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ABSTRACT 

 

This study examined research in waqf   "endowments" in Jerusalem in the 

Mamluk period . First, on the Endowment and its legitimacy, pillars, conditions, 

types and its management in the civil endowments and dealt with the sultans 

interests of the stay and popular interests in cessation.   

Second, the researcher dealt with a comprehensive study on the role of the 

cessation in the cultural life and also clarified the policy of education policy in 

the Mamluks period and the sources of the cessation on educational institutions. 

 Third, the researcher explained the role of endowment in the social life, when he 

referred to Al pemmarstanat and the role of the cessation in the care of orphans. 

The study reached several results, includes some of them  :  

The cessation is a charity takes its legitimacy from the Qur’aan and Sunnah and 

the work of the Sahaba. The care of the Mamluk Sultans in Endowments in its  

various institutions such as : mosques, schools ,Gorges and ligaments .Mamluk 

support towards the efforts of experts and provided them with a decent life. 

Endowments led to the prosperity of cultural and scientific life. 
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 الملخص

 
رةة خالل عصر املماليك البحرية وطبيعة دوره يف دعم احلالقدس مدينة الوقف يف نظام البحث يف تناولت الدراسة 

 الفكرية وانعكاس ذلك على اجملتمع املقدسي يف اجملاالت العلمية من خالل الرتةيز على عدة نقاط وهي ةاآليت: 
وقف ودعمه املماليك بال السالطني  والقائمني عليه ، ةذلك اهتمام شرعيته وأنواعه مو : تناولت نظام الوقف أوالا 

ملصاحلهم السياسية وتسخريه الزدياد حب الناس هلم ةمدافعني عن مصاحلهم الدنية ، ومن مث توضيح طبيعة االسباب 
 ة  . اإلسالمي لتدعيم العلم وبناء املؤسسات التعليمي االقتصادية والدينية والعلمية لتزايد االقبال على الوقف

: استعرض البحث أمهية الوقف يف تدعيم احلرةة الفكرية من خالل السياسات التعليمية املتبعة يف الوقفيات ثانيا 
اختيار  واحلج الوقفية يف القدس  ، وتعدد املذاهب الدينة يف املدارس والزوايا وضمان احلج الوقفية حلرية الطالب يف

 املناهج والشيوخ و املدرسني مع ختصيص بعض الكتب العلمية لالستعانة هبا يف منح اإلجازات العلمية . 
يمارستانات بيف مدينة القدس من حيث اإلشارة للوقف على ال دور الوقف يف احلياة االجتماعيةالتطرق ل:  ثالثاا   

الوقف هو مؤسسة خريية : إن  ت الدراسة إىل عدة نتائج منها، وقد توصل األيتامالكتاتيب يف رعاية وتعليم ودور 
 وتدعيم ألوقاف اازدياد رعاية السالطني املماليك يف ، حيث سامهت تأخذ شرعيتها من القرآن والسنة وعمل الصحابة

 القدس  الوقف للمهاجرين والغرباء عندعم ، إضافة لمؤسساهتا املختلفة مثل املساجد واملدارس واخلوانق واألربطة 
 يف املدينة.  ازدهار احلياة الثقافية والعلمية، وةل ذلك أدى إىل وتزويدهم حبياة ةرمية

الكلمات املفتاحية: تعريف الوقف. اهليكل االداري للوقف. مشروعيته. املدارس الوقفية. الزوايا واخلوانق الوقفية. 
  الوقفية.دعم الوقف للعلم والعلماء. مساةن الطالب 
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 لمقدمة: ا

يأيت الوقف اإلسالمي يف مقدمة املوارد االقتصادية املسامهة يف االزدهار العلمي يف مدينة القدس ةشريان من شرايني 
احلرةة الفكرية حيث تضافرت جهود الوقف وسالطني املماليك وعلماء القدي لتنتج جمتمعا قائما على العلم اصبح 

ن سالمي، فقد ساهم الوقف يف انتعاش احلرةة العلمية من احناء العامل اإلملتفي العلماء والوجهة الرئيسة للطالب م
بناء  هلا والداعم حلياة العلماء، ةما شارك يف يصبح املمول الرئيسأخالل انشاء املدارس واملساجد والزوايا والرباطات ف

مساةن الطالب االجانب واملدرسني وسد حاجات الطالب املغرتبني من خالل منح شهرية تكفل هلم حرية الفرغ للعلم 
 والتحصيل الدراسي. 

بناء املدارس  يف اية ودورهجج الوقفاحل الوقف من خالل استعراض بعضتتجلى أمهية املوضوع من خالل توضيح أمهية و 
تشريع ةيفية   ،على طبيعة بناء املؤسسات العلمية يف القدس خالل عصر املماليك البحرية و فلتعر واوالزوايا والرباطات 

عتمدة من وتبيان ماهية املذهب املعتمد يف التعليم واملقررات الدراسية املللقوانني واللوائح املنظمة هلا، ق الوقفية الوثائ
العلمية  ةاملكلفة بالصرف على املؤسساإلجازات العلمية، ةذلك توضيح بعض املوارد الثابتة و  حيث التدريس ومنح

 املوقوفة من حيث االراضي واخلانات والدةاةني واملطاحن وغريها 

ةذلك يعتمد اختيار الباحث للموضوع على أسباب موضوعية تتعلق بتبيان دور الوقف يف ازدهار احلرةة الفكرية يف 
الب من  للمهاجرين والط عصر دولة املماليك البحرية، حيث اصبحت القدس ملتقى احلضارات ومقصداا  القدس يف

المي ة القدس ودورها احلضاري يف العامل العريب واإلسنةل االحناء، اما األسباب الذاتية فتعلق باهتمام الباحث مبدي
 يوم من قبل الصهاينة واليهود. وةنوع من أنواع اجلهاد بالقلم عن مدينة السالم الىت تتنتهك ةل 

ةما اتبع الباحث على املنهج التارخيي واملنهج التحليلي يف عرض الروايات واملصادر وسردها وحتليل االفكار للوصول 
ا للتعرف على واالستعانة ببعض احلج الوقفية وحتليلهاىل نتائج موضوعية تساهم يف االجابة على التساوالت املطروحة 

  مي وطبيعة اختيار الكوادر العلمية ودورها يف التنمية والدفع بعجلة العلم يف املدينة.النمط التعلي

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 93 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

ى طار املكاين على مدينة القدس ألمهيتها الدينية والروحية والعلمية يف نفوس املسلمني وعلاعتمدت الدراسة يف حتديد اإل
ىل جانب مسامهة إها، وازدهار العلم فيالفرتة الزمنية  هطار زمين لفرتة الدراسة وذلك لقوة هذإدولة املماليك البحرية ة

 السلطان الناصر جممد بن قالوون.  عصر سالطني املماليك البحرية يف دعم الوقف وخاصةالفاعلة ل

من الكتاب  هومشروعيت هحماور رئيسية األول يتعلق بتعريف الوقف وتارخية وبداية ظهور  ةالدراسة إىل ثالث تطرقتوقد 
سها ودعمها ساهم الوقف يف تأسي مجاع أهل العلم، مث يتطرق احملور الثاين لدراسة املؤسسات العلمية اليتإوالسنة و 

متمثلة يف املدارس والزوايا واخلوانق والربط وشرح موقعها ودورها العلمي و تبيان بعض احلجج الوقفية املتوفرة عن تارخيها 
ما احملور أواسهام األمراء املماليك يف وقفها لصاحل خدمة العلم يف القدس، وطبيعة قوانينها العلمية واالدارية ومؤسسيها 

طالب، وتشريع العلماء وال  دعم العلم والعلماء من خالل وتكفل الوقف بصرف مرتباتيفالثالث فيعىن بدور الوقف 
تيارهم للمواد وحرية اخالوثائق الوقفية للمدارس لدور ناظر الوقف يف تسيري الشؤن العلمية وحتديد أعداد الطالب 

املساةن  ريوةذلك توفري املوارد الوقفية لبناء وتسي الدراسية واملذهب الدينية والشيوخ والعلماء املراد االنضمام عليهم، 
 تضمن تفرغ الطلبة املهاجرين والفقراء للدراسة والتحصيل. الطالبية واملنح الدراسية اليت

هذا وقد خلصت الدراسة إىل قوة تأثري الوقف يف احلرةة العلمية يف القدس حيث تبنته الدولة اململوةية وجعلته من 
أولويات أعماهلا وساهم السالطني املماليك يف تبىن الوقف يف القدس باعتبار قدسيتها لدى املسلمني وتدعم بقائهم 

مدافعني عن ديار اإلسالم، ومن ناحية أخرى ةانت احلجج السياسي على سدة احلكم، ةما تقوى وضعهم الديين ة
الوقفية مبثابة دستور وشهادة عقارية للمؤسسات العلمية يف القدس خالل فرتة الدراسة أمكن من خالهلا توضيح املذهب 

، ةذلك االديين للمدارس أو الزوايا واملؤسس الفعلي للمؤسسة العلمية وما متتلكه من موارد وبساتني أراضي خاصة هب
استعرضت الوثائق الوقفية الكادر التعليمي والوظيفي ومرتبات العاملني باملؤسسات العلمية وأهم املقررات املتعارف عليها 

 والكتب املستخدمة ملنح اإلجازات العلمية وغريها. 
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اإلسالمي  الوقف من أهم الصعوبات اليت واجهت الباحث هي قله الوثائق واملخطوطات املتوفرة عن وميكن القول
 يدس والتقصىل القإوصعوبة السفر  ك البحريةواملؤسسات العلمية من املدارس والزوايا يف القدس خالل عصر املمالي

 ر.  قدي ئمتمت فمن فضل اهلل عز وجل وهو على ةل شأعن قرب ويف النهاية فإن قصرت فمن نفسي وإن 

 أوالا:  الوقف اإلسالمي 

يقصد به احلبس مبعىن وقف الدار وقفاا أي حبسها يف سبيل اهلل ويطلق ذلك على الشئ الوقف يف اللغة:  –أ    
 1املوقوف ومجعه أوقاف. 

 2الوقف يف االصطالح: وهو حبس العني عند التمليك على العباد والتصدق باملنفعة على الفقراء   –ب 

 -مشروعية الوقف من الكتاب: –ج 

إن         حيث قال تعاىل ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شئ فتطرق القرآن الكرمي ملشروعية الوقف 
فقد دلت اآلية على وجوب اإلنفاق مما حيب الناس، فلما مسع الصحابة رضوان اهلل عليهم قام طلحه   3اهلل به عليم (

 ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ، ةذلك يف قوله تعاىل4رضى اهلل عنه بوقف أحب ما عندة وهي أرض تعرف ببريحا
حيث دلت اآليات على تبىن  6وأيضا قوله عز وجل )وان تصدقوا خري لكم إن ةنتم تعلمون (  5وابتغوا إليه الوسيلة (

 7اإلنفاق وهي دليل دامغ على مشروعية األوقاف يف إلسالم.

                                                           

     530: 1م، 1999الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني، املفردات، بريوت: دار املعرفة،  1
 2003تب، أبن عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدرر املختار شرح تنوير االبصار، حتقيق الشيخ عادل أمحد وعلى معوض، الرياض: دار رعاية الك 2

519.197: 6م،    
.92اآلية ، سورة آل عمران 3   

557م، ص 2002أيب عبداهلل حممد، صحيح البخاري، بريوت: دار أبن ةثري، ، البخاري  4 . 
.  35اآلية ، سورة املائدة 5  
280سورة  البقرة االية  6  
  .26ص، م2000، دار املآثر :املدينة املنورة، 1ط، وقاف اإلسالمية ودورها احلضاريألا، عبد الرمحن، الضحيان 7
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 مشروعيته من السنة  –د 

ث يت حتث على اإلنفاق والوقف وتسخريه يف سبيل اهلل حيث ورد يف حديلقد وردت العديد من األحاديث النبوية ال
أيب هريرة رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مات االنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث 

 8صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعوا له.  

ريق اليهوديهذا ويقال إن أول واقف يف اإلسالم ةان  الذي قتل يف غزوة أحد حيث أوصى للرسول مباله وهو سبعة  9ُمخ
ويف سياق متصل روى عن أبن عمر رضى اهلل عنهما إنه قال: أصاب عمر  10بساتني فتصدق هبا النيب أي وقفها عنه.

... فما تأمر به قال إن .رضى اهلل عنه أرضا خبيرب فأتى النيب ليستأمره فيها فقال: يارسول اهلل إين أصبت أرضا خبيرب..
  11شئت حبست أصلها وتصدقت هبا..........

 مشروعية الوقف من اإلمجاع:  –ه 

يف هذا املضمار نسرد ما ذةره جابر رضى اهلل عنه حيث قال: مل يكن أحداا من أصحاب النيب عليه السالم ذو مقدرة 
   12أحد فكان إمجاعاا. إال وقف وهذا إمجاع منهم بذلك، فقد أشتهر ذلك بينهم فلم ينكره

 أنواع االوقاف: –و 

ازدادت توسعات وتصنيفات األوقاف عصر املماليك عن العصور اليت سبقتها حيث شهدت تنظيماا يف أعمال األوقاف، 
 حيث تبىن ذلك التطور توزيعاا عادالا ألنواع األوقاف حسب مقومات ةل وقف والعوامل املتحكمة به واجلهات اليت 

                                                           

770م، ص  2006أخرجه مسلم،  8 . 
رييق اليهودي: من ةبار أحبار اليهود العلماء، ةان ميلك األموال الكثرية من جتارة النخيل، حضر يوم أخحد وأوصى أهله بأن أمواله ت 9 عطى لرسول اهلل ُمخ

ريق خري يهود " وتصدق الرسول بكل أمواله يف املدينة. أنظر عليه السالم يتصرف فيها ةيف يشاء مث سل سالحه وقاتل حىت قتل،  وقد قال عنه الرسول " ُمخ
160، 159: 2م،  1990أبن هشام، حممد بن عبداهلل، السرية النبوية، بريوت: دار الكتاب العريب،  . 

19ص ، م2010، فلسطني، باجلامعة االسالمية غزةغري منشورة  رسالة ماجستري، وقاف يف فلسطني يف عهد املماليكألا، فايز إبراهيم، الزاملي 10  
  676.205م، ص  2002البخاري،  .11

206: 6 ، د. ت، الفكر دار :بريوت، املغىن يف فقه االمام أمحد بن حنبل، موفق الدين، ابن قدامة 12 . 
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فنتج عنها طفرة علمية يف األوقاف بأنواعها لدرجة صعب حصرها، إضافة حلرةة شاملة يف جماالت التعمري تشرف عليه 
 13والبناء العلمي فأصبح من الواجب ضبطها والفصل فيما بينها يف التخصصات واملنافع. 

 ومن أشهر أنواع األوقاف يف القدس خالل عصر املماليك ما يأيت: 

 األحباس:  -1

لنوع االرزاق احملبوسة ويشرف عليه ناظر األحباس والدوادار الكبري، حيث يتوىل األشراف على يشمل هذا ا   
، ةما يشمل أوقاف 14البيمارستانات املسامهة يف عالج املرضى والعناية الصحية ةوهنا تدخل حتت أعمال الرب واالحسان

دينية يف ق حماصيل األراضي املوقوفة على املراةز الاجلوامع واملساجد والزوايا وغريها ويقوم متوىل ديوان االحباس بأنفا
  15عدة جماالت ُمتلفة.

 األوقاف احلكمية:  -2

يسمى املختص بأعماهلا بناظر الوقف ويتوهلا يف بعض االحيان قاضى القضاة الشافعي وتكون حمصورة يف أوقاف 
 16احلرمني الشريفني والصدقات وفك قيد األسرى.  

 األوقاف األهلية  -3

ا النوع على صاحب الوقف ومن مث أسرته وأقاربه ومن بعدهم الفقراء واملساةني، ويذهب عوائدها إلنشاء يوقف هذ 
 املدارس والزوايا واملساجد، حيث جيمع هذا النوع بني الوقف األهلي والوقف اخلريي، وخيضع إلشراف قاضى القضاة 

                                                           

حمرم  27- 25بات الوقفية يف اململكة العربية السعودية من املزيين، إبراهيم بن حممد، الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية من ندوة املكت 13
.  11ه، الرياض: وزارة الشؤن اإلسالمية واالوقاف، ص 1420  

النظم املالية يف ، مساعيل، إ؛ البيومي .38:4م ، 1914، أيب العباس أمحد ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، القاهرة، املطبعة األمريية، القلقشندي 14
.121، 118، م1988، اهليئة املصرية العامة للكتاب :القاهرة، والشام زمن سالطني املماليكمصر   
.  11ه، ص 1420املزيىن،  15  
  .  2النهار، عماد حممد، االوقاف اإلسالمية وأثرها على النهضة العلمية يف عصر املماليك، حبث يف جامعة دمشق، د.ت، ص  16
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 ، ويتضح من ذلك إن األوقاف احلبسية واألوقافالشافعي، ويكون فيه ناظر خاص من الواقف أو من ذريته من بعده
 17األهلية خصصت جملال البناء واالعمار العلمي مما زاد احلرةة العلمية تطورا وازدهاراا. 

 التنظيم اإلداري للوقف:   -

 نتيجة لتعدد االوقاف يف عصر املماليك وتنوع أوجه الصرف فيها ةان الزماا أنشاء نظام إداري خاص بالوقف للعمل
على حفظ االموال ومتابعة أنفاقها يف املكان الصحيح ومعرفة أماةن اخللل وتقييم وحماسبة العاملني عليها بالعقاب أو 

 االنصاف، فقد تنوعت الوظائف داخل منظومة الوقف ومنها ما يلي:

 ناظر الوقف: - 1

ن اخلطاب ثلت يف وثيقة وقف عمر بانطلقت فكرة ناظر الوقف منذ أيام اإلسالم األوىل وخاصة يف عهد الصحابة ومت 
بأن تكون ناظرة الوقف هي حفصة بنت عمر زوج الرسول عليه السالم وتكون النظارة من بعدها لأل ةابر من آل 

،  ويقال بأن ناظر الوقف هو الشخص املفوض من  قبل الواقف أو من السلطان أو من أهل الوقف إلدارة 18عمر
، ويتوجب يف ناظر الوقف شروطاا منها أن يكون على دراية بأنواع العلوم 19فدين منه. شئونه وتوزيع عائداته على املست

فقيه يف ذلك، حسن السرية عند عامة الناس وخاصتهم ومشهوداا هلم بالنزاهة والعدل والتدين بعيداا عن اللهو واجملون 
يكون أما عزل القاضي للناظر ف، ةما ميكن للشخص الواقف عزل ناظر الوقف بشكل مطلق سواء بسبب أو بدونه، 20

 ، ويف سياق متصل تسمح بعض الوقفيات لناظر الوقف بتوىل مهمة 21يف حالة عدم األمان له والتشكيك يف أعمالة.

 

                                                           

. 116ص  م 1980دار النهضة،  :القاهرة ، ، 1" ، طدراسة تارخيية  "االجتماعية يف مصر  االوقاف واحلياة، حممد، أمني 17  
عامة لألوقاف، عبد الرمحن، أمحد عون، دراسة وثائقية ألول وثيقة  يف اإلسالم ) وثيقة عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه، جملة أوقاف، الكويت: االمانة ال 18

. 115ص م،  2002، السنة الثانية، 3العدد    
519: 6م، 2003أبن عابدين،  19 . 
56، ص 1980أمني، . 20 . 
6:641م، 2003أبن عابدين،  21  
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ستثمار الوقف باإلعتماد على الكم الزائد عن احلاجة بعد استكمال مجيع ُمصصات اإلنفاق ممايساعد على بقاء ا
 . 22للمستفدين منهالوقف وضمان تقدمي اخلدمات 

 شد الوقف: -2

من أهم أعمالة توزيع عوائد الوقف على املؤسسات العلمية وإتباع شروط الوقف يف ذلك مستخدماا يف ذلك ةافة طرق 
  23النجاح من أساليب االستثمار والبناء ومستعينناا بكوادر ماهرة من النواب واملشرفيني والعمال وغريهم. 

 متوىل الوقف:  - 3

وظيفة االشراف املباشر على االوقاف ويأيت بعد الناظر وحيق للقاضى عزله إذا ارتكب أخطاء أو ظهرت خيانته يقوم ب
لألمانة املوةلة إليه، ةما يعهد له بعمارة الوقف وعدم أمهال العقار املوقوف وحتصيل ريع الوقف وتوزيع حسب املعروف 

 24ر منهم وغريها. إىل جانب الدفاع عن الوقف من املستأجرين عند التضر 

 اجلايب: - 4

خيتص بالنظر يف اجلانب املايل ويشرتط يف من يتوهلا إن يكون من اصحاب العفة وأهل اخلري والدين والصدق واألمانة،  
وتكون له دراية بكيفية استخراج الوقف والتحقق من إيراداته من حماصيل وإجارات ويعمل على ةتابة ماقبض من أموال 

 25اباتة مبعرفة ناظر الوقف. الوقف ويدون حس

 

                                                           

    Shaban. H.  Piety and Power: Pious Endowments in The Bahri  Mamluk Period 1250-1382 , Master Thesis  22     
Submitted to the Department of Arab and Islamic Civilizations in The American University in Cairo ,   Egypt  , 

م  2015 ,p 9. 
، 85، ص 2010؛ الزاملي،  178: 4م ، 1914القلقشندي،    23  
. 58، ص 2010الزاملي،   24  

59ص، م 2010، ؛ الزاملي .311، 310ص ، م 1980، أمني  25 .  
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 الشاهد: -5

يتوىل مراقبة أحوال الوقف والعاملني عليه عند القيام بإعداد اإلجراءات السنوية املتعلقة باحلسابات والعوائد الوقفية، 
خرين، حيث جيب أن يكون عاملاا بصياغة  احلساب وأنظمته، موثوقاا يف علمة ونزاهة نفسه، أميناا مقبول الشهادة عند األ

 . 26و قد ظهرت هذة الوظيفة يف اخلانقاة الصالحية  

 ثانياا:   دور الوقف يف دعم املؤسسات العلمية يف القدس:

 عوامل ازدهار األوقاف يف القدس خالل عصر املماليك: –أ  

 العامل السياسي: - 1

كاماا  املماليك مل يكونوا حتطور الوقف اإلسالمي يف عصر املماليك من خالل عالقتهم  بالناس، حيث إن سالطني
شرعيني للبالد فاجلوء إىل الوقف للتقرب للرعية فعمدوا إىل وقف األراضي والقرى واملزارع من أمالةهم الشخصية أو 
من ُمصصات بيت املال متمثلة يف السبل املائية وةتاتيب الصبيان واملدارس العلمية والبيمارستانات لعالج الفقراء 

من ناحية أخرى يتضح أن سالطيني املماليك مل حيرتموا عامل الوراثة يف الوصول للحكم  لذا عمد و    27واحملتاجني.
بعضهم إىل نظام الوقف يف محاية أمواهلم وعقارهتم وحتصينها من املصادرة واالبقاء عليها ةمصدر رزق هلم ويل أوالدهم 

 قافهم للسلطان أو لكبار األمراء مقابل قيمة، إضافة لذلك قيام بعض أهل الوقف جبعل النظر على أو 28من بعدهم 
حمددة أو باملشارةة مع أفراد ذريتهم، ةذلك ما جلأ إليه بعض الواقفيني من وضع من له وجاهه يف وظائف داخل 

 .29مؤسسات دينية ليكونوا مساعدين يف إبقاء الوقف إذا حدث له أمر بعد حني

 

                                                           

60ص ، نفسه، الزملي، 314ص ، نفسه، أمني 26 . 
164ص ، م1992، عاشور،  71ص ، م1980، أمني  27 . 

72، املصدر نفسه، أمني؛     . Smith,  A .( م 2013  )  ,p12 28   
  .87 - 85ص نفسه، ، أمني  29
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ومه التأبيد أي إنه قائم لألبد، حيث ضمت وثائق الوقف تأةيد الوقف ولز ويف نفس السياق حرص الواقفني على مبدأ 
فهو ال يباع وال يورث وال يوهب مصروف ريعه عن مصارفه، ومما ساعد على نتشار الوقف وازدهاره املنافسة بني 

املدارس واخلوانق د و السالطني واألمراء وغريهم من الشخصيات الكربى على أنشاء العمائر احملتوية على األسبلة واملساج
والربط ورصد األوقاف عليها، فكان السالطني واألمراء يتباهون بعمائرهم وما أوقفوه عليها ويتخلل افتتاح هذه 

 30املؤسسات مراسيم واحتفاالت ةبرية.

ث يواجلدير بالذةر إن الوقف شكل أداة لفرض هيمنة املماليك على اجملتمع ووسيلة لتغري منهج احلياة السياسية ح
استفاد املماليك من املؤسسات الدينية الىت يذهب جل ريع األوقاف هلا من خالل دعمهم دينياا يف مقابل عدم 

 31اهتمامهم مبؤسسات اجملتمع األخري.

 العامل الديين: -2

 يأتى العامل الديين يف أنتشار الوقف أمتداداا للعامل السياسي حيث حرص سالطني املماليك إىل التقرب إىل اهلل
باآلعمال الصاحلة والفوز باآلجر والثواب، ويذةر إن معظم سالطني املماليك ةانوا أصحاب عقيدة وأهل للرب واالحسان 
على الفقراء واحملتاجني والرفق بأهل الدين عماد اإلسالم، حيث ترجم املماليك شعورهم بأهنم األمناء على اإلسالم 

ينية يف القدس ورصد األوقاف لتسري بقائها ةذلك حرصاا منهم على تقدير وأهله بإنشاء املساجد واملدارس والزوايا الد
 32أهل العلم والتقرب إليهم بذلك.

 

 

                                                           

  Nimrod ,L(2013). Islam Culture and the “Others”: The Landscape of religious intolerance  in Jerusalem 30                  
The Western Galilee College,2013,    p 75    44ص  ، نفسه، أمني ؛ .                                                                      

YehoshuA ,f, Al wqaf in Mamluk Bilad Al Sham, Mamluk Studies review, Mideast documentation 31   

                    Center  The University of Chicago , Vol.,. 1, 2009 ,  p  .5   
    .18ص ، د. ت ، النهار 32
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ومن ناحية أخرى ةان األهم من بناء املساجد والزوايا والوقف عليها هو التنافس بني أصحاب املذاهب املختلفة فكان  
ع حوله عدداا من الطالب واملعلمني والفقهاء ويساهم يف ةال منهم يؤيد بناء مدارس وزوايا خاصة مبذهبه ، فيجم
 33انتشار مذهبه وةثرة املراةز الدينية والعلمية املؤيدة ألفكاره. 

 العامل االقتصادي:-4

متيز إقتصاد دولة املماليك يف مصر والشام بالقوة واالزدهار لسيطرهتم على طرق التجارة وأهتمامهم بالزراعة والصناعة  
فنتج عن ذلك ثراء الدولة وتدفق األموال جليوب سالطني املماليك الذين اةتسبوا ثروات طائلة مما أثر إجيابياا على وقف 

 34علمية والدينية واالغداق عليها بسخاء.االراضى والعقارات وبناء املراةز ال

ةذلك عمد املماليك إىل وقف ثرواهتم الطائلة يف سبيل الرب واالحسان والبناء والتعمري الن أموال الوقف تعفى من 
الضرائب واخلراج فهي موقوفة يف سبيل اهلل واليوجب فيها الزةاة خبالف األوقاف األهلية اليت تعامل معاملة سائر األموال 

يف انتشار االوقاف 36، إىل جانب ذلك ساعد مايعرف بديوان املواريث احلشرية 35وتوجب فيها الضرائب واخلراج 
وازدهارها حيث قام ةثري ممن الوارث هلم أو من ورثته ال يستحقون ةل األموال بوقف أمواهلم على انفسهم طوال 

واجلدير بالقول إن توسع  37ان  املواريث احلشرية، حياهتم أويف سبيل الرب واالحسان حىت التذهب أمواهلم إىل ديو 
السالطني املماليك يف الوقف شارك فيه األعتقاد السائد بأن من حق السلطان أن يوقف من أمالك بيت املال مبا 
تقتضيه املصلحة العامة حيث أن أوقاف املماليك الىت على جهات الرب واالحسان تعترب داخله يف مصارف بيت املال  

 .38قفوا على عائالهتم وأبنائهم مما زاد يف اتساع رقعه الوقف وجماالته املتعدده ةما و 

                                                           

  .19ص ، النهار، املصدر نفسه 33

17ص، نفسهالنهار، املرجع  34 . 
.92ص ، م 1980، أمني 35  
ويتم إيداعها يف بيت مال املسلمني ، مبن ميوت ومل يكن له ورثةموال والعقارات اخلاصة ألخيتص املسؤل عنها بتحصيل وإدارة ريع ا  :املواريث احلشرية 36

    .41م، ص  1998، البيوميأنظر، 
  93ص ، املصدر نفسه، . ؛ أمني378ص ، م1986، عاشور 37
95ص ، نفسه ، منيأ 38  
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 أشهر املؤسسات العلمية الوقفية يف القدس:   -ب

 الكتاتيب واملساجد:-1

مفردها ةختاب هي عبارة عن مكان صغري املساحة  لتعليم األطفال اخلط والقراءة والكتابة و احلساب وةذلك حفظ 
، فضالا عن تربية الصبيان على القيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة فهي طريق العبور هبم حنو 39ن الكرمي وجتويد القرآ

يف العادة ماتكون الكتاتيب مالصقة للمدارس ويف بعض االحيان 40مرحلة متقدمة من خالل التعليم داخل املدارس 
د بناء ةانت يف عهد املماليك شرطاا فمن يريتابعه هلا وتساهم يف صيانتها وسد حاجات املرتددين عليها ، حيث  

مدارس شرعية فهو مطالب ببناء ةتاباا لأليتام، فكان تألميذها يدرسون العلوم ويأةلون ويشربون على حساب الوقف، 
، وبالرغم من بساطه 41ويرتجم ذلك ما ذةر بوجود ةتاتيب يف القدس  وقفت على األيتام وةانوا يسموهنا ةختاب سبيل 

داخلها إال أن الوقف هبا أمتد ليشمل ةل ماخيص األيتام والفقراء من توفري ةسوه يف فصل الشتاء والصيف  التعليم
  42وراتب شهري لأليتام وشراء أدوات الدراسة من األقالم والواح الدراسة واحلصر الىت جيلسون عليها.

عدى ذلك ماليك يف القدس فحسب بل تأما املساجد فلم تقتصر وظيفتها يف أداء الصلوات والعبادات يف عصر امل
لتصبح مكاناا لتلقى العلوم املختلفة وحلقات الدروس يف جوانب تقافية ودينية، فمن أهم املساجد يف القدس املسجد 
األقصى الذى لقى أهتماماا عظيماا من قبل سالطني املماليك، فقد تكالبوا على الوقف عليه ومن أهم ماأوقف عليه 

وسوق آخر لبيع القماش وخان سوق الطباخني الذى بلغ آجارة يف السنه أربعمائة دينار حيتوى على سوق لبيع اخلضار 
 ج

                                                           
 

   39  .775م، ص 2004جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 
إمحيد، االوضاع الدينية للمسلمني يف الشام يف العهد اململوةي، رسالة ماجستري بقسم التاريخ باجلامعة اإلسالمية غزة،          الصويف، منصور 40

. 128ص ، م 2010فلسطني،    
. 71ص م،  1978القاهرة: دار االجنلو املصرية،  ، يف مصر والشام  الوقف واملنشأت التعلمية،  صاحل حسني، حممد 41    
  .72م، 1978حسني،   42
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ةذلك تلقى القائمني على وقف املسجد األقصى رواتب جمزية حيث وصلت إىل عشرة 43يع أنواع البضائع التجارية، مج
 44دراهم فضية 

تصرف 46قرية جمدل فضيل  45حيث سردت إن ريع جوايلونسرتشد يف ذلك بذةر وثيقة على مستحقى عائدات الوقف 
على مستحقيها من العاملني باملسجد االقصى والصخرة املشرفة وإن هذا مستمر قبل تاريخ الوثيقة بعشرون عاماا، ويقر 
بذلك مخسة من الشهود وتصديق للقاضى على صحه ذلك، ةذلك تبني وثيقة أخري أستالم مخسة اآلف درهم من 

 .47م  1308ه / 707ة القصور يف القدس املوقوفة على دفع مرتبات العاملني من اخلطباء واملؤذنني سنة ريع قرية بلد

 -املدارس: - 2   

من العوامل املؤثره يف تطور احلرةة العلمية يف القدس انشاء املدارس الوقفية حيث تسابق رجال السياسة والعلماء يف 
ودعمها مبلحقاهتا املختلفة حيت تؤدي وظيفتها علي أةمل                  وقف املدارس وتنظيم ريعها لضمان بقائها 

، فقد ةانت حجج الوقف املصدر لتنظيم عمل املدارس حيث سن واقفها ةل ما خيص املدرسة وتسمية عماهلا 48وجه.
نوع اخلدمة و ومصروفاهتا، فضال عن ذلك إن حجم أوقاف املدارس يعطي حملة واضحة ومؤثره عن سبل تطوير املدرسة 

اليت تقدمها لطالهبا ومن وقفيات املدارس يتضح حجم النفقات وطبيعتها فمنها ما خيصص لصيانة املدرسة ومنها ما 
 ، واجلدير بالقول إن النظام التعليمي يف املدارس اململوةية يعود أصله للعهد 49يعطي ةمرتبات وأعطيات للعاملني هبا

 

                                                           

حبث يف مؤمتر فلسطني الدوىل لألوقاف اإلسالمية ودورها يف مواجهة ، وقاف االسالمية يف فلسطني يف العصر اإلسالميألا، عبد احلميد، الفزاين 43
13ص ، م2011يوليو  21 -13التحديات الصهيونية يف الفرتة من  . 

94م ،  2010الزاملي،   44 .  
462: 3م، 1914جوايل: مفردها جالية وهي ماجيمع من أهل الذمة عن ضريبة اجلزية املوقعة عليهم يف ةل سنة. أنظر القلقشندي،  45  
. 5:112م، 1991قرية جمدل فضيل: تقع بالقرب من مدينة اخلليل وهي موقوفة على قناة العني واحلوض عند مسجداخلليل. أنظر الدباغ،  46  
   .241، 187: 1، م1983، العسلى 47

..16ص ، 2011، الفزاين 48  
93م، ص  2010الزاملي،  49  
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يف عهد املماليك لوجود الدعم الكايف من السالطني واألمراء وقلة احلروب والنزاعات  األيويب، إال أهنا تطورت وازدادت
 50مقارنة بالعصر األيويب  

 ومن أشهر املدارس يف القدس يف عصر املماليك البحرية مايلي: 

 املدرسة الصالحية:  - 1

 حيث وقفها للشافعية دس من الصليبنييرجع تأسيها للعصر األيويب على يد السلطان صالح الدين األيويب بعد حترير الق
، وتقع املدرسة عند باب األسباط مشاىل املسجد األقصى،  وقد انشئت على أنقاض 51م 1187ه / 588سنة 

، حيث أجرى عليها األوقاف وأسند تدريسها للقاضي هباء الدين أبو احملاسن امللقب بأبن 52الكنيسة املعروفة بصندحنة
من أروقة مستطيلة، قائمة على جمموعة من األعمدة احلجرية املستطيلة، أرضيتها مفروشة  ، وقد تكونت املدرسة53شداد 

 .54بالرخام و مزينة باألثار النفيسة والسقوف املزخرفة 

 املدرسة الدوادارية – 2

تنسب املدرسة ملؤسسها األمري علم الدين أبو موسي سنجر بن عبداهلل الصاحلي النجمي الداوردي حيث أنشئت سنة 
 م، وتقع املدرسة يف الباب املعروف بباب شرف األنبياء 1296ه / 696م وبداية وقفها يف عام 1294ه / 694

                                                           

سعيد ، ؛ عاشور 260 :4،  م1997مللوك، حتقيق عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، تقى الدين أمحد، السلوك ملعرفة دول ا ، املقريزي  50
   .350ص ، م1976عبدالفتاح، العصر املماليكي يف مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، 

؛ النعيمي، عبد القادر،   1:485م، 1999مكتبة دنديس،  العليمي، جمري الدين، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، حتقيق عدنان يونس، عمان،  51
.  8: 2م، 1990الدارس قي تاريخ املدارس، بريوت: دار الكتب العلمية،   

   82ص ، ت .دايب عبداهلل حممد، الفتح القسي يف الفتح القدسي، دار املنار، ، األصفهاين 52

م   حفظ هبا 1145ه /539ن رافع بن عتاب األسدي قاضي حلب، ولد يف املوصل سنة هو أبو احملاسن يوسف ب :القاضي هباء الدين أبن شداد  53
م، فأسند له 1188ه /  584القرآن يف صغره، حيث عرف عنه العلم والتقوى واتقن رواية احلديث والفقة، مث أتصل خبدمة السلطان صالح الدين يف سنة 

م ودفن مبدينة حلب: أنظر أبن 1234ه / 632يف شروح احلديث والفقه، وتوىف سنة قضاء العسكر والتدريس بالقدس، وله ةتب ومصنفات ةثرية 
.   99 – 84: 7م، 1968خلكان، أيب العباس مشس الدين، وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،    

. 56وزيري، حيي، التطور العمراين والرتاث املعماري يف القدس، الدار الثقافية للنشر، د. ت، ص   54  
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، اعتمدت املدرسة علي تدريس املذهب الشافعي 55والذي أطلق علية ايضاا باب الدوادارية، وتعرف ايضاا بدار الصاحلني
وثيقه هلل تعايل على طائفة من العرب والعجم، ةما ضمت الوعلوم القرآن، وقدوضحت وقفيتها إهنا أوقفت أرضاءا لوجة ا

 .  56عدداا من القرى واملزارع يف القدس واملناطق اجملاورة وقفاا ملصلحة املدرسة ومستلزماهتا  املختلفة 

املدرسة السالمية: تقع جبانب املدرسة الدوادارية من ناحية الشمال عند باب شرف األنبياء خارج احلرم  – 3
، 59م1300ه / 700، وتارخ نشأهتا بعد سنة 58، وقفها اخلواجا جمد الدين أبو الفدا إمساعيل 57القدسي

وتعتمد علي دراسة علوم القرآن، وتتألف املدرسة من طابقني ومساحة مكشوفة هبا جمموعة من اخلالوي 
 60واحلجرات تستخدم سكناا للطالب واملدرسني

 املدرسة اجلاولية: – 4

بالقرب من درج باب الغوامنة مطلة علي احلرم القدسي الشريف، وتنسب لألمري علم الدين تقع يف اجلهة الشمالية 
م، وقد ذةرجمري الدين 1315ه / 715، اختصت بتدريس املذهب الشافعي سنة 61سنجر اجلاويل نائب غزة والقدس

 .62دس من أهل القالعليمي إهنا ةانت علي أيامه سكناا لنواب القدس ودفن فيها الكثري من الشيوخ والصاحلني

                                                           

  .84 :2، م1999، العليمي  55
  .242ص ، م1999مطبعة املعارف،  عارف، املفصل يف تاريخ القدس، القدس، ، العارف 56
   90 :2، م1999، العليمي 57
مراء، وخاصة اخلواجا جمد الدين أبو الفدا إمساعيل: حيث عرف عنه اهليبة ورجاحة العقل والذةاء، ةان له شأن يف الدولة ووجاهه مقرب من امللوك واأل 58

، تويف سنة  فن يف مقربته يف القاهرة. م  ود1343ه / 743السلطان الناصر حممد بن قالوون الذي جعل له راتباا ةبرياا مايعادل مائة ومخسني درمها يوميا ا
، 131: 9م ، 2000أنظر الصفدي،  صالح الدين خليل، الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد االرناؤوط وتزةي مصطفى، القااهرة، دار أحياء الرتاث،  

132       .   
قدس يف عصر املماليك، األردن، دار احلياة يوسف، نيابة بيت امل، ؛ عوامنة 121ص ، ت .د حممد، خطط الشام، دمشق، مكتبة النوري، ، ةرد علي  59

  .121ص ، م 1982للنشر، 
  .180ص ، م2004، ؛ وزيري 243ص ، م1999، العارف 60
؛ العمري، شهاب الدين أمحد ، مسالك األبصار يف ممالك األمصار، حتقيق عبداهلل بن حيى، أبوظيب، اجملمع الثقايف،   82: 2العليمي، املصدر نفسه،  61

. 210: 1 م ،2003  
.  82: 2م، 1999العليمي،  62  
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 املدرسة الكرميية: – 5

ه / 718ناظر اخلواس الشريفة بالديار املصرية يف سنة  63عرفت بالكرميية نسبتاا لواقفها ةرمي الدين بن املعلم هبة اهلل
، وقد ورد ذةر املدرسة عند 64م، وموقعها يف اجليهة الشمالية من احلرم القدسي عند باب حطة من الشرق1318

ةما زارها الرحالة   65ف طوهلا حيث قال ) وطول هذه املدرسة من الشرق للغرب مخسةا وعشرون ذراعاا (العمري فوص
 .66الشهري أبن بطوطة، واجتمع بشيوخها ومنهم أبو عبد اهلل حممد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس

 املدرسة التنكزية: – 7

يف  ث أتقن بنائها حيت أصبحت من أعظم املدارسوقفت علي يد األمري سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام، حي
م يف عهد السلطان الناصرحممد الناصر 1328ه / 729القدس، وموقعها عند باب السلسلة، وتاريخ بنائها يعود لسنة 

، وقد نقش فوق باهبا الشمايل عبارات توضح تأسيس املدرسة وتاريخ بنائها: بسم اهلل الرمحن الرحيم أنشى 67بن قالوون
املكان املبارك راجياا ثواب اهلل وعفوه املقر الكرمي السيفي تنكز امللكي الناصري عفي اهلل عنه وأثابه وذلك يف شهور هذا 

سنة تسع وعشرين وسبع مائة، ةما حضيت املدرسة بإهتمام بالغ من األمراء والسالطني املماليك حيث أشرف مؤسسها 
  68علي مسرية التعليم بداخلها وحضر بعض دروسها. 

 

                                                           

عنده  ن، وبلغةرم الدين بن املعلم: هو ةرم الدين هبة اهلل أبو الفضائل القبطي املصري ناظر اخلواص، توىل منصب وةيل السلطان الناصر حممد بن قالوو   63
ه رجاحة العقل واهليبة مرتبة عظيمة فوق مايبلغه الوزاء واألعيان، فقد دخل يف خدمته سبعون مملوةا وأغدق عليه السلطان األموال والعطايا، وعرف عن

م. أنظر أبن تغري بردي، مجال الدين، النجوم الزاهرةيف ملوك مصر والقاهرة، 1324ه / 724والدهاء عمر الطرق واملساجد وأوقف عليها، وتويف سنة 
.  349 – 345: 7م، 1993القاهرة، وزارة الثقافة،   

  .244ص ، م1999، ؛ العارف 85   :2، م1999، العليمي 64
    . 207 :1، م2003، العمري  65
   .252، 249 :1، م 1997مشس الدين، رحلة أبن بطوطة، حتقيق عبداهلادي التازي، الرباط، اةادميية اململكة املغربية، ، أبن بطوطة 66
78 :2، م1999، العليمي 67   

. 165م، ص 1982 ؛ عوامنة،  228 :16م، 2010 أيب الفداء إمساعيل، البداية والنهاية، حتقيق على أبو زيد، بريوت، دار أبن ةثري، ، ةثريأبن   68  
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عتمدت املدرسة تدريس املذهب احلنبلي وتعليم الفقه واحلديث والتصّوف فكانت تعطي األولية للغرباء وغري املتزوجني ا
، ومن ناحية أخرى بنيت املدرسة علي الطراز اململوةي حيث أحتوت 69وتقدم هلم املساعدات املادية خالل فرتة الدراسة

يث ومسجداا ومكتبة، إىل جانب حجرات أخري تستخدم ةسكن علي طابقني يتضمن األول مدرسة ودار للحد
للمدرسني والطالب  فيما ضم الطابق الثاين خانقة صوفية مسجد تابع هلا وغرف ُمصصة لسكنهم وداراا لأليتام،  

 .70ةذلك أحتضنت رباطاا للنساء يقع فوق سطح املدرسة  

ار التعليم ليك البحرية ةنموذج لدور الوقف اإلسالمي يف ازدهونسرد وثيقة الوقف اخلاصة باملدرسة التنكزية يف عهد املما
يف القدس، حيث توضح الوثيقة ةل ما خيص املدرسة من جوانب مالية فهي مبثابة شهادة عقارية يف عصرنا احلايل، فقد 

آبار للمياه،  و  وما هبا من مزارع صرب وزيتون وةروم عنب وبساتني التني وعده طواحني71أوقف علي املدرسة قرية عني قينة
ةذلك وقف عليها محام يف باب القطانيني وعدد من الدةاةني، إضافه للخان املعروف خبان تنكز، ةما ذةرت وثائق 

 . 72درمها فضيا. 2914أخري أن املدرسة التنكرية أوقافاا يف محص وحلب بلغ جمموع إيرادهتا 

 73الزوايا - 3

ة ام خاص لدي السالطني واألمراء، حيث اهتمت بأنواع العلوم الدينيمتتعت الزوايا يف عصر املماليك البحرية بإهتم
 والعقلية، ةذلك اجتمع فيها أصحاب املذاهب واملدارس الدينية الواحدة، فقد شكل ذلك نوعاا من اإلسقرار وضمان 

 

                                                           

ص ، م2012العدد الثاين لسنة ، تصدر عن اجلامعة اإلسالمية بغزة، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث، تاريخ املدرسة التنكزية، عبد الرمحن، املغريب 69
497.    

املدرسة ، ، ورمضان التلحاجي، خليفة ؛  110 :1،  م 1983مجيل ةامل، وثائق مقدسية تارخيية، عمان، منشورات اجلامعة األردنية، ، العسلي   70
   .86ص ،  م 2015حبث يف جامعة انقرة، ، م( 1329/ ه 730)التنكزية يف القدس: منوذجا إلدارة املدارس وأوقافها يف العصر اململوةي

 ىتقع مشال مدينة رام اهلل على توجد هبا أراضى الزيتون وحتيط هبا والقرى واملزارع واشتهرت بوفرة املياة والزراعة.أنظر  الدباغ، مصطف قرية عني قينية:  71
. 347: 8م، 1991مراد، بالدنا فلسطني، دار اهلدي،    

.   113، 112: 1م، 9831؛ العسلي،  89- 84، ص 2015، خليفة ورمضان التل، حاجي 72  

من الرخبط واخلوانق وقد تعددت  وةثريا ماتكون الوزوايا أصغر حجماا ، من أرةان املسجد للتعبد والزهد يف الدنيا تعود للفعل انزوى أى أختذ رةناا  :الزوايا  73
    136 :6، د. ت، علي أنظر ةرد :الزوايا يف العصر األيويب واململوةي بتعدد الطرق واملشائخ وحلقات الذةر والتصوف



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 108 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

البقاء هلا ، غالباا ما تكون الزوايا مؤسسات شخصية غري مرتبطة بالصوفية، ةذلك أرتبطت الزوايا بأمساء الواقفني هلا أو 
  74الشخصيات الدينية املعروفة بالفضيلة والتديّن،  فكانوا  جيمعون الطالب من حوهلم ويتدارسون العلوم املختلفة 

ة ا شأن املدارس يغدق عليها األوقاف واهلبات للسعي يف نشر العلم والثقافحيث ةانت الزوايا يف عصر املماليك شأهن
 اإلسالمية وعامالا إقتصادياا لضمان أستمرار رسالتها العلمية، ومن أشهر الزوايا الوقفية يف القدس نذةر مايلي: 

 زاوية املغاربة -

وقفت علي الزاوية يف العصر األيويب حيث أخ  تقع أعلي حارة املغاربة يف اجلهة الغربية خارج احلرم القدسي ,، انشئت
الفقراء واملساةني من املغاربة القاطينني يف القدس واملهاجرين إليها، بخنيت علي يد الشيخ عمر املصمودي من ماله 

فقد ذةرت وثيقة وقف زواية املغاربة الواقعة بأعلي حارة املغاربة األرزاق احملبوسة ، 75م.1303ه / 703اخلاص سنة 
الزاوية وةيفية إدارهتا، وفيها  إن الشيخ عمر وقف ثالثة دور موجودة حبارة املغاربة وهي من الشهرة ما دفع الواقف  علي

إيل عدم ذةرها، ةما مجع أيضا ةل ما يتصل هبا وما ينسب إليها خارجا عنهم أو داخال فيهم، حيث قدر عدد 
ية قفاا مقدساا من جنس املغاربة علي مصروفات ومصاحل الزاو احلجرات املوجودة بداخلها عشرة حجرات جبميع مرافقها و 

املشار إليها، ومن ناحية أخرى ةان الشيخ الواقف املصمودي يتويل ناظر الوقف بنفسه وأوصي بان يتويل النظر بعده 
ال يسلب من و  أن يكون من االتقياء املغاربة املقيمني بالقدس والتقيد بالصرف علي الزاوية املذةورة، وال يوهب الوقف

 76بعدة

 

                                                           

، م 1993حياة ناصر، صور من احلضارة العربية اإلسالمية يف سلطنة املماليك، الكويت، دار القلم، ، ؛ احلجي 435: 4 ، م 1997 ، املقريزي 74
  .163ص
  .55ص ، م 2007على، القدس العتيقة، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ، ؛ عبده 96: 2، م1999، العليمي 75
          26ه حىت 1401ذو القعدة 21 يف الفرتة من وقائع الندوة العاملية األوىل لألثار الفلسطنية ، أوقاف املغاربة يف القدس، عبداهلادي، التازي 76

226ص ، م1984، املنظمة العربية للثقافة والعلوم :سوريا، مبدينة حلب 1401ذو القعدة   
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 -الزاوية الكبكية: -

، وموقعها يف مقربة مأمال، حيث أخنشئت 77تنسب الزاوية إيل مؤسسها األمري عالء الدين آيدغدي بن عبد اهلل الكبكي
م، وقد أحتوت على قرب مؤسسها األمري عالء الدين، وتعرف ايضاا بالقبقبية  وهي علي شكل 1289ه / 688سنة 

  78مستديرة وهلا مدخل يف اجلانب الشمايل يصل إيل غرفة مشهورة تعرف بالضريحمربع عليها قبة 

 اخلوانق - 4

اخلانقاه هي ةلمة فارسية أصلها خونكاه أى املكان الذي يأةل فيه امللك، حيث مل تظهر يف بصورهتا املعروفة إال يف 
 دس ما يلي:، من أشهر اخلوانق يف الق79القرن السادس اهلجري / الثاين عشر امليالدي

اخلانقة الصالحية: بنيت علي يد القائد صالح الدين األيويب حيث أوقفها علي الصوفية يف اخلامس من شهر  – 1
، وموقعها جبانب ةنيسة القيامة يف الناحية الشمالية من احلرم القدسي، ةما يوجد 80م1189ه / 585رمضان سنة 

بداخلها مسجد صغري نقش فوق حمرابه تاريخ إنشائه علي النحو التايل ) أشار بإنشاء هذا احملراب وعمارة اجملمع املبارك 
نصرهخ يف  لك الناصر حممد بن قالوون عزّ عيسى بن أمحد بن غامن عفا اهلل عنه ورحم سلفه يف أيام موالنا السلطان امل

  81شعبان سنة أحد وأربعني وسبع مائه( 

 

 

                                                           

 نيابةةثري املعروف إىل الناس،  توىل   ،  عرف عنه الشجاعة واهليبة من مماليك مجال الدين ابن الداية الناصري :األمري عالء الدين ايدغدي الكبكيب  77
ي بردي، م.أنظر أبن تغر 1289ه /  688سنة أقام فيها حىت توىف ، إىل القدس منهاو ، إىل نيابة حلب توجه مث يف عصر السلطان الظاهر،  صفد

.  235: 1م، 1993  
   .158، م2004، ؛ وزيري 123 :2، م1999، العليمي 78
   .130 :6، ت .د، ةرد على  79
   .150 :6، نفسه، ؛ ةرد على 99:2، املصدر نفسه ، العليمي 80
  .178ص ، م 2198؛ غوامنة  177ص ، م1999، العارف  81
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 اخلانقة الفخرية -

تقع جبانب جامع املغاربة من الناحية الغربية ومدخلها يف حميط املسجد األقصي عند املخرج إيل حارة املغاربة، تنسب 
حتتوي  1332ه / 732اجليوش اإلسالمية يف سنة ناظر  82ملؤسسها فخر الدين أبو عبد اهلل حممد بن فضل اهلل

 .83اخلانقاه علي مسجد وجمموعة من الغرف اخلاصة باملتصّوفه  

 اخلانقة التنكزية -

م , وهي جزء من اجملمع العلمي الذي ينسب لألمري تنكز نائب الشام، وتقع 1329ه / 729يرجع إنشائها إيل سنة 
فقد سردت وقفيتها بعض من أعماهلم اليومية حيث يشرف شيخ ، 84جماورةا للمسجد األقصي عند باب السلسلة

الصوفية علي مخسة عشر فرداا منهم، يقتسمون األعمال فيما بينهم فمنهم من يعد الطعام، ومنهم من يتويل اخلدمة،  
خلانقاه  اةما طلب منهم ةل يوم تالوة ما تيسر من ةتاب اهلل والصالة علي رسوله الكرمي، وفيما جيب عليهم املبيت يف 

 .85واإلهتمام هبا وبنظافتها، إضافة  إلقامة الذةر والرتتيل يومياا 

 اخلانقاه  الدوادارية -

م أخوقفت اخلانقاه 1296ه / 695وهي جزء من املدرسة الدوادارية ملؤسسها األمري علم الدين سنجر الدواداري سنة 
 دروهنا طوال اباا وعشرة متزوجون يقطنون هبا وال يخغاعلي ثالثني نفراا من الصوفية من العرب والعجم بينهم عشرون عخز 

 

                                                           

القاضي الكبري الرئيس فخر الدين ناظر اجليوش اإلسالمية، ةان نصرانيا فأسلم، عرف عنه الرب واالحسان وبناء هو  :فخر الدين أبوعبداهلل بن فضل اهلل  82
م.أنظر الصفدي، 1331ه / 732املساجد واملدارس يف مصر والشام، ةان من رجال الدولة عمل ةاتباا للماليك مث توىل نظر اجليوش، وتويف سنة 

239: 4م، 2000 . 
  .246، م1982، ؛ غوامنة  77: 2، م1999، العليمي 83
   .214، 213 :1، م2003، ؛ العمري 78 :2، نفسه، العليمي 84
   .115، 114 :1م، 1983ا، العسلي 85
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، ةما تبنت اخلانقة تدريس 86السنة، ةذلك يسمح للضيوف من الصوفية بالرتدد عليها واإلقامة هبا ملدة عشرة أيام
 87املذهب الشافعي، و يوجد هبا شيخ ُمتص باحلديث النبوي، وجمموعة أشخاص يقرأون القرآن وخيتمونة ةل يوم .

 الرخبط – 5

مفردها رباط ةانت تستخدم ةمراةز للجهاد وأماةن للمقاتلني ومأوى للقوافل التجارية والربيد بني املدن ، مث أصبحت 
من مراةز العلم والعبادة والتصّوف يلجأ إليها الطالب املنقطعني للعلم وعابرى السبيل، فقد أنتشرت يف بالد الشام 

 ، ومن أشهر أربطة القدس ما يلي:88اليك األموال واهلبات وأغدق عليها امللوك والسالطني املم

 رباط البصري -

تأسس يف عهد السلطان الظاهر بيربس علي يد األمري عالء الدين آيدغدي، حيث يقع يف الناحية الشمالية من باب 
ر حيت أستم م ملساعدة الفقراء وعابري السبيل وزائرى القدس الشريف، وقد1267ه / 666الناظر وتاريخ وقفه سنة 

 .90مث أخظيف إليه بعض احلجرات وحتّول إىل داراا للسكن  89أصبح يف عهد األتراك سجناا يسمي حبس الدم

 

 

 

                                                           

  .242ص ، م1993، ؛ العارف  84 :2، م1999، العليمي 86
  .242ص ، املصدر نفسه، العارف 87
السالم، املشيدات الوقفية واخلريية يف بالد الشام إبان العصر اململوةي، األردن: دار الكتاب العريب، ؛ اجلبوري، عبد  225: 4م: 1997املقريزي،  88

   .  79م، ص 2014
   .199ص ، نفسه، ؛ العارف 91  :2، نفسه ، العليمي 89

187ص ، 2004، وزيري 90 . 
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 الرباط النصوري -

م، يف باب الناظر باحلرم القدسي، حيث 1282ه / 681يعود ملؤسسه السلطان املنصور قالوون الصاحلي سنة 
، وحيتوي الرباط علي مساحة مفتوحة حتيط هبا عدداا من احلجرات 91خصص للفقراء وعابرى السبيل من زوار القدس

  92واخلالوي، وقد أستمر علي ذلك حيت عصر األتراك الذين استخدموه سجناا واطلقوا عليه حبس الرباط .

 رباط ةرد -

 94م، ويقع عند باب احلديد جماور لسور احلرم القدسي1293ه / 693سنة  93من وقف األمري سيف الدين ةرد 
  95حيث يتكون الرباط من طابق واحد وقد أخظيف إليه طابقني يف عهد األتراك 

 الرباط النسائي -

م , فقد وصفت وثيقة املدرسة الرباط النسائي 1329ه / 729يعبرت من مالحق املدرسة التنكزية اليت أخسست سنة 
ل الرباط،  غري متزوجات ومقيمات داخ وذةرت أنه أخقف علي إثىن عشرة إمرأه مسلمات صاحلات ةباراا يف السن فقريات

ةذلك رختبت وظائفهّن علي أن تكون إحداهخّن شيخة الرباط وأخخرى تقوم مبهام القيمة وتشرف علي ضيفات الرباط 
، ومن أعماهلخّن اليومية أن جيتمعّن 96ومتابعة أخمورهّن، وتتويل أيضاا فرش الرباط باحلصائر وأعمال التنظيف وغري ذلك

 .97صبح ةل يوم لقرأة سورة اإلخالص واملعوذتني وفاحتة الكتاب ومن مثّ ذةر اهلل والصالة علي رسوله  بعد صالة ال

                                                           

201: 1، م2003، ؛ العمري 91 :2، املصدر نفسه، العليمي 91 .  
    .199ص ، م1999، العارف 92
قد و ، يف عهد السلطان سيال توىل نيابة مدينة طرابلس مث أصبح حاجباا ، رياخلطمن مماليك األمري ضياء الدين أبن  :األمري سيف الدين ةرد املنصوري 93

ه /  699هد سنة شخن فيهم حىت أستشارك يف قتال التتار واث، عرف عنه الشجاعة والفروسية واخللق احلسن والتدين وحب املعروف ومساعدة احملتاجني
  251 :24، م2000، أنظر الصفدي م. 1299

   .148 :6، ت .د، ةرد على  94
  .190ص ، م2004، وزيري 95
   116 :1، م 1983، العسلي 96
. 116: 1، املصدر نفسه، العسلي 97   
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 البيمارستانات – 6

ه 438هذا ويعود تاريخ إنشاء البيمارستانات يف القدس إىل العصر الفاطمي حيث وصف ناصر خسرو يف رحلته سنة 
فة وادي جهنم ويقدم العالج ألهل القدس وبه العديد من األطباء م بيمارستان القدس، وذةر إنه يقع على حا1047/ 

حيث يقوم ناظر الوقف يف القدس بإدارة شئون أموال الوقف على الطريقة  98الذين يتقاضون مرتباهتم من الوقف، 
 99املثلى عامالا بقواعد اإلسالم ويشرتط فيه أن يكون مسلماا معروفاا عنه التدين والعفه .

 بيمارستانات يف القدس ما يلي:ومن أشهر 

 البيمارستان الصالحي –

م، وقد إختذ 1192ه / 588تأسس علي يد السلطان صالح الدين األيويب حيث أمر ببنائه بعد فتح القدس سنة 
من الكنيسة احملاذية لدار األستبارية جبوار ةنيسة قمامة مكاناا له، وخص القاضي هباء الدين يوسف املعروف بإبن شداد 
ناظراا له، استمر البيمارستان يف العصر اململوةي وتألف من جمموعة من القاعات القائمة علي أعمدة حجرية ضخمة، 

 100حيث تتسع إلقامة املرضى، ويلحق هبا غرف خاصة باألدوية والعقاقري اليت تصرف جماناا للمرضى. 

 البيمارستان القديس يوحنا ) دار اإلستبار (

م، حيث ةان يقدم املساعدات واخلدمات 1170ه / 565أيدي الفرسان اإلستبارية سنة تأسس البيمارستان علي 
، و يرجح إن هذا البيمارستان هو إمتداد للبيمارستان الفاطمي يف 101الصحية للحجاج الصليبيني الوافدين إيل القدس

 تعرض للهدم بل مسح ومل ي القدس، حيث اقتبس الصليبيني النظام الفاطمي يف إنشائه، و بعد الفتح الصالحي للقدس

                                                           

  .57ص  م، 1993ترمجة وتصدير عبد الوهاب عزام وحيى اخلشاب، القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب، ، سفر نامة، ناصر، خسرو، 98
م ( رسالة ماجستري غري  1517- 1174ه /922- 750البيمارستانات يف العصرين األيويب واململوةي يف بالد الشام )، سهيل على، هياجة  99  

128، 127ص ، م2002، االردن، منشورة بقسم التاريخ جامعة الريموك  
  .194 :4، م 2002، ؛ أيب شامة .537 :1، م1999، العليمي 100

   61ص ، م2000، هياجنة 101
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، واستمر البيمارستان يف العمل خالل عصر املماليك 102هلم السلطان الناصر باالستمرار العالج ومخدوات املرضى
خطوة من ةنيسة القيامة ومّدعم مبائه وأربعة وعشرون عموداا من احلجر 200البحرية حيث يذةر إن موقعه علي بعد 

  103وبه حجرات للمرضى يف الداخل، 

خالفا لذلك ةانت غزارة األوقاف احملبوسة علي البيماريستانات يف القدس من قبل سالطني املماليك البحرية أن جتعل 
من البيمارستانات علي أستعداد إلستقبال ةل طوائف اجملتمع العمرية حيث أوقفت عليها الضياع واحلمامات  والبساتني 

ت البيمارستانات باملرضي وقت دخوهلم إليها بالعمل علي تصحيح ، ةذلك تكفل104من الفواةة واألشجار الزيتية 
أبداهنم وأنفاق األدوية عليهم، ةما ةفل الوقف مبالغ مالية تعطى للمريض عند متاثلة للشفاء وخروجه من البيمارستان 

شفاء، وهذا ما يؤةد لحيت خيلد إيل الراحة فتعينه علي قضاء حوائجه وجتنبه األعمال الشاقة اليت تنهك بدنه املتماثل ل
 105تسخري الوقف يف قضاء حوائج الناس والرقي باخلدمات الطبية

 دعم الوقف للطالب والعلماء. -ثالثاا  

مصادر الوقف لألنفاق علي الطالب والعلماء الذين يشكلون رةيزة التطور العلمي يف اجملتمع املقدسي حيث  تعددت 
ةما تفرد ،  106ف علي شكل رواتب أو أعطيات ةأغذية وزيوت وغريهامثلت رواتبهم أمهية قصوى جتىن من ريع الوق

على أختالف قفها املستفيدين من ريع و ناظر الوقف باإلشراف علي توظيف مجيع العاملني يف املدرسة التنكزية وصنف 
 ، وهو ةاأليت:  107درجاهتم العلمية و وظائفهم وحدد نصيب ةل منهم 

                                                           

على، القدس يف العصر اململوةي، ، ؛ السيد 400: 3، م1990، بريوت، املوسوعة الفلسطنية، الطب واألطباء يف فلسطني، حممد عيسى، صاحلية 102
  247ص م،   1986القاهرة، دار الفكر للنشر، 

                                              Wright, T.. Early travels in Palestine. Courier Corporation  , 2003م,p 168 .    103 
بقسم التاريخ باجلامعة رسالة ماجستري غري منشورة ، االحوال الصحية والطبية يف مصر وبالد الشام يف العصر اململوةي، حممد عطية، أبوهيشل 105

   .57ص ، م2012، فلسطني، اإلسالمية بغزة
143ص ، 2010، الزاملي  106 . 
    .364: 2، م1997 ، املقريزي  107

99، 90ص ، م 2015  حاجي خليفة ورمضان التل،   108  
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  لالسلع العينبة بالرط    

 صابون        زيت  خبز الراتب الشهري بالدرهم العاملون          الرقم

     1       60       املدرس   1

   1     30        املعيد  2

   2/3   20       الفقية املنتهى  3

   0. 5   15       الفقية املتوسط  4

   0. 5    10      الفقية املبتدى  5

   1    40       شيخ احملدثني  6

   0. 5   20        قاري احلديث 7

   1      7.5          طالب احلديث 8

 3/  1      6/  1     3/  1   عند الطبخ 5+  10  املتصوفة  9

 3/  1        6/  1     3/  1    60           شيخ الصوفية  10

     



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 116 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

لزيادة عدد املدارس يف القدس يف عصر دولة املماليك البحرية وعلي الرغم من هكذا ةان نظام الوقف عامالا داعماا و 
أحتواء الوقفيات علي املخصصات املالية للصيانة واإلنفاق علي املدارس ومرتبات العاملني إال أهنا تضمنت على  قواعد 

  108النهوض بالعملية التعليمية وحتديد أعداد الطلبة وأماةن الدروس وأزمنتها.

ناحية أخرى حيق للمتعلم أو الطالب أن خيتار العلوم اليت يريدها سواءا العلوم الشرعية أو الدنيوية، ةذلك يضمن ومن 
، وتشري وثيقة املدرسة التنكزية إيل 109له أختيار الشيخ الذي يتعلم علي يديه ويباشر معه التعليم حيت يصل إيل مراده

أعداد الطالب وتصنيفهم إيل مبتدئون ومتوسطون ومنتهون ووصل عددهم إيل مخسة عشره فقيهاا منهم مخسة متزوجون، 
حيث يطلب منهم املبيت يف املدرسة وحضور الدروس والذةر والصلوات، فضالا عن ذلك يقّدم الطالب الغريب عن 

ب عن املتزوج، ةما حددت وثيقة املدرسة مكان اإلجتماع بالدرس يف اإليوان القبلي من طلبة أهل القدس واألعز 
املدرسة، ةذلك قررت وثيقة املدرسة موعد التخرج للطلبة بعد أربع سنوات وحصوله علي اإلجازه حيث ميتحن الطالب 

 110بكتب الفقه وإذا اخفق يف ذلك تعطى الفرصة لطالب آخر يأتى يف مكانه. 

ية أخرى تكفل الوقف بتوفري املسكن املالئم للعلماء والفقهاء وةذلك الطالب الدارسني يف املراةز العلمية، ومن ناح
ويف هذا الصدد يذةر الرحاله ابن 111وتوفري ةل ما يلزمهم من مأةل ومشرب ورواتب شهرية لتلبية نفاقاهتم اخلاصة 

ثر من أن يأخذها تعوا هبا فيقول: ) مرافق الغرباء هبذه البلده أةجبري مشاهداتة ملساةن الطلبة الوافدين واملميزات اليت مت
األحصاء........ فمن شاء الفالح من نشأة مغربنا فلريحل إيل هذه البالد ويتغرب يف طلب العلم فيجد األمور املعينات  

 112ةثرية، فأوهلا فراغ البال من أمر املعيشة وهو أةرب األعوان وأمهها.....(

 

                                                           

م     ،  2008، االردن، رسالة دةتوراه يف قسم التاريخ جبامعة مؤتة، الرتبية والتعليم يف بالد الشام يف دولة املماليك البحرية، منتصر حممود، شطناوي 109
   .167ص 

  .97، 96ص ، م2012بدر الدين حممد، تذةرة السامع واملتكلم، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ، أبن مجاعة 110 
   .113 :1، م 1983، العسلي 111

400: 2، املصدر نفسه  112 . 
  .258ص ، د.ت، دار صادر :بريوترحلة أبن جبري، ، محدابو احلسن حممد بن أ، بن جبريأ 113
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ل ةان للوقف األثر اجلليل يف تسري بيوت الطلبة وضمان راحة العلماء داخل املساةن املخصصة هلم ويف سياق متص
فقد حدد الوقف الطالب الساةنني يف البيوت الداخلية، حىت يضمن أستمرار الصرف عليهم واإليفاء حباجاهتم وحدد 

ن وقفه اجلهل والبدع، مع ضرورة التأةد من أ قانون الوقف يف البيوت الدراسية أن يكون واقف السكن ورعاا بعيداا عن
من املال احلالل، وأن يلتزم الواقف بإسكان طالب املدرسة املقيدون باملدرسة وأن ال يسكن غريهم، ةل ذلك ةان له 
األثر األةرب يف تدعيم النشاط العلمي للمدارس وبقاء املساةن الدراسية زاخره بالطالب وجتنب إغالقها إلنقطاع 

 . 113ومرتبات العلماء والطلبة، وهذا ما حدث يف أماةن أخري اغلقت لقلة مصادر الوقف هبا  أعطيات

 الخاتمة:

من خالل ما سبق شكل الوقف اإلسالمي عامالا هاماا يف تطور احلرةة الفكرية يف مدينة القدس يف عصر املماليك 
طور احلياة والطواحني ةموارد تدر األموال على تحيث تنوعت األوقاف يف املدينة، فشملت املزارع والبساتني واخلانات 

العلمية يف القدس، ةذلك جتسدت عوامل ازدهار األوقاف يف النواحي السياسية وتكفل سالطني املماليك بدعم املدينة  
ةوهنا تشكل استقرار سياسي يف مملكاهتم املرتامية األطراف، يف حني توىل العامل االقتصادي مهمة  توفر األموال 

لصناعات واألنشطة الزراعة وةان ممول مهم للمراةز الوقفية، ةما ساهم العامل الديين والرغبة يف نشر العلم لدى وا
.  سالطني وأمراء وعلماء املماليك يف تقوية التوجه العام للوقف يف القدس ومحايتها دينياا ودعمها علميا ا

يد اخلاصة هبا يتضح إن الوقف اإلسالمي هو املمول الوحومن خالل عرض املؤسسات العلمية يف القدس واحلج الوقفية 
هلا والعامل األساسي الذي ساهم يف إنشائها من خالل وقف العلماء واألمراء والسالطني ةثري من املزارع والطواحني 

ثروات لواحلمامات والدةاةني واخلانات وغريها ةمورد للصرف على البناء والرتميم، ةما بينت الوثائق الوقفية حجم ا
املوقوفة على ةل مدرسة أو زاوية أو خانقة، ةما تشري بعض الوثائق إىل طبيعة البناء الداخلي للمدارس والزوايا وامللحقات 
اخلاصة هبا من غرف دراسية ودور العلماء ومصادر املياه واملواد املستخدمة يف البناء مثل الكلس والرخام وهي بذلك 

 مناط العمارة اإلسالمية يف القدس خالل عصر املماليك.تعطى دراسة هندسية ومعمارية أل

                                                           

16 – 14ص ، د. ت، النهار 114 . 
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ومن ناحية أخرى تعرض البحث للغوص يف دعم الوقف للعلم والعلماء حيث ةان الشريان احليوي والعمود الفقري 
للحياة العلمية فقد تبىن الصرف على مرتبات العلماء من مصادر الوقف املالية، حيث اختلفت القيم املالية حسب 

 ساعدات عينية مثل ارطال اخلرب والزيت والتمر والقمحالدرجة العلمية واالقدمية العلمية، ةما اعطى املرتب ةشكل م
والشعري، ةذلك ساهم الوقف يف دعم الطالب وذلك ببناء املساةن الدراسية وتنظيم أمورها وجعلها ُمتصرة على 

 مالطالب الغري متزوجني باإلضافة اىل الطالب املغرتبني ملساعدهتم على التفرغ للدراسة وطلب العلم والتكفل مبصاريفه
اليومية مماساهم يف تدفق الطالب على القدس من مجيع بقاع العامل فأصبحت وجهة العلماء والطالب والباحثني لتلقي 

 العلوم املختلفة. 

  -قائمة المصادر والمراجع:

 ال: المصادرأو 

 القران الكرمي  -

ملكة املغربية، ، الرباط، اةادميية امل رحلة ابن بطوطة ، حتقيق عبداهلادي التازي، ابن بطوطة، عبد الرمحن بن حممد -  
 1 ج، م 1997

 .7م، ج1993النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، وزارة الثقافة، ، ابن تغري بردي، مجال الدين -

 .دار صادر، ب ت، بريوت، رحلة ابن جبري، حتقيق ةرم البستاين، ن جبري, ابو احلسن حممد بن امحد با-

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  أيب العباس مشس الدين،  ابن خلكان، -
 7م، ج  1968

تذةرة السامع واملتكلم يف آب العامل واملتعلم، حيدر آباد: دار املعارف مجاعة، بدر الدين أبو عبد الرمحن، ابن  -
 م.2012العثمانية ، 
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 6م، ج 2003الرياض: دار رعاية الكتب، 

 .   6املغين يف فقه األمام أمحد بن حنبل، بريوت: دار الفكر، د.ت، جابن قدامة، موفق الدين،    -

   . 16م، ج2010 ، حتقيق على أبو زيد، بريوت، دار أبن ةثري، البداية والنهايةلفداء إمساعيل، أيب ا، ةثريبن  ا

   2م، ج  1990السرية النبوية، بريوت: دار الكتاب العريب، ابن هشام، حممد بن عبداهلل، 

 د. ت.الفتح القسي يف الفتح القدسي، دار املنار، أيب عبداهلل حممد، األصفهاين،  -

 .م2002ري، بريوت: دار أبن ةثري، صحيح البخا، أيب عبداهلل حممدالبخاري،  -

ترمجة وتصدير عبد الوهاب عزام وحيىي اخلشاب، القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب،  سفر نامة،، خسرو، ناصر  -
 .م1993

   1، ج1990املفردات، بريوت: دار املعرفة،  ، الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني -

اء الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد االرناؤوط وتزةي مصطفى، القااهرة، دار أحي، الصفدي, خليل بن أبيك بن عبداهلل-
  ج.        9م ، 2000الرتاث،  

مسالك االبصار يف ممالك االمصار، حتقيق حممد عبد القادر خريسات: مرةز  ،العمري،  شهاب الدين أبو العباس -
 م2010زايد للرتاث، 

األنس اجلليل بتاريخ القدي واخلليل، حتقيق عدنان يونس، عمان، مكتبة دنيس، ،العليمي، جمري الدين احلنبلي  -
   .  2، 1م، ج1999
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