
 الباحثة نبيلة حسن القوصي                                                                    املدرسة اجملاهدية   

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            1

 املدرسة اجملاهدية
، وأول - املدرسة –مل يعرف العامل اإلسالمي  /هلجري /العاشر ميالدياقبل القرن الرابع 

يف  ابور، مث املدرسة "النظامية"يسنمدرسة بنيت يف بالد اإلسالم املدرسة "البيهقية" يف 
 شام ومصر.لوبالد ا سانابغداد، بعد ذلك أخذت املدارس تنتشر يف العراق وخر 

عصر ازدهار  ولقد شهد عصر نور الدين زنكي، صالح الدين األيويب، رمحهما اهلل.
ونشاط فكري علمي، على الرغم من التهديد الفرجني املستمر، واهتمامهم يف بناء املدارس  
كوسيلة تربوية ناجحة يف بناء أجيال املستقبل القوي، ينبذ اخلرافات والشعوذة واجلهل، 

 ة هلل عز وجل على األرض.يبنو اإلنسان وخلالفة حقيققي لريت
قارب واألمراء واألغنياء، يف فهم من األ - نور الدين وصالح الدين -وقد تأثر خلفاء 

هذه املنظومة الرتبوية الفريدة، لذلك نرى يف عصرمها ازدياد بناء املدارس لتصبح هذه امليزة 
 مي وينادي مستقطب علماء األرض.العلمية الالمعة، جنم يلمع يف الفضاء العل

 بانيها ... وماذا بقي منها؟. -ومن هذه املدارس اليت سنلقي الضوء على موقعها 
 املدرسة اجملاهدية

يعود تاريخ املدرسة اجملاهدية إىل عصر نور الدين زنكي، وهناك املدرسة اجملاهدية اجلوانية 
 واملدرسة اجملاهدية الربانية. -

رمجة واقفها، سوف نتعرف على صاحبها، ومن مث ننتقل للحديث عن وإذا تساءلنا عن ت
 املدرستني وماذا بقي منهما؟

 ترمجة واقفها:
و الفوارس بزان بن ياسني بن علي بن حممد اجلاليل الكردي، كان من بهو جماهد الدين أ

بصرى،  -رخد صمقدمي اجليوش يف دمشق أيام نور الدين حممود بن زنكي، وملا كان فتح 
 سنة ليكون قائمًا بأمرها وبقي فيها إىل أن تويف صرخدور الدين جماهد الدين أعطى ن

إن جماهد الدين كان من "مؤرخ الدولة األيوبية املشهور:  ه، ولنستمع إىل أبو شامة845
ذوي الوجاهة يف الدولة النورية موصوفًا بالسخاء، البسالة، السماحة، مواظبًا لصلواته، 
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  ، حسن البشر يف اللقاء، وله أوقاتقراء والضعفاء، مجيل احملياوللصدقات على املساكني والف
 ."كثرية على أبواب الرب، منها: املدرسة اجملاهدية

 .رمحه اهلل وجزاه اهلل خرياً 
 واالن لننطلق يف ربوع هذه املدرسة، تقول املصادر: هناك مدرستان حتمل اسم اجملاهدية:

من باب اخلواصني، يف سوق احلرير قرب تقع بالقرب  املدرسة اجملاهدية اجلوانية: -1
يبق منها سوى الباب وعليه كتابة تارخيية باخلط الكويف،  ية، ملقلبقجالدكاكني 

 تعرف اليوم جبامع احلجازية.
 هذه اقفو تقع بني بايب الفراديس، ودفن األمري اجملاهد  املدرسة اجملاهدية الربانية: -2

 املدرسة يف اجلهة الشمالية هلذه املدرسة، حيث وصى بذلك.
أما عن أصل هذه املدرسة، فهي كانت للقاضي الشريف أيب احلسن علي زكي الدين 

أوقفها هلل تعاىل، حيث بىن فيها شق، اشرتاها األمري جماهد الدين و قاضي القضاة بدم
 .امسجداً، وهي موجودة ولكن غري الناس من امسها ورمسه

 وال يُعرف سبب التسمية بالسادات.، أما امسها: يسموهنا اليوم جبامع السادات اجملاهدية
لباقي منها ون أصحاب النفوس الضعيفة من أطرافها، واسأما رمسها: فقد أنقص املختل

اجلانب الغريب منها حتول إىل بيوتات سكنية، والزاوية الشمالية  املسجد، ساحتها موجودة،
تُقام يف  ذ يتصل بدور للسكن، أيًا كان فإن الصلوات اخلمس ال زالتالشرقية منها منف

مسجدها، وتصلى فيها اجلمعة، وهي مالصقة لباب الفراديس املشهور، وعلى باهبا حجر  
 كبري نقش عليه:

 يل، الكردي، بأمر أمري املؤمننيأن الذي بناها بزان، ابن ياسني بن علي بن حممد اخلال
 ُخفي موضع التاريخ، وهناك كتابة إسهاب يف املدح.ومل يُذكر امسه، وقد 

 هذا والبد أن نذكر بعض من الذين قاموا بالتدريس فيها من كبار العلماء: 
 ه 835أبو املعايل قاضي القضاة  -
 ه 805 ركن الدين القاضي  -
 ه 840قطب الدين النيسابوري  -
 ه 863  أبو الفضائل ابن رستم -
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 ه 652اخلطيب احلرستاين   -
 ه 557القاضي مجال الدين ابن القاضي شهبه  -
 ه وهو شيخ الشافعية يف الشام. 581الشيخ تقي الدين بن القاضي شهبه  -

 مث الشريف املوقع احلليب مث الدمشقي، نائب كاتب السر بدمشق.
 ل احلمزاوي( توارثوها إىل القرن الثالث عشر هجري.مث تسلمها آل البيت األشراف )آ

سكنية، مل يبق منها إال املسجد، وذلك  توتاإىل بيوُقسمت وحتولت  مث أُغلقت املدرسة
 من بعض ضعاف النفوس.

وقام بتقدمي عريضة لألوقاف  -رمحه اهلل-هذا وقد محاها اهلل على يد الشيخ رمزي البزم 
بأن يكون إمام  - رمحه اهلل -للمحافظة عليها، ومن مث طُلب من الشيخ صاحل احلموي 

م وبعد موافقته جتدد املسجد، وأخذت الشعائر الدينية تُقام فيه إىل 1760املسجد يف عام 
 يومنا هذا. واحلمد هلل رب العاملني هذا بفضل اهلل عز وجل.

 
 

 / للرحياوي روائع العمارة اإلسالمية
 دمشق تراثها ومعاملها / للرحياوي


