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 انية المدرسة المارد

 مسجد الجسر األبيض 
 هجري 610، مباني األيوبيةالمن 

            يلة القوصيالباحثة نب           

 :من املدارس احلنفية ،ذكر النعيمي يف اتريخ املدارس

 " بنت امللك "قطب الدين  "عزيزة الدين اخشا خاتون"هـ( أنشأت  610يف سنة ) املدرسة املاردانية،  
زوجة امللك املعظم "عيسى"   هي، و "صاحب ماردين، ومن اسم هذه املدينة جاءت تسميتها بــ "املاردينية

 .بن أخ السلطان صالح الدين األيويبا ، / م1213بن امللك العادل "أيب بكر أيوب" عام /

،  طب الدين مودود ابن أاتبك زنكي أخو نور الدين الشهيدقأظن  : و عز الدين احلليب  قال القاضيو 
 .هللا أعلمهو والدها وو 

"اجلسر   بـ  اليوم  املعروفة  املنطقة  يف  وأحكار  وحوانيت  بساتني  عدة  عليها  الدين"  "عزيزة  أوقفت 
 .لغريها من شرط واقفها مدرسها أن ال يكون مدرسا  و األبيض" 

بعده برهان الدين إبراهيم الرتكماين إىل أن  : أول من درس هبا الصدر اخلالطي و ال عز الدينق  وقد
الدين عبد هللا بن علي  ، و تويف القاضي اتج  ابن  أبو عبد هللا حممد  الدين  الشيخ زين  فيه  ممن تويف 

 . اببن قاضي صور ، األصلي الدمشقي احلنفي املعروفهجري 790، سنة املارداين

  :املوقع

 . ابلصاحلية ورا" جبوار منطقة "اجلسر االبيض"ثعلى حافة هنر " املدرسة املاردينيةتقع 

ن "عزيزة" عادت إىل ماردين بعد موت زوجها امللك املعظم، أب،  يؤكد العليب يف خطط دمشقو  
 . وبعضها يشري إىل أهنا حجت وانقطعت للعبادة يف "مكة املكرمة" وماتت وُدفنت هناك
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"و  املدرسة  أزدمر" سنة  قد دفن يف  بن  وقفا  هجري، و   816أسنك  له أخوه  ووقفه على   اشرتى 
 .اشرتى للمدرسة بسطامقرئني، و 

 : يف مثار املقاصد ،ذكر أسعد طلسو 

وقف املدرسة بستان احملمدايت الفوقاين : اجلسر األبيض هو جامع املدرسة، و أن جامع املاردانية
 .أرض اجلنائن ابجلسر األبيضأرض يف اجلسر األبيض و حكر التحتاين و و 

، الشيخ حممد  هجراي    1350قد جدد املدرسة سنة  ذكر كرد علي أهنا أصبحت مدفنا آلل املؤيد، و و 
 . هجري، جددها أهل اخلري كما هو مدون 1400يف سنة خليل التاجي، و 

   .لت األاثر األخرىما تزال املدرسة املاردانية قائمة إىل اليوم، بعد أن أزيو 

 الوصف التصويري:

وجبانبه مئذنة على طراز العمارة    ،جبملون قرميدي(مل يبق من بناء املدرسة سوى جامع مسقوف )
  . أما املئذنة على طراز العمارة األيوبية األيوبية، وفوق القسم الشرقي منه قّبة الرتبة،

مئذنة جرى  جامع اجلسر األبيض"، و مسي "  معجابقي أن نشري إىل أنه مل يبقى من املدرسة سوى  
"  عزيزة"بناء حديث من أربع طوابق مقابل اجلامع عبارة عن أحد األوقاف اليت أوقفتها  ، و جتديدها مؤخرا  

 . لمدرسة املاردينيةـل

فلنو  هذه  جولتنا  لبعد  ما جيعل  أن  قّيما     ناتذكر  ميزان و ابقي،  أثرا   يف  حسنات    أعمالنا  سيكون 
حمفوظ عند هللا ال يضيع،    سيكون و ،  مجيعا    الغريو   ينفع النفس   عملكل  هو  ىل يوم القيامة، إيتضاعف  
 :تعاىللقول هللا 

           ()  . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال 

 قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:   :رضي هللا عنه قال عن أنس بن مالك و 

اثنان ) فريجع  ثالثٌة،  امليَت  أهله   ويبقى يتبع  فريجع  وعمله،  وماله،  أهله،  يتبعه:  واحد؛  معه 
 .أخرجه البخاري ومسلم . (عمله وماله، ويبقى
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يف فضاء احلكمة العطائية القائلة: األعمال   موعظة مع املتعة الروحيةألجل ذلك كانت رحلتنا تذكرة و 
 .ارمحنا برمحتك اي أرحم الرمحني، فرحم هللا مجيع من ذكرَّنهم، و اإلخالص روحهاقائمة و 

لذين سبقوَّن  متتلك نفس الوقت الذي كان ميلكه أولئك ا حيث أنك ، املاللك متال  ك  تقل أبنفال
 . عا  َّنف تفكر كيف ترتك أثرا  أتمل و فقط تدبر و ... 

 :املصادر و املراجع

 . النعيمي | ـ الدارس يف اتريخ املدارس  

 . ابن عبد اهلادي | ـ مثار املقاصد 

 .العليب | ـ خطط دمشق 


