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وذكرها ابن شداد باسم (مدرسة ضياء الدين بن أمحد)
وذكرها ابن طولون باسم (دار احلديث الضيائية احملمدية)
وذكرها صاحب الدارس باسم (املدرسة الضيائية احملمدية)
الباحثة :نبيلة حسن القوصي

إخوتي الكرام :
ندعوكم للسري والتجول بني أرجاء هذه املدرسة واليت اشتهرت بالضيائية نسبة لبانيها لنتعرف على
سر من أسرار أهل التقى والورع ممن سبقونا بالزمن.
ٍّ
احلديث عن املدارس القدمية يف مدينة دمشق له شجون و ٍ
لتحث
معان رائعة تالمس شغاف القلب
َّ
اإلنسان على العمل ,فالتاريخ يُقرأ من خالهلا َّ
ألن املدرسة مؤسسة تربوية هامة حتتضن األبناء بعد
األسرة وتتابع إشرافها الرتبوي قبل التعليمي ولذلك جند َّ
أن معظم حي الصاحلية يف بداية نشأته قد
ارتدى وشاح العلم والدين يف منافسة بني أبناء ذلك احلي بعد أن وضع مؤسسه أمحد بن قُدامة
حجر األساس فوق أرضه ,وها هوحفيد الشيخ أمحد بن قُدامة يتابع مسري أسرته بزرع بذور العلم
والدين يف تربة األخالق النبوية فأمثر حي الصاحلية مناذج رائعة.
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قام ضياء الدين املقدسي ببناء مدرسة خاصة للحديث الشريف على أرض يف سفح جبل قاسيون
كان قد ورثها عن والده وجعلها وقف للقرآن والفقه أيضاً ,ومن النظر لتاريخ بنائها (-306
)320ه ,جند أنه كان يتقنَّع باليسري مما يصل إىل جيبه وأعانه بعض أهل اخلري فيما بعد ،يبين جانباً
منها ويصرب إىل أن جيتمع لديه ليبين اجلانب اآلخر ,يعمل بنفسه فيها ومل يقبل من أحد شيئاً تورعاً.
عندما ظهر حي الصاحلية يف سفح قاسيون يف القرن اخلامس اهلجري رافق ظهوره ظهور املدارس
والصروح العلمية املتنوعة كـ"املدرسة العمرية" أل يب عمر بن قُدامة واليت ُُسيت بـ"الشيخة" وكانت مالذ
س فيها إىل جانب
العلماء من كافة أحناء العامل اإلسالمي كأكادميية جامعية ,كان ضياء الدين يُ َدر ُ
خاله املوفق وإىل جانب أ يب عمر.
مل يكفه هذا العمل الصاحل بل أخذ خيطط لبناء مدرسة للحديث الشريف ,فقد برع يف حفظ
األحاديث من خالته احملدثة رابعة ومجع سري وتواريخ املقادسة من والدته الشيخة رقية بنت أمحد بن
قُدامة...
جل مبا حيب ويرضى يسكن وجدان
فحب اهلل ورسوله والعمل على إعمار األرض وخالفة اهلل َّ
ُّ
عز و َّ
قلبه ,رمحه اهلل وجزاه اخلري هووأهله ملا بذلوا من جهد وعطاء للخري.
موقع املدرسة الضيائية ووصفها:
تقع خارج سور دمشق القدمي على سفح قاسيون ومبحاذاة اجلانب الشرقي جلامع احلنابلة.
()1
َّع باليسري".
قال الذهيب  ":أنشأ املدرسة إىل جانب اجلامع املظفري ,وكان يبين فيها بيده ويتقن ُ
واجلامع املظفري هونفسه جامع احلنابلة .
َّأما عن وصف املدرسة اليت مل يتبقى منها اليوم إال قوس إيواهنا الشمالية قال ابن طولون  ":تشمل
املدرسة على مسجد له باب عر يب قدام باب خلوة الكتب ,وهلذا املسجد شباكان يطالن على ص ٍ
فة
خالوي سفلية وعلوية ,ويف شرقيه بيت
الصفة يف صحن هذه املدرسة ,ودايرها
هبا بئر ماء ,وهذه ُ
َ
اخلالء ,ويف قبليه باب املدرسة اخلارج وهوقدمي".
الدراسة والتدريس يف املدرسة الضيائية:

س فيها مؤسسها ضياء الدين املقدسي ,وكان يقرأ على الطلبة ليثبتوا ُساعاهتم .
أول من َّ
در َ
ومن املدرسني خطيب الصاحلية وقاضي القضاة عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قُدامة وهو ابن
الشيخ أبوعمر بن قُدامة.
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والشيخ مشس الدين أبوعبد اهلل حممد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد املقدسي ويكون ابن أخ
الضياء.
وأبوالعباس من كبار الصاحلني واألتقياء ,وعمر بن سعد بن عبد األحد احلراين مث الدمشقي ,وابن
طولون الصاحلي وغريهم من العلماء احملدثني رمحة اهلل عليهم.
كان اختصاص املدرسة احلديث والفقه والقرآن ,ومناصبها :اإلمام والناظر وملقن القرآن.
وكان يف املدرسة الضيائية مكتبة حتوي آالف الكتب ,مجعها الضياء من جمهوده وماله اخلاص ,وصار
هلذه املكتبة شهرة كبرية بني مكتبات دمشق آنذاك فباتت أكرب مكتبة فيها.
كان فيها أوراق خبطوط األئمة األربعة :أ يب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ,وكان فيها توراة وإجنيل
قدميني باخلط العربي والسرياين.
ولكن ولألسف فقد زالت تلك املكتبة كغريها من مدارس ومكاتب مدينة دمشق عندما دخلها
تيمورلنك املغويل وجنوده فتعرضت للهدم والسطووسرقة الكتب ,ويذكر الرحالة عبد القادر البدران
الذي زار املدرسة يف أواخر عهد العثمانيني َّ
أن الناس اختذوها خمزناً للقش!!
وقد أضيف مابقي من ٍ
كتب للمدرستني العمرية والضيائية إىل املدرسة الظاهرية.
ولنستمع يف النهاية إىل الرحالة الدمشقي أ يب البقاء البدري يف كتابه نزهة األنام يف حماسن الشام:
مدرسة اندثرت بعد الصالة والرتاويح ,وأمست يف ٍ
ٍ
ظلمة بعد تلك املصابيح ,فهذه
(...فكم من
أصبحت مربطاً للبهائم
تقول :أصبحت حاصالً بعدما كان إيواين بال ُقَّراء عامراً آهالً ,وهذه تقول:
ُ
كنت معبداً للقائم والصائم ,وهذه تقول :اختَذوين مسكناً ,وهذه تقول :هدوين وأخذوا سعفي
بعدما ُ
وكشفوين ,وهذه تقول :خربوا جدراين وباعوا الباب وجعلوين مأوى للكالب ,واألوقاف تستغيث إىل
"إن إلينا إياهبم مثَّ َّ
املوىل املغيث ,فيقال هلم اُسعوا كالم الرمحن يف حمكم القرآن َّ
إن علينا حساهبم").
ُ
بكلمات أ يب البقاء البدري خنتتم ولسان حالنا يقول إنا هلل وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال باهلل
العلي العظيم.
املصادر:

احلوليات األثرية ملديرية اآلثار ملدينة دمشق

سري األعالم للذﻫبي
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حماسن الشام ألبي البقاء البدري

4

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com :

