الباحثة :نبيلة القوصي

احمل ّدث ضياء ال ّدين املقدسي

احملدّث :ضياء الدين املقدسي اجلماعيلي صاحب التصانيف و الرحلة الواسعة و
(املدرسة الضيائية للحديث)
الباحثة :نبيلة القوصي
 احتضنت مدينة دمشق العريقة جمموعة من األحياء القدمية ,فكان لكل حي قصة وحكاية..نتلمسه عندما منلك قلباً حمبّاً للعلم والعمل ,وعقالً شغوفاً باملعرفة
سر عجيب ّ
ويف طيّات القصة ّ

واالستكشاف ...للفائدة قبل املتعة.....
حي الصاحلية واحد من تلك األحياء العريقة ,ومنوذج رائع جملتمع متالحم متعاون ,أساسه
و ّ
قائم على العلم ,و لذلك مُسّي ب(مدينة العلم)...
و ال عجب ....فالشيخ أمحد بن قدامة رمحه اهلل وضع حجر األساس لذلك احلي بإرادة وإميان
قويّني ,مورثاً ذلك ألبنائه و أحفاده من بعده ,مما جعل حي الصاحلية منوذجاً رائعا يبني اهلدف من
خلق اهلل لإلنسان و استخالفه على األرض ,وهو العبادة بإعمار األرض على األسس اليت حيبها و
يرضاها اهلل و رسوله.
أما اآلن فنحن على موعد مع سرية واحد من أحفاد ذلك الشيخ الكبري مؤسس احلي...
إنه حم ّدث عصره ,الذي عمرف آنذاك مبح ّدث الديار الشامية ,و صاحب املدرسة (الضيائية)
املختصة يف احلديث النبوي الشريف......
ضياء الدين املقدسي
فمن أنت يا ضياء الدين؟ وملاذا ما يزال اُسك منقوشاً فوق أسطر التاريخ فخرا بك؟ وبأي
مفهوم ومعىن تربوي تربيت ونشأت فكربت وعملت فوق أرض دمشق املباركة باخلري لك ولغريك؟....
هنيئاً لك مباهاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بك!...
 إخويت.....لن ينالنا اخلري إال بتتبّع قصص الصاحلني ,واالجتهاد يف قراءة عميقة يمراد هبا التأمل والتف ّكر,
فكيف تفصل بيننا وبينهم آالف السنني والعقود ,وما زالوا يمذكرون بطيب أعماهلم!..
وإن حنن رحلنا ,من ذا الذي سيذكرنا أو يذكر أي عمل ق ّدمناه؟؟.....
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نرجوا من اهلل أن يرزقنا حسن العربة واالتعاظ مما نقرأ...
مولده ونشأته:
ولد يف دمشق بالدير املبارك يف سفح قاسيون سنة  ،965والدته العاملة الواعظة رقية بنت
فزوجه
الشيخ أمحد بن قدامة ،و والده اإلمام عبد الواحد بن أمحد الذي لزم خاله الشيخ الكبري أمحد ّ
ابنته رقية اليت أجنبت له الضياء وزينب وآسيه........
نعود للضياء حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إُساعيل بن منصور ضياء الدين
أبو عبد اهلل السعدي املقدسي اجلماعيلي.
طلب له أهله اإلجازة من كبار العلماء ,و مع مالزمته ألخواله العلماء الربانيني ,تعلم منهم
الكثري يف علم احلديث والفقه ,وكيف يستفيد من رحالته العلمية ..فكان شديد الشغف بأن يأخذ
طالبه يف رحالته العلمية ليدهلم على الشيو ويعلو إسنادهم و يساعدهم يف نسخ الكتب..
ينس واجبه جتاه ربه ودينه فجاهد ضد الصليبيني حتت قيادة
ومع شغفه بتحصيل العلم مل َ
القائد صالح الدين األيويب ,وقد كتب الضياء خبطه واصفاً جهاد املقادسة يف محلة صالح الدين
لتحرير القدس.
مولد الضياء ونشأ وترعرع منذ الصغر يف بيت علم ودين ,فكان العلم الشرعي غذاؤه و شرابه,
وتفتحت معامل صباه وشبابه على حب اهلل ورسوله ,فاصطبغت جوارحه بالتقى والورع واخلشية من
اهلل مولّدة حبه وحب نبيه شعلةً يف قلبه حت ّفزه على العمل والعلم باستمرار.
وإذا تساءلنا كيف ذلك؟ أو مباذا يعنينا ذلك؟...
جنيبكم أيها اإلخوة باآليت:
إن رسولنا الكرمي عندما بمعث جعل من الرتبية اإلسالمية وسيلة لتغيري النفوس من عبادة
األصنام إىل عبادة اهلل الواحد القهار...
فاستخدم الرتبية اإلسالمية من خالل شخصيته الشريفة لصنع شخصيات رائعة من الصحابة
جو مفعم باحلب والرمحة واإلنسانية أوالً ,وليجعل من هذا اجلو وعاء حيمل مفاهيم ومبادئ
يف ّ
اإلسالم العظيم ,و لذلك قال" :بمعثت ألممتّم مكارم األخالق"..
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وعرب الرتبية اإلسالمية الصحيحة املنبعثة من القرآن الكرمي وتطبيقات النيب الكرمي ,ظهرت
عبقريات الصحابة رضوان اهلل عليهم ,وهكذا جاءت األجيال فيما بعد والسلف الصاحل الذي متسك
مبا ق ّدمه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ,فظهرت لنا جنوم تلمع يف ُساء تاريخ إسالمنا العظيم.
ومن هذه النجوم الالمعة ,حم ّدث الديار الشامية يف القرن السادس اهلجري :ضياء الدين
املقدسي...
من اهلل عليه بأبوين صاحلني وأسرة متديّنة كرمية ,فكان لإلحسان أفضل ما يكون ,رمحه
الذي ّ
اهلل .......هيا معاً نقرأ يف سريته اجلميلة.
عائلته:
(جده ألمه) الشيخ الكبري أمحد بن قدامة 995ه.
(خااله) اإلمام الرباين أبو عمر606ه والعامل الفقيه املوفق بن قدامة 620ه.
(جده ألبيه) أمحد بن عبد الرمحن 993ه ,و والده هو الشيخ عبد الواحد الذي هاجر مع
خاله الشيخ أمحد بن قدامة و ّزوجه من ابنته رقية فيما بعد ,اليت عمرفت بعلمها و دينها ,وكانت تارخياً
للمقادسة ,وروى عنها ابنها الضياء الكثري من األحاديث.
(إخوة الضياء) الشيخ احلافظ مشس الدين أبو العباس أمحد بن عبد الواحد ,كان عاملاً حم ّدثاً,
وكان يمعرف بالبخاري623ه...
وكان للضياء شقيق هو عبد الرحيم بن عبد الواحد ,وأخته آسية أم اإلمام احلافظ سيف الدين,
وأخته األخرى زينب اليت كانت راوية لألحاديث.
(زوجة الضياء) :آسية بنت الشهاب حممد بن خلف بن راجح ,وهي سبطة الشيخ أيب عمر,
خرية وحافظة لكتاب اهلل ,وراوية لألحاديث 633ه.
كانت ّ
لقد ظهر يف هذه العائلة الكرمية عشرات احلفاظ ومئات املسندين ,الذين كان هلم أثر كبري يف
نشر العلم  -و خاصة علم احلديث  ,-اشرتك يميعهم يف السماع والتسميع والرحلة يف طلب العلم.
تقول المصادر:
لق كثري..
أن احلافظ السلفي قد أجازه ,و كذلك عبد احلق اليوسفي و َخ ٌ
سمع الحديث:
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لق كثري ..وبدمشق من
من أيب املعايل بن صابر ,وعمر بن محوية ,وبركات اخلشوعي ,و َخ ٌ
البوصريي ,والصيدالين واملؤيد الطوسي ,وزينب الشعرية ,ويماعة كثمر.
هذا و قد بقي يف رحلة مشرقية مدة سنتني ,والرحلة يف طلب العلم هي ما مييز علماء
املسلمني ,هذا اجلانب العلمي املميز يتصف به يميع بنو قدامة ,فاملوفق بن قدامة  -خاله  -قد قام
برحلة مماثلة مع احلافظ عبد الغين.
كم نفتقد يف عصرنا هذا إىل من يسلّط الضوء على أمهية هذا اجلانب العلمي الرتبوي ,فالرحلة
للعلم والتعلم وليست للتمتع وتضييع األوقات يسهم يف بناء شخصيات متوازنة على األرض.
القيام برحلة صغرية ألهداف سامية راقية ,حتمل معاين العلم والفائدة واملتعة ,لَوسيلة تربوية
تسهم يف بناء شخصية علمية مميزة اجلوانب.
اجلليل "الضياء".....

نعود لشيخنا
حران واملوصل ومهذان وغريها من املدن..
لقد ُسع من علماء جب ّد وبغداد ومرو و ّ
وحصل األصول الكثرية ,وجرح وع ّدل ,و قيّد وأمهل ,مع الديانة واألمانة
كتب عن أقرانهّ ,
والتقوى والورع ,وبقي مالزماً للعلم والرواية والـتأليف إىل أن مات.
تصانيفه كثيرة:

فضائل األعمال.

األق الم _ثالث مجلدات_.
األحاديث المختارة.
الموافق ات.
سيرة المق ادسة.
فضائل القرآن.
سب الصحابة.
النهي في ّ

و غري ذلك الكثري......

روى عنه :ابن نقطة ,ابن النجار ,زكي الدين البزايل ,شرف الدين بن النابلسي..
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وامللفت يف حم ّدثنا الضياء أنه أول ما ُسع و ح ّدث به من احلديث هو من والدته العاملة الشيخة
"رقية" وخاله أبو عمر وموفق الدين وخالته رابعة ..ال ننسى أن جلسات السمر لديهم ذات طابع
ديين علمي ,رمحهم اهلل يميعاً.
لنسلط الضوء اىل ذلك جلساتنا اليت جتمعنا واوالدنا مانوعيتها هل هي ثقافيه ام علميه دينبه
ام دون معىن والهدف جلسات غيبه وماهرتات لغويه سقيمه التسمن والتغين ............
شهادة علماء عصره فيه:
* قال عمر بن احلاجب :شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيج وحده علماً وعمالً وثقة وديناً من
العلماء الربانيني ,وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي.
* و قال الشيخ عز الدين عبد الرمحن بن العز :ما جاء بعد (الدارقطين) مثل شيخنا الضياء.
و غري ذلك من األقوال الكثرية يف شيخنا الضياء رمحه اهلل ,الذي مل يقنع بالعمل القليل ,وإمنا
ويؤدب ,وينشر سنة النيب صلى اهلل عليه و سلم بكل شغف
نراه تارة يكتب ويؤلف ,وتارة يعلّم ّ
وحمبة ...وتارة أخرى يعمل جب ّد واجتهاد ليبين مدرسة خاصة للحديث النبوي الشريف ,من جيبه
وعرقه...
ما أروعك وأنت تغتنم الفرص والفرص لتنال شرف القرب من اهلل و رسوله ..ملَ ال؟ فأنت
حفيد الشيخ الكبري أمحد بن قدامة رمحه اهلل! ,الذي زرع يف نفوسكم منذ الصغر حب وعشق ذلك
اهلدف الذي من أجله مخلقنا..
وهو عمارة األرض مبا حيب ويرضى أولو االختالف ،لقد قال العلماء يف وصف ضياء الدين
املقدسي:
الرب و املواساة" ..الكلمة الطيبة صدقة".
كثري ّ
دائم التهجد.
ّأمار للمعروف باملعروف.
عن وصفه الخلقي:

أما
هبي املنظر ,مليح الشيبة ,حمبّباً إىل املوافق و املخالف ,مشتغالً بنفسه رضي اهلل عنه.
ّ
فبعد هذه القراءة ,ما أوجه الشبه واالختالف بيننا وبني هذا الوصف.......؟؟! اللهم حبّب
إىل قلوبنا كل قول وعمل حتبه وترضاه ,اللهم آمني.
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وفاته:

ستمر
إخويت ,ها قد وصلنا إىل الصفحة األخرية من سرية الضياء املقدسي رمحه اهلل ..واليت ّ
على كل منا ,فتلك هي نقطة التشابه ..أما االختالف فهو فيما محلت السطور من أعمال نقدمها
على وجه هذه األرض..
رب
اللهم إنا نسألك العفو و العافية و املعافاة التامة الدائمة ,يف الدين و الدنيا و اآلخرة ,يا ّ
العاملني...دعونا يا إخويت ندعو لبعضنا يف الغيب بالعلم النافع و العمل الصاحل قبل فوات األوان.

_ أما حم ّدثنا الضياء ,فقد تويف يف يوم االثنني من  25يمادى الثانية عام  643ه ,وشيّعه
ودفن
خلق كثري من التالميذ العلماء ,والفقراء الذين ّبرهم و واساهم بالكلمة الطيبة قبل النفقة ...م
بالقرب من خاله املوفق وأبو عمر رمحهم اهلل يميعاً ..فهل عرفتم اآلن من هو الضياء؟
مرب
ولد بار وطالب علم شغوف ,وأب صاحل ألبناء صاحلني ,فقيه وحم ّدث ,مصنّف ومعلمٍّ ,
وصاحب مدرسة للحديث النبوي ...جماهد ضد الصليبيني لتحرير القدس رمحه اهلل ..ولنسأل أنفسنا
ماذا حنمل من أعمال تؤهلنا للقرب من رسول اهلل والفوز مبباهاته؟؟.
جزاك اهلل خريا أيها الضياء ,كنت خري خلف خلري سلف..
لنقرأ له الفاحتة الشريفة ,راجني من اهلل تعاىل يف قراءهتا القبول واالستجابة والتوفيق.
املصادر:
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