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 دامة بنو ق

 
 الصاحلية وحي

 م5594 -ه 945
 إعداد الباحثة : نبيلة حسن القوصي

"هذه قصة الجئني من فلسطني، ملؤوا الشام علماً، نشأ منهم أفذاذ، ما أظن أن أسرة يف 
قدامة الكبري، أبو عمر، واملوفق، والضياء، واحلافظ عبد  الشرق والغرب أخرجت أكثر منهم: ابن

الغين، وهم يف الفقه واحلديث كأسرة قتيبة واملهلب يف القيادة، وجرير يف الشعر، وقد دخل عبد الغين 
صاحب العمدة مصر، ونشر املذهب احلنبلي فيها .. واملختارة للضياء اليت تعد من أصح الكتب 

، وكتاب املغين للموفق أعمم كتاب يف فقه احلنابلة، وكان من نسائهم املؤلفة يف زوائد الصحيحني
 نابغات ال يدركهن العد، مضوا ولكنهم خلفوا آثاراً ال تفىن، ومن آثارهم حي الصاحلية.

وبعد، فهل يليق بأهل دمشق وهي دار الوفاء، وبأهل الصاحلية خاصة، أن ينسوا هؤالء العباقرة 
ذاكر، وال يعرف سريهتم أحد، ومل يسم بأمسائهم مدرسة يف الصاحلية وال األعالم، فال يذكرهم 

 شارع".
 توقيع الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
 عرب من نضاهلاو  يف كتابه / دمشق...صور من مجاهلا
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دار شىت ودار هبا ما  مدينة دمشق العريقة أقدم عاصمة يف العامل واليت منها نشأت حضارات  
تركوا له على أرضها و  وكل  قد ترك بصمةً  وتعاقبت األجيالُ  ومرت العصورُ  ومتغريات   من أحداث  

  ة الذي يدفعنا لوصف مدينمن التنوع املدهش  اً كبري   اً خلفهم اآلثار اليت لو استعرضناها لوجدنا قدر 
 جلميع احلضارات.باملتحف الشامل  دمشق  

سنجد تشاهبًا يف المروف والصعوبات اليت وعندما نقرأ تاريخ دمشق يف القرن اخلامس اهلجري 
فالصليبيون احتلوا القدس الشريف والعديد من املدن الفلسطسنية مستغلني  مرت بعصرنا احلايل،

 ضعف العامل اإلسالمي وانقسامه لدويالت وإمارات صغرية...
ملدينة  سرقة خرياهتا اُضطر أهلها للهجرةو  بطشهم بسكاهناو  وبعد سيطرة الصليبيون على القدس

وقد كانت دمشق ترتبط مع مدن فلسطني   ,وما زالت مالذًا لالجئني من الملم دمشق اليت كانت
أعيان و  كبار املهاجرين من أعالم  فيها فوجد اقتصادية  و  فكرية  و  علمية   غريها بارتباطات  و  كنابلس

 يرضى.و  أرضه مبا حيبي خلالفة اهلل يف احلقيقليسطروا يف تاريخ دمشق سطوراً جتسد املعىن  إغراءً 
 ومن أوائل املهاجرين أسرة بنو قدامة الذين وجدوا يف شخصية نور الدين الزنكي مطلبهم

قد و  فقد كان نور الدين ذائع الصيت كوالده عماد الدين الزنكي يف حماربته للصليبيني مبتغاهم،و 
ع القائد صالح الدين أكملوا من بعده مو  شارك بنو قدامة مع نور الدين يف حروبه ضد الصليبيني

 األيويب.
شكل آل قدامة اجلماعيليون النواة األساسية حلي الصاحلية فالشيخ الكبري أمحد بن قدامة 
خطيب بلدة مجاعيل عندما قدم دمشق نزل بباب شرقي أواًل مث أخذ يبحث لعائلته عن مكان آخر 

اس على دنياهم ما بقيت "هل هاجرت ألنافس الن قال:و  حىت ال يزعج أهل دمشق ممن نزل عندهم
إمنا لكل امرأ ما نوى فمن  و  )إمنا األعمال بالنيات أخذ يردد حديث رسول اهلل:و  ألسكن ههنا"

 رسوله(.و  رسوله فهجرته إىل اهللو  كانت هجرته إىل اهلل
 آثار لألنبياء كمغارة الدمو  كان الشيخ على عادة أهل دمشق يزور قاسيون ففيه عدة مغاورو 

سفح قاسيون و وكانت مدينة دمشق حمصورة داخل السور فقط  ألربعني من األولياء الصاحلني,مقربة و 
مقفراً خاليًا إال من بقايا دير  لناسك عابد تويف من آالف السنني ,مث إن الشيخ توضأ من هنر  مير يف 

 "."ما هذا إال موضع مبارك صلى مث قال:و  جعل على ضفته حجراً يف جهة القبلةو  سفح اجلبل
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 صلى يف استخارة بني يدي اهلل؟و  وهنا نقف وقفة تربوية ,فمن منا توضأ

 جلَّ وفقته ليبين فوق سفح قاسيون املقفر بيتاً جبانبه مسجدو  إنَّ نية الشيخ الصادقة مع اهلل  عز
 ة.الرمحو  احُلب  و  األرض باخلريبل قام مع أبناءه ليعمروا ان ال ميلك املال ليستأجر عماالً وك مدرسة،و 

بعد ما يقارب املئة عام أصبح  -حّي الصاحلية كما مسي فيما بعد-وختربنا املصادر أنَّ هذا احلّي 
 الفكرية.و  حيوي ثالمثئة مدرسة فنشأ كنموذج عنوانه النهضة العلمية
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 ست الناسك: وظهر للمرأة يف عصرهم دور كبري فنجد األلقاب اليت ظهرت يف تلك الفرتة 
 ست الكل....و  ست العربو  العلماءست و  ست الفقهاءو 

ه إال من )إذا مات ابن آدم انقطع عمل سلم:و  لقد أحيوا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه
 .(ثالث صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صاحل يدعو له

 
اخلطباء الذين حيملون يف و  القضاةو  أحفاد من العلماءو  لقد ترك الشيخ أمحد بن قدامة أبناء

 التطبيق.و  هي العلمو  ابحممديةو  م أسرار ابحمبة اإلهليةقلوهب
 

أحفاده يسطرون عناوين و  أخذ أبناءهدفنه يف سفح قاسيون و  ه555بعد وفاة الشيخ أمحد 
 تتسائل أي عن السر الذي محلوه.و  تدعو هلمو  ما زالت كتب التاريخ تذكرهمو  رائعة ملسريهتم

 
 بنات الشيخ أحمدو  أبناء ■

 أبو عمر حممد بن أمحد :االبن األول
قرئ

ُ
,وقد بىن املدرسة العمرية ه 525الفقيه ,ُولد يف مجاعيل و  ابحمدثو  والذي ُعرف بامل

 الشيخة" أو أول جامعة إسالمية على األرض.ب"املعروفة 
 آمنة املقرئة.و  عبد الرمحن قاضي القضاةو  البنات عبد اهلل اإلمامو  وكان له من األوالد

 
 أبو حممد عبد اهلل بن أمحد املوفق :االبن الثاني

فقيه أهل الشام و  كان عاملو  ,ه541ين ,ُولد يف مجاعيل صاحب كتاب املغوهو العالمة اجملتهد 
 "الكايف".و "املقنع"و "عمدة الفقه"ك له مؤلفات عديدة و  بزمانه

 فاطمة.و  صفيةو  حيىيو  إمام اجلامع املمفري ,و حممدو  وأبنائه جمد الدين عيسى خطيب
 

 أم أمحد رقية بنت أمحد :االبنة الثالثة
 كان لقبها العاملة الدينة ,تزوجت من اإلمام عبد الواحد بن أمحد ,و هلا من األبناء :

 الشيخة زينب.و  الشيخة آسيةو  الضياء حمدث بالد الشام يف زمانه
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ثة :االبنة الرابعة  أم حممد رابعة بنت أمحد ابحمد 
ثة و  حافمة كتاب اهلل أجنبت و  حبديث نبيه ,تزوجت اإلمام احلافظ عبد الغين املقدسيحمد 

 الداعية فاطمة.و  ابحمد ث عبد الرمحنو  ابحمد ث عبد اهلل
واألسرة نواة اجملتمع إذا  جلَّ,و  رمحهم اهلل تعاىل لقد نالت هذه األسرة الكرمية عناية من اهلل عزَّ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

"املقادسة" كانوا نتاج نية صادقة مع اهلل  بالصاحلني الذين لُقبوا هؤالء و  صلحت صلح اجملتمع بأسره
 جلَّ.و  عزّ 

 جلَّ عند الزواج هل كان صادقًا مع اهلل أم اختلطت النواياو  فلرياجع كل منا نيته مع اهلل عزَّ 
هلل هل مقصده املباهاة أمام الناس أم أمام النيب حممد صلى االثاين ما هي نيته يف اإلجناب , السؤالو 

 )تناكحوا تكاثروا فإنين مباه  بكم األمم(سلم يوم القيامة الذي قال: و  عليه
 إحلاح أن يلهمناو  حرارةو  صدق النوايا مع اهلل تعاىل يوصلنا لنصف احللول ,نسأل اهلل بإنابة

 يرضى.و  يثبتنا على ما حيبو 
أحيوا قلوبنا بطيب  ونأيت يف اخلتام على الدعاء لبنو ُقدامة اللهم اجزهم عنا كل اخلري فقد

 أعماهلم.و  ذكراهم
ودعاء خاص للشهيد أسامة املرابط رمحه اهلل الذي كان سبباً من أسباب وقوفنا على سرية هؤالء 

نسأله و  الصاحلني الذين سبقونا باإلميان ,ونرجو من اهلل التوفيق يف فهم معاين سرية هؤالء الصاحلني
 التطبيق. و  ُحسن االتباع بالعمل

 
 : املصادر

 سري األعالم للذهبي 
 النهاية البن كثريو البداية

 
 


