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الباحثة نبيلة القوصي
« ..أما املدرسة العمرية ،فال بد أن أقف عليها فإهنا تستحق الوقوف ،فقد كانت تسمى
املدرسة الشيخة أي اجلامعة ،وكانت جامعة معاً ،وكان فيها أقسام مستقلة (كليات) للمذاهب
األربعة ،يتوالها جلة علمائها وهذا من أعجب مارأيت من عبقرية هذه األسرة وسبقها لزماهنا،
قسم للمكفوفني ،وقسم لألطفال ،وكان لشيخها رتبة عالية تعدل برتبة مدير اجلامعة يف هذه
األيام،و كان هذا كله يف العصر الذي نسميه عصر الظالم».
الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
دمشق صور من مجاهلا
فأين تقع املدرسة العمرية؟ واليت متيزت حبقيقة حضارية شاخمة يف عصر مسي بعصر الظالم ..
فكيف عصر الظالم ،وهذه املدرسة الفريدة من نوعها يف بنائها وختصصااها كيف كان هلا هذه
الشهرة والصيت العلمي الذائع ..؟؟ البد من حملة عن أوضاع البالد يف تلك الفرتة ،حيث كان
العامل اإلسالمي يعاين من انقسامات سياسية ،واضطرابات واهديدات خارجية ،مع هناية القرن
اخلامس اهلجري وبداية القرن السادس اهلجري ،ومع بداية الزحف الفرجني على البالد وسيطرته
على توطيد صفوف املسلمني وإعداد العدة للفرنج ،وبدأ بنشر عدالته السمحة اليت متيز هبا
حكمه يف البالد ،فأخذ االزدهار العلمي يف نشاط بتشجيع من امللك العادل نور الدين،
وشهدت دمشق يف فرتة حكمه يف البالد ،فأخذ االزدهار العلمي يف نشاط بتشجيع من امللك
العادل نور الدين ،وشهدت دمشق يف فرتة حكمه نشاط فكري وعلمي وديين ذاع صيته يف
البالد ،فسمي عصره بالعصر الذهيب ،ومن ضمن فعاليات هذا النشــاط كان هلذه األســرة اجلليلة
أســرة بنو قدامة دور بارز يف هــذه النهضــة العلمية ،على الرغم أن العامل الغريب كان يسمى بعصر
الظالم يف تلك الفرتة .وهذا الدليل كبري على أمهية لفكر اإلنساين املسلم ،فاحلضارة تتألف من
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ثالثة عناصر :اإلنسان  +الكون  +احلياة .وبنموذج املدرسة العمرية اليت فاقت شهراها بني
البالد ،لتربز لنا أن هذا اإلنسان هو أغلى وأهم عنصر يف تكوين احلضارة اإلنسانية ملا حيمله
عقله من أفكار ومبا حيتضن فؤاده من عواطف ومشاعر اخلري للعباد .أال وأرجو من اهلل عز وجل
أن يصحو املسلمون من سبااهم وينهضوا ليواصلوا املسري يف بناء حضارة مميزة بفكر وعقل ثاقب
وروح الهب ،لعمري إن أسرة وعائلة بنو قدام ـ ــة رضي اهلل عنهمقد سامهوا وسطروا
وقلب ٍ
صفحات مشرقة حبرب يشع ويضيء معلناً أن الحب إال هلل ورسوله ،وال عزة إال هبما« .املدرسة
العمرية» هي مثرة من مثرات هذا احلب ،فجاءت مميزة املعاين والتخصص ،ولذلك مسيت بالشيخة
والشيخية  ..تقع املدرسة العمرية :خارج أسوار مدينة دمشق القدمية ،يف سفح قاسيون ،بناها
الشيخ أبو عمر مالصقة للدير الذي بنوه مث عُرف فيما بعد باسم مسجد احلنابلة .وحالياً هذه
املدرسة هي عبارة عن آثار حتتاج إىل من ُُيلي معاملها الثقافية ،وهي يف وسط سوق اجلمعة،
الذي طغت شهرته التجارية على املنطقة واليوم تفصل حارة ضيقة املدرسة العمرية عن مكان
الدير القدمي .أما عن تاريخ بنائها:فهو يف 755ھ فقد قام الشيخ الكبري أمحد بن قدامة مؤسس
الصاحلية بوضع أساسيااها مث أكمل ولده الشيخ أبو عمر بناء املدرسة وقام بتخصيص أوقافها.
وهناك قدمي يُظهر تاريخ بناء هذه املدرسة ،حيث يقول احلافظ الضياء عن خاله املوفق بن
قدامة قائالً« :كان أيب قد ختلى عن أمور الدنيا ومهومها ،فكان املرجع يف مصاحل األهل إليه ..
وبىن املدرسة واملصنع بعلو مهته».
بعد املوقع وتاريخ البناء نتوجه اآلن لنتعرف على خمطط املدرسة العمرية واليت كانت كالتايل:

املدرسة مؤلفة من طابقني ،العلوي للخالوي من الفقراء .أما امليضأة بناها جهة القبلة وحتت
اخلالوي ،أي يف الطابق األسفل ،وضمت املدرسة حرماً و أبواب مطلة على الشرق والغرب،
وباباً كبرياً من جهة الغرب ،وفيها مقصورة كبرية لقراءة القرآن ليالً ،وبنيت يف املدرسة خزائن
جدارية لوضع املصاحف والكتب ،وأمام الباب الغريب فسحة هبا بئر معلق عليها سطل من حناس
للشرب .وكان الصحن مبلطاً حبجر أسود ومزي ،وفيه بئر ماء وسقاية ،وقبالة الزاوية الغربية صفة
لتفريق اللحم واخلبز ،وبالطريق الغريب يوجد املطبخ وامليضأة الكربى .هذا وقد كان للمدرسة دور
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اجتماعي كبري باإلضافة للدور العلمي البارز ،فقد لعبت دوراً هاماً يف ترابط اجملتمع لذلك
العصر ،وسبب تسميتها بالشيخة ملؤسسها وبانيها الذي كان يلقب بشيخ اإلسالم «أبو عمر»،
أما الشيخية :ألهنا رئيسة املدارس مجيعها وهذه األقسام واألجزاء اليت جتولنا فيها جعلها يف
مصاف اجلامعات احلديثة ،فهي من أقدم املراكز اليت حققت السكن الداخلي للطالب ،وتوفري
حاجيااهم ومتطلبات عيشهم ،من طعام وشراب وكساء ونظافة.
أوقاف املدرسة العمرية:

إن دراسة أوقافها يعطينا صورة عن النظام املايل ورعايته ،والذي سيكون له األثر البالغ يف حي
وجمتمع الصاحلية لعدة قرون .بدأت أوقاف هذه املدرسة منذ عصر بانيها أبو عمر رمحه اهلل
حيث يقول لنا عبد اهلادي أحوال أوقافها فيقول« :هذه املدرسة عظيمة،مل يكن يف بالد
اإلسالم أعظم منها ،والشيخ بىن فيها املسجد وعشر خالوي فقط ،وقد زاد الناس فيها وال
يزالون يوقفون عليها من زمنه إىل اليوم  -أي عصره  -قلما متضي سنة من السنني إال ويصري
إليها فيها وقف ،فوقفها ال ميكن حصره حىت صار من كل أنواع الرب إليها» النعيمية /الدارس يف
تاريخ املدارس.

أهم موارد وقفــــــها:

 -1ما يدفعه املتربعون واحملسنون من نقود ومواد عينية.
 -1العشر يف البقاع  -أي اللبناين  -وال غرابه فهناك عالقة بني مقادسة الصاحلية ومقادسة
لبنان وال سيما (بعلبك وبونني).
 -3وقف كفر بطنا -ووقف داريا.
 -4من الدراهم مخسة آالف للغنم يف شهر رمضان.
 -7السوق املعروف بعمارة اإلخنائي غريب مشال باب الفراديس.
 -1ألفا رغيف تفرق كل يوم .أما التوزيع واالستفادة من الوقف :منهم النازلون فيها من
املدرسون وامللقنون واملعيدون واملكفوفون وأفراد من اجملتمع الصاحلاين .والالفت للنظر أن هذه
األوقات ليست وقفاً لطلبة العلم والفقراء ،وإمنا أصبحت تقوم بدور اجتماعي يشبه دور
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املؤسسات واجلمعيات املعاصرة .أعرفتم ملاذا قال الشيخ علي الطنطاوي والذي [سبقت زماهنا
 ]..رمحه اهلل.
فأي عزمية ومهة إميانية حىت بلغت قوله سبقت زماهنا يف اجلوهر واملضمون ،وذاع صيتها
البالد  ..رمحهم اهلل ،ورضي اهلل عنهم ،وجعلنا هلم خري خلف اللهم آمني نعود نكمل جولتنا
الروحية هلذه املدرسة العظيمة ،األثر والفائدة.
ما هي مناهج هذه املدرسة ؟

واملقصود بذلك هو سري العملية التعليمية والذي يعتمد على األستاذ والطالب واملقرر أي
املادة العلمية .لقد قدمت املدرسة العمرية تراث حضاري لألمة اإلسالمية،مل يقتصر هذا
الرتاث على الناحية الفكرية العلمية ،وإمنا على الناحية العمرانية والسكانية ،فمن آثار النشاط
العلمي وازدهاره ،نشط اجملتمع الصاحلاين ،فكثر بناء املدارس وظهر التنافس احملمود بني
السكان ،وسوف نقوم بسرد هذا التنوع العلمي وكيف ازدادت أعداد املدارس يف تلك الفرتة،
وهذا الفضل بعد اهلل عز وجل يعود هلذه األسرة املباركة آل قدامة ،ولينة الصدق واإلخالص
اليت ترعرعت ونشأت يف قلوب األبناء واألحفاد بسقاي ِة الشيخ الكبري رمحه اهلل أمحد بن

قدامة.

أما عن املدرسة العمرية ،واليت قام فيها أشهر املدرسني وأقدمهم يف ذلك العصر نذكر منهم:

احلافظ العالمة الشيخ عبد الغين املقدسي ،والفقيه عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد
امللك بن عثمان املقدسي احلنبلي ،وهذا تلميذ املوفق .ومنهم الفقيه عز الدين عبد العزيز بن
عبد امللك املقدسي احلنبلي ،تلميذ املوقف .وجنم الدين أمحد بن حممد بن خلف بن راجح
املقدسي ،والقاضي مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمرابن مؤسس املدرسة،كان عاملاً بالفقه.
ومن املالحظ أن الشيخ أبو عمر مؤسس هذه املدرسة مل يكن من أول املدرسني يف هذه
املدرسة ،والسبب يف ذلك الرتباطه االجتماعي والرمسي الذي كان يقوم به باسم املقادسة
هذه أوالً ،ومشاركته يف اجلهاد ضد الفرنج ،والسبب األخري شغله يف النظر ألوقاف هذه
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املدرسة واإلشراف عليها ،واخلالصة يف هذا الكالم أن أبو عمر رمحه اهلل مؤسس هذه املدرسة
كان مبثابة مدير للمدرسة تربوياً ومالياً،كرئيس جامعة يف عصرنا ،ولذلك فقد حظي مبديح
ودعاء كبري ممن جاء من بعده ،وصوالً للشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل ،وتأسفه« :فهل
نسيهم أهل دمشق وهم أهل وفاء».
أما الطالب :

فقد متتعوا برعاية كبرية على الصعيد املادي  -العلمي  -النفسي.

والعنصر الثالث واألهم يف سري العملية العلمية والرتبوية ،هي املادة العلمية .كيف كانت

وعن ماذا ..؟
لقد اعتنت املدرسة وبإشراف أبو عمر  -رمحه اهلل  -بكل فنون العلم ،ال سيما الشرعي.
مل يقتصر التدريس على الفقه احلنبلي ،إمنا على املذاهب األربعة ،وحرص بنو قدامة على
تعليم الصغار القرآن الكرمي ،وكان هلم متخصصون باإلقراء .فازداد عدد القراء يف الصاحلية مث
يف دمشق حفظها اهلل ،وكان من العلماء الذين يتوافدون إىل هذه املدرسة بعد رحالاهم
العلمية خارج الشام ،ومرويااهم ملا مسعوا ورأوا األثر العظيم يف زيادة النشاط وازدهارها.
وتنوعت العلـوم يف هذه املدرسـة كاحلديث والسـرية والعقيـدة والقصص واللغـة وجمالـ ــس
األشعار وجمالس النظر .ومع األيام نالت هذه املدرسة العمرية شهرة عاملية مل يكن لغريها هذا
الصيت،كانت مبثابة أكادميية تستقطب الناس مبدرسيها ومبوادهم العلمية الغنية اليت كانوا
يدرسوهنا ،وزيادة على ما سبق املكتبة اليت أسسها هذا الشيخ الفذ أبو عمر رمحه اهلل واليت من
صدق وإخالص توجهه يف إنشائها أصبحت معلماً من معامل الثقافة اهلامة ملا ضمت من
كتب ومصادر هامة وساهم هذا الشيخ وغريه من العلماء يف إثرائها وإغنائها حىت نالت هذه
اخلطوة اهلامة يف العامل بأثره لذلك العصر.
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وهذه املكتبة يف بدايااها كانت ينسخ فيها املصاحف يدوياً ،ونسخ الكتب بأعداد كبرية
من الشيخ أبو عمر رمحه اهلل ،مث أخذ بقية العلماء حيذو حذوه بدون أجر ما دام األجر
املضاعف سيناله عندما يلقى اهلل عز وجل رمحهم اهلل وجزاهم اخلري كله.
إخويت هل نعرف ملاذا الشيخ علي رمحه اهلل وجزاه اهلل خرياً ،يذكرنا هبؤالء الصادقني
األمينني والذين أيقظوا يف قلوبنا معاين جداً راقية وسامية ،معاين احلب هلل عز وجل ولرسوله
الكرمي صلوات اهلل عليه ورمحته وبركاتهُ .يب أن نستفيد من معرفة هذه املعاين بالعزم واإلرادة
والعمل على االقتداء هبم ولو بيسري من العمل ،أفضل من التمين والرتحم والتغين على
أطالهلم.
وحنن نرجو من اهلل من يهيأ إلحياء هذه املدرسة ولو بقليل من العمل واجلهد،ال للتربك
والتغين هبم ،إمنا لتكون عربة ملن أراد االعتبار ،وموقظة ملن أراد اإليقاظ ،عسى أن نصل بعد
ذلك مع زائرين هذه املدرسة لتجديد العهد مع اهلل عز وجل للعمل واملثابرة بعد قراءاهم
للفاحتة على روح مؤسسها وعلى أرواح الذين سامهوا يف إحيائها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ونرجو من اهلل عز وجل القبول والرضى.
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