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  األوقاف اإلسالمية
  وأثرها على النهضة العلمية يف عصر املماليك

  ) تطبيقات الوقف العلمي يف التاريخ اإلسالمي:احملور الثاين(                              
  

  الدكتور عمار حممد النهار
   قسم التاريخ–جامعة دمشق 

   :املقدمة-
   والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني،، الرمحن الرحيمبسم اهللا 

م منذ انقضاء عهد األيوبيني إىل جمـيء العثمـانيني          ١٥١٧-١٢٥٠= هـ  ٩٢٣ -٦٤٨امتد عصر املماليك بني عامي      
، وامتد  ا وغريمه وتكمن أمهية ذلك العصر يف أن املماليك أسسوا فيه دولة مترامية األطراف مشلت مصر وبالد الشام                .األتراك

 قرنني ونصف من الزمن، ختلَّل هذه الفترة مراحل من التضحيات للدفاع عن الدين واألرض ضد األخطار                 أكثر من حكمهم  
اليت هددت املنطقة من جانب الصليبيني واملغول والغرب األوريب أحياناً، وأحرزوا باسم اإلسالم انتصارات باهرة، وما زالت                 

ج الصفّر، واملنصورة، وفارسكور، وأنطاكية، وطرابلس، وعكا، حية يف التاريخ تشهد هلـم             أمساء مواقع عني جالوت، ومر    
  .بالبطولة والشجاعة والفداء 

والعصر اململوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر وبالد الشام مركزاً للتجارة العاملية والطريق الرئيسي لتجارة الشرق،                 
علنا نفسر، يف ضوء ذلك، تلك الثروة الواسعة اليت متتع ا املماليك، وذلك الثراء الضخم وبوابة العبور إىل أوربا، األمر الذي جي

  .وما نتج عنه من ازدهار النشاطات الدينية والفكرية، جراء ازدهار الوقف كما سنرى 
 وظهر أثره يف مـصر       من بغداد إىل القاهرة،    اإلسالميةومارس املماليك نشاطاً دينياً وعلمياً خصباً صحب انتقال اخلالفة          

ل على التعليم والتـأليف  وبالد الشام، من خالل إحياء شعائر الدين، وإقامة املنشآت الدينية والعلمية، والرغبة اجلاحمة يف اإلقبا        
  .والكتابة

وإن من أعظم إجيابيات علماء ذلك العصر أم أعادوا وبزمن قياسي مجع ما خسرناه من التراث والفكر اإلسالمي الذي                   
نوا ضة كربى عرض للنهب واإلحراق واإلغراق واإلتالف على يد املغول، وتابعوا فوق ذلك مسرية التأليف واإلبداع، فكوت

  .توجت حلقات تطور احلضارة اإلسالمية
  

  :العلمية ـ األوقاف وأثرها يف ازدهار احلياة أوالً
 وانتعاشها وسريها يف الطريق الصحيح، ولعل السر     لميةالع أثر عظيم يف استمرار احلياة       كان لألوقاف يف عصر املماليك    و  

  . األكرب الكامن وراء النهضة الفكرية يعود إليها حيث كانت املورد األول لكل املؤسسات والفعاليات العلمية
يم وعندما قامت الدولة األيوبية أصبح للوقف غاية جديدة، إذ عمل األيوبيون على استغالل نظام الوقف ومتحصالته لتدع              

حكمهم السياسي من ناحية، ومن أجل اجلهاد الديين ضد الصليبيني من ناحية أخرى، وكانت واردات معظم أوقافهم تنفق                  
وتدل املصادر التارخيية على كثرة األوقـاف الـيت         . على املدارس، وبيوت الصوفية، وفك أسرى املسلمني من أيدي الفرنج         

  .)١(تهأوقفها السلطان صالح الدين وبقية أفراد أسر

                                            
األوقاف والتعليم يف مصر زمن األيـوبيني،       :  الدكتور حممد حممد أمني    م، حبث ١٩٩٠ امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عمان، مؤسسة آل البيت           )١(

 .٨٠٨، ٨٠٧، ص٣ج



 ٢

 سيما وأا خرجت من رحم الدولة األيوبية، ولكنها متيزت عنـها بكثـرة              ،وسارت دولة املماليك على املنهج نفسه       
  .األوقاف امللفتة على املؤسسات والنشاطات الدينية والعلمية كما سنرى

، ويترأسها دوادار الـسلطان،  )١(يعرف باألحباس: عرفت األوقاف يف عصر املماليك ثالثة أنواع؛ النوع األول منها         فلقد  
وتتألف من ديوان فيه عدة كتاب ومدبر، ويشتمل هذا النوع على أراض من أعمال مصر خصصت للقيام مبصاحل املـساجد                   

  . والزوايا وحنوها من جهات الرب
يلي هذا النوع ناظر    ويعرف النوع الثاين باألوقاف احلكمية مبصر والقاهرة، ويترأسها قاضي القضاة الشافعي، ويقال ملن                

  .األوقاف، ويشتمل على األوقاف احملبوسة على احلرمني، وعلى الصدقات واألسرى وأنواع القرب
. ويعرف النوع الثالث باألوقاف األهلية، وهلا ناظر خاص؛ وهو من أوالد الواقف، أو من والة السلطان، أو القاضـي                    

وبالد أخرى مقررة، وهي موقوفة لصاحل اخلوانق واملدارس واجلوامع         ويشتمل هذا النوع على أراٍض من أعمال مصر والشام          
  .)٢(والترب
   صص النوعان األول والثالث من األوقاف لبناء املؤسسات العلمية والدينية، ولذلك نالت هذه األماكن حـصة                وقد خ

جماالت حياة الدولة، فمن عائـداا  ومن ناحية ثانية كان لألوقاف عامة أثرها االقتصادي املؤثر يف شىت            . األسد من األوقاف  
  .)٣(أُنفق على املؤسسات التعليمية ودور الثقافة واملشايف واملصحات

؛ وهو املسؤول عن املباشرة يف توظيف       »ناظر الوقف «وألمهية الوقف، وكي يؤيت فوائده املرجوة عني له موظف سمي             
 نسخة توقيع لناظر أوقـاف مـصر        ) م١٤١٨= هـ  ٨٢١ ويفت( القلقشنديوينقل لنا   . الوقف حبسب اجلهة املخصص هلا    

وملا كان فالن هو الذي ال «: والقاهرة، ونتبني من خالهلا وظيفة الناظر وأمهية الوقف على املؤسسات التعليمية؛ تقول النسخة            
، مجيلة التـثمري      فليباشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة التأثري       … املصاحل وهي عن فكره غائبة       رضه بشائبة، وال متسه   يتدنس ع 

وحانات مسبلة وحوانيت مكملـة ومـسقفات       ... اختالفها من ربوع ومباٍن ومساكن       ولينظر يف هذه األوقاف على       …
 ويندرج يف هذه األوقاف ما علـى  … وليتبع شروط الواقفني وال يعدل عنها   …معمورة وساحات مأجورة غري مهجورة      

  .)٤(» آثارها، ولريفع منارهااملساجد ومواطن الذكر، فليقم شعارها، وليحفظ
وظيفة عالية املقدار، وموضـوعها أن صـاحبها         «:وترتبط ذه الوظيفة وظيفة أخرى هي وظيفة نظر األحباس؛ وهي           

 وما هو من ذلك على سـبيل        ...يتحدث يف رزق اجلوامع واملساجد واألربطة والزوايا واملدارس من األرضني املفردة لذلك             
  .)٥( وهو يشبه وزارة األوقاف يف عصرنا، وتتبع هذه الوظيفة لديوان األحباس أو ديوان األوقاف»عيننيالرب والصدقة ألناس م

فريع األوقاف هو املصدر املايل األساسي لغالبية املؤسسات العلمية يف العصر اململوكي، ويفهم من هـذا أن احلركـة                     
إنشاء املدارس واستمرار التعليم فيه، إمنا هي يف احلقيقة من نتائج العلمية الواسعة اليت شهدها ذلك العصر، وبسبب اإلقبال على 

  .)١(ازدهار األوقاف وانتشارها يف العصر اململوكي

                                            
حممد حسني مشس الدين، بريوت، دار      : صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، تح     ): أمحد بن علي  (القلقشندي  حبس؛ وهو الوقف على ما ذكر       :  مفرد األحباس  )١(

  .٢٤٨، ص١١ج، م١٩٨٧، ١الكتب العلمية، ط
  .٢٩٦، ٢٩٥، ص٢، جاخلطط املقريزية، بريوت، دار صادر): أمحد بن علي(قريزي امل )٢(

(٣) Degiulhem (Randi) :Le WaQf dans Lespace IslamiQue, DAMAS ,١٩٩٥. : p٢٩ 

 .٣٧١ص، م١٩٦٨، ٥تاريخ الشعوب اإلسالمية، تر نبيه فارس، منري بعلبكي، بريوت، دار العلم للماليني، ط: )كارل (بروكلمانوانظر 
  .٢٥٥ـ ٢٥٣، ص١١صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٤(
  .٢٤٨، ص ١١ ج.٣٩  - ٣٧، ص٤صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٥(



 ٣

قد كان لألوقاف الفـضل األول يف  لوتؤكد املصادر التارخيية العالقة اليت ال تنفصم بني املساجد واملدارس واألوقاف؛ ف        
فمن املالحظ أنه مل . )٢(ية من ناحية، واستمرارها مراكز للحركة العلمية من ناحية ثانية      احتفاظ املساجد الكربى بشهرا العلم    

ينب مسجد إال وقد قُرر له وقفه الذي سيصرف منه عليه، وعلى القائمني ببنائه والعمل به من األئمـة واخلـدام واملـؤذنني                 
  .)٣(واملدرسني وحنو ذلك

عـام  (ره اإلجيايب يف استمرار احلياة العلمية يف املسجد، ما حدث يف شهور             ومن الشواهد اليت توضح أمهية الوقف وأث        
مع قاضي القضاة حني اشتكى للسلطان املنصور قالوون سوء أحوال جامع عمرو بن العاص واجلامع               ) م١٢٨٨= هـ  ٦٨٧

  . )٤(»األحباس على أسوأ األحوال«األزهر، وعلل ذلك بأن 
 عمرو بن العاص يف استمرارها إىل األوقاف؛ حيث كان لكل زاوية وقف يـصرف  وتدين احلركة العلمية يف زوايا جامع   

  .)٥( منه على مشاغلها
وإذا ما انتقلنا إىل املدارس الرمسية فإننا سنجد احلال نفسها؛ وذلك ألنه على الرغم من كثرة أعداد املدارس آنذاك إال أنه                       

ا كانت الدوافع الدينية والسياسية السبب يف إنشاء املدارس، وهذا مـا            مل يكن هناك سياسة تعليمية للدولة أو للسالطني، وإمن        
أعطى األوقاف أمهية خاصة بالنسبة للتعليم، فاألوقاف هي اليت ثبتت أركان املدرسة ودعمت نظامها، ومكنتـها مـن أداء                   

 أو عيناً هو الضمان السـتمرار العمـل   رسالتها، وكان الريع الذي تقدمه األعيان املوقوفة على املدرسة شهرياً أو سنوياً نقداً         
  .)٦( كما سنرىباملدرسة، حيث تدفع منه مرتبات موظفي املدرسة والطلبة حبسب شرط الواقف

فلقد توزعت األوقاف على مدارس ذلك العصر الكثرية وكان ذلك سبب توجه املدرسني إليها، وإقبال طلبـة العلـم                     
ـ ( توقف أنشطة بعض املدارس وإغالقها، يقول املقريـزي       ويف حني أدى انقطاع الوقف إىل       . )٧(عليها = هــ   ٨٤٥ويف  ت

وقد تالشى أمر هذه املدرسة لسوء والة أمرها وختريبهم أوقافها، وتعطل منـها حـضور           «:  عن املدرسة اجلمالية    )م١٤٤١
  .)٨(»الدرس

                                                                                                                                                   
  .٢٤٢، ص.م١٩٨٠، ١األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر، دار النهضة، ط): حممد(حممد أمني  )١(
  .٢٦٠، صاألوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر: حممد أمني )٢(
، ١١٦، ٤٩، ٤٦، ٨، ٦، ٤، صالتحفة السنية بأمساء البالد املصرية، دمشق، دار الكتب الظاهرية): حيىي(ابن اجليعان : شأن موضوع املساجد وأوقافها انظر ب)٣(

حبـاث،   املعهد األملـاين لأل    تاريخ امللك الظاهر، اعتناء أمحد حطيط، بريوت،      ): حممد بن علي  ( ابن شداد ،  ١٨٢،  ١٧٣،  ١٦٧،  ١٥٩،  ١٣٨،  ١٢٢،  ١٢٠
، ٣٢٢، ص ٣١، ج م١٩٩٢الباز العريين، اهليئة املصرية العامة للكتاب،       : اية األرب يف فنون األدب، تح     ): أمحد بن عبد الوهاب   (النويري  ،  ٣٤٦، ص م١٩٨٣
  .٣١٢، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٧٨، ٢٦٨، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٢، ص٢اخلطط، ج: املقريزي

  .٢٥٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٤(
  .٢٥٥،٢٥٦، ص٢، جاخلطط: املقريزي )٥(
  .٢٤٠، صاألوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر:  حممد أمني)٦(
 ١٣٩،  ١٣٢،  ١١٤،  ١٠١،  ٩٣،  ٩١،  ٩٠،  ١٢،  ٨،  ٧، ص التحفة السنية بأمساء البالد املصرية    : ابن اجليعان :  انظر بشأن املدارس وأوقافها    )٧(

مراد كامل، القاهرة، الشركة العربيـة،      : صور يف سرية امللك املنصور، تح     تشريف األيام والع  ): حميي الدين (ابن عبد الظاهر  ،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥٠
، ١٠٦، ص ٣١، ج ٩٣، ص ٣٠اية األرب، ج  : ، النويري ٣٤٤،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٠، ص الظاهرتاريخ امللك   : ابن شداد ،  ١٢٧، ص م١٩٦١،  ١ط

، ٢اخلطط، ج : ، املقريزي ٩٦،  ٩٥،  ٩٢، ص ١، ق .تراث، دار اآلفاق  االنتصار لواسطة عقد األمصار، بريوت، جلنة إحياء ال       ): إبراهيم بن حممد  ( ابن دقماق 
  .٣٩٨، ٣٩٤، ٣٩٢، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٤، ٣٦٨، ٣٦٤، ٣٦٣ص

  .٣٩٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٨(



 ٤

لوكية، هي املدرسة اخلروبيـة     ، فكان هناك ثالث مدارس مم     )١(وجرت العادة أن يعني املدرسني والطلبة وفقاً لألوقاف         
  .)٢(ومدرسة أينال ومدرسة احمللي، مل تقم هلا قائمة النقطاع األوقاف عنها، فخلت من املدرسني والطلبة

ومن أجل ذلك كله أدرك مشيدو املدارس أمهية الوقف، ودوره يف استمرار عمل املدرسة، فصاروا يرتبونه وحيـضرونه                
  .)٣(»مل يشرع يف بنائها حىت رتب أمور أوقافها«إن املدرسة الظاهرية قبل البدء بإنشائها، فقد قيل 

اخلوانق والزوايا والربط، فكان أثر األوقاف فيهـا        : وينطبق حال األوقاف يف املساجد واملدارس على مدارس الصوفية          
قبض السلطان الناصر حممـد بـن   ، ومثة حادثتان تؤكدان أثر األوقاف يف هذه املدارس، فعندما   )٤(كبرياً، وحصتها منه وفرية   

 وأقامت  …أخذ سائر ما كان موقوفاً عليها       «قالوون على بيربس اجلاشنكري وقتله، أمر بإغالق اخلانقاه اليت كان قد بناها، و            
. )٥(»حنو عشرين عاماً معطلة، مث أمر بفتحها يف أول عام ست وعشرين وسبعمئة، ففتحت وأعاد إليها ما كان موقوفاً عليها                   

أخرج األمـري برقـوق أوقافهـا       « احلادثة الثانية خانقاه اجليبغا املظفري اليت بقي النشاط التعليمي قائماً فيها إىل أن               وختص
  .)٦(»فتعطلت

   :مناذج عن املؤسسات العلمية يف عصر املماليك وعالقتها باألوقاف -ثانياً 
ر من أوقاف مصر لتغطية مصاريفه على أبنيته وفقهائه         نصيبه املقد ) يف عصر املماليك  (كان للجامع األزهر     :اجلامع األزهر 

، وأوقف األمري عز الدين آيدمر احللي أوقافاً كثرية         )٧(وطالبه والفقراء الواردين إليه، فأوقفت الكثري من أراضي مصر خلدمته         
م يف تقدمي املعونـات     وكان ألرباب األموال سه    .)٨(لتأمني مصارفه، وكذلك فعل األمري سعد الدين بشري اجلامدار الناصري         

  .)٩(هلذا اجلامع، فقد كانوا يقصدونه بأنواع الرب من تقدمي لألموال والذهب والفضة وأنواع األطعمة واخلبز واحللويات
، وأوقف عليها أوقافاً    م١٤٨٢ = هـ٧٨٧يف دمشق، أنشأها قاضي القضاة حممد اخليضري سنة          :دار القرآن اخليضرية  

  .)١٠ (كثرية دارة
، وقد  م١٤٦٣ = هـ٨٦٨يف دمشق، أنشأها أمحد بن علم الدين الصابوين، فرغ من بنائها سنة              :ن الصابونية دار القرآ 

شرط الواقف فيها قراءة البخاري كل ثالثة أشهر، وإقراء القرآن الكرمي، وبىن اجتاهها مكتباً موقوفاً أليتام عشرة مع شـيخ                     

                                            
، ٣٨٢،  ٣٧٩،  ٣٧٨،  ٣٦٨،  ٣٦٤، ص ٢اخلطـط، ج  :  ملزيد من التفاصيل عن املدارس اليت عني فيها املدرسون والطالب وفقاً لألوقاف انظر املقريـزي               )١(

  .٩٨، ص١االنتصار، ق: ، وابن دقماق٤٠٤، ٣٩٨، ٣٨٨،٣٩٤
  .٤٠١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
، ٩٠، صم١٩٧٦، ١عبـد العزيـز خـويطر، الريـاض، ط    : الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر، تح): حميي الدين(ابن عبد الظاهر  ) ٣(

  .٩٣، ص٣٠جاية األرب، : النويري
، ١٥٩،  ١٤٥،  ١٣٩،  ٦٨،  ٦٢،  ١٣التحفة السنية بأمساء البالد املصرية، ص     : انظر ابن اجليعان  وأوقافها   ملزيد من التفصيل بشأن كل خانقاه وزاوية ورباط          )٤(

  .٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٥، ٤٢٣، ٤٢١، ٤١٧، ص٢اخلطط، ج: ، املقريزي١٠٢، ص١االنتصار، ق: ، ابن دقماق١٧٣، ١٦٦
  .٤١٧، ص٢اخلطط، ج: قريزي امل)٥(
  .٤٢١، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٦(
  .١٢٢، ١٢٠، ١١٦، ٦، ٥، ٤التحفة السنية بأمساء البالد املصرية، ص:  انظر بشأن األراضي املوقوفة على اجلامع األزهر ابن اجليعان)٧(
  .٢٧٦، ٢٧٥، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٨(
  .٢٧٧، ٢٧٦، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٩(
  .٧، ص١، جم١٩٩٠، ١الدارس يف تاريخ املدارس، إعداد إبراهيم مشس الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط): عبد القادر بن حممد(لنعيمي ا )١٠(



 ٥

، وكان ذو جهات كثرية، قرى يف بريوت، وقـرى يف غوطـة             يقرئهم القرآن العظيم، ويصرف على كل ذلك من الوقف        
  .)١(دمشق، وقرى يف بعلبك، وأخرى يف حوران، وقرى وبساتني أخرى يف مناطق متفرقة

، ووقف  م١٤٦٩ = هـ٨٧٤دار الظاهر برقوق سنة     اومشق األمري الكبري الشريف يونس د     أنشأها يف د   :اخلانقاه اليونسية 
  .)٢( الفرج، ودرس فيها أفاضل العلماءعليها الدكاكني اليت خارج باب

، أوقف عليها قرييت عـني      )م١٣١٠ = هـ٧١٠ ويفت(بدمشق، أنشأها عيسى بن شاه أرمن الرومي         :الزاوية السيوفية 
  .)٣(الفيجة ودير مقرن بوادي بردى

  :بيوت دمشقية يف عصر املماليك أُوقفت مدارس للعلم
تة، تدل على اجلو العام الذي كانت تعيشه هذه املدينة يف ذلك العـصر،              وبرزت يف دمشق يف عصر املماليك ظاهرة ملف       

وهو ازدهار الوقف العلمي ومسامهة اجلميع يف ذلك، إذ نقف يف املصادر التارخيية على ميزة ألهل هذه املدينة رمبا مل تتـوافر                      
  . )٤(توضح ذلك مدارس علمية، وسأكتفي هنا بثالثة أمثلة ماممعند غريهم، وهي وقف بيوم بعد 

ـ ٧٢٣تـويف   (وأبدأ بدار احلديث البهائية؛ وقد كانت داراً للشيخ املسند اء الدين أبو حممد القاسم                ، )م١٣٢٣ = هـ
فوقفها آخر عمره داراً للحديث النبوي الشريف، ودرس فيها أفاضل العلماء، وخترج منها طلبة علم كثريون بفـضل هـذا                    

  .)٥(الوقف 
كانت داراً لألمري عز الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن القواس، أوصى أن تجعل مدرسة ملا حـضرته                  واملدرسة القواسية؛   

  .)٦(، ووقف عليها أوقافاً دارة، وأصبحت منارة علم يف دمشق)م١٣٣٢ = هـ٧٣٣تويف (الوفاة 
يف دمـشق،   ) م١٢٩٦ = هـ٦٩٦تويف  (ودار احلديث السامرية؛ كانت داراً للشيخ أمحد بن علي البغدادي السامري            

  .)٧( فوقفها دار حديث وخانقاه، وعقدت فيها دروس العلم
عن دائرة أثر األوقاف اإلجيايب، فها هو       ) مدارس الطب يف ذلك العصر    (ومل خترج البيمارستانات    : البيمارستان املنصوري 

: م، وجاء فيـه   ١٢٨١= هـ  ٦٨٠ البيمارستان املنصوري قد ضمن وقفه بكتاب أُرخ يف يوم الثالثاء ثالث عشر صفر عام             
 رطل سوى السكر، ورتب فيه عدة ما بني أمني ومباشر، وجِعلَ            ةمخسمائمنه يف كل يوم     ) الدواء(فبلغ مصروف الشراب    «

مباشر لإلدارة، وهم الذين يضبطون ما يشترى من األصناف، وما حيضر منها إىل املارستان، ومباشرون السـتخراج مـال                   
  .)٨(»ملطبخ، ومباشرون يف عمارة األوقاف تتعلق بهالوقف، ومباشرون يف ا

                                            
  .١٣، ١٢، ص١الدارس يف تاريخ املدارس، ج: النعيمي) ١(
  .١٤٨، ص٢الدارس يف تاريخ املدارس، ج: النعيمي) ٢(
  .١٥٨، ص٢ارس، جالدارس يف تاريخ املد: النعيمي) ٣(
ويف الوقت الراهن أقوم بإعداد كتاب عن هذه الظاهرة امللفتة ألهل دمشق يف عصور األيوبيني واملماليك والعثمانيني، وأسأل اهللا ريب الكـرمي                      ) ٤(

  .أن يعينين على إمتام هذا الكتاب
  .٤٤، ٤٣، ص١الدارس يف تاريخ املدارس، ج: النعيمي) ٥(
  .٣٣١، ص١اريخ املدارس، جالدارس يف ت: النعيمي) ٦(
  .٥٥، ٥٤، ص١الدارس يف تاريخ املدارس، ج: النعيمي) ٧(
ايـة  : ، النـويري  ١٤١،  ١٣٧،  ١١٦التحفة السنية، ص  : ، وانظر عن أوقاف البيمارستان املنصوري أيضاً ابن اجليعان        ٤٠٧، ص ٢اخلطط، ج : املقريزي )٨(

  .١٠٧، ١٠٦، ص٣١األرب، ج



 ٦

 يف العصر اململوكي، فذاع صيته      - الذي يعد من أشهر بيمارستانات مصر عرب التاريخ          -لقد بين البيمارستان املنصوري     
 وذلك يف القاهرة    بىن هذا البيمارستان السلطان املنصور قالوون األلفي،      . واشتهر، وهو األمنوذج املثايل للبيمارستانات آنذاك     

ـ  (ابـن بطوطـة   م، وقد قال    ١٢٨٣= هـ  ٦٨٢، فابتدأ بتشييده يف ربيع األول عام        )١(بني القصرين  ـ  ٧٧٧ ويفت  =  هـ
وأما املارستان الذي بني القصرين عند تربة امللك املنصور قالوون فيعجز الواصف عن حماسنه، وقد أُعد فيه                 «:  فيه ،)م١٣٧٥

ـ  ٧٧٦تـويف   ( عنه ابن أيب حجلة   وقال   . )٢(»ر، ويذكر أن جمباه ألف دينار كل يوم       من املرافق واألدوية ماال يحص      =  هـ
  .)٣(»هو من حسنات الزمان، وحتتاج إليه امللوك، ويفتقر إليه الغين والصعلوك، فهو عون الفقري وجرب الكسري «:)م١٣٧٤
لم تقيد خدماته بفئات معينة، بل أفاد منـه         جعل البيمارستان املنصوري لتقدمي الرعاية الصحية ملختلف فئات الشعب، ف           

الرجال والنساء واألغنياء والفقراء، والكبري والصغري، واجلندي واألمري والوزير، وأهل القاهرة ومصر وضواحيها، واملقيمـون               
  .)٤(والوافدون، واستقبل فيه املرضى أياً كانت أمراضهم

م بتقليد مدرس يف هـذا  ١٢٨٥= هـ  ٦٨٤ك املنصور قالوون عام     وتؤكد هذه الرعاية وثيقة الوقف اليت أصدرها املل         
 به بني كل صغري     االنتفاعوأحبنا التداوي فيه لكل شريف ومشروف، ومأمور وأمري، وساوينا يف           «: البيمارستان، فذكر فيها  

  .)٥(»وكبري، وعلمنا أن ال نظري لنا يف ملكنا، وال نظري له يف إبقائه، فلم جنعل لوقفه وشرطه من نظري
ومل حتدد مدة اإلقامة يف هذا البيمارستان، ومل تقتصر الرعاية الصحية فيه على املترددين واملقيمني، وإمنا مشلـت أيـضاً                 

  .)٦(الفقراء يف بيوم، فقدمت هلم الرعاية املناسبة، وصرف هلم ولغريهم ما حيتاجونه من األدوية واألغذية واألشربة
وهم من يقومـون    : اجلرائحيون. وهم أطباء األمراض الباطنية   : الطبائعيون:  ثالث فئات  وانقسم أطباء البيمارستان إىل     

  .)٧(وهم املختصون مبعاجلة أمراض العيون: الكحالون .بالعمليات اجلراحية
وكانت مهمة هؤالء األطباء اإلشراف على املرضى جمتمعني أو متناوبني، فتحدد مواعيد دوامهم بدقة، يداوم األطبـاء                   

حالون صباح كل يوم كي ال يأيت مريض للعالج ويرد، وجند تعاوناً بني هؤالء األطباء يف خمتلف فروع الطـب، فمـن                      الك
الضروري مثالً أن يراجع الطبيب الكحال الطبيب الطبائعي للنظر يف عالج املريض الذي قد يعود مرض عينـه إىل أسـباب          

  .)٨(ليالً جمتمعني أو متناوبنيباطنية، وكان على األطباء الدوام يف البيمارستان 

                                            
  ٤٠٦، ص٢اخلطط، ج: ، املقريزي٤١٨، ص٣األعشى، ج حصب: ، القلقشندي١٠٦، ص٣١جاألرب، اية : النويري) ١(

  .٢٠٣، ص١، جم١٩٩٧عبد اهلادي النازي، الرباط، أكادميية اململكة املغربية، : رحلة ابن بطوطة، تح): حممد بن عبد اهللا(ابن بطوطة ) ٢(
ــة ) ٣( ــن أيب حجلـ ــد(ابـ ــح ): أمحـ ــسلطان، تـ ــكردان الـ ــاهرة : سـ ــر، القـ ــي عمـ ــاجني، علـ ــة اخلـ   ، مكتبـ

  .٥٤، صم٢٠٠١، ١ط
حممد أمني، مصر، مطبعة    : تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه، تح      ): احلسن بن عمر  (ابن حبيب   ،  ١٠٧، ص ٣١اية األرب، ج  : النويري) ٤(

عنـا علـى موضـوع    ، ملحق فيه وثيقة وقف السلطان قالوون على مصاحل البيمارستان، وهي وثيقة مهمة جـداً تطل      م١٩٧٦دار الكتب،   
اجتماعي مهم هو الرعاية الصحية يف مصر يف عصر سالطني املماليك، وتعطي فكرة عن دور الدولة يف جمال الرعاية الـصحية يف العـصور                        

  .٣٠٢، ٢٩٧الوسطى، ص
  .٢٦، ص٨م، ج١٩٣٩األمريكية، قسطنطني زريق، جنالء عز الدين، بريوت، املطبعة : تاريخ ابن الفرات، تح): حممد بن عبد الرحيم(ابن الفرات ) ٥(
  .٤٠٧، ٤٠٦، ص٢اخلطط، ج: ، املقريزي٣٠٦، ٣٠٣، ملحق، ص١تذكرة النبيه، ج: ابن حبيب) ٦(
  .٣٠٥، ملحق ص١تذكرة النبيه، ج: ، ابن حبيب١٠٧، ص٣١اية األرب، ج: النويري) ٧(
  .٣٠٦، ٣٠٥، ملحق ص١تذكرة النبيه، ج: ابن حبيب) ٨(



 ٧

وفيما يتعلق باألمراض املعاجلة، فإن البيمارستان مستشفى عام لعالج مجيع األمراض، وكان مقسماً إىل قسمني؛ أحدمها                  
قاعة األمراض الباطنية، وقاعة اجلراحة،     : للذكور، واآلخر لإلناث، وقد قُسم كل قسم من هذين القسمني إىل القاعات التالية            

قاعة أمراض العيون، وقاعة التجبري، وقُسمت قاعة األمراض الباطنية إىل عدة أقسام صغرية، فمنها قسم للمصابني بـاحلمى                  و
  .)١(، وقسم ملن به إسهال)أي املتخومني(، وقسم للمربودين )وهم مرضى اجلنون(، وقسم للممرورين )احملمومني(

األدوية، فأُفرد فيه مكان لطبخ األدوية واألشربة، ومكـان لتركيـب           ووجد يف البيمارستان ما يشبه الصيدلية وحتضري          
  .)٢(املعاجني واألكحال واملراهم، ومكان تفرق فيه األدوية واألشربة

رجالن اشترط فيهما األمانة والديانة، ) من خالل الوقف(وكان أيضاً ما مياثل وظيفة الصيدالين واملمرض، فقد رتب فيه   
ظ األدوية والعقاقري وصرفها حبسب أوامر األطباء، ويسلمها للرجل الثاين املسؤول عن توزيعها علـى               مهمة األول منهما حف   

املرضى، والتحقق من أن كل مريض قد تناول الدواء املوصوف له، ومن مهماته توصيل الطعام للمرضى كلٌ حـسب مـا                     
  .)٣(وصف له

س الطب، فأشبه بذلك كبار املستشفيات يف عصرنا من حيث وأما أهم صفة هلذا البيمارستان فهي أنه كان جامعة لتدري  
إحلاق كليات الطب ا، فتوافرت فيه الدراسة العملية للطب، وممارسته على يد األساتذة، فجعل فيـه شـيخ لالشـتغال                    

صدر بنفسه  ، وكان السلطان اململوكي ي    )٥(، وخصص فيه مكانٌ جيلس عليه رئيس األطباء إللقاء حماضراته يف الطب           )٤(بالطب
وليجمع عنده مشل «: ، ومن هذه املراسيم الدالة على تعليم الطب فيه مرسوم ذكر فيه)٦(مراسيم تعيني املدرسني يف البيمارستان

 وليشرح هلم صدره، وليبذل هلم من عمره شطره، وليكشف هلم من هذا العلم املكنون     …الطلبة، وليعط كل طالب ما طلبه       
 وآخرين بأمساء احلشائش وقوى األدوية      …طبائعية وطائفة كحالني وجرائحية وقوماً جمربين        وليجعل منهم مجاعة     …سره  

وورد يف بعض   . )٧(» وليفرد لكل علم من علوم الطب طائفة، ولكل فن من فنونه مجاعة حملاسنه عارفة              …وأوصافها عاملني   
 وكانت قد سبقت له يف هذا املنـصب         …ختربناه  ونصبنا لذلك من العلماء واحلكماء من اخترناه ورضيناه ملا ا         «: املراسيم

  . )٨(»أحسن مباشرة
ويفهم من هذه املراسيم أنَّ البيمارستان كان جامعة كربى لتخريج األطباء يف خمتلف فروع الطب، وكذلك لتخـريج                    

  .الصيادلة
ا كانت تصدر لألطبـاء     وصدور مرسوم تعيني مدرس البيمارستان من السلطان مباشرة تفرضه أمهية مهنة الطب، وهلذ              

وليتجنب الدواء ما أمكنه املعاجلة بالغذاء      «: وصايا يلزمون بالتقيد ا والعمل مبقتضاها، فمما يذكر يف وصية الطبيب الطبائعي           

                                            
، ويشهد على هذه الرعاية الطبية الفائقة       ٣٠٣،  ٣٠٢، ملحق ص  ١تذكرة النبيه، ج  : ، ابن حبيب  ١٠٧، ص ٣١، ج اية األرب : النويري) ١(

البلـوي  يف نص يشرح فيه كل ما أوردناه عن ذلـك، انظـر             ) الذي زار مصر يف عصر املماليك     (يف هذا البيمارستان الرحالة خالد البلوي       
  .٢٢٠، ٢١٩، ص١، جاحلسن السائح: تاج املفرق، تح): خالد(
  .٤٠٦، ص٢اخلطط، ج: ، املقريزي١٠٨، ١٠٧، ص٣١اية األرب، ج: النويري) ٢(
  .٣٠٥، ملحق ص١تذكرة النبيه، ج: ابن حبيب) ٣(
  .٣٠٧، ملحق ص ص١تذكرة النبيه، ج: انظر ابن حبيب) ٤(
  .١٠٨، ص٣١اية األرب، ج: النويري) ٥(
  .٢٤٩، ص١١صبح األعشى ج: ، القلقشندي٢٦، ٢٣، ص٨الفرات، جتاريخ ابن : انظر عن هذه املراسيم ابن الفرات) ٦(
  .٢٧، ٢٦، ص٨تاريخ ابن الفرات، ج: ابن الفرات) ٧(
  .٢٣، ص٨تاريخ ابن الفرات، ج: ابن الفرات) ٨(



 ٨

 وإذا اضطر إىل وصف دواء صاحل للعلة نظر إىل ما فيه من املنافاة وإن قلت، وحتيل إلصالحه بوصف مصلح مع االحتراز           …
املقادير والكميات والكيفيات يف االستعمال واألوقات، وما يتقدم ذلك الدواء وما يتأخر عنه، وال يأمر باستعمال                يف وصف   

وها أنت قد أفردت بتسليم أشرف احلواس اخلمـس         «: ، ويذكر يف وصية الطبيب الكحال     »دواء وال ما يستغرب من غذاء     
 وارفق ا   … والذوق والشم واللمس، وهي العني اليت تغري بالعني          واجلوارح اليت لوالها مل تعرف حقيقة ما يدرك بالسمع        

، ويذكر يف وصية )١(»فإا من طبقات منها الزجاجية ومنها شبيه بالزجاجية، وال يقدم عليها مبداواة حىت يعرف حقيقة املرض 
شد األعضاء حىت    واعمل على حفظ األعصاب و     … وداِر باللطف    …واجرب كل كسر وشد كل أسر       «: الطبيب اجلراح 

  .)٢(» وليحذر قطع الشريان…ميكن معاجلة املصاب 
ولينعم النظـر يف أمـور األشـربة        «: ووجهت الوصايا للصيدالنيني أيضاً، كي حيفظوا األدوية ويراقبوها، فيذكر فيها           

ره، وليتقدم باالحتراز فيها، وأن     والعقاقري واألدوية، فلينظر يف جمموعاا ومفرداا وبسائطها ومركباا مما جرت العادة باختبا           
  .)٣(»ال يباع منها إال ماال شك يف جودته واختياره

وتعكس هذه الوصايا املبالغة املطلوبة باالهتمام بالرعاية الصحية يف مهن تتطلب االنتباه الشديد لتعلقها بأرواح البـشر                   
الصحيح والسليم مبا يضمن التقليل من األخطـاء        وأجسادهم، وتعكس عمل الدولة الدؤوب على توجيه هذه املهن التوجيه           

  .فيها
ومل تقتصر أمهية األوقاف يف دراسة الطب على البيمارستانات، بل جاوزا إىل املدارس واملساجد واخلوانق، فدرس هذا               

خزانة «يت ذُكر أن فيها ، وخانقاه سرياقوس ال)٦(، ومسجد أمحد بن طولون    )٥(، واملدرسة املنصورية  )٤(العلم يف املدرسة املهذبية   
  .)٧(»ا السكر واألدوية واألشربة، وا الطبائعي واجلرائحي والكحال

  :املكتبات والوقف -ثالثاً
عصر دولة املماليك عوامل عديدة أدت إىل ازدهار املكتبات، وجل هذه العوامل ارتبط بعملية الوقف؛ كبذل                 توافرت يف 

لعلم واملعرفة، وسعي طلبة العلم القتناء الكتب بنسخها أو استعارا من املكتبـات   السالطني واألمراء، وحب العلماء وحب ا     
 توجه حنـو  املوقوفة أو بشرائها، وظهر عامل جديد ومهم كان له األثر الكبري يف منو املكتبة اإلسالمية يف ذلك العصر؛ وهو ال                   

  .تشار األسواق املختصة بتجارا فنياً من حيث النسخ والتجليد والتذهيب واحلفظ، وانبالكتباالعتناء 
 بإنشاء املكتبات الكثرية واملتنوعة، اليت ورثتها دولة املماليك، فكان لذلك أثر يف إثراء              )٨(ب عنا اهتمام األيوبيني   يوال يغ   

تبـة الـيت    اليت ال تقدر بثمن، فهي املك       للمكتبة اململوكية  كبريةوقد يغيب عن بعض الناس األمهية ال      . ذلك العصر  املكتبة يف 
حفظت العلم والتراث العريب اإلسالمي من الفقدان والضياع بعد أن أحرق التتار الكتب وأغرقوها عند اجتياحهم بغـداد،                  

                                            
  .١٩٧، ١٩٦، صم١٩٩٢، ١مسري الدرويب، الكرك، جامعة مؤتة، ط: التعريف باملصطلح الشريف، تح): أمحد بن حيىي( العمري) ١(
  .١٩٩، ١٩٨ ، صالتعريف باملصطلح الشريف: العمري) ٢(
معامل ): حممد بن حممد  (ابن األخوة   ، وملزيد من الوصايا املوجهة لألطباء والكحالني واجلرائحيني واربين انظر           ٢٤، ص ٨تاريخ ابن الفرات، ج   : ابن الفرات ) ٣(

  .١٦٩ـ ١٦٧، صاملتنيبالقربة يف أحكام احلسبة، نقل وتصحيح روبن ليوي، القاهرة، مكتبة 
  .٣٦٩، ص٢اخلطط، ج: املقريزي) ٤(
  .٣٨٠، ٣٧٩، ص٢اخلطط، ج: ، وانظر املقريزي١٢٧، ١٢٦تشريف األيام والعصور، ص: ابن عبد الظاهر) ٥(
ة الطبيب أمحد بن علي ، ترمج٢٥٤، ٢٥٣، ص١، جم١٩٨٢،  ١صاحل عباس، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط     : الوفيات، تح ): تقي الدين أيب املعايل   (ابن رافع   ) ٦(

  .٢٦٨، ص٢اخلطط، ج: ، املقريزي٣٢٢، ص٣١اية األرب، ج: ، وكان يدرس الطب جبامع ابن طولون، النويري)م١٣٣٨= هـ ٧٣٩تويف (بن مبارك 
  .٤٢٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٧(
  .٣٧٥، ٣٦٧، ٣٦٦، ص٢اخلطط، ج:  انظر عن مكتبات األيوبيني املقريزي)٨(



 ٩

لذلك حتتوي مكتبات العامل الكربى اليوم اآلالف من املخطوطات اململوكية، اليت ال يضاهيها عدد من عصر آخر، وتفـوق                   
  . العصوربغىن مضموا مضمون كتب أي عصر من

ويف ذلك العصر حظي الكتاب ـ مصدر املعرفة ـ باملرتلة الراقية واملرتلة العظيمة يف قلوب أهل العلم مبختلف مشارم     
وميوهلم الفكرية، فنال كثرياً من االهتمام والعناية، فلم تقتصر العناية به على إنشاء املكتبات العامة، بل سعى الكثري إىل إنشاء                    

  . منازهلممكتبات كبرية يف
فتعددت أنواع املكتبات املوقوفة يف عصر املماليك، فوجدت املكتبات امللحقة باملساجد، واملكتبات امللحقة باملدارس،                

واملكتبات الشخصية اخلاصة، واشتملت هذه املكتبات على عدد كبري من الكتب يف شىت أنواع العلوم واملعارف، ووضعت                 
ون على ما فيها وينهلون منها، وارتبطت بنظام خاص تعلق بقائمة الوقـف حيفظهـا               حتت تصرف طلبة العلم كوقف يطلع     

  . وتداوهلاحمتويااويصوا وينظم اإلطالع على 
فكان يف قلعة اجلبل خزانة كتب ضمت كتباً كثرية يف الفقه واحلديث والتاريخ وعامة العلوم، ولكن أصـاا يف عـام                       
  .)١(بني أيدي الناس ما بني ب وشراء بأخبس األمثانم حريق، فضاعت كتبها ١٢٩١= هـ ٦٩١
، وثالثة يف   )٣(، وأخرى جبامع قوص   )٢(، فأحلقت مكتبة باجلامع اخلطريي     املساجد  املوقوفة بالكثري من    املكتبات  أُحلقت و  

  .)٤(جامع احلاكمي
بة موقوفة عليها، فقـد كـان يف   واقترنت املكتبة باملدرسة يف عصر املماليك؛ لذلك يندر أن جند مدرسة ليس فيها مكت    

 مجلة عظيمة «املدارس مكتبات حتتوي مادة علمية يطلع عليها الطالب، ويستكملون ا تعلمهم، وكان يف املدرسة الفاضلية                
ورتب باملدرسة والقبة املنصورية خزانة كتب حتوي الكثري من         . )٥(»من الكتب يف سائر العلوم يقال إا كانت مئة ألف جملد          

  .)٩(، وغري هذه املدارس)٨(، واملدرسة احلجازية )٧( بكل من املدرسة الناصرية أخرى، وأحلقت مكتبات)٦(اع العلوم والفنونأنو
واحتوت هذه املكتبات كتباً من خمتلف أنواع العلوم واملعارف والفنون، فقد اشتملت مكتبة املدرسة الظاهرية مثالً على                   

، وكان يف مكتبة املدرسة والقبة املنصورية كتب اخلتمات         )١٠(ها مكتبة املدرسة الفاضلية   أمهات الكتب يف سائر العلوم، ومثل     
  .)١١(الشريفة وكتب التفسري واحلديث والفقه واللغة والطب واألدبيات ودواوين الشعر

                                            
  .٢١٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)١(
  .٣١٢، ص٢اخلطط، ج: املقريزي) ٢(
  .٥٨١ ، صم١٩٦٦سعد حسن، الدار املصرية للتأليف والترمجة، : الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد، تح): جعفر بن ثعلب(األدفوي  )٣(
  .٧٤، ص٢ ، جم١٩٩٨، ١بريوت، دمشق، دار الفكر، طحممد أبو زيد وآخرون، : أعيان العصر وأعوان النصر، تح): خليل بن أيبك(الصفدي  )٤(
  .٣٦٦، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٥(
  .١١١، ص٣١اية األرب، ج:  النويري)٦(
، ١كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك، صححه ووضع حواشيه أمحد زيادة، القاهرة، مطبعة جلنـة التـأليف، ط     ): أمحد بن علي  (املقريزي )٧(

  .١٠٤٦ ص،١٧ ، ملحق٣، ق١، جم١٩٥٨
  .٣٨٢، ص٢اخلطط، ج: املقريزي) ٨(
، ٣٧٩، ومكتبة املدرسة الظاهرية ص    ٣٧١، مكتبة املدرسة الصاحبية البهائية، ص     ٢اخلطط، ج :  ملزيد من األمثلة عن املكتبات امللحقة باملدارس انظر املقريزي         )٩(

، ومكتبة مدرسة   ٣٩٤، ومكتبة املدرسة السابقية ص    ٣٩٢ملدرسة امللكية ص  ، ومكتبة ا  ٣٨٧، ومكتبة املدرسة املنكومترية ص    ٣٨٣ومكتبة املدرسة الطيربسية ص   
  .٣٩٩اجلاي ص

  .٣٧٩، ٣٦٦، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)١٠(
  .١١١، ص٣١اية األرب، ج:  النويري)١١(



 ١٠

يمية على مدى   وسارت أمور هذه املكتبات وفق نظام حمدد تبعاً لشروط الواقف، لكوا متثل جزءاً مهماً من األداة التعل                  
، فكانت خزانة الكتب تقسم إىل رفوف مقطعة حبواجز، وعلى كل حـاجز بـاب مقفـل                 )١(العصرين األيويب واململوكي  

الت وقفل، وكان فيها إطارات كبرية وصغرية مصنوعة من اخلشب، واحتوت كل خزانة جمموعة من الكتب لُـصق                  صمبف
 املصاحف الكبرية توضع يف خزانة خاصة جانب احملراب يف املدرسة،           عليها ورقة مترمجة ملصقة على كل باب منها، وكانت        

  وأُثبتت الكتب يف سجل على هيئة كتاب يتضمن  قـوائم الكتـب مرتبـة بعنايـة حبـسب املوضـوعات أو أمسـاء                       
  .)٢(املؤلفني

روط ، وحدد تاج الدين السبكي مهمته تبعـاً لـش         )٣(»خازن الكتب «وكان يشرف على املكتبة موظف خاص يسمى        
هلها، أوحق عليه االحتفاظ ا، وترميم شعثها، وحبكها عند احتياجها للحبك، والضنة ا على من ليس من                 «: الواقف بقوله 

، وأن يقدم يف العارية الفقراء الذين يصعب عليهم حتصيل الكتب على األغنياء، وكثرياً ما يشترط الواقف           وبذهلا للمحتاج إليها  
  .)٤(»فليس للخازن أن يعري إال برهن...  حيرز قيمته أال خيرج الكتاب إال برهن

  : وحدد الواقفون نظام االطالع واالستعارة بدقة تامة بغية احلفاظ على الكتب من الضياع
  . فمن الواقفني من منع االطالع على الكتب ملن عرف بتفريطه ا

  . زيادة يف احلرصواشترط بعضهم اآلخر كتابة اسم املستعري على أن يمحى بعد اإلعادة 
  . )٥(  ائياً من املكتبةوحرم بعض الواقفني خروج الكتب

  . )٦(إخراج الكتاب من املدرسة، فكثرياً ما كان يشترط الواقف أالّ يتم ذلك إال برهن كما مر قبل قليلب  سمحو يف حال
  . )٧(واألوىل يف اإلعارة أن تكون للمحتاجني إىل الكتب والعارفني لقيمتها

٨(دد موعد فتح املكتبة يف األوقات املتوافقة مع الدروس املخصصةوح(.  
  .)٩(ونص بعض الواقفني على ضرورة عزل خازن الكتب إذا بدا منه أي تقصري

وكثرت إىل جانب مكتبات املساجد واملدارس املكتبات اخلاصة؛ وهي املكتبات الشخصية املرتلية اململوكة مـن قبـل                 
النوع من املكتبات يف احلركة الفكرية، لغىن هذه املكتبات بالكتب الكثرية اليت جعلها أصحاا وقفاً               األفراد، وقد ساهم هذا     

أو مرياثاً للمدارس ولألصدقاء يف أغلب احلاالت، ويعد إنشاء املكتبات اخلاصة هذه مسة من مسات الشخصية املرموقة اجتماعياً 
  .آنذاك
، حيث  )م١٣٨٨= هـ  ٧٩٠ ويفت( الرحيم بن حممد بن سعد اهللا بن مجاعة          ومن تلك املكتبات مكتبة إبراهيم بن عبد        

، ومكتبة شافع بن علي بن عبـاس بـن إمساعيـل            )١(»ريهتىن من الكتب النفيسة خبطوط مصنفيها وغريهم ما مل يتهيأ لغ          قا«
   .)٢(»كتبخلَّف مثاين عشرة خزانة  … مجاعة للكتب«الذي كان ) م١٣٢٩= هـ ٧٣٠ ويفت(العسقالين املصري 

                                            
  .٢٠٣، ص.م١٩٩٢تاريخ املدارس يف مصر اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ): عبد العظيم(رمضان  )١(
  .٢١٩ ، صتاريخ املدارس يف مصر اإلسالمية: انرمض )٢(
  .٨٧املصدر املتقدم، ص: ، السبكي١١١، ص٣١اية األرب، ج:  النويري)٣(
  .٨٨، ٨٧، ص.م١٩٨٦، ١معيد النعم ومبيد النقم، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط): عبد الوهاب بن علي( السبكي )٤(
  .١٠٤٦، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج: تخرج من املدرسة، انظر املقريزي اشترط يف كتب املدرسة الناصرية أن ال )٥(
  .٨٨، صمعيد النعم ومبيد النقم:  السبكي)٦(
  .١٦٧، صهـ١٣٥٣تذكرة السامع واملتكلم، حيدر آباد، مجعية دائرة املعارف العثمانية، ): حممد بن إبراهيم(بن مجاعة  ا)٧(
  .٢٥٨، صعية يف مصراألوقاف واحلياة االجتما: أمني حممد )٨(
  .٢٥٨، ٢٥٧ صاألوقاف و احلياة االجتماعية يف مصر،: حممد أمني) ٩(



 ١١

نائب الـسلطنة   ) م١٣٣٠ = ـه٧٣١ ويفت(رغون الدوادار   أوعرف من أمراء املماليك من تولع جبمع الكتب، كاألمري          
 كانت له عناية عظيمة بالكتب، مجع منها مجعاً ما مجعه أحد من أبناء جنسه، وكان الناس قد علموا رغبته يف«املصرية، حيث 

  ، )٣(» فهرعوا إليه االكتب
  . )٤(كتبه على البيمارستان املنصوري) م١٢٨٨= هـ ٦٨٧ ويفت(ووقف الطبيب املشهور ابن النفيس وقد 

كتبه عند موته   ) م١٣٢١= هـ  ٧٢١ ويفت(كما وقف الفقيه النحوي حيىي بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري             
 .)٥(على جامع الظاهر بيربس

    
  : اإلدارية واملاليةهتنظيمات نظام التعليم وىاألوقاف وأثرها الكبري واملهم عل -رابعاً   

ق لنا أن نقول وبكل ثقة أا كانت الشريان الرئيس لكـل            كانت األوقاف يف عصر املماليك فعالة إىل درجة كبرية، وحي         
الوقف النشاطات العلمية، فلم تكن املورد املايل للمؤسسة التعليمية كما رأينا فحسب، بل كانت أكثر من ذلك، إذ إن كتاب         

مؤسسة التعليمية اليت تضم نظام املدرسة واألسس التربوية للتعليم والشروط اليت ينبغي أن يتصف ا               لة األساسية ل  حكان الالئ 
القائمون بالتدريس واملوظفون، ومواعيد الدراسة، وسكن املدارس، واملرتبات، وغري ذلك من التنظيمات اإلدارية واملالية كما               

  .)٦(سنفصل
  : و النظام الداخلي للمدرسةـ الوقف١
املدارس االبتدائية؛ وتشمل املساجد ومكاتب     : انقسمت املدارس يف عصر املماليك إىل قسمني من حيث نوعية التعليم            

تشبه اجلامعات يف عصرنا، وتتمثل باملدارس الكـربى        اليت  واملدارس العليا   . التعليم، وفيها يتلقى الطلبة العلوم االبتدائية األولية      
  .لتخصصية، وأما املواد العلمية املدرسة يف كل من هذين القسمني، فقد ختصصت كل مدرسة بتدريس علم أو عدة علوما

وارتبط نظام املدرسة بعدد من الوظائف املهمة، اليت توالها موظفون اختلفت مهمام حبسب العمل املوكـل إلـيهم،               
يم فعالياا وأنشطتها، واحلفاظ على نظافتها ورونقها، وتسيري شؤون  املدرسة، وتنظلىومجيعهم كانوا مسؤولني عن احلفاظ ع

  .ومراقبة أحواهلم، وكل ذلك حسب الئحة الوقف فيها، الطلبة
وتأيت على رأس هذه الوظائف؛ وظيفة النظر، و هي من أهم الوظائف اليت ترتبط باملؤسسة التعليمية، ويسمى صاحبها                    

ل وينفذ تصرفاا وترفع إليه حساباا لينظر فيها، فيمضي ما ميضي ويرد ما يرد، والنـاظر                من ينظر يف األموا   : بالناظر، وهو 

                                                                                                                                                   
، ٤٠، ص ١، ج م١٩٦٦،  ٢حممد جاد احلق، مطبعـة املـدين، ط       : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تح      ): أمحد بن علي  (ابن حجر   ) ١(

ابـن  ،  ٢٩١، ص ٢، مـج  م١٩٨٧عبد العليم خان، بريوت، دار الندوة،       : طبقات الشافعية، تح  ): أبو بكر بن أمحد   (ابن قاضي شهبه    وانظر  
، ٨، مج م١٩٩١،  ١حممود األرناؤوط، دمشق، بريوت، دار ابن كثري، ط       : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تح      ): عبد احلي أمحد  (العماد  

  .٥٣٤ص
  .٥٠٣، ص٢أعيان العصر، ج:  الصفدي)٢(
  .٤٥٣، ٤٥٢، ص١أعيان العصر، ج: نظر الصفدي، وا٣٧٤، ١الدرر الكامنة، ج:  ابن حجر)٣(
، ٢حممود الطناحي، عبد الفتاح احللو، اجليـزة، هجـر للطباعـة، ط           : طبقات الشافعية الكربى، تح   ): عبد الوهاب بن علي   (السبكي  ) ٤(

  .٣٠٦، ص٨، جم١٩٩٢
  .١٩٧، ص٥الدرر الكامنة، ج:  ابن حجر)٥(
  .٢٥٣ـ ٢٤٢ية يف مصر، صاألوقاف واحلياة االجتماع:  انظر حممد أمني)٦(



 ١٢

مأخوذ إما من النظر الذي هو رأي العني، فهي مبعىن الرعاية واإلدارة، وإما من النظر الذي مبعىن التفكري فيما فيه املصلحة من                      
  .)١(اظر املال وناظر اجلامعذلك، وخيتلف النظر باختالف ما يضاف إليه كناظر اجليش ون

 السلطان املنصور قالوون نظـر      فالناظر إذاً مسؤول مباشر عن مالية املؤسسة التعليمية، ويفسر أمهية هذه الوظيفة تويل              
، وكذلك توىل األمري علم الدين سنجر اجلاويل النظر على جـامع   )٢(البيمارستان املنصوري بنفسه، مث جعله ألوالده من بعده       

، وتوىل قاضي قضاة مصر النظر على املدرسة والقبة املنصورية، وجعله من بعده لألرشد فاألرشد مـن أوالده                  )٣(ونابن طول 
  .)٤(وأوالدهم وذريتهم

 ويفت(وخيربنا القلقشندي عن مرسوم صادر عن السلطان الناصر حممد بن قالوون بتقليد القاضي جالل الدين القزويين                   
شافعية بالديار املصرية وظيفة النظر على اجلامع الناصري واملدرسة والقبـة الناصـرية،           قاضي قضاة ال  ) م١٣٣٨= هـ  ٧٣٩

  :وبدراسة ذلك املرسوم نستطيع استخالص النقاط املهمة التالية عن وظيفة النظر
، ـ حسن اختيار صاحب هذه الوظيفة؛ فالبد أن يكون ناظراً عاملاً موثوق األخالق، وهذه الصفات توافرت يف القزويين                 

 وحنن  … خطيب اخلطباء، إمام البلغاء، لسان املتكلمني      … املنيالع حجة اإلسالم واملسلمني، قدوة العلماء العاملني يف      «فهو
هلذه املزايا نرد إىل نظره الكرمي ما أمهنا من عمارة مسجد وجامع، ونقلده من أوقافنا ما خيلفنا فيه خرياً، فإن األوقاف ودائع،                      

 وأوقافـه  … أن يفوض إليه نظر اجلامع الناصري      …ي  شريف العايل املولوي السلطاين امللكي الناصر     فلذلك رسم باألمر ال   
  .)٥(»والنظر إىل التربة واملدرسة األشرفني وأوقافهما …

 فإن من بىن حق عليه أن يشيد،       «ظهر التقليد أمهية وظيفة النظر يف تسيري أحوال املؤسسة التعليمية واستمرار عملها             ـ وي
وأي إشادة أقوى من التأسيس على التقوى، أو معني أجل من            …  أراد أن سنته احلسىن تبقى فليتخذ معيناً على ما يريد          ومن

  .)٦(»أو أحسن مراقبة من حرب يعبد اهللا كأنه يراه … حاكم استخلصناه لنا وإلخواننا املسلمني
 من عمارا وأوقافها والنشاط القائم ا، واالعتناء        ومن مهمات الناظر اإلشراف على املؤسسة التعليمية بكل أساسياا،          

  .)٧(واحملافظة عليها
ويظهر اخلرب التايل أن من مسؤوليات ناظر الوقف أيضاً اختيار املُدرس الكفء، فعندما عني ناظر الوقِف الشيخ أمحد بن                     

:  وقالوا له،اعترض الطالب على ذلكمدرساً للحديث يف املدرسة املنصورية، ) م١٣٥٦=  هـ ٧٥٨ ويفت(حممد العسجدي 
  .)٨(»وليت علينا من ال يصلح، وحنن ال نريد إال من ننتفع بعلمه«

     اب، ومهمته تنظيم الداخلني إىل املدرسة واخلارجني منها، فيمنع دخول مـن  ومن الوظائف املتعلقة باملدارس وظيفة البو
اا غري أهلها من العبور إليها ال ميكن بو«: اه ركن الدين بيربس، وقيلاب خانق، ومن األمثلة على ذلك بو)١(ليس له ارتباط ا

                                            
  .٤٣٧، ص٥صبح األعشى، ج: القلقشندي) ١(
  .٤٠٧، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
  .٢٦٩، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٣(
  .١٠٤١، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج:  املقريزي)٤(

اخلطـط،  : سة األقبغاوية، املدرسة املنكومترية، املدرسة البقرية، املقريزياملدرسة الصاحلية، املدرسة احلجازية، املدر: وانظر أيضاً عن وظيفة الناظر يف املدارس التالية     
  .٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٥، ٣٧٤، ص٢ج
  .٢٦٠، ٢٥٩، ص١١صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٥(
  .٢٥٨، ١١صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٦(
  .٢٥٩، ١١صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٧(
  .٢٨٩، ٢٨٧، ص١ج الدرر الكامنة،:  ابن حجر)٨(



 ١٣

، وجلس يف املدرسة احلجازية عدة )٢(» األجناد ولنفوس من املهابة، ومينع الناس من دخوهلا حىت الفقهاء       اوالصالة ا ملا هلا يف      
م فطواشية ال ميكنون أحداً من عبور القبة إال القر٣(قطاء، ويف وقت قراء(.  

كمـا يف   (وعرفت املدارس وظيفة نقيب الطلبة، ومهمته مراقبة أحوال الطالب واالهتمام بشؤوم، وحددت وظيفته                
ترك ما ينبغي فعله، أو من لنائم، ويشري إىل يرتب احلاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازهلم، ويوقظ ا«بأن ) الئحة الوقف

  .)٤(»روس واإلنصات هلافعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الد
كما وجد يف مدارس ذلك العصر وظيفة تشبه وظيفة املوجه أو مراقب الدوام يف عصرنا، وسمي صاحبها كاتب الغيبة،                  

واقتصرت مهمته على تسجيل أمساء الطالب الغائبني عن دروسهم، والسؤال عن أسباب هذا الغياب، ومساع أعـذارهم يف                  
  .)٥(لتأكد من مساعهم للدرسذلك، وضبط أمساء احلضور، وا

وحددت كذلك مواعيد الدراسة ونظام العطل، واختلف يف ذلك بني املرحلتني االبتدائية والعليا، وقد حرص الواقفون                  
على حتديد مواعيد الدراسة يف املرحلة االبتدائية بدقة، حيث توجب على املؤدب أن جيلس باملكتب يف كل يوم من األيام خال  

 وأيام املواسم واألعياد، وميكث لتعليم األطفال من أول النهار إىل وقت العصر سوى يوم الثالثاء واخلميس حيث                  يوم اجلمعة 
  .)٦(ميكث فيهما إىل وقت الظهر

جعل لطالب املرحلة االبتدائية يومان يف اجلمعة كاستراحة هلم، وانصرافهم عن            من األفضل أن ي    أن ورأى بعض الفقهاء    
  .)٧(» يف اجلمعة نشطوا لباقيهايومنيإذا استراحوا «م  أد بيوم أو يومني أو ثالثة وكذلك بعده، ويعلل ذلكاملدرسة قبل العي

وختتلف مواعيد الدراسة ونظام العطالت يف املرحلة العالية عن مرحلة التعليم االبتدائية، على الـرغم مـن أن اليـوم                      
ذان العصر، وخيير املدرس هنا يف الوقـت املناسـب          ألوع الشمس إىل    املدرسي موحد يف املرحلتني تقريباً، وهو ميتد من ط        

حبسب ظروف اليوم الدراسي على أن تقتصر مدة الدراسة الفعلية فيه على ما يقرب من ثالث سـاعات، وختتلـف مـدة                      
م شهر رمضان وعشراً من شوال وعشر ذي احلجة وأيـا          و العطالت من مدرسة إىل أخرى، فكانت يف بعضها شهر شعبان         

، وزادت العطلة يف بعض املدارس لتشمل شهر رجب وشهر شـعبان  عاماألعياد والتشريق ويوم تاسوعاء وعاشوراء من كل   
  .)٨(وشهر رمضان وعشرين يوماً من شوال ومخسة عشر يوماً من أول ذي احلجة

ان أخـرى، مـع   وأما أعداد الطالب فقد حددت يف بعض األحيان يف كتاب الوقف، وتركت من دون حتديد يف أحي     
حتديد عدد املدرسني، واختلف عدد الطالب من مدرسة إىل أخرى، ففي مدرسة السلطان حسن بلغ عدد طلبة كل مذهب                   

، )٩(من املذاهب األربعة مئة طالب بني مقيم باملدرسة ومتردد عليها، وحدد عدد طالب مدرسة األمري صرغتمش بستني طالباً                

                                                                                                                                                   
  .١٠٤٥، ١٠٤٤، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج: ، املقريزي١١٠معيد النعم ومبيد النقم، ص:  السبكي)١(
  .٤١٧، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
  .٢٢٧تاريخ امللك الظاهر، ص: اب مدرسة الظاهر بيربس انظر ابن شداد، وبشأن بو٣٨٣، ص٢، جاخلطط:  املقريزي)٣(
  .١٠٤٦، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج: ، وانظر نقيب املدرسة الناصرية، املقريزي٤١ ص،٤١صرة السامع واملتكلم، تذك: ابن مجاعة) ٤(
  .٨٨، ٨٦معيد النعم، ص:  السبكي)٥(
  .٢٧٢، ٢٧١األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر، ص: أمنيحممد  )٦(
  .٣٢١، ص٢، جاملدخل، دار الفكر): أمحد بن علي(ابن احلاج  )٧(
، بناء علـى وثـائق      ٤٠٧،  ٤٠٦،  م١٩٨١،  ١نظام التربية اإلسالمية يف عصر املماليك يف مصر، دار الفكر العريب، ط           ): علي سامل (لنباهني  ا )٨(

  .وقف حمققة
  .٣١٥، ٣١٤ ، صنظام التربية اإلسالمية يف عصر املماليك يف مصر: النباهني )٩(



 ١٤

، وجعل يف املدرسة ادية اخلليلية مـدرس شـافعي ومعيـدان            )١(معيدان وثالثون طالباً  ورتب يف القبة املنصورية مدرس و     
وعشرون طالباً، ويف املدرسة الصاحلية أربعة مدرسني عند كل مدرس معيدان وعدة طلبة، وجعل يف املدرسة الناصرية معيدان                  

  .)٢(وعدة طلبة
 اليت ىوهنا يتدخل الوقف كذلك؛ إذ وردت بعض الفتاو ،)٣(سوأما املدرسني، فقد تصدى العلماء للتدريس يف عدة مدار    

تـويف  ( املفيت حممد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن الكناين املصري              تشترط التدريس يف مكان واحد، ومنها فتوى      
 ومعيـد    يف واقف وقف مدرسة على الفقهاء ومـدرس        فىتأ«، فقد   مدرس الفقه باملدرسة الناصرية   ) م١٣٤٨= هـ  ٧٤٩

 ومن شروط املذكورين أالّ يشتغلوا مبدرسة أخرى غري هذه املدرسة، وال يكون لواحد منـهم تعلـق                 : نهم، قال ومجاعة عي
  .)٤(، ووافقه على ذلك شيخ احلنفية يف ذلك الوقت»مبدرسة أخرى

  :ـ املساكن الدراسية٢
بة على التفرغ لدراسام، والسيما القـادمني مـن     زاد االهتمام باملدارس بتوفري مساكن للطلبة ملحقة ا، تساعد الطل           

 األهـل   أوطـان  لتكون معينة على حتصيل العلم والتفرغ له، والتجرد عن الشواغل يف          «مناطق بعيدة، وبنيت هذه املساكن      
  .، وبذلك يكون ذلك العصر قد عرف ما نسميه اليوم املدن اجلامعية)٥(»واألقارب

فكما يقول ابن مجاعة؛ إن على واقف املدارس والسكن فيها أن يكون ورعاً بعيداً عن               ويبدأ دور الوقف هنا من البداية،       
، مث على واقف سكن املدارس االلتزام بإسكان الطالب املرتبني لسكن           )٦(البدع، ويغلب ظنه أن هذا الوقف من املال احلالل        

وإن مل حيصر الواقف ذلك فال بأس إذا كـان          عاصياً ظاملاً بذلك،    «هذه املدرسة أو تلك، فال يسكن غريهم، فإن فعل كان         
  .)٧( »الساكن أهالً هلا

وقد متتعت املساكن الدراسية خبدمات راقية تدل على رقي خدمات األوقاف، فقد ذُكر عن املدرسة الصاحبية البهائية                   
ا، ويتشاحنون للسكن يف     وأعظم مدرسة مبصر، يتنافس الناس من طلبة العلم يف الرتول            نيا،دمن أجل مدارس ال   «أا كانت   

وكذلك املدرسة الظاهرية حيث كان     . )٨(»بيوا حىت يصري البيت الواحد من بيوا يسكن فيه االثنان من طلبة العلم والثالثة             
  .)٩(»يف سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافساً يرتفعون فيه إىل احلكاملناس ل«

اصرية وقفاً للمدرسني واملعيدين والفقهاء واملتفقهني واملشتغلني ا ولطـالب          وجعلت املساكن الدراسية يف املدرسة الن       
تـشري  إذ   اليت مل تقتصر على الطلبـة،        )١(وغري ذلك من املساكن   . )١٠(املذاهب األربعة، وللمؤدبني واإلمام والقومة والبواب     

                                            
  .١٠٦، ص٣١رب، جاية األ:  النويري)١(
  .٤٠٧، ٤٠٠، ٣٧٤، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
الذي درس يف املدرسة الصاحلية واملدرسة      ) م١٣١٠= هـ  ٧١٠تويف  (محد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي        أ واألمثلة على ذلك كثرية؛ انظر مثالً ترمجة         )٣(

  .٩٧، ص١الدرر الكامنة، ج: ابن حجر. الناصرية واملدرسة السيوفية
  .٢٩٨، ص٤، جأعيان العصر: الصفدي) ٤(
  .٢٢٠تذكرة السامع واملتكلم، ص:  ابن مجاعة)٥(
  .١٩٥ - ١٩٣تذكرة السامع واملتكلم، ص:  ابن مجاعة)٦(
  .٢١٠تذكرة السامع واملتكلم، ص:  ابن مجاعة)٧(
  .٣٧١، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٨(
  .٣٧٩، ص٢اخلطط، ج: املقريزي )٩(
  .١٠٤٥، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج:  املقريزي)١٠(



 ١٥

كان يسكن بسكن   ) م١٣٤٥= هـ  ٧٤٦ ويفت (األخبار إىل أن عامل الفقه والنحو علي بن عبد اهللا بن أيب احلسن اإلردبيلي             
وكذلك سكن قاضي القاهرة أمحد بن إبراهيم بن عبد         . )٢(مدرسة األمري حسام الدين طرنطاي    ) الطرنطائية(املدرسة احلسامية   

ه يف سكن املدرسة الصاحلية، وذُكر عنه أنه ملا أُخرج من سكنها ازداد أمل) م١٣١٠= هـ ٧١٠ ويفت(الغين احلنفي السروجي    
وعرف عن الطبيب املشهور ابن النفيس ما يفيد أنه صنف تصانيفه الشهرية يف أثناء إقامتـه يف املدرسـة                   . )٣(وضعف ومات 

  .)٤(املنصورية
) م١٣٣٢= هـ  ٧٣٣ ويفت(وكُلِّف املدرسون املقيمون يف سكن املدارس مبهمات وواجبات، يلخصها لنا ابن مجاعة               
ج من غري حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون،       رو يكثر الربوز واخل   درسة أالّ وينبغي للمدرس الساكن بامل   «: بقوله

  .)٥(» فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلكويواظب على الصالة يف اجلماعة
، وخصصت الطوابق العلوية ألصحاب املقـدرة علـى         )٦(وكان السكن املدرسي مؤلفاً من عدة طوابق سفلية وعلوية          

  .)٧(لطوابق السفلية لغري القادرين على الصعود، وألصحاب الفتيا ليسهل على الناس قصدهمصعودها، وا
وكان السكن املدرسي يسري على نظام معني حسب الئحة الوقف؛ يتألف من شروط السكن وأنظمته، وقد خـصص      

لى شروط املدرسة قبل أن يقيم      ، فمن ذلك أن يتعرف الطالب ع      )٨(»يف آداب سكىن املدارس   «: ابن مجاعة لذلك باباً بعنوان    
، )١٠(ن يكون ساكنو بيوت املدارس متحابني متوادين بإفشاء السالم وإظهار املـودة واالحتـرام             أ، و )٩(فيها ليؤدي حقوقها  

ويتوجب على ساكين الطوابق العلوية الترفق مبشيتهم كيال يؤذوا ساكين الطوابق السفلية، ويف حال التقاء اثنني يف أعلى درج                   
، ومن تلك األنظمة أيـضاً      )١١( يبدأ أصغرمها بالرتول، وإن اجتمعا يف أسفل الدرج تأخر أصغرمها ليصعد أكربمها قبله             السكن

 وال يرفع صوته جـداً       … بيت أحد يف مروره من شقوق الباب وحنوه        وأن ال ينظر يف    … ال يتخذ باب املدرسة جملساً    أ«
ه، بل خيفضه ما أمكن، ويتحفظ من وقع القبقاب، والعنف يف إغـالق             يف تكرار أو نداء أحد أو حبث كيال يشوش على غري          

  . )١٢(»وإن كانت املدرسة مكشوفة إىل الطريق السالك من باب أو شباك حتفظ فيها عن التجرد عن الثياب … الباب

  :ـ املرتبات٣
                                                                                                                                                   

  .٣٤٤تاريخ امللك الظاهر، ص: ابن شداد:  انظر بشأن سكن مدرسة الظاهر بيربس بالقاهرة)١(
، ٢، اعتناء هلموت ريتر، دار فرانـز شـتاينر، ط         الوايف بالوفيات ): خليل بن أيبك  ( الصفدي،  ٤٠٩، ص ٣عيان العصر، ج  أ: الصفدي) ٢(

  .١٤٥، ١٤٤، ص٣الدرر الكامنة، ج: ، ابن حجر٢١٨، ص٢١، جم١٩٦٢
  .٩٧، ص١الدرر الكامنة، ج:  ابن حجر)٣(

  .٢٨٤، ص٢، جم١٩٨٧، ١كمال احلوت، بريوت، دار الكتب العلمية، ط: طبقات الشافعية، تح): عبد الرحيم بن احلسن(األسنوي )٤(
  .٢٠٢تذكرة السامع واملتكلم، ص: ابن مجاعة) ٥(
  .١٠٤٥، ص١٧، ملحق ٣، ق١السلوك، ج:  املقريزي)٦(
  .٢٢٤، ٢٢٣ تذكرة السامع واملتكلم، ص: ابن مجاعة)٧(
  .١٩٣تذكرة السامع واملتكلم ، ص:  ابن مجاعة)٨(
  .٢٠٩تذكرة السامع واملتكلم ، ص:  ابن مجاعة)٩(
  .٢٢١تذكرة السامع واملتكلم ، ص:  ابن مجاعة)١٠(
  .٢٣١، ٢٣٠تذكرة السامع واملتكلم ، ص: ابن مجاعة) ١١(
  .٢٣٣ ـ٢٣١ ، صتذكرة السامع واملتكلم:  ابن مجاعة)١٢(



 ١٦

ة، وكل ذلـك كـان مـن        يخصص للمدرسني وللطلبة مبالغ مالية أجريت عليهم شهرياً، باإلضافة إىل املعونات العين             
 أثر األوقـاف يف احليـاة       البحث وقد تبني لنا يف بداية هذا        األوقاف، وكان لذلك األثر الواضح يف استمرار نشاط املدرسة،        

تويف  ( وقد بني ابن خلدون،بسبب انقطاع معونات املدرسني والطلبة عنهاأخباراً عن إغالق عدد من املدارس وأوردنا العلمية 
ويقفون األراضي الغلة لإلنفاق منـها      «:  ضرورة املعونات عندما قال عن سالطني املماليك وأقرام        ) م١٤٠٥= هـ  ٨٠٨

 لذلك املدارس واخلوانق مبدينة القاهرة، وأصبحت معاشاً للفقراء من الفقهـاء            فكثرت …  الفقراء يبمتدر على طلبة العلم و   
  .)١(»والصوفية

ى على حسب كتاب الوقف؛ ففي مدرسة الظاهر بيربس كان يعطى لكـل  وقد اختلفت املرتبات ما بني مدرسة وأخر    
مدرس مئة ومخسون درمهاً يف الشهر، ولكل معيد أربعون درمهاً، وللفقهاء أعالهم عشرون درمهاً وأدناهم عشرة دراهـم،                  

  .)٢(ولكل مقرئ مخسة وعشرون درمهاً، وللبواب عشرون درمهاً
سري مئة وثالث وثالثون درمهاً وثلث درهم يف كل شهر، وللمعيد أربعون درمهاً،             ورتب يف القبة املنصورية ملدرس التف       

وللطلبة وعدم ثالثون نفراً يف كل شهر ثالمثئة درهم، وكذلك ملدرس احلديث ومعيده وطلبته، ورتب خلازن الكتب أربعون   
  .)٣(درمهاً
خصص منها للمدرس مئيت درهم،      دين والنقيب، وصرف يف املدرسة الناصرية يف كل شهر ألف درهم للمدرسني واملعي            

  .)٤(وللمعيدين والطلبة حبسب ما يراه الناظر
   رك له أن يصرف لطلبته مـا يـراه                     وقُرر ملدرس املذهب احلنفي يف املدرسة السيوفية أحد عشر ديناراً يف كل شهر، وت

      عل لكل مدرس يف مدرسة مجال الدين األستاذدار ثالمثئة درهم يف كل شهر، ولكل طالب ثالثون   مناسباً من ريع الوقف، وج
  .)٥(درمهاً يف كل يوم

وكان الناصر حممد بن قالوون حيمل إىل شيخ خانقاه سرياقوس سبعة آالف درهم يف كل شهر، للشيخ منها ألفـان،                      
  .)٦(والباقي للفقراء

، وجعل هلا أوقافاً، ويـصرف      م١٤٤٣ = هـ٨٤٧ بن دالمة البصري سنة      ودار القرآن الدالمية يف دمشق، أنشأها أمحد      
إمام وله مائة درهم، قيم وله مثل ذلك، ستة أنفار من الفقراء والغربـاء              : كالتايل) كما يف كتاب الوقف   (من هذه األوقاف    

ئة وعشرون درمهاً، ستة أيتام لكل املهاجرين يف قراءة القرآن، لكل منهم ثالثون درمهاً يف كل شهر، شيخ إلقراء القرآن وله ما      
منهم عشرة دراهم يف كل شهر، شيخ يقرأ البخاري كل ثالثة أشهر وله مائة وعشرون درمهاً، ناظر له سـتون درمهـاً يف                       

  .)٧(الشهر، وغري ذلك

                                            
، ٧، ج م١٩٨٨،  ٢تاريخ ابن خلدون مع املقدمة، ضبط وحواشي خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، بريوت، دار الفكر، ط               ): عبد الرمحن (ابن خلدون   ) ١(

  .٦٦٨، ٦٦٧ص
  .٢٢٩ـ ٢٢٧، صتاريخ امللك الظاهر: ابن شداد) ٢(
  .١١١، ص٣١اية األرب، ج:  النويري)٣(
  .١٠٤٦، ص١٧، ملحق ٣، ق١ك، جالسلو:  املقريزي)٤(
  .٤٠٢، ٣٦٥، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٥(
  .٤٧٥، ص٥أعيان العصر، ج: الصفدي) ٦(
  .٩، ٨، ص١الدارس يف تاريخ املدارس، ج:  النعيمي)٧(



 ١٧

ـ        م١٤٠٥ = هـ٨٠٨واملدرسة الفارسية يف دمشق أوقفها للعلم سنة         ا  األمري سيف الدين فارس الدوادار، وأوقف عليه
حوانيت إىل جانبها، وجعل فيها تدريس املذاهب األربعة، وجعل فيها لكل شيخ مثانني درمهاً، وللطلبة كل شـهر مخـساً                    

  .)١(وأربعني درمهاً، وللمقرئني لكل منهم مخسة عشر درمهاً
يدين الفطـر    ألصحاب الوظائف يف الع    عامل   ك وكانت املعونات العينية متنوعة، ففي املدرسة احلجازية كان يصرف يف         

واألضحى الكعك واللحم والطعام املطبوخ وغري ذلك، وكان يوزع السكر يف املدرسة الناصرية على الطلبة والقراء وسـائر                  
، وأُعطي كل مدرس يف مدرسة بيربس رطلي خبز وكل معيد           )٢(عام  أرباب الوظائف يف كل شهر، وحلوم األضاحي يف كل          

كل يوم اللحم والطعـام واحللـوى       فرق على نزالء خانقاه ركن الدين بيربس يف       ، وكان ي  )٣(وإمام رطل واحد يف كل شهر     
 .)٤(وثالثة أرغفة خبز

  : يف عصر املماليك ازدهار الوقف ونتائجعوامل -خامساً 
  :عوامل ازدهار الوقف -١

يت أقيمت فيها الفعاليات الدينية      بتصديهم لبناء العمائر الدينية والعلمية، ال      العلميةلقد اتضح األثر األبرز للمماليك يف احلياة        
والعلمية، ودرس فيها العلماء، وخترج ا العلماء األعيان الذين كان هلم الدور الفعال يف النهضة الفكرية، فأشـاد املماليـك                    

سـتمراريتها   واملدارس والربط واخلوانق والزوايا والبيمارستانات واملكتبات، ووقفوا عليها األوقاف الكثرية لضمان ا            ساجدامل
  .كما رأينا

العامـل  بعض عوامل ازدهار الوقف يف ذلك العصر، وأبدأ بأهم هذه العوامل؛            ) كي ال أُطيل  (وسأحاول هنا أن أختصر     
كان اقتصاد دولة املماليك متيناً ومزدهراً، الهتمام السالطني بالزراعة والصناعة، وكذلك التجـارة الـيت                فلقد :االقتصادي

 يف احلياة االقتصادية، ونتج عن هذا االزدهار االقتصادي ثراء الدولة، وامتالك املماليك لثروات طائلـة،                احتلت املكان األول  
ألمراء خلَّف وراءه تركات هائلة، فانعكس ثراء الدولة على األعمال العمرانية، واستطاعت            السالطني أو   افكان إذا تويف أحد     

علمية واملدنية، وأن توقف األوقاف عليها لضمان استمراريتها، كما عملـت  أن تنفق من ذلك على بناء املؤسسات الدينية وال 
  .)٥(الدولة على اإلنفاق بسخاء على هذه املؤسسات، مما جعلها تؤدي الدور املطلوب منها وأن تصل إىل اهلدف املقصود

ن نتخيل بسهولة مدى أكننا مي«: وهذه النهضة أرت أنظار الرحالة األوربيني يف العصور الوسطى، يقول جاستون فييت  
  رحالة العصور الوسطى من األوربيني حني يقفون على قمة جبل املقطم، فقد ذكروا أنه كان منظراً مـن            تتملك الدهشة اليت 

 القباب واملآذن اليت أضفت نوعاً من التغيري اجلميل على املدينة اليت            أمجل مناظر الدنيا، و قد زاد يف روعته عدد ال حيصى من           
  .)٦(»به سقوفها املسطحةتتشا

 عن األمري عالء الدين طيربس أنه بعـد أن          اهلام جلياً يف ازدهار األوقاف، حيث ذُكر       العامل الديين    ويظهر كذلك دور  
 بطشت فيه ماء وغسل أوراق عىم إليه استددها، فلما قُفأحضر إليه مباشروه حساب مصرو«استكمل بناء مدرسته الطيربسية 

  .)٧(»شيء خرجنا عنه هللا تعاىل ال حناسب عليه:  غري أن يقف على شيء منها، وقالاحلساب بأسرها من
                                            

  .٣٢٥، ٣٢٤، ص١الدارس يف تاريخ املدارس، ج:  النعيمي)١(
  .٣٨٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
  .٢٢٩ الظاهر، صتاريخ امللك:  ابن شداد)٣(
  .٤١٧، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٤(

  . م٢٠٠٣، ١احلياة االقتصادية يف مصر يف العصر اململوكي، عمان، دار الشروق، ط): عامر جنيب( انظر ناصر عن اقتصاد دولة املماليك املزدهر) ٥ (
  .٩٧، صم١٩٦٨ويورك، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة مدينة الفن والتجارة، تر مصطفى العبادي، بريوت، ني): جاستون(فييت ) ٦(
  .٣٨٣، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٧(



 ١٨

فلعل السبب الديين مل يغب عن شادي العمائر يف العصر اململوكي، والسيما السالطني واألمراء، الذين تقربوا إىل اهللا عز   
  :وجـــل، وطلبـــوا األجـــر والثـــواب، والســـيما أنَّ اهللا عـــز وجـــل يقـــول       

:  وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقـول        )١()ٍت أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالْغدو والْآصالِ            ِفي بيو (
حايب فليحب القرآن، ومن أحـب القـرآن        بين، ومن أحبين فليحب أصحايب، ومن أحب أص       حليفوجل   من أحب اهللا عز   «

  . )٢(» فإا أفنية اهللا أبنيته، أذن اهللا يف رفعهافليحب املساجد،
ولكن ملوكهم أهل دين وعقائد سليمة وشفقة وحنان علـى   «:  دولة املماليك  سالطنيوقد قال الرحالة العبدري يف حق       

  .)٣(» على الفقراء، وحسن ظن بأهل الدين، وهم ركن اإلسالماملسلمني، وتفضل
 أمام اهللا مث أمام الشعب عن الدفاع عـن          مسؤولني وهذا ما أشعر عدداً منهم بأم        فقد اعتنق املماليك الدين اإلسالمي،    

البالد وإقامة بنياا، ومن ذلك تشييدهم للمساجد واملدارس ووقف األوقاف عليها، وقد عبر الشعراء عن هذه الـصورة يف                   
  :مواضع عديدة، فقال أحدهم عن السلطان األيويب الصاحل جنم الدين أيوب

  )٤(جو ا من هول يـوم املهالـك       لتن

 
  بنيت ألربـاب العلـوم مدارسـاً      

  : وقال آخر يف األمري صرغتمش باين املدرسة الصرغتمشية  
  ألخراك يف دنياك من حـسن بنيـان      

 
  ليهنك يـا صـرغتمش مـا بنيتـه        

  )٥(فلله مـن زهـر وهللا مـن بـاين          

 
  به يزدهي الترخيم كـالزهر جـة      

 املدارس وأوقافها حباً بالعلم وتقديراً ألهله، وقد بين بعض الشعراء أيضاً ذلك عند افتتـاح                وكان بعض املماليك قد أنشأ      
  :املدرسة الظاهرية، فذكر أحدهم عن الظاهر بيربس

  فللــه حــب لــيس فيــه كــالم
 

  مليك له يف العلـم حـب وأهلـه        
ــآم     ــيق وش ــا ش ــراق إليه   ع

 
ــداً ــة غ ــم مدرس ــشيدها للعل   ف

  )٦( نظـام  فليس يضاهي ذا النظـام      

 
ــا ــة هل ــاً نظامي ــذكرن يوم   وال ت

  
 ويرتبط ذا السبب كثرة العلماء والفقهاء وطاليب العلم يف ذلك العصر، فشجع ذلك املماليك على اإلكثار مـن بنـاء                    
املساجد واملدارس؛ ألن العالقة كانت وثيقة ومتينة بينهم وبني العلماء، فجاء نشاطهم متماشياً مع روح العصر وتطـورات                  

  .الزمن، واستجابة لتطور احلياة الفكرية
ومن أسباب بناء املساجد واملدارس ذلك التنافس بني أصحاب املذاهب الفقهية، كلٌ منهم يريد بناء مدرسة تؤيد مذهبه                  

جبامع ابن طولون فيه سبعة مدرسني للحنفيـة،        «م قام األمري يلبغا بتجديد درس       ١٣٦٥= هـ  ٧٦٧الفقهي، فمثالً يف عام     

                                            
  ).٣٦( سورة النور، اآلية )١(
  .٢٦٦، ص١٢، ج٢أمحد الربدوين، القاهرة، دار الشعب، ط: تفسري القرطيب، تح): حممد بن أمحد( القرطيب )٢(
  .٢٨٠ صم،١٩٩٩، ١مشق، دار سعد الدين، طعلي الكردي، د:  تحرحلة العبدي،: )حممد ( العبدري)٣(
  .٣٧٥، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٤(
  .٤٠٤، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٥(
  .٣٧٩، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٦(



 ١٩

 أربعني درمهاً وإردب قمح، وذُكر أن مجاعة من غري احلنفية انتقلوا إىل مذهب أيب حنيفـة                 الشهر لكل فقيه منهم يف   وجعل  
، وقد اشتهر عنه التعـصب  )٢( وبعد أن أسس األمري صرغتمش مدرسته وقفها على الفقهاء احلنفية         ،)١(»ليرتلوا يف هذا الدرس   

، )٤(لدين طرنطاي املنصوري مدرسته احلسامية برسم الفقهـاء الـشافعية          وكذلك جعل األمري حسام ا     ،)٣(للمذهب احلنفي 
، وخصص األمري الوزير عالء     )٥(ووقف األمري سيف الدين بكتمر البوبكري الناصري مدرسته البوبكرية على الفقهاء الشافعية           

  .)٦(الدين مغلطاي اجلمايل مدرسته اجلمالية للحنفية
 يف قضية اخلالفة اإلسالمية، فنالحظ أنَّ مظاهر العلم تنتقل           مع العامل السياسي   العامل الديين كذلك ممتزجاً   ويتجلى    

، فاملدينة املنورة كانت موطن احلركة العلمية وعاصمتها على عهد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                )اخلالفة(مع انتقال احلكم    
مشق بانتقال مقر اخلالفة إليها وقيام الدولة األموية، مث         واخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم، مث انتقلت هذه احلركة العلمية إىل د           

انتقلت إىل بغداد بانتقال مقر اخلالفة إليها وقيام الدولة العباسية، مث كان سقوط العاصمة العباسية على يد التتار، فانتقل العلماء                    
ودرست معـامل بغـداد     «: خلدونإىل مصر وقاهرا حيث استقر املماليك وأسسوا حكماً وسلطاناً، ويف ذلك يقول ابن              

وهذا السر العظيم بانتقال العلم حيـث       . )٧(»، بل والعلم إىل مصر والقاهرة     بدروس اخلالفة، فانتقل شأما من اخلط والكتابة      
 صارت دار اخلالفة عظم أمرها، وكثرت شعائر اإلسالم         ن مصر من حني   أواعلم  «: تنتقل اخلالفة بينه اإلمام السيوطي بقوله     

، وعلت فيها السنة، فصارت حمل سكن العلماء، وحمط الرجال الفضالء، وهذا سر من أسرار اهللا أودعه يف اخلالفة النبوية، فيها
  . )٨(»حيث ما كانت يكون فيها اإلميان والكتاب

خوف السالطني واألمـراء    ) خلدونعلى ما يرى ابن     (ورمبا من أسباب ازدهار األوقاف اإلسالمية يف عصر املماليك          
 على ذريتهم وخلفائهم من أن تصادر أمالكهم بعد وفام، فعملوا على اإلكثـار مـن   وأصحاب املناصب العليا يف الدولة    

إن أمـراء   «: العمائر ووقفها لتكون ملكاً هلم، فال يستطيع أحد التطاول عليها وأخذها، وقد عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله                 
 وملا خيشى من معاطب لى من يتخلفونه من ذريتهم، ملا له عليهم من الرق أو الوالء،الترك يف دولتهم خيشون عادية سلطام ع   

امللك ونكباته، فاستكثروا من بناء املدارس والزوايا والربط، ووقفوا عليها األوقاف املغلة جيعلون فيها شركاً لولدهم ينظر عليها 
  .)٩(»أو يصيب منها

  :نتائج ازدهار األوقاف -٢  
ليك جاءت لتكمل إنشاء املؤسسات العلمية والتربوية، وكان األيوبيون قد سبقوها بإنشاء املدارس، لكن هذه    إن دولة املما  

املدارس زادت أعدادها يف عصر املماليك زيادة مل تكن يف أي عصر من العصور اإلسالمية يف مصر والشام، وكذلك املساجد 

                                            
  .٢٥٤، ص١٤، جم١٩٩٤، ١البداية والنهاية، وثقه حممد معوض وغريه، بريوت، دار الكتب العلمية، ط): إمساعيل(ابن كثري ) ١(
  .٤٠٤، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٢(
  .٣٠٦، ص٢الدرر الكامنة، ج: ، ابن حجر٥٥٨، ص٢أعيان العصر، ج:  انظر عند الصفدي)٣(
  .٣٨٦، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٤(
  .٣٩١، ص٢اخلطط ، ج:  املقريزي)٥(
  .٣٩٢، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٦(
  .٥٢٨املقدمة، ص: ابن خلدون) ٧(
  .١٠٢، ص١، جم١٩٩٧، ١ة، بريوت، دار الكتب العلمية، طحسن احملاضر): عبد الرمحن(السيوطي ) ٨(
  .٤٠املقدمة، القاهرة، دار الشعب، ص: ابن خلدون) ٩(



 ٢٠

 وازدهرت باقي املؤسسات كاملكتبـات      ،ام املماليك بشكل ملفت   اليت نشأت مع ظهور الدين اإلسالمي، زادت أعدادها أي        
  .وكل ذلك كان بسبب ازدهار الوقف اإلسالمي وفعاليته. والبيمارستانات والربط والزوايا واخلوانق

وليس أدل على نتائج ازدهار الوقف من شهادات عمالقة ذلك العصر من العلماء الذين اشتهروا حىت اليوم علـى كـل                     
كثرت عمارة اجلوامع بالقاهرة يف الدولة التركية، خصوصاً يف األيام الناصـرية ـ يقـصد    «: قلقشندي يذكر أنهلسان؛ فال

وأمـا  «:  ويقول يف موضع آخـر ،)١(» ما ال يكاد حيصى كثرةبعدها، فعمر ا من اجلوامع الناصر حممد بن قالوون ـ وما 
  .)٢(»ستقصى اخلمس فأكثر من أن حتصى وأعز من أن تواتلمساجد الص

ويقول خليل بـن شـاهني      . )٣(»وقد بلغت عدة املساجد اليت تقام ا اجلمعة مئة وثالثني مسجداً          «: ويقول املقريزي   
وعند حديثه عـن    . )٤(» وخارجه ألف خطبة ونيف    نَّ مبصر والقاهرة داخل السور    إ«) م١٤٦٨= هـ  ٨٧٣ ويفت(الظاهري  

ر املـصرية  أيامه بالديا رت يفعم«: أنه) م١٤٦٩= هـ ٨٧٤ ويفت(بردي بن قالوون، يذكر يوسف بن تغري   حممد  الناصر  
  . )٥(»عدة جوامع تقام فيها اخلطب زيادة على ثالثني جامعاً

عن اجلوامع اليت أُنشئت يف عهد الناصر حممد بن قالوون يف           ) م١٣٣١= هـ  ٧٣٢ ويفت(يبك الدواداري   أوحتدث ابن     
. )٦(جامعاً، وذلك فضالً عن اجلوامع يف سائر األعمال املصرية قبليها وحبريها          ) ٢٧(عددها  مصر والقاهرة جامعاً جامعاً، فبلغ      

عندما عدد ومسى املساجد املنتشرة يف      ) م١٤٠٦= هـ  ٨٠٩ ويفت(وال أدل على كثرة مساجد مصر مما يعرضه ابن دقماق           
ي منها من مخسة أو أربعة مساجد على األقل،         مجيع أرجاء مصر، سواء يف األسواق أو يف الدروب واألزقة، فال يكاد خيلو أ             

  .)٧(ويصل العدد يف بعضها إىل عشرين مسجداً
 وشهد ابن بطوطة على     ،)٨(وقدم املقريزي حبثاً مطوالً عن مخس ومخسني مدرسة شيدت يف مصر يف عصر دولة املماليك              

 وذلك يعطي رؤية أوضح عن ،)٩(»رها لكثراصحب دحأا املدارس مبصر فال حييط موأ«: هذه الكثرة حني زار مصر، حني قال   
  . بسبب ازدهار الوقفذهبية عصر املماليك وانتشار التعليم فيه انتشاراً واسعاً

 أحد أبرز أعيان ذلك العصر، وصاحب موسوعة مسالك األبصار يف )م١٣٤٩=هـ٧٤٩ ويفت (أما ابن فضل اهللا العمري   
 هي اليوم أم املمالك وحاضرة البالد، وهي من وقتنا دار اخلالفة وكرسي امللك     وأبتدئ بالقاهرة اليت  «: ممالك األمصار، فيقول  

ومنبع العلماء رضي اهللا عنهم، وحمط الرحال، وتبعها كل شرق وغرب، وبعد وقرب، خال اهلند فإنه نـائي املكـان بعيـد       
  .)١٠(»املدى

                                            
  .٤١٣، ص٣صبح األعشى، ج:  القلقشندي)١(
  .٤١٧، ص٣صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٢(
  .٢٤٥، ص٢اخلطط، ج:  املقريزي)٣(
  .٣١م، ص١٩٨٨، ٢املسالك، تصحيح بولس راويس، القاهرة، دار العرب، طزبدة كشف املمالك وبيان الطرق و): خليل(ابن شاهني ) ٤(
، ١٤٤، ص ٩، ج م١٩٩٢،  ١النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة، قدم له حممد مشس الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط                ): يوسف(ابن تغري بردي     )٥(

١٤٥.  
) الدر الفاخر يف سـرية امللـك الناصـر        : وهذا اجلزء بعنوان   (٩م، ج ١٩٦٠انس رومير، القاهرة،    ه: كرت الدرر وجامع الغرر، تح    ): يبكأابن  ( الدواداري   )٦(

  .٣٩٠ـ ٣٨٨ص
  .٩٢ـ ٧٩، ص١االنتصار، ق: انظر ابن دقماق) ٧(
  .٤٠٣ـ ٣٦٩، ص٢الخطط، ج:  املقريزي)٨(
  .٢٠٣، ص١الرحلة، ج:  ابن بطوطة)٩(
  .٢٤٧التعريف باملصطلح الشريف، ص:  العمري)١٠(



 ٢١

هـ ٧٤٠ العلماء قبل قدومه إليها عام       رأي عن مصر يف ذلك العصر، وكان قد سأل عنها أحد           ولعبد الرمحن بن خلدون   
  .)١(»من مل يرها مل يعرف عز اإلسالم: كيف هذه القاهرة؟ فقال«: م١٣٣٩= 

وحنن هلذا العهد نرى أن العلم والتعليم إمنا هو بالقاهرة من بالد مصر، ملا أنَّ عمراا مستبحر، وحضارا                  «: ويقول عنها 
 فاستكثروا من بناء املـدارس      … الصنائع وتفننت، ومن مجلتها تعليم العلم        مستحكمة منذ آالف السنني، فاستحكمت فيها     

  . )٢(»والزوايا والربط، ووقفوا عليها األوقاف
  .)٣(»وال أوفر اليوم يف احلضارة من مصر، فهي أم العامل وإيوان اإلسالم وينبوع العلم والصنائع«: و يقول

زل القاهرة يف كل وقت تتزايد عمارا حىت صارت على ما هي عليه         ومل ت «: ويجمل القلقشندي ضة ذلك العصر بقوله     
يف زماننا من القصور العلية، والدور الضخمة، واملنازل الرحيبة، واألسواق املمتدة، واملناظر الرتهة، واجلوامع البهجة، واملدارس   

  .)٤(»ه يف مصر من األمصارالرائعة، واخلوانق الفاخرة، ممامل يشع مبثله يف قطر من األقطار، وال عهد نظري
وبالنسبة للشام، فكما أن املقريزي يف خططه قد أرخ للنهضة العلمية يف عصر املماليك يف القاهرة وما حوهلا، فإن النعيمي                    

ـ ٩٢٧تويف  ( الدارس يف  «قد أرخ للنهضة العلمية يف دمشق وما حوهلا من خالل كتابني رائعني، األول هو             )  م١٥٢٠ =  ه
  .»تنبيه الطالب والدارس يف أحول دور القرآن واحلديث واملدارس« ، والثاين هو»رستاريخ املدا

احلياة العلمية والثقافية يف دمشق من القرن اخلامس وحىت العاشر اهلجريني، وأشار أستاذنا الدكتور               انيصور هذان الكتابان 
بعد كتاب تاريخ دمشق البن عساكر كتاباً أجـل         ما أعرف   « : صالح الدين املنجد إىل األمهية القصوى هلذا الكتاب بقوله        

  . »منه
وقد ازدهرت دمشق يف هذه الفترة مبئات املدارس الكبرية املختلفة، اليت أسست لتلقي الثقافة اإلسالمية الدينية، وما يتصل                  

  .ا من علوم العربية، فكان فيها مدارس للقرآن واحلديث، وللمذاهب الفقهية األربعة وللطب
هذه املدارس ملوك دمشق وسالطينها وأمراؤها ووالا وأزواجهم وأخوام من األمريات واخلواتني، ونساؤها             وقد أسس   

العاملات، وعلماؤها وقضاا وجتارها، وقد وقف أولئك مجيعاً على هذه املدارس املتعددة أوقافاً وافرة من األمـوال والقـرى         
ت، حىت أصبحت دمشق وأرباضها أوقافاً هلذه واملدارس املبثوثة يف كل حي            والضياع والبساتني واحلوانيت واخلانات والقاعا    

  .من أحيائها، فكانت هذه األوقاف تدر املال عليها وترغب الطالب يف التعلم ا
ولعل دمشق قد تفردت يف ذلك الزمن بعدد املدارس الذي ناىف على مائة ومخسني مدرسة، وفاق بذلك مدارس بغـداد                    

» تنبيه الطالب   « و  » الدارس يف تاريخ املدارس      « العامل اإلسالمي، ونظرة إىل كتايب النعيمي      ومجيع مدن    والقاهرة والقدس 
  .تبني أننا ال نبالغ فيما نقول

وكما يقول الدكتور املنجد بأن دمشق تفردت مبجد آخر من بني بغداد والقاهرة والقدس، فقد كانت أسبق هذه املـدن                    
اصة بالعلوم، أي األمكنة اليت تتخذ لتلقي علم واحد على أيدي شيوخ موقوفني عليه، متميـزة                الثالث إىل تأسيس مدارس خ    

   .)٥( بذلك عن حلقات املساجد
 

                                            
  .٦٤٩، ص)شحادة(املقدمة : ن خلدون اب)١(
  .٥٤٩، ٥٤٨، ص)شحادة(املقدمة :  ابن خلدون)٢(
  . ٧٤٩، ص )شحادة(املقدمة :  ابن خلدون)٣(
  .٤١٩، ٤١٨، ص٣صبح األعشى، ج:  القلقشندي)٤(
ح الدين املنجـد، بـريوت، دار       كتاب تنبيه الطالب والدارس يف أحول دور القرآن واحلديث واملدارس، تح صال           ): عبد القادر ( انظر النعيمي    )٥(

  .وانظر كتاب الدارس للنعيمي. ، مقدمة الكتاب، وانظر الكتاب٨-٦: م، ص١٩٧٣، ٢الكتاب اجلديد، ط
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  :اخلامتة -
 الـدكتور شـاكر      أستاذنا إن التاريخ اإلسالمي بعصوره املختلفة ليس هذه البضاعة اهلينة الرائجة يف السوق كما يقول             

 األوهام واألساطري، أو ما يلوكه الناس من ذلك التاريخ كل يوم حىت مل منه امللل، إنه أكرب                  مصطفى، وليس ذلك التكرار أو    
بكثري وأوسع من كل ما نتوهم، إنه ليس عدة دول، وال بضعة عصور، ولكنه تاريخ الدنيا كلها خالل عشرة قرون، وحتمل                     

اريخ احلضاري اإلسالمي الذي يشكل بدوره حميطاً هائالً        هذه املدة يف طواياها إجنازات وبطوالت، أمجل ما فيها ما نسمية الت           
  ... .من البناة ورجال الفكر والفقه وأهل األدب والفن ورواد الفلك والطب واهلندسة والرياضيات واجلغرافيا 

 .بر الزائل هلني اللني والعرض العا    وهذا هو تاريخ اإلسالم احلقيقي، وما التاريخ السياسي الطايف على السطح إال اهلامش ا             
، وال زال هناك تقصري يف إبراز فعالية        وإن أكرب سر صنع هذا التاريخ هو سر الوقف، الذي كان مبقام الدم يف جسم اإلنسان               

أحباثنـا   منـها أن  ويشمل تقصرينا أوجهاً كثرية،     الوقف اإلسالمي وإعادة بعثه وخاصة يف الظروف اليت تعيشها األمة اليوم،            
تطبيق الوقف العلمـي علـى    إىل املستوى احلقيقي للتاريخ اإلسالمي، فما زال حبث           األحيان ثري من صل يف ك   مل ت  ودراساتنا

يف حاجة ماسة إىل من يتناوله بالبحث واالستقصاء، وهو حيتاج إىل مزيد من األقالم إلبـراز النـشاطات                  التاريخ اإلسالمي   
 دراسة موضوعات احلياة السياسية وحـىت       قالم وجالت يف  ، بعد أن صالت األ    اليت دارت من خالله   الفكرية الواسعة النطاق    

  .احلياة الفكرية
 اإلسالمي حباجة ماسة إىل من يكشف عنه وخاصة يف أيامنا هذه، وهو حباجة أشد إىل إظهار جوانبـه                    الوقف تراثإن  

  .البحث و التنقيب هكذا مواضيع هامة بعيدة عناحملاطة بسحب من اإلام، فال تزال 
  واحلمد هللا رب العاملنيواهللا أعلم، 

  
    مصادر ومراجع البحث

  : املصادر-
سعد حسن، الدار املصرية للتأليف والترمجة،      : الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد، تح      ): جعفر بن ثعلب  (األدفوي   -

 .م١٩٦٦
  .م١٩٨٧، ١لعلمية، طكمال احلوت، بريوت، دار الكتب ا: طبقات الشافعية، تح): عبد الرحيم بن احلسن( األسنوي -
ــة  - ــن أيب حجل ــد(اب ــح): أمح ــسلطان، ت ــكردان ال ــاجني،  : س ــة اخل ــاهرة، مكتب ــر، الق ــي عم   عل

  .م٢٠٠١، ١ط
  .معامل القربة يف أحكام احلسبة، نقل وتصحيح روبن ليوي، القاهرة، مكتبة املتنيب): حممد بن حممد(ابن األخوة  -
  .حاحلسن السائ: تاج املفرق، تح): خالد(البلوي  -
  .م١٩٩٧عبد اهلادي النازي، الرباط، أكادميية اململكة املغربية، : رحلة ابن بطوطة، تح): حممد بن عبد اهللا(ابن بطوطة  -
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة، قدم له حممد مشس الدين، بريوت، دار الكتـب                ): يوسف(ابن تغري بردي     -

  .م١٩٩٢، ١العلمية، ط
  .هـ١٣٥٣تذكرة السامع واملتكلم، حيدر آباد، مجعية دائرة املعارف العثمانية، ): بن إبراهيمحممد (ابن مجاعة  -
  .التحفة السنية بأمساء البالد املصرية، دمشق، دار الكتب الظاهرية): حيىي(ابن اجليعان  -
  .املدخل، دار الفكر): أمحد بن علي(ابن احلاج  -
  .م١٩٧٦حممد أمني، مصر، مطبعة دار الكتب، :  يف أيام املنصور وبنيه، تحتذكرة النبيه): احلسن بن عمر(ابن حبيب  -
  .م١٩٦٦، ٢حممد جاد احلق، مطبعة املدين، ط: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تح): أمحد بن علي(ابن حجر  -
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جعة سـهيل زكـار،     تاريخ ابن خلدون مع املقدمة، ضبط وحواشي خليل شحادة، مرا         ): عبد الرمحن (ابن خلدون    -
  .م١٩٨٨، ٢بريوت، دار الفكر، ط

  .املقدمة، القاهرة، دار الشعب: ابن خلدون -
  .م١٩٨٢بريند راتكه، القاهرة، املعهد األملاين لآلثار، : كرت الدرر وجامع الغرر، تح): ابن أيبك(الدواداري  -
  . جلنة إحياء التراث، دار اآلفاقاالنتصار لواسطة عقد األمصار، بريوت،): إبراهيم بن حممد(ابن دقماق  -
  صــاحل عبــاس، بــريوت، مؤســسة الرســالة، : الوفيــات، تــح): تقــي الــدين أيب املعــايل(ابــن رافــع  -

  .م١٩٨٢، ١ط
حممود الطناحي، عبد الفتاح احللو، اجليـزة، هجـر         : طبقات الشافعية الكربى، تح   ): عبد الوهاب بن علي   (السبكي   -

  .م١٩٩٢، ٢للطباعة، ط
  .م١٩٨٦، ١معيد النعم ومبيد النقم، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط): عبد الوهاب بن علي( السبكي -
  .م١٩٩٧، ١حسن احملاضرة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط): عبد الرمحن(السيوطي  -
، ٢، ط زبدة كشف املمالك وبيان الطرق واملسالك، تصحيح بولس راويس، القاهرة، دار العرب           ): خليل(ابن شاهني    -

  .م١٩٨٨
  .م١٩٨٣تاريخ امللك الظاهر، اعتناء أمحد حطيط، بريوت، املعهد األملاين لألحباث، ): حممد بن علي(ابن شداد  -
حممد أبو زيد وآخرون، بريوت، دمـشق، دار الفكـر،     : أعيان العصر وأعوان النصر، تح    ): خليل بن أيبك  (الصفدي   -

  .م١٩٩٨، ١ط
  .م١٩٦٢، ٢يف بالوفيات، اعتناء هلموت ريتر، دار فرانز شتاينر، طالوا): خليل بن أيبك(الصفدي  -
  .م١٩٩٩، ١علي كردي، دمشق، دار سعد الدين، ط: رحلة العبدري، تح): حممد(العبدري  -
  .م١٩٩٢، ١مسري الدرويب، الكرك، جامعة مؤتة، ط: التعريف باملصطلح الشريف، تح): أمحد بن حيىي(العمري  -
  .م١٩٧٦، ١عبد العزيز خويطر، الرياض، ط: الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر، تح): يي الدينحم(ابن عبد الظاهر  -
مراد كامل، القـاهرة، الـشركة      : تشريف األيام والعصور يف سرية امللك املنصور، تح       ): حميي الدين (ابن عبد الظاهر   -

  .م١٩٦١، ١العربية، ط
حممود األرناؤوط، دمشق، بريوت، دار ابـن       :  أخبار من ذهب، تح    شذرات الذهب يف  ): عبد احلي أمحد  (ابن العماد    -

  .م١٩٩١، ١كثري، ط
قسطنطني زريق، جنالء عز الـدين، بـريوت، املطبعـة          : تاريخ ابن الفرات، تح   ): حممد بن عبد الرحيم   (ابن الفرات    -

  .م١٩٣٩األمريكية، 
  .م١٩٩٣ مجيل وغريه، دار الفكر، حممد صدقي: اجلامع ألحكام القرآن، تح): حممد بن أمحد(القرطيب  -
حممد حسني مشس الدين، بـريوت، دار الكتـب         : صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، تح     ): أمحد بن علي  (القلقشندي   -

  .م١٩٨٧، ١العلمية، ط
  .م١٩٨٧عبد العليم خان، بريوت، دار الندوة، : طبقات الشافعية، تح): أبو بكر بن أمحد(ابن قاضي شهبه  -
  .م١٩٩٤، ١البداية والنهاية، وثقه حممد معوض وغريه، بريوت، دار الكتب العلمية، ط): إمساعيل(ابن كثري  -
  .اخلطط املقريزية، بريوت، دار صادر): أمحد بن علي(املقريزي  -
كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك، صححه ووضع حواشيه أمحد زيادة، القاهرة، مطبعة جلنة             ): أمحد بن علي  (املقريزي   -

  .م١٩٥٨، ١تأليف، طال
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الدارس يف تاريخ املدارس، إعداد إبراهيم مشس الدين، بريوت، دار الكتب العلميـة،             ): عبد القادر بن حممد   (النعيمي   -
  .م١٩٩٠، ١ط

كتاب تنبيه الطالب والدارس يف أحول دور القرآن واحلديث واملدارس، تح صالح الدين املنجد،      ): عبد القادر (النعيمي   -
 .م١٩٧٣، ٢ الكتاب اجلديد، طبريوت، دار

الباز العريين، اهليئة املـصرية العامـة للكتـاب،         : اية األرب يف فنون األدب، تح     ): أمحد بن عبد الوهاب   (النويري   -
 .م١٩٩٢

    :املراجع
، ٥تاريخ الشعوب اإلسالمية، تر نبيه فارس، منري بعلبكي، بـريوت، دار العلـم للماليـني، ط               ): كارل(بروكلمان   -

  .م١٩٦٨
  .م١٩٩٢تاريخ املدارس يف مصر اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ): عبد العظيم(رمضان  -
القاهرة مدينة الفن والتجارة، تر مصطفى العبادي، بريوت، نيويورك، مؤسسة فـرانكلني للطباعـة      ): جاستون(فييت   -

 .م١٩٦٨والنشر، 
: حبث الدكتور حممد حممـد أمـني      . م١٩٩٠ن، مؤسسة آل البيت،     امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عما      -

 .األوقاف والتعليم يف مصر زمن األيوبيني
  .م١٩٨٠، ١األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر، دار النهضة، ط): حممد(حممد أمني  -
  .م٢٠٠٣ ،١احلياة االقتصادية يف مصر يف العصر اململوكي، عمان، دار الشروق، ط): عامر جنيب(ناصر  -
  .م١٩٨١، ١نظام التربية اإلسالمية يف عصر املماليك يف مصر، دار الفكر العريب، ط): علي سامل(النباهني  -

        Degiulhem (Randi :(- Le WaQf dans Lespace IslamiQue , 
DAMAS ,١٩٩٥  


