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 ملخص
يتناول هذا البحث المدارس السليمانية التي 

-هـ 629أنشأها السلطان سليمان القانوني )
( في مكة المكرمة، م0299-0221هـ /679

باعتبارها أول اآلثار العلمية للسالطين 
العثمانيين في مكة، وكان إنشاؤها ضمن 
مجموعة متميزة من أعمال السلطان سليمان في 

ء من اهتمامه بترقية الحرمين الشريفين، وجز 
الحركة العلمية في مكة، ويبرز البحث اهتمام 
السلطان سليمان بهذه المدارس فاختار لبنائها 

سنان باشا أشهر معماريي عصره  ي المعمار 
والدولة العثمانية على مدار تاريخها، كما وضع 
أسس إدارتها، ومرتبات العاملين فيها أسوة 

ته وفي بمنشآته التعليمية في عاصمة دول
دمشق، وحرصه على متابعة أعمال بنائها، 
ورغم وفاة السلطان سليمان إال أن خلفاءه قد 
أولوا هذه المدارس رعايتهم، فتعهدوا مبانيها 
بالصيانة والترميم، كما عملوا على تطبيق 
القواعد التي وضعها السلطان سليمان في 
إدارتها واستحقاق وظائفها، وزادوا مرتبات 

 ها.العاملين في
ويعرض البحث ألهم وأشهر من تولوا 
التدريس في المدارس السليمانية من علماء 
المذاهب الفقهية والحديث النبوي الشريف ممن 
حفظت أسماءهم المصادر المعاصرة، والذين 
كانوا في الغالب من أشهر علماء عصرهم في 

مكة المكرمة، ومن ذوي المناصب الرفيعة ممن 
ضاء والتدريس في هذه جمعوا بين الفتوى والق

المدارس، وهو ما يؤكد على أهمية هذه المدارس 
والتي أشار  -ومكانتها بين المدارس المعاصرة 

وقد تناول البحث أيًضا  -إليها البحث بإيجاز
بعًضا من أوجه القصور واألحداث التي أعاقت 
عمل هذه المدارس، وحالت دون استمرار تطبيق 

لها وخاصة فيما  القواعد األساسية التي وضعت
يتصل بتقسيم الدراسة فيها وفًقا للمذاهب 
الفقهية؛ بسبب عدم وجود من يستحق التدريس 
فيها، أو سيطرة علماء مذهب معين على 
وظائفها، حيث سيطر المدرسون المنتمون إلى 
المذهب الحنفي على وظائفها، فكان لهذا 
التنافس آثاره السلبية على المدارس، هذا على 

عض التدخالت والصراعات السياسية جانب ب
 التي أثرت عليها أيًضا.

د البحث بصفة رئيسة على مجموعة ويعتم
من المصادر األصيلة في مقدمتها وثائق 
األرشيف العثماني، والمخطوطات المعاصرة 

وغيرها، وما أمكن الرجوع إليه من المكية 
مصادر ومراجع ودراسات أكاديمية متميزة؛ 

أكبر قدر ممكن من بهدف الوصول إلى 
المعلومات الموثقة عن المدارس السليمانية 
ودورها العلمي في مكة المكرمة خالل القرن 

 الحادي عشر الهجري. 
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Summary 
     This research deals with 

Sulemaniye Schools that were built 
by the Great Suleiman in 926-
974H/1520-1566AD in Mecca. It 
was  apart of a distinguished 
collection of the sultan Suleiman 
works in the tow Holy Mosques, as 
a part of his interest in the scientific 
movement in Mecca. Sinan pasha 
was chosen to build these schools; 
he was the most famous architect 
of the times. Sultan Suleiman 
established the foundations of the 
administration and the salaries of 
workers, as in his educational 
institutions in Damascus. After the 
death of sultan Suleiman, his 
successors were very interested in 
these schools; they have been 
constantly renovation and restoring 
the buildings, and raised salaries of 
schools workers. 

     The research presents the 
most important and famous of 
those who taught in Sulemaniye 

Schools of the scholars of the 
doctrines of jurisprudence and 
Hadith in Mecca. Also presents 
some of the shortcomings and 
events that hampered the work 
of these schools, especially with 
regard to division the study 
according to jurisprudential 
doctrines because there is no 
one who deserves to teach 
there. Hanafi scholars 
dominated the schools and this 
has had a negative impact on 
the work of schools. There have 
been some political conflicts 
that have affected schools. 

    Research is mainly based on a 
range of original sources such as 
ottoman archival documents, 
contemporary Meccan manuscripts 
and all the available distinct 
references and studies, to know the 
scientific role of sulemaniye schools 
in Mecca during the eleventh 
century AH.  
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تمهيد: المدارس في مكة المكرمة حتى 
 القرن الحادي عشر الهجري:

فـــي حديثـــه عـــن المـــدارس فـــي مكـــة المكرمـــة 
م 0970هــــ/ 0100إبـــان رحلتـــه للحـــ  فـــي ســـنة 

ذكــر أوليــا جلبــي عــدد المــدارس فــي مكــة بقولــه  
ــــإن هنــــاد داخــــل مدينــــة مكــــة مائــــة وســــتة  ".. ف
وســـبعين مدرســـة، وكلهـــا تحـــير بـــالحرم الشـــريف 

، وأتبـــــع ذلـــــ  بوصـــــ  (0)ه األربـــــع.."مـــــن جهاتـــــ
مدارس مكة فقال  "جميـع المـدارس مبـاني عاليـة 
.. وحــــول الحــــرم وحــــده، وعلــــى جوانبــــه األربعــــة 

، وعلـــى الـــرغم عظيمـــة.. "يوجــد أربعـــون مدرســـة 
ـــــذكر منهـــــا ســـــوى ســـــتة  ـــــم ي ـــــه ل ـــــ  إال أن مـــــن ذل
وعشـــــرين مدرســـــة، وظهـــــر ميـــــل جلبـــــي وتقـــــديره 

ميــــع هــــذه لمنشــــآت الســــلطان ســــليمان فقــــال " وج
المــدارس مــن مــآثر المعمــاري القــدير ســنان باشــا 
الــذي ظهــر فــي عصــر الســلطان ســليمان خــان، 

 . (2)"ومن مبانيه المعمارية الرائعة
أمـا عــن نشـأة المــدارس فــي مكـة المكرمــة فقــد 
أثبتــت الدراســات التاريخيــة أنهــا لــم تظهــر بهــا إال 
فـــي الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري/ 

المــــيالدي إذ كــــان نظــــام الحلقــــات  الثــــاني عشــــر
، ولعـل (3) الحـرامالدراسية هو السائد في المسـجد 

                                                           

لصفصـافي ، ترجمـة، االرحلةة الحجايةةةأوليـا جلبـي،  (0)
أحمـــــــــد المرســـــــــي، القـــــــــاهرة، دار اآلفـــــــــاق العربيـــــــــة، 

 .299م، ص 0660
 .292، ص الرحلة الحجايةةأوليا جلبي،  (2)
بنـــت محمـــد صـــالح عبـــد الـــرحمن،  ابتســـامكشـــميري،  (3)

مكة المكرمة مة  دداةةة الحكةل الانمةالي نلةى لهاةةة 
القةةرن الاا ةةر الهجةةريد الشةةادس عشةةر المةةي دي 

، دكتـــوراه، م(0130 – 0101هةةةةد0111 – 329)

أقــدم مدرســة فــي مكــة هــي )مدرســة األرســوفي(، 
ـــدين األرســـوفي فـــي ســـنة  التـــي أسســـها عديـــف ال

، م0069/ هــــــــــــــــ260أو م 0072/ هــــــــــــــــ  270
، ثم توالى إنشاء (9)ةوكانت تقع بجوار باب العمر 

 .(2)المدارس في مكة

                                                                                   

جامعــــــــــة أم القــــــــــرى، كليــــــــــة الشــــــــــريعة والدراســــــــــات 
؛ الـدهاس، 009م، ص 2110هـ/0922اإلسالمية، 

المةةةدارس فةةةي مكةةةة  ةةة   فـــواز علـــي بـــن جنيـــدب، 
، 0، دار القـــاهرة،   الاصةةةرة  ابيةةةلمي والمملةةةل ي

 .9م، ص 2119
الغربيـة للمسـجد  في الجهـة   أحد األبوابباب الامرة (9)

يعــرف قــديًما ببــاب بنــي ســهم، وبمــا أنــه  الحــرام، كــان
أصبح من عادة البلد أن يخرج ويدخل الحجاج الذين 
ــــاب ســــمي ببــــاب  ــــى التنذــــيم مــــن هــــذا الب ــــذهبون إل ي

ــــو جعفــــر المنصــــور فــــي عمارتــــه، العمــــرة ، أنشــــأه أب
وجـــدده المهـــدي كمـــا جـــدد فـــي العمـــارة التـــي قـــام بهـــا 

 . صبري، أيوب،السلطان سليم الثاني والسلطان مراد
، ملسةةلعة مةةرلة الحةةرمي  الشةةرةري  وعرةةةرة الاةةرب

أشـــــرف علـــــى ترجمتهـــــا، محمـــــد حـــــرب، دار اآلفـــــاق 
؛ باســــــــالمة، 2/723،م 2119هــــــــ/0929العربيـــــــة، 

، تهامـة تارةخ عمارة المشجد الحةرامحسين عبد هللا، 
، 020م، ص 0609هـــ/0912، 9للنشــر، جــدة،   

026. 
لفاسـي تقي الدين محمـد بـن أحمـد الحسـني ا، الفاسي (2)

، بيــروت،  ةةراا الاةةرام بر اةةار الحلةةد الحةةرامالمكــي، 
، م2111هـــــــــــ/0920، 0دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة،   

ــــــن أحمــــــد ؛ الفاســــــي0/931 ــــــدين محمــــــد ب ، تقــــــي ال
في تارةخ الحلد  الاقد النمي ، الحسني الفاسي المكي

، تحقيق، محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، ابمي 
ـــــروت،    ؛ عبـــــد 0/000، م0609هــــــ/0919، 2بي

التعلــــيم فــــي مكــــة تةةةةارةخ هللا، عبــــد الــــرحمن صــــالح، 
م، 0602هـــ/0913، 0المكرمــة، جــدة، دار الشــروق،   

ـــــده، مناهـــــل 91، 26ص  ؛ ســـــاعاتي، فـــــوزي محمـــــد عب
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تتبـــــــع لتـــــــاريك المـــــــدارس فـــــــي مكـــــــة والم  
المكرمـــــة يجـــــد أن العصـــــر المملـــــوكي قـــــد شـــــهد 
انفتاًحــا فــي تأســيس المــدارس النظاميــة بهــا، ممــا 
كان له األثر القوي فـي تشـجيع واسـتقطاب كثيـر 
مــن العلمــاء وطــالب العلــم الــذين قــدموا إلــى مكــة 
وجــــــــاوروا فيهـــــــــا، خصوًصــــــــا وأن واقفـــــــــي هـــــــــذه 

مـــا بيـــنهم علـــى األوقـــاف، وفـــي إطـــار التنـــافس في
القيــام باألعمــال الخيريــة فــي مكــة وحرًصــا علــى 
نشـــر مـــذاهبهم الفقهيـــة فـــي المجتمـــع المكـــي، قـــد 
وفـــــروا للمدرســـــين والطـــــالب فيهـــــا مـــــن األوقـــــاف 
والمخصصات مـا يسـاعدهم ويحـثهم علـى التفـر  

ر عـدد المـدارس فـي مكـة د   وقـد ق ـ، (9)هللعلم وطلبـ
ن المكرمــــــــة بنهايــــــــة العصــــــــر المملــــــــوكي بــــــــاثنتي

 .(7)ة وعشرين مدرس

                                                                                   

العلــــــم بالبلــــــد الحــــــرام وأعــــــالم المكيــــــات خــــــالل العصــــــر 
م، 0207 – 0221هـــــــــــــــــــ/623 – 990المملــــــــــــــــــوكي، 

، 0،   090مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي األدبــي، رقــم 
ـــــدهاس، المـــــدارس فـــــي 29م، ص 2116هــــــ/0931 ؛ ال

 .22مكة، ص 
؛ الســـنيدي، عبـــد 0، ص المةةةدارس فةةةي مكةةةةالـــدهاس،  (9)

المجةةاورون فةةي مكةةة وفيةةرهل فةةي الح ةةاة العزيــز راشــد، 
 -0011هةةةد 661 -111الالم ةةة  ةة   الرتةةرة مةة  )

، بحــث مقــدم إلــى نــدوة مكــة المكرمــة عاصــمة م(0260
 .06هـ، ص 0929الثقافة اإلسالمية، 

وقـــــد ذكـــــر  .002، ص مكةةةةةة المكرمةةةةةةكشـــــميري،  (7)
ــــــوفى ســــــنة  م أن عــــــدد 0920هـــــــ/032الفاســــــي المت

المـــدارس الموقوفـــة فـــي مكـــة قـــد بلغـــت إحـــدى عشـــرة 
 .0/927،  راا الاراممدرسة. الفاسي، 

ــــي    اســــتمر االهتمــــام بإنشــــاء المــــدارس ف
، وقـــــــــد أوردت (0)يمكـــــــــة إلـــــــــى العهـــــــــد العثمـــــــــان
مــــن المــــدارس  اكبيــــرً  االمصــــادر المعاصــــرة عــــددً 

التــي كانــت قائمــة فــي مكــة المكرمــة إبــان القــرن 
الحـــــادي عشـــــر الهجـــــري، نـــــذكرها علـــــى ســـــبيل 
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 المدرسة الشراد ة:
لــدين إقبــال بــن عبــد هللا بناهــا األميــر شــرف ا

الشـــرابي المستنصـــري الذباســـي عنـــدما قـــدم إلـــى 
، وكـــــــان (6)م0293هــــــــ/ 990الحـــــــ  فـــــــي ســـــــنة 

موقعهــا شــرق المســجد الحــرام علــى يمــين الــداخل 
، وقــــد (01)مإلـــى المســـجد الحــــرام مـــن بــــاب الســـال

                                                           

تررةخ مكة، دراسات في الش اس ة السباعي، أحمـد،  (0)
حتفـال بمـرور ، األمانـة العامـة لالواالعتماع والامران

مائـــة عـــام علـــى تأســـيس المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
. وقــــد أشــــار الســــباعي 2/236م، 0666هــــ/ 0906

بشــؤون التعلــيم كــان محــدوًدا إلــى أن اهتمــام العثمــانيين 
ـــدل عليـــه اهتمـــام  ـــه الباحـــث، وهـــو مـــا ي وهـــو رأي ال يوافق
السالطين العثمانيين بإنشاء المدارس، وهـو مـا سـار عليـه 

الت الدولــــة العثمانيــــة، كمــــا وجــــدت مجموعــــة كبــــار رجــــا
كبيرة من األوقاف التـي اوقفـت علـى المؤسسـات التعليميـة 
ـــــى مرتبـــــات هـــــذه  فـــــي مكـــــة المكرمـــــة هـــــذا باإلضـــــافة إل
المــــدارس والعلمــــاء والمجــــاورين مــــن الصــــرة العثمانيــــة أو 

، والتـــي تناولتهـــا كثيـــر مـــن الدراســـات والبحـــوث المصـــرية
 .  نامما يضيق المقام عن ذكره ه

، طرفــة العبيكــان؛ 30الــدهاس، المــدارس فــي مكــة، ص  (6)
ـــز،  ـــد العزي ـــةعب ـــاة العلمي ـــة فـــي مكـــة فـــي  الحي واالجتماعي

، 0القــــرنين الســــابع والثــــامن للهجــــرة، الريــــاض، د، ن،   
 .96ص ، م0669هـ/0909

ابرج المشةةكي فةةي علــي بــن عبــد القــادر، الطبـري،  (01)
 ،، تحقيـــقالتةةةارةخ المكةةةي وتةةةراعل الملةةةل  والخلرةةةاا
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اســــــتمرت المدرســــــة الشــــــرابية فــــــي أداء رســــــالتها 
طـــوال القـــرن الحـــادي عشـــر الهجـــري، حيـــث قـــام 

ــــي ــــن ســــليمان الرودان نــــاظر  (00)الشــــيك محمــــد ب
                                                                                   

ـــــــة  أشـــــــرف أحمـــــــد الجمـــــــال، مكـــــــة المكرمـــــــة، المكتب
؛ عبـــد 01م، ص 0669هــــ/0909، 0التجاريـــة،   

 .90، ص تارةخ التال لهللا، 
الشـرقية للمســجد الحــرام، الجهــة مـن أبــواب  بةةاب الشةة م:

مةةةرلة عـــرف أيًضـــا باســـم بـــاب بنـــي شـــيبة. صـــبري، 
 .2/790، الحرمي 

ـَلي مَ  (00) ـد بـن س  َطـاه ر  بـن يان بـن الفاسـم َحمَّد بـن م َحمَّ
السوســـي الرودانـــي المغربـــي المـــالكي، ولـــد فـــي ســـنة 

َيــة بســوس االقصــى 0927هـــ/ 0137 م بتارودنــت َقر 
َوَقــــَرَأ بـــــالمغرب علـــــى كبـــــار علمائهــــا ثـــــم رحـــــل إلـــــى 
الجزائر ومصـر، ثـم رحـل إلـى الحـرمين وجـاور بمكـة 

هـــ/ 0100والمدينــة، ســافر إلــى بــالد الــروم فــي ســنة 
ــــــت0971 ــــــة  م، وكان ــــــار رجــــــال الدول ــــــه صــــــلة بكب ل

ـــه ذي الحجـــة  ـــة، وعـــاد إلـــى مكـــة ففـــوض إلي العثماني
م النظــر فــي أمــور الحــرمين 0972هـــ/ أبريــل 0102

الشــريفين، فعــرف بنــاظر الحــرمين، فكانــت لــه الكلمــة 
العليا صـورها المحبـي بقولـه  "َوَكاَنـت أ م ـور ال َحـَرَمي ن  

الشـــريف ف ـــي أول دولـــة الشـــريف َبَرَكـــات منوطـــة ب ـــه  و 
َلــة الصــفر ال َحــاف ب لمرتبــة ال عــَدد"، لــه إصــالحات  ب َمن ز 
كبيرة في الحـرم المكـي الشـريف وفـي مكـة فـي جميـع 
المجــاالت، وىلــى جانــب ذلــ  فقــد كــان لــه شخصــيته 
العلميــة المتفــردة التــي ينــدر وجودهــا حيــث جمــع بــين 
العلــوم النقليــة والعقليــة، ولــه اختراعــات فــي الفلــ  لــم 

ليها، إال أن مـا قـام بـه مـن تنظيمـات فـي يسبقه أحد إ
مكة سببت له عداوات كثيرة، فـورد أمـر سـلطاني فـي 

م بإخراجــه مــن 0902أكتــوبر  2هـــ/ 0163شــوال  9
مكة إلى بيـت المقـدس، وبعـد توسـر بعـض األشـراف 
والعلمـــاء لـــه أبقـــي إلـــى الحـــ  فـــأبقى أهلـــه فـــي مكـــة 
وخــرج فــي صــحبة الحــ  الشــامي إلــى دمشــق، فيقــي 

أكتـوبر  31هــ/0169ذي القعـدة  01وفاتـه  بها حتى
أمــــين بــــن فضــــل هللا بــــن  ، محمــــدم. المحبــــي0903

بإخراج من  م0972 هـ/0103الحرمين في سنة 
كان في خالوي المدرسة ممن توارثوهـا مـن غيـر 
المشتغلين بالعلم، وقام بإسكان المجاورين الفقراء 
بهـــا طـــالب العلـــم المجـــاورين، كمـــا قـــام بـــإخراج 

وكانــت معــه أوامــر  -الشــيك أحمــد الحكــيم منهــا 
ونزع إدارتها منـه وأعطاهـا لمصـطفى  -بسكناها 

أفنــــدي الــــديار بكــــري فســــكن بهــــا، وقــــام بترتيــــب 
 .(02)درس فيها

                                                                                   

محـــب الـــدين بـــن محمـــد المحبـــي الحمـــوي الدمشـــقي، 
دار ،   صة ابير في فع ان القةرن الحةادي عشةر

ـــــــروت، د.ت ، 030/ 2، 076، 0/21، صـــــــادر، بي
؛ علــي بــن تــاج الــدين 337، 3/239، 217 -219

منةةا ا المةةرم فةةي ف اةةار ري، بــن تقــي الــدين الســنجا
، تحقيـــق، ماجـــدة فيصـــل مكةةةة والحيةةة  ووالة الحةةةرم

زكريــــا، جامعـــــة أم القــــرى، معهـــــد البحــــوث العلميـــــة، 
م، 0660هـــ/0906مركــز إحيــاء التــراث اإلســالمي، 

9/300 ،320 ،301 ،300 ،360 ،369 ،
عبــد الملــ  بــن حســين بــن ، ؛ العصــامي201، 962

نجةةلم الاةةلالي سةم  العبـد الملـ  العصــامي المكـي، 
عـادل أحمـد عبـد ، تحقيـق، في فلااا ابوا ل والتلالي

، دار الكتــب العلميــة، علــي محمــد معــوض ،الموجــود
/ 9، 0/970، م0600هـــــــــــ/0906، 0بيــــــــــروت،   

226 ،232 ،233 ،293 ،297. 
ــــــــي،  (02) ؛ 292، ص الرحلةةةةةةةةة الحجايةةةةةةةةةةأوليــــــــا جلب

الطــاهر، عبــد الهــادي بــن محمــد بــن صــالح الطــاهر 
، در الرةةةا ر فةةةي  حةةةر ابوا ةةةل وابوا ةةةرالةةةالمكـــي، 

تحقيق، ناصـر بـن محمـد بـن زيـد الجيزانـي الشـريف، 
ــــــــــرى،  ــــــــــر منشــــــــــورة، جامعــــــــــة أم الق ماجســــــــــتير، غي

منةةةةا ا الســــنجاري، ؛ 067م، ص 2117هـــــ/0920
؛ الجمال الطبري، محمد بن علي بـن 9/322، المرم

فضـل الطبــري المكــي، إتحــاف فضــالء الــزمن بتــاريك 
ــــي الحســــن، ــــق، محســــن محمــــد حســــن  واليــــة بن تحقي

، ، القـــــــــــاهرة، دار الكتـــــــــــاب الجـــــــــــامعي0ســـــــــــليم،   
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 المدرسة الااسط ة:
بناهـــا زيـــن الـــدين عبـــد الباســـر بـــن خليـــل بـــن 

نـــــاظر  م(0921هــــــ/029)ت  إبـــــراليم الدمشـــــقي
الظــــاهر  فــــي عهــــد الســــلطانالمصــــرية ش و الجيــــ
، وكـــــان لـــــه اهتمـــــام بإنشـــــاء المـــــدراس (03)رططـــــ
أنشأ مدارس في القاهرة والشام وغزة، وله عليهـا ف

ــــاء  أوقــــاف كثيــــرة فــــي مصــــر، وقــــد شــــرع فــــي بن
، (09)م0923هــ/ 029مدرسته في مكة فـي سـنة 

                                                                                   

ــــــن 2/016م، 0663هـــــــ/0903 ؛ دحــــــالن، أحمــــــد ب
، تحقيـق    صة الم م في فمراا الحلد الحرامزيني، 

محمــد فــارس الشــيك، رأفـــت عبــد العزيــز، مطبوعـــات 
تةةارةخ ؛ عبــد هللا، 079أرض الحــرمين، د، ت، ص 

 .92، ص التال ل
رجمتــه  الســخاوي، شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد ينظــر ت (03)

ــــرحمن، الضــــوء الالمــــع ألهــــل القــــرن التاســــع،  ــــد ال بــــن عب
ــــــــــــــــاة،    ــــــــــــــــة الحي ــــــــــــــــروت، منشــــــــــــــــورات دار مكتب ، 0بي

، ابــــن تغــــري بــــردي، 27 – 29م، ص 0660هـــــ/0902
، جمال الدين أبو المحاسن يوس  بن تغري بردي األتـابكي

قيق، إبراليم علي النجوم الزاهرة في ملود مصر والقاهرة، تح
طرخــــــــان، الهييــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للتــــــــأليف والنشــــــــر، 

 .229 - 02/222م، 0670هـ/0360
تةارةخ عمةارة المشةجد الحةرام مطر، فوزيـة حسـين،  (09)

، م  الاصر العااسي النالي حتةى الاصةر الانمةالي
ــــــــــــرى،  دكتــــــــــــوراه، غيــــــــــــر منشــــــــــــورة، جامعــــــــــــة أم الق

 .399، 392م، ص 0609هـ/0919
عــض الدراســات أنــه بــدأ فــي بنــاء المدرســة وقــد ورد فــي ب
م وانتهـــى العمـــل منهـــا وبـــدأ 0931هــــ/039فـــي ســـنة 

م )ســـاعاتي، 0932هــــ/ 039التــدريس بهـــا فـــي ســـنة 
(، وورد أيًضـا 32، ص مناهل الالل في الحلد الحةرام

م 0930هـــ/032أنــه بــدأ فــي بنــاء المدرســة فــي ســنة 
وانتهـــــى العمـــــل منهـــــا وبـــــدأ التـــــدريس بهـــــا فـــــي ســـــنة 

 .07، ص ةالمدارس في مكم. الدهاس، 0932/ هـ039

. التـي علـى بـاب ".وقد وصفها النهروالي بقوله  
علــى يســار الــداخل للمســجد الحــرام،  (02)العجلــة

وهي مدرسة وخالوي للفقراء في غاية االستحكام 
وللمدرسة شبابي  مشرفة علـى المسـجد  واإلتقان،

ـــى  الحـــرام، وســـبيل إلـــى جانـــب المدرســـة باقيـــة إل
اآلن بيد الخازنين من أئمـة مقـام الحنفـي تسـكنها 

، ومن أشـهر (09) الح .. "األعيان الواردون إلى 
مــن نــزل بهــا مــن العلمــاء القــادمين للحــ  شــهاب 

)ت  الــــــــــــــدين أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن خليــــــــــــــل الســــــــــــــبكي
 .(07)(م0922هـ/0132

ــــــرن أشــــــهر مــــــن در  ومــــــن  س بهــــــا خــــــالل الق
الحــــادي عشــــر الهجــــري الشــــيك محمــــد حجــــازي 
المكـــي، والشـــيك عبـــد القـــادر أفنـــدي، وقـــد جـــرت 
العادة في القرن الحادي عشر الهجري باسـتخدام 
المدرســــــــة لنــــــــزول كبــــــــار الحجــــــــاج وزوار مكــــــــة 
المكرمة من رجال اإلدارة والعسكريين وقواد قافلة 

                                                           

الشـمالية  التـي فـي الجهـة مـن األبـواب باب الاجلة: (02)
للمســجد الحــرام، عــرف هــذا البــاب أيًضــا باســم )بــاب 

نــــب مدرســــة االشــــريف( ألنــــه مقابــــل دار الســــعادة بج
الحــاكم ولكــون دخولــه إلــى المســجد الحــرام منــه، كمــا 

التصـــــاله  نظـــــًرا)الباســـــطية( عـــــرف ببـــــاب البســـــيطة 
بالمدرســــة الباســــطية. الطبــــري، األرج المســــكي، ص 

 .2/729 ،مرلة الحرمي ؛ صبري، 002
كتةةةةةاب النهروالـــــي، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد،  (09)

، تحقيـق، علـي محمـد اإلع م برع م دي  هللا الحةرام
هــــــــ/ 0922، 0عمـــــــر، مكتبـــــــة الثقافـــــــة الدينيـــــــة،   

 .200، 207م، ص 2119
، علةةى مةة  مةةات ل الرحمةةاتتنرةةة، ، أحمــدالقطــان (07)

مخطــــو  بمكتبــــة الحــــرم المكــــي الشــــريف، رقــــم عــــام 
 .2/091، / تاريك2761
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ــ لتوزيــع  كمقــرت كمــا اســتخدم ،(00)ةالحــ  الرومي
بعــــض الصــــدقات الــــواردة مــــن بــــالد الهنــــد علــــى 
مســـــــــــتحقيها مـــــــــــن المجـــــــــــاورين وأهـــــــــــالي مكـــــــــــة 

 .(06)ةالمكرم
 

 مدرسة قايتااي )اب رف ة(:
ـــــي ســـــنة  ـــــاي بإنشـــــائها ف أمـــــر الســـــلطان قايتب

، حيــث أرســل وكيلــه وتــاجره (21)م0976هـــ/009
                                                           

، 260، 217، 9/091، منةةا ا المةةرمالســنجاري،  (00)
؛ 923، 360، 302، 370، 372، 373، 312

، الحمــــــــوي ؛ 070، ص الةةةةةةةةدر الرةةةةةةةةا رالطــــــــاهر، 
وعجا ةةةة   فلا ةةةةد االرتحةةةةا ، مصــــطفى بــــن عبــــد هللا

، تحقيـق، عبـد قرن الحادي عشرالشرر في ف اار ال
، 0هللا محمــــــــــــــــــــد الكنــــــــــــــــــــدري، دار النـــــــــــــــــــــوادر،   

؛ الجمــــــــــال الطبــــــــــري، 9/077، م2100هـــــــــــ/0932
تةارةخ ؛ عبد هللا، 79، 2/91، نتحاف فض ا الرم 

 .72، ص التال ل
معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين ألبحـــاث الحـــ   وينظـــر 

/ و ح ج، مصـدرها  ابـن 0/023والعمرة، وثيقة رقم 
، معروض كتبه الشـيك 2000أوقاف، رقم  –ن األمي

عبـد القـادر أفنــدي المـدرس بالمدرســة الباسـطية بمكــة 
محـرم 09المكرمة طالًبـا إبقـاءه علـى وظيفتـه، بتـاريك 

 م.0902فبراير 2هـ/ 0162

 .2/00، منا ا المرمالسنجاري،  (06)
الــنجم ابــن فهــد أن ابتــداء العمــل فــي المدرســة كــان  ذكــر (21)

ــ/002فـــي ســـنة  ســـنة  م، وبـــدأ التـــدريس بهـــا فـــي0977هــ
تـــــاريك ابتـــــداء الســـــنجاري فـــــي  ، وأيـــــدهم0970هــــــ/ 003

 العمــل فــي البنــاء، إال أنــه ذكــر أن انتهــاء العمــل كــان فــي
ــ/ 009ســـنة  نتحةةةاف الةةةلر  م. الـــنجم بـــن فهـــد، 0976هــ

، تحقيـق، فهـيم محمـد شـلتوت، جـدة، دار بر اار فم القر  
؛ 936، 930، 9م، 0609هـــــــــــــــــــــــ/0919المــــــــــــــــــــــدني، 
سـاعاتي، وينظـر   ؛09، 3/00، منا ا المرمالسـنجاري، 

 .32، ص مناهل الالل في الحلد الحرام

الخواجــا شــمس الــدين محمــد بــن عمــر بــن الــزمن 
التـــي قـــام بهـــا فـــي مكـــة  بإنشـــائها ضـــمن منشـــآته

المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، وقـــد بنيـــت فـــي محـــل 
ربــا  المراغــي وربــا  الســدرة وبعــض الــدور التــي 

، وتقــــع مقابــــل  (20)فاشـــتراها مــــن بعــــض األشــــرا
مقــام إبــراليم، وجعــل فيهــا اثنتــين وســبعين خلــوة، 
وقرر بها أربعة مدرسـين علـى المـذاهب األربعـة، 

مـدرس عشـرة طـالب، وأربعين طالًبا، لكل طالب 
وجعــل فيهــا خزانــة كتــب وقفهــا علــى طلبــة العلــم، 
ـــا، وخصـــب لهـــا مرتبـــات مـــن ريـــع  وعليهـــا خازًن

 .(22)نوقفه بمصر على الحرمي
وقـد أصـاب الــوهن هـذه المدرســة خـالل القــرن 
العاشر الهجري حيـث اسـتولى المسـتعيرون علـى 

يبقــــى منهــــا ســــوى جانـــب كبيــــر مــــن الكتــــب، ولــــم 
وفــي ذلــ  يقــول الســنجاري  "وقــد ، (23)دثالثمائــة مجلــ

ضـــاعت أكثـــر كتـــب هـــذه المدرســـة لتـــداول األيـــدي، 
واستولى عليهـا فـي عصـرنا هـذا مـن ال يحسـن ذكـره 

 .(29)في كتاب..."

                                                           

؛ الــــدهاس، 209، 019، ص اإلعةةةة مالنهروالــــي،  (20)
تةةارةخ ؛ عبــد هللا، 09، 03، ص المةةدارس فةةي مكةةة

 .72، ص التال ل
؛ الســــنجاري، 230، 23، ص اإلعةةةة مالنهروالـــي،  (22)

يدروس، محي الدين ؛ الع03 – 3/00، منا ا المرم
النةلر الشةافر عة  عبد القادر بن شيك بن عبـد هللا، 

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ف اةةار القةةرن الاا ةةر
، ابرج المشكي؛ الطبـري، 09هـ، ص 0912، 0  
 .00ص 

منةةا ا ، السـنجاري، 060، ص اإلعةة مالنهروالـي،  (23)
 .73، ص تارةخ التال ل؛ عبد هللا، 3/09، المرم

 .3/239، منا ا المرمجاري، السن (29)
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وفــــــــي القـــــــــرنين العاشـــــــــر والحـــــــــادي عشـــــــــر  
الهجــــريين تحولــــت المدرســــة إلــــى مســــكن ألمــــراء 
الحــــــ  المصــــــري والرومــــــي فــــــي موســــــم الحــــــ ، 

وصلوا إلى مكة في غير ولغيرهم من األمراء إذا 
. كما كانـت المدرسـة فـي بعـض األحيـان (22) ذل

للمعــــارد بــــين األطــــراف المتصــــارعة فــــي  ميــــداًنا
 م0932 هـــــ/0192مكـــة، كمـــا حـــدث فـــي ســـنة 

عندما وقعت الفتنة بين العسـكر المصـري وعبيـد 
 -0190الشــريف زيــد بــن محســن ) شــريف مكــة

 حيــــــــث وضــــــــعتم( 0999 -0932هـــــــــ/0177
 .(29)ةمدرسالمدافع عند ال

دبـــت الحيـــاة مـــرة أخـــرى فـــي المدرســـة بســـبب 
جهــود نــاظر الحــرمين الشــيك محمــد بــن ســليمان 
الرودانـــي الـــذي استصـــدر أمـــًرا مـــن قاضـــي مكـــة 

وفي غيرهـا مـن  (27)ابإخراج من كان في خالويه
المدارس ممن له بيـت يأويـه وعيـال، وأسـكن بهـا 
المجاورين الفقراء تطبيًقـا لشـر  الواقـ . كمـا قـام 

عيين عدد من المدرسين؛ بها فعين الشيك علي بت
العصـــــــامي مدرًســـــــا للشـــــــافذية، والشـــــــيك محمـــــــد 

                                                           

ـــي، قطـــب الـــدين محمـــد النهروالـــي المكـــي،  (22) النهروال
، أشـــرف علـــى الحةةةرل ال مةةةالي فةةةي الرةةةتا الانمةةةالي

ـــــاض، د،  طبعـــــه، حمـــــد الجاســـــر، دار اليمامـــــة، الري
؛ الســــــــــــنجاري، 996، 990/ 2، 027، 0/029ت،

، 076، 9/070، 329، 322/ 3، منةةةةةةا ا المةةةةةةرم
، 022لكـــالم، ص ؛ دحــالن، خالصـــة ا362، 303
  .79، ص تارةخ التال ل؛ عبد هللا، 029

، وينظـــر أيًضـــا  3/09، منةةةا ا المةةةرمالســـنجاري،  (29)
، وقــد ذكــر دحــالن هــذه الواقعــة فــي أحــداث 2/003

،   صةةةة المةةة م. دحـــالن، م0933هــــ/0193ســـنة 
 .029ص 

 .067، ص الدر الرا رالطاهر،  (27)

المغربـــــــي الغدامســـــــي مدرًســـــــا للمالكيـــــــة، وعـــــــين 
مدرســـها الحنفـــي قاضـــًيا شـــرعًيا، وجعـــل عوًضـــا 
ــــــاس  ــــــن الذب ــــــد هللا ب ــــــي عب عــــــن المــــــدرس الحنبل
الطـــــاهر الطاشـــــكندي مدرًســـــا للحـــــديث، وأجـــــرى 

أوقـاف قايتبـاي التـي على المدرسين والطلبـة مـن 
، إال أنـه يبـدو أن بعـض (20)فـي مصـر والحـرمين

هــــــــذه اإلجــــــــراءات الخاصــــــــة بمرتبــــــــات أوقــــــــاف 
ـــــراء قـــــد  ـــــى المدرســـــين والق ـــــاي عل الســـــلطان قايتب
خالفت شر  الواقـ  فقـرر قاضـي مكـة فـي ربيـع 

منــــــع المــــــولى م 0973يونيــــــو هـــــــ/ 0109األول 
ــــاظر الوقــــ  مــــن  أحمــــد بــــن حســــين البياضــــي ن

بصـــرفها علــى مـــا شــرطه الواقـــ   صــرفها، وأمــر
 .(26)روكانت عليه النظا

وممــن تــولى التــدريس بهــا الشــيك محمــد مــرزا 
  .(31)الرومي الحنفي قاضي مكة المكرمة

وباإلضـــافة إلــــى دور المدرســــة التعليمــــي فقــــد 
استخدمت أيًضا إبان فترة البحث كمقر الجتمـاع 
الفقهــــــاء والقضــــــاة للنظــــــر فــــــي بعــــــض القضــــــايا 

ة بقضــــايا المرتبــــات المخصصــــة المهمــــة المتعلقــــ
 .(30)نللعلماء والمجاوري

 
  

                                                           

نجاري، ؛ السـ232، 230، ص اإلعة مالنهروالي،  (20)
؛ دحـــــــالن، 300، 329، 9/320، منةةةةةةةا ا المةةةةةةةرم

، تةارةخ التالة ل؛ عبـد هللا، 079، ص الصة الم مخ
 .72، 79ص 

 .9/369، منا ا المرمالسنجاري،  (26)
 .0/232، فلا د االرتحا الحموي،  (31)
 .2/90،منا ا المرمالسنجاري،  (30)
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 المدرسة المظررةة:
 -607أنشـــــــــــأها الســـــــــــلطان مظفـــــــــــر شـــــــــــاه )

( ســلطان كجــرات مــن م0222 -0200هـــ/632
م، كمـا أنشـأ 0206هــ/ 622بالد الهند فـي سـنة 

رباًطا وسبياًل للماء، وخصصـت لدراسـة المـذهب 
الحنفـــي، وقـــد خصـــب لهـــا مرتبـــات ترســـل مــــن 

د إلـــى جانـــب بعـــض األوقـــاف التـــي اشـــتراها الهنـــ
بمكــة وخصصــها لقنفــاق علــى المدرســة، وعلــى 

 .(32) من يقيم بالربا
 

 المدرسة الداوودةة ]الداودةة[: 
 622أنشأها داوود باشا والي مصر في سـنة 

م، فـــي الجانـــب الغربـــي مـــن المســـجد 0292هــــ/ 
عنـد  (33)الحرام على أنقاض المدرسـة المنصـورية

 وقــد أنشــأ داود باشــا بجوارهــا رباًطــابــاب العمــرة، 
وكــــان يصـــــرف علـــــى تشــــغيلها مـــــن أوقافـــــه فـــــي 

، وخصصــــها لتــــدريس المــــذهب (39)مصــــر ومكــــة

                                                           

؛ 229، 223، 009، ص مكة المكرمةكشميري،  (32)
 .72، ص ةخ التال لتار عبد هللا، 

أنشـأها الملـ  المنصـور عمـر لمدرسة المنصورية  ا (33)
علــــى الفقهــــاء رســــول صــــاحب الــــيمن علــــي بــــن بــــن 

، وقــام م0223هــ/990فـي ســنة الشـافذية والمحــدثين 
األميـــر فخـــر الـــدين الشـــالج أميـــر ببنائهـــا نيابـــة عنـــه 

ــــا مكــــة ، كمــــا وقــــ  عليهــــا أبــــوه األميــــر المظفــــر وقًف
إليـــه فـــي بعـــض األحيـــان، كمـــا عليهـــا، ولـــذل  نســـب 

عرفت أيًضا بالمدرسة الفخرية وبمدرسة الشـالخ، إال 
،  راا الارامأن المنصورية أشهر أسمائها، الفاسي، 

؛ العبيكان، 0/007، الاقد النمي ؛ الفاسي، 0/920
 .71، ص الح اة الالم ة

مكةةةةة ؛ كشــــميري، 9/232، منةةةةا ا المةةةةرمالســــنجاري،  (39)
 .70، ص تارةخ التال ل، ؛ عبد هللا273، ص المكرمة

الحنفي والتصوف، وقرر داوود باشا نظاًما دقيًقا 
 وقفه المؤرخ  ضمنه حجوالربا  إلدارة المدرسة 

يوليـو  02 هــ/621سنة  ربيع اآلخر 01بـ  أولها
ا مـــــن أداء رســـــالتها، ، ممـــــا مكنهـــــ (32)م 0293

                                                           

يوجــــد لوقــــ  داود باشــــا عــــدة حجــــ ، علــــى النحــــو  (32)
 التالي 

حجةةةةةةةة  ابمةةةةةةةةراا دار الوثــــــــائق القوميــــــــة بالقــــــــاهرة،  -
  والش طي 

   داود با ةةا ، بعنــوان )97، محفظــة 321حجــة رقــم
(، البـــاب العـــالي، مؤرخـــة و تخدا ةةةح فحمةةةد عحةةةد هللا

 رجــب 09م(، 0236ينــاير )هـــ 692أوائــل رمضــان 
 م(.0223يونيو  22هـ )691

 ( الةرحم داود با ا عحةد بدون رقم، الباب العالي، بعنوان ،)
 م.0292يونيو  21هـ/622ربيع الثاني  01بتاريك 

  [، داود با ا  تخدا فحمد عحد هللا، بعنوان ]326رقم
 بدون تاريك.

  وزارة األوقاف المصرية -
   داوود با ةا بعنـوان ) ،0079الدفترخانة، حجـة رقـم

عحةةد الةةرحم  لايةة  الشةةلطنة بالةةدةار المصةةرةة  دةة 
 02هـــ/672شــوال  02بتــاريك  (،وابقطةةار الحجايةةةة

 م.0292مايو 

  قســـم الحجـــ  والســـجالت، ملفـــات التوليـــة، ملـــ  رقـــم
داود با ةةا و تخدا ةةح فحمةةد عحةةد )، بعنــوان 26903

(، داوود با ةةةةا، بعنـــوان )33339(، وملـــ  رقــــم هللا
با ةةا دةة  عحةةد  داوود، بعنــوان )22061وملــ  رقــم 

الةةرحم  لايةة  الشةةلطنة بالةةدةار المصةةرةة وابقطةةار 
 (.  الحجايةة

معهـــد خــــاد الحــــرمين ألبحــــاث الحــــ  والعمــــرة، ملــــ   -
/ و ح ج، وجميــع الحجــ  0/022حجــ  وقــ ، رقــم 

الموجــودة بــالمل  خاصــة بأوقــاف داوود باشــا، وهــي 
 على النحو التالي 

  يوليـــو 02هــــ/621ربيـــع ثـــان  01حجـــة وقـــ  بتـــاريك
 م.0293
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ومــــن أشــــهر مــــن درس بهــــا فــــي القــــرن الحــــادي 
عشــــر الهجــــري الشــــيك أحمــــد بــــن عبــــد اللطيــــف 

وقــــد جــــرت  م(،0902هـــــ/0163)ت  البشبيشــــي
العــــــــادة أن تخصــــــــب المدرســــــــة لســــــــكن كبــــــــار 

  .(39)الحجاج
 

 مدرسة محمد با ا:
تقع في سويقة، وكانت في األصل بيمارستاًنا 

أها والـــي مصــــر ، أنشــــ(37)ةثـــم قلبـــت إلــــى مدرســـ
م، وقـــــام 0292هــــــ/673محمـــــد باشـــــا فـــــي ســـــنة 

بترتيـــب األمـــوال الالزمـــة لمدرســـيها، ومـــن أشـــهر 
مــن تــولى التــدريس بهــا فــي أواخــر القــرن العاشــر 
الهجري الشيك عبد الرحمن المرشدي الذي درس 
بهـــا صـــحيح البخـــاري وأملـــى عليـــه شـــروًحا كمـــا 
درس بها علوم اللغة العربيـة الصـرف والعـروض 

ـــولى (30)مبالغـــة، وغيرهـــا مـــن العلـــو وال . وممـــن ت
التدريس بها في القرن الحادي عشـر الشـيك عبـد 

                                                                                   

   م.0290أبريل  9هـ/672شوال  6حجة بتاريك 

  ،حجة وق  شرعي للمدرسة الداووديـة بمكـة المكرمـة
 م.0290فبراير  26هـ/672رمضان  2بتاريك 

 906، 232، 9/091، منا ا المرمالسنجاري،  (39)

ـــــد هللا، 009، ص مكةةةةةة المكرمةةةةةةكشـــــميري،  (37) ؛ عب
 .77، ص تارةخ التال ل

ـــــيالشـــــلي (30) بكـــــر بـــــن أحمـــــد الشـــــلي  ، محمـــــد بـــــن أب
فةةةي ف اةةةار القةةةرن  عقةةةد الجةةةلاهر والةةةدرر، بـــاعلوي 

ــــق، إبــــراليم أحمــــد المقحفــــي، الحةةةةادي عشةةةةر ، تحقي
، 0مكتبـة اإلرشــاد، مكتبـة تــريم الحديثـة، صــنعاء،   

 فلا ةةةةةةةةد؛ الحمــــــــوي، 009، ص م2113هـــــــــ/0929
تةةةارةخ عمةةةارة المشةةةجد ؛ مطـــر، 2/029، االرتحةةةا 

 .370، 371، ص الحرام

، والشيك محمد أبو عبـد هللا (36)يالرحمن المرشد
ي )ت بـــــــن فـــــــروخ الملقـــــــب بعبـــــــد العظـــــــيم المكـــــــ

، والشــــــيك أبــــــو عبــــــد هللا (91)م(0920هـــــــ/0190
ي )ت وحنيف الدين المرشـد ،(90)يالموروي المك

ــــــــــدين عيســــــــــى م(، وى0929هـــــــــــ/0197 مــــــــــام ال
 . (92)م(0979هـ/0102المرشدي )ت 

 

                                                           

صـدر الـدين المـدني، علـي بـن أحمـد ، ومابن معصـ (36)
ــــن محمــــد معصــــوم الحســــني الحســــيني، المعــــروف  ب

الاصةةةةر فةةةةي  ةسةةةة ف، دبعلــــي خــــان بــــن ميــــرزا أحمــــ
، ، )نســـخة إلكترونيـــة(محاسةةة  الشةةةاراا بكةةةل مصةةةر

، عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد ؛ المعلمــي0/39
م  القرن التاسع نلى القرن  فع م المكيي ، الـرحيم

ـــــراث الهجةةةةةري الرابةةةةةع عشةةةةةر  ، مؤسســـــة الفرقـــــان للت
اإلســـــالمي، فـــــرع موســـــوعة مكـــــة المكرمـــــة والمدينـــــة 

 .2/071م، 2111هـ/0920، 0المنورة،   
؛ المعلمي، أعالم 0/939، فلا د االرتحا الحموي،  (91)

، ، عــــــايض بــــــن خــــــزام؛ الروقــــــي026/ 0المكيــــــين، 
 ةةةة   القةةةةرن  وظ رةةةةة اإلفتةةةةاا فةةةةي مكةةةةة المكرمةةةةة

ا لةةةد  سةةة طي  الدولةةةة الاا ةةةر الهجةةةري وفهميتهةةة
ـــــى نـــــدوة مكـــــة المكرمـــــة الانمال ةةةةةة ـــــدم إل ، بحـــــث مق

 .26، ص هـ0929عاصمة الثقافة اإلسالمية، 
المختصةةر مةة  مــرداد، عبــد هللا مــرداد أبــو الخيــر،  (90)

لشر النلر والرهر في تراعل ففاضل مكة مة  القةرن 
، اختصــار وترتيــب الاا ةةر نلةةى القةةرن الرابةةع عشةةر

، 2عــامودي، أحمــد علــي،  وتحقيــق  محمــد ســعيد ال
 .900م، ص 0609هـ/0919جدة، عالم المعرفة، 

فلا ةةد الحمــوي، ؛ 2/029،   صةةة ابيةةرالمحبــي،  (92)
ر، عقةةد الجةةلاهر والةةدر؛ الشــلي، 9/002، االرتحةةا 

 .2/090، فع م المكيي ؛ المعلمي، 262ص 
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 :(93)ةةالمدرسة المراد
كان مقرها بجوار عقد الصفا أنشأها السلطان 

 – 0279/ هــــــــــــ0113 -602مــــــــــراد الثالــــــــــث )
(، وجعلهــــــا لتــــــدريس العلــــــوم الشــــــرعية، م0269

، (99)وقـــــرر مرتبـــــات للمدرســـــين والعـــــاملين فيهــــــا
، (92)وخصب لها مصروفات مـن أوقافـه بمصـر

الشيك  (99)ةأول من درس بها مفتي مكة المكرمو 
عبــــــد الكــــــريم القطبــــــي المعــــــروف باألكمــــــل )ت 

، وممـــن تــولى التـــدريس (97) (م0912هـــ/ 0109

                                                           

للمزيد حول خيرات السلطان مراد في مكـة المكرمـة  (93)
؛ 966 -3/969، نةةةا ا المةةةرممينظـــر  الســـنجاري، 

 .026، 020/ 9، فلا د االرتحا الحموي، 
مكةة ؛ كشـميري، 01، ص ابرج المشةكيالطبري،  (99)

 .279، 002، ص المكرمة
 وزارة األوقاف المصرية  (92)
، الديوان العالي، بتاريك 619الدفتر خانة، حجة رقم  -

 م.0206مايو  02هـ/667غرة رجب 

التوليـــة، ملـــ  رقـــم  ملفـــاتقســـم الحجـــ  والســـجالت،  -
الشةةلطان مةةراد  ةةان ادةة  الشةةلطان ، بعنــوان )9110

 (.سل ل  ان

وكانت مرتبات اوقاف السلطان مـراد تعطـى ألميـر الحـ  
 المصري بإشهاد خاص، ينظر على سبيل المثال 

دار الوثـــائق القوميـــة، محكمـــة البـــاب العـــالي، إشـــهادات، 
، 079، ص 700، وثيقـــــــة رقـــــــم 007ســـــــجل رقـــــــم 

 م.0712هـ/ 0009بتاريك 

ابيهةةار الطياةةة النشةةر فةةي الــدهلوي، عبــد الســتار،  (99)
، تحقيـق، صـالح الـدين ذ ر ابع ةان مة   ةل عصةر

بن خليل بن إبراليم الصواف، دكتوراه، غير منشورة، 
 .70هـ، ص 0926جامعة أم القرى، 

وظ رةةةة ؛ الروقـــي، 2/0ر،   صةةةة اب المحبـــي،  (97)
، المجةاورة دور ؛ مـداح، 20، ص اإلفتاا في مكةة

 -222/ 2، فلا ةةةةةد االرتحةةةةةا حمـــــوي، ال. 329ص 

القـــرن الحـــادي عشـــر الشـــيك محمـــد أبـــو فـــي بهـــا 
عبـــــــــد هللا بـــــــــن فـــــــــروخ الملقـــــــــب بعبـــــــــد العظـــــــــيم 

، والشيك أبو الصفا بـن أيـوب الخلـوتي (90)المكي
شـــيك محمـــد بـــن محمـــد ، وال(96)يالحنفـــي الدمشـــق

، والشيك محمد أبو عبـد هللا المـوروي (21)المنوفي
، (22)ي، والشـــــيك عبـــــد الملـــــ  المغربــــــ(20)يالمكـــــ

والشـــــــيك أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد اللطيـــــــف البشبيشـــــــي 
المصــري، والــذي واله التــدريس بهــا الشــيك محمــد 

وظل بهـا بعـد عـزل الشـيك محمـد  (23)نبن سليما
ي بــن ســليمان حتــى أخرجــه منهــا أحمــد باشــا والــ

 .(29)ةجد
 

 فوردتوإلةةةةةى عالةةةةة  هةةةةة   المةةةةةدارس فقةةةةةد 
مة  المةدارس ابهل ةة  االمصادر المااصرة عةدد  

فةةي مكةةة نبةةان القةةرن الحةةادي عشةةر الهجةةري، 
 ومنها:

                                                                                   

حاشية رقـم  3/391، منا ا المرم؛ السنجاري، 220
؛ عبــد هللا، 2/772، عةة م المكيةةي ف(؛ المعلمــي، 2)

 .77، ص تارةخ التال ل
؛ المعلمــــــي، 0/939، فلا ةةةةةةد االرتحةةةةةةا الحمــــــوي،  (90)

 .0/026، ع م المكيي أ
 .3/269، فلا د االرتحا الحموي،  (96)
 .9/301، منا ا المرمالسنجاري،  (21)
؛ مــــــــرداد، 9/906، منةةةةةةةةا ا المةةةةةةةةرمالســــــــنجاري،  (20)

 .900، ص المختصر
 .9/920، منا ا المرمالسنجاري،  (22)
عقةةةد ؛ الشـــلي، 9/969، منةةةا ا المةةةرمالســـنجاري،  (23)

  صةةةةةةة ؛ دحــــــالن، 361، ص الجةةةةةةلاهر والةةةةةةدرر
 .009، ص المختصر؛ مرداد، 009، ص الم م

 .9/210، منا ا المرمسنجاري، ال (29)
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بخـر  ،(22)مدرسة ابغةا دهةرام الشةرةري -
، وممــــن تــــولى التــــدريس بهــــا الشــــيك (29)ىالمســــع

إبــــــــــــــــــــــراليم بــــــــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــدهان )ت 
ــــي ، وذكــــر الســــ(27) م(0993/هـــــ0123 نجاري ف

أنــه تقــرر هـــدم م 0973هـــ/ 0109أحــداث ســنة 
المدرســـــة وبعـــــض األمـــــاكن المجـــــاورة لهـــــا لبنـــــاء 
ـــوزير أحمـــد باشـــا  مدرســـة وتكيـــة مكانهـــا باســـم ال
كــوبرلي، إال أنهــم اســتقروا علــى مكــان آخــر فــي 

 . (20)يالشبيكة وبقيت المدرسة كما ه

                                                           

بهــــرام الشــــريفي  رومــــي األصــــل دخــــل فــــي خدمــــة  (22)
األشــــراف، فخــــدم عــــدًدا مــــنهم، وكــــان موضــــع ثقــــتهم 
حتــى أنــه كــان رســواًل مــنهم إلــى الســلطان العثمــاني، 
وكذل  استمر ابنه محمد في خدمتهم فكان من خدام 
الشريف محسـن، وكـان لبهـرام أغـا عـدد مـن الخيـرات 

المكـي الشـريف، أشـاد بهـا معاصـروه حتـى في الحرم 
مدحــــه بعــــض الشــــعراء ومــــنهم الفضــــل بــــن عبــــد هللا 
الطبـــري، ومـــن أشـــهرها الربـــا  الـــذي أنشـــأه فـــي حـــي 

ابــن . المــدعى علــى يســار الــذاهب إلــى مقبــرة المعــالة
، المحبـــــــي، 96، ص سةةةةةةة فة الاصةةةةةةةرمعصـــــــوم، 

منةةةا ا ؛ الســـنجاري، 3/301، 2/9،   صةةةة ابيةةةر
حســــــين عبــــــد العزيـــــــز، فعي، ؛ شــــــا9/219، المةةةةةةرم

ابرمطةةة بمكةةة المكرمةةة فةةي الاهةةد الانمةةالي دراسةةة 
 – 0101هةةةةةةةد0991 -329تارةخ ةةةةةةة حضةةةةةةارةة 

، دكتـــوراه، غيـــر منشـــورة، جامعـــة أم القـــرى، م0301
 .072م، ص 2110هـ/0922

 .00، ص ابرج المشكيالطبري،  (29)
؛ مــــــــرداد، 3/000، فلا ةةةةةةةةد االرتحةةةةةةةةا الحمــــــــوي،  (27)

ـــدهلوي، ؛ ا99، ص المختصةةةر ؛ 00، ص ابيهةةةارل
 .933، 0/932، فع م المكيي المعلمي، 

 .9/367، منا ا المرمالسنجاري،  (20)

)الـــــواعب   أنشـــــأها مدرسةةةةةة قةةةةةرة بةةةةةا  -
نـــدي قـــرة بـــاش فـــي عبـــد الـــرحمن أف( (26)الرومـــي
م، وجهزهـــــــا بكـــــــل مـــــــا 0920هــــــــ/ 0130ســـــــنة 

تحتاجــــه، وأوقــــ  لهــــا عـــــدًدا مــــن األوقــــاف فـــــي 
 . (91)ةمصر ومكة المكرم

تنســــــب ألســــــرة  مدرسةةةةةةة ل  المنةةةةةةلفي: -
المنوفي التي قدمت من مصر في القرن الحادي 
عشر الهجري واستوطنت مكة المكرمة، وأنشـأت 

ن ، ومـــ(90)مبهـــا مدرســـة خاصـــة الهتمـــامهم بـــالعل
أشهر من درس بها مـن علمـاء األسـرة فـي القـرن 

                                                           

 .3/301،   صة ابيرالمحبي،  (26)
ف اةةةةةةار الحةةةةةةرمي  الشةةةةةةرةري  عجيمــــــي، هشــــــام،  (91)

)ترجمـــة ، والحجةةاي فةةةي الشةةةجل التةةةارةخي الانمةةةالي
. 2/20م، 2107هــ/ 0930، 0  ، وترتيب وتقديم(

رت بعــض المراجــع المدرســة باســم عمــر قــرة وقــد ذكــ
، ، عبـد الباسـرباش، وهـو غيـر صـحيح. ينظـر  بـدر

،   المدينـة المنـورة ،المنةلرةالتارةخ الشامل للمدينة 
، علـــي بـــن موســـى ؛3/62م، 0663هـــ / 0909، 0

وصةةا المدينةةة المنةةلرة فةةي سةةنة ، موســى األفنــدي
ـــاب  رســـائل م0881هةةةة 0919 ، منشـــور ضـــمن كت

، 0  دينـــــة، دار اليمامـــــة، الريـــــاض، فـــــي تـــــاريك الم
محمــــد علــــي  ،؛ بيــــومي22م، ص 0672هـــــ/0362
دور مصةةر فةةي الحر ةةة الالم ةةة فةةي الحجةةاي فهــيم، 

 -0101هةةةد0221 -329)نبةةان الاصةةر الانمةةالي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة، القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة، 0،   م(0811 ، دار الق
 .207م، ص 2119هـ/0929

ـــــــ (90) ـــــــومي، دور 2/007ريك مكـــــــة، أالســـــــباعي، ت ؛ بي
، ، حســـــام محمـــــد؛ عبـــــد المعطـــــي202ص  ،مصـــــر

فةةةي القةةةرن النةةةام   الا قةةةات المصةةةرةة الحجايةةةةة
، الهييــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، عشةةةةر
 .336، ص م0666
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الحــــــادي عشـــــــر الشــــــيك عبـــــــد الجــــــواد المنـــــــوفي 
 .(92)م0927هـ/0190المتوفى سنة 

  مدرسةةة محمةةد دةة  سةةل مان الرودالةةي -
ــــي أحــــداث ســــنة  هـــــ/ 0107ذكرهــــا الســــنجاري ف

م، وذكرهــــــا دحــــــالن باســــــم "مدرســــــة ابــــــن 0979
ـــــــــــت تقـــــــــــع بجـــــــــــوار المدرســـــــــــة  ســـــــــــليمان"، وكان

 .(93)الداوودية

  علـــــــــى بـــــــــاب (99)مدرسةةةةةةةةةة رامشةةةةةةةةة  -
 .(92)الحزورة

                                                           

، ابيهةةار؛ الــدهلوي، 231، ص المختصةةرمــرداد،  (92)
 .027ص 

 .009، ص   صة الم مدحالن،  (93)
بــن م يهــو الشــيك أبــو القاســم، واســمه إبــرال  رامشةة  (99)

، لـــه خيـــرات كثيـــرة فـــي الحـــرم، فقـــد الحســين الفارســـي
كســـا الكذبـــة المشـــرفة، وصـــنع لهـــا ميزاًبـــا، كمـــا أنشـــأ 
مدرســة، ورباًطــا بالجانــب الغربــي مــن المســجد الحــرام 

، وقفه على جميع الصوفية الرجـال عند باب الحزورة
دون النســــاء أصــــحاب المرقعــــة، مــــن ســــائر العــــراق، 

هـــــذا احتـــــرق  قـــــدم، و 0039هــــــ/226وتاريخـــــه ســـــنة 
أعيد بناؤه وسـمي م و 0366/ هـ 012عام في ربا  ال

، وكـان يعـرف أيًضـا بربـا  العجـم، أمـا ربا  الخـاص
مدرســــته فقــــد ذكرهــــا العصــــامي باســــم "مدرســــة ملــــ  

، سةةم  النجةةلم الاةةلاليالتجــار رامشــت". العصــامي، 
، 091/ 0،  ةةةراا الاةةةرام؛ الفاســـي، 326، 9/279

طةةةةةةةةةة بمكةةةةةةةةةة ابرم؛ شـــــــــافعي، 932، 310، 071
 .6، ص المكرمة

 .00، ص ابرج المشكيالطبري،  (92)
فــــي لجهــــة  المســــجد الحــــرام مــــن أبــــواب  بةةةةاب الحةةةةرورة

، وينسب إلى حزورة والدة وكيع بـن سـلمة مـن الغربية
وي قـال ، أمراء مكة التـي دفنـت بـالقرب مـن هـذا البـاب

نســـبة إلـــى امـــرأة ت ســـمي حـــزورة كانـــت تخـــدم ضـــريًحا 
اســم لســوق فــي  ، وقيــل إنــهاهليــةبهــذه البــاب أيــام الج

، ذكرهـــا (99)مدرسةةةة فحمةةةد دةةة  يةةةلل  -
الســـــــــنجاري فـــــــــي أحـــــــــداث آخـــــــــر رجـــــــــب ســـــــــنة 

، وكانــــــت تقــــــع بجــــــوار بــــــاب م0972هـــــــ/0103
الـــذي كــان يـــدخل منــه ســـادات مكـــة  (97)الشــريف

                                                                                   

 أيًضـــاوكــان يعـــرف  الجاهليــة كـــان فــي هـــذا المكـــان،
بباب بني حكيم بن خزام، وباب الخزامية، وباب بنـي 

. ، وعـــرف أخيـــًرا باســـم بـــاب الـــوداعالزبيـــر بـــن العـــوام
؛ باســالمة، 722، 2/720، مةةرلة الحةةرمي صــبري، 

؛ 029، 022، ص تةةةارةخ عمةةةارة المشةةةجد الحةةةرام
ـــادر، الحـــارثي، عـــدنان محمـــدعمـــارة، طـــه   ،عبـــد الق

تةةارةخ عمةةارة وفسةةماا فدةةلاب المشةةجد الحةةرام حتةةى 
مركــــز  جامعــــة أم القــــرى ، لهاةةةةةة الاصةةةةر الانمةةةةالي
 .002أبحاث الح ، د.ت، ص

ذكــره العصــامي فــي حديثــه عــن  فحمةةد دةة  يةةلل : (99)
الشــريف إدريــس بــن الحســن بقولــه "وزيــر مكــة القائــد 

ـــن يـــونس،  ـــَوز أحمـــد ب ـــَو ال  ـــل َوه  ـــة مـــن قب ـــى َمكَّ ير عل
ر يـ اسـتفحل أمـره َوعظـم َحتَّـى  س ...َمو اَلَنا الشريف إ د 

َصاَرت األ  م ور كلَها منوطة ب َرأ يه  وتدبيره موكولة إ َلـى 
يمــــه وتــــأخيره د  يد ، وقــــال عنــــه المحبــــي  ""َتق  َكــــاَن َشــــد 

َفـــاق  ال َبـــأ س َذا ق ـــوَّة َوعـــدد ومـــدد وطـــار صـــيته ف ـــي اآل 
ثـــر الـــدخل  ب ير ألحوالـــه َوأك  ن َفـــاق َوَكـــاَن َذا َتـــد  َوَأقـــل اإل  

ود ـــد  "، ســـبب فـــي فتنـــة بـــين الشـــريف َحتَّـــى َجـــاوز ال ح 
م، 0907هـــــ/0129إدريــــس والشــــريف محســــن ســــنة 

ــــه، وعــــين الشــــريف  ــــى عزل ولكنهمــــا توافقــــا واتفقــــا عل
ــــــداًل منــــــه ريحــــــان بــــــن ســــــالم، وصــــــودرت  إدريــــــس ب

به مـرة ممتلكات ابن يونس وأتباعه، وتجدد الفـتن بسـب
أخـــرى بـــين ذوي حســـن وذوي بركـــات، فقـــام الشـــريف 

هــ/ 0127إدريس بالقبض عليه وقتله في شوال سنة 
، سم  النجةلم الاةلاليم. العصامي، 0900سبتمبر 

، 370/ 0،   صة ابير؛ المحبي، 910، 9/917
372. 

من األبواب الجهة الجنوبيـة للمسـجد  باب الشرةف: (97)
اب مدرســــة الشــــريف الحــــرام، عرفــــه الفاســــي باســــم بــــ
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، أما الطبري والذي ذكرهـا (90)فإلى الحرم الشري
باســـــم )مدرســـــة القائـــــد أحمـــــد بـــــن يـــــونس( فقـــــال 

ز، إذ كانـت عنها  ".. وعد  هذه في المـدارس تجـو 
فـــي جهـــة بعـــض المـــدارس القديمـــة، ولـــم يجعلهـــا 
ابـــــن يـــــونس مدرســـــة، وقـــــد جعـــــل لهـــــا باًبـــــا مـــــن 
المســـــجد الحـــــرام، وىنمـــــا جعلهـــــا مصـــــلى فـــــأطلق 

 .(96)"عليها لفب المدرسة

ذكرهــــا  مدرسةةةةة عحةةةةد هللا دةةةة  عتةةةةاقي: -
الســنجاري فــي معــرض حديثــه عــن عمــارة محــل 

ى هللا عليه وسلم التي تمت بـأمر مولد النبي صل
الســــــــــــلطان محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مــــــــــــراد فـــــــــــــي ســـــــــــــنة 

، وذكــــــــــــر الطــــــــــــاهر أن (71)م0911هـــــــــــــ/0116
الســـلطنة قـــد عينـــت "العتـــاقي أفنـــدي" مدرًســـا بهـــا 
ــــــومين فــــــي  ــــــه لي ــــــر عمل ــــــا نظي ــــــه مرتًب وقــــــررت ل
األسبوع، وكان ينوب عنه في التدريس شيك أهل 

 .(70)الحديث الشيك عبد هللا بن سالم البصري 

، ذكرهــــــا سةةةةةةة الشةةةةةةيد الايةةةةةةدروسمدر  -
الحمــوي فــي ترجمتــه للشــريف إدريــس بــن الحســن 

 .(72)يبن نم

                                                                                   

عجــــالن التصــــاله بهــــا، وعرفــــه األزرقــــي ببــــاب بنــــي 
ـــه  ـــة المهـــدي الذباســـي فـــي عمارت تمـــيم، أنشـــأه الخليف

م وجــدد بنــاؤه فــي 779هـــ/ 091للمســجد الحــرام ســنة 
م. 0279هــــــ/609عمـــــارة الســـــلطان مـــــراد فـــــي ســـــنة 

 .029، ص تارةخ عمارة المشجد الحرامباسالمة، 
 .9/377، منا ا المرمالسنجاري،  (90)
 .00، ص ابرج المشكيالطبري،  (96)
فع م ؛ المعلمي، 3/217، منا ا المرمالسنجاري،  (71)

 .0/992، المكيي 
 .099، ص الدر الرا رالطاهر،  (70)
 .3/332، فلا د االرتحا الحموي،  (72)

منشةةةةةةلت الشةةةةةةلطان سةةةةةةل مان فةةةةةةي مكةةةةةةة  
 المكرمة: 

ـــــانوني بعـــــدد مـــــن  قـــــام الســـــلطان ســـــليمان الق
األعمال في مكة المكرمـة والمسـجد الحـرام، فمـن 

ــــــــي  ــــــــذي أصــــــــدره ف ــــــــ  األمــــــــر ال رجــــــــب  27ذل
ا والــي م إلــى علـي باشـ0222يوليـو  06هــ/626

ــــي الحــــرم  ــــإجراء بعــــض اإلصــــالحات ف مصــــر ب
المكــــي الشــــريف وتجديــــد كســــوة بعــــض األعمــــدة 

، وعنـدما (73)رالتي أصـابها التلـ  بسـبب األمطـا
بلغـــه أن ســـق  المســـجد الحـــرام تآكلـــت أخشـــابه، 
ـــــه  ـــــور والحيـــــات، وأن جانب وصـــــارت مـــــأوى للطي
الشـــــــرقي آل إلـــــــى الســـــــقو ؛ وبعـــــــد أن اســـــــتفتى 

ــــع  ــــ  العلمــــاء أمــــر بهــــدم جمي الســــق ، وهــــدم ذل
الجانب، وىعادة بنائه وىعادة بنـاء جميـع السـواري 
ــــــث بنــــــي بــــــالجب  مــــــع اإلحكــــــام واإلتقــــــان، حي

هـــــــ/ 690والحجــــــر، كمــــــا تــــــم أيًضــــــا فــــــي ســــــنة 
تعميــر المطــاف الشــريف، إال أنــه تــوفي م 0223

قبـــل إتمـــام هـــذه العمـــارة، وعنـــدما تـــولى الســـلطان 
ء أبوابـه، مراد أمر بإتمام العمارة وىتقانها، فـتم بنـا

 .(79)هودرجه، وأروقته، وقباب
                                                           

الةةةةةةح د الارم ةةةةةةة فةةةةةةي الليةةةةةةا   بيــــــات، فاضــــــل،  (73)
ثقافـــة ، مركـــز األبحـــاث للتـــاريك والفنـــون والالانمال ةةةة

 .2/072م، 2101اإلسالمية بإستانبول، 
نسةةةااد ل  عنمةةةان الشـــرنباللي، حســـن بـــن عمـــار،  (79)

، تحقيــق، ســليمان بــن المكةةرم دحنةةاا ديةة  هللا المحةةرم
صــــالح آل كمــــال، جامعـــــة أم القــــرى، مركــــز إحيـــــاء 

ــــــراث اإلســــــالمي،   -99م، ص 2113هـــــــ/0929الت
ومــا بعــدها، وقــد  27، ص اإلعةة م؛ النهروالــي، 90
ب النهروالــي فــي كتابــه فصــاًل كــاماًل بعنــوان  خصــ

"فصــــل فــــي ذكــــر مــــآثر الســــلطان ســــليمان وخيراتــــه 
وصــدقاته الجاريــة الحســان فــي جميــع البلــدان، ســيما 



 م1028والثالثون  بعالعدد السا      لة كلية اللغة العربية باملنصورة  جم

547 
 

ـــه أيًضـــا وضـــع منبـــر للرخـــام فـــي  ومـــن أعمال
ــــة  ــــزاب لســــطح الكذب المســــجد الحــــرام، وعمــــل مي
ــا بالــذهب، كمــا وقــ  علــى  محلــى بالفضــة مطلًي
كســـوة الكذبـــة جملـــة قـــرى بمصـــر، ومنهـــا تقريـــر 
صــــدقات عظيمــــة ترســــل ســــنوًيا ألهــــل الحــــرمين 

شــــــتراها الشــــــريفين، وقــــــ  عليهــــــا جملــــــة قــــــرى ا
بمصـــر، ومنهـــا صـــدقات الجـــوالي، ومـــن أعمالـــه 
العظيمة بمكة أيًضا إصالح وتعمير عـين حنـين 

قامـــت ابنتـــه )خـــاتم ســـلطان( كمةةةا وعــين عرفـــات 
 .(72)صبعمارة عين زبيدة على حسابها الخا

                                                                                   

في بلد هللا الحرام، وبلد خـاتم األنبيـاء والرسـل الكـرام، 
 -339عليـــه وعلـــيهم أفضـــل الصـــالة والســـالم"، ص 

نحة ة اللط رةة ال؛ القليوبي، أحمد شـهاب الـدين، 326
في مااحث  رةرة في تارةخ مكة المكرمةة والمدينةة 

، تحقيــق، ســعيد عبــد الفتــاح، المنةةلرة وميةة  المقةةدس
، 0مكـــة المكرمــــة، مكتبــــة مصـــطفى نــــزار البــــار،   

؛ مــــنجم باشــــي، أحمــــد 72م، ص 0667هـــــ/ 0907
، دراســة وتحقيــق، غســان الرمــال، عةةامع الةةدو دده، 

؛ 2/090م، 2116هــــ/0931مكـــة المكرمـــة، د، ن، 
، 291 -3/220، منةةا ا المةةرموينظــر  الســنجاري، 

؛ ابــن العمــاد الحنبلـــي، أبــو الفــالح عبـــد 997-996
  رات الة ه  فةي ف اةار الحي بن أحمد بن محمد، 

، تحقيــــق، محمــــود األرنــــاؤو ، بيـــــروت، مةةةة  ذهةةةة 
م، 0609هـــــ/0919، 0دمشــــق، دار ابــــن كثيــــر،   

، ص ابرج المشةةةةةةةةكي؛ الطبــــــــري، 220، 01/221
/ 2، مةةةةرلة الحةةةةرمي ؛ صــــبري، 073، 072، 020
932. 

، الكـردي، محمـد 2/012، تنرةل الرحماتالقطـان،  (72)
بـع ، طالتارةخ القةلةل لمكةة ومية  هللا المةرةلطـاهر، 

، 0،   علــــى نفقــــه الــــدكتور عبــــد الملــــ  بــــن دلــــي 
؛ مخلـــــــــــــــوف، 223، 9/222، م2111هـــــــــــــــ/0921
الخةةدمات والمرافةة  الاامةةة فةةي مكةةة ، صــالح ماجــدة

ومن أهم أعمال السلطان سليمان ما قرره من 
شراء عـدد مـن القـرى بمصـر وأوقفهـا علـى كسـوة 

ة، علــى أن يضــاف إلــى ريــع هــذا الكذبــة المشــرف
ـــة نفقـــات الكســـوة بعـــد أن  الوقـــ  مـــا يكفـــي لتكمل
علـــم بعجـــز أوقـــاف الكســـوة الســـابقة عـــن الوفـــاء 

 .(79)ابمصروفاته
م  مظاهر اهتمام الشلطان سل مان بالالل 

 والالماا في مكة المكرمة:
مــــــن الجوانــــــب المهمــــــة فــــــي حيــــــاة الســــــلطان 

يـع أنحـاء سليمان اهتمامه بالعلم والعلمـاء فـي جم
دولتــــه، وفــــي ذلــــ  يقــــول صــــاحب كتــــاب )العقــــد 
المنظوم(  "وكان محًبا للعلـم معظًمـا ألهلـه غايـة 
االعظــام ومهتًمــا فــي إجــراء الشــرع المبــين بمزيــد 
من االهتمام، وقـد تيسـر لـه مـن الخيـرات العظـام 
والمبـــرات الجســـام مـــا لـــو تفـــرد بإحـــداها ملـــ  مـــن 

مـه هللا ذا الملود لكفتـه يـوم مفتخـره ... وكـان رح
حــــب مــــن المعــــارف والنــــوادر، ولــــه معرفــــة تامــــة 
بـــــالتواريك مـــــن األوائـــــل واألواخـــــر، وكـــــان يـــــنظم 

، وقــال الشــلي فــي (77)"الشــعر بــالتركي والفارســي
                                                                                   

 -0101هةةةةةد0991 -329 الاهةةةةد الانمةةةةاليفةةةةي 
ــــــدوة مكــــــة المكرمــــــة م0306 ــــــدم علــــــى ن ، بحــــــث مق

 .099، 092، هـ0929عاصمة الثقافة اإلسالمية، 
، ولمزيـــد مـــن 206، 70ص ، اإلعةةة مالنهروالـــي،  (79)

نصــوص الفرمانــات واألوامــر الصــادرة مــن الســلطان 
ســــليمان بــــإجراء إصــــالحات فــــي الحــــرمين الشــــريفين 

 -012/ 0، الةةح د الارم ةةةر  بيــات، ومرافقهمــا ينظــ
010 ،3 /96- 012. 

الاقةةد المنظةةلم فةةي اآليــديني، المــولى علــي بــالي،  (77)
ذ ةةةر ففاضةةةل الةةةروم: ذيةةةل الشةةةقا   النامال ةةةة فةةةي 

، بيـــــروت، دار الكتـــــاب علمةةةةةاا الدولةةةةةة الانمال ةةةةةة
 .377، 379م، ص 0672هـ/0362العربي، 
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ترجمتــــــه  "وأمــــــا الخيـــــــرات والمبــــــرات والمســـــــاجد 
والمــــــدارس والجامعـــــــات وىجــــــراء العيـــــــون وبنـــــــاء 
القـــالع والخانـــات فـــذل  ممـــا ال يدخلـــه الحصـــر، 

  .(70)ز عن الضبر والقصر"ويع
ومــن أهــم منشــآته العلميــة والتــي حملــت اســمه 
"جامع السـليمانية" الـذي أنشـأه فـي إسـتانبول بـين 

م، ويتـــــــــأل  مـــــــــن دار 0229- 0296عـــــــــامي 
ــــــع مــــــدارس ومستشــــــفى، ومدرســــــة  الحــــــديث وأرب
ـــــــدرس بهـــــــا  للطـــــــب، وحمـــــــام، ومدرســـــــة كـــــــان ي

، (76)الرياضــيات وعلــوم الفلــ  والفيزيــاء والكيميــاء
ا قـــام بإنشـــاء التكيـــة الســـليمانية فـــي دمشـــق، كمـــ

ـــرة  ـــى جانبهـــا مســـجًدا كبيـــًرا ومدرســـة كبي وبنـــى إل
، وقد بلغ النظام التعليمي (01)عرفت أيًضا باسمه

العثمــاني فـــي المـــدارس الســـليمانية أعلـــى درجاتـــه 
ــــى  ــــم تقتصــــر عل ــــي؛ فل ــــث التنظــــيم والرق مــــن حي
تـــدريس العلـــوم اإلســـالمية فقـــر بـــل شـــملت كثيـــًرا 

                                                           

ـــــي بكـــــر بـــــن أحمـــــد الشـــــليالشـــــلي،  (70)  محمـــــد بـــــن أب
الشةةناا الاةةاهر دتمميةةل النةةلر الشةةافر فةةي ، بــاعلوي 

إبــــــراليم أحمــــــد ، تحقيــــــق، ف اةةةةةةار القةةةةةةرن الاا ةةةةةةر
ـــــــــــــي ـــــــــــــة اإلرشـــــــــــــاد، صـــــــــــــنعاء،   المقحف ، 0، مكتب

 .210م، ص 2119هـ/0922
، ماجةل الدولةة الانمال ةةالمصري، حسين مجيـب،  (76)

، 0القـــــــــــــــــــاهرة، الـــــــــــــــــــدار الثقافيـــــــــــــــــــة للنشـــــــــــــــــــر،   
 .79م، ص 2119هـ/0922

الملاكةةةةة  ، نجــــم الــــدين محمـــــد بــــن محمــــدالغــــزي،  (01)
، تحقيــــق، خليـــــل الشةةةةا رة برع ةةةةةان المةةةةةةة الاا ةةةةةرة

، 0المنصــــــــور، بيــــــــروت، دار الكتــــــــب العلميــــــــة،   
موســــــى، محمــــــد بــــــن ؛ 3/091م، 0667هـــــــ/0900

المختةةةةار المصةةةةلن مةةةة  فعةةةة م حســــن بــــن عقيــــل، 
، 0، جــــــــدة، دار األنـــــــدلس الخضــــــــراء،   القةةةةةةةرون 
 .2/022م، 0662هـ/0902

لـــوم، فوضـــعت شـــرو  دقيقـــة لمـــن يتـــولى مـــن الع
التدريس بها، ومن أهمهـا إجـادة عـدة لغـات، كمـا 
كــــان العمــــل بهــــا فــــي كثيــــر مــــن األحيــــان بدايــــة 
ـــاء،  للترقـــي فـــي الوظـــائ  العليـــا كالقضـــاء واإلفت
وهــــــو مــــــا ينطبــــــق أيًضــــــا علــــــى المدرســــــين فــــــي 

، كمـــا وضـــعت (00)المـــدارس الســـليمانية فـــي مكـــة
، ونظـــام تـــأديبي شـــرو  للطـــالب الملتحقـــين بهـــا

يضــمن التــزام الطــالب بالدراســة ونظمهــا، ويحــدد 
ــــة التحــــاقهم بالعمــــل فــــي هــــذه المــــدارس بعــــد  آلي

 .(02)التخرج منها
أولــى الســلطان ســـليمان علمــاء مكــة المكرمـــة 
والمجـــاورين فيهـــا عنايـــة خاصـــة، ومـــن ذلـــ  مـــا 
ذكره البكري  "وفي دولته الشريفة أمر بـأن تكـون 

علماء وغيـرهم وألهـالي مكـة الجوالي للفقراء من ال
المشـــرفة وغيـــرهم، وفـــي دولـــة الجراكســـة لـــم يكـــن 
مـــــن ذلـــــ  إال القليـــــل الـــــذي ال يـــــذكر، فجـــــزاه هللا 

 . (03) "خيًرا...
                                                           

(00)           ı Semân’dan Dârulfünûn’a, -Sahn

Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler 

ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl , 2017, p 195, 196.. 
(02)                                                                                                           

Ibid., p.196. 
ـــــد عـــــن النظـــــام التعليمـــــي فـــــي عصـــــر الســـــلطان   وللمزي

سليمان وتنظيمات المـدارس السـليمانية ينظـر  سـليم، 
تطلر المؤسشات التال م ةة أحمد محمد عبد العـال، 

النظام ةةةة فةةةي مر ةةةر الدولةةةة الانمال ةةةة حتةةةى دداةةةةة 
، مجلــــــة كليــــــة اآلداب، م0893عصةةةةةةر تنظ مةةةةةةات 

م، 2101بريـــــل ، 2، ج 71جامعـــــة القـــــاهرة، مجلـــــد 
 .32 -31ص 

البكــري، محمــد بــن أبــي الســرور البكــري الصــديقي،  (03)
فةةةةةي الدولةةةةةة الانمال ةةةةةة وذيلةةةةةح  المةةةةةنا الرحمال ةةةةةة

، تحقيـــق، اللطةةةا ا الرمال ةةةة علةةةى المةةةنا الرحمال ةةةة
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 المدارس الشل مال ة:

تعــد المــدارس الســليمانية أول آثــار الســالطين 
العثمــــانيين العلميــــة فـــــي مكــــة المكرمــــة، بـــــل إن 

ها مــن أهــم بعــض المــؤرخين كحــاجي خليفــة عــدو 
الغــــزي فــــي  وقــــال، (09)نأعمــــال الســــلطان ســــليما

ترجمته للسلطان سليمان  "وله المدارس العظيمة 
، وقــــد أورد المؤرخــــون ســــبب (02)المشــــرفة"مكــــة ب

إنشـائها فمــن ذلــ  مــا ذكـره النهروالــي حيــث قــال  
جـراء عـين إ"وسبب ذلـ  أن األميـر إبـراليم أمـين 

نية، عرفات عرض على األبواب الشـريفة السـليما
وأنهــــى لبعتــــاب العليــــة الخاقانيــــة أن المناســـــب 
للشـــأن الشـــريف الســـلطاني .. أن يكـــون لحضـــرة 
الســــــلطان بمكــــــة المشــــــرفة أربــــــع مــــــدارس علــــــى 
المذاهب األربعة يدرس فيها علماء مكـة المشـرفة 
علم الفقه ليكون سـبًبا الشـتغالهم بعلـم الشـرع ... 
ــــ  فــــي صــــحائ  حســــنات للســــلطنة  ويســــطر ذل

أجابــه الســلطان ســليمان المرحــوم إلــى الشــريفة؛ ف
، وذكـــر الطـــاهر أن ذلـــ  كـــان فـــي ســـنة (09)ذلـــ 
 .(07)م0292هـ/671

                                                                                   

ـــــــــــى الصـــــــــــبا ، دار البشـــــــــــائر، دمشـــــــــــق،    ، 0ليل
 .026، 020، ص م0662هـ/0902

ي علةةةةل ف لمةةةةة فقةةةةلا  اب  ةةةةار فةةةةحــــاجي خليفــــة،  (09)
، تحقيــق، التةةارةخ واب اةةار، تةةارةخ ملةةل  ل  عنمةةان

 .311سيد محمد السيد، د، ن، د، ت، ص 
 .3/091، الملاك  الشا رة الغزي، (02)
؛ الجمـــال الطبـــري، 322، ص اإلعةةة مالنهروالـــي،  (09)

المةةةنا ؛ البكـــري، 0/213، نتحةةةاف فضةةة ا الةةةرم 
 .027، 029، ص الرحمال ة

 .027ص ، الدر الرا رالطاهر،  (07)

كل  السلطان سليمان األميـر قاسـم بـ  أميـر 
جــدة بــأن يبــادر إلــى العمــل، وأن يختــار )أمــين( 

أحسن األماكن الالئقة لبناء هذه المـدارس، وبعـد 
تشاور قاسم بـ  مـع األميـر إبـراليم وغيرهمـا مـن 
األعيان اتفق على أن الالئق لبناء هذه المدارس 
الجانب الجنوبي من المسـجد الحـرام المتصـل بـه 

، وكــــان (00)ةمـــن ركـــن المســـجد إلــــى بـــاب الزيـــاد
 (06)ي بهـــــــــذا الموضـــــــــع البيمارســـــــــتان المنصـــــــــور 

نبايـ السـلطان أحمـد شـاه  (61)ةومدرسة لصـاحب ك 

                                                           

؛ الجمــــــــال 2/007، تنرةةةةةةةةةل الرحمةةةةةةةةاتالقطـــــــان،  (00)
؛ 219، 0/213، نتحةةةاف فضةةة ا الةةةرم الطبـــري، 

؛ الكــردي، 391، 3/326، منةةا ا المةةرمالســنجاري، 
، ابرج المشةةكي؛ الطبــري، 9/922، التةةارةخ القةةلةل

 . 01ص 
 ،المسجد الحرامقع في الجهة الشمالية من يالرةادة: باب 

باسم "بـاب سويقة، كما عرف كان يسمى قديًما بباب 
دار بنــــي شــــيبة بــــن عثمــــان" حيــــث اعتــــاد شــــيبة بــــن 

يطلـق عليـه عثمان أن يدخل ويخرج مـن هـذا البـاب، 
أيضأ باب زيـادة دار النـدوة، وبـاب دار النـدوة الزائـد، 
كما عرف باسـم "بـاب العنـود"، وعـرف ايًضـا بــ "بـاب 
القطبــي" لكونــه مجــاوًرا لمدرســة قطــب الــدين الحنفــي. 

تةةارةخ ، باســالمة، 2/729، مةةرلة الحةةرمي ري، صــب
 .030، ص عمارة المشجد الحرام

البيمارسـتان كلمـة فارسـية الح مارستان المنصةلري:  (06)
نسبة إلى ، تعني مكان معالجة المرضى )المستشفى(

الخليفـــة المستنصـــر بـــار الـــذي أمـــر بوقفـــه فـــي ســـنة 
م، وكـــان موضـــعه بالجانـــب الشـــمالي 0231هــــ/920

؛ 0/023، الاقد النمي د الحرام. الفاسي، من المسج
 .76، ص تارةخ عمارة المشجد الحرامباسالمة، 

ذكرهـا السـنجاري باسـم )المدرسـة الكنبايتيـة(، منـائح  (61)
. وتنسـب هـذه المدرسـة إلـى الســلطان 3/326الكـرم، 

( أحـد م0990 – 0901/هــ092 -003أحمد شاه )
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ســــــــلطان كجــــــــرات بالهنــــــــد، وبعــــــــض دور مكــــــــة 
تـي عوضـت مقابـل هـدمها، واألوقاف واألربطة ال

بينمـــا تنـــازل الشـــريف حســـن عـــن ممتلكاتـــه التـــي 
ـــــــــت ضـــــــــمن مبـــــــــاني المـــــــــدارس، ووصـــــــــ   دخل
النهراوالـــــي بـــــوم وضـــــع حجـــــر األســـــاس  "فتقـــــدم 
قاضــــي مكــــة المكرمــــة .. أحمــــد بــــن محمــــد بــــ  
النشــــانجي ... ووضـــــع بيـــــده الشـــــريفة األســـــاس، 
وتبعه من حضـر مـن العلمـاء والسـادات واألمـراء 

س، ووضع كـل واحـد مـنهم حجـًرا فـي وأعيان النا
ذلـــ  األســـاس، وكـــان ذلـــ  يوًمـــا مشـــهوًدا مبارًكـــا 

                                                                                   

بـالد  سالطين الدولة الكجراتية التـي قامـت فـي غـرب
الهنـــد، وتنســـب المدرســـة إلـــى قاعـــدة إحـــدى والياتهـــا، 
وكانت تقع بالجهة الجنوبية من المسـجد الحـرام، وقـد 
ذكــر الطبــري فــي إتحــاف فضــالء الــزمن أن صــاحب 

ي ثهـ/ خادمه ياقوت الغيـا000كنباية أرسل في سنة 
ومعه هدية ليتصدق بها على أهل الحرمين الشريفين 

ويقـــ  علـــى ذلـــ  أوقاًفـــا ويعمـــر لـــه مدرســـة ورباًطـــا، 
يصــرف ريعهــا علــى أفعــال الخيــر كالتــدريس ونحــوه؛ 
فقبلهــا الشــريف بركــات بــن حســن، وأمــره بــأن يمضــي 

ي داريــن ببــاب ثفــي مطالــب الســلطان، واشــترى الغيــا
أم هــانف فهــدمهما وبناهــا فــي عامــه رباًطــا ومدرســة، 
ــــا علــــى  كمــــا اشــــترى عــــدًدا مــــن األمــــاكن جعلهــــا وقًف

ا أربعة مدرسين من أهل المذاهب المدرسة، وجعل له
ــــا، هــــذا إلــــى جانــــب عــــدد مــــن  األربعــــة وســــتين طالًب

الراسةةي،  ةةراا . األعمــال الخيريــة األخــرى فــي مكــة
نتحةةةةاف الجمــــال الطبــــري،  ؛926، 0/920، الاةةةةرام

، 069، 062، 000 -0/009، فضةةةةةةة ا الةةةةةةةرم 
، المةدارس فةي مكةة؛ وينظر  الدهاس، 219، 213
 . 72، 70، ص لتال لتارةخ ا؛ عبد هللا، 29ص 

مســــعوًدا، وذلــــ  لليلتــــين خلتــــا مــــن شــــهر رجــــب 
 .(60) المرجب سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.."

ومــــــــن مظــــــــاهر اهتمــــــــام الســــــــلطان بإنشـــــــــاء 
المـــدارس أن اختـــار لبنائهـــا المعمـــار ســـنان باشـــا 

ـــة ال عثمانيـــة علـــى أشـــهر معمـــاريي عصـــره والدول
مــــدار تاريخهــــا، والــــذي قــــام بتنفيــــذ أهــــم منشــــآت 

 ،(62)زالســـــلطان ســـــليمان فـــــي اســـــتانبول والحجـــــا
ومن ذل  أيًضا أنه عندما بلغه من قاسـم بـ  أن 
هناد بعض دور األوقاف التي ترجع إلى أوقاف 

)ت  زوجــــــــة الســــــــلطان المملــــــــوكي إينــــــــال خــــــــان
، ويلـــزم اســـتبدالها إلتمـــام بنـــاء م(0997هــــ/020
دارس فـــأمر الســـلطان والـــي مصـــر وقاضـــيها المـــ

بالبحـــــــث عـــــــن المســـــــتفيدين مـــــــن ذريـــــــة الواقفـــــــة 
                                                           

؛ السـنجاري، 329، 322، ص اإلعة مالنهروالي،  (60)
، وقـــد أيـــد هـــذا القـــول 391، 3/326، منةةةا ا المةةةرم

ـــــاء  ـــــدأ الشـــــروع فـــــي بن ـــــه ب محمـــــد عاشـــــق، فـــــذكر أن
المــــدارس فــــي اليــــوم الثــــاني مــــن شــــهر رجــــب ســـــنة 

ـــر  2 هــــ/672 تةةةارةخ محمـــد عاشـــق،  م.0292فبراي
، ترجمـــة، مك ةةةةمكةةةة المشةةةرفة المشةةةمى باب اةةةار ال

، وينظر 99م، ص 2100هـ/0936هشام عجيمي، 
 .020، ص الدر الرا رأيًضا  الطاهر، 

وقد ذكر السنجاري أن بناء المدارس السـليمانية كـان فـي 
، وذكر أن ذل  ما ذكره القطب م0299/هـ673سنة 

)أي النهروالي(، بينما عزى القول بالبـدء فـي إنشـائها 
ـــم 0292هــــ/ 672فـــي ســـنة  ـــه األكمـــل إلـــى اب ن أخي

)عبد الكريم بن محب الدين عالء الـدين النهروالـي(. 
الجمـــــال الطبــــــري. وأيـــــده ، 3/391، منةةةةةا ا المةةةةةرم

، وينظــر  شــافعي، 0/213، نتحةةاف فضةة ا الةةرم 
 .6، ص ابرمطة بمكة المكرمة

عهةةةلد المامةةةار سةةةنان فةةةي مكةةةة حـــرب، محمـــد،  (62)
، محـــــــرم، 2، ع 00، س ، مجلـــــــة الـــــــدارةوالمدينةةةةةةةة
 .006 -002ص  هـ،0903بيع األول، صفر، ر 
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ـــى االســـتبدال دون  ـــى مـــوافقتهم عل والحصـــول عل
أي غــبن علــى الوقــ ، ثــم إلحاقهــا بأوقافــه علــى 

 .  (63)سالمدار 
لـــم تـــتم عمـــارة المـــدارس الســـليمانية فـــي عهـــد 
السلطان سليمان رغم حرصه على إكمـال العمـل 

، ورســــائله المتواليــــة (69)مــــال البنــــاءومتابعتــــه ألع
 (62)إلــــــى والــــــي مصــــــر وشــــــريف مكــــــة المكرمــــــة

ومــــأموري البنــــاء لبــــذل الجهــــد الســــتكمال إنشــــاء 
، وأوامــــره إلــــى قاســــم بــــ  (69)""المــــدارس الشــــريفة

باالســـــتعجال واالهتمـــــام، حيـــــث تـــــوفي الســـــلطان 
ســليمان، وتــولى بعــده ابنــه الســلطان ســليم الثــاني 

ض الســـــنجاري . وقـــــد عـــــر (67)هفتمـــــت فـــــي عهـــــد
الهتمــــــــام الســــــــلطان ســــــــليم باســــــــتكمال منشــــــــآت 
الســــــلطان ســــــليمان فــــــي مكــــــة ومنهــــــا المــــــدارس 
السليمانية، وما أنفقته الدولة من أموال في سبيل 

الشريف حسن بـن أبـي  ذل ، وىسهام شريف مكة
فـــي األمـــر فقـــال  "ولـــم يـــتم العمـــل أي فـــي  نمـــي

العين )وىتمام المدرسة(.. ولم يزل )أي الشريف( 
                                                           

 .000 -3/016، الح د الارم ةبيات،  (63)

 

(69)        ı Semân’dan Dârulfünûn’a, Osmanlı’da -Sahn

İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî 

Eserler) - XVII.Yüzyıl , 2017, p 191.. 
بـي كان يشغل منصب الشـرافة الشـريف حسـن بـن أ (62)

نمـــي محمـــد، وكـــان قـــد عـــين فـــي الشـــرافة فـــي حيـــاة 
والـــده، واســـتمر بهـــا حتـــى وفاتـــه فـــي جمـــادى اآلخـــرة 

م. جارشـــــلي، إســــــماعيل 0910هــــــ/ ســــــبتمبر 0101
ف ةةةراف مكةةةة المكرمةةةة وفمرا هةةةا فةةةي الاهةةةد حقـــي، 

، ترجمـــة، خليـــل علـــي مـــراد، الـــدار العربيـــة الانمةةةالي
 .036م، ص 2113هـ/0929، 0للموسوعات،   

 .3/02، لح د الارم ةات، ابي (69)
 .327، ص اإلع مالنهروالي،  (67)

طع الصخور تحت األرض، ويهشـمها، ويطلـع يق
بهــا كالجبــال، وكلمــا فــر  المصــروف أرســل إلــى 
باب السلطان، وطلب مااًل؛ فيأتيـه مـا طلـب إلـى 
أن صــرف مــائتين وخمســين ألــ  دينــار غيــر مــا 
صــرفه مــن مالــه وافتقــد جميــع مــا بيــده، واقتــرض 
ـــوفي عـــين  ـــار ... ولمـــا ت ـــ  دين نحـــو عشـــرين أل

رة قاســـم بيـــ  صـــاحب صـــاحب مكـــة لتمـــام العمـــا
، وكان تمام (60)"جدة فاجتهد في إتمام المدرسة..
م 0296 هــــ/677تمـــام بنـــاء المـــدارس فـــي ســـنة 

ـــام الســـلطان ســـليم الثـــاني بعمـــارة (66) ، وعنـــدما ق
المســجد الحــرام أقــام بإحــدى المــدارس الســليمانية 

وصــــــفها  (011)ةمنــــــارة عرفــــــت بالمنــــــارة الســــــليماني
فــي غايــة  الجمــال الطبــري بقولــه  ".. وهــي منــارة

العلو واالرتفاع مبنية بالحجر الشميسـي مسـبوكة 
بســب  الــذهب األحمــر بــدورين أساســات محكمــة 
موضــوعة رأســها علــى أســلوب منــائر بــالد الــروم 

                                                           

؛ وينظر  الجمـال 3/900، منا ا المرمالسنجاري،  (60)
؛ 226 -0/229، نتحةةةاف فضةةة ا الةةةرم الطبـــري، 
 .031، ص الدر الرا رالطاهر، 

مكة ؛ كشـميري، 927/ 3، منا ا المرمالسنجاري،  (66)
 232، ص المكرمة

؛ 392، 3/390، مةةةةةةةةةرممنةةةةةةةةةا ا الالســـــــــنجاري،  (011)
، عواطـ  . نواب076، ص ابرج المشكيالطبري، 

كتةةةةة  الةةةةةرح ت فةةةةةي الماةةةةةرب ، بنــــت محمـــــد نــــواب
مصةةةدر مةةة  مصةةةادر تةةةارةخ الحجةةةاي فةةةي  ابقصةةةى

القةةةرلي  الحةةةادي عشةةةر والنةةةالي عشةةةر الهجةةةرةي  
، دارة الملــــ  عبــــد دراسةةةةة تحليل ةةةةة لقدةةةةةة مقارلةةةةة

.؛ حــــــــاجي 209، ص م2110هـــــــــ/0926العزيــــــــز، 
  .302، ص ف لمة فقلا  اب  ار ،خليفة
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تكاد تالمس معارج النجـوم وتغـوص فـي األرض 
 .(010)"إلى مدارج التخوم

ــــين  وقــــد ضــــم مبنــــى المــــدارس الســــليمانية قبت
الحجـــــــم  أكبـــــــر مـــــــن قبـــــــاب أروقـــــــة الحـــــــرم فـــــــي

وتتوســــطها الميذنــــة المــــذكورة بطابعهــــا العثمــــاني 
ــــ ، وقــــد بلــــغ عــــدد حجــــرات المــــدارس (012)زالممي

، موزعـة علـى (013)ةوأربعـين حجـر  االسـليمانية سـتً 
أدوار متعددة، ويمر أسفل منها ممر يوصل إلـى 
ــــه وبالشــــارع العــــام مــــن  الحــــرم مــــن إحــــدى جهات
الجهــة األخــرى، ويــدخل للمدرســة مــن دهليــز بــه 

هـــي مطلـــة علـــى الحـــرم، وتتوســـطه قاعـــة بيـــر، و 
 .(019)ةمحاضرات تعلوها قبة كبير 

وحرًصــا علــى أداء المــدارس لرســالتها العلميــة 
قبـل وفاتـه قـد أمـر  الكاملة كان السـلطان سـليمان
هـــ/ 673فــي ســنة بإنشــاء مكتبــة بهــا، كمــا أرســل 

وزيــره محمــد باشــا إلــى مكــة وطلــب منــه م 0292
ـــا ليجعلـــه رباًطـــ ـــه مكاًن ـــراء، وأن أن يختـــار ل ا للفق

يجعل له مورًدا ينتفع به فقام بإنشاء الربا  الذي 
عـــرف بربـــا  الســـليمانية، وقـــام بإنشـــاء مجموعـــة 
مـــن الـــدكاكين للصـــرف عليـــه، وعمـــل لـــه ســـبياًل 

                                                           

، 0/290، نتحاف فض ا الرم الجمال الطبـري،  (010)
، وينظــر  الصــبا ، محمــد بــن أحمــد بــن ســـالم 296

تحصةةةيل المةةةرام فةةةي ا اةةةار الحيةةة  المـــالكي المكـــي، 
الحةةةرام والمشةةةاعر الاظةةةام ومكةةةة والحةةةرم ووالتهةةةا 

، تحقيـق، عبــد الملــ  بـن عبــد هللا بــن دلــي ، الرخةةام
، 0رمــــــــــــــــــة، مكتبــــــــــــــــــة األســــــــــــــــــدي،   مكــــــــــــــــــة المك

 .0/362م، 2119هـ/0929
 .002، ص مكة المكرمةكشميري،  (012)
 .2/992، مرلة الحرمي صبري،  (013)
 .220، 221، ص مكة المكرمةكشميري،  (019)

ودكــاد لراحــة وشــرب المــارين، كمــا خصــب لــه 
مرتبــــات ســــنوية مــــن ماليــــة مصــــر مقــــداراها فيــــه 

، وقـــــد ورد فـــــي ترجمـــــة (012)ةنصـــــًفا فضـــــ3211
محمــد قطبـي الشــهير بـالقطبي المكــي )ت لشـيك ا

م( في السـجل التـاريخي العثمـاني 0202هـ/661
-27هـ/ 692أنه في زيارته إلستانبول في سنة 

م تقابــــل مــــع الســــلطان ســــليمان القــــانوني 0220
فأصــدر لــه أمــًرا ببنــاء أربعــة مــدارس باســمه فــي 

فضــة راتًبــا لوظيفــة  71مكــة المكرمــة، وقــرر لــه 
ـــــــى ا ـــــــاء، وأن تكـــــــون المـــــــدارس اإلشـــــــراف عل لبن

  .(019)""مولوية
لقيــت مبــاني المــدارس عنايــة مــن علمــاء وقــد 

ــــــي ســــــنة  م 0926هـــــــ/ 0136وأشــــــراف مكــــــة فف
                                                           

بيـومي، محمـد ؛ 020، ص الةدر الرةا ر الطاهر، (012)
فةةةي مصةةةر نبةةةان  مخصصةةةات الحةةةرمي علـــي فهـــيم، 

- 329الاصةةةةةةةر الانمةةةةةةةالي فةةةةةةةي الرتةةةةةةةرة مةةةةةةة  
، ماجســـــتير، الرســـــالة م0811 -0101هةةةةةةد0221

ـــــــــر المنشـــــــــورة،  ، 392، ص م0666هــــــــــ/0906غي
؛ مطـــر، تـــاريك عمـــارة المســـجد الحـــرام، 307، 309
 .361ص 

 .2/302، ف اار الحرمي عجيمي،  (019)
جماعـــة صـــوفية تنســـب نفســـها إلـــى جـــالل   ملللةةةةة

م(، اتسعت دائرتها 0273هـ/972الدين الرومي )ت 
ني حتــى أن لفــب "مولــوي" أصــبح فــي العصــر العثمــا

يطلـــق علـــى كـــل زاهـــد أو عـــالم كبيـــر، تميـــز أفرادهـــا 
بلــبس قلنســوة مــن الصــوف علــى شــكل وســادة، كــانوا 
يقيمون "حلقات الذكر" باألناشيد والرقب على توقيع 
آالت الطرب، و"مولوي خانة" مصطلح مركب أطلقه 
الناس في العصر العثماني على مكان فرقة المولوية 

ماجةةةل رهـــا. الخطيـــب، مصـــطفى عبـــد الكـــريم، أو مق
، بيـــــروت، مؤسســـــة المصةةةةةطلحات وابلقةةةةةاب التارةخ ةةةةةة

 .902، 909م، ص 0669هـ/0909، 0الرسالة،   
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تهـــــدمت بعـــــض أجزائهـــــا، بســـــبب الســـــيول التـــــي 
تعرضــــــت لهــــــا مكــــــة، فرفــــــع الشــــــريف زيــــــد بــــــن 

معروًضــــــا إلـــــــى الصــــــدر األعظـــــــم  (017)محســــــن
ـــــرميم بعـــــض  02111إلرســـــال  ـــــة لت ـــــة ذهبي عمل
لمتضــررة ومنهــا المدرســة الرابعــة التـــي األمــاكن ا

، وبعـــــد ترميمهــــــا تعرضــــــت (010)تعلوهـــــا الميذنــــــة
بعـــض أجزائهـــا للتهـــدم مـــرة أخـــرى فرفـــع قاضـــي 
مكــــة وشــــيك الحــــرم ونائبــــه الشــــيك حنيــــف الــــدين 
المرشــــــــدي معروًضــــــــا إلــــــــى الصــــــــدارة العظمــــــــى 
إلرســــــال المبــــــالغ الالزمــــــة للتــــــرميم، وقــــــد وافــــــق 

ذهـــــب  02111الصـــــدر األعظـــــم، وتـــــم إرســـــال 
. كمــــــا تــــــم عمــــــل بعــــــض (016)لعمــــــل الترميمــــــات

                                                           

ـــرة  (017) ـــن محســـن خـــالل هـــذه الفت كـــان الشـــريف زيـــد ب
مشــارًكا فــي إمــارة مكــة للشــريف محمــد بــن عبــد هللا. 

 .099، ص ف راف مكةجارشلي، 
هـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين جامعـــة أم القـــرى، مع (010)

/ و ح 029/ 7ألبحــــاث الحــــ  والعمــــرة، وثيقــــة رقــــم 
، معـروض E .9592مصدرها  طوبقا بوسراي، رقم ج، 

من الشريف زيد بن محسن إلى الصدر العظم بشـأن 
ذهــب لتــرميم وتعميــر بعــض المــدارس  0211إرســال 

والمآذن ومجاري الميـاه بلعـين عرفـات مكـة المكرمـة، 
 بدون تاريك.

جامعـــة أم القـــرى، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين  (016)
/ و ح 029/ 11ألبحـــاث الحـــ  والعمـــرة، وثيقـــة رقـــم 

، معـروض E 9191مصدرها  طوبقا بوسـراي، رقـم ج، 
شــــيك الســــيد مصــــطفى و  المكرمــــة قاضــــي مكــــةأعــــده 
حنيـــــف الـــــدين و  والســـــيد حســـــين نائـــــب الحـــــرم الحـــــرم

مفتـــي مكـــة المكرمـــة بشـــأن ضـــرورة تـــرميم المرشـــدي 
بـــب الحـــرم الشـــريف وقبـــب المـــدارس األربعـــة وقبـــة ق

ــــــات بإرســــــال  ــــــاه لعــــــين عرف الفراشــــــين ومجــــــاري المي
ذهـب مـع تعيـين رجــل معتمـد لـذل ، بتــاريك  02111
  م.0926هـ/ 0136سنة 

 م0710/ هــ0021الترميمات بالمدارس في سـنة 
ممــــا   (000)م 0722هـــــ/0037، وفــــي ســــنة (001)

يــدل علــى العنايــة الكبيــرة التــي حظيــت بهــا هــذه 
 المدارس.

  ترتي  الامل في المدارس الشل مال ة:
وضــــع الســــلطان ســــليمان الترتيــــب األساســــي 

مدرسـين ومرتبـاتهم مــع للمـدارس فرتـب وظــائ  ال
مرتبـــات الطلبـــة بحيـــث تصـــرف مـــن ريـــع أوقافـــه 

 (002)بالشــــام، فعــــين لكــــل مــــدرس خمســــين أقجــــة

                                                           

جامعـــة أم القـــرى، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين  (001)
/ د/ و ح 01/001ألبحاث الح  والعمرة، وثيقة رقم 

، أمر إلـى 0600ارف، رقم جودت معمصدرها  ج، 
الشريف عبـد الكـريم أميـر مكـة المكرمـة وىلـى قاضـي 
مكــة المكرمــة بخصــوص تعميــر األمــاكن الخربــة فــي 
ـــــــــع ...، بتـــــــــاريك جمـــــــــادى الثانيـــــــــة  المـــــــــدارس األرب

 م.0710مارس  هـ/0021
جامعـــة أم القـــرى، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين  (000)

/ د/ و 001/ 00ألبحــاث الحــ  والعمــرة، وثيقــة رقــم 
، 9272جــــــــودت معــــــــارف، رقــــــــم مصــــــــدرها  ح ج، 

بخصــوص تحريــر وىصــدار أمــر إلــى أبــي بكــر باشــا 
والي جدة وىلى والي مصر بشأن أمـر تفـويض تـرميم 
المدرســة التــي بناهــا الســلطان ســيلمان بمكــة المكرمــة 

 20... وتسديد ترميمها مـن إرسـالية مصـر"، بتـاريك 
 م.0722أبريل  00هـ/ 0037رجب 

، معناهــا لغــة  AKGEوصــحتها آقجــة بالمــد   فقجةةة (002)
ـــــة مـــــن العمـــــالت  ـــــاض، وحـــــدة نقدي ـــــى البي المائـــــل إل

 -0329الفضــــــــية، ضــــــــربت فــــــــي عهــــــــد أورخــــــــان )
م(، تـــــذكرها المصـــــادر األجنبيـــــة عـــــادة باســـــم 0391
ASPER،  مــــــن الــــــدينار  0/91بــــــارة و  0/3وتســــــاوي

الـــذهبي العثمـــاني. حـــالق، حســـان، صـــبا ، عبـــاس، 
صةةةةةةةطلحات ابيلم ةةةةةةةة الماجةةةةةةةل الجةةةةةةةامع فةةةةةةةي الم

، بيـروت، دار العلـم للماليـين، والمملل  ة والانمال ةة
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، وللمعيد أربعة عثامنة، (003)عثمانية في كل يوم
ولكـــل مـــدرس خمســـة عشـــر طالـــب، لكـــل طالـــب 
عثمــانيين، وللفــراش كــذل  )عثمــانيين(، وللبــواب 
نصـــــ  ذلـــــ  )أي عثمـــــاني واحـــــد(، وقـــــد جـــــرت 

أن يقــوم نــاظر األوقــاف الســليمانية بالشــام العــادة 
بتجهيزهــا مــع الركــب الشــامي إلــى مكــة المكرمــة 

ها مــــــــن العــــــــاملين فــــــــي فتــــــــوزع علــــــــى مســــــــتحقي
، حيــث كانــت هــذه المرتبــات علـــى (009)المــدارس

نفــــــس الــــــدرجات فــــــي المــــــدارس الســــــليمانية فــــــي 

                                                                                   

ماجةةل ؛ الخطيــب، 02م، ص 0666، ســبتمبر 0  
 .03، ص المصطلحات

 .A (DVNSMHM. d)األرشيف العثماني، وثيقة رقم  (003)

أبريـــل  29هــــ/679ذي القعـــدة  01، بتـــاريك 2740 ,7
 م.0279

منا ا اري، ؛ السنج902، ص اإلع مالنهروالي،  (009)
؛ 9/229، التةةارةخ القةةلةل؛ الكـردي، 3/390، المةةرم

؛ الطــــالبي، 79، 72، ص تةةةةارةخ التالةةةة لعبـــد هللا، 
عبــد الحــي بــن فخــر الــدين بــن عبــد العلــي الحســني، 
اإلع م بم  في تارةخ الهند م  ابع م المشمى دة 

، بيـروت، )لرهة الخلاطر ومهجة المشامع والنةلاظر(
؛ 9/919م، 0666هــــ/0921، 0دار ابـــن حـــزم،   

دور المجةةاورة  فةةي نيةةراا مــداح، أميــرة بنــت علــي، 
الحر ة الالم ة بمكةة المكرمةة  ة   القةرن الاا ةر 

، بحث مقدم إلى نـدوة مكـة المكرمـة عاصـمة الهجري 
؛ عــــدواس، 311هــــ، ص 0929الثقافـــة اإلســــالمية، 

فوقةةاف الشةةلطان صــليحة، عســوس، فاطمــة الزهــراء، 
 321مةةح فةةي مكةةة المكرمةةة )سةةل مان القةةالللي وحر 

، ماجســـــــــــتير، غيـــــــــــر م(0166 -311مد0121 –
منشــورة، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة 

م، ص 2109/2107م، الجزائــــــــر، 0692مـــــــاي  0
26 ،91. 

وىلـــــى جانـــــب األوقـــــاف ، (002)اســـــتانبول ودمشـــــق
ف للمـدارس فـي التي بالشام فقد كانت هناد أوقـا

 وقــــد أشـــــار ،(009)اثنــــا عشــــر منــــزاًل  ، وهــــيمكــــة
في عدة مواضع، ومنها البيـت  هاالنهروالي بعض

الذي كـان يعـرف ببيـت الخواجـا الطـاهر، والبيـت 
المشــهور باســم )بيــت الخواجــا بخشــي الــذي هــو 

 .(007)(في باب الزيادة
وىلـــــــى جانـــــــب هـــــــذه المرتبـــــــات النقديـــــــة فقـــــــد 

ات عينيـة، فقـد خصب للمدارس السليمانية مرتبـ
خصب لكل حجـرة مـن حجراتهـا السـت وأربعـين 

، كمــا (000)ةجرايــة قــدرها ثالثــة أرادب مــن الحنطــ
خصــب كســـوة ســـنوية مــن )القطيفـــة( للمدرســـين 

 .(006)فيها
 تايي  المدرسي  في المدارس الشل مال ة:

                                                           

(002)                                                  
Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a, Op. 

Cit,197.  
ة أم القـــرى، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين جامعـــ (009)

/ و ح  029/  03ألبحاث الح  والعمرة، وثيقة رقم 
، E .8544/12ج، مصـــــدرها  طوبقـــــا بوســـــراي، رقـــــم 

عرض بتوقيع وخـتم قاضـي مكـة المكرمـة السـيد عبـد 
هللا بشــــــأن توجيــــــه نظـــــــارة المنــــــازل الموقوفــــــة علـــــــى 
ها المـــدارس األربعـــة الســـليمانية بمكـــة المكرمـــة وعـــدد

منـــزاًل إلـــى كـــل الســـيد عـــالء الـــدين وخيـــر الـــدين  02
 ، بدون تاريك.مدرسي المدرسة وعبد هللا من

، 029، 90، 0/97، الحةةةرل ال مةةةاليالنهروالـــي،  (007)
027 . 

 .992/ 2، مرلة الحرمي صبري،  (000)
 .A (DVNSMHM. d)األرشيف العثماني، وثيقة رقم  (006)

و يوليـــــ 22هــــــ/ 0103صـــــفر  27، بتـــــاريك 17 ,75
 م.0919
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ـــة  ـــى مـــا أوردتـــه المصـــادر العربي باإلضـــافة إل
 المعاصــرة عــن تعيــين كبــار علمــاء مكــة المكرمــة
 –فــي وظــائ  التــدريس فــي المســاجد الســليمانية 

ـــه بالتفصـــيل  فقـــد حفظـــت لنـــا  –كمـــا ســـنعرض ل
وثائق األرشيف العثماني نماذج متعددة لمـا أواله 
الســلطان ســليم مــن اهتمــام بالمــدارس الســليمانية، 
حيث كان تعيين المدرسين بها بموجـب فرمانـات 
وأوامر سلطانية، ومـن ذلـ  األوامـر الصـادرة فـي 

ـــــاير  2هــــــ/ 600رمضـــــان ســـــنة  01 م 0279ين
، وبعد (021)بتعيين مصطفى جلبي ابن لطفي ب 

وفاتــــه أصــــدر الســــلطان أمــــًرا بتعيــــين اثنــــين مــــن 
فــــــــي  المدرســـــــين همـــــــا أغـــــــا زادة محمـــــــد جلبـــــــي

 . (022)وأحمد جلبي بن حسن ب  (020)هوظيفت
وفــــــي فتــــــرة الحقــــــة تــــــم تغييــــــر نظــــــام تعيــــــين 

ات المدرسين في المدارس، ففي حديثه عن إنجاز 
الســــــــلطان ســــــــليم الثــــــــاني واهتمامــــــــه باســــــــتكمال 

محمـــــد المـــــدارس ووضـــــع نظـــــام إلدارتهـــــا يقـــــول 
  "وأمـــــــر بتوجيـــــــه غــــــالل ريـــــــوع أوقـــــــاف عاشــــــق

الحرمين بالشام للصرف علـى المـدارس األربعـة، 
وعــين إمــام المقــام الحنفــي رئيًســا علــى المــدارس، 
وفوضــه فــي تعيــين العلمــاء والقضــاة المســتحقين 

                                                           

 .A (DVNSMHM. d)األرشيف العثماني، وثيقة رقم  (021)

ينـــاير  2 هــــ/600رمضـــان  01، بتـــاريك 224 ,25
 .م0279

 .A (DVNSMHM d)المصـدر السـابق، وثيقـة رقـم ) (020)

ينـــــاير  2 هــــــ/600رمضـــــان  01، بتـــــاريك 225 ,25
 .م0279

 .A (DVNSMHM d)المصـدر السـابق، وثيقـة رقـم ) (022)

ينـــــاير  2 هــــــ/600رمضـــــان  01 ، بتـــــاريك226 ,25
 .م0279

التشــاور مــع علمــاء المــذاهب  للتــدريس بهــا، بعــد
، وهــو مــا أكـــده عبــد الكــريم القطبـــي (023)"الثالثــة

بقولـــــه  "وصـــــارت اآلن المـــــدارس األربعـــــة كلهـــــا 
 .(029)حندية"

ويبــدو أن قيــام الســلطان ســليم بوضــع رئاســة 
المــدارس فــيمن يتــولى إمامــة المقــام الحنفــي وهــو 
فــــي الوقــــت نفســــه مــــن يتــــولى اإلفتــــاء فــــي مكــــة 

هتمــــــام الدولــــــة بالمــــــذهب المكرمــــــة كجــــــزء مــــــن ا 
ـــــــــدول  الحنفـــــــــي باعتبـــــــــاره المـــــــــذهب الرســـــــــمي لل
 العثمانيـــــة، أمـــــا مســـــألة رئاســـــة القاضـــــي حســـــين

قاضـــــــي  (022)(م0201 هــــــــ/600)ت  الحســـــــيني
نظــًرا لمكانتــه، المالكيــة للمــدارس فكانــت مؤقتــة، 

أكبــر علمــاء عصــره، وكــذل  نظيــر قيامــه  وكونــه
ببعض األعمال األخرى، ومنها قيامـه باإلشـراف 
على تطهير مجاري مياه عيون عرفات إلى مكة 
المكرمــــة بعــــد وفــــاة إبــــراليم بــــ  دفتــــردار مصــــر 
الذي كان مكلًفا بهـذه المهمـة، حيـث اسـتطاع أن 
ينهي عمله في ظرف خمسـة أشـهر علـى أحسـن 
وجه، وأنجز ما لم يستطع أن يقوم به من سـبقوه 

ـــا ، وأشـــار إليـــه بعـــض (029)فـــي اثنـــي عشـــر عاًم

                                                           

 .99، ص تارةخ مكة المشرفةمحمد عاشق،  (023)
تارةخ مكة الشرةف المشةمى عبد الكريم القطبـي،  (029)

، نعةةةة م الالمةةةةاا ابعةةةة م دحنةةةةاا المشةةةةجد الحةةةةرام
ـــة الحـــرم المكـــي، رقـــم عـــام  /  3292مخطـــو  بمكتب

  .22، لوحة تاريك
قطـــان، . الم0202هــــ/661وقيـــل تـــوفي فـــي ســـنة  (022)

 .2/029، تنرةل الرحمات
مةةرلة صــبري، ؛ 030، ص الةةدر الرةةا رالطــاهر،  (029)

 .932/ 2، الحرمي 
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ووصـــــــفه  (027)ظر الحـــــــرم"المـــــــؤرخين بلقـــــــب "نـــــــا
القطـــان بأنـــه "معمـــار الدولـــة العليـــة فريـــد عصـــره 

، وســـــــجلت (020)وأوانـــــــه ووحيـــــــد مصـــــــره وأقرانـــــــه"
الوثـــــــائق المعاصـــــــرة عنايـــــــة الســـــــلطان ســـــــليمان 

ـــــي نمـــــي وشـــــريف مكـــــة ـــــن أب  الشـــــريف حســـــن ب
زيـادة مرتباتـه  ورغبتـهبالقاضي حسين الحسيني، 

إال أنـــه تـــوفي قبـــل إصـــداره األمـــر بـــذل ، فطلـــب 
ــا الشــ ريف زيــادة مرتباتــه، ولمــا كــان األمــر مخالًف

لشــرو  الوقــ  علــى المــدارس فقــد أمــر الســلطان 
ســليم الثــاني بمراعاتــه وزيــادة مرتباتــه مــن جهــات 

 .(026)أخرى 
إال أنه رغم إحالة مسألة تعيين المدرسين إلى 

فقــــــد اســــــتمر اهتمــــــام  (031)إمــــــام المقــــــام الحنفــــــي
ســـــــالطين الدولـــــــة بالمـــــــدارس، فكانـــــــت شـــــــكاوى 

                                                           

، حاشــــية رقــــم 029، ص الةةةةدر الرةةةةا رالطــــاهر،  (027)
(2.) 

 .2/022القطان، تنزيل الرحمات،  (020)
 .A (DVNSMHM. dاألرشيف العثماني، وثيقة رقم ) (026)

أبريــل  29 هـــ/679ذي القعــدة  01، بتــاريك 2740 ,7
 م.0296

ارتبطــــــت إدارة المـــــــدارس بالمقامـــــــات فـــــــي القـــــــرن  (031)
الحادي عشر، حيث جمع من يتولون إدارتها وىمامـة 
المقامات في المسجد الحـرام، ومـنهم القاضـي حسـين 
ــــد  ــــام المــــالكي، وعب ــــا للمق ــــذي كــــان إماًم الحســــيني ال

ــــــرحمن  القطبــــــيالكــــــريم بــــــن محــــــب الــــــدين  وعبــــــد ال
، ابيهةةةارالـــدهلوي، . فـــيالمرشـــدي إمامـــا المقـــام الحن

المقامةةةات الحزيمـــي، حمـــد بـــن عبـــد هللا،  ؛031ص 
فةةي المشةةجد الحةةرام ودورهةةا فةةي الح ةةاة الاامةةة فةةي 

 -329مكةةةةةةةةةةةةةة المكرمةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةة   الرتةةةةةةةةةةةةةرة )
م( دراسةةةةةةة تارةخ ةةةةةةة 0321 – 0101هةةةةةةةد0919
، ماجســتير، غيــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، تحليل ةةة
 .209، 037، ص هـ0937

درسين فيها موضع عنايتهم، ومن ذلـ  األمـر الم
الصـــــادر مـــــن الســـــلطان بـــــالتحقيق فـــــي الشـــــكوى 

أقيـل  التـي ذكـر فيهـا أنـهالمقدمة من معـين خـان 
هــــ/ 0102مـــن التـــدريس فـــي المدرســـة فـــي ســـنة 

حق، وبحجة عـدم انطبـاق شـرو  بغير م 0919
الوق  عليه، ونظًرا لما ورد من شـريف مكـة مـن 

قاقه للوظيفــة فقــد أمــر إشــادة بمعــين خــان واســتح
ـــــين المســـــتحق فـــــي  الســـــلطان قاضـــــي مكـــــة بتعي
الوظيفــة وىعادتــه إلــى وظيفتــه، وأرســل إلــى أميــر 

 .(030)أمراء الشام لمراعاة تطبيق شرو  الوق  
قةةام الشةةلطان سةةل ل النةةالي دلضةةع الترتيةة  
ابساسي للامل في المةدارس الشةل مال ة، وهةل 

 مةةا  الترتيةة  الةة ي اسةةتمر فةةي المراحةةل التال ةةة
 سنارض ف ما يلي:

 المدرسة المالم ة:
، (032)وتعـــد رأس المـــدارس الســـليمانية وأرقاهـــا

ـــي فـــي عـــدة مواضـــع بأنهـــا  وقـــد وصـــفها النهروال
، و (033) )أعظـــم مـــدارس أعظـــم ســـالطين األنـــام(

، ووصــــــفها (039))المدرســــــة الشــــــريفة الســــــلطانية(
، (032)"أيوب صبري بأنها  "أكبر المدارس األربـع

سليم على القاضـي حسـين بـن أنعم بها السلطان 
قاضــــــي القضــــــاة  المــــــالكي أبــــــي بكــــــر الحســــــيني

وناظر المسجد الحرام، وقرر له خمسين عثمانًيـا 
ثم رقاه إلى أن  –وفًقا لشر  السلطان سليمان  –

                                                           

 .A (DVNSMHM. dاني، وثيقة رقم )األرشيف العثم (030)

 م.0919أبريل  هـ/0102، بتاريك ذي القعدة 17 ,75
 .79، ص تارةخ التال لعبد هللا،  (032)
 .320، 327، ص اإلع مالنهروالي،  (033)
 .2/920، الحرل ال ماليالنهروالي،  (039)
 .999/ 2صبري، مرآة الحرمين،  (032)
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، (039)كــــل يــــوم صــــارت مدرســــته بمائــــة عثمــــاني
وممـا يــدل علــى مكانــة هــذه المدرســة ومــن يتــولى 

طان سليم إجراء التدريس بها أنه عندما قرر السل
بعــض اإلصــالحات فــي الحــرم المكــي الشــريف، 
وقــرر بعــض الخيــرات علــى علمــاء مكــة المكرمــة 
والمدينـــــة المنـــــورة، وخصـــــب لهـــــا مرتبـــــات مـــــن 
أوقافـــــه بمصـــــر قـــــرر عليهـــــا القاضـــــي الحســـــيني 

كما زاد مرتباتها إلى ثمانمائـة عثمانًيـا  (037)أيًضا
ممـا يـدل علـى مبلــغ العنايـة بهـا ومكانـة القاضــي 

 .(030)نحسي
وتسـجل الوثـائق العثمانيــة دوًرا مهمـا للقاضــي 
حســــين الحســــيني فــــي إدارة المــــدارس العثمانيــــة، 
وخاصــة فيمــا يتصــل باألوقــاف الخاصــة بهــا فــي 
بــــــالد الشــــــام، حيــــــث لــــــم تقتصــــــر مهامــــــه علــــــى 
المدرسة المالكيـة فقـر بـل تعـداها إلـى غيرهـا مـن 

ـــــأخر م 0272هــــــ/ 603 المـــــدارس، ففـــــي ســـــنة ت
الســلطان ســليمان فــي بــالد الشــام  متــولي أوقــاف

فـــــــي إرســـــــال مرتبـــــــات ومخصصـــــــات المعيـــــــدين 
والطــــــــالب والكناســــــــين والبــــــــواب العــــــــاملين فــــــــي 
المدرســـــة الشـــــافذية ودار الحـــــديث، مـــــتعلاًل بـــــأن 
هناد شروًطا في الوق  لم تتحقق في المدارس، 

                                                           

SMHM. d. 7, A (DVN)األرشـيف العثمـاني، وثيقـة رقـم  (039)

، وينظــر  م0290أبريل هـــ/672، بتــاريك يذي القعــدة 442
، الةةدر الرةةا ر؛ الطــاهر، 327، ص اإلعةة مالنهروالــي، 

؛ 0/299، الحةةةةةةةةةرمي ف اةةةةةةةةةار عجيمـــــــــي، ؛ 030ص 
ــــن موســــى  ــــن محمــــود ب ــــر هللا ب العمــــري، ياســــين بــــن خي

، د، ن، الروضةةة الح حةةاا فةةي فعةة م النشةةااالخطيــب، 
 .79، ص التال لتارةخ ؛ عبد هللا، 09ص 

 .912 – 369، 372، ص اإلع مالنهروالي،  (037)
 ،926/ 3، منا ا المرمالسنجاري،  (030)

فكتب الحسيني إلى السـلطان سـليم الثـاني بـذل ، 
ضي دمشق ووالي فأصدر السلطان فرماًنا إلى قا

الشـــــــــام بصـــــــــرف المرتبـــــــــات لجميـــــــــع المـــــــــدارس 
الســـــليمانية فـــــي مكـــــة دون تقصـــــير أو نقصـــــان، 

، وأكـــد (036)محـــذًرا مـــن التكاســـل فـــي تنفيـــذ األمـــر
األمر بإرسال أمر آخر إلى متولي الوق  )المال 
أغا(، وعدم التعلل بأية أعذار تـؤدي إلـى شـكاوى 

 .(091)سمن العاملين في المدار 
روس ممــن تــولى التــدريس فــي وقــد ذكــر العيــد

المدرســـــة المالكيـــــة الشـــــيك القاضـــــي حســـــين بـــــن 
 .(090)م0202/هـ661مماتي المتوفى سنة 

ـــــاة  ـــــه بعـــــد وف ـــــي أن ـــــد الكـــــريم القطب وذكـــــر عب
القاضــي حســين الحســيني قــام قاضــي مكــة عبــد 

 (092)م0267/هـــــــــــــ0119)ت البــــــــــــاقي أفنــــــــــــدي 

باستصــدار أمــر ســلطاني بإضــافة المدرســة لمــن 
ضـــاء، "ومـــن ذلـــ  الزمـــان يعـــين فـــي منصـــب الق

صــارت المدرســة المــذكورة تضــم إلــى مــن يتــولى 
 .(093)قضاء مكة"

  

                                                           

 .A (DVNSMHM. dاألرشيف العثماني، وثيقة رقم ) (036)

 م.0272أبريل  هـ/603، بتاريك محرم 616 ,26

 .A (DVNSMHM. dالمصـدر السـابق، وثيقـة رقـم ) (091)

سبتمبر  0 هـ/603جمادى اآلخر  3، بتاريك 638 ,26
 .م0272

؛ 300، 301، ص النةةةةةلر الشةةةةةافرالعيـــــدروس،  (090)
 .200، ص دور مصر ،بيومي

 .2/037، تنرةل الرحماتالقطان،  (092)
، لوحــة تةةارةخ مكةةة الشةةرةفعبــد الكــريم القطبــي،  (093)

ــــــــي، ، وينظــــــــر  22، 20 ،   صةةةةةةةةة ابيةةةةةةةةرالمحب
 .0/290، فع م المكيي ؛ المعلمي، 2/270
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 المدرسة الحنح ة:
خصصـــــت هـــــذه المدرســـــة لتـــــدريس المـــــذهب 
الحنفــي وعلــم التفســير وعلــم الطــب وعلــم أصــول 

، وقــد أنعــم بهــا علــى مفتــي مكــة الشــيك (099)الفقــه
قطـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدين النهروالـــــــــــــــــي الحنفـــــــــــــــــي )ت 

ب خمسـين عثمانًيـا ، بمرتـ(092) (م0202هــ/661
أيًضا، ثم رقـاه السـلطان سـليم فأصـبحت مدرسـته 

، وقد عرض النهروالي للكتب (099)بستين عثمانًيا
التي قام بتدريسها في المدرسة، والتي جمـع فيهـا 

درس بهـا علـوم  حيثبين العلوم العقلية والنقلية، 
ـــدل  الحـــديث والتفســـير واألصـــول والطـــب، ممـــا ي

ت تـــدرس فـــي هــــذه علـــى تنـــوع العلـــوم التــــي كانـــ
المــدارس وعــدم اقتصــارها علــى تــدريس المــذهب 

 .(097)هالذي حملت اسم
ــــــن  ــــــث ب ــــــولى الســــــلطان مــــــراد الثال ــــــدما ت وعن
الســلطان ســليم زاد مرتبــات النهروالــي بالمدرســة، 

                                                           

 .2/992، لحرمي مرلة اصبري،  (099)
Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a, Op. 

Cit,197. 
 .A (DVNSMHM. d)األرشيف العثماني، وثيقة رقم  (092)

ـــــاريك ي ذي القعـــــدة 442 ,7 ، وينظـــــر  هــــــ/672، بت
؛ القطـــان، 007الشـــلي، عقـــد الجـــواهر والـــدرر، ص 

، المختصةةةةةةر؛ مــــــرداد، 2/027، تنرةةةةةةةل الرحمةةةةةةات
 .2/999، مرلة الحرمي ؛ صبري، 216ص

ذكر الغازي أن مرتبه كان سبعين عثمانًيا.  (099)
، بن محمد الغازي المكي الحنفي الغازي، عبد هللا

مع تال قح  د   ر ف اار دلد هللا الحرام نفادة ابلام
 المل  بن عبد عبد، تحقيق، إتمام الم مب المشمى

 .0/037، د، ن، هللا بن دلي 
الحســني، ؛ 320، 327، ص اإلعةة مالنهروالــي،  (097)

، تةةارةخ التالةة ل؛ عبــد هللا، 9/919، لرهةةة الخةةلاطر
 .79ص 

، كمـــا (090)اكمـــا أنعـــم علـــى أوالده بالتـــدريس فيهـــ
قرر له بعـض المرتبـات العينيـة، وفـي ذلـ  يقـول 

ه اإلفتــاء بمكــة المباركــة الطــالبي  "وهــو الــذي وال
، فجعــل لــه فــي (096)ولــم يكــن بمكــة مفــت بعلوفــة

ذلـــ  مـــن بيـــت المـــال خمســـين عثمانيـــًا فـــي كـــل 
يوم، وواله الخطابة في الحـرم الشـريف وجعـل لـه 
في ذل  أربعين عثمانيًا في كل يوم، وأرسل إليـه 
سنة سبع وتسعين وتسعمائة مـن جملـة مـا أرسـل 

فه الخاصــــة إلـــى أهــــل مكــــة بصـــوفين مــــن أصــــوا
ـــة دينـــار، واســـتمر ذلـــ  مـــا بعـــدها فـــي كـــل  ومائ
ســـــنة، وأســـــس المدرســـــة العثمانيـــــة بالصـــــفا وواله 
التدريس وجعل له خمسين عثمانيـًا فـي كـل يـوم، 
فكان يدرس فيها الفقه والحديث، كل ذل  بتوجيه 
القاضـــــي شـــــمس الـــــدين أحمـــــد قاضـــــي العســـــكر 

 .(021)"بوالية أناطولي
م 0202هــــ/ 661وبعـــد وفـــاة النهروالـــي ســـنة 

اتفـــق قاضـــي مكـــة وشـــيك الحـــرم علـــى أن يتـــولى 
ــــي المدرســــة ــــدريس ف ــــن  الت ــــد الكــــريم ب الشــــيك عب

                                                           

 .919، ص اإلع مالنهروالي،  (090)
  وجمعهــا علوفــات، مــن العلــ ، وهــو فــي عللفةةة (096)

األصــل مــا يقــدم للدابــة المســتخدمة فــي أعمــال الجــر 
والحمــل، تطـــور هـــذا المــدلول ليصـــبح عنـــد المماليـــ  

مشــــــتملة علــــــى والعثمــــــانيين المرتبــــــات والمكافــــــآت ال
الطعــــام والشــــراب التــــي كانــــت تضــــعها الدولــــة لــــذوي 
االستحقاق من العسكريين والمـدنيين، وكانـت العلوفـة 
تحسب على أساس األجر اليومي ثم صارت تحسـب 

حـالق، حسـان، على أساس كل ثالثة أشهر هجرية. 
ــــــب، 029ص  ،الماجةةةةةةل الجةةةةةةامع ماجةةةةةةل ؛ الخطي

 .329، ص المصطلحات
، 917، 9/919، لخةةةةةةةةةلاطرلرهةةةةةةةةةة االطـــــــــالبي،  (021)

 .099، ص الدر الرا روينظر  الطاهر، 
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 م(0912هــــــ/0109محـــــب الـــــدين القطبـــــي )ت 
، فعرضـوا ذلــ  علـى شـريف مكــة (020)مفتـي مكـة

فاستحسنه وكتب عرًضـا بـه  (022)الشريف إدريس
إلـــى الســـلطان العثمـــاني كمـــا كتـــب قاضـــي مكـــة 

ل  فوافــق علــى مــا رأوه وشــيك الحــرم عروًضــا بــذ
وأصـدر أمــًرا بإحالتهــا إليــه، إال أنــه قــدمت بعــض 
الشــــــــكاوى والعــــــــروض ضــــــــد القطبــــــــي فأحيلــــــــت 

                                                           

فـــي بدايـــة العهـــد العثمـــاني كـــان اإلفتـــاء فـــي مكـــة  (020)
المكرمــــة يمارســــه مــــن يتأهــــل لــــه، ولــــم يكــــن هنــــاد 
منصـــب رســــمي مقــــام مـــن جانــــب الدولــــة، وأول مــــن 
عــين فــي منصــب اإلفتــاء علــى المــذهب الحنفــي هــو 

راتب من جمـرد الشيك عبد الكريم القطبي، وعين له 
ـــين  جـــدة، ثـــم ســـعى علمـــاء المـــذاهب الثالثـــة فـــي تعي
مفتين فوافقت الدولة العثمانيـة، وقامـت بتعيـين مفتـين 
ـــا مـــن  مـــن المـــذاهب الثالثـــة، وعينـــت لكـــل مـــنهم راتًب

لرهةةةة جمـــرد جـــدة أســـوة بـــالمفتي الحنفـــي. الحســـني، 
تةارةخ عمةارة المشةجد باسـالمة، ؛ 9/919، الخلاطر
المقامةةات فةةي المشةةجد يمــي، الحز ؛ 00، ص الحةةرام
؛ بن حميد، صالح بن عبد هللا بـن 091، ص الحرام
، مركـز تـاريك مكـة تارةخ فمة فةي سةير ف مةةمحمد، 

 .3/699هـ، 0933، 0المكرمة،   
تــولى شــرافة مكــة المكرمــة بعــد  ندرةةة :الشةةرةف  (022)

هـــ/ 0102وفــاة شــقيقه الشــريف أبــو طالــب فــي ســنة 
ن أخيــه الشــريف م، حــدثت منافســات بينــه وبــي0913

فهيد وابن أخيه الشريف محسن بـن حسـين؛ فقبـل أن 
يشاركاه في الشرافة، وأقر السـلطان أحمـد األول ذلـ  

م، 0919هــ/ يوليــو 0103بفرمـان أصـدره فــي صـفر 
م تمكـن الشـريف إدريـس 0901هــ/ 0106وفـي سـنة 

من إزاحـة أخيـه فهيـد، وبقـي فـي اإلمـارة مـع الشـريف 
تــوفي بعــد ثالثــة شــهور، محســن، إال أنــه ســرعان مــا 

وبعـد وفاتــه تــولى الشــريف محســن اإلمــارة. جارشــلي، 
 .092 -091، ص ف راف مكة

، (023)المدرســة علــى خيــر الــدين الرومــي الحنفــي
ويبــدو أن القطبــي لــم يباشــر مهمتــه فــي التــدريس 
بالمدرسة حيث ذكر عدد مـن المـؤرخين أن خيـر 
ـــــ ـــــدريس بهـــــا بعـــــد وف ـــــولى الت ـــــدين الرومـــــي ت اة ال

ــــــه  ــــــي مباشــــــرة، وبعــــــد وفات قررهــــــا بعــــــده النهروال
الشــريف حســين بــن أبــي نمــي للقاضــي علــي بــن 
ـــــــــــــــــــرة القرشـــــــــــــــــــي )ت  ـــــــــــــــــــن ظهي جـــــــــــــــــــار هللا اب

( الحنفـــــــي، ثـــــــم توالهــــــــا (029)م0919هــــــــ/0102
ـــــــدين الرومـــــــي كمـــــــا أن األمـــــــر ، (022)مصـــــــلح ال

الســـــلطاني الصـــــادر بإحالـــــة وظـــــائ  ومرتبــــــات 
الشــيك عبــد الكــريم القطبــي مــن جمــرد جــدة بعــد 
ــم  وفاتــه إلــى ولديــه الشــيك محمــد والشــيك أحمــد ل
تــرد بــه أي إشــارة إلــى أنــه كــان مدرًســا بالمــدارس 

 .(029)السليمانية
فـــي أواخـــر ة مصـــلح الـــدين الرومـــي وبعـــد وفـــا

توالهـــا يحيــى ابـــن أبـــي م 0912هــــ/ 0103ســنة 
السعادات بـن ظهيـرة الشـافعي، رغـم مخالفـة ذلـ  

فـي  لشر  السلطان سليمان فيمن يتولى التدريس
المدرسة، وقد استمر ابـن ظهيـرة مدرًسـا للمدرسـة 

، م0900هــــ/0127حتـــى وفاتـــه فـــي رجـــب ســـنة 
وبعــد وفاتــه أعادهــا الشــريف إدريــس إلــى أصــلها 

                                                           

 .20، لوحة تارةخ مكة الشرةفعبد الكريم القطبي،  (023)
الــــــدهلوي، ؛ 2/371،   صةةةةةةة ابيةةةةةةرالمحبــــــي،  (029)

 .036، ابيهار
  .2/371،   صة ابيرالمحبي،  (022)
 .A (DVNSMHM. d)قم األرشيف العثماني، وثيقة ر  (029)

يوليـــــو  29 هــــــ/0103صـــــفر  27، بتـــــاريك 16 ,75
 م.0919
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لتكــون لبحنــاف فقــرر فيهــا الشــيك عبــد الــرحمن 
   .)027(يالمرشد

الشةة خ ةحيةةى دةة  فدةةي الشةةاادات دةة  ظهيةةرة 
 الشافاي:

ادي ذكرت بعض المصادر أنه في القـرن الحـ
عشــر الهجــري اشــتر  فــيمن يتــولى التــدريس فــي 

، إال (020)هذه المدرسة من يتولى منصـب اإلفتـاء
 (026)أن واليـــة الشـــيك يحيـــى بـــن ظهيـــرة للمدرســـة

تدل على أن هذا الشر  لم يكن معمواًل به، وهو 
الخلل الذي استمر في الفترات التاليـة، وقـد علـق 
ــــى عــــدم االلتــــزام بشــــر  الواقــــ  فــــي  الغــــازي عل

ب مدرسي المدرسة الحندية بقولـه  "وأمـا فـي مذه
زماننــا فتــارة يتوالهــا حنفــي وتــارة غيــر ذلــ  باســم 
شــيك المدرســة، ولــم يــراع فيهــا شــر  الواقــ ، وىذا 
ــــى الســــاكنين بهــــا ال يــــدرس بهــــا  تــــولى شــــيك عل
كغيرهــا مـــن ســـائر المــدارس التـــي مـــا انشـــيت إال 

 .(091)"لذل ، فزال الرسم وبقي االسم
   المر دي:الش خ عحد الرحم

عد الشـيك عبـد الـرحمن بـن عيسـى المرشـدي ي  
أشهر من تـولى التـدريس بالمدرسـة الحنديـة عبـر 
تاريخهــــــا، وفــــــي القــــــرن الحــــــادي عشــــــر بصــــــفة 

                                                           

؛ 000، 007، ص عقةد الجةلاهر والةدرر( الشلي، 027)
، لظةةل الةةدرر؛ الغــازي، 029، ص ابيهةةارالــدهلوي، 

 .216، ص المختصر؛ مرداد، 299، 293ص 

 .219، 212، ص دور مصربيومي،  (020)
أول مــن  أن ابــن ظهيــرة وبــن حميــد ذكــر المعلمــي (026)

 ، وهــــذا غيــــر صــــحيح.تــــولى التــــدريس فــــي المدرســــة
فعةةةة م (. المعلمــــي، 216، ص مختصةةةةرال)مــــرداد، 
 . 3/633، تارةخ فمة، بن حميد، 0/009، المكيي 

 .299، ص لظل الدررالغازي،  (091)

خاصـــــة، وقـــــد تـــــرجم لـــــه الحمـــــوي فقـــــال  "شـــــيك 
اإلســـالم، خاتمـــة العلمـــاء األعـــالم، مفتـــي األنـــام 

، (090)"ببلد هللا الحـرام، وخطيـب المشـاعر العظـام
نـــه المحبـــي فـــي خالصـــة األثـــر  "مفتـــي وقـــال ع

ال حرم ال َمك  ي  وعالم قطر ال حجاز وأوحـد أَهلـه ف ـي 
ــــم  ــــَو مــــن َبيــــت ال عل َدب َوه  ال فضــــل والمعرفــــة َواأل 
َوال فضــل والديانــة ..."، وأطنــب فــي ذكــر مكانتــه 
د ال َحـــــَرام  ـــــج  ووظائفـــــه فقـــــال " َوولـــــي إ َماَمـــــة ال َمس 

ــــرين  وخطابتــــه واإلفتــــاء الســــلطاني ف ــــي ســــنة عش 
َباَشـَرته لق  َماَمـة  يع َذل   َوَكاَنـت م  َوأل  فباشر َجم 
ــــــنة  ث َنــــــي ن  ســــــادس ال محــــــرم مــــــن الس  م اإل   ف ــــــي َيــــــو 
ـــاب ع عشـــر  ك وَرة ... وباشـــر الخطابـــة ف ـــي السَّ ال َمـــذ 
ـــه   َيـــان َبـــين َيَدي  َع  ر ال َمـــذ ك ور َوَمشـــى األ  ـــه  مـــن الشَّ

يَني ٍذ َوه َو َذَهاًبا وىيابًا وأفاض َعَلي ه   ل َطان َمكَّة ح  س 
ــر يًفا ســلطانيً  ر يــس َتش  ا بعــد َفَراغــه مــن الشــريف إ د 

ـــــي آخـــــر ســـــنة  ـــــه  ف  ـــــاَلة ووردت إ َلي  َبـــــة َوالصَّ ال خط 
ـل َطان يَّة المحمولـة  رين َوأل  الخلعة السُّ َثاَلث َوعش 
يـــر الركـــب  َبة َأم  ـــح  ـــي كـــل َعـــام ص  ـــة ف  لمفتـــي َمكَّ

ــر ي  فلبســها مــن ا َتــاد الَّــذ ي يلــبس ال مص  ل محــل ال م ع 
ــة َوَكــاَن َذل ــ  بعــد انقطاعهــا َنحــوا  ــه  شــر يف َمكَّ ن  م 
ـن ين ب م وجـب حكـم سـلطاني ورد إ َلـى  من خمس س 
َمـــر بتجهيزهـــا علـــى  َصـــاحب مصـــر يَتَضـــمَّن األ 
م  ـاب ق وىفاضـتها َعَلي ـه  َوَكـاَن َذل ـ  َيــو  األسـلوب السَّ

ــــــاب ع مــــــن ذ ي ا َبَعــــــاء السَّ َر  ــــــنة األ  ــــــة مــــــن الس  ل حجَّ
ك وَرة ثــــمَّ تــــولى تــــدريس ال مدرَســــة الســــليمانية  ال َمــــذ 

َوَذل ــــَ  ف ــــي َســــاب ع عشــــر َرَجــــب مــــن  ...ال َحَند يَّــــة 

                                                           

لظةل ؛ الغـازي، 029/ 2، فلا د االرتحا الحموي،  (090)
، فعةةةةةة م المكيةةةةةةي ، المعلمــــــي، 073، ص الةةةةةةدرر

2/071 ،070. 
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َبان  ك وَرة وباشر الدَّر س ف يَها سادس شذ  نة ال َمذ  الس 
ـــير ال َبي َضـــاو ي  مـــن  س  ـــي َتف  ـــدَّر س ف  ـــتح ال ـــا وافت ن َه م 

لــــه َتَعــــاَلى هَيــــا َأيَهــــ ا الَّــــذين آمن ــــوا كتــــب َعَلــــي ك م َقو 
و َوحضـر  يام َكَما كتب على الَّذين مـن قـبلك م  الص 
يع ال علَماء واألعيـان َوَكـاَن  مي ٍذ َجم  ل سه ف يَها َيو  َمج 
ـة سـنة  ًما مشهودًا َوورد إ َلي ـه  ف ـي غـرَّة ذ ي ال حجَّ َيو 
يض الن ظــر ف ــي َقَضــاء  ــو  ــيَن َوألــ  َتف  ــَدى َوَثاَلث  إ ح 

ـــــ َوَكـــــاَن ه ـــــَو خطيـــــب التَّروَيـــــة  ...ة وأعمالهـــــا َمكَّ
م َعــة ف ــي شــهر  ــنة وخطيــب ال ج  ــَ  الس  َأي ضــا ف ــي ت ل 
ـــــل َأنــــه َلق ـــــي مــــن ســـــمو  ــــة ... َوال َحاص  ذ ي ال حجَّ
ت َبة َما لم يلقـه أحـد مـن معاصـريه  أ ن وعلو الرُّ الشَّ
بالحجـــــــاز َوقـــــــد ذكـــــــره جَماَعـــــــة مـــــــن المـــــــؤرخين 

ــــن  ذكــــره مَّ ال حســــن البــــوريني َوأث نــــى  والمنشــــيين َفم 
ـــة  ـــي َمكَّ ـــه  ف  تمعـــت ب  ـــاَل َواج  يمـــا َق ـــاء َعظ  ـــه  َثَن َعَلي 
ـــت عربيتـــه متينـــة وحركتـــه ف ـــي فهـــم  واختبرتـــه َفَرَأي 
ــــة  ن عــــين َمكَّ ــــَو اآل  ــــة  َفه  َل م  ــــَدة َوب ال ج  ال ذبــــاَرات َجي  

 .(092)"وعالمها َوى َلي ه  يرجع عاميها وحاكمها
فضـاًل  الحندية سةالمدر ومما يدل على مكانة 

عــن تلــ  الصــفات التــي اجتمعــت فــي المرشــدي 
أن من يتوالها كانت تقدم إليه التهاني وتكتب له 
ـــد بـــن َخل يـــل  األشـــعار، ومـــن ذلـــ  مـــا كتبـــه م َحمَّ
ه ور مهنيـا ر ال َمش  اع   اإلحسائي المكي األديب الشَّ

َمن المرشــــــــــد ــــــــــي ك عبــــــــــد الــــــــــرَّح  َرَســــــــــة   يالشَّ ب ال َمد 
 تقلد تدريسها  السليمانية لما

                                                           

، وينظـر  372، 2/370،   صة ابيرالمحبي،  (092)
، مـــرداد، 026 -2/029، فلا ةةةد االرتحةةةا الحمــوي، 
 .222 – 221، ص المختصر

 لقد سرني َما قد َسم عت فهزني     
 ز المدام فأسكراـــذته هـبل

 َوَذل َ  لما َأن َغدا ال حق َراجعا
 ألهليه من بعد الضالل مكبرا

 ةـها مفتي األنام َحق يقَ \ـفدونك
و َفوق َذل   مظ هر ىو    (093)انا لَنر ج 

ورغـــم هـــذه المكانـــة التـــي وصـــل إليهـــا الشـــيك 
حيـــــث  نهايتـــــه كانـــــت مفجعـــــة، أن المرشـــــدي إال

أدت إلـــى النقمــة عليـــه،  (099)تــوفرت عـــدة أســباب
وقـــد نقـــل المحبـــي تلـــ  النهايـــة المأســـاوية للشـــيك 

ــــيل  ...المرشــــدي فقــــال  " ــــ  مــــن َتف ص  وأتلــــو َعَلي 
َحالـه َمـا يروقـ  خصــبه وتأسـ  علـى إمحالـه ثــمَّ 
اع أثبت من منظومه بعد منثوره َما يطرب األسم

ـــــز   الـــــم يـــــزل ممتطًيـــــب حســـــن مـــــأثوره وَ  صـــــهوة ال ع 
َوة طود الجاه الـركين اَل ي َقـاس ب ـه  المكين راقيً  ا ذر 

قرين َواَل تَطأ آساد الشرى َله  عرين إ َلى َأن تـولى 

                                                           

 .3/991،   صة ابيرالمحبي،  (093)
أورد المؤرخـون عــدة أســباب لقتــل الشــيك المرشــدي  (099)

منهــــا إضــــافة إلــــى مــــا ورد فــــي البحــــث أنــــه عــــرض 
الحسـن حـين خطبـة  بالشريف محسن بن الحسين بـن

عقــده التـــي خطــب بهـــا فــي زواج ســـلطانة ابنــة علـــي 
شــهاب، وكـــان الشــريف أحمـــد طلــب الـــزواج بهــا فلـــم 
يزوجــه. وقيــل إن الشــريف أحمــد حــين اســتولى علــى 
مكــــة وطلــــع إلــــى دار الســــعادة علــــى فــــرش الشــــريف 
محســن وجــد تحــت طــرف المرتبــة فتــوى بخــر الشــيك 

ن، وبوجـــوب المرشــدي بتســميتهم بغــاة جــائرين ظــالمي
؛ 2/030، فلا ةةةةةةةةةد االرتحةةةةةةةةةا قتـــــــــالهم. الحمـــــــــوي، 

؛ دحـالن، 9/906، سم  النجلم الالاليالعصامي، 
؛ مــــــــــــرداد، 021، 096، ص   صةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةة م

، فعة م المكيةي ؛ المعلمـي، 229، 223، المختصر
2/071. 
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مـــــــد بـــــــن عبـــــــد ال مطلـــــــب ـــــــة  (092)الشــــــريف َأح  َمكَّ
المشرفة ورفل في حلل واليتهـا المفوفـة َوَكـان ف ـي 

ي ك ال مَشـار إ َلي ـه   ضـغن حـل بصـميم َنفسه من الشَّ
ــب َداره وخفــض  ؛مهجتــه َوَمــا طعــن َفــأمر َأوال ب َنه 

َتمد علـى  َمَحله ومقداره ثم قبض َعَلي ه  قبض ال م ع 
ــه  َجــَزاء ســنمار  ه ر علــى َيَدي  ــن عمــار وجــزاه الــدَّ اب 

َلــة َعَرَفــة ثــمَّ  ... َوَكــاَن قــد أبقــاه ف ــي َحبســه إ َلــى َلي 
ـــَعى ف ـــي خالصـــه مـــن أَكـــاب ر وم  خشـــى َأن يس  الـــر 

ا مـن عرفــه َفوجــه إ َلي ــه  بزنجــي أشــوه خلــق هللا خلًقــ
َلـة خنقـًا فامتثـل أمـره  َوتقدم إ َلي ه  بقت لـه ف ـي ت ل ـَ  اللَّي 

فرقررت لَمْلتح ف يه  وجلله من برد ال َهاَلد بضافيه 
ةةي دوارس  اْلمةةَدار س وفصةةاح  رمةةلع اْلرضةةل َوه 

ت  َرةال َوَذل َك ف ي َعام ساع َوَيَ ي يَ  َوفلا وَ  م  اال 
َفن الشةةرةف اْلَمةةْ كقلر قتةةل َهةة    القتلةةة ب َاينَهةةةا 
ْنحق اللََّ ال ي َمةا فسةلر  مة  دينَهةا  ي  تقاض  م  ح 

                                                           

  تولى شـرافة مكـة فحمد د  عحد المطل الشرةف  (092)
 م بعـــــــد0920هــــــــ/0137المكرمـــــــة بعـــــــد فـــــــي ســـــــنة 

صــراعات مــع الشــريف محســن، وبمجــرد دخولــه مكــة 
أخـــذ يـــبط  بخصـــومه ممـــن أيـــدوا الشـــريف محســـن، 
كمــــا ســــعى إلــــى قتــــل منافســــيه علــــى الشــــرافة ومــــنهم 
مســـعود بـــن إدريـــس إال أنـــه تمكـــن مـــن الفـــرار والتجـــأ 

هـــ/ 0136إلــى قنصــوة باشــا والــي جــدة، وفــي صــفر 
ــــي 0926ســــبتمبر  ــــه كــــان ف  07م )الصــــحيح أن قتل
( نجــح قنصــوة م0931أبريــل  26هـــ/0136رمضــان 

باشا في استدراج الشريف أحمد إلى جدة حيث خنقـه 
لــــياًل فــــي خيمتــــه بعــــد أن أخــــذ هــــداياه، وتــــولى بعــــده 

، ف ةراف مكةة الشريف مسعود بن إدريـس. جارشـلي،
، 099/ 2، تنرةةةةةةل الرحمةةةةةةاتالقطـــــان، ، 099ص 
099. 

ْهر َمةَع  َوف ي اْبَير َ َما تدي  تدان َوَهَ ا َحةا  الةدَّ
 .(099)"كل قاص ودان

ذكــــر الســــنجاري أن ســـــبب تعجــــل الشـــــريف و 
الحــادي  فــي قتــل الشــيك المرشــدي أنــه ليلــة أحمــد

 00 هــــــــ/0137عشـــــــر مـــــــن ذي الحجـــــــة ســـــــنة 
جــاء إلــى الشــريف مــن أوحــى  م0920أغســطس 

إليــــــه أن األمــــــراء عزمــــــوا علــــــى إطــــــالق الشــــــيك 
فبعـث مـن ليلتـه  (097)هالمرشدي وتخليصه من يد

إلـــى الحـــبس، وأمـــر بقتـــل الشـــيك وأخيـــه القاضـــي 
ـــر،  أحمـــد بـــن عيســـى، فشـــفع بعضـــهم فـــي األخي

تــل الشــيك فقتلــوه فشــفعه فيــه، ونــزل المــأمورون بق
  .(090)ةصبًرا في تل  الليلة، ودفنوه بالشبيك

                                                           

، وينظـــــــر  2/372،   صةةةةةةةة ابيةةةةةةةرالمحبـــــــي،  (099)
؛ الطــاهر، 099، 2/092، ل الرحمةةاتتنرةةةالقطـان، 

 .092، 090، ص الدر الرا ر
ذكــر الحمـــوي أنــه "لمـــا صـــعد الحجــي  عرفـــة أتـــى  (097)

أميـر  –حريم الشيك عبـد الـرحمن إلـى مخـيم قانصـوة 
مستشفعين به إلـى السـيد أحمـد بـن  –الح  المصري 

عبــد المطلــب فــي إطالقــه فــي الحــبس فــرق  لهــن رقــة 
يـــوم عرفـــة، مستشـــفًعا عظيمـــة، وتوجـــه إلـــى الشـــريف 

به، فلم يرجه، ولم يؤيسه، فلما كانت ليلة النحر أمـر 
، فلا ةةةةةد االرتحةةةةةا عليـــــه فحنـــــق شـــــهيًدا". الحمـــــوي، 

2/906. 
أورد السنجاري وغيره من المؤرخين رثـاء عـدد مـن  (090)

العلماء للشيك المرشدي وتعريضـهم بالشـريف إدريـس 
ر لقتله له، وفرار عدد من العلماء من مكـة إلـى مصـ

حتــى انتهــاء أيــام الشــريف. الســنجاري، منــائح الكــرم، 
نتحةةةةةاف ، وينظـــــر  الجمـــــال الطبـــــري، 31 – 9/23

عقةةةةةةةد ؛ الشـــــــلي، 93 - 91/ 2، فضةةةةةةة ا الةةةةةةةرم 
؛ دحــــــــالن، 006 -007، ص الجةةةةةةةةلاهر والةةةةةةةةدرر

  صة المحبـي،  .020، 021، ص   صة الم م
 .092، ص الدر الرا ر، الطاهر، 2/379، ابير
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كان لوفاة الشيك المرشدي بهذه الطريقة أكبـر 
األثــــر فــــي نفــــوس العلمــــاء فــــي جميــــع األقطــــار، 
ومـــن ذلـــ  مـــا كتبـــه الشـــيك عبـــد الـــرحمن العمـــاد 
مفتي دمشـق إلـى الشـيك أحمـد بـن محمـد المقـري 
التلمســــاني صــــاحب كتــــاب نفــــح الطيــــب " وأمـــــا 
مصيبة من كان وليـي وشـيخي .. السـعيد الشـيك 
عبـــــد الـــــرحمن المرشـــــدي فأنـــــا وىن أصـــــابت منـــــا 
ومــنكم األخــوين فقــد عمــت الحــرمين. بــل طمــت 
الثقلــــين. ولقــــد عــــد مصــــابه فــــي اإلســــالم ثلمــــة. 
وفقدتــه فــي الحــرمين مــن كــان يــدعى للملــة. ولــم 

الحـــــيس.  يبـــــق بعـــــده ال مـــــن يـــــدعى إذا تحاســـــى
 ن لم يقس به قيس ىو واستحق أن ينشد في حقه 

 وما كان قيس هلكه هل  واحد
  (096)اولكــنه بنيـان قوم تهـــدم

وقد قتل الشريف أحمد بن عبد المطلـب حنًقـا 
بعــد وفـــاة الشــيك المرشـــدي بعــام ونصـــ ، وذلـــ  

ـــــــوم  ـــــــي ي ـــــــل  26هــــــــ/0136رمضـــــــان  07ف أبري
، وقال القطـان فـي ترجمتـه  "... وأيًضـا م0931

قتـل بـه الشـيك المرحـوم قتل مثله هذه القتلة التـي 
وهكــذا الــدنيا قضــا بوفــا وال حــول وال قــوة إال بــار 
ــــــــال فــــــــي ترجمــــــــة الشــــــــيك  ــــــــي العظــــــــيم"، وق العل
المرشــــدي  "ومــــن االتفــــاق أن الشــــريف المــــذكور 
قتل هذه القتلة وفي األثر كما تدين تدان مع كل 

أثــــر قتــــل ابــــن معصــــوم  وأورد، (071)ودانٍ  قــــاصٍ 
لميـة بالمـدارس، الشيك المرشدي على الحركـة الع

بقولــه  "فــأقفرت لموتــه المــدارس. وأصــبحت ربــوع 
ــــــي عــــــام ســــــبع  ــــــ  ف الفضــــــل وهــــــي دوارس. وذل

                                                           

 .222، ص الجلاهر والدررعقد الشلي،  (096)
 .099، 099/ 2، تنرةل الرحماتالقطان،  (071)

وثالثين وأل  ومن االتفـاق إن الشـريف المـذكور 
قتل هذه القتلة بعينها. حتى تقاضت منـه الليـالي 
ما أسلفته من دينها. وفي األثر كمـا تـدين تـدان. 

 .(070)وهذا حال الدهر مع كل قاص ودان"
ذكر الحموي في ترجمته للشـيك حنيـف و   

ــدين بــن عبــد الــرحمن المرشــدي أنــه "ولــي بعــد  ال
والــده خطابــة الجمعــة بالمســجد الحــرام، والتــدريس 
خلــ  المقــام، ومدرســة محمــد باشــا، وغيــر ذلــ ، 

شــــرفها هللا  –ثــــم تــــولى اإلفتــــاء الســــلطاني بمكــــة 
  .(072)سنة سبع وأربعين بعد األل " –تعالى 

 ةحيى المنقاري:   خ اإلس م
مــــن أشــــهر مــــن قــــام بالتــــدريس فــــي المدرســــة 
شــيك اإلســـالم يحيـــى بـــن عمـــر العالئـــي الرومـــي 

( م0977هـــــــــ/0100المعـــــــروف بالمنقــــــــاري )ت 
ــــــــــي  ــــــــــذي درس بمــــــــــدارس القســــــــــطنطينية، وول ال
المناصــب العليــة، منهــا قضــاء مصــر، وعقــد بهــا 
درســـــا فـــــي تفســـــير البيضـــــاوي، وحضـــــره أكـــــابر 

ومدحــه شــعرائها، ثــم تــولى علمائهــا، وأذعنــوا لــه، 
قضاء مكة، ودرس في المدرسة السليمانية، منها 
تفســير البيضــاوي أيضــا، وحضــره أكثــر العلمــاء، 

ـــــب مـــــن الشـــــمس  ـــــالي]وطل أن يحضـــــر  (073)[الب
                                                           

 .0/30، س فة الاصرابن معصوم،  (070)
، وينظــــــر  9/002، فلا ةةةةةةد االرتحةةةةةةا الحمــــــوي،  (072)

 .009، ص المختصرمرداد، 
الشــمس البـــالي  هكـــذا أورده عــدد ممـــن المـــؤرخين  (073)

فـــي حـــديثهم عـــن واليـــة المنقـــاري التـــدريس بالمدرســـة 
نديــة وهــو خطــأ مــن المحققــين والصــحيح "الشــمس الح

ين َأب ــــو عبــــد هللا البــــابلي" وهــــو  ــــد بــــن َعــــاَلء الــــد  م َحمَّ
ين  الشـــــافعي  األزهـــــري  القـــــاهري  البـــــابليشـــــمس الـــــد 
ــــــوفى فــــــي   22هـــــــ/0177جمــــــادى األولــــــى  22المت

ــــه المحبــــي ترجمــــة وافيــــة، 0999نــــوفمبر  م، تــــرجم ل
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درسه هو وطلبته، فحضروا وأذعنوا لسـعة ملكتـه 
ـــــــــ  قضـــــــــاء  ـــــــــولى بعـــــــــد ذل ـــــــــره، وت وحســـــــــن تقري
القســطنطينية، وقضــاء العســكر، ثــم الفتــوى ســنة 

/ هـــــــــ0100، وتــــــــوفي ســــــــنة م0992هـــــــــ/0173
 .(079)م0977

وقد سجلت المصادر المعاصرة مجموعـة مـن 
أســــــماء المدرســــــين الــــــذين قــــــاموا بالتــــــدريس فــــــي 

ــــذكر الســــنجاري مــــنهم  "الســــيد علــــي المدرســــة، ف
، ومـــنهم الســـيد عـــالء الـــد يـــن وخيـــر (072)ميرمـــاه

الــدين وعبـــد هللا وردت أســـماؤهم فــي عـــرض مـــن 
ــــد هللا قاضــــي م كــــة بخصــــوص نظــــارة الســــيد عب

                                                                                   

ا علـــى وممــا ورد فيهـــا أنــه كـــان المنقــاري كـــان قاضــيً 
مصــر مــن قبــل الدولــة العثمانيــة، وكــان يقــدر البــابلي 
ـــه، وقـــد جـــاور البـــابلي فـــي مكـــة المكرمـــة نحـــو  ويجل
عشــر ســنوات فيكــون حضــوره درس المنقــاري خــالل هــذه 

 .92 -9/36،   صة ابيرالمحبي،  .الفترة
، وقـــــد ذكـــــر 2/997عجيمـــــي، أخبـــــار الحـــــرمين،  (079)

الرومـي"،  الشلي أن اسمه "يحيى بن محمـد المفقـادي
ــــاري". الشــــلي،  ــــا "المنق عقةةةةد والصــــحيح كمــــا ورد هن

فلا ةد ؛ وينظر  الحموي، 320، 321، ص الجلاهر
،   صةة ابيةر  المحبـي، 303، 9/302، االرتحا 

؛ الثعالبي، محمد بـن الحسـن بـن العربـي  بـن 9/977
الرمةةةةر محمــــد الحجــــوي الثعــــالبي الجعفــــري الفاســــي، 

، بيــروت، دار الشةةامي فةةي تةةارةخ الرقةةح اإلسةة مي
، 2/220م، 0662هـــ/0909، 0الكتــب العلميــة،   

 .2/631، فع م المكيي ، ؛ المعلمي222
ذكره السنجاري في أكثـر مـن موضـع باسـم )السـيد  (072)

علــــي ميــــر مــــاه مــــدرس الســــليمانية ابــــن امــــرأة الســــيد 
، منةةا ا المةةرم .صــادق بادشــاه مفتــي الحنديــة ســابقا(

2/010 ،212. 

 ،(079)المنــازل الموقوفــة علــى المــدارس الســليمانية
ــــد ــــي الوثــــائق  وق ــــدين ف ورد اســــم الســــيد عــــالء ال

المصرية بصفته مدرًسا في المدارس السـليمانية، 
ممـن تـولى و ، (077)لع القرن الثـاني عشـر في مط

يك عبـــد القـــادر بـــن أبـــي بكـــر الشـــالتـــدريس فيهـــا 
ـــا ، وكـــان مم(0722هــــ/0030 )ت يالصـــديق فتًي

ـــــــة المشـــــــاعر  ـــــــه بـــــــين خطاب للحنديـــــــة، وجمـــــــع ل
ـــــدريس  والخطابـــــة واإلمامـــــة، ونظـــــارة الصـــــر والت
واإلفتاء، كما تولى قضاء مكـة المكرمـة فتـرة مـن 
الزمن بعد وفاة القاضي المعين من قبل السلطنة 

 .(070)أثناء رحلته إلى مكة
  

                                                           

، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين جامعـــة أم القـــرى  (079)
/ و ح 03/029ألبحـــاث الحـــ  والعمـــرة، وثيقـــة رقـــم 

، E .8544/12ج، مصـــــدرها  طوبقـــــا بوســـــراي، رقـــــم 
عرض بتوقيع وخـتم قاضـي مكـة المكرمـة السـيد عبـد 
هللا بشــــــأن توجيــــــه نظـــــــارة المنــــــازل الموقوفــــــة علـــــــى 
المـــدارس األربعـــة الســـليمانية بمكـــة المكرمـــة وعـــددها 

إلـــى كـــل الســـيد عـــالء الـــدين وخيـــر الـــدين منـــزاًل  02
 ، بدون تاريك.مدرسي المدرسة وعبد هللا من

مــن العلمــاء األتــراد، وكــان يــدرس بالمدرســة الفقــه  (077)
ـــــه،  ـــــاريك وفات ـــــم ت ـــــم يعل ـــــه تصـــــانيف، ول الحنفـــــي، ول
والغالـب أنهــا كانـت فــي القـرن الثــاني عشـر الهجــري. 

 .2، حاشية رقم 202، ص دور مصربيومي، 
 .201 -279، ص لظل الدررزي، الغا (070)
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 المدرسة الشافع ة:
، (076)خصصـــــت لتـــــدريس المـــــذهب الشـــــافعي

والي بقوله إنه أ نعـم بهـا علـى بعـض واكتفى النهر 
ـــــــا  علمـــــــاء المـــــــذهب الشـــــــافعي بخمســـــــين عثمانًي

وغيـره مـن  عبـد الكـريم القطبـي وذكـر ،(001)أيًضا
أن أول مــن توالهــا الشــيك عبــد العزيــز  المــؤرخين

، (000)(م0290هــــ/ 679بــن علـــي الزمزمـــي )ت 
بــن علــي بــن وبعــد وفاتــه أعطيــت للشــيك عطيــة 
هــت إليــه رئاســة حســن الســلمي المكــي، والــذي انت

الشـــــــافذية بمكـــــــة المكرمـــــــة، وتـــــــوفي فـــــــي ســـــــنة 
، وبعـــــد وفاتـــــه عـــــين فيهـــــا (002)م0279هــــــ/602

الســـــيد ميـــــر بادشـــــاه رغـــــم أنـــــه حنفـــــي المـــــذهب، 
واســتمرت بيــده حتــى وفاتــه فأعطيــت لولــده الســيد 

                                                           

 .2/992، مرلة الحرمي صبري،  (076)
، ومـن الغريـب هنـا 320، ص اإلعة مالنهروالي،  (001)

أن النهروالي تجاهل ذكر اسم العـالم الـذي أسـند إليـه 
التــــدريس فــــي المدرســــة الشــــافذية رغــــم أن الســــلطان 

علــــــى أن يكــــــون  اســــــليمان والســــــلطان ســــــليم حرصــــــ
ـــائمون بالتـــدريس فـــي ا لمـــدارس مـــن أكبـــر وأشـــهر الق

 علماء مكة المكرمة

لوحــة  تةةارةخ مكةةة الشةةرةف،عبــد الكــريم القطبــي،  (000)
مةةةرلة ؛ صـــبري، 226، ص المختصةةةرمـــرداد، ؛ 20

دور . وينظــــــــــــــــر  مــــــــــــــــداح، 2/992، الحةةةةةةةةةةةةةةةةرمي 
. وينظر ترجمته في  القطان، 320، ص المجاورة 

، فلا ةد االرتحةا ؛ الحمـوي، 2/021، تنرةل الرحمات
2/31- 32. 

، لوحــة تةةارةخ مكةةة الشةةرةفعبــد الكــريم القطبــي،  (002)
، المعلمـــــي، 017، ص لظةةةةةل الةةةةةدرر، ؛ الغـــــازي 20

 .221، 0/206، فع م المكيي 

، يقول القطبي "ثم أعطيت لصـاحبنا (003)عبد هللا
 .(009)السيد عبد هللا"

الهـا شـمس وذكر بعض المؤرخين أن ممن تو 
الدين ابن الوزير آص  خـان، والـذي عـزل منهـا 

  .(002)م0270/ هـ609ثم توفي في سنة 
 المدرسة الحنحل ة:

خصصت هذه المدرسة إلحياء مذهب اإلمـام 
أحمد بن حنبل، إال أنه لم يوجد في مكة من هو 
ثابت على تدريس المذهب؛ فخصصـت المدرسـة 
ا لعلـــوم الحـــديث الشـــريف، وجعلـــت المدرســـة )دارً 
للحـــــديث( يقـــــرأ فيهـــــا الصـــــحاح الســـــتة بخمســـــين 

                                                           

جامعـــة أم القـــرى، معهـــد خـــادم الحـــرمين الشـــريفين  (003)
/ و ح 029/ 03ألبحــاث الحــ  والعمــرة، وثيقــة رقــم 

، E .8544/12ج، مصـــــدرها  طوبقـــــا بوســـــراي، رقـــــم 
تم قاضـي مكـة المكرمـة السـيد عبـد عرض بتوقيع وخـ

هللا بشــــــأن توجيــــــه نظـــــــارة المنــــــازل الموقوفــــــة علـــــــى 
المـــدارس األربعـــة الســـليمانية بمكـــة المكرمـــة وعـــددها 

منـــزاًل إلـــى كـــل الســـيد عـــالء الـــدين وخيـــر الـــدين  02
 ، بدون تاريك.مدرسي المدرسة وعبد هللا من

، لوحــة تةةارةخ مكةةة الشةةرةفعبــد الكــريم القطبــي،  (009)
20. 

ــــن محمــــد،  (002) ــــد هللا ب لظةةةةل الةةةةدرر فةةةةي الغــــازي، عب
ا تصةار لشةةر النةةلر والرهةةر فةةي تةةراعل ففاضةةل فهةةل 
مكة م  القرن الاا ر نلةى القةرن الرابةع عشةر مةع 

، ذيلةةةح المشةةةمى لنةةةر الةةةدرر فةةةي تةةة ييل لظةةةل الةةةدرر
تحقيــق، عبــد الملــ  بــن عبــد هللا بــن دلــي ، المكتبــة 

م، 2109هــــ/0932، 0األســـدية للنشـــر والتوزيـــع،   
؛ 201، ص المختصةةةةةةةةةةةةر؛ مــــــــــــرداد، 62، 69ص 

 .0/9، فع م المكيي المعلمي، 
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ـــا أيًضـــ ـــد الكـــريم ، وذكـــر(009)اعثمانًي القطبـــي  عب
أن أول مـــن تـــولى إدارتهـــا والتـــدريس فيهـــا  وغيـــره
بن آص  خان وكان صهًرا للقاضي خان معين 

واسـتمرت معـه إلـى أن  ،(007)حسين بن أبي بكـر
وكانـت ، (000)أخذها المال عالء الدين ]الرضـوي[

ــــــدرة المــــــذهب ــــــي بــــــين علمــــــاء الحجــــــاز  ن الحنبل
ــــي مكــــة  والمجــــاورين مــــن المظــــاهر الواضــــحة ف

ذلــ   ، يؤكــد (006)يالمكرمــة فــي العصــر العثمــان
أنـــــــــــــه عنـــــــــــــدما رغبـــــــــــــت الدولـــــــــــــة فـــــــــــــي ســـــــــــــنة 

م فــي تعيــين قــاض للحنابلــة فلــم 0929هـــ/0132
 .(061)يتيسر لعدم وجود من يقوم بذل 

 
 
 

                                                           

؛ الطبـــري، 326، 320، ص اإلعةةة مالنهروالـــي،  (009)
، تةةارةخ التالةةة ل؛ عبــد هللا، 01، ص ابرج المشةةكي

 .77ص 
، لوحــة تةةارةخ مكةةة الشةةرةفعبــد الكــريم القطبــي،  (007)

 .2/992، مرلة الحرمي صبري، ؛ 20
، لوحــة تةةارةخ مكةةة الشةةرةفطبــي، عبــد الكــريم الق (000)

والصـــــحيح أن اســـــمه عـــــالء الـــــدين البرســـــوي.  .20
معهـد خـادم الحـرمين الشـريفين ألبحـاث الحــ  ينظـر  

/ و ح ج، مصـــدرها  029/ 03والعمـــرة، وثيقـــة رقـــم 
عــرض بتوقيــع  ،E .8544/12طوبقــا بوســراي، رقــم 

وخــــتم قاضــــي مكــــة المكرمــــة الســــيد عبــــد هللا بشــــأن 
زل الموقوفة علـى المـدارس األربعـة توجيه نظارة المنا

منــزاًل إلــى كــل  02الســليمانية بمكــة المكرمــة وعــددها 
السيد عالء الدين وخيـر الـدين وعبـد هللا مـن مدرسـي 

 المدرسة، بدون تاريك.

 .217، ص دور مصربيومي،  (006)
، ص المقامةةةةات فةةةةي المشةةةةجد الحةةةةرامالحزيمـــي،  (061)

097. 

 تدهلر حالة المدرس:
هــا حتــى ظلــت المــدارس الســليمانية تــؤدي دور 

 حدثت عدة عوامل أدت إلى تدهورها ومنها 
الخالفــات بــين العلمــاء حــول مــن يتعــين  -

في المدارس، وعدم مراعـاة الشـرو  التـي أسسـت 
المـــدارس علـــى أساســـها، ومـــن أهمهـــا تخصـــيب 
ــــدريس مــــذهب محــــدد؛ حيــــث لــــم  كــــل مدرســــة لت
تراعى هذه القواعد، وانتهـى األمـر بسـيطرة قضـاة 

 ر المدارس كلها.مكة من األحناف على أمو 

تخويل حق اإلشراف عليها لعلماء أتراد  -
)أروام(، وهو ما عبر عنه السنجاري بقوله  "ولم 
ـــل حتـــى اســـتولت عليهـــا  يـــزل أمـــر المـــدارس يخت

 .(060)"األروام

بـــــــروز ظـــــــاهرة إخـــــــالء المـــــــدارس مــــــــن  -
، الدارســـين وتخصيصـــها لكبـــار الحجـــاج والـــزوار

ممــا أدى إلــى إحــداث تلديــات بهــا كمــا حــدث فــي 
ـــام 0209هــــ/ 663 -662حـــ  ســـنة  م حيـــث أق

بالمدرســـــة أميــــــر الحــــــ  الشـــــامي وبعــــــد القضــــــاة 
المعــــــزولين وقــــــادة الجنــــــد، حتــــــى أنهــــــم أدخلـــــــوا 

الســيد درويــ  محمــد  حيوانــاتهم للمدرســة، فبــادر
بالكتابـــــة إلـــــى إمـــــام )جـــــامع( الســـــلطان ســـــليمان 

أمـرت السلطان العثماني فأصدر أمـًرا جـاء فيـه  "
المـــــدارس داخـــــل الحـــــرم  فـــــيبأنـــــه ال يقـــــيم أحـــــد 

الشـــــــريف وعـــــــدم العمـــــــل بخـــــــالف هـــــــذا الحكـــــــم 
ــــــ  يعــــــرض نفســــــه  الســــــلطاني ومــــــن يخــــــال  ذل

مضـمون  فـيا لمـا جـاء للعقاب، وليتم العمـل وفًقـ

                                                           

 .3/392، منا ا المرمالسنجاري،  (060)
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ويبـــدو ، (062)"مـــر الشـــريف، وعـــدم تضـــييع الوقـــتاأل
أنــه حــدث قصــور فــي تطبيــق األمــر الســلطاني فقــد 
ذكـــر أوليـــا جلبـــي  "وفـــي مواســـم الحـــ  يقـــيم حجـــاج 

لمســـــلمين فـــــي هـــــذه المـــــدارس، ويكـــــون للمدرســـــين ا
والطلبــــــــة والبــــــــوابين وظــــــــائ  معينــــــــة .. فيقومــــــــون 

، ومـــــــــا ذكـــــــــره (063)"باإلرشـــــــــاد وتـــــــــأجير الشماســـــــــي
ــ / 0103الســـنجاري فـــي أحـــداث ذي القعـــدة ســـنة  هــ

ــــم إخــــالء إحــــدى المــــدارس م 0973فبرايــــر  حيــــث ت
وتخصيصـــها لســـكن علـــي أغـــا الـــذي عـــين مـــن قبـــل 

، وفــــي شــــذبان (069)ترفــــاالســــلطنة لتعميــــر عــــين ع
ــ / 0109 صصــــت المــــدارس خ  م 0973نــــوفمبر هـــ

علــى  وذلــ  بنــاءً  (062)الســليمانية لســكن أغــا القفطــان
 وغيرها من األمثلة. (069)أمر من الشريف

                                                           

 .A (DVNSMHM. dاألرشيف العثماني، وثيقة رقم ) (062)

ينــــــاير  27هـــــــ/663محــــــرم  29، بتــــــاريك 502 ,53
 م.0202

 .292، ص الرحلة الحجايةةأوليا جلبي،  (063)
 .9/302، منا ا المرمالسنجاري،  (069)
)خفتـــان  يـــرد فـــي الوثـــائق العثمانيـــة فغةةةا القرتةةةان: (062)

لـع( و باسـم )أغـا الخويعرف أيضـا ، الحجاز( يأغاس
)أمـين الخلـع( وكـان يكلــ  بجلـب فـرو السـمور الــذي 

والقفطــــان فــــي  مكــــة،يــــنعم بــــه الســــلطان علــــى أميــــر 
وكـان إرسـال  للخلعـة،العهد العثماني االسـم المـرادف 

الخلعة إلى أميـر مكـة مـع القفطـان إنمـا يعنـي رضـى 
وبمثابـــة  بســـالم،الســـلطان عنـــه النتهـــاء موســـم الحـــ  

. عبـد المجيـد، عبــد بشـرى ببقـاء الشـريف فــي منصـبه
مخصصةات الحةرمي  الشةرةري  المنعم عبد الرحمن، 

، م0362هةد0980م ةة 0882هةد0233م  مصر 
م، ص 2110دكتوراه، غير منشورة، جامعة األزهر، 

217. 
، 912، 9/910، منةةةةةةةةةا ا المةةةةةةةةةرمالســـــــــنجاري،  (069)

2/22. 

وكانـــــت المـــــدارس الســـــليمانية منـــــذ أواخـــــر القـــــرن 
الحـــادي عشـــر وبدايـــة القـــرن الثـــاني عشـــر تخصـــب 

جب لجلوس قاضي مكة، حيث ورد ذل  في أحداث ر 
عنـدما قــام اإلنكشــارية م 0961/ أبريــل هـــ0010سـنة 

ببعض االضـطرابات فـي مكـة وهجمـوا ومعهـم بعـض 
، ثـم (067)ةالعامة على القاضـي فـي المدرسـة السـليماني

إلقامـــــة  بصـــــفة دائمـــــة خصصـــــت إحـــــدى المـــــدارس
 . (060)ةقاضي مكة المعين من طرف الدولة العثماني

ء وأخيًرا فإن تدهور مكانة المدارس يأتي كجـز 
مــن الخلــل علــى النظــام العلمــي الــذي حــدث فــي 
ـــل القـــرن  النظـــام التعليمـــي والـــذي ظهـــر منـــذ أوائ
الحــادي عشـــر للهجـــرة، فبــدأ بالتســـامح والتســـاهل 

وانتهــى إلــى اإلفضــاء بالرتــب  قوانينــه،فــي رعايــة 
 .(066)اوالمناصب العلمية لغير أهلها ومستحقيه

                                                           

 .2/012، منا ا المرمالسنجاري،  (067)
 .2/992 مرلة الحرمي ،صبري،  (060)
ص هـــ، 0309رجــب  29عــدد ، 0المنــار، مجلــد  (066)

ــــــد العــــــال،  ؛ ســــــليم،791 تطةةةةةةلر أحمــــــد محمــــــد عب
 .33، ص النظام ةالمؤسشات التال م ة 
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 الم ح 

 
 (0ملح  رقل )

 دارس السليمانيةتعيين المدرسين في الم

 

 

 

 

مدرسين في المدارس األربعة الموجودة في مكة المكرمة لحضرة والدي المرحوم  2"بخصوص تعيين عدد 
هما موالنا قطب الدين المفتي للتدريس في المدرسة الحندية  -طاب ثراه  –والمغفور له خداوندكار 

تعيين شخب معتمد للتدريس في المدرسة والقاضي حسين المالكي للتدريس في المدرسة المالكية، وأمرت ب
 الشافذية والحنبلية على أن يتم دفع رواتبهم"
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 (2ملحق رقم )

 أمر سلطاني بتنفيذ شرو  الوق  ودفع مستحقات العاملين بالمدارس السليمانية

 

د الشام متولى العمارة العامرة الموجودة في بال -زيد مجده –"حكم إلى قدوة األماجد واألكارم المال أغا 
المحروسة من أوقاف والدي المرحوم والمغفور له السلطان سليمان خان عليه الرحمة والغفران  لقد أرسل 

رسالة إلى سدة سعادتي بأنه لم يتم إرسال  -زيدت فضائله  –افتخار العلماء المتبحرين القاضي حسين 
رسة الشافذية ودار الحديث رواتب ومخصصات المعيدين والطالب والبواب والكناس العاملين بالمد

الموجودين في مكة المكرمة من أوقاف العمارة المذكورة، وقد تعلل المتولي المذكور بأن ليس لهما شر  
وق ، وعندما علمت ذل  أمرت بأن يتم إرسال الرواتب والمخصصات المتبقية للمعيدين والطالب والبواب 

والمالكية الموجودة بمكة المكرمة للمرحوم والدي السلطان  والبوابين والكناسين العاملين بالمدارس الحندية
سليمان خان طاب ثراه، وال يتعذر أحد بقول ليس هناد شر  للوق  من بعد اآلن. وال يتسبب أحد في 

  جعل الفقراء يشتكون من ذل ".
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 (3ملحق رقم )

حرم وحنيف الدين معروض أعده قاضي مكة المكرمة والسيد مصطفى شيك الحرم والسيد حسين نائب ال
المرشدي مفتي مكة المكرمة بشأن ضرورة ترميم قبب الحرم الشريف وقبب المدارس األربعة وقبة الفراشين 

هـ/ 0136ذهب مع تعيين رجل معتمد لذل ، بتاريك سنة  02111ومجاري المياه لعين عرفات بإرسال 
 م.0926
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 (4ملحق رقم )

يد عبد هللا بشأن توجيه نظارة المنازل الموقوفة على المدارس عرض بتوقيع وختم قاضي مكة المكرمة الس
منزاًل إلى كل السيد عالء الدين وخير الدين وعبد هللا من  02األربعة السليمانية بمكة المكرمة وعددها 

 مدرسي المدرسة، بدون تاريك.
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 (5ملحق رقم )

 رسم للمدارس السليمانية

 (Ms.1602رقم  –المكتبة الوطنية ببرلين  -هـ 0006مؤرخ بسنة  مناقب مكة،من )مخطو  
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 المصادر والمراعع
: الليا   غير المنشلرة:  فوال 

 ابر  ف الانمالي: -
 (A (DVNSMHM. d. 7, 442. 

 (A (DVNSMHM. d. 7, 2740. 

  (A (DVNSMHM. d. 25, 224. 
 (A (DVNSMHM. d. 25, 225. 

 (A (DVNSMHM. d. 25, 227. 

 (A (DVNSMHM. d. 26, 616.) 

 (A (DVNSMHM. d. 26, 638.) 

 (A (DVNSMHM d. 53 , 502. 
 (. A (DVNSMHM. d. 75, 16 

 (. A (DVNSMHM. d. 75, 17 

 دار الليا   القلم ة بالقاهرة: -

  007المحاكم الشرعية  محكمة الباب العالي، إشهادات، سجل رقم. 

   فظة بدون رقم(.)مح 326(، 97)محفظة  321حج  األمراء والسالطين، حج  أرقام 
 ويارة ابوقاف المصرةة: -

   0079، 619الدفتر خانة، حج  رقم. 

  33339، 26903، 9110،22061قسم الحج  والسجالت، ملفات التولية، مل  رقم. 
 عاماة فم القر ، ماهد  ادم الحرمي  ببحا  الح  والامرة: -

 01/001.د/ و ح ج / 

  00 /001.د/ و ح ج / 
 0/022.و ح ج / 

 0/023 ح ج./ و 
  7 /029.و ح ج / 

  00 /029.و ح ج / 
  03  /029 .و ح ج / 
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 يال  ا: المخطلطات:

عبــد الكـــريم القطبـــي، تــاريك مكـــة الشـــريف المســمى إعـــالم العلمـــاء األعــالم ببنـــاء المســـجد الحـــرام،  
 / تاريك. 3292مخطو  بمكتبة الحرم المكي، رقم عام 

و  بمكتبــة الحــرم المكــي الشــريف، رقــم عــام القطــان، أحمــد، تنزيــل الرحمــات علــى مــن مــات، مخطــ 
 / تاريك.2761

 .(Ms.1602رقم ) ،مخطو  مناقب مكة، المكتبة الوطنية ببرلينمجهول،  

 يالن ا: الرسا ل الجامع ة:
بيــومي، محمــد علــي فهــيم، مخصصــات الحــرمين فــي مصــر إبــان العصــر العثمــاني فــي الفتــرة مــن  
 م.0666هـ/0906لة غير المنشورة، م، ماجستير، الرسا0012 -0207هـ/0221- 623

الحزيمـــي، حمـــد بـــن عبـــد هللا، المقامـــات فـــي المســـجد الحـــرام ودورهـــا فـــي الحيـــاة العامـــة فـــي مكـــة  
م( دراســــة تاريخيــــة تحليليــــة، ماجســــتير، غيــــر 0629 – 0207هـــــ/0393 -623المكرمــــة خــــالل الفتــــرة )

 هـ.0937منشورة، جامعة أم القرى، 

بن صالح الطاهر المكي، الدر الفاخر فـي خبـر األوائـل واألواخـر، الطاهر، عبد الهادي بن محمد  
تحقيـــــق، ناصـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن زيـــــد الجيزانـــــي الشـــــريف، ماجســـــتير، غيـــــر منشـــــورة، جامعـــــة أم القـــــرى، 

 م.2117هـ/0920

عـــدواس، صـــليحة، عســـوس، فاطمـــة الزهـــراء، أوقـــاف الســـلطان ســـليمان القـــانوني وحرمـــه فـــي مكـــة  
م(، ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 0299 -679م/0221 – 622المكرمة )
 م.2109/2107م، الجزائر، 0692ماي  0جامعة 

الــدهلوي، عبــد الســتار، األزهــار الطيبــة النشــر فــي ذكــر األعيــان مــن كــل عصــر، تحقيــق، صــالح  
 هـ.0926الدين بن خليل بن إبراليم الصواف، دكتوراه، غير منشورة، جامعة أم القرى، 

شــافعي، حســين عبــد العزيــز، األربطــة بمكــة المكرمــة فــي العهــد العثمــاني دراســة تاريخيــة حضــارية  
 م.2110هـ/0922م، دكتوراه، غير منشورة، جامعة أم القرى، 0602 – 0207هـ/0339 -623

عبــــــــد المجيــــــــد، عبــــــــد المــــــــنعم عبــــــــد الــــــــرحمن، مخصصــــــــات الحــــــــرمين الشــــــــريفين مــــــــن مصــــــــر  
 م.2110م، دكتوراه، غير منشورة، جامعة األزهر، 0692ـ/ه0300م ــ 0002هـ/0266

كشميري، ابتسام بنت محمد صالح عبد الرحمن، مكة المكرمة من بداية الحكم العثماني إلى نهاية  
م(، دكتوراه، جامعة 0260 – 0207هـ/0111 – 623القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميالدي )

 م.2110هـ/0922اإلسالمية، أم القرى، كلية الشريعة والدراسات 

ـــاني حتـــى العصـــر   ـــاريك عمـــارة المســـجد الحـــرام مـــن العصـــر الذباســـي الث ـــة حســـين، ت مطـــر، فوزي
 م.0609هـ/0919العثماني، دكتوراه، غير منشورة، جامعة أم القرى، 
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 رابا ا: المت  المطحلعة:

فــــــي  ابــــــن العمــــــاد الحنبلــــــي، أبــــــو الفــــــالح عبــــــد الحــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد، شــــــذرات الــــــذهب 
، 0أخبـــــــــــار مـــــــــــن ذهـــــــــــب، تحقيـــــــــــق، محمـــــــــــود األرنـــــــــــاؤو ، بيـــــــــــروت، دمشـــــــــــق، دار ابـــــــــــن كثيـــــــــــر،   

 م.0609هـ/0919
ابــن تغــري بــردي، جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســ  بــن تغــري بــردي األتــابكي، النجــوم الزاهــرة فــي  

ــــــي طرخــــــان، الهييــــــة المصــــــرية العامــــــة للتــــــأليف والنشــــــر،  ــــــاهرة، تحقيــــــق، إبــــــراليم عل ــــــود مصــــــر والق مل
 م.0670هـ/0360

ابن معصوم، صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسـني الحسـيني، المعـروف  
 بعلي خان بن ميرزا أحمد، سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، )نسخة إلكترونية(.

ــ  ة، أوليــا جلبــي، الرحلــة الحجازيــة، ترجمــة، الصفصــافي أحمــد المرســي، القــاهرة، دار اآلفــاق العربي
 م.0660

اآليــديني، المــولى علــي بــالي، العقــد المنظــوم فــي ذكــر أفاضــل الــروم  ذيــل الشــقائق النعمانيــة فــي  
 م.0672هـ/0362علماء الدولة العثمانية، بيروت، دار الكتاب العربي، 

، 9باســــــــالمة، حســــــــين عبــــــــد هللا، تــــــــاريك عمــــــــارة المســــــــجد الحــــــــرام، تهامــــــــة للنشــــــــر، جــــــــدة،    
 م.0609هـ/0912

هـــ / 0909الباســر، التــاريك الشــامل للمدينــة المنــورة، الطبعــة األولــى، المدينــة المنــورة،  بــدر، عبــد 
 م.0663

البكـــري، محمـــد بـــن أبـــي الســـرور البكـــري الصـــديقي، المـــنح الرحمانيـــة فـــي الدولـــة العثمانيـــة وذيلـــه  
، 0اللطــــــــائ  الربانيــــــــة علــــــــى المــــــــنح الرحمانيــــــــة، تحقيــــــــق، ليلــــــــى الصــــــــبا ، دار البشــــــــائر، دمشــــــــق،   

 م.0662هـ/0902

بن حميد، صالح بن عبـد هللا بـن محمـد، تـاريك أمـة فـي سـير أئمـة، مركـز تـاريك مكـة المكرمـة،    
 هـ.0933، 0

بيــــات، فاضــــل، الــــبالد العربيــــة فــــي الوثــــائق العثمانيــــة، مركــــز األبحــــاث للتــــاريك والفنــــون والثقافــــة  
 م.2101اإلسالمية بإستانبول، 

الحركـــة العلميـــة فـــي الحجـــاز إبـــان العصـــر العثمـــاني  بيـــومي، محمـــد علـــي فهـــيم، دور مصـــر فـــي 
 م.2119هـ/0929، دار القاهرة، القاهرة، 0م(،   0012 -0207هـ/0221 -623)

الثعالبي، محمد بن الحسن بن العربي  بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، الفكـر السـامي  
 م.0662هـ/0909، 0في تاريك الفقه اإلسالمي، بيروت، دار الكتب العلمية،   

جارشــلي، إســماعيل حقــي، أشــراف مكــة المكرمــة وأمرائهــا فــي العهــد العثمــاني، ترجمــة، خليــل علــي  
 م.2113هـ/0929، 0مراد، الدار العربية للموسوعات،   
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الجمال الطبري، محمد بن علي بن فضل الطبري المكي، إتحاف فضـالء الـزمن بتـاريك واليـة بنـي  
 م.0663هـ/0903، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 0حسن سليم،   الحسن، تحقيق، محسن محمد 

حاجي خليفة، فذلكة أقوال األخيار في علم التاريك واألخبار، تاريك ملود آل عثمان، تحقيق، سيد  
 محمد السيد، د، ن، د، ت.

حالق، حسـان، صـبا ، عبـاس، المعجـم الجـامع فـي المصـطلحات األيوبيـة والمملوكيـة والعثمانيـة،  
 م.0666، سبتمبر 0روت، دار العلم للماليين،   بي

الحمــوي، مصــطفى بــن عبــد هللا، فوائــد االرتحــال وعجائــب الســفر فــي أخبــار القــرن الحــادي عشــر،  
 م.2100هـ/0932، 0تحقيق، عبد هللا محمد الكندري، دار النوادر،   

مؤسسـة الرسـالة، الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، بيروت،  
 م.0669هـ/0909، 0  

دحالن، أحمد بن زيني، خالصة الكالم في أمراء البلد الحـرام، تحقيـق  محمـد فـارس الشـيك، رأفـت  
 عبد العزيز، مطبوعات أرض الحرمين، د، ت.

الـــدهاس، فـــواز علـــي بـــن جنيـــدب، المـــدارس فـــي مكـــة خـــالل العصـــرين األيـــوبي والمملـــوكي، دار  
 .م2119، 0القاهرة،   

سـاعاتي، فـوزي محمـد عبـده، مناهــل العلـم بالبلـد الحـرام وأعــالم المكيـات خـالل العصـر المملــوكي،  
ـــــــــم 0207 – 0221هــــــــــ/623 – 990 ـــــــــي، رق ، 0،   090م، مطبوعـــــــــات نـــــــــادي مكـــــــــة الثقـــــــــافي األدب
 م.2116هـ/0931

الحتفال السباعي، أحمد، تأريك مكة، دراسات في السياسية واالجتماع والعمران، األمانة العامة ل 
 م.0666هـ/ 0906بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

الســخاوي، شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الــرحمن، الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع،  
 م.0660هـ/0902، 0بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة،   

منـائح الكـرم فـي أخبـار مكـة والبيـت ووالة  السنجاري، علي بن تاج الدين بن تقي الدين السـنجاري، 
الحــــرم، تحقيــــق، ماجــــدة فيصــــل زكريــــا، جامعــــة أم القــــرى، معهــــد البحــــوث العلميــــة، مركــــز إحيــــاء التــــراث 

 م.0660هـ/0906اإلسالمي، 

الشرنباللي، حسن بن عمار، إسعاد آل عثمان المكـرم ببنـاء بيـت هللا المحـرم، تحقيـق، سـليمان بـن  
 م.2113هـ/0929صالح آل كمال، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث اإلسالمي، 

الشلي، محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، السناء الباهر بتكميل النـور السـافر فـي أخبـار  
 م.2119هـ/0922، 0اشر، تحقيق، إبراليم أحمد المقحفي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء،   القرن الع
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الشلي، محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، عقد الجواهر والـدرر فـي أخبـار القـرن الحـادي  
ـــــــة، صـــــــنعاء،    ـــــــريم الحديث ـــــــة اإلرشـــــــاد، مكتبـــــــة ت ـــــــي، مكتب ـــــــراليم أحمـــــــد المقحف ـــــــق، إب ، 0عشـــــــر، تحقي

 م.2113هـ/0929

الصـــبا ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالم المـــالكي المكـــي، تحصـــيل المـــرام فـــي اخبـــار البيـــت الحـــرام  
والمشاعر العظام ومكـة والحـرم ووالتهـا الفخـام، تحقيـق، عبـد الملـ  بـن عبـد هللا بـن دلـي ، مكـة المكرمـة، 

 م.2119هـ/0929، 0مكتبة األسدي،   

لعـــرب، أشـــرف علـــى ترجمتهـــا، محمـــد صـــبري، أيـــوب، موســـوعة مـــرآة الحـــرمين الشـــريفين وجزيـــرة ا 
 م.2119هـ/0929حرب، دار اآلفاق العربية، 

الطــالبي، عبــد الحــي بــن فخــر الــدين بــن عبــد العلــي الحســني، اإلعــالم بمــن فــي تــاريك الهنــد مــن  
، 0األعــــــالم المســــــمى بـــــــ )نزهــــــة الخــــــواطر وبهجــــــة المســــــامع والنــــــواظر(، بيــــــروت، دار ابــــــن حــــــزم،   

 م.0666هـ/0921

ي بن عبد القـادر، األرج المسـكي فـي التـاريك المكـي وتـراجم الملـود والخلفـاء، تحقيـق، الطبري، عل 
 م.0669هـ/0909، 0أشرف أحمد الجمال، مكة المكرمة، المكتبة التجارية،   

، 0عبد هللا، عبد الرحمن صالح، تاريك التعليم في مكة المكرمة، جدة، دار الشروق،    
 م.0602هـ/0913

محمــــد، العالقــــات المصـــــرية الحجازيــــة فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر، الهييـــــة عبــــد المعطــــي، حســــام  
 م.0666المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

العبيكـــان، طرفـــة عبـــد العزيـــز، الحيـــاة العلميـــة واالجتماعيـــة فـــي مكـــة فـــي القـــرنين الســـابع والثـــامن  
 م.0669هـ/0909، 0للهجرة، الرياض، د، ن،   

شريفين والحجاز في السجل التاريخي العثماني، )ترجمة وترتيـب عجيمي، هشام، أخبار الحرمين ال 
 م.2107هـ/ 0930، 0وتقديم(،   

العصامي، عبد المل  بن حسين بن عبـد الملـ  العصـامي المكـي، سـمر النجـوم العـوالي فـي أنبـاء  
،   األوائل والتوالي، تحقيـق، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

 م.0600هـ/0906، 0

عمارة، طه عبد القـادر، الحـارثي، عـدنان محمـد، تـاريك عمـارة وأسـماء أبـواب المسـجد الحـرام حتـى  
 نهاية العصر العثماني، جامعة أم القرى مركز أبحاث الح ، د.ت.

العمري، ياسين بن خير هللا بن محمود بن موسى الخطيب، الروضة الديحاء في أعالم النساء، د،  
 ن.

لعيدروس، محي الدين عبد القادر بـن شـيك بـن عبـد هللا، النـور السـافر عـن أخبـار القـرن العاشـر، ا 
 هـ.0912، 0بيروت، دار الكتب العلمية،   
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الغــازي، عبــد هللا بــن محمــد الغــازي المكــي الحنفــي، إفــادة األنــام بــذ كــر أخبــار بلــد هللا الحــرام مــع  
 لمل  بن عبد هللا بن دلي ، د، ن.تعليقه المسمى بإتمام الكالم، تحقيق، عبد ا

الغازي، عبد هللا بن محمد، نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهر في تراجم أفاضـل أهـل مكـة  
من القرن العاشر إلى القـرن الرابـع عشـر مـع ذيلـه المسـمى نثـر الـدرر فـي تـذييل نظـم الـدرر، تحقيـق، عبـد 

 م.2109هـ/0932، 0نشر والتوزيع،   المل  بن عبد هللا بن دلي ، المكتبة األسدية لل

الغــــزي، نجــــم الــــدين محمــــد بــــن محمــــد، الكواكــــب الســــائرة بأعيــــان الميــــة العاشــــرة، تحقيــــق، خليــــل  
 م.0667هـ/0900، 0المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية،   

الفاسي، تقي الـدين محمـد بـن أحمـد الحسـني الفاسـي المكـي، العقـد الثمـين فـي تـاريك البلـد األمـين،  
 م.0609هـ/0919، 2تحقيق، محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت،   

الفاســـي، تقـــي الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الحســـني الفاســـي المكـــي، شـــفاء الغـــرام بأخبـــار البلـــد الحـــرام،  
 م.2111هـ/0920، 0بيروت، دار الكتب العلمية،   

اريك مكــة المكرمــة والمدينــة القليــوبي، أحمــد شــهاب الــدين، النبــذة اللطيفــة فــي مباحــث شــريفة فــي تــ 
ـــاح، مكـــة المكرمـــة، مكتبـــة مصـــطفى نـــزار البـــار،    ، 0المنـــورة وبيـــت المقـــدس، تحقيـــق، ســـعيد عبـــد الفت

 م.0667هـ/ 0907

الكردي، محمد طاهر، التاريك القويم لمكة وبيت هللا الكريم، طبع على نفقه الدكتور عبد المل  بن  
 م.2111هـ/0921، 0دلي ،   

أمين بن فضل هللا بـن محـب الـدين بـن محمـد المحبـي الحمـوي الدمشـقي، خالصـة  المحبي، محمد 
 األثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، د، ت.

ــــــة، ترجمــــــة، هشــــــام عجيمــــــي،   ــــــار المكي ــــــاريك مكــــــة المشــــــرفة المســــــمى باألخب محمــــــد عاشــــــق، ت
 م.2100هـ/0936

ر النــور والزهــر فــي تــراجم أفاضــل مكــة مــن مــرداد، عبــد هللا مــرداد أبــو الخيــر، المختصــر مــن نشــ 
، 2القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، اختصار وترتيب وتحقيق  محمـد سـعيد العـامودي، أحمـد علـي،  

 م.0609هـ/0919جدة، عالم المعرفة، 

ــــــة للنشــــــر،     ــــــدار الثقافي ــــــاهرة، ال ــــــة، الق ــــــة العثماني ــــــب، معجــــــم الدول ، 0المصــــــري، حســــــين مجي
 م.2119هـ/0922

علمــي، عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم، أعــالم المكيــين مــن القــرن التاســع إلــى القــرن الم 
، 0الرابع عشر الهجري، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنـورة،   

 م.2111هـ/0920

ة المكرمــــة، د، ن، مــــنجم باشــــي، أحمــــد دده، جــــامع الــــدول، دراســــة وتحقيــــق، غســــان الرمــــال، مكــــ 
 م.2116هـ/0931



 م1028والثالثون  بعالعدد السا      لة كلية اللغة العربية باملنصورة  جم

577 
 

م، منشـــور 0002هــــ 0313موســـى، علـــي بـــن موســـى األفنـــدي، وصـــ  المدينـــة المنـــورة فـــي ســـنة  
 م.0672هـ/0362، 0ضمن كتاب  رسائل في تاريك المدينة، دار اليمامة، الرياض،   

موســـى، محمـــد بـــن حســـن بـــن عقيـــل، المختـــار المصـــون مـــن أعـــالم القـــرون، جـــدة، دار األنـــدلس  
 م.0662هـ/0902، 0لخضراء،   ا

الــنجم بــن فهــد، إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى، تحقيــق، فهــيم محمــد شــلتوت، جــدة، دار المــدني،  
 م.0609هـ/0919

النهروالــي، قطــب الــدين محمــد النهروالــي المكــي، البــرق اليمــاني فــي الفــتح العثمــاني، أشــرف علــى  
 طبعه، حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض، د، ت.

لنهروالي، محمد بن أحمد بن محمـد، كتـاب اإلعـالم بـأعالم بيـت هللا الحـرام، تحقيـق، علـي محمـد ا 
 م.2119هـ/ 0922، 0عمر، مكتبة الثقافة الدينية،   

نـــواب، عواطـــ  بنـــت محمـــد نـــواب، كتـــب الـــرحالت فـــي المغـــرب األقصـــى مصـــدر مـــن مصـــادر تـــاريك  
ين دراســة تحليليــة نقديــة مقارنــة، دارة الملــ  عبــد العزيــز، الحجــاز فــي القــرنين الحــادي عشــر والثــاني عشــر الهجــري

 م.2110هـ/0926

ا: المراعع التر  ة:   امش 

-  Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî 

Eserler) - XVII.Yüzyıl, 2017. 
ا: الاحل  المنشلرة:  سادس 

، محـرم، صـفر، 2، ع 00هود المعمار سنان في مكة والمدينـة، مجلـة الـدارة، س حرب، محمد، ج 
 هـ.0903ربيع األول، 

الروقــي، عــايض بــن خــزام، وظيفــة اإلفتــاء فــي مكــة المكرمــة خــالل القــرن العاشــر الهجــري وأهميتهــا لــدى  
 هـ.0929، سالطين الدولة العثمانية، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية

سليم، أحمد محمد عبد العال، تطـور المؤسسـات التعليميـة النظاميـة فـي مركـز الدولـة العثمانيـة حتـى بدايـة  
 م.2101، بريل 2، ج 71م، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مجلد 0036عصر تنظيمات 

 -271الفتـــرة مـــن )الســـنيدي، عبـــد العزيـــز راشـــد، المجـــاورون فـــي مكـــة وأثـــرهم فـــي الحيـــاة العلميـــة خـــالل  
 هـ.0929م(، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، 0290 -0079هـ/ 991

ـــــوف، ماجـــــدة صـــــالح، الخـــــدمات والمرافـــــق العامـــــة فـــــي مكـــــة فـــــي العهـــــد العثمـــــاني    -623مخل
 هـ.0929م، بحث مقدم على ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، 0609 -0207هـ/0332

مداح، أميرة بنت علي، دور المجاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة المكرمة خالل القرن العاشر  
 هـ.0929الهجري، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، 
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