نبيلة حسن القوصي

احلافظ احملدث ابن رجب احلنبلي

احلافظ ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن احملدّث شهاب
الدين أمحد البغدادي الدمشقي
(ابن رجب احلنبلي)
رمحهما اهلل
ل تَبـنـِي
يف دارِ اخلَرابِ تَظَ ُّ
وما تركت لك األيام ع ـذرا
تنادي للرحيل بـكـل ح ـيــن

وتـُعـَمّر؟ ما لعمـران خلقـت
لقد وعظـتك لكن ما اتعظت
وتعلن إمنا املقصـود أنـت!

ونسمع ـك الـنـدا وأنــت اله

عن الداعي كأنَّك ما سَمعت

وتـعـل ـم أنـه سـفـر ب ـعـيــد

وعن إعداد زاد قـد غـفـلـت

فَمَا بَعدَ املَمَاتِ سوى جَحِيم

لعاصٍ أو نـعيـم إن أطـعـت

"ابن رجب احلنبلي"

إخويت الكرام:
لقد تربعت دمشق يف قلوب املؤمنني الصاحلني ،فسكنوها وعمروها بأفضل الصفات وأحسن
األعمال ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم بشر أن من يسكنها هم خرية العباد وصفوة اخللق.
وعلى مر العصور ،ظهرت كتب كثرية ،قدمية وحديثة ،تتغن بفضائل الشام ،أمثال:
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(ترغيب أهل اإلسالم بسكن الشام) لعبد الرزاق الدمشقي ،و(بغية املرام سكن املدينة والشام)
لعبداملطلب اخلطيب ،و(حماسن الشام) للبدري ...وغريها الكثري ،و(فضائل الشام) البن رجب
احلنبلي ،وهو بغدادي املولد ،دمشقي النشأة والعلم والوفية.
جاء مع والده صغريا ،فتعلم من علمائها ،ولزم منابر الوعظ واإلرشاد ،يف فرتة تارخيية عصيبة مرت
على البالد والعباد .حيث عمت الفوضى ونشأ اضطراب داخلي بسبب اخلطر الصلييب ،وذلك يف
عهد املماليك الشركس.
بقي يف دمشق إىل أن مات ودفن فيها ،ناصحا بعدم اخلروج منها ،وإن عظم البالء فيها دعاهم
للصرب واملصابرة ،حلديث املصطفى القائل(( :الشام صفوة اهلل من بالده ،إليها جيتيب صفوته من
عباده ،فمن خرج من الشام إىل غريها فبسخطه ،ومن دخلها من غريها فربمحة)) مسطرا سرية رائعة له
فوق هذه األرض املباركة ،تستلزم منا قراءهتا بتأمل....
ولعلكم تشوقتم ملعرفة من هو ابن رجب احلنبلي؟
ابن رجب احلنبلي :صاحب شهرة علمية واسعة ،اشتهر بوعظه الرتبوي الرباين ،ومبجالسه املزدمحة
دائما ،اليت كان السامع فيها يكتسب رقة يف القلب ،ومعرفة يف العقل.
والدته:

ولد يف بغداد ربيع األول عام 706ھ ،وقدم مع والده إىل دمشق وعمره مثان سنوات يف
عام744هجري ،ترعرع وتعلم وعلم يف دمشق ،فقد عشقها معظما أحاديث النيب الكرمي يف فضلها

وكان يقول يف كتابه (فضائل الشام) ( :إن من بركات الشام الدينية أن نور النيب صلى اهلل عليه

وسلم ،سطع إليها ،فأشرقت قصورها منه ،فكان ذلك أول مبدأ دخول نور دينه وكتابه

فأشرقت به ،وطهرها مما كان من الشرك واملعاصي وكمل بذلك قدسها وبركتها) .فعاش فيها
إىل أن مات ودفن فيها .رمحه اهلل.
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امسه ونشأته:
احلافظ زين الدين ومجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن الشيخ اإلمام املقرئ احملدث :شهاب الدين
أمحد ،ابن الشيخ اإلمام احملدث :أيب أمحد رجب عبد الرمحن البغدادي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري
(بابن رجب).
نشأ يف أسرة علمية ،حرص فيها والده على اصطحابه إىل جمالس العلماء ،فكان أول شيوخه :والده
الشيخ شهاب الدين أيب العباس أمحد بن عبد الرمحن ،حيث قرأ عليه ختمة جامعة للقراءات العشر،
وكذلك القاضي أبو العباس أمحد بن احلسن بن عبدا هلل املشهور (قاضي اجلبل).
وقرأ على الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد العسقالين القراءات العشر ،فساوى والده يف علو السند.
وقرأ على حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن اخلباز ،وعلى إبراهيم بن داود العطار ،وغريهم.
أجازه ابن النقيب والنووي ،وقام برحالت علمية ،فسمع مبكة على الفخر عثمان بن يوسف ،واشتغل
بسماع احلديث بإشراف وعناية والده ...ومسع مبصر من امليدومي ومن مجاعة أصحاب البخاري.
انتصب إلقراء القرآن بالقراءات يف املسجد احلرام كل يوم بكرة وعشية ،مث جاور النيب صلى اهلل عليه
وسلم يف املدينة ،وتصدى فيها لإلقراء ليصبح مع األيام مقرئ احلجاز ،وقد نفع اهلل به الناس.
استقر يف دمشق بعد رحالته العلمية الكثرية وسكن باملدرسة السكرية بالقصاعني ،درس يف املساجد
ومبدرسة احلنابلة.
أكثر من املسموعات ،وأكثر االشتغال حىت مهر وصنف ،فأصبح أعرفهم بالعلل ،وتتبع الطرق ،وأثن
عليه علماء كبار لسعة علمه وزهده وورعه وعبادته وهتجده وتواضعه وبعده عن أصحاب املناصب.
امتلك لغة الوعظ بأسلوب قصائدي مميز ،فكان من يسمع وعظه ينتبه من غفلته ويرتاح لكالمه،
اللهم اجعلنا ممن مسع واتعظ وانشغل بإصالح ذاته عن العباد ...اللهم ال جتعلنا من الغافلني يا
رب...
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من مؤلفاته:
له من فوق اخلمس واخلمسني كتابا ،مثل( :شرح جامع الرتمذي)( ،شرح علل الرتمذي)،
(ذيل الطبقات للحنابلة)( ،جامع العلوم واحلكم يف احلديث املعروف بشرح األربعني)( ،فضائل
الشام)( ،القواعد الفقهية)( ،االقتباس من مشكاة وصية النيب صلى اهلل عليه وسلم)( ،أهوال القبور)،
(كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة) ،وشرح قطعة من صحيح البخاري مساه (فتح الباري)،
وكتاب (الفرق بني النصيحة والتعبري)،
و (لطائف املعارف فيما ملوسم العام من وظائف) .حيث شرح هذا الكتاب شرحا وافرا جيعل القلوب
تشتاق إىل رب األرباب عن رريق تنبيهها إىل تقصريها ...حيث قال( :الشهور واأليام

والساعات ،ال جتعلها تُغرك بكثرة عددها ،ولتعلم أن العمل قد حان واألجل قد آن).

وكتب الكثري من الكتب النافعة اليت عاجلت صدأ القلوب وقسوهتا .فكان منهجه منهج الطبيب
احلاذق يكشف أعراض املرض فيصف له الدواء بدقة ،صفاته صفات العلماء الربانيني حبق....
يقول ابن العماد يف شذرات الذهب عنه( :كانت جمالسه تذكريا للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة
نافعة ،اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب باحملبة إليه ،له مصنفات عديدة ومفيدة أتقن احلديث
وصار أعرف أهل عصره بالعلل ،وتتبع الطرق ،خترج به أصحابنا احلنابلة بدمشق).
ويقول ابن حجر العسقالين( :هو اإلمام احلافظ احملدث الفقيه ،خترج به غالب أصحابنا احلنابلة
بدمشق).
مدحه وأثن عليه كبار العلماء يف علمه وخلقه رمحه اهلل ،فكان خري خلف خلري سلف....
وكان قبل كل ذلك قرة عني لوالديه وأهليه والناس كلهم.......
من أقواله:
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ـ (إخواني املعول على القبول ال على االجتهاد ،واالعتبار برب القلوب ال بعمل األبدان ،رب
قائم حظه من قيامه السهر ،كم من قائم حمروم ،وكم من نائم مرحوم ،هذا نام وقلبه ذاكر،
وهذا قام وقلبه فاجر).
ـ (أرض اجلنة اليوم قيعان ،واألعمال الصاحلة هلا عمران ،هبا نبين القصور وتغرس أرض
اجلنان ،فإن تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان)
ـ (أنني املذنبني أحب إليه من زجل املسبحني ألن زجل املسبحني رمبا شابه االفتخار وأنني
املذنبني ييينه االنكسار واالفتقار).
وقال( :من مل يتحقق بعبودية الرمحن وطاعته ،فإنه يعبد الشيطان بطاعته له ،ومل خيلص من
عبادة الشيطان إال من أخلص عبودية الرمحن).
وقال( :شر الناس منيلة عند اهلل من تركه الناس اتقاء فحشه).

وقال يف الرتمذي مرفوعا(( :من عري أخاه بذنب مل ميت حىت يعمله)) ،فكان يشدد على آداب
النصيحة والوعظ ،فاملسلم ليس بالسباب وال باللعان وال بالفاحش أو بالبذيء ،فسباب املسلم فسق
وقتاله كفر....
رمحك اهلل يا شيخنا اجلليل ،ورزقنا اهلل قلبا حيب اهلل ورسوله بصدق فيعمل مبا يرضي اهلل وليس مبا
يرضي العباد.....
فيا أهل الشام ،شيخنا يرسل إلينا نصيحة هامة :ال ترغبوا عن الشام ومتسكوا بنصيحة نبيكم الكرمي،
اسكنوها ورابطوا فيها بطيب األخالق ،فلن يضركم من خالفكم وال من خذلكم ،اصربوا وصابروا
واعملوا على الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وتذكروا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :إذا
فسد أهل الشام فال خري فيكم ،التزال رائفة من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم
الساعة... )).وله نصائح على شكل رسائل خنتار لكم هذه حيث قال :يف زمن الفنت التزم العبادة
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بالقلب واللسان واجلوارح ألن يف زمن الفنت يتبع الناس أهوائهم فيصبحون حبال شبيه باجلاهلية
األوىل...لقول النيب(( :العبادة يف اهلرج كهجرة إيل)) ....
رمحه اهلل وجزاه كل اخلري ومن المست الرقة والراحة شغاف قلبه ،فقد نال من الشيخ جزءا من
روحانياته اإلميانية أال بذكر الصاحلني تتنزل الرمحات....
وفاته( :رمحه اهلل) فيها موعظة لنا ،فتأمل أخي القارئ هذه السطور:
قيل إنه جاء إىل حفار للقبور وقال له :احفر يل هنا حلد ،وأشار له إىل بقعة ،قال احلفار :فحفرت له
ونزل فيه واضطجع فيه فأعجبه وقال له :هذا جيد ،ومات بعد أيام فدفن فيه!
كانت وفاته يف رمضان عام795ھ (-رمحه اهلل) -ودفن بالباب الصغري جوار قرب الفقيه الزاهد أبو
الفرج عبد الواحد بن حممد الشريازي املقدسي املتوىف عام486هجري.
فاجتهد يا أخي بتزكية نفسك باستمرار يف احلياة الدنيا ،علك تفوز بنسمات الشوق والسعادة للقاء
اهلل عز وجل ...فيصبح املوت رربا ال كربا ،كسيدنا بالل الذي كان يقول عند احتضاره :واررباه،
غدا ألقى األحبة ،حممدا وصحبه....
مجعنا اهلل هبم مجيعا ،حتت لواء سيد اخللق صلى اهلل عليه وسلم ،اللهم آمني.
تعالوا يا إخويت نعود أنفسنا وأبناءنا على تزكية النفس باستمرار يف خلوة صادقة مع اهلل ،ندعو املوىل
بذل وانكسار أن حيفظنا من شرور النفس وهواها ،ولنا يف رسول اهلل ،الذي كان خيلو بنفسه يف غار
حراء ،أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر...
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المصادر:
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب /البن العماد احلنبلي.
السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة /للمكي.
درر العقود الفريدة /للمقريزي.
معجم املؤلفني /لكحالة.
األعالم  /للزركلي.
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