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املدرسة الشبلية

املدرسة الشبلية
تقع املدرسة الشبلية خارج أسوار مدينة دمشق القدمية بالقرب من جسر ثورا املتاخم للمدرسة
البدرية بالقرب من ساحة امليسات اليوم.
قال ابن شداد يف املدارس اخلارجة عن البلد :يف عام  975للهجرة املوافق  1111للميالد أوقف
املدرسة الشبلية احلسامية بسفح جبل قاسيون بالقرب من جسر ثوري الطواشي شبل الدولة احلسامي
يف سنة ست وعشرين وستمائة انتهى.
قال الذهيب يف تارخيه العرب فيمن مات سنة ثالث وعشرين وستمائة :كافور شبل الدولة احلسامي
طواشي حسام الدين حممد بن الجني زوج ست الشام اخلاتون القديرة الشهرية ،وله فوق جسر ثوري
املدرسة والرتبة واخلانقاه وكان دنياً وافر احلشمة روى عن اخلشوعي انتهى.
وقال ابن كثري يف تارخيه يف سنة ثالث وعشرين وستمائة واقف الشبلية اليت بطريق الصاحلية شبل
الدولة كافور احلسامي نسبة إىل حسام الدين حممد بن الجني ولد ست الشام وهو الذي بىن الشبلية
احلنفية واخلانقاه على الصوفية إىل جانبها وكانت منزله وأوقف القناة واملصنع والساباط وفتح للناس
يق إىل اجلبل من
طريقاً من عند املقربة غريب الشامية الربانية إىل طريق عني الكرش ومل يكن للناس طر ٌ
هناك إمنا كانوا يسلكون من عند مسجد الصفي بالعقيبة وكانت وفاته إىل رمحة اهلل تعاىل يف شهر
رجب ودفن يف تربته اليت كانت مدرسة وقد مسع احلديث من الكندري وغريه.
ودرس هبذه املدرسة صفي الدين السنجاري مث بعده اثنا عشر مدرساً آخرهم مشس الدين ابن
الرضي ومنهم سعيد بن علي بن سعيد البصروي احلنفي قال الذهيب هو مدرس الشبلية أحد أئمة
املذهب وكان ديناً ورعاً حنوياً شاعراً تويف سنة أربع ومثانني وستمائة وقد قارب الستني .قال ابن كثري له
تصانيف مفيدة ونظم حسن منه وقال الصفدي كان إماماً مفتياً مدرساً بصرياً باملذهب جيد العربية
متني الديانة شديد الورع عرض عليه القضاء أو ذكر له فامتنع.
أخربنا شيخنا الفاضل عبد القادر بن بدران رمحه اهلل يف منادمة األطالل ومسامرة اخليال فقال:
قال ابن شداد يف كالمه على املدارس اخلارجة عن البلد املدرسة الشبلية احلسامية بسفح جبل قاسيون
بالقرب من جسر ثورا.
أقول :وقد أهبم موضعها ؟؟ ،ومل يبني أي جسر ؟ ..أهو اجلسر األبيض أم غريه ،والذي يظهر لنا
أهنا بالقرب من البدرية وقد مر بياهنا ،ولقد وقفت عند البدرية أسأل أطالهلا عنها وعن الشبلية..
فوجدت بستاناً يسميه العامة بالشبلي وببستان الشبلية ،وهو على طريق عني الكرش بالقرب من جسر
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هنر ثورا ،فدخلت البستان فإذا يف جانبه بناء له أربعة جدران قائمة ،وهبا قنطرتا إيوانني ،وجبانب هذا
البناء قبة حتتها قرب.
فناداين ذلك البناء املتداعي للسقوط ..تلك آثار املدرسة اليت تبحث عنها ،وقد حال احلال،
وتغريت الرسوم ،ومل يبق إال ما نشاهده ،ولرمبا بعد مدة ال ترى شيئاً مما تراه اآلن ...فقلت عليك يا
شبلية السالم عدد ما سكنك من طالب العلوم ومن أوقاف هذه املدرسة قرية بيت نائم بأواخر
الغوطة.
أقول هنا ضمن أحباث املدارس القدمية يف دمشق دراسة تارخيية مفصلة مبنتدى يامسني الشام :أن
أطالهلا مازالت موجودة وقائمة حىت اليوم وقد شاهدهتا أثناء زياريت امليدانية هلا عام  ،2212وكذلك
قرب الطواشي شبل الدولة احلسامي رمحه اهلل يف شارع حممد بن قاسم الثقفي الواصل بني ساحة عمر
األبرش وبني ساحة امليسات على ضفاف هنر ثورا ضمن حديقة صغرية.
ومل يبق منها إال اجلدران احلجرية األربعة ذوات األقواس ،واألوسط منها أكثر اتساعاً وارتفاعاً من
البقية وبدون قبة مع الضريح املكشوف احلجري ذو النقوش والزخارف األيوبية.
وقد كتب على الضريح كما ورد يف النقوش الكتابية:
هذا قرب الفقري إىل رمحة ربه كافور بن عبد اهلل احلر احلسامي تويف يف ثالث وعشرين من شهر رجب
سنة ثالث وعشرين وستمائة رمحه اهلل.
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