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 الشٍخ حمًٍ الدٌن أبو زكرٌا حيٍى بن شرف النووي

 م( 1377 - 1333هـ =  171 - 131)
 الشيخ ىالل ادلزرزع

الدين أبو زكريا حيىي بن شرف النووي احلزامي، كان حمررًا للمذىب ومنقحو، ولد  حمييىو الشيخ 
)بنوى( قرية من الشام من أعمال دمشق ونشأ هبا وقرأ القرآن.  131يف العشر األول من احملرم سنة 

ذكر والده أن الشيخ كان نائمًا إىل جنبو، وقد بلغ من العمر سبع سنني ليلة السابع والعشرين من 
هر رمضان، قال: فانتبو حنو نصف الليل وأيقظين وقال: يا أبيت، ما ىذا الضوء الذي قد مأل الدار؟ ش

 فاستيقظ أىلو مجيعاً فلم نر كلنا شيئاً.قال والده: فعرفت أهنا ليلة القدر. 
قال والده: ودلا توجهنا للرحيل من نوى إىل احلج أخذتو احلمى إىل يوم عرفة قال: ومل يتأوه قط 

ا عدنا إىل نوى ونزل ىو إىل دمشق صب اهلل عليو العلم صبًا فلم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار فلم
 شيخو أيب إبراىيم إسحاق يف العبادة من صالة وصيام الدىر والزىد والورع. 

أشهر وحفظ ربع ادلهذب يف بقية السنة ومكث قريبًا من السنتني ال  4قدم دمشق وقرأ التنبيو يف 
على األرض، جد يف طلب العلم حىت فاق على أقرانو وأىل زمانو وكان على جانب كثري يضع جنبو 

من العمل والصرب على خشونة العيش وكان ال يدخل احلمام. رجل من أصحابو قشر لو خيارة ليطعمو 
 إياىا، فأمتنع عن أكلها، وقال: أخشى أن يرطب جسمي، وجيلب النوم. 

ادلنكر يواجو ادللوك وحج مرتني وويل دار احلديث األشرفية بعد موت كان أمراً بادلعروف ناىياً عن 
أيب شامة سنة مخس وستني وإىل أن مات ومل يأخذ من معلومها شيئاً، وكان ذا وقار يف البحث مع 

 العلماء وكان صغري العمامة عظيم الشأن.
، وكان شديد الورع كان إمامًا بارعًا حافظًا مفتيًا أتقن علومًا شىت، وصنف التصانيف اجلمة

والزىد، ترك مجيع مالذ الدنيا من ادلأكول إال ما يأتيو بو أبوه من كعك يابس وتني حوراين، وادللبس إىل 
الثياب الرثة ادلرقعة، ومل يدخل احلمام، وترك الفواكو مجيعهاً. وكان أماراً بادلعروف ناىياً عن ادلنكر على 

 األمراء وادللوك والناس عامة. 
ي اهلل عنو ال يأكل يف اليوم والليلة إال أكلة واحدة بعد العشاء اآلخرة، وال يشرب إال وكان رض

شربة واحدة عند السحر، وكان ال يشرب ادلاء ادلربد وكان ال يأكل فاكهة دمشق فسألتو عن ذلك 
 فقال: دمشق كثرية األوقاف، وأمالك من ىو حتت احلجر شرعًا والتصرف ذلم ال جيوز ألوجو الغبطة
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وادلصلحة وادلعاملة فيها على وجو ادلساقاة، وفيو اختالف بني العلماء: فمن جوزىا قال: جوزىا بشرط 
ادلصلحة والغبطة لليتيم واحملجور عليو، والناس ال يفعلوهنا إال على جزء من ألف جزء من الثمرة 

 للمالك، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك.
من الظلم مبا كاد يأيت قواعده من مبانيو وكتب لو من دلا توسد ادللك الظاىر أمانيو وجذم نفسو 

الفقهاء من كتب ومحلو سوء رأيو على بيع آخرتو بشيء من الذىب ومل يبق سواه فلما حضر ىابو 
وألقى إليو الفتيا فألقاىا وقال لو لقد أفتوك بالباطل ليس لك أخذ معونة حىت تنفذ أموال بيت ادلال 

أمراؤك ما أخذمت زائداً عن حقكم وتردوا فواضل بيت ادلال إليو وأغلظ وتعيد أنت ونساؤك ومماليكك و 
لو يف القول فلما خرج قال اقطعوا وظائف ىذا الفقيو ورواتبو فقيل لو إنو ال وظيفة لو وال راتب قال 

بينو فمن أين يأكل قالوا مما يبعث إليو أبوه فقال واهلل لقد مهمت بقتلو فرأيت كان أسداً فاحتاً فاه بيين و 
 لو عرضت لو اللتقمين، وحكي عن ادللك الظاىر أنو قال: أنا أفزع منو.

قال النووي: كنت أقرأ كل يوم اثين عشر درسًا على ادلشايخ شرحًا وتصحيحًا درسني يف الوسيط 
ودرسًا يف ادلهذب ودرسًا يف اجلمع بني الصحيحني ودرسًا يف صحيح السكيت يف اللغة ودرسًا يف 

يف أصول الفقو ودرسًا يف أمساء الرجال ودرسًا يف أصول الدين قال وكنت أعلق مجيع  التصريف ودرساً 
ما يتعلق هبا من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة قال وبارك اهلل يل يف وقيت واشتغايل وأعانين 

 عليو. 
يعلى ومن مسموعاتو الكتب الستة وادلوطأ ومسانيد الشافعي وأمحد والدارمي وأيب عوانة وأيب 

وسنن الدارقطين والبيهقي وشرح السنة للبغوي وتفسريه واألنساب للزبريي واخلطب النباتية ورسالة 
 القشريي وعمل اليوم والليلة البن السين وأدب السامع والراوي للخطيب وغري ذلك. 

الشيخ السبكي سكن دار احلديث األشرفية وكان خيرج يف الليل يتهجد وديرع خديو على األرض 
 ق البساط الذي يقال إنو من زمن الواقف ويقال إن النووي كان يدرس عليو وينشد: فو 

 وفي دار الحديث لطيف معنى... على بسط لها أصبو وآوي
 عسى أن أمس بحر وجهي... مكاناً مسو قدم النواوي.

 "ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم"منهاج الطالبني  و"و "هتذيب األمساء واللغات" من كتبو
رياض الصاحلني من كالم سيد "و "األذكار النووية،"يف مصطلح احلديث، و"التقريب والتيسري"و

، "روضة الطالبني"و "شرح ادلهذب للشريازي"يف ادلناسك، و"اإليضاح"و "بستان العارفني"و "ادلرسلني
 . "األربعون حديثاً النووية"التبيان يف آداب محلة القرآن و"و
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الذي دفن هبا بعض مشاخيو فزارىم، وقرأ شيئاً، ودعا وبكى مث زار  قبل وفاتو خرج إىل القبور
أصحابو األحياء كالشيخ يوسف القفاعي والشيخ حممد األمخيمي والشيخ مشس الدين ابن أيب عمر 
شيخ احلنابلة. مث سافر صبيحة ذلك اليوم، فسار إىل نوى، وزار القدس واخلليل عليو السالم مث عاد إىل 

ودفن  171رجب سنة  14زيارتو هبا يف بيت والده، وتويف رمحو اهلل ليلة األربعاء  نوى، و مرض عقب
 ببلده وقربه يزار ىناك.

 كتب اهلل لو القبول عند اجلميع بسبب إخالصو. 
 وإذا الفتى هلل أخلص سره... فعليو منو رداء طيب يظهر.

فة الطالبني يف ترمجة النووي ادلراجع: )طبقات الفقهاء للشريازي(، )تاريخ اإلسالم للذىيب(، )حت
 للعطار(، )األعالم للزركلي(.

 


