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 املدرسة الشامية الربانية / جامع الشامية
 م8818 -ه 281/   م8881-ه 285

 إعداد الباحثة :نبيلة حسن القوصي

 
 عاصرت مدينة دمشق العريقة حضارات عدة ذكرها املؤرخون واجلغرافيون القدامى يف مؤلفاهتم
فهي أقدم عاصمة يف العامل ومنها انطلق جيش صالح الدين األيويب لتحرير القدس ,وعلى أرضه 

 فعشق أمرين اثنني: عاش وترعرع هذا القائد الكبري يف رعاية نور الدين الزنكي
 حب اهلل ورسوله عن طريق نشر العلم والدين بالرمحة. -
 حب اجلهاد ملواجهة خطر التوسع الصلييب. -
لت مدينة دمشق يف تارخيها روعة نفوسهم وأرواحهم عندما مجعوا بني عمارة األرض لقد سج 

 باخلري و السالم وخالفة اهلل عز وجل مبا حيب ويرضى فكانوا خري أمة أخرجت للناس.
فبينما تسري أيها القارئ املتأمل يف عظمة اهلل بني أزقة وأحياء دمشق القدمية تشعر وكأنك 

 ذلك كثرت ألقاهبا على لسان واصفيها :تدخل تاريخ احلضارة ل

و غريها من  "مدينة املتاحف" ,"مدينة املدارس"  ,"مدينة املساجد"  ,"مدينة العلم و العلماء" 
 األلقاب اليت تورث ساكنيها العزة و الفخر.
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ندعوكم لقراءة عميقة يُراد هبا حسن  )معامل و أعيان(ومن خالل منربنا هذا ومن زاوية 
 لعظة ملا بني السطور و فوقها.العربة و ا
 

أمرية من أمريات بين أيوب تنادينا للنظر والتأمل يف سريهتا العطرة ,حيث   "خاتون ست الشام"
ها ليس ألهنا أمرية يف اللقب فقط بل  تكانت متلك املال واجلاه والسلطة وكان اجلميع يرجو خدم
الذي أرشدها ألعمال كثرية من الرب واخلري كانت أمرية يف األخالق الفاضلة والدين الصحيح الرشيد 

 ألهل وسكان دمشق مسطرة حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم تدعونا لتطبيقه والتعمق يف قرائته:
 ))اخللق كلهم عيال اهلل و أحب خلقه إليه أنفعهم لعياله((

 ))ويف ذلك فليتنافس املتنافسون(( وجند يف سريهتا تفسري قوله تعاىل:
حنمل ورقة وقلمًا حناول أن نتلمس بأرواحنا وقلوبنا قوة وعظمة حب هذه األمرية هلل فهيا معًا 

 ورسوله عسى أن يشدنا ويرشدنا هذا احلب للعمل الصحيح الرشيد على هذه األرض.
امتازت العمارة اإلسالمية يف العهد األيويب بكثرهتا وتنوعها واليت تعترب من أرقى ما وصل إليه 

 العمارة.أحد يف فن 

 
مجع خاتون وتعين –فقد أسس ملوك وأمراء بين أيوب وزوجاهتم وبناهتم وأخواهتم من اخلواتني 

وغريهم من العلماء املدارس واجلامعات واملساجد والقالع واألسوار واخلانات واحلوانيت  -األمرية
 .وحلب وظهر يف العهد األيويب املدارس الطبية والصيدالنية يف دمشق
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 ص العمارة يف العهد األيويب:ومن خصائ
 .التقشف والقوة واإلتقان يف أسس البناء

ظهور األروقة والقباب املدببة واملفصصة املستندة على اجلدران أو األعمدة والذي ُعرف باسم 
 املثلث الكردي.

 ضخامة املنشآت ونشاهد بعض الكتابات على الواجهات اخلارجية وبعض األحجار امللونة.
 ن مظاهر الزخرفة و اإلسراف بسبب احلروب الصليبية.االستغناء ع

   
 

ظهر يف العهد األيويب دور كبري للمرأة حيث كانت جلسات النساء هي جلسات علمية ثقافية 
لة أهلتها لتكون سيدة الشرق يف القرنني و وصفات املرأة األيوبية من العلم والرتبية الرفيعة واحلرية املسؤ 

 للهجرة.السادس والسابع 
ولعل أبرزهن هي صاحبة هذه املدرسة الشامية الربانية واليت ُعرفت فيما بعد جبامع الشامية ,إهنا 

 ست الشام الكربى اخلاتون فاطمة بنت جنم الدين أيوب.
 شقيقة امللك نور الدولة شاهنشاه بن األمري جنم الدين أيوب صاحب بعلبك...

 األمري جنم الدين أيوب صاحب اإلسكندرية...وشقيقة املعظم مشس الدولة تورانشاه بن 
 حمرر القدس...بن األمري جنم الدين أيوب  صالح الدين الناصر امللكالسلطان وشقيقة 

 وشقيقة امللك العادل سيف الدين بن األمري جنم الدين أيوب...
 وشقيقة ظهر الدين سيف اإلسالم طفتكني بن األمري جنم الدين أيوب...

 خاتون بنت األمري جنم الدين أيوب...وشقيقة ربيعة 
 وهي زوجة ناصر الدين بن أسد الدين شريكوه.
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 لكثرة برها وصدقاهتا وإحساهنا للفقراء واحملتاجني. "ست الشام"أطلق عليها الناس لقب 
كل سنة  ألوفًا وألوفًا من الذهب   -الكائنة عند البيمرستان النوري-حيث جتمع يف دارها 

  وغريها لتوزعها على الناس ,فكان بيتها مقصداً للجميع.واألدوية والعقاقري
مال الرب واخلري ,وبلغ من حبها للعلم أهنا صرفت  عرمحها اهلل ,مل يشغلها املال أو املنصب عن أ

كل مهها لرتبية وتعليم ولدها الوحيد حسام الدين علوم الدين والفقه الشافعي فكان من أبرز العلماء 
 السلطان صالح الدين. واعتمد على علمه خاله

و أبرز ما قامت به هو إنشاء مدرستني يف دمشق املدرسة الشامية اجلوانية )داخل سور وقلعة 
 دمشق( واملدرسة الشامية الربانية )خارج السور(.

فأما املدرسة الشامية اجلوانية فعندما توفيت أوصت بدارها اجملاورة للبيمارستان النوري لتكون 
 فاهتا رمحها اهلل باملدرسة الشامية اجلوانية.مدرسة مسيت بعد و 

 32أما املدرسة الشامية الربانية فقد دفنت فيها رمحها اهلل إىل جانب ابنها حسام الدين وبعد 
عامًا من وفاته لذلك يسميها البعض املدرسة احلسامية نسبة إليه ,وشيعها سكان دمشق يف جنازة 

 ألف مشيع. 454 مهيبة حضرها أكثر من

 
 

,واليت كانت  "زمردة خاتون"حسام الدين ولقبها  ةبنا خيلط الناس بينها وبني حفيدهتاوكثرياً ما 
 يف رعاية جدهتا بعد وفاة والدها.
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 موقع المدرسة الشامية البرانية:
تقع خارج أسوار دمشق القدمية يف مكان كان معروفًا بالعونية أو العينية وتسمى اليوم بسوق 

 ساروجة.
لغرب الرتبة العالئية والرتبة النجمية ومن الشرق شارع الثورة ومن الشمال جادة حيدها من ا

 سوق ساروجة ,ومن اجلنوب محام القرماين.
 م.1111ه/ 581و فرغ من بنائها عام م 1181ه/ 582بوشر يف بنائها عام 

 وحظيت هذه املدرسة بشهرة كبرية يف بالد الشام فهي من أكرب مدارس الفقه أوقفتها على
 العلماء املتفقهني من أصحاب اإلمام الشافعي.

,وتعد من أكثر املدارس أوقافًا ومن  وكانت تشهد إقامة حفالت رمسية حيضرها العلماء واألمراء
 ان...فد 344أوقافها: الوقف السلطاين وهو قدر 

يه وحىت تضمن اخلاتون ست الشام استمرار ما أوقفته على املدرسة الربانية دون أن يتعدى عل
أحد أشهدت قاضي القضاة زكي الدين و أربعني عداًل من  أعيان دمشق على ذلك ,وهكذا 

 استمرت املدرسة حىت العصر اململوكي كقبلة املدارس يف دمشق.
أول من دّرس فيها تقي الدين بن الصالح مث مشس الدين األعرج مث مشس الدين املقدسي 

  وغريهم.
 ها و بني غريها من املدارس.وكان شرطها أن ال جيمع املدرس بين

 وصف المدرسة:
للمدرسة صحن واسع مستطيل الشكل تتوسطه يركة حجرية ويتقدم حرمها رواق له أقواس 
ترتكز على دعائم حجرية ويرتفع يف الزاوية الشرقية مئذنة حجرية أيوبية ضخمة خالية من العناصر 
التزينية ,و تعلو املئذنة شرفة خشبية مربعة أخذت شكل اجلذع ,وتغطيها مظلة خشبية أخذت شكل 

 متوجة بذروة بصلية الشكل ورمح وأربع تفاحات وهالل مغلق. الشرفة
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,وجتد على اللوحة اجلدارية  "جامع الشامية"عرف باسم يستعمل بنائها حاليًا كمسجد ي

 التارخيية املوجودة عند باب املدرسة :
: أنشأهتا ست الشام فاطمة خاتون بنت أيوب أخت صالح الدين سنة امية)املدرسة الش

 وقربها هو الشمايل من القبور الثالثة(ه  616ودفنت فيها سنة ه 582
ويف غرفة األضرحة الثالثة اليت تتضمن يف القرب األول رفات ست الشام وابنها حسام الدين 
الذي استشهد يف معركة حطني ,القرب الثاين رفات زوجها وابن عمها ناصر الدين شريكوه ,القرب 

لة تورانشاه الذي تويف يف اإلسكندرية ودفن يف قصره وبعد سنتني الثالث ألخيها األكرب مشس الدو 
 نقلته ست الشام و دفنته يف تربتها.
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هذه حكاية ست الشام الكربى صاحبة بناء جامع الشامية أو املدرسة الشامية رمحها اهلل ,قرأت 
 حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:

 ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له(())إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
قرأته وحفظته وعملت به ,جاهدت نفسها أمام زينة احلياة الدنيا فوجدت السعادة يف هذا 
اجلهاد وعلمته ألحفادها الذين تابعوا على خطا منهج جدهتم الفاضلة اليت مل يشغلها املال 

 واملنصب.
نا وال مبلغ علمنا وال إىل النار مصرينا واجعل اجلنة دارنا وأعنا على اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مه

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم الدين.

 
 
 


