أ .يوسف عابدين

العالمة الشامي صاحب احلاشية ابن عابدين

العالمة الشامي صاحب الحاشية
ابن عابدين
ألاستاذ يوسف عابدين
حممد أمني عابدين الولد الثاين والثالثون للسيدة فاطمة الزهراء البضعة النبوية الطاهرة رضي اهلل
تعاىل عنها ،لقب بالعالمة الشامي وخامتة احملققني يف املذهب احلنفي صاحب التصانيف
العديدة يف الفقه واللغة والتصوف.

حاشية ابن عابدين اليت تعد املرجع األول يف الفقه احلنفي ،عم نفعها سائر البلدان اإلسالمية
ولد ابن عابدين يف دمشق عام 1111ه – املوافق لـ 1811م.

ونشأ يف حجر أبيه السيد عمر عابدين يف حي القنوات _ زقاق املبلط.
كان جيلس يف حمل والده يتعلم التجارة ،فجلس مرة يقرأ القرآن وإذ برجل مار مل يرضى عن
تالوته ،نصح والده بأن يوجهه إىل تعلم القرآن ،ومباشرة استمع الوالد للنصيحة وأخذه إىل
الشيخ حممد سعيد احلموي شيخ القراء يف وقته ،حفظ القرآن الكرمي وقرأ عليه القراءات بوجوهها
وطرقها وتلقى عليه علوما أخرى.
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مث انتقل إىل شيخه الش يخ شاكر العقاد احلنفي القادري وقرأ عليه العديد من العلوم ،وتضلع يف
الفقه والعلوم اآللية ،أحبه شيخه حمبة عظيمة وصار يفتخر به ويأخذه إىل شيوخه ويستجيزهم له
فيجيزونه ،وبدأ التصنيف يف هذه الفرتة وسنه  18عاما.
مث بدأ بقراءة الدر املختار على شيخه العقاد ،مع خنبة من طالب العلم العلماء منهم الشيخ
سعيد احلليب ،ولكن الشيخ العقاد تويف 1222ه ،ومل يكمل الدر فأكمله ابن عابدين على
الشيخ سعيد احلليب مث قرأ عليه الكثري من الكتب اليت بدأها مع العقاد ،وكتبا أخرى يف الفقه
احلنفي وغريه من العلوم اآللي ة حىت برع ونضج ومتكن مث تعرف على الشيخ الرباين موالنا خالد
النقشبندي فأخذ عليه الطريقة النقشبندية ،فاستجازه فأجازه ،وكان هنالك هجمة أمثة على
الشيخ خالد النقشبندي فما كان من ابن عابدين إال أن تصدى هلا ،وألف رسالة مساها (سل
احلسام اهلندي يف الدفاع عن موالنا خالد النقشبندي) بني فيها احلق ،ومل يكن سلبيا يف هذه
احملنة.
لقد مجع اهلل البن عابدين ميزات عديدة كما نرى فكان بارا بوالديه ،وكان والده يشجعه على
التفرغ للعلم ،واقتناء الكتب وشراءها ،ويقول له :اشرت ما بدا لك وعلي الثمن فإنك أحييت ما
أمته أنا من سرية سلفي ،فجزالك اهلل خريا يا ولدي.
وكان قرة عني مشاخيه كتبوا فيه أشعارا وكتب فيهم يشكر فضلهم ويوضح ميزاهتم ،ويلفت النظر
إىل اغتنامهم.
واشتغل ابن عابدين بالتصنيف والتدريس واإلفادة حىت أصبح مرجع الفتوى ،وحمجة العلماء يف
العامل اإلسالمي ،إىل جانب ذلك كان إمام جامع التعديل ومؤذنه.
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كان ابن عابدين كثري الصوم ،ال ينام من الليل إال القليل ،وباقي الليل للتأليف والتحرير ،وجعل
النهار للدروس وإفادة املستفتني ،فكان دائبا على إلقاء الدروس ونشر العلم ،يرقى يف درج ِ
املعال
وحل املشكالت بصائب فه ٍم ،وحيرص على مجع الفنون مع اشتغاله بالتدريس واملطالعة
وتصحيح الكتب واملراجعة ،وهتميش الكتب بدقائق العبارات ،وحترير املنتقدات بألطف إشارات.
وكتابته على أسئلة املستفتني واألوراق اليت سودها باملباحث الرائعة والرقائق الفائقة ال تكاد
حتصى أو تستقصى.

كثري هم الذين تكلموا عن ابن عابدين يف موسوعاهتم التارخيية والفقهية ،وال تكاد جتد مصنفا
ٌ
يف الفقه احلنفي أو الفقه املقارن خيلو من استشهاد بأقوال ابن عابدين حىت قال مؤلف أعالم
اإلسالم ،ومل يبقى عامل من علماء املسلمني من بالد اإلسالم إال وحاشية ابن عابدين أول كتاب
يف خزانته.
قال عنه الشيخ امل راغي يف طبقات األصوليني
عندما خيضع حبث املستجدات يف الفقه اإلسالمي للعلم العايل وللسند املتصل والفطانة ومع
حال ربانية تتكامل عندها مالمح التوفيق وليبقى أثر هؤالء الرجال مستمرا من بعدهم
ذلك ٌ
فبأمثال هؤالء الرجال حيفظ اهلل دينه ويتم نعمته.
كان عند ابن عابدين وازعا إميانيا داخليا يدفعه دفعا إىل اجلد واالجتهاد ،فكان متميزا ليس حلبه
للتميز والشهرة ،ولكن ملبادرته ألبواب اخلري والعلم والنفع بغية مرضاة اهلل تعاىل عز وجل.
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كان ابن عابدين رمحه اهلل يأكل من أموال جتارته مبباشرة شري كه مدى حياته ،ويالحظ أمر دنياه
من غري أن يتعاطى بنفسه ،ومل يأكل طوال حياته إال من جتارته ،رحم اهلل هذا الشريك الذي
يسره اهلل البن عابدين ،ولعل كثريا من حسنات ابن عابدين يف صحائف شريكه هذا.
لقد نجح ابن عابدين عندما كان الوالد يؤثر أن يكون ولده من أهل العلم ،بعد مالحظته
موهبة ولده ،فأثر ذلك على مجعه للمال واجلاه ،فأعطاه اهلل ثوابا أثقل من جبال الذهب،
وعندما كانت األم تصرب وتضحي وتتفاىن لرتيب ولدا صاحل ،جنح عندما اعتىن الشيخ بتلميذه
وحباه وضحى يف وقته وشجعه على االستمرار فكان التلميذ عاملا يف صحيفة شيخه ،جنح
عندما نصح عابر الطريق والد ابن عابدين بتوجيه ولده لتعلم القرآن  ،فثمر اهلل النصيحة ،وعندما
كان الولد مثاال لألدب مع ربه أوال مث مع والديه ومشاخيه وعرف نعم اهلل عليه يف وقته ويف
سكناه الشام وغريها فشكرها عمال  ،فنال الرياسة من دون طلب.
هذا وقد نقل بعض العلماء عن ابن عابدين يف حا شيته ،أنه حني يتعرض لبعض املذاهب
األخرى باملناقشة يذك رها وأئمتها مبزيد من األدب واالحرتام احلقيقيني ،ويذكرها بالتقدير والرتضي
عن أئمتها  ،وقد يصرح يف بعض املواطن بتفضيل الفتوى مبذهب الغري دون املذهب احلنفي ،مما
يوحي بأن اهلل تعاىل قد برأه من العصبية املذهبية ،نسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا هبؤالء الرجال
أصحاب السالسل الذهبية املرصعة باجلواهر النفيسة املتصلة بسيد اخللق سيدنا حممد صل اهلل
عليه وسلم.
نسأل اهلل تعاىل أن يرفع عنا البالء بربكات أعماهم وعلومهم وبربكات من سار على هنجهم.
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تويف ابن عابدين يوم األربعاء  21ربيع الثاين سنة  1252بعد أن عاش أربعا ومخسني سنة
هجرية.
هنيئا البن عابدين مرياثه من العلم النافع واحلال املباركة ،هنيئا له اغتنامه للحظات حياته ،هنيئا
له رضا والديه ومشاخيه عنه.
ونسأل اهلل تعاىل لنا ولذرياتنا التأسي هبؤالء الرجال الذين عرفوا حقيقة هذه احلياة الدنيا فجعلوها
مطية لألخرة إنه مسيع جميب.
وقد كتب على لوحة قربه يف باب الصغري بعض األبيات أوهلا:

- 1من جمموعة رسائله (العلم الظاهر يف نفع النسب الطاهر ص)1
قال:

إىل أخر كالمه.
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- 2من أحد رسائله يف التصوف.
قال :فإن قيل فما الغالب على الويل يف أوان صحوةٍ؟
قل صدقه يف أداء حقوقه سبحانه وتعاىل مث رفقه وشفقته على اخللق يف مجيع أحواله ،مث انبساط
رمحته لكافة اخللق ،وترك االنتقام منهم ،مث دوام حتمله عنهم جبميل احلق وابتدائه لطلبه اإلحسان
من اهلل تعاىل إليهم من غري التماس منهم وتعليق اهلمة بنجاة اخللق وترك االنتقام منهم والتوقي
عن استشعار ٍ
حقد عليهم ،مع قصر اليد عن أمواهلم ،وترك الطمع من كل وجه فيهم ،وقبض
اللسان عن بسطه بالسوء فيهم ،والتصاون عن شهود مساويهم ،وال يكون خصما ألحد يف
الدنيا واألخرة( .جمموعة الرسائل ج 2ص)282
- 3ختام املسك من قصيدته يف مدح النيب صل اهلل عليه وسلم:

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.

 - 1جمموعة رسائل ابن عابدين.
 - 2ابن عابدين وأثره يف الفقه اإلسالمي املرحوم الشيخ عبد اللطيف فرفور
 - 3فقيه احلنفية حممد ابن عابدين حياته وآثاره
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