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 ( ه320 -306املدرسة الضيائية )
ذكرها ابن شداد باسم )مدرسة ضياء الدين بن أمحد(و   

ذكرها ابن طولون باسم )دار احلديث الضيائية احملمدية(و   
ذكرها صاحب الدارس باسم )املدرسة الضيائية احملمدية(و   

 الباحثة: نبيلة حسن القوصي

 
 إخوتي الكرام :
اليت اشتهرت بالضيائية نسبة لبانيها لنتعرف على و التجول بني أرجاء هذه املدرسة و ندعوكم للسري 

 الورع ممن سبقونا بالزمن.و سرٍّ من أسرار أهل التقى 
القلب لتحثَّ معاٍن رائعة تالمس شغاف و له شجون  دمشقاحلديث عن املدارس القدمية يف مدينة 

حتتضن األبناء بعد  هامة   تربوية   اإلنسان على العمل ,فالتاريخ يُقرأ من خالهلا ألنَّ املدرسة مؤسسة  
يف بداية نشأته قد  حي الصاحلية لذلك جند أنَّ معظمو تتابع إشرافها الرتبوي قبل التعليمي و األسرة 

 أمحد بن ُقدامةه بعد أن وضع مؤسسالدين يف منافسة بني أبناء ذلك احلي و ارتدى وشاح العلم 
يتابع مسري أسرته بزرع بذور العلم  أمحد بن ُقدامةحفيد الشيخ و ها هو ,حجر األساس فوق أرضه 

 الدين يف تربة األخالق النبوية فأمثر حي الصاحلية مناذج رائعة.و 
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  يونسفح جبل قاسببناء مدرسة خاصة للحديث الشريف على أرض يف  ضياء الدين املقدسيقام 
 -306من النظر لتاريخ بنائها )و ,الفقه أيضًا و جعلها وقف للقرآن و ن والده عكان قد ورثها 

أعانه بعض أهل اخلري فيما بعد ،يبين جانباً و ,جند أنه كان يتقنَّع باليسري مما يصل إىل جيبه (ه 320
 من أحد شيئاً تورعاً. مل يقبلو يصرب إىل أن جيتمع لديه ليبين اجلانب اآلخر ,يعمل بنفسه فيها و منها 

يف القرن اخلامس اهلجري رافق ظهوره ظهور املدارس سفح قاسيون يف  حي الصاحليةعندما ظهر 
كانت مالذ و " الشيخةاليت ُُسيت بـ"و   يب عمر بن ُقدامة" ألاملدرسة العمريةكـ"الصروح العلمية املتنوعة  و 

فيها إىل جانب  سُ يَُدر   ضياء الدينة ,كان العلماء من كافة أحناء العامل اإلسالمي كأكادميية جامعي
 .أ يب عمرإىل جانب و  املوفقخاله 

مل يكفه هذا العمل الصاحل بل أخذ خيطط لبناء مدرسة للحديث الشريف ,فقد برع يف حفظ 
الشيخة رقية بنت أمحد بن الدته و تواريخ املقادسة من و مجع سري و  احملدثة رابعةاألحاديث من خالته 

 ...ُقدامة
جدان و يرضى يسكن و جلَّ مبا حيب و خالفة اهلل عزَّ و العمل على إعمار األرض و رسوله و فحبُّ اهلل 

 عطاء للخري. و أهله ملا بذلوا من جهد وو جزاه اخلري هو قلبه ,رمحه اهلل 

 : وصفهاوموقع املدرسة الضيائية 
 .احلنابلة امعمبحاذاة اجلانب الشرقي جلو  سفح قاسيونعلى  سور دمشق  القدميتقع خارج 
  باليسري". يتقنَّعُ و كان يبين فيها بيده و , (1)فريظاجلامع املأنشأ املدرسة إىل جانب  :" قال الذهيب

 نفسه جامع احلنابلة .و اجلامع املظفري هو 
تشمل  :" ا الشمالية قال ابن طولونإيواهنأمَّا عن وصف املدرسة اليت مل يتبقى منها اليوم إال قوس 

 ص فةٍ هلذا املسجد شباكان يطالن على و له باب  عر يب  قدام باب خلوة الكتب ,املدرسة على مسجد 
يف شرقيه بيت و علوية ,و سفلية  دايرها خالويَ و هذه الُصفة يف صحن هذه املدرسة ,و هبا بئر ماء ,

 ".قدميو هو يف قبليه باب املدرسة اخلارج و اخلالء ,
 يف املدرسة الضيائية: التدريسو الدراسة

 .كان يقرأ على الطلبة ليثب توا ُساعاهتم و , ضياء الدين املقدسيأول من درََّس فيها مؤسسها 
ابن  وهو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن ُقدامة قاضي القضاة و من املدر سني خطيب الصاحلية و 

 .عمر بن ُقدامةو الشيخ أب
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يكون ابن أخ و  الواحد املقدسيعبد اهلل حممد بن عبد الرحيم بن عبد و مشس الدين أبالشيخ و 
 الضياء.

ابن و , الدمشقيمث  عمر بن سعد بن عبد األحد احلراينو األتقياء ,و من كبار الصاحلني  العباسو أبو 
 غريهم من العلماء احملدثني رمحة اهلل عليهم.و  طولون الصاحلي

 القرآن.ملقن و الناظر و مناصبها :اإلمام و القرآن ,و الفقه و كان اختصاص املدرسة احلديث 
صار و ماله اخلاص ,و كان يف املدرسة الضيائية مكتبة حتوي آالف الكتب ,مجعها الضياء من جمهوده و 

 آنذاك فباتت أكرب مكتبة فيها. مكتبات دمشقهلذه املكتبة شهرة كبرية بني 
ل إجنيو كان فيها توراة و أمحد ,و الشافعي و مالك و كان فيها أوراق خبطوط األئمة األربعة: أ يب حنيفة 

 السرياين.و قدميني باخلط العربي 
عندما دخلها  دمشقمدينة  مكاتبو  لألسف فقد زالت تلك املكتبة كغريها من مدارسو لكن و 

 عبد القادر البدرانيذكر الرحالة و سرقة الكتب ,وو السطو جنوده فتعرضت للهدم و  تيمورلنك املغويل
 !الذي زار املدرسة يف أواخر عهد العثمانيني أنَّ الناس اختذوها خمزناً للقش!

 الضيائية إىل املدرسة الظاهرية.و قد أضيف مابقي من كتٍب للمدرستني العمرية و 
 :نزهة األنام يف حماسن الشاميف كتابه أ يب البقاء البدري لنستمع يف النهاية إىل الرحالة الدمشقي و 

أمست يف ظلمٍة بعد تلك املصابيح ,فهذه و الرتاويح ,و )...فكم من مدرسٍة اندثرت بعد الصالة 
هذه تقول: أصبحُت مربطًا للبهائم و بعدما كان إيواين بالُقرَّاء عامرًا آهاًل , أصبحت حاصالً تقول: 

أخذوا سعفي و  هذه تقول: هدوينو , هذه تقول: اخَتذوين مسكناً و ئم ,الصاو بعدما كنُت معبداً للقائم 
األوقاف تستغيث إىل و جعلوين مأوى للكالب ,و باعوا الباب و : خربوا جدراين هذه تقولو كشفوين ,و 

غيث ,فيقال هلم اُسعوا كالم الرمحن يف حمكم القرآن  
ُ
 .(إلينا إياهبم مثَّ إنَّ علينا حساهبم" "إنَّ املوىل امل

ال قوة إال باهلل و ال حول و  إنا إليه راجعونو يقول إنا هلل  لسان حالناو خنتتم  أ يب البقاء البدريبكلمات 
 العلي العظيم.

 
 املصادر:

 احلوليات األثرية ملديرية اآلثار ملدينة دمشق
 سري األعالم للذهبي
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 حماسن الشام ألبي البقاء البدري
 


