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 "التربة األمجدية"و "يهخشاهالفر  التربة"
 مدارس أيوبية قديمة ...

 

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

ا نبياا العييم هل  فوق أرضها املباركة اليت دعى  شامية راقيةمن خالل رحلة  تتعرفوا فيها على ذواتكم،دمشق الرائعة تدعوكم لرحلة 
 .(يف شاماا ...اللهم بارك : ) قائالا 

د صالح الدولة األيوبية يف مصر و الشام على ي القرن اخلامس للهجرة، الذي أقيمت فيههناية يف اإلسالمي التاريخ  فلابحر يف
اا و تقسيماا فوضى و اضطراب يشهد فيه العاملكان  زمن يف عاد نور الدين زنكي قوادالمن  اا الدين يوسف بن أيوب، الذي كان قائد

 ...  ت صيرةدويال إىل

 
جبل قاسيون اه باجترج السور القدمي لدمشق القدمية، خا معاا  ؟ نصلاملضي و احلياة  يكونمنشي و نستذكر و نتأمل كيف  بياماو 

 ... ين للوقوفاملار   اناللون تدعو  محراوي المح قبتنيف، (شارع األرجاتني حالياا ) عاد زقاق الصخر، مشاالا 

لقائد صالح ا األيويب ابن أخ مراألياسب إىل جند هذا البااء الذي رع برو ت، القدمي املطل على شاشرقي قصر الضيافة ..  إذن
 ـ.ه875يف عام  :  ت الدين فرخشاه،عز  يدعىو الذي الدين االيويب، 
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 .و اليت كانت من ضمن املدرسة ،قي ماها الرتبة فقطب كان البااء مدرسة 

  :و الشافعي للمذهبين الحنفي الفروخ شاهيه رسةمد

الح الدين ص شاهاشاه بن أيوب، أخ واقفتها حظ اخلر خاتون اباة ابراهيم بن عبد اهلل، والدة عز الدين فرخشاه، و هي زوجة
 االيويب.

 
لبك و نائب ، تويف فرخشاه بن شاهاشاه بن أيوب بن شادي عز الدين صاحب بعهـ 8775 يف عام و قال الذهيب يف العرب:

هو والد  وفن على الشرف الشمايل للمدرسة، كان ذا بر و معروف و أدب و تواضع، تويف بدمشق و د  دمشق لعمه صالح الدين،  
من بعد وصية وصى هـ 926جانب تربة أبيه عام  يةبالتربة األمجد فند   الذيو  امللك األجمد هبرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه،

 املدرسة التز  ا نوافذ تطل على امليدان األخضر ....هل ، كانبااء مدرسةو طلب فيها  مر ابن امللك األجمد(عنور الدين )باه الهبا 
 و بقي ماها الرتبة اليت هي أحد مبانيها املعمارية. اآلن

ون "خطى اخلر" زوجة اتملدرسة أيوبية أوقفتها اخل اا ن هذا البااء كان وقفبأ خيربناعبد القادر الريحاوي  الدكتور هذا العصر مؤرخو 
و قد ، ـه845امللك نور الدولة شاهاشاه بن جنم الدين أيوب ) شقيق صالح الدين ( الذي استشهد على ختوم بالد الشام ساة 

ه الذي أناب دمشق لعم ،صاحب بعلبك ،، و كان الوقف الباها "فروخ شاه" امللك املاصور معز الدينهـ926توفيت اخلاتون عام 
 .صالح الدين 

و ة مرج العيون، ، حارب الفرنج ببسالة يف موقعشجاعاا  متواضعاا  له أشعار كثرة، كرمياا  ،مطبوع الايم و الاثر أديباا فروخ شاه و كان 
 .ـم8855، ـه876تويف ساة  (،معز الدينـ )قب بل  
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 جانب املدرسة.دفن يف تربة أمر ت والدته باقله إىل دمشق لي   ،بعد وفاته

ساطة و الذي تيلب عليه الب عامالمن الشكل لعصر االيويب، و ذلك ن حملة يأخذك إىل ام : فهو للبااء الوصف التصويري أما
 اييس كبرة.مبق على احلجر كمادة للبااء مدو قد اعت   البااء ..تقان التقشف بسبب احلرب، لكاه متيز بالقوة و املتانة و إ

 باوافذ. ،لرقبتها مسدسة الشك ،ملساء فكانت هاا .اا هبا.خاص اا طابع فتماحهااأليوبية،  للعمارة اا أساسي اا القباب عاصر  كانت

ملن  ن السابقنيم كأهنا تذكرةف ان،الدي   خلالقإىل ا جهاا و مت ،املار و اليادي فيه يصلي صير مصلىإىل املدرسة  مع الزمن، حتولت
 ...( فانظروا: ) قل سروا يف األرض سيلحق هبم 

السابقون و  حنن ... يأتيك احلساب و لو بعد حني، و لسوف يف األرض عباد اهلل، فهم عيالهإىل  -أيها الالحق باا-ن فأحس  
 !أنتم الالحقون 

 نبيلة القوصيالباحثة 

 المصادر و المراجع:

 ـ العبر / للذهبي
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 ـ العمارة اإلسالمية/ للريحاوي


