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 "املدرسة البادرائية" 

 شمال شرق الجامع األموي 

 ميالدي1561/هجري 566في العهد األيوبي 

 

 نبيلة القوص يالباحثة  لـ 

 

 أعيان":و  قراء زاوية " معاملو  ،إخويت سائحي دمشق

جري من أمام بناء حو  ق القدمية ..ننطلق باجتاه الشمال الشرقي للجامع األموي يف دمش هيا معا  
ما الفائدة و  .. هذا املكان تاريخ طر من بني أستستنطق  عظةعربة و عن  نتساءلو  نقف، ضخم قدمي

سريوا يف ))قل : وله تعاىلمن التاريخ إال حبكمة خيرج هبا القارئ املتأمل املتفكر، الذي يتقن أسرار ق
 لم يسريوا يف األرض فينظروا كيف ... كانوا أشد منهم قوة))أفو نظروا  كيف كان...((األرض مث ا

رتضيها له، يو  إال ببناء اإلنسان مبنظومة فكرية عقلية حيبها املوىل ذلك ال يكونو  ،(( عمروها ...و 
  .اهلل يف األرض عيال   ،فيكون إنسان اخلري للخلق

  ... ئية املدرسة البادرا ذلك البناء هو
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 موقعها:

، السالمةو  جلامع األموي، داخل باب الفراديسي من اشرقالشمال تقع مبحلة العمارة اجلوانية، إىل ال
يوم تسمى الو  يف حارة أسامة، تعرف بدار أسامة كانت دارا    شرقي الناصرية اجلوانية،و  ون،مشايل جري 

 .حبارة البادرائية

أنشأها الشيخ اإلمام العالمة جنم الدين أبو حممد عبداهلل، أيب الوفاء، حممد بن  قال ابن شداد: 
بادرايا: هي بلدة من نواحي مدينة و  ،هجري356مان البادرائي البغدادي، احلسن بن عبداهلل بن عث

 واسط بالعراق.

بىن و  قدم دمشق ..دريس يف املدرسة النظامية ببغداد الت يل، و  بارعا   شافعيا   فقيها  البادرائي كان 
بقيت هذه و  ،دين األيويبشهد افتتاحها حفيد السلطان صالح الو  كثرية،  أوقف عليها وقوفا  و  املدرسة
  مث حتولت إىل جامع يسمى البادرائية. ،نشائهاللعلم منذ ا موئال   املدرسة
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 .علماء الشامو  من فقهاء بادرائيكان ال و قال الذهيب:

د أن يه بععل العادل لغضبها منه امللك لألمري أسامة اجلبلي، صادره دارا  و قال ابن طولون: كانت 
ا منه جنم ، مث اشرتاه(دو الناصر داو ) لولده مث (املعظم) أن ما،، مث صار، لولده سجنه يف الكرك إىل

مع و  ....ه من بعده أبنائو  ، توىل فيها التدريسالدين البادرائي، الذي حوهلا فيما بعد إىل مدرسة
 صلى فيه ..ي   ا  صغري  ا  مسجدو  مصلىأصبحت و  ،العصور تعطلت

مل تزل و  ان مشايل،إيو و  ن ضخماناإال باب ها األيويب مل يبقى منهي جند أن بناءيف وصفها التصوير و 
 .إىل اآلن قائمة تخللها أعمدة ضخمةجدراهنا اخلارجية القدمية اليت ت

 جل: و  عز يدعو اهلللساننا و  تجولنصلي ركعتني حتية املسجد، مث ن

 له.  هجل ممتنو  قلوبنا هلل عزو  هيئ لنا من أمرنا رشدا((،و  )) ربنا أتنا من لدنك رمحة
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 املراجع:و  املصادر 

 ـ الدارس في تاريخ املدارس/ للنعيمي

 ـ العمارة اإلسالمية/ للريحاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


