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 (هـ 748لدالمية )القرآن الكريم ا دار
 موقعها:

 بالصاحلية. ،إليه نية )يف اجلسر األبيض( باجلانب الشرقي اآلخذبالقرب من املاردي
 تاريخ بنائها:

بن دالمة البصري الدمشقي إىل جانب داره أنشأها اخلواجا )التاجر الكبري( أبو العباس أمحد 
 هــ.748سنة 

 وقفيتها:
وله من املعلوم  ،ورتب هبا إماما   ،هــ كما رأيته يف كتاب وقفها748قال النعيمي: وقفها يف سنة

ولكل  ،وستة أنفار من الفقراء الغرباء املهاجرين يف قراءة القرآن ،وقيما  وله مثل اإلمام ،مئة درهم
إلقراء  تصّدر شيخا  )ولشيخهم عشرة( ومن شرط اإلمام الراتب أن ي ،يف كل شهر ،منهم ثالثون درمها  

وستة أيتام باملكتب على  ،وله على ذلك زيادة على معلوم اإلمامة عشرون درمها   ،آن للمذكورينر الق
وله من املعلوم ستون درمها  يف   ،وقرر هلم شيخا   ،ولكل واحد منهم يف كل شهر عشرة دراهم ،باهبا

وجعل  ،ل من رجب وشعبان ورمضانقارئا  لصحيح اإلمام البخاري يف ك}  ورتَّب أيضا   { ،كل شهر
وعامال  وله من املعلوم   ،وناظرا  له من املعلوم يف الشهر ستون درمها   ،له من املعلوم مئة وعشرين درمها  

لشمع ولقراءة البخاري وإمام الرتاويح مئة لو  ،للزيت يف كل عام مثلها بت مئة درهم. ورتس سنة كل
ولكل يتيم جبة قطنية  ،ورأسي غنم أضحية ،من احللوى درهم. وألرباب الوظائف مخسة عشرة رطال  
وله يف الشهر  ،)ميعاد( يف يوم الثالثاء من كل أسبوع قارئوقميصا  كذلك ومنديال )يف كل سنة( وقرر 

وشرط على أرباب الوظائف حفظ حزب الصباح واملساء البن داود يقرؤونه بعد صالة  ،ثالثون درمها  
والقّيم هو  ،على ضريح الواقف قارئوال ،للبخاري قارئمام هو الوأن يكون اإل ،الصبح والعصر
 البواب واملؤذن.

 سبب إنشائها:
بدران: ذكر بعضهم أن سبب إنشائها أن اخلواجا إبراهيم اإلسعردي عمر مدرسة باجلسر قال 

اعة فطلب هبا رجل من مجاعة ابن دالمة خلوة )غرفة( بشف ،وجعل هبا خالوي ،األبيض ليس هلا نظري
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فقال اخلواجا إبراهيم له: قل البن  ،وأعطاه غريها فلم يقبلها ،ابن دالمة فلم يعطه اخللوة اليت طلبها
فلم ينم تلك الليلة حىت رسم  ،فأخربه بذلك ،ويعمر لك خلوة تريدها ،دالمة يعمر مدرسة مثلها

 .مكاهنا وقاسها. فقال اخلواجا إبراهيم: ما أردت بذلك إال تنهيضه لفعل اخلري
 وصفها:

قال الشيخ بدران: هي معروفة باسم الدالمية إىل اآلن يف الطريق اآلخذ إىل الصاحلية يف اجلهة 
 ،وحائطها الغريب مبىن باحلجارة السوداء والصفراء على منط مجيل ،وهي عامرة ومشهورة ،الشرقية

وكأن  ،للفن املعماري فذلك الزمن من التقدم كان وباهبا مبىن على هندسة لطيفة وإتقان يدل على ما
آن طرازا  غري طرز أبواب دور ر فيجعون ألبواب دور الق ،املتقدمني كانوا يتفننون يف بناء األبواب

ومييزون أبنية  ،وألبواب )دور( احلديث شكال  غري شكل أبواب مدارس الفقه والعلوم ،يثداحل
مث إنك إذا  ،أبنية غريهم. ومن تأمل مآثرهم رأى ذلك عيانا   السالطني واألمراء ملعاهد اخلري عن أبواب

اجلهة الشمالية إيوان لطيف  ويف ،دخلت من الباب أفضى بك إىل صحن لطيف يف وسطه بركة ماء
ويف الغريب  ،ويف احلائط الشرقي حجرة ،مجيل ثالث عشرة خطوة يف سبع هة القبلية حرمويف اجل ،أيضا  

تلك الدار اآلن معدة إلقامة الصلوات و  ،وهلا شباك مطل على الطريق ،اقفوهبا قرب الو  ،حجرة أيضا  
وأخربين أحد  ،اليت اصطلح عليها أتباع الشيخ إبراهيم الرشيدي من املتصوفة واألوقات ،اخلمس

والنصف للورد واملورد واألزهار اليت  ،قدميا  فجعلوا نصفها دارا   املقيمني هبا أن أيدي املختلسني تناولتها
ة وألف انتدب هلا السري احملسن علي بك ان ئزرعها أهل الصاحلية ويبيعوهنا فلما كانت سنة ثالث مي

 وبناها على الطراز الذي هي عليه اآلن. ،مردم بك املؤيد العظمي فاستخلصها من يد خمتلسيها
 التخطيط:

ويتجه إىل  ،وعلى مشال الداخل دور الطهارة ،سم414يدخل من الباب إىل دهليز طوله 
ويف وسطه حبرة مربعة  ،سم 748*  807وهو مستطيل  ،اجلنوب فيؤدي إىل الصحن

وهلا  200* 771ويف غربه تربة الواقف  ،441*  710ويف مشاله إيوان واسع  ،سم170*170
سم فيها 440*  471ويف شرقه غرفة جعلت تربة كتابة عليه.   والقرب مهدم وال ،نافذة على الطريق

 قربان. ويف اجلنوب املصلى. على بابه كتابة فيها تاريخ جتديد املسجد.
 واملرجح أنه قد حدث تغيري على ختطيط املدرسة األصلي.
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 وقد مت جتديد الدار حديثا  وبىن يف اجلهة الشمالية مصلى من طابقني وقد انتهى هذا التجديد
 .هـ 1404سنة 

 مدرسوها:
قال النعيمي: وأول من باشر اإلمامة واملشيخة هبا الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد البانياسي 

حامد: حممد بن عيسى يب إبراهيم املتوىف سنة  وقراءة امليعاد مشس الدين بن ،هـــ 121املتوىف سنة 
 هـــــ.778

 فائدة:
ثاين عشري رمضان ختم برهان الدين  هـــ: يف ليلة 102 قال البصروي يف تارخيه يف حوادث سنة

وكنت قد  ،آن باجلامع النظفري بسفح قاسيونر الق -ولد قاضي القضاة احلنبلي–إبراهيم بن مفلح 
وقرأ قراءة جمودة حسنة بصوت عال شجي  ،بالصاحلية حضرت قراءته وصالته يف املدرسة الدالمية

وخلع عليه  ،وأرسل له الكافل خلعة ،وحضر اخلتم مجاعة من العلماء والقضاة واألمراء ،حفظه اهلل
وحفظه ومتع حبياته وحياة أبيه ومل يصل بالقرآن يف هذه السنة غريه. حرسه اهلل  ،حنو ثالثني خلعة

 وأخويه. آمني.
 

 املرجع:
 قرآن الكرمي بدمشق       تألبف الدكتور حممد مطيع احلافظدور ال

 


