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 مدارس دمشق ودورها الثقايف من خالل وصف ابن بطوطة
ً أبو الفضل العسريي                                                                     د.حسن حلم

 التاريخ اإلسالمي  مدرس                                    
 معيد البحوث والدراسات االفريقية                                                  

 جامعة إسواف -ودوؿ حوض النيؿ 
 ممخص البحث بالمغة العربية

تناوؿ ىذا البحث مدارس مدينة دمشؽ ودورىا الثقافي مف خالؿ وصؼ ابف 
 لموضوع إلي عدة نقاط أىميا :وقد أشار الباحث مف خالؿ ىذا ا ,بطوطة

فقد شيدت  ,كثرة المدارس الفقيية التي انتشرت في كؿ أنحاء مدينة دمشؽ• 
لفقو اإلماـ مالؾ واإلماـ أبو حنيفو واإلماـ الشافعي                    ً      ً ىذه المدينة انتشار ا واسع ا

 واإلماـ أحمد بف حنبؿ وقد برع أبناء دمشؽ في دراسة ىذه المذاىب الفقيية .
تنوعت طرؽ وأساليب الدراسة في مدينة دمشؽ مما جعؿ تحصيؿ  كذلؾ• 

فقد كانت ىناؾ مراعاة لظروؼ  ,العمـ في مدينة دمشؽ سيؿ وميسر لمجميع
 الطالب والباحثيف 

ىتمت مدينة دمشؽ بتوفير الحياة الكريمة لمفقياء ولممعمميف مما كاف لو ا• 
مشؽ عصر المماليؾ وىذا ما عظيـ األثر في النيضة العممية التي شيدتيا مدينة د

 شاىده ابف بطوطة عند زيارتو لممدينة .
لى•  حيث اىتـ مموؾ دولة  ,دمشؽ ميسرة                                كانت الرحمة لطمب العمـ مف وا 

 المماليؾ بالرحمة العممية مما أثر بشكؿ إيجابي عمي النيضة العممية في المدينة .
 زات العممية وىيعرفت مدينة دمشؽ كغيرىا مف مدف العالـ اإلسالمي اإلجا• 

تماـ دراستو يتأىؿ بعدىا الطالب لمجموس لمفتيا بمثابة شيادة تمنح لممدارس عند إ
 وبذؿ العمـ .
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summary 
This research deals with the schools of Damascus and their cultural role 

through Ibn Battuta’s description. Through this topic the researcher pointed 
out several points, the most important of which are: 

 •The large number of schools of jurisprudence that spread throughout 
the city of Damascus. This city witnessed a wide spread of the 
jurisprudence of Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi’i and Imam 
Ahmad ibn Hanbal, and the people of Damascus excelled in studying these 
jurisprudence schools. 

 •The methods and methods of study were also varied in the city of 
Damascus, which made acquiring education in the city of Damascus easy 
and accessible for all, as there was consideration for the conditions of 
students and researchers. 

 •The city of Damascus was interested in providing a decent life for 
jurists and teachers, which had a great impact on the scientific renaissance 
witnessed by the city of Damascus in the Mamluk era, and this is what Ibn 
Battuta saw when he visited the city. 

 •The trip to seek knowledge to and from Damascus was easy, as the 
kings of the Mamluk state were interested in the scientific journey, which 
positively affected the scientific renaissance in the city. 

 •The city of Damascus, like other cities in the Islamic world, is known 
for academic degrees, and it is like a certificate granted to schools upon 
completion of his studies, after which the student qualifies to sit for fatwas 
and do knowledge. 
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 :المقدمة
 بمدينةبراىيـ المواتي الطنجي المولود إمحمد بف عبد اهلل بف محمد بف  بطوطةيعد ابف 

 4702 سنةفبراير  42الموافؽ  / ا      ىجري   307 سنةفي السابع عشر مف شير رجب  طبخة
       ً وجنوبا        ً وشماال        ً وغربا                                        ً العرب المسمميف الذيف جابوا البالد شرقا   الرحالةشير أمف  - ا       ميالدي  

يـ بأقالمروف يسطمـ والمموؾ األحواؿ أ معرفةعف   ً ا  ينتقموف بيف جنبات العالـ الفسيح بحث
 ةفياوو  صادقة صورةليقدموا  المختمفة الحياةحواؿ ىذه البالد في شتى نواحي أتيـ عف امشاىد

تيـ امو يعطي لمعم مما ـماألؿ ىذه احو أيشوا اعينيـ وعبأ رأوافقد  ,عف ىذه المجتمعات
عند أصيمة  مادةقواليـ أويجعؿ مف  ,اف التي زاروىاعف البمد وفي كؿ ما يذكرون المصداقية

 .كمف سمع رأىتاريخ ىذه المناطؽ فميس مف  كتابة
التي افتتحت  المدينةتمؾ  (4) ( دمشؽ ) مدينة بطوطةىـ ىذه المدف التي زارىا ابف أومف 

بف الجراح مف باب  عبيدةو بأا افتتحيا       ىجري   42 سنةسيدنا عمر رضي اهلل عنو  خالفةفي 
حكـ  يتول فترةفي  بطوطةابف زارىا وقد  (4) سنةا بعد حصار داـ    ً صمح   الجابيةيقاؿ لو باب 

لمسمطاف الممموكي الناصر محمد بف  الثالثة الواليةعمى مصر والشـا في  البحريةالمماليؾ  دولة
 (7).(       ميالدي ا4720 - 4707 /       ىجري ا 324 - 307 ) قالووف

                                                           

في بنائيا؛ أي أسرعوا, وقيؿ سميت دمشؽ بدماشؽ بف مالؾ ابف قاني بف مالؾ  سميت بذلؾ؛ ألنيـ دمشقوا(4) 
بف أرفخشذ بف سـا ابف نوح عميو السالـ, وقيؿ إف الذي بناىا حيروت بف سعد بف عاد بف إـر بف سـا ابف 

ـ. انظر: ياقوت الحموي: معجـ البمداف, المجمد الثاني, دار صادر, بيروت,  ا /       ىجري  4733نوح عميو السال
 . 264           ميالدي ا, ص  4793

 . 749           ميالدي ا, ص  4763       ىجري ا/4733كتاب االعالؽ النفيسة: المجمد السابع, د.ف, مدينة لندف سنة (4) 
محمد عيسى الحريري : تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلس في العصر المريني, دار القـم لمنشر, الكويت, (7) 

 .  734           ميالدي ا, ص  4773ا/      ىجري   4203الطبعة الثانية, سنة 
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يـو الخميس التاسع مف شير رمضاف المعظـ  -كما ذكر  -دمشؽ  بطوطةوقد دخؿ ابف 
يا وصفعظمتيا حتى وبعجب بيا أوقد  (2)ا       ميالدي   4746 سنةغسطس أوائؿ أا       ىجري   346 سنة
ف طاؿ فيو وأوكؿ وصؼ ,     ً جماال  قدميا تا وت                                 ً ودمشؽ ىي التي تفضؿ جميع البالد حسن   :بقولو

  (9) ..قاصر عف محاسنيا 
في أطنب المؤرخوف فقد  ,عجب بدمشؽ ومحاسنياأوحده الذي  بطوطةولـ يكف ابف 

قد تحمت ا اجتميناىوعروس المدف التي , المشرؽ جنةىي : "وصفيا فمنيـ مف وصفيا بقولو
لى إمنيا  -صمى اهلل عمييما  -و وأماهلل تعالى المسيح  يو آف بأوتشرفت ... الرياحيف بأزاىير 

  (6)"ذات قرار ومعيف ربوة
 وكثرة ,بقعة ونضارة ,رض بال خالؼ لحسف عمارتيااأل جنةىي " ومنيـ مف قاؿ عنيا 

  (3)"  رقعة ونزاىة, فاكية
 ,كيياشجارىا وفواأ وكثرة ,الشـا لحسف عمارتيا وبقعيا جنةىي  يا "وقيؿ في وصف

  (3)" سواقيا وجامعيا ومدارسيا وأفي مساكنيا  المتدفقةومياىيا 
والتابعيف  الصحابةصفياء مف األنبياء وموطف األدمشؽ بالد " خر بقولو آ اووصفي

  (7)"ياءاألولو 

                                                           

ابف بطوطة: الرحمة, تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار, كتاب التحرير, القاىرة, سنة (2) 
 . 64           ميالدي ا, ص  4766        ىجري ا/ 4736

 المصدر السابؽ والصفحة  .(9) 
 .  440, ص        ميالدي ا 4762         ىجري ا /  4732ابف جبير: رحمة ابف جبير, بيروت, سنة (6) 
 . 264ياقوت الحموي: مصدر سابؽ, ص (3) 
البغدادي: مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع, الجزء الثالث, تحقيؽ محمد البجاوي, دار إحياء (3) 

 . 972           ميالدي ا, ص  4799         ىجري ا / 4739الكتب العربية, القاىرة, سنة 
, المطبعة السمفية, القاىرة, سنة  عبد(7)   4744       ىجري ا/4724اهلل بف محمد البدري: نزىة األنـا في محاسف الشـا

 . 732           ميالدي ا, ص 
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 ذرةيذا قميؿ مف كثير في وصؼ فف طاؿ فيو قاصر عف محاسنيا     وا   ,كؿ وصؼ ,ا    حق  
 .ؽ ػشػنيا دمإسالمي اإلالعالـ  وحاضرة, سالـاإلبالد 

وىو  بطوطةعيش مع ابف أف أردت أنني ألى اختيار ىذا الموضوع ىو إما دفعني وم
واالىتمـا  العنايةوجدت كؿ  تعميميةمؤسسات ك ياا مدارس  ً صف  ادمشؽ و  مدينةيتنقؿ بيف جنبات 

 الثقافية الحياةفي تطوير  ا    ً كبير   ا        ً دمشؽ دور   مدينةمف سالطيف المماليؾ مما جعؿ لممدارس في 
 لبحث .برازه مف خالؿ ىذا اإ ترادأوىذا ما , المدينةفي ىذه 

 رسالتيـيؤدوف  البقاع تيشالعمماء الذيف جاءوا مف ب رةدمشؽ عام مدينةوقد كانت  
حسبما يختار  الدراسةمع التنوع في مواد , مختمفةساليب أطرؽ و وبهلل سبحانو وتعالى  بإخالص

 قوية حجةمثابة ب اإلجازةوتعد ىذه , العمماء بعد ذلؾ مف ىؤالءيجاز ـث , رس منيا ما يشاءاالد
ما  قمةوىذه , درسسبما ح والمعرفةا في فف مف فنوف العمـ         ً صبح بارز  أنو أمحاصؿ عمييا لتثبت 
عمـ غيره وينشر عممو تف يجمس لأ اإلجازةحيث يحؽ لو بعد حصولو عمى ىذه , رساالد يبغيو

 . ومريديةالنافع بيف طالبو 

لى إ     ً وصوال   التاريخيةمنيج البحث التاريخي القائـ عمى نقد وتحميؿ الروايات  تتبعا قدو 
 .لألحداثالواقع الصحيح 

 :التاليةحديث عف النقاط العرضو مف خالؿ أ أفالبحث  طبيعةقتضت اوقد 
 .دمشق بمدينة الفقييةالمدارس  :     ول  أ

  .دمشق مدينةساليب التعمم في وأطرق :        ثانيا  
   .دمشق بمدينة العمميةجازات : اإل        ثالثا  
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 دمشق بمدينة الفقييةالمدارس :     ول  أ
حدث أوؿ مف أومي ىو المخذ المغيرةسماعيؿ بف ىشاـ بف إيعتبر ىشاـ بف 

 ظاىرةك المدرسة امأ (40)دمشؽ وكاف ذلؾ بالمسجد الكبير بدمشؽ بمدينة الدراسة
تحتوي  المدرسةوكانت , اليجريفي القرف السادس إال في بالد الشاـ تنشأ لـ معمارية 

خري بحسب ألى إ مدرسةيختمؼ مف  اويفو األوكاف عدد  ,لمطمبةيف وغرؼ او و إعمى 
  (44)التي تدرس بيا السنيةعدد المذاىب 

عند الفراغ  العادة قد جرت مدرسةبناء المدارس وسعادتيـ عند اكتماؿ بناء بومف شغفيـ 
مراء والفقياء واألسمطاف المماليؾ  هر يحض      ً كبيرا                           ً ف يحتفؿ بافتتاحيا احتفاال  أ مدرسةمف بناء 
فاخر في صحف  سماطويمد , ي تشارؾ فيو كؿ فئات المجتمع الدمشقيأعياف واأل والقضاة
سيـ في بناء أخمع السمطاف عمى كؿ مف وي ,والفواكو والحموى األطعمةلواف أبو , المدرسة
  (44)ا ليـ    ً كرام  إ العديدةالخمع  المدرسة

المماليؾ  دولةواالىتمـا مف سالطيف  الرعاية توجدو دمشؽ  مدينةوقد تعددت المدارس في 
وبالفعؿ شيدت , المدينةع ربو في كؿ  الثقافية الحياةالمدارس ودورىا في تطوير  بأىميةلمعرفتيـ 

 دولةوصؼ عصر  لمف         ً ىذا خالفا   كبيرة ثقافية نيضةالمماليؾ  دولةدمشؽ خالؿ عصر  مدينة
ـ  فترة - الفترةالمماليؾ بعصر الركود الثقافي والتخمؼ المعرفي فمف المؤرخيف مف وصؼ ىذه  حك

                                                           

, تحقيؽ: صالح الديف المنجد, ابف عساكر: تاريخ مدينة دمشؽ, المجمد الثاني, القسـ األ(40)  وؿ, خطط الشـا
 . 90           ميالدي ا, ص  4792ا/      ىجري  4732المجمع العممي العربي بدمشؽ, سنة 

أحمد رمضاف أحمد محمد : المجتمع االسالمي في بالد الشـا في عصر الحروب الصميبية, د.ت, د.ف, (44) 
 . 424 - 424ص 

المقريزي: السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ, الجزء الثالث, تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا, دار الكتب العممية, (44) 
؛ إنباء الغمر بإبناء العمر, الجزء 262           ميالدي ا, ص  4773        ىجري ا/ 4243 ولى, سنةبيروت, الطبعة األ

؛ سعيد عبد الفتاح 334           ميالدي ا, ص  4774        ىجري ا/ 4206وؿ, د.ف, بيروت, الطبعة الثانية, سنة األ
, النيضة العربية, القاىرة, الطبعة الثانية, سنة يعاشور: العصر الممال         ىجري ا/ 4776كي في مصر والشـا

 . 727          ميالدي ا, ص 4779
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نو أومنيـ مف قاؿ  (47) المظممةو العصور أو عصر الفوضى أنيا عصر الظالـ بأ - المماليؾ
 مدينةا لمركود الثقافي الذي عاشتو  ً ر  خر مبر آ ـوقد (42)بداع واإل األصالةعصر يكاد يخمو مف 

 ,عيد االنحطاط الفكري عند العرب بدأ ,في عيدىـ: " دمشؽ في عصر سالطيف المماليؾ بقولو 
ـ ال يعرفوف  فيميأف السالطيف كانوا أوذلؾ    (49)"  العربية المغةوبعضي

زىى عصور التطور والتقدـ الثقافي أظؿ عصر سالطيف المماليؾ مف ي ,اآلراءورغـ ىذه 
التي  التاريخية األدلةالبحث مف خالؿ استقراء  ه ىذادمشؽ وىذا ما يؤكد مدينةالذي شيدتو 
عمييا  وافي كؿ المدف التي سيطر  الثقافيالمماليؾ في بناء مجدىـ  دولة عظمةتؤكد عمى 

 .دمشؽ  مدينةالسيما 
 - 4707 /       ىجري ا 324 - 307) عصر الناصر محمد بف قالووف ويري الباحث أف 

شيد االىتمـا قد  -دمشؽ  مدينة بطوطةفيو ابف زار وىو ذلؾ العصر الذي  -(        ميالدي ا4720
المدارس  السيما  دمشؽ بمدينة التعميميةالكبير الذي قاـ بو ىذا السمطاف تجاه المؤسسات 

مواؿ أمف ليـ لمعمماء بما بذلو  الكريمةالحياة قاـ ىذا السمطاف بتوفير  فقد ,بمختمؼ تخصصاتيا
 .كمؿ وجو أعمى  العمميةداء رسالتيـ أنيـ عمى اعأما موعطايا جعمتيـ في رغد مف العيش 

 ورعاية عنايةالمماليؾ مف  دولة ووليت اعمحديثو ىو ابف جبير يؤكد ىذا القوؿ عف ىا و 
 -دمشؽ  -لى ىذه البالد إمغربنا فيرحؿ  نشأةفمف شاء الفالح مف : "  بقولولمعمماء  خاصة

وىو  المعيشةمور أفراغ الباؿ مف : وليا أف ,كثيرةمور المعينات األفيجد  ,في طمب العمـويتغرب 
  (46)"  ىمياوأعواف األكبر أ

                                                           

 4779         ىجري ا /  4249ولى, سنة أنور زقممة: المماليؾ في مصر, مطبعة مدبولي, القاىرة, الطبعة األ(47) 
 . 43           ميالدي ا, ص 

بروكمماف: تاريخ الشعوب اإلسالمية, ترجمة : نبيو أميف فارس و منير البعمبكي, دار العـم لممالييف, (42) 
 . 423           ميالدي ا, ص  4723ا /     ري  جى 4763سنة ولى, بيروت, الطبعة األ

ـ: قصة وتاريخ الحضارات العربية, دار إحياء التراث, بيروت الطبعة االولى, سنة (49)          ىجري ا/  4240رانيا الياش
 . 39, ص 43               ميالدي ا, الجزء  4777

 . 474ابف جبير : مصدر سابؽ, ص (46) 
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ينا يبدع العاـل ف ,العيش لقمةمف  وىموأ ما يكفيوذا وجد إف العالـ فإ ,وقد صدؽ ابف جبير
 .بشتى صورىا  المعرفةمبحث العممي والتنقيب وراء ل واىتمام يبتكر فسينصرؼو 

ر وصفو عند الحديث عف مدارس دمشؽ عمى الحديث عف قصفقد  ,بطوطةابف  امأ
 -المذىب الشافعي : الفقيية األربعةالمذاىب  دراسةب الخاصةوىي المدارس , الفقيية المدارس

لعمو الحظ     ً يضا  وأ ,دمشؽ مدينةفي                     ً كثر المذاىب انتشارا  أل    ً فقا  الحنبمي و  -الحنفي المالكي 
 بطوطةكذلؾ تحدث ابف  ,كثر مف اىتماميـ بغيرىاأىذه المدارس واىتماـ السالطيف بيا  أىمية

 .دمشؽ  مدينةعف مدارس تعميـ الكبار في 
 : الشافعيةالمدارس )أ( 

ابف  بدأكما  ,الشافعيالفقو  دراسةب الخاصتيفبالحديث عف المدرستيف  وسنبدأ
منذ عيد صالح  لمدولةف المذىب الشافعي كاف المذىب الرسمي ألوذلؾ  ؛بطوطة

 األربعةالمذاىب بعترؼ أوؿ مف أولكف الظاىر بيبرس كاف , يوبي وخمفائوالديف األ
  (43)في دمشؽ و  القاىرةفي 

 : العادلية المدرسة( 2)
وؿ أو  ,دمشؽ مدينةالفقو الشافعي في  لدراسةىـ المدرستيف أحد أ العادلية المدرسةتعتبر 

 ,وتوفي ولـ تتـ ,(43)        ميالدي ا4434/      ىجري ا 963مف شرع في بنائيا نور الديف محمود الشييد 
ما ولده فتميوب ثـ توفي ولـ يتميا أبي بكر بف أـث بني بعضيا الممؾ العادؿ سيؼ الديف ابف 

  (47)وقاؼ األوقؼ عمييا وأالممؾ المعظـ 
                                                           

ية ومراكزىا في نيابة دمشؽ في عصر المماليؾ البحرية, الييئة حسـا الديف عباس الحذوري : الحركة الفكر (43) 
 . 443           ميالدي ا, ص  4044ا /     ري  جى 4274العامة السورية لمكتاب, دمشؽ, د.ط, سنة 

لباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء والمموؾ والنواب, القسـ الثاني, تحقيؽ: إحساف الصفدي: تحفة ذوي األ(43) 
, وزارة الثقافة, سوريا  وزىير -بنت سعيد خموصي          ىجري ا/  4247دمشؽ, د.ط, سنة  -حميداف الصمصـا

 . 402           ميالدي ا, ص  4774
؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, الجزء االوؿ, تحقيؽ : جعفر 402الصفدي: مصدر سابؽ, ص (47) 

 .  797, ص        ميالدي ا 4733         ىجري ا /  4207الحسنى, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة, سنة 
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عف                             ً بيذا االسـ فيقوؿ النعيمي نقال   العادلية تسميةويذكر لنا بعض المؤرخيف سبب 
 مدرسة عمارةرع نور الديف في شوفييا          ميالدي ا,4434 /       ىجري ا 963في تاريخو في  األسدي
اؿ الممؾ العادؿ البناء أز  أفلى إمرىا عمى ذلؾ أقي وبمات ولـ يتميا ف ,ياضع محرابو و  الشافعية
  (40) العادليةفسميت  عظيمة مدرسةوعمؿ 
و  المدرسةالماء فيو وذلؾ لكي يشرب منو رواد يجري في وسطيا صيريج  جعؿو 

  (44)منويتوضؤوف 
 (44)        ميالدي ا4444 /       ىجري ا 647واخر أا في احتفاؿ كبير       رسمي   العادلية المدرسةوافتتحت 

 .عياف و كؿ فئات المجتمع واألوحضره السمطاف والقاضي 
داخؿ افعية لمش رسةالصغرى وىي مد العادليةىما :  االسـ بيذاف مدرستاوكاف في دمشؽ 

وقفتيا أوقد  ,سد الديف شيركوهأالشرقي وكانت بابا خاتوف بنت  القمعةشرقي باب  ,باب الفرج
 عينتو  المدرسةخاتوف ىذه  فأنشئت زىرة (47)خاتوف بنت الممؾ العادؿ  زىرةعمى ابنو عميا 
ال يجمع بينيا وبيف إرطت عمى المدرس بيا وشا              ً ا وعشريف فقيي           ً ديف ومؤذن  يليا مدرسيف ومع

  (42)غيرىا 
وقد سبؽ  ,يوبأبف ابي بكر ألمممؾ العادؿ سيؼ الديف بف  نسبةالكبرى  العادليةوىناؾ 

مف منابر                                     ً الكبرى في القرف السابع اليجري منبرا  العادلية  المدرسةوكانت  ,الحديث عف بنائيا
 اةا في تطوير الحي    ً رائد       ً دورا   المدرسةدت ىذه أوقد  ,دمشؽ مدينةالعمـ واالشعاع الديني في 

  (49)دمشؽ  مدينةفي  الثقافية

                                                           

 . 797النعيمي: مصدر سابؽ, ص (40) 
 . 447ابف جبير: مصدر سابؽ, ص (44) 
 . 402الصفدي: مصدر سابؽ, ص (44) 
 . 763؛ النعيمي: مصدر سابؽ, ص 407الصفدي: مصدر سابؽ, ص (47) 
 . 767النعيمي: مصدر سابؽ, ص (42) 
 . 423أحمد رمضاف: مرجع سابؽ, ص (49) 
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لى الطالب الذيف إ باإلضافةقطار األالعديد مف العمماء الذيف وفدوا مف كؿ ضمت فقد 
 مدينةفي  الثقافية الحياةراء إث عمىساعد  ممامف عمـ ىؤالء العمماء في شتى المجاالت نيموا 
 ,وغيرىـدمشؽ  مدينةبناء أىذا الدور الكبير في تعميـ وتثقيؼ  العادلية لممدرسة كافذا       , وا  دمشؽ

دمشؽ عف  مدينةفي  الثقافية الحياةال يقؿ دورىا في تطوير  ةخرى لمشافعيأف ىناؾ مدارس فإ
 . الظاىرية المدرسةىي إال و  العادلية المدرسةدور 

  :الظاىرية المدرسة( 3)
وكاف ليا دور  ,دمشؽ مدينةالتي وجدت في  ةىـ مدارس الشافعيأمف المدرسة الظاىرية 
بشكؿ كبير عمى انتشار المذىب  مما ساعدبناء دمشؽ الفقو الشافعي أكبير في تطوير تعميـ 

 العادلية المدرسةكبير مع  وبشكؿ تسيمأ الظاىرية فالمدرسة ,دمشؽ مدينةالشافعي في ربوع 
 دمشؽ . مدينةفي رسوخ فقو االماـ الشافعي لدي طالب 

ىـ مموؾ أحد أ (46)الصالحي البندقدادي ىو الممؾ الظاىر بيبرس  المدرسةومؤسس ىذه 
 /       ىجري ا 636 – 693) مف  الفترةالمماليؾ في  دولةوالذي تولى عرش  البحريةالمماليؾ  دولة

  (43) (       ميالدي ا4433 -4497
 المدرسةوبناء ىذه  ,نفاؽ عميياواألمممؾ الظاىر بيبرس اىتماـ كبير ببناء المدارس لوكاف 
بف  ألحمد ا   ً دار   تكان المدرسةرض التي بنيت عمييا ىذه األف إحيث  ,عمى ذلؾ         ً يعد دليال  

اشتري الممؾ الظاىر  ,ولما توفي ىذا الرجؿ ,حمد ابف عمي المعروؼ بالعقيقيأالحسيف بف 
  (43). فييا  ليدفف ا            ً وعمؿ بيا قبر   ةلمشافعي مدرسةىا لتكوف ابيبرس ىذه الدار مف ورثتو وبن

                                                           

بيبرس: ىو ركف الديف أبو الفتوح بيبرس التركي البندقداري الصالحي النجمي أحد المماليؾ البحرية  الظاىر(46) 
سنة وشيريف  43                        ميالدي ا و كانت مدة حكمو  4447         ىجري ا /  640صاحب مصر والشـا ولد حوالي سنة 

         ىجري ا /  636                        ميالدي ا وتوفي بدمشؽ سنة 4463         ىجري ا /  663ا وقـا برحمة الحج سنة    ً يوم   44و 
ثار في ؛ الجبرتي: عجائب اآل790 - 727وؿ, ص نظر: النعيمي: الجزء األا               ميالدي ا لممزيد  4433

 .  70           ميالدي ا, ص  4773         ىجري ا /  4243التراجـ واألخبار, دار الجيؿ, بيروت, سنة 
العممية, بيروت, د.ت,  ابف كثير: البداية والنياية, المجمد السادس, الجزء الثاني عشر, دار الكتب(43) 

 . 70؛ الجبرتي: مصدر سابؽ, ص  727وؿ, ص ؛ النعيمي: الجزء األ473ص
 . 727 - 723وؿ, ص ؛ النعيمي: الجزء األ 794ابف كثير: مصدر سابؽ, ص (43) 
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موي األبجوار المسجد  ,داخؿ باب الفرج منطقةفي  الظاىرية المدرسةوبالفعؿ تـ بناء ىذه  
ىـ مدارس ىا كأدور  المدرسةىذه  وأدت (47)وبينيـ طريؽ  بالمواجية العادلية المدرسةوشرؽ 
 .دمشؽ  مدينةفي  الثقافية الحياةيمت بشكؿ كبير في تطوير أسالتي  ةالشافعي
 الشافعية قاضي إقامةنيا كانت مقر أا   ً يض  أ كبيرة أىمية المدرسةلى ىذه إعطى أما وم

  (70)خرى بجوار دورىا الثقافي أ أىميةوىذا يكسبيا 
 ,دمشؽ ربوع مدينةنتشر في ويلكي ينمو  خصبة ا  ً رض  أوجد المذىب الشافعي  ,ذاوىك
مدرستيف مف  فيوذلؾ  ,ماـ الشافعياإلفقو  لدراسة المدينةنحاء أفد الطالب مف كؿ و حيث 

نعـ  افقد كانت ,الظاىرية مدرسةوال العادلية المدرسة اكبر مدارس دمشؽ في ذلؾ الوقت وىمأ
 . الشافعيالفقو  يرسادل العوف

 ,في دمشؽ الثقافية الحياةكمتا المدرستيف في تطور  ومت فيأسيورغـ الدور الثقافي الذي 
المذىب الشافعي فقد كاف  دراسةبفقط  تكتؼلـ  الثقافيةدمشؽ في نيضتيا  مدينةف إإال 

 مدرسةوىي إال ده مقاص معرفةالفقو الحنفي و  لدراسة خاصة مدرسة حنيفةبي أ ألصحاب
 .الشييد نور الديف محمود 

 :حناؼلألالشييد نور الديف  )ب( مدرسة
الفقو الحنفي  دراسةبىتمت اىـ المدارس التي أالشييد نور الديف محمود مف  مدرسةتعتبر 

 لمحنفية: "بقولو انيشأواكتفى في  المدرسةاسـ ىذه  بطوطةوـل يذكر ابف , دمشؽ مدينةفي 
  (74) الحنفية القضاةوبيا يحكـ قاضي  ,السمطاف نور الديف مدرسةكبرىا وأ كثيرةمدارس 

دمشؽ  مدينةومدارس الفقو في  الثقافية الحياةالمصادر التي حد تحدثت عف دلت ولكف 
مسمطاف الشييد نور الديف ل نسبة النورية المدرسةىي  المدرسةف اسـ ىذه أعمى  الفترةفي ىذه 
 ةيعناو  عظيمة وف الشييد نور الديف محمود عندما استولى عمى الشـا كانت لو ىمأل ؛محمود

                                                           

 . 63ابف بطوطة: مصدر سابؽ, ص (47) 
 . 67ابف بطوطة, مصدر سابؽ, ص (70) 
 . 67ابف بطوطة : مصدر سابؽ, ص (74) 
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واىـت كذلؾ باستدعاء كبار العمماء مف  ,بناء المدارس واالنفاؽ عمييافاىتـ ب والثقافةبالتعميـ  كبيرة
صبحت بالد الشاـ في عيده مقر العمماء أار لمتدريس في مدارس دمشؽ حتى األقطكؿ 

  (74)توا مف كؿ البقاع أالذيف  والصوفيةوالفقياء 
ـ العمماء اداستقمف حيث  بيرةك رعايةالشييد نور الديف محمود  مدرسة توقد لقي

 مدرسةف إبؿ  ,وليس ىذا فحسب ,قطاراألفييا مف كؿ  لمدراسةالطالب الذيف وفدوا  وكثرة
فقد  ,مف حيث البناء المعماري والروعةفي الجماؿ  غايةالشييد نور الديف محمود كانت 

ىـ مدارس دمشؽ ذات الطراز أمف  ةحتى غدت واحد الناحيةمف ىذه  ا    ً كبير   ا      ً اىتمام   لقيت
وصؼ ابف جبير  المدرسةوجماؿ ىذه  روعةالجديد ومما يدؿ عمى  ييندسوالالمعماري 

 :وصفيا ابف جبير بقولو  فقدليا 
وىي  ,وبيا قبره نوره اهلل, اهللنور الديف رحمو  مدرسةا                      ً حسف مدارس الدنيا منظر  أومف " 

ـث يمتد الماء في , نير عظيـ وسطينصب فييا الماء في شاذرواف , األنيقةقصر مف القصور 
بصار بيف حسف ذلؾ األفتحار  ,تقع في صيريج كبير وسط الدار أفلى إ ةمستطيم ساقية
  (77)نور الديف لدعاء ال يجددفكؿ مف يبصره , المنظر
ىـ المدارس التي كأ ىادور ( النورية المدرسة)الشييد نور الديف محمود  مدرسةدت أقد لو 
في  حنيفةبي أساعد عمى انتشار مذىب مما النعماف  حنيفةبي أعظـ األفقو االماـ  بدراسةتيتـ 

دمشؽ عصر  مدينةدورىا في التطور الثقافي الذي شيدتو  النورية لممدرسةفكاف  ,دمشؽنحاء أ
  .المماليؾ  دولة

 واسعة شيرةوكاف لمذىبو  -رضي اهلل عنو  -ـ مالؾ اإلمالميا اوع المدينةإمـا  أما
فقو  بدراسةمدارس تيـت  وجد عدةومما يدؿ عمى ذلؾ , دمشؽ مدينةوانتشار كبير في كؿ ربوع 

 .  المدينةنحاء ىذه أماـ مالؾ و منتشر في كؿ اإل
                                                           

, الجزء الخامس, مكتبة النوري, دمشؽ, الطبعة الثالثة, سنة (74)  ا/       ىجري   4207محمد كرد عمي : خطط الشـا
 .  63           ميالدي ا, ص  4737

 . 474مصدر سابؽ, ص (77) 
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 :لكيةاالممدارس )ج( 
رضي اهلل  اليجرةماـ دار إماـ مالؾ اإلفقو  بدراسةىي المدارس التي تيتـ  لكيةاالممدارس 

ماـ مالؾ رضي اإلفي فقو  التففو يديمدارس لطالب ومر  عدةدمشؽ  مدينةوقد كاف في  ,عنو
 . مذىبوقيـ اواعتن اليجرةماـ دار إ وىؿ دمشؽ لفقأيدؿ عمى حب  فإنما ,ف دؿإوىذا  ,اهلل عنو

 متخصصة مدرسةكثر مف أف ىناؾ أدمشؽ  لمدينةثناء زيارتو أ بطوطةابف  حظولقد ال
 المدرسةدمشؽ وذكر منيا  مدينةمف  عديدةنحاء أفي  ةماـ مالؾ و منتشر اإلفقو  دراسة في

 . الصمصامية بالمدرسة بطوطةابف  بدأكما  ونبدأ ,الشرابشية والمدرسة الصمصامية
 : اميةالصمص المدرسة (2)

وـل يعرؼ مكاف  الصمصامية المدرسةالفقو المالكي  دراسةبىـ المدارس التي تيـت أمف 
الكرـي  القرآفحجر الذىب شرقي دار  ةنيا تقع بمحمأفيناؾ مف يقوؿ  ,بالتحديد المدرسةىذه 
 األشرفيةف موقعيا بيف دار الحديث أوىناؾ مف يرى  (72) الشافعية سروريةالم يوقبم ةيييالوج
  (79) الصوفية القرآفنوري جنوب دار ال مارستافوالبي

نو ال يوجد مصدر يؤرخ لبناء ىذه أ المدرسةومرجع ىذا الخالؼ في تعييف مكاف ىذه 
 .ذلؾ بتحديد مكانيا كتـ يوي المدرسة

وحضر         ميالدي ا4743 /       ىجري ا 343 سنةحيا افتتقد ـت  المدرسةف ىذه أوقد ذكر ابف كثير 
ـ واألو العمماء  القضاةاالفتتاح كثير مف  ـ مف العمماء وطالب العم   (76)عياف وابف تيميو وغيرى

ختصت بو ىذه اوذلؾ لما  ,دمشؽ مدينةبمكاف في  األىميةكانت مف  المدرسةف ىذه أونرى 
ثابة فكانت بم ,بيا لكيةاالم القضاةقاضي  إقامةت بو يختصاما فم ,لكيةاالمدوف مدارس  المدرسة

 إف قاضيبؿ  ,وليس ىذا فحسب ,لكيةاالم القضاة لقاضيو مسكف خاص  واستراحةإقامة  دار
 المدرسةىذه  تفكان ,لمفصؿ في القضايا التي تعرض لو ا    ً مكان   المدرسةمف ىذه جعؿ  القضاة

                                                           

 . 3النعيمي: الجزء الثاني, ص (72) 
 . 424حسـا الديف عباس الحذوري: مرجع سابؽ, ص (79) 
 . 424؛ حسـا الديف الحذوري: مرجع سابؽ, ص 33والنياية: الجزء الرابع, ص  البداية(76) 
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يمارس فييا  محكمة بمثابةيي ف ,قضائيبجانب دورىا الثقافي في تعمـي الفقو المالكي كاف ليا دور 
كده أوىذا ما  ,منظر فيما يعرض عميو مف قضايالحيث يجمس فييا  ,عممو المالكية القضاةقاضي 
وقعوده  لكيةاالم القضاةوبيا يسكف قاضي : "حيث قاؿ ,المدرسةعند حديثو عف ىذه  بطوطةابف 

... فيو شرؼ الديف ابف خطيب الفيـو  ,وأما قاضي المالكية: "خرآوقاؿ في موضع  (73)"  لألحكـا
  (73)...  الصمصامية بالمدرسةومجمس حكمو ...  الصوفيةوىو شيخ شيوخ 

الفقو  يـدمشؽ وتعميم مدينةبناء أقيؼ تثدورىا في  الصمصامية المدرسةدت أىكذا 
لمنظر  لكيةاالم القضاةحيث جمس فييا القاضي  ,وكذلؾ كاف ليا دور رائد في القضاء ,المالكي

و سكف خاص أ دار الضيافة بمثابةا   ً يض  أ المدرسةوكانت ىذه , يعرض عميو مف قضايا مافي
 . لكيةاالم قضاةلقاضي 

ماـ مالؾ اإلفقو  دراسةو في تعميـ  الصمصامية المدرسةعف  أىميةال تقؿ  مدرسةوىناؾ 
قامةبسبب نزوؿ  خاصة أىميةالتي اكتسبت  المدرسةىذه الشرابشية  المدرسةال وىي أ ابف         وا 

 .كما سنرى  -دمشؽ  لمدينةثناء زيارتو أبيا  بطوطة
 :الشرابشية المدرسة( 3)

دمشؽ عصر  مدينةالتي وجدت في  المالكيةىـ مدارس أحدى إالشرابشية  المدرسةتعتبر 
شعاريف بالقرب مف حمـا الرب بدعرفت  منطقةفي  المدرسةوتوجد ىذه  ,البحريةالمماليؾ  دولة

  (20) الجابيةداخؿ باب  (77)صالح
لكف ابف  ,وؿ مف بناىاأ -يدينا عمى وجو التحديد أعرؼ مف خالؿ المصادر التي بيف نوال 
عمي  الدولةحمد ابف نور أوىو  (24)التاجر  ابشيف الذي عمرىا شياب الديف الشر أذكر  بطوطة

                                                           

 .  67مصدر سابؽ: ص (73) 
 .  63مصدر سابؽ: ص (73) 
عف صاحب ىذا الحمـا وال عف سبب   ً ئ اـل يذكر أحد المؤرخيف مف أصحاب المصادر التي بيف أيدينا شي(77) 

 شيرة ىذا الحمـا .
 . 3ص النعيمي : الجزء الثاني, (20) 
 . 67مصدر سابؽ : ص (24) 
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نو كاف كثير السفر أيبدو   - فاربالتاجر السالمعروؼ الشرابشي بي المجد بف محاسف أابف 
  (24)لى الناس إ وتوددونشاط  ىمةكاف لو  ,الوصؼيذا ب صؼوالترحاؿ لذلؾ و 
قـا وأ ,بطوطةفقد نزؿ فييا ابف  ,المدرسة ليذه عي االنتباه التصميـ المعمارييستر ومف ما 
قامة يافةضل معدممحؽ بيا مكاف  المدرسةف أوىذا معناه  ,دمشؽ لمدينةبيا عند زيارتو  مف         وا 

وىذا يجعمنا , منيـ ا        ً كاف واحد   بطوطةف ابف أوالشؾ  والرحالةمف كبار العمماء  المدينةلى إ يأتي
نيا بنيت عمى طراز معماري فريد ومنظـ يرقى وأ المدرسةنتصور ونتخيؿ الشكؿ المعماري ليذه 

 بالجامعات في وقتنا الحاضر. الممحقة الضيافةحدث دور أبناء  ةلى درجإ
في  التعميميةيدؿ عمى مدى االىتماـ الكبير الذي شيدتو المؤسسات  فإنما ,ف دؿإوىذا  
والعمماء و كبار  القضاة إلقامو خاصةماكف أوما يمحؽ بيا مف  ,المدارس وخاصةوالبناء  العمارة

 .دمشؽ  مدينة واقصد فالزوار الذي
وتعميرىا  المدرسةعمى ىذه  باإلنفاؽف الذي اىـت أخر الذي يمفت االنتباه اآلذلؾ الشيء ك
 . بالشرابشي دمشؽ وىو المعروؼ   مدينةجار تحد أوالجماؿ المعماري ىو  الروعةفي  غاية اوجعمي

في  المشاركة بأىميةبعض تجار دمشؽ  وثقافةمدي وعي  عمىيدؿ  فإنما ,ف دؿإوىذا 
وتعمير  تعميميةالتي حدثت في مدينو دمشؽ مف بناء مؤسسات  والثقافية التعميمية النيضة

 .لى ذلؾ مف ىذه المؤسسات إصالح ما يحتاج     وا  
دمشؽ  مدينةا عمى مدى التكامؿ والتعاوف بيف طبقات و فئات المجتمع في   ً يض  أوىذا يدؿ 

 أرادواجار التف بؿ إ ,والثقافةعف قضايا و شئوف التعميـ  بعيديف المدينةجار في ىذه التفمـ يكف 
 والتعميمية الثقافية النيضةياماتيـ في إسفي ىذا المجاؿ وذلؾ مف خالؿ  ـف يكوف ليـ دورىأ

بيا. و خير  والعنايةلى ذلؾ مف خالؿ بناء مدارس وتعميرىا إفسعوا  ,التي حدثت في مدينتيـ
قـا ف ,الشأفونشاط في ىذا  ىمةي الذي كاف لو شباشاىد عمى ذلؾ ما فعمتو ما فعمو التاجر الشر 

 قد أدت ىذهو  ,بتعمـي الفقو المالكي خاصةالتي نسبت لو وكانت  رابشيةالش المدرسةبتعمير 
دورىا الثقافي ورسالتيا السامية في تعميـ الفقو المالكي مما ساعد عمي انتشار ىذا  المدرسة
 في ربوع مدينة دمشؽ .المذىب 

                                                           

 . 3النعيمي : الجزء الثاني, ص (24) 
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 ( المدرسة النورية:4)
ولكف لـ يذكر مف الذي  ,وقد ذكر ابف بطوطة مدرسة أخري لممالكية وىي المدرسة النورية

أف الشييد  وىذا يدؿ ويؤكد عمى(27)بناىا بؿ ذكر أف الذي عمرىا ىو الشييد نور الديف محمود 
نور الديف محمود عمي الرغـ مف أنو كاف حنفي المذىب وقاـ ببناء مدرسة خاصة لتدريس الفقو 

تعمير  قاـ باإلنفاؽ عمىو نب اإلماـ أبي حنيفة النعماف إال إوكاف لو اىتمـا كبير بمذى ,الحنفي
تقع و نسبو لو  النورية بمدرسةالتي عرفت مدرسة خاصة بتدريس الفقو المالكي وىي المدرسة 

  (22)حجر الذىب  منطقةفي  المدرسةىذه 
 : الحنابمةمدارس ( د) 

 ,وفقي بدراسةوطالب اىتموا ف اتباع ومريدو دمشؽ  مدينةحمد بف حنبؿ في أماـ لإلوكاف 
 واحدة مدرسةال إ الحنابمةدمشؽ مف مدارس  مدينةلى إثناء رحمتو وزيارتو أ طةبطو  ولـ يذكر ابف

يدينا شيء عف أمف خالؿ المصادر التي بيف نعرؼ وـل  (29) يةنجمال بالمدرسة المعروفةوىي 
 تختصنيا وأاسميا فقط  بطوطةما ذكره ابف  فكؿ ؟ يف مكانيا؟ وأمف الذي بناىا  المدرسةىذه 

 . الفقو الحنبمي دراسةب
 وتعميـ الفقو عمى بدراسة تاىتم ةمف مدارس فقيي بطوطةليو ابف إشار أىذا كؿ ما  

 .المذىب الشافعي والمذىب الحنفي والمذىب المالكي والمذىب الحنبمي :  األربعةالمذاىب 
عمى اختالؼ  الفقييةدمشؽ المذاىب  مدينةبناء أدت ىذه المدارس دورىا في تعميـ أوقد 

في المسائؿ  الفقييةواالختالفات  ,اإلسالمية الشريعةمقاصد  معرفةليـ يتسنى اقساميا حتى 
بواب الفقو أبالعبادات والمعامالت وسائر  خاصةبواب أمف  المختمفةبواب الفقو أفي  الفرعية

ا   ً يض  أـ وتنظ ,وسيولة بيسر الدينيةالشعائر والعبادات  وتأديةقامو إيسر عمى الناس  مماخرى األ
مف فرد ما يضمف لكؿ مداء الواجبات أ المعامالت فيما بينيـ مف حفظ الحقوؽ و سائرناس لم
والخمؽ الرفيع  والمساواةقـي العدؿ       ا عالء و تقـو عمى التعاوف والتراحـ  كريمة حياةفراد المجتمع أ

 . اإلسالمية الشريعةىـ مقاصد أوىذا ىو  ,فراد المجتمعأفي التعامؿ بيف كؿ 
                                                           

 . 67ابف بطوطة : مصدر سابؽ, ص (27) 
 .  33ابف عساكر : مصدر سابؽ, ص (22) 
 . 67ابف عساكر: مصدر سابؽ, ص (29) 
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ىـ أوىذا النوع مف المدارس ىو  ,بطوطةابف  ىارأخر مف المدارس التي آلى نوع إوننتقؿ 
غيرىا مف المدف في ىذا  تبققد سدمشؽ  مدينةوتعتبر , دمشؽ مدينةفي  الثقافية الحياةما يميز 

االىتمـا بتعمـي الكبار , فبتعمـي الكبار الخاصةىي المدارس إال و النوع الخاص مف المدارس 
حتى  العمريةتعمـي كؿ فئات وطبقات المجتمع في كؿ المراحؿ بواالىتماـ  العنايةيوضح مدى 

 .دمشؽ  مدينةوجدت مدارس تعميـ الكبار في  فمف ىنا ,سبب أليمف فاتو التعمـ في الصغر 
  :مدارس تعميم الكبار( ىـ) 
لدي خير دليؿ عمى وعي كبير لدمشؽ  مدينةميتيـ في أف االىتماـ بتعميـ الكبار و محو إ

مثؿ ىذا النوع مف  بإقاموىتمت ادمشؽ مف رواد المدف التي  مدينةوتعتبر , دمشؽ مثقفي مدينة
 .ال في وقتنا الحاضر إوىذا ما لـ نسمع عنو  ,وتعمـي الكبار األميوالمدارس بيدؼ محو 
 وسالمةثره بشكؿ كبير عمى استقرار أالسف في المجتمع يعود  كبار فئاتونشر التعميـ بيف 

كثير مف المجتمعات التي يسود فييا التخمؼ أرقي ب العالية الثقافةالمجتمعات ذات , فالمجتمع
المجتمع المثقؼ يعرؼ ف ,الجرائـ افيي وتقؿمـ وتختفي فييا الفواحش األبالعمـ ترقى , فوالجيؿ
مدارس تعمـي  بإقامةاف االىتمـا ك ىنافمف , كريمة حياةوف فيما بينيـ ويحيكيؼ يتعايشوف  هابناء

الكرـي  القرآفف مدارس تعمـي شأفيقوؿ في  ,بطوطةوىذا ما الحظو ابف  ,دمشؽ مدينةالكبار في 
 الصالحيةض رب -دمشؽ  مدينةمف  -منيا  الشماليةبالجية و : " دمشؽ بمدينةلكبار السف 

ابف  مدرسةوبيا , وفييا مسجد جامع ومارستافلحسنو,   نظيرليا سوؽ العظيمة,  مدينةوىي 
ليـ ولمف يعمميـ , وتجري وؿوالكيالكريـ مف الشيوخ  القرآفف يتعـم أراد أعمى مف  موقوفة, عمر

 منجي .ابف  بمدرسةتعرؼ  ىذهمثؿ  مدرسةا   ً يض  أخؿ البمد ادوب. المأكؿ والممبس"كفايتيـ مف 
يشتمؿ عمى تفصيؿ تاـ لكؿ ما يجب معرفتو عف مدارس تعمـي  بطوطةبف الوىذا القوؿ 

المعمميف والمتعمميف ب البحريةالمماليؾ  دولةاىتماـ  دىدمشؽ وم بمدينةكبار السف لالكريـ  القرآف
 .سنوضح كـ  - المدارسفي ىذه 
ا ال مفم ,دمشؽ مدينةبتعميـ الكبار في  اتمتاىذكر مدرستيف فقط  بطوطةابف أف رغـ ف

 .ليذا الغرض  تأسستقيمت و أخرى أف ىناؾ مدارس أشؾ فيو 
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عرفت  اىماحدإدمشؽ  بمدينةابف بطوطة لتعميـ الكبار  اذكرىم المتافف المدرستاف وىاتا
وىذه  ,ليا ابعةالصالحية شمالي دمشؽ وت مدينةوتقع ىذه المدرسة في  ابف عمر مدرسةباسـ 

  (26)التعمـ في الصغر فاتو الكريـ لكبار السف ومف  القرآفتحفيظ و بتعميـ  خاصة المدرسة
ئت نشوأ (23)الصالحية  بمدينة ا ً ض  أيوتقع  ,نجيابف م بمدرسة تعرف مدرسة اوثانييم

 .الكرـي لكبار السف  القرآفنفس الغرض وىو تعميـ ل
الكرـي  القرآفلتعـم  المدارسعمى االلتحاؽ بيذه  واليـ لكي يقبم ا                ً كبار السف وتحفيز  ل     ً شجيع اوت

دولة المماليؾ البحرية كؿ مف يقبؿ عمى التعمـ في ىذه المدارس ما يكفيو مف  أعطتفقد  ,بيا
ىؿ بيتو بشراء كؿ وأمنو عمى نفسو لينفؽ ف قررت لو مرتب ثابت مف الدولة بأكؿ والممبس المأ

 ,معيشةالما يشغؿ بالو مف أمور نتو وكؿ مؤ  توفيي بذلؾ تكوف قد كف ,حياتو اليوميةمتطمبات 
فيذا ما قامت  ,الكريـ القرآفصافي عمى تعميـ ذىف ويقبؿ بيمو ونشاط و ذىنو وذلؾ لكي يفرغ 

  (23)الكريـ  القرآفتعمموا يقوفيا بجانب كبار السف لكي و المماليؾ البحرية مف جيد و  دولةبو 
لما يعانيو مف جيد  ا   ً نظر   ؛الكريـ لكبار السف القرآفما عف وقوؼ الدولة بجانب معممي أ
 واتشجيع المعمميف لكي يقبمب البحريةالمماليؾ  دولةفقد قامت , كثر مف تعميمو لمصغارأ ومشقة

لت ليـ العطاء بما ز جوأمواؿ الشيء الكثير األعمييـ مف  فقتف انبأعمى تعميـ الكبار وذلؾ 
 الحياةوف شئمعمميف الكبار بكؿ ما يحتاجوف مف لت فمفتك ,كريمة حياةنتيـ ويوفر ليـ مؤ يكفييـ 
وذلؾ  ؛شئوف حياتيـ ـ مفف يشغؿ باليأنو شأوخالؼ ذلؾ وكؿ ما مف  ,وممبس مأكؿمف 

 قةونشاط وتحمؿ مش بيمةالكريـ لكبار السف  القرآفف يقبموا عمى تعمـي أليـ وحثيـ عمى       ً تشجيع ا
 ,الكريـ القرآفنيا مدارس لتعميـ أف ىذه المدارس رغـ ألى إ باإلضافة (27)ىذا النوع مف التعميـ 

ولكف كاف  ,التمقيف بطريقةالكرـي  القرآفف الذيف يمتحقوف بيذه المدارس كاف يتعمموف أفيذا معناه 
                                                           

 . 34ابف عساكر: مصدر سابؽ, ص (26) 
 . 34ابف عساكر : مصدر سابؽ, ص (23) 
 . 34عساكر : مصدر سابؽ, ص  ابف(23) 
 . 34ابف عساكر : مصدر سابؽ, ص (27) 
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بيذا  األميةمحو ف ,الكريـ القرآفساسي لتعمـ أوىذا مطمب  ,والكتابة القراءةمبادئ  يتعممواف أالبد 
 معمميكبر مف جيد أفيذا يتطمب بذؿ  ,الكريـ القرآفثـ تعميـ  والكتابة اءةالقر تعميـ الشكؿ مف 

 ,ي ثمارىا بشكؿ كبير مع صغار السفتؤتالتمقيف قد  طريقةف أل ؛مف كبار السف المرحمةىذه 
 .يصعب عمييـ التعمـ بالتمقيف ف ,لكباراما أ

في كؿ مدارس دمشؽ سواء مف  والكتابة القراءةو تعـم مبادئ أبيف التعمـ بالتمقيف وما 
 . سنرى اـ كميساليب التعموأتعدد طرؽ تمدارس تعميـ الكبار  امأ الفقييةالمدارس 

 دمشق مدينةساليب التعمم في مدارس وأطرق :         ثانيا  
سباب التي تعيف المتعـم األىـ أسموب الذي يتبعو المعمـ مع تمميذه يعد مف األو أ الطريقة

 .عـم الليو مف دروس إعمى فيـ واستيعاب ما يمقي 
يضا حسب وأالتي تدرس  العممية المادةوقد تعددت طرؽ التعـم في مدارس دمشؽ حسب 

حيث يتعـم الصبياف  ,الصبا مرحمةوىي  المبكرة العمرية المرحمةي فف, لممتعمـ العمرية المرحمة
 . التمقيف طريقةيتـ اتباع  المرحمةالكريـ في ىذه  القرآف

لواح األفي  القرآفيـ وىـ ال يكتبوف ويقرئالصبياف  : "يمقفبطوطةيقوؿ ابف  الطريقةوعف ىذه 
ـ  الطريقةابف جبير استخدـا ىذه ويعمؿ  (90) "ا     ً تمقين   القرآف وفءيقر نما       , وا  لكتاب اهلل تعالىتنزييا  وعد
ويعمموف الخط في  تمقيفنما ىو إف الكرـي لمقرآوتعمـي الصبياف " بقولو لواحأالكرـي في  القرآف كتابة
  (94)والمحو ثباتباالالصبياف لو ابتذاؿ  لكتاب اهلل عز وجؿ عف, تنزييا شعار وغيرىااأل

  : وقفو اآلراءولنا مع ىذه 
في  لمصبياف بالنسبةلواح أالكريـ في  القرآف كتابةعدـ ل بطوطةابف جبير وابف ف تعميؿ إ
ثبات ىذا اإلو أف الكريـ بالمحو لمقرآاؿ الصبياف ابتذمف            ً ف ذلؾ خوفا  وأف الكريـ لمقرآظيـ يتحف

ً  تعميال   نقوؿف أفضؿ األفمف  ,فضؿ منوأتعميؿ يوجد ما ىو  الكريـ في الواح  القرآف تابةكلعدـ     

                                                           

 . 63ابف بطوطة : مصدر سابؽ, ص (90) 
 .  440ابف جبير : مصدر سابؽ, ص (94) 
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 األنسبالتمقيف ىي  بؿ ألف طريقة ؛ف الكريـلمقرآالصبياف  ابتذاؿا مف                ً لمصبياف ليس خوف  
التمقيف ىو ف ,المرحمةليـ صعب في ىذه  والكتابة القراءةف تعمـ أل ؛لمصبياف العمرية لممرحمة

 . المرحمةفضؿ ليـ في ىذه األ
السماع ف إ ذإلشيخ مف اماع السالبد مف  الصحيحةالكريـ لقراءتو  القرآفف ألى إ باإلضافة

 .الكريـ  القرآفو طريقو لتحفيظ  أساسية ةعداق
وال ينقص ذلؾ مف  لواحأالكريـ في  القرآفف يكتب أفي  حقيقية مشكمة سمةوليس ىناؾ 

ف أعد ب الحقة مرحمةولكف ىذا يكوف في لواح, أذا كتب في إ            ً الكريـ شيئا   القرآف وقدسية عظمة
 ,ما في مدارس الفقو, أالصحيحة والكتابة القراءة صوؿأيكبر الصبي وتتسع مداركو لتعمـ 

 وتوضيح عادةبإ عيدثـ يقـو الم                                 ً المعمـ الدرس عمى طالبو وشرحو جيدا   بإلقاءالتعميـ فييا يكوف ف
 .المعـم  وما شرح ؿك

كثر لكؿ أو أالتي ظير فييا تعييف معيد  اإلسالميةؽ المدف أسبدمشؽ مف  مدينةوتعتبر 
 ,العصر الحاضر وليدةلـ تكف  المعاصرةمعيد التي انتشرت في جامعتنا ال , فوظيفةدراسية مادة

في االىتمـا  اإلسالميةسبؽ المدف أالتي تعتبر مف  العريقةدمشؽ  مدينةلى ذلؾ إفقد سبقت 
  (94). المدرس  وعيد لمطالب مف شرحليبتعييف معيد 

كثر لكؿ أو أعمى تعييف معيد  -دمشؽ مدينةفي  -العادة : لقد جرتيقوؿ الدكتور سعيد عاشور
ـ المدرس  ألقاهما  لمطالبمدرس ليعيد  ـ ما  وهويحسن يفيموهلعميي   (97)شرح  إلى يحتاجكما يشرح لي

استيعاب و بعده لمساعدتيـ في أطالب قبؿ الدرس الف يجمس مع أدور المعيد  ,ذففإ
ـ و اء الدر لقأالمدرس مف بو يقـو لما ا           ا تكميمي     ً دور   التعميمية العمميةدور المعيد في ف ,دروسيـ س وتفي

لى شروح إالتي تحتاج  المختمفةمسائؿ الفقو لمف الفيـ  عالية درجةلى إالطالب حتى يصؿ الطالب 
ـ استيعاب مسائؿ الفقو كثيرةدات اع    وا    .بمكاف األىميةالفقو مف  ومسائؿ قضايا فأل ؛حتى يت

                                                           

 .  423؛ أحمد رمضاف : مرجع سابؽ, ص 763: الجزء االوؿ, ص النعيمي(94) 
 . 722: ص مرجع سابؽ(97) 
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يـ عممبدانيـ ويشفي أمح ا يصلي مإذا كاف الطبيب يرشد الناس فإ ,الطبيبك وفقالدرس مف
مدرس الفقو وطالب الفقو ف ,دينيـ وعقيدتيـ ما يصمح لىإشد الناس ر ف مدرس الفقو يفإ ,الجسدية
عميو  وكؿ ما يمقيليستوعب الفيـ والذكاء الشديد وصفاء الذىف عديدة كف يتحمى بصفات أالبد 

 .سالمي اإلفراد المجتمع أـ كؿ تي التي تيـت بالقضايا الفقييةالمدرس والمعيد مف مسائؿ 
ما يعرؼ  وظيفةفي وجود  اإلسالميةغيرىا مف المدف  قد سبقتدمشؽ  مدينةذا كانت     وا  
     ً عونا  د يكوف المعيف إحيث  التعميمية العمميةكبري في  أىميةالتي ليا  الوظيفةتمؾ  بالمعيد

 فقيية .المدرس مف مسائؿ القاه طالب في شرح وتوضيح لما لم
اليومي  الدراسةفي جعؿ وقت  اإلسالميةا قد سبؽ غيرىا مف المدف   ً يض  أدمشؽ  مدينةف فإ

 عمىو , ذاف العصرآلى إمف طموع الشمس  يبدأف اليـو الدراسي إحيث , اختياري لممدرس
لمده ثالث  الفعمية الدراسة فترةف تكوف أنيار عمى أثناء اليختار الوقت المناسب أف المدرس 

  (92)ساعات فقط
ف أل ؛المناسب ليـ الدراسةوىنا يجب عمى المدرس التعاوف مع الطالب في اختيار وقت 

, بمكاف األىميةمف  الدراسةاختيار توقيت , ففع المطموبوالن العممية الفائدةلتحقيؽ  دعياىذا 
 .خرى أوقات أكثر مف الطالب أ لدىاالستيعاب  درجةوقات تكوف فييا أف ىناؾ أحيث 
 العممية تضيوتقسبوع حسب ما األياـ فقط في أ 9لى إ 2فكانت مف  ,الدراسةياـ أما أ

  (99)التعميمية
لمطالب والمدرسيف وىذه ( الدراسيةالعطالت ) السنوية اإلجازةدمشؽ  مدينةوعرفت 

  (96). ف مف شواؿ والعشريجازات تكوف في شير رجب وشعباف ورمضاف اإل

                                                           

: األوقاؼ والتعمـي في مصر زمف األيوبييف والمماليؾ, المجمع الممكي لبحوث الحضارة محمد محمد أميف(92) 
 . 392           ميالدي ا, ص  4770         ىجري ا /  4244اإلسالمية, مؤسسة آؿ البيت, عماف, د.ط, سنة 

 . 392: مرجع سابؽ, ص يفمحمد محمد أم(99) 
 . 399: مرجع سابؽ, ص محمد محمد أميف(96) 
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تفرغ للمدارس دمشؽ قد يكوف  سنوية إجازةشير لتكوف األف اليدؼ مف اختيار ىذه أرى وأ
تعرض لمنفحات المف عبادات وغيرىا و  الصالحةعماؿ األمف  لإلكثارا   ً مع  الطالب والمدرسيف 

فضؿ مف فييا أوالعمؿ الصالح  العبادةيكوف ثواب  التي شير المباركاتاألفي ىذه  الربانية
 .فضؿ الشيور عند اهلل سبحانو وتعالى أيذه الشيور ىي مف , فغيرىا

دمشؽ لتحقيؽ  بمدينة الفقييةساليب التعـم في المدارس وأطرؽ  تينا كيؼ تعددرأف أوبعد 
عمماء كبار في  واليكون ـدمشؽ وتعميمي مدينةقيؼ طالب تثمف التعمـ وىي  المرجوة الثمرة

ف ىذا , بأمف شيخو ثبات ذلؾإا البد مف                      ً ولكي يصبح الطالب عالم  , المختمفة الفقييةالمذاىب 
 العممية باإلجازاتثبات ىو ما عرؼ اإلوىذا  المختمفةحد فروع الفقو أا في         ً صبح بارع  أالطالب 

 . سنرىكما  -و المدرس لطالبو أالتي يمنحيا الشيخ 
 دمشق  بمدينة العمميةجازات : اإل        ثالثا  

لى مبتغاه مف تحصيؿ قدر معيف مف العمـ في بعض المسائؿ إف يصؿ الطالب أبعد 
في فف  إجازةو شيخو عمى أف يحصؿ مف مدرسو بأالطالب ثمار جيده وتعبو  يجني الفقيية

وال  ,لقاء الدروس في ىذا النوع مف العمـو    وا   الفتياا عمى           ً تجعمو قادر   المختمفةمعيف مف فنوف الفقو 
لقاء إلالتي تعتبر المؤىؿ الحقيقي لمجموس  العمميةجازات اإلال بالحصوؿ عمى إلو ذلؾ  يتأتى

 .المختمفةدروس في مذاىب الفقو ال
دمشؽ  بمدينة الفقييةالتي صدرت في المدارس  العمميةجازات اإلردنا التعرؼ عمى أذا     وا  
 العمميةجازات اإلىذه  واصدر أف ىؤالء الفقياء ىـ مف أل ؛مدرسةسنذكر بعض فقياء كؿ  فأننا

 .لطالبيـ
جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  والقاضي الفقي:  العادلية المدرسةشير فقياء أفمف 

 اضي القضاةا ق  ً يض  وأالسمطاف  ووجماؿ الديف المصري الذي كاف يحضر مجمس, (93)وينيالقذ
  (93)ي بحمد بف خميؿ الخو أشمس الديف 

                                                           

 . 66در سابؽ, ص ابف بطوطة : مص(93) 
 . 764وؿ, ص النعيمي : الجزء األ(93) 
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سماعيؿ بف إبو حفص عمر بف أالشيخ رشيد الديف :  الظاىرية المدرسةشير فقياء أومف 
الشييد نور الديف  سةشير فقياء مدر أومف  ,(60)زاألعوالشيخ عالء الديف بف بنت , (97)مسعود

والقاضي شمس الديف  ,(64)يانحناؼ القاضي الفقيو عماد الديف الحور لألمحمود التي كانت 
  (67)والشيخ صدر الديف سميماف  (64)عي الزر 

والفقيو نور  ,(62)شرؼ الديف خطيب الفيـو :  الصمصامية المدرسةشير فقياء أومف  
والفقيو شمس  (69) عيافواأل ضاةالق ومجمسالديف عمي بف عبد النصير المالكي وكاف يحضر 

  (66)ي سمر األ لايرغبالديف 
وؿ مف درس بيا تاج الديف عبد الرحمف أوىو : الشرابشية  المدرسةشير فقياء أومف 

بو يعقوب يوسؼ بف عبد السالـ بف عمر الزواوي الذي كاف أوالقاضي جماؿ الديف  (63)يالزواو 
  (63)الشرابشية  بالمدرسةنو مدرس الفقو المالكي أبجانب  المالكيةقائد 

وبرىاف  (67)وؿ مف درس بيا أوىو  العقادهبياء الديف بف :  يةالنور  مدرسة ءقيافومف 
  (34)سوار  و تاج الديف بف (30)بف مسعود الدمشقي الديف 

                                                           

 . 794وؿ, ص النعيمي : الجزء األ(97) 
 . 794وؿ, ص النعيمي : الجزء األ(60) 
 .  63ابف بطوطة : مصدر سابؽ, ص (64) 
 . 79محمد كردي عمى : مرجع سابؽ, ص (64) 
 . 794وؿ, ص النعيمي : الجزء األ(67) 
 .  63بطوطة : مصدر سابؽ, ص  ابف(62) 
 . 3النعيمي : الجزء الثاني, ص (69) 
 . 3النعيمي : الجزء الثاني, ص (66) 
 . 3النعيمي : الجزء الثاني, ص (63) 
 .  9النعيمي : الجزء الثاني, ص (63) 
الصميبي الشـا في مواجية الغزو ؛ جماؿ محمد ساـل خميفو : فقياء 643وؿ, ص النعيمي : الجزء األ(67) 

                                                          ميالدي ا(, عيف لمدراسات والبحوث االجتماعية, القاىرة, الطبعة  4474 - 4073        ىجري ا/  670 -274)
 . 477           ميالدي ا, ص  4006        ىجري ا/  4243االولى, سنة 

 . 647وؿ, ص النعيمي: الجزء األ(30) 
 .  627وؿ, ص مي: الجزء األالنعي(34) 
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والفقيو شرؼ االسالـ عبد  (34)مسـم  ف القاضي عز الديف ب: الحنابمة مدرسة ءقيافومف 
  (37)نصاري الشيرازي األي عبد الواحد بف محمد الحنبم فرجبي الأالوىاب بف الشيخ 

وكانوا كؿ فقيو يكتب  ,في مدارسيـ العمميةجازات اإلصدار إوىؤالء الفقياء ىـ مف تولوا 
اسـ الطالب  اإلجازةا في  ً ض  أي ويكتب ,والتدريسوتأىؿ لمفتيا و تدراسأف الطالب اتـ  اإلجازةفي 

عمى بدمشؽ ثناء وجوده أفي  بطوطةوقد حصؿ ابف  اإلجازةصدار إواسـ شيخو ومذىبو وتاريخ 
حمد بف عبد اهلل بف أدمشؽ ومنيـ الشيخ شياب الديف  وعمماء مدينةمف فقياء  ةعام إجازة

يرىـ حمد بف عبد الرحمف النجدي وغأومنيـ الشيخ عبد الرحمف بف محمد بف  المقدسيحمد أ
الفقيو  سمعةتتوقؼ عمى  العمميةومكانتيا  اإلجازة قيمةوكانت  (32)       ىجري ا 646 سنةوذلؾ في 

 يقرار خطإ اإلجازةف ىذه أل؛ (39)ذىبو وشيرتو بيف عمماء م العمميةصدرىا ومكانتو أالذي 
 اإلجازةوكانت ىذه , لتعميـ غيره         ً صبح مؤىال  وأعميو  قرأحاممو قد فيو بأف ويعترؼ  ويكتبو الفقي

التي تتوقؼ قيمتيا بشكؿ كبير عمى  الدكتوراهو أالماجستير  شيادةتشبو في وقتنا الحاضر 
 .واالجتماعية والعممية العمميةسيرتو  وحسفوشخصيتو  العمميةمكانو المعمـ المشرؼ 

 مدينةفي  الفقومف وصؼ لمدارس  بطوطةما ذكره ابف م أف نستخمصوىذا كمما وفقنا اهلل 
, مختمفةال الفقييةعوا في كؿ المذاىب بر ىذه المدارس مف فقياء وعمماء  وتضموما , دمشؽ

بناء أمف الفقياء مف  جيؿساليب مما نتج عنو وجود واألالطرؽ بشتي  رسالتيـداء أواخمصوا في 
 .دمشؽ مدينةفي  ثقافية نيضةصبح ليـ باع طويؿ في قيـا أدمشؽ 
 

                                                           

 . 63: مصدر سابؽ, ص ابف بطوطة(34) 
 . 73: الجزء الثاني, ص النعيمي(37) 
 . 33: مصدر سابؽ, ص ابف بطوطة(32) 
المؤسسة رشاد القومي و ء الرابع عشر, وزارة الثقافة واإلنشاء, الجز القمقشندي: صبح األعشى في صناعة اإل(39) 

: مرجع ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور746 - 744) د.ت ( ص والنشر, القاىرة, المصرية العامة لمتأليؼ 
 . 722سابؽ,  ص 
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ــالخاتم ــ ــ  ةــ
مي األمحمد النبي                  ً والسالـ عمى سيدنا   والصالةالحمد هلل الذي بفضمو تتـ الصالحات 

 الكرـي وبعد 
التي تناولت مدارس دمشؽ ودورىا الثقافي مف خالؿ وصؼ ابف  الدراسةفمف خالؿ ىذه 

 :ىميا أنتائج  عدةتتضح لنا  بطوطة
 ورعاية عنايةرس مف ىذه المداتمقاه عف مدارس دمشؽ وما  بطوطةكؿ ما ذكره ابف  أف 

في العاـل  الثقافيةرقى المدف أمف  واحدةمف جانب سالطيف المماليؾ حتى غدت 
ا عمى مف وصؼ عصر المماليؾ بالتخمؼ      قوي      د اسالمي في ذلؾ الوقت يعطينا ر اإل

 العممي والجمود الفكري 
  اندةومس لمعاونةؽ المدف في تعييف معيديف بمدارسيا أسبدمشؽ مف  مدينةتعتبر 

لما ذكره المدرس  إعادةو أو توضيح أدور المعيد ىو شرح ف ,داء رسالتيـأالمدرسيف في 
  التعميمية العمميةمعيد دور حيوي في مفم, ذلؾ الطالبذا احتاج إ

  بيذا تكوف قد سبقت غيرىا في وضع ف ,تعمـي الخط العربيبدمشؽ  مدينةكذلؾ اىتمت
ما بعد في ربوع العاـل فيالتي انتشرت  اإلسالمية والزخرفةسس مدارس الخط العربي أ

 سالمي اإل
  فعمى الرغـ مف انتشار جميع  الفقييةالتخصص في المذاىب  مدينة دمشؽذلؾ كعرفت

في  الحريةليـ كؿ ومريديف نو كاف لكؿ مذىب طالب إ إالفي دمشؽ  الفقييةالمذاىب 
 و يتفقيوف في مسائمو  ىب الذيف يدرسونوالمذاختيار 

  شبو في أوىذا  مدرسةؽ سكف لمعمماء والطالب في كؿ الحإدمشؽ في  مدينةكذلؾ اىتمت
لممدرسيف  بالنسبة المعاصرةالتدريس في الجامعات  ىيئةعضاء أاستراحات بوقتنا الحاضر 

 لمطالب  بالنسبةفي وقتنا الحاضر  الجامعيةبالمدف  أشبوو 
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 ا عمى الحصوؿ   ً يض  أ والحرص المختمفة الفقييةالمذاىب  دراسةبناء دمشؽ عمى أ حرص
بعض المسائؿ  دراسةعمى قدر معيف في  وتثبت لمطالب حصول عمميةجازات إعمى 
لقاء دروس ىذا إل طيو الحؽ في الجموسوتع بإرادتوالذي اختاره  وعمى مذىب الفقيية

 قرار مف شيخو الذي درسو إ اإلجازةف ىذه أل ؛ا  ً يض  أفي مسائمو والفتيا المذىب 
 
ــالتوصي ــ ــ ــ  اتـ

فقط  الفقييةذكر المدارس باىـت قد دمشؽ  مدينةلى إثناء زيارتو أفي  بطوطةذا كاف ابف إ
 ,ال مدارس الفقوإدمشؽ لـ يكف فييا  مدينةف أف ىذا ال يعني فإ ,دمشؽ مدينةوالتي انتشرت في 

الكريـ ومدارس الحديث الشريؼ ومدارس  القرآفدمشؽ كاف فييا مدارس  بؿ أف مدينة
 .وغيرىا  واليندسة والصيدلةمثؿ مدارس الطب  العمميةلمتخصصات 

ف فإ ,دمشؽ ودورىا الثقافي بمدينةووصفو لمدارس الفقو  بطوطةذا كنا قد عشنا مع ابف     وا  
ذا ل العمميةبحاث األلى العديد مف إدمشؽ موضوع كبير يحتاج  مدينةمجاؿ المدارس في 

دمشؽ  مدينةخرى التي انتشرت في األنواع المدارس ألى التنقيب والبحث في إوصي الباحثيف أ
دمشؽ والتفاعؿ الثقافي  مدينةلى إبيا ورحالت العمماء مف و  الخاصةاالوقاؼ  دراسةمف حيث 

كذلؾ الشكؿ  ,والتأثر التأثيرمف حيث  األخرىسالمي اإلدمشؽ  ومدف العالـ  مدينةبيف 
مف  تضمويوانات ومسكف لممدرسيف والطالب وما إالمعماري ليذه المدارس وما تحويو مف 

 . ومكتبةمسجد 
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 المصادر والمراجع  قائمة
  :المصادر:      ول  أ

 /      ىجري ا 330, سنة الطنجيبراىيـ المواتي إمحمد بف  بفمحمد بف عبد اهلل ): بطوطةابف 
  (       ميالدي ا 4763

كتاب  ,بطوطةابف  رحمةالمعروؼ ب ,سفاراألمصار وعجائب األتحفو النظار في غرائب ( 4)
  .        ميالدي ا4766 /       ىجري ا 4736 سنة ,القاىرة ,التحرير

  (        ميالدي ا4773 /       ىجري ا 377 ت ,الديف عبد المؤمف ) صفي: البغدادي 
 ,عمي محمد البجاوي: تحقيؽ  ,الجزء الثاني ,والبقاع األمكنةسماء أمراصد االطالع عمى ( 4)

  .        ميالدي ا4799 /       ىجري ا 4739 سنة ,القاىرة ,العربيةحياء الكتب إدار 
  (        ميالدي ا4349 /       ىجري ا 4420 ت ,عبد الرحمف بف حسف بف برىاف الديف) : الجبرتي

 /       ىجري ا 4243سنة  ,د.ط ,بيروت ,دار الجيؿ ,خبارواألفي التراجـ  اآلثارعجائب ( 7)
  .        ميالدي ا4773

  (       ميالدي ا4443 /       ىجري ا 642 ت  ,يحمد الكناني االندلسأالحسف محمد بف أبو ) :ابوابف جبير 
 .        ميالدي ا4762 /       ىجري ا 4732 سنة  ,بيروت ,ابف جبير رحمة( 2)

  (        ميالدي ا4223 /       ىجري ا 394سنة  ,الفضؿ أحمدبو أشياب الديف : ) ابف حجر العسقالني
 /      ىجري ا 4206 سنة  ,الطبعة الثانية ,بيروت ,د.ف األوؿ,الجزء  ,نباء الغمر بأبناء العمرإ( 9)

  .        ميالدي ا4774
 (ىؿ القرف الثالث اليجري أحمد بف عمر مف أبي عمى رستو: ) أابف 
  /      ىجري ا 4733 سنة ,دفلي مدينة, د.ف ,المجمد السابع, النفسيةكتاب االعالؽ ( 6)

  .        ميالدي ا4763
  (        ميالدي ا4764 /       ىجري ا 362 ت ,صالح الديف خميؿ بف ايبؾ: ) ديفالص
: تحقيؽ  ,القسـ الثاني ,لباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء والمموؾ والنواباألتحفو ذوي ( 3)

 ,دمشؽ -سوريا  - الثقافة وزارة ,وزىير حميداف الصمصاـ -حساف بنت سعيد خموصي إ
  .        ميالدي ا4774 /       ىجري ا 4247سنة  ,د.ط
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  (المصري الدمشقي مف عمماء القرف التاسع عشر: )عبد اهلل محمد البدري 
  .       ميالدي ا4744 /      ىجري ا4724 سنة ,القاىرة ,السمفية المطبعة ,ناـ في محاسف الشاـاألنزىو ( 3)

 د.ت (عمى ابف الحسف مف ىبو اهلل بف عبد اهلل الشافعي : ) ابف عساكر
صالح الديف : تحقيؽ  ,خطط الشاـ األوؿ,القسـ  ,المجمد الثاني ,دمشؽ مدينةتاريخ ( 7)

  .        ميالدي ا4792 /       ىجري ا 4732 سنة ,دمشؽ ,المجمع العممي العربي ,المنجد
  (        ميالدي ا4243 /       ىجري ا 344 ت حمد بف عمىأبو العباس : ) أالقمقشندي

رشاد القومي واإل الثقافة وزارة ,الجزء الرابع عشر,نشاءاإل صناعةفي  األعشىصبح ( 40)
 ت .د. ,القاىرة ,والنشر لمتأليؼ العامة المصرية المؤسسةو 

  (        ميالدي ا4734 /       ىجري ا 332 ت ,سماعيؿ بف عمرإبو الفداء أعماد الديف : ) ابف كثير
دار الكتب  ,الجزء الرابع والجزء الثاني عشر ,بيروت ,المجمد السادس ,والنياية ( البداية44)

 ت . د. ,د.ط ,بيروت ,العممية
  (        ميالدي ا4224 /       ىجري ا 326 ت ,حمد بف عميأتقى الديف : ) ريزيقالم
دار الكتب  ,محمد عبد القادر عطا: تحقيؽ  ,الجزء الثالث ,دوؿ المموؾ لمعرفةالسموؾ ( 44)

  .        ميالدي ا4773 /       ىجري ا 4243 سنة ,ىاألول الطبعة ,بيروت ,العممية
  (        ميالدي ا4940 /       ىجري ا 743 ت ,عبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي: ) النعيمي

 الثقافة مكتبة ,جعفر الحسنى: تحقيؽ ,والثاني األوؿالجزء  ,الدارس في تاريخ المدارس( 47)
 .        ميالدي ا4733/        ىجري ا 4207سنة  ,د.ط ,القاىرة ,الدينية

 (        ميالدي ا4443/        ىجري ا 646سنة  ,عبداهلل ياقوت: ) شياب الديف أبو ياقوت الحموي
  .        ميالدي ا4793/        ىجري ا 4733سنة  ,بيروت ,دار صادر ,المجمد الثاني ,معجـ البمداف( 42)
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 :                         ثانيا  : المراجع العربية 
 (دكتور ): أحمد رمضان

 د.ف . ,د.ت ,الصميبيةالمجتمع اإلسالمي في بالد الشاـ في عصر الحروب ( 4)
  ( دكتور ) :أنور زقممة

/       ىجري ا4249سنة  ,ياألولالطبعة  ,القاىرة ,مطبعة مدبولي ,المماليؾ في مصر( 4)
 .       ميالدي ا4779

 (دكتور ) :بروكممان
 ,دار العمـ لممالييف ,ترجمة : نبيو أميف فارس ومنير البعمبكي ,تاريخ الشعوب اإلسالمية( 7)

 .        ميالدي ا4723/        ىجري ا 4763سنة  ,ياألولالطبعة  ,بيروت
 (دكتور ) :جمال محمد سالم خميفة

(        ميالدي ا4474 -4073/      ىجري ا 670- 274الشاـ في مواجية الغزو الصميبي )فقياء ( 2)
 4006/      ىجري ا 4243سنة  ,ياألولالطبعة  ,القاىرة ,عيف لمدراسات والبحوث االجتماعية

 .       ميالدي ا
 (دكتور ) :حسام الدين الحذوري

الييئة العامة السورية  ,البحريةالحركة الفكرية ومراكزىا في نيابة دمشؽ في عصر المماليؾ ( 9)
 .        ميالدي ا4044/        ىجري ا 4274سنة  ,د.ط ,دمشؽ ,لمكتاب

 (دكتور ) :الياشمرانيا 
الطبعة  ,بيروت ,دار إحياء التراث ,الجزء السابع عشر ,قصة وتاريخ الحضارات العربية( 6)

 .        ميالدي ا4777/        ىجري ا 4240سنة  ,ياألول
 (دكتور ) :سعيد عبدالفتاح عاشور

 4776سنة  ,الطبعة الثانية ,القاىرة ,النيضة العربية ,العصر المماليكي في مصر والشاـ( 3)
 .       ميالدي ا4779/        ىجري ا
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 (دكتور ) :محمد عيسي الحريري
الكويت الطبعة  ,دار القمـ لمنشر ,ندلس في العصر المدينيإلسالمي واألتاريخ المغرب ا( 3)

 .       ميالدي ا4773/        ىجري ا 4203سنة  ,الثانية
 (دكتور ) : محمد كردعمي

/        ىجري ا 4207سنة  ,الطبعة الثالثة ,دمشؽ ,مكتبة النوري ,الجزء الخامس ,خطط الشاـ( 7)
 .       ميالدي ا4737

 (دكتور ) :محمد محمد أمين
المجمع الممكي لبحوث الحضارة  ,مصر زمف األيوبييف والمماليؾ األوقاؼ والتعميـ في( 40)

 .        ميالدي ا4770/        ىجري ا 4244سنة  ,د.ط ,عماف ,مؤسسة آؿ البيت ,اإلسالمية
 (دكتور ): محمد مختار باشا

: , دراسة وتحقيؽالتوفيقات اإلليامية في مقارنة التواريخ اليجرية بالسنيف اإلفرنكية والقبطية( 44)
سنة  ,ياألولالطبعة  ,القاىرة ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,(دكتورعمارة )محمد 
 .       ميالدي ا4730/        ىجري ا 4200

 :ويستنفمد
ترجمة  ,جدوؿ السنيف اليجرية وشيورىا بما يوافقيا مف السنيف الميالدية بأياميا وشيورىا( 44)

 ,القاىرة ,األنجمو المصرية ,(كتور ( وعبدالمحسف رمضاف ) دكتور) د: عبدالمنعـ ماجد 
  .       ميالدي ا4730/        ىجري ا 4204سنة  ,ياألولالطبعة 


