املدرسة النورية الكربى
 365ه _ 6661م
نادى النيب صلى اهلل عليه وسلم مستغيثاً "يا حممود أجندين من هذين,"..مشرياً إىل رجلني
أشقرين.
استيقظ حممود فزعاً من نومه,فتوضأ وصلى ركعتني مث عاد إىل النوم.
ليعيد عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم النداء ثانية "يا حممود أجندين من هذين,"..مشرياً
إىل الرجلني نفسهما..
وتكرر األمر ذاته للمرة الثالثة عندما عاود حممود النوم بعد أن توضأ وصلى ركعتني
آخرتني,فاستيقظ فزعاً وجزم:ال نوم بعد اآلن!..مث انطلق إىل املدينة املنورة كامتاً أمر الرؤيا..
دخل احلجرة الشريفة وصلى فيها ركعتني مث جلس مع أهل املدينة علّه يصل إىل ذلكما
الرجلني,ليعثرعليهما يف حماولة خبيثة ودنيئة لسرقة جسد النيب الشريف صلى اهلل عليه
وسلماستهزاء باإلسالم واملسلمني حيث أهنما كانا من النصارى واليهود الذين خيتبئون حتت
ظل اإلسالم.
قال تعاىل( :واللّه ي ع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس)...
صم َ
َ َْ
بكى حممود بكاء شديداً وأمر بضرب عنقهما مث ببناء حائط للحجرة الشريفة من
االمسنت والرصاص,وال زالت لآلن.
هذه القصة ترويها مصادر تارخيية إسالمية كثرية منها:
خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى _ علي بن عبد اهلل السمهودي (ت  199ه).
اإلعالم فيمن دخل املدينة من األعالم _احلافظ مجال الدين بن حممد بن أمحد
املطري( 567ه).
وغريها من الكتب اليت وثّقت هذه الرؤيا...
ال بد أن نتساءل عن صاحب تلك الرؤيا!...؟
ملاذا استنجد به النيب صلى اهلل عليه وسلم لينقذه من ذلكما الرجلني؟؟
من هو نور الدين حممود؟!

جند اجلوابفي كتاب "نور الدين حممود الرجل والتجربة" للدكتور عماد الدين خليل":أما
الرجل فهو امللك العادل,اجملاهد املرابط,أحد ملوك اإلسالم املعدودين وأحد فرسانه
امليامني".نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي",صاحب السرية احلميدة واألفعال اجمليدة!!!
و أما التجربة,فهي جتربة ج ّد عظيمة..إهنا جتربة اهلدم والبناء..هدم الفساد والظلم
والطغيان,وبناء األمة بالعلم والعدل واإلميان...لقد بىن هذا الرجل النفوس
باإلميان,والصدق,واإلخالص,وبىن البالد باملدارس واملشايف..أسقط الضرائب واملكوس
واملظامل ونشر العدل والرمحة,فأحدث انقالباً إسالمياً جذريا يف دولته وجمتمعه..كل ذلك
وهو ميتطي جواده وسيفه على عاتقه,ينازل الغزاة الصليبيني ويدفع عدوان املعتدين.
حري باملسلمني يف هذا الزمان الذي تشاهبت ظروفه مع ظروف هذا الرجل أن يقرؤوا
كم ّ
جديد,ويتعرفوا على جتربته بعمق."..
سريته من
ّ

إخوتي الكرام:
حمب سيجد العربة والعظة تلتمع بني تلك
إن القارئ للتاريخ اإلسالمي بعقل و ٍاع وقلب ّ
السطور تزيّنها أمساء رجال مسلمني أحدثوا تغيريات عظيمة يف نفوس العباد ..وهنضة عمرانيّة
حيب اهلل تعاىل
ثقافية فوق أرض الشامّ ,
هبمة وإرادة قوية حمققني اخلالفة يف األرض كما ّ
ويرضى ...وهو القائل جل ذكره (إِ ِين ج ِ
اعل ِيف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً).
َ
ّ

ففي أواخر القرن اخلامس اهلجري,عرف العامل اإلسالمي وخاصة بالد الشام عهد
األتابكة والذي هو عهد نور الدين زنكي ,مث عهد األيّوبيني من بعده ..فكان عهد اخلالفة
حبق.
احلقيقية ّ
وقد جعل نور الدين زنكي ( 799ه_ 761ه) من مدينة دمشق وحلب مركز إشعاع
النرية!
حضاري عاملي ..لتستقطب دمشق بالذات العلماء والعقول ّ
حب متّقدة
كما ظهرت األوابد املختلفة,حيث كان نور الدين حيمل يف قلبه شعلة ّ
(وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً
للرسول صلى اهلل عليه وسلم فال ّ
ينفك عن ترديد قوله تعاىلَ :
ِ
التعصب ملذهب أو دين! ..فبىن
لِْل َعالَم َ
ني) ,مؤمناً بأمهية انتشار العلم يف سائر البالد دون ّ
بشّت الطرق.
املدارس وقضى على اجلهل والتخلف ملواجهة العدو الصلييب والتسلّح ضده ّ
وعلى رأس تلك املدارس,كانت "املدرسة النورية الكربى" اليت ختصصت يف حديث النيب
صلى اهلل عليه وسلم ,يف سابقة له مل يعرف العامل هلا من قبل مثيالً! ..فكانت أول مدرسة
أي أرض؟! فوق أرض الشام املباركة,
تقام يف األرض هلذا الغرض النبيل السامي ..وفوق ّ
دمشق القدمية ..حفظها اهلل وحفظ سائر بالد اإلسالم.
فهيا بنا نتجول معاً يف رحاب هذه املدرسة الفريدة اليت كانت أقدم مدرسة حلفظ حديث
النيب عليه الصالة والسالم ودراسته ..ولنجعل العربة والعظة تسكن جوانح نفوسنا فنقف
ونربط املاضي حباضرنا املؤمل القاسي ,لكي نشحن وقفتنا االعتبارية تلك بطاقة إميانية وروح
عالية تدفعنا للعمل من جديد.
فلنقرأ معاً وصف الرحالة ابن جبري من علماء غرناطة( 696_731ه) الذي رآها بعد
وفاة نور الدين يف عهد صالح الدين األيويب" :من أحسن مدارس الدنيا مظهراً مدرسة نور
الدين رمحه اهلل,وهي قصر من القصور األنيقة ينصب منه املاء من شاذروان وسط هنر عظيم
مث ميت ّد يف ساقية مستطيلة إىل أن يقع يف صهريج كبري وسط الدار فتحار األبصار يف حسن
ذلك املنظر,فكل من يبصره جي ّدد الدعاء لنور الدين رمحه اهلل."..
أما لو اقرتبنا اليوم للوصول إليها جندها تتألف من:
بوابة عالية ذات دفتني خشبيتني تعلوه كتابة باخلط النسخي تنص على تاريخ الوقف
احملدد للمدرسة.

املزي والبازليت.
صفت أرضيته باحلجر ّ
صحن املدرسة على شكل مربع,ر ّ
أما احلرم فهو مستطيل الشكل يقع يف اجلهة اجلنوبية من البناء ,سقفه من اخلشب..
وتعلو املدرسة مئذنة بسيطة وقصرية.
جصية مجيلة ,دفِن فيها منشئها
وإن مما مييّز املبىن حالياً ضريح نادر تغطي سطحه زخارف ّ
جمهزة بقبّة من املقرنصات الرائعة ...اليت تتألف من تسلسل طبقات
نور الدين الشهيد ,وهي ّ
من اخلاليا الفراغية ,مث يلي ذلك قمرية لدخول النور واهلواء.

ومتثّل هذه املدرسة مع الضريح الفن السلجوقي األصيل يف العمارة اإلسالمية.
تأصلت يف عهد نور الدين املبتكرات الفنّية الشرقية اليت أدخلها السالجقة إىل سورية
كما ّ
وامتزجت مع التقاليد الفنّية احمللية يف عملية إحياء للفن اإلسالمي مل تشهدها البالد منذ
عهد األمويني.

تروي املصادر أن نور الدين زنكي قد أوقف على مدرسته شيخه الشيخ علي بن احلسن بن
املؤرخ الشهري بابن عساكر من بعده ..وغريه من العلماء الكبار.
هبة اهلل الشافعي,مث العامل و ّ
ومن يدري لعل ابن عساكر قد أمتّ يف هذه املدرسة موسوعته احلديثية التارخيية الضخمة
حريت احملدثني وأدهشت املؤرخني.
"تاريخ دمشق"..تلك املوسوعة اليت ّ
و قد عقد ابن عساكر يف املدرسة جمالس إمساع للحديث منها "كشف املغطا يف فضل
املوطأ" وجملسان من جمالس أهايل ابن صاعد ,ومعجم الشيوخ ,فكانت هذه اجملالس ذات
وقار وهيبة يزينها حضور السلطان نور الدين زنكي وإنصاته حلديث رسول اهلل ليكون أول
املبادرين إىل تطبيقه.
وتوىل بعد ابن عساكر أحفاده يف رواية احلديث ,وابن أيب عجائز ,واخلشوعي ,والعز
بنعبد السالم ...واإلمام الذهيب واملؤرخ الكبري ابن األثري.
للمدرسني رواتب شهرية ضمن دائرة شبيهة بنقابة املعلمني _
وأوقف هلا األوقاف وجعل ّ
حدثة يف عهد نور الدين _ عندما قام بإحداثها كدائرة خمتصة بالشؤون
وهذه من األمور امل َ
اإلدارية ملدرسة احلديث ,من توظيف وإشراف وتوجيه.
الحظ أن موضوع الوقف الذي عرفه العامل اإلسالمي يف ذلك العصر كان له أثر
ومما ي َ
كبري يف ازدهار وتنشيط احلركة العلمية الفكرية مما دفع الفقراء من الطالب لإلقبال للدراسة..
يفسر لنا العامل الرئيسي
وعنيت أوقاف املدارس بتدريسهم وإطعامهم ومنامتهم ..وهذا ّ
للنشاط الفكري يف عهد نور الدين ومن بعده من األيّوبيّني.
كما قام باملقابل بدعوة العلماء الكبار للتدريس والوقوف على عملية التعليم بعد أن
وصل عدد املدارس وقتها إىل حنو  333مدرسة ..رحم اهلل نور الدين وجزاه عنا كل اخلري.

ومع توايل العصور ..فقدت املدرسة معظم معاملها األصلية,فأصاهبا ما أصاب غريها من
املدارس التعليمية القدمية كالعمريّة واألشرفيّة بعد هجوم الترت ...فغاب ذكرها عن كتب
الرتاجم.

أنت ِ
وجندها قد انطبق عليها قول الشاعر أيب متام":ال ِ
أنت وال الديار ديار"...
فعذراً يا سيدي يا نور الدين...أنعتذر منك أم ممن أحببته وعشقت سريته!!؟...فكنت له
تابعاً ونلت رضاه وقربه..سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
لنتعهد بإحياء سنّة رسوله عليه
فلنقف بني يدي اهلل عز وجل يف إنابة وعودة صادقة,و ّ
الصالة والسالم يف سلوكنا وبيوتنا وحياتنا باألعمال قبل األقوال..
فلنتبعه عاشقني له,معظّمني لشخصه الكرمي.
(قل إِن كنتم ِحتبُّو َن اللّه فَاتَّبِع ِ
ون يي ْحبِْبكم اللّه) كثرت أعمال نور الدين زنكي وفضائله...
َ
ْ
ْ

ألغى العصبيّات ,ونشر العلم,كما كان يطمح وحيلم ويعمل لتحرير بيت املقدس ,وقد قام
متعهداً
حيررها ..ووقف بني الناس ّ
بصنع منرب مزيّن بزخارف بالغة اجلمال ليضعه هناك حاملا ّ
على نفسه أمامهم أن يضعه يف املسجد األقصى _ إنشاء اهلل _ لكنه تويف قبل أن يتحقق

حلمه ,وقام تلميذه البطل صالح الدين األيويب بوضعه بعد معركة حطني إىل أن أحرقه
اليهود عام  9161م.
ما أروعك أيها امللك العادل!وما أشد فضلك على أمتنا اإلسالمية!..إذن ال عجب يف
أن يستنجد رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه و سلّم بك!

فلنقرأ الفاحتة على روحيهما وندعو اهلل عز و جل أن
جيعلنا خري خلف ألمثاهلما _ نور الدين زنكي وصالح
الدين من بعده_ وغريمها من السلف الصاحل رضوان اهلل
عليهم مجيعاً.
هنيئاً ملن محل بني جواحنه شعلة احلب املتّقدة لرسول
اهلل ,فعمل على إحياء هذه األعمال اجلليلة أسوة بنهج
نور الدين زنكي الذي أرسى على األرض أول مدرسة للحديث الشريف ...وكم هو فخر لنا
ٍ
كلفتة رائعة
أن مدينتنا احلبيبة دمشق حتضن اليوم أول مدرسة للحديث يف عصرنا احلايل,
ومهمة من صاحبة تلك املدرسة إىل دور املرأة ..حني أنشأت "املدرسة النورية لإلناث".
جزاها اهلل عنا خرياً ,ونسأله عز و جل أن يلهمنا حسن االتباع.

