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الباحثة نبيلة القوصي

إخوتي القراء:
يف مدينة دمشق احلبيبة مقابر عدة موزعة بني أحيائها القدمية هنا وهناك ،حتكي لنا قصص
بعض من أصحاهبا الذين كان هلم أثر يف تسطري تاريخ دمشق اإلسالمي العظيم.
ومن أقدم تلك املقابر مقربة( الباب الصغري) الواقعة يف منطقة باب مصلى ،ففيها عدد من
الصحابة الكرام والعلماء األجالء الذين قد سطرت أمساؤهم وحفظت يف كتب ومؤلفات كي تكون
هلم الشاهد والدليل على طيب وحسن سريهم أمام نيب الرمحة الذي دعى للشام وأهلها ،وأخرب أن
فيها صفوة اخللق ،فاجتهد علماؤها على أنفسهم متتبعني هنج النبوة احملمدية بأخالق ونفوس نقية ،
لتتألأل سريهم يف كتب التاريخ ولتكون عربة وعظة فقط ملن قرأ ومسع ببصرية متصلة باهلل عز وجل
طالبة رضا اهلل ورسوله ..
فالتفكر بالعقل ال هبوى النفس مع قلب نقي حمب مشفق على اخللق يفتح لإلنسان آفاق
الفتوح لنيل املقصود بإذن اهلل  ،وهو القائل عز وجل ( :إقرأ باسم ربك الذي خلق).
فالقراءة والعلم واجب ولكن التدبر والتأمل أثناء القراءة واجب أكرب علينا ألن الفائدة
واالعتبار هنا يسبقان املتعة ،قال عز وجل ( :قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلكم. )...
فمن هو هذا الذي يدعونا لقراءة سريته العطرة ،واليت تفوح منها معامل النهج احملمدي العظيم،
فساهم بسريته الذهبية هذه يف بناء مدينة دمشق املباركة اليت حظيت بدعاء نبينا الكرمي؟
إنه اإلمام الذهيب احلافظ ،حمدث ومؤرخ بالد الشام يف القرن الثامن للهجرة ،الذي متيز باجلمع
املوسوعي للتاريخ اإلسالمي واإلحاطة الدقيقة لقواعد اجلرح والتعديل ،حيث زخرت وازدانت املكتبة
اإلسالمية مبؤلفاته ومصنفاته املفيدة واملتنوعة ،واستفاد منه مجع غفري من الناس ،وطافت شهرته يف
البالد شهرة استقطب هبا العلماء وطلبة العلم من أحناء العامل اإلسالمي الواسع يتوافدون للتعرف
عليه واالستفادة منه ،نعم ومل العجب؟ فهؤالء علماءك يا دمشق ولك بذلك الفخر واالعتزاز ،فنبينا
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الكرمي قد فخر هبم وتشوق لرؤيتهم ،فهم إخوانه احلقيقيون( :وددت لو رأيت إخواين ،الذين آمنوا يب
ومل يروين .. )....واملؤكد بأن األخوة تستلزم العمل مبا حيب ويرضي نبينا الكرمي..
فهل تشوقتم ،إخويت القراء ،ملعرفة سرية الذهيب الذهبية اليت رافقته يف حياته وبعد مماته براقة
المعة تدعونا للوقوف عندها...؟ هيا نقرأ معا ..
بداية فلنستمع إىل تعليق له على إيثار عبيدة السلماين املتوىف سنة 47ھ لشعرة نبوية على
سائر ذهب وفضة األرض :
"هذا القول من عبيدة هو معيار كمال احلب وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة
بأيدي الناس ،ومثل هذا القول إلمام بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم خبمسني سنة فمالذي نقوله حنن
يف وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت ،أو شسع نعل كان له ،أو قالمة ظفر ،أو شقفة من
إناء شرب فيه".
"فلو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شيء من ذلك عنده ،أكنت تعده مبذرا أو سفيها ؟
كال فابذل مالك يف زورة مسجده الذي بىن فيه بيده ،و السالم عليه عند حجرته يف بلده ،
والتذ بالنظر إىل أحده وأحبه ،فقد كان نبيك صلى اهلل عليه وسلم حيبه ،و متلى باحللول يف روضته
ومقعده ،فلن تكون مؤمنا حىت يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس
كلهم".
اسمه ونسبه :

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهلل الرتكماين األصل الفارقي مث الدمشقي احلافظ
أبو عبد اهلل مشس الدين الذهيب ،ولد يف  3ربيع األخر عام  343ھ يف دمشق ونشأ فيها وترعرع
بني أحضان أسرة كرمية ،و كان والده يعمل يف صناعة الذهب ومنها عرف بالذهيب ،و كان والده
حب العلم واملعرفة فانضم إىل حلقات حتفيظ
رجال صاحلا حمبا للعلم اعتىن برتبيته وتنشئته على ِّ
القرآن الكرمي حىت حفظه وأتقن تالوته يف سن مبكرة وطلب احلديث وهو ابن مثان عشر.
( فاألسرة) هي من أهم العوامل املؤثرة يف نشأة األبناء ونبينا حذر من التهاون يف ذلك وقال:
( ..وكلكم مسؤول عن رعيته ...والرجل راع يف بيته  )....اللهم ال حترمنا فقه فهم املسؤولية الرتبوية
اليت يقصدها مربينا نيب الرمحة  .ألن ما يتلقاه األبناء يف الصغر سيظهر للمأل ولو بعد حني  ,ولذلك
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :يولد املولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه.)...
فلتنظر كل أسرة منا عن ماهية نشأة أبنائها قبل فوات األوان.....
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أما العامل الثاين يف التكوين الشخصي لإلنسان هو( اجملتمع) ،ودمشق العزيزة اليت حباها اهلل
نعم كثرية كانت ومازالت تقدم لساكنيها شرف سكناها ليعمل وجيتهد كل فرد منا يف مكانه ويسعى
للفوز برضا اهلل ورسوله..فحملت ألقاب عدة منها مدينة (العلم والعلماء) و(مدينة املدارس) وغري
ذلك.
وإمامنا الذهيب الذي حظي برعاية أهله وعنايتهم به أخذ يربز ذكاؤه أمام العلماء لينال اهتمام
مشوس العلم يف عصره أمثال املزي والسبكي وابن كثري وغريهم ...فأخذت تربز شخصيته العلمية
بقوة ليصبح من جهابذة العصر.
استغل الذهيب هذا اجلو العام الذي هتيأ له فمأل املكتبة اإلسالمية بالعلم النافع وأقرنه بالعمل
الصاحل ،يتعلم ويعلم دين اإلسالم احملمدي األصيل بنفحة دمشقية مميزة...
فلم تعرف املكتبات مؤرخا غزير اإلنتاج متنوع التأليف كاإلمام الذهيب ،الذي مجع بني ميزتني
مل جتتمعا إال لقالئل من العلماء  ،فإىل جانب إحاطته الواسعة بالتاريخ اإلسالمي وحوادثه ورجاله،
فقد أحاط مبعرفة واسعة يف قواعد اجلرح والتعديل ،فكان مدرسة بذاته ذهيب االسم واملضمون رمحه
اهلل وجزاه خريا.
شيوخه:
كان شيوخه كثرة بلغوا من فوق األلف  ،ولن نطيل بتعدادهم ولكن لنلفت النظر على حرصه
الشديد يف مالزمة الصاحلني من أجالء ذلك العصر لتزداد شخصيته العلمية سعة ومتانة مع ازدياد يف
التواضع ،ولينال الثناء من علماء وعامة ذلك العصر..
أجازه أبو زكريا بن الصرييف والقطب بن عصرون والقاسم األزبكي وعمر بن القواس وأمحد بن
هبة اهلل بن عساكر ويوسف بن أمحد وغريهم ....
كان املزي وابن تيمية وتاج الدين السبكي من شيوخه وأقرانه على الرغم من فارق العمر.
عشق الذهيب الرحالت العلمية اليت اشتهر هبا سادة العلماء لنشر معامل النبوة احلق عرب
أخالقهم وعلمهم النافع املفيد لكل زمان ومكان..
منعه والده خوفا عليه فارحتل ضمن اخلارطة الشامية وأول رحالته كانت إىل (كفر بطنا)
بغوطة دمشق توىل اخلطابة وألف أفضل كتبه فيها  ،مث توىل مشيخة دار احلديث.
ومن شيوخه :عبد اخلالق بن علوان وزينب بنت عمرو وغريهم من بعلبك....
ومن حلب سنقر الزيين وغريه  ،ومن نابلس العماد بن بدران وغريه...
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وبعد وفاة والده ذهب للحج فسمع يف مكة من التوزري وغريه....
ومن مصر األبرقوهي وعيسى بن عبد املنعم بن شهاب وشيخ اإلسالم بن دقيق العيد
واحلافظني أيب حممد الدمياطي وأيب العباس بن الظاهري ،ومسع باإلسكندرية من أمحد العراقي وأيب
احلسني حيىي بن أمحد بن الصواف وغريهم ..
تالمذته:

مسع منه مجع كثري ال حيصى عددهم توافدوا من أحناء العامل اإلسالمي ،وأخذ طالب العلم
الشرعي األصيل يتزودون منه..
وكان من أبرز من روى عنه ابن كثري والسبكي والصفدي وابن رجب احلنبلي .....وكانت هلم
أقوال مدح وثناء فيه ،فماذا قالوا...؟
أقوال العلماء فيه:
قال أبو احملاسن( :صنف الكتب املفيدة فمن أطوهلا تاريخ اإلسالم ومن أحسنها ميزان
االعتدال يف نقد الرجال)
قال ابن حجر( :ورغب الناس يف تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا ومساعا،
ومهر يف فن احلديث ومجع له اجملاميع...حىت كان أكثر أهل عصره تصنيفا)..
قال ابن كثري( :احلافظ الكبري مؤرخ اإلسالم وشيخ احملدثني وقد ختم به شيوخ احلديث
وحفاظه)
وقال ابن السبكي( :يشتمل عصرنا غلى أربعة من احلفاظ وبينهم عموم وخصوص :املزي
والربزيل والذهيب والشيخ الوالد ،ال خامس هلم يف عصرهم...كأمنا مجعت األمة يف صعيد واحد
فنظرها ،مث أخذ خيرب عنها.....جزاه عنا أفضل اجلزاء).
وقال ابن العماد ( :وأطنبت بامسه األمثال  ،وسار امسه مسري لقبه الشمس ،إال أنه ال يتقلص
إذا نزل املطر  ،وال يدبر إذا أقبلت الليايل ،أقام يف دمشق يرحل إليه من سائر البالد،وهو بني أكنافها

شرف تفتخر وتزهو به الدنيا وما فيها  .)..رحمهم اهلل جميعا..

فالنفس جتد راحة بسماع أخبارهم وسريهم ،وهنيئا ملن أحبهم واجتهد على نفسه كي ينال
الفائدة قبل املتعة وقبل فوات األوان...
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مؤلفاته:
كان له تصانيف هائلة ومفيدة منها :
(تاريخ اإلسالم الكبري) وخمتصره (سري أعالم النبالء).
(العربة يف خرب من عرب) وخمتصره (الدول اإلسالمية) وخمتصره (اإلشارة) مث خمتصره (اإلعالم يف
وفيات األعالم).
(ميزان االعتدال يف نقد الرجال)( .املغين يف الضعفاء)( .النبالء يف شيوخ السنة).
(طبقات احلفاظ)( .طبقات مشاهري القراء).
اختصر(هتذيب الكمال) لشيخه املزي ومساه (هتذيب التهذيب) مث اختصره إىل (الكاشف).
واختصر(تاريخ بغداد) للخطيب و(تاريخ ابن السمعاين).
اختصر(وفيات املنذري) .اختصر(سنن البيهقي).
(املعجم الكبري)( .املعجم األوسط)( .املعجم الصغري).
(املشتبه يف األمساء واألنساب)( .تذكرة احلفاظ).
وغريها من املصنفات الكثرية املفيدة واألوراد اهلائلة..
وال عجب أن حصل على ثناء العلماء الكبار وعامة الناس ،فقد كان حيمل قبل العلم مسو
األخالق ورقيها يف نفسه وأهله وبلده.
وهذا عنوان إسالمنا العظيم الذي حرص على ترسيخ الدعوة إىل اهلل باحلب والرمحة والشفقة
على عباد اهلل ،فأحبهم إىل اهلل أنفعهم خللقه ،وأقرهبم من النيب جملسا يوم القيامة أحاسنهم أخالقا...
نرجو من اهلل تعاىل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
لقد متيز الذهيب مبنهج منفرد عن غريه ،فبعد أن أكثر باألخذ عن الشيوخ األكابر قام برحالت
علمية واسعة مث عكف على التصنيف والتأليف مث اختصر واختصر لغريه يف مؤلفات عدة ليستفيد
أكرب عدد من الناس ...
ومن إنشاده :
إن صح واإلجمـاع فاجهد ب ـه

الـعـل ـم ق ـال اللـه ق ـال رس ـ ـولـه

وحذار من نصب الخالف جهالة

بين الرسول وبيـن رأي فقـيـه

وفاته:
تويف سنة  477باملدرسة املنسوبة ألم الصاحل يف قاعة سكنه.
5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

الباحثة نبيلة القوصي

اإلمام الذهيب

يقول تاج الدين السبكي:
تصل
(رآه الوالد قبل املغرب وهو يف السياق وسأله :أدخل وقت املغرب؟ فقال له الوالد :أمل ِّ
أصل املغرب إىل اآلن.
العصر؟ ،قال :نعم ،ولكن مل ِّ
وسأل الوالد عن اجلمع بني املغرب والعشاء تقدميا فأفتاه بذلك ففعله ،ومات بعد العشاء قبل
نصف الليل  ،ودفن بالباب الصغري).
إخويت ،إذا تأملنا بعمق إمياين روحاين بعد هذه القراءة ،جند بأن هناك نسمات من اخللود
تتناهى أنغامها لتغطي مساء دمشق متأللئة كوهنا حتتضن كما هائال من العلماء الربانيني الذين عشقوا
خالقهم وأحبوا نبيهم مث عملوا على أنفسهم الشك جبهد ومشقة كبرية لينالوا شرف الفخر احملمدي
صلى اهلل عليه وسلم ،فخلدهتم أعماهلم الصاحلة النافعة املتخلقة باألخالق النبوية واليت ميزهتم عن
سائر علماء األرض.....فاإلسالم دين غال على اهلل حيتاج منا جماهدة النفس باستمرار..
والذهيب رمحه اهلل حىت اليوم يستفيد منه خلق كثري ،ألنه فقه معىن اإلخالص هلل (فاألعمال
سر وجود اإلخالص فيها) ،وسيظل هناك من يستفيد ليوم تشخص فيها
صور قائمة وأرواحها ُّ
األبصار ،وسيظل أناس يكتبون عنه ويدعون له(( :إذا مات ابن ادم انقطع عمله إال من ثالث :علم
نافع ،ولد صاحل يدعو له ،صدقة جارية))...فاخللود بالعمل الصاحل والعلم النافع...اللهم ارزقنا وال
حترمنا....
جزاك اهلل خريا يا إمامنا الذهيب ...قد متعتنا بسريتك اليت قدمناها ادعوا اهلل لنا أن يفرج عنا
وجيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
المصادر:

شذرات الذهب في أخبار من ذهب /البن العماد
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  /ابن حجر العسقالني.
طبقات الشافعية الكبرى  /لتاج الدين السبكي
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