المؤرخ الدمشقي

عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد النعيمي
 548ـ  729ھ =  2442ـ  2822م

صاحب كتاب " :الدارس يف تاريخ املدارس"
الباحثة نبيلة القوصي
إخويت سائحي مدينة دمشق  ..قراء "زاوية معامل وأعيان":
يف رحلتنا هذه نتجول معا بني أسطر التاريخ الدمشقي الذي يؤصل مراحل نشأة "النهضة العلمية
الدينية الثقافية" ملدينة دمشق عرب التاريخ ،وذلك من خالل قراءتنا املتبصرة لسرية مؤرخ دمشقي أرخ
ازدهاروتألق احلياة الفكرية ملدينة دمشق" ،مدينة العلموالعلماء" ،يف كتابه الشهري "الدارس يف تاريخ
املدارس" ،والذي يعد من الكتب املوسوعية اليت تذكرها املؤسسات التعليمية الكثرية يف مدينة دمشق،
فيحصي املؤلف عدد املدارس بأنواعها على مر العصور ،من دور القرآن الكرمي ،واحلديث الشريف،
والزوايا والتب ،وأهم املساجد،ومن مث جاء تلميذه ابن طولون املتوىف 159ھ بكتابه الشهري "القالئد
اجلوهرية" ،حيكي ويوثق تاريخ "حي الصاحلية" بأسلوب جديد متأثرا بأستاذه الشيخ عبد القادر
النعيمي ...
فمن هو الشيخ النعيمي ،مؤلف كتاب "الدارس يف تاريخ املدارس" ؟

إنه مؤرخ دمشقي حمدث عصره  ..ساروسار فوق ترابك يا دمشق بودووقار يتلمس علما نافعا
أو عمال صاحلا ،ليفيد بعد أن استفاد من علم العلماء األجالء الدمشقيني ،فما احلضارة إال نتيجة
تفاعل مستمر جلهود الناس مع إرث من مضوا ،فهيا منضي معاونتعرف من هو النعيمي ؟ويف قلوبنا
شعلة وضاءة ال ختبو تبحث وتسأل ،تدفعنا سري الصاحلني لتعلم أن كيف يكون اإلعمارواخلالفة
فوق أرض اهلل ؟ فلنقرأونتفكر...
مولده:

ولد يف دمشق يف عام  545ھ ،فهو دمشقي املولدوالنشأةوالوفاة ،برع بعلمي احلديثوالتاريخ،
وتأثر مبؤرخي دمشق الشام الذين شغلتهم أحاديث املصطفى العدنان عن الشامودمشق أمثال :ابن
عساكر صاحب كتابه الشهري "تاريخ دمشق" ..
من مؤلفاته:

األشهر" :الدارس يف تاريخ املدارس" ،الذي اشتهر بعدة أمساء كـ (تنبيه الطالبوإرشاد الدارس فيما
بدمشق من اجلوامعواملدارس)و(الدارس بتواريخ املدارس)،والذي يعد من أجل الكتب اليت ألفت عن
دمشق،ومصدرا هاما لدراسة التاريخ العمراين للمدينة ،وأيضا " تذكرة اإلخوان يف حوادث الزمان"،
و" التبني يف تراجم العلماءوالصاحلني"،و"العنوان يف ضبط مواليدووفيات أهل الزمان" ،و"القول املبني
املحكم يف إهداء القرب للنيب صلى اهلل عليه وسلم" ،و"حتفة الربرة يف األحاديث املعتربة" ،و"إفادة
النقل يف الكالم على العقل" ،وغريها من الكتب .
اختصر كتابه املوسوعي مؤرخون كبار :ابن طولونوالشيخ عبد الباسط العلمويوحممود بن حممد
العدوي ،والبقاعي من مؤرخي القرن احلادي عشر ،مث عبد القادر بن بدرانوغريهم ،وإن هذه
املختصرات تدل على أمهية "الدارس يف تاريخ املدارس".
وقد كان أسلوب النعيمي مميزا ،حيث رصد أماكن املدارس مبواقعها ،مث ذكر اسم بانيهاوأمساء
املدرسني الذين تعاقبوا فيها للتدريس،وقدم معلومات هامة حول أوقاف كل مؤسسةوما آلت إليه يف
عصره ،مث ذكر أمساء دور القرآنواحلديث ،واخلوانق،والرباطات،والزوايا،والتب،واملساجدواجلوامع.
شيوخه:

تلقى النعيمي عنايةورعاية دينية علمية حمفوفة بسلوك حممدي من قبل والديه ،مث جاء دور جمالسه
اليت تعلق هبا ،جمالس العلموالدين الرشيد ،على يد شيوخه :ـ ابراهيم الناجي شيخ احملدثني ،ـ زين

الدين عبد الرمحن بن خليل ،ـ زين الدين خطاب الغزاوي ،ـ زين الدين مفلح بن عبد اهلل احلبشي
املصري مث الدمشقي ...وغريهم.
تالميذه:

تتلمذ على يديه ابن طولون الصاحلي املتوىف عام ھ ،صاحب كتابه الشهري" :القالئد اجلوهرية يف
تاريخ الصاحلية" ،والذي جاء مهتديا مبن سبقه من العلماء ،فرصدوعاين تاريخ الصاحليةوما مر هبا
من أحداث من خالل عرضه ألماكنهاوأوابدها ضمن إطار تارخيي .
وفاته :

تويف يف دمشق سنة  129ھ ،ودفن يف مقربة احلمرية مبحلة الشويكة ،والشويكة :حملة يف دمشق
جنوب باب سرجية كان امسها (بوابة الشويكة) ،مث اختصر إىل الشويكة،وقد قال عنها البدري يف
كتابه "نزهة األنام"( :مقربة احلمرية هبا املرحومون من األولياءوالصاحلني. )...
وفي الختام ،نأيت على أمر هام وهو :ماذا نستفيد مما قرأنا يف سرية النعيمي؟

لقد عشق النعيم شامنا من قبلنا ،فاجتهد ليلزم أدب هذا العشق بالبحث املستمر يف ثنايا
القلبوالروح عن سر ذلك اإلنسان الذي يتفاعل مع مكونات األرضومواردها باحثا سائال ذاته عن
مقصد اهلل يف خلقه" :و ما خلقت اجلنواألنس إال ليعبدون" ،وإن من لوازم العبادة االجتهاد يف إجياد
منفعة غرينا قبل أنفسنا لتستمر احلياة وسلطان وحمبة اهلل جلوعال مهيمن على قلوبنا  ...فهال
أدركناوتبصرنا ؟
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