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الشيخ أبو عمر ادلقدسي الدمشقي احلنبلي رمحو اهلل

الشيخ أبو عمر
ادلقدسي الدمشقي احلنبلي رمحو اهلل
اإلمام العامل الفقيو ادلقرئ احملدث الربكة شيخ اإلسالم أبو عمر حممد بن أمحد بن حممد
بن قُدامة بن مقدام بن نصر ادلقدسي اجلماعيلي احلنبلي الزاىد ،صاحب ادلدرسة العمرية يف
الصاحلية.
"...ربانا أخي ،وعلمنا ،وحرص علينا ،كان للجماعة كالوالد حيرص عليهم يقوم
مبصاحلهم ،وىو الذي ىاجر بنا ،وىو سفرنا إىل بغداد ،وىو الذي كان يقوم يف بناء الدير،
وحُت رجعنا زوجنا وبٌت لنا ُدوراً خارج الدير ،وكان قلما يتخلف عن غزاة".
الشيخ موفق الدين بن قدامة رمحو اهلل
ىل تساءلنا من ىو ىذا الشيخ اجلليل الذي كان إلخوتو األب واألم واألخ وادلرشد
ادلوجو والناصح ذلم مبا ينفعهم دنيا وآخرة ؟؟؟.
إنو واقف ادلدرسة العمرية اليت عُرفت يف الصاحلية منذ القدم كجامعة إسالمية من حيث
النظام وادلنهاج وعدة أمور قد أفادت غَتىا من ادلدارس ،فمن أنت يا سيدي الشيخ أبو
عمر؟
مولده وامسو ونسبو:
ولد يف سنة  ٕ٘ٛبقرية مجاعيل التابعة لنابلس يف فلسطُت ،وقد تأسس علمياً فيها
وتلقى العلوم الشرعية على يد والده الشيخ الكبَت أمحد بن قدامة رمحو اهلل.
إذاً أبو عمر رمحو اهلل قد نالتو وحظيت بو العناية اإلذلية يف حمضنو األول ،أال وىي األسرة

اليت تُصف كأول مؤسسة تربوية يف اجملتمع ،إذا صلُحت صلح اجملتمع ،فاألسرة نواة اجملتمع
ومن جتمع عدة نواة يتكون ىذا اجملتمع،ال تنسى يف ترمجة الشيخ الكبَت رمحو اهلل قلنا أننا
سنحاول تسليط الضوء على ىذه العائلة ادلبجلة لنتعلم منهم تربوياً أوالً ،ومن مث حناول وجند
وجنتهد يف الدعاء هلل تعاىل أن يلهمنا الرشد والصالح يف مؤسساتنا الًتبوية اليت تفتقر دلعاين
كثَتة من ىذا النوع ،أقصد الًتبوي مع بلورة ىدفنا من الًتبية ،لنحدد وسائلنا برقي يسمو
ويعلو حنو الدرجات العلى إن شاء اهلل.
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ونذكر أن ىذه الكلمات والعبارات وادلعاين مل تكن لتخرج لوال كلمتُت قرأناىا للشيخ
علي الطنطاوي رمحو اهلل "فكيف نسيهم أىل دمشق وىم أىل وفاء  "...رضي اهلل عنهم.
عودة للشيخ أبو عمر ،الذي مسع احلديث من أبيو ،وأيب ادلكارم بن ىالل ،وسلمان بن
علي الرحيب ،وأيب الفهم بن أيب العجائز ،وغَتىم .ومن مصر عبد اهلل بن بري النحوي،
وامساعيل بن قاسم الزيات وغَتىم..
أما من روى عنو :أخوه الشيخ موفق الدين ،وابناه عبد اهلل وعبد الرمحن ،والضياء ،والزكي
ادلنذري ،والقوصي ،والزين ابن عبد الدائم ،والفخر علي وآخرون.
صفاتو وأعمالو وعبادتو:

مجع لو احلافظ الضياء سَتة يف جزئُت فشفى وكفى ،فلنقرأ من خَت دليل..
قال :ال يكاد يسمع دعاءً إال حفظو ،ودعا بو .وال حديثاً إال وعمل بو ،وال صال ًة إال
صالىا ،كان يصلي يف النصف من شعبان مئة ركعة وىو مسن ،وال يًتك قيام الليل من وقت
شبوبيتو ،وإذا رافق الناس يف السفر ناموا وحرسهم وىو يصلي.
وقال :كان قدوة صاحلاً ،عابداً قانتاً هلل ،ربانياً ،خاشعاً خملصاً ،عدمي النظَت ،كبَت القدر،
كثَت األوراد والذكر ،وكثَت ادلروءة والفتوة قل أن ترى العيون مثلو.
وقال :كان رمبا هتجد فإن نعس ضرب على رجليو بقضيب حىت يطَت النعاس ،وكان
يُكثر من الصيام ،وال يكاد يسمع جبنازة إال شهدىا ،وال مريض إال عاده ،وال جهاد إال
خرج فيو ،ويتلو كل ليلة ُسبعاً مرتالً يف الصالة ،ويف النهار ُسبعاً بُت الصالتُت ،وإذا صلى
الفجر تال آيات احلرز ويس والواقعة وتبارك ،مث يُقرئ ويُلقن إىل ارتفاع النهار ،مث يصلي
الضحى ،فيطيل ويُصلي بُت العشاءين ويصلي صالة التسبيح كل ليلة مجعة ،ويصلي يوم
َح ٌد) .ولو التسابيح الكثَتة ،وال يًتك غُسل اجلمعة ،وينسخ
اجلمعة ركعتُت مبئة (قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
"اخلرقي" من حفظو .ومن سافر من اجلماعة يتفقد أىاليهم ،وكان يأتونو الناس يف القضاء
ليصلح بينهم ،وكان ذا ىيبة ووقع يف النفوس.
وإذا تصدق رمبا يتصدق بسراويلو ،ينام على احلصَت ،وقالت رقية أخت الشيخ أبو عمر
وىي والدة الضياء احملدث :مكثنا زماناً ال يأكل أىل الدير إال من بيت أخي أيب عمر ،وكان
يشجعنا على الصدقة ويقول :إذا مل تتصدقوا من يتصدق عنكم ،والسائل إن مل تعطوه أنتم
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أعطاه غَتكم ،وكان ىو وأصحابو يف خيمة على حصار القدس ،فقد شارك يف فتح القدس،
رضي اهلل عنك يا شيخنا أبو عمرو جزاك اهلل خَتاً كثَتاً ،فيما سطرت األقالم يف الكتب
الكثَتة عن منهجك وسَتك احلثيث برقة وحب وقوة وإدراك دلا تسعى إليو حنو الفوز ونيل
رضى اهلل ورضى رسولو الكرمي.
وقال حمدث ذلك العصر الضياء ولد رقية بنت أمحد بن قدامة وأخت الشيخ أبو عمر،
كان لو معرفة يف الفقو والفرائض والنحو مع الزىد والعمل وقضاء حوائج الناس ،ويتفقد ليس
فقط الناس وأحواذلم وحاجاهتم ،بل ويتفقد األشياء النافعة كالنهر وادلصانع والسقاية ..
وقال الضياء سألت خايل الشيخ موفق الدين عنو فقال :أخي وشيخنا ،ربانا وعلمنا،
وحرص علينا ،وكان للجماعة كالوالد ،ويقوم مبصاحلهم ومن غاب عن أىلو قام ىو هبم،
وىو الذي ىاجر بنا ،وىو الذي سفرنا إىل بغداد ،وىو الذي كان يقوم يف بناء الدير ،وحُت
رجعنا من بغداد ،زوجنا وبٌت لنا دورنا اخلارجة عن الدير ،وكان يسارع يف الغزوات ،قلما
يتخلف عن غزوة ،وإذا مسع مبنكر اجتهد يف إزالتو ،ويكتب إىل ادللوك.
فهل عرفتم يا إخويت دلاذا أشار الشيخ علي الطنطاوي إىل ىذه األسرة الكردية اليت
أسست على التقوى واحلب هلل ورسولو !!..
جزاك اهلل خَتاً يا شيخ علي ورمحك اهلل ،فقد كانت إشارتك ىذه ليس فقط جلمع
معلومات عن حي الصاحلية وما محل بُت ثناياه من أروع وأصدق القصص والًتمجات ألفراد
صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو فكانوا خَت خلف خلَت سلف ،رمحهم اهلل.
ىذا ونعود لشيخنا أبو عمر ادلقدسي ولنكمل سَتتو العطرة ،اليت كان لو فيها كرامات
قبل وفاتو كما رواىا الضياء يف حكايتُت يُفهم من ىذه احلكايتُت أن الشيخ أبو عمر يف

آخر عمره أصبح قطب ذاك العصر والزمان ،فقد أخذ الصاحلون من بقاع األرض شرقاً وغرباً
تأتيو يف زيارة لو قاصدة التقرب والتربك رضي اهلل عنو ،يف عصراً مل يعرف الوسائل احلضارية
ادلتقدمة من وسائل اتصال متعددة .فكيف ىو السبيل يف تفسَت ذلك؟  ...اجلواب نًتكو
إليكم.
صفتو اخللقية:
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كان ليس بالطويل ،صبيح الوجو ،كث اللحية ،حنيفاً أبيض ،أزرق العينُت ،عايل اجلبهة،
حسن الثغر رمحو اهلل.
تزوج بأربع وىي فاطمة عمة الضياء وكانت أسن منو ،وطاووس امرأة من بيت ادلقدس
وفاطمة الدمشقية وآمنة بنت أيب موسى وىي أم الشيخ عبد الرمحن بن أيب عمر أصغر أبنائو.
أوالده:

اخلطيب اإلمام شرف الدين عبد اهلل خطيب باجلامع ادلغفري ،وىو والد اإلمامُت العالمة
الزاىد القائد العز إبراىيم بن عبد اهلل ومن أوالده العلماء والصاحلُت ،وقاضي القضاة شرف
الدين حسن بن عبد اهلل.
األحفاد:

ومسند الشام حميي الدين سليمان بن محزة ،ومشس
اجلمال أبو محزة ،وقاضي القضاة ُ
الدين أبو الفرج شيخ اإلسالم واإلمام العالمة ىو آخر من مات من أوالده.
ومعظم أبنائو مات يف حياتو ،وقد قال شعراً يف ولده الكبَت عمر:
يا معشر األصحاب واإلخواين
إين أقول فامسعوا بيانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
والرب والتقى مع اإلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
أوصيكم بالعدل واإلحسان
واجتنبوا الرمحن من األوثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
فاستمسـ ـ ـ ـكوا بطاعة الرمحن
وفاتو:
تويف أبو عمر رمحو اهلل يف عشية االثنُت يف  ٕٛربيع األول سنة  ٙٓٚىـ.
وتقول ادلصادر أنو قلل من األكل قبل موتو يف مرضو حىت أصبح كالعود .وعندما عاتبو
أىلو على صيامو قال :إمنا أصوم أغتنم أيامي ،ألين إن ضعفت عجزت عن الصوم ،وإن مت
انقطع عملي .رمحو اهلل ورضي عنو.
ىذا وقد مات وىو عاقد على إصبعيو يعٍت يسبح بعد أن قال قبل وفاتو( :إِ َّن اللّوَ
ِّين فَالَ ََتُوتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن) اللهم ثبتهم على الكتاب والسنة ،مث مات
ْ
اصطََفى لَ ُك ُم الد َ
وىو عاقد على إصبعيو .رمحو اهلل.
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وقيل :إن ادلاء الذي كان خيرج من تغسيلو كأنو سدر ،وحضر جنازتو أكثر من عشرين
ألف .وما زاره احد يف قربه إال وشعر ٍ
برقة وبكاء من القلب خشية هلل وحمبة ،رمحو اهلل وجزاه
اخلَت الكثَت.
واآلن ىل انتهت الدنيا أم توقفت ،بل استمرت وتتابعت األجيال واألجيال  ..ولكن
أين اخلرب اليقُت يف سرد ىذا الكالم واحلديث عن أناس سبقونا علموا وعملوا ودعوا اهلل
القبول ونالوا األجر والثواب إن شاء اهلل ،وذُكرت يف الكتب ترمجات حلياة ىؤالء الصاحلُت،
على يد علماء أفذاذ نقلوا إلينا ىذه السَت ،ال عبثاً وال تسليةً وال ذلواً ،إمنا للعظة والعربة اليت
باتت على وشك االختفاء والفقدان ..
نسأل اهلل عز وجل العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة يل ولكم وجلميع ادلسلمُت أمجعُت
آمُت يا رب العادلُت.
أما عن الشيخ أبو عمر بن قدامة فلنا عودة يف سَتتو الفذة وسوف حتلق معاً فيها عندما
نسرد ترمجةً للمسجد وادلدرسة العمرية اليت كانت وقفاً لو ،رمحو اهلل.
الفاحتة لروحو الطاىرة وعلى نية القبول والتوفيق آمُت آمُت.
ادلراجع:
سَت األعالم  /الذىيب
تاريخ اإلسالم  /الذىيب
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