الباحثة نبيلة القوصي

رقية بنت أمحد بن قدامة الشيخ الكبًن

زقيح تند أمحد ته قدامح انشيخ انكثري
مهما عاش اإلنسان وبلغ من العمر ما بلغ ،سيدركو ادلوت ولو بعد حٌن ،فتنتهي حياتو فوق
األرض  ...ولكن..
ىناك بعض الناس من متتد حياهتم إىل ما بعد ادلوت فيبقوا أحياء مبا سطره التاريخ ذلم من أعمال
تنفع األجيال الالحقة ،ىذا على الرغم أهنم أموات يف قبورىم مع األجداث ،زلققٌن قول النيب :
(إذا مات ابن آدم انقطع عملو إال من ثالث ،من صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاحل
يدعو لو).
ومن ىنا تربز أمهية ذكر الصاحلٌن ،للوقوف على مآثرىم وصفاهتم هبدف العربة والعظة.
وىؤالء الصاحلٌن بقيت أمساؤىم وأعماذلم ،شعلة مضاءة يف صفحات التاريخ ،تدعو دلن أراد العلم
للنفع والفائدة ،وللعمل مث العمل ،لقولو تعاىل( :من ع ِمل ص ِ
احلاً ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُى َو ُم ْؤِم ٌن
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن)
َجَرُىم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
فَلَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
ًمه ىرا املنرب انكسيم ودعٌكم نٌقفح ذأمهيح ذستٌيح وعسض فييا مناذج يُحررٍ هباً ،منيم اننساء:

قال ( :النساء شقائق الرجال) عندما أعطى النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا الدور اذلام للمرأة
ادلسلمة كي تساىم يف بناء أسرة ورلتمع متماسك البنيان .ولئال تنخدع ىذه ادلرأة بآراء ادلضللٌن،
ومتضي يف متاىة االستعارة التبويةّ ،بٌن اإلسالم ماذلا وما عليها ،من حقوق وواجبات ،دون إفراط أو
تفريط.
فمن مارس ىذا الدور بوعي إمياين صادق ،نال درجات القرب من اهلل عز وجل ومن النيب صلى
اهلل عليو وسلم .لقولو تعاىل( :وقُ ِل ْاعملُواْ فَسيَ رى اللّوُ َعملَ ُك ْم وَر ُسولُوُ والْم ْؤِمنُو َن و َستُرُّدو َن إِ َىل َع ِ
ال
َ ُ
َ َ
َ
َ َ
َ ََ
الْغَْي ِ
َّه َادةِ فَيُنَبِّئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن).
ب َوالش َ
ولنا فيمن سبقنا من النساء العادلات العامالت ،أسوة حسنة ،فمن صدقهن أصبحت صورة
حقيقية لصحابيات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
نسأل اهلل التوفيق لكل خًن ،فهو خًن مأمول .فهيا معاً ندخل يف رحاهبن اإلميان الفسيح..
ونبدأ بسيدة صاحلة ُمعرف ب "أم أمحد" وىي ابنة الشيخ أمحد بن قدامة .فمن ىي؟ ودلاذا ذكرىا
التاريخ؟
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بداية ال بد من الدعاء للشيخ أمحد بن قدامة الذي عُرف مبؤسس الصاحلية ،والذي ترك من خلفو

أبناء وأحفاد علماء ،علي رأسهم أبو عمر صاحب ادلدرسة العمرية ،وادلوفق صاحب كتاب ادلغين،
ومشس الدين الذي لقب بالبخاري ،ورقية ،الشيخة العادلة اليت وصفت باذليبة وادلكانة بٌن قومها.
مٌندىا ًوشأهتا:

اتفق ادلؤرخون على أن رقية ولدت يف قرية مجاعيل من أعمال نابلس يف سنة 536ه ،ول ينقلوا لنا
شيئاً عن حتديد الشهر واليوم الذي ولدت فيو.
أما عه وشأهتا انعائهيح انعهميح:

عاشت رقية رمحها اهلل مع إخوة ذلا علماء أفذاذ ،يف أسرة علمية ومتدينة ،فوالدىا الشيخ الكبًن
أمحد بن قدامة ،كان خطيباً مشهوراً يف قريتو ،وحريصاً كل احلرص على تربية أبنائو تربيةً دينية
صحيحة ،فوجههم حنو دراسة العلوم الشرعية احملفوفة حبب اهلل ورسولو ،فكان معظمهم علماء -رمحو
اهلل-
ٍ
بتوجيو منو
وىكذا اجتهت رقية إىل التحصيل العلمي الشرعي لتقر عٌن والدىا ،فتابعت ادلسًن
وطلباً للفهم والعمل عن علم ،لقول النيب ( :من ِ
يرد اهلل بو خًناً يفقهو يف الدين).
أي :جعل الفهم على اهلل قائداً لو يف ادلسًن ،وكلما زاد ورعو وخوفو من اهلل ازداد فهماً وقرباً منو.
بدأت ىذه ادلرأة الصاحلة بنهل العلم منذ الصغر مستفيدة من ملَ ِ
كاهتا الفطرية ،وما ورثتو من
َ
والدىا متمجة ىذا اإلرث بالعمل احملب هلل ورسولو لقولو تعاىلَ  :وقُ ِل ْاع َملُواْ فَ َسيَ َرى اللّوُ َع َملَ ُك ْم
ورسولُو والْمؤِمنو َن وست رُّدو َن إِ َىل ع ِ
ال الْغَْي ِ
َّه َادةِ فَيُنَبِّئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن.
َ
ب َوالش َ
َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َُ
مالحميا انعهميح:

بدأت منذ حفظها للقرآن الكرمي ،وألحاديث رسول اهلل  ،فحدثد تاإلجاشج :عن أيب الفتح
زلمد بن عبد الباقي ،وأيب بكر أمحد بن مغرب الكويف ،وشهدة الكاتبة وغًنىم.
ًزًٍ عنيا:
احلافظ ادلندري ،وابنها الضياء ،وابن أخيها مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر ،وحفيدىا الفخر
علي بن البخاري.
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ىرا مما يدل عهَ أثس املسأج املسهمح انعهمي ًانديين منر انعصٌز املاضيح ،يٌقظ يف وفٌسنا سإال

دىشح ًاسرفساز ،ما سس ىرا انعهم ًانعمم ؟ ًأوا أقٌل سسه يف احلة ًانعشق هلل ًزسٌنو ًطهثاً
نهقسب منيما يفسس ىره املعاوي ،األتناء ًاألحفاد حيدثٌن حبديث اننيب  ؟!!
انٌضع انعائهي:
تزوجت السيدة رقية بنت أمحد بن قدامة من اإلمام عبد الواحد بن أمحد ،الذي لزم خالو الشيخ
أمحد أبا العباس وأخذ عنو العلم الشرعي ،فزوجو من ابنتو رقية.

وأجنبت لو :انضياء ،أكرب زلدثي الشام يف ذلك العصر ،وصاحب ادلدرسة الضيائيةً ،آسيح ،اليت

عرفت بالعادلة ،حفظت القرآن الكرمي يف الصغر مث أخذت تلقنو للكثًن من النساءً ،شينة ،زوجة
احملدث البهاء عبد الرمحن بن إبراىيم ادلقدسي ،مسعت احملدث الكبًن احلافظ أبا طاىر السلفي
األصبهاين وغًنه ،وصنفت مسموعاهتا "أحاديث منتقاة عو ٍال" رضي اهلل عنهن.
أما عه صفاخ انسيدج زقيح تند أمحد زمحيا اهلل:

وال نقصد ىنا انصفاخ اجلسديح اجلسميح فهي ليست للتأسي هبا ،وإن كان ذلا أمهية للعناية هبا من
أجل العون لنا يف طلب رضا اهلل عز وجل.
ونقصد ىنا انصفاخ ذات التأثًن ادلباشر يف حياهتا اخلاصة ،وعلى علمها ،وأثرىا اإلجيايب يف نفوس
من حوذلا ،سواء كانت َخلقية أو ُخلُقية.
كان ذلا ذاكرة قوية وممتازة ،وحافظة مميزة ،وموىبة عظيمة يف حفظ مواليد ووفيات ادلقادسة
فكانت مرجعاً ذلم.
وملَكة االستحضار
ىذا ما قالو ابنها الضياء ،وىذا إن دل على شيء فهو يدل على قدرة احلفظَ ،
لديها ،وىي أعظم ادلواىب اإلذلية دلن حفظ جوارحو يف الصغر فحفظها اهلل لو يف الكرب.
ًمه صفاهتا :قوة الشخصية أو مبعىن آخر أهنا كانت ذات ىيبة ومكانة بٌن قومها ،وكانوا خيافوهنا

ويوقروهنا.

ذأمسىم بادلعروف ًذنياىم عن ادلنكر ،فهذه وظيفة كل مسلم ومسلمة.
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وعندما ُمت َارس ىذه الوظيفة بلهفة وحرارة احلب والشفقة لعيال اهلل ،ينتقل ىذا الشعور حنو
اآلخرين ،ليولد سلوكاً وتغيًناً حنو األفضل .ولذلك كان ذلا ىيبة ومكانة ،وجعلها مميزة بٌن أفراد قومها
مما أضاف على شخصها مالمح الصحابيات-..رضي اهلل عنها-
وكفاىا فخراً بولدىا ِ
العال احمل ّدث ضياء الدين زل ّدث ذلك العصر ،الذي يقول أن مروياتو كانت
من والدتو - .رضي اهلل عنهم -
ًفاهتا:

نصل ىنا إىل آخر صفحة من السًنة الذاتية أال وىي الوفاة ،وىي هناية كل إنسان ،عندىا
وبعدىا ،تنطلق األلسن إما بالثناء أو بالذم - ،نسأل اهلل العفو والعافية -
توفيت ىذه العادلة اجلليلة يف دمشق عام 621ه 1224 /م ،ودفنت يف سفح قاسيون ،بعد أن
شيعت جبنازة حافلة ،اعتافاً بفضلها ومكانتها - ...الفاحتة -
ويف اخلتام  ..نسأل اهلل عز وجل التوفيق والسداد يف فهمنا على اهلل عز وجل ،تعممٍ دؤًب،

ًدعاءٍ مسرمسً ،تصربٍ ًمثاتسجً ،ذٌكم عهَ اهلل عص ًجم.
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