
 الباحثة: نبيلة القوصي                                            ه                      026-145موفق بن قدامة، 

    www.naseemalsham.comنسيم الشام                                                                5

 
 ــه 026-145،املقدسي احلنبليموفق بن قدامة خ يشال

 نبيلة القوصيالباحثة: 
، عريبيف العامل ال ةواالسالمي ةة االنسانيللحضار القلب النابض  ةل مدينة دمشق العريقمتث

،  العصور جعلها تأخذ هذا الدور اهلامين والسكاين املتنوع على مر فالرتاكم احلضاري البنيا
 للعامل االسالمي. ةاالسالمي ةالثقافية زالت العاصم كانت وال

فعندما نقرأ التاريخ جند جنومًا تلمع فوق تلك االسطر بوضوٍح يف فخر وعزّة تنادينا كي 
حنذو حذوهم للّسري يف ركب احلضارة من خالل التمسك مبنهج النيّب الكرمي عليه الصالة 

 فتكون خالفتنا على األرض خالفة حقٍّ وخري. السالم،و 
           َخِليَفًة(. اأَلر ضِ  يف  َجاِعل   ِإينِ  لِل َمالَِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذ   ): قال تعاىل

كتاب  تركت  فيكم ما إن متسكتم هبما لن تضّلوا بعدي:) عليه الصالة والسالم: قال
 .(اهلل وسّنيت.......

 اقتصاديا، معنويا، ،نسان هبا هي عمارة األرض مادياَ األساسّية اليت ُكلف اإلفاملهمة 
 اهلل ورسوله. و يرضى مبا حيب علميا......إخل ،

عائلة بين قدامة اليت كانت قد هربت بدينها من  وهاهي إحدى العائالت الفلسطينية:
 هـ.492يني أثناء احتالهلم للقدس وملدن أخرى عام ظلم وجور الصليب

قصدوا مدينة دمشق وسكنوا يف سفح قاسيون الذي كان مقفرا منعزال خارج أسوار 
 دمشق القدمية.

الذي ُعِرف و  كيف عمروا هذا السفح، حىت صار من أهم أحياء دمشق القدمية ولكن،
 .؟بعد حبي الصاحلية نسبَة لصالحهم فيما

الذين شاركوهم وما هو هذا السر الغامض الذي جعلهم مميزين عن غريهم من السكان 
لكّن أهّم هذه العناصر  فاألرض واحلياة عنصران من عناصر احلضارة، األرض واحلياة ذاهتا؟
من مبا حيمل  ،حملور األساسي وسر هنضة احلضاراتهو اف اإلنسان، هو العنصر الثالث:

 ه وعلى غريه باخلري املديد.مفاهيم ومبادىء خرية تعم علي
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األساس  الذي وضع حجر الشيخ الكبري أمحد بن قدامة،وكنا سابقا قد تكلمنا عن  
من  فجاء أبناؤه وأحفاده يف بناء حي الصاحلية بإرادة ومهة ابتغى هبا رضى اهلل ورسوله،

يوم ال ينفع  ،وينالوا مباهاة الرسول هبم كي يرسوا معامل هذا اهلدف السامي، بعده،
 اإلنساًن إال العمل الصاحل.

الداعية  وعن رقّية، صاحب املدرسة العمرية، أبو عمر، ألكرب:تكلمنا عن ولده او كما 
 وعن رابعة احملدثة. كتاب اهلل،احلافظة ل

 ،"املغين" صاحب العامل الفقيه اجلليل، فسنتناول احلديث عن األخ الرابع: أما اآلن،
 .بن قدامة موفق بن أمحد للمذهب احلنبلي:

الشيخ اإلمام القدوة العالمة اجملتهد شيخ اإلسالم موفق الدين حممد عبد اهلل بن أمحد 
 بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحلي احلنبلي.

 مولده و نشأته:
 ه.145و هي قرية من قرى نابلس قريبة من القدس سنة   مجاعيل ُولد يف

لزم العمل منذ الكرمي و حفظ القرآن  ،سنني 56هاجر مع أهله و أقاربه و له من العمر 
عصر الذي تعصف به و نتصور نشأته الرتبوية يف ذلك ال نتأمل لنا أنو  الصغر...

فماذا فعل ، والقدس  وماحوهلا املدن العربية  حيتلون بعض الصليبيون ، التحديات عصفاً 
 هذا الشاب املقدسي؟؟

جيعل و ، ع أهله قبل اهلجرة يتلقى العلوم الشرعية الصحيحة ليعرف دينه من دنياهبقي م
تعايش مع وعاش و ، سنني56هاجر وهو ابن ، حفظ القرآن صغرياً ، دنياه خادمة لدينه

بصرب وعزمية وإميان قوي هلدف واضح نُقش  أهلهلظروف الصعبة اليت تعرض هلا هو و ا
 ذلك الشيخ الكبري رمحه اهلل.، منذ الصغر بيد والدهمقلوب أهله وُسطرت معانيه يف قلبه و 

إذا تساءلنا ما هو هذا اهلدف العظيم الذي كانت حتمله هذه العائلة الكرمية من و 
 الصغري إىل الكبري؟

فهربوا إىل ، يرضىوخالفة اهلل عز وجل مبا حيب و ، إنه عمارة األرض باخلري و السالم
دمشق اليت كانت حتتضن مجيع اخللق الذين حيملون هذا العنوان اجلميل الذي أراده اهلل منا 

 أحبهم إىل اهلل أنفعهم إىل عياله".، "اخللق كلهم عيال اهلل أرضه.. على
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 عودة للشيخ موفق:
إىل ، هاجر مع ابن خاله احلافظ عبد الغين املقدسي زوج أخته احملّدثة رابعة بنت قدامة

ونزال ، قبل وفاته بأربعني يوماً  اجليالينفأدركا الشيخ ، طلباً للعلم، عمره عشرون عاماً بغداد و 
 اشتغال هبا.يف مدرسته وتعلما و 

أيب ، أيب الفتح بن البطي، هبة اهلل بن احلسن الدقاق مسعا منه احلديث كما مسعاه من:
 غريهم...و ، وشهدة الكاتبة، علي بن تاج القراء ،أمحد بن املقرب، زرعة بن طاهر

أيب الفتح بن وحبرف أيب عمرو على أستاذه ، على أيب احلسن البطائحيتال حبرف نافع و 
 املين.
أيب الفضل باملوصل من خطيبها و ، وعدة أيب املكارم بن هاللمسع بدمشق من و 

 املبارك بن الطباخ.مبكة من و ، الطوسي
 حدّث عنه:

ابن ,و ابن خليلو ابن نقطة,,و موسى بن احلافظاجلمال أبو ,و البهاء عبد الرمحن
 .....و غريهم كثري رمحهم اهلل.العز أمحد بن العماد,و ابن النجار ,وشامة
 

علميًا للمدرسة وكان مشرفًا إداريًا و ، لقد كان املوفق عامل أهل الشام يف ذلك الوقت
 .العلم يف عصره عنهفلنستمع إىل شهادات أهل  أيب عمرالعمرية اليت أّسسها مع أخيه 

غزير ، كان ثقة حجةو ، "كان موفق الدين إمام احلنابلة جبامع دمشق :ابن النجارقال 
 ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كالمه".، الوقارعليه النور و ، نزيهاً ورعاً عابدا، الفضل

، خّصه اهلل بالفضل الوافر، مفيت األمةو ، "هو إمام األئمة :عمرو بن احلاجب وقال
أخذ مبجامع ، ضنت مبثله األعصارو ، طنت بذكره األمصار، العلم الكاملو ، اخلاطر املاطرو 

 وقار,ذو أناة وحلم و ، متواضع حسن االعتقاد، الغزيرة املؤلفات وله، العقليةاحلقائق النقلية و 
مثل  مل يرو ، مل نَر مثله، دائم التهّجد، كان كثري العبادة،  احملّدثنيجملسه معمور بالفقهاء و 

 نفسه".
 إخويت الكرام...   

هذه بعض شهادات العلماء هلذا العامل اجلليل الذي عاش حتديات متاثل يف صعوبتها 
يتحسروا على ما تركوا  فهم مل، غري أن الفرق بيننا يكمن يف عمق اإلميان، حتديات عصرنا
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انية وتنميتها لوا بزرع هذه البذرة اإلميبل انشغ، متع خوفًا على دينهممن بيوت وأراض و 
 العلم النافع.الفؤاد املدعوم بالعمل الصاحل و  هوىمبجاهدة النفس و 

يصف لنا خاله ، ابن رقية احلافظة أكرب حمّدث يف ذلك العصر الضياء املقدسيفها هو 
 موفق الدين يف جزأين قائاًل:

 واسع، كأن النور خيرج من وجهه حلسنه،  أدعج، أبيض مشرق الوجه، "كان تام القامة
لطيف اليدين ، صغري الرأس، مقرون احلاجبني، قائم األنف،ـ طويل اللحية، اجلبني

 متمتعاً حبواسه".، حنيف اجلسم، القدمنيو 
فأتقنا الفقه و احلديث و ، احلافظ يف بغداد أربع سننيأقام هو و " و يتابع الضياء:

 اخلالف.
ابن مث انتقال إىل رباط البقال,و  اشتغال على ، أقاما عند اجليالين مث عند ابن اجلوزي

 معه الشيخ العماد".و  105امليّن,مث سافر يف سنة 
إماماً يف و ، إماماً يف الفقه، مشكالتهويف احلديث و ، "كان خايل إماماً يف التفسري قال:و 

 احلساب...وإماماً يف النحو و ، أصول الفقه
كتاب " يفقلت هذه يف اخلرق، ةفألقي عليه مسألرأيت أمحد بن حنبل يف النوم 

 ".رقير صاحبكم املوفق يف شرح اخلما قصّ  فقال:"، للموفق
ما علمنا أنه أوجع قلب و ، هو مبتسمكان املوفق ال يناظر أحدًا إال و " كما قال:

هو ال وأوالده يتضاربون و ، قد كانت له جارية تؤذيه خبلقها فما يقول هلا شيئاً و ، طالب
 ميزح".حيكي لنا احلكايات و ، األخالق ال يراه أحد إال مبتسماً فكان حسن  يتكلم.

يف  كان مؤيداً ،  "ما رأيت مثله :أبو عبيد اهلل عثمان بن عبد الرمحن الشافعيقال املفيت و 
 فتاويه".

 كان يتصف هبا فله بذلك أما عن صفة الشجاعة اليت، كانت له كرامات عدة
فكان مقدامًا يتقدم ، ملقاتلة الصليبيني صفحات يف معارك شارك فيها اجليوشصفحات و 

 إىل العدو بشجاعة كبرية.
وال يكاد يصلي سنة الفجر ، "كان يصلي خبشوع وصف لنا الضياء صالته:و 

 "و"يس" و"الدخان سجدة"ال"بكان يصلي بني العشاءين أربعًا و ، العشاءين إال يف بيتهو 
 و"تبارك".
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 من مؤلفاته:
 "الربهان" جملد." التوابني" جملد واحد. "املقنع" أربعة." الكايف" عشر جملدات." املغين"
خمتصر العلل " جزء. "وصيته" ."فضائل الصحابة" جزء. "القدر" جزء. "ذّم التأويل" جزء.

 و غريها من الكتب الكثري...، جملد "للخالل
 أسرته:

 فاطمة.وصفية و ، حيىيوحممد و ، اجملد عيسى له:و ، تزوج من ابنة عمته
 وفاته:

رمحه اهلل ، ُدفن يف سفح قاسيونو ، شّيعه اخللق الذين ال يُعدَّونو ، ه026تويف سنة 
، اليت زرعت بذور اخلري يف تربة سفح قاسيون، رضي عن هذه العائلة الكرميةو  .تعاىل.

، ال زالت نسائم هذا اخلري هتب تارة باملؤلفات الكثرية اليت تركوهاو ، أينعت مثارهافأمثرت و 
 فأين حنن منهم ؟ املؤسسات العلمية اليت أنشؤوها...باملدارس و وتارة 
 لذلك خاطبنا الشيخ علي الطنطاوي يف كتابه )دمشق( بقوله:و 

أن ينسوا هؤالء ، بأهل الصاحلية خاصةو ، هي دار الوفاء"وبعد هل يليق بأهل دمشق و 
بأمسائهم مدرسة يف ّم مل يسو ، ال يعرف سريهتم أحدو ، فال يذكرهم ذاكر، العباقرة األعالم

 ال شارع؟..".الصاحلية و 
ندعو اهلل تعاىل أن يكرمنا حبسن و  نقرأ الفاحتة على أرواحهم..، يف هناية املطاف  

 العمل الصاحل.و  االتباع واهلمة للعلم النافع
 "املراجع"          

 للدهيب. سري أعالم النبالء*
                                                          .للدهيب تاريخ اإلسالم*
 
 


