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ملّخص:

مو�صوع هذا البحث هو ) احلركة الفكرية يف بيت املقد�س بعد زوال الحتالل ال�صليبي 
عام 583ه�, )الع�رص الأيوبي(. حتدثنا فيه عن ازدهار احلركة العلمية يف بيت املقد�س يف  
الع�رص الأيوبي ب�صكل عام ويف ظل دولة �صالح الدين الأيوبي ب�صكل خا�س . وبيَّنا جهود 
الأيوبيني وجهود �صالح الدين ,ودورهم يف احلركة الفكرية من ت�صجيعهم للعلم والعلماء, 
للعلم  ملتقى  لتكون  والبيمار�صتانات,  واخلوانق  والزوايا  املدار�س  وبناء  اإليهم,  وتقريبهم 
والعلماء, ثم حتدثنا عن ُدوِر الكتب ودورها يف احلركة الفكرية يف بيت املقد�س . وخ�ص�صنا 
احلديث بعد ذلك عن دار كتب امل�صجد الأق�صى وما تعر�صت له هذه الكتب من �صياع و�رصقة, 

لكثري من املوؤلفات واملخطوطات النفي�صة التي خّلفها لنا ال�صلف. 
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Abstract:
     The subject of this research is the intellectual movement in Jerusalem after 
the demise of the Crusader occupation of 583 (Ayyubid).  The during dis-
cussed the prosperity of the scientific movement in Jerusalem study the state 
of saladin, and explained his efforts and their role in the intellectual move-
ment. These efforts included encouraging science, and scientists, building 
schools, corners, and Alpemmarstanat (hospitals), to be a forum for science 
and scientists.

It also discussed  the role of books in the intellectual movement in Jerusalem. 
It talked about books  in Dar Al-Aqsa mosque, and subjected to these books 
from corruption , loss and theft, for a lot of books and manuscripts Precious 

behind us advances. 
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مقدمـــة:
الثالثة مكانة  الديانات  اأ�صحاب  نفو�س  تاريخًا وتراثًا عريقني, ولها يف  للقد�س  اإن 
, وجعلها  الأر�س  البقعة املقد�صة من  عظيمة مقد�صة, وقد بارك اهلل �صبحانه وتعاىل هذه 
مهد الديانات ال�صماوية, لتظل حا�رصة يف قلوب الب�رص جميعًا, وقد عدها ر�صول اهلل – �صلى 
اهلل عليه و�صلم - من مدائن اجلنة, فعن اأبي هريرة ر�صي  اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم:" اأربع من مدائن اجلنة مكة واملدينة ودم�صق وبيت املقد�س" )1(, ومن اأقام 
فيها فقد اعتربه الر�صول)�س( مرابطًا اإىل يوم القيامة, فعن معاذ قال: قال ر�صول اهلل )�س( 
اإىل الفرات رجالهم  اإن اهلل عز وجل �صيفتح عليكم ال�صام من بعدي من العري�س  " يا معاذ 
ون�صاوؤهم واإماوؤهم مرابطون اإىل يوم القيامة, فمن اختار �صاحاًل من �صواحل ال�صام اأو بيت 

املقد�س فهو يف جهاد اإىل يوم القيامة.")2(
الحتالل  زوال  بعد  املقد�س  بيت  يف  الفكرية  )احلركة  هو:  الدرا�صة  هذه  ومو�صوع 

ال�صليبي عام 583 ه� , الع�رص الأيوبي(.
فقد كان الع�رص الأيوبي ع�رص ازدهار علمي وح�صاري وثقايف. وقد حتدثنا يف هذا 
الفكرية يف بيت  الأيوبيني يف احلركة  , ومن جاء بعده من  الدين  البحث  عن دور �صالح 
املقد�س, حيث عرف عنه اأنه من بناة النه�صة التعليمية, وله دور يذكر يف رعاية امل�صاريع 
الإن�صائية والتعليمية, فقد قام ببناء كثري من املدار�س, والزوايا واخلوانق, والبيمار�صتانات, 
دور  عن  حتدثنا  ثم  حكمه.  يف  ومكانتهم  �صاأنهم  من  واأعلى  والعلماء,  الأدباء  اإليه  وقرَّب 
املدار�س يف احلركة الفكرية يف بيت املقد�س , فقد تعددت جمالت التدري�س يف هذه املدار�س 
, ويف امل�صجد الأق�صى , فكان يدر�س فيها العلوم ال�رصعية , والعلوم الطبية , وعلوم اللغة 
العربية....وغريها, وذكرنا يف هذا البحث دور الزوايا واخلوانق يف احلركة الفكرية يف بيت 

املقد�س.
وحتدثنا بعد ذلك عن دور الكتب يف بيت املقد�س ودورها يف احلركة الفكرية, فالعرب 
و�صعوا من امل�صنفات ما ل ي�صتطيع اأحد اأن يقراأه على حد تعبري جمري الدين احلنبلي, وما 

هو موجود منه الآن يف دار كتب امل�صجد الأق�صى اأقل بكثري مما يجب اأن يكون عليه.
الأكرب من  الن�صيب  له  يكون  واأن  اأذهاننا,  يبقى حا�رصاً يف  اأن  القد�س يجب  فرتاث 

جمالت اهتمامنا واأبحاثنا ودرا�صاتنا.    
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صالح الدين األيوبي ودوره يف احلركة الفكرية:
وتعددت  ال�صليبي,  الحتالل  زوال  بعد  املقد�س  بيت  يف  الفكرية  احلياة  ن�صطت 
ومكتبات,  وم�صاجد  مدار�س,  من  العلمية  املراكز  من  كثري  اإن�صاء  التي متثلت يف  روافدها 
وبيمار�صتانات وزوايا, وخوانق ورباطات وغريها, وُدر�صت العلوم املختلفة يف هذه املراكز 
من علوم �رصعية, وعلوم اللغة العربية, وعلم التاريخ, والعلوم العقلية والعلمية, وظهر العديد 
من املفكرين والعلماء, وو�صعت م�صنفات كثرية يف جمالت عدة, ف�صال عن الفنون الأدبية 

املختلفة من �صعر و نرث وغريها.)3(
فبعد تثبيت �صالح الدين لدعائم حكمة يف بيت املقد�س, اأخذ ببناء املدار�س واخلوانق  
والبيمار�صتانات ملعاجلة املر�صى وتعليم الطب.)4( و�رصع باإعادة الطابع العلمي والديني 
والثقايف للمدينة, فاأمر بو�صع امل�صاحف يف امل�صجد الأق�صى, واأمر باإعادة احلياة الفكرية 
للم�صجد الأق�صى. وقام بتاأ�صي�س املوؤ�ص�صات التعليمية لتدعيم املذاهب ال�صنية ون�رص العلم 
وت�صجيع العلماء , فاأن�صاأ املدار�س والزوايا واخلوانق ,  خلدمة العلم والعلماء , فقد كان يهتم 

مبجال�صة العلماء وم�صاركتهم يف حلقات النقا�س العلمية )5( 
وجرى خلفاء �صالح الدين على �صنته من حيث الهتمام باحلركة الثقافية والعلمية 
الدين  القد�س بعد فتح �صالح  , فاأقاموا املدار�س والزوايا واخلوانق.)6(  فقد حتولت مدينة 
الأيوبي لها عام 583ه�/ 1187م اإىل جامعة مفتوحة زادت مناراتها التعليمية عن املائة 

مدر�صة وزاوية وكتاب م�صهور ف�صاًل عن اأكرث من خم�صة وثالثني م�صجداً. )7( 
فقد و�صل عدد املدار�س وبيوت ال�صوفية يف خمتلف اأنحاء فل�صطني مئات عدة , وكان 
منها يف القد�س وحدها اأكرث من �صبعني مدر�صة, بالإ�صافة اإىل ع�رصات الزوايا والرباطات 

واخلوانق,  وكان يف هذه املدار�س والزوايا مكتبات. )8( 
1187م,  583ه�/  عام  الدين  �صالح  يد  على  حتريرها  منذ  القد�س  لتاريخ  فاملتاأمل 
حتى �صقوطها بيد ال�صهاينة عام 1967م, يالحظ اأن هذه املدينة على �صغر م�صاحتها , وقلة 
اأكرث من خم�س وع�رصين ومائة  عدد �صكانها, مقارنة باحلوا�رص الإ�صالمية الكربى قدمت لنا 
خزانة كتب ملحقة ب�صبعني مدر�صة وخم�س وخم�صني زاوية ورباط, ف�صاًل عن ع�رصات املكتبات 

اخلا�صة )9(  
"يف  يذكر  دور  له  وكان  التعليمية,  النه�صة  بناة  الأيوبي من  الدين  لقد كان �صالح 
ومائة حمام  مدر�صة  دم�صق ع�رصين  رعى يف  فقد  والتعليمية,  الإن�صائية  امل�صاريع  رعاية 
عمومي, واأربعني داراً للو�صوء, وعدداً كبرياً من تكايا الدراوي�س, جلّها جمهز باملاء اجلاري. 
و�صالح الدين هو الذي اأدخل تكية الدراوي�س ونظام املدر�صة اإىل م�رص, وكان الغر�س من 
وم�صت�صفى  مدينة  القد�س  يف  بنى  ثم  ال�صيعي,  التعليم  حماربة  فيها  املدر�صة  نظام  اإن�صاء 

ومدر�صة وتكية تن�صب كل منها اإليه وعرف با�صمه".)10(
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ويف ذلك تاأكيد على مدى اهتمام �صالح الدين بالفكر والأدب " وطبيعي اأن ينعك�س 
ذلك على احلركة الفكرية اأينما يحّل �صالح الدين يف بيت املقد�س اأو يف غريها" )11(

لقد ازدهرت احلركة العلمية يف ظل �صالح الدين بعد حتريره لبيت املقد�س �صنة 583ه� 
, واأن�صاأ املراكز العلمية والطبية,  وكرثت املجال�س الأدبية واملحاورات ال�صعرية والنرثية يف 
عهده ,  وكان له دور يذكر يف ت�صجيعه للعلم والعلماء.)12( فقد كان فتح بيت املقد�س "فتحا 
عظيما �صهده من اأهل العلم خلق عظيم, ومن اأرباب اخلرق والطرق, وذلك اأن النا�س ملا بلغهم 
ما ي�رصرًّ اهلل له على يده من فتوح ال�صاحل, و�صاع ق�صده القد�س, ق�صده العلماء من م�رص 

وال�صام بحيث مل يتخلف معروف عن احل�صور")13(
ظل  يف  ومكانتهم  �صاأنهم  من  واأعلى  اإليه,  والعلماء  الأدباء  الدين  �صالح  قررًّب  وقد 
حكمه,  من اأمثال القا�صي الفا�صل, والعماد الكاتب, وبهاء الدين بن �صداد, فقد كان هوؤلء 
"دعامة احلكم يف عهد �صالح الدين,  ومو�صع ثقته البالغة")14( فقد قّرب �صالح الدين العماد 
الكاتب, وحظي عنده مبنزلة مرموقة, حتى �صار من خا�صته, "ي�صاهي الوزراء ويجري يف 

م�صمارهم " )15(
التي  الفا�صل رئي�صًا لديوان الإن�صاء يف عهده وكان للكفاءة الإدارية  القا�صي  وعنّي 
ي�صبح  اأن  يف  الأكرب  الف�صل  وتّدينه  عمله  يف  ولإخال�صه  قلمه,  باع  ولطول  بها,  امتاز 
امل�صاعد الأمين ل�صالح الدين, يعتمد عليه يف كل ما يتعلق ب�صوؤون دولته, لذلك كانت له 
يف قلب �صالح الدين املكانة الأوىل التي ل تدانيها مكانة, وما اأجمل قول �صالح الدين يف 

تقدير منزلته: " ل تظنوا اأين ملكت البالد ب�صيوفكم بل بقلم القا�صي الفا�صل ")16(
واأما ابن �صداد معا�رص �صالح الدين فقد توثقت �صلة �صالح الدين به " ب�صبب اإعجابه بعلمه 

و�صخ�صيته, اإذ راأى فيه من ال�صمات وال�صفات والعلم ما يدعو اإىل احرتامه والركون اإليه.")17(
لبيت  حتريره  بعد  الأيوبي  الدين  �صالح  ظل  يف  العلمية  احلركة  ازدهار  يبني  ومما 
املقد�س و�صف موفق الدين البغدادي ملجال�س العلم التي كانت تعقد يف زمن �صالح الدين 
الدين الأيوبي,  الأيوبي ,-وكان عاملًا وملمًا بعلوم كثرية.)18(وزار القد�س يف عهد �صالح 
واأخذ معه ما اأمكنه من كتب القدماء- يقول:" توجهت اإىل القد�س, فراأيت ملكًا عظيمًا ميالأ 
ليل ح�رصته وجدت جمل�صًا  واأول  �صهاًل حمببًا...  العني روعة, والقلوب حمبة, قريبًا بعيداً 
حافاًل باأهل العلم يتذاكرون يف اأ�صناف العلوم, وهو يح�صن ال�صتماع وامل�صاركة, وياأخذ 
يف كيفية بناء الأ�صوار, وحفر اخلنادق, ويتفقه يف ذلك, وياأتي بكل معنى بديع...فكتب يل 
�صالح الدين بثالثني دينارا يف كل �صهر على ديوان اجلامع, واأطلق اأولده رواتب حتى تقرر 
يل يف كل �صهر مائة دينار")19(. ثم عاد بعدها اإىل دم�صق, ليعود اإىل القد�س ثانية بعد اأن 
انتزع ملك اأولد امللك النا�رص "وكان يرتدد اإىل اجلامع الأق�صى, وي�صتغل النا�س عليه بكثري 

من العلوم, و�صّنف هنالك كتبًا كثرية")20(
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وبعد اأن اأعاد ال�صلطان قبة ال�صخرة على ما كانت عليه بعد الذي اأحدثه فيها ال�صليبيون 
"رّتب لها اإمامًا من اأح�صن القّراء تالوة, واأزينهم طالوة, واأنداهم �صوتًا, واأ�صماهم يف الديانة 
�صيتًا, واأعرفهم بالقراءات ال�صبع بل الع�رص, واأطيبهم يف العرف والن�رص...وحمل اإليها واإىل 
حمراب امل�صجد الأق�صى م�صاحف وختمات وربعات معظمات... ورتب لهذه القّبة خا�صة, 
اإل  ترتب  فما  م�صاحلها,  ل�صمل   – باأمرها  قائمون  -اأي  )خدمة(  عامة  املقد�س  وللبيت 

العارفون العاكفون, القائمون بالعبادة الواقفون")21(
ولعل يف قول العماد الأ�صفهاين معا�رص �صالح الدين الأيوبي خلري دليل على عناية 
بيت  الفكرية يف  ازدهار احلركة  ذلك كان عاماًل من عوامل  والكتب,وكل  بالعلم  ال�صلطان 
املقد�س بعد زوال الحتالل ال�صليبي. ويوؤكد ذلك اأي�صا قول العماد الأ�صفهاين حني ا�صتقّر 
الأمر لل�صلطان يف بيت املقد�س,  ومت له ا�صتالم ما بقربها من ح�صون, اأخذ بعد ذلك بتوزيع 
ما جمع على ذوي ال�صتحقاق, وكّل يف م�رصفه, فكرث ال�صعر, والنرث وحاز كل ف�صيلة منه 
, ومتكلمًا يف  اإل قارئًا بالل�صان الف�صيح, وراويًا للكتاب ال�صحيح  "فما ترى  ف�صال...")22( 
م�صاألة, ومتفح�صًا عن م�صكلة, ومورداً حلديث نبوي �رصيف, وذاكراً حلكم مذهبي, و�صائاًل 
عن لفظ لغوي, ومعنى نحوي, اأو مقر�صًا بقري�س, اأو معر�صًا بت�رصيح , اأو جالبًا ملدحه, اأو 

طالبًا ملنحه, اأو م�صت�صعفًا بفاقة, اأو نا�صداً بن�صيد, اأو م�صمعًا بتغريب وتغريد ")23(
اإليهم -  لقد عرف عن �صالح الدين حبه ملجال�س العلم, وعنايته بالعلماء, وتقريبه 
كما �صبق -, وقد و�صف العماد جمال�س �صالح الدين بقوله: "كانت حما�رصه م�صونة من 
احلظر...وحمافله اآهلة باأهل الف�صل...ويوؤثر �صماع الأحاديث بالأ�صانيد, وتكلم العلماء عنده 
يف العلم ال�رصعي املفيد, وكان ملداومة الكالم مع الفقهاء, وم�صاركة الق�صاة, يف الق�صاء 

اأعلم منهم يف الأحكام ال�رصعية, والأ�صباب املر�صية, والأدلة ال�رصعية" )24(
اأول خطبة بعد الفتح:"وملا  ويوؤكد ذلك قول جمري الدين احلنبلي يف حديثة عن ذكر 
فتح ال�صلطان القد�س تطاول اإىل اخلطابة يوم اجلمعة كل واحد من العلماء الذين كانوا يف 
يعنّي  الذي  يكون هو  اأن  بليغة, طمعًا يف  منهم خطبة  واحد  خدمته حا�رصين, وجهز كل 

ذلك")25(
وكان قد اأ�صار ال�صلطان للقا�صي حميي الدين بن زكي علي القر�صي اأن يخطب يف اأول 
جمعة �صليت بالقد�س بعد الفتح.)26( وبعد النتهاء من اخلطبة, عقد جمل�صا للوعظ جل�س عليه 
اأبو احل�صن الأن�صاري احلنبلي املعروف بابن جنية, وكان واعظًا ح�صنًا  ال�صيخ زين الدين 

بليغًا. )27(
وقد �صار اأبناء �صالح الدين على نهجه, فقد �صجع ابنه امللك الأف�صل, وابن اأخيه امللك 

املعظم عي�صى احلركة العلمية من بعده.)28( 
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املدارس ودورها يف احلركة الفكرية:
اإن�صاء  واململوكي يف  الأيوبي  الع�رصين  التعليم يف  التطورات يف جمال  اأبرز  متثلت 
" وهي من�صاآت جديدة مل تكن معروفة يف فل�صطني با�صتثناء مدر�صتني  كثري من املدار�س 
اأو  املدر�صة  وهما   , الهجري  اخلام�س  القرن  اأوا�صط  اإىل  ترجعان  بالزوايا  اأ�صبه  �صغريتني 
عدد  يف  كبري  ازدياد  يف  متثلت  كما  القد�س,  يف  عقبة  اأبي  ومدر�صة  الن�رصية,  )الزاوية( 
بالتايل  ومتثلت  الكتاتيب,  عدد  ويف  وزوايا,  وربط  خوانق  من  ال�صوفية  وبيوت  امل�صاجد 
يف زيادة كبرية يف اأعداد الطلبة والعلماء وامل�صتغلني بالعلم, ويف ن�صاط متزايد يف احلركة 

العلمية. )29(
ويعود الف�صل ل�صالح الدين الأيوبي "يف اإن�صاء اأول مدر�صة حقيقية يف القد�س وهي 
وكانت  قليل.  بعد  عنها  )30(.و�صنتحدث   " م   1192  / ه�   588 �صنة  ال�صالحية  املدر�صة 
املدار�س يف ذلك الوقت ل تقل عن املدار�س الثانوية واجلامعات يف وقتنا احلا�رص, وكانت 
اأول ما تعنى بالأمور الدينية, وكان  التدري�س فيها يف البداية دون اأي �رصوط, خاليًا من 
ال�صكليات, واأخذت بعد ذلك بالتنظيم يف تلقي الدرو�س, من حيث حتديد عدد الطلبة, وتعيني 
املدر�صني املخت�صني بكل مدر�صة. " وكانت املدار�س من حيث الأ�صا�س مدار�س وقفية, تن�صاأ 
مبقت�صى وقفيات, وكانت الوقفية مبثابة عقد تاأ�صي�س حُتدد فيها �رصوط العمل وتنظم �صوؤون 
املدر�صة املختلفة مبا فيها منهج التدري�س ومو�صوعاته وكتبه, و�رصوط املوظفني والطلبة 

وخم�ص�صاتهم واأعدادهم".)31(
وكان يختلف عدد الطلبة من مدر�صة اإىل اأخرى , ففي بع�س املدار�س يرتاوح ما بني 
60-70 طالبًا واملتو�صط لهم 20 طالبًا, كما تختلف مدة الدرا�صة اأي�صًا بني مدر�صة واأخرى, 
الدرا�صة  مدة  هي  هذه  كانت  ورمبا  التنكزية  املدر�صة  يف  كما  �صنوات  اأربع  اإىل  ت�صل  وقد 

العادية يف املدار�س.)32(
وبعد اأن ي�صبح الطالب موؤهاًل للتدري�س يف املراكز العلمية املختلفة, والق�صاء وغري 
ذلك كان مينح الإجازة ومعظم من منحوا اإجازة يف التعليم, ح�صلوا عليها من تلقي علومهم 
واملدر�صة  اخلتنية  والزاوية  امل�رصفة,  وال�صخرة  الأق�صى  امل�صجد  يف  العلماء  "اأ�صهر  عن 

ال�صالحية, واملدر�صة املعظمية وغريها من املراكز العلمية الأخرى يف بيت املقد�س".)33( 
وكانت املدار�س مهياأة لإقامة الطالب فيها, وتعليمهم جمانًا, ف�صاًل عن املخ�ص�صات 
ال�صهرية التي كانت تدفع لهم, لذا التحق بهذه املدر�صة الفقراء والأغنياء, واأما الفتيات فلم 
من  اأو  اآبائهن  من  البيوت  يف  تدري�صهن  يتم  كان  بل  املدار�س,  بهذه  مكان  لهن  يخ�ص�س 

ال�صيخات.
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اأو مدر�صيها,  )اأكادميية( يقوم بها �صيخ املدر�صة  وللمدار�س وظيفتان: وظيفة علمية 
يختار من كبار العلماء, وله نائب خا�س ي�صمى نائب التدري�س, ي�صاعدهما معيد اأو معيدان 

يف فهم الدرو�س, وخازن الكتب.
واأما الوظيفة الإدارية فكانت تتوىل مهمة الإ�رصاف على الأمور الأخرى يف املدر�صة 
من حيث تاأجريها, وجتهيزها, وم�رصوفاتها وما اإىل ذلك, وكانت الوقفيات تقوم بتحديد 

موؤهالت العاملني وواجباتهم وخا�صة املدر�صني.)34(
وتت�صح اأهمية هذه املدار�س ودورها يف احلركة الفكرية, من علمائها وم�صايخها, فقد 
�صمت كبار علماء الع�رص الأيوبي , من اأمثال: ابن �صداد ,الذي ا�صتمر يوؤدي دوره يف املدر�صة 
ال�صالحية اإىل ما بعد وفاة �صالح الدين. وفخر الدين ابن ع�صاكر, الذي ا�صتمر يف التدري�س 
اإىل اأن توىل امللك املعظم عي�صى احلكم بعد وفاة والده. وابن وا�صل احلموي, واأبي عمرو بن 
ال�صالح, وعز الدين بن عبد ال�صالم املقد�صي, وكمال الدين بن اأبي �رصيف.... وغريهم, وقد 

كان لهوؤلء دور يذكر يف التاأليف, ويف ازدهار احلركة الأدبية.)35(  
العامل  بلدان  خمتلف  من  املدر�صني  من  كبري  عدد  املدار�س  هذه  اإىل  وفد  وقد 
ال�صخرة امل�رصفة  األقى در�صا يف  اأول من  الإ�صالمي"منهم طاهر بن جهبل احللبي,- كان 
بعد حترير بيت املقد�س -  وكان اإماما يف الفرائ�س واحل�صاب. وعثمان بن ال�صالح ال�صهر 
الهائم  بن  احمد  الدين  و�صهاب  واحلديث,  التف�صري  يف  ع�رصه  ف�صالء  احد  وكان  زوري, 
امل�رصي, وكان من كبار الريا�صيني, واأحمد بن هالل املقد�صي موؤلف كتاب )مثري الغرام 

اإىل زيارة القد�س وال�صام( , وكان من اأعيان الفقهاء ". )36(
وكانت هذه املدار�س ت�صكل ملتقى للعلماء, ومكان اجتماعهم, ومقراً للرحالة لالإقامة 
"ثم جل�صنا يف  فيقول:  رحلته,  اأثناء حديثه عن  النابل�صي  الغني  عبد  ذلك  اإىل  ي�صري  فيها, 
اليوم ال�صابع ع�رص من الرحلة ال�صعيدة يف جمل�صنا باملدر�صة ال�صلطانية الفريدة) وهو( يوم 
الأربعاء املبارك, وكان ذلك اليوم يف كمال لطافته وان�صجامه ل ي�صارك واأر�صل )اإلينا( يف 
اأرباب الكمال يف هذا الدين..." )37( ثم يقول  هذا اليوم مفخر العلماء واملدر�صني وخال�صة 
يف نهاية حديثه عن هذا اليوم " ثم ذهبنا بعد �صالة الع�صاء الأخري اإىل مكاننا باملدر�صة 
ال�صلطانية ال�صهرية")38(... وي�صيف عبد الغني النابل�صي قائال " ثم خرجنا وعدنا اإىل منزلنا 
اأهلها,  واأكابرها  وعلماوؤها وغالب  البلدة,  اأعيان تلك  ال�صلطانية فح�رص عندنا  باملدر�صة 
�صيخ  ال�صلطانية  باملدر�صة  عندنا  ح�رص  ممن  وكان  بروؤياهم,  وابتهجنا   بلقائهم  ففرحنا 
املفتي  اأفندي  الرحيم  عبد  العالمة  الأنام,  ب�صيد  املت�صل  الطاهر  الن�صب  �صاحب  الإ�صالم 

بالقد�س ال�رصيف...الخ")39( 
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وقد قال ال�صيخ عبد الغني النابل�صي يف و�صف املدر�صة:-
)طـــورا طورا( فوقها  نتقابـــل  و�صلطانية يف الـقد�س كـنــا   
باأنـــواع املحا�صـــن من ظهور وتـلك اأجّل مـدر�صـة تـ�صامت    
ل�صاكنهـا باأنـــواع احل�صـور)40( بها احلرم)املقد�س( قد جتلى  

واملراجع  امل�صادر  اأمهات  العلمية  حلقاتهم  يف  يتناولون  العلماء  هوؤلء  وكان 
يف  التي�صري   ( كتاب  القراءات  يف  يدر�س  كان  املثال  �صبيل  فعلى  املختلفة,  جمالتهم  يف 
القراءات (, لأبي عمرو عثمان بن �صعيد الداين , وهو كتاب م�صتمل على مذاهب القراء ال�صبعة 
بالأم�صار, وما انت�رص من الروايات والطرق عند التالني, و�صّح وثبت لدى الأئمة املتقدمني, 
وقد �رصح الكتاب �رصوحًا عديدة لأهميته يف هذا املجال")41(. وقد كانوا يف تدري�صهم لهذه 
الكتب يقومون ب�رصحها وتو�صيحها لي�صهل على الدار�س فهمها وحفظها " ومن ذلك منظومة 

ال�صاطبية, ومنظومة جممع ال�رصور, ومنظومة الكفاية")42(.
التدري�س يف هذه املدار�س, ويف امل�صجد الأق�صى, فكان يدر�س  وقد تعددت جمالت 
فيها العلوم ال�رصعية, وعلوم اللغة العربية, والقراءات, واحلديث, والتف�صري, والعلوم الطبية...

وغري ذلك الكثري.)43(
وقد اأوىل هوؤلء العلماء علوم اللغة العربية اأهمية خا�صة, بعد العلوم الدينية وذلك؛ 
لرتباطها معًا, ولأن علوم اللغة العربية مبا فيها من نحو و�رصف و�صعر وعرو�س وبالغة 

وغري ذلك �رصورية لفهم العلوم الدينية, وخا�صة القراآن وتف�صريه, وبيان اإعجازه.)44( 
وقد تطورت العلوم الطبية يف الع�رص الأيوبي يف عهد �صالح الدين, فقد ان�صاأ ال�صلطان 
ال�صبتار  لدار  الكني�صة املجاورة  باأن جتعل  " اأمر  )البيمار�صتان( حني  القد�س  عندما فتح 
ا�صتهر  وقد  الغزيرة")45(  والعقاقري  بالأدوية  وزودها  للمر�صى,  ماري�صتانا  حمامه  بقرب 
الدين من بعده, فكان يداوي اجلرحى واملر�صى ويوزع  البيمار�صتان يف عهد �صالح  هذا 
اأطباء م�صهورون  امل�صت�صفى  النا�س دون مقابل, وقد عمل يف هذا  والعقاقري على  الأدوية 
, والطبيب يعقوب بن  الأدوية  , وكان وحيد زمانه يف معرفة  ال�صوري  الدين  منهم ر�صيد 
�صقالن الن�رصاين املقد�صي, الذي كان الطبيب اخلا�س للملك املعظم عي�صى, "حتى قيل: اإن 

امللك املعظم اإذا احتاج اإليه ا�صتدعاه يف حمفة حتمل بني الرجال")46(
 هذا وف�صاًل عن ذلك , اأخذ احلديث عن ف�صائل بيت املقد�س اهتمامًا كبرياً يف جمال�س 
العلم هذه. "وقد و�صع علماء من بيت املقد�س ومن خارجها �صل�صلة من الكتب التي �صميت 
 ( الكتب  اأ�صهر هذه  الف�صائل, وكانت تدر�س يف امل�صجد الأق�صى ويف املدار�س, ومن  كتب 
باعث النفو�س اإىل زيارة القد�س املحرو�س( لربهان الدين الفزاري ,و) مثري الغرام اإىل زيارة 
القد�س وال�صام( لأحمد بن حممد بن هالل املقد�صي ,و) اإحتاف الأخ�صا يف ف�صائل امل�صجد 

الأق�صى ( ل�صم�س الدين حممد بن احمد املنهاجي ال�صيوطي ". )47(
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املدر�صة  فاأهمها  الأيوبي,  الدين  �صالح  عهد  يف  اأن�صئت  التي  املدار�س  عن  واأما 
ال�صالحية قرب باب الأ�صباط, وهي كني�صة زمن الروم كانت تعرف ب�صندحنة... ويقال اإن 
فيها قرب حنة اأم مرمي عليها ال�صالم, وتاريخ وقفها الثالث ع�رص من رجب �صنة 588 ه�")48(.  
وقد �صارت مدر�صة اأقامها �صالح الدين)49( .وفيها يقول حممد كرد علي: اإنه بعد اأن ا�صتعاد 
�صالح الدين قبة ال�صخرة, ورتب اأمورها- كما �صبق- " فاو�س ال�صلطان جل�صاءه من العلماء 
الأبرار والأتقياء والأخيار يف مدر�صة للفقهاء ال�صافعية, ورباط لل�صلحاء بال�صوفية, فعني 
للطوائف  مدار�س  اأي�صًا  وارتاد  اأ�صباط...  باب  عند  ب�صندحنة  املعروفة  الكني�صة  للمدر�صة 

لي�صيفها اإىل ما اأوله العارف.")50( 
ومن املدار�س التي اأن�صئت يف عهد �صالح الدين الأيوبي ) املدر�صة احلنثنية(" بجوار 
قبة امل�صجد الأق�صى خلف املنرب, اأوقفها امللك �صالح الدين تغمده اهلل برحمته على رجل 
من اأهل ال�صالح... وقد وليها جماعة من الأعيان")51(, واملدر�صة امليمونية, ن�صبة اإىل الأمري 
ميمون بن عبد اهلل الق�رصي , خازن دار ال�صلطان �صالح الدين. ابتداأت هذه املدر�صة زاوية, 
" ومن العلماء الذين تولوا فيها مهمة التدري�س ال�صيخ زين  اأ�صبحت مدر�صة لل�صافعية.  ثم 
التدري�س يف  الذي عمل يف  ال�صافعي,  املقد�صي  اإ�صماعيل  بن  الرحمن بن حممد  الدين عبد 
نهاية  حتى  املدر�صة  هذه  يف  التدري�س  وا�صتمر   , املدار�س  من  غريها  ويف  املدر�صة  هذه 
ال�صاهرة خارج  " وتقع هذه املدر�صة على بعد مائتي  مرت من باب  الع�رص اململوكي")52( 
ال�صور.")53( اإىل غري ذلك من املدار�س التي اأن�صئت يف الع�رص الأيوبي, مثل املدر�صة الأف�صلية 
التي اخت�صت باملذهب املالكي , واملدر�صة النحوية, واملدر�صة املعظمية, واملدر�صة البدرية 
, واملدر�صة املجدية , واملدر�صة الأوحدية , وغريها الكثري. وي�صيق بنا املجال هنا للحديث 
عن هذه املدار�س وقد ف�صل القول فيها جمري الدين احلنبلي وغريه.)54(  كما اأن�صئت املدر�صة 
احلنفية على اأبواب امل�صجد الأق�صى يف عهد امللك املعظم عي�صى الذي تبع املذهب احلنفي 
, واأقام قبة داخل حرم  اأهل بيته ورغب يف ن�رص هذا املذهب مبدينة القد�س  خمالفا بذلك 
امل�صجد الأق�صى , اخت�صت بتدري�س القراءات ال�صبع ومدر�صة لتعليم اللغة العربية واآدابها , 
وتوىل �صالطني بني اأيوب مهمة الإنفاق على املدار�س ورعايتها حيث اأوقفوا عليها الكثري 

من الأوقاف , وعينوا اأمهر املدر�صني واأف�صلهم.)55( 
وقد ذكر حممد كرد علي: " اأن اأقدم املدار�س التي وجدت يف بيت املقد�س كانت على 
زمن �صالح الدين الأيوبي بعد حتريره لبيت املقد�س من اأيدي ال�صليبيني, ثم تواىل من بعد 

ذلك اإن�صاء املدار�س من الأمراء والأغنياء واأهل اخلري, حر�صًا منهم على العلم" )56(
هذه  اإن  قال:"  حني  والبيمار�صتانات  املدار�س  هذه  اأهمية  اإىل  جبري  ابن  واأ�صار 
ق�صور  الرباطات  واإن  كذلك,  واملدار�س  الإ�صالم  مفاخر  من  عظيم  مفخر  املار�صتانات 



314

الكس��واني د.ناهدة 
احلم���ود جن�ي��ة  د.  احلرك��ة الفكرية في بيت املقدس بع��د زوال االحتالل الصليبي

مزخرفة")57( وكانت هذه املدار�س تن�صب اإىل من�صئيها, وكانوا يعينون لها الأوقاف, لت�صيري 
�صوؤونها, ومتثل الأوقاف دخاًل ثابتًا ي�صاعد املدار�س يف تاأدية ر�صالتها الفكرية, وتر�صيخ 

نظامها, وكانوا يعينون لها ال�صيوخ واملدر�صني,ونظار الوقف وغريهم")58(
لقد كانت هذه املدار�س غاية ما و�صل اإليه العقل الب�رصي , والأعمال العظيمة مل تقم 
بنف�صها لو مل يفكر فيها عقول كبرية, وما كانت تلك املدار�س تعمر لو مل يدر�س فيها نوابغ 

من رجال العلم والأدب.)59(.
و�صجل ال�صلف دوراً يذكر يف اإن�صاء مراكز التعليم من م�صاجد ومدار�س....وغريها, ولو كتب 
البقاء لبع�صها لأغنت القوم بع�س ال�صيء مبعارفها ون�رصت النور بينهم,)60( لقد عملت هذه 
املدار�س على تعليم النا�س, واإخراجهم من الأمية, "وكان ملعظم املدار�س واجلوامع كتاتيب 

مرتبطة بها وخارجة عنها لتعليم الأطفال توؤهلهم لتلقي درو�س املدار�س واجلوامع)61( 
وقتنا  حتى  موجودة  املدار�س  هذه  تزال  ما  هل  التايل:  ال�صوؤال  ذهننا  اإىل  ويتبادر 

احلا�رص , ويدّر�س فيه الطلبة ؟ 
بع�س  ي�صغله  وبع�صها   , للعامة  م�صاكن  اإىل  حولت  قد  الأيوبية  املدار�س  معظم  اإن 
املعروف  الأنبياء  �رصف  بباب  الواقعة  الآمينية  ,فاملدر�صة  لالأوقاف  التابعة  املوؤ�ص�صات 
 , �صنة ثالثني و�صبعماية  الدين عبداهلل يف  اأمني  ال�صاحب  اأوقفها  ,والتي  الدويدارية  بباب 

يقيم فيها بدون عقد اإيجار ال�صيخ علي العبا�صي. 
البكرية. مدر�صة  فيها  الآن  , هي  ال�صاحلني  بدار  تعرف  ,كانت  الدويدارية  واملدر�صة 

امللك  ابن  يو�صف  الدين  جنم  الأوحد  امللك  اأوقفها  ,التي  حطة  بباب   , واملدر�صةالأوحدية 
النا�رص �صالح الدين داود بن امللك املعظم عي�صى  ,فيها �صاكنون من عدة عائالت منها 
الإمرباطور  اإىل  العثماين  ال�صلطان  قبل  من  اأهديت   , ال�صالحية  وغريها.واملدر�صة  الرجبي 

نابليون الثالث.وت�صم اليوم مدر�صة ومكتبة ومتحفًا وكني�صة.
اأّما البيمار�صتان ال�صالحي فقد تعر�س البناء لزلزال عام 1458م, تهدمت على اأثره 
اأجزاء كثرية من البيمار�صتان, وهو اليوم عبارة عن مكان ل�صوق حملي. )62( وحولت املدر�صة 
العلوم  لتدري�س  وكر�صها  عام 604ه�,  الأيوبي  عي�صى  املعظم  امللك  اأن�صاأها  التي  النحوية 
العربية, فقد اتخذها املجل�س الإ�صالمي الأعلى موؤخراً مقراً ملكتبته ثم اتخذت مقراً للمكتب 
جلنة  مكاتب  من  مكتب  الآن  وهي  امل�رصفة,  ال�صخرة  قبة  لإ�صالح  الهند�صي  املعماري 
اإعمار امل�صجد الأق�صى.اأّما املدر�صة البدرية والتي اأ�ص�صها امللك املعظم عي�صى عام 610ه�,  
املجاهدين يف  كبار  من  وهو   , الهكاري  القا�صم حممد  اأبي  بن  الدين حممد  بدر  مب�صاعي 
ع�رص احلروب ال�صليبية.فقد اندثرت , ومل يبق منها اإل بع�س البقايا التي دجمت مع الأبنية 

احلديثة ,وعلى مدخلها كتابة ن�صخية اأيوبية.
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الزوايا واخلوانق ودورها يف احلركة الفكرية:
اأن�صئت يف الع�رص الأيوبي وكان لها دور كبري يف   لقد كرثت الزوايا واخلوانق التي 

احلياة الفكرية, "وهي موؤ�ص�صات كان لها دور علمي واجتماعي وديني")63( 
واأن�صئت اأي�صًا الرباطات التي كانت تقوم بالدور نف�صه الذي قامت به الزوايا واخلوانق. فقد 
كانت الرباطات اأماكن للعبادة واجلهاد, ومركزاً للعلم والتعبد , وقد اتخذت فيما بعد " اأماكن 

للمطالعة من ناحية وللكتابة من ناحية اأخرى, وهم ي�صتغلون فيها بالعلم ويوؤلفون الكتب".)64(
والزاوية هي ركن البناء , واملق�صود هنا مكان يقيم فيه �صيخ ما , وهي اأ�صبه ما تكون 
مدر�صة يرتادها طالبو العلم , وكانت الزوايا تقوم بدور علمي , وملتقى للوافدين , يقيمون 
العلمية, وتتجلى  " كما كانت تعقد فيها املجال�س   , الطعام  الأذكار ويطعمون فيها  فيها 
ناحية  من  وعلمًا  �صلوكًا  والت�صوف  ناحية  من  بالعلم  اأهميتها  يف  العلمية  الزوايا  اأهمية 
واللغة  والأدب  والتف�صري  القراءات  , مثل:   املختلفة  العلوم  فيها  تدر�س  اأخرى")65(. وكانت 
واملنطق , " وهذا يعك�س لنا الدور الفكري الذي كانت الزوايا تقوم به")66(. وكان يتوىل اأمر 
هذه الزوايا عدد من العلماء يعقدون بها املجال�س العلمية وقد ا�صتغلوا بالتدري�س يف هذه 
الزوايا" فدر�س بع�صهم يف الأق�صى ودر�س بع�صهم الآخر يف املدر�صة ال�صالحية, وا�صتغلوا 

بن�صخ الكتب وغري ذلك")67(
وقد كرث عدد الزوايا والرباطات واخلوانق ب�صكل ملحوظ يف الع�رص الأيوبي ثم اململوكي 
" وكان يف القد�س ما يقارب املائة.... وكان يف بع�صها مكتبات, ومن ذلك الزاوية الن�رصية 
يف القد�س, وكان يفر�س على املقيمني يف اخلوانق  والرباطات واجبات تعليمية, وواجبات 

تعبدية حمددة مبوجب الوقفيات التي كان يتم اإن�صاوؤها مبقت�صاها.)68( 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الزوايا كانت اأكرث انت�صاراً من الرباطات واخلوانق لأنها ا�صغر 
منها, وغالبًا ما كانت الزوايا " بيت رجل من الأتقياء يجمع حوله جماعة من التالميذ... 
وكانت جميعها توؤدي مهمات تعليمية.)69( فقد �صاع الت�صوف يف الع�صور الإ�صالمية على 
اختالفها, وتعلق  بع�س النا�س بطرز من اأهل العلم والدين, اأخذوا طريق الزهد والت�صوف. 
وزاوية,  خانقاه,  من  متعددة  باأ�صماء  عرفت  لل�صوفية  ودور  موؤ�ص�صات  بناء  من  واأكرثوا 
للعبادة.   املراكز  هذه  يف  ال�صوفيون  اختلى  وقد  وغريها,  وم�صطبة  وتكية,   ورباط, 
   ويبدو اأن اخلانقاه والزاوية والرباط كاأماكن لل�صوفية ت�صابهت يف معانيها ووظيفتها عدا 

الفروق الب�صيطة من ناحية التمويل وحرية الدرو�س, وغري ذلك . 
وقد يت�صاءل بع�صهم عن مفهوم اخلانقاه ؟. اخلانقاه , بالقاف والكاف , جمعها خوانق, 
لفظة فار�صية تعني البيت )70( وهي بناء ديني اأقيم على نظام ال�صحن الذي يحيطه اإيوان 
واحد اأو اأكرث فبع�صها ت�صم بابا ً واحداً وبع�صها اأربعة , وهي بال مئذنة وبال منرب وت�صم 
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م�صجداً ل تقام فيه �صالة اجلمعة , ويلحق اأحيانًا به �رصيح اأو مدر�صة اأو �صبيل , ُتدر�س يف 
مدر�صة اخلانقاه العلوم الدينية على املذاهب الأربعة , قامت اخلانقاه  اأحيانًا , بدور اأو�صع 

من املدر�صة يف ن�رص الوعي الديني املوجه. )71( 
ويعود تاريخ اخلانقاه يف مطلع القرن الثاين الهجري ح�صب بع�س الروايات التي تقول 
اإن اأول خانقاه اأقيمت مبدينة الرملة بفل�صطني , اإل اأن هذه الّرواية مل ُتوؤكد , واأغلب الظن اأنها 
وجدت يف القرن اخلام�س الهجري وكان اأول من اأ�ص�صها ال�صالجقة ونالت اإهتماما ً خا�صا 
الثامن  القرن  اأن حل  ,وما  العهد اململوكي  ُتوؤدي دورها يف  وا�صتمرت  الأيوبي  العهد  ً يف 

الهجري / الرابع ع�رص امليالدي حتى اأفل جنمها وبداأت ترتاجع.
كانت اخلوانق تقوم مبا تقوم به املدار�س ومعاهد العلم الأخرى , وقد اتخذ العلماء من 
الرباطات اأماكن للمطالعة , والكتابة , وت�صنيف الكتب , وقد اأن�صئت منها مراكز كثرية يف 

بيت املقد�س زمن  الأيوبيني واملماليك, ومن اأهم اخلوانق التي اأن�صئت يف الع�رص الأيوبي:
1 - اخلانقاه ال�صالحية:

من اأهم اخلوانق التي اأن�صاأها �صالح الدين يف القد�س عام 583ه�/1187م , " وهي 
مال�صقة لكني�صة القيامة من ال�صمال والغرب , فقد نزل فيها عند فتح القد�س واتخذها م�صجداً 
املال�صق  البطريرك  منزل  من  جزءاً  اأخذ  قد  الدين  �صالح  وكان  لل�صاحلني")72(.  ورباطًا 
لكني�صة القيامة من الناحية ال�صمالية وحوله اإىل "جامع ورباط اأوقفه خانقاه لل�صوفية" 
ثم حتولت اإىل دار للمجاهدين وعليها منارة اأن�صئت زمن املماليك " اأن�صاأها ال�صيخ برهان 
الدين  الدين بن غامن �صيخ اخلانقاه حوايل �صنة 820 ه� 1471 م")73( وقد وقفها �صالح 
الأيوبي"يف اخلام�س من �صهر رم�صان �صنة 585ه� ")74( وقد كانت اخلانقاه ال�صالحية "اأول 
خانقاه اأن�صئت يف بيت املقد�س بعد حتريره, وهي من اأهم اخلوانق التي �صاهمت يف ازدهار 
احلركة الفكرية يف بيت املقد�س وقد عمل فيها علماء م�صهورون , ا�صتغلوا يف جمالت عدة 
؛ بالعلم واخلطابة ونظم ال�صعر ون�صخ الكتب وغري ذلك , ولأهمية هذه اخلانقاه كان يحتفل 
بتعيني �صيخها "بح�صور نائب ال�صلطان , وناظر احلرمني , والق�صاة وغريهم.")75( ومن اأ�صهر 
العلماء الذين عملوا بالتدري�س يف هذه اخلانقاه, غامن بن على الأن�صاري املقد�صي, وحممد 

بن غامن بن علي الأن�صاري املقد�صي, وغامن بن عي�صى املقد�صي وغريهم الكثري.)76(
وقد ا�صتقر يف اخلانقاه ال�صالحية عدد من املت�صوفة وطالب العلم , ا�صتغل بع�صهم 
الدين  تاج  املت�صوفة:  هوؤلء  ومن   , وامليقات  والق�صاء  والوعظ   , الكتب  ون�صخ  بالقراءات 
على  لالإنفاق  كثرية  اأوقافًا  عليها  اأوقف  وقد  ال�صوق.)77(  �صيخ  بابن  املعروف  عبدالوهاب 
ن�صاطاتها , ومن تلك الأوقاف التي اأوقفت على اخلانقاه ال�صالحية: اأرا�صي البقعة بظاهر 
والقبو  بالقد�س,  بالبطرك  املعروف  احلّمام   , اأي�صًا  القد�س  بظاهر  مامال  بركة  القد�س, 

واحلوانيت املجاورة له, وكذلك الربكة املعروفة بالبطرك, واملرّبع املال�صق لها. 
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2-الزاوية اخُلَتِنّية:
اأن�صاأها �صالح الدين الأيوبي عام 587ه�/ 1991م  واأوقفها على ال�صيخ جالل الدين 
اأحمد بن حممد ال�صا�س, ت�صم الزاوية مدر�صة اأي�صًا, وقد طراأت تغيريات كثرية عليها. موقعها 
بجوار امل�صجد الأق�صى خلف املنرب , �صميت بهذا ال�صم ن�صبة اإىل ال�صيخ املعروف باخلتني. )78( 
ولعبت دوراً بارزاً يف احلركة الفكرية يف القد�س  يف الع�رص الأيوبي ويف الع�رص اململوكي. 
وتوىل م�صيختها يف الع�رصين عدد من كبار العلماء مثل: �صهاب الدين بن اأر�صالن , وبرهان 

الدين الأن�صاري , وال�صيخ �صم�س الدين القباقبي.
وقد هددت احلفريات الإ�رصائيلية هذه الزاوية بال�صقوط لول تدارك الأوقاف الإ�صالمية 
بع�صهم  يعدها  املبارك,  الأق�صى  امل�صجد  اإعمار  للجنة  تابع  مكتب  اليوم  وي�صغلها  الأمر. 
مدر�صة اأحيانًا واأحيانًا اأخرى يعدونها زاوية. كان لها وقف بالقرن العا�رص عبارة عن دار 

بخط القّطانني.)79( 
3 - زاوية بدر الدين:

تن�صب اإىل بدر الدين بن حممد الذي ينتهي ن�صبه اإىل علي بن اأبي طالب , تقع يف وادي 
ال�صل�صلة  باب  �صارع  بني  الكائن  ال�صارع  ,وهو  الغربية  الناحية  من  القد�س  بظاهر  الن�صور 
و�صارع ال�رصايا. تويف بدر الدين �صنة 650 ه� ودفن يف زاويته , ثم خلفه فيها ابنه حممد , 
ثم عبد احلافظ بن حممد , ثم داود بن عبد احلافظ الذي كان من اأ�صحاب الكرامات , ثم خلفه 
ابنه ال�صيد اأحمد امللقب بالكربيت الأحمر , لندرة وجود مثله يف زمانه. وقد اأوقفها بدر الدين 

حممد اأحد اأمراء امللك املعظم على فقهاء ال�صافعية. )80(
4-الزاوية اجلراحية:

حملت هذا ال�صم ن�صبة اإىل واقفها الأمري ح�صام الدين ح�صني بن �رصف الدين عي�صى 
الزاوية.  هذه  يف  ودفن  الأمري  هذا  تويف  وقد  الدين,  �صالح  ال�صلطان  قادة  اأحد  اجلراحي, 
يذكرها جمري الدين احلنبلي ويقول: "اإنها بظاهر القد�س من اجلهة ال�صمالية. اأوقف عليها 
الواقف اأوقافًا ورتب لها الوظائف".)81( والزائر لهذه الزاوية اليوم يجد على جدارها الغربي 
من اخلارج كتابة تاأتي على ذكر احل�صني بن عي�صى اجلراحي. تتاألف هذه الزاوية من ف�صحة 
اأكرب غرفها  والت�صقيف  وامل�صاحة  املختلفة يف احلجم  الغرف  بها عدد من  �صماوية يحيط 
بها حمراب؛  قبة,  تعلوه  التكوين  ب�صيط  ال�صكل  بناء مربع  ال�رصيح. وهي عبارة عن  غرف 
يف  تقوم  مئذنة  بها  ويلحق  1895م.  1313ه�-  عام  لل�صالة  بيت  حديثًا  اإليها  اأ�صيف 

الزاوية ال�صمالية الغربية.)82( 
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ُدور الكتب يف بيت املقدس ودورها يف احلركة الفكرية:
ذكرنا �صابقا اأن احلياة العلمية انتع�صت يف بيت املقد�س بعد حترير القد�س, "وزادت 
عما كانت عليه قبل الحتالل ال�صليبي, ي�صهد لذلك ع�رصات املدار�س والزوايا والأربطة التي 
اأن�صئت يف القد�س, وكرثة املدار�س يدل على  كرثة الطالب واملدر�صني وكرثة حلقات العلم 
يف امل�صجد الأق�صى... ون�صاط احلركة العلمية يتبعه كرثة الكتب واملكتبات التي تغذي العدد 

الكبري من طلبة العلم".)83(
فهذه املراكز جميعها كانت حتتوي على خزانة كتب "ي�صاف اإىل ذلك املكتبات اخلا�صة 
يف منازل العلماء, ومنها مكتبة ال�صيخ برهان الدين بن جماعة خطيب الأق�صى, ومدر�س 
ال�صالحية" )84( وقد ذكر حممد كرد علي اأن من اأهم اخلزائن يف ال�صام خزانة امل�صجد الأق�صى 
يف القد�س.)85( واأ�صاف " اأنه مل تكد تخلو مدر�صة من مدار�س يف ال�صام من خزانة كتب, وكان 
بيت  الأيوبي  الدين  �صالح  حرر  فعندما  ذلك")86(.  من  الأوفر  احلظ  والقد�س  ودم�صق  حللب 
املقد�س اأعاد حال ال�صخرة امل�رصفة كما كانت عليه قبل احلروب ال�صليبية , وعني لها اإمامًا 
ح�صن القراءة , ووقف عليها الأوقاف , وحمل اإليها م�صاحف وختمات وربعات �رصيفة. )87(   
وقبة  الأق�صى  امل�صجد  بني  موزعة  ال�رصيف  القد�صي  احلرم  يف  الكتب  خزائن  وكانت 
لكل  كان  اأنه  ذلك  على  ويدلنا   , للكتب  منهما خزائن خا�صة  كل  كان يف  واأنه   , ال�صخرة 
من امل�صجد الأق�صى وقبة ال�صخرة خزنة للكتب اأو اأمناء خا�صون.)88( فلقد اهتم الأيوبيون 
" وقف �صالح الدين على ال�صخرة امل�رصفة م�صاحف  اهتمامًا كبرياً يف هذا املجال, فقد 
التي  العلمية  املعاهد  اأخرى على  كتبًا  اأنه وقف  املحتمل  وختمات وربعات �رصيفة...ومن 

اأن�صاأها بعد حترير بيت املقد�س مثل املدر�صة ال�صالحية , والزاوية اخلتنية وغريها")89(
و�صار الأيوبيون من بعده على نهجه, يف العناية بخزائن الكتب, وتزويدها بنفائ�س 
الكتب واملخطوطات.)90(  اإل اأن معظمها ُفقد و�صاع , ومثال ذلك "ربعة اأبي احل�صن املريني 
التي كانت موجودة يف خزانة ال�صخرة امل�رصفة, وبقيت فيها �صتة قرون, ثم فقدت يف هذا 

القرن يف عهد املجل�س الإ�صالمي")91(
ويرجح الدكتور اإ�صحاق مو�صى احل�صيني " اأن جتار املخطوطات من الغرباء �صطوا على 
كثري من الكتب الثمينة التي وقفها ال�صالطني والأمراء والأعيان, وهربوها اإىل خارج البالد 
يف غفلة من اأهلها, فهناك �صناديق مليئة باملخطوطات يف جامعة هايدنربغ يف اأملانيا 

عليها ختم امل�صجد الأق�صى, عدا ما ت�رصب اإىل اأوروبا واأمريكا من تراثنا الثمني")92(
وقد اأ�صار اإىل ذلك حممد كرد علي يف حديثه عما تعر�صت له الكتب يف بالد ال�صام حني 
ذهب " اإىل اأن بع�س دول اأوروبا ومنها فرن�صا وجرمانيا وبريطانيا العظمى وهولندا ورو�صيا 
ال�صام بوا�صطة وكالئها وقنا�صلها  ال�صابع ع�رص كتبًا تبتاعها من  القرن  اأخذت جتمع منذ 
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على  درهمًا  يف�صل  اأن   " ببع�صهم  اجلهل  بلغ  وقد  الدين"  رجال  من  واملب�رصين  والأ�صاقفة 
اأنف�س كتاب" وا�صتباحوا لأنف�صهم البيع وال�رصقة والت�رصف يف هذه الكتب")93( حتى اأن بع�س 
علمائهم قال: " اإن العرب و�صعوا من امل�صنفات ما ل ي�صتطيع اأحد اأن يقراأه طول عمره")94( 

وقد ذهب بع�س الباحثني " اإىل اأن امل�صجد الأق�صى ميثل جامعة اإ�صالمية كربى".)95(  
كانت  وقد  و�صوب,  حدب  كل  من  واملفكرين  العلماء  ي�صم  كان  الأق�صى  فامل�صجد 
العلوم املختلفة التي تّدر�س يف بيت املقد�س يتوفر منها ن�صخة اأو اأكرث من تلك الن�صخ يف 
بيت املقد�س , هذا ف�صاًل عن توفر ن�صخ من امل�صنفات التي كان ي�صنفها العلماء , وير�صلون 
منها ن�صخة اإىل بيت املقد�س, ون�صخ من م�صنّفات العلماء الذين يقيمون يف بيت املقد�س)96(.

كما �صمت دار كتب امل�صجد الأق�صى كل ما يتعلق بتاريخ بيت املقد�س , ومنها على �صبيل 
اأبي املعايل امل�رصِّف بن املرجي بن  لل�صيخ   , وال�صام  "ف�صائل بيت املقد�س  املثال كتاب 
اإبراهيم املقد�صي, وكتاب " يف تاريخ بيت املقد�س وف�صائله" لل�صيخ اأبي القا�صم مكي بن 
عبد ال�صالم الأن�صاري الرميلي ال�صافعي , وكتاب " يف ف�صائل بيت املقد�س" للخطيب اأبي 

بكر حممد بن اأحمد الو ا�صطي املقد�صي.... وغريها الكثري من الكتب.)97(
لكن هذا " الرتاث من الكتب املخطوطة قد ت�رصب اإىل مكتبات بعيده عن القد�س, ومل 
اأن  فيجب  التاريخ")98(.  يف  العلمية  القد�س  مكانة  ينا�صب  ل  الذي  القليل  اأقل  اإل  منه  يبق 
يكون الرتاث الإ�صالمي عمومًا, وتراث القد�س خ�صو�صًا همٌّ كبري من هموم الأمة, ول بّد من 
العربية والإ�صالمية, والغيورين على  الإحلاح عليه, ليظلَّ حا�رصاً عند املوؤ�ص�صات الرتاثية 
اأمتهم وتراثهم" )99( وعلينا اأن ندر�س هذا الرتاث " لنعرف نحن اأوًل ماهيته املعرفة العميقة 
املطلوبة, ولنعرف العامل ثانيًا مباهية هذا الرتاث وخ�صو�صيته.... ولنحدِّث العامل عن علم 

ب�صورة تدح�س املفرتيات" وما يذيعونه من ت�صويهات كثرية ل تعّد ول حت�صى...
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اخلامتة:
عر�صنا يف هذا البحث  �صورة للحركة الفكرية يف بيت املقد�س يف الع�رص الأيوبي, بعد 
زوال الحتالل ال�صليبي.وقد خل�صنا اإىل مدى حر�س اخللفاء وال�صالطني يف الع�رص الأيوبي 
ولتهيئة   , والفكرية  العلمية  للحركة  دعمًا   , وال�صام  املدار�س يف حوا�رص م�رص  بناء  على 
املدار�س على احلكام  بناء  , ومل يقت�رص  الإ�صماعيلية  العقائد  , وملقاومة  للجهاد  النفو�س 

وال�صالطني , واإمنا �صاهم يف بنائها الأغنياء واملعلمون وال�صيدات.
وكان دخول القائد �صالح الدين الأيوبي مدينة القد�س عام 583ه�/ 1187م بداية 
مميزة وحمطة بارزة من حمطات تاريخ هذه املدينة. فقد بداأ منذ اليوم الأول لدخوله ت�صميد 
جراحات املدينة باإعادة اإعمار ما خربه ال�صليبيون من دور علم, وما اأحرقوه من خزائن 
كتب, وما هدموه من جوامع ومدار�س ومن�صاآت ح�صارية, موجهًا الأنظار اإىل اأن ال�رصاع مع 

الغرب على هذه املدينة املقد�صة هو �رصاع ثقايف كما هو �رصاع ع�صكري.
وتابع خلفاء ال�صلطان �صالح الدين نهجه يف الهتمام بالقد�س, فقد �صاركوه الهتمام 

بجعل املدينة ذات وجه اإ�صالمي, و�صاركوه بتعمريها عن طريق اإن�صاء مبان دينية جديدة.
 , اأي�صًا  اململوكي  الع�رص  يف  واخلوانق  والزوايا  املدار�س  ببناء  الهتمام  وا�صتمر 
املدينة  على  احلفاظ  علينا  الواقع  ويحتم  والتكايا.  بالزوايا  العثمانية  الدولة  اهتمت  وقد 
الفنية والأهم من ذلك  العمرانية وروائعها  التاريخية حية باأوابدها املعمارية ومالحمها 

�صكانها وهذا اأمر هام.
 ونرى اأنه ل بّد من تن�صيط درا�صة بيت املقد�س وتاريخها,يف اجلامعات العربية ودفع 
الباحثني اإىل عمل املزيد من الأبحاث التي تدور حول القد�س وتراثها واآثارها, والعمل على 
اإن�صاء مراكز ومعاهد خا�صة ُتعنى بدرا�صة تاريخ القد�س وتراثها.والعمل على ترجمة البحوث 
واملقالت , التي تكتب بالعربية اإىل لغات اأخرى, وتوطيد العالقة مع الأ�صاتذة املخت�صني 

برتاث القد�س يف الأقطار الأجنبية.حتى نعيد للقد�س مكانتها الفكرية والثقافية والأدبية. 
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