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مجلة األستاذ

تأسيس المدرسة الصالحية في بيت المقدس
د .سفانة جاسم الجبوري

جامعة الموصل /كمية التربية االساسية
الممخص:
يتناول البحث دراسة تأسيس المدرسة الصالحية التي تأسست بعد فتح السلطان صالح الدين االيوبي بيت
المقدس سنة (385ىـ8881/م) والتي انشأت في ىذه الفترة مدارس عدة منيا المدرسة الصالحية .حيث تضمن
البحث عدة نقاط وىي التسمية ،الموقع الجغرافي ،المراحل التي سبقت تأسيس المدرسة ،وقف المدرسة الصالحية،

الجانب المعماري للمدرسة الصالحية ،واخي اًر اىم النتائج التي توصل الييا الباحث.

المقدمة:

ـق اىتمام ـاً بي ـ اًر لــدى
تعــد د ارســة المــدارس فــي بيــت المقــدس مــن المواضــيع الميمــة التــي لــم تلـ ر
مؤرخي الشرق والغرب ون اىتماميم ان منصباً على الجانب السياسي ثي اًر ولم يلق الضوء علـى
الجانــب الثقــافي ،ومــن ىنــا ت مــن اىميــة موضــوعنا الموســوم لتأســيس المدرســة الصــالحية فــي بيــت

المقدسل وذلك بتسليط الضوء على ىذه المدرسة التي انت واحدة من المدارس العديدة التي انشـأت
في عيد صالح الدين واستمرت باالزدىار في العيد المملو ي والذي اردنا من خالل ىذا البحث ان

نــدحض الروايــة التــي ذ رىــا احــد المستش ـرقين عنــدما ذ ــر بأنــو مــن تــداعيات عــادة احــتالل بيــت

المقــدس مــن قبــل المســلمين بعــد طــرد الصــليبين منيــا ن عمــل القــادة المســلمون علــى اىمــال المدينــة
تماماً مؤدين لى اضـمحالل دورىـا واحالتيـا لـى شـيء مـن االنييـار والغمـوض وقـد بقيـت علـى ىـذه
الحـ ــال حتـ ــى فت ـ ـرة اليج ـ ـرة الييوديـ ــة الصـ ــييونية وبصـ ــورة خاصـ ــة حتـ ــى تأسـ ــيس مـ ــا يعـ ــرف بدولـ ــة

اسرائيل( .)8وقد تناول البحث عدة نقاط وىي:
والً /التسمية.

ثانياً /الموقع الجغرافي.

ثالثاً /المراحل التي سبقت تأسيس المدرسة الصالحية .

رابعاً /وقف المدرسة الصالحية .

خامساً /الجانب المعماري للمدرسة الصالحية.

سادساً /اىم النتائج التي توصل الييا الباحث.
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أوالا /التسمية:

لقد اطلـق علـى ىـذه المدرسـة تسـميات عديـدة منيـا ،ل نيسـة القديسـة حنـة()2ل( ،)5و ل نيسـة

الســيدة انــا و ان()4ل( ،)3باإلن ليزيــة ال ن المســيحيين المحليــين مــازالوا يطلقــون علييــا اســم ل نيســة

الصالحيةل(.)6

ما اطلق علييا تسـمية ل نيسـة القديسـة حنـة الصـالحيةل مـا ذ ـرت بتسـميات خـرى وىـي

لالمدرس ــة الناصـ ـرية الص ــالحيةل

()1

و لالمدرس ــة الناصـ ـريةل( ،)8لالمدرس ــة الص ــالحيةل( ،)9نس ــبة ل ــى

الناصر صالح الدين االيـوبي ،ي بعـد استع ارضـنا الىـم التسـميات التـي اطلقـت علييـا يم ننـا القـول

بــان ل ــل تســمية يتضــح لنــا الفت ـرة التــي ــان علييــا البنايــة ،س ـواء انــت نيســة ام مدرســة فبالنســبة
للتســمية الولــى وىــي ل نيســة القديســة حنــة ل و ل الســيدة انــا و ان ل تثبــت بانيــا انــت نيســة قبــل

فتح صالح الدين االيوبي لبيت المقدس سنة (385ىـ8881/م) ،ما تسمية ل نيسة الصالحية ل و

ل نيس ــة القديس ــة حن ــة الص ــالحية ل فان ــو يتض ــح ب ــأن ى ــذه التس ــميات اطلق ــت عليي ــا م ــا بعـ ـد الف ــتح
الصــالحي ولربمــا المســيحيون ارادوا اعــالن تأ يــدىم بانيــا نيســة االصــل وليســت مدرســة للمســلمين،
م ـ ــا بالنس ـ ــبة لتس ـ ــمية ل المدرس ـ ــة الناصــ ـرية الص ـ ــالحية ل و ل المدرس ـ ــة الناص ـ ـرية ل و ل المدرس ـ ــة

الصالحية ل فقد اطلق علييا بعد فتح صالح الدين االيوبي لبيت المقدس سنة (385ىـ8881/م).

ثانيا /الموقع الجغرافية(:)50

مـا بالنســبة لموقعيــا؛ فإنيــا تقــع عنــد بــاب االسـباط( ،)82()88وقــد ذ ــر عنيــا ابــن واصــل قــائالً:ل

وىــذه المدرســة انــت قبــل االســالم تعــرف بصــند حنــة يــذ رون ن فييــا قبــر حنــة ام م ـريم -علييــا

السالم -ثم صارت في اإلسالم دار علم قبل ن يملـك الفـرنج القـدسل( ،)85و انـت ىـذه المدرسـة مـن
المـدارس الواقعـة حـول المسـجد ل نيـا اليـر مالصــقة للسـور ول نيـا بـالقرب منـو مـن جيـة الشــمال

()84

اي انــو يقــع فــي مــؤخر المســجد االقصــى اخــر جيــة الشــمال مــن جيــة الشــرق وىــو قريــب مــن بــاب
الرحمة والتوبة ويقال ان بـين بـاب الرحمـة وبـاب االسـباط مسـ ن الخضـر واليـاس علييمـا السـالم
وعلى بعد قليل منو شمال الطريق التي تعـرف باسـم طريـق المجاىـدين

بنحو بضعة عشر مت ار فإلى اليمين نيسة القديسة حنو(.)81

()86

()83

ي نيـا تقـع الـرب البـاب

ثالثا /المراحل التي سبقت تأسيس المدرسة الصالحية:

قبل التحدث عن ىذه المدرسة عند الفـتح الصـالحي البـد مـن ذ ـر الم ارحـل التـي مـرت بيـا ،وىـو

لربما يفسر بعدم وجود معلومات عنيا في مدة ما قبل االحتالل الصليبي لبيت المقدس.

ففي فترة االحتالل الفارسـي لبيـت المقـدس سـنة (684م) فقـد ذ ـر لىـدم الفـرس نيسـة القيامـة ،مـا

ىـدموا معظـم ال نــائس واالديـارل

()88

مـا ذ ــر مـؤرخ اخـر نقـالً عـن ابـن البطريــق قـائالً :لوجــاءوا ي

الييود] لى بيـت المقـدس ف ـانوا يعينـون الفـرس علـى خـراب ال نـائس وقتـل النصـارى فلمـا صـار لـى
536

العدد  – 327المجلد األول لسنة 3122م 2547 -هـ

مجلة األستاذ

بيــت المقــدس خرب ـوا ال نــائس واحرقوىــال( ،)89ي يتضــح لنــا بــان المدرســة الصــالحية انــت احــدى

ال نائس التي تعرضت لليدم والحرق.

في حين في عيد الخليفة عمر بن الخطاب فقد ذ ر الع س متبيناً من خالل نص تاب

العيدة العمرية و الوثيقة العمرية وىي :لبسم اهلل الرحمن الرحيم .ىذا ما اعطـى عبـد اهلل عمـر ميـر

المــؤمنين ىــل ايليــاء مــن المــان ،اعطــاىم امان ـاً لنفســيم وام ـواليم ول نائســيم وصــلبانيم ،وســقيميا
وبريئيا وسائر ملتيا ،انو ال تس ن نائسيم وال تيدم ،وال ينتقص منيا وال من حيزىا وال من صليبيم
وال من شيء من امواليم ،وال ي رىـون علـى ديـنيم ،وال يضـار احـد مـنيم ،وال يسـ ن بايليـاء احـد مـن

الييود ...ل(.)20

ي يتضح لنا من ىذا النص عن مدى اىتمام الخليفة بالمسيحيين و نائسيم ويبدو بان ىذه

ال نيسة ىي من ضمن ال نائس التي رعاىا الخليفة عمر بن خطاب ( ،)فضالً عن ذلك فقد ذ ر
بــان بيــت المقــدس قــد تعرضــت لــى زالزل ثيـرة ف ــان البــد بــأن ىــذه ال نيســة قــد تــأثرت بيــذه الـزالزل
التي وقعت ببيت المقدس و بالمناطق و االما ن القريبة منيـا ومـن ىـذه السـنوات التـي حـدثت فييـا

الزالزل ىي سنة (423ىـ8055/م)

()28

و (460ه8061 /م)()22وسنة (462ىـ8069/م)(.)25

مــا فــي مــدة قبيــل الحــروب الصــليبية؛ ف ــان بيــت المقــدس مــن الم ار ــز الف ريــة الميمــة فــي

العــالم االســالمي( ،)24ول ــن بــالرالم مــن ذلــك فلــم تزودنــا المصــادر العربيــة واالجنبيــة بمعلومــات ولــو
قليلة عن ىذه المدرسـة الصـالحية سـوى شـارة واحـدة ذ رىـا ابـن واصـل قـائالً :لوىـذه المدرسـة انـت
قبل اإلسالم تعرف بـ(صند حنة) يذ رون ن فييا قبر حنة ام مـريم-علييـا السـالم -ثـم صـارت فـي
اإلسالم دار علـم قبـل ن يملـك الفـرنج القـدسل( ،)23وىـذه اإلشـارة تبـين لنـا بـان ىـذه المدرسـة لـم ت ـن

مدرسة لول مرة فـي عيـد صـالح الـدين االيـوبي عنـد تحريـره لبيـت المقـدس سـنة (385ىــ8881/م)

وانما سبق وان انت مدرسة يتواجد فييـا العلمـاء للتـدريس فييـا والـذي ذ ـر احـد المـؤرخين المحـدثين

بانــو لفــي القــرن التاســع المــيالدي -الثالــث اليجــري -حــدثت اضــطرابات فــي المدينــة المقدســة ولحــق
بال نيســة اضـرار فيجــرت وليســت لــدينا معلومــات مفصــلة عــن ىــذه الفتـرة لقلــة المصــادر ،وفــي بدايــة

القــرن الحــادي عشــر المــيالدي وبالتحديــد فــي ســنة 599ى ــ8008/م خــرب الخليفــة الفــاطمي الحــا م
ثيـ اًر مــن االمــا ن المســيحية المقدســة ويظيــر نــو فــي ىــذا الوقــت بالــذات حــول الحــا م ال نيســة لــى

(دار علم) على الرار دور العلم الفاطمية التي انشأىا الفـاطميون فـي القـاىرة وطـرابلس لنشـر الـدعوة

الشـ ــيعيةل( ،)26ي ن دار العلـ ــم الفاطميـ ــة فـ ــي بيـ ــت المقـ ــدس عاشـ ــت ح ـ ـوالي قـ ــرن قبـ ــل ن يحتـ ــل
الصليبيون بيت المقدس سنة (492ىـ8098/م)(.)21

و ــذلك بالنســبة لفت ـرة االح ـتالل الصــليبي لبيــت المقــدس ســنة (492ى ــ8098/م) وبــالخص

للمعلوم ــات المتعلق ــة بتص ــميم ى ــذه المدرس ــة والعلم ــاء ال ــذين ــانوا متواج ــدين فيي ــا يض ــا ل ــم نمتل ــك
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معلومــات باســتثناء ابــن واصــل الــذي شــار بإشــارتين احــدىما عنــدما شــار لــى احــد علماءىــا قــائالً:ل
و ــان يــدرس بيــا ي بالمدرســة الص ـالحية] العــالم الفقيــو نصــر بــن ب ـراىيم المقدســي

()28

قبيــل اخــذ

الفرنج للقدسل( ،)29حيث ذ ـر العسـلي بانيـا انـت لدار علـم فاطميـة اسـتمرت زىـاء قـرن مـن الزمـان
علــى االرجــح وانتيــى امرىــا بــاحتالل الصــليبين القــدسل( ،)50مــا اإلشــارة الخــرى عنــدما ذ ــر ابــن

واصل قائالً :لثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنين وتسعين واربعمائة اعادوىا نيسة مـا انـت قبـل

اإلسالمل( ،)58ي ان ىذه المدرسة اصبحت تلعب دورىا حسب وقوعيـا بيـد المسـلمين و الصـليبيين.
ول ننا نستطيع ان نقول ان ما ذ ره ابـن االثيـر قـائالً :لوقتـل الفـرنج بالمسـجد االقصـى مـا يزيـد علـى

سبعين الفاً منيم جماعة ثيرة من ائمة المسلمين وعلمائيم ،وعبـادىم ،وزىـادىم ممـن فـارق االوطـان

وجاور بذلك الموضع الشريفل( ،)52فضالً عما ذ ره رنسيمان قائالً :لعلى انو لـم يـنج مـن المسـلمين
بحيــاتيم اال ىــذه الفئــة القليلــة اذ ان الصــليبين وقــد زاد فــي جنــونيم مــا احــرزوه مــن نصــر بيــر بعــد

شــقاء وعنــاء شــديد انطلق ـوا فــي ش ـوارع المدينــة الــى الــدور والمســاجد يقتلــون ــل مــن يصــادفيم مــن
الرجال والنساء واالطفال دون تمييزل( ،)55وىـذا ممـا يفسـر لنـا سـبب اخمـاد ىـذه الحر ـة الف ريـة وىـو
نتيجة ىذا الغزو الصليبي ،الذي قام بقتل العديد من العلماء وىدم ال ثير من المباني العمرانية ببيت

المقدس والـذي يبـدو بـان المدرسـة الصـالحية ىـي واحـدة مـن المبـاني العمرانيـة التـي ىـدمت واعيـدت
نيسـة مـا فـي السـابق ،وىــي ال نيسـة التـي اقامتيـا المل ــة مليزنـدا  ،Melisenteابنـة الملـك بلــدوين

الثاني ملك ممل ة بيت المقدس الصليبية سـنة (323ىــ8850/م) عرفـت ب نيسـة سـانت ان Saint

 Anne'sو نيسة القديسـة حنـة (صـند حنـة)

()54

وقـد ذ ـر لنـا السـب ي نقـالً عـن خـط صـالح الـدين

خليل بـن ي لـدى قـائال :لوجـدت بخـط الحـافظ صـالح الـدين خليـل بـن ي لـدى العالئـي (رحمـو اهلل)

ري ــت بخ ــط الش ــيي ش ــمس ال ــدين ال ــذىبي رحم ــو اهلل ن ــو ش ــاىد بخ ــط س ــيف ال ــدين احم ــد ب ــن المجـ ـد
المقدســي :لمــا دخلــت بيــت المقــدس والفـرنج اذ ذاك فيــو وجــدت مدرســة قريبــة مــن الحــرم قلــت اظنيــا

الصالحية -والفرنج بيا يؤذون المسلمين ويفعلون العظائم فقلت سـبحان اهلل تـرى اي شـيء ـان فـي
ىذه المدرسة حتى ابتليت بيذا حتى رجعت الى دمشق فح ى لي ان الشيي فخر الـدين ابـن عسـا ر
ان يقرى بيا لالمرشدةل فقلت بل ىي المضلةل(.)53

مــا فــي مــدة تحريــر بيــت المقــدس علــى يــد صــالح الــدين االيــوبي ســنة (385ى ــ8881/م)؛

فنجد صالح الـدين قـام بأنشـاء العديـد مـن المؤسسـات العلميـة

()56

والدينيـة والتـي انـت الايتيـا خدمـة

المجتمــع االســالمي والعديــد منيــا حمــل اســمو فيمــا بعــد المدرســة الصــالحية التــي خــدمت منتســبي

المذىب الشافعي(،)51وقد ذ ـر ابـن مجيـر الـدين الحنبلـي بـان صـالح الـدين اشـترى ىـذه ال نيسـة مـن
و يــل بيــت المــال فــي بيــت المقــدس وىــو الشــيي الفقيــو بــو عبــد اهلل محمــد بــن بــي ب ــر بــن خضــر

القدسي الذي فوض ليو صـالح الـدين بيـع المـالك المختصـة ببيـت المـال ببيـت المقـدس ثـم اشـترى
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من ــو نيس ــة (ص ــند حن ــة) وى ــي المدرس ــة الص ــالحية والجي ــات الت ــي وقفي ــا عليي ــا م ــن بي ــت الم ــال
وتصــرف فــي ذلــك الوقــف وســطر ذلــك فــي تــاب لوقفــة المــؤرخ فــي ثالــث عشــر رجــب ســنة ثــالث
وثمانين وخمسمائةل

388ىـ8892/م)

()58

()59

في حين ذ ـر بم ـان خـر بـان صـالح الـدين وقفيـا بتـاريي ( 85رجـب سـنة

وىنا نرى بأن مجير الدين الحنبلي يبدو بأنو قد اخطأ بتاريي وقف ال تاب الن

العمـ ــاد الص ـ ــفياني ذ ـ ــر ب ـ ــان سـ ــلموا بي ـ ــت المقـ ــدس ي ـ ــوم الجمعـ ــة بت ـ ــاريي ( 21رجـ ــب م ـ ــن س ـ ــنة
385ىــ8881/م)( ،)40والتــي وصــف لنــا العمــاد االصــفياني وىــو احــد تــاب صــالح الــدين للمجلــس
الذي اعلن فيو صالح الدين عن تحويل نيسة صـند حنـة الـى مدرسـة للفقيـاء الشـافعية عنـدما ذ ـر

قــائالً :لوفــاوض الســلطان ]اي صــالح الــدين االيــوبي[ جلســاؤه مــن العلمــاء االبـرار واالتقيــاء االخيــار
فـي مدرســة للفقيــاء الشـافعية وربــاط للصــلحاء الصـوفية فعــين للمدرســة ال نيسـة المعروفــة بصـند حنــو
عنــد بــاب اســباط وعــين دار البطــرك وىــي بقــرب نيســة قمامــة-للربــاط .ووقــف علييمــا وقوفــا واســدى

بــذلك الــى الطــائفتين معروفـاًل

()48

اي يتضــح لنــا مــن خــالل ىــذا الــنص ال ثيــر مــن االمــور وىــي بــان

العلمــاء ــانوا يرافقــون صــالح الــدين اثنــاء حروبــو ضــد الصــليبيين مــا يتبــين بــان صــالح الــدين قــد

خصـص ىــذه المدرســة للفقيـاء الشــافعية ولــيس للمـذاىب االخــرى ربمــا جعليـا خاصــة للشــافعية؛ لنـو
ان صالح الدين على المذىب الشافعي وقد ذ ر العسلي السبب فـي جعـل صـالح الـدين يخصـص

ىذه المدرسة للشافعية قائالً :لوربما ان وجود دار علـم شـيعية فـي صـند حنـو ىـو السـبب الـذي حـدا
بصالح الدين الى جعليا ىـي بالـذات مدرسـة للشـافعيةل

()42

وىـذا الـراي ممـا ال يجـزم لأخـذ بـو؛ لنـو

صالح الدين ان شـافعيا مـا سـبق وان ذ رنـا ف ـان البـد مـن تخصيصـيا للشـافعية وممـا يؤيـد بانيـا

خاصة للشافعية ىو النص المنقوش على واجية ال نيسة

()45

وىي لوحة طوليـا (844سـم) وعرضـيا

( 30ســم) تحتــوي علــى نقــش تــابي تأسيســي تــب بخــط النســي االيــوبي البــارز ويت ــون مــن خمســة
اسطر

()44

ويشتمل على ل 298حرفل

()43

وىـو لبسـم اهلل الـرحمن الـرحيم ومـا ب ـم مـن نعمـة فمـن اهلل

ىــذه المدرســة المبار ــة وقفيــا موالنــا الملــك الناصــر صــالح الــدنيا والــدين ســلطان االســالم والمســلمين
ابي المظفر يوسف بـن ايـوب بـن شـادي محيـي دولـة اميـر المـؤمنين اعـز اهلل انصـاره وجمـع لـو بـين
خير الدنيا واالخرة على الفقياء مـن اصـحاب االمـام ابـي عبـد اهلل محمـد بـن ادريـس الشـافعي رضـي

اهلل عنــو فــي ســنة ثمــان وثمــانين وخمــس مائــةل

()46

وقــد اشــارت احــد الد ارســات الحديثــة بانــو لاظيــر

االمير فخر الدين ،مير حماه ومن اقرباء السلطان صالح الدين تقديره للم ان اذ قام ب نسو والسـلو
بماء الورد بنفسو ذلك سمح لآلبـاء الفرنسيسـ ان باالسـتمرار بإقامـة الشـعائر الدينيـة فـي المبنـى ايـام

االعيــاد وســمح ايضــا للحجــاج بزيارتــو حيــث ــانوا يقصــدون المغــارة الواقعــة اســفل المبنــى وىــذا يــدل
على سياسة التسامح التي اشتير بيا القائد صالح الدينل(.)41
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رابع ا /وقف المدرسة الصالحية:

لقــد عمــل صــالح الــدين علــى تجميــع ميــة بيـرة مــن الوقــف ــان ليــا ريــع ىائــل والتــي ــان

الغــرض منيــا ان تتخــذ قاعــدة ومصــدر مســتمر فــي تمويــل المؤسســات تلــك المؤسســات االولــى فــي
المدينة وسيلة ل سب دعم الشخصيات االسالمية فـي بيـت المقـدس وفـي الريـف بـذاتيا .ولقـد انـت

الميزة االساسية لمعظم تلك االوقاف خالل المـدة االيوبيـة ت مـن فـي اعتمادىـا علـى خصـائص تعـود
للثروة العامة و ما يعرف بــ(بيت المـال) بصـيغة اعمـال ونشـاطات خيريـة ومـع ذلـك فـان ىـذه الميـزة
تبدلت في الفترة المملو ية الى حالة الوقف الممول بصورة شخصية التي انت مخصصة من اموال

وامالك خاصة (وقف ذري) وفي خدمة المسلمين اال انيا انت باقية اوقافا مدارة شخصيا بيـد مالـك

الوقف وساللتو(.)48

وقــد ذ ــر احــد المــؤرخين المعاصـرين لصــالح الــدين اليــوبي شــارتين عـن موقوفــات صــالح

الدين ليذه المدرسة الولى ذ رىا سنة (385ىـ8881/م) حيث ذ ـر قـائالً :لفعـين ي عـين صـالح
الدين] للمدرسة ال نيسة المعروفة بصند حنة عند باب السباط وعين دار البطرك وىي بقرب نيسة

قمامو للرباط ووقف علييما وقوفا و سدى بذلك لى الطـائفتين معروفـاًل( .)49مـا الثانيـة فـذ رىا بموقـع
خر قائالً :لو ان ي صالح الدين] قد جعل نيسة صند حنا -عند باب السباط للفقيـاء الشـافعية

مدرسة وردىا بنيـة علـى التقـوى مؤسسـة .وزاد فـي وقافيـا ووفـر مـواد تالدىـا وطرافيـال( ،)30مـا ذ ـر

لنــا مــؤرخ خــر شــارتين يضــا عــن موقوفــات صــالح الــدين اليـوبي الولــى وردىــا قــائالً :لفلمــا فــتح

السلطان

ي صالح الدين] القدس عادىا مدرسة ووقف علييا وقوفاً جليلةل( ،)38ما اإلشارة الثانية

فذ رىا بعد مـرور خمسـة سـنوات علـى فتحيـا ي عنـدما قـدم صـالح الـدين لـى بيـت المقـدس بتـاريي

( 4شير رمضان من سنة 388ىـ8892/م) قائالً :لوتفقد حوالـو ي حـوال بيـت المقـدس] وعـرض
رجالو واشتغل بتشييد سواره وتحصينيا وتعمير خنادقو وزاد في وقف المدرسة المعروفةل(.)32
وقد وقف صالح الدين ىـذه الوقـاف لـى قاضـيو بيـاء الـدين ابـن شـداد

()35

ول ننـا ممـا نلحظـو

علــى ىــذه اإلشــارات ال ـواردة بخصــوص الموقوفــات نــرى بــان اإلشــارة الثانيــة تــذ ر فييــا الموقوفــات
و أنما صالح الدين قد زادىـا و وسـع مـن موقوفاتيـا علـى سـنة (385ه8881/م ) ولربمـا نسـتطيع
القول بان سباب زيادة صالح الدين لموقوفاتيا ىما سببين وليما يبدو بان المدرسة لم ت تمل سنة(

385ه8881/م ) وانم ــا ا تمل ــت ف ــي س ــنة (388ه8892/م) ومم ــا يؤي ــد قولن ــا ى ــذا اإلش ــارة الت ــي

وردىا ابن خل ان من خالل ترجمتو لشخصـية صـالح الـدين اليـوبي حيـث ذ ـر قـائالً :لقـال شـيخنا

ابن شداد :و مرني بالمقام في القدس لى حين عوده لعمـارة مارسـتان نشـأه بـو وت ميـل المدرسـة ي

المدرسة الصالحية] التي نشاءىا فيـول( ،)34مـا السـبب الثـاني يبـدو بـان صـالح الـدين ـان فـي سـنة

(385ىـ8881/م) منشغالً بفتوحاتو ولـم يلتفـت ثيـ اًر ليـذه المؤسسـة العلميـة ال بعـد ن عقـد الصـلح
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مع الصليبيين سنة (388ىـ8892/م) ومما يؤيد ىذا ىو تعيـين قاضـي عسـ ره ومستشـاره ابـن شـداد
ابتداء من ىذه السنة.
ول شيخاً في ىذه المدرسة( )33وىذا مما يؤ د بان التدريس حصل فييا
ً
ومن ىم الموقوفات التي وقفيا صالح الدين ليذه المدرسة:

 -8سـوق العطـارين :وىــو احـد السـواق الثالثـة المجــاورة بـالقرب مــن بـاب المحـراب المعـروف ببــاب
الخليل وىي من بناء الروم ممتدة قبلة الشام ومن بعضيا لى بعض منافذ فالول منيـا وىـو الغربـي

سوق العطارين والذي يليو وىو الوسط سوق الخض اروات والذي يليو لجية الشرق لبيـع القمـاش(.)36
ي ن سوق العطارين بجوار حارة المرزبان(.)31

 -2الحمام :فقد ذ ر احد المؤرخين بانو وجد في وثيقة وقف صالح الدين على المدرسة الصـالحية

ذ ر حمامين احدىما اطلق علييا باسم حمام صييون ي حمام جبل صييون واالخرى ذ ـرت بأنيـا
حمام عام عند باب االسباط( ،)38وىذه االخيرة مما ذ رت لدى ابن مجير الدين الحنبلي(.)39

مــا ذ ــر بانــو وقــف علييــا صــالح الــدين ارضــي البقعــة بظــاىر بيــت المقــدس وبر ــة مــال

بظاىر بيت المقدس والقبو والحوانيت المجاورة لو(.)60

خامس ا /الجانب المعماري لممدرسة الصالحية

مـا فيمــا يخـص الجانــب المعمـاري للمدرســة؛ فإننــا ال نمتلـك معلومــات عـن عمارتيــا وشـ ليا

وزخرفتيا وعدد طوابقيا و م الرفة يجري فييا التعليم او التدريس او للس ن فييـا اال القليـل فقـد اشـار

احد الباحثين من خالل ما ذ ره عبد الغني النابلسي في تابة لالحضرة االنسـية فـي الرحلـة القدسـيةل
عنــد وصــفو للمدرســة الصــالحية قــائالً( :ثــم دخلنــا ...فوجــدناىا مدرســة عظيمــة اثــار ابنيتيــا قديمــة
و انت قديما نيسة فان واجية بابيا يؤذن بذلك و ذلك في داخليا االعمدة والسقوف النفيسة)...

()68

مــا ذ ــرت احــد البحــوث الحديثــة عــن الجانــب المعمــاري للمدرســة تحــت عن ـوان لالوصــف المعمــاري

والتحليل االثريل قائالً :ليقع على اس فة باب المدرسة نقـش التأسيسـي الـذي يرجـع لـى زمـن صـالح
الــدين االيــوبي ويعلـوا بــاب شــباك عليــو زخــارف تضــاىي تلــك الموجــودة علــى مــدخل ال نيســة القيامــة

ويتــألف البنــاء مــن ثالثــة اجنحــة يعلوىــا اقبيــة قوطيــة عريضــة ترت ــز علــى اعمــدة ضــخمة مســتطيلة
الشـ ل وفــي الجانــب الشـرقي قبــة بيـرة ترت ــز علــى اربــع اقـواس متســاوية تســتند بــدورىا علــى اعمــدة

ويوجد في البناء ايضاً مغارة طبيعية يعلوىا قبة تقع في الجانب الشمالي في حين يوجـد فـي الجانـب

الغربي تيجان عمدة ورنثية و عمدة الير م تملةل(.)62

في حين ذ ر احد الباحثين عند حديثو عن دير حنة وي يم ،حيث ت لم عن ىذا الم ان مـن

خــالل مقابلتــو شخصــيا مــن ال ارىــب وائــل اصــطيفان الــذي ذ ــر عــن ىــذا الم ــان قــائالً :لبــان مبنــى
ال نيسة م ـون مـن ثـالث طبقـات اىميـا الطبقـة السـفلية التـي تقـع تحـت سـطح االرض حيـث تحتـوي
على ثالث الرف يعتقد بان احداىما التي ولـدت ابنتيـا مـريم العـذراء والثانيـة م ـان صـالة ام العـذراء
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والثالثة ىي م ان القبر المؤقت البي مريم العذراء ي يم اذ يقال بان رفامة نقل الى م ان اخـر وليـذا

يطلق علييا دير حنة وي يم و نيسة حنة وي يم نسبة الى والدي مـريم العـذراء

()65

واخيـ ار نـذ ر بـان

مصــير ىــذه المدرســة بانيــا موجــودة فــي الوقــت الحاضــر حيــث ذ ــرت احــدى الد ارســات الحديثــة بانــو
بعد خروج العثمانيين مـن بيـت المقـدس اعيـدت الـى االبـاء البـيض لوىـي اليـوم مدرسـة وفييـا متحـف

و نيسةل(.)64

الخاتمة:

وبعد ان انتيينا من موضوع بحثنا استطعنا التعرف على عدة امور منيا:

 -8التسميات التي اطلقت على المدرسة لم ت ن مستقرة وذلك نتيجة للمراحل التي مرت بيا
المدرسة الصالحية والذي نلحظو ن التسميات التي اطلقت علييا قبل فتح صالح الدين االيوبي

لبيت المقدس سنة (385ىـ8892/م) ىي ا ثر من فترة ما بعد الفتح الصالحي.

 -2المعلومات المتعلقة بالمدرسة الصالحية في المراحل التي سبقت تأسيسيا قليلة جدا وبالخص
ما قبل الفتح الصالحي (385ىـ8881/م) .

 -5لم نمتلك معلومات خاصة بالمدرسة في الفترة الواقعة ما بين سنة (385ىـ8881/م) وىي
السنة الذي حوليا صالح الدين من نيسة الى مدرسة وما بين سنة (388ىـ8892/م) وىي السنة
التي انتيت فييا الحملة الصليبية الثالثة و يبدو لنا بسبب انشغال صالح الدين بالمور العس رية

ا ثر من العلمية في ىذه الفترة.

 -4يبدو لنا بان المدرسة الصالحية لم يوجد فييا م ان اليواء المدرسين و الشيوخ ونيا م ان

ديني مقدس والذي يبدو بانيم انوا يتواجدون مع طالبيم في الخانقاه الصالحية حيث اشارت احد

الدراسات الحديثة عندما تحدثت عن الخانقاه الصالحية اشارت الى وجود طالب المدرسة

الصالحية فيي ا والذي يبدو بان الشيوخ معيم حيث ذ رت قائال لوتقع الخانقاه الصالحية عند ملتقى
طريق حارة النصارى بطريق الخانقاه وتت ون من طابقين ان الطالب الذين يدرسون في المدرسة

الصالحية يقيمون فييال(.)63

 -3يبدو بان االوضاع السياسية لبالد الشام بش ل عـام وبيـت المقـدس بشـ ل خـاص تر ـت تأثيرىـا
في الناحيتين الدينية والعلمية 0
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موقع المدرسة الصالحية عمى خارطة بيت المقدس

خارطة رقم ()5

نقال عن الموقع االلكتروني:
www.shalmoil.com
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الن www.ansab-online.comص المنقوش على واجهة كنيسة
صند حنه (المدرسة الصالحية)

صورة رقم ()5

نقال عن الموقع االلكترونيwww.staqafa.org :

الهوامش والمصادر:

(C. Smith, Andrew: Mamluk Jerusalem: Architecturally Challenging Narratives, (Issue, )8
LUX: Ajournal of Trans disciplinary Writing and Research from Claremont Graduate
)University), vol.3, Iss.7, Article 16, 2013
( )2حنة ىي ام السيدة مريم  وبالتـالي فيـي جـدة نبـي اهلل عيسـى  وتسـمى حيانـا انـا المقدسـة وزوجيـا نبـي اهلل عمـران
 وىي يضا اخت السيدة اليزابيث زوجة نبي اهلل ز ريا  .ينظر:

 EnzyklopadiedesIslam6hanna.نقال عن الموقع االل تروني:
www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/hanna.htm
و ان ىناك منزل يوا يم وحنة وتحت المذبح ىناك مغارة صـغيرة منحوتـة فـي الصـخر حيـث ولـدت العـذراء المقدسـة وحيـث
توجد ضرحة يوا يم وحنة .ينظر:

دانيال ال ارىـب :وصـف الرض المقدسـة فـي فلسـطين 8801-8806م ،ترجمـة :سـعيد عبـد اهلل البيشـاوي وداؤود سـماعيل
بــو ىدبــة( ،ط ،8عمــان-الردن ،دار الشــروق للنشــر والتوزيــع2005 ،م) ،ص33؛ وفــي ىــذه ال نيســة لبر ــة الغــنمل التــي

يســمونيا بالعبرانيــة لبر ــة حســدال .و مــا ظــن بعضــيم نيــا لبر ــة اس ـرائيلل .وذ ــر ن المســيح اب ـ ار فييــا المقعــد الــذي م ــث

ثالثين سنة ينتظر دوره ليغسل فييا ،فقال لو السيد المسيح :لقم احمل سريرك وامشل فقـام المـريض وحمـل سـريره ومشـى .
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للمزيد من االطالع على تفاصيل ىذه البر ة  .ينظر  :عزت اندراوس  ،لبر ـة بيـت حسـدال  ،موسـوعة تـاريي اقبـاط مصـر

 .نقالً عن الموقع االل تروني www.coptichistory.org/untitled_6502.htm. :

( )5موسوعة وي يبديا ،المدرسة الصالحية .نقال عن الموقع االل تروني:

 wikidia .www.المدرســة الصــالحية ؛ وينظــر ــذلك :شــب ة البصــير اإلســالمية ،المــدارس التاريخيــة فــي القــدس نقـالً عــن
الموقع االل تروني:

www. showthread.php.htm

( )4سبق وان عرفت السيدة لانال في اليامش رقم ( )2من نفس الصفحة.

( )3مؤسسة فلسطين للثقافة :الصالحية مجد صالح الدين الغابر في القدس .نقالً عن الموقع االل تروني:
( )6المرجع نفسو.

الصالحية مجد صالح الدين الغابر في القدس www.default.aspx.htm

( )1جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل :مفـرج ال ـروب فـي اخبـار بنـي ايـوب ،تحقيـق :حسـنين محمـد ربيـع ،راجعـو :سـعيد
عبد الفتاح عاشور( ،مصر ،مطبعة دار ال تب8912 ،م) ،ج ،4ص.842 ،208

( )8بــو العبــاس شــمس الــدين احمــد بــن محمــد ابــن خل ــان :وفيــات العيــان و نبــاء بنــاء الزمــان ،تحقيــق :يوســف علــي طويــل
ومريم قاسم طويل( ،ط ، 2بيروت -لبنان ،دار ال تب العلمية2082 ،م) ،مج ،5ص.282

( )9شــمس الــدين ابــو عبــد اهلل محمــد بــن احمــد الــذىبي :ذيــول العبــر فــي خبــر مــن اليــر ،تحقيــق :ابــو ىــاجر محمــد الســعيد بــن
بس ــيوني زالل ــول( ،ط ،8بي ــروت-لبن ــان ،دار ال ت ــب العلمي ــة8983 ،م)؛ ص ــالح ال ــدين خلي ــل ب ــن ايب ــك الص ــفدي :الـ ـوافي

بالوفيــات8998( ،م) ،ج ،85ص482؛ وينظــر :شــياب الــدين احمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن حجــر العســقالني :الــدرر
ال امنــة فــي اعيــان المائــة الثامنــة( ،الســفر الثالــث ،بيــروت ،دار الجيــل8995 ،م) ،ج ،5ص58-50؛ وينظــر ــذلك :عبــد
الــرحمن بــن محمــد بــن مجيــر الــدين العليمــي الحنبلــي :االنــس الجليــل بتــاريي القــدس والخليــل ،تحقيــق :محمــد بحــر العلــوم،

(ط8968 ،2م) ،ج ،2ص.806 ،805-802

( )80ينظر :موقع المدرسة الصالحية على خارطة بيت المقدس رقم (.)8

( )88عماد الدين محمد بن محمد الصفياني :الفتح القسي في الفـتح القدسـي ،تحقيـق :محمـد محمـود صـبح( ،القـاىرة ،الـدار
القومية للطباعة والنشر8963 ،م) ،ص.843

( )82لالطــالع علــى تفاصــيل ىــذا البــاب .ينظــر :يوســف ســعيد النتشــة :بــاب االســباط943 ،ى ــ8359-8358/م( ،فلســطين،
مؤسسة التعاون2009 ،م).

( )85المصدر السابق ،ج ،2ص.401

( )84ابن مجير الدين الحنبلي :المصدر السابق ،ج ،2ص.48

( )83محمد محمد شراب :بيت المقدس والمسجد االقصى(،ط ،2دمشق ،دارالقلم2085 ،م)  ،ص.434
( )86شب ة البصير اإلسالمية :المرجع السابق.

( )81الفري ــدوس بولـ ــوديري :دليـ ــل القـ ــدس وض ـ ـواحييا ،ترجمـ ــة :االبـ ــاء الفرنسيسـ ــيين( ،القـ ــدس ،مطبعـ ــة االبـ ــاء الفرنسيسـ ــيين،
8960م) ،ص.83

( )88عارف العارف :تاريي القدس( ،مصر ،دار المعارف8938 ،م) ،ص.40
( )89شراب :المرجع السابق  ،ص.61

( )20لالطالع على نص الوثيقـة .ينظـر :بـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري :تـاريي المـم والملـوك ،تحقيـق :مصـطفى السـيد
وطارق سالم( ،القاىرة ،الم تبة التوفيقية ،د.ت) ،ج ،2ص.323
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( )28بو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي ابـن الجـوزي :المنـتظم فـي تـاريي الملـوك واالمـم( ،ط ،8حيـدر ابـاد الـد ن ،مطبعـة دائـرة
المعارف العثمانية8959 ،م) ،مج ،8ص.11

( )22بو يعلـى حمـزة بـن سـد ابـن القالنسـي :ذيـل تـاريي دمشـق( ،بيـروت ،مطبعـة االبـاء اليسـوعيين8908 ،م) ،ص94؛ ابـن
الجــوزي :المنــتظم ،مــج ،8ص248؛ وينظــر :عــز الــدين بــي الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد ابــن الثيــر :ال امــل فــي

التاريي( ،بيروت ،دار صادر ،دار بيروت8966 ،م) ،مج ،80ص.31

( )25ابن الجوزي :المصدر السابق ،مج ،8ص.636

( )24ىدى محمد ابراىيم قزع :الحر ة الف رية في ظل المسجد االقصى .نقال عن الموقع االل تروني:
www. Users\RAAD
( )23المصدر السابق ،ج ،2ص.401
( )26امل جميل :معاىد العلم في بيت المقدس( ،عمان ،جمعية عمال المطابع التعاونية8988 ،م) ،ص.36
( )21المرجع نفسو والصفحة.

( )28لم تذ ر لنا تب التراجم بانو ان يدرس بالمدرسة الصالحية.
( )29المصدر السابق  ،ج ، 2ص.401
( )50المرجع السابق  ،ص.33

( )58المصدر السابق ،ج ،2ص.401

( )52ال امل ،مج ،80ص. 284-285

( )55ستيفين ،تاريي الحروب الصليبية ،ترجمة :السيد الباز العريني( ،ط ،8بيروت ،دار الثقافة8968 ،م)  ،ج ،8ص.426

( )54مر ز االعالم المستقل -المدرسة الصالحية388 ،ىـ 8892/م .نقال عن الموقع االل تروني:
www.imcpal.ps/news/?p
( )53ت ــاج ال ــدين اب ــي نص ــر عب ــد الوى ــاب ب ــن عل ــي :طبق ــات الش ــافعية ال ب ــرى ،تحقي ــق :عب ــدالفتاح محم ــد الحل ــو ومحم ــود
محمدالطناحى( ،ط ،8القاىرة ،عيسى البابي الحلبي وشر اه8918 ،م) ،ج ،8ص.883

( )56انت عدد المدارس التي انشأت ايام االيوبيين لم ت ـن ا ثـر مـن تسـع مـدارس ينظـر :علـي منصـور نصـر شـياب الحيـاة
العلمي ــة ف ــي ا لق ــدس ف ــي الق ــرن الث ــامن اليج ــري (ف ــي ض ــوء ت ــاب ال ــدرر ال امن ــة الب ــن حج ــر) ،حولي ــات االداب والعل ــوم
االجتماعيــة ،الحوليــة ( ،)22ال ويــت ،مجلــس النشــر العلمــي8986 ،م ،ص .83فــي حــين اشــارت احــد الد ارســات الحديثــة
بانو تم انشاء احدى عشر مؤسسة تعليمية فقـط فـي بيـت المقـدس خـالل الفتـرة االيوبيـة و انـت فقـط بعـد فـتح صـالح الـدين

للمدينة سنة (686-385ىـ8289-8881/م) عندما بد ت المخاوف من احتالل الصليبيين للمدينة باالنتشار .ينظر:
Hatim MAHAMID: Developments and Changes in the Establishment of Islamic
Educational Institutions in Medieval Jerusalem, (AnIsI. 37, 2003), P. 334.
(37) Ibid,AnIsI. 37, P. 332
( )58المصدر السابق ،ج ،2ص.844
( )59المصدر نفسو والجزء ،ص.48
( )40المصدر السابق ،ص.828

( )48المصدر السابق ،ص.843
( )42المرجع السابق ،ص.36
( )45ينظر الصورة رقم (.)8

( )44النتشة :المدرسة الصالحية .نقال عن الموقع االل ترونيwww.discoverislamicart.org :
( )43مر ز اعالم المستقل :المرجع السابق 0

( )46النتشة :المدرسة الصالحية.
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( )41المرجع نفسو.
(48) MAHAMID: Developments and Changes…, Anisi.37, p.333.
( )49العماد االصفياني :المصدر السابق ،ص.843
( )30المصدر نفسو ،ص.682

( )38ابن واصل :المصدر السابق ،ج ،2ص.401
( )32المصدر نفسو والجزء والصفحة.

( )35المصدر نفسو والجزء ،ص.408

( )34المصدر السابق  ،مج ،3ص.338

( )33سوف يتم تناول موضوع الشيوخ الذين تولوا التدريس فييا في بحث الحق مستقل ان شـاء اهلل نظـ اًر ل ثـرتيم ،ممـا يحتـاج
ذلك لالطالة.

( )36ابن مجيرالدين الحنبلي :المصدر السابق ،ج ،2ص.30
( )31المصدر نفسو والجزء ،ص.35

( )38ادريــان بــوس :مدينــة بيــت المقــدس زمــن الحــروب الصــليبية ،ترجمــة :علــي الســيد علــي( ،ط ،8القــاىرة ،المر ــز القــومي
للترجمة2080 ،م) ،ص.211-216
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The Establishment of the Rehabilitative School
Dr. Safana Jasim Al-jbouri
University of Mosul / College Basic Education
Dep. History
Abstract :
The research deals with the study of establishing the rehabilitative school which was
founded after freeing it by Salah Al-deen Al-Ayoubi in (583 A.H/1187 A.C) during
which many schools were established among which is the above – mentioned school.
The research includes many points as: naming, geographical site, the stages that preceed
the establishment of the school, the school endowment, the architecture of the school,
and the most important results reached.
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