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 الحديث التنكزيةو  نالقرآ دار

 بدمشق القديمة صر العظمقفي البزورية إلى جنوب 

 هـ 827 سنة الشام نائب ز أنشأها األمير تنك

 

 ما بني السماء الذي سيضيءساطع ال بعمود النوراليت شهد هلا املصطفى  هي املدينةدمشق 
بأهنم خرية شهد ألهلها و  هي اليت دعى هلا نيب اهلل بالربكة دمشق اه بعمود اإلسالم ..سم و  ،األرضو 

ته الكرام، فهل أتاكم خربها يا نا الكرمي صحاب  نبي   بُسكناهادمشق هي املدينة اليت نصح  اخللق ..
دمشق اليت  حال ..الرم  شدم إليها تُ  تفكان ،العلماءو  دينة العلممب قبتهل علمتم أهنا لُ و  ؟قاطنيها
سري اليوم لنتدعونا ، من كل مكان إليها العلماء األجالء جاذبة، املدارسو  رت باملساجدعمُ و  زخرت

تأملوا كيف كان من و  قفوا :أن   املاشيو  نسائم إميانية منادية الغادي متلممسني بني أزقتها القدمية
  يون فو  أرض دمشق العييمة ...ي   قبلكم

 هم ذهبت أخالقهم ذهبواإنما األمم األخالق ما بقيت        فإن 

 !ما أروعها من سياحةو  ه،سو  البزورية خلف باجتاهمث  ،باجتاه األموي يف الشام القدمية و لنمض  
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 :الحديث التنكزيةو  دار القرآن

أبو  ،سيف الدين)األمري  ،ام سويد، هدمه نائب السلطنة بالشامعرف حبمم يُ  اما  كانت هذه الدار حم 
لب إىل جُ  .. حيث الفقهو  احلديثو  جعله مدرسة لتعليم القرآنو  ،(لناصريتنكز امللكي ا ،سعيد
 كتاب اآلثار على غريه،و  صحيح مسلمو  ع البخاري على ابن الشيخ،سم و ، هو حدث فنشأ هباو  مصر

فلسطني و  مصرو  العلمية بدمشقو  غريه من األبنية الدينيةو  بىن اجلامع املعروف باسه حبكر السما ،و 
 .فن يف تربته جوار جامع تنكز، رحه اهللدُ  أو غريه .. يا  مل ييلم ذمم و  ن الرعايايف عهده أمم أنه قيل و  ..

 ..نجاءت يف غاية احلسبسو  البزورية جتاه دار الذهب، فشرقي حام نورالدين الشهيد  :موقعها
 .املقرصنات الرائعة الباب ذوو  ،هي جيدة البناء، أهم ما بقي منها واجهتها احلجريةو 

أهل دمشق يف ذكره و  اعتىن هبا،و  ع الطرقاتوسم و  املدارسو  د املساجدجدم  كما أن األمري تنكز قد
اخلري اليت  الشام ألعمال   تأسفت ملوته دمشقُ و  ،خلفها ورائهاآلثار اليت و  ذاك الوقت بأفضل األخال 

 رثاه الصفدي بأبيات طويلة.و  بني البالد، ارحتلو  حلم  أينما أحدثها

املفر عند ظهور  إىل أين :ةوجل عندما سألك الصحاب ارتأيت  صلى اهلل عليك يا رسول اهلل  .. ماذا 
ليكم بالشام، عليكم ع) :قولك الشريف قائال  برأسك جتاه الشام ثالث مرات  فأومئت   ؟الفنت

 .(ته من عبادهنها خري  سك  يُ و  ها،من أرض هنا صفوة اهلل تعاىلبالشام.. فإ

 شيءقبل أي يف نفسه  نبيه حمفور  و  ملن كان صدقه يف إرضاء اهلل ؟، لكن ملناملعىنو  الروعةبالغ  كالم
 !آخر

سلفنا الذي اجتهد على نفسه  على يداحلديث و  للقرآن قيمت تعييما  ها حنن بني أحضان مدرسة أُ ف
 ،متاعها، بل أتته راغمةو  بزينتهادنيا اللينال حيوة من رضى الرسول الكرمي، فهذا األمري مل تشغله 

اتباعا  و  حبا  و  عشقا  ها غذيم نُ و  مناي ه  ين هؤالء نتعلم كيف حنُ م  و  ه اآلخرة ..ما ذاك إال ملن كان هم و 
 الصالة والسالم. يه أفضلخال ، علملن بُعث ُمتممما  ملكارم اال
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 :املراجعو  املصادر 

 الدارس يف تاريخ املدارس / النعيمي -

 العمارة العربية اإلسالمية / للرياوي -


