
 مية في فلسطينمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العل

11 
 

 
 
 

 دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العلمية في فلسطين 
 () م(8020-0221هـ/ 846-229)

The Role of the Mamluk Sultans in Stimulating the 

Scientific Movement in Palestine 

648-922 AH / 1250-1516 CE 

 
 

 نيرشاد عمر المدد. 
  المساعد الميأستاذ التاريخ اإلس

Dr. Rashad Omar Al-Madani 

Assistant Professor of Islamic History 

 
 

  
                                                           

()  البحث مستل من رسالة الدكتوراه للباحث، والتي عنوانها: "الحركة العلمية في فلسطين في العصر المملوكي
م("، من قسم التاريخ في جامعة األوزاعي، بيروت، ونوقشت بتاريخ 0208-0221هـ/ 846-922)

 م.26/02/2109



 مية في فلسطينمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العل

12 
 

 ملخص
إبراز الصورة المشرقة للمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في إلى  هدفت الدراسة

ظهار جهود وأعمال سالطين المماليف وأمراوهم في دعم ، و فلسطين ودورها اا
. وهي دراسة ذات أهمية في تسليط ية في فلسطينوتشجيع وتفعيل الحركة العلم

برازها للمؤسسات التعليمية والدينية  الضوء على جهود سالطين المماليف العلمية واا
اعتمدت الدراسة منهج البحث التاريخي و  .في فلسطين في العصر المملوكي

 في دعم وتشجيع همجهود سالطين، و المماليف، وتناولت التعريف بالوصفي التحليلي
مشيخة ، و ناظر الحرمين الشريفين القدسي واالبراهيمي، ودور الحركة العلمية

السلطان و جهود السلطان الملف المنصور سيف الدين قالوون و  ،المدرسة الصالحية
انتشار المؤسسات و ، في دعم وتشجيع الحركة العلميةالناصر محمد بن قالوون 

أكدت الدراسة على أن و  . يمارستانالب، و المدارس، و المساجد، كالتعليمية والدينية
مدارس المماليف في فلسطين كانت تسعى لتخريج العلماء والخبراء لتوظيفهم 

 .وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة والمهمة في الدولة
 المؤسسات الدينية – الحياة العلمية –فلسطين  –: المماليف كلمات مفتاحية

Abstract 

The study aimed to highlight the bright image of institutions, 

institutes and scientific centers in Palestine and their role, and 

to show the efforts and work of the Mamluk Sultans and their 

princes in supporting, encouraging and activating the scientific 

movement in Palestine. It is an important study in shedding 

light on the efforts of the Mamluk Sultans ’scientific efforts 

and highlighting them for educational and religious institutions 

in the Mamluk era. The study adopted the descriptive 

analytical historical research approach, and it dealt with 

introducing the Mamluks, the efforts of their sultans in 

supporting and encouraging the scientific movement, the role 

of the headmaster of the Two Holy Mosques, Al-Qudsi and 

Ibrahimi, the sheikh of the school, the authority, and the efforts 

of Sultan Al-Mansur Saif Al-Din Qalawun and Sultan Al-
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Nasir Muhammad bin Qalawun in supporting and encouraging 

the scientific movement. Educational and religious institutions, 

such as mosques, schools, and parliament. The study 

emphasized that the Mamluk schools in Palestine were seeking 

to graduate scholars and experts to employ them and assign 

them to the required and important jobs in the state. 

Key words: Mamluks - Palestine - scientific life - religious 

institutions 

 مقدمة:
سواء من حيث  وبالد الشاممصر في  عصورالهم أعصر المماليف من  ديع

ن سالطين أوعلى الرغم من  الحضاري،االزدهار  من حيثو أالتاريخ السياسي 
حققت للبالد المصرية والشامية السيادة  دولتهم نَّ أال عنها، إالمماليف كانوا غرباء 

 ه عام.سالمية بوجالدول اإل الزعامة بينلى مركز إودفعت مصر  واالستقالل،
هجرية  سنة 202في مصر وبالد الشام استمر نحوحكم المماليف  أنويذكر ب

 .(1)(م0200-0221ميالدية ) سنة 280 ما يقابلو أ( ھ846-923)
 

 أهمية الدراسة: 
هذه الدراسة تسلط الضوء على جهود سالطين المماليف في دعم وتشجيع  -

 الحركة العلمية في فلسطين.
ة والدينية فيها، مثل، المساجد توضح الدراسة انتشار المؤسسات التعليمي -

والمدارس والكتاتيب والربط والخوانق والزوايا، والبيمارستانات، ودروها في 
 الحياة العلمية.
 أهداف الدراسة: 

 : إلىالدراسة  تهدف
                                                           

سالم، السيد عبد العزيز، وسالم، سحر عبد العزيز، دراسات في تاريخ األيوبيين والمماليف، اإلسكندرية، مؤسسة شباب  (1)
 .228م،  2114الجامعة، د. ط ,
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براز الصورة المشرقة للمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في فلسطين إ أواًل:
 .الحركة العلميةودورها في تنشيط 

نجازاتهم العلمية داخل اا براز دور العلماء العرب والمسلمين وجهودهم و إ: ثانياً 
 فلسطين وخارجها في ظل دولة المماليف.

إظهار جهود وأعمال سالطين المماليف وأمراوهم في دعم وتشجيع وتفعيل  ثالثُا:
 في فلسطين. الحركة العلمية

 الدراسة:منهجية 
وذلف من خالل  التحليلي،الوصفي  يخيالتار الدراسة منهج البحث اعتمدت 

ومن ثم تصنيفها  المختلفة،جمع المعلومات من المصادر والمراجع والدوريات 
 نجازها بشكل علمي موضوعي. اا وتحليلها بما يخدم موضوع الدراسة و  ودراستها،
 المماليك:

والعبد القن هو  ،هابو أيملف  مبي ولد الذي سُ بهو الع ،مماليف عهوالمملوف جم
ن اتخذ أولم يلبث اللفظ  .(2)د يباع ويشترىبوالمملوف ع (1)هابو ألف هو و لذي مُ ا

 فصار يقصد بالمماليف جموع اإلسالمي،في التاريخ  اً ا خاصيً معنى اصطالح
و للشراء من أما نتيجة لاسر في الحرب إا رقيقً  يصيرونبيض الذين الرقيق األ

مرتفعة  ثماناً أحيث يطلبون  اإلسالمية البالد لىإالتجار الذين يجلبونهم 
ومنهم  ،سواق النخاسةأمن  طفاالً أبون جلا وكان المماليف من الرقيق يُ ، (3)لبضاعتهم

وهم الذين  ،لى غير ذلفمني إلماني والشركسي واألر التركي والمغولي والصيني واأل
مراء غنياء واألفكان األا، لى مصر والشام وغيرهإتوا بهم أاشتراهم تجار الرقيق و 

                                                           

م(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 0302هـ/ 000ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) (1)
 .01/493م، 0991هـ/ 0401

اإلسكندرية، مؤسسة ؛ العبادي، أحمد مختار، قيام دولة المماليف األولى في مصر والشام، 228، سالم، دراسات (2)
 .00م، 0962شباب الجامعة، 

، 2عاشور، سعيد عبد الفتاح، العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، ط (3)
 .20، ص0994
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يعتمدون عليهم في تقوية  رقاء ليكونوا لهم سنداً السالطين يكثرون من هؤالء األو 
فكانوا يرسلون  ،وكان سادة هؤالء المماليف يعتنون بهم عناية فاوقة، مراكزهم

وكثير من السالطين كانوا  ،حكام الدين والشريعةأن الكريم و آالمدرسين لتعليمهم القر 
 ،موالرزاق واألغدقوا عليهم األفأالعطف والحنان مماليكهم نظرة ملؤها إلى ينظرون 

ية حتى سبتعليمه فنون الحرب والفرو  أملوف ويبلا سن البلوغ يبدمن يشب الأوبعد 
شهرية  ةعطى له عماللحق بالخدمة السلطانية وتُ ذا انتهى من تعلمه وتدربه يُ إ
خرى لى أإالرقيق من رتبة  ينتقلفي هذه الخدمة ، و ونة الحاجةؤ رزاق تكفيه مأو 

مير وعندوذ يسمح له باقتناء عدد من المماليف أعلى رتبة  حاوزاً  خيراً أيصبح  ىحت
 .(1)ليهاإحسب رتبته التي وصل 

ول يوبية في النصف األاأل وقد بلا ازدياد نفوذ المماليف السياسي في الدولة
 (2)نيمؤامرة مكنتهم من خلع العادل الثاأنهم دبروا  من القرن الثالث عشر الميالدي

 الذي جعله يشعر؛ األمر محله في السلطنة (3)يوبأنجم الدين  ححالل الصالاا و 
كثر من أ، ف(4)انه واالحتفاظ بملكهطهميتهم له في توطيد سلأبفضل المماليف عليه و 

                                                           

مجاهد محمد، الحياة العلمية في دولة المماليف البحرية، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان، جامعة أم درمان سعيد،  (1)
؛ الدباغ، مصطفى مراد، الموجز 6م(، ص2100/ھ0432اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية، )

 .36-30، ص 0966 ،3في تاريخ الدول اإلسالمية، د. م، منشورات اليسار، ط
العادل الثاني: هو ابن الملف الكامل ملف مصر وأخ الملف الصالح نجم الدين أيوب؛ المقريزي، تقي الدين أبي  (2)

م(، السلوف لمعرفة دول الملوف، تح محمد عبد القادر 0440ه/642العباس أحمد بن علي بن عبد القادر )
 .0/442م،0990هـ/0406، 0عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

م( وحكم مصر ناوًبا عن والده الملف الكامل سنة 0218/ھ813الملف الصالح نجم الدين أيوب، ولد في القاهرة سنة ) (3)
م(، بني قلعة الروضة لمماليكه الصالحية وسماهم البحرية، ويرجع له الفضل في استعادة بيت المقدس 0220/ھ822)

م(، المختصر 023/0330بو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود، )م(؛ أ0242/ھ842من أيدي الصليبيين سنة )
، 0في أخبار البشر، جزءان، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .262م، ص0990/ھ0400
م(، 0200-0221ه/923-846؛ طقود، محمد سهيل، تاريخ المماليف في مصر والشام )0/222المقريزي، السلوف،  (4)

 .28م، ص0999/ھ0421القاهرة، دار النفاوس، 
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وقد تعددت   (1)شراء المماليف وعني بهم عناية فاوقة جعلت نفوذهم يتضخم ويزداد
يوب وبدولة المماليف ألصق بمماليف الصالح أُ التفسيرات السم البحرية الذي 

سالميون المتأخرون مثل المقريزي وابن تغري فقد تحدث المؤرخون اإل ،ىاألول
 ثكناتهمحاط بألى بحر النيل الذي إميت بالبحرية نسبة ن هذه الطاوفة سُ أ، بردي

يوب مثل ابن أ للصالححين لم يشر المؤرخون المعاصرون  في، في جزيرة الروضة
 .(2)لى بحر النيل كأصل لكلمة بحريةإبي شامة وأصل وا

 :الحركة العلميةفي دعم وتشجيع  المماليك سالطين جهود
اهتم سالطين المماليف اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على أصول اآلداب العامة 

، وجعلوها اللغة الرسمية للدولة (3)ة التركيةللغة العربية رغم أنهم كانوا يتحدثون باللغ
مهمة أسهمت في عدة  ، كما أنهم أوجدوا وظاوف(4)الوة على أنها لغة القرآن ع

 ."ومن هذه الوظاوف ،نية في فلسطينوالدي الحركة العلميةازدهار 
: وتعد هذه الوظيفة أقدم القدسي واالبراهيمي ناظر الحرمين الشريفين -

وقد  ،(5)يي وجدت منذ أواول العهد المملوكالوظاوف الكبرى في بيت المقدس الت
األمير شغل هذه الوظيفة في عهد الظاهر بيبرس وحتى أيام الملف المنصور قالوون 

الحرمين القاضي أمين الدين  هذين لوا نظر، ومن الذين وُ (6)الكبير عالء الدين األعمى
 .(1)(م0420/هـ628سنة )عبد الرحمن بن محمد بن الديري الحنفي المتوفى 

                                                           

 .28؛ طقود، تاريخ، ص01عاشور، العصر، ص (1)
 .0/440المقريزي، السلوف،  (2)
الحزوري، حسام الدين عباس، "عوامل قيام النشاط الفكري خالل العصر المملوكي"، مجلة المقتطف المصري  (3)

 .09م، 2104، يونيو 0التاريخية، ع
 .081دمشق، العلبي،  (4)
غوانمة، يوسف درويد، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، عمان، دار الحياة للنشر والتوزيع،  (5)

 .38م، 0962
م(، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تح محمود عودة 0221هـ/ 920العليمي، مجير الدين الحنبلي ) (6)

. األمير الكبير عالء الدين األعمى: هو 2/394م، 0999ـ/ ه0421، 0الكعابنة، عمان، مكتبة دنديس، ط
ابن ايدغدي بن عبد اهلل الصالحي النجمي، كان من أكابر األمراء، أنشأ بالقدس الشريف رباطًا بباب الناظر 
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هذين الحرمين في  (2)سعيد سنجر بن عبد اهلل الجاولي واألمير علم الدين أبوتولى 
العلمية في  حركةالفي عهده ازدهرت وقد ، عهد الملف الناصر محمد بن قالوون

لواردة من األوقاف خاصة في القدس والخليل وغزة وذلف بسبب اإليرادات ابفلسطين و 
 .(3)الكثيرة التي أوقفت في هذه المدن

الحرمين من قبل السلطان نفسه بمرسوم سلطاني هذين وكان يتم تعيين ناظر 
تلى داخل المسجد األقصى باحتفال رسمي بحضور ناوب ويُ  ،يصدر من القاهرة
 .(4)مشاركة القضاة والعلماء واألعيانو  ،السلطان في المدينة

صالح ما  المذكورين ومن اختصاص ناظر الحرمين اإلشراف عليهما وبناء واا
على األوقاف الخاصة بهما والمحافظة على ريع هذه  واإلشراف ،يحتاج إلى إصالح

يرادات وتوظيفها لص فقد عمَّر ، (5)الح المؤسسات التعليمية والدينيةاألوقاف من أموال واا
ين محمد جمال الدين عبد اهلل، األمير حسام الدين أبو محمد الحسن بن ناصر الد

لمعتبرين، المدرسة الحسنية ، وأحد األمراء ابالكشكلي الحنفي، ناظر الحرمين رالمشهو 
 ،المعروفة بباب الناظر ووقف عليها أوقاف ورتب فيها وظاوف من  التصوف وغيره

 .(6)(م0434/هـ636سنة )وتاريخ وقفها  ،(م0433هـ /630سنة )وكانت عمارتها في 
 
 

                                                                                                                                              

م(، وكان أعمى 0280هـ / 888سمي رباط عالء الدين البصير، وهو أقدم رباط بيت المقدس، أنشأه سنة )
م(، ودفن برباطه بباب الناظر؛ العليمي، 0293هـ/893توفي األمير الكبير عالء الدين سنة ) فسموه بصيرًا،

 .302؛ العسلي، معاهد، 394، 2/90األنس، مصدر سابق،
 .340/ 2العليمي، األنس،  (1)
م(، الدرر الكامنة في 0446هـ/ 622ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ) (2)

 .2/288يان الماوة الثامنة، بيروت، دار الجيل، أع
 .2/398العليمي، األنس،  (3)
 .38غوانمة، تاريخ،  (4)
 .30غوانمة، تاريخ،  (5)
 .411، 92/ 2العليمي، األنس،  (6)
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 مشيخة المدرسة الصالحية  -
لملف المدرسة الصالحية من أقدم المدارس في بيت المقدس، أنشأها ا تعد

هـ 263سنة )الناصر صالح الدين األيوبي بعد تحريره المدينة من الصليبيين 
 المذهبالدينية على  أن تكون مؤسسة كبرى لنشر العلوموأرادها  (1)(م0060/

ن جهته الشمالية وخارج الحرم م ،وتقع المدرسة داخل أسوار مدينة القدس ،(2)الشافعي
وال يتم  ،ية من الوظاوف السنية بمملكة اإلسالم، والمشيخة الصالح(3)قرب باب األسباط

ة التعيين يدخل شيخ الصالحية المدينوعند  ،توليتها إال بمرسوم سلطاني من القاهرة
، يحف به العلماء والفقهاء والناوب والناظر وقد ارتدى التشريف السلطانيويشق أسواقها 

 .(4)ألقصى حيث ُيقرأ المرسوم السلطانيوينتهي إلى المسجد ا
ويصرفون  ،كان شيخ الصالحية أحد ثالثة يتولون السلطة الفعلية في بيت المقدس

 وناظر الحرمين الشريفين ،أما الشخصان اآلخران فهما، ناوب السلطان ،الشؤون العامة فيها
تدريس الوكثيرًا ما كان شيخ الصالحية يجمع بين وظاوف القضاء و  ،القدسي والخليلي

 . (5)وخطابة المسجد األقصى
الصالحية كان له دور فاعل في المشاركة في إدارة ومن الواضح أن شيخ 

إذ كان يحظى بمكانة  ،وتسيير الشؤون الدينية والعامة في بيت المقدس والخليل
                                                           

 م(، الفتح القسي في الفتح القدسي، تح محمد0211هـ/ 290-األصفهاني، عماد الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد )  (1)
؛ أبو عودة، عدنان، 020، 30؛ غوانمة، تاريخ، 2/484؛ العليمي، األنس، 000-008، 042محمود صبح، القاهرة، 

(، غزة، عمادة 2، ع06، في مجلة الجامعة اإلسالمية، )المجلد المصلى القبلي في المسجد األاقصى في العهد األيوبي
 .0182م، 2101هـ/0430البحث العلمي، 

 .216م، 0992هـ/0403ميل، القدس في التاريخ، عمان، األردن، مطبعة الجامعة االردنية، العسلي، كامل ج (2)
هـ 891 -490المدني، رشاد عمر، الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي اإلسالمي من سنة  (3)

؛ 219م، 2104هـ / 0432، 0م، غزة، مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع، ط 0290 – 0196/ 
 .30غوانمة، تاريخ، 

؛ العسلي، كامل جميل، معاهد العلم في بيت المقدس، عمان، جمعية عمال المطابع 2/66العليمي، األنس، (4)
 .30؛ غوانمة، تاريخ، 88، 0960التعاونية، 

 .88؛ العسلي، معاهد، 201المدني، الحياة، ص (5)
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داللة  ه، وهذأو السياسي ،أو االجتماعي ،عالية مرموقة سواء على الصعيد العلمي
 ،كان يتمتع بها لدى السالطين المنزلة الخاصة التيعلى و  واضحة على أهميته،

 ،ما لهذه المدرسة وشيوخها من احترام وتقدير لدى الدولة ورجالهاباإلضافة إلى 
 .في بيت المقدس وغيرها الحركة العلميةالبارز في تنشيط و ودورها الراود 
ودعمهم لمشايخ المدرسة  ، تقديرهممحاسن سالطين المماليفومن 

، عندما (م0402هـ /606 سنة )ما حدث في وخير مثال على ذلف  ،الصالحية
مد بن قدم إلى القاهرة شيخ الصالحية شمس الدين محمد بن عطاء اهلل بن مح

األمير الطنبغا العثماني وهو ، أحد األمراء الكباراستقبله ف ،(1)محمود الرازي الهروي
 ،بلبقلعة الج (2)ن المؤيد أبو النصر شيخ المحمودياصطحبه إلى السلطارحب به و و 

وأثناء  ،ثم أنزله في دار خاصة أعدت له ،كرمه وأجلسه عن يمينهفأفأقبل عليه السلطان 
السلطان في كل يوم مبلا ماوتي درهم ومن اللحم ثالثين إقامته في القاهرة رتب له 

ضافة إلى ما باإل ،فاخرةعم عليه بفرس قد أسرج برج ذهب وهدايا وثياب رطاًل، وأن
 . (3)ل الدولةهدي إليه من قبل رجاأُ 

علم والعلماء الملف الظاهر ومن سالطين المماليف الذين اهتموا وشجعوا ال
وكان  ،، ومن شدة اهتمامه بالعلم أنه كان يقرب إليه النابغين في كل علم وفن(4)بيبرس

                                                           

 .092-2/090العليمي، األنس،  شيخ الصالحية شمس الدين محمد بن عطاء اهلل. (1)
م(، واستمرت سلطنته ثماني سنين وخمسة أشهر 0402هـ /602م(، ثم تسلطن سنة )0386هـ/001ولد سنة ) (2)

م(. السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 0420هـ /624وثمانية أيام، توفي سنة )
القرن التاسع، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد  م(، الضوء الالمع ألهل 0498ه/912السخاوي )

؛ ابن العماد، شهاب الدين أبي 208-3/204م، 2113ه/0424، 0الرحمن، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح 0806هـ/ 0169الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي )

 .298-0/292م، 0996/  ھ0409، 0الكتب العلمية طمصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار 
 .36؛ غوانمة، تاريخ، 8/364المقريزي، السلوف،  (3)
م(، البداية والنهاية، تح 0302هـ/ 004؛ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر )2/342أبو الفداء، تاريخ،  (4)

 8؛ ابن العماد، شذرات 310 -03/312م، 0996هـ/ 0406أحمد عبد الوهاب فتيح، القاهرة: دار الحديث، 
/3-4. 
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 ،(1)سماع التاريخ أعظم من التجارب " : "شديدًا، ويقوليميل إلى التاريخ وأهله مياًل 
وخير دليل على ذلف مجالسته كبار  ،، ويزورهمويشجعهم ،ويقدرهم،ماءيحب العل وكان

وكان  ،في بيته (3)، وزيارته لإلمام العالم ابن حياة (2)لعلماء أمثال العز بن عبد السالما
، وقد أولى الملف الظاهر بيبرس القدس (4)اة قد تولى القضاء في بيت المقدسابن حي

هـ / 880سنة )أثناء فترة حكمه، كانت المرة األولى  اهتمامًا خاصًا، فزارها ثالث مرات
عمار ،(م0283 وخصص  ،حيث تفقد أحوالها وما يحتاجه المسجد األقصى من أموال واا

كما  نظر  ،خمسة آالف درهم للعمل على تسيير أموره العمرانية والفكريةسنة له في كل 
 .(5)المحافظة عليهاوكتب بحمايتها و  ،في األوقاف

وأنشأ خانًا للسبيل وبنى به مسجدًا  ،دم من قبة الصخرة وقبة السلسلةتهّ ما  وجّددا 
 . (6)وطاحونًا وبستانًا وفرناً 

ومن الطبيعي أن يكون قرار الملف الظاهر بتوفير هذا الدعم المالي للمسجد 
األقصى إشارة واضحة إلى اهتمامه بتحسين وتفعيل النشاط العلمي والحركة الفكرية 

                                                           

م(، النجوم الزاهرة في ملوف مصر 0489هـ/604-ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) (1)
والقاهرة، القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

 .026؛ طقود، تاريخ، 0/082
؛ ابن تغري 2/323هـ؛ أبو الفداء، تاريخ، 881هـ، وتوفي سنة  206هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم.  ولد سنة  (2)

 .0/216بردي، النجوم، 
ابن حياة: هو اإلمام العالم الفقيه القاضي تقي الدين محمد بن حياة بن يحيى الرقي الشافعي، واله الملف  (3)

 .00/303م( ؛ الذهبي، سير، 0200هـ / 808ص وزاره في بيته بحمص، توفي سنة )الظاهر قضاء حم
م(، سير أعالم النبالء، تح محب الدين أبي 0340هـ/ 046الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) (4)

بن ؛ ا00/303م، 0990هـ / 0406، 0سعيد عمر بن غرامة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .003-0/002الفرات، تاريخ، 

م، 2119؛ جبارة، تيسير وآخرين، تاريخ القدس، عمان، جامعة القدس المفتوحة، 0/228المقريزي، السلوف،  (5)
 .211-099؛ المدني، الحياة،062

؛ العارف، عارف، الُمفصل في تاريخ القدس، 022-2/024؛ العليمي، األنس، 03/310ابن كثير، البداية،  (6)
 .062؛ جبارة، تاريخ، 302م، ص 2112، 3ت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبيرو 
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، وظل الملف الظاهر مجاهدًا معطاًء مناصرًا يرها من المدن األخرىت المقدس وغببي
 . (1)(م0200هـ / 808)سنة وداعمًا للعلم والعلماء حتى وفاته بدمشق 

هـ / 884سنة )أما الزيارة الثانية التي قام به الملف الظاهر للقدس فكانت 
وأموال ودعم وخالل زيارته تفقد أحوال المدينة وما يلزمها من إعمار  ،(م0288

 .(2)لمؤسساتها التعليمية والدينية 
 ،زار الملف الظاهر بيبرس القدس للمرة الثالثة ،(م0201هـ / 886)سنة وفي 

 .(3)وعمر مقام سيدنا موسى _عليه الصالة والسالم_، وبنى قبة ومسجًدا على قبره 
 ،انزل السلطان الظاهر بيبرس غزة وتفقد أحواله ،(م0288هـ / 884)وفي عام 

ومنها اتجه إلى الخليل وفيها منع أهل الذمة من دخول مقام الخليل حفاظًا على الطابع 
 . (4)وجدد قبة الخليل _عليه السالم_  ،اإلسالمي لحرم الخليل، كما أمر بعمارة المسجد

 في دعم وتشجيع الحركة العلمية: جهود السلطان الملك المنصور سيف الدين قالوون
في  الحركة العلميةقالوون بجهود عديدة لدعم وتشجيع قام الملف المنصور 

 :يأتيخاصة في القدس نوجزها فيما بفلسطين و 
، وقد وقفه الملف المنصور ويسمى أيضًا الرباط المنصوري ،أتم إنشاء رباط قالوون -

، وغالبًا ما يكونوا من أهل العلم ،القادمين لزيارة المدينة المقدسةعلى الفقراء والزوار 
اط ، وقد عد هذا الربآنذاف قبلة العلماء والمتعلمين أن المدينة كانت خاصةبو 

 .(5)مدرسة من مدارس بيت المقدس
                                                           

 .211؛ المدني، الحياة،03/312؛ ابن كثير، البداية، 3/303. الذهبي، العبر، 2/342أبو الفداء، تاريخ،  (1)
 .302العارف، المفصل،  (2)
 .308؛ العارف، المفصل، 2/023العليمي، األنس،  (3)
 . 9/80م،0966، 4مصطفى مراد؛ بالدنا فلسطين، بيروت؛ دار الطليعة، ط الدباغ، (4)
؛ عبد المهدي، عبد الجليل حسن؛ المدارس في بيت المقدس في 060؛ جبارة، تاريخ، 300العارف، المفصل،  (5)

هـ / 0431العصرين األيوبي والمملوكي دورها في الحركة الفكرية، عمان؛ منشورات وزارة الثقافة، 
 .223-2/222،م2119
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هذا المسجد مثل  ، وعدندري الواقع في طريق دير الالتينتم إنشاء المسجد القلأ -
غيره من المساجد، مكانًا للتعليم والتوعية ونشر العلم والمعرفة في شتى مجاالت 

فقه واألصول والحديث والتفسير واللغة واألدب والتاريخ وغير ذلف، إلى العلوم في ال
 .(1)علماء والفقهاء واألومة المبدعينجت تلف المساجد أعداًدا كبيرة من الأن خرَّ 

سنة في  أصدر السلطان فقد، بنفسه على تعيين الخطباء األكفاءأشرف   -
عبد اهلل بن إبراهيم بن  مرسومًا بتعيين الفقيه بدر الدين محمد( م0266هـ/860)

م بن يحيى بن ، عوضًا عن الشيخ قطب الدين عبد المنعبن جماعة خطيبًا بالقدس
 .(2)إبراهيم بسبب وفاته

 :في تعزيز الحركة العلمية د السلطان الناصر محمد بن قالوونجهو 
ُعرف عن السلطان الناصر محمد بن قالوون أنه كان مناصرًا وداعمًا ألهل العلم 

، وكان من مظاهر حبه وتقديره (3)وكان ملكًا مهيبًا مطاعاً  ،ظمهميحترمهم ويع ،ماءوالعل
ا ، مواعتمد عليهم في جهاده ضد المغول، وخير مثال على ذلفللعلماء أنه استعان بهم 

، عندما انطلق (م0313/هـ 012 سنة )، (4) (حدث في معركة مرج الصفر )شقحب
ويلقي الخطب الحماسية والمواعظ  ،عركة يصول ويجولالعالم اإلمام ابن تيمية أثناء الم

وحث السلطان الملف الناصر محمد بن قالوون على الصمود والجهاد  ،أمام الجند
                                                           

هـ/ 922 -846األسطل، محمد زارع أحمد، الحياة الفكرية والثقافية في مدينة القدس في العهد المملوكي ) (1)
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، 0208 -0221
 .306-300؛ العارف، المفصل، 28م، ص 2104هـ/ 0438

 .20؛ األسطل، الحياة، 2/216المقريزي، السلوف، (2)
م(، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق فالح أحمد 0382هـ /084-الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبف ) (3)

 .4/0681م، 0996هـ /0409، 0البكور، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
م(، واستمرت ثالثة أيام 0313نيسان إبريل  21هـ/012رمضان سنة  2وقعت هذه المعركة قرب دمشق، في ) (4)

؛ الصفدي، 2/366بين المماليف والمغول، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، أبو الفداء، تاريخ، 
 .4/0624أعيان،
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فانتصر المسلمون على أعداوهم المغول في تلف  ،واالعتماد على اهلل سبحانه وتعالى
 .(1)المعركة 

 ،تربوية واضحة في دولته واتبع السلطان الناصر محمد بن قالوون سياسة تعليمية
حيث يتم تعليمهم القراءة والكتابة  ،شر الثقافة والتعليم بين مماليكهفقد حرص على ن

 .(2)الصالة واألذكار وشيوًا من الفقهوحفظ القرآن وآداب الشريعة ومالزمة 
عديدة في مختلف ثقافية مؤسسات تعليمية و وفي عهد السلطان الناصر أقيمت 

لسلطان الناصر على اإلنفاق عليها، وأوقف لها أوقافًا ، ولم يبخل املوكيةأنحاء الدولة الم
هـ / 010 سنة )المدرسة السالمية  منها:في القدس عديدة عهده تم بناء مدارس ، ففي كثيرة

(3)(م0310
هـ 002 سنة )، والمدرسة الجاولية (4)(م0310/ هـ 010والمدرسة الوجيهية سنة ) ،

هـ 029سنة )، والمدرسة التنكزية (6)(م0306/ هـ006)  لكريمية سنة، والمدرسة ا(5)(م0302/
هـ 040لمدرسة الملكية سنة ) ، وا(م0331/ هـ031)  ، والمدرسة األمينية سنة(7) (م0329/
 . (8)(م0340/

ن قالوون، مة التي اتصف بها السلطان الناصر محمد بومن األعمال والمواقف المه
 ،(م0300هـ/ 000زارها سنة ) فقد، تقديرًا لسكانها وعلماوهاسة و للمدينة المقدوداللة على حبه 

حيث تفقدوا أحوال المدينة  ،ورافقه في تلف الزيارة خمسين أميرًا مملوكيًا من كبار المسؤولين
                                                           

م م(، الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، تحقيق، نج0823هـ /0133-الكرمي، مرعي بن يوسف ) (1)
 .98، 0م، 0968هـ / 0418، 0عبد الرحمن خلف، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .30 -31األسطل، الحياة، (2)
 .91/  2العليمي، األنس،  (3)
 .91/  2العليمي، األنس،  (4)
 .62/  2المصدر نفسه،  (5)
 .62/  2المصدر نفسه،  (6)
 .06/  2المصدر نفسه،  (7)
 .63،64/  2المصدر نفسه، (8)
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(1)واحتياجاتها ومطالبها األساسية 
نجازاتهم الوكانت هذه الزيارة بمثابة تشجيع للعلماء وتقدير ، 

 العلمية.
أنه تم في عهده إعادة  د وحسنات الملك الناصر محمد بن قالوونومن جهو 

ي نشاطًا فكريًا وثقافيًا الصالحية التي شهدت في العهد المملوك هبناء وتوسيع الخانقا
سنة ، وكان الملف الناصر صالح الدين قد أنشأها بعد تحرير بيت المقدس واسعاً 

 .(2)(ها رباطًا للصوفيةوجعلسنة )ووقف عليها أوقافًا ح ،(م0060/ هـ263)
، كانت تقع غربي الحرم القدسي قرب اه الصالحية هي أقدم خوانق القدسوالخانق
 .(3)(م0069هـ/ 262سنة )وتاريخ وقفها  ،كنيسة القيامة

، إذ كان شيخها صالحية من الوظاوف السنية المهمةال اهوكانت مشيخة الخانق
 .(4)من السلطان وكان يعين بمرسوم ،من أرباب الوظاوف الدينية

مدة سلطنة الصالحية بشكل أكثر إيجابية في  الخانقاهوحتى يتم االستفادة من 
طابًقا ثانًيا  ،(5)الخانقاه عيسى بن أحمد بن غانم، فقد بنى شيخ الناصر محمد بن قالوون

 .(6) يشمل على مسجد وغرف للسكن ومرافق عامة
 ،وحتى بدايات العهد العثماني سيسهاالصالحية منذ تأ الخانقاهلقد تولى مشيخة 

، وخرَّجوا عشرات في القدس وخارجها الحركة العلميةأغنوا  كبار وزهاد ومتصوفة علماء
دارية في العلماء واألومة والفقهاء الذين شغلوا مناص  ة.الدولب دينية وعلمية واا

 
  

                                                           

 .328؛ العارف، المفصل،9/22ابن تغري بردي، النجوم،  (1)
 .220؛ المدني، الحياة، 99/ 2؛ العليمي، األنس، 042األصفهاني، الفتح،  (2)
 .269؛ العارف، المفصل، 000؛ غوانمة، تاريخ، 330-331العسلي، معاهد، (3)
 .332؛ العسلي، معاهد، 018-02/012القلقشندي، صبح،  (4)
 .238/  4م(؛ ابن حجر، الدرر، 0346هـ / 049ي األصل توفي بدمشق سنة )النابلس (5)
؛ العارف، المفصل، 013م، 0963هـ/ 0413، 0نجم، راوف يوسف وآخرين، كنوز القدس، عمان، د.ن، ط (6)

322. 
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 والدينية:انتشار المؤسسات التعليمية 
 المساجد:

ه فور في بناو  للدولىة اإلسالمية، شرع النبي المسجد هو الدعامة األولى 
وصوله إلى المدينة واستقراره فيها وذلف إلقامة شعاور اإلسالم في رحابه ولتقام فيه 

خمس التي تربط المرء بربه، وتطورت وظيفته بحيث كانت تتم فيه بيعة الالصلوات 
كانت ، و بين الناسالفصل  ، ويتم فيهقوم إلى الجهاداله في ىويدع ،العامةالخلفاء 

عقدت فيها  دم المراكز التعليمية في اإلسالم، وأكثرها انتشارًا، فقدالمساجد من أق
، واألدباء يجلسون وحولهم تالميذهم، حيث كان العلماء والفقهاء مجالس العلم

، ولذلف كانت ، أو حلقات العلمالس بالحلقات التعليميةوسميت مثل هذه المج
والفقه  والحديث ،م والثقافة والوعظ ودراسة القرآنومعاهد للعلالمساجد بمثابة مراكز 

 .(1)واللغة وغيرها من العلوم
اجدها وفي مقدمتها المسجد وكانت فلسطين وما زالت مشهورة بمس

يت المقدس مسجد ليس في ب" وب بقوله:الذي وصفه ابن حوقل  ،(2)األقصى
 . (3)االسالم مسجد أكبر منه " 

يوبيين والمماليف بالمسجد األقصى وتنافسوا في األاهتم ملوف وسالطين 
عداد كبيرة من العلماء أفيه من خالل وجود  الحركة العلميةحياء اا و  ،نفاق عليهواإلعماره إ

 .(1)واللغة العربية وغيرها من العلومالطلبة العلوم الدينية  درسونوالفقهاء الذين كانوا ي
                                                           

لمصرية، حسن، حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، القاهرة، مكتبة النهضة ا (1)
؛ العمري، عبد اهلل منسي، تاريخ العلم عند العرب، عمان دار 422 – 4/420م، 0980هـ / 0360، 0ط 

 .21 -09م، 0991هـ / 0401، 0مجدالوي للنشر والتوزيع، ط 
 -المسجد األاقصى: سمي األقصى ألنه أبعد المساجد التي تزار. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) (2)

/ 0م،0992هـ / 0402م(، نهاية األرب في فنون األدب، القاهرة، مركز تحقيق التراث، 0332ـ / ه033
؛ سالمة، يوسف جمعة، دليل المسجد األقصى المبارف، القاهرة، مركز قدس نت للدراسات واإلعالم 328

 .32، 33م، 2100هـ/ 0422، 0والنشر االلكتروني، ط 
م(، كتاب صورة األرض، بيروت، دار 988هـ / 328 -لي الموصلي )ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن ع (3)

 .000م، 0939، 2صادر، ط
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مي ( في الجزء الثاني من كتابه " وأورد المؤرخ مجير الدين الحنبلي ) العلي
عالمًا وقاضيًا وخطيبًا ومؤلفًا ممن  441األنس الجليل " سيرًا مختصره لحوالي 

للهجرة أي  911 سنةعاشوا وعملوا في بيت المقدس منذ الفتح الصالحي وحتى 
وهذا الجمع الغفير من العلماء ال يشمل بالطبع إال جزءًا من  ،سنةخالل ثالثموة 

والفقهاء الذين عملوا في القدس وفي المسجد األقصى في تلف القرون  العلماء
، (2)الذين درسوا بالمسجد األقصىكلهم وال يمكن بالطبع إحصاء العلماء  ،الثالثة

عهد الحركة العلمية في  هفي زدهرتالمسجد األقصى قد ا نأولكن يمكننا القول 
، وكانت موضوعات التدريس فيه بحلقات العلم التي كانت تعقدوالمماليف األيوبيين 

عن تلف التي كان يتناولها المدرسون في القرون األولى وهي في ال تختلف 
كان من أشهر  ،، وعلى سبيل المثال(3)األساس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية

 سوا في المسجد األقصى :العلماء الذين درَّ 
سي حمد بن عبد اهلل األندلاإلمام العالم الفقيه شيخ الحرم محمد بن أحمد بن م -

 .(4)درَّس الفقه والنحو ،الشريشي
نفي المقدسي المعروف اإلمام العالم المفسر جمال الدين محمد بن سليمان الح -

 .(5)، درَّس الفقه والتفسير والحديثبابن النقيب
اإلمام العالم الفقيه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن  -

 .(6)درس الفقه والتفسير والحديث ،علي الحمويجماعة بن 
-  

                                                                                                                                              

عبد المهدي، عبد الجليل حسن، الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى في العصرين األيوبي والمملوكي،  (1)
 .022، 98، 92 -90م، 2119هـ /0431عمان، وزارة الثقافة، 

 .32العسلي، معاهد،  (2)
 .30العسلي، معاهد،  (3)
 .00/099الذهبي، سير،  (4)
 .0/326حاجي خليفة، كشف،  (5)
 .04/006ابن كثير، البداية،  (6)



 مية في فلسطينمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العل

27 
 

اإلمام العالم الفقيه شمس الدين بن خليفة المغربي المقدسي المعروف باسم  -
 .(1)درَّس الفقه والحديث والقراءات ،ابن خليفة

اإلمام العالم شيخ اإلسالم صالح الدين خليل العالوي الدمشقي المقدسي،  -
، وتخرج على يديه كثير من وغيرها ،لعربيةلفقه والتفسير وادرَّس الحديث وا

، الح الدين العالوي ُيدَّرس كتابهوكان ص ،العلماء وحصلوا على االجازات منه
 .(2)، بالمسجد األقصىفي الحديث والتفسير ،ات القدسيةالنفح
 المدارس:

 في فلسطين في العهدوالفكرية  الحركة العلميةكان من عوامل ازدهار 
ون رسين الذين كانوا يدرس  لمدارس، ووجود عدد كبير من العلماء والمدَّ المملوكي، إنشاء ا

د الملف الناصر صالح الدين أول من عّ العلوم الشرعية وغيرها من العلوم األخرى، ويُ 
ولوازمها من أجل بدء  أنشأ المدارس في مصر وفلسطين، ووفر لها جميع احتياجاتها

 . (3)العمل فيها
على ايجابًا ما انعكس في العهد المملوكي ببعض االستقرار  ةتمتعت المدن الفلسطيني

نشاء المدارس في عصر إ مراحلفي المجتمع الفلسطيني، وكانت أخصب  الحركة العلمية
استمرت و ،حمد بن قالوون في سلطنته الثالثةان الملف الناصر مطالمماليف في عهد السل

تشجيع الحركة العلمية في بعد السلطان الناصر محمد في دعم و  السالطين جهود
 السلطان الناصر بدر الدين نذكر منها ما يأتي: فلسطين ومن الذين أنشووا هذه المدارس

 
 
 

                                                           

 .6/44السخاوي، الضوء،  (1)
 .223 – 220/ 0عبد المهدي، المدارس،(2)
هـ 846 -220؛ أحمد، محمد حلمي محمد، الحياة العلمية في مصر والشام 020/ 2أبو الفداء، تاريخ،  (3)

 .02م، 0926هـ /0306م، المجلة التاريخية، القاهرة، المجلد السابع، 0020-0221/
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 (9)الطازية (8)المحدثية (7)المنجكية (6)الحسنية (5)األسعردية (4)التشتمرية (3)األرغونية (2)الخاتونية (1)الفارسية المدرسة
 هـ083 هـ082 هـ082 هـ082 هـ081 هـ029 هـ026 هـ022 هـ022 هسنة 
 م0382 م0380 م0380 م0380 م0329 م0326 م0320 م0324 م0324 سنة م

ن الناصر محمد في الملف السلطان حسن بواستمر انشاء المدارس كذلف في عهد 
فيد ح (10)األشرف زين الدين شعبان بن حسين وفي عهد السلطان الملف ،سلطنته الثانية

سنة ، أنشوت المدرسة البارودية :بن قالوون، أنشوت المدراس التاليةالملف الناصر محمد 
سنة ، والمدرسة الحنبلية التي فرغ البناء منها (11)(م0380هـ/086)
 .(12)(م0361/هـ060)

هد السلطان المنصور وتحسن وضع التعليم في القدس عندما تم إنشاء مدرستين في ع
، (14)(م0360/هـ062سنة )تي أنشوت : المدرسة البلدية ال، وهما(13)على بن شعبان

 .(1)(م0362/هـ064سنة )والمدرسة الطمشترية التي أنشوت 
                                                           

 . 64/ 2العليمي، األنس،  (1)
 . 61/ 2المصدر نفسه، (2)
 المصدر نفسه. (3)
 .360العارف، المفصل، (4)
 .63/ 2العليمي، األنس،  (5)
 .92/ 2العليمي، األنس،  (6)
 . 62/ 2المصدر نفسه،  (7)
 .90/ 2صدر نفسه، الم (8)
 .92/ 2المصدر نفسه،  (9)
السلطان الملف األشرف زين الدين شعبان بن حسين، هو حفيد الملف الناصر محمد بن قالوون ولد سنة  (10)

م وعمره عشر سنين، واستمر حكمه في السلطنة من 0383هـ / 084م، ولي السلطنة، سنة )0323هـ / 024)
؛ العليمي، األنس، 280/ 4؛ المقريزي، السلوف، 04/323ثير، البداية، م؛ ابن ك0300 -0383هـ / 006 -084

2/083-084 . 
 .2/92العليمي، األنس،  (11)
 .93/  2المصدر نفسه،  (12)
السلطان المنصور على بن شعبان، هو الملف المنصور عالء الدين علي بن السلطان الملف األشرف شعبان بن حسين  (13)

المقريزي، السلوف،  م(؛0361هـ /062م(، وتوفي سنة )0300هـ / 006تسلطن سنة ) بن الناصر محمد بن قالوون،
2/04. 

 .06/ 2العليمي، األنس،  (14)
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باهتمام كبير إذ  (2)الملف الظاهر سيف الدين برقوق عهد حظيت مدينة القدس فيو 
م( 0369هـ / 090سنة ): المدرسة الجهاركسية ما يأتيمنها عديدة نذكر  أقيمت مدارس

هـ / 620سنة )والمدرسة الطولونية  ،(4)(م0399هـ / 610ة )سن، والمدرسة الفنرية (3)
من  الحركة العلميةب الذي اهتم (6) برسبايالسلطان الملف األشرف و  ،(5) (م0424

مدارس  عهده بناءفي تم و ، وتشجيعه التعليم في مدارس القدس خالل اهتمامه
 عديدة نذكر منها ما يأتي:

 سنة، والمدرسة الغادرية بنيت (7)م(3004هـ/634سنة )ت يالمدرسة الباسطية بن
، والمدرسة (9)(م0433هـ/630) سنةلحسنية بنيت ، والمدرسة ا(8)(م0432/هـ638)
، وقد ذكر ، والملف األشرف قايتباي(10) (م0430/هـ641سنة )لعثمانية بنيت ا

المؤرخ العليمي أكثر من أربعين مدرسة في بيت المقدس لوحدها في عهده، وأكثر 
 .(11)فضاًل عن مكاتب األطفال والمساجدزاوية،  من عشرين

                                                                                                                                              

 . 2/98المصدر نفسه،  (1)
م(، 0366 -0362ه/091-هـ064م( وتولى السلطنة في المرة األولى من سنة )0341هـ / 040ولد سنة ) (2)

؛ 042 -2/040م(؛ المقريزي، السلوف، 0399 -0391هـ / 610 -هـ092وتسلطن للمرة الثانية من سنة )
 .9/63؛ الدباغ، بالدنا،088 -2/082؛ العليمي، األنس، 02 -3/00السخاوي، الضوء، 

 . 93/ 2العليمي، األنس،  (3)
 . 2/68المصدر نفسه،  (4)
 . 2/68العليمي، األنس،  (5)
م(، 0422هـ/622امن ملوف الجراكسية، بويع بالسلطنة سنة )هو السلطان الثاني والثالثين من ملوف الترف والث (6)

م(؛ ابن تغري 0430هـ /640وكانت مدة سلطنته ست عشرة سنة وثمانية شهور وخمسة أيام، وتوقي سنة )
؛ ابن 089 – 086/ 2؛ العليمي، األنس، 9 – 6/  3؛ السخاوي، الضوء، 246، 242/ 04بردي، النجوم، 

 .304 – 303/ 0العماد، شذرات، 
 . 002/  2؛ عبد المهدي، المدارس،62/  2العليمي، األنس،  (7)
 .009/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 68/  2المصدر نفسه،  (8)
 .024/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 92/  2المصدر نفسه،  (9)
 .031/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 09/  2المصدر نفسه،  (10)
، علي السيد، القدس في العصر المملوكي، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ؛ علي2/60العليمي، األنس،  (11)

؛ أبو شلوف، نسيم زريق جمعة، األوضاع 48العسلي، معاهد، ؛022؛ غوانمة، تاريخ،022م، ص 0968
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ولم يقتصر التعليم على المؤسسات التي ذكرناها وهي المدارس، بل تم اتخاذ 
ها و المملوكي كمؤسسات تعليمية، حيث رتب بها منشؤ  صرب في العالمشاهد والتر 

ن المدرسين والطلبة، ومثال ذلف التربة الطازية التي تقع بجوار المسجد األقصى م
، ونقد عليها ما (م0380هـ/ 083سنة ) المتوفىناحية الغرب، وقفها األمير طاز 

 يلي: 
، تربة العبد الفقير إلى اهلل تعالى المقر األشرف طاز "" بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .(1)ثالث وستين وسبعماوة " سنة  -رحمه اهلل_توفي 
اسم المدرسة الشتهارها  وقد أطلق المؤرخ مجير الدين )العليمي( على هذه التربة

 .(2)س فيها جماعة من الشافعية أكثرهم من آل القلقشنديبالتعليم، وقد درّ 
ويمكن أن نجملها فيما  المملوكي، صرلعتنوعت أسباب إنشاء المدارس في او 
 :(3)أتيي

أواًل: التقرب إلى اهلل، وهذا الباعث كثيرًا ما صرح به المنشوون في كتاباتهم 
 داخل تلف المؤسسات.المنقوشة على م

خاصة عندما يكون المنشئ بحاجة إلى مؤازرة الشعب بثانيا: التقرب إلى الرعية، و 
 له لتحقيق طموحه السياسي.

م ولتعرضهم ثالثًا: يأس األمراء من بقاء ثروتهم بأيديهم وذلف لطبيعة نظام الحك
المؤسسات هم يضعون ثروتهم في هذه ف، ومصادرة أموالهم، الداوم لفتف السالطين

 العامة التي يصعب على السلطان مصادرتها.
 .على إظهار تدينهم واهتمامهم بالثقافة اإلسالميةرابعًا: حرص حكام المماليف 

                                                                                                                                              

، م(، رسالة ماجستير غير منشورة0200-0221هـ/923 -846االجتماعية في فلسطين في العهد المملوكي )
 .230م، 2119هـ/ 0431غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، 

 .022. علي، القدس، 2/92العليمي، األنس، (1)
 . 022علي، القدس،  (2)
؛ البيطار، أمينة، التعليم في دمشق في القرن السادس الهجري، مجلة آداب 022 -020، 044غوانمة، تاريخ، (3)

 . 26، 42م،0909هـ /0411وصل، جامعة الموصل، العدد الحادي عشر،الرافدين، الم
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خامسًا: تعزيز وترسيخ الثقة والمحبة والتعاون بين الحكام المماليف والمحكومين من 
 ة وحماة المسلمين.عامة الشعب، وليظل السالطين باستمرار حماة العقيدة اإلسالمي

سادسًا: تخريج نخب وعلماء وخبراء من ذوي الكفاءات العالية في مختلف 
التخصصات وتوظيفهم وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة المهمة في الدولة وتسيير 

 أعمالها وتحقيق أهدافها.
  .حب الجهاد وترسيخه في قلوب المسلمين لمواجهة العدوان الصليبيسابعًا: تعزيز 

نًا: دعم السلطة الحاكمة، وتثبيت دعاومها وأركانها من خالل العلماء بوصفهم ثام
القوة المؤثرة في الحياة االجتماعية ولديهم المقدرة الفاعلة في التأثير على الناس 

 والمجتمع.
 المدارس في بيت المقدس 

الشمالي،  السور من متارأ بضعة بعد على المدرسة هذه تقع :الصالحية المدرسة
ند باب األسباط، وتنسب إلى مؤسسها الملف الناصر صالح الدين األيوبي، ولذا ع

سميت بالمدرسة الصالحية، نسبة إلى الناصر صالح الدين، وتعد المدرسة 
 أّدتالصالحية من أبرز المدارس وأهم مؤسسة تعليمية في بيت المقدس، حيث 

سنة ت المقدس بيتحرير دورًا مهمًا في تخريج العلماء والفقهاء، فبعد 
، جلس الناصر صالح الدين، "وفاوض جلساءه من العلماء (م0060هـ/263)

واألكابر واألمراء واألتقياء األخيار في أن يبني مدرسة للفقهاء الشافعية، ورباطًا 
عند باب (1)للصلحاء الصوفية، فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصندحنة 

 . (2)" سنةقف عليها أوقافًا حاألسباط، وعين دار البطرف للرباط، وو 
 

                                                           

( القديسة ِحنة، والدة مريم عليها السالم، حيث كانت هذه األم تعيد مع زوجها، وأنجبت ابنتها مريم العذراء (1
 عليها السالم؛ ثيودريد، وصف األماكن المقدسة في فلسطين القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميالدي،

م، 2113، 0ترجمة وتحقيق ودراسة البيشاوي، سعيد، وشاهين، رياض، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط
010. 

 .2/66؛ العليمي، األنس، 042األصفهاني، الفتح،  (2) 
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عرف بصندحنة، ثم صارت في اإلسالم وهذه المدرسة كانت قبل اإلسالم تُ 
س فيها العالم الفقيه نصر بن درِّ دار علم قبل أن يملف الفرنج القدس، وكان يُ 

سنة ا ملف الفرنج القدس إبراهيم المقدسي قبيل أخذ الفرنج للقدس، ثم لمّ 
الملف  حّررا كنيسة كما كانت قبل اإلسالم، فلما ، أعادوه(م0199هـ/492)

 .(1)الناصر صالح الدين القدس، أعادها مدرسة، ووقف عليها وقوفًا جليلة 
سنة أن قرار الملف الناصر بمنشاء المدرسة الصالحية كان من رغم على الو 

سنة ، إال أن المدرسة لم يتم إنشاؤها فعاًل إال في (م0060هـ/263)
 .(2)سنة ، وقد افتتحت وبدأ التدريس فيها في تلف ال(م0092هـ/266)

درسونها في المدرسة وتنوعت الموضوعات العلمية التي كان العلماء يُ 
الصالحية، فقد تباينت تلف الموضوعات بين العلوم الشرعية العامة، والفقه 

، موالتاريخ، والمنطق، وعلم الكال خاصة، وعلوم اللغة العربية، والعلوم الرياضية،ب
   (3)وغيرها. 

وبقيت المدرسة الصالحية تقوم بواجبها، وتؤدي رسالتها على أكمل وجه 
، حتى نهاية القرن الثاني عشر (م0092هـ /266)طيلة ستة قرون منذ عام 

ين األيوبي هذا يعني أنها كانت فاعلة في العهدو عشر الميالدي، / الثامن الهجري 
 . (4) بعدهماوالمملوكي وما 

  

                                                           

م(، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق 0290هـ / 890-ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم )  (1) 
؛ العارف، 28-22؛ العسلي، معاهد، 2/410م، 0920الشيال، القاهرة، المطبعة األميرية، جمال الدين 

، وقد عمل ابن واصل بالمدرسة الصالحية وُولي مشيختها نيابة عن والده؛ عبد المهدي، 386المفصل، 
 . 0/062المدارس،

لشام، بيروت، دار العلم ؛ كرد علي، محمد، خطط ا83؛ العسلي، معاهد، 006، 2/66العليمي، األنس،  (2) 
 .8/020م، 0963هـ / 0414، 3للماليين، ط

 .0/099؛ عبد المهدي، المدارس،01؛ العسلي، معاهد، ص 009/ 2العليمي، األنس، (3)
 .066/ 0؛ عبد المهدي، المدارس،063جبارة، تاريخ، ص  (4)
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 س في غزة:المدار 
 الحركة العلمية، عدد من المدارس التي ساهمت في تنشيط جد في غزة في العهد المملوكيوُ 

سوا الطالب العلوم الدينية وعلوم وذلف من خالل وجود مجموعة من كبار العلماء الذين درّ 
في  توازدهر  وهكذا ارتقت الحركة العلمية والتعليمية ،العربية وغيرها من العلوم األخرىاللغة 

ين مت الموسوعات طيلة قرنوعَّ  ،علم وفن في كلدولة كثرت فيها الكتابات والمؤلفات 
بل  ،ولم تعد المدارس ملحقة بالجوامع فقط ،وانتشرت المكتبات في غزة ،ونصف من الزمان

أقيمت بشكل مستقل في المدينة األم وفي معظم أحياوها مثل المدرسة الكاملية، ومدرسة 
، ومدرسة وكذلف  مدرسة الطواشي ،الجركسيةومدرسة الرومي والمدرسة  ،يةالمحكمة البردبك

، وهذه طان قايتباي ومدرسة سنجر الجاوليومدرسة السل ،والمدرسة الباسطية ،ابن عثمان
، بل في المدينةالمرافق الثقافية أنجبت عديًدا من رجال العلم الذين لم يكتفوا باالستزادة العلمية 

فبرعوا  ،في القاهرة ودمشق وحلب والقدس وبغداد حتى بلغوا شأنًا عظيماً خرجوا الستكمالها 
منهم  العديد، وتسلم ب والعلوم العقلية، وألفوا الكتبفي الحديث والفقه والتصوف واللغة واألد
لمهمة ، وقاضي القضاة وغيرها من المناصب امناصب حكومية وصلت لمرتبة الوزير

 .(1)األخرى
 : مدارس ما يأتيونذكر من بين هذه ال

وكانت  ،: كانت تقع ضمن جامع قايتباي وسط غزةمدرسة السلطان قايتباي
أها الملف الجليل األشرف قايتباي، أنش ،مدرسة علمية عامرة بالعلماء والمدرسين

، أحمد بن لماء الذين عملوا في سلف التدريس، ومن كبار العوأرصد لها أوقافًا كثيرة
                                                           

لدين خليل بن شاهين . لقد أشار غرس ا206 -2/289؛ الطباع، إتحاف،220-228المبيض، غزة، ص  (1)
م(، إلى وجود مدارس بغزة بقوله، " وفيها من الجوامع والمدارس 0486هـ/ 603الظاهري المتوفى سنة )

؛ عطا اهلل، محمود علي خليل، نيابة 36والعمارات الحسنة ما يورث العجب"؛ ابن شاهين الظاهري، زبدة، ص 
؛ من 242م، ص 0968هـ/ 0418، 0الجديدة، طغزة في العهد المملوكي، بيروت، منشورات دار األوقاف 

هؤالء العلماء الذين خرجتهم مدارس ومساجد غزة وأكملوا تعليمهم في الخارج، وعينوا في مناصب رفيعة، 
إبراهيم بن محمد بن بهادر بن أحمد بن عبد اهلل، ويعرف ) بابن زقاعة ( كان عالمًا بالنبات واألعشاب وعلم 

 الكيمياء.
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، ثم عينه الذي درَّس في مدارس القدس نصاريشعبان بن علي الشهابي األ
 . (1)ه في غزةالسلطان قايتباي مدرسًا بمدرست

عام  (2): بانيها األمير بردبف الدوادارجامع ومدرسة المحكمة البردبكية
: " بني هذه المدرسة المباركة ابتغاء لوجه يبدو ذلف من النص التالي ،م(0422هـ/629)

عالي السيدي المالكي السيفي بردبف الدوادار الملكي األشرف ال اهلل تعالى المقر
وصلى  م(0422/ هـ629)سنة األشرفي أعز اهلل أنصاره بتاريخ ذي الحجة الحرام 

 ،وكان هذا الجامع مدرسة علمية .(3)أبداً  اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليماً 
ًصا للصلوات ثم صار خا ،ثم محكمة للقضاة، ولذلف اشتهر بالمحكمة البردبكية

قامة الجمعة والعيدين وله أوقاف تقوم  ،وفيه محراب كبير ومنبر متقن ،الخمس، واا
اإلمام العالم  ،(المحكمة )جامعة جامع البردبكية ، ومن الذين تولوا مشيخ(4)به 

 ،(م0428هـ / 631سنة )مواليد  الغزي الشمس أبو عبد اهلل المكني بأبي الجود
 ،، ثم عاد إلى مدينة غزة مسقط رأسهعدة ن مدن عربيةالذي تجول طلًبا للعلم بي

ثم انتقل إلى مصر وتولى القضاء فيها على  ،فتولى مشيخة جامع المحكمة
 . (5)المذهب الحنفي 

أنشأها الملف الظاهر بيبرس، واتخذ فيها مكتبة كبيرة تزيد عن  :الغصينمدرسة 
عليها اسم المدرسة  وفيما بعد أطلق، (6)عشرين ألف كتاب في مختلف العلوم 

ثم أقام فيها العالمة اإلمام العالم  ،الحسنية نسبة إلى والي غزة " حسن باشا "
                                                           

. ومن الذين باشروا اإلقراء في هذه 2/224؛ الطباع، إتحاف،6/04؛ الدباغ، بالدنا، 226ة، المبيض، غز  (1)
 المدرسة الشيخ عبد القادر بن شعبان بن علي الغزي، أخ أحمد بن شعبان بن علي.

م(، 0422هـ / 629هو األمير بردبف األشرفي إينال، كان من جملة مماليف السلطان، اينال، حيث ملكه سنة ) (2)
م(، رّقاه إلى الدوادارية، وكان قتله 0423هـ/620فربااه وأعتقه وجعله خازندارًا، ثم دوادارًا له، ولما تسلطن سنة )

 .8-2/ 3؛ السخاوي، الضوء، م(0484هـ / 686سنة )
 .248عطا اهلل، نيابة،  (3)
 .2/042الطباع، إتحاف، (4)
 .220المبيض، غزة، ص  (5)
 .062- 2/064الطباع، إتحاف،(6)
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وتجرد فيها للعلم والذكر  ،واتخذها مدرسة وزاوية ،الشيخ عبد القادر الغصين
 ،ه، وأصبحت معكفًا للعلماء والمتعلميندوالعبادة فوقفها عليه وعلى ذريته من بع

 .(1)والعابدين ومعبدًا للصلحاء 
كانت تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد العمري  :المدرسة الكاملية

، وبداية الشارع الجهة الغربيةمن الكبير على التل المرتفع خلف السوق القديم 
 ،، وكان في هذا الموقع إلى جانب المدرسة مسجدًا حسناً المؤدي إلى دير الالتين

، وبقيت تؤدي دورها س الفقه والحديث وساور العلومدرو رس وكانت المدرسة تدِّ 
، ثم أصابها الخلل الثالث عشر الميالديالقرن السابع الهجري/ التعليمي حتى 

الخراب، لكنها أصبحت مع المكان المحيط بها مشهورة ومعروفة باسم " و همال واإل
عادل سيف لابن الملف ا (2)الكامل األيوبي فالكمالية " إلى اآلن نسبة إلى المل

، وقد أقام الملف الكامل مدرسة أخرى في مصر حملت الدين أبي بكر بن أيوب
 .( 3)وصارت تعرف بدار الحديث  ،هماس

من المواقع المهمة في غزة في العهد المملوكي جامع  :مدرسة جامع المارستان
 وكان موقع المارستان مقابل الجامع العمري الكبير من ،المارستان )البيمارستان(

 ،ومستشفى ،ومكتبة ،ومساحته واسعة يشتمل على مسجد ومدرسة ،الناحية الشرقية
وماؤه من بور بأرض أمامه  ،تحيط به الشوارع من ساور جوانبه ،وحديقة واسعة

كانت تابعة له، وتشير المصادر التاريخية إلى أن الملف الناصرمحمد بن الملف 
، معهدًا عظيمًا متسعاً وكان  ،غزةهو الذي أنشأ البيمارستان ب قالوون  المنصور

يوانات وحديقة ، ومكتبة، ، وجامع ومدرسة للعلومويشتمل على عدة غرف وقباب واا
، وهذا بادة، وتكية للفقراء والمسافرين، ومستشفى لامراض العقليةورباط للذكر والع

                                                           

 المرجع نفسه. (1)
 م(.0230هـ/832توفي سنة ) (2)
 .2/224الطباع، إتحاف، (3)
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، ولم تذكر المصادر أسماء (1)ولذلف سمي بالبيمارستان ،هو األصل في وضعه
ولكن في اعتقادي أن هذه  ،ن الذين دَّرسوا في مدرسة جامع المارستانالمدرسي

المدرسة أدت واجبها التعليمي على أكمل وجه مثل غيرها من المدارس، وأن معظم 
 الطالب والمدرسين كانوا يترددون على المكتبة الموجودة لالستفادة منها.

/ الرابع من الهجريسكن غزة في أواخر القرن الثا :(2)مدرسة جامع ابن عثمان
الشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن عثمان  عشر الميالدي

فأجرى بالجامع المذكور ما يلزمه من التعميرات  ،النابلسي األصل الخليلي التميمي
 سنة )والترميمات وبقى مثابرًا على إصالحه وعمارته إلى أن توفي بمكة 

فاشتهر به  ،على شيء من جدرانه إلخالصه ولم ينقد اسمه ،(م0412هـ/612
من ذلف التاريخ إلى يومنا هذا، وقد ورد في كتاب الطباع " إتحاف األعزة في 

التالية : وكان دينيًا،  ، العبارةالشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان تاريخ غزة " عن
 . (3)، بمسجده الذي بناه بغزةصالحًا، منقطعاً 

وردت العبارة التالية: " ومنهم شهاب  بيض"وفي موضع آخر من كتاب "الم
مع الشجاعية حتى نسب الجامع وكانت مدرسته بجا ،الدين أحمد بن عثمان

 .(4)"إليه
وقد ذكر النابلسي هذا الجامع بقوله: "ثم جونا إلى الجامع المشهور بجامع 

 .(5)شهاب الدين أحمد بن عثمان، وهو جامع مبارف عظيم الجوانب والبنيان"
  

                                                           

 .3، هامد322؛ العارف، تاريخ، 229-2/226الطباع، إتحاف، (1)
زكار، سهيل، فلسطين في عهد المماليف، مقال في: الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، الدراسات التاريخية،  (2)

 .261، 0991، 0ابة غزة، بيروت، طالفصل الرابع بعنوان، ني
 .04-03؛ أبو هاشم، المساجد، 2/036الطباع، إتحاف، (3)
 .2/209الطباع، إتحاف، (4)
 .024النابلسي، الحقيقة،  (5)
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 :أو المارستان يمارستانالب
اهتم األيوبيون ومن بعدهم و  .كلمة فارسية معناها المستشفى البيمارستان

المماليف، بمنشاء البيمارستانات في فلسطين، فبعد الفتح الصالحي لبيت المقدس 
، قرر الملف الناصر صالح الدين إقامة البيمارستان (م0060هـ/ 263سنة )

، وهيأ فيه العقاقير (م0092هـ /266سنة )بشكل فعلي  أقامهي، الذي ــــــــالصالح
وكان هذا المستشفى يقوم باألعمال  .(1)واألدوية، ووقف عليه األوقاف العديدة 

التي تقوم بها المستشفيات عادة من مداواة المرضى وتقديم األدوية، وكان يمارس 
نات الكبرى في فيه أيضًا تدريب األطباء وتعليمهم، شأنه في ذلف شأن البيمارستا

 . (2)اإلسالم التي كانت مركزًا لتعليم الطب 
استمر البيمارستان الصالحي يؤدي عمله على أكمل وجه حتى في العصر 

والحركة الفكرية المتعلقة  الحركة العلميةدورًا فعااًل في ازدهار  أّدىالمملوكي، وقد 
في البيمارستان ، ومن األطباء المشهورين الذين عملوا (3)في العلوم الطبية

 الصالحي:
 دس، قرأــــــالطبيب يعقوب بين صقالب النصراني المقدسي، من مواليد الق -0

 والطب، وأقام في القدس، وعمل في البيمارستان الصالحي سنينالحكمة 
 . (4) (م0220هـ/ 822سنة )، وتوفي عديدة

 
                                                           

؛ أبو هويشل، محمد 239. ابن شداد، النوادر، 9/489؛ ابن األثير، الكامل، 803 -802األصفهاني، الفتح،  (1)
الطبية في مصر وبالد الشام في العصر المملوكي، رسالة ماجستير غير منشورة، عطية، األحوال الصحية و 

 .60م، 2102هـ/0433كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
؛ السعيد، عبد اهلل عبد الرزاق مسعود: المستشفيات اإلسالمية من العصر النبوي إلى 294العسلي، معاهد،  (2)

 .223، 221م، 0960هـ/ 0416، 0ثماني، عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، طالعصر الع
 .202؛ باعامر، الرعاية،240-248أبو شلوف، األوضاع،  (3)
م(، عيون األنباء في طبقات 0289هـ/886-ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي، ) (4)

؛ بف، أحمد 820، 849م، 0996هـ /0409، 0د باسل، بيروت، دار الكتب العلمية، طاألطباء، ضبطه وصححه محم
 .222؛ السعيد، المستشفيات،232م، 0960هـ/ 0410، 2عيسى، تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، دمشق، د. ن، ط
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ه الطبيب رشيد الدين أبو منصور بن أبي الفضل بن علي الصوري مولد -2
في مدينة صور، اشتغل بصناعة الطب على الشيخ عبد اللطيف البغدادي، وكان 

 .(1) (م0240هـ /839سنة )من أبرز أطباء البيمارستان الصالحي، وتوفي 
وفي عهد المماليف دخل الطبيب رشيد الدين أبو حليقة في خدمة الملف 

دوية المفردة سماه عدد من الكتب الطبية منها: كتاب في األ وله، (2)الظاهر بيبرس
واتها " المختار في األلف عقار"، وكتاب في األمراض وأسبابها وعالماتها ومدا

 .(3)باألدوية المفردة والمركبة
وخلف رشيد الدين أبو حليقة ثالثة أبناء من أهل الطب برعوا في العلوم 

ي فضل كبير ف فكان لهذه األسرةالطبية، واشتهروا بعلمهم وثقافتهم ومهارتهم، 
في فلسطين وخارجها، ومن الواضح أن ملوف وسالطين  الحركة العلميةازدهار 

العظيم، فاستعانوا بهم وقربوهم  ونبوغهمالمماليف كانوا قد أعجبوا بعلماء هذه األسرة 
 .(4)إليهم، وجعلوهم من أطباوهم، وأغدقوا عليهم األموال واألعطيات

لعصرين األيوبي والمملوكي بأنها وتميزت البيمارستانات التي كانت موجودة في ا
كانت تحتوي على كل ما يتطلبه المستشفى الحديث في أيامنا الحاضرة إلى حد  ما نسبيًا 
من أطباء ماهرين، وأدوية، وآالت وأجهزة، وخدم من الرجال للمرضى الذكور، وخدم من 

ين عن النساء للمرضى اإلناث، وكانت المستشفى اإلسالمي منقسمة إلى قسمين منفصل
بعضهما البعض تمامًا فهنالف قسم للذكور  وآخر لإلناث، وكل قسم منقسم إلى قاعات 
حسب أنواع األمراض، فهناف قاعات للجراحة وأخرى للكحالة ) أمراض العيون (، 

                                                           

 .200-201؛ المدني، الحياة، 233 -232؛ بف، تاريخ، 822 -820ابن أبي أصيبعة، عيون،  (1)
؛ العسلي، كامل جميل، مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم 248 -242ابن أبي أصيبعة، عيون،  (2)

 .000-008م، 0991هـ/0404م، عمان، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، 0906األزمنة حتى سنة 
ب الصليبية بمصر ؛ بدوي، أحمد أحمد، الحياة العقلية في عصر الحرو 222ابن أبي أصيبعة، عيون، ص  (3)

 .302والشام، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د.ت، 
 .000؛ العسلي، مقدمة، 224-223ابن أبي أصيبعة، عيون،  (4)
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وغيرها  لتجبير الكسور أو لامراض الباطنية وغير ذلف، وكانت هذه القاعات مجهزة 
 .(1)ماء البارد والساخنبأثاث جيد، وبناء حسن فيه ال

وكان يوجد في البيمارستانات في العصر المملوكي ما يعرف بالصيدلية، 
وكان يترأس كل صيدلية صيدلي متخصص باألدوية يسمى )شيخ صيدلي 
البيمارستان(، كما وجد في البيمارستان شخص يدعى الناظر الذي كان ينظر 

ا، ويصرف أجرة للقومة ويشرف على أمور المستشفى، وريع الوقف الخاص به
 .(2)والفراشين واألطباء

أهم البيمارستانات التي أنشوت في فلسطين خالل العصر المملوكي ومن 
 اآلتية:البيمارستانات 

في الخليل السلطان منصور أنشأ هذا المستشفى  الخليل:البيمارستان المنصوري في 
مارستانات المتعددة يدرس في البيالطب كان و ، (م0260ه/861سنة )، وذلف قالوون

 .(3)قدس والخليل وصفد والرملة ونابلسفي ال
، كما (4)الدين سنجر بن عبد اهلل الجاولي في غزة األمير علم غزة: أنشأهبيمارستان 

، وظل قاومًا حتى سنة أسس فيها عالوة عن البيمارستان، حمامًا ومدرسة وجامعاً 
 .(5)م، حيث خرب أثناء حملة نابليون بونابرت0611

أنشأ هذا البيمارستان محمد بن فضل اهلل القبطي فخر الدين ناظر  نابلس:بيمارستان 
 ،الجيد، كان قد أسلم، وتسمى محمدًا وحج عشر مرات، وزار القدس، وبنى عدة مساجد

 .(6)أيضاً  وله مارستان في الرملة
                                                           

 . 09-06؛ بف، تاريخ، 49-46السعيد، المستشفيات، (1)
 .032؛ غوانمة، تاريخ، 22، 09؛ بف، تاريخ، 22-20السعيد، المستشفيات،  (2)
 .406؛ النباهين، تاريخ، 038؛ غوانمة، تاريخ، 2/042العليمي، األنس، ؛ 268سطين، زكار، فل (3)
 أصله من مماليف "جاول"، أحد أمراء الملف الظاهر بيبرس. (4)
؛ يقول مصطفى 260؛ الدباغ، بالدنا، 240؛ بف، تاريخ، 292؛ السعيد، المستشفيات، 268زكار، فلسطين،  (5)

م: " وأما المستشفى الذي أنشأه 0966، الطبعة الرابعة لسنة 88الجزء الثامن، ا فلسطين"، مراد الدباغ في كتابه "بالدن
 .94من هنا وهناف،  8"سنجر" فالراجح أنه كان يقوم على بقعة تقع أمام الجامع الكبير. الدباغ، فلسطينيات 

 .    93ينيات، ؛ الدباغ، فلسط298 -292/ 9؛ ابن تغري بردي، النجوم، 4/036ابن حجر، الدرر، (6)
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يقه بنى هذا المستشفى السلطان صالح الدين في عكا عند مروره بطر  عكا:بيمارستان 
، واستنفده (م0060هـ/ 263سنة )إلى دمشق، فبعد أن فتح صالح الدين بيت المقدس 

من أيدي الصليبيين، انصرف إلى دمشق، واجتاز في طريقه إلى عكا، ولما وصل إليها 
نزل بقلعتها ووكل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين قراقود، ووقف دار االشبتار 

 (1)، وجعل دار األسقف مارستانًا، ووقف عليه أوقافًا كثيرةنصفين على الفقراء والفقهاء
، في زمن (2)أنشأه األمير المملوكي سيف الدين تنكز، ناوب الشام بيمارستانات صفد :

الملف الناصر محمد بن قالوون، أنشأه في صفد، وله في ساور الشام أمالف وعماور 
 .(3)ع الطرقات بها واعتنى بأمرهاوآثار، وجدد كثيًرا من عماير المساجد والمدارس ووس

المستشفيات المتنقلة أو مشافي اإلسعاف أو بيمارستانات اإلسعاف  :البيمارستان المتنقل
تشار األوبوة وظروف هي مستشفيات محمولة تنتقل من مكان إلى مكان على حسب ان

( Am balance)يسمى و الحروب وهي تشبه في عصرنا الحاضر ما أحوال المرض أ
 .( 4)نجليزية باإل

وقد عنى المماليف بالبيمارستان المتنقل، وهو بيمارستان الجيد، وأولوه العناية والرعاية، 
خاصة أن الجنود هم أحوج الناس إلى الرعاية الطبية حتى يستطيعوا أن يقاتلوا العدو 
وهم في غاية القوة والنشاط، فكان السالطين المماليف عند خروجهم للحرب يصطحبون 

في سفرهم غالب ما تدعو الحاجة إليه من األطباء والكحالين والعقاقير واألدوية  معهم
                                                           

؛ المرعشلي، أحمد وآخرون، الموسوعة الفلسطينية، 222؛ السعيد، المستشفيات، 321-02/349ابن كثير، البداية، (1)
 492؛ وقد ورد في الموسوعة الفلسطينية المذكورة، وفي ص 0/498م، 0964، 0دمشق، هيوة الموسوعة الفلسطينية، ط

نهاية العهد المملوكي ثماني بيمارستانات: الفاطمي والصالحي في القدس، النص التالي: " وقد كان في فلسطين حتى 
 498وستة بيمارستانات أخرى في صفد والخليل وعكا والرملة وغزة ونابلس، وقد ورد أيضًا في نفس الموسوعة ص

 تفاصيل عن هذه البيمارستانات.
هـ/ 084الكتبي، محمد بن شاكر ) ُجلب مملوكًا إلى مصر، ثم دخل في خدمة الملف محمد بن قالوون؛ (2)

 .226 -220/ 0م(، فوات الوفيات، تح إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة،0382
؛ السعيد، 92؛ الدباغ، فلسطينيات، 0/93؛ النعيمي، الدارس،0/222؛ ابن حجر، الدرر، 222/ 0الكتبي، فوات، (3)

 .262المستشفيات، 
 .91السعيد، المستشفيات،  (4)
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فعلى سبيل المثال، عندما حاصر  .(1)واآلالت وغير ذلف من اللوازم الضرورية
، فمن األطباء لعبوا دورًا بارزًا في (م0288هـ/884) الظاهر بيبرس صفد عام

نقل الجند المسلمين إلى  عالج المصابين من الجيد المملوكي، فكان يتم
 .(2)البيمارستان الميداني، ويتولى األطباء عالجهم ويضمدوا لهم جراحهم

وتشير بعض المراجع التاريخية إلى وجود بيمارستان في بيسان أقامه األمير علم الدين 
هـ / 016سنة )أقامه  ،سنجر الجاولي ناوب غزة وأحد أمراء الملف الظاهر بيبرس

 . (3)بيمارستان خانًا لنزول المسافرينام إضافة إلى الكما أق ،(م0316
هكذا كانت البيمارستانات في فلسطين، من بين المؤسسات التي حظيت باهتمام ورعاية 
السالطين وأهل الخير في الدولة المملوكية، كما كانت مراكز لتدريس العلوم الطبية إلى 

ويالحظ اهتمام  .(4)لجة واالستشفاءختصت به من تقديم الرعاية الطبية والمعااجانب ما 
المماليف بمثل هذه المؤسسات في أغلب المدن الفلسطينية، وأوقفوا عليها األوقاف، 
ووجد في بعض هذه المؤسسات أقسام لمداواة أصحاب األمراض العصبية والعقلية 
مثل بيمارستان الملف الناصر محمد بن قالوون الذي بناه في غزة وخصص جزء 

جة تلف األمراض وقد ظل هذا البيمارستان عامرًا حتى منه لمعال
 .(5)حيث خرب إبان حملة نابليون بونابرت( م0611هـ/0202عام)

وكانت البيمارستانات تخضع لما ُيعرف بنظام التفتيد على البيمارستانات، حيث 
 ىالمرضعلى حالة  بالدخول إلى المستشفى، والوقوف يقوم المسؤولون عن ذلف

ام بهم وما يقدم لهم من طعام، وهل يقوم الخدم من الذكور واإلناث على ومدى االهتم
راحتهم أم يقصرون في تأدية مهامهم الوظيفية، وهل يؤدي الطبيب واجبه الطبي تمامًا 

                                                           

 .91شل، األحوال، أبو هوي (1)
 .01، 2110؛ عاشور، سعيد، الظاهر بيبرس، القاهرة، الهيوة المصرية العامة للكتاب، 90المرجع نفسه،  (2)
م، 2118أبو زبيد، محمد أحمد، قضاء بيسان األرض واإلنسان، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  (3)

 .8،94ينيات ؛ الدباغ، فلسط88/ 6؛ الدباغ، بالدناد، 48
 .043الزاملي، األوقاف،  (4)
 .3، هامد 322؛ العارف، تاريخ، 243 -242عطا اهلل، نيابة،  (5)
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وكذلف الصيدلي، وهذا النظام كان يكفل للبيمارستان البقاء واالستمرار بصورة جادة يعمل 
داريًا بكفاءة   .(1)عاليةفنيًا وعلميًا واا

والجدير بالذكر أنه كان لكل مريض بطاقة يدون بها الطبيب مالحظاته عند 
به المالحظات عن  معالجته للمريض، كما كان لدى الطبيب سجل خاص يدون

األمراض التي يعالجها، وكان الطبيب يضع تجاربه واختباراته بناء على هذه 
ذا ما استشكل أمر من األمور على أح د األطباء وقت تشخيصه المالحظات، واا

أو في كثير من  ،أو رويس األطباء ،كان يلجأ لرويس القسم الذي يعمل فيه ،إياه
كان األطباء يجتمعون ويتشاورون في امر مريض، وال شف أن هذا الحوار األحوال 

 .(2)والتشاور يعتبر مؤتمرًا علميًا مصغرًا بين األطباء، وهو معمول به اآلن

 خاتمة
 ة العديد من النتاوج كان أهمها:أبرزت الدراس

أظهرت الدراسة بأن سالطين وأمراء المماليف اهتموا بالحركة العلمية والفكرية في  -
 فلسطين، وشجعوها، ودعموها، فأقيمت المساجد والمدارس والمكتبات والبيمارستانات

دارية وأجهزة وقاعات من أجل خدمة  المزودة بكل ما تحتاجه من كفاءات علمية واا
 .عالجة المرضى.وم

أوضحت الدراسة أن أهداف المماليف من إقامتهم المؤسسات التعليمية والدينية في  -
م التقرب إلى الرعية لكسب حبهم وودهم وتشجيع ثفلسطين هو التقرب إلى اهلل 

 العلماء لدعم السلطة الحاكمة وتأييدها.
يج العلماء أكدت الدراسة على أن مدارس المماليف في فلسطين كانت تسعى لتخر  -

والنخب والخبراء من ذوي الكفاءات العالية من مختلف التخصصات لتوظيفهم 
 وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة والمهمة في الدولة. 

                                                           

علي، ماهر عبد القادر محمد، مقدمة في تاريخ الطب العربي، بيروت، دار العلوم العربية للطباعة والنشر،  (1)
 .40-48م، 0966هـ / 0416

 .40علي، مقدمة،  (2)
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 يوصي الباحث بالتوصيات التالية: و 
أن تهتم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالهيوات التدريسية واإلدارية  -

ا ومدارسها من أجل رفع مستوى الحياة العلمية والحركة العاملة في جامعاته
عقد ، بما في ذلف الفكرية وتطويرها حسب المواصفات واألسس والبرامج الحديثة

 .لمناقشة أفضل السبل لتحسين وتطوير الحياة العلمية مؤتمر علمي سنوي
وتحديث المؤسسات العلمية والطبية المملوكية في العمل على حماية ضرورة  -

 .سطين لتنافس المؤسسات المزامنة لها عالمياً فل

 المصادر والمراجع قائمة
الحياة الفكرية والثقافية في مدينة القدس في العهد المملوكي األسطل، محمد زارع أحمد:  .0

، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة م(1511 -1251هـ/ 522 -149)
 م.2104هـ/ 0438ر، اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثا

الفتح القسي م(: 0211هـ/ 290األصفهاني، عماد الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد ) .2
 د.ت.، تح محمد محمود صبح، القاهرة: د.ن.، في الفتح القدسي

الخزرجي، ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي  .3
، ضبطه وصححه محمد باسل عيون األطباءعيون األنباء في طبقات  :م(0289هـ/886)

 م.0996هـ /0409، 0دار الكتب العلمية، ط :السود، بيروت
هـ/ 0410، 2د. ن، ط :، دمشقتاريخ البيمارستانات في اإلسالم :بف، أحمد عيسى .4

 م.0960
البيطار، أمينة: "التعليم في دمشق في القرن السادس الهجري"، مجلة آداب الرافدين،  .2

 م. 0909هـ / 0411، 00الموصل، ع الموصل: جامعة
النجوم الزاهرة في م(: 0489هـ/604-ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) .8

، القاهرة: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة ملوك مصر والقاهرة
 للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، د. ط، د.ت.

المقدسة في فلسطين القرن السادس الهجري / الثاني عشر وصف األماكن ثيودريد:  .0
، ترجمة وتحقيق ودراسة سعيد البيشاوي ورياض شاهين، عمان: دار الشروق الميالدي

 م.2113، 0للنشر والتوزيع، ط
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 م.2119 ،جامعة القدس المفتوحة :، عمانتاريخ القدس :جبارة، تيسير وآخرين .6
م(: 0446هـ/ 622محمد بن حجر العسقالني )ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن  .9

 د. ت.، بيروت: دار الجيل، د.ط، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
مجلة الحزوري، حسام الدين عباس: "عوامل قيام النشاط الفكري خالل العصر المملوكي"،  .01

 م.2104، يونيو 0، عالمقتطف المصري التاريخية
، بيروت: كتاب صورة األرضم(: 988هـ / 328علي ) ابن حوقل، أبي القاسم محمد بن .00

 م.0939، 2دار صادر، ط
 م.0966، 4ط ،دار الطليعة :، بيروتبالدنا فلسطين :الدباغ، مصطفى مراد .02
، 3منشورات اليسار، ط :، د.مالموجز في تاريخ الدول اإلسالمية :الدباغ، مصطفى مراد .03

 م.0966
، سير أعالم النبالءم(: 0340هـ/ 046) الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان .04

تح محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 م.0990هـ / 0406، 0ط

دار اليازوري العلمية للنشر  :، عمانقضاء بيسان األرض واإلنسان :أبو زبيد، محمد أحمد .02
 م.2118، 0والتوزيع، ط

مؤسسة  اإلسكندرية:، دراسات في تاريخ األيوبيين والمماليك :يزسالم، السيد عبد العز  .08
 م.2114شباب الجامعة، د.ط، 

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  .00
، ضبطه وصححه عبد اللطيف الضوء الالمع ألهل القرن التاسعم(:  0498ه/912)

 م.2113ه/0424، 0ية، طحسن عبد الرحمن، بيروت: دار الكتب العلم
المستشفيات اإلسالمية من العصر النبوي إلى  :السعيد، عبد اهلل عبد الرزاق مسعود .06

 م.0960هـ/ 0416، 0دار الضياء للنشر والتوزيع، ط :، عمانالعصر العثماني
، رسالة ماجستير غير الحياة العلمية في دولة المماليك البحريةسعيد، مجاهد محمد:  .09

ن: جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ والحضارة منشورة، السودا
سالمية،   م.2100هـ/ 0432اإل 

األوضاع االجتماعية في فلسطين في العهد المملوكي أبو شلوف، نسيم زريق جمعة:  .21
، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة م(1511-1251هـ/523 -149)

 م.2119هـ/ 0431لتاريخ واآلثار، اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم ا
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، أعيان العصر وأعوان النصرم(: 0382هـ / 084الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبف ) .20
هـ/ 0409، 0تح فالح أحمد البكور، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

 م. 0996
-1251ه/523-149تاريخ المماليك في مصر والشام ) :طقود، محمد سهيل .22

 م.0999/ھ0421د.ط،  دار النفاوس، :، القاهرة(م1511
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت ،الُمفصل في تاريخ القدس :العارف، عارف .23

 م.2112، 3ط
الهيوة المصرية العامة للكتاب،  :، القاهرةالظاهر بيبرس :عاشور، سعيد عبد الفتاح .24

2110. 
مكتبة االنجلو  :، القاهرةي مصر والشامالعصر المماليكي ف :عاشور، سعيد عبد الفتاح .22

 .0994، 3المصرية، ط
مؤسسة  اإلسكندرية:، قيام دولة المماليك األولى في مصر والشام :العبادي، أحمد مختار .28

 م.0962شباب الجامعة، د. ط، 
المدارس في بيت المقدس في العصرين األيوبي  :عبد المهدي، عبد الجليل حسن .20

 م.2119هـ / 0431منشورات وزارة الثقافة،  :، عمانة الفكريةوالمملوكي دورها في الحرك
الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى في العصرين  :عبد المهدي، عبد الجليل حسن .26

 م.2119هـ /0431 ،وزارة الثقافة :، عماناأليوبي والمملوكي
جمعية عمال المطابع  :، عمانمعاهد العلم في بيت المقدس :العسلي، كامل جميل .29

 .0960التعاونية، 
ه/ 0403مطبعة الجامعة األردنية، :عمان ،القدس في التاريخ :العسلي، كامل جميل .31

 م.0992
منشورات دار  :، بيروتنيابة غزة في العهد المملوكي :محمود علي خليل ،عطا اهلل .30

 م.0968هـ/ 0418، 0ط ،األوقاف الجديدة
دار الفكر للدراسات والنشر  :، القاهرةالقدس في العصر المملوكي :علي، علي السيد .32

 م.0968والتوزيع، 
دار العلوم العربية  :، بيروتُمقدمة في تاريخ الطب العربي :علي، ماهر عبد القادر محمد .33

 م.0966هـ / 0416، 0للطباعة والنشر، ط
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األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، م(: 0221هـ/ 920)الحنبلي العليمي، مجير الدين  .34
 م. 0999هـ/ 0421، 0لكعابنة، عمان: مكتبة دنديس، طتح محمود عودة ا

هـ/ 0169ابن العماد، شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي ) .32
، تح مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار شذرات الذهب في أخبار من ذهبم(: 0806

 م.0996/  ھ0409، 0الكتب العلمية ط
دار مجدالوي للنشر  :عمان ،تاريخ العلم عند العرب :دالعمري، عبد اهلل منسي السع .38

 م.0991هـ / 0401، 0ط  ،والتوزيع
مجلة ، عدنان: "الُمصلى القبلي في المسجد األاقصى في العهد األيوبي"، أبو عودة .30

(، غزة: عمادة البحث العلمي، 2، ع06، )المجلد الجامعة اإلسالمية
 م.2101هـ/0430

دار  :، عماننيابة بيت المقدس في العصر المملوكي تاريخ :غوانمة، يوسف درويد .36
 م.0962 ،الحياة للنشر والتوزيع

تاريخ أبو الفداء الُمسمى م(: 0330هـ / 023ابو الفداء، اسماعيل بن علي بن محمود ) .39
، 0، علق عليه محمود ديوب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط"المختصر في أخبار البشر"

 م.0990هـ / 0400
ُصبح األعشى م(: 0406/  ھ620ي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن على )القلقشند .41

، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة في صناعة اإلنشاء
 م.0983هـ/0363والنشر، 

، تح إحسان عباس، بيروت: فوات الوفياتم(: 0382هـ/ 084) الكتبي، محمد بن شاكر .40
 دار الثقافة، د.ت.

، تح أحمد البداية والنهايةم(: 0302هـ/ 004ن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر )اب .42
 م.0996هـ/ 0406عبد الوهاب فتيح، القاهرة: دار الحديث، 

 .م0963هـ / 0414، 3بيروت: دار العلم للماليين، طخطط الشام، كرد علي، محمد:  .43
مناقب المجتهد ابن  الكواكب الدرية فيم(: 0823هـ/0133الكرمي، مرعي بن يوسف ) .44

هـ/ 0418، 0، تح نجم عبد الرحمن خلف، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، طتيمية
 م.0968
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غزة وقطاعها، دراسة في خلود المكان وحضارة السكان من  :المبيض، سليم عرفات .42
 ،الهيوة المصرية العامة للكتاب :غزة ،العصر الحجري الحديث حتى الحرب العالمية األولى

 م .0960
الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي اإلسالمي المدني، رشاد عمر:  .48

، غزة: مكتبة سمير منصور للطباعة م1251 – 1159هـ / 151 -451من سنة 
 م.2104هـ / 0432، 0والنشر والتوزيع، ط 
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، 0، تح محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، طلمعرفة دول الملوك
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 م.0992هـ / 0402، القاهرة: مركز تحقيق التراث، األدب
األحوال الصحية والطبية في مصر وبالد الشام في العصر أبو هويشل، محمد عطية:  .20

المية، كلية اآلداب، قسم ، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسالمملوكي
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 م.0920، تح جمال الدين الشيال، القاهرة: المطبعة األميرية، بني أيوب

 


