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  بسم ا الرمحن الرحيم

  جمددااألمري عبد القادر اجلزائري يف �شر علوم احلديث وبعثها   جهود
كما صليت على إبراهيم وعلى آل حممد ،حممد على احلمد هللا محدا كثريا طيبا ، اللهم صلِّ   

  :وبعد . وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

 ، أمر دينها كلما ابتعدت عن روحه يهيئ هلا من جيدد هلا فإنّ من فضل اهللا على أمة اإلسالم أنه  

 اهللا إن: (( وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. واندرست معامله األصلية عندها

  ]رواه أبو داود[)) دينها هلا جيدد من سنة ئةم كل رأس على األمة هلذه يبعث

 واألمر ، والسنة بالكتاب العمل من اندرس ما ياءإح :الوارد يف احلديث  التجديد من املرادو  

ويف العصر الواحد يوجد أكثر من جمدد على ما  . واحملدثات البدع من ظهر ما وإماتة،  مبقتضامها

  )١(.ذكره العلماء

فريضة وجتديد إمنا هو عن رجل كبري ومشهور، كان له دور كبري يف إحياء اليوم وحديثي إليكم   

هام جدا قام به  عملهناك  ولكن. هر افاشت كثرية قام ا أعمال، إضافة إىل  هااجلهاد ورفع رايت

،  هاونشر علوم احلديث النبوي الشريف أال وهو بعثُالتجديد ،  أعمالهذا الرجل ضمن 

هذا ! التقليد األعمى املمقوت على البدع ، ونبذ يف القضاِء على العمل ا ، والسعي واحلثُّ

  .ابن حميي الدين احلسين اإلدريسي اجلزائرياألمري عبد القادر  الرجل هو

إنّ األمري عبد القادر سعى يف القضاء على البدع ونبذ التقليد وبعث علوم : وعندما نقول   

عصر األمري ، ال أن نفسرها وفقًا ملفهومها  يفاحلديث ؛ جيب علينا أن نفهم مدلوالت هذا الكالم 

                                                            
  .للعظيم آبادي كتاب املالحم ؛ )عون املعبود شرح سنن أيب داود(انظر شرح احلديث يف  ـ ١
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الغاية واحدة ،  فإنّومع أنّ هناك تفاوتا يف اتساع املدلول ! صرنا اليومواتساع مدلوالا يف ع

  .واألمري بدأ باخلطوة األوىل

  احلسن بنِ ابنِ ، احلسن املثىن عبد اهللا احملض بنِ هاجر السيد إدريس بن رضي اهللا عنهما،  علي

ضاء على رجاالت آل البيت نفروا للقالذين است ، من سيوف العباسيني فراراإىل املغرب األقصى 

  .النبوي من أبناء احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما

بايعوا ) هـ١٧٧(بعد مقتله سنة ، و ت حوله القبائل وبايعوه إماما عليهمالتفَّ وصل املغرب فلما  

، وقامت لألدارسة دولة  ه، ومن بعده أوالد ])هـ٢١٣(سنة  الذي تويف[ولده إدريس األصغر

فإن مقام أن دولتهم قد زالت ومع   .هـ٤٥٩ودولة يف األندلس دامت حىت سنة يف املغرب 

وملّا هامجت اجليوش . وذلك لشرف نسبهم وعلوه ، األسرة اإلدريسية يف املغرب بقي حمفوظًا

، التفّت القبائل حول )م١٨٣٠=هـ ١٢٤٥(سنة  الفرنسية السواحل اجلزائرية متهيدا الحتالهلا

الذي قاد  ، يف ذلك الوقت أال وهو السيد حميي الدين بن مصطفى احلسين أشهر شخصية إدريسية

طلبوا منه أن يبايعوا ف، طلبوا منه أن يقبل بيعتهم ، فاعتذر مدة عامني ، مث  ااهدين لصد الغزاة

وقاد للبالد ، وأسس دولة اجلزائر ، وبويع السيد عبد القادر أمريا  ابنه عبد القادر فكان ذلك

   .مدة مخسة عشر عاما يف مواجهة أعىت دولة يف ذلك الوقت ، أعين فرنسااجلهاد 

العلوم ، وتلقى )م١٨٠٧ /٢٦/٩ =هـ ١٢٢٢رجب  ٢٣(د األمري عبد القادر يف اجلزائر لو  

كتبه بأسانيدها عن أبيه  وتلقى علوم احلديث وأشهر،  صغرياالشرعية ، وحفظ القرآن واستظهره 

والده السيد حميي الدين ألداء فريضة احلج ، وله من  معهـ توجه ١٢٤١ويف سنة  ، وأشياخه

السيد  فيها ومسع ، ا شهورا اوأقامأداء فريضة احلج توجها إىل دمشق عاما ، وبعد  ١٩العمر 

 - ١١٨٤( الشيخ عبد الرمحن الكزبري الشامية الديار ثحمدوابنه عبد القادر على حميي الدين 

، وأجازمها بسنده يف صحيح البخاري مبسجد بين أمية  بعض) م١٨٤٦ -١٧٧١= ـه ١٢٦٢

  .إىل الوطن ا، مثّ رجعرواية صحيح البخاري 
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 كما ، ومسلم البخاري صحيحموطأ اإلمام مالك و فدرس:  واحلديث الفقه درس إذن فاألمري

 يف النسفية ائدوالعق ، نفسه ، والسنوسية بشرح املصنف )٢(وديكُّألفية ابن مالك بشرح املَ تلقى

 أعمال وقرأ ، للسيوطي القرآن علوم يف واإلتقان ، للفناري املنطق يف )٣(وايساغوجي ، التوحيد

 يف ، العربية اخلالفة عهود من املؤلفني مشاهري كتابات ودرس ، وأرسطو ، وفيثاغورث ، أفالطون

 وقد ، الطب يف حىت بل ة،واجلغرافي ، الفلكو واللغة، ، الفلسفة يفو ، واحلديث القدمي التاريخ

  .ضخمة مكتبة لديه جتمعت

 كتابفكان يدرس . بعد ذلك قام بتدريس معظم هذه العلوم ، واستمر على ذلك إىل وفاته  

 يف اعتكف هـ١٢٧٥ سنة من رمضان شهر ويف.  )٤(اجلقمقية املدرسة يف القرآن علوم يف اإلتقان

 والرسالة ، املالكي عياض للقاضي) قوق املصطفىبتعريف ح الشفا( كتاب وأقرأ ، األموي اجلامع

يف  مسلم وصحيح البخاري صحيحدرس عدة مرات و ،يف الفقه املالكي القريواين زيد أيب البن

  . إىل الدروس اليت كان يعقدها يف داره إضافةً هذا . دار احلديث األشرفية

                                                            
  .هـ ٨٠٧ الفقيه النحوي املالكي املتوىف وديكُّعبد الرمحن بن علي املَ أبو زيد ـ ٢

باب : وهو  ؛ ض العامراجلنس والنوع والفصل واخلاصة والع: الكليات اخلمس أي : هو لفظ يوناين معناه  :إيساغوجي ـ ٣

)  املختصر(: واملشهور املتداول يف زماننا هو : وصنف فيه مجاعة من املتقدمني واملتأخرين . من األبواب التسعة للمنطق 

ما جيب : وهو مشتمل على  ئةيف حدود سنة سبعم: املتوىف  ريمفضل بن عمر األ: الفاضل أثري الدين : املنسوب إىل 

أو  ، أو املظروف على الظرف، ا من باب إطالق اسم اجلزء وإرادة الكل إيساغوجي جماز: مسي  .استحضاره من املنطق 

، أربع  هـ٨٣٤سنة : املتوىف  حممد بن محزة الفناري: س الدين الفاضل العالمة مش:  هحرش، تسمية الكتاب باسم مقدمته 

 ] ١/٢٠٦حلاجي خليفة ) كشف الظنون(انظر . [ وهو شرح دقيق ممزوج لطيف ،ئة وثالثني ومثامن

وأصلها تربة أسسها املعلم سنجر اهلاليل ، . نسبة إىل سيف الدين جقمق: ، واجلقمقية  تقع مشال اجلامع األموي بدمشق ـ ٤

هـ ، إالّ أنه مات قبل إمتام العمل ، وملا توىل سيف الدين جقمق نيابة ٧٦١سنة مث انتزعها منه امللك الناصر وأمر ببنائها 

هـ قبض السلطان امللك املظفر بن املؤيد عليه ٨٢٤وكان ظلوما غشوما ؛ ويف سنة  أمت بنائها ، هـ٨٢٢دمشق سنة 

  ]١/٢٠٨للنعيمي ) الدارس يف تاريخ املدارس(انظر .[وقتله
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من عبارات كبار فالسفة هم ما أشكل عليبعض وكان جيتمع به كبار الشيوخ يف دمشق ليحلّ هلم 

  .التصوف ، وكان األمري حياول دائما أن يوجهها مبا يتفق مع الشريعة، ويزيل اللبس الواقع بسببها

 بالتحصيل واعتىن ، العلوم فنون لستكموا ، أهله عن العلم وأخذاألمري نشأة علمية  نشألقد   

 صحيح أكثر حيفظ وكان ؛ العقلية كمةواحل والتوحيد والفقه باألدب تفوق حىت ؛ عناية شديدة

 ذلك مع وكان.  حياته أيام آخر حىت بقراءته ويجيزهم ، ملريديه ويقرئه ، قلب ظهر عن البخاري

 جهة من ثَقفًا فارساًو ، جهة من فاضالً عاملاً نبغ حبيث اخليل وركوب بالسالح املثاقفة يهمل ال

  . والقلم السيف بني فجمع،  ثانية

  : مؤلفاته ورسائله، فمن تلك املؤلفات يفاهتمامه بالدليل واألثر نلمس سعة علم األمري ووإننا 

، حشد فيه األدلة املانعة من مواالة  مطبوعوهو  ).حسام الدين لقطع شبه املرتدين( كتابه ـ١
ريد ، وذلك ل فتاوى الفقهاء ، وخباصة املالكية إىلالكفار أو اإلدالء إليهم بأي معونة ، واستند 

س جواز النزول حتت حكم على بعض الشيوخ الذين استأجرم فرنسا لريوجوا بني النا
 .، وعدم جواز االنضمام إىل دولة األمري اليت جتاهدهمالفرنسيني

، وقد  مطبوع وهو. )املقراض احلاد لقطع لسان منتقص اإلسالم بالباطل واإلحلاد(وكتابه ـ ٢
وسبب  .الغادرة مبواز بفرنسا حيث سجنته احلكومة الفرنسيةألّفه عندما كان حمتجزا يف قلعة إ

. التأليف أنّ بعض احلكّام األوربيني أو بعض الضباط األمراء، انتقص من دين اإلسالم أمام األمري
فْفأسرع األمري ووضع ذلك الكتاب من حص، والكتاب فيه حشد كبري فيه على ذلك املتنقِّ ظه يرد

ر رواا، وكذلك فيه قدر كبري من فتاوى العلماء وأقواهلم مع ذكر لألحاديث النبوية مع ذك
  .كتبهم اليت أوردوا فيها تلك الفتاوى 

األمري عبد القادر إىل  ، وهو كتاب وجههمطبوعوهو . )ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(كتابه ـ ٣
لنظر وترك ضرورة إعمال ا علماء فرنسة يدعوهم فيها إىل اإلسالم ؛ وقد بدأه بالكالم على

، مث بين فضل العلم والعلماء ، وبيان انقسام العلم إىل حممود ومذموم ، مث بين فضل العلم التقليد
الشرعي ، وحتدث عن ضرورة إثبات النبوة اليت هي منبع العلوم الشرعية ، وحتدث عن قصور 
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و خامت األنبياء ، مث املكذبني لألنبياء ، وبرهن هلم أن سيدنا حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم ه
  .حتدث عن الكتابة وضرورة التصنيف

وهو كتيب يشتمل على [مطبوع . )وشاح الكتائب وزي اجلندي احملمدي الغالب(كتابه ـ ٤
خطّه كاتب  األحكام والقوانني اخلاصة جبيش األمري ودولته وفيه بعض القصائد احلماسية؛

  ]بإشرافه" ور بن رويلةدقَ" األمري
مدى عناية ، وفيها يظهر مطبوعة ).وعلماء عصره بني األمري املراسالت الفقهية وعةجمم(ـ ٥

  . بني يديه  عنده أو راء العلماء، وعدم اكتفائه مبااألمري جبمع الفتاوى وآ
وفيها يظهر بوضوح  مطبوعة. )له ونأسئلة وجهها إليه علماء معاصر عنأجوبة األمري (ـ ٦

  .استيعابه للعلوم حبيث يستطيع حل مشكلها ، وفتح مستغلقها مدى سعة اطالع األمري ، ومدى
وهو أنّ األمري كان شاعرا مرهف اإلحساس ، له الكثري من ،  مهمأمر  من التنبيه علىـ وال بد ٧

نزهة اخلاطر يف قريض األمري عبد ( حممد باشا يف كتاب األشعار، مجعها ولده األمريالقصائد، و

  ).القادر

وهو كتاب يف فلسفة التصوف وحل بعض اإلشكاالت ) املواقف( كتاب ـ وينسب لألمري٨

وإمنا  ليس من تأليفهويرى احملققون أنّ هذا الكتاب . بن عريبواردة يف كالم الشيخ حميي الدين ال

أجاب عنها األمري، مع  أو أسئلةً مسعها من األمري مسائلَهو كتاب مجع فيه الشيخ حممد اخلاين 

ملتقدمني أو متأخرين ، وأشعارا لبعض الصوفية ، فخرجت ضمن سفر  قواالً، وأ مسائل آلخرين

يقع يف ثالث جملدات، ونا لهسيف ظنه به إىل األمري تعظيم!   

ت وتواطؤ حكام املغرب وتونس مع فرنساـ اوبعد انتهاء دولة األمري يف اجلزائر ـ بسبب اخليان  

قصره يف بروسة وب افة السلطان عبد ايد خان،يف تركيا ، حيث كان يف ضي "بروسة"انتقل إىل 

وهو هر يف دمشق باسم الشيخ يوسف املغريبزاره الشيخ يوسف البيباين املراكشي، الذي اشت ،

  !والد الشيخ بدر الدين احلسين
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 الشام دمشق يف القاطنني األروام بعض كان الشيخ يوسف قدم إىل دمشق من املغرب ، فرأى أنّ  

 الغربية الزاوية إليها ضم مث العصرونية يف الواقعة األشرفية احلديث لدار التابعة دارال على استوىل

 حلاله، احمللأمل الشيخ يوسف ورفع األمر إىل وايل دمشق وطالب بإعادة فت ، املذكورة املدرسة من

 احملل اهذ إلنقاذ كثرية أسبابا وتعاطى ستانةاآل إىل الشيخ فتوجه دعواه، إىل احلكومة تلتفت فلم

 الوايل إىل وقدمه الشام إىل فعاد ذلك، يف سلطانيا فرمانا استحصل أن إىل الرومي، أيدي من

ينه وبني وجرت ب. تثمر حماوالت الشيخ ومل ذلك، على األمر وبقي اإلمهال، زوايا يف فطرحه

ملدينة ه وسافر إىل الَح، مث مجع ر )٥(ذا السبب وهجاهم بقصائدبعض مشايخ دمشق خصومات هل

وشكا  ر األمري عبد القادر الذي اجتمع به وزاره يف قصره بربوسةوهناك تذكّ. املنورة واستقر فيها

  .ملا وجد فيه من حب اخلري والغرية على الدين فكتب إليه خيربه باألمر إليه حال دار احلديث،

شرق إىل الهذه الدار  وتقع .ابن امللك العادلودار احلديث األشرفية بناها امللك األشرف موسى   

 وأول من درس ا احلافظُ أبوهـ، ٦٣٠قلعة دمشق يف سوق العصرونية، وافتتحت سنة من 

اإلمام  : أساطني علم احلديث ، وتولّى التدريس بعدهالشهرزوري عمرو ابن الصالح الكردي

وحاضر فيها ، هم ريشامة املقدسي ثُم اإلمام النووي مث احلافظ املزي مث العماد ابن كثري وغأبو

  )٦(.بعد األلف ومئة تدريس فيها احلافظ ابن حجر العسقالين، وبقي

إالّ أنّ البالء .  فضعف نشاطها وحتولت غرفها إىل مساكن لبعض الشيوخ. مثّ حلّ ا البالء    

 لىع) يانكو( وامسه يف دمشق املقيمني )األروام( األجانب النصارى أحد عندما استوىلاألكرب كان 

 اإلمام تدريس حملّ كانت اليت املدرسة من الغربية الزاوية إليها ضم مثّ ، احلديث لدار التابعة الدار

                                                            
أعيان (، و ٧٠١ـ  ٢/٧٠٠للحصين ) منتخبات التواريخ لدمشق(انظر  .اهللا بن سعيد احلليبوعلى رأسهم الشيخ عبد  ـ ٥

  .٢٩٧للشطي ص) دمشق

  .٣٠للخطيب ص) دار السنة(و. ١/١٩للنعيمي ) الدارس يف تاريخ املدارس(انظر  ـ ٦
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 وحمالً حانةً فصارت. وقاعة التدريس الشريفة النبوية لألحاديث روايته وحمل اهللا رمحه النووي

  !!اجلميععلى مرأى ومشهد من .  )٧(اخلمر براميل لوضع

وما إن وصلها واستقر فيها حىت  .إقامة األمري عبد القادر من بروسة إىل دمشق وبعد مدة انتقلت  

ذهب يتقصى أحوال دار احلديث األشرفية ، فإذا به جيد األمر كما وصفه له الشيخ يوسف املغريب 

 الرومي ذلك فأحضر.  املدرسة هذه إلنقاذ احلسنية اإلدريسية وغريته اإلسالمية احلمية أخذتهف

  . نياحمللَّ منه واشترى جزيالً ماالً هل ودفع

 وعلى عليه أوقفها مث املغريب يوسف للشيخ ومنحها املدرسة غرب الدار بإصالح األمري أمر مث  

 سنة األوىل مجادى من الثاين يف ذلك وكان.  للمدرسة ريعها يرجع نسلهم انقطع وإذا عقبه

 أقل دمشق قدوم األمري إىل على ضىم وكان  م١٨٥٦ سنة الثاين كانون من التاسع = هـ١٢٧٢

  !شهر من

 فيها وجعل أيضا نفقتهب الكل بترميم وأمر املدرسة إىل املغتصبة الغربية الزاوية أضاف مث  

 عبد األمري يد على ورجسه اخلمر من وتطهريها احلديث دار إنقاذ اُهللا جعل وبذلك. مسجدا

  .املربات أعظم من وهذه ،اجلزائري القادر

 تسلّمو الدار يف وسكن املنورة املدينة من فحضر املغريب يوسف الشيخ إىل خربااألمري  أرسل مثّ  

  .)٨(املدرسة

 ، روايةً البخاري بصحيح التدريس فيها األمري افتتح هـ١٢٧٤ سنة رجب من يوم أول ويف  

 حيضره دامفي حافالً درسا وكان ، العصر يصلي أن إىل الظهر صالة بعدمن  إلقرائه جيلس وكان

                                                            
  .٢/٧٥حملمد باشا ) حتفة الزائر(، و٣/١٦٠٣للبيطار ) حلية البشر(انظر  ـ ٧

  .، وغريها٢٩٩للشطي ص) أعيان دمشق(، و ٣/١٦٠٣) حلية البشر(، و  ٧٨ـ  ٢/٧٥حملمد باشا ) الزائر حتفة(انظر  ـ ٨
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 املوافق هـ١٢٧٤ سنة شوال من والعشرين الرابعيف  ختامه وكان ، الطلبة من واألذكياء العلماء

 صحيح برواية األمري من إجازة على احلضور وحصل ، م١٨٥٨ سنة حزيران من السادس

  : أبياتا منها األمري يدي بني أنشد الذي املغريب يوسف الشيخ ومنهم. بسنده البخاري

  يدانيها  شيء  ماهلا  نعمة  يـا ***** أمانيها  نالت  قد  ملسراتا  بك

  أمانيها  أقصى يا  ككون  فالعيد ***** مبومسه  تهنا  هلا  عيدا  كان  إن

  يضاهيها ذا نم ناالد  نساء  راطُ ***** تلَضفَ نم الزهراء فاطمةَ جنلَ يا

  أهنيها   الدنيا  يف  مثلك  كونب ***** بل  املبـارك بالعيد  أهنيك  إين

  ضواحيها  يف  تغدو  اآلن  مبثلك ***** ظفرت إذ الشام دمشق أهين نعم

  نواحيها   مع  فيها  اخلري  ترادف *****بساحتها  األى  وجهك  بدا ملَّا

  فيها انخ نم احلديث دار فك نم ***** راخمد كان  ما سيدي  سيما ال

  ناديها وسط  البخاري  تولَت املّ ***** مربعها اهللا  ياأحو استنارت بك

  مغانيها يف يالنواوِ حيىي عهد من ***** ا  تاله  من مسعنا  مـا  تالوةً

  معطيها  اهللا  لَّج    لغريك  ليس ***** ايد منه أوالك إذْ  إهلك  رفاشكُ

  ويبديها   أشياٍء   رمقادي   خيفي ***** كرم ذو  اهللا  فإن  خبريٍ  رشبوا

  ضاهيهااملُ مث ىلاُأل رِدب أصحاب ***** صرتهكن   نصرا  ينصركم  واهللا

  )٩(وخافيها  باديها  الكماالت  أوج ***** مرتقيا الدين حميي جنلَ يا زلت ال

                                                            
  .وفيها قصائد أخرى للشيخ يوسف يف مدح األمري والثناء عليه. ٢/٨٠) حتفة الزائر(، و ٣/١٦٠٤) حلية البشر(ـ  ٩
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مث برواية صحيح  ، احلديث دار باسترداد دمشق يف إقامته القادر عبد األمري افتتح وهكذا  ـ

وكان من مثرات ذلك أن عاد إىل علوم  .مث صحيح مسلم وموطأ اإلمام مالكخاري فيها الب

احلديث اؤها ومكانتها، فبدأ أهل العلم يف دمشق يوجهون أنظارهم إىل تلك العلوم ويسعون 

  .عادة االهتمام اإل

إىل أن وما زال األمري عبد القادر يروي صحيح البخاري وكتب احلديث األخرى وجييز ا   

  !يف فرنسا جنه مخس سنواتمدة سحىت إنه مل ينقطع عن روايته وتدريسه  . توفّاه اهللا تعاىل

التدريس بعده ولده الشيخ بدر الدين  تسلّمو، واستمر الشيخ يوسف بالتدريس يف دار احلديث   

  . مرتبا شهريا أيضا ، وكان األمري قد رتب له احلسين

اليت أوقفها األمري على جدهم ، بدر الدين باعوا الدار التابعة ملدرسة احلديث  إالّ أنّ أبناء الشيخ   

  !، وهذا تصرف يف الوقف ال جيوز ذريته واشترط عودا إىل املدرسة إذا انقطعت

فرحم اهللا من أوقفها ورحم اهللا األمري بقيت املدرسة ،  ولكن .على كل حال ذهبت تلك الدار  

  .من ماله وأعاد وقفهاا هالذي استرجعها ورمم

، وكانت له  إعمال العقل والتفكّر ونبذ التقليد األعمىلقد كان من منهج األمري عبد القادر   

إن يمة تقَاد أفضل من ((: رها يف معظم مؤلفاته ، وهي قوله مقولة يكثر من ترديدها ، ويسطِّ

لك العصر ، إالّ أنه أخذ من واألمري كان صوفيا حال معظم الناس يف ذ ،)١٠())مقلد ينقَاد

د القادر نسبة إىل الشيخ عب(القادري  درلقد تلقى الوِ.  بدعهوالتصوف لبه وخريه ، ونبذ قشوره 

نفسه شيخا للطريقة القادرية، وإمنا كان حيض على الذكر والتدبر، وكان  ولكنه مل يسم) اجليالين

أمر  على فعل، ولكنه كان ينبهه لورد القادرياسنده يف إذا طلب منه أحد األشخاص أن جييزه ب

                                                            
 .٧لألمري ص) ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(انظر ـ  ١٠
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، وما  وهو أنّ ذلك ال ينجيه عند اهللا إذا مل يكن صادقًا يف التوجه إىل اهللا بالذكر والعبادة مهم

  .تلك اإلجازة إالّ رجاء بركة السلف الذين مضوا عليها

الكتاب والسنة وكان األمري عبد القادر يتفنن يف االستشهاد مبواقف السلف والرجوع إىل   

  .)١١(من أحكام شرعية طارئة بسبب احلربفيما مل يعرفه أو تردد فيه 

، والغناء هنا  لقد كان األمري منذ أيام اجلهاد مينع التدخني يف اجليش ولعب الورق والغناء  

فكان ) اإلنشاد(وإمنا يتعداه إىل ما يسمى بالغناء الديين ، ليس مقصورا على الغناء املعروف 

، وله وإلخوته رسائل يف ذلك يعتمدون فيها على فتاوى األئمة املالكية  ري ينهى عنه ومينعهاألم

وحىت عندما كان حيتفل األمري باملولد النبوي الشريف فإنه مل يكن حيتفل باألغاين .  وغريهم

يأمر قطعات من اجليش بتمثيل  ، أو واحلضرات وإمنا كان جيري استعراضا عسكريا أمام الناس

   .معركة أمام الناس

األمري عدد من العلماء تأثروا به ومبنهجه واستمروا على ذلك النهج وطوروه  يوخترج على يد  

=  ـه١٣٣٨- ١٢٦٨( ابن الشيخ صاحل السمعوين الشيخ طاهر اجلزائري : واتسعوا فيه منهم

 باقتناء افًلكَ كان . عصره يف دبواأل لغةبال العلماء أكابر من اثةحبوهو ) م١٩٢٠-١٨٥٢

 ما فيها ومجع ، دمشق يف) الظاهرية الكتب دار( إنشاء على فساعد ، عنها والبحث املخطوطات

 امع أعضاء منوهو  . القدس يف) اخلالدية املكتبة( إنشاء على وساعد ، العامة اخلزائن يف تفرق

 كالعربية الشرقية اللغات أكثر حيسن كان . لظاهريةا الكتب لدار امدير ومسي ، العريب العلمي

 الكالمية اجلواهر( منها ا،مصنفً عشرين حنو وله .والفارسية والتركية والزواوية واحلبشية والسريانية

 علم إىل النظر توجيه(و) ط -  بالقرآن املتعلقة املباحث لبعض التبيان(و) ط - االسالمية العقائد يف

                                                            
، ٢٠٠٨أكتوبر  ١١=هـ١٤٢٩شوال  ١١) هل كان األمري حداثيا: (القاسم سعد اهللا يف مقاله  الدكتور أبو ـ ١١

 ).الشروق(
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 لِّجأَ نوم .النبوية السرية يف) خ -  ملاماإل( و جملدات، أربعة يف) خ - لقرآنا تفسري(و) ط - ثراأل

  .خمتلفة موضوعات يف كبرية جمموعة وهي) خ - الظاهرية التذكرة( آثاره

ه الشيخ عبد الغين بِأرشده األمري إىل مالزمة صاحمث  ، عبد القادرعلى األمري  الشيخ طاهر درس  

ه وترحاله ، وكان األمري خيصص له الذي كان لصيقًا باألمري يف حلِّـ  )١٢(الغنيمي امليداين

وذلك ألنّ الشيخ الغنيمي كان معروفًا بكراهيته للبدع واألوهام وألوالده مرتبات شهرية ـ 

  .)١٣(واخلرافات

، فقد سعى يف بناء املدارس واالهتمام  والشيخ طاهر هو رائد النهضة العلمية يف بالد الشام  

وكان اهتمامه األكرب بنشر العلم  ،..والعلوم احلديثة من طب وفيزياء ورياضيات و بالثقافة

حيث مجع نوادر املخطوطات العربية  بدمشق مؤسس املكتبة الظاهريةكما ذكرنا وهو  ، الصحيح

من ،  املصلحني العلماء واإلسالمية مبساعدة األمري عبد القادر ، وخترج على يديه جمموعة من

  :أشهرهم

مؤسس املطبعة ) م١٩٦٩ـ١٨٨٦=هـ١٣٨٩ـ١٣٠٣( الشيخ حمب الدين اخلطيب ـ١ 

فية ومكتبتها ، وهو من مؤسسي مجعية النهضة العربية ، أنشأ وحرر عدة جرائد رصينة ، لَالس

وأشرف على نشر عدد كبري من كتب التراث ، وهو خال الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهللا ؛ 

 بنِ م ، كما حكم على األمري عمر١٩١٦عدام غيابيا سنة حكم عليه مجال باشا السفاح باإل

  .األمري عبد القادر
                                                            

: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين) م ١٨٨١ - ١٨٠٧=  ـه ١٢٩٨ - ١٢٢٢(ـ ١٢  

،  القدوريوهو يف الفقه احلنفي شرح فيه خمتصر  "لكتابيف شرح ا باباللُّ" من أشهر تآليفه كتاب .فاضل من فقهاء احلنفية

 "ط –شرح العقيدة الطحاوية " ، و يف شرح البخاري" خ  -كشف االلتباس " و

ـ    ٢٣ص ١٠٨العدد ) التراث العريب(ـ جملة   للدكتور نزار أباظة ) الشيخ طاهر اجلزائري يف اتمع(انظر مقال  ـ ١٣

  .م١٢/٢٠٠٧=هـ ١٤٢٨ذو احلجة 
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 العلمي امع رئيس) م١٩٥٣ -١٨٧٦=ـه١٣٧٢-١٢٩٣(:  العالّمة حممد كرد عليـ ٢

 .الكتاب كبار وأحد .الكثرية واملؤلفات) املقتبس( جملة وصاحب ، ومؤسسه ، بدمشق العريب

ولوزارة املعارف مرتني ي.  

 منوهو ) م١٩١٦ - ١٨٥٥=  ـه١٣٣٤ -١٢٧٢(:  الشيخ عبد احلميد الزهراوي ـ٣

 الفقه( رسالة له ).عاليه( ديوان يف العرب شهداء وأحد ، سورية يف السياسية النهضة زعماء

  .) ط - املؤمنني أم خدجية( وكتاب) ط-  والتصوف

 رجال منأيضا وهو ) م١٩٢٥- ١٨٦٧= ـه١٣٤٣-١٢٨٤( : العامل البحاثة رفيق العظمـ ٤

 والسياسية صالحيةاإل واجلمعيات عمالاأل من كثري يف اشترك . سورية يف الفكرية النهضة

 يف سالماإل مشاهري أشهر( وصنف ، واالت الصحف كربيات يف قيمة احبوثً ونشر ، والعلمية

) ط - دياناأل انتشار كيفية يف البيان(و يكمل، ومل ، أجزاء أربعة) ط - والسياسة احلرب

 العلمي امع إىل إهداؤه مآثره ومن .غريها  و) ط - سالميةاإل للناشئة احلكمية الدروس(و

  .جملد ألف حنو وهي كتبه خزانةَ دمشق يف العريب

 فتاءاإل منصب توىل،) م١٩٣٣- ١٨٧٧= ـه١٣٥١-١٢٩٤(:  سعيد الباينالشيخ حممد ـ ٥

 مث بعاليه، العريف احلرب بديوان وحوكم وىلاأل العامة احلرب يف واعتقل دمشق أقضية بعض يف

 الشيخ بسرية البصائر تنوير( سرية الشيخ طاهر اجلزائري كتابا مساه يف فألّ . ناضولاأل إىل نفي

 عمدة(و) بالقرآن املتعلقة املباحث بعض يف النريان الفرقدان( املطبوعة الكتب من وله) ط - طاهر

  .)الشريف النبوي املولد(و) والتلفيق التقليد يف التحقيق

 العربية النهضة زعماء من) م١٩١٦-١٨٦٨= ـه١٣٣٤-١٢٨٥(: العسلي بك شكريـ ٦ 

 عاليه ديوان عليه حكم العامة احلرب نشبت فلما،  يوميةال) القبس( جريدة وأصدر .احلديثة

) ط -سالماإل يف اخلراج(و رسالة،) ط -والنواب القضاة( له .بدمشق احلكم فيه ونفذ عدام،باإل
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 وأبرز الصهيونيني، أمر استفحال على العثماين النواب جملس يف برهن من أول وهو ، رسالة

  .بريدهم يف كانوا يستعملوا) طوابع(

، وكلّهم أعالم بارزون تابعوا  اجلزائري بعض تالمذة الشيخ طاهر تلميذ األمري عبد القادرهؤالء   

نشر العلم يف ليوم ال ختفى وهلم فضلٌ كبري آثارهم إىل اويف النهضة واإلصالح ، مسرية شيخهم 

   .الشامبالد الصحيح يف 

  وما عبد القادر تالميذ األمري أخص  نوهو من علماء الشام الشيخ عبد الرزاق البيطارأيض ،

 دباأل متضلِّعا من ، بالدين اعاملًوكان ) م١٩١٦- ١٨٣٧=ـه١٣٣٥ -١٢٥٣( املشهورين

 أمره آخر يف واقتصر ، مدة دبباأل واشتغل . علومه يف مهرو ، باهص يف القرآن حفظ ، والتاريخ

 يف ولقي ، العقيدة سلفي ، اإلسالم يف اإلصالح دعاة من وكان . والسنة الكتاب يملْع على

  .اجلامدين من اعنت ذلك سبيل

 بال لعلماءا أول من الشام بالد يف هو: ((رمحه اهللا  البيطار جة حممد الشيخقال عنه حفيده   

 أهل رؤوس فوق ورفع ، السبيل هذا يف وجاهد ، بالدليل أخذ من أول ألنه ، مراء وال شبهة

 عبد الشيخ إن: (( فيه القامسيمجال الدين  العالّمة قول نقل مثّ، )) والتنزيل السنة راية احلق

 بلسانه يقاوم وممن ، اتاخلراف أرباب على باإلنكار اشتهر ممن ؛ اجلليل العامل ذاك البيطار الرزاق

 وال عاتب عتب يصده وال ، الئم لومة احلق إبانة يف تأخذه ال ممن فإنه ، اخلزعبالت تلك وبراهينه

 حكايات من يروى ما وكل ، ومداراة حماباة وعدم ، عجيب باحلق صدع وله ، قائم قومة

 بالصد قائله وقابل ، جهارا رده أباه فإنْ العقل مبيزان يزنه فإنه )املتظاهرين بالتصوف( املتمفقرين

 به ويستشفع األموات من العامة فيه يعتقد من ينادي من على باإلنكار صرح وطاملا ، إنكارا

 أمر إذ به، اُهللا أَذنَ ما أمر أنه من الباب هذا يف السلف قاله ما ويعرفهم ، احلاجات قضاء يف

 وقصده ، الكتاب كرمي من آية غري يف به صرح كما يرضيه ال مما غريه فدعاء ، وحده بدعائه
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 انظر[ انتهى)).وتعاىل تبارك باخلالق إالّ القلب تعليق وعدم ، اهللا إالّ أحد نداء عن العامة ترقية

  ]  ١٧ـ١/١٢)البشر حلية( مقدمة

 نةَس مقالةً كتب، وكان  باحلق الصادع العاملُالشيخ عبد الرزاق البيطار ، هذا هو إذن     

 كان وإمنا حيا بقائه ظهور مث ،عبد القادر اجلزائري  األمريشيخه  وفاة خرب ذيوع إثر هـ١٢٩٦

 ، امتنانك جزيل على ونشكرك ، إحسانك على منعم يا حنمدك: (( فقال فيها اهللا حيمد ، مريضا

 ، أرأفك ما ، رعنياملتض راحم يا ، نعمائك ملُتكاثر مكافيا وشكرا ، آالئك بوافر وافيا محدا

 ما بلطفك النقمة دافع ويا ، أحلمك ما واجلود الرمحة ذا ويا ، أعطفك ما املنقطعني على ويامنان

 وأسبلت ، املوصوف لطفك حبر يف وأغرقتنا ، املعروف جبميل غمرتنا قد ، وأعظمك أحكمك

 فسيح إىل ، الغواية ةأودي من به أنقذتنا من ، اجلليل حصنك لنا وأدمت ، اجلميل سترك علينا

 لنا به وكشفت ، املرغوب الصراط إىل دايته وهديتنا ، املطلوب به وعرفتنا ، واهلداية الرشاد

 ، املفرد والعلَم ، األوحد األجمد ؛ واجلماعة السنة ج على به ودللتنا ، طاعة نعتقدها كنا عيوبا

 أمري ، احملمدية الشريعة معاندي بدالئله والقامع ، الدينية الرايات أعالم بفضائله الرافع

 السيد ، األريب املاجد والشريف ، النسيب احلسيب....   ، الفضالء مدار وقطب األمراء،

وهذا إقرار وبيانٌ واضح   ؛ انتهى)).إخل.... ، اهلين وجوده بقاءه اهللا أدام ، احلسين القادر عبد

لقادر اجلزائري من أوائل الدعاة يف عصره إىل التزام من الشيخ رمحه اهللا يف كون األمري عبد ا

  !السنة املطهرة والعمل باحلديث الصحيح

الشيخ مجال الدين وممن خترج على الشيخ عبد الرزاق البيطار عالّمة الشام وفقيهها الكبري   

 .بالتقليد يقول ال العقيدة سلفي كانو ،) م١٩١٤ - ١٨٦٦=  ـه١٣٣٢ -١٢٨٣( القامسي

 أربع هذا عمله يف فأقام السورية، والبالد القرى يف العامة الدروس وإلقاء للرحلة احلكومة تهانتدب

 فقبضت) اجلمايل املذهب( مسوه الدين، يف جديد مذهب بتأسيس هتدسح امه عاد وملاسنوات ، 

 دمشق، وايل إليه واعتذر سبيله، فأخلي التهمة فرد وسألته،) ـه١٣١٣ سنة( احلكومة عليه
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 سالميةاإل الشريعة وعلوم التفسري يف ، والعامة اخلاصة الدروس وإلقاء للتصنيف منزله يف فانقطع

أشهرها  ا،مصنفً وسبعني اثننيله أكثر من  .والصحف االت يف كثرية احبوثً ونشر .دبواأل

ري عبد القادر وكان يثين كثريا على األم .اجملد ١٧ يفيقع ) التأويل حماسن( تفسريه للقرآن املسمى

) تعطري املَشام يف مآثر دمشق الشام(وأفرد له ترمجة ضافية يف كتابه ويستشهد بكالمه يف كتبه ، 

  .وا ختم جزء التراجم ! مخسني صفحة تقريبا وهي أطول ترمجة يف كتابه تقع يف

) م١٩٧٦ـ١٨٩٤=هـ١٣٩٦ـ١٣١١( حممد جة البيطارالقامسي الشيخ  الشيخ ومن تالمذة  

دقيق الفهم ألسرار الكتاب هو علم من أعالم اإلسالم ، وإمام من أئمة السلفية احلقة ، ((و

يوافق ما يوافق عن دليل ، وخيالف ما خيالف إىل صواب ، ألنه مستكمل لألدوات املؤهلة . والسنة

براهيمي وصفه العالّمة حممد البشري اإل هكذا .)١٤())وز للحدود املذهبية واإلقليميةوهو جما. لذلك

، رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، والعضو يف جمامع اللغة بدمشق والقاهرة رمحه اهللا 

  .وبغداد

،  له الكثري من املؤلفات والبحوثوالشيخ جة رمحه اهللا ، من العلماء العاملني والدعاة النشطني  

حلية البشر يف (عليقاته على كتاب وكان أيضا يشيد باألمري عبد القادر ، وجند ذلك واضحا يف ت

  . جلده الشيخ عبد الرزاق البيطار) تاريخ القرن الثالث عشر

ولعلّ أكرب أثر تركه الشيخ جة هو تلك النخبة الفريدة من العلماء والدعاة الذين خترجوا عليه  

، ، والعامل الفاضل سعدي ياسني علي الطنطاوي الشيخ العالّمةالقاضي و: ومن أشهرهم 

ث عبد القادر األرناؤوط، رمحهم شيخ احملدأمني املصري ، وال الدكتورو والشيخ حامد التقي ،

ولن أطيل عليكم بذكر ترامجهم ،  .مجيعا، والقاضي الشرعي سعدي أبو جيب حفظه اهللا اهللا

  .فهم من املشاهري الذين عاصرناهم 

                                                            
 .١٨عدنان اخلطيب  ص) حممد جة البيطار حياته وآثاره(انظر ـ  ١٤
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  . بتدريسها ونشرها والدفاع عنها وهؤالء هم الذين محلوا لواء السنة وعلوم احلديث وقاموا

لقد بدأ األمري عبد القادر اجلزائري مسرية اإلصالح ونشر السنة الصحيحة عندما استرجع   

تدريس علوم  لَكَمث ودار احلديث األشرفية ، ودرس فيها صحيح اإلمام البخاري بأسانيده ، 

  .شيخ بدر الدين احلسين رمحه اهللالفكان من مثرة ذلك ظهور ا ، الشيخ يوسف املغريبإىل احلديث 

للشيخ عبد الرزاق البيطار وتالمذته ، وللشيخ مجال  يف جمال اإلصالح  اآلثار الطيبةوالناظر إىل   

، الدين احلسين وتالمذته الدين القامسي وتالمذته ، وللشيخ طاهر اجلزائري وتالمذته ، وللشيخ بدر

 ادر يف جتديد العمل بالسنة والنهوض باألمة ، إنه درسما بدأه األمري عبد القيدرك بوضوح أمهية 

أنّ على املرء أن يساهم يف بناء صرح : لنا مجيعا نستخلص منه العرب والفوائد ، ولعلّ من أمهّها 

العلم والتبصري وترسيخ املعرفة الصحيحة ولو بوضع مدماك واحد من لَبِنات هذا الصرح ، ألنه 

  .يبنوا عليه مداميك أُخر ، إىل أن يعلو هذا الصرح ويرتفع سيكون سبيالً ملن بعده ل

بعدما رأى ما أدى إليه اجلهل املنتشر وقتها يف بالد  لقد بدأ األمري خبطوة خطاها حبزم وثبات ،   

فبعدما خرج من سجنه بفرنسا . اإلسالم ، وتسبب عنه تسلط األعداء واستغالهلم جلهل األمة

 األمسب: "ة هناك واطلع على أعماهلا وأشغاهلا ، قال لبعض األعيان وزار دار الطباعة األمريي

 تقلب اليت احلروف صناعة رأيت واليوم ، والقالع احلصون ا دم اليت صناعة املدافع رأيت

  . )١٥( "يشعرون ال وهم دوهلم وخترب امللوك ةأسر ا

  .)١٦(الفكر بطاريات رىأ يوموال احلرب بطاريات رأيت باألمس: اأيض املطبعة عن آلخر وقال

                                                            
  .٢/٤٤حملمد باشا ) حتفة الزائر(ـ  ١٥

  .٢٧١لشارل هنري تشرشل ص) حياة األمري عبد القادر( ـ ١٦
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لقد انتقل األمري من جهاد السيف إىل جهاد القلم ، وأراد لألمة أن تنهض وتنفض عنها ركام   

را األمة اجلهل والغفلة ، ألن ذلك هو السبيل إىل تدارك النقص والتدهور اللذين أخ.  

باستعادة شيء  األمة وبدأت وفعالً جنح األمري فيما أراد وقيض اهللا لألمة من يتابع جه وضت

فأسأل اهللا تعاىل أن يستمر النهوض وأن تستعيد أمتنا اإلسالمية مكانتها األوىل يف من مكانتها، 

  .ريادة األمم

  .واحلمد هللا رب العاملني 

   اجلزائري مكّي احلسين.د                                                                  

  م١/٧/٢٠٠٩=هـ ١٤٣٠/مجادى اآلخرة/٨دمشق                                                                      
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