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   بالعربيةصـالملخ

 أحد، جعلتها  اإلسالمية بها فلسطين على مر العصورإن المكانة الدينية التي تميزت

 ، والزوايا،، مثل المساجدلعديد من المؤسسات التعليمية ونقطة النطالق ا،ةكز األساسياالمر

بروز عائالتها واهتمام هذه العائالت بالتعليم، ومن ثم تولي قيادة  كما ساهمت في .والمدارس

   . أو إلى فئة العلماء،شراف إلى فئة األاينية، سواء بانتماء أفرادهالمؤسسات الد

عن موقف علماء القدس من النظام الدراسة الكشف هذه  تحاول ،وبناء على ذلك

 وبالتحديد خالل فترة التنظيمات، وتفترض الدراسة أن ،التعليمي في أواخر الفترة العثمانية

 اندمجوا في النظام نما، وإعلماء القدس لم يقفوا موقف المعارض من الحداثة في التعليم

رغم التراجع الذي شهدته هذه الفترة في  وساهموا في تطويره، ،التعليمي الحكومي الجديد

  .قارنة مع الفترات التاريخية السابقةم بال،عدد المؤسسات التعليمية القائمة

 من خالل مجتمع المقدسي في النظام التعليمي؛بناء الساهمة أ مفقد تبين للباحثة

داء رسالتها التعليمية في النصف ها في أر، والتأكد من استمراالمؤسسات التعليميةاهتمامهم ب

 لضرورة الشروع بإصالحات فيوعند تنبه الدولة العثمانية . األول من القرن التاسع عشر

درك جزء كبير من العلماء حاجة مؤسساتهم التعليمية لإلصالح  أ، كافةمجاالت الحياة

  .ين بالتحديث والعصرنهمة المطالب، فكانوا في مقدوالتحديث

 خالل القرن ، ازدياد النشاط التبشيري في فلسطينتزامنت فترة اإلصالحات معو

.  بصبغة التبشيرغلبهافي أ ظهور العديد من المدارس األجنبية التي اتسمتالتاسع عشر، و
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د واجه النظام ، وقياً للتغلغل والنفوذ الغربيفكرياً واقتصادوكان هذا نتاجا لتعرض البالد 

 والتزامه ،لبعده عن الحداثة  تحدياً كبيراً؛-خالل تلك الفترة- التعليمي الديني القائم في القدس 

  .بالتقليد

 ومواكبة ، خروج علماء القدس من النظام التعليمي التقليدي أنوقد بينت الدراسة

هم وفق النظام بنائ، ساهم في تعليم أ عن اإلصالحات في شتى الميادينتجةالتغيرات النا

هؤالء شغال ، وهذا ما ساهم في إ)التبشيري( سواء الحكومي أم األجنبي ،التعليمي الحديث

كانت بحاجة إلى العديد  التي ، دائرة المعارف، مثلالقدس  فيللمناصب الحكومية المستحدثة

 ي القدسديثه ف عمل المؤسسات التعليمية الحدارة في إاً مهماًم دور كما كان له.ينمن الموظف

، في  نوعية في النظام التعليمي في القدسحداث نقلة ساهم في إوتسييره بشكل صحيح؛ مما

  .    العثمانيةأواخر الفترة

، ومحاولة االستفادة قدر قام العلماء بدفع العملية التعليمية والنهوض بهاوهكذا فقد 

  . ة الحكوميةي عدد المؤسسات التعليم، بالرغم من قلةصالحاتاإلمكان من هذه اإل
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Abstract  

 

The religious status that had characterized the Palestine over the 

centuries of Islamic, making it one of the main centers, and points to the 

start of many educational institutions, such as Masgid, and Zawaya, and 

Madares, it also contributed to the emergence of families and the interest 

of these families in education, and then assume the leadership of 

religious institutions, whether their affiliation to the category of Ashraf, 

or to the category of Ulama. 

Accordingly, the study attempts to detect the position of Ulama of 

Jerusalem from the educational system in the late Ottoman period, 

specifically during the period of Tanzimat, and the study assumes that 

the Ulama of Jerusalem did not stand by the position of the opposition of 

modernity in education, but integrated in the new governmental 

educational system, and contributed to its development, despite the 

decline experienced during this period in the number of existing 

educational institutions, compared with previous historical periods. 

It has been shown to a researcher the contribution of Maqdisi 

members of the society in the educational system; through their interest 

in educational institutions, and make sure it continues to fulfill its 

mission from the first half of the nineteenth century. When alerted of the 

Ottoman Empire to the need to initiate reforms in all spheres of life, 

many of the Ulama realize that a large part of their educational 



  ج
 

institutions need for reform and modernization, were in the forefront in 

calling for modernization and modernity. 

And the reforms coincided with the increase in missionary activity 

in Palestine during the nineteenth century, and the emergence of many 

foreign schools that have characterized most of the dye proselytizing. 

This was the result of the vulnerability of the country intellectually, 

economically and for the penetration of Western influence, has 

encountered a religious-based educational system in Jerusalem -during 

that period- a major challenge; the distance from modernity, and its 

commitment to tradition. 

The study showed that out Ulama of Jerusalem from the 

traditional education system, and keep up with changes resulting from 

reforms in various fields, has contributed the education of their children 

according to the rules of modern educational, whether government or 

foreign (missionary), and this contributed to the occupancy of these to 

government positions developed in Jerusalem, Such as a circle of 

knowledge, which was in need of many of the staff. As they had an 

important role in the management of the work of modern educational 

institutions in Jerusalem and conducted correctly; this contributed to 

make a quantum leap in the educational system in Jerusalem, in the late 

Ottoman period. 

Thus, the Ulama have to pay the educational process and promote 

it, and try to benefit as much as possible of these reforms, in spite of the 

small number of government educational institutions. 
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  المقدمة

أحـد  ها  ت جعل ، اإلسالمية  بها فلسطين على مر العصور      تميزت  التي إن المكانة الدينية  

 ،الزوايـا  و ،مؤسسات التعليمية، مثل المساجد   نطالق للعديد من ال   نقطة اال  و ،ةكز األساسي االمر

 ، مـن قـرآن    رس التي تركز التعليم فيها على العلـوم الدينيـة،         اأما بالنسبة للمد  . والمدارس

 بالصبغة الدينيـة،    ، فقد صبغها األتراك   حساب بشكل مبسط   و ، ولغة عربية  ،جويدت و ،وتفسير

 لتمييزهـا عـن     لقـب مكتبـي؛    م بالدين بشكل أساسي   المدارس التي ال تهت   أطلق على   بينما  

الدول، ومن أجل   سباب تقدم المدن و    ألنه من أ   لك نلحظ اهتمام أهل القدس بالعلم؛      ولذ ١.غيرها

 السعي للحاق بركـب التقـدم    و، واكتشاف كل ما هو ضرورياإلفادة من كل ماهو جديد،

  . الرقيو

 ،التعليمب ها واهتمام هذه العائالتساعدت المكانة الدينية للقدس على بروز عائالت 

إلى فئة لى فئة االشراف أو إ نتماء أفرادهاالسواء تولي قيادة المؤسسات الدينية، من ثم و

  المختزلدورهمشمل بكثير من في تلك الفترة كان أ  العلماءدوريمكن القول أن و .العلماء

قط، لى الوعظ الديني والفتوى فالذي نراه اآلن، فعلماء الدولة العثمانية لم يقتصر دورهم ع

، ةالقضامنهم ، فكان  بإجادتهم للقراءة والكتابةاالذين تميزو طبقة المتعلمين، وإنما شكلوا

                                                 
 ترجمة عبد المجيد. ٢ م.األدنى في الشرقاإلسالمي المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر . هاملتون جب 1

 .٩٨فحة ص في هامش ال). ١٩٩٧ دار المدى للثقافة والنشر، :دمشق. (القيسي
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ثر واضح على كان لذلك أ و، في السياسةوكان لهم أيضاً دور مهم ،نداريوواإل المدرسونو

  .اقفهم من عملية التحديث واإلصالحمو

 ،بعد أن تلقوا علومهم في القاهرةساسي، ة بشكل أ وظائف دينيشغل علماء القدس

األزهر أرقى تلك  واعتبر.  المدارس المحلية تخرجهم منإضافة إلى ،ستانبول، وِإودمشق

 كما .ظائف العلمية المتاحة للتنافس على الوماء التخرج منها؛ العلالمدارس التي كان يأمل

ء القدس وغزة وغيرها من المدن  على رأس المؤسسات التي تخرج منها علما األزهركان

 معظم المنتسبينأن   يالحظ،زهر في القرن التاسع عشرالمراقب ألروقة األو. الفلسطينية

) ١٣٥(هذا الرواق كان ل طالباً منتسباً) ٢٢٢(، فمن بين "الفلسطينيين"من كانوا لرواق الشام 

   معظمدس، حيث اتجهبحوا الحقا جزءاً من علماء القطالبا من والية القدس، والذين أص

 شبكة من العالقات  إنشاء فيعيان القدسساعد علماء وأ وهذا ما ٢. إلى األزهرالكبارالعلماء 

 ٣.الوثيقة بينهم وبين غيرهم من علماء الواليات العثمانية

لجنة خاصة، تعمل على بتعيين  )م١٨٤٥/هـ١٢٦١( عام قامت الدولة العثمانية

حيث  من أجل دفع عملية التعليم إلى المستوى المطلوب، ؛بةوضع السياسات التي تراها مناس

 )م١٨٥٦/هـ١٢٧٢(وفي عام .  ينص على جعل التعليم إلزامياً ومجانياً قانونصدارتم إ

 قوانين خاصة ضم مجموعة، "خط همايون"مرسوماً عرف باسم  أصدرت الدولة العثمانية 

                                                 
 .٤١ص. ٢٠٠٧ربيع . ٥ع. حوليات القدس".  وأعيانهاالنخبة المقدسية علماء المدينة. "عادل مناع 2

3 Abu-Manneh, Butrus. “The Husaynis: The Rise of a Notable Family in 18th Century Palestine” in 
Kushner.David. Palestine in the Late Ottoman Period,  Jerusalem, Yad Itzhak Ben Zvi and Leiden: E. 
J. Brill, 1986. P. 98. 
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كومية أمام جميع رعايا الدولة من فتح جميع المدارس الحقانون ينص على بالتعليم، منها 

وفي عام .  مدارس خاصة بهمكما سمحت لغير المسلمين بإنشاءمسلمين وغير مسلمين، 

 صدر قانون مفصل، حدد الهيكل اإلداري لجهاز التعليم في السلطنة )م١٨٦٩/هـ١٢٨٦(

دارس القانون على وجوب تأسيس م كما نص. اع المدارس ومدة الدراسةالعثمانية، وحدد أنو

في كل المدن والقرى، وإنشاء جهاز خاص لإلشراف على هذه المدارس في مراكز 

   ٤.المتصرفيات، سمي بدائرة المعارف

، مع ظهور ازدياد النشاط التبشيري في فلسطين خالل القرن التاسع عشرتزامن 

رض البالد كان هذا نتاجا لتعو. بصبغة التبشيرغالباً بية التي اتسمت العديد من المدارس األجن

 القائم في واجه النظام التعليمي الدينيوقد الفكري األوروبي، فوذ االقتصادي وللتغلغل والن

  . والتزامه بالتقليدلبعده عن الحداثة والعصرنة  تحدياً كبيراً؛القدس خالل تلك الفترة

وضعهم ، و والتقليد تميزوا بالمحافظةالذين" ينيالتقليد" ما خلق تحديا لفئة العلماء وهذا

 التنظيمات ت بهاأمام تحديات ومواجهات مع عصرنة التعليم ودعوات الحداثة، التي جاء

 غير العلماءإنشاء كادر تعليمي جديد من المتمثله بضرورة ) م١٨٧٦ –١٨٣٩(العثمانية 

. اإلصالحات التعليميةمن اتخاذ موقف و  جديدة،، مما وضع  العلماء أمام مواجهةالتقليديين

 من العلماء لم يروا أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ موقف ما، وكان كثيرون ن عدداًوالحقيقة أ

                                                 
. ١ ط.٣ م.يةالموسوعة الفلسطين ".التعليم في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى بداية العصر الحديث."  العسلي جميلكامل 4

 .٢٤ص .)١٩٩٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت(



  ذ
 

منهم على جهل تام بالحضارة الغربية التي وفدت إلى البالد، فواصلوا اهتماماتهم في مجاالت 

التفسير، دون أن يشعروا أن من واجبهم المساهمة في حل  و، والحديث،الفقه و،التصوف

إطار العلوم الدينية التي معضالت الحياة العصرية، باالستناد إلى إعمال الفكر، واالجتهاد في 

النظام التعليمي تطوير  الحاجة إلى  غير قليل من العلماء عددوفي المقابل أدرك. درسوها

      ٥.تحديات الجديدةيجعله قادراً على مواجهة الل ؛القائم

 ،وللكشف عن موقف علماء القدس من النظام التعليمي في أواخر الفترة العثمانية

تفترض الدراسة أن علماء القدس لم يقفوا موقف المعارض وبالتحديد خالل فترة التنظيمات، 

 تطور  وساهموا في،وانما اندمجوا في النظام التعليمي الحكومي الجديدليم من الحداثة في التع

قارنة مهذا النظام رغم التراجع الذي شهدته هذه الفترة في عدد المؤسسات التعليمية القائمة بال

حدى وستون ايات القرن السابع عشر كان هناك إ ففي نه.مع الفترات التاريخية السابقة

مدرسة، استمر نشاط ثالث وعشرون منها فقط، في النصف األول من القرن التاسع عشر، 

كما تأخر فتح المدارس الحكومية الجديدة  .ت المدارس الباقية عن أداء دورهاتخلفي حين 

 القرن التاسع عشر، ولم تنتشر هذه المدارس إال في بداية القرن  الربع األخير منفيها حتى

 التي ظهرت في القدس منذ مطلع القرن األجنبيةفي حين كان هناك نشاط للمدارس . العشرين

                                                 
المؤسسة العربية  :بيروت. ( ١ط. ٣م. الموسوعة الفلسطينية". العلوم اإلسالمية في فلسطين: الفكر الديني. " العسلي جميلكامل 5

 .٤٧٨ص). ١٩٩٠للدراسات والنشر، 



  ر
 

إلى أن  ١٨٩٩/هـ١٣١٧أشارت سلنامة نظارت معارف عمومية لعام   حيث٦،التاسع عشر

نشائها في عام إمدرسة سمينر رهبان اإلعدادية والتابعة لطائفة األرمن قد تم 

   ١٦٠١.٧/هـ١٠١٠

 المنهج التاريخي التحليلي، الذي سيساعد في فهم ولدراسة الموضوع سيتم استخدام

لوكياتهم تجاه النظام التعليمي، وإبراز كيفية األحداث، من خالل تحليل مواقف العلماء وس

باإلضافة إلى المنهج . تفاعل العلماء مع كل وضع، وكيف أثر ذلك على الوضع التعليمي

فترة التنظيمات وخاللها،  قبل  ودورهم العلماءبين وضعالتاريخي المقارن، وذلك للمقارنة 

ر كل منهما في الحركة التعليمية في والمقارنة بين المدارس اإلسالمية وغير اإلسالمية، ودو

 سيتم  التاريخي الوصفي والذي من خاللهستغناء عن المنهجكما ال يمكن اال .المدينة المقدسة

  .وصف النظام التعليمي القائم في القدس خالل فترة الدراسة

 يتخطى ، لم يبحث من قبلاً جديداًمعالجتها موضوعتكتسب هذه الدراسة أهميتها من   

 ، وتحليله النظام التعليميلماء القدس من ع موقف مركزاً على دراسة،نظام التعليميوصف ال

نية عن التعريف لنظام في القدس خالل حقبة زمنية غالتغيرات التي حصلت على هذا او

  .بأهميتها وخصوصيتها

                                                 
جامعة : رام اهللا. ( تحرير إبراهيم أبو لغد وحماد حسين.التعليم الفلسطيني". سطينمقدمة في تاريخ التعليم في فل. " محسن يوسف 6

 .٣٥ص). ١٩٩٦بيرزيت، 
  .١٤٧٧ص. ١٦٠١/هـ١٣١٧سالنامة نظارت معارف عمومية  7



  ز
 

السياسي على مر العصور، وموقعها دورها الثقافي وإن أهمية القدس الدينية، و 

 د دفع الباحثين لالهتمام بها، فظهر لدينا إنتاج أدبي كبير، شمل جزءاً كبيراً منالجغرافي، ق

 خالل الفترات التاريخية التي مرت بها القدس، إال أن الموضوعات التاريخية المختلفة

 دراسات انتقائية، لم تغط الفترات التاريخية الدراسات التي تعلقت بموضوع الدراسة كانت

  .كالية الدراسة وفرضياتهاش، ولم تعالج إكلها

 منها ما يؤكد على الدور السلبي الذي قام ،انقسمت الدراسات السابقة إلى عدة أقسام

 والوضع الثقافي في القدس، من خالل معارضة ،به العلماء تجاه الحركة التعليمية

 من خبرات العالم ستفادةللمؤسسات التعليمية، ورفض اال ورفض التحديث ،اإلصالحات

 اهتمام العلماء في مجاالت وانحسار. الفلك و، واآلداب،في مجال العلومروبي المتقدم األو

عدم وجود فقد أكدت هذه الدراسات على . التصوف وعلوم الدين، والقليل من علم الحساب

كادر أكاديمي قادر على مواجهة التحديات، ومواجهة المدارس التبشيرية مؤسسات تعليمية و

لى دراسة عبد وفي هذا السياق أشير إ. إلسالمية الحكومية والخاصةاالتي سبقت المدارس 

فلسطين " في الموسوعة الفلسطينية المجلد الثاني، والتي جاءت بعنوان منشورةالالكريم رافق، 

 ودراسة ،)٩٤٥- ٩٢٧ (م١٩٩٠والصادرة عام " هـ ١٠في العهد العثماني من مطلع القرن

التعليم "فلسطينية في المجلد الثالث، والتي جاءت بعنوانأخرى لكامل العسلي في الموسوعة ال

، المنشورة في بيروت عام "في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى بداية العصر الحديث



  س
 

 وهي تنفي تهمة الجمود الفكري الذي تسببت في حدوثه الدولة العثمانية ،)٢٧- ١٩ (م١٩٩٠

  .دس قادرة على تطوير الوضعفي القدس، وترجع ذلك إلى عدم وجود قيادات داخل الق

أما القسم الثاني من هذه الدراسات، فقد أشادت بالدور القيادي الذي قام به العلماء 

هودهم في نشر العلم من خالل واألشراف في دفع العملية التعليمية، والتركيز على ج

 تحديد  عبرسيرة التعليمية في القدس، والتعليم المجاني، ورسم هيكلية للم،المؤسسات الوقفية

وفي هذا . إلى ثالث مراحلدراسية المناهج الدراسية والكادر األكاديمي، وتقسيم المراحل ال

عائالت القدس " دراسة ألسماء خصاونة والتي جاءت بعنوان  إلى  الباحثةشيرالسياق ت

 والمنشورة في عمان من قبل اللجنة الملكية" المتنفذة في النصف األول من القرن الثامن عشر

 في مجلة صامد ، والمنشورة لمحمد عمايرة أخرىدراسةو. م٢٠٠٦لشؤون القدس عام 

" ، والتي جاءت بعنوان )٢٥١- ٢٢٦( م١٩٩٧االقتصادي العدد مائة وتسعة، الصادرة عام 

  ".رؤية جديدة ألوضاع التعليم في فلسطين خالل العهد العثماني

راسة، فإن الدراسة  ستعتمد نظرا لمحدودية األدبيات التي تطرقت إلى موضوع الدو

، ي سجالت محكمة القدس الشرعية، والتي تتمثل ف األوليةعلى عدد من المصادر الرسمية

 في أبو  والبحوث اإلسالميةحياء التراث مؤسسة إ أرشيف فيةالمحفوظوالوثائق العثمانية 

  .سلنامات دائرة المعارف، وديس

-هـ١٢١٣ ة الواقعة بين عامي خالل الفترلشرعية محكمة القدس اسجالت فتوضح

بناء العائالت نية والتعليمية بين أف الديكيفية انتقال الوظائ م١٩٠٠- ١٧٩٩/ هـ١٣١٩



  ش
 

كما توضح دور األفراد والجماعات في . اختصاص كل عائلة بوظائف معينةو ،المقدسية

دت كما ساع. خيرية أم ذرية ت، سواء أكانعليمية من خالل المؤسسات الوقفيةالعملية الت

 ترجمة  ووضع، خالل فترة الدراسة وأشرافها القدسالسجالت على التعرف على علماء

التي كانوا  واألجور ،الوظائف التي تقلدها كل منهم والعائلة موضحة اسم األب و،همللعديد من

المساجد التي كانت مسح شامل لكل المدارس و القيام بساعدت السجالت علىكما . هانيتقاضو

كيفية  في دام هذه السجالت تتمثل في استخأن اإلشكاليةإال . لتعليم ونشر العلمة بهدف اقائم

 أن هناك الكثير من الحجج ، كمارداءة الخطوط اليدوية وعدم وضوحها بسبب ؛هاالتعامل مع

  التعاملةلعثمانية التي يصعب على الباحث كتبت باللغة ا كانت قد في هذه السجالتالواردة

 إلى غياب الفهرسة الموضوعية للحجج الواردة فيها مما يدفع الباحث إلى إلضافة هذا با،معها

  . محدده من الحجج بحثاً عن معلوماتفآالقراءة عشرات و

الخاصة بلواء  و)م١٨٩٩/هـ١٣١٧(ت معارف عمومية لعام نظارلسالنامة بالنسبة و

يات خاصة  إحصائ تقديم في الوصول إلى معلومات دقيقة، عن طريقتدساع فإنها ،القدس

بعدد المدارس اإلسالمية في القدس، ونسبة عدد الطالب إلى أعداد السكان، وعدد المكاتب 

 مما يساعد على تكوين مقارنة بين التعليم العربي اإلسالمي والتعليم ،والمدارس األجنبية

  .األجنبي

ة الحركة التعليميوالعلماء  الفصل األول حيث تناول تتكون الدراسة من ثالثة فصول

من خالل الحديث عن دورهم في ، ١٨٣٩- ١٨٠٠ خالل الفترهفي القدس العثمانية 



  ص
 

م التعليمي في المسجد  وتوضيح دورهلتعليمية من مدارس وخوانق وأربطةالمؤسسات ا

  في القدسالنظام التعليميأما الفصل الثاني فقد تناول . نشاء المكتبات في القدساألقصى،  وإ

يرات التي أحدثتها الدولة العثمانية في مجال م فيه عرض التغوت ١٩١٧- ١٨٣٩ خالل الفتره

مدارس أهل  إلى يضاًكما تم التطرق أ. يندارس الحكومية، وإعداد المعلمنشاء المكإ ،التعليم

موقف علماء التحدي واالستجابة في فقد وضح الفصل الثالث أما  .الذمة والجاليات األجنبية

 موقفهم من تجديد من خالل تحديد ،١٩١٧-١٨٣٩ لفترهلنظام التعليمي خالل االقدس من ا

وتكوينهم  عارضاً العديد من العلماء .الكادر األكاديمي والمناهجالمؤسسات التعليمية و

   .والمناصب التي شغلوها خالل فترة الدراسةالتعليمي 

 



١ 
 

  

  

  

 

 

 

 

  الفصل األول
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-١٥١٦  الدولة العثمانية منذ دخولها المشرق العربـي تشير الدراسات إلى أن

 لم تغير الـنمط التقليـدي       ،إلى بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر        ،م١٥١٧

عتبرت أن مهمة القيام     التعليم عناية جيدة، إذ ا     توِللم    حيث ،يالسائد في العالم اإلسالم   

مـن  ادر األكاديمي من مهمة السكان، و     تعيين الك ؤسسات التعليمية و  تشييد الم بالتعليم و 

لجيد للتعليم فـي    و المستوى الفكري ا   الية إلنشاء المؤسسات التعليمية أ    لديه المقدرة الم  

تابعـة للدولـة، وإنمـا هـي        سسات رسمية   بذلك لم تكن هذه المؤ    و. هذه المؤسسات 

   ٧.م إيقافها من أجل المصلحة العامةمؤسسات ت

 الحركة التعليمية في القدس في النصف       إظهارومن هنا يهدف هذا الفصل إلى       

 بـأداء  اسـتمرت     الحديث عن المدارس التي     من خالل  ،األول من القرن التاسع عشر    

اهمت في نشر الثقافـة     الخاصة التي س  مة و  إلى المكتبات العا   ة، إضاف  التعليمي نشاطها

 دور العلماء في الحركة التعليمية في القدس مـن خـالل            إبراز كما سيتم . بين الناس 

 في المؤسـسات التعليميـة      دوار التي تبوؤوها  التي شغلوها واأل  التطرق إلى المناصب    

  .المقدسة من مدارس ومساجدوالثقافية في المدينة 

 إلى مجموعة من لإلشارة، التاريخ اإلسالمي استخدمت كلمة العلماء في

 أيضا المفسرون أو العلوم الدينية، وكان يطلق عليهماألشخاص الذين اهتموا ب

المثقفين والعارفين في الفقه  مجموعة من  تطلق علىأصبحت أنها إال ،المتكلمون

                                                 
). ١٩٨٢جمعية الدراسات العربية، : القدس. (فلسطين خالل الحرب العالمية األولى وما بعدها. بهجت صبري 7

  .١١٣ص
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ستخدم لوصف يسع، فا مفهوم العلماء بالمعنى الوأما. والعلوم الدينية إضافة إلى الفلسفة

العلوم   كدراسةالذين أكملوا عدة سنوات من الدراسةمجموعة من األشخاص 

  ٨. الواعظ ووالفقيهالمفتي والقاضي : ، مثل وشغلوا مناصب دينية،اإلسالمية

هنالك العديد من الدراسات التي تحدثت عن علماء القدس العثمانية من بينها 

 وقد .١٨-١٦لعثمانية خالل القرنين دراسة عبد الكريم رافق حول علماء القدس ا

وعلماء المدينة الذين عملوا  رجال الدين"عرف عبد الكريم رافق علماء القدس بأنهم 

 وقد انقسموا حسب "فتاء والقضاء التدريس والخطابة والوعظ واإلرشاد واإلفي

  : إلىالمذهب الذي اتبعوه

 وهو المذهب ،فيتباع المذهب الحنناف أو الحنفيين وهم العلماء من أحاأل -١

 .الرسمي للدولة العثمانية

 وهو المذهب السائد في ،تباع المذهب الشافعين وهم من أيالشافعي -٢

 ٩.فلسطين

 ع المذهبين المالكي والحنبلي، حيثهذا باإلضافة إلى وجود علماء من أتبا

 المدرسة األفضلية م١١٩٣/هـ٥٩٠ عام األفضل نور الدين أبي الحسن علي أوقف

                                                 
 .٩٨ص. ٢م. األدنى سالمي في الشرقالمجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإل. هاملتون جب 8

9 Rafeq, Abdul-Karim. "The Ulama of Ottoman Jerusalem in 16th-18th Centuries".  Ottoman 
Jerusalem: the Living City: 1517 - 1917. Vol. 1. London: Altajir World of Islam Trust. 2000. 
Pp. 47-48. 
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 المدرسة م١٣٧٩/هـ٧٨١ عام ١٠أوقف األمير بيدمركما . المالكية بالقدسعلى فقهاء 

 ١١.الحنبلية على فقهاء المذهب الحنبلي

، "الدررسلك "اعتمد عبد الكريم رافق التقسيم الذي ورد في كتاب المرادي و

إذ قسم المرادي العلماء  ،الذي تحدث عن علماء القدس خالل القرن الثامن عشر

ولى العلماء الذين  األالمجموعة :العملعات حسب مكان الوالدة و إلى مجموصنفهم و

بينما  .شغلوا مناصب فيها، مثل عبد الرحيم القدسي في القدس وولدوا وأقاموا

 اإلسالمية المدن إلىهاجروا منها العلماء الذين ولدوا في القدس وهم المجموعة الثانية 

  في حين كانت.١٢قدسيب اهللا الحبي علي أمثالاإلقامة فيها، من  للعمل واألخرى

 إلى جاؤواالذين  خرىاألسالمية اإلدول العلماء المسلمين من ال المجموعة الثالثة من

وقد فرق رافق بين العلماء . ١٣لمغربيي افالتتاأقاموا فيها، مثل محمد الالقدس و

                                                 
وثمانين .. ائب حلب ودمشق، أراد الخروج على السلطان فقُبض عليه سنة  هو سيف الدين بيدمر الخزامي ن 10

. ١ط.  ١ج. تحقيق عبد الوارث محمد أحمد. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقالني. وسبعمائة

 .  ١٧٦-١٧٥ص ). ١٩٩٧دار الكتب العلمية، : بيروت(
 .١٢٤ص ).١٩٢٧ طبعة الترقي،م :دمشق. (٥ج. خطط الشام. محمد كرد علي 11
سافر إلى مصر . هو علي بن حبيب اهللا بن محمد بن نور اهللا بن أبي اللطف الشافعي القدسي مفتي الشافعية في القدس 12

ومكث في الجامع األزهر خمسة عشر سنة، ومن ثم سافر إلى الروم  وعين لقراءة صحيح البخاري في جامع ايا صوفيا 

ومن ثم عاد إلى القدس ودرس في العديد من مدارسها منها . ارسها لمدة خمس عشر عاماوعمل معيدا في احدى مد

سلك الدرر في أعيان . محمد خليل بن علي المرادي. هـ١١٤٤توفي . الحنفية والصالحية والملكية والغادرية والحسنية

  .٢٠٩ص ). دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة. (٣ج. القرن الثاني عشر
له العديد من المراسالت واألشعار توفي في القدس في ذي .  محمد الطيب المالكي التافالتي مفتي القدسهو محمد بن 13

دار : القاهرة. (٤ج. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد خليل بن علي المرادي. هـ١١٩١القعده عام 

 . ١٠٨-١٠٣ص ). الكتاب اإلسالمي
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 مجموعة من األشراف والنخب االجتماعية في المجتمع ،عيانواألعيان إذ اعتبر األ

  ١٤.لمقدسيا

عمل بها ؤسسات التعليمية التي قد اختلف المؤرخون في تحديد عدد المو

شار خالله، إذ ألقدس قبل الحكم العثماني و في اوجدتعلماء القدس خاصة تلك التي 

العثماني كانت خمسا قيمت قبل العهد أن المدارس التي ُأ  إلى١٥مجير الدين الحنبلي

شار أو ،١٨ةربعون مدرسأفقال إنها خمس و ١٧ما محمد كرد علي أ١٦.سبعين مدرسةو

الرحالة التركي ويذكر العسلي أن  ٢٠ةستون مدرسحدى و إلى أنها إ١٩عارف العارف

تعليمية ها مؤسسات ثقافية و فوجد في،م١٦٧١ في عام بزيارة القدسقام جلبي  أوليا

                                                 
14 Rafeq, Abdul-Karim. "The Ulama of Ottoman Jerusalem 16th-18th Centuries". Pp. 49-50. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ين عيسى بن عبد الواحد بن عبد الرحيم بن محمد بن  15

نشأ في بيت عرف عنه . م١٤٥٦-هـ٨٦٠ولد في القدس في الثالث عشر من ذي القعدة . عبد المجير الحنبلي العليمي

أما أشهر شيوخ العليمي . حب العلم والعلماء، تدرج في تحصيل العلم وارتحل في سبيله إلى الشام ومصر وبيت المقدس

فهو الشيخ تقي الدين عبد اهللا بن إسماعيل القرقشندي، وشهاب الدين أحمد بن زين الدين عمر بن خليل العمري الشافعي، 

األنس الجليل في تاريخ القدس . مجير الدين الحنبلي العليمي. لمالكيونور الدين علي بن إبراهيم الدرشي القاهري ا

  .   ١٥-١١ص). ١٩٩٩مكتبة دنديس، : الخليل. (تحقيق عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة. ١م. والخليل
). ٢٠٠٣في، دار اإلحياء الثقا: القاهرة. (١ط .التعليم في فلسطين في عهد الدولة العثمانية .محمد عبد اهللا محمد شلح 16

 .١٤٩ص
كاتب، صحفي، سياسي، رئيس المجمع العلمي بدمشق، صاحب مجلة . هو محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي 17

اتقن اللغة العربية . تعود أصل أسرته إلى أكراد السليمانية بالعراق.  من أم شركسية١٨٧٦ولد في دمشق عام . المقتبس

من مؤلفاته كتاب خطط . ات العربية للعمل إضافة إلى العديد من البلدان األوروبيةوالتركية والفرنسية، تنقل بين الوالي

؛ ٢٠٣-٢٠٢ص). ١٩٨٦دار العلم للماليين، : بيروت. (٦ج. األعالم. خير الدين الزركلي. ١٩٥٣توفي في عام . الشام

 .  ١٦٣-١٦٢ص). ١٩٥٧دار احياء التراث العربي، : بيروت. (٩ج.  معجم المؤلفين.انظر أيضا عمر رضا كحاله
  .١٢٥ص .٥ج. خطط الشام. محمد كرد علي 18
تعلم في القدس . ١٨٩٢ولد في القدس عام . مؤرخ من رجال اإلدارة والسياسة. هو عارف بن عارف المقدسي 19

سورية "اصدر جريدة . تعلم الروسية واأللمانية في الحرب العالمية األولى. واستنبول وتخرج من كلية اآلداب فيها

 .٢٤٥ص. ٣ج. األعالم. خير الدين الزركلي. ١٩٧٣توفي عام ". جنوبيةال
 .١٤٩ص. التعليم في فلسطين في عهد الدولة العثمانية. محمد عبد اهللا محمد شلح 20
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 ، قرآن٢٢ دورعشر، وربعون مدرسةمنها أ ٢١، مؤسسةستين وةثالثمائكثيرة، بلغت 

رجاع يمكن إو. وال نعلم كيف توصل كرد علي إلى هذا العدد ٢٣.ع دور حديثسبو

 فقد خلط ، في تناول المعلومات التاريخيةالف في عدد المدارس إلى عدم الدقةاالخت

 ذات التوجهات الدينية وبين المؤسسات واألربطةوالزوايا مدارس  بين الونالكثير

  ٢٤.األخرىالصوفية 

 نخبة  والذين يمثلونواألعيان شرافماء كانوا من األ العليالحظ أن جزءاً منو

قائـد   لساللة    أو - سلمصلى اهللا عليه و    - لساللة سيدنا محمد     تمتاز بالنسب اعية  اجتم

بناء العـائالت ذات    ، أو من أ   عمال الفتح المبكرة في القرن السابع الميالدي      مسلم قام بأ  

  ٢٥.في مجتمعهم المحليالنفوذ الواسع 

                                                 
محمد ؛ انظر أيضاً ١٩ص". التعليم في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى بداية العصر الحديث. "كامل جميل العسلي 21

؛ ٢٣٦ص. ١٠٩ع. صامد االقتصادي". رؤية جديدة ألوضاع التعليم في فلسطين خالل العهد العثماني. "حسين العمايرة

 .٥٣ص ). ١٩٨١جمعية عمال المطابع التعاونية، : عمان. (معاهد العلم في بيت المقدس. كامل جميل العسلي
تعليمهم  علم القراءات وكل العلوم  بتدريس القرآن، وتعليمية للصبيان، وتحفيظه لهم، إضافة إلى دور القرآناهتمت  22

المتصلة بالقرآن لمعرفة معانيه واظهار االعجاز فيه، هذا باالضافة لتدريس علوم أخرى مثل الحديث لكن المكانة األولى 

 فقد عنيت بالحديث لدراسة رواياته ومعرفة أحكامه وقواعده واصوله لدور الحديثأما بالنسبة . تكون لدراسة القرآن

أقسامه وأسانيده، هذا باإلضافه إلى دراسته وشرحه وشرح غريبه ودراسة ماله صله به من العلوم مثل اللغة ورجاله و

المدارس . عبد الجليل حسن عبد المهدي. العربية والفقه والتفسير، لكن التركيز األساسي فيها يكون على دراسة الحديث

). ١٩٨١مكتبة األقصى، : عمان. (٢ج. ي الحركة الفكريةفي بيت المقدس في العصرين األيوبي والمملوكي ودورها ف

 .١٨٥، ١٧٤ص 
 

 محمد ؛ انظر أيضا١٩ًص ". التعليم في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى بداية العصر الحديث. "كامل جميل العسلي 23

معاهد . ل العسليكامل جمي؛ ٢٣٦ص ". رؤية جديدة ألوضاع التعليم في فلسطين خالل العهد العثماني. "حسين العمايرة

 .٥٣ص . العلم في بيت المقدس
المدارس في بيت المقدس في . لمزيد من المعلومات حول المدارس المملوكية انظر عبد الجليل حسن عبد المهدي 24

 . ٢-١ج. العصرين األيوبي والمملوكي ودورها في الحركة الفكرية
جامعة . رسالة ماجستير. ف والقوى المحلية في القدسالصراع العثماني مع نقيب األشرا. عبد القادر مصطفى سطيح25

 ) .ز( من المقدمة  ص. ٢٠٠٦. بيرزيت



٧ 
 

بوصفهم الممثلين الشرعيين    مدينة القدس،  على   طرة األشراف  سي  نالحظ لذلكو

 علمية عليـا    ، بل شجعوا أبناءهم على الحصول على درجة       مر األ بهذا، ولم يكتفوا    لها

إما  حصلوا على تعليمهم     ذإ ،عطائهم االمتياز في شغل المناصب المتاحة      إل ؛في التعليم 

قد مـنحهم   و.ستانبولإأو  ،  ق في دمش  األمويو المسجد   من الجامع األزهر في مصر أ     

   ٢٦. في تلك المناصب األفضليه للتعيينلتعليمهذا ا

  

  المؤسسات التعليمية 

منذ السيطرة العثمانية على فلسطين وحتـى       يمكن تقسيم المؤسسات التعليمية     

  :مايلي التنظيمات إلىفترة 

   التقليديةالمدارس

صلى اهللا عليه وسلم،     منذ عهد الرسول     علم والتعليم العرف العرب المسلمون      

كما تمت مزاولة   .  اإلسالمية األولى   أبي األرقم المؤسسة التعليمية    بنفكانت دار األرقم    

التعليم في المسجد النبوي في المدينة المنورة، وفـي الكتاتيـب، واسـتمر اسـتعمال               

الكتاتيب والمساجد أماكن للتعليم في العصر األموي إلـى جانـب قـصور الخلفـاء               

       ٢٧.ألدبيةوالمجالس ا

                                                 
 .٢٤-٢٣ص . ٢٠٠٧ربيع . ٥ع. حوليات القدس". النخبة المقدسية علماء المدينة وأعيانها. "عادل مناع 26
 .٢٣١ص ). ١٩٩٨هيئة الموسوعة العربية، : دمشق. (١ط. ١٨م. الموسوعة العربية.  مسعود بوبو 27
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أما في العصر العباسي فقد بقيت أماكن التعليم كما هي، إضافة إلى حوانيـت              

الوراقيين التي زودت طالب العلم بالمصادر والمراجع، إضافة إلى المكتبات ومنازل           

وكانت المساجد بمنزلـة المدرسـة والجامعـه        . العلماء والزوايا والخوانق واألربطة   

     ٢٨.معاً

إلى أواسط القرن الخـامس     بمعناها المتعارف عليه      المدارس يعود ظهور لكن  

الذي أسسها في بغـداد، ومـن ثـم         ،  الهجري، في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك      

 ولم تكن المدرسة النظاميـة بدايـة        ٢٩.سالمية ومنها القدس  ت في باقي المدن اإل    انتشر

 منـاهج تعلـيم   المدارس في اإلسالم بل كانت نقطة تحول، بحيث أصـبح للمـدارس          

   ٣٠.محدده

واعتبرت المدرسة في تلك الفتره مؤسسة سنية أنشئت لتدعيم المذهب الـسني            

 في الشرق   هيينية ودولها سواء أكانوا البو    لدولة السنية في صراعها مع الشيع     وتدعيم ا 

 لنـشر   ؛نشاء المدارس في مصر والشام    فقد قام الفاطميون بإ   .  في الغرب  يينالفاطم وأ

  ٣١.ومن هنا جاء رد الفعل السني. م نظامهمدعوتهم وتدعي

نـشئت  دافع السياسي هو الدافع الوحيد إلنـشاء المـدارس، فقـد أُ           ولم يكن ال    

نـشأ  أالمدارس لتخريج القضاة والخطباء والموظفين للعمل في أجهزة الدولـة، كمـا             

                                                 
 .٢٣١ص. ١٨م. الموسوعة العربية. مسعود بوبو 28
 .٢١ص". مقدمة في تاريخ التعليم في فلسطين. " محسن يوسف 29
 .٤٧٤ص). ١٩٩٦مؤسسة أعمال المسوعة، : الرياض. ( ١ط.  ٢٢م. الموسوعة العربية العالمية. هيئة الموسوعة 30
 .٢١-١٥ص. سمعاهد العلم في بيت المقد. كامل جميل العسلي 31
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س أ التناف  ومن هنا بد   ٣٢.شعوبهملرضاء  ؛ المدارس للتقرب من اهللا وإ     الحكام والسالطين 

األمراء وأثرياء الناس حتى السيدات، في إنـشاء المؤسـسات          الكبير بين السالطين و   

  .والتعليميةالدينية 

. وكانت بنايات المدارس تتألف من طابقين يحتوي كل منهما على عدة غرف           

فالطابق األول مخصص للتدريس يجلس فيه الطالب على األرض وأمـامهم طاولـه             

ويتم تعيين المدرسين   . ين والطلبة  الثاني سكن للمدرس   ، والطابق  بسيط صغيره ارتفاعها 

  ٣٣. لشروط الواقف عن طريق قاضي القدس الشرعياًوفق

مـذاهب   يقوم على تدريس مذهب مـن        كان النظام التعليمي في هذه المدارس     

ضافة إلى تدريس   إ. شافعية أو للمالكية أو للحنبلية     وتلك لل  ، فهذه للحنفية  ،األربعةالسنة  

ت،  بالقرآن الكريم من تفسير وقراءا     ه، والفرائض، وجميع العلوم المتصلة    الفقه وأصول 

  العربية ، وعلوم اللغة   بما في ذلك الناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث       وعلوم الحديث 

  ٣٤.الحساب، والمنطقمن نحو ولغة وبيان وأدب، إضافة إلى 

ـ   ارتبطت المدارس كغيرها من المؤسسات التعليمية باأل       رت وقاف، حيث اعتب

 حرص مؤسسوها على تأمين سير عملها وديمومة ذلك من          باألساس مؤسسات وقفية،  

 أو دور أو دكـاكين أو خانـات         ير من العقارات التجارية من أراضٍ     خالل وقف الكث  

                                                 
 .٢١-١٥ص. سمعاهد العلم في بيت المقد. كامل جميل العسلي 32
بنك األعمال، : عمان. (١ط . هـ١٢١٥-١٢٤٥مدينة القدس وجوارها خالل الفتره . المدني، زياد عبد العزيز 33

المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي . ؛ انظر أيضاً هاملتون جيب٢٦٦ص). ٢٠٠٤

 .١٦٧-١٦٥ص. ٢م. األدنى لشرقفي ا
 .٢١-١٥ص. سمعاهد العلم في بيت المقد. كامل جميل العسلي 34
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روفات  أو ألعمال الصيانة وغيرها من المص      لصالح هذه المدارس كرواتب للموظفين    

عقارات التي أوقفـت لـصالح مؤسـسات         إلى الكثير من ال    بحيث يشير الجدول التالي   

  . في فترة الدراسةالقدس التعليمية

  )١(الجدول رقم 

  ٣٥  ١٨٣٩-١٨٠٠األوقاف على المدارس 

 المدرسة العقار الموقوف عليها

  سعرديةاإل  . في بيت صفافا وصور باهرأراضٍ

 الباسطية  .قرية صور باهر

  نكزيةالت  .ضيعة عين قنية غربي رام اهللا ونصف حمام العين

 الجهاركسية  .نصف قرية بيت ساحور

 الجوهرية  .قرية زيتون ظاهر مدينة غزة وقرية كوفيا من أعمال مدينة غزة

 الزمنية .لقيلية ق من٣٦ قيراط١٦/٢٤

 )األشرفية(السلطانية   .أراضي قرية السافرية وبيت دجن

 الصالحية .المغاربهدكاكين في سوق العطارين وكل قرية عين سلوان وبستان بالقرب من باب 

 العثمانية  .قرية كفر قرع

خان بسوق القطانين بالقدس يعرف بخان الغادرية يشتمل على علوي وسفلي ومخازن ودكاكين 

  .علوية وسفلية عددها ستة
 الغادرية

 المنجكية  .أربعة أخماس الحمام الموجود في مدينة صفد قرب قلعتها

 الموصلية  .قرية جبعفي  قراريط ةيرة وثالثلين وربع قرية البعمزرعة وربع قرية ن

 األفضلية .األراضي والمساكن القريبة من حائط البراق

 الخاتونية  قرية دير جرير بظاهر القدس

                                                 
معلومات جديدة عن مدارس القدس اإلسالمية مستخلصة من سجالت المحكمة الشرعية في ."العسلي  كامل جميل35

-ث والبحوث اإلسالمية؛ انظر أيضا مؤسسة إحياء الترا١١٥-١١٣ص. ١٩٨٢. ١ع. المجلة العربية للثقافة". القدس

  ).٤٤/١,٣/١٣٦/١٣(ملف رقم ). ٤٤/١,٢/٨٨٩/١٣ (ملف رقم). ١٣/؟؟/٣٣/٢,١٨(ملف رقم  . أبوديس
Musa Sroor. “ Fondations Pieuses en Mouvement de La Transformation du Statut de Propriete 
des Biens Waqfs a Jerusalem (1858-1917)”.  (Damas: Ifpo,  2010). ترجمة موسى سرور وانتصار . 

 .Pp. 158-165جاموس 
 ٢٤ على ١  وحدة قياس تساوي 36
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بناء العائالت المقدسية على     أ إن توفر مداخيل دائمة للمؤسسات التعليمية شجع      

بناء يث يحتكر ويتوارث أ   دماتية فيها، ح  دارية أو تعليمية أو خ    تبوء مناصب ووظائف إ   

ورغم ذلك فإننا ال نستبعد اهتمام العائالت       . هذه العائالت هذه الوظائف جيال بعد جيل      

المقدسية بالعلم أيضاً للحفاظ على المستوى االجتماعي والديني واالقتـصادي المميـز            

   ٣٧.والذي يسخر في خدمة الدولة

صة الطالب الذين يعجز    كما وفرت هذه األوقاف الطعام واللباس لطالبهم وخا       

وقـد  . فقد كان الطالب يتناولون وجبتي طعام يومياً      . توفير نفقات تعليمهم   عن   همآباؤ

 إذ لم يـتم     شرط الوقفية في بعض المدارس على إعطاء التالميذ بدالً نقدياً يومياً          ينص  

   ٣٨. لهم الطعامتوفر

 داريـة الوظـائف اإل  :  وهما وانقسمت الوظائف في هذه المدارس إلى نوعين      

 اإلشراف على    من ا بإدارة شؤون المدرسه العامة     ويقوم صاحبه  ،وتشمل وظيفة النظر  

 بإدارة  ويقوم صاحبها  ، إضافة إلى وظيفة التولية    .سة وشراء لوازم المدر   شؤون الطلبه 

 لضمان اسـتمرار  االهتمام بمرافقها وتسيير أمورها؛شؤون األوقاف التابعة للمدرسة و 

  ٣٩.سة التعليمية بالمهمة التي ُأنشئت من أجلهاقيام المدرسة أو المؤس

 أو التدريس، ويقوم صاحبها      وتشمل وظيفة المشيخة   الوظائف التعليمية بينما   

 إضافة إلى علـوم اللغـة       ، والحديث ، والفقه ، والتفسير ،بتدريس الطالب القرآن الكريم   
                                                 

 .١١ص". النخبة المقدسية علماء المدينة وأعيانها. "عادل مناع 37
. ٢م. األدنى المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي في الشرق. هاملتون جيب 38

 .١٦٥ص
 .٢٢ص. معاهد العلم في بيت المقدس. ليكامل جميل العس 39
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به مـن   طاليحق ل وكان الشيخ يصدر لطالبه شهادة تدعى اإلجازه        .  والحساب ،العربية

 يحـق   ازه خاصة، وإذا كانت اإلجازة عامة     خاللها تدريس كتاب معين إذا كانت اإلج      

  ٤٠. المدرسدرسهاللطالب تدريس جميع الكتب التي 

وكان للمدرس معيد أو معيدان حسب عدد الطلبه، ويقوم المعيد بالجلوس إلى            

 لم يـسمعه    جانب المدرس خالل الدرس وعند مغادرة الشيخ يقوم بإعادة الدرس لمن          

، إضافة إلى تـسهيل اسـتيعابهم للمفـاهيم والـصيغ           من الطالب أو سمعه ولم يفهمه     

االصطالحية المركبه، أو يقوم بإحالة الطالب لعدد مـن الكتـب التـي لهـا عالقـة                 

كما خصص لكل مذهب معيد أو معيـدان إذا أراد الطالـب التخـصص              . بالموضوع

  ٤١.بمذهب معين

س وتلقي العلم من شيوخها، كان الطفـل يتلقـى          وقبل الذهاب إلى هذه المدار    

تعليمية في بيته بالرغم من الفروق بين األهالي في الرتب والطبقات، فقد غرس األهل              

ند بلوغ الطفل سن الخامسة     وع . واحترام الكبار  ، واالنضباط ،م روح الطاعة  هفي أطفال 

 ،افة إلى تعلم القراءة   يبدأ األهل بإرساله إلى المدارس ليحفظ القرآن أو أجزاء منه، إض          

  ٤٢. وشيء بسيط من الحساب،والكتابة

                                                 
 .٢١ص. معاهد العلم في بيت المقدس. كامل جميل العسلي 40
). ٢٠٠٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت. (١ط. فلسطين في العهدين األيوبي والمملوكي. خليل عثامنه 41

.  رسالة ماجستير غير منشورة.بيت المقدس في عهد المماليك. ؛ انظر ايضا عبد الرحمن سعيد حموده٤٠٨-٤٠٧ص

 . ٢٢٣ص. ١٩٧٩. جامعة األزهر
ص . ٢م. األدنى المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي في الشرق. هاملتون جيب 42
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وبما أن التدريس في هذه المدارس يعتمد بشكل أولي على العلوم الدينية، فقـد              

في تدريس العلوم العقلية والطبيعية إال أن هذه الجهود         قام بعض الشيوخ بجهود فردية      

   ٤٣.و جديد وغير مألوفكل ماهللم تستمر لفتره طويله بسبب معارضة بعض العلماء 

 فقد تم قتل     العلماء،  المعارضة من بعض   العلم الوحيد الذي لم يلقَ    وكان الطب   

بعض علماء الفلك والرياضيات بتهمة الزندقه، وتم هدم المرصـد الفلكـي العثمـاني              

فتـى أن   قالطة بأمر من شيخ اإلسالم الذي أ      في  " طوب خانة "الموجود على مرتفعات    

 لوجود عدد من    ؛ومن هنا نجا الطب من بعض هذه المعارضات        .وجوده جالب للنحس  

 فقـد تـم     ٤٤.المستشفيات التي نجحت في عالج المرضى من أمراض مميته أو معدية          

نـشائه إلـى العهـد      في القدس، وكان التدريس فيه منذ إ      نشاء البيمارستان الصالحي    إ

ـ    في نهضتهم في العصور الوسط     ثماني يتركز على ماعرفه المسلمون    الع ي ى، فقد بق

  رفض رسمي يمنع األطباء مـن ممارسـة         صدر باب تطوير هذا المجال مغلقا حيث     

 ، ويتوجب على الطبيب أن يجرب النظرية على نفـسه         ، على الناس  ظرياتهم الجديدة ن

 كما تم منع تشريح جثث الموتى وإن كان ذلـك لغـرض             .ومن ثم يطبقها على الناس    

                                                 
. ٢م. ىاألدن المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي في الشرق. هاملتون جيب 43
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 فقد اكتـشف األطبـاء      ،رياتهماء من تطبيق نظ   إال أن هذا لم يمنع بعض األطب       . العلم

      ٤٥.ه تطعيم الجدري قبل معرفة الغرب لاألتراك

إلى عدة طرق،   ويرجع حصول العلماء على وظائفهم في المؤسسات التعليمية         

نحالل وهـي أن    ، وهي توريث الوظائف لألقرباء، إضافة إلى طريقة اال        منها الوراثة 

 عن المدينة أو ارتكـاب صـاحبها        باب منها الغيبه  س أ عن صاحبها لعدة  تنحل الوظيفة   

أو يتم الحصول على الوظائف عن طريق تنازل صاحب الوظيفـة           . بعض المخالفات 

       ٤٦.عن وظيفته لشخص آخر مقابل تعويض أو من غير تعويض

بناء العائالت على الوظائف،  من أهم الطرق التي سيطر بها أالوراثةكانت 

حصل  فقد ٤٧؛بناء بوظائف معينة تنقل من اآلباء إلى األتفقد اختصت بعض العائال

على سدس التولية  م١٨٢٩/هـ١٢٤٥واخر رجب  في أتياني خليل الفمصطفى

 ٥٠، والمدرسة العثمانية٤٩، والمدرسة الجوهرية٤٨المأمونية،والنظارة على المدرسة 
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 المرحوم ءبنا حصل حسن وحسني أكما ٥١.عوضا عن والده والرباط المنصوري

 على نصف التولية وربع المشيخة على م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ ربيع األول ١٣ في أحمد

حصل جار اهللا وأخواه أبناء سعيد جار اهللا في غرة محرم و ٥٢ .المدرسة المنجكية

 على سدس التولية والنظر والجباية وسدس المشيخة على المدرسة م١٨٢٨/هـ١٢٤٤

هللا السروري في ربيع تولى حسن محمد فتح اكما  ٥٣. عوضا عن والدهمالموصلية

 وظيفة النظر والمشيخة والبوابة والتدريس بالمدرسة م١٨١٢/هـ١٢٢٧األول 

  ٥٥.، عوضا عن والده٥٤الحنبلية

فقد حصل عبـد      ، من األخ إلى أخيه     الوظيفة وفي بعض الحاالت كانت تنقل    

 على نصف وظيفة النظر والتولية       عبد الرحيم قاضي السلط    محمد الصالح الغني اإلمام   

 عوضاً عن شقيقه السيد عبد القادر اإلمام بسبب         ؛٥٦مريةت المدرسة الطش  مشيخة في وال

  ٥٧.م١٨٠١/هـ١٢١٥ وذلك في أوائل ذي الحجة وفاته

 فقد ،اغل الوظيفة ولد تعطى إلى أقاربهن لم يكن لش إ وفي بعض الحاالت

ي  ف عبد المعطيحصل سعيد عبد المعطي وأوالد عمه يوسف عبد اللطيف عبد الخالق

                                                 
  .١٤٦ص. م١٨٢٩/هـ١٢٤٥أواخر رجب . ٣١٣س ش  51
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 التولية والنظر والمشيخة فيثلث وظيفة على  م١٧٩٩/هـ١٢١٤أواسط ربيع األول 

 عبد المعطي بحكم عمهم السيد بدر الدين أحمدبن  عوضاً عن ا؛٥٨المدرسة األمينية

 يقوم قاضي القدس قارب لشاغل الوظيفة في المدرسة وفي حالة عدم وجود أ٥٩.وفاته

   ٦٠.بتعيين شخص يصلح لهذه الوظيفة

من هنا نرى أن الوظائف التعليمية أصبحت تورث كما تورث األمـوال            و   

وصول أشخاص جهله إلى هذه المناصب،       إلى   والعقارات، مما أدى في بعض الحاالت     

 إلى تعيين   مما دفع البعض  كمال تعليمهم   البعض إلى تولي هذه الوظائف قبل إ      كما دفع   

   ٦١.وكالء عنهم يقومون بهذه الوظائف

 في سجالت محكمة القدس الشرعية تبين       الواردهاض الحجج   ومن خالل استعر  

 فقد أخذت عائلة العلمـي    . عائلة واحدة لنا إمكانية اقتصار وظائف مدرسة معينة على        

 محمد عبد الصمد     حصل حيث جل الوظائف التعليمية واإلدارية في المدرسة الحمراء،      

 عام  المدرسة الحمراء  لمشيخة ونصف اإلمامه والبوابة في     ربع ا   على  وشقيقته العلمي

 عبد القادر محمد أسعد العلمي في غرة جمادى األول          وتم تعيين  ٦٢.م١٨٢٠/هـ١٢٣٥

                                                 
 .١٢١ص. ٥ج. خطط الشام. حول هذه المدرسه أنظر محمد كرد علي 58
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 .٦٤ ص. عائالت القدس المتنفذة في النصف األول من القرن الثامن عشر. أسماء جاد اهللا عبد خصاونة 60
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 .١١٤ص . م١٨٢٠/هـ١٢٣٥لثاني أوائل ربيع ا. ٣٠٣س ش  62
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 ٦٤. عوضا عن والـده    ٦٣ المدرسة الحمراء   على وظيفة اإلمامة في    م١٨٣٠/هـ١٢٤٦

كما شغل فيض اهللا وشقيقه إبراهيم نجال المرحوم محمد سعادة العلمي في أوائل ربيع              

 وفي السياق نفـسه     ٦٥.وظيفة النظر على المدرسة الحمراء     م١٨٣٥/هـ١٢٥١األول  

شاكر عبد السالم العلمي على نـصف وظيفـة     د القادر محمد أسعد العلمي و     حصل عب 

التولية على أوقاف المدرسـة الحمـراء ووظيفـة التأديـب فـي أواسـط محـرم                 

   ٦٦.م١٨٣٨/هـ١٢٥٤

 وظائف  تؤكد على أن عائلة العلمي شغلتاًوقد أورد سالمة نعيمات حجج

 أي أن هذه العائلة احتكرت هذه ٦٧م١٧١١/هـ١١٢٣المدرسة الحمراء منذ عام 

 في نديبحصل حسن النقش  سنة إال في حالة واحدة عندما ١٢٧الوظائف على مدار 

   ٦٨.  المدرسةأوقاف  التولية علىةوظيفعلى م ١٨١٦/هـ١٢٣١يع الثاني أواسط رب

/ هـ١١٧٩منية منذ عام لت عائلة العفيفي وظائف المدرسة الزشغكما 

فقد تم تعيين أبناء محمد آغا العفيفي وهم الشيخ عبد الرحمن والسيد خليل  ٦٩م،١٧٦٥

نصف وظيفة اإلعادة   فيم١٨٣٧/هـ١٢٥٣وعبد اللطيف في غرة جمادى األولى 
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وظيفة التولية على أوقاف المدرسة الزمنية وربع البوابة ونصف وظيفة و والمشيخة

 عوضا عن والدهم ة والكتابة على المدرسة؛ الجباية والمشارفالقراءة ونصف وظيفة

 ومن الغريب تولي محمد العفيفي آغا اإلنكشارية في القدس ومتسلم ٧٠.محمد العفيفي

لواء القدس بالوكالة، وظائف تعليمية بالرغم من تعليمه واهتماماته العسكرية التي 

 م١٨٤٢/هـ١٢٥٨ي في رجب وحصل أبناء عبد الرحمن العفيف ٧١.أورثها إلى أوالده

 عوضا ؛على التولية على أوقاف المدرسة الزمنية وربع المشيخة والفراشة والكناسة

   ٧٢.عن والدهم بحكم وفاته

 عائلة العفيفي بوظائف المدرسة الزمنية فقد أخذت وظائف في ولم تكتف

/ هـ١٢١٥تم تعيين أبناء الحاج أحمد العفيفي في أواخر رجب  حيث مدارس أخرى،

 ٧٣.المشيخة فيهالمدرسة المنجكية وربع النظر و في ربع التولية على وقف ام١٨٠١

 على م١٨٣٧/هـ١٢٥٣حصل الشيخ أحمد العفيفي في أواسط جمادى الثانية في حين 

نصف وظيفة التولية والنظر والمشيخة في المدرسة اإلسعردية عوضا عن محمد 

  . المدرسة الصالحيةضافة إلى عدة وظائف في باإل، ٧٤عثمان بسبب وفاته

                                                 
/ هـ١٢٣٤ذي الحجة . ٣٠٣؛ انظر أيضاً س ش ٢٥٨ص. م١٨٣٧/هـ١٢٥٣غرة جمادى األولى . ٣٢١س ش  70

 .٣٢ص. م١٨١٩
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 والجماعي وظائف المدرسة الجوهريـة      -العلمي– تيانيكما تقاسمت عائلة الف   

 الـدين    الشيخ نجـم   فقد تولى عبد الرحيم ومحمد نجال      ٧٥،م١٧٣١/هـ١١٤٤منذ عام   

 بالمدرسة الجوهرية   وقراءة القرآن والفراشة   الجماعي نصف وظيفة المشيخة والبوابة    

يين عمر أحمد محمد الجاعوني في ثلث المشيخة عام          وتم تع  ٧٦.م١٨٠٩/هـ١٢٢٤في  

 وحصل حسين محمد الفتياني على وظيفة النظر والتولية عـام           ٧٧.م١٨١١/هـ١٢٢٦

ابن عمه محمد عبد الوهاب الفتياني والذي أخذها عن         عن   عوضا   م١٨١٥/هـ١٢٣٠

خذها عن ابـن     والتي أ  م١٧٧٦/هـ١١٨٩ عام   ذها من ابن عمه ابراهيم    والده الذي أخ  

وقد أوردت لنا إحدى    .  من جيل إلى جيل    وبهذا فإن الوظيفة تورث   . مه عارف خليل  ع

 وظيفة التولية وقراءة القرآن في هـذه المدرسـة          ألزهري في براهيم ا الحجج تعيين إ  

حدى العائلتين ولكن اتبع اسـمه   ويمكن أن يكون هذا من أبناء إ     ٧٨،م١٨٣٢/هـ١٢٤٧

   . نظرا لتعلمه في األزهر،ألزهريبا

 وظائف في مدارس أخـرى،       أبناء هاتين العائلتين في    باإلضافة إلى تعيين  هذا  

 تعيـين حـسين محمـد الفتيـاني فـي أواسـط شـعبان                تـم  وعلى سبيل المثـال     

 ،على أوقاف المدرسـة المأمونيـة      في ثلث وظيفة النظر والتولية       م١٨١٥/هـ١٢٣٠

تابـة المتعلقـة    وعلى ربع النظارة وربع البوابـة والك  ٧٩،وسدس وظيفة التدريس فيها   

                                                 
 .١٩-١٨ص.  الحياة الثقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني عشر الهجري.اتسالمة صالح سليمان النعيم 75
 .٨٢ص. م١٨٠٩/  هـ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش  76
 .١٢٩ص. م١٨١١/هـ١٢٢٦صفر . ٢٩٤س ش  77
 .٩٩ص. م١٨٣٢/هـ١٢٤٧أواسط ذي القعدة . ٣١٧س ش  78
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 أي أنه كان قائما بوظـائف        ٨٠.بأوقاف المدرسة والتدريس والكناسة والجباية واألذان     

وتولى السيد محمد مصطفى خليل الفتياني النظر على شؤون         .  المدرسة جميعها بنفسه  

فـي  بموجب حجة مؤرخة     إضافة إلى وظيفة المشيخة والتدريس       ، المأمونية المدرسة

  ٨١.م١٨٢٩/هـ١٢٤٥رجب 

وتكشف لنا سجالت محكمة القدس الشرعية عن إمكانية تولي شخص واحد 

ين عدة  وهذا نتاج لنظام التوريث حيث قسمت الوظائف ب،مشيخة أكثر من مدرسة

كثر من شيخ، فقد حصل محمد إبراهيم الداوودي في أشخاص، بحيث صار للمدرسة أ

لمدرسة  على المشيخة في المدرسة السلطانية وام١٨٠٠/هـ١٢١٥ رجب ١٠

 ٨٣.م١٨١١/هـ١٢٢٦ وثلث المشيخة في المدرسة الجوهرية في صفر ٨٢المنجكية،

 على التولية م١٨١٥/هـ١٢٣١وتم تعيين أبناء السيد أحمد في جمادى اآلخرة 

  .٨٤والمشيخة في المدرسة الماوردية 

ومما سبق يتضح لنا أن الوظائف في هذه المدارس كانت تورث من المشيخة             

نعلم هل كان أبناء هذه العائالت على قدر واسع من العلم لتولي هـذه               إلى البوابة، وال  

                                                 
 -؛ انظر أيضاً مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية٣١ص .م١٨٣١/هـ١٢٤٧عدة غرة ذي الق. ٣١٦س ش  80

 ).١٣ \٠٩٠\١,١٣\٤٤( ملف رقم. أبوديس
  . ١٤٦ص. ١٨٢٩/هـ١٢٤٥رجب . ٣١٣ س ش 81
  .٧٥ص. م١٨٠٠/هـ١٢١٥ رجب ١٠. ٢٨٢س ش  82
.  أبوديس-سالمية؛ انظر أيضاً مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإل١٢٩ص . م١٨١١/هـ١٢٢٦صفر . ٢٩٤س ش  83

تعيين محمد بن أحمد ناعسة في ثالثة . ٤٧ص. م١٨١١/هـ١٢٢٦شوال . ٢٩٥ ؛ س ش)١٣\٠٦١\١,٨\٤٤(ملف رقم

 .أرباع وخمس ونص سدس قراءة ما تيسر من القران في المدرسة الخاتونية
 .١٠٣ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش  84
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 أدى إلى توقف العديد من المدارس عن أداء          حيث  سلبي  كان له اثر   وهذا ما . الوظيفة

  . واجبها التعليمي وتحويلها إلى امالك خاصة

 تؤكد على تولي بعض األشخاص للعديد من اًكما أوردت السجالت حجج

تم تعيين الشيخ حسن ، فقد التعيين المباشر عن طريق نطاق الوراثهالوظائف خارج 

 النظر في نصف وظيفة م١٨٣٧/هـ١٢٥٣ جمادى اآلخره ١١في  مصطفى الدنف

كما  ٨٥. عوضا عن محمد عثمان بسبب وفاته،يةدسعرالمدرسة اإلأوقاف  على التوليةو

 ربيع األول ٣اهللا في تولى السيد وصفي وشقيقه أحمد ابنا المرحوم الشيخ سليمان عبد 

 ٨٦ ثلث التولية على وقف المدرسة الغادرية إضافة إلى الشعالةم١٨٣٥/هـ١٢٥١

   ٨٧.والكناسة واآلذان

 تولى السيد عبد الكريم منصور الكشميري م١٨٠٠/هـ١٢١٥في عام و

 كما تولى الشيخ محمد أحمد جار ٨٨.وظيفة التدريس والمشيخة في المدرسة األفضلية

 تم تعيين م١٨٠٩/هـ١٢٢٤ وفي عام ٨٩ .م١٨٠٩/هـ١٢٢٤فة عام اهللا نفس الوظي

                                                 
. ؛ حول المدرسه اإلسعردية انظر محمد كرد علي١٤٩ص . م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣ جمادى اآلخره ١١. ٣٢١س ش  85

 .١٢١ص. ٥ج. خطط الشام
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الشيخ عبد الحميد عبد الواحد الجاعوني في وظيفة الفقاهة واإلعادة وقراءة القرآن 

كما تم تعيين عبد اهللا مفتي الشافعية في القدس لقراءة سورة  ٩٠.والحديث في المدرسة

حصل السيد كما  ٩١.م١٧٩٩/هـ١٢١٣ في أوائل ذي الحجة  التنكزيةالفتح بالمدرسة

 على وظيفة م١٨١٥ /هـ١٢٣١سليمان جلبي محمد قطينة في أواخر ربيع األول 

  ٩٢.التدريس بالمدرسة الجوهرية

 فقد ،كذلك النساء إنما شمل  على الرجال وحدهم الوظائفلم يقتصر توليو

 األول في أواخر ربيععبد الرحمن الدنف بنت  خديجة سيدةال تولت

 ،يةدسعر اإلالمدرسة على وقف النظر والتولية نصف وظيفة على م١٨٣٩/هـ١٢٥٥

 هذا بالرغم من وجود ٩٣.عوضا عن زوجها الشيخ حسن مصطفى الدنف بسبب وفاته

دراسات تشير إلى أن هذه المؤسسات لم يكن بها مكان للنساء، وإقتصار تعليم الفتيات 

  ٩٤. المقدس كما أشار العسلي في كتابه معاهد العلم في بيت،في المنزل

تم فقد  -غالفرا– تنازلالكما حصل بعض العلماء على وظائف عن طريق 

  على مشيخةم١٨٢٥/هـ١٢٤١  في أوائل ربيع األوللرحمنتعيين الشيخ عبد ا

القراءة  بدال عن إبراهيم صالح بعد أن فرغ ة السلطانية إضافة إلى التدريس والمدرس

                                                 
 .٧٧ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤أواخر صفر . ٢٩٢س ش  90
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 م١٨٢٦/هـ١٢٤١ئل ربيع األول عام كما تم تعيين عبد اهللا محمد في أوا ٩٥.منها

تنازل عنها بطيب  عن إبراهيم صالح بعد أن عوضاً ؛على مشيخة المدرسة السلطانية

 /هـ١٢١٤في غرة ربيع الثاني ري يمنصور الكشم عبد الكريم  حصلكما ٩٦.خاطر

 عوضا ؛ والمشيخة على المدرسة األمينيةعلى ربع ثلث وظيفة التولية والنظر م١٧٩٩

   ٩٧.طي الذي تنازل عن الوظيفة بطيب خاطرعآغا عبد الخالق عبد المعن أحمد 

 على ثلث وظيفة م١٨١٣/هـ١٢٢٨ صفر ١٣ في اإلماممحمد صالح حصل و

 عوضاً عن وهبة منصور ؛المشيخة على نفس المدرسة سابقة الذكرالتولية والنظر و

سعيد عبد كما تولى السيد محمد  ٩٨.الكشميري الذي تنازل عن الوظيفة بطيب خاطر

 بعد أن تنازل له والده م١٨٣٧/هـ١٢٥٣اهللا المشيخة في المدرسة المنجكية عام 

 ربع م١٨٣٨/هـ١٢٥٣وقد تولى السيد محمد سعيد عبد اهللا في أوائل رجب  ٩٩.عنها

وظيفة النظر والتولية على أوقاف المدرسة المنجكية، بحكم فراغ ابن عمه السيد علي 

  ١٠٠.له عن ذلك

 كانت الفترةر المدارس نشاطا في هذه كثل السجالت أن أوقد تبين من خال

قد كان الطلب عليها كبيرا، مما أدى إلى تغير ، فنظراً ألهميتها ؛المدرسة الصالحية
                                                 

 .١٤ص. م١٨٢٥/هـ١٢٤١أوائل ربيع األول . ٣١٠س ش  95
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ضافة إلى اختفاء نظام الوراثة في هذه المدرسة، خرى، هذا باإلالشيوخ بين الفترة واأل

 الوظائف، مما دفع البعض مما يؤكد التنافس الكبير الذي حدث للحصول على هذه

شغل عبد الحي جار اهللا في أواخر ذي الحجة فقد . للقبول بثلث الوظيفة أو ربعها

كما تم تعيين الشيخ  ١٠١. وظيفة جباية أوقاف المدرسة الصالحيةم١٧٩٩/هـ١٢١٣

سروري إسماعيل محفوظ في نصف عشر وظيفة التدريس في المدرسة الصالحية في 

 في ربيع الثاني حمد جار اهللاأتم تعيين محمد و ١٠٢.م١٨٠٩ /هـ١٢٢٤أواخر صفر 

   ١٠٣. الصالحيةبالمدرسة الكتابةفي نصف سدس وظيفة  م١٨١١/هـ١٢٢٦

حصل جار اهللا وأخواه أبناء سعيد جار اهللا في غرة محرم و

التولية على أوقاف المدرسة الصالحية والمشيخة والجباية على م ١٨٢٨/هـ١٢٤٤

 تولى إبراهيم األزهري م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧وفي عام  ١٠٤.في هذه المدرسةواإلعادة 

يين ، تم تعم١٨٣٥/هـ١٢٥١في ربيع األول  و١٠٥.ثلث التولية في المدرسة الصالحية

 المرحوم محمد سعادة العلمي في وظيفة قراءة أجزاء فيض اهللا وشقيقه إبراهيم نجلي

ادة والتولية  واإلع الصالحية، باإلضافة لوظيفة الفقاهةالمصحف الشريف في المدرسة

وفي ١٠٧.، إضافة إلى قراءة الجزء الشريف بالمدرسة العثمانية١٠٦والنظر والمشيخة

                                                 
؛ حول هذه المدرسة الصالحية انظر كامل جميل ١١٧ص. م١٧٩٩ /هـ١٢١٣.أواخر ذي الحجة. ٢٨٠س ش  101

  .٥٤ص. معاهد العلم في بيت المقدس. العسلي
 .٧٧ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤أواخر صفر . ٢٩٢س ش  102
 .١٢٣ص . م١٨١١/هـ١٢٢٦ربيع الثاني . ٢٩٣س ش  103
  .١٠٦ص. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤غرة محرم . ٣١٢ش س  104
  .٩٩ص. م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧أواسط ذي القعدة . ٣١٧س ش  105
 .١٥٨ص .م١٨٣٥/ هـ١٢٥١ربيع األول  .٣١٩س ش  106



٢٥ 
 

علي أوالد سعودي  تولى أسعد وشمس الدين وم١٨٣٥/هـ١٢٥١أوائل ربيع الثاني 

  . ١٠٨أبو السعود الفتياني العلمي وظيفة المشيخة والنظر بالمدرسة الصالحية

 في مسائل الفقه، تصين العلماء المخيينتدريس الفقة فقد تم تعونظرا ألهمية 

 وظيفة الفقاهة في المدرسة الصالحية عام فقد حصل محمد سعيد جار اهللا على

 تم تعيين الشيخ محمد وأحمد م١٨١٢/ هـ١٢٢٧وفي عام  ١٠٩.م١٨٠٦/هـ١٢٢١

وعبد السالم أبناء بدر الجاعوني في وظيفة تدريس الفقه بالمدرسة الصالحية 

 تولى التدريس والفقاهة الشيخ صالح وأخوه م١٨١٦/هـ١٢٣٢م وفي عا .١١٠والكتابة

وحصل صالح محمد موسى العلمي نائب مدينة نابلس . ١١١أحمد نجال أحمد جار اهللا

 على وظيفة الفقاهة في المدرسة م١٨٣٥/هـ١٢٥١في أوائل ربيع األول 

  ١١٢.الصالحية

فقد ، ١١٣ةالجركسيالمدرسة   تعيين مدرسين فيكما تشير السجالت أيضاً إلى  

 في أواسط صفر  السيد علي أبو المرق ابنيأخيه محمد آغاتعيين السيد أحمد آغا و تم

تم تعيين  و١١٤. المدرسة هذه في نصف التولية ونصف المشيخة فيم١٨٠٠/هـ١٢١٤

                                                                                                                                
؛ انظر أيضاً مؤسسة إحياء التراث والبحوث ١٥٨ص . م١٨٣٥/هـ١٢٥١أواسط ربيع األول . ٣١٩س ش  107

 .)١٣\٠٧٠\٠,٠٩\٤٤ (ملف رقم.  أبوديس-اإلسالمية
  .١٥ص. م١٨٣٩/هـ١٢٥٥منتصف جمادى األولى . ٣٢٣س ش  108
  .٦٦ص . م١٨٠٦ /هـ١٢٢١أوائل ربيع األول . ٢٨٩س ش  109
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 .٧٤ص . م١٨١٦/هـ١٢٣٢ جمادى األولى ٥. ٣٠٠س ش  111
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لى جانب تلك المدرسة إللتدريس في  م١٨٢٠/هـ١٢٣٥في غرة رجب  مرقةموسى 

 القول أن محمد آغا من عامة ويمكن .١١٥ نصف المشيخةو نصف وظيفة النظر

ه مع الوقت عين والده متسلما على غزالشعب عمل مع والده في خدمة حكام غزه، و

ومن ثم حكم محمد منطقة جنوب فلسطين، كان على صراع مع أحمد . ومن ثم القدس

خرى تؤكد وهذه حاله أ. م١٨٠١عامفي نتيجة لذلك باشا الجزار، الذي قتل أخاه أحمد 

  ١١٦.لوظائف العسكرية بالوظائف الدينيةعلى تداخل ا

 في المشيخة على المدرسة الجركسيةين محمد بن شرف الدين في النظر ويتعتم  و  

  ١١٧.م١٨٢٠/هـ١٢٣٥شعبان 

كما تشير سجالت محكمة القدس الشرعية إلى أن المدرسة التنكزية بقيت 

الدي زادة في تؤدي وظيفتها التعليمية في مطلع القرن التاسع عشر، حيث تم تعيين خ

، وتم تعيين إبراهيم أحمد ١١٨ بوظيفة التدريس فيها م١٨١٢/هـ١٢٢٧ صفر ٢٦

الشهابي والسيد يوسف عبد الوهاب الشهابي في نصف وظيفة التدريس فيها أيضاً في 

  .١١٩م١٨١٢/هـ١٢٢٧أوائل جمادى األولى 

ومن الوظائف األخرى التي تنافس العلماء عليها وظيفة اإلعادة، إذ يقوم 

 لكي يتمكن ء الشيخ وذهابه؛ولي هذه الوظيفة بإعادة الدرس على الطالب بعد انتهامت

                                                 
 .١٣٠ص . م١٨٢٠/هـ١٢٣٥غرة رجب . ٣٠٣س ش  115
 .٣١ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني .عادل مناع 116
 لمعرفة المزيد حول . ١٨٤ص . م١٨٢٠/هـ١٢٣٥شعبان . ٣٠٣س ش  117
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لى العديد من العلماء هذه ففي المدرسة الصالحية تو. الطالب من حفظ ما تعلموه

 /هـ١٢١٥ فقد حصل محمد عبد الرحمن العفيفي على وظيفة اإلعادة عام المهمة،

  .١٢١م١٨٠٩/هـ١٢٢٤ اإلعادة عام  وتولى محمد أحمد جار اهللا وظيفة١٢٠،م١٨٠١

    

ية والعقلية من استبعاد العلوم الطبيعتضيق نطاق التدريس و أن ويمكن القول

 والرجوع إلى المؤلفات القديمة وتدريسها للطالب واعتبارها س،مناهج هذه المدار

جتهاد وابتكار األفكار والطرق والوسائل بعينه، وحرمان بعض العلماء من االالكمال 

ث بعض الوظائف في هذه المدارس، واعتزال ضافة إلى توريهذا باإل يدة،الجد

 ، لذلكساتذه والطالب نتيجة توقف الدعم المالي لَأل وبالتالي،السالطين الحياة العامة

، قتصادي في الدولة العثمانية بشكل عامسوء الوضع االو إضافة إلى سوء اإلدارة،

الوظائف التعليمية انتقال بعض العلماء من و ، عدد المدارس الموجودة بالقدسوتناقص

، كل هذا أدى إلى تراجع النظام التعليمي ة العسكريسسات الدينية إلى الوظائف المؤفي

والمدقق في الحجج الواردة في سجالت  .في النصف األول من القرن التاسع عشر

مات في محكمة القدس الشرعية والخاصة بالقرن الثامن عشر والتي نشرها سالمة نعي

 وأسماء خصاونه في رسالتها لنيل درجة ١٩٨٢رسالته لنيل درجة الماجستير 

 وما ، في القرن الثامن عشراً عما كان موجوداً كبيراً، يرى اختالف٢٠٠٦الدكتوراه 

                                                 
  .٩٥ص. م١٨٠١ /هـ١٢١٥ رمضان ١٣. ٢٨٢س ش  120
 . ٩١ص . م١٨٠٩ /هـ١٢٢٤أواسط ربيع األول . ٢٩٢ س ش  121
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فقد تقلص عدد المدارس من . القرن التاسع عشرالنصف األول من هو موجود في 

مدرسة في أوائل شر إلى ثالث وعشرين مدرسة في القرن الثامن ع واحد وثالثين

بل تناقصت الوظائف اإلدارية الحد ولم يقف األمر عند هذا . القرن التاسع عشر

 وهذا التناقص ال يعكس تناقص أعداد ،والتعليمية في هذه المؤسسات تناقصا ملحوظا

  .المدارس القائمةالمدارس فقط بل تناقص الوظائف في 

 وقواه الثقافية عن بدأ عندما يعجز علماؤه يوإن كان االحتضار ألي مجتمع

حداث تغير كبير يشمل العلماء والمؤسسات  من إبد  التطويره ومده بالقوة والصمود

، وهذا ما حصل مع التعليمية من أجل المحاولة لتقليل الخطر الواقع على المجتمع

القرن المجتمع اإلسالمي بشكل عام والمجتمع المقدسي بشكل خاص منذ بدايات 

مكان بدون ائه قدر اإلبقعلماء بحال المجتمع وحاولوا على إالسادس عشر، فقد رضي ال

واختفاء عدد في تولي الوظائف  األمر هو نظام الوراثه ةومما زاد من حد. تطوير

غير قليل من المدارس، إال أن األمر لم يكن بهذا السوء لمجتمع شهد على تراجع 

نفسه إلقتصادي والثقافي، مما أدى إلى انعزاله على مستواه في المجال السياسي وا

  . ورفض أي صله بالعالم المتقدم لفتره من الزمن

 الحاجة الملحة إلى إصالح المؤسسات التعليمية والقائمين تزومن هنا بر

  . وبمعنى أدق إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وتأهيل كادر أكاديمي مناسب لها،عليها
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 الصخرة  المسجد األقصى وقبة 

 المسجد األقصى من أهم المؤسسات الدينية التي ساهمت بنشر الوعي      يعد

 محتفظاً بمكانته العلمية حتى في فترات فقد بقي. افة داخل المجتمع المقدسيوالثق

الركود الثقافي، من خالل زيارات العديد من العلماء إلى بيت المقدس من أجل التعلم 

لطالب الذين تلقوا تعليمهم في المسجد األقصى، لم يطمحوا في إال أن ا. فيه أو التعليم

؛ ألن التعليم الذي تلقوه في  في فترة التنظيماتالحصول على وظائف في جهاز الدولة

إذ أن النظام التعليمي فيه يقوم . المسجد ال يؤهلهم للحصول على أي وظائف إدارية

  ١٢٢.بالدرجة األولى على تعليم القرآن والحديث النبوي

إذ كان كل شيخ يسند ظهره إلى .     كان التعليم في المسجد يتم عبر الحلقات العلمية

عمود ويتجمع حوله مجموعة من الطالب كباراً وصغاراً، إذ لم يحدد عمر معين 

 ذه الحلقة العلمية، ويقوم الطالب بإلقاء ما تعلموه على شيخهم والذي يقوملحضور ه

  ١٢٣.لى موضوع آخربتصحيحهم، ومن ثم االنتقال إ

 وقد برز العديد من أسماء العلماء ممن أقاموا حلقات علمية في المسجد األقصى    

 )١٨٠٥توفي (محمد البديري: منهمخالل الربع األول من القرن التاسع عشر نذكر 

 وفي بيته الكائن ،الذي تولى التدريس واإلرشاد وإحياء األذكار في المسجد األقصى

عبد الصمد عبد طاهر  كما قام ١٢٤.لسور الحرم عند باب المجلسفي الجهة الغربية 

                                                 
 .٦١ص). ١٩٨١دار المريخ، : الرياض. ( تاريخ التعليم عند المسلمين. أحمد منير 122
 . ١٣٢ص ). ١٩٨٨دار الكتب العلمية، : بيروت. ( ١ج. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .نور الدين الهيثمي 123
 .٥١ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني . عادل مناع 124
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اللطيف الحسيني بالتدريس في المسجد األقصى والمدارس المحيطة به، وفي عام 

تولى السيد محمد  كما ١٢٥. تم تعيينه مدرسا لصحيح البخاري في قبة الصخرةم١٨١٢

 المسجد علي محمد خليل صنع اهللا الخالدي وظيفة تدريس الحديث فيبن علي 

  ١٢٦.األقصى

من العلوم اً جزء- مفتي الشافعية في القدس-رس الشيخ أسعد اإلمام      ود 

ي الغرفة الشمالية  وقام مراد المصري بتدريس علوم اللغة وحسن الخط فالشرعية،

 كما .ه والنحو والصرف وتولى الشيخ الخزندار الغزي تعليم الفقمن صحن الصخرة،

ين على المصطبة في المسجد لعفيفي الفقه وعلوم الددرس الشيخ عبد الرزاق ا

ري تدريس علوم الدين تحت شجرة الميس في ي وتولى الشيخ يعقوب البداألقصى،

 وتولى علي العوري تدريس التوحيد  المسجد األقصى بجانب باب الناظر،صحن

د فقد أما الشيخ عبد القادر أبو السعو. والمنطق واألصول الفقهية على المذهب الحنفي

    ١٢٧.درس الفلك في إحدى الغرف الغربية في صحن الصخرة

ن هبات د األقصى كان يتلقى هؤالء المدرسونظرا ألهمية العمل في المسجو      

رد العسلي فقد أو .وهدايا سلطانية في كل سنة، وكانت رواتبهم تدفع من قبل السلطان

األقصى توزعت عليهم  أن هناك ثمانمائة موظف في المسجد وليا جلبينقال عن أ

                                                 
  .١١٣ص.  أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني.عادل مناع 125
 .١٤٥ص.  أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني.عادل مناع 126
 .٤٣- ٤٢ص. معاهد العلم في بيت المقدس .ميل العسلي كامل ج 127
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، منها إمامة المذاهب األربعة والوعظ والتدريس واألذان م١٦٧١ في العديد من المهام

    ١٢٨.والتسبيح والقراءة والسدانة والخدمة

 حسين  تعيين ماجد وعمر ابني تمم١٨٠٥/هـ١٢١٩وفي أواسط ذي القعدة عام      

 تولى علي ا وعند وفاتهم١٢٩،ة والمشيخة بالمسجد األقصىياإلمام على النظر والتول

 في أوائل محرم محمد الخالدي وظيفة التولية والنظر والمشيخة في المسجد األقصى

 ١٣٠.م١٨٠٥/هـ١٢٢٠

بعد   يتم كاناألقصىين في المسجد  تعيين المدرسوتجدر اإلشارة إلى أن

 ومن أهم الموضوعات . في المدارس الدينيةهو الحال القاضي الشرعي كما موافقة

اذ يقوم المدرس بقراءة . كانت تدرس في المسجد األقصى هي القرآن الكريمالتي 

عبد الغني صالح  تم تعيين فقدوعلى سبيل المثال  ١٣١،القرآن وشرح آياته وتفسيرها

 صفر ١٣اإلمام لقراءة القرآن في المسجد األقصى بموجب ثالث حجج مؤرخة في 

ذي القعدة  ١٠ عثمان جلبي الدندي في كما عين، م١٨٠٢/هـ١٢١٦

 ة جمادى الثانيأوائلوفي  ١٣٢ المشرفه،م لقراءة القرآن في الصخرة١٨٠٢/هـ١٢١٦

   ١٣٣.م١٨٠٣/هـ١٢١٨ شوال ١٩ وفي م١٨٠٣/هـ١٢١٨

                                                 
 .٤٣ص. معاهد العلم في بيت المقدس. كامل جميل العسلي 128
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  م١٨١١/هـ١٢٢٦كما تم تعيين السيد عمر أحمد محمد الجماعي في صفر 

 وتعيين محمد عارف بن خليل إمام المسجد األقصى في ١٣٤لقراءة جزء من القرآن،

 وتعيين الشيخ ١٣٥ لقراءة الختم الشريف،م١٨١١/هـ١٢٢٦اسط جمادى الثانية أو

 لقراءة القرآن في المسجد م١٨٣٤/هـ١٢٥٠سليمان داوود في أواخر صفر 

 وتعيين عبد الرحمن عمر أحمد محمد أبو السعود في أواسط صفر ١٣٦األقصى،

 وشقيقه  وتم تعيين فيض اهللا١٣٧. لقراءة القرآن في المسجد األقصىم١٨٣٤/هـ١٢٥٠

  ١٣٨.قصىجد األ لقراءة القرآن بالمسم١٨٣٥/هـ١٢٥١إبراهيم في أواسط ربيع األول 

وفي بعض الحاالت تم تعيين وقت محدد للمدرس من أجل تدريس الطالب 

حمد أ إبراهيمشهاب الدين بن ين يتم تعبالرغم من عدم وجود طول محدد للدرس، فقد 

لقراءة ربع جزء وثمن جزء في  م١٨١١/هـ١٢٢٦ في أوائل ربيع الثاني الشهابي

وتم تعيين  .١٣٩ وربع جزء بعد صالة العصر في الصخرة،داخل الصخرة المشرفة

 لقراءة القرآن في المسجد األقصى م١٨١٥/هـ١٢٣٠محمد أحمد جار اهللا في شعبان 
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  م١٨٢٧/هـ١٢٤٢ وتم تعيين سليمان داوود في أواخر شعبان ١٤٠.كل نصف أسبوع

  ١٤١.لقرآن في قبة الصخرهلقراءة ما تيسر من ا

 في التعليم في كما تشير سجالت محكمة القدس الشرعية إلى مشاركة النساء

 عديد من الكتاب حول مشاركة المرأة بالرغم من النقد الذي وجهه الالمشرفةالصخرة 

 الدين تاج الدين المدني ي محي، فقد تم تعيين عالمةفي مجال التعليم في العهد العثماني

وتم ١٤٢،الصخرةن في قراءة القرآ لم١٨١١/هـ١٢٢٦ي أوائل ربيع األول  فالداودي

ذي  وذلك في ،الصخرة  فينقراءة القرآل وأخته عبد اهللا الجاعوني أمينتعيين السيد 

  ١٤٣.م١٨١٦/هـ١٢٣١الحجة 

حديث الشريف،  الهوبعد القرآن الكريم والتفسير  من أهم مواضيع الدراسةو

لقراءة  م١٨١٤/هـ١٢٢٩في جمادى الثانية  موسى اءأبن تم تعيين فعلى سبيل المثال

  ١٤٤األقصىالحديث في المسجد 

تعيين  الفقه والتوحيد، فقد تم ضيع التي تلت الحديث في الظهورومن الموا

 لقراءة الدرس والذكر والتوحيد في م١٨١٨/هـ١٢٣٣ في غرة جمادى الثانية محمد

  .١٤٥الجهة الشمالية في الصخرة المشرفة
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فقد تم تعيين خليل  ،في نفس الوقت من وظيفة أكثر األشخاص كما شغل بعض

 التولية والمشيخة على الرواق  فيم١٨١١/هـ١٢٢٦ محرم جاني فيمحمد الد

 حصل حسني أنيس بن جاني خليل الد وعند وفاة١٤٦،األقصىالمنصوري في المسجد 

 م١٨٢٥/هـ١٢٤١ في أواخر شعبان  محمد اءبنأأحمد ومحمود  وجانيخليل محمد الد

 ةثالث وال نعلم سبب تعيين ١٤٧. وظيفة التولية والمشيخة على الرواق المنصوريعلى

ي كان يقوم بها أشخاص في وظيفة  التولية والمشيخة على الرواق المنصوري والت

لتقدم الزمن أو  تفرغه لهذه الوظيفة، يعود ذلك ل ويمكن أن،جاني الد محمدخليل

 أشخاص ة وجود ثالث مما يستدعيسين لتدريس مواد محددهواختصاص المدر

 .   بتخصصات مختلفه؟

 ،نلقراءة القرآ م١٨١٣/هـ١٢٢٨ في شوال  وتم تعيين محمد حسين

 وتعيين عبد الرحمن نجم ١٤٩.األقصى والشعالة في المسجد ،١٤٨والفراشة والكناسة

  فيم١٨٣٥/هـ١٢٥١ أوائل محرم الدين خطيب المسجد األقصى والمدرس فيه في

  ١٥٠. محمد بحكم وفاتهأبيه بدل األقصى المسجد أوقاف على والنظارة وظيفة التولية
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  )الخوانق والزوايا والربط: (المؤسسات الصوفية

 والزاوية من مؤسسات التعليم الصوفي، ويعرف اه والرباط الخانقتعد

عن الدنيا واالنقطاع هللا سبحانه  واإلعراض العبادةالعكوف على "التصوف على أنه 

لمكان الذي وقيل أصلها خانكاه وهو ا.  معناها بيت فارسيةانقاه كلمةفالخ ."وتعالى

 ١٥١،للعبادة المكان الذي يلجأ إليه المتصوفون بينما في اإلسالم فهي. يأكل فيه الملك

 في محلة النصارى قرب وتقع. أشهرهامن في القدس وتعتبر الخانقاه الصالحية 

  عام عند فتحه لبيت المقدسللصوفية األيوبيصالح الدين أها  وقد أنشالقيامةكنيسة 

  .١٥٢ السلطان العثماني قبلكان التعيين في هذه الخانقاه يتم منقد و. م١١٨٧/هـ٥٨٣

ستمرار الخدمات التي تقدمها الخانقاه الصالحية فقد تم تخصيص ولضمان ا

ير شؤون األوقاف فقد تم يأوقاف لها من أجل تغطية نفقاتها، ومن أجل ضمان تس

 محمد حسين  حصل حيثص من أجل مراقبة أموال الوقف وجبايته،اتعيين أشخ

 على نصف التولية والمشيخة في م١٧٩٩/هـ١٢١٣ ذي الحجة ١٧ في الخالدي

 وقراءة الجزء ،اإلمامة و،على وظيفة التوليةمحمد عبد الغني  حصل بينما ١٥٣الخانقاه،

عيين عمر  تم ت في حين١٥٤،م١٨١٩ /هـ١٢٣٤  في الخانقاه عاموالخدمة ،الشريف
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 ، واإلمامة،المشيخة على م١٨١٨/هـ١٢٣٤ في شعبان العلمي العال أبومحمد صالح 

  .١٥٦ على أوقافهاالنظر والتوليةو ،١٥٥والخدمة ،نآوقراءة القر

 أبو سعودي العلمي أبناءسعد والسيد شمس الدين والسيد علي  حصل أبينما

 بموجب ثالث حجج على وظيفة التولية والمشيخة في الخانقاه الصالحية ودالسع

، وفي أوائل ربيع األول م١٨١٩/هـ١٢٣٥ مؤرخة في أوائل ربيع الثاني عام

وتم تعيين  ١٥٧.م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ جمادى األولى منتصف، وفي م١٨٣٩/هـ١٢٥٥

على التولية  م١٨٣٠/هـ١٢٤٦ محرم غرةفي  أسعد العلمي محمدعبد القادر 

  ١٥٨.الحيةيخة وقراءة القرآن في الخانقاه الصشوالنظارة والم

 الخانقاه  في التولية والمشيخة فيإبراهيم تم تعيين فيض اهللا وشقيقهو

عبد د أسعد العلمي والسيد شاكر  وحصل محم١٥٩.م١٨٣٥/هـ١٢٥١الصالحية في 

ن في الخانقاه  وقراءة القرآ، والنظر، والتولية،الكتابةالسالم العلمي على وظيفة 

   ١٦٠.م١٨٣٨ /هـ١٢٥٤ يالصالحية ف

 ي كلمة مشتقه من مرابط الخيل، وقد ارتبطت في بداية اإلسالمفه الرباط أما

 لمنع ؛ للخطران عند الثغور اإلسالمية  المعرضةالمكان الذي يجتمع فيه الفرسب
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  على المكانتطلق القدسفي وثم أصبحت في فتره متأخره . األعداء من الدخول إليها

ود العديد من المكتبات في هذه  بسبب وج؛والكتابة للمطالعة المتصوف إليه الذي يلجأ

م ضافة إلى إعتبارها مأوى للفقراء من الرجال والنساء، إذ يقدم له هذا باإل،ةربطاأل

تركز مناهج التعليم فيها على العلوم الدينية وباألخص وت. فيها الطعام والشراب مجاناً

  ١٦١.القرآن الكريم

ه بيرم جاويش يرم جاويش الذي أنشأ في القدس رباط بربطة ومن أهم األ

، وفي عام  عمارة سور القدست بعد أن اكتملم١٥٤٠/هـ٩٤٧مصطفى عام 

م اط بير الدنف على التولية على أوقاف رب تم تعيين محمد محمودم١٨٣٠/هـ١٢٤٦

  ١٦٢.جاويش

 منصور أوقفه السلطان الرباط المنصوري الذي يقع بباب الناظر والذي فيو 

تم  م١٨٣٥/ هـ١٢٥١ائل ربيع األول أو ، وفي عامم١٢٨٢ /هـ٦٨١قالوون عام 

 كما تم تعيين ١٦٣، في هذا الرباطوشقيقه إبراهيم على وظيفة المشيخةتعيين فيض اهللا 

  ١٦٤.ن في هذا الرباطسى العلمي لقراءة ما تيسر من القرآصالح محمد مو

                                                 
مركز الشارقة لإلبداع الفكري، : الشارقة. (١ط. ١٦ج. موجز دائرة المعارف اإلسالمية. رفيع الدين الدجال 161
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دها الطالب لتلقي العلم، اي المكان الذي يقيم فيه الشيخ، ويرته فالزوايأما ا

ومن  ١٦٥. يلتقي به المتصوفون كل حسب بلده للتصوفاً مخصصاًا مكانإضافة لكونه

يوخها في  ومن ش،زاوية الهنود التي تقع في محلة باب حطةفي القدس أهم الزوايا 

وفي الزاوية األدهمية  ١٦٦، عبد اهللا الهنديتلك الفتره سليمان وأخوه عبد القادر ابنا

  أحمدحصل محمد وأخوهاهيم األدهم  والتي تنسب إلى إبرالتي تقع قرب باب الساهرة

وحصل  ١٦٧.ءة القرآن فيهاعلى وظيفة قرا م١٧٩٩/هـ١٢١٣في أواخر ذي القعدة 

 قاسم يوسف الخليلي على التولية والمشيخه في الزاوية األدهمية

  ١٦٨.م١٨٣٥/هـ١٢٥١عام
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  المكتبات 

ب  الكت زائن الثقافية والتعليمية من خالل خ     الحياةفي  العائالت المقدسية   ساهمت  

، وإمكانيـة   لنشر العلم بـين النـاس  أصحابهاوقفها التي أ المعروفة اليوم بالمكتبات،

 قدمت المكتبات نوعين من الخدمات المكتبيـة        ١٦٩.هوصول إلى أكبر قدر من المعرف     ال

رسـين   وذلك لخدمة طـالب العلـم والمد       ؛خدمة االطالع الداخلي والنسخ   أوال  : وهي

ن هذه المكتبـات التـي جمعـت         م  يريد االستفادة   شخص  وكل ،بالمؤسسات التعليمية 

 إذ تعـار الكتـب لمـن يريـد          ،عارة الخارجية خدمة اإل ثانيا   .ونسخت أمهات الكتب  

ـ           االستفادة  إمـا  ؛سخ منها لكن ظروفه تحول بينه وبين االستفادة من خدمة القراءة والن

مله الذي يمنعه من    لعدم تمكنه من نسخ الكتاب في أوقات المكتبة المحدده أو لطبيعة ع           

عاره يتوجب  ، كما تم وضع قوانين للنسخ واإل      المجيء إلى المكتبة في أوقاتها المحدده     

  ١٧٠.على كل شخص االلتزام بها

أوال خـازن   : أما الموظفون في هذه المكتبات فقد انقسموا إلى ثالثـة أقـسام           

فنية ويكون  والدارية   يشرف على المكتبة من الناحية اإل       وهو أمين المكتبة الذي    ،الكتب

عاتها والقضايا التـي تبحـث      سمائها وموضو على علم بكل شيء مختص بالكتب من أ       

هو مساعد الخازن ويكون على علم بأسماء الكتب         ثانيا المناول و   ماكن وجودها، فيها وأ 
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ثالثـا  . هـا رجاعلطالب في البحث عن الكتب ومن ثـم إ        ذ يساعد ا  وأماكن وجودها إ  

    ١٧١.نساخ والمجلدين والمذهبين الق وتشمل هذه الفئةالورا

أوقـف الـشيخ     فقد   ،نشاء المكتبات يقوم بشكل أساسي على الوقف      وبما أن إ  

تذكر الوقفيـة   و  مجموعة من الكتب   م١٥٩٩/هـ١٠٠٧يحيى شرف الدين محمد عام      

ـ      ين لكتب تزيد على مائة عنوان،     عناو :  منهـا  ،وعاتموزعة على العديد من الموض

علـم الكـالم،    والقـراءات،   والفقـه،   والنحو،  واللغة،  و ،التفسيروالسيرة،  والحديث،  

وتجدر  . والتصوف ،األخالقو،  الحسابو،  المنطقو،  الجغرافياو،  يخالتارو،  الفرائضو

  ١٧٢. أن كتب الفقه كانت تتصدر هذه الكتب من حيث الكمية إلىاإلشارة

بو الرضا طه صالح شرف الدين يحيى بوقف مكتبته في عـام              قام الشيخ أ   كما

 الكتب فـي    ل إليه ولى الوضع المهين الذي تؤ     إ  الرضا أبو أشارو م١٦٥٦/هـ١٠٦٧

شاهد مصير العديـد مـن       فقد   . نظرا لعدم االهتمام بها والحفاظ عليها      ؛بعض الحاالت 

غير جدير بهـا    لى شخص   ، إذا ما نقلت إ     التي كانت بحوزة كبار العلماء     الكتب القيمة 

 ،خمسين مجلدا على نفـسه     عددها نيفا و   البالغ  إلى وقف كتبه   وهذا ما دفعه  . بعد وفاته 

من ثم على جميع علمـاء المـسلمين فـي حـال            و،   ثم على ذريته   ،ثم البنه من بعده   

  ١٧٣.انقراض ذريته

                                                 
 .٩٤-٨٨ص. العصر المملوكي/ المكتبات االسالمية في بيت المقدس. ا أحمد يحيىمه 171
 .١٥٤-١٥٢ص). ١٩٨٣الجامعة األردنية، : عمان. (١م. وثائق مقدسية تاريخية. كامل جميل العسلي 172
 .٧٦ ص. ٢٠٠٥ربيع . ٣ع. حوليات القدس". المكتبة الخالدية في القدس. "وليد الخالدي 173
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العديـد مـن     م١٧٣٤/هـ١١٤٧ عام   المتوفى الشيخ محمد الخليلي     كما أوقف 

ير الكتـب    عن المكتبة أالّ يع    لوالمسؤو على الناظر    لشيخ الخليلي  واشترط ا  ،١٧٤الكتب

فرغ الطالب من الكتـاب     ذا  ،  فإ  المقدسورين بالصالح في بيت     ال لطالب العلم المشه   إ

كمـا  . صلحة اآلخرين وحاجتهم له   عاة م اجل مر ون حاجة، من أ   يبقيه عنده د  يجب أالّ   

  ١٧٥.تالفهاإحرق الكتب وإضاعتها وص الذين عرف عنهم  بشخااشترط عدم إعارة األ

 سبعة مصاحف   سبعة آالف مجلد توزعت بين    حوالي  وقد ضمت هذه المكتبة     

 وشرح الروض   ،الحواشي عليه اج النووي وشروحه و   هفي الفقه منها من   شريفة، وكتب   

كتب التفـسير   و ،حاشية الخيالي ككتب التوحيد   و ، وشرح المنهاج للمحلي   ،لألنصاري

 فـي   ١٧٦ كما كان هناك مجموعه مـن الكتـب        .تفسير البيضاوي تفسير السمرقندي و  ك

 ، والطب ، والنحو ، والمعاني ، واللغة ، والبيان ، والحساب ، والفلك ،ءاتوالقرا ،التصوف

   ١٧٧.في مختلف العلوم، ووالحساب

 ثـل  منها كتب في الفقـه م     ، العديد من الكتب   ١٧٨كما أوقف عبد الحي جار اهللا     

وفي الفلسفة كتاب تهافت الفالسفة، وفـي   منازل السابقين وشرح الفقه وشرح األوهام،    

                                                 
 .٢٩٠ص ". ١٩٨٥المكتبات منذ الفتح العربي اإلسالمي وحتى ." يكامل جميل العسل 174
 .٢٩٢ص ". ١٩٨٥المكتبات منذ الفتح العربي اإلسالمي وحتى " . كامل جميل العسلي 175
 .١٥٧-١٥٦ص. ١م. وثائق مقدسية تاريخية. كامل جميل العسلي 176
 .٢٩٠ص ". ١٩٨٥المكتبات منذ الفتح العربي اإلسالمي وحتى . " كامل جميل العسلي 177
 .٩٢ص. م١٧٩٩/هـ١٢١٤صفر. ٢٨١س ش  178
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لفية والحـصن    الفتوحات، وفي اللغة كتاب شرح العرضية وشرح األ        التاريخ مختصر 

    ١٧٩. كتب في الحديث والطبضافه إلىالحصين، باإل

ضمت هذه المكتبة  و،إلى مكتبة الشيخ حسام جار اهللا أيضا اإلشارة وتجدر

نها اإلسالمية كان من بيالعلوم العربية ولي ألفي مخطوط في األدب العربي وحوا

 ت تمأن في خزائن إلى محفوظةكانت هذه الكتب  و،ى جلد الغزالمخطوط قرآن عل

  . م١٩٤٨سرقتها عام 

الذي  محمد صنع اهللا الكبير الخالدي       التي تعود إلى  أما بالنسبة للمكتبة الخالدية     

 علـى نفـسه     ، كتاباً مخطوطاً   مئة وستين خمسوبلغ عدد كتبها      ،م١٧٢٠أوقفها عام   

راض ذريته يذهب وقفها إلى العلماء لكـي ينتفعـوا          وذريته من الذكور، وفي حال انق     

 للحفاظ علـى    عارة إذا ما انتقل وقفها للعلماء؛     كما وضع الواقف عدة شروط لإل     . منها

أن تعار لمدة شهر لمن عرف عنهم العلم ومحافظتهم على ما يأخذون،            "  :الكتب، منها 

   ١٨٠."وأالّ تعار إلى أي شخص ذي جاه فيأخذها وال يعيدها

تب الهامة في موضـوعات مختلفـة مـن    ضمنت المكتبة العديد من الك     وقد ت 

أمـا  .  وتفسيرالبغوي ، كتفسير البيضاوي وحواش عليه وشروح     ،شهرها كتب التفسير  أ

وفـي  . لحديث والسير فكان هناك صحيح البخاري ومسلم وشـروحهما        كتب ا بالنسبة ل 

شرح جمع الجوامـع    الفقه كتاب كشف األسرار البن العماد وشرح المنهاج لألسنوي و         

                                                 
 .٢٨٢ص. ١٢١٥-١٢٤٥مدينة القدس وجوارها خالل الفتره . زياد عبد العزيز المدني 179
  انظر أيضا. ٧٧ص. "المكتبة الخالدية في القدس". الخالدي وليد  180

Lawrence I Conrad. “ The Khalidi Library”. Ottoman Jerusalem: the Living City: 1517 - 1917. 
Vol. 1. London: Altajir World of Islam Trust, 2000. P.193. 
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وفي النحو والصرف األلفية البن مالك وشـرح        . وفي التوحيد حاشية الخيالي   . للمحلي

الكفافية البن الحاجب، وفي المنطق الشمسية وشرحها وحواشـيها، وفـي التـصوف             

  ١٨١.وفي األدب السكردان طهارة القلوب،

-بير ابن الشيخ محمد صنع اهللا الك وهو ،واشترط محمد صنع اهللا الخالدي

 على من يريد استعارة الكتب أالّ  تزيد مدة - م١٧٩٠عندما أوقف مكتبته عام 

 على نفسه وذريته من اًمخطوط ن ثالثة أيام، وكان قد أوقف مئتين وستيناالستعارة ع

  ١٨٢.بعده، فإذا انقرضت ذريته توقف لعلماء قبة الصخرة

المجاورة لتربة م بترميم الخربة ١٩٠٠  في عامكما قام الحاج راغب الخالدي

بنت  وصية والدته السيدة خديجة والده بناء على حسام الدين بركه خان وأاألمير

  ١٨٣. عامهيم هذه الخربه وتحويلها إلى مكتبةموسى الخالدي بترم

معها روحي وبعد انتهاء عملية الترميم تم وضع كل المخطوطات التي ج

 وأخوه يوسف ضياء ،د علي ياسين محمالخالدي وبعض أفراد العائلة اآلخرين مثل

كما . وابن أخيه نظيف عبد الرحمن ، وابنه روحي، وابن عمه أحمد بدوي،الدين باشا

بناء  وأ، المحكمة الشرعية شفيق الخالديكتاب تبرع بها سر كاتبضمت أربعمئه 

كتاب من مكتبته الخاصة كما أوقف راغب نفسه مئتي . وري وصنع اهللاأخيه عثمان ن

                                                 
 .١٥٧-١٥٦ص. ١م. وثائق مقدسية تاريخية. كامل جميل العسلي 181
  .٧٧ص". المكتبة الخالدية في القدس." وليد الخالدي 182
  ؛ انظر أيضا ٤٣ص). ٢٠٠١مؤسسة الفرقان، : لندن. (ةفهرس مخطوطات المكتبة الخالدي. نظمي الجعبة 183

Kamal al- Asali. “ The Libraries of Ottoman Jerusalem”. Ottoman Jerusalem: the Living City: 
1517 - 1917. Vol. 1. London: Altajir World of Islam Trust, 2000. P. 289.   
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وبالتالي يصل المجموع إلى ألف وثالثمائة كتاب منها سبعمائة كتاب لهذه المكتبة، 

   ١٨٤.خطي والباقي طباعة

وأشرف على هذه المكتبة الحاج راغب الخالدي والشيخ خليل بدر الخالدي وتم 

وزار المكتبة . تعيين الشيخ محمد أمين الدنف األنصاري المقدسي قيما متفرغا عليها

وجمال الدين بن محمد سعيد ١٨٥يطاني مرغوليوث،في هذه الفترة المستشرق البر

سكندر المعلوف الذي سى إعضو المجمع العلمي العربي عي، كما زارها ١٨٦القاسمي

". المقتبس"المنشور في مجلة " القدس وتواريخها العربية" عنها بعنوان كتب مقالة

خزائن الكتب في دمشق "وكتب حبيب الزيات عن المكتبة الخالدية في كتابه 

إضافة إلى العالمة الفلسطيني عبد اهللا مخلص عضو المجمع العلمي . احيهاوضو

 كما أن ،العربي في دمشق الذي كتب بحثا يصف حوالي خمسين مخطوطاً في المكتبة

  ١٨٧.األنصاري أخبره أن المكتبة تحتوي على أربعة آالف مجلد

ـ ١٢٠٥ ذي الحجة سنة     ١٩ في   يبديرالكما أوقف الشيخ  محمد        م١٧٩٠/ـه

 التي جمعها أثناء حياته سواء عن طريق الـشراء          موعة من الكتب والمخطوطات     مج

 وقد ضمت المكتبة ستمائة وسـتة وثالثـين مخطوطـا           .أو النسخ أو اإلهداء والوقف    

                                                 
  ؛ انظر أيضا٢١ص. ةفهرس مخطوطات المكتبة الخالدي. نظمي الجعبة 184

Rashid Khalidi. Palestinian Identity. New York: Columbia University Press, 1997. Pp. 42-43.   
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أصول والحديث،  والتفسير،  و وزعت على مواضيع مختلفه منها علوم القرآن،         ورسالة

مدائح نبوية وصـلوات    والفقه،  وه،  أصول الفق و واآلداب الشرعية،    ،التصوفوالدين،  

الحـساب  والميقـات،   والمنطق،  والتاريخ،  واألدب العربي،   واللغة العربية،   ومحمدية،  

  ١٨٨ .والطب

 نرى  ، لمخطوطات المكتبة البديرية   يومن خالل النظر إلى التوزيع الموضوع     

 ففي المكتبه خمسة وتسعون مخطوطـا،       طوطات األدب العربي تتصدر القائمة،    أن مخ 

ن مخطوطـا، ومـن ثـم        وتـسعي  ةها ثالث يها مخطوطات التصوف والتي بلغ عدد     يل

 وهذه األعداد السابقه    .ن مخطوطا  الفقه والتي بلغ عددها تسعة وستي      طوطات أصول مخ

   ١٨٩.تعكس اهتمام محمد البديري بمخطوطات اللغة العربية بشكل أساسي

لمكتبات، حيث  صى التي تعتبر من أهم ا     ق مكتبة المسجد األ   اإلشارة إلى جب  تو

 ، والتـاريخ  ، والدين ، على عدد كبير من الكتب في شتى الفنون كاللغة العربية          تحتوي

 القرن  إلى مخطوط في المكتبة يرجع      أقدم أن اإلشارة إلى    جدروت.  والميقات ،والحساب

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما      "ل هذا المخطوط عنوان     م ويح ، الهجري السادس

لمؤلفه الخطيـب البغـدادي المتـوفى سـنة         " ر التصحيف والوهم  أشكل منه عن نواد   

م أي بعد وفـاة المؤلـف       ١١٨١/هـ٥٧٧وقد تم نسخ الكتاب في      . م١٠٧١/هـ٤٦٣

د كان المخطوط األصلي في حوزة مدرس في المدرسة الـسلمية           ، فق  سنوات ١٠٩بـ

                                                 
مكتبة : القدس. (١م. )مكتبة الشيخ محمد بن حبيش(فهرس مخطوطات المكتبة البديرية . خضر إبراهيم سالمة 188

 .١٠ص). ١٩٨٧األقصى، المسجد 
 .١١ص. ١م. )مكتبة الشيخ محمد بن حبيش(فهرس مخطوطات المكتبة البديرية . خضر إبراهيم سالمة 189
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وإذا نظرنـا إلـى التوزيـع الزمنـي         . في دمشق والذي رفض أن يتم نسخ الكتـاب        

نالحظ أن القرن الثاني عشر     ) ٢(طوطات مكتبة المسجد األقصى في الجدول رقم        لمخ

 القرن الثالث   ية األخرى يليه  تميز بأكبر عدد من المخطوطات مقارنة بالفترات التاريخ       

 في  مبين كما هو    اً مخطوط بلغ عدد المخطوطات التي نسخت تسعة وخمسين      عشر إذ   

  :ل الجدو

  )٢(الجدول رقم

  ١٩٠مكتبة المسجد األقصى لمخطوطات التوزيع الزمني

 عدد المخطوطات القرن الهجري

 ١ السادس

 ٣ السابع

 ٧ الثامن

 ١٢ التاسع

 ١٦ العاشر

 ٢٣ الحادي عشر

 ٧٦ الثاني عشر

 ٥٩ الثالث عشر

 ١٦ الرابع عشر

 ٢١٣ العدد اإلجمالي

  

بها  مرت ة التيية العثمانية أفضل الفترات التاريخومن هنا يمكن اعتبار الفتر

وجدت في المكتبة عداد المخطوطات التي إذ نالحظ ارتفاع أ. المسجد األقصىمكتبة 

   .ربعمائة سنةخالل أ

                                                 
مطبعة دار األيتام اإلسالمية، : القدس. (١ج. فهرس مخطوطات مكتبة المسجد األقصى.  خضر إبراهيم سالمة190

مجلة مكتبة  ".مكتبة المسجد االقصى المبارك. " لشافعي حامد ا ديابيضاة الطبعة الثانية؛ انظر أص مقدم). ١٩٨٠

 .٥٢ص. ٢٠٠٤. ١ع. ١٠م. الملك فهد الوطنية



٤٧ 
 

ويالحظ أن أكثر موضوعات المخطوطات المتداولة في القدس كانت شائعة 

.  وتبادل ثقافي واسعةثقافي، وهذا مؤشر على وحدة اإلسالمي أنحاء العالم مختلففي 

 في كل موضوع يعكس ما كان شائعا أكثر تالمخطوطاعلى أن عدد ويجب التأكيد 

 عند ترتيب العلوم الصدارةكما وضع العلماء العلوم الدينية في . من غيره من العلوم

     ١٩١:  وهي كما يوضحها الجدول التالي التي تخدمهااألخرىومن ثم العلوم 

  )٣(الجدول رقم

  ١٩٢األقصىمكتبة المسجد  لمخطوطاتالتوزيع  الموضوعي 

 عدد المخطوطات الموضوع

 ٧٠ علوم القرآن

 ١ التفسير

 ١٣ الحديث ومصطلحه

 ١٥ أصول الدين

 ١٠ التصوف واآلداب الشرعية

 ٣٧ أصول فقه

 ١٠ فقه

 ٢٠ ) فلك–حساب(الميقات 

 ٦ اللغة العربية

 ٨ األدب العربي

 ٥ )يشمل السيرة النبوية(تاريخ وتراجم 

 ٥ ...) ردود–المنطق(متفرقات 

 ٢٠٠ العدد اإلجمالي

  

 في مكتبة المسجد األقصى يتبين ةوعند النظر إلى أعداد المخطوطات الموجود

، اً مخطوط تتصدر القائمه إذ بلغ عددها سبعينلنا أن مخطوطات علوم القرآن كانت

                                                 
 .٥٥ص". مكتبة المسجد األقصى المبارك."  حامد الشافعي دياب191
 .٥٦ص". مكتبة المسجد األقصى المبارك. "  حامد الشافعي دياب192
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حساب ، يليها مخطوطات الة وثالثين بلغ عدد مخطوطاتها سبعييليها أصول الفقه والت

لعلوم هتمام العلماء باوبالتالي نالحظ ا. اً مخطوطنالتي بلغ عددها عشريوالفلك و

 على شعور هؤالء العلماء بأهمية اًعتبار هذا مؤشرالدينية بشكل أساسي ويمكن ا

قللين من أهمية العلوم  والبحث معطائها الجهد األكبر في الدراسةإوالعلوم الدينية 

  .األخرى

  

لى هذه المؤسسات التعليمية ي قام به القائمون ع الذمما سبق يتبين لنا الدورو

. إليجاب أو السلبا سواء أكان ذلك ب، المجتمع المقدسيفي تشكيل مالمح الثقافة في

من خالل   من القرن التاسع عشراألول خالل النصف  المدارسبعضفقد استمر نشاط 

عادة إلاوالوظائف التعليمية مثل تولي وظيفة المشيخة من العديد على  حصولهم

 جل ضمان استمرار الدخل المالي لهاأمؤسسات التعليمية من على أوقاف ال التوليةو

والنظر على شؤون المدرسة والطالب من أجل قيام المدرسة بدورها على أفضل 

 بدوره التعليمي خالل النصف األقصى استمرار المسجد ضافة إلىهذا باإل .صورة

   .األذكار الحلقات والدروس ومن خالل ، من القرن التاسع عشراألول

إضافة إلى وجود عدد كبير من المكتبات التي أوقفها أبناء المجتمع المقدسي، 

والتي احتوت على كتب متنوعة من المشرق والمغرب، مما يؤكد الوحدة الثقافية في 

  .العالم اإلسالمي بالرغم من تصدر الكتب الدينية هذه المجموعات
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 إذ ،ليات الدولة العثمانيةومسؤ لم يكن من أولويات والتعليموكل هذا يؤكد أن 

 بل قامت هذه ، المدارسإنشاء أولم تساهم الدولة العثمانية في رواتب الموظفين 

 على هذه األوقاف العديد من أوقفواالمؤسسات التعليمية بجهود المحسنين الذي 

  .جل استمرار نشاطها التعليميالمدارس من أ
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  الفصل الثاني

  النظام التعليمي في القدس خالل الفترة

"١٩١٧-١٨٣٩"  
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 بعد الهزائم العسكرية التي منيت اإلصالحاتدولة العثمانية بضرورة شعرت ال

 جوانب شملت بإصالحاتلذلك قامت  ،الحضارةا بسبب تراجعها عن مركب التقدم وبه

تقدم في جميع مجاالت  الأساسلذي يعتبر  ا،من ضمنها النظام التعليمي و،المختلفة الحياة

 العالمية ذات الحداثةم ال يتناسب مع التطورات و التعليم القائأنعلى اعتبار الحياة، و

  .العالقة

يرات التي أحدثتها الدولة العثمانية يتتبع التغ إلىومن هنا يهدف هذا الفصل   

 ،م التعليمييد السلتحد من خالل م وذلك١٩١٧-١٨٣٩ الفترةجال التعليم خالل في م

     .األكاديميتعيين الكادر  و،والمقررات الدراسية

 إذ بدأت الدولة ة للتعليم في القدس،شهد منتصف القرن التاسع عشر بداية جديد

 االهتمام جاء هذا . كافة مجاالت الدولةة تتنبه لضرورة اإلصالحات فيالعثماني

تي مارستها نا مع الضغوط الصالح والتحديث متزام اإلالعثماني بالسير في خطى

محمد ( المصري -مبراطورية العثمانية خالل الصراع العثمانيالدول الغربية على اإل

وروبية تجاه هذا الصراع لصالح  المواقف األاستغالل، وذلك من أجل )علي باشا

ما يتعلق بالحرية التعليمية في خاصة ،المسلمينرعايا الدولة العثمانية من غير 

  ١٩٣. ةديوالعقائ

 تطور فكري بداية) ١٨٧٦-١٨٣٩( عصر التنظيمات اعتبار لذلك يمكن 

ية سياسة تعليمية مان، إذ أصبح للدولة العثالفترةما كان قبل هذه ل أسرع موثقافي بشك

                                                 
  .١١٥ص. ة الدوله العثمانيالتعليم في فلسطين في عهد . محمد عبد اهللا محمد شلح 193
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م أصدرت الدولة ١٨٣٩ففي عام .  أوضح مما كانت عليه من قبلذات أهداف ورؤى

 منها حرية العبادة، ، من اإلصالحاتدالذي مهد للعدي" منشور الكلخانة"العثمانية 

 ١٩٤. وتحديث التعليم،مساواة الرعية أمام القانونو

تشكيل ل ؛صالحاتالقيام باإل ة سياسة تعليمية جديدة من أجل صياغتقد تمو

 من م تم تعيين لجنة١٨٤٥في عام ف اء العائالت لتولي المناصب المهمة،بنصفوة من أ

 وتم إصدار قانون ، منها التعليم،لعديد من المجاالتأجل النهوض بالدولة العثمانية في ا

 قانون آخر في صدر كما ُأ.١٩٥في نفس السنة يقر بمبدأ التعليم المجاني اإللزامي

بالتالي يتوجب عليها  و،كد على أن اإلشراف على التعليم من مسؤولية الدولةم أ١٨٤٦

.  بحداثة التعليمزامااللتورة ، وضر"رجال الدين"كاديمي جديد من غير تعيين كادر أ

تم و ١٩٦.العالية و، والرشدية، االبتدائية:تقسيم التعليم إلى ثالث مراحل وهيكما تم 

 كما .م١٨٤٧ للمعارف للمراقبة على المدارس في الواليات العثمانية عام تعيين لجنة

   ١٩٧.عرفت باسم نظارة المعارف العمومية م،١٨٥٧ وزارة للمعارف في عام إنشاءتم 

. بتدائي والثانويار أول نظام للتعليم العثماني االم تم إصد١٨٦٩في عام و

وأن   في جميع المدارس الحكومية، اللغة األساسيةاعتبار اللغة التركية :ومن أهم بنوده

إلزامية التعليم  كما نص على إلزامية في جميع المدارس الرشدية، اللغة الفرنسية لغة

                                                 
  ؛ انظر أيضا١١٦ًص. التعليم في فلسطين في عهد الدولة العثمانية.  محمد عبد اهللا محمد شلح 194
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لمدارس وتعميرها  األهالي نفقات إنشاء ا بشرط أن يدفع،بتدائيةفي المرحلة اال

 المدارس والمعاهد األجنبية  أمام إنشاء العديد منوفتح المجال ورواتب العاملين فيها،

 واجبات ي منلتأكد من كفاءات معلمي المدارس هاأن  و.راضي الدولة العثمانيةعلى أ

ية بإنشاء  من الطوائف الدين لكل طائفةكما سمحت .مجلس التعليم في الواليات

  ١٩٨.مدارسها الخاصة

الكتاتيب : أنواع التعليم في عصر التنظيمات إلى ثالثة يمكن تقسيمبذلك و

  . والمدارس الدينية، والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة

  الكتاتيب والمدارس الدينية 

سالم إليها، وكان يديرها معلمون من بالد الشام الكتاتيب قبل مجيء اإلعرفت 

لكن سرعان ما  . وبقيت قائمة بعد الفتح االسالمي ودخلها أطفال مسلمون.النصارى

 صغيرة، يجلس فيها األطفال من غرفأنشأ المسلمون كتاتيب خاصة بهم تتكون من 

 لحفظ القرآن الكريم ودراسته ، من الصباح حتى المساءكال الجنسين في سن مبكرة

يعلمهم كتابتها بعد  لى يد معلم خاصوتفسيره وتعليم األطفال كتابة اآليات القرآنية ع

 ، واألمثال، ومبادئ الحساب، وقصص األنبياء،هذا باإلضافة لتعلمهم النحو.حفظها 

     ١٩٩.وكان األطفال يستعملون األلواح للكتابة. والحكم
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داء وظائفها بالرغم من وجود  للمدارس الدينية فقد استمرت في أما بالنسبةأ

 تحولت بعض في حين. والماوردية ة الحمراء ومنها المدرس،مدارس حكومية

  والمدرسة،٢٠٠ والمأمونية،الرصاصية : منها،عدادية إلى مدارس إ الدينيةالمدارس

  ٢٠١. والتي درس فيها الشيخ عبد الرحمن الخالدي الحديث،الصالحية

 العديد من أسماء الفترة خالل تلك جالت المحكمة الشرعيةوردت سوقد أ

 جناب طلقت عليهم، وقد أ ذكر المدارس التي درسوا فيها دون،ينالمدرسالشيوخ و

ين المدرسافتخار العلماء وو ،٢٠٣ينالمدرسزبدة و ،٢٠٢ينعمدة العلماء والمدرس

مام منهم محمد أسعد الحسيني إو ٢٠٥،األفاضلزين ضل واليقين وذوي الف، و٢٠٤الكبار

  .٢٠٦عفيفي، ومحمد الدنف، ومحمد الخالديالالشافعية، وخليل 

   كوميةالحالمدارس 

م ١٨٦٩/هـ١٢٨٦ولى  جمادى األ٢٤م المعارف الصادر في بموجب نظا

 : إلى خمس مراحلالدراسةقسمت 
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 االبتدائيةلمدارس ا -١

 فال تختلف كثيرا عن الكتاتيب  في هذه المدرسةرات الدراسيةبالنسبة للمقر

 ،الجغرافيا، التاريخ والعلومو ،القراءة وخط الرقعةو ،والتجويدحفظ القرآن  :وهي

 وتم . تعلم الكتابة باللغة العثمانية يميزها عن الكتاتيب هولكن ما .الحساب واألخالق

عن نقال  أحمد إبراهيم يورد لناو ٢٠٧. مكتب ابتدائي مكان المدرسة الرصاصيةإنشاء

  لكل ماده المخصصة عدد الساعاتم١٨٩٩/هـ١٣١٦عمومية عام سلنامة معارف 

  :وهي كما يلي  األسبوعفي 

  )٤(جدول رقم

  ٢٠٨االبتدائية الدروس األسبوعي للمرحلة برنامج

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  أسماء الدروس

  ٣  ٥  ٦  ٤  التجويدحفظ القرآن و

  ٢  ٢  ٢  ٠  علوم دينية

  ٢  ٤  ٤  ٤  القراءة

  ٢  ٣  ٤  ٤  إمالء

  ٢  ٢  ٠  ٠  قواعد اللغة العثمانية

  ١  ٠  ٠  ٠  فارسي

  ١  ٢  ٢  ٠  حسن الخط

  ١  ٢  ٢  ٢  معلومات نافعة

  ٢  ٠  ٠  ٠  إدارة بيتية

  ١  ٠  ٠  ٠  أخالق

  ٢  ٢  ٢  ٢  حساب

  ٢  ٠  ٠  ٠  جغرافيا

                                                 
ص . م١٩٠٠/هـ١٣١٨ محرم ٢٠. ٣٩٥؛ انظر أيضاً س ش ١٧ص . م١٩٠٠/هـ١٣١٨ محرم٢٠. ٣٩٥س ش  207
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  ٢  ٠  ٠  ٠  تاريخ

  ٢  ٢  ٢  ٢  فن

  

بتدائية يكون على ال في المرحلة االتركيزأن الجدول السابق يتبين لنا ومن 

ه سم الطفل عند تأسي والكتابه، وهذا ما يلز، والقراءة، والعلوم الدينية،القرآن الكريم

إال أن الجديد في األمر هو تخصيص ساعات  لدراسة اللغة العثمانية . لهذه المرحله

 العثمانية إلى وجوب تعليم  وهي خطوة تؤكد على تنبه الدوله،في هذه المرحله

  .إضافة لتعليم اللغة الفارسية في آخر سنة في هذه المرحلةلغتها،

 :المدارس الرشدية -٢

واحد في كل بلدة عارف على وجوب وجود مكتب رشدي نص نظام الم

ين، لكن  والمسيحيالمسلمين من البلدةإذا كان سكان بيت ) ٥٠٠ (يتجاوز عدد بيوتها

 ويتحمل ،بيت) ١٠٠٠( بـبيوتين فيجب أن يقدر عدد الإذا كان أهل البلد مختلف

 فيها أربع ة ومدة الدراس٢٠٩.صندوق إدارة معارف الوالية جميع نفقات إنشاء المدارس

  . سنوات

): ٢٣( كما نص عليها الدستور في المادة فهيأما بالنسبة للمقررات الدراسية

القواعد العربية ومالء واإلنشاء، اإلو قواعد اللسان العثماني،و، مبادئ العلوم الدينية

الهندسة، مبادئ  ورسم الخطوط، و،فاترصول مسك الدأ وعلم الحساب،و والفارسية،

ويتم  ،م تدريس اللغةيتالجمباز، ووالجغرافيا، و والتاريخ العثماني، ،موميتاريخ العالو

                                                 
  .٩ص. راكز العلم في طرابلس الحياة العلمية وم. أنيس األبيض 209



٥٧ 
 

 يلي  ماوفي ٢١٠.لسانه كل حسب لغته والمسلمين في الدين لغير األمور المذهبيةتدريس 

  : لهذه المرحلةاألسبوعي الدروس برنامج

  ٢١١)٥(الجدول رقم

  دية الدروس األسبوعي للمرحلة الرشبرنامج

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية   األولىالسنة   الدروسأسماء

  ٣  ٣  ٣  ٣  العلوم الدينيةالتجويد ون الكريم والقرآ

  ٢  ٣  ٥  ٦  يترك

  ٢  ٢  ٢  ٢  عربي

  ٢  ٢  ٢  ٠  فارسي

  ٣  ٣  ٠  ٠  فرنسي

  ٢  ٢  ٢  ٢  حساب

  ١  ١  ٠  ٠  هندسة

  ٢  ٢  ٢  ٢  جغرافيا

  ٢  ٢  ٢  ٠  تاريخ

  ١  ١  ١  ٢  حسن الخط

  ١  ١  ١  ١  رسم

  

عتبار اللغة التركية اللغة ج األسبوعي للمرحلة الرشدية على االبرنامويؤكد 

ة في السنتين ياألساسية في هذه المرحلة، إضافة إلى اعتبار اللغة الفرنسية لغة إلزام

                                                 
  .٣٢ص. التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية.  جميل عمر نشوان210
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الثالثة والرابعة، وهذا ما يجعل اللغة العربية تحتل المرتبة الثالثة إلى جانب اللغة 

 وذلك على ن في األسبوع؛ا ساعتات نفسها وهواع إذ خصصت لهما عدد الس،الفارسية

لغة السائده مما يجعلها تحتاج أقل عدد من الساعات الاعتبار أن اللغة العربية هي 

 .  حديثاًالتركية والفرنسية التي كان قد بدئ بتدريسهامقارنة مع اللغة 

  اإلعداديةالمدارس -٣

لوية التي يتجاوز عدد و األ في مراكز األقضية أإلعداديةتم تأسيس المدارس ا

نشاء هذه المدارس، تدفع إدارة معارف الوالية جميع نفقات إبيت، و) ١٠٠٠(بيوتها

ين مع ة معلم إعدادية ستدرسةيكون لكل مو.  فيها ثالث سنواتومدة الدراسة

 أما بالنسبة للمقررات ٢١٢.ينمو هذه المدارس شهادة دار المعلميحمل معلو ، معاونيهم

اإلنشاء باللغة  الكتابة و إكمال):٣٨ (المادةا نص عليها الدستور في  فهي كمالدراسية

، لتاريخ العام والجغرافيااو، اللغة الفرنسيةو،  الدفاترمسكأصول الحساب وو، التركية

علم و، قالطبيعية والمنطالفلسفة و، ين العثمانيةالقوانو، المساحة وعلم ،الهندسة

 األسبوعي لهذه المواد حسب البرنامجيلي  ماوفي .مالرسو، الجبرو، الكيمياءو، المواليد

  :يوضحها الجدولهي كما  وم١٨٩٩/هـ١٣١٧لنامة معارف عمومية لعام س
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  ٢١٣)٦(جدول رقم

  اإلعداديةبرنامج الدروس األسبوعي للمرحلة 

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى   الدروسأسماء

  ٣  ٣  ٣  العلوم الدينيةتجويد القرآن الكريم و

  ٠  ٠  ١  يترك

  ٢  ٢  ٠  خالقاأل والكتابة الرسمية

  ١  ١  ٣  عربي

  ٠  ٠  ١  فارسي

  ٤  ٤  ٤  فرنسي

  ٠  ١  ٠  قوانين

  ٠  ٠  ١  حساب

  ٠  ٠  ١  أصول مسك الدفاتر

  ٠  ٢  ٢   ومثلثاتجبر

  ٠  ١  ٢  هندسة

  ١  ١  ٢  فلك

  ١  ٠  ٠  ماكنة

  ٣  ٣  ٠  الكيمياءالعلوم الطبيعية و

  ٤  ٠  ٠  أحياء

  ١  ٢  ٢  جغرافيا

  ١  ١  ٢  ريختا

  ١  ١  ٠  اقتصاد

  ٠  ٠  ١  معلومات نافعة

  ١ ٠  ٠  حفظ الصحة

  ١  ١  ١  حسن الخط

  ٠  ١  ١  رسم

  

 لم تكن موجوده في المرحلة السابقة أو وبالتالي نالحظ إدخال عدد من المواد

 ، والمثلثات، والجبر، واالقتصاد، والكيمياء،ةيفي المدارس التقليدية وهي العلوم الطبيع

كما يؤكد برنامج المرحلة اإلعدادية . عليم الطالب طرق الكتابة الرسميةإضافة إلى ت

                                                 
 .٢٣٠ص. م١٩٠٠/هـ١٣١٧ومية للعام  سالنامة نظارات معارف عم213
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يعود ذلك إلى رغبة العثمانيين و والفرنسية على اللغه العربية،على تقديم اللغة التركية 

ستانبول والدول  إ أن التعليم العالي كان مقتصرا على إذ،تجهيز الطلبة للمراحل القادمة

وال يعود . لتأقلم مع األوضاع الجديدهسهل على الطالب ايالغربية بشكل أساسي مما 

  .هادفه إلى تهميش اللغة العربية كما أشارت لذلك بعض الدراساتال ذلك إلى سياستها

ا افتتح  عندمهذا األمر) ١٨٣٩-١٧٨٥( السلطان محمود الثاني كما وضح

نسية، فقال أن ستانبول والتي اعتمدت التدريس باللغة الفراألكاديمية العسكرية في إ

يصال العلوم قدر ما هو إالهدف من اعتماد اللغة الفرنسية ليس لتعليم اللغة الفرنسية ب

فقد لزم وضع . الطبيه لكم بسرعه، وإدخال مصطلحاتها في اللغة التركية خطوة خطوه

لمصطلحات الطبية في اللغات األوربية وقتا طويال، وبالتالي فإن نقلها إلى اللغة ا

    ٢١٤.التركية لن يكون باألمر اليسيرالعربية و

نتقال إلى  اال يحق لمن يجتازه،متحان الالمرحلةويخضع الطالب في نهاية هذه 

  ٢١٥.خرى في هذه المرحلةأن يبقى سنة أ ومن لم ينجح يحق له ،المدارس السلطانية

  : مدارس وهي بلغ عدد المدارس اإلعدادية ثالثوفي مدينة القدس

 .ت مكان المدرسة الميمونيةئي أنشالمدرسة اإلعدادية الت -١

 .ت مكان المدرسة المأمونيةئالمدرسة اإلعدادية التي أنش -٢

  ٢١٦.مدرسة إعدادية في محلة باب حطة -٣

                                                 
 .٥٠٤ص). ١٩٩٩المؤسسة العربية، : بيروت. (١ط. عصر التكايا والرعايا. شاكر النابلسي 214
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 مدارس السلطانيةال -٤

 ، اإلعدادية ينتقلون إلى المدارس السلطانيةبعد نجاح الطالب في المرحلة   

جب على الطالب دفع وي ).مدينة القدس( وتوجد هذه المدارس في مركز المتصرفية

جب عليه دفع  الذي يلتحق بالدراسة الليلية يرسوم تختلف من طالب إلى آخر، فالطالب

الصباحي فيدفع  الطالب الذي اختار الدوام ماأ ليرة عثمانية، ٣٠-٢٠مبلغ ما بين 

ينقسم التعليم في و ٢١٧.التلميذ الخارجي يدفع ربع الرسوم الليليةنصف هذا المبلغ، و

  : إلى قسميندارسهذه الم

يتفرع هذا القسم إلى و. سة في هذا القسم ست سنواتومدة الدرا: ليالقسم العا •

ما بالنسبة للمواد الدراسية في  أ٢١٨.شعبة العلومشعبة اآلداب، و: قسمين هما

عربي واألدب الفارسي،  باألدب الالمتعلقةالمؤلفات : هيفشعبة اآلداب 

والتاريخ، وعلم  واللغة الفرنسية،ركي، والمعاني، وفن الكتابة واإلنشاء الت

 ٢١٩.ثروة األمم وحقوق األمم

الجبر وتطبيق الجبر :  منهاأما شعبة العلوم فيتم فيها تدريس العديد من المواد   

  الطبيعية، وتطبيق الكيمياء بصورةعلى الهندسة، والهندسة، والمناظر، والفلسفة

                                                 
  .٢٤٣ص. هـ١٢٤٦-١٣٣٦مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني.  زياد عبد العزيز المدني217 
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علم المواليد، ض، ومختصرة على الصناعات والزراعة، وفن تخطيط األر

 ٢٢٠.الهيئةالكروية، وو والمثلثات المستوية 

 فيه ثالثمدة الدراسة و ، التركيةاللغةفيه إال تستخدم ال و: القسم العادي •

 ٢٢١.سنوات

 المدارس العليا -٥

مكاتب  و،ستانةدار الفنون في اآل و، ودار المعلمين،ويقصد بها دار المعلمات

الطالب جب على ، وي فيها ثالث سنواتلدراسةمدة ا، و٢٢٢الصناعات المختلفة والفنون

ن هذه ، ويمكن القول إلى هذه المدارسخول إ قبل الدالنجاح في المراحل السابقة

   ٢٢٣. ألن تكاليف التعليم فيها مرتفعه؛اقتصرت على الطبقة الغنيةقد المدارس 

لنصف  المستويات التعليمية في الدولة العثمانية في ا)٧( الجدول رقم يجملو 

  .لثاني من القرن التاسع عشرا
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 )٧(الجدول رقم

 ٢٢٤المستويات التعليمية في الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  العمر  المرحلة

  ٦    تمهيدي

  بتدائيمرحلة التعليم اال
  )مكتب صبياني( بتدائية الدنيااال

  )مكتب رشيدي( بتدائية العليااال

٩-٧  

١٣-١٠  

  عليم الثانويمرحلة الت
  )مكتب رشيدي(  دنياةثانوي

  )مكتب سلطاني(ثانوية عليا

١٦-١٤  

١٩-١٧  

 – العلوم الطبيعية - كلية العلوم الدينية   العلياالمرحلة

  الرياضيات – اإلنسانيات

٢٣-٢٠  

  

ويتضح من الجدول السابق أن الدولة العثمانية أعادت تقسيم المراحل التعليمية 

.  والمرحلة العليا،الثانوي ومرحلة التعليم ،مرحلة االبتدائيةإلى ثالث مراحل وهي ال

سبع سنوات وال يزال هذا ونية لاللتحاق بالمدرسة وهي سن  السن القانكما وضعت

  .النمط سائدا في العصر الحالي

ة لوالية سوريا عام لناماأول س ويقدم لنا عبد الكريم رافق نقال عن

 عدد المدارس الحكومية واألجنبية معلومات مهمة عن م١٨٧٢-١٨٧١/هـ١٢٨٨

  :ي كما يبينها الجدول التاليه، و القدسبلديةعدد الطالب في و

  

                                                 
  .٥١ص. التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية.  جميل عمر نشوان 224
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  )٨(جدول رقم

  ٢٢٥م١٨٧٢-١٨٧١/هـ١٢٨٨ في القدس في المدارس الحكومية واألجنبية

  عدد الطالب  حكوميمكتب   قضاء القدس
مكتب 

  أجنبي

عدد 

  الطالب

عدد السكان 

  من المسلمين

عدد السكان من 

   مسلمينغير

  ٦,٨٤٠  ٥,١٢٥  ١,٢٤٢  ١٩  ٣٤١  ٧  بلدية القدس

   

 مما جنبية على المكاتب الحكومية المكاتب األ عددين لنا تفوقبومما سبق يت

 من اإلقبال على المدارس الحكوميةوبالتالي قلة . يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطالب

 ن طلبة مسلمي أن من الممكن التحاقويجب اإلشارة إلى.  المسلمينرالمسلمين وغي

 مما يقلل من حدة ارتفاع نسبة الطالب في المدارس مدارس اإلرساليات األجنبيةب

  .األجنبية مقارنة مع المدارس الحكومية

نص على  تم إصدار نظام أساسي خاص بالتعليم م١٨٧٦/هـ١٢٩٣وفي عام 

  :يلي ما

  .مواطن عثمانيبتدائي إجباري على كل أن التعليم اال: ١١٤المادة 

 تنطبق  والخصوصي مفتوح أمام كل من،حرية القيام  بالتعليم العمومي: ١٥ادة الم

  .شروط االلتحاق بالمدارس المعمول بهاعليه 

تسعى الدولة إلى إنشاء نسق عام ميع المدارس تحت إشراف الدولة، وأن ج: ١٦المادة 

  .ةعلى الخصوصية الدينية  لكل ملّ  مع المحافظة، في الدولةالموجودةللمدارس 

                                                 
. ١ط. ٢م. الموسوعة الفلسطينية". هـ١٣هـ ١٠فلسطين في العهد العثماني من مطلع القرن. "عبد الكريم رافق 225

 .٩٣٤-٩٣٠ص). ١٩٩٠ت والنشر، المؤسسة العربية للدراسا: بيروت(
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   ٢٢٦. ألنها لغة الدولة؛ب تعليم اللغة التركيةووج :١٨ المادة

 ومجانية التعليم في إلزاميةأكد على  قانون جديد إصدارم تم ١٩١٣وفي عام 

تقوية سلطة وزارة التعليم في العاصمة، وسلطة  على ، كما أكدجميع الواليات العثمانية

 التي كانت تشرف األوليةبتدائية الخصوصيين على المدارس اال الحكوميين والموظفين

 المواطنينحق جميع  إلى هذا باإلضافة .عليها في السابق الجمعيات المحلية في القرى

 من حق كما أن .يزيالخصوصية دون تمفي االلتحاق بالمدارس العمومية والعثمانيين 

 .بهاساتنتدريس اللغة التي المؤسسات التعليمية الخاصة بها و إقامةمختلف الطوائف 

 الجديدة ساهمت في تطوير التعليم في المدارس الحكومية اإلصالحاتن حركة أكما 

 فيها سةارالدس السلطانية ومدة دارظهور الم وج المدارس الرشدية باالبتدائيةاندماو

 مدة أصبحت، وبالتالي المعلمين بعض التحسينات على دور أدخلت، كما  سنة١٢

  . سنة١١ أو ١٠ سنة بدل ١٢التعليم 

   المعلمينإعداد

جل تهيئة المعلمين للتدريس في المكاتب تم تأسيس دار السعادة في اآلستانه من أ

 إلى تنقسم  كل شعبة،ها وهي تتكون من ثالث شعبالحكومية على اختالف درجات

  .الفنون للعلوم واألخرىهما لألدبيات واحدصنفين إ

 .بتدائيةال المكاتب اإلى المعلمين بإعداد األولىتخصص الشعبة  -

 .رشديةال المكاتب إلى المعلمين بإعدادتخصص الشعبة الثانية  -

                                                 
  .١٠ص. لحياة العلمية ومراكز العلم في طرابلسا.  أنيس األبيض 226
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 .العاليةلمكاتب  اإلى المعلمين بإعدادتخصص الشعبة الثالثة  -

 للمكاتب الرشدية المعلمين إلعداد األولى دائرتين إلىدية  الشعبة الرشتقسمو

  ٢٢٧.ميندية لغير المسل للمكاتب الرشالمعلمين إلعدادالثانية المسلمة، و

  :هيف األدبي للفرع الدراسية ما يتعلق بالمواد أما

 على المقدرة تكسب المعلميينالفارسي بدرجة العربي و بالتركي وء، واإلنشاالكتابة

  ٢٢٨.لسانهابحيث تكون كل فئة حسب لغتها و التدريس،

  :للفرع العلمي الدراسيةما يتعلق بالمواد في أما

لدفاتر، والهندسة، والمساحة، والجبر،  مسك اوأصولترسيم الخطوط، والحساب، 

  ٢٢٩.وعلم المواليد، والفلسفة الطبيعية، والكيمياء، والرسم

 لبرنامجا م١٨٩٩/هـ١٣١٧ معارف عمومية لعام  وقد أوردت سلنامة

   ٢٣٠.األسبوعي للمواد التي تدرس في هذه المدرسه لكل مرحله

  المدارس الخاصة

القدس ، وقطار الدولة العثمانية عامةأ في سوإنشاء المدارغرب بالتعليم اهتم ال  

 لغربيةهتمام الدولة العثمانية بالتعليم ضغوط الدول اخاصة، وقد كان من أسباب ا

 .ت والحقوق في األراضي المقدسة، من أجل حصد أكبر قدر من االمتيازاعليها

                                                 
 .٥٥ص. التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية. جميل عمر  نشوان 227
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 من ،يالحكوم على التعليم الديني واً كان متفوق،اإلشارة إلى أن التعليم األجنبيجدر تو

 ،وقد كان في القدس العديد من المدارس األجنبية. األساليب و، والمنهاج،حيث المباني

 ،اوبريطاني ، وفرنسا، وألمانيا، أمريكا: منها،التي تعود إلى العديد من الدول األجنبية

ت معارف عمومية لعام كما أوردت سلنامة نظارا ٢٣١.وروسيا، وإيطاليا

 ويوضح ٢٣٢.مدارس أهل الذمةاألجنبة ولمدارس  ابأسماءقائمة  م١٨٩٩/هـ١٣١٧

   :الجدول التالي أسماء مدارس أهل الذمة في القدس

 )٩(دول رقم ج

  ٢٣٣م ١٨٩٩/هـ١٣١٧         مكاتب أهل الذمة حسب سالنامة 

 الطائفة اسم المكتب
نوع 

 المكتب
 تاريخ الترخيص تاريخ اإلنشاء إناث ذكور

 م١٨٩٦/هـ١٣١٤ م١٦٠١/هـ١٠١٠ - ٦ ابتدائي أرمن سمينر

 م١٨٩٦/هـ١٣١٤ م١٦٠١/هـ١٠١٠ ٣٠ - إعدادي أرمن سمينر

 م١٨٩٦/هـ١٣١٤ م١٦٠١/هـ١٠١٠ - ٥٠ رشدي أرمن سمينر

 م١٨٩٢/هـ١٣٠٩ م١٦١١/هـ١٠٢٠ - ٣٦٥ ابتدائي يهود تلمود توران

 م١٨٩٢/هـ١٣٠٩ م١٧٩٠/هـ١٢٠٤ ٣٠ - ابتدائي يهود -

 م١٨٩٦/هـ١٣١٤ م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ ٥ ١٦ ابتدائي يهود تلمود توران

 م١٨٩٥/هـ١٣١٣ م١٨٥٩/هـ١٢٧٦ - ٥٠ إعدادي روم مصلبه

 م١٨٩٥/هـ١٣١٣ م١٨٦٣/هـ١٢٨٠ ١٠٠ - ابتدائي روم مصلبه

 م١٨٩٥/هـ١٣١٣ م١٨٦٣/هـ١٢٨٠  ١٤٠ رشدي روم مصلبه

 - م١٨٧٣/هـ١٢٩٠ - ٢٠ ابتدائي يهود -

 م١٨٩٢/هـ١٣٠٩ م١٨٧٧/هـ١٢٩٤ - ١٨ ابتدائي يهود تلمود توران

 - م١٨٨٥/هـ١٣٠٢ - ١٠ ابتدائي يهود -

 - م١٨٨٦/هـ١٣٠٣ - ٥٩ ابتدائي يهود -

 - م١٨٨٦/هـ١٣٠٣ - ١٤ ابتدائي يهود -

                                                 
العربية للتربية والثقافة المنظمة : القاهرة. (١ج. االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين. علي الدين هالل 231

 .٨٨-٨٤ص). ١٩٧٥والعلوم، 
 ).٢(لمزيد من المعلومات حول المدارس األجنبية انظر إلى الملحق رقم  232
 .١٤٧٩-١٤٧٣ص . ١٨٩٩/هـ ١٣١٧سلنامة نظارت معارف عمومية لسنة  233
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 - م١٨٨٦/هـ١٣٠٣ - ١١ ابتدائي يهود -

 - م١٨٨٦/هـ١٣٠٣ - ٧ ابتدائي يهود -

 - م١٨٨٧/هـ١٣٠٤ ١٠ - ابتدائي يهود -

 - م١٨٨٧/هـ١٣٠٤ - ٤ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ ٩ - ابتدائي هودي -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ - ١٦ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ - ١٨ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ ١٠ ١٥ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ ٤ ١٣ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ - ٣٥ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩١/هـ١٣٠٨ - ٥ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩١/هـ١٣٠٨ - ١٠ بتدائيا يهود -

 - - - ١٧ ابتدائي يهود -

 - - - ١٤ ابتدائي يهود -

 - - - ٤٠ ابتدائي يهود -

 - - - ١٢ ابتدائي يهود -

 - - - ٢٠ ابتدائي يهود -

 - - - ٢٥ ابتدائي يهود -

 - - ٢٠ - ابتدائي يهود 

 - - ١٥ - ابتدائي يهود -

 - - ٢٥ - ابتدائي يهود -

 - - ٦ ١٠ ابتدائي وديه -

 - - - ٩ ابتدائي يهود -

  

وبالرغم من وجود قانون ينص على فتح المدارس ومما سبق يتبين لنا أنه 

إال أننا نلحظ النشاط الحكومية أمام جميع رعايا الدولة من مسلمين وغير مسلمين، 

بتراثهم ين منها تعلق غير المسلممدارس أهل الذمه، ويعود ذلك لعدة أسباب الكبير ل

ته عالمة اللغوي والثقافي بحيث يصعب عليهم قبول الذوبان في نظام جديد تحمل حداث

إضافة لكون مدارس أهل الذمة أفضل من المؤسسات التعليمية .  واإلسالماألتراك

  .الموضوعه تحت إشراف الدولة
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نظام التعليمي في مختلف صالح واسعة شملت القامت الدولة العثمانية بحركة إ

نشاء المدارس صدرت مجموعة من القوانين التي تؤكد على ضرورة إفقد أ. والياتال

لزامية التعليم ومجانيته لجميع  الحديث في جميع المدن والقرى، وإجديده وفق النظامال

كما قامت بتقسيم المراحل التعليمية . رعايا الدولة العثمانية من مسلمين وغير مسلمين

وتم . عدادية والسلطانية، والعليائية، والرشدية، واإلل وهي االبتداإلى خمس مراح

  . من سن السابعةة سنة، تبتدئ عشرمستوزيع هذه المراحل على خ

شراف على شاء مجلس للمعارف في كل والية لإلنكما قامت الدولة العثمانية بإ

 .حدهما مسلم واآلخر غير مسلمس إدارته مدير ويعاونه مساعدان؛ أالمدارس؛ ويرأ

تي يتلقاها من نظارة المعارف حكام ال هذا المجلس بتنفيذ األوامر والتعليمات واألويقوم

 ستانبول، ويحافظ على المخصصات واألموال التي تؤخذ من األهالي من حيثفي إ

   .  ه من مدارس جديدةسلى مراقبة ما يتم تأسيهذا باإلضافة إ.استعمالها وصرفها

نشاء مدارس خاصه بهم شريطة لمين بإلعثمانية لغير المس اكما سمحت الدولة

 والجاليات الذمة أهلويالحظ أن عدد مدارس  .الحصول على ترخيص رسمي مسبق

 لتعليم األجنبي كانن ا، وبالتالي فإ بكثير من المدارس الحكوميةأكثر كان األجنبية

، الثقافة في نشر العلم ووكان له دور كبير ،الحكوميأعلى منزلة من التعليم الديني و

، كما أن تحصيل هؤالء  وبعض رعايا الدولة العثمانيةيةفي أوساط رعايا الدول األجنب

  . ومستواهم خريجي المدارس الحكوميةواهم الفكري أفضل من تحصيلمستالطالب و
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  فصل الثالثال

 النظام التعليمي خالل ستجابة في موقف علماء القدس منالتحدي واال

  "١٩١٧-١٨٣٩"الفتره 
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  قيادةبهدف العثمانية الدولةالتي قامت بها  بالرغم من أهمية اإلصالحات

 إال أن أغلب هذه اإلصالحات بقيت لى الرقي والتقدم خاصة في مجال التعليم،الدولة إ

رغم من اقتناع العثمانيين بتأخرهم على مستوى ؛ بال ال بأس بهالفترة حبرا على ورق

قت الذي قررت به  أن الوالعلوم بشكل عام، إالة خاصة والعلوم الطبيعية والتكنولوجي

  .الدولة العثمانية كان وقتا حرجا

  منعيان والمثقفين موقف العلماء واألتوضيحلى ومن هنا يهدف هذا الفصل إ

 من باالستفادةقسم طالب  :لى قسمين ومن خالل تقسيمهم إ،حات التعليميةصالاإل

 وقسم عارض هذه اإلصالحات، ٢٣٤س وتقليد،الحضارة الغربية، من انفتاح واقتبا

دة إلى بحجة أنها تشكل خطراً كبيراً على الدين والحضارة اإلسالمية، وطالب بالعو

هم في زيادة أسومما  ٢٣٥.لحل المشاكل العصرية) واالجتهادالقرآن والسنة (األصل 

عن ، خوفهم من تغلغل التعليم األجنبي  التعليميةإلصالحاتل  بعض العلماءمعارضة

طريق اإلرساليات التبشيرية، التي تحركها القوى السياسية في العديد من البلدان 

، إضافة إلى أن المدارس كسرثوذثوليك أم بروتستانت أم أاألوروبية، سواء أكانوا كا

   ٢٣٦. بشكل جديالتبشيرية لم تكن خاضعة لمراقبة وزارة المعارف العثمانية

  

                                                 
234 Rashid Khalidi. Palestinian Identity. P. 38. 

رام . (تحرير إبراهيم أبو لغد وحماد حسين. التعليم الفلسطيني" .عليم في فلسطينمقدمة في تاريخ الت."  محسن يوسف 235

  .٣٤ص). ١٩٩٦جامعة بيرزيت، : اهللا
  .٢٦٨ص. التعليم في فلسطين في عهد الدولة العثمانية.  محمد عبد اهللا محمد شلح 236



٧٢ 
 

الحات العثمانية أن العديد من العلماء من المفارقات الواضحة في سير اإلصو

 وألصقوا بها العديد من التهم في مجال التعليم، مثل أنها ،احتجوا على الدولة العثمانية

هم في لم تسنشرت الجهل بين أوساط العرب، و وأنها ، والتحديثاإلصالحضد 

انية عندما بدأت الدولة العثمية، إلى غير ذلك من االتهامات، والمسيرة التعليم

  ٢٣٧.باإلصالحات عارضت فئة من المجتمع هذه اإلصالحات

مما سبق يتبين لنا أن العلوم الدينية واجهت ظروفاً صعبة؛ فقد كانت هذه و

بعض  التقليدية، وكان المدارس الدينية على الطرقجد والعلوم تدرس أساساً في المسا

 .ماسة إلى اإلصالحن على التعليم فيها من خريجي األزهر الذي كان بحاجة القائمي

الحاجة إلى الرجوع لإلسالم من أجل االجتهاد،  غير قليل من العلماء عدد أدركوقد 

فقد تأثر هؤالء بأفكار جمال الدين األفغاني، . لحل المشكالت الجديدة التي تواجههم

إلى العلماء على ضرورة الرجوع هؤالء فقد أكد . محمد رشيد رضا، وومحمد عبده

العلم و  العقلكدوا على أن اإلسالم دينكما أ. االجتهادالسعي إلى ، والقرآن والسنة

  ٢٣٨.المساواةوالعدل و

  

  

                                                 
  .١٣ص. طالئع النهضة في فلسطين.  حنا أبو حنا 237
  .٤٧٨ص ". العلوم اإلسالمية في فلسطين: الدينيالفكر ."  كامل جميل العسلي 238
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 في التعليم إلى ثالثة للحداثةيث مواكبتهم ن نقسم هؤالء العلماء من حويمكن أ

  :أقسام، هي

   علماء المدارس التقليدية :ولالقسم األ

 في وا ولم يعمل، التحديثوالم يواكب و،اجدالمس في المدارس الدينية ووامن تعلم

  .  وفق النظام التعليمي القديموا وسار،الدوائر الحكومية

   التقليدي والوظائف الحكومية خريجو النظام التعليمي:القسم الثاني

  موقف المعارض منوا ولم يقف، وفق نظام التعليم القديموا درسمن

دة التي انبثقت عن كومية الجدي الحواألجهزة في اإلدارات واوعمل، اإلصالحات

  ...وقاف والمعارف مثل دائرة األ،اإلصالحات

   خريجو المدارس الحكومية:القسم الثالث

سسات الدولة و عملوا في مؤي المدارس الحكومية وعملوا فيها أمن درسوا ف

   .الحديثة

 

   علماء المدارس التقليدية:ولالقسم األ

ات التعليمية التقليدية ومنها استمر عدد مهم من هذه الفئة في العمل في المؤسس

ن في المسجد األقصى في  المدرسي هناك عدد كبير من كانالمسجد األقصى حيث

 الذي  محمد علي بن علي محمد خليل صنع اهللا الخالديومنهم ،أواخر العهد العثماني

اب المحكمة الشرعية تّ وتولى منصب قاضي القدس ورئيس كُ،الحديث فيهدرس 
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 ،نفي من بالد الشام عندما دخلت في نفوذ محمد علي باشاوقد س ونائب قاضي القد

 آب ١٢/هـ١٢٨١ صفر ٢٨ توفي وعاد إلى القدس عند رجوع العثمانيين إليها

  ٢٣٩.م١٨٦٤

 مفتي الشافعية في القدس طاهر عبد القادر رشيد محمد أبو السعود كما درس

في الزاوية كان والده مدرسا و،  في المسجد األقصىم١٩٠٣/هـ١٣٢١منذ عام 

حد ك والتوقيت فصنع مزولة شمسية في أاهتم طاهر أبو السعود بعلم الفل. الفخرية

أوقات " بعنوانوله كتاب في الفلك . أضالع قبة الصخرة في الجهة الجنوبية الشرقية

   ٢٤٠."العبادات وبيان تقويمات

 العلماء منهم عبد  الدين في الحرم القدسي مع مجموعةدرس الفقه وعلوم

  وموسى البديري والذي درس،٢٤١ وأمين العوري، ويعقوب البديري،زاق العفيفيالر

 والجدول ٢٤٣. وكامل الحسيني، وخليل الخالدي،٢٤٢ م١٩١٤في المكتب السلطاني عام 

 من هؤالء المدرسين الذين درسوا في المسجد األقصى عام اًيبين عدد) ١٠(التالي رقم 

  .م١٨٩٩/هـ١٣١٧

  

  
                                                 

 .١٤٥ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني. عادل مناع 239
 .٢٣ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني. عادل مناع 240
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 .٥٨ص
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    )١٠(جدول رقم  

  ٢٤٤م١٨٩٩/هـ١٣١٧ين في المسجد األقصى عام مدرسأسماء ال

  عدد الطالب  اسم المدرس

  عبد الرزاق أفندي

  يوسف اإلمام

  موسى أبو السعود

  طاهر أبو السعود

  علي العوري

  علي الجماعي

  موسى البديري

  كامل الحسيني

  

  

  

١١٠  

  

م من  المسجد األقصى بمكانتة التعليمية بالرغوهذا يؤكد على احتفاظ

اإلصالحات التي طالت المدارس بشكل عام عن طريق تطوير المدارس التقليدية أو 

 وبالرغم من االصالحات إال أننا نالحظ وجود طالب .إنشاء مدارس حكومية جديده

وتم ذكر هذه القائمة في سالنامة نظارت . يرغبون بالتعليم في المسجد األقصى

 ومدارس أهل ، والمدارس األجنبية،عداديةالمعارف العمومية إلى جانب المدارس اإل

  . الذمة

 ،كما استمر عدد من المدرسين في التدريس في المدارس التقليدية في القدس

 وهنا نذكر على سبيل المثال .داء مهامهاحيث استمرت بعض هذه المدارس في أ

عثماني أواخر العهد الفي أداء وظائفها التعليمية في التي استمرت مينية المدرسة األ

عالم وهو  محمد أسعد بن محمد صالح اإلمامنذكر  فيها  الذين عملواينومن المدرس

                                                 
 .١٤٧٣ص. ١٩٠٠/هـ١٣١٧سلنامة نظارت معارف عمومية 244
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 ومن ثم ذهب ، دراسته في القدسبدأ. مفتي الشافعية في القدس وظيفة هري شغلأز

عاد إلى القدس عام  . وأقام فيه عشر سنوات ليكمل تعليمه،إلى األزهر

 ومن ،لمدة أربعين سنةمينية  األة المدرسليعمل مدرسا في م١٨٣٤-١٨٣٣/هـ١٢٤٩

درس الحديث والتفسير وعلوم كما  . إلى ابنه بسبب كبر سنهثم نقل هذه الوظيفة

  متصرف القدس ومن تالميذه رؤوف باشا،األصول والبيان في المسجد األقصى

 محط احترام وتقدير  محمد اإلمامولم يكن. ويوسف ضياء الخالدي وياسين الخالدي

، توفي األجانب وتقدير احترام نال أيضاوإنما  فحسب، علماء القدس

   ٢٤٥.م١٨٩٠/هـ١٣٠٨

 والذي  سعد بن محمد صالح اإلماميوسف أ كما درس في نفس المدرسة أيضاً

اعد والده س . على يد والده وعلماء القدس اللغة العربية والفقه وغيرها من العلومتلقى

رة  القدس على صندوق أيتام القدس عينه مجلس إدا .واالجتماعيةفي وظائفه الدينية 

-١٨٨٧/هـ١٣٠٥  للشافعية في عام كما عين مفتياًم١٨٦٩/هـ ١٢٨٤ عام في

آن في المسجد األقصى درس الحديث وتفسير القر .ن شرعيتين بموجب براءتيم١٨٨٨

  ٢٤٦.م١٩٠٣/هـ١٣٢١توفي عام. مينية  باللغتين العربية والتركيةوالمدرسة األ

  

  

                                                 
 .٤٣ص. عالم فلسطين في أواخر العهد العثمانيأ. عادل مناع 245
 .٤٧ص . أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني. عادل مناع 246
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  ريجو النظام التعليمي التقليدي والوظائف الحكومية خ:القسم الثاني 

مصطفى حامد  في هذا السياق نشير إلى عدد من علماء القدس نذكر منهم   

تعلم على يد والده موسى قاضي القدس ورئيس كتاب محكمتها  والذي الخالدي

قى ستانبول وتلانتقل إلى دمشق وإ.  محمد البديريكما أجازه الشيخ عبد اهللا .الشرعية

 ومحدث الشام حامد ، منهم الشيخ محمد األمير الصغير،علومه على أيدي كبار الشيوخ

 واألمهات ،كما درس األربعين النووية.  والشيخ محمد عثمان الميرغني،أحمد العطار

 وكتاب الشمائل للترمذي على يد المحدث يوسف بدر الدين المدني، ، والشفاء،الست

درس  .ضل علماء الروم الشيخ سليمان أحمد البوزقيريوتلقى علم الفرائض على يد أف

 عين قاضيا م١٨٤٤/هـ١٢٦٠، وفي غرة ذي القعدة سنة ستانبولفي اسكي دار في إ

 ٢٤٧.م١٨٤٥/هـ١٢٦١ توفي عام .لمحكمة القدس الشرعية

ألربعين   في القدساإلفتاءمهمة الذي تولى  طاهر مصطفى الحسيني كما نذكر

شارك في   كان من مؤيدي اإلصالحات العثمانية،م١٨٦٥/هـ١٢٨٢ منذ عام عاماً

  على شجعكما فقد نبه المقدسيين من الخطر الصهيوني،. الحياة السياسية والثقافية

 رجال الجتماعته الموجود في الشيخ جراح مقرا  فقد كان بي،االهتمام بالعلم واألدب

   ٢٤٨.م١٩٠٨/هـ١٣٢٦ توفي عام .ةالسياساألدب و
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 ،ستانةواآلفي األزهر حمد يونس شهاب الدين طهبوب أعمر  سليم درسكما 

 تولى رئاسة كتاب قلم األوقاف ،كان من كبار علماء القدس في أواخر العهد العثمانيو

ي  ممثال للخليل فاختياره تم م١٩١٤-١٩١٣/هـ١٣٣٢في متصرفية القدس وفي عام 

 ٢٤٩.م١٩٣٠مجلس عموم القدس توفي عام 

 طفى خليل محمد صنع اهللا أبو الوفاء الخالدي الشيخ خليل بدر مصكما اعتبر

 ولد في القدس وتعلم في .كمة االستئناف في القدس لمحاً كان رئيس،من فقهاء الحنفية

عضوا في تدقيق األزهر ومن ثم انتقل إلى استانبول وتخرج من مدرسة القضاء، عين 

 العربية واصم الدول فقد تنقل بين العديد من ع؛ للرحالتعرف بحبه. المؤلفات

جمع في مكتبته خمسة  فقد جل الحصول على المخطوطات والكتب،والغربية من أ

ختبارات الخالدية ومن مؤلفاته اال. العربية القديمةآالف مخطوط كلها من المخطوطات 

رحلة إلى ب  وكتا، وكتاب في حدود أصول الفقه والشرع،) كراسا٣٠نحو  (في األدب

 توفي عام .اء جز٥٠إلى مذكراته التي بلغت ضافة بالد المغرب واألندلس، إ

  ٢٥٠.م١٩٤١/هـ١٣٦٠

 فقد كان الشيخ خليل جواد بدر بن مصطفى خليل محمد صنع اهللا الخالديأما 

  حيثولد في القدس ودرس في مدارسها وعلى يد علمائها. برز فقهاء الحنفيةمن أ

ليمه ومن ثم إلى ر ليكمل تعذهب إلى األزه. أجازه الشيخ محمد أسعد اإلمام الشافعي
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ستانبول منهم شيخ اإلسالم عبد يدي كبار الشيوخ في القاهرة وإستانبول، درس على أإ

 والشيخ محمد عاطف الرومي ، والسيد جمال الدين األفغاني،الرحمن الشربيني

تخرج من مدرسة القضاء في . كناني والشيخ أبي الفضل جعفر ال،االسالمبولي

  خليل جواداشتهر. المصاحفي تدقيق المؤلفات وعين عضوا فومن ثم ول ستانبإ

إلسالمية بشغفه للمخطوطات واآلثار العلمية والفكرية، زار العديد من العواصم ا

جمع خالل .  من كتب ومخطوطاتا ما فيهدراسةب والغربية واستغل زيارته هذه

 ،سم في القدنشر العل. جوالته العديد من المخطوطات والكتب وأضافها إلى مكتبته

  ٢٥١.م١٩٤١/هـ١٣٦٠ توفي عام .واستفاد الناس من علمه وسعة اطالعه

  الشيخ غالب نعمان راغب محمد علي الخالديوفي السياق نفسه نشير إلى

سعد اإلمام مفتي  الشيخ أه، أجاز مدارس األقصىودرس فيالقدس في  الذي ولد

د من تقلد العديو ،درس الشريعة اإلسالمية . والشيخ عبد القادر أبو السعود،الشافعية

 أصبح عضوا في مجلس المعارف في متصرفية الوظائف في المحكمة الشرعية؛

يم  اهتم بتعل. في عهد السطان عبد الحميد،كان من أنصار اإلصالح والدستور .القدس

 مما أدى إلى قيامهم بدور كبير أيام االنتداب ، وفق النظام التعليمي الجديدأبنائه

  ٢٥٢.م١٩٥٢ توفي عام . سامح وحسين فخري وحسن الخالديحمد، وهم أالبريطاني
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 رئيس بلدية غزة ومفتش المعارف في وظيفة  عبد اهللا محمد العلميكما شغل

برز الباحثين في مجال التفسير ألف كتاب تفسير مشكالت من أ حيث اعتبر ،القدس

 على لسان مجموعة من الرجال سورة يوسف الذي وضعهالقرآن ومؤتمر تفسير 

 ٢٥٣.م١٩٣٦/هـ١٣٥٥ توفي عام .نساء سماهم مؤتمر التفسيروال

. صالحاتومما سبق يتضح لنا موقف بعض أبناء العائالت المقدسية من اإل

فقد اندمجوا في المؤسسات الحكومية الجديدة بالرغم من تلقيهم علومهم وفق النظام 

ثمانية العالتقليدي، وهو الخيار الوحيد الذي كان متوفرا لهم قبل ادخال الدولة 

  . ومؤسساته التعليماالصالحات في جهاز

   

   المدارس الحكوميةخريجو :القسم الثالث

 المجتمع المقدسي الذين درسوا أبناءمل هذا القسم على عدد كبير من تويش

 وهو ،علي عمر النشاشيبي  ومنهمالدولة وعملوا في مؤسسات ،وفق النظام الحديث

 م١٩٠٩ستانبول علم سست في إطانية التي تأطبيب بيطري من أركان الجمعية القح

  دعا. للعرب والثقافي واالقتصادي إلى رفع المستوى االجتماعيتهدفوالتي 

. في المعاهد والمدارس والمؤسسات ى اعتبار اللغة العربية لغة رسمية إلالنشاشيبي

م على التضحية والفداء من هوتشجيع زيادة الوعي الوطني ألبناء القدس كما حاول
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 جمال م بأمر من القائد العثماني أحمد١٩١٦ عام القدسعدم في ُأ .وقومهمجل وطنهم أ

  ٢٥٤.باشا

 تلقى تعليمه والذي ي البرلمان العثماني،ممثل القدس ف سعيد بك الحسينيأما  

 ونتيجة لمعرفته باللغة ،ليانسدرس العبرية في مدرسة األفقد  س القدس،في مدار

عارض عملية نقل  .قسم الرقابة لمراجعة الصحف العبريةنه موظفا في ية تم تعيالعبري

ن  الخطر حاول تنبيه العثمانيين إلى أ. نيةملكية األراضي إلى المنظمات الصهيو

 ، وإنما يؤثر على الدولة العثمانية بشكل عام،الصهيوني ال يضر فلسطين وحدها

  ٢٥٥.م١٩٤٥ توفي عام . الوضع االقتصادي والسياسيوخاصة على

 رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المعارف شكري الحسينير إلى كما نشي

درس والذي  ،م١٩٠٧-١٨٨٨/هـ١٣٢٥-١٣٠٦ عام العمومية في استانبول من

 الوظائف  في عملالفرنسية في السادسة عشر من عمره،العلوم التقليدية ثم تعلم 

تم  م١٨٨١/هـ١٢٩٧وفي عام . رفية القدسالحكومية مالزما بقلم تحريرات متص

نه مفتشا ي وخالل الحرب العالمية األولى تم تعي،ينه عضوا في مجلس المعارفيتع

 وهي ،انتسب إلى جمعية اإلخاء العربي العثماني. لدائرة المعارف في والية بيروت

  ٢٥٦.م١٩٠٩أول جمعية عربية سياسية تأسست في استانبول إال أنها حلت في عام 
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سسي بنك فلسطين التجاري حد مؤأ  إسماعيل موسى طاهر الحسينيأما

 المعارف في متصرفية القدس ألعوام مديرتولى منصب فقد  ،الزراعي

 م١٩٠٤/هـ١٣٢١ و،م١٩٠٢/هـ١٣١٩و ،م١٩٠٠/هـ١٣١٧و ،م١٨٩٩/هـ١٣١٦

وفي .  المدارس والتعليمساهم في تطوير. م١٩٠٦/هـ١٣٢٤ و،م١٩٠٥/هـ١٣٢٣و

 .Dr( السيما الدكتور بليس و من آثارم جمع ما اكتشفه العلماء األجانب١٩٠١عام 

Bliss(نية الموجودة في باب فرد لهذه االكتشافات ست غرف في المدرسة السلطا وأ

جل إتاحة الفرصة للعلماء لدراسة تاريخ فلسطين منذ زمن الكنعانيين هيرودوس من أ

 على المطبوعات والصحف اًنه مراقبيكما تم تعي. إلى أيام الرومانيين في القدس

   ٢٥٧.م١٩٤٥ توفي عام . القدسالصادرة في

 بن عبد القادر رشيد مصطفى محمد أبي السعود  الشيخ محمد طاهركانكما 

درس في المدرسة حيث  وعلم الفلك، ، والحديث،ي الفقهمن علماء القدس وأعالمها ف

   ٢٥٨.م١٩٢٠ توفي عام .اإلعدادية في القدس

ادية في القدس  في المدرسة اإلعد سعيد الحسيني السياسي المقدسيكما درس

نه رئيسا لبلدية القدس يتم تعيحيث . م١٩٠٦/هـ١٣٢١ و،م١٨٩٨/هـ١٣١٦عوام أل
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انتخب نائبا عن القدس في مجلس النواب العثماني . م١٩٠٧/هـ١٣٢٥في عام 

  ٢٥٩. لجريدة المطبوعاتالمسئولتولى مركز المدير . مرتين

ولد في والذي  محمد إسعاف بن عثمان سليمان النشاشيبي كما نشير إلى

 ،روت ليدرس في المدرسة البطريكية ثم انتقل إلى بي،تلقى تعليمه في مدارسهاو القدس

تلقى العلم فيها لمدة أربع سنوات على يد العديد من الشيوخ منهم الشيخ عبد اهللا حيث 

وعند عودته من .  والشيخ مصطفى الغالييني، والشيخ محيي الدين الخياط،البستاني

 يصف فيها شعوره بعد عودته إلى  الدستور كتب قصيدةإعالنبل بيروت إلى القدس ق

  الديار 

  ياـهايجـا زـوطني به   قد كنت أطمـع أن أرى

  اـأو عـالء خـالـيم    فوجـدتـه من كل علـ

  الياـي غـوسكبت دمع    فـرثيـتـه وندبـتـه

  ياـرامـيتي و مم ومن    فسعادتي يا ابن الكـرا

  و مـواليـاسـادة لة     أن تصبح العرب األذ

  

نه مدرسا في الكلية الصالحية بالقدس يخالل الحرب العالمية األولى تم تعي

 في سير العلم وسيرتنا معه، ومجموعة كلمة موجزة: ه  ومن مؤلفات،بإدارة رستم باشا
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، والبستان وتوجيهه القومي، وقلب عربي كتابين مدرسيينالنشاشيبي وتتكون من 

  ٢٦٠. العربية، ونقل األديب، واإلسالم الصحيحوعقل أوروبي، وكلمة في اللغة

في كتابه اإلسالم الصحيح حاول النشاشيبي دعوة المسلمين إلى فهم اإلسالم و

كما أكد على ضرورة الرجوع  . ليستطيعوا حل المشكالت التي تواجههم؛فهما صحيحا

لقرآن ومن ا ، ومحاولة فهمه دون الرجوع إلى األضاليل واألباطيل،إلى القرآن الكريم

خذ ما يناسبنا من الغرب  وأ، واستخدام العقل،يتضح أن اإلسالم يدعو إلى المساواة

 ٢٦١.م١٩٤٨ توفي النشاشيبي عام .واالستفادة من إنجازاتهم للحاق بركب الحضارة

مهم في تطور المؤسسات التعليمية الحديثة في كما كان لعائلة الخالدي  دور 

 سليل يوسف ضياء محمد الخالديإلى دور القدس وهنا على وجه الخصوص نشير 

الذي و .قرن التاسع عشرلتين تنازعتا الجاه والنفوذ في اللني ايعائلتي الخالدي والحس

 ،م في القدس١٨٥٦ لسنة ي مرسوم اإلصالح العثمانتاليذكر أنه  .م١٨٤٢ولد سنة 

مدارس تلقى يوسف تعليمه في القدس في إحدى ال. وكان عمره حينها أربعة عشر عاما

 التحق بكلية ، وبعد سنة واحدةاإلنجليزية، ومن ثم انتقل إلى اآلستانة لدراسة الطب

وعرضت عليه وظيفة  . في فرنسا، ثم تابع تعليمهروبرت كوليديج األمريكية للهندسة

  ٢٦٢. ومحدث للغة العربية واللغة العثمانية في األكاديمية الشرقية،معيد مشارك
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 العلمي والحضاري  مؤداها أنه بسبب التقدمةكان لدى يوسف الخالدي قناع

 فهم يقومون على سلب خيارات البالد الروحية ، على الدولة العثمانيةللدول األوروبية

 ،والمعلمين ، واألطباء،بد من وجود الفالسفة وللخروج من هذا المأزق ال. والمادية

  ٢٦٣.صة العثمانية عامة والقدس خاة في اإلمبراطوريوالمؤرخين المؤهلين

 يجب أن تبنى على عدة تالتنظيماوقد أشار يوسف الخالدي إلى أن سياسة 

 منها إنشاء نظام تعليمي ومؤسسات تعليمية تكون على غرار مثيالتها في ،أسس

 تحقيق التسامح إلى إضافة .والقضاء على التحكم اإلداري وانعدام فاعليته، أوروبا

 . وتحسين البنية التحتية، وضمان الحقوق والحريات الدستورية،الديني

 وإيجاد فلسفة سياسية جديدة ،ولترسيخ أركان الدولة يجب القيام بإحياء ثقافي

 على ىال نبق لكي ويجب االستفادة من التجربة األوروبية،ثةتقوم على أسس العلم والحدا

  ٢٦٤.هامش العالم

شاء  من خالل رغبته في إن،لذلك نرى حماسته لإلصالحات التعليمية العثمانية

 وتخريج األفواج التي ستقيم ،المدارس والمعاهد التي ستقوم بأداء رسالتها التعليمية

 بدأ يوسف الخالدي بتأسيس مدرسة م١٨٦٧-١٨٦٦/هـ١٢٨٣وقبل عام . نهضةال

 ليحصل على أمر بتأسيس المدرسة من راشد ؛ فسافر إلى دمشق،رشدية في القدس

                                                                                                                                
Khairia Kasmieh. “The Leading Intellectuals of Late Ottoman Jerusalem and their 
Biographies”. Ottoman Jerusalem: the Living City: 1517 – 1917. Vol. 1. London: Altajir 
World of Islam Trust, 2000. Pp. 38-39.   
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جل رعات من المسلمين والمسيحيين من أب وعند عودته بدأ بجمع الت،باشا والي دمشق

وعند افتتاح المدرسة أصيب يوسف الخالدي بخيبة أمل  .ترميم بعض المدارس القائمة

نه بدال من ذلك ي أن تم تعيإلى مدير تركي لهذه المدرسة بدال منه، بسبب تعيين ؛كبيرة

  ٢٦٥. لبلدية القدس وبقي في منصبه هذا مدة ست سنواتاًرئيس

م استدعى وزير الخارجية راشد باشا يوسف الخالدي إلى ١٨٧٤وفي عام 

 حيث عمل هنالك ستة ، ليعمل في ديوان الترجمة التابع للباب العالي؛يةالقسطنطين

 ليكون قنصال عثمانيا ؛ثم أرسل إلى بوتي على الساحل الروسي للبحر األسود ،أشهر

نه ي وتم تعي،ائلية لترتيب بعض األمور الع؛ عاد إلى القدسم١٨٧٥وفي عام  .فيها

   ٢٦٦. أخرىاً لبلدية القدس مرةرئيس

 في مجلس المبعوثان العثماني عن متصرفية اًنه نائبي تم تعيم١٨٧٧وفي عام 

 للدستور  السلطان عبد الحميد بسبب ازدرائهالقدس، وخالل وجوده في البرلمان انتقد

ن إضافة إلى وقد تمتع يوسف الخالدي بطالقة اللسا .ورفضه إجراء إصالحات جدية

 ٢٦٧.تكلمه اللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية

 يوسف الخالدي لمحاولة هذه تنبهوبعد المؤتمر األول للحركة الصهيونية 

رض فلسطين، وكتب في األول من آذار ركة تطبيق المشروع الصهيوني على أالح

ا فرنسحاخام الطائفة اليهودية في بوساطة م رسالة إلى تيودور هرتسل ١٨٨٩سنة 
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 وأن ،يبين له الوضع في القدس" صدوق كاهن "حد زعماء الحركة الصهيونية وأ

  ، ليست لليهود فقطألنها ؛رض فلسطينيقه على أيمكن تطب وع الصهيوني الرالمش

ل رد على رسالته واقترح أن أيضا، إال أن تيودور هرتزففيها المسلمون والمسيحيون 

 مقلال من الصعاب والمشكالت التي قد تثور ،انيةيعيش اليهود بسالم في الدولة العثم

  . ٢٦٨مع العرب

إال أن هذا لم  لسفي اإلنساني،طابع الفالكان يتسم بفمعتقداته أما جوهر تفكيره و

 استحسان بعض الشخصيات الغربية أمثال القنصل األلماني بارون فون يلق

 ثرثارال" الذي وصف يوسف الخالدي  Baron Von Munchtausenمونشتاوزن 

 فقد ،إال أن هذا لم يكن رأي الجميع .وقال أن خطاباته غير مفهومه" السيء الصيت

 توفي يوسف الخالدي .نه أفضل الخطباءإلى أأشار الممثل األمريكي في القسطنطينية 

  ٢٦٩.م١٩٠٦عام 

رائد البحث التاريخي  روحي ياسين محمد خليل صنع اهللا الخالدياعتبر و  

 ٢٧١القدس االبتدائي في تلقى تعليمهو ،ولد في القدسيث ح ٢٧٠؛الحديث في فلسطين

 وفي ، في المسجد األقصى القدس تابع تعليمهإلىوعند عودته . والرشدي في نابلس

                                                 
 .٣٦٢-٣٦١ص. ٨م. بالدنا فلسطين. مصطفى الدباغ 268
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ثم التحق بالمدرسة  . ليتقن اللغة الفرنسية؛ ومدرسة الرهبان البيض،ليانسمدرسة األ

 عام ي في اآلستانةق بالمكتب الملكي السلطانومن ثم التح .السلطانية في بيروت

 م١٨٩٣ا تخرج عام  وقضى في هذا المكتب ست سنوات، وعندمم١٨٨٧/هـ ١٣٠٥

  إال أنه رأى أنه أجدر بوظيفة أعلى،٢٧٢،اإلعداديةدرس في المدرسة عاد إلى القدس و

 ودرس فيها فلسفة العلوم ، والتحق بجامعة السوربون،ومن ثم اتجه إلى فرنسا

نه في ي بكبار المستشرقين، وتم تعيتعرفوفي السوربون . اإلسالمية واآلداب الشرقية

جامعة السوربون لتدريس فلسفة العلوم اإلسالمية كما تم تعيينه مدرسا في جمعية نشر 

  :  ومن مؤلفاته٢٧٣.اللغات األجنبية

وهي .  الدين المحمدي وفي أقسام العالم اإلسالميرسالة في سرعة انتشار -

وقامت   الجمعيات العلمية في باريس،م في دار١٨٩٦محاضرة ألقاها عام 

  .جريدة طرابلس الشام بنشر هذه المقالة ومن ثم طبعها في كتيب

المقدمة في المسألة الشرقية منذ نشأتها األولى إلى الربع الثاني من القرن  -

يس عام الثامن عشر، وهي محاضرة ألقاها في دار الجمعيات العلمية في بار

 .دس في كتيبم ونشرت بعد ذلك في الق١٨٩٧

 العالم الكيماوي الشهير، وهي مقالة نشرتها جريدة الهالل في الجزء: برتلو -

  .٢٣٨-٢٣٣ص . م١٩٠٢ير  ينا١٥الثامن من السنة العاشرة 
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الهالل في الجزء الرابع عشر من السنة جريدة فيكتور هوغو، مقاله نشرتها  -

 .٤٤٠-٤٢١ص .م١٥/٤/١٩٠٢العاشرة 

 نشرتها هي مقالةنج والعرب وفيكتور هوكو وتاريخ علم األدب عند اإلفر -

 .  عليهام تم وضع اسمه١٩١٢م بتوقيع المقدسي وفي ١٩٠٤الهالل عام 

 عام ٥١٧حكمة التاريخ، وهي مقالة نشرتها جريدة طرابلس الشام في عددها  -

  .  صدر األمر بتعطيل الجريدة، ولما بلغت المسؤولينم١٩٠٣

مقالتان نشرت األولى في الجزء الثاني من . االنقالب العثماني وتركيا الفتاه -

/ ١/١٢م بتوقيع المقدسي، والثانية في العدد التالي ١/١١/١٩٠٨الهالل في 

  .م١٩٠٩م باسمه وقامت دار الهالل بطباعتها في كتيب عام ١٩٠٨

 دار المعارف في  صفحة طبعته٨٥ وهو كتاب في . العربدالكيمياء عن -

  .م١٩٥٣مصر عام 

 .ى األندلسوله كتاب رحلة إل -

لسنة أو كتاب علم األ:  بعض المخطوطات وهي وتوجد لروحي الخالدي -

بالعرب مقابلة اللغات، والصهيونية، وتاريخ األمة اإلسرائيلية وعالقتها 

 ٢٧٤. الخالديةسرةوغيرها من األمم، وتراجم أعالم األ
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ولد جميل في القدس .  من رجال النهضة في فلسطينجميل الخالديكما اعتبر 

 المكتب الرشدي الموجود في االبتدائية واإلعدادية في وانهى دراسته ،م١٨٧٦م عا

 ومن ثم التحق بالمكتب السلطاني الموجود في استانبول، وحصل على القدس،

وعند عودته إلى القدس التحق .  واللغات، والتاريخ،لشهادة العليا في الفلسفةا

 م١٩٠٩وفي عام . إلنجليزيةا لكي يتعلم اللغة ؛بمدرسة المطران لثالث سنوات

 الحديث عنها مسس المدرسة الدستورية في القدس مع مجموعة من زمالئة وسيتأ

  ٢٧٥.الحقا

في النظام  خليل السكاكيني كما نشير في هذا السياق إلى الدور الهام الذي لعبه

  في مدرسة الرومتلقى تعليمهو ،م١٨٧٨ في القدس سنة  ولد.التعليمي المقدسي

 لينهي دراسته االبتدائية CMS ومن ثم انتقل إلى مدرسة أسستها جمعية ،سكاألرثوذ

 ومنها التحق بكلية الشباب ودرس فيها ،قل إلى مدرسة صهيون اإلنجليزية ولينت،فيها

 القدس، سم درس في مدار١٨٩٣ وعند تخرجه عام ،على يد األستاذ نخله زريق

  ٢٧٦.وانتسب إلى جمعية زهرة اآلداب

 فقام ،لى بريطانيا أوال ومن ثم إلى أمريكا ليبحث عن عملغادر فلسطين إ  

  كما عمل محررا لمجلة الجامعة التي كان،بإعطاء الدروس الخصوصية في أمريكا
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ثر إعالن الدستور العثماني عام عاد إلى القدس على أ.  فرح أنطوان يصدرها

   .م١٩٠٨

امت به المدرسة  إلى الدور المهم الذي قشارةبد من اإل طار الوفي هذا اإل

 ، وعلي جاد اهللا،م بجهود خليل السكاكيني١٩٠٩ والتي أسست في عام ،الدستورية

 أمالك الحاج وقد تم تأسيس هذه المدرسة في أحد.  وافتيم المشبك،وجميل الخالدي

وكان دوام المدرسه ينقسم إلى قسمين قسم . إسماعيل النجار في حي المصرارة

 ،س المواد المتعارف عليها في المدارس الحكوميةوتم تدري. صباحي وقسم مسائي

  .  والفرنسية، واإلنجليزية، والتركية،ومن ضمنها اللغة العربية

بفكر وفلسفة األساتذه في المدرسة الدستورية  عجب واصف جوهريةوقد ُأ

 إلى تكوين فكر تربوي جديد قائم  السكاكيني فقد دعا،وعلى رأسهم خليل السكانيني

كما اهتم بطرق التدريس أكثر من  . لثقافة ومتعة الطالباًرسة مصدرعلى جعل المد

 ،أن احترام التلميذعلى وأكد .  لكي يتعلم الطالب من األستاذ طرق التفكير؛المادة

 ، ويتمتع بالشجاعة والصدق،وحسن معاملته يؤدي إلى خلق شخص جديد يحتقر الذل

   ٢٧٧.ويسعى دائما إلى األفضل
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 ألنه ؛ى اللغة العربية بهدف غرس الروح الوطنيةركز السكاكيني علكما 

 على المعلم أن ، وأنيعتقد أن أدبيات اللغة فيها العامل الكبير إليقاظ الشعور الوطني

  ٢٧٨. ويبعث فيهم الحياة من خالل اللغة العربية وأدبياتها،يثير حماسة الطالب

 على ائم، إذ حاول خلق أسلوب جديد قكما اهتم بطرق تدريس اللغة العربية

 وتيسيره عن طريق ، كما دعا إلى تجديد النحو، والمران ال التقليد،القياس ال الحفظ

  ٢٧٩.تحكيم القاعدة العامة

 ، وإنما بمدى االستفادة منها،وأكد السكاكيني على أن التعليم ليس بكثرة المعلومات

 وال نعلمهم ، إنما ليكونوا مؤرخين،فقال إنا ال نعلم طالبنا التاريخ ليتعلموا التاريخ

 اللغة ليعرفوا اللغة وإنما م وال نعلمه،األدب ليعرفوا أصول األدب وإنما ليكونوا أدباء

لذلك نلحظ .  ونعلمهم الرياضيات ليتمتعوا بعقول رياضيه،لينزلوا منها منزلة أهلها

كما  . والمالحظة، واالنتباه، والفهم، بتمرين الطالب على االعتناء بالذاكرةهاهتمام

 ، والقراءة، والسماع،السكاكيني أهداف تعليم اللغة العربية في الحديثحدد 

  ٢٨٠.والكتابة
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 وأكد أن من ، التي يجب أن تنشأ بين األستاذ وتلميذهالطيبةوركز على العالقة 

ووضح مدى  . وتحريره، وإحسان معاملته، إدخال الفرح إلى قلب التلميذاجب األستاذو

  ٢٨١. العنف للمدارس التي تدار عن طريقهكره

 المدرسة الدستورية فهم خليل السكاكيني للغة العربية، وإفتيم مشبك أما أساتذة

ضافة إلى معلمة للغة اإلنجليزية والفرنسية االبتدائية، هذا باإلوجميل الخالدي لتدريس ا

والشيخ أمين والحاج شريف الحسيني لتعليم اللغة التركية،  ليبية لتعليم اللغة اإلنجليزية،

 لتعليم الحساب، -شقيق زوجة خليل السكاكيني- وأديب عبده اري لتعليم القرآن،األنص

 -لبناني األصل–وحنا زخريا لتعليم لبس البدلة العسكرية التركية، والمسيو جدعون 

كانت مختصة لبستان فأما اآلنسة إميليا السكاكيني . لتعليم الرياضة العسكرية الفرنسية

    ٢٨٢. السكاكيني السيدة سلطانةاألطفال تحت إشراف زوجة خليل

الطالب المسيحيين لقراءة القرآن،  خليل السكاكيني تشجيعومن الغريب في األمر 

ومن يريد ذلك يقوم بحضور الحصص المخصصه للقرآن، وكانت فكرة السكاكيني 

    ٢٨٣.هي بأن جوهر اللغة العربية يكمن في إتقان قراءة القرآن

 ،، والموسيقى والحركات العسكرية،الرياضيةكما ركز السكاكيني على األلعاب 

 سة تدعوكما تم تأسيس جمعية للصفوف العليا في المدر. واألناشيد الحماسية والوطنية
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نشاء جريدة هم بإلم التالميذ آداب االجتماع، وكلف لكي يتع؛اليها السيدات والرجال

   ٢٨٤.مدرسية وزعت أبوابها على لجان منهم

 إذ  من دروس اللغة العربية للصف الثالثاًذكراته درسويورد لنا السكاكيني في م

  : للمتنبي وطبقها على حال األمة العربية في تلك الفتره اًلقى عليهم أبياتأ

  والطـير جائعـة لحم على وضم  يملك الملك واألسياف ظامئةأ

  ولو عـرضت له في النوم لم ينم  من لو رآني ماء مات من ظمٍأ

  ومن عصى ملوك العرب والعجم   غداًميعاد كل رفيق الشفرتين

  رضى لها بهموان تولوا فـمـا أ  فان أجابوا فما قصدي بها لهم

وحدثهم عن الصهيونية ومقاصدها ووسائلها، وكان لذلك تأثير كبير في نفوسهم 

 وهو أحد التالميذ من أصل ألماني عزم على شراء "خريستوف هوفمن"حتى أن 

    ٢٨٥.الديوان وحفظه

 ما أورده واصف جوهريه ،ف الطريفة التي حدثت مع خليل السكاكينيومن المواق

 عن الموقف الذي حصل بين صديقه جورج البيي الثرثار الذي كان ،في مذكراته

 وإنما ، إال أن السكاكيني لم يمل من هذا الطالب،يعطي السكاكيني دائما جوابا مغلوطا

حد األيام اصف جوهريه أنه في أ، يقول و المستطاع تغيير هذا السلوك لديهحاول قدر

    ٢٨٦ الصف- كان مدرسهم-دخل خليل السكاكيني
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  حزرك هالحزيره ها تعرفها؟وقال اسمع يا جورج بدي أ

   عليها؟ماذا؟كعوج يا قرينها وشهل عنيها وهي الفترة اهللا ال يدل

  طنجره :  جورج

  خرهاالسكاكيني الحزيره من أولها إلى آثم يعيد األستاذ 

  مقلى : جورج

يا أخي اطلع من المطبخ وانتقل " األستاذ السكاكيني ضاحكا مع كل التالميذ ، ثم قال 

  ٢٨٧".إلى الصالون

 منهم اًأما تالميذ المدرسة الدستورية فيورد واصف جوهرية في مذكراته عدد  

 عارف، إحسان الترجمان وأخوهوحنا حمامه، و  ووديع خميس،،جورج خميس: وهم

تحسين ويعقوب عويضه، وصبحي عويضه، وويضه، فهمي عووإبراهيم عويضه، 

     ٢٨٨.الخالدي، وموسى الخالدي

ولد محمد .  من رجال النهضة في القدسمحمد صالحويمكن اعتبار الشيخ   

أن أتقن  وعين في المدرسة العثمانية بعد  القدس، وتلقى تعليمه في مدارسها،صالح في

 تأسيس المدارس، فكر في تأسيس  األجنبية علىرسالياتوعند إقبال اإل. حفظ القرآن

 ، والتاريخ،التي اهتمت بتدريس النحو" روضة الفيحاء"معهد وطني أطلق عليه اسم 
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 والموسيقى إلى منهاج ،ضافة إلى ادخال األلعاب الرياضيةإوالدين باللغة العربية، 

  ٢٨٩.المدرسة

ستانبول حمل ر الحربية في إوعند زيارة محمد صالح ألنور باشا وزي

 وأسلحتهم وأهداها ألنور باشا فأعجب ، من صور طالبه بخوذهم العسكريةةمجموع

     ٢٩٠.م١٩٣٩توفي محمد صالح في .  وتبرع بملغ من المال لهذه المدرسة،بها

كما تشير سجالت المحكمة الشرعية  كما يذكر زياد المدني إلى وجود العديد 

بهم في المؤسسات التعليمية من أبناء العائالت المقدسية الذين استمروا في تأدية واج

 ومنهم الشيخ إسماعيل علي ،فقد درست مجموعة منهم في المدارس االبتدائية. الحديثة

 وعلي الحزينة، وإبراهيم أحمد، وكان عبد الحميد يوسف المهتدي ،الحافظ المصري

وكان محمد  . والشيخ سعودي، بالمكتب االبتدائي مع عبد اهللا رشدي)معيد (مبصرا

أما محيي الدين شهاب الدين الشهابي فكان مدير المكتب . باً للمكتب االبتدائيعلي بوا

  ٢٩١.االبتدائي

 م١٩١٤  عاميني إلى مدارس اإلناث في القدس فيكوعند زيارة خليل السكا

 ، ويفهمن ما يقرأن،امتحن الطالبات في القراءة العربية فوجدهن يحسن القراءه

د كلف إحدى البنات بتحويل القصة من المذكر فق.  ويستطعن أن يتصرفن به،ويتكلمنه
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 ضعيفات،  والجغرافيا فوجدهن، سألهن في الحساب ثمومن. إلى المؤنث ففعلت

     ٢٩٢. بالفرع الذي تعلمهوالسبب أن معلمتهن جاهلة

 في القدس خالل أعداد المدارس الموجودة) ١١(ويوضح لنا الجدول رقم 

 من  وعدد التالميذ،ناث من ذكور وإة وعدد أعضاء الهيئة التدريس،م١٩١٤-١٩١٣

  :اث ذكور وان

  )١١(جدول رقم 

  ٢٩٣ م١٩١٤-١٩١٣التعليم االبتدائي في القدس خالل 

  األطفال في سن التعليم  عدد التالميذ  الهيئة التدريسية  عدد المدارس

  ٢٠٨٠٢  الذكور  ٢٣٦٥  الذكور  ٧٥  المعلمين  ٢٥  للذكور

  ١٩٠٢٧  ثاإلنا  ٨٣٠  اإلناث  ١٨  المعلمات  ٥  لإلناث

ومن الجدول السابق يتبين لنا الفرق الكبير بين عدد األطفال في سن التعليم 

 رجاع ذلك إلى ويمكن إ،م١٩١٤-١٩١٣وبين عدد األطفال في مدارس القدس خالل 

 استحسان البعض مما دفعهم إلى مواصلة  ولم تلق،أن هذه المؤسسات التعليمية جديدة

عداد أعضاء الهيئة التدريسية مما  إضافة إلى ارتفاع أ.تعليم أبنائهم وفق النظام القديم

ين  وهذا ما أسست له دار المعلم،معينيؤكد على اختصاص كل مدرس في مجال 

   .والمعلمات في استانبول

العديد من المدارس على النمط الحديث، نشاء ا قام أبناء المجتمع المقدسي بإكم

 علي الخطيب ب السلسلة، ومدرسة ومدرسة الدنف في خط با،منها مدرسة التكيل
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كما أورد المدني نقال عن  ٢٩٤ وأقام سليمان أفندي مدرسة لتعليم األوالدالجماعي،

 اإلعدادية، منهم علي ةسجالت محكمة القدس الشرعية أسماء بعض أساتذة المدرس

وفي . محمد الريماوي، وعبد اهللا رشدي، وموسى عثمان البديري، ومصطفى أفندي

طانية كان المعلم محيي الدين إسماعيل الكمركي يدرس مادة المدرسة السل

  .٢٩٥الرياضيات

أعضاء الهيئة التدريسه في المدرسة اإلعدادية )  ١٢(ويوضح الجدول رقم 

  : م١٨٩٩-١٨٩٨لعامي 

  )١٢(جدول رقم 

 م١٨٩٨/هـ١٣١٦ادية في القدس لعامي توزيع الوظائف في المدرسة اإلعد

  ٢٩٦م١٨٩٩/هـ١٣١٧

  م١٨٩٩/هـ١٣١٧    م١٨٩٨/هـ١٣١٦  الوظيفة

  محمد خيري   إسماعيل بك  مدير المعارف والمفتش

  محمد خيري   عبداه فيضي   اللغة الفرنسية

   إسحاق البديري-عبداه فيضي   اللغة التركية
محمد خيري ، إسحاق البديري، وموسى 

  البديري

  طاهر أبو السعود  طاهر أبو السعود  اللغة العربية 

  علي جركس  جركسعلي   اللغة الفارسية

  علي جركس  عبداه فيضي   كتابه

  محمد خيري   عبداه فيضي   معلومات نافعة

  محمد خيري   عبداه فيضي   أصول مسك الدفاتر

  طاهر أبو السعود   طاهر أبو السعود   علوم دينية

  سعيد الحسيني  سعيد الحسيني  حسن الخط

  محمد خيري   موسى أفندي  هندسة
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  البديريموسى   موسى البديري  حساب

  موسى البديري  موسى البديري  جغرافيا

  محمد خيري   موسى أفندي  جبر

  رشدي أفندي  رشدي أفندي  تاريخ

    عبد الكريم أفندي  مبصر

  

  إلى الكادر األكاديمي في المدارسةومما سبق نالحظ دخول عناصر جديد

ية فقط كما  لنا عدم اقتصار الوظائف على أبناء العائالت المقدسالحكومية، مما يكشف

 عليه في النصف األول من القرن التاسع عشر بالرغم من وجودهم في اًكان متعارف

اء الهيئة التدريسية  تغيير بعض أعضةكما يمكننا مالحظ. هذه المؤسسات الجديده

أما بالنسبة ألعداد .  مما يؤكد على حسن اإلشراف على العاملين فيهاخالل سنه

 عدد  إلى أنم١٨٩٩رت معارف عمومية للعام  أشارت سلنامة نظاالطالب فقد

  ٢٩٧.  وواحد غير مسلم، مسلما٨٨ً طالباً منهم ٨٩الطالب في المدرسة اإلعدادية 

 الكلية الصالحية إلى الدور المهم الذي لعبته بد من اإلشارة في هذا االطار ال

الصالحية تقع المدرسة  .في الحركة التعليمية والتي تمثل نموذجاً للحداثة في التعليم

تعرضت المدرسة للخراب بسبب زلزال ضرب . اآلالم ببداية درب األسباطفي باب 

م، وحاولت الحكومة اليونانية، إقناع العثمانيين بمنحها لها إلعادتها ١٨١٢القدس عام 

كنيسة، ولكن العثمانيين الذين رفضوا المطالب اليونانية، قدموها طائعين للفرنسيين 
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 لخوض فرنسا الحرب بجانب العثمانيين ضد ؛لمكافأة لهمم كنوع من ا١٨٥٦عام 

  ٢٩٨.م١٨٥٦-١٨٥٣ رب القرمالروس في ح

ومنح نابليون الثالث الذي تسلم المدرسة الصالحية من السلطان العثماني عبد 

 . وكنيسة إلى مدرسة اكليركيةلتحويل هذه المدرسهصالحية لآلباء البيض الحميد، ال

يطر عليها جمال باشا قائد الجيش الرابع العثماني، ، س١٩١٥وفي ظروف مختلفة عام 

 مالكأ ضمن سياسته المتضمنة مصادرة  )كلية صالح الدين األيوبي (لىحولها إو

  ٢٩٩.العدو

 في الكلية  القدسأبناءالكثير من عمل  م١٩١٥-١٩١٣وخالل تلك الفترة 

دير  كان السيد حسني زاده جميل معاون المم١٩١٣/هـ١٣٣١ ففي عام ،الصالحية

 ٣٠٠. وتوفيق أفندي مدرس القرآن الكريم، وعارف المحاسب،في المدرسة الصالحية

  . ووظائفهم ورواتبهم العاملين في هذه الكليةسماءيوضح أ) ١٣(والجدول التالي رقم 

  

  

  

  

                                                 
298 Martin Strohmeier. “AL-Kulliyya AL-Salahiyya, Ottoman University in Jerusalem”. 
Ottoman Jerusalem: the Living City: 1517 - 1917. Vol. 1. London: Altajir World of Islam 
Trust, 2000. P. 57.   
299 Martin Strohmeier. “AL-Kulliyya AL-Salahiyya, Ottoman University in Jerusalem”. 
Ottoman Jerusalem: the Living City: 1517 - 1917. Vol. 1. P. 57.   
 

) ٦(انظر إلى الملحق . )٣٣/٢,٢٦/٣٣١/١٣(رقم الملف . أبوديس-وثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 300

 .رؤية طلب توظيف سامي أمين زعرب في الكلية الصالحيةل
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  )١٣(جدول رقم

  ٣٠١م١٩١٥/هـ١٣٣٣ين في المدرسة الصالحية عام أسماء المدرس

  الراتب بالقرش  الوظيفة  االسم

  ٢١٦٦  معاون مدير  فنديأمحمد 

  ٢٧٦٠  اقتصاد/ ناظر  محمد رستم

  ٢٣٠٠  تفسير وحديث   أمينالشيخ 

  ٢٣٠٠   عربيةأدبيات  الشيخ عبد الرحمن سالم 

  ٢٦٤٥  رياضيات وفلك  حمد محمودأ

  ١٧٢٥  طب  وهبي بك

  ٧٢٠  صرف ونحو  أفنديحسام الدين 

  ١٢٠٠  فقه ومنطق  أفندي أمينالشيخ 

  ٢٤٠  ئضفرا  الشيخ موسى البديري

  ٧٢٠  فارسي  أفنديمصطفى 

  ١٢٠٠  ألماني   وايندنجإسرائيل

  ١٢٠٠  فرنسي  سيوشو

  ١٦١٠  انجليزي  أفنديزين العابدين 

  ١٢٠٠  جغرافيا وعلم اجتماع  كعادل ب

  ٢٤٠  الصحة  خليل بك

  ٧٢٠  قرآن كريم  أفنديحمد  أاإلمام

  ٢٧٨  تركي  حمد بكأ

  ٢٤٠  لغة عربية  خليل السكاكيني

  ٣٦٠  رسم  اوخانسي

  ١٢٠٠  محاسب  أفنديمحمد 

  ١٢٠٠  جغرافيا التربة وعلم االجتماع  موسى عادل

  ٢٤٠  الصحة  خليل بك

  ٩٦٠  ضابط  أفنديشريف 

  ٤٨٠  معاون ضابط  أفنديصالح 

  ١٢٠  تربية بدنية  أفنديعبد الرحيم 

  ٤٨٠  تربية بدنية  غير مدشميخ

  ٣٦٠  تربية بدنية  كلياتسي

  ٩٦٠  كاتب  عزت بك

  ١٢٠٠  محاسب  أفنديمحمد 

  ٣١٠٢٤   مدرس٢٩المجموع 
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المواد الجديدة التي تم إدخالها على النظام التعليمي منها ومما سبق يتضح لنا 

 وتعيين أشخاص مختصين بهذه اللغات، إضافة إلى تدريس ة واأللماني،اللغة اإلنجليزية

ظفين ومن خالل الرواتب التي كانت تعطى لهؤالء المو.  والفلك،ت والرياضيا،الطب

 ومعلم الرياضيات والفلك ومن ثم معلم ،لناظرب أعطيت ليتضح لنا أن أعلى الروات

الحديث، ومن ثم معلم األدبيات العربية وهي تختلف عن اللغة العربية، ومن ثم معلم 

إال أن أقل الرواتب كانت تعطى إلى معلم اللغة العربية ومعلم  .اللغة اإلنجليزية

  .لك دالالت سياسية إقتصاديةالفرائض ويمكن أن يكون لذ

من خالل امتحانات بعض في الكلية الصالحية ويمكن استنتاج طرق التدريس 

 كان يعطيهم بعض العربيةستاذ اللغة ، إذ تبين أن أالصالحية في المدرسة الطلبة

 ، أمامهمالموجودة األفكار من خالل  لكي يقوم التالميذ بكتابة قصةواألوراق األفكار

 ، وطريقة التعبير، والصياغة، من خالل التفكيرالطلبةلفروقات بين مما يوضح ا

 ٣٠٢.  نصوح الدين ومحمد شفيقالبين ومنها وظيفة الط،وحسن الخط
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١٠٣ 
 

  



١٠٤ 
 

  

  وظيفة عربية

 وصار البحر عظيم) نو( كانت سفينه جارية في البحر وعند جريها طلع عليها يامألنه يوما من ذات افأ

كان عادةً عند البحرية اذا السفينة قد حاولت الغرق فانهم يرموا كل األرزاق  و. السفينهيتالطم بأمواجه وصادت

وكان يوجد في السفينه رجل متعلم . الموجوده فيها ألجل تخفيفها ففعلوا كما ذكرنا ولكن لم يأخذوا نتيجة من ذلك

لقد اضعت نصف حياتك : ال،  قال: الصرف والنحو فقال المتعلم إلى ريس البحرية هل تعلمت الصرف والنحو قال

سدى بدون فائدة فلنرجع إلى السفينة فأنها قد حاولت الغرق وصاروا يضربوا قرعة على األشحاص فالذي تطلع عليه 

هل تعلمت السباحة قال ال فجاوبه : القرعة فيرموة في البحر إلى أن جاءت القرعة على المتعلم فقال الريس إلى المتعلم

الفوائد الضرورية له مثل السباحة يجب على اإلنسان أن يتعلم . ل وقتك سدى فرموه في البحرالريس انك اضعت ك

  .والصيد وركب الخيل

وركب الخيل ينفعه وقت الهجوم ووقت . والصيد ينفعه عند لقائه مع عدوه.  الغرقدة تنفعه عنالسباحفإن 

  .لى الفرس وال يقدروا أن يلحقوهمثال اذا كان مسافر وطلعت عليه لصوص فإنه يهرب ع. الهرب ايضاً

  نصوح الدين

١٢٤  



١٠٥ 
 

 

  

  وظيفة

سفينة في البحر وكان البحر هائجا وكان في السفينة رجل نحوي فقال لصاحب  حكي أنه يوم من ذات األيام

السفينة هل تعلمت النحو قال ال فقال له اضعت نصف عمرك فهاج البحر هيجانا عظيما فبدوا يخففون من االشياء 

 القرعه الرجل النحوي ك أصابتة فيها فلم يسكن هيجانها ثم بدوا يخففون من الركاب في القرعه وفي اثناء ذلالموجود

ثم المراد من ذلك يجب . فقال له صاحب السفينه هل تعلمت السباحة قال ال فقال اضعت كل عمرك ورموه في البحر

  الشاعر ال يكون عليه حجه وفي ذلك قال لكي على كل فرد من الناس أن يتعلم قدر ما عليه قدرته من العلوم

  تعلم السحر وال تفعل به    العلم خير وال الجهل به

        محمد شفيق١٥٢

  



١٠٦ 
 

 ، العربية في المدرسة الصالحيهبق تبين لنا طريقة امتحانات اللغةومما س

توفره لدينا استطعنا الحصول متحانات الطلبة الممن خالل بعض الوثائق المتعلقه باو

 ، ومحمد شفيق، ومحمد وصفي،علي سليمانسماء بعض التالميذ ومنهم أعلى 

 ، وعلي خير الدين، ومحمد لطفي، وأحمد الخالدي، وعبد الرحمن،ونصوح الدين

  . ٣٠٤ العلميوإسحاق ،٣٠٣وصالح زكي 

 العديد من إنشاءفقد تم . الصحافة إنشاء في أيضا القدس أبناءكما ساهم 

 بشكل كبير في اساهمو والكتاب الذين األدباءت  تبن والتي،الصحف داخل المدارس

افي أو  نشر الوعي السياسي أو الثقأكان سواء ، المجتمع المقدسيأبناءنشر الوعي بين 

 ما اذمقدسية قد تأخرت في الظهور إن الصحافة ال إلى أويجب اإلشارة. االقتصادي

ه السلطات لها بسبب ذ لم تتنب إ،الحرية التي تمتعت بقسط من والقاهرةقورنت ببيروت 

 ،نه وبعد ازدياد عدد الصحفإال أ.  والتحرير الهزيل،والعدد القليل ،التوزيع المحدود

 وتولي تحريرها مثقفون ،ائها وازدياد عدد قر، وكبر تأثيرها،واتساع توزيعها

 قانون المطبوعات في وإصدار الصحافة لخطورةمرموقون تنبهت السلطات 

 ة أيإصدارحدهم في ا رغب أإذتماد عليه وااللتزام به م الذي يجب االع٤/١/١٨٦٥

  .صحيفة

                                                 
 .)٣٣/٢,١٦/٣٣٣/١٣(رقم الملف . أبوديس-ةوثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمي 303
لرؤية كشف عالمات . )٣٣/٢,١٢/٣٣٢/١٣(رقم الملف . أبوديس-وثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 304

 ).٥(الطالب إسحاق العلمي انظر للملحق 
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 ؛علي محمود الريماويومن الذين عملوا في مجال الصحافة في القدس نذكر 

 ودرس فيها ،المعارف بالقدس في مدرسة بيت ريما، عملشاعر فلسطيني من وهو 

لقدس الشريف  فكان محررا للقسم العربي في جريدة ا،عمل في الصحافة .الفقه واللغة

 في تحرير العديد من أسهم كما ، لجريدة النجاح وجريدة الغزالاً ومحرر،الرسمية

 توفي الريماوي عام . القصائدأو فيها من خالل المقاالت والمشاركة األخرىالصحف 

  ٣٠٥. م١٩١٩

في  مؤسس المدرسة الدستورية خليل السكاكيني أسس م١٩١٠ ديسمبر ٦وفي 

 علمية غير منتظمة تابعة للمدرسة هي مجلة أدبية تربويةو" الدستور"القدس مجله 

يس تحريرها خليل  وكان رئالمدرسة وأساتذةاشترك فيها طالب . الدستورية

  . وخلفه جميل الخالدي،السكاكيني

 وهي م١٩١٣ أغسطس ٥ مجلة المنهل في محمد موسى المغربيواصدر 

 وخليل ، النشاشيبيعافإس فيها الكتابة شارك في  اجتماعية شهرية،أدبيةمجلة 

 والدكتور ، وحبيب الخوري، والشيخ علي الريماوي، وعارف العارف،السكاكيني

   ٣٠٦. وغيرهم،توفيق كنعان

 في ظهور حركة التأليف والطباعة في  مهمدور" العلماء"ا كان لهؤالء كم

  الواليات العثمانية فقد وضعت الدولةمختلف ونظرا النتشار هذه الحركة في ،القدس
                                                 

ن في أواخر العهد أعالم فلسطي.  ؛ انظر أيضا عادل مناع٣٧٣-٣٧٢ص. ٨م. بالدنا فلسطين. مصطفى مراد الدباغ 305

 .١٨٧-١٨٦ص. العثماني
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت. (صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن. عايدة النجار 306

 ).٣(لمعرفة المزيد عن الصحافة في القدس انظر إلى الملحق رقم .  ٣٦٥ص). ٢٠٠٥
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 فقد وضع قانون لطباعة ، لضبط هذه الحركةوالقوانين األنظمةالعثمانية العديد من 

 ومن مواد هذا ،الكتب بشكل عام والكتب التي طبعت لغرض التدريس بشكل خاص

  ٣٠٧:القانون

 الموافقةخذ اً بدون أاقرأو أو اً يطبع كتابأوكل من يفتح مطبعة  : ١٣٧المادة 

  . مجيديةية قدرها خمسون ذهب، ويدفع غرامة ماليةتهمن الجهات المعنية تقفل مطبع

 إلى الدولة العثمانية أو القائمين عليها كل من يطبع شيئاً مسيئاً:  ١٣٨مادة ال

غرامة ماليه لى  إإضافة ، حسب نوع مخالفته،تغلق مطبعته إما  بشكل مؤقت أو نهائي

   . ذهبيةلى خمسينتبدأ من عشر ذهبيات إ

  العمومية من منشورات هزليةلآلداب اًمخالفطبع شيئاً كل من ي: ١٣٩المادة 

 إلى خمس من ليرة ذهبية واحدةمالية تبدأ  قبيحة يدفع غرامة تصاوير أو نقوش أو

  .يام حسب نوع المخالفة ويتعرض للحبس إما ليوم أو لسبعة أ،ذهبيات

 ظهر الشعراء الذين تأثروا م١٩٠٨ الدستور العثماني في عام إعالنوبعد 

 ،والديمقراطية ، والحرية،الحرة االنتخاباتبمواضيع  و،الجديدة السياسية فكارباأل

  ٣٠٨. وخليل السكاكيني، النشاشيبيإسعافومنهم . االجتماعيةوالعدالة 

وفي مجال النثر ظهرت لدينا مدرستان ض٣٠٩: من الكتابا مجموعةتم  

                                                 
. ١٤٩ص). ١٩٨٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : روتبي. ( ٢ج. الصحافة العربية في فلسطين. يوسف خوري 307

ولمعرفة شكل الطابعة في  ؛)٤( انظر إلى الملحق رقم ١٨٩٩/هـ١٣١٧لمعرفة المزيد عن المطابع في القدس في 

 ). ٨(م انظر إلى الملحق ١٨٤١القدس عام 
 .٤٦٢ص. عصر التكايا والرعايا. شاكر النابلسي 308
 .٤٦٢ص. الرعايعصر التكايا وا. شاكر النابلسي 309
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القيم ها بتكلف ولى هي المدرسة الدينية والتي امتاز كتابالمدرسة األ

  .نماط اللغوية واأل،المتافيزقية

 ،هتم كتابها بمشاكل المجتمعوهي المدرسة الواقعية التي ا: ية المدرسة الثان

  :قين يلى فرالجتها في كتاباتهم وقد انقسموا إومحاولة مع

 ،األفغاني جمال الدين بأفكار تأثرواالذين   من الكتابمجموعة: ول الفريق األ

محاولة التوفيق و ،ينية الدالمؤسسة إصالحلى  الذين دعوا إ،ارشيد رض و، عبدهومحمد

  .العلم بين الدين و

 ومنهم واالستبداد ،الكتاب الذين عارضوا الطغيانالفريق الثاني كان يشمل 

  ٣١٠. وروحي الخالدي ،يوسف ضياء الخالدي

 في حركة الترجمة التي بدأت بفضل  دور مهميضاًكما كان لعلماء القدس أ

ى الرحالت الخاصة التي قام بها بعض  إلإضافة ، في القدسألجنبيةالمدارس ا

 ، والفلسفة،اآلداببالتالي بدأت حركة ترجمة و. البلدانلى العديد من إالشخصيات 

 ، واالنجليزية، والفرنسية، اللغة اليونانية منها،من عدة لغات  والكتب الدينية،والعلوم

ومن . والعبرية ، والتركية،رمنية واأل،روسية وال،نية واالسبا، والفرنسية،وااليطالية

 وخليل السكاكيني، ، النشاشيبيإسعاف الذين ظهروا في القدس محمد األدباءبرز أ

   ٣١١.دب الفرنسيان أول من لفت نظر قراء فلسطين إلى األوروحي الخالدي الذي ك

                                                 
 .٤٦٢ص. عصر التكايا والرعايا. شاكر النابلسي 310
  ٤٣٩-٤٣٨ص. عصر التكايا والرعايا. شاكر النابلسي 311
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ني التجديد في النصف الثا واإلصالحن سياسة أاالستنتاج ب مما سبق ويمكن

 لدى عدد كبير من العلماء المقدسيين الذين ت تربة خصبةقالقرن التاسع عشر المن 

  طويلة فقد ظهر لدينا قوائم. نوي التي قام بها العثمانلإلصالحاتاظهروا حماستهم 

 ٣١٢ دراسة تخصصاتأو  االنخراط في السلك التعليمي الشخصيات التي قررتبأسماء

 ،تب الخالديعثمان را و، بك الحسيني موسىأمثال من ،انون مثل دراسة القأخرى

 أمثال  البشريومنهم من درس الطب٣١٣. السعودأبوراغب  و،وموسى شفيق الخالدي

 أمثال والطب البيطري ٣١٤، وحسين فخري الخالدي،الدكتور حسن شكري الخالدي

 ومنهم ،٣١٦حمد سامح الخالدي أأمثالومنهم من درس الصيدلة  ،٣١٥علي النشاشيبي

محمد علي الخالدي الذي عمل في سكة الحديد نظيف  ثالأم الهندسةمن درس 

  ٣١٧.الحجازية

 علماء ورجال النهضة بأسماء في مذكراته قائمة ةرد واصف جوهريأوكما 

وقد احتوت هذه  ،م نقال عن أحمد سامح الخالدي١٩١٤-١٨٨٠في القدس بين عامي 

ن هناك ال أ إ،المسيحيين والمسلمين النهضةل  رجاأسماء من القائمة على مجموعة

 ، موسى بك عقلأمثال من  ترجمة أي لهانجد التي وردت في القائمة لم األسماءبعض 

 ، والشيخ سعود العوري، وحمود جاد اهللا، ومحمد جاد اهللا،وعارف حكمت النشاشيبي

                                                 
312 Rashid I al-Khalidi. “ Intellectual Life in Late Ottoman Jerusalem”. Vol. 1. P. 222. 

 .٢٦٤ص. القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية. واصف جوهرية 313
 .١٤٩ص . من أعالم الفكر واألدب في فلسطين. يعقوب العودات 314
 .٣٥٣ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني. عادل مناع 315
 .١٤٦ص. من أعالم الفكر واألدب في فلسطين. يعقوب العودات 316
 .١٥٣-١٥٢ص. أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني. عادل مناع 317
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ن كما أ.  وعادل جبر، السلفيتيوإبراهيم ، وعبد المحسن الحسيني، العوريأمين وأبو

جال النهضة الذين كان لهم دور كبير وفعال لم يكونوا ضمن هذه رالعديد من العلماء و

 العلماء ورجال ألسماء يمكن الخروج بقائمة دقيقة نه الين لنا أومما سبق يتب. القائمة

سبق ذكره في هذا الفصل  وبناء على ما. اخر العهد العثمانيأوالنهضة في القدس في 

  .  التعليمياإلصالح بشكل كبير في عملية  المجتمع المقدسي ساهمواأبناء أنيتبين لنا 
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  الخاتمة 

وبشكل خاص منذ  ،حظيت القدس باهتمام ملحوظ من قبل السالطين واألفراد

بالتأكيد نظراً كان نشاء المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفه، وهذا الفترة األيوبية بإ

ظهرت فقد أ. ختلفةر الفترات اإلسالمية الم احتلتها مدينة القدس عبلتيللمكانة الدينية ا

نشاطها التعليمي خالل الحكم    من هذه المدارس استمرت في أداءاً مهماًالدراسة أن عدد

نشئت لتقليدية عن القيام بدورها الذي أ رغم تراجع عدد مهم من المؤسسات االعثماني

 رغم ،رة التنظيماتل فتداء وظائفها خال، كما استمرت بعض هذه المؤسسات بأمن أجله

  .صالحية التي انتهجتها الدولة العثمانية خاصة في مجال التعليمالسياسة اإل

صالحية  بشكل عام لم يعارضوا السياسة اإلظهرت الدراسة أن علماء القدسأ

 وقيادة عجلة ،قد ساهم عدد مهم منهم في تبني هذه السياسةف بل بالعكس ،العثمانية

 والعمل على تحديثه رغم وجود عدد مهم منهم حافظ على ،االصالح في مجال التعليم

   .وفق النظام التعليمي التقليديفي االستمرار تقليديته 

 من مقدسي في النظام التعليمي، أبناء المجتمع الأوضحت الدراسة مساهمة

وعند . خالل اهتمامهم بالمؤسسات التعليمية في النصف األول من القرن التاسع عشر

قامت بإصدار العديد من القوانين والتقارير الخاصة العثمانية لإلصالحات، تنبه الدولة 

باإلصالحات التعليمية في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إال أنها لم 

 ،زم بها إال في أواخر القرن التاسع عشر، فتم تنفيذ قانون المعارف العموميةتتل

  والقرى، والمدارس الرشدية في مراكز،وتأسيس المدارس االبتدائية في المدن
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 ، والخاصة، والحكومية،ومع ظهور المدارس بأنواعها الدينية .السناجق واألقضية

أدرك جزء كبير من العلماء حاجة مؤسساتهم التعليمية لإلصالح  والتبشيرية

  .والتحديث، فكانوا في مقدمة المطالبين بالتحديث والعصرنه

 المؤسسات التعليمية الحديثه؛ سريع للعلماء في االندماج الظهرت الدراسةأ

 كما .تعليمية في هذه المؤسسات الجديدة تولوا العديد من المناصب اإلدارية والحيث

 ، وصحافة، وطب،كانوا على استعداد لالنخراط في مجاالت الحياة الجديدة من قانون

بها، من وصيدله، كما قاموا بوضع األسس الستمرار هذه اإلصالحات والنهوض 

خالل تعليم أبنائهم وفق النظام التعليمي الجديد؛ من أجل تكوين كادر أكاديمي قادر 

   .على مسك زمام األمور، ودفع المجتمع المقدسي إلى التقدم

رامجها ونظامها الجديد، قد وبالتالي فإن ظهور المدارس الحكومية الجديدة بب

 ولكنها ،حكومية قد أخذت بالظهورا أن المدارس المأوله: زدواجية من نوعينأحدث ا

زدواج الثقافي اال مة بضرورة التغيير، ومن هنا بدأطع إقناع المدارس القديتلم تس

إلى شؤون الحياة، هما ييحدث فراغا كبيرا بين فئتين من الناس متباعدتين في نظرت

تابعة متيازات التي أحرزتها الدول الغربية للتدخل في شؤون البالد الوثانيهما أن اال

للدولة العثمانية بموجب التنظيمات قد فتحت الباب على مصراعيه لإلرساليات 

 وظهور المدارس األجنبية، وكان اإلقبال على هذه المدارس من المسلمين ،التبشيرية

  . تكاليفها الدراسية ى تحملمقتصرا على أبناء العائالت القادرة عل
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 توفير أكبر عدد من استطاعت أن الدولة العثمانية ومن هنا يتضح للباحثة

ضافة إلى أن المقدسيين كانوا يتمتعون إلمكانياتها المتاحة، هذا باالمدارس حسب إ

م المحلية والشؤون يستقالل الذاتي في إدارة مدارسهم بواسطة لجان التعلالابنوع من 

ن نرى الغالبية منهم من أبناء المجتمع  والفنية، فمن بين مجموع الموظفياإلدارية

لية لتولي هذه الوظائف التعليمية والمقدسي الذين كانوا على قدر كبير من المسؤ

، أو سعيهم إلى إنشاء المدارس عندما دعت الحاجة وغيرها من الوظائف الحكومية

  . لذلك
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.٢٢  ٢٩٧  .م١٨١٤/هـ١٢٢٩

.٢٣  ٢٩٨  .م١٨١٥/هـ١٢٣٠

.٢٤  ٢٩٨  .م١٨١٥/هـ١٢٣٠

.٢٥  ٢٩٩  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

.٢٦  ٣٠٠  .م١٨١٦/هـ١٢٣١

.٢٧ ٣٠٠  .م١٨١٦/هـ١٢٣٢

.٢٨ ٣٠١  .م١٨١٧/هـ١٢٣٣

.٢٩  ٣٠٢  .م١٨١٨/هـ١٢٣٤

.٣٠  ٣٠٣  .م١٨١٨/هـ١٢٣٤

.٣١ ٣٠٣  .م١٨٢٠/هـ١٢٣٥

.٣٢  ٣٠٥  .م١٨٢٠/هـ١٢٣٦



١١٧ 
 

.٣٣ ٣٠٦  .م١٨٢١/هـ١٢٣٧

.٣٤  ٣١٠  .م١٨٢٥/ هـ١٢٤١

.٣٥  ٣١١  .م١٨٢٧/هـ١٢٤٢

.٣٦  ٣١٢  .م١٨٢٨/هـ١٢٤٤

.٣٧  ٣١٣  .م١٨٢٩/ هـ١٢٤٥

.٣٨  ٣١٤  .م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦

.٣٩  ٣١٥  .م١٨٣١ /هـ١٢٤٦

.٤٠ ٣١٦ .م١٨٣٢/هـ١٢٤٧

.٤١  ٣١٧  .م١٨٣١/هـ١٢٤٧

.٤٢  ٣١٨  .م١٨٣٤/هـ١٢٥٠

.٤٣  ٣١٩  .م١٨٣٥/هـ١٢٥١

.٤٤ ٣٢١ .م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣

.٤٥  ٣٢٢  .م١٨٣٨/هـ١٢٥٥

.٤٦  ٣٢٣  .م١٨٣٩ /هـ١٢٥٥

.٤٧  ٣٢٦  .م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

.٤٨ ٣٤٧ .م١٨٦٤/هـ١٢٨١

.٤٩ ٣٤٩ .م١٨٦٥/هـ١٢٨٢



١١٨ 
 

.٥٠ ٣٩٥ .م١٩٠٠/هـ١٣١٨

.٥١ ٣٩٧ .م١٩٠٠/ هـ١٣١٩

 

  بوديسأ -حوث اإلسالميةإحياء التراث والبوثائق مؤسسة 

   .١٣/؟؟/٣٣/٢,١٨:ملف رقم

  . ٤٤/١,٨/٠٦١/١٣:ملف رقم

   .٤٤/٠,٠٩/٠٧٠/١٣:ملف رقم

   .٤٤/١,١٣/٠٩٠/١٣:ملف رقم

   .٤٤/١٢١٥/١٠٧/١٣:ملف رقم

  . ٤٤/١,١٧/١١٦/١٣:ملف رقم

  .٤٤/١,٣/١٣٦/١٣:ملف رقم

  .٣٣/٢,٢٦/٣٣١/١٣:ملف رقم

  .٣٣/٢,٢٦/٣٣١/١٣:ملف رقم

  .٣٣/٢,١٢/٣٣٢/١٣:ملف رقم

  .٣٣/٢,١٤/٣٣٣/١٣:ملف رقم

   .٣٣/٢,١٦/٣٣٣/١٣:ملف رقم

  .٤٤/١,٢/٨٨٩/١٣:ملف رقم

  



١١٩ 
 

  :السالنامات

  .م١٩٠٠  /هـ١٣١٧سالنامة نظارات معارف عمومية للعام 

  .م١٨٩٩-١٨٧٢  /هـ١٣١٦-١٢٨٩م سالنامة المعارف في الشا

  

  المصادر الثانوية العربية

مؤسسة :  بيروت( .١ط .طالئع النهضة في فلسطين. حنا بو حنا،أ

 .)٢٠٠٥ ،الدراسات الفلسطينية

١.  

المجلس األعلى للتربية : رام اهللا. (١ج. لكاشفا. نزيه أبو نضال،

  ).٢٠٠٧ والثقافة،

٢.  

 :لبنان  (.مراكز العلم في طرابلسالحياة العلمية و. نيسأ األبيض،

 .)١٩٨٥جروس، 

٣.  

 .١ط .طور التعليم الوطني في العراقت. براهيم خليلإ أحمد،

  ).١٩٨٢ ،مركز دراسات الخليج العربي: البصرة(

٤.  

هيئة : دمشق. (١ط. ١٨م. الموسوعة العربية. بوبو، مسعود

  ). ١٩٩٨الموسوعة العربية، 

٥.  

مؤسسة  :لندن. (ةفهرس مخطوطات المكتبة الخالدي. الجعبة، نظمي

  ).٢٠٠١ الفرقان،

٦.  



١٢٠ 
 

تحرير  .ةالعثمانية في المذكرات الجوهريالقدس  .واصف جوهرية،

مؤسسة الدراسات  :القدس(. ١ج. عصام نصارسليم تماري و

 .)٢٠٠٣ المقدسية،

٧.  

 المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية .جيب، هاملتون

ترجمة عبد الحميد . ١م. األدنى في الفكر اإلسالمي في الشرق

 ).١٩٩٧دار المدى، : دمشق. (القيسي

٨.  

رسالة ". بيت المقدس في عهد المماليك. "حموده، عبد الرحمن سعيد

  .١٩٧٩. جامعة األزهر.  غير منشورةماجستير

٩.  

. ٣ع. حوليات القدس" .المكتبة الخالدية في القدس. "دولي ،الخالدي

  .٩٢-٦٦ص .٢٠٠٥ربيع 

١٠.

النصف ئالت القدس المتنفذه في عا .سماء جاد اهللا عبدأ خصاونة،

، سن القدواللجنة الملكية لشؤ: عمان( .لقرن الثامن عشرااألول من 

٢٠٠٦(. 

١١.

 :عمان( .دب العربي المقارنروحي الخالدي رائد األ. حسام الخطيب،

 ).١٩٨٥ دار الكرمل،

١٢.

 :بيروت( .٢ط .الصحافة العربية في فلسطين .يوسف خوري،

 .)١٩٨٦،  الفلسطينيةتالدراسامؤسسة 

١٣.



١٢١ 
 

دار : قرع(. القسم الثاني .٨م.  فلسطينبالدنا. مصطفى مراد الدباغ،

 .)١٩٨٨ ،الشفق

١٤.

". تعليم في فلسطين في عهد االنتدابال. "دمصطفى مرا الدباغ ،

المؤسسة العربية  :يروتب( .١ ط.٣م .الموسوعة الفلسطينية

 ).١٩٩٠ للدراسات والنشر،

١٥.

. ١ط. ١٦ج. موجز دائرة المعارف اإلسالمية. الدجال، رفيع الدين

  ).١٩٩٨مركز الشارقة لإلبداع الفكري، : ةالشارق(

١٦.

 العهد العثماني من مطلع القرنفلسطين في . "عبد الكريم رافق،

 .٢م .الموسوعة الفلسطينية". م١٩١٨/هـ١٣٣٦ إلى عام هـ١٣

 ).١٩٩٠ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت( .١ط

 .٩٩٠-٨٥١ص

١٧.

 دار العلم للماليين، :بيروت. (٦ج. األعالم. الزركلي، خير الدين

١٩٨٦.(  

١٨.

الصراع العثماني مع نقيب األشراف ". سطيح، عبد القادر مصطفى

. جامعة بيرزيت. رسالة ماجستير. "والقوى المحلية في القدس

٢٠٠٦ .  

  

١٩.



١٢٢ 
 

: القدس. (اعداد هالة السكاكيني.  كذا أنا يا دنيا.، خليلالسكاكيني

  ).١٩٥٥المطبعة التجارية، 

٢٠.

. تحقيق أكرم مسلم .٢ج. يوميات خليل السكاكيني. يلالسكاكيني، خل

  ).٢٠٠٤مؤسسة الدراسات المقدسية، : رام اهللا(

٢١.

مكتبة (فهرس مخطوطات المكتبة البديرية . إبراهيمخضر سالمة، 

، مكتبة المسجد األقصى: القدس. (١م. )الشيخ محمد بن حبيش

١٩٨٧.(  

٢٢.

. جد األقصىفهرس مخطوطات مكتبة المس. سالمة، خضر إبراهيم

  ).١٩٨٠مطبعة دار األيتام اإلسالمية، : القدس. (١ج

٢٣.

مجلة مكتبة  ."قصى المباركمكتبة المسجد األ ". حامددياب ،الشافعي

 .٥٦-٥٢ص .٢٠٠٤. ١ع .١٠م. الملك فهد الوطنية

٢٤.

التعليم في فلسطين في عهد الدولة . محمد عبد اهللا محمد شلح،

  .)٢٠٠٣،  الثقافيحياءاإل دار :القاهرة(. ١ ط.العثمانية

٢٥.

 ١٨٨٢-١٨٥٦ تحوالت جذرية في فلسطين. الكسندر ،شولش

ترجمة .  والسياسيدراسات حول التطور االقتصادي واالجتماعي

  .)١٩٩٠دار الهدى، : ردناأل( .١ط. كامل جميل العسلي

  

 

٢٦.



١٢٣ 
 

خرى في العلوم األعلم الفلك والميقات و. "محمد عيسى  لحية،صا

المؤسسة العربية  :بيروت( .١ط. ٣م. الفلسطينيةالموسوعة ". فلسطين

 .٣٨٧-٣٧٧:ص  .)١٩٩٠ ،للدراسات والنشر

٢٧.

. ما بعدهاولى ومية األين خالل الحرب العالفلسط. بهجت صبري،

 .)١٩٨٢، جمعية الدراسات العربية: القدس(

٢٨.

 .العمرانية في فلسطينقافية و الثالحياةفصول حول . حسانإ عباس،

 ).١٩٩٣ ، الفارسدار: ردناأل(. ١ط

٢٩.

المدارس في بيت المقدس في . عبد المهدي، عبد الجليل حسن

. ٢-١ج. العصرين األيوبي والمملوكي ودورها في الحركة الفكرية

  ).١٩٨١مكتبة األقصى، : عمان(

٣٠.

. ١ط. فلسطين في العهدين األيوبي والمملوكي. عثامنة، خليل

  ).٢٠٠٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(

٣١.

تحقيق . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. العسقالني، ابن حجر

دار الكتب العلمية، : بيروت. ( ١ط.  ١ج. عبد الوارث محمد أحمد

١٩٩٧.(  

٣٢.

بيت المقدس في كتب الرحالت عند العرب . كامل جميل العسلي،

  ).١٩٩٢ ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا: عمان( .والمسلمين

٣٣.



١٢٤ 
 

التعليم في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى " .جميلكامل  ،العسلي

 :بيروت( .١ط .٣م .الموسوعة الفلسطينية ".بداية العصر الحديث

 .٣٥-٣:ص ).١٩٩٠ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

٣٤.

 ".سالمية في فلسطينالعلوم اإل :الفكر الديني" .كامل جميل العسلي،

المؤسسة العربية  :يروتب( .١ط. ٣م. الموسوعة الفلسطينية

 .٤٩٣-٤٤٣ص. )١٩٩٠ ،للدراسات والنشر

٣٥.

جمعية  :عمان( .معاهد العلم في بيت المقدس. كامل جميل العسلي،

 ).١٩٨١عمال المطابع التعاونية،

٣٦.

سالمية معلومات جديدة عن مدارس القدس اإل" .جميلكامل  العسلي،

 ةالمجل .مستخلصة من سجالت المحكمة الشرعية في القدس

  .١١٧-٩٩ص .١٩٨٢. ١ع .الفلسطينية

٣٧.

سالمي حتى سنة المكتبات منذ الفتح العربي اإل ".كامل جميل العسلي،

المؤسسة العربية  :بيروت( .١ط. ٣م. الموسوعة الفلسطينية. "١٩٨٥

 .٣١٣-٢٨١: ص. )١٩٩٠ ،للدراسات والنشر

٣٨.

مطبعة  :عمان( .١م .وثائق مقدسية تاريخية .جميلكامل  العسلي،

  ).١٩٨٣ ،توفيقال

  

 

٣٩.



١٢٥ 
 

األنس الجليل في تاريخ القدس . العليمي، مجير الدين الحنبلي

: الخليل. (تحقيق عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة. ١م. والخليل

  ).١٩٩٩مكتبة دنديس، 

٤٠.

 في فلسطين التعليم جديدة ألوضاع رؤية. "محمد حسينالعمايرة، 

. ١٩٩٧تموز . ١٠٩ع. صامد االقتصادي. "خالل العهد العثماني

 .٢٤٩-٢٢٦ص

٤١.

 :القدس( .٣ط .دب في فلسطيناألومن أعالم الفكر  .يعقوب ،العودات

  .)١٩٩٢، ءسرادار اإل

٤٢.

دار احياء التراث : بيروت. (٩ج.  معجم المؤلفين.كحاله، عمر رضا

  ).  ١٩٥٧العربي، 

٤٣.

، مطبعة الترقي :دمشق. (٤م .خطط الشام. كرد علي، محمد

١٩٢٧( .  

٤٤.

اإلصالح اإلسالمي والحال العثماني في أواخر . "ي، وجيهكوثران

. المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية". السلطنة العثمانية

  . ٤٤١-٤٢٦ص. ١٩٩٨سبتمبر . ١٧ع

٤٥.

مدينة القدس وجوارها خالل الفتره  .المدني، زياد عبد العزيز

  ).٢٠٠٤ك األعمال، بن: عمان. (١ط . هـ١٥١٢-٤٥١٢

٤٦.



١٢٦ 
 

  

 العهد  أواخرمدينة القدس وجوارها في. دني، زياد عبد العزيزالم

مطبعة الدستور التجارية، : نعما(. هـ١٢٤٦-١٣٣٦العثماني

٢٠٠٤ .(  

٤٧.

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني . المرادي، محمد خليل بن علي

  ).دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة. (٣ج. عشر

٤٨.

: بيروت. (انيلعهد العثمواخر اأعالم فلسطين في أ. عادل ،مناع

  ).١٩٩٧ مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

٤٩.

حوليات . "عيانهاأة والنخبة المقدسية علماء المدين. "عادل مناع،

  .٤٧-٥ص  .٢٠٠٧ربيع . ٥ع. القدس

٥٠.

واخر فلسطين في أ القدس عاصمة فعلية لأصبحتهل " .عادل مناع،

مؤسسة : القدس( .المحاشيعيان ودينة الحجاج واأل م."العهد العثماني

  ).٢٠٠٥ ،الدراسات المقدسية

٥١.

دار المريخ، : الرياض(  .تاريخ التعليم عند المسلمين. منير، أحمد

١٩٨١ .(  

٥٢.

: الرياض. ( ١ط.  ٢٢م. الموسوعة العربية العالمية. هيئة الموسوعة

  ).١٩٩٦مؤسسة أعمال المسوعة، 

٥٣.



١٢٧ 
 

  

 ،لمؤسسة العربيةا :بيروت( .الرعاياعصر التكايا و .شاكر النابلسي،

١٩٩٩( .  

٥٤.

 .الحركة الوطنية في نصف قرنصحافة فلسطين و. عايدة النجار،

  ).٢٠٠٥ المؤسسة العربية للدارسات والنشر،: بيروت(

٥٥.

حتى  في فلسطين منذ العهد العثماني والتعليم. جميل عمر وان،نش

  ).٢٠٠٣ ،المناردار :رام اهللا( .السلطة الوطنية الفلسطينية

٥٦.

قدس العلمية في الالحياة الثقافية و". صالح سليمانسالمة  ت،النعيما

 .ة ماجستير غير منشورةرسال ."في القرن الثاني عشر الهجري

  .١٩٨١ .ردنيةالجامعة األ

٥٧.

. من أعالم الفكر واألدب في التراث العربي. النوري، محمد جواد

  ).١٩٩٨مجلة الحياة، : حيفا(

٥٨.

دار  :بيروت(  .١ج. منبع الفوائدئد وامجمع الزو. نور الدين ،الهيثمي

    ).١٩٨٨ الكتب العلمية،

٥٩.

 . الصهيوني في فلسطيناالستيطانياالستعمار  .علي الدين هالل،

  .)١٩٧٥ لعربية للتربية والثقافة والعلوم،المنظمة ا: القاهرة (

  

٦٠.



١٢٨ 
 

  

". خليل السكاكيني هذا المثقف الموسوعي الملتزم. "در القادعب ،ياسين

  .١٣٦-١٢٢ص  .٢٠٠٩حزيران  .١٥٥ع. قتصاديصامد اال

٦١.

 العصر /المكتبات االسالمية في بيت المقدس. "يحيى، مها أحمد

  .١٩٩٨. جامعة القدس. رسالة ماجستير غير منشورة". المملوكي

٦٢.

ناحية القدس الشريف في القرن العاشر . اليعقوب، محمد أحمد سليم

  ).١٩٩٩ردني، البنك األهلي األ: األردن. (١ط. ٢ج. الهجري

٦٣.

التعليم  ".خ التعليم في فلسطينمقدمة في تاري ".محسن يوسف،
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  المالحق

  )١(ملحق رقم 

  م١٨٩٩/هـ١٣١٧ برنامج الدروس إلعداد المعلمين

  ٣١٨ إلى المكاتب اإلبتدائيةبرنامج الدروس إلعداد المعلمين

  السنة الثانية  السنة األولى  سأسماء الدرو

  ٣  ٤  القرآن والتجويد والفقه

  ٠  ٣  تركي

  ١  ٠  أصول التدريس

  ٢  ٠  انشاء

  ٢  ٢  عربي صرف ونحو

  ٢  ٢  فارسي

  ١  ٠  فرنسي

  ٢  ٢  حساب

  ١  ١  علم اشيا

  ٢  ٢  جغرافيا

  ١  ٢  تاريخ إسالمي

  ١  ١  حسن الخط

  ٣١٩برنامج الدروس إلعداد المعلمين إلى المكاتب الرشدية

  السنة الثانية  السنة األولى  أسماء الدورس

  ٠  ١  قواعد وإمالء

  ٢  ١  أصول التدريس

  ١  ١  إنشاء

  ٣  ٣  عربي

  ١  ١  فارسي

  ٢  ٢  فرنسي

  ١  ٢  حساب

  ٢  ١  أصول مسك الدفاتر

  ١  ١  جبر

  ١  ١  هندسة
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  ١  ١  حكمت

  ٢  ١  أحياء

  ١  ٢  جغرافيا

  ١  ٢  تاريخ

  ٢  ١  حسن الخط

  ١  ١  رسم

  ٢  ٠  علوم دينية

  ٣٢٠برنامج الدروس إلعداد المعلمين إلى المكاتب العالية

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  أسماء الدروس

  ٢  ١  ١  علوم دينية وشرح العقائد

  ١  ١  ١  ادبيات عثمانية

  ١  ١  ٠  الكتابة الرسمية

  ١  ٠  ٠  أصول التدريس

  ١  ١  ١  أدبيات عربية

  ٢  ١  ١  أدبيات فارسية

  ٣  ٤  ٤  فرنسي

  ٠  ٠  ٢  حساب

  ٠  ١  ١  أصول مسك الدفاتر

  ١  ١  ٢  جبر

  ١  ٢  ١  هندسة

  ٠  ١  ١  مثلثات

  ٢  ٠  ٠  ترسيم الخطوط

  ١  ١  ٠  فلك

  ١  ١  ٠  ماكنه

  ١  ١  ٢  حكمت

  ٢  ١  ٢  أحياء

  ١  ١  ١  جغرافيا

  ١  ١  ١  تاريخ

  ١  ٢  ٢  كيمياء

  ١  ١  ١  قوانيين

  ١  ١  ٠  اقتصاد
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  )٢(ملحق رقم 

  ١٨٩٩٣٢١/هـ١٣١٧مة  حسب سالناالمكاتب األجنبية

 تاريخ الترخيص تاريخ اإلنشاء إناث ذكور نوع المكتب الطائفة اسم المكتب

 - ١٥٠٥/هـ٩١٠  ٨٥ - - تراستطة

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٧٨٥/هـ١٢٠٠ - ٦٠ ابتدائي يهود حاي أوالم

 - م١٨٤٤/هـ١٢٦٠  ٦٠ ابتدائي  -

 - م١٨٤٥/هـ١٢٦١ ١٦ ١٢ - - -

 اكليركي
رهبان 

 الالتين
 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٤٨/هـ١٢٦٥ - ٢٤ يإعداد

 م١٨٩٢/هـ١٣٠٩ م١٨٥٣/هـ١٢٦٩ ١١٨ - - - ثاليتاموس

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٥٧/هـ١٢٧٤ - ١١٠ ابتدائي يهود اليزه ليمل

 م١٨٩٧هـ ١٣١٤ م١٨٥٨/هـ١٢٧٥ - ٥٥  يهود -

 - م١٨٦١/هـ١٢٧٧ - ١٠ ابتدائي يهود -

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٦٢/هـ١٢٨٠ - ١٨ ابتدائي يهود جمعية لندن

 - م١٨٦٥/هـ١٢٨٢ ١٥٠ - - - دام روسيون

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٦٦/هـ١٢٨٣ - ١١٠ ابتدائي يهود درويسن صبون

 - م١٨٦٦/هـ١٢٨٢ ٧٥ - - - مارلهيف

 - م١٨٦٨/هـ١٢٨٥ ٣٠  ابتدائي  -

 م١٨٩٢/هـ١٣٠٩ م١٨٧١/هـ١٢٧٨ ٧ ١٣٤ ابتدائي ألمان دار األيتام

 - م١٨٧٣/هـ١٢٩٠ - ١٢ ابتدائي يهود جمعية لندن

 - م١٨٧٥/هـ١٢٩٢  ١٢٠ - التين فرر مكتى

 - م١٨٧٨/هـ١٢٩٦ ٣٤ ٥٢ ابتدائي ألمان شيمل اشفسين

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٨١/هـ١٢٩٩ - ١٠٠ ابتدائي يهود بري عيص حاييم

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٨١/هـ١٢٩٨ - ١١٥ - التين القديسة حنه

 اكول روس
ارثوذوكس 

 روس
 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٨٣/هـ١٣٠٠ - ٢٥ ابتدائي

 م١٨٨٨/هـ١٣٠٥ م١٨٨٣/هـ١٣٠٠  ٨٠ إعدادي يهود اليانس

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٨٤/هـ١٣٠٢ - ٥٠ ابتدائي يهود حاي أوالم

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٨٤/هـ١٣٠٢ ٢٠٠ - ابتدائي يهود روتشيلد

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ ١٨٨٦/هـ١٣٠٣ - ٣٠ ابتدائي يهود تلمود تورات

 م١٨٩٣هـ ١٣١١ م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ ٥٠ - ابتدائي ألمان يكاأللمان الكاثول

 م١٨٩١/هـ١٣٠٩ م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ - ٤٠ ابتدائي يهود تورات حاييم
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 - م١٨٩٠/هـ١٣٠٧ - ١٣ ابتدائي يهود -

 - م١٨٩١/هـ١٣٠٨ - ٩ ابتدائي يهود -

راهبات 

 ماريوسف
- - ١٢٨٢ ١٢٠ - - 
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    )٣(ملحق رقم  

  ١٩١٤٣٢٢آذار ١٨ صدرت في القدس لغاية  الصحف التيأسماء

  مالحظات  المؤسس  تاريخ التأسيس  الصحيفة

  التركية بالشهر باللغتين العربية وتصدر مرة واحدة  رسميةجريدة   ١٨٧٦  القدس الشريف

   بالشهرتصدر مرة واحدة  الشيخ علي الريماوي  ١٨٧٦  الغزال

  تصدر باللغة العربية  رسمية  ١٩٠٣  القدس الشريف

   تصدر مرتين بالشهراجتماعيةمجلة أدبية   حنا عبد اهللا العيسى  ١٩٠٨  يصمعاأل

  األرثوذكسبطريركية الروم   ١٩٠٨  صهيون الجديدة
 في  المواضيع الدينية تصدر مرة واحدةتبحث في

  اليونانيةالشهر باللغتين العربية و

   زكاإيليا  ١٩٠٨  النفير العثماني
 في واحدة تصدر مرة اجتماعيةة دبيجريدة سياسية أ

  سبوعاأل

  سبوعين باألارية تصدر مرتخبجريدة علمية أدبية إ  جورج حبيب حنانيا  ١٨/٩/١٩٠٨  القدس

  جريدة خطية  عيسى الطبه  ٩/١٩٠٨  حالماأل

  جريدة خطية  نخله كته  ١٠/١٩٠٨  الديك الصياح

  اثاناسيوس تبوفيلو باندازي  ٥/١٢/١٩٠٨  بشير فلسطين
سبوع باللغتين حدة باأل واجريدة دينية تصدر مرة

  اليونانيةالعربية و

  جريدة خطية  جبرا يا سمينة  ١٩٠٨  مواتمنبه األ

  جريدة خطية هزلية  ـــــ  ١٩٠٨  البلبل

  جريدة خطية  ـــــ  ١٩٠٨  الطائر

  بنندلي الياس مشحور  ٢٣/١٢/١٩٠٨  نصافاإل
 إخبارية فكاهية تصدر دبيةجريدة سياسية علمية أ

  سبوعين باألمرت

  حمد الريماويأ  ٢٤/١٢/١٩٠٨  النجاح
 علمية زراعية تصدر مرة واحدةدبية جريدة سياسية أ

  سبوع األفي

  سبوع في األمية ثقافية تصدر مرة واحدةجريدة عل  المدرسة الدستورية  ٦/١٢/١٩٠٨  الدستور

  تصدر مره واحده بالشهر باللغة العربية  نجليزيةمدرسة صهيون اإل  ٢٧/٣/١٩٠٩  صهيون

    تالمذة مدرسة الدستور  ٦/١٢/١٩١٠  الدستور

    كلية الفرير  ١٩١٠  رائد النجاح

  سعيد جاد اهللا  ٨/٢/١٩١٢  المنادي
 في  سياسية تصدر مرة واحدةاجتماعيةجريدة أدبية 

  األسبوع

    جميل الخالدي  ٢٦/١١/١٩١٢  الدستور

                                                 
الصحافة العربية . ظر أيضاً  يوسف خوري؛ ان٢٦٥ص. ةالقدس العثمانية في المذكرات الجوهري. واصف، جوهرية 322
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    رسمية  ١٨/١٢/١٩١٣  القدس الشريف

  جريدة سياسية  بكري السمهوري  ١٨/٣/١٩١٤  االعتدال

  مور التربويةجريدة تعنى باأل  نجليزيةمدرسة صهيون اإل  ١٩٠٩  اكورة الصهيونيةالب

  موسى المغربي  ٥/٨/١٩١٣  المنهل
 في مرة واحدة تصدر اجتماعيةمجلة أدبية تاريخية 

  الشهر

  عشرون صحيفةالمجموع خمس و
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  )٤(ملحق رقم

  ٣٢٣ م١٨٩٩/هـ١٣١٧المطابع في مدينة القدس 

  اإلنشاءتاريخ   حروف الطباعة  صاحب االمتياز  وقعالم  اسم المطبعة

  م١٨٤٨/هـ١٢٦٤  مختلفةحروف   رئيس رهبان الفرنسيسكان  محلة الجوالدة  باء الفرنسييناآل

  م١٨٤٩/هـ١٢٦٦  رنسيفرمني وعربي وتركي وأ  رمنبطريركية األ  محلة الشرف  رمناأل

  م١٨٦٥/هـ١٢٨٢  عبري وفرنسي وعربي  األلمانيد بول داو  باب الخليل  

  م١٨٦٨/هـ١٢٨٥  نجليزي ونمساويإ  مستر كلك االنجليزي  محلة الشرف  نجليزاإل

  م١٨٦٨/هـ١٢٨٥  عربي  شرن  ودباب العم  نجليزاإل

  م١٨٦٨/هـ١٢٨٥  عربي  جمعية سوساي  باب الخليل  

  محلة الشرف  
الدولة العثمانية وشموئيل 

  سكرمن
  م١٨٧٣/هـ١٢٩٠  عبري وفرنسي

  م١٨٧٣/هـ١٢٩٠  عبري وروسي والتيني  سرائيل فرومليإ  محلة الواد  سرائيل فرومكنإ

  م١٨٩٢/هـ١٣١٥  ألماني  سحاق نحومإ  محلة الشرف  

  م١٨٧٧/هـ١٢٩٤  عربي وعبري وفرنسي  لماني هرشنيزوناليهودي األ  محلة الواد  

  م١٨٨٧/هـ١٢٩٥  عبري  براهيم النمساويإ  محلة الشرف  

  م١٨٨٤/هـ١٣٠٢  عبري وفرنسي   مورلسإبراهيم  باب الخليل  

  م١٨٩٤/هـ١٣١٢  عبري وعربي وفرنسي  موسى سلمون  باب الخليل  

  م١٨٩٥/هـ١٣١٣  عبري وفرنسي وروسي  جورجي حنانيا  محلة الجوالدة  نجليزاإل

  م١٨٩٨/هـ١٣١٦    ليب منزون  محلة الواد  

  لمانيثيودور شنلر األ  باب الخليل  يتامدار األ
تركي وعربي ونمساوية 

  نجليزيةوإ
  يتامدار األ

    عربي وعبري وفرنسي  ليوش كهانه العثماني   الخليلباب  

    عربي وفرنسي وروسي  ود الروسيسليمان دا  باب الخليل  

    عبري  يوسف اسيلركر  باب السلسة  

    يطاليتركي وعربي وفرنسي وإ   لونصوأنطوان  محلة النصارى  

    عربي ويوناني  بطريركية الروم  محلة النصارى  الروم
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١٣٩ 
 

  )٥(ملحق رقم

  ٣٢٤حد طالب المدرسة الصالحية  أالعلمي إسحاقمات الطالب كشف عال

  

                                                 
 .)٣٣/٢,١٢/٣٣٢/١٣(رقم الملف .  مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية324



١٤٠ 
 

  )٦(الملحق رقم

  ٣٢٥ طلب توظيف سامي أمين زعرب في الكلية الصالحية

  
                                                 

 )٣٣/٢,٢٦/٣٣١/١٣(رقم الملف . أبو ديس–مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية  325



١٤١ 
 

  )٧(الملحق رقم 

، الثاني ١٩٠٠  الحاج راغب الخالدي سنةأسسهاصورة لداخل المكتبة الخالدية التي 

  ٣٢٦مـن اليمين
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  )٨(الملحق رقم

٣٢٧م ١٨٤١في القدس عام طابعة   
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  )٩(الملحق رقم

  .هـ١٣١٧سالنامة نظارات معارف عمومية للعام 

  



١٤٤ 
 

  

  

  

 



١٤٥ 
 

  )١٠(الملحق رقم

 ١٨٣٩-١٨٠٠ الوظائف في المؤسسات التعليمية

 كيفية الحصول على الوظيفة المصدر
الراتب في 

 اليوم
  اسم الوظيفة صاحب الوظيفة

  الخانقاه الصالحية

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن أبو العالء بسبب 

  .وفاته

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

عمر بن محمد 

صالح بن أبو 

  العالء العلمي 

  المشيخة

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن أبو العالء بسبب 

  .وفاته

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

عمر بن محمد 

صالح بن أبو 

 العالء العلمي 
  التولية

 محرم. ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن أبو العالء بسبب 

  .وفاته

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

عمر بن محمد 

صالح بن أبو 

 العالء العلمي 
  النظارة

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن أبو العالء بسبب 

  .وفاته

سدس 

  عثماني

عمر بن محمد 

صالح بن أبو 

 العالء العلمي 

  مامةاإل

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن أبو العالء بسبب 

  .وفاته

كل سنة 

ثالث 

  فضيات

عمر بن محمد 

صالح بن أبو 

 العالء العلمي 

  قراءة القرآن

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن عمر بن محمد صالح 

بن أبو العالء العلمي بعد أن 

  .تنازل عن طيب خاطر

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

  المشيخة  محمد عبد الغني 

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن عمر بن محمد صالح 

بن أبو العالء العلمي بعد أن 

 .تنازل عن طيب خاطر

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

 محمد عبد الغني 

  التولية 

محرم . ٣٠٢س ش 

. م١٨١٨/ هـ١٢٣٤

 .٤٩ص

عوضا عن عمر بن محمد صالح 

لمي بعد أن بن أبو العالء الع

 .تنازل عن طيب خاطر

ثلث 

عثماني 

وربع 

  عثماني

 محمد عبد الغني 

  النظارة



١٤٦ 
 

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨١٩/هـ١٢٣٥الثاني 

  ٩٨ص 
  .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

أسعد وشمس 

الدين وعلي أبناء 

عبد القادر أبو 

  لسعود العلميا

  المشيخة

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨١٩/هـ١٢٣٥الثاني 

  ٩٨ص 
  .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

أسعد وشمس 

الدين وعلي أبناء 

عبد القادر أبو 

  السعود العلمي

  التولية 

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨١٩/هـ١٢٣٥الثاني 

  ٩٨ص 
  عوضا عن والدهم بسبب وفاته

عثمانيان 

وثلث 

عثماني وما 

يتبع ذلك 

من فائض 

الوقف 

اسوة 

  األمثال
أسعد وشمس 

ي أبناء الدين وعل

عبد القادر أبو 

  السعود العلمي

  النظارة

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨٢٠/هـ١٢٣٥الثاني 

  .١١٤ص 

عوضا عن جدهما علي أبو 

  .الفضل العلمي

عثمانيان 

وسدس 

  عثماني

محمد ومصطفى 

ابنا محمد عبد 

الصمد أبو الفضل 

  العلمي

  المشيخة

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨٢٠/هـ١٢٣٥الثاني 

  .١١٤ص 

عوضا عن جدهما علي أبو 

  .الفضل العلمي

عثمانيان 

وسدس 

  عثماني

محمد ومصطفى 

ابنا محمد عبد 

الصمد أبو الفضل 

  العلمي

  التولية 

أوائل ربيع . ٣٠٣س ش 

. م١٨٢٠/هـ١٢٣٥الثاني 

  .١١٤ص 

عوضا عن جدهما علي أبو 

  .الفضل العلمي

عثمانيان 

وسدس 

  عثماني

محمد ومصطفى 

ابنا محمد عبد 

و الفضل الصمد أب

  العلمي

  النظارة

غرة محرم . ٣١٤س ش  

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦

 .١٤٣ص

ثلث   

عثماني 

وثلث ربع 

عثماني 

وسدس 

  عثماني

عبد القادر محمد 

 أسعد العلمي 
  المشيخة

غرة محرم . ٣١٤س ش  

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦

 .١٤٣ص

  

  

عبد القادر محمد 

  التولية أسعد العلمي 

غرة محرم . ٣١٤س ش  

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦

 .١٤٣ص

  

  

  

  

كل سنة 

عشر  

  فضيات

عبد القادر محمد 

 أسعد العلمي 
  االمامة



١٤٧ 
 

غرة محرم . ٣١٤س ش  

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦

 .١٤٣ص

  

  

عبد القادر محمد 

  قراءة القرآن أسعد العلمي 

أواخر ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥/هـ١٢٥١األول 

 .١٦١ص

عوضا عن جدهما فيض اهللا 

العلمي بسبب فراغه لهما عن 

  . طيب خاطرالوظيفة عن

ثالث 

  عثمانيات 

فيض اهللا وشقيقه 

 إبراهيم نجال

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  التولية

أواخر ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥/هـ١٢٥١األول 

 .١٦١ص

عوضا عن جدهما فيض اهللا 

العلمي بسبب فراغه لهما عن 

  .الوظيفة عن طيب خاطر

ثالث 

  عثمانيات 

فيض اهللا وشقيقه 

 إبراهيم نجال

م محمد المرحو

  سعادة العلمي

  المشيخة

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

هما بسبب يعوضا عن والد

  .وفاتهما

اسوة 

  األمثال

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الكتابة

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

هما بسبب عوضا عن والدي

  .وفاتهما

نصف 

  عثماني

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الجباية

  رباط بيرام جاويش

أواخر ذي . ٣١٥س ش 

. م١٨٣٠/هـ١٢٤٦الحجة 

  .٥ص 

  

عوضا عن ابراهيم عبد القادر 

  .الدنف

كل سنه 

   فضية١٥

محمد محمود 

  الدنف
  التولية

 الرباط المنصوري

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

 .الوهاب الفتياني بسبب وفاته

عوضا عن والده الذي اخذها من 

ابن عمه ابراهيم وابنه محمد 

هـ والتي اخذها عن ابن ١١٨٩

 .عمه عارف خليل

اسوة 

 األمثال

حسين محمد 

 الفتياني
 التولية

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

 .الوهاب الفتياني بسبب وفاته
 عثماني

حسين محمد 

 الفتياني
 البوابة

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

 .الوهاب الفتياني بسبب وفاته

نصف 

  عثماني

حسين محمد 

 الفتياني
  نائب ناظر



١٤٨ 
 

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

حمد عبد عوضا عن ابن عمه م

 .الوهاب الفتياني بسبب وفاته

نصف 

 عثماني

حسين محمد 

 الفتياني
 الشعالة 

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

 .الوهاب الفتياني بسبب وفاته
 

حسين محمد 

 الفتياني
 الكناسة

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
وة اس

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  سدس التولية

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  النظارة

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
    

فيض اهللا وشقيقه 

 إبراهيم نجال

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  لمشيخةا

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
    

فيض اهللا وشقيقه 

 إبراهيم نجال

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  الفقاهة

  الزاوية االسعدية

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
  

عثماني 

وثلث 

  عثماني

فيض اهللا وشقيقه 

 إبراهيم نجال

المرحوم محمد 

  علميسعادة ال

  التولية

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

 بسبب يهماعوضا عن والد

  .وفاتهما
  عثمانيان

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الفراشة 

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

عوضا عن والديهما بسبب 

 .وفاتهما
  

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  البوابة

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

عوضا عن والديهما بسبب 

 .وفاتهما
  

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الشعالة



١٤٩ 
 

 الزاوية األدهمية

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .وفاتهبسبب 

عثماني 

وسدس 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 اإلمامة

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

عثمانيتان 

وثلث 

 عثماني

محمد وأحمد ابنا 

عبد الباقي 

 الخطيب

 التولية

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

وضا عن اخيهم عبد الحميد ع

 .بسبب وفاته

ثلث 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 اآلذان

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

عثماني 

وخمس 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 الجباية

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

ثلث 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 البوابة

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

سدس 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 الفراشة

ي أواخر ذ. ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

ثلث 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 المشارفة

غرة ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٥ص 

عوضا عن حسين محمد األدهمي 

  .بسبب وفاته
  

قاسم يوسف 

  المشيخة الخليلي

غرة ربيع . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٩ /هـ١٢٥٥األول 

  ٢٠٦ص

عوضا عن حسين محمد األدهمي 

  .بسبب وفاته
  

قاسم يوسف 

  التولية الخليلي

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٢١٣/١٧٩٩القعدة 

 .٩٣ص

عوضا عن اخيهم عبد الحميد 

 .بسبب وفاته

عثماني 

وسدس 

 عثماني

 محمد وأحمد ابنا

عبد الباقي 

 الخطيب

 اإلمامة

 زاوية الشيخ فريد 

رجب نصف . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

 .٦٩ص

  

  

  .عوضا عن والدهما

  
 

 

 سليمان وأخوه

عبد القادر ابنا 

 عبد اهللا

 المشيخة



١٥٠ 
 

 زاوية الشيخ مردهم

نصف رجب . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

 .٦٩ص

   .عوضا عن والدهما

سليمان وأخوه 

عبد القادر ابنا 

 عبد اهللا

 المشيخة

 زاوية الهنود

نصف رجب . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

 .٦٩ص

   .عوضا عن والدهما

سليمان وأخية 

عبد القادر ابنا 

 عبد اهللا

 المشيخة

  الزاوية اليعقوبية

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

 بسبب يهماعوضا عن والد

  .وفاتهما

عثماني 

  واحد

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الكتابة

  قبة الصخرة

 أوائل ربيع .٢٩٣س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦األول 

  .١٢٢ص 

   

عالمة محيي الدين 

تاج الدين المدني 

  الداودي

  قراءة القرآن

أوائل ربيع . ٢٩٣س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦الثاني 

  .١٢٣ص 

 
كل سنة 

  زلطة

شهاب الدين بن 

إبراهيم أحمد 

  الشهابي

  قراءة القرآن

أواخر شعبان . ٣١١س ش 

. م١٨٢٧ /هـ ١٢٤٢

  .٧٩ص

  قراءة القرآن  سليمان بن داوود    . مصطفى نجيبعوضا عن

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

 بسبب يهماعوضا عن والد

  .وفاتهما

عثماني 

  واحد

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  الكتابة

 المدرسة اإلسعردية

 ذي الحجة ١٧. ٢٨٠

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

 .١٠٢ص

يد درويش بسبب عوضا عن الس

وفاته عوضا عن جده عبد 

 .السالم

 
محمد أفندي 

 حسين الخالدي
 التولية

 ذي الحجة ١٧. ٢٨٠

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

 .١٠٢ص

عوضا عن السيد درويش بسبب 

وفاته عوضا عن جده عبد 

 .السالم

 
محمد أفندي 

 حسين الخالدي
 النظر 

 ذي الحجة ١٧. ٢٨٠

 .١٠٢ص. م١٧٩٩/هـ١٢١٣

ويش بسبب عوضا عن السيد در

 .وفاته عوضا عن جده عبد السالم
 

محمد أفندي 

 حسين الخالدي
 المشيخة



١٥١ 
 

 جمادى اآلخره ١١. ٣٢١

ص . م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣

١٤٩. 

عوضا عن محمد عثماني جابي 

  .الصخرة المشرفه بسبب وفاته
 

حسين مصطفى 

  خادم قبة الصخرة
  التولية

 جمادى اآلخره ١١. ٣٢١

ص . م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣

١٤٩. 

محمد عثماني جابي عوضا عن 

  .الصخرة المشرفه بسبب وفاته
 

حسين مصطفى 

  خادم قبة الصخرة
  النظر

أواسط صفر . ٢٨١س ش 

. م١٨٠٠ /هـ١٢١٤

 ٢٨ص

عوضا عن سليمان قطينة بفراغه 

 .لهما عن طيب خاطر
 

أحمد آغا ومحمد 

آغا أبناء أبو 

 المرق

 نصف التولية

أواسط صفر . ٢٨١س ش 

. م١٨٠٠ /هـ١٢١٤

 ٢٨ص

ن سليمان قطينة بفراغه عوضا ع

 .لهما عن طيب خاطر
 

أحمد آغا ومحمد 

آغا أبناء أبو 

 المرق

 المشيخة

 المدرسة األمينية

أواسط ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩  /هـ١٢١٤األول 

 . ٦٩ص

عوضا عن ابن عمهم بدر الدين 

بن أحمد عبد المعطي بسبب 

 .وفاته

 

اسعد سعيد عبد 

المعطي واوالد 

عمه يوسف وعبد 

ف ابناء عبد الطي

الخالق عبد 

 المعطي

 التولية

أواسط ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩  /هـ١٢١٤األول 

 . ٦٩ص

عوضا عن ابن عمهم بدر الدين 

بن أحمد عبد المعطي بسبب 

 .وفاته

 

اسعد سعيد عبد 

المعطي واوالد 

عمه يوسف وعبد 

الطيف ابناء عبد 

الخالق عبد 

 المعطي
 
 

 النظر

أواسط ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩  /هـ١٢١٤ األول

 . ٦٩ص

عوضا عن ابن عمهم بدر الدين 

بن أحمد عبد المعطي بسبب 

 .وفاته

 

اسعد سعيد عبد 

المعطي واوالد 

عمه يوسف وعبد 

الطيف ابناء عبد 

الخالق عبد 

 المعطي

 المشيخة

غرة ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩ /هـ١٢١٤الثاني 

 ٧٣ص 

 عبد الخالق عبد عوضا عن أحمد آغا

ه له عن الوظيفة بطيب المعطي لفراغ

واآليله له عن عبد اللطيف بن . خاطر

عبد الخالق لفراغه له عنها بعد أن أخذها 

من ابن عمه بدر الدين بن عبد المعطي 

 .بسبب وفاته

 
عبد الكريم 

 منصور الكشمري
 المشيخة



١٥٢ 
 

غرة ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩ /هـ١٢١٤الثاني 

 ٧٣ص 

 عبد الخالق عوضا عن أحمد آغا

عطي لفراغه له عن عبد الم

 .الوظيفة بطيب خاطر

 
عبد الكريم 

 منصور الكشمري

ربع ثلث 

 التولية

غرة ربيع . ٢٨١س ش 

. م١٧٩٩ /هـ١٢١٤الثاني 

 ٧٣ص 

عبد الخالق عوضا عن أحمد آغا 

عبد المعطي لفراغه له عن 

 .الوظيفة بطيب خاطر

 
عبد الكريم 

 منصور الكشمري
 النظر

 صفر ١٣. ٢٩٥ س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٢١٧ /٢١٣.   

عوضا عن وهبة منصور 

الكشميري بعد أن تنازل عن 

الوظيفة عن طيب خاطر والتي 

أخذها عن أخيه عبد الكريم 

  .الكشميري

 
محمد صالح 

 اإلمام
  المشيخة

 صفر ١٣. ٢٩٥ س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٢١٧ /٢١٣ 

عوضا عن وهبة منصور 

الكشميري بعد أن تنازل عن 

التي الوظيفة عن طيب خاطر و

أخذها عن أخيه عبد الكريم 

  .الكشميري

 
محمد صالح 

 اإلمام
  التولية

 صفر ١٣. ٢٩٥ س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٢١٧ /٢١٣.   

عوضا عن وهبة منصور 

الكشميري بعد أن تنازل عن 

الوظيفة عن طيب خاطر والتي 

أخذها عن أخيه عبد الكريم 

  .الكشميري

 
محمد صالح 

 اإلمام
  النظر

 يةالمدرسة التنكز

أوائل ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩/هـ١٢١٣الحجة 

 .٩٦ص

عوضا عن وهبة بن مصطفى 

 .الشرفا بسبب وفاته

في كل 

 ٥شهر 

 أسدي

عبد اهللا افندي 

 مفتي الشافعية
 قراءة القرآن

أوائل جمادى  .٢٩٥س ش 

. م١٨١٢/هـ١٢٢٧األولى 

  .١٤٢ص 

عوضا عن عبد الوهاب مصطفى 

  .الشهابي

الراتب 

المدون في 

دفاتر 

  وقفال

ابراهيم أحمد 

الشهابي ويوسف 

عبد الوهاب 

  الشهابي

نصف وظيفة 

  التدريس

  المدرسة الجركسية

شعبان . ٣٠٣س ش 

ص . ١٨٢٠/هـ١٢٣٥

١٨٤. 

عوضا عن مرق زاد السيد 

  .موسى بك العرني
 

محمد بن شرف 

 الدين
  النظر 

شعبان . ٣٠٣س ش 

ص . ١٨٢٠/هـ١٢٣٥

١٨٤. 
 

عوضا عن مرق زاد السيد 

  .رنيموسى بك الع
 

محمد بن شرف 

 الدين
  المشيخة
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 المدرسة الجوهرية

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 عثمانيان .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

محمد وعبد 

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 المشيخة

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
  غروش٥ .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

مد وعبد مح

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

  الدين الجماعي

  قراءة القران

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

ثماني 

ونصف 

 عثماني

محمد وعبد 

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 المشارفة

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 عثماني .هما بسبب وفاتهعوضا عن والد

محمد وعبد 

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 البوابة

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 عثمانيان .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

محمد وعبد 

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 الفراشة 

صفر . ٢٩٤س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦

 .١٢٩ص

ضا عن جده محمد الجماعي عو

بعد أن تنازل عنها عن طيب 

 .خاطر

 ٥كل سنة 

زلطة من 

وقف 

المرحومة 

درغت آغا 

و أربعة 

أرغفه 

وثلث 

رغيف من 

مخبز 

العامره كل 

 يوم

عمر أحمد محمد 

 الجماعي
 ثلث المشيخة

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عن ابن عمه محمد عبد الوهاب الفتياني 

 وفاته عوضا عن والده الذي اخذها بسبب

من ابن عمه ابراهيم وابنه محمد 

هـ والتي اخذها عن ابن عمه ١١٨٩

 .عارف خليل

اسوة 

  األمثال

حسين محمد 

  الفتياني
  النظر
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أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عن ابن عمه محمد عبد الوهاب 

الفتياني بسبب وفاته عوضا عن 

ن ابن عمه والده الذي اخذها م

هـ ١١٨٩ابراهيم وابنه محمد 

والتي اخذها عن ابن عمه 

 .عارف خليل

اسوة 

  األمثال

حسين محمد 

  الفتياني
  التولية

أواخر ربيع . ٢٩٩س ش 

. م١٨١٥/هـ١٢٣١األول 

 .٧٣ص 

 

كل سنة 

سلطاني 

  ذهب

سليمان جلبي 

  محمد قطينة
  التدريس

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .والدهعوضا عن 

  

  

اسوة 

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  سدس التولية

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  النظارة

أواسط ذي . ٣١٧س ش  

. م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧القعدة 

 .٩٩ص

 .عوضا عن والده بسبب وفاته
نصف 

  عثماني
  التولية  زهريابراهيم األ

أواسط ذي . ٣١٧س ش  

. م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧القعدة 

 .٩٩ص

  قراءة القرآن  إبراهيم األزهري   

  المدرسة الحمراء 

غرة جمادى . ٣١٤س ش 

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦األول 

  .٩٣ص
 

عوضا عن والده  أسعد محمد 

 .عبد الغني العلمي
  

عبد القادر محمد 

  أسعد العلمي
  اإلمامة

 أواسط ربيع. ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
    

فيض اهللا وشقيقه 

إبراهيم نجلي 

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  النظر

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤

 .٨٩ص

 بسبب يهماعوضا عن والد

  .وفاتهما
  عثمانيان

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  السالم العلمي

  التولية

 المدرسة الحنبلية

 ١٢٢٧ربيع األول . ٢٩٥

 .١١٢ص . م١٨١٢/ هـ
  .عوضا عن ولده بسبب وفاته

حسين محمد فتح 

 اهللا السروري
 التولية



١٥٥ 
 

 ١٢٢٧ربيع األول . ٢٩٥ 

 .١١٢ص . م١٨١٢/ هـ
  .عوضا عن ولده بسبب وفاته

حسين محمد فتح 

 اهللا السروري
 المشيخة

 ١٢٢٧ربيع األول . ٢٩٥ 

 .١١٢ص . م١٨١٢/ هـ
  .وفاتهعوضا عن ولده بسبب 

حسين محمد فتح 

 اهللا السروري
 النظر

  المدرسة الحنفية

أواسط جمادى . ٣٢١س ش 

 .م١٨٣٧/هـ١٢٥٣الثاني 

 ١٠٧ص 

سبب عوضا عن حسين محمد ب

 وفاته من غير ولد وعدم صالح

  .اخته لهذه الوظيفة

  عثماني٤

عبد اهللا صبحي 

بن حسين جمل 

  الخليلي

  المشيخة

أواسط جمادى . ٣٢١س ش 

 .م١٨٣٧/هـ١٢٥٣الثاني 

 ١٠٧ص 

سبب عوضا عن حسين محمد ب

 وفاته من غير ولد وعدم صالح

  .اخته لهذه الوظيفة

 عثماني

عبد اهللا صبحي 

بن حسين جمل 

  الخليلي

  اآلذان

 المدرسة الخاتونية

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

محمد وعبد 

جم  نالرحمن ابنا

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 التولية

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
 .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

ثالث 

مد وعبد مح عثمانيات

 نجم الرحمن ابنا

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

 النظر

صفر . ٢٩٤س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦

 .١٢٩ص

عوضا عن جده محمد الجماعي 

بعد أن تنازل عنها عن طيب 

 .خاطر

 
أحمد محمد عمر 

 الجماعي
  ثلث التولية

صفر . ٢٩٤س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦

 .١٢٩ص

عوضا عن جده محمد الجماعي 

بعد أن تنازل عنها عن طيب 

 .خاطر

 
عمر أحمد محمد 

 الجماعي
  ثلث المشيخة

  المدرسة الرصاصية

جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣.  

  يةالتول  ابناء السيد أحمد   .عوضا عن والدهم

جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣.  

  

  المشيخة  ابناء السيد أحمد   .عوضا عن والدهم

  المدرسة الزمنية
غرة ذي القعدة . ٣١٦س ش 

  .عوضا عن والده ٣١ص .م١٨٣١/هـ١٢٤٧
عثماني 

 ونصف

علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  التولية
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غرة ذي . ٣١٦س ش 

 .م١٨٣١/هـ١٢٤٧القعدة 

 ٣١ص

  . والدهعوضا عن
عثماني 

 ونصف

علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  المشيخة

غرة ذي . ٣١٦س ش 

 .م١٨٣١/هـ١٢٤٧القعدة 

 ٣١ص

  .عوضا عن والده
نصف 

 عثماني

علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  النظارة

غرة ذي . ٣١٦س ش 

 .م١٨٣١/هـ١٢٤٧القعدة 

 ٣١ص

 عثماني  .عوضا عن والده
علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  السقاية

رة ذي غ. ٣١٦س ش 

 .م١٨٣١/هـ١٢٤٧القعدة 

 ٣١ص

 عثماني  .عوضا عن والده
علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  الكناسة

غرة ذي . ٣١٦س ش 

 .م١٨٣١/هـ١٢٤٧القعدة 

 ٣١ص

 عثماني  .عوضا عن والده
علي عبد الرحمن 

  العفيفي
  االعادة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص
  .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

ماني عث

 ونصف

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

  )محمد آغا(زادة 

  التولية

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص

  

 .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

عثماني 

 ونصف

عبد الرحمن 

عبد  وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  المشيخة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/هـ ١٢٥٣األولى 

 ٢٥٧ص

  

 .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

عثماني 

 ونصف

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  النظارة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص

  

 .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

نصف 

 عثماني

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )غامحمد آ(زادة 

  البوابة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص

  

  

  .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

  

  
 

 عثمانيتان

الرحمن عبد 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  القراءة
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غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص
 عثماني .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

ن عبد الرحم

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  الشعالة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص
 عثماني .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  السقاية

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص
 عثماني .الدهم بسبب وفاتهعوضا عن و

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  الكناسة

غرة جمادى . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣األولى 

 .٢٥٧ص
 عثمانيتان .عوضا عن والدهم بسبب وفاته

عبد الرحمن 

 عبد وخليل ابنا

اللطيف عفيفي 

 )محمد آغا(زادة 

  الكتابة

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

  

  

ربع 

عثماني 

وثمن 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  التولية

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

ربع 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  ثمن المشيخة

رجب شهر . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

ثمن 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  ثمن النظارة

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

ثمن 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  الكتابة

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

نصف 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  قراءة الدرس

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

نصف 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  الفراشة

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

 .٢٤٢ص. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨
عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

ثمن 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  الشعالة
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شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

عوضا عن أخيه ألبيه عبد 

  .اللطيف بسبب وفاته

ربع 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  الجباية

شهر رجب . ٣٢٦س ش 

. م١٨٤٢ /هـ١٢٥٨

 .٢٤٢ص

ا عن أخيه ألبيه عبد عوض

  .اللطيف بسبب وفاته

ربع 

  عثماني

عفيفي زاده السيد 

  خليل
  

 المدرسة السلطانية

 رجب ١٠. ٢٨٢س ش 

. م١٨٠٠/هـ١٢١٥

  .٧٥ص
 

عوضا عن عمته السيدة نفيسة 

بنت عبد القادر الداوداري بسبب 

فراغ وكيها ابن اخيها عن طيب 

 .خاطر

 فضية ٢٥

. كل سنة

وسلطان 

ذهب من 

الصرة 

 .لروميةا

محمد إبراهيم 

 الداودواري الدنف
 المشيخة

أوائل ربيع . ٣١٠س ش 

. م١٨٢٦/هـ١٢٤١األول 

  ١٤ص

عوضا عن ابراهيم الصالحي 

الذي تنازل عن الوظيفة بطيب 

  .خاطر

كل سنة 

 غرش ١٥

  أسدي

  المشيخة  عبد اهللا محمد

 المدرسة الصالحية

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩ /هـ١٢١٣.الحجة

 ١١٧ص

 عن السيد درويش بن عوضا

 .محمد أبو الشوارب بسبب وفاته

أربعة 

 عثمانيات
 الجباية عبد الحي جار اهللا

أواخر ذي . ٢٨٠س ش 

. م١٧٩٩ /هـ١٢١٣.الحجة

 ١١٧ص

عوضا عن السيد درويش بن 

 .محمد أبو الشوارب بسبب وفاته

عثمانيان 

وثلث 

 عثماني

 عبد الحي جار اهللا
ثلث وظيفة 

 البوابة

رمضان  ١٣. ٢٨٢س ش 

. م١٨٠١ /هـ١٢١٥

 .٩٥ص
 

عوضا عن حسين الجماعي زاده 

بسبب فراغه له عنها عن طيب 

 .خاطر

 عثمانيان
محمد عبد 

 الرحمن العفيفي
 االعادة

 عثمانيان .عوضا عن والدهم بسبب وفاته 
أبناء محمد عبد 

 الرحمن العفيفي
 االعادة

أوائل ربيع . ٢٨٩س ش 

. م١٨٠٦ /هـ١٢٢١األول 

 .٦٦ص 

ن عمر باب الدين بن عوضا ع

  .براهيم جار اهللا بسبب وفاتهإ

عثمانيان 

وثلث 

  عثماني

محمد سعيد جار 

  اهللا
  الفقاهة

ربيع  13. ٢٩١س ش 

. م١٨٠٨/ هـ١٢٢٣األول 

  .١٥٥ص 

عوضا عن حسين بك بن سليمان 

  .بك العسلي
  الفقاهة  سعيد جار اهللا  عثمانيان

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

 .٧٧ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

عن والده عبد الواحد عوضا 

  .الجاعوني
  عثماني

عبد الحميد عبد 

  الواحد الجاعوني
  ربع االعادة



١٥٩ 
 

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

٧٧. 

عوضا عن والده عبد الواحد 

 .الجاعوني

ربع 

  عثماني

عبد الحميد عبد 

 الواحد الجاعوني
  ربع الفقاهة

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

٧٧. 

عن والده عبد الواحد عوضا 

 .الجاعوني

ثلث 

  عثماني

عبد الحميد عبد 

 الواحد الجاعوني

سدس قراءة 

الحديث 

  الشريف

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

٧٧. 

عوضا عن ابن اخيه عبد الحميد 

عبد الواحد الجاعوني عن طيب 

  .خاطر

  عثماني
محمد حسين 

  الجاعوني
  ربع االعادة

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

٧٧. 

عوضا عن ابن اخيه عبد الحميد 

عبد الواحد الجاعوني عن طيب 

 .خاطر

ربع 

  عثماني

محمد حسين 

 الجاعوني
  ربع الفقاهة

أواخر صفر . ٢٩٢س ش 

ص . م١٨٠٩/ هـ١٢٢٤

٧٧. 

عوضا عن ابن اخيه عبد الحميد 

عبد الواحد الجاعوني عن طيب 

 .خاطر

ثلث 

  عثماني

محمد حسين 

 الجاعوني

سدس قراءة 

الحديث 

  الشريف

أواسط ربيع . ٢٩٢س ش 

. م١٨٠٩ /هـ١٢٢٤األول 

 . ٩١ص 

عوضا عن موسى مصطفى 

الجاعوني الذي تنازل عن  طيب 

  .خاطر

نصف 

  عثماني

محمد أحمد جار 

  اهللا
  ثمن االعادة

أواسط ربيع . ٢٩٢س ش 

. م١٨٠٩ /هـ١٢٢٤األول 

 . ٩١ص 

عوضا عن موسى مصطفى 

عن  طيب الجاعوني الذي تنازل 

  .خاطر

ثمن 

  عثماني

محمد أحمد جار 

  اهللا
  ثمن الفقاهة

أواسط ربيع . ٢٩٢س ش 

. م١٨٠٩ /هـ١٢٢٤األول 

 . ٩١ص 

عوضا عن موسى مصطفى 

الجاعوني الذي تنازل عن  طيب 

  .خاطر

ثلث 

  عثماني

محمد أحمد جار 

  اهللا

سدس قراءة 

الحديث 

  الشريف

ربيع الثاني . ٢٩٣

ص . م١٨١١/هـ١٢٢٦

١٢٣.  

  .عن عبد القادر ابراهيمعوضا 

كل سنة 

زلطة 

  واحدة

محمد أحمد جار 

  اهللا

نصف سدس 

  الكتابة

جمادى األولى  .٢٩٥ 

ص  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧

١٢٩. 

عوضا عن شمس الدين حسين 

  .عبد الوهاب الجاعوني
  عثمانيان

محمد وأحمد 

وعبد السالم أبناء 

 بدر الجاعوني

  الفقاهة

جمادى األولى  .٢٩٥ 

ص  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧

١٢٩. 

عوضا عن شمس الدين حسين 

 .عبد الوهاب الجاعوني

مصرية 

  واحدة

محمد وأحمد 

وعبد السالم أبناء 

 بدر الجاعوني

  الكتابة

جمادى األولى  .٢٩٥ 

ص  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧

١٢٩. 

  

عوضا عن شمس الدين حسين 

  .عبد الوهاب الجاعوني
 

  عثمانيان

محمد وأحمد 

 وعبد السالم أبناء

 بدر الجاعوني

  ارفةالمش
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 جمادى ٥. ٣٠٠س ش 

. م١٨١٦/هـ١٢٣٢األولى 

  .٧٤ص 

عوضا عن ابراهيم محمد 

  .األزهري

كل سنة 

  زلطة

صالح وأحمد 

نجالن محمد أحمد 

  جار اهللا

  الفقاهة

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .عن عمهم

جار اهللا ووفا 

وعبد الحي أنجال 

  د جار اهللاسعي

  التولية

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .عن عمهم

أربع 

جار اهللا ووفا   عثماني

وعبد الحي أنجال 

  سعيد جار اهللا

  الجباية

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
  

عثماني 

وسدس 

  عثماني

فيض اهللا وشقيقه 

إبراهيم نجلي 

 المرحوم محمد

  سعادة العلمي

  المشيخة

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
  

عثماني 

وسدس 

  عثماني

فيض اهللا وشقيقه 

إبراهيم نجلي 

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  النظر

 المدرسة الطشمرية

غرة جمادى . ٣١٤س ش 

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦األول 

 .٩٣ص

عوضا عن شقيقه عبد القادر 

واآليله له . هاإلمام بسبب وفات

 .عن والده محمد صالح

أربع 

عثمانيات 

 ونصف

عبد الغني محمد 

 عبد الرحيم اإلمام
 المشيخة

غرة جمادى . ٣١٤س ش 

. م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦األول 

 .٩٣ص

عوضا عن شقيقه عبد القادر 

 .اإلمام بسبب وفاته

أربع 

عثمانيات 

 ونصف

عبد الغني محمد 

 عبد الرحيم اإلمام
 التولية

ربيع الثاني  ٣. ٢٨٢س ش 

 ٢٨ص. م١٨٠٠/هـ١٢١٥

عوضا عن يوسف عبد الخالق 

عبد المعطي، عوضا عن أخيه 

عبد اللطيف بعد أن قبض 

 .التعويض

 
منصور 

 الكشميري
  المشيخة

 ربيع الثاني ٣. ٢٨٢س ش 

 ٢٨ص. م١٨٠٠/هـ١٢١٥

عوضا عن يوسف عبد الخالق 

عبد المعطي، عوضا عن أخيه 

عبد اللطيف بعد أن قبض 

 .التعويض
 

 
منصور 

 الكشميري
 التولية

 ربيع الثاني ٣. ٢٨٢س ش 

 ٢٨ص. م١٨٠٠/هـ١٢١٥

عوضا عن يوسف عبد الخالق 

عبد المعطي، عوضا عن أخيه 

عبد اللطيف بعد أن قبض 

 .التعويض

 
منصور 

 الكشميري
 النظر
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 المدرسة الطولونية

 شوال ١٩. ٢٨٦س ش 

. م١٨٠٣ /هـ١٢١٨

 .١١٣ص
 

 
خمس 

 عثمانيات

 عبد الغني محمد

 صالح اإلمام
 التدريس 

 شوال ١٩. ٢٨٦س ش 

. م١٨٠٣ /هـ١٢١٨

 .١١٣ص

 
عثماني 

 واحد

عبد الغني محمد 

 صالح اإلمام
 جباية الوقف

  المدرسة العثمانية

جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣. 

  التولية ابناء السيد أحمد  .عوضا عن والدهم

جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

 ص .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣. 

  المشيخة ابناء السيد أحمد  .عوضا عن والدهم

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  سدس التولية

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  االمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  النظارة

أواسط ربيع . ٣١٩س ش 

. م١٨٣٥ /هـ١٢٥١األول 

  ١٥٨ص 
 عثماني  

فيض اهللا وشقيقه 

إبراهيم نجلي 

المرحوم محمد 

  سعادة العلمي

  قراءة القرآن 

  المدرسة الكريمية

أواسط ذي . ٣١٧س ش 

. م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧القعدة 

 .٩٩ص

  التولية  إبراهيم األزهري   

أواسط ذي . ٣١٧س ش 

. م١٨٣٢ /هـ١٢٤٧القعدة 

 .٩٩ص

  النظارة  إبراهيم األزهري   

  المدرسة الماوردية

جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣. 

  

  

  .عوضا عن والدهم

  

  التولية  ابناء السيد أحمد 
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جمادى اآلخرة . ٢٩٩س ش 

ص  .م١٨١٥/هـ١٢٣١

١٠٣. 

 .عوضا عن والدهم
 
 
  

  المشيخة  ابناء السيد أحمد 

 المدرسة المأمونية

 ١٥٥ ص.٢٨٢س ش 
عوضا عن ابن عمه خليل آغا 

 .العسلي بسبب وفاته

عثمانيان 

ونصف 

 عثماني

سعد الدين بيك بن 

 محمد بيك العسلي
 النظر 

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

  

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

الوهاب الفتياني بسبب وفاته 

عوضا عن والده الذي اخذها من 

محمد ابن عمه ابراهيم وابنه 

هـ والتي اخذها عن ابن ١١٨٩

  .عمه عارف خليل

حسين محمد 

  الفتياني
  ثلث التولية

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

  .الوهاب الفتياني بسبب وفاته

حسين محمد 

  الفتياني
  النظر

أواسط شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . ١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢٤١. 

عوضا عن ابن عمه محمد عبد 

  .الوهاب الفتياني بسبب وفاته

ست 

عثماني 

ونصف 

عثماني 

وسدس 

  عثماني

حسين محمد 

  الفتياني

سدس وظيفة 

  التدريس

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  األمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  سدس التولية

أواخر رجب . ٣١٣س ش 

. م١٨٢٩ /هـ١٢٤٥

 .١٤٦ص

  .عوضا عن والده
اسوة 

  األمثال

محمد مصطفى 

  خليل الفتياني
  النظارة

 المدرسة المنجكية

 رجب ١٠. ٢٨٢س ش 

. م١٨٠٠/هـ١٢١٥

 .٧٥ص

عوضا عن عمته السيدة نفيسة 

بنت عبد القادر الداوداري بسبب 

فراغ وكيها ابن اخيها عن طيب 

 .خاطر

 فضية ٢٥

. كل سنة

وسلطاني 

ذهب من 

الصرة 

 .الرومية

إبراهيم محمد 

 الداوداري الدنف
 المشيخة

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
  عثماني  .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

محمد وعبد 

الرحمن أوالد نجم 

الدين بن بدر 

  الدين الجماعي

  المشيخة



١٦٣ 
 

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
  عثمانيان .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

محمد وعبد 

 نجم االرحمن ابن

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

  الدرس الشريف

 ١٢٢٤صفر . ٢٩٢س ش 

 .٨٢ص. م١٨٠٩/ هـ
  عثمانيان .عوضا عن والدهما بسبب وفاته

 وعبد محمد

 نجم الرحمن ابنا

الدين بن بدر 

 الدين الجماعي

  المشارفة

أوائل رجب . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣

 ١٧٤ص

عوضا عن والده بعد أن تنازل 

  .ة بطيب خاطرعن الوظيف

محمد سعيد بن 

  عبد اهللا
  المشيخة

أوائل رجب . ٣٢١س ش 

. م١٨٣٧/ هـ١٢٥٣

 ١٧٤ص

عوضا عن والده بعد أن تنازل 

  .عن الوظيفة بطيب خاطر

   عثماني٢٠

محمد سعيد بن 

  عبد اهللا
  النظر

  المدرسة الموصلية

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .ن عمهمم

جار اهللا ووفا 

 وعبد الحي أبناء

  سعيد جار اهللا

  سدس المشيخة

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .من عمهم

جار اهللا ووفا 

 وعبد الحي أبناء

  سعيد جار اهللا

نصف سدس 

  التولية

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .من عمهم

جار اهللا ووفا 

 وعبد الحي أبناء

  سعيد جار اهللا

  النظر 

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .من عمهم

جار اهللا ووفا 

 وعبد الحي أبناء

  سعيد جار اهللا

  االمامة

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .من عمهم

جار اهللا ووفا 

 وعبد الحي أبناء

  سعيد جار اهللا

  البوابة

غرة محرم . ٣١٢س ش 

. م١٨٢٨ /هـ١٢٤٤

 .١٠٦ص

عوضا عن والدهم الذي أخذها 

  .من عمهم

اربع 

عثمانيات 

ونصف 

 عثماني

جار اهللا ووفا 

وعبد الحي أنجال 

  سعيد جار اهللا

  نصف الجباية

 المسجد األقصى

 صفر ١٣. ٢٨٦س ش 

. م١٨٠٢   /هـ١٢١٦

 .١٣-١٢ص

عوضا عن ابن عمه عبد الرحيم 

 .موسى االمام بسبب وفاته

نصف 

ذهبية 

سلطاني 

عبد الغني محمد 

 صالح اإلمام
 قراءة القرآن



١٦٤ 
 

وربه ذهبية 

سلطاني من 

الصره 

 الروميه

أوائل جمادى . ٢٨٦س ش 

. م١٨٠٣ /هـ١٢١٨الثاني 

 .٦٦ص

  غروش١٠ 
عبد الغني محمد 

 مصالح اإلما

قراءة سورة 

 عم

صفر . ٢٩٤س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦

 .١٢٩ص

عوضا عن جده محمد الجماعي 

بعد أن تنازل عنها عن طيب 

 .خاطر

عمر أحمد محمد 

  الجماعي
  الخطابة 

صفر . ٢٩٤س ش 

. م١٨١١/هـ١٢٢٦

 .١٢٩ص

عوضا عن جده محمد الجماعي 

بعد أن تنازل عنها عن طيب 

 .خاطر

 عثماني ١٦

وثلث سدس 

ر أحمد محمد عم  عثماني

  الجماعي
  اإلمامة

شوال . ٢٩٦س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٧٦. 

  قراءة القرآن  محمد حسين  

شوال . ٢٩٦س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٧٦. 

  الشعالة محمد حسين  

شوال . ٢٩٦س ش 

ص . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

٧٦. 

  

سدس 

سلطاني كل 

  سنة

  الكناسة محمد حسين

جمادى الثانية . ٢٩٧س ش 

ص . م١٨١٤/هـ١٢٢٩

١١٨  .  

 عوضا عن ماجد وعمر ابنا

  .حسين امام المسجد األقصى

كل سنة 

  زلطة
  قراءة الحديث  أبناء موسى

شعبان . ٢٩٨س ش 

ص . م١٨١٥/هـ١٢٣٠

٢١٨.  

عوضا عن محمد جار اهللا 

  .لوفاته

رطل حنط 

من وقف 

خاصكي 

  سلطان

محمد أحمد جار 

  اهللا

قراءة القرآن 

كل نصف 

  أسبوع

أواسط محرم . ٣٢٢س ش 

. م١٨٣٨/ـ ه١٢٥٤

 .٨٩ص

 بسبب يهماعوضا عن والد

  .وفاتهما
  .عثمانيان

عبد القادر محمد 

أسعد العلمي 

وشاكر عبد 

  .السالم العلمي

  الخطابة

  

 



١٦٥ 
 

 

                 فهرس األعالم 

  ٩٦  إبراهيم أحمد  .١
  ٢٦  إبراهيم أحمد الشهابي  .٢
  ٣٨  إبراهيم األدهم  .٣
  ١٩،٢٤  إبراهيم األزهري  .٤
 ١١٠  إبراهيم السلفيتي  .٥
  ٢٢،٢٣  إبراهيم صالح  .٦
 ٩٥ إبراهيم عويضه  .٧
  ١٧،٢٤،٣٢،٣٦،٣٧  إبراهيم محمد سعادة العلمي  .٨
 ١١٠  أبو أمين العوري  .٩
  ٤٠  أبو الرضا طه صالح شرف الدين يحيى.١٠
 ٩٥ إحسان الترجمان .١١
  ٧٩  أبي الفضل جعفر الكناني.١٢
 ١٠١   أحمد أفندي.١٣
  ٤٣  أحمد بدوي.١٤
 ١٠١  أحمد بك.١٥
  ٢٥  جار اهللاأحمد بن أحمد.١٦
 ١٠٦ أحمد الخالدي.١٧
  ١١٠،٧٩  أحمد سامح الخالدي.١٨
  ٢١ أحمد سليمان عبد اهللا .١٩
  ٢٣  أحمد آغا عبد الخالق عبد المعطي.٢٠
  ١٨  أحمد العفيفي.٢١
 ٢٥ أحمد علي أبو المرق .٢٢
  ٣٤ أحمد محمد  .٢٣
  ١٠١  أحمد محمود.٢٤



١٦٦ 
 

  ٩٣  أديب عبده.٢٥
  ٩٨  إسحاق البديري.٢٦
 ١٠٦ إسحاق العلمي.٢٧
 ١٠١  رائيل وايندنجإس.٢٨
  ١٠٩، ١٠٧  إسعاف النشاشيبي.٢٩
  ٣٠  أسعد اإلمام.٣٠
  ٢٥  أسعد سعودي أبو السعود الفتياني العلمي.٣١
  ٩٨  إسماعيل بك.٣٢
  ٩٦  إسماعيل علي الحافظ المصري.٣٣
  ٨٢  إسماعيل موسى طاهر الحسيني.٣٤
  ٩١  إسماعيل النجار.٣٥
  ٩٣  إفتيم مشبك.٣٦
  ٣  األفضل نور الدين أبي الحسن علي.٣٧
  ٩٣  إميليا السكاكيني.٣٨
  ٩٣  أمين األنصاري.٣٩
  ٣٣  أمين عبد اهللا الجاعوني.٤٠
 ٧٤ أمين العوري.٤١
  ٩٦  أنور باشا.٤٢
 ١٠١  اوخانسي.٤٣
  ٣٠،٥  أوليا جلبي.٤٤
  ٨٧  بارون فون مونشتاوزن.٤٥
  ١٦  بدر الدين أحمد  عبد الخالق عبد المعطي.٤٦
  ٧٧  بدر الدين المدني.٤٧
  ٨٨  برتلو.٤٨
  ٤  بيدمر.٤٩
  ٣٧  بيرم جاويش.٥٠



١٦٧ 
 

 ٩٥ تحسين الخالدي .٥١
  ١٠٧  توفيق كنعان.٥٢
  ٨٦  تيودور هرتسل.٥٣
  ١٥  جار اهللا سعيد جار اهللا.٥٤
  ٩٣  جدعون.٥٥
  ٢٢  جلبي محمد قطينة.٥٦
  ١٠٠  جمال باشا.٥٧
  ١٠٩، ٧٢،٧٩  جمال الدين األفغاني.٥٨
  ٤٤  جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي.٥٩
  ١٠٧، ٩٠،٩١،٩٣  جميل الخالدي.٦٠
  ٩٤  جورج البيي.٦١
  ٩٥ خميسجورج .٦٢
  ٧٧  حامد أحمد العطار.٦٣
  ١٠٧  حبيب الخوري.٦٤
 ٤٤  حبيب الزيات.٦٥
  ٤  حبيب اهللا القدسي.٦٦
  ٤٢  حسام جار اهللا.٦٧
  ١٠١  حسام الدين أفندي.٦٨
  ١٥  حسن أحمد.٦٩
  ٧٩  حسن الخالدي.٧٠
 ١١٠  حسن شكري الخالدي.٧١
  ٢٢،٢١  حسن مصطفى الدنف.٧٢
  ١٧  حسن النقشبندي.٧٣
  ١٥  حسن محمد فتح اهللا السروري.٧٤
  ١٥  حسني أحمد.٧٥
  ٣٤  حسني أنيس بن خليل محمد الدجاني.٧٦



١٦٨ 
 

  ١٠٠  حسني زاده جميل.٧٧
  ٧٩،١١٠  حسين فخري الخالدي.٧٨
  ١٩  حسين محمد الفتياني.٧٩
 ١١٠  حمود جاد اهللا.٨٠
 ٩٥ حنا حمامه.٨١
  ٩٣  حنا زكريا.٨٢
  ٢٦  خالدي زادة.٨٣
  ٢٢  خديجة بنت عبد الرحمن الدنف.٨٤
  ٤٣  خديجة بنت موسى الخالدي.٨٥
  ٩٤  وف هوفمنخريست.٨٦
  ٤٥  الخطيب البغدادي.٨٧
  ٤٤  خليل بدر الخالدي.٨٨
خليل بدر مصطفى خليل محمد صنع اهللا أبو .٨٩

  الوفاء الخالدي

٧٨  

 ١٠١  خليل بك.٩٠
خليل جواد بدر بن مصطفى خليل محمد .٩١

  صنع اهللا الخالدي

٧٨  

 ٧٤ خليل الخالدي.٩٢
، ٩٠،٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٦  خليل السكاكيني.٩٣

١٠١، ١٠٩، ١٠٧  
  ٥٤   العفيفيخليل.٩٤
  ٣٤  خليل محمد الدجاني.٩٥
  ١٧ خليل محمد آغا العفيفي .٩٦
  ٨٦  راشد باشا.٩٧
  ٩٩  رشدي أفندي.٩٨
 ١١٠  راغب أبو السعود.٩٩



١٦٩ 
 

  ٤٣،٤٤  راغب الخالدي.١٠٠
  ١٠٩، ٤٣،٨٧  روحي ياسين محمد خليل صنع اهللا الخالدي.١٠١
  ٧٦  رؤوف باشا.١٠٢
 ١٠١  زين العابدين أفندي.١٠٣
  ٢٣  سروري إسماعيل محفوظ.١٠٤
 ١١٠  عود العوريس.١٠٥
  ٨١،٨٢  سعيد بك الحسيني.١٠٦
  ٩٨  سعيد الحسيني.١٠٧
  ١٥  سعيد عبد المعطي عبد الخالق عبد المعطي.١٠٨
  ٩٣  سلطانة.١٠٩
  ٧٨  سليم عمر أحمد يونس شهاب الدين طهبوب.١١٠
  ٧٧  سليمان أحمد البوزقيري.١١١
  ٣٢،٣٣  سليمان داوود.١١٢
  ٣٨ سليمان عبد اهللا الهندي.١١٣
 ١٠١  سيوشو.١١٤
  ١٧،٣٦  م العلميشاكر عبد السال.١١٥
 ١٠١  شريف أفندي.١١٦
  ٩٣  شريف الحسيني.١١٧
  ٤٣  شفيق الخالدي.١١٨
  ٨١  شكري الحسيني.١١٩
شمس الدين سعودي أبو السعود الفتياني .١٢٠

  العلمي

٢٥،٣٦  

  ٣٢  شهاب الدين بن إبراهيم أحمد الشهابي.١٢١
  ٢٥ صالح أحمد جار اهللا.١٢٢
 ١٠١  صالح أفندي.١٢٣
 ١٠٦ صالح زكي.١٢٤



١٧٠ 
 

 ٢٥،٣٧  يصالح محمد موسى العلم.١٢٥
 ٩٥ صبحي عويضه.١٢٦
  ٨٧  صدوق كاهن.١٢٧
  ١٠٠، ٣٥  صالح الدين األيوبي.١٢٨
  ٤٣  صنع اهللا عثمان الخالدي.١٢٩
  ٧٥  طاهر أبو السعود.١٣٠
  ٩٨  طاهر أبو السعود.١٣١
  ٢٩  طاهر عبد الصمد عبد اللطيف الحسيني.١٣٢
  ٧٤  طاهر عبد القادر رشيد محمد أبو السعود.١٣٣
  ٧٧  طاهر مصطفى الحسيني.١٣٤
 ١٠١  كعادل ب.١٣٥
 ١١٠  عادل جبر.١٣٦
 ٩٥ عارف الترجمان .١٣٧
 ١١٠  عارف حكمت النشاشيبي.١٣٨
  ١٩  عارف خليل الفتياني .١٣٩
  ١٠٧، ٥  عارف العارف.١٤٠
  ٣٣  عالمة محيي الدين تاج الدين المدني الداودي.١٤١
  ٩٨  عبداه فيضي .١٤٢
 ١٠٠  عبد الحميد.١٤٣
  ٢٢  عبد الحميد عبد الواحد الجاعوني.١٤٤
  ٩٦  عبد الحميد يوسف المهتدي.١٤٥
  ٤١  عبد الحي جار اهللا.١٤٦
 ١٠٦ عبد الرحمن.١٤٧
  ١٠١   عبد الرحمن سالم .١٤٨
  ٧٩  عبد الرحمن الشربيني.١٤٩
  ٣٢  عبد الرحمن عمر أحمد محمد أبو السعود.١٥٠



١٧١ 
 

  ١٧،١٨ عبد الرحمن محمد آغا العفيفي .١٥١
  ٣٤  عبد الرحمن نجم الدين.١٥٢
 ١٠١  عبد الرحيم أفندي.١٥٣
  ٤  عبد الرحيم القدسي.١٥٤
  ١٩ ين الجماعي عبد الرحيم نجم الد.١٥٥
  ٧٥  عبد الرزاق أفندي.١٥٦
 ٧٤ عبد الرزاق العفيفي.١٥٧
  ١٥  عبد الغني اإلمام محمد الصالح عبد الرحيم.١٥٨
  ٣١  عبد الغني صالح اإلمام.١٥٩
  ٣٠  عبد القادر أبو السعود.١٦٠
  ١٥  عبد القادر اإلمام محمد الصالح عبد الرحيم.١٦١
  ٣٨ عبد القادرعبد اهللا الهندي.١٦٢
  ١٦،١٧،٣٦  سعد العلميعبد القادر محمد أ.١٦٣
  ٩٩  عبد الكريم أفندي.١٦٤
  ٣،٤،٦٣  عبد الكريم رافق.١٦٥
  ٢١  عبد الكريم منصور الكشميري.١٦٦
  ١٧ عبد اللطيف محمد آغا العفيفي .١٦٧
  ٩٦،٩٨  عبد اهللا رشدي.١٦٨
  ٢٣  عبد اهللا محمد.١٦٩
  ٧٧  عبد اهللا محمد البديري.١٧٠
  ٨٠  عبد اهللا محمد العلمي.١٧١
 ٤٤  عبد اهللا مخلص.١٧٢
  ٢٢  مفتي الشافعيةعبد اهللا .١٧٣
 ١١٠  عبد المحسن الحسيني.١٧٤
  ٣١  عثمان جلبي.١٧٥
 ١١٠  عثمان راتب الخالدي.١٧٦



١٧٢ 
 

 ١٠١  عزت بك.١٧٧
  ٩١  علي جاد اهللا.١٧٨
  ٩٨  علي جركس.١٧٩
  ٧٥  علي الجماعي.١٨٠
  ٩٦  علي الحزينة.١٨١
  ٩٧  علي الخطيب الجماعي.١٨٢
 ١٠٦ علي خير الدين.١٨٣
  ٣٦ علي سعودي العلمي أبو السعود.١٨٤
  ١٠٦ علي سليمان.١٨٥
  ٨٠  علي عمر النشاشيبي.١٨٦
  ٣٠  علي العوري.١٨٧
  ٧٥  علي العوري.١٨٨
  ٣١  علي محمد الخالدي.١٨٩
  ١٠٧ علي محمود الريماوي.١٩٠
 ١١٠  علي النشاشيبي.١٩١
  ١٩،٣٢  عمر أحمد محمد الجاعوني.١٩٢
  ٣١  عمر حسين اإلمام.١٩٣
  ٣٦  عمر محمد صالح أبو العال العلمي.١٩٤
 ٤٤  عيسى إسكندر المعلوف.١٩٥
  ٧٩  د علي الخالديغالب نعمان راغب محم.١٩٦
 ١٠١  غير مدشميخ.١٩٧
  ٩١  فرح أنطوان.١٩٨
 ٩٥ فهمي عويضه.١٩٩
  ١٧،٢٤،٣٢،٣٦،٣٧  فيض اهللا محمد سعادة العلمي.٢٠٠
  ٨٩  فيكتور هوغو.٢٠١
  ٣١  ماجد حسين اإلمام.٢٠٢



١٧٣ 
 

  ٥  مجير الدين الحنبلي.٢٠٣
  ٢٠  محمد إبراهيم الداوودي.٢٠٤
  ٢١،٢٤،٢٧،٣٢  محمد أحمد جار اهللا.٢٠٥
  ٨٣  يمان النشاشيبيمحمد إسعاف بن عثمان سل.٢٠٦
  ٧٥  محمد أسعد بن محمد صالح اإلمام.٢٠٧
  ٥٤  محمد أسعد الحسيني.٢٠٨
  ٣٦  محمد أسعد العلمي.٢٠٩
  ١٠١  محمد أفندي.٢١٠
  ٧٧  محمد األمير الصغير.٢١١
  ٤٤  محمد أمين الدنف األنصاري المقدسي.٢١٢
  ٢٩،٤٤  محمد البديري.٢١٣
  ٢٦  محمد بن شرف الدين.٢١٤
  ٤  فالتي المغربيتامحمد ال.٢١٥
 ١١٠  اد اهللامحمد ج.٢١٦
  ٣٥  محمد حسين الخالدي.٢١٧
  ٥٤ محمد الخالدي.٢١٨
  ٤١  محمد الخليلي.٢١٩
  ٩٨  محمد خيري.٢٢٠
  ٥٤ محمد الدنف.٢٢١
  ١٠١  محمد رستم.٢٢٢
  ١٠٩، ٧٢  محمد رشيد رضا.٢٢٣
  ٩٨  محمد الريماوي.٢٢٤
  ٢٥  محمد سعيد جار اهللا.٢٢٥
  ٢٣  محمد سعيد عبد اهللا.٢٢٦
  ١٠٢،١٠٦  محمد شفيق.٢٢٧
  ٩٥،٩٦  محمد صالح.٢٢٨



١٧٤ 
 

  ٢٣  لح اإلماممحمد صا.٢٢٩
  ٦،٧  محمد صلى اهللا عليه وسلم.٢٣٠
  ٤٣  محمد صنع اهللا الخالدي.٢٣١
  ٤٢  محمد صنع اهللا الكبير الخالدي.٢٣٢
محمد طاهر بن عبد القادر رشيد مصطفى .٢٣٣

  محمد أبي السعود

٨٢  

  ٣٢  محمد عارف بن خليل.٢٣٤
  ٧٩  محمد عاطف الرومي االسالمبولي.٢٣٥
  ١٠٩، ٧٢  محمد عبده.٢٣٦
  ٢٧  لعفيفيمحمد عبد الرحمن ا.٢٣٧
  ١٦  محمد عبد الصمد العلمي.٢٣٨
  ١٩  محمد عبد الوهاب الفتياني.٢٣٩
  ١٨،٢١  محمد عثمان.٢٤٠
  ٧٧  محمد عثمان الميرغني.٢٤١
  ١٨  محمد العفيفي.٢٤٢
 ٢٥ محمدعلي أبو المرق .٢٤٣
  ٩٦  محمد علي.٢٤٤
  ٥١  محمد علي باشا.٢٤٥
  ٧٣،٣٠  محمد علي بن علي محمد خليل صنع اهللا الخالدي.٢٤٦
  ٥  محمد كرد علي.٢٤٧
 ١٠٦ محمد لطفي.٢٤٨
  ٣٧  محمد محمود الدنف.٢٤٩
  ٢٠  محمد مصطفى خليل الفتياني.٢٥٠
  ١٠٧  محمد موسى المغربي.٢٥١
  ١٩ محمد نجم الدين الجماعي .٢٥٢
 ١٠٦ محمد وصفي.٢٥٣



١٧٥ 
 

  ٣٤ محمود محمد  .٢٥٤
  ٩٨  محيي الدين إسماعيل الكمركي.٢٥٥
  ٩٦  محيي الدين شهاب الدين الشهابي.٢٥٦
  ٤  المرادي.٢٥٧
  ١٠١،٩٨  مصطفى أفندي.٢٥٨
  ٧٧  صطفى حامد الخالديم.٢٥٩
  ١٤  مصطفى خليل الفتياني.٢٦٠
  ٣٧  منصور قالوون.٢٦١
  ٧٥  موسى أبو السعود.٢٦٢
  ٩٨  موسى أفندي.٢٦٣
 ٧٥،٧٤ موسى البديري.٢٦٤
  ٩٩  موسى البديري.٢٦٥
  ١١٠  موسى بك الحسيني.٢٦٦
 ١١٠  موسى بك عقل.٢٦٧
 ٩٥  موسى الخالدي.٢٦٨
 ١١٠  موسى شفيق الخالدي.٢٦٩
 ١٠١  موسى عادل.٢٧٠
  ١٠١،٩٨  ريموسى عثمان البدي.٢٧١
 ٢٥  موسى مرقة.٢٧٢
 ٧٥،٧٤  كامل الحسيني.٢٧٣
 ١٠١  كلياتسي.٢٧٤
  ١٠٠  نابليون الثالث.٢٧٥
  ١٠٦،١٠٢  نصوح الدين.٢٧٦
  ٨  نظام الملك.٢٧٧
  ٤٣  نظيف عبد الرحمن الخالدي.٢٧٨
 ١١٠  نظيف محمد علي الخالدي.٢٧٩



١٧٦ 
 

  ٤٣  نوري عثمان الخالدي.٢٨٠
  ١١٠، ٩١،٩٤،٩٥  واصف جوهرية.٢٨١
 ٩٥ وديع خميس.٢٨٢
  ٢١ بد اهللا وصفي سليمان ع.٢٨٣
  ٢٣  وهبة منصور الكشميري.٢٨٤
  ١٠١  وهبي بك.٢٨٥
  ٤٣  ياسين محمد علي.٢٨٦
  ٤٠  يحيى شرف الدين محمد.٢٨٧
  ٣٠  يعقوب البديري.٢٨٨
 ٧٤ يعقوب البديري.٢٨٩
 ٩٥ يعقوب عويضه.٢٩٠
  ٧٦  يوسف أسعد بن محمد صالح اإلمام  .٢٩١
  ٧٥  يوسف اإلمام.٢٩٢
  ١٠٩، ٨٤، ٤٣  يوسف ضياء الدين محمد باشا.٢٩٣
  ١٥  اللطيف عبد الخالق عبد المعطييوسف عبد .٢٩٤
  ٢٦  يوسف عبد الوهاب الشهابي.٢٩٥

 
  


