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 رابعة بنت أمحد بن قدامة احملدّثة

 ه 455-121
 نبيلة القوصي :الكاتبة

و  و املوفق الشيخ و ابنه أبو عمر .وصلوا إىل دمشق بعد متاعب و أهوال و كانوا مخسة و ثالثني:".
ّيت الدير فوجدوا مكاناً على هنر يزيد يف سفح الباقون من النساء و األطفال و  قاسيون فبىن مدرسة ُسم
كان ذلك أول ما أمنشئ من و  ...الديرال يزال املوضع إىل اليوم يمسّمى حبارة و  أنشأها من عشر غرف صغار

 ولبثوا  أكثر من قرن ونصف وهم املرجع يف علوم كان هذا الدير أساس حي الصاحليةو  حليةحي الصا
تتابع ظهور العلماء الكبار من هذه األسرة و و  أن الضياء كان يمعّد حمّدث عصره برعوا فيها حىتو  ثاحلدي

كان هذا كله يف العصر الذهيب الذي و  سنة استمرت هذه النهضة على قوهتا و شدهتا أكثر من ثالمثائة
 عصر الظالم". نسميه

 كلمات بتوقيع الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
 صور من مجاهلا و عرب من نضاهلا ق..دمش من كتابه

 .إخوتي الكرام..
راحة  هل تساءلنا يوماً عن ذلك السر العجيب الغائب عن عيوننا لكنه يالمس شغاف قلوبنا فنحّس به

 حيث ..و غريها. الصاحلية، العقيبة ،ساروجة، ما نتجول بني أحياء دمشق القدميةعند ،و سكينة غامرة
 الصاحلني فيها.در الوجود يزخر بأُساء علمائها وأوليائها و ميّثل كل حي منها أثراً نفيساً نا

الذين ُست ، أحلى سري هؤالء العلماء األفذاذ ملحت يتالصاحلية واحد من تلك األحياء ال وحي
مينحنا تلك الراحة العجيب الذي وهو السر  رث احملّمدي الغايل...ذلك اإلب نفوسهم بالعلم و العمل معاً 

 حىت أطفااًل.رجاالً ونساء و  السكينة طاملا متّسكنا به كما فعلوا...و 
 فهل عرفتم إخويت ما هو ذلك اإلرث الذي نتحدث عنه؟

سّنة كتاب اهلل و  تركتم فيكم أمرين لن تضّلوا ما متّسكتم هبما:): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
 .(نبّيه

 تاركني طابعهم اخلاص يتجلى يف حي، بالتمّسك الشديد بكتاب اهلل وسّنة نبّيه الكرميوا فبنو قدامة عمرف
 صاحب املدرسةو أخت أيب عمر ، ""أم أمحد ال بد أن نذكر أن رابعة هي أخت رقيةو  لصاحلية...ا
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هم اهلل مجيعهم أبناء الشيخ اجلليل أمحد بن قدامة مؤسس احلي رمحو  و موفق الدين صاحب املغين..، العمريّة
    تعاىل.

 نشأهتا:مولدها و
اليت كانت تعاين من االحتالل الصلييب و ، ه  455يف فلسطني عام  مجاعيل وملدت رابعة يف قرية

، ه 441ة على اهلجرة إىل دمشق عام مما أجرب بين قدام للظلم و االستبداد اللذين فمرضا عليها.. خاضعة
 عمرها.حيث كانت رابعة ال تزال يف السابعة من 

حيث ترعرعت رابعة يف ، الصاحلية عد ترابط أفراد أسرة بين قدامة وتالمحهم يف ظهور حيو قد سا
ّقت عنهم خمتلف تلو ، واألحاديث النبوية، تاب اهلل عز و جلفحفظت ك، املتديّنة حضن أسرهتا العلمية

أحفادها قاسيون كما يشهد بذلك أبناءها و  ليزدحم طالب احلديث على باهبا يف سفح العلوم الشرعية..
   من بعدها. 

 بغداد.وغريهم من علماء دمشق و ، أمحد بن املغرب، ابن البطيعن  روت باإلجازة:
حفيده و "، أبناء أخيها أبو عمر"عبد الرمحن و  والشمس"، ابن أختها رقية" احلافظ الضياء روى عنها:

 ..وغريهم. الفخر بن البخاري
 كان من ذلك ما قاله اإلمام املنذري يف التكملة:و ، ال العلماء يف علمها ومآثرهاتعددت أقو  قدو 

 .".وهلا اجتهاد يف فعل اخلري.، النساءكانت حافظة للقرآن الكرمي تعّلم و ، وحدثت لنا ومنها إجازة"
 أسرهتا:

عبد ، حممد احملّدثأجنبت منه علماء نوابغ منهم و ، تزوجت رابعة من اإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي
فتلك الذرية  .. و فاطمة اليت كانت من الداعيات إىل اهلل عز و جل.فيتعبد الرمحن امل، اهلل احملّدث

فإين مباٍه بكم ، تناكحوا تكاثروا) ذلك ما نتقرب به يوم القيامة من رسولنا الكرمي الذي قال:و ، الصاحلة
 التفاخر هبم يف الدنيا أمام الناس.للتباهي و فليس التعب يف تربية أوالدنا وبناتنا  .(األمم

مث رّبت وعّلمت.. ورمبا ال يلتفت الكثريون إىل ، حفظت وعملت ،احملّدثة اجلليلة، أمحد فرابعة بنت
وغريمها ، لكثري ممن تالها من العلماء مثل الفخر والضياء أبناء إخوهتالكنها كانت املعلمة احملّدثة ، ذلك

تذى. من سبقها من بين قدامة خري أمنوذجكانت بذلك كو  الكثري..  ُيم
دمفنت إىل جانبه يف و ، ه بعد أخيها املوفق بشهر واحد 121تذكر املصادر أهنا توفيت سنة ، أخرياً 

 سفح قاسيون.
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التقوى لألجيال من لقد كانوا خري مثال وأصدق منوذج يف العلم و ، رحم اهلل آل بين قدامة مجيعاً 
فلعلنا بالعمل و السعي  ..رنا.املواجهات اليت تنتظرت درب احلياة املليئة بالصعاب و جنوم المعة أنا بعدهم..

 نكون خري خلف خلري سلف..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


