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 المقدمة
رَرةَ  عون الدينادللقب ب ل،وزير العامل العادالىو  ُظَفَِّر ََيََْي بُن زُلَمَِّد بِن ُىبَريرْ

 .أَبُو ادل
كانر  . وزي الرعبردالرنن برن  هم اإلمراممرنترك ابن ىبرية عرددا كبرريا مرن الطر ب 

اللغرررة، والعررروض، و رررنا يف تلررك العلررروم، وكررران علرروم ، و واسررعة برررا دبلررو معر رررة 
قرررال عنرررو  .حرررص أ ررربب مرررن كبرررار علمرررا  اإلسررر م السرررنة، وسرررري السرررلاب متمسررركا  
ََل الرررَّْأي، بررارّا  بِالعُ "كرران: سررري أعرر م النررب  الررذى   َلَمرراِ ، ُمِكبّررا  َمررَع َأعبَرراِ  الرروزَارَِة جرر

ررْنِن، َحَسررَنَة الَََّمررانِ  ررَر الحَّ ترراري  وقررال عنررو الررذى  أيضررا يف  "َعلَررى الِعْلررِم َوَتدوينِررِو، َكِبيرْ
وكرران مررن  يررار الرروزرا  أدبررا ، و رر حا ، ورأيررا ، وتوا ررعا   ىررل العلررم وبرررا  " اإلسرر م

   ."هبم
، رج   قريا يعمل يف حراثة ا رض كان أبوه( م2ٕٓٓ)ورد يف ادلوسوعة العربية 

ولررده علررى  ارريل العلررم وإدراك الفوائررد،  ن ررذ يرر دد وىررو  ررغري إال أنررو كرران َيررث 
اد وَيضر رلالس العلم  يها مث ما لبث أبوه أن مات سللفا ولده يكابد الفاقو إىل بغد

والحظا العيش،  ا طر إىل العمل واالشتغال يف شص اخلدمات طلبرا للررزو وسر ا 
، ٕٕج" )للعرروز، ومررع ذلررك مل تفرر  ىكتررو يف تلقررس العلررم ورلالسررة الفقهررا  وا دبررا 

عرراش  قررريا و ررار وزيرررا ىكررذا احرر م  .حررص بلرر  مررن العلررم مكانررة ر يعررة (2ٖٗص 
َلررا وادلداىنررة رلتمررع ىررذا حالررو يسررتح  البقررا  . اجملتمررع العقررول الفررذة بعيرردا عررن الت

 .والنما   ن تكا ؤ الفرص أساس التميَ
ة ية  ررذة يف التراري  اإلسرر مس أال وىررس ش اررىررو امترداد لح ارري إن ابرن ىبرررية

والرروزير القرروي الررذي  ررع  برراا اْلَمررَداَِرس النمظَاِميَّررة( م9ٕٓٔ= ىررر  2٘ٗت )نظررام ادللررك 



بررا العلررم والسياسررة و رررا كررل أوقاتررو للعنايررة ببنررا  ادلرردارس وتكرررمي العلمررا  وىررذه 
 .الح ايات ركائَ النهضات

 .ادلريب ،السياسس ،ج ناجب للعاملابن ىبرية منوذ 
ابررن ىبرررية منرروذج نرراجب للفقيررو الررذي يقرردر وجهررات نظررر العلمررا  ويعرررا قرردر 

 .ادلذاىب الفقهية دون تعاب
 .ابن ىبرية منوذج ناجب للعامل الذي يقدر عملية تقييد العلم بالكتابة

 .ابن ىبرية منوذج ناجب لألمانة يف النقل والدقة يف البيان
َة اسرررتندنا علرررى كتررراب ذيرررل طبقرررات احلنابلرررة البرررن رجرررب يف ىرررذه ال    رررة ادلررروج

ََيْررََي بررن ىبرررية  قمنررا بتل ياررها وترتيبهررا احلنبلررس حيررث أنررو أورد الكلررري مررن لطررائا 
ننمرررل أن تكررون ىررذه ا وراو مررن تراثنررا ال بررروي  .واإل ررا ة إليهررا يف بعررا ا حيرران

اا مررن معرا الر اث ا  رريل يف مرادة ثريرة تيسررر الطرير  للسرائرين شلررن يرودون اال ر  
زمن أحوج ما نكون  يو إىل ىوية، وقدوة، إلمتام مسرية اللقا ة العربية اإلس مية اليت 
ب  شك ستستننا مسريهتا الادة وتتغلب على كل احملبطات إذا  قهنرا أييرة العلرم 

 .والعمل يف تراثنا ال بوي
 

  مؤلفاتو
َعرْن  اإِل َاراح) ِكتَراب ا شرهريا يف الفقرو وىروبركتا ََيْرََي  نا الوزير أبرو ادلظفرر و 

يحررتمل . يف َعْحررِر رُلَلَّرَدات  ( َ رِحْيَحس الُبَ ررارِيم َوُمْسرِلم  )َشررََح ِ ْيررِو ( َمَعراِا الامررَحاحِ 
ررر ا يُرَفقمْهررُو يف  "ودلررا بلرر   يررو إىل حررديث ، كتاب ررا علررى تسررعة عحررر َمررْن يُرررِْد اللَّررُو بِررِو َ يرْ

ينِ  احلديث، وتكلم على معىن الفقو، وآل برو الكر م إىل أن ذكرر مسرائل شرح "  الدم
 .الفقو ادلتف  عليها، وادل تلا  يها با ا ئمة ا ربعة ادلحهورين

" اإل ارراح"وقررد أ رررده النرراس مررن الكترراب، وجعلرروه رللرردة مفررردة، و رروه بكترراب 
ع عليررو أئمررة وىررو قطعررة منررو، وىررذا الكترراب  ررنفو يف واليتررو الرروزارة، واعتررىن بررو و رر



ادلررذاىب، وأو رردىم مررن البلرردان إليررو  جلررو،  يررث إنررو أنفرر  علررى ذلررك مائررة ألررا 
. دينررار، وث ثررة عحررر ألررا دينررار، وحرردث بررو، واجتمررع اخللرر  العظرريم لسررماعو عليررو

َانررررة ادلسررررتن د وبعررررث ملرررروك ا طررررراا ووزراؤىررررا وعلماؤىررررا، . كتررررب بررررو نسرررر ة خل
َمران علرى . همواستنس وا ذلم برو نسر  ا، ونقلوىرا إلري واشرتغل برو الفقهرا  يف ذلرك ال

ا ررت ا مررذاىبهم، يدرسررون منررو يف ادلرردارس وادلسرراجد، ويعيررده ادلعيرردون، وَيفرر  
 .منو الفقها 
، وعر ررررو علررررى أئمررررة ا دب يف "ادلقتاررررد"يف النحررررو كتاب ررررا  رررراه  ََيْررررََي و ررررنا 

ات دالعبرا"و رنا كتراب  .البرن السركي " إ ر ح ادلنطر "كتراب وا تار  . عاره
ولررو أرجرروزة يف ادلقاررور وادلمرردود، وأرجرروزة يف  .علررى مررذىب اإلمررام أنررد" اخلمررس

 .علم اخلط
 
 

 بداياتو
 العمررل  اشررتغل يف ا عمرراليف أول أمررره  قررري ا،  احترراج إىل  بررن ىبرررية ََيْررََي وكرران 
يتقلرررد ، مث جعلرررو ادلقتفرررس  مرررر ا  متعرررددة ،  ررروع أعمررراال  زمرررن العباسررريا السرررلطانية

َيد نترو ونارحو، وقيامرو مث ظهر للمقتفس كفا تو وشهامتو، وأما .ادلهام اإلداريةمن  ادل
إىل داره، وقلرده الروزارة، و لرع عليرو  ىرر ٗٗ٘ استدعاه ادلقتفس سنة  ،يف مهام ادللك

ومحررى أربرراب الدولررة وأ ررحاب ادلنا ررب كلهررم بررا يديررو، . و رررج يف أهبررة عظيمررة
 . ر القرا  والحعرا ، وكان يوم ا محهود اوحض. وىو راكب إىل اإليوان يف الديوان

 ألقابو
نرا  ا مررا  عليرو، وث ،بعدة نعوت تدل على حفراوة النراس بروبن ىبرية  ََيََْي نع  

 . وو  ر العلما   ي



جرر ل اإلسرر م،  ررفس و عررون الرردين، و الرروزير العررامل العررادل،  ولقررد أطلقرروا عليررو
، ترراج ادللرروك والسرر طا، مرراد ا مررةادللررة، عاإلمررام، شرررا ا نررام، معررَ الدولررة، رلررري 

وزير قبرررل وزارترررو وكررران الررر . ررردر الحررررو والغررررب، سررريد الررروزرا ، ظهرررري أمرررري ادلرررؤمنا
 . ل الدينجبيلقب 

 سيرتو الحسنة
يف وزارترررو  كانررر  سياسرررتو ملررراال حسرررنا للممالرررك  العررردل ررررح  أقرررام ابرررن ىبررررية

تررو محرررع ا للكرررم، ، حررص  ررارت دولحقهررم ، ورعررى  ىررل الفضررل وادلعرراراا  ررر 
 حررر  هبرررا مرررن العلمرررا   ررروس، وارتاحررر   يهرررا للطلبرررة  ومسررر اح ا لمرررال ا مرررم، 

بالعلوم نفوس، ومل خترل أيامرو ورلالسرو مرن منراظرة، وال عمررت إال  رذاكرة وزلا ررة، 
إال أوقررررات عطلهررررا مررررن ذلررررك النظررررام، وأوقعهررررا إمررررا علررررى  رررر ة و رررريام، أو علررررى 

 .ا عدة كتبا، و ع وتنليا  يث  نتاني
رنررو ا  الرروزارة بررال  يف تقريررب  يررار النرراس مررن  ََيْررََي ودلررا وع الرروزير أبررو ادلظفررر 

ولقررد قررال . د يف إكرررامهم وإياررال النفررع إلرريهمالفقهررا  واحملرردثا والارراحلا، واجتهرر
م  ررا يرزقنيررو منهررا العلررم واللّررو لقررد كنرر  أسررنل ا  تعرراىل الرردنيا   ررد: مرررة يف وزارتررو

 .وأىلو
برررن ىبررررية عفيف رررا يف واليترررو، زلمرررودا  يف وزارترررو، كلرررري الررر  وادلعرررروا،  ََيْرررََي كررران 

وقررررا ة القررررآن، والاررر ة والاررريام، َيرررب أىرررل العلرررم، ويكلرررر رلالسرررتهم ومرررذاكرهتم، 
 . يل ادلذىب

ولقد بل  بو من شدة الورع  يرث أحضرر لرو كتراب مرن وقرا ادلدرسرة النظاميرة، 
أن ال خيرررج شررس  : غررأ أن الواقررا شرررط يف كترراب الوقرراقررد بل:  قررال. ليقرررأ عنررده

 اجرة  إن ىرذا شرس  مرا  ققنراه:  قيرل لرو. من كتب الوقا عن ادلدرسة، وأمر بررده
 .ومل ميّكنهم من قرا تو، وحلهم على إعادتو. أليس قد قيل:  قال. للتنكيد

 الدقيقةالقرآنية االستنباطات 



سرررن والفوائرررد ادلستحسرررنة واالسرررتنباطات مرررن الكررر م احل برررن ىبررررية ََيْرررََي وللررروزير 
 .ما ىو كلري جد ا لى ا  عليو وسلم ورسولو سبحانو وتعاىل الدقيقة من ك م ا  

 ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض فَ َزاَدُىُم الّلُو َمَرضاً َوَلُهم": يف قولو تعاىلبن ىبرية  ََيََْي قال 

بُونَ  َِ ٌٌ أَلِ يٌم ِبَم ا َن انُوا َيْب  ا ََ ، ادلرريا درد الطعروم علرى (ٓٔاليرة  البقررة " ) َع 
 رر ا مررا ىررس عليرررو،  ررري  احلرراما حلرررو ا، واحللررو مررر ا وكرررذلك ىررؤال  يرررون احلررر  

  .باط  ، والباطل حق ا
َأالَّ ُتْش رُِنوْا بِ ِو  رََّم رَبُُّبْم َعَلْيُبمْ ُقْل تَ َعاَلْوْا أَْتُل َما حَ  "اليات اللوايت يف ا نعرام 

َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َواَل تَ ْقتُ ُلوْا َأْواَلدَُنم مِّْن إْماَلٍق نَّْح ُن نَ  ْرقُُقُبْم َوِإيَّ اُىْم َواَل 
َه ا َوَم ا َبوَ َن َواَل تَ ْقتُ لُ وْا ال ن َّ  تَ ْقَربُ واْ  ََ َم ا َهَه َر ِمن ْ َح رََّم اللّ ُو ِإالَّ  ْفَس الَّتِ ياْلَف َواِح

ََِلُب ْم َواَّ اُنْم بِ ِو َلَعلَُّب مْ  زلكمرات، وقرد  (ٔ٘ٔاليرة  ا نعرام) " تَ ْعِقلُ ونَ  بِ اْلَحِِّّ 
 : "ويف اللانيرة"  تَ ْعِقلُ ونَ  مْ َلَعلَُّب  : "اتفقر  عليهرا الحررائع، إمنرا قرال يف اليرة ا وىل

ََنَُّرونَ   ن كل آية يلير  "  (ٖ٘ٔ) َلَعلَُّبْم تَ ت َُّقونَ  : "ويف اللاللة"  (ٕ٘ٔ) َلَعلَُّبْم َت
والعقررل يحررهد أن اخلررال  ال " َأالَّ ُتْش  رُِنوْا بِ  ِو َش  ْيئاً  : "هبرا ذلررك،   نررو قررال يف ا وىل

هنى عن قتل الولد، وإتيران الفرواحش  ن شريك لو، ويدعو العقل إىل بر الوالدين، و 
اإلنسررران يغررررار مررررن الفاححرررة علررررى ابنتررررو وأ تررررو،  كرررذلك ىررررو، ينبغررررس أن دتنبهررررا، 

ودلرا "  تَ ْعِقلُ ونَ  َلَعلَُّب مْ  : "وكذلك قتل النفس،  لما الق  ىرذه ا مرور بالعقرل، قرال
اذكرررر لرررو ىلكررر   ارررار : ىنوادلعررر" َواَل تَ ْقَربُ   وْا َم   اَل اْلَيتِ   يِم  : "قرررال يف اليرررة اللانيرررة

ولدك يتيم ا، واذكر عند ورثتك، لو كن  ادلوروث لو، واذكر كيرا  رب العردل لرك 
 اعدل يف ح   ريك، وكما ال تؤثر أن خيان عهدك  ر  خترن،  ر و هبرذه . يف القول

ََنَُّرونَ  "ا شررريا  التررررذكر،  قررررال  ا : "وقررررال يف اللاللررررة"  (ٕ٘ٔ) َلَعلَُّب   ْم تَ     ََ َوَأنَّ َى     
َلرل،  لرذلك قرال"ِاَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه   َلَعلَُّب ْم تَ ت َُّق ونَ : ،   و بذلك اتقرا  ال

(ٖٔ٘) ". 

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=3
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=148
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=148


َمْوالَنَرا َوَعلَرى  ُىروَ  ِإالَّ َمرا َكتَرَب اللّرُو لَنَراقُرل لَّرن ُيِاريبَرَنا : يف قولرو تعراىل ََيْرََي قرال و 
مرا كترب علينرا  نرو أمرر : سربحانو  يقرلمل )ٔ٘اليرة  التوبة" )الّلِو  َرْلَيتَروَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

يتعلرررر  بررررادلؤمن، وال يارررريب ادلررررؤمن شررررس  إال وىررررو لررررو، إن كرررران  ررررري ا  هررررو لررررو يف 
 .العاجل، وإن كان شر ا  هو ثواب لو يف الجل

َْ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َم ا َش اا اللَّ وُ  ": قولو تعاىل يف ََيََْي وقال  ََ  َوَلْوال ِإ ال قُ  وَّ
مرا شرا  : مرا قرال، (9ٖاليرة  الكهرا)" َوَوَلداً  ِإال بِاللَِّو ِإن تُ َرِن أَنَا َأَقلَّ ِمنَك َماالً 

 .ل أطل  اللف  ليعم ادلا س وادلستقبل والراىنا  كان وال يكون، ب

ََ ِإالال : "وتدبرت قولو تعاىل: ََيََْي  قالو   . رأي  ذلا ث ثة أوجو"   بِاللَّوِ  قُ وَّ
 .أن قائلها يت أ من حولو وقوتو، ويسلم ا مر إىل مالكو: أحدىا
قررواىم ال أنررو يعلررم أن ال قرروة للم لرروقا إال بررا ،  رر  خيرراا مررنهم إذ : واللرراا

 .تكون إال با ، وذلك يوجب اخلوا من ا  وحده
أنرررو رد علرررى الف سرررفة والطبرررائعيا الرررذين يررردعون القرررو  يف ا شررريا  : واللالرررث

 .بطبيعتها،   ن ىذه الكلمة بين  أن القوّي ال يكون إال با 
عرىن إا ادل: ، قال(٘ٔ: طو)" إن الساعة آتيٌة أكاُد ُأْ فيَها: "قولو تعاىل وقال يف

قرررد أظهرهترررا حرررا أعلمررر  بكوهنرررا، لكرررن قاربررر  أن أ فيهرررا بتكرررذيب ادلحررررك هبرررا، 
 .و فلة ادلؤمن عنها،  ادلحرك ال يادو كوهنا، وادلؤمن يهمل االستعداد ذلا

  " َتْبُتُمونَ  ِإنَُّو يَ ْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويَ ْعَلُم َما : "يف قولو تعاىل ََيََْي  وقال
أنررو إذا اشررتدت ا  رروات وتغالبرر    هنررا حالررة ال : ، ادلعررىن(ٓٔٔاليررة  ا نبيررا )

ينرو، وال يحرغلو  رع وا  عَ وجل يسمع ك م كرل شر ب بع. يسمع  يها اإلنسان
 .عن  ع
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ٌِّ اْحُب م بِ اْلَحِِّّ َورَب ُّنَ ا ال رَّْحَمنُ  : "سبحانو  قولوعن و  اْلُمْس تَ َعاُن َعلَ    قَ اَل َر
كن أن  أيهرا القائرل علرى : ادلراد منو: ََيََْي  قال ،(ٕٔٔالية  ا نبيا ) "َما َتِصُفونَ 

احكررررم : احل ،  ن ادلبطررررل ال ميكنررررو أن يقررررولاحكررررم برررر: احلرررر  ليمكنررررك أن تقررررول
 .باحل 

لَ  َك ِم  َن اْلُمْرَس  ِليَن ِإال : "وقررال يف قولررو تعرراىل ِإن َُّه  ْم لَيَ  ْلُنُلوَن  َوم  ا َأْرَس  ْلَنا قَ ب ْ
نَ ًة أََتْص ِبُروَن وََن اَن رَبُّ َك  الوََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اأَلْسَواِق َوَجَعْلَنا بَ ْعَض ُبْم لِ بَ ْعٍ  ِفت ْ

 هرو يردل علررى  ضرل ىدايرة اخللر  برالعلم، ويبررا ، (ٕٓاليرة  الفرقران)  " ِص يراً بَ 
َاىد ادلنقطع   ن الن   لى ا  عليو وسلم كالطبيرب، والطبيرب  شرا العامل على ال

 .يكون عند ادلر ى،  لو انقطع عنهم ىلكوا

ٌِّ َأْوِقْعِني َأْن َأْشُبَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ  : "يف قولو تعاىل قالو   َوقَاَل َر

 ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحينَ  َوَعَل  َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َااِلحاً تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتكَ 

كررنن ىررذا الولررد  رراا أن . ىررذا مررن متررام بررّر الوالرردين: ، قررال (9ٔاليررة  النمررل) "
يكررون والررداه قارررا يف شرركر الرررب عررَ وجررل،  سررنل ا  أن يلهمررو الحرركر علررى مررا 

 .أنعم بو عليو وعليهما ليقوم  ا وجب عليهما من الحكر إن كانا قارا
ٌُ اللَّ ِو َخي ْ ٌر لَِّم ْن  لَ َوقَ ا : "يف قولرو تعراىلقال و  يَن ُأوتُ وا اْلِعْل َم َويْ َلُب ْم ََ  َوا َِ الَّ 
إيلررار  ، (القارربسررورة )"  {2ٓ} َوَعِم  َل َا  اِلحاً َوال يُ َلقَّاَى  ا ِإال الصَّ  اِبُرونَ  آَم  نَ 

ومرررن آثرررر . ثرررواب الجرررل علرررى العاجرررل حالرررة العلمرررا ،  مرررن كررران ىكرررذا  هرررو عرررامل
 .العاجل على الجل  ليس بعامل

َْي ْ  ُر اللَّ  ِو يَ  ْلتِيُبم ِبِض  َياا َأفَ  ال َتْس  َمُعونَ  : "قولررو تعرراىل يف ََيْررََي وقررال   َم  ْن ِإلَ  ٌو 
قُ  ْل َأرَأَيْ   ُتْم ِإن َجَع  َل اللَّ  ُو َعلَ  ْيُبُم الن ََّه  اَر َس  ْرَمداً ِإلَ    يَ   ْوِم اْلِقَياَم  ِة َم  ْن ِإلَ  ٌو  (17)

إمنررا ذكررر  (القاررب" )(17) ِفي  ِو َأفَ  ال تُ ْبِص  ُرونَ َْي ْ  ُر اللَّ  ِو يَ  ْلتِيُبم بَِلْي  ٍل َتْس  ُبُنوَن 
ار عند ذكر النهار  ن اإلنسران يردرك  عرو يف الليرل السماع عند ذكر الليل واإلبا
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سررلطان : دلرر دقررال ا .أكلررر مررن إدراكررو بالنهررار، ويررر  بالنهررار أكلررر شلررا يررر  بالليررل
 .السمع يف الليل، وسلطان البار يف النهار

قَ   ْوِم اتَِّبُع  وا  َوَج  اا ِم  ْن َأْقَص    اْلَمِدينَ  ِة رَُج  ٌل َيْس  َع  قَ  اَل يَ  ا"قولررو تعرراىل ويف 
َوَج اا رَُج ٌل مِّ ْن َأْقَص   اْلَمِدينَ  ِة  " :ىلقولرو تعرا و (ٕٓاليررة  يرس " ) اْلُمْرَس ِلينَ 

ِم  َن   يَ  ْلَتِمُروَن بِ  َك لِيَ ْقتُ لُ  وَك فَ  اْخُرْج ِإنِّ  ي لَ  كَ ُموَس    ِإنَّ اْلَم  ؤلَ  َيْس  َع  قَ  اَل يَ  ا
 رأير  الفائردة يف تقردمي : برن ىبررية ََي ََيْرقرال ،  (ٕٓاليرة  القارب " )النَّاِا ِحينَ 

أن ذكر ا و اا قبل ذكر ادلو وا أبل  يف ادلردح مرن تقردمي : ذكر الرجل وتن ريه
الرئيس ا جل   ن،  نظرت   ذا الذي زيد يف : ذكره على و فو   ن الناس يقولون

 مدحو وىو  احب يس أمر بادلعروا وأعران الرسرل و ر  علرى القترل، وال رر إمنرا
 ررا ول ىررو المررر بررادلعروا، . حررذر موسررى مررن القتررل،  سررلم موسررى بقبولررو محررورتو

َيررادة. والنرراىس عررن ادلنكررر، واللرراا ىررو نا ررب المررر بررادلعروا مث .  اسررتح  ا ول ال
تنملررر  ذكرررر أقارررى ادلدينرررة،  ررر ذا الررررج ن جرررا ا مرررن بُعرررد يف ا مرررر برررادلعروا، ومل 

 .يتقاعدا لبعد الطري 

 النبوي نظرات في الحديث
َذا َكررراَن َأوَُّل لَيلَرررة  مرررن َشرررهِر َرمَضررراَن إِ : ِ"قَررراَل َرُسررروُل اللَّرررِو َ رررلَّى اللَّرررُو َعَلْيرررِو َوَسرررلَّمَ 

رررياطِا وَمررررَدُة الرررنم وُ لمقرررْ  أَبرررواُب النِررررياِن   ويف روايرررة (رواه ال مرررذي) "ُ رررفَّدِت الحَّ
رررَماِ  َوُ لمَقرررْ  أَبْررررَواُب َجَهرررنََّم ِإَذا َدَ رررَل َشرررْهُر َرَمَضررراَن  ُرتمَحرررْ  أَ "الب ررراري  بْررررَواُب السَّ

رررَياِطاُ  إن الحرررياطا للعا رررس يف  رررري رمضررران  : برررن ىبررررية ََيْرررََي  قرررال "َوُسْلِسرررَلْ  الحَّ
قررّل ومت تقييررده بالس سررل  رر ذا سلسررل الحرريطان . سررّول ع، و رررا: كالعكرراز يقررول
 .   يلوم  ريه عذر العا س

اللَّرِو َ رلَّى اللَّرُو  َرُسرولِ كران أكلرر  روم " عنهرا يف حديث عائحرة ر رس ا قال و 
مررا أر  ىررذا إال علررى وجررو الريا ررة . (رواه أنررد يف مسررنده) "يف شررعبان َعَلْيررِو َوَسررلَّمَ 
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 يتعروده  رعب عليرو،  ردرج نفسرو بالاروم مل  ن اإلنسان إذا ى م بنفسو على أمرر
 .يف شعبان  جل رمضان

أول زمرررة تررد ل النررة مررن أمرريت وجرروىهم  : "لميف قولررو  ررلى ا  عليررو وسرر وقررال
إمنرررا مل يقرررل كالحرررمس  ن نرررور الحرررمس يرررؤثر يف عيرررون : قرررال" ليلرررة البررردر كرررالقمر

الناظرين إليها،  ر  يتمكنرون مرن النظرر، والنرة دار لرذة وطيرب عريش،  لرو أشربه  
 .مل يتمكن أحد منهم أن ينظر ال ر وجوىهم نور الحمس

 روائع تربوية
 :ث ثة أشيا احملا ظة على َيال العلم ب: بن ىبرية ََيََْي وقال 
العربيررة، دعرراه ذلررك إىل حفرر  العمررل بررو،  رر ن مررن كلررا نفسرو الررتكلم ب: أحردىا

 .ومن سنل عن ادلحك ت ليعمل  يها  قتضى الحرع تعلم ،النحو
 .التعليم،   نو إذا علم الناس كان أدعى إىل تعليمو: واللاا
رجرررو إىل البحرررث، وال يرررتمكن مرررن التارررنيا مرررن مل التارررنيا،   نرررو خي: اللالرررث

 .يدرك  ور ذلك العلم الذي  نا  يو
اجتهررررد أن تسرررر  العارررراة  رررر ن ظهررررور : لرررربعا مررررن يررررنمر بررررادلعروا ََيْررررََي  قررررالو 

 .معا يهم عيب يف أىل اإلس م، وأوىل ا مور س  العيوب
ى العارراة نظررر العامررل إىل عملررو بعررا اللقررة بررو يف برراب الن رراة، أ ررر علرر :قررالو 

لرروال الظلررم الرررائر مررا حاررل  الحرررهادة للحررهيد، ولرروال أىرررل : مررن تفررريطهم، وقرررال
ادلعا رررس، مرررا بانررر  بلرررو  الارررابر يف ا مرررر برررادلعروا، ولرررو كررران اجملرمرررون  رررعفا  

 .لقهروا،  لم َيال ذلك ادلعىن
 .احذروا ماارع العقول، عند التهاب الحهوات :قالو  

قضررى علررّس،  :ا قرردار وال خيا ررم نفسررو،  يقررولم الع ررب شلررن خيا رر :ََيْررََي  قررال
أختترار أن ختلر  أعمرى ال تنظرر ? وَيك، قل لنا كيا  ب أن يكرون ا مرر! وعاقبأ

: قلنررررا. ال: قررررال? أ تحررررب أن ختلرررر  معرررردوم احلررررس: قلنررررا. ال: قررررال. إىل ادلستحسرررن



?  ح ررأ تؤثر أن تطل   يها من  ري: قلنا. ال: قال. أختتار أن ترد عن ادلعا س قهر ا
 نمررا أن تغضررب لررذلك الفعررل .  رر  تغضررب إذ ا إن أطلرر   ررريك يف أ واتررك وبناتررك

 ر ذا جعرل . من  ريك يف حرمك، وختتار أن تفعلو يف ُحرم  ريك  هذا يف  ايرة الرور
لررك الطريرر  إىل مرررادك بكلمررة ىررس عقررد النكرراح، أو عو رر  عمررا منعرر  عنررو مررن 

 ررر ن زللررر  يف معارررية  قرررد . دلجنسرررو ووعررردت ا جرررر علرررى الاررر   هرررذا  ايرررة العررر
 .جعل لك طري  الن اة بالتوبة

ن اإلنسران يبلغرو أن الرجرل قرد عمرل إ :عن أنواع الحر اليت ال نعلمهرا ََيََْي وقال 
الرجرررل قرررد ال ، و ن يعمرررل مللرررو،  هرررذا شرررر مرررا مل يعمرررلالحرررر  ري رررى برررو، أو يتمرررىن أ

لرذنب شرر مرا يحرب اخلمر،  يع ب بنفسو كيا ال يحرب،  يكون الع رب بر ك ا
 .مل يعمل
 

 سوَر الضح 
ََا َسَج  (7) َوالضَُّح  ٌر لَّ َك ِم َن اأُلولَ   ( 3) َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َل  ( 7) َواللَّْيِل ِإ  َوَلآلِخَرَُ َخي ْ

 ( 1) فَ َه   َد  َوَوَج   َدَك َض   االً  ( 6) َألَ   ْم َيِج   ْدَك يَِتيم   اً فَ    َو  (5) َوَلَس   ْوَي يُ ْعِوي   َك رَبُّ   َك فَ تَ ْرَض     (4)

َْْن  َه  رْ ِئَل فَ  الَوَأمَّ  ا السَّ  ا ( 9) فََلمَّ  ا اْلَيتِ  يَم فَ  ال تَ ْقَه  رْ  ( 8) َوَوَج  َدَك َع  اِئالً فَ  َل َوَأمَّ  ا بِِنْعَم  ِة رَبِّ  َك  (71)  تَ ن ْ
 (.77) َفَحدِّثْ 

دلرا ترواىل  يهرا قسرمان، وجوابران ملبتران، : يف سرورة الضرحىبرن ىبررية  ََيْرََي وقال 
ََا َس  َج  (7) َوالضُّ  َح  : " يرران،  القسررمانوجوابرران نا : والوابرران النا يرران"  ( 7) َواللَّْي  ِل ِإ

 (4) َوَلآلِخ   َرَُ َخي ْ   ٌر لَّ   َك ِم   َن اأُلولَ     : "، والوابررران ادللبتررران" ( 3) َم   ا َودََّع   َك رَبُّ   َك َوَم   ا قَ لَ    "

كرررل : وأتررربعهن بو رررايا ثررر ثمث قررررر برررنعم ثررر ث،  "(5) َوَلَس   ْوَي يُ ْعِوي   َك رَبُّ   َك فَ تَ ْرَض    
 .واحدة من الو ايا شكر النعمة اليت قوبل  هبا

 ".(9) فََلمَّا اْلَيِتيَم َفال تَ ْقَهرْ  : "وجواهبا" ( 6) َأَلْم َيِجْدَك يَِتيماً فَ َو  : "  حداىن
َه   رْ َوَأمَّ  ا السَّ   اِئَل فَ   ال ت َ  : " قابلهرررا بقولرررو" ( 1) َوَوَج   َدَك َض   االً فَ َه  َد  : "واللانيررة "  (71) ن ْ

 .وىذا  ن السائل  ال يبغس اذلد 



َْْن  : "واللاللة  ".(77) َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ  : " قابلها بقولو" ( 8) َوَوَجَدَك َعاِئالً فََل
وما قر ك  ن القلرى بغرا بعرد حرب، وذلرك ال : ومل يقل"  َوَما قَ َل  : "وإمنا قال

ا قط، مث قال: عىنوادل. دوز على ا  تعاىل ٌر لََّك ِمَن اأُلوَل  : "وما قلى أحد   َوَلآلِخَرَُ َخي ْ

 .وإمنا ادلعىن  ري لك ودلن آمن بك.  ري على اإلط و: ومل يقل" (4)
 .آو  بك إىل يوم القيامة:  آواك،  نو أراد: ومل يقل" فَ َو  : "وقولو

 َشعر ابن ىبير 
َىد و ريهو   :ل قولومن مل لو شعر كلري حسن يف ال

   عوا ك مس   ا ذو جتاريب  يا أيها الناس إا نا ب لكرم

َىررترهرا    ما تدوم على حسن وال طيب  ال تلهينكم الدنيا ب

 :وقولو
 وأراه أسهل ما عليك يضريع  والوق  أنفس ما عني   فظو

   
 : ولوقو 

  ما الذي باتباع احلر  ينرترظرر  احلمد   ىرذا الرعرا ال ا ثرر

َم، ودار شنهنا الغرري  وق  يفروت وأشرغرال مرعرّوقة  و عا ع

 وليس عندىم من ركضهم  ربرر  والناس ركضا  إىل مهو  ماارعهم

  يبلغون إىل ادلهو  وما شعرروا  تسعى هبم  ادعات من س مترهرم

 والهل أ ل عليو خيل  البرحرر  والهل أ ل  ساد الناس كرلرهرم

 كما عن الطفل يوما  يطرح السرر  الرشد يطرحرووإمنا العلم عن ذي 

 كالدو يضعا حسا  وىو يسترعرر  وأ عب الردا  دا  ال َيرس برو

َاؤه قد عمهرا الرضررر  وإمنا مل َيس ادلر  مروقرعرهرا   ن أج

  :وقال 
 رررررررري ديرررررررن اإلسررررررر م  هرررررررو    كل من جا  بردين  رريب



  كذوب

  رذاك الرمرريبب  سنة   وإذا عامل تكلا يف القرول

 : ََيََْي  قالو 

 بو يعبرد اإللرو الركررمي  ما لنا قط  ري ما شرع ا 

 ح   يو وما سواه  روم   تمسك بالحرع واعلم بنن ال

 : تعاىل رنو ا  ََيََْي وشلا يذكر من شعر الوزير 
 وكل امر   ما قدم  يده يلقى  متسك بتقو  الّلو  ادلر  ال يبقى

  وال تذكرن إ كا  وال  سدن  لقا  لناس ما يف يديهرموال تظلمن ا

  لرقرا تعوده اإلنسان  ار لو  تعود ِ عال اخلري  عا   كلرمرا

 رحيل الروح
مث  رار . كان الوزير يتنسا على ما مضى من زمانرو، وينردم علرى مرا د رل  يرو

 .عَ وجل الحهادة يسنل ا 
 فرس  قرعر  النروا ب بابرو، وكردرت أحوالرو،حينمرا  يف أمت عا ية ََيََْي وكان الوزير 

سرقاه شريا ا، قرا   حضرر طبيرب كران خيدمرو،   ليلة من اللياع شرعر برنمل يف معدترو مث
إىل جررامع القاررر  ََيْررََي ونلرر  جنررازة الرروزير  .مسررموما ََيْررََي  إنررو  ررو  مررات:  يقررال

و لقر   إىل مدرسرتو الريت أنحرنىا ببراب الباررة  رد ن هبرا مث نرلالنراس و لى عليو 
وكلرر البكرا  عليرو رنرو اللّرو  لوداعرو،مرن احملبرا  فري  داد و رج  عغيوماذ أسواو ب

 .تعاىل رنة واسعة
برن ىبررية حرص قرال  ََيْرََي لبأ ىبرية بعد و راة  َجَر  َبَ ٌ  َعِظْيمٌ ولألسا الحديد َ 

ررررَرَة ِإىَل بَرْيررررِع ثِيَرررراهِبِم َوقَررررِد ا ررررطرَّ َورثَررررُة الررررَوزِْيِر ابْررررِن ىُ  أعرررر م النررررب  الررررذى  يف سررررري  بَريرْ
ْوقُرْوَ ُة َعَلى َمدَرَسِتوِ 

َ
 . بنسعار زىيدة َوأَثَاِثِهم، َوبِيَعْ  ُكُتُب الَوزِْيِر ادل



 


