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الشيخ أمحد بن قدامة رمحو ارهل

الشيخ أمحد بن قدامت رمحه اهلل
مؤسس حي الصاحليت بدمشق
"ىذه قصة الجئُت من فلسطُت ،ملؤوا الشاـ علماً ،نشأ منهم أفذاذ ،ما أظن أف أسرة يف
الشرؽ والغرب أخرجت أكثر منهم :ابن قدامة الكبَت ،أبو عمر ،وادلوفق ،والضياء ،واحلافظ عبد
الغٍت ،وىم يف الفقو واحلديث كأسرة قتيبة وادلهلب يف القيادة ،وجرير يف الشعر ،وقد دخل عبد
الغٍت صاحب العمدة مصر ،ونشر ادلذىب احلنبلي فيها  ..وادلختارة للضياء اليت تعد من أصح
الكتب ادلؤلفة يف زوائد الصحيحُت ،وكتاب ادلغٍت للموفق أعظم كتاب يف فقو احلنابلة ،وكاف من
نسائهم نابغات ال يدركهن العد ،مضوا ولكنهم خلفوا آثاراً ال تفٌت ،ومن آثارىم حي الصاحلية.
وبعد ،فهل يليق بأىل دمشق وىي دار الوفاء ،وبأىل الصاحلية خاصة ،أف ينسوا ىؤالء
العباقرة األعالـ ،فال يذكرىم ذاكر ،وال يعرؼ سَتهتم أحد ،ومل يسم بأمسائهم مدرسة يف
الصاحلية وال شارع".
توقيع الشيخ علي الطنطاوي رمحو ارهل
يف كتابو  /دمشق – ٜٔٛٚ
وبعد أيها األخوة الكراـ
إذا تساءلنا من ىؤالء العباقرة األعالـ؟ والذين ممسي حي الصاحلية يف دمشق نسبة لصالحهم
...؟
تروي ادلصادر أف من ىؤالء الصاحلُت من قد اشتهروا أحياناً باسم "ادلقادسة" ،ورمن ىنا نبدأ
بًتمجة رأس مقدمهم الشيخ الكبَت أمحد بن قدامة ،فهو أوؿ من قاـ بوضع حجر األساس يف
بناء حي الصاحلية ،فمن ىو ىذا الشيخ الكبَت أمحد بن قدامة؟
عصزه وأسباب هجزته:
يف أواخر القرف اخلامس اذلجري وبداية السادس ،كاف العامل اإلسالمي يعاين من ىجمات
الفرنج ادلستمرة عليو ،مستغلة ضعف اخلالفة العباسية يف أواخر مراحلها ،وادلستغلة انقسامهم إىل
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دويالت وإمارات عديدة ،ويف دمشق كاف نور الدين زنكي  ٜ٘ٗىػ ،حياوؿ توحيد ادلدف جملاهبة
الفرنج على احلدود ،وانتهت تلك الفًتة بسقوط بيت ادلقدس بيد الصليبُت واحتالؿ مدف
فلسطُت الداخلية ،طربية  -بيساف  -نابلس  -مجاعيل وغَتىا.
حكم الصليبيوف ادلدف وفق النظاـ اإلقطاعي ،الذي اعتادوا عليو يف أوروبا ،فرضوا سيطرهتم
على األراضي الزراعية وجعلوا حتت إمرهتم نواب عنهم يقوموف على سرقة خَتات البالد بالظلم،
وفرض الضرائب ادلتنوعة ،حىت أصبح الفالح يعمل أجَتاً يف أرضو.
ىذه األوضاع السيئة دفعت الكثَت من الفالحُت إىل ترؾ أراضيهم ودمتلكاهتم والقياـ هبجرة
إىل دمشق.
وقد شهدت دمشق وغوطتها ىجرات فردية ومجاعية ،ىذه اذلجرات انضوت يف بوتقة اجملتمع
الدمشقي وادلناطق احمليطة ،فمثلت مدينة دمشق ظاىرة ىذا التجانس والتالحم بُت أفرادىا.
ومدينة دمشق ونابلس كانتا مرتبطتاف برابطة اجتماعية اقتصادية وعلمية وطيدة.
من أعالـ تلك ادلرحلة اليت سبقت ىجرة آؿ قدامة اإلماـ نصر الدين ادلقدسي مث الدمشقي
الفقيو الشافعي الرحالة الذي تقدمت ترمجتو.
حيث كاف يعيش يف دمشق على غلة لو يف نابلس ،فالًتابط وطيد بُت البلدين منذ القدـ.
أما اذلجرات اليت متت فيما بعد وأقصد  -آؿ قدامة وبعض ادلقادسة  -كاف من أسباهبا:
ٔ  -الغزو الصلييب ومضايقاهتم وهتديداهتم ادلستمرة ذلم.
ٕ  -ترؾ الفالحُت ألراضيهم طلباً للعلم الشرعي عند الشيخ أمحد بن قدامة ،وكاف
حيرضهم ضد الغزو الفرذمي.
ٖ  -وشاية أحد ادلتآمرين لدى الفرنج من ازدياد نفوذ وتأثَت الشيخ لدى الفالحُت.
وما أف علم الصليبيوف باألمر ،أمروا بقتل الشيخ أمحد ،دما دفع الشيخ إىل اذلجرة دلدينة
دمشق ،وذلك لسببُت :وجود نور الدين زنكي يف دمشق وحماوالتو يف توحيد ادلدف لالستقرار
واألمن السياسي دلواجهة خطر الفرنج ،والسبب اآلخر الختياره دمشق للهجرة إليها ،وجود آؿ
احلنبلي فيها.
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قبل ادلضي يف معرفة أحواؿ ىجرتو وكيف متت ،ال بد من احلديث عن جواز اذلجرة ،مبعٌت
آخر ىل تصح ىجرهتم وترؾ أراضيهم؟
جييبنا على ىذا السؤاؿ الدكتور حممد سعيد رمضاف البوطي يف كتابو /فقو السَتة /حيث يقوؿ
عن معٌت اذلجرة يف اإلسالـ" ،إف ارهل عز وجل جعل قداسة الدين والعقيدة فوؽ كل شيء ،فال
قيمة لألرض وادلوطن وادلاؿ واجلاه إذا كانت العقيدة وشعائر الدين مهددة باحلرب أو الزواؿ،
ولذا فرض ارهل على عباده أف يضحوا بكل ذلك ،إذا اقتضى األمر يف سبيل العقيدة واإلسالـ".
ىاجر الشيخ خمفياً ومعو ثالثة من أسرتو :ابن أخيو حممد بن أيب بكر ،وزوج أختو عبد الواحد
بن علي بن سرور  -والد احلافظ عبد الغٍت ادلقدسي ،والثالث ابن أختو عبد الواحد بن أمحد -
والد الضياء.
نزلوا مجيعاً إىل دمشق عند آؿ احلنبلي يف باب شرقي ،يف مسجد أيب صاحل حيث يقيم آؿ
احلنبلي يف أوقاؼ ذلم جبوار ادلسجد.
عاد اجلميع إىل مجاعيل وبقي الشيخ أمحد وقد أرسل ألىلو رسالة يأمرىم باخلروج واذلجرة إىل
دمشق مشبهاً ىذه اذلجرة هبجرة ابراىيم عليو السالـ ،بقولو ...( :فَ َمن تَبِ َع ٍِت فَِإنَّوم ِم ٍِت َوَم ْن
َّك َغ مف ِ
يم).
َع َ
ص ِاين فَِإن َ ٌ
ور َّرح ٌ

وعندما مهوا باخلروج القوا ادلصاعب ومنعهم اىل القرية وأعلموا الفرنج هبم ،الذين نصبوا
كميناً ذلم.
ما لبثت أف متت ىجرهتم بلطف من ارهل عز وجل وحفظو ،حيث مكثوا مثانية أياـ يف الطريق،
ميشوف ليالً ويقيموف هناراً ،وكاف عددىم يف الفوج األوؿ مخسة وثالثُت فرداً من آؿ قدامة.
وقاـ أحد األفراد عند دخولو سور دمشق مسرعاً رمو الشيخ يبشره بوصوؿ أىلو ،وتصف
الروايات كيف أف أحد أفراد أىل دمشق أرسل ذلم ذميباً لَتكبوا عليو ،ىذه إشارة دلوقف أىل
دمشق من ادلقادسة ،حيث استقبلوىم بالًتحيب.
مث ما لبثت أف بدأت أفواج من ادلقادسة تصل مدينة دمشق حاضرة العلم والثقافة يف كل
زماف.
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السرية الذاتيت للشيخ أمحد بن قدامت:
شكل آؿ قدامة اجلماعليوف النواة اليت أسست صاحلية دمشق ،لتغدو حاضرة العلم والثقافة
لعدة قروف.
عرفنا دلاذا ىاجروا ،ودلاذا اختاروا مدينة دمشق ،واآلف نتعرؼ على من ىؤالء آؿ قدامة.
آؿ قدامة أسرة من قرية َمج ِ
اعْيل (بالفتح ،وتشديد ادليم ،وألف ،وعُت مهملة مكسورة ،وياء
ّ
ساكنة ،والـ) :وىي قرية يف جبل نابلس من أرض فلسطُت ،وىي قريبة من بيت ادلقدس ،بينهما
مسَتة يوـ واحد - .ياقوت احلموي  /معجم البلداف .-
ولد الشيخ أمحد يف عاـ ٜٔ٘ىػ ٔٓٙٛ /ـ.
كاف جده قدامة يًتدد إىل القدس لينهل العلم ،وكذلك ابنو حممد وحفيده أمحد أبو العباس
مؤسس الصاحلية ،وينتهي نسب جدىم قدامة بن مقدـ إىل سامل بن عبد ارهل بن عمر بن
اخلطاب.
إذاً عرفت األسرة باألسرة العلمية جد عن أب وأحفاد ،فالشيخ أمحد بن قدامة ىو والد
اإلماـ أبو عمر مؤسس ادلدرسة العمرية يف الصاحلية ،ووالد الشيخ موفق بن قدامة صاحب كتاب
ادلغٍت ادلشهور .وابنتو الصاحلة رقية زوجة اإلماـ عبد الواحد بن أمحد الذي الزـ خالو الشيخ
أمحد وتعلم منو الكثَت  -وىذه ادلرأة الصاحلة ذات ىيبة ومكانة بُت قومها ىي والدة الشيخ
الضياء ادلقدسي  -مؤسس ادلدرسة الضيائية للحديث الشريف.
عودة للشيخ أمحد بن قدامة ،تقوؿ ادلصادر أف الشيخ مسع صحيح مسلم من اإلماـ احملدث
الشهَت نزيل مكة رزين العبدري الذي تويف عاـ ٖ٘٘ ىػ يف مكة.
وحدث عن الشيخ أمحد ابناه أبو عمر وادلوفق يف دمشق عندما نزلوا يف جامع أيب صاحل يف
باب شرقي وأبو صاحل احلنبلي ىو مفلح بن عبد ارهل أبو صاحل ادلتعبد ،حيث كاف من كبار
الصوفية يف القرف الرابع اذلجري وإليو ينسب ادلسجد ادلشهور بظاىر باب شرقي.
نزؿ آؿ قدامة يف ىذا ادلسجد ومكثوا فيو قرابة ثالث سنوات (ٔ٘٘  ٘٘ٗ -ىػ) قبل
انتقاذلم إىل سفح قاسيوف.
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أما عن أسباب انتقاهلم إىل اجلبل فهي:
عرفنا أف سبب نزوذلم يف ىذا ادلسجد بالقرب من آؿ احلنبلي ادلوجودين منذ زمن فيو،
العتناقهم ادلذىب احلنبلي ،وسوؼ تظهر معامل النبوغ العلمي لدى الشيخ أمحد ،إذ أخذ الناس
يأتوف للشيخ أمحد يسألونو ويستفتونو ،دما أثار حفيظة آؿ احلنبلي فطلبوا منهم أف يكتبوا ذلم
ورقة تشَت بأف ليس ذلم مطمع يف أوقافهم ،كتب ذلم الشيخ ،وعندما عادوا دلضايقتهم ووصل
األمر لنور الدين زنكي  -عن طريق أيب عصروف ،أخذ األوقاؼ من آؿ احلنبلي وجعلها حتت
إمرة الشيخ أمحد بن قدامة.
بعد مدة تأمل وحزف الشيخ أمحد لذلك وقاؿ مجلتو الشهَتة" :ىل ىاجرت ألنافس الناس على
دنياىم ما بقيت ألسكن ىهنا" .مردداً حديث الرسوؿ صلى ارهل عليو وسلم( :إمنا األعماؿ
بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت ىجرتو إىل ارهل ورسولو ،فهجرتو إىل ارهل ورسولو،
ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو إىل ما ىاجر إليو).
أما السبب الثاين :الوباء وادلوت .تذكر ادلصادر أنو مات منهم مثانية وعشروف نفساً ،مدفن

منهم ستة يف مقابر مسجد أيب صاحل ،والباقي يف سفح قاسيوف ،وقد أصيبوا بوباء بسبب تلوث
البيئة ،ويقوؿ ابن طولوف قد تكوف إقامتهم يف منطقة سهلية غَت مالئمة ذلم لتعودىم على
اجلبل ،فقد أتوا من قرى جبلية.
تعرؼ الشيخ أمحد على سفح قاسيوف وارتاح للمكاف على الرغم أنو كاف مقفراً موحشاً،
حيث قاؿ" :ما ىذا إال موضع مبارؾ" مث شرع يف بناء الدير ،ويقوؿ ابن طولوف نقالً عن اإلماـ
أيب عمر" :بنينا الدير يف سنتُت ،أوؿ سنة بنينا ثالثة أبيات والسنة الثانية أتتمناه يعٍت متاـ عشرة
أبيات وانتقلنا إليو".
ويف الروايات األوىل النتقاؿ ادلقادسة يظهر لنا ،أف ىناؾ موضعاف ذلم:
ادلسجد العتيق والدير وعرؼ فيما بعد بدير احلنابلة ،ال يقصد بالدير ىنا بدير الرىباف ،وإمنا
الدير من الدور وىي امكنة للسكن ،ويف بعض البلداف يسموهنا (الديرة).
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وىكذا وضعت النواة األوىل النطالقة احلياة يف اجلبل ،والذي سيسمى بالصاحلية مدينة
ادلقادسة أو آؿ قدامة ،لتتواىل األبنية من بيوت ومراكز حضارية ،ولقد جاء عن الضياء ادلقدسي
يف وصف حياهتم يف ىذا الدير على صعيد تناوؿ الطعاـ إذ يقوؿ" :جيتمع أىل الدير يف بيت
الشيخ أيب عمر وتطبخ زوجتو الطعاـ ويأكل الرجاؿ مجيعاً والنساء ،وعندما يأيت شيء ذلم يفرؽ
على اجلميع".
وىكذا بربكة ىذا الشيخ اجلليل أمحد بن قدامة أصبح جلبل قاسيوف فيما بعد من األمهية
مبكاف ،حيث تؤكد ادلصادر أف اختياره للجبل مل يكن لقداسة فيو أو أي أمهية دينية ،فقط دلوقعو
اجلغرايف ،وكاف مير منو فرع من هنر بردى هنر يزيد ،وتؤكد ادلصادر أف ىذا اجلبل عمرؼ فيما بعد

بالصاحلية  -أي بعد سكن آؿ قدامة وادلقادسة ومن اآلثار ادلوجودة يف ىذا اجلبل قبل مقدمهم
ىي على التوايل:
 مغارة الدـ. حماريب األربعُت وخلواهتم يف رأس اجلبل. -مسجد الكهف والغار الذي فيو وقبور الشهداء فيو.

 مغارة اجلوع. وىذه اآلثار تعد من الًتاث الشعيب لعدـ توثيقها.أما إذا تساءلنا عن سبب تسمية اجلبل بسفح قاسيوف ،فنقوؿ كما عرفو ياقوت احلموي ٕٙٙ
ىػ بقولو:
قاسيوف الذي ميثل احلد الشمايل دلدينة دمشق فيقوؿ" :قاسيوف :بالفتح وسُت مهملة والياء
حتتها نقطتاف مضمومة وآخره نوف وىو اجلبل ادلشرؼ على مدينة دمشق ،وفيو عدة مغاور وفيها
آثار لألنبياء وكهوؼ ،ويف سفحو مقربة أىل الصالح ،وىو جبل مقدس يروى فيو آثار،
وللصاحلُت فيو آثار ."...
وقاؿ اين طولوف نقالً عن ابن اجلوزي" :قاسيوف جبل مشايل دمشق ترتاح النفس إىل ادلقاـ بو،
ومن سكنو ال يطيب لو سكن غَته غالباً ،واختلفوا ألي معٌت مسي بذلك فقيل ألنو قسا على
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الكفار ،فلم يقدروا أف يأخذوا منو األصناـ ،وقيل ألنو قسا فلم تنبت فيو األشجار على رأسو
غالباً".
والغالب أف جبل قاسيوف عبارة عن( :قاسي  +وف) وىو جبل ِ
قاس ليس فيو نبع أو عُت
ماء.
نستنتج بعد ىذه ادلالحظة أف ىذه السفوح شهدت وصوؿ اإلنساف إليها ،ولكن ليس
للسكن الدائم ،وإمنا أماكن للتعبد ،ومنها بعض األديرة القدمية اليت كانت مكاناً العتكاؼ
كد الضياء ادلقدسي حفيد الشيخ أمحد بن قدامة عن وجود أديرة للمساكُت
الرىباف ،ويؤ م
وادلقعدين ومنها الدير الشرقي وكاف الشيخ أبو عمر ولد الشيخ أمحد يزورىم للتفقد.
ودير البيامتة :فيو ادلساكُت ،والذي كاف يتفقدىم خالو الشيخ أبو عمر .ورمبا يكوف الدير
الذي بناه الشيخ أمحد بن قدامة ،سبب تسميتو بالدير لوجوده بالقرب من ىذه األديرة القدمية،
وتؤكد ادلصادر أف ىذا الدير ىو موقع اجلامع الذي سيعرؼ جبامع احلنابلة.
وتؤكد ادلصادر أف النواة األوىل لضاحية الصاحلية ،ىم ادلهاجروف الذين قدموا من قرية مجاعيل
من أعماؿ نابلس ،ولذلك مسيت بالصاحلية نسبة إليهم ،وعرفوا بادلقادسة نسبةً لبيت ادلقدس
وذلك للمقارنة ،فنابلس وأعماذلا تتبع بيت ادلقدس.
وعودة للشيخ أمحد بن قدامة  -رمحو ارهل  -الذي قاـ ىو وأبناؤه ببناء الدير أو ادلدرسة
بأيديهم فهم ال ميلكوف ماالً ليستأجروا عماالً ،فكاف البناء بسيط جداً ،فال خربة لديهم يف
البناء ،ىدفهم إعمار تلك ادلنطقة وإحياؤىا ،فالشيخ  -رمحو ارهل  -يستظل بقولو تعاىلَ ( :وإِ ْذ
ك لِْلمالَئِ َك ِة إِ ِين ج ِ
اع ٌل ِيف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً) .وىكذا ترىب أبناؤه وأحفاده ،بقولو تعاىل...( :
َ
قَ َاؿ َربُّ َ َ
َّ ِ
س َعلَى التَّػ ْق َوى  )...فقد عمرؼ عنهم بالصالح والعفاؼ والورع ،أخذ نفر من
ل َم ْسج ٌد أم ِس َ

الناس دلساعدهتم عندما تلمسوا منهم النفحات اإلميانية الصادقة ،وذلك بفضل عزمية وإرادة
الشيخ أمحد الصادقة اليت رافقتو منذ تركو للديار وادلمتلكات ،ومن خالؿ سَتتو ادلباركة ،ذمد
لساف حالنا يردد حديث الرسوؿ صلى ارهل عليو وسلم( :إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من
ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاحل يدعو لو) .لقد أكرـ ارهل عز وجل ىذا
الشيخ اجلليل ،جبمعو األعماؿ الثالث اليت جتزيو خَتاً بعد رحيلو رمحو ارهل.
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نرجو من ارهل عز وجل أف يرزقنا أحد ىذه األعماؿ الثالث :ولد صاحل أو علم ينتفع بو أو
حريف (أو) وليس (و) .اللهم
صدقة جارية .ورممد ارهل عز وجل على يسره معنا ولطفو ،إذ جعل َ
اجعلنا خَت خلف خلَت سلف اللهم آمُت.
رمحك ارهل يا شيخ أمحد بن قدامة ،تركت من أجل ارهل عز وجل ،عوضك ارهل خَتاً وخَتاً.
ورمحك ارهل يا شيخ علي الطنطاوي وجزاؾ ارهل خَتاً ،بقولك البليغ :فكيف نسيهم أىل
دمشق؟!!
وفاته:

تويف الشيخ أمحد بن قدامة يف عاـ  ٘٘ٛىػ ،ودفن يف سفح قاسيوف ،جبنازة مهيبة خرج فيها
أىل دمشق لوداعو والدعاء لو ،وليشهدوا ارهل عز وجل ،أنو قد أدى األمانة وبلغ الرسالة ،يف
خالفتو على األرض.
وترؾ خلفو أبناء علماء أفذاذ يف العلم والدين ،ال بل وأحفاد حيملوف يف قلوهبم أسرار احملبة
اإلذلية واحملمدية ،بالعلم والتطبيق ،والعمل بكتاب ارهل وسنة نبيو ،والسَت رمو احلق جبناحي كتاب
ارهل والسنة الشريفة.
وبدأت مسَتة األوالد واألحفاد وغَتىم ،تًتجم لنا وتسطر من بعده أمجل وأهبى سَت ،فكانوا
خَت خلف خلَت سلف صاحل رضي ارهل عنهم وجزاىم خَتاً.
وىكذا بدأت الصاحلية تشهد حياة ملؤىا العلم ،وأخذت أحاديث السمر فيها طابعاً علمياً،
واصطبغت األسر يف الصاحلية بالعلم ،ظهر ذلك عند ادلرأة والطفل ،ومبناىج تعليمية تعد من
أرقى ادلناىج واليت تعادؿ مناىج ونظاـ جامعات يف وقتنا احلايل.
وإذا ما حاولنا للبحث عن ترمجة ألبناء وأحفاد الشيخ أمحد بن قدامة ،سنجد جواباً لسؤاؿ
الشيخ علي الطنطاوي رمحو ارهل التعجيب فكيف نسيهم أىل دمشق؟ ورمن ىنا على ىذه
الصفحات اليت نرجو فيها من ارهل عز وجل أف يقبل منا عملنا ،وينفعنا مبا علمنا.
وسوؼ نقوـ بًتمجة ألفراد ىذه العائلة الكرمية ،وعلى رأسهم اإلماـ أيب عمر صاحب ادلدرسة
العمرية رمحو ارهل وجزاه خَتاً.
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ولندعو ارهل عز وجل أف جيعلنا خَت خلف خلَت سلف اللهم آمُت.
الفاحتة ألرواحهم الطاىرة.
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