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الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
ليس املقصود من رحالتنا السياحية إبراز الناحية اجلمالية لفن العمارة اإلسالمية فقط ،و إمنا
لتحفيز الروح و توجيه النفس متحدة معها حنو العلو والسمو  ..من خالل لسان يصدق
القلب بالدعاء ملن سبقونا أن جيزهم املوىل عنا خريا ،وجيعلنا ممن يستمعون وحيسنون التمم و
التفكر يا رب يا اهلل  ...آمني.
فهيا معا يف جولة سياحية من أرض احلضارات املختلفة تنادي علينا بمن نكون من خرية اخللق
 ...هيا معا  ...يا قراء زاوية "معامل وأعيان" ...
دار القرآن أو املدرسة اخليضرية :
تقع يف دمشق القدمية ضمن السور ،يف منطقة الشاغور اجلواين (القصاعيني) ،قبلي جامع
قلعي ،مشايل دار احلديث السكرية ،يف احلي املشهور بامسها بالقرب من سوق الصوف ،حيث
تط واجهتها على هذا السوق وهي مشيدة مملوكية.
ختربنا املصادر بمن من أنشمها هو قاضي القضاة ابن خيضر ...
فمن هو؟
إنه قاضي القضاة قطب الدين أبو اخلري حممد بن عبد اهلل بن خيضر اخليضري الزبيدي الدمشقي
الشافعي ،ولد يف عام 128هجري 8181 /ميال دي ،يف دمشق حفظ القرآن الكرمي واشتغ
باحلديث الشريف مساعا من كثري من العلماء والفقهاء أمثال ابن شهبة ،وله مؤلفات منها:
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"طبقات الشافعية" ،شرح "ألفية العراقي" ،و"اخلصائص النبوية" ،و"األلفية" وغريها من
املؤلفات.
تويف يف عام 191هجري8111 /برتبته بالقاهرة.

و ما وقفتنا هذه التمملية إال كحلقة صغرية يف سلسلة من احللقات الطويلة واليت تشك تراكم
حضاري علمي ديين ملدينة العلم و العلماء  ...أرجو من املوىل أن يتلطف بمه الشام ويبدؤوا
بالتغيري الذي يبدأ من النفس اليت ال يعلم أسرارها إال اخلالق الديان  ..فوقوفنا عند سري هؤالء
ما هو إال حتفيز لألفض عند سيد اخللق ...
أما الوصف التصويري ما املقصود منه إال لتنمية يف العق والنفس  ...نزداد معرفة ...
فاملدرسة كا نت دار للقرآن مث مدرسة شافعية  ..مث مصلى للصالة  ...ففي دمشق تتحول
األماكن إىل مساجد ....
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فهي مدرسة هلا جبهة حجرية من الغرب وفيها باب يصعد إليه بدرجتني وفيها شباكان إىل
القاعة قائمة على قنطرتني كبرية وصغرية وحتت الصغرية إيوان فيه غرفة كتب فوقها:
(احلمد هلل اللطيف بعبده هذه مدرسة مباركة وقف على الفقراء املتعلمني القرآن العظيم إىل
عفو اهلل الكرمي غالم الفقراء املتعلمني قاضي القضاة قطب الدين اخليضري الشافعي خادم
السنة النبوية على فاعلها أفض السالم سنة 171هجري).
وحتت القنطرة الكبرية مصلى و فيه احملراب بزخرفة بديعة فوقه آية (إمنا يعمر مساجد اهلل )..
ويف القاعة بركة ماء جيري إليها املاء بقنوات ،وغرفتان شرقية وغربية.
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املصادر واملراجع:
ـ متار املقاصد ي ذكر املساجد  /البن عبد اهلادي
ـ الدارس يف تاريخ املدارس  /للنعيمي
ـ العمارة العربية اإلسالمية  /للرحياوي
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