نبيلة القوص ي

دار القرآن والحديث التنكيزية

دار القرآن والحديث التنكزية
في البزورية إلى جنوب قصر العظم بدمشق القديمة
أنشأها األمير تنكز نائب الشام سنة  827هـ

دمشق هي املدينة اليت شهد هلا املصطفى بعمود النور الساطع الذي سيضيء ما بني السماء
واألرض ،وسماه بعمود اإلسالم  ..دمشق هي اليت دعى هلا نيب اهلل بالربكة وشهد ألهلها بأهنم خرية

بسكناها نبينا الكرمي صحابته الكرام ،فهل أتاكم خربها يا
اخللق  ..دمشق هي املدينة اليت نصح ُ
الرحال  ..دمشق اليت
قاطنيها؟ وهل علمتم أهنا لُقبت مبدينة العلم والعلماء ،فكانت إليها تُش مد م
عمرت باملساجد واملدارس ،جاذبة إليها العلماء األجالء من كل مكان ،تدعونا اليوم لنسري
زخرت و ُ

متلمسني نسائم إميانية منادية الغادي واملاشي أن :قفوا وتأملوا كيف كان من
بني أزقتها القدمية م
قبلكم ييون فو أرض دمشق العييمة ...
إنما األمم األخالق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

و لنمض باجتاه األموي يف الشام القدمية ،مث باجتاه سو البزورية خلفه ،وما أروعها من سياحة!
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دار القرآن والحديث التنكزية:
حبمام سويد ،هدمه نائب السلطنة بالشام ،األمري (سيف الدين ،أبو
كانت هذه الدار حماما يُعرف م

سعيد ،تنكز امللكي الناصري) ،وجعله مدرسة لتعليم القرآن واحلديث والفقه  ..حيث ُجلب إىل
مصر وهو حدث فنشأ هبا ،وسمع البخاري على ابن الشيخ ،وصحيح مسلم وكتاب اآلثار على غريه،

وبىن اجلامع املعروف باسه حبكر السما  ،وغريه من األبنية الدينية والعلمية بدمشق ومصر وفلسطني
ذميا أو غريه ُ ..دفن يف تربته جوار جامع تنكز ،رحه اهلل.
 ..وقيل أنه يف عهده مأمن الرعايا ومل ييلم م
موقعها :شرقي حام نورالدين الشهيد بسو البزورية جتاه دار الذهب ،فجاءت يف غاية احلسن..
وهي جيدة البناء ،أهم ما بقي منها واجهتها احلجرية ،والباب ذو املقرصنات الرائعة.
وسع الطرقات واعتىن هبا ،وذكره أهل دمشق يف
كما أن األمري تنكز قد ج مدد املساجد واملدارس و م
دمشق الشام ألعمال اخلري اليت
ذاك الوقت بأفضل األخال واآلثار اليت خلفها ورائه ،وتأسفت ملوته
ُ

حل وارحتل بني البالد ،ورثاه الصفدي بأبيات طويلة.
أحدثها أينما م

صلى اهلل عليك يا رسول اهلل  ..ماذا ارتأيت وجل عندما سألك الصحابة :إىل أين املفر عند ظهور
الفنت؟ فأومئت برأسك جتاه الشام ثالث مرات قائال قولك الشريف( :عليكم بالشام ،عليكم
بالشام ..فإهنا صفوة اهلل تعاىل من أرضها ،ويُسكنها خريته من عباده).
كالم بالغ الروعة واملعىن ،لكن ملن؟ ملن كان صدقه يف إرضاء اهلل ونبيه حمفور يف نفسه قبل أي شيء
آخر!
فها حنن بني أحضان مدرسة أُقيمت تعييما للقرآن واحلديث على يد سلفنا الذي اجتهد على نفسه
لينال حيوة من رضى الرسول الكرمي ،فهذا األمري مل تشغله الدنيا بزينتها ومتاعها ،بل أتته راغمة،
وما ذاك إال ملن كان همه اآلخرة  ..ومن هؤالء نتعلم كيف ُحنيي همنا ونُغذيمها عشقا وحبا واتباعا
تمما ملكارم االخال  ،عليه أفضل الصالة والسالم.
ملن بُعث ُم م
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املصادر واملراجع:
 الدارس يف تاريخ املدارس  /النعيمي -العمارة العربية اإلسالمية  /للرياوي
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