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 المدرسة النورية الكبرى
 ميالدي6661هجري/365

 

 إخويت القراء :

م عن معرفة تارخيية جنهلها يف أرض دمشق احلبيبة، ها حنن نقف أمام معلباحثني مغامرين مستكشفني  تعالوا بنا منضي
هلل التوفيق يف نسأل ا  ... باحث مهتمعقل و  للوقوف عنده بقلب متعظ حمب ينادي علينا يين يعود لزمن قد مضىعلمي د

 ا هذا.سرين

 إخويت القراء:

تدريسا، يف حماولة من نور الدين زنكي و  العناية حبديث رسول اهلل دراسة إن من أبرز مسات عصر الدولة الزنكية هي
 هذا ادنشر العدل بني أفر العمل على مع  ،جلميع الناس ا متاحنييكونلره الدين مسات عصو  هجري، جعل العلم365ت:

 ..اجملتمع 

لدين من قبله والده عماد او  ، ال بد أن نشري إىل الدور اهلام الذي قام به نور الدين زنكيهذا املعلم علىو قبل الوقوف 
 حيث استلم ملواجهة الزحف االستعماري، العمل على توحيد العامل اإلسالميو  زنكي يف وقف املد الصلييب يف تلك الفرتة

سب إرساء إليه تن الذيو يف العراق " نظام امللك "من الوزير  من والده، مث أخذ ةاخلطري و  ةاهلام همةامل حممود هذه نور الدين
إنشاء مدارس  علىمث عمل نور الدين ، هبذا الوزير نا  تيم   النظاميةباملدارس سميت ف ،يف العامل اإلسالمي مفهوم املدارس

عرب تلك شق دمو  أحاديث املصطفى يف الشامإحياء  يف عملهينال شرف ل، يف الشام اتدينية علمية متنوعة االختصاص
 هب احلنفي،لكربى للمذاملدرسة النورية او  ،اليت بناها للمؤرخ احملدث ابن عساكردار احلديث النورية املدارس، واليت منها 

ستكون الشام  )حديث املصطفى: )الفت لالنتباه، يتجلى فيها توسع و  يف ازديادتُقام أخذت  غريمها من املدارس اليتو 
 رجاال ..(( .و  أكثره ماالو  أكثره زهادا،و  أكثره مساجداو  أكثره أبداالو  أهال نائأكثر املد يف آخر الزمان دمشق
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 يدعى وقس باجتاه ،فرعية لسوق احلميديةسوق ضيق من األسواق الحنو  من سوق احلميدية القدمي نتجه إياكمو  وحنن
يف إذ و  نقف ،املعلم ذاك عرف علىالتو  وقفللت تناديهنسائم رائعة تالمس شغاف القلب  نستشعرو  نسريو  نسري ،اخلياطني

 : الواجهة باب كبري فوقه لوحة تعريفية تقول

 (املدرسة النورية الكربى)

تعظيم و  النداء، إنه حبهذا  ماهيةأيها السائح الدمشقي يتضح لنا ملن سبقونا،  تدعو بقلوب أكثر اقرتبنا  إذا و لكن
 سلمو  صلى اهلل عليهمن نال شرف رؤياه يرقد هنا  تصديق بأحاديثه الشريفة .. هاو  وإجاللاخللق، و  سيد الكونل
  "، لينقذه ...حممود نور الدين زنكي"بامسه استنجاده و 

 هذا الشرف ؟ ستجد أيها السائحجاهد لينال و  حاولو  ي حاولذكيف عرفت هبذا اإلنسان ال! يا حبييب يا رسول اهلل 
فى ثالث سريته قصة رؤياه للمصطيكفيه يف و عنوان .. مات معنونا  سريته بأمجل و  عاشالدمشقي نفسك أمام ضريح من 

ناداه  وقه حىتوشيا حممود أنقذين ... ختيل أيها الواقف أمام ضريح نور الدين زنكي كم هو مقدار حبه : مرات يناديه بامسه
حممود  فحال  ،وسرقة جثمانه الطاهرقربه الشريف د من حياول الوصول إىل ليج ،النداء لىبو  ذهببامسه ... ف سيد اخللق

 أجاب نداءه.و  قد أمت مهمتهو  باكيا   عليه الصالة والسالم ل يده الشريفةقب  و  دون ذلك، نور الدين زنكي

 ذا احملب هللاملدرسة اليت أنشأها ه باب عندقف و  ،أكثرو  الفضول للتعرف أكثر نريانيف قلبك أشعل و  تقدم أيها السائح
 ر ...املوىل حسن التدبلنسأل و  العظة،و  الولوج يف نسائم العربةو  اقرأ له فاحتة الكتاب، تذكرة الدخولو  ،رسولهو 

 : تاريخ بنائهاو  موقعها

زنكي  اخلواصني، أنشأها امللك العادل نور الدين حممود ابنهي خبط و  خيربنا اجلغرايف الشيخ النعيمي قائال: قال ابن شداد:
فيه نظر إمنا أنشأها ولده امللك الصاحل إمساعيل، مث نقله من و  ،ـه365يف سنة  كان إنشاءهاو  ،ـه365بن آقسنر، ت: 
 سفيان. ية ابن أيبدار معاو  كانت قدميا  و  هي بعض دار هشام بن عبد امللك بن مروان،و  دفنه هبا،و  القلعة بعد فراغها

كانت داره عند اخلواصني بدمشق، فعمل و  اخلليفة هشام بن عبد امللك األموي، ملك 623الذهيب يف العرب، يف سنة  و قال
دين هي اليوم تربة امللك العادل نور الو  يف املختصر: كانت داره عند اخلواصني،و  منها مدرسة السلطان نور الدين زنكي،

 الشهيد.

سه فأشار األمراء ببقائه يف أسره خوفا من شره، فبذل هو نف ،وقع يف أسر امللك نور الدين الشهيد ملك الفرنج و يقال ..
عند وصوله مأمنه مات، فطلب و  ألف دينار فأطلقه، 533إليه يقول: أحضر املال فأحضر  ماال، فبعث نور الدين سرا  
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 الفداء: سنتنيع اهلل  ي احلقد مجو  ،ألنكم هنيتم عن الفداء منه شيئا   األمراء سهمهم يف املال، فقال نور الدين: ما تستحقون
 خالص املسلمني منه.و  موت اللعنيو 

 دار احلديث النورية.و  املدرسةو  فبىن نور الدين بذلك املال املارستان

ي عليه جبامع ل  صُ و  هجري،365تويف امللك العادل يف سنة  و يذكر األسدي يف كتابه، "الكواكب الدرية يف السرية النورية":
لسليمان بن  ا  يت كانت دار الو  ،قل إىل تربة جتاور مدرسته اليت بناها ألصحاب أيب حنيفة عند اخلواصنيفن هبا، مث نُ دُ و  القلعة

 عبد امللك بن مروان.

 
 : النورية الكربى يسمدر  

هجري، 655هباء الدين العقادة، مث من بعده برهان الدين مسعود الدمشقي ت:  هو أن أول من درس فيها تروي املصادر
اجملد أخوه، إىل أن قدم الشيخ العالمة مجال الدين بن احلصريي احلنفي حممود بن أمحد الذي قدم و  درمث من بعده أوالد الص  

علماء املذهب و  تها قضاةهكذا تواىل رياسو  هجري،625حني قدم دمشق توىل رياسة النورية سنة و  التابعة لبخارى، حصرير 
 الدين يف تلك الفرتة.و  مدينة دمشق حاضرة العلماحلنفي يف 

ناها نور الدين سنة ب ،هي موجودة يف سوق اخلياطنيو  املدرسة النورية، و قال الرحياوي يف كتابه، "العمارة العربية اإلسالمية":
در تغطي سطحه ناو  الضريح أصيلو  ة من املقرنصات الرائعة،خمة هلا قب  فن فيها يف تربة فدُ و  ميالدي،6661هجري/365

 . دم منذ بضع سنوات بسبب تعريض الطريقاملدرسة حبالة جيدة سوى ايواهنا الشما ي الذي هُ و  ية مجيلة،زخارف جص  
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ين املبتكرات عهد نور الدكما تأص لت يف ،  وقي األصيل يف العمارة اإلسالميةومتث ل هذه املدرسة مع الضريح الفن السلج
المي مل امتزجت مع التقاليد الفن ية احمللية يف عملية إحياء للفن اإلسف ،الفن ية الشرقية اليت أدخلها السالجقة إىل سورية

 تشهدها البالد منذ عهد األمويني.

 

بعد وفاة نور الدين يف  ىرأى النورية الكرب ه( الذي  666_355) فلنقرأ معا  وصف الرحالة ابن جبري من علماء غرناطة
 ،هي قصر من القصور األنيقةو  من أحسن مدارس الدنيا مظهرا  مدرسة نور الدين رمحه اهلل,: عهد صالح الدين األيويب

فتحار  ،مث ميتد  يف ساقية مستطيلة إىل أن يقع يف صهريج كبري وسط الدار ،ينصب منه املاء من شاذروان وسط هنر عظيم
 ...فكل من يبصره جيد د الدعاء لنور الدين رمحه اهلل األبصار يف حسن ذلك املنظر,

 نا يقوللسان حال وجدناو  فلم جندها كما وصفها ابن جبري،مشاهدتنا،  فُ وقفنا عندها نص   ،سنوات ذو عندما زرناها من
 باتت مشاهدة مادية أرضية فقط.و  فقدت تألقها اليت امتدحوها، فقد هيالديار  ما:

 : تتألف من

 تنص على تاريخ الوقف احملدد للمدرسة. النسخكتابة باخلط   اتعلوه ،بوابة عالية ذات دفتني خشبيتني

 رص فت أرضيته باحلجر املز ي والبازليت. صحن املدرسة على شكل مربع,

 سقفه من اخلشب..  أما احلرم فهو مستطيل الشكل يقع يف اجلهة اجلنوبية من البناء,

 وتعلو املدرسة مئذنة بسيطة وقصرية.

شهيد, تغطي سطحه زخارف جص ية مجيلة, ُدف ن فيها ُمنشئها نور الدين ال الذي ،الشهيد نور الدين ضريحُ  وإن مما ميي ز املبىن
لك قمرية لدخول النور يلي ذ اليت تتألف من تسلسل طبقات من اخلاليا الفراغية, مث، وهي جمه زة بقب ة من املقرنصات الرائعة

 واهلواء.

أصاهبا ما أصاب غريها من املدارس التعليمية القدمية  و  مع توا ي العصور.. فقدت املدرسة معظم معاملها األصلية,لكن 
 كالعمري ة واألشرفي ة بعد هجوم الترت... فغاب ذكرها عن كتب الرتاجم.
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الذي  دروس العامل الرباين بعضيف  تأو هات أن تسمع شاءو  ،رسولهو  خملصني هللعلماء و شاء اهلل أن جيعل من دمشق 
 قد عاهدوا اهللأهنم  م،بسريه الرتاجم اململوءةالصاحلني  ه سريفوجد يف تتبع ،عشق أحاديث املصطفى يف فضل الشام دمشق

 القلوبو  وسالمة النفوسأسسه و  الدين مبادئتلميذه صالح الدين يف الثبات على و  هنج نور الدين زنكي علىرسوله و 
 ا هذا النهج وهذانلنسيان العامل الرباين الشهيد السعيد الدكتور البوطي هكم تأو  و  فكمالعلم ... و  السعي لتحقيق العملو 

دعوة إىل و وابت الدين اإلسالمي لث تأصيل  إمنا و  ،صور لذكرياترفع حجارة أو  من املدرسة تقديس ليس اهلدفو  ،املقام
إن كنتم حتبون اهلل  قل): ق بنا السبلواحد ال يفر   منهج حممدي  تبع، ولكن فال عصبيات تُ النهج الرباين باحللم واحلكمة، 

 . فاتبعون حيببكم اهلل(

 كما كان يطمح وحيلم ويعمل لتحرير بيت ... ألغى العصبي ات, ونشر العلم, كثرت أعمال نور الدين زنكي وفضائله
 .ووقف بني الناس متعه دا  على نفسه، بزخارف بالغة اجلمال ليضعه هناك وقد قام بصنع منرب مزي ن املقدس,

 
 ىل ما حيب موالناإ اهلل أن جناهد أنفسنا للوصولفلنعاهد ، لساننا ال يفرت بالدعاءو  ،احلاضرو  بني املاضيها هنا نرتككم 

 أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك( ..يرضى، مبدأنا )و 

 

 المراجع:و  المصادر

 ـ أخبار الروضتين ف أخبار الدولتين / ألبو شامة

 ـ الدارس في تاريخ المدارس / للنعيمي

 ـ العمارة اإلسالمية / لعبد القادر الريحاوي


