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  الملخص

وكان لهـا اثرهـا   ، لعبت القدس دوراً مهماً في الحركة العلمية عبر مسيرتها التاريخية

وارتبط ذلك بالمسـجد  ، الواضح ليس في فلسطين فحسب بل في العالم اإلسالمي بصورة عامة

، الذي غدا مالذاً للطلبـة والدارسـين  ، ا الشريفين األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين

ومحط اهتمـام الخلفـاء والـوالة    ، قصداً للعلماء والمدرسين من أنحاء العالم اإلسالمي كافةوم

وما ، إال أن الغزو الصليبي للمنطقة قد وضع حداً لهذه الحركة لعدة عقود من الزمان، واألمراء

ح م بعد الفت1187/هـ 583والذي يعد الفتح الثاني للمدينة عام ، أن حررها صالح الدين األيوبي

  . العمري حتى عادت لمزاولة نشاطها من جديد

ما آلت للتحرير  األولىمنذ اللحظات ومما ال شك فيه أن صالح الدين األيوبي قد أدرك 
خالل السيطرة الفاطميـة شـيعية   ، بشكل خاصوالحركة الثقافية ، شكل عام مدينة القدس ب هإلي

دورها الريادي في العـالم اإلسـالمي    وكانت إعادة المدينة إلى،  واالحتالل الصليبي، المذهب
  . يقتضي تنشيط الحركة الثقافية فيها

والتي نسـبت  ، وفي إطار هذه السياسة بادر صالح الدين إلى إنشاء المدرسة الصالحية
مكان موضع البيت ، م1192/هـ588إليه في الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد األقصى عام 

  . وكانت تعرف قبل اإلسالم بكنيسة صندحنة، الدا السيدة مريمالذي كان يسكنه يواكيم وحنة و

من خالل ويظهر ذلك ، احتلت المدرسة الصالحية دوراً بارزاً في الحياة الفكرية والثقافية
، فنجد أن مشيختها والتدريس فيها قد أرتبط بشكل مباشر بالسـلطان ، هنظامها الذي سارت علي

في المكانة العلمية واالجتماعيـة   وال شك، ملكة اإلسالموعدت مشيختها من الوظائف السنية بم
  . واالقتصادية التي نالها من تولى التدريس بها



 م 

فقـد  ، ي لدعم المدرسةلولم يغب عن السلطان صالح الدين األيوبي توفير المصدر الما

ورصد علـى مصـالحها األوقـاف    ، ي لنمو المدرسة وتطورهالعمل على وضع األساس الما

ومقبرة ، والقسطل، لغنية القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمتمثلة بقرية سلوانواألرصاد ا

، في سـوق القطـانين   دكاناً 89و، طةوبستان باب ح، حارة المغاربةو، وبستان الجورة، اليهود

وذلك من أجل تأدية دورها الذي وجدت ، . وحمام األسباط وغيره، ةومجموعة دكاكين بباب حط

  . همن أجل

فقـد شـمل منهـاج     ،اهجهالمدرسة منا هالعلمي الذي وصلت إلي ىوما يوضح المستو

والعلوم ، والفقه، ومن ثم شمل علوم الحديث، وعلوم اللغة، العلوم الدينية، الصالحية في بداياتها

ها طلبة العلم من جميـع أنحـاء   يلإ فقد وفد، ونتيجة لذلك. المساعدة التي تتعلق باألمور الحياتية

ن من منح اإلجـازة وعـي   ومنهم، اإلجازات العلمية منها هموتم منح، العربي و اإلسالمي العالم

  . ومنهم من وصل إلى مشيختها اًومن ثم أصبح مدرسفيها، معيداً 

طلبت الحكومة الفرنسية من السلطان عبد الحميد أن ، وفي ضوء حركة التغلغل األجنبية

ل المساعدات التي قدمها الفرنسيون للعثمانيين فـي حـرب   يعطيها المدرسة لتعيدها كنيسة مقاب

  . فشرعوا بعمليات الترميم واإلعمار، وقد تم لهم ذلك، القرم

وحولها إلى كلية ، بداية الحرب العالمية األولى أعاد جمال باشا المدرسة الصالحية معو

التي حاول من خاللها و، وما كان ذلك إال من باب النظرة السياسية، )كلية صالح الدين(أسماها 

بأن أخذ المدرسة من رعاياها للتأكيد على أن ورثة صالح الدين قد سـاروا  ، التأثير على فرنسا

  . "كلية صالح الدين األيوبي"وأكد ذلك عندما وضعها تحت اسم ، على نهجه

، نظاماً جديـداً لهـا  لها حيث وضع جمال باشا ، افتتاح كبير للكلية الصالحية ىوقد جر

بين شروط قبول الطلبـة والمراحـل   و،  والفترة الدراسية، من خالله موضوعات الدراسةحدد 

  . التعليمية التي يمرون بها



 ن 

إلـى  دخـول االنجليـز   حتى ، واستمرت الكلية الصالحية تؤدي دورها العلمي والثقافي

وأعـاد هـؤالء فـتح المدرسـة     ، باء البيضإلى اآلا حيث أعادوه، )م1917/هـ1338(القدس 

  . أو سانت ماريا، والتي تعرف اليوم بكنيسة سانت آن، اإلكليركية

 لها ونتيجة التساع الدور الذي اضطلعت به القدس في الحركة الثقافية منذ التحرير الثاني

/ هــ  1336عـام   )البريطاني الصليبي الثاني االحتالل(وحتى ، على يد صالح الدين األيوبي

 رسة الصالحية لتكون ميدانا للدراسة والبحث منذ تأسيسـها م فقد وقع االختيار على المد1918

وذلك تحت عنوان المدرسـة  ، م1918/ هـ 1339عام  عن القدس وحتى رحيل الحكم العثماني

 . )م1918-1192/هـ1336-588(الصالحية في القدس 
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  المقدمة

وذلـك ألنهـا أولـى    ، مدينة القدس واحدة من المدن العظيمة في نفوس المسـلمين  تعد

و بها أشهر المراكز العلمية وأرفعها علـى مـدار التـاريخ    ، وثالث الحرمين الشريفين، القبلتين

الذي انفردت به عن باقي المدن من أهم األسـباب التـي   و كان هذا التميز ، العربي واإلسالمي

من  إلبراز المعالم الحضارية فيها تهمامن الباحثين أن يتناولوا هذه المدينة في دراس اًدفعت عدد

  . وفي جميع العصور التاريخية مختلف الجوانب

انـب  حيث نال الج، المراكز العلمية في مدينة القدس على اهتمام العلماء  دراسة حظيت

إال أن توجهات الباحثين كانت بشكل عام تـدور حـول   ، من الدراسات اًالتعليمي في القدس عدد

  . أو أن ينال التعليم في المسجد األقصى االهتمام األكبر من الدراسة والبحث، التعليم

ومنها ، هذا البحث في لخوضلومن هنا برزت مجموعة من المبررات التي شكلت دافعاً 

، وإنما كانت الدراسة عامـة وغيـر كاملـة   ، القدس لم تدرس كل منها بشكل مستقلأن مدارس 

حيث لم يتم التمييز الدقيق بين المدرسـة  ، اللبس هاوهناك بعض الدراسات العامة التي قد وقع في

 فمثالً تم الكتابة عن المدرسة الصالحية في نـابلس تحـت عنـوان   ، الصالحية بالقدس وغيرها

  . بالقدسالمدرسة الصالحية 

كان من المبررات الرئيسة للخوض فـي  ، كما أن توفر مصادر وثيقة الصلة بالموضوع

حيث تتوافر فيها مادة مهمة جداً يمكن من ، ال سيما سجالت محكمة القدس الشرعية، هذا البحث

، وثائق إحياء التـراث  ومن المصادر األخرى، خالل فترة الحكم العثماني خاللها تغطية البحث

  . الرحالت العربية منها واألجنبيةوكتب 

فهـي  ، صعوبة الوصول إلى سجالت محكمة القدسمنها من العقبات  واجه الباحثه عدد

حيث يوجد نسخة منها فـي  ، )ميكروفيلم(كونها مصورة على أشرطة ، ليست بمتناول كل باحث

، مـن التلـف   و يتعذر على الباحث استعارة هذه األفالم خوفـاً ، أبو ديس مؤسسة إحياء التراث

  . وعلى الباحث أن يستخدمها داخل المؤسسة فقط
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أو سوء ، ومن الصعوبات األخرى أن بعض السجالت يوجد بها تلف ناتج عن الرطوبة

مل الجوفهناك عدد من الكلمات ، مما يتعذر معها أن تقرأ الوثيقة بشكل كامل دون نقصان، الحفظ

صعوبة الوصول إلى السجالت بالحصول علـى  وتم تذليل ، أيضاً بل وبعض الفقرات قد سقطت

وتـم استشـارة المشـرف    ، سجالت )204(نسخة بحوزة الدكتور إبراهيم ربايعة وبلغ عددها 

كما وتـم الرجـوع إلـى المعـاجم لتفسـير بعـض       ، والمختصين بها من أجل تسهيل قراءتها

  . المصطلحات وتوضيحها

مما استدعى ، في بعض الحجج ومن العقبات التي واجهت الدراسة عدم وجود تفصيالت

بالرغم من الصعوبات التي تفرضها سلطات اإلحتالل على من ، القيام بجوالت ميدانية لتوضيحها

  . للوصول إلى مدينة القدس  هم دون سن الخمسين

، رشيف نظـارة المعـارف  إالعقبات التي ما تزال قائمة عدم إمكانية الوصول إلى ومن 

  . لمحاوالت العديدة للوصول إليهاونظارة األوقاف بالرغم من ا

فقد تم عرض محتوى الدراسة في سـتة فصـول   ، وفي سبيل تحقيق األهداف المرجوة

، وفي مقدمتها سجالت محكمة القدس الشـرعية ، خصص األول لعرض أهم المصادر والمراجع

ما هو الحال في ك، اًجد اًو مهم اًغني اًمصدر التي تعد، "الملفات العثمانية "ووثائق إحياء التراث 

كما تم االعتماد على مصادر أوليـة مطبوعـة ومراجـع ذات عالقـة     ، سجالت محكمة القدس

سواء الرحالة العرب ، إضافة إلى الرحالت التي قام بها الرحالة لمدينة بيت المقدس، بالموضوع

  . والمقابالت الشخصية، والصور، ويضاف لها الجوالت الميدانية، أو األجانب

، وبيان حـدودها ومسـاحتها  ، ل الثاني لتوضيح موقع المدرسة الصالحيةوكرس الفص

ودراستها عند تحويلها إلى كلية صـالح  ، ومن ثم تتبع نشأتها وتطورها، ومعرفة سبب التسمية

  . الدين األيوبي وبيان دورها الفكري الذي قامت به

وكانـت األسـاس   ، أفرد الفصل الثالث لبيان المصادر المالية التي دعمت نمو المدرسة

كما وشمل دراسة النظام اإلداري الذي قام بـإدارة وقـف   ، أجلهامن لتأدية رسالتها التي وجدت 
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، حيث تكون من مجموعة من الموظفين الذين وقع على عاتقهم إدارة المدرسة ووقفها، المدرسة

المنقولة وغير كما وشمل بيان أوقافها ، والجباة، ومنهم من تولى نظارة الوقف، المتولون ومنهم

 . المنقولة

علوم القرآن  :وهي، بالمدرسة الصالحية، سدرتوتطرق الفصل الرابع إلى المناهج التي 

  . وتم تناول منهاجها في مرحلة تحويلها إلى كلية، والعلوم المساعدة، وعلوم اللغة، وعلوم الحديث

، تـرة الدراسـة  أورد الفصل الخامس ذكراً ألسماء من تولوا مشيخة الصالحية خالل ف

وذكر أسماء من تولـوا التـدريس   ، وكذلك ذكر أسماء المدرسين الذين تعاقبوا على هذه الوظيفة

  . بالكلية الصالحية

و إلجـازات  ، من حيـث الطلبـة  ، وخصص الفصل السادس لبيان المخرجات التعليمية

  . الطلبة وغير، كما وتم رصد أسماء من أعاد بها من الطلبة، العلمية التي حصلوا عليها

، بعض بياناتها في جـداول خاصـة  أفرغت فقد ، وفي سبيل توضيح محتويات الرسالة

  . صورة) 13(، أشكال) 8(، جدوالُ) 16(وأرفقت بها 

عاليـة مـن الدقـة     وتظل هذه الرسالة جهداً بشرياً ينشد كاتبها الوصول إلـى درجـة  

ت والثغرات فسنعمل بـإذن اهللا  وإن انتابها بعض الهفوا، فإن تحقق ذلك فبفضل اهللا، والصواب

  . لجنة المناقشة أعضاءعلى تجاوزها بناء على توجيهات أساتذتي األفاضل 
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  الفصل األول

 في المصادر دراسة
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  الفصل األول

  المصادرفي ة دراس

وفي مقدمتها سجالت ، اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع المتنوعة

، والجوالت الميدانية، وعلى الملفات العثمانية الخاصة بالدراسة، لمدينة القدسالمحكمة الشرعية 

  . :ومن أهم المصادر، والمراجع ذات العالقة بموضوع الدراسة، والمصادر التاريخية

  القدس الشرعية سجالت محكمة -أ

للسجالت  وصولوتم ال، المصدر األول للدراسة، شكلت سجالت محكمة القدس الشرعية

ونسـخة  ، سجالت )204(على  تشتملا، الدكتور إبراهيم ربايعة ىالل نسخة محفوظة لدمن خ

، سـجل  )500(وتشتمل على ، أبو ديسفي محفوظة لدى مركز إحياء التراث اإلسالمي  ىأخر

خـالل  ، الوثائق التاريخية التي يبنى عليهـا تاريخهـا  ، وتمثل سجالت محكمة القدس الشرعية

وال سيما أنها تقدم معلومات دقيقة وتفصيلية عن مختلـف جوانـب   ، فةالفترات التاريخية المختل

السجالت تدوين وتسجيل جميع شؤون الناس في حياتهم تعرض لنا حيث ، الحياة العامة والخاصة

حيث تمكن الباحث من تشكيل رؤية واضحة حـول  ، تشكل مجاالً خصباً للدراسةفهي ، اليومية

أو االقتصادية وكذلك رسم صورة واضـحة عـن   ، السياسيةطبيعة الحياة سواء االجتماعية أو 

  . الحياة الدينية بمختلف طوائفها

كمـا  ، ها التعليميوالشمولية للحياة العامة كافة بما ف، موضوعيةبالتميزت لغة السجالت 

وكانت غير ، ةيستطيع القارئ فهمها بسهول حيث العامية من هاقربو، تهالوسهو تهاطاسببتميزت 

جالت بمواد تميزها عـن  حيث تنفرد الس تفردكما وتميزت بال، ها تخدم الدين والدنيانألمتحيزة 

كن هناك بعض الكلمات التـي كانـت   الحدث لب اتصالها الزماني والمكانيك، صادرغيرها من ال

فكـان  أما عن الخط الذي كتبـت بـه   ، تحتاج إلى التفسير والرجوع إلى المعاجم الخاصة لذلك

وفي قسـم  ، اًواضح ففي قسم منها كان الخط، في الصفحة الواحدةيجد التنوع والباحث ، متنوعاً

  . في الكتابةتباع الناسخ خط آخر صعب القراءة نظراً الآخر كان 
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وكونها ، كون السجالت ليست بمتناول كل باحث، مام كل باحثأوهناك صعوبات تقف 

ومن العقبات أن بعض ، ستعارتهااحيث يتعذر على الباحث ، )مايكرو فلم(مصورة على أشرطة 

كما وأن سوء األجهزة الموجـودة  ، ناتج عن سوء الحفظ أو الرطوبةالالحجج قد أصيبت بالتلف 

  . في مركز إحياء التراث كان أحد العقبات التي واجهت الدراسة

توظـف   من السجالت التي لم فهناك جزء، سجالت محكمة القدس تم االطالع علىلقد 

وهناك قسم آخر من السجالت ، باللغة العثمانيةأن بعضها مكتوب ، نهام اب عدةالبحث ألسبفي 

سجالً رتبت في ) 82(وبالرغم من ذلك فقد تم توظيف ، لم ترد به حجج تتعلق بموضوع البحث

الجدول حسب أرقامها التي صنفت بها في المحكمة الشرعية وهو ما اعتمد في تثبيتها في قائمة 

  . المصادر والمراجع

، ونظام عملها وأسماء مدرسـيها ، قد حوت السجالت أهم المؤسسات العلمية في القدسو

كمـا  ، )1(وصف لبعض أجـزاء المدرسـة الصـالحية    وأفادت الدراسة من السجالت من خالل

 )5(والنظارة والتولية، )4(واإلعادة بها، )3(و التدريس، )2(المشيخة واوزودتنا الحجج بأسماء من تول

وذلك من ، وتناولت السجالت وقف الصالحية بشكل واسع وكبير، وذلك مع بيان راتب كل منهم

  . ورصد عائدات الوقف ومصاريفه، )6(هاووأسماء من استأجر، العقارات خالل تسجيل أسماء

   

                                         
 .  م1680/ هـ1901، 183 جلس )1(
  . م1711/ هـ1123، 207 جلس )2(
 . م 1648/ هـ 1058، 141 جلس )3(
 . م 1780/ هـ  1185، 253 جلس )4(
 . م1659/ هـ1069، 156 جلس )5(
 . م 1760/هـ 1174، 244 جلس )6(
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   في بعض السجالت  ةالواضح وطنموذج من الخط): 1(شكل 

  . 92ص، م1849/هـ1312، 1ح، 283سجل 

  "الملفات العثمانية الخاصة"وثائق إحياء التراث  -ب

 ىلد حفوظةوهي م، مصدراً رئيساً للبحث "الملفات العثمانية"وثائق إحياء التراث شكلت 

فقد حوت معلومات حول المدرسة ، بصورتها األصلية، أبو ديس اإلسالمي  مركز إحياء التراث

ـ   ، الصالحيةوشكلت الملفات المتعلقة بالكلية ، الصالحية  همصدراً رئيساً يمكـن االعتمـاد علي

فشملت ، ملفاً) 15(ملفاً وقد تم االستفادة من ) 80(فقد بلغ عدد الملفات ، لدراسة الكلية الصالحية

وما يتعلـق  أ، )1(يتعلق بتعيين الموظفين بها ما سواء، الملفات جميع شؤون الكلية بشتى أنواعها

وكـذلك اإلجـراءات   ، كـل أوتوفير الم، )2(راء المالبسبمصاريف الكلية الصالحية من حيث ش

 توضـيحاً لعمليـات   كما وضمت الملفـات العثمانيـة  ، )3(المتعلقة بتعيين الطلبة وانسحابهم منها

  . )4(الكلية ىعلى مبنالتي جرت اإلعمار والترميم 

                                         
 . 13/  332/ 33/213رقم الملف،  )1(
 . 6/ 4/ 0/ 13/1330رقم الملف،  )2(
 . 13/ 332/ 33/211رقم الملف،  )3(
 4/2/ 13/1331/54رقم الملف،  )4(
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، اي الذي كفل لها استمرارهلالتي كانت األساس الما، وتناولت الملفات أوقاف الصالحية
غفل أياً ومن هنا جاءت أهمية هذه الملفات التي لم تُ، )1(هومستأجر، وعائداتها، مبينة نوع الوقف

  . )2(شكل دائمبسلطان لكما شملت الملفات الجرد السنوي الذي كان يقدم ل، من التفاصيل

ومن هذه ، عند دراسة الملفات العثمانية، لدراسةهناك عدد من الصعوبات التي واجهت ا
وهذا ما دعا إلى االستعانة بمتـرجمين مـن   ، لعثمانيةنها كتبت باللغة اإحيث ، اللغة الصعوبات

وقد تعرض ، للغة العربيةإلى ا عثمانيةلترجمة الملفات من اللغة ال، حياء التراث اإلسالميإمركز 
بعـض   منهـا  مسـحت  قـد  بعض األوراق كما وأن، الزمنلتقادم قسم من الملفات لتلف نتيجة 

عـن  وبذلك ال يستطيع الدارس تكوين صـورة واضـحة   ،  هابل وسقطت بعض فقراتلمات الك
  . وفيما يلي قائمة بأرقام الملفات التي تم استخدامها في البحث، فحواها

  )الملفات العثمانية(وثائق إحياء التراث : )1(جدول
  الملف  الرقم

  .9/9/ 1/ 44/  13/1331ملف ، 0309صندوق رقم    .1
  .4/6/  0/  1330/ 13ملف ، 23/0صندوق رقم    .2
  .6/ 4/ 0/  54/  1331/  13ملف ، 0/ 23صندوق رقم    .3
  .6/ 4/ 0/  54/  1331/  13ملف ، 0/ 23صندوق رقم    .4
  .6/ 4/ 0/  96/  132913/ 0123ف رقم مل   .5
  .13/  332/  20/ 3/ 33ملف رقم    .6
  .13,331/ 9/9/1,44ملف رقم    .7
  .13/  333/  6ـ  6/  24ملف رقم    .8
  .13/  330/  6ـ  2/  33ملف رقم    .9

  .13/  333/  2,14/ 33ملف رقم    .10
  .13/  332/  2,11/  33ملف رقم    .11
  .13/  331/  2ـ 19/  33ملف رقم    .12
  .13/  156/  3,1/ 3ملف رقم    .13
  .13/  129/  3036/  9/2ملف    .14
  .13/  331/  1,54/  6ملف رقم    .15

                                         
  . 13/  156/ 3/3,1رقم الملف،  )1(
 . 13/  331/ 1,5416رقم الملف،  )2(
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  الصالحية الكليةجرد سنوي لمصاريف ): 2(شكل 

  الجوالت الميدانية -ج

فاشـتملت  ، في مدينة القدس  الصالحية المدرسة مبنىلبجولتين ميدانيتين  هالباحثقامت 

بهـدف دمـج   ، 19/3/2015والثانية بتاريخ ، 5/2/2015األولى بتاريخ : الدراسة على جولتين

، تـرد بهـا تفصـيالت   وذلك من اجل توضيح بعض الحجج التي لـم  ، الواقع النظري بالعملي

ولجزم بعض اآلراء التي اختلفت بها المصادر و المراجع حول المدرسـة  ، ولمقارنة ما تم ذكره
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 اًتصـوير  وبذلك شملت الجولـة ، ولتوضيح ما ورد بالسجالت، وحول ماهيتها اليوم، وتكوينها

لك تصـوير  وكذ، الغرف التعليمية التي ما زالت موجودة من عليه وتتحاوما ، الصالحية ىلمبن

سة بقياس مساحة الكنيسة بشكل كامل وهو نمط اروقامت الد، النقش الذي ما زال ماثالً إلى اليوم

والتعـرف  ، وكذلك رصد حدودها بشكل دقيـق ، جديد بالدراسة حيث تم قياسها باستخدام الخيط

أن هناك إال ، والمنتشرة في مدينة القدس ومحيطها على بعض األماكن التي كانت وقفاً للصالحية

المعيقات السياسية التي حالت دون الوصول بسهولة  :عدد من العقبات التي واجهت الدراسة منها

  . ينة على من هم دون سن الخمسسلطات اإلحتالل تفرض المعيقات الجم نإحيث ، لقدسا ىإل

  
  جولة ميدانية داخل كنيسة سانت أن) 1(صورة 

  . 5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر

  : المقابلة الشخصية -د

وبالرغم ، وظفت المقابالت في الدراسة من اجل تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها

، والرواية الموروثـة ، على الذاكرةبسبب اعتمادة المصدر الشفوي  من المحاذير التي تؤخذ على

الحصول  على توظيفها بغية سةروبالرغم من ذلك فقد حرصت الدا، وتعرضها للضعف والنسيان
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وفيما يلي أهم المقابالت التي قامـت  ، على المعلومات التي لم تذكر بشكل واضح في مصادرها

 . مقابالت) 4(واشتملت على  بها الباحثة

  . 19/3/2015، القدس، كنيسة سانت آن، عام) 72(، األب بول، مقابلة شخصية -

  . 19/3/2015، القدس، كنيسة سانت آن، عام)67(، األب بيل، مقابلة شخصية -

  . 5/2/2015، ، القدس، كنيسة سانت آن، عام)65(، األب جون، مقابلة شخصية -

  . 5/2/2015، ، القدس، طريق المجاهدين، عام) 67(، خالد أبو الحالوة، مقابلة شخصية -

  

  مع األب بيل  ةصورة على هامش المقابلة الشخصي :)2(صورة 

  م5/2/2015 تصوير الباحثة:المصدر

  :المنشورة المصادر

األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل وهو ، )م1520/هـ927ت(مجير الدين الحنبلي ، العليمي_ 

تناول الجزء يو، مدينتي القدس والخليل عن تاريخالمؤلف يتحدث به ، أينكتاب يتكون من جز

، هـا فيكما واهتم بدراسة رجال العلم ، الثاني منه دراسة المدارس والمعاهد في بيت المقدس

الوفـاة   ةوحدد سن، كما وذكر األعمال التي قام بها المترجم له، والمولد، فذكر اللقب والكنية
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بشـكل   وقد ذكـر المدرسـة الصـالحية   ، فقد أفادت الدراسة من ذكره لتراجم العلماء، لهم

  . مختصر

منـذ  دراسة تاريخ مدينة القـدس   تناول الباحث، المفصل في تاريخ القدس، العارف، عارف _

، تناوله أعمال صالح الدين في القدسبوأفاد الدراسة ، لها ماقبل اإلسالم حتى الفتح اإلسالمي

ـ امن حيث موقعها وهدف صالح الدين من ، إلى المدرسة الصالحية تهشاروإ كمـا  ، هاائنش

  . وذكر عدداً ممن تولوا التدريس بها

وء الالمع ألهل القرن الض، )م1497/هـ902(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، السخاوي _

، همءفيـذكر أسـما  ، يتكلم عن علماء القرن التاسع، اًجزء 12وهو كتاب يتكون من ، التاسع

ويبين رحالتهم ، وسع عن مسيرتهم التعليميةمشكل بيتحدث و كما ، مووفاته هماريخ ميالدووت

  . ومن ذلك أفادت الدراسة، وكيفية حصولهم على إجازاتهم العلمية، جل العلمأمن 

حيـث خصـص   ، تناول الباحث تاريخ فلسطين بشكل عام، بالدنا فلسطين، ىمصطف، الدباغ _
من ، تحدث عن الصالحيةفتناولة الناحية الثقافية بوقد أفاد الدراسة ، جزءاً أو أكثر لكل منطقة

  . ونشأتها، حيث موقعها

  :تأدب الرحال

ووصلوا إلى المدرسة الصـالحية  ، أفادت الدراسة من الرحالة الذين زاروا مدينة القدس
  :ومنهم

وتناول بها ، الحضرة األنسية في الرحلة المقدسية، )1731/هـ1143ت(عبد الغني ، النابلسي_ 
  .المدرسة الصالحية وصفه ومنها، ذكر األماكن التي زارها بمدينة القدس

دون بـه  وهو كتاب قـد  ، لطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل، ىمصطف، اللقيمي_ 
 وأفادت الدراسة من رحلته ذكـر ، وقد زار المدرسة الصالحية، اللقيمي الرحلة التي قام بها

  . والهدف من وقفها، ومؤسسها، موقعها
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وهو كتـاب يصـف بـه    ، رحلة الحاج سايولف لبيت المقدس واألراضي المقدسة، سايولف _

قد ذكر المكان الذي أقيمت و، سايولف زيارته لبيت المقدس ويتحدث عن األماكن التي زارها

  . عليه الصالحية

، ولم يزوروا المدرسة الصالحية فيها، وهناك عدد من الرحالة الذين زاروا مدينة القدس

وما ذلك إال دليل ، وهي مدرسة السلطان، البكري ىو مصطف، وجرجي زيدان، منهم أوليا جلبي

، سمة من سمات العصر العثمـاني وهي ، على تراجع التعليم في القدس بعد القرن السابع عشر

  . والشواهد على ذلك كثيرة فخربت العديد من المدارس، حيث انعكس ذلك الضعف على التعليم

  :المراجع المنشورة -هـ

أفادت الدراسة من مجموعة من المراجع التي كان محورها دراسة تاريخ القدس بشـكل  

وذلـك  ، دراسة المدارس بشكل عام خاللهاتم من وكما ، محاورها حدأشكل التعليم التي  و، عام

  . من اجل اإلحاطة بجميع المراجع

وتناول التعليم في المشـرق  ، المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، فاضل، بيات_ 

بتناوله دراسة الكلية الصالحية من حيث التعليمـات الخاصـة   ، وأفادت الدراسة منه، العربي

  . التي درست بالكليةوالمواد ، بقبول الطلبة

وهو كتاب يتكـون مـن   ، )م1799_1640(القدس في العهد العثماني، أحمد حسين، الجبوري _

الفترة الزمنية الممتدة  وغطت به الدراسة، تناول به دراسة القدس في العهد العثماني، جزأين

، يةواالقتصـاد ، واإلداريـة ، والعسـكرية ، لنواحي السياسيةامن ، )م1799_1640(ما بين 

وتناول عرضـاً  ، وقد أفادت منه الدراسة حيث تحدث عن المدارس، والثقافية، واالجتماعية

ومن ثـم عـرض   ، درس بهايوالمنهاج الذي ، سطحياً للمدرسة الصالحية من حيث موقعها

  . بشكل موجز أهم الوظائف بالمدرسة الصالحية

، م1700_1600الوثائق خالل تاريخ القدس قي العصر العثماني في ضوء ، إبراهيم، ربايعة_ 

وأفـادت  ، واالقتصـادية ، واالجتماعيـة ، والدينية والعلمية، تناول دراسة الجوانب اإلدارية
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كما وتناول المدرسة الصالحية مـن حيـث   ، الدراسة من تناوله لألوضاع العلمية في القدس

  . الموقع و النشأة والوظائف فيها

و  يت المقدس في العصـرين األيـوبي والمملـوكي   المدارس في ب، عبد الجليل، عبد المهدي _

مـدارس بيـت    تناول من خاللهما، ينأوهو كتاب يتكون من جز، في الحركة الفكرية دورها

عـن المدرسـة   ، وتحدث بالفصل األول من الجزء الثـاني  كما، ث عن التعليمدالمقدس وتح

  . نشأتها والمدرسين بها، الصالحية

علم في بيت المقدس وهو كتاب يتحدث عن التعليم فـي بيـت   معاهد ال، كامل جميل، العسلي _

، وتناول دراسة مختلف مدارس بيت المقدس، المقدس منذ الفتح العمري حتى العهد العثماني

، حيث أفرد المؤلف فصالً حول المدرسـة الصـالحية بالقـدس   ، هافيوالزوايا و دور الكتب 

  . هامدرسين فيوال حول التدريسالتي تدور متناوالً بعض المحاور 

حيـث  ، وهو كتاب مكون من مجلدين، األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف، محمد، غوشة_ 

و ، والمملـوكي ، تناول بالمجلد األول عرضاً ألهم األوقاف في القدس خالل العصر األيوبي

، وقد أفادت الدراسة منه حيث عرض وقف صالح الدين األيوبي في مدينة القـدس ، العثماني

مع العلم انه وقع في خطأ عندما ، وتناول عرضاً سريعاً لجزء من أوقاف المدرسة الصالحية

  . ذكر بالهامش أن المدرسة الصالحية أنشئت في موضع المدرسة النصرية

 حيث عالجـت الدراسـة  ، م1830_1800مدينة القدس وجوارها خالل الفترة ، زياد، المدني_ 

، وتناول المدرسة بشـكل مقتضـب  ، والثقافية، اإلجتماعيةو، واالقتصادية، النواحي اإلدارية

واثنين ممن ، وذكر خمسة ممن تولوا التدريس بها، وأفادت الدراسة في تحديد موقع المدرسة

  . تولوا اإلعادة
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  الفصل الثاني

  إعمار المدرسة الصالحية
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  الفصل الثاني

 إعمارها

في مدينة القدس منذ انشـائها  ، الصالحيةيعالج هذا الفصل الجوانب العمرانية للمدرسة 

/ هـ583بعد تحريره للمدينة من االحتالل الصليبي عام  على يد السلطان صالح الدين األيوبي

وركز في ذلـك علـى   ، م 1917/ هـ1336و حتى رحيل الحكم العثماني عنها عام ، م1187

  . خمسة محاور والتي تم تناولها على النحو اآلتي

  موقعها. 1

بالقرب من السور ، )1(في حارة الطورية الشرقية، الصالحية شمالي المسجد األقصىتقع 

أقيمت في موضع بيـت  ، )2(الشمال من طريق المجاهدين إلى، الشرقي للمدينة عند باب األسباط

حسب ما زودتنـا بـه المصـادر    ، ابنة عمران أو مكان قبرها والدة السيدة مريم، القديسة حنة

فمـن جهـة الشـمال    "  :ولهعند زيارته القدس ق)4(الرحالة اللقيمي فيذكر. )3(أيديناالمتوافرة بين 

أنشأها ، أن فيها قبر حنة أم مريم يقال، تعرف قديماً بصندحنة، المدرسة الصالحية بباب األسباط

  . )5("ووقفها على السادة الشافعية ، صالح الدين األيوبي حين فتح القدس

   

                                         
 . 2015/ 5/2، الصالحية ىمبنجولة ميدانية،  )1(
الشـارع المـؤدي   إلى جانب يستطيع رؤية قبور المجاهدين  ان المار بهسميت بطريق المجاهدين أل: طريق المجاهدين )2(

  . 5/2/2015سنة، القدس،  67خالد أبو حالوة، . للحرم
؛ 83، ص 2مـج ، المختصـر ؛ابي الفـداء،  407، ص 2، جمفرج؛ ابن واصل، 400، ص3، جالروضتينأبو شامة،  )3(

؛ ربايعـة،  102، ص كنـوز ؛ نجـم،  55، صمعاهد؛ العسلي، 156، صلطائف؛ اللقيمي، 88ص، 2، مجاألنسالعليمي، 
   294، صتاريخ

في الطـائف، ولـد فـي     ةلقيم بلدنزيل دمشق، المعروف باللقيمي نسبة إلى  [مصطفي أسعد اللقيمي الشافعي،: اللقيمي )4(
؛ المرادي، 9، صلطائفاللقيمي،  ]م، وهو أديب وشاعر صوفي، اهتم بزيارة االماكن المقدسة1693/هـ1105دمياط سنة 

 . 155، ص4، جسلك
 . 156، صلطائفاللقيمي،  )5(
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  هاوحدود مساحتها. 2

ومـن الشـرق   ، ومن الجنوب طريق المجاهدين، ها من الشمال طريق برج اللقلقيحد

وفي ضوء هذا التحديد فقـد اشـتملت مسـاحتها    ، )1(طةومن الغرب باب ح، طريق برج اللقلق

وتمثل ذلك بمساحة الكنيسـة  ، )2م1812(و استحوذ ما هو مسقوف على ، دونماً) 3,550(على

أما المساحة غير المشـمولة  ، )2م972(انتظمت في محيطها و الغرف التي ، )2م840(التي بلغت

  . )2()2م1738(بالعمران والمتمثلة بالحديقة فقد بلغت 

  تسميتها. 3

مؤسسها الملـك   نسبة إلى، سميت المدرسة الصالحية أو الناصرية أو الصالحية الكبرى

ة أكثر من غيره وقد غلب عليها اسم الصالحي، )م1187/هـ 583(الناصر صالح الدين األيوبي 

  )3(وهو ما تم اعتماده عنواناً للدراسة، من األسماء

  نشأتها وتطورها. 4

مقاومـة   هوضع نصب عين، صالح الدين األيوبي مقاليد األمور في مصر ىمنذ أن تول

وهو ما حمـل  ، وأجبر الناس على التشيع، الذي سيطر على مصر وبالد الشام، المذهب الشيعي

وتجلت هذه النظـرة فـي إسـقاط    ، االستجابة لرغبات المذهب الفاطميأو ، الناس على الهرب

إلـى   وذهب، لوضع حد لنشاطه الفكري، وإغالق المسجد األزهر، الخالفة الفاطمية في القاهرة

وفتح المـدارس الدينيـة   ، س المذهب الشافعي ليكون مذهباً رئيساً للدولةأبعد من هذا عندما كر

  . )4(اصةوالشافعية بخ، السنية العامة

                                         
 . 19/3/2015سنة، كنيسة سانت أن، القدس،  67، األب بيلمقابلة شخصية،  )1(
 . م 2015/  3/  19، القدس، الصالحية ىمبنجولة ميدانية،  )2(
، تاريخ؛ الخليلي، 332، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 88، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 407، ص 2ج مفرجابن واصل،  )3(

   100، صمن أثارنا؛ يوسف، 181، صالمدارس؛ عبد المهدي؛236، صالمفصل؛ العارف، 211ص 
 . 223، ص2، جالسلوك، المقريزي، 57ـ  52، ص 2، جمفرجابن واصل،  )4(
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بنيت في مكان البيت الذي كان يسكنه يواكيم وحنـة  ، ترجع بدايات المدرسة إلى كنيسة

ثم صـارت  ، وكانت تعرف قبل اإلسالم بصندحنة، التي ولدت في هذا البيت، والدا السيدة مريم

، حل الدمار بالكنائس وغيرها من األمـاكن ، وعندما احتل الفرس القدس، )1(في اإلسالم دار علم

قـدس  ولكـن مـع الفـتح العمـري لبيـت الم     ، كانت كنيسة صند حنة قد تعرضت للـدمار و

 وفـي القـرن الحـادي عشـر المـيالدي     ، لم تمـس الكنـائس المسـيحية   ، )م636/هـ15(

بأمر اهللا منصور بن العزيـز الـذي تـوفي     خرب الخليفة الفاطمي الحاكم )م1008/هـ399(

، علم للفـاطميين  وقد حول الكنيسة إلى دار، كثيراً من الكنائس المسيحية )2()م1020/هـ 411(

الصـليبيين   وعند اسـتيالء ، وما ميز القدس أثناء الحكم الفاطمي كثرة العلماء و األدباء والفقهاء

وعندما فتح صالح الدين بيـت  ، وإعادة بنائها من جديد، تم إعادتها إلى كنيسة قدسمعلى بيت ال

  . )3(المسلمين مدرسة للشافعية جعلها المقدس

في بناء ) م1187/ هـ583(أن صالح الدين بدأ باستشارة علمائه  وتشير الروايات إلى

وفـوض  ، وأوقف عليها األوقاف الجليلـة ، ووقفها لمصلحة المسلمين، مدرسة للفقهاء الشافعية

  بن شـداد  يوسف بـن رافـع المعـروف بـا     للقاضي بهاء الدين أبو المحاسن تدريسها ووقفها

وغالب كتب ، والتفسير، واتقن القراءات، حفظ القرآن في صغرهالذي ، )4()م1234/هـ 632ت(

  . )5(الشافعي هونال منصب الفقي، الحديث

حيث إن صالح الـدين  ، )م1187/هـ588(رجب  13ويذكر أن تاريخ وقف المدرسة 

 خضر كنيسة صـند حنـة  اشترى من وكيل بيت المال في القدس الشيخ محمد بن أبي بكر بن 

                                         
، 2، جبـدائع ؛ ابـن إيـاس،   60ـ  54، ص6، جالنجـوم ؛ابـن تغـري بـردي،    405، ص2، جمفرجابن واصل،  )1(

 . 33، صوصف؛، سايولف، 243ـ242ص
 . 251، ص1، جالجوهرن دقماق، با )2(
، لطـائف ؛ اللقيمـي،  104، 4، جصـبح قشندي، ؛ القل88، ص3، جالمختصر؛ أبو الفداء، 215، ص أحسنالمقدسي،  )3(

 . 105، صمن أثارنا؛ يوسف، 56، ص معاهد؛ العسلي، 28، ص تاريخ؛ العارف، 156ص
؛ العليمـي،  87، ص 1، جالسلوك؛المقريزي، 230، ص2، جمفرج؛ ابن واصل، 400، ص3، جالروضتينأبو شامة،  )4(

، 2، جناحيـة ؛ اليعقـوب،  182، ص1، جالمـدارس ؛ عبد المهـدي،  206، ص3، جبالدنا؛الدباغ، 34، ص1، مجاألنس
  . 90، ص1، مجاألوقاف، غوشة، 329ص

 . 84، ص7، مجوفياتابن خلكان،  )5(
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كما وأن ، )1(والجهات التي وقفها عليها من ماله الخاص لكونها تعود لبيت المال أو خزينة الدوله

منقوش على حجر بحجم ، فوق باب الكنيسة مباشرة، نص الوقفية الذي ما زال ماثالً حتى اليوم

ونص ، ة أسطرحيث نقش بخط النسخ األيوبي البارز وهو يتكون من خمس، )سم50×سم 144(

هذه المدرسة المباركـة وقفهـا   ، فمن اهللا وما بكم من نعمة اهللا، الرحيم بسم اهللا الرحمن":النقش

أبي المظفر يوسـف بـن   ، سلطان اإلسالم والمسلمين، موالنا الملك الناصر صالح الدنيا والدين

نيا و اآلخرة على وجمع له بين الد، أيوب بن شادي محيي دولة أمير المؤمنين أعزه اهللا وأنصاره

الفقهاء من أصحاب اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنـه سـنة ثمـان    

  . )2("وثمانين وخمس مائة

 )3(والصـورة  ، وال يزال النقش الذي يعلو الباب الرئيسي للكنيسة قائماً حتى يومنا هذا

التحريف بالرغم من عودتها كنيسـة عـام   ه أي من عمليات التغيير أو يليحدث عفلم ، تبين ذلك

 ويعزى ذلك إلى احترام رعايا طائفة اآلباء البـيض والقـائمين عليهـا   ، )م1316/هـ 1856(

نيسة حسـب مـا يتناولونـه حتـى     وأن النقش يمثل جزءاً من تاريخ الك، لصالح الدين األيوبي

  . )3(اليوم

                                         
  . 61، صمعاهد؛ العسلي، 88، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
  . 2015/ 5/2الصالحية،  مبنىجولة ميدانية،  )2(
 . م 19/3/2015نة، القدس، س 67مقابلة شخصية، األب بيل،  )3(
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 النقش المثبت فوق مدخل الصالحية): 3(صورة 

  . 5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر

، حيث يحوي السور الجنـوبي بـابين  ، الصالحية من جهة الجنوب ىويتم الدخول لمبن

فكال البابين مصنوع مـن  ، وإلى يمينه باب صغير، كبير الحجم، ضخم الباب الرئيسي وهو باب

  . الخشب 

ها نصـب  وقد ضم البهو حديقة متوسطة الحجم وب، ويفضي الباب الكبير إلى بهو واسع

وعلى جانـب  ، إلى شمال الحديقة وتقع الكنيسة، تذكاري لمؤسس طائفة اآلباء البيض الفيجري

أما الغرف من جهة ، تتكون الغرف على يمين الداخل من طابقين، الحديقة مجموعة من الغرف

بينما خلت الجهة الغربية ، كون وقوعها فوق أبواب الصالحية، عبارة عن طابق واحد، الجنوب

  . الساحة من الغرفمن 

واسـتعمل قسـم   ، الصالحية كصفوف لطلبة العلم ىوقد استعملت بعض الغرف في مبن

ومن ضمن الغرف ، وغرف سكن للعاملين بها، وكانت هناك غرف خاصة بالشيوخ، منها لمبيتهم

  . هم وسائل التدريس للطلبةأحيث شكل المتحف و المكتبة ، المتحف والمكتبة
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حيث يبلغ ارتفـاع  ، ظة النقش الواقع فوق الباب الرئيسي للكنيسةويستطيع الداخل مالح

 ىالوحيد الذي يشير إلى أنها كانت فيما مض وهو، )سم192(وعرضه ، )سم310(الباب الرئيسي 

وعلى يسار الباب الرئيسي هناك باب متوسط الحجـم حيـث يبلـغ ارتفاعـه     ، مدرسة الشافعي

) سـم 206(الجنوبي باباً صغيراُ الحجم يبلع طوله ويحوي السور ، سم 172وعرضه، )سم240(

  . ولعل ذلك الباب قد استخدم كمخرج لطوارئ، )سم104(وعرضه 

مسـتطيلة  ، تتكون من ثالثة أروقـة و، )2م840(أي )م21* م 40(تبلغ مساحة الكنيسة 

 أما سقفها عبارة عن عقود تقوم على، أرضية الكنيسة مفروشة بالرخام، الشكل أوسعها األوسط

وهذا يتفق مـع مـا   ، الكنيسة قليل الزخرفة مبنىو، مجموعة من الدعامات الحجرية المستطيلة

ثم مررنا على المدرسة "في وصف للصالحية  )1(وفيما ذكره وصفه الرحالة عبد الغني النابلسي

، ونشهد آثار العلماء الذين أقاموا بها الدروس سابقا من علمـاء اإلسـالم  ، الصالحية لنتبرك بها

فأن واجهـة  ، وكأنها كانت سابقاً كنيسة، أبنيتها قديمة، فوجدناها مدرسة عظيمة اآلثار دخلناهاف

. )2("يقال أن فيها قبر حنة أم مـريم ، وكذلك بداخلها األعمدة والسقوف النفيسة، بابها يؤذن بذلك

  )3(اقتصرت الزخرفة على بعض النقوش التي تعلو األعمدة داخل الكنيسةو

  

                                         
م، وهو احد علماء دمشـق وأدبائهـا،   1641/هـ1050عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الغني النابلسي، ولد في دمشق [ )1(

ـ 1143ومن مؤلفاته الحضرة األنسية في الرحلة القدسية، ت] حنفي المذهب، صوفي ، 3ج سـلك المـرادي،  . م1730/هـ
 . 154، ص1؛ الجبرتي، عجائب، ج30ص

 . 514، ص2، جالحضرةالنابلسي،  )2(
  . 2015/ 5/2جولة ميدانية، المدرسة الصالحية،  )3(
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  النقش على أعمدة الكنيسة): 4(صورة 

  . القدس، متحف كنيسة سانت أن :المصدر

، وهو رمـز للقـديس لوقـا   ، كما وشملت زخرفة تيجان بعض األعمدة على رأس ثور

وقد عمل المسلمون على إزالة المعالم البارزة من التماثيل لكونهـا تتعـارض   ، والقديس ماثيوا

  . )1(والشريعة اإلسالمية

  

                                         
 . 19/3/2015سنة، القدس،  72مقابلة شخصية، األب بول،  )1(
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  القديس لوقارمز ): 5(صورة 

  . القدس، متحف كنيسة سانت أن :المصدر

حيث مكان ميالد مريم العذراء حسب ما هو متعارف ، وتضم الكنيسة مغارة في أسفلها

مـن جهـة   ، يستطيع الزائر النزول لها من خالل سبع عشرة درجة من داخل الكنيسـة ، عليه

وبينها ممرات تصل ، صغيرو بها مذبح ، وحوت المغارة ثالث حجرات صغيرة الحجم، الجنوب

  . )1(تحوي احدى الغرف أيقونة ميالد مريم، بين الحجرات كونها ال تقع قرب بعض

                                         
 . 2015/ 5/2جولة ميدانية، المدرسة الصالحية،  )1(
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  الحجرة التي تحوي أيقونة مريم العذراء): 6(صورة 

  . 19/3/2015تصوير الباحثة  :المصدر

حيث وصفت المغارة ، سجالت المحكمة الشرعية واتفق وصف المغارة مع ما جاءت به

وكان يصل إليها المارة ، الموجودة بالصالحية و التي تقع أسفل الحاكورة، كيفية الدخول إليها مع

  . )1(عن طريق سلم في ذلك الوقت

، وبالرغم من حدة الصراع القائم بـين المسـلمين بزعامـة صـالح الـدين األيـوبي      

الطوائف المسيحية في ن صالح الدين قد تسامح مع إف، مدرسة ىوتحول الكنيسة إل، والصليبيين

، تحويلها إلـى مدرسـة   ىمما استدع، رعايا الكنيسة لم يبق منهم أحد أنومن المرجح ، المدينة

                                         
 . 228م، ص1680/ هـ1901، 1، ح183س )1(
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فلم يغلق صالح ، واستمر التسامح حيث سار على نهج عمر بن الخطاب بالتعامل مع المسيحيين

بالدخول إليها من خالل وإنما سمح لرعايا الكنيسة الوافدين ، الدين المغارة القائمة أسفل الكنيسة

ما تـورده سـجالت المحكمـة     ومما يؤيد ذلك، )1(واستمر ذلك في العهد العثماني، باب جانبي

  . الشرعية

حضر النصراني إبراهيم وعيسى الترجمانين لرهبان نصارى الفرنج في دير العمود في "

عبد الواحد الفـربج  قائم مقام ، القدس المندوبان من طرف سلوة توم الراهب النصراني الفرنجي

ان االلجي في استنبول أن الرهبان في القـدس والنـواحي   ، الراهب والوكيل عن رهبان الفرنج

. .....ومن هذه المواقع الصالحية داخل المدينـة ، يزورونها في القدس، والزوار لهم موضعهم

ـ  ، ويطلبون منهم الضرائب، وأن الحكما يعرضونهم في ذلك ر مـن  وقد طلب اآللجي هـذا األم

الـذي  ، وكما أنه ورد في الكتاب وصـف للمكـان المقـدس   ، حتي يمنع هذا التعدي، السلطاني

حيث يدخلون إليها من البـاب الكبيـر   ، يزورونه الرهبان في كل سنه داخل المدرسة الصالحية

ثم باب المغارة التي تقـع أسـفل الحـاكورة    ، لى باب صغير بالجهة الجنوبية’ومنه ، للمدرسة

دون ، ويقومون بقداسهم، فيجلسون في المغارة، حيث ويصلون إليها عن طريق سلم، بالصالحية

والمـدرس والنـاظر علـى وقـف      وشهد بذلك الشيخ ياسين مفتي الشـافعية ، أحد أن يزعجوا

بأن الرهبان يدخلون ويزورون دون أن ، وشهد أيضاَ عثمان بن محمد بواب المدرسة، الصالحية

وبناء على ذلك صدر مرسوم سلطاني يسـمح لهـم بزيـارة    ، القديمةيزعجوا أحد حسب العادة 

  . )2(".... المغارة دون أن يعترضهم أحد

واستمرت ، تعميرات على مبنى المدرسة ومما ال شك فية أنّه قد جرت عدة إصالحات و

بشـكل   الـذي يحتـاج لإلصـالح   ، بسبب نمط البناء السائد، للمدرسة بين فترة وأخرى الصيانة

، من حيـث األمطـار والثلـوج   ، واضحاً بالتأثير على المباني حيث لعب المناخ دوراً ،مستمر

حيـث  ، وكانت التعميرات واضحة وملموسة خالل الفترة العثمانية، والهزات األرضية، والرعد

                                         
 . 314ـ312، ص2، جمفرجابن واصل،  )1(
 . 228م، ص1680/ هـ 1091، 1، ح183 جلس )2(
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فاستناداَ  والشواهد على ذلك كثيرة لشرعية للقدس بحجج اإلعمار للمبنى،حفلت سجالت المحكمة ا

إن المدرسة قـد أصـيبت   : القول يمكن، )173(و، )156(و ، )149(ه السجالت إلى ما تضمنت

 وأن التدريس بها قد توقف، السابع عشر الميالدي، بالخراب خالل القرن الحادي عشر الهجري

وخاليه من ، ومشحونة باألتربة، وأبواب، دون حصر، بعد أن أصبحت خراباً، إلى حين تعميرها

وبلغ قيمة ما تحتاج إليه بعد الكشف عليها من قبل القاضـي نفسـه   ، وانقطعت الدروس، الطلبة

  . )1(رشاً أسدياًغ) 1293(مصطفى أفندي 

أبي اللطف مفتي  طلب إسحق بن، )1654 /هـ1064(وفي أواسط ربيع الثاني من سنة 

حيث لتقـادم  ، من الحاكم الشرعي الكشف على المدرسة، الشافعية والناظر على وقف الصالحية

قد خربت المدرسة وانه ال يوجد ما يكفي من مال الوقف لتعميـر  ، ومر الدهر واألعوام الزمان

كاتبه  مصطفى أفندي وهو نائب الباب العالي وصحب معه للكشف عن المدرسة فذهب، المدرسة

و بعـد ان  ، بالقدس الشـريف  )2(ومحي الدين بن علمي خليل معماري باش، مصطفي الدجاني

قد أصيب سطحه بالضرر وليس هناك ما يمنع  اإليوان القبلي العلويفوجدوا أن ، حصل الكشف

 )6(بالشـيد  )5(وقصـار  )4(وتكحيـل  )3(ويحتاج إلى القصرمل، وكذلك داخله خراب، دلف المطر

ـ توكذلك وجدت المنارة الراكب على اإليوان من الجهة الشمالية م، من الداخل )7(والكتان ، ةهدم

الحمـام   ووجـد أن ، من جديد فهي تحتاج إلزالة األتربة والبناءوإلى جانبها كومة تراب كبيرة 

يحتاج كل من الحمام والسـطح إلـى مـد     ولهذا، وكذلك سطح المدرسة، خراب ويدخله المطر

                                         
وهو وحدة نقد فضية من أصل هولندي، وسمي باألسدي ألنه يحمل صورة أسـد، وضـربت الدولـة    : القرش األسدي )1(

، مدينـة غم؛ المـدني،   25,70م، ويزن1694/ هـ1106العثمانية القرش األسدي في عهد السلطان مصطفي الثاني عام 
  . 511م، ص1659/هـ1070، 1، ح156؛س126ص

 . 18م، ص 1671/ هـ 1081، 1، ح173ية؛ س رئيس المعمار: معماري باش )2(
  . 5، صقراءةبليبلة، . هو الخلطة الناتجة عن مزج الرماد مع الفخار المطحون والجير، وعكر الزيت؛: القصرمل )3(
، القـاموس البرغـوثي،  . عملية ملء ما بين مداميك المبنى باالسمنت ثم الضغط عليه ليصـير خطـاً واحـداً   :تكحيل )4(

 . 1059ص
 1011، صالقاموسالبرغوثي، . طلي واجهة البيت وسقفه باإلسمنت والشيد: قصارة )5(
 . 711، صقاموسالبرغوثي، . المادة التي كانت تجهز بها طينة البناء، والعقود و القصارة و الطراشة:الشيد )6(
نسجة الكتانية، وتعصر مـن  سم، و اوراقه رفيعة بسيطة، وتصنع من أليافه األ70نبات عشبي يصل ارتفاعه إلى :الكتان )7(

 . 1058، صالقاموسالبرغوثي، . بزره نوع من الزيت، ويقال بالعامية االقمشة المصنوعة من كتان
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، والقسم اآلخـر مهـدد باالنهيـار   ، ووجد حائط المدرسة الغربي قد تهدم قسم منه، بالقصرمل

ـ وأظهرت نتيجة الكشف أن جميع أجزاء المدرسة  تـرميم وتكحيـل مـن الـداخل      ىتحتاج إل

  . )1(والخارج

حضـر ياسـين   ، )م1671/هـ1081(في أواسط جمادى الثانية سنة ف ؛واستمر اإلعمار

بان المدارسة تحتاج . . . "أفندي المدرس بالصالحية والناظر على وقفها وذكر للحاكم الشرعي 

بن جماعة أحد السادة الكتاب بالمحكمة للترميم اإلعمار فعين موالنا من جانبه الشيخ ولي الدين 

الشرعية بالقدس وفخر أمثاله أحمد آغا رئيس المعمارية بالقدس فتوجهوا للكشف عنها فوجـدوا  

وثمن شـيد  ، وما هو ألجل بناء حائط المستطيلة الكائنة ظاهر المدرسة. . . . أنها تحتاج لترميم

ومونه وغير ذلك خمسة وعشـرون  معلمين فعول  وما هو ثمن حجارة وأجرة، عشرون غرشاَ

وعمل أبواب أخشاب خمسـة وثالثـون   ، غرشاَ وما هو في ترميم المدرسة ومد أسطح الدرس

وبناء حيطان وتكحيل وترميم وثمن شيد أربعون غرشاَ وما هو ثمن أخشـاب ثالثـون   ، غرشاَ

عـون  و ثمن أحجار ولوازمهـا أرب ، وغير ذلك أربعون غرشاَ و دقاقات وثمن قصرمل، غرشاَ

  . )2(". . . . وما هو أجرة معلمين و فعول ومونه في مدة خمسين يوماَ ثمانين غرشاَ، غرشاَ

وهذا ما نجـده مـن    خالل القرن الثامن عشر الميالدي، وقد تعرضت المدرسة للخراب

خالل سجالت المحكمة الشرعية حيث تعرض حائط الصالحية وحمامها للهدم فذهب إلى مجلس 

، وأخيه السيد أحمد أفندي ولدي السيد جـار اهللا ، من محمد أفندي األزهريالشرع الشريف كل 

 وذكروا للحاكم الشرعي، وهم المتولون على أوقافها، أحمد أفندي بن علي أفندي جار اهللا والسيد

، كما أن حائط المدرسة من جهة الغرب مهدم وبحاجة إلى إعمار، أن الحمام بحاجة إلى إصالح

  . )3(من أجل اإلعمار وتم ذلك، عليهافطلبوا منه الكشف 

                                         
  . 60م، ص1654/هـ1064، 1، ح149س )1(
  . 18م، ص1671/هـ  1081، 1، ح173س  )2(
  . 84م، ص1760/هـ1174، 1، ح244س  )3(
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وهو حمام تجاري يتكون مـن  ، "سيدتنا مريم "حيث كان حمام الصالحية يعرف بحمام 
وإنما كانت تترك ، ولم تكن أجرة الحمام محددة، الناس من أجل االستحمام هعدة غرف يأتي إلي

  . )1(لزبون يدفع ما يشاء للمسؤول

في ، والزالزل، والرعد، وتراكم الثلوج، ة كاألمطاروفي ضوء ذلك تعد العوامل الطبيعي

وبالتـالي احتياجهـا إلـى التـرميم و     ، مقدمة العوامل التي أثرت على بنية المدرسة العمرانية

كـانوا   أن المسلمين هجروا المدرسـة ألنهـم  ، وفي رواية غير مؤكدة يرويها العسلي، اإلعمار

  . )2(أيضاَ عن موت المسلمين فيها  تروي وألن القصص كانت، يسمعون أصوات األشباح فيها

المدرسة في النصف األول من القرن التاسـع عشـر المـيالدي للخـراب      وتعرضت

 1821( الواقعـة مـا بـين    هترفنتيجة تأثرها بالزالزل التي عصفت بالمنطقة في ال، واالنهيار

إن بعض حجارتهـا المتسـاقطة   : وقيل، من جدرانها هدم أجزاء كبيرةتإلى  ىما أد، )م1842ـ

  . )3(استعملت لبناء ثكنة عسكرية قرب قصر الباشا العثماني 

ـ  ، )4( )م1849/ هـ1344(أراد إبراهيم باشا ت، وفي عهد الحكم المصري  ىهـدم مبن

لجنوده بعـد احتاللـه لمدينـة القـدس سـنة       المدرسة ليستخدم حجارته في بناء ثكنة عسكرية

، الرهبان الفرنسيسكان د البدء بأعمال الهدم توقف ذلك بسبب اعتراضوبع، )م1830/هـ1243(

  . )5(وذلك بعد أن تم هدم جزء من المبنى

، فلسطين إعادة إعمار المدرسة بعد انسحاب الحكم المصري من، حاولت الدولة العثمانية

دأ ببناء حيث إن الوالي العثماني ب، في أواسط القرن التاسع عشر وذلك، هـ1255/م 1841عام 

                                         
 . 147ـ 146، ص1، جالقدسالجوهرية،  )1(
 . 57، صمعاهدالعسلي،  2
  . 102، صكنوز؛نجم، 105، صمن أثارنا؛ يوسف، 59، صمعاهدالعسلي،  3
م، وتعلم بها، أرسله والدة بحملة  1810/هـ 1220إبراهيم باشا بن محمد بن علي باشا، من والة مصر، قدم مصر سنة  4

ـ 1831م، والشـام   1829هـ ـ  1239إلى الحجاز، ونجد، ثم جعله قائداً للحملة المصرية في حرب المورة  . م1840ـ
 . 70، ص1، مجاألعالمالزركلي، 

 . 105، صمن أثارنا؛ يوسف، 59، صمعاهدالعسلي،  5
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وبـذلك أصـبح مكانـاَ    ، وبقي المكان مليئاً باألنقاض، لكن عملية البناء لم تتم، محراب و مئذنة

  . )1(القوافل  لجمال

، م1855/هــ  1269طلبت الحكومة الفرنسية سنة ، وفي إطار حركة التغلغل األجنبية
، لتعيدها كنيسـة أن يعطيها المدرسة  )م1860/ هـ1277ت(من السلطان العثماني عبد المجيد 

فوافق السلطان على ، )2(وذلك مقابل المساعدات التي قدمها الفرنسيون للعثمانيين في حرب القرم
ـ 1273وسلمت لهم بالفعل سنة ، تسليم المدرسة ـ 1279وفـي  ، م1856/هـ م بـدأ  1762/هـ

م 1882/هــ  1300استمرت ست عشرة سنة وفي سنة ، للمكان الفرنسيون بعملية إعمار شاملة
  . )3(التابعة للرهبان الروم الكاثوليك ، مدرسة القديسة حنة اإلكليركية أسست

حيث أضافوا العديد من الغرف التي ما ، شرع الفرنسيون بعملية البناء والترميم للمدرسة
استخدمت ألغـراض سـكنية   ، غرفة) 45(وبلغ عددها ، زال قسم منها ماثالً حتى يومنا الحالي

  . )4(وتعليمية

 /هـ1340ت( )5(أعاد جمال باشا ، 1918ــ 1914الحرب العالمية األولى بدايةمع  و
كلية صالح الدين األيـوبي  "تحت اسم ، الصالحية وجعلها كلية إسالمية )م1922 /هـ1340ت(

وقد شملت الكلية قسـم  ، بهدف إنشاء نخبة عربية وإسالمية ذات توجهات عثمانية، "اإلسالمية 
وبذلك تكون الصالحية أول مؤسسة للدراسات ، الثانويةبعد الدراسة ، دراسات عليا مدته عامان

  . )6(الجامعية في فلسطين في تلك الفترة 

                                         
 . 59، صمعاهدالعسلي،  1
، دخلت بها فرنسا وغيرها 1856 ىـ حتم1853قامت بين اإلمبراطورية الروسية، والدولة العثمانية سنة: حرب القرم )2(

 490، صتـاريخ من الدول إلى جانب الدولة العثمانية، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاقية باريس، وهزيمة الروس؛ المحامي، 
  496ـ

 . 212، صموسوعة؛ خاطر، 105، صمن أثارنا؛ يوسف، 59، صمعاهدالعسلي،  )3(
 . 2015/ 19/3سنة، القدس،  67األب بول،  )4(
ضابط بالجيش العثماني، ولد باسطنبول تخرج من المدرسة الرشدية ومدرسة األركان، كان ممن حكم تركيا : جمال باشا )5(

أحد الوطنيين األرمن أثناء تنقله فـي تفلـيس؛    هالي، شغل مناصب عدة بالجيش العثماني، إغتىخالل الحرب العالمية األول
 . 272ـ 271، ص1، جموسوعةشراب، . ؛74، ص2، جموسوعةالكيالي، 

 . 40، صعامتماري،  )6(
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ولعلنا نستطيع الجزم بذلك من خالل برنامج ومراسيم افتتـاح  ، جري افتتاح كبير للكلية
، والفارسـية ، واأللمانيـة ، كاللغـة التركيـة  ، الذي شمل إلقاء عدة كلمات بلغات مختلفة، الكلية

 وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة التي شملت مناظرات، )1( وألورداو ، واالنجليزية، فرنسيةوال
دينية جرت بين الطلبة ومن صفوف مختلفة كالمناظرة التي جرت بين حسن وياسين أفندي مـن  

كما وقدم من مصـر حـافظ أفنـدي إللقـاء موضـوع حـول المولـد        ، طالب الصف الرابع
وهم الشيخ عبد ، إدارة الكلية ثالث شخصيات موالية لسياسات جمال باشاوأشرف على )2(النبوي

وعبـد  ، )4()م1946/ هـ1366(و شكيب أرسالن، )3()م1929/ هـ 1349ت (العزيز الجاويش
  . )6( )5()م1956/ 1376ه(القادر المغربي 

، حدد من خاللـه موضـوعات الدراسـة فيهـا    ، للكلية وضع جمال باشا نظاماَ جديداَ
كمـا و  ، ولغة التدريس وهي العربية، ومدتها، وتفصيالً ألهداف الدراسة، ومناهجها، جهاوبرنام

، والناظر، وغير ذلك من الوظائف كمعاون المدير، ومدرسيها، وتعيين مديرها، حدد عدد طالبها
وأمـين  ، ومدير المستودعات واللوازم، ومدير المكتبة والمتحف، والطبيب، والمحاسب، مامواإل
كما ووضـح النظـام   ، وشروط قبول الطلبة وواجباتهم، وفيه توضيح لشؤون المدرسين، السر

  . )7(والجدول اآلتي يوضح نظامها التدريسي، إللقاء الدروس وجوب دعوة المشاهير من العلماء

                                         
اللغة الرسمية في باكستان، وهي في األصل عرفت في القرن الخامس عشر أيام حكم أباطرة المغـول  : اللغة األوردية )1(

للهند، حيث تألفت من لغات جنودهم المرتزقة من الهنود و الفرس واألتراك و العرب، و سادت في البدء بين الجنود، ثـم  
 . 72، صالمعجمين مسلمي الهند ثم اختصت بها باكستان بعد استقاللها؛ التونجي، عمت ب

 6ـ24/6مركز أحياء التراث، أبو ديس،  )2(
سياسي وصحفي مصري، تلقى تعليمه في مصر وانكلترا، ارتبط بعالقة وطيدة مع حزب االتحاد : عبد العزيز الجاويش )3(

والترقي، ومن اعماله انشأ صحيفة الهالل االحمر، وكانت له مساهمة في تأسيس جميعـة الشـبان المسـلمين؛ الكيـالي،     
 . 838ـ837، ص3، جموسوعة

بن حسن بن أرسالن، عالم باألدب والسياسة مؤرخ من أكابر الكتاب، عين قائم مقـام   شكيب بن حمود: شكيب أرسالن )4(
، انتقل إلى برلين، ومن ثـم إلـى جنيـف    األولىفي الشون ثالث سنوات، أقام بمصر، سكن دمشق خالل الحرب العالمية 

 . 173، ص3مج ،األعالم؛ الزركلي، 1946/هـ1366عام، عاد إلى بيروت وتوفي بها سنة 25بسويسرة، نحو 
ولد في الالذقية، ينسب الى المغربي لكون جده رحل من تونس الى طرابلس الشام فـي أواخـر   : عبد القادر المغربي )5(

القرن الحادي عشر الهجري، هو نائب رئيس المجمع العلمي في دمشق، عالم باللغة واألدب، ومصلح ديني واجتماعي؛ ابو 
 . 175، 19، مجالموسوعةعمشة، المغربي، 

 . 40تماري، عام، ص )6(
هــ  1333صالح الدين األيوبي ـ كلية إسالمية ـ سي تعليما ثنا مه سي، مطبعة الفرنسيسكان، القـدس الشـريف،      )7(
/1914 . 
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  نظام الكلية الصالحية: )2(جدول 

  مالحظات  مواد النظام

  المادة األولى
وأن الكلية التي أسستها ، وعلوم الشريعةأن هدف الكلية هو خدمة الدين 
  .الصالحية المدرسة ىالحكومة التركية هى إحياء لذكر

  .وثالث عالية، منها سبع تأسيسية، مدة الدراسة بالكلية عشر سنوات  المادة الثانية

  المادة الثالثة
قرشاً عن كل ساعة تدريس مع )50ـ  20(تحديد أجرة المدرس مابين 

  .له تقديم األكل مجاناً
  .والمدرسين، كيفية تعيين المدير  الرابعة المادة

  تتعلق بواجبات الطلبة  المادة السادسة
  صالحيات المدير  المادة السابعة
  .صالحيات معاون المدير  المادة الثامنة
  .صالحيات الناظر  المادة التاسعة
  .صالحيات المحاسب  المادة العاشرة

  الوظائف صالحيات كاتب  المادة الحادية عشر
  تتعلق بالطبيب  المادة الثانية عشر
  واللوازم، صالحيات مدير المستودعات  المادة الثالثة عشر
  و المتحف، صالحيات مدير المكتبة  المادة الرابعة عشر
  تحديد واجبات اإلمام  المادة الخامسة عشر
  واجبات أمين السر  المادة السادسة عشر
  بتشكيل لجان المشتريات وصالحيتهاتتعلق   المادة السابعة عشر

المادة الخامسة 
  والعشرون

والبلـدان  ، تدور حول دعوة المشاهير من العلماء في البالد العثمانيـة 
والمسجد األقصى ، اإلسالمية إللقاء دروس حول تخصصاتهم في الكلية

  .وتتعلق المادة بالرحالت العلمية التي تنظم للطلبة، على نفقة الصالحية

ة الحادية الماد
  والثالثون

حيث تبدأ في االسبوع الثاني من شهر ، تبين موعد بدء السنة الدراسية
وتبـدأ االمتحانـات فـي    ، أيلول وتنتهي في االسبوع الرابع من أيـار 

  االسبوع الرابع من أيار وتنتهي في نهاية االسبوع الثالث من حزيران

المادة الثامنة 
  والثالثون

، سـنة ) 12(بحيث ال يقل سن الطالب عن ، تحديد شروط قبول الطلبة
الصف الخامس أو السادس  قد أنهى وأن يكون، سنة )15(وال يزيد عن 

  .االبتدائي
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نص الفصل الرابع من التعليمات على أن يتم قبول عشرة طـالب مـن لـواء القـدس     

طالباً من األقطار وأربعين ، و األلوية العثمانية وخمسين طالباً من الواليات، واألقضية التابعة له

و اثنين من طرابلس الغرب ، واثنين من السودان والحبشة، أربعة من مصر :اإلسالمية المختلفة

، وثالثة من جاوة والفلبين، وجنوب إفريقيا، فاس، الجزائر، وواحد من كل من تونس، وبنغازي

وأثنين مـن  ، بلوجستانوواحد من ، واثنان من أفغانستان، وخمسة من الهند، وثالثةٌ من الصين

كماله إوفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب من الدول اإلسالمية يتم ، و ستة من تركستان، إيران

  . )1(من الواليات العثمانية 

والجماعـات  ، دارة الكلية بإبالغ الوالي و المتصرف والسفراء والقناصل األجانبإتقوم 

كما ويتم إجراء ، زمةلالوالبيانات ا، صد القبولاإلسالمية والمؤسسات المعتبرة عن شروط ومقا

ويقيم جميع الطلبة في سكن الطالب ، وال تتحمل الكلية أجور نقلهم، الالزم لتأمين وصول الطلبة

  . )2(وال يتم قبول الطلبة الذين ال يسكنون في السكن الملحق بالكلية ، الملحق بالكلية

والسابع من النظام يحـدد قائمـة   ، الطلبةبواجبات  أما الفصل السادس من النظام يتعلق

فنجد العديد من المناقصات حـول شـراء   ، )3(وكذلك أنواع المالبس، الذي يقدم للطالب الطعام

  . )4(وشراء األحذية لطلبة الكلية، الكتان

يعمل على ، حيث كان للكلية طبيب خاص، العامة اهتمت الكلية الصالحية بصحة طلبتها

الطبيب على الماء  فنجد اعتراض، كالطعام والماء، لمتعلقة بالصحة كافةاإلشراف على األمور ا

 وتصب فـي عـين المـاء   ، )5(حيث إن الماء يصل إلى الكلية من برك سليمان، الواصل للكلية

وبعد فحص الطبيب للمـاء تبـين أن   ، وكانت حصة الماء مقدرة من األوقاف، الموجودة بالكلية

                                         
 . 497، صالمؤسساتبيات،  )1(
 497، صالمؤسساتبيات،  )2(
  . 13/1330/0/4/6رقم الملف ، 32/0مركز إحياء التراث، أبو ديس، رقم الصندوق  )3(
 . 6/ 13/1330/0/9، رقم الملف 23/0مركز إحياء التراث، أبو ديس، رقم الصندوق  )4(
تقع جنوب بيت لحم، وهي ثالث برك، تختلف من حيث الحجم والعمق، وسميت بذلك نسبة إلى منشـأها  : برك سليمان )5(

 . 155، صمعجمالسلطان سليمان القانوني؛ شراب، 
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، وبناء عليه تم تفريغ العين من المـاء ، طويلة هترفشرب نتيجة ركود العين لالماء غير صالح ل

  . )1(وطلب من البلدية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعويض النقص

وتتكون البركة من حوضين يقعان الى الشـمال  ، كانت المياه تتجمع في بركة بيت حسدا

وقـد  ، الشمالية أصغر من الجنوبية حيث إن البركة، والحوضان مختلفان في الحجم، من الكنيسة

وقيل إن المسيح قـد  ، العهد الجديد فقد ورد أن لهما قدرة على شفاء األمراض ورد ذكرهما في

  . )2(أبرأ فيها المقعد

  

  وثيقة كشف الطبيب عن ماء الصالحية): 3(شكل 

  . مركز إحياء التراث اإلسالمي أبو ديس :المصدر

                                         
 . 13/  330/  33/206و ديس، رقم الملف مركز إحياء التراث، أب )1(
 . 125، صمن أثارناالعسلي،  )2(
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فنجد من خـالل األوراق العثمانيـة الخاصـة    ، لصالحيةا مبنىل مستمراً اإلعمار وبقي

مـن  ، الالزمة لـذلك  وقد كتب جرد مفصل لالحتياجات، هاإعمار غرف أنه تم، بالكلية الصالحية

  . )1( ىولوازم تعمير أخر، ودهان، عمال

كانون 9الكلية الصالحية في عملها بالتدريس إلى حين دخول اإلنجليز القدس  واستمرت

وأعاد هؤالء فـتح  ، )2(البيض وأعاد اإلنجليز الصالحية إلى اآلباء، )م1917/هـ 1338(الثاني 

  . )3( وأنشأوا بها مكتبة ومتحف، المدرسة اإلكليركية

  

  الصالحية مبنىالباب الرئيسي ل): 7(صورة 

  5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر

                                         
 . 2//4/ 13/1331/54مركز إحياء التراث اإلسالمي، أبو ديس، رقم الملف )1(

 . 272، ص2، مجالموسوعةخاطر، . م، وأسسوا فيها كنيسة القديسة حنة1878قدموا إلى القدس سنة : اآلباء البيض )2(
 . 212، صموسوعة؛ خاطر، ال102، صكنوز؛ نجم، 59، صمعاهدالعسلي،  )3(
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  الصالحية مبنىالحديقة داخل : )8(صورة 

  5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر
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  الباب الرئيسي لكنيسة سانت آن: )9( صورة

  . 5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر
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  كنيسة سانت أن من الداخل: )10( صورة

  . 5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر

  

  



38 

  

  الدرج المؤدي إلى المغارة: )11( صورة

  . 5/2/2015 تصوير الباحثة :المصدر
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  المغارة من الداخل: )12(صورة 

  5/2/2015تصوير الباحثة  :المصدر
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  إحدى غرف المغارة: )31(صورة 

  . 19/3/2015تصوير الباحثة  :المصدر
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  الفصل الثالث

  مصادرها المالية
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  الفصل الثالث

  مصادرها المالية

على المسـتوى الرسـمي أو   ، هذا الفصل الجهات القائمة باإلنفاق على المدرسة يعالج

 واإلدارة، وركز في ذلـك علـى التوليـة   ، جهات التزويد المالية الكفيلة باإلنفاق على مشاريعها

وذلـك علـى   ، "مصادرها المالية "وتم وضعها تحت عنوان ، واألوقاف المنقولة وغير المنقولة

  :النحو اآلتي

 جهاز اإلداريال. 1

، ومتابعتـه ، تقع على عاتقه إدارة وقفها، يقوم على إدارة وقف الصالحية جهاز إداري

، مـن المتـولي   ولذا يتألف الجهاز اإلداري بشـكل عـام  ، نظراً لتعدد جهات الوقف واتساعها

ولهـذا  ، وذلك بموجب شرط الواقف، حيث إن لكل منهم وظائفه الخاصة به، والجابي، والناظر

ولم يحصـل عليهـا أيـة    ، م1918وحتى عام ، بنية تشكيالتها منذ إنشائها على اإلدارة حافظت

، وذلك بالرغم من تبدل النظم السياسية وتشكيالتها اإلدارية، تحويالت جذرية طوال فترة الدراسة

ففي العهد العثماني كان جهازها اإلداري مربوطاً بالمشيخة اإلسـالمية فـي   ، وتطور مؤسساتها

م أصبحت المرجعية بيد الوزارة وهيئاتها 1826وبعد انشاء وزارة األوقاف العثمانية ، اسطنبول

  . التنفيذية في مركز الواليات الشامية

  المتولي: أوالً

وولي الشيء واليـة  ، مالك األشياء جميعها المتصرف فيها، من ولي وهو الوالي :المتولي لغة

فهو الشـخص الـذي مهمتـه إدارة وقـف      :اصطالحاًأما ، )1(والوالية المصدر، المسؤول عنه

، )2(وتقديم كل ما يلزم لهـا  ، كي تبقى عامرة كما أراد بذلك الواقف، ومتابعة أمورها، المدرسة

                                         
 . ، مادة وليلسانابن منظور،  )1(
 . 271، صتاريخربايعة،  )2(
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، والعقل، والعفة، واألمانة، ومنها البر والتقوى، التي تحلى بها المتولي وهناك عدد من الصفات

  . )1(بإدارة الوقف  والمقدرة على القيام، والكفاية، والبلوغ

عين ، وأعاد الصالحية مدرسة، مدينة القدس وعندما فتح السلطان صالح الدين األيوبي

وبذلك يكون بن شـداد أول مـن تـولى    ، بهاء الدين بن شداد مباشرةَ متولياً وناظراً على وقفها

فقد تعاقـب  ، شدة اهتمام السلطان بالتعليم وبموجب ذلك ما يبين، اإلشراف على وقف الصالحية

، من خالل المصادر المتوفرة بين أيدينا منهم) 17(تم رصد  على هذه الوظيفة عدد من المتولين

  . )3(وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم 

   

                                         
  . 219، ص3، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام، مجاألوقافالمدني،  )1(
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  )هـ1214هـ ـ588(المتولون  :)3(جدول 

  المالحظات  المتولي  الرقم

1. 

بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع 
 بـابن شـداد  بن تميم األسدي المعروف 

  .)1()م1234 /هـ632ت(

واله صالح الدين النظر في أوقاف الصالحية 
  .والتدريس بها

2. 

الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر 
  )2(بن خضر القرشي

ض إليه السلطان بيع فو، وكيل بيت المال بالقدس
منـه   ىثم اشـتر ، األمالك المختصة ببيت المال

  .كنيسة صند حنة

3. 

 بن جماعة الكناني عفيف الدين محمد
  .)من أعيان القرن السادس عشر(

وكان قد طالـب  ، من متولي وقف الصالحية
  .بعض المستأجرين بدفع مال الوقف

4. 

مـن أعيـان   ( الشيخ عبد البر أفندي
  .)3()القرن السابع عشر

وجمـع بـين   ، م1648/هـ1058تولي عام 
  .التوليه والتدريس والنظارة

5. 

  
القـرن  من أعيان (علي بك بن حسن 

  .)4()السابع عشر

ـ 1069استلم عام  م وظيفـة التوليـة   1659/هـ
عثماني يوميا ويتقاضاه من عائـدات  )6(بمرتب 
 وأذن له الحاكم الشرعي محمد الخالـدي ، الوقف

  .باإلستنابة عند الضرورة
6. 

  
من أعيان القرن ( علي أفندي اللطفي

  .)5()السابع عشر
/ هـ1069كان قد تولى وقف الصالحية عام 

  والتدريس بها، م1659

7. 

مـن أعيـان   (الشيخ محمد األسعري 
  .)6( )القرن السابع عشر

وظيفتـي النظـر علـى أوقـاف      جمع بين
و إلـى  ، م1660/ هـ1071الصالحية عام 

  .التولية جانبها

8. 

من أعيان (الشيخ عمر بن أبي اللطف 
  )7( )القرن السابع عشر

علـى أرض الوقـف عـام    ، ونـاظراً ، عين متولياً
وقد ادعى على فخر الدين بسبب ، م1632/هـ1042

  .رفضه دفع ما عليه من مال الوقف
                                         

 . 179ـ177، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 238، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
  . 435م، ص1648/هـ1058، 1، ح141سجل  )3(
  . 310م، ص1659/هـ1069، 3، ح156سجل  )4(
 . 423م، ص1659/هـ1069، 1، ح156سجل  )5(
  . 352م، ص1660/هـ1071، 2، ح157سجل  )6(
  . 468م، ص1632/هـ  1042، 7، ح117سجل  )7(
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  المالحظات  المتولي  الرقم

9. 

من أعيـان  (الشيخ عبد الغفار أفندي 
  )1( )القرن السابع عشر

م عين متولياً على 1654/هـ1064في سنة 
  .وساهم في إعمار المدرسة/الصالحية  وقف

10. 

القـرن   من أعيـان (الشيخ أبو الوفا 
  .)2( )السابع عشر

م متوليــاً 1659/ هــ   1069عــام  عـين 
  .وناظراً

11. 

من أعيان القرن السابع (أفندي  ينساي
  )3()عشر

كان قد جمع بين وظيفتي التدريس والنظـر  
  .على وقف الصالحية

12. 

من أعيان القرن الثامن (محمد اللطفي 
  .)4()عشر

جمع بين وظيفتي التدريس والتولية على وقـف  
بمالها من معلوم وقـدره كـل يـوم    ، الصالحية
  .عثمانيان

13. 

أبناء علي بن جـار اهللا   أحمد ومحمد
من أعيـان القـرن الثـامن    (اللطفي 

  .. )5()عشر

عام  عين كالهما متوليا على وقف الصالحية
م حيث قاما بإعادة إعمـار  1760/هـ 1174

  .حائط المدرسة الغربي الذي تعرض للهدم

14. 

مصطفى أفنـدي نقيـب   محمد أفندي بن 
 )من أعيان القرن الثامن عشر(األشراف 

)6(.  

عوضاً عـن  ، م1701/ هـ1115عين متولياً عام
محمد بن جار اهللا نظراً التهامـه بسـوء اإلدارة   

  .مقابل ثالث قطع مصرية" شقياً"

15. 

من (محمد وفيض اهللا أبناء أبي الوفا 
  .)7( )أعيان القرن الثامن عشر

مشاركة مع محمـد   م1701/هـ1115عين عام 
  .مقابل ثالث قطع مصرية، أفندي بن مصطفى

16. 

من أعيان القرن الثامن (أفندي ينساي
  .)8()عشر

ومـدرس ونـاظر ومتـولي    ، مفتي الشافعية
  .م1799/هـ1214الصالحية في عام 

17. 

من أعيـان القـرن   (مصطفي الدنف 
  )9()التاسع عشر

بــين وظيفتــي التوليــة والتــدريس  جمــع
  .بالصالحية

                                         
 . 107م، ص1654 /هـ 1064، 1، ح149سجل  )1(
  . 167م، ص 1659/هـ 1069، 2، ح156سجل  )2(
 65م، ص1682/ هـ1095، 3، ح186سجل  )3(
 . 10م، ص1700/هـ1112، 2، ح200سجل  )4(
  . 260م، ص 1760 /هـ  1174، 1، ح244سجل  )5(
  . 19م، ص 1701/ هـ5111، 4، ح202سجل  )6(
  . 19م، ص 1701/ هـ5111، 4، ح202سجل )7(
  . 152م، ص1799/هـ1214، 2، ح281سجل )8(
 182م، ص1842/هـ1258، 1ح ،319سجل  )9(
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حيث كانوا بداية مـن  ، يظهر الجدول السابق المتولين الذين تعاقبوا على كرسي التولية

مثل أبي اللطـف  ، وأصبحت بعد اإلعمار تنحصر بين أبناء العائالت المحلية، الواليات العربية

إبـادة  أثناء االحتالل الصليبي مـن   وذلك نتيجة الظروف التي مرت بها مدينة القدس، المقدسية

أنه أتى بعـدد مـن القبائـل    ، فمن أعمال صالح الدين األيوبي بعد التحرير، للسكان األصليين

كبنـي غـانم الـذي    ، وقام باقطاع كل منها جانباً من جوانبها، العربية وأسكنها في مدينة القدس

، الغوانمـة والمعروف بدرج ، الغوانمة القائم في الزاوية الشمالية الغربية من الحرم حي أقطعهم

وبنـو  ، خارج المدينة وكانت منازلهم عند القلعة، ومن القبائل التي استوطنت القدس بنو حارث

ازدهرت ، ومع إعمار المدينة، )1(و الجرامنة، وبنو مرة، وبنو زيد، سعد واسكنهم حارة السعدية

  :وكانت مهام التولية قد تبلورت في عدة أمور ومن أهمها، الحياة الثقافية

ألن فـي ذلـك ضـمان    ، وعمارة الوقف التي تُعد من المهام األساسية للمتـولي  ترميم

كما ، لالستمرار في أداء رسالتها التي أسست من أجلها، استمرار وصول الواردات إلى المدرسة

الكشـف  ، الشيخ عبد الغفار المتولي على وقف الصالحية ويظهر من خالل طلب، أراد الواقف

بين ، و كان ينشأ أحياناً خالفات، )2(و إعمار ألنها تحتاج إلى ترميم، ينعلى دار بوادي الطواح

ألسباب عده إما لتأخر المستثمر في دفع مال الوقف أو رفضـه  ، المستأجرين للوقف والمتولين

فكان على المتولي الـدفاع  ، بناء على أرض الوقف دون إذن شرعي ةوإما بسبب ِإقام، )3(للدفع

  . )4(عن الوقف

للبت )5(إلى تعيين المشارف وهو بمعنى الشاهد، يضطر المتولي في بعض األحيانوكان 

حيث عين شهاب ، وتشيرإلى ذلك بعض سجالت محكمة القدس، للبت في بعض القضايا)5(الشاهد

                                         
  . 285، صالمفصل؛ 33، ص تاريخالعارف،  )1(
  . 107م، ص1654 /هـ 1064، 1، ح149سجل  )2(
  ؛594م، ص1659/هـ1070، 2، ح156سجل  )3(
  . 152م، ص1799/هـ 1214، 2، ح281سجل  )4(
 . 33البخيت، والسوارية، دراسة، المؤتمر الدولي السابع، ص )5(
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وكذلك أوالد علي جـاراهللا وهـم محمـد    ، )1(شهاب الدين أبو الفضل في نصف وظيفة المشارفة

  . )2(وأحمد ومصطفي وعبداهللا

  الناظر: ثانياً

ما  وهو،)4(هو الشخص المسؤول عن الوقف:أما اصطالحاً، )3(من نظر وهو الحافظ :ناظر لغةال
التي تتعلق ، فهو المسؤول عن الواردات والمصروفات، تؤكده سجالت القدس في وقائعها العملية

  . )5(بمال وقف المدرسة

وهذا مـا  ، فإن من يكون مدرساً يكون ناظراً على المدرسة اآلتي  وحسب كتاب الوقف
اطلـع  ": وممـا ورد فيهـا   ، م1596/هـ1005توضحه سجالت محكمة القدس الشرعية لسنة 

، على المدرسـة  فوجد أن من يكون مدرسا يكون ناظراً، القاضي شجاع الدين على كتاب الوقف
وإذا مات ولم يفوض أحداً ، وأن المدرس في العقود السابقة كان يفوض من يراه مناسبا قبل موته

وكان شيخ اإلسالم محمد بن أبي اللطف المدرس مـات  ، ألمر إلى حاكم القدس الشرعيفيعود ا
 وشيخ اإلسالم ،وفوض محمد أفندي بن علي قاضي القدس الشريف في الدرس، ولم يفوض أحدا

وقد ظهـرت بـراءة   ، الشيخ يوسف جمال الدين بن الشيخ محمود بن زين الدين بن أبي اللطف
عند ، بموجب شرط الواقف، ونصف الدرس، تفويض نصف النظرشريفة لكنه لم يصرح بذكر 

مع نصف التدريس مع شريكه ، ذلك قرر للشيخ يوسف نصف وظيفة النظر على وقف المدرسة
ويذكر أن األجـر حسـب   ، شيخ اإلسالم الشيخ إسحاق مفتي القدس الشافعي، في وظيفة الدرس

ـ يناراً ذهبد) 15( كتاب الوقف الذي أصدره صالح الدين األيوبي هو ) 2(شـهريا و  اًناصـري  اًي
  . ")7(حنطة في كل شهر) 6( غرارة

                                         
 . 38م، ص 1581/ هـ989، 2، ح61سجل )1(
 . 34م، ص1755/ هـ1168، 2، ح240سجل  )2(
 . ، مادة نظرلسانابن منظور،  )3(
 . 385ـ 380، ص4، جردابن عابدين،  )4(
  . 128م، ص1663/هـ 1083، 2، ح174سجل  )5(
وتسـاوي   كـيالً  12شق مـن  مكيال دمشقي للحنطة، وتعني حرفياً العدل من الصوف أو الشعر تتألف في دم: غرارة )6(

  . 64، ص المكاييلهنتس، . كغم قمح 613,5غرائر دمشقية، حوالي 3بالقدس 
  . 13م، ص1596/ هـ 1005، 2، ح78 لسج )7(



48 

ن مـن  إف، واألجر الذي كان يتقاضاه، كيفية تولي الناظر، يتبن من خالل الحجة السابقة
وإذا ، ويحق للمدرس تعيين من يراه مناسباً من بعده، نظارتها ىيتول، يتولي التدريس بالصالحية

لكونـه نائـب   ، أن يعين من يراه مناسـباً ، لقاضي القدس الشرعيفيحق ، مات ولم يعهد ألحد
ـ  ) 15(، كما وقد تم تحديد األجر وذلك بناء على شرط الواقف، السلطان  اًناصـري  اًدينـاراً ذهب
 . ")1(غرارة حنطة في كل شهر) 2( شهرياً و

ذلك  وكان، ليقوم بمتابعة عائدات الوقف، كان الناظر في بعض األحيان يضع وكيالً عنه
بن عمـر   ىحيث ورد أن موس، وهذا ما تؤكده سجالت محكمة القدس، سبباً في ضياع العائدات

حيث وكلهما على عائـدات وقـف   ، علي ونور الدين، قد اشتكى على أوالده، الدين بن غضية
  . )2(هلكنهما قد تصرفا فيها دون الرجوع إلي، الصالحية

وذلك لواليتـه  ، هالوقف دون غيرتأجير  إليهول ويعد ناظر الوقف الشخص الوحيد المخّ

الوقف مع وجـود   تأجيرو ال يحق للقاضي التصرف في ، على الوقف بناء على شرط الواقف

أو عند عدم استطاعته القيام بمثل هذا التصـرف لمـانع   ، ولكن في حال غياب الناظر، الناظر

، اضي القيام باستغالل الوقـف فهنا يحق للق، أو رفضه العمل بما هو أنفع للوقف، شرعاً اًمعتبر

  . )3(ذلك  هإما بإجارته و ال يجوز للموقوف علي

تعـاقبوا  ، ناظراً) 20(وبموجب المصادر المتوفرة بين أيدينا فقد تم إعداد قائمة قوامها 

  . )4(على نظارة المدرسة وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم 

   

                                         
  . 13م، ص1596/ هـ 1005، 2، ح78سجل  )1(
 . 351م، ص 1590/ هـ 990، 5، ح61سجل  )2(

 . 394ـ 391، ص 4، جردابن عابدين،  )3(
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  )هـ1123هـ ـ632(نظارة المدرسة : )4(جدول 

  المالحظات  اسم الناظر  الرقم

1. 

بهاء الدين يوسف بن رافع بن تمـيم  
 األســدي المعــروف بــابن شــداد

  )1( )1234/هـ632(

عهد له بها من قبل السـلطان صـالح الـدين    
  .إلى جانب التولية، األيوبي

2. 

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن  
ــقالني  ــد العس ـــ831ت( عب  /ه

  )2()م1427
  .نظارتهاو ، بالصالحية تولي التدريس

3. 

مـن أعيـان   (اسحق بن أبي اللطف 
  )3()القرن السادس عشر

عين متولياً على وقف الصالحية إلـى جانـب   
وقـد  ، م1586/هــ  995التدريس وذلك عام 

أبو اللطف على الحاج محمد برقوق علي  ىادع
طرباي بن علي من سلوان وذلك لتأخره بـدفع  

شر بستان الوقف عن سنتينع.  

4. 

مـن أعيـان   (اللطف محمد بن أبي 
  )4()القرن السادس عشر

إلى جانـب  ، عين ناظراً على وقف الصالحية
  .وظيفة التدريس

5. 

من (ةبن غضي بن عمر الدين ىموس
  )5()أعيان القرن السادس عشر

هـ 990عين ناظراً على وقف الصالحية سنة 
  .م1590/

6. 

يوسف جمال الدين بن محمود بـن  
 من أعيان(زين الدين بن أبي اللطف 

  .)6()القرن السادس عشر

نصف وظيفة النظارة، ونصـف وظيفـة    ىتول
  .1596/هـ1005التدريس عام 

7. 

إسحاق بن زين الدين بن عمر بـن  
مـن أعيـان القـرن    (أبي اللطـف  
  )7()السادس عشر

نظارة أوقاف الصـالحية إلـى جانـب     ىتول
  .التدريس

                                         
 . 179ـ177، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 68م، ص 1650/ هـ 1060، 8، ح142سجل  )1(
 . 193ـ192، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
 . 167م، ص 1586/هـ995، 3، ح67سجل  )3(
 . 288م، ص1592/هـ993، 4، ح64؛ سجل 351م، ص1582/هـ990، 5، ح 61سجل  )4(
 . 351م، ص1590/هـ990، 6، ح61سجل  )5(
 . 13م، ص1596/هـ 1005، 2، ح78سجل  )6(
 . 31م، ص 1598/ هـ1007، 1، ح80سجل  )7(
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  المالحظات  اسم الناظر  الرقم

8. 

أعيـان  من (يوسف بن جمال الدين 
  .)1()القرن السابع عشر

لث وظيفة نظارة أوقاف الصالحية إلـى  ثُ ىتول
  .جانب التدريس

9. 

رضي الدين بن يوسف بـن جمـال   
مـن أعيـان   (الدين بن أبي اللطف 

  .)2()القرن السابع عشر

لث تشير سجالت محكمة القدس إلى أنه تولى ثُ
  .وظيفة النظارة على وقف الصالحية

10. 

أعيـان السـابع   من (عبد البر أفندي
  .)3()عشر

م، وظيفة التدريس 1648/هـ1058استلم عام 
  .والنظارة والتولية

11. 

مـن أعيـان   (اسحق بن أبي اللطف 
  )4()القرن السابع عشر

الشافعية بالقدس، جمـع بـين وظيفتـي     يمفت
  .التدريس والنظارة على وقف الصالحية

12. 

من أعيان السابع (الحسيني(عبد القادر
  .)5()عشر

م، ناظراً على وقف 1658/هـ1096عين عام 
  .الصالحية

13. 

  .)6() من أعيان السابع عشر(علي بك
)6(.  

ـ 1096استلم وظيفة الجباية عام  م، 1648/هـ
على وقف المدرسة الصـالحية إلـى جانـب    

  .النظارة

14. 

أبو اللطف بن إسحاق بن أبي اللطف 
  .)7()من أعيان السابع عشر(

مفتي الشافعية في القدس، والمدرس والنـاظر  
  .على وقف المدرسة

15. 

من أعيان القرن (عبد الرحيم أفندي 
  )8()السابع عشر

مفتي السادة الحنفيـة، ومتوليـاً علـى وقـف     
  الصالحية

16. 

من (عمر بن إسحاق بن أبي اللطف 
  )9()أعيان السابع عشر

تشير سجالت محكمة القدس إلى أنه جمع بـين  
  .وظيفتي التدريس والنظارة

                                         
 . 240م، ص 1615/ هـ1024، 1، ح98سجل  )1(
 . 323م، ص1615/ هـ1024، 2، ح98سحل  )2(
  . 435م، ص  1648 /هـ  1058، 1، ح141سجل  )3(
 . 68م، ص1650/ هـ1060، 3، ح142سجل  )4(
  . 155م، ص  1658 /هـ  1069، 1، ح156سجل  )5(
  . 304م، ص  1659 /هـ  1069، 2، ح156سجل  )6(
  . 356م، ص1659/هـ 1069، 1، ح156سجل  )7(
 . 124م، ص1668/ هـ1079، 4، ح171سجل  )8(
   . 78م، ص 1647/هـ 1057، 2، ح 172سجل )9(
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  المالحظات  اسم الناظر  الرقم

17. 

مـن أعيـان السـابع    (ياسين أفندي 
  .)1()عشر

الشافعية والنظارة والتدريس عام إفتاءجمع بين 
  .م1671/هـ1081

18. 

من أعيان السـابع  (أبو الوفا العلمي
  ).2()عشر

م ناظراً على وقف 1684/هـ1095عين عام 
  .المدرسة

19. 

مـن أعيـان السـابع    (علي اللطفي 
  .)3()عشر

ـ 1094عين عام  م، نـاظراً علـى   1682/هـ
الوقف كما أشار بذلك سجل محكمة القدس رقم 

)186(،  

20. 

من أعيان (عبد الرحيم بن أبي اللطف
  ).4()الثامن عشر

م، نـاظراً علـى   1711/ هـ1123عين عام 
  .الوقف

لم يقتصر علـى  ، ًأن منصب النظارة في بدايته، نتبين من خالل دراسة جدول النظارة

أصـبحت  ، و مع مرور الوقت وتطور المدرسـة ، أم وافدة سواء أكانت مقدسية، عائالت معينة

على الناظر  ويقع، ثةاوالحسيني وكانت بالور، غضية، وظيفة النظارة تنحصر بيد آل أبي اللطف

، و تطوير الوقف وتنميته، في استثمار مال الوقف عدد من المهام حيث لعب الناظر دوراً بارزاَ

  . )5(من مال الوقف، عندما اشترى حصة أرض للوقف، القادر الحسيني ما قام به عبد و هذا

محكمة القدس لمن يتأخر عن دفع عائدات  ىلد، ىوكان ناظر الوقف يقوم بتقديم الشكاو
حيث ادعى على الحاج محمد بن برقوق بن ، وهذا ما حصل مع أبي اللطف، العقارات الموقوفة

  . لتأخرة عن دفع عائدات بستان الوقف وذلك، علي طرباي بن علي من قرية سلوان

، القيام بتقديم كشف سنوي بحساب مال الوقـف ، ومن أهم المهام التي أوكلت إلى الناظر

، وبقي الكشف السنوي مسـتمراً ، والمصروفات، كان ال بد من ضبط الواردات، ومن أجل ذلك

عن ، لطان تقريراً مفصالًكان يقدم للس، وعندما حول جمال باشا الصالحية إلى كلية صالح الدين

                                         
  . 18م، ص  1671 /هـ  1081، 1، ح173سجل  )1(
 . 291م، ص  1684 /هـ 1095، 2، ح186سجل  )2(
 . 65م، ص  1682/ هـ  1094، 3، ح186سجل  )3(
  . 126م، ص7111/هـ 1123، 4، ح207سجل  )4(
  . 155م، ص1658/هـ  1069، 1، ح156سجل  )5(
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اآلتي يبين مصروفات الكلية التي وردت فـي الـدفاتر   ) 5(والجدول رقم ، مصروفات المدرسة

  :)1(هـ 1331/ شباط /29العثمانية لتاريخ 

  مصروفات الكلية الصالحية: )5(جدول 

  المالحظات  قرش  بارة  النوع  الرقم
    67  2 0  أدوات وظروف  
    157  10  فحم  
  .)2(كان يستورد من أمريكيا   240  ـ  كاز  
  .يشعل بمادة الكاز  130  25  لكس إضاءة  
  .من أجل الطبخ أو التدفئة  296  5  ثمن حطب  
  لمطبخاالستخدامات   1194  20  زيت زيتون  
    531  ـ  ثمن خزاين  

  378  20  عالجات  
وكانت هذه العالجات 

  .مخصصة للمعلمين والطلبة
    671  30  ثمن شمعدان للجامع  
  .لحين الضرورة أو الحاجة  4  30  عمالأجرة   
    810  15  زيت زيتون خاص للقناديل  

  209  ـ  "اسبرمجت"ثمن شمع   
اسبرامجت نوع من أنواع 

  .الشمع المستخدم آنذاك

فيتم عزله ، فإذا ظهرت خيانته في احدى العقارات الموقوفة، أما فيما يتعلق بعزل الناظر

  . )3(للواقف عزله بدون سببويجوز ، عن جميع الوقف من قبل القاضي

  

                                         
  . 13/1331/54/0/4/6، رقم الملف 0123م، صندوق 1910/هـ 1331، 22، ورق 51دفتر  )1(
 . 132شولش، تحوالت، ص )2(
 . 382، ص4، جردابن عابدين،  )3(
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  :الجابي: ثالثاً
  

وجبيت الخـراج  ، وهى الحالة من جبي الخراج واستيفائه، من جبى يجبى :الجابي لغة

الجابي الشخص الذي يختص بتحصـيل ريـع الوقـف    : أما اصطالحاً، )1(جباية وجبوته جباوة

ـ وتسليم ، ومطالبة مستأجري الموقوفات باإليجار، هومحاصيله وغالل ، النـاظر  ىريع الوقف إل

ـ ، الوقفومساعدته عند إعداد حساب   آقجـة ) 1200( ىوكان الجابي في وقف الصالحية يتقاض

وتعـد وظيفـة   ) 3(الوقف وسعتهيرتبط بحجم وعدد الجباة ، آقجة شهرياً) 100(بواقع ، )2( سنوياً

  . وظائف الشؤون المالية للوقف الجباية من أهم

  المدرسة الصالحية الجباة على وقف: )6(جدول 

  مالحظات  اسم الجابي  الرقم

1. 

من أعيان (بن مصطفي العلمي  موسى
  )4()القرن الثامن عشر

، تولى الجباية عوضاً عن عبد اهللا اللطفـي 
  .بسبب عزله لسوء تصرفاته

2. 

إبراهيم وزين أوالد سعيد خليـل أبـو   
  )5()من أعيان القرن الثامن عشر(حبيشة
  )5()عشر

 )4(بمرتـب  ، والدهماوتوليا الجباية لوفاة 
  .عثمانيات كل يوم

3. 

مـن أعيـان القـرن    (محمد بن عثمان 
  )6()الثامن عشر

وتولى الجباية لفراغ اسماعيل بـن السـيد   
  .زولطة) 24(ك مقابل يصالح ب

4. 

مـن أعيـان   (حجازي بن ياسين السقا 
  .)7()القرن الثامن عشر

  .تولى الجباية بعد فراغ سليمان بن قشمش

                                         
 . ، مادة جبيلسانابن منظور،  )1(
هي وحدة النقد الرسمية للدولة العثمانية، وهي نقد نحاسي أقل أنواع النقد قيمة، فكل قطعة عثمانية تساوي نصف : أقجة )2(

 . 337ـص المفصلقطعة شامية؛ العارف، 
  . T.D.B1دفتر، )3(
 19م، ص1705/ هـ1115، 5، ح202سجل )4(
 . 107م ص 1783/ هـ 1197، 2، ح256سجل  )5(
 . 25م ص 1761/ هـ 1175، 3، ح244سجل  )6(
 . 45م، ص1769/هـ 1183، 3، ح252سجل  )7(
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شغلتها أسر مقدسية متعددة مثـل   أن هذه الوظيفة، دراسة جدول الجباةنتبين من خالل 

وتراجع عائدات الوقف ، ولعل تراجع التعليم، بأجر زهيد،  هاوغير، والسقا، والحسيني، العلمي

  . ىكباقي الوظائف اآلخر، وظيفتهم قد دفع الجباة إلى بيع

قد أشرفوا على إدارة أوقـاف  ، تقدم أن كالً من المتولي والناظر والجابيكما يظهر مما 

وِإن كان الناظر قد جمع ، التي خلطت بين المتولي والناظر وهناك بعض الدراسات، ، المدرسة

له النظارة مع التدريس و بذلك  تونجد أحياناً أن المتولي قد أضيف، وأخذ خصوصية الوظيفتين

وكان مرتب كـل مـن   ، )1(يأمثال عبد البر أفند، يكون له شأن كبير من حيث إدارة الصالحية

وكانت أوامر العزل و التولية بحق ، )2(يومياً اتعثماني)6(المتولي والناظر قي القرن السابع عشر 

إذا ثبـت عـدم أهليتـه     القاضي الشرعي وتبعاً لتوصية، تصدر عن السلطان الناظر والمتولي

داً بن جار اهللا لعدم حيث عزل القاضي محمد أفندي بن مصطفى أفندي المتولي محم ،)3(لمنصبل

  . )4(لعدم أهليته

  األوقاف. 2

عبـر   ولعب دوراً بالغاً ومؤثراً بالحيـاة العلميـة  ، ارتبط التعليم بالوقف ارتباطاً وثيقاً

وظهر ذلك جلياً في قيام المسجد األقصى بـدوره  ، الفترات التاريخية التي مرت بها مدينة القدس

فشكل وقـف المسـجد األقصـى    ، )5(حيث كانت تعقد حلقات العلم المسماة بالتصدير ، التعليمي

وكذلك أوقاف المدرسة الصالحية الواسـعة التـي أوقفهـا     ،)6(العمود الفقاري للعملية التعليمية 

ومحورها للقيام بالرسـالة التـي وجـدت    ، كانت أساساً لتطورها السلطان صالح الدين األيوبي

                                         
  . 435م، ص  1648 /هـ  1058، 1، ح141سجل  )1(
 310م، ص1659/هـ1069، 3، ح156سجل )2(
  . 114م، ص1849/هـ1312، 2، ح385سجل )3(
 . 19م، ص 1701/ هـ5111، 4، ح202سجل )4(

جلوس الشيخ في صدر المسجد األقصى، وإلقاء الدروس الدينية، وتفسير اآليـات القرآنيـة علـى الـزوار     :التصدير )5(
 . 223ـ  222، ص4، جصبحوالمقيمين، وأطلق على الشيخ بالمتصدر؛ القلقشندي، 

 . 228، ص3، المؤتمر الدولي السابع لبالد الشام، مجاألوقافالمدني،  )6(
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وقد تنوعت األوقاف ، ومحاربة الدولة الفاطمية والتشيع، وتثبيت الحكم األيوبي من تدعيم، ألجلها

  . مابين المنقول وغير المنقول

  األوقاف غير المنقولة: أوال

، واحد ىوالتسبيل والتحبيس بمعن، يقف، والمنع وهو مصدر من الفعل وقف، الحبس :الوقف لغة

ويقال للشيء الموقوف وقف ، أوقفتها ألنها لغة ذميمةو ال يقال ، وقفت الدابة أي حبستها :فيقال

ما شرعاً فيعني حبس مال يمكن االنتفاع به مـع  أ، أسم المفعول وذكر، من باب ِإطالق المصدر

 . )1(أوقاف ويجمع على وقوف و، بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

، بهدف ضمان بقائها، لجهة ما، أو عقاراً، أرضاً أن يخصص ويوقف الشخص :الوقف اصطالحاً

وقف ذري بأن يحبس شخص أرضـاً أو   :والوقف نوعان، وتقديم المنفعة للجهة الموقوف عليها

ووقف خيري ويقصد به أن ، ةوإذا اندثر أحفاده تتحول لجهة وقف معين، لذريته من بعده عقاراً

والنوع الثـاني مـن   ، خيريةلصالح مؤسسه ، وعقارات، من مال، يهب صاحب الوقف ما يملك

فعند الشافعية ، وقد أقرت المذاهب األريعة وفقهاؤها مبدأ الوقف، )2(الوقف ما تعلق بالصالحية 

رف في رقبته علـى مصـرف مبـاح    بقطع التص، مع بقاء عينه، حبس مال يمكن االنتفاع به

   .)3(موجود

قاف المدرسة منـذ  حيث ظهرت أو، وتصنف أوقاف المدرسة في قائمة األوقاف الخيرية

، وكانت غاية المؤسس ضمان مصدر دخل غزير لإلنفاق عليهـا ، تأسيسها على يد صالح الدين

ولهذا ركزت علـى األوقـاف غيـر    ، أنشئت من أجله في أداء دورها الذي لضمان استمرارها

وتشمل ، ةمقارنة باألموال واألوقاف المنقول، وعدم الفناء، بالثبات والديمومة المنقولة التي تميزت

فإن أوقاف المدرسة تعد ، وتبعاً ألرقام الوقف التي حددتها الكتب الفقهية، والمسقفات، األراضي

                                         
، مادة وقف؛ الفيروز آبـادي،  لسانابن منظور، . ، مادة وقف؛الصحاح؛ الجوهري، 485، ص 2، جمغنيالشربيني،  )1(

  . ، مادة وقفقاموس
  . 140، ص تاريخربايعة،  )2(
 . 357، 3، جرد؛ ابن عابدين، 489، ص2، جشرح؛ البهوتي، 486، ص2، جمغنيالشربيني،  )3(



56 

وال ننسى أنها رصـدت مـن   ، في عداد األوقاف الخيرية التي رصدت عائداتها في وجوه الخير

من بيت الذي يتقاضاه ، سواء كان قد اشتراها من ماله الخاص، ولي األمر صالح الدين األيوبي

ما يحق لإلمـام ال  "القاعدة الشرعية القاضية  أو من أموال الخزينة بصفته أميناً لها وفق ،المال

  . "يحق لغيره

لنمـو  ، أن السلطان صالح الدين قد وضع أسس المصـادر الماليـة  ، ومما ال شك فيه

زيارتـه  وعند ، التي خصصها لها، عن طريق األوقاف السخية، وازدهارها، المدرسة وتطورها

 وبهذا. )1(وأجزل السخاء في نفقاتها ، زاد في أوقافها )م1192/هـ588(رمضان 14للقدس في 

، والتي تركزت في المدينـة ومحيطهـا   نطاقاً واسعاَ من األوقاف غير المنقولة امتلكت المدرسة

ـ 1130)وعائداتها خالل سنة، حيث يبين وقف الصالحية) 7(وهو ما يظهره الجدول رقم   /هـ

  )2(بالبارة المصرية ، )م1717

   

                                         
  . 73، ص3، جالمختصرأبو الفداء،  1
سميت بالبارة المصريه ألنها استخدمت أوالً بمصر بعد دخولها تحت الحكم العثماني، وكلمة بارة تعنـي  :البارة المصرية 2

  . 186، صالتاريخاموك، ي. من الفضة اًغرام)1,075(قطعة باللغة التركية، واحتوت البارة على حوالي 



57 

  المدرسة الصالحية أوقاف: )7( جدول

  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

1. 

أبو سـابلة تـابع    )1(كرم
  .أرض الجسمانية

  خالل سنتين  .105

2. 

ــروم ــب ك  وراث الخطي
  الفهمي

  كرم 37بلغ عدد الكروم   ــ

3. 

كروم السيد عبد القادر أبو 
الوفا وابن عمه تابع أرض 

  .. الجسمانية
  خالل سنتين  .455

4. 

 ةكرم بأعلى عقبة الصوان
بيد سراج الـدين محمـد   

  )2(السعود
  

الدين الكرم من محمد بن  اشترى سراج
سلمان بن سبارة بمبلـغ وقـدره فضـة    

  .سليمانية

5. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
  .)3(خليل بن اسحاق

  

خليل بن اسحاق الكرم مـن   ىوقد اشتر
، شمس الدين محمد بن الشيخ جالل الدين

من القبلة  هويحد، ويزرع بالعنب والتين
ومن الشرق ، غراس تين بيد ابن وعري

ومن الشـمال الـدرب   ، قطعة ابن داود
  .السالك وكذلك من الغرب

    32  .كرم منيف سلواني .6

7. 

كرم بيد عبد العزيز محمد 
  .)4(بن الديري

  
اشتراها من شمس الدين محمد بـن  وقد 

وكانت تزرع ، جالل الدين عبد الرحمن
  .قراريط ةومقدارها تسع، بالعنب والتين

8. 

كرم أبو لوش بيـد طـه   
  المرادي

70    

                                         
  . 1068، صالقاموسالبرغوثي، . أرض يحيط بها حائط، وعليها أشجار مثمرة، و الكرمة شجيرات العنب: كرم )1(
 . 19م، ص1530/هـ936، 4، ح1سجل )2(
 . 43م، ص1530/هـ936، 3، ح1سجل )3(
 . 114م، ص1532/هـ938، 4، ح2سجل )4(
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  العقار  الرقم
 /العائدات 

  بارة
  المالحظات

9. 
كرم أوالد عبيد بيد الحـاج  

  زكريا عطا
80    

10. 
كروم الشيخ أبو اللطف تابع 

  .أرض الجسمانية
  خالل سنتين  .80

11. 

بيد السيد  ىكرم السيد موس
  أبو روكة

80    

12. 

كرم بيد بهيجة بنت محمد 
  .)1(أبي نجيب

  

تشير سجالت محكمة القدس إلى أن أحمد بـن  
قد اشتري الكرم من بهيجة ، حسن بن تقي الدين

وكان يزرع بغراس ، م1586/هـ996في سنة 
ويحده من القبلة غراس شرف ، الزيتون والتين

وشـرقاً وشـماالً   ، حنيفة وأوالد بن فتيـان بن 
وغرباً غراس الحاج إبـراهيم  ، غراس مشاقي

  .الرومي والدرب السالك

13. 

ــب  حكــر كــروم أوالد دي
والخليلي واالن بيد محمـد  

  الخليلي
68    

14. 
كرم بيد سعد الدين محمد بن 

  .)2(المهندس
وكانـت تـزرع   ، )3(قيراطاً) 12(وقدرها   

  .بالتين والرمان

15. 
الحاج مصطفى المبيض كرم 

  بيد وليه
52    

16. 

كرم بيد محمد بـن عبـد   
ــل  الســتار شــراكة خلي

  .)4(الحنبلي
  

ث العـامر  اريحد الكرم من القبلـة غـراس و  
ومن الشمال غراس بيـد إليـاس بـن    ، الديري
ث بـن  ارومن الغرب غراس بيـد و ، ىمصطف
مقـدار  ، ومن الشرق الـدرب السـالك  ، سموح

  .الكرم إثنا عشر قيراطاً

                                         
 . 62م، ص1587/هـ996، 3، ح67سجل  )1(
 . 282م، ص1532/هـ939، 1، ح3سجل )2(
ترضونه أربعـاً وعشـرين   فالقراط قانون مقرر، فيعدون كل شيء مثقاالً وهو أربعة وعشرون قيراطاً، ولهذا ي: قيراط )3(

  . 68ـ  65، صالمكاييلهنتس، . حصة فيقسمونه إلى أربعة وعشرين
 . 108م، ص1562/هـ971، 2، ح47سجل  )4(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

17. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
محمد بن سنان المعروف 

  .)1(بطرطور فرعون
  

في  هأنتشير سجالت محكمة القدس إلى 
ـ  ىقد اشتر، هـ996سنة  بـن   ىموس

، الكرم وحـدوده  الحاج فتوح الفاخوري
 وشـماالً  اًوشرق، من القبلة أرض عفيف

غـراس الشـيخ    اًوغرب، الدرب السالك
  .عامر شفيق

18. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
  .)2(الهر موسىأحمد بن 

  

 أن إلـى تشير سجالت محكمة القـدس  
 ىمحمد بن محمد بن عصفور قد اشـتر 

/ هـ996الكرم من أحمد الهر وذلك سنة 
ويحده ، ومقداره ثمانية قراريط، م1587

وشـماالً  ، من القبلة كرم إبراهيم الرومي
ديـب   اًوشرق، الحلبيةغراس ابراهيم بن 

  .ومن الغرب الدرب السالك، بن فرعون

19. 

كرم منصور سابقا واالن 
  ث عكر اغارابيد و

30    

20. 

كرم بيد علي بن محمد بن 
  .)3(نجيب بن عبد اهللا

  

ويحده من القبلـة  ، يزرع بالعنب واللوز
وشرقاً الـدرب  ، غراس محمد المشرقبة

وغرباً ، وشماالً محمد بن البايهي، السالك
  .غراس صالح

21. 

كرم الكرانحي بيد عبد بن 
  الرويحه ومن يشركة

40    

    40  كرم عبد الهادي .22

23. 

كرم عبد الرحمن مصري 
   ث ضهيريراو

14  
  
  

                                         
 . 105ص/ م 1562/هـ971 3، ح47سجل  )1(
 . 21م، ص1587/هـ996، 3، ح67سجل  )2(
 . 125م، ص1564/هـ972، 3، ح48سجل )3(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

24. 

كرم اإلشتابي بيـد أوالد  
  دانيال

14    

25. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
ــراهيم   ــن إب ــد ب محم

  .)1(العقداني
  

لـى أن محمـد   إوتشير سجالت القدس 
الكرم من رمضان بن  ىالعقداني قد اشتر

ويزرع الكرم ، سعد وقدره أربع قراريط
 هويحد، بالتين والزيتون والرمان واللوز

، من القبلة غراس عبد الوهاب بن حنيف
 وشماالً، وشرقاً غراس محمد بن طحينة

وغرباً كرم الحاج علـي  ، الدرب السالك
  .ضمانيقال

26. 

كرم ابن حمدان بيد موسى 
  عويس

44    

27. 

كرم السيد صالح الصباغ 
ــد و ــه  راثواالن بي ط

  المراوي
340    

28. 

كروم أبو قاسم واالن بيد 
  حسن

33    

29. 

كرم رجب الحايك بيد أبو 
  الجود

315    

30. 

وقاعة أبـو شـدوق    كرم
  غاآث علي اور

300    

31. 

  
كرم طبالي بيـد مصـلح   

  طبالي
30    

32. 

نصف كرم الزغـل مـن   
  الصيادسليم 

58    

                                         
 . 104م، ص1587/ هـ996، 2، ح67سجل  )1(
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  الرقم

  العقار
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

33. 

كرم الشيخ عبد السالم بيـد  
  وارثة

150    

    815  كرم سليم العساوي .34

35. 

كرم شريده سابقا واالن بيد 
  سليم العيساوي

158    

36. 

ــة  ــد بعقب ــرم أوالد عبي ك
  ةالصوان

60    

37. 

شعبان البوابيجي بيـد   كرم
  محمد بن جمعة

  خالل سنتين  .14

38. 

صيبانة سابقا واالن بيد كرم 
ــابع   ــلواني ت ــبحي س ص

  .الجسمانية
40    

39. 

كــرم أوالد األقــرع تــابع 
  لجسمانيةا

10    

40. 

كرم أبو الفضل واالن بيـد  
  .السيد أحمد حيدر

15    

41. 

كرم أوالد حربي واالن بيد 
  .السيد حسن الجاعوني

40    

42. 

كرم حيدر بيد السيد أحمـد  
  .لجسمانيةاحيدر تابع 

35    

43. 
بيد زوجة علـي  كرم القاق 

  .بن نوح
13    

44. 

كرم بواد الموصلي بيـد  
أوالد الحاج على حسـني  
ــراكة أوالد   ــد ش ومحم

  )1(الموصلي 

  

يحده من القبلة مقام السيدة مريم وقطعة 
د الوشرقاُ قطعة بيد أو، بيد أوالد األسود

وشـماالً الـدرب   ، الديري موسى راثو
وغرباً قطعة بيد أحمد بن أبـي  ، السالك
  .والدرب السالك، اللطف

                                         
 . 355م، ص1589/هـ998، 1، ح69سجل  )1(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

    158  كرم عبد الرحيم البنة .45
    30  كرم ريحان .46
    12  كرم أحمد النجار .47

48. 

كرم أبو ليلـه بيـد جمعـة    
  .الطوري

45    

    1136  .كرم أوالد القط الجرد .49

50. 

كرم الحريري بيـد السـيد   
  موسى

50    

51. 

كرم الحريري بيـد السـيد   
ــى ــابع ارض  موسـ تـ

  .الجسمانية
50    

52. 

 حكر القاعة وكرم أبو شدوق
بيد علي أغـا تـابع أرض   

  .الجسمانية
300    

    30  بي بيد عبد الفتاحيكرم القباق .53

54. 

كرم الحوت بيد السيد حسن 
  .وأوالده الدرزوين العيزرية

60    

55. 

كرم األطرش بيـد محمـد   
  جمعة

  خالل سنتين  38

56. 

كرم الحاجه والجـورة بيـد   
  دعيساويسالم بن 

415    

57. 

كرم عريف بيد سـالم بـن   
  .سالم

80    

58. 

كرم ظاهر القـدس بيـد   
أوالد عصفور شراكة مع 

بـن عمـر بـن     موسى
  .)1(غضيه

ثلثين عائداته 
  .للصالحية

  .ستة عشر قيراطاً هبلغت مساحت

                                         
 . 351م، ص 1590/ هـ 990، 4، ح 61سجل  )1(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

59. 

ظاهر القـدس بيـد   بكرم 
  .)1(الحاج خليل بن يعقوب 

  ــــ

يحد الكرم من الشرق والغرب الـدرب  
ومن الشمال أرض بيد محمد بن ، السالك

ومن الجنوب الـدرب  ، الشيخ نور الدين
  .السالك

  

60. 

بيـد   ةكرم بعقبة الصـوان 
محمد بن حسن الصـارم  

  .)2(المعروف بجواد الهيان

 )3(سلطانيان
  كل سنة

اشترى جواد الهيان الكرم مـن الشـيخ   
المعـروف  محمد بن يوسف الصـليتي  

سلطانيات عن  ربالسمين وقد دفع له عش
  .خمس سنوات

61. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
  .)4(موسىالحاج 

  
  
  

م بيد الحاج 1585/هـ 994كان في عام 
ــالتين والزيتــون ، موســى ــزرع ب وي

 راثويحده من القبلة كرم و، والسفرجل
ومـن  ، المرحوم محمد بن أبي اللطـف 

وابنـة أخيـه    موسىالشرق كرم الحاج 
ومن الشـمال كـرم   ، زينب أبي النصر

ومن الغرب كـرم  ، المرحوم بن بديري
  .أبو الحسن

62. 

كرم بظاهر القدس بيد 
محمد بن إدريس شراكة 
الخواجه صالح الدين بن 

  .)5(عيلي
  ـــ

ـ 994وكان ذلك في عـام   ، م1585/هـ
، ويحده من القبلة غراس صالح الـدين 
، ومن الشرق غراس إبراهيم بن عـراق 

ومـن  ، ومن الشمال كرم صالح الـدين 
  .الغرب كرم صالح بن عبد الدايم

                                         
 . 315م، ص 1591/هـ 991، 1، ح62سجل  )1(
 . 84، ص1583/ هـ 991، 2، ح62سجل  )2(
، 2، ح4قطعة مصرية؛ سـجل   40م، ويساوي 1566/هـ974نقود ذهبية نسبة إلى السلطان سليمان القانوني : سلطاني )3(

 . 534م، ص1535/ هـ941
 . 26م، ص1585/هـ 994، 4، ح66سجل  )4(
 . 14م، ص1585/هـ994، 2، ح66سجل  )5(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

63. 

كرم بيد الحاج صالح بـن  
  .)1(محمد أبو دان

  

أشارت سجالت القدس إلى أن الحاج صالح 
 ىاشـتر ، أبو دان من سكان قرية سـلوان 

لنفسه من الشـيخ إبـراهيم بـن تقـي اهللا     
األنصاري نصف الحصة اثنا عشر قيراطـاً  

جميـع  ، قيراطـاً  من اصل أربع وعشرين
، غراس التين والزيتون والمشمش واللـوز 

ويحده من القبلة غراس تـين بيـد عـواد    
ومن الشرق غراس بيد جبران بن ، البعجي
ومن الشـمال كـرم محمـد بـن     ، البعجي

  .رب الدرب السالكومن الغ، مشيمش

64. 

كرم ضيف اهللا فوق قطعة 
  الدالل بن عبيد اهللا سلواني

80    

65. 

 كرم الخليلي التحتاني بيد
  .ورثة الشيخ الخليلي

30    

66. 

ة بيد يكرم الصدقات الحكم
 موسىورثة نمور والشيخ 

  .لطفي
30    

67. 

كــرم الســيد جعفــر اهللا 
  التراجمين

40    

68. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
 الحاج حسـن بـن علـي   

  .)2(القط
  

يـزرع بـالتين   ، مقداره ثمانيـة قـراريط  
من القبلة غـراس   هويحد، والزيتون واللوز

ومن ، ووعر الجزار، بيد أوالد أحمد الدهان
حسن الرومـي و   راثالشرق أرض بيد و

  .الدرب السالك شمال ومن الغربالمن 

69. 

كرم شريفه بيد يعقوب روكة 
  سلواني

10    

                                         
 . 45م، ص1585/هـ994، 4، ح66سجل )1(
 . 47م، ص1585/هـ994، 4، ح66سجل )2(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

70. 

كرم سعيد بيد الزلـق ثلـث   
يـد  بيد الجاعوني ثلـث و بو

  الصياد ثلث
30    

71. 

كرم األطرش بيـد محمـد   
  .جمعه طوري

35    

72. 

كرم بظاهر القـدس بيـد   
  .)1(قاسم علي الينكجري

  

كــان يــزرع بــالتين والزيتــون واللــوز 
يحده من القبلة غراس بيد محمد ، والسفرجل

وشـماالً  ، وشرقاُ الدرب السـالك ، الخلوتي
غراس بيد محمد طرباي وأيتـام المرحـوم   

وغربـاً غـراس   ، ظهير الدين بـن حمـام  
معروف بكرم الزين وغراس بيـد محمـد   

  .الخلوتي

73. 

كرم بظـاهر القـدس بيـد    
بــن شــرف بــن  موســى

  .)2(صفية
  

كان يعرف بالحوش شراكة مـع ورثـة   
  .شهاب الدين المولى

74. 

كرم الخروبه بيد مشـعل  
  .وعبيد اهللا الطوري

30    

    40  كرم جعفر بيد التاجمين .75

76. 

بيد  هكرم بعقبة الصوان
  .)3(الشيخ أبو اللطف

  

 ياشتراه عمر وعل 1588/هـ997في عام 
، تاأوالد محمد الطوري بمبلغ عشر سلطاني

كــان يــزرع بــالتين والزيتــون واللــوز 
يحده من ، والسفرجل ومقداره ثمانية قراريط

وشرقاُ ، القضماني يالقبلة غراس الحاج عل
 وشـماالً ، بن صـفية  موسىغراس الحاج 
الحـاج أحمـد بـن     وغرباً، الدرب السالك

  .طحينة
                                         

 . 238م، ص1563/هـ 971، 1، ح44سجل  )1(
 . 142م، ص1588/هـ997، 4، ح69سجل  )2(
 . 54م، ص1588/هـ997، 5، ح69سجل )3(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

77. 

حاكورات التل بيد السـيد  
 اللطفي حسن وعبد الرزاق

  .وأوالد صبحي سالونة
130    

78. 

حاكوة مهندس بيد حمدان 
  .سلواني

30    

79. 

الحاكورة من سليمان بيـد  
  .حسن سمور

30    

    30  .حاكورات سيد إبراهيم .80
    110  حاكورة دعموس .81
    10  .حاكورة السيد كمال جلبي .82
    15  .حاكورة الشيخ يوسف .83

84. 

حاكورة الرمان بيد مصلح 
  .طبالي

16    

85. 

غابة أوالد التفجاني بيـد  
  .ابن غنام الطوري

370    

86. 

حاكورة القلعة بيد أحمد بن 
  .غنام

34    

    10  حاكورة حمود القط .87
    10  حاكورة الخندق .88

89. 

حاكورة الشـيخ عبـد اهللا   
  مفلح طبالي

30    

90. 

 ىحاكورة كرام ومصـطف 
  بيك

110    

91. 

حاكورة الوزن بيد طبالي 
  .وكنعان عويسات سلواني

30    

92. 

حواكير شريعة بيد معالي 
  .عيساوي

30    



67 

  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

93. 

حاكورة السيدة مريم بيـد  
  .التراجمين

30    

94. 

  )1(أرض الجسمانية

  

  

كل سنة ، 
مائة دينار 

  .ذهبية

وما ، ويقصد بها أرض كنيسة الجسمانية
وتقـع قبلـي سـور    ، يتبعا من أراضي

  وشمالي عين سلوان يشرق، المدينة

95. 

  
  )2(مزرعة القسطل

دخلها السنوي 
خمسمائة 

  درهم

م يبد اسكندر 1590/ هـ990كانت عام 
، الكـردي بن الشيخ علي بن إسـماعيل  

  .)3( سلطاني ذهباً) 20(وكان عائدها 

    .)4(قرية نعليا .96
وهي تابعة خليل الـرحمن ومسـاحتها   

  طريثمانية قرا

97. 

تـابع أرض   مقبرة اليهود
  )5(الجسمانية

أجرة األرض 
مائة دينار 

ذهب 
  .قبارصة

تابعة أرض الجسمانية وتقع بواد جهـنم  
وهي أرض معدة لدفن ، وقف الصالحية

  .القاطنين بالقدسموتى اليهود 

98. 

ــد   ــخة بي ــة الوس قطع
  .التراجمين

40    

99. 

قطعة قوام بيد عطـا اهللا  
  تابعة أرض الجسمانية

  
  خالل سنتين  .)6(غرش 14

                                         
  . 295ـ294، ص1، مجوثائق؛ العسلي، 31م، ص1598/هـ1007، 1، ح80سجل  )1(
مدينة القدس، وتشرف على طريق القدس يافا الرئيسـية المعبـدة مـن الجهـة      بيعد عشرة أميال غرقرية تب: القسطل )2(

 . 605، ص2، جموسوعةشراب،  الجنوبية الغربية؛
 . 265م، ص1590/ هـ 990، 2، ح 61سجل  )3(
؛ العسـلي،  256، ص1، ج بالدنـا كم منها؛ الدباغ، 3قرية تقع شمال مدينة غزة وجنوب قرية المجدل على بعد : نعليا )4(

 . 65، صمعاهد
  . 295ـ 294، ص1، مجوثائقالعسلي،  )5(
م، وكان يحتوي على عشرين 1703/ هـ1115كل قرش يعادل أربعين بارة، وتم ضرب القرش العثماني سنة : الغرش )6(

  . 295، صالتاريخاموك، ي. من الفضة والباقي من النحاس% 60غرام من الفضة، وكان القرش يحتوي 
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

100. 
كرم السيد محمد الوفـائي  
شراكة محمد بن يوسـف  

  )1(الترجمان
  

وشرقاً ، يحده من القبلة كرم الحاج محمد
 فيحـده  و غرباً أما شماالً، الحدبةوعر 

  .الدرب السالك

101. 
كرم أحمد بن الشيخ نـور  

  )2(ةفيغالدين بن 
  

بـن   اشتراه من الشيخ يحيى بن موسى
من القبلة حاكورة بيـد   هوحدود، غضية

، وشرق الدرب السالك، الحاج حسن القط
السـيل   ىوغربـاً مجـر  ، وكذلك شماالً

  .األخضر

102. 
السيد قطعة سعد الدين بيد 

  حسن
10    

103. 
ــة الرج ــد  قطع ــي بي ب

  التراجمين
15    

104. 
قطعة الجوزة التحتانية بيد 

  أبوروكه
15    

105. 
قطعة عبيـد اهللا سـلواني   

  .فوق الواد بيده
10    

106. 
كرم السيد محمد بن شهاب 

  .)3(الدين
  

شهاب الدين الكرم من خليل بـن   اشترى
وكـان يـزرع بـالتين    ، أحمد الطوري

القبلـة   ويحده من، والرمان واإليجاص
، وكـذلك شـرقاً  ، كرم أوالد العقفـاني 
وغربـاً قطعـة   ، وشماالً الدرب السالك

  .الصوري بيد البائع

107. 
قطعة الجورة بيد يعقـوب  

  روكه
30    

                                         
 . 177م، ص1615/هـ1024، 2، ح98سجل  )1(
 . 30م، ص 1615/ هـ1024، 2، ح98سجل  )2(
 . 493م، ص1615/هـ1024، 1، ح98سجل )3(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

108. 
قطعة التراجمينـي بيـد   

  التراجمين
30    

109. 
قطعة الحلوة بيد عبيد اهللا 

  وحمدان
300    

110. 
التحتانتة بيد قطعة الجوزة 

  .يعقوب ابو روكة
30    

111. 
قطعة السفرجلة بيد صالح 

  الطوري
30    

112. 
قطعة البرك ظاهر القدس 

بن عز الـدين   موسىبيد 
  .)1(األسود

  اًدرهم36
والسفرجل ، كانت تزرع بالتين والزيتون

  .والعنب

    100  ثهرواد أبو الوفا بيد وا .113

114. 
واد الموصلي بيـد حـاج   

  .حميدان وعواد سلواني
40    

115. 
واد الربعة بيد عبيـد اهللا  

  .سلواني
80    

116. 
مارس عيـروت بعقبـة   

  هصوان
33    

    40  مارس المهندس .117

118. 
مارس عبيـد بـن غنـام    

  طوري
12    

119. 
مــارس الشــيخ يوســف 

  الخطيب وهي بيده
  خالل سنتين  38

120. 
المارس المالصق للبطحة 

  .بيد وارث الناضر
30    

                                         
 . 34م، ص1590/ هـ 990، 3، ح61سجل  )1(
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

121. 
الشـيخ عبـد اهللا   مارس 
  الخطيب

30    

122. 
الخطيـب شـرقي    )1(وعر

السيل مع وعرا القـط بيـد   
  .بعدة إبراهيم وأخيه وأوالدة

90    

123. 
وعر النوادر بيد يعقـوب  

  روكه
30    

124. 
جورة عامر بيد بن غنـام  

  .وشركائه
180    

    50  المقشقش بيده )2( جورة .125

126. 
زيتون التربة بيد صـالح  

  الدين سلواني
40    

127. 
ة مـع  ببالغا الزيتون الذي

القسمة التي بها بيد محمد 
  .جمعة طوري

180    

128. 
بيـد عـواد    زيتون التربة

  سلواني
415    

    40  حدبات بن جمعه بيده .129

130. 
حبلتان بيـد بـن مكيـة    

  .عيساوي
40    

131. 
باطن األعجام بيـد   )3(حكر

  .الوارث السيد عبد اللطيف
40    

  المالحظاتالعائدات   العقار  الرقم
                                         

 . 1340، صقاموسالبرغوثي، . هضد السهل الصلب، صعب السير علي: الوعر )1(
  . 686، صمعجممجمع اللغة العربية األردني، . الحفرة الصغيرة من االرض، توضع بها األشجار أثناء الزراعة :جورة )2(
يتم القيام بالحكر في األوقاف إذا خرب الوقف، وتعطل االنتفاع به، وتعذر اسـتبداله، وبالتـالي يـتم تحكيـره      :الحكر )3(

، المؤتمر الدولي انتقالسالمه، . مليك ووقف ما استحدثه على الوقفأوتأجيره بأجرة المثل، وللمحتكر حق بيع و توريث وت
  . 413، ص3بالد الشام، مج لتاريخالسابع 
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  بارة/

    33  بيد مهاني جبالية )1(الحوش .132
  معطل  ـــ  حوش الهنود .133

134. 
بيد أحمـد   هعقبة الصوان

  صياد
45  

كانت تزرع بغراس التـين والخـروب   
  .)2(واللوز

135. 
مرج الزغـل بيـد معـالي    

  .طوري
30    

136. 
التل في داخل بـاب سـيدنا   

  .داوود بيد
90    

137. 
الغاية بيد بن غنام وشـمس  

  .الدين وعلي سلواني
180    

    30  الراجمينيالوسخة بيد  .138
    40  بباب الحمام )3(الشونة .139

140. 
دكان بشور فـي الصـف   

  الغربي
30    

141. 
كرم بظاهر القدس بيد عبد 
القادر وعلي ولدا إبراهيم 

  .)4(الحلبي
  

ويـزرع بـالتين   ، ومقداره ثالثة قـراريط 
يحده من القبلة كرم عبد الوهاب بن ، والعنب

ومن الشرق كرم صالح بن ناصر ، األخرس
ومـن  ، ومن الشمال الدرب السـالك ، الدين

  .الغرب كرم بيد أوالد القضماني

142. 
دكان باسم تريـاقي فـي   

  الصف الغربي
180    

143. 
دكانتي محمد جاعوني في 

  الصف الغربي
135    

  المالحظاتالعائدات   العقار  الرقم

                                         
فهد . جمعها أحواش، وحوش الدار فناؤها، وما كان حولها، أو الحوش شبه حظيرة تحفظ فيها األشياء والدواب: الحوش )1(

  . 426، صقاموسوأخرون، 
 . 19م، ص1530/ هـ 936، 4، ح1سجل  )2(
  . 192م، ص 1596/هـ1005، 9، ح78سجل . اإليوانين في الصف الشمالي من خان الصالحية: الشونة )3(
 . 127م، ص1600/ هـ1009، 2، ح82سجل  )4(
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  بارة/  

144. 
دكان دغمان فـي الصـف   

  الغربي
130    

145. 
دكان نحاس فـي الصـف   

  الغربي
130    

  معطل  ــــ  .)1(السويقةدكان باب  .146
    غرشاً 40  دكان بن القدعة .147
    ــــ  دكان خالي .148
    72  دكان أبو لحية .149
    72  دكان محمد المصري .150
    72  دكان شيخ نازك .151
    40  أجرة دكان علي الحالق .152
    40  أجرة دكان أبو صفية .153
    ــــ  دكان خالي .154
    ــــــ  دكان باب القنوت الجديدة .155
    40  دكان بدر ومحمود .156
    40  دكان محمد طرطر .157
    40  موسىدكان شيخ  .158

159. 
ــدة  أجــرة القهــوة الجدي

  الواقعة بالحارة
340    

    72  دكان أوالد عميرة .160
    72  الحاج خليل طرطر دكان .161
    72  دكان الهنود .162
  قيراطاً 12  ـــــ  )2(دكان المعروف بخط داود .163
  المالحظاتالعائدات   العقار  الرقم

                                         
  . 385، ص معجمتصغير سوق، وهو محل تجاري متوسط الحجم، مجمع، :السويقة )1(
باب المحراب المعروف بباب الخليل، وفية خطـوط   ىلسلسلة أحد أبواب المسجد األقصي إليمتد من باب ا: خط داوود )2(

، ص 2، جناحيـة عدد من األسواق كسوق الطباخين، وسوق الحرير؛ اليعقـوب،   هفرعية مثل خط باب السلسلة وتوجد في
432 . 
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  بارة/

    110  أحمدقهوة بن طرطر أبو  .164

165. 
القهوة والقبو والحـاكورة  
الواقع عليهم الـدار بيـد   

  .الشيخ اللطفي
72    

    30  حاصل الدباغة .166
    16  بابا موسىدار  .167

168. 
حكر دار مرعشـلي بيـد   

  محمود باشا
30    

    30  بيدهحكر دار الشيخ عوني  .169

170. 
دار مرطوانة بيد السـيد  

  محمد الجابي
30    

171. 
حكــر دار حمــدان بيــد 

  موسى
30    

    18  مداح بيده دار .172
    10  دارعلي بابا .173
    47  دار الهنود حمد .174
    110  دار مداح بيده .175
   30  دار عبد الرحيم بيده .176
    72  دار سويدان .177
    72  دار كرام .178
    110  دار بيد خليل وشريكه .179
    35  دارالبرق ودياب .180
   110  دار عيسى بيد كرام .181
    72  دار لحام .182
    72  دار كور عيد .183
    72  دار سيد مصلح .184
    110  دار الفواخيري بيده .185
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

    72  دار رجب الحمامي .186
    110  دار دقاص .187
    72  دار حمدان فران بيده .188
    110  دار ثريا بيد الحاجة غزال .189

190. 
دار الجمال بيـد الحاجـة   

  غزال
72    

    72  دار علي الحالق .191
  معطل  ــــ  دار سيد جمعة .192
    33  الجباليةدار زينة  .193
    72  دار يوسف أفندي .194

195. 
الشيخ محمـود بيـد    دار

  الشيخ يوسف و أوالده
110    

196. 
دار رجب الحايك بيد حاج 

  حميدان سلواني
30    

    32  دار حمدان سكينة .197

198. 
دار المعصرة بيد الحـاج  

  سكينة
40    

    10  دار عبد الرحيم بن تينجي .199

200. 
دار الغندور بيـد فاطمـة   

  زوجته
10    

    10  طرطردار بن  .201
    50  دار صالح الدين مهران .202
    10  دار حماد .203
    35  دار السيدجمعة .204
    30  دار محمد ناصر .205
    10  دار زيبادة .206
    10  دار اسحاق الشعادني .207
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  العقار  الرقم
العائدات 

  بارة/
  المالحظات

    30  دار محمد الهندي .208

209. 
قاعة البطحة بيد محمد بن 

  جمعه طوري
30    

  وتتألف من عدة قاعات آيلة للخراب  ــــ  قاعات جاريات بالوقف .210
    180  .قاعة الناصر بيد ورثته .211

212. 
والـدار واألوضـة    )1(القبو

واإلسطبل بيـد أوالد شـيخ   
  صنع اهللا اللطفي

40    

213. 
قبو الطاحون بحارة بـاب  

  )2(حطة 
    

  .)3(حمام باب األسباط  .214
14000 

درهم لسنة 
  واحدة

أشارت سجالت محكمـة القـدس إلـى أن    
بن الحاج بـن منصـور بـن زيـد      موسى

ــنة   ــباط س ــاب األس ــام ب ــتأجر حم اس
م لمدة سنة بأجر ثمانية قطع 1692/هـ993
ويصـرف منهـا عثمـاني واحـد     ، فضية

أمـا إذا احتـاج   ، للترميمات الالزمة للحمام
الحمام لمزيد من الترميم فيكون على حساب 

  .)4(المستأجر

  .)5(بستان بير أيوب  .215
  

  ـــ
  

بعد أربعمائـة   ىعل، سلوانيقع أسفل وادي 
وهي بئر كبيرة يتفجر ، متر من بركة سلوان

  )6(ماؤها بغزارة في فصل الشتاء 

                                         
  . 975، صالقاموسالبناء المعقود بعضه ببعض، ويكون عادة تحت البناية، البرغوثي، :القبو )1(
 . 191م، ص1565/ هـ972، 4، ح48سجل  )2(
يطلق عليه حمام السيدة مريم، يقع في أول طريق اللقلق الذي يتجه شماالً بمحاذاة السور من الداخل و هو حمام قديم في  )3(

 . 14، ص1مج األنسالعليمي، ؛ حارة باب حطة
 . 288م، ص 1692/هـ993، 4، ح64سجل  )4(
 يقع في أسفل وادي سلوان وهو منسوب إلى النبي أيوب، و يصله الماء من بركة مـامال و وادي الربابـة؛   :بئر أيوب )5(

 . 65، صمعاهد؛ العسلي، 103، صمن أثارناالعسلي، 
  . 103، صمن أثارناالعسلي،  )6(
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مـن العقـارات المختلفـة    عـدد  أنه تم وقـف  ، نتبين من خالل دراسة الجدول السابق

حيث تم وقف قرى ، ةاألوليعقاراً من مصادرها ) 215(وتم حصر ، والمتنوعة على الصالحية

حيث كان لكـل  ، أو قطع أراضٍ مختلفة، أو مزارع، أوحصصاً منها، كقرية عين سلوانكاملة 

و ، والكـرم ، والقاعات، والحدبة، والوعرة، و المارس، مثل الباطن، قطعة منها اسم خاص بها

وكـذلك  ، انتشرت في داخـل المدينـة وخارجهـا   ، وكذلك ضم الوقف عقارات مختلفة، الجورة

وكـان مخصصـاً لبيـع    ، الخضر الذي يقع بالقرب من الصالحية كسوق، المسقفات المتنوعة

، التي تفاوتت فيما بينها من حيث قيمة العائـدات ، من الدكاكين عدداًوضم السوق ، الخضراوات

، قرشاً)360(ها إلى اتعائد تفبعض الدكاكين قد وصل، ولعل ذلك يرجع إلى موقع الدكان وحجمه

  . قرشاً )30(وأخرى بلغ عائدها 

والتي أشارت إليها سـجالت  ، د هنا من بيان حدود ومساحة أرض الجسمانية كاملةوالب

فمن القبلة أراضـي وادي الـريس   "، فشملت مساحات شاسعة جداً من األراضي، محكمة القدس

وإلـى  ، وإلى أراضي صهيون، وإلى أراضي بيت ياصول ،)1(يوحنا والى أراضي بيت ساحور

ومن الشرق ينتهي إلى أراضي بني مغيرة ويمتـد إلـى   ، وإلى غير ذلك، أراضي عين سلوان

وإلـى أراضـي طـور     )3(وإلى أراضي العازرية) 2(أراضي الدير الخرب المعروف بأبي ديس

ومن الغرب ، وإلى غير ذلك )5(ومن الشمال ينتهي إلى أراضي العيساوية، والى غير ذلك ،)4(زيتا

وإلى ، التراب المختص بدير النساطرةويمتد إلى ، الغرب ينتهي إلى تراب ابن توفاتين الفارسي

وإلـى  ، تراب الملعب المعروف بابن ادان الفارسي والى الطريق المسلوك منه إلى برج الزاوية
                                         

، وتتبعهـا  ىالنصـار من قري ناحية القدس، ومن المرجح أنها تقع إلى جنوبها بالقرب من بيت ساحور  :بيت ساحور )1(
 . 314، ص2مج األنسمزرعة دير يزيد؛ العليمي، 

، ناحية،  تقع ظاهر مدينة القدس، من الجهة الشرقية، وتحيط بها األودية العميقة من جميع الجهات؛ اليعقوب :ابو ديس )2(
 . 14، ص 1ج
 . 28، ص1، جةناحيكم، اليعقوب، 2ناحية القدس، تقع شرقها وتبعد عنها  ىمن قر :العازرية )3(
كم، وقـد أوقـف   3القدس، وتقع إلى الشرق منها على جبل الطور الذي أخذت منه اسمها، وتبعد  ىمن قر :طور زيتا )4(

العليمي، . بن أحمد الهكاري سوية ثم على ذريتهما يصالح الدين هذه القرية على كل من أحمد بن أبي بكر الهكاري، وعل
 . 160، ص 1، مج األنس

، ناحيـة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، ويوجد في جنوبها عين ماء يشرب منها أهلها، اليعقوب،  :يةالعيساو )5(
 . 28، ص1ج
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وإلـى   )1(والى جانب األسبتار، سور المدينة من شرقيها ومن غربيها يمتد إلى خان ادان الفارس

التحرير والتفتيش والفصـل   هليبجميع حقوقها وطرقها ومنافعها هذا ما وقع ع، أرض صهيون

وقد سطرت على هذه الصورة على هذا المنوال ، االمر على ذلك بعد النظر واإلمعان في الوقت

تحريرا في ثالث عشر شهر ربيـع االخـرمن   ، ناطقة بالحال للتعرض على من االمر في ذلك

  . )2("شهور سنة سبع واربعين وتسعمائة

حيث كان يـتم  ، اليهود والتي تقع ضمن أرض الجسمانيةوال بد من اإلشارة إلى مقبرة 
حيث أشارت سجالت محكمة القدس ، استئجارها من قبل طائفة اليهود الموجودة بالقدس الشريف

وهو مفتي السـادة الشـافعية   ، إلى أن اسحاق بن زين الدين بن عمر بن أبي اللطف، الشرعية
ومابير بن أبرهام ويعقـوب بـن   ، عمران ادعى على كل من أبرهام بن، والناظر على اوقافها

وقد قام هؤالء بدفن ، للمقبرة قد انتهت وقال أن مدة اإلجارة، وجميعهم من طائفة اليهود، باروخ
وأجرتها ، وحيث أن مدة اإلجارة أربع سنين وسبعة أشهر، موتى اليهود دون تجديد لمدة اإلجارة

  . )3(ودفع ما يقع عليهم د مدة اإلجارةوطالبهم بتجدي، اًذهب سلطاني) 100(

، بعضاً منها رأن بعض أوقاف الصالحية تم حك، ونتبين من خالل دراسة جدول الوقف
حيث يحق للمحتكر التصرف فيما أنشـأه تصـرف   ، أي استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس

أو ألي غـرض آخـر ال يضـر    ، من إقامة مبان عليها أو استعمالها للزراعة، في ملكه المالك
، ما بناه من عقار على أرض الوقف، أو رهن، أو وقف، ويكون من حق المحتكر بيع، الوقفب

  . )4(وهذا ما يبين لنا سوء إدارة الوقف 

وهذا ما يثبت أن هناك أراضـي  ، وجود التحكير، ونجد من خالل دراسة جدول الوقف

وللحكر أخطـار  ، اتوذلك ما دفع ناظر الوقف لتحكير بعض العقار، أو معطلة، غير منتفع بها
                                         

م أي قبل اإلحتالل 1070ترجع هذه التسمية إلى فرسان اإلسبتارية، والذي يرجع وجودهم في القدس إلى سنة : اإلسبتار )1(
أمالفي اإليطالية بتأسيس جمعية خيرية ومستشفي دار األسبتار قرب كنيسة القيامـة،  الصليبي للقدس، حيث قام تجار مدينة 

العربية باإلسـبتارية؛ التنـوخي،    ىت إلفوالتي حر ىللعناية بالحجاج المسيحيين الفقراء، وقد عرفوا باسم فرسان المستشف
 . 39، صمعجم؛ نجم، 33، صالمعجم

  . 433م، ص 1540/هـ  947، 3، ح12سجل  )2(
 . 31م، ص1598/ هـ1007، 1ح/  80سجل  )3(
 . 391، ص3، جردابن عابدين،  )4(
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وهـذا مـا   ، ولذا منع بعض الفقهاء الحكر خوفاً من ضياع األوقـاف ، كثيرة على أرض الوقف

وكان التحكير ، و تحكير مقبرة اليهود، ودور، حصل في وقف الصالحية حيث تم تحكير أراضٍ

  . بداية لضياع أوقاف الصالحية

لوقف أو منافعها مـن  ويظهر من خالل دراسة جدول الوقف جواز بيع غراس أرض ا

فباع للحاج صالح بن ، كما فعل الشيخ إبراهيم بن تقي الدين األنصاري، مستأجرها لشخص أخر

أرض الصالحية للحاج صالح بن محمد أبي دان من قرية  غراس محمد بن دان جميع حصته في

  . وذلك ضمن موافقة القاضي الشرعي، سلوان

وذلك ما ، لصالح عمليات الترميم و اإلعماروقد كان يخصص جزء من عائدات الوقف 

حيث تم رصد عثماني من عائدات حمام األسباط الجـاري  ، أشارت إليه سجالت محكمة القدس

  . المستأجر ولكن إذا احتاج الحمام إلى المزيد من الترميمات فذلك على، في الوقف

، ي لم ينتفع منهـا أ، من العقارات التي ضمت دوراً ودكاكين خالية اًنلحظ أن هناك عدد

 )4190(مع العلم بأن عائدات الوقـف بلغـت   ، بعملية إعمارها المسؤولون عن الوقف ولم يقم

وضع جدول يوضـح  ، على بيانات الجدول السابق وبناء، وهو مبلغ ضخم كفيل باإلعمار، قرشاً

  . )م1717ـ 1716/هـ 1130ـ 1129(المتعلقة بوقف الصالحية خالل سنتين ، البيانات المالية

  إيرادات الوقف: )8( جدول

  بارة مصرية /المبلغ   العقار

  10548  أرض الجسمانية
  6345  سوق الخضر
  9000  عين سلوان

  8444  حمام باب األسباط
  3546  ةدكاكين ودور باب حط
  4004  أحكار متفرقة بالقدس

  41905  المجموع
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مصـدر التمويـل للمدرسـة     هوحـد  يتضح من خالل دراسة الجدول السابق َأن الوقف

وقد ، سنوياً )20,952(أي ، لسنتين بارة مصرية) 41,905(فقد بلغت عائدات الوقف ، الصالحية

وهذا ما ضمن لهـا تحقيـق   ، العائدات في بناء وتمويل العملية التعليمية بالصالحية استغلت هذه

ر ازدهـار العقـارات   ولذلك كانت المدرسة تزدهر وتتطور بمقدا، جلهاأالغاية التي وجدت من 

بشكل سلبي على تطور المدرسـة   فإن ذلك ينعكس، فأما إذا أسيء إدارة الوقف، الموقوفة عليها

  ونموها

  األوقاف المنقولة :ثانياً

لكونها تُشترى من ، جميع مقتنيات المدرسة خالل فترة الدراسة شملت األوقاف المنقولة

وتشـمل  ، والتي يجري عليها أحكام الوقـف  الرسميةوغير ، أو الهبات الرسمية، أموال الوقف

  . )2(وأباريق الوضوء، وكذلك الحصر، )1(والزيت والكاز، والقناديل، واألسرجة، الكتب

 غير قابـل للتـرميم أو   وهو، يتعرض قسم من األموال المنقولة للفناء أو التلف بسرعة

، يل والكتب تستخدم لوقت طويلوالقناد في حين األسرجة، مثل الزيت و الكاز وغيره، اإلصالح

  . يمكن ترميمها وإصالحها عندما ينتابها التلف

وذلك عنـدما اسـتلم علـي أفنـدي     ، جزءاً من القرآن الكريم )50(وقد وجد بالمدرسة 

كما وتعد مقتنيات المتحف ، )3(وتعد هذه األجزاء من موقوفات المدرسة، المدرسة من أبي اللطف

قطعة أثرية ) 3500(حيث اشتمل المتحف على ، ةالوقف المنقول من أموال، الخاص بالصالحية

  . وهي من وسائل التعليم للطلبة، مختلفة تعود لعصور قديمة

  

   

                                         
  . 6/ 4/ 0/ 54/ 13/1331، رقم الملف 0123، صندوق 22، ورق 51مركزأحياء التراث، أبو ديس، دقتر  )1(
  . 511م، ص 1659/ هـ  1070، 1، ح156 جلس )2(
 . 636م، ص1659/هـ1069، 2، ح156سجل  )3(
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  رصد عائدات وقف الصالحية): 4(شكل 

  . 129/13/ 9/2/3036مركز إحياء التراث اإلسالمي ملف رقم:المصدر
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  الفصل الرابع

  المناهج الدراسية 
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  الرابعالفصل 

  المناهج الدراسية 

و ذلك نتيجـة  ، والصالحية بشكل خاص، نشطت الحركة الثقافية في فلسطين بشكل عام
من خالل توفير موارد الـدعم  ، االهتمام الذي أبداه السلطان صالح الدين األيوبي بالعلم والعلماء

وكان ذلك ، طلبة العلمو، وكوادر تعليمية، من مؤسسات، المالي التي تكفل دعم العملية التعليمية
وعلومهـا  ، حيث كانت مواضيع الدراسة تصب في نطاق الشـريعة ، منذ بداية الفتح الصالحي

فقـد تطـورت   ، ومع التطورات التي حدثت للصالحية نهاية العهد العثماني، خالل فترة الدراسة
  . وتم تناول مناهجها على النحو اآلتي، المناهج لتشتمل على العلوم األخرى

  علوم القرآن. 1

بدراسة علماء بيت المقدس  وحظيت، تعد من أهم الموضوعات التي نالت اهتماماً كبيراً
عدداَ  وقد برع في هذا العلم، حيث القراءات والتفسير من، والصالحية بشكل خاص، بشكل عام

  . شيوخ الصالحية ومدرسيها

فقـد  ، هتمامهم بهذا العلمالذين أولوا جل ا، وتزخر كتب التراجم بأسماء الشيوخ والعلماء
فمن حيث التفسير نالحظ اهتمام برهان الدين أبو إسـحاق  ، األولىحظيت علوم القرآن بالمرتبة 

بعلم التفسيروهو أحد مدرسـي  ) م1388/هـ790ت(إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة الكناني 
 قد درس هذا الكتابوال شك في أنه ، في عشرة مجلدات، فقد جمع تفسيراً كتبه بيده، الصالحية

  . )1(في الصالحية 

، ")2("النشر بـالقراءات العشـر  " ومن الكتب التي نالت اهتمام مدرسي الصالحية كتاب 

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجـزري   عني حيث) 4(بعلم التجويد )3("المقدمة الجزرية"

                                         
  . 225، ص1، جالمدارسعبد المهدي،  ؛39، ص1، جالدررابن حجر،  ؛178، ص 2، مج األنسالعليمي،  )1(
النشر ، )م1429/هـ833ت (ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد،  :النشر في القراءات العشر لمؤلفه )2(

 ). ب، ت(، )ب، ط(العلمية، تصحيح ومراجعة علي محمد الضياع، بيروت، لبنان، دار الكب في القراءات العشر، 
أبيات  107المقدمة الجزرية بعلم التجويد، أو المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعمله، وتعرف بالجزرية، منظومة في  )3(

  . 63، ص 1، جمعجمسركيس، . في التجويد، أولها، يقول راجي عبد رب سامع محمد بن الجزري الشافعي
، معاهد؛العسلي، 359، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 298، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 256، ص9، جالضوءالسخاوي،  )4(

  . 230، ص1، جالمدارسعبد المهدي،  ؛85ص
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وهي قـراءة ابـن    فالقراءات السبع، و درسها)1(بالقراءات العشر) م1429/هـ833ت(الشافعي 

، )7(وحمـزة ، )6(وأبو عمـرو ، )5(وقراءة نافع، )4(وعاصم بن أبي النجود ،)3(، وابن كثير)2(عامر

، وقد خلفوا فـي قـراءتهم التـابعين   ، العراق والشام، وهم من أهل الحجاز. ، )8(وقراءة الكسائي

، )9(فأضيفت قراءة كل من أبـي جعفـر  ، ثم تطورت القراءات، وأجمع على قراءتهم الناس كافة

  . لتصبح تلك القراءات الثالث المكملة للعشر، )11(وخلف، )10(ويعقوب

علـى   األولىالفترة األيوبية في الدرجة  ركزت المواضيع التعليمية في الصالحية خالل

  ومن، الكريمالقرآن  بقراءة ت تبتدئ أوالًـكان ث إن الحلقات التعليميةـحي، علوم القرآن واللغة

                                         
وهي قراءة ابن عامر، وابن كثير، وعاصم بن أبي النجود، وقراءة نافع، وأبو عمرو، وحمزة، وقراءة :القراءات العشر )1(

وهم من اهل الحجاز، العراق والشام، وقد خلفوا في قراءتهم التابعين، وأجمعـت  . لفالكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخ
  . 93ـ78، ص1، مجمعجمعمر، ومكرم، . على قراءتهم العوام

أبـا عمـرو أو أبـا     ىهو عمران عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحقبي، إمام أهل الشام وقاضيهم، يكن )2(
كان تابعياً جليالً، إماماً بالجامع األموي في أيام عمر بن عبد العزيز توفي يـوم عاشـوراء سـنة    هـ 28، ولد سنة موسى
  . 79، ص 1، مجمعجمعمر، مكرم، . م736/هـ 118

هو عبد اهللا بن كثير بن عمرو بن عبد اهللا بن زادان بن فيروز بن هرمز، شيخ مكة وإمامها في القراءة، ولـد بمكـة،    )3(
  . 79، ص 1، مجمعجمعمر، مكرم، . م737/هـ120م عاد إليها، وتوفي سنة وأقام بالعراق، ث

سة اإلقراء بالكوفة، توفي بهـا سـنة   ئاأبا بكر، انتهت إلية ر يكنىوهو عاصم بن أبي النجود أمام أهل الكوفة وقارئها،  )4(
  . 80ـ79، ص 1، مجمعجمعمر، ومكرم، . 745/  128

أبا رويم، أو أبا الحسن، أصله من أصفهان كان عالمـاً   يكنى ،عيم إمام دار الهجرةوهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي ن )5(
  . 80، ص1، مجمعجمعمر، ومكرم، . م758/هـ 169بالقراءات، توفي سنة

هو زبان بن العالء بن عمار أو العريان بن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث المازني البصري ومقرئها، ولد بمكة ونشأ  )6(
  . 79، ص 1، مجمعجمعمر، ومكرم، . م770/هـ154بالبصرة، توفي بالكوفة، 

التابعين، كان عالماً بالفرائض، انتهت  يهو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي، من تابع )7(
  . 80، ص1، مجمعجمعمر، ومكرم، . م774/ هـ158القراءة بعد عاصم، توفي بحلوان سنة  هإلي

بني أسـد، فارسـي    ىهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز الكوفي إمام أهل الكوفة، وهو مول )8(
لس على منبر الكوفة، ويقرأ فتضبط المصاحف بقراءته، وتؤخذ األلفاظ منه، توفي سنة األصل من تابعي التابعين، كان يج

  . 80، ص1، مجمعجمعمر، ومكرم، . م 804/هـ 189
، معجـم عمر، ومكرم، . م747/هـ130أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي إمام المدينة المنورة، التابعي، توفي سنة  )9(

  . 92، ص1مج
سة ئاعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن إسحاق الحضرمي البصري، كان أماماً كبيراً انتهت إلية رهو أبو محمد ي )10(

  . 80، ص1، مجمعجمعمر، ومكرم، . م820/ هـ205اإلقراء بعد أبي عمرو توفي سنة 
ـ هو اإلمام أبو جعفر بن هشام البزاز وقراءته لم تخرج عن قراءة الكـوفيين، إال   )11( ي حـرف واحـد تـوفي سـنة     ف

  . 93، ص1، مجمعجمعمر، مكرم، . م 843/هـ229
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  . )1(قرأ  ومن ثم حفظ ما، وكان الشيخ يجتهد في إتقان التفسير، ثم التفسير

  علوم الحديث

حيث ، والصالحية بشكل خاص، من أشهر العلوم التي برع بها علماء القدس بشكل عام
، من حيـث تصـحيح أمهـات الكتـب    ، خالل فترة الدراسة، حظي علم الحديث باهتمام العلماء

منهـا  ، واهتم بدراسة كتب الحديث، قد روى الحديث، فابن شداد، نظر في اسنادهاوضبطها وال
وحصـل علـى   ، )5(مسند أبي داود، )4(ومسند الشافعي ، )3(وصحيح مسلم ، )2(صحيح البخاري

  . )6(اإلجازات العلمية بذلك

، ورجاله، والنظر إلى إسناده، وكان على المتعلم أن يهتم في بداية تعلمه بسماع الحديث
مـن حيـث    األولـى وحظي صحيح البخاري ومسلم بالمكانة ، وأن يركز في أحكامه، وفوائده
، )7(بن مالـك  " موطأ"مثل ، ومن ثم كتب األعالم واألصول المعتمدة في علوم الحديث، األهمية

 وعلـى ، "الشافعي" ومسند"، )10("الترمذي"جامع "و، )9(وابن ماجة ، )8(والنسائي أبي داود" سنن"و
  . )11(المتعلم آال يقصر أو يهمل أياً منها 

                                         
  . 40، ص4، جصبحندى، ي؛ القلقش104، صتذكرةبن جماعة،  )1(
مجلدات، 3 ، بخاريالصحيح ، )م870/ هـ 256ت(البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل،  :بخاري لمؤلفهالصحيح ) 2(

  ). م2001/ هـ 1421(جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، 
، مجلدين، صحيح مسلم، )م875/هـ 261ت(صحيح مسلم، مسلم، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري،  )3(

  ). م2000/ هـ 1420(جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، 
، دار ند اإلمام الشافعيمس، )م819/ هـ 204ت(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس، : همسند اإلمام الشافعي لمؤلف )4(

  ). م1980/هـ1004(الكتب العلمية، بيروت، 
أجزاء، تح محمـد  4، سنن أبو داود) م888/ هـ275ت(أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي، : مسند أبو داود لمؤلفه )5(

  ). م2010/ هـ 1431(عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 
  . 84، ص7، جوفياتابن خلكان،  )6(
  ). ب، ت(، )ب، ط(، جزءان، دار إحياء التراث العربي، الموطأ، )م795/هـ179ت (مالك بن أنس،  )7(
أجزاء، المكتبة 4، سنن النسائي، )م915/ هـ303(النسائي، أبو محمد، أحمد بن علي بن شعيب، : سنن النسائي لمؤلفه )8(

  ). م 1930/ هـ 1348(التجارية، القاهرة، 
، دار الفكر العربي، سنن ابن ماجة) م887/ هـ 273(ن ماجة، أبو عبد اهللا، محمد بن يزيد الربعي، اب: سنن ابن ماجة )9(

  ). ب، ت(القاهرة، 
لجامع الصحيح وهـو  ، ا)م892/هـ279ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن السلمي، : سنن الترمذي لمؤلفه )10(

  ). م 1987/ هـ  1407(، 2لمية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب الع5، تح أحمد محمد شاكر، جسنن الترمذي
  . 123، صالقدسعلي، . 110، صتذكرةبن جماعة،  )11(
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 )1("تفسير الكشـاف "وكان ، والمنهاج، كالعمدة، فحفظ كتباً بالفقه، بالفقه اهتم بن المحمرة

فـي   )4("اإلرشـاد "كتـاب   وكـان ، )3(في الفقه"الروضة"وكذلك كتاب ، مما درسه )2(للزمخشري

أبي مساعد محمد بن عبد الوهاب بن لشمس الدين ، من الكتب التي درست بالصالحية األصول

  . )5()م1468/هـ872ت( الشافعي خليل المقدسي

وسـائر  ، ومسـنده ، وضعيفه، وحسنه، مدرسو الصالحية بمعرفة صحيح الحديثبرع 

بل اعتنوا بنقل الحـديث  ، هذا الزمان كمعظم محدثي، وكانوا ال يقتنعون بمجرد السماع، أنواعه

  . )6(أكثر من الرواية، وتبليغه

  علم الفقه. 2

وكان الفقه يـدرس علـى المـذاهب    ، الفقه أحد الركائز األساسية في التدريس يعد علم

، إال أن المذهب الشافعي كان األكثر انتشـارا ، والمالكي، والحنبلي، والحنفي، الشافعي، األربعة

وهذا ، يةوهو مذهب الدولة األيوبية ووريثتها المملوك، فقد قامت المدرسة الصالحية على أساسه

وركـزوا علـى   ، فقد لمع علماء الصالحية بالفقـه ، والمدرسين إلى االهتمام به، ما دفع العلماء

  . الكتب الفقهية المشهورة تدريس أمهات

وفي غيرها مـن   فقرأه وحصل على اإلجازات فيه، علم الفقه ابن شدادأتقن  وكان ممن

ـ 620ت(اهللا الشـافعي  وكان فخر الدين بن عساكر بن محمد بن هبة، )7(العلوم    ،)م1223/هـ
                                         

كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه ، ال)م1133/هـ528ت(الزمخشري، محمود بن عمر،  )1(
  ). م1939/هـ1354(، 1، القاهرة، مصر، طى، المطبعة التجارية الكبر3ج أويل،تال
، ولد في زمخشر مـن  )م1133/هـ528ت(محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري  :الزمخشري )2(

. قرى خوارزم، سافرإلى مكة وجاورها، ارتحل طلباً للعلم، كان من أشهر علماء التفسير، واللغة واألدب، كان إمام عصره
  . 431، ص1، جمفتاحكبرى زادة، 

  . 251، ص 1، جالمدارس؛ عبد المهدي، 187، 2، مجاألنس، العليمي، 186، ص2، جالضوءالسخاوي، ) 3(
، 1، جمعجـم سـركيس،  . ه مختصر لكتاب الحاوي، مع زيـادة وتوضـيح  يوهو كتاب في الفقه الشافعي، وف :األرشاد )4(

  . 247ص
  . 299، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 143، ص11، جالضوءالسخاوي،  )5(
  110، صتذكرةبن جماعة،  )6(
  . 178ـ177، ص2، مج األنسالعليمي،  )7(
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العقيدة المرشدة فـي  "س كتابودر، ولقب بشيخ الشافعية بالشام، ممن اهتم بعلم الفقه منذ صغره 

  . )1(الفقه

وكان الشيخ تقي الدين أبو عمر بن الصـالح الـدين القاسـم الشـهرزوري الشـافعي      

فكان يؤمن بما جاء عـن  ، حيث برع بالمذهب وأصوله، من أئمة الفقهاء، )م1245/هـ643ت(

وله عدد من المصـنفات  ، من صحيح مسلم ةشرح قطع، و ال يخوض وال يتعمق، سيدنا محمد

  ، )2("أدب المفتي والمستفتي"ومنها 

) م1299/هـ699ت(وقد درس جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عثمان الباجربقي 

، )3("لوجيز في الفـروع الشـافعية   التعجيز في مختصر ا"وله من المصنفات ، الفقه بالصالحية

وقد درس البـاجربقي كتابـه   ، ومصنفاته وكسائر مدرسي الصالحية كان المدرس يدرس كتبه

  . )4(بالمدرسة الصالحية 

حيث درس تقي ، في الفقه الشافعي اهتمام مدرسي الصالحية" الروضة "كما ونال كتاب 

) م1376/هـ778ت(ندي المصري الشافعي الدين أبو الفداء إسماعيل بن الحسن بن صالح القلقش

  . )5("الروضة"ومن الكتب التي درسها ، الفقه بالصالحية

 هذا ويعد عماد الدين بـن إبـراهيم بـن شـرف الشـافعي المعـروف بـن شـرف        

فقـد الزم  ، وهو من معيدي الصالحية، ممن كان لهم شأن في تعليم الفقه، )م1448/هـ852ت(

                                         
  . 208، ص1، جالمدارس؛عبد المهدي، 93، ص7، جشذرات؛ ابن العماد، 137ـ136، صالذيلأبو شامة،  )1(
أدب المفتـي  ، )م1245/ هـ643ت(الشهرزوري، أبي عمرو، عثمان بن عبد الرحمن،  :أدب المفتي والمستفتي لمؤلفه )2(

، 2، مجاألنس؛العليمي، )م 1986/ هـ  1407(، 1موفق بن عبد اهللا، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط :قيق، تحوالمستفتي
  . 21ـ20، ص1، جالدارسالنعيمي،  ؛182ص

لشيخ اإلمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم المعـروف بـابن   لشافعية، التعجيز في مختصر الوجيز وهو في الفروع ال )3(
، وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية، ثم شرحه ولم يكمله، ولـه شـروح   )م1272/ هـ671ت(يونس، الموصلي 

  . 418، ص1، جكشفحاجي خليفة، . كثيرة
  . 217، صالمدارس؛ عبد المهدي، 512، ص7، جشذرات؛ ابن العماد، 183ـ182، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
؛عبـد المهـدي،   442، ص9، جشذرات؛ ابن العماد، 250، ص2، مجاألنس؛العليمي، 395، ص1، جالدررابن حجر،  )5(

  . 275، ص1، جالمدارس
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 )1("التنبيه"مصنفات منها شرح كتاب  وصنف عدة، عالماً بالفقهحتى أصبح ، بن الهائم وأخذ عنه

الحاوي الصغير فـي  "وهو نظم لكتاب  )2("البهجة الوردية"وكذلك شرح كتاب ، في الفقه الشافعي

  . )4(وهو من الكتب الهامة بالمذهب الشافعي )3("الفروع 

 ،)5(" لطـالبين ا منهـاج "بعدد من كتب الفقه الشـافعي ومنهـا    اهتم مدرسو الصالحية

ويالحظ من خالل كتب التراجم أن الشيخ شهاب الدين أبا العباس . )6("جمع الجوامع"و، "النخبة"و

، كان قد درسـها ، )7()م1465/هـ870ت(أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن داود الكناني الشافعي 

الخاصة بالمـذهب  ، بأمهات الكتب وكذلك يمكن القول بأن مدرسي الصالحية قد أولوا اهتمامهم

و التعجيز في مختصـر  ، وجمع الجوامع، والنخبة، والتنبيه، والمنهاج، ككتاب الحاوي، الشافعي

  . ويظهر ذلك من خالل الشروحات الكثيرة التي تمت لتلك الكتب، الوجيز

  علوم اللغة. 3

درسة ويظهر ذلك واضحاً من خالل إنشاء م، اهتم العلماء في بيت المقدس باللغة العربية

بعلـوم اللغـة    كما و اهتم مدرسو الصالحية، )8(وهي المدرسة النحوية ، خاصة باللغة العربية

                                         
. كثيـرة  التنبيه وهو من أشهر كتب في الفقه الشافعي وأكثرها تداوالً لما مدح به النووي في تهذيبه، ولـه شـروحات   )1(

  . 1172ـ1171، ص2، جمعجمسركيس، 
ومنظمه زين الدين عمر بن المظفـر الـوردي    هالبهجة الوردية وهي شرح على الحاوي الصغير في الفروع، لصاحب )2(

، 1، جكشـف حاجي خليفـة،  . من خمسة اآلف بيت ة، وسماها البهجة الوردية، وهي مكون)م1248/هـ749ت(الشافعي 
   418ص

للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي اعتنى به العلماء ألهميتـه، ولـه عـدة    : الحاوي الصغير )3(
  . 625، 1، جكشفشروحات منها البهجه الوردية؛ حاجي خليفة، 

  . 277، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 284، ص1، جالضوءالسخاوي،  )4(
هـ، وهو من أشهر كتب الفقه الشافعي نال 676ريا بن شرف النووي الشافعي، سنة المنهاج لإلمام محيي الدين أبي زك )5(

  . 1873، ص2، ج كشفحاجي خليفة، . على اهتمام المدرسين وشرح عدة شروحات
بن الحاجب، والمنهاج، مع زيادات وبالغة باالختصار، اجمع الجوامع في أصول الفقه، مشتمل على زبدة ما في شرح  )6(

  . 1004ـ1003، ص 1، جمعجمسركيس، . حات كمنع الموانع وجمع الجوامعوله عدة شرو
  . 233، ص2، ص2، محاألنس؛ العليمي، 363، ص1، جالضوءالسخاوي،  )7(
تقع بجوار سور المسجد األقصى، على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب، بناها الملك : المدرسة النحوية )8(

  . 76، ص2، مجاألنسم؛ العليمي، 1207/هـ604المعظم عيسى سنة 
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يظهر ذلك جلياً من خالل كتب ، وكان لهم الفضل الكبير في تطورها، العربية من حيث تدريسها

والعروض والبالغة ، والنحو، فنجد أن الكثيرين قد اشتغلوا بمختلف علوم اللغة واألدب، التراجم

الصلة الوثيقة ، ما دعا إلى االهتمام بعلوم اللغة العربيةمو وكان لهم توجهات نحو الشعر، والقافية

وبيـان  ، قامت من أجل توضيح نصوص آيات القرآن الكـريم  حيث أن اللغة، مع العلوم الدينية

  . )1(كريمو بها نزل القرآن ال، إضافه إلى أن اللغة العربية لسان الملة، إعجازه وبالغته

، دراسة من ابـن واصـل  " المقصد الجليل في علم الخليل"وقد لقيت المية ابن الحاجب 

وبذلك يعد ابن واصل الحموي من أوائل مـن  . )2(ووضع لها شرحاً، وهي قصيدة في العروض

وكمـا نلحـظ   ، وتحديداً في العروض والقافيـة ، خالل العصر األيوبي اهتم بعلوم اللغة العربية

أمثال جمال ، من قبل مدرسي الصالحية، )3(الكبير بأمهات كتب العربية كألفية بن مالكاالهتمام 

  . )4()م1460/هـ865ت(الدين أبي محمد بن عبد اهللا الكناني 

، والصـرف ، مـن حيـث النحـو   ، كما وركّز مدرسو الصالحية على العلوم العربيـة 

هـ 859ت(الحصفكي الشافعي  فكان شمس الدين أبي اللطف محمد بن على والقافية، والعروض

ولذلك البد من انه درس ذلك فـي  ، عنوا بعلوم اللغة من معيدي الصالحية وممن، )5()م1455/

 . )6(الصالحية

ويظهـر أن  ، قد درسوا علوم اللغة العربيـة ، ويالحظٌ أن مدرسي الصالحية بشكل عام

أبي العزم محمـد بـن   أمثال شمس الدين ، بعضاً منهم قد تخصص في جانب معين من جوانبها

ويظهر ذلك ، وكان قد تخصص في النحو، )م883/1478ت(بن يوسف الشافعي النحوي  محمد

                                         
  . 124، صالمقدمةابن خلدون،  )1(
  . 168، صالحركة؛ عبد المهدي، 1804، ص2، مجكشفاجي خليفة، ح)2(
، وهي مقدمة مشهورة )م1274/هـ672ت(شيخ جمال الدين أبي عبد اهللا بن الطائي المعروف بن مالك لل:ألفية بن مالك )3(

المرعشـي،  . في ديار الغرب جمع بها مقاصد العربية، وأسماها الخالصة، واشتهرت باأللفية ألنها تكونت من ألف بيـت 
  . 151، ص1، مجكشف

  . 253، ص1، جالمدارس؛عبد المهدي، 198، ص2، محاألنس، العليمي، 52ـ 51، ص9، جالضوءالسخاوي،  )4(
  . 306ـ 305، صمعجمالحموي، . تشرف على دجلة كيبا، كلمة أرمنية، وهي بلدة  ويقل: حصن كيفا )5(
  . 240، ص 2، مجاألنسالعليمي،  ؛221، ص8، جالضوءالسخاوي،  )6(



89 

مقدمـة  "كتـاب  في الصالحية  ومن الكتب التي كان يدرسها ، جلياً في لقبه حيث لقب بالنحوي

  . )2( )1("األجرومية

فكان ممـن  ، قانهاحيث كان على الطلبة إت، كما واهتم علماء الصالحية بدروس اإلمالء

 كمال الدين بـن أبـي بكـر بـن أبـي الشـريف المقدسـي الشـافعي        ، إهتموا بتلك الدروس

وسمع علـى  ، والعروض والقافية، واهتم بالصرف، ألفية بن مالك فحفظ، )م1555/هـ906ت(

وكان مجير ، أصول المنطق والقافية) 3()م1468/هـ873ت(أبي القاسم محمد بن محمد النويري 

" األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل "صاحب كتاب ) م1526/هـ927ت(الدين الحنبلي العليمي 

  . )4(وروى العليمي أنه حضر لكمال الدين دروساً في اإلمالء، ي الصالحيةفأحد تالميذه 

 فكان، البن هشام على اهتمام مدرسي الصالحية )5("قواعد اإلعراب"حظي كتاب شرح 

قـد درسـها   ) م1516/هــ  923ت(بن إبراهيم بن محمد المقدسـي   لدين أبو إسحاقبرهان ا

  . )6(بالصالحية

فـي الحركـة   ، أن علماء الصالحية قد لعبوا دوراً كبيرا وبـارزا : وعليه يمكن القول

إذ لم يكتف علماء الصالحية بتـدريس علـوم   ، حيث حظيت اللغة العربية باهتمام كبير، الفكرية

وينبع هـذا  ، لها مصنفات كثيرة و شروحات وضعوا بل، بأمهات الكتب فيها هتمامواال العربية

  . من العالقة الوثيقة بين اللغة والدين االهتمام

                                         
لصاحبها محمد بن داود الصنهاجى، أبو عبد اهللا النحوي، المشهور بابن آجروم، صـاحب المقدمـة    :مقدمة األجرومية )1(

  . 25، ص1، جمعجمسركيس، . المشهورة بالجرومية، ألفها بمكة المكرمة ولها شروح عدة
  . 308، ص2، مجاألنس؛العليمي، 35، ص10، جالضوءالسخاوي،  )2(
محمد بن محمد بن علي النويري القاهري ولد بالسبون من أعمال الصعيد، طلب العلم بالقاهرة، وأخـذ مـن    :النويري )3(

، 9، جالضـوء السـخاوي،  . علمائها، وحصل على عدد من اإلجازات باإلفتاء والتدريس، أقام بالقدس، وله عدة مصنفات
  346ص

  . 298، صالمفصلالعارف، ؛507، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 199، ص3، جالضوءالسخاوي،  )4(
، اإلعراب في قواعد )م1359/هـ 761(ابن هشام جمال الدين عبد اهللا بن يوسف األنصاري، :قواعد اإلعراب لصاحبة )5(

  ). م2008/هـ1449(، )ب، ط(مثنى نعيم المشهداني، وعماد علوان العبادي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  :قيقاإلعراب، تح

  . 312، ص2، مجاألنسالعليمي، . 104، ص1الغزي، الكواكب، ج )6(
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    العلوم المساعدة .4

ـ فاشتملت على العلوم الرياضـية  ، تنوعت العلوم المساعدة وعلـم  ، الجبر والحسـاب ك
، أو الوافـدين ، بيت المقدس سـواء المحليـين  وقد نالت عناية بعض علماء ، والمنطق، الميقات

، العلمـاء  العلوم المساعدة ببعض حيث حصرت، أقل من باقي العلوم األخرى وحظيت باهتمام
ـ ، وعلوم اللغـة ، على عكس باقي العلوم التي نالت اهتمام جميع العلماء كعلوم الشريعة م ووعل

   . الحديث

فدرس ، والحساب، اهتمامه بالمنطقفي وكوتظهر كتب التراجم عناية شمس الدين الحص
ومن ثم ارتحل ، يد سراج الدين الرومي وهو شيخ المدرسة العثمانية ببيت المقدس ىالمنطق عل

وأخذ الحساب ببيت المقدس عن زين ، وتابع دراسة علم المنطق على أشهر علمائها، القاهرة ىإل
عدد من اإلجازات العلمية  في علىكوحصل الحص، كما و درسه بالقاهرة، الدين ماهر المصري

)1( .  

 قد) م1199/هـ596ت(وكان مجد الدين طاهر بن نصر اهللا بن جهبل الحلبي الشافعي 
وكان الحساب من الموضـوعات التـي   ، وأصبح عالماً بهما، والفرائض، والفقه، اهتم بالحساب

  . )2(درسها بن جهبل في المدرسة الصالحية 

الحساب فـي  )م1409/هـ812ت(اهللا محمد الصفدي ودرس الشيخ شمس الدين أبو عبد 
، فرضياً يعرف النحو والحساب وغيره"وفيما يقول عنه العليمي بأنه ، الصالحية أثناء إعادته بها

  . )3("الشهادة ىوقد تعاط

  شـرح  "، ومنهـا كتـاب  ، ونالت مصنفات الرياضيات اهتمـام مدرسـي الصـالحية   

المعونـة فـي   "و ،)5("رشدة الطالب إلى أسـني المطالـب  م"و، في الجبر والمقابلة )4("الياسمينية
                                         

  . 331، ص1، جالمدارسعبد المهدي،  ؛240، ص2، مجاألنسالعليمي،  ؛221، ص8، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 230، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 179، ص2، مجاألنسالعليمي،  ؛45، ص2، جالروضتينالدمشقي،  )2(
  . 266، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
، شرح الياسمينية بالجبر والمقابلة، مكتبة الملك بن عبد )م1412/هـ815ت(ابن الهائم، أحمد بن محمد بن عماد الدين، ) 4(

  ). ب، ت(، )ب، ط(العزيز، 
، المطالب في الحساب لشيخ شهاب الدين بن الهائم احمد، ويتألف من مقدمة وأبواب وخاتمـة  ىمرشدة الطالب إلى أسن )5(

  . 1655، ص2، مجكشفحاجي خليفة، . سماها النزهة، ولها عدة شروحاتأاختصرها و
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وقد مهر بها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمـان المصـري   ، )1("الحساب

  . )م1412/هـ815ت(الشافعي المعروف بابن الهائم 

علم يتعرف منه أزمنـة  "وهو ، ويبدو اهتمام علماء الصالحية بعلم الميقات جلياً واضحاً

والكواكب الثابتة التي منها ، ونواحي وجهتها، ومن فوائده معرفة أوقات العبادات، األيام والليالي

فبرز زين الدين عبد ، "و االرتفاعات وانحراف البلدان وسموتها  ومقادير األظالل، منازل القمر

الشـافعي المعـروف بـابن المصـري     ، الرازق بن محمد بن يوسف بن المصـري الخليلـي  

  . )2( حيث أتقن علم الميقات، )م1486/ـه891ت(

فلم تعد تسير ، وبعد تحول المدرسة إلى كلية طرأ تحول جذري على مناهجها وبرامجها

وذلك خالل السنوات العشـر علـى   ، وقد تم تحديد المواد التي يتم دراستها، وفق النظام التقليدي

  . النحو اآلتي

و اللغـة  ، واللغة العربية من صرف ونحو وقراءة، والمال، واالقتصاد، علم الفقه :الصف األول

والجغرافيا ، وتاريخ السيرة النبوية والتاريخ العمومي، التركية من حيث الصرف والنحو والقراءة

، واألورديـة ، واللغات الفارسـية ، والخط والرسم، و الزراعة العملية، والحساب العلمي، العامة

  . واالنجليزية والروسيةواللغات الغربية األلمانية والفرنسية 

واللغة التركية من حيث الصـرف  ، والعربية من صرف ونحو وقراءة، علم الفقه :الصف الثاني

والحساب العملي ، والجغرافيا العامة، وتاريخ السيرة النبوية والتاريخ العمومي، والنحو والقراءة

للغـات الغربيـة األلمانيـة    وا، و األوردويـة ، واللغات الفارسية، والزراعة العملية، والهندسة

  . والفرنسية واالنجليزية والروسية

                                         
حاجي . المعونة في الحساب الهوائي ألبن الهائم، رتبها على مقدمة وثالث اقسام وخاتمه، ثم اختصرها وسماها الوسيلة )1(

، المفصل؛، العارف، 240، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 157، ص2، جالضوءالسخاوي، . 1743، ص2، مجكشفخليفة، 
  83، ص معاهد؛ العسلي، 237ص

  . 382، ص1، جمفتاح؛ كبرى زادة، 280، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
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واللغة التركيـة مـن حيـث    ، العربية من صرف ونحو وقراءةعلم و، علم الفقه :الصف الثالث
الهندسـة والجبـر   و، والجغرافيا اإلسالمية والعثمانية، والتاريخ العام، الصرف والنحو والقراءة

، واللغات الغربية األلمانية والفرنسية واالنجليزية والروسية، اءوالكيمي، والفيزياء، وأصول الدفتر
  . و التترية ورديةواللغات الشرقية الفارسية و األ

، واللغة العربية من صرف ونحو والمنطـق ، والنكاح والطالق، مصطلح الحديث :الصف الرابع
، والفيزيـاء ، والجبـر  والهندسـة ، والتاريخ اإلسالمي والعربي، واللغة التركية من حيث الكتابة

واللغات الغربيـة األلمانيـة والفرنسـية واالنجليزيـة     ، والزراعة العملية، والحيوان، والكيمياء
  . و التترية ورديةواللغات الشرقية الفارسية و األ، والروسية

واللغة العربية مـن البالغـة   ، والنكاح والطالق والفرائض، التفسير والحديث :الصف الخامس
، والحساب النظري، و التاريخ اإلسالمي والعربي والتاريخ التركي العثماني، واألدب، واإلنشاء
واللغات الغربيـة األلمانيـة والفرنسـية واالنجليزيـة     ، والفيزياء والحيوان والنبات، والمثلثات
  . والتترية واللغات الشرقية الفارسية واالوردوية، والروسية

علـم التربيـة وعلـم    و، علم الفقه المعـامالت و، يرالتفسو، مصطلح الحديث :الصف السادس
والتاريخ التركـي  ، األدباللغة التركية و، اللغة العربية البالغة واألدبو، االقتصادو، االجتماع
واللغات الغربية األلمانيـة والفرنسـية   ، الحيوان والمعادن والطبقات، الميكانيك، الفلك، العثماني

  . و التترية لشرقية الفارسية و االوردويةواللغات ا، واالنجليزية والروسية

وعلـم  ، وعلم الكالم، وأصول الفقه، )المعامالت(وعلم الفقه ، التفسير والحديث :الصف السـابع 
واللغـات  ، وحفـظ الصـحة  ، وتاريخ العصر المعاصر السياسي، واللغة العربية األدب، النفس

 واللغات الشـرقية الفارسـية و االوردويـة   ، الغربية األلمانية والفرنسية واالنجليزية والروسية
  . والتترية

وعلـم  ، وأصول الفقه، وتاريخ علم الفقه، وعلم فقه المعامالت، التفسير والحديث :الصف الثامن
والقانون ، والقانون األساسي واإلداري، وعلم المنطق وعلم األخالق، وتاريخ علم الكالم، الكالم
  . )تاريخ األديان(والتاريخ ، المحاكماتو أصول ، وقانون الجزاء، الدولي
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وعلـم  ، وعلـم الكـالم  ، وأصول الفقه، وعلم فقه العقوبات، والحديث، التفسير :الصف التاسع

والقـانون  ، وقـاف وأحكام األ، ومجلة األحكام العدلية، وتاريخ الفلسفة، وعلم األخالق، التصوف

مـن   والتـاريخ ، والتجارة البرية، القانونيةو األصول ، وأصول المحاكمات، األساسي واإلداري

  . حيث تاريخ األديان السماوية

، علم التصـوف ، وعلم الكالم، صول الفقهوأ، وعلم الخالف، والحديث، التفسير :الصف العاشر

واألصـول  ، وقانون األراضـي ، ومجلة األحكام العدلية، وتاريخ الفلسفة، وعلم ما بعد الطبيعة

والتاريخ من حيث األديان ، والصك الشرعي والعدلي، وقانون الجزاء، لبريةوالتجارة ا، القانونية

  . )1(والدين اإلسالمي

دراسة المساقات التي تم تحديدها لكل صف أن المواد للصفوف الستة  ويالحظ من خالل

إذ تنوعـت مـابين   ، من حيـث التخصـص  ، األولى من الكلية الصالحية كانت عامة ومتنوعة

، أما ما نجده في الصف السابع فقد تقلصـت مـواد العلـوم   ، والعلوم، واللغاتالشريعة واألدب 

وال توجد مواد للغـات  ، واقتصر تخصصها في الصفوف الثالثة األخيرة على الشريعة والقانون

 . من بين مساقاتها

                                         
  . 501ـ499، صالمؤسساتبيات،  )1(
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  المواد التي درست بالكلية الصالحية): 5( شكل

  . 332/13/ 23/2,13أبو ديس ملف رقم ، مركز إحياء التراث:المصدر
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  الفصل الخامس

  المشيخة والمدرسون
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  الفصل الخامس

  المشيخة والمدرسون

حيث إنها كانت مشروطه ألعلم علمـاء  ، احتلت المدرسة الصالحية مكانة علمية رفيعة

حيث قدم إلى الصالحية ، ومن تميز بعلم واسع، فلم يدرس فيها إال أشهر العلماء وأكفأهم، األمة

  . من مختلف مناطق العالم اإلسالمي العلماء

حيث توالى على مشيختها والتـدريس  ، تعد مشيخة الصالحية من أهم الوظائف وأرفعها

فكـان يصـدر المرسـوم    ، حيث ارتبط التعيين بها بالسلطان بشكل مباشر، بها العلماء األكفياء

  . السلطاني من أجل التعيين وكذلك العزل

  المشيخة. 1

، أخذت الحياة العلميـة باالنتعـاش  ، م1187/هـ583عام  الدين للمدينةبتحرير صالح 

، وجاء ذلك على يد أبنـاء الفـاتحين  ، وذلك بعد االنحطاط الكبير الذي أحدثه االحتالل الصليبي

العلماء الـذين   كبة منزرهم بذلك كوآو، إعادة المدينة إلى سابق عهدها الذين أخذوا على عاتقهم

  . للمساهمة بنهضتها العلمية، أنحاء العالم العربي واإلسالمي كافة شدوا الرحال إليها من

مشروطة ألعلم "و العلماء األجالء لكونها  المشايخ كبار وقد تناوب على وظيفة المشيخة

كما و كانت من ، )2("السنية بمملكة اإلسالم"وهي من الوظائف  ،)1(علماء الشافعية في ديار العرب

المتوافرة بين ، ةياألولذلك فيما زودتنا به المصادر  ىويتجل، )3("القدس الخطط الهامة في مدينة"

  . تيالجدول اآل وهذا ما تجسده بيانات، أيدينا

   

                                         
  . 324، ص1، جخالصةالمحبي،  )1(
  . 237، صالمفصل؛ العارف، 88، ص2، مج األنس؛ العليمي، 35، صتراجمالحسيني،  )2(
 . 65، صمعاهدالعسلي،  )3(
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  المدرسة الصالحية مشايخ: )9(جدول 

  المالحظات  اسم الشيخ  الرقم

شهاب الدين أبو العبـاس   .1
أحمد بـن محمـد بـن    
ــان  ــن عثم الصــالح ب
األموي المصري الشهور 

 المحمــــرةبــــابن 
  . )1()م1437 /هـ840ت(

ولـي  ، أفتى وأناب، درس على يد أشهر علمائها، ولد بالقاهرة
تـولى  ، والحـديث والنحـو  ، بالفقـه  كان عالماً، قضاء دمشق

 /هـ 871(عن الشيخ عز الدين المقدسي سنة  اًعوض مشيختها

فحفظ الحديث والعمدة  ،في عدة مدارس بمصر درس، )م1466
 البلقينــي ســراج الــدين بــن    فــالزم، والمنــاهج

والملقن عبد الرحمن بن علي بـن  ، )2()م1464/هـ868(عمر
  . )3()م1465/هـ870(عمر بن علي الشافعي

عز الدين عبد السالم ابن  .2
داود بن عثمان السـلطي  

، المقدســي، األصــل
الشافعي ويعرف بـالعز  

ـ 850ت (، المقدسي  /هـ
  . )4()م1446

انتقل إلـى بيـت المقـدس    ثم ، بعجلون، نشأ بقرية كفر الماء
رتحل إلـى  ا، والتدريسالفقه وأجيز باإلفتاء  أوقر، ودرس فيها

و ، ها أمثال البلقينيئمن علما عدد درس على يد، القاهرة طالباً
ثم توجه إلى ، و عجلون، والكرك، رحل إلى السلط، ابن الملقن

والعربية ثم توجه ، هودرس فيها الحديث والفقه وأصول، دمشق
وسمع على عدد  )م1336 /هـ  800(ألداء فريضة الحج سنة 
وأجـازه ناصـر   ، وأذن له بالتدريس، من علماء المدينة ومكة

ثم انتقل إلـى  ، بمصر والفقه درس الحديث، )5(الدين بن الفرات
، والفقـه ، فدرس الحديث، ولي تدريس الصالحية، بيت المقدس

 /هــ   831 سنة تولى المشيخة ومن ثم، والعربية، واألصول
  . م1428

  

                                         
؛ 341، ص9، مجشذرات؛ ا بن العماد، 194، ص 2، مج األنس؛ العليمي، 187ـ   186، ص 2، جالضوءالسخاوي،  )1(

  . 237، ص المفصللعارف، 
بها وطلب العلم بالقاهرة، ودرس على يد أشـهر   م، ببلقينة بمصر، ونشأ1323/هـ 724سراج الدين البلقيني، ولد سنة  )2(

ـ  اًلى عدد من اإلجازات العلمية، اشتغل بالتدريس والقضاء بمصر والشام، صنف عددعلمائها، وحصل ع . فاتنمن المص
 . 489، مادة بلقينة، ص1، جمعجم؛ الحموي، 90ـ  85، ص 6، جالضوءالسخاوي، 

لـم بهـا،   بن علي بن أحمد األنصاري، األندلسي المصري الشافعي، المعروف بابن الملقن، ولد بالقاهرة، نشأ وتع عمر )3(
، الضوءالسخاوي، . حصل على اإلذن باإلفتاء، رحل إلى الشام طلباً للعلم، ودرس ببيت المقدس، وله العديد من المصنفات

 . 105ـ  100، ص6ج
 . 80، ص معاهد؛ العليمي، 195ـ 194، ص 2، مجاألنس؛ العليمي، 204ـ203، ص 4، جالضوءالسخاوي،  )4(
علم بها، ارتحل طلباً للعلم، حصـل  تبن محمد بن حمد الحموي، الدمشقي، الشافعي، نشأ و ابن الفرات محمد بن عبد اهللا )5(

 . 43ـ 41، ص1، جالدارسالنعيمي، . على كثير من اإلجازات العلمية، اشتغل باإلفتاء والتدريس، وله عدد من المصنفات
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  المالحظات  اسم الشيخ  الرقم

قاضي القضاة سراج الـدين   .3
أبو الحفص عمر بن موسى 
بن محمد القرشي المخزومي 

هـ 861( الحمصي الشافعي
  . )1()م1436/

ولــي مشــيخة الصــالحية مــا بــين عــامي ، ولــد بحمــص
ـ  1450/هـ854 ـ 856م ـــــ  تنـافس   وقـد ، م1452/هـ

وعقد مجلـس  ، الحمصي وجمال الدين بن الكناني لتولي المشيخة
وفاز بهـا  ، فتغيب الحمصي، )2(للمناظرة بحضور الظاهر جقمق 

  . جمال الدين
جمال الدين أبو محمد بن  .4

عبد اهللا ابن عبد الرحمن 
جماعة الكناني الحمـوي  

ت (المقدســي الشــافعي 
  )3()م 1460/هـ  865

ارتحـل  ، تعليمه فيه على يد علمائهاوتلقى ، ولد ببيت المقدس
أذن ، من العلمـاء  هوأخذ عن سراج البلقيني وغير، إلى القاهرة

وأجاز له أبو ، وسمع الحديث بالقاهرة، له ابن الملقن بالتدريس
اسـتقر معيـدا   ، عبد اهللا محمد بن أحمد بن مرزوق المـالكي 

ومن ، وناب بالخطابة في المسجد األقصى، بالمدرسة الصالحية
  . ثم تولى مشيختها

غرس الدين أبو الصـفا   .5
خليل بن عبد اهللا الكناني 
العســـقالني األصـــل 
المجدلي المقدسي الشافعي 

  . )4()م1482/هـ898ت(

على عدد من أشهر علماء بيت ، وعلوم اللغة، درس العلوم الدينية
، طلبـاً للعلـم  ، وطرابلس، والقاهرة، ارتحل إلى دمشق، المقدس

تـولى القضـاء   ، اشـتغل بالتـدريس  ، إجازاتحصل على عدة 
، والمنهـاج ، حفظ القـران ، ونابلس، والقاهرة، والرملة، بالخليل

تولي مشيخة الصالحية عوضاَ عن الشيخ نجم الدين ، وألفية النحو
  بن جماعة

الـدين محمـد بـن     نجم .6
إبراهيم بن عبد اهللا ابـن  
جماعة الكناني المقدسـي  
الشـــــــــافعي 

  . )5()م1485/هـ901ت(

والعلمـاء القـادمين   ، وأخذ عن علمائها، ولد ونشأ ببيت المقدس
 )6()م1385/هــ  851ت(ة بتقي الدين بن قاضي شه أمثال، إليها

طلبـاً  ، ارتحل نجم الدين إلى القـاهرة ، وحصل على اإلجازة منه
وأجـاز لـه   ، وغيرها من العلـوم ، والحديث، ودرس الفقه، للعلم

وقـد  ، يزيدون على ثالثمائـة  وقيل أن شيوخه، العديد من العلماء
  . والخطابة بالمسجد األقصى، جمع بين التدريس والقضاء

                                         
  . 86، صمعاهد؛ العسلي، 195ص 2، مج األنسالعليمي،  )1(
لظاهر أبو سعيد الجركسي العالئي، نسبة للعالء علي بن األتابك اينال اليوسفي، لكونه اشتراه من جالية الظاهر جقمق ا )2(

 . 71، ص 3، ج الضوءالسخاوي، . من مصر وهو صغير ورباه وأرسله للحجاز
  . 86ص. معاهد؛ العسلي، 198، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 52ـ51، ص5، جالضوءالسخاوي،  )3(
  . 409، ص2، مخاألنس؛ العليمي، 198، ص3، جضوءالالسخاوي،  )4(
  232، ص2، مج األنسالعليمي،  ؛257ـ256، ص6، جالضوءالسخاوي،  ؛25، ص1، جالكواكب. الغزي )5(
العلوم بها، ارتحل للقاهرة لتلقي العلـم، مهـر    ىهـ، ونشأ بدمشق، وتلق798هو محمد بن أبي بكر بن أحمد، ولد سنة  )6(

  . 156ـ 155، ص 7، جالضوءالسخاوي، . بالفقه، اشتغل بالقضاء، واإلفتاء
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  المالحظات  اسم الشيخ  الرقم

كمال الدين أبو المعـالي   .7
محمد بن أبي بكـر بـن   
على بـن مسـعود بـن    
رضوان بن أبي الشريف 
المقدســـي الشـــافعي 
ــي  ــابن أب المعــروف ب

ــريف  ـــ 906ت(ش ه
  . )1()م1550/

حفظ ، وأخذ عن علمائها، وتلقى تعليمه فيه، المقدسنشأ ببيت 
وأخذ القراءات عن ، )2(والمنهاج ألبي قاسم النويري، القران

ـ 801ت(شمس الدين بن عمران الغزي  و ، )3()م1425/هـ
والعروض ، والتصريف، وألفية الحديث، حفظ ألفية بن مالك

فـأذن لـه   ، وإصطالح الحديث، والفقه والمنطق، و القافية
ورحل إلى ، إشتغل بالعلم، )م1429/هـ 844(بالتدريس سنة 

وأخذ عن أشهر علمائهـا ومـنهم شـمس الـدين     ، القاهرة
وكان ، )م1431/هـ846(سنة  ىفدرس أفت أجازو)4(القاياتي

، بالصالحية هالعليمي صاحب كتاب االنس الجليل أحد تالميذ
لـم يـزل حالـه    "فحضر العليمي دروس الكمالي ووصفه 

وأعجوبـة  ، فصار نادرة وقتـه ، وعلمه في اجتهاد، بازدياد
وصار قدوة بيـت  ، محققاً لما ينقله، إماماً في العلوم، زمانه

  . "ومفتيه ، المقدس
الشيخ أبو اللطـف بـن    .8

اسحاق بن محمد بن أبي 
  . )5(اللطف المقدسي

ينظم الشـعر تـولى مشـيخة    ، فقيهاً، مفتي الشافعية كان
  .الصالحية

الدين عمر بن أبي سراج  .9
من أعيان القـرن  (اللطف

  . )6()السابع عشر

أن الشيخ سراج الدين قـد تـولى    إلى) 142(يشير سجل 
  . من بعد والده مشيخة الصالحية

                                         
؛ العـارف،  112، ص10، جشذرات؛ أبن العماد، 507، ص2، مج األنس ؛ العليمي،199، ص3، جالضوءالسخاوي،  )1(

  . 298، صالمفصل
هـ 801(محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري القاهري المالكي، ولد بالميمون من أعمال الصعيد، سنة  :النويري )2(
السخاوي، . طلب العلم بالقاهرة، وأخذ العلم عن علماءها، وحصل على اإلجازات، ولي التدريس واإلفتاء بالقدس) م1425/

 . 214، ص 8، جالضوء
، نشأ وتعلم بها إرتحـل للقـاهرة، وبيـت    )م1392/هـ794(، ولد بغزة، سنة بن عمران موسىمحمد بن  هو :الغزي )3(

  . 229، س2، مج األنسالعليمي، ). م1468/هـ873ت(المقدس طلباً للعلم، وحصل على عدة إجازات 
ل ، بالقايات، عم)م1383/هـ875(القاياتي هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي المصري، الشافعي، ولد سنة  )4(

  . 214، ص8، جالضوءالسخاوي، . ىبالتدريس، حدث وأفت
  394، ص1، جخالصةالمحبي،  )5(
  68م، ص1649/هـ1060، 1، ح 142 جلس )6(
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  المالحظات  اسم الشيخ  الرقم

علي بن حبيـب اهللا بـن    .10
محمد بن نور اهللا بن أبي 
اللطف الشافعي القدسـي  

  . )1()م1731/هـ1144(

سـافر إلـى   ، اشتغل بحفظ المتون، الشافعية بالقدسمفتي 
غلب عليه علم ، سنة ومكث باألزهر خمس عشرة، مصر

عـاد  ، درس البخاري بجامع أيا صوفيا باستنبول، الحديث
مشيخة الصالحية وقد أورد الحسيني تاريخ  وتولى، للقدس
أما المرادي والدباغ فقد أجمعا ، )م1744/هـ1157(وفاته 

 . )م1731/هـ1144( على وفاته سنة

الشيخ عبد الرحيم بن أبي  .11
من أعيان القرن (اللطف 

  . )2()الثامن عشر

تولى مشيخة الصالحية مناصفة مع الشيخ أبي الوفا عبـد  
  . الصمد العلمي

عبـد الصـمد    أبو الوفا بن .12
من أعيان (محمد بن العلمي 
  . )3()القرن الثامن عشر

  . أوقافهاوالنظر على ، تولى مشيخة الصالحية

ــد   .13 ــن محم ــار اهللا ب ج
من اعيان القـرن  (اللطفي

  . )4()الثامن عشر

خطيـب المسـجد   ، ومتـولي وقفهـا  ، الصالحية مدرس
تـولي  ، ونائب قاضي القضـاة ، ومفتي الشافعية، األقصى

  . المشيخة مناصفة مع صالح التمرتاشي
مـن   (صالح التمر تاشي .14

أعيان القرن الثامن عشر 
  . )5()الميالدي

بعد أن عين في المشيخة مناصفة مع جـاراهللا  ، غزة مفتي
  . تنازل له عنها، اللطفي

محمد بن عبد الرحيم بن  .15
إسحق بن محمد بن أبـي  

ــف  1141ت (اللطـــ
  . )6()م1728/هـ

  عين في مشيخة الصالحية، مفتي الحنفية بالقدس

                                         
، بالدنـا ؛ الـدباغ،  94، صمعاهد؛ العسلي 221، ص3، جسلكالمرادي،  ؛65م، ص1682/هـ  1094، 186، جلس )1(

  . 126، ص4ج
 . 126م، ص1711 /هـ 1123، 4، ح207جلس )2(
 . 126م، ص1711 /هـ 1123، 4، ح207جل س )3(
  . 78م، ص 1714/هـ  1094، 2، ح209 جلس )4(
  . 78م، ص 1714/هـ  1094، 2، ح209 جلس )5(
  . 55، ص 3، جسلكالمرادي،  )6(



101 

  المالحظات  اسم الشيخ  الرقم

محمد شحادة بن فيض اهللا  .16
القرن من أعيان (العلمي 

  . )1()الثامن عشر

وذلـك  ، دس في كل يومتولى المشيخة بمرتب عثماني وس
، زولطة )150(بعد فراغ السيد عبد الصمد له بمبلغ وقدره 

  . )2( مع وظيفة التولية والنظارة
الشيخ أبو السعود العلمي  .17

ــان (و أوالدة  ــن أعي م
  . )3()القرن الثامن عشر

بعـد  ، عثماني يومياًتولي المشيخة بمرتب عثماني وثلث 
فراغ السيد مصطفي أفندي العلمي مـع وظيفـة التوليـة    

  . والنظارة
صالح بن الشـيخ عبـد    .18

من أعيان (الباقي العلمي 
  )4()القرن الثامن عشر

بمرتب ثالث ، وإلي جانبها التولية والنظارة تولى المشيخة
وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ أحمد بن ، عثمانيات في كل يوم

  ، اقي العلميعبد الب
  . وتشير الملفات إلى أنه تولى مشيخة المدرسة الصالحية  )5(مصطفي أبو الوفا .19

عالماً تعاقبوا على مشيخة الصالحية بالقدس خالل الفترة التـي   )18(يظهر الجدول أن 

وينتمون للمـذهب  ، وشامية، ومصريه، مقدسية، وينحدرون من أصول مختلفة، تتناولها الدراسة

أمثال ، باستثناء بعض الشيوخ الذين كانوا على المذهب الحنفي، لكونها شافعية المذهب، الشافعي

  . وصالح التمر تاشي مفتي غزة، اللطف ومحمد بن عبد الرحيم يعبد الرحيم أب

على درجة  وكان مشايخ الصالحية، ويعتبر الشيخ صاحب أعلى رتبه علمية في المدرسة

، األمر الذي انعكس على أداء المدرسـة وأنشـطتها التعليميـة    ،عالية من العلم والثقافة والخبرة

 علـى ، )أيوبية ومملوكية وعثمانية(أضف إلى ذلك حرص الحكومات المتعاقبة على حكم القدس 

فـي أيامهـا    استمرار المدرسة في أداء دورها وفق المنهج الذي رسمه صالح الدين األيـوبي 

وذلك ضمن منهج ، للشيخ كانت تصدر عن السلطان و يالحظ أن مراسيم التعيين والعزل، األولى

                                         
 . 10م، ص1777/هـ1191، 2، ح259سجل  )1(
، وقد قام اإلنجليز و البنادقة بتقليـدها، ونظـراً لرواجهـا،    zoltaوهي نقد فضية بولندية األصل، تعرف باسم  :الزلطة )2(

وكثرة الطلب عليها، أمرت الدولة بضرب مثيل لها فضربت باسم الطغرة السلطانية، وكتب على أحـد وجهيهـا عبـارة    
 . 126، ص مدينةومكان الضرب؛ المدني،  تاريخ، وعلى الوجه اآلخر "سلطان البرين "
 . 88م، ص1783/هـ1197، 1، ح264سجل  )3(
 . 15م، ص 1786/ هـ1200، 5، ح266سجل  )4(
  . I_EV_24_2907الملفات العثمانية،  )5(
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وما يؤكد ذلك ، والعثماني، واستمر ذلك في العهدين المملوكي، صالح الدين في تعيين ابن شداد

ـ عندما أكد أن أوامر التع، وسجالت المحاكم الشرعية، ما ورد في تراجم الحسيني ين والعـزل  ي

ك كانت تعقـد المراسـيم فـي المسـجد     وفي ضوء ذل، كانت تصدر عن السلطان في استانبول

ويدخل شيخ الصالحية المعين وهو يلبس التشريف الذي يخلعه ، حيث يقام احتفال كبير، األقصى

  . )1( هويحاكم بمجلس، وكان شيخ الصالحية يعزل بأمر السلطان، عليه السلطان

أمثـال  ، قد ارتحلوا طلباً للعلم والتبحر في حقولـه ، ويالحظ أيضاً أن شيوخ الصالحية

وألفيـة بـن   ، وألفية الحـديث ، وحفظ القران، الذي ارتحل إلى القاهرة، كمال الدين أبي المعالي

  . )2(والعروض وغيرها من العلوم المختلفة ، والنحو، والتصريف، مالك

جمعوا بينها وبين ، فقد عهد إليهم بأكثر من وظيفة، وإزاء ما تمتعوا به من قدرات علمية

الـذي  ، كالشيخ غرس الدين أبي الصـفا ، والقضاء، واإلفتاء، التدريس، متهاوفي مقد، المشيخة

وتـولى الخطابـة   ، ونـابلس ، والقاهرة، والرملة، قضاء الخليل وتولي، واإلفتاء، تولى التدريس

  . )3( ىبالمسجد األقص

وكان من بين من جمعوا بين المشيخة والوظائف المتعددة بعض طلبة المدرسة األمـر  

ومن ثم وصل . ثم عين معيداً بها. فقد كان طالباَ درس بالصالحية، مستواها العلمي الذي يعكس

نشـأ   ىالـذ ، كجمال الدين بن جماعة، بعد حصوله على اإلجازات العلمية، درجة المشيخة ىإل

  . )4(وعين شيخاً لها، ودرس بالصالحية وأعاد ودرس، ببيت المقدس

مـن دالالت علميـة    ومـا تعنيـه  ، مشـيختها على  الشديد بين العلماء التنافس ونتيجة

، للحسـم بـين الطـامعين   ، اتبع أسلوب المنـاظرة العلميـة  ، وامتيازات اجتماعية، واقتصادية

، كما جرى مع جمال الدين الكناني، ومن يفوز بها يعهد له بها، في مجلس السلطان، والمتنافسين

                                         
  . 36، صتراجمالحسيني،  )1(
  . 298، صلصفالمف، ر؛ العا507، ص2، مج األنسالعليمي،  )2(
 . 125، صلواء؛ البخيت، السوارية، 200، ص2مج . األنس؛ العليمي، 198، ص3، جالضوءالسخاوي،  )3(
 . 198ص . 2، مجاألنس؛ العليمي، 52ـ 51، ص5، جالضوءالسخاوي،  )4(
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ففاز بها جمال ، وبحضور السلطان، حيث عقدت المناظرة بينهم بالقاهرة، وسراج الدين الحمصي

أعاد التنـافس   إال أن الحمصي، )م1450/هـ 854(حتى سنة و) م1446/هـ 850(منذ ، الدين

ومن ثم أعيد ، ولمدة سنتين ثانية واستطاع الوصول إلى المشيخة عن طريق مقربين من السلطان

  . )1()م1454/هـ 858(جمال الدين الكناني 

 صالح الـدين  وشروط الوقفية التي وضعها المؤسس األولوفي ضوء مراسيم التعيين 

وما يؤكد ذلك ما جاء ، )2(والطلبة إذا أساءوا التصرف، يحق للشيخ أن يعزل المعيدين بالمدرسة

على الشيخ ، دعوى رفع الشيخ لطفي بن عبد القادر الدجاني، في سجالت محكمة القدس الشرعية

 مقابل وظيفـة اإلعـادة  ، بها بدفع ما يستحق وطالب، مدرس الصالحية وناظرها، ياسين أفندية

  . فرد عليه ياسين أفندي أن بيده عزل المدرسين والطلبة وفق كتاب الوقف السلطاني، بالمدرسة

كان يعد في عداد ثـالث شخصـيات   ، شيخ الصالحية إلى الدور الذي تميز به واستناداً
وكان شيخ الصـالحية  ، الحرمين الشريفينوناظر ، وهم نائب السلطان، ي القدسفإدارية مهمة 

أربعـة  ، وكان يعمل تحت إمرتـه ، ومرةًَ بقاضي القضاة، مرةً  شيخ اإلسالم، يلقب بعدة ألقاب
وكثيراً ما كان يفوض إلى ، ورابع للحنبلية، وثالث للمالكية، للحنفية وثانٍ، شافعيةلواحد ل، قضاة

، ألن مذهب الدولة كان المـذهب الشـافعي   وذلك، )3(الصالحية  قاضي الشافعية بتولي مشيخة
  . تعزيز الشافعية، وكان الهدف من إنشاء المدرسة

والعلمي خالل القرن الثـامن  ، انحصار المشيخة في كل من أسرة جار اهللا كما ويالحظ
حيث شاعت ظاهرة بيـع  ، تراجع التعليم خالل القرنيين السابع والثامن عشر يظهر لناو، عشر

، مبين في جدول المشيخة حيث باع السيد عبد الصمد العلمي وظيفة المشـيخة  الوظائف كما هو
، زولطه) 150(بمبلغ  إلى السيد محمد شحادة بن فيض اهللا العلمي، وإلى جانبها النظارة والتولية

  . هما أدى إلى إهمال التعليم و تدهور

                                         
  . 298، صالمفصل؛ العارف و 197، ص2مج . األنسالعليمي،  )1(
 . 420م، ص1682/هـ 1092، 2، ح184سجل )2(
  . 66، صمعاهد؛ العسلي، 35الحسيني، تراجم، ص  )3(
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  نوالمدرس. 2

نقطة انطالق علمي وازدهار ثقافي أو الفتح الصالحي ، كان التحرير الثاني لمدينة القدس

، فأصبح المسجد األقصى والمدارس المنتشرة في محيطه مراكز جذب للعلماء، مميز في المدينة

وكانت المدرسة الصـالحية فـي عـداد    ، من أنحاء العالم اإلسالمي كافة، والطلبة، والمدرسين

ـ 632ت(ابن شداد  فمن حلب وفد إليها، نوالمدارس التي أمها المدرس وابـن  ، )1()م1234 /هـ

 والقمنـي ، )3()م699/1299ت ( ومن موصل العراق الباجربقي، )2()م1199 /هـ596ت(جهبل 

ومن الخليل عـالء  ، )5()م1427/هـ 831ت(ومن مصر البرماوي ، )4()م1429/هـ 833ت (

ـ 856(ل الـدين بـن جماعـة الكنـاني     القدس جما ،)6()م1426/هـ830(الدين الحواري   /هـ

وفـي مقـدمتها كتـب    ، وفي ضوء ذلك فقد زودتنا المصادر المتوافره بين أيـدينا  ،)7()م1452

مدرساً تربعـوا علـى كرسـي    ) 67(قائمه قوامها ، القدس الشرعية وسجالت محكمة، التراجم

  . آلتياالجدول وهذا ما توضحه بيانات ، التدريس في المدرسة

   

                                         
)1(

  . 36، صتراجمالحسيني،  
  . 180ـ179، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
 . 183ـ182، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
  . 190، ص2، مج األنسالعليمي،  )4(
 . 237، ص المفصلص؛ العارف، . 192، ص2، مج األنسالعليمي،  )5(
 . 261، ص5، جالضوءالسخاوي،  )6(
 . 450، ص9، مج شذراتابن العماد،  )7(
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  المدرسة الصالحية ومدرس: )10(جدول 

  المالحظات  اسم المدرس  الرقم

مجد الدين طاهر بن نصر اهللا بـن   .1
ــي   ــل الحلب ـــ596ت (جهب  ه

  . )1( )م1199/
  
  

وصـنف  ، والحساب والفـرائض ، برع بالفقه
للسلطان نور الدين الشهيد كتابـا فـي فضـل    

درس ، و بشر بفـتح بيـت المقـدس   ، الجهاد
ثــم ، )2(بالمدرســة الجاروخيــه فــي دمشــق

بالصخرة وهو أول من ألقى درساً ، )3(العمادية
  . و أول من درس بالصالحية، المشرفة

فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن  .2
هبة اهللا بـن   محمد بن الحسين بن
 هـــ620ت (عســاكر الدمشــقي 

  . )4()م1223/
  

واله الملـك  ، ولـد بدمشـق  ، بالشام شيخ الشافعية
 )5(والتقويـة ، دل تدريس الصـالحية بالقـدس  االع

فكان يقـيم  ، في دمشق )7(والنورية، )6(والعذراوية
فكان يضع من ، وبالقدس أشهرا، في دمشق أشهرا

اشـتغل  ، . نابةتينوب عنه وفق جواز الواقف لالس
وبعد ، )8(بالعلم على شيخه قطب الدين النيسابوري

 انتزع منه، )م1218/هـ 615( الملك العادل وفاة
، الملك المعظم عيسى بن العادل تدريس الصالحية

أنكر عليه الخمور التـي احضـرها   والتقوية ألنه 
ولعـل  ، وهي من الفواحش التي قد منعهـا والـده  

بحكـم  كـان  ، المقصود بالخمور النبيذ العراقـي 
  . الخمور عندهم

                                         
 . 230، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 180-179، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 45، ص2، جالروضتينالدمشقي،  )1(

  . 225ص  1، جالدارس، النعيمي، )م1259/هـ592(تقع في دمشق، بانيها جاروخ التركماني : المدرسة الجاروخية )2(
ور الدين ، وأول من درس بها نبنيها عماد الدين إسماعيل بن نور الدين، والواقف عليها صالح الدين: المدرسة العمادية )3(

  .  407،ص1، ومن بعده ابنه عز الدين ؛ النعيمي ،الدارس ، مج
  ؛ 93، ص7، جشذرات؛ إبن العماد، 83، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 181ـ  180، 2، مج األنسالعليمي،  )4(
ـ 574(هي من أجل مدارس دمشق، بانيها الملك المظفر تقي الدين عمر بن أيوب سنة : المدرسة التقوية )5( ). م1273/هـ

 . 216، ص1، جالدارسالنعيمي، 
تقع بحارة الغرباء، داخل باب النصر، وهي وقف على الشافعية والحنفية، أنشأتها الست العـذراء  : المدرسة العاذورية )6(

 . 373، ص1، جالدارسالنعيمي، ). م1283/هـ580(إبنة صالح الدين فاتح بيت المقدس سنة 
مكان دار عبد الملك بن ، )م 1235/هـ 563(أنشاها الملك نور الدين محمود زنكي سنة تقع بدمشق، : المدرسة النورية )7(

  . 476، ص1، جالدارسالنعيمي، . مروان، وكانت دار معاوية بن أبي سفيان
  . 297، ص7، جطبقاتالسبكي، ). م1111/هـ505(مسعود بن محمد بن بن مسعود الطريثيثي، ولد سنة : النيسابوري )8(
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بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن  .3
 رافع بن تميم األسـدي الموصـلي  

 هـ 632ت(. المعروف بابن شداد
  . )1()م1234/

حفظ القرآن ودرس ، ولد في الموصل ونشأ بها
الحديث ولمع في الفقـه   روى، القراءات السبع

أعاد بالمدرسة النظامية ببغداد عـام  ، الشافعي
، ثم انتفل إلى الموصـل ، )م1199 /هـ569(

فريضة الحج في  ئهزار القدس والخليل بعد أدا
تصل بصالح الدين ا، )م1187/ هـ583(عام 

واله ، كتاباً بفضـائل الجهـاد  األيوبي وقدم له 
صالح الدين على قضاء العسكر وبيت المقدس 

ـ 584(والنظر فـي أوقافـه فـي عـام      ، هـ
، وفوض إليه التدريس في الصالحية، )م1287/

  . له عدد من المصنفات، والنظر في أوقافها

تقي الدين أبو عمرو عثمـان ابـن    .4
صالح الدين أبـي القاسـم عبـد    

النصـر   الرحمن بن موسى بن أبي
الملقب بابن الصـالح الموصـلي   
ــهر زوري  ــقي الشــ الدمشــ

  . )2()م1245/هـ643ت(

ولمــع ، والفقــه، بــرع بالتفســير والحــديث
 هتفقه في بداية حيات، وأسماء الرجال، بالمذاهب

وسمع الكثيـر فـي   ، علي يد والده بشهرزور
، )4(ومـرو ، )3(ونيسـابور ، وبغـداد ، الموصل
درس بالقـدس  ، )6(وحران، ودمشق، )5(وهمذان

ب الملك المعظم خرفعندما ، بالقدس بالصالحية
ارتحل منها ، )م /1219هـ616(أسوار القدس 

  . إلى دمشق
  

                                         
  . 77، صمعاهد؛ العسلي، 178ـ 177، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 84، ص7، مج وفياتإبن خلكان،  )1(
  . 79، صمعاهد، العسلى، 20، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 182ـ 181، ص2، مجاألنسالعليمي و  )2(
ـ  30(هي من بالد خرسان، افتتحها عبد اهللا بن عامر بن كريز في خالفة عثمـان سـنة   : نيسابور )3( الحميـري،  ). هـ

  . 596، صالروض
  . 532، صالروضالحميري، . من خرسان وتسمي أم خرسان، والمرو بالفارسية تعني المرح: مرو )4(
الحميري، ). هـ23(مدينة من عراق العجم من كور الجبل، كبيرة جداً، فتحها بديل بن عبد اهللا بن ورقاء سنة : همذان )5(

  . 596، صالروض
، الـروض الحميـري،  . مدينة من ديار مضر، يقال بناها هران أخو إبراهيم عليه اليالم، وقيل مجمع الصائبين: حران )6(

 . 191ص
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بنـه  اسالم بن نصر اهللا الحموي و .5
جمال الدين محمد المعروف بـإبن  
واصــــــل الحمــــــوي 

 . )1()م1298/هـ697ت(

، والفقـه ، باللغة العربية كان سالم الحموي عالماً
، واله الملك المعظم تدريس الصالحية، والتاريخ

 فأنـاب ، حجألداء ال فخرج، )م1428/هـ621(
 فـي  تـدريس الابن واصل الحمـوي فـي    ولده

والعلـوم  ، فـدرس القـران الكـريم   ، الصالحية
وقد ذكر ابن ، والنحو، والفقه، والعقلية، الشرعية

واصل في كتابه مفرج الكروب في حوادث سنة 
أن والده طلب من الملـك  (، )م1224/هـ621(

لينقطـع  ، المقام بالقدس الشريف، ىالمعظم عيس
أن يتولي  هعرض علي لكن الملك المعظم، للعبادة

ففوض له  ىفأب، القضاء أو الخطابة بجامع دمشق
سـالم   واسـتمر ، )السلطان تدريس الصـالحية 

الحموي بالتـدريس بالصـالحية حتـى سـنة     
  . )م1228/هـ626(

جمال الدين أبو محمد عبد الـرحيم   .6
عمر بن عثمان البـاجربقي تقـي   

ـ 699ت (. )2(الدين الموصلي  /هـ
  )م1299

، وأخذ عـن علمائهـا  ، ونشأ بها، ولد بالموصل
قـدم  ، درس الفقه واألدب وغيرها مـن العلـوم  

واله قاضي الممالك الحلبية ، كان قاضياً، دمشق
قضـاء   والشامية القاضي شمس الدين بن خلكان

  . غزه وتدريس الصالحية
 ي الدين أبو حفص عمـر بـن  يمح .7

القاضي السعيد عز الدين موسى بن 
 /699ت ( الكناني بن جماعة عمر

  . )3()م1299

هــ  657(التدريس بالصـالحية سـنة    ىتول
وما معهـا  ، كان متولي قضاء غزة، )م1259/

وكان قضاء القـدس فـي   ، واألعمال الساحلية
يضع من ينـوب عنـه عنـد     وكان، مضافاته
  . انشغاله

 

                                         
  . 22، ص 3، ج مفرجابن واصل،  )1(
؛ 512، ص7، ج شذرات، ابن العماد، 183ـ  182، ص2، مجاألنس؛ العليمي و 243و ص  3، جوفياتابن خلكان،  )2(

  . 79، ص معاهدالعسلي، 
  . 79، ص معاهد؛ العسلي، 183ـ 182، ص2، مج األنسالعليمي،  )3(



108 

  المالحظات  اسم المدرس  الرقم

الشيخ نجـم الـدين داود الكـردي     .8
  . )1( )م1312/هـ712(

نحو ثالثـين  ، عمل مدرسا بالمدرسة الصالحية
  . عاما

شهاب الدين أبو العباس أحمد بـن   .9
محيى الدين بن تاج الدين إسماعيل 

جهبـل   بن ظاهر بن نصر اهللا بن
الحلبي األصل الدمشقي المقدسـي  

  . )2()م1331/هـ 732ت (

تـدريس  لعين ل، ونشأ في دمشق، ولد في حلب
الصالحية بدالً من الشيخ نجم الـدين داود  في 

ثـم تركهـا فـي    ، فيها مـدة  درس، الكردي
، إلى دمشـق  وانتقل، )م1325/هـ 726(سنة

  . ودرس بمدارسها
  

عالء الدين أبو الحسن علـي بـن    .10
أيوب بـن منصـور بـن رزيـن     

ــي ــافعي  المقدســـ الشـــ
  . )3( )م1347/هـ748ت(

وسمع ، واللغة العربية، برع بالفقه، ولد بالقدس
، اشتغل بالفقه الشافعي، الحديث بالقدس ودمشق

قرأ ، بخطه المتقن وكتب كثير من الفقه والعلم
درس بمدارس ، على الشيخ تاج الدين الغزاري

ولـي تـدريس   . ثم تحول إلى القدس، بدمشق
في  الصالحية بعد الشيخ شهاب الدين بن جهبل

  . )م 1325 /هـ 726(سنة 
  

صالح الدين أبو سعيد خليـل بـن    .11
كيكلــدي بــن عبــد اهللا العالئــي 

ــي   ــم المقدس ــقي ث ت (. الدمش
  . )4()م1359/هـ761

بلغ عـدد  ، ارتحل في طلب العلم، ولد بدمشق
حصل على اإلجازة ، شيوخه بالسماع سبعمائة

ثم انتقل إلى القدس ، درس في دمشق، باإلفتاء
، م1330/هــ  731سـنة   مدرساً بالصالحية

وانتزع منه عالء الدين بن أيـوب التـدريس   
  .بالصالحية

 

                                         
  . 80، صمعاهد؛ العسلي، 55، ص7، مج شذرات؛ إبن العماد، 183، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
؛ العسـلي،  182، ص8، جشـذرات ؛ ابن العمـاد،  210، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 184، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(

  . 80، صمعاهد
؛ إبـن العمـاد،   99، ص 3، ج لدررا؛ ابن حجر، 214، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 185، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(

  80، صمعاهدالعسلي،  ؛264ـ263، ص7، مجشذرات
؛ ابن حجر، 62، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 185، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 105ـ 104، ص7، مجطبقاتالسبكي،  )4(

 . 81، صمعاهد؛ العسلي، 328ـ327، ص7، مج شذراتعماد، ؛ ابن ال99، ص3، جالدرر
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ابو بكر عبد اهللا بن محمد  تقي الدين .12
المعـروف   بن إسماعيل القلقشندى

 /هـ867ت ( بتقي الدين القلقشندي
  . )1()م 1454

قـرأ القـرآن علـى    ، ببيت المقدس نشأ وتعلم
الحسين بـن حامـد    أمثال شمس الدين هائعلما

، ودرس الفقه على والده، )م1408 /هـ810ت(
بـن   ودرس العربية والفرائض والحساب على

ـ  و حصل على عـدة إجـازات  ، الهائم  ةعام
  . وخاصة

عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بـن   .13
الرحمن بن إبراهيم  إبراهيم بن عبد

ـ 776ت (الكناني  ةبن جماع  /هـ
  . )2(م 1374

ومصر ثم اشـتغل  ، ومكة، تلقى تعليمه بالقدس
عن  ناب في القضاء بمصر، بالتدريس واإلفتاء

ثم توجـه  ، قاضي القضاة عز الدين بن جماعة
  . إلى القدس وتولى الخطابة بالمسجد األقصى

برهان الدين أبو اسـحق الخطيـب    .14
الدين ابن إبراهيم بن جماعـة  زين 

ـ 790ت ( الكناني المقدسـي   /هـ
  . )3() م1388

توفي والده وهو ، ونشأ في دمشق، ولد بمصر
ثم توجه إلـى  ، سمع من شيوخ مصر، صغير

 وأخذ، من علمائها اًالزم عدد، الشام طلباً للعلم
تدريس الصالحية بعد وفاة  ىتول، وسمع عنهم

والخطابـة  وجمـع بـين التـدريس    ، العالئي
، والتفسـير ، والفقـه ، درس الحديث، باألقصى
ولـي قضـاء   ، وغيرها من العلـوم ، والعربية

م فعزل نفسه واعاده 1371/هـ773سنة  مصر
، وعاد إلـى القـدس  ، ثم عزل نفسه، السلطان

ـ وقـد إقت "، وباشر الخطابة والتدريس ى مـن  ن
ما لم ، الكتب النفيسة بخطوط مصنفيها وغيرهم

  . "يتهيأ لغيره
  

                                         
 . 185، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 198، ص11، جطبقاتالسبكي،  )1(
؛ العـارف،  416، ص8، مج شذراتابن العماد،  ؛230، ص 2، مجاألنس؛العليمي، 387، ص 1، جالدررابن حجر،  )2(

 . 238، صالمفصل
؛ أبـن  187-186، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 282، ص7، جالضوء؛ السخاوي، 40ـ39، ص1، جالدررإبن حجر،  )3(

 . ، 81، ص معاهد؛ العسلي، 237، صالمفصل؛ العارف، 534ـ533، ص 7، مجشذراتالعماد، 
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محب الدين احمد بن برهان الـدين   .15
اسحق الخطيب زين الـدين   يبن اب

  ابن إبراهيم بن جماعـة الكنـاني   
  . )1( )م1394 /هـ794ت (

والتدريس ، ولي خطابة المسجد األقصى، ولد في حماة
بالصالحية وهو صغير ناب عنه نجم الدين أبو عبد اهللا 
محمد بن زين الدين عبد الرحمن بن الخطيب برهـان  

  . )م794/1394ت(الدين الكناني الشافعي المقدسي 

نجم الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن    .16
الشيخ زين الدين عبد الرحمن بـن  
الخطيب برهـان الـدين الكنـاني    

ـ 794ت (الشافعي المقدسـي    /هـ
  . )2( )م1394

برهان الدين بن  نيابة عن ابن بةالخطا التدريس و ىتول
الفقـه  درس ، الصالحية مـدة طويلـة  بدرس ، جماعة

طلب برهان الدين من الملك الظاهر خشقدم ، والحديث
 اًمرسـوم  واصدر، الدين لتدريس الصالحية تعيين نجم

  . لكنه لم يباشرها بسبب وفاته. بتوليته اًسلطاني

عماد الدين أبو عيسى احمـد ابـن    .17
القاضي شرف الدين عيسـى بـن   

  زرقــي الكركــي   موســى األ
  . )3( )م1398 /هـ801 ت(

إلـى   رحل، واشتغل بها وقرأ على والده، ولد بالكرك
تولى قضاء الكـرك  ، الشام والقاهرة في طلب الحديث

فـي   ستقراإلى أن ، درس بالقاهرة، هبعد والد ومصر
إضـافة  ، )م1399/هـ799(بالقدس تدريس الصالحية 

واستمر بها ، إلمامة والخطابة في المسجد األقصىا ىإل
  . إلى أن توفي

شهاب الدين أبو العباس احمد بـن   .18
 محمد عثمان المصـري المقدسـي  

ت (بابن الهـائم   الشافعي المعروف
  . )4()م1412/هـ815

والحساب ولما ولي القمني تـدريس  ، برع في الفرائض
، ستقدمه إلى القدس واستنابه في التـدريس ا، الصالحية

ثـم اشـتغل بتـدريس    ، وصار من شيوخ بيت المقدس
 )5(الصالحية حتى جاء شمس الدين الهروي من هـراه 

وعين نائب الشام نوروز كـل  ، وانتزعها من ابن الهائم
الهـائم عـدد مـن     البـن ، من ابن الهائم والهـروي 

  . المصنفات

                                         
  187، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
؛ 237، صالمفصـل ؛؛ العـارف،  198-188-187، ص2، مـج األنس؛ العليمي، 103، ص7، جالضوءالسخاوي،  )2(

  . 82، ص معاهدالعسلي، 
، معاهـد ؛ العسـلي،  237، صالمفصل؛ العارف، 188، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 157، ص2، جالضوءالسخاوي،  )3(

  . 83ص
، معاهـد العسلي،  4. 237ص المفصل؛ العارف، 191، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 157، ص2، جالضوءالسخاوي،  )4(

  . 84ـ83ص
إحدى مدن خرسان، واشتهرت بالعلماء، بنيت لإلسكندر وذلك لما دخل الشرق ومر بها إلى الصين كـان يكلـف    :هراة )5(

 . 457، ص5، جمعجمالحموي، . أهل البلد ببناء مدينة تحصنهم من األعداء
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الدين أبو عبد اهللا محمد بـن   شمس .19
عطاء بن محمد الرازي الهـروي  

  . )1( )م142/هـ829ت( المقدسي

بـرع بالعربيـة والمعـاني والبيـان     ، ولد بهراة
، وسـكن القـدس  ، ارتحل إلى بالد الشام، والتاريخ

ولـي  ، فدخل المذهب الشافعي، حنفي المذهب فكان
ولي ، م1412/. هـ815التدريس بالصالحية سنة 

القـدس   ثم ولـى نظـارة  ، قضاء الديار المصرية
درس المـذهبين  ، والخليل وتـدريس الصـالحية  

، ىالحنفي والشافعي إلى جانب موضوعات أخـر 
  . توفي وبقي مدرساً بالصالحية إلى أن

عالء الدين أبو الحسن علـى بـن    .20
عثمــان الحــواري الخليلــي   

 . )2()م1426/هـ830(

سنة  المقدس قدم بيت، هافيوتعلم ، نشأ بالخليل
ونـاب  ، م أخذ عن علمائهـا 1368/هـ 770

ثـم  ، وكـان معيـداً  ، بالصالحية عن الهروي
  . مدرساً

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن   .21
 عبد الدائم بن موسـى العسـقالني  
ــري   ــاوي المص ــل البرم   األص

  . )3()م1427/هـ831ت (

وعـين لتـدريس   ، ر العلمـاء هالعلم عن أش ىتلق
، القاضي نجم الدين بن حجـر الصالحية بمساعدة 

جمـع العـدة لفهـم     وجمع شرحا عن العمدة سماه
وقيل انه كـان  ، وله منظومة في الفرائض، العمدة

فقيرا وعندما تولى هذه الوظيفة أصبح فـي سـعة   
ــق، رزق ــ، درس بدمش ــل تولي ــدريس  هقب الت

  . بالصالحية
شمس الدين أبو الخير محمد ابـن   .22

محمد بن يوسف العمري الجـزري  
ــافعي    ــرئ الش ــقي المق   الدمش

  . )4()م1429/ـه833ت (

ولـي التـدريس   ، وتفقـه بهـا  ، ولد بدمشـق 
ثم ، بالصالحية بعد الشيخ نجم الدين بن جماعة

ـ ، عين لقضاء الشام فلم يتم لـه ذلـك    ىاعتن
 وحصل على عدد، بالقراءات وأتقنها ومهر بها

  . من اإلجازات في اإلفتاء والتدريس
                                         

؛ العسـلي،  237، صالمفصـل ؛ العارف، 192ـ191، ص2، مج األنس؛ العليمي، 171، ص8، جالضوءالسخاوي،  )1(
 . 83، صمعاهد

 . 270، ص2، مج األنس؛ العليمي، 261، ص 5، جالضوءالسخاوي،  )2(
؛ 224، ص1، جالـدارس ؛ النعيمـي،  193ـ  192، ص 2، مج األنس؛ العليمي، 282، ص8، ج الضوءالسخاوي،  )3(

 . 85، صمعاهد، العسلي، 237، صالمفصلالعارف، 
 . 85، صمعاهد؛ العسلي، 299ـ 298، ص9، جشذرات؛ ابن العماد، 189، 2، مج األنسالعليمي،  )4(
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زين الدين أبو بكر بن عمـر بـن    .23
 عرفات القمني المصري الخزرجى
ــي   ــابن القمنـ ــروف بـ المعـ

  . )1( )م1429/هـ833ت(

واشتغل علـى  ، قدم مصر، )2(أصله من قمن 
ثم توجه إلى بـالد  ، الشيخ سراج الدين البلقيني

واستمرت بيـده  ، تدريس الصالحية يول، الشام
واستناب الشيخ شهاب الدين ، وهو مقيم بالقاهرة

دفع بابن الهـائم بـأن    وهذا ما، هبن الهائم في
 وقد وافقـه ابـن القمنـي    نه مستقالًييطلب تعي

  . نيوجهز له مرسوم الخليفة بالتعي
شهاب الدين أبو العباس احمد بـن   .24

محمد بن الصالح محمد بن عثمان 
األموي المصري المشـهور بـابن   

  . )3()م1436/ هـ840ت(المحمرة 

، أخذ عن مشايخ العلماء، أحاط بعدد من العلوم
ولـى  ، حج وجـاور ، وأفتى وأناب في القضاء

ثم تولى ، م1428/هـ 832سنه، قضاء دمشق
تدريس الصالحية عوضا عن الشيخ عز الدين 

  . م1414/هـ817المقدسي سنة 
اهللا محمد بـن  شمس الدين أبو عبد  .25

بهاء أبي الحيـاة الخضـري بـن    
سليمان بـن داود الشـهير بـابن    

ــل  ــي األص ت (المصــري الحلب
  . )4()م1437/هـ841

  

سمع على عـدد مـن   ، قدم القدس، ولد بحلب
وانقطـع  ، عمل بالصالحية، وأجيز، ، شيوخها

، كف بصره، )5(لبسطاميةلزاوية اأخر عمره با
  . توفي ودفن بالساهرة

الدين أبو اسحق إبراهيم بن برهان  .26
ــ ــراهيم العراق ــدين إب ــدر ال  يب

  . )6(.)م1438/هـ842ت(
  

كان من أعيـان فقهـاء الشـافعية بالمدرسـة     
  . ناب بالقضاء بالقدس الشريف، الصالحية

                                         
؛ العـارف،  293، ص9، مج شذرات؛إبن العماد، 190، ص2، مجاألنس، العليمي، 157، ص1، جالضوءالسخاوي،  )1(

 . 237، صالمفصل
 . 452، مادة قمن، ص4، جمعجمالحموي، . مصر بالصعيد ىقرية من قر: قمن )2(
 . 237، صالمفصل؛ العارف، 194، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 186، ص2، جالضوءالسخاوي،  )3(
 . 273، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
تقع بحارة المشارقة واقفها الشيخ عبـد اهللا البسـطامي، وكانـت الزاويـة موجـودة قبـل سـنة        : الزاوية البسطامية )5(

 . 100، ص2، مجاألنسم؛ العليمي، 1368/هـ770
 . 273، ص2، مجاألنسالعليمي،  )6(
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عز الدين عبد السالم بن داود بـن   .27
عثمان بن عبـد السـالم السـعدي    

  )1()م1446/هـ850ت(. المقدسي

كما يبين جدول رقم ، عين مدرساً في الصالحية
)6(  

سراج الدين أبو حفص عمـر بـن    .28
ــن محمــد الحمصــي  موســى اب

ــي ـــ861ت ( المخزومـ  /هـ
  . )2()م1456

العديـد   وأجـازه ، الزم أشهر العلماء، ولد بحمص
ثم ، ولي قضاء دمشق. الجالل البلقينيأمثال ، منهم

بـدالً مـن الشـيخ    ولى تدريس الصالحية بالقدس 
الذي  م1448/هـ852جمال الدين بن جماعة سنة 

القاهرة في  اًوعقد مجلس، لمنصبه الكفايةبعدم  اتهم
ثم عزل وأعيد الشـيخ جمـال   ، حضور السلطانب

  . الدين
جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بـن   .29

محمد الخطيب بن جماعة الكنـاني  
  . )3() م1452/هـ865ت (الشافعي 

  
  

تولى قضاء الشافعية  تولى الخطابة، بالقدسولد 
ـ 844سـنة  عزل عن القضـاء  ، في القدس  هـ

لتـدريس  ل قبـل وفاتـه   والـده  هعين، م1440/
إال انه كان صغير ، م795/1395 سنة الصالحيةب

ولـم يباشـر   ، فناب عنه ابن البرمـاوي ، السن
تعلم العلم ، م1446/. هـ 850سنة التدريس إال 

وارتحل إلى ، والعلوم العقلية، والحديث واألصول
اشتغل بالتدريس والخطابـة بالمسـجد   ، القاهرة

من  عددحصل على ، األقصى وشارك في اإلفتاء
، ومن أشهر من أجازه ابـن الملقـن  ، اإلجازات
  . والبلقيني

شمس الدين محمـد بـن عيسـى     .30
البسطامي الشهير بابن أخـي زرع  

  . )4()م1469/هـ874ت (

، كـان يحفـظ القـران   و ، متصوفاًرجال كان 
استقر بالخانقاة الصـالحية ، األطفال ريءقوي ،

  . كان من فقهاء الصالحيةحيث 
                                         

 ؛237، صالمفصـل ؛ العـارف،  196-195، ص2، مـج األنس؛ العليمي، 187-186، ص2، جالضوءالسخاوي،  )1(
 . 85، صمعاهدالعسلي، 

 . 86، صمعاهد؛ العسلي، 196-195، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(

؛ العسـلي،  238، صالمفصل؛ العارف، 450، ص9، مج شذرات؛ابن العماد، 198-196، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
 . 87، صمعاهد

 . 302، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
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شمس الدين محمد بن محمـد بـن    .31
ــية  ــد بــــن غضــ محمــ

  . )1()م1469/هـ874ت(

ومـن مهامـه قـراءة    ، من فقهاء الصـالحية 
المراسيم السلطانية التي كانـت تصـدر عـن    

  . على دكة المسجد األقصى السلطان
الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بـن   .32

عبد الرزاق بن ناصـر المقدسـي   
. الشافعي المشهور بابن شيخ السوق

  . )2()1470 / هـ875ت (

باشر النيابة عـن  ، ، كان من فقهاء الصالحية
حين ولـى  ، الشيخ اإلسالم النجمي بن جماعة

 . ثم توجه إلى مكة المكرمة وجاور. القضاء

  شمس الدين محمد حسين المقرئ .33
  . )3( )م1417/هـ876ت (

وقـارئ  ، من فقهاء الصـالحية ، اًصوفمت كان
توفي في القدس، شر بهاالع .  

  

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن   .34
الشيخ زين اهللا عبد القادر العـارف  
باهللا شمس الدين محمـد القرمـي   

  . )4()م1475/هـ880ت(

، وفقهـاء الصـالحية  ، من علماء بيت المقدس
  . وإمام المسجد األقصى

شهاب الدين احمد بن محمد الكردي  .35
ــطامي   ــي البســـ   الحلبـــ

  . )5() م1476/هـ881ت (
  

، كان ينسـخ الكتـب  ، بالقدس ةشيخ البسطامي
  . استقر في مشيخة الزاوية البسطاميةو

عالء الدين أبو مـدين علـي بـن     .36
ــي ــراهيم الرمل ـــ881ت( إب  ه

  . )6()م1476/

ـ استوطن بيت المقدس باشر الحكم نيا ة عـن  ب
 من تالميذ الشيخ شهاب، عالء الدين بن السائح

كـان واعظـا بالمسـجد    ، )7(بن أرسالن الدين
  . األقصى

                                         
 . 302، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 303، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
  . 303، ص 2، مجاألنسالعليمي،  )3(
 . 294، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
 . 306، ص2، مجاألنسالعليمي،  )5(
  . 306، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 363، ص1، جالضوءالسخاوي،  )6(
شهاب الدين أحمد بن رسالن بن نصير بن صالح الشافعي، كان فقيهاً عالماً فاضـالً، تـوفي    :شهاب الدين بن أرسالن )7(

 . 248، ص 7، جشذراتم؛ابن العماد، 1440/هـ844سنة 
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شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن   .37
ــعدي  ــان الســــ عثمــــ

  . )1()م1477/هـ882ت(
  

 هأواخـر عمـر  في ، الحكم بالرملة باشر نيابة
  . ودفن بها ومات، مرض فذهب إلى القدس

شهاب الدين أبو العباس احمد بـن   .38
، المقدسي، العميري، عمر بن خليل

  . )2()م1485/هـ890ت(

حفـظ  ، تعليمه فيـه  ىوتلق، نشأ ببيت المقدس
، والعربية، والحديث، وكتباً أخرى بالفقه القرآن

، درس على يد أشهر العلماء في بيت المقـدس 
درس على يـد  ، إرتحل إلى القاهرة طلباً للعلم

وأمـين  ، وكان ممن أجازه البلقينـي ، علماءها
ـ 880ت(الدين األقصـرائي   ، )3()م1475 /هـ

عـاد إلـى بيـت    ، أكمل العميري تعليمه بمكة
تولي مشـيخة  ، المقدس وعين مدرساً لصالحية

  . المدرسة األشرفية
  

شمس الدين محمد بن علي بن احمد  .39
 / هـ893ت (بن عجور المقدسي 

  . )4( )م1488

كان نقيبا في والية القاضي برهان ، ولد بالقدس
سمع الحديث علـى الشـيخ   ، الدين بن جماعة

وأجازه شـيخ  ، جمال الدين بن جماعة وغيره
  . اإلسالم ابن حجر

  

زين الدين عبد الكريم بن علي بـن   .40
المغربـي األصـل   عبد الـرحمن  

  الخليلي ثم المقدسي المقرئ
  . )5()م1490/هـ895ت(

اشتغل بالميقات على شمس الدين ، ولد بالخليل
، باشر التوقيت باألقصى مدة، القضاعي محمد

ناب في الخطابة ، وقرر من الفقهاء بالصالحية
ودفن ، توفي بالقدس، والقراءة، بالمسجداألقصى

  . بمامال

                                         
 . 307، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 320، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 53ـ52، ص2، جالضوءالسخاوي،  )2(
، وهي إحدى مدن الروم، ولد بالقاهرة ونشأ بها، وأخـذ  )آق سراي(نسب إلى أقصرا يهو يحيى بن محمد بن ابراهيم، و )3(

، 10، جالضـوء السخاوي، . ىالعلم عن أشهر علماءها، حصل على اإلذن باإلفتاء والتدريس، اشتغل بالعلم، وحدث، وأفت
 ؛ 240ص

  321ص ،2، مجاألنسالعليمي،  )4(
 . 321، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 309، ص4، جالضوءالسخاوي،  )5(
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شمس الدين محمد بن احمـد ابـن    .41
  . )1() م1492/ هـ897ت ( مكي

فقهـاء المدرسـة   أحد  نقيب الصخرة الشريفة
  ، الصالحية

غرس الدين أبو الصفا خليـل بـن    .42
عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي 
بن عبد الدائم الكنـاني العسـقالني   

  . )2()م1493/هـ898(المجدلي 

وأخـذ  ، طلبة الصالحيةكان غرس الدين أحد 
، وكتب في الفقـه ، حفظ القران، عن مدرسيها

  . طلباً للعلم رحل، والنحو، والحديث

شهاب الدين أبو العباس احمد بـن   .43
شهاب الدين احمد بن محمد العمري 

  . )3() م1495 /هـ900ت( العليمي
  

عين شيخاً ، حفظ القرآن، بها ولد بالقدس و نشأ
  وخطيباً بالمسجد األقصى، بالمدرسة الصالحية

محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا بـن   .44
ـ ه901ت حوالي(علي بن جماعة 

  . )4() م1496/

أجـازه  ، اشتغل بالعلم، هافيونشأ ، ولد بالقدس
بالتـدريس   قاضي القضاة تقي الدين بن شبهه

، جمع ما بين التـدريس بالصـالحية  ، واإلفتاء
  . والقضاء، وخطابة األقصى

عبد الرحمن بن جماعة زين الدين  .45
  . )5()هـ1509/هـ924ت( المقدسي

  . )5()هـ1509/هـ924ت(

وهذا ما اكتفت ، من شيوخ المدرسة الصالحية
  . بذكره المصادر المتوفرة بين أيدينا

  

إبراهيم بن محمد بن إبـراهيم بـن    .46
عبـــد اهللا بـــن جماعـــة   

  )6()م1541/هـ948ت(

ـ ، أخذ العلم عـن علمائهـا  ، ولد بالقدس  يول
  . تدريس الصالحية

الدين بن محمد بن جماعـة  عفيف  .47
من أعيان القرن السـادس  (الكناني
  . )7()عشر

تشير سجالت محكمة القدس إلى أن عفيف بن 
وظيفتـي التـدريس    ىجماعة الكناني قد تـول 

  . والتولية على وقف الصالحية
  

                                         
 . 327، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 187ـ186، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 234، ص 4، حالضوءالسخاوي،  )2(
  . 329-328، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
 . 96ـ95، ص4ج. بالدنا. ؛ الدباغ25، ص1، جالكواكبالغزي،  )4(
 . 219، ص10، مج شذرات؛ ابن العماد، 232، ص 1، ج الكواكبالغزي،  )5(
 . 104، ص4، جبالدنا؛ الدباغ، 76، ص2، جالكواكبالغزي،  )6(
 . 92م، ص1563/هـ971، 2، ح48سجل  )7(
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من أعيـان  (اسحق بن أبي اللطف  .48
  )1()القرن السادس عشر

وكـان  ، التدريس وإلى جانبها النظـارة تولى 
، عشرة دنانير ناصرية في كل سـنة  ىيتقاض

وقد عين مـن  ، وغرارة حنطة مقابل التدريس
وذلـك ضـمن شـروط    ، قبل الحاكم الشرعي

  . ألهليته وجواز اإلستنابة عند الحاجة، الواقف
إسحاق بن زين الدين بن عمر بـن   .49

من أعيـان السـادس   (أبي اللطف 
  . )2()عشر

تشير سجالت محكمة القدس بأن بن أبي اللطف 
قد تولى وظيفتـي  ، وهو مفتي السادة الشافعية

  التدريس والنظارة على وقف المدرسة
عبد البر بن عبد القادر بن محمـد   .50

بن أحمد بن زين الفيومي العـوفي  
  . )3( )م1661/هـ1071ت ( الحنفي

)3( .  
  
  

إرتحل طلبا  عن علمائها أخذ العلم، ولد بمصر
فحج أوال وأخذ عن علماء مكة وكتب له ، للعلم

دمشق وحلب طالباً  ذهب إلى، بالتدريس أجازة
معيـدا   ثم توجه لبيت المقـدس وعـين  ، للعلم

وتولى إفتاء الشـافعية فـي بيـت    ، للصالحية
  . المقدس

زين الدين بن محمد بن أحمد بـن   .51
ــهير   ــراهيم الش ــن إب ــد ب أحم

 /هـ1102ت( بالبصراوي الدمشقي
  . )4() م1692

وأخذ عن العالمة ، عن علماء دمشق أخذ العلم
، بالصالحية التدريس ىتول، خير الدين الرملي

  ، مع إفتاء الشافعية بها

مـن  (الشيخ يوسف بن جمال الدين  .52
  . )5()اعيان القرن السابع عشر

  

قد تم تعينه  تشير سجالت محكمة القدس إلى أنه
وظيفـة  لـث  في ثُ، بعد وفاته هعوضاً عن والد

وبما لها من معلوم وقـدرة خمسـة   ، التدريس
ومن الحنطة كل ، دنانير ناصرية في كل شهر

  . سنة غرارة حنطة

                                         
 . 167م، ص1586/هـ995، 3، ح67سجل  )1(
 . 31م، ص1598/ هـ1007، 1ح/ 80 سجل )2(
 . 329، صتاريخ، الحيوري، 145، صتاريخ، ربايعة؛ 292، ص2، جـخالصةالمحبي،  )3(
  . 91، صمعاهد؛ العسلي 136، ص2، مجسلكالمرادي،  )4(
 . 240م، ص1615/ هـ1024، 1، ح98سجل  )5(
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رضي الدين بن يوسف بن جمـال   .53
مـن أعيـان   (الدين بن أبي اللطف 

  . )1()القرن السابع عشر

تشير سجالت محكمة القدس بأن رضي الـدين  
  . لث وظيفتي التدريس والنظارةقد عين في ثُ

من أعيـان القـرن   (عبد البر أفندي .54
  . )2()السابع عشر

اسـتلم   أن عبد البر أفندي، )141(يشير سجل 
  . والتوليه، الدرس والنظارة ةوظيف

من أعيـان  (اسحق بن أبي اللطف  .55
  3)القرن السابع عشر

  . وناظراً على وقف الصالحية، مفتي الشافعية

من أعيان القرن السابع (أبو اللطف .56
  . )4()عشر

مفتـي  أن أبا اللطف هـو  ، )156(يذكر سجل 
  . ومدرس الصالحية، بالقدسالسادة الشافعية 

من أعيان القرن السابع (علي أفندي .57
  . )5()عشر

اهللا  سليمان بـن عبـد  أن ) 156(يشير سجل 
المـدرس والنـاظر   ، أفندي مندوب أبي اللطف

علي أفندي المـدرس  قد سلم ، بالمدرسة سابقا
بعد التسليم وجد فيها ، لصالحيةوالناظر الجديد 

  . من القران اًجزء )50(
  

مـن أعيـان   (الشيخ سالم األزهري .58
  . )6()القرن السابع عشر

أن الشيخ سالم األزهـري  ) 156(يوضح سجل 
بالمسـجد  و، لصالحيةل عمل مدرساكان ممن 

  . األقصى
  

مـن أعيـان   (كمال الدين العسيلي .59
  )7()القرن السابع عشر

بمبلغ وقدرة في كـل  ، عين في وظيفة الفقاهة
، يوم نصف قطعة مصرية من محصول الوقف

وقد ، وقد عين عوضاً عن والدة بحكم فراغه له
  . ةعند الحاج ةأجاز له الحاكم الشرعي باإلستناب

  

                                         
 . 323م، ص 1615/ هـ1024، 2، ح98سجل  )1(
  . 435م، ص1648/هـ 1058، 1، ح141سجل  )2(
 . 68م، ص 1650/ هـ1060، 3، ح142سجل  )3(
  . 71م، ص1658/هـ 1069، 1، ح156سجل  )4(
  . 636م، ص1659/ هـ1069، 2، ح156سجل  )5(
  . 636م، ص1659/ هـ1069، 2، ح156سجل  )6(
  . 309م، ص1666/ هـ 1077، 6، ح167سجل  )7(
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مـن أعيـان   ( الشيخ ياسين أفنـدي  .60
  . )1()عشرالقرن السابع 

كان ، أن الشيخ ياسين أفندي )173(يشير سجل 
والمدرس والناظر على ، مفتي الشافعية بالقدس

  . وقف الصالحية
طفي والشـيخ  لالسيد عبد الرحيم ال .61

من أعيان القـرن  ( أبو الوفا العلمي
  . )2( )السابع عشر

أن السيد عبد الرحيم اللطفي  )186(يشير سجل 
، والسيد أبو الوفا العلمي، مفتي الحنفية بالقدس

واستلما ، مدرساً في الصالحيةكالهما  قد عين
 لشيخ عليلخلفاً أيضاً  هالنظر على وقفاوظيفة 
  . أفندي

من أعيان القرن ( نجم الدين الرملي .62
  . )3( )السابع عشر

الدين الرملي  نجم بأن الشيخ )194(يشير سجل 
  . الصالحيةتولى التدريس ب منكان م

 الدين عمر بن أبي اللطـف سراج  .63
  . )4()من أعيان القرن السابع عشر(

كما يشـير  ، تدريس الصالحية ىكان ممن تول
  . )6(جدول رقم 

اسحاق بن عمر بن محمد بن محمد  .64
مـن  (على بن أبي اللطف المقدسي 

  . )5( )أعيان القرن السابع عشر

ـ  ، مفتي الحنفية بالقدس لـه مـن   ، اًكـان فقيه
ولي تـدريس المدرسـة   ، الفرائض والحساب

وعلوفتها في كل يوم مثقـال مـن   ، الصالحية
 . الذهب

من (عمر بن إسحاق بن أبي اللطف  .65
  . )6()أعيان القرن السابع عشر

وظيفة التدريس والـى جانبهـا وظيفـة     ىتول
  . النظارة على وقف الصالحية

نور الدين وكمـال   أوالد الجاعوني .66
عيان القـرن  أمن (الدين وإبراهيم 

  )7()الثامن عشر

تشير سـجالت محكمـة القـدس بـأن أوالد     
نهم في وظيفة قراءة القرآن يالجاعوني قد تم تعي

  . الكريم

                                         
  . 18م، ص 1671/ هـ1081، 1، ح173سجل  )1(
  . 291م، ص 1638/هـ 1094، 1، ح186جل س )2(
  . 101م، ص1692/ هـ 1104، 1، ح194سجل  )3(
  68م، ص1649/هـ1060، 1، ح 142 جلس )4(
الـدباغ،   ؛90، صمعاهد؛ العسلي، 394، ص2، جـخالصة؛ المحبي، 68م، ص1648 /هـ1060، 2، ح142 جلس )5(

 . 123، ص4، جبالدنا
 . 78م، ص1647/هـ1057، 2، ح172سجل  )6(
 . 141م، ص1700/ هـ 1112، 1، ح200سجل  )7(
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من أعيـان القـرن   (محمد اللطفي  .67
  . )1()الثامن عشر

كـل   هامعلوم وقدراللها من  بما التدريس ىتول
يوم عثمانيان عوضاً عن الحاج الهريدي بحكم 

  . وفاته
فيض اهللا محمد صنع اهللا الخالـدي   .68

  )2()من أعيان القرن الثامن عشر(
تشيرسجالت القدس إلى أن محمد الخالدي قـد  
تولى نصف وظيفة تدريس الفقه مقابل عثماني 

  . ونصف من عائدات المدرسة
مـن  (الشيخ حسن أفندي الخالـدي   .69

  )3()القرن الثامن عشر أعيان
عيقطعة ) 45(بمرتب ، بع وظيفة الفقهن في ر

بعد فراغ السيد عاصم بن ، مصرية في كل سنة
  . زولطات) 8(علي جلبي بمقدار 

وعلي ولدي أسـعد الـدقاق    موسى .70
  )4()من أعيان القرن الثامن عشر(

بعد فراغ السـيد  ، بع وظيفة الفقاهةعين في ر
آغـا   ىبن مصطفلبي جبن علي بن  ىمصطف

  . الزعيم بمقدار زلطة وخمس قطع مصرية
أوالد السيد علي أفنـدي جـار اهللا    .71

  . )5()من أعيان القرن الثامن عشر(
أن أوالد  أشارت سجالت المحكمة الشرعية إلى

تنازعوا مـع أوالد  ، السيد علي أفندي جار اهللا
عمهم على وظيفة التدريس والتولية والتي كان 

  . عثمانيات بالسنةراتبها أربع 
مـن  (أوالد الحاج عيسـى القطـب   .72

  . )6()أعيان القرن الثامن عشر
أربع زولطات في  مرتبب )الفقه( تولى الفقاهة

 عوضا عن السيد محمد أفندي العلمي، كل سنة
  . زولطة)22(لفراغه بمقدار 

أوالد علي جار اهللا محمـد أحمـد    .73
مـن أعيـان   (وعبد اهللا  ىومصطف

  . )7()القرن الثامن عشر

سجالت محكمة القدس لتوليتهم نصـف   وتشير
وذلك بعد فراغ والـدهم علـي   ، وظيفة الدرس
  . جاراهللا لوفاته

                                         
 . 10م، ص1700/هـ 1112، 2، ح200سجل  )1(
 . 56م، ص1720/هـ1133، 1، ح215سجل  )2(
 . 118م، ص1758/هـ 1171، 4، ح241سجل  )3(
 . 102م، ص1760/هـ1173، 1، ح 243سجل  )4(
 . 124م، ص1761/ هـ1175، 1، ح244سجل  )5(
  . 81م، ص1763/ هـ1177، 3، ح246سجل  )6(
 . 34م، ص 1755/ هـ1168، 2، ح240سجل  )7(
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أوالد عبد اهللا أفندي الفتياني السـيد   .74
مـن  (وعبد الصـمد  ، عبد السالم

  . )1()اعيان القرن الثامن عشر

بمرتب ثالث عثمانيات  تم لهم وظيفة التدريس
بعد فـراغ السـيد   ، لث عثماني في كل يوموثُ

  . زلطة) 73(أحمد أفندي مقابل 
من (الشيخ محفوظ أفندي السروري  .75

  . )2()أعيان القرن الثامن عشر
استلم وظيفة التدريس بعد فراغ السيد أحمد جار 

تعيينه وتم ، اهللا له بمرتب عثمانيان في كل يوم
دس النظر على أوقاف المدرسة شـراكة  في س

  . بمرتب ربع عثماني، مع السيد أحمد جار اهللا
الشيخ أبو اللطف بن اسـحاق بـن    .76

  . )3(محمد بن أبي اللطف المقدسي 
كما يبين جدول رقم ، عين مدرساً في الصالحية

)6( .  
من (الشيخ محمد بن علي جار اهللا  .77

  . )4()أعيان القرن الثامن عشر
، ارتحل الى مصر، هو ابن الشيخ علي جار اهللا

وجاور األزهر ذهب الى استنبول ثم عـاد الـى   
ـ 1181(القدس سنة فتـاء  إتـولى  ) م1767/هـ

إلى جانـب   )5( فومنصب نقابة األشرا، القدس
ولم يذكر له الحسيني تاريخ ، التدريس بالصالحية

  . وفاة
من اعيان القـرن  (عبد اهللا الداودي  .78

  . . )6( )عشرالثامن 
سـنة  ، تولى الفقاهـة بالمدرسـة الصـالحية   

ربـع وظيفـة   ب هاعين في، م1763/هـ1177
في كل يـوم   نصف بارة هبمبلغ وقدر، الكتابة
  . عن السيد أبي العال أفندي العلمي عوضاً

مـن أعيـان   (خليل أفندي الخالدي  .79
   )7()القرن الثامن عشر

  . يومياٌعين في وظيفة الفقاهة بمرتب عثمانيان 

                                         
 . 47، ص 1762/هـ 1176، 1، ح245سجل  )1(
 . 60م، ص1763/ هـ 1177، 3، ح246سجل  )2(
  394، ص1، جخالصةالمحبي،  )3(
 . 96، صمعاهد؛ العسلي، 23، صالمفصل؛ العارف، 37، صتراجمالحسيني،  )4(
سـجل   هالدولة ولدي ىالسالم، والحسن والحسين، ويكون ممثالً لد هنسبهم بالنبي عليمن يتصل بتتعلق  :نقابة األشراف )5(

 . 529، صمعجمنجم،  بأسماء هؤالء وهو يراعي مصالحهم ويدافع عن حقوقهم؛
 . 39، صتراجمالحسيني،  )6(
 . 141م، ص1700/هـ1112، 3، ح200سجل  )7(
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مـن أعيـان   (عبد الحي جـار اهللا   .80
  . )1()القرن التاسع عشر

زلطـات فـي   ) 6(تولي وظيفة الفقاهة بمرتب 
وذلك بعد فراغ السيد بكري بن حسـين  ، السنة

  . اللطفي بحكم وفاته
مـن أعيـان   (محمد بدر الجاعوني  .81

  )2()القرن التاسع عشر
القـدس بـأن محمـد    تشير سجالت محكمـة  

، تدريس الفقه بالصـالحية  ىالجاعوني قد تول
  . مقابل عثماني يومياً من عائدات الوقف

من أعيان القرن (سروري إسماعيل  .82
  )3()التاسع عشر

تشير سجالت محكمة القـدس بـأن سـروري    
لها مـن   وظيفة التدريس بما ىإسماعيل قد تول

  . معلوم عثماني يومياً من عائدات الوقفال
من أعيان القـرن  (الدنف  ىمصطف .83

  )4()التاسع عشر
ـ   ، )الفقاهـة ( هجمع بين وظيفتي تـدريس القف

  . والتولية على أوقاف الصالحية

  . وله مؤلفات في الرياضيات، شيخ الصالحية  . )5(شهاب الدين بن الهائم .84
تشير الملفات العثمانية إلـى تـولى التـدريس      )6(حسن بن أبي اللطف .85

  عن الشيخ عبد اهللا بالصالحية عوضاً
نه تـولى نصـف   أتشير الملفات العثمانية إلى   )7(علي جار اهللا أفندي .86

  . قجاتا 4س بمرتب يوظيفة التدر

ن يفبلغ عدد المقدسي، مدرساً جمعت أسماؤهم من كتب التراجم) 84(اشتمل الجدول على 

و ، كانوا مـن الخليـل  مدرسين ) 5(أما المدرسون الوافدون من فلسطين فبلغوا ، مدرساً) 54(

مدرساً موزعين ) 23(أقطار الوطن العربي  ين الوافدين منوبلغ عدد المدرس، والرملة، عسقالن

ومـن  ، )1(ومـن العـراق   ، )2(وعجلون ، )1(ومن الكرك ، )6(على النحو اآلتي من مصر 

                                         
 . 34م، ص 1785/ هـ 1199، 1، ح266سجل  )1(
 . 129م، ص1812/هـ1227، 1، ح295سجل  )2(
 . 79م، ص1809/هـ 1224، 4، ح292سجل  )3(
 . 182م، ص1842/هـ1258، 4، ح319سجل )4(
 . 36الحسيني، تراجم، ص  )5(
 . AE_SMS_. 11 /42/4104الملفات العثمانية،  )6(
 . AE- 111-osman-39-2749الملفات العثمانية  )7(
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شـق  دم، )4(حلب ، موزعين على النحو اآلتي) 10(وبلغ عدد المدرسين الشوام ، )3(الموصل 

أما المدرسون الذين لم تذكر لهم كتب التراجم مكان الـوالدة  ، لكل من حماة وحمص) 1(و، )4(

 . مدرسين )3(فبلغوا 

 فـي  تـدريس الوالذين اختصـوا ب ، حظ من خالل دراسة تراجم علماء بيت المقدسويل

نصـيب  أن المدرسين المقدسيين األصل بالمقارنة مع الوافدين لم يحظـوا ب ، الصالحية هالمدرس

االحتالل الصليبي لبيت المقـدس حيـث    وذلك نتيجة، خالل الفترتين األيوبية والمملوكية، وافر

وهذا ما دفع السلطان صالح الدين إلـى اسـتقدام   ، عمل الصليبيون على إبادة السكان األصليين

  . عائالت وتوطينها ببيت المقدس

فقـد اختصـت   ، ء بيت المقـدس فقد بدأ التعليم ينحصر بعلما، خالل العهد العثماني أما

وهـذا علـى   ، توارث أبناؤها التدريس عن آبائهم بعد وفاتهم، عائالت مقدسية معينة بالتدريس

 وذلـك دون األخـذ بعـين   ، ومن أشهر العائالت أبو اللطف وجار اهللا، نقيض العهدين السابقين

  االعتبار المؤهالت العلمية لبعضٍ منهم

كـل   ىأن يجد التكوين الثقافي الواسع لـد ، الحيةيستطيع الدارس لتراجم مدرسي الص

فنجد أن المدرسين قد درس بعضـهم  ، وكذلك التمازج العلمي بين أقطار العالم اإلسالمي، منهم

كـاألزهر حيـث إن   ، ثم ارتحل طلباً للعلم في أكثر من منطقة، ىوبالمسجد األقص، بالصالحية

علـى حـد    ىالصالحية و المسجد األقص شأن ذهاب المدرسين إلكمال تعليمهم به لم ينقص من

وقد أخذوا عـن أشـهر العلمـاء    ، ومكة ومجاورتهم، وكذلك انتقال المدرسين إلى دمشق، سواء

  . هناك

على التدريس نتيجـة االمتيـازات    ومن أشكال التنافس الذي ظهر بين علماء الصالحية

د البر بن عبد القادر بن محمـد  ذلك الصراع الذي وقع بين الشيخ عب، االقتصادية و االجتماعية

وكان عبـد  ، والشيخ عمر بن أبى اللطف اللطفي) م1661/هـ1071( بن أحمد الفيومي العوفي

وقد بلغ العداء بينهما ، والتدريس في المدرسة الصالحية، البر قد تولى إفتاء الشافعية في المدينة
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مسـافراً إلـى    حيث كان، عمرإلى درجة أن عبد البر لم يستطع دخول القدس خوفاً من الشيخ 

، فدخلها لكن لفترة قصيرة ثـم رحـل  ، وبقي مطروداً إلى أن مات عمر بن أبي اللطف، دمشق

  . )1(لعداء أهلها من العلماء له 

كـابن  ، النظارة على وقف المدرسة، تولى مدرسو الصالحية إلى جانب مهمة التدريس

وكذلك وظيفتي اإلمامـة  ، والنقابة، ووظائف أخرى كالقضاء، )2( )م1234 /هـ  632ت(شداد 

وهذا ما يدلل علـى  ، وكانوا على رأس إفتاء الشافعية في األقصى، والخطابة بالمسجد األقصى

وهذا ما دعا بعض ، وهنا البد من التذكير بان مذهب الدولة هو المذهب الشافعي، أهمية المدرسة

أن  ذي تبنى المذهب الشافعي بعـد ال، )3()8291425/ت(كالهروي ، المدرسين إلى تغيير مذهبهم

  . وذلك القتصار وظائف الدولة على أبناء مذهبها، كان حنفي المذهب

، )4(مثل المدرسـة الكريميـة  ، وكان مدرسوها قد درسوا فيها إلى جانب مدارس أخرى

  . التقوية في دمشقو )5(والتنكيزية

 أنهم لم يواظبوا علـى  إال، يالحظ أن بعض المدرسين كان يصدر أمر تعيينهم بالمدرسة

الذي ولي  )م1223/هـ 620ت( مثل ابن عساكر، التدريس فيها نظرا النشغالهم بمناصب أخرى

  )6(وشهرا في دمشق، فكان يقيم شهرا في القدس، لى جانب التقوية في دمشقإ، تدريس الصالحية

  )6(دمشق

                                         
  . 292، ص2، جخالصةالمحبي،  )1(
  . 179ـ 177، ص2، مج األنس، العليمي، 36، صتراجمالحسيني،  )2(
 . 192ـ191، ص2، مج األنسالعليمي،  )3(
تقع شمال الحرم القدسي في باب حطة اوقفها الصاحب كريم الدين بن المعلم هبة اهللا ناظر الخواص : المدرسة الكريمية )4(

  85، ص2، مج األنس، العليمي، 34، ص1، جةفتحابن بطوطة، ). م1318/هـ718(الشريفه في الديار المصرية سنة 

تقع غرب الحرم القدسي في باب السلسلة، انشأها االمير المملوكي تنكز الناصـري نائـب الشـام    : المدرسة التنكيزية )5(
  . 78، ص2، مج األنسالعليمي، ). م1312/ه718ت(
 . 75، صمعاهد؛ العسلي، 20، ص1، جالدارس؛ النعيمي، 182ـ181، ص2، مجاألنسالعليمي،  )6(
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  حيث يحـق للمـدرس تعيـين    ، كما ويالحظ من دراسة الجدول المبين وجود اإلستنابة

هــ  794ت (الكنـاني   كـنجم الـدين  ، عنـد إنشـغاله   إما، من أجل التدريس، من ينوب عنه

أو لصغر سنه كجمال ، )2()م1388/هـ 790ت (الذي ناب عن ابن برهان الكناني ، )1()م1394/

علميـة  فنجد بدء تراجع الحركة ال. فناب عنه البرماوي، )3( )م1452/هـ 865ت ( الدين الكناني

األمن دوراً كبيراً في هجرة  انوفقد، فقد لعبت األوضاع السياسية، )م1119/هـ 616(من عام 

كان لذلك أثر ، فبعد تخريب الملك المعظم ألسوار القدس، وتركهم لبيت المقدس، كثير من العلماء

وهجروا بـذلك التـدريس فـي    ، في ترك كثير من المدرسين والعلماء ألكناف المسجد األقصى

الذي ترك التدريس وتوجـه إلـى   ، )م643/1254ت (أمثال تقي الدين ابن الصالح ، مدارسها

  . )4(دمشق

من خـالل تـدني رواتـب    ، نتبين أن التدريس قد تراجع في أواخر القرن الثامن عشر

اسحاق الشافعي مقداراً من  حيث كان راتب، بالمقارنة مع رواتبهم في القرون السابقة، المدرسين

كما ونجد أن ، شر العائد من قرية سلوانوع، عثمانياً) 40(و جار اهللا أبو اللطف ، مياًالذهب يو

 وربما يعود ذلك إلى تراجع عائدات الوقف وتقهقر المدرسـة ، ةرواتب المدرسين أصبحت سنوي

  . وتراجعها

، فقد تم رصد أسـمائهم ، أما عن أسماء المدرسين الذين تولوا التدريس بالكلية الصالحية

للكلية الصالحية لعـام   والتي حملت عنوان الهيئة اإلدارية، خالل األوراق العثمانية الخاصة من

كما تـم جمعهـا مـن مصـادرها      يبين أسماء المدرسين اآلتيوالجدول ، )م1917/هـ1333(

  . )5(ةاألولى

   

                                         
 . 237، صالمفصل، العارف، 198ـ 188ـ187، ص2، مج األنسالعليمي،  )1(
 . 187ـ  186، ص2، مج األنس، العليمي، 282، ص7، جالضوءالسخاوي،  )2(
 . 238، صالمفصل، العارف، 198ـ 196، ص2، مج األنسالعليمي،  )3(
  . 20، ص1، جالدارس، النعيمي، 182ـ 181، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
 . 13/  33/2,13/332مركز أحياء التراث اإلسالمي، أبو ديس، رقم الملف،  )5(
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  الصالحية مدرسو الكلية: )11(جدول 

  المالحظات  اسم المدرس  الرقم

  .وفلكيات، رياضةمدرس   .أحمد جودت بك .1
  .مدرس العلوم الطبيعية  .وهبي بك .2
  .مدرس اللغة اإلنجليزية  زين العابدين .3
  .مدرس علم الفقه والمنطق  .الشيخ أمين العوري .4
  ،صرف والنحو للغة العربيةال مدرس  .الشيخ حسام الدين جار اهللا .5
  .والمواريث، مدرس علم الفرائض  .البديري موسى .6
  .وعلم االجتماع، مدرس الجغرافيا  .محمد عادل بك .7
  .مدرس األلمانية  وسيورموسى .8
  .مدرس الفرنسية  و شورموسى .9

  .وكيل مدرس اللغة التركية  أفندي ىمصطف .10
  .مدرس خط  .أفندي ىمصطف .11
  .واإليمان، مدرس القران الكريم  .أحمد أفندي .12
  .مدرس رسم  أوهانس .13

  .عبد الرحيم أفندي .14
مالزم  مدرس التربية المدنية وهو

  .ولذلك كان يأخذ نصف راتب، عسكري

15. 

  . جولد شمغ أفندي
  )يهودي ألماني(

كان يأخذ نصف . مدرس التربية البدنية
  .راتب ألنه أجنبي

  .مدرس التركي مساعد  محمد راغب بك .16
  .مدرس التاريخ  .محمد رستم .17
  .مدرس التفسير والحديث  .الشيخ أمين سويد .18
  .العربيمدرس األدب   عبد الرحيم سالم .19
  .مدرس العلوم الطبيعية  محمد وهبي بك .20
  .)ألماني إسرائيلي(. مدرس األلمانية  وايزنبج .21
  .مدرس صحة  دكتور خليل .22
  .ومعلم قرآن، أمام  .أحمد رزق أفندي .23
  .والعثمانية، وكيل اللغة التركية  أحمد بك .24
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  المالحظات  اسم المدرس  الرقم

  .مدرس العربية  .خليل السكاكيني .25
  ،وجغرافيا مدرس تاريخ  .)1(رستم حيدر بك .26
  .مدرس بالغة وأدبيات  .عبد القادر أفندي .27
  .جغرافيا والفرنسية  عادل جبر بك .28

حيـث  ، وقد تم من خالل دراسة الجدول السابق التعرف إلى مدرسي الكلية الصـالحية 

المحلين أكبـر مـن   فكان نصيب المدرسين ، ما بين مدرسين محليين ووافدين، تباينت جنسياتهم

ونقص الخبـرات   تهولعل تنوع منهاج الكلية وشمولي، الحظ وجود الوافدين األجانبي، الوافدين

ولعلنـا نسـتطيع   ، كان سبباً في استقدام المعلمين األجانب، أو لعل محدودية التخصص المحلية

، أمهر المدرسـين فقد جمعت ، الصالحية آنذاك الكلية هتصور الدور العلمي الكبير الذي قامت ب

  . الذين برعوا في المجاالت العلمية المختلفة

  

  

                                         
من قادة الحركة العربية في نهاية الحقبة العثمانية، من أصل لبناني بعلبكي، درس في المدرسة الراشدية في بعلبك، ثـم   )1(

 . 160، صعامتماري، . ، في باريس، انتمى إلى الجمعية العربية الفتاةوالتاريخسياسية درس باسطنبول، درس العلوم ال
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  أسماء مدرسي الكلية الصالحية) 6(شكل 

  . 13/ 333/ 33/214مركز أحياء التراث اإلسالمي ملف رقم  :المصدر
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  الفصل السادس

  المخرجات التعليمية
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  الفصل السادس

  المخرجات التعليمية

يتناول هذا الفصل أبرز المخرجات للمسيرة التعليمية التي شهدتها المدرسة خالل الفترة 

وما حصلوا عليه من إجازات علميـة فـي   ، و ركز في ذلك على الطلبة، الدراسةعالجها تالتي 

وتـم  ، فمنهم من ما كان يعرف بالمعيدين، أوضاع المتميزين هإلي توما آل، نهاية فترة الدراسة

 . على النحو اآلتي" المخرجات التعليمية "تحت عنوان إدراجه 

  الطلبة. 1

لمـا  ، العلم من جميع أنحاء العالم اإلسالمي الصالحية نقطة جذب لطلبة كانت المدرسة

حيـث شـكل الطلبـة    ، لدور العلمي والفكري الذي لعبتـه لونظراً ، تميزت به من شأن عظيم

والملبس ، السكن و كانت المدرسة توفر لطلبة العلم، ةأساس العملية التعليم، نووالوافد، نيوالمحل

والجدول رقم ، و ذلك بناء على شروط الواقف، )1(والعالج خالل فترة الدراسة، المآكل والمشرب

  . طلبة الوافدين والمحليينليبين نموذجاً ل) 9(

   

                                         
  . 13/1330/0/4/6مركز إحياء التراث، أبو ديس، رقم الملف،  )1(
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  المدرسة الصالحية طلبة )12(جدول 

  المالحظات  اسم الطالب  الرقم

1. 

بن إبراهيم بن شـرف القدسـي   عماد الدين 
الشافعي أبو الفـدا ويعـرف بـن شـرف     

  . )1()852/1448ت(

بالصالحية  درس، ينيمن الطلبة المحل
  . على يد ابن الهائم

2. 

جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن 
، الحمـوي ، عبد الرحمن بن جماعة الكناني

  . )2( )م1460/هـ865ت(المقدسي 

تتلمذ علـى يـد   ، من الطلبة المحليين
  . شمس الدين القلقشندي

3. 

عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل تقي الـدين  
  . )3()م1462/هـ867(القلقشندي المقدسي 

كان و، ولد بالقدس، من الطلبة المحليين
وأعـاد  ، من تالميذ الشيخ نجم الـدين 

  . بالصالحية

4. 

ماهر بن عبد اهللا بن نجم الدين بن عـوض  
ــري   ــر المص ــن نص ـــ869ت(ب / ه

  . )4()م1464

وهو ، من مصر يعد من الطلبة الوافدين
  . أعاد بالصالحية، تلميذ نجم الدين

5. 

أحمد بن عبد اهللا بـن  ، أبو العباس المقدسي
ــي    ــدلي المقدس ــاني المج ــد الكن محم

  . )5( )م1465/هـ870ت(

ولد بمجدل حمامة ، من الطلبة الوافدين
، أعـاد بالصـالحية  ، من اعمال غزة

  . خطابة المسجد األقصى ىوتول

6. 

عالء الدين أبو الحسن بن أبي شرف الدين 
ــرحيم القلقشــندي  ــد ال  /هـــ874ت(عب

  . )6()م1469

، أصبح معيـداً  ثم، من الطلبة المحليين
  . وكان خطيباً للمسجد األقصى

7. 

غرس الدين أبو الصفا خليل بـن عبـد اهللا   
محمد بن داوود بن عمر الكناني العسقالني 

درس علـى يـد   ، من الطلبة الوافدين
  . وأرتحل طلباً للعلم، علماء الصالحية

                                         
  . ، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 284، ص1، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 51، 5، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 198، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
  . 199، ص2، مجاألنس، العليمي، 236، ص6، جالضوءالسخاوي،  )4(
  . 199ـ 198، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 363، ص1، جالضوءالسخاوي،  )5(
  . 234، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 239، ص5، جالضوءالسخاوي،  )6(
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  . )1() 1493/ هـ898ت(المقدسي  المجدلي
  المالحظات        اسم الطالب  الرقم

  . )2(كمال الدين بن أبي شريف  .8
نشأ ببيت ، نيمن طلبة الصالحية المحلي

  . وأعاد بها، المقدس

  . )3()م1571/هـ927ت( مجير الدين العليمي .9
. ولد ببيت المقدس، من الطلبة المحليين

  . كان من تالميذ نجم الدين

10. 

برهان الدين العجلوني محمد بن حسن بـن  
ويعرف ، ، المقدسي، أحمد العجلوني األصل

  . )4(أبا العزم

، يعد من الطلبة الوافدين ولد بعجلـون 
  . حضر الدروس بها

11. 

عالء الدين أبو الفضل علي بن محمد بـن  
ـ  علي بـن   في المقدسـي  كمنصـور الحص

  . 5)1529/ 934ت(

ولـد ببيـت   ، يعد من الطلبة المحليين
الـدروس بالصـالحية    ىوتلق، المقدس

  . هاءوالزم علما

الحظ من خالل دراسة العينة التي تم تناولها لطلبة المدرسة الصالحية والبالغ عـددهم  ي

ـ ، نوالطلبة وافدوباقي ، نون مقدسييوطالب محل) 6(أن منهم ، طالباً) 11( العبـاس   يأمثال أب

وهناك من وفد من األقطار العربية ، التعليم بالمدرسة الصالحية ىالذي وفد إلى مدينة القدس ليتلق

  . العزم الذي وفد من عجلون وحضر الدروس بالصالحية يأمثال أب

يـة التـي   على المكانة العلمدليالً ، ن والوافدين إلى الصالحيةيقدوم الطلبة المحلي دويع

  . وعلى التمازج الثقافي بين أقطار العالم العربي واإلسالمي، حظيت بها

طلبة الكلية كانوا يختلفون اختالفاً كلياً عن طلبتهـا خـالل فتـرة     نأومما ال شك فيه 

حيث تحولـت  ، الكلية هنظام الذي سارت عليلوذلك تبعاً ل، من حيث التكوين والمنهج، المدرسة

ذلك فـي   ىويتجل، كلية نظامية تسير حسب نظام المعارف العثماني ىليدية إلمن مدرسة دينية تق

                                         
  . 223، ص 2، مجاألنس؛ العليمي، 199، ص2، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 11، ص1، جالكواكب؛ الغزي، 502، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 65، ص9، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 200، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
  ؛ 199، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
  . 326، ص 5، جالضوءالسخاوي،  )5(
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امتحان الصرف والنحو  ىوتعود إل، قائمة أسماء الطلبة التي زودتنا بها ملفات الكلية الصالحية

فعاليات كما زودت ، له على ورقة االمتحان اًحيث كان كل طالب يحمل رقماً مخصص، العربي

  . )1()14(جدول رقم الكما هو مبين في ، بأسماء طلبةالدراسة  الحيةاالفتتاح للكلية الص

  طلبة الكلية الصالحية: )13( جدول

  المالحظات  اسم الطالب  الرقم

  .177 وقد حمل الرقم، من طلبة الصف األول  .خير الدين علي .1
  151وحمل الرقم ، من طلبة الصف األول  .صالح زكي .2
  164وحمل الرقم ، من طلبة الصف األول  أحمد فايق .3
  174وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .محمد لطفي .4
  .57وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .عبد الرحمن .5
  124وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .نصوح الدين .6
  152وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .محمد شفيق .7
  126وحمل الرقم ، من طلبة الصف األول  محمد وصفي .8
  163وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .عبد القادر عسيلة .9

  144وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  عباس سليمان .10
  181وحمل الرقم ، من طلبة الصف األول  إسماعيل صالح .11
  184وحمل الرقم، من طلبة الصف األول  .سمان محمد سيف الدين .12
  169وحمل الرقم ، من طلبة الصف األول  عبد الرحمن .13

  إسحاق يحيى أفندي الحسيني .14
لعام الدراسي في ا هايفوتخرج ، أحد طلبة الكلية

هـوقد حصل على الشهادة التي 1333ـ هــ1332
  .ي جميع الموادفتفيد بنجاحه 

  حسن أفندي .15
وهو من المشاركين بفعاليات ، من طلبة الصف الرابع

  .االفتتاح للكلية

  ياسين أفندي .16
المشاركين بفعاليات  وهو من، من طلبة الصف الرابع

  .االفتتاح للكلية

                                         
  . 13/  331/ 19ـ33/2مركز إحياء التراث اإلسالمي، أبو ديس، رقم الملف،  )1(
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شروط يجب أن  وضعتإنما ، دخول الطلبة إلى الكلية الصالحية بشكل عشوائي يكن لم

  . ومن شروط قبول طلبة الصف األول، تتحقق في كل طالب يرغب في االلتحاق بالكلية

1- ةسن15على وال يزيد  ةسن 12صف األول عن في المر المتقدم للقبول أال يقل ع .  

وأال يكـون معروفـاً   ، وغير محكوم بجنحة وجناية، المعديةماً من األمراض ليأن يكون س -2

  بسوء الحال

أو يملـك  ، ذات خمس أو سـت سـنوات  ، أن يكون حاصال على شهادة المدارس االبتدائية -3

 االمتحـان الـذي  فـي  وأن ينجح ، التي يمتلكها خريجو االبتدائية معلومات تعادل المعلومات

  والجغرافية، والتاريخ، والحساب، والعربية، بهذا الصدد في مواد القرآن الكريم ىيجر

عليـه أن يجتـاز   ف، أحد طالب المدرسة السـلطانية المتقدم لإللتحاق بالكليه الطالب إذا كان  -4

  . إلى جانب اللغة العربية، امتحاناً في المواد العلمية في المدرسة السلطانية

دون ، طالب في الصفين الثاني والثالث من المرحلة العالية بشـكل مباشـر  ال يجوز قبول  -5

  . إكمالهم الصف األول

تفتح الكلية أبوابهـا ألي   فال، مدى االهتمام بطلبة الكليةالسابقه ن من خالل الشروط تبين

المتعلـق  الشرط  نإحيث ، ها ضمن الشروط التي عرضها الجدولفيوإنما كان الدخول ، طالب

كما اهتمـت  ، على العناية بصحة الطلبة  واضحاّدليالّيعتبر خلو الطلبة من األمراض السارية ب

المدرسـة  يتعلـق بطلبـة   وكان هناك شرط ، أو ما يعادله من معلومات، بإنهاء التعليم االبتدائي

 حيـث ال يحـق  ، الحظ التسلسل التعليمـي يو كما، االنضمام للكليةفي السلطانية الذين يرغبون 

  . لصف الثاني والثالث من المرحلة العليا إال إذا أتم الصف األوللالدخول  البللط

دد لهم زي خاص حوكذلك قد ، مغادرتها إال في أيام العطلبالكلية كما ولم يسمح لطلبة 

منع أفراد الطاقم التعليمي بالكلية مـن التحـدث عـن    ويكما ، يرتدونه داخل المدرسة وخارجها

مـع مـنحهم   ، كما ومنع الطلبة من االنتساب للجمعيات المؤسسة، منعاً باتاً السياسة أمام الطلبة
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بشرط حصولهم على الموافقة من مقام المشـيخة ونظـارة   ، تأسيس جمعية خاصة بهمالحق في 

 . )1(األوقاف 

أن الوقف على المدارس قد فتح الباب أمام جميع ، ولعل السبب وراء أعداد الطلبة الهائل

، وطعـامهم ، أوقاف المـدارس قـد عنيـت بتدريسـهم     نإإذ ، من غني وفقيرطبقات المجتمع 

 من الذين نبغوا رجـال وكان ، حيث وفرت المسكن لمبيتهم داخل المدرسة، ومنامهم، ومشربهم

  . وأن ممارستهم لمهنة التدريس قد حسنت من وضعهم المعيشي، فقراء من العامة

الطالـب كمـال    ومثال ذلـك ، ن الكليةاالنسحاب م، كان يحق لطلبة الكلية الصالحيةو

وطالـب  ، هبنفسـه و برضـا  ، وهو في السنة األولـى ، أراد االنسحاب من الكليةالذي ، أفندي

، وقد وافق مدير المدرسة على ذلك، اّقرش )250(والبالغ ، هباسترجاع المبلغ المالي الذي قد دفع

  . )2(ن تم كتابة كتاب رسمي يوضح األمر أبعد 

  

  انسحاب كمال أفندي من الكلية الصالحية: )7(شكل 

  . أبوديس، مركز إحياء التراث :المصدر

  

                                         
  . 298، صالمؤسساتبيات،  )1(
  . 13/ 33/2,11/332مركز إحياء التراث اإلسالمي، أبو ديس، ملف رقم  )2(
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 اتاإلجاز. 2

والمجاز ، وأركانها المجيز وهو الشيخ، لفظاً أو كتابة، هي الحصول على اإلذن بالرواية

ـ  ، وال يشترط القبول فيها، ولفظ اإلجازة، وهو طالب العلم  ىحيث كان طلبة العلم يرتحلـون إل

، وهي نوعان عامة وخاصة، ويالزمون شيوخهم من أجل الحصول على اإلجازة، بلدان مختلفة

، أو كتاب معين، فتكون في علم محدد، أما اإلجازة الخاصة، فاإلجازة العامة تشمل جميع العلوم

للمدرسة  وكانت اإلجازة تصدر عن الشيخ وال عالقة، يكون الطالب قد تعلمه و قرأه على شيخه

  . )1(بها

ما جعلهـم مـؤهلين   ، وبأنواعها على اإلجازات العلمية حصل عدد من طلبة الصالحية

والجدول ، مشيخة الصالحية بلغ هموبعض، فمنهم من عين معيداً أو مدرساً بالصالحية، لتدريسل

ومـادة  ، ونـوع اإلجـازة  ، والشيخ المجيز، يبين اإلجازات التي حصل عليها الطلبة )15(رقم 

  . ةاألولىوالتي تم جمعها من مصادرها ، ومكان الحصول عليها، اإلجازة

   

                                         
  . 21، صمعاهد؛ العسلي، 326، 5، جلسان؛ ابن منظور، 358، ج، ص صبحالقلقشندي،  )1(
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  اإلجازات: )14(جدول 

  المجيز  الشيخ  الرقم
نوع 
  اإلجازة

مادة 
  اإلجازة

مكان 
  اإلجازة

1. 

عز الدين بن عبد السالم بن 
بن عثمان بن عبد السالم  داوود

 /هـ850ت( المقدسي
  )1()م1446

  عامة  علماء الصالحية
 التدريس
  اإلفتاء

  الصالحية

2. 

عماد الدين بن إبراهيم بن شرف 
القدسي أبو الفدا ويعرف بن 

  .)2()852/1448ت(شرف 

شهاب الين بن 
  الهائم

  عامة
 التدريس
  اإلفتاء

  الصالحية

3. 

عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن 
برهان الدين بن جماعة الكناني 

  )3( )م1456/هـ861ت(

  ابن الحمرة  - 
تقي الدين  - 

  يالقلقشند
جمال الدين  - 

  بن جماعة

  عامة
 التدريس
  اإلفتاء

  الصالحية

4. 

جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن 
محمد بن الخطيب بن جماعة 

  )4( )م1425/هـ865ت(الكناني 

 شمس الدين - 
  .القلقشندي

  ابن الجزري - 
  خاصة

كتاب 
المنهاج 
  في الفقه

ألفية ابن 
  مالك

  الصالحية

5. 

تقي الدين أبو بكر عبد اهللا بن 
القلقشندي  محمد بن إسماعيل

هـ 867ت(المقدسي 
  .)5()م1427/

  الصالحية  التدريس  عامة  ابن الهائم - 

                                         
  . 195ـ194، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 203، ص4، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . ، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 284، ص1، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 293ـ292، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 284، ص2، جالضوءالسخاوي،  )3(
  196، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
  . 206ـ 205، ص 4، جالضوءالسخاوي،  )5(
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  المجيز  الشيخ  الرقم
نوع 
  اإلجازة

مادة 
  اإلجازة

مكان 
  اإلجازة

6. 

عالء الدين أبو الحسن علي بن 
الشيخ شرف الدين عبد الرحيم 

  1) م874/1469(القلقشندي 

علماء  - 
  الصالحية

  خاصة
، التنبيه

 والمنهاج
  الحاجبية

  الصالحية

7. 

كمال الدين أبو المعالي محمد بن 
األمير ناصر الدين محمد بن أبي 

شريف الملقب بالكمالي 
  .)2( )م1475/هـ880ت(

عز الدين  - 
  المقدسي

تقي الدين  - 
  القلقشندي

  خاصة

الشاطبية 
  والمنهاج
سنن ابن 

  ماجه

  الصالحية

8. 

عبد  حميد الدين أبو الحمد محمد بن
المصري ، الرحمن بن محمد

  .)3()م1488/ هـ893ت(المقدسي 

عز الدين بن  - 
  عبد السالم

أبو مساعد  - 
  المقدسي

  خاصة

  المنهاج -
  الحاوي -
جمع  - 

  الجوامع

  الصالحية

9. 

غرس الدين أبو الصفا خليل بن 
عبد اهللا بن محمد بن داوود بن 
عبد الدائم الكناني العسقالني 

  .)4( )م1493/هـ898ت(المقدسي

جمال الدين بن  -
  .جماعة

  .عز الدين المقدسي-
زين الدين  -

  .المصري
أبو العباس  -

  .المقدسي

  

جمع  - 
  الجوامع

  المنهاج - 

ألفية  - 
بن 
  .مالك

  الصالحية

10. 

نجم الدين أبو البقاء محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن 

المقدسي  جماعة الكناني
  .)5()م1496/هـ901(

جمال الدين بن  - 
  جماعة

وتقي الدين  - 
  القلقشندي

شهاب الدين بن  - 
  حامد

  عامة
  

  التدريس
  

  الصالحية

                                         
  . 234، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 239، ص5، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 502، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 11، ص1، جالكواكب؛ الغزي، 65، ص9، ج الضوءالسخاوي،  )2(
  . 321، ص 2، مجاألنس؛ العليمي، 48، ص8، جالضوءالسخاوي،  )3(
  . 199ـ 198، ص3، جالضوءالسخاوي،  )4(
  . 232، ص2، مجاألنسالعليمي،  ؛25، ص1، جالكواكبالغزي،  )5(
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  المجيز  الشيخ  الرقم
نوع 
  اإلجازة

مادة 
  اإلجازة

مكان 
  اإلجازة

  
11. 

  مجير الدين الحنبلي العليمي
  .)1( )م1522/هـ927ت(

تقي الدين  - 
  القلقشندي

شمس الدين  - 
  أبو مساعد

  
  

  خاصة

ملحة 
  اإلعراب

قطعة من 
كتاب 
  المقنع

  
  

الصالحية
.  

  

12. 

عالء الدين أبو الفضل علي بن 
محمد بن علي بن منصور بن 

أبو الفضل بن أبي اللطف 
المقدسي  في األصلكالحص

  .)2()م1529/هـ934ت(

كمال الدين بن  - 
  أبي شريف

شمس الدين  - 
  .أبو مساعد

  خاصة

  المنهاج - 
جمع  - 

  الجوامع
 - 

  الشاطبية
ألفية بن  - 

  .مالك

  الصالحية

بلغ عدد الطلبـة  و، من كتب التراجم أسمائهم تم جمع، طالباً )12(اشتمل الجدول على 

، وعسقالن، كالخليل، سواء من داخل فلسطين، أما بقية الطلبة فهم وافدين، طالب )8(المقدسين 

  فكانت نسبتهم طالب لكل بلد، وحصن كيفا، وعجلون، كمصر، أم من خارجها

أن طلبة الصالحية كانوا قد درسوا علـى يـد أشـهر علمـاء     يتبين من خالل الجدول 

الطلبة كانوا يالزمـون   نإحيث ، يوتقي الدين القلقشند، والكمالي، مساعد يأمثال أب، الصالحية

، المنهـاج ك، وهي من مقررات الصـالحية ، أمهات الكتب الشافعية، و يقرؤون عليهم، شيوخهم

كان ، قراءته على شيخه وبعد أن يتم الطالب، النحوفي وألفية بن مالك ، وجمع الجوامع والتنبيه

  . ذن بالتدريسيحصل منه على اإل

الكمالي قد ف، ن الشيخ الذي درس على يده الطالبعتصدر ، كانت إجازة طلبة الصالحية

، االسـتعداد شارك بالمباحث الدالة على  انه: وقال، بالفاضل البارع األوحد" وصف في إجازته 

                                         
  . 200، ص2، مجاألنسالعليمي،  ؛143، ص11، جالضوءالسخاوي،  )1(
    .  327ـ 326، ص5، جالضوءالسخاوي،  )2(
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ويفيد العلوم الحديثة من ، من مذهب اإلمام الشافعي من أراد، هتأهل ألن يفتي بما يعلمه ويتحققو

  . )1("انتهى  وتولجه في مضايق تلك المسالك، علماً بأهليته لذلك، المتن واإلسناد

قد ارتحلوا طلبـاً  ، منها لميةوبعد حصولهم على اإلجازة الع، طلبة الصالحية حظ أنلون

جازة من المسـجد  فمنهم من حصل على اإل، وقد حصلوا على اإلجازات العلمية األخرى، للعلم

ليدرسوا على يد أشهر العلمـاء  ، ودمشق، من ارتحل إلى بلدان مختلفة كمصر ومنهم، ىاالقص

، خالل فتـرة الدراسـة   الطلبة قد أجيزوا من أهم المراكز العلمية نإالقول يمكن وبذلك ، هناك

، حيث لعبت هذه المراكز دوراً كبيراً في الحركة العلمية، واألموي، واألزهر، كالمسجد األقصى

  . والفكرية

مـن شـيوخ المسـجد    عدد جيز على ُأ، مجير الدين العليمي أحد طلبة الصالحيةفمثالً 

وكـذلك  ، الفقه حيث عرض قطعة من كتاب المقنع في، وكانت إجازة العليمي خاصة، األقصى

، وجمع الجوامـع ، الذي أجيز إجازة خاصة في كتاب شرح النخبة، نجم الدين بن جماعة الكناني

الحظ أن طلبة الصالحية لـم يكتفـوا بدراسـة    يو، لكنه حصل على اإلجازة من الجامع األموي

وهذا مـا نجـده عنـد    ، وإنما كان يعرض الكتاب على أكثر من شيخ، الكتاب على شيخ واحد

  . من أجل الحصول على اإلجازة، عليمي الذي عرض كتاب المقنع على أكثر من شيخال

قد حصل علـى اإلجـازة   ، وبعد حصوله على اإلجارة من الصالحية، الكمالي أنكما و

مـا  ، وشملت إجازته العلوم بشتى أنواعهـا ، بلغ علماً واسعاً من األزهر حيث، العامة والخاصة

أصبحت مشيخة الصالحية مـن  ، ومع زيادة مؤهالته العلمية، حيةلتدريس بالصالل جعله مؤهالً

  . تهاوقد أجاز عدد من طلب، نصيبه

  نوالمعيد. 3

لتسهيل ما يصعب ، بعد أن يلقيه المدرس على الطلبة، المعيد هو الشيخ الذي يعيد الدرس

خصص مكان لسكن المعلم حيث كان ي، وذلك ضمن أوقات محددة، أو استظهار ما حفظوه، فهمه
                                         

  502، ص 2، مج األنسالعليمي،  ؛65، ص9، جالضوءالسخاوي،  )1(
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لسـكنى كالتـأدب فيهـا دخـوال     وعلى هؤالء االلتزام بشروط المدرسة في ا، والمعيد والطلبة

  . )1(وخروجا

بل كان لكل شـيخ عـدد مـن    ، المدرسين أنفسهمفي لم تكن عملية التدريس محصورة 

فكـان  ، )2( التي يدرسها الشـيخ ، وتعدد الموضوعات، المعيدين يقل أو يكثر تبعا لعدد الطالب

من ، وما ألقاه الشيخ على الطلبة، تولى مهمة إعادة الشرح والتفسيرعلى المعيد يساعد المدرس 

ن على مستوي علمـي  ووكان أولئك المعيد. )3(قد يصعب فهمها  أجل تسهيل بعض األمور التي

وفي ضوء ذلك قد زودتنـا المصـادر   ، وهذا ما سيتضح من خالل الحديث عن المعيدين، كبير

  . )16(وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم ، معيداً )58(قائمة قوامها ، المتوافرة بين أيدينا

    

                                         
  . 154، صنقد، ابن طولون، 140، صتذكرةابن جماعة،  )1(
    . 407، صفلسطينعثامنة،  )2(
  . 36، صتراجم؛ الحسيني، 140، صتذكرةابن جماعة،  )3(
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   ن بالمدرسة الصالحيةوالمعيد: )15(جدول 

  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

1. 

تقي الدين أبو الفداء إسماعيل بـن  
علي الحسن إبن صالح بـن سـعيد   

الشــافعي ، المصــري، القلقشــندي
  . )1() م1376/ هـ778ت(

، حفظ القران والحـديث ، ونشأ بها، ولد بمصر
وأخذ ، رتحل إلى دمشق طلباً للعلما، درس الفقه

ومـن ثـم   ، وأجيز باإلفتاء، هائعن أشهر علما
اإلعـادة   ىفدرس وتـول ، توجه لبيت المقدس

  . عند الشيخ صالح الدين العالئي بالصالحية

2. 

زين الدين عبد الرحيم بـن شـيخ   
اإلسالم نجم الدين محمد ابن زيـن  
الدين عبد الرحيم بن جماعة الكناني 

  . )2() م1406\هـ 809ت (

ذكر العليمي إن زين الدين من فضـالء بيـت   
وبعـد  ، اإلعادة بالصالحية ىولذا تول، المقدس

الخطيب جمال الـدين   اإلعادة أخوه ىوفاته تول
  . بن جماعة

3. 

الدين أبـو عبـد اهللا محمـد    شمس 
  . )3(. )م1409\هـ 812ت (الصفدي 

)3( .  

كـان   معيد بالصـالحية ، مفتي الشافعية ومدرسهم
وقد أعاد عند بـن  ، عارفا بالنحو والحساب وغيره

  . الهائم

4. 

زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
إسماعيل ابـن التقـي أبـي الفـدا     

ت ( األصـل المقدسـي   يالقلقشند
  . )4( )م/ 1423 هـ826

وسمع من خالـه  ، فأخذ عن أبيه، نشأ ببيت المقدس
، وارتحل لدمشـق ثـم القـاهرة   ، الشهاب العالئي

ودرس ، ودرس وحدث وأفتى وخطـب باألقصـى  
فدرس الفقـه  ، وأعاد بالصالحية، بالطازية والملكية

  وصار مفتي بيت المقدس، والحديث

5. 

 عالء الدين أبو الحسن علـي بـن  
إسحق بن محمد بـن عثمـان بـن    

ــي  ــواري الخليلــ ت ( الحــ
  . )5() م1429\هـ833

  

، هائأخذ عن علما، ونشأ وتعلم بها، ولد بالخليل
أخذ ، فدرس الفقه والحديث، رتحل إلى القاهرةا

وسراج الـدين بـن   ، عن سراج الدين البلقيني
، وأشتغل بالتدريس قدم إلى بيت المقدس، الملقن

أعـاد بالصـالحية عنـد    ، وولي قضاء الخليل
  . الهروي شمس الدين

                                         
 . 442، ص9، جشذرات؛ إبن العماد، 250، ص2، مجاألنسالعليمي،  ؛395، ص1، جالدررإبن حجر،  )1(
 . 236، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 184، ص2، مجالضوءالسخاوي،  )2(
 . 266، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
 234، ص2، مجاألنسالعليمي، . 123-122، ص4، جالضوءالسخاوي،  )4(
 270، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 193، ص5، جالضوءالسخاوي،  )5(
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  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

6. 

زين الدين عبد المؤمن بن عمر بن 
أيوب الرهاوي الحلبي ثم المقدسـي  

  )1()م1441/هـ845ت (الشافعي 

 (قـدم إلـى القـدس   ، ولد بمدينة الرهاء ونشأ بها
من شـيوخه شـمس الـدين    ، )م1412/هـ 815

عينـه  ، وكان واعظاً في بيـت المقـدس  ، الهروي
، درس الحديث، فيها اًالصالحية معيد الهروي شيخ

  . والفقه

7. 

عز الدين عبد السالم ابن داود بـن  
عثمان بن عبـد السـالم السـعدي    

القدسي  الدين عز المعروفالمقدسي 
  . )2()م1446/ هـ850ت (

كما هو مبين في جدول رقـم  ، أعاد بالصالحية
)10( .  

8. 

عماد الدين بن إبراهيم بن شـرف  
ويعرف بن شرف القدسي أبو الفدا 

 . )3()م1448 /هـ852ت(

حفظ القران وكتباً ، تعليمه ببيت المقدس ىنشأ وتلق
أخذ عن أشـهر علمـاء بيـت    ، مختلفة من العلوم

وشـمس  ، ومنهم شهاب الدين بن الهـائم ، المقدس
وفيما ذكره السخاوي عـن إبـن   ، الدين البرماوي

، فـي النحـو   برز، أصبح عالماً بالفقه"شرف قوله 
بحراً ، متقدماً في األصول، من علوم األدب هوغير

، طلب العلـم بالقـاهرة  ، "في المعقول و المنقول 
، إشتغل بالتـدريس ، وأخذ عن إبن حجر العسقالني

ودرس ، ثم عاد إلى بيـت المقـدس لنشـر العلـم    
  . ىباألقص

9. 

محمد بن أبي عبد اهللا محمـد ابـن   
محمد بن إسماعيل الشـهير بـابن   

ت (ثم المقدسـي  ، البرهان الخليلي
  . )4()م1448/هـ 852

الزم ابن ، نتقل لبيت المقدساثم ، وتعلم بالخليل نشأ
واخذ عنه النحـو والفـرائض والحسـاب    ، الهائم

بحيث صار مـن أعيـان   ، والزمه كثيرا، وغيرها
وسمع من أبي ، أتقن الميقات وتال بالسبع. جماعته

الخيرالعالئي والشمس بن الخطيـب والـنجم بـن    
وأعاد ، بالمسجد األقصى، ناب في الخطابة، جماعة

  .بالصالحية في زمن الشيخ عز الدين القدسي

                                         
 . 240، ص 2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . . 204-203، ص4، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 277، ص2، مج األنس؛ العليمي، 284، ص1، جالضوءالسسخاوي،  )3(
 . 290، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 37، ص10، جالضوءالسخاوي،  )4(
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  المالحظات  سم المعيد  الرقم

10. 

كريم الدين أبو المكارم عبد الكـرم  
بن زين الدين داود ابن سليمان ابن 

 855ت(أبي الوفاء البدري المقـرئ 
  . )1()م1451/هـ 

له يد  كان، تلميذ الشيخ شهاب الدين بن أرسالن
وصنف شرحا علـى األجـر   ، بالعربية ىطول
  . كان يقرأ العربية في المسجد األقصى، ومية

11. 

ـ  اللطـف محمـد    وشمس الدين أب
ت (الشـافعي  ، ي المقدسيكفالحص
  )2)(م1455/هـ859

نشأ ببلد حصن كيفا، وتلقي تعليمـه، وكمـا ذكـر    
، وقـرأ العلـوم   "تخرج في فـن األدب  "العليمي 

رتحـل  االعقلية، والمنطق، وعلم الهيئة والحساب، 
إلى حلب، طلباً للعلم، ، درس الفقه، قدم إلى بيـت  

، ،  للعلـم   ، طلبا)م1433/هـ 838(المقدس سنة 
درس باألقصى، والقاهرة، ثـم عـاد إلـى بيـت     
المقدس، حصل على عدة إجازات، واستقر معيـدا  
  ا بالصالحية عن عماد الدين المقدسـي، متصـدر

  . تدريس باألقصى، حتى وفاتهلل

12. 

عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بـن  
قاضي القضاة برهان الدين بن عبد 

 المقدسـي ، اهللا محمد بـن جماعـة  
  . )3()م1456\هـ861ت (الكناني 

حفـظ  ، وتلقى تعليمه فيه، ولد في بيت المقدس
وعـرض  ، والقراءات، وكتباً في الفقه، القران

من امثال جمال ، ذلك على أشهر علماء القدس
وهـم   وتقي الدين القلقشندي، الدين بن جماعة

يدل ذلك على كونه أحـد   و، الصالحية ومدرس
رحل إلى ديار مصر وأخـذ  ، طالب الصالحية

ع سـم ، بالتدريس هبن حجر وأجاز عن الحافظ
قرأ الكتـب  ، الحديث وطلب العالي من اإلسناد

وشـرح  ، الستة والشفاء والترغيب والترهيـب 
وشرح ألفية ، فدرس الحديث والفقه، للصالحية

كان خطيبا يخطب بالمسـجد  ، الحديث للعراقي
 مشيخة الخانقـاه الصـالحية   يوول. األقصى
  . مشاركاً

                                         
  . 308، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
  . 240، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 221، ص 8، جالضوءالسخاوي،  )2(
 . 292، ص2، مجاألنسالعليمي،  )3(
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  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

13. 

جمال الدين أبو محمد عبد اهللا ابن عبد 
الرحمن بن جماعة الكنـاني الحمـوي   

ــي ــل المقدس ـــ 865ت . (األص ه
  . )1()م1460/

 يبين) 1(والجدول رقم . لصالحيةلعين معيدأ 
  .ذلك

14. 

 شهاب الدين أبو حامـد بـن عبـد   
ــرحيم ــندي ال ـــ 869( القلقش ه

  . )2()م1464/

ولي . صالحيةلوعين معيداً ل، إشتغل بالتدريس
وأستمر بالتـدريس  ، الخطابة بالمسجد األقصى

  . في بيت المقدس، إلى أن توفي

15. 

العباس أحمد بـن   شهاب الدين أبو
عبد اهللا بن محمد بن داود بن عمرو 
 بن علي بن عبـد الـدائم الكنـاني   

  . )3( )م1465\هـ 870ت ( المجدلي

نشأ بمجدل حمامة، من أعمال غزة، وتعلم على شيوخ 
بلدة، إشتغل بالتدريس، كتب كتباً في العلوم الشـرعية،  
وعلوم اللغة والمنطق، حفظ كتاب الجمل في المنطـق،  
والياسمينية في الجبر والمقابلة، إرتحل في طلب العلم، 
فدرس الفقه في مصر على شمس الدين القاياتي، وفـي  

شهاب الدين بن المحمرة، وغيره من  بيت المقدس على
مدرسي الصالحية، وهذا مايؤكد بـأن شـهاب الـدين    
المجدلي قد درس بالصالحية، درس القراءات، فحصل 
على عدة إجازات، أذن له بالتدريس واإلفتاء عدد مـن  
العلماء مـنهم، البلقينـي، والقايـاتي، وعـين معيـداً      

لجـوزي  بالصالحية، وأشتهر أمره حتى قيل عنه إبن ا
  . ولي الخطابة بالمسجد األقصى. في زمانه

16. 

 شمس الدين أبو مساعد محمد بـن 
عبد الوهاب بن خليل بـن غـازي   

  . )4()م1468\هـ873ت (. المقدسي
  

نشأ ببيت المقدس، قـرأ القـران وجـوده، ودرس    
العربية والفقه والحديث والمنطق، علـى شـيوخ   
القدس، إرتحل إلى القاهرة والشـام درس أصـول   

، وسمع الحديث، حصل علـى  هالدين، وأصول الفق
عدة إجازات، وأصبح من أعيان بيت المقدس، عين 

  . معيدأ بالصالحية، له كتاب اإلرشاد في األصول
، عرض العليمي عليه قطعة من المقنع وأجازه

  . وكان قد تصدر في المسجد األقصى
                                         

 . 198-197-196، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 52-51، ص 5، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 287، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
 . 233، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 363، ص 1، جالضوءالسخاوي،  )3(
 . 243، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 143، ص1، جالضوءالسخاوي،  )4(
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  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

17. 

بن عبد  عالء الدين أبو الحسن علي
الرحيم ابن محمد بن الحسـن بـن   

. المقدسي الشـافعي  علي القلقشندى
  )1()م1469\هـ 874ت (
  

دخل الصـالحية  ، وتعلم به، نشأ ببيت المقدس
وحفظ كتب المنهـاج فـي   ، فقرأ القران، طالباً
فـدرس  ، ومن ثـم إشـتغل بالتـدريس   ، الفقه

، ،وعين معيداً بالصالحية، والطازية. ةبالكريمي
  . أن توفي وظيفة الخطابة بالمسجد إلىتولى 

18. 

علي  زين الدين أبو حفص عمر بن
 بن الشيخ عـالء الـدين   بن عثمان
ت ( المقدسـي الشـافعي   الحوراني

  . )2()1469/هـ 874

بأنه أحد أعيان الفقهـاء ببيـت   ، ذكره العليمي
 إلى جانب عمله، صالحيةلعين معيداً ل، المقدس

ناب في قضاء  ،والبدرية، مدرساً بدار الحديث
  . القدس الشريف إلى إن توفي

19. 

شمس الدين أبو حامد احمـد بـن   
محمد بن حامد بن احمد األنصاري 
ــافعي   ــي الشـــ المقدســـ

  3)م1469/هـ874ت(

نشأ ببيت المقدس، وأخذ العلم عن والده شـيخ  
حفـظ كتبـاً فـي الفقـه،     والمدرسة الفخرية، 

والحديث، والعربية، عرض ذلك على علمـاء  
المقدس، أمثال البرمـاوي، والجـزري،   بيت 

حصل على اإلجازة في التدريس واإلفتاء، من 
رتحل إلى القاهرة ا، هبةتقي الدين بن قاضي ش

ها مـن  ئمن أجل العلم، ودرس على أشهر علما
أمثال بـدر الـدين بـن علـي البوصـيري      

ـــ838ت( ــول)4() م1434/ه ــادة  ى، ت اإلع
  . هبالصالحية، ومشيخة الفخرية بعد والد

20. 

شهاب الدين أبو األسباط أحمد ابـن  
ت (عبد الرحمن الرملي الشـافعي  

  . )5() م1472\هـ 877

من تالميذ الشيخ شهاب الدين بن األرسالن، ولـى  
قضاء الرملة، كان مـن المعيـدين بالصـالحية،    
عرض عليه العليمي قطعة من كتاب المقنـع فـي   

  . الفقه وأجازه توفي في الرملة

                                         
  . 299، ص2، مج األنس؛ العليمي، 143، ص11، جالضوءالسخاوي،  )1(
 . 292، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 103، ص6، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 189، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 108، ص8، جالضوءالسخاوي،  )3(
، درس العلم على يد أشهر العلماء، وأجيز بالتدريس، وحـدث، وسـمع منـه    )م1353/هـ755(ولد سنة : البوصيري )4(

  . 150، ص3، جالضوءالسخاوي، . الكثيرون، 
 303، ص 2، مجاألنسالعليمي،  )5(
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  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

21. 

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن 
عالء الدين أبـي الحسـن    الخطيب

ــند ــي القلقش ــي يعل ت ( المقدس
  . )1()م1472\هـ 877

وولي ، عين في نصف خطابة المسجد األقصى
حج بيت اهللا ، اإلعادة بالصالحية بعد وفاة والده

وخرج من مكة فتـوفي  ، الحرام فقضى مناسكه
  . الحجة ببطن مر في شهر ذي

22. 

محب الدين محمد بن محمـد بـن   
أحمد بن سليمان بن أحمد بن عمـر  

، المقدسي، بن عبد الرحمن المغربي
ت (المعروف بابن عوجان ، المالكي

  . )2( )م1475 /هـ  880

علـى  ، وتلقى تعليمه فيه، نشأ في بيت المقدس
وعلـى كمـال   ، وعلى والده، عدد من العلماء

كان والـده قاضـي   فقد ، الدين بن أبي شريف
اشتغل محب الـدين  ، المالكية في بيت المقدس

فكان واحد من المعيدين بالمدرسـة  ، بالتدريس
درس الفقه وغيره من الموضوعات ، الصالحية

  . بالمدرسة الصالحية

23. 

شمس الدين أبو العزم محمـد ابـن   
. محمد بن الحالوي الشافعي النحوي

  . )3( )م1478\هـ 883(ت 
  

المقدس، وتلقى تعليمه فيه، على عـدد  نشأ في بيت 
من العلماء، من أمثال عـز الـدين عبـد السـالم     
القدسي، وتوجه شمس الدين إلى القـاهرة، طالبـا   
العلم، فأخذ عن أشهر علمائها، من أمثال ابن حجر 

بالعربيـة، وصـنف    ىالعسقالني، كان له يد طول
شرحا على األجرومية، كان يقرأ العربية وغيرهـا  

وحصـل  . جد األقصى أعاد في الصالحيةفي المس
أبو العزم على إجازات عديـدة فقـد أجـاز لـه     

  . الكثيرون

24. 

شمس الدين أبو زرعه محمـد بـن   
برهان الـدين إبـراهيم الزرعـي    

 / هـ884(الشافعي المقرئ  الرملي

  . )4(( م1479

اشتغل بالتدريس فعـين  ، استوطن بيت المقدس
شهاب الدين وهو تلميذ الشيخ ، معيداً بالصالحية

ـ ، كان شيخ القراء بالرملـة ، بن أرسالن  يول
وفيما يذكره السخاوي بأنه اليعلم ، قضاء الرملة

  . ترجمه له

                                         
 . 235، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 84، ص 1، جالضوءالسخاوي،  )1(
  . 141، ص األنس؛ العليمي، 310، ص 6، جالضوءالسخاوي،  )2(
 . 308، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 35، ص 10، ج الضوءالسخاوي،  )3(
 . 308، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 221، ص 1، جالضوءالسخاوي،  )4(



148 

  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

25. 

شمس الدين محمـد بـن عبـد اهللا    
  )1()م1480/هـ885ت(البغدادي 

اشتغل بالعلم، وأخذ عن العديد من العلماء، وحفـظ  
، كـان يـنظم الشـعر،    )التنبيه(كتباً بالفقه ككتاب

ودرس التاريخ، أعاد بالصالحية، ووصـف بأنـه   
  . فصيح العبارة

26. 

 بـن  حمـد أمحب الدين أبو البقـاء  
قاضـي   إبراهيم بن عبـد اهللا بـن  

القضاة برهان الدين بن إسحاق بن 
  الشافعي المقدسيجماعه الكناني 

  . )2()م1484\هـ 889ت (
  

اشتغل بالعلم، وأخذ عن العديد مـن علمـاء بيـت    
المقدس، من أمثال تقي الدين القلقشـندي، وعلـى   
غيره من العلماء، وتميز محب الدين بـالفرائض،  
ولي الخطابة بالمسجد األقصى مشاركة، كما ولـي  
مشيخة الخانقاه الصالحية مشاركة أيضا، اسـتمر  

الدين مشتغال بالعلم، متوليا االعادة بالمدرسة  محب
الصالحية، والخطابة باألقصى، والمشيخة بالخانقاه 

  . إلى أن توفي في بيت المقدسية الصالح

27. 

أحمد بن عمر بن خليـل الشـهاب   
ــي   ــري المقدســ ت (العميــ

  . )3() م1485\هـ890

نشأ في بيت المقدس، وتلقى تعليمـه فيـه، حفـظ    
والحديث، اشـتغل بالتـدريس    القران، وكتب الفقه

واإلفتاء، ومنح األجازة العلمية، من تالميذه مجيـر  
الدين الحنبلي، فكان يحضر مجالسه في األقصـى  
واشتغل بالتدريس بالصالحية، وأعاد وأفتى وتولى 
مشيخة المدرسة اإلشرافية، عرض عليـه مجيـر   

من كتاب المقنع في الفقـه وأجـازه،    ةالدين قطع
هرة طلباً للعلم فالزم البلقيني، وعقد إرتحل إلى القا

مجالس العلم في األزهر، ومن ثم توجه إلى مكـة،  
  . جاور بها وعقد مجالس العلم بها

28. 

زين الدين عبد الرزاق بن محمد بن 
، يوسف بـن المصـري الخليلـي   

المعروف بابن المصـري  ، الشافعي
 . )4()م1486/هـ 891(

إلى القاهرة،  نشأ بالخليل، وتلقى تعليمه فيها، توجه
طالباً العلم، وسمع الحديث بالقـاهرة، عـاد إلـى    
الخليل، وأصبح من علمائها، توجه للقدس، وعـين  

  . صالحيةفي ال معيداً

                                         
  . 220، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 235، ص2، مجاألنسالعليمي،  )2(
 . 376، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 53، ص2، جالضوءالسخاوي،  )3(
  . 280، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 1 98، ص4ج ،الضوءالسخاوي،  )4(
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29. 

حميد الدين أبو محمد بن محمد ابن 
، عبد الرحمن المصـري األصـل  

  . )1()م1488\هـ 893ت ( المقدسي

أعاد ، أفتى ودرس، بالفقهكان من أهل الفضل 
باشـر  ، وباشر نيابة الحكم بالرملة، بالصالحية

نيابة الحكم بالقدس الشريف عزل منها وأعيـد  
  . إليها مرارا

30. 

زين الدين عبد الكريم ابن داود بن 
، محمد بن علي أبي الوفاء الحسني

هــ  895ت (المقـرئ  ، المقدسي
  )2(م 1490\

، والحديث، والقراءات، درس الفقه، نشأ بالقدس
بلـغ  ، تفقه على يد الشيخ عماد الدين المقدسي

باشر اإلمامة بالمسـجد  ، عدد شيوخه مائة شيخ
مقـرءاً  كـان  و، واإلعادة بالصالحية، األقصى

  . ومحدثاً إلى أن توفي

31. 

جالل الدين محمد بـن أحمـد بـن    
إبراهيم بن عبـد اهللا بـن جماعـة    
الكنــــــاني المقدســــــي 

  . )3)م1491/هـ897ت(الشافعي

ولد في القدس ونشأ فيها، وخلف والده في وظائفـة  
خطابة األقصي، ومشيخة الخانقاة الصالحية، وهي 

واإلعادة بالصالحية، درس العلوم الشرعية، وعلوم 
  . اللغة العربية، وحفظ كتباً في الفقه والنحو

32. 

شمس الدين أبو الخير محمد بن بن 
عبد الرحمن الحافظ زين الدين أبي 

الرحمن شـمس الـدين   هريرة عبد 
ت (الشـافعي   ،المقدسي،القلقشندى

  . )4( )م1491\هـ897
  

 به والده مـن أجـل   ىإعتن، ولد ببيت المقدس
رتحل إلى القاهرة والشام ا، الحصول على العلم

، حصل على إجـازات عـدة  ، من أجل السماع
أجازة كل من عبد القادر بن إبراهيم األرموي 

بـن   وعبد الـرحمن ، )5()م1421/هـ824ت(
ـ 825ت(محمد بن طولوبغـا  ، )6() م1422/هـ

والمدرسـة  ، والملكيـة ، ولى مشيخة الكريمية
  . الطازية وأعاد بالصالحية

                                         
 . 321، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 2، مجاألنس؛ العليمي، 309، ص4، جالضوءالسخاوي،  )2(
  . 199، ص2، مج األنس؛ العليمي، 295، ص6، جالضوءالسخاوي،  )3(
 . 326، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
 بالحديث، وسمع الكثير من المحدثين منه، قرأ عليه إبن حجر العسقالني؛، عني )م1421/هـ 824(ولد سنة : األرموي )5(

 . 132، 4، جالضوءالسخاوي، 
. مـن اإلجـازات، عنـي بالحـديث     عددبدمشق، نشأوتعلم بها، حصل على ) م1345/هـ 746(ولد سنة :بن طولوبغا )6(

 . 132، 4، جالضوءالسخاوي، 
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33. 

شهاب الدين أبو حامد أحمـد ابـن   
بـن   الشيخ شرف الدين عبد الرحيم

محمــد القلقشــندى الشــافعي   
  . )1( )م1493\هـ 899ت(
  

نشأ في بيت المقدس، وتلقى تعليمـه فيـه، حفـظ    
القران، حفظ كتاب التنبيه في الفقه وعرضه علـى  
بن الهائم، وسمع الحديث، حصل علـى إجـازات   
عدة، فقد أجاز له صدر الدين محمد بن إبراهيم بن 

ـ   )2(إسحق المنـاوي    ي، وأعـاد بالصـالحية، ول
  . بالمسجد األقصى ةالخطاب

34. 

محمـد بـن    شمس الدين أبو الجواد
ــاري ــراهيم األنص ــي، إب ، الخليل

ــي ــافعي ، المقدســـ الشـــ
  . )3()م1495/هـ901(
  
  

نشأ بالخليل وتلقي تعليمه بها، حفظ القران، وكتب 
الفقه، والقراءات والعربية، كألفية بن مالك، حصل 
على عدة إجازات باإلفتـاء والتـدريس، وممـن    

) م1466/هـ871ت(، شرف الدين المناوي وهأجاز
ــدريس واإلف ا، )4( ــتغل بالت ــش ــادة ت اء، واإلع

وله عدة مصـنفات كشـرح المقدمـة    . بالصالحية
 . الجزرية، وشرح الجرومية

35. 

شرف الدين أبـو الـيمن    الخطيب
موسى بن قاضي القضـاة جمـال   

ت (الدين بن جماعة الكناني الشافعي
  . )5() م1511\هـ 916

نشأ في بيت المقدس، وتلقى تعليمه فيه، حفـظ  
الحديث، أجازه الشيخ زين الدين  القران، سمع

بن خليل، خطيب بالمسجد األقصى، وله نحـو  
سنه، وأصبح من أعيـان بيـت    ةخمس عشر

  . المقدس

36. 

الشيخ عالء الدين أبو الفضل علـي  
بن محمد بن علـي بـن منصـور    

الشــافعي ، المقدســي، فيكالحصــ
  . )6()م1527/هـ934(

اشتغل علـى علمـاء   ، توفي والده وهو صغير
رحل إلى الديار ، المقدس ومنهم أبو مساعدبيت 

كمال الدين بن أبي شريف من  هقرر، المصرية
  . المعيدين بالصالحية

                                         
 . 233، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
، نشأ وتعلم بالقاهرة، أخذ عن العلماء، إشتغل بالقضاء، والتدريس، واإلفتاء صنف )م1341/هـ742(ولد سنة : ويالمنا )2(

 . 249، ص6، جالضوءالسخاوي، . عدد من المصنفات
  . 36، ص1، حالكواكب؛ الغزي، 306، ص 2، مجاألنسالعليمي،  )3(
يحي بن محمد بن محمد بن مخلوف بن عبد السالم المناوي المصري، نشأ بالقاهرة، تعلم الفقـه، و الحـديث،   :المناوي )4(

 . 463، ص9ج. ذراتش. إبن العماد. والفرائض، ولى قضاء مصر
 . 309، ص1، جالكواكب؛ الغزي، 236، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 184، 10، جالضوءالسخاوي،  )5(
 . 224، ص10، جشذرات؛ إبن العماد، 290، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 327-326، ص5، جالضوءالسخاوي،  )6(
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37. 

 أبا الفضل بن المرحوم شيخ اإلسالم
مـن اعيـان القـرن    (الشيخ محمد 
  . )1()السادس عشر

بالمدرسـة الصـالحية    وظيفة اإلعادةعين في 
الكائنة بالقدس الشريف المحمية بما لهـا مـن   
المعلوم وقدره في كل يوم عثمانيان عوضا عن 
عمه المرحوم شيخ اإلسالم الشيخ عبد الحـق  
بحكم وفاته وانحاللها عنه وأذن له في المباشرة 
واالستنابة عند الحاجة وقبض المعلوم المعـين  

  . اعاله

38. 

مـن أعيـان   (عبد الحق بن جماعة 
  . )2()القرن السادس عشر

بن جماعة قـد تـولى    أنإلى تشير السجالت 
عوضاً عن الشيخ ولـي الـدين بـن    ، اإلعادة

 هلها من معلوم وقدر وبما، هتجماعة بحكم وفا
  . في كل يوم عثماني

39. 

الشيخ عبد العالي بن المرحوم الشيخ 
من اعيان القـرن السـادس   (محمد
  . )3()عشر

و ، بالمدرسة الصالحية عين في وظيفة الفقاهة
الطازية الكائنتين بالقدس الشريف بما لها مـن  
المعلوم المقرر به الشاهد بـه كتـاب الوقـف    
عوضا عن أخيه شقيقه السيد علي بحكم وفاته 
وانحالل الوظيفة المزبورة اعاله وإذن له فـي  

الحاجة وقبض المعلوم المباشرة واالستنابة عند 
  . المعين اعاله

  . ودرس الفقه بالصالحية، كان ممن أعاد  . )4( علم الدين قاضي الجزيرة .40

41. 

ــرحمن    ــد ال ــدين عب ــن ال زي
  . )5(الناصري

  . ودرس الفقه بالصالحية، كان ممن أعاد

  .)6(شمس الدين محمد المارديني  .42
   

  . ودرس الفقه بالصالحية، كان ممن أعاد
  

                                         
 . 189م، ص1588/هـ 996، 2، ح67سجل  )1(
  . 201م، ص1596/ هـ1005، 4، ح78سجل  )2(
 . 349م، ص 1588/هـ996، 5، ح67سجل  )3(
 . 268، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
 . 268، ص2، مجاألنسالعليمي،  )5(
 . 268، ص2، مجاألنسالعليمي،  )6(
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43. 

شمس الدين بـن الشـيخ شـهاب    
  . )1(الدين

  . ودرس الفقه بالصالحية، كان ممن أعاد 

44. 

من أعيـان  (يوسف بن أحمد الوفائي
  . )2()القرن السابع عشر

 ىنـه تـول  إلى أتشير سجالت محكمة القدس 
  . اإلعادة بالصالحية خالل القرن السابع عشر

45. 

أعيـان  من (ولي الدين بن جماعة 
  )3()القرن السابع عشر

 ىنـه تـول  إلى أتشير سجالت محكمة القدس 
 هبما لها من معلوم وقدر، نصف وظيفة اإلعادة
  . نصف قطعة مصرية

46. 

الشيخ عبـد القـادر بـن لطفـي     
من أعيان القـرن السـابع   (الدجاني

  4( )عشر

عزل عن وظيفة اإلعادة من قبل الشيخ ياسين 
  . أفندي وذلك حسب كتاب الوقف

47. 

مـن  (مصطفى بن أبو الوفا العلمي
  . )5( )أعيان القرن السابع عشر

الوفـا   اأن أبإلى تشير سجالت محكمة القدس 
 كـم  عين معيداً بالصالحية بما لها من معلـوم 

  . مصرية ةقطع

48. 

من ( اسحاق بن عبد القادر الحسيني
  . )6() أعيان القرن السابع عشر

خالل كان ممن عين بوظيفة اإلعادة بالصالحية 
  . القرن السابع عشر

49. 

ــيني   ــد الحس ــدين أحم ــب ال مح
من أعيان القـرن السـابع   (الوفائي

  . )7() عشر

عين بوظيفة اإلعادة بمبلغ وقدره أربعة عثمانية 
عوضا عن إسحاق المرحوم بن عبـد القـادر   

  . الحسيني بحكم وفاته
  

50. 

من أعيان ( الشيخ عبد الحق اللطفي
  )8() القرن السابع عشر

أواسط ربيع أول  وتركها، معيدي الصالحيةمن 
  . )م1666/ هـ 1077(

                                         
 . 268، ص2، مجاألنسالعليمي،  )1(
 . 157م، ص1667/هـ1077، 1، ح167سجل  )2(
  . 157، ص1667/هـ1077، 1، ح167سجل  )3(
  . 289م، ص1693/هـ 1104، 4، ح194سجل  )4(
 . 10م، ص1693/ هـ 1105، 1، ح196سجل  )5(
 . 219م، ص1632/هـ1041، 1، ح119سجل  )6(
 . 219م، ص1632/هـ1041، 1، ح119سجل  )7(
  . 114م، ص1666/ هـ 1077، 2، ح167سجل  )8(
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51. 

مـن أعيـان   (الشيخ نصر اإلسالم 
  )1() القرن السابع عشر

يخ عبد الحـق  شمكان ال، عين معيداً للصالحية
اللطفي وذلـك بتـاريخ أواسـط ربيـع أول     

  . )م1666/ هـ 1077(

52. 

ــود    ــيض اهللا وج ــيخ ف اهللا الش
من أعيـان القـرن الثـامن    (العلمي
  . )2( )عشر

بالصالحية خالل القرن الثامن ا كانا ممن اعاد
  . عشر

53. 

من أعيان القـرن  (نور اهللا عضية 
  . )3()الثامن عشر

  . كان ممن أعاد بالصالحية

54. 

مـن  ( نور اهللا عضـية  محمود بن
  . )4()أعيان القرن الثامن عشر

نور اهللا  هلوالداإلعادة خلفاً  تولى نصف وظيفة
  . غضية

55. 

من أعيان القـرن  (علي آل غضية 
  . )5()الثامن عشر

بما لها من معلوم ، تولى نصف وظيفة اإلعادة
  . زولطة من عائدات الوقف )4(

56. 

مـن  (بن محمود آل غضية  موسى
  . )6()أعيان القرن الثامن عشر

آل غضية  موسىتشير سجالت محكمة القدس بأن 
  . قد تولى اإلعادة عوضاً عن علي آل غضية

57. 

عبد الواحد بن اسـحق الجـاعوني   
  . )7()من اعيان القرن الثامن عشر(

نصف وظيفة اإلعادة بمرتب عثمانيان في  ىتول
بعد فراغ محمد بن عبد الرحمن بـن  ، كل يوم

  . لطةوز) 15(اسحق اللطفي بمبلغ 

58. 

أوالد محمد  عبد الوهاب و إبراهيم
من اعيان القـرن  (أفندي األزهري 

  )8()عشر الثامن

تشير سجالت القدس الشرعية أن أوالد السـيد  
زلطـات  ) 6(محمد ألفندي األزهري بمرتـب  

) 50(بعد فراغ السيد عبد القادر بمقدار ، سنوياً
  . زلطة

                                         
  114م، ص1666/ هـ 1077، 2، ح167سجل  )1(
 . 35م، ص1702/ هـ 1114، 11، ح201سجل  )2(
  . 19م، ص1703/هـ1115، 2، ح202سجل  )3(
  19م، ص1703/هـ1115، 2، ح202سجل  )4(
  172ص م،1703/هـ1115، 5، ح202سجل  )5(
  172م، ص1703/هـ1115، 5، ح202سجل  )6(
  . 43م، ص1755/ هـ  1168، 2، ح239سجل  )7(
  . 57م، ص  1781/ هـ  1195، 2، ح263سجل  )8(
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  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

59. 

من أعيـان  (مصطفى أفندي الشهابي
  . )1() عشر القرن الثامن

 تولى نصف وظيفة اإلعادة بالمدرسة الصالحية
  . بمرتب نصف قطعة مصرية في كل يوم

60. 

أفندي السـروري   أوالد السيد محمد
  . )2()من أعيان القرن الثامن عشر(

أشارت سجالت محكمـة القـدس أن أوالد السـيد    
محمد السروري تولوا وظيفة اإلعادة بعـد فـراغ   
السيد فتح اهللا اللطفي بمرتب زولطتان كـل سـنة،   

  . ولم يتم ذكر مبلغ الفراغ

61. 

حسن أفندي بن علي بـن حبيـب   
من أعيان القـرن الثـامن   (اللطفي 

  . )3()عشر

، اللطفي تولي اإلعادة بعد وفاة ابن عمه فتح اهللا
  . بمرتب زولطتان بكل سنة

62. 

مصطفي أفندي وعبد الصـمد أوالد  
من أعيان (أبو الفضل أفندي العلمي 

  . )4()القرن الثامن عشر

تولوا ربع وظيفة اإلعادة بمرتب عثماني واحد 
  . كل يوم

63. 

محمد بن السيد عبد الصمد العلمـي  
  . )5()من أعيان القرن الثامن عشر(

بمرتب ثلث عثماني ، اإلعادةتولي ربع وظيفة 
كل يوم بحكم وفاة عمه السيد أبو السعود أفندي 

  . أبو الفضل العلم

64. 

عبد الوهاب محمد أفنـدي األزهـري   
من أعيان القرن الثامن (وأخوه إبراهيم

  . )6() عشر

عن عمـل   نصف وظيفة اإلعادة عوضاً ياتول
  . )م1780/ هـ1165(مصطفى أفندي سنة 

65. 

أعيـان القـرن   من (أحمد المؤقت 
  . )7( )الثامن عشر

تــولى ثلــث وظيفــة اإلعــادة وذلــك ســنة 
  . )م1771/هـ1185(

66. 

من أعيان القـرن الثـامن   (أحمد أفندي
  . )8() عشر

  . تولى اإلعادة عوضا عن السيد خليل أبو حنة

                                         
 . 13م، ص1782/هـ 1197، 2، ح264سجل )1(
  . 21م، ص 1784/هـ 1198، 2، ح265سجل  )2(
  . 6م، ص 1785/ هـ 1199، 3، ح266سجل  )3(
  . 61م، ص 1757/ هـ 1171، 1، ح241سجل  )4(
  . 119ـ118م، ص1790/هـ 1204، 5، ح270سجل  )5(
 . 52م، ص1780/هـ1195، 2، ح263سجل  )6(
 . 125م، ص1771/ هـ1185، 4، ح253سجل  )7(
 . 125م، ص 1771/ هـ 1185، 1، ح253سجل  )8(



155 

  المالحظات  اسم المعيد  الرقم

67. 

مـن أعيـان   ( الشيخ محمد العفيفي
  . )1( )القرن التاسع عشر

لها مـن   بما، تولى اإلعادة بالصالحيةقد كان 
  . عثماني يومياًه معلوم وقدر

68. 

من أعيـان  (عبد الحميد الجاعوني 
  2)القرن التاسع عشر

عبد الحميد  إلى ّأن تشير سجالت محكمة القدس
  . بالصالحية قد تولى ربع وظيفة اإلعادة

69. 

مـن أعيـان   (محمد أفندي جار اهللا 
  )3()القرن الثامن عشر

أن إلـى  تشير سجالت محكمة القدس الشريف 
محمد جار اهللا قـد تـولى وظيفـة اإلعـادة     

  . بالصالحية مقابل نصف عثماني يومياً

70. 

محمد صالح بن عبد الغني أفنـدي  
  )4()من أعيان القرن الثامن عشر(

أنه قد تـولى  إلى تشير سجالت محكمة القدس 
لهـا مـن    وبما، وظيفة اإلعادة في الصالحية

  . ن عائدات الوقفمعلوم م

، ةاألولىاستطاعت الدراسة حصرهم من مصادرها  ذينوال بلغ عدد المعيدين بالصالحية
الوافـدين مـن    وبلغ عدد، اًمعيد) 45( منهم بلغ عدد المقدسيين، معيداً)71( خالل فترة الدراسة

األمر ، )15(الذين وفدوا من الخارج بلغ عددهم في حين بلغ عدد المعيدين ، )10(داخل فلسطين 
الذي يبين مدى التنوع الثقافي الذي شهدته القدس بعامة والصالحية بخاصة من خالل منصـب  

  . اإلعادة

أواخر ، أن نظام اإلعادة لم يكن موجوداً منذ تأسيس الصالحية، ويتبين من خالل الجدول
وهـو  ، لقلقشنديبدأ على وجه التحديد في زمن تقي الدين ا وأنه قد، القرن الرابع عشر الميالدي

ـ  ، أول من أعاد بالصالحيةكان بذلك   واوأعاد عند الشيخ صالح الدين العالئي وهو ممـن تول
  . )5(مشيختها

لحظُكما وي معيدي الصالحية كانوا مـن جنسـيات    من خالل دراسة الجدول السابق أن

ومصر وغيرها ، و الخليل، وغزة، من هم من القدس فأعاد بها، سواء وافدين أم محليين، مختلفة

                                         
 . 95م، ص1801/هـ  1215، 3، ح283سجل  )1(
  . 79م، ص1809/هـ1224، 1، ح292سجل  )2(
  . 91م، ص1809/هـ1224، 3ـ، ح291سجل  )3(
  . 159م، ص1815/ هـ 1230، 1، ح298سجل  )4(
  . 442، ص9، جشذرات؛ ابن العماد، 250، ص2، مجاألنس؛ العليمي، 395، ص1، جالدررابن حجر،  )5(
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وإنما كانوا طلبة علم في ، طلبة الصالحية فقط ونأي لم يكن المعيد، من البلدان والدول المختلفة

إال دليل واضح على التمازج الثقافي والعلمي بين أقطـار الـبالد    هذا ماو، غيرها من المدارس

  . العربية

حيث كـان  ، صالحيةكفل لهم اإلعادة بال، ، الصالحية بمستوي علمي عالي ومعيد زتمي

نجـد  ف، مستوي المعيدين العلمي في الصالحية أعلى منه في المدارس األخرى في بيت المقدس

، فلم يكتف المعيدين بالدراسة بالصالحية فقط، معيدين الصالحية مدرسين في المدارس األخرى

، وم المختلفةوجمعوا خاللها العل، ومكة وغيرها، و دمشق، إلى مصر، وإنما ارتحلوا طلباً للعلم

وارتحل طلباً للعلـم إلـى   ، تعليمه بها ىوتلق، حيث نشأ ببيت المقدس أمثال بن شرف المقدسي

، وبعدها توجه إلـى القـدس  ، وحصل على اإلجازة العلمية، فأخذ عن أشهر العلماء بها، القاهرة

  . . )1(وتولى وظيفة اإلعادة بالصالحية 

أمثال عالء الدين ، الصالحية إلى جانب اإلعادة العديد من الوظائف األخرى ومعيد ىتول

مما يبين المكانة ، قضاء الخليل يوول، )2(الذي تولي وظيفة التدريس بالمدرسة البدرية، الحواري

على وذلك بناء، معيدين بالصالحية فنجد المدرسين بالمدارس األخرى، العلمية لمعيدي الصالحية

  . )3(لم يكن إال ألعلم علماء األمة، التعيين بالصالحية نإحيث ، فشروط الواق

معيدين الصالحية مكانـة  تبوأ حيث ، المكانة التي وصلت إليها الصالحيةمما تقدم نتبين 

حيث ولي عماد الدين بن جماعة الكناني مشيخة الخانقاة ، ويظهر ذلك جلياً واضحاً، علمية كبيرة

ـ ، )4(سجد األقصى واإلمامة بالم، الصالحية ن علـى اإلجـازات العلميـة    دوكما وحصل المعي

                                         
  . 277، ص 2، مجاألنس؛ العليمي، 283، ص1، جالضوءالسخاوي،  )1(
تنسب إلي واقفها بدر الدين محمد بن أبي القاسم محمد الهكاري، فقد أنشـأها ووقفهـا علـى فقهـاء     : المدرسة البدرية )2(

، ص من أثارنـا ؛ يوسف، 97، ص2، مجاألنسالعليمي، . م، في عهد الملك المعظم عيسى1213/ هـ 610الشافعية سنة 
145 .  

  . 270، ص2، مجنساأل؛ العليمي، 193، ص5، جالضوءالسخاوي،  )3(
  . 292، ص2، مجاألنسالعليمي،  )4(
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أمثـال أحمـد العميـري    ، ثم وصلوا درجة منح اإلجازات للطلبة، بالتدريس واإلفتاء، المتعددة

  . )1(المقدسي الذي عرض عليه العليمي قطعة من كتاب المقنع وأجازة 

ن ون ومحليووافد، اإلعادة بالعهد المملوكي ىأن من تولإيضاً  يظهر من خالل ما تقدمو

توارثت الوظيفـة  ، اإلعادة عائالت مقدسية محددة ىحيث تول، خالفاً للفترة العثمانية، نومقدسي

  . والجاعوني، اللطف بيوأ، أمثال جار اهللا، فيما بينها

اطلـع  لمـا   -أجله اهللا تعـالى  -سبب تحرير الحروف هو أنه بالمجلس الشرعي المحرر المرعي"
ه وإحسانه الراجي عفوه وغفرانه الكارع مـن  مل من اهللا تعالى منّموالنا وسيدنا الحاكم الشرعي اآل

حياض الدين والتقوى المراقب موالنا الكريم في السر والنجوى المولى المولى عبد الباقي بن علـي  
ماء المحققـين زبـدة   الموقع خطه الكريم باعالي نظيره دامت فضائله ومعاليه على ما بيد قدوة العل

الخطباء المكرمين الشيخ ولي الدين جماعة نصف وظيفة االعادة بمدرسة الصالحية الكاينة بالقدس 
الشريف المحمية بما لها من المعلوم وقدره في كل يوم نصف قطعة مصرية بموجب تقرير المتولي 

ر موالنـا الحـاكم   والناظر والمدرس بالمدرسة المزبورة وبموجب الدفتر المحضر المختـوم قـر  
الشرعي المشار إليه الشيخ ولي الدين المزبور في نصف الوظيفة المزبورة شركة أخيه موالنا فخر 
الخطباء الشيخ عبد الحق بحق النصف الثاني وأذن موالنا الحاكم الشرعي المشار إليه للشيخ ولـي  

ـ    ا المعـين أعـاله   الدين المزبور بمباشرة نصف الوظيفة المزبورة مع شـريكه وبقـبض معلومه
على تصرفه في ذلك تقريرا وإذنا وابقاء صـحيحا شـرعيا مقبـوال     ئهواالستنابة عند الحاجة وأبقا

  . "2تحريرا في ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ألف

   

  وثيقة تعيين بن جماعة في نصف اإلعادة )8(شكل 

  . 167سجل :المصدر

                                         
  . 376ن ص  2، مجاألنس؛ العليمي، 53، ص2السخاوي، الضوء، ج  )1(
  . 301م، ص1666/ هـ1077، 1، ح167سجل  )2(
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  الخاتمة

، )م1918 -1192/هـ1336ـ588(القدس في الدراسة المدرسة الصالحية  هذهتناولت        
كما رسمت صورة واضحة المعالم عن ولقد سلطت الضوء على دورها وأثرها الفكري والثقافي 

فتحققت األهداف التي قامت ، وبيان تطورها والوظائف العلمية بها، الدور العلمي الذي قامت به
وتقـديم  ، ي الوصول إلى أهم المصادر الرئيسة لتاريخ المدرسـة والمتمثلة ف، الدراسةمن أجلها 

من خالل الدراسة التحليلية توصلنا إلى العديـد مـن   ، المعلومات الهامة ذات العالقة بالموضوع
  :النتائج ومنها

، حافظت على ثقافتها وتراثها أنهابالرغم من األزمات التي مرت بها المدرسة الصالحية إال  -
  . عاقبت عليها لم تفلح في طمس ثقافتهافالدول التي ت

ـ إوظهر ذالـك واضـحا مـن خـالل     ، بالتعليم األيوبي  اهتمام السلطان صالح الدين -  ئهانش
   .عليها  و وقفه األوقاف الواسعة، للمدارس

خالفة الفاطمية الوتجلى ذلك بإسقاط    المذهب الشيعي األيوبي  محاربة السلطان صالح الدين -
وعمل على نشر المذهب الشافعي  ،وإغالق األزهر، لوضع حد لنشاطه الفكريفي القاهرة ، 

  .  للدولة رئيساً اًليكون مذهب

تنوعت مصادر الوقف التي كانت ترصد لإلنفاق على المدرسة ، ويأتي اإلنفاق عليهـا مـن    -
خالل  عائدات الوقف التي حبست عليها ، سواء كانت قرى بأكملها أو حصص منهـا ، أو  

،وانعكس هذا اإلنفـاق  ع ، أو عقارات ، وانتشرت  أراضي الوقف لمساحات  شاسعة مزار
  .على وضع المدرسة من حيث الترميم و اإلعمار المستمر لها 

من مساحة بيـت   فقد شكلت جزءأ كبيراً، اعتماداً على ما أوردته وقفيات المدرسة الصالحية -
إداري يكفل عملها على أكمل  زبجها دتووز، وقد خضعت لسلطة القاضي المباشرة، المقدس

  . وجه
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، خرابهـا وصوالً إلـى  ، ظهر في أواخر فترة الدراسة تراجع عمل بعض المؤسسات الوقفية -
لعـدم جـدوى   ، ها لفتـرة طويلـة  اً منفأجر بعض،  عليها باإلعمار قدرة القائمينوذلك لعدم 

إلـى جانـب بعـض    ، وخالي، وعاطل، وما يؤكد ذلك ظهور مصطلحات خراب، ترميمها
  . الوقفيات

حيـث نجـد   ، مالذاً للعلماء وطلبة العلم، شكلت مدينة بيت المقدس بعامة والصالحية بخاصة -

المحليـين والوافـدين للمدرسـة     والمدرسين  الطلبة كل من التنوع الثقافي من خالل دراسة

  . الصالحية

، كان جهازاً متكامالً ووقفها، الصالحيةإدارة المدرسة ي فنتبين أن الطاقم التعليمي الذي عمل  -

  . وكما أن التعيين أرتبط بشكل مباشر بالسلطان، بحيث كانت المشيخة أعلى رتبة علمية

كلية صـالح الـدين األيـوبي    (أسماها  في تحويل المدرسة إلى كلية، نتبين دور جمال باشا -

انيـة ،وبـذلك تكـون    بهدف إنشاء نخبة عربية وإسالمية ذات توجهـات عثم ،)اإلسالمية  

  . الصالحية أول مؤسسة للدراسات الجامعية في فلسطين تلك الفترة 
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  .م 1801ـ 1799/هـ  1216ـ 1212  283

  .م1808ـ 1807/هـ  1223ـ 1222  291
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  .م1809ـ 1808/هـ1224ـ 1223 292

  .م1813ـ1811/هـ  1228ـ 1226  295

  .م1814ـ 1813/ هـ 1230ـ1229 298

  .م1816ـ 1815/هـ1232ـ 1231  300

  .م1835ـ1833/هـ1251ــ1249 319

  .م1897- 1891/هـ 1309-1315  385

 )أبو ديس(الملفات العثمانية  -ب

  . 9/9/ 1/ 44/  13/1331ملف ، 0309صندوق رقم  -

  . 4/6/  0/  1330/ 13ملف ، 23/0صندوق رقم  -

  . 6/ 4/ 0/  54/  1331/  13ملف ، 0/ 23صندوق رقم  -

  . 6/ 4/ 0/  96/  132913/ 0123ملف رقم  -

  . 13/  332/  20/ 3/ 33ملف رقم  -

  . 13,331/ 9/9/1,44ملف رقم  -

  . 13/  333/  6ـ  6/  24ملف رقم  -

  . 13/  330/  6ـ  2/  33ملف رقم  -

  . 13/  333/  2,14/ 33ملف رقم  -

  . 13/  332/  2,11/  33رقم  ملف -

  . 13/  331/  2ـ 19/  33ملف رقم  -

  . 13/  332/  33/2,12ملف رقم  -
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  . 13/  156/  3,1/ 3ملف رقم  -

  . 13/  129/  3036/  9/2ملف  -

  . 13/  331/  1,54/  6ملف رقم  -

  )تركيا( العثمانياألرشيف  -ج

  . AE_SMS_. 11 /42/4104، الملفات العثمانية -

  AE- 111-osman-39-2749الملفات العثمانية  -

 . I-EV – 24- 2907الملفات العثمانيه  -

  المصادر المنشورة -د

ـ 930ت (، بدائع الزهور في وقائع الـدهور ، محمد بن أحمد الحنفي، ابن إياس ، )م1524/هـ

، 2ط، مصـر ، القـاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، ىمحمد مصطف قيقتح، جزآن

 . )م1982/هـ 1402(

، المطبعـة األميركانيـة  ، جزآن، البستان، )م1930/هـ1348ت (، عبد اهللا البستاني، البستاني

 . )م1927(، لبنان، بيروت

، لواء القدس الشريف لواء القدس من دفتر مفصل لواء صفد وغزة والقدس الشريف

ـ 1428(، )ط، ب(، األردن، عمـان ، مؤسسة الفرقان للتـراث اإلسـالمي    هـ

 . )م2007/

ـ  ، )م1641/ هــ  1051ت(، منصور بن يوسف بن إدريس، يالبهوت ادات راإل ىشـرح منته

  . )ت، ب(، دار الفكر، 3ج، المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى
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النجوم الزاهـرة  ، )م1496/ هـ 874ت (، جمال الدين األتابكي، أبي القاسم، ابن تغري بردي

، ب(، )ط، ب(، مصر، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة، 6ج ،في ملوك مصر والقاهرة

  . )ت

، بيـروت ، مؤسسة الدراسات الفلسـطينية ، ر سليم تمارييتحر، عام الجراد، إحسان، الترجمان

  . )م2008/ هـ 1430(، 1ط، لبنان

موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية ، )م1745/هـ1158ت(، محمد أعلى بن علي، التهانوي

، ب(، لبنان، بيروت، شركة خياط للكتب والنشر، 2ج، بكشاف اصطالح الفنونالمعروف 

  . )ت، ب(، )ط

تذكرة السامع والمـتكلم فـي   ، )م1332/هـ 733ت (، إبراهيم بن سعد اهللا، بن جماعة الكناني

، لبنان، بيروت، )ط، ب(، بيت األفكار الدولية، تح غسان عبد المنان، أدب العالم والمتعلم

  . )م2004(

تح أحمد عبد الغفـور  ، 6ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد، الجوهري

  . م1979/ هـ 1399، 2ط، لبنان، بيروت، دار العلم للماليين، عطار

، جزآن ،القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية، )م1973/هـ1393ت (، واصف، الجوهرية

  م 2003، 2ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الدرر الكامنـة فـي   ، )م1446/هـ852ت(، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقالني، ابن حجر

  . )ن، ب(، مصر، القاهرة، 2ط، دار الكتب الحديثة، 4ج ، أعيان المئة الثامنة

كشف الظنون عن أسامي ) م1685/ هـ 1067ت(، بن عبد اهللا الحلبي ىمصطف، حاجي خليفة

  )ت، ب(، )ط، ب(، العراق، بغداد، ىمنشورات مكتبة المثن، 6مج  ،الكتب والفنون

تراجم أهل القدس في القرن الثامن ، )م1811/هـ 1226ت(، حسن بن عبد اللطيف، الحسيني

  . 1985، )ط، ب(، األردن، عمان، سالمة نعيمات :قيقتح، عشر
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، معجم البلدان، )م1219/هـ616ت(، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي، الحموي

  . )1990/هـ1410(، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تح فريد عبد العزيز الجندي، 5ج

تـاريخ ابـن خلـدون    ، )م1406/هـ 808ت(، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ابن خلدون

ومـن  في أيام العرب والعجـم والبربـر   ، المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر

  . )ن، ب(، )ط، ب(، المكتبة التجارية الكبري، 6ج ،عاصرهم من ذوي السلطان االكبر

ـ 681(، أحمد بن محمد، شمس الدين، أبي العباس، ابن خلكان وفيـات األعيـان   ، )م1282/هـ

  . )ت، ب(، لبنان، بيروت، دار الثقافة، تح إحسان عباس، 8مج، وأنباء أبناء الزمان

تاريخ القـدس  ، )م1734/هـ1147ت (، محمد بن محمد بن شرف الدين، شمس الدين، الخليلي

ـ 1425(، لندن، مؤسسة الفرقان، ونوفان السوارية، محمد البخيت :تحقيق، والخليل / هـ
  . )م2004

  . 1988، 4ط، لبنان، بيروت، دار الطليعة، 4ج، بالدنا فلسطين، مصطفي مراد، الدباغ

، رجا،لواء القدس الشريف ، السوارية نوفان. محمد، البخيت: تحقيق ،)T. D. B1(دفتر تحرير 

 . )م 2007/ هـ 1428(، األردن، عمان، مؤسسة الفرقان لتراث اإلسالمي

، 1103ـ   1102وصف رحلة الحاج سايولف لبيت المقدس واألراضـي المقدسـة   ، سايولف
، 2ط، األردن، عمـان ، دار الشروق للنشـر والتوزيـع  ، ترجمة سعيد عبد اهللا البيشاوي

  . م1977

طبقات الشافعية ، )م1370/هـ771(، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب أبي تقي الدين، السبكي

  . )ت، ب(، لبنان، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 2ط، 6ج، ىالكبر

 ألهلمع الالضوء ال، )م1497/هـ902(، الشافعيشمس الدين عبد الرحمن بن عثمان ، السخاوي

  . )ت، ب(، )ط، ب(، لبنان، بيروت، )ن، ب(، أوفست كونر :تح، 10ج، القرن التاسع
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الروضتين في ، )م1266/هـ 665ت(، شهاب الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، أبو شامة

، 1ط، لبنـان ، بيـروت ، مؤسسـة الرسـالة  ، 3ج، أخبار الدولتين النورية والصـالحية 
  . )م 1997/هـ 1418(

، دار الجيـل ، والسابع المعروف بالذيل على الروضتين تراجم رجال القرنين السادس
  . )م1974/هـ 1394(، 2ط، لبنان، بيروت

مغني المحتاج إلـى معرفـة   ، )م1572/هـ977ت(، شمس الدين محمد بن الخطيب، الشربيني

  . م1997/ هـ 1418، )ط، ب(، بيروت لبنان، دار المعرفة، 4ج ،معاني ألفاظ المنهاج

النـوادر السـلطانية   ، )م1234/هــ  632(، يوسف بن رافع بن تمـيم  بهاء الدين، ابن شداد

، 1ط، سـوريا ، دمشق، األوائل لنشر والتوزيع، أحمد ابيش :قيقتح، والمحاسن اليوسفية
  )م2005/ هـ1425(

، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، )م1297/هـ 697ت(، جمال الدين بن محمد، بن واصل
، المصـرية العامـة   الهيئـة ، مصر، اإلسكندرية، )ط، ب(، تح جمال الدين الشيال، 5ج
  . )م1957/هـ 1377(

نقد الطالب لزغـل  ، )م1546/ هـ953ت(، شمس الدين محمد الصالحي الدمشقي، ابن طولون

، 1ط، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، وخالد دهمان، محمد دهمان :تحقيق، المناصب
  . )1992/هـ1413(

 ىمطبعة مصـطف ، 4ج، حاشية رد المحتار، )م1928/هـ1252 ت(، محمد أمين، ابن عابدين
  . )م1966/هـ 1386(، 2ط، مصر، القاهرة، البابي الحلبي

، مطبعـة المعـارف  ، فلسـطين ، القـدس ، 2ط، المفصل في تاريخ القـدس ، عارف، العارف
  . )م1986/هـ 1406(
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، بتاريخ القـدس والخليـل  األنس الجليل ، )م1520/هـ927ت(، مجير الدين الحنبلي، العليمي

، 1ط، عمـان األردن ، مكتبة دنـديس ، ومحمود كعابنه، عدنان أبو تبانه :قيقتح، مجلدان
  . )م1999/هـ1420(

ـ 1089ت(، عبد الحي أحمد بن محمد الحنبلـي ، أبي الفالح، ابن العماد شـذرات  ) م1678/هـ

دار ، رنـاؤوط ومحمود األ، تح عبد القادر األرناؤوط، 12مج، الذهب في أخبار من ذهب
  . )م1993/هـ1413(، 1ط، لبنان، بيروت، ابن كثير

، 4ج، الكواكب السائرة بأعيان المئـة العاشـرة  ، )م1649/هـ1061ت (، نجم الدين، الغزي
، لبنـان ، بيـروت ، منشـورات دار األفـاق الجديـدة   ، جبرائيل سليمان جبـور  :تحقيق

  . )م1979/هـ1399(

، 2مج، إتحاف األعزة في تاريخ غزة، )م1950/هـ1370ت(، عثمان مصطفي الطباع، الغزي

ـ 1430(، 1ط، فلسطين، غزة، مكتبة اليازجي، عبد اللطيف زكي أبو هاشم :قيقتح / هـ

  . )م1999

، المختصر في أخبار البشـر ، )م1332/ هـ  732ت(، إسماعيل بن علي بن محمود، أبو الفدا

  . )ت، ب(، )ط، ب(، لبنان، بيروت، دار المعرفة لطباعة والنشر، 4ج

دار ، 4 ج، القاموس المحيط، )م1412/ هـ817(، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي

  . )ت، ب(، )ط، ب(، لبنان، بيروت، الجيل

طـالس  ، جـزآن ، قاموس الصناعات الشامية، )م1900/هـ1318ت (، محمد سعيد، القاسمي

  . )ت، ب(، )ط، ب(، سوريا، دمشق، الترجمة والنشر للدراسات و

دار ، 14ج، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، )م1418/ هـ 821ت(، أحمد بن علي، القلقشندى

  . )م1987/ هـ1408(، 1ط ، لبنان، بيروت، الكتب العلمية



169 

لطائف أنس الجليـل فـي تحـائف القـدس     ، )م1763/ هـ1176ت(، مصطفي أسعد، اللقيمي

  . 2001، )ط، ب(، عكا، فلسطين، تحقيق خالد عبد الكريم ،والخليل

، لبنان، بيروت، دار العلم للماليين، 6ج، خطط الشام، )م1953/هـ1372ت(، محمد، كرد علي

  . )م1971/هـ 1391(، 2ط

خالصة األثر فـي أعيـان القـرن    ، )م1699/هـ1111ت(، محمد امين بن فضل اهللا، المحبي

  )ت، ب(، )ط، ب(، مصر، القاهرة، لنشرلدار الكتاب اإلسالمي ، 4ج، الحادي عشر

، )ط، ب(، لبنـان ، بيروت، دار الجيل، تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، المحامي

  . )م1977/هـ1397(

، سلك الدرر في أعيان القـرن الثـاني عشـر   ، )م1604/هـ1206ت (، محمد خليل، المرادي

  . )ت، ب(، )ط، ب(، لبنان، بيروت، دار صادر، أكرم العلبي :قيقتح

، لسـان العـرب  ، )م1311/ هـ711ت (، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، منظورابن 

  )ن، ب(، )ط، ب(، لبنان، بيروت، دار صادر، 18ج

كتاب السلوك لمعرفة ، )م1441/هـ845ت (، تقي الدين أحمد بن علي، أبو العباس، المقريزي

  . )ت، ب(، )ط، ب(، زيادة ىمحمد مصطف هنشر، 2 ج، دول الملوك

احسن التقاسيم فـي معرفـة   ، )/هـ 38ت (، محمد بن أجمد البشاري، أبو عبد اهللا، المقدسي

  . )ت، ب(، مصر، القاهرة، بعة مدبوليطم، )ط، ب(، األقاليم

ة في يالحضرة األنس، )م1731/هـ1143 ت(، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني، النابلسي

، فلسـطين ، أبو ديس، إحياء التراث اإلسالميدار ، حمد يوسف :قيقتح، الرحلة القدسية

  . )1994/ هـ 1415(، )ط، ب(



170 

، جـزآن ، الدارس في تـاريخ المـدارس  ، )م1520/هـ927ت(، عبد القادر الدمشقي، النعيمي

ــقتح ــر الحســيني :قي ــة، جعف ــة الديني ــة الثقاف ــاهرة، مكتب ، )ط، ب(، مصــر، الق

  . )م1988/هـ1409(

، فلسطين، نابلس، مطبعة عمال المطابع التعاونية، 4ج، والبلقاءتاريخ جبل نابلس ، إحسان، النمر

  . )م1975/هـ1395(، 2ط

مفرج الكروب في أخبار بني ، )م1320/هـ697ت(، جمال الدين بن محمد بن سالم، ابن واصل

 . )م1957/هـ1376(، األسكندرية، تحقيق جمال الدين الشيال، جزآن، أيوب

  الجوالت الميدانية و الصور -هـ

  الجوالت. 1

 . 5/2/2015، القدس، الصالحية مبنى -

  . 18/3/2015، القدس، الصالحية مبنى -

  . الصور من تصوير الباحثة .2

  جولة ميدانية داخل كنيسة سانت) 1(صورة  -

  مقابلة شخصية مع األب بيل )2(صورة 

  النقش المثبت فوق مدخل الصالحية )3(صورة 

  النقش على أعمدة الكنيسة) 4(صورة 

  رمز القديس لوقا) 5(صورة 

  الحجرة التي تحوي أيقونة مريم العذراء) 6( صورة
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  الصالحية مبنىالباب الرئيسي ل) 7( صورة

  الصالحية مبنىالحديقة داخل  )8(صورة 

  الباب الرئيسي لكنيسة سانت آن) 9( صورة

  كنيسة سانت آن من الداخل) 10(صورة 

  الدرج المؤدي إلى المغارة) 11( صورة

  المغارة من الداخل) 12( صورة

  إحدى غرف المغارة) 13(صورة 

  المقابالت الشخصية -و

  . 5/2/2015، القدس، كنيسة سانت آن، عام) 67(، األب بيتر، مقابلة شخصية -

  . 5/2/2015، ، القدس، كنيسة سانت آن، عام)65(، األب جون، مقابلة شخصية -

  . 19/3/2015، القدس، سانت آنكنيسة ، عام)67(، األب بيل، مقابلة شخصية -

  . 19/3/2015، القدس، كنيسة سانت آن، عام) 72(، األب بول، مقابلة شخصية -

  . 5/2/2015، ، القدس، طريق المجاهدين، عام) 67(، خالد أبو الحالوة، مقابلة شخصية -

  المراجع :ثانياً

/ هـ1425(، 1ط، لبنان، بيروت، دار الغريب، التاريخ المالي للدولة العثمانية، شوكت، اموكي

 . )م2005

منشورات لجنة تاريخ ، 3مج، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام، محمد عدنان، البخيت

 . )م2008/ هـ 1429(، )ط، ب(، عمان األردن، الجامعة األردنية، بالد الشام
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 )2001/ـه1421(، 1ط، القاموس العربي الشعبي الفلسطيني، عبد اللطيف، البرغوثي

، لبنـان ، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، محمد، التونجي

 )م2009/ هـ  1430(، 1ط 

، عمـان ، دار الحامد لنشر والتوزيع، جزآن، القدس في العهد العثماني، احمد حسين، الجبوري

 . )2001/ هـ 1424(، 1ط، األردن

، القـدس ، موسوعة الرسـالة ، 2مج ، المسجد األقصى المباركموسوعة القدس ، حسن، خاطر

 . )م 2004 /هـ 1423(، فلسطين

تـاريخ مدينـة القـدس فـي العصـر العثمـاني فـي ضـوء الوثـائق          ، إبـراهيم ، ربايعة

 . )ت، ب(، )ط، ب(، مكتبة كل شيء، )م1700_1600(خالل

ء من العرب والمسـتعربين  األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسا، خير الدين، الزركلي

ـ 1401(، )ط، ب(، لبنـان ، بيـروت ، دار العلم للماليين، أجزاء 8، والمستشرقين  /هـ

 . )م1980

 . )م2011/ هـ1430(، 1ط، سوريا، دمشق، دار الفكر، طيب الكالم، وفيق، الزعيم

االهليـة للنشـر   ، جزآن، موسوعة بيت المقدس والمسجد األقصى، محمد محمد حسن، شراب

 . )م2003/ هـ1443(، 1ط، األردن، عمان، والتوزيع

ـ 1436(، 2ط، االردن، عمـان ، األهلية للنشر والتوزيـع ، معجم بلدان فلسطين / هـ

 )م1996

الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى فـي العصـرين المملـوكي    ، عبد المهدي عبد الجليل

 . )م1980/ هـ  1400(، 1ط، األردن، عمان، مكتبة األقصى، واأليوبي
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مؤسسة الدراسـات  ، )1516ـ1187(فلسطين في العهدين األيوبي والمملوكي ، خليل، عثامنة

 . )هـ1446 /م 2006(، 1ط، لبنان، بيروت، الفلسطينية

، 1ط، دار النشر والتوزيع، دار الفكر للدراسات، القدس في العصر المملوكي، السيد علي، علي

 . )م1986/هـ1426(، مصر، القاهرة

دار ، قاموس المجمع في ألفاظ العربية المعاصرة والتراثية الشائعة، وآخرون فهد، خضرةأبو 

 . )م2012/ هـ 1452(، 1ط، أكاديمية القاسمي، الهدي

، 2ط، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر   ، 7ج، موسوعة السياسة، عبد الوهاب، الكيالي

 . )1985/هـ1425(

، مكتبـة لبنـان ناشـرون   ، ألفاظ الحياة العامة في األردنمعجم ، مجمع اللغة العربية األردني

 . )م2006/هـ 1446(، 1ط، لبنان، بيروت

، 1ط ، االردن، عمـان ، مكتبة الفـالح  ،تاريخ مدينة القدس، واخرون، محمد حسين، محاسنة

 . )هـ 1423 /م 2003(

، فلسـطين ، سالقد، حياء التراث األسالميإمؤسسة ، ثارنا في بيت المقدسآمن ، يوسف، محمد

 . )م1450/م  2010(، 2ط

السادس عشـر   /ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري ، محمد أحمد سليم، اليعقوب

 . )م1999/هـ 1420(، 1ط، األردن، عمان، البنك األهلي األردني، 2ج ، الميالدي

، عمـان ، التعاونيةجمعية عمال المطابع ، معاهد العلم في بيت المقدس، كامل الجميل، العسلي

 . )م1981 /هـ  1399(، )ط، ب(، األردن

، )ط، ب(، األردن، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، من آثارنا في بيت المقدس

  . )م1982/ هـ 1340(
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/ هــ  1402(، 1ط، األردن، عمـان ، مطبعة التوفيق، 3مج، وثائق مقدسية تاريخية

 . )م1983

، القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القـراء  معجم، سالم، مكرم. مختار، عمر

 . )م1997/هـ 1417(، 3ط، مصر، القاهرة، عالم الكتب

مركز األبحاث للتاريخ والفنـون  ، األوقاف اإلسالمية في القدس الشريفة، محمد هاشم، غوشة

  .)م2009/ هـ 1449(، )ط، ب(، تركيا، استانبول، والثقافة اإلسالمية باستانبول

، ترجمة كامل العسـلي ، المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها بالنظام المتري، فالتر، هنتس

 . 1970، 2ط، عمان، األردن، عمادة البحث العلمي
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Abstract 

Jerusalem had an important role in the scientific movement during 

history. It had a big effect not only in Palestine, but also in the Islamic 

world in general. This movement related to Al- Aqsa Mosque the first 

(Quiblla) and the third sacred mosque in the world. 

It became the main destination of the students and teachers from all 

around the Islamic world. It also became the most important place for 

caliphs and princes to look after. 

The crusaders invasion of the area stopped that movement for 

decades but that continued when Salah Al-Din librated it in 585/1187 after 

the Omari turn out. 

There is no doubt that Salah Al-Din realized what had happened to 

Jerusalem and the cultural movement during the Fatimed dominance which 

is shiite and the crusader occupation. Jerusalem returned back to its natural 

position and that needed activating the cultural movement in it. 

To do so, Salah Al-Din began to set up Al-Salaheia School in 

588/1992 in the North – East corner of Al-Aqsa Mosque in the place of the 

house which Yokaim and Hana (the parents of Mary) were lived. It was 

called as (sandahana) church before Islam came. 



c 

Al-Salaheia had an important role in the cultural life. We can notice 

that in its system of teaching. We noticed that its teachers (Sheikhs) related 

to the Sultan. These jobs were very important in the Islamic kingdom. Its 

teachers (Sheikhs) were also given a very important economic and social 

positions. 

Sultan Salah Al-Din didn’t forget to provide the school with the 

necessary financial support in order to develop it. He supported it with (Al-

Awqaf) which enables it to work well. From these “Awqaf”, Silwan 

village, Al-Qastal, the jewish cemetery, Bostan Al-Jorah, Haret Al-

magharbeh, Bostan bab Hetta, 89 shops in Al-Quttaneen market and other 

shops in Bab-Hetta and Hammam Al-Asbat and others. All this to enable 

this school to play its role. 

The syllabus of this school also showed its high level. It contained 

science, languages, religion. After that it contained Al-Hadith and the 

helping sciences which are related to life affairs. 

As a result, students joined it from all over the Islamic world. 

Students were given scientific degrees and many of its students became 

teachers and then (Sheikhs). 

The government of France asked Sultan Abed Al-Hameed to give it 

the school to turn it to a church again as a price of the backside which the 

government gives to the Ottomans in the Crimea war. The Ottomans agreed 

and they began to rebuild the church. 



d 

At the beginning of the world war 1, Jamal Basha changed the school 

to a collage and called it Salah Al-Din college. 

Jamal Basha put a new system for the college. This system limits the 

subjects that this college will teach and the period of learning and also the 

stages and the acceptance in this college. 

The college contained its role till the English came in 1338/1917 and 

took it. They also opened The Acliric School which is known as the Church 

of Sant Ann or Sant Maria. 

As a result of this role which is led by Jerusalem in the cultural 

movement – since its liberation by Salah Al-Din – to the British occupation 

in 1336/1918, when they chose the school to be the field of research and 

study from its establishment to the absence of the Ottomans in 1339/1918 

under the name of Al-Salaheia School in Jerusalem. 




