3539

فقه اإلمام عبد املغني املقدسي رمحه اهلل
يف الدعوة إىل اهلل

د.مسعود بن بشري بن ربيع احملمدي
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالميةبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جبامعة طيبة ابملدينة املنورة
من  3539إىل 3624
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املقدمة:

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل منن رنرور فنفسننا ،ومنن
سيئات فعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي لنه ،وفرنهد ف إلنه إ
هللا ،وفرننهد فن دمنند عبننده ورسننوله ،صننلهللا هللا وسننلم وابري عليننه وحلننه وص ن به وسننلم
تسليم كثياً ،فما بعد:

فإن ا قتداء برسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم من فعظم الواجبات قال سب انه :لََق ْد َكا َن
ول هي
لَ ُكم يِف ر ُس ي
اَّللَ َوالْيَن ْوَم ْاآل يخ َر َوذَ َك َر ه
سنَةٌ لي َم ْن َكا َن يَن ْر ُجو ه
اَّللَ َكثيياً ( ،)1ومن
اَّلل ف ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
فراد حسن ا قتنداء ابلننع علينه ال نالة والسنالم واتباعنه فيمنا كنان علينه صنلهللا هللا علينه

وسلم ،وفقه ما فمر به ،وما هنهللا عنه ،فالبد له من فهم ص يح ألوامره ونواهيه ،وفقنه ملنا
كان عليه النع صلهللا هللا عليه وسلم ،و يت قن ذلنإ إ ابتبناا ملنا كنان علينه ال ن ابة
والتابعون ومن سار علهللا هداهم من علماء السلف رضي هللا عنهم.

ومعرفة فحواهلم وفخبارهم وما يدعون إليه ،وما كانوا عليه ،وكيفية تطبيقهم للسنة النبوية،

وكيفية دعوهتم إليها ،وفساليبهم ووسائلهم ِف ذلإ ،وفخذ الدروس والعرب ِف الندعوة إلينه
سب انه ،وهذا متيسر إبذن هللا من خالل النظر ِف سي فولئإ العلماء األجالء.

فإن العلماء هم ورثة رسول هللا صلهللا هللا وسلم ،كما فرردان عليه ال الة والسالم بقوله:
(إن العلمنناء ورثننة األنبينناء ،وإن األنبينناء مل يورثننوا ديننناراً و دره نا إمنننا ورثننوا العلننم ،فمننن
فخننذه فخننذ انن) وافننر)( ،)2وكلمننا كننان هننناي عنايننة مننن البنناحثا بسنني علمنناء السننلف،

ودراسننة ملننا فيهننا م نن فخبننار ومواقننف ،كننان ا قتننداء ننم ،فيسننر معرفننة وتطبي ن ملننن يرينند
املضني علنهللا سنننهم ،واقتنداء والتسسني نم ،لي

نل لنه بنذلإ حسنن التسسني برسنول هللا

صلهللا هللا عليه وسلم.

( )1سورة األحزاب :اآلية رقم .21

( )2رواه فبو داود ِف سننه رقم ( ،)3641والرتمذي ِف سننه رقم ( ،)2682وابن ماجه ِف سننه

رقم ( ،)223وفمحد ِف املسند  196/5رقم ( .)21763وسنده حسن.
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فعلماء السلف هم خي من فقه دين هللا وسنة رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم ،وهلذا كله

رفين كتابنة اننخم صت نر ِف بيننان جهنود فحنند سنادات علمنناء السنلف ،والننذي كنان عاملنا
رابني نا داعيننة إىل هللا بقولننه وفعلننه وحيننه فحوالننه ،متبع نا ،إنننه احلنناف) احلنناف) عبنند الغ ن

املقدسنني احلنبلنني رمحننه هللا ورضنني عنننه ،راجي ناً هللا فن يكننون هننذا الب ننخم عننوان للنندعاة

وطننالب العلننم ،وعامننة املسننلما ِف حسننن التسسنني بعلمنناء السننلف ،ومنننهم هننذا ابهبننذ
نالء ودننا ،وتنري
الثقة الثبن  ،النذي انفنح عنن السننة ومعتقند السنلف وممنل ِف ذلنإ ب ً
من بعده علما انفعا من كتب ومؤلفات ورسائل ،كما تنري سنية عطنرة ،يسنتفيد منهنا كنل
من فراد فن يت دى للدعوة إىل هللا اكمة وعلم ،سائال هللا سب انه وتعاىل فن يتقبل هنذا

ابهد ،وينفع والقراء به ،إن ريب مسيه الدعاء.
فهية املوضوا وسبب اختياره:

كمننا فرننرت مننن قبننل فننإن علمنناء السننلف هننم قنندوة كننل مسننلم عننرب الع ننور ِف تطبي ن

اإلسالم الوسطي ،ومعرفة السنة النبوية ،وحسن العمل ا ،وإن من هؤ ء العلماء النذين
تنبغي العناية بسيهم ودراسة ابانب الدعوي منها احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا.

ولقد نظرت ِف سي احلاف) رمحه هللا فلم فر من تكلم عن ابانب الدعوي ِف رخ نيته،
فرفي ن فن فقنندم هننذا الب ننخم الننذي فرجننو فن يكننون إضننافة للمكتبننة اإلسننالمية ،ولعلننم
الدعوة اإلسالمية ،فإن ِف حياة احلاف) عبد الغ رمحه هللا مواقف كثنية وق

وفخباراً ممل ِف سطورها فوائد وقواعد دعوية ،وتوجيهات غىن للدعاة عنها.

ناً رنيقة،

منهجي ِف الب خم:

 -1سسفيد مبنه ا ستقراء ِف حه األدلة من الكتاب والسنة ،وحنه اآلرر النواردة عنن
السلف ال احل رمحهم هللا.
 -2سسفيد من املنه التارخيي ،بذكر فخبنار ررخيينة ربتنة ،ح نل لنبعع علمناء األمنة،
هلا تعل وثي بب ثنا هذا خاصة ِف ا بتالء واحملن اليت وقع ألهل العلم.
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 -3سسفيد من املنه ا ستنباطي ،حيخم سسذكر دروساً وفوائد ِف هذا الب خم ،مسنتقاة
من عندد منن الن نوا واألخبنار النيت سنسوردها منن كنالم احلناف) عبند الغن فو غنيه منن

فهل العلم.
 -4رسم اآلايت القرحنية ابلرسم العثماين مه عزو اآلية ابسم السورة ورقمها.
 -5ختري األحاديخم النبوية ،وذكر درجة كل حديخم.

 -6عزو اآلرر واألخبار الواردة ِف الب خم من امل ادر األصيلة.

الدراسات السابقة:

مل فطله علهللا دراسة سابقة مبثل هذا العنوان ،و لب موضوعه.

خطة الب خم:

قسم الب خم إىل :مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ف ول ،وخامتة ،وفهارس علمية.
وجعل م كل ف ل مباحخم ،وم كل مب خم مطالب ،وهي كالتايل:

*الف ل األول :ترحة احلاف) عبد الغ املقدسي :وفيه سبعة مباحخم:
املب خم األول :امسه ،ونسبه ،ومولده ،وصفته ونشسته وطلبه للعلم:
املطلب األول :امسه ونسبه ولقبه وكنيته:

املطلب الثاين :مولده وصفته:
املطلب الثالخم :نشسته وطلبه للعلم:
املب خم الثاين :ريوخه وتالميذه:

املطلب األول :ريوخه:

املطلب الثاين :تالميذه:
املب خم الثالخم :ثناء العلماء عليه:
املب خم الرابه :زهده وعبادته وورعه وجوده وكرمه وإيثاره:
املطلب األول :زهده:

املطلب الثاين :ورعه:

املطلب الثالخم :إيثاره علهللا النفس:
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املطلب الرابه :عبادته:

املب خم اخلامس :كرمه وجوده:
املب خم اخلامس :دنته:
املب خم السادس  :م نفاته:
املب خم السابه :وفاته:

*الف ل الثاين :مالمح ِف تكوين رخ ية احلاف) عبد الغ املقدسي الدعوية:
املب خم األول :ابانب العقدي:

املطلب األول :حسن سريرته ،وفمره ابملعروف وهنيه عن املنكر:
املطلب الثاين :صدقه وإخالصه وطلبه احل :
املطلب الثالخم :ثباته علهللا احل :
املطلب الرابه :حرصه علهللا لزوم حاعة املسلما وإمامهم.
املب خم الثاين :ابانب التعبدي:

املطلب األول :كثرة تنفله وعنايته بقيام الليل:
املطلب الثاين :عنايته بكثرة الوضوء:

املطلب الثالخم :كثرة صيامه:
املطلب الرابه :كثرة ذكره هلل سب انه وتعاىل:
املطلب اخلامس :كثرة دعاءه وبكاءه:

املطلب السادس :صدقاته ومساعدته ألص ابه وفصدقائه:
املب خم الثالخم :ابانب العلمي:
املطلب األول :عناية فسرته به:
املطلب الثاين :عناية مشاخيه به:

املطلب الثالخم :اجتهاده ِف طلب العلم:
املطلب الرابه :م يله العلمي الكبي:
املطلب اخلامس :بذله للعلم:
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*الف ل الثالخم :فساليب الدعوة ووسائلها عند احلاف) عبد الغ املقدسي
املب خم األول :األساليب الدعوية عند احلاف) عبد الغ املقدسي:

املطلب األول :فسلوب احلكمة ِف الدعوة:
املطلب الثاين :فسلوب اإلحسان إىل املدعو وحب اخلي له:

املطلب الثالخم :فسلوب التعليم:

املطلب الرابه :فسلوب الرتغيب:

املطلب اخلامس :فسلوب الت ذير والرتهيب:
املب خم الثاين :الوسائل الدعوية عند احلاف) عبد الغ املقدسي:

املطلب األول :طريقته ِف التدريس:

املطلب الثاين :الكتابة والتسليف واملراسالت:
املطلب الثالخم :انتقاله ابلدعوة:

املطلب الرابه :القدوة احلسنة:

اخلامتة  ،م الفهارس العلمية (فهرس امل ادر واملراجه ،وفهرس املوضوعات).
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الف ل األول :ترحة احلاف) عبد الغ املقدسي

()1

وفيه سبعة مباحخم:
املب خم األول :امسه ،ونسبه ،ومولده ،وصفته ونشسته وطلبه للعلم:

املطلب األول :امسه ونسبه ولقبه وكنيته:

عبنند الغ ن بننن عبنند الواحنند بننن علنني بننن سننرور بننن رافننه بننن حسننن بننن جعفننر املقدسنني

اب هماعيلي  ،م الدمشقي املنشسة ،ال احلي احلنبلي.
لقبه :تقي الدين .وكنيته :فبو دمد.
املطلب الثاين :مولده وصفته:

ُولند جب هماعينل منن فرب انبلننس منن فرب فلسنطا ،سننة 541ه ن ،علنهللا املشنهور ،وقيننل:
سنة 543هن ،وقيل :سنة 544هن.

قدم من بي املقدس إىل دمش صغياً ،سنة 551هن ،مه حاعة منن فقرابئنه منن فضنالء

املقادسة ،فنزلوا فو ً مبسجد فيب صاحل خارج الباب الشرقي لدمش  ،فنسبوا إلينه ،فقينل
هلم ال احلي  ،م انتقلوا منه إىل سفح جبل قاسيون ،ضاحية دمش .

صفته:

( )1م ادر الرتحة :معجم البلدان لل موي ( ،)160/2التقييد بن نقطة (ا  ،)370ذيل رريخ
بغداد بن الدبيثي ( ،)273/15ذيل رريخ بغداد بن النجار ( ،)126/21التكملة لوفيات

النقلة ( ،)17/2الذيل علهللا الروضتا أليب رامة (ا ،)47-46تذكرة احلفاظ للذهع (/4

 ،)111سي فعالم النبالء ( ،)471-443 /21العرب (« ،)129/3املق د األررد بن مفلح
( ،)152/2ذيل التقييد للفاسي( ،)136/2البداية والنهاية بن كثي ( ،)732 /16ذيل طبقات
احلنابلة ( ،)56-1/3النجوم الزاهرة بن تغري بردي ( ،)185 /6حسن احملاضرة للسيوطي

( ،)354/1رريخ ال احلية ( ،)439/2رذرات الذهب بن العماد ( ،49 /1و ،)562/6التاج
املكلل دمد صدي حسن خان القنوجي (ا ،)213األعالم للزركلي ( ،)34/4معجم املؤلفا

للبغدادي (.)375 /5
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قال الضياء املقدسي رمحه هللا :وكان ليس ابألبيع األمه  ،بنل يينل إىل السنمرة ،حسنن
الشعر ،كخم الل ية ،واسه اببا ،عظيم اخللن  ،رم القامنة ،كنسن الننور خينرج منن وجهنه،

وكان قد ضعف ب ره من البكاء ،والنسخ واملطالعة(.)1
املطلب الثالخم :نشسته وطلبه للعلم:

اجته احلناف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا إىل طلنب العلنم ِف سنن مبكنرة ،فقند تتلمنذ ِف
صغره علهللا يد الشيخ دمد بن فمحد بن قدامة املقدسي(- )2عميد فسرته.-
 م تتلمذ علهللا ريوخ دمش وعلمائها ،فسخذ عنهم الفقه وغيها من العلوم.

وقد خرج عبد الغ ِف رحلة علمية طويلة جاب فيها النبالد ،وجلنس إىل العلمناء ،ومسنه

من الشيوخ ،فرحل إىل بغداد مرتا األوىل سنة 561هن ،وفقام نا فربنه سننا ،ورحنل إىل
م ر واإلسكندرية األوىل سنة 566هن ،وفقام هناي مندة  ،م عناد إىل دمشن   ،م عناد إىل
اإلسكندرية مرة رنية سنة 570هن.

ورحننل فيضننا إىل ح نران ،واملوصننل ،وفصننبهان ،وهننذان ،وقنند حبيننب إليننه مسنناا احلننديخم،
فسكثر من مساعه وبرا فيه وفتقنه  ،م عاد إىل دمش واسنتقر فيهنا  ،م انتقنل إىل م نر إىل

فن توِف فيها سنة 600هن.

ومل يزل يطلنب ويسنمه ويكتنب ويسنهر ويندفب حنع صنار علنم احلفناظ وعناملهم واملشنار
إلينه منن بيننهم ،وعلينه يندور الكننالم ِف صن ة احلنديخم فو تضنعيفه ،وصنار النناس يقرنونننه
أبساطا علم احلديخم.

قنال ابننن خالتننه اإلمننام املوفن صنناحب املغن رمحننه هللا :كننان جامعناً للعلننم والعمننل ،وكننان
رفيقي ِف ال ي نبا ،وِف طلنب العلنم( .)3وقنال فخنوه العمناد املقدسني :منا رفين فحنداً فرن هد

دافظنةً علنهللا وقتننه منن فخني ،فإنننه كنان ي ننلي الفجنر ،ويشنتغل ابلقننرحن والنذكر  ،م يعقنند

( )1سي فعالم النبالء ( ،)446/21ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
( )2انظر ترحته ِف :البداية والنهاية (.)20/17

( )3سي فعالم النبالء ( ،)453/21ذيل طبقات احلنابلة (.)13/3
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تطوعننا حننع وقن القيلولننة  ،م ينننام نومننة  ،م
جملسننا للت ننديخم  ،م يقننوم فيتوضننس وي ننلي ً
ً
()1
ي لي الظهر ،وبعدها يشتغل ابلتسميه فو ابلنسخ إىل املغرب .
املب خم الثاين :ريوخه وتالميذه:
املطلب األول :ريوخه:

تتلمنذ عبند الغن املقدسني علنهللا عميند فسنرته الشنيخ دمند بنن فمحند بنن قدامنة املقدسنني
كما تقدم ،وارنتغل ابلفقنه واخلنالف علنهللا رنيخ احلنابلنة فيب الفنتح ابنن املنَي  ،واإلمنام فيب
الفننرج ابننن ابننوزي ،وملننا رحننل إىل بغننداد سنننة 618هن ن ،درس علننهللا الشننيخ عبنند القننادر

ابيالين ،وكان يرعاه وحيسن إليه.

ومن ريوخه فيضا :فبو املكارم بنن هنالل ،وسنلمان بنن علني النرحع ،وفبنو عبند هللا دمند
بننن محننزة القررنني ،وفبننو طنناهر السننلفي ،وفبننو املعننايل ابننن صننابر ،وفبننو الفننتح ابننن البطنني،
وفمحنند بننن املقننري الكرخنني ،وفبننو بكننر بننن النقننور ،وهبننة هللا النندقا  ،وعبنند الننرزا بننن

إمساعيننل القرمنناين ،وفبننو موسننهللا املنندي  ،وفبننو سننعد ال ننائ  ،وغنيهم .وقنند ذكننر النندكتور
فمحند بنن عطينة الغامندي ِف مقدمنة عقيندة عبنند الغن فكثنر منن فربعنا رنيخا فخنذ عنننهم

احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا(.)2
املطلب الثاين :تالميذه:

فقد حدهث عنه ومسه منه وفخذ عنه العلم حنه كثني منن فقراننه وتالمينذه ،ومنن فرنهرهم:

ابننن خالتننه موف ن النندين املقدسنني صنناحب كتنناب املغ ن  ،وفو ده –يع ن فو د صنناحب

الرتحة -الثالثة وهم :عز الدين دمد ،وفبو موسهللا عبد هللا ،وفبو سليمان عبدالرمحن.

وممننن تتلم ننذ علي ننه فيضننا :احل نناف) ض ننياء النندين املقدس نني ،واخلطي ننب سننليمان ب ننن رمح ننه

األسننعردي ،والبهنناء عبنند الننرمحن ،والفقيننه دمنند اليننوني  ،وال نزين ابننن عبنند النندائم ،وفبننو
احلجنناج ابننن خليننل ،والتقنني اليلننذاين ،والشننهاب القوصنني ،وعبنند العزيننز بننن عبنند اببننار

( )1سي فعالم النبالء (.)453/21
( )2مقدمة عقيدة عبد الغ املقدسي ألمحد بن عطية الغامدي (ا .)25
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القالنسنني ،وعثمننان بننن مكنني الشننارعي ،وفمحنند بننن حامنند األرانحنني ،وخل ن كثنني .قننال

الضياء املقدسي :وكان رمحه هللا جمتهنداً علنهللا الطلنب ،يكنرم الطلبنة ،وحيسنن إلنيهم ،وإذا

صار عنده طالب علم يَن ْفهم :فمره ابلرحلة ،ويفنر هلنم بسنماا منا حي نلونه ،وبسنببه مسنه

فص ابنا الكثي( .)1وقال فبو إس ا إبراهيم بن دمد احلاف) :ما رفين انتشنار احلنديخم
ِف الشام كله إ بربكة احلاف) عبد الغ  .فإين كنل منن سنسلته يقنول :فول منا مسعن علنهللا

احلاف) عبد الغ  ،وهو الذي حرض (.)2
املب خم الثالخم :ثناء العلماء عليه:

كان العلماء يثنون علهللا احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا مشيين إىل سعة علمه .قال
التاج الكندي :مل يكن بعد الدارقط مثل احلاف) عبد الغ  ،يع املقدسي( .)3وقال فبو

نزار ربيعة بن احلسا :قد رفي فاب موسهللا املدي  ،وهذا احلاف) عبد الغ فحف) منه(.)4

وقال الضياء املقدسي :وكل من رفينا من احملدثا ممن رفى احلاف) عبد الغن وجنرى ذكنر

حفظه ومذاكراته قال :ما رفينا مثله ،فو ما يشبه هذا(.)5

وقال فيضا :ما فعرف فحدا من فهل السننة رحه إ فحبنه ومدحنه كثنيا ،مسعن دمنود بنن
سننالمة احلنراين أبصننبهان قننال :كننان احلنناف) ي ننطف الننناس ِف السننو ينظننرون إليننه ،ولننو

فقام أبصبهان مدة وفراد فن يلكها مللكها( .)6وقال ابن انصر الدين :هو ددث اإلسنالم
وفحد األئمة املنربزين األعنالم ،ذا ورا وعبنادة ومتسنإ ابآلرر ،وفمنر ابملعنروف وهنني عنن

املنكننر( .)7وقننال ابننن العمنناد احلنبلنني رمحننه هللا :وقنند وصننفه حننه مننن مشنناهي العلمنناء

( )1سي فعالم النبالء (.)450/21
( )2امل در الساب .

( )3رريخ اإلسالم (.)447/42
( )4امل در الساب .

( )5رريخ اإلسالم .448/42

( )6موسوعة مواقف السلف ِف العقيدة واملنه والرتبية ،حملمد بن عبد الرمحن املغراوي (.)256/7
( )7رذرات الذهب (.)562/6
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أبوصاف كثية تنبن عنن متكننه منن علنم احلنديخم ،ومليقنه ِف إطنار علنم الرجنال ،وصنفاء

سريرته ،وقوة اعتقاده ،وفمره ابملعروف وهنينه عنن املنكنر ،وغضنبه نتهناي حندود هللا عنز

وجل(.)1

وقنال ابننن النجنار :مسعن يوسننف بننن خلينل الننب يقننول عننن احلنناف) عبنند الغن :

كان ثقة ،ثبتا ،دينا ،مسموان ،حسن الت ننيف ،وممنر ابملعنروف وينهنهللا عنن املنكنر ،دعني
إىل فن يقول :لفظي ابلقرحن صلو  ،فسىب ،فمنه من الت ديخم بدمش  ،فسافر إىل م ر،

فسقام ا إىل فن مات(.)2

املب خم الرابه :زهده وورعه وإيثاره وعبادته:
املطلب األول :زهده:

مما ارتهر به احلاف) عبد الغ رمحه هللا زهده عن الدنيا ،ورغبته ِف اآلخنرة ،منه منا تنوفر
لننه ِف النندنيا مننن مننال وجنناه ودبننة عننند السننالطا والتجننار والعامننة ،وقنند رننهد لننه ننذه

ال ننفة كننل مننن عرفننه فو تننرجم لننه :قننال ابننن النندبيثي ِف ررخي نه :كننان زاهننداً عابننداً فمننارا
ابملعروف هناء عن املنكر(.)3

وقنال سنبا ابنن ابنوزي :كنان عبند الغن ورعناً زاهنداً عابنداً ي نلي كنل ينوم ثال ائنة ركعنة
ويقوم الليل وي وم عامة السنَة( .)4وقال فيضا :كان كرياً جواداً يندخر رنيئاً ويت ند
علهللا األرامل واأليتام حيخم يراه فحد ،وكان يرقه ثوبه ويؤثر بثمن ابديد(.)5

وقال ابن رجب احلنبلي :وقد كان يُفتح له بشيء من الثياب والنربد فيعطني النناس ،ورمبنا
كان عليه ثوب مرقه(.)6

( )1مقدمة رذرات الذهب (.)50/1
( )2ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)221
( )3سي فعالم النبالء (.)448/21
( )4البداية والنهاية (.)734/16
( )5امل در الساب .

( )6ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
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املطلب الثاين :ورعه:

قال ابن النجار :كان كثي العبادة ،ورعا متمسكا ابلسنة علهللا قانون السلف(.)1

وقال سبا ابن ابوزي :كنان عبند الغن ورعناً زاهنداً عابنداً ي نلي كنل ينوم ثال ائنة ركعنة،
ويقننوم الليننل وي ننوم عامننة السنننة( .)2وقننال الننذهع :وصنننف الت ننانيف ،ومل يننزل يسننمه

ننادا ومعرفننة بفنننون مننه الننورا
ويكتننب إىل فن مننات ،وإليننه انتهننهللا حفنن) احلننديخم متنًننا وإسن ً
والعبادة والتمسإ ابألثر واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر(.)3

ومن صور ورعه رمحه هللا ما حكاه ابنه فبو موسنهللا فننه قنال :قالن يل والندم :قندمنا يومنا

لوالدي طبيخا من طبيخ فالن  -لرجل مسناه يل  -وكنان احلناف) يشنتهي فن مكنل منن
طعامه ،فسخذ لنف ورفعهنا إىل فينه  ،م نظنر إلينه وقنال :هنذا منن طبنيخ فنالن ،فرفعنوه ،ومل

مكل منه ريئا(.)4

املطلب الثالخم :إيثاره علهللا النفس:

هي
ين
منند هللا سننب انه وتعنناىل األن ننار ننذه اخل ننلة العظيمننة فقننال سننب انه وتعنناىلَ :والننذ َ
ي
تَنبن هوءوا الدهار و ْي ي ي ي
اجنةً يممهنا
اج َر إيلَْي يه ْم َوَ َيَين ُدو َن يِف ُ
صن ُدويره ْم َح َ
اإليَا َن م ْن قَنْبل يه ْم ُحيبُّو َن َم ْن َه َ
ََ
َ ُ
ي
ي
ي
ي
يي
ي
نإ ُهن ُنم
اص نةٌ َوَمن ْنن يُننو َ ُر ن هح نَن ْفسننه فَسُولَئن َ
فُوتُننوا َويُن ْنؤث ُرو َن َعلَننهللا فَنْن ُفس ن يه ْم َولَن ْنو َكننا َن ن ْنم َخ َ َ
()5
نرب َح هنع تُنْن يف ُقنوا يممهنا
ال ُْم ْفلي ُ ون  ،وفمر هللا سب انه وتعناىل املنؤمنا نا فقنال :لَ ْنن تَننَنالُوا الْ ي ه
ُيمبُّو َن وما تُنْن يف ُقوا يمن َري ٍء فَيإ هن ه ي ي ي
يم(.)6
ََ
اَّللَ به َعل ٌ
ْ ْ
يقول اإلمام ابن سعدي رمحه هللا :لن تنالوا وتدركوا الرب ،الذي هو اسم جامه للخيات،
وهو الطري املوصل إىل ابنات ،حع تنفقوا مما مبون ،من فطيب فمنوالكم وفزكاهنا ،فنإن
( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)11/3
( )2البداية والنهاية (.)734/16

( )3العرب ِف خرب من غرب (.)129/3
( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)41/3

( )5سورة احلشر :اآلية رقم .9

( )6سورة حل عمران :اآلية رقم .92
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النفقة من الطيب احملبوب للنفوس ،من فكرب األدلة علهللا مساحة النفس ،وات افها مبكنارم
فدل النند ئل علننهللا دبننة هللا ،وتقنند دبتننه علننهللا دبننة
األخننال  ،ورمحتهننا ورقتهننا ،ومننن َ
األمنوال ،النيت ُجبيلن النفنوس علننهللا قنوة التعلن نا ،فمنن حثننر دبنة هللا علننهللا دبنة نفسننه،

فقنند بلن الننذروة العليننا مننن الكمننال ،وكننذلإ مننن فنفن الطيبننات ،وفحسننن إىل عبنناد هللا،

فحسن هللا إليه ووفقه فعما وفخالقا ،م ل بدون هذه احلالة(.)1

وقد كان احلاف) عبد الغ ممتثال هلذه اآلية ،عامال مبقتضاها ،فقد قال من ور الغضناري
رمحه هللا :راهدت احلاف) ِف الغالء مب ر ،وهو ثالث لي ٍ
نال ينؤثر بعشنائه ويطنوي ،رفين
نال يم ْنن يحيننه :فَن يرقُنوا* ْلَ ْنن
يوماً قد فهندي إىل بين احلناف) مشنما فكنانوا يفرقنون ،فَن َق َ
الرب َح هع تُنْن يف ُقوا يممها ُيمبُّن ْو َن(.)2
تَننَالُوا ي ه

وقال سليمان بن رمحة األسعردي :بعخم األفضل ابن صال الندين إىل احلناف) عبندالغ
ٍ
وقمح كثي ،ففرقه كله( .)3وقال الضياء املقدسي رمحه هللا :وكان رنيخنا جنواداً،
بنفقة ٍ

ينندخر ديننناراً و درهنناً مهمننا ح ننل ،فخرجننه ،لقنند مسع ن عنننه فنننه كننان خيننرج ِف اليننل
بقف نناف ال نندقي إىل بي ننوت متنكن نراً ِف الظلم ننة فيعط ننيهم و يع ننرف ،وك ننان يف ننتح علي ننه

ابلثياب ،فيعطي الناس ،وثوبه مرقه(.)4

وقال احلاف) ابن رجب رمحه هللا :وذكر غي واحد :فنه وقه مب ر غنالء وهنو نا،

فكان يؤثر بعشائه عدة ليايل ويطوي(.)5

املطلب الرابه :عبادته:

قنال فخننوه العمنناد املقدسني :مننا رفين فحننداً فرن هد دافظنةً علننهللا وقتننه منن فخنني ،فإنننه كننان

جملس ننا للت ننديخم  ،م يق ننوم فيتوض ننس
ي ننلي الفج ننر ،ويش ننتغل ابلق ننرحن وال ننذكر  ،م يعق نند ً
( )1تفسي السعدي (تيسي الكر الرمحن ِف تفسي كالم املنان) (ا .)970
( )2سي فعالم النبالء ( ،)458-457/21رريخ اإلسالم .)451/42
( )3سي فعالم النبالء ( ،)457/21رريخ اإلسالم .)451/42
( )4رريخ اإلسالم  ،451/42ذيل طبقات احلنابلة .19/3
( )5ذيل طبقات احلنابلة ()184/1
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تطوع ننا ح ننع وقن ن القيلول ننة  ،م ين ننام نوم ننة  ،م ي ننلي الظه ننر ،وبع نندها يش ننتغل
وي ننلي ً
تطوعنا منن املغنرب إىل
صائما ففطر وإ صلهللا ً
ابلتسميه فو ابلنسخ إىل املغرب ،فإن كان ً

العشاء ،وبعد العشاء ينام إىل ن ف اللينل  ،م يقنوم للتهجند والتطنوا حنع قبينل الفجنر،

 م يهجه هجعة وجيزة  ،م يقوم للفجر وهكذا دفبه فب ًدا(.)1

وكان يكثر من الوضنوء ،رمبنا توضنس منن اللينل سنبه منرات فو انيناً ،ويقنول :منا تطينب يل

ال الة إ ما دام فعضائي رطبة( .)2وكان يقول :سسل ُ هللا فن يرزق مثل حال اإلمام
فمحنند ،فقنند رزق ن صننالته( .)3وقننال فيننه احلنناف) ابننن النجننار :وكننان كثنني العبننادة ورعننا
متمسكا ابلسنة علهللا قانون السلف( .)4وقال فبنو الثنناء دمنود بنن سنالمة احلنراين التناجر

أبصننبهان :كننان احلنناف) عبنند الغ ن انز ً عننندي أبصننبهان ،ومننا كننان ينننام مننن الليننل إ
القليل ،بل ي لهي ويقرف ويبكي ،حع رمبا منعنا النوم إىل الس ر(.)5

وقننال اإلمننام الننذهع عنننه :اإلمننام العننامل احلنناف) الكبنني ال نناد القنندوة العابنند األثننري

املتبه(.)6

ومن صور تعبده هلل سب انه وتعاىل ما ذكره سبا ابن ابنوزي قنال :كنان عبند الغن ورعناً
ض ُعف
زاهداً عابداً ي لي كل يوم ثال ائة ركعة ويقوم الليل وي وم عامة السنَة ،وكان قد َ

ب ُره من كثرة املطالعة والبكاء(.)7
املب خم اخلامس :كرمه وجوده:

( )1رريخ اإلسالم ( ،)451/42ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
( )2رريخ اإلسالم (.)449/42
( )3رريخ اإلسالم (.)452/42
( )4تذكرة احلفاظ (.)118/1

( )5رريخ اإلسالم ( ،)449/42ذيل طبقات احلنابلة (.)15/3
( )6سي فعالم النبالء (.)443/21
( )7تذكرة احلفاظ (.)118/1
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من فخال اإلسالم الفاضلة وخ ناله العظيمنة ُخلُن الكنرم النذي يسنود بنه احملبنة
واملننودة والرمحننة ِف ااتمعننات ،وبننه يكننون الت ن زر والتعنناون والتضننامن بننا الننناس ،وهننذا
اخلل وهذه اخل لة ات ف ا األنبياء واملرسلون وال احلون ِف كل األمم.
يخم َ ي ي ي
يم
قال هللا سب انه وتعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ :ه ْل ف ََر َي َح يند ُ
ض ْنيف إبْن َنراه َ
ي
ي يي
ناء
ا .إي ْذ َد َخلُننوا َعلَْين ينه فَن َقننالُوا َسن َنال ًما قَن َ
ال ُْم ْكن َنرم َ
نال َسن َنال ٌم قَ ن ْنوٌم ُمْن َكن ُنرو َن .فَ ن َنرا َ إ َىل ف َْهلننه فَ َجن َ
بي يع ْج ٍل َيمس ٍ
ال فََ ََتْ ُكلُو َن (.)1
ا .فَن َق هربَهُ إيلَْي يه ْم قَ َ
هي
هار َو ْي
اإليَنا َن
ين تَنبَن هنوءُوا الند َ
وقد قص هللا علينا كنرم األن نار ،فقنال جنل وعنالَ :والنذ َ
ي
ي ي ي
اجنةً يممهنا فُوتُنوا َويُن ْنؤثيُرو َن َعلَنهللا
ناج َر إيلَ ْني يه ْم َوَ َيَين ُدو َن يِف ُ
صن ُدويره ْم َح َ
م ْن قَنْبل يه ْم ُحيبُّنو َن َم ْنن َه َ
ي
يي
إ ُه ُم ال ُْم ْفلي ُ و َن (.)2
اصةٌ َوَم ْن يُو َ ُر هح نَن ْف يس يه فَسُولَئي َ
فَنْن ُفس يه ْم َولَْو َكا َن ْم َخ َ َ

وعن ابن عمنر رضني هللا عنهمنا عنن الننع صنلهللا هللا علينه وسنلم قنال :الكنر ابنن

الكر ابن الكر ابن الكر يوسف بن يعقوب بن إس ا بن إبراهيم عليهم السالم(.)3
نل
وعننن فيب هريننرة رضنني هللا عنننه ف هن رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم قننال :لننو كننان يل مثن ُ
صنده لن َديْ ٍن(.)4
فح ٍد ذهبًا ما ُّ
يسرين ف ْن ي هر عل هني ثنالث وعنندي مننه رنيء ،إ رنيء ْفر ُ
ُ
وعننن طل ننة بننن عبينند هللا بننن كريننز قننال :قننال رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم" :إ هن هللا
حيب ابواد ،وحيب معايل األخال  ،ويكره سفسافها" (.)5
جواد ُّ

وقد ضرب فص اب النع صلهللا هللا علينه وسنلم املثنل األعلنهللا ِف الكنرم والسنخاء

وابننود ،كننسيب بكننر ال نندي وعمننر بننن اخلطنناب وعثمننان بننن عفننان وعلنني بننن فيب طالننب
وطل ة بن عبيد هللا وعائشة فم املؤمنا وغيهم رضوان هللا عنهم فحعا.
( )1سورة الذراايت :اآلية رقم .27-24
( )2سورة احلشر :اآلية رقم .9

( )3ص يح البخاري رقم (.)3390

( )4رواه البخاري ِف ص ي ه رقم (.)2389

( )5رواه احلاكم ِف املستدري  ،111/1والطرباين ِف املعجم الكبي  .181/6وص
ص يح ابامه ال غي .359 /1

ه األلباين ِف
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وكان احلاف) عبد الغن املقدسني رمحنه هللا حينة ِف سنخائه وجنوده ،فكنان يندخر رنيئاً،
ديننناراً و دره ناً ،مهمننا ح ننل فخرجننه ،وكننان خيننرج ابلليننل بقفنناف النندقي  ،إىل بين ٍ
نوت

احملتنناجا متنكنراً ِف الظلمننة ،فينند علننيهم ،فننإذا علننم فهنننم يفت ننون البنناب ،تننري مننا معننه
ومضهللا ه
لئال يعرفه فحد(.)1
وقد كان يفتح له بشيء من الثياب والربد فيعطي الناس ،ورمبا كان عليه ثوب مرقه(.)2

وقد فوىف غي مرة سراً ما يكون علهللا بعع فص ابه من الن َديْن ،و يعلمهنم ابلوفناء .قنال
الشننيخ موفن النندين املقدسنني عنننه :كننان جننواداً يننؤثر مبننا ت ننل إلينه يننده سنراً وعالنيننة(.)3
وقال سبا ابن ابوزي :كنان كريناً جنواداً يندخر رنيئاً ويت ند علنهللا األرامنل واأليتنام

حيخم يراه فحد ،وكان يرقه ثوبه ويؤثر بثمن ابديد( .)4وقال بدر بن دمد ابزري :ما
رفي فحدا فكرم من احلناف) كنن فسنتدين يعن ألطعنم بنه الفقنراء ،فبقني لرجنل عنندي
انية وتسعون درها ،فلما هتيس الوفاء ،فتي الرجل ،فقل  :كم لنإ قنال :منا يل عنندي

ر ننيءل قلن ن  :م ننن فوف نناه ق ننال :ق نند فوِف عن ننإ ،فك ننان وف نناه احل نناف) ،وفم ننره فن يك ننتم

عليه(.)5

املب خم اخلامس :دنته(:)6
ندادا للم نننة الننيت تعننرب هلننا
تعتننرب احملننن الننيت تعننرب هلننا احلنناف) عبنند الغ ن املقدسنني امتن ً
اإلمام فمحد بن حنبل من قبل ،مه بعع ا ختالف ،فكالها تعرب للم نة بسبب ثباته
علهللا العقيدة ال

ي ة ،ومتسكه مبذهب السلف ،وعقيندة فهنل السننة وابماعنة ،ولكنن

( )1رريخ اإلسالم ( ،)451/42ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
( )2ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3

( )3ذيل طبقات احلنابلة ( ،)20/3رذرات الذهب .)563/6
( )4البداية والنهاية (.)734/16

( )5سي فعالم النبالء (.)457/21

( )6انظرها ِف :سي فعالم النبالء ( ،)458/21ذيل طبقات احلنابلة ( .)27/3وانظر :مقدمة
كتاب عقيدة عبد الغ املقدسي بت قي فمحد بن عطية الغامدي (ا .)55-43

3556

خ نوم اإلمننام فمحند ِف دنتننه كنانوا مننن رلوس املعتزلنة الننذين كانن هلننم دولنة وصننولة فايم

خالفة املسمون واملعت م والواث من ب العباسِ ،ف حا فن خ وم احلاف) عبد الغ ِف
دنته كانوا من املخالفا واملناوئا له.
ولقد تعرب احلاف) عبد الغ حلملة رعواء قاسية من جانب هؤ ء ِف كل موطن ،وبقعة

نظرا لعلمه الواسه ،ودبنة العامنة لنه ،واجتمناا طلبنة العلنم علينه ،وحلدتنه وصنرامته
زارهاً ،

عند النقاش ،ايخم كان يف م خ ومه بشدة جتعلهنم يتمننون هالكنه ،كمنا فننه كنان جريئًنا
ِف ال دا ابحلن  ،ينداهن و ينداري بنل هنو مثنل ال ناعقة احملرقنة علنهللا كنل صنالف هلل
ولرسوله وال

ابة والتابعا ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

وإنإ لتجد ِف سيته رمحه هللا منا لقني منن بنالء وفذى منن خ نومه ،منه صنربه واحتسنابه
فجننر مننا فصننابه مننن فذاهننم ومكننرهم ،حننع قننال الننذهع :وكمننل هللا فضننيلته اببتالئننه أبذى

فهل البدعة وقيامهم عليه( .)1فقد تعرب احلاف) عبد الغ املقدسي إىل فربعة دن:

 -1دنته ِف فصبهان:

دخل احلاف) عبد الغن رمحنه هللا فصنبهان لسنماا احلنديخم وإمساعنه عندة منرات ،وخنالل
زايراته املتكررة ألصبهان كثر عليه التالميذ والطلبة وفحبه الناس.

وكان ريخه احلناف) فبنو موسنهللا املندي اإلصنبهاين (581ه ن) قند فرنار علينه فن يتتبنه فاب
نُعيم األصبهاينِ ،ف كتابه" :معرفة ال

ابة".

فسخننذ عبنند الغ ن علننهللا فيب نُعننيم حنننواً مننن مئتننا وتسننعا موضننعاًِ ،ف كتنناب مسنناه" :تبيننا
اإلصابة ألوهام ح ل أليب نعيم ِف معرفة ال

ابة".

وقد فرر هذا حفيظة بي اخلُ َجندي ،فقد كانوا يتع بون أليب نُعيم ،وكانوا رلسناء البلند،
فطلب ال در اخلُ َجندي عبد الغ  ،وفراد هالكه ،فاختفهللا وماينل تالمينذه حنع فخرجنوه
خفية من فصبهان قبل فن ي لوا إليه ،فيفتكوا به.

 -2دنته ِف املوصل:

( )1سي فعالم النبالء (.)453 /21
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خننالل رحلننة احلنناف) العلميننة دخننل مدينننة املوصننل ،وجلننس ِف جامعهننا الكبنني ،وفخننذ ِف

تدريس كتاب "الضعفاء" للعقيلي ،وعندما وصل لذكر فيب حنيفة رر كالم العقيلني عنن
ضننعفه ،وكننالم السننلف فينه ،فثننار فهننل البلنند وكننانوا مننن األحننناف وحبسننوه وقننرروا قتلننه،
ولكن صديقه ابن الربنس فنقذه ايلة ذكية ،فسطلقوا سراحه.

 -3دنته ِف دمش :

وهنني احملنننة الكبننية الننيت زمتننه حننع حخننر حياتننه رمحننه هللا ،وذلننإ فنننه بعنند خروجننه مننن

املوصل ،دخل دمش  ،وبدف بنشر علمه.

فكننان رمحننه هللا يق نرف احلننديخم يننوم ابمعننة جبننامه دمش ن  ،وليلننة اخلمننيس ،وَيتمننه خل ن ،

وكننان يقنرف ويَبكنني ويُبكنني الننناس ،حننع إن مننن حضننره مننرة يكنناد يرتكننه ،وكننان ِف فثننناء

ذلننإ يننذكر فحاديننخم النننزول وال ننفات ،ويبننا عقينندة السننلف ومننذهبهم بعبننارة جليننة

واض ة ،فثار عليه صالفوه ِف ا عتقاد ،ورموهم ابلتجسيم.

 م فمننروا الناصننح ابننن احلنبلنني أبن يعنن) بعنند ابمعننة م ن املنننرب ،وق ن جلننوس احلنناف)،
وفمروه فن َيهر ب وته مهما فمكنه ،حع يشوش عليه ،فسخر احلاف) ميعاده إىل الع ر.

فدسوا إليه رجالً انقص العقل من
وملا كان ِف بعع األايم والناصح ابن احلنبلي قد فر ُّ ،

فضرب الرجل
بي ابن عساكر ،فقال للناصح ما معناه :إنإ تقول الكذب علهللا املنرب ُ

وخب ن ِف الكالسننة .وهكننذا مق ن هلننم مننا فرادوا ،فمشننوا إىل الننوايل ،وقننالوا لننه:
وهننربُ ،
هننؤ ء احلنابلننة مننا ق نندهم إ الفتنننة ،وهننم  ..وهننم  ..واعتقننادهم  .م حعننوا ك نرباءهم،
ومضوا إىل القلعة ،وقالوا للوايل :نشتهي فن مضنر احلناف) .قنال الضنياء املقدسني :ومسنه
مشنناخينا ،فاحننندروا إىل املدينننة يع ن  :مننن سننفح جبننل قاسننيون إىل دمش ن  :خننايل املوف ن ،

وفخنني الشننمس ،والفقهنناء .وقننالوا :حنننن ننننا رهم .وقننالوا لل نناف) :اقعنند فن ن

جت ن ،

فإنننإ حننا ٌد ،وحنننن نكفيننإ .فنناتف فهنننم فرسننلوا إىل احل ناف) فسخننذوه ،ومل يعلننم فص ن ابنا،
فنا روه وكان فجهلهم يغري به.

وكان الغية قد فكل قلوب املخالفا له فمثنال القاضني ابنن الزكني واخلطينب الندولعي
وطلبوا املنا رة مننه بنا يندي وايل البلند وامسنه بنرغا ،وِف املننا رة احتند احلناف) علنيهم
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وارننتد بعنند فن عل ن حجتننه حجننتهم فمننا كننان مننن األمنني بننرغا إ فن فمننر بنفيننه مننن
دمش  ،فدعا احلاف) علهللا من لمه وررده فسصيب ابن الزكي ب را رديد حع خنولا

ِف عقله ،حنع منات علنهللا هنذه احلالنة وكنذلإ منات معنه الندولعي وكالهنا ِف نفنس العنام
الذي سعوا فيه علهللا احلاف).

 -4دنته ِف م ر:

بعدما حدث لل اف) من دن علهللا يند املنناوئا واملخنالفا لنه ِف دمشن  ،خنرج منهنا إىل
بعلبإ ،فسقنام نا مندة  ،م توجنه احلناف) إىل م نر ،وفخنذ ِف الت نديخم والتندريس وذلنإ

سنننة 595هن ن ،فلننم يُعجننب ذلننإ صننالفوه الننذين مل يكونننوا ليضننوا أبي رننيء سننوى قتننل
احلاف) فو نفيه ومنعه من نشر عقيدة فهل السنة وابماعة ،فسرسلوا ابلعديد منن الفتناوى
إىل صاحب م ر وهو امللإ عماد الدين بن السلطان صنال الندين األينويب تشننه ضند
وصننا ،وتننرميهم ابلتجسننيم والتشننبيه
عمومننا ،واحلنناف) عبنند الغ ن املقدسنني خ ً
احلنابلننة ً

والزندقة ،وهكذا حع عزم عماد الدين علهللا طرد احلنابلنة منن كنل فحنناء م نر ،والتنكينل
م ،فندعا علينه احلناف) ف يكننه هللا عنز وجنل منن ذلنإ ،فمنات بعند عندة فايم وهنو ِف

السابعة والعشرين من العمر.

لكن مل ييسس املخالفون لل اف) عبد الغن واملعنادون لنه منن دناو هتم الدلوبنة إلسنكات
احلاف) ،فسخذوا ِف َتليب امللإ العنادل وولنده األمني الكامنل دمند ضند احلناف) ،وابلن

بعضنهم فنسفتوا بكفنره وإابحنة دمننه وكتبنوا فوراقناً بنذلإ ،ولكنن هللا عننز وجنل ناه منن كننل
سوء ،وحفظه افظه لعباده املؤمنا وال احلا.

املب خم السادس  :م نفاته:

لقد تري احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا ثروة علمية كبنية ،فغلبهنا ِف علنم احلنديخم،
بلغ ن السننبعا م ننن ًفا تقريبً نا ،وقنند فطنننب احلنناف) ابننن رجننب احلنبلنني ِف ذيننل طبقننات
احلنابلة ،واحلاف) الذهع ِف سي فعالم النبالء ِف ذكر م نفات احلاف) عبد الغ .
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قال ابن خالته اإلمام املوفن املقدسني رمحنه هللا :كنان جامعناً للعلنم والعمنل ،ورز العلنم،

وم يل الكتب الكثية ،إ فنه مل يعمر حع يبل غرضه ِف روايتها ،ونشرها(.)1

وقننال ابننن النجننار رمحننه هللا :حنندث ابلكثنني وصنننف ِف احلننديخم ت ننانيف حسنننة ،وكننان
غزير احلف) من فهل اإلتقان والتجويد ،قيما جبميه فنون احلديخم(.)2

وقد فورد عبد هللا بن دمد الب يي م نفات احلاف) عبد الغ ِف مقدمنة كتناب عقيندة

عنواان(.)3
احلاف) عبد الغ املقدسي ،وقد بلغ ً 56
فمنها :امل با ِف عيون األحاديخم ال

ا  ،هناية املراد من كالم خني العبناد ،التهجند،

مفننة الطننالبا ِف ابهنناد واااهنندين ،ذكننر القبننور ،فضننل ال نندقة ،ذم الننرايء ،ذم الغيبننة،

وفنناة النننع صننلهللا هللا عليننه وسننلم ،تبيننا اإلصننابة ألوهننام ح ننل أليب نعننيم ِف معرفننة

ال ن ابة ،مناقننب ال ن ابة ،الثنناين مننن فضننائل عمننر بننن اخلطنناب ،الن نني ة ِف األدعيننة
ال ن ي ة ،ال ننفات ،اآلرر املرض ننية ِف فض ننائل خنني الربي ننة ،اعتق نناد اإلم ننام الش ننافعي،
ابامه ال غي ألحكام البشي النذير ،التوكل وسؤال هللا عز وجل ،مر القتل وتعظيمه،
تننذكرة صت ننرة ِف فصننول الفق ننه عل ننهللا مننذهب اإلم ننام فمح نند ،حننديخم اإلف ننإ ،رس ننالة ِف

ابواب عن سؤال معىن إله إ هللا بكل مكان ،وكل هذه صطوطة فو مفقودة.

وفم ننا كتب ننه املطبوع ننة فه نني :ا قت نناد ِف ا عتق نناد ،عم نندة األحك ننام ،الكم ننال ِف معرف ننة
الرجننال ،دنننة اإلمننام فمحنند بننن حنبننل ،الرتغيننب ِف النندعاء واحلننخم عليننه ،األمننر ابملعننروف
والنهي عن املنكر ،فضائل رمضان ،ذكر النار ،التوحيد هلل عز وجل ،صت ر سية الننع
صلهللا هللا عليه وسلم وفص ابه العشرة.

املب خم السابه :وفاته:

( )1تذكرة احلفاظ ( ،)114/4ذيل طبقات احلنابلة (.)14-13/3
( )2رريخ اإلسالم ( ،)444/42الواِف ابلوفيات (.)21/19
( )3مقدمة عقيدة عبد الغ املقدسي (ا .)22-18
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مات احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا ِف القاهرة ِف ربيه األول سنة (600هن) ،وهنو

دون الستا من عمره.

ويلخنص لننا ابننه فبنو موسنهللا ق نة وفناة احلناف) رمحهمنا هللا حيعناً ،فيقنول :منرب والنندي
رمحه هللا ِف ربيه األول ،سنة س مئة مرضاً رديداً ،منعه من الكنالم والقينام ،وارنتد بنه

منندة سننتة عشننر يومناً ،وكنن كثنياً مننا فسننسله :مننا تشننتهي فيقننول :فرننتهي ابنننة ،فرننتهي

رمحة هللا ،يزيد علهللا ذلإ .فلما كان يوم اإلثنا جئ إليه ،وكان عادم فبعخم من مم
كل يوم بكرة مباء حار من احلمام يغسل به فطرافه .فلما جئنا ابملاء علهللا العادة م هد ينده،
فعرف فنه يريد الوضوء ،فوضسته وق صنالة الفجنر  ،م قنال :اي عبند هللا ،قنم ف نل بننا
وخفننف ،فقم ن ف ننلي اببماعننة ،وص نلههللا معنننا جالس ناً .فلمننا ان ننرف الننناس جئ ن ،

فجلس عند رفسه ،وقد استقبل القبلة ،فقال يل :اقنرف عنند رفسني سنورة "ينس" فقرفهتنا،

فجعل يدعو هللا وفان فلمن ،فقل  :هاهنا دواء قد عملنا تشربه فقال يل :اي ب ما بقني
إ املوت ،فقل  :ما تشتهي ريئاً قال :فرتهي النظر إىل وجه هللا تعاىل .قل  :ما فن
ع ن راب قننال :بلننهللا وهللا ،فان عنننإ راب ،وعننن إخوتننإ .فقل ن  :مننا توصنني بشننيء

قال :مايل علهللا فحند رنيء ،و ألحند علني رنيء .قلن  :توصني بوصنية قنال :اي بن ،

فوصيإ بتقوى هللا ،واحملافظة علهللا طاعته.
فجاء حاعة يعودونه ،فسلموا عليه ،فرد عليهم السالم ،وجعلوا يت دثون ،ففنتح عينينه،
وقال :ما هذا احلديخم اذكروا هللا تعاىل ،قولوا :إله إ هللا ،فقالوها  ،م قناموا .فجعنل
يننذكر هللا ،وحيننري رننفتيه بننذكره ،ويشنني بعينيننه ،فنندخل رجننل فسننلم عليننه ،وقننال لننه :مننا

تعننرف اي سننيدي فقننال :بلننهللا .فقم ن ألُانولننه كتنناابً مننن جانننب املسننجد ،فرجع ن وقنند

خرجن ن روح ننه .وبق نني ليل ننة ال ننثالرء ِف املس ننجد ،واجتم ننه الغ نند خلن ن كث نني م ننن األئم ننة

واألمراء ما حي يهم إ هللا ،ودفناه يوم الثالرء ابلقرافة(.)1

( )1انظر :رريخ اإلسالم ( ،)457/42ذيل طبقات احلنابلة ( ،)43/3رذرات الذهب
(.)563/6
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الف ل الثاين :مالمح ِف تكوين رخ ية احلاف) عبد الغ الدعوية

وفيه ثالثة مباحخم:

عننندما نطنناله سنني عننامل قنندم الكثنني ل مننة اإلسننالمية ،وففننىن حياتننه ِف نفننه املسننلما،
وفسس طالاب ،وكتب وفلف ،فإننا بد فن نتنبنه إىل هنناي مقومنات لشخ نية هنذا العنامل،
كون رخ يته الدعوية ،وانبن عليها مسيته الدعوينة ،وفسنس قامن عليهنا احاتنه،

اليت كان ِف حياته وبعد وفاته إىل يومنا هذا.

وإن املطنناله حلينناة احلنناف) عبنند الغ ن رمحننه هللا النندارس لنشننسته ،وطلبننه للعلننم ،ومعرفتننه
لواقه احلياة العلمية اليت نشس ِف الهلا ،يدري فن احلاف) رمحنه هللا ففناد ممنا فحنا بنه منن

فجواء علمية ،وهنل معينها ،وتنعم مبا فحيا به من رعاينة كرينة منن فسنرته ورنيوخه نشنسته
علهللا حسن املعتقد والعبادة ،وكنر اخل نال ،وحينل األخنال  ،فكنان كنل ذلنإ مقومنات
كونن رخ ننية احلناف) الدعويننة ،الننيت صنننع منننه داعيننة رابنينا عاملنا فقيهناً ،نننذر نفسننه
لنشننر العل نم وبذلننه ،وممننل املشننا ِف سننبيل ذلننإ ،وكابنند ال ننعاب ،دتسننباً صننابراً،
ينظننر حلنن) نفسننه ،وإمنننا ملننا ينفننه فمتننه ،وين ننر اإلسننالم وفهلننه ،ويبننخم وينشننر املعتقنند

ال ن يح الوسننطي ،ون ننذكر ِف هننذا الف ننل جوانننب احل نناف) عبنند الغن ن الدعويننة وه نني
ابانب العقندي  ،م اباننب التعبندي  ،م اباننب العلمني .وقبنل ذلنإ عليننا ذكنر تعرينف
الدعوة لغة واصطالحا ،فنقول:

لغةَ :تم بعدة معان منها :النداء ،والطلب ،والدعاء ،والسؤال(.)1
واصننطالحا :النندعوة إىل ديننن اإلسننالم ،هنني النندعوة إىل اإليننان ابهلل ،ومبننا جنناءت

بننه رسننله ،بت ننديقهم فيمننا فخننربوا بننه ،وطنناعتهم فيمننا فمننروا ،وذلننإ يتضننمن النندعوة إىل
الشننهادتا ،وإقننام ال ننالة ،وإيتنناء الزكنناة ،وصننوم رمضننان ،وح ن البي ن  ،وال نندعوة إىل

( )1لسان العرب بن منظور (.)258/14
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اإلي ننان ابهلل ومالئكت ننه وكتب ننه ورس ننله والبع ننخم بع نند امل ننوت واإلي ننان ابلق نندر خ ننيه ور ننره،

والدعوة إىل فن يعبد العبد ربه كسنه يراه(.)1

وقيل :هي احلخم علهللا فعل اخلي ،واجتناب الشر ،واألمر ابملعروف ،والنهني عنن املنكنر،

والت بيب ابلفضيلة ،والتنفي من الرذيلة ،واتباا احل ونبذ الباطل(.)2

املب خم األول :ابانب العقدي:

املطلب األول :حسن سريرته ،وفمره ابملعروف وهنيه عن املنكر:

من املعلوم فنه يت دى لالحتساب ولت مل فعباء الدعوة ومشاقها ،وي ابر ِف خوب

غمارهننا ،إ مننن فحسننن هللا إليننه بت ننفية س نريرته ،ورزقننه يقين ناً وصنندقاً وحسننن ا عتقنناد
وصنالبة ِف الندين ،وهكنذا كنان احلناف) رمحنه هللا صنادقاً صل ناً ربتناً علنهللا احلن  ،قننوايً ِف

بيانه ،حمر ابملعروف ،وانهيا عن املنكر ،يشهد له بذلإ العلماء الرابنيون ومن ذلإ:

ما قاله ابن العماد احلنبلي رمحه هللا :وقد وصفه حه من مشاهي العلماء ب فاء سنريرته،
وقوة اعتقاده ،وفمره ابملعروف وهنيه عن املنكر ،وغضبه نتهاي حدود هللا عز وجل(.)3

وقال ابن انصر الدين :هو ددث اإلسالم وفحد األئمة املربزين األعنالم ،ذا ورا وعبنادة
ومتسإ ابآلرر ،وفمر ابملعروف وهني عن املنكر(.)4

املطلب الثاين :صدقه وإخالصه وطلبه احل :
إن ال د مه هللا سب انه واإلخالا ِف تعلنيم العلنم سنر القبنول عنند هللا وعنند عبناده،

ول ننذلإ ك ننان احل نناف) عب نند الغن ن رمح ننه هللا حي ننرا عل ننهللا مقين ن ذل ننإ ِف حيات ننه العلمي ننة
والدعوية .قال فبو سليمان بنن احلناف) عبند الغن  :مسعن بعنع فهلننا يقنول :إن احلناف)

( )1جمموا الفتاوى (.)157/15

( )2مررد الدعاة حملمد اخلطيب (ا .)24
( )3مقدمة رذرات الذهب (.)50/1
( )4رذرات الذهب (.)562/6
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عب نند الغن ن املقدس نني ُس ننئيل :مل تقن نرف األحادي ننخم م ننن غ نني كت نناب فق ننال :إنن ن فخ نناف

العجب(.)1

ومع كان العامل راغباً فيما عنند هللا ،فإننه يب نخم عنن ن نر حراءه ،وإمننا هنو مقنيم علنهللا
طلننب احل ن ِ ،ف كننل مسننسلة يتعلمهننا فو يُعلمهننا ،وهكننذا كننان منهنناج احلنناف) ِف اثننه عننن
احل ومريه له.

فيهننا القنارئ املبنناري إن مننن كننان صننادقاً صل ناً طالبناً لل ن  ،مننؤثراً لننه علننهللا األهننواء الننيت
تننتلجل ِف النفننوس ،فننإن علمننه يننزداد ويزكننو ،ويعظننم نفعننه للننناس ،أبنننواا مننن اخلنني،
والعمننل بننه ،والنندعوة إليننه ،مننن حسننبة وتعلننيم ،ودعننوة ون ننح .قننال ابننن العمنناد احلنبلنني

رمحه هللا :وقند وصنفه حنه منن مشناهي العلمناء أبوصناف كثنية تنبن عنن متكننه منن علنم
احلديخم ،وحسن مقيقه ِف علم الرجال ،وصنفاء سنريرته ،وقنوة اعتقناده ،وفمنره ابملعنروف

وهنيه عن املنكر ،وغضبه نتهاي حدود هللا عز وجل(.)2

وقال ابن انصر الدين :هو ددث اإلسالم وفحد األئمة املربزين األعنالم ،ذا ورا وعبنادة
ومتسإ ابآلرر(.)3

املطلب الثالخم :ثباته علهللا احل :
إنننإ تقنرف ِف سنني العلمنناء الننرابنيا فن مننن صننفاهتم الثبننات علننهللا احلن  ،وال ننرب ِف سننبيل

ذلإ ،وفرى فن ذلإ يعود ل ندقهم منه هللا سنب انه ِف تعبندهم لنه سنب انه ،وإخالصنهم
له ِف طلب العلم ،وقيامهم ابلدعوة وا حتساب.

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)6/3

( )2مقدمة رذرات الذهب (.)50/1
( )3رذرات الذهب (.)562/6
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فقلو م متوجهة إليه سب انه ،متعلقة به ،وجوارحهم عاملة ديه سنب انه ،و ندي رسنوله

عليننه ال ننالة والسننالم ،فكننان مننن جنزاءهم مننا يفيضننه سننب انه علننيهم مننن الثبننات ِف كننل
كربة ،وردة ،وفتنة.
قال اإلمام فبو دمد عبد الرمحن بن دمد بن عبد اببار املقدسي :مسع احلاف) يقنول:

سنسل هللا تعنناىل فن ينرزق مثننل حنال اإلمننام فمحند فقنند رزقن صننالته قنال  :م ابتلنني بعنند

ذلإ وفوذي(.)1

وقننال احلنناف) ابننن رجننب رمحننه هللا :امننت ن الشننيخ ودعنني إىل فن يقننول لفظنني ابلقننرحن
صلو  ،فسىب ،فمنه من الت نديخم ،وففنع فصن اب التسوينل إبراقنة دمنه ،فسنافر إىل م نر

وفقام ا إىل فن مات(.)2

إن املتسمل ِف حياة احلناف) َيند فن فبنرز مالدهنا صندعه ابحلن  ،ومنن  مَه صنربه علنهللا الفن

بسنبب ذلنإ ،ممنا دعنناه لالنتقنال منن بلنند إىل بلند حخنر ،بنل آتمننر علمناء فهنل األهننواء ِف
منريع األمنراء علنهللا إخراجنه ونفينه منن بلنده حنع تنوِف ِف م نر بعيندا عنن فهلنه ووطنننه،

الذي نشس فيه ،وترعرا ،وهذا ما ح ل لغيه من العلماء امل نل ا كاإلمنام البخناري ِف

نيسننابور ونواحيهننا( ،)3ورننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة رمحهمننا هللا وسننجنه ِف م ننر مننن سنننة

705ه –إىل سنة 707ه ن( ،)4وغيها.

فالواجب علهللا الداعينة إعنداد عندة ال نرب ،والتنزود بنه ،منه يقنا صناد  ،وانظنر ِف سني

فولئإ األعنالم لي سنن َتسنيه نم ،واإلفنادة منن سني احلناف) عبند الغن ِف هنذا البناب،

مه مري احلكمة ِف الدعوة ،وضبا ما يبذله مبيزان السلف ،الذي حيف) الداعية منن فن

َينح إىل تطرف وغلو.

( )1رريخ اإلسالم (.)452/42

( )2نقله عنه ابن العماد ِف رذرات الذهب (.)562/6

( )3انظر :رريخ بغداد ( ،)354/2رريخ دمش ( ،)91/52سي فعالم النبالء (.)457/12
( )4انظر :البداية والنهاية (.)50/18
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إن مننن فراد مننن العلمنناء والنندعاة فن يكننون رضننياً عننند ربننه انفع ناً للننناس بعلمننه ،فعليننه
ابلثبات علهللا ما هداه هللا إليه ،من احل صابراً علهللا ما يلقهللا ِف سبيل ثباته ،وسيكون منن

ثوابه العاجل قبول الناس لدعوته ،ومن هم له الثقة بعلمه وما يدعو إليه.

وهكننذا كننان احلنناف) عبنند الغ ن رمحننه هللا ربت ناً علننهللا عقينندة السننلف ،رغننم مننا لقنني مننن

األذى ،ولو كان راغباً ِف دنيا لغي وبدل ،ورضي مبتاا زائل.
املطلب الرابه :حرصه علهللا لزوم حاعة املسلما وإمامهم:

إن املتتبه لسي علماء السلف َيد فن من صفات فولئإ العلماء الرابنيا فهننم ي ندعون

ابحل  ،حيثما كانوا خيافون ِف ذلإ لومة ئم.

وإنإ جتد فنه صلهللا هللا عليه وسلم جعل كلمة احل عند الظامل ففضل فنواا ابهناد ،فعنن
فيب سعيد اخلدري قال :قال النع صلهللا هللا عليه وسلم :إن من فعظم ابهناد كلمنة عندل

عند سلطان جائر( ،)1وقال فيضا صلهللا هللا عليه وسلم :وقل احل ولو علهللا نفسإ(.)2

وملننا احتضننر فبننو بكننر ال نندي فرسننل إىل عمننر بننن اخلطنناب رضنني هللا عنهمننا فقننال :إن
وليتإ علهللا الناس فات هللا وإلزم احل  ،فإمنا ثقل موازين من ثقلن موازيننه ينوم القيامنة

ابتباعهم احل ِف الدنيا(.)3

ولقد كان احلاف) عبد الغ املقدسي منن العلمناء املعنروفا بقنول احلن ولزومنه ،وال ندا
به فمام األئمة والعلماء وفهنل البندا وفهنل الفسن واملعاصني ،فقند قنال الضنياء :وكنان

منكرا إ غيه بيده ،فو بلسانه ،وكان َتخذه ِف هللا لومنة ئنم  ،م رفيتنه منرة يرين
يرى ً
قواي فسخذ السيف منن يند الرجنل وكنان يكسنر
مخرا فسل صاحبه السيف فلم خيف وكان ا
ً

( )1رواه فبو داود ِف سننه رقم ( ،)4344والرتمذي ِف سننه رقم ( ،)2174وابن ماجه ِف سننه

رقم (.)4011

( )2رواه فبو عمرو ابن السماي ِف حديثه ،ورزين بن معاوية كما ِف جامه األصول (.)688/11
واحلديخم ص

ه األلباين ِف سلسلة األحاديخم ال

( )3اآلداب الشرعية بن مفلح (.)41/1

ي ة (.)542/4
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الشننباابت والطنننابي( .)1وقننال اإلمننام املوف ن رمحننه هللا :كننان احلنناف) ي ننرب عننن إنكننار
املنكر إذا رحه ،وكنها مرة انكران علهللا قوم وفرقنا مخنرهم وتضناربنا ،فسنمه فخني فبنو عمنر،

فضا صدره ،وخاصمنا ،فلما جئنا إىل احلاف) طيهب قلوبنا ،وصوب فعلننا ،وتنالَ :ايبُن َه
ي
ي
نإ يم ْنن َع ْنزيم
إ إي هن ذَلي َ
َصنابَ َ
فَق يم ال ه َنالةَ َوفْ ُم ْنر يابل َْم ْع ُنروف َوانْنهَ َعن ين ال ُْمْن َكن ير َو ْ
اصني ْرب َعلَنهللا َمنا ف َ
ْاأل ُُموير ( .)3()2قل  :وهنا مسنسلة مهمنة للغاينة ينبغني فن يتنبنه هلنا منن يطناله سنية احلناف)
عبد الغن وهني فننه منه صندعه ابحلن وإنكناره البندا وفننواا الفسنو إ فننه كنان مالزمنا

ملنننه السننلف ِف معاملننة احلكننام ،فلننم ينندا إىل اخل نروج علننيهم ،و فرر فتنننة ،رغننم مننا
فصابه من فذاهم وبغي بعضهم عليه.

قال الشيخ املوف  :وراهدت خبطه يقول :وامللنإ العنادل منا رفين مننه إ ابمينل فقبنل

علي وقام يل والتزم ودعوت له ،فقل  :عندان ق ور يوجب التق ي فقال :ما عندي
تق ي و ق ور ،وذكنر فمنر السننة فقنال :منا عنندي رنيء يعناب ِف فمنر الندين والندنيا،
و بد للنناس منن حاسند وبلغن عننه بعند ذلنإ فننه ذكنر عننده العلمناء فقنال :منا رفين

مثل فالن ،دخل علي فخيل يل فنه فسد قد دخل علي( .)4وقال احلاف) ابن رجنب رمحنه

هللا :امت ن الشيخ ودعي إىل فن يقول لفظي ابلقرحن صلو  ،فسىب ،فمننه منن الت نديخم،
وففع فص اب التسويل إبراقة دمه ،فسافر إىل م ر وفقام ا إىل فن مات(.)5

إن هذا النه الذي اتبعه احلاف) هو منه علمناء سنلف األمنة ،وِف مقدمنه اإلمنام فمحند

بن حنبل رمحه هللا ،فإنه صندا ابحلن  ،وممنل ِف سنبيل ذلنإ السنجن وابلند ،ومنعنه منن

( )1تذكرة احلفاظ (.)116/4

( )2سورة لقمان :اآلية رقم .17

( )3سي فعالم النبالء (.)469/21

( )4تذكرة احلفاظ (.)113/4
( )5نقله عنه ابن العماد ِف رذرات الذهب (.)562/6
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التنندريس سنننا ،ومننه ذلننإ كننان نرباسنا ِف امتثننال الن ننوا النبويننة ِف ال ننرب علننهللا جننور

السلطان ،ومل يدا اإلمام إىل خروج ،بل حرا علهللا حه الكلمة ودفه الف (.)1
املب خم الثاين :ابانب التعبدي:

لقد تقدم احلديخم عن ورا احلاف) وتقواه ،وحسن عبادته لربه ،وزهده إىل غني ذلنإ منن

مقومات ،جعلته إماماً ِف الدين ،ومدار ذلإ كله علهللا حسن العبادة ،وسعة العلم ،و نرة
ذلإ كله العمل مبا علم العامل خشية هلل ،وصافته مننه ،ودعوتنه إىل هللا ،واحتسناب ذلنإ،

فهذه ار صد العلم ،وحسن العبادة.

فمن املعلوم فن من فعظم ما يُعنرف بنه العلمناء ال نادقون عبنادهتم هلل ،واجتهنادهم فيهنا،

وغزارة علمهم ،ومن  م صد خشيتهم هلل وعملهم مبا يعلمون دعوة وحسنبة قنال تعناىل:
اَّلل يمن يعب ي
ادهي ال ُْعلَ َماءُ إي هن ه
ور ( ،)2فسرها عبد هللا بن مسنعود رضني
إي همنَا خيَْ َ
اَّللَ َع يز ٌيز غَ ُف ٌ
شهللا هَ ْ َ
هللا عنه بقولنه :إمننا العلنم خشنية هللا( .)3وقينل للشنعع رمحنه هللا :ففتن فيهنا العنامل ،فقنال:
إمنننا العننامل مننن اتقننهللا هللا( .)4وقننال ابننن األعنرايب رمحننه هللا :يقننال للعننامل رابين حننع يكننون

عاملا معلما عامال(.)5

وقال ابن القيم رمحه هللا :السلف جممعون علهللا فن العامل يست

فن يسمهللا رابنينا حنع

يعننرف احلن ويعمننل بننه ويعلمننه ،فمننن علننم وعمننل وعلننم فننذاي ينندعهللا عظيمننا ِف ملكننوت

السماوات(.)6

( )1انظر :ق ة اإلمام فمحد بن حنبل ودنته :رريخ بغداد ( ،)412/4سي فعالم النبالء
( ،)177/11البداية والنهاية (.)207/14
( )2سورة فاطر :اآلية رقم .28

( )3جامه بيان العلم وفضله بن عبد الرب (.)758/1
( )4تزكية النفوس ألمحد فريد (ا .)108

( )5انظر :فتح الباري بن حجر (.)162/1
( )6زاد املعاد (.)9/3
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ولقند كنان احلناف) عبند الغن رمحنه هللا منن كبنار العبناد النذين يُعرفنون اسنن عبننادهتم هلل،

وكان هذا من فهم مقومات رخ يته الدعوية والعلمية ،فإن من كنان صناد العبنادة هلل،

صل ن ناً فيه ننا لرب ننه ،جمته ننداً ِف مقيقه ننا ،ك ننان ورا ال نننفس تق نني القل ننب ،لتعليم ننه ووعظ ننه
وإرراده ،فحسن األثر ِف هداية اخلل  ،وتزكية نفوسهم ،وسو قلو م إىل هللا سب انه.

وإن سية هذا اإلمام حافلنة أبخبنار حسنن تعبنده ،وبنذلإ نعلنم سنر قنوة َتثنيه ِف قلنوب

اخلل  ،وسر اجتماا قلو م عليه وعلهللا علمه وتعليمه.

املطلب األول :كثرة تنفله وعنايته بقيام الليل:

كان احلاف) عبد الغ رمحه هللا حيرا فن يكون ممن قال هللا سب انه وتعناىل فنيهمَ :كنانُوا
()1
ي ي
هي
ين يَبييتُنو َن لي َنريي ْم ُسن هج ًدا َوقييَ ًامنا
قَل ًيال م َن اللهْي يل َما يَن ْه َج ُعون  ،وممن وصفهم بقولنه َ :والنذ َ
()2
ي
ضن ي
ناه ْم
 ،وقولننه :تَنتَ َج ن َ
ناىف ُجنُننوبُن ُه ْم َعن ن ين ال َْم َ
ناج يه يَ ن ْد ُعو َن َربهن ُه ن ْنم َخ ْوفًننا َوطَ َم ًع ننا َوممهننا َرَزقنْنَن ُ
يُنْن يف ُقو َن (.)3
إن علمنناء السننلف كننان يعمننرون فوقنناهتم بطاعننة هللا وحييننون لينناليهم أبفضننل العبننادات ف
وهي قيام الليل ولذلإ د احلاف) حيرا علهللا مقي ذلإ ِف ليايل عمره بطاعة هللا

لقد كان احلاف) يست ضر ذلإ الفضل الذي فخرب به النع عليه والسالم ِف قوله صلهللا

هللا عليننه وسننلم( :ففضننل ال ننالة بعنند الفريضننة صننالة الليننل)( ،)4وقولننه صننلهللا هللا عليننه
وسننلم( :علننيكم بقيننام الليننل ،فإنننه دفب ال نناحلا قننبلكم ،وقربننة إىل هللا تعنناىل ،ومكفننرة

للسيئات ،ومنهاة عن اإل م ،ومطردة للداء عن ابسد) (.)5

( )1سورة الذارايت :اآلية رقم .17
( )2سورة الفرقان :اآلية رقم .64

( )3سورة السجدة :اآلية رقم .16

( )4رواه مسلم ِف ص ي ه رقم ( )1163من حديخم فيب هريرة.
( )5رواه الرتمذي ِف سننه رقم ( .)3549وص

ه األلباين ِف إرواء الغليل .200/2
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وعلهللا هذا كان السلف ال احل رمحهم هللا ،قال حيىي بن معاذ :دواء القلب مخسة فرياء:
قن نراءة الق ننرحن بتفك ننر ،وخ ننالء ال ننبطن ،وقي ننام اللي ننل ،والتض ننرا عن نند السن ن ر ،وجمالس ننة

ال احلا(.)1

إن احلناف) عبند الغن قند ممننل بنال رسنالة هللا َتسننياً برسنول هللا عليننه ال نالة والسننالم

وال

ابة والتابعا قائم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فكان بد له من زاد يتنزود

به فقيام الليل خي زاد يستعا به.
ي
ه
نيال ( ، )2وقنال جنل وعنالَ :ويم َنن
نل إيه قَلي ً
نل ( )1قُ ينم اللْي َ
قنال سنب انه وتعناىلَ :ايفَيُّن َهنا ال ُْم هزم ُ
ودا (.)3
إ َربُّ َ
سهللا فَ ْن يَنْبن َعثَ َ
اللهْي يل فَنتَن َه هج ْد بي يه َانفيلَةً لَ َ
إ َم َق ًاما َْد ُم ً
إ َع َ
فنإن قيننام الليننل والننناس نيننام ،وا نقطنناا عننن غننبا احلينناة اليوميننة وسفسننافها ،وا ت ننال
ابهلل ،وتلقنني فيضننه ونننوره ،واألنننس ابلوحنندة معننه واخللننوة إليننه ،وترتيننل القننرحن والكننون
ساكن ،إن هذا كله هو الزاد حتمال القول الثقيل ،والعبء الباه) وابهد املرير الذي

ينتظننر الرسننول صننلهللا هللا عليننه وسننلم وينتظننر مننن ينندعو ننذه النندعوة ِف كننل جيننل ،ويننني
القلب ِف الطري الشا الطويل ،ويع مه من وسوسة الشيطان ،ومن التينه ِف الظلمنات

احلافة ذا الطري املني.

قنال الشننيخ السننعدي :فسننب ان هللا ،منا فعظننم التفنناوت بننا ابتنداء نبوتننه وهنايتهننا ،وهلننذا
خاطبه هللا ذا الوصف الذي وجد منه ِف فول فمره .فسمره هنا ابلعبنادات املتعلقنة بنه  ،م
فمره ابل رب علهللا فذية فعدائه  ،م فمره ابل دا أبمنره ،وإعنالن دعنوهتم إىل هللا ،فنسمره هننا

أبررف العبادات ،وهي ال الة ،وآبكد األوقات وففضلها ،وهو قينام اللينل ،ومنن رمحتنه

تعاىل فنه مل ممره بقيام الليل كله(.)4

( )1حلية األولياء أليب نعيم .327/13

( )2سورة املزمل :اآلية رقم .2-1
( )3سورة اإلسراء :اآلية رقم .79

( )4تفسي السعدي (تيسي الكر الرمحن) (ا .)893-892
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ومن فخبار مداومة احلاف) عبد الغ لقيام الليل :ما قال اإلمام فبو دمد عبد الرمحن بن
دمد املقدسي :مسعن احلناف) يقنول :سنسل هللا تعناىل فن ينرزق مثنل حنال اإلمنام فمحند

فقد رزق صالته(.)1

وقننال فخننوه العمنناد املقدسنني :كننان ينننام بعنند العشنناء إىل ن ننف الليننل  ،م يقننوم للتهجنند
والتطوا حع قبيل الفجر  ،م يهجنه هجعنة وجينزة  ،م يقنوم للفجنر وهكنذا دفبنه فبن ًدا(.)2

وقال فبو الثناء دمود بنن سنالمة احلنراين :كنان احلناف) عبند الغن انز ً عنندي أبصنبهان،
ومننا كننان ينننام مننن الليننل إ القليننل ،بننل ي نلهي ويق نرف ويبكنني ،حننع رمبننا منعنننا النننوم إىل

الس ر( .)3وهلذا قال سبا ابن ابوزي :كان عبد الغ ورعاً زاهداً عابداً ي نلي كنل ينوم
ثال ائة ركعة ،ويقوم الليل(.)4

املطلب الثاين :عنايته بكثرة الوضوء:
لقد كان احلناف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا يكثنر منن الوضنوء ِف الليلنة الواحندة ،رمبنا
توضننس ِف الليننل سننبه م نرات فو فكثننر ،وكننان يقننول :مننا تطيننب يل ال ننالة إ مننا دام ن

فعضائي رطبة(.)5

فيها املبناري إهننا ال نالة النيت هني سنر العنون منن هللا لكنل مسنلم ،وللداعينة خاصنة ،قنال
ي
نإ َوال َْعاقيبَنةُ
إ يرْزقًنا َْحن ُنن نَن ْرُزقُ َ
اصطَي ْرب َعلَْين َها َ نَ ْسسَلُ َ
سب انه وتعاىلَ :وفْ ُم ْر ف َْهلَ َ
إ يابل ه َالة َو ْ
ليلتهن ْق َوى ( ،)6وقنال تعناىل ِف ننع هللا إمساعينلَ :وَكنا َن َم ُْم ُنر ف َْهلَنهُ يابل ه َنالةي َوال هزَكناةي َوَكنا َن يعْنن َد
ربي يه مر ي
ضياا (.)7
َ َْ
( )1رريخ اإلسالم .452/42

( )2رريخ اإلسالم  ،451/42ذيل طبقات احلنابلة .19/3
( )3رريخ اإلسالم  ،449/42ذيل طبقات احلنابلة .15/3
( )4البداية والنهاية .734/16

( )5رريخ اإلسالم (.)449/42

( )6سورة طه :اآلية رقم .132
( )7سورة مر  :اآلية رقم .55
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فاملسلم  -في مسلم – داعية إىل هللا تعاىل ،فليكن فوىل الناس بدعوته فو ده وفهله منن
الذين يلونه ،فاهلل تعاىل عندما كلف الرسول صلهللا هللا عليه وسلم ابلدعوة قال لهَ :وفَنْ يذ ْر
ي
إ ْاألَقن َْربيا ( ،)1ألهنم فوىل الناس خبيه ورمحته وبره ،وجعل الرسنول صنلهللا هللا علينه
يتَ َ
َعش َ
وسلم مسؤولية رعاية األو د علهللا الوالدين وطالبهم بذلإ.
هي
سن ُك ْم َوف َْهليني ُك ْم
ين َ
قال القرطع رمحنه هللا ِف تفسني قولنه تعناىلَ :ايفَيُّن َهنا النذ َ
حمنُنوا قُنوا فَنْن ُف َ
ي
ارة ( )2قال مقاتل :ذلإ ح عليه ِف نفسه وولده وفهله وعبينده
َان ًرا َوقُ ُ
هاس َوا ْحل َج َ
ود َها الن ُ
وإمائننه .قننال الكيننا :فعلينننا تعلننيم فو دان وفهلينننا النندين واخلنني ،ومننا يسننتغىن عنننه مننن
ي
اصن نطَي ْرب َعلَْين َه ننا ( .)4()3وق ننال س ننب انه
األدب ،وه ننو قول ننه تع نناىلَ :وفْ ُم ن ْنر ف َْهلَن َ
نإ يابل ه ن َنالة َو ْ
ب (.)5
وتعاىل :فَيإذَا فَن َر ْغ َ فَانْ َ ْ
قال املناوي رمحه هللا :ألن يؤدب الرجل ولده عندما يبل من السنن والعقنل مبلغناً حيتمنل
ذلننإ أبن ينشننئه علننهللا فخننال صننل اء املننؤمنا ،وي ننونه عننن صالطننة املفسنندين ،ويعلمننه
القننرحن واألدب ولسننان العننرب ،ويسننمعه السنننن وفقاويننل السننلف ،ويعلمننه مننن فحكننام

النندين ،مننا غننىن عنننه ،ويهنندده  م يضنربه علننهللا حننو ال ننالة ،وغنني ذلننإ ... ،فوقايتننإ
نفسإ وولدي منها فن تعظها وتزجرها بورودها الننار وتقنيم فودهنم أبننواا التسدينب ،فمنن

األدب املوعظ ننة والوعي نند والتهدي نند والض ننرب واحل ننبس والعطي ننة والن ننوال وال ننرب ،فتسدي ننب

النفس الزكية الكرية غي َتديب النفس الكريهة اللئيمة(.)6

وهكننذا نتعننرف علننهللا فسننس صنند السننلف مننه ر ننم وثبنناهتم واجتهننادهم ِف النندعوة ،إنننه
ال لة الدائمة ال ادقة القوية علهللا كل حال وِف كل حال.
( )1سورة الشعراء :اآلية رقم .214
( )2سورة الت ر  :اآلية رقم .6
( )3سورة طه :اآلية رقم .132

( )4تفسي القرطع (.)196/18
( )5سورة الشر  :اآلية رقم .7

( )6فيع القدير .257/5
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املطلب الثالخم :كثرة صيامه:

ال يام من فعظم الطاعات اليت يُتق هرب ا إىل هللا ،ويثاب املسلم عليه ثواابً حدود له،
وبه تغفر الذنوب ،وبه يقي هللا العبد من النار ،وبه يست العبد دخنول ابننان منن ابب

خاا فُع هد لل ائما ،وبنه يفنر العبند عنند فطنره وعنند لقناء ربنه ،وقند وعند هللا سنب انه
ا والْمس ن ننليم ي
يي
ات
ال ن ننائما وال ن ننائمات ابملغف ن ننرة واألج ن ننر العظ ن ننيم فق ن ننال :إي هن ال ُْم ْس ن ننلم َ َ ُ ْ َ
ي
يي
ات وال هنابي يرين وال هنابير ي
ي ي
ا والْ َقانيتَ ي
يي
ي ي
ات
ات َوال هنادق َ
َوال ُْم ْؤمني َ
ََ
ا َوال هنادقَ َ
ا َوال ُْم ْؤمنَات َوالْ َقانت َ َ
َ
يي
يي
ار ن ينعا و ْ ي
وْ ي
ا وال ه ننائيم ي
ي ي
ار ننع ي
يي
ا
ات َوا ْحلَننافظ َ
ات َوال ُْمتَ َ نندق َ
اخلَ َ
َ
ا َوال ُْمتَ َ نندقَات َوال ه ننائم َ َ
اخلَ َ َ
َ
ي
ي
ي
اَّلل َكثيننيا وال ن هذاكير ي
ي ي
َع ن هد ه
يمننا
ات ف َ
اَّللُ َهلنُ ْنم َمغْفن َنرةً َوف ْ
فُن ُنر َ
َجن ًنرا َعظ ً
ين هَ ً َ
وج ُه ْم َوا ْحلَافظَننات َوال ن هذاك ير َ
َ
(. )1

وعن فيب هريرة قال :قال رسول هللا صلهللا هللا علينه وسنلم :قنال هللا( :كنل عمنل ابنن حدم
ل ننه إ ال ننيام فإن ننه يل وفان فج ننزي ب ننه ،وخلل ننوف ف ننم ال ننائم فطي ننب عن نند هللا م ننن ري ننح

املسإ)(.)2

وعن فيب سعيد اخلدري فن رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم قال( :من صنام يومنا ِف سنبيل

هللا ب هعد هللا وجهه عن النار سبعا خريفا)(.)3

كما فن ال يام سنبب ِف تربينة الننفس علنهللا الزهند ِف الندنيا والتقلنل منهنا ،وتربينة الننفس

علهللا معايل األخال  ،ومن فعظمهنا ابنود والكنرم ،وقند كنان احلناف) عبند الغن املقدسني
رمحه هللا مشهورا بكثرة ال يام ،حع قال سبا ابن ابوزي :كنان عبند الغن ي نوم عامنة

السنة(.)4

املطلب الرابه :كثرة ذكره هلل سب انه وتعاىل:

( )1سورة األحزاب :اآلية رقم .35

( )2رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)1904ومسلم ِف ص ي ه رقم (.)1151
( )3رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)2840ومسلم ِف ص ي ه رقم (.)1153
( )4البداية والنهاية .734/16
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للذكر فضائل عظيمة ،قال تعاىل :ولَ يذ ْكر هي
اَّلل فَ ْكبَن ُر َو ه
اَّللُ يَن ْعلَ ُم َما تَ ْ نَن ُعو َن (.)1
َ ُ
()2
وقال :فَاذْ ُك ُر يوين فَذْ ُك ْرُك ْم َوا ْر ُك ُروا ييل َوَ تَ ْك ُف ُنرون  ،وابلنذكر صنال القلنب وطمسنينتنه،
قننال سننب انه :الهن ينذين حمنننوا وتَطْمننئي ُّن قُنلُننوبنهم بين ينذ ْك ير هي
اَّلل فََ بين ينذ ْك ير هي ي
نوب (.)3
اَّلل تَط َْمننئ ُّن الْ ُقلُن ُ
ُُ ْ
َ َُ َ َ
وجعل من صفات املنافقا فهنم يذكرون هللا إ قليال فقال :إي هن الْمنَافي يقا ُخيَ ي
ناد ُعو َن ه
ُ َ
اَّللَ
ي
ي
ي
ي
هاس َوَ يَ ْذ ُك ُرو َن ه
اَّللَ إيه قَلين ًيال
س َاىل يُن َراءُو َن الن َ
َو ُه َو َخادعُ ُه ْم َوإذَا قَ ُاموا إ َىل ال ه َالة قَ ُاموا ُك َ
(.)4
وكنان رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم يوصنني فصن ابه بكثننرة ذكننر هللا ،فعننن عبنند هللا بننن
بسننر فن رجننال قننال :اي رسننول هللا إن ر نرائه اإلسننالم قنند كثننرت علنني ،فننسخربين بشننيء

فتشننبخم بننه قننال :ينزال لسننانإ رطبننا بننذكر هللا( .)5وقننال معنناذ بننن جبننل :لننيس يت سننر
فهل ابنة علهللا ريء إ ساعة مرة م ومل ينذكروا هللا فيهنا( ،)6وقنال مالنإ بنن ديننار :منا

تنعم املتنعمون مبثل ذكر هللا تعاىل(.)7

قال اإلمام ابن القيم :إن العبد ليسم يوم القيامة بسنيئات فمثنال اببنال ،فيجند لسنانه قند
هدمها من كثرة ذكر هللا تعاىل(.)8

ومما ارتهر عن احلناف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا كثنرة ذكنره هلل سنب انه وتعناىل ،وفننه

كان له ورد يومي ،فقد قال فخوه العماد املقدسي :كان ي نلي الفجنر ،ويشنتغل ابلقنرحن
تطوعا حع وق القيلولة(.)9
جملسا للت ديخم  ،م يقوم فيتوضس وي لي ً
والذكر  ،م يعقد ً

( )1سورة العنكبوت :اآلية رقم .45
( )2سورة البقرة :اآلية رقم .152
( )3سورة الرعد :اآلية رقم .28

( )4سورة النساء :اآلية رقم .142
( )5رواه الرتمذي ِف سننه رقم ( ،)3375وفمحد ِف املسند (.)188/4
( )6رعب اإليان للبيهقي (.)55/2

( )7الزهد ألمحد بن حنبل (ا  ،)537حلية األولياء أليب نعيم (.)358/2
( )8ابواب الكاِف (ا .)161

( )9رريخ اإلسالم ( ،)451/42ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
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وحكننهللا احلنناف) فبننو موسننهللا فن احلنناف) عبنند الغ ن املقدسنني رمحننه هللا ملننا كننان ِف املننوت

جاءه حاعة يعودونه ،فسلموا عليه ،فرد عليهم السالم ،وجعلوا يت دثون ،ففنتح عينينه،
وقال :ما هذا احلديخم اذكروا هللا تعاىل ،قولوا :إله إ هللا ،فقالوها  ،م قناموا .فجعنل

يذكر هللا ،وحيري رفتيه بذكره(.)1

املطلب اخلامس :كثرة دعاءه وبكاءه:

البكاء من خشية هللا منن صنفات األنبيناء وال ناحلا ،قنال تعناىل :فُولَئي َ ه ي
ين فَنْن َع َنم ه
اَّللُ
نإ النذ َ
علَنني يهم يمننن النهبيين ي
ي
حدم ويممهننن َمحَلْنَننا مننه نُننو ٍ ويمننن ذُ يريهن ينة إيبْ ننر ياه ي ي
يل َويممهن ْنن
َ
َ ْ
نا من ْنن ذُ يريهننة َ َ َ ْ
ََ
َْ ْ َ
َ َ
يم َوإ ْسن َنرائ َ
ي ()2
ت ال هر ْمحَ ين َخ ُّروا ُس هج ًدا َوبُكياا .
حاي ُ
َه َديْننَا َو ْ
اجتَنبَنْيننَا إيذَا تُنْتنلَهللا َعلَْي يه ْم َ
وقال صلهللا هللا عليه وسلم ( :يل النار رجل بكنهللا منن خشنية هللا) ( ،)3وقنال صنلهللا هللا

عليه وسلم :سبعة يظلهم هللا ِف له يوم

خاليا ففاض عيناه(.)4

لإ

له – وذكنر مننهم -ورجنل ذكنر هللا

وكان احلاف) عبد الغ املقدسي كثني البكناء منن خشنية هللا ،قنال الضنياء املقدسني رمحنه
هللا :وكان قد ضعف ب ره من البكاء(.)5

وكننان رمحننه هللا جمنناب النندعاء ،فقنند دعننا علننهللا بعننع فهننل البنندا ملننا لمننوه وارننتكوه إىل
األمي بنرغا ِف دمشن فسنتجيب لنه ،فنروى الضنياء املقدسني قنال :فندعا احلناف) علنهللا

من لمه وررده فسصيب ابن الزكي ب را رديد حنع خنولا ِف عقلنه ،حنع منات علنهللا

( )1رريخ اإلسالم ( ،)457/42ذيل طبقات احلنابلة ( ،)43/3رذرات الذهب (.)563/6

( )2سورة مر  :اآلية رقم .58

( )3رواه الرتمذي ِف سننه رقم ( ،)1633والنسائي ِف سننه رقم ( ،)3108وفمحد ِف املسند
( )505/2من حديخم فيب هريرة .وسنده ص يح.

( )4رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)660ومسلم ِف ص ي ه رقم ( )1031من حديخم فيب

هريرة.

( )5سي فعالم النبالء ( ،)446/21ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
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هننذه احلالننة وكننذلإ مننات معننه النندولعي وكالهننا ِف نفننس العننام الننذي سننعوا فيننه علننهللا

احلاف)(.)1

املطلب السادس :صدقاته ومساعدته ألص ابه وفصدقائه:
فال دقة فضلها عظيم ،وفثنىن هللا علنهللا املت ندقا واملت ندقات كمنا ِف سنورة األحنزاب،
ي
ناد ه ي
وفنننه فعنند هلننم مغفنرا وفجنرا عظيمننا ،وقننال تعنناىل :قُن ي ي ي
يمننوا ال هن َنالةَ
ين َ
حمنُننوا يُق ُ
ي الننذ َ
نل لعبَن َ
ْ
()2
ي
ي ي
ي
ي
اه ْم يس ارا َو َع َالنييَةً يم ْن قَنْب يل فَ ْن َميْمَ يَن ْوٌم َ بَنْي ٌه فيه َوَ خ َال ٌل .
َويُنْنف ُقوا ممها َرَزقنْنَ ُ
ي
وقننال جننل وعننال :فَنناتهن ُقوا ه
يعننوا َوفَنْ يف ُقننوا َخْي ن ًنرا يألَنْن ُف يس ن ُك ْم َوَمن ْنن
اسننتَطَ ْعتُ ْم َو ْ
اَّللَ َمننا ْ
امسَ ُعننوا َوفَط ُ
إ ُه ُم ال ُْم ْفلي ُ و َن (.)3
يُو َ ُر هح نَن ْف يس يه فَسُولَئي َ
والسنة زاخرة ابحلخم علهللا ال دقة وبيان فضلها ،فعن فيب مالإ األرعري فن النع صنلهللا
هللا عليه وسلم قال :وال دقة برهان(.)4

وجنناء ِف ال ن ي ا عننن فيب هريننرة رضنني هللا عنننه فن النننع صننلهللا هللا عليننه وسننلم قننال:
"سبعة يظلهم هللا يوم القيامة ِف له يوم

لإ

له " ،وذكر مننهم " :ورجنل ت ند

ب دقة فسخفاها حع تعلم مشاله منا صننع ييننه( .)5وعنن ابنن عمنر رضني هللا عنهمنا

فن النننع ص ننلهللا هللا علي ننه وس ننلم ق ننال" :وإن فحننب األعم ننال إىل هللا س ننرور تدخل ننه عل ننهللا
مننؤمن ،تكشننف عنننه كننرابً ،فو تقضنني عنننه دينناً ،فو تطننرد عنننه جوعناً"( .)6وقننال عمننر بننن
اخلطاب رضي هللا عنه" :إن األعمال تتباههللا فتقول ال دقة :فان ففضلكم"(.)7

( )1سي فعالم النبالء ( ،)458/21ذيل طبقات احلنابلة (.)27/3

( )2سورة إبراهيم :اآلية رقم .31
( )3سورة التغابن :اآلية رقم .16

( )4ذيل طبقات احلنابلة ( ،)20/3رذرات الذهب (.)563/6
( )5ذيل طبقات احلنابلة ( ،)20/3رذرات الذهب (.)563/6

( )6رواه الطرباين ِف املعجم الكبي ( ،)453/12وِف املعجم األوسا ( .)139/6وحسنه األلباين
ِف ص يح الرتغيب والرتهيب (.)231/1

( )7رواه ابن خزية ِف ص ي ه رقم (.)2433
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ثيا عجيبًا ِف دفه فنواا البالء ،ولو كان
قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا :فإ هن لل دقة َت ً

فنواعنا منن النبالء ،وهنذا
ندفه نا عننهُ ً
من فاجر فو من امل بنل منن كنافر ،فنإن هللا تعناىل ي ُ
مقرون به ه
ألهنم ج هربوه(.)1
وفهل األرب كلُّهم ُّ
فمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهمُ ،
ونفعهننم مبننا يكنننه مننن املننال
وقننال ِف فسننباب رننر ال نندر :ومنهننا اإلحسننا ُن إىل اخلل ن
ُ
ندرا وفطيننبهم
وابناه والنفننه ابلبنندن وفنننواا اإلحسنان ،فننإن الكننر احملسننن فرنر ُ الننناس صن ً

وفنعمهم قلبًا(.)2
نفسا ُ
ً

وقنند كننان احلنناف) عبنند الغن املقدسنني رمحننه هللا دبننا لل نندقة واإلحسننان إىل الننناس ،بننل

يؤثر ذلإ عن نفسه وفهلنه وفو ده ،قنال الشنيخ موفن الندين املقدسني عننه :كنان جنواداً
يؤثر مبا ت ل إليه يده سراً وعالنينة( .)3وقنال فخنوه العمناد املقدسني :كنان حينة ِف سنخائه
وجوده :فكان يدخر رنيئاً ،دينناراً و درهناً ،مهمنا ح نل فخرجنه ،وكنان خينرج ابللينل
بقفاف الدقي  ،إىل ٍ
بيوت متنكراً ِف الظلمة ،فيعطيهم ،و يُعرف( .)4وقال بدر بن دمند
ابننزري :مننا رفين فحنندا فكننرم مننن احلنناف) كنن فسننتدين يعن ألطعننم بننه الفقنراء ،فبقنني
لرجل عندي انية وتسعون درها ،فلما هتيس الوفاء ،فتي الرجل ،فقل  :كم لنإ قنال:

ما يل عندي ريءل قل  :منن فوفناه قنال :قند فوِف عننإ ،فكنان وفناه احلناف) وفمنره فن

يكنتم عليننه( .)5وقنال سننليمان بنن رمحننة األسنعردي :بعننخم األفضنل ابننن صنال النندين إىل
ٍ
وقمح كثي ،ففرقه كله(.)6
احلاف) عبدالغ
بنفقة ٍ

( )1الوابل ال يب من الكلم الطيب (ا .)31
( )2زاد املعاد (.)24/2

( )3ذيل طبقات احلنابلة ( ،)20/3رذرات الذهب (.)563/6

( )4رريخ اإلسالم ( ،)451/42ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
( )5سي فعالم النبالء (.)457/21

( )6سي فعالم النبالء ( ،)457/21رريخ اإلسالم (.)451/42
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وقال سبا ابن ابوزي :كنان كريناً جنواداً يندخر رنيئاً ويت ند علنهللا األرامنل واأليتنام
حيخم يراه فحد ،وكان يرقه ثوبه ويؤثر بثمن ابديد(.)1
املب خم الثالخم :ابانب العلمي:
املطلب األول :عناية فسرته به:

إن املتتبننه لسنني كثنني مننن العلمنناء والنندعاة إليننه سننب انه وتعنناىل ،والننذين بننذلوا كننل مننا ِف
وسنعهم ،واسنتنفدوا فعمنارهم ِف تعلننيم النناس اخلني ،والنندعوة إىل هللاَ ،يند فهننم نشننسوا ِف

دوحننات صننال وتقننوى ورايب غننناء مب بننة العلننم والشننغف بت

ننيله ،من رعايننة فبويننة

صناحلة متتثنل ألمنر هللا وفمننر رسنوله ،مسنتنية ابلكتنناب والسننة ،فنإن القننرحن ممنر كنل مننن

فراد النجاة لنفسه والنجاة لولده منن الضنالل والغني فن يقني نفسنه وذريتنه سنبل الضنالل
هي
سن ُك ْم
ين َ
والردى والفتنة اليت تورد النار ،قال هللا سب انه وتعناىلَ :ايفَيُّن َهنا النذ َ
حمنُنوا قُنوا فَنْن ُف َ
ي
ارةُ (.)2
َوف َْهليي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
هاس َوا ْحل َج َ
ود َها الن ُ
وإن من خي ما ينشس عليه البنون حسن صلتهم بر م أبن يعبدوه سب انه فحسنن العبنادة
نإ
وإن من فعظم العبادات ال الة له جل وعال رغبة ورهبة إليه ،قال سنب انهَ :وفْ ُم ْنر ف َْهلَ َ
ي
اصن نطَي ْرب َعلَْين َه ننا ( .)3والوال نندان اللن نذان يري نندان ص ننال الذري ننة ب نند هلم ننا م ننن
يابل ه ن َنالة َو ْ
استشننعار املسننؤولية عننن مننا وهبهمننا هللا سننب انه مننن ذريننة ،قننال صننلهللا هللا عليننه وسننلم:
(كلكننم راا وكلكننم مسننؤول عننن رعيتننه ،فالرجننل راا علننهللا فهننل بيتننه وهننو مسننؤول عننن

رعيته )...احلديخم(.)4

وهذا كله له فثر ابل ِف نشوء البنا والبنات ال ل اء الذين ينفه هللا م والديهم ،فهذا
اإلمام ابليل عبد الغ املقدسي رضي هلل عنه قد ارتهرت فسرته ابلعلم وال ال  ،حع
( )1البداية والنهاية (.)734/16

( )2سورة الت ر  :اآلية رقم .6
( )3سورة طه :اآلية رقم .132

( )4رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)7138ومسلم ِف ص ي ه رقم ( )1829من حديخم ابن
عمر.
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مسي ن بقعننتهم ابل نناحلية ِف دمش ن  ،وبن ن عائلتننه ننا مدرسننة مشننهورة وهنني املدرسننة

العمرية.

فنشننس صنناحب الرتحننة علننهللا العلننم وال ننال  ،وفنشننس فو ده الثالثننة علننهللا ذلننإ ،فكلهننم
صاروا علماء ،وابن خالة صاحب الرتحة موف الدين املقدسي صاحب املغ من علمناء

احلنابلننة ،وفخننو صنناحب الرتحننة العمنناد املقدسنني مننن العلمنناء فيضننا ،وكننذلإ ابننن عمتننه
الضياء املقدسي من العلماء.

وزوجنة صنناحب الرتحننة رابعننة بنن فمحنند بننن قدامننة املقدسننية ،كانن مننن املشننتغلا بعلننم

احلديخم ،وكان ذات دين وزهد وعبادة وصال .

وإنإ حينما تطاله كما ذكرت لإ ِف سي العلماء الرابنيا يظهر لإ فول ما تقرف سيهم

عناية فسرهم م ،تعليماً للقرحن وعلومه ،وتعلماً للسنة وعلومها.

ولقد اعتن فسرة احلاف) به ِف صنغره ِف هنذا البناب ،وممنا يندل علنهللا ذلنإ فننه رمحنه هللا

حف) القرحن وهو صغي ،ورحل إىل طلب العلم وهو ِف سن مبكرة.

فيتضح لنا ذا فن هذه األسرة الفريندة كانن ذات سنية دمنودة محيندة ،ومكاننة علمينة

مرموقننة ،فثننرت ِف فبنائهننا مبننا جعلهننم مننن فوعيننة العلننم حفظناً ،ومننن حذاقننه عنايننة وتنندقيقاً
ونشراً.

املطلب الثاين :عناية مشاخيه به:

إن لكل عامل رابين مشايخ تتلمذ علنيهم ،وهننل منن علمهنم ،وففناد منن معنا منا ح نلوه،

من علم غزير ،حازوه بطول الطلب وال رب علهللا ألواءه ،وصد العالمة بندر الندين ابنن
حاعة رمحه هللا إذ يقولَ " :يب فن يق ند املعلنم بتعلنيم طلبتنه وهتنذيبهم وجنه هللا تعناىل،
نشر العلم ،وإحياء الشرا ،ودوام هور احل  ،ومخول الباطل ،واغتنام ثوا م وثنواب منن
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ينتهي إلينه علمنه ،وبركنة دعنائهم لنه وتنرمحهم علينه ،ودخولنه ِف سلسنلة العلنم بنا رسنول

هللا صلهللا هللا عليه وسلم وبينهم ،وعداده ِف حلة مبلغي وحي هللا وفحكامه.)1( ...

وإذا اعتىن العامل بتلميذه فإنه حي ل ار ذلإ ِف الدنيا واآلخرة ،ويكون نفنه الطالنب لنه
فكثر منن نفنه فهلنه لنه ،قنال ابنن حاعنة رمحنه هللا فيضنا :واعلنم فن الطالنب ال ناحل فعنود

علهللا العامل خبي الدنيا واآلخرة من فعز الناس عليه ،وفقرب فهله إليه ،ولذلإ كنان علمناء
السننلف الناص ن ون هلل ودينننه يلقننون رننبإ ا جتهنناد ل ننيد طالننب ينتفننه الننناس بننه ِف

حياهتم ومن بعدهم ،ولو مل يكن للعامل إ طالب واحد ينتفنه النناس بعلمنه وعملنه وهدينه
وإررنناده لكفنناه ذلننإ الطالننب عننند هللا تعنناىل ،فإنننه يت ننل رننيء مننن علمننه إىل فحنند
فينتفه به إ كان لنه ن نيب منن األجنر ،كمنا جناء ِف احلنديخم ال ن يح عنن الننع صنلهللا

هللا عليه وسنلم( :إذا منات العبند انقطنه عننه عملنه إ منن ثالثنة :صندقة جارينة ،فو علنم

ينتفه به ،فو ولد صاحل يدعو له)( ،)2وإذا نظرت وجندت معناين الثالثنة موجنودة ِف معلنم

العلم "انتههللا كالمه(.)3

وحا نطاله سية صاحب الرتحة اإلمام الفذ عبد الغ املقدسي رمحه هللا د فننه تتلمنذ
ِف صغره علهللا عميد فسرته الشنيخ العالمنة فمحند بنن دمند بنن قدامنة املقدسني  ،م تتلمنذ

علهللا فرهر علماء دمش .
وكننان مننن مشننايخ احلنناف) رمحهننم هللا مننن يننرى في نه متيننز يكرمننه ألجلننه ،فإنننه ملننا رحننل إىل
بغداد نزل عند الشيخ عبد القادر ابيالين رمحه هللا ،فقرف عليه ريئا من الفقه واحلنديخم،
وفقننام عنننده حنننو فربعننا يومننا ،بعنندها مننات الشننيخ ابننيالين ،وكننان ابننيالين ينننزل عنننده

الطالب ،ولكنه رفى منه ما مل يره ِف غيه ،فاعتىن به.

( )1تذكرة السامه واملتكلم ِف حداب العامل واملتعلم (ا .)26-25
( )2رواه مسلم ِف ص ي ه رقم ( )1631من حديخم فيب هريرة.

( )3تذكرة السامه واملتكلم ِف حداب العامل واملتعلم (ا .)33-32
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قلن  :وهننذا يررنند كننل عننامل إىل تف ننص فحننوال طالبننه فننإن وجنند العننامل عننند طالننب مننن
طالبننه فقه ناً ونباهننة وحرص ناً اجتهنند العننامل ِف حسننن تعليمننه هلننذا الطالننب وغمننره بكننر
تعليمه وحثه علهللا ا ستكثار وا ستزادة من رع العلوم اليت لدى هذا العامل.

 م إن احلاف) ملا رحل إىل ا سكندرية اعتىن به ريخه فبو طاهر السلفي رمحه هللا ،ومكنه
من السماا واإلجازة حع قيل :لعله كتب عنه فلف جزء(.)1

املطلب الثالخم :اجتهاده ِف طلب العلم:

إن من يريد فن يكون إماما ِف العلم يفيد منه طالب العلم ،وتفيد األمة من علومنه ،بند

له من بذل كل ما فوم من جهد ِف طلب العلم ،فيبنذل الننفس النفنيس منن وقتنه ومالنه،

لي ل ما يؤهله لنيل فرفه الدرجات اليت يهبه سب انه ملن تقروا ِف رتب م نيل علنوم
اَّلل اله يذين حمنُوا يمْن ُكم واله يذين فُوتُوا ال يْعلْم َدرج ٍ
ات َو ه
اَّللُ
َ ََ
الشريعة ونشرها ،قال تعاىل :يَن ْرفَ يه هُ َ َ
َْ َ
ي
ي ( ،)2وهلذا قال عمر بن اخلطناب رضني هللا عننه :فمنا إن نبنيكم صنلهللا هللا
يمبَا تَن ْع َملُو َن َخب ٌ
عليننه وسننلم قنند قننال :إن هللا يرفننه ننذا الكتنناب فقوامننا ويضننه بننه حخ نرين( .)3وإن مننن
املعلوم فنه إمنا يتفاضل العلماء اسب سعة علمهم وعملهم به.

وقد كان احلاف) عبد الغ املقدسني رمحنه هللا جمتهندا ِف طلنب العلنم وتعليمنه ،فرفعنه هللا
ِف الدنيا واآلخرة ،قال احلاف) الضياء :كان رمحه هللا جمتهدا علهللا طلب احلديخم(.)4

وقنال دمننود بننن سننالمه احلنراين رمحننه هللا :كننان احلنناف) عبند الغن انز عننندي أبصننبهان،
وما َكان ينام من الليل إ القليل ،بل ي لهي ويقرف(.)5

وقال الضياء رمحه هللا :وكل من رفينا من احملدثا ممن رفى احلاف) عبند الغن وجنرى ذكنر
حفظه ومذاكراته قال :ما رفينا مثله ،فو ما يشبه هذا(.)1

( )1التاج املكلل حملمد صدي حسن خان القنوجي (ا .)203

( )2سورة ااادلة :اآلية رقم .11

( )3رواه مسلم ِف ص ي ه رقم (.)817
( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)12/3
( )5ذيل طبقات احلنابلة (.)15/3
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إن اجتهنناد الداعيننة ِف م ننيل العلننوم الشننرعية هننو مننن فهننم فسننباب احننه وتوفيقننه ِف

دعوته ،فال دعوة إ بعلنم ،فمنن رسنخ قندماه ِف طرين طلنب العلنم واسنتزاد واسنتفاد
مما حي ل نفه هللا بدعوته فكثر وفعظم من ذلإ الذي تقاعس ،واكتفهللا بقليل الت

يل.

املطلب الرابه :م يله العلمي الكبي:

إن الداعيننة الننذي ينشنند ثبننارً علننهللا طرين السنننة وممننل قبننو واسننعا ينننال بننه اهتننداء مننن
يدعوهم بدعوته بد له من زاد علمي غزير وهنذا النزاد يت

نل مبجنرد مطالعنة عندد

مننن الكتننب فو حفنن) يسنني مننن األحاديننخم واآلرر وفقننوال العلمنناء وإن كننان هننذا دمننود
لكن من املت تم علهللا الداعية وكل طالب علم حيب فن يكون كما يرجو لنفسه ثبار علهللا

احل ن وصنندقا ِف النندعوة وعظننيم إخننالا مننه قبننول الننناس لدعوتننه فن َيتهنند ِف حفنن)
الكتاب العزيز وح ف األحاديخم الثابتة عن الننع علينه ال نالة والسنالم ،وكثنرة املطالعنة
واملراجعنة وخنوب اننر التفقنه والنظننر ِف مسنائل العلنم مقتنندايً بعلمناء سننلف األمنة ومنننهم

العامل الرابين احلاف) عبد الغ الذي كان رمحه هللا حيف) علما حاً.
فقند قننال فبننو الطنناهر إمساعيننل بننن فننر :جنناء رجننل إىل احلنناف) ،يعن عبنند الغن  ،فقننال:
رجل حلف ابلطال فنإ مفن) مائنة فلنف حنديخم .فقنال :لنو قنال فكثنر ل ند  .وقنال:
راهدت احلاف) غي منرة جبنامه دمشن يسنسله بعنع احلاضنرين وهنو علنهللا املننرب :اقنرف لننا

فحاديننخم م ننن غ نني اب ننزء .فيق نرف األحادي ننخم أبس ننانيدها ع ننن هننر قلب ننه( .)2ق ننال الض ننياء
املقدسي :كان احلاف) عبند الغن املقدسني فمني املنؤمنا ِف احلنديخم ،مسعتنه يقنول :كنن

عند احلاف) فيب موسهللا فنازع رجل ِف حديخم فقال :هو ِف البخاري ،وقل  :لنيس هنو
فيه .فكتب احلنديخم ِف رقعنة ،ورفعهنا إىل احلناف) فيب موسنهللا يسنسله عننه ،فنناول احلناف)

( )1رريخ اإلسالم (.)448/42
( )2رريخ اإلسالم (.)447/42
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الرقعننة وقننال :مننا تقننول هننل هننذا احلننديخم ِف البخنناري فم

الرجل(.)1

فقلن  . :قننال :فخجننل

املطلب السادس :بذله للعلم:
كان احلاف) كشسن العلماء جواداً ِف تعليمنه للنناس العلنم ،فيبنذل فوقاتنه ِف تعلنيم النناس

اخلنني ،وين ننب ِف تعلننيم مننن يننذاكره احلننديخم ،سننواء كننان مننن الننذين يعننرفهم احلنناف) مننن
فهل بلده من طالبه ،فو غيهم ،فم من الغرابء الطالبا للعلم ،وهو بنذلإ قند انل رنرف
صالة هللا وصالة املخلوقا علهللا معلم الناس اخلي ،فعن فيب فمامة الباهلي رضني هللا عننه

قال :قنال رسنول هللا صنلهللا هللا علينه وسنلم( :إن هللا ومالئكتنه وفهنل السنماوات واألرب

حع النملة ِف ج رها وحع احلنوت لي نلون علنهللا معلنم النناس اخلني)( .)2وقنال الفضنيل
بن عياب رمحه هللا :عامل عامل معلم يدعهللا كبيا ِف ملكوت السموات(.)3

ولقنند سننخر احلنناف) رمحننه حياتننه ِف بننذل العلننم وتعليمننه فايم عمننره ولياليننه مشننرقة بتلننإ

املواقف النبيلة جتلهللا فيها صدقه ِف إنفا فوقاته الثمينة ِف تعليم الناس العلم إهنا مواقف
عرفها منه كل صاحبه فو زمه فو قرف سيته.

يذكر لننا الضنياء املقدسني بنذل احلناف) عبند الغن املقدسني للعلنم فيقنول :كنان رمحنه هللا

جمتهنندا علننهللا طلننب احلننديخم ،ومساعننه للننناس مننن قريننب وغريننب ،فكننان كننل غريننب مم
يسنمه علينه ،فو يعنرف فننه يطلنب احلننديخم يكرمنه وينربه ،وحيسنن إلينه إحسناان كثنيا ،وإذ
صننار عنننده طالننب يفهننم رننيئا ،فمننره ابلسننفر إىل املشننايخ ابلننبالد ،وفحننىي هللا بننه حننديخم

رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم(.)4

وقال العماد املقدسني رمحنه هللا :كنان احلناف) عبند الغن ي نلي الفجنر ،ويشنتغل ابلقنرحن
جملس ننا للت ننديخم -،إىل فن ق ننال  -م ي ننلي الظه ننر ،وبع نندها يش ننتغل
وال ننذكر  ،م يعق نند ً
( )1رريخ اإلسالم (.)446/42

( )2رواه الرتمذي ِف سننه رقم (.)2685
( )3رواه الرتمذي ِف سننه (.)50/5
( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)12/3
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ابلتسميه فو ابلنسخ إىل املغرب( .)1وقال فبو إس ا إبراهيم بن دمد احلاف) :ما رفين

انتشار احلديخم ِف الشام كله إ بربكة احلاف) عبد الغ  .فإين كنل منن سنسلته يقنول :فول

ما مسع علهللا احلاف) عبد الغ  ،وهو الذي حرض (.)2

الف ل الثالخم :فساليب الدعوة ووسائلها عند احلاف) عبد الغ املقدسي
حينما تطاله ما ففاء هللا به سب انه علهللا احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا من قبول له

ِف نفننوس الننناس ،وإقبنناهلم علننهللا دعوتننه ،وانتشننار تلننإ النندعوة ،فالبنند لننإ فن تلمننح فن
احل ناف) رمحننه هللا كننان يعت ن جبانننب مهننم ،تقننوم عليننه النجاحننات الدعويننة ،وهننو العنايننة
ابألسننوب والوسننيلة الدعويننة ،فننال حيسننن بعننامل يرينند نشننر علمننه فن يعننرب عننن العنايننة

ابألساليب والوسائل الدعوية ،فاملنا مبن فراد النجا والتوفي ِف الندعوة والتعلنيم ينويل
هننذا ابانننب فعظننم اهتمام نه ،ولقنند كننان احلنناف) عبنند الغ ن مثننا حيننذى بننه ِف األخننذ

مبجموعة من األساليب الدعوية ،تنوا العمل ا ،كمنا كنان يفيند منن وسنائل دعوينة كثنية
كان هلا األثر ِف انتشار دعوته وقوهتا ونفعها.

وقبل فن ندلف إىل ما فخذ بنه احلناف) منن فسناليب ووسنائل حيسنن يب فن فرني إبَيناز إىل
املق ود ابألسلوب والوسيلة.
فسمننا تعري ننف األس نناليب فهنني لغ ننة :ح ننه فس ننلوب ،وهننو الطرين ن فو الف ننن فو ال نننما فو

املذهب(.)3

واص ننطالحا :ه ننو ط ننر العلمي ننة واملن نناه ال ننيت يع ننرب ننا ابلتفك نني فو التعب نني ع ننن الش نني

املطلوب.

قد عرفه عبد القاهر ابرجاين بقوله :هو الضرب من النظم والطريقة فيه(.)4
( )1سي فعالم النبالء (.)453/21
( )2امل در الساب .

( )3انظر :لسان العرب بن منظور (.)473/1
( )4د ئل اإلعجاز (ا .)469
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وقيننل :األسننلوب هننو الكارننف لنننما التفكنني عننند صنناحبه ،إذ يعننرب تعب نيا كننامال عننن

رخ يته ،ويعكس ففكاره وصفاته ،ويبا كيفية نظره إىل األرياء وتفسيه هلا(.)1

وفما الوسائل فهي لغة :حه وسيلة ،والوسيلة ما يتوصل به إىل الشيء ويتقنرب بنه ،وَتم
الوسيلة ِف اللغة ملعان عدة :منها :املنزلة عنند امللنإ ،والدرجنة ،والقرابنة ،والرغبنة ،وَتم

مبعىن السرقة(.)2

اصطالحا :عرفها اإلمام القراِف بقوله :الوسائل هي الطر املفضية إىل املقاصد(.)3

وقيل :هي الطر املفضية إىل مقي م ل ة ررعية(.)4

املب خم األول :األساليب الدعوية عند احلاف) عبد الغ املقدسي:
املطلب األول :فسلوب احلكمة ِف الدعوة:

لقد فرردان القرحن إىل ثالثة فساليب ِف الدعوة إىل هللا ،وهي فسنلوب احلكمنة ،وفسنلوب

املوعظة احلسنة ،وفسلوب ابدل ابليت هي فحسن.
إ ياب ْحليكْم ية والْمو يعظَ ية ا ْحلسنَ ية وج ي
ا إي َىل َسبي ي
اد ْهلُْم يابلهييت يه َي
يل َربي َ
قال هللا سب انه وتعاىل :ا ْد ُ
َ َ َْ
ََ ََ
ي
نادلُوا ف َْهننل ال ي
فَحسننن ( ،)5وقولننه جننل وعننال :وَ ُجتَن ي
ْكتَن ي
سن ُنن ( .)6وكننل
ناب إيه يابلهن ينيت هن َني ف ْ
َ
َح َ
َْ
َ
فسلوب من هذه األساليب الثالثة يكن للداعية فعماله ِف الدعوة ،واإلفنادة مننه اسنب
( )1األسلوبية واألسلوب لعبد السالم املسدي (ا  ،)63-60األسلوب دراسة بالغية مليلية
ألصول األساليب األدبية ألمحد الشايب (ا .)134

( )2انظر :النهاية ِف غريب احلديخم واألثر بن األثي  ،185/5لسان العرب بن منظور
(.)724/11

( )3الفرو (.)32/2

( )4انظر :مقاصد الشريعة بن عارور (ا  ،)148الوسائل وفحكامها ِف الشريعة اإلسالمية لعبد
هللا التهامي (جملة البيان ،العدد .)238

( )5سورة الن ل :اآلية رقم .125

( )6سورة العنكبوت :اآلية رقم .46
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مقتضهللا احلال ،واسب نوا املدعو ،واسب ما يدعو إليه الداعية ،وإن فسلوب ااادلنة
ابليت هي فحسن من فنفه األساليب ِف إقناا من لديه ربهات ت ده عن احل فو حجن

يضاد ا الكتاب والسنة فو فخطس ِف فهم ن وا الكتاب والسنة.
فااادلة وابدل ِف األصل هو ا حتجاج لت ويب رفي ورد ما خيالفه ،فهو حوار وتبادل
ِف األدلة ومناقشتها ألن من الناس من تقنعه املوعظة ،و التوجيه واإلرراد ،في تاج

إىل جمادلة ومنا رة إلقناعه وتوجيهه.

وِف حكننم ااادلننة يقننول رننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة رمحننه هللا " :ريننب فنننه َيننب علننهللا كننل
ٍ
فحد فن يؤمن مبا جاء به الرسول إياانً عاماً جممالً ،و ريب فن معرفة ما جاء بنه الرسنول

نل ِف تبلي ن مننا بعننخم هللا بننه رسننوله،
علننهللا التف ننيل فن ٌ
نرب علننهللا الكفايننة ،فننإن ذلننإ داخن ٌ
وداخل ِف تدبر القنرحن وعقلنه وفهمنه وعلنم الكتناب واحلكمنة وحفن) النذكر والندعاء إىل
ٌ

سبيل الرب ابحلكمة واملوعظة احلسنة وااادلة ابليت هي فحسن ،وحنو ذلإ مما فوجبه هللا

واجب علهللا الكفاية منهم(.")1
علهللا املؤمنا فهو
ٌ

وقنند انتشننرت وكثننرت ااادلننة واملنننا رة بننا فهننل السنننة وفهننل البنندا بعنند القننرون الثالثننة
املفضلة حينما صار ألهل البدا قنوة ورنوكة وتقنرب منن األمنراء واخللفناء ،وكنان مق نود

فهل السنة وابماعة اباادلة هو إحقا احل وإبطال الباطل ،ومن ذلإ منا رات اإلمام
فمحد بن حنبل مه املعتزلة وابهمية ،ومنا رة األوزاعي للقدرية وغي ذلإ.

قننال اإلمننام ابننن رجننب احلنبلنني رمحننه هللا :قننال كثنني مننن فئمننة السننلف :ان ننروا القدريننة

ابلعلم ،فإن فقروا به خ موا ،وإن ج دوا به كفروا(.)2

ولقد كان احلاف) عبند الغن رضني هللا عننه يفيند منن فسنلوب ابندل ِف دعوتنه إىل احلن ،
وينا ر فهل األهواء مع اقتضهللا احلال ذلإ.

( )1جمموا الفتاوى (.)312/3
( )2جامه العلوم واحلكم (.)103/1
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ومن هذه املننا رات منا وقنه بيننه وبنا فهنل البندا ِف زماننه ،قنال دمنود بنن سنالمة رمحنه

هللا  :م حعوا كرباءهم ومضوا إىل القلعة إىل النوايل ،وقنالوا :نشنتهي فن مضنر عبند الغن ،

فاحندر إىل املدينة خايل املوف  ،وفخي الشمس البخاري ،وحاعة ،وقالوا :حننن نننا رهم،
وقالوا لل اف) :جت فإنإ حد حنن نكفيإ ،فاتف فهنم فخذوا احلاف) وحده ،ومل يندر
فص ابنا فنا روه ،واحتد وكانوا قد كتبوا ريئا من ا عتقناد ،وكتبنوا خطنوطهم فينه وقنالوا
له :اكتب خطإ فسىب ،فقالوا للنوايل :الفقهناء كلهنم قند اتفقنوا علنهللا رنيء وهنو خينالفهم،
واسننتسذنوه ِف رفننه منننربه فبعننخم األسننرى فرفعننوا مننا ِف جننامه دمش ن مننن منننرب وخزانننة

ودرابزين وقالوا :نريد فن جتعل ِف ابامه إ صالة الشافعية وكسروا منرب احلاف)(.)1

وم ننن فمثل ننة جمادل ننة احل نناف) عب نند الغن ن املقدس نني ِف كتاب ننه ا قت نناد ِف ا عتق نناد قول ننه:
(وتواترت األخبار وص

اآلرر أبن هللا عز وجنل يننزل كنل ليلنة إىل مسناء الندنيا فيجنب

اإليان به والتسليم له وتري ا عرتاب عليه ،وإمراره من غي تكيينف و متثينل و َتوينل

و تنزيننه ينفنني حقيقننة النننزول ...وحنننن مؤمنننون بننذلإ م نندقون مننن غنني فن ن ننف لننه
كيفية فو نشبهه بننزول املخلنوقا ...ومنن قنال خيلنو العنرش عنند الننزول فو خيلنو فقند

فتهللا بقول مبتدا ورفي صرتا)(.)2

ومن فسلوب احلكمة عند احلاف) عبد الغ رمحه هللا إرادتنه اخلني لكافنة النناس مسنلمهم
وكافرهم ،وحرصه علنهللا إسنالم منن لقينه منن الكفنار فو رناهده ،فقند قنال املوفن  :مسعن

احلاف) يقول :فضناف رجنل أبصنبهان ،فلمنا قمننا إىل ال نالة ،كنان هنناي رجنل مل ي نل،

فقيننل :هننو مشسنني  -يع ن  :يعبنند الشننمس  -فضننا صنندري  ،م قم ن ابلليننل فصننلي
والشمسي يستمه ،فلما كان بعند فايم جناء إىل النذي فضناف  .وقنال :إن الشمسني يريند

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)182/1
( )2عقيدة تقي الدين عبد الغ املقدسي (ا .)55-50
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فن يسننلم ،فمضنني إليننه فسسننلم ،وقننال مننن تلننإ الليلننة :ملننا مسعتننإ تق نرف القننرحن ،وقننه

اإلسالم ِف قلع(.)1

املطلب الثاين :فسلوب اإلحسان إىل املدعو وحب اخلي له:
 -1حب اخلي للمدعو:

املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وهذا ما يريب عليه النع عليه ال الة والسنالم

ااتمننه املسننلم ،فعننن فنننس بننن مالننإ فن رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم قننال :يننؤمن
فحدكم حع حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلي(.)2

والعامل والداعينة النرابين قندوة ِف فعنل اخلني بشنع صنوره ،واملسنابقة إلينه إننه يفعنل

اخلنني وحيننخم املنندعوين إىل فعلننه اخلنني عملي ناً ،فقنند قننال الشننيخ املوف ن املقدسنني :كننان
احلاف) عبد الغ رفيقي ،وما كنا نستب إىل خي إ سبق إليه إ القليل(.)3

وإن مننن فعظننم اخلنني الننذي ينبغنني للداعيننة احلننرا علننهللا د لننة املنندعو عليننه ،وحثننه علننهللا

نواله ،هو اهلداية إىل ال را املستقيم ،وكمال هذه اهلداية.

با لنا القرحن الكر فن النع صلهللا هللا عليه وسلم كان حيب اخلي للناس الذي كان
وقد َ
فحسنه اهلداية ،وقد فحزنه عليه ال الة والسالم إعنراب منن فعنرب عنن اهلندى ال نرا
املستقيم قال سب انه :فَنلَعله َ ي
إ علَهللا َ ي
ي ي
ي ي
َسن ًفا
سَ َ
َ
حر يره ْم إي ْن َملْ يُن ْؤمنُوا َ َذا ا ْحلَنديخم ف َ
إ َابخ ٌه نَن ْف َ
()5
()4
ات إي هن ه ي
إ َعلَْي يهم حسر ٍ
يم يمبَا يَ ْ نَن ُعون .
سَ
 ،وقال تعاىل :فَ َال تَ ْذ َه ْ
اَّللَ َعل ٌ
ْ َ ََ
ب نَن ْف ُ
وهكننذا كننل عننامل وداعيننة يتسسننهللا برسننول هللا عليننه ال ننالة والسننالم حيننرا علننهللا د لننة
املدعوين من طالب علم وعموم الناس إىل كل خي وفنفه اخلي حسن العبنادة هلل ومقين

التوحيد

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)186/1

( )2رواه النسائي ِف سننه رقم ( ،)5017وفمحد ِف املسند  206/3رقم ()13169
( )3ذيل طبقات احلنابلة ( ،)184/1تذكرة احلفاظ (.)1376 /4

( )4سورة الكهف :اآلية رقم (.)6
( )5سورة فاطر :اآلية رقم (.)8
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وثب ن ِف السنننة النبويننة مننن حننديخم فنننس بننن مالننإ فن رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم

قال :يؤمن فحدكم حع حيب ألخيه ما حيب لنفسنه( .)1وزاد النسنائي وفمحند ِف حخنره:

ما حيب لنفسه من اخلي( .)2وقد بنوب البخناري حلنديخم فننس بقولنه :ابب منن اإلينان فن

حيب ألخيه ما حيب لنفسه(.)3

وروى اإلمننام مسننلم مننن حننديخم عبنند هللا بننن عمننرو فن رسننول هللا صننلهللا هللا عليننه وسننلم
قال :فمن فحب فن يزحز عن النار ،ويدخل ابنة ،فلتسته منيتنه ،وهنو ينؤمن ابهلل والينوم

اآلخر ،وليست إىل الناس الذي حيب فن يؤتهللا إليه(.)4

وعن فيب هريرة فن رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم قال لنه :اتن احملنارم تكنن فعبند النناس،
وارب مبا قسم هللا لإ تكن فغنىن النناس ،وفحسنن إىل جناري تكنن مؤمننا ،وفحنب للنناس

ما مب لنفسإ تكن مسلما ،و تكثر الض إ ،فإن كثرة الض إ متي القلب(.)5

وقنند رننهد كننل مننن رافن فو تتلمننذ علننهللا احلنناف) عبنند الغن املقدسنني ننذا اخللن النبيننل،
فقال الشيخ املوف  :كان رفيقي وما كنا نستب إىل خي إ سبق إليه إ القليل(.)6

إن مننن حبننه اخلنني لتالميننذه فنننه كننان يررنندهم ويننوجههم ابلرحلننة ِف طلننب العلننم إذا رفى
منننهم فهمننا وحرصننا ،قننال الضننياء املقدسنني :كننان رمحننه هللا يكننرم الطلبننة ،وحيسننن إلننيهم،

وإذا صار عنده طالب علم يَن ْفهم :فمره ابلرحلة ،ويفنر هلنم بسنماا منا حي نلونه ،وبسنببه
مسه فص ابنا الكثي(.)7

( )1رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)13ومسلم ِف ص ي ه رقم (.)45

( )2رواه النسائي ِف سننه رقم ( ،)5017وفمحد ِف املسند  206/3رقم ()13169
( )3ص يح البخاري (.)12/1

( )4ص يح مسلم رقم (.)1844

( )5رواه الرتمذي ِف سننه رقم ( ،)2305واإلمام فمحد ِف املسند  310/2رقم ( .)8081وسنده
ص يح كما ِف سلسلة األحاديخم ال

ي ة (.)602/2

( )6ذيل طبقات احلنابلة ( ،)184/1تذكرة احلفاظ (.)1376 /4
( )7سي فعالم النبالء (.)450/21
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-2العفو والتسامح:

من صفات فهل الفضل وال ال العفو عمن لمهم ،والتجاوز عنه ِف ذلإ ،وهذا ما
رغب فينه القنرحن والسننة ،قنال هللا سنب انه وتعناىل :وفَ ْن تَنع ُفنوا فَقنْنر ي
س ُنوا
َ ْ
َُ
ب للتهن ْق َنوى َوَ تَنْن َ
()1
ي
ي
ا َع ن ن ين النهن ن ي
ناس َو ه
نب
ا الْغَن ن ْني َ
اَّللُ ُيحين ن ُّ
الْ َف ْ
) َوال َْعن نناف َ
نل بَنْي ن نننَ ُكم  ،وقن ننال فيضن نناَ :والْ َكن ننا يم َ
ضن ن َ
ال ُْم ْ يسنيا ( ،)2وقالَ :ولْيَن ْع ُفنوا َولْيَ ْ ن َف ُ وا ( .)3وقنال الننع علينه ال نالة والسنالم ِف بينان
فضل العفو" :ما زاد هللا عبدا بعفو إ عزا ،وما تواضه فحد هلل إ رفعه هللا"(.)4

إن قدوة الدعاة هلل سب انه هنو نبيننا دمند علينه ال نالة والسنالم ،وقند فمنره ِف غني حينة
ي
نل ( )5وقولنهُ :خ ينذ ال َْع ْف َنو َوفْ ُم ْنر
ابلعفو وال فح ،ومن ذلإ قوله تعالى َف ْ
اص َف يح ال هن ْف َح ا ْبَمي َ
ب ع ين ا ْب ي
ي
اهليا (.)6
يابل ُْع ْرف َوفَ ْع ير ْ َ َ
وفما سيته عليه ال الة والسالم فعامرة مبواقف عفهللا فيها عمنن لمنه ،ومنهنا عفنوه عنن
قريا بعدما فتح هللا له مكنة ،فندخلها معنززا مكرمنا ،فقنال لقنريا :اي معشنر قنريا ،منا
تن ننرون فين فاعن ننل فن ننيكم قن ننالوا :خ ن نيا ،فخ كن ننر  ،وابن ننن فخ كن ننر  ،قن ننال :اذهبن ننوا فن ننسنتم

الطلقاء(.)7

وعفوه صلهللا هللا عليه وسلم علهللا فيب سنفيان بنن حنرب بعندما حاربنه وحنه القبائنل علينه

ِف بدر وفحد واألحزاب ،فلما دخل رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم مكة فامنا قنال :منن

دخل دار فيب سفيان فهو حمن(.)8

( )1سورة البقرة :اآلية رقم .237

( )2سورة حل عمران :اآلية رقم .134
( )3سورة النور :اآلية رقم .22

( )4رواه مسلم ِف ص ي ه  2001/4رقم (.)2588
( )5سورة احلجر :اآلية رقم .85

( )6سورة األعراف :اآلية رقم .199

( )7سية ابن هشام (.)412/2
( )8رواه مسلم ِف ص ي ه رقم (.)1780
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وك ننان ال ن ن ابة وه ننم ق نندوة لك ننل م ننن ج نناء بع نندهم وق نندوة ِف الت ل نني ب ننفات ال نندعاة

الرابنيا كانوا يطبقون صفة العفو والتسامح ِف تعامناهتم ،وقند فمنرهم هللا ابلعفنو وال نفح
ُويل الْ ُقنرىب والْم ي
ض ينل يمنْن ُكم وال ه ي
ي
ين
فقالَ :وَ َمْتَ يل فُولُنو الْ َف ْ
سناك َ
َْ
ا َوال ُْم َهناج ير َ
س َنعة فَ ْن يُن ْؤتُنوا ف ي ْ َ َ َ َ
يل هي
يِف َسنبي ي
اَّللُ لَ ُكن ْنم َو ه
اَّلل َولْيَن ْع ُفننوا َولْيَ ْ ن َف ُ وا فََ ُيمبُّننو َن فَ ْن يَنغْ يفن َنر ه
نور َريحننيم ( .)1فهننذا
اَّللُ غَ ُفن ٌ
ففضننل ال ن ابة فبنو بكننر ال نندي رضنني هللا عنننه عفننهللا عننن مسنطح تطبيقناً لتوجيننه رابين
بلزوم العفو ،فعن عائشة رضي هللا عنها قال  :قال فيب :وهللا فنف علنهللا مسنطح رنيئا

فبدا بعد الذي قال لعائشنة منا قنال ،فلمنا نزلن هنذه اآلينة قنال فبنو بكنر :بلنهللا وهللا ،إين
ألحننب فن يغفننر هللا يل ،فرجننه إىل مسننطح النفقننة الننيت كننان ينف ن عليننه ،وقننال :وهللا

فنزعها منه فبدا(.)2

وعن فيب هريرة قال :قال رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم" :ما زاد هللا عبدا بعفو إ عزا،

وما تواضه فحد هلل إ رفعه هللا"(.)3

إن بركات وخيات عفو الدعاة بعضهم عن بعع وعفوهم عن من لمهم من املدعوين
إضننافة إىل األجننر العظننيم الننوارد ِف ذلننإ :سننالمة القلننوب مننن احلقنند والضننغينة ،وانتشننار

احملبننة والسننالم ،واتقنناء األضنرار والعننداوة الننيت قنند تنننجم عننن انتشننار اإلسنناءة بننا الننناس
وغي ذلإ.
وكان إمامنا احلاف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا منه كثنرة منا فصنابه منن ضنرر وفذينة منن

فهل البدا والضالل ،ومتكا هللا له من الو ة واألمراء مل ينتقم لنفسه بنل عفنهللا وتسنامح،
فقنند حنندث لل نناف) عبنند الغ ن دننن علننهللا ينند املخننالفا لننه ِف دمش ن  ،خننرج منهننا إىل
بعلبننإ فسقننام ننا منندة ،فقننال لننه فهلهننا :إن ارننتهي جئنننا معننإ إىل دمش ن نننؤذي مننن

حرصا علهللا السالمة وعدم إررة فدىن فتنة با املسلما(.)4
حذاي ،فرفع احلاف) ً
( )1سورة النور :اآلية رقم .22

( )2رواه البخاري ِف ص ي ه  104/6رقم (.)4750
( )3رواه مسلم ِف ص ي ه  2001/4رقم (.)2588
( )4سي فعالم النبالء (.)463/21
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وهكننذا الداعيننة ينننتقم لنفسننه ،و ينت ننر هلننا ،إ مبننا ينندفه عننن عرضننه األذى ،فمننا مننا

عدا ذلإ فإن الواجب عليه فن ي رب ،وهللا انصره.
 -3مواساته ألص ابه:

لقد وصف هللا فص اب النع عليه ال الة والسالم ورضي هللا عن ال ن ابة أبهننم رمحناء
بينهم قال سب انهُ :دَ هم ٌد رس ُ ي
اَّلل واله يذين معهُ ف ي
َردهاءُ َعلَهللا الْ ُك هفا ير ُر َمحَاءُ بَنْيننَن ُه ْم (.)1
ول ه َ َ َ َ
َُ
قال اإلمام السعدي رمحه هللا :خينرب تعناىل عنن رسنوله صنلهللا هللا علينه وسنلم وفصن ابه منن
املهنناجرين واألن ننار ،فهنننم أبكمننل ال ننفات ،وفجننل األحننوال ،وفهنننم ف ي
َرندهاءُ َعلَننهللا الْ ُك هفننا ير
في :جادون وجمتهدون ِف عداوهتم ،وسناعون ِف ذلنإ بغاينة جهندهم ،فلنم ينروا مننهم إ

الغلظة والشدة ،فلذلإ ذل فعندالهم هلنم ،وانكسنروا ،وقهنرهم املسنلمونُ ،ر َمحَناءُ بَنْي ننَن ُه ْم
في :مت ابون مرتامحون متعاطفون ،كابسد الواحد ،حيب فحدهم ألخيه ما حينب لنفسنه،
اه ْم ُرهك ًعا ُسن هج ًدا في :وصنفهم
هذه معاملتهم مه اخلل  ،وفما معاملتهم مه اخلال فإنإ تَن َر ُ
كثرة ال الة ،اليت فجل فركاهنا الركوا والسجود(.)2
وهكذا كان التابعون ومن سار علهللا خطهللا التابعا من فئمة السنلف ،ومننهم احلناف) عبند

الغ فقد كان يواسني فصن ابه ويعضندهم ويناصنرهم ويواسنيهم وهنو يريند بنذلإ تثبينتهم
علهللا احل وبيانه وال رب ِف سبيل ذلإ.

قال بدر بن حاعة :ومسع فاب الثناء دمود بن هام حيكي عن رجل كان مبسجد النوزير،
فجرى بينه وبا فص اب املوف رنيء فلنم يعطنوه جامكينة .قنال :فبقيننا ثالثنة فايم لنيس

لنا ريء ،فدخل يوم ابمعة فصلي ،وسلم بعد الع ر علهللا احلاف) ،فقال يل :اقعد،
فقعدت .فلما قام مشي معه إىل خارج ابنامه ،فنناول نفقنة وقنال :ارنرت لبيتنإ رنيئاً،

( )1سورة الفتح :اآلية رقم .29
( )2تفسي السعدي (ا .)795
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ومضهللا ،فارنرتي ن نف خنروف مشنوي وخبنزاً كثنياً ،وحلنواء واكرتين محنا َ ،ومضني
إىل فهلي فعددت ما بقي ،فإذا هو مخسة وفربعون درهاً(.)1

-4إحسانه حملبيه وطالبه وريوخه:

ك ننان العلم نناء رمحه ننم هللا ِف ك ننل زم ننان ومك ننان الثل ننة األمس ننهللا ِف األم ننة ِف امتث ننال فوام ننر

الشريعة وحدا ا ،يرجه إليهم النناس ِف كنل رنؤون ديننهم ودنيناهم ،ومنن فعظنم خ نائص
العلماء رففتهم ورمحتهم ابلعامنة وبتالمينذهم ،وحرصنهم علنهللا منا يننفعهم منن خنيي الندنيا

واآلخرة.

وهلذا عمنل العلمناء بوصنية اخلليفنة الرارند عمنر بنن اخلطناب رضني هللا عننه هلنم ِف قولنه:
"تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة واحللم ،وتواضعوا ملنن تُعليمنون ،وليتواضنه لكنم منن

تعلمون ،و تكونوا من جبابرة العلماء"(.)2

فينبغي للمشايخ واملعلما والدعاة فن حيسنوا إىل عامة املسلما وطالب العلم ،وي ربوا

علهللا ما يكون منهم ،ويتلطفوا م ،حع م ل نفرة عن العلم.

وهننذه ال ننفة نندها ِف حينناة اإلمننام احلنناف) عبنند الغن املقدسنني رمحننه هللا ،قننال الضننياء:
كان احلاف) عبد الغ رمحه هللا يكرم الطلبة ،وحيسن إليهم ،وإذا صار عنده طالب يفهم
فمره ابلرحلة ،ويفر هلم بسماا ما حي لونه ،وبسببه مسه فص ابنا الكثي(.)3

إن من صنور معاملنة احلناف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا منه طلبتنه ورنيوخه ودبينه ،منا
ذكره الضياء قال :كان عبد الغ حسن اخلل  ،رفيته وقد ضنا صندر بعنع فصن ابه ِف

جملسه ،وغضب ،فجاء إىل بيته وترضاه ،وطيب قلبه(.)4

فانظر إىل تواضعه وحرصه علهللا فص ابه ،إنه يتجشنم املسني إىل صناحبه ليطينب خناطره،
وكم هلذا املسي وتلإ الزايرة من فثر انفهِ ،ف َتليف قلب صاحبه ،وجرب خاطره ،وهكذا
( )1ذيل طبقات احلنابلة بن رجب ()184/1
( )2رواه اإلمام فمحد ِف الزهد (ا .)66
( )3سي فعالم النبالء (.)450/21
( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
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من وفقه هللا سب انه من الدعاة تنراه جامعناً لقلنوب فصن ابه ،يتفقند فحنزاهنم ،ويواسنيهم،

ويسعهللا ِف جرب خاطرهم ،فإن َتثر فحد فص اب الداعية من إخوانه الدعاة ثلمنة ي نيب
ابهد الدعوي ،في سن ابلداعية املوف فن َيعل منن اهتمامنه احلنرا علنهللا وحندة صنف
طلبة العلم والدعاة ،بكل ما فوم من وسيلة وقدرة علهللا حه القلوب وجتبي اخلواطر.

 م إنه بد للداعية والعامل فن يقدر لتالميذه صغر سنن بعضنهم ،وحبنه للفكاهنة والطرفنة،

ولو ِف جملس علنم ،فهنذا يزيند الطالنب نشناطاً ورغبنة ِف مالزمنة جملنس العلنم ،ولقند كنان
احلاف) رمحه هللا حيرا علهللا األخذ ذا األسلوب الدعوي ِف التعليم.

قال الضنياء :وكننا يومنا عننده نكتنب احلنديخم وحننن حاعنة فحنداث ،فضن كنا منن رنيء

وطال الض إ ،فرفيته يتبسم معنا ،و حيرد علينا(.)1

وفما معاملته للعامة ،فكان رديد احلب لعموم املسلما ،فإنه كرس جهنده ِف بنذل العلنم
هل ننم ،وإلق نناءه العلن نم ِف جم ننالس عام ننة ،فك ننان َيع ننل تل ننإ اا ننالس العام ننة ل ننوع) عم ننوم

املسننلما ،وتسننهيل مسننائل العلننم ،وإلقنناءه ِف طننر مشننو  ،وتغلننب عليهننا" :األحاديننخم
واحلكنناايت" ،وقنند حعهننا ِف فج نزاء جنناوزت املئننة ،وابننزء عننند احملنندثا انندود عش نرين

ورقة(.)2

املطلب الثالخم :فسلوب التعليم:
عرب احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا مسائل العقيدة أبسنلوب رني  ،ومقين متنا،

وكتابه ا قت اد ِف ا عتقاد يعد منن فهنم املخت نرات املؤلفنة ِف بينان عقيندة فهنل السننة
وابماعة وسلف هذه األمة .وتقرير احلاف) عبد الغن مسنتمد منن كتناب هللا وسننة الننع
صلهللا هللا عليه وسلم ،قائم عليهما ،فتجده رمحه هللا يذكر العقيدة ويتبعها بدليلها(.)3

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)19/3
( )2رريخ اإلسالم (.)446/42

( )3تذكرة املؤتسي رر عقيدة احلاف) عبد الغ لعبد الرزا البدر (ا .)11
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يقول احلاف) عبد الغ ِف مقدمة عقيدته :واإلينان أبن اإلينان قنول وعمنل ونينة،
هي
ناان َو ُهن ْنم
حمنُننوا فَ ن َنزا َدتْن ُه ْم إييَن ً
ين َ
يزينند ابلطاعننة وينننقص ابملع ننية ،قننال هللا تعنناىل :فَسَ همننا الننذ َ
()1
ي
سن ي
نكينَةَ يِف قُنلُن ي
ادوا
يَ ْستَنْب يشن ُنرو َن  .وقننال عننز وجننلُ :هن َنو الهن ينذي فَنْ ن َنز َل ال ه
ا لييَ ن ْنز َد ُ
نوب ال ُْمن ْنؤمني َ
إييَ ًاان مه إييَاهنييم ( ،)2وقال عز وجل :وين ْز َد َ ه ي
ناان ( .)3وروى فبنو هرينرة رضني
حمنُوا إييَ ً
ين َ
ََ
ََ
اد الذ َ
هللا عنه عن النع صلهللا هللا عليه وسلم قال« :اإلينان بضنه وسنبعون» ،وِف رواينة« :بضنه
وستون رعبة ،واحليناء رنعبة منن اإلينان» ،وملسنلم وفيب داود« :فسفضنلها قنول :إلنه إ

هللا ،وفدانها إماطة األذى عن الطري »(.)5()4

وقال فيضا( :اعلم وفقنا هللا وإايي ملا يرضيه من القول والنية والعمنل ،وفعناذان وإايي منن
الزي والزلل ،فن صاحل السلف وخيار اخللف وسادة األئمة وعلماء األمنة اتفقن فقنواهلم
وتطابق حرالهم علهللا اإليان ابهلل عز وجل وفنه واحد فرد صمد ،حني قينوم مسينه ب ني
رريإ له.)6( )...

وقال ِف حديثه عن فهل السنة :ووسعتهم السنة احملمدية ،والطريقنة املرضنية ،ومل يتعندوها
إىل البدعة املردية الردية ،ف ازوا بذلإ الرتبة السنية ،واملنزلة العلية(.)7

وينندل علننهللا مننا تقنندم مننا ذكننره الضننياء املقدسنني رمحننه هللا فقننال :ومسع ن بعننع فص ن ابنا
يقول :إن احلاف) فمر فن يكتب اعتقاده ،فكتب :فقول كذا لقول هللا كذا ،وفقنول كنذا

ل قول رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم كذا ،حع فر من املسائل اليت خيالفون فيها ،فلمنا

( )1سورة التوبة :اآلية رقم .124
( )2سورة الفتح :اآلية رقم .4

( )3سورة املدثر :اآلية رقم .31

( )4رواه مسلم ِف ص ي ه رقم ( ،)35وفبو داود ِف سننه رقرم (.)4676
( )5ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)182-181
( )6ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)51
( )7التذكرة (.)1377 /4
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وقف عليها امللإ الكامنل ،قنال :إينا ِف هنذا يقنول بقنول هللا عنز وجنل ،وقنول رسنوله

صلهللا هللا عليه وسلم ،قال :فخلهللا عنه(.)1

إذا فدور احلاف) عبد الغن املقدسني رمحنه هللا ِف ذكنر عقيندة فهنل السننة وابماعنة ،إمننا
هو ِف حعها ،وترتيبها ،وتنظيمها ،وليس له فيها ريء فنشسه من قبل نفسه ،وراهد هذا
فنإ جتد فيها رنيئا إ وهنو مسنتند إىل دلينل منن كتناب هللا وسننة نبينه صنلهللا هللا علينه

وسلم ،فالعقيندة السنلفية إمننا تبنىن عليهمنا ،وفهننا إن مل تكنن كنذلإ فخنذت ب ناحبها إىل

سبيل الردى واهلالي والضالل.

وقد صد رنيخ اإلسنالم ابنن تيمينة رمحنه هللا إذ يقنول :فمنا ا عتقناد فنال يؤخنذ عن و

عمن هو فكرب م  ،بل يؤخذ عن هللا ورسوله صلهللا هللا عليه وسلم ،وما فحه عليه سلف
األمة ،فما كان ِف القرحن وجب اعتقاده ،وكنذلإ منا ثبن ِف األحادينخم ال ن ي ة مثنل

ص يح البخاري ومسلم(.)2

ومن فسلوبه التعليمي رمحه هللا تركيزه علهللا تقرير معتقد فهنل السننة ِف فمسناء هللا وصنفاته:

فقند فمننران ربنننا ابإلينان بننه ،وفمننران ابإلينان مبننا وصننف بنه نفسننه ومبننا صنفه بننه رسننوله عليننه

ال الة والسالم ،فال يوجد ِف خل هللا فحد فعلم ابهلل من رسوله صلهللا هللا عليه وسلم.

وهلننذا قننال رننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة رمحننه هللا :األصننل ِف ابب ال ننفات فن يوصننف هللا
تعنناىل مبننا وصننف بننه نفسننه ،ومبننا وصننفته بننه رسننله نفيننا وإثبننار ،فيُثبَن هلل مننا فثبتننه لنفسننه،
ويُنفهللا عنه ما نفاه عن نفسه ،وقد علم فن طريقة سلف األمة وفئمتها ،إثبات ما فثبته من
ال فات من غي تكيينف و متثينل ،ومنن غني مرينف و تعطينل ،وكنذلإ ينفنون عننه منا

نفناه عننن نفسننه  -مننه مننا فثبتننه مننن ال ننفات -مننن غنني إحلننادِ ،ف فمسائننه و ِف حايتننه،

( )1ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)203 -198
( )2جمموا الفتاوى (.)161/3
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فإن هللا ذم الذين يل دون ِف فمسائه وحايته ،كما قنال تعناىل :ويهي
َّلل ْاأل ْ
َمسَناءُ ا ْحلُ ْس َنىن فَنا ْدعُوهُ
َ
هي
ي
َمسَائييه (.)2()1
ين يُن ْل ي ُدو َن يِف ف ْ
َا َو َذ ُروا الذ َ
إن مننن يتتبننه حينناة احلنناف) عبنند الغن رمحننه هللا العلميننة والدعويننة َينند فنننه فنفن كثنيا مننن
فايمهننا ِف النندعوة للعقينندة السننلفية ،وانفننح عنهننا ،وبينهننا ،وفوض ن ها ،وصننرب ِف سننبيل

بياهنا ،وممل فنواا منن األذى ،وكنان ممنا يركنز احلناف) علنهللا بياننه هنو منذهب السنلف ِف
فمس نناء هللا وص ننفاته فم ننن فقوال ننه( :احلم نند هلل املتف ننرد ابلكم ننال والبق نناء والع ننز والك ننربايء
املوصوف ابل فات واألمساء املنزه عن األرباه والنظراء الذي سب علمه ِف بريته مب كم

القضاء من السعادة والشقاء واستوى علهللا عرره فو السماء)(.)3
وقال فيضا( :وفنه عز وجل موصوف ب فاته القدية ،اليت نط

ا كتابه العزينز ،النذي

متيه الباطل من با يديه و من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد ،وصح نا النقنل عنن نبينه
وخيته من حيه خلقه ،دمد سيد البشر ،الذي بل رسالة ربه ،ون ح ألمته ،وجاهد ِف

هللا ح جهاده)(.)4

وقننال فيضننا( :فن منوا –يعن السننلف ال نناحل -مبننا قننال هللا سننب انه ِف كتابننه ،وصننح عننن

نبيه ،وفمروه كما ورد ،من غي تعرب لكيفية ،فو اعتقاد ربهة ،فو مثلية ،فو َتويل يؤدي

إىل التعطيل ،ووسعتهم السننة احملمدينة ،والطريقنة املرضنية ،ومل يتعندوها إىل البدعنة املردينة
الردية ،ف ازوا بذلإ الرتبة السننية واملنزلنة العلينة ،فمنن صنفات هللا عزوجنل النيت وصنف
ا نفسه ،ونط

ا كتابه ،وفخرب ا نبينه :فننه مسنتو علنهللا عررنه كمنا فخنرب عنن نفسنه...

-إىل فن قال -ومن ال فات النيت نطن

( )1سورة األعراف :اآلية رقم .180
( )2العقيدة التدمرية (ا .)7-6

( )3ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)37
( )4ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)38

نا القنرحن وصن

نا األخبنار الوجنه ...فهنذه
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صنفة ربتنة بنننص الكتناب ،وخننرب ال ناد األمنا ،فيجننب اإلقنرار ننا ،والتسنليم ،كسننائر
ال فات الثابتة بواضح الد ت)(.)1

فيها القارئ املبناري هكنذا الداعينة ال ناد ِف دعوتنه للتوحيند ،يوضنح منذهب السنلف،
و ينعه مرج من صالفا ،مه لزومه حسن األدب ِف البينان ،كمنا هنو حنال احلناف) كمنا

ترى ،فقد با أبسلوب رائ للسامه والقارئ ،تنفي فيه ،و سباب ،بل ذكر ن نوا
الكتنناب والسنننة ومننذهب السننلف ،بعيننداً عننن التكلننف ،واألسننلوب الغننامع ِف الطننر

واإليضننا  ،إنننه يعننرب املعتقنند ال ن يح الننذي يقبننل ِف عرضننه إ بيانننه بفقننه وسالسننة
فسننلوب ،تشنند و إيغننال ِف منندهلمات املسننائل ،وهكننذا ينبغنني علننهللا كننل داعيننة فن
يقتدي ذا اإلمام ِف بيانه ،ويعت مبسائل التوحيند ،فنإن الندعوة للتوحيند منن فرنرف منا
ينا ابلداعية ا رتغال به.
وكان رمحه هللا يقت ر علهللا التسليف ِف بيان معتقد السنلف ،بنل يلقني الندروس العلمينة

املبينننة للعقينندة ال ن ي ة ِف فمسنناء هللا وصننفاتهِ ،ف جننامه دمشن  ،ويسننمه منننه الطننالب
والعامة ،و يبايل مبن عناداه منن فهنل األهنواء ،ممنا جعنل فهنل األهنواء يندبرون لنه املكائند
كما تقدم بياننه ،يقنول ابنن كثني رمحنه هللا :وقعن فتننة بدمشن بسنبب احلناف) عبندالغ

املقدسي ،وذلإ فنه كان يتكلم ِف مق ورة احلنابلة اببامه األموي ،فذكر يوما رنيئا منن
العقائند ،فنناجتمه القاضنني ابنن الزكنني وضننياء النندين اخلطينب النندولعي ابلسننلطان املعظننم،

واألمنني صننارم النندين بننرغا ،فعقنند لننه جملسننا فيمننا يتعل ن مبسننسلة ا سننتواء علننهللا العننرش
والننزول واحلننرف وال ننوت ،فوافن النننجم احلنبلنني بقيننة الفقهنناء واسننتمر احلنناف) علننهللا مننا
يقوله مل يرجه عنه ،واجتمه بقية الفقهناء علينه ،وفلزمنوه إبلزامنات رننيعة مل يلتزمهنا ،حنع

قننال لننه ا منني بننرغا :كننل هننؤ ء علننهللا الضنناللة وفن ن وحنندي علننهللا احل ن

فغضب األمي وفمر بنفيه من البلد ،فاستنظره ثالثة فايم فسنظره(.)2

( )1ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)50-39
( )2البداية والنهاية بن كثي (.)26/13

قننال :نعننم،
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وقال الضياء املقدسي :وكان ما ارتهر من إحضار اعتقناد احلنابلنة ،وموافقنة فو د الفقينه
م الدين احلنبلي ابماعة ،وإصرار الفقيه عبد الغ املقدسي علنهللا لنزوم منا هنر بنه منن

اعتقاده ،وهو ابهة وا ستواء واحلرف .وفحه الفقهاء علهللا الفتوى بكفره(.)1

فينبغي علهللا كل من ت دى لتعليم املعتقد السلفي فن يكون علهللا ب نية راسنخاً ِف علنوم

التوحيد ،خاصة علم األمساء وال فات ،فإن فهل األهواء سي اجونه ،ويلقنون بشنبهات،
ورمبننا لبسننوا علننهللا العامننة وبعننع السننالطا ،في ننورون هننذا الداعيننة مبتنندعاً ضننا لكونننه
خالف ما هم عليه من البدا.
قال فبو املظفر الواع) :كان احلاف) عبد الغ يقرف احلديخم بعد ابمعنة ،قنال :فناجتمه

القاضي ديي الدين ،واخلطيب ضياء الدين ،وحاعة ،ف عدوا إىل القلعة ،وقالوا لواليهنا:
هذا قد فضل الناس ،ويقول ابلتشبيه ،فعقدوا له جملسا ،فننا رهم ،فسخنذوا علينه مواضنه
منها :قوله " :فنزهه تنزيها ينفني حقيقنة الننزول " ،ومنهنا " :كنان هللا و مكنان ،ولنيس
هو اليوم علهللا ما كان " ،ومنها مسسلة احلرف وال وت ،فقنالوا :إذا مل يكنن علنهللا منا كنان

فقنند فثبن لننه املكننان ،وإذا مل تنزهننه عننن حقيقننة النننزول فقنند جننوزت عليننه ا نتقننال ،وفمننا

احلرف وال وت فلم ي ح عن إمامإ وإمنا قال إنه كالم هللا ،يع غي صلو  ،وارتفع
األصننوات ،فقننال وايل القلعننة ال ننارم بننرغا :كننل هننؤ ء علننهللا ضنناللة وفنن علننهللا احلن

قال :نعم .فسمر بكسر منربه(.)2

املطلب الرابه :فسلوب الرتغيب:
لنزوم طرين السنلف ال نناحل منننه النجناة والفال ،وهننو ممنا يتميننز بننه فهنل السنننة إذ فهنننم

يعودون ِف كل مسسلة ملا دل علهللا الكتاب والسنة وفقوال ال

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)190/1
( )2املرجه الساب (.)464/21

ابة رضوان هللا عنهم.
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شنناقي ي ال هرس َ ي
ي
نا لَنهُ ا ْهلنُ َدى َويَنتهبين ْنه غَْين َنر َسنبي ي
يل
قنال سنب انه وتعنناىلَ :وَم ْنن يُ َ
نول م ْنن بَن ْعنند َمنا تَنبَ ن ه َ
ُ
ا نُنولي يه ما تَننو هىل ونُ ْ نلي يه ج َهننهم وسناء ْ ي
يي
نيا ( ،)1وقنال رسنول هللا صنلهللا هللا علينه
ال ُْم ْؤمن َ َ َ َ َ
َ َ ََ َ
ت َم ً
وسننلم" :خنني الننناس قننرين  م الننذين يلننوهنم  م الننذين يلننوهنم"( ،)2وقولننه صننلهللا هللا عليننه
نيا ،فعل ننيكم بس نننيت وس نننة اخللف نناء
وس ننلم" :فإن ننه م ننن يع ننا م نننكم فس ننيى اختالفًننا كث ن ً
الراردين من بعدي عضوا عليها ابلنواجذ"(.)3

وق ننال عب نند هللا ب ننن مس ننعود":إنكم ق نند فص ننب تم الي ننوم عل ننهللا الفط ننرة ،وإنك ننم س ننتُ يدثُون
ث لكم ،فإذا رفيتم د َدثةً فعليكم ابلعهد األول"(.)4
ُ
وحي َد ُ

وألن السننلف ال نناحل رمحهننم هللا كننانوا فعلننم الننناس أبحننوال النننع صننلهللا هللا عليننه وسننلم

وسنته وففعاله وفقوالنه ،وفعظمهنم متيينزاً بنا صن ي ها وسنقيمها ،لنذلإ فهنم فرند النناس

حباً للسنة ،وفحرصهم علهللا اتباعها ،وفكثرهم موا ة ألهلها.

يقننول رننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة رمحننه هللا :فإنننه مننع كننان الرسننول صننلهللا هللا عليننه وسننلم

فكمل اخلل  ،وفعلمهم ابحلقائ  ،وفقومهم قو وحا  ،لزم فن يكون فعلم الناس بنه فعلنم

اخلل بذلإ ،وفن يكون فعظمهم موافقة له واقتداء به ففضل اخلل (.)5

وهننا حنننن نننرى اإلمننام احلنناف) عبنند الغ ن املقدسنني كننان يسنني علننهللا منننه سننلفه ،ويلننزم

طريقهم ،قو وفعال وَتليفا ،قاصداً بذلإ حسن الدعوة إليه سب انه ،أبحسنن فسنلوب،
وفلطف عبارة ،ليهدي القارئ والسامه ،إىل لزوم الكتاب والسنة وطري السلف.

( )1سورة النساء :اآلية رقم .115

( )2رواه البخاري ِف ص ي ه  171/3رقم ( ،)2652ومسلم ِف ص ي ه  1962/4رقم
(.)2533

( )3رواه فبو داود ِف سننه  610/2رقم ( ،)4607والرتمذي ِف سننه  44/5رقم ( ،)2676وابن
ماجه ِف سننه رقم ( ،)42وفمحد ِف املسند  126/4رقم ( .)17184وسنده ص يح.

( )4جامه العلوم واحلكم بن رجب (ا .)268
( )5جمموا الفتاوى (.)141-140/4
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ومن فقواله رمحه هللا ِف ذلإ :فالزم -رمحإ هللا -ما ذكرت لإ منن كتناب ربنإ العزينز،
وكننالم نبيننإ الكننر  ،و منند عنننه و تبت ن اهلنندى ِف غننيه ،و تغننرت بزخننارف املبطلننا،

وحراء املتكلفننا ،فننإن الررنند واهلنندى والفننوز والرضننا فيمننا جنناء مننن عننند هللا ورسننوله،
فيما فحدثه احملدثون ،وفتهللا به املتنطعون منن حرائهنم املضنم لة ،ونتنائ عقنوهلم الفاسندة،

وارب بكتاب هللا وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل ،وزخرف وابطل(.)1

وقال ِف خامتة كتابه ا قت اد ِف ا عتقاد :فهذه حلة صت رة من القنرحن والسننة ،وحرر

مننن سننلف ،فالزمهننا ،ومننا كننان مثلهننا ممننا صننح عننن هللا ورسننوله ،وصنناحل سننلف األمننة ممننن
ح ل ا تفا عليه منن خينار األمنة ،ودا فقنوال منن كنان عنندهم دقنورا مهجنورا ،مبعندا

مدحورا ،ومذموما ملوما ،وإن اغرت كثي منن املتنسخرين أبقنواهلم وجن نوا إىل اتبناعهم ،فنال

تغرت بكثرة فهل الباطل(.)2

وهلذا قال فيه ابنن الندبيثي رمحنه هللا :وكنان داعينة إىل السننة انصنرا لنه ،فانت نب لعداوتنه
رلساء األرعرية بدمش  ،وفوذي ،فسافر عن دمش (.)3

وقال ابن النجنار رمحنه هللا :وكنان كثني العبنادة ،متمسنكا ابلسننة ،ومل ينزل بدمشن إىل فن
تكلم ِف ال فات والقرحن بشيء فنكره عليه فهل التسويل ،ورنعوا به عليه ،وفابحوا إراقة

دمه(.)4

املطلب اخلامس :فسلوب الت ذير والرتهيب:

لقد فنعم هللا سب انه علهللا فمة اإلسالم أبن فكمل هلا دينها ومت نعمته عليها قال سنب انه
وتعاىل :الْينوم فَ ْكم ْل ُ لَ ُكم يدينَ ُكم وف َْمتَم ُ َعلَْي ُكم ني ْعم ييت ور ي
ضي ُ لَ ُك ُم ْي
اإل ْس َال َم يدينًا (.)5
َْ ْ
ْ
ْ َ ََ
َْ َ َ

( )1ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)80

( )2ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)207 - 205
( )3رريخ بغداد (.)273/15

( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)11/3
( )5سورة املائدة :اآلية رقم .3
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فسننر هننذه اآليننة حننرب هننذه األمننة عبنند هللا بننن عبنناس فقننال :فخننرب هللا نبيننه صننلهللا هللا عليننه

وسلم واملنؤمنا فننه قند فكمنل هلنم اإلينان ،فنال حيتناجون إىل زايدة فبنداً ،وقند فمتنه هللا عنز
ذكره فال ينق ه فبداً ،وقد رضيه هللا ،فال يسخطه فبداً(.)1

ولذلإ فإن هللا سب انه حذران من الزايدة فو النقص ِف دينه ،كما حذران رسنول هللا علينه

ال الة والسالم من اإلبتداا ِف الدين.

وقنند ج نناءت الن ننوا م ننن الكتنناب والس نننة وهنني كث ننية متننواترةِ ،ف النه نني عننن الب نندا
ي ي
ي
يما فَناتهبي ُعوهُ َوَ تَنتهبي ُعنوا
واإلبتداا ،فمن ذلإ قوله سب انه وتعاىلَ :وفَ هن َه َذا ص َنراطي ُم ْسنتَق ً
صا ُك ْم بي يه لَ َعله ُك ْم تَنتهن ُقون ( ،)2وقال جل وعال :ف َْم َهلُْم
السبُ َل فَنتَن َف هر َ بي ُك ْم َع ْن َسبييلي يه ذَلي ُك ْم َو ه
ُّ
ي
يي
ي
اَّلل ولَننوَ َكليم نةُ الْ َف ْ ن ينل لَُق ي
ضن َني بَنْين ننَن ُه ْم َوإي هن
ُرن َنرَكاءُ َرن َنرعُوا َهلنُ ْنم من َنن النندي ين َمننا َملْ َمْذَ ْن بننه هُ َ ْ َ
الظهالي يما َهلم ع َذ ي
يم (.)3
َ ُْ َ ٌ
اب فَل ٌ
وقال النع صلهللا هللا عليه وسلم :تركتكم علهللا البيضاء ليلها كنهارها يزين عنهنا بعندي
إ هالننإ( .)4وقننال ص ننلهللا هللا عليننه وسننلم :ت ننركتم رننيئا لننن تض ننلوا بعنندها كت نناب هللا

وسنيت(.)5

وقال :منن عمنل عمنال لنيس علينه فمنران فهنو رد( .)6وقنال :وإايكنم ودندرت األمنور فنإن

كل ددثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة(.)1

( )1تفسي ابن جرير (جامه البيان) (.)80/8
( )2سورة األنعام :اآلية رقم .153
( )3سورة الشورى :اآلية رقم .21

( )4رواه ابن ماجه ِف سننه  16/1رقم ( ،)43وفمحد ِف املسند  126/4رقم ( .)17182وسنده
ص يح كما ِف سلسلة األحاديخم ال

ي ة (.)610/2

( )5رواه البزار ِف املسند  385/15رقم ( ،)8993والدارقط ِف سننه  440/5رقم (،)4606
واحلاكم ِف املستدري  172/1رقم ( ،)319والبيهقي ِف السنن الكربى  114/10رقم

( .)20124وسنده ص يح كما ِف سلسلة األحاديخم ال
( )6رواه مسلم ِف ص ي ه  1343/3رقم (.)1718

ي ة (.)356-355/4
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وإن العقل السليم يشنه البدا ،ويقب ها ،ألن فيها زايدة علهللا ما جاء ِف الدين الكامنل،

ومن املعلوم ملن قرف ولو يسي من فخبار احلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا وتلمح ريئا
مننن س نيته ،ونظننر ِف م نننفاتهَ ،ينند فن منهجننه رمحننه هللا كننان النندعوة إىل السنننة ومنابننذة
البنندا والت ننذير منهننا والننرد علننهللا دعاتننه فقنند قننال ِف حديثننه عننن فهننل السنننة :ووسننعتهم

السنننة احملمديننة ،والطريقننة املرضننية ،ومل يتعنندوها إىل البدعننة املرديننة الرديننة ،ف ننازوا بننذلإ

الرتبة السنية ،واملنزلة العلية(.)2

وكان رمحه هللا يوصي بلزوم السنة وجمانبة البدا ِف م نفاته ورسائله ،قال :فالزم -رمحإ
هللا -مننا ذكننرت لننإ مننن كتنناب ربننإ العزيننز ،وكننالم نبيننإ الكننر  ،و منند عنننه و تبتن

اهلندى ِف غننيه ،و تغننرت بزخننارف املبطلننا ،وحراء املتكلفننا ،فننإن الررنند واهلنندى والفننوز

والرضننا فيمننا جنناء مننن عننند هللا ورسننوله ،فيمننا فحدثننه احملنندثون ،وفتننهللا بننه املتنطعننون مننن
حرائهننم املضننم لة ،ونتننائ عقننوهلم الفاسنندة ،وارب بكتنناب هللا وسنننة رسننوله عوضننا مننن

قول كل قائل ،وزخرف وابطل(.)3

وكان حيذر من دعاة البدا ويسفه حراءهم وحيخم علنهللا لنزوم الكتناب والسننة واآلرر ،قنال

ِف خامتة كتابه ا قت ناد ِف ا عتقناد :فهنذه حلنة صت نرة منن القنرحن والسننة ،وحرر منن
سلف ،فالزمها ،وما كان مثلها مما صح عنن هللا ورسنوله ،وصناحل سنلف األمنة ممنن ح نل
ا تفا عليه من خيار األمة ،ودا فقوال من كان عندهم دقورا مهجورا ،مبعدا مندحورا،

ومذموما ملوما ،وإن اغرت كثي من املتسخرين أبقواهلم وجن وا إىل اتباعهم ،فال تغرت بكثرة

فهل الباطل(.)4

( )1رواه فبو داود ِف سننه  610/2رقم ( ،)4607والرتمذي ِف سننه  44/5رقم (،)2676
وفمحد ِف املسند  126/4رقم ( .)17184وسنده ص يح كما قال الرتمذي واحلاكم ِف املستدري

(.)174/1

( )2ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)52

( )3ا قت اد ِف ا عتقاد (ا .)207 - 205
( )4ا قت اد ِف ا عتقاد (ا.)221
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وكننان احلنناف) رمحننه هللا ي نندا ابحل ن  ،وينه نهللا عننن البنندا ،وهننو يعلننم فن النندرب صننوف

ورننائإ ،لكنننه فخننذ علننهللا نفسننه الوفنناء هللا سننب انه ،الننذي فخننذه علننهللا العلمنناءِ ،ف قولنه
َخ َذ ه ي
ي
هي
اب لَتُنبَنينُننههُ ليلن ي
هاس َوَ تَكْتُ ُمونَهُ (.)1
سب انهَ :وإي ْذ ف َ
ين فُوتُوا الْكتَ َ
اَّللُ ميثَا َ الذ َ

وخاف رضي هلل عنه من كتمان العلنم ،فقند حنذر سنب انه منن كتمنان الكتناب والبيننات،
ي
كمننا قننال سننب انه :إي هن الهن ينذين يكْتُمننو َن مننا فَنْنزلْنَننا يمننن الْبنينَن ي
نات َوا ْهل نُ َدى من ْنن بَن ْعن يند َمننا بَنيهننهنناهُ
ََ ُ َ َ
َ َ
()2
ي
هاس يِف ال ي
ْكتَ ي
اَّللُ َويَنل َْعنُن ُه ُم ه
ليلن ي
إ يَنل َْعنُن ُه ُم ه
الالعنُون .
اب فُولَئي َ
قننال الضننياء املقدسنني رمحننه هللا :وكننان املبتدعننة قنند فوغننروا صنندر العننادل علننهللا احلنناف)
وتكلمنوا فيننه عننده وكننان بعضنهم يقننول :رمبننا يقتلنه إذا دخننل علينه ،فسننمع فن بعضننهم

بذل ِف قتل احلاف) مخسة ح ف دينار(.)3

وكان احلناف) يكفنر هنؤ ء املبتدعنة منه إحناعهم فحيناان علنهللا كفنره ،بنل وبنذل بعضنهم
فم ننوا لقتل ننه ،ومريض ننهم الس ننلطان عل ننهللا قتل ننه ،فن نإن احل نناف) رض نني هللا عن ننه يرتف ننه ع ننن
اخل ننومات الشخ ننية وحظ نوظ النننفس ،مننه حرصننه علننهللا هدايننة مننن خالفننه ،فإنننه كننان

حياج ابلدليل والربهان ين ر احل و يكرتث مبا حاي له فعداله ،ودبروه.

جنناء ِف ذيننل طبقننات احلنابلننة مننا ن ننه :اجتمننه الشننافعية واحلنفيننة واملالكيننة عننند املعظننم
عيسننهللا وال ننارم بننرغا وايل القلعننة ،وكنناان َيلسننان بنندار العنندل للنظننر ِف املظننامل .قننال:
وكننان مننا ارننتهر مننن إحضننار اعتقنناد احلنابلننة ،وموافقننة فو د الفقيننه ننم النندين احلنبلنني
ابماعة ،وإصرار الفقيه عبد الغ املقدسي علهللا لزوم ما هر به من اعتقاده وهنو ابهنة

وا سنتواء واحلنرف .وفحننه الفقهناء علننهللا الفتنوى بكفنره وفنننه مبتندا َيننوز فن ينرتي بننا
املسلما و حيل لويل األمر فن يكنه من املقام معهم ،وسسل فن يهل ثالثة فايم لينف نل

عن البلد فسجيب(.)4

( )1سورة حل عمران :اآلية رقم .187
( )2سورة البقرة :اآلية رقم .159

( )3ا قت اد ِف ا عتقاد (ا.)203 - 198
( )4ذيل طبقات احلنابلة (.)22 /2
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وهنا مسسلة مهمة وهني ا نتقنال ابلندعوة ،فإنننا ند ِف الق نة السنابقة فننه رمحنه هللا رفى

فن يرحل وينتقل بدعوته ،ف

نل لنه ذلنإ ،ألن هتنه ِف نشنر املعتقند ال ن يح ِف فرب

هللا.
وذك ننر فيض ننا :فن احل نناف) عب نند الغن ن خ ننرج إىل بعلب ننإ  م سن نافر إىل م ننر ،فن ننزل عن نند
الط ننانا ،وصننار يق نرف احلننديخم ،فننسفع فقهنناء م ننر إبابحننة دمننه ،وكتننب فهننل م ننر إىل
ال في بن ركر وزير العادل :فنه قند ففسند عقائند النناس ،وينذكر التجسنيم علنهللا رلوس

األرهاد ،فكتب إىل وايل م ر بنفيه إىل املغرب فمات قبل وصول الكتاب(.)1
املب خم الثاين :الوسائل الدعوية عند احلاف) عبد الغ املقدسي:

املطلب األول :التدريس وطريقته ِف ذلإ:

العنامل الننرابين َيمننه بنا التنزام املنننه العلمني ِف التعلننيم ،وبننا مراعناة حننال املتلقنني ،فهننو
يزن مبيزان احلكمة ِف الدعوة ،ليت ق له قيامه اسن التعليم.

فمن املنه العلمي ِف التعليم فن حيرا علهللا ربا الطالب ابلكتاب والسنة ،فيجمه با
حثهم علهللا حف) هذين النورين ،وبا تفقههم فيهما.

وفما مراعاة حال املستفيد من العامل فتتجلنهللا ِف فمنرين :التندرج ِف التعلنيم ،وا قت ناد ِف
إلقاء الدروس ،علهللا من يالزم العامل سواء ِف املسجد فو املؤسسة التعليمية.
ولقد كان عبد هللا بنن مسنعود رضني هللا عننه يُن هذكر النناس ،وحيندثهم ويعظهنم كنل مخنيس،

ويذكر دليله علهللا ذلنإ منن هندي الننع علينه ال نالة والسنالم ،فعنن فيب وائنل رنقي بنن

سننلمة قننال :كننان عبنند هللا يننذكر الننناس ِف كننل مخننيس ،فقننال لننه رجننل :اي فاب عبنند الننرمحن
لننوددت فنننإ ذكرتنننا كننل يننوم قننال :فمننا إنننه ينع ن مننن ذلننإ فين فكننره فن فملكننم ،وإين
فختولكم ابملوعظة ،كمنا كنان الننع صنلهللا هللا علينه وسنلم يتخولننا نا ،صافنة السن مة عليننا

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)22 /2
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"( .)1وهلننذا بننوب اإلمننام البخنناري علننهللا حننديخم ابننن مسننعود بقولننه :ابب مننن جعننل ألهننل
العلم فايما معلومة( .)2وبوب عليه النووي رمحه هللا قائال :ابب ا قت اد ِف املوعظة(.)3
وهكننذا كننان احلنناف) عبنند الغ ن رمحننه هللا ِف دروسننه ،فإننننا ن نراه حينندث ِف جننامه دمش ن
مرتا ِف األسبواِ ،ف ليلة اخلميس يقرف احلديخم ،وبعد صالة ابمعة.

قال الضياء املقدسي رمحه هللا :كان يقرف احلديخم ليلة اخلميس وبعد ابمعة جبنامه دمشن

كثيا  م يطول هلم الدعاء(.)4
وَيتمه خل ويبكي الناس ً

و بند للعنامل وللداعيننة منن فن يرغنب الننناس ،والتالمينذ خاصنة ،بسننماا علمنه ،مهمنا كننان

علمه غزيراً وواسنعاً ،وينبغني علينه اختناذ منا هنو مناسنب منن وسنائلِ ،ف ترغينب النناس ِف
حضور دروسه وداضرته مه مقي اإلخالا هلل سب انه .قال الواع) فبو احلسن بن نا
علنهللا املنننرب ابلقرافنة :جنناء احلناف) وهننو يرينند فن يقنرف احلننديخم فارنتههللا فن مضننروا جملسننه
ثالث مرات وبعدها فنتم تعرفونه وم ل لكم الرغبة فيه فجلنس فول ينوم جبنامه القرافنة

وحضنرت فقنرف فحادينخم أبسنانيدها حفظًنا وقنرف فخنرى ففنر النناس بنه  ،م مسعن ابنن ننا
يقول :ح ل مرادي ِف فول جملس ،إىل فن قال :وكان يضيه ريئًا من زمانه(.)5

وممننا حيسننن ابلعننامل والداعيننة فن ينننوا ِف اختيننار فوقننات درسننه ،فننال َيعننل درسننه ِف وق ن
واحد ،يثبته فيه فرهر فو سنا ،و يفتح درساً حخر ِف وق حخر ،فإين فرى فن التنوينه
ِف فوقات الدروس م ل به فوائد.

( )1رواه البخاري ِف ص ي ه رقم ( ،)70ومسلم ِف ص ي ه رقم (.)2821
( )2ص يح البخاري .25/1

( )3ص يح مسلم .2172/4

( )4رريخ اإلسالم (.)448/42
( )5سي فعالم النبالء (.)446/21
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وقنند كان ن دروس احلنناف) عبنند الغ ن كمننا حيكيهننا فخننوه العمنناد املقدسنني فيقننول :كننان
جملس ننا للت ننديخم  ،م يق ننوم فيتوض ننس
ي ننلي الفج ننر ،ويش ننتغل ابلق ننرحن وال ننذكر  ،م يعق نند ً
تطوعا حع وق القيلولة(.)1
وي لي ً
ومننن دروسننه العامننة مننا كان ن ِف جننامه دمش ن ِف كننل يننوم حعننة وليلننة اخلمننيس ،يقننول
الضننياء املقدسنني رمحننه هللا :كننان احلنناف) يق نرف احلننديخم يننوم ابمعننة بعنند ال ننالة جبننامه
دمش  ،وليلة اخلميس اببامه فيضا وَيتمه خل كثي ،وكنان يقنرف ويبكني ،ويبكني النناس
بكاء كثيا ،حع إن من حضر جملسه مرة ،يكاد يرتكه ،لكثرة ما يطينب قلبنه ،وينشنر

صدره فيه ،وكان يدعو بعد فراغه دعاء كثيا(.)2

ومنن دروسننه اخلاصنة مننا حكناه الشننيخ املوفن  :فهنمننا فقامنا عنننده حننواً مننن فربعنا يومناً  ،م

مات ،وفهنما كاان يقرحن عليه كل يوم درسا من الفقه ،فيقرف هو من "اخلر " من حفظه،

واحلاف) من كتاب "اهلداية"(.)3

ومسعن خننايل فاب عمننر فو والنندي قننال :كننان امللننإ نننور النندين بننن زنكنني مم إلينننا ،وكنننا
نسننمه احلننديخم ،فننإذا فرننكل رننيء علننهللا القننارئ قالننه احلنناف) عبنند الغ ن   ،م ارمننل إىل
السلفي ،فكان نور الدين مم بعد ذلإ ،فقال :فين ذاي الشاب فقلنا :سافر(.)4

كما كان لل اف) عبد الغ املقدسي دروس ِف كل مكان ينزله ،فلمنا رحنل إىل القرافنة
مب ر كان له دروس ِف احلديخم ومساعه ،يقول فبو احلسن علني بنن نا النواع) ابلقرافنة
وهو علهللا املنرب :قد جاء اإلمام احلاف) ،وهو يريد فن يقنرف احلنديخم ،فارنتهي فن مضنروا
جملسه ثالث منرات ،وبعندها فننتم تعرفوننه ،وحي نل لكنم الرغبنة فجلنس ،فول ينوم وكنن

( )1سي فعالم النبالء .453/21
( )2رريخ اإلسالم .448/42

( )3ذيل طبقات احلنابلة (.)183/1
( )4سي فعالم النبالء (.)450/21
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حاضرا جبامه القرافة ،فقرف األحاديخم أبسانيدها عن هر قلبنه ،وقنرف جنزءا ،ففنر النناس

مبجلسه فرحا كثيا ،فقال ابن ا :قد ح ل الذي كن فريده ِف فول جملس(.)1

وكنان يلقني عندداً منن دروسنه وهنو علننهللا املننرب ،قنال الضنياء :ورناهدت احلناف) غني مننرة
جبننامه دمشن يسننسله بعننع احلاضنرين وهننو علننهللا املنننرب ،اقنرف لنننا فحاديننخم مننن غنني فجنزاء
فيقرف األحاديخم أبسانيدها عن هر قلبه(.)2

املطلب الثاين :الكتابة والتسليف واملراسالت:

إن احلنناف) رمحننه هللا كننان يفينند مننن فسننلوب ابنندل ،فيقننرر احلكننم  ،م مم بدليلننه  ،م يننرد
علهللا املخالف ،مفيدا من وسيلة التسليف للرسائل والكتب.

ويكن لنا فن نعرب بعع ردود احلاف) عبند الغن املقدسني علنهللا فهنل البندا ،والت نذير

منهم ،من خالل كتابه ا قت اد ِف ا عتقاد:
قال رمحه هللا( :ومن قال خيلو العرش عند النزول فو خيلنو فقند فتنهللا بقنول مبتندا ورفي

صرتا)(.)3

وقال فيضا( :وكل ما قال هللا عز وجل ِف كتابه وصح عن رسوله بنقل العندل عنن العندل
مثن ننل احملبن ننة واملشن ننيئة ،واإلرادة ،والض ن ن إ ،والفن ننر  ،والعجن ننب ،والن ننبغع ،والسن ننخا،

والكننره ،والرضننا ،وسننائر مننا صننح عننن هللا ورسننوله وإن نب ن عنهننا فمسنناا بعننع ابنناهلا

واستوحش منها نفوس املعطلا)(.)4

وقال فيضا( :ونؤمن أبن ملإ املوت فرسل إىل موسهللا عليه السالم ف كه ففقس عينه كمنا
ص ننح ع ننن رس ننول هللا ص ننلي هللا علي ننه وس ننلم ،ينك ننره إ ض ننال مبت نندا ،راد عل ننهللا هللا

ورسوله)(.)5

( )1رريخ اإلسالم ( ،)448/42تذكرة احلفاظ (.)113/4
( )2ذيل طبقات احلنابلة (.)184/1

( )3عقيدة تقي الدين عبد الغ املقدسي (ا .)55
( )4عقيدة تقي الدين عبد الغ املقدسي (ا .)56
( )5عقيدة تقي الدين عبد الغ املقدسي (ا .)96-95
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وقال فيضا( :واعلم رمحإ هللا فن اإلسالم وفهله فتوا من طوائف ثالث:

فطائفننة ردت فحاديننخم ال ننفات ،وكننذبوا رواهتننا ،فهننؤ ء فرنند ضننرراً علننهللا اإلسننالم وفهلننه
من الكفار .وفخرى :قالوا ب ن تها وقبوهلنا  ،م َتولوهنا ،فهنؤ ء فعظنم ضنرراً منن الطائفنة

األوىل ،والثالثة :جانبوا القولا األولا ،وفخنذوا بنزعمهم ينزهنون ،وهنم يكنذبون ،فنسداهم

ذلإ إىل القولا األولا ،وكانوا فعظم ضرراً من الطائفتا األولا)(.)1

ولننه علننهللا بعننع فقننوال فهننل البنندا تعقيبننات تتضننمن إيضننا هتاف ن حراء املخننالفا ،وممننا
ار ننتمل علي ننه الكت نناب م ننن مس ننائل العقي نندة :احل ننديخم ع ننن القض نناء والق نندر ،واإلسن نراء

واملعراج ،واحلوب ،وعذاب القرب ،ومسسلة منكر ونكي ،وابننة والننار ،واإلينان ابملينزان،

 م مدث عن مسائل اإليان ،وخروج الدجال ،ونزول عيسهللا ،واإليان مبلإ املوت ،وفننه
يذبح يوم القيامة علهللا هيئة كبا فملنح  ،م مندث عنن خ نائص الرسنول صنلهللا هللا علينه
وسلم واملفاضنلة بنا اخللفناء وسنائر ال ن ابة ،والشنهادة ملنن رنهد لنه الرسنول صنلهللا هللا

عليه وسلم اببنة ،وعن فضل اإلتباا وخطر اإلبتداا.

ومننن فقوالننه ومننا نقلننه فهننل العلننم عنننه ِف هننذا البنناب ،مننا قننال الضننياء  :م مسعن ابننن ننا
يقننول :ح ننل م نرادي ِف فول جملننس ،إىل فن قننال :وكننان يضننيه رننيئًا مننن زمانننه ،كننان

ي ننلي الفجننر ويلقننن القننرحن ورمبننا لقننن احلننديخم  م يقننوم فيتوضننس وي ننلي ثال ائننة ركعننة

ابلفامة واملعوذتا إىل قبيل الظهر فينام نومة في لي الظهر ويشتغل ابلتسميه فو النسنخ

صائما(.)2
إىل املغرب فيفطر إن كان ً

وارننتهر احلنناف) عبنند الغن رمحننه هللا بكثننرة الت نننيف وحسنننها ،قننال ابننن كثنني رمحننه هللا:
احل نناف) عب نند الغن ن املقدس نني اب ننن عب نند الواح نند ب ننن عل نني ب ننن س ننرور احل نناف) فب ننو دم نند

( )1عقيدة تقي الدين عبد الغ املقدسي (ا .)113-112
( )2سي فعالم النبالء (.)446/21
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املقدسنني ،صنناحب الت نانيف املشننهورة ،مننن ذلننإ الكمننال ِف فمسنناء الرجننال ،وا حكننام

الكربى وال غرى وغي ذلإ(.)1

وذكن ننره ابن ننن النجن ننار ِف ررخين ننه ،فقن ننال :حن نندث ابلكثن نني ،وصن نننف ت ن ننانيف حسن نننة ِف

احلديخم(.)2

وقال احلاف) ابن رجب :ومسع يوسف بن خليل الب يقول عنن عبند الغن  :كنان ثقنة،
ثبتاً ،ديناً مسموانً ،حسن الت نيف ،دائم ال يام ،كثي اإليثار(.)3

و خيفهللا علهللا من له ح) من عناية ابلدعوة والتعليم من فن التسليف هو من فنفه وسنائل
نشر العلم والدعوة فكم من عامل بقي له فثر ِف هداية الناس بعند موتنه مبنا تركنه منن كتنب

فلفهننا وانتفع ن

ننا األمننة اإلسننالمية ،فالداعيننة الفطننن يقت ننر ِف دعوتننه علننهللا مننواع)

وداض نرات ودروس تنندون و ت ننا ِف كتننب ،وينتهنني فثرهننا ِف وق ن مساعهننا غالب ناً،
ف ري ابلداعية فن َيعل من اهتمامه َتليف كتب وم ننف ،فهنذا يبقنهللا ونفعنه دائنم إبذن

هللا.

وفما مراسالت احلاف) عبد الغ ورسائله ،فإن كتابة الرسائل وسيلة دعوية هلا فصلها منن
سنننة النننع عليننه ال ننالة والسننالم ،ومننن ذلننإ رسننالته إىل رسننالته إىل قي ننر مالننإ الننروم،
وكسرى ملإ الفرس ،واملقوقس حاكم م ر ،والنجاري ملإ احلبشة ،واملنذر بن ساوى
فمي الب رين ،وهوذة احلنفي فمي اليمامة.

وإن للعلماء قدياً وحديثاً مراسنالت تندور بيننهم منن فجنل فمنور عندة ،كطلنب فتنوى ،فو
طلب ن ح وإرراد ،فو إهداء كتب ،فو للسالم بعد الفرا  ،فو مراسنالت ودينة للم بنة
وال داقة ،لكن هذه املراسالت متتاز بلغة فدبية راقية ،واحرتام متبادل با العلماء.

( )1البداية والنهاية (.)46/13

( )2ذيل طبقات احلنابلة (.)184/1
( )3ذيل طبقات احلنابلة (.)184/1
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وممل ِف طياهتا طنابه الندعوة إىل هللا فتندعو إىل خني وبنر ،وتنهنهللا عنن منكنر ،ومنن هنذه

املراسالت ما كتبه احلاف) عبد الغ املقدسي ،يذكر ِف رسالة ما َم هن به سب انه عليه من

ن ننر وذلننإ تثبين ألصن ابه ومننن اتبعننه علننهللا السنننة وتبشنني هلننم حيعنا بتوفيقننه سننب انه
الذي ام به علهللا احلاف) عبد الغ رمحه هللا.

قال دمود بن سالمة رمحه هللا :قرفت خبا احلاف) عبد الغ ما كتبه إىل دمشن  ،ون نه:

وامللننإ العننادل اجتمع ن بننه ،ومننا رفي ن منننه إ ابميننل ،فسقبننل علنني وفكننرم  ،وقننام يل

والتننزم  ،ودعننوت لننه  .م قل ن  :عننندان ق ننور ،فهننو الننذي يوجننب التق نني ،فقننال :مننا

عندي تق ي و ق ور ،وذكر فمر السنة ،فقال :ما عندي ريء يعناب ِف فمنر الندين

و الدنيا ،و بد للناس من حاسدين(.)1

 م إن بعننع مننن مؤلفاتننه ِف حقيقتهننا رسننائل دعويننة وعلميننة مثننل :رسننالته ِف ابننواب عننن
سؤال معىن إله إ هللا بكل مكان ،ورسالته ِف ذم الرفي ،وذم الغيبة ،ورسنالته ِف وفناة

النع صلهللا هللا عليه وسلم وغي ذلإ.
املطلب الثالخم :انتقاله ابلدعوة:

إن ا نتقال ابلدعوة وسيلة دعوية انفعة للدعوة وللدعاة ،وهي ابقية صاحلة ِف كل زمان،
يفينند منهننا الداعيننة ِف نشننر العلننم والنندعوة إىل اخلنني ،وقنندوتنا ِف ذلننإ رسننول هللا عليننه

ال الة والسالم ،فقد انتقنل بدعوتنه منن مكنة إىل الطنائف ،وكنان لنه نار عظيمنة  ،م فمنر
هللا ابهلجنرة إىل املدينننة املنننورة ،فكانن طيبننة منطلن النندعوة الثنناين للعننامل ،ومنننارة اهلنندى،
وفقام فيها رسول هللا صلهللا هللا عليه وسلم حع توفاه هللا سب انه.

ينبغي فن ينبه العامل إىل فمرين مهما:
فوهلما :فن دعوته لل

ليسن د نورة ِف فانس منن بلنده ،فو منن قومنه ،بنل دعوتنه هني

اإلسالم ،اليت جاء نا رسنول هللا علينه ال نالة والسنالم ،ودعنوة رسنول هللا علينه ال نالة

( )1ذيل طبقات احلنابلة (.)192/1
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اي إيه َكافهنةً ليلنهن ي ي
نيا َونَن ينذ ًيرا
والسننالم دعننوة للننناس كافننة ،قننال سننب انهَ :وَمننا ف َْر َس نلْنَ َ
ناس بَشن ً
َولَ يك هن فَ ْكثَن َر الن ي
هاس َ يَن ْعلَ ُمو َن(.)1
قال اإلمام ابن جرير الطربي :يقول تعاىل ذكره :وما فرسلناي اي دمد إىل هؤ ء املشركا
ابهلل م ننن قوم ننإ خاص ننة ،ولكن ننا فرس ننلناي كاف ننة للن نناس فحع ننا ،الع ننرب م نننهم والعج ننم،

واألمحر واألسود ،بشيا من فطاعإ ،ونذيرا من كذبإ(.)2

وقال ابن عطية األندلسني رمحنه هللا :هنذا إعنالم منن هللا تعناىل أبننه بعنخم دمندا صنلهللا هللا
عليننه وسننلم إىل حيننه العننامل ،و«الكافننة» ابمننه األكمننل مننن الننناس ،وَكافهنةً ن ننب علننهللا
احلال وقدمها لالهتمام ،وهذه إحدى اخل ال اليت خص نا دمند صنلهللا هللا علينه وسنلم

من با األنبياء(.)3

فعلهللا الداعية فن َيعل دعوته عامة وينتقل ا من مكان إىل مكان ومنن بلند إىل بلند لنيعم

نفعه ويكثر املنتفعون بدعوته.

واألمر الثاين :فنه يتسكد علهللا الداعية فن ينتقل بدعوته من املكنان النذي يضني علينه فينه
ما فمكنه ذلإ و يتوقف عن الدعوة اجة تعرب فهل بلد له فهو حامل لرسنالة رنرفها

عظننيم وهنني فمانننة بنند فن يبلغهننا ويبننذل ِف سننبيل بالغننه تننري األوطننان مننا دام مضننطراً
لذلإ.
ونرى ِف سية احلاف) الدعوية هذين األمرين مت ققان رضي هللا عنه ،فدعوته عامنة لكنل

املسلما ،ورنيهما فنه كان ينتقل بدعوته من بلد إىل بلد ،فكلما ضي عليه ِف بلد رحل

إىل بلد حخر ،ليقيم دعوته حع توفاه هللا سب انه.

( )1سورة سبس :اآلية رقم .28

( )2تفسي الطربي (.)288/19
( )3احملرر الوجيز ِف تفسي الكتاب العزيز (.)420/4
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قال الضنياء :ورحنل احلناف) إىل السنلفي ِف سننة سن وسنتا ،فسقنام مندة  ،م رحنل فيضنا
إىل السلفي سنة سبعا  ،م سافر سنة نيف وسبعا إىل فصنبهان ،فسقنام نا مندة ،وح نل

الكتب ابيدة(.)1

فها فنن تنرى احلناف) يواصنل رحالتنه ،ومل يكنن ق نده م نيل دنينا ،و جناه ِف النناس،

و اثا عن سلطان ،بل فنه َيد من يعرب عليه فن يعاضدهِ ،ف فخذ حقه ممن لمه منن
فهل دمش  ،فيسىب ،فمراده كان رضي هللا عنه تبلي الدين ،وبيان املعتقد ال

يح.

وقال :بعدما حندث لل ناف) منن دنن علنهللا يند فعدائنه ِف دمشن  ،خنرج منهنا إىل بعلبنإ
فسقام ا مدة ،فقال له فهلها :إن ارتهي جئنا معإ إىل دمش نؤذي من حذاي فنرفع

حرصا علهللا السالمة وعدم إررة فدىن فتنة با املسلما(.)2
احلاف) ً
املطلب الرابه :القدوة احلسنة:

لقد كان سيد اخللن نبيننا دمند صنلهللا هللا علينه وسنلم القندوة النذي تقتندي بنه البشنرية،
نول هي
قال سب انه وتعاىل :لََق ْد َكا َن لَ ُكم يِف ر ُس ي
سننَةٌ لي َم ْنن َكنا َن يَن ْر ُجنو ه
اَّللَ َوالْيَن ْنوَم
اَّلل ف ْ
ْ َ
ُس َنوةٌ َح َ
ْاآل يخر وذَ َكر ه ي
يا (.)3
اَّللَ َكث ً
َ َ َ
و د ذلإ واض ا ِف سلوي ال ابة طيلة م احبتهم للنع صلهللا هللا عليه وسلم ،وبعند
وفاته ،والسية مشرقة بتلإ املواقف ،ففني صنلح احلديبينة ،وبعند مشنورة الننع صنلهللا هللا
عليه وسلم ألم سنلمة ،وقوهلنا :فخنرج  م تكلنم فحندا مننهم حنع تن نر بندنتإ ،وتندعو
حالقإ في ل لإ ،فقنام ،ففعنل ذلنإ ،فلمنا رفى ال ن ابة ذلنإ قناموا فن نروا ،وجعنل

بعضهم حيل بعضا ،حع كاد بعضهم يقتل بعضا غما(.)4

والعلماء ورثة األنبياء ِف َتسي الناس م ،وهذا حيتم علهللا من يت دى ابلتعليم والدعوة،
فن يكننون قنندوة حسنننة ينندعو إىل هللا ديننه ودلننه وقولننه وفعلننه ،فالقنندوة احلسنننة هنني مننن
( )1سي فعالم النبالء (.)446/21
( )2سي فعالم النبالء (.)446/21

( )3سورة األحزاب :اآلية رقم .21

( )4رواه البخاري ِف ص ي ه رقم (.)2731
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ففضل الوسائل الدعوية ،وفقر نا لنجنا دعنوة الداعينة ،وفكثرهنا فاعلينة ِف حيناة الندعاة،

و بد من تنبه الداعية إىل مقتضنهللا مسنؤولية كوننه قندوة للنناس ِف اخلني ،فينبغني علينه فن

يفعننل مننا هننو دمننود ،وَيتنننب مننا هننو مننذموم ،بننل وَيتنننب مننا يشننكل علننهللا الننناس مننن
األفعال ،ويسد الباب املوهم هلم بسوء الظن به.

وقد قعد اإلمام ابن دقي العيد رمحه هللا قاعدة ِف ا قتداء سواء ِف اخلي فو الشر بعدما
ذكر حديخم اعتكاف النع صلهللا هللا عليه وسلم وخروجه مه زوجه صنفية ابللينل ،فقنال:

علهللا رسلكما إمنا هي صنفية( ،)1قنال :وهنذا متسكند ىف حن العلمناء ومنن يقتندى بنه ،فنال
َيوز فن يفعلوا فعال يوجب سوء الظن م ،وإن كان هلم فيه صلص ،ألن ذلإ سنبب إىل

ابطال ا نتفاا بعلمهم(.)2

وهكذا كنان احلناف) رمحنه هللا حري نا علنهللا سنلوي سنبيل املثنل األحسنن لطالبنه وفتباعنه،
ومن يرصد ما يقه منه ،فاحلاف) عبد الغ املقدسي رمحه هللا قدوة لكنل منن عاصنره ،فو
تتلمذ عليه ِف العلم والعبادة والدعوة إىل هللا.

وقنند وصننفه اإلمننام الننذهع رمحننه هللا فقننال :اإلمننام العننامل احلنناف) الكبنني ال نناد القنندوة

العابد األثري املتبه(.)3

وقال الشيخ املوف  :كان رفيقي وما كنا نستب إىل خي إ سبق إليه إ القلينل ،وكمنل
هللا فضيلته اببتالئه أبذى فهل البدعة وقيامهم عليه ورز العلنم وم نيل الكتنب الكثنية

إ فنه مل يعمر حع يبل غرضه ِف روايتها ونشرها(.)4

وحننا نطنناله صننف ات سننية احلنناف) رضنني هللا عنننه نند فنننه َيمننه بننا النندعوة ابلقننول

والدعوة ابلفعل ،فيؤيد فقواله مبوا بته والتزامه مبا يدعو إليه.

( )1رواه البخاري ِف ص ي ه  49/3رقم ( ،)2035ومسلم ِف ص ي ه  1712/4رقم
(.)2175

( )2إحكام األحكام رر عمدة األحكام (ا .)296
( )3سي فعالم النبالء (.)443/21

( )4سي فعالم النبالء (.)459/21
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قال احلاف) فبو عبد هللا دمد بن دمد بن غامن أبصبهان :كان احلاف) عبد الغن عنندان،

وكان يقول يل :تعال حع حناف) علهللا الوضوء لكل صالة(.)1

وكننذلإ نند احلناف) رضنني هللا عنننه يررنند إىل لننزوم النندوامِ ،ف التنزام سننبل اخلنني ،ويررنند
االننه ومقالننه إىل فهيننة ا قتننداء ننم ،وهننذا يؤكنند للسننامه اإلفننادة املسننتمه مننن اقتننداءه

ابحلاف).

قننال فبننو موسننهللا ولننده :كنن عننند والنندي ،وهننو يننذكر فضننائل سننفيان الثننوري ،فقلن ِف

نفسي :إن والدي مثله ،فالتف إيل وقال :فين حنن من فولئإ(.)2

ويذكر املالزمون له حرصه علهللا تطبي السنة ،مما كان له فثر ِف فنفسهم ،دعاهم لذكر منا

رناهدوه منن حرصنه علننهللا السننة ،وهنذا و ريننب يندعوهم ومنن قنرف كالمهنم ملعرفنة كيننف

ك ننان احل نناف) ق نندوة ِف فعمال ننه ،كم ننا ك ننان ق نندوة فيم ننا ي نندعو إلي ننه بقول ننه .ق ننال الضن نياء
املقدسي :وكان يستعمل السواي كثيا ،حع كسن فسنانه الربد(.)3

إن الداعي ننة ال ننذي حي ننرا عل ننهللا تطبين ن س نننة الن ننع ص ننلهللا هللا علي ننه وس ننلم ،واألخ ننذ ننا،
والتسسنني ب نه عليننه ال ننالة والسننالم ِف عبادتننه ،وحسننن فخالقننه ،بنند فن َينند ننر حسننن
كونننه قنندوة ،ومننن تلننإ الثمننار دبننة الننناس لننه ،واجتمنناا قلننو م علننهللا دبتننه ،وكننان هننذا
اهراً ِف حياة احلناف) عبند الغن املقدسني رمحنه هللا ورضني عننه .قنال الضنياء املقدسني:

وملننا وصننل إىل م ننر كننان إذ خننرج يننوم ابمعننة إىل ابننامه ،نقنندر منشنني معننه مننن كثننرة

اخلل الذين َيتمعون حوله(.)4

( )1ذيل طبقات احلنابلة ( ،)15/3التاج املكلل (ا .)204
( )2رريخ اإلسالم (.)456/42

( )3رريخ اإلسالم ( ،)449/42سي فعالم النبالء (.)453/21
( )4رريخ اإلسالم (.)451/42
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وق ننال دم ننود ب ننن س ننالمة احلن نراين أبص ننبهان :ك ننان احل نناف) أبص ننبهان ،ي ننطف الن نناس ِف

السو  ،فينظرون إليه( .)1وهلذا قال ابنن كثني رمحنه هللا :ح نل لنه قبنول –يعن منن فهنل

دمش (.)2

( )1رريخ اإلسالم ( ،)451/42رذرات الذهب (.)562/6
( )2البداية والنهاية (.)657/16
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اخلامتة والنتائ :

 -1احلنناف) عبنند الغ ن املقدسنني حنناف) مننتقن لل ننديخم النبننوي ،وعننامل فقيننه رابين مننن
سادات علماء السلف ،رهد له بذلإ علماء زمانه ومن بعدهم.
 -2كانن ن هن نناي مقوم ننات كونن ن رخ ننية احل نناف) الدعوي ننة ،وانبنن ن عليه ننا مسن نيته

الدعوية ،وفسس قام عليها احاته اليت كان ِف حياته وبعد وفاته إىل يومنا هذا.

 -3كان احلاف) مشتغال طيلة حياته ابلدعوة إىل هللا ،معتنياً بشؤوهنا ،ابذ ً علمه ،يتنقنل

بدعوته ،صابراً علهللا ما يلقاه ِف سبيل ذلإ.

 -4كان رمحه هللا ي دا ابحل اكمة وينا ر وينوا ِف فساليب دعوته ،وما مخذ به منن

وسائل.

 -5كان قدوة ملن حوله فو زمه فو عرفه ِف هديه ودله وحيه رسنه.
ِ -6ف حياة الدعاة العاملا العربة ابخلامتة والنهاية ،وقد فتح هللا سب انه لل اف) أبنواا

من الن نر والتمكنا ِف حياتنه ،وبعند موتنه ،فكتبنه ورسنائله بنا فيندي طلبنة العلنم تُندرس
ومف) ،ووصاايه ينتفه ا ومف) وتدرس.
ُ
التوصيات:

 -1بنند مننن مزينند مننن الدراسننات الدعويننة لسنني علمنناء السننلف ،ففنني ذلننإ خنني كثنني
للدعاة ،وحيه طالب العلم وعامة املسلما.

 -2حبننذا فن يكننون هننناي اننوث ِف دراسننة تف ننيلية مليليننة ملننا كتبننه احلنناف) ِف كتبننه

ورسائله ،وفخذ الدروس الدعوية منها ،واستنبا مزيد من القواعد ِف الدعوة إىل هللا.

 -3هناي جوانب حبذا دراستها ِف سي احلناف) عبند الغن مثنل جاننب فقنه ا حتسناب

عنده.
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فهرس امل ادر واملراجه:

-1اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،دمد بن مفلح املقدسي احلنبلي (ت 763ه) ،عامل
الكتب ،بيوت.
-2إحكننام األحكننام رننر عمنندة األحكننام ،ابننن دقي ن العينند ،دمنند بننن علنني ،مقي ن :
م طفهللا ريخ م طفهللا ومدثر سندس ،مؤسسة الرسالة ،بيوت،

1426 ،1ه.

-3إرواء الغلي ننل ختن نري فحادي ننخم من ننار الس ننبيل ،دم نند ب ننن انص ننر ال نندين األلب نناين (ت
1420ه) ،املكتب اإلسالمي ،بيوت ،2 ،سنة 1405ه.

-4األعالم ،خي الدين بن دمنود الزركلني (ت 1396ه) ،دار العلنم للمالينا ،لبننان،
 ،15سنة 2002م.

-5ا قت نناد ِف ا عتقنناد ،عبنند الغ ن بننن عبنند الواحنند املقدسنني ابمنناعيلي الدمشننقي
احلنبلني ،فبننو دمنند ،تقنني النندين (ت 600ه) ،مقين  :فمحنند بننن عطيننة الغامنندي ،مكتبننة

العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،السعودية ،1 ،سنة 1414ه.

-6البداية والنهاية ،إمساعيل بنن عمنر بنن كثني القررني فبنو الفنداء ،مقين  :علني رنيي،
النارر دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،1 ،سنة  1408ه.

-7رريننخ اإلسننالم ووفيننات املشنناهي واألعننالم ،دمنند بننن دمنند بننن فمحنند الننذهع (ت
748ه) ،مقي  :دار الكتاب العريب ،بيوت ،2 ،سنة 1413ه.

-8رريننخ بغننداد ،اخلطيننب فمحنند بننن علنني البغنندادي (ت 463ه نن) ،مقين  :بشننار عننواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيوت ،سنة 1422هن.

-9رريخ دمشن  ،ابنن عسناكر علني بنن احلسنن الدمشنقي (ت 499هنن) ،مقين  :عمنرو
بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بيوت ،سنة 1415هن.
-10التنناج املكلننل مننن جننواهر م ن ثر الط نراز اآلخننر واألول ،دمنند صنندي حسننن خننان
القنوجي (ت 1307ه) ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،سنة 1428ه

-11الت ننذكرة أبح ننوال امل ننوتهللا وفم ننور اآلخ ننرة ،دم نند ب ننن فمح نند الق ننرطع (ت 671ه)،
مقي  :ال اد بن دمد ،مكتبة دار املنهاج ،الرايب ،1 ،سنة 1425ه.
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-12تذكرة احلفاظ ،الذهع ،دمند بنن فمحند بنن عثمنان النذهق ،مقين  :زكنراي عمنيات،
دار الكتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،1 ،سنة 1419ه1998 -م.

-13تذكرة السامه واملتكلم ِف حداب العامل واملتعلم ،بدر الدين ابنن حاعنة الكنناين (ت
 733ه) ،مقي ن ن  :دمن نند بن ننن مهن نندي العجمن نني ،دار البشن ننائر اإلسن ننالمية ،3 ،سن نننة
1433ه.

-14تذكرة املؤتسي رر عقيدة احلاف) عبد الغ ملقدسي ،عبد الرزا بن عبد احملسن
البدر ،غراس للنشر والتوزيه ،1 ،سنة 1424ه.

-15تزكية النفوس ،فمحد فريد ،دار العقيدة للرتاث ،م ر ،سنة 1413ه.

-16تفسي ابن جرير الطربي (جنامه البينان ِف َتوينل القنرحن) ،دمند بنن جرينر بنن يزيند
اآلملنني (ت 310ه) ،مقين  :فمحنند دمنند رنناكر ،مؤسسننة الرسننالة ،بننيوت ،1 ،سنننة
1420ه.

-17تفسنني السننعدي (تيسنني الكننر الننرمحن ِف تفسنني كننالم املنننان) ،عبنند الننرمحن بننن
انصر السعدي (ت 1376ه) ،مقي  :عبد الرمحن بن معال اللوحين  ،مؤسسنة الرسنالة،

بيوت ،1 ،سنة 1420ه.

-18التقيينند ملعرفننة رواة السنننن واألسننانيد ،دمنند بننن عبنند الغن ابننن نقطننة احلنبلنني (ت
629ه) ،مقي ن ن  :كمن ننال يوسن ننف احلن ننوت ،دار الكتن ننب العلمين ننة ،بن ننيوت ،1 ،سن نننة
1410ه.

-19التكملة لوفيات النقلة ،عبد العظيم بن عبد القوي املنذري (ت 656ه) ،مقي :
بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،سنة 1405ه.

-20جامه األصول ِف فحادينخم الرسنول ،جمند الندين ابنن األثني ابنزري (ت 606ه)،
مقين  :عبنند القننادر األرانلو وبشنني عيننون ،مكتبننة احللننواين ودار الفكننر ،بننيوت،1 ،

سنة 1389ه.

-21جامه بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا النمري (ت 463ه)،
مقي  :مسي الزهيي ،دار ابن ابوزي ،السعودية ،1 ،سنة 1414ه.
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-22جننامه العلننوم واحلكننم ِف رننر مخسننا حننديثا مننن جوامننه الكلننم ،زيننن النندين عبنند
الرمحن ابن رجنب احلنبلني ،مقين  :رنعيب األرانلو وإبنراهيم ابجنس ،مؤسسنة الرسنالة،

بيوت ،7 ،سنة 1422ه.
-23ابواب الكاِف ملن سسل عن الدواء الشاِف ،ابن قنيم ابوزينة ،دار الكتنب العلمينة،
بيوت.

-24حسننن احملاضننرة ِف رريننخ م ننر والقنناهرة ،عبنند الننرمحن بننن فيب بكننر السننيوطي (ت
911ه) ،مقي  :دمد فبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،م ر ،1 ،سنة
1387ه.

-25حلي ننة األولي نناء وطبق ننات األص ننفياء ،فب ننو نع ننيم األص ننبهاين فمح نند ب ننن عب نند هللا (ت
430ه) ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،سنة 1409ه.
-26د ئل اإلعجاز ،ابرجاين عبند القناهر بنن عبند النرمحن ،مقين  :دمند التنجني ،دار
الكتاب العريب ،بيوت ،سنة 1995م.

-27ذيل رريخ بغداد بنن الندبيثي دمند بنن سنعيد (ت 637ه) ،مقين  :بشنار عنواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيوت ،1 ،سنة 1427ه.

-28الذيل علهللا الروضتا ِف تراجم رجال القرنا السادس والسابه ،فبو رامة املقدسني
عبنند الننرمحن بننن إمساعيننل (ت 665ه) ،اعتننىن بننه :دمنند زاهنند الكننوثري ،دار الكتننب
امللكية ،القاهرة ،1 ،سنة 1366ه.

-29زاد املعاد ِف هدي خني العبناد ،ابنن قنيم ابوزينة ،مؤسسنة الرسنالة ،بنيوت ،مكتبنة
املنار ،الكوي ،

 ،27سنة 1415ه.

-30الزهد ،اإلمام فمحد بن حنبل (ت 241ه) ،مقي  :حيىي بن دمد سوس ،دار ابنن
رجب ،م ر ،2 ،سنة 2003م.

-31ذي ننل التقيي نند ِف رواة الس نننن واألس ننانيد ،دم نند ب ننن فمح نند الفاس نني (ت 832ه)،
مقي  :كمال يوسف احلوت ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،1 ،سنة 1410ه.
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الس ننالمي
-32ذي ننل طبق ننات احلنابل ننة ،زي ننن ال نندين عب نند ال ننرمحن ب ننن فمح نند ب ننن رج ننب َ

البغدادي ،الدمشقي احلنبلي (ت 795ه) ،مقي د عبد الرمحن بن سليمان العثيمنا،
مكتبة العبيكان ،الرايب،

 ،1سنة  1425ه.

-33سلس ننلة األحادي ننخم ال ن ن ي ة ور ننيء م ننن فقهه ننا وفوائ نندها ،دم نند انص ننر ال نندين
األلباين ،مكتبة املعارف ،الرايب،1 ،سنة 1422ه.

-34سنن فيب داود ،سليمان بن األرعخم السجستاين (ت 275ه) ،تعلي  :دمد ديي
الدين عبد احلميد ،املكتبة الع رية ،صيدا ،بيوت.

-35سنننن ابننن ماجننه ،دمنند بننن يزينند القننزوي (ت 273ه) ،تعلي ن  :دمنند فننؤاد عبنند
الباقي ،دار الفكر ،بيوت.

-36سنن الرتمذي ،دمد بن عيسهللا بن سورة (ت 271ه) ،تعلي  :فمحد دمد راكر،
مطبعة م طفهللا البايب احللع ،م ر ،2 ،سنة 1395ه.

-37سنن الدارقط  ،علي بن عمر البغندادي (ت 385ه) ،مقين  :رنعيب األرانلو
وحاعة من الباحثا ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،1 ،سنة 1424ه.

-38السننن الكنربى ،فمحند بنن احلسنا البيهقني ،مقين  :دمند عبند القنادر عطنا ،مكتبنة
دار الباز ،مكة املكرمة ،سنة 1414ه.
-39سنننن النسننائي ،فمحنند بننن رننعيب بننن علنني (ت 303ه) ،تعلي ن  :عبنند الفتننا فبننو
غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،سوراي ،2 ،سنة 1406ه.

-40سي فعالم النبالء ،مشس الدين فبو عبد هللا دمد بن فمحد ال َذ َهع ،مقي  :جمموعنة
دققا إبرراف رعيب األرانلو مؤسسة الرسالة ،بيوت.

-41السننية النبويننة :ابننن هشننام عبنند امللننإ بننن هشننام احلمننيي (ت 213ه نن) ،مقي ن :
م ننطفهللا السننقا وإبنراهيم األبينناري وعبنند احلفنني) الشننلع ،رننركة مكتبننة ومطبعننة م ننطفهللا

البايب احللع وفو ده ،م ر ،2 ،سنة 1375هن.
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-42رذرات الذهب ِف فخبار منن ذهنب ،عبند احلني بنن فمحند ابنن العمناد احلنبلني (ت
 1089ه) ،مقي ن  :دمننود األرانلو وعبنند القننادر األرانلو  ،دار ابننن كثنني ،دمش ن ،
بيوت ،1 ،سنة 1406ه.
-43رننعب اإليننان ،للبيهقنني فمحنند بننن احلسننا (ت 458ه) ،مقين  :عبنند العلنني عبنند
احلميد العلي ،وصتار فمحد الندوي ،مكتبة الررد ،الرايب ،1 ،سنة 1423ه.

-44ص يح ابن خزية ،دمد بنن إسن ا النيسنابوري (ت 311ه) ،مقين  :د .دمند
م طفهللا األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بيوت.

-45ص يح البخاري ،دمد بنن إمساعينل (ت 256ه) ،تعلين  :دمند زهني بنن انصنر،
دار طو النجاة ،بيوت ،1 ،سنة 1422ه.

-46ص يح الرتغيب والرتهيب ،األلباين ،مكتبة املعارف ،الرايب.5 ،
-47ص يح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشيي (ت 261ه) ،تعلي  :دمد فنؤاد عبند
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان.

-48العننرب ِف خننرب مننن غننرب ،الننذهع ،مقي ن  :السننعيد بننن بسننيوين زغلننول ،دار الكتننب
العلمية ،بيوت.

-49العقينندة التدمريننة ،ابننن تيميننة ،فمحنند بننن عبنند احللننيم احلنراين (ت 728ه) ،مقين :
دمد بن عودة السعوي ،مكتبة العبيكان ،الرايب ،6 ،سنة 1421ه.

-50فننتح البنناري بننن حجننر ،فمحنند بننن علنني العسننقالين (ت 852ه) ،عنايننة :دننب
النندين اخلطيننب ،وتعليقننات :عبنند العزيننز بننن ابز ،دار املعرفننة ،بننيوت ،سنننة 1379ه،

( 13جزء).

-51لسان العرب ،ابن منظور :دمد بنن مكنرم األن ناري اإلفريقني (ت 711هنن) ،دار
صادر ،بيوت ،3 ،سنة 1414هن.

-52جمموا الفتاوى ،ابن تيمية ،فمحند بنن عبند احللنيم احلنراين (ت 728ه) ،اعتنىن بنه:
عبنند الننرمحن بننن دمنند بننن قاسننم ،جممننه امللننإ فهنند لطباعننة امل ن ف ،املدينننة املنننورة،

السعودية ،سنة 1416ه.
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-53مررد الدعاة ،دمد اخلطيب ،دار املعرفة ،سنة 1401هن.

-54املسنتدري علننهللا ال ن ي ا ،احلنناكم دمند بننن عبنند هللا النيسننابوري (ت 405ه)،
إرراف :د .يوسف املرعشلي ،دار املعرفة ،بيوت ،لبنان.
-55املستفاد من ذيل رريخ بغداد ،ابن النجار ،انتقاء ابنن الندمياطي ،مقين  :م نطفهللا
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيوت.

-56املسننند ،اإلمننام فمحنند بننن حنبننل الشننيباين (ت 241ه) ،مؤسسننة قرطبننة ،القنناهرة،

م ر.

-57املسننند ،الب نزار (الب ننر الزخننار) ،فمحنند بننن عمننرو بننن عبنند اخلننال (ت 292ه)،
مقي  :دفوظ الرمحن زين هللا ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،السعودية.1 ،

-58املعجم األوسا ،الطرباين ،سليمان بن فمحد بن فيوب (ت 360ه) ،مقي  :طار
بن عوب هللا ،دار احلرما ،القاهرة.

-59معجن ن ننم البلن ن نندان ،ايقن ن ننوت بن ن ننن عبن ن نند هللا احلمن ن ننوي (ت 626ه) ،دار صن ن ننادر،
بيوت ،2 ،سنة 1995م.

-60املعجم الكبي ،الطرباين ،مقين  :محندي بنن عبند اايند السنلفي ،مكتبنة ابنن تيمينة،
القاهرة.2 ،
-61مقاصنند الش نريعة اإلسننالمية ،ابننن عارننور دمنند الطنناهر ،مقي ن  :دمنند احلبيننب بننن
اخلوجة ،وزارة األوقاف اإلسالمية بقطر ،سنة 1425هن.

-62املق نند األررنند ِف ذكننر فص ن اب اإلمننام فمحنند ،ابننن مفلننح احلنبلنني ،مقي ن  :عبنند
الرمحن بن سليمان العثيما ،مكتبة الررد ،الرايب ،1 ،سنة 1410ه.

-63معجم املؤلفا ،عمر بن رضا ك الة (ت 1408ه) ،مكتبة املثىن ،بيوت.
-64موس ننوعة مواق ننف الس ننلف ِف العقي نندة وامل نننه والرتبي ننة ،دم نند ب ننن عب نند ال ننرمحن
املغ نراوي ،املكتبننة اإلسننالمية للنشننر والتوزيننه ،القنناهرة  -م ننر ،دار النننبالء للكتنناب،

مراكا – املغرب.
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-65النجننوم الزاهننرة ِف ملننوي م ننر والقنناهرة ،يوسننف بننن تغننري بننردي (ت 874ه)،
وزارة الثقافة واإلرراد القومي ،م ر.

-66النهاية ِف غريب احلديخم واألثر ،ابن األثي املباري بن دمد ابزري (ت 606هن)،
مقي  :طاهر الزاوي ودمود الطناحي ،املكتبة العلمية ،بيوت ،سنة 1399هن.

-67الوابننل ال ننيب مننن الكلننم الطيننب ،ابننن قننيم ابوزيننة ،مقي ن  :سننيد إب نراهيم ،دار
احلديخم ،م ر ،3 ،سنة 1999م.

-68الننواِف ابلوفيننات ،صننال النندين خليننل بننن فيبننإ ال ننفدي (ت 764ه) ،مقي ن :
فمحد األرانلو وتركي م طفهللا ،دار إحياء الرتاث ،بيوت ،سنة 1420ه.

