَّ : ()١٣٦(قال اإلمام العطَّار عن حاله مع شيخه النَّوويلإلمام النَّووي، 

وقرأت عليه الفقه . ل سنة سبعني وقبلها بيسري، إىل حني وفاتهمقترصًا عليه دون غريه، من أوَّ 
ًا، وقرأت عليه كثريًا من تصانيفه ضبطًا وإتقانًا، ًا وعامَّ ، وضبطًا خاصَّ عرضًا، ورشحاً وتصحيحًا 

وقال ، )ين عليها وكتبها بخطهِذن يل يف إصالح ما يقع يف تصانيفه، فأصلحت بحرضته أشياء أقرَّ وأَ 
هبيُّ   ،لدائمسمع من ابن عبدا...  ث بقية السلفاهد املحدِّ اإلمام الفقيه املفتي الزَّ : (عنه تلميذه الذَّ
ه عىل وتفقَّ  ،كثري وخلٌق  ]...)١٣٧(وابن دقيق العيد ،وابن مالك شيخ العربية[ ،وابن أيب اليرس

ف أشياء وصنَّ  ...س وأفتى ث ودرَّ وحدَّ  ،وسمع وكتب الكثري ،واويين النَّ الشيخ حميي الدِّ 
، )١٣٨()املشيخةباستجازته يل كبار  وأحسن إيلَّ  ،انتفعت به ...يف جملد  جت له معجامً خرَّ  ،مفيدة

 ).هـ١/١٢/٧٢٤(مات بدمشق يوم االثنني  ،والربزايل ،سمع منه ابن رافعو
أخذ عن الشيخ حميي  ،ين أبو احلسنالقايض ضياء الدِّ  ،األنصاري األذرعي عيل بن سليم بن ربيعة .٧

 ،ةمن ستني سن نحواً  ةواليات األقضية بمدائن كثريوواحي ل يف قضاء النَّ وتنقَّ ، وويين النَّ الدِّ 
 ،عاقالً  اماً بسَّ وكان  ،وكان عنده فضيلة ،طرابلس ونابلس ومحص وعجلون وزرعوحكم بدمشق ف

                                                        

 ).٢/٢٧١(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )١٣٥(

 ).٢٠(املنهل العذب ص  )١٣٦(

 ).١١- ٢٠/١٠(بالوفيات  الوايف: ُينظر  )١٣٧(

 ).١١١- ١/١١٠(، معجم الذهبي )١٥٧- ١/١٥٦(معجم املحدثني   )١٣٨(
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بالرملة ، مات وتصحيحها يف ألف وثالثمئة بيت ،نبيه يف ستة عرش ألف بيتنظم التَّ  ،كثري وله نظمٌ 
 .)١٣٩(عن مخس وثامنني سنة ،)هـ٧٣١( يف ربيع األول سنة

مة اإلمام العالَّ  ،ين أبو عبد اهللاشمس الدِّ  ،)١٤٠(البعلبكي احلنبيل لحممد بن أيب الفتح بن أيب الفض .٨
وسمع من  ،)هـ٦٤٥(عام ومدرس الصدرية ولد  ،شيخ النحاةو ،إمام احلنابلة بدمشق ،ثاملحدِّ 

هبيُّ  ،ابن عبدالدائم والكرماين وخلٌق  م عىل وانتخب وتكلَّ  ،صولل األقرأ وحصَّ ( :قال عنه الذَّ
 ،ين بن مالكخذها عن الشيخ مجال الدِّ أو ،معرفتها قوكان يتحقَّ  ،يف العربيةف وصنَّ  ،حاديثاأل

 ،وبعلبك ،سمعت منه بدمشق ،كبري القدر ... متواضعاً  صاحلاً  اً ًوكان خريِّ  ،فتىأه وبرع ووتفقَّ 
دركه املوت أىل مرص يسعى يف مصلحة فمرض وإوذهب  ،وصحبته مدة زار القدس ،وطرابلس

 .هـ٧٠٩ سنة يف املحرم ؛)١٤١()هبا
 ،)١٤٢(قيبين ابن النَّ شمس الدِّ ، بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن حممد بن محدان حممد بن أيب بكر .٩

سمع منه الربزايل وخرج له بعض و ،ين الفزاريحرض حلقة الشيخ تاج الدِّ  ،)هـ٦٦٢(عام  تقريباً 
 ،ثم طرابلس ثم حلب وويل قضاء محص ،ثفتى وحدَّ أس وه وأعاد ودرَّ وتفقَّ  ،ثني مشيخةاملحدِّ 

                                                        

 ).٢٠(، املنهل العذب ص)٢٧٤- ٢/٢٧٣(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )١٣٩(

 ).١/١٨٢(، معجم الذهبي )٢٧٣-١/٢٧٢(معجم املحدثني : ُينظر  )١٤٠(

 ).١/١٨٢(، معجم الذهبي )٢٧٣- ١/٢٧٢(معجم املحدثني   )١٤١(

، الوفيات )٥١- ٣/٥٠(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٣٠٩-٩/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )١٤٢(
 ).١/٢٨٠(،طبقات املفرسين للداودي )٥٠٥- ١/٥٠٤(
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بكيُّ ، للصاحلني حمباً  ،وكان كريم النفس ين ابن السُّ شيخنا قايض القضاة شمس : (قال عنه تاج الدِّ
قال  :سمعته يقول، ...وأعظم بتلك الصحبة رتبة علية  ،وويوصاحب النَّ ، ...قيب بن النَّ اين الدِّ 

، )١٤٣()فويل القضاء ثم الشامية ،شاميةين ال بد أن تيل تدريس اليا قايض شمس الدِّ  :ووييل النَّ 
خاوي  ليلة اجلمعة ، مات)وهو آخر من كان من أعيان أصحابه( :)١٤٤(قال السَّ

 ).هـ١٢/١١/٧٤٥(
ين أبو رشف الدِّ  ،)١٤٥(بن إبراهيم بن هبةاهللا اجلهني احلموي الشافعي هبةاهللا بن عبدالرحيم .١٠

ه عىل وتفقَّ  ،ينشمس الدِّ  لقايضا سمع من جده ،)هـ٢٥/٩/٦٤٥(يف ولد  ،القاسم ابن البارزي
وأجاز له ابن  ،)١٤٦(وسمع من اإلمام النَّووي كتاب األربعني، ينوالده القايض نجم الدِّ 

الديار  ، وامتنع عن قضاءوويل قضاء محاة أربعني سنة ،حو عن ابن مالكوأخذ النَّ  ،عبدالسالم
حتى كان  ؛اً عظم قدره جدِّ و ؛وأخذ الناس عنه فأكثروا ،وحج مرات ،فاق األقرانو ،املرصية

، يننبيه عىل القايض رشف الدِّ وأقرأ التَّ  ؛أشتهي أن أروح إىل محاة :ين ابن الفركاح يقولبرهان الدِّ 
ف وصنَّ ، وخلٌق  هبيُّ سمع منه الربزايل وأبو شامة والذَّ ، وث بدمشق ومحاةوحدَّ  ،سأفتى ودرَّ و

                                                        

 ).٣٠٩- ٩/٣٠٧(طبقات الشافعية الكربى   )١٤٣(

 ).٢٤(املنهل العذب ص  )١٤٤(

- ١٠/٣٨٧(، طبقات الشافعية الكربى )١٩٦- ١/١٩٥(بي ، معجم الذه)٢٩٢- ١/٢٩١(معجم املحدثني : ُينظر  )١٤٥(
 ).٢/٣٢٤(، البدر الطالع )٢٩٩- ٢/٢٩٨(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٢/٢٥٨(، الوفيات )٣٩١

 ).٢١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٤٦(
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هبيُّ  ،نفاً ربعني مصأو بضعاً  بعضهمعدها  ،صانيف الكثريةالتَّ  اإلمام العالمة شيخ : (قال عنه الذَّ
عديم  ،كبري الشأن ،ينمتني الدِّ  ،حسن التواضع ،للعلم باً الَّ كان طَ ... اإلسالم قايض القضاة 

، وعمي يف آخر عمره، )١٤٧()وانتهت إليه رئاسة املذهب ،له خربة تامة بمتون األحاديث ؛النظري
 ).هـ٢٠/١١/٧٣٨(يف ليلة األربعاء  ومات

يُّ بن يوسف املِ  كي عبدالرمحنبن الزَّ ايوسف  .١١ ين احلافظ مجال ،زِّ  ٧٤٢: ت(، اجاحلجَّ  أيب الدِّ
فات شيخه )هـ دةٌ  النَّووي، وقد توىلَّ تبييض بعض مؤلَّ ، وستأيت له ترمجة )١٤٨(ممَّا مات عنه مسوَّ

 ).١٩٧(وافية يف املبحث الثالث من هذه الرسالة، صفحة 
ٌة من تالميذ املشهورين الذين أخذوا عنه، وإالَّ فثمَّ بقيٌَّة باقيٌة ذكرهم  اإلمام النَّووي هؤالء ُجلَّ

دريس ~ اإلمام النَّووياملؤرخون، ولربَّام أغفلوا أضعافهم؛ لكثرة من أخذ عن  ؛ وذلك ملالزمته التَّ
 .)١٤٩(طيلة حياته

  

                                                        

 ).١/٢٩١(معجم املحدثني   )١٤٧(

 ).٨(املنهل العذب ص  )١٤٨(

 ).٢١- ٢٠(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٤٩(
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اِت العلوم وَأنَفِسها؛ وأعظمها نفعًا، وأغزرها وراءه مكتبًة تعدُّ م اإلمام النَّوويُّ لقد خلَّف  ن ُأمَّ
نعة؛ والذي يدفع إىل الَعَجب  اد الصَّ ة، وروَّ ها نظراً، وأجودها حتقيقًا؛ بشهادة علامء األمَّ علًام، وأدقِّ

كار، كوهنا حصيلة زمٍن يسٍري، أنزل اهللا  ل واالدِّ َء الوفري واالنبهار، والتَّأمُّ ، فيه من بركاته اليشَّ
[v   u  t  sZ)صنيف؛  )١٥٠ ٍة دؤوبٍة يف الكتابة والتَّ ه بطول باٍع يف التَّأليف، ومهَّ ذي أمدَّ ، الَّ

ل ~ ينيخ حميي الدِّ اعلم أنَّ الشَّ (: ين األسنويمجال الدِّ يخ قال الشَّ وهلذا  ا تأهَّ حصيل،  ملَّ للنَّظر والتَّ
له ويقف علي فجعل تصنيفه  النَّاظر فيه، ه تصنيفًا ينتفع بهرأى املسارعة إىل اخلريات، أْن جعل ما حيصِّ

صانيف ما ا وقصٌد مجيل، ولوال ذلك مل يتيرسَّ له من ،وحتصيله تصنيفًا، وهو غرٌض صحيٌح  ،حتصيالً  لتَّ
 !.، يف عمٍر مل يتجاوز اخلامسة واألربعني)١٥١()تيرسَّ له

ت وهذا أوان ذكر مصنَّفاته، مع بيان يشٍء من أحواهلا، ممَّا وقفت عل يه قدر االستطاعة، وقد مجعتها فتمَّ
 :مصنَّفاً؛ رتَّبتها ترتيباً هجائيًا، عىل النحو اآليت) ٦٩(

افعي والبخاري،  .١ مل أجده، وتوجد منها نسخة ابتداء التَّاريخ يف اإلسالم ومناقب الشَّ

                                                        

 ].٥٤:عرافاأل[  )١٥٠(

 ).١/١٥(املنهاج السوي   )١٥١(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

56  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

 .)١٥٢(خمطوطة
خاوّي بأهنا مل أجدها،أجوبة عن أحاديث سئل عنها،  .٢  . )١٥٣()اسدون كرَّ : (قال عنها السَّ
دار البشائر اإلسالمية ببريوت، ومكتبة : وقد طبع مستقالً يف كلٍّ من أدب املفتي واملستفتي، .٣

خاوي)١٥٥(ذكره الّلخمي، وقد )١٥٤(الصحابة بطنطا  :بوأفرد يف رشح املهذَّ : (، وقال عنه السَّ
 .)١٥٦()أدب املفتي واملستفتي، وهو نفيٌس 

، ورشح صحيح )١٥٧(املجموع: ة مواضع من كتبهيف عدَّ  النَّوويوقد أشار إليه األذكار،  .٤
طالب  يذي ال يستغنذكار الَّ كتاب األ( :، وقال عنه)١٥٩(واللُّغات سامءهتذيب األ، و)١٥٨(مسلم

                                                        

، وذكره )١١٤(الدمشقيني ص توجد خمطوطة هبذا االسم يف مكتبة أول جامع، معجم املؤرخني: قال صالح الدين املنجد  )١٥٢(
 ).٣/٤٧( الدكتور رمضان ششن يف نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا

 ).٩(املنهل العذب ص  )١٥٣(

 ).٢٣٢(نووي للحداد صاإلمام ال: ُينظر  )١٥٤(

ووي لّلخمي، خمطوط : ُينظر  )١٥٥(  /.ب٦/ترمجة النَّ

 ).٩(املنهل العذب ص  )١٥٦(

ًا،: ُينظر  )١٥٧(  ).٥/١٠٩(، )٣٨٥، ٤/٣٢٢(، )٤٨٨، ٣/٤٨٥( :منها املجموع يف مواضع كثرية جدَّ

، )٨٥، ٧/٢٠(، )٢٢٤، ٥/١٩٦(، )٤/٢٠٢( :االبتهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، يف ثامنية مواضع هي: ُينظر  )١٥٨(
)١٤/١٤١(، )١٣/٢١٣(، )٩/١١١.( 
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حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات : ، وذكره غريه باسم)١٦٠()اآلخرة عن مثله
، وهو املشهور بأذكار النَّووي أو )١٦٢(ارهوالنَّ  يلاملستحبة يف اللَّ : ، وزاد بعضهم)١٦١(واألذكار

يلة، مع إضافة بعض الفوائد واآلداب، وهي  األذكار النَّووية، وهو مؤلٌَّف يف عمل اليوم واللَّ
 .مطبوعٌة مشهورة

ها يف رشحه عىل صحيح البخاري األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام، .٥ ، )١٦٣(كام سامَّ
؛ نسبًة إليه، مجع فيها أربعون حديثًا عليها مدار )١٦٤(نَّوويةاألربعني ال :وهي املشهورة باسم

ها ح املشهور بجامع العلوم واحلكم البن رجب، : اإلسالم، وعليها رشوٌح كثريٌة، من أجلِّ الرشَّ
 .وهي مطبوعة مشتهرة

ب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق، .٦ ق الكتاب، الباحث إرشاد طالَّ : وهو ما اعتمده حمقِّ

                                                                                                                                                                                                     

 ).٣/٣٠٥(، )٦٥، ٤١، ١/٤٠( :هتذيب األسامء واللغات، يف أربعة مواضع، هي: ُينظر  )١٥٩(

 ).٢/٣٦(املجموع   )١٦٠(

 ).٨/١٤٩(، األعالم )١/٦٨٨(، كشف الظنون )٢/٥٢٤(هدية العارفني : ُينظر  )١٦١(

 ).١/٢٣١(برنامج الوادي آيش : ُينظر  )١٦٢(

 ).١١٧(التلخيص رشح البخاري ص : ُينظر  )١٦٣(

 ).١/٥٩(، كشف الظنون )١٨- ١٧(حتفة الطالبني : ُينظر  )١٦٤(
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يف علوم  اإلرشاد: ، وبعضهم ذكره باسم)١٦٦(، وذكره بروكلامن)١٦٥(اري فتح اهللا السلفيعبدالب
 :قال عنه النَّووياختصارًا،  اإلرشاد: وآخرون اكتفوا باسم ،)١٦٧(، أو يف أصول احلديثاحلديث

ق أيب عمرو يخ اإلمام احلافظ املتقن املحقِّ للشِّ  ؛الذي اخترصته من علوم احلديث كتاب اإلرشاد(
، )١٦٩(بستان العارفني: ، وأشار إليه يف كتابه)١٦٨()الحاملعروف بابن الصَّ  ،ن بن عبدالرمحنعثام

قه بمكتبة اإليامن باملدينة املنورة عام   ).هـ١٤٠٨(وقد طبعه حمقِّ
: وقد أشار إليه النَّووي يف كتابه التقريب، حيث قال ،)١٧٠(اإلشارات إىل بيان األسامء املبهامت .٧

، )١٧١()إليه نفائس ُت مْ مَ وَض  ،بته ترتيبًا حسناً بته ورتَّ وهذَّ  ،اخلطيب وقد اخترصت أنا كتاب(
ه عىل ما خولف فيه )١٧٢(كتاب املبهامت: وبعضهم ذكره باسم ، ضبط فيه ما أشكل، ونبَّ

                                                        

 ).٩٠- ١/٨٢(مقدمة إرشاد طالب احلقائق : ُينظر  )١٦٥(

 ).٦/٢٣(تاريخ األدب العريب : ُينظر  )١٦٦(

 ).٢/٥٢٤(، هدية العارفني )١/٧٠(كشف الظنون : ُينظر  )١٦٧(

 ).١/٢٧٢(الوادي آيش  ، برنامج)١/٥٩(التقريب   )١٦٨(

 ).١١٨(بستان العارفني ص: ُينظر  )١٦٩(

 ).١/٩٦(، كشف الظنون )٢/٥٢٤(، هدية العارفني )١/٢٧٣(برنامج الوادي آيش : ُينظر  )١٧٠(

 ).٢/٨٥٣(التقريب   )١٧١(

 ).٥/٣٥٦(، شذرات الذهب )٤/١٤٧٢(، تذكرة احلفاظ )١٨- ١٧(حتفة الطالبني : ُينظر  )١٧٢(
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 ).م١٩٢١- هـ١٣٤٠(اخلطيب، طبع ألول مرة يف اهلند، باملطبعة الدخانية عام 
مل أجده، ذكره هبذا االسم ابن  ملعاين واللُّغات،اإلشارات إىل ما وقع يف الروضة من األسامء وا .٨

، )١٧٣(قايض شهبة خاويُّ ملا وقع يف الروضة من األسامء  اإلشارات(، وبنحوه السَّ
ها ، )١٧٥()لكنها مل تكمل، وصل فيها إىل أثناء الصالة، وهي نفيسة: (، وقال)١٧٤()غاتواللُّ  وسامَّ

، )١٧٦()ودقائقه نحو ثالث كراريس(: ، وكذا الّسيوطي وقالدقائق الروضة: باسم -أيضاً -
 .)١٧٧(ومن قبلهم الّلخمي

وابطاألصول  .٩  اً وهو مشتمٌل عىل كثٍري من قواعده وضوابطه، ألَّف منه أوراق( ،)١٧٨(والضَّ
ه، وقد طبع بدار البشائر اإلسالمية يف بريوت عام  ،)١٧٩()قالئل ، بتحقيق )هـ١٤٠٦(ومل يتمَّ

 .حممد حسن هيتو: الدكتور

                                                        

 ).٢/١٥٧(عية البن قايض شهبة طبقات الشاف: ُينظر  )١٧٣(

 ).٨(املنهل العذب ص  )١٧٤(

 ).٨(املنهل العذب ص  )١٧٥(

 ).١/١٧(املنهاج السوي : ُينظر  )١٧٦(

ووي لّلخمي، خمطوط : ُينظر  )١٧٧(  /.ب٦/ترمجة النَّ

 ).٩(، املنهاج السوي )٢/٥٢٤(، هدية العارفني )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )١٧٨(

 ).٢/١٥٧(يض شهبة طبقات الشافعية البن قا  )١٧٩(
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)١٨٠(بِالنِّيَّاِت  إِنََّام اْألَْعَامُل ((: يثعىل حداألمايل،  .١٠
((

من  وقطعة: (مل أجده، قال األسنويُّ ، )١٨١(
يَّــاتاألعامل (( :اإلمالء عىل حديث يف  األمايل :ى بعضهم يف تصانيفه كتابوسمَّ : قلت، ))بالنـِّ

ثم  ،غريه؟ فه قريب موته، فال أدري أهو األول أو، صنَّ إنه مهّم نفيٌس : يف أوراق، وقال احلديث،
سنة ست  ،شهر ربيع اآلخر ،تبني يل أنه هو، وكان إمالؤه له يف عشية يوم اخلميس ثالث عرش

وستني وستمئة، بدار احلديث األرشفية، ورأيته، وهو يف دون كراسة، عاجلته املنية عن 
 .)١٨٣()مل يتمه( :، وقال بأنهاإلمالء: وذكره الّسيوطي باسم. )١٨٢()إكامله،

ه اختصاٌر لكتابه ،)١٨٤(اسكاإلجياز يف املن .١١ ، وهو أحد اإليضاح يف املناسك: مل أجده، ولعلَّ
ة تَّ  .مناسكه السِّ

خاويُّ ، )١٨٥(يف رشح سنن أيب داوداإلجياز، قطعة  .١٢ وصل فيها إىل أثناء : (مل أجده، قال السَّ

                                                        

َخاِريُّ ِيفْ َصِحيِْحِه   )١٨٠( اِب )١/٣(َأْخَرَجُه البُ َىل َرُسْوِل : ، كِتَاُب َبْدِء الَوْحِي، َباٌب ، َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَطَّ َف َكاَن َبْدُء الَوْحِي إِ َكيْ

(     ]: ،  َوَقْوُل اهللاِ َجلَّ ِذْكُرهُ اهللاِ    (   '  &        %     $    #      "+   *Z   ]١(، ح]١٦٣: النساء.( 

 /.٦/ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط   )١٨١(

 ).٧(املنهل العذب ص  )١٨٢(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي   )١٨٣(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)٥/٣٥٦(، شذرات الذهب )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )١٨٤(

ووي لّلخمي، خمطوط : ُينظر  )١٨٥(  /.ب٦/ترمجة النَّ
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أول هاب ابن رسالن، أودعها بُرّمتها يف الشِّ : وسمعت أن زاهد عرصه، اإلجياز :هاالوضوء، سامَّ 
 .)١٨٧()كتب منه يسرياً : (، قال الّسيوطي)١٨٦()نن، وبنى عليهارشحه الذي كتبه عىل السُّ 

يف كتابه  النَّوويوهو خاص بمناسك احلج والعمرة، وقد أشار إليه ، )١٨٨(اإليضاح يف املناسك .١٣
ة طبعات، منها)١٨٩(املجموع ة، وقد طبع عدَّ تَّ طبعة دار : ، وهو الكتاب املشهور من مناسكه السِّ

 ).هـ١٤٠٥(لكتب العلمية يف بريوت عام ا
لوك ،)١٩٠(بستان العارفني .١٤ خاويُّ بقوله ،ومادته يف املواعظ وهتذيب السُّ ما : (وقد أثنى عليه السَّ

ه)١٩١()أبدعه؛ وُعني به الفضالء قراءًة واستذكاراً  يوطيُّ أنَّ ، وقد طبع )١٩٢()مل يتم: (، وذكر السُّ
حممد احلجار : ، بتحقيق الشيخ)هـ١٤١٢(ة الثالثة عام بدار البشائر اإلسالمية يف بريوت الطبع

                                                        

 ).٧(املنهل العذب ص  )١٨٦(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي   )١٨٧(

، طبقات الشافعية البن )٥/٣٥٦(، شذرات الذهب )٤/١٤٧٢(، تذكرة احلفاظ )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )١٨٨(
 ).٢/٥٢٤(، هدية العارفني )٨/١٤٩(، األعالم )١/٢١٠(، كشف الظنون )٢/١٥٧(قايض شهبة 

 ).٧/٤٧٦(، )٤/٣٨٥(املجموع : ُينظر  )١٨٩(

، هدية )٨/١٤٩(، األعالم )١/٢٤٤(، كشف الظنون )١/٢٠(، املناج السوي )١٨- ١٧(فة الطالبني صحت: ينظر  )١٩٠(
 ).٢/٥٢٤(العارفني 

 ).٩(املنهل العذب ص  )١٩١(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي   )١٩٢(
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 .احللبي
بيان يف آداب محلة القرآن .١٥  وقد مجعت يف هذا كتاباً : (يف املجموع فقال النَّوويوقد ذكره  ،)١٩٣(التِّ

خاويُّ )١٩٤()بيان يف آداب محلة القرآنالتِّ : وهو لطيفاً  ال ُيستغنى  وهو نفيٌس : (، وقال عنه السَّ
اٍت )١٩٥()قارئ واملقرئعنه، خصوصًا ال ة مرَّ  .، وهو مطبوٌع عدَّ

خاويُّ  ،)١٩٦(التَّنبيهيف ألفاظ  حريرالتَّ  .١٦ وقال ، ... وما أكثر فوائده: نقال ابن امللقِّ : (قال عنه السَّ
، وهو مطبوٌع )١٩٧()نفعه، ال يستغني طالب علم عنه وما أكثر فوائده، وما أعمَّ : قايض صفد

ريازي ، عىلحترير ألفاظ التَّنبيه: باسم نبيه أليب إسحاق الشِّ ، بدار الكتب )٤٧٦:ت( هامش التَّ
ة، )م١٩٩٥-هـ١٤١٥(العلمية يف بريوت، الطبعة األوىل عام  ، وتوجد منه مخس نسخ خطِّيَّ

، )١١٤: (، برقم)حترير التَّنبيه: (بمعهد إحياء الرتاث، مصورة عىل ميكروفلم، اثنتان باسم
: ، والرابعة باسم)١١٥: (، برقم)يف رشح ألفاظ التَّنبيه التَّحرير: (، والثالثة باسم)٢٩٦(

                                                        

، معجم )٢/٥٢٤(، هدية العارفني )٨/١٤٩(، األعالم )١/٣٤٠(،كشف الظنون )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )١٩٣(
 ).١٣/٢٠٢(فني املؤل

 ).٣/٣٩٦(، ويف )٢/١٦٢(املجموع   )١٩٤(

 ).٧(املنهل العذب ص  )١٩٥(

واسمه ، )٢/١٥٦(، طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٥٠/٢٥٣(، تاريخ اإلسالم )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )١٩٦(
 ).حرير يف رشح التَّنبيهالتَّ ): (٦/٥٢٤( ويف هدية العارفني، )حترير التَّنبيه): (١٣/٢٧٩( يف البداية والنهاية

 ).٨(املنهل العذب ص  )١٩٧(
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بغية : (، واخلامسة باسم)٢٩٧: (، برقم)التَّحرير رشح ألفاظ التَّنبيه وهتذيب لغاهتا واشتقاقها(
 .)١٩٨(، حتت فهرست كتب اللغة العربية)٣٧٤: (، برقم)النَّبيه يف حترير التَّنبيه

، قال عنه ابن قايض أليب إسحاق الشريازي نبيهرشح التَّ قطعة من وهي  حتفة الطَّالب النَّبيه، .١٧
إالَّ أنَّ  ،)١٩٩()نبيهحتفة طالب التَّ  :هسامَّ  ،الةوصل فيه إىل الصَّ  ،نبيهعىل التَّ  ٌل ورشح مطوَّ : (شهبة

خاويُّ  ، وذكره )الطَّالب النَّبيهحتفة  :هوصل فيها إىل أثناء باب احليض، سامَّ ( :)٢٠٠(الق السَّ
 .)٢٠١(الّسيوطي أيضاً 

ائد .١٨  .، مل أجده)٢٠٢(حتفة الوالد وبغية الرَّ
ال عنه ق، وصل فيه إىل أثناء باب صالة املسافر وهو كتاب يف الفقه ،)٢٠٣(التَّحقيق .١٩

خاويُّ  : ، قال غريه...ه خمترص رشح املهّذبوكأنَّ : ، قالنفيٌس  نكام قال ابن امللقِّ  وهو(: )٢٠٤(السَّ
                                                        

 ).٢٢٩-٢٢٨(اإلمام النَّووي للحداد ص: ُينظر  )١٩٨(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )١٩٩(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٠٠(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي: ُينظر  )٢٠١(

 ).٢٣٣(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )٢٠٢(

 ).٥٠/٢٥٣(، تاريخ اإلسالم للذهبي )١٨- ١٧(، حتفة الطالبني ص)٩(املنهل العذب ص: ُينظر  )٢٠٣(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٠٤(
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حصل : وقال يف مقدمته، وضةابط مل يذكرها يف الرَّ إنه ذكر فيه مسائل كثرية حمضة، وقواعد وضو
، وتوجد من صورة خمطوطة بمكتبة جامعة برنستون )ف من كتب أصحابناعندي نحو مئة مصنَّ 

 .)٢٠٥(األمريكية
ة من أهل اإلسالم، .٢٠ خيص يف اإلكرام بالقيام لذوي الفضل واملزيَّ يف  النَّوويوقد أشار إليه  الرتَّ

خاوي باسم، وذكره )٢٠٦(رشح صحيح مسلم ، وقد ُطبع )٢٠٧(خيص يف اإلكرام والقيامالرتَّ : السَّ
أمحد راتب محوش، كام طبعته دار : ، بتحقيق)هـ١٤٠٢(الكتاب بدار الفكر يف دمشق عام 

 .كيالين حممد خليفة: ، بتحقيق)هـ١٤٠٩(البشائر اإلسالمية ببريوت عام 
ذير .٢١ مته بنسبته إليه؛  النَّوويوقد رصح  ،)٢٠٨(التَّقريب والتَّيسري ملعرفة سنن البشري النَّ يف مقدِّ

 ،أبالغ فيه يف االختصار إن شاء اهللا تعاىل ،... اإلرشاد :وهذا كتاب اخترصته من كتاب: (فقال
ل االسم)٢٠٩()من غري إخالل باملقصود ، )٢١٠(التَّقريب: ، وغالب من يذكره يقرصه عىل أوَّ

                                                        

 ).١٥١(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )٢٠٥(

 ).١٧/١٠١(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج : ُينظر  )٢٠٦(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٠٧(

 ).١/٤٦٥(، كشف الظنون )٦/٥٢٤(، هدية العارفني )١/٢٧٢(برنامج الوادي آيش : ُينظر  )٢٠٨(

 ).١/٥٩(التقريب   )٢٠٩(

 ).٦٤١، ١/٧٠(، كشف الظنون )٢/٢٢٧(أبجد العلوم : ُينظر  )٢١٠(
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يعدُّ اختصار للمخترص؛ وهلذا اعتنى العلامء به؛ ، وهو )٢١١(التَّقريب والتَّيسري :ومنهم من يثنِّي
ين حممد )هـ٨٠٦:ت(فرشحه اإلمام احلافظ عبدالرحيم العراقي  ، وكذا اإلمام شمس الدِّ

يوطي )هـ٩٠٢:ت(السخاوي  ين عبدالرمحن السُّ ، )هـ٩١١:ت(، وأيضًا رشحه جالل الدِّ
 .يوطي، وهو مطبوٌع مشتهرتدريب الراوي للسُّ : وغالب طبعاته مع رشوحه، وأوسعها انتشاراً 

وقد أشار إليه النَّووي يف موضعني من كتابه هتذيب األسامء  التَّلخيص رشح صحيح البخاري، .٢٢
-، وقال )٢١٢()وقد ذكرهتا مفصلة خمترصة يف أول رشح صحيح البخاري: (واللغات، فقال

 ، رشح منه سبعة ومخسني)٢١٣()يف أول رشح صحيح البخاري ...وقد أوضحت : (- أيضاً 
ما متسُّ إليه حاجة القارئ : حديثًا تقع يف جملد، من باب بدء الوحي وكتاب اإليامن، طبع بعنوان

طبعت هذه القطعة بمرص، مذيلة بإرشاد الساري وعون الباري، عىل  لصحيح اإلمام البخاري،
مصورة يف بريوت من غري تأريخ، وتقع يف طبعة تلك األحاديث التي رشحها النَّووي، وله 

 .صفحة) ٢٨٠(
 ،ورشح عىل الوسيط: (وقد ذكره ابن قايض شهبة، فقالمل أجده،  التَّنقيح يف رشح الوسيط، .٢٣

من أواخر  ؛وهو كتاب جليل :قال اإلسنوي ،الةوصل فيه إىل كتاب رشوط الصَّ  ،نقيحالتَّ  :هسامَّ 
فروع  ومل يتعرض فيه لفروع غري ،قة بكالم الوسيطجعله مشتمال عىل أنواع متعلِّ  ؛فما صنَّ 

                                                        

 ).١/١٣٢(اكتفاء القنوع : ُينظر  )٢١١(

 ).١/٩٢(هتذيب األسامء واللغات   )٢١٢(

 ).٢/٦١٦(هتذيب األسامء واللغات   )٢١٣(
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خاوي عنه)٢١٤()الوسيط ن، كام نقله السَّ  .)٢١٥(، وممَّن ذكره باسمه ابن امللقِّ
، ورشح صحيح )٢١٧(املجموع: يف كتابيه النَّوويوقد أشار إليه  ،)٢١٦(غاتهتذيب األسامء واللُّ  .٢٤

دةو ،قطعة كبرية، وقد كتب منه )٢١٨(مسلم ه مات عنه مسوَّ تلميذه ضه ، فبيَّ قبل أن يتمَّ
ة طبعاتبوهو من كت، )٢١٩(يُّ زِّ املِ   .ه املشهورة؛ وهو مطبوٌع عدَّ
نَّة،  .٢٥ خاويُّ )٢٢٠(كثريًا يف كتابه املجموع النَّوويمل أجده، وقد أشار إليه جامع السُّ ، وذكره السَّ

ة، رشع يف أوائله، وكتب منه دون كراسة -أيضاً - ومن تصانيفه : (فقال  .)٢٢١()كتاب جامع السنّ
نه، وإنَّام رواه تالميذه حزب اإلمام النَّوويب: وهو املشهور وأذكار، أدعية حزب .٢٦ ، ومل يكن دوَّ

                                                        

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ينظر  )٢١٤(

 ).٨(املنهل العذب ص: ُينظر  )٢١٥(

، كشف الظنون )١٣/٢٧٩(، البداية والنهاية /أ٥/، ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٢١٦(
 ).٨/١٤٩(، األعالم )٢/٥٢٤(، هدية العارفني )١/٥١٤(

 ).١/٧،١٦(املجموع : ُينظر  )٢١٧(

 ).٢/٨٤(، )١/٨١(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج : ُينظر  )٢١٨(

 ).٨(املنهل العذب ص: ُينظر  )٢١٩(

 ).٤١٨، ٤١١، ٣٥٨، ٣١٥، ٢٧٣، ٢٥٧، ١/٢١٤( :املجموع، يف عدة مواطن، منها: ُينظر  )٢٢٠(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٢١(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

67  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

خاويُّ )٢٢٢(عنه مشافهة ري غ، ويشتمل عىل أوراد مأثورة و)ةرأيته بمكَّ : ()٢٢٣(، قال عنه السَّ
فتح القوي رشح حزب النَّووي، : مأثورة، جعلها لنفسه ليقرأها صباحًا ومساًء، وله رشوٌح منها

 .)٢٢٤()هـ١٢٠١:ت(ن اجلرهزي الزبيدي بن سلياماللعالَّمة عبداهللا 
نن وقواعد اإلسالم، .٢٧ كاة يف : (قال عنه الّلخميُّ  خالصة األحكام من مهّامت السُّ وصل فيه إىل الزَّ

د،  وهو كتاٌب نفيٌس ال يستغني املحدِّث  -:وأثنى عليه بقوله -رأيته بخّط مصنِّفه،  - :وقال- جملَّ
ص فيه األحاديث املذكورة يف رشح خلَّ : ( شهبة، قال عنه ابن قايض)٢٢٥()عنه، خصوصًا الفقيه

ق يف رسالة ماجستري عام )٢٢٦()املهذب هـ، بجامعة اإلمام بالرياض، من قسم ١٤١١، وقد حقِّ
ين  .)٢٢٧(السنة وعلومها بكلية أصول الدِّ

وقد رشعت يف : (وقد أشار إليه النَّووي يف مقدمة كتابه املنهاج؛ حيث قال ،)٢٢٨(دقائق املنهاج .٢٨

                                                        

 ).٢٢١-٢٢٠(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )٢٢٢(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٢٣(

 ).٣٣٤(مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص: ُينظر  )٢٢٤(

 /.أ٣/ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط   )٢٢٥(

 ).٢/١٥٦(طبقات الشافعية   )٢٢٦(

 ).ن٤٨٣خ(، )٢٣٧.٣: (ملفي بن حسن الوليدي، مكتبة امللك فهد الوطنية، برقم: حقَّقه الباحث  )٢٢٧(

 ).١٣/٢٠٢(، معجم املؤلفني )٨/١٤٩(، األعالم )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )٢٢٨(
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نبيه عىل احلكمة يف : لطيف عىل صورة الرشح لدقائق هذا املخترص، ومقصودي به مجع جزء التَّ
ر، ويف إحلاق قيٍد أو حرٍف أو رشٍط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من  العدول عن عبارة املحرَّ

تي الُبدَّ منها ة ، باملطبعة املاجدية يف مكرشح دقائق املنهاج: ، وقد طبع باسم)٢٢٩()الرضوريات الَّ
فهذا كتاب يف رشح دقائق ألفاظ املنهاج، والفرق : (، وقال يف مقدمته)هـ١٣٥٣(املكرمة عام 

 .)٢٣٠()بني ألفاظه وألفاظ املحرر
خاوي  ،)٢٣١(ذكره الّلخميمل أجده، وقد  ،ب الفضائلرؤوس املسائل، وحتفة طالَّ  .٢٩ ووصفه السَّ

ط ومسائل من العربية، وغري ذلك، غة، وضوابفسري واحلديث والفقه واللُّ ذكر فيه من التَّ ( :بأنه
كتب  ،واألصول والضوابط ورؤوس املسائل : (، وذكره الّسيوطي فقال)٢٣٢()يف معناه جديرٌ 

 .)٢٣٣()قالئل وراقاً أمنه 

                                                        

 ).٦٦(ص منهاج الطالبني  )٢٢٩(

 ).٢(رشح دقائق املنهاج ص  )٢٣٠(

ووي لّلخمي، خمطوط : ُينظر  )٢٣١(  /.ب٦/ترمجة النَّ

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٣٢(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي   )٢٣٣(
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لف يف احلروف واألصوات .٣٠  .مل أجدها، )٢٣٤(رسالة فيام يعتقده السَّ
 .)٢٣٥(يف الفروع، مل أجده، وذكره البغدادي روح السائل، .٣١
، وهتذيب )٢٣٦(يف رشح صحيح مسلم النَّوويوقد أشار إليه ني وعمدة املفتني، روضة الطَّالب .٣٢

والروضة وهو الكتاب الذي اخترصته من رشح الوجيز لإلمام : (األسامء واللُّغات، حيث قال
ى الرشح الكبري، ابتدأ تأليفها يوم )٢٣٧()~أيب القاسم الرافعي  ، املسمَّ

، )أي قبل وفاته بسبع سنوات(هـ،١٥/٣/٦٦٩هـ، وختمها يوم األحد٢٥/٩/٦٦٦اخلميس
زهري : طبعة املكتب اإلسالمي، بإرشاف: وهي عمدة املذهب اآلن،  وهو مطبوع مشتهر، منها

 .الشاويش
احلني، .٣٣ ووي يف كتابه املجموع، حيث قال رياض الصَّ مجعتها يف كتاب رياض : (ذكره النَّ

ا أو معظمها يف رياض وقد مجعته: (، وكذا يف رشحه لصحيح مسلم قال)٢٣٨()الصاحلني

                                                        

، وجاء فيها أهنا عرشون ورقة، وصلت إىل معهد إحياء الرتاث يف )٢٨(ورد ذكرها معزوة إليه يف جملة أخبار الرتاث العدد   )٢٣٤(
 ).٢٣٦(اإلمام النووي للحداد ص: ي يصدر املجلة، من جامعة امللك سعود، وُينظرالكويت الذ

 ).٥٢٥- ٢/٥٢٤(هداية العارفني : ُينظر  )٢٣٥(

 ).١٠/١٨٣(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج : ُينظر  )٢٣٦(

 ).١/٣٤(هتذيب األسامء واللغات   )٢٣٧(

 ).٣/١٧٩(املجموع   )٢٣٨(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

70  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

هيب، واآلداب والفضائل، )٢٣٩()الصاحلني غيب والرتَّ ، ومادة الكتاب مجٌع ألحاديث الرتَّ
قائق، وهو مطبوع، وهو من أعظم كتبه َقبُوالً، وأوسعها انتشاراً  هد والرَّ  .والزُّ

 :أوراقها عدد ،)الرحبية عىل النووي رشح(: ة هبذا االسمخمطوطوقفت عىل  الرحبية؛ رشح .٣٤
، ومل أتبنيَّ عنها )٣٠٩٧٠٣ (: ، برقماألزهرية املكتبةورقة؛ وأصل نسختها من  )٢٤(

 .)٢٤٠(يشء
خاوي بقوله رشح قطعة من الوسيط، .٣٥ وقد قال ابن : (، ثم قال)جيِّدةً : (مل أجده، وصفها السَّ

ل ع فيه من أول ربع البيع، وأنه جعإنه رش: عن نفسه، الوسيط فعة يف املطلب الذي رشح بهالرِّ 
فإن حصل املطلوب : قال ،ذلك تتميًام ملن سبقه، وإنه إذا انتهى من الكتاب استأنف الربع األول

نِّه، وإن عاق عنه عائق، فيغني عنه إن شاء اهللا ما تقدمت اإلشارة إليه من كالم فبفضل اهللا ومَ 
خاوي-  .الغري، فإنه قريب منه أو موافق : يريد ،)٢٤١()يخالشَّ  ىعن ~وكأنه  :- ثم قال السَّ

يخ النَّووي، ثمَّ قال قد رأيتها ببيت املقدس، : وقال، نين كام قال ابن امللقِّ أوهي يف جز( :بالشَّ
ن يف تصانيفه أيضاً : (، ثمَّ قال)٢٤٢()وبمرص أيضاً  التنقيح يف رشح : سمى ابن امللقِّ

                                                        

 ).٨/١٨٣(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج   )٢٣٩(

 ).١٥٤: (املواريث والفرائض، رقم: ؛ قسم)موقع شيخة املري: (خزانة املخطوطات  بمركز ودود عىل اإلنرتنت: ينظر  )٢٤٠(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٤١(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٤٢(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

71  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

التنقيح يف رشح : فيحتمل أن تكون هذه القطعة من رشحه للوسيط هي نفسها ،)٢٤٣()الوسيط
 .الوسيط

: واللُّغات، فقال سامءهتذيب األ: وقد أشار إليه النَّووي يف كتابه ،)٢٤٤(طبقات الفقهاء .٣٦
وقد رشعت يف هتذيبها وترتيبها وهو نفيس مل  ،... الحوطبقات الشيخ أيب عمرو بن الصَّ (

 افعيِّ ويقبح باملنتسب اىل مذهب الشَّ  ؛معرفة الفقهاء غريهيف  منه وال قريٌب  ،ف مثلهيصنَّ 
، ...الحبن الصَّ ااخترص فيها كتاب أيب عمرو (، وقد )٢٤٦(، ويف كتابه املجموع أيضاً )٢٤٥()جهله

مع أهنام مل يستوعبا أسامء األصحاب : قال العامد ابن كثري ،ه عليها يف ذيل كتابهوزاد عليه أسامء نبَّ 
ضه احلافظ وبيَّ دة، يف ذلك أنه مات عنه مسوَّ  ~ووي ، والعذر عن النَّ ... صف من ذلكالنِّ  وال

، بمؤسسة الكتب الثقافية، خمترص طبقات الفقهاء: ، وقد طبعت باسم)٢٤٧()ي تلميذهزِّ اجلامل املِ 
 .، يف بريوت)م١٩٩٥- هـ١٤١٦(الطبعة األوىل عام 

                                                        

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٤٣(

، )١/٢١٠(، كشف الظنون )٨(، املنهل العذب ص)٤/١٤٧٢(، تذكرة احلفاظ )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٢٤٤(
 ).٢/٥٢٤(، هدية العارفني )٨/١٤٩(األعالم 

 ).٣٧- ١/٣٦(هتذيب األسامء واللغات   )٢٤٥(

 ).٣٧٥، ٦٩، ١/١٦: (املجموع، يف ثالثة مواضع منه، هي: ُينظر  )٢٤٦(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٤٧(
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ارنبيهالعمدة يف تصحيح التَّ  .٣٧ ، وقال عنه ابن قايض شهبة يف )٢٤٨(، مل أجده، ذكره ابن العطَّ
نبيه وال ينبغي االعتامد عىل ما فيهام من  ؛فومها من أوائل ما صنَّ ( :طبقاته، وعن نكت التَّ

كام ذكره ، )٢٤٩()اروقد رتبها ابن العطَّ ،صحيحات املخالفة للكتب املشهورة والفتاوىالتَّ 
 . )٢٥٠(الّسخاوي وابن العامد

 .)٢٥١(مل أجده، ذكره عمر رضا كحالة عيون املسائل والفرائد، .٣٨
اروهي غري امل فتاوى رتَّبها بنفسه، .٣٩ بها تلميذه ابن العطَّ ، ذكرها )٢٥٢(سائل املنثورة التي رتَّ

خاوي فقال  .)٢٥٣()ه، مما مل يذكر يف فتاويهبها بخطِّ رتَّ  ،وفتاوى أخر: (السَّ
ها باسم ،)٢٥٤(الفتاوى .٤٠ يوطيُّ وسامَّ  ،وهي املعروفة بالفتاوى: (وقال املسائل املنثورة،: ذكرها السُّ

                                                        

 ). ١٧(حتفة الطالبني ص  )٢٤٨(

 ).٢/١٥٦(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٢٤٩(

 ).٥/٣٥٦(، شذرات الذهب )٢٧(املنهل العذب ص: ُينظر  )٢٥٠(

 ).٨٣٧(املستدرك عىل معجم املؤلفني ص: ُينظر  )٢٥١(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي : ُينظر  )٢٥٢(

 ).١٠(املنهل العذب ص  )٢٥٣(

 ).٢/٥٢٤(، هدية العارفني )٨/١٤٩(، األعالم )٤/١٤٧٢(، تذكرة احلفاظ )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٢٥٤(
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، واسمها عند )٢٥٥()وزاد عليها أشياء سمعها منه ،اريذه ابن العطَّ بها تلمفرتَّ  ؛بةفها غري مرتَّ وصنَّ
ي خليفة ت: (حاجِّ ، وذكرها )٢٥٧(، وتبعه البغدادي يف ذلك)٢٥٦()املنثورات وعيون املسائل املهامَّ
يف سائر أبواب الفقه،  النَّووي، وهي عبارة عن اختيارات لإلمام )٢٥٨( )املنثورات: (الزركيل باسم

ة طبعات، منهاعىل هيئة سؤال وجوا طبعة دار البشائر اإلسالمية عام : ب، وهي مطبوعٌة عدَّ
 .حممد احلجار: ، بتعليق الشيخ)هـ١٤١٠(
هبيُّ فقال قطعة من األحكام، .٤١  .)٢٥٩()وعمل قطعة من األحكام: (مل أجدها، وذكرها الذَّ
خاوي باسم ،)٢٦٠(املبهم عىل حروف املعجم .٤٢ : مل أجده، وحيتمل أن يكون هو ما ذكره السَّ

؛ ألنَّ اإلشارات إىل بيان األسامء املبهامت :، وحيتمل أن يكون هو الكتاب السابق)٢٦١( )املبهامت(
 .)٢٦٢(كتاب املبهامت: بعضهم ذكره باسم

                                                        

 ).١/٢٠(ملنهاج السوي ا  )٢٥٥(

 ).٢/١١٥٩(كشف الظنون : ينظر  )٢٥٦(

 ).٢/٥٢٤(هدية العارفني : ينظر  )٢٥٧(

 ).٨/١٤٩(األعالم   )٢٥٨(

 ).٤/١٤٧٢(تذكرة احلفاظ   )٢٥٩(
 ).٢/٤٢٥(، ويف إيضاح املكنون )٢/٥٢٤(ذكره يف هداية العارفني   )٢٦٠(
 ).١٠(املنهل العذب ص  )٢٦١(

 ).٥/٣٥٦(، شذرات الذهب )٤/١٤٧٢(كرة احلفاظ ، تذ)١٨- ١٧(حتفة الطالبني : ُينظر  )٢٦٢(
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ب، .٤٣ ريازي املجموع رشح املهذَّ ب أليب إسحاق الشِّ ، )هـ٢١/٦/٤٧٦: ت(رشح فيه املهذَّ
ا َرصَّ ة قبل إمتامه، وصل فيه إىل املُ هبيُّ اخرتمته املنيَّ ار ووافقه الذَّ ة، قاله تلميذه ابن العطَّ

يوطيُّ  هبيَّ )باوصل فيه إىل أثناء الرِّ (: )٢٦٤(، غري أن ابن قايض شهبة قال)٢٦٣(والسُّ  ، وغلَّط الذَّ
هبيُّ وقال : (حيث قال اةوصل فيه إىل باب الذَّ َرصَّ خاويُّ عىل ذلك ، )وهو غلطٌ  املُ ده السَّ وأيَّ

قد أبان عن جودة تصنيفه  ~ والنَّووي ،)باإىل أثناء باب الرِّ املوجود منه : ()٢٦٥(بقوله
تي أودعها فيه؛ حيث قال هذا الكتاب، وإن سميته رشح  واعلم أنَّ : (للمجموع، وقدرته الَّ

غة ومجل من اللَّ  ،ب، فهو رشح للمذهب كله، بل ملذاهب العلامء كلهم، وللحديثاملهذَّ 
ه قال، وهبذا يعلم )٢٦٦()اريخ واألسامءوالتَّ  ه مل يكمله، فإنَّ : مقام املجموع من بني كتبه؛ السيَّام أنَّ

افعّي علًام قطعيًَّا ( وأرجو إن تمَّ هذا الكتاب أن ُيستغنى به عن كلِّ مصنٍَّف، ويعلم به مذهب الشَّ
ٍن دقيٍق، وحترٍّ شديد؛ حتَّى وافته املنيَّ )٢٦٧()إن شاء اهللا تعاىل ه ظلَّ يرشحه بتمعُّ ة ، وهذا يعني أنَّ

فلم جياره من أتى بعده إلكامله، : وما أمتَّه، فتميَّز عن غريه من كتبه؛ لكونه آخرها تصنيفًا؛ وعليه

                                                        

 ).٥١٣(، طبقات احلفاظ ص)٤/١٤٧٢(، تذكرة احلفاظ )١٨- ١٧(حتفة الطالبني   )٢٦٣(

 ).٢/١٥٦(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٢٦٤(

 ).٨(املنهل العذب ص  )٢٦٥(

ب للنَّووي  )٢٦٦(  ).١/٦(املجموع رشح املهذَّ

ب للنَّووي  )٢٦٧(  ).١/٤٧( املجموع رشح املهذَّ
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لو أكمله ما احتيج إىل غريه، وبه : ()٢٦٨(ويشهد ملا أسلفت َوْصُف قايض صفد للمجموع بقوله
ين عيل بن عبدالكايف)عرف قدره، واشتهر فضله ح تقي الدِّ بكي  ، ثم أكمل بعده الرشَّ ت (السُّ

َّه، ثمَّ توالت جهود العلامء إلكامله، وممَّن أكمله ةيف ثالث) هـ٧٥٦ دات وما أمت يخ  جملَّ متأخرًا، الشَّ
مة عيسى بن يوسف منّون  يخ حممد نجيب املطيعي )هـ١٣٧٦ت (العالَّ ت (،  ومن بعده الشَّ

تي بتكملة املطيعي هي ا)هـ١٤٠٦ بعة الَّ  .)٢٦٩(ألكثر تداوالً ، وهو مطبوع بأكمله، والطَّ
، وكذا )٢٧١(وقد ذكره ابن قايض شهبة مل أجده، ،)٢٧٠(خمترص آداب االستسقاء .٤٤

 .)٢٧٣(والّسيوطي
يف  ~ النَّووي اإلمام هذكرو مل أجده، ،)٢٧٤(حابة البن األثريخمترص أسد الغابة يف معرفة الصَّ  .٤٥

                                                        

 ).١٤(املنهاج السوي ص  )٢٦٨(

 ).٥٢٨-٥٢٧(املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ص: ُينظر  )٢٦٩(

 ).٢/٥٢٤(، هداية العارفني )١/٣٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٢٧٠(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٢٧١(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٧٢(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي   )٢٧٣(

ووي: ُينظر  )٢٧٤(  /.٥/لّلخمي، خمطوط  ترمجة النَّ
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يخ وقد مجع : ()٢٧٥(حيث قال ب،قريالتَّ : همصنَّف ين عزُّ الالشَّ حابة يف الصَّ  ريُّ زَ بن األثري اجلَ ادِّ
ق أشياء حسنةً كتابًا حسنًا، مجع فيه كُ  قال ، )وقد اخترصته بحمد اهللا تعاىل، تبًا كثرية، وضبط وحقَّ

 .)٢٧٦()ومل يشتهر هذا املخترص: (الّسيوطي
بخمترص البسملة أليب شامة،  .٤٦ ، )٢٧٧(وهذه املسألة مطبوعة بتاممها ضمن املجموع رشح املهذَّ

خاويُّ  ب بتاممه: (قال عنه السَّ  .)٢٧٨()رأيته بخطِّه؛ وهو يف رشح املهذَّ
بيان .٤٧ التبيان يف آداب : وهو خمتٌرص من أصله ،)٢٨٠( ذكره الّلخمي، والّسيوطي ،)٢٧٩(خمترص التِّ

بيان: وذكره حاجي خليفة باسم اخترصه رغبة يف تيسري حفظه، محلة القرآن، وقد ، )٢٨١(خمتار التِّ
 .، بتحقيق بسام اجلايب)هـ١٤١٢(ر اإلسالمية، ببريوت، عام طبعته دار البشائ

                                                        

 ).٦٦٦- ٢/٦٦٥( التَّقريب  )٢٧٥(

 ).٢/٢٠٨(تدريب الراوي   )٢٧٦(

قاً ، )٣٥٦-٣/٣٣٢(املجموع رشح املهذب : ُينظر  )٢٧٧( . وذكر الدكتور احلداد، أنه سيصدر عن دار البشائر اإلسالمية حمقَّ
 )].٢٣٤(اإلمام النووي ص: ُينظر[

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٧٨(

 ).٨/١٤٩(، والزركيل يف األعالم )١٢(، والسخاوي ص)أ/٥(ذكره الّلخمي   )٢٧٩(

ووي لّلخمي، خمطوط : ينظر  )٢٨٠(  ).١/١٩(، املنهاج السوي /أ٥/ترمجة النَّ

 ).١/٣٤١(كشف الظنون : ينظر  )٢٨١(



  الروي أعــذب
  ترمجة اإلمام النووييف 

  
www.mmf-4.com 

77  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 

مذي،  .٤٨ دة وبيَّض منه : (مل أجده، قال الّسيوطيُّ خمترص الرتِّ د وقفت عليه بخطِّه مسوَّ جملَّ
 .)٢٨٢()أوراقاً 

خاويُّ )٢٨٣(مل أجده، ذكره الّسيوطيُّ خمترص التَّنبيه،  .٤٩  .)٢٨٤()كتب منه ورقة: (، وقال عنه السَّ
 .)٢٨٥(مل أجده، وذكره الّسيوطي ارمي للمتحرية،خمترص تأليف الدَّ  .٥٠
خاويُّ وقالمل أجده،  خمترص صحيح مسلم، .٥١  .)٢٨٦()وتوقف ابن امللّقن يف نسبته له( :ذكره السَّ
خاوي والّسيوطي)٢٨٧(مل أجده، وذكره ابن قايض شهبة خمترص قسمة الغنائم، .٥٢ ، )٢٨٨(، والسَّ

دِّ عىل شيخه ، لفركاحبن اف باوعراملين الفزاري، تاج الدِّ  وهو يف مسألة ختميس الغنائم، يف الرَّ
اجلواري من غري ب يترسِّ الف جزءًا يف إباحة صنَّ قد و ،ل من قرأ عليه حني مقدمه دمشقأوَّ 

دِّ عىل ذلك نقضه كلمة كلمة، وبالغ يف  النَّووي وقف ختميس، فلامَّ  عليه، ونسبه إىل أنه خرق الرَّ
                                                        

 ).١/١٩(املنهاج السوي   )٢٨٢(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي : ينظر  )٢٨٣(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٨٤(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي : ُينظر  )٢٨٥(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٨٦(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )٢٨٧(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي )٨(املنهل العذب ص  )٢٨٨(
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 .)٢٨٩(!؛ ولذا حصلت بينهام وحشة هذا املعنىاإلمجاع يف ذلك، وأطلق لسانه وقلمه يف
جيح، .٥٣ ذكره يف مقدمة رشحه لصحيح مسلم،  اإلمام النَّوويمل أجده، غري أنَّ  خمترص وجوه الرتَّ

ل ىف أوَّ  يمجعها احلافظ أبو بكر احلازم ،نحو مخسني وجهاً  يوه ،جيحوسائر وجوه الرتَّ : (فقال
واهللا  ،طويلوال رضورة إىل ذكرها هنا كراهة للتَّ  ،خمترصةً وقد مجعتها أنا  ؛اسخ واملنسوخكتابه النَّ 
 .)٢٩٠()أعلم

 .، مل أجده)٢٩١(مرآة الزمان يف تاريخ األعيان .٥٤
خاويُّ  مسألة نيَّة االغرتاف، .٥٥  .)٢٩٢(مل أجده، وذكره السَّ
خاوي عنه قال، و)٢٩٣(مل أجده، وذكره الّسيوطي، افعيِّ الشَّ قب امن .٥٦  يتالَّ  افعيِّ الشَّ  قبامنو: (السَّ

احلافل يف ذلك، بحذف األسانيد،  ي يسع طالب العلم أن جيهلها، اخترص فيها كتاب البيهقال

                                                        

 ).٥- ٤(املنهل العذب ص  )٢٨٩(

 ).١/٣٥(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج   )٢٩٠(

به: ذكره حاجي خليفة، وقال  )٢٩١( ، )٢/١٦٤٨(كشف الظنون : ُينظر .عىل فصول وأبواب إّنه خمترص، لكنه من أول اخللق، ورتَّ
: ، وُينظر)١٣(،  وصالح الّدين املنجد يف معجم املؤرخني الدمشقيني ص)٢/٥٤٤(البغدادي يف هداية العارفني  - أيضاً - وذكره 

 ).٢٣٥(اإلمام النووي للحداد ص

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٩٢(

 ).١/٢٠(املنهاج السوي :  ُينظر  )٢٩٣(
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 .)٢٩٤()وهي يف جملد
افعي، .٥٧ ذنيب للرَّ ، )٢٩٦(، والّسيوطيُّ )٢٩٥(مل أجده، وذكره ابن قايض شهبة املنتخب يف خمترص التَّ

خاويُّ  ادس أوراقًا وقد : (وقال السَّ ، فلم الكراس تزيد عىلأسقط منه يف آخر الفصل السَّ
 .)٢٩٧()خيترصها

ة ،)٢٩٨(منسك ثالث .٥٨ تَّ  .مل أجده، وهو أحد مناسكه السِّ
ة ،)٢٩٩(منسك خاص بالنّسوان .٥٩ تَّ  .مل أجده، وهو أحد مناسكه السِّ
ة ،)٣٠٠(منسك خامس .٦٠ تَّ  .مل أجده، وهو أحد مناسكه السِّ
ة ،)٣٠١(منسك رابع .٦١ تَّ  .مل أجده، وهو أحد مناسكه السِّ

                                                        

 ).٩(العذب صاملنهل   )٢٩٤(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ينظر  )٢٩٥(

 ).١/١٩(املنهاج السوي : ينظر  )٢٩٦(

 ).٩(املنهل العذب ص  )٢٩٧(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٢٩٨(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٢٩٩(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٣٠٠(
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ةمل أجده، وه ،)٣٠٢(منسك سادس .٦٢ تَّ  .و أحد مناسكه السِّ
افعي  ،)٣٠٣(منهاج الطَّالبني .٦٣ ر لإلمام الرَّ ؛ )هـ٦٢٣:ت(املعروف باملنهاج، اخترصه من املحرَّ

هـ، أي قبل وفاته بسبع سنوات، ويعدُّ أبرز ٦٦٩وانتهى من تصنيفه يف شهر رمضان من سنة 
وح، ومنها افعية املعتمدة؛ ولذا تكاثرت عليه الرشُّ بكيِّ يف كتابنا رشح ت: متون الشَّ ين السُّ قيِّ الدِّ

ذي هو االبتهاج: هذا سالة،، الَّ  .واملتن مطبوٌع بمفرده، ومع رشوحه الكثرية موضوع الرِّ
اج، .٦٤ من أهمِّ رشوح صحيح مسلم وأشهرها، وقد اشتهر  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجَّ

واطن من كتابه هتذيب يف مخسة م رشح صحيح مسلم،: وذكره النَّووي باسم رشح مسلم،: باسم
، وذكره غريه )٣٠٤()وقد ذكرت يف مقدمة رشح صحيح مسلم: (األسامء واللغات، منها قوله

يق حسن خان؛  ،)٣٠٥(املنهاج يف رشح مسلم :باسم وذكره باالسم الذي اعتمدته، الشيخ صدِّ
وهو رشح  ،...ووي النَّ ... رشح اإلمام  :منها ،ولصحيح مسلم رشوح كثرية: (حيث قال

                                                                                                                                                                                                     

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٣٠١(

 ).١/١٩(، املنهاج السوي)١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٣٠٢(

، )١/١٥(، املنهاج السوي )٢/٥٢٤(، هدية العارفني )٢/١٨٧٤(،كشف الظنون )١٨- ١٧(حتفة الطالبني ص: ينظر  )٣٠٣(
 ).٨/١٤٩(األعالم 

 ).٢/٤٦٨(، )١٨٥، ١٤٦، ١/١١١: (، وبقية مواطنه يف)٢/٣٩٦(ذيب األسامء واللغات هت  )٣٠٤(

 ).٥/٣٥٦(، وابن العامد يف شذرات الذهب )٢/١٥٦(كام ذكره ابن قايض شهبه يف طبقات الشافعية   )٣٠٥(
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، وأول ما طبع يف )٣٠٦()املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج :سامه ،...سط مفيد متو
 .ويقع يف أربع جملدات،  ثم توالت طبعاته املتكاثرة املتوافرة) هـ١٢٧١(القاهرة عام 

ت األحكام، .٦٥ خاوي ،)٣٠٧(مل أجده، وذكره ابن قايض شهبة مهامَّ والّسيوطي، ونقل ، )٣٠٨(والسَّ
وقد  ،ه مل يذكر فيه خالفاً أنَّ  الَّ إ ،حقيق يف كثرة األحكاممن التَّ  وهو قريٌب ( :قوَله األسنويِّ عن 

 .)٣٠٩()وب والبدنوصل فيه إىل أثناء طهارة الثَّ 
ا تقع يف)٣١٠(مل أجده، وذكرها ابن قايض شهبة نكت التَّنبيه، .٦٦ ، وأهنَّ د جملَّ : (، كام ذكرها الّسيوطيُّ

ف وال ينبغي االعتامد عىل ما فيها من وائل ما صنَّ أوهي من  :قال األسنويُّ  ،التعليقة :ىوتسمَّ 
 .)٣١١()ولعله مجعها من كالم شيوخه ؛صحيحات املخالفة لكتبه املشهورةالتَّ 
ب، .٦٧  .)٣١٢(مل أجده، وذكرها الّسيوطيُّ  نكت املهذَّ

                                                        

 ).١/٢٠٤(احلطة يف ذكر الصحاح الستة   )٣٠٦(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )٣٠٧(

 ).٩(املنهل العذب ص: ُينظر  )٣٠٨(

 ).١/١٩(املنهاج السوي   )٣٠٩(

 ).٢/١٥٧(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ُينظر  )٣١٠(

 ).١/١٨(املنهاج السوي   )٣١١(

 ).١/١٩(املنهاج السوي   )٣١٢(
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، )٣١٤(، وذكره ابن قايض شهبة)٣١٣(يف املجموع النَّوويُّ مل أجده، أشار إليها  نكت عىل الوسيط، .٦٨
 .)٣١٥()يف نحو جملدين(ي، ويقع والّسيوط

يته، وهو أوهو كتاٌب صغري نفيس ر: (ذكره اللخمي فقال ، مل أجده،النِّهاية يف اختصار الغاية .٦٩
 .)٣١٧(، ومل يبني موضوعه)٣١٦()عندي

 املصنَّفات الَّتي وقع االضطراب يف عزوها للنَّووي*  

د يف عزو يشٍء من كتب  دُّ تي حرصهتا، وبعضها قد إالَّ  اإلمام النَّوويمل يقع الرتَّ يف هذه الكتب الَّ
داخل فيام بينها، فتجد األغاليط تنسب تارًة للوسيط وأخرى  يكون واحدًا، وحيتمل حصول التَّ
ب، وهي عىل النَّحو  ْأُن يف اإلشكاالت، فمرًة ُتنسب للوسيط وأخرى للمهذَّ ب، وكذلك الشَّ للمهذَّ

 :اآليت

 .أغاليط الوسيط .١
 .مشكالت الوسيط .٢

                                                        

 ).١/٣٠(املجموع : ُينظر  )٣١٣(

 ).٢/١٥٦(طبقات الشافعية البن قايض شهبة   )٣١٤(

 ).١/١٩(املنهاج السوي   )٣١٥(

 /.أ٥/ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط   )٣١٦(

 ).٢٣٦(اإلمام النووي للحداد ص  )٣١٧(
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 .بط املهذَّ أغالي .٣
 .باملهذَّ  إشكاالت عىل .٤
ىيف الفقه الغاية .٥  ).النهاية يف االختصار للغاية( :، املسمَّ
 .لنهايةاالكناية رشح  .٦
بع .٧  .غيث النَّفع يف القراءات السَّ

ذي قد عدَّ  خاويُّ نفسه الَّ د أو التَّداخل، فيحكيه السَّ دُّ ا تفصيل سبب هذا الرتَّ هذا عىل إمجاهلا، وأمَّ
فعة إليه نسب ابن الرِّ : لكن قال األسنوي: (، ثم قالمشكالت الوسيط: نَّفات النَّوويمن ضمن مص

وإن  ،، يشتمل عىل مخسني موضعًا، بعضها فقهية وبعضها حديثية، ليست لهأغاليط الوسيطكتابًا يف 
يفه، مع من تصان البدر السافر ه يففإنه سامَّ  ؛الكامل األدفوي :يعني، املطلب وغريه عزاها إليه صاحب

إيضاح : وزعم غريه أنه كامل، حيث ذكر يف تصانيفه. إهنام مل يكمال: ، وقالباملهذَّ  إشكاالت عىل
: ، وقالبأغاليط املهذَّ : وكذا سمى فيها. األغاليط املوجودة يف الوسيط، كامل يف كراريس، فاهللا أعلم

 .فيه فوائد

ووي، نحو ثالث الوسيط للنَّ األوهام عىل املهذب و: وقرأت بخط الويل العراقي ما نصه
كراريس، سمعها أمحد بن أيبك عىل رافع السالّمي، بسامعه من أيب عبد اهللا حممد بن غالب بن يونس 

 .بن سعيد بسامعه من النووي، انتهى ما قرأته بخط الويل
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 أول فه يففلعلها مما صنَّ  ؛وعندي إهنا ليست له، وإن كانت له: ن، قال ابن امللقِّ يف الفقه والغاية
 للنهاية رشحويوجد . بأهنا ليست له ، وجزم األسنوّي النهاية يف االختصار للغاية: ها غريهوسامَّ . أمره

 .)٣١٨()الكناية: ينسب إليه، يسمى

 :من ضمن مصنَّفات النَّووي )هـ١٣٣٩:ت( الشيخ إسامعيل باشا البغدادي - أيضاً - كام عدَّ 
بع، وذلك ؛ وليس هو له، )٣١٩(هداية العارفني، وإيضاح املكنون: تابيهيف ك غيث النَّفع يف القراءات السَّ

؛ وهو مطبوع عىل )٣٢٠()هـ١١١٧:ت(وإّنام هو لويل اهللا عيل بن حممد بن سليم النوري السفاقيس 
رشح منظومة ؛ أليب القاسم عيل بن عثامن بن حممد الناصح العذري، رساج القاري املبتدئ: هامش

عيني ؛ أليب القاسم بن خلفحرز األماين  .)٣٢١(الرُّ

، سواء املطبوع منها، أو املخطوط، أو ~ هذا ما وقفت عليه من مؤلَّفات اإلمام النَّووي
فه ثمَّ رأى إتالفه ألمٍر يف نفسه اهللا أعلم به، شهد ذلك ووقف عليه  تلميذه ابن املفقود، عدا ما كتبه وألَّ

وأمرين بأن أقف عىل غسلها  ،هبخطِّ  اسولقد أمرين ببيع كراريس نحو ألف كرَّ : (إذ يقول ~العطَّار

                                                        

 ).٩(املنهل العذب ص  )٣١٨(

 ).٢/١٥٢(، إيضاح املكنون )٢/٥٢٤(هداية العارفني : ُينظر  )٣١٩(

 ).٥/١٤(، األعالم )٧/٢٠١(معجم املؤلفني :  ُينظر  )٣٢٠(

 ).٢٣٧-٢٣٦(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )٣٢١(
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فام أمكنني إال طاعته، وإىل اآلن يف قلبي منها  ،فني إن خالفت أمره يف ذلكاقة، وخوَّ يف الورَّ 
 .)٣٢٢()حرسات

  

                                                        

 ).١٨(البني صحتفة الط  )٣٢٢(
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ة  وتوابعها من علوم  ة،ألن يكون متضلِّعًا يف سائر الفنون الرشعيَّ   ~  اإلمام النَّوويَسَمْت مهَّ
ة، فالتحق يف كلِّ فنٍّ بأهله؛ ودرس عىل من هتيَّأ له من علامء عرصه ومرصهاآللة   .املرعيَّ

ويذكر تلميذه ابن العطَّار مجلة من شامئله احلميدة، وخالله العديدة، يف سنوات عمره املعدودة، 
عرصه،  وفريد ،فات احلميدة، أوحد دهرهصانيف املفيدة، واملؤلَّ التَّ  و، ذ... يتشيخي وقدو(: فيقول

ة، نيَّ واملحاسن السَّ  ،ةاغب يف اآلخرة، صاحب األخالق املرضيَّ الرَّ  ،نيااهد يف الدُّ ام، الزَّ ام القوَّ وَّ الصَّ 
، وزهده، وورعه، وعبادته، وصيانته يف أقواله وأفعاله، ...فق عىل علمه، وإمامته اين، املتَّ بَّ العامل الرَّ 

الواضحة، املؤثر بنفسه وماله للمسلمني، والقائم واملكرمات  ،وحالته، له الكرامات الطافحة
، ...كر هللا تعاىل الوة والذِّ عاء يف العاملني، وكان كثري التِّ بحقوقهم وحقوق والة أمورهم بالنصح والدُّ 

واالجتهاد عىل اخلروج من خالف العلامء،  ،مع ما هو عليه من املجاهدة بنفسه، والعمل بدقائق الفقه
اقبة ألعامل القلوب وتصفيتها من السوء، حياسب نفسه عىل اخلطرة بعد اخلطرة، و إن كان بعيد املر

من صحيحه  ،هاعارفًا بأنواعه كلّ  ،حافظًا حلديث رسول اهللا  وكل شؤونه،... قًا يف علمه وكان حمقِّ 
وقواعده  افعيِّ حافظًا املذهب الشَّ  ،واستنباط فقهه ،وصحيح معانيه ،ب ألفاظهيوغر ،وسقيمه
ابعني، واختالف العلامء ووفاقهم وإمجاعهم، وما أشتهر من حابة والتَّ ه وفروعه، ومذاهب الصَّ وأصول

 ،ها يف أنواع العلم والعملقد رصف أوقاته كلّ ، سالكًا يف كل ذلك طريقة السلف، ... ذلك مجيعه
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مر باملعروف الوة، وبعضها لألالة، وبعضها للتِّ عليم، وبعضها للصَّ وبعضها للتَّ  ،صنيففبعضها للتَّ 
 .)٣٢٣()هي عن املنكروالنَّ 

ة ة؛ ليعلو هبا القمَّ يه ودريس، ر لنيابة املشايخ يف التَّ تصدَّ فى فاق أقرانه، ، حتَّ فدفعته هذه اهلمَّ تولِّ
 :)٣٢٤(منها س،يف عّدة مدار ؛دريس منذ وقت مبكرقد اشتغل بالتَّ ؛ إِْذ خهوشيلبعض روس دُّ الإعادة 

 . الشيخ ابن خلكان ناب عن ،الركنية اجلوانية -١

 .ناب عن الشيخ ابن خلكان أيضاً  ية،املدرسة اإلقبال -٢

 .املدرسة الفلكية -٣

، وكان ال )هـ٦٦٥:ت(ين أيب شامة ويل مشيختها بعد وفاة شيخها شهاب الدِّ ؛ فاملدرسة األرشفية -٤
 .~ وفاتهيتناول من معلومها شيئًا، بل ينتفع بام يبعث إليه أبوه، واستمر هبا إىل 

مدركًا ثمن الزمن، وغالء العمر؛ فشغل أوقاته بالعلم  -بحّق - اإلمام النَّوويكان لقد 
يل ، والنصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكروالعمل ، واستغالل ما شاء اهللا له من ساعات اللَّ

 حمفوظه  تكراريف ذهابه يف الطريق وجميئه يشتغل يف(والنهار؛ بل وصل به احلال يف صيانة وقته َأْن كان 
                                                        

 ).١٥- ٥(حتفة الطالبني   )٣٢٣(

 ).٢٥- ١/٢٤(الدارس: ُينظر  )٣٢٤(
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رس أو الكتابة أو املطالعة)٣٢٥()مطالعة أو أو  ،، فتزامحت ساعته؛ بإكبابه عىل طلب العلم، ولزوم الدَّ
يوخ؛ حتَّى  د إىل الشُّ هالرتدُّ ج؛ ملا هو فيه من شغل شاغل، وبقي  إنَّ حصيل (عاش عزبًا مل يتزوَّ عىل التَّ

ل ـم اشتغـث(رياً، ـًا كبـع حظَّ ــريًا، ومجـفو از علامً ـفح ،)٣٢٦()عىل هذا الوجه نحو ستِّ سنني
صنيف ة، يف عمر قصري مل يتجاوز ـة هائلـروة علميَّ ـلة دأبه ثـاءت حصيـفج ؛)٣٢٧()واإلفادة ،... بالتَّ

~ | } ] ؛بارك له - تعاىل- اخلامسة واألربعني بتاممها، إالَّ أنَّ اهللا  }Z)٣٢٨( ،
ذي سريَّ   .)٣٢٩(اس يف سائر البالد بتصانيفه وتواليفهالنَّ  انتفع؛ فعلمه وفتاويه يف اآلفاقالَّ

  

                                                        

 ).١٤(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )٣٢٥(

 ).١٤(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )٣٢٦(

 ).١٥(حتفة الطالبني ص: ُينظر  )٣٢٧(

 ].٦٤:غافر[  )٣٢٨(

 ).١٦- ١٥(ما سبق ذكره مقتبٌس من حتفة الطالبني ص  )٣٢٩(
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ا مذهبه   :أمَّ

ة ُيعدُّ  بل سبق أنه َشافِِعيُّ املذهب،فقد  افعيَّ ؛ إْذ ُكلُّ من ترجم له نسبه ملذهب من كبار علامء الشَّ
افعيِّ  هبيَّ نعته بقوله)٣٣٠(الشَّ  افعيُّ الفقيه الشَّ ... افظ احل، شيخ اإلسالم ،مفتي األمة: (، بل إن الذَّ

  .)٣٣١()أحد األعالم ،اهدالزَّ 

ا عقيدته  :أمَّ

فإِنَّ اخلوض يف عقائد النَّاس أمٌر عرس املسالك، السيَّام أهل الفضل من العلامء، غري أين أجد   
 :من كفاين املؤونة، من علامء األمة؛ فأذكر أقواهلم كام ييل

خاويُّ  ثم ، )٣٣٣()أنه أشعري: - رمحهام اهللا- )٣٣٢(بكيُّ اج السُّ ح اليافعي والتَّ ورصَّ : (قال السَّ
خاويُّ قول  ؛وإمرارها كام جاءت ،كوتة السُّ فات السمعيَّ وكان مذهبه يف الصِّ : (هبيِّ الذَّ  ساق السَّ

                                                        

 ).٢/٥٩٣(، فوات الوفيات )٥٠/٢٤٦(، تاريخ اإلسالم )١٣/٢٧٨(البداية والنهاية : ُينظر  )٣٣٠(

 ).٥٠/٢٤٦(تاريخ اإلسالم   )٣٣١(

 ).٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٣٣٢(

 ).٢٨(املنهل العذب ص  )٣٣٣(
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به بقوله، )٣٣٤()يف رشح مسلم رمحه اهللا تعاىل ل قليالً وربام تأوَّ  يف  والتأويل كثريٌ  ؛كذا قال: (وتعقَّ
  .)٣٣٥()كالمه

ل األحاديث برصفها عن كثريًا ما يتأوَّ  وويُّ والنَّ : (يخيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشالشَّ قال و
 ،)٣٣٦()، فيغفر اهللا تعاىل لهظاهرها

عن صحة كون  باململكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءوقد سئلت 
ه، فأجابأشعري يف األسامء والصفاتاإلمام النَّووي  له أغالط يف الصفات سلك فيها : (ت بام ييل نصُّ

بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو ، فال يقتدى به يف ذلك، مسلك املؤولني وأخطأ يف ذلك
واإليامن بذلك عىل ، إثبات األسامء والصفات الواردة يف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة املطهرة

عمال بقوله  ؛ حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيلمن غري - وعال جلَّ -الوجه الالئق باهللا 

7  ]  :سبحانه   6      5   43      2   1Z )٣٣٨()ما جاء يف معناها من اآليات، و)٣٣٧(. 

                                                        

 ).٥٠/٢٥٦(تاريخ اإلسالم   )٣٣٤(

ين، منرية البدرا: رسالة ماجستري للباحثة: ولالستزادة، ُينظر، )٢٨(املنهل العذب ص  )٣٣٥( ين، يف منهج النَّووي يف أصول الدِّ
عبدالرمحن بن صالح املحمود، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة بكلية أصول : بإرشاف فضيلة شيخنا الدكتور

 .الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ).١٥٣(فتح املجيد ص  )٣٣٦(

 ].١١:الشورى[  )٣٣٧(
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ة؛ فسار عىل غري مذهب أهل  ا املوقف املتوازن املتعقِّل ممَّن وقع يف التَّأويل من علامء األمَّ وأمَّ
ة واجلامعة؛ فهو ما أب نَّ -باململكة العربية السعودية  ائمة للبحوث العلمية واإلفتاءجنة الدَّ اللَّ  انتهالسُّ

 وويوأيب زكريا النَّ موقفنا من أيب بكر الباقالين والبيهقي وأيب الفرج ابن اجلوزي : (، بقوهلا- أيضاً 
رنا من أهنم يف نظ، ضوا يف أصل معناهأو فوَّ  ،ل بعض صفات اهللا تعاىلوابن حجر وأمثاهلم ممن تأوَّ 

 ا خري اجلزاء،فرمحهم اهللا رمحة واسعة، وجزاهم عنَّ ، ة بعلمهمكبار علامء املسلمني الذين نفع اهللا األمَّ 
 بيُّ الثة التي شهد هلا النَّ لف يف القرون الثَّ ة السَّ وأئمَّ  }حابة ة فيام وافقوا فيه الصَّ نَّ وأهنم من أهل السُّ 

 ة نَّ ة السُّ فات، وخالفوا فيه سلف األمة وأئمَّ صوص الصِّ وأهنم أخطئوا فيام تأولوه من ن، باخلري-
 .)٣٣٩()أم بعض ذلك ،ة وصفات األفعالفات الذاتيَّ لوا الصِّ سواء تأوَّ ، -رمحهم اهللا

، فام ذكره شيخنا الكريم ا خالصة القول يف عقيدة اإلمام النَّوويِّ عبدالعزيز بن  :الدكتور: وأمَّ
ني ، وقد بانيِّ والعلامء الرَّ  ،ة الكبارمن األئمَّ  ~ وويّ اإلمام النَّ فإن : (حيث قال ،العبداللطيف حممد

ه وإن وافق األشاعرة نَّ فإِ  ؛ًا حمضاً أشعريَّ  ~ وويُّ النَّ  اإلمامكتب اهللا ملؤلفاته القبول واالنتشار، ومل يكن 
                                                                                                                                                                                                     

: ، برئاسة سامحة الشيخ)٤٢٦٤: (، من الفتوى رقم)١٢(، السؤال)١١٢(، ص)٣٩(المية، العددجملة البحوث اإلس  )٣٣٨(
عبداهللا : عبداهللا بن قعود، والشيخ: الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ

 .بن غديان

: ، برئاسة سامحة الشيخ)٥٠٨٢: (، من الفتوى رقم)١(، السؤال)١٢٤- ١٢٣(، ص)٣٩(جملة البحوث اإلسالمية، العدد  )٣٣٩(
عبداهللا : عبداهللا بن قعود، والشيخ: الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ

 .بن غديان
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حفظه عن   اشتغاله بحديث رسول اهللا نَّ أَ  الَّ أو تفويضها، إِ  - تعاىل- يف تأويل مجلة من صفات اهللا
 .)٣٤٠()من مزالق األشاعرة الوقوع يف كثريٍ 

 .فرحم اهللا اإلمام النَّووي رمحة واسعة، وعفا عنه بمنَّه وكرمه
  

                                                        

صنيف والفهرسةعقيد: الفتاوى والدراسات، فتـاوى، العنوان: موقع اإلسالم اليوم، قسم  )٣٤٠( : ة ابن حجر والنَّووي، التَّ
عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، عضو هيئة التدريس . د:  ، املجيب)هـ٥/٧/١٤٢٢: (السرية والتاريخ والرتاجم، التاريخ

 .بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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مني؛ فضًال عن العلامء؛ ولذا جتد  لإلمام النَّوويِّ مكانٌة رفيعٌة؛ ال تكاد ختفى عىل أوساط املتعلِّ
اس أمحد بن قال يل املحدث أبو العبَّ ( :ثناء عليه عاطرًا؛ واملدح إليه سائرًا؛ فقد قال تلميذه ابن العطَّارال
منه لو كانت  ةمرتب لُّ كُ  ،ين قد صار إليه ثالث مراتبالدِّ  يوكان الشيخ حمي، ...~شيبيل ح اإلفر

 :ت إليه آباط اإلبل من أقطار األرضدَّ لشخص ُش 

 .علم والقيام بوظائفهال: املرتبة األوىل

 .الزهد يف الدنيا بجميع أنواعها: املرتبة الثانية

 .)٣٤١()األمر باملعروف والنهى عن املنكر: املرتبة الثالثة

وقد كان من ، ... العالمة شيخ املذهب وكبري الفقهاء يف زمانه: (فقال كام أثنى عليه احلافظ ابن كثري  
جامح عن الناس عىل جانب كبري ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غريه الزهادة والعبادة والورع والتحري واالن

يف  - أيضاً - وقال عنه ، )٣٤٢()وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر للملوك وغريهم ،وكان يصوم الدهر
ر املذهب، وضابطه ومرتِّبه، ...الشيخ اإلمام العالَّمة (: طبقاته افعّي النَّبيل، حمرِّ أحد ، احلافظ الفقيه الشَّ

اد هَّ اد والعلامء الزُّ ف واالقتصاد يف العيش،  ~، وقد كان ...العبَّ قشُّ هد والتَّ عىل جانٍب كبٍري من العلم والزُّ
                                                        

 ).٢٨(حتفة الطالبني   )٣٤١(

 ).٢٧٩- ١٣/٢٧٨(البداية والنهاية   )٣٤٢(
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ذي مل يبلغنا عن أحد يف زمانه، وال قبله بدهٍر طويل وم، ...والصرب عىل خشونته، والورع الَّ ، وكان قليل النَّ
هر يف العبادة والتِّالوة والذِّ  ارًا باملعروف، هنَّاًء عن املنكر؛ يواجه األمراء كثري السَّ صنيف، وكان أمَّ كر والتَّ

 .)٣٤٣()والكبار وامللوك بذلك؛ ويصدع باحلقِّ 

بكّي ثناًء عاطرًا، فقال ين السُّ أستاذ  ،شيخ اإلسالم، ..مة الشيخ اإلمام العالَّ ( :وأثنى عليه تاج الدِّ
ومتابعة السالفني  ،له الزهد والقناعة ،... إىل سبيل السالفني والداعي ،وحجة اهللا عىل الالحقني ،املتأخرين

 .)٣٤٤()ن يف أصناف العلومفنُّمع التَّ ، ... من أهل السنة واجلامعة

هبيِّ  ين أبو حميي الدِّ  ،شيخ اإلسالم ،ةمفتي األمَّ : (؛ حيث امتدحه بقولهوأختم بمقولة اإلمام الذَّ
 ،وقد نفع اهللا تعاىل األمة بتصانيفه، ...اهد أحد األعالمالزَّ  ،ّي افعاحلافظ الفقيه الشَّ  ،واويزكريا النَّ 

يواجه امللوك واجلبابرة  ،ال تأخذه يف اهللا لومة الئم... ، وكان األمصار وجلبت إىل ،وانترشت يف األقطار
كرنا وال حيتمل كتابنا أكثر مما ذ :قلت: (، إىل أن قال)٣٤٥()وإذا عجز عن املواجهة كتب الرسائل ،باإلنكار

 .)٣٤٦()~د يِّ من سرية هذا السَّ 

                                                        

 ).٣٤٨- ٢/٣٤٧(طبقات الفقهاء الشافعيني   )٣٤٣(

 ).٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى : ُينظر  )٣٤٤(

 ).٢٥٦- ٥٠/٢٤٦(تاريخ اإلسالم   )٣٤٥(

 ).٢٥٦- ٥٠/٢٤٦(تاريخ اإلسالم   )٣٤٦(
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ة، ممَّا ينبئ عن مكانة ووي،  وكذا الحيتمل هذا املبحث أكثر ممَّا سقته من ثناء األئمَّ اإلمام النَّ
 .~، وعلوِّ منزلته ويوقف عىل قدره ومكانته
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؛ فقد كانت ليلة الثالثاء  ا عن وفاة اإلمام النَّوويِّ  .هـ٢٤/٧/٦٧٦أمَّ

ار، حيث عقد فصالً لذلك فقال نبأد ذكر وق يف قناعته و  :صٌل ف: (وفاته تلميذه ابن العطَّ
بني يديه قبل  وكنت جالساً : (، ثم قال حيكي مبدأ أماراته بدنوِّ أجله)٣٤٧()تواضعه واستعداده للموت

رصخا،  م عليك من بالدسلِّ الشيخ فالن يُ : انتقاله بشهرين ونحوها، وإذا بفقري قد دخل عليه وقال
 ؛بوضعه يف بيت حوائجه، فتعجبت من قبوله وأرسل معي هذا اإلبريق لك، فقبله الشيخ وأمرين

 .)٣٤٨()فهذه آلة السفر ؛، وهذا إبريقالً نبيز بعض فقراءٍ  أرسل إيلَّ : فشعر بتعجبي وقال

ا ،قم سافر لزيارة بيت املقدس الح به الئح أنثم بعد أيام يسريه  قم (: ر قائالً فكلَّم تلميذه ابن العطَّ
ار ، قال)٣٤٩()ناابودع أصحابنا وأحبنحتى  فخرجت معه إىل القبور الذي دفن هبا بعض : (ابن العطَّ

والشيخ حممد  ،اعيبقثم زار أصحابه األحياء كالشيخ يوسف ال ،، ودعا وبكى... مشاخيه فزارهم
فسار ، صبيحة ذلك اليومثم سافر  ،ين ابن أيب عمر شيخ احلنابلةوشيخنا الشيخ شمس الدِّ  ،األمخيمي

، ثم عاد إىل نوى، ومرض عقب زيارته هبا يف بيت والده فبلغني إىل نوى، و زار القدس واخلليل 
                                                        

 ).١٨(حتفة الطالبني   )٣٤٧(

 ).٢٠- ١٨(حتفة الطالبني   )٣٤٨(

 ).١٩( حتفة الطالبني  )٣٤٩(
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عته وقد أرشف عىل وودَّ  ،هلكأارجع إىل : ثم قال يل ؛~مرضه، فذهبت من دمشق لعيادته ففرح 
ويف ليلة األربعاء املتقدم ثم ت ،يوم السبت العرشين من رجب سنة ست و سبعني و ستمئة ؛العافية

  .)٣٥٠()ذكرها الرابع و العرشين من رجب

 :)٣٥١(املراثي التي قيلت فيه

تي هبا  ~اإلمام النَّووي بموت  ين والعلم الَّ ة اهلدى، ومنارًة من منارات الدِّ ُفِقد َعَلٌم من أئمَّ
ًا؛ عقد هلا تلميذه ابن  كثرية اس بمراٍث ورثاه النَّ  ،فًا بليغاً ف املسلمون عليه تأسُّ تأسَّ ُيْقَتدى؛ ولذا  ِجدَّ

ار فصًال فقال  :، وسأذكر بعضها كام ييل)٣٥٢()يف ذكر املراثي التي رثاه هبا العلامء :صُل ف: (العطَّ

ار قال عبداهللا حممد أمحد بن عمر بن  قرأت عىل شيخنا العالمة شيخ األدب أيب: (ابن العطَّ
وكان ذلك يف  - ريض اهللا عنك- :قلت، بدمشق وكان مدرساً للقيامزية ،~ربيل شاكر احلنفي اإل

وثالثني  ، ثم ذكره القصيدة، وتقع يف مخسة)٣٥٣()العرش األول من شعبان سنة ست وسبعني وستمئة
 :بيتًا، ومطلعها

                                                        

 ).٢٠- ١٨(حتفة الطالبني   )٣٥٠(

 ).٥٧- ٢٨(حتفة الطالبني : ُينظر  )٣٥١(

 ).٢٨(حتفة الطالبني   )٣٥٢(

 ).٣٠- ٢٨(حتفة الطالبني   )٣٥٣(
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 ُل ــاألج ريكَ ــيف َتعم وِت ـبامل وخاَب   اَجللُل  ادُث ـاحل مَّ ــوعَ  زاءُ ــالع زَّ ـــع
 ُل ـُص واألُ   ارُ حـاألس  ا َفْقُدكَ ــَوساَءه  اـهب األنيَس  ما كنَت  واستَْوحَشْت بعَد 

ار قال  كنت رست إىل ألينِّ  ؛به تعزية يل هبا، وأرسلها إيلَّ  ينثم رثاه أخرى، وخصَّ : (ابن العطَّ
لتعزية والده وأقاربه،  ~األنصاري  القادرعبداملفاخر حممد بن  نوى صحبة قايض القضاة أيب

، ثم ذكره القصيدة، )٣٥٤()رمحهم اهللا تعاىل ،كتبها وأرسلها ،ت إىل دمشق عدفلامَّ  ؛اماً وأقمت عندهم أيَّ 
 :وتقع يف عرشين بيتًا، ومطلعها

 عِ َام ــْس واألَ  ارِ ــىل األبصى عَ فجنَ     ياعِ النَّ  ىمَ ــْص وأَ  هِ ـب مَّ ــَأص أٌ ـنب
 اعِ ـشعَ  ى حزنًا بغريِ َح الضُّ  شمُس     َبَدْت  ذْ ا شعاعًا إِ ِهبَ  فوُس النُّ  َغَدِت 

ار ه أحد تالميذه، كام قالورثا أمحد بن  ،اسئيس الفاضل أبو العبَّ وقرأ الصدر الرَّ : (ابن العطَّ
، ثم ذكره القصيدة، )٣٥٥()نظمها وأنا أسمع ة،بدار احلديث النورية مرثا ؛~إبراهيم بن مصعب 

ٍة وعرشين بيتًا، ومطلعها  :وتقع يف ستَّ

 هِ يْ ْبكِ تَ   ةِ ــالربيَّ  لُّ ـكُ  امرئٍ   دِ ـلَِفق    هِ يْ دِ ُتبْ   عُ ــواملدامِ  ِينْ زْ ـُح   مُ ـوأْكتُ 
 هِ يْ فِ وُخيْ ْي دِ ــُيبْ   انَ ـ كَ فيَام  واهُ ـوتق    هِ يِّ َسمِ   حييى  َد هْ زُ  هُ نْ اُس مِ رأى النَّ 

                                                        

 ).٣١(حتفة الطالبني   )٣٥٤(

 ).٣٣- ٣٢(حتفة الطالبني   )٣٥٥(
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ار قال  ،اسين أبو العبَّ در الرئيس األديب نجم الدِّ ورثاه الفقيه الفاضل اإلمام الصَّ : (ابن العطَّ
اهللا بن حمفوظ بن  ةن هببعبداهللا حممد بن أمني الدين سامل بن احلسن  ين أيبأمحد بن شيخنا عامد الدِّ 

، ثم ذكره القصيدة، وتقع يف )٣٥٦()يف شعبان سنة ست وسبعني وستمئة ،البلدي غلبيي التَّ ْرصِ َص 
 :تسعٍة وعرشين بيتًا، ومطلعها

 لِ ــواطِ ـاهل  ارياِت ــا كالسَّ ــِهبَ   اودَ ـــوُج                     لِ ِمــــواــاهل  عِ ــومدُّ ـا بالــدَّ يَّ جِ ــأَعْينَ 
 لِ ـائِ ـَض الفَ   يْ اوِ ـَح  دِ ـهْ ى والزُّ َد ـاهلُ  َربِّ وَ                     ىقَ والتُّ   لِ الَفْض  يْ ذِ  ينِ الدِّ  ْي يِ ُحم   الشيِخ َىل عَ 

الفضل  ث الفاضل أبوخذ عن الشيخ، املحدِّ قارئ دار احلديث االرشفية، و اآلوأختم بمرثية 
رمحهم - هنظمها راثيًا مشاخي، وقد األديب املرصي ثم الدمشقي ،يوسف بن حممد بن عبداهللا الكاتب

ٍة ومخسني بيتًا، ومنها: -اهللا ووي، وتقع يف ستَّ خاوي، وأبو شامة، والنَّ الح، والسَّ  :)٣٥٧(ابن الصَّ

 ادِ ـــهَّ زُّ ال  عَ ـمَ  ا ــهَ قَ الفُ   هِ ـهِ وبفقْ     هِ دِ ْهـزُ بِ    اَق فَ   ينِ الدِّ  يِيْ ُحمْ  وكذاكَ 
 ادِ هَ جِ بِ  َامً ـــدائِ  ةَ ــيعَ َر الرشَّ ـــَص نَ     يْ ذِ الَّ   ْربِ ـــاَحل وَ  اِب وَّ األَ  ُت انِ ـالقَ 

 رمحــه اهللا رمحًة واسعــة

  
                                                        

 ).٣٤- ٣٣(حتفة الطالبني   )٣٥٦(

 ).٤٠- ٣٧(حتفة الطالبني : ُينظر  )٣٥٧(
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 تاريخ اإلسالم  .١
 العرب يف خرب من غرب .٢
 تاريخ ابن الوردي .٣
 النجوم الزاهرة .٤
 السلوك .٥
 لدونتاريخ ابن خ .٦
 مرآة اجلنان .٧
 شذرات الذهب .٨
 سمط النجوم العوايل .٩
 عجائب اآلثار .١٠
 التاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر .١١
 فوات الوفيات .١٢
 البداية والنهاية .١٣
 اجلهاد ضد الصليبيني يف الرشق اإلسالمي .١٤
 األعالم .١٥
 اجلبهة اإلسالمية يف عهد احلروب الصليبية .١٦
 مرص والشام يف عرص األيوبيني واملامليك .١٧
 ية الكربى طبقات الشافع .١٨
 العرص املامليكي يف مرص والشام .١٩
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 الكامل يف التاريخ .٢٠
 تاريخ اخللفاء .٢١
 اخلطط .٢٢
 الظاهر بيربس وحضارة مرص يف عرصه .٢٣

 البن العطار حتفة الطالبني .٢٤
 دمشق يف عرص املامليك والعثامنيني .٢٥
 اإلمام النَّووي للحداد .٢٦
 الدارس .٢٧
 منادمة األطالل .٢٨
 املدارس يف بيت املقدس .٢٩
 مغني املحتاج .٣٠
 األسامء واللغاتهتذيب  .٣١
 طبقات الشافعية لإلسنوي .٣٢
 طبقات الشافعية البن قايض شهبة .٣٣
 طبقات الفقهاء الشافعيني .٣٤
 تذكرة احلفاظ .٣٥
 املنهاج السوي .٣٦
 فتوحات الوهبية .٣٧
 .ترمجة النَّووي لّلخمي، خمطوط .٣٨
 املنهل العذب .٣٩
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 هتذيب التهذيب .٤٠
 ).ويكيبيديا( املوسوعة احلرة .٤١
 معجم البلدان .٤٢
 ذيل تاريخ بغداد .٤٣
 بقات الفقهاءخمترص ط .٤٤
 معجم املحدثني .٤٥
 رفع اإلرص عن قضاة مرص  .٤٦
 بغية الطلب يف تاريخ حلب  .٤٧
اج  .٤٨ مة املنهاج رشح صحيح مسلم ابن احلجَّ  مقدِّ
 املقصد األرشد  .٤٩
 ذيل التقييد .٥٠
 الرتخيص بالقيام .٥١
 طبقات احلنفية .٥٢
 غاية النهاية يف طبقات القراء .٥٣
 الوايف بالوفيات .٥٤
 طبقات احلفاظ .٥٥
 الدرر الكامنة .٥٦
 لوادي آيشبرنامج ا .٥٧
 بغية الوعاة  .٥٨
 طبقات املفرسين للداودي .٥٩
 الوفيات .٦٠
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 البدر الطالع  .٦١
 الدمشقيني معجم املؤرخني .٦٢
 نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا .٦٣
 املجموع .٦٤
 هدية العارفني .٦٥
 كشف الظنون  .٦٦
 التلخيص رشح البخاري  .٦٧
 مقدمة إرشاد طالب احلقائق  .٦٨
 تاريخ األدب العريب  .٦٩
 التقريب  .٧٠
  بستان العارفني .٧١
 أبجد العلوم  .٧٢
 اكتفاء القنوع  .٧٣
 مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن  .٧٤
 رشح دقائق املنهاج  .٧٥
 ، )٢٨(جملة أخبار الرتاث العدد  .٧٦
 املستدرك عىل معجم املؤلفني  .٧٧
 إيضاح املكنون  .٧٨
 املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي  .٧٩
 تدريب الراوي  .٨٠
 احلطة يف ذكر الصحاح الستة  .٨١
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: ، برئاسة سامحة الشيخ)٤٢٦٤: (، من الفتوى رقم)١٢(، السؤال)١١٢(، ص)٣٩(جملة البحوث اإلسالمية، العدد .٨٢
: عبداهللا بن قعود، والشيخ: الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ

عبدالعزيز بن : الشيخ ، برئاسة سامحة)٥٠٨٢: (، من الفتوى رقم)١(، السؤال)١٢٤- ١٢٣(ص _ عبداهللا بن غديان
عبداهللا بن : عبداهللا بن قعود، والشيخ: الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: عبداهللا بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ

 .غديان
صنيف والنَّووي، حجر ابن عقيدة: العنوان فتـاوى، والدراسات، الفتاوى: قسم اليوم، اإلسالم موقع .٨٣ : والفهرسة التَّ

 هيئة عضو اللطيف، العبد حممد بن العزيز عبد. د:  املجيب ،)هـ٥/٧/١٤٢٢: (التاريخ والرتاجم، يخوالتار السرية
 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام بجامعة الدين أصول بكلية املعارصة واملذاهب العقيدة بقسم التدريس

  


