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 ترجمم مقدمه

نفسنا ومن سيئات أباهللا من رشور  نعوذستغفره ونتوب إليه ونهللا نحمده ونستعينه و احلمد

وصل أن تثيبني عليه، لك اللهم إين أسالك أن تنفع به وخالصاً  اللهم اجعل عميل هذاعاملنا، أ

 من تبعهم بإحسان.اللهم عىل سيدنا حممد معلم اخلري وعىل آله وصحبه و

از تحميد او آرايش گيرد و مطلع همإل  ها كتاب بستايم آن خدايي را كه ديباچإل همإل
لي به حمد او باشد و ها از ذكر او زينت پذيرد و تنعم نيكبختان در فردوس اع خطابه

تسلي بدبختان به ذكر او بود. خوشبختانه بار ديگر دم گرم صفاي دلِ ياران هنرشناس به 
شورم نشاط و نيرويي تازه بخشيد؛ نيرويي كه بر اثر آن اندكي از رنج تن رنجور و جان پر

اميدوار هايم كاستي گرفت. با عزم استوار و دل  هايم هموار شد و اندوه دوران تلخكامي
چند روزي مصاحب بزرگمردي از سرزمين عالم خيز شامش دم تا سرانجام به جهان 

بخش افكار انساني  انديشإل وي راه يافتم و تشنگي ديرپاي پريشاني خويش را از زلل فرح
پرور شام، ديار  و عرفاني وي تا حدي فرو نشانيدم. اين بار دلباختإل مردي از سرزمين عالم

ق به اين جهان خاكي گام نهاد و پس از چهل و  631مردي كه به سال  فقهاء. جاودانه
وري راندوزي و نوآوري و شاگردپ پنج سال زندگي كه بيشتر آن توأم با رنج و شور دانش

و پارسايي و برخورداري از شهرت و شرافت علمي، نغمإل  بود، سرانجام در اوج وارستگي

ّ�ِِك َراضِ  رِۡجِ�ٓ ٱ﴿ انگيز دل َِ�ٰ َر ٗة إ َّ ِض ۡۡ ّّ ٗة  گوش دلش را نواخت و با  )0F1(]28الفجر:[ ﴾٢ََ
 اطمينان، گونإل بندگي برخاك زادگاهش نهاد.

ق در قريإل نوا متولد شد و در كنف پدري صالح، تربيت يافت و  631نووي به سال 
فراست و ديانت شيخ مراكشي سبب شد كه او براي تحصيل و سيراب كردن جسم، جان 

_________________ 
 ».خشنود خدا پسند به سوى پروردگارت باز گرد«ترجمه:  -1
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پرور دمشق، [دمشق در آن روزگار مركز علماء  ن كند و به شهر عالمو روحش ج�ي وط
مدرسإل ديني در آنجا وجود داشت]  300آمد و بيش از  و مجمع فض�ء به حساب مي

برود و در حلقإل تدريس علماي بزرگي همچون شيخ عبدالرحمن بن ابراهيم فركاح و ... 
ساتيد خود در علم و ديانت و تقوا دد و از ارحضور يابد و از درياي علوم آنان سيراب گ

ق  655و زهد پيشي گيرد. وي پس از امام ابوشامه رياست دارالحديث اشرفيه را در سال 
تا دم وفات به عهده گرفت و آنجا را طوري اداره كرد كه بعدها عالماني همچون سبكي 

ن مدرسه با شد جاي پاي نووي را در صحن آ اند كه اي كاش مي ها سر داده و سروده ناله
صورتهاي خود لمس كرد! وي داراي ذهني قوي و حاضر جواب بود و در وقت لزوم، 

كرد؛  شد و در مطالعه به ظواهر اشياء اكتفاء نمي اصط�حات و مفاهيم بر ذهنش جاري مي
پرداخت و تا رسيدن به عمق مطلب از ت�ش و كوشش باز  بلكه به مطالعإل دقيق آن مي

ظإل قوي و خدادادي، او وي را بر علوم چيره ساخته بود؛ زيرا علم و ايستاد و اين حاف نمي
شود. او  طينت هديه داده مي دانش، موهبت و نوري از جانب خداست كه تنها به افراد پاك

در كسب علم و دانش، هدف و غرضي الهي داشت و براي به دست آوردن جاه و مال و 
سد و ريا و خودبيني و تحقير مردم شهرت و انحصارطلبي دنبال آن نبود. دوري از ح

[درست چيزي كه امروزه علماء و مردم را تارومار كرده،] هر چند از وي در منزلت 
فروتر بودند، سرلوحإل كارش بود و خدا را در سرّ و آشكار مدنظر داشت و به خوبي اين 

مي دارد و شدن از لقمإل ح�ل چه تأثيري در روح و روان آد نكته را دريافته بود كه تغذيه
نكرد.  همواره ح�ل خورد و حق گفت و به دنيايش براي عمران آخرتش كمترين توجهي

ي از بزرگان مذهب شافعي چه در شناخت مذهب و چه در نقل آن سرآمد فقهاي نوو
باشد ولي استق�ل فكري خود را  رو مذهب شافعي مي باشد، هر چند كه دنباله مذهب مي

 نيز حفظ نموده است.
از فقاهتش، زهدش، ي زندگي اين تئورسين بزرگ مذهب شافعي بايد گفت؟! از كجا

اش و  يا ورعش و يا از محدث و لغوي و اديب بودنش و يا از شجاع و نصايح حكيمانه
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بعد از «تواند باشد قول سبكي است، كه   ييا ...؟ تنها چيزي كه خ�صإل ك�م در مورد او م
و يا اينكه  »راد داشتند، نووي به تنهايي داشتافي نيكي كه همإل ها خصلت تابعين تمام

شود؛ اگر خواهان فقه و فقاهت  هركس هر چه بخواهد در دكان او يافت مي :بگوييم
چون در و مرواريدند و اگر خواستار فهم حديث رسول خدا  المجموع و منهاجباشي، 

د در سيرتش رفت و اگر كسي طالب زهد و ورع باشد باي شرح مسلمهستي بايد به سراغ 
هايش  و تنها خوف از خدا را تجربه كنيم، بايد از نامهخواهيم شجاعت  سير كند و اگر مي

باشيم  ها تشويش به ملك ظاهر پند بگيريم و اگر خواهان تأديب و رهايي روح و جان از
داده بنگريم و اگر خواهان قدر و منزلت  المجموعبايد به تذكراتي كه به طالبانش در 

ست ها قرن و هستيم بايد به بالتر از ثريا بنگريم؛ زيرا مجموع تأليفاتش ـ كه فقهاءعلمي ا
خره اگر قرن هفتم را قرن رونق و ذارند ـ خود نشانگر آن است و باآلگ  آن را برديده مي

ايست كه به   شكوفايي علم و دانش به شمار آوريم؛ نووي در ميان علماي آن تك ستاره
بعد، چشمي آن را نديده و گوشي فراتر از او نشنيده  ها قرن تاشهادت علماي دورانش 

گردد معكوس  مشهور مياست. نووي اين قول رايج را كه هر كسي با نام شهر خودش 
 است كه با نام نووي مادام كه فقه شافعي پابرجا است، زنده است. »نوا«ساخت و اين 

ود را جهت رسيدن به خدا ي موجها راه از آنجائي كه عمر انسان كفاف تجربإل همإل
هاي گذشتگان بهره گيرد و خود تجربه كند تا راه آيندگان تسهيل  دهد بايد از تجربه نمي

گردد؛ لذا زيرك كسي است كه در اين دنياي پرت�طم، الگويي نيك براي خود برگزيند تا 
يكي آوري توشه داشته باشد. شيخ نووي يكي از آن الگوهاي ن در مسير چراغي براي جمع

است كه هر كس در مسيرش گام نهد پشيمان نخواهد شد؛ زيرا او گام در راه رسول خدا 
و صحابإل كرام و تابعين نهاده است و شرح سيرة او از جايگاه ويژه و از اهميت و فوائد 
فراواني برخوردار است، و اكنون جاي بسي شادماني است كه توانستم كتاب مجمل و 

رگ علم و زهد و اخ�ص و تقوا و علم قرن هفتم را با قلم استاد مفيد سيرة اين رادمرد بز
عبدالغني الدقر جهت تسهيل خوانندگان فارسي زبان به اين زبان ترجمه كنم. اميدوارم 
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اين ترجمه بتوان خ�ء فقدان چندين قرن سيرة او ـ به عنوان كتابي مجزا به زبان فارسي ـ 
دانم كه از ت�ش تمامي افرادي كه در به ثمر  ميرا جبران سازد. در خاتمه بر خود لزم 

نشستن اين كتاب مرا ياري دادند به ويژه همسر مهربانم، رقيه نعمتي، كه در تمام لحظات 
ياورم بود و همچنين از برادر عزيزم، فاروق نعمتي، كه در فهم برخي مطالب كتاب 

همچنين از برادر  مصدع اوقاتش شدم و از دكتر نعمتي كه همواره مشوق من بوده و
ايماني عزيزم، جناب آقاي عبدالرحمن يعقوبي، كه ترجمإل كتاب را پيشنهاد كرد و از 

و اميدوارم كه پروردگار، ايشان و تمام مسلمين را  مرحسن انتخابشان، نهايت تشكر را دا
در جنت الفردوس با صالحان و شهدا محشور گرداند و از خداوند منان خواهانم كه اين 

ا باقيات الصالحاتي براي اينجانب و پدر و مادر و اساتيدم و همإل دعوتگران و اثر ر

اٞل َوَ� َ�ُنوَن ﴿ مجاهدين سنگر عشق و ايثار َّ ُع  َف يَن َ�  إِّ�  ٨يَۡوَم َ� 
َ

� ۡن  َ ٱَّ َّ  �ٖ َسلَِ َِقۡلٖب  ب
 قرار دهد. ]89 -88الشعراء: [ ﴾٨
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 امام نووي در آئينه بزرگان

 هي عابد، : نووي پيشوايي فرهيخته، حافظي پرهيزگار، و فقيگويد امام ذهبي مي
 س�م، و بهترين مردمان است.مجتهدي رباني، شيخ اة

 و فقيهي برجسته اي حافظ  : امام نووي، پيري پيشوا، ع�مهگويد امام ابن كثيرمي
دهندة مذهب  است كه روحي تازه در مذهب دميد و در كل نگارنده، پيراينده، و ترتيب

است. يكي از علماي عابد و زاهد است كه در كسب علم و دانش و ت�ش و زهد و 
اش چنان اعتدالي و در هنگام  اي كه در زندگي پارسايي سهم به سزايي داشت؛ به گونه

راي چنان تقوايي بود كه چه در زمانش و چه قبل از وي تا خشم چنان صبري و دا
 مدتهاي طولني، چون او سراغ نداريم.

 �س�م، سرآمد علماء، اة: امام نووي شيخ گويد مه محمد به علّان صديقي ميع
برترين علماي عامل و اولياي صالح، نور چشم محققين، پناهگاه فقهاء و محدثين، و شيخ 

 ظه و قوة نگهدارندة محكمي بود.الحفاظ و داراي حاف

 امام نووي، عالمي با عمل، محققي سخاوتمند، سروري گويد امام يافعي يميني مي :
باشد؛ وي كسي  بزرگ و فرزانه، داراي سيرتي نيكو، فضائل فراوان و تأليفات ارزنده مي

ائل گرفت و الگويي بارز در فضائل و خصاست كه بر تمام بزرگان دوران خود پيشي 
 يكو گرديد و آوازه و شهرتش در اطراف و اكناف پيچيد.ن
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نبي العريب األمني، أرشف النبيني حممد ال احلمدهللا رب العاملني وأفضل الصالة والسالم عىل

 التابعني.وعىل آله وأصحابه و

فرسوده بر معاويه وارد شد و پوش با ظاهري آشفته و عبايي  نشين و ژنده عربي باديه
ويه به ديدة تحقير در وي نگريست. آن مرد كه از حالت او پي به مسئله برده بود، معا

گويد بلكه كسي كه لباس را پوشيده سخنگو  گفت: اي امير! لباسم با تو سخن نمي
. امير او را نزد خود فرا خواند و با ديدن جوشش فصاحت و ب�غت در ك�مش باشد مي

 .او را از افراد نزديك خود گردانيد
ها را با قدرت و شجاعت  انگيزتر آن كه: ملك ظاهر بيببرس كه مغولن و صليبي شگفت

1Fو جنگيدن، مات و مبهوت كرد، علماء دورانش را براي امضاي فتوايي

فرا خواند.  1
شد دين را به نرخ دنيا فروختند و امضاء كردند و  گروهي از آنان كه منفعتي عايدشان مي

فتوا را تأييد كردند و برخي كه امتناع ورزيدند، مورد خشم گروهي ديگر نيز از ترس 
مانده  بيبرس گفت: آيا كسي ديگر هم باقي سلطان قرار گرفتند و به آخرت چشم دوختند.

اي نحيف و  الدين نووي! چون او را خواست مردي با جثه است؟ گفتند: آري! شيخ محيي
حاضر شد. ظالم با  سر در برابرشكوچك بر  اي دار بر تن و عمامه لغر و لباسي وصله

ديدة تمسخر و تحقير به او نگريست و گفت: اي شيخ! بر اين فتوي مهر تأييد بزن! امام 
نويسم  نووي ـ رحمت خدا بر او باد ـ به آن نگاهي انداخت و گفت: نه بر آن چيزي مي

اين كار كنم. سلطان با خشم و غضب گفت: چرا؟ امام گفت: براي اينكه  و نه تأييدش مي
: از تمام شد. بيبرس بسيار خشمگين شد و گفتبا كمرشكن و اسفناك ميظلمي 

_________________ 
 ان در بخش امر به معروف و نهي از منكر بيان خواهد شد.اين داست -1
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ندارد، تصميم به قتلش گرفت  عيمتاش كنيد، گفتند: او پست و مقام و عمسئوليتهايش خل
كنيم! چه  و چون خداوند مانع شد و از اين كار منصرفش كرد. از او پرسيدند. تعجب مي

 ياو را شكار نكردي؟ گفت: به خدا قسم هيبتش به حد شد كه صيد در صيدگاه بود و
 مرا فرا گرفت كه در تصميم مردد ماندم!

ديد گمان  اي او را مي كه وقتي بيننده /آري! اين چنين بود حال و احوال نووي 
كرد و در خيالش  باشد و به او توجهي نمي كرد كه پيرمردي از فقراي ساكن دهكده مي مي

فردي مهم و قابل ذكر باشد؛ ولي به هنگام استماع تدريس، نقل  گنجيد كه او هم نمي
اي  تكلّف، چنين گوهري نفيس و نابغه پوش بي اش از اينكه اين ژنده حديث و يا سخنراني

ماند و چشمانشان از تعجب از حدقه  ناياب در علم و زهد و تقوا بود، دهانشان باز مي
 زد. بيرون مي

ط�ي ناب در دل خاك آرميده است. اما شكل و  اي وجود ندارد؛ چرا كه شگفتي
شكل و قيافإل  هشمايل و ظاهربيني، مردم را در هر زماني و مكاني فريفته است؛ آن گاه ك

داشتند، قبل از آنكه بفهمند پشت اين سيما و   ديدند او را احترام و بزرگ مي آراسته را مي
ناتوان و ناقص و فكري  در حالي كه ممكن است پشت اين سيما مغزيچهره چيست! 

 راكد و قلبي سرگردان وجود داشته باشد.

ــــابكم ــــد أن ثي ــــوغ املج ــــرون بل  ت
 

ــــيكم حســــنها و  ــــوح عل ــــهايل  بصيص
 

ــــو ــــيس الع ــــة ول اع ــــايل درّ  رداؤه
 

ــــــــية و  ــــــــة موش ــــــــهاوال جب  قميص
 

رساند  كنيد كه زيبايي و زينت لباس، شما را به بزرگي و عظمت مي و شما تصور مي«

 .2F1»الپوش و عبا و جبإل و پيراهن داراي نقش و نگار نيستو حال آنكه به ب
براي تحصيل علم و دانش  »نوا«دارد. وي از   را به شگفتي وا ميكار امام نووي انسان 

ارد؛ زيرا در گذشته و دبه دمشق رفت؛ اما باز هم در اين كار او شگفت و تعجبي وجود ن

_________________ 
 نه همين لباس زيباست نشان آدميت تن آدمي شريف است به جان آدميت -1
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، ولي شگفتي آن است كه اند ام دادهحال بسياري از طالبان علم و دانش چنين كاري انج
يف و لغر عرصه ا شروع كند كه با اين اندام نحچنان كارش ر فقير، »حوراني«اين جوان 

را بر ط�ب تنگ سازد و از آنان سبقت گيرد، و همواره با كساني كه در علم، شهرت 
ژه ش به ويداشتند رقابت كند تا اينكه آنان را پشت سر بگذارد. و با علماي بزرگ زمان

ها و تاريخ دو  بعضي از اساتيدش به رقابت بپردازد و گوي سبقت از آنان بربايد. نسل
شاهدي هستند بر آنكه احدي در سرزمين اس�مي چه عالم و چه عامي وجود نخواهد 
داشت كه از امام نشنود و وي را به بهترين ثنايا مدح و تمجيد نكند؛ اما از علماي بزرگ 

 اسند؛ زيرا در دلشن ي خاص باشند، نميها بحث اني جز اندكي كه دنبالمعاصر وي را كس
 اند. مدفون مانده ها كتاب

ي ها كتاب با اين همه نووي بيشتر از چهل و پنج سالگي زندگي نكرد و از خود
را روزهاي حياتش تقسيم كنيم، ها  آن گرانبهاي تحقيقي محكمي بر جاي گذاشت كه اگر

شود و كافي است كه يكي از تأليفات او در  كتابچه و يا بيشتر ميسهم هر روز تأليفش دو 
تا حجتي كامل و محكم و شناختي همراه با  زمينإل فقه و يا حديث يا لغت را مشاهده كني

 دليل عايدت شود.
علما و مذاهب بر اعتماد بر وي و نقل و قول از گفتارش اجماع كردند و مشتاق و 

حرمتي  تنها به دينش بلكه بي اش عملي نيافتند كه نه ندگياش گرديدند و در تمام ز شيفته
زد،  تقوي در او موج مي :گويد و تهديدي براي تقوايش باشد؛ همچنان كه امام ذهبي مي

داشت بلكه  ت باز ميها شب تنها از محرمات و مهار نفسش را در اختيار داشت و آن را نه
د؛ چون ترس از خداوند وي را وادار دا نسبت به مباحات نيز بسيار احتياط به خرج مي

ت بكشاند و يك باره ها شب كرده بود كه مبادا طمع و حرص نفس وي را از مباحات به
ند و وارد مرزهاي حرام و منهيات خداومرزها را بشكنند و مهار از دستش رها شود 

 گردد!
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عبادت و گرفت  امام نووي تعليم و تعلم و تأليفي را كه فقط به خاطر خدا انجام مي
كرد؛ به حدي كه هر گاه عملش  دانست و خود نيز به آن عمل مي ذكر و طاعت مي

گشت،  گشت و هر گاه به خدا نزديكتر مي اش به خدا زيادتر مي شد، نزديكي ميتر  فزون
 يافت و اين قول خداي تعالي در وي محقق شد: علمش افزايش مي

﴿ �َ َما َ�ۡ َّ ِ َ ٱإ َّ  ِ ه ْۗ لۡ ٱِّۡن ِعَبادِ ُؤا ٰ ََ لَ  ].28فاطر: [ ﴾ُُ
 .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا ترس آميخته با تعظيم دارند«

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا ۖ ٱ َّ َ ُِمُ�ُم  َّ ّل َُ �ُ ُ ٱَو  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾َّ
از خدا بترسيد (و اوامر و نواهي او را پيش چشم داريد) و خداوند (آنچه را كه  به «

 .»آموزد ت) به شما مينفع شما يا به زيان شما اس
امام ـ كه رحمت خدا بر او باد ـ تنها به عبادت و ذكر عالمانه اكتفا نكرد، بلكه اكثر 

نمود و هميشه زبانش با قرائت قرآن مشغول بود،  دار بود و بر آن مواظبت مي اوقات روزه
باشد. و دانم كه او ذكري از اذكار روزانه ثابت شده از رسول خدا را ترك كرده  بعيد مي

داند چگونه نماز و ذكر را به  عالم عامل خواهان رضايت پروردگار، كسي است كه مي
شود و هر گاه پرستش زياد شد  جاي آورد. هر گاه شناخت زياد شد پرستش نيز زياد مي

شود. اما جاهل ذكرش توأم با ادب نيست و  قرب و عزت شامل حال بندة عالم مي
شود كه  كند و آن ذكر برايش تبديل به لهو مي اد ميت و خوف ييخداوند را بدون خش

شود و چيزي جز دوري از  برد و او از پروردگارش غافل مي شيطان از آن سود مي
 گردد. پروردگار عايدش نمي

شائبه و خالي از راي وي ـ كه عبادتي همچون عبادت  اكنون مثالي از عبادت پاك و بي
: در گويد كنيم: وي مي حنبلي بيان مي والفتح بعليود بن أبمباشد ـ به نقل از مح سلف مي

در مسجد جامع دمشق شيخ را در حالي ديدم كه در كنار ستوني در  ها شب اواخر شبي از
 ز ايستاده و اين گفتإل خداوند را:تاريكي به نما

﴿ �ۡ ّّ م  ُُ َّ ِ ۖ إ  ].24الصافات: [ ﴾٢ولُوَن  ُٔ َوفُِفوُمۡم
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و اعمالشان پرسيده شود ... پرسي شوند (و از عقائد آنان را نگه داريد كه بايد باز«
 .»): نگاهشان داريد ... مسئولون: بازخواست شوندگانقفوهم

در من نيز بسيار تأثير  كرد كه اي بارها با غم و اندوه و خاضعانه تكرار مي به اندازه
ه و اين اهللا اعلم به! اين تمام بضاعت و توان ما بود؛ اما به راستي اين مقدمگذاشت. و
3Fي و شخصيت امام را به تصوير بكشدتواند تمام زواياي زندگ كتاب نمي

و اين همان  .1
اند و اين سخن شاگردش،  چيزيست كه علماي دورانش نيز از بيان آن عاجز مانده

گويد: از وي كارهاي مفيد زيادي ديدم كه اگر نگاشته  كه مي / ع�ءالدين بن عطار
خود گواهي بر صحت اين ادعاست. با تمامي اين احوال شود،  شود هزار من مثنوي مي

 گرد آوردم.اي كوچك به صورت فشرده آن را  شرح حال وي را در يك كتابچه
نكند، به ويژه امام  بعد از وي كسي نيامده كه شرح حال رجال را بنويسد و از او يادي

ي از تأليفاتش چه است در هيچ تأليف رمشهو »شيخ التراجم والجرح والتعديل«ذهبي كه به 
نيست كه از او يادي نكرده باشد، و به بهترين وجه وي  »الطبقات«و چه در  »التراجم«در
نستوده باشد، و امام ذهبي نيز كسي بود كه در مدح و ثناء گفتن بسيار بخيل بود و جز  را

ور گفت. از جملإل كساني بود كه به ط مستحق و آن هم به اندازة استحقاقش ثناء نميبراي 
باشد كه در  مي /اند، سخاوي  خاص در يك كتاب به شرح حال امام نووي پردخته

اي  اش مطالب زيادي از ابن عطار، شاگرد امام، نقل كرده ولي اين كتاب نيز نسخه نوشته
 ناقص است.

 در اين رابطه دارند. »المنهج السوي«اي به نام  سحيمي و سيوطي نيز رساله
اي كه   اين است كه شرح حال وي را از كتب سيره به اندازهاما شيوة ما در اين كتاب 

 آن را مرتب و منظم كرده وآوري كنيم و سعي بر اين بوده كه  در دسترس بوده جمع
ما نيز اين بود كه به  مناسب در حد توان خود بر آن بنگاريم. و قصد اي حاشيه نآمقدمه 

_________________ 
 هم به قدر تشنگي بايد چشيد آب دريا دگر نتوان كشيد -1
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ان داشته باشد ولو اينكه يك سطر هم اي كه امك  شرح حال تمام علماي دورانش به اندازه
 باشد، بجز شرح شاگردانش يا رجال سند، در اين كتاب بگنجانيم.

هايي كه در دنيا وجود دارد بجز اندكي  از همإل لذات و شيريني /خره امام نووي و باآل
راي ترين سطح ـ استفاده نكرد و بقيإل آن را ب اش ادامه يابد ـ آن هم در پائين كه بتواند زندگي

اش را جز در راه  اي از زندگي شد و لحظه روزي گذاشت كه به پروردگارش ملحق مي
افزايش علم و دين و تقوي صرف نكرد. كم و نايابند مدعيان عالم، كه صبر و منهج و راه و 

ها پيچيد و در  نگذشت كه آوازة او در اُفقها و كرانيزي چروشي همچون او داشته باشند و 
 المثل دوران شد. وي و ذكر، ضربعلم و زهد و تق

  ه 1359/ جمادي الثاني  1دمشق شام 

 م 1975/ ژوئن /  10

 عبدالغني الدقر



 
 
 

 عصر نووي

4Fدر اواخر عصر ايوبيان و تمام دوران حكمراني ملك ظاهر /امام نووي 

بيبرس،  1
زيسته است كه اين دوره نسبت به دوران ديگر از جهاني به دوران  پادشاه مماليك، مي

آرامش و ثبات مشهور است؛ ولي با وجود اين تعاريف باز هم در اين دوره نيز بحرانهايي 
وجود داشت. زماني كه دو نيروي صليبيون و مغولن ـ نيروي شرك، كفر و سركشي ـ به 

5Fور شدند و نورالدين شام حمله

6Fالدين و ص�ح »سلطان شهيد« 2

با نصرت و ياري  3
ن را درهم شكستند و پس از اين دو بيبرس شجاع و خداوند، پيشروي و خشونت صليبيو

دورانديش و جنگجو آمادة مقابله با اين دو نيروي مهاجم شد و عظمت و هيبت آنان را 
از بين برد و صفوفشان را درهم شكست و بسياري از سرزمينهاي اشغال شده را باز پس 

شد؛ البته  دهشتناك مي و به راستي اگر وي نبود، حال و روزگار سرزمين شام بسيار گرفت
شد شام ـ خصوصاً دمشق ـ از يك آرامش نسبي همراه با ثبات و جهشي به آينده بهرمند 

كه اگر آن را با دوران ماقبلش ـ آخر دورة ايوبيان ـ و با دوران بعدش مقايسه شود اگر با 
ميموني  كرد ـ اين برهه، برهإل مبارك و بعضي از ب�ها و گرفتاريها دست و پنجه نرم نمي

 بود.
 اين بود مختصري از زندگي سياسي امام نووي.
ي هفتم و هشتم هجري ـ از ها قرن اما از نظر علمي، اين عصر و عصر بعدش ـ

شكوفاترين دوران علمي بود و علماي توانمند زيادي كه تأليفات مفيد و كاملي از خود 
 بر جاي گذاشتند، در اين دوران ظهور كردند.

_________________ 
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از قرن هشتم سخن بگوييم؛ ولي با قرن هفتم مواجهيم كه حداقل خواهيم   ما نمي
نووي نصف قرن و بسياري از علماي ديگر در بسياري از علوم را نيز بايد مدنظر داشت 

توانند آينإل تمام نماي وضعيت فرهنگي اين عصر  اند و مي كه در اين قرن زندگي كرده
ص�ح، پرچمدار محدثين و رافعي از  باشند. از جملإل آنان در علوم ديني: همچونِ ابنِ

محدثين در بزرگان فقهاي شافعيه در قزوين و نووي از بزرگان فقهاي شافعيه و پرچمدار 
سرزمين شام و اسماعيل بن عبدالكريم معروف به ابن معلم از بزرگان احناف در دوران 

ه دوران خويش و عبدالرحمن بن محمد بن عساكر برادرزادة حافظ أبوالقاسم كه فقي
د امام نووي خودش بود، و عبدالكريم بن شهرستاني از خطباي دمشق، فركاح فزاري استا

از علماء وجود داشتند كه ما فقط به عنوان مثال تعدادي نام  يرو در آنجا بسياري ديگ
 برديم.

يعيش، شارح المفصل زمخشري، و  توان ابن از ميان آنان در علوم و ادبيات عرب مي
علوم از جمله لغت، الك و ابن قفطي كه از بزرگان اين قرن و عالم به تمام استاد ابن م

فقه و حديث و علوم قرآني و اصول و منطق و نجوم و هندسه و تاريخ بود، نام برد.  ،نحو
و ابن توان ابن عديم مؤلف تاريخ حلب،  نويسي مي و از ميان آنان در علم تاريخ و سيره

دان،  و ياقوت حموي رومي جغرافيعيان، تاب وفيات األو مؤلف ك ةخلّكان قاضي القضا
قب�ً دربارة آن  هرخ جهانگرد، مؤلف كتاب معجم البلدان و معجم األدباء، و ابن قفطي كمؤ

 سخن رانده شد و ع�مه أبوشامإل مؤلف كتاب الروضتين نام برد.
نجم الدين ، و جوانيةو در زمينه علم هندسه، ابراهيم بن غنائم مؤسس مدرسإل ظاهريه 

بحيي بن لبودي صاحب دارالهندسه كه او عالم به حكمت و هندسه و حساب بود 
 توان نام برد. مي

توان پزشك أديب ابن أبو أصيبه دمشقي، عبدالمنعم  زمينإل پزشكي و حكمت مي و در
الدين  جلياني مشهور به حكيم دوران و ع�مه در طب و چشم پزشكي و ادبيات، سيف

نان در علوم حكمت آ  ترين ترين افراد دورانش و متخصص كه باهوشعلي ثعلبي آمدي 
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الدين خويني عالم در حكمت و شريعت و پزشكي، و بدرالدين پسر قاضي  بود، شمس
 بعلبك دانشمند علم پزشكي نام برد.

الدين بن عربي اندلسي  توان شيخ دورانش محيي در زمينإل تصوف ميها  آن و از ميان
و  لمكيةجمله تأليفات او الفتوحات ا ه درجإل باليي رسيده بود كه ازكه در فلسفإل تصوف ب

 باشد، نام برد. الفصوص مي
يي كه ما عنوان كرديم نسبت ها مثال در دوران امام نووي زندگي كردند وها  اين همإل

باشد بسيار كم است و اگر بخواهيم تمام اين افراد را نام  به آنچه كه استحقاق اين قرن مي
 هاي گوناگون بودند. صاحبان تخصصها  آن كشد، زيرا بحث به درازا ميببريم 

: اگرچه اين عصر همچون اين دوره از نظر علمي آن است كه لب مطلب راجع به
توان  عصرهاي اجتهاد عصر ابداع و نوآوري نبود ولي در كل با تمام علوم و دانشش مي

ليد آگاهانه همراه با احتياط و آن را عصر ترجمه و شرح و نقل هماهنگ و متناسب و تق
توان به عنوان  زيركي و تحقيق و پژوهش و نگارش و تصحيح و تهذيب و بلكه آن را مي

7F[ماترك األول لآلخرطبق قاعده  عصر اجتهاد مقيد آزاد نام برد. زيرا عصرهاي اجتهاد

و  ]1

8F[هل غادر الشعراء من مرتدم: يا براساس گفته عنتره

ندكي جولنگاه در ميدان علوم جز ا ]2

_________________ 
 اند. اند و همه را انجام داده منظور اين است كه گذشتگان چيزي را براي بعد از خودشان باقي نگذاشته -1

زيسته است. وي در  ي جاهلي عربي به سالها قبل از اسالم مي عنتره بن شداد العبسي از شعراي دوره -2

اشراف عرب، و مادرش كنيزي حبشي به نام  ميالدي در بالد نجد متولد شد. پدرش از 525جواني سال 

بيت  1500سالگي وفات يافت. وي ديواني دارد كه بالغ بر  90در حدود سن  615زبيبه بود كه در سال 

به چاپ رسيده و اشعار او بيشتر فخر و حماسه و  1864باشد و نخستين بار در بيروت در سال  شعر مي

شود. از قرائن معلوم  ي اوست كه با اين مطلع آغاز مي و معلقهذكر وقايع و غزل است. مشهورترين قصائد ا

 مطلع به اين خاطر با اين بيت آغاز نموده كه به وي گفتند كه براي ما بسرا، وصف كن گفت : 

 أم هل عرفت الدار بعد توهم! هل غادر الشعراء من متردم
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ي دوم و سوم و به ها قرن باقي نگذاشتند. به عنوان مثال علم حديث: دربراي آيندگان 
آوري شدند و احاديث ضعيف را از  دنبال آن در قرن چهارم توسط پيشوايان اين فن جمع

صحيح جدا كردند و روايان احاديث را در ميزان جرح و تعديل قرار دادند. پس در قرن 
اً چيز كاملي از حديث در اختيار علماء قرار داشت و محدث در اين عصر قبل هفتم تقريب

ثار و تأليفات پيشوايان اين علم در كوشيد تا ارتباط خود را از طريق آ از هر چيزي مي
 زمينإل روايت راويان و الفاظ حديث با حفظ تمامي شئوناتش حفظ نمايد و در آثار خود

نمايد. و در عصر اجتهاد علم فقه در طراز اول بود و پس را بدون هيچ كاستي بيان ها  آن
از آن فقهاء و مجتهدين مذهب قرار داشتند كه شاگردانشان بعدها آراء و نظريات ايشان را 

هاي اجتهادي قدما را حقيقت  اي تصحيح و تنقيح نمودند كه آراء و نظريات و ادلّه به گونه
ماي قرن هفتم تسليم نظريات و آراء اجتهادي پيروي نمودند. اما علها  آن دانستند و از

ها نوشته شد و  گذشتگان نشدند و در اين رابطه به بحث و مناظره پرداختند و رساله
هاي اجتهادي قدما را صحيح دانسته و پيروي نمودند و گروه ديگر آن را  هي ادلّهوگر

ان بود و در اين رهادلّه و ب ها و رد و قبولها همراه با ارائإل ضعيف دانستند. تمام اين مناقشه
 اند. اند به وضوح آن را دريافته ي رافعي و نووي را خواندهها كتاب رابطه كساني كه

اما در زمينإل فقه جايز نيست كه گفته شود سخن، سخن قدما است، زيرا براي هر 
عصري قضايا و اموري جداگانه هست و شايسته است كه هر عالمي عصر خويش را به 

ولت و دگرگونيهايش درك كند و آراء و نظريات جديد با در نظر گرفتن اصول همراه تح
ثابت كتاب سنت براي عصر خويش ارائه دهد. اين معني همان معناي اجتهاد پوياست كه 

 فقهاي قرن هفتم آن را تأييد نمودند و بر اساس آن عمل كردند.

                                                                                                                              
اند و هيچ موضوعي  ي سخن گفتهي هر موضوع درباره«اند؟  چه بسرايم؟ مگر شعراء سخني باقي گذاشته

از اين بگذريم آيا بعد از جستجو و تحقيق، خانه يار » ي آن شعر بگوييم براي ما باقي نگذاشتند كه درباره

 تاريخ ادبيات دكتر شوقي ضيف و حنا الفاخوري.». ي مترجم اضافه 2و  1«را شناختي؟ 
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ند، بجز اندكي و آن هم كن  و علم نحو كه ابن مالك و هم عصرانش آن را رهبري مي
سبيويه و كند بر آنچه  بيشتر تجاوز نميبسيار ساده و پراكنده كه تعدادش از چند صفحه 

هاي  ها و گفته نوشته /ها نوشتند اضافه ننمودند ولي ابن مالك  بسياري از بصيري
يت و روشن نمود تا تقدمايي همچون سيبويه و بسياري از نحويين ديگر را تصحيح و تر

ي كه آثارش در نحو مرجع علماء و ط�ب علم در عصر خودش و عصرهاي بعد حد
اند كه ما در ابتداي اين كتاب بيان  تاكنون گشته است و بقيإل علوم همچون علومي بوده

نموديم. اما وضعيت تمام علوم در اين عصر نيز اين گونه بوده است كه ما به خاطر ترس 
 عنوان مثال بازگو نموديم. شدن مطلب فقط بخشي را به از طولني

در كل اين عصر از تمامي علومي كه مسلمانان به آن دست يافته بودند و با تحقيق و 
 زد. آن افزوده بودند موج مي تعليق و تصحيح و فهم جديد چيزهاي زيادي به

توان ناديده گرفت اين است كه بجز  چيز واضح و روشني كه در علماي اين عصر نمي
آنان، حريص بودن بر علم همراه با عمل و رهبريت تقوي و محرك ورع،  گروه اندكي از

و روزانه به عبادت زياد مشغول بودن سرلوحإل كارشان قرار داده بودند. همچنين آنان 
باشد كه از  يكوشيدند كه عبادتي براساس سنت انجام دهند و خالي از اين هم نم مي

اند  اند بلكه كساني هم وجود داشته هي شدهتاوايشان كساني هم بوده كه گرفتار قصور و ك
باشد كه از خداوند  نيز بسيار كم ميها  آن آور بوده است. البته تعداد كه دينشان برايشان نان

 شاءاهللا] [ان خواهانيم كه آن را ناديده گيرد.

باشد نه يك مقدمإل  اي از عصر امام نووي بود كه نيازمند جايگاه وسيعي مي اين خ�صه
 /خواهيم از آن سخن بگوييم سيرة نووي   ر يك كتاب، ولي آنچه كه ما ميكوچك د

 باشد نه سخن گفتن از عصر نووي. مي





 
 
 

 خانواده و زادگاه و محل رشد و نمو امام نووي

 :نوا
گيرند اما  زادگاه خويش كمك ميمردم براي اينكه شناخته و مشهور گردند از نام 

باشد و اين بار اين خود زادگاه است كه  ان ميقضيه و سرنوشت امام نووي برعكس ديگر
گردد بلكه نام نوا را تا زماني كه در سرزمين اس�مي و تا زماني كه فقه  با نام او مشهور مي

 هميشه جاريست. ها زبان شافعي و علماي اين مذهب وجود دارند بر سر
 بلكه نسبت او هزاران عالم فقه شافعي و علماي حديث نه اسم او و نه كُنيه و لقب او

: النووي أو النواوي، و خود وي نيز با دست خط خود گويند آورند و مي را بر زبان مي
9Fنوشت النووي را مي

 : گويد چه زيبا مي /: و در وصف نوا نووي، ابوحفص بن الوردي 1

ـــــــا نـــــــوا ـــــــرياً ي ـــــــت خ  لقي
 

 حرســــــــت مــــــــن أمل النــــــــويو 
 

 فلقـــــــــد نشـــــــــابك زاهـــــــــد
 

 ـــــــم أخلـــــــص مـــــــانو  يف العل
 

 اه فضــــــــــلهعــــــــــد وعـــــــــىل
 

ـــــىل  ـــــوب ع ـــــل احلب ـــــو فض  الن
 

تنهايي و افسردگي نجات پيدا اي و از بيماري و درد  اي نوا، تو خير را م�قات نموده«
 .كردي

 .ترين نيات را دارد ه در علم خالصدر تو زاهد رشد و نمو كرده ك
 .»باشد همچون فضل دانه بر هسته مي و فضل وي بر سايرين

_________________ 
 ي مترجم: در دفتر زمانه فتد نامش از قلم اضافه -1

 تي كه مردم صاحب قلم نداشتهر مل

 »فرخي يزدي«
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10Fتوابع دمشقاز  »حوران«نوا در سرزمين 

پايتخت شام (سوريه) قرار داشت كه در  1
 »حزام«بدويان بود. و بر طبق عادت عرب  عصر امام نووي جايگاه اوتراق چادرنشينان و

و نسل  هذرينمود رحل اقامت افكند و خداوند در  جد اع�ي نووي كه در آجا اوتراق مي
11Fزياد شدها  آن بركت نهاد و تعداد وي

2. 

 ب امام نووياسم و لقب و نس
12Fاو أبوزكريا يحيي بن شرف بن مري

بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن  3
باشد كه پدرش شيخي زاهد و پرهيزگار و محب خدا  حزام الحزامي النّواوي الشّافعي مي

 بود.
به حزام أبو حكيم الصحابي  »حزامي«كردند نسبت  ني بودند كه گمان ميدر آنجا كسا

كند بعضي از اجدادش كه  آن را تصحيح نموده آنجائي كه ذكر مي رسد، كه خود نووي مي
به حزام أبو حكيم الصحابي ها  آن اند نسبت كرده گمان مي 13F

ها  آن رسد گفتإل مي 4
14Fباشد نادرست مي

الدين بود. وي آن لقب را  . اما لقبي كه امام به آن شهرت داشت محيي5
ا به خاطر تواضعي بود كه به خاطر دانست و اين هم ي دوست نداشت و آن را ناپسند مي

_________________ 
گويد كه: دهكده كوچكي از  ياقوت حموي درباره آن مي». أ-3«تحفة الطالبين مؤلف ابن العطار مصور  -1

در آنجا بوده  ÷گويند كه: آنجا يك قلعه نظامي بوده است و منزل ايوب  توابع حوران بوده و بعضي مي

 بن نوح نيز آنجا بوده است. است. و به گمان و زعم آنها قبر سام

 ».3«سيره نووي تأليف سخاوي  -2

زبيدي در تاج العروس (مري) را به كسر ميم و قصر آورده و در شرح األربعين النووية تأليف ابراهيم بن  -3

 اند. مرعي (مري) بضم ميم و كسر راء آورده و بسياري ديگر به ضم ميم و كسر راء مشدد آورده

م بن خويلد بن أسد، صحابي از قريش، كه او پسر برادر خديجه ام المؤمنين از بزرگواران حكيم بن حزا -4

 هجري وفات يافت. 54قريش در جاهيلت و اسالم بود، كه در سال 

 تحفة الطالبين تأليف ابن العطار. -5
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خدا داشت و يا اينكه معتقد بود كه دين خدا زنده و ثابت قدم و هميشگي است و نياز 
به كسي ندارد كه آن را زنده كند تا حجتي آشكار و پابرجا براي كساني كه باشد كه در 

15Fاند. لخمي اعتنائي نموده مورد آن قصور و كوتاهي و يا نسبت به آن بي

: به طور گويد مي 1
را كه چنين لقبي به من داده  توانم ببخشم كسي صحيح از او روايت شده كه او گفته: نمي

16Fاست

2. 

 پدر نووي
زندگي معمولي ها  آن از زندگي اجدادش چيزي در دسترس نيست و روشن است كه

ن از نويسا اهل علم و رياست و جاه و مقامي بودند سيرهها  آن اند، زيرا اگر و عادي داشته
17Fاي ماندند. اما پدرش شرف بن مري، در نوا مغازه غافل نميها  آن ذكر

آن  داشت كه در 3
18Fمشغول خريد و فروش بود. ع�ءالدين بن عطار

يكي از شاگردان نووي اين گونه او را  4
19Fخي زاهد و پرهيزگار و با تقوا و دوستدار خداوند بوديكند: وي ش توصيف مي

. ذهبي نيز 5
20Fكند: او شيخي بزرگوار و بابركتي بود توصيف ميوي را اين گونه 

. و هنگامي كه در سال 6
21Fهجري وفات يافت بر او نماز جنازة غايب 685

خوانده شد كه اين خود بر صالح و  7

_________________ 
ال او احمد بن فرح بن احمد األشبيلي محدث و صاحب منظومة غرامي صحيح في المصطلح متوفي س -1

 باشد. مي 699

 ».4«نامه نووي تأليف سخاوي  زندگي -2

 مرجع قبلي. -3

او علي بن ابراهيم پدرش عطار و پدربزرگش طبيب بود. به حدي به نووي نزديك بود، كه به او مختصر  -4

 وفات يافت.  هـ 724نووي گفته شده و در سال 

 ».ب-2«تحفة الطالبين چاپ  -5

 ».76«اوي نامه نووي تأليف سخ زندگي -6

 نامه نووي تأليف سخاوي. زندگي -7
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دارد، و روشن و آشكار است كه وي پس از فرزندش نه بودن و شهرت او دللت  نيكو
 شته است.سال زندگي كرده و عمرش از مرز هفتاد سال نيز گذ

 تاريخ و محل تولد
هجري در نوا متولد  631ل وي در دهإل دوم و به گفتإل بعضي در دهإل اول محرم سا

22Fشده است

1. 

 رشد و نمو امام نووي چگونگي
نووي در كنار پدر و تحت سرپرستي وي زندگي كرد. پدرش دنيايي نيك و ساده 

ماند و مدتي در مغازة پدرش  داراي روزيي با بركت بود. نووي در پناه خير و نيكي باقي
زيستن زندگي را پشت سر گذاشت. گويي  گويد: با قناعت و ساده گونه كه ذهبي مي همان

اش وي را براي حمل ميراث سنگين نبوي در علم و تقوا  خداوند از آغاز كودكي و جواني
لحين بزرگ به آن اشاره كرد و اين همان چيزيست كه بعضي از صا و تزكيه آماده مي

23Fاند نموده

اند: نووي هنگامي كه كودك بود در زمرة صالحين نوشته شده  آنجا كه گفته ،2
 27است و اين نيز از آنجا به اثبات رسيده كه هنگامي كه نووي هفت ساله بود، در شب 

گويد: مرا  شود. پدرش مي هاي شب بيدار مي رمضان كه در كنار پدرش آرميده بود نيمه
انه را در بر گرفته چيست؟ و تمام اهل ر، اين نوري كه تمام خاي پد :بيدار كرد و گفت

 ليلةخانه را بيدار نمود اما هيچ چيزي ديده نشد. پدرش گفت: همان دم دانستم كه وي 
24Fالقدر را دريافته است

3. 

_________________ 
 »./أ3«تحفة الطالبين چاپ  -1

 ».34«سخاوي  -2

 ».8/396«الطبقات الكبري تأليف سبكي  -3
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25Fامام نووي هنگامي كه به سن ده سالگي

رسيد پدرش او را در مغازه مشغول به كار  1
26Fنشد كه وي قرآن را رها كندش سبب كرد اما خريد و فرو

و اين نيز مصادف با ورود  ،2
شيخ ياسين بن يوسف مراكشي [مشهور به اسم سرزمينش] در سال ششصد و چهل و 

27Fاندي هجري

ها او را  به قريإل نوا بود. شيخ در حالي نووي را ديده كه ده ساله بود و بچه 3
كرد و  ر آنان از دستشان فرار ميكردند كه با ايشان بازي كند و او به خاطر اجبا وادار مي

نمود. شيخ ياسين  كرد و در اين حالت نيز قرآن را ت�وت مي در حال فرار گريه مي
درنگ نزد كسي رفتم كه به او سپرده بود تا به او قرآن  گويد: محبتش به دلم نشست بي مي

مردمِ دورانش  ترين و باتقواترين رود كه اين كودك، عالم ياد بدهد. به او گفتم: اميد مي
: خير! اما من گفت: آيا تو منجم هستي؟ گفتم گردد و مردم از او نفع فراواني ببرند. او به

كردن در دكان پدرش دست كشيده و براي  دهد كه او از شاگردي را نشان ميخداوند اين 
يادگيري علوم اندكي كه نزد مشايخ آن زمان كه سرآمد اهل و ديارش موجود بوده روي 

 است. آورده

 مسافرت به دمشق و تحصيل علم

 :رسيدن به دمشق
28Fشاگردش ابن عطارها  آن نگاران و در رأس آنچه كه تاريخ

بر آن اتفاق دارند اين است  4
 سالگي به دمشق آورد. 18هجري در سن  649كه پدرش او را سال 

_________________ 
 ».34«نامه نووي تأليف سخاوي  زندگي -1

 »./ب3«تحفة الطالبين  -2

م و لفظ عربي  عنوان نموده شود در ترجمه اندي را مي 3و  2، 1اضافه مترجم: از آنجائي كه النيف شامل  -3

 آن چنين بوده است: في سنة نيف وأربعين وستمائة: مراجعه شود به معجم النجو تأليف عبدالغني الدقر.

. اين اجماع و توافق 13/278؛ البداية والنهاية 1/286؛ الدارس 5/ب؛ السخاوي: 3تحفة الطالبين چاپ  -4

آمده كه نووي  1/398زاده  السعادة تأليف طاش كبري كسي با آن مخالف نبوده مگر آنچه كه در مفتاح
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 دمشق در آن زمان دارالعلمي بود كه طالبان علم از أقصي نقاط سرزمينهاي اس�مي
 آوردند. براي كسب علم و دانش به آنجا روي مي

رخ بزرگ حافظ ابن ت كه نظري به تاريخ دمشق تأليف مؤبراي اثبات اين قضيه كافيس
ين تاريخي است كه نوشته شده است تر بزرگ عساكر بيندازيم: [در مورد يك سرزمين اين

 باشد]. جلد مي 8و بالغ بر 
ها  آن ء و ادباء و شعراء و اميران سرزمين شام كهمؤلف در اين تاريخ شرح حال تمام علما

 چيزي شنيده، آورده است.ها  آن وده و يا ازمبرخوردي نها  آن را م�قات كرده و يا با
و ديده نشده كه عالمي علمش را تكميل كرده باشد و در يكي از پايتخت كشورهاي 

آن زمان دمشق بوده كه اس�مي به تحصيل نپرداخته باشد و تك ستارة اين پايتختها در 
 آن عصر سرآمد بوده است. تنها در علوم شريعت و عربي بلكه در تمام علوم نه

تيزبيني و فراست شيخ پرهيزگار مراكشي سبب شد كه به نجابت و پاكي و اخ�ص و 
پي ببرد و پدرش را وادارد كه  در جوانِ روستايي به نام نووي نشع�قمندي به علم و دا

نإل دمشق جهت كسب علم از محضر علماي بزرگ كند. در كجا اقامت فرزندش را روا
خ كارش را شروع نمود؟ و بسياري از يگزيد؟ درس خواندنش چگونه بود؟ و نزد كدام ش

 ي آينده از آن سخن خواهيم گفت:ها فصل اين گونه مسائل در

 :آغاز تحصيل
وه بر درس خواندن اولين اقدام نووي پس از رسيدن به دمشق يافتن عالمي بود تا ع�

نزد وي جايي نيز براي مسكن و مأوايش پيدا كند. و چون عادت مسافران در آن زمان 
پرداختند پس واضح و  پس از ورود به شهر اين بود كه ابتداء به جستجوي مسجد مي

شق به اولين مكاني كه سر زده مسجد جامع روشن است كه نووي پس از ورود به دم

                                                                                                                              
ساله بوده به دمشق رفته است. اما طبق آنچه گفتيم اين نظريه نادرستي  29هجري در حالي كه  650سال 

 است.
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كرده مگر اينكه در كنار  ، زيرا كسي در آن ايام يادي از دمشق نميبزرگ اموي دمشق بوده
شده است. و امام نووي پس از ورود به  آن يادي از مسجد جامع بزرگ اموي نيز مي

دمشق با اولين كسي از علماء كه م�قات كرده، خطيب و امام مسجد جامع بزرگ اموي، 
29Fلكافي ربعي دمشقيالدين عبدالكافي بن عبدالملك پسر عبدا شيخ جمال

 بود. 1
اش به علم و دانش را به او شناسانيد وي او را با خود  وقتي امام نووي هدف و ع�قه

معروف به حلقإل تدريس مفتي شام تاج الدين عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضياء الفزاري به 
30Fفركاح

م ـ رحمت خدا بر او باد ـ كه اولين شيخ امام نووي نيز بوده است، برد و اما 2
 نووي دروسي را نزد وي گذرانيد و مدتي در محضر او شاگردي نمود.

 :مدرسة رواحيه
اي كه نووي نزد شيخش فركاح سپري نمود جايي براي سكوتش همچون ساير  دوره

طالبان علم در مدارس مختلف دمشق نداشت و اين امر وي را بر آن داشت كه از 
31Fاستاد جز مدرسإل صارميهدر دست استادش مكاني جهت اسكانش درخواست نمايد ولي 

3 

_________________ 
دار قضاوت بود كه آن را نيز رها نمود و به خطابه و  . وي فقيهي فاضل كه مدتي قاضي و عهده8سخاوي  -1

 هجري وفات نمود. 689اموي دمشق اكتفاء كرد و در سال امامت مسجد جامع 

گويد وي فقاهت را نزد عزّ بن عبدالسالم آموخته و در  فركاح: فقيه اهل شام همانطوري كه سبكي مي -2

 باشد. اي در شام مي وفات يافته است و بنوالفركاح: قبيله 690سال 

اي كه به كوچه سيدي عمود مشهور بود قرار  هاي داخل باب جابيه جنوب قلعه در كوچ صارميه: مدرسه -3

شد و بعدها منزل  الدين جوهر بود كه از زمانهاي دور در آن تدريس مي گذار آن صارم داشت كه بنيان

تمام آن را  1344مسكوني گشت و كوچه سيدي عمود فرانسويان در دوران انقالب سوريه سال 

 شود. سوزاندند و اكنون به آن مكان الحريقه گفته مي
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32Fاي كوچك نيز نبود. فركاح وي را نزد شيخ كمال اسحاق مغربي و حتي خانه

در مدرسإل  1
33Fرواحيه

34Fدر خدمت ايشان مشغول به تحصيل شدفرستاد امام نووي به آنجا رفت و  2

3. 
35Fاين شيخ بزرگوار نيز در اين مدرسه اتاقي كوچك و بسيار ساده

 به او واگذار نمود و 4
 امام نووي نيز تا پايان عمر مباركش در آنجا ماند.

: از افراد زيادي شنيدم كه امام نووي فقط مدرسإل رواحيه را براي گويد يافعي مي
ت كمتري از نظر ح�ل بودن مكان و درآمد در آن ها شب سكونت انتخاب نمود، زيرا

36Fوجود داشت

و غذايش در آن  . و اين مدرسه در آن زمان از بناي بعضي از تجار بود5
37Fشد نبود مدرسه بجز ناني كه توسط مدرسه بين ط�ب تقسيم مي

خي از آن نيز به ركه ب 6
38Fفتن غذا را از مدرسه نيز رها كردنمود كه بعدها آن مقدار گر عنوان صدقه صرف مي

7. 

_________________ 
برجسته ابن صالح محدث بزرگ در رواحيه وي » معيد«آموز و خليفه  او اسحاق بن احمد مغربي دانش -1

 650از مشهورترين فرد در علم و تقوي بود و نزد او افراد زيادي فقه و فقاهت را آموختند و در سال 

 هجري وفات نمود.

قرار داشت كه متصل به جامع اموي از  عروه مدرسه رواحيه، جايگاه اين مسجد در شرق مسجد ابن -2

ام كه تبديل به  ام و ديده گويد: جاي اين مدرسه را ديده ي شرق شمال جيرون. بدران مي سمت دروازه

 اي شده است. به سخن وي در مسامرات بدران و الدارس تأليف نعيمي مراجعه شود. خانه

 ».8«سخاوي  -3

 .8/397افعيه الدين سبكي در طبقات الش از سخنان تاج -4

 .4/183مرآة الجنان  -5

 /أ.3تحفة الطالبين  -6

شد امام ذهبي در التذكرة از آن به نام  به ناني كه بين طالب جهت قوتشان تقسيم مي» 5«السخاوي  -7

 الجراية نام برده است.
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 :فريضة حج
امام نووي پس از دو سال اقامت در دمشق به همراه پدرش عازم حج شد. وي 

39Fگويد مي

فريضإل حج كه عرفات آن سال مصادف با  هجري به همراه پدرم 651ر سال : د1
روز جمعه بود به جايي آوردم. حركت ما به سوي مكه اول رجب آغاز شد و حدوداً يك 

 ماه و نيم در شهر رسول خدا اقامت نموديم.
حركت وقتي ما از نوا  :به من گفت كه /گويد: پدر امام  عطار مي همچنين ابن

شديدي شد كه تا روز عرفات ادامه داشت ولي وي  »تب«رزندم دچار بيماري نموديم ف
و در ادامه افزود كه وقتي مناسك حج به جاي آورديم هيچ وقت از دردش شكايتي ننمود 

د را بر روي فرزندم وو به نوا و سپس به دمشق رسيديم خداوند درهاي رحمت علم خ
در عبادت، نماز و ش گرديد و چنان غرق گشود و او همواره مشغول يادگيري علم و دان

40Fهاي آن شيخ بزرگ مراكشي روزه و زهد و تقوي گرديد كه گويي پيشگويي

به حقيقت  2
اي از لحظات عمرش تا هنگام وفات جز در راه كسب علم و  پيوسته بود، چون لحظه

 برگرفتن توشإل آخرت صرف ننمود.
41Fكساني نيز

وي دو بار فريضإل حج را به جاي آورده امام نو :اند اند كه گفته وجود داشته 3
: او بار ديگر نيز به حج رفته اند كه گفته است ل دميري دريافتهو اين را نيز سخنان كما

كه او در طول اقامتش در دمشق  ابن كثيري در تاريخش تصريح نمودهاست. و باز عماد 
برگشت همان  »بهخانإل كع«كه از زيارت زيارتگاه مسلمانان به حج رفته است و هنگامي 

گونه كه ذهبي در سير أع�م النب�ء به آن اشاره دارد پس از بازگشت از اين سفر تحولت 
و بيماري روحي عجيبي در وي به وجود آمده بود آثار پاكي و فهم و تدارك توشإل 

 آخرت به كمك خداوند و بركت رسول خدا در او نمايان گشته بود.
_________________ 

 /أ.4تحفة الطالبين  -1

 رباره او صحبت شد.منظور از شيخ مراكشي، شيخ ياسين بن يوسف مراكشي است كه قبالً د -2

 ».6«السخاوي  -3
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 :زياندو عالقه و تالش در جهت دانش
سه قرار گرفت با رامام نووي در مدرسإل رواحيه اقامت گزيد و در پناه مسجد مد

و با تمام ت�شي كه در راه  وقفه شروع به علم آموز نمود ناپذير و بي ت�شي خستگي
اش خاموش نشد و ديري نپاييد كه  اين ع�قهتحصيل علم صرف نمود باز هم عطش 

42Fگويد: دو سال رديد. خود وي ميالمثل و شگفتي دورانش و بعدها گ ضرب

ت و گذش 1
43Fپهلوهايم را بر زمين نگذاشتم

2. 
44Fگويد ذهبي نيز مي

روزي به علم و دانش و دوري از  نووي در توجه و عنايت شبانه :3
فتن وقتش در خدمت درس و نوشتن و رخواب مگر به اندازة رفع كسالت و به كار گ

45Fمطالعه و استفاده از اساتيدش

 است. المثل گشته ضرب 4
46Fالدين يونيني و از قطب

اي  روز لحظه نيز نقل شده كه گفته است: امام نووي در شبانه 5
يش نيز مشغول تكرار ها مسافرت نمود حتي در وقتش را جز در راه طلب علم صرف نمي

47Fن گونه اقامتش را سپري نموده استسال اي 6شد و او  محفوظاتش يا مطالعه مي

6. 
48Fاز بدر ابن جماعه

ده كه او از امام نووي در مورد چگونه خوابيدنش سؤال روايت ش 1
نمود  نموده است امام در جواب وي عنوان كرده كه هنگامي كه خواب بر من غلبه مي

_________________ 
 در الدارس لفظ سنين عنوان شده و در بقيه مصادر آنچه كه نوشته شده به ثبت رسيده است. -1

 .1/368الدارس  -2

باشد كه در  الدين محمد بن احمد بن عثمان تركماني محدث و مؤرخ و شيخ جرح و تعديل مي او شمس -3

افه مترجم: در مورد جرح و تعديل به كتاب علوم حديث و وفات يافته است. اض  هـ 748سال 

 مراجعه شود. 84اصطالحات آن اثر دكتر صبحي صالح ص 

 ».7«السخاوي  -4

در دمشق وفات نموده   ه 726الدين أبو الفتح مؤرخ، كه در سال  او موسي بن محمد يونيني بعلبكي قطب -5

 است.

 ».12-11«السخاوي  -6



 37  خانواده و زادگاه و محل رشد رشد و نمو اما نووي

49Fشدم گذاشتم و سپس بيدار مي اي بر روي كتاب چشمانم را برهم مي لحظه

. و در مفتاح 2
داريهاي  مل شب زندهنيز بيان شده كه امام نووي در طلب علم و عمل متح 50F3ةالسعاد

 فراواني گشته است.
تر از علم از نظر  چرا چنين نباشد در حالي كه در اس�م چيزي بعد از ايمان مقدس
بار در معاني  90معنوي و شأن و مرتبه وجود ندارد و در قرآن كريم لفظ علم بيشتر از 

از آن جمله اين  گردد؛ به يقين در هر چيزي كه ذكر شده است بر ميها  آن زيادي كه همإل
 فرمايد: هاي خداوند است كه مي دهفرمو

﴿ �َ َما َ�ۡ َّ ِ َ ٱإ َّ  ِ ه ْۗ ٱِّۡن ِعَبادِ ُؤا ٰ ََ لَ ُُ  ].28فاطر: [ ﴾لۡ
 .»ترسند از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او مي«

 :رمايدف در جاي ديگر مي

َۡسَتوِي ﴿ ينَ ٱَمۡل � ِ ُموَن وَ  َّ لَ ُۡ ينَ ٱَ� ِ لَ  َّ ُۡ  ].9الزمر: [ ﴾ُمونَ َ� َ�
 .»دانند برابرند دانند با كساني كه نمي آيا كساني كه مي«

 :فرمايد و باز در سورة ديگري مي

َِع ﴿ ف ۡۡ َ ُ ٱي ينَ ٱ َّ ِ ْ ِّنُ�ۡم وَ  َّ ُنوا َّ ا ينَ ٱَء ِ َّ  ْ تُوا و
ُ

 ].١١ة: املجادل[ ﴾َدَرَ�ٰٖت  ۡلُِۡلمَ ٱأ
و كساني را كه دانشمندند [برحسب] تا خدا [رتبإل] كساني از شما را كه ايمان آورده «

 .»درجات بلند گرداند
51Fدر احاديث نبوي و اقوال وارده از صحاب و تابعين كرام نيز در ستايش علم و عالم

1 
مطالب زيادي بيان شده، از جمله سخن رسول خدا است كه در بخشي از يك حديث 

                                                                                                                              
در مصر وفات   ه 733دبن ابراهيم بن سعداهللا بن جماعة الكناني حموي كه در سال او قاضي القضاة محم -1

 يافته است.

 ».36«السخاوي  -2

3- »1/361« 
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ْجِنَحتََها وَ «فرمايند:  مي
َ
ََ َلََضُع أ ََ ِِ

ََْْ ْ ّ  لْ ا َ�ْطلُُب نِ ََ  بِ
ِعلِْم رِضاً

ْ
فرشتگان « »ِلَطاِلِب لل

كنند،  ي كه طلب ميي خود را براي طالب علم به خاطر رضايت از كارها بال خداوند
 .»گسترانند مي

و در مقدمإل شرح المهذب تأليف امام نووي در فضل علم و دانش احاديثي و اقوالي از 
: فرمايند است كه مي حضرت علي  بزرگان صحابه بيان شده است؛ از آن جمله سخن

از  تر بزرگ پاداش عالم« »للعاْم أظمم أجالً ن  لْااِم للااِم للااي  ف سبيل لهللا«
 .»دار مجاهد در راه خداست شب زنده دار روزه

 : فرمايند مي بهمچنين ابوذر و ابوهريره 

علَ  ـ ظَل �ا  ن  للعلم تن  ألف ر�عَ تطوع، و با  ن  للعلم تتعلَ  أبب يلنا«
يادگرفتن بابي از علم نزد ما « »ب  أوْم معَل ـ أبب يلنا ن  ناَِ ر�عَ تطوع

باشد و ياد دادن يك باب علم چه به  تر از هزار ركعت سنت (مستحب) مي داشتني دوست
عت مستحبات آن عمل شود و جه به آن عمل نشود نزد ما برتر و بهتر از هزار رك

 .»باشد مي

 للوُت  جاء يذل: سَعنا رسول لهللا ماول«اند كه:  نقل نموده  خدا اين دو از رسول
َِ  هذه ع وهو للعلمِ  لطالِب  فرمود:  از رسول خدا شنيديم كه مي .)52F2(»شهيدٌ  وهو نات للال

                                                                                                                              
 ناجي غريق -1

 صاحبدلي به مدرسه آمد زخانقاه
 

 شكست صبحت اهل طريق را 
 

 گفتم ميان عابد و عالم چه فرق بود
 

 كه اختيار كردي از آن اين فريق را 

 برد گليم خويش بدر مي گفت آن
 

 كند كه بگيرد غريق را وين جهد مي 
 

 الدين سعدي شيرازي استاد شيخ مصلح

 (اضافه مترجم)

 اند. (مصحح) بزار و خطيب و ابن نجار بر ضعيف بودن اين حديث حكم نموده  -2
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اگر مرگ طالب علم در حالي كه مشغول به علم آموزي است فرا رسيد وي در زمرة «
 .»شدبا شهدا مي

گويد: علم آموزي از برترين وسايل قرب به خدا  ح مسلم ميامام نووي در مقدمإل شر
ترين  ترين عبادات است. و شايسته ين انواع خيرات و روشنتر مهم ترين طاعات و و عالي

 كه ارزش دارد اوقات گرانبها براي آن صرف شود. باشد چيزي مي
رندگان گي  بندند و پيشي هاي پاك طينت براي دست يافتن به آن كمر همت مي انسان

ي صاحب كرامت ها انسان در خيرات و صدقات شايسته است كه به آن اهتمام ورزند و
 در زينت دادن خودشان با آن از يكديگر سبقت بگيرند.

53Fهمچنين امام نووي در مقدمإل شرح مهذب

  : ... و در كل ايشان بر آن اتفاقفرمايند مي 1
شغول شدن به نوافلي همچون روزه دارند كه مشغول شدن به علم آموزي بهتر و برتر از م

باشد و علت آن بجز آنچه قب�ً عنوان  از عبادت بدني ميها  آن و نماز و تسبيح و امثال
رسد ولي نوافلي  آموزي به خود عالم و عامإل مسلمين مي نموديم آن است كه منفعت علم

 نام برديم اختصاص به خود شخص دارد.ها  آن كه قب�ً از
باشد كه عبادات ديگر محتاج و نيازمند او هستند  گر مي ي اص�حو علم همچون طبيب

باشند ولي عابدان به چنين  مي ‡ولي عكس آن امكان ندارد و علماء ميراث بران انبياء 
باشد.  نمايد و مقلد او مي باشند و عابد پيرو عالم است و به او اقتداء مي صفتي متصف نمي

داند ولي عكس آن امكان  را بر خود واجب مي در عبادت و چيزهاي ديگر اطاعت از او
54Fندارد و اثر علم پس از مرگ عالم باقي است

گردد  ولي نوافل با مرگ صاحبش قطع مي 2
 باشد. باشد كه علم صفتي از صفات خداوند متعال و فرض كفايه مي و به اين دليل مي

_________________ 
1- »1/37.« 

 قال رسول اهللا:  -2

، صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو علْمٍ ينْتَفَع بِه: ه عملُه إلَّا منْ ثَلَاثانْقَطَع عنْإذَا مات ابنُ آدم «رواه المسلم عن ابي هريرة: 

و لَهعدحٍ يالص لَدو صدقه جاريه  -1گردد جز به سه چيز:  فرزند آدم آنگاه كه مرد عملش قطع مي» «أَو

 فرزند صالح كه براي او دعا كند. -3علم نافع  -2
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55Fامام الحرمين جويني

56Fفرمايد: فرض كفايه مي 1

باشد از  مي 57F3نبرتر و بهتر از فرض عي 2
دهد و حرج  انداز وسيعي دارد و امتي را نجات مي اين جهت كه فاعل فرض كفايه چشم

 انداز و جولنگاه كوتاهي دارد. كند ولي فرض عين چشم و سختي را از او دور مي
فرمايند: بدان كه هدف ما از آنچه در فضل و برتري طالب  خره خود امام نووي ميباآل

آموزي را براي رضاي خدا بخواهد نه هدف  است كه وي فقط علمعلم ذكر كرديم آن 
ت رطلبي و رياست و پست و مقام و جاه و شه دنيايي. و هر كس كه هدفش دنيا و قدرت

ها و يا  زي و شكست حريفان در مناظرهبوسي مردم و يا خواهان پيرو دست و يا خواهان
58Fباشد مي زشت و ناپسند و نكوهيده غيره باشد پس ت�ش و كار او

4. 
ي اول ها سال اين ديدگاه امام نووي به علم و دانش بود كه ثمرات و نتايجش از همان

تحصيل پديدار گشت به طوري كه كتاب التنبيه ابو اسحاق شيرازي را در حدود چهار ماه 
59Fو نيم و ربع عبادات از كتاب المهذب او را نيز در باقي ماندة همان سال حفظ نمود

و  5
60Fبر ابن رزين  ه 650تنبيه را در سال حفظ كتاب ال

عرضه نمود و محمدبن حسين بن  6
ران براي او نوشت. سخاوي اي به همراه درود و تحيات و طلب غف رزين شافعي نامه

_________________ 
لك بن عبداهللا بن يوسف جويني به امام الحرمين از دانايان متأخرين و از اصحاب امام شافعي او عبدالم -1

  وفات يافته است.  هـ 478باشد كه در سال  مي

  ».اضافه مترجم«مراجعه شود.  36به اصول فقه عبدالكريم زيدان ص  -2

 ».اضافه مترجم«مراجعه شود.  36به اصول فقه عبدالكريم زيدان ص  -3

تري دارد و معتقد است كه  در مورد علم و دانش ديدگاه وسيع /اضافه مترجم: اما امام محمد غزالي  -4

شود مگر اينكه براي خدا باشد آنجا كه  انسان براي هر هدفي خواهان علم باشد علم از او راضي نمي

احياء علوم الدين ترجمه مؤيد . مراجعه شود به كتاب هللا لعلم لغير اهللا فأبي إال أن يكونطلبنا افرمايد:  مي

 .17الدين خوارزمي، ص 

  ».5«سخاوي  -5

  وفات يافته است.  هـ 680باشد كه در سال  او محمدبن حسين بن رزين قاضي القضاة سرزمين مصر مي -6
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61Fگويد مي

62Fاي بدين مضمون از بدرالدين نوشته :1

جماعه خواندم كه وي گفته بود: به  2
63Fطرياي به خط حافظ عفيف الدين ابوالسيادة الم نوشته

دسترسي پيدا كردم كه وي  3
اي از كتاب التنبيه كه دوست فقيه امام نووي امام بدرالدين ابن الصائغ دمشقي  نسخه

64Fشافعي

 برداري نموده بود مشاهده نموده كه مطالب ذيل در آن درج شده بود: كپي 4
نصاف هيچ كس جز او حق و اةسپاس و ستايش مخصوص خدايي است كه ال

شي را ندارد: أبو زكريا يحيي بن شرف بن مري نووي از اول كتاب شايستگي چنين ستاي
التنبيه در فقه تا آخرش بر من عرضه نمود و در جاهايي حفظش را مورد آزمايش قرار 
دادم كه الحق حفظي بسيار قوي و بر آن احاطإل كامل داشت و من نيز وي را ترغيب به 

مندي به آن موفق گرداند و اين  ع�قهتكرار و ادامإل حفظ و پرداختن به آن و تحصيلش و 
هجري يعني يك سال پس از  650ول سال مجلسي كه هفت روز از ماه ربيع األكار در 

65Fش به دمشق گذشته بود اتفاق افتادآمدن

5. 
خواند، و به  او اولين دانشجويي بود كه روزانه دوازده درس نزد اساتيد مختلف مي

از كتاب الوسيط، درس سوم از كتاب مهذّب،  پرداخت. دو درس ميها  آن شرح و تصريح

_________________ 
هجري وفات  902الدين سخاوي مؤرخي توانمند كه در سال  او محمدبن عبدالرحمن بن محمد شمس -1

  يافته است. 

هجري در مصر  733از قاضي القضاة محمد بن ابراهيم بن سعداهللا بن جماعة الكنائي الحموي كه در سال  -2

  وفات يافته است.

نوشته شده است الطبري و در طبقات الشافعيه المطري ذكر شده همانطوري كه ما بيان  در الدرر الكامنة -3

 765سال  كي عفيف الدين برهان از محدثين كه درايم: او عبداهللا بن محمد بن احمد طبري سپس الم نموده

 هجري در شهر مدينه وفات يافته است.

او محمد بن عبدالرحمن بن علي بن ابوالحسن الزمرذي معروف به ابن صائغ است. وي در علم لغت و  -4

  اشد.ب الدين مي هجري وفات يافته است. در الدرر الكامنة ملقب به شمس 776نحو سرآمد بوده و در سال 

  باشد. اين نمونه از اجازه نامه نووي نيز مي -5
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درس چهارمش جمع بين مسلم و بخاري (جمع بين الصحيحين)، درس پنجم در صحيح 
66Fمسلم، درسي از اللمع تأليف ابن جني

در نحو، درسي از كتاب اص�ح المنطق تأليف ابن  1
67Fسكيت

68Fدر لغت، درسي در صرف، درسي از اصول فقه جمع بين اللمع ابواسحاق 2

و  3
69Fالمنتخب فخر رازي

الرجال  ديگر كتاب دوم را، درسي در اسماء يكبار اولي و بار ينيع 4
باشد، و  كه به اصط�ح امروز بيوگرافي رجال علم و ادب و راويان حديث و آثار مي

هاي مبهم   گويد: من بر تمام آن نوشته درسي در اصول دين كه توحيد بود. امام نووي مي
نوشتم و خداوند در  يي كه در حاشيه نوشته شده بود حاشيه ميو مشكل و شرح عبارتها

70Fام به من كمك و بركت عنايت فرمود اين راه در وقت و توان و اراده

5. 
هر روز دوازده درس نزد اساتيد خواندم از نظر شرح و تصحيح و تعليق نوشتن بر 

ت حداقل در تعليقات از شرح موارد مشكل گرفته تا واضح نمودن عبارت و موشكافي لغ
كردن آنچه كه نيازمند مراجعه به آن  باشد و مرور روز نيازمند دوازده ساعت وقت مي

باشد خود نيز حداقل به دوازده ساعت  كردن مي حفظ باشد و حفظ آنچه كه نيازمند مي
خوابيد؟  باشد پس كي مي روز بيست و چهار ساعت بيشتر نمي وقت نياز دارد! حال شبانه

اش را در چه وقتي از  نمود؟ و تهجد شبانه رد؟ و چه زماني عبادت ميخو و كي غذا مي
داد در حالي كه مشهور است كه او در طاعت و عبادت واجب و نوافق  شب انجام مي

_________________ 
هجري قمري  392او عثمان بن جني ابوالفتح نحوي، از برجستگان علماي نحو و صرف كه در سال  -1

  وفات يافته است.

هجري قمري وفات  244او يعقوب بن اسحاق ابويوسف بن السكيت، نحوي و لغوي مشهور كه در سال  -2

  يافته است.

وفات   هـ 476ابراهيم بن علي فيروزآبادي شيرازي مفتي امت و عالم آن در دوران خودش كه در سال  -3

  يافته است.

  وفات يافته است.  هـ 606او محمدبن عمر بن الحسن ستاره زمانش در اللهيات كه در سال  -4

  ».6«و السخاوي  4/1470تذكرة الحفاظ:  -5
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سرآمد روزگارش بوده است؟ حال اين سؤال مطرح است كه با اين وقت اين همه فايده 
ش و درس خواندن و مراجعه و حفظ بردن چگونه امكان دارد در حالي او تنها در پژوه

ساعت وقت نياز دارد! اين است بركت و لطف و بخشش خداوند براي كسي كه او  24به 
برايش ارادة خير كرده باشد. خداوند چنان بركتي در وقت و توانش نهاده بود كه كاري 

و داد  كه ديگران براي انجامش به دو روز وقت نياز داشتند وي در يك روز انجام مي
داد. با اين تفاسير اين  دادند، او در يك سال انجام مي آنچه كه ديگران در دو سال انجام مي

 سال تبديل به عالمي از 10الطاف خداوند بود كه وي در چيزي حدود كمتر از 
اي  توان از تأليفات نفيسش كه در دوره ين علماي دورانش گشت. اين مسئله ميتر بزرگ

كند فهميد و حتي اين زمان تمام عمرش بود كه در آن به  سال تجاوز نمي 25كه از 
 يادگيري و آموزش و تأليف پرداخته بود.





 
 
 

 اساتيد نووي

شاگردي نموده است ها  آن اعتماد به علم عالم در گرو شناخت اساتيدي است كه نزد
 براي اينكه استاد نسبت علم و عالم بودن است.

 فرمايد: در اين زمينه مي /امام نووي 
اين ـ يعني ذكر اساتيد و سلسله مراتبشان ـ از نيازها مهم و ارزشمند و گرانقدري «

زشت و ها  آن باشد، و عدم شناخت از بر شاگرد و استاد لزم ميها  آن باشد كه شناخت مي
باشد و رابطشان  ميها  آن ناپسند است، زيرا استاد در آموزش همچون پدران ديني براي

هانيان هستند. حال اين سؤال مطرح است كه چگونه عدم شناخت بين او و بين خداوند ج
از استادي كه رابط بين او و خداوند بزرگ است و وي مواظب به دعاكردن براي استاد و 

71Fيش و سپاس و تشكر از اوستها نيك نيكي كردن به او و ياد

، زشت و ناپسند 1
 .»باشد نمي

 :اساتيدش در فقه
شق با اولين كسي كه از علماء م�قات نمود، خطيب امام نووي در بدو ورودش به دم

مسجد جامع اموي دمشق شيخ جمال الدين عبدالكافي بود كه در نزد وي شاگردي نكرد 
72Fالدين الفزاري معروف به فركاح فقط وي نووي را به حلقإل درس مفتي شام تاج

راهنمايي  2
 باشد. ستاد نووي مينمود كه امام مدتي در نزد وي مشغول يادگيري شد و او اولين ا

_________________ 
  ».63«خاوي و الس» 1/18«تهذيب األسماء  -1

  در صفحات قبل در مورد آن سخن گفته شده است. -2
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سپس فركاح وي را به حلقإل درس استاد كمال اسحاق مغربي كه امام نووي بيشترين 
73Fعلوم و منفعتش را از وي

آموخت، راهنمايي كرد كه امام نووي كمال اسحاق مغربي را  1
آورد و هميشه از سود بردن از علوم او و از تشويقها  از جملإل اولين اساتيدش به شمار مي

 گفته است: ش چنين ميو توان
نزد استادم شيخ كمال اسحاق مغربي شروع به شرح و تصحيح نمودم و همواره با او «

بودم و وي را به تعجب واداشتم هنگامي كه ت�ش و كوشش و عدم اخت�طهاي بيهوده با 
74Fاي كه مرا معيد داشت به گونه مردم را از من ديد. وي بسيار مرا دوست مي

حلقإل تدريس  2
75Fراي بسياري از افراد قرار دادخود ب

. پس از اسحاق مغربي اساتيد امام نووي به ترتيب در 3
فقه مفتي دمشق عبدالرحمن بن نوح و عمر بن أسعد اةربلي و ابوالحسن س�ر بن الحسن 
األربلي بودند. امام نووي دربارة ذكر اساتيدش در فقه و سلسلإل آنان تا امام مذهبش 

76Fگويد چنين مي صكرم شافعي و نهايتاً رسول ا

من فقه فهم و تصحيح و استماع و  :4
77Fنويسي را از جماعت زيادي از علماء آموختم شرح حاشيه

دو شيخ ها  آن كه اولين 5
بزرگوار يكي امامي كه بر علم و زهد و ورع و كثرت عبادتش و بزرگواري و فضيلتش در 

م اسحاق بن احمد بن انواع مختلف مورد اتفاق همه بوده است يعني شيخ ابو ابراهي
78Fعثمان المغربي

ـ كه خداوند از او راضي است و او نيز از خدايش راضي  »المقدسي« 6

_________________ 
  ».1/25الدارس «گويد  همانطوري كه أسنوي مي -1

  »اضافه مترجم«كند.  جويان در روز بعد بازگو مي گويند كه درس استاد را براي دانش معيد: به كسي مي -2

  ».1/35«و الدارس » 6«السخاوي  -3

  ».1/18«تهذيب األسماء  -4

كنم، زيرا مجال بيشتر سخن گفتن در اين زمينه وجود ندارد.  من در اينجا به ذكر اسامي آنان اكتفا مي -5

  »مؤلف«

از مشهورترين كس در علم و تقوي بود كه امام نووي سالها در خدمت ايشان تلمذ نمود. وي در سال  -6

  وفات يافت.  هـ 650
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اش  گشت و خداوند من را و او و تمام دوستانمان را در خانإل رحمتش با رسول گرامي
م بن يمحشور گرداند! ـ بود، و ديگري ابومحمد عبدالرحمن بن نوح بن محمدبن ابراه

79Fموسي دمشقي

(المقدسي) كه وي نيز امامي عارف، زاهد و عابدي كامل كه داراي ورعي  1
ي دمشق در زمان خودش بود. پس از وي از محضر استاد ابوحفص تبسيار ارزشمند و مف

80Fعمر بن أسعد بن أبو غالب الرعبي األربلي كه فردي بزرگوار بود.

ـ خداوند از او راضي  2
81Fربلياستاد ابوالحسن س�ر بن الحسن األ باد! ـ استفاده نمودم. پس از ايشان نزد

كه دانش  3
او در مذهب سرآمد روزگارش بود ـ خداوند از او راضي باد! ـ شاگردي نمودم. سه تا از 

اد امام أبو عمر و تنام برده شد يعني (مغربي ...) فقه را نزد اسها  آن اساتيدي كه در ابتدا از
ص�ح آموختند كه وي نيز نزد پدرش به  عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان معروف به ابن

نزد ابوسعيد عبداهللا بن  »از طريقإل شافعيان عراق«درجإل فقاهت رسيده بود. پدرش نيز 
اهللا بن علي بن ابو عصرون الموصلي به درجإل فقاهت رسيده بود و ابوسعيد  هبةمحمد بن 

ابو اسحاق شيرازي  نيز نزد قاضي ابوعلي الفارقي فقاهت نموده بود و فارقي نيز نزد شيخ
سن اهللا الطبري و ابو طيب نزد ابواحو ابواسحاق نيز نزد قاضي ابوالطيب طاهر بن عبد

محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي و وي نيز نزد ابو اسحاق ابراهيم بن احمد 
ز نزد ابو العباس احمد بن سريج و ابن سريج نيز نزد ابوالقاسم يمروزي و ابو اسحاق ن

بن بشار األنماطي و وي نيز نزد ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزني و مزني نيز  عثمان
نزد ابو عبداهللا محمد بن ادريس شافعي ـ خداوند از او راضي باد ـ به درجإل فقاهت 

_________________ 
هجري وفات  654گان حلقه تدريس ابن صالح بود كه در سال از مشهورترين مذهب شافعي و از نخب -1

 يافته است.

اش گفته نشده، تاريخ وفاتش نيز مشخص نيست و در كتابهاي ديگر نيز  بيشتر از اين چيزي درباره -2

 ».مؤلف«چيزي نيافتم 

گويد: او  مي وفات يافته. امام نووي راجع به او  هـ 670وي به دمشق و حلبي نيز شهرت داشته در سال  -3

 پيشواي مذهب شافعي در زمان خودش و محل رجوع مردم براي حل مشكالت بوده است.
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ابو عبداهللا مالك بن انس امام  رسيده بود. امام شافعي نيز نزد جماعتي از علماء از جمله
ن عمر كسب فيض انس و نزد نافع كه نافع نيز از ابنزد ه كه ربيعه مدينه و مالك از ربيع
كسب علم نمودند.  ص يعني انس و ابن عمر از رسول اهللاها  آن نموده بود و هر دوي

به كسب علم مشغول شده بود استاد سفيان بن عينيه ها  آن فقيه دومي كه امام شافعي نزد
كسب علم  ز از ابن عمر و ابن عباس است كه وي نيز از عمروبن دينار كه عمرو ني

نموده بود. سومين استاد شافعي ابو خالد مسلم بن خالد، مفتي مكه و پيشواي قومش بود 
 كه مسلم نيز نزد ابو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج و ابن جريج نيز نزد ابو

عباس كه ابن عباس  عطاء بن أسلم ابو رياح و عطاء نيز نزد أبو العباس عبداهللا بن محمد
و عمر ابن خطاب و علي و زيد بن ثابت و جماعت ديگر صحابه،  صاز رسول خدا 

 نيز از رسول خدا كسب علم نمودند ـ آموخته بود.ها  آن خداوند از ايشان راضي باد! ـ كه
هاي خراسان در فقه را و استاد مذكور فرا گرفتم كه اين سه نفر فقه  اما طريقإل شافعي

ز ابو عمر و وي نيز از ابوالقاسم بزري جزري و او نيز از ابوالحسن علي بن خود را ا
محمد بن علي الكيا اهراسي و وي نيز از ابوالمعالي عبدالملك بن عبداهللا بن يوسف بن 
عبداهللا مشهور به امام الحرمين كه او نيز از پدرش، ابومحمد و وي نيز از ابوبكر عبداهللا 

كه وي پيشواي طريقإل خراسانيان در فقه بود آن را از ابوزيد  بن احمد قفال مروزي صغير
محمد بن احمد بن عبداهللا بن مروزي و ايشان هم از ابو اسحاق مروزي و وي هم از اين 

 سريج ـ همانطور كه قب�ً بيان شد ـ فرا گرفت.
ه باشد نزد علماي زيادي از جمل استاد ابوالحسن سلّار نيز كه يكي ديگر از اساتيد مي

ابوبكر ماهاني كه ايشان نيز ابن البرري ـ همان گونه كه قب�ً بيان شد ـ كسب علم نمود. 
 فقه را آموخته بودم.ها  آن اين مختصري از سلسلإل اساتيدي بود كه نزد

نزد علماي ها  آن ازكام�ً واضح و معلوم است كه هر يك «گويد:  مي /امام نووي 
ام يك نها  آن طر اختصار خواستم كه براي هر يك اززيادي علم آموخته بودند ولي به خا

 .»استاد مشهور و مهم ذكر كنم
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 :اساتيد امام نووي در حديث
در ادامإل بحث از اين كتاب از جايگاه نووي در علم حديث و از علومي كه آن را فرا 
گرفت و بر ديگران عرضه نمود و در آن تخصص حاصل نمود در بخش علوم نووي از 

شنيده ها  آن اهيم گفت. اما در اينجا به ذكر نام اساتيدش كه علم حديث را ازآن سخن خو
 كنيم. تلّمذ نموده است، اكتفا ميها  آن و يا نزد

از ميان اساتيدي كه امام نووي در نزد آنان براي فراگيري علم حديث تلمذ نموده، 
82Fيكي ابراهيم بن عيسي المرادي األندلسي

گويد:  ارة وي ميباشد كه امام نووي درب مي 1
حدود ده سال در خدمت ايشان بودم كه هرگز در اين مدت از او چيزي كه مرا برنجاند 

83Fنديدم

. ديگري، ابواسحاق ابراهيم بن ابو حفص عمر بن مضر الواسطي، كه امام نووي 2
ش در مسلم از ر سندتمام صحيح مسلم بن الحجاج را از وي شنيده است ـ كه بعداً با ذك

84Fزرگوارش بيان خواهم كردريق شيخ بط

الدين ابو البقاء خالد بن  ـ و ديگري، شيخ زين .3
85Fيوسف بن سعد النابلسي

86F. و ديگري، رضي بن برهان، و ديگري، شيخ مشايخ4

عبدالعزيز  5

_________________ 
گويد: او انساني داراي حفظي قوي بود و محققي منظم و زهد و ورعي بسيار  امام نووي درباره وي مي -1

يم بن عيسي بااليي داشت كه هرگز نمونه او در زمان خودم نديدم. و به القاب ديگر از جمله ابراه

هجري در مصر وفات نمود. از كتاب  688المردادي الدمشقي (المصري) نيز مشهور است. وي در سال 

 با اندكي تغيير. 8/122الطبقات 

 ».8/122«الطبقات  -2

داشتني بود. همچنين شرح مسلم  كند: او امانتدار و عادل و دوست امام نووي اين چنين او را توصيف مي -3

1/8. 

گويد: او امامي ارزشمند، محدث و حافظ و صاحب تبحر و فهم و شناخت و علم  درباره وي ميذهبي  -4

و الدارس  1447هجري وفات نمود. از التذكرة  633بود. و وي مورد اعتماد بزرگي بود كه در سال 

)106.( 

 در التذكرة و الطبقات. -5
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87Fبن محمد بن عبدالمحسن األنصاري الحموي الشافعي

ديگري زين الدين ابو العباس  و 1
رج عبدالرحمن بن ابوعمر محمد بن احمد بن دالدائم المقدسي، و ديگري ابوالفبعبن 

88Fمقدسي مةمحمد بن قدا

89Fبودگويد: او از برجستگان اساتيدش  آموز ابن عطار مي دانش. 2

3 ،
عمادالدين ابوالفضائل عبدالكريم ابن عبدالصمد بن محمد  ةو ديگري قاضي القضا
90Fالحرستاني خطيب دمشق

اق ابراهيم ، و ديگري تقي الدين ابومحمد اسماعيل بن ابو اسح4
91Fبن ابو اليسر التنوخي

، و ديگري جمال الدين ابو زكريا يحيي بن ابو الفتح الصيرفي 5
الحراني و ديگري ابوالفضل محمد بن محمد بن البكري الحافظ و ديگري الضياء بن تمام 

باشد كه  آمده اين گونه مي المضيقةگونه كه در پاورقي الجواهر  الحنفي ـ كه اسمش همان
92Fر محمدبن نصراهللا بن عبدالعزيز بودهـ ابوبك

الدين عبدالرحمن بن  ، و ديگري مفتي جمال6
93Fسالم بن يحيي األنباري الدمشقي

و و ديگراني الدين بن ابو عمر الحنبلي و ديگري شمس 7
94Fاند از اين سنخ بوده

8. 

_________________ 
رين آدميان بود كه در فقه و شعر تخصص ت كند كه: وي باهوش در الطبقات اين گونه او را توصيف مي -1

 وفات يافت.  هـ 662داشت كه آثار زيادي در اين رابطه از او بر جاي مانده است وي در سال 

 وفات يافته است.  هـ 682از امامان حديث در دوران خودش كه درسال  -2

 تحفة الطالبين. -3

 وفات يافته است.  هـ 662از بزرگان محدثين كه در سال  -4

باشد  گاه آنان مي الدين تكيه كند كه: وي بزرگ محدثين و امام تقي ذهبي در تذكره چنين او را توصيف مي -5

 باشد. مي  ه 672كه سال وفاتش 

كنند كه: وي امامي بزرگ و محدث ولي از وفاتش ذكري به ميان  در جواهر او اين گونه توصيف مي -6

 نيامده است.

 همانطور كه در تذكره بيان شده است.وفات نموده   هـ 661سال  -7

اسمهاي همه اين اساتيد امام نووي از التحفة اثر شاگردش ابن اعطار و التذكرة و الدارس و الطبقات  -8

 ايم. الكبري و سيرة النووي تأليف سخاوي استخراج نموده
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 :اساتيدش در علم اصول
95Fگويد عطار مي شاگردش ابن

فرا گرفت كه  او علم اصول را نزد جماعتي از علماء :1
ترينشان ع�مه قاضي ابوالفتح عمر بن بندار ابن عمر بن علي بن  مشهورترين و برجسته

96Fمحمد التفليسي الشافعي

باشد كه المنتخب امام فخر رازي و قسمتي از كتاب  مي / 2
97Fالمستصفي غزالي

ي ديگري را ها كتاب را نزد وي خوانده است و غير از اين دو كتاب، 3
 تإل ديگري خوانده است.نزد علماي برجس

 :اساتيد امام نووي در نحو و لغت
98Fامام نووي، نحو را نزد شيخ احمد بن سالم المصري و افراد ديگري خوانده است

. و 4
99Fنزد ابن مالك

100Fكتابي از تأليف وي خواند كه تعليقي نيز بر آن نوشته است 5

. و نزد الفخر 6
سالم المصري به تحليل و تفحص در المالكي، اللمع تأليف ابن جني و نزد شيخ احمد بن 

كتاب اص�ح منطق تأليف ابن سكيت پرداخته است و همچنين كتابي در صرف نيز نزد 
گويد: من درسي را نزد وي خواندم كه  ميوي خوانده است. امام نووي راجع به او وي 

_________________ 
 /.75تحفة الطالبين مصور  -1

كه همنشين ابوعمر و ابن الصالح بوده و از او  باشد در الطبقات الكبري: يكي از علماي مشهور مي -2

هاي بسياري برده و نزد تاتار حرفش خريدار داشته كه براي  مسلمانان خير و بركت فراواني  استفاده

 هجري وفات يافته است. 672حاصل نموده و در سال 

الي الطوسي حجة اإلسالم و فيلسوف بزرگ فقهاء و متصوفه اسالمي كه نام او محمد بن محمد غز -3

 هجري وفات يافته است. 505باشد. وي در سال  مي

گويد: وي در  او ابوالعباس احمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصريفي كه امام ذهبي درباره وي مي -4

 هجري وفات يافته است. 664علم عربي و تحقيق علوم عربي بسيار ماهر بوده است و در سال 

عبداهللا بن مالك العالمه جمال الدين ابو عبداهللا الطائي الجياني امام نحو و لغوي او ممدبن عبداهللا بن  -5

 هجري وفات يافته است. 672بزرگ كه در سال 

 /ب.7تحفة الطالبين مصورة  -6
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ن ابن عطار كه از نووي اين مطلب را نقل نموده دربارة درس مذكور ميا البته شاگردش
101Fكتاب سيبويه

 و يا كتابي ديگر شك كرده است. 1

_________________ 
 32هجري در سن  180او عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ملقب به سيبويه، امام نحو كه در سال  -1

 سالگي وفات يافته است.



 
 
 

 درخشيد و آثاري از خود بر جاي نهادها  آن علومي كه نووي در

 نووي و فقه
اي كه به خود و خلق خدا نفع برساند به دنبال  براي تقرب به خدا و وسيلهنووي جز 

لماي صالح به فقه نبود. فقه داراي ارزشي بزرگ و منفعتي شايسته و منزلتي والست كه ع
ورزند.  خاطر ترس از مخالفت باخدا و رسول و از موقف روز حساب به آن اهتمام مي

102Fگويد باشد. ابودرداء در اين رابطه مي فراگيري فقه خود ذكر و عبادت مي

نان اگر سخ«: 1
103F! و عطاء»بود، ما هم نبوديم فقهاء نمي

همان مجالس ح�ل  »فقه«مجالس ذكر « گويد: مي 2
گيري،  خواني و روزه مي فروشي، و نماز مي  خري و مي اشد، چگونه در آن ميب حرام مي
 .104F3»كني و نظاير آن از اين قبيل دهي، و حج مي كني و ط�ق مي نكاح مي

منظور ما اينجا از فقه تعصب براي مذهب خاصي نيست، بلكه منظور ما، فهم و توان 
و سپس قياس جلي و استخراج احكام فقهي از نصوص شرعي كتاب و سنت صحيح 

 اجماع حقيقي است.
تواند از مذهبي از مذاهب اهل سنت تبعيت  دست نيافت مياما كسي كه به اين توان 

105Fشيخ ابو عمرو«گويد:  كه امام نووي در المجموع ميكند همچنان 

گفت: هر فقيهي  4

_________________ 
ابودرداء: او عويمر بن مالك بن قيس الصحابي األنصاري الخزرجي از حكماي سواركار و قاضي است  -1

 در شام وفات يافته است.  ه 32كه در سال 

هـ  114او عطاء بن أسلم بن صفوان: تابعي و از بزرگان فقه و مفتي مكه و محدث آنان است كه در سال  -2

 وفات يافته است.

 باشد. ) مي36و  1/35ز كتاب المجموع (اين كلمات ا -3

ابو عمرو بن الصالح، و نام او عثمان بن عبدالرحمن بن موسي الكردي الشهروزي، يكي از امامان  -4

 وفات يافته است.  هـ 643مسلمان از نظر علم دين است كه در سال 
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شافعي اگر حديثي يافت كه مخالف مذهبش بود نگاه كند اگر وسيلإل اجتهاد در وي به 
تواند مستقل عمل كند و  طور مطلق و يا در آن باب و يا در آن مسأله وجود داشت مي

جواب وافي و اگر چنين نبود و مخالفت با حديث بعد از بررسي و پژوهش زياد و نيافتن 
مل كند به شرط اينكه امامي عتواند به حديث مذكور  كافي براي مخالفتش سخت بود مي

ه باشد و اينجا او عذري براي ترك مذهب امامش را دارا غير از شافعي به آن عمل كرد
: اين چيزي كه او گفته است نيك و واجب گويد بعد از آن ميشد. امام نووي با مي
 .106F1»باشد مي

اكنون به عنوان مثال به شيوة نقد امام نووي در خصوص بعضي از متعصبين اشاره 
گويد: بدان  باشد مي شافعي مي كنيم. وي در مورد شيرازي كه شيخ المشايخ در مذهب مي

ه و انصاف را رعايت نكرده است: او دوي نمور كه صاحب مهذّب در مورد ابو ثور زياده
اش را در مورد وي بارها  ويد: ابوثور اين چنين گفت و اشتباه گفته است. و اين گفتهگ مي

مسائل در  تكرار نموده در حالي كه چه بسا گفتار ابوثور قويترين دليل در بسياري از
بسيار افراط  »ابوثور اشتباه گفته«مال اين عبارت عباشد. شيرازي در است مذهب شافعي مي

نيز كه جايگاه بزرگي در فقه و انواع  نموده و حتي در مورد عبداهللا بن مسعود صحابي 
علوم دارد و حتي از صحابه به خصوص در علم فرائض نيز كم هستند كه به پاي او 

روي نموده است؛ از او حكايت شده كه در مورد  سد به ديگران، نيز زيادهبرسند تا چه ر
باشد باز هم  باب جد و اخوه كه در مذهب ابن مسعود مشهور به مربحه ابن مسعود مي

107Fو اشتباه است ولي اين الفاظ را در مورد غالب ياران شافعي ما كه آرائياگفته 

غير از نظر  2
رسند و چه بسا  ند كه حتي به پاي ابوثور هم نميكساني هستها  آن شافعي دارند و

باشد به كار نبرده است، و حال آنكه ابوثور تمام  اساس هم مي آرايشان، ضعيف و بي

_________________ 
 .1/105المجموع  -1

باشد به غير از آراء و نظرات امام شافعي ولي   يأصحابنا الوجوه: كساني كه نزد آنها آراء و نظراتي م -2

 اند. خودشان شافعي مذهب بوده
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ناقلين علم، بزرگي و امامتش در فقه و حديث و تأليفات گرانبها و ارزشمندش را مورد 
از مذاهب از جمله مذهب اند. امام نووي در مورد آراء و اقوال بعضي  تمجيد قرار داده

باشد؛   التر ميتر و و گويد و پيروي از حديث، شايسته حديث چنين ميگويد:  شافعي مي
108Fگرفتن به جاي ميت قول قديم ر مورد روزهبه عنوان مثال د

دهد و  را ترجيح مي 1
109Fگويد مي

امام شافعي در اين مسأله دو قول مشهور دارد كه قول جديد آن است كه  :2
گردد و قول قديم آن  باشد و از گردن او ساقط نمي ه به جاي ميت صحيح نميگرفتن روز

واند به جاي او روزه بگيرد تا روزه از گردن ميت ساقط گردد. اين ت است كه ولي ميت مي
قول همان قول صحيحي است كه ما به آن اعتقاد داريم و اين همان چيزي است كه 

را به خاطر اينكه احاديث صحيح صريح در  دوستان محقق جامع بين فقه و حديث ما آن
اند. و در صحيح مسلم احاديث قضاء روزه از ميت  وجود دارد صحيح دانستهمورد آن 

 باشد. كردن از آن نمي باشد و بسياري مسائل ديگر كه اينجا جاي بحث موجود مي

_________________ 
لَ اللَّه إِنَّ أُمى ماتَت، وعلَيها يا رسو :فَقَالَ  قَالَ جاء رجلٌ إِلَى النَّبِى قال:  بحديث ابن عباس  -1

كتاب  -30أخرجه البخاري في: ». فَدينُ اللَّه أَحقُّ أَنْ يقْضَى -الَ قَ - »نَعم« :، أَفَأَقْضيه عنْها قَالَصوم شَهرٍ

 باب من مات وعليه صوم.  -42الصوم! 

گويد: يك نفر نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا! مادرم مرده است، و روزه   ابن عباس مي -705ح 

آري، (روزه قضائ «ا نمايم؟ پيامبر فرمود: يك ماه را بر گردن دارد، آيا من روزه اين ماه را براي او قض

 ».و دين خدا سزاوارتر است كه اداء شود تا دين ديگران» دين و طلب خداست

نظر دارند: شافعي دو نظر دارد كه مشهورترين آنها  علماء راجع به قضاي روزه رمضان براي مرده اختالف«

دهد و  ل دوم آن ك امام نووي آن را ترجيح ميشود (قول جديد) ولي قو اين است كه روزه مرده قضا نمي

 شود). (قول قديم شافعي).  گويد: روزه فوتي واجب بر مرده به وسيله وارث و نزديكان او قضا مي مي

 »اضافه مترجم ـ حديث به نقل از اللولؤ و المرجان باب الصيام«

 .8/25شرح مسلم  -2
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فقه شافعي را همان طور كه در ذكر اساتيدش ديديم از علماي بزرگ  /امام نووي 
دورانش فرا گرفت. وي در مدت كوتاهي فقه را آموخت و اصول و قواعد آن را فرا 

هاي فقهي تخصص حاصل نمود و به گسترش و بسط آن  و در شناخت أدلّه گرفت
اي  پرداخت و به وسيلإل آن بين خواص و عوام مشهور و پرچمدار مذهبش و پشتوانه

از مسائل اخت�في را به آنان محكم براي گفتار اساتيدش گرديد تا جايي كه بعضي 
نام نيك كه مزين به لقب احياگر مذهبش گردد. باشد  گوشزد نمود لذا شايستإل ايشان مي
 پيچيد و ط�ب و علماء به تأليفات او روي آوردند و از او در اقصاء نقاط عالم اس�مي مي

گردد  يدشان ميي او منفعت عاها كتاب منافع زيادي كسب نمودند و تاكنون مردم ازها  آن
گيرند. در اينجا لزم است كه ما به بخشي از  و تحت تأثير افكار و آراء او قرار مي

110Fتوصيفات علماء در مورد فقاهت او اشاره نماييم: أسنوي

111Fدر طبقاتش 1

گويد: نووي  مي 2
بان و زباشد كه نام او در همه جا ورد  مي كنندة مذهب شافعي احياگر و تهذيب و تصحيح

 قدر و منزلت او وال و بالست.در جهان 
112Fكثير ابن

: وي شيخ مذهب شافعي و از بزرگان فقهاي عصر خود گويد نيز دربارة او مي 3
113Fباشد مي

رأس همه قرار دارد. و  : او در شناخت مذهب شافعي و درفرمايد . امام ذهبي مي4
114Fدر الطبقات الكبري قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن عثماني

م رة امادر قسمت سي 5
كنندة مذهب  س�م و مايإل بركت شافعيان و احياگر و تصحيحگويد: وي شيخ اة نووي مي

 شافعي و كسي است كه قول راجح در بين فقهاء قول او قرار گرفت.

_________________ 
 772باشد كه در سال  فقيه أصولي از علماء عربي مي او عبدالرحيم بن حسن بن علي األسنوي الشافعي -1

 وفات يافته است.  هـ

 جلد دوم. 476ص  -2

 وفات يافته است.  هـ 774او اسماعيل بن عمر بن كثير حافظي مؤرخ و فقيهي مفسر كه در سال  -3

 .13/278البداية والنهاية  -4

 ).62و  61السخاوي ( -5
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115Fشهاب ابوالعباس بن الهائم

، مگويد: نووي اما در مقدمإل البحر العجاج شرح المنهاج مي 1
 باشد. دهندة مذهبش مي كننده و نظم تصحيحع�مه، حافظ و فقيهي شايسته و احياگر و 

116Fگويد و شاگردش ابن عطار مي

امام نووي حافظ قواعد و اصول و فروع مذهب  :2
شافعي و مذاهب صحابه و تابعين و اخت�ف علماء و اتفاق و اجماع و آنچه كه بينشان 

ل شيوة سلف را دنباها  آن جستند بود كه در همإل مشهور و آنچه كه از آن دوري مي
 كرد. مي

117Fدر سخنان أدفوي

آمده است كه: يك بار با نووي در مورد نقل از  118F4»البدر السافر«در  3
كنيد در حالي كه من  مي هالوسيط منازعه شد وي گفت: در مورد الوسيط با من منازع

ه شهرتشان در ي كه قبل از او بام!! امام نووي و امام رافع چهارصد بار آن را مطالعه نموده
در مورد مسائل فقهي در عصر خودشان و بعد از آن تا جايي  هشقيق و پژوفقه و تح

د مردم از اين دو امام را يرسيد كه محمدبن علي بن عبدالواحد از علماي قرن هشتم، تقل
نووي مردم امروز رافعي هستند نه شافعي و «دهد كه:  آماج تير نقدش قرار مي اين گونه

 .119F5»باشند تا نبوي مي

_________________ 
شهاب الدين الهائم، از بزرگان علماء رياضي كه در فقه نيز دستي داشت او احمد بن محمد بن عمادالدين،  -1

 وفات نمود.  هـ 815وي در سال 

 /ب).9تحفة الطالبين مصور ( -2

او جعفربن ثعلب بن جعفر األدفوي، مؤرخ كه در علم فقه و ادبيات و موسيقي نيز حرفي براي گفتن  -3

 .وفات يافته است  هـ 748داشته است وي در سال 

 ).36تأليف سخاوي ( -4

منظور از اين عبارت اين است كه براي مردم اين دو امام به حدي مورد اعتماد  4/73الدرر الكامنة ( -5

باشند كه فتواي آنان آنها را از رجوع به آراء امام شافعي و يا رجوع به كتاب و سنت و يافتن دليل از  مي

باشد ولي شايسته نيست كه  گرچه در مورد عوام جايز مي كند و اين گونه عمل نمودن نياز مي آنها بي

 علماء نيز اين گونه تقليد كنند.



 /امام نووي    58

اي كه داشت هيچ گاه از او جدال  علم و دانش وسيع و قوة استدلل قوي امام نووي با
گردان شوند و هميشه از هياهو و  شد و دوست نداشت كه اطرافيانش از او روي ديده نمي

120Fجدال لفظي فقهاء و از دادكشيدنشان

خره او آنچه كه داشت و باآل كرد در بحث دوري مي 1
121F. امام ذهبيخواست با وقار و آرامش ارائه دهد مي

او در «گويد:  در سير أع�م النب�ء مي 2
كردن دوري  پنداشت، و در بحث از مبالغه همتا بود، جدل را صحيح نمي دانش بي

 .»كرد د بيزار بود و از او دوري ميكر جست. از كسي كه جدل مي مي
122Fدر جايي ديگر

 فقهاء در بحث تأثيري در رفتار او 123F4يها جنجالگويد: هياهو و  مي 3
 گفت. نداشت بلكه او همواره با متانت و وقار سخن مي

امام نووي داراي علمي وسيع و نژادي اصيل و اخ�ق و ادبي وال بود. در مورد 
به همين اندازه بسنده اند كه ما در اينجا  فقاهت امام نووي علماي زيادي شهادت داده

و ـ در اين كتاب ذكر وردي به طور مفصل در بخش ـ مدح علماء دربارة اكنيم برآ مي
 كنيم. مي

124Fماند اين است كه وقتي بين نووي و رافعي اي كه در اينجا باقي مي اما مسأله

اخت�في  5
شود؟ از فقهاء كساني هستند كه در بعضي از موارد قول  باشد كدام يك ترجيح داده مي

هاي وي به قواعد و اصول مذهب  دهند، از آن جهت كه گفته راقعي را ترجيح مي
تر است. و بسياري از فقهاي شافعي نيز وجود دارند كه قول امام نووي را ترجيح  نزديك

_________________ 
نزد السخاوي: عن ألفاظ الفقهاء وغياظهم ... بيان شده كه از جدال لفظي فقهاء و تندي و خشونت ايشان  -1

 ... 

 ».36«السخاوي  -2

 السخاوي. -3

 بالً بيان شده است.در سخاوي: لفظ الفقهاء و غياظهم آمده كه ق -4

وفات يافته   هـ 603او عبدالكريم بن محمدبن عبدالكريم از بزرگان فقهاي شافعي است كه در سال  -5

 است.
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تر و او عالم به علم حديث بود. ع�مإل مورخ  دهند، زيرا قول او به سنت صحيح نزديك مي
125Fيافعي

فرمايد: چيزي كه باورم را نسبت به او تقويت نمود اين بود كه هر  شافعي مي 1
ر صدر مورد مطلبي اشاره شد قول امام نووي در مورد آن دوقت به حديث صحيح در 

روايت شده كه فرمودند: (هر گاه به  زخود امام شافعي قرار داشت به خصوص اينكه ا
 باشد). هب من ميذحديث صحيح برخورد كرديد آن، م

قول نووي  ،و همچنين هنگامي كه از حديث كمكي گرفته نشد ولي أدله كافي بود
تر  تر و محكم تر و با بركت هاي اينكه موافق با اصل مطلب و تأييدكنندترجيح داشت بر

126Fبود

2. 
 يش با كتاب ديگر تفاوتها كتاب و كم اتفاق افتاده كه قول امام نووي در كتابي از

127Fآخرين«داشته باشد، زيرا براساس قاعدة 

مشخص  »كند قول، قول گذشته را منسوخ مي 3
 باشد همان قول آخرشان است. ميشود كه قولي كه محل رجوع به آن  مي

 :نووي و علم حديث
چيزي كه علماي اس�مي بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه بهترين علم بعد از قرآن، 

باشد، زيرا بسياري از مطالب در قرآن از جمله احكام به طور خ�صه و  علم حديث مي
ن جز با احاديث مجمل بيان شده است و خاص و عام بودن و ناسخ و منسوخ بودن آ

 : فرمايد رسول اهللا تبيين نمي شود؛ لذا در اين رابطه خداوند متعال مي

َك ﴿ ٓ إَِ�ۡ نَزۡ�َا
َ

َۡ ٱَوأ ۡك ِ وَن  َّ ُۡ َّ َف ۡم َ�تَ ُُ ّل َُ لَ ۡم َو ُِ ا نُّزَِل إَِ�ۡ َّ َ لِلّناِ   ِ َّ َ  ].44النحل:[ ﴾٤ِبُّ

_________________ 
او عبداهللا بن اسعد بن علي يافعي مؤرخ متصوف از علماء شافعي در يمن و صاحب كتاب مرآة الجنان  -1

 وفات نمود.  هـ 768است كه در سال 

 .4/185مرآة الجنان  -2

 ».مترجم«أن المتاخر ينسخ المتقدم  -3
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نچه را به سوي ايشان نازل شده و اين قرآن را به سوي تو فرو آورديم تا براي مردم آ«
 .»است توضيح دهي اميد است كه آنان بينديشند

ين ابزار براي فقيه و اهل تر بزرگ از كتاب خدا بعد هحديث يعني تفسير و قانون ك
 باشد. خواهد علوم عربي را بياموزد مي علم ك�م و واعظ و كسي كه مي

تر از آن است كه  ورشيد روشندر اين زمينه نيازي به تفصيل سخن نيست، چرا كه خ
 تفسير گردد.

، محدثين ت�شي در خور ستايش براي جداسازي حديث صحيح و از همان سدة اول
128Fحسن از ضعيف و معتل و موضوع به كار گرفتند؛ به عنوان مثال بخاري

احاديث صحيح  1
زار را كه بالغ بر چهار هزار حديث بدون تكرار از انبوه احاديثي كه در حدود ششصد ه

129Fحديث بود استخراج نمود و مسلم

130Fنيز اين گونه عمل نمود. امام احمد 2

نيز سي هزار  3
حديث را از بين هفتصد و پنجاه هزار حديث در مسندش به عنوان حديث صحيح ذكر 

 نموده است اما با اين وجود مسندش خالي از احاديث ضعيف نيست.
ونإل جديدي از نظر استدراك يا اي از زمان محدثاني پيدا شدند كه به گ در هر برهه

شرح يا تصحيح آن بر روي احاديث وقت صرف نمودند. و در سدة ميانإل عصرهاي 

_________________ 
او محمدبن اسماعيل بن ابراهيم أبو عبداهللا البخاري جوهر اسالم و صاحب كتاب الجامع الصحيح است  -1

 وفات يافته است.  هـ 256كه در سال 

افته وفات ي  هـ 261او مسلم بن الحجاج بن مسلم قشيري، حافظي از امامان محدثين است كه در سال  -2

 است.

او احمد بن محمدبن حنبل، پيشواي مذهب حنبلي و يكي از امامان مذاهب چهارگانه است كه در سال  -3

 وفات يافته است.  هـ 241
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131Fاس�مي افرادي چون ابن ص�ح، نووي و مزي و ذهبي

و ديگر بزرگاني چون حافظ ابن  1
132Fحجر

در اينكه فقيه ها  آن شارح بخاري پا به عرصإل وجود گذاشتند و امام نووي از ميان 2
فتد كه عالمي پيدا شود كه هم در فقه و هم ا ديگران ممتاز بود. كم اتفاق مي ود ازامت ب

133Fگويد ه باشد. شاگردش ابن عطار ميدر علوم حديث مهارت و تبحر داشت

او، صحيح  :3
134Fبخاري و مسلم و سنن ابوداود

135Fو ترمذي 4

136Fنزد اساتيدش سماع نموده و سنن نسائي 5

نيز  6
137Fت و موطأ مالكبا قرائت استادش سماع نموده اس

138Fو مسند شافعي 7

، مسند احمد بن 8

_________________ 
الدين بن زكي كلبي  سيره همه آنها بجز مزي قبالً بيان شده: او يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف جمال -1

هجري قمري در دمشق وفات يافته  742ه در سال مزي محدث سرزمين شام در دوران خودش است ك

 است.

الدين بن حجر، امام در حديث و تاريخ است كه در سال  او احمد بن علي بن محمد العسقالني شهاب -2

 هجري وفات يافته است. 852

 /أ، ب.8تحفة الطالبين  -3

زمان خودش كه در  او سليمان بن األشعث بن اسحاق األزدي سجستاني است پيشواي اهل حديث در -4

 هجري وفات يافته است. 275سال 

 279او محمد بن عيسي بن سوره سلمي ترمذي از بزرگان حفاظ و علماي حديث است كه در سال  -5

 هجري وفات يافته است.

هجري وفات  303او احمد بن علي بن شعيب نسائي، صاحب سنن و عالمه در حديث است كه در سال  -6

 يافته است.

بن أنس، امام دارالهجرة و استاد اساتيد در حديث و يكي از امامان مذاهب چهارگانه است كه در مالك  -7

 هجري وفات يافته است. 179سال 

هجري  204او محمدبن ادريس بن العباس شافعي يكي از پيشواي مذاهب چهارگانه است كه در سال  -8

 وفات يافته است.
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139Fحنبل و سنن دارمي

140Fاألسفراييني عوانةو ابو  1

141Fو ابويعلي الموصلي 2

142Fو سنن ابن ماجه 3

و  4

143Fالدار القطني

144Fو بيهقي 5

145Fتأليف بغوي السنةو شرح  6

و همچنين معالم التنزيل در تفسير وي  7

146Fو كتاب األنساب تأليف زبير بن بكار

147Fالقشيري رسالةو  و الخطب النباتيه 8

و عمل اليوم  9

148Fتأليف ابن السني الليلةو

149Fو كتاب آداب السامع و الراوي تأليف خطيب 10

و چيزهاي زياد  1

_________________ 
باشد، وي در سال  تاني محدث هرات است كه داراي مسند مياو عثمان بن سعيد بن خالد دارمي سجس -1

 هجري وفات يافته است. 280

او يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم نيشابوري پدر عوانة از بزرگان حفاظ حديث است كه داري مسند  -2

 هجري وفات يافته است. 316باشد. وي در سال  مي

سال عمر نمود  100لي محدث موصل است كه بيشتر از او احمد بن علي بن المثني ثميمي موصلي، أبويع -3

 هجري وفات يافته است. 307و در سال 

 وفات يافته است.  هـ 273او محمدبن يزيد ربعي، قزويني، يكي از امامان حديث است كه در سال  -4

ه قرائتها او علي بن عمر بن احمد أبو الحسن الدار القطني شافعي، امام زمانش در حديث و اولين كسي ك -5

 هجري وفات يافته است. 385را تصنيف نمود. وي در سال 

او احمد بن الحسين بن علي أبوبكر از امامان حديث است و كسي همچون او ياريگر مذهب شافعي نبوده  -6

 هجري وفات يافته است. 485است. وي در سال 

 هجري وفات يافته است. 317ل او عبداهللا بن عبدالعزيز أبوالقاسم بغوي حافظ و عالم، كه در سا -7

او زبير بن بكار بن عبداهللا قرشي از نوادگان زبير بن عوام عالم به علم أنساب و أخبار عرب كه در سال  -8

 هجري وفات يافته است. 256

او عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك از بني قشير بن كعب زينت اسالم و شيخ خراسان از نظر زهد  -9

 هجري وفات يافته است. 465زمان خودش بود كه در سال  پرهيز و علم در

او ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم معروف به ابن سني حافظ و امام مورد اطمينان است كه  -10

 هجري وفات يافته است. 364در سال 
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گويد:  ديگري از اين قبيل در حديث و غيره سماع نموده است كه شاگردش، ابن عطار مي
 ام. هاي وي نقل كرده را از دست نوشتهها  آن تمام

را با سند صحيح از خود نويسندگان روايت نموده  ها كتاب نامام نووي مشهورترين اي
گويد: تمام  رسد. وي در مقدمإل شرح مسلم مي است و اين سندش كه به امام مسلم مي

150Fصحيح مسلم را از ابو اسحاق ابراهيم

بن ابي حفص عمر بن مضر الواسطي ـ كه خداوند  2
يز گفته آن را نزد امام را غريق رحمتش گرداند ـ در مسجد جامع دمشق شنيدم وي ن

ام و ايشان نيز فرموده  ذوالكني، ابوالقاسم، ابوبكر، ابوالفتح منصور بن بعدالفراوي آموخته
كه آن از امام فقيه حرمين ابوجدي ابو عبداهللا محمد بن الفضل الفراوي شنيده است كه 

يان نموده كه آن وي نيز گفته آن را از ابوالحسني عبدالغافر فارسي آموخته كه ايشان نيز ب
را از ابواحمد محمد بن عيسي جلودي شنيده است كه وي نيز فرموده آن را ابواسحاق 

ام كه وي نيز نزدامام ابوالحسين مسلم الحجاج  ابراهيم بن محمد بن سفيان فقيه آموخته
  تلمذ نموده است. /

اربعه ي ها كتاب در مقدمإل شرح مسلم در ارتباطش نسبت به /همچنين امام نووي 
 فرمايد: به لطف خداوند ميان ما و مؤلفين اين بعد از آنچه كه دربارة مسلم گذشت مي

ي پنجگانه، صحيح بخاري و مسلم و سنن ابوداود و ترمذي و ها كتاب يعني ها كتاب
نهفته شده نيز همين تعداد افراد وجود ها  آن هاي اصول اس�م در نسائي كه تمام برنامه
فرمايد: همين تعداد  رد مسند امام احمد بن حنبل و ابن ماجه نيز ميدارد. همچنين در مو

افراد بين ما و بين مسند دو امام بزرگوار: عبداهللا احمد بن حنبل و محمد بن يزيد يعني 
ي ذكر ها كتاب گويد: كتابي برتر از همان ابن ماجه وجود دارند. و در مورد موطأ مالك مي

                                                                                                                              
هجري  463 او احمد بن علي بن ثابت بغدادي يكي از حفاظ و تاريخ نگاران قديمي است كه در سال -1

 وفات يافته است.

ماه رجب در اسكندريه وفات يافته است. مقدمه  11  ه 664متولد شده و در سال  593وي در سال  -2

 (مترجم). 155و  151شرح مسلم ص 
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باشد كه در  تبرند ـ موطأ امام ابو عبداهللا مالك بن انس مينيز بسيار معها  آن شده ـ گرچه
151Fباشد  ستاد تمام اساتيد مذكور مينفر وجود دارد و او ا 7سلسلإل بين ما تا او 

1. 
ي ديگر كه نزد اساتيدش به سماع آن پرداخته و ها كتاب گويد: از جمله ابن عطار مي

ه براي من داراي تبرك ام (خط وي هميش را به صورت دست نوشته ديدهها  آن من
152Fباشد). كتاب األربعين تأليف حاكم مي

نزد شيخ خالد نابلسي و بخشهايي از كتاب  2
153Fالمستقصي في فضل المسجد األقصي تأليف محمد القاسم بن علي ابن عساكر

نزد تقي  3
 در مسجد جامع دمشق بوده است.  ه 666اسماعيل بن ابراهيم بن ابو السير در سال 

154Fبارة او ذكر كنيم: امام ذهبي رسيده كه سخنان متأخرين دراكنون وقت آن 

گويد:  4
باشد، و ابن عطار در ميان سخنانش در مورد امام نووي  نووي آقا و پيشواي اين گروه مي

 ...:گويد مي
هايي  آن اعم از صحيح و ضعيف وها  آن و مسلط به تمامي عحافظ حديث رسول اهللا 

استنباط فقهي باشند گرفته تا  كه داراي معاني صحيح ميهايي  آن كه الفاظ غريب دارند و
 بود. ها، آن از

155Fذهبي

رغم جهاد با نفس و عمل كامل به زهد و پارسايي و مراقبت از  گويد: علي مي 5
ها و از بين بردن اغراض و اميال نفساني، او حافظ و  آن و دور داشتن نفس از شائبه

 احاديث رسول خدا بود.مسلط به فنون و علم رجال و صحيح و ضعيف 

_________________ 
 مقدمه شرح صحيح مسلم. -1

ه در او محمدبن عبداهللا حمدويه نيشابوري مشهور به حاكم از بزرگان حفاظ حديث و مؤلفين آن است ك -2

 هجري وفات يافته است. 405سال 

 600باشد كه در سال  از محدثين و مؤرخين در دوران خودش، و او پسر مؤلف كتاب تاريخ دمشق مي -3

 هجري وفات يافته است.

 .4/1472التذكرة  -4

 .4/1472التذكرة  -5
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ين نوع از انواع علوم تر مهم هاي امام نووي را در مورد  اكنون وقت آن رسيده كه گفته
 حديث بيان كنيم:

156Fشرح مسلم پس از  وي در مقدمإل

 بيان فضيلت علم و دانش در مورد شناخت 1
ديث ين انواع آن تحقيق جهت شناخت احاتر مهم گويد: از ين انواع علوم حديث ميتر مهم

بودن آن متصل  حسن و ضعيفرسول خداست. منظور من، شناخت از نظر متن، صحيح و 
و مرسل و منقطع و مقلوب و مشهور و غريب و عزيز و متواتر و آحاد و افراد و معروف 
و شاذ و منكر و معلل و مدرج و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و مجمل و مبين و 

 باشد. مختلف و موارد ديگري از اين قبيل مي
كه منظور من  »علم األسانيد«ام به شناخت در مورد سند احاديث همچنين اهتم

ريخ و محل تولد و او ضبط نام و نسبت و تها  آن شناخت حال رجال و صفات شايستإل
157Fباشد، و ديگري شناخت تدليس تاريخ و محل وفات و امثال آن مي

و مدلسين و روش  2
اخت�ف راويان در سند و متن و وصل و ارسال تأمل و انديشيدن پياپي و شناخت حكم 

باشد، و ديگر، شناخت صحابه و تابعين و تابع  الثقات مي ةو وقف و قطع و انقطاع و زياد
اند، ـ خداوند از ايشان و ساير  بودهها  آن تابعين و تابع تابع تابعين و كساني كه بعد از

 باشد.  زنان و مردان مؤمن راضي باد! ـ مي
باشد و  آن ميباشد كه محدث موثّق ناچار به فراگيري  علوم حديث مياين همان 

نووي نيز همچون مهارت محدثين زمانش در اين علوم تبحر حاصل نمود. ودليل آن نيز 
چه كه در علم مصطلح حديث تأليفات مبسوط و گستردة وي در فقه و حديث و آن

بن ص�ح شهرزوري و ا »الحديثعلوم «كه خ�صه شدة كتاب  »ةرشادا«همچون 

158Fوالتقريب«

ه صحيح مسلم در مو شرح مقد »التيسري يف معرفة سنن البشري والنذيرو 3
_________________ 

 مقدمه شرح مسلم چاپ دارالفكر با اندكي تغيير از جانب مؤلف (اضافه مترجم). -1

 براي اطالع بيشتر به كتاب علوم حديث و اصطالحات آن تأليف صبحي صالح مراجعه شود (مترجم). -2

 كتاب اإلرشاد را بعدها خالصه نمود و اين نام را بر آن نهاده (اضافه مترجم). -3
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159Fگويد باشد. ابن عطار مي مصطلح ميال

اثر حافظ  »الكامل يف أسامء الرجال«(امام نووي)  :1

عبدالغني مقدسي را نزد شيخ أبوالبقاء خالدبن يوسف بن سعد نابلسي حافظ را خواند و 
 ب زيبايي از آن يادداشت نمود و حواشي زيادي نيز بر آن نوشت.مطال

160Fگويد سخاوي مي

نووي بر كتاب األنساب ابن اثير نيز حواشي نوشته است و همواره  :2
161Fطور كه قاضي عبدالقادر ـ همان

در طبقات حنفيه گفته است ـ در سماع حديث و علوم  3
ي محدث بزرگ بوده است، و گفته آن پيوسته همراه و در خدمت امام ضياء بن تمام حنف

التحصيل شده و منافع زيادي در اين زمينه از او كسب نموده است، و در  از نزد او فارغ
عدادي از ياران او فرا ن ص�ح را از تين آمده كه او علوم حديث تأليف ابالطالب تحفة

162Fگرفته است

4. 

 :نووي و فقه حديث
د را در جهت جمع حديث و نقد و اكثر محدثين در هر دوره تمام هم و غم خو

با يكديگر مسابقه  نمودند و براي رسيدن به سند عالي شناخت رجال آن صرف مي
گاه سند حديثي با كمترين رجال به شرط اينكه متّصل به رسول خدا برسد دادند و هر مي

دانستند. اين امر سرمايإل  ديث به خاطر اينكه متصل به رسول خدا بود ارزشمند ميآن ح
نمودند و غالباً اگر از يكي  را در اين زمينه صرف ميفتخار محدثين بود و تمام عمرشان ا

داد. احمد بن حنبل  شد جواب خوبي نمي در مورد فقه حديث سؤال ميها  آن از

_________________ 
 /أ.8تحفة الطالبين  -1

 ».10«السخاوي  -2

  هـ 696ز ابن صالح شنيده باشد. وي در سال و ممكن است عبدالقادر بن محمد ابو الكرم فقيه حنفي ا -3

 وفات يافته است.

 /أ.8تحفة الطالبين تأْليف ابن عطار،  -4
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شناختيم) با وجود اينكه او محدث دنيا  اگر شافعي نبود ما فقه حديث را نمي(: فرمايد مي
 شود عالمي كه هم فقيه و هم محدث باشد. �ً گفتيم كم يافت ميبود، و به اين خاطر ما قب

شد بلكه ت�ش او در حديث ع�وه بر  م امام نووي در اين گونه مسائل خ�صه نميلع
آنچه كه در مقدمإل شرح مسلم قب�ً ذكر شده به فقه حديث روي آورد و در اين زمينه نيز 

المرادي األندلسي براهيم بن عيسي داراي اساتيدي از جمله شيخ محقق ابو اسحاق ا
باشد كه نزد او به شرح مسلم و بخش بزرگي از بخاري و مطالب زيادي  مي 163F1 /شافعي 

 پرداخته است. 164F2»اجلمع بني الصحيحني تأليف محيدي«از 

165Fكساني كه از او حديث سماع نمودند

3: 

166Fگويد شاگردش ابن عطار مي

و رؤساء نزد  افراد زيادي از علماء و حفّاظ و پيشوايان :4
 نووي حديث را سماع نمودند.

167Fگويد ذهبي مي

اند. و سبكي  ابن ابوالفتح و مزي و ابن العطار از او نقل نموده :5
گويد: استاد ما مزي از او روايت نموده كه نزد او اربعين وي و شرح كلمات مشكل آن  مي

168Fرا خواندم و ابوالحسن العطار

ها  آن به ترتيب يكي ازشبيلي و ابوالعباس احمد بن فرح األ 6
بخاري و ديگر صحيح مسلم را خوانده است كه زمان درس محدث ابوالعباس  شرح

شنبه بوده است. و رشيد اسماعيل بن معلم حنفي، شرح معاني اآلثار  روزهاي شنبه و سه

_________________ 
نووي درباره وي گفته كه ايشان: امام حافظ متبحر، پژوهشگري منظم زاهد و با تقوا بوده تا جايي كه  -1

 هجري وفات يافته است. 668گفته: ده سال با او رفيق بودم. وي در 

هجري وفات  488و محمد بن فتوح بن عبداهللا، محدث، مؤرخ كه ظاهري مذهب بود، وي در سال ا -2

 نمود.

 قبالً در مورد آن سخن گفته شده است (مترجم). -3

 /أ.8تحفة الطالبين  -4

 .4/1471التذكرة  -5

 پاورقي. 8/379الطبقات الكبري  -6
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تأليف طحاوي را نزد وي خوانده است و ابو عبداهللا محمد بن ابوالفتح حنبلي نيز اربعين 
 وي سماع نموده و از او روايت نموده است. را نزد

همچنين محدث، فاضل، اديب كامل، ابوالفضل يوسف بن محمد بن عبداهللا مصري 

و افراد بزرگ ديگري كه در سخاوي در  »رشفيهاألداراحلديث «معروف به دمشقي، قاري 

 اند. ياد شده است نزد وي به سماع حديث پرداختهها  آن بخش سيرة نووي از

 :نووي در عقيده مذهب
در عقيده به ويژه در علم توحيد براي وي استادي را سراغ نداريم و از آنجايي كه يك 

اند  دانشمند ديني بايد محيط به تمامي چيزهايي باشد كه علماء در علم عقيده بيان نموده
شرح «بش رود كه او اين علم را نزد يكي از اساتيدش فرا گرفته باشد. و در كتا گمان مي

بسياري از عقايد و اصول اهل سنت را بيان نموده است. او در عقيده، روش سلف  »مسلم
كرد و گاهي نيز به روش متأخّرين به تأويل صفات سمعيه خداوند نيز روي  را دنبال مي

169Fالدين سبكي آورده است. يافعي و تاج مي

اند كه او در عقيده  ـ رحمهما اهللا ـ بيان نموده 1
170Fاشعري

 است.مسلك بوده  2
امام ذهبي در تاريخش بيان نموده كه: همانا مذهب او در صفات سمعيه خداوند 

ر شرح صحيح گذشت و خيلي كم د سكوت بوده و همان طور كه بيان شد از آن مي
171Fمسلم تأويل نموده است

3. 
172Fخورد م او تأويل زياد به چشم مي: در ك�گويد سخاوي مي

4. 

_________________ 
ين قاضي القضاة مؤرخ، و صاحب الطبقات است كه الد او عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي تاج -1

 هجري وفات يافته است. 771در سال 

 ).36سخاوي ( -2

 سخاوي. -3

 سخاوي. -4
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 ناميده است. 173F1»المقاصد«ه آن را في دارد كامام نووي در توحيد نيز تألي

 :نووي و ادبيات عرب
و فتواي ها  آن اكرم و استنباط احكام از  تواند قادر به فهم قرآن و سنت نبي كسي نمي

امامان دين چه از متقدمين و چه از متأخرين باشد مگر اينكه در زبان عرب از جمله 
يد و اين چيزيست كه امام صرف و نحو و اشتقاق و معاني مفردات آن تبحر حاصل نما

ر نمود همچنان كه د ميدست بود و به فهم آن نيز تشويق  نووي خود در آن بسيار چيره
فرمايد: همانا لغت عرب از آن وقتي كه  اللغات) ميمقدمه كتاب (التهذيب األسماء و

ندي را كسب نمود و بوسيلإل آن قرآن و سنت بهترين آدميان ـ جايگاه ويژه و مكان ارزشم
صلوات خدا بر او و بر ساير پيامبران و تابعين تا روز قيامت باد! ـ به وسيلإل آن فهم 

هاي بال و وال در توجه و  هاي پاك و همت ي صاحب بصيرت و نفسها انسان شد. مي
ها و نثرهايشان و غيره ... پرداختند و اين توجه  تبحر به آن به حفظ اشعار عرب و خطبه

فرزندانشان را به خاطر سستي در حفظ ادبيات عرب تنبيه  حتي در زمان صحابه 
باشد  در اين زمينه نقل شده بيشتر از اين ميها  آن اند اما آنچه كه از تابعين و بعد از نموده

 كه در قيد نوشتن آيد و مشهورتر از آن است كه بيان گردد.
ة منصب دهند  رب كه نشانافعي و تشويق وي در فراگيري لغت عاما مدح امام ش

 شود. به وضوح ديده مي »لةالرسا«باشد كه در اول كتاب  الي او ميو
در اينجا نيازي به بيان و تشويق بر آموزش زبان عرب و طولني نمودن مطلب 

نظر دارند و حتي كسب مقام مفتي و امام  زيرا تمام علماء در اين زمينه اتفاقبينم.  نمي
دانند و بر  شروط به تبحر در زبان عربي مياعظم و ص�حيت و كسب مقام قضاوت را م

174Fباشد راگيري آن از فروض كفايه مينظر دارند كه ف آن اتفاق

2. 

_________________ 
 طور كه در اعالم آمده است. همان -1

2-  
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كنم كسي از علماي دين در عصر امام نووي مهارتش در زبان عرب به  لذا گمان نمي
او برسد، چون او ع�وه بر اينكه يك نحوي و صرفي ماهري بوده يك نحوي محقق و 

پس از بيان  »تحرير ألفاظ التنبيه«دان بوده است كه مقدمإل كتاب  غوييك لتر از رحتي ماه
 :گويد د. وي در مقدمإل اين كتاب ميباش خود گوياي اين مطلب مي »التنبيه«ارزش كتاب 

و نوع دوم، بيان لغاتش و ضبط الفاظش و تشخيص كلمات نكره از معرفه و «
اي كه  ام در نوشتن كتابچه نمودهجداكردن فصيح از غير آن، و از خداوند استخاره 

 مختصري از آنچه كه در ذيل بيان شده در آن بياورم:
اند و مقصور و ممدود و  لغات عرب و غيرعرب و الفاظ جديد كه وارد عربي شده -

باشد و جمع و مفرد و مشتق و تعداد لغات  آنچه كه مذكر و مونث بودن آن جايز مي
و آنچه كه ها  آن لمه و بيان الفاظ مشترك و معنايلفظي و اسمهاي هم معني و تعريف ك

وجود دارد و آنچه كه مفردش  »النكاح«مجاز و يا حقيقت آن همچون كلمإل  اخت�ف در
 معلوم و جمع آن نامعلوم و برعكس ... 

كنم همچون حد مثلي و حد غضب و  و در آن جم�تي از حدود فقهي مهم ذكر مي
به همچون هبه ـ هديه و صدقه تطوع و امثال رشوه و امثال آن و فرق ميان كلمات متشا

صورت گرفته است و آنچه كه مؤلف جواب هديه و بيان كلماتي كه اشتباه در تلفظ آن 
و در ها  آن تر از دادن به آن را ناپسند دانسته و يا جوابي براي آن نداشته و مطالبي جالب

اند و بيان  آن را غلط پنداشتهمورد آنچه كه درست بوده ولي گروهي بر اساس توهمشان 
ايم ولي در  باشند نوشته جم�ت مهمي كه ما آن را از نسخإل مؤلف در حالي كه درست مي

بيان شده است. و بيان چيزهايي كه فقهاء آن را ناپسند  ها خ�ف آن بسياري از نسخه
ز چيزهاي اند ولي ناپسند نيستند و بيان جم�تي از مسائل مشكل و بسياري ديگر ا دانسته

نفيس و ارزشمند كه انشاءاهللا در آينده در جاي خودش بيان خواهد شد. من در آن كتاب 
گويي همراه با اختصار و ضبط و ثبت مطالب محكم و گويا خواهم  نهايت دقت در روشن

 باشند ولي واضح بودن آن بر نمود و چه بسا مطالبي هستند كه خيلي واضح و گويا مي
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ماند و هر موقع در آن، دو لغت يا لغاتي بيان نمايم ابتداء لغت  يافراد مبتدي مخفي م
تا بيان لغات مشكل پيش خواهم رفت تا خواننده را متوجه كنم. و تمام تر و پله پله  فصيح

باشند به ناقل آن وصل خواهم نمود. اين  لغات غريب و لغاتي كه داراي معاني غريب مي
باشد ولي در اصل شرحي براي  مي »يهبالتن«ب كتاب گرچه موضوعش روشن كردن مطال

ام. و   باشد كه من با توكل به خدا آن را نگاشته ي مذهب شافعي ميها كتاب اكثر الفاظ

 »املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري«درست مشابه كتاب لغوي رايج  »حترير التنبيه«كتاب 

باشند.  م فقه شافعي ميحاوي شرح ألفاظ مبهها  آن اين جهت كه هر دوي زباشد ا مي

باشد كه  يف رافعي ميتأل »الرشح الكبري«كتاب اولي تأليف ابو اسحاق شيرازي و دومي، 

ناميده  »فتح العزيز يف رشح الوجيز«غزالي را شرح داده و آن را  »الوجيز«در آن كتاب 

و در  باشد ميخ�صه و شيوا و در بردارندة كامل مسائل  »تحرير التنبيه«است. ولي كتاب 
شود ولي  يافت نمي »المصباح«�ً عنوان نموديم. اين مطالب در آن مطالبي بيان شده كه قب

در اين است كه مطالب براساس حروف الفبا همراه با گسترش نسبي  »المصباح«امتياز 
باشد  نووي نيز كتابي مي »تهذيب األسماء واللغات«مفردات چيده شده است. و اما كتاب 

ي فقهي بزرگ معتبر در مذهب شافعي ها كتاب ن اسماء و لغات دربراي روشن نمود

الوسيط «تأليف ابواسحاق شيرازي و  »التنبيهاملهذب و«و  175F1»خمترص املزين«همچون كتاب 

 باشند. تأليف خود امام نووي مي »الروضة«امام محمد غزالي و  »الوجيزو

 افزايد: امام نووي در ادامه مي
وجود دارد و ها  آن مإل لغاتي كه فقهاء به آن نياز دارند دري ششگانه هها كتاب در اين

ي ها كتاب مندند و آنچه كه در اينمن نيز در كتاب مذكور جم�تي كه فقهاء به آن نياز
هاي كاملي ببرند. مطالب كتاب مذكور  ام تا بتوانند استفاده وجود ندارد آورده »ششگانه«

_________________ 
باشد. وي مجتهدي قوي و  او اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل ابو ابراهيم المزني دوست امام شافعي مي -1

 هجري وفات نمود. 264ي داليل قوي بود كه در سال دست و دارا چيره



 /امام نووي    72

ظ فقهي و همچنين در بردارندة لغاتي لغات عربي و عجمي و اصط�حات شرعي و الفا
176Fان و زنان و فرشتگان و جن و غيرهآمده همچون اسمهاي مرد ها كتاب است كه در اين

1. 
خود گوياي توان امام  »تهذيب األسماء واللغات«و  »تحرير التنبيه«اين دو كتاب 

 خورد. باشند كه در همتايان او در عصرش كم به چشم مي نووي در علم لغت مي

وي، فقيه، حافظ، گويد: نو مي »واللغويين ةطبقات النحا«قاضي شهبه در كتابش  177F2رپس
باشد كه وي آن  س�م و صاحب تأليفات مشهور و امامي در نحو و لغت ميلغوي، شيخ اة
تأليفاتش نقل نموده است، و ـ ابن مالك مشهور ـ خواند و از او در   الدين  را نزد جمال

آن را پيدا ننمود و كردن  را تأليف كرد ولي فرصت تمام »لغاتالتهذيب األسماء و«كتاب 
ي در كه خود گوياي توان و تبحر امام نوو »التحرير علي كتاب التنبيه«همچنين كتاب 

تأليف نمود و به همين خاطر است كه او در گروه نحويون بزرگ به باشد  علم لغت مي
اب گفتيم كه وي هر روز دوازده درس آورند اين بازتاب آنچه كه در ابتداي كت شمار مي

خواند از جمله درسي در اص�ح المنطق تأليف ابن سكّيت در لغت و درسي در  را مي
 باشد. صرف و درسي در نحو از كتاب اللّمع تأليف ابن جني و غيره مي

 :نووي و علم پزشكي
گيري جايز است كه امام نووي به دعوت امام مذهبش شافعي در زمينإل تشويق به ياد

يد: هيچ علمي پس از فرما پزشكي اجابت گفته باشد، زيرا امام شافعي در اين باره مي
اين زمينه از  تر از علم پزشكي سراغ ندارم كه اهل كتاب در شايسته »فقه«ح�ل و حرام 
178Fاند ما سبقت گرفته

ولي مزاج نوويِ زاد و باتقوا او را جز براي يادگيري علمي كه وي را  .3
كرد. به همين خاطر  مت نجات دهد همچون علوم دين و اقسام آن ياري نميدر روز قيا

_________________ 
 ».مقدمه«تهذيب األسماء واللغات  -1

 ».529«مخطوط شماره  -2

 .273كتاب امام شافعي تأليف عبدالغني الدقر، ص  -3
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بود كه هنگامي كه به يادگيري پزشكي روي آورد در وجودش ناراحتي به وجود آمد و 
به ذهنم خطور كرد «فرمايد:  ام نووي در اين باره ميدر قلبش تاريكي احساس نمود. ام

سينا را خريدم و تصميم به  اب قانون ابنكه به يادگيري طب مشغول شوم بدين خاطر كت
خواندن آن گرفتم، از آن روشنايي گذشته از دلم زدوده شد و مدتي نسبت به كارهايم 

ام گويا خداوند به من الهام نمود  ع�قه شده بودم. با خود فكر كردم كه چرا چنين شده بي
كتاب مذكور را كه مشغول شدن به اين علم مرا به اين روز كشانده است ب�فاصله 

ام خارج نمودم. پس از آن  فروختم و تمام چيزهايي كه مربوط به علم پزشكي بود از خانه
179Fگويد . سخاوي مي»بازگشتم قلبم روشنايي گذشته را به دست آورد و به حالت اول

1: 
چگونه چنين چيزي امكان دارد در حالي كه ما در مناقب شافعي تأليف بيهقي از طريق 

علم دو نوع است: علم گفت:  ام كه مي ايم كه او گفته از شافعي شنيده ن ديدهربيع بن سلما
ال فقه كه در مورد مسائل ديني است و علم طب كه در مورد مسائل جسمي است و امث

ن عبدالحكم كه از شافعي نقل نموده و بيشتر از آن آن چيزهايي در اين زمينه از اب
جالس گشته است؟ جواب آن است آنچه كه امام تري كه دراين رابطه نقل م چيزهاي بليغ

شافعي آن را ستوده طب نبوي بوده به دور از اصول ف�سفه كه مؤلف كتاب قانون در 
ام زيربناي آن فلسفه  را از مطالب طبي در اين كتاب وارد كردهابتداي كتابش گفته كه آنچه 

بنيان نهاده شده است. به  آموزد كه بر علم طبيعي باشد و پزشك نيز همان چيزي را مي مي
تر از آنكه خداوند نور بصيرت و قلب پاك به امام  اي عجيب همين خاطر بود كه آن حادثه

اي وجود داشت  نووي روزي داده بود خصوصاً اينكه در نزد وي علم پزشكي ستوده شده
 كه مافوق وصف و توصيف بود، پيش آمد.

اي ندانستن علم پزشكي نيست بلكه او گرداني او از فراگيري علم پزشكي به معن روي
حقيقتاً از مطالب زيادي در علم پزشكي مشهور دورانش اط�ع داشته است كه ما اينجا به 

 كنيم: اي از آن اشاره مي گوشه
_________________ 

 )7سيره نووي تأليف سخاوي ( -1
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 « عوي در شرحي بر اين گفتإل رسول خدا 
َ
لِء بََاأ  َ ِييَب َوَولُء ل

ُ
 َولءد َوَولٌء إَذَِذل أ

د ُّ ِل
 ِ  َ ِّ ل يمان نسته شده كه حكافرمايد: اين بيان آشكار و روشني است، براي اينكه د مي 180F1»بِذِْذ

شدن جسم از حالت طبيعي، و درمان  بيماري يعني خارج«گويند:  در تعريف بيماري مي
باشد و حفظ س�متي نيز در گروه همين حالت  آن بازگشت حالت طبيعي به جسم مي

گيرد و بازگرداندن  ها و غيره صورت ميكردن غذا باشد و حفظ س�متي با عوض مي
گويد: هر  گيرد. بقراط در اين رابطه مي س�متي نيز با داروهاي ضدمريضي صورت مي

شود ولي اين نكته ريز شناخت حقيقت بيماري و حقيقت طبع  چيزي با ضد آن درمان مي
ط به كه پزشك فق ماند پس اعتماد بر ضد آن كم است. اينجاست دارو از او پنهان مي

كند كه علت از مادة گرم است و جواب آن غيرگرماست و يا  افتد و گمان مي اشتباه مي
برد به آن و بيمار شفا  مادة سرد است، و يا از مادة گرم بدون حرارت است كه گمان مي

كند پس گويا رسول خدا در آخر ك�مش خبر داده به چيزي كه با ابتداي آن  پيدا نمي
شود گفتي: براي هر دردي دوايي وجود دارد و ما بسياري از  فته ميباشد لذا گ معارض مي

پس بايد گفت همانا اين عدم  يابند شوند ولي شفا نمي بينيم كه درمان مي بيماران را مي
كردن است نه به عدم وجود دارو. و اين، چيزي  درمان عدم آگاهي نسبت به معالجه

 .»داند ست كه خداوند آن را بهتر ميروشن و بديهي ا
مكان و با هر زماني  اين مطلبي كه نووي از حديث نبوي دريافته راستي آن در هر

181Fمطابقت دارد

2. 

_________________ 
ند. ك جابر از رسول خدا نقل مي 2204حديث  5917ص  9شرح صحيح مسلم تأليف نووي، جلد  -1

يابد (مترجم).  ترجمه: براي هر دردي درماني است وقتي درد درمان شد به اذن خداوند بيمار شفا مي

 (چاپ دارالفكر).
هاي ناب چه مطالبي نووي كشف نموده كه امروزه  گردد كه نووي در گروه اينجا به خوبي روشن مي -2

باشند و اينجاست كه رسول خدا  پزشكان حاذق محتاج اين راه و روش جهت درمان دردهاي مردم مي
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ٌ إَِف «: عهمچنين در شرح اين حديث رسول  ْْ ََ ْم  َُ ََِت ْوِو
َ
ءد ِنْ  أ ْ ََ   ِ َّ ََ  ّْ يِ

َِ ِ�َْجمد  َط ْو َشْ
َ
َد ِنْ  تَارد أ َظ

ْ ْو لَ
َ
لد أ

ََ َِ َظ �َ باشد  دردهاي شما اگر چيزي ميدر درمان « »َشْ
گويد: اين  نووي در صحيح مسلم مي »نمودن است در حجامت و يا خوردن عسل و يا داغ

182Fيا دموي ها بيماري بديهيات علم پزشكي است نزد پزشكان، زيرا

183Fيا صفرايي 1

184Fيا سودايي 2

3 
185Fيا بلغمي

و اگر از  يابد نمودن خون از بدن، بيمار شفا مي هستند اگر خوني باشد با خارج 4
گردد پس  آور درمان مي بيمار با اسهال و خوردن چيزهاي اسهالگانه ديگر باشد  موارد سه

باشد و  آور مي به ما خبر داده كه عسل جزو چيزهاي اسهال صگويا رسول خدا 
186Fحجامت را براي خروج خون از بدن به ما سفارش نموده و يا به وسيلإل علَق

و چيزهاي  5
                                                                                                                              

باشد بر سخن كساني كه  كند و درست ردي مي انسانها را به استفاده از اسباب و مسببات تشويق مي
 ».مترجم«نمايند  كنند و توكل بر خدا مي شترانشان را عقال نمي

 دموي: خوني، پرخون. -1
معناي زرداب و آن مايعي است زرد رنگ در مؤنث اصفر به معني زرد رنگ است و نيز به  (به فتح صاد)  -2

كند. طعمش تلخ و داراي امالح معدني است هر گاه در مجاورت هوا  بدن انسان كه كبد آن را افراز مي
گردد و توليد سنگ صفرا  نشين مي شود و گاه در بدن ته دهد و سبز رنگ مي واقع شود تغيير رنگ مي

به معده مترشح و در كيسه صفرا روي هم جمع و پس از ورود كند. اين ماده در موقع واردشدن غذا   مي
كند، هر گاه مجراي  ها را تسهيل مي شود و عمل پانكراس و كار روده غذا، در روده روي آن ريخته مي

كند. صفراوي ـ صفرائي:  شود و توليد بيماري يرقان مي صفرا بسته شود صفرا به وسيله كبد داخل خون مي
 د مزاج، تندخو. اضافه از فرهنگ الروس ـ و فارسي صفا (مترجم).منسوب به صفراء، تن

 سودايي: (يكي از اخالط چهارگانه نزد قدما) ـ ماليخوليايي ـ افسردگي ـ دلتنگي. -3

بلغمي: مزاج بلغمي خالف مزاج دموي است و آنكه بلغم او بر اخالط ديگر غلبه يابد و دليل آن سستي  -4

 ست. بلغمي مزاج.عضالت و نبض و زردي چهره ا

(اسم جنس، يكي آن، ة) ج. ات. زالوي جلّي؛ زالو؛ لخته خون البته امروزه به شيوه جديد  alaqعلق  -5

امكان خروج خون از بدن وجود دارد كه نيازي به روش قدما به خاطر پيشرفت علم پزشكي وجود ندارد 

ري را به دنبال دارد كه شايد هنوز علم گرچه بنده معتقدم كه عمل نمودن به شيوه رسول اهللا فوائد بسيا

 امروز پزشكي نيز به كنه آن پي نبرده باشد (مترجم).
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 نمود و ذكر داغ نمودن در درمانتوان اقدام به خروج خون از بدن  يديگر از اين قبيل م
ي قبلي و خوردن دواها ها راه نمودن به عنوان آخرين راه حل نيز پس از  تجربه ها بيماري

ا لَولء لْك«فرمايد:  آنجا كه مي سفارش نموده است؛ حل براي درمان آخرين راه « »َر
 .»باشد نمودن مي داغ

فرمايد: علم پزشكي بيشتر از علوم ديگر  نياز به  ن بعضي از ملحدين ميو در رد سخنا
بررسي و تحقيق و پژوهش دارد تا جايي كه ممكن است مرضي در يك ساعت دارويش 
نوعي باشد سپس درد آن به خاطر عوارضي از قبيل خشمگين شدن يا تغيير هوادادن و 

حالتي با يك نوع دارو شفا پيدا انواع ديگر ممكن است تغيير كند. پس اگر شخصي در 
اشخاص تجويز ي ديگر و براي تمام ها حالت درست نيست كه همان دارو را در كرد

نمود. و پزشكان نيز بر اين باورند كه درمان يك بيماري با وجود اخت�ف سن و زمان و 
كه  گويد: براي ما ثابت شده كند. وي در ادامه مي عادت و غذا و طبع افراد نيز فرق مي

اي دارد و اگر كسي نسبت به اين گفتإل ما معترض باشد  عسل در علم پزشكي جايگاه ويژه
از نظر ما وي نسبت يه اين دارو اط�عي ندارد و ما در اينجا قصد نداريم كه حديث 
رسول خدا را با گفتإل پزشكان تأييد كنيم بلكه اگر كسي اين گفتإل پيامبر را تكذيب كند، ما 

را درست يافتيم ها  آن پنداريم. اگر هم ادعاي كنيم و او را كافي مي ب مينيز وي را تكذي
گويد  آييم ك�م رسول خدا را رد كنيم بلكه آن را بر صحت آنچه كه علم طب مي نمي

 كنيم ... الخ. تأويل مي

را بر عهده ها  آن مدارسي كه امام نووي در آن ساكن شد و يا سرپرستي
 پرداختها  آن گرفت و يا به تدريس در

در ابتداي كتاب بيان نموديم كه امام نووي نزد استاد اسحاق مغربي شيخ مدرسإل 
الرواحيه رفت تا به او مكاني واگذار كند كه در آن زندگي نمايد. به سفارش اولين 
استادش فركاح استاد مغربي در رواحيه اتاقي به او واگذار نمود، و امام نووي آنجا را تا 
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سكونتش برگزيد. ما نيز در ابتداي كتاب دربارة مكاني كه مدرسه در آن  پايان عمر براي
 قرار داشت مطالبي مفصل بيان نموديم.

187Fمدرسه اقباليه

1: 
داخل باب الفرج و باب الفردايس، شمال  ،گويد اين مدرسه همان طور كه نعيمي مي

188Fظاهرية الجوانيةمسجد جامع دمشق و 

 قرار دارد. 2
اي فقه شافعي بوده كه اكنون جز نامي از آن چيزي ديگر باقي رمدرسإل اقباليه بزرگي ب
بن  هاي مسكوني گشته است. علماي بزرگي از جمله بدرالدين نمانده و تبديل به خانه
اند و امام نووي   الدين بن خلّكان در آنجا به تدريس مشغول بوده خلّكان و سپس شمس

189Fنيز به نمايندگي از شمس ابن خلّكان

هجري در آنجا مشغول به  669ال تا پايان س 3
 تدريس بوده است.

 :الفلكيه و الركينه

اند. اين دو مدرسه داخل باب  دو مدرسإل مجاور همديگر كه به مررو زمان از بين رفته
ها  آن ويالفرج و الفراديس در كوچإل افتريس و فلكيه قرار داشت كه امام نووي در هر د

190Fمشغول به تعليم بوده است

4. 

_________________ 
 ».مترجم« 140كتاب المدارس و نظام التعليم في بالد الشام في العصر المملوكي دكتر خالد جيده، ص  -1

 .13/279البداية والنهاية  -2

رخ و اديب ماهر و فقيهي عالم صاحب كتاب وفيات او احمد بن محمد بن ابراهيم خلكان ابوالعباس مؤ -3

 هجري وفات يافته است. 681باشد كه در سال  األعيان مي

 مرجع سابق. -4
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 :األشرفيهدارالحديث 
مشهورترين دارالحديث براي آموزش حديث در سرزمين شام، دارالحديث األشرفيه 

191Fاي متعلق به صارم است. آن خانه

192Fقيمازيةالدين قايماز بن عبداهللا نجمي بود كه وقف  1

2 

193Fنموده بود. صارم در آنجا حمامي داشت كه مظفرالدين

بن عادل آن را خريد و  ، موسي3
اي براي شيخ  در آنجا بنا نهاد و حمام را نيز خراب نمود و خانهدارالحديث اشرفيه را 

گويند ساختمان در طول دو سال به اتمام رسيد و  جا ساخت كه ميمدرسه نيز در آن
 الدين بن ص�ح به عنوان استاد مدرسه تعيين گرديد. تقي

194Fالسبط

و دارالحديث األشرفيه بازگشايي شد  630گويد: در شب نيمإلشعبان سال  مي 4
الدين بن ص�ح آنجا را مملو از حديث نمود. ملك األشرف به دارالحديث رفت و  تقي

را در آنجا گذاشت. جايگاه دارالحديث در اول كوچه بازار  صكفش مبارك رسول خدا 
عصرونيه سمت چپ كه جايي مشهور و كنار دروازة قلعه شرقي و غرب مدرسإل 

 باشد. عصرونيه مي
مورد شيخ دارالحديث اين بود كه اگر در كسي علم  ركنندة آن د از شرايط وقف

روايت و در ديگري علم درايت موجود بود شخصي كه مسلط به روايت باشد مقدم بر 
ديگري است. و ظاهر امر هم كسي كه در او هم علم روايت و هم علم درايت موجود 

توانست   كسي نميباشد كه داراي يك از آن دو باشند. معمولً تر از استادي مي بود شايسته
مدرسه را به عهده گيرد مگر اينكه مدت زيادي از عمر خويش را در تحصيل  استادي آن

_________________ 
اش بود. وي در خير و انفاق  امير صارم الدين قايماز متولي وسايل صالح الدين در اردوگاه و خانه -1

 وفات يافت.  هـ 596شهرت فراواني داشت. و در سال 

 درسه حنفيه در جنوب دارالحديث بوده است.آن م -2

 هجري وفات نمود. 635او موسي بن عادل ابوبكر از پادشاهان دولت ايوبي در شام بود كه در سال  -3

 654او يوسف بن قزغلي أبو المظفر نوه ابو الفرج بن جوزي، مؤرخ، واعظ و مفسر بود كه در سال  -4

 هجري وفات يافت.
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كه استاد دارالحديث لقب  علم به خصوص علم حديث گذرانده باشد و كسي هم
كنيم:  اشاره ميها  آن از يخاي رسيده بود. و اكنون به بر در علم به مقام شايسته گرفت، مي

الدين بن ص�ح محدث و فقيه بود  ـ همانطور كه قب�ً بيان نموديم ـ تقيها  نآ اولين نفر
الدين عبدالصمد  جمال كه سيزده سال استادي مدرسه را به عهده گرفت. پس از اوي شيخ

هجري كه وفات نمود.  662نصاري خزرجي دمشقي ابن حرستاني تا سال بن محمد األ
هجري  665بن اسماعيل مقدسي تا سال من عبدالرح شامةپس از وي شهاب الدين ابو 

195Fهجري 676كه وفات نمود. و بعد از وي امام نووي تا سال 

كه وفات نموده استادي  1
 مدرسه را بر عهده داشتند. اكنون در اينجا لزم است كه اندكي توقف كنيم:

آيد كه امام نووي خود خواستار استادي دارالحديث  از بعضي شواهد و قرائن بر مي
اي به  در نامهي زياد پذيرفته است آنجا كه ها ت�ش ده بلكه آن را نيز پس از اسرار ونبو

داني كه  : تو نمينويسد ميابن نجار هنگامي كه او را به عزل از مدرسه تهديد نموده بود 
هنگامي كه من مدرسه را پذيرفتم چگونه پذيرفتم يا اينكه حاضر نبودي كه نحوة پذيرفتن 

 ف من مشاهده كني.مدرسه را از طر
196Fو يونيني

گويد: نووي در آنجا علوم بسياري را آموزش داد و ط�ب منافع زيادي  مي 2
گويد: او كسي است كه بر هم عصرانش تفوق حاصل نمود چه  را كسب نمودند. باز مي

تر باشد؟  كسي است كه به خاطر زهد فراوانش در دنيا و ديانت و ورع بزرگش از او فقيه
 دارد كه در آنچه كه او به آن مشغول بود به او برسد.كسي وجود ن

 صفة الصفوةي بخاري و مسلم و رسالإل قشيري و ها كتاب در دارالحديث أشرفيه نزد او

197Fشد از نظر بحث و سماع خوانده مي تأليف مقدسي المحجةعلي تارك  الحجةو كتاب 

3. 

_________________ 
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198Fگويد ابن عطار مي

آن رابطه و غيره  در جلسات بزرگ او حاضر شدم و مطالبي در :1
الدين   جيادداشت نمودم. خداوند او را مورد رحمت قرار دهد و از او راضي باشد! و تا

199Fگويد سبكي مي

و  »مزي«تر از  تر و حافظ يث أشرفيه عالمپدرم گفت: به دارالحد :2
 ص�ح وارد نشد. پرهيزگارتر از نووي و ابن

حديث أشرفيه و ديگر جاها تدريس گويد: امام نووي در دارال الدين سبكي مي باز تاج
 پولي دريافت نكرد.نمود ولي هرگز يك فلس 

گرديم به ذكر افرادي كه بعد از نووي سرپرستي و امر تدريس در  اكنون برمي
شيخ زيدالدين ابومحمدعبداهللا بن مروان ها  آن دارالحديث أشرفيه به عهده داشتند: اولين
اين دارالحديث را پس از حملإل تاتار بازسازي بن عبداهللا فارقي بود. او كسي است كه 

 سال) به عهده گرفت. 27و امر تدريس در آنجا را تا هنگام وفاتش (يعني به مدت نمود 
الدين سبكي أنصاري  الدين ابوالحسن علي بن قاضي زين تقي ةبعد از وي قاضي القضا

200Fخزرجي

غيره امر سرپرستي  الدين سبكي و ، و سپس افراد زيادي از جمله ابن كثير و تاج3
 و تدريس در دارالحديث أشرفيه را به عهده گرفتند.

از جمله كساني كه امر تدريس و سرپرستي دارالحديث را بر عهده گرفت و محدث 
زمان خودش بود كه من وي را م�قات نموده و م�قات ايشان خود مايإل افتخاري است 

ن يوسف بياني (مشهور به حسني) براي من استاد حافظ بزرگوار شيخ محمد بن بدرالدي
 هجري وفات يافت. 1354است كه در سال 

از  پدر ايشان اين مدرسه را پس از آنكه ويران شده بود بازسازي نمود و شيخ بيشتر
ي كه از دور و نزديك به آنجا براي كسب علم و دانش سال در آنجا به تعليم ط�ب 50
 آمدند مشغول بود. مي

_________________ 
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 الدين فزاري اختالفات نووي با تاج
الدين فزاري معروف به فركاح مفتي سرزمين شام و نگيني از نگينهاي علوم در  تاج

باشد كه ما  مي تر بزرگ از او ت سالفهقرن هفتم است. او اولين استاد امام نووي است و 
 در ابتداي كتاب راجع به او سخن گفتيم.

بود جز در ها  آن تيدش و اكراماز جمله عادات امام نووي احترام گذاشتن فراوان به اسا
. در اين گونه مواقع ديد ميرا از نصوص مذهب يا سنت صريح دور ها  آن مواردي كه

داد و اين باعث به وجود  حقيقت را بر هر كس و هر چيزي حتي استادش ترجيح مي
 باشد: آمدن ناراحتي بين او و فركاح شد كه داستان آن اين گونه مي

توحات مشهورش را انجام داد و كنيزكان زياد گشتند و مردم هنگامي كه ملك ظاهر ف
گذراندند در اين رابطه از فركاح سؤال شد وي در اين مورد رخصت  خوش ميها  آن با

نمود و به  فاي در رابطه با مباح بودن آن بدون تقسيم به پنج قسمت را تألي داد و جزوه
رسول خدا  :بود استدلل نمود و گفت ا در تقسيم غنائم بدر انجام دادهدآنچه كه رسول خ

از آن به كساني داد كه حاضر نبودند و چه بسا بعضي از حاضرين را بر برخي ديگر 
ترجيح داد و سپس در مورد غنائم چيزهاي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه براساس 

 گويد: در مصلحت تقسيم شده است. سپس به ذكر تقسيم غنائم غزوة حنين پرداخته و مي
ه به هر مرد آنان صد شتر گران تا جايي كياين جنگ بيشترغنائم به اهل مكه و قريش و د

و به ديگري هزار گوسفند داد و معلوم است كه به هر يك از حاضرين در اين جنگ 
وسايل  از نظر سپاه و تعداد وها  آن گوسفند و شتري نرسيد و حتي به انصار در حالي كه

كه به رسول خدا اعتراض نمودند و اين از حديث صحيح كه  جنگي بيشتر بودند تا جايي
بود كه رسول خدا  باشد تخريج شده است و اين در حالي در تمام منابع معتبر حديثي مي

در بين حق و حقيقت بود و در تقسيم غنائم ها  آن ترين ترين بشر در تقسيم و عادل عادل
حضرت فقط در مورد انصار به  اي وجود ندارد، گونه شبهه هيچبه وسيلإل حضرت جاي 

به آنچه  كه خداوند از سابقه در اس�م به ايشان و محبتشان نسبت به رسول ها  آن مدج
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شان به جاي  خدا و رفتارشان كه جدا از رفتار ديگران بود و بازگشتشان به جايگاه اصلي
ه رسول خدا داند ك نظري مي برگشتن ديگران با اموال و چهارپايان اكتفاء نمود. هر صاحب

در تقسيم اين غنايم مصلحت و شرايط زمان را در دل دادن و ندادن و زياد و كم در نظر 
ي دانسته نشده بلكه خلفاء نيز بعد از او است و پس از اين حكم ناسخي و ناقضگرفته 

بود  اند. سپس گفت: اگر ترس از طولني بودن ك�م نمي اين كار را مورد تأكيد قرار داده
نمودم  در اينجا ذكر ميها  آن امات خلفائ راشدين در مورد تقسيم غنايم و بعد ازهمإل اقد

نمودم كه تمام آنچه از نقل و سلب و  تا بر محقق و پژوهشگر در اين رابطه مشخص مي
باشد  چگونه دادن غنائم به سواره و پياده و غيره كه در كتب فقهاء آمده گفتإل خود آنان مي

 ح چيزي وجود ندارد ... و به چيزهاي ديگري نيز استدلل نمود.و از طريق معتبر و صحي
رسيد، زيرا  گويد: با گفتار وي به مردم منفعت و خير فراواني مي الدين يوينيني مي قطب

فروشند و حاكم نيز  كنند و مي برند و كنيزكاني را زاد و ولد مي مردم همواره غنيمت مي

اگر باب تخميس زند و  مهر تأييد ميها  آن براي اعمال
5
بود، زيرا نكاح مشترك  حرام مي 1

 گردد. باشد و منجر به مفاسد بسياري مي با كنيز حرام مي
اما امام نووي در برابر آنچه كه فركاح فتوا داده بود نرمي نشان نداد و كلمه به كلمإل آن 

كردن اجماع  ه وي را به باطلرا نقض نمود و تا آنجا در رد سخنان وي مبالغه ورزيد ك
 محكوم و او را آماج زبان و قلمش قرار داد.

گويد: هيچ شكي در آن نيست كه آنچه نووي گفته مذهب شافعي و  قطب يونيني مي
ها به آن عمل نشد و گفته هم نشده كه در زماني از  اي از دوره   باشد اما در دوره ديگران مي

يمت به پنج قسمت تقسيم شده است و اگر فتوايي هم به زمانها بعد از صحابه و تابعين غن
بود تمام مردم به علت خريد و فروش كنيزكان و تسلط آنان بر ايشان قبل  صحت آن نمي

شدند و حال آنكه غالب مردم نيز بر فتواي تاج عمل  از تخميس به انجام حرام گرفتار مي
عمل نمايد. باز قطب يونيني  نمودند و احدي ديدي نشده كه به آنچه كه نووي گفته مي
اي در مقابل فركاح اعمال كند،  گيري گويد: شايسته نبود كه امام نووي چنين موضع مي
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 ،اند كه كنند و باز گفته دانست كه برخي از علما، براساس فتواي وي عمل مي زيرا وي مي
امتناع آوردند از پذيرفتن و ديدن آن به شدت  هر گاه فتاواي وي نزد امام نووي مي

 ورزيد. مي
هايش مطالبي بيان نموده كه حاكي از  گويد: قطب يونيني پس از اين گفته سخاوي مي

 باشد و گفته كه با وجود آن، امام نووي داراي مقاصد زيبايي بوده است. دفاع از نووي مي
201Fگويد تقي ابن قاضي شهبه مي

1: 
ا از روبروشدن با هنگامي كه نووي از شهرش برگشت مردم نزد او آمدند تا وي ر

 فركاح بر حضر دارند الخ (تا آخر آنچه كه گفت):
نووي  :كننده بود. در ادامه گفته كه نگراني بين آن دو همچون درگيري بين دو مجادله

تر بود و در دفاع از مذهب بيشترين انرژي را صرف  نسبت به فركاح به مذهب متمسك
 نمود.

202Fگويد ذهبي مي

تر و در مناظره از  اي باهوش  تر و قريحه قيهتاج فزاري خود شخصاً ف :2
وي در تر بود.  تر بود ولي امام نووي به مذهب و دفاع از آن متمسك نووي به مراتب قوي

 كننده وجود داشت. : بين او و نووي نگراني همچون نگراني دو مجادلهگويد ادامه مي
داخل شوم اما گويم (مؤلف): در حالي كه در قدرت من نيست كه در بيشإل شيران 

باشد اين است كه ع�مه فركاح فزاري خواسته در   آنچه براي من آشكار و واضح مي
اي اجتهاد كند كه دامنگير عموم مردم است لذا ملكإل فقهي خويش و توان استدلل  مسأله

خاطر كند به  را به كار بسته است سپس فتوايي را صادر نموده كه مردم را راحت و آسوده
وانسته محبت و مودت و بزرگي را از جانب ايشان كسب نمايد اما امام نووي اين خاطر ت

كه خداوند وي را غريق رحمت كند ـ از صدور چنين فتاوايي كام�ً مبرّا بود و امري كه 

_________________ 
. و ابن قاضي شهبه: او محمد بن ابوبكر بن احمد بدرالدين األسدي، مؤرخ و فقيه شام در 8السخاوي  -1

 هجري قمري وفات يافت. 874باشد كه در سال  دورانش مي
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هنگامي كه ادلّه كام�ً  داد و بين مردم ح�ل قرار نمي باشد آن را در در اصل حرام مي
تر طبق نظر امام ذهبي  تر و زيرك ست كه شخص ذاتاً فقيهآشكار و روشن باشد نيازي ني

 باشد. تر باشد، زيرا دليل قوي همان فقه و اقامإل دليل هنگام مناظره مي قوي
الدين يونيني ـ كه شاگرد امام نووي بوده است ـ اعتراف نموده كه  با وجود اينك قطب

كه صحابه و ه تشد و گفبا چيزي كه نووي عنوان نموده همان مذهب شافعي و ديگران مي
گفته  :اند اما وي عنوان نموده كه تابعين نيز بر آنچه كه امام نووي فتوا داده عمل نموده

ي بعد از صحابه و تابعين به پنج قسمت تقسيم شده اي از دوران ده كه غنيمت در دورهنش
وي) به باشد. اين بدان معني است كه در دورة صحابه و تابعين هر غنيمتي (طبق گفتإل نو

ستادش شده است. اما با اين گونه اعترافاتش باز هم در مقابل ا پنج قسمت تقسيم مي
د كند، زيرا ود كه نووي اين نظريإل فركاح را ر: شايسته نبگويد نووي جبهه گرفته و مي

اند، چرا! اي آقاي من؟ آيا حق و حقيقت   بعضي از علماء بر اين فتوا عمل نموده
گيري  ردن از آن نيست؟ آيا امام شافعي بر استادش مالك خردهتر به تبعيت ك شايسته

ننمود؟ آيا با استادش محمدبن حسن شيباني مناظره ننمود و وي را به قبول دليل وادار 
خواسته كه در رد سخنان امام نووي از چنين الفاظي استفاده كند اما   نكرد؟ اگر يونيني مي

كنم كه وي  تي كه از او شنيده شده گمان نميوجود خ�ق وال و دوري از تندي و خشون
كند كه  ي نيز اقرار مياز حدود آداب بحث و مناظر، خارج شده باشد بلكه خود يونين

ا در هدف او خدايي بوده است، اما فركاح همان كسي است كه زبان تند و زهرآلودش ر
ات از آن ياد ترين كلم برد با زشت را نام مي »ةضالرو«مقابل نووي هنگامي كه كتاب 

علماي شافعي در دوران خود و فتاوا كند اين در حاليست كه اين كتاب مرجع عمدة  مي
 بعد از آن بوده است.

نظر امام نووي را  باشد اين است كه عامإل فقهاء به هر حال آنچه كه واضح و روشن مي
ظر دهيم در . اص�ً فقها كي باشند و ما چه كسي باشيم كه در اين رابطه نكنند تأييد مي

 :فرمايد حالي كه خداوند در اين باره مي
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ْ ٱ۞وَ ﴿ ُمٓوا َسهُ  ۡعلَ ُ�ُ ِ ّ َِ ّن 
َ
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ّ�ُ ٰ  ].41األنفال: [ ﴾٤َ�َ
آوريد،  بدانيد كه همإل غنائمي را كه فراچنگ مي )اي مسلمانان!«(

5
يك پنجم آن  1

يغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پ
اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه

نمايد  دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرر مي
5
يك پنجم بقيه هم صرف  1

 .203F1)شود افراد مذكور مي

5
گردد. بايد به اين دستور  باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي 4

عمل گردد. اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در روز جدائي (كفر از ايمان يعني در جنگ 
روزي كه دو ) نازل كرديم ايمان داريد. بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري

افران) روياروي شدند و با هم جنگيدند، و گروه اندك مؤمنان، بر جمع گروه (مؤمنان و ك
 .»شدند و خداند بر هر چيزي تواناستكثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز 

ءٖ ﴿ :خداوند متعال كنيزكان را استثناء ننمود بلكه گفته ۡ َۡ ن  ِ  دهندة و اين نشان ﴾ّّ
فركاح و كساني كه بر منهج او عمل  لباشد و ربطي به دلي پرداختن عميق به آن مي

اند و به آنچه كه بر تحريم از مشك�ت كه قبل از تخميس بوده مترتب و به عمل  نموه
 ي متداول، ندارد.ها قرن مردم در

_________________ 
 دل استفاده شده است (مترجم). ير نور مصطفي خرمترجمه از تفس -1





 
 
 

 زهد و خدايي بودن امام نووي

 :عبادتش
اين بود كه برترين عبادت يادگيري علمي است كه به وسيلإل آن  /عقيدة امام نووي 

صادقانه ح�ل را از حرام به طور كامل جدا نمود. كه ما در ابتداي بحث در بخش  بتوان
 علم نووي و فقاهتش بعضي از مطالب و برخي از اقوالش را ذكر نموديم.

كنم  از آنجايي كه من توان اداي حق مطلب را ندارم اما مطالبي بدين مضمون بيان مي
 ]گردان و اصحاب ابوحنيفه رحمهما اهللايكي از شاحسن [ ه: بعضي از شاگردان محمدبنك

اي شما ليف كند! او گفت: كتاب بيع را بركتابي در زهد تأها  آن از او خواست كه براي
از خوردن مال مردم و  زگويد كه زهد حقيقي يعني پرهي تأليف نمودم. گويا او اين را مي

تفاصيل امام نووي دوري كردن از آنچه كه خداوند آن را حرام نموده است، با همإل اين 
204Fنمود. در بدرالسافر بسيار عبادت مي

. و مودن امام نووي بسيار عبادت مي ،آمده كه 1
 كرد. : وي خالصانه براي خدا بسيار ت�وت و ذكر ميگويد شاگردش ابن عطار مي

205Fگويد: وي از زماني كه به سن رشد و تمييز رسيده بود قطب يونيني مي

قرآن را بسيار  2
عطار  فكر آخرت بود. ابن كرد و در و اهل ذكر بود و دنيا را رها مي نمود ت�وت مي

206Fگويد مي

ابوعبداهللا محمد بن ابوالفتح البعلي الحنبلي فاضل كه خداوند به او به سبب  :3
 شيخ فوائد زيادي رساند براي ما نقل كرد كه:

يكي ه در تاركدر مسجد جامع دمشق شيخ را در حالي ديدم  ها شب در اواخر يكي از
 شب به نماز ايستاده و اين گفتإل خداوند را كه:

_________________ 
 .36نووي  ةسير -1

 ).12سيرة نووي سخاوي ( -2

 /ب.9تحفة الطالبين  -3
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﴿ �ۡ ّّ م  ُُ َّ ِ ۖ إ  ].24الصافات: [ ﴾٢ولُوَن  ُٔ َوفُِفوُمۡم
 .»از عقايد و اعمالشان پرسيده شود آنان را نگاه داريد كه بايد بازپرسي شوند و«

ن كرد تا اينكه من نيز با ديدن اين صحنه از آ بارها با حزن و خشوع كامل تكرار مي
 بسيار متأثر شدم.

207Fتأليف ابن كثير النهايةوداية البدر 

صوم بوده است. يافعي نيز آمده كه وي دائم ال 1
208Fگويد مي

داد و   ماند و ت�وت بسياري را انجام مي كردن بسيار بيدار مي وي براي عبادت :2
 داراي تأليفات بسياري است.

 :زهد و ورع امام نووي
209Fگويد عطار مي ابن

اگر قشيري  :حمدبن عبدالقادر انصاري به ما گفت كهاستاد ما م :3

كرد در ذكر  بن عثمان مغربي را م�قات مي ابواسحاق] نووي و استادش مؤلف الرسالة[

از نظر علم و عمل و زهد و ورع ها  آن كسي را بر الرسالةحديث در  اساتيد و مشايخ در
 نمود. و نطق و حكمت و غيره را مقدم نمي

210Fگويد يذهبي در العبر م

4: 
با وجود تبحرش در علم و شناخت حديث و فقه و لغت و ساير علوم كه الگوي 

 بود باز در زهد و ورع نيز سرآمد روزگارش گرديد.ها  آن علماء و چراغ مسير حركت
211Fگويد از در سير اع�م النب�ء ميب

5: 

_________________ 
1- 13/279. 

 .4/183مرآة الجنان  -2

 /ب.4تحفة الطالبين  -3

 .312جزء پنجم  -4

 .39السخاوي  -5
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آشكار وي در كمال فقر و نداري داراي تقوا و قناعت و ورع فراوان بود و در خفا و 
نمود و از غذاي  از خداوند ترسان بود و خواهشهاي نفساني را با درايت و فكر خنثي مي

 . ...كرد و ظاهري بسيار آراسته داشت يح�ل تغذيه م
212Fنقل شده كه ع�مه رشيدالدين اسماعيل بن معلم حنفي

گفته كه عزلت و نرفتن به  1
به حدي بوده كه به او گفتم جويي در خوردن و پوشيدن و تمام احوالش  حمام و صرفه

ي كه مدنظر  داري، باز دارد. تر بزرگ گونه اعمالت تو را از كارهاي ترسم كه اين مي
او در جوابم فرمود: كه ف�ني روزه گرفت و خداوند را تا جايي  :اسماعيل گفت كه

رد پذي ه كه رنگ تعلق ميعبادت نمود كه استخوانش سبز گرديد، و دانستم كه او از هر چ
213Fآزاد است

2. 
پارسايي او به حدي بود كه گويا با چشم دل و يقيني كامل و ايماني قوي روز حساب 

اش  كرد. به اين خاطر در نمازهاي شبانه بيند حتي بيشتر از آنچه كه احساس مي را مي

ۡ� ﴿، مرتباً اين گفتإل خداوند ّّ م  ُُ َّ ِ ۡمۖ إ ُِفوُم ـ را با كمال خشوع و ترس  ﴾٢ولُوَن  ُٔ َوف
نمود. و به همين  طور كه در مبحث كيفيت عبادتش از آن سخن گفته شد ـ تكرار مي همان

اند كه در  خاطر ذهبي دربارة ورع او اين گونه سخن گفته: كم افرادي وجود داشته
 پارسايي به او برسند.

هاي دمشق [همان طور كه اكثر  ههاي پارسايي او اين بود كه از ميو يكي از نشانه
تناول  ]اند همچون ابن كثير و ابن عماد و ابن عطار و ذهبي و سخاوي نقل نمودهرخين مؤ

214Fعطار نمود. ابن نمي

قفيات زيادي در آن وجود ويد: علت را از وي پرسيدم گفت: وگ مي 3

_________________ 
هجري  714زمان خودش بود كه در سال  او اسماعيل بن عثمان عبدالكريم ابوالفداء از بزرگان حنفي در -1

 وفات يافت.

 .39السخاوي  -2

 /ب.4تحفة الطالبين  -3
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215Fدارد و ام�ك آن از كساني است كه تحت حجر

باشند و تصرف در آن جز بر  شرعي مي 1
كنند  و مردم از هزار قسم آن يكي را رعايت نميباشد  وجه غبطه و مصلحت جايز نمي

 پس چگونه نفسم را پاك كنم.
كرد  هاي پارسايي و تقواي وي اين بود كه چيزي را از كسي قبول نمي از ديگر نشانه

216Fچيزي كه گرفتن آن بر او واجب بودمگر 

گويد: او به كلّي ترك  ذهبي در اين رابطه مي .2
گرفت و آنچه كه به عنوان حقوق  درهمي از كسي نمي حتي از هر جهتي دنيا كرده بود و

217Fكرد نمود و آن را وقف مي كتاب ميگرفت صرف خريدن  ماهيانه از أشرفيه نيز مي

3. 
218Fدقماق ابن

اش را نزد سرپرست مدرسه به عنوان امانت نگه  گويد: او حقوق ماهانه مي 4
نمود و يا با  الحديث ميخريد و آن را وقف دار داشت و پايان سال با آن يا ملكي مي مي
نمود. پر واضح است كه او در ابتداي  خريد و وقف كتابخانإل مدرسه مي يي ميها كتاب آن

نمود چيز ديگري  خريد و واقف مي كارش جز اندكي كه با آن كتاب و اثاثيه منزل مي
 كند. تفسير مي ها روايت نمود و اين چنين اين اخت�فها را با اين هرگز دريافت نمي

نمود و باز گفته  : او هرگز چيز قابل ذكري دريافت نميدگوي اضي صفد عثماني ميق
يافت ننمود و رهنگامي كه به عضويت مدرسين دارالحديث درآمد حقوقي از آنجا د :كه

نمود. و  وي فقط يك سال يا دو سال از آنجا حقوق دريافت مي :اند كه ديگران نيز گفته
ي دارالحديث را به عهده گرفت ولي از آنجا هيچ حقوقي در العبر ذهبي آمده كه: سرپرست

فرستاد قانع بود و از كسي  اي كه پدرش برايش مي نمود بلكه به اندك هزينه دريافت نمي
نمود كه دين و شناختش نسبت به او  گرفت و هديه را فقط از كسي قبول مي چيزي نمي

_________________ 
حجر: منع اجرا و نفوذ تصرفات قولي به سبب بردگي يا نقص عقل يا سوء تصرف و منع شرعي از  -1

 باشد. (مترجم) تصرف به خاطر جنون يا عدم بلوغ يا سفاهت و مانند آن مي

 .37سخاوي  -2

 /ب.4الطالبين  تحفة -3

 وفات نمود.  هـ 809اي تاريخدان سرزمين مصر است كه در سال  او ابراهيم بن محمد ايدمر دقماق قاهره -4
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آن نيز نداشت، زيرا تصميم داشت  اش به ميهماني رفتن و انتفاع از كامل بود و حتي ع�قه
219Fكه از دايرة حديث قوس

و مجازات آخرت در امان باشد. و شايد با اين قناعت نفس و  1
انجام آن بر  هباشد و اموري ك ديد كه يادگيري علم بر او واجب مي صبركردن بر آن مي

داش آن در باشد بلكه جزاء و پا پاداش آن مربوط به دنيا نمي شود عهدة انسان گذاشته مي
همإل  قدادن به همسايه به قصد منفعت كه به اتفا رسد، همچون قرض آخرت به انسان مي

: دو ماه و چيزي قبل از وفاتش نزد او نشسته بود گويد عطار مي باشد. ابن حرام مي علماء
يا شيخ ف�ني از منطقإل صرخد به شما س�م  :بر او داخل شد و گفتكه ناگهان فقيري 

 شمشير درخشان را براي شما فرستاده است. رسانده و اين
ي بگذارم. من از پذيرفتن او ه من دستور داد كه آن را در انبارشيخ آن را قبول كرد و ب

زده شدم. وقتي شگفتي مرا دريافت و گفت: براي بعضي از فقراء كفش پاشنه بلند   شگفت
220Fشدبا مشير است و وسيلإل مسافرت ميفرستند و اين وسيله كه يك ش مي

2. 
221Fگويد ذهبي مي

خواند  وي جز در مواقع كم آن هم از كسي كه نزد او درس نمي :3
فرستد و قبول  كرد؛ به عنوان مثال فقيري براي او شمشيري درخشان مي چيزي قبول مي

الدين اسكندراني تصميم گرفت كه او را به ضيافتي افطاري دعوت  كند و شيخ برهان مي
دن به اينجا بيا تا با هم افطار كنيم امام از آن ضيافت براي غذاخور :كند و به او گفت

 خورد در حالي كه غذاي افطاري بسيار هم متنوع و رنگارنگ بود.

_________________ 
حديث قوس: از جماعتي از صحابه روايت شده و اين حديث همان طوري كه بيهقي در سننش از طريق  -1

ه مردي آموخت پس وي از يمن آمد و قرآن را ب عطية بن قيس الكاليي بيان نموده كه: أبي بن كعب 

إن أخذتها فحذبها قوساً من «كماني را براي او آورد. أبي داستان را براي پيامبر ذكر نمود پيامبر فرمود: 

اين حديث همچنان كه بيهقي گفته، » اي، پس به وسيله آن كماني از آتش بگير اگر آن را گرفته: «»النار

 حديثي منقطع است. 

 /أ.12بين تحفة الطال -2
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باشد كه با وجود اين همه زهد و ورع و قناعت جواز خوردن  از عجائب اين مي
از دانست و در حاشيإل بعضي  نمود و آن را منافي با زهد نمي غذاهاي لذيذ را تأييد مي

222Fاحاديث در صحيح مسلم عنوان نموده

خوردن حلواء و عسل را  صكه رسول خدا  1
داشت و امام نووي بيان نموده كه با توجه به اين جواز خوردن هر غذاي لذيذ  دوست مي

و پاكي وجود دارد و منافي با زهد و مراقبت نيست به خصوص اگر اتفاقي هم باشد و 
ونه مسائل به خاطر اين باشد كه ح�ل بودن بعضي از شايد ورع زياد امام نووي در اين گ

 نمود. ت نزديك نميها شب اعمال برايش محقق نشده باشد لذا خود را به

 :مهرباني امام با مردم در صحنة قيامت
223Fگويد عطار مي شاگردش ابن

جماعتي از نزديكان و دوستانش در نُوا به من گفتند كه  :2
كند؟ وي گفت: به  ن را در صحنإل قيامت فراموش ميروزي از او سؤال كردند: آيا ايشا

شوم تا اينكه همه  خدا قسم كه اگر من آنجا جا و مقامي داشته باشم وارد بهشت نمي
 شناسم وارد شود!! خداوند او را غريق رحمت كناد و از او راضي باد! كساني كه مي

ل و از كرمي كه بر گويد: اين حكايتها را از ادبش نسبت به خداوند متعا عطار مي ابن
 ام. آوري نموده ماند جمع انسان زيرك مخفي نمي

 :كرامات امام نووي
اي است اما نه بر وجه تحدي. و  العاده باشد و آن امر خارق كرامات جمع كرامت مي

شمارند و معتزله نيز آن را جايز  اهل سنت آن را قبول دارند ولي منكر آن را كافر نمي
همانطور [ ودادند. ا سنت استاد ابو اسحاق اسفرايني آن را جايز نمي ند. و از اهلرشما نمي

224Fالدين سبكي كه تاج

باشد. البته ابو اسحاق  از بزرگان اهل سنت و جماعت مي ]گويد مي 3
_________________ 

 .10/77شرح صحيح مسلم  -1

 /ب.42تحفة الطالبين  -2
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العاده گفته  كند ولي كرامت در ديدگاه او به خلق امر خارق كرامات را مطلقاً انكار نمي
225Fبه عنوان معجزة پيامبر گويد: هر چيزي كه او مي دوش  مين

باشد ظهور امثال آن و  1
 باشد. و گفت: همانا كردن آن به شخص ولي و صاحب كرامت جايز نمي منتسب
اي كه جاي آب نيست و يا  نمودن آب دره ين كرامات اجابت دعا و يا جاريتر بزرگ

و ها  اين باشد. و العاده بودن مي تر از خارق چيزي همانند آن از چيزهائي كه پايين
باشد كه ما هر چيزي كه واعظان و  كردن اين گونه موارد به اين منظور نمي قبول
بايد در ترازوي حديث نبوي و در ها  آن گويان از كرامات نقل كنند بپذيريم لذا همإل قصه

شود و سپس به آن اعتماد نماييم.  دايرة جرح و تعديل راويان سره از ناسره تشخيص داده 
ي امثال ايشان جزء اولياء خداوند نباشند پس چه كسي بايد ولي خوانده و اما: اگر نوو

 فرمايد: !؟ در حالي كه خداوند ميشود

﴿ ٓ �َ
َ

َٓء  � ۡوِ�َا
َ

ِ ٱإِّن أ َزنُوَن  َّ ۡم َوَ� ُمۡم َ�ۡ ُِ َۡ َخۡوٌف َعلَ ينَ ٱ ٦َ�  ِ ُقوَن  َّ َ�ّت  ْ نُوا ََ ْ َو ُنوا َّ ا  ﴾٦َء
 ].63 -62يونس: [

 شوند؛ كساني كه ايمان د، كه دوستان خدا بيمي ندارند و اندوهگين نميآگاه باشي«
 .»اند آورده و پرهيزگاري ورزيده

به همين خاطر جاي شگفتي نيست كه براي نووي كرامات بسياري باشد. ذهبي در 
 گويد: كرامات و احوال زيادي از او به ثبت رسيده است. سير اع�م النب�ء مي

ي زيادي با استناد به كتب ها داستان حترم در بخش كرامات اومترجم: البته مؤلف م
خواهم كه ما   مختلف، بيان نموده است كه بنده نيازي به ترجمإل آن نديدم و از خداوند مي

ايم مؤاخذه  هاز امانتداري دور گشت را به جرم اينكه در اين قسمت دخل تصرف نموده و
 نكند.

_________________ 
 مرجع سابق. -1
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 :ار خضر با نوويددي
226Fگويد سخاوي مي

بودن خضر  مشهور است كه خضر به ديدار او آمد. گويم: اگر زنده :1
را بپذيريم م�قات نووي با وي دور از ذهن نيست ولي بسياري از علماء از جمله امام 

 كنند: مي بخاري با استدلل به اين آيه قرآن زنده بون خضر را انكار

ا﴿ َّ ن َ�ۡبلَِك  َو ِ ّّ  ٖ�ََِّ ل ۡلَنا  َُ ۖ ٱَج َ�ۡ فَ  ۡ�ُ
َ

ُم أ ُُ �َ ّت  ِ ّّ ْن  ِي ونَ ٱِ ُ�ِٰ �َ  ].34األنبياء: [ ﴾٣ لۡ
آيا اگر تو از دنيا  ايم مقرّر نداشتهپيش از تو براي هيچ بشري جاودانگي [در دنيا] «

 .»بروي آنان جاويدانند
م مسلم نيز در صحيح خود بدان تصريح نموده استدلل امام بخاري به حديثي كه اما

كند كه پيامبر يك ماه قبل از رحلتش  نقل مي صاز پيامبر كند كه، جابربن عبداهللا  مي

 مَْوَنئِذد «فرمودند: 
ٌَ َ َبي  ْْ َد َو َُ َسنَ ِِ َظلَيَْها ِناَِ

ْ
َْوَ  تَى

ْ
َد لل َْْسمد َننُْسوَس هيچ انساني « »َنا ِنْ  

  .»سال ديگر در چنين روزي زنده باشدنيست كه صد 
ورد كرامات امام نووي نقل كرديم. موارد يي بود كه ما در مها روايت اين برخي از

ديگري نيز وجود دارد كه به صحت و عدم صحت آن خدا داناتر است با وجود اينكه هر 
چه ما نقل كرديم و نقل شده از راوياني بوده كه به علم و ص�ح و تقوي و راستگويي 

 اند.  مشهور بوده

 :شيخ نووي در طريقت
ن صالحين و دوست داشتن آنان و شركت در از عادات و صفات امام نووي ستود

تر و داناتر از آنان نيز  مجالس و نفع بردن از همنشيني با آنان بود، اگرچه به مراتب عالم
رساند و چه بسا  زيرا وي دريافته بود كه صرف خواندن علم، انسان را به ف�ح نمي بود؛

سندي، شبهه و ترديد ممكن باشد باعث به وجود آمدن امراضي از قبيل، كبر، خودپ

_________________ 
 .33سيره نووي  -1
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227Fگردد

ت عالم قلبش را با كثرت عبادت و همنشيني با صالحان و اعتراف به سباي ، لذا مي1
بندگيشان و استفاده از احوالشان قبل از گفتارشان صيقل دهد. از سفيان بن عيينه شيخ 

شود. و  الشيوخ در حديث نقل است كه فرمودند: هنگام ياد صالحان رحمت نازل مي
 تر از ياد صالحان نديدم. يونس نيز گفته: براي قلب چيزي پر منفعت محمد بن

228Fابن عطار دربارة نووي (استادش)

گويد: امام نووي هنگامي كه از صالحان ياد  مي 2
بخشيد  سيادت ميها  آن كرد و به را با احترام و بزرگداشت و عظمت ياد ميها  آن نمود مي

 گفت. و از مناقب و كراماتشان سخن مي
ي صوفيانإل امروزي ها روش كنم كه امام نووي در طريقت با ا اين را يادآوري ميام

در زمانإل وي نيز وجود نداشت و روش و طريق او  ها روش بيگانه بود و بسياري از اين
بود و به اين خاطر كتاب (األذكار) را تأليف  صدر عبادت و ذكر روش رسول خدا 

سول خدا (مأثور) به قبوليت نزديك و پاداش و نمود، زيرا ذكر درست و وارد شده از ر
ارزش آن نزد خدا به مراتب بيشتر است و امام نووي اگرچه در اين راه روش به 

داد  ي او داراي شيخي صالح، داراي مسلكي كه راه را به او نشان ميخصوصي نداشته ول
برد و عبادت و  اش سود مي رفت و از همنشيني با او و يادآوري بوده و هميشه نزد او مي
 قلبش را زير نظر داشت.

_________________ 
 شود: اين اشعار در تأييد اين گفتار از ديوان امام شافعي بيان مي -1

 صوفياً فكن ليس واحداًفقيهاً و
 

 حنصفإني وحق اهللا إياك أ 
 

 فذاك قاس، لم يذق قلبه تقي
 

 هذا جهول كيف ذوالجهل يصلح؟و 
 

 »كنم كه هم فقيه باش هم صوفي و يكي از آن دو مباش به خاطر خدا تو را نصيحت مي«

علم و معرفت نيز نادان  دل است و قلب او لذت تقوي را نچشيده است و صوفي بي چون فقيه تنها سخت«

 »اضافه مترجم از ديوان شافعي«» شود است، نادان كي اصالح مي

 /أ.9تحفة الطالبين  -2
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نبوده است.  ]كه قب�ً از آن سخن رانده شد[ تاد او كسي جز شيخ ياسين مراكشياس
برد و هميشه به  امام نووي هرگز خدمتي كه شيخ ياسين به او نموده بود از ياد نمي

شورت نمود و در اموراتش با او م رفت و در كمال ادب با او برخورد مي خدمت او مي
 كرد. مي

229Fذهبي در تاريخ اس�م شيخ ياسين پسر عبداهللا

رخين معتقدند كه او پسر [بيشتر مؤ 1
 كند: مراكشي را چنين توصيف مي ]يوسف بوده است

دست، داراي رنگي سياه، مردي صالح، در باب جابيه  گري چيره نواز، حجامت او مهمان
230Fاي داشت و داراي مكاشفه مغازه

 ود.(عرفان) و كرامات ب 2
گويد: شايسته بود كه نووي از مردان  قاضي ميو محمدبن عبدالقادر األنصاري 

طور كه در بخش زهد نووي و ورع آن بيان داشتيم  بود بلكه بايد ايشان همان مي ]الرسالة[
بار حج نموده و شايد به هشتاد نيز رسانده  20شد. شيخ ياسين  بر ديگران نيز مقدم مي

 دانست. به قراءت هفتگانه مي است و لخمي وي را عالم
گويد: مشخص نيست كه وي آن را از چه كسي آموخته و در كتب سيرة  سخاوي مي

قاريان از او نامي برده نشده است شايد او قب�ً به قرآن روي آورده و بعدها تصوف بر او 
اند و از علم او سخني  غالب شده است و مردم نيز از زهد و ولي بودن او سخن گفته

او اهل طريقت بوده ولي روش به خصوصي از او نام  :اند كه نويسان گفته اند. و سيره فتهنگ
باشد،  گويد: شيخ نووي در طريقت مرشدش شيخ ياسين مراكشي مي اند. و سبكي مي نبرده

اند.  آوري كرده و شايد اذكار از سنت پيامبر كه او بيان نموده مريدانش آن را جمع
باشد از نووي به ثبت نرسيده  يم راهي غير از آنچه از سنت پيامبر ميطور كه قب�ً گفت همان
 است.

_________________ 
 .10نووي، تأليف سخاوي  ةسير -1

 باشد (مترجم). كشف و مكاشفه و حال و احوال، از اصطالحات صوفيانه مي -2
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 :امر به معروف و نهي از منكر
خداوند مؤمنان موحد را به صفت بهترين امت ستوده است و نعمت خيربودن را به 

 واسطإل امر به معروف و نهي از منكر به ايشان عنايت فرموده است:
 فرمايد: خداوند مي

ِ خَ  ُكنُتمۡ ﴿ وَن ب ُۡ ُم
ۡ

تَن َِۡجۡت لِلّناِ   ۡخ
ُ

ة  أ ّّ ُ
َ أ وِف ٱَۡ ُۡ ُۡ َۡم ۡوَن َعِن  ل َُ ۡن ََ ِۡ ٱَو

ََ ُۡمن ُنوَن  ل ِّ تُۡؤ َو
 ِ ِ ٱب  ].110آل عمران: [ ﴾َّ

ايد تا  د آمدهيو شما (اي امت محمد) بهترين امتي هستيد كه به سود ملتهاي ديگر پد«
 .»به خدا ايمان داريد كنيد و زماني كه امر به معروف و نهي از منكر مي

و شايد خداي متعال امر به معروف و نهي از منكر را مقدم نموده كه منفعت آن قبل از 
 رساند. رسد اما ايمان به خدا در وهلإل اول فقط به صاحبش نفع مي صاحبش به ديگري مي

از ع�مت وليت و سرپرستي مؤمنان بر يكديگر اين است كه امر به معروف و نهي از 
 فرمايد: كنند. خداوند مي ر ميمنك

ُنونَ ٱوَ ﴿ ِّ ُۡمۡؤ َ�ُٰت ٱوَ  ل ِّ ُۡمۡؤ ِ  ل وَن ب ُۡ ُم
ۡ

يَن ٖض�  ُۡ ُٓء َ� ۡوِ�َا
َ

ۡم أ ُُ ُض ُۡ وِف ٱَ� ُۡ ُۡ ۡوَن َعِن  لَۡم َُ َ�ۡن ِۡ ٱَو
ََ ُۡمن  ﴾ل

 ].٧١ة: التوب[
خوانند  مردان و زنان مؤمن، دوستان و ياوران يكديگرند. همديگر را به كار نيك مي«

 .»دارند باز ميو از كار بد 
اند و از بارزترين صفاتي كه سبب  به نص قرآن مورد لعن قرار گرفتهيهود و كافران 

 گرفت. اين بود كه در ميانشان نهي از منكر صورت نميلعنشان گرديد 
 فرمايد: خداوند مي

ينَ ٱ لُُِنَ ﴿ ِ اوُ  َّ َِساِن َد ٰ ل ِيَل َ�َ ٰء ََ ِۡس ٓ إ ِِ َ ن  ب ِّ  ْ وا ُۡ َف َ�  دَ ۥََ ا  بۡنِ ٱ وَِعي َِك بَِم َمۚ َ�ٰل َ� ۡۡ َم
ُدوَن  َت ُۡ �َ ْ ْ ّوَ�نُوا وا ََ ْ  ٧َع لُوَن  َ�نُوا َُ ۡف �َ ْ ا َ�نُوا َّ ۚ َ�ِۡئَس  لُوهُ َُ �َ  ٖ ۡ ََ ن ّّ َمۡوَن َعن  ََََنا ي  �َ٧﴾ 

 ].٧٩ -٧٨ة: التوب[
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اند اين بدان  اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده كافران بني«
كردند و (در ظلم و فساد) از حد  ي ميشبود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سرك خاطر

كشيدند و همديگر را از  دادند دست نمي گذشتند ... آنان از اعمال زشتي كه انجام مي مي
 .»كردند دادند و چه كار بدي مي كردند و پند نمي زشتكاريها نهي نمي

كردند و بدين  و گروهي هم سكوت ميشدند  اي مرتكب منكرات مي [چرا كه دسته
 گشتند]. وسيله همه مجرم مي

 ميزان ازدياد ايمان مؤمن همان امر به معروف و نهي از منكركردن آن است و هنگامي
كه مسلمانان در اين امر سستي به خرج دادند و در ميانشان دين ضعيف شد به دنبال آن 

 خورده گرديدند. ضعيف و شكست
در ميانشان  است ولي هر گاه جماعتي يهي از منكر فرض كفاامر به معروف و نه

 شوند. منكري شكل گرفت و كسي به دفع منكر نپرداخت همه گناهكار مي
سلف ـ كه رحمت خداوند بر آنان باد! ـ اين امر را اگرچه بر سر آن جان خود را 

امثال آنان  نمودند و از شدند هرگز ترك نمي هاي سنگيني مي دادند و يا دچار شكنجه مي
و پيروانشان را نام برد بلكه بيشتر علماء هر عصري در امر به  امامان مذاهبتوان  مي

نمودند. در قرن  اند و در مقابل ديدن منكري سكوت اختيار نمي انگار نبوده معروف سهل
هفتم كسي را سراغ نداريم كه در امر به معروف و نهي از منكر به پاي امام نووي برسد 

در امر به  گويد: او شود. ذهبي دربارة او مي چون او در هر قرني به ندرت پيدا ميبلكه هم
 معروف و نهي از منكر بدون رقيب بود.

نظر دارند كه وي در امر به معروف و نهي از منكر از  نويسان در مورد او اتفاق سيره
. اي حتي از اهانت و مرگ در اين راه هراسي نداشت  كننده م�مت هيچ م�مت

بار نبود حتي اگر طرف مقابلش علماء يا امراء و پادشاهان و  شقتكردن براي او م نصيحت
دارد  تحير وا مييي نقل شده كه خرَدها را به ها داستان ستمگران بودند. از او در اين زمينه

كنيم. اميد است كه افرادي كه بر در حاكمان هستند و  اشاره ميها  آن كه بعداً به برخي از
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اند نه نديم بادمجان پند گيرند و در مقابل ظلم آشكار يا منكري زشت  يم پادشاهند
 سكوت اختيار نكنند.





 
 
 

 ايستادگي در مقابل پادشاهان و رد نظر آنان

231Fگويد ابن عطار مي

امام نووي در هنگام برخورد با پادشاهان و ستمگران نظرات  :1
اي   كننده يعت خدا از م�مت هيچ م�متنمود و در مقابل اجراي شر را رد ميها  آن ظالمانإل

برد و شرط ب�غ را به  هراسيد و هر موقع كه حرفش كارساز نبود دست به قلم مي نمي
232Fرسانيد. امام ذهبي ساحل مي

و آمد  گويد: او با پادشاهان و ظالمان در مقام انكار بر مي مي 2
ي ها داستان د. از مشهورترينترساني آنان را از عذاب خدا مي نوشت و ها مي براي آنان نامه

233Fاو ايستادگي در مقابل پادشاه ظاهر بيبرس بند قداريامر به معروف و نهي از منكر 

در  3

 باشد.  مي الغوطة) (احلوطة عىلقضيه 

234Fقطب يونيني گفته كه

نووي در مقابل ظاهر بيبرس بارها به خاطر داستان تصرف و  :4
 دگاه ايستاده است.ي دمشق و ديگر موارد در داها باغ ديواركشي

235Fگويد  عماد ابن كثير نيز مي

 الغوطةدر داستان  لحكومةدارادر او در مقابل ظاهر بيبرس  :5
يشان اضافه كنند ايستاد ها باغ هنگامي كه خواستند ام�ك باز پس گرفته شده از تاتار را به

است كه و نظرياتشان را رد كرد و خداوند مصيبت خشم پادشاه را از او دفع نمود و خو
: من از او تاو را مغلوب كند ولي پس از آن او را دوست و بزرگش داشت و گف

: سلطان ظاهر  گويد جعفر دفوي در بدرالسافر ميچيست؟  (الحوطة)ترسم. داستان  مي

_________________ 
 /أ.13تحفة الطالبين  -1

 .4/1473تذكرة الحفاظ  -2

ركي حاكم مصر و شام كه در دهه اواخر الدين ابوالفتوح بيبرس بند قداري صالحي نجمي ايوبي ت او ركن -3

 وفات نمود.  هـ 676محرم سال 
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از سرزمين شام وارد دمشق شد، ها  آن بيبرس هنگامي كه پس از جنگ با مغول و اخراج
حنفي مذهب سپرد و او گفت: اين ام�ك كه از تاتار به المال را به شخصي  سرپرستي بيت

باشد و آن را براساس مذهب ابوحنفيه مصادره نمود. لذا   جاي مانده جزء اموال دولت مي
ديوار بكشند و هر كس ادعايي دارد ملزم به ارائه سند ها  آن دستور داد كه دور پادشاه

236Fنووي در ميان آنان بود برخاستند مباشد. در مقابل او جماعتي از اهل علم كه اما مي

1. 
او در اين رابطه  :گويد: بلكه امام نووي از بزرگان ايشان هم بود و گفته كه سخاوي مي

كرد كه او داراي منصب و مقامي است  با پادشاه بسيار تند سخن گفت، و پادشاه گمان مي
 و پستي نيست.او داراي مقامي  :لذا گفت او را از پستش عزل كنيد، پس گفته شد كه

237Fاي از برخوردش با پادشاه بيبرس نمونه

2: 
پادشاه ظاهر بيبرس از تعدادي از علماء خواست كه بر فتوايي مهر تأييد بزنند بسياري 
از علماء شام يا از ترس و يا به خاطر طمع آن را امضاء نمودند و بسياري ديگر نيز امتناع 

از دم تيغ گذشتند و ها  آن نمودند كه اكثر ورزيدند و بلكه به عدم جواز آن نيز رأي صادر
به شهادت رسيدند. او از امام نووي خواست كه آن را امضاء كند، اما چه اتفاقي افتاد؟ 

_________________ 
شدن مطلب با اندكي تصرف از كتاب سيره نووي تأليف طنطاوي استفاده  البته اين قسمت را براي واضح -1

 ام (مترجم). نموده

ر اين كتاب از سخاوي مطالبي در مورد اين پادشاه ذكر كرده كه علي طنطاوي در استاد عبدالغني الدفر د -2

برخالف مطالب ياد شده او را در ميان يكي از دو قهرمان بزرگ  199كتاب رجال من التاريخ صفحه 

الدين ايوبي قرار داده و گفته كه: وي يكي از قهرمانان و پهلوانان جنگي  اسالمي همچون نورالدين و صالح

در تاريخ بشري دورانش بود و او را مردي صالح و مصلح لقب داده است كه خواننده محترم الزم است به 

 اين كتاب نيز مراجعه نمايد.
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گونه كه در آخر كتاب سيرة نووي تأليف سخاوي با توضيحات و  اينك بيان داستان همان
238Fام اضافات محمود حسن ربيع يافته

 آيد.  مي 1
ر براي جنگيدن با مغولن و اخراج آنان از شام و علماء اجازه هنگامي كه ملك ظاه

كند تا براي مقابله با دشمن از آن استفاده كند  يآور خواست كه از مردم اموال جمع
بسياري از فقهاي شام اين فتوا را امضاء نمودند و بسياري از علماء نيز به خاطر عدم 

مانده است؟ گفتند: آري شيخ  هم باقيجواز به فتوا كشته شدند! گفت: آيا كسي ديگر 
الدين النووي، لذا ب�فاصله او را خواست و گفت: امضايت را در كنار امضاي فقهاء  محيي

 كني؟ امام نووي فرمود: گفت: چرا امضاء نمي هبزن. او امتناع ورزيد و گفت: نه، پادشا
، خداوند بر تو منت دانم كه تو بردة امير بندقداري بودي و مال و منالي نداشتي من مي

نزدش ها  آن ام كه نزد تو هزار بردة سفيد كه هر يك از نهاد و تو را پادشاه كرد، و شنيده
باشد، و نزد تو دويست كنيز وجود دارد كه براي هر كنيزي حقي از  كمربندي از ط� مي

مربند هايت به جاي ك را انفاق نمودي و بردهها  آن زيورآلت وجود دارد، هنگامي كه همإل
يي بدون جواهرآلت باقي ها لباس ط�يي بندهايي از پشم بر كمر بندند و كنيزكان با

المال چيزي از نقدينه يا كاليي و يا قطعه زميني باقي نماند آن زمان است  بمانند و در بيت
كنم و آن هم بر جهاد و غيره فقط به  گرفتن مال از مردم را امضاء مي كه برايت فتوي

 شود. ب به خدا و اتباع از سنت پيامبرش ياري ميخاطر تقرّ
از دمشق كه سرزمين من است بيرون برو!  پادشاه از سخنان خشمگين شد و گفت:

امام فرمود: چشم، و به نوا رفت. به پادشاه گفته شد: چرا او را به قتل نرساندي، گفت: هر 
ر كتفش نشسته و بگاه خواستم او را به قتل برسانم دو حيوان درنده را ديدم كه 

خواستند كه مرا پاره پاره كنند لذا از اينكار امتناع ورزيدم. يعني ترس او بخاطر اين  مي
ترسند و اين به خاطر عظمت و هيبتي  از او مي :اند كه صحنه بوده است. و بسياري گفته

اي باكي نداشت.  كننده بود كه او در مقابل اجراي قانون خدا از م�مت هيچ م�مت
_________________ 

 .80السخاوي  -1
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امي كه نووي ديد كه صحبت رودررو نفعي ندارد روي به نامه نوشتن با اسلوب هنگ
كردن حقوق  اي كه او را از عاقبت امرش و ضايع گرانه تشويق و ترساندن، شيوة نصيحت

ل خداوند قرار دهد، لذا مردم بترساند روي آورد تا او را به عنوان مسئول اين كار در مقاب
ند با دترسي از علماء كه در راه او از كسي جز خداوند نمي براي او نامه نوشت و تعدادي

شنويم آنچه شاگردش ابن  هاي امام نووي را تأييد نمودند. و اكنون مي  امضايشان نوشته
239Fگويد در اين رابطه مي عطار

1: 
از مطالبي كه امام نووي براي پادشاه ظاهر هنگامي كه خواست بر ام�ك دمشق سيطره 

آن را حفظ نمود و پس از برخورد و رويارويي با سلطان و عدم فايده  پيدا كند و خداوند
 و قبوليت آن نوشت:

 :فرمايد مي، خداوند متعال بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمدهللا رب العاملني

ۡۡ فَِِّن ﴿ ِ ّك ََ ىٰ ٱَو َۡ ِۡك ُع  َّ ََ ٱتَنَف ِ ن ِّ  ].55الذاريات: [ ﴾٥ لُۡمۡؤ
 .»رساند ندرز به مؤمنان سود ميپند و اندرز بده، چرا كه پند و ا«

 فرمايد: باز خداي متعال مي

﴿ َۡ َذ  � َخ
َ

ُ ٱأ ََ�َٰق  َّ ينَ ٱِّ ِ َّ  ْ تُوا و
ُ

َ�َٰب ٱأ َِ ُُِّنهُ  لۡ َّ َّ ُمونَهُ  ۥَبُ تَۡ�ُت آل عمران: [ ﴾ۥلِلّناِ  َوَ� 

187.[ 
ياء) از اهل (و به ياد بياور اي پيامبر)، آنگاه را كه خداوند پيمان مؤكد (بر زبان انب«

 .»كتاب گرفت كه بايد كتاب (خود) را براي مردمان آشكار سازيد و آن را پنهان نسازيد
 فرمايد: و باز خداي متعال مي

﴿ َ�َ ْ اَونُوا َُ ََ ِ ٱَو ّ�ِ ۡقَوٰىۖ ٱوَ  لۡ ْ َ�َ  بّ اَونُوا َُ ََ ثۡمِ ٱَوَ�  ۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ ُُ  ].٢ة: املائد[ ﴾ۡل
همديگر را ياري و پشتيباني نماييد و همديگر را در راه در راه نيكي و پرهيزگاري «

 .»تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد

_________________ 
 .17-16تحفة الطالبين صص  -1
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و نصيحت عموم مسلمانان را واجب  كردن پادشاه و خداوند بر مأمورينش نصيحت

م ُ «گردانيده است. در حديث صحيح وارد شده كه رسول خدا فرمود:  َد َُ  ل ِ  ،لَ ِايَح  َِ 
َِ  َوِْاَُسوِلِ  ابِ ِ َوِلِكتَ   َ ِِ

َ
�َ  َوَ َِ ِل َْ َُ

ْ ِتِهمْ  لْ دين نصيحت است: براي خدا، كتاب خدا، « 240F1»وََعن 
 .»ر خدا، پيشوايان و عامإل مسلمانانپيامب

كه خداوند او را به اطاعت از اوامر خدا موفق و از كرامت و [ از نصايح سلطان
ا را به او نيك گوشزد كنند آنگاه آن است كه احكام خد ]بخشش خود برخوردار گرداند

كند، و خداوند ترحم بر امت و توجه به فقراء و دفع  كه خ�ف قاعدة اس�مي حركت
 :فرمايد و واجب گردانيده است و ميضرر از ايشان را بر ا

فِۡض ٱوَ ﴿ ََ  ۡخ ِ ن ِّ ُمۡؤ َحَك لِۡل  ].88احلجر: [ ﴾٨َجَنا
 .»و براي مؤمنان بال (مهرباني) خود را بگستران«

 در حديث ديگري از رسول خدا نقل است كه فرمودند:

ا« ََ  ْ َّ  إَذ و ، ُُنَْصُ َّ مْ  وتُْاَيقُو َُ تان ياري و روزي  رايهمانا شما به واسطإل فق« »بُِضَعَساِِ
 فرمايند: . و در حديث ديگري مي»شويد داده مي

َم  َن ْ « ِلمد  َ� ْ  َْس  َْ ًَ  ُم ْْيَا ُكَاِ   ِن ْ  ُكْاَ� َّ َم  ل ُ  َْس   َ ًَ  َ�نْ ُ  ل َِ  مَْو ِ  ُكَاِ   ِن ْ  ُكْاَ� ِايَاَن
ْ
 ،لل

 ُ  َ ِّ  ِف  َولَ َعبْدِ  َظْو
ْ
َّ  َنا لل َعبْدُ  ََ

ْ
ِّ  ِف  لل ي ِ  َظْو َِ

َ
هاي دنياي يك  هي از اندوهوهر كس اند« »أ

هاي قيامت او را برطرف خواهد   فرد مؤمن را بر طرف سازد، خداوند يكي از اندوه
شد خداوند نيز او را ياري كردن برادرش با ه بنده در پي ياريساخت، و تا وقتي ك

 .»دهد مي

_________________ 
). براي توضيح بيشتر 55باشد باب بيان أن الدين النصيحة كتاب اإليمان ( اين حديث از امام مسلم مي -1

مراجعه كنيد. (اضافه  72راجع به اين حديث به شرح اربعين نووي، ترجمه: محمود محمودي، ص 

 مترجم).



 /امام نووي    106

ْماِ  ِن ْ  َوِ�َ  َن ْ  لْل ُهم  «فرمايد:  در جاي ديگر مي صپيامبر 
َ
ِت  أ ن 

ُ
 إَاْرُ�قْ  بِِهمْ  إََاَ�َق  َشيْئًا أ

ت من را به دست خدايا، هر كسي كه اموري از ام«  »َظلَيْ ِ  إَاْشُاْق  َظلَيِْهمْ  َشق   َوَن ْ  بِ ِ 
فت تو نيز مدارا كرد تو نيز با آنان مدارا كن و هركس برايشان سخت گرها  آن گرفت و با

 . »بر او سخت بگير

مْ «فرمايد:  و در جاي ديگر مي َُ ّ مْ  َرلعد  ُُ َُ
ّ ُُ ئُوٌل  َو َْ   »َرِ�ي ِت ِ  َ� ْ  َم

 .»باشد يگو نسبت به رعيتش م و پاسخهمإل شما نگهبانيد و همإل شما مسئول «

ّ  «: فرمايد باز در جاي ديگر مي ِط�َ  يِ َِ ْا َُ
ْ ِ  ِظنْدَ  لْ  َ   ل

َ
م َ  تُورد  ِن ْ  َننَابِاَ  َعَ  ََُعال ِ

 
 لل

 َّ ِهمْ  ِف  َ�ْعِدُْو َِ ْهِليِهمْ  ُبْك
َ
  .241F1»َوُْول َوَنا َوأ

شان و  مقسطين در نزد خداي حرمان بر منبرهايي از نور قرار دارند؛ آناني كه در حكم«
 .»كنند داده شده عدالت را رعايت ميها  آن شان و وليتي كه به هاي  خانواده

نمود تا  هخداي متعال به ما و ساير مسلمانان به پادشاهي عزت داد. خداوند او را روبرا
دين را ياري دهد و غبار را از چهرة مسلمانان بزدايد و دشمنان از همإل طوايف تسليم او 

ي به دست او صورت گرفت و رعب و توحات مشهورشدند و در مدت كوتاهي ف
حشت را در دل دشمنان دين افكند و گمراهان رفتند و منطقه و مردم مؤمنش گوش به و

طف و فرمان او و بوسيلإل او اهل فساد و طغيان قلع و قمع گرديدند و خداوند با ل
ان و پرارزش، او مرحمتش او را ياري داد. ما نيز به خاطر ارزاني اين نعمت آشكار و فراو

گوئيم و از خداوند دوامش براي خودش و مسلمانان خواستاريم و  را مدح و ثنا مي
نعمتش را  كراميدواريم كه هميشه در خير و عافيت و امنيت باشد آمين. خداوند ش

 :فرمايد ران داده است؛ آنجا كه ميواجب گردانيده و وعدة زيادت آن را به شكرگزا

﴿ 
َ
ۡم َ� َُ ۡۡ ََ َدنُّ�مۡ لَ�ِن َش �ِ  ].8ابراهيم: [ ﴾ِ

 .242F1»كنم كرديد هر آئينه براي شما زيادش مي ها نعمت اگر سپاسگزاري«

_________________ 
 .20/160؛ احمد، 8/221؛ النسائي، 1827مسلم،  -1
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شوند  ) بر ام�كشان انواع ضررها را متحمل ميطةمسلمانان به علت اين تصرف (الحو
باشد و از ايشان ارائإل اثبات چيزي خواسته شده كه ملزم به آن  كه دليلي بر آن نمي

باشد، زيرا كسي كه  كشي نزد احدي از علماء جايز نمي و اين ديواركشي و حقباشند  نمي
باشد ملك اوست و اعتراض به او جايز نيست و مكلّف به اثباتش  چيزي در دستش مي

 باشد. نيز نمي
باشد و كارگزارانش را به  در سيرة پادشاه ظاهر بيان شده كه او دوستدار شريعت مي

ترين كسي است كه به فرمان  است لذا خودش نيز شايسته نموده اجراي شريعت امر مي
از تماميشان  ها محدوديت كند و مسئول رهايي مردم از حصارها و رفع خدا عمل 

ها رها سازد. ايشان  را رها كن تا خداوند تو را از همإل ناپسنديها  آن باشد. لذا مي
ان و صالحان وجود دارد و اند و در ميانشان يتيمان و زنان بيوه و مساكين و ضعيف ضعيف

شويم و ايشان ساكنين  به وسيلإل ايشان است كه ما ياري و دستگيري و روزي داده مي
سرزمين مبارك شام، همسايإل پيامبران و ساكنان سرزمين ايشان هستند كه از جهاتي داراي 

ي برايشان اند بايد و زده  تباشند. و اگر پادشاه ديد كه مردم مصيب هايي مي حرمتها و احترام
را از مصيبت برهاند ولي امورات به طور ها  آن تأخيربسيار ناراحت شود و فوراً و بدون 

 شود. كامل به او گزارش داده نمي
مدارا كن تا ها  آن ابه خدا قسم مسلمانان را ياري كن تا خداوند تو را ياري رساند و ب

را ها  آن شدن محصولتشان خداوند نسبت به تو مدارا كند و قبل از وقوع باران و تلف
اند و امكان ارائه  خوشحال كن، زيرا بيشترشان اين ام�ك را از پيشينيانشان به ارث برده

مدارا كند دعاء ها  آن غارت شده است و اگر سلطان با سند خريد را ندارند، زيرا سندشان
ند و بر كهر كس با امتش مدارا كند خداوند با او مدارا «فرمايد:  ول خدا كه ميرس

 د:فرماي شود و خداوند نيز مي شامل حالش مي »گرداند دشمنانش پيروز مي

                                                                                                                              
 باشد. اسرائيل مي به تفسير اين آيه مراجعه شود خطاب خدا به بني -1
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﴿ ْ وا تَنُ�ُ َ ٱإِن  مۡ  َّ َُ  ].7حممد: [ ﴾يَنُ�ۡ
 .»كند  اگر خدا را ياري كنيد خداوند شما را ياري مي«

شود و  گردد و در مملكتش خبر و بركات فراوان مي و دعاي مردم نيز برايش زياد مي
فرمايد:  نهد. در حديثي از رسول خدا نقل است كه مي كارهاي خيرش بركت مي در تمام

َْ ِ  ِف  َس    َن ْ « ِْس
ْ
ًَ  لإل ًَ  ُسن  نَ ََ ْجُاَها إَلَ ُ  َب

َ
ْجاُ  أ

َ
َل  َن ْ  َوأ َِ ِ  ِن ْ  بَِها َظ ْْ �َ  ّْ

َ
 ِن ْ  َ�نُْاَص  أ

ُجورِِهمْ 
ُ
نهد براي اوست مزد هر كسي در اس�م روش و طريقإل نيكويي را بنا « .243F1»َشيْئًا أ

دشان چيزي كم شود آن و مزد كسي كه بعد از  او آن كار را انجام دهد بدون اينكه از مز
 .»(تا روز قيامت)

ه كه تا روز نسكه سلطان را در بنا نهادن سنت ح خواهيم و ما از خداوند كريم مي
افظت قيامت برايش نوشته شود موفق گرداند و او را از اساس نهادن سنت سيئه مح

بفرمايد. اين نصايح واجبي بود بر عهدة ما، كه آن را به سلطان گوشزد نماييم. اميدواريم 

ة اهللا، رمحوالسالم عليكم وكه خداوند با فضل و كرمش به او الهام كند و قبول افتد. 

 .صحبهحممد وعىل آله وسيدنا  احلمدهللا رب العاملني وصلواته وسالمه عىل

در حالي نوشت كه برخي كه نامإل پادشاه را در سلب حقوق امام نووي اين نامه را 
كشاورزان امضاء كرده بودند، او را ترسانده و تهديد كرده بودن كه پادشاه وي را از 

 كند. استادي دارالحديث خلع مي
244Fگويد ابن عطار مي

هاي ديگرِ ترجيح مصلحت مسلمانان بر رفتار شخص،  از نمونه :2
245Fبرخوردش با ابن نجار بود

آن زماني كه سعي در نوآوري اموري بر مسلمانان داشت كه  ،3

_________________ 
 ).1017مسلم ( -1

 .47-45تحفة الطالبين  -2

گويد: ابن نجار از علماء بدي بود كه درآن عصر  ) سيره امام نووي تأليف طنطاوي مي4( در كتاب اعالم -3

باشد. اين گونه علماء  زيسته و هيچ عصر و دوراني و هيچ شهري از چنين علمائي خالي نمي در دمشق مي
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ناپسند بود. ب�فاصله نووي با جماعتي از علماء اس�م به مقابله آن رفتند، و به اذن 
خداوند آن را دفع نمودند و خداوند، حق و اهل حق را ياري نمود. خشم شيخ در اينجا 

جار پيامي را براي شيخ فرستاد كه او را و تذّكر ديني بود. ابن نبه خاطر مصالح مسلمانان 
 اي. تو كسي هستي كه علماء را عليه اين قضيه شورانيده :كرد و گفت تهديد مي

 اي بدين مضمون براي او نوشت: شيخ نامه

 از طرف يحيي نووي: بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمدهللا رب العاملني،

است كه مصالح نفساني ترك شود بدان اين مقصر، كه: براي بازگشت به سوي او لزم 
دانستم كه تو از ياري  و در تهيه توشه و زاد براي خودت جهت آن روز ت�ش كرد. نمي

شوي، رفتار من نسبت به تو همانند رفتار  نصايح سلطان و مسلمانان ناخوشايند مي دين و
 مؤمنين بوده كه نسبت به تمام موحدين حسن ظن دارند و چه بسا در بعضي اوقات

كردند و من  بازي در حق مسلمانان محكوم مي از كساني كه تو را به دغلشنيدم  مي
غيبت بود و من به صحت آن ها  آن نمودم براي اينكه ب�فاصله با زبانم و قلبم آن را رد مي

كه ام. و روزگار گذشت تا اين حادثه   واقف نبودم و تاكنون نيز بر اين حال باقي مانده
 نقل نمود كه: گرفتن اين ]كه خداوند او را در امر خير موفق گرداندطان [اي از سل گوينده

باشد و اين افتراءت آشكار و دروغ و  از صاحبانش نزد بعضي از علماء ح�ل مي ها باغ
اند واجب است كه بط�ن اين گفتارها  زشت بود. و بر من و تمام علماء كه اين را دانسته

ع بپردازند و آن عمل، خ�ف اجماع مسلمانان نيمل شو به تكذيب اين ع را بيان كنند
باشد. احدي از ائمه دين به اين عمل اقرار ندارند و بايد سلطان مسلمانان نيز از اين  مي

كردن بر مردم واجب است، چون پيامبر خدا در حديثي  عمل نهي گردد، زيرا نصيحت

                                                                                                                              
دين نيز  دهند و آن را به دهند و فتاوايي مي علمشان را در خدمت هواي خودشان و ميل سالطين قرار مي

دهند. وي نيز در قضيه حوطه مسأله را براي پادشاه بسيار بزرگ نمود و به علماء خصوصاً  نسبت مي

اي در جوابش    اي و نووي نامه اي تهديدآميز به او نوشت و گفت: تو باعث آشوب شده  نووي تاخت و نامه

 ».مترجم« نوشت و او را به خويشتنداري دعوت كرد و از عذاب آخرت ترساند و ...
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م ُ «فرمايد:  صحيح مي َد َُ  ل ِ  ،لَ ِايَح َِ  َوِْاَُسوِلِ  تَابِ ِ َوِلكِ  َِ   َ ِِ
َ
�َ  َوَ َِ ِل َْ َُ

ْ ِتِهمْ  لْ دين « »وََعن 
[حديث . »اننصيحت است براي خدا، كتاب خدا، پيامبر خدا، و پيشوايان و عامإل مسلمان

هفتم أربعين نووي] و امام مسلمانان در اين زمان همان سلطان است كه خداوند او را 
به شريعت  بين خاص و عام ما شايع شده كه سلطانموفق گرداند و اين در حاليست كه 

باشد و او مدارس براي جماعت علماء  نهايت اهتمام دارد و محافظ آن و عامل به آن مي
چهارگانه معين نموده، تا براي اقامإل شريعت در دارالعدل  هببرپا نموده و قضاتي از مذا

كه خداوند [ دهد سلطان مياين قبيل كه نشان  اقامت گزينند و مواردي شناخته شده از
كسي از وي خواسته كه به شريعت پايبند است و هنگامي كه  ]يارانش را با عزّت گرداند

به شريعت عمل كند عمل كرده و مخالفتي نكرده است. پس هنگامي كه اين گوينده در 
ط اخذ آن توس افتراءاتي را به هم بسته و بر سلطان نيز پوشيده مانده است و ها باغ مورد

برخي از علماء اع�م شده و سلطان در آن دچار تقلب و گناه شده باشد و اين خبر به 
بپردازد و كردن سلطان  واجب است كه به نصيحتها  آن گوش علماء هم رسيده باشد بر

آن گونه كه است براي او تبيين كنند، و اع�م نمايند كه آن خ�ف اجماع   قضيه را
كردن براي دين و پادشاه و  ا واجب است كه به نصيحتمسلمين است پس همانا بر شم

ن اي كه متضم هاي نامه عموم مسلمين بپردازيد تا خداوند شما را به اتفاق بر نوشته
مطالبي است كه صرفاً به خاطر نصيحت براي دين و سلطان و مسلمين بوده است و 

: اند فقط اين را گفته  آن نامهدر ها  آن اند متفق گرداند و حدي ياد ننمودهاآشكارا در آن از 
باشد و علماء مذاهب اربعه نيز آن  دارد دروغگو مي ها باغ كه هر كس گمان به گرفتن آن

فاق نمودند واجب شده است لذا اتها  آن نامه را زماني تأييد نمودند كه ديدند نصيحت بر
د و او را نصيحت برسانن ]كه خداوند نعمتش را بر او ارزاني دارد[ كه آن را به ولي امر

 كنند و حكم شرع را در اين زمينه به او بگويند.
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پس افراد زيادي در اوقات مختلف به من خبر دادند و من به گفتارشان رسيدم كه تو 
اي  آن نموده اي و شروع به نكوهش انجام دهندة در اين مورد را ناپسند دانستهها  آن ت�ش

 دهندة آن. اي ـ خوش به حال انجام دادهو تمام بار اين مسئوليت را به من نسبت 
از اين ت�ش دست  :اي به يحيي بگويد كه اند كه تو گفته اين جماعت به من خبر داده

شما  :اند كه شود. و باز اين جماعت به من گفته بردارد وگرنه دارالحديث از او گرفته مي
اي و فقط  خن نگفتهس ها باغ ورد تصرف اينماي كه در  بارها سوگند ط�ق سوگند خورده

 باشي. تو خواستار رهايي آن مي
كني پس چگونه  كننده به نفس خود، آيا از گفتن اين كلمات متناقض حيا نمي اي ظلم

ميل تو به رهاكردن بوده و آنكه تو در مورد آن سخن توان ميان اين سخنان كه  مي
سلطان و مسلمين تو از ت�ش در رها سازي آن و نصيحت  اي و بين ناخوشايندي نگفته

 رابطه برقرار كرد.
لم نسبت به خود، آيا كسي حرف ناپسندي به تو گفته و يا از تو غيبت نموده؟ ااي ظ

اند: هر كس اين مطلب را به پادشاه گفته به او دروغ گفته و مسئله را از  علماء فقط گفته
مگر به اين  هدد كرده و سلطان هم چيزي انجام نمياو پوشيده داشته و او را نصيحت ن

گمان كه نزد بعضي از علماء ح�ل باشد. پس براي او روشن نمودند كه نزد همإل علماء 
ام و قسم سه ط�قه  اي من در مورد آن سخن نگفته حرام است، و اما تو كه گفتهاين عمل 
كردن سخنان دروغ به  اي كه در باطل داني چه ضرري متحمل شده اي آيا مي ياد نموده

اي كه او غير از تو بوده است  اي؟ تو گفته تقلب پوشيده بر سلطان بر نيامده شريعت و دفع
و چگونه ناپسند است ت�ش بر چيزي كه اجماع مردم بر نيكي آن است بلكه آن واجب 

ام  است بر كسي كه توان دارد و من الحمداهللا از توانمندان اين راهي هستم كه طي نموده
 كنم، زيرا او مقلب القلوب و األبصار است. ميو اما نجاتش كه به خدا واگذار 

اي و عجب انتخاب خوبي!  كنم از اينكه مرا به عنوان دشمن گرفته يلي تعجب ميمن خ
گيرم و  دارم و به خاطر خدا دشمن مي من به حول و قوة الهي به خاطر خدا دوست مي
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و مخالفت ورزد دارم كسي كه با ا  او را اطاعت كند و دشمن مي دارم كسي كه دوست مي
كردن به سلطان شنيدم  و من از آن زمان مخالف تو در نفع رساندن به مسلمانان و نصيحت

ام كه به خاطر خدا خشم  ام و از جمله كساني قرار گرفته  از جملإل مخالفان تو گشته
هاي ايمان است همان طور كه در آثار منقول صحيح از ائمه   گيريم و آن از نشانه مي

 يان شده است.بزرگوار ب

ـــــــه ـــــــك غيبت ـــــــاب عن ـــــــن غ  ارض مل
 

ــــــــــه  ــــــــــه في ــــــــــب عقاب ــــــــــذاك ذن  ف
 

راضي كن كسي كه غيبتش كرده، زيرا آن گناهي است كه مجازاتش همراه خودش «
 .»باشد مي

نكرده و يا سخني و يا يادي از تو  يا   كننده به نفس خود، من با تو مشاجره اي ظلم
ي و يا معامله در چيزي صورت نگرفته است ا يا بين من و تو دشمني يا منازعه ام، نكرده

 پس چه اتفاقي افتاده كه بيزاري از عمل نيكي كه خداوند مرا برايش انتخاب نموده است.

ا﴿ َّ ِ  َو ْ ب يُۡؤِّنُوا ن 
َ

ٓ أ ۡم إِّ� ُُ ۡن ِّ  ْ ُموا َق ِ ٱََ زِ�زِ ٱ َّ َُ ِمَدِ ٱ ۡل  ].8الربوج: [ ﴾٨ ۡ�َ
ديدند جز اينكه ايشان به  مؤمنان نميگران هيچ ايرادي و عيبي و جرمي بر  شكنجه«

 .»خداوند قادر و چيره، و شايستإل هرگونه ستايش، ايمان داشتند
زني و  بلكه تو به خاطر ديدگاه ناپسندي كه نسبت به خودداري خود را نهيب مي

دهي به ناپسند اين نصيحت. و مثل روز روشن است كه تو كسي هستي كه در  شهادت مي
اي و ط�قت واقع شده است. چقدر بعيد است كه تو شبيه به     ف زدهحر ها باغ مورد اين

 :گويد كسي باشي كه خداوند در مورد آنان مي

ِن ﴿ ۡ�َ ۡم ِ�  ُُ َِۡ�ّن ُۡ � ٱَوَبَ َقۡوِل ُ ٱوَ  لۡ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  َّ
َ

لَُم أ ُۡ  ].30حممد: [ ﴾٣َ�
اوند آگاه از ي و خدسشنا و تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوة گفتار مي«

 .»باشد كارهايتان مي
كني كه من از دشمني كردن با  كند، آيا گمان مي  اي كسي كه با خودش دشمني مي

اند ناخرسندم؟! بلكه به خدا قسم برايم بسيار   كساني كه اين راه تو را در پيش گرفته
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خاطر دهم، زيرا دوستي به  داشتني و آسان است و آن را به لطف خدا انجام مي  دوست
دانم تو چه  خدا و دشمني نيز به خاطر او بر من و تو تمام مكلّفان واجب است و من مي

  نصيحتكنندگان در مصونيت شعائر دين و  شغرضي داري كه در تكاپو هستي كه ت�
 اعتبار كني. ردن سلطان و مسلمانان را رد و بيك

زدن دشمنانه  ش بهتاننظر كن و از رو كننده به نفس خود، از اين كارت صرف لماي ظ
كنم، به گمان تو فاسد همچون  دست بردار. از اين پيغام فرستادن زياد به من تعجب مي

تهديد شده است: كه اگر كنار نكشد دارالحديث از او گرفته شود. اي ظالم نسبت به خود 
آگاهي داري كه من  ن! آيا نسبت به قلب منآ كنندة خير و نيك و ترك اط�ع از اي بي و

اي كه من محدود شده به آنم و يا برايت محقق  ام يا يقين پيدا كرده آن چسبيده دو دستي به
اي كه من  ام يا دانسته شده كه من تكيه بر آن زده و آن را نقطإل اتكاي خود قرار داده

معتقدم كه روزيم محصور به آنجاست و آيا نفهميدي كه در ابتدا چگونه آن را تحويل 
نبودي و مشاهده نكردي كه نحوة تحويل گرفتن آنجا به وسيلإل من گرفتم و يا حاضر 

ن فرض شد آيا نكوشيدم كه آن را براي مچگونه بود و اگر به دست گرفتن آنجا بر 
مصلحت عامإل مسلمانان براساس نصيحت براي خدا و كتاب خدا و رسولش و سلطان و 

م و انجامش نخواهم داد اگر خدا ا خواهي انجام نداده عامإل مسلمين آماده كنم. اينكه تو مي
اي كه من نصيحت را براي خدا و  بخواهد، و اين توهم چگونه در خود جاسازي كرده

به خاطر ترس از توهمات تو ترك كنم؟ چه آدم ها  آن رسولش و سلطان مسلمين و عامإل
آيا خداي بزرگ و پروردگار جهانيان انبارهاي  گويي؟ عجيبي هستي چگونه اين را مي

سمان و زمين را در دست تو قرار داده و روزي من و تمام خ�ئق در روي زمين به آ
دست توست؟ يا تو سلطان دوران هستي كه بر مردم حكمراني كني آن طور كه بخواهي، 

آوردي با وجود  اگر عاقل بودي چيزي كه شايستإل خدا و پادشاه وقت است بر زبان نمي
باشد و مقامش بلندتر از آن است كه چنين  ل مياينكه سلطان وقت منزه از گفتار باط

انجام دهد. اي ظالم، اگر بگويي اين فتوا از طرف خودت  اي كاري كه تو ذكر كرده
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اي و ظلم را به او  جرأت نمودهاي و بر امر بزرگي  باشد پس قطعاً بر آن فتوا داده مي
س بر او دروغ اي در حالي كه اين دشمني است و اگر بگويي از اوست پ نسبت داده

 اي، زيرا او به لطف خداوند و كرمش اعتقاد نيكي نسبت به شريعت دارد و آن از بسته
باشد. و سلطان به لطف و كرم خداوند بيشتر از  ي خداي متعال نسبت به او ميها نعمت

دارد و او از كساني نيست كه در  ورزد و حريمش را پاس مي ديگران به شريعت اهتمام مي
ي مفت مخالفين بايستد بلكه ها حرف اش با هذيانات جاهلين و  كننده تمقابل نصيح

نفس  كننده به پذيرد. و بدان اي ظلم نصايحشان را همان طوري كه خداوند امر نموده مي
كنم  خود، همانا من ـ قسم به خدايي كه هيچ معبودي غير او نيست ـ چيزي را ترك نمي

ن و سلطان در اين ماجرا باز نخواهم ايستاد كردن براي دي و از هيچ كوششي در نصيحت
اگرچه مخالف ميل ناراضيان باشد و دشمنان مسلمين آن را ناپسند دانسته و گروه 

د ـ نزد اين سلطان زده شوند و چيزي كه از آن ـ اگر خدا بخواه كنندگان وحشت جدل
ن قضيه از او كه خداوند او را در اطاعتش موفق گرداند و با بركتش در ايگويم [ سخن مي

تنها به خاطر تعصبي كه نسبت به شريعت دارم و به خاطر پاسداري از  ]مراقبت كند
 باشد. حرمت خداي متعال و اقامإل دين و نصيحت به سلطان و عامإل مسلمين مي

ني با كمترين مردم مشضل خداوند اميدوارم كه تو جرأت دكننده به خود، از ف اي ظلم
از جمله كساني هستم كه مردن در راه اطاعت از او را  پيدا نكني و من به لطف خدا

يا به تو خبر داده با من داري اي ناتوان؟ اي ف�ني آدارند، آيا جرأت دشمني  دوست مي
اند كه همانا من اعتقاد دارم كه  شده كه من به قدر خداوند اعتقاد ندارم؟ آيا به تو خبر داده

كه در مورد اعمال زشت نكند؟ يا اي شده تغيير ميافتد و روزيهاي مقدر  تأخير ميها به لاج
 كني؟ و يا گفتار بدت فكر مي

آيا كسي هست كه خواهان رضاي خدا باشد ولي خيالت و كننده به خود،  اي ظلم
 وهميات تو او را باز دارد؟! ها و أباطيل و گويي زياده
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 رهاكردن آنو بعد از اين همه مطلب باز من از خداوند خواهانم كه سلطان را در 
آزردگي مخالفان  كاري را انجام دهد كه مايإل خشنودي مؤمنان و دل موفق كند و ها باغ

 فرمايد: گردد و خداوند مي

ٰقَِبةُ ٱوَ ﴿ ََ  ۡلَ� ِ ُمّتق  ].128األعراف: [ ﴾١لِۡل
 .»نهايت كار از آن متقين است«

ند كه ارزش خود ك هد و او كاري نميد حول و قوة الهي نيك را انجام ميو سلطان به 
 را ساقط گرداند.

خواستم كه  نهم ولي مي و اباطيل تو كمترين وقعي نمي ها حرف بدان كه من به
است به تو اع�م  هايت را كه تو را به دشمني با مسلمين و سلطانشان كشانده گيري موضع

ي هيچ كنم و بعضي از مطالب را به تو گوشزد نمايم تا اگر پس از آن به دشمني نپرداز مي
بايد كه آن امر كه به ما  كني يا گمان ميآكننده به خود،  عذري برايت باقي نماند. اي ظلم

ََ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱوَ ﴿ به راستي گفتارهاي خداي متعال متعقد باشيم كه قِ ُمّت  .﴾١لِۡل
ُۡ ٱَوَ� َ�َُِق ﴿ َۡ ِئُ ٱ لَۡم َّ ّس ِ  ل ۡملِه

َ
 ].43فاطر: [ ﴾ۦإِّ� بِن

 .»دامن] صاحبش نگيردو نيرنگ زشت جز [«

﴿ ْ وا تَنُ�ُ َ ٱإِن  ُ�ۡم  َّ َّ ا َد فۡ
َ

ثَّبِۡت أ �ُ ۡم َو َُ  ].7حممد: [ ﴾٧يَنُ�ۡ
 .»دارد كند و گامهايتان را استوار مي اگر خدا را ياري كنيد خداوند شما را ياري مي«

َنا نَۡ�ُ ﴿ َۡ ّقا َعلَ َن َح ََ ََ ٱَو ِ ُۡمۡؤِّن  ].47الروم: [ ﴾٤ ل
 .»منان بر ما فرضي استكردن مؤ و ياري«

ٌَ  تََزلُل  الَ «و قول پيامبر در حديث صحيح:  ِت  ِن ْ  َطاَِِس ن 
ُ
َقد  َعَ  َظاِهِاَ َ  أ

ْ
ُّهمْ  الَ  لل ُُ  مَ

َذَُْهمْ  َن ْ  والدينشان و حاميان دين  كردن مسلمانان و بر من و بر كساني كه راه نصيحت »ََ
 ماند. اند مخفي مي را در پيش گرفته
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باشد و همچنين  ياد شد اهل علم ميها  آن اي كه در حديث از ز طائفه[منظور ا
 باشند] اند اينان اهل علم و درك مي گفته  احمدبن حنبل و ديگران در مورد اين طائفه

ُ «: از فرمودة رسول خداو ب  َ ِّ  ِف  َولَ َعبْدِ  َظْو
ْ
َّ  َنا لل َعبْدُ  ََ

ْ
ِّ  ِف  لل ي ِ  َظْو َِ

َ
 »أ

باشد پس گمان خداوند در مورد كسي كه در حال  نفر از مردم ميكه اين در مورد يك 
باشد و پاسدار شعائر شرع و نصيحت سلطان و  انجام كمك به جماعت مسلمانان مي

باشد چگونه است. و بدان كه من هيچ وقت بجز اينكه به  يارانش و بخشش جانش مي
عرض به تو روش گيرم و روش من در ت تو دشمني نمي خاطر خدا دشمني بگيريم بر

عاجزين نيست بلكه من ترسم از اين است كه خداي متعال در آزار و اذيت كسي بر آيد 
كسي به من خبر داده كه اگر تو مبادرت به توبه نكني دچار  كه از جملإل موحدين است. و

از مردم به وسيلإل آن  احدي گرفتاريي خواهي شد كه عبرت افراد بعد از خود گردي و
گردند بلكه آن عدلي است از جانب خداي متعال كه مقدر نموده براي تو  گناهكار نمي

عبرتي باشي براي افراد پس از خودت و اين خبر را كسي به من داده كه به اخبارش و 
اش اطمينان دارم. پس اگر مراقب احوال خود هستي از  ص�حيت و كرامات و رستگاري

پسندت را پس بگير قبل از اينكه كار از ار بدت باز گرد و اقوال زشت و ناافعال و كرد
كار بگذرد و به س�مت و مال و دوستانت مغرور و فريفته مشو و در گفتار گويندة اين 

 شعر تأمل كن:

ــــدنيا عــــىل ــــادت ال  نفســــها قــــد ن
 

 لــــــو كــــــان يف العــــــامل مــــــن يســــــمع 
 

ــــــه ــــــالعمر واريت ــــــق ب  كــــــم واث
 

ــــــــعو  ــــــــا جيم دت م ــــــــدّ ــــــــامع ب  ج
 

ي در جهان است كه گوش شنوا داشته باشد. سزند آيا ك دنيا با زبان حالش فرياد مي«
كه عمرشان به پايان رسيده و زير خاك پنهانشان كردم و چه بسيار  ها انسان چه بسياري از

 .»گان مال كه مالشان پراكنده نمودمكنند جمع

 احلمدهللا رب العاملنيوالسالم عىل من اتبع اهلد و
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تنگي و ظلم نسبت به ايشان را  دم و دستنووي از نوادر روزگار بود كه درهاي مر
اي خودپسندي در وجودش نبود؛ درست مطابق اين قول ابوالع�ء  ذره نمود و احساس مي

246Fمعرّي

1: 

ـــأريضنزلـــت عـــىل و فـــال  ال ب
 

247Fســـحائب لـــيس 

 تنظـــيم الـــبالدا 2
 

آيد، كه هر گاه باران همإل كشور را فرا نگيرد، هرگز  آن قدر از انفراد و تنهايي بدم مي«
 .»خواهم  فاه را تنها براي خود نميمباد كه مرا و سرزمين مرا آب دهد، من ر

ي كم ها مصيبت بودند دفع آن مي نمودند و مشتاق دردها را احساس مياگر همإل مردم 

 َن ْ «باشند آمده كه رسول خدا فرمود:  گشتند. در بعضي از احاديث كه متفق عليه مي مي
 َّ ََ   ِ  َِ ي ِ  َباَج َِ

َ
َّ  أ ََ  ُ  َ  ثبت با  ل مثبت بت نملو  نع مش ن «، و »َباَجِت ِ  ِ   ل

َقدل  تزل مو  قدني  لهللا  ان ديگري در اين زمينه وجود دارد.. و احاديث فراو»ل
اجتش را برآورده د خداوند حهر كس در رفع حاجت برادرش بر آم«ترجمإل حديث: 

و حق او را گرفت خداوند كند و هر كس با مظلومي در گرفتن حقش همقدم شد  مي
 .»دارد مي  لغزند ثابت نگه ها مي دمقدمهاي او را در روزي كه بر صراط ق

آن مطابقت   تنها خود را با اين مطلب را به خوبي درك كرده بود و نه /امام نووي 
داده بود بلكه روحش را نيز با آن ممزوج نموده بود حتي اگر ديگري آن را خواسته بود 

انگيز ديگري است كه حكايت  هاي حيرت توان داشت. دو مثال زير از نمونههنگامي كه 
بودن وي بر مصالح مسلمانان دارد و خود شاهدي بر اين ماجرا است  از نرمي و حريص

 كه نفعي جز انجام عمل صالح از آن نبرد.
 

_________________ 
 مراجعه شود. 501به تاريخ ادبيات عرب حناالفاخوري ترجمه آيتي ص  -1

ليس در اينجا حرف است نه فعل ناقص و به جاي نزلت در اين كتاب در سقط الزند ديوان ابوالعالء  -2

 معري از لفظ فالهطلت استفاده شده است. (مترجم)
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248Fنمونة اول

1: 
شام را زيست قحط سالي سرزمين  وران ملك ظاهر ميكه نووي در د ها سال سالي از

اي كه قيمتها بال رفت و غ�ت ناياب گرديد و چهارپايان از بين رفتند.  در نورديد به گونه
وي با گروهي از علماء كه طاعت خداوند و مصالح مسلمانان را بر هر چيزي ترجيح 

شته بود امضاء كنند و براي ملك اي كه نووي در اين رابطه نو  دادند جمع شدند تا نامه مي
249Fظاهر از كانال امير بيلبك

 ارسال نمايند. 2
250Fگويد عطار مي ابن

اي در  كننده او در نه گفتن به پادشاهان جبار از م�مت هيچ م�مت  :3
برد و  اجراي فرمان خدا هراسي نداشت و وقتي سخن گفتن كارساز نبود دست به قلم مي

 آورد. ميبا نوشتن شرط ب�غ را به جا 
آنچه كه او براي ملك ظاهر نوشت و مرا مأمور پرداختن به آن نمود چيزي جز در 

 خواست عدالت در مورد رعيت و برداشتن مصيبت از ايشان نبود.
رأي بودند، اينان  از جمله كساني كه با امام نووي در امضاي نامه هم عقيده و هم

ابوعمر شيخ حنابله بود؛ و ديگري  س�م ابومحمد عبدالرحمن پسر شيخبودند: شيخ اة
251Fع�مه اسوه زمان ابومحمد عبدالس�م پسر علي بن عمر الزواوي شيخ مالكيه

بود؛ ديگري  4
شريشي مالكي بود؛ ديگري عارف و اسوه  ع�مه صاحب العلوم ابوبكر محمد پسر احمد

_________________ 
مالياتي جديد بر مردم مقرر نمود و علماء ترسيدند كه  سلطان خواست كه نيرويي را به جنگ اعزام كند و -1

اي از طريق امير بدرالدين خزندار كه نائب مملكت  مشكل به وجود آيد لذا نامه» الحوطه«همچون حادثه 

 و اتابك لشكر (رهبر عمومي) بود به پادشاه نوشتند (مترجم). سيره نووي تأليف طنطاوي.

، قائم مقام و سرلشكر، كه موصوف به نيكيهايي فراوان و دوستدار محبت او امير بدرالدين خزندار ظاهري -2

ظاهر در آن  يعني سالي كه نووي و ملك 676صالحان و علماء و داراي سيرتي نيكو بود كه در سال 

 وفات يافتند وفات نمود.

 .15-13تحفة الطالبين صص  -3

 و علوم قرآن و قراءت متبحر و برجسته بود. وفات نمود. وي در فقه  هـ 681ابومحمد الزواوي در سال  -4
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252Fابو اسحاق ابراهيم پسر شيخ عارف ولي اهللا عبداهللا معروف به ابن األموري

بود؛ ديگري  1
مفتي ابوحامد محمد پسر ع�مه ابوالفضايل عبدالكريم پسر حرستاني خطيب دمشق و 

اي بود كه به امير بدرالدين بيلبك خزندار   پسرش و جماعت ديگر بودند كه همه در نامه
اي كه علماء براي سلطان ظاهر تركي فرستادند ارسال شد. اينك اصل نامه  به همراه نامه

 د:آي در زير مي
از طرف عبداهللا يحيي نووي. س�م و درود و رحمت و بركت خداوند بر مولي 

ارد و او را نيكوكار ملك األمراء بدرالدين كه خداوند خيرات و بركاتش را بر او پيوسته د
پشتيباني كند و به بركات و خيرات آخرت و همإل آرزوهايش برساند و در تمام  ها نيكي با

 !احوالش بركت نهد (آمين)
داريم كه مردم شام امسال به علت باران  با عنايت به شريعت و علوم شريفه اع�م مي

ها و كمي غ�ت و نباتات و از بين رفتن حيوانات و غيره در وضع  كم و بالرفتن قيمت
بر حال مردم و نصيحت سلطان در دانيد كه دلسوزي  برند و شما مي  بدي به سر مي

باشد لذا خادمين شريعت و   ست، زيرا دين نصيحت ميمصالحش و مصالح مردم واجب ا
سلطان و دوستداران او بر آن شدند تا حال رعيت و ترحم به ايشان را  كنندگان نصيحت

به سلطان يادآوري نمايند كه در يادآوري هيچ ضرري نيست بلكه همان فقط نصيحت و 
ير ـ كه خداوند او را باشد و سؤالتي از ام دلسوزي خالص و يادآوري براي اهل خرد مي

مدد كند ـ و ارائه گزارشي به سلطان ـ كه خداوند نزول خيرات را بر او پيوسته دارد ـ و 
گوييم در مقابل پاداشي كه  باشد با او سخن مي ما از اشاراتي كه ترحم بر رعيت مي

 نزدخداوند باقي و پايدار است:

خَ  يَۡومَ ﴿ ۡن  ِّ ِملَۡت  ا َع ّّ ۡفٖس  ََ ُد ُ�ّ  ِ
ا َِ َُ َۡيَن ّن ب

َ
تََوّد لَۡو أ  ٖ ُسوٓء ن  ِّ ِملَۡت  ا َع َّ و َو ٗ َٗ ۡ ّۡ  ٖ َۡ

ۡيَنهُ  �َ ُم  ۥٓ َو َُ ُر ّذِ �ۗ َو�َُح و بََُِٗد َد  َّ َ
ُ ٱأ َسهُ  َّ ۡف  ].30آل عمران: [ ﴾ۥََ

_________________ 
 هجري وفات يافته است. تصحيح از كتاب شذرات الذهب. 692در اصل ابن األرمني بوده كه در سال  -1
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حاضر روزي كه هر كسي آنچه كار نيك به جاي آورده و آنچه بدي مرتكب شده «
اي دور بود. و  يان او و آن [كارهاي بد] فاصلهكاش م كند، يابد، و آرزو مي شده مي

 .»ترساند  خداوند شما را از [كيفر] خود مي
ند امانت و نصيحتي براي سلطان ـ ا كه علماء براي امير ارسال نمودههايي  اين نوشته

كه خداوند يارانش را با عزت گرداند ـ است و شما در مورد اين امانت بازخواست 
اي در تأخير آن پذيرفته نيست و هيچ حجتي در  بهانهشويد و هيچ عذر و  مي

باشد و در مورد آن از شما سؤال خواهد شد  كردن در آن نزد خداوند پذيرفته نمي كوتاهي
 وزي كهدر ر

اٞل َوَ� َ�ُنوَن ﴿ َّ َفُع  يَن  ].88الشعراء: [ ﴾٨يَۡوَم َ� 
 .»دهد هيچ مال و فرزندي سود نميروزي كه «

ّۡ  يَۡومَ ﴿ َفِ ۡ ٱي ءُ ل ۡۡ ِ  َم ِخَه
َ

ِ   ٣ِّۡن أ ه ِ ّّ ُ
ِ  ۦَوأ �َِه

َ
ِ   ٣َوأ ِٰحَبتِه ِ  ۦَوَ� َُِه �َ ِ  ٣َو ّ�ُِ ۡم  ۡمِٕۡي ٱ ل ُُ ۡن ِ ّّ

 ِ ٞن ُ�ۡغنَِه
ۡ

َشن �ِٖذ  َّ  ].37 -34العبس: [ ﴾٣يَۡو
گريزد. و  آدمي از برادرش، و از مادر و پدرش، و از همسر و پسرانش ميروزي كه «

 .»دارد را كاري است كه او را به خود مشغول مي در آن روزي كه هر كسي از آنان
آوردن آن دست  شما كه به لطف و مرحمت خداوند خير را دوست داشته و بر بهو 

ين تر مهم باشيد و هميشه در ت�ش براي به دست آوردن آن هستيد. اين از حريص مي
و خداوند اين ايد  كه شما براي انجام آن ساخته شدهباشد  خيرات و از برترين طاعات مي

ترسيم از اينكه امر  باشد و ما مي ي از جانب خدا ميلهبه را به شما عنايت نمود و آن فض
شدت گيرد اگر نظر رحمت شفقتي به رعيت نگريسته نشود چون خداوند متعال 

 فرمايد: مي

ينَ ٱ إِنّ ﴿ ِ ْ ٱ َّ َقۡوا َن  َّ ِ ّّ �ِٞف  ٰ ََ ۡم  ُُ ّس ا َم َ�ٰنِ ٱإََِ َۡ َّ ْ  ل وا ُۡ ََذّك وَن  ت ۡبِ�ُ ّّ ا ُمم  ََ ِ  ﴾٢فَِ
 ].201األعراف: [
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اي از جانب شيطان بديشان  در حقيقت كساني كه [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه«
 »رسد [خدا را] به ياد آورند و بناگاه بينا شوند

ٖ فَِِّن ﴿ َۡ ِّۡن َخ  ْ لُوا َُ ۡف ََ ا  َّ َ ٱَو َّ  ِ  ].٢١٥ة: البقر[ ﴾٢َعلَِٞم  ۦبِه
 .»باشد از نيكي انجام دهيد همانا خداوند به آن آگاه مي و هر چه«

ي است كه هر گاه الباشند، زيرا از جمله اعم امضاءكنندگان اين نامه منتظر نتيجإل آن مي
 فرمايد: انجام دهند [پاداش آن را] نزد خداوند خواهند يافت، زيرا خداوند مي آن را

َ ٱإِّن ﴿ َع  َّ ينَ ٱَّ ِ ْ ٱ َّ َقوا ينَ ٱوّ  َّ ِ ِسُنوَن  َّ ۡ ّۡ  ].128النحل: [ ﴾١ُمم 
ها  آن اند و [با] كساني [است] كه  خدا با كساني است كه پروا داشتهدر حقيقت «

 .»نيكوكارند

 بركاته][والسالم عليكم ورمحة اهللا و

سلطان را از اين ماجرا با خبر ساخت و  ،كه اين طومار به امير خزندار رسيدهنگامي 
اي به صاحبان اين نامه داد و  كننده او رسيد وي جواب دردناك و ناراحت مه بهاوقتي ن

253Fديگران را مكدر نمود اعت علماء وخاطر جم

جوابي بر جواب نامه  /لذا امام نووي  .1
 : نوشت

 .سلمل حممد وآ مدهللا رب العاملني، اللهم صل عىل حممد وعىلاحل بسم اهللا الرمحن الرحيم

به شريعت و عمل به آن نوشته بودند  تي: به خاطر خدماز طرف عبداهللا يحيي نوو
د ـ رسيده، لذا با جوابي چيزي كه به اط�ع سلطان ـ كه خداوند يارانش را به عزّت گردان

هديدآميز و مخالفت ورزيدن مواجه شدند و ما از آن فهميديم كه جهاد يعني توبيخي ت

_________________ 
امير نامه را كه خواند و نامه براي سلطان فرستاد سلطان عصباني شد و گفت : اين مال براي جهاد است  -1

كنند. چرا وقتي كافران حاكم بالد اسالمي  ي كه بايد ياري كنند. او انكار ميكنند در حال  و آنها مخالفت مي

كردند. او علماء را ترساند و تهديد كرد ولي نووي اين نامه را نوشت: (مترجم) از كتاب  بودند انكار نمي

 .40و  39سيره تأليف طنطاوي ص 
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باشد و خداوند نيز روشن  كردن در مقابل جوابي است كه خ�ف حكم شرع مي صحبت
 فرمايد: ب نموده است؛ آنجا كه مينمودن احكام هنگام نياز به آن را واج

﴿ َۡ َخَذ  �
َ

ُ ٱأ ََ�َٰق  َّ ينَ ٱِّ ِ َّ  ْ تُوا و
ُ

َ�َٰب ٱأ َِ ُُِّنهُ  لۡ َّ َُّ ُمونَهُ  ۥَب تَۡ�ُت  ﴾ۥلِلّناِ  َوَ� 
 .]187عمران: آل[

ني كه به آنان كتاب داده شده پيمان گرفت و [ياد كن] هنگامي را كه خداوند از كسا«
 .»كه حتماً بايد آن را [به وضوح] براي مردم بيان نمائيد و كتمانش مكنيد

 پس امروز بيانش بر ما واجب و سكوت در مقابل آن حرام است.
 فرمايد: خداي متعال باز مي

ٓءِ ٱَ�َ  ّليَۡس ﴿ َفا َُ ّض َ�ٰ ٱَوَ� َ�َ  ل ۡۡ َۡم ِ ٱَوَ� َ�َ  ل نَ َّ ا  ي ََ ِ ٌج إ َۡ ُِقوَن َح يُنف ا  َّ ُدوَن  ِ�َ �َ
 ِ رَُسوِ� ِ َو ّ َِ ُحواْ  ََ َ ا َ�َ  ۦۚ ن ََ ٱَّ ِ ۡحِسُ ُۡم � وَ  ل َِّٖل ن َس ُ ٱِّ ٞم  َّ رٞ رِّحَ ُفو  ].٩١ة: التوب[ ﴾٩ََ

يابند [تا در جهاد] خرج كنند در  بر ناتوانان و بر بيماران و بر كساني كه چيزي نمي«
هيچ گناهي نيست، [و نيز] بر  ، خدا و پيامبرش خيرخواهي نماينداي صورتي كه بر

 .»نيكوكاران ايرادي نيست. و خداوند آمرزنده و مهربان است
: انجام جهاد مختص به سربازان نيست ولي كه گيري در مقابل جواب اين است موضع

مقرر باشد پس هنگامي كه سلطان براي جهاد سربازان مخصوصي  جهاد فرض كفايه مي
المال در نظر گرفته باشد همچنان كه كرده لذا  حقوق معيني از بيتها  آن نموده و براي

بايد بقيإل مردم تمام وقتشان را صرف مصالح خود كنند و اين در حاليست كه مصالح 
سلطان و سربازان و غيره از زراعت و صنايع و چيزهاي ديگر از چيزهايي است كه همإل 

ها  آن ، پس جهادكردن سربازان در مقابل حقوق معيني است كه برايمردم به آن نياز دارند
گرفتن اموال يا وسايل از مردم وجود   در نظر گرفته شده است. و در اينجا جاي هيچ گونه

المال چيزي از نقدينگي يا كال يا زميني يا ملكي وابسته به  ندارد مادام كه در بيت
 المال يا غيره وجود دارد.  بيت
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اند و  ماء اس�مي در سرزميني كه سلطان حاكم آن است بر اين نظر متفقهمإل عل
باشد ـ خداوند آباداني و وسعت و خير و  ميالمال نيز به لطف خداوند معمور  بيت

كردن آن و  و توفيق و درست ادارهبركتش را در زندگي سلطان به همراه كمال خوشخبتي 
 ه يافتن بر دشمنان دين قرار دهد:سيطر

﴿ َّ ِد  �ّۡ�ُ ٱا َو ۡن ِعن ِّ ِ ٱإِّ�   ].126آل عمران: [ ﴾َّ
 .»و ياري جز از جانب خداوند تواناي حكيم نيست«

شود كه جهاد و ديگر اعمال فقط به نيت نزديكي و تقرب  سلطان زماني ياري داده مي
 رو احكام شريعت باشد. به خدا و اتباع آثار پيامبر و دنباله

ا به آن معتقد مايم فقط به خاطر نصيحتي بود كه  را نوشتهتمام چيزهايي كه ما آن 
خواهيم كه تا  باشيم و ديني است كه به خاطر خدا نسبت به آن داريم و از خداوند مي مي

آن چيزي جز  هداند ك كنيم پيوسته دارد. و خود سلطان نيز مي روزي كه او را م�قات مي
ه نشده كه م�متي براي او باشد. ما اين مردم نبوده و در آن چيزي گفت نصيحت به وي و

دانستيم او دوستدار شريعت و تابع اخ�ق   ايم چون مي را براي سلطان به اين خاطر نوشته
 ايم. پيامبر است و هر ناصحي موافق بر چيزي است كه ما آن را براي او نوشته
قتي در سرزمين اما آنچه كه در جواب نوشته بوديد كه چرا ما به حكّام كفر و طاغيان و

كرديم اين است كه چگونه  ها مخالفت نمي گرفتيم و در پرداخت اس�مي بودند ايراد نمي
شود و ما طاغيان كفر را  پادشاهان مسلمان و اهل ايمان و قرآن با طاغيان كفر مقايسه مي

باشند. اما تهديد  به چيزي از دين ما معتقد نميها  آن چگونه خطاب كنيم در حالي كه
ت و گروهي به علت نصيحت ما چيزي است كه با عدل و شكيبايي سلطان سازگار رعي

زده در  اي است براي فقراء مسلمين وحشت رود. و اين چه حيله نيست و انتظار آن نمي
بعضي از مسلمانان ناصح به  هك اي هاي وليت سلطان آن هم به خاطر نوشته گوشه

در  ندارند و حال اگر نيز هيچ اط�عي از آنا ه آن اند و نوشتهها  آن خيرخواهي سلطان و
 شدند؟! ي ذكر شده بود چگونه مؤاخذه ميا كننده ي م�متها حرف آن نامه
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تواند ضرري برساند و  از آن نمي تر بزرگ اما به شخص اينجانب تهديدكردن و حتي
ثال آن ل و امثكردن سلطان باز دارد، زيرا من معتقدم كه اين م تواند مرا از نصيحت نمي

باشد و چيزي كه در راه اجراي واجب برسد، خير است و پاداش آن نزد خدا  واجب مي
 فرمايد: باشد، زيرا خداي متعال مي محفوظ مي

﴿ ِ ه َما َ�ِٰذ َّ ِ ٰوةُ ٱإ ََ اٱ ۡ�َ ََ َۡ َ�ٰٞع �ّن  ُّ ةَ ٱَّ َۡ اُر  �ِخ ِ ٱِ�َ َد ار َۡ َق  ].39غافر: [ ﴾٣ لۡ
در حقيقت آن آخرت است كه سراي  ي [ناچيز] است، واين زندگي دنيا تنها كالي«

 .»پايدار است

﴿ �َِ ۡمِۡٓي إ
َ

فَوُِّض أ
ُ

ِۚ ٱَوأ َ ٱإِّن  َّ َّ  ِ َُ  ب َِ َ  ].44غافر: [ ﴾٤ ۡلَُِبادِ ٱب
 .»سپارم؛ خداست كه به [حال] بندگان [خود] بيناست و كارم را به خدا مي«

ييم هر كجا كه باشيم و در راه خداوند از و رسول خدا به ما دستور داده كه حق را بگو
رين احوال و چيزي كه به نفع د  اي نهراسيم. ما مقام بلند و نيك  كننده م�مت هيچ م�مت

ر دنيا و آخرتش و سببي براي دوام خيرات اوست و اينك نامش در تاريخ جاودان و د
 : گذاران نيك در روزي كه جمع سنت

ۡفٖس  يَۡومَ ﴿ ََ ُد ُ�ّ  ِ
وَِ ٗ َٗ ۡ ّۡ  ٖ َۡ ۡن َخ ِّ ِملَۡت  ا َع  ].30آل عمران: [ ﴾ّّ

روزي كه هر كسي آنچه كار نيك به جاي آورده و آنچه بدي مرتكب شده حاضر «
 .»يابد شده مي

 براي سلطان خواهانيم.
ها و دژها و غلبه بر دشمنان ذكر  اما چيزي كه از ادارة كشور و ادامإل جهاد و فتح قلعه

اند و در گوشه و كنار سرزمين  ست كه افراد خاص و عام به آن آگاهشد از امور شايعي ا
به لطف خدا ساري است و ثواب آن براي سلطان در روزي كه هر نفسي هر چه كرده آن 

شود و هيچ حجت و جاي جوابي براي ما باقي نمانده  يابد، ذخيره مي را حاضر و آماده مي
 كردن را ترك كنيم.  اگر اين نصيحت

 بركاته.ورمحة اهللا وعليكم  والسالم
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 :مثال دوم
او به خاطر مصالح دوستان فقيهش حريص بود. قانوني صادر شد كه يك فقيه از 

آمد. ها  آن به كمك /كند. امام نووي  تواند حقوقي دريافت  بيشتر از يك مدرسه نمي
اي  خود چنين كاري كرد، زيرا او از هيچ مدرسه تكسي گمان نكند كه او به خاطر منفع

را جمع ها  آن رد خودشك نمود و اگر چيز هم دريافت مي ميحتي نان نيز دريافت ن
اي بخرد و آن را وقف نمايد. قصد او از اين نامه  كرد تا به وسيلإل آن كتابي يا خانه  مي

نامه را نوشت:  ديگران بود هر چند صاحب منصبي هم نبود. و به اين خاطر اين  منفعت
254Fگويد ابن عطار مي

خاطر فقها نوشت زماني بود كه قانوني ترسيم اي كه به  از جمله نامه :1
 توان حقوق دريافت كند. متن نامه اين بود:  شد كه يك فقيه از يك مدرسه بيشتر نمي

خادمين شريعت بايد نيك بدانند كه خداوند ما را به همكاري  بسم اهللا الرمحن الرحيم:

و عامإل مسلمين امر نموده است و از علماء در جهت نيك و خير و نصيحت واليان امور 
تعهد گرفته شده كه به تبليغ احكام شريعت و پند و اندرز مسلمانان و تشويق بزرگداشت 
حرمت مسلمين و بزرگداشت شعائر دين و اكرام علماء و پيروانشان بپردازند. فقهاء مطلع 

ن تغيير بكند و حتي قانوني وضع شده كه به موجب آن حقوقشاها  آن اند كه در حق شده
به ها  آن گردد و زندگي مكدر ميها  آن از برخي مدارس قطع گردد. با اين قانون احوال

محتاجند و داراي ها  آن گردند. اين درحاليست كه كند و دچار ضرر مي مشكل برخورد مي
افراد صالحي وجود دارد كه مشغول به علم و ها  آن زن و فرزندان هستند و در ميان

 ارد ولي به هر حالد داند هر چند كه در ميان آنان از لحاظ رتبه افراد متفاوتي وجو دانش
 منتسب به علم و مشاركت در آن دارند. و مراتب اهل علم و فضلشان و ثناء خدا برها  آن
وارثان انبياء صلوات ها  آن نيست و همانا گران بر كسي پوشيدهيو بيان برتريشان بر دها  آن

اند. و  گشودهها  آن يشان را برايها بال هاي خداوند باشند و م�ئكه عليهم مي اهللا و س�مه

_________________ 
 .18تحفة الطالبين  -1
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عالي  حضرت كنند. شايستإل هاي دريا طلب استغفار مي هر چيزي حتي ماهيها  آن براي
ها  آن و ياري كرده و ناپسنديها را از نيكيها  آن است كه اين طائفه را بزرگ برداريد و به

برخورد كنيد، زيرا در صحيح ها  آن بنگريد و با محبت باها  آن لادرو نگه داريد و در احو

ْماِ  ِن ْ  َوِ�َ  َن ْ  لْل ُهم  «: از رسول خدا نقل شده كه فرمودند مسلم
َ
ِت  أ ن 

ُ
 بِِهمْ  إََاَ�َق  َشيْئًا أ

ود تو ممدارا نها  آن خداي، هر كسي كه اموري از امتم را به دست گرفت و با« »بِ ِ  إَاْرُ�ْق 
 .»ز با او مدارا كنني

گفت:  روايت كرده كه او به طالبان علم مي أبوعيسي ترمذي از ابوسعيد خدري 
 آفرين به وصيت رسول خدا همانا رسول خدا فرمود:

»  ّ مْ  رَِجاالً  َونِ َُ تُوتَ
ْ
ْ�َطارِ  ِن ْ  مَى

َ
رَِض�َ  أ

َ
َّ  لَ ُهو مِ   ِ   َ�تََسا  َد تَْوُ�مْ  إَذَِذل ل

َ
 ِهمْ بِ  إَاْستَوُْيول أ

ًل ْْ ََ«. 
آيند تا در دين آگاهي پيدا كنند وقتي آمدند  مياز اطراف زمين همانا مرداني نزد شما «

 .»طلب خير كنيدبراي ايشان 
را شامل ها  آن شايسته است كه پادشاه قوانين حقوقي اين طائفه را تغيير ندهد و دعاي

 َهْل «: شده كه فرمودند ز رسول خدا روايتدولت فاتح گرداند، زيرا در صحيح بخاري ا
 َّ و َّ  ُُنَْصُ مْ  يِال   َوتُْاَيقُو َُ انتان ياري و روزي داده آيا شما جز به ضعيف« »بُِضَعَساِِ

 »شويد؟ مي
255Fوزير نظام الملك

ه كبا كياست و فراستي كه به واسطإل علم به او رسيده بود هنگامي  1
يد گفت: آيا خواهان سلطان مانع او شد كه بودجإل زيادي در جهت طلب علم صرف نما

_________________ 
هجري در  408ق طوسي ملقب به نظام الملك است كه در سال او وزير ابوعلي، حسن بن علي بن اسحا -1

نيشابور متولد و به دنبال علم رفت و در مذهب شافعي فقيه شد سپس به منصب اداري رسيد و وزير 
هجري گرديد. و بعد از وفات ارسالن وزير فرزندش  465تا   ه 455سلطان سلجوقي آلب أرسالن از 

سال وزير بوده  30هجري كه به وسيله شخصي به شهادت رسيد او  485تا  465ملكشاه گرديد. از سال 
 است.
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شان رد اي آن نيستي كه به واسطإل آن سربازاني برايت تربيت كنم كه تيرهاي سحرگاه
عالي  شود پس عملش را تصويب كرد و او را بر آن ياري داد. خداوند متعال حضرت نمي

را هميشه در جهت رضاي خودش و رفتن به سوي طاعتش ياري و موفق گرداند! 

 .سلم وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وواحلمدهللا رب العاملني

ها  آن هاي امام نووي بود كه ما به آن دسترسي پيدا كرديم كه همإل اين از جمله نامه
بايست كه او چيزهاي ديگري هم نوشته  وف و نهي از منكر بود. و ميردربارة امر به مع

ردازيم به مطالب ن بپآباشد و اگر بخواهيم به تحليل و تحقيق و پژوهشي وسيع در 
رسيم كه اينجا گنجايش آن را ندارد ولي در اينجا حتي اگر به قدر رفع تشنگي  بسياري مي

ها با   پردازيم. اسلوب متعارف در عصر نووي اين بود كه امثال اين نامه هم باشد به آن مي
 آراستگي و سجع و بسياري از صنايع بديعي ديگر نگاشته شود و الفاظي كه متناسب با
مقام پادشاهان از عظمت گرفته تا آهنگين بودن و بسياري از الفاظ دلنشين و چاپلوسانإل 

ا ه اش در نوشتن اين نامه مول زمانهي معها روش اي غير از شيوهديگر بود. ولي نووي 
گفت و شايد در برخي موارد  نوشت گويا كه سخن مي برگزيده بود. او كام�ً طبيعي مي

گويد: اگرچه در مقدمإل تأليفاتش  طور كه ذهبي مي عبارتش بود همانتر از  نوشتن او ساده
ها آن را نيكو   نمود اما در اين نامه بر طبق عادت مؤلفين دورانش از سجع استفاده مي
كردن هدف را به دنبال داشت و  ندانست، زيرا سجع در اين جايگاه تكلّف و ضايع

دهد تا تعمق  ن از صنعت سجع قرار ميهاي سجعي خود را مشغول متأثرشد  خوانندة نامه
خواست كه به قلب خوانندة نامه بدون پرده و  در مضمون و تأثيرپذيري از آن، و نووي مي

هاي او از نظر معنا بر ترغيب و  حايلي از صنايع بديعي يا آرايشي لفظي نفوذ كند، و نامه
همراه بود همان ترهيب و كمي از مدايح و زوائد ديگر با تهديدي از جانب خداوند 

كنند تا نفس خوردن آن را  طوري كه دارو وقتي تلخ باشد با كمي از شيريني مخلوط مي

                                                                                                                              
 كتاب المدخل إلي مذهب اإلمام الشافعي تأليف دكتر اكرم يوسف عمر القواسمي. (مترجم). 353الخ ص 



 /امام نووي    128

اي بسياري كه حاكي از ترساندن خداي متعالي ه قبول كند ولي اين اندك مدح در جمله
 باشد. شود بسيار ناديده و ناچيز مي به او ختم مي ها راه كه همإل

هراسد و  زند كه از هيچ سركش و جباري نمي ميهاي او شجاعتي موج  در نوشته
گويد: و اما من در  اش مي همواره به طناب محكم خداوند چنگ زده است. او در نامه

شود كه  رساند و آن مانع من نمي از آن ضرري به من نمي تر بزرگ م، تهديد ودمورد خو
 كند كه: يخداي متعال استشهاد مكردن سلطان باز دارم. به سخن  دست از نصيحت

﴿ ِ ه َما َ�ِٰذ َّ ِ ٰوةُ ٱإ ََ اٱ ۡ�َ ََ َۡ َ�ٰٞع �ّن  ُّ ةَ ٱَّ َۡ اُر  �ِخ ِ ٱِ�َ َد ار َۡ َق  ].39غافر: [ ﴾٣ لۡ
اين زندگي دنيا تنها كاليي [ناچيز] است و در حقيقت، آن آخرت است كه سراي «

 .»پايدار است
گامي كه پسر منحرفش را اي كه پدر هن گردد بدون التماس بلكه به شيوه و سپس بر مي

كند. پس نووي بعد از اينكه  خويي استفاده مي ند؛ يعني پس از تندي از نرمك نصيحت مي
ما خواهان بلند آوازگي و  :گويد گرايد و مي كند به نرمي مي او را با قدرت تهديد مي

ز بهترين احوال براي سلطان هستم. و اين از كمال انصاف است كه بگويم در زندگيم هرگ
هاي نووي به ملك ظاهر  ام كه همچون نامه  اي را نخوانده بعد از عهد صحابه و تابعين نامه

تر باشد بلكه از حيث قدرت شجاعت و اخ�ص  باشد نه از حيث ب�غت نه اينكه آن بليغ
و منفعت. امام نووي در راه خدا و در مسير امر به معروف و نهي از منكر (دعوت) هيچ 

كه كشته شود يا حقوقش قطع گردد و به طريق ديگر اينكه او تحقير و اي نداشت  واهمه
256Fگويد و شكنجه شود. قطب يونيني مييا طرد 

257Fيك بار او را ناگهان در زاويه :1

شيخ  2
258Fخضر

در كوه مشرف بر مزه يا بر ربوه از طرف غرب م�قات نمودم و امام در رابطه با  3

_________________ 
 .54سيره نووي، تأليف سخاوي  -1

 الروس)زاويه اتاقي در خانقاه كه به رياضت صوفيان و فقرا اختصاص دارد. خلوتخانه ( -2

كند كه: او خضر بن ابوبكر بن موسي كردي نهرواني  ابن كثير در البداية والنهاية سيره او را چنين بيان مي -3

باشد. او داراي حاالت و  شود كه اصل او از قريه محمديه از جزيره ابن عمر مي عدوي است و گفته مي
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خود را با او به كار بست و با تندي  يكي از كارهايش با او سخن گفت و نهايت ت�ش
با او سخن گفت پس شيخ خضر ك�مي دردناك شنيد لذا به كساني كه به نزدش بودند 
(مريدانش) دستور داد كه او را از آنجا بيرون كنند و او را بزنند اما امام به خاطر خداي 

هدافش زيبا و متعال ناراحت نشد و به خاطر منافع مسلمانان از هدفش برنگشت، زيرا ا
اي از امر به معروف و نهي از منكر وي بود در حالي كه  اين خ�صه افعالش خداگونه بود.

باشد كه تو بداني كه غيرممكن بود وي  اين كافي ميبسيار زياد مي شود از او نقل نمود و 
ترين مردم  شريعت بود و در مقابل هر كه باشد از پائين در مقابل هر چيزي كه مخالف

 بدون تكبر و حياكردن ساكت شود.ها  آن ته تا پادشاهان و رؤسا و عامه و يا خاصهگرف
بينند  بينيم كه وقتي منكري را در افراد ضعيف و ناتوان جامعه مي واعظيني را مي امروزه

گيرند اما متأسفانه وقتي آن منكر از  ها مي پردازند و ژست ها به دفع آن مي بر منبرها ساعت
بندد. و اين  شود بر زبانشان مهر خاموشي حك مي راء و رؤسا ديده ميپادشاهان و ام

                                                                                                                              
هاي بعضي از دختران امراء گرديد و،  سهكشفياتي بود ولي او هنگامي كه با مردم قاطي گرديد اسير وسو

گفت: در حالي كه امير بود همانا او قدرت را به دست خواهد گرفت پس به اين  او درباره ملك ظاهر مي

خاطر ملك ظاهر به او اعتقاد پيدا كرد و در احترامش پس از اينكه حكومت را به دست گرفت مبالغه 

نشست و در  اي يك بار يا دو بار در كنار او مي نقاهش هفتهنمود و او را احترام زيادي گرفت و در خا

داشت و هميشه همراه او بود و از مشاوره  برد و او را بزرگ مي بسياري از سفرهايش او را همراه خود مي

كرد تا اينكه گفت: اتفاقي افتاد و سلطان از او رنجيد لذا به  او چه درست و چه نادرست استفاده مي

مود و سلطان تصميم به قتل او گرفت لذا او به سلطان گفت روزهاي كمي بين من و تو گناهش اعتراف ن

 باقي مانده است.

در زندان ماند و  676تا سال  671پس دستور داد كه او را به زندان افكنند. وي سالهاي زيادي از سال 

هر وفات نمودند او و ملك ظا /يعني همان سالي كه نووي  676همواره در زندان ماند تا اينكه سال 

 نيز وفات يافت.
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و حتي فتوادادن در ها  آن شود كه كارشان به تأييد هاست بلكه پيدا مي كمترين واكنش آن
 رسد. ميها  آن كردن رسمي

 :تمجيد علماء از او
يد و علماء و فقهاء و محدثين و زاهدان و عابدان همه بر دوست داشتن نووي و تمج

خواند و  ه ميكنظر دارند؛ براي اينكه او همإل آن صفات را دارد و آنچه  ق ثناء و اتفا
غالباً در علم و اخ�ص وي ها  آن نمود خالصانه به خاطر خدا بود.  آموخت و تأليف مي مي

گشت  اجماع داشتند و تنگي و انحرافي از حق ديده نمي شد مگر اينكه او با آن روبرو مي
داشت. داستان  نمود و آن را به معروف دعوت و از منكر باز مي ه نصيحت ميو اقدام ب

هاي بارز آن بود كه از آن سخن گفته شد. و  شيخ خضر كردي و ع�مه فركاح از نمونه
 پردازيم: اند مي اكنون به معرفي جماعتي كه به ثناء مدح او پرداخته

259Fعطار ابن

تأليفات مفيد الگويم، امامي داراي كند: او شيخ و  اين گونه او را توصيف مي 1
قائم به  ها شب دار و و ستوده شده، يگانإل روزگارش و نمونإل عصرش بود. روزها روزه

مند به آخرت و داراي اخ�ق نيكو و محاسني پسنديده،  نماز بود. زاهد در دنيا و ع�قه
در  و صيانت شعالمي رباني كه بر علم و امامتش و عظمت و زهدش و ورع و عبادت

هاي  اقوال و افعال و حالت محكمش اتفاق دارند. او داراي كراماتي مالمال و بخشندگي
اش و براي مسلمين بود. و آگاه به حقوق مسلمين و  ثر براي خود و خانوادهؤ واضح و م

در دو جهان و با ها  آن برايها  آن كردن و دعاء براي حقوق واليانشان با نصيحت
اخت�ف  شدن از خودش و عمل و فقه دقيق و اجتهاد با خارج وجودداشتن مجاهدت براي

ها و نفسش را  دور بودند و مراقب از اعمال قلب و تصفيإل آن از شائبهها  آن اگرچهعلماء 
نمود. او در علم و فنش محقق و در اموراتش دقيق  گام به گام و بارها باشكوه محاسبه مي

ه انواع آن اعم از درست و نادرست و بود و حافظي براي حديث رسول خدا و آگاه ب

_________________ 
 /ب.9/ب و 2تحفةالطالبين،  -1
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و صحيح معاني و استنباط فقهي آن بود و نگهباني براي مذهب شافعي و غريب الفاظ 
و اتفاق و ماء علقواعد و اصول و فروع آن و مذاهب صحابه و تابعين و اخت�ف 

م اجماعشان و آنچه مشهور است، بود. او در همإل موارد راه سلف را پيموده است. او تما
و به ها  آن و به تأليف برخي و تعليم بعضي ازها  آن اوقاتش را در انواع علوم و عمل به

و به نماز و ت�وت و تدبر و امر به معروف و نهي از ها  آن برخي و تعليم بخصوصي از
 منكر مصروف داشت.

260Fعطار ابن

261Fگويد: شيخ عارف و محقق، ابوعبدالرحيم محمداةخميمي مي 1

ـ كه خداوند  2
راه صحابه  / الدين به من گفت: شيخ محيي  وحش را پاك و قبرش را نوراني گرداند ـر

پيمود و كسي را در عصر ما سراغ نداريم كه  راضي باد! ـ ميها  آن را ـ كه خداوند از
 همچون او منهج صحابه را پيموده باشد.

262Fگويد بي در سير اع�م النب�ء ميذه

3: 
س�م، بهترين مردم، فقيه و مجتهدي رباني، شيخ اة بدشيخ نمونه، حافظي، زاهد و عا

زبانزد عام و خاص گرديد و در اقصي ها  آن الدين، داراي تأليفاتي است كه به وسيلإل  محيي
نقاط عالم شهرت يافت ... تا اينكه گفت: هميشه مشغول كار و تأليف بود در حالي كه 

روزه و نماز تهجد و ذكر و  كرد و خواهان رضاي خدا با عبادت و روي آن حساب مي
 اوراد و حفظ اعضايش و م�مت نفس و صبر بر زندگي سخت بود و همواره در همإل

دانش بود و مواظب كارش و تزكيإل نفسش از متعادل بود، و او هميشه با علم و ها  آن
فش، عالم به حدثي و قائم بر اكثر اهاي هوي و هوس و اخ�ق بد و پاكسازي اهد شائبه

_________________ 
 /ب.10تحفةالطالبين،  -1

او محمدبن حسن بن اسماعيل، ساكن در دامنه كوه قاسيون (در دمشق) است. او داراي توجه و تعبد بود  -2

 وفات نمود.  هـ 684و مردم در مورد او عقايد عجيب و غريبي داشتند كه در سال 

 .581ل از سخاوي نق -3
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علوم حديث و آگاه به علم رجال و در انتقال مذهب شافعي در رأس، و در علوم فنون و 
 اس�مي متبحر بود.

263Fگويد ام ذهبي همچنين در العبر ميام

اخت فراوانش به ننووي با مهارتش در علم و ش :1
ره زبانزد عام و خاص گرديد. او سرآمد در زهد و الگو در ورع يحديث و فقه و لغت و غ

ر امر به معروف و نهي از منكر، در حالي كه قانع به اندك و راضي از خدا المثل د و ضرب
روي و  بود. و در پوشيدن و خوردن و داشتن وسايل ميانه و خدوند نيز از او راضي

كرد. هيبت و عظمت و آرامش واليي داشت كه خداوند او را مورد  اعتدال را رعايت مي
 را در بهشت برين ساكن گرداند!او  مشرحمت خود قرار دهد و به لطف و كر

264Fگويد بقات الشافعيه دربارة او ميكثير در ط ابن

2: 
اي در مذهب دميد و در كل  پير پيشوا، ع�مه حافظ، فقيهي شايسته، كه روح تازه

باشد. در  دهندة مذهب شافعي و يكي از علماي عابد و زاهد مي نگارنده، پيراينده و ترتيب
اش چنان  هد و پارسايي سهم به سزايي داشت. در زندگيكسب علم و دانش و ت�ش و ز

اش  اقتصادي و در هنگام خشم چنان صبري و داراي چنان تقوايي بود كه احدي در زمانه
 و قبل از وي تا مدتهاي طولني سراغ نداريم.

265Fگويد عطار مي ابن

عبداهللا محمد بن ظهير حنفي اربلي استاد ادب در زمان  واستاد ما اب :3
تاب العمده في تصحيح التنبيه، تأليف شيخ نووي كه خداوند روحش را پاك خودش ك

خط خود رونويسي نمود و از من خواست كه با نسخإل خودم مقايسه  دست گرداند! ـ با
نمايم تا من نيز شاهدي بر نسخإل او باشم. وقتي اين كار به پايان رسيد به من گفت: آنچه 

غت و فصاحت و سحر الفاظ و عبارات به دست امام نووي از علم در فقه و حديث و ل
الدين بن فخر حنبلي  الدين بن ص�ح به دست نياورده است. شيخ شمس آورده شيخ تقي

_________________ 
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گويد: امام نووي امامي برجسته، حافظي موثق، علوم فراواني را تكميل نمود و تأليفات  مي
ي�ت خود را به فراواني را بر جاي گذاشت. او داراي ورع و زهد قوي بود. همإل تما

 فرستاد ترك كرده بود. ميكيك و انجير برايش  خوردن جز آنچه كه پدرش از
الدين يونيني مطلبي تاريخي دربارة او گفته است: او در علم ورع و عبادت  شيخ قطب

اش بود و او بارها در دادگاه در مقابل  كردن ستارة زمانه و قانع به اندك و سخت زندگي
 ي كه از او نقل شده كه گفته: هيبتش مرا ترسانده است.ا ه گونهملك ظاهر ايستاد ب

 ترسد. گويم: كسي كه از خدا بترسد هر چيزي از او مي
266Fگويد سخاوي مي

الدين سبكي در التوشيح از پدرش (تقي) نقل كرده كه او گفته  تاج :1
اي را كه نووي داشت و  هيچ كس مجموع خصال پسنديده د از تابعيناست: بع

 اي كه او پيشإل خود كرده بود در خود جمع نكرده است. يستيز ساده
گويد: پير  األنام) مي نزهةالدين ابراهيم پسر دقماق حنفي در تاريخش ( رخ صارممؤ

پيشواي الگو، ع�مه زاهد، پرهيزگاري فروتن، شيخ زمان، ستارة دوران، بركت زمان بود. 
اهداف او زيبا و افعالش خالصانه در دورانش در دين و عمل و زهد ورع همتا نداشت و 

 براي خدا بود.
267Fگويد كثير مي ابن

و عابدان و اهل ورع بود و به شكل وسيعي به دور نووي از زاهدان  :2
اي كه فقهاي غير از او كسي توانايي چنين  كرد به گونه از خصائص مردم زندگي مي

 اعمالي را نداشت.
اةس�م و پرچم صالحان  مانند، شيخ يگويد: نووي، امام، فقيه و حافظي ب سيوطي مي

 بود.
268Fگويد ذهبي در تاريخ اةس�م مي

اةس�م، حافظي برجسته، يكي از  مفتي امت، شيخ :1
 سرشناسان و پرچم صالحان بود.

_________________ 
 .34تاريخ النووي، ص  -1

 .13/279البداية والنهاية،  -2



 /امام نووي    134

طور كلي قطب عصرش و آقاي به  يد: گو الدين سبكي در الطبقات الكبري مي  تاج
وسطي لدين سبكي در الطبقات الا اجخدا در بين بندگانش بود. و ت ش و نشانإلزمان
س�م، استاد متأخرين، حجت خداوند بر كساني كه بعداً گويد: پير پيشوا، شيخ اة مي

در خواب و بيداري زاهدتر از او نديده است. به چشم خود كسي  ها چشم خواهند آمد،
يفات نديدم كه راه سلف صالح را بپيمايد. داراي تأل صكه بيشتر از او از امت محمد 
يي نيكو كه صاحبان فضل دارند و ورعي كه به ها خصلت ارزشمند و مناقب ستوده شده و

ند و زهدي كه حضرت يحيي با آن آقا وسيلإل آن دنيايش را خراب كرد تا دينش را آباد ك
به اضافإل عملش كه اگر در كهكشان راه شيري جريان يابد آن علم  ها خصلت گرديد. اين
هناي آن راه رود و يا اگر علم نووي در كنار ستارة جوزاء قرار شود كه در پ راضي نمي

پسندند و يا اگر آن علمش در دايره خورشيد قرار گيرد  گيرد آن را به عنوان موطن نمي
گشود  و هر گاه كه لب به حق مي ،بيزار است كه در همسايگي و مجاورت آن باشد

شد  ر مقابل شيران س�طين حاضر ميداشت و د اي او را باز نمي كننده م�مت هيچ م�مت
با گفتاري محكم، كه از روز كرد  فت و از دين خداوند حمايت ميگ و سخن خود را مي

گفت در حالي كه به باطنش توجه داشت و هيچ توجهي به  ترسيد و سخن مي جزا مي
كشيد او طناب دين را محكم چسبيده  نمود. و زماني كه آتش زبانه مي سلطان ظاهر نمي

كرد آن هم زماني كه شمشيرهاي بران براي گرفتن روح  ود و بر سخن خود پافشاري ميب
 ها بيرون كشيده شده بود. از غ�ف

 او همواره تمام عمرش را به طريق اهل سنت و جماعت طي نمود و هميشه بر
تا اينكه گفت: او  كرد ... داشت و ساعتي در غير طاعت حركت نمي گام بر مي ها نيكي

قاي عصرش و راز خداوند بين مخلوقاتش بود و زياد گفتن از رانش و آقطب دو
ست. من براي زيارت قبرش ها نيكي گويي در كردن در مشهورات و اطاله كراماتش طولني
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به نوا مسافرت كردم و او را زيارت نمودم خداوند بر ما و مسلمامان از بركاتش عنايت 
 فرمايد.

269Fبه سيرة او پرداخته و گفته است همحمدبن حسن اللخمي در چهار صفح

1: 
و با افتخارترين يارانش بود.  /همانا او عالم به فقه و فروع آن از اقوال امام شافعي 

در حدود بيست سال فتوي داد و علم و فقه و حديث و ادب و زهد را به مردم آموخت. 
ر بود. در لمانان همتا نداشت. او محقق، حافظي قوي و متبحسدر دورانش در سرزمين م

نمود و به صحيح و حسن و ضعيف و غريب و احكام آن و  حديث بسيار دقيق عمل مي
به زبان و اسمهاي رجال حديث و قدرت ضبط و جرح و تعديل و محل تولد و وفاتشان 

پرداخت و در متون حديث تبحر داشت. بسيار  آگاه بود در الفاظ به تحقيق و پژوهش مي
مشغول مطالعه و تأليف بود و آگاه به علم صرف و علم  نمود و هميشه حديث نقل مي

ها  آن يابي ادب عربي بود و مطالب بسياري دربارة اين دو از او نقل شده و در ريشه
آگاهي كاملي داشت و به قراءات هفتگانه و غير آن آگاه بود و از مذاهب علمائي كه 

ر زهد و دنيا، طريقِ سلف خو، د فراموش شده بودند مطالب زيادي نقل نموده است. نرم
زد  ، كم حرف ميريخت اشك مي دنمود. زيا روي مي زياده  پيمود و در تواضع و ورع را مي

نمود. چشمي فروهشته و متفكر داشت. نيك اخ�ق  و زبانش را به شدت محافظت مي
اي مبارك الحال. محافظت بر   :گفت داد به او مي او را آزار مي بود، هر گاه كسي

نفسش   كنندة ترين شرايط و محاسبه اري و امر به معروف و نهي از منكر در سختد روزه
و هر بخشي از اوقاتش را در انجام اعمالي صرف  در همه حال بود. مراقبت بر اوقاتش

همچون نماز شب و نمود و غالب اوقاتش را در علم و بعضي به تعليم و عبادت  مي
نمود. امامان صالح و علماي عارف، به ثناء  ف ميتسبيح و قراءت قرآن همراه با تدبر صر

اند و مسلمانان پس از مرگش خون گريستند و خاص و عام و  و تمجيد او پرداخته
 ها سر دادند. ها و فغان در حياتش، پس از مرگش ناله كنندة او كننده و ذم مدح

_________________ 
 .57-56السخاوي ص  -1



 /امام نووي    136

270Fالجنان ةيافعي در مرآ

 كند: از نووي چنين ياد مي 1
بين داراي نجابت  �م، مفتي امت، محدثي موثق، پژوهشگري باريكساة فقيه، امام، شيخ

  دهندة اي در مذهب دميد و در كل او نگارنده، پيراينده و ترتيب  و مفيد بود. او روح تازه
ي ها نيكي مذهب شافعي است. يكي از عابدان و زاهدان بود. و اهل ورع بود. داراي

ست. او كسي است ك بر تمام بزرگان دوران ي ا ن و سيرة نيكو و تأليفات ارزندهفراوا
راف و خود پيشي گرفت و در فضائل و نيكي الگو گرديد و آوازه و شهرت او در اط

ها رسيده است. او  اكناف پيچيد. از او كرامات بسياري ديده شده و به بالترين درجه
و در زهد و ورع گاه فتاواهاست ... او در ادامه گفت: به خدا سوگند، ا ياريگر سنت و تكيه

 مانند بود. و ادب و سيرت زيبا و ساير محاسن ديگر در ميان علماي عصرش بي
شود كه در اينجا به اين  در تمجيد و تعريف علماء از او مطالب بسياري يافت مي

271Fگويد عطار مي ايا و مدايح را ابنخ�صإل ثن .كنيم اندازه بسنده مي

محدث ابوالعباس احمد  :2
ه من گفت، و ذهبي نيز از او نقل كرده و همچنين از استادش ابن فرح بن فرح إشبيلي ب

كه گفته: استاد نووي سه مرتبه را پشت سر گذاشته، كه اگر كس هر مرتبه آن را طي كند 
بايد ك�هش را از خوشحالي به آسمان پرتاب كند. مرحلإل اول، علم آموزش و عمل به 

دنيا به تمام اشكالش. مرحله سوم، امر به وظايفش. مرحلإل دوم، رعايت زهد و تقوا در 
 معروف و نهي از منكر.

 »اود دمشقيابراهيم بن د ع�ءالدين ابوالحسن علي بن«خداوند رحمت كند، ع�مه 
ام كه اگر  عطار شاگرد امام نووي آنگاه كه مي گويد: از او چيزهايي را ديده معروف به ابن

 طلبد. به نگارش در آيند هزار من كاغذ مي

_________________ 
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 :بزرگ دانستن و قدرداني كردن از او
عادت علماء بزرگ در هر عصر و خصوصاً علماء عامل اين بود كه قدر يكديگر را 

تر بود در  كردند. و كسي از ديگري شايسته دانستند و از همديگر قدرداني و تمجيد مي مي
ود نشستند و از علم و حكمت و تجارب او س گرفت و در مقابل او مي رتبه قرار مي

نگريستند  هايش مي جستند و بر نوشته يافتند از آثارش تبرك مي بردند و اگر او را نمي مي
نمودند. در اين قسمت به دو حادثه اشاره  و احترام مي كردند و او را به نيكي ياد مي

 كنيم كه اين حوادث، دو قهرمان دارد: مي
272Fالدين سبكي و شاگردش يكي، همان مجتهد دورانش شيخ تقي

گويد: من  ست كه ميا 1
در شأن و مقام  هاي ك ترين وصف به اندازه اگر بخواهم زيباترين فضايل امام نووي و كامل

الدين  كنم كه پدرم شيخ تقي ر ك�م باشد بيان كنم، اشاره به دو بيتي ميااو و نيز مخت
ال هاي درونش نسبت به او سرود. داستان از اين قرار بود كه در س سبكي براي دفع غصه

هجري هنگامي كه در صحن دارالحديث اشرفيه نشست، شب هنگام براي نماز  742
آورد و  رفت و در آن جايگاه با ارزش نماز تهجد به جاي مي تهجد به ايوان آنجا مي
273Fها توسط ملك اين فرش ،ماليد ها مي صورتش ر بر آن فرش

األشرف وقف مدرسه شده  2
ها  آن . و امام نووي هنگام تدريس بر رويبود و اسمش نيز بر روي آن حك شده بود

 :جهت دفع سوز درونش اين چنين سرودنشست. پدرم براي من  مي

ــــيو ــــف معن ــــديث لطي  يف داراحل
 

 آويىل بســـــط هلـــــا أصـــــبو وعـــــ 
 

 عســــاين أن أمــــس بحــــر وجهــــي
 

 مكانـــــاً مســـــه قـــــدم النـــــووي 
 

پناه  ورزم و در دارالحديث معناي ظريفي نهفته است كه به پهناي آن عشق مي«
 .»نشسته لمس نمايد ي را كه نووي ميآورم. اميدوارم كه گرماي صورتم جايگاه مي

_________________ 
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274Fحادثإل دوم

كند: او  الدين نقل مي آلدين سبكي از پدرش تقي نيز داستاني است كه تاج 1
كرده در بين  خ در حالي كه سوار بر مركب، و شيخ پياده بوده مسافرت مييدر مسيري با ش

گويد:  داند كه او نووي است. مي كردند كه ناگهان از ك�م همسفر مي راه با هم گفتگو مي
بوسد. اين در حالي بوده كه امام  فوراً پدرم از مركبش پايين ميايد و دست امام را مي

خواهد كه  اخ�قي نرسيده بود. سپس از او مينووي هنوز به آن مرتبإل والي علمي و 
من سوار نشدم،  هاو بنشيند او گفت ك بركم عا كند و او را دعوت كرده كه بربرايش د

الدين  رود. تاج زيرا چشمي كه چهرة نووي را ببيند براي هميشه در روبروي او راه مي
گذاشت و او را دوست، و به او اعتمادي راسخ  پدرم هميشه به او احترام مي :گفته كه
 داشت.

 :تمجيد نووي از علماء
ام برده شده، و ب الطبقات دارد كه قب�ً از آن نامعلوم است كه نووي كتابي به نام كت

 نمود. اكنون باشد كه امام نووي افراد را به اندازة خودشان مدح مي واضح و مشخص مي
 كنيم. اشاره ميها  آن ي ازخربه ب

275Fامام نووي در مورد رافعي

گويد: رافعي از صالحان و توانمندان و داراي كرامات  مي 2
 بسياري است.

276Fنعيمي

277Fكتاب الدارس مؤلف 3

نمود  مد العنابي تمجيد ميگويد: نووي از شهاب اح مي 1
اش و صيانت و  داريتاش به خاطر امان فرستاد تا نزد او در خانه ا را نزد او ميه و بچه

 ديانتش درس بخوانند.

_________________ 
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278Fنووي

279Fدربارة ضياءالدين دولعي 2

گويد: او استاد استادان ما و يكي از فقهاي مشهور  مي 3
280Fيزگار بود. و دربارة ابن عساكرو صالحان پره

گويد: او حافظ شام بلكه حافظ تمام  مي 4

 و مورد اعتماد و پابرجا بود. »الثقة«دنيا بود، امام مطلق و مطمئن در گفتار و كردار 

                                                                                                                              
 .2/14الدارس،  -1

 .1/419الدارس،  -2

 هجري وفات نمود. 597او عبدالملك بن زيد ثعلبي دولعي، فقيه بزرگ شافعي است كه در سال  -3

 .7/219الطبقات الكبري،  -4
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 :زينت و لباسش
وا كرد كه يكي از كشاورزان ن شناخت و گمان مي ديد او را نمي اگر كسي وي را مي

شد كه از علماي  يد و از ظاهر او تشخيص داده نميآ است كه براي زيات به دمشق مي
ي مخصوصي كه به لباس قضاوت دادگستري ها لباس بزرگ باشد، زيرا علماي دورانش از

پوشيد و  كردند كه او به خاطر زهدش قانع و غير از ديگران مي شبيه بود استفاده مي
آموزي و  ف از علمروي خود را مصها ت�ش جهي وافي و كافي به دنيا نداشت و تمامتو

كرد و  آموزش و غيره آخرتش نموده بود و با خداي خود و خودش صادقانه رفتار مي
غير از طاعت را به رويش بسته  ها راه خود را مشغول عبادت كرده و ترس از خدا تمام

281Fبود. ذهبي

دمگون، ريش پرپشت، ميانه اندام، پر هيبت، كم گويد: گن در توصيفش مي 1
 گفت هرچند تلخ باشد و خنده اهل سرگرمي و شوخي نبود، بلكه جدي كامل، حق را مي

 هراسيد. اي نمي كننده در راه خدا از م�مت هيچ م�مت
گويد: او داراي ريش سياهي بود كه موهاي سفيد  همچنين ذهبي در توصيف او مي

282Fاسنوي .و گندمي) و داراي هيبتي همراه با آرامش و وقار بود درآن وجود داشت (جو

2 
: در ريشهاي وي موهايي سفيد وجود داشت و در هنگام بحث با فقهاء آرامش و گفته

 زدني داشت. وقار مثال
283Fاما راجع به لباسش، ذهبي در تاريخ اس�م

گويد: او به لباس همانند ساير فقهاء كه  مي 3
284Fحوارنه

شبختانيه استفاده  اي كوچك مثل داد و هميشه از پارچه ت نميپوشيدند اهمي مي 1

_________________ 
 .39سيره نووي، تأليف سخاوي، ص  -1

 .356شذرات الذهب، ه/ -2

 .39سيره نووي، تأليف سخاوي، ص  -3
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اي  اش شبختانيه لباسش پارچإل ندوخته بود و عمامهگويد:  مي 285F2»ةالتذكر«نمود و در  مي
286Fكوچك. باز در [التذكره]

پوش بود و مادرش برايش پيراهن و  گويد: او هميشه ژنده مي 3
 فرستاد تا بپوشد. امثال آن مي

 :نخوردن و آشاميد
زيست و به اندك غذايي قانع بود و تمام لذت دنيا را ترك  ساده مي /امام نووي 

287Fدائم العبادت بود و ترس كرده بود.

روز فقط يك وعده غذا  از خدا داشت. در شبانه 4
كرد  فرستاد تهيه مي خورد و غذايش از مقدار قوت اندكي كه پدرش ماهانه برايش مي مي

288Fنوشيد ر چيزي ميوعده آن هم در سحو تنها يك 

5. 
بخش آن را  هاي لذت  ي دنيا و تمام ميوهها خوردني گويد: او تمام شمس بن فخر مي

فرتساد ترك كرده بود و در  جز كيكهاي خشك و انجير حوراني كه پدرش برايش مي
ر يك وعده آن هم خورد. و د هم در قسمت آخر شب مي روز يك وعده غذا آن  شبانه

289Fنوشيد و از نوشيدني سرد يهنگام سحر فقط چيزي م

 نوشيد. نيز نمي 6
و اين در حالي فرستاد  خورد كه پدرش برايش مي او از نانهايي ميگويد:  ابن دقماق مي
ا يا شيرة انگور و يا ذخريدند. او فقط از يك نوع غ خواست برايش مي بود كه هرچه مي

                                                                                                                              
 همچون جبه تنگ. -1

 .4/1471التذكره،  -2

 .4/1474التذكره،  -3

 .1/398مفتاح السعادة،  -4

 .8/397طبقات السبكي،  -5

 .38سيره نووي،  -6
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نمود. و هيچ وقت  ميسركه و يا روغن و يا گوشت آن هم در هر ماه فقط يك بار تناول 
290Fد كه از دو نوع خورش استفاده كندافتا اتفاق نمي

1. 
291Fخورد رفت مي كمال ادفوي گويد: او گوشت را تنها زماني كه به نوي مي

2. 
: يكي از دوستانش را ديدم كه خياري برايش پوست كند تا او از آن دگوي عطار مي ابن

م آرام گيرد و خواب رسيدم كه جسمبخورد اما او از خوردن آن امتناع ورزيد و گفت: ت
292Fمرا فرا گيرد

293Fگويد . و سخاوي مي3

294Fها بلح و نووي مانند دمشقي :4

 خورد. را نيز نمي 5
الدين اسكندراني از او خواست كه افطار مهمان او باشد، و به او گفت:  شيخ برهان

ي نوع يا گويد: ما با س عطار مي كنيم. ابن اينجا غذا آماده است و همگي با هم افطار مي
ش را با رنوع خو در برخي لحظات امام نووي چندين بيشتر از انواع غذاها افطار كرديم و

295Fخورد هم مي

آمده  »زرعي«جمال سليمان  ةحكايتي از قاضي القضا »السافر بدر«. و در 6
او با نووي رفت و آمد داشته در حالي كه وي جوان بوده و گفته كه: روز عيد نزد او  هك

خورد، پس گفت: سليمان بخور، آن غذا براي  مي 296F7ةرا در حالي يافتم كه خزيرآمدم و او 

خواست و به بازار رفت و گوشت كباب و حلواء  بخش نبود، آنگاه برادرش بر من لذت
يا اين حرام است؟ د. برادرش به او گفت: اي برادر، آآورد و به او گفت: بخور،  او نخور

_________________ 
 .39سيره نووي، تأليف سخاوي ص  -1

 همان مصدر. -2

 .38سيره نووي، ص  -3

 .38سيره نووي، ص  -4

 بلح: خرماي نارس گويند. -5

 .38سيره نووي ص  -6

 پزند. كنند و مي آرد با آب يا شير مخلوط مي -7
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اند كه او  گفته م كه اهل دمشق ميا شنيده :است! و او گفتهامام فرمود: نه ولي غذاي جباران 
297Fنوشيد مي »وراقة«از چشمإل 

1. 

 :نووي و ازدواج
او توجهي به متاع دنيا نداشت و  ن بود كهنووي هرگز ازدواج نكرد، شايد علت آن اي

اي در عقل و قلبش چيزي كه هدفش را كه همان تحصيل علم و تقوي و عبادت   بلكه ذره
خطر بياندازد خطور نكرد. و شايد در مدت تحصيلي جز اندكي به خواب كه همانا بود به 

راحتي جسم و عقل و حواس را به دنبال دارد، نرفته باشد. وقتي خواب بر او غلبه 
 هزده بود مثل كسي ك زد و در حالي كه وحشت نمود اندكي نشسته بر ديوار تكيه مي مي

شد و گرانبهاترين چيزها نزدش وقتش  شند بيدار ميگويا چيز گرانبهائي از آن دزديده با
وقتي او با خواب كه از ضروريات زندگي است اين گونه رابطه داشت پس بايد  بود.

ني اص�ً به ذهنش هم خطور نكرده است، چگونه بايد باشد؟ و اگر اازدواج از عنوان جو
رده حرف گزافي بگوييم كه او از عنفوان جواني اص�ً به جنس مرد و زن توجهي نك

عطار چيزهايي از  همچنان كه ابن ،هاي خودش شاهدي بر ادعاي ماست ايم. و گفته نگفته
: او در ابتداي تحصيل علم خوانده بود كه يكي ده از او روايت نيز نموده است كهاو شني

كرده بود كه آن باشد و او گمان  شود التقاء ختانين مي از مواردي كه غسل بر آن واجب مي
آيد، لذا هر موقع اين حالت برايش پيش  معني غرغري است كه در شكم به وجود مي به

نمود حتي اين عمل او را دچار حرج و بيماري نيز كرده بود و بعد از  آمد غسل مي مي
 گردد. فهمند و معني براي روشن مي مدتها علت را مي

ا داشته باشد، زيرا شايد علت ترك ازدواج او به خاطر ورع و ترسي باشد كه او از خد
را خداوند متعال واج كند نتواتد حق همسرش را به جا آورد، زيدترسيد اگر از مي
 فرمايد: مي

_________________ 
 نووي، تأليف سخاوي.سيره  -1
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ۡثُل ﴿ ِّ ّن  ُُ َ ِيٱَول َّ  ِ ّن ب ُِ َۡ وِف� ٱَعلَ ُۡ ُۡ َۡم ۗ وَ  ل ٞ ّن َدرََجة ُِ َۡ َِّۡجاِل َعلَ ُ ٱَولِل ٌم  َّ َ َِ ِ�ٌز َح  ﴾٢َعز
 ].٢٢٨ة: البقر[

ايفي] كه بر عهدة زنان است، به طور شايسته به نفع آنان [بر عهدة و مانند همان [وظ«
298Fاي مردان] است و مردان بر آنان درجه

 .»برتري دارند و خداوند توانا و حكيم است 1
299Fازدواج مقدمه و زن

هاي اجتماع كوچك خانواده است. نووي در ذيل حديثي از  پايه 2
كه او اسب شوهرش زبر را علف ء از حقوق آن در شرح مسلم سخن رانده است  اسما

_________________ 
1- ﴿ ٞ ة رََج ّن َد ُِ َۡ َِجاِل َعلَ ّۡ  گويد: سيد قطب در ذيل آيه در في ظالل القرآن در مورد درجة مي ﴾َولِل

معتقدم كه اين برتري كه در اين سياق آمده است، مربوط به حق مردان در امر بگشت دادن زنان در مدت 

حق را در اختيار مرد قرار داده است، چون او عده به دامان عصمت و حفاظت خويش باشد. قرآن اين 

كسي است كه زن را طالق داده است. معقول و بخردانه نيست كه او طالق بدهد و حق مراجعت به زن 

اعطاء شود و اين زن باشد كه به سوي مرد رود و مرد را به دامان عصمت و حفاظت خويش برگشت 

شمارد و بر آن گواهي  ت آن را واجب ميدهد. چنين حقي هم حق مسلمي است كه سرشت موقعي

اند و  گونه كه بسياري چنين فهميده دهد. اين برتري در اينجا مقيد است، و معني آن مطلق نيست همان  مي

برند. و در پاورقي اشاره  جويند و در غير جاي خود آن را به كار مي در موارد نامناسب به آن استشهاد مي

ام و اينك  هايم به كار برده چنين تعبيري را در برخي از نوشته كنم و من هم نميكند كه خود را نيز تبرئه  مي

 دهم. (مترجم) نادرستي آن را ترجيح مي

باشد. حافظ  خود زبانزد عام و خاص ادباء مي» زن«اشعار شاعر نيل حافظ ابراهيم در مورد مادر  -2

 هجري. 1351-1278م/ 1932-1871ابراهيم 

 عددت شعبا طيب األعراق.ا أتهذا عداألم مدرسة إ

كند. و حتي تربيت  دار تربيت مي مادر مدرسه است كه اگر نيك آن را تربيت كني ملتي اصيل و ريشه«

 »دختران يعني همان مادران فردا چه از نظر سواد و ايمان مهمتر از تربيت مردان است

 شاعر بزرگ احمد شوقي در اين رابطه چه زيبا سروده است:

 ء نشأن في أميةإذا النساو
 

 خموالرضع الرجال جهالة و 
 

 مردان شير ناداني و سستي نوشند  و وقتي زنان بي سواد رشد كنند
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كرد تا نرم  داد و رفاه و رام كردن آن نيز به عهده داشت و هستإل خرما را آسياب مي مي
 گويد: نمود. نووي مي آورد و خمير مي گردد و آب مي

اند و اگر زن به خدمت شوهرش را با  ها خوب معلوم است كه مردم آن را ساخته اين
آن از قبيل نان و غذا پختن و شستن لباس و غيره مشغول اين امور كه ذكر شد و امثال 

اش بخشش و نيكي از جانب زن به همسرش و معاشرت زيبا و كاري  شود همه مي
باشد، به طوري  بر او واجب نميها  اين باشد، اما همإل شايسته از طرف او به همسرش مي

كه همسرش همإل اين گردد و شايسته است  كه اگر از انجام آن سرباز زند گناهكار نمي
اش  امور را برايش فراهم كند و ح�ل نيست كه او را ملزم به انجام كاري كند كه وظيفه

باشد. و اين تبرّعات  اي به شوهرش مي از جانب زن هديهها  اين نيست و انجام همإل
: تمكين زوجش است. بر زن فقط دو چيز واجب است عادت زنان از ابتدا تا امروز بوده

ي كسي است كه تما اين واش (همدم بودن با او). نو و رعايت حريم خانهاز جسمش 
ترسيد كه شايد امري را به او واگذار كند كه شرع او را  دانست و مي حقوق زن را مي

را ها  اين مكلف ننموده باشد و خداوند او را مورد خشم خود قرار دهد. و جاهليت امروز
شود و شايد او را بزند و گاهي نيز به خاطر  يداند و چه بسا كه بر او خشمگين م نمي

در دين جايگاهي ندارد ولي فقط طول زمان ها  اين عدم رعايت دستوراتش ط�قش دهد.
ها از جانب زن به صورت واجب در آيد و زن به خاطر ترك آن  سبب شد كه اين بخشش

 مؤاخذه شود.

 :مثل زده استها  آن اشعاري كه به وسيلة
اء كه در زمينإل شعر خود را نيازموده باشند برخي كم و برخي بسيار ملكم هستند از ع

از روي طبع و ذوق درون نبوده كه به درجإل شعر ها  آن اند و شعر به شعر گفتن پرداخته
بيشتر به نظم شبيه ها  آن اند و شعر برسد و اكثراً از روي تكلّف، به شعر گفتن پرداخته

 است تا اينكه از روي طبع باشد.
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كند كه او شاعر باشد يا حداقل  كه سيرة نووي را مطالعه كرده باشد گمان نمي كسي
، زيرا حيات او كام�ً نشان از جديت و دو بيت يا سه بيت شعر را به نظم آورده باشد

سروده باشد، رسد كه حتي يك بيت  خردمندي است و به اين خاطر از او بعيد به نظر مي
هاي وفاتش ابياتي شنيده شده، و در  كه از او در نزديكيگفته شده  گويد: ولي سخاوي مي

باشد و از او اشعار ديگري شنيده  اين اشعار به او منسوب مي :جاي ديگر گفته شده كه
 نشده است:

 بشـــائر قلبـــي يف قـــدومي علـــيهم
 

 يـــا لرســـوري يـــوم ســـريي إلـــيهمو 
 

ه خوشحالي! هاي قلب من به خاطر رفتن به سوي ايشان است و چ خوشحالي و مژده«
 .»كنم روزي كه به سوي ايشان كوچ مي

ـــامي و ـــفو مق ـــي يص ـــذاويف رحلت  حب
 

ــــيهم  ــــه حــــط الرحــــال إل  مقــــام ب
 

ت مقام و جايگاهي سشود و چه زيبا كردن من جايگاه و مقام من خالص مي در كوچ«
 .»كه نزد آنان باشد

 زاد إال يقينــــــــــــــي بــــــــــــــأهنم الو
 

 هلـــم كـــرم يغنـــي الوفـــود علـــيهم 
 

هايي  داراي كرمي هستند و هيئتها  آن ها. اي ندارم جز اعتماد به آن  توشههيچ زاد و «
 .»شود نياز مي شود بي وارد ميها  آن كه بر

باشد، و  اند كه از اشعار او مي ها گمان كرده خط او ديده شده كه بعضي ابياتي با دست
از جمله آن ابيات  مثل زده باشد و از اشعار او نيست.ها  آن آن شبيه به آن است كه او به

 ارد اين است:داز شعرهاي او يا گفتار ديگران وجود  الروضةكه در حاشيإل كتاب 

 أنـــت الـــذي أرجـــوه يف األمـــر كلـــهو
 

 عليــــك اعــــتامدي يف مجيــــع النوائــــب 
 

بر تو اميد و اعتماد  ها مصيبت و تو كسي هستي كه در هر امري از امورات و در تمام«
 .»رود مي

ـــوك رس ـــذي أدع ـــت ال ـــرة اً ووأن  جه
 ج

ـــائب  ـــع املص ـــف مـــن مجي  أجـــرين بلط
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 از تمام طلبم با لطف خود و تو كسي هستي كه در آشكار و پنهاني تو را مي«
 .»به من پناه بده ها مصيبت

 او با دست خط امام نووي چيزهائي يافته است: هو به خط شاگردان ع�ء بن عطار ك

ـــوت و ـــهأم ـــد كتبت ـــا ق ـــل م ـــي ك  يبق
 

ــــرأ ك  ــــن يق ــــت م ــــافيالي ــــايب دعالي  ت
 

را بخواند ةاي م ماند. اي كاش كسي كه نوشته م باقي ميا ميرم و هر چه كه نوشته مي«
 .»دعائي هم نصيب ما كند!

 لعـــــــل إهلـــــــي أن يمـــــــن بلطفـــــــه
 

ــــرحم تقصــــرييو   ســــوء فعاليــــاو ي
 

يرات و افعال بدم با رحمتش شايد خداي من با لطفش بر من منت نهد و از تقص«
 .»بگذرد

 :يارت قبر امام شافعيسفرش براي ز
كنندة  ي سيرة نووي چنين خبري را نديدم ولي محمود حسن ربيع تصحيحها كتاب در

اين او  :كتاب سيرة نووي تأليف سخاوي اين خبر را با اخبار ديگري بيان نموده و گفته كه
 گرفته كه در آن آمده: »قلعاوي«خبر را از شرح أربعين تأليف 

و اولياء صالح و كساني كه از نظر شأن و علم و دين و تقوي  و علماءانسان قبر انبياء 
300Fه زيارت كند، و اكنون بيان ماجراچگونبالترند 

1: 
كه مزار شافعي را  كرد. هنگامي را زيارت / قبر امام شافعي رفت ونووي به قاهره 

روي؟ گفت: اگر  ديد در جايش توقف كرد و تكان نخورد. به او گفته شد: چرا جلو نمي
ديدم به محض ديدن آن او مرا به ايستادن ملزم  اش را مي فعي زنده بود و خيمهشا
جز مردي كه نمود. سپس برگشت بدون اينكه كسي متوجه ورود و خروجش گردد!  مي

ناراحتي او را فهميد لذا نزد او ايستاد. اگر نووي نسبت به خودش كمي منصف بود بايد 

_________________ 
 .82سيره نووي، تأليف سخاوي ص  -1
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ترين و  بود قطعاً يكي از مخلص مان شافعي زنده ميداد كه اگر در ز اين حق را به خود مي
 گشت. ترين شاگردان او مي فقيه

بيني و ادب عالي و احترام نسبت به امام مذهبش او را  ولي اين تواضع و خرد كوچك
چنين كرده بود و اين چنين احترام بزرگان و ادب نسبت به آنان در هنگام مردن و 

 باشد. بودن نشان شايسته مي زنده

 :مدت اقامت او در دمشق
301Fعطار گونه كه ابن سال همان 28نووي 

گويد: در دمشق ماند و اين بدان معناست  مي 1
 ساله بوده كه به دمشق رفته است. 18كه او 

زماني كه به آنجا رفت جز براي اداي حج و زيارت شافعي يا رفتن به نوا براي ديدار 
چكي در مدرسإل مدت را در خانإل كومود و تمام اين اهل و فاميل، دمشق را ترك نن

رواحيه كه قب�ً از آن سخن گفتيم سپري نمود. در آنجا مشغول مطالعه و آموزش و تأليف 
 گرديد تا زماني كه وقت رحلت فرا رسيد و خداوند او را به سوي خود فرا خواند.

 :تأليفات نووي
نيز كسي  علم باشد و اي از گردد هر كه داراي ذره ارزش عالم با تأليفاتش نمايان مي

كه به درجإل اع�يي از علم و معرفت رسيده باشد در ارزش و عظمت تأليفات نووي با ما 
اي ندارد. اهميت اين سخن ما زمانيكه ما از هر كتاب و نوشته او به طور  مجادله و منازعه

 گردد.  جداگانه بحث كرديم بر خوانندة محترم نمايان مي
ش تأليفاتي ها سال كنيم، زيرا نووي با عمر چهل و شش راف ميحقيقتاً به بزرگي او اعت

اي  ي عمرش تقسيم كنيم براي هر روز او رسالهها سال را بر جايي گذاشت كه اگر بر
سالگي شروع به تحصيل  19يا  18توان در نظر گرفت و هنگامي كه دانستيم او از سن  مي

_________________ 
 /أ.3تحفة الطالبين،  -1
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302Fطور كه ذهبيتأليف تا زمان وفاتش همان 660علم نموده و حدوداً 

گويد (يعني بعد از  مي 1
سال كه در دمشق به تحصيل پرداخته) بر جايي گذاشته پي به وجود قدرت و ص�بت  10

بينيم كه او به تعليم  بريم. و هنگامي كه در ادامه مي و اص�ح و بركت در عمرش مي
كتش را هدر اي از عمر با بر فهميم كه او لحظه ط�ب و مطالعإل كتاب نيز مشغول بوده. مي

 نداده و در اين ايام يا مشغول مطالعه يا آموزش و يا تأليف كتاب و يا عبادت بوده است.
303Fاز او حكايت است

دستش خسته و  هشد تا اينك اي مشغول نوشتن مي كه او به اندازه 2
 سرود: گذاشت و اين گونه مي گرديد سپس قلم را بر زمين مي ناتوان مي

ــ ــري ص ــدمع جي ــذا ال ــان ه ــئن ك  بابةل
 

 غــري ســعدي فهــو دمــع مضـــيع عــىل 
 

باشد اگر اين سرودن و اشك به خاطر خوشبختي و سعادتمندي در دين و دنيا ن«
 .»اشكي بيهوده و هدر رفته است

 گويد: تمام تأليفاتش در مدت زماني كم و عمر كوتاهي تأليف شد. كمال ادفوي مي
304Fگويد  عطار شاگرد نووي مي ابن

از تأليفات او سود بردند و  مردم سرزمينهاي ديگر :3
براي به دست آوردن تأليفاتش رنج و زحمت كشيدند. حتي كساني را كه در حياتش با او 

 ورزيدند ديدم كه پس از مرگش در ت�ش براي به دست آوردن و نفع بردن از دشمني مي
ار هم بودند ـ خداوند از او راضي و خشنود باد و ما و او را در بهشت برينش در كنها  آن

 ام. قرار دهد! ـ من آن را دريافته
305Fگويد يافعي مي

هيچ شكي نيست كه در عمر امام نووي خداوند بركت نهاده است كه  :4
يش نمودار ها كتاب خداوند متعال پس از مرگش نيز به او بركت داده و اين بركت از

 است كه مورد قبول عابدان و نفع در ساير ب�د گشته است.
_________________ 

 ».5/312«العبر،  -1

 .24سخاوي، ص  -2

 /أ.9تحفة الطالبين،  -3

 .4/185مرآة الجنان،  -4
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علوم مختلف از جمله فقه، حديث و شرح و مصطلح و لغت و  تأليفات نووي در
ضوح، سادگي، روان بودن باشد. و ويژگي برجستإل تأليفات او و تراجم و توحيد و غيره مي

 باشد. تر مي باشد و به قول امام ذهبي: عبارت او از ك�مش ساده  ير ميو ص�بت تعب
ن باشد تا جايي كه اب احت در لفظ مياسلوب وي همچون اسلوب دورانش با فص

گوييم، از   مالك، نحوي مشهور خواست كه كتاب منهاج را كه در آينده از آن سخن مي
زده كرده  چيزهايي كه نوشته و تأليف كرده پس از آنكه آن را خوانده بوده، او را شگفت

را بود. زيرا او اين توان را داشت كه وقتي سخن را به درازا كشاند هر نكتإل ريز و درشتي 
پيشإل خود سازد اختصارش اي است بيان كند و هر گاه اختصار را  كه در بردارندة فائده

 موجب شگفتي و تحسين گردد.
به خاطر اعتماد عام و خاص مردم به نووي و علم و ورع و امانت و تأليفات مفيدش، 

مبادرت نمودند و آثارش به تمام ها  آن و ع�قمندشدن به هشهمه به دسترسي و پژو
ها به دور از تعصب مذهبي به آن  ناطق برده شد. و شافعي مذهبان و مالكيها و حنبليم

ها كتاب او را اساس كار خود قرار  ع�قمند گرديدند. اگر مقلدان ديگر يعني غيرشافعي
ي ها كتاب ندهند حداقل براي فهم آراء مذهب شافعي بايد به او مراجعه كنند ولي در

 باشند. يكسان مي غيرفقهي او موافق و مخالف
 شود]: [تأليفات نووي به سه قسمت تقسيم مي

 اي كه آن را به پايان رسانيد و تكميل نمود. دسته -1
 را به او نداده است.ها  آن كردن اي كه مرگ اجازة تكميل  دسته -2

و داشته  ديگريكردن آن، دليل كه به دستور او محو گرديد و محو  دستإل ديگري -3
 نبوده است.ها  آن به خاطر نياز به كاغذهاي

 -1: كنيم كه شامل را به اتمام رسانده شروع ميها  آن دسته از تأليفاتي كه الف: ما از آن
األذكار  -5رياض الصالحين  -4المنهاج  -3الطالبين  الروضة -2شرح صحيح مسلم 

 -8ه التحرير ألفاظ التنبي -7القرآن  حملةالبيان في آداب  -6من ك�م سيد األبرار  المنتخبة
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 -12بستان العارفين  -11اةرشاد  -10يضاح في المناسك اة -9في تصحيح التنبيه  ةالعمد

ط�ب  تحفة -15مسائل تخميس الغنائم  -14 ةالمسائل المنثور -13مناقب الشافعي 

مختصر  -19المستفتي أدب المفتي و -18 الغابةسد مختصر أ -17األربعين  -16فضائل ال
مختصر  -22القيام الترخيص في األكرام و -21لمسائل ؤوس ار -20آداب اةستسقاء 

 سير.يالتالتقريب و -25 الروضةدقائق المنهاج و -24الغتراف  نية مسألة -23التذنيب 
 اينك به هر كدام به طور جداگانه سخن خواهيم گفت:

 شرح صحيح مسلم
ح صحيح از كتاب شر تر بر كتاب حديثي تر و برجسته تر و قوي مردم شرحي محكم

اش در هر  مسلم تأليف امام نووي آن هم به طور اختصار نيافتند. اين كتاب براي خواننده
گذارد مگر اينكه او جوابش را در  سطحي كه باشد در نهان يا آشكارش سؤالي باقي نمي

سند وقتي به آن نياز داشته باشد و از لغت و آنچه كه هايي از بحث  يابد؛ نمونه آن مي
است و تسميإل اسمهايي كه مجهولند و شرح معني و آنچه كه احكام از آن  متعلق به آن
گردد و كسي كه قائل به ظاهر حديث و كساني كه مخالف آنند و حجت آن  استنباط مي

 در آن آمده است.دو با فوائد بسيار و علوم سرشار ديگر كه قابل حصر نيست 
ف و رحيم، وتعال، كريم و رؤ: و اما از خداي م گويد در مقدمإل شرح مسلم مي /او 

طلب خير نمودم در جمع نمودن كتابي كه در شرح آن بين مختصر نوشتن و مبسوط 
نوشتن آن رعايت اعتدال كنم؛ يعني نه آن طور به اختصار سخن بگويم كه مخلّ معني 
گردد و نه آن طور به اطالإل ك�م بپردازم كه موجب خستگي و م�ل خواننده گردد. اگر 

مندان، و ترس از عدم انتشار كتاب به خاطر كمي  هاي ع�قه تها و كمي ع�قهضعف هم
كشيدم كه شرح كتاب بالغ بر  طالبين ع�قمند به درازگويي نبود چنان سخن را به دراز مي

ترين   ك�م فصيح اريبود ز رسيد آن هم بدون تكرار و هم شايستإل اين ك�م مي صد جلد مي
باشد. ولي من اختصار به همراه اعتدال در  دا بر او باد ميمخلوقات كه درود هميشگي خ
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ام و در بسياري از حالت  گويي حريص بوده اين كتاب پيشإل خود ساخته و بر ترك اطاله
م. لذا در آن ـ اگر خدا بخواهد ـ مطالبي از علوم شكوفاي اس�مي ا اختصار را ترجيح داده

ي سلوك ها راه و اخ�ق و اشارات ومانند احكام و اصول و فقه و فروعات و ادب 
(زهديات) و بيان قوائد ارزشمند فقهي شرعي و روشن نمودن معاني الفاظ لغوي و اسماء 
رجال و توضيح مسائل مشكل و بيان اسماء صاحبان كنيه و اسماء اجداد رجال حديث 

 هاي ظريفي از زندگي كساني كه نامشان مجهول است و بعضي اوقات گوشزدنمودن نكته
اند، و بيرون آوردن نكات ارزشمند  نامإل بعضي از راويان و ديگران، كساني كه معروف

پوشيدة علم حديث از متون و سند كه مورد استفاده است، و توضيح اسمهائي كه مترادف 
و يا متضادند، و جمع و توفيق احاديثي كه در ظاهر اخت�ف دارند و افرادي كه در دو 

كند كه با هم تعارضي دارند و  قه ماهر نيستند چنين گمان ميفعلم حديث و فقه و اصول 
را بيان ها  آن پردازم و دليل هر يك از در برخي اوقات به ذكر احكام عملي حديث مي

د. در بقيإل موارد ديگر ش با ياز به طولني كردن مطلب ميخواهم نمود مگر در مواقعي كه ن
 پردازم. به ايجاز و روشن نمودن عبارات مي

چيزي از اسماء رجال و لغت و توضيح مسائل مشكل و احكام و معاني و  هزماني ك
پردازم مگر در موارد نادر و  ديگر چيزهاي نقل شده اگر مشهور باشد به گويندة آن نمي

كنم مگر وقتي كه به خاطر  اش را بيان مي گوينده در زمان مصلحت و اگر نامأنوس باشد
وش كنم يا در ابواب گذشته از آن سخن گفته باشم. هنگامي را فرامها  آن اطالإل ك�م ذكر

كه به حديثي يا اسمي يا لفظي از لغت و امثال آن برخورد كنم، ابتدا مقصود از آن را 
گويم در ف�ن قسمت سابق  دهم و اگر در بابي از آن سخن گفته شده باشد، مي توضيح مي

ها زياد  آورم مگر اينكه فاصله ين سخن رانده شده است و آن را به طور خ�صه مآاز 
باشد كه در اين صورت به خاطر دوري ارتباط ك�م و مسائل ديگر و يا به خاطر 

 كنم. مصلحت دوباره آن را ذكر مي
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پردازم ـ كه اگر خدا بخواهد ـ داراي منفعت  در مقدمإل كتاب به شرح مسائلي مي
ي پشت سر هم ها فصل آن را در باشند و فراواني است و طالبان تحقيق به آن نيازمند مي

306Fكردن خواننده به دور باشد ز خستهكنم تا مطالعإل آن آسانتر و ا بندي مي تقسيم

1. 
ليل آن، هجري نوشته و د 674شرح مسلم از تأليفات آخر اوست كه آن را پس از سال 

307Fسخن او در صحيح مسلم است

2: 
هجري  674اول سال در  رفت آن مي اين جزء در قسمت غنائم هنگامي كه نياز به

باشد. او شرح مسلم را نوشت و  حداقل دو سال قبل از وفاتش ميام؛ يعني  توضيح داده
كاري را تمام نمود كه در توانِ غير او نيست و اين كار را در حالي انجام داده كه مشغول 

ي ها كتاب تأليف يا تكميل كتابي ديگر بوده است و يا اينكه او در يك زمان به تأليف
باشد كه به افراد خاص خود  خدا ميهاي فضل  ختلف مشغول بوده است. و اين نشانهم

بودن براي او در نهان و آشكار  مانند او بخشيده، و اين از رازهاي اطاعت خدا و خالص
 باشد. مي

 الطالبين) ضة(رو ضةالرو

افعي امام ر »الشرح الكبير«ر فقه شافعي است. آن را از كتاب ي مهم او دها كتاب از
308Fاند؛ أذرعي را ستوده بخ�صه نموده است. و بزرگان زيادي اين كتا

گويد: اين كتاب  مي 3
گاه مذهب شافعي در اين شهرهاست بلكه اسم آن به مناطق و كشورهاي ديگر نيز  تكيه

گاه فقهاء و  ي قطور مذهب شافعي گرديده و مرجع و تكيهها كتاب رسيده و آن يكي از

_________________ 
 .150لم، دارالفكر، ص مقدمه شرح مس -1

 .12/57شرح مسلم،  -2

الدين اذرعي است وي عالمه  و أذرعي: او احمد بن حمدان بن احمد ابوالعباس شهاب 23سخاوي، ص  -3

وفات   هـ 783در فقه شافعي متولد أذرعات است، ص و كتاب منهاج نووي را شرح نموده و در سال 

 يافته است.



 155  چگونگي معيشت وي و برخي اخبار وارده در اين خصوص

شود. و آن پناهگاه طالب هوشيار و  آن اطمينان و اعتماد كرده مي علماي شافعي است و به
ند. و آن جز به خاطر ك فتوايش به آن تكيه مي زيرك است و حاكم در حكمش و مفتي در

309Fالدين احمد بن خفاجه صفدي نيت پاك نووي و اخ�ص پيچيدة او نيست. شهاب

كه از  1
: به او گفتم: يا ا به خواب ديدمگويد: رسول خدا ر باشد مي علماي عامل و بزرگ مي

؟ فرمود: نووي چه نيك مردي است. باز گفتم: گويي رسول اهللا در مورد نووي چه مي
گويي؟  نهاده است در مورد آن چه مي  »الروضة«كتابي را تصنيف نموده كه نام آن را 

 است آن طوري كه آن را نامگذاري نموده است. »الروضة«فرمود: آن همان 
جتهادات گويد: او آن را تصحيح و ظرايف و مطالب برگزيده و ا ثير ميبن ك عماد

اي كه وقف مدرسإل محموديه نموده   طبق آخرين نسخه وزيبايي را به آن اضافه نمود و ا
هجري آن را تمام نموده است. علماء زيادي به  669األول سال  ربيع 15در روز يكشنبه 

جمله كساني كه آن را مختصر اند. از  آن پرداختهنقد و دفاع از  اختصار و تجريد و شرح و
310Fنموده، قطب محمدبن عبدالصمد سنباطي

311Fو نجم عبدالرحمن بن يوسف األصفوني 2

و  3
312Fجمال محمد بن احمد شريشي

313Fالدين محمدبن علي بن اسماعيل بستاني و فتح 4

و شرف  5

_________________ 
جه صفدي: او امد بن موسي بن خفاجه فقيه بزرگ شافعي كه از . و احمد بن خفا27سخاوي، ص  -1

هجري وفات  750خورده و كتاب أربعين نووي را در يك جلد شرح نموده و در سال  رنج خود مي دست

 يافته است.

 وفات نمود.  هـ 722التحصيل گرديدند. وي در سال    سنباطي فقيه بزرگي بود. مصريها از نزد او فارغ -2

گويد: او كسي است كه الروضه  ها بود. ابن حجر در الدرر الكامنه مي ي ماهر در فقه  فرائض و قراءأصفون -3

 وفات نمود.   هـ 750باشد مختصر كرد و در سال  را كه اختصاري مفيد و خوب و نفيس مي

شريشي فقيه بزرگ شافعي است و در دمشق فقط يك روز به قضاوت پرداخت و مريض شد و در سال  -4

 وفات نمود.  هـ 779

در الضوء الدامع اللشائي آمده كه از بزرگان فقهاي شافعيه است كه الحاوي را شرح و روضة را مختصر  -5

 سال تجاوز كند. 800نموده است. سال وفاتش را ندانستم و شايد اندكي از 
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نشان در اري از علماي ديگر كه بزرگابن مقري يماني و شهاب بن رس�ن مقدسي و بسي
 نام برده شده است.ها  آن سخاوي از كتاب

314Fائد آن را زدود، مجد سنكلوني بودو از جمله كساني كه زو

1. 
315Fالدين بلقيني  شيخ سراج

الدين بر   بر آن شرح نموده و همچنين فرزندش قاضي ج�ل 2
آن حاشيه نوشت. و از جمله كساني كه آن را شرح نمود و يا به شرح بخشي از آن 

ند حافظ بن حجر عسق�ني است. او از آخرين كساني است كه با شرح كبير ا پرداخته
316Fرافعي يعني اصل كتاب با هم آورده است. و همچنين أسنوي و أذرعي و زركشي

و  3
317Fن يحيي بن احمد بن زهرهمتأخرين، فقيه طرابلس شمس محمد بهمچنين از 

نيز به  4
 اند. شرح آن همت گماشته

پرداخته و نووي را معذور دانسته  »الروضة«به نقد كتاب جمله كساني كه  و اما از
كتاب الروضه را  /گفته: او  »هالروض«ي كتاب ها نيكي اشد. او پس از ذكرب أذرعي مي

 وده كه درمةايي استفاده ن او از اصل كتاب، از نسخهاز كتاب رافعي مختصر كرده است. 
كتاب الروضه خللي وجود دارد. و موارد  زخلل وجود داشته است و لذا در برخي اها  آن

در آن نيز خللهايي وجود دارد كه  سخإل امام باذرائي استفاده نموده وباز در اختصارش از ن
گويد: و بدان  آنجا كه مي ماند و لي براي عالم بزرگ مشكل است ... تا  بر مبتدي مخفي مي

_________________ 
عيل بن عبدالعزيز گويند: او ابوبكر بن اسما در اصل زنكلوئي است. و اكثريت آنچه كه ما گفتيم مي -1

 وفات نموده است.  هـ 740سنكلوني يكي از فقهاي شافعي و اصول شافعي است كه در سال 

 805او عمربن رسالن بن نصير بن صالح كناني بلقيني مصري شافعي مجتهدي حافظ است كه در سال  -2

 هجري وفات نموده است.

هجري  794فقه شافعي و اصول است كه در سال زركشي؛ او محمدبن بهادر بن عبداهللا زركشي، عالم به  -3

 وفات يافته است.

، عالم ديني، شيخ  همان طور در الضوء الالمع اللشائي آمده: محمدبن يحيي بن دغرة بن زهره، او امام -4

 هجري وفات يافته است. 848باشد كه در سال  شافعي در شهرش مي
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متقيان و كساني كه  خداوند من و شما را در راه رضاي خود موفق گرداند و ما را از ـ 
حق تقوي را به جايي آورده قرار دهد! ـ من قصد اعتراض به امام نووي را ندارم كه ك�م 

به خدا پناه ارزش دانسته و با شك و ترديد به آن نگريسته شود، از چنين كاري  او را بي
ت و خيرخواهي او و مسلمانان و نفع براي طالبان علم حبرم. قصد من فقط نصي مي
ترين فرد به نصيحت بود و تمام ت�ش خود را در جهت  باشد، زيرا او حريص مي

برد. دليل اول من بر او اين بوده  نصيحت براي خدا و دين و عامه مسلمين به كار مي
 آنچه امام نووي از آن گذشته سهوي بوده است. كه

 علت دوم:
ي غرق بوده اگر اندكي با وجود اينكه او بيشتر اوقات در طاعات و أوراد و اعمال قلب

د، اما او در ميدان اين ش او روشن مي كرد، مسئله براي و تأمل شگرفي مينمود  توقف مي
 داده است. و بوده و به تاختش ادامه ميركتاب همچون سواري بر اسب تيز

گويد درست است اما معذوركردن  : (مؤلف اين كتاب) آنچه كه اما اذرعي ميگويم
ضعف بود در اختصارش استفاده كرده، يعني اي كه داراي  نسخه نووي به اينكه او از

رسد، زيرا  نقض خلل بر نووي وارد شده است و اين از نووي بسيار بعيد به نظر مي
چيزي كه او اختصار كرده به ظاهر و باطن آن به طور دقيق آگاهي داشته بلكه او آراء همإل 

شود او را اين گونه معذور  ين جايگاه نميعلماء شافعيه را تقريباً حفظ داشته است و از ا
دانست. بلكه شايسته است كه گفته شود همان طور كه اذرعي نيز گفته وي در ميدان 

رفته است. سپس نسخإل اول آن را باقي  تاخت مينوشتن كتاب همچون سوار تيزرو به 
از نقص يا گذاشته كه در فرصتي مناسب به آن نظر بيافكند و يا نگاهي گذرا به آنچه كه 

قبل از اينكه اين  /هايش بيافكند ولي نووي  نويس ماندن در حالت عجله به چرك مخفي
تواند دوباره خواني كند  كتاب را تمام كند به مرگ انديشيده بود و هنگامي كه دانست نمي

و ترسيد كه قبل از آنكه آن را كامل كند پيك اجل به سراغش بيايد اندكي قبل از وفاتش 

را همچون هزاران تأليفات و تعليقاتش محو و از بين  »الروضة«رفت كه كتاب تصميم گ
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اند و در شهر ما دست به دست  كاروانيان آن را با خود برده :ولي به او گفته شد كهببرد. 
زمزمه كرد كه اين باب طبع من نبود. و معني آن  دگشته است. در اين هنگام بود كه با خو

اين خللها و نقصها را دريافته و با خود گفته است كه در  اين است كه او به فراست،
به او اگر خدا بخواهد ـ خواهم پرداخت، ولي مشيت الهي   هنگام تصحيح به رفع آن ـ

و بسياري از تأليفات ديگرش را بازخواني كند  »ضةالرو«فرصت نداد و قبل از اينكه 
 وفات نمود.

دشان توهمي بيش نبوده است، زيرا امام اند نق پرداخته »الروضة«كساني كه به نقد 
كساني كه نووي طبق آنچه كه قب�ً گفتيم خود اين مسائل را درك كرده بود. از جمله 

نوشته است، ابوحفص عمر بن ابو حرام ابن كناني است كه با ولع  »الروضة«اي بر  حاشيه

حواشي را جدا شاگردانش اين و برخي از بر آمده است.  »الروضة«به اعتراض بر خاصي 
خورد و همان طور كه ابن  هايي به چشم مي عالم بزرگي بجز طلبهها  آن نموده كه در ميان

318Fحجر

319Fالدين سبكي گويد بلكه غالب آن حواشي ات�ف وقتي بيش نبوده است و تقي مي 1

2 
بر آمده و سخنانشان را نيز جواب داده است و همچنين ها  آن نيز به مقابله با برخي از

نوشته شده در  »الروضة«الدين سبكي به جواب دادن مطالبي كه در مورد  اجپسرش، ت
ماند كه خداوند  : بر انسان صاحب بصيرة مخفي نميكتاب الطبقاتش پرداخته و گفته كه

كنم  متعال به نووي و تأليفاتش توجه خاصي دارد و من به فوائد او در حياتش استدلل مي
افزايد: شايد تو  باشد او در ادامه مي از فايده نميالي و حتي سيرة او و يا عادتهاي او خ

را  »الروضة«فكر كني كه او الفاظ رافعي را تغيير داده ولي انسان زيرك هنگامي كه 

_________________ 
بو الحرم بن عبدالرحمن بن يونس كه گفته مي شود در و ابن عمر: او پسر ابن ا 3/162الدرر الكامنه،  -1

وفات يافته   هـ 738نموده كه در سال  باز و بسيار جدل مي تر از او نبوده ولي او بسيار لج اش فقيه زمانه

 است.

 وفات يافته است.  هـ 756او علي بن عبدالكافي سبكي انصاري شيخ اإلسالم در دورانش كه در سال  -2
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شايد بگويي كه در اختصار خوب عمل ننموده و  :كند و گفت بخواند آن را درك مي
هي ديد كه او كام�ً حق هدف را بيان نكرده ولي وقتي با دقت الروضه را بخواني خوا

مطلب را بيان نموده است. و اگر نووي هم لفظي را تغيير داده باشد جاي شگفتي نيست 
دهد و الفاظ هم معناي ديگري را  بلكه مختصركننده چه بسا كه الفاظي را تغيير مي

باشد كه به هدف نرسد  كند. و فقط تعجب و شگفتي عقل از آن تغييري مي جانشين آن مي
توانيد به كتاب  ستي به آن خطاب گردد. سپس مثلهايي آورده كه اگر خواستيد ميو در

320Fالطبقات

 الكبري مراجعه كنيد. 1

) الروضة(دقائق  »نكات ارزشمندي از الروضه«كتاب  /شايان ذكر است كه نووي 

رسيد كه آن نيز  ةبر كتاب الروضه نوشت كه نتوانست آن را تمام كند و تا كتاب الص�

321Fارزشمند

 ناميد. »اللغاتملا وقع يف الروضة من األسامء و شاراتاإل«باشد و آن را  مي 2

ديدم كه او تأليف آن را  »الروضة«گويد: با دست خط او در  شاگردش، ابن عطار مي
هجري شروع نمود و روز يكشنبه پانزدهم ماه  666ماه رمضان سال  25در روز پنجشنبه 
 رسيد.هجري به پايان  669ربيع األول سال 

 المنهاج
ي اوست كه بين علماء و ط�ب دست به دست ها كتاب ينتر مهم اين كتاب در فقه از

واقعي  »المحرر«دار گشته است. وي آن را از كتاب گرديده و از اقبال زيادي برخور
 19روز پنجشنبه خ�صه نموده است و در آن تصحيحات و اجتهادات وي آمده است. و 

322Fهجري 669رمضان سال 

گويد: پس از مرگ  عطار مي ن را به پايان رسانده است. ابنآ 3

_________________ 
 .8/398جزء  -1

 .15همان طور كه سخاوي گفته ص  -2

 .13سخاوي، ص  -3
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323Fوي افراد بسياري اين كتاب را حفظ

) آن را در شمار التحفةنمودند و ابن عطار در ( 1
باشد و  مي آورده كه آن را تكميل ننموده ولي اين يك اشتباه خطي تأليفاتي از امام نووي

 صحيح آن اين است كه آن را تكميل نموده است. 
324Fالدين سبكي در صفحات نخست شرح آن تقي

  گويد: اين كتاب در اين زمان ـ مي 2
گاه ط�ب و بسياري از فقها در شناخت مذهب  زيسته ـ تكيه زماني كه سبكي در آن مي

325Fعطار داراي منفعت بزرگي است. ابن »منهاج«گويد: و  فعي است. و قاضي صفد ميشا

3 ،
العرب شيخ نحويان أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا  حجةگويد: استاد ما ع�مه  شاگردش مي

س از آنكه آن دربارة منهاج پ ـ »ابن مالك«مالك جياني ـ نحوي مشهور صاحب الفيه بن 
، و اختصار »نمودم بود آن را حفظ مي باقي مي به خدا قسم اگر عمري«را خواند گفت: 

زيادي از شعراء است عدة استادانإل نووي و فصيح بودن الفاظش را تحسين نموده 
326Fبرهان جعبريها  آن ند؛ از جملإلا و مؤلف آن را مدح نموده »منهاج«

 است كه سروده: 4

 مــــــــــام زاهــــــــــد ورعهللا در إ
 

 لنــا مــن فتــاوي الفقــه منهاجــا أبــد 
 

 .»فقهي راهي را براي ما آشكار ساختآفرين بر امام زاهد و پرهيزگار كه از فتاوي «

 كعقـــود الـــدر ســـاطعة ألفاظـــه
 

 لريـــاض تزيـــد احلســـن إهباجـــاا عـــىل 
 

الفاظ منهاج همچون گردنبند مرواريد درخشاني در باغي است كه هر لحظه بر «
 .»شود زيباييهاي آن افزوده مي

 فاسلكه حتظ بأحكام تنيف عـىل
 

ـــــاً    إدالجـــــاو علـــــم املحـــــرر تأويب
 

_________________ 
 /أ.11تحفة الطالبين،  -1

 .17سخاوي، ص  -2

 /ب.11تحفة الطالبين،  -3

او ابراهيم بن عمر بن ابراهيم جعبري عالم به علم قراءات از فقهاء شافعي است كه داراي نظم و نثر  -4

 هجري وفات نمود. 732باشد و در سال  مي
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 و ترتيب از بندي مند شو كه از لحاظ باب در مسير آن حركت كن و از احكامي بهره«
 .»كتاب واقعي زيباترست

ـــه ـــه) فألبس ـــدين (حميي ـــا ال ـــي لن  أحي
 

 بـــام تنـــوع مـــن تصـــنيفه تاجـــا 
 

و متنوعش تاجي را بر سر الدين دين را براي ما زنده كرد و با تأليفات مختلف  محيي«
 .»آن گذاشت

ـــواه ربـــك يف الفـــردوس من ـــةب  زل
 

ــا  ــاه معراج ــال يف مرس ــذي ن ــع ال  م
 

با كسي قرن كند كه شبانه راه آسمان را پيمود و به  پروردگار در بهشت برين او را«
 .»معراج رفت

327Fو ديگري شمس نواجي

 است كه با اشعارش اين چنين او را مدح نموده: 1

 لـــذ بعلومـــهيمـــم محـــي النـــووي و
 

ـــخ بروضـــته تفـــز   بحقائقـــه وأن
 

مرتع نووي را جستجو كن و به علومش پناه ببر و بوي باغ او را استشمام كن تا به «
 .»شمندش برسزيق ارحقا

ـــاعات وق ـــيوارصف هلـــا س ـــك ترتق  ت
 

ــــــه و  ــــــاً إيل منهاج ــــــهدرج 328Fدقائق

2 
 

ت خود را صرف حقايق آن كن تا با نردباني به منهاجش و ظرايف آن وقساعت «
 .»برسي

نويسان، به اين كتاب فقهي  علماء و طالبان علم و حتي بسياري از شارحان و تعليق
ادند. از جمله كساني از ائمه كه آن را شرح نموده، ارزشمند پرداختند و به آن بهاء د

329Fبهاءابوالعباس احمد بن ابوبكر بن عوام اسكندري

پدر متقي، و كمال ابوالمعالي محمد  3

_________________ 
وفات   هـ 859بن حسن علي نواجي ماهر در ادبيات و داراي اشعاري نيكوست كه در سال او محمد  -1

 نمود.

 .17-16سخاوي، ص  -2

 وفات نمود.  هـ 720در الدرر الكامنة، او احمد بن ابوبكر از علماء شافعي، أسواني األصل كه در سال  -3
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330Fبن علي بن عبدالواحد دمشقي

331F، و برهان ابراهيم بن تاج عبدالرحمن بن ابراهيم فركاح1

2 ،
332Fو شيخ نورالدين فرج بن محمد بن احمد اردبيلي

جلد نوشت، و شيخ  6را در  كه آن 3
ناميد و تا باب ط�ق رسيد و  »البتهاج«كه آن را الدين علي بن عبدالكافي سبكي  تقي

333Fفرزندش بهاء احمد

مام كتاب وفات كردن آن نمود كه وي نيز قبل از ات شروع به تكميل 4
!! او لدين أبو محمد عبدالرحيم بن حسن اسنوي كه او چه زيبا نوشتها يافت، و شيخ جمال

نيز ج�ل  نپيش ر فت. و از متأخري ةنيز نتوانست آن را تكميل كند و تا مبحث المساقا
334Fالدين محلي

كه آن را شرح نمود كه شرح رايجي است. و غير از شارحاني كه اينجا ذكر  5
 نويسان بسياري نيز وجود دارند. شد شارحان و تعليق

ببرد بايد به سيرة نووي، تأليف  پيها  آن خواهد به شكل تقريبي به وجود هر كس مي
 مراجعه كند. 20-17سخاوي، صفحات 
335Fو منهاج به نظم

336Fالدين ابو عبداهللا محمد بن عبدالكريم نيز توسط شمس 6

معروف به  1
 ابن موصلي در آمده است.

_________________ 
گويد واعظي ماهر و فقيه و  و ابن حجر ميعالم به قراءت و مذهب شافعي است. او همچنان كه ابن كثير  -1

 هجري وفات نمود. 763باشد كه در سال   نحوي و شاعر مي

او ابراهيم همان پسر شيخ فركاح تاج الدين فركاح فزاري كسي كه ميان او و بين نووي ماجرايي وجود  -2

 729كه در سال باشد  داشت كه توضيحات آن خواهد آمد و پسر نيز همچون پدر از علماء شافعيه مي

 هجري وفات نمود.

جلد بر منهاج نوشت كه در تحقيق نظير  6گويد: او شرحي باشكوه در  او فقيه مشهوري بود. ابن حجر مي -3

 هجري وفات نمود. 749ندارد و در سال 

 هجري وفات نمود. 763او احمد بن علي بن عبدالكافي بهاءالدين از علماء شافعيه است كه در سال  -4

نمود  محمد بن احمد بن محمد، عالم بزرگ، اصولي، مفسر، هيبت عظيمي داشت به حقيقت اعتراف مي او -5

 هجري وفات نمود. 866در سال 

 .7/269، األعالم 94الدارس  -6
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 رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين
ه ولي هيچ نوشت ي بسياري در وعظ و ارشاد و عبرتها كتاب در زمينإل حديث نبوي

اي كه رياض الصالحين   لحاظ رايج بودن و اعتبار و اعتماد به آن درجهاز ها  آن يك از
مان نفع و بركتي كه آن كتابي ارزشمند و داراي بركات فراواني است هاند.  رسيده نرسيده

گويد: از اين رو مناسب ديدم كه  إل آن از آن نام برده آنگاه كه ميمؤلفش در مقدم
را گرد آورم كه حاوي اموري است كه راهنماي  صاحاديث رسول اكرم مختصري از 

صاحبش به سوي آخرت و به وجود آورندة آداب ظاهري و باطني آن بوده و تركيبي از 
بيم و نويد و ديگر انواع از آداب سالكان راه حقيقت باشد از احاديث زهد و رياضتهاي 

حفظ و استقامت اعضاء از كجي و پاكي و مداواي دلها و دروني و تهذيب اخ�ق و 
حاح ي صها كتاب باشد و در آن از ز مقاصد عارفان ميانحراف و موارد ديگري كه ا

و آنچه را كه به  آيات قرآن كريم آغاز نمايم را با معروف نسبت بدهم و باباهاي آن
337Fتوضيح و شرح و معناي خفي نياز داشته باشد با اشاراتي زيبا مزين سازم [و

در هر گاه  2
آخر حديث بگويم متفق عليه، معنايش آن است كه بخاري و مسلم آن حديث را روايت 

اند. اميدوارم اگر چنانچه كتاب به اتمام رسد مؤلف را به سوي امور خير راهنمايي  كرده
رادي كه اندك سودي از آن فها و مهلكات باز دارد. و من از ا نموده و او را از انواع بدي

كه براي من و والدينم، و اساتيد و دايگر دوستانم و همإل مسلمين دعا ببرند خواهشمندم 

 .]ال قوة إال باهللا العزيز احلكيموال حول حسبي اهللا ونعم الوكيل وكنند. 

                                                                                                                              
هجري  774ابن موصلي اديب، عالم فقه، او در بعلبك متولد و در دمشق تحصيل كرد و در طرابلس سال  -1

 وفات نمود.

در اين كروشه: [ ] آمد. ادامه سخن نووي است كه مترجم آن را ذكر نموده و مؤلف كتاب از آن  آنچه كه -2

 نظر نموده است. صرف
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اين كتاب پس از نووي كسي به شرح آن نپرداخته جز عالم بزرگ و صاحب فضل، 
338Fع�مه محمد ابن علي ابن محمد علّان صديقي شافعي

واخر قرن دهم متولد شده كه در ا 1
باشد كه داراي مطالب مهم بسياري  است و شرح او شرح بسيار نكويي در چهار جلد مي

 نام نهاده است. »دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني«است و وي شرح خود را 

 او در مقدمإل شرح رياض آورده است:
ر كتاب رياض حاجت و نياز باعث شد كه من به شرحي دقيق با روشي ارزشمند ب

راهي هموار  و من شرحي بر اين كتاب نيافتم تاالصالحين بپردازم ... تا جايي كه گفت: 
رفتن به سوي آن و فهم آن پيدا شود و من اولين شارح اين كتاب  براي سالك جهت

 باشم. الخ مي

339Fمن كالم سيد األبرار املنتخبةاألذكار 

2 

با چنين اقبالي كه كتاب األذكار نووي  ها آن كتابي در اذكار نزد عامه مردم و خاصإل
باشد كه مؤلف در آن اذكار مأثورة  م. آن، كتابي نفيس و ارزشمند مييروبرو شد سراع ندار

لمان و اذكار مربوط به مناسبتهاي مختلف را درج نموده و به بيان سي يك مزرو شبانه
در مورد اذكار اء گويد: علم در مقدمإل آن مي /نيز پرداخته است. نووي ها  آن احكام

اند،  ي بسياري كه نزد عارفين و سالكين شناخته شدهها كتاب روزي و دعاها مأثورة شبانه
اند به  يشان بسيار درازگويي و اطالإل ك�م نمودهها كتاب اند ولي آنان در نوشتن نوشته
ر را ام كه اين ام اند لذا تصميم گرفته اي كه خوانندگان عزيز را دچار م�ل ساخته گونه

آوري اين كتاب مختصر به  مندان آن آسان سازم و بدين خاطر شروع به جمع براي ع�قه

_________________ 
 در خالصة األثر آمده: -1

هجري وفات يافته  1057او محمد علي بن محمد عالن، عالم دوران و مجدد قرنش است كه در سال 

 است.

 تشارات ايالف (شيراز) (مترجم).اين كتاب توسط (خالدي) ترجمه شده، ان -2
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آن نمودم ... تا آنجا كه مندان  منظور آن اهداف و مقاصدي كه ذكر شد براي ع�قه
ديگري از جمله صحيح يا  تر مهم : اگر خدا بخواهد به جاي ذكر سند به مطالبگويد مي

چيزهايي هستند كه تمام مردم ها  آن اديث خواهيم پرداخت كهضعيف و حسن و منكر اح
ين تر مهم حتي محدثين كه جزو نواد روزگارند به آن نيازمند خواهند بود. اين مطالب از

گويد: اگر خدا بخواهد  باشد ... تا آنجا كه مي  چيزهائيست كه توجه به آن واجب مي
اي فقهي و قواعد مهم، و جم�ت ارزشمند ديگري همچون علوم حديث و ظرافته

كنم و تمان  رياضت نفس و آدابي كه شناخت آن بر سالكان واجب است در آن درج مي
اي كه فهم آن، هم براي بزرگان و   كنم به گونه آن چيزهائي كه گفتم با سخني ساده بيان مي

به  هجري 667را در محرم سال  »األذكار«راي عوام آسان باشد ... الخ. او فقهاء و هم ب
كنم. و باز گفته كه اجازة  پايان رسانيد، و گفته بجز مطالب اندكي كه بعدها اضافه مي

340Fام به تمام مسلمانان دادهروايت و نقل آن را 

ام كه كسي جز ع�مه ابن ع�ن   و من نشنيده .1
 همان كسي كه رياض الصالحين را شرح نمود بر كتاب األذكار شرحي بنويسد.

 القرآن ةمحلالتبيان في آداب 

كند  نياز مي هاي قطور در اين زمينه بي كتاب آن كتاب كوچكي است كه خواننده را از
 گويد به خاطر توجه خاص گونه كه خود مي آن را براي اهل دمشق همان /و نووي 

341Fگويد ايشان تأليف نمود. سخاوي ميبه قرآن اين كتاب را برها  آن

آن كتابي نفيس و  :2
باشند. و  نياز نمي چ كس خصوصاً قاريان و تاليان قرآن از آن بيباشد كه هي ارزشمند مي

 گويد: همچنان كه نووي در مقدمإل آن مي
و مردم شهرمان، دمشق ـ كه خداوند حامي و پشتيبان آن و از آن و ساير مناطق «

اس�مي پاسداري كند! ـ توجه خاصي به ت�وت قرآن و يادگيري و آموزش و ارائه و 

_________________ 
 .12سخاوي، ص  -1

 .12سيره نووي، ص  -2
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اند ـ كه خداوند بر  صورت جمعي و فردي و شب و روز در ت�ش پژوهش در آن به
خاطر رضاي خدا و اكرام به آن  ايشان اين حرص و ولع نسبت قرآن و در تمام طاعتها به

بيافزايد ـ مرا بر آن داشت كه به جمع مختصري در آداب حمل قرآن و اوصاف حافظان و 
كتابش واجب نموده است و نصيحت طالبان آن بپردازم، زيرا خداوند نصيحت را براي 

به آن آداب و آگاه ها  آن آن و طالبان آن و راهنمايي ملبراي كتاب خدا يعني بيان آداب ح
ام و در  كردنشان بر آن. و در آن اختصار را ترجيح داده و از درازگويي در آن پرهيز نموده

به صورت رمزي  كنم و به بعضي از اصناف آداب هر باب به ذكر چند مسأله كفايت مي
 گويد: كنم ... تا آنجا كه مي اشاره مي

سپس اسماء و لغات غريب در بابها با شرح و توضيح مختصر و واضح بر اساس 
كنم تا هدف مؤلف تكميل گردد و  ترتيب وقوع آن در بابي جداگانه در آخر كتاب بيان مي

بابها، جم�تي از شك و شبهه از طالبان آن زدوده گردد و در ضمن آن و در خ�ل آن 
 كنم ...  قواعد و ظرايف مهم و پر فايده را بيان مي

 في ألفاظ التنبيهالتحرير 
بغوي از الفاظ لغوي يا  »التنبيه«لغتي است كه آنچه در كتاب مهمترين كتاب 

كه در  دهد؛ اين كتاب شبيه مصباح المنير فيومي است مصطلحات فقهي آمده شرح مي
گويد: چه منفعت  از آن سخن گفته شد. ابن ملقن مي »و لغت نووي«همين كتاب در باب 

 گويد: نيز مي رشگرفي دارد! و قاضي صفد
 باشد. نياز نمي اي دارد كه نفع آن عمومي است و طالب علم از آن بي عجب فائده

 في تصحيح التنبيه ةالعمد

ي است م�حظاتئي است كه تأليف نمود و آن حاوي ها كتاب ترين اين كتاب از قديمي
گويد: عجب  ابواسحاق شيرازي داشته است. ابن ملقن مي »التنبيه«كه او در باب كتاب 
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342Fآن كوتاهي شده است. و كساني غير از ابن ملقن نيكوست!! ولي در حق

اند: آن  نيز گفته 1
ي ها كتاب باشد و بر چيزهايي كه در اين كتاب مخالف مطالب ترين تأليفاتش مي قديمي از

 شود. د اعتماد نميباش جديديش مي

 اإليضاح في المناسك
 كتاب دارد كه از جملإل 6ي بسياري در حدود ها كتاب در مورد مناسك حج /نووي 

تر است و  كاملها  آن اةيضاح از همإلها  آن باشد كه از ميان سك خاص زنان ميامنها  آن
تي از مقدمإل در قسم /مند گردد. او  هر حاجي نياز دارد كه از فوائد ارزشمند آن بهره

ين امور آن بيان احكام و روشن نمودن مناسك و اقسام آن و تر مهم گويد: از كتابش مي
ها و اعمال قبل و بعد و  كنندة آن و واجبات و آداب و سنت بيان چيزهاي صحيح و باطل

ظاهر و دقيق آن و شرح حرم و مكه و مسجد و كعبه و آنچه كه متعلق به اين دو است از 
اين كتاب را كه  باشد. و كند، مي چه كه مكه را از ساير ب�د اس�مي ممتاز مياحكام و آن

آوري نمودم و در بردارنده تمام آنچه  باشد جمع در بردارندة تمام مقاصد آن مناسك مي
هاي آن و حاوي نكات ظريفي و  رود از اصول و فروع و پيچيدگي كه به آن نياز مي

 نيست كه با آن آشنايي نداشته باشد ...ارزشمندي است كه در خور طالب حج 
هجري آن كتاب را شرح نمود و  911علي بن عبداهللا بن احمد الحسني متوفي سال 

343Fشهاب احمد بن حجر مكي هيتمي

 حاشيإل بزرگ و مفيدي را بر آن نوشت. 2

_________________ 
او عمر بن علي بن احمد انصاري شافعي، سراج الدين معروف به ابن ملقن، از بزرگان علماي حديث و  -1

 هجري وفات يافته است. 804فقه و تاريخ رجال است كه در سال 

ي انصاري از بزرگان فقهاي شافعي در دورانش است و او احمد بن محمد بن علي بن حجر هيتمي سعد -2

باشد. وي در سال  نسبت هيتمي او به اين معناست كه او به محله ابوهيتم از مناطق غربي مصر منصوب مي

 هجري وفات نمود. 974
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 اإلرشاد و التقريب
 علوم«گويند. اةرشاد را از كتاب  اصط�حات حديثي سخن ميهر دو در زمينه 

ي خ�صه نموده كه بعداً اين كتاب را نيز خ�صه كرده و نام زابن ص�ح شهرو »الحديث

 نام نهاده است. »التيسري يف معرفة سنن البشري النذيرالتقريب و«آن را 

 گويد: آن مي  در مقدمإل /مؤلف 
شيخ،  »علوم الحديث«از كتاب اةرشاد كه آن را از  »التقريب والتيسير«اين كتاب را 

 /حافظ پژوهشگر دقيق ابوعمر و عثمان بن عبدالرحمن معروف به ابن ص�ح  ،ماما
ام اما به  ار مبالغه نمودهام و در خ�صه نمودن آن بسي ام، خ�صه نموده مختصر كرده

 ي كه بر هدف و مقصود هيچ خللي وارد نشده باشد .. الخا گونه
 از اين كتاب برده شده است. هاي سودمند فراواني   از دوران مؤلف تا امروز استفاده

344Fامام سيوطي

تدريب «توضيح مقاصد آن تحت عنوان كتاب  به شرح و تبيين و / 1
 گويد: پرداخته و در مقدمإل آن مي »الراوي

التيسير تأليف شيخ اةس�م و حافظ ـ دوستدار خداي متعال ـ كتاب التقريب و«
هاي  باشد كه فايده ام واليي ميابوزكريا نووي، كتابي است كه داراي ارزش فراواني و مق

345Fهاي گرانبهايي دارد  ان خود هديهمند باشد و براي ع�قه آن بسيار زياد مي

2. 

 يةاألربعين النوو

ي به آن يا چهل و دو حديث كه هر مسلمان لكتاب كوچكي است كه مؤلف در آن چه
فقهي و وعظ و  يها كتاب و اين كتاب او بيشتر از نموده است.باشد گردآوري  نيازمند مي

اند و همواره  دست گشته است و مردم منفعت زيادي از اين كتاب برده زهد او دست به

_________________ 
 911الدين سيوطي امام حافظ مؤرخ و نحوي است كه در سال  او عبدالرحمن بن ابوبكر بن محمد جالل -1

 وفات نمود. او داراي تأليفات بيشماريست.هجري 

 اين كتاب توسط برادر مترجم، داوود نارويي ترجمه شده است. -2



 169  چگونگي معيشت وي و برخي اخبار وارده در اين خصوص

آن را حفظ و فهم   كنند كه در آينده خواهند برد و هميشه علماء به ط�بشان گوشزد مي
 باشد.  مي صكنند. اين كتاب اولين گام براي اط�ع از احاديث رسول خدا 

 بستان العارفين
سلوك دروني و قلبي است كه با وجود كوچكي آن داراي خير و بركت و فوائد كتاب 

باشد. اين كتاب به بحث  فراوان و مطالب زيادي است كه صورت كاملي از مؤلف آن مي
پردازد. اسلوب نووي در اين كتاب شيوة  دربارة زهد و اخ�ق و وصف حقارت دنيا مي

 باشد. عمل مي از صوفيه همراه با صدق در گفتار و يمبارك

 مناقب الشافعي
باشد كه آن را از دو جلد به يك جلد در آورده  اين كتاب مختصر كتاب بيهقي مي

 است.

 بةسد الغاتصر أمخ

 در التقريب از آن سخن گفته است.

 ةالمسائل المنثور

گردآوري شده و داراي ارزش فراوان  »ابن عطار«فتاواي اوست كه توسط شاگردش 
باشد  ري است. امام نووي فتاواي ديگري نيز دارد كه در اين كتاب نميو علوم مفيد بسيا

 جاهاي ديگري آمده است. اما با دستخط او در
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 المستفتيأدب المفتي و
346Fهمچنان كه سخاوي

گويد آن كتاب ارزشمندي است. و در اين موضوع قبل از او  مي 1
347Fابوعمرو بن ص�ح و قبل از آن ابوالقاسم صيمري

 اند. ختهبه تأليف پردا 2
 

 مسائل تخميس الغنائم
ها  نظرهاي او با استادش فركاح در موضوع تخميس جاريه اين كتاب حاوي اخت�ف

 باشد. مي
 

 مختصر التذنيب
باشد. در آخر فصل شانزدهم  التذنيب تأليف رافعي كه آن را المنتخب ناميده مي

 صه نشده است.باشد و آن خ� هايي از آن افتاده كه بيشتر از يك رساله مي ورقه

 ضةدقائق الرو

ملا  [اإلشاراتباشد كه آن را  آن بسيار ارزشمند مي  رسيد و ةاين كتاب نيز كتاب الص�

ناميده است و اين كتاب همان طور كه سخاوي  اللغات]وقع يف الروضة من األسامء و

 باشد. گويد كتاب ارزشمندي مي مي

 طالب الفضائلحتفة 

ينإل تفسير، حديث، فقه، لغت و زبان عربي و چيزهاي ديگر در بر گيرندة مباحثي در زم
باشد. مؤلف، آن را از كتاب شرح المهذب  معنايش بسيار ارجمند مي باشد. و آن در مي

 منشعب نموده است.

_________________ 
 .16-15سخاوي، صص  -1

هجري  336او عبدالرحمن بن حسين ابوالقاسم صميري يكي از امامان مذهب شافعي است كه در سال  -2

 .13و  9-8وفات يافته است. ـ سخاوي، ص 
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 القيامالترخيص في اإلكرام و
اي ظريف در مورد احترام و ادب و شكل و احكام مربوط به آن  اين كتاب، رساله

 است.

 رؤوس المسائلداب االستسقاء ومختصر آ
 باشد. دو كتاب كوچك و مفيد مي

ها  آن  اين از جمله تأليفاتي بود كه مؤلفش به طور قطع آن را تمام نموده كه برخي از
 هم بر ظن غالب تكميل نموده است.

كه در حياتش نتوانست آن را هايي  آن اكنون وقت آن رسيده كه از تأليفات نووي،

 الطالبين از تحفةگفت. ابن عطار هنگام نگارش سيرة نووي در كتاب تكميل كند، سخن 
 باشند. به شرح ذيل ميها  آن ياد نموده است. وها  آن

قسمتي از  -4بخشي از شرح الوسيط،  -3اللغات، تهذيب األسماء و -2المجموع،  -1
بخشي در ام�ء بر حديث  -6 ،قسمت كوتاهي از شرح سنن ابوداود -5شرح بخاري، 

بخشي  -9في أحاديث األحكام،  صةالخ� -8كتاب األمالي،  -7ألعمال بالنيات، ا

 ةبخشي از التحقيق في الفقه كه اين كتاب تا كتاب ص� -10نويس طبقات الفقهاء،  چرك

348Fن عطار گفته استبنويسهاي زياد ديگري. تا اينجا ا المسافر رسيده است و پيش

1. 
 د به آن اضافه نموده است: شو و سخاوي آنچه كه در پايين ذكر مي

، ، مهمات األحكامالسنةالطالب النبيه، جامع  تحفة، ضةدقائق المنهاج و دقائق الرو

 الضوابط.األصول و
 گوييم: به صورت جداگانه سخن ميها  آن اينك از همإل

 

_________________ 
 /أ.11ين، تحفة الطالب -1
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 المجموع شرح المهذب
سخن  بود كه در ابتداي سخن گفتن از تأليفات نووي از اين كتاب بزرگ شايسته مي

يي قرار داشت كه شيخ فرصت تكميل آن را نداشته ها كتاب بگوييم اما متأسفانه در جمع
است. اگر بخواهيم بعضي از حق اين كتاب را ادا كنيم كمترين مدح آن اين است كه 

يافت  باشد. و اگر مؤلف آن فرصت مي ين كتاب در مذهب شافعي ميتر بزرگ آن :بگوييم
 اند يي كه پيشوايان مذاهب آن را نوشتهها كتاب ترديد بجز كه آن را تكميل كند بدون

 آمد. ين كتاب فقهي به حساب ميتر بزرگ
اي را بداند و بخواهد چيزي را كه مؤلف از تحقيق  هر گاه عالمي بخواهد حكم مسأله

و پژوهش و دليل آن و اثبات دليل يا ضعف آن و آنچه كه بعضي از مذاهب در مورد 
باشد بداند، به طور قطع با  و مناقشاتشان در آن مسأهل ميها  آن اند و ادلإل آن مسأله گفته

رسد، و آن فرد عالم از لحاظ فكري و عقيدتي  خواندن  المجموع به نتيجإل دلخواهش مي
گيرد. اين فوائد غير از فوائد نادر ديگري است كه در لغت و حديث و  دلش آرام مي

 گرداند. اصول و موارد ديگر نصيب خواننده مي
هر كس بخواهد به طور وسيع از كتاب شناخت حاصل نمايد بايد مقدمإل نووي بر 

 پردازيم: كتاب را بخواند. اكنون به شهادت برخي از علماء در مورد كتاب مي
. و عماد ابن كثير در »كتاب در كمال زيبائي و نيكي است اين«گويد:  امام ذهبي مي

خته پيشإل خود سا »المجموع«اي را كه نووي در   : شيوهگويد يطبقات الشافعيه دربارة او م
اي از فضائل مختلف و سرچشمإل   اي معتدل، نيكو، شيرين و پاك، آسان، مجموعه شيوه

مسائل، مجامع گذشتگان، و مذاهب علماء و مفردات فقهاء و نوشتن الفاظ، و شيوة امامان 
باشد. و به طور كلي  حافظ، و بيان صحت حديث از ناقص آن و مشهورش برعكس مي

كتابي است كه ما به اين شيوه نزد متقدمين چنين كتابي را سراغ نداريم و از متأخرين نيز 
 كسي بر اين اسلوب حركت ننموده است.
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گويد: رقيبي ندارد و مثل و مانند آن تأليف نشده است ولي  عثماني قاضي صفد مي

. و اگر آن تكميل ال باهللال وال قوة إال حوومتأسفانه (مؤلفش نتوانست آن را) تكميل كند 

نمايي عجيب نووي در ميدان  گشت نيازي به كتاباي ديگر نبود و به وسيلإل آن قدرت مي
 گشت. علوم شريعت بيش از پيش نمايان مي

جسارت من به تأليف اين كتاب با وجود اينكه در اين جايگاه نبودم ترسيدم گويد:  مي
نب من نسبت به او باشد و من بايد در اين راه منهج او در ادبي از جا كه مبادا اين يك بي

پيمودم ولي تأييد و توفيق الهي شامل حالم شد و قضا و قدر الهي با اين  شرح كتاب مي
شرح همراه گرديد و من هر نكته دور از ذهن را به اذهان و افكار نزديك نمودم و هيچ 

براي ادامإل راه او در شرح  شكي در آن نيست كه پس از بدست آوردن شايستگي آن
 /المذهب به سه چيز ديگر نيز نياز است: اول آسودگي خاطر و زمان زياد كه او 

بيشترين برگ برنده را در دست داشت؛ زيرا او از خود بريده و مشغوليت خانواده نيز 
باشد، كه  ميها  آن نداشت. دوم، نوشتن چنين كتابي نياز به كمك علماء و اط�ع از ك�م

 ن در شهرش، دسترسي به آن آسان بود.ن شانس را داشته، زيرا در آن زمابيشتري /او 
اي كه نورهاي آن بدرخشد، كه او  سوم، نيت پاك و تقواي زياد و زهد و اعمال صالحه

در حد اع�ي آن صفات بود. پس او كسي است كه همإل اين صفات را به طور كامل  /
توانم گام در مسير او بردارم؟  را ندارم چگونه ميداراست و مني كه يكي از آن صفات 

349Fمند گرداند ك خود بهرهپس از خداوند خواهانم كه نياتمان را نيك و ما را از مدد و كم

1. 

 اللغاتتهذيب األسماء و
. اين كتاب همان يماب از آن سخن گفتتدر قسمت [توان نووي در لغت] در همين ك

باشد.  متاز ميت ميق و جستجو براي فهم لغاقحر شرح و تطور كه از نامش پيداست، د

_________________ 
سبكي گرچه در حد و اندازه او نبود ولي باز اين سخنان او حكايت از تواضع و فروتني او نسبت به  -1

 باشد (مترجم).  استاد مي
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در اين كتاب اسماء همراه با شرح آن و سيرة اصحاب لغت و لغات صحيح از ضعيف، و 
د، ولي بخش ركاطر مرگ فرصت تكميل آن را پيدا نذكر گرديده كه امام نووي به خ

شاگردش، هايي كه بر جايي گذاشته،  نويس بزرگي از آن را به اتمام رسانده و آن پيش
350Fنويسي و مكمل كرده است. و نووي در المجموع مزي آن را دوباره

گويد: در كتاب  يم 1
شرحي كامل داده شده و آن كتابي ارزشمند  »مث�ً از ف�ن كلمه«اللغات تهذيب األسماء و

گويد: عجب فايدة  نياز نيست. قاضي صفد مي است كه طالب علم از علومي امثال آن بي
 باشد. نياز نمي گيري دارد كه طالب علم از آن بيشگرفي و نفع فرا

 شرح الوسيط
باشد كه  ي معتبر مذهب شافعي ميها كتاب الوسيط تأليف امام محمد غزالي و از جمله

 به شرح مفيد از آن پرداخته است.  /امام نووي 

 شرح البخاري
ري، فرمايد: و امام صحيح بخا در مقدمإل صحيح بخاري پس از حمد و ثناي خدا مي

ام كه اعتدال را بين اختصار  آوري كتابي در شرح صحيح بخاري گرفته من تصميم به جمع
آور  و مبسوط نه از آن اختصارهايي كه مخل معني و هدف و نه از آن مبسوطاتي كه م�ل

گردد رعايت كنم و اگر ضعف همت و كمي رغبت در مبسوطات نبود اين شرح را بالغ 
از تكرار و درازگويي بلكه با فايدة زياد و بيان مطالب مخفي  بر صد جلد آن هم با پرهيز

 رساندم. و آشكار مي
ولي من اعتدال در اختصار را پيشإل خود ساخته و بر ترك درازگويي حريص بوده و 

ام و اگر خدا بخواهد در آن از جم�تي از  در بسياري از اوقات اختصار را ترجيح داده
فروع و آداب و اشارات زاهدانه و بيان اصول قواعد  علوم شكوفا از احكام و اصول و

_________________ 
 .1/112المجموع،  -1
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شرعي و روشن نمودن معاني الفاظ لغوي و أسماء رجال حديث و توشيح موارد مشكل و 
باشد و  أسماء داراي كنيه و اسماء كساني كه داراي پدراني هستند و پدرانشان مبهم مي

خر بيان خواهم نمود. ولي آگاهي بر نكات ظريفي از حال بعضي روايان و ديگرانشان تا آ
هايش برسد مرگ به سراغش  قبل از اينكه به آرزوهايش در عمل پوشاندن به گفته /او 

رسيده كه شامل دو حديث  »النصيحة الدين«آمد و فقط ابتداي صحيح بخاري را تا باب 

 اشد و بقيه را به خدا واگذار نموده و دعوتش را لبيك گفته است. ب و شرح آن مي

 ن ابوداودشرح سن
نامگذاري كرده  »يجازاة«و تا اثناي وضوء رسيده و آن را  بخشي از آن را شرح نموده

ام كه يكي از زاهدان عصرش شهاب ابن رس�ن در شرحي  گويد: شنيده است. سخاوي مي
351Fشرح امام نووي استفاده كرده است كه بر كتاب ابوداود نوشته از همإل

1. 

 ياتبالن لمالء علي حديث األعمااإل
 باشد. بخشي از ام�ء بر حديث األعمال بالنيات مي

 كتاب األمالي
اند كه آن در  برخي از فقهاء در تأليفات خود  كتاب األمالي را كتابي در حديث ناميده

باشد كه آن را در  ارزشمند مي: همانا آن كتابي مهم و  اند باشد و گفته اوراقي مي

_________________ 
 .12سيره نووي، ص  -1

 ام كه كسي شرح سنن ابوداود را به او نسبت دهد. باشد، زيرا نديده اين سخن مشكوك مي
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352Fدانم آيا او ام�ء گويد: نمي خاوي ميهاي وفاتش تأليف نموده است. س يكينزد

نموده يا  1
353Fغير او

2. 

 في أحاديث األحكام صةالخال

354Fملقن رسيده است. ابن ةدر اين كتاب تا اثناي كتاب الزكا

خط  گويد: آن را با دست مي 3
بود. و ديگري گفته: محدث و خصوصاً فقيه  نظير مي شد بي خودش ديدم كه اگر كامل مي

يي كه وقف [جماليه] شده به ها كتاب اي بود كه از اشد. اين خ�صهب نياز مي از آن بي
 دست آمده است.

 طبقات الفقهاء
به شرح حال علماي منسوب به امام شافعي پرداخته و اين كتاب را از كتاب ابن 
ص�ح خ�صه نموده و اسمهايي به صورت پاورقي خود به كتاب اضافه نموده و شايسته 

شد كه شيخ آن را تكميل نموده است.  يي آورده ميها كتاب جمع بود كه اين كتاب در مي
هايي به صورت پاورقي به كتاب  باشد، زيرا سخاوي گفته: و اسم اين گفتار قول راجح مي

رسد مگر اينكه كتاب را كامل بنويسد بعد  اضافه نموده است و مؤلف به حاشيه نمي
يي آورده كه تكميل ها كتاب در جمعچيزي را در حاشيإل آن بنويسد ولي ابن عطار آن را 

نويس بر جاي  از دنيا رفته و اين كتابش را به عنوان پيش /نشده است. و امام نووي 
 گذاشته كه جمال مزي يكي از شاگردانش آن را پاكنويس نموده است.

_________________ 
دانم كه آيا نووي گفته و ديگري نوشته و يا غير او  ي بگويد و ديگري بنويسد؛ يعني من نميامالء: كس -1

 گفته و كسي نوشته.

 .12سخاوي، ص  -2

 در صفحات قبلي درباره آن سخن گفته شده است. -3
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  التحقيق

المسافر رسيده است.  ةبه اثناي باب ص� /باشد كه وي  اين كتاب در زمينإل فقه مي
باشد. و ابن ملقن  ه ابن ملقن گفته ـ كتاب ارزشمندي ميكگويد: او ـ همچنان   وي ميسخا

همانا نووي در آن  :گري گفته كهيباشد. و د مي »المهذب«تصر گفته: گويا اين كتاب مخ
 ه است. دذكر نكرده آور الروضةمسائل محض بسياري و قواعد و ضوابطي كه در كتاب 

 الطالب النبيه تحفة

ام.  اي است كه من آن را در يك جلد ديده صفحه گويد: اين غير از آن چند يسخاوي م
تأليف ابو اسحاق شيرازي  »التنبيه«از ابواب كتاب نووي در اين كتاب به شرح بابهايي 

 پرداخته و آن را تمام نكرده است و تا اثناي باب حيض رسيده و اين كتاب از جمله
355Fاش نوشته است طلبگياوايل دوران  يي است كه درها كتاب

1. 

 السنةجامع 

 باشد. اين كتاب را در ابتداي تحصيلش نوشته كه كمتر از يك رساله مي

 مهمات األحكام
باشد ولي موارد  اند كه آن كتابي تحقيقي در بسياري از احكام مي بعضي از فقها گفته

 سيده است.ر الثوب]باب طهارة البدن و[اخت�في در آن بحث نشده است و وي تا اثناي 

 الضوابطاألصول و
اين كتاب، صفحات ارزشمندي است كه مشتمل بر چيزهايي از قواعد فقه و ضوابطي 

356Fهاي لزم و جايز و چيزهايي نزديك به آن براي ذكر عقده

 باشد. مي 2
_________________ 

 /أ.11تحفة الطالبين،  -1

 .15سخاوي، ص  -2
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ع�وه بر آنچه كه از تأليفات  »آثار املصنّفني يف أسامء املؤلفني وهدية العارفني«  مؤلف

 آيد: به برخي ديگر نيز اشاره نموده است كه در ذيل مينووي ذكر شده 

الرائد  رغبةالوالد و تحفة -2ماء المهمات في متون األسانيد اةشارات في بيان األس -1

 -5روح المسائل في الفروع  -4قواعد اةس�م األحكام في مهمات السنن و خالصة -3

 -8المبهم من حروف المعجم  -7 غيث النفع في القراءت السبع -6 المهمةعيون المسائل 

 .الزمان في تاريخ األعيان ةمرآ
اين در حد توان ما بود كه تأليفات ناقص يا كامل و يا تأليفاتي كه تنها بخشي از آن را 

ايم،  كه تنها چند صفحإل اندك نوشته گذشته يتاست، ذكر نماييم. اما از تأليفا انجام داده
محو نموده بجز يكي كه در مورد آن گفته شد كه بسياري از تأليفاتش را  /زيرا وي 

اند و قصد محو آن به خاطر ترس از عدم اخ�ص در تأليف  كاروانيان آن را با خود برده
نويس باقي مانده و فرصت پيدا  هاي ديگر كه به صورت پيش  آن بود و بعضي از نوشته

357Fخواني نمايد. شاگردش ابن عطار نكرده كه دوباره

بار به من دستور داد كه گويد: يك  مي 1
خطش بفروشم ولي دوباره به من دستور داد كه آن را  ) رساله با دست1000حدود هزار (

در مغازة كاغذفروشي محو كنم مرا تحديد كرد كه مبادا مخالف دستور او انجام دهم و 
 مانده است. در دلم باقيها  آن و از آن روز تاكنون حسرت ممن جز اطاعت از او نتوانست

  :شاگردان امام نووي
358Fگويد عطار مي شاگردش، ابن

افراد زيادي از علماء و حفّاظ و رهبران و فرماندهان و  :2
التحصيل گرديدند و  غرؤسا نزد او تلمذ نمودند و تعداد فراواني از علماء از محضر او فار

 ي او در اكناف و اطراف پيچيد ... الخ.علم و فتاواي
 پردازم: شاگردانش مياكنون به معرفي برخي از 

_________________ 
 /ب.11تحفة الطالبين،  -1

 /أ.9تحفة الطالبين،  -2
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ع�مه ع�ءالدين ابوالحسن علي بن ابراهيم بن داود دمشقي معروف به  ها، آن از جملإل
ابن عطار است كه او را به خاطر همراهي شديدش با او و اعتماد نووي به او به آن 

 اند. مختصر نووي گفته
359Fگويد ابن عطار مي

از من اجازة رفيقي شفيق براي من بود، به احدي غير  /نووي  :1
داد و من نيز به اين امر راغب بودم. او تمام حركات و سكنات مرا  كردنش را نمي خدمت

در تمام آن لحظات و تواضعش در تمام حالت نصيب من زير نظر داشت و لطفش 
نمود  شد و مرا در تمام چيزها حتي در مورد چگونه به استقبال خطرات رفتن ادب مي مي

 ناتوانم.ها  آن ن من دارد كه از نوشتن و بندكشيدنو اين قدر حق بر گرد
و بسياري از تأليفاتش را نزد او به طور دقيق و ماهرانه خواندم و به من رخصت 

آنچه از تأليفاتش كه برايم نامعلوم بود داد و چيزهايي را در حضورش اص�ح اص�ح 
اي كه اسامي  ورقهنمودم و او آن را با خط خودش نوشت و مرا تأييد نمود، و به من 

نمود داد و گفت: هنگامي  نوشت و با خط خودش تأليف مي را ميها  آن تعدادي كتاب كه
تكميل كن كه برايم مقدور نشد. مدت  ها كتاب كه از دنيا رفتم شرح المهذب را از اين
از آن تا هنگام وفاتش  لهجري و اندكي قب 660همنشيني خصوصي من با او از سال 

 باشد. يسال م 6حدود 
يكي ديگر از شاگردانش، صدر الرئيس فاضل ابوالعباس احمد بن ابراهيم بن مصعب 
كه از او بخشي از منهاج فرا گرفت. و شمس محمد بن ابوبكر بن ابراهيم بن عبدالرحمن 

 بن نقيب كه او از آخرين برجستگان اصحاب نووي بوده است.
: بدر محمد بن ابراهيم بن سعد اهللا بن توان افراد زير را نام برد از ديگر شاگردانش مي

جماعإل، شهاب محمد بن عبدالخالق بن عثمان بن مزهر انصاري دمشقي مقري، 
الدين احمد بن محمد بن عباس بن جعوان، ابوالعباس احمد ضرير واسطي ملقب  شهاب

 الدين به خ�ل، نجم اسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن خباز، شيخ زاهد جبريل كردي، امين
_________________ 

 /ب.5ع سابق، مرج -1
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الدين سليمان بن عمر بن سالم زرعي، قاضي صدرالدين  سالم بن ابو بدر، قاضي جمال
سليمان بن ه�ل جعفري، خطيب داريا، و ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن عبدالحميد 
بن عبدالهادي مقدسي، ع�ء علي بن ايوب بن منصور مقدسي كسي  كه منهاج را با دست 

نمود و آن با دست خط او در مدرسإل محموديه  خط خودش نوشت و ويرايش و منقح
الدين ابوزكريا يحيي بن فاضل جمال الدين اسحاق بن خليل،  باشد، محيي موجود مي

عبدالرحيم بن محمد بن يوسف السمهودي در شهرش فقيه گرديد و به دمشق آمد و 
المعبر، علومي را از نووي فرا گرفت، قاضي ضياءالدين علي بن سليم، شمس الدين بيطار 

گويد: او از فض�ء  الدين إربدي، عبداهللا بن محمد بن علي، كه نووي دربارة او مي شهاب
ابوحفص عمر بن كثير پدر محدث و مؤرخ، الدين  و ياران متأخرين ماست، و شهاب

360Fمشهور به ابن كثير

1. 

 :كساني كه از نووي اجازه دريافت نمودند
باشد و  نياز نمي اند. اجازه از تلقي بي دهدريافت نمو بسياري از علماء از او اجازه

كنند كه از تلقي به دور باشند و اجازه نزد بسياري از علماء به آن  كساني به آن عمل مي
گويد: من مقلّد شيخم (ابن حجر) نيستم اما عمل به اجازه را  شود. سخاوي مي اعتماد نمي

بسط به آن  ده شده ما را ازدوست دارم و به لطف خدا آنچه كه از تحمل حديث به ما دا
361Fكند نياز مي اجازه بي

2. 

_________________ 
، طبقات الشافعية، و تحفة الطالبين ةاسامي شاگردانش را از سيره او تأليف سخاوي، الدرالكامنة، التذكر -1

ايم و ما سيره شيوخ نووي و غيره را ذكر نكرديم و قصد آن بود كه رجال سند شيوخ و  خالصه نموده

چاپ جديد يا الدرر الكامنة موجود  9جزء  شاگردانش را ذكر نكنيم. سيره اكثر آنها در الطبقات الكبري

 باشد. مي

 .33سيره نووي، تأليف سخاوي، ص  -2
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از جمله كساني كه از او اجازه نامه دريافت نمودند، شرف محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عطاء اهللا الخزامي اسكندري برادر تاج ابن عطاء اهللا (صاحب الحكيم) و 

دو از نووي اجازه نامإل ابوعبداهللا محمد بن عبدالكريم ابو عبداهللا المخيلي است كه هر 
362Fعمومي

الدين بن عطار و ابو نعيم احمد بن تقي  دريافت نمودند. همچنين به جمال 1
عبيداألسعردي و ابو العباس احمد كشتغدي بن عبداهللا و ابوبكر بن قاسم ابن ابوبكر 
الرحبي و سيف ابوبكر بن محمد بن يحيي بن سنقد المعالي و شمس ابو عبداهللا محمد بن 

بن سنقد المعالي و شمس ابو عبداهللا محمد بن احمد بن ابراهيم بن حيدر بن قماح يحيي 
و ابو عبداهللا محمد بن ابوبكر بن ابو البركات نعماني و ناصرالدين محمد بن كشتغدي 

ميدومي نيز  برادر (احد بن كشتغدي) و صدر ابوالفتح محمد بن محمد بن ابراهيم
363Fنامه داده است اجازه

2. 
364Fسلم را به همه مسلمانان داده استجازة روايت شرح صحيح مالبته او ا

3. 

365Fافسانة آموزش ديدن جنّيان نزد نووي

4: 
366Fاز والي ابوزرعه /ع�مه فقيه شرف ابو زكريا مناوي 

عراقي خاطراتي نقل نموده كه  1
اند و برخي از  بودهاو برايش تعريف نموده كه: جنيان نزد نووي مشغول درس خواندن 

_________________ 
اجازه نامه بر درجاتي بوده: اجازه نامه عام و خاص كه عام امتياز خاص را نداشته است. به كتاب سيره  -1

 مراجعه شود. (مترجم) 14نووي، تأليف علي طنطاوي، ص 

 .32-31-30سيره نووي،  -2

 .1/398تاح السعادة، مف -3

برند و رو به سوي اسطوره و  ها و داستانهايي است كه عوام ره به حقيقت نمي اين از آن گونه افسانه -4

پرستان  پرستي وقتي جاي خداپرستي را گرفت شخصيت آورند. متأسفانه شخصيت ها مي افسانه

آورند كه   براي باالبردن او ميشود و رو به خرافات  چشمهايشان بر روي نيكيهاي آن شخصيت بسته مي

 نصيب نمانده است. (مترجم) نووي نيز با آن همه صفات پسنديده و خصال نيكو از اين ماجرا بي
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شده  اند ناگهان مار بزرگي وارد اتاق وي مي امي كه نزد او در تنهايي بودهشاگردانش هنگ
اي از جنيان  نموده و به او فهمانده كه اين طلبه ترسيده و نووي وي را آرام مي طالب مي

ام  گفته كه مگر نگفته خواند و امام نووي به آن طلبإل جن مي باشد كه نزد او درس مي مي
بوده است و هنگامي كه آن جن  تميان ايشان دوستي و محببه اين شكل وارد نشو. و 

هاي بغداد يا عراق برود يكي از شاگردان انسش از شيخ  اي از محله خواسته كه به محله
شي نيز به او د و شيخ به او اجازه داده و سفاراجازه خواسته كه با او براي گردش برو

به او دستور داده كه بر او سوار  نموده است و جن خود را به صورت حيواني در آورده و
ا به ركنم، چون جن او  شود و شاگرد انس به او گفته كه احساس سرماي شديدي مي

برد. و اين حوادث در زماني  بالترين نقطه برده است. سپس او را به محل مورد نظر مي
با گردد و سفارش شيخ را كه آوردن ميوة آنجا بوده  كوتاه رخ داده است. سپس بر مي

 آورد. خود مي
رود.  اساس است و هيچ اطميناني به صحت آن نمي گويد: اين داستان، بي سخاوي مي

اند اين افسانه را  گويم (مؤلف كتاب): هيچ كس از ميان افرادي كه سيرة نووي را نوشته
 اند. نگفته

عطار كه در لحظات بسياري با او بوده و مطالب زيادي از او نقل  حتي شاگردش ابن
ي سيرت از نووي ياد نموده، اين خرافه و ها كتاب وده و امام ذهبي نيز كه در تمامنم

افسانه را نقل ننموده و كسي جز سخاوي از آن ذكري به ميان نياورده است. كه او نيز 
هاي شام با آن  باشد. نووي كه از خوردن ميوه اين داستان اساسي ندارد و منقطع مي :گفته

كند  ورزيد، آيا به شاگردش سفارش مي ورع و زهدش امتناع ميهمه مشهوريت به خاطر 
عه و بين ات راوي ابوزركه ميوة ف�ن منطقه از عراق را برايم بياور؟ ع�وه بر آن بين وف

                                                                                                                              
  هـ 826او احمد بن حافظ كبير عبدالرحيم بن حسين حافظ، امام فقيه، اصولي، أبو زرعه كه در سال  -1

 وفات يافته است.
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وفات نووي يكصد و پنجاه سال فاصله وجود دارد! پس به نظر من هيچ شكي وجود 
 ام. به خاطر آگاهي آن را نقل نموده اي بيش نيست و من فقط  ندارد كه اين داستان افسانه

 :وفات نووي و اخبار وارده در اين زمينه
24367Fدر شب چهارشنبه 

هجري ماه علم و دين و زهد و عبادت  676رجب سال  1
 افول نمود. /(نووي) 
گويد: با اع�م وفات نووي دمشق و اطراف آن غرق در اندوه و  الدين سبكي مي تاج

ي زيادي به ياد او ها شب ار متأسف و ناراحت گرديدند وماتم گرديد و مسلمانان بسي
368Fبيدار ماندند

2. 
369Fبن عطار بيان اكنون داستان وفاتش همان طوري كه شاگردش ع�ءالدين

كند، بيان  مي 3
 شود: مي

يا چيزي در همين حد و اندازه قبل از وفاتش نزد او نشسته بودم كه ناگهان  هدو ما
سانده و اين رس�م  اخ فداني از ب�د صرخد به شمفقيري بر او وارد شد و گفت: شي

شمشير درخشان را براي شما فرستاده است. شيخ آن را قبول كرد و به من دستور داد كه 
آن را در انباري بگذارم. من كه از پذيرفتن او تعجب كرده بودم وي شگفتي مرا دريافت و 

اين يك شمشير و وسيلإل سفر فرستند و  گفت: براي بعضي از فقراء كفش پاشنه بلند مي
 باشد. مي

ند، ا به من گفت: مرا به سفر خوانده پس بعد از ايام كوتاهي دوباره نزد او نشسته بودم
اش  اش در مدرسه رواحيه، پنجره : اينجا نشسته بودم ـ يعني در خانهم: چگونه؟ گفتگفت

_________________ 
رجب وفات نموده ولي همان طوري كه ما ذكر  14ته وي در كساني هستند همچون سخاوي كه گف -1

 رجب وفات يافته است. 24ايم اكثراً معتقدند كه در  كرده

 /ب.2تحفة الطالبين،  -2

 مرجع سابق. -3
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كرد  جا ـ اشاره ميمشرف بر مدرسه و روبروي قبله بود ـ كه ناگهان شخصي در هوا از اين
المقدس شرق مدرسه ـ بر من گذر كرد و گفت: برخيز و براي زيارت بيت از غرب به 

برو، و من از ك�م شيخ سفر، برداشت معمولي كرده بودم در حالي كه سفر، سفر حقيقي 
بود. سپس به من گفت: برخيز تا با دوستان و يارانمان وداع كنيم و من با او به گورستاني 

را زيارت كرد و چيزي خواند ها  آن ضي از اساتيدش در آن دفن شده بودند رفتم. اوكه بع
اش، يعني شيخ يوسف فقاعي و شيخ محمد إخميمي و  سپس دوستان زنده و گريه كرد.
الدين بن ابوعمر شيخ حنابله را زيارت نمود. سپس صبح همان روز مسافرت  شيخ شمس

چيزهايي را ديدم كه اگر به نگارش در آيد بالغ بر كرد، و من از همنشيني با او عجايب و 
شود. او به نوا رفت و به زيارت قدس و الخليل رفت و دوباره به  چندين جلد كتاب مي

نوا برگشت و به دنبال آن در خانإل پدرش مريض شد. با خبر شدم كه مريض شده است 
ات   وي خانوادهبه زيارت او رفتم و از اين زيارت خوشحال شد و به من گفت: به س

هجري در حالي كه در شرف س�متي بود  676رجب سال  20برگرد و من با او روز شنبه 
 دند.ورجب رحلت فرم 24در شب چهارشنبه  /خداحافظي نمودم و وي 

جد جامع دمشق در روز جمعه سآن شب من خواب ديدم كه سروش غيبي بر دروازة م

، كه مردم به دنبال آن صدا فرياد ين املوقع]الشيخ ركن الد الصالة عىل[دهد كه  ندا مي

و شب جمعه غروب  .ليه راجعونإنا هللا وإنا إ: كشيدند از خواب بيدار شدم و گفتم

پنجشنبه ناگهان خبر وفات او به من رسيد و ما روز جمعه بعد از نماز خبر وفات او را 
نان خاص و عام، م نموديم و مسجد جامع دمشق بر او نماز غايب خواندند و مسلما�اع

 كنندگانش همه و همه از مرگ وي گريان و متأسف گرديدند. مداحان و مذمت
كنند.  باشد. كه او را زيارت مي او در قريإل نوا به خاك سپرده شد و قبرش آشكار مي

خواست كه قبرش براساس سنت باشد و ع�متي نيازش به خدا و زهدي كه  /نووي 
كردن را به او  نمايان باشد ولي مرگ فرصت وصيت زني دگي كرد بر آنندر دنيا با آن ز

نداد و اهل و اقوامش خواستند كه او را رفيع الشأن گردانند و همإل كساني كه او را 
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دن يا يبندي قبرش و يا ديواركش نمودند تصميم به آزين شناختند و يا تجاهل مي نمي
منع نموده و مقابر وقف را ها  اين بنانهادن مسجد بر آن گرفتند كه شاعر مقدس همإل

اي كه جسد مدفون شود، باشد. و اين  باشد و دستور داده كه قبر بايد به اندازه مسلمين مي
كند. من گفتم كه  در شرح مسلم به فرياد آن را بيان مي /همان چيزي است كه نووي 

خواستند كه  خواست كه قبرش براساس سنت باشد، ولي اهل و اقوامش مي مي /او 
بر آن بنا كنند ولي خداوند به خواست او جامإل عمل پوشانيد و هنگامي كه او  اي قبه

370Fوفات نمود و دفن گرديد

، اهل و نزديكان و همسايگانش تصميم گرفتند بر قبر او 1
به خواب يكي از زنان بزرگ  /دار بنا كنند و بر آن متفق شدند. و او  ضريحي قبه
گويد: به برادرم و جماعتم بگو  د ـ و به او مياش باش كنم عمه آيد ـ گمان مي فاميلش مي

ريزد، او  اي بر قبر من بنا شود فرو مي از تصميم خود منصرف شويد اگر بنياني و يا قبه
از ساختن بناء ها  آن كند. ايشان تعريف مي را بر شود و ما سراسيمه از خواب بيدار مي

وگيري از ورود حيوانات و گيرند كه ديواري معمولي براي جل منصرف شده و تصميم مي
غيره دور آن بكشند. صدق اين رؤيا در اواخر قرن دهم هنگامي كه امير بزرگوار ساعدي 

371Fريخت، نمايان گرديد كردن فرو مي بر قبر شيخ بارها قبه ساخت كه بدون خراب

اين  .2
شود بر قبر او ضريحي ساخت بين اهل نوا، باقي ماند. از ع�يمي كه وي  عقيده كه نمي

خبر مرگش را به فراست دريافته بود، اين بود كه هنگامي كه اجلش نزديك گرديد و 
372Fعاريتي و موقوفه را برگرداند يها كتاب خداوند او را به سوي خود فرا خواند تمام

3. 
373Fلخمي

] از تعداد زيادي از علماي دمشق نقل نموده كه همانا او ةاش [المفرد در سيره 4

ماعتي از علماء و مردم تا دروازة دمشق با او رفتند و از وقتي به سوي نوا حركت كرد ج

_________________ 
 بيان نموده است. 42همچنان كه شاگردش، ابن عطار در كتاب تحفة الطالبين، ص  -1

 .75سخاوي، ص  -2

 .8/398الطبقات الكبري،  -3

 .75سخاوي، ص  -4
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ها  آن سال. 200بعد از  :گردد؟ او گفت كه اند كه چه وقت به جمع ايشان بر مي او پرسيده
 شود. گردد و مريض مي دريافتند كه منظورش قيامت است و به نزد پدر و مادرش بر مي

374Fگويد  قطب يونيني مي

 ةالقضابه دمشق رسيد، قاضي هنگامي كه خبر وفات او  :1
375Fعزالدين محمد بن صائغ

و جماعتي از يارانش به سوي نوا براي اقامإل نماز بر قبرش به  2
 راه افتادند.
خواست كه در سرزمين فلسطين بميرد و خداوند دعاي او  : او همواره ميگويد او مي

 را اجابت نمود.

376Fگويد عطار مي همچنين ابن

محمد بن عبدالقادر انصاري  ةمن به همراهي قاضي القضا :3
 ماندم.ها  آن  براي تعزيت پدرش و نزديكانش به نوا رفتم و چند روزي نزد

  /رثاء نووي 
بيت در رثاء  600گويد: نه يك نفر بلكه بالغ بر بيست نفر بيشتر از  مي /امام ذهبي 
 اند. نووي سروده

377Fگويد عطار مي ابن

جمله شيخ أدب ابو عبداهللا  اند؛ از بسياري در رثاء او اشك ريخته :4
رثاء او سروده  محمد به احمد بن عمر بن احمد بن ابوشاكر حنفي اربلي كه دو قصيده در

 آوريم. ميين اين بخش به طور كامل است كه يكي در پا
ديگري، صدر الرئيس الفاضل ابوالعباس احمدبن ابراهيم ابن مصعب كه اول 

 كند: اش اين گونه آغاز مي قصيده

_________________ 
 .75سخاوي، ص  -1

 باشد. هجري مي 683او محمد بن عبدالقادر بن عبدالخالق متوفاي سال  -2

 .75سخاوي، ص  -3

 مرجع سابق. -4
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378Fء كـــل الربيـــة تبكيـــه مـــريلفقـــد ا   حزين و املدامع تبديهأكتم 

1 
 

سازد و همإل مردم به  يم آن را رسوا ميها اشك نم حال آنكهك اندوهم را كتمان مي«
 .»خاطر فقدان بزرگ مردي گريانند

الدين ابوالعباس احمد بن عماد الدين محمدبن امين الدين تغلي  و ديگري، اديب نجم
 كند: ا اين آغاز مياش را ب كه اول مرثيه

ـــدموع اهلوامـــل ـــودا بال ـــي ج  أعين
 

 اطـــلوجـــودا هبـــا كالســـاريات اهلو 
 

يي بباريد مانند بارانهاي ها اشك ي ريزان بخشش كنيد وها اشك اي دو چشم من، با«
 .»ابرهاي بهاري

 است:  اين گونهها  آن رگان حنفي كه مطلع مرثيإلزمرثيه بعضي از ب

ــب و ــاب القل ــاب أص ــامص ــن أرق  اجلف
 

قـــاوخطــب أتـــى بـــاحلزن و   الصـــرب فرّ
 

اي روي داد كه  را گريان ساخت و فاجعه ها چشم مصيبتي به قلب اصابت كرد و«
 .»حزن و اندوه با خود آورد و صبر را فراري داد

و مرثيإل فقيه فاضل ابو عبداهللا محمد منيحي، يكي از فقهاي مدرسإل ناصريه كه اول 
 شود: مرثيإل آن چنين آغاز مي

ـــــبل ا ـــــباهباس ـــــت أس ـــــوم تقطع  لعل
 

 تعطلـــــت مـــــن حلبهـــــا طالهبـــــاو 
 

ي رسيدن به علم و دانش از هم گسيخت و طالبين آن از زيورآلت آن ها راه اسباب«
 .»محروم گرديدند

اهللا نويسنده و اديب مصري. سپس دمشقي دو مرثيإل ابوالفضل يوسف بن محمد بن عب
 كه اول مرثيإل آن چنين است:

ــــــاد ــــــيم اهل ــــــدهللا العظ  ن التعــــــدادجلــــــت حمامــــــده مــــــ  ياحلم

_________________ 
 آمده است. (مترجم) 84قصيده كامل آن در مقدمه شرح مسلم صفحه  -1
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يش از شمار به ها نعمت ستايش مخصوص خداوند بزرگ و هدايتگر است، كه تعداد«
 .»در است

و ديگري اديب، محدث، ابوالحسن علي بن ابراهيم بن المظفر الكندي است كه 
 گردد: اش چنين آغاز مي مرثيه

ــــــيداً و ــــــه س ــــــي علي ــــــوراً هلف  حص
 

ـــــدي و  ـــــالم اهل ـــــنداً ألع ـــــرياس  ظه
 

آه و نالإل من بر كسي است كه سيد و اعذب بود و براي پرچمهاي هدايت (بزرگان) «
 .»پشتيباني بود

 گردد: بيتي كه اين گونه آغاز مي 31و مرثيإل شيخ ابومحمد اسماعيل بسطي با قصيدة 

فلسـت رزية حميي الدين قـد عمـت الـور 
 

ــــــــر إ  ــــــــرا الت ــــــــا مفك  جزين
 

ه جا را در برگرفته عام گشته و كسي را الدين هم مصيبت از دست دادن محيي«
 .»بينم كه اندوهگين نباشد و در فكر فرو نرفته باشد نمي

و مرثيإل شاگردش، فقيه و قاري، ابوالعباس احمد ضرير واسي ملقب به خ�ل كه بالغ 
 گردد: بر ده بيت است و اين گونه آغاز مي

 لقـــد ذهـــب احلمــــر اجلليـــل املوفــــق
 

 فقالــــدموع تــــدوعــــدنا حيــــاري و 
 

استاد بزرگوار توفيق يافتإل درگاه الهي از ميان ما رفت و ما به صحراي آشفتگي خود «
 .»ايم مان ريزان است برگشته يها اشك در حالي كه

 41اي بالغ بر  گويد ـ با قصيده و رثاء بعضي از برادران ـ همان طوري كه ابن عطار مي
 شود: بيت كه اول آن اين گونه آغاز مي

 يس الصــرب مــن شــأينشــؤون دمعــي لــ
 

 بالـــدم القـــاين تشـــحى ســـحي أيس ال 
 

ي چشم من، بداني كه صبر پيشإل من نيست به خاطر حزن و اندوه بباريد ها اشك اي«
 .»و به باريدن خون بخل نورزيد
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 40اي بالغ بر  گويد : قصيده و مرثيإل بعضي از دوستان ـ همان طوري كه ابن عطار مي
 :ين استباشد كه بيت اول آن ا ت ميبي

ــــك رش ــــدت علي ــــالماوج ــــع اإلس  ئ
 

 ــــــد ــــــا م ــــــفاً يالزمه ــــــام أس  األي
 

داشدني احكام اس�مي با حزن و اندوهي هم آغوش شده كه تا روزگارها از آن ج«
 .»نيست

 بيتي كه بيت اول آن چنين است: 21و مرثيإل مهذب عمر بن علي زرعي با قصيدة 

 أي عـــــــذر ملقلـــــــة غـــــــري عـــــــربا
 

ابعـــــد حييـــــي و   مهجـــــة غـــــري حـــــرّ
 

 .»ماند چه عذري براي چشم غيرگريان و قلب غيرسوزان بعد از يحيي باقي مي«
 گردد: ده بيتي كه اين گونه آغاز مي 10اي  و مرثيإل حسين بن صدقإل موصلي با قصيده

ـــــالد ـــــه األص ـــــت ل ـــــب أمل وه  خط
 

ـــــــرت هبجومـــــــه األطـــــــوادو   تفط
 

ها مت�شي  هخاطر هجومش كومصيبتي دردناك رسيده كه كمرها را خم كرده و به «
 .»اند شده

نام نبرده با ها  آن گويد و از عطار مي و مرثيإل بعضي از دوستانش همان طوري كه ابن
 گردد: بيتي كه اين گونه آغاز مي 24اي  قصيده

ــــــــــــــــــروح ــــــــــــــــــه مق  .... فقلب
 

379Fعليــــك فدمعــــه مســــفوح وبكــــى 

1 
 

 .»يش ريزان استها اشك گريد حال آنكه قلبش مجروح و بر تو مي«
گويد كه اول  بيتي مي 26اي  از برداران همان طوري كه ابن عطار با قصيدهو رثا بعضي 

 شود: آن اين گونه آغاز مي

 منتضــــا الربيــــة ســــيف احلــــامم عــــىل
 

 تســــليام بــــام حكــــم القضــــااً وصــــرب 
 

اي جز صبر  قدر چارهشمشير مرگ براي مردم از نيام بر كشيده شده و در مقابل قضا «
 .»و تسليم نيست

_________________ 
 اول بيت آن در مصورة المجمع ابن عطار نتوانستم مشخص كنم. -1
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بيتي كه اين گونه آغاز  40اي  ابو محمد عبداهللا اندلسي با قصيده و مرثيإل فاضل
 گردد: مي

ـــربا ـــت أن أخ ـــد خل ـــع دار ق ـــل رب  س
 

ـــا قـــد عـــن أهلهـــا و   جـــربأهلهـــا م
 

ش و اي كه خالي از سكنه شده است تا به تو خبر دهد از ساكنان سؤال كن از خانه«
 .»گذشته استها  آن حوادثي كه بر

بيت كه اول  5اي بالغ بر  ن مدرسه البادرائيه دمشق با قصيدهبرخي از مدرسي  و مرثيه
 گردد: آن با اين بيت آغاز مي

ــو ــي يف ن ــرب حيي ــقي ق ــبل س ــل مس  ك
 

 مـــن الغيـــث عـــراض البـــوارق هتـــان 
 

دار و ريزان  قبر نووي در روستاي نواهر ابرريزاني با باراني كه از ابرهاي رعد و برق«
 .»شود سيراب كند سرازير مي

اي  گويد با قصيده يإل برخي از دوستان ايماني و ديني همانطوري كه ابن عطار ميو مرث
 باشد و آغاز آن اين گونه است: بيت مي 7كه تعداد ابيات آن 

ــىل ــني ع ــد ح ــاً بع ــم حين ــى العل ــي بك  حيي
 

 يمينـــــا بعـــــده مل يكـــــن حييـــــا وآىل 
 

ر يحيايي او ديگخورد كه پس از  علم همواره بر يحيي سوگوار است و سوگند مي«
 .»وجود نخواهد داشت

بيتي  37اي  داشتند با قصيده و مرثيإل بعضي از فقهاء كه به خاطر خدا او را دوست مي
 كه آغازي اين چنيني دارد:

 بانـــــت مرســـــاتنا مـــــذبان إخـــــوان
 

ــــــوان  ــــــدهر خ ــــــرب فال ــــــأين معت  ف
 

مسير حركت ما از هم جدات شد با جداشدن برادرانمان پس كجاست آن پنده «
 .»در حالي كه روزگار سفرة پندهاستگيرنده 

ها به طور كامل در تحفإل الطالبين ابن عطار در سيرة نووي موجود  تمام اين مرثيه
باشد و ما ناچاريم از ذكركردن قصيده به طور كامل در رثاء نووي تا مقدار تأثر و  مي
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به مربوط  تأسف خاص و عام از وفات است نووي بر همگان آشكار گردد. اين مرثيه
محمدبن احمد بن عمر بن احمد بن ابوشاكر حنفي اربلي است؛ كسي كه قب�ً از آن 

 شود: سخن به ميان آمد. اكنون قصيدة كامل آن آورده مي

ـــلعـــزّ العـــزاء و  عـــم احلـــادث اجلل
 

 خـــاب بــــاملوت يف تعمــــريك األمــــلو 
 

 آرزوي تو در دنيا با مرگعزا و مصيبت سخت شد و حادثإل بزرگ فراگير گشت و «
 .»عقيم شد

ــاو ــيس هل ــت األن ــا كن ــد م ــت بع  استوحش
 

ـــلوســـاءها فقـــدك األســـحار و   األص
 

آرزوي تو در دنيا با مرگ عزا و مصيبت سخت شد و حادثإل بزرگ فراگير گشت و «
 .»عقيم شد

ــه ــاء ب ــوراً يستض ــدين ن ــت لل ــد كن  ق
 

 العمـــلمســـدداً منـــك فيـــه القـــول و 
 

با شد و قول و عمل  روشنايي ميتو براي دين همچون نوري بودي كه از آن طلب «
 .»خون و گوشت تو آميخته شده بود

ــــرباً و ــــاب اهللا معت ــــو كت ــــت تتل  كن
 

 تكــــــراره ملــــــل يعرتيــــــك عــــــىل ال 
 

موجب خستگي  خواندي و تكرار خواندن آن تو كتاب خدا را به منظور پندگرفتن مي«
 .»گرديد و م�ل تو نمي

ــــداً و ــــار جمته ــــنة املخت ــــت يف س  كن
 

ــــاليمن و  ــــت ب ــــتملاوأن ــــق مش  لتوفي
 

 .»تو در احياي سنت پيامبر مجاهد نستوه بودي و توفيق و بركت خدا با تو يار بود«

 كنــت زينــاً ألهــل العلــم مفتخــراً و
 

ـــك الســـمل عـــىل  ـــد كســـاهم توب  جدي
 

ها  آن و تو مايإل افتخار علماء و اهل علم بودي و لباس ژوليدة ظاهر تو عباي تازه بر«
 »پوشاند

ــالً و ــت أســبغهم ظ  إذا اســتغرتكن
 

ــــل و  ــــواجر اجله ــــله ــــالل ينتق  اإلظ
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افكندي آن هنگام كه آتش جهل و ناداني زبانه كشيده ها  آن و تو سايإل علم خود را بر«
 .»ها باقي نمانده بودند بود و سايه

ـــــة ـــــافاً جممل ـــــك أوص ـــــاك رب  كس
 

 يضــيق عــن حرصــها التفصــيل اجلمــل 
 

ها از حصر و  ات و جملهي زيبايي به تو پوشاند كه كلمها خصلت پروردگارت«
 .»شمردن آن ناتوانند

ــىل ــوم مضــوا بــدالً  أس  كاملــك عــن ق
 

 بـــــدل المثــــل و عــــن كاملـــــك الو 
 

كمال و بزرگي تو جانشين كمال گذشتگان شد و حال آنكه اين كمال تو هيچ مانند «
 .»و مثل و جانشيني ندارد

 فمثـــل فقـــدك ترتـــاع العقـــول بـــه
 

 فقــــد مثلــــك جــــرح لــــيس ينــــدملو 
 

سازد و غيبت تو به مثال  قدان و دوري چون تويي است كه خردها را پريشان مياز ف«
 .»دزخم چركيني در بدن است كه هيچ گاه التيام نياب

ـــدنيا و  زخرفهـــازهـــدت يف هـــذه ال
 

ـــاً و  ـــاً وحزم ـــلعزم ـــك املث ـــوب ب  مرض
 

در اين دنيا به واسطإل عزم و اراده و دورانديشي كه داشتي زهدي پيشه نمودي كه به «
 .»المثل دوران گرديدي سيلإل آن ضربو

ــاراً غريحمتفــل ــا احتق ــت عنه  أعرض
 

ــــلو  ــــراك حمتف ــــعي يف أخ ــــت بالس  أن
 

با نگاهي حقيرآميز به دنيا از آن روي برگرداني و توجهي به آن نكردي حال آنكه «
 .»ي تو به آخرت معطوف گشته بود ...تمام اهتمام و سع

ــى ــالعزم فت ــهوات م ــن ش ــت ع  عزف
 

ـــــواك إذ  ـــــا س ـــــلهب ـــــه قب ـــــت ل  ا عن
 

از شهواتي خود را دور ساختي كه دورشدن از آن در توان هيچ جواني جز تو نبود «
 .»كه هر گاه بر او سخت شود تسليم آن نشود

ـــذق ســـنة ـــاً مل ت ـــم عين  أشـــهرت يف العل
 

ــــتغلإال و  ــــم مش ــــه يف احلل ــــت ب  أن
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مواره به خاطر علم چشمان خود را از ذلت يك خواب كوتاه محروم ساختي و تو ه«
 .»خود را مشغول حل قضاياي آن ساختي

ــة ــت هبج ــيم كن ــل عظ ــف حف ــا هل  ي
 

ــــــلو  ــــــدك العط ــــــراه بع ــــــه فع  حلي
 

 .»بودي، بعد از توبه سقوط نزديك شداي مهبط حفل عظيم، كه تو نگين بخش آن «

 مغـــرتبوطـــالبوا العلـــم مـــن دان و
 

 نــــالوا بيمــــنم منــــه فــــوق مــــا أملــــوا 
 

»من تو به فوق آرزوهايشان دست يافتندطالبان علم از دور و نزديك به ي«. 

 ضــاق هبــمحــاروا لغيبــة هــادهيم و
 

ـــهل و  ـــه الس ـــزن علي ـــرط ح ـــللف  اجلب
 

ها  آن ها از فرط حزن و اندوه بر ها و دشت از غيبت مرشدشان حيران گشتند و كوه«
 .»تنگ آمد

 مــــن عيبــــوه بــــه تــــري دري تربــــة
 

ــــوا أو نعشــــه مــــن عــــىل   أعــــواده محل
 

كه تو را زير خاك پنهان كنند و چگونه شايسته است كه نعش چگونه شايسته است «
 .»تو بر تابوت حمل شود

 عـــــاذهلمعنـــــاه شـــــغلهم دهـــــراً و
 

 خـــاب بــــاملوت يف تعمــــريك األمــــلو 
 

را از ها  آن هاي درون و سوزش را تا روزگارها مشغول خود ساختهها  آن فقدان او«
 .»كار ديگر بازداشته است

ــا  ــي«ي ــدين حمي ــادرت» ال ــم غ ــد ك ــن كب  م
 

ــك و  ــر علي ــلح ــا هط ــني دمعه  ع
 

 الدين چه بسيار از جگرهاي سوخته را بعد از خود رها نمودي و اي محيي«
 .»شد ي ريزان از آن جاري ميها اشك يي كهها چشم

 جلــد كــم مقــام كحــد الســيف الو
 

ــــه و  ــــه في  جــــدل اليقــــوي عــــىل هول
 

و جايگاهي نداشت كه و چه بسيار از مقام و جايگاه كه مانند تيزي شمشير خ�ف «
 .»گيرد و اين سخن شگرفي نيست وي مياين جايگاه به خاطر آن تيزي شمشير نير
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ـــــياً  ـــــأمر اهللا منتض ـــــه ب ـــــرت في  أم
 

 ســـيفاً مـــن العـــزم مل يصـــنع لـــه خلـــل 
 

اما تو در برابر آن جايگاه با توكل به خدا شمشيري از عظم و اراده را بر كشيدي كه «
 .»هيچ خللي به آن راه نداشت

 عـن رشفوكم تواضعت عن فضل و
 

ــــــلو  ــــــوزاء تنتع ــــــة اجل ــــــة هام  مه
 

چقدر بخاطر فضل و شرف فروتني كردي كه به خاطر آن سركشان كه از بال «
 .»نگريستند در آستان تو بودند مي

 األدواء شــــاملةعاجلــــت نفســــك و
 

ــى  ــتقامت وحت ــى اس ــل حت ــت العل  زال
 

بود تا اينكه نفس تو استوار  شمار نفس خود را مداوا نمودي حال آنكه دواها بي«
 .»گشت و در دعاهايش از ميان رفت

 ملـــك بلغـــت بالتعـــب الفـــاين رىض
 

ــــــان اخللــــــد متصــــــل   ثوابــــــه يف جن
 

واب آن در با رنج و خستگي فاني رضايت پروردگارت را به دست آوردي كه ث«
 .»بهشت جاويدان متصل است

ــ ــهض ــاف ل ــدير أن يض ــريم ج  يف الك
 

ـــــه إىل  ـــــن ألطاف ـــــة م ـــــزل الكرام  ن
 

ميهمان فرد كريم شايسته است كه ع�وه بر احترام و تكريم با الطافي ديگر ميهمان «
 .»گردد

ــــبا ــــك حمتس ــــك يف داري ــــررت أهلي  ب
 

 اجلـــذلفقـــد تكافـــا فيـــك احلـــزن و 
 

ادر تو در مقابل حزن و اندوهي كه از فقدان تو متحمل گرديدند مستوجب مپدر و «
 .»اجر و ثواب گرديدند

ــاألنس لــي ــت ب ــت ســاهرةفج  الً كن
 

ــــلهللا و  ــــه املق ــــت ب ــــد خيط ــــوم ق  الن
 

ه خواب شب انيس و ياور خود را از دست داد چون تو همنشين او بودي. شگفتا ك«
 .»»بيگانه بود ها چشم و بودي خواب باوقتي ت«آميخته شده است  ها چشم با
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ــو  ال ــواك مث ــةزال مث ــل عارف  ك
 

 روضــة النظــر مــن ســحب الرضــا خضــلو 
 

هاي  گاه تو جايگاه هر عالم و دانشمندي است و مقبرة زيباي تو از بارانهمواره جاي«
 .»رضايت خرم است

 بغـــــــرور نطمـــــــئن وال إىل متـــــــى
 

ـــنهم و  ـــردي ع ـــوك ردال ـــلاملل  ال الرس
 

تا كي به زندگي دنيا تيكه كنيم حال آنكه مرگ از هيچ پادشاهي و پيامبري نگذشته «
 .»است

ـــى الو ـــب مح ـــل جل ـــام جحف ـــن مح  م
 

ـــــ الو  ـــــات وحص ـــــلون مينع  ال قل
 

 .»را از تصميم خود باز نداشته است و هيچ مانعي مرگ«

 يــا الهيــاً الهيــاً عــن هــول مرصــعه
 

ــل  ــحك األج ــه يض ــن من ــاحك الس  وض
 

بيني  هاي مرگ را مي اي كسي كه به فكر مرگ و هول و هراس نيستي و وقتي دندان«
 .»خندد پنداري كه گويي مي مي

ــل نفســك مــن زاد فإنــك مــ ال  نخت
 

ـــل  ـــاس مرحت ـــع األنف ـــوالد م ـــني ال  ح
 

مرگ نفس خود را از زاد و توشه تهي مگردان، زيرا تو از زمان ولدت در كاروان «
 .»شوي نام مي ثبت

ــــهو ــــري يبتع ــــديم الس ــــام ي ــــا مق  م
 

ـــــــاله ســـــــائق عجـــــــل إىل   حمـــــــل ت
 

رونده  هو دنيا جايگاه بادوامي نيست كه انسان پيرو آن باشد بلكه جايگاهي است ك«
 .»آن شتابان استدر 

 پايان





 
 
 

 خاتمه

وات لم و صشمار بر آن ذات ليزال ليتناهي و س� در آغاز و پايان حمد و ستايش بي
 نبياء بهترين مردمان باد!بر خاتم األ
 اما بعد:

اي از حيات علمي و روحي و معنوي امام نووي است.  كلمات اين كتاب خ�صه
ه اين عظمت از امامان قرن هفتم در انصافي است كه سيرة امامي ب گرچه كمي بي

گويد:  عطار مي اي كوچك نگاشته شود و اين در حاليست كه شاگردش. ابن كتابچه
ام كه اگر نگاشته شود هزار من كاغذ نياز است اما عذر ما را  اموراتي را از او ديده

ن عطار ي سيرت وي و دو كتاب ابها كتاب بپذيريد، زيرا اين چيزهايي بود كه من از سينإل
 ام. ام و از هيچ كوششي دريغ نورزيده سخاوي استخراج نمودهو 

كه او هيچ ت�شي براي  اش اين بود  باشد همه كنندة خصال او مي و صفاتي كه جمع
آوري زاد و توشإل  اي كه از ه�كت نفسش جهت جمع  آبادي دنيايش ننمود مگر به اندازه

وانش را براي نجات از هول و هراس روز آخرت استفاده كند و تمام مدركات و عقل و ت
ديد. و راه رسيدن به علوم شرعي و اسباب  بزرگ بكار گرفت و ديد آن گونه كه حق مي

علم اگر براي رضاي خدا باشد ذاتاً عبادت است آن را به طور كامل طي نمود، زيرا كسب 
ي ـ خدايش رحمت ايم. و غزال كه ما در اين كتاب به گفتار او در اين زمينه اشاره كرده

گويد: طاعت بر دو نوع است: علم و عمل.  كناد! آنگاه كه در مقدمإل كتاب المستصفي مي
باشد، چون علم خود نوعي عمل است. اما علم، عمل به قلب  و علم بهتر و برتر مي

باشد، براي اينكه علم  باشد. اجتهاد عقل است كه اشرف أشياء مي عزيزترين اعضاء مي
حامل امانت است و هنگامي كه امانت بر زمين و كوهها و آسمان عرضه مركب ديانت و 

: به اين گويد و از قبول آن به شدت اباء ورزيدند. غزالي مي گرديد از حمل آن ترسيدند
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 ها، آن جاه�ن و علماي مبتدي، به تعليم و ارشاد مردم بپردازند، زيرا خاطر است كه نبايد
كشانند. و صد سال عبادت  ان را به گمراهي ميشوند و هم ديگر هم خود گمراه مي

با  /دهد. و امام نووي  علم و كتابي روشن به انسان نفع نمي جاه�نه بدون هدايت و
تقوي و با پرهيز از  قعملش از خدا ترسي و با علمش خداپرستي نمود و باور عش

ر خواهان محرمات اطاعت از او را پيشإل خود ساخت و با امر به معروف و نهي از منك
رضايت او گرديد و با عبادت زياد تقرب به او را جست و براي آخرتش و رضاي خدا به 

 اندازة زهدش در دنيا عمل نمود.



 
 
 

 اين كتاب

باشد. مردم حال و گذشته  يكي از ستارگان مشهور پيشوايان اس�م مي /امام نووي 
ا گرامي و يادش را نظر دارند و همواره او ر در دوست داشتن و بزرگداشت او اتفاق

 گذرد. بزرگ دانسته و تاكنون هفت قرن از ياد و ذكر خصال حميده و پسنديدة او مي
اند كه اكنون مختصر كلماتي از  علماء و اهل علم ثناهاي مشكباري در مورد او گفته

كنيم. او  اي از صدها جم�تي است كه در مورد او گفته شده بيان مي ابن كثير كه آن نمونه
 ويد:گ مي

شيخ، امام، ع�مه، حافظ، فقيهي شايسته، يكي از عابدين و علماء زاهد و در (نووي) 
سطح وسيعي عامل به علم و عمل و زهد و پارسايي و رياضت و اعتدال در زندگي و 

ي ها سال صبر بر سختي در زندگي و ورعي كه احدي نه در زمانش و نه قبل از او تا
 طولني سراغ نداريم، بود.

داراي فضائلي انبوه و خصائلي فراوان و محاسني زياد بود تا جايي كه امام او 
گويد: پس از تابعين مجموع خصوصياتي كه در نووي جمع  دربارة او ميالدين سبكي  تقي

 اي كه براي او ميسر شده است. يستيشده و ساده ز
 ةدولمحمد علي 

ا﴿ َُ �ّ
َ

َ ٰ ينَ ٱ َٓ ِ َّ  ْ ُنوا َّ ا ْ ٱَء ُقوا َ ٱ َّ َّ  ِ تِه َقا َُ ُِموَن  ۦَحّق  ۡسل ّّ نُتم 
َ

ّن إِّ� َوأ َُ ُمو ََ  ﴾١َوَ� 
 ].102عمران:  آل[

چنان كه شايسته ترس خداست، از او بترسيد و به   ايد آن اي كساني كه ايمان آورده«
 .»جز در حالت مسلماني نميريد
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