بسم اهلل الرمحن الرحيم

حبث عن :
املدارس يف مكة املكرمةواملدينة املنورة
خالل العصرين اإليوبي واململوكي
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(دراسة إستقرائية حتليلة تارخيية)
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المقدمة

إن احلمد هلل تعاىل ،حنمده ونستعينه ونستهديه ،ونؤمن به ونتوكل عليه ،ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال اله اال هللا وحده
ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه أمجعني.
أمابعد:
كان كل من احلرمني الشريفني املكي واملدين مركز إشعاع ونور ومعرفة ضم يف جنباته حلقات علمية
رائدة,كماكان من بني صفوفها مجع كبري من العلماء واملفكرين وطلبة العلم واجملاورين من شىت
اجلنسيات,جذبتهم قدسية املكان ملدارسة مايرغبونه من املواد الدينية والعربية أوالعلوم العقلية اليت قل
املشتغلون هبا يف هذه الفرتة ولذلك فقدكان مألوفأأن ترد يف املصادر,والسيما كتب الوفيات يف حديثها
عن العلماء عبارات تدل على ذلك مثل :قول إبن العماديف مصنفه شذرات الذهب  (:وفيها تويف ...وكان
شيخأعاملأ.....منعكفأعلى العبادة......مسع منه.......ومسع عليه)......وهكذا.
فأهتم السالطني واخللفاءواالمراء وكبار األعيان وكذلك عامتهم ومواليهم وجواريهم ببناء املدارس يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة إبتغاء ملرضاة هللا سبحانه وتعاىل ولعلمهم بفضل العلم عن أيب الدرداء
قال مسعت رسول هللا

صلى اهلل عليه وسلم

رضي اهلل عنه

يقول:

" من سلك طريقأ يلتمس فيه علمأسهالاهلل له طريقأإىل اجلنة"
وحرصوا على أن تكون مالصقة للحرمني الشريفني ,ووقفوا عليها األوقاف كما خصصوا أوجه الصرف
عليها,لكي يستمد روادها – من طلبة العلم واإليتام -جوأ روحيأ يف رحاب احلرمني الشريفني ,وجعلوا
التعليم جمانيأ على فئة األيتام والفقراء وفرض هلم من األرزاق واألموال ,وقد بدأت املدارس اإلسالمية يف
التطور يف منتصف ق 5هـ/منتصف ق11م ,فأن ظهورها يف مكة مل يبدأإال يف الربع األخريمن ق
6هـ12/م,كثرت املدرارس بعد ذلك كثرة واضحة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
فتناول البحث موضوع (املدارس يف مكة املكرمة واملدينة املنورة يف العصر األيويب واململوكي)
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أمهية املوضوع:
 -1أمهية دور املدارس يف إزدهار احلياة العلمية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
 -2التمازج العلمي والثقايف الذي حصل من خالل تدريس العلماء اجملاورين ملكة املكرمة واملدينة املنورة
يف هذه املدارس املالصقة للحرمني الشريفني.
 -3إظهار دور السالطني واخللفاء وكبار األعيان واملوايل واجلواري يف أنشاء املدارس يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة ممادل على األهتمام ابلعلم أنذاك.
 -4تنوع العلوم اليت تدرس يف مدارس مكة واملدينة وتطورت فأصبحت تدرس العلوم العقلية احلسابية وغريها
اىل جانب العلوم النقلية الشرعية.
 -5تصميم وعمارة املدارس مبكة املكرمةواملدينة املنورة مبايتناسب مع حاجة طالب العلم ابضافة املرافق
الضرورية للمدارس.
-1
-2
-3

أسباب اختيار املوضوع:
املشاركة يف كتابة جانب مهم من اتريخ مكة املكرمة واملدينة أالوهو اجلانب العلمي.
إبراز دور األيوبني الذي مل يقتصرعلى اسرتداد بني املقدس واحلروب الصليبية بل تعداه اىل األهتمام ابلعلم
ونشر يف األقاليم اإلسالمية اليت حتكمها من خالل أنشاء املدارس وخاصة يف بلداحلرمني الشريفني.
تطور املدارس وكثرة أنشائهايف مكة املكرمة واملدينة املنورة يف العصر األيويب.
مشكلة البحث:
أتخر أنشأ املدارس يف مكة املكرمة واملدينة املنورة اليعين أهنا مل يظهر هبا علماء وعلوم ,بل كانت تدرس
العلوم يف حلقات العلم يف احلرمني الشريفني وظهور الكتاتيب لتعليم األطفال والزوااي ,ومما نشط ااحلركة
العلمية مبكة املكرمة واملدينة املنورةأنشاء املدارس هبمالذلك جيب أن نلقي الضوء عليهامن بدء
نشأهتاابلعصراأليويب إىل هناية العصراململوكي حبدود البحث الزماين.
احلدود املكانية والزمانية للبحث:
مكة املكرمة واملدينة املنورة حد مكاين للبحث ,والعصراأليويب واململوكي حد زماين للبحث.
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منهج الدراسة:
أتبع الباحث ببحثه املنهج اإلستقرائي والتحليلي التارخيي يف البحث جبمع املعلومات وحتليلها واجياد
املالحظات سواء املقصودة اوغرياملقصودة اليت حتصل عليها الباحث فجأة أثناء حبثه سواء عن املوضوع
ذاته او غريه من املواضيع من خالل قرأته.
الدراسات السابقة:
 الرتبية والتعليم يف احلجاز يف العصراألموي ,مكة املكرمة  ,د.خالد عوض علي الفعر الشريف. املدارس يف مكة خالل العصرين األيويب واململوكي  ,د .فوازعلي بن جنيدب الدهاس. دور مكة املكرمة واملدينة املنورة يف الثقافة اإلسالمية عصرالوليدبن عبدامللك عام86هـ96-هـ ,د.أمنه حسني حممد جالل.
خطة البحث:
قد قسم البحث إىل مقدمة و فصلني وكل فصل من مبحثني مث اخلامتة وأهم املصادرواملراجع.
تناول البحث يف املقدمة أمهية احلرمني الشريفني كمركز للعلم والعلماء من خالل حلقات العلم يف جنباته
وتوافد العلماء واملفكرين عليه من شىت اجلنسيات وإقامة اجملاورين هلما من العلماء أما إقامة دائمة أو مؤقتة
ودورهم يف تنشيط احلركة العلمية وقد ذكرت اهلدف من أنشاء املدارس وتسارع السالطني واخللفاء واألمراء
واملوايل واجلواري كذلك إلنشاءها ممادل على أهتمامهم ابجلانب العلمي يف العصرين األيويب واململوكي
والنغفل أمراء وحكام بين رسول أبنشاء مدارس مبكة املكرمة وتكاتف اجلهود يف البذل يف وقف األوقاف
عليها.
ويف الفصل األول تناول البحث املدارس مبكة املكرمة يف العصر األيويب أواململوكي ومشل مبحثني:
املبحث األول :املدارس مبكة املكرمة يف العصراأليويب.
املبحث الثاين :املدارس مبكة املكرمة يف العصر اململوكي.
ويف الفصل الثاين تناول البحث املدارس ابملدينة املنورة يف العصراململوكي ومشل مبحثني:
املبحث األول:املدارس ابملدينة املنورة ابلعصر األيويب.
املبحث الثاين :املدارس ابملدينة املنورة ابلعصراململوكي.
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مث اخلامتة وفيها إشارة ألهم النتائج اليت توصل هلا الباحث من خالل البحث وأهم التوصيات .مث
املصادر واملراجع للبحث.
"وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب"
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الفصل األول

املدارس مبكة املكرمة يف العصر األيويب واململوكي
املبحث األول :املدارس مبكة املكرمة يف العصراأليويب.
املبحث الثاين :املدارس مبكة املكرمة يف العصر اململوكي.

المبحث األول  :المدارس بمكة المكرمة في العصر األيوبي:
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 -1مدرسة األرسوفي:
لعلها أقدم مدرسة في مكة المكرمة ,تقع عند باب العمرة ,في الجانب الشمالي الغربي ()2من
المسجد الحرام ,مؤسسها التاجرالعسقالني عفيف الدين عبدهللا بن محمد األرسوفي ,المتوفي
عام 593هـ1196/م  ,واليعطينا الفاسي تاريخأ محددأ إلنشائها,فهو يذكرفي موضع أن ذلك قد
تم سنة 571هـ1175 /م  ,بينما يشير في موضع اخر الى أن إنشاء المدرسة تم في سنة
591هـ1195/م .
من الذين درسوا فيها ناصرعبدهللا المصري المتوفي سنة 634هـ1236/م ,ولقد بنى
()1
األرسوفي بجانب هذه المدرسة رباطأ أوقفه لسكن طلبة المدرسة.
 -2مدرسة الزنجيلي:
أسسهااألمير فخر الدين عثمان بن علي المعروف بالزنجيلي ( ,)2سنة 579هـ1183/م,وهو
أحد كبار أمراء المعظم توران شاه األيوبي نائب عدن ( ,)3وقد خصص هذه المدرسة
لتدريس الفقه الحنبلي والتفسير ,وموضعها عند باب العمرة خارج المسجدالحرام  ,وهي
الدار المعروفة بدار السلسلة  ,وقد بنى بجوارهارباطأ خاصأ لسكنى المدرسين فيها,
ويفصلها عن المسجدالحرام دارواحدة  ,وأشهرمدرسي هذه المدرسة صديق بن يوسف بن
قريش الحنفي المولد سنة 537هـ.)4(.
_________________________________________________________________________

()1
()2

بالد الحجاز في العصراأليوبي ,عائشة عبدهللا باقاسي ,صـ 148
الزنجيلي نسبة إلى زنجيله قرية من قرى دمشق.

()3الحياة العلمية واإلجتماعية في القرنين 8-7هـ ,طرفة العبيكان ,صـ67
)4(.بالد الحجازفي العصر األيوبي,عائشة باقاسي,صـ ,148صـ.149
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 -3مدرسة طاب الزمان الحبشية :
أسستها طاب الزمان الحبشية عتيقة الخليفة المستضئ العباسي,سنة
580هـ1184/م ,في الموضع المعروف بدار زبيدة  ,وأوقفتها على عشرة من
()1
الفقهاء الشافعية المقيمين بمكة المكرمة.
 -4مدرسة النهاوندي:
في العقد الرابع من ق 7هـ13 /م قامت بمكة المكرمة مدرسة النهاوندي ,وذكر
الفاسي في الشفاء  ":أن مدرسة النهاوندي وجدت منذأكثرمن مائتي سنة" ,فإذا
علمنا أن الفاسي توفي سنة 832هـ1428/م ,وألف كتابه في أخريات أيامه أدركنا
أنها أنشئت في العصراأليوبي حوالي سنة 630هـ1232/م ,وكان موقعها
()2
بالموضع الذي يقال له الدريبة.
 -5مدرسة أبن أبي زكريا:
سميت بذلك نسبة إلى علي بن أبي زكريا  ,ويعرف بأبي ظاهر المؤذن الذي
أوقفها سنة 635هـ1237/م ,وتقع بالقرب من المدرسة المجاهدية بالجانب
()3
الجنوبي من المسجد الحرام.

________________________________________
()1

الحياة العلمية واإلحتماعية في القرنين 7هـ8-،هـ  ,طرفة العبيكان ,

صـ68

-

 ,بالد الحجاز في

العصراأليوبي ,عائشة باقاسي ,صـ 149
الدريبة  :تعرف بهذا اإلسم قديمأ وهو ركن في المسجد الحرام بالقرب من باب السالم ,بالد الحجاز في

()2

العصراأليوبي ,عائشة باقاسي ,صـ
,
()3

 -,149الحياة العلمية واإلحتماعية في القرنين 7هـ8-،هـ  ,طرفة العبيكان

صـ68

بالد الحجاز في العصراأليوبي ,عائشة باقاسي,صـ
8هـ  ,طرفة

- ,149الحياة العلمية واإلحتماعية في القرنين 7هـ-،

العبيكانصـ69
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 -6مدرسة إبن الحداد المهد وي:
أنشائها عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالحق المهدوي أبومنصور المعروف
بأبن الحداد وأوقفها على طلبة المالكية بمكة المكرمة سنة 638هـ1240/م.
وقدعرفت بعدذلك بإسم مدرسة األشراف األدارسة إلستيالئهم عليها,وكانت تقع
بالقرب من مدرسة األرسوفي ,ومن الذين درسوافيها محمدبن عمربن أحمد
()1
التوزري.
 -7المدرسة الشرابية:
أسس هذه المدرسة األمير شرف الدين الشرابي المستنصري سنة 641هـ/
1243م ,وكانت تقع على يمين الداخل إلى المسجد الحرام من باب السالم  ,وأهتم
الشرابي بها أذ أسس بها مكتبة ,وأوقف عليها كتبأ كثيرة ,وجعل هذه المدرسة
متخصصة في تدريس المذاهب األربعة على غرار المدرسة المستنصرية التي
أسسها في بغداد .
فكانت الدراسة فيها تسير على نهج المدرسة النظامية  ,وكان طالبها من العرب
والعجم ,ولقد أوقف أوقاف كثيرة عليها بوادي نخلة ووادي مر ,وكانت حصيلة هذه
األوقاف ترسل إلى هذه المدرسة  ,ليتم توزيعها على المدرسين والطلبة فيها.
وهناك إشارة إلى أنها أستمرت في أداء رسالتها حتى أواخرالقرن 11هـ17/م.

()2

__________________________________________
( )1بالد الحجاز في العصراأليوبي ,عائشة باقاسي ,صـ  -149الحياة العلمية واإلجتماعية في
القرنين 7هـ8-هـ ,طرفة بن عبدالعزيز العبيكان ,صـ69
( )2بالد الحجاز في العصراأليوبي ,عائشة باقاسي ,صـ  ,151الحياة العلمية واإلجتماعية في
القرنين 7هـ8-هـ ,طرفة بن عبدالعزيز العبيكان,صـ70
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 -8المدرسة المظفرية:
أسسها السلطان عمربن نورالدين الملقب بالملك المنصور,صاحب اليمن سنة
641هـ1243/م  ,وكانت تقع في الجانب الغربي من المسجد الحرام بالقرب
من باب البصرة بين المدرسة الزنجيلية ومدرسة طاب الزمان  ,أوقفها على
الفقهاء الشافعية  ,وكانت عمارة المدرسة على يد األمير فخرالدين السالح ,
وقد عرفت بالفخرية أومدرسة السالح  ,ثم عرفت أخيرأ بالمدرسة المنصورية
أو مدرسة السلطان ,كماسميت بالمظفرية نسبة إلى الملك المظفر والد
األميرفخرالدين.
وأمر الخليفة المستنصرالعباسي بأنشاء مكتبة لعذه المدرسة عام 642هـ/
1247م.
أشهر مدرسيها :محمد بن عمرالتوزري(598هـ 663 -هـ) إمام الحديث ,
أحمد عبدالعزيز المعروف بالشهيدالنويري المكي المالكي(ت 737هـ),محمد
نجم األنصاري ويعرف بالمرجاني (ت 827هـ),عبدالعزيز علي العقيلي
النويري المكي الشافعي(ت 825هـ) مدرس الحديث,ومن أشهر طالبها
()1
عبدالواحد بن زين الدين الطبري المكي(ت 827هـ)
تستنج من جميع المدارس التي أنشئت بمكة بالعصراأليوبي عنيت عناية تامة
بالعلوم
الدينية ,فقد كان الشغل الشاغل للمدارس تدريس العلوم الدينية على مذهب من
المذاهب أو أكثر ,مثال ذلك:
مدرسة الزنجيلي إختصت بتدريس المذهب الحنبلي ,ومدرسة أبن الحداد
بتدريس المذهب المالكي ,والمدرسة الشرابية بالتدريس على المذاهب األربعة ,
والمدرسة المظفرية تدريس الحديث وفقه الشافعي ,وأدى هذا إلى التركيز على
()2
األمور الدينية إلى عدم العناية بالعلوم الدنيوية التجريبية والتجريدية.
__________________________________________
()1بالد الحجاز في العصر االيوبي  ,صـ ,151صـ  , 152الحياة العلمية واإلجتماعية في القرنين 7هـ8-هـ ,طرفة بن
عبدالعزيز العبيكان,صـ 71
()2بالد الحجاز ,صـ  152صـ 153
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المبحث الثاني :المدارس بمكة المكرمة في العصرالمملوكي
 -1مدرسة دار العجلة :
بناها أرغون الناصري ( ,)1عندما زارمكة حاجأ في سنة 720هـ1320/م ,وتقع
على يسار الداخل إلى المسجد الحرام وهي محل دار العجلة في الجانب الشمالي
من الحرم,وقد أقتصر التعليم فيهاعلى مذهب أبي حنيقة  ,وقد وقف عليها منشؤها
وقفأ مضافأ لقاضي الحنفية في القاهرة,وهذه المدرسة أصبحت فيمابعد تحت
إشراف أوالد راجح بن أبي نمي ,لكن الخراب حل بها  ,ورممت على يدالشريف
أبي منيف جارهللا بن حمزة بن راجح في سنة 789هـ1387/م ,وفتح لهاباب جديد
في جدار الحرم المالصق لها,و 6شبابيك,وقدأهداها الشريف أبي منيف إلى
السلطان الظاهربرقوق سنة794هـ 1391/م ,وممن درس فيها من المدرسين
()2
يوسف بن الحسن الحنفي.
 -2المدرسة المجاهدية :
أسسها السلطان المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول إبن
الملك المزيدأبن المظفر تم وقفهاسنة 740هـ1339/م على الفقهاء الشافعية  ,ورتب
بها إمامأ ,ومؤذنأ,ومعلمأ ,وأيتامأ ,وطلبة.عرفت بالمجاهدية نسبة إليه  ,تقع في
الجانب الجنوبي للمسجد الحرام  ,وجعل وقفها في ثالثة مواضع من وادي زبيد
ليضمن عدم إنقطاع الوقف  ,فأذا تغير أحدها فيكون هناك غبره مايستعين به
المربين إلى العام المقبل,ومن أبرز مدرسيها  :أحمد محمد إبراهيم قاضي مكة ,
والقاضي أحمد بن محمد العقيلي المشهور بمحب الدين النويري المكي الشافعي ,
( )3
محمد بن عبدهللا بن ظهيرة القرشي المكي
____________________________________________
()1
()2
()3

هو أرغون بن عبدهللا الناصري األمير سيف الدين المعروف بالنائب ,النه نائب السلطنة بمصر زمن الناصر
محمد بن قالون
الحياة العلمية واإلجتماعية قي القرنين 8-7هـ  ,طرفة العبيكان صـ72
المرجع السابق ,صـ , 73,72
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 -3المدرسة األفضلية :
أمربأنشائها الملك األفضل بن الملك المجاهد  ,صاحب اليمن سنة 770هـ1368/م
 ,وتقع في الجانب الشرقي من المسجد الحرام  ,وبدأت المدارسة بها عام إنشائها ,
وأختصت بتدريس الفقه الشافعي  ,ورتب بها منشؤها للعمل بها :مدرسأ ومعيدأ,
وعشرة طالب  ,وإمامأأ ,ومؤذنأ  ,وخص األيتام بدراسة القرأن  ,ووقف عليها
وقفأ طيبأ ,وأول من درس بها وسكنها أبوالفضل النويري مع غيره.
ومبنى هذه المدرسة يعود في أصله إإلى دار يملكها قطب الدين بن المكرم
المصري.
ولقد تولى نظرالمدارس الرسولية بمكة (المنصورية  ,المجاهدية ,األفضلية)
عبداللطيف بن محمد بن علي بن سالم الزبيدي اليمني نزيل مكة (ت  )800توالها
()1
سنة 786هـ بعد عزل القاضي أبن الفضل النويري عنها.
 -4مدرسة األشرف إسماعيل بن األفضل عباس:
عمل له مجدالدين أبوالطاهرمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي مدرسة في مكة
()3
المكرمة وأخرى بالمدينة

_______________________________________
()1الحياة العلمية في اليمن في عهد الرسولية ,محمد العمري ,2008 ,رسالة ماجستير-

والحياة العلمية واإلجتماعية في القرنين 7هـ8-هـ ,طرفة بن عبدالعزيز العبيكان,صـ 74
()2المرجع السابق ,الحياة العلمية في اليمن,
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 -5مدرسة الشريف عجالن بن رميثة :
كان أشراف مكة المكرمة والمدينة المنورة يتبعون المذهب الزيدي  ,وجميع
مدارس مكة كانت على المذهب السني تسير وفقه على المذاهب األربعة  ,بتتأييد
من سالطين المماليك في مصر  ,وهم الذين قاوموا المذهب الزيدي في مكة ,
ولعل مقاومتهم لم تجد إستجابة إال عند شريف مكة عجالن بن رميثة الذي أنشأ
بمكة مدرسة مابين عام(744هـ777-هـ1343/م1375-م) ,ومن خالل وصف أبن
تغري بردي "تبين أن هذاالشريف كان يحب أهل السنة ,مما يؤكد أن عجالن بن
رميثة أول شريف حسني معتدل ,يميل إلى هذا المذهب ,وأنفرد بإنشاء هذه
المدرسة عن بقية أشراف مكة ,ولم نجد بالمصادر التي أرخت لمكة  ,كالفاسي
تحديدأ لتاريخ بنائها  ,والتاريخ المذكور يعودإلى فترة حكمه وماورد بالمصادر
إشارات غامضة التحدد تاريخ اإلنشاء,فالفاسي عند ذكره أبواب مكة يقول ":إنه
في الجانب الجنوبي من المسجد الحرام سبعة أبواب سادسها يسمى باب مدرسة
()1
الشريف عجالن صاحب مكة ولم يذكر تاريخ بنائها".
 -6مدرسة الشريف حسن بن عجالن :
أسسها الشريف حسن بن عجالن في فترة حكمه مابين عامين 798هـ803-هـ/
1495م
ذكرها الفاسي حين أرخ لشريف مكة حسن بن عجالن في سنة 803هـ1495/م
()2
أوقف الشريف حسن بن عجالن أموأل للرباط الذي بناه في مكة بجوارمدرسته.

( )1أوقاف الحرمين الشريفين في العصرالمملوكي,أحمد هاشم بدرشيني صـ97
( )2المرجع السابق,صـ97
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 -7مدرسة الغياثية (البنجالية):
أسس هذه المدرسة الملك المنصور غيات الدين بن المظفر أعظم شاه صاحب
بنجالة من الهند  ,وذلك عندما أرسل خادمه ياقوت الحبشي سنة 813هـ1410 /م,
مندوبأ من قبله بأموال لعمارة هذه المدرسة بمكة  ,وشراء أوقاف لها هي داران
متالصقتان ومجاورتان للمسجد الحرام  ,وبعد أن هدمهما أنشأ هذه المدرسة في
رمضان في السنة المذكورة ,وأنتهى من إنشاها في أخرصفرسنة 814هـ1411 /م
قرربها أربعة مدرسين أختص كل واحد بمذهب من المذاهب األربعة المشهورة,
وستين طالبأ من المتفقهين ,عشرين من الشافعية ,وعشرين من الحنفية ,وعشرة
من المالكية  ,وعشرة من الحنابلة ,وقد بلغ موضع المدرسة وتكاليفها أكثر من أثنى
عشر ألف مثقال ذهبأ)1(.
 -8المدرسة الكلبرجية:
في عام  830هـ1426 /م بعث السلطان شهاب الدين أبو المغازي أحمد شاه
سلطان كلبرجة( ,)2من الهند صحبة المراكب القاصدة جدة أمواأل لتعمير مدرسة
بمكة وجعل وكيله في العمارة والشراء ملك محمود  ,والمباشرللمصروف ملك
ضياء الدين.
وأشتروا من السيد بركات بن حسن بن عجالن داره التي على باب الصفا بتسعة
أالف مثقال ,وشرع في بنائها في اللعام الذي بعده ,وأكتمل البناء في عام 832هــ/
1427م ,وممن تولى التدريس بها الشيخ عالء الدين البخاري ومعه الشيخ
عبدالواحد المرشدي الذي قرر للمدرسة أربعين طالبأمن أي مذهب  ,وتدريس أي
()3
علم من تفسير أو فقه .

( )1أوقاف لحرمين الشريفين في العهدالمملوكي,أحمد هاشم,صـ98,97
( )2كلبرجه:إحدى واليات الهند ,حكمها مسلمون  ,تقع في إقليم الدكن ,إبن تغري بردي  ,النجوم الزاهرة ,ج  15صـ 129
( )3أوقاف الحرمين بالعهدالمملوكي,أحمد هاشم,صـ98
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 -9المدرسة الباسطية:
مؤسسها خليل بن إبراهيم الملقب بالزيني عبدالباسط  ,عام 834هـ1430 /م تقع
على يسار الداخل إلى الحرم من باب العجلة ,فقد أشترا دارأرغون الناصري نائب
السلطنة بمصر البن مواله الناصر محمد بن قالوون ,وأمر بتعميرها في مكة
فكانت هذه المدرسة حتى القرن العاشرتحت إشراف أل نجارأئمة المقام الحنفي
()1
ولها أوقاف بمصر إال أنها أندثرت.
 -10المدرسة الزمامية :
أنشأها الطواشي خشقدم الزمام عام 835هـ1431 /م ,موقعها بمكان مدرسة دار
العجلة إستنتاجأ من إبن فهد  ,وقد قرربها شيخأمن الصوفية (الزهاد) وجعل لها
صهريجأ لجمع الماء من سطح المسجدالحرام ,وخالوي لسكن الفقراء ,ووقف
عليها الريع الذي بالمسعى المعروف بريع التوريزي ,وجعل الناظر على ذلك
الشيخ شمس الدين الشامي متولي عمارة المدرسة الزمامية  ,تولى
()2
مشيختهاأحمدالشاذلي الواعظ نزيل مكة (ت850هـ1446/م).

( )1أوقاف الحرمين الشريفين في العهدالمملوكي,أحمد هاشم ,صـ 99,98
( )2أوقاف الحرمين في العهدالمملوكي .أحمدهاشم,صـ -99الحياة العلمية في الحجاز,خالدالجابري ,صـ399
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 -11المدرسة الجمالية:
وتاريخ أنشأهذه المدرسة 857هـ1453 /م وهذا التاريخ ملتمس مما أورده
السخاوي من تراجم من تولوا مشيختها  ,فترجمته لمحمد الشرف أبي الفتح بن
أبي بكر العثماني المراغي ,القاهري األصل  ,المدني الشافعي المولود 775هـ/
1473م بالمدينة  ,تبين أنه ولى مشيخة الصوفية بالجمالية أول ماأنشئت في هذا
التاريخ 857هـ 1453/م  ,وبعد وفاته تولى مشيختها إبراهيم بن عطية بن ظهيرة
()1
كما تولى أوقافها.
 -12المدرسة الخلجية:
نسبة لمحمود بن مغيث الخلجي (ت 873هـ1467/م)صاحب مندوره من
بالدالهند ومكانها عندباب أم هانئ  ,وقرربمشيخة الحديث والتدريس فيها
()2
الشمس البخاري (ت 895هــ1489 /م).
 -13المدرسة العطيفية:
أمرت بإنشائها خوندا الخاصكية( )2عام 861هـ1456 /م ,وأغفلت المصادر سبب
()3
هذه التسمية  ,وكانت سكنأ لخوندا عند زيارتها لمكة.

( )1أوقاف الحرمين الشريفين بالعهدالمملوكي,أأحمد هاشم,صـ100,99
( )2الحياة العلمية في الحجاز خالل العهدالمملوكي  ,خالدالجابري ,صـ 398
( )3هي زينب الخاصكية بنت علي بن خليل زوجة األشرف إينال ,السخاوي  ,الضوء الالمع  ,ج  ,12صـ.44
( )4أوقاف الحرمين الشريفين في العهدالمملوكي ,صـ100
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 -14المدرسة الكتبائية:
أستاجرالبيت (المعروف بأبي شامه) المالصق للمسجد الحرام لصاحب كتبائية.

()

غياث الدين محمد شاه بن السلطان ناصرالدين أحمد شاه  ,وشره في بنائها في
العام ( 866هـ1461/م) ,وأكتمل بناؤها في السنة التي بعدها(867هـ1462/م)
وخصص فيها قاعة لحضور درس التصوف  ,وخالوية علوية وسفلية وطبقة ثالثة
للفقراء وصهريجأ لجمع الماء من سطح المسجد الحرام  ,وقرر فيها عشرة من
()1
أهل مكة لقراءة ربعة.
 -15مدرسة قايتباي :
بناها السلطان المملوكي األشرف قايتباي عام 882هـ1477 /م ,إذ أمروكيله محمد
بن عمر الشهير بابن الزمن  ,أن يبني له مدرسة تدرس فيها المذاهب األربعة,
فاشترى دار الشريفة شمسية وهدمها كماهدم رباطي السدرة والمراغي وبنيت هذه
المدرسة ,وأنتهى من بناؤها بعد عامين وكان ذلك على يد األميرسنقرالجمالي (.)2
وهي مقابل مقامإ براهيم فجعل فيها  72خلوة  ,ومكتب لأليتام ومئذنة  ,وقرر بها
()3
أربعة من المدرسين على المذاهب األربعة وخزانة كتب أوقفها على طلبة العلم.
 -16مدرسة الغوري :ذكربعض الباحثين أن باني هذه المدرسة هو السلطان
)4(.
قانصوة الغوري فب عام 922هـ1516 /م

___________________________________
( )1أوقاف الحرمين الشريفين في العهدالمملوكي,صـ ,100الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري ,صـ400
( )2المرجع السابق,صـ100
( )3الحياة العلمية في القرن  ,8-7طرفة العبيكان ,صـ  ,الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ 403,402
( )4الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ 404
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المبحث األول :المدارس في المدينة المنورة بالعصر األيوبي
يتعذرتعين تاريخ محدد لنشأة المدارس في المدينة المنورة  ,وأول من ذكر عنها
من المؤرخين محمد بن أحمد المطري عام 690هـ  ,حيث أورد أسم مدرستين هما
اليازكوجيه والشهابية.
 -1المدرسة اليازكوجية:
تقع أمام باب النساء في مكان دار أبي بكرالصديق رضي هللا عنه وتعرف بدار
ربطة وزاوية السمان ,وقد بناها يازكوج أحد أمراء الشام وعمل له فيهامشهدأ
()1
ودفن فيه بعد وفاته.
 -2المدرسة الشهابية :
التي بناها الملك المظفرشهاب الدين بن أيوب بن شاذي( , )2وأوقفها على المذاهب
األربعة ,وتقع في مكان دار أبي أيوب األنصاري مقابل الركن الجنوبي الشرقي
للحرم النبوي الشريف  ,وتتكون هذه من قاعتان كبرى وصغرى في إيوانها
الغربي محراب يقال أنه موقع مبرك ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,وقد
ذكر زين الدين أبي بكر المراغي نفس المدرستين في تاريخه عام 766هـ)3(.
جمعت بين تدريس الفقه على مذهب الشافعية والحنابلة ,وكان ممن يدرس بها سنة
()4
726هـ أبوإسحاق ,وأبوعبدهللا الغرناطي (ت754هـ).
()1دور الوقف في تأسيس المدارس واألربطة والمحافظة عليها في المدينة المنورة ,محمد عبدالرحمن
الحصين,مجلة  -الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ 410
( )2من ملوك الدولة األيوبية ,الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ408
( )3المرجع السابق ,صـ 409
( )4الحياة العلمية في مكة والمدينة خالل القرنين 8 -7هـ  ,عبدالرحمن المزيني ,صـ .124
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المبحث الثاني :المدارس بالمدينة المنورة بالعصرالمملوكي
قدأسهمت المدينة المنورة كغبرهامن المدن والحواضر اإلسالمية بنصيب
وافربالحركة العلميةفي العصرالمملوكي من أشهرالمدارس:
 -1المدرسة الشيرازية:
يبدو أن مؤسسها من أهل شيراز( ,)1غير أن المصادر لم تحدد فترة إنشائها لكن
إشارات إليها في أوائل القرن الثامن الهجري مابين عامي( 680هـ و730هـ)(,)2
وكان المشرف القائم عليه إبراهيم الرومي(ت730هـ1329 /م) ,الذي كان له دور
في ترميمها كما أشترى نخأل أوقفه عليها ,وأقام بها مدة خلفه في إدارتها الشيخ
()3
سليمان الونشريسي.
 -2المدرسة الجوبانية  :أنشاها جوبان بن تدوان أبوسعيدبن خربندانائب
المملكةالقاءنية( )4أتابك العساكرالمغولية نائب سلطان المغولي سنة (724هـ/
1323م ) ,وموقعهاكان دارعبدهللا بن مكمل غربي المسجد النبوي,وتيمنأ بهذا
المكان بنى فيها تربة (مقبرة)مالصقة لجدار المسجد النبوي الشريف بين
دارالشباك والحصن العتيق ,أمأل بدفنه فيها بعدوفاته  ,لكن لم يتم قصده
)4(.
إلمتناع أميرالمدينة عن دفنه فيها

( )1شيراز :مدينة إيرانية تقع جنوب ايران ,في الجزء الغربي من مدينة فارس,هي مركز ممحافظة فارس.
( )2التحفة اللطيفة ج , 1صـ  .154أوقاف الحرمين في العهدالمملوكي ,أحمد هاشم,صـ101
(,)3المينة المنورة في العصر المملوكي ,عبدالرحمن المديريس ,الحياة العلمية في مكة والمدينة بالقرنين 8-7هـ
صـ124,123
( )4الحياة العلمية في مكة والمدينة ,عبدالرحمن المزيني ,صـ ,123أوقاف الحرمين الشريفين في
العهدالمملوكي,أحمدهاشم,صـ 101
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 -3المدرسة األشرفية :
أمرالسلطان األشرف قاتيباي ببناء مدرسة ورباط فيمابين بابي السالم والرحمة في
أعقاب الحريق الذي نشب بالمسجد النبوي ,وإنشاؤه للمدرسة والرباط كان عام
887هـ1472 /م ,وفي عام889هـ1474 /م أرسل السلطان قايتباي خزانة كبيرة
من الكتب والمصاحف  ,وجعلها بالمدرسة وقفأعلى طلبة العلم ,كما وقف عليها قرى
بمصريحمل ريعهاإلى المجاورين ,والطالب,
وقدوصفهاالنابلسي ( في الرحلة صـ  )335بأنها:
على شكل قاعة باربعة أوواين كلها بالحجارة المنحوته الملونه والشبابيك الكبار من
النحاس األصفر,وفي وسطها الميدان المفروش بالبالط المنقوش ,مرتفعة يصعدإليها
بدرج ودهليز مبلط  ,وشبابيكهامطلة على داخل الحرم النبوي من جهة الغرب قبالة
()1
الحجرة ,وفيها الخلوات للمجاورين ولها شباك مطل على باب السالم.
 -4المدرسة البنجالية:
أنشائها أحد سالطين وأمراء الهند السلطان غياث الدين أبوالمظفرأعظم شاه صاحب
بنجالة في الهند ,ولعلها بنيت بنفس العام الذي بنيت فيه مدرسته بمكه عام813هـ/
1410م السالفة الذكر,وتقع مدرسة البنجالية بالمدينة المنورة ,عند الحصن العتيق
عند باب السالم ,وقيل عند باب الرحمة  ,وهما من أبواب الحرم النبوي ,ورتب بها
()2
مدرسين وطلبة وجعل لها وقفأ.
_____________________________________________
( )1المدينة المنورة في العصرالمملوكي  ,عبدالرحمن المديرس ,صـ ,أوقاف الحرمين الشريفين في العهدالمملوكي صـ,102
الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ408,408
( )2المدينة المنورة في العصرالمملوكي  ,عبدالرحمن المديرس,صـ ,الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ 410
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 -5المدرسة الكلبرجية :أنشائها السلطان شهاب الدين أبوالمغازي أحمد شاه سلطان
كلبرجه بالهند ,قرب باب الرحمة ,عام(831هـ1427/م) وقيل عام 838هـ/
1434م ,وبعث إليها ماألجزيأل ,ليعمرله مدارس بمكة والمدينة والقدس,وتولى
()1
مشيختها الشيخ طاهرالخجندي(ت 841هـ).
 -6المدرسة الباسطية :نسبة إلى الزين عبدالباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي (ت
1450/854م)( ,)2أنشأها القاضي عبدالباسط سنة بضع وأربعين وثمانمائية
ومنهم من قال عام 840هـ1436/م وهي مواجهة للمدرسة األشرفية التي بناها
فيمابعد السلطان أشرف قايتباي )3(.من روادها الشيخ علي بن إبراهيم بن
()4
محمدالحسيني الشافعي
 -7المدرسة المزهرية:انشأهاأبوبكر الزيني ابوبكربن مزهر,رئيس ديوان اإلنشاء
)5 ( .
بمصر(كاتب السر) وتقع جهة باب الرحمة ,أوقفها عام 893هـ1477 /م
 -8المدرسة السنجارية:المقابلة لباب النساء  ,ولعلها لألمير سنجر الجاولي (ت
745هـ1344 /م)  ,خالل حكم السلطان قايتباي المملوكي  ,ولم يصل إلينا عن
المدرسة الباسطية أوالمزهرية أوالسنجارية إال أنها من المحتمل أن يكون بناؤها
()6
ونظام التعليم فيها مشابهأللمدارس األخرى.
_______________________________________
( )1الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ410 0
( )2الضوء الالمع,الضوء الالمع ,ج , 10صـ 85
( )3الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ ,394,393أوقاف الحرمين الشريفين في العهدالمملوكي ,أحمدهاشم,صـ
102
( )4أوقاف الحرمين الشريفين بالعهدالمملوكي ,ص102
( )5الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ411
( )6الحياة العلمية في الحجاز,خالد الجابري صـ411
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الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،حنمده سبحانه أن وفقنا إلهناء هذا البحث وإمتامه ،وميكن
يف هذا املقام استخالص أهم نتائجه فيما يلي:
-

-

كانت والزالت مكة املكرمة واملدينة املنورة مركزأ للمعرفة وللحركة العلمية النشطة من خالل حلقات
الدرس يف احلرمني الشريفني  ,فهي ملتقى العلماء من شىت أحناء العامل اإلسالمي والسيما يف موسم
احلج.
دوراجملاورين يف تفعيل دور املدار س مبكة املكرمة واملدينة املنورة والتدريس هبا وتبادل املعرفة والعلوم.
اهلدف من إنشاء املدارس مبكة واملدينة هوطلب املثوبة من هللا ومضاعفة األجر ونشرالعلم واملعرفة
وتعليم املوادالدينية والعربية والعلوم العقلية(احلساب ,املواقيت).
تسابق السالطني واخللفاء واألمراء وكباراألعيان على إنشاء املدارس ووقفوا عليها األوقاف وخصصوا
أوجه الصرف عليها.
مشاركة حكام بين رسول ابليمن يف أنشاء مدارس مبكة (اجملاهدية ,املظفرية ,املنصورية) .
كثرة األوقاف وتنوعها يف سبيل استمرارية املدارس يف أداء دورها بنشرالعلم بني الناس وخاصة العلوم
الشرعية.

مل يكن ينحصر أهتمام السالطني األيوبني واملماليك ابحلروب ونشر اإلسالم وصداملعتدين من الصليبني
واملغول فقط ,أمنا أولوا اجلوانب احلضارية ابلدولة جل إهتمامه وخاصة اجلانب العلمي لتسمو األمة
اإلسالمية ولفضل العلم  ,عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال مسعت رسول هللا

صلى اهلل عليه وسلم

يقول:

" من سلك طريقأ يلتمس فيه علمأسهالاهلل له طريقأإىل اجلنة"
واحلمد هلل أوال وآخرا ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادرواملراجع
-

-

-

شفاء الغرام أبخبار البلداحلرام ,حممد بن أمحد بن علي ,تقي الدين,أبوالطيب املكي احلسين
الفاسي(ت832هـ),دار الكتب العلمية ,الطبعة األوىل1421,هـ2000-م.
مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل  ,عبدامللك بن حسني بن عبدامللك العصامي
املكي(ت1111هـ) ,احملقق عادل أمحد عبداملوجود –علي حممد معوض ,الناشر دارالكتب العلمية-
بريوت,الطبعة األوىل 1419,هـ.
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ,حممدعبدالرمحن السخاوي مشس الدين ,دار اجليل1312,هـ-
1992م.
التحفة اللطيفةيف اتريخ املدينة الشريفة  ,مشس الدين أبواخلريحممدبن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكربن
عثمان بن حممد السخاوي (ت 902هـ) ,الناشرالكتب العلمية,بريوت,الطبعة
األوىل1414,هـ1993/م,اجلزء األول.
بالد احلجاز ابلعصراأليويب ,عائشة ابقاسي ,رسالة ماجستري ,جامعة امللك عبدالعزيز.
أوقاف احلرمني يف العهد اململوكي,أمحد هاشم بدرشيين ,رسالة دكتوراه  ,جامعة أم القرى.
املدينة املنورة يف العصراململوكي ,عبالرمحن مديرس املديرس ,رسالة دكتوراه,جامعة امللك سعود.
احلياة العلمية واإلجتماعية يف القرنني  8-7هـ ,طرفة عبدالعزيز العبيكان,الرايض,مكتبة امللك
فهدالوطنية1416 ,هـ1996/م.
احلياة العلمية يف احلجاز خالل العصراململوكي ,خالداجلابري ,ج, 2رسالة ماجستري.جامعة أم القرى.
احلياة العلمية يف اليمن يف عهدالرسولية ,حممدالعمري ,2008,رسالة ماجستري.
احلياةالعلمية يف مكة واملدينة خالل القرنني 8-7هـ,عبدالرمحن املزيين ,مركزحبوث ودراسات املدينة
املنورة.العدد3

 دورالوقف يف أتسيس املدارس واألربطة واحملافظة عليها يف املدينة املنورة  ,حممدبن عبدالرمحن  ,جملةجامعة امللك سعود

25

26

