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أنشأهتا ربيعة خاتون أخت
السلطان صالح الدين األيوبي سنة  826هجرية"
عبارات كتبت فوق باب مدرسة الصاحبة األثرية في حي الصالحية.
تقع مدرسة الصاحبة خارج أسوار مدينة دمشق القدمية على سفح جبل قاسيون من جهة الشرق
مبنطقة الصاحلية حي ركن الدين حاليا ،وهي من أكرب ادمدار اسإسمامية يحي ادمدار  ،حيدها ررقا
ادمدرسة الركنية ..وغربا جامع الشيخ عبد الغين النابلسي ومتامخة دمسجد أبو النور ،كانت ادمدرسة تطل
من حارة العلية على حديقة مجيلة على ضفاف هنر يزيد حني كان يغذي منطقة الصاحلية برمتها ،ومت
تغطية النهر باسإمسنت ادمسلح .وتعترب هذه ادمدرسة أخر ما مت بنائه بدمشق من أقرباء السلطان الناصر
صماح الدين األيويب.
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وتتمتع ادمدرسة اليت بنيت على طراز فنون العمائر األيوبية الرائعة بواجهة حجرية ذات قيمة معمارية
فائقة من حيث تدكيك احلجارة اجلريية و تركيبها ،وهبا أربعة ربابيك تطل على الغرف ،ولكن ينقصها
الزخارف و العناصر التزيينة اليت متتعت هبا بقية ادمدار يف تلك احمللة ،إال أن بوابتها هلا سحر مجيل
أخاذ ،والباب الفخم مزين مبقرنصات حجرية رائعة على ركل حمراب وهي معقودة بثماثة صفوف من
االحنناءات األفقية اجلميلة على هيئة مقرنصات حمرابية الشكل وهبا ست صدفات منحوتة حنتا جيدا
وصوال إىل تاج البوابة.
أخذت ادمدرسة ركل مستطيل ،ومدخل باهبا الرئيس من اجلهة الشمالية ،مع وجود نوافذ باجلبهة
احلجرية يعلوها سواكف وكان عليها نقوش ولكن لألسف مل أمتكن من قراءهتا ،وفوقها يوجد أركال
حجرية مربعة حمفورة حفرا هندسيا أخذت ركل حزام و عليها نقش ( على ما يبدو انه :أرهد أن ال
إله إال اهلل ) مما يدلنا أن هذه النافذة هي نافذة ضريح الواقفة "ربيعة خاتون"
يوجد ضريح الواقفة يف الغرفة الغربية الوسطى من ادمدرسة و اليت تضم أيونان ررقي و غريب و مسقوفة
بأعمدة مزدوجة ،و الضريح نفسه وضع بشكل منحرف عن استقامة الغرفة كي يتناسب وجوده و
وضعه مع اجتاه القبلة.
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وقد أنشأت هذه ادمدرسة على ادمذهب احلنبلي عام  826هجرية ادموافق 1231ميمادية السيدة
اجلليلة الفاضلة سليلة ادملوك و األمراء األيوبيني " ربيعة خاتون " ولقبها الصاحبة وهي أصغر أوالد جنم
الدين أيوب بن راذي بن مروان سنا.
ولدت كما ذكر النعيمي سنة  560للهجرة ادموافق  6681للميماد وهي الشقيقة الصغرى للملوك
نور الدولة راهنشاه بن جنم الدين أيوب بن راذي صاحب بعلبك .ورقيقة السلطان الناصر صماح
الدين يوسف بن جنم الدين أيوب بن راذي سلطان بماد الشام ومصر .ورقيقة ظهري الدين سيف
اسإسمام طغتكني بن جنم الدين أيوب بن راذي صاحب اليمن مبعاقله وخماليفه ،ورقيقة ادمعظم مشس
الدولة توران راه بن جنم الدين أيوب بن راذي صاحب مصر واليمن .ورقيقة ست الشام فاطمة
خاتون ولقبها عصمة الدين بنت جنم الدين أيوب بن راذي ،ورقيقة ادملك العادل سيف الدين بن
جنم الدين أيوب بن راذي.
زوجها أخوها الناصر صماح الدين أوال
وقال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف سنة  581للهجرةّ :
باألمري الكبري سعد الدين مسعود بن األمري معني الدين أنر ،كان من األمراء الكبار أيام نور الدين
رمحهم اهلل تعاىل مجيعا ،وتزوج صماح الدين بأخته عصمة الدين خاتون واقفة اخلاتونية اجلوانية واخلانقاه،
واليت كانت زوجة ادملك نور الدين الشهيد رمحهما اهلل تعاىل.
ودما مات األمري سعد الدين مسعود .زوجها من ادملك مظفر الدين أبو سعيد بن زين الدين
كوكبوري بن علي بن بكتكني أحد ادملوك األجماد والكرباء األجواد صاحب إربل الذي يعود إليه الفضل
بإمتام بناء اجلامع ادمظفري  /جامع احلنابلة بسفح جبل قاسيون بصاحلية دمشق.
فأقامت عنده بإريل أزيد من أربعني سنة ،و دما توىف عنها عادت إىل دمشق فسكنت بدار العقيقي
(هي دار أبيها جنم الدين أيوب) وقامت بدور كبري يف إثراء احلياة العلمية والثقافية يف العصر األيويب
وانضمت من فورها إىل األوساط الفكرية بدمشق ،وبدأت جتذب حوهلا الدارسني والعلماء وكان على
رأسهم الشيخة الصاحلة العادمة أمة اللطيف بنت الشيخ الناصح احلنبلي رمحها اهلل تعاىل ..فأحبتها،
فدخلت يف خدمتها وحصل هلا من حبها أموال عظيمة ،وكانت أمة اللطيف فاضلة صاحلة هلا تصانيف
وهي اليت أرارت عليها بإنشاء مدرسة على سفح جبل قاسيون من الشرق للسادة احلنابلة ،واليت
عرفت بادمدرسة الصاحبية ،وأوقفتها على احلنابلة فقط؛ وأسندت التدريس فيها إىل الناصح بن احلنبلي
يف عام 826هـ6226/م.
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وجتدر اسإرارة أن السيدة الفاضلة العادمة أمة اللطيف كانت دائما يف خدمة ورعاية السيدة ربيعة
خاتون؛ وكانت اخلاتون ترجع إليها يف كثري من األمور ،لذا فقد أجزلت هلا الكثري من األموال سإنفاقها
على ما تؤلّفه من تصانيف.
فأخربنا ابن خلكان أنه دما توفيت السيدة ربيعة خاتون وهي آخر من بقي من أوالد أيوب لصلبة عن
عمر يناهز الثمانني عاما ،وكانت يف دمشق بدار العقيقي اليت أضحت فيما بعد ادمدرسة الظاهرية،
وذلك يف رعبان سنة  812للهجرة ادموافق  6211للميماد  .ودفنت يف مدرستها اليت أوقفتها على
احلنابلة بسفح جبل قاسيون ،فلقيت السيدة العادمة أمة اللطيف بنت الشيخ الصاحل احلنبلي الكثري من
الشدائد وادمتاعب وادمصادرة بسبب ما منحته هلا ربيعة خاتون من أموال؛ فقد صودرت أمواهلا ،بل
وطولبت باألموال اليت منحتها هلا ربيعة خاتون ،واستوىل الصاحب معني الدين ابن الشيخ على موجودها
فلم مينع وعاش بعدها أيام قمائل  .وظلت يف حبسها إىل أن أطلقت من احلبس بعد ثماث سنوات
 ..مث تزوج هبا ادملك األررف موسى األيويب بن ادملك ادمنصور إبراهيم صاحب محص ،وسافرت معه
إىل الرحبة.
هذا الزواج كان مبثابة رد اعتبار هلذه العادمة الفاضلة اليت أسهمت هي األخرى بِ َدور كبري مبصنفاهتا
ررقي
وعلمها يف إثراء احلركة العلمية خمال العصر األيويب ،واليت أنشأت مدرسة للحنابلة بدمشق تقع ّ
الرباط الناصري.

ولعل ما سبق يوضح مدى اهتمام السيدة ربيعة خاتون بالدارسني والعلماء ،حىت أن العادمة الفاضلة
أمة اللطيف بنت الناصح احلنبلي كانت تصاحبها يف بيتها .يضاف إىل ذلك أن السيدة ربيعة خاتون
كان هلا الكثري من األوقاف اليت أوقفتها على ادمدار ويف وجوه اخلري ،مما يدل على قيامها بِ َدور كبري
يف احلركة العلمية آنذاك.
توفيت رمحها اهلل تعاىل بدمشق و كانت وفاهتا وغالب ظن ابن خلكان أهنا جاوزت مثانني سنة وأدركت
من حمارمها ادملوك من أخوهتا وأوالدهم أكثر من مخسني رجما.
منهم من كان بـ أربل لزوجها مظفر الدين أبو سعيد بن زين الدين كوكبوري ،وادموصل ألوالده ابنها
وخماط ،وتلك الناحية البن أخيها وبماد اجلزيرة الفراتية لألررف ،وبماد الشام ألوالد أخوهتا والديار
ادمصرية واحلجازية واليمن ألخوهتا وأوالدهم قالت :أنا مثل عاتكة بنت يزيد زوجة عبد ادملك بن مروان
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من الناحية ادمادية فقد َعلِمنا من الشيخ النعيمي بكتابه تاريخ ادمدار  :أنه عُلم اآلن من وقفها
غالب قرية جبة عسال ،والبستان الذي حتت ادمدرسة ،والطاحون ،و حاكورة ،وغالب تلك احلارة
جوارها انتهى واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
من الناحية العلمية فقد أخربنا ابن رداد رمحه اهلل تعاىل يف األعماق أن أول من ذكر هبا الدر
الشيخ الكبري اجلليل ناصح الدين احلنبلي ،مث من بعده ولده سيف الدين حيىي إىل أن تويف ،وناب عنه
فيها صفي الدين خليل ادمراغي حني توجه إىل بغداد ،وابن أخيه ررف الدين حممد بن علي بن عبد
اهلل ابن الشيخ ناصح الدين  ...وبقيت على أوالده  ..و ينوب عنهم فيها الشيخ تقي ادمعروف بابن
الواسطي وهو مستمر هبا إىل اآلن انتهى (أي حىت عهد ابن رداد).
وقد أكد سبط ابن اجلوزي أن ربيعة خاتون أنشأت هذه ادمدرسة من أجل الشيخ عبد الرمحن
الناصح بن احلنبلي للتدريس فيها واليت أوجدهتا بسفح قاسيون رهر يف رجب سنة  628ادموافق
 6226للميماد ،وقد مستها ادمدرسة الصاحبة ومنهم من قال (الصاحبية) ومنهم من قال (الصماحية
ـ أو الناصحية) ،وقد وهبتها لتدريس الفقه على ادمذهب احلنبلي.
وقد دخلت يف خدمتها الشيخة الصاحلة العادمة أمة اللطيف بنت الناصح احلنبلي ،وكانت فاضلة
زاهدة حماضرة بعلوم الدين وهي اليت أرردهتا إىل وقف ادمدرسة بسفح قاسيون على احلنابلة.
وزاد األسدي أنه يف سنة مثان وعشرين ادمذكورة در بالصاحبة الناصح بن احلنبلي بسفح قاسيون
اليت أنشأهتا اخلاتون ربيعة بنت أيوب أخت ست الشام يف رهر رجب وكان يوما مشهورا  ..حضر
الدر مجع كبري من الفقهاء  ..وحضرت الواقفة وراء الستار.
وأثىن ابن كثري على هذا العامل اجلليل الشيخ الناصح فقال :يف سنة أربع وثماثني وستمائة تويف
الناصح بن احلنبلي يف ثالث احملرم وهو ناصح الدين عبد الرمحن بن جنم بن عبد الوهاب ابن الشيخ
أيب الفرج الشريازي ،وهم ينتسبون إىل الصحايب سعد بن عبادة رضي اهلل تعاىل عنه.
ولد الناصح سنة أربع ومخسني ومخسمائة وقرأ القرآن ومسع احلديث وكان يعظ يف بعض األحيان وقد
ذكر أنه وعظ يف حياة احلافظ عبد الغين ،وهو أول من در بالصاحبية اليت باجلبل وله تصانيف وقد
ارتغل على ابن ادمين ببغداد ،وكان فاضما وكانت وفاته بالصاحلية ودفن هناك انتهى.
قي
ويشري الشيخ عبد القادر بن بدران يف كتابه منادمة األطمال إىل عظمة بناء تلك ادمدرسة ومدى الر ّ
يف تقدم فن العمارة األيوبية ،حيث يشري إىل أهنا اآلن معروفة ومشهورة يف حارة األكراد بدمشق ،أي
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يف النصف األول من القرن العشرين وهي الفرتة اليت عاش فيها ادمؤلف مما يدل على عراقة وأصالة
بنائها ،ومدى ما أنفق عليها من البناء الستيعاب مريديها ،وكثرة األوقاف اليت أوقفت عليها ودعمت
وجودها حىت النصف الثاين من القرن العشرين  .فهي اآلن معروفة اآلن ومشهورة يف حارة األكراد
وبناؤها عظيم يدل على األهبة واجلمالة وهي من اآلثار اليت تدل على ارتقاء الفن ادمعماري يف ذلك
الزمن.
و ادمدرسة ككل مؤلفة من أربعة أواوين و يوجد يف الواجهة الشمالية صف من ثماث عقود متساوية
االرتفاع ،ويوجد يف الناحية اجلنوبية منها اسإيوان الرئيسي وهو مركز ادمدرسة و حييط به نوافذ كانت
تطل على احلديقة وعلى هنر يزيد و منه تطل على مدينة دمشق.
أقول هنا أن هذه ادمدرسة موغلة يف القدم منذ العصر األيويب وهلذا فقد ذكرها الشيخ العمامة حممد
دمهان يف خمطط األماكن األثرية ادمعروفة بني سنة 553ـ  6612هجرية دمدينة النخيل ( الصاحلية )
و أعطاها رقم ـ  61ـ يف حي األكراد.

منقول مصادر متعددة
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