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IV                                                                    صالح الدين األيوبي و العلم      

 المحرر  بقلم 

ــأل اـلدوـلة األيوبـية ـعام  ــالح اـلدين األيوبي مؤســ في تكرـي..   1138وـلد صــ

وبحســب المعلومات التي حصــلنا عليها من المصــادر التاريخيةص ف ن صــالح 

اللغــات الكرديــة والعربيــة والتركيـة  الــدين األيوبي كــان حــاكمــا  مققفــا  يتقن  

ةص   دات الخرافـي ارد المعتـق بص ويـع ةص ويحفآ القرظن عن بهر قـل ـــي ارســ والـف

ــالح الدينص   وكان حاكـما  مققـفا  في البالد. طريق العلم والجـهاد. كان. فترة صــ

التي ترك. ظثارا  مهمة في تاريخ الســـياســـة والعالقات الدوليةص فترة نشـــطة  

 .م واألفكارللغاية في مجال العلو

ــالح الدين أيوبي علال العديد من األماكن و ــتولال صـ القدس في أيدي علال  اسـ

الصــليبيين وأســأل اتحادا  ســياســيا  في منطقة جغرافية واســعة تغطي الشــر  

األوســط وجنوش شــر  وشــر  األناضــول خالل فترة حكمه أصــبح. القدس 

ا  و ــيحيون مـع ــلمون والمســ ا اليهود والمســ ة يعي  فيـه هعم ف  منطـق االلتزام   ـي

ــاما الديني. وعز   و الحمالت.ه االنتصــارات التي حققها في الحروش تبالتس

ودعم هذا الوـضع علميا  وثقافيا  وعـسكريا  واجتماعيا ص وـشجع العلماء في البالد 

 .علال نشر المعرفة والمعرفة

ات   ـس اء مؤـس ية ب نـش ياـس كرية والـس توج صـالح الدين األيوبي انتصـاراته العـس

ـــم   تعليمـيةص و ـــطة العلمـية. الـمدارسص التي تشــ تـقدير العلوم والعلـماء واألنشــ

األنشطة التعليمية والتدريبية للطوائف األربع الرئيسية في العالم اإلسالميص تم 

ــاجد  وغيرها    و الجوامعبناؤها في جغرافية الدولة األيوبيةص وإلال جانب المســ

  تكياتوال خاناتمن المؤســــســــات التعليمية اإلســــالمية مق  بيوت العلوم وال

اش كان. تعم  أيـضا  كمؤـسـسات تعليمية في تل  ت  الك  دور   والرباط. والمقابر و

 .الفترة

بفضـ  صـالح الدين األيوبيص الذي وفر بي ة حرة للعلم والعلماءص هاجر العديد 

من العلماء إلال أراضـي الدولة األيوبيةص وخاصـة إلال القاهرة ودمشـقص وبذل  

مركزا  للعلم والفكر. قام بأنشــطة علمية وأنشــائية في   أصــبح. الدولة األيوبية

الحجا  وسـوريا ومصـرص وفي عهده أصـبح. سـوريا ومصـر من أهم مراكز 

ــتخدم لقب   "خادم الحرمين" العلوم في العالم اإلســــالمي. كان أول حاكم اســ

 .لمساهماته في تطوير منطقة الحجا 

كتب. اـسمه في التاريخ توفي ـصالح الدين أيوبيص أحد أعمم الـشخـصيات التي  

ــالمي بأحر  من ذهبص في  . ترك وراءه دولة 1193مارس   4التركي اإلســ

ورث   تغطي جغرافيا واســـعة مق  الحجا  واليمن وســـوريا والجزيرة وليبيا.

 والذين بدورهم  صاحدةفتاة و فتال و 16وهم  17  ميراث صالح الدين أوالده الـــ

أصـــبحوا ورثة هذه الدولة. ي عر  صـــالح الدين األيوبي بأنه  عيم شـــجا   

 .وبطولي في العالمين الشرقي والغربي بانتصاراته القوية ضد الصليبيين
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ــخصــية صــالح الدين األيوبي وحياتهص   ــةص ش في الجزء األول من هذه الدراس

لعلمص وعالقته  وفي الجزء القاني نشاطه التربويص واألهمية التي يوليها للعلم وا

ــعراء  اء الشــ امينص يتم إعـط اء ومـح اء وأطـب اء تـل  الفترة من أدـب اء وعلـم بعلـم

والفالسـفة. في الجزء الختامي من الدراسـةص تم. كتابة تقييم عام بالنتائا التي  

 .تم الحصول عليها

لجهوده وإـسهاماته في مجال التاريخ التركي واإلـسالمي في العـصور الوـسطال  

تانر يلدريم وتلميذه جاســم االســتاذ المشــارك:  اســةص. أهن   من خالل هذه الدر

ص رئيأل معهد  اماكأن أشــكر مصــطفال لطيف  أيضــا   أودو  قاســم قادر قادر.  

ــادـية والبحوث االجتـماعـيةص كـب ــاري معـهد التنمية   ارالتنمـية االقتصــ ــتشــ مســ

الســـيد  ي وجصـــفا صـــالا بيلديريالســـيد: االقتصـــادية والبحوث االجتماعية  

 .أثناء نشر كتابنا لنا ياص ص علال جهودهم ودعمهمإبراهيم كا

 

 يونأل امري تانسواالستاذ المساعد: 
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 مقدمة 

المجاهد صالح   السلطان  حياة  عن  الحديث  في  البدء  قب  

الدين األيوبي أود أن أشير إلال الحقيقة التي روى لنا التاريخ  

والحقيقة التي أريد أن أذكرها هي:  عبر العصور واأل مان  

أن   استطاعوا  أشخاصا  عمماء  لنا  قدم وصنع  اإلسالم  أن 

يغيروا التاريخ من الملم إلال العدل ومن الجور واالستبداد  

إلال الحرية والسالم وهؤالء األشخاص الذين عاشوا علال  

مائدة اإلسالم هم الذين خرجوا الناس من طغيان الكفر إلال  

ومن بلمات الشرك إلال نور   صإلسالمية النقية أمان العقيدة ا 

اإليمان والعقيدة الراسخة الصافية من أكدار الوهم والش  

بأموالهم   اإلسالم  بنيان  في  شاركوا  الذين  وهم  المنونص 

وأنفسهم ودمائهمص وهم الذين قدموا لنصرة اإلسالم بجميع  

بر   إلال  اإلسالم  حتال وص   كبيرا   جهدا   وبذلوا  لديهمص  ما 

الناس  األم لجميع  سعيدة  حياة  صنعوا  الذين  وهم  انص 

للمسلمين وغيرهم من األديان واألقوام ولجميع الخلقص ومن  

هؤالء األشخاص البار ين بين بهرانية التأريخ هو القائد  

وهو البط  الذي إنكسر تمقال    صالح الدين األيوبي العميم

وهو الذي استطا  أن يدمر    صالشرك واألباطي  والخرافات

ية والصليبية والفاطمية وك  من باهر  اليهوديان عقيدة  بن

شخصيات  من  وهو  والمسلمينص  لإلسالم  عدأوته  وبين 

البار ة الذي نصر الحق في عصره كما نصر اإلسالم علال 

يده ويد جنوده وعساكرهص إننا اليوم في حاجة ماسة في إعادة 

تاريخهم   العمماءص حقا  علينا أن نحترم  النمر تجاه هؤالء 

واإلقتصادية   والسياسية  والعسكرية  الفكرية  وجهودهم 

واإلجتماعية واإلنسانيةص يا لي. للتاريخ أن يعود علينا مقلهم  

القذرة   والسياسي  الفكري  واالستبداد  الملم  ينتهي  حتال 

والطغيان والقت  والهدم وسف  دماء االبرياء من األطفال  

وم تح.  والنساء والشيوخ والعجزة في مملكة المسلمين ك  ي
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وجبهات  مختلفة  رايات  وتح.  متنوعةص  ومسميات  اسم 

 متنوعة. 

في   المؤثرة  القيادات  أشهر  من  هو  األيوبي  الدين  صالح 

العالم اإلسالمي خصوصا    المستوى  و علال  العالم عموما 

وهذا ما جع  العلماء والباحقين في الجوانب الحربية و فنون  

والمققفين وعلماء االجتما   القتال وكذل  جع  المؤرخين  

 ان يقوموا بالبحث والدراسة عن حياته.

الدين األيوبي الحروشص ومع   صالح  كان قائدا  ميدانيا  في 

هذا كان في عهده للعلماء قمة العزة واالحترام. هذا القائد  

مغوارا  كان ذا قلب حنون وعطو  تجاه    رغم كونه قائدا  

ه يوما  ما ان يكون بالما   اإلنسانية ولم يجعله قيادته وشجاعت

 أو محتال  أو مدمرا  للقيم اإلنسانية. 

كما كان هذا حال كقير من القيادات غير صالح الدين كان  

قائدا بعيدا  عن التعصب القومي الذميم كان ينمر إلال العرش  

والكرد والترك والفرس نمرة أخوة. ومع ك  أسف ال يكاد  

 اليوم يوجد قائد كمقله في العالم. 

التاريخ   الدين األيوبي في  الدراسة عن مجاهد صالح  تعد 

غير   و  اإلسالمية  مكتب  و  االهمية  البالغة  المواضيع  من 

فاألبحاث في التاريخ ما  ال.    صاإلسالمية بحاجة ماسة إليها

في مراحلها األولية فيما يحض تاريخ هذا القائد الفذ الذي  

ما أخذنا   نطيره و سج  التاريخ اسمه في أوسع أبواشص إذا 

حقيبة التاريخية التي عاش فيها.هذا و مما تجد االشارة إليهص  

ان بعض الجوانب من تاريخ صالح الدين األيوبي قد نال.  

قسطا من اإلهتمامص و سيما السياسية و العسكرية والفكرية  

منهاص و هذا ما دعاني و شدني إلال اختيار شخصية كرج  

لتحرير   ليس. القوميةو    عصرص الذي قاد الجيوش اإلسالمية

 ارد الشام من دنسال المحتلين الصليبين الممتقلين. 
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أشهر من  هو  األيوبي  الدين  في    صالح  المؤثرة  القيادات 

و    و علال المستوى العالم اإلسالمي خصوصا   عموما   العالم 

هذا ما جع  العلماء والباحقين في الجوانب العربية و فنون  

مققفين و علماء االجتما   القتال و كذل  جع  المؤرخين و ال 

 ن يقوموا بالبحث والدراسة عن حياته.أ

ة العزة و  مالعلماء و في عهد صالح الدين األيوبي لهم قي

االحترام رغم كونه قائدا  مغوارا  كان قلب حنون و عطو   

ما ان يكون    شجاعته يوما    قيادته تجاه اإلنسانية و لم يجع 

مدمرا    أو محتال    بالما   اإلنسانية  أو  و  كان هذا   صللقيم  كما 

عن   بعيدا   قائدا   كان  الدين  صالح  غير  القيادة  من  حال 

التعصب القومي و هو ينمر إلال العرش و الكرد والترك و  

الفرس نمره أخوة و مع ك  أسف ال يكاد يوجد قائد كمقله  

 في العالم. 

من   العلمي  النشاط  مجال  في  التاريخية  الدراسات  تعد 

مهمة حيث تلقال الضوء علال جانب من جوانب الدراسات ال

اإلنسانية  الحضارة  بذلتهما  صتاريخ  التي  الجهود  و 

والفكرية   العلمية  النهضة  سبي   في  البار ة  الشخصيات 

خدمة اإلنسانية ال سيما ان الباحقين قد تركزت جهودهم نحو 

والعسكرية  السياسية  النشاطات  فيما   صتسجي   فتوفرت 

الباحقون إلال دراستها من جوانبها  حتال اتجه  صغريزة واسعة

المختلفة لذا كان دراسة النشاط العلمية والفكري في عصر 

 صالح الدين األيوبي. 

سلط. الضوء علال أهمية العلمي و العلماء    في هذا البحث

 و المفكرين المسلمين في العصر صالح الدين األيوبي. 

الدولة األيوبية دورأوقد   والعلماء في العلم   درك سالطين 

  ص النهضة األممص فأخذ العلماء مكانتهم المرموقة في دولتهم 
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و نشط. في أيامهم الحركة العلمية في الشام و مصر في  

 سبي  االعداد إلتمام حركة الجهاد اإلسالمي.

العلماء و المفكرين لهم دور    في عصر صالح الدين األيوبي

البار و  وأنكبير  المعاصرة خاصة  األحداث  في  المة  ا    

االعداء  عليها  تكالب  قد  من   صاإلسالمية  داخلها  من  سواء 

أو من خارجها   صأو سياسيا    أو اجتماعيا    الفر  المنحرفة دينيا  

فحرص العلماء علال الوقو  بجانب   ص كالصليبيين و غيرهم

أج   من  السالطين  و  الجبهة    األمراء  و  االمة  توحيد 

يعد و  بهاص  المتربصين  االعداء  ضـد  العصر    اإلسالمية 

والعلم   الجهاد  راية  حم   في  العصر  لهذا  امتدادا   األيوبي 

 ألنهما أمران متال مان. 

الحياة   عن  للكتابة  دفعتني  التي  األمور  أهم  من  كان  ولقد 

العلمية في الدولة اإلسالميةص والدور الذي أدته في المجتمع  

اإلسالمي ما لهذا الموضو  عن أهمية في مجال الدراسات 

لحضارة  مشرقة  صورة  من  تبر ه  ما  و  الحضاريةص 

و    صاإلسالم العلم  أهمية  الدراسة  علال  اختياري  وقع  وقد 

قائد   عصر  في  الدينية  المدارس  و  والمفكرين  العلماء 

 المجاهد صالح الدين األيوبي. 

رائعا للدولة اإلسالمية المجاهدة لصد    ذل  ألنها كان. مقاال  

محاوال  ابرا  دور  صإلسالمي الهجمات الصليبية علال العالم ا

من   العلماء و طالبه في هذه األحداث الهامةص وما قاموا به

لهاش روح الحماس في األمة علال  إبيان واجب الجهادص و  

الدولة   لحماية  العامةص  و  السالطين  و  األمراء  مستوى 

اإلسالمية والوقو  مع األمراء و السالطين في جهادهمص  

األيوب العصر  ان  إلال  العصور  إضافة  أنشط  من  يعد  ي 

إهتماما بالحركة العلميةص و ذل  ألن األوضا  العامة تشير  

إلال حسيسة الفترةص و أهمية دور العلماء الستكمال حركة 
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الجهادص و لهذا لقال العلماء في هذا العصر من الرعاية و 

الش  الكقيرص   الناس  الدولة و عامة  اإلهتمام لدى سالطين 

في   كبير  أثر  لذل   واجتما   فكان  العلميةص  الحركة  نشاط 

العلوم ال سيم كافة  العلماء في  كبيرة من  ا في ك  جمهرة 

ش    وال  مسلمين.  العصر    نأبدألن  يعد  األيوبي  عصر 

الذهبي لك  مدن اإلسالمية خاصة دمشق حيث مرت بأ هال 

عصورها و شهدت خالله نهضة علمية كبيرةص و أسس. 

و  أكقرفيه   التعليم  الحديث    خصوصا    أماكن  مدارس 

والمدارس الفقهية التي  اد عهدها أوقافهما وقصدت طالش 

 العلم من أرجاء العالم اإلسالمي. 

في   يكمن  من و  أنه  في  والبحث  الموضو   هذا  أهمية 

الموضوعات التي تحمال بأهمية بالغة في حياة ك  فرد من  

المسلمين والمؤمنينص وذل  ألنه ال أحد من الناس إال ويتمنال  

الملم   من  المجتمع  وأفراد  الناس  وخروج  النصر  رؤية 

والطغيان واإلستبداد إلال أمان السلم والسالم والعلم والتعلم  

المسلم والحرية   يتدبر  وعندما  السعيدةص  والحياة  والققافة 

الحياة   معنال  يعر   ذاك  حين  والمتكبرين  الطغاة  عاقبة 

والحرية والعي  والسلم والسالمة ويرى حين ذاك جماالت 

وسف    واإلبادة  والقت   الملم  فلسفة  غروش  عند  الحياةص 

معنال   فرد  ك   يعر   ذاك  حين  والغر   والحر   الدماء 

والمجاهدين الذين قد موا بأرواحهم ودمائهم  شجاعة األبطال  

وأموالهم كي يرفر  علم الحرية واإلنسانية وحقو  جميع  

واألشجار   الحيوان  من  وغيره  اإلنسان  من  الكون  في  ما 

العصور   ك   في  والمؤرخون  التاريخ  يعتر   واألحجارص 

واأل مان بأن اإلسالم وقوانينه وشراعه ومجاهده وأبطاله  

وحين   ك  وق.  ويزلوا  في  يرفعوا  أن  وأرادوا  استطاعوا 

جوء   في  الناس  يعي   لكي  والكفر  الطغيان  بناء  ويتحطم 
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قطع  أنفسهم  علال  حرموا  وهم  واألمان  باألمن  مليء 

 األشجار وتدمير منافع العامة والخاصة وق. الحرش.

أهمية الموضو  وحاجة كقير من الناس بشك  من األشكال  

قراءة الواقعية والعلمية  إليهص فقد الحم. أن مماهر عدم ال

من   الواضا  والغدر  الملم  وكذل   سليم  بشعور  للتاريخ 

بطولة المجاهدين المخلصين األتقياء ومن صفحات اإلسالم 

 والمسلمين لكون ذل  نرى أهمية هذا البحث.

عدم اطالعي علال كتاش خاص يضم أطرا  هذا    أيضا  و

هذا  الموضو صال يعني ذل  بأن هذا البحث هو األول علال  

المؤلفين   من  كقير  وإنما  اإلسالم  في  البار   الشخص 

في  إجتهدوا  والمفكرين  والكاتبين  والدارسين  والمؤرخين 

والكتابة   فيه  البحث  إلال  دفعني  مما  المجالص وهذا هو  هذا 

 عنهص لكي أوفي هذا الموضو  حق الوفاء.

ببيان جهد وجهاد بط  اإلسالم   عناية علماء التاريخ والسير

 صالح الدين األيوبي رحمه هللا تعالال.  والمسلمين

كقير من كتب التاريخ والسير بهذا المجالص   عناية وإهتمام

ولذل  أحبب. أن أتكلم عن هذا الموضو  من خالل التاريخ  

 وغيره. 

كقرة الدراسات حول موضو  صالح الدين األيوبي رحمه  

العلماء األجالء   إذ كقير ممن كان قبلنا من  واألساتذة  هللاص 

الكرام كانوا يجتهدون ويبذلون جهدهم حول هذا الموضو   

الموضو    دقيقة  متابعة  تابعنا  قد  ف ننا  بتغير  قمنا  وإننا 

ووصلنا إلال هذه الحقيقة بأن العنأوين السابقة لن تشابه هذا  

 العنوان. 

أمقال صالح    وفعال  شهير  قائد  عن  والكالم  البحث  وإن 

كبي أهمية  له  األيوبي  هذا الدين  في  البشري  للمجتمع  رة 
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العصر المشوش بالمصائب والميحنص ألن هذا القائد كان له 

أعداءه   من  جع   ما  الحياة  ميادين  جميع  في  الطول  اليد 

به   يعتر   كما  وتسامحه  وكرامته  بشجاعته  يعترفون 

تاريخ ونضال وحياة هذا القائد كان ملي ا بالصد     محبوه. 

خترت حياته للبحث فيه ألن  والجمال أمام أصدقائه وأعدائه ا

اي قائد مهما كان شجاعا  وفنانا  في ميادين القتال إذا لم يكن  

في باله اإلهتمام بالعلم واألعمار والتنمية فهذا يكون وصمة  

عار علال جبينه في التاريخ نضالهص في حين ترى ان حياة  

صالح الدين األيوبي كان موضو  بحث آلال  من الكتاش  

القد من  والمؤرخين  أال   بكتابة  قاموا  حيث  والجدد.  امي 

 البحوث اإلقليمية والدولية حول حياة صالح األيوبي. 

الهد  الرئيسي لهذا البحث هو تبيان النموذج الحضاري و  

 واإلنساني في شخصية القائد صالح الدين األيوبي. 

ولتحقيق هذا الهد  كان البد من العودة إلال ينابيع الماضي  

الدي الدراسات في سيرة صالح  نص االعتماد علال عدد من 

التحليلية المعاصرةص للوصول إلال أهم سمات هذه الشخصية  

 من الناحيتين اإلنسانية والحضارية. 

تقدم بالشكر واالمتنان لبعض  أوفي نهاية هذا العم  الممني  

ستاذ األ  وأولهمقاموا بمساعدتي    البار ة الذين  الشخصيات

لتعاونه و مساعدته و    تانير يلدرمد.    والمشر  علال البحث

معاملته اللطيفة معنا و ارشاداته الدقيقة ومالحماته القيمةص  

با نتقدم  كما  ادريأل    الصديق  أيضا  شكر  لو  استاذ  المقرش 

ستاذ عوبيد,  األو    سكتاني و دكتور ئاكو في جامعة )كوية(

الذي قام بمساعدتي وأتشكر شكر خاص لألخ أيهم المحلي  

 في أصعب  

 طباعة البحث. لة و التي كان.مرح
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معدلة    و  منقحة  نسخة  عن  عبارة  الكتاش  هذا 

األنشطة العلمية في  من بحث ماجستير بعنوان "

األيوبي " والبحث صادر من  عهد صالا الدين 

قسم التاريخ   -المعهد العالي للعلوم االجتماعية  

 .في جامعة فرات التركية
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 تمهيد

 

البحث  يدور موضو    تنهذا  مقدمة موجزة  فيها  اأوال   ول 

والغاية   البحث  إختيار  وأسباش  والبحث  الموضو   أهمية 

الباحث  البحث ومنها  البحث ومشكلة  والهد  في إختيار 

تن ثم  بحقهص  أوافي  البحث  أن  ول  قسمنا   بأننا  نقول  يمكن 

البحث إلال ثالثة فصول وخاتمة وأشرنا في الفص  األول:  

 لمباحث اآلتية: وين هذه ااتح. عن

في الفص  األول والمبحث القاني: ركزنا علال والدة البط   

العلميةص   ونشأته  تعالالص  هللا  رحمه  األيوبي  الدين  صالح 

تقواه   إلال  أشرنا  القاني:  المبحث  وفي  هللاص  رحمه  ووفاته 

وحلمه   وصبرهص  وشجاعته  ورحمتهص  وعدله  وعبادتهص 

الدين األيوبي  وعفوهص وكذل  في األخير ذكرنا مرؤة صالح  

 رحمه هللا تعالال. 

ينا من الضروري أن نضع القلم علال أوفي الفص  القاني: ر

موضو ص مفهوم العلم ومشتقاته في اللغة وفي اإلصطالحص  

وكذل  كتبنا عنوانا : في هذا الفص  أال وهو: صالح الدين  
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: جهود صالح الدين األيوبي في  أيضا  والنهضة العلميةص و

 المذهب السني في مصر والشام.إحياء 

العلمية    أيضا  ركزنا  و   األيوبي  الدين  صالح  جهود  علال 

وعالقته بعلماء ومفكري عصرهص ففي المبحث األول: كتبنا  

علال جهوده في طلب العلم والمؤسسات التعلميةص وأسباش  

التي   المدارس  بالدهص وذكر  العلمي في  بالنهود  إهتمامه 

وبالد   مصر  في  والجوامعص  أنشأها  والمساجد  الشامص 

والبيمارستاناتص والربط والخانقهات والزواياص والكتاتيبص  

والمكتباتص وفي المبحث القاني: أشرنا وتكلمنا إلال عالقته  

: عالقته عالقته أيضا  بالعلماء والمفكرين ومكانتهم عندهص و

واألدباء  والمؤرخين  األطباء  ومفكري عصره من  بعلماء 

 اء والفالسفة ومكانة العلماء في عهده.والشعراء والفقه

يح أن  الجميع  وتقوافعلال  وشجاعة  حياة  إحياء  في    ى ول 

جميع   في  وجاهدوا  إجتهدوا  الذين  األفاض   هؤالء  و هد 

واإلجتماعية   والدينية  والبشرية  اإلنسانية  الحياة  نواحي 

 والعلمية والققافية إنق ذا للبشر والمخلوقات كلها. 

قب  من  الجهد  كان  والكتاش مهما  المؤلفين  من  الناس    

حقو   قضاء  في  اة  و  والر  والمؤرخين  الرأي  وأصحاش 
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هؤالء العمماء لم يستطيعوا بذل ص وهذا العميم الذي إلال  

وجهاده   ولجهوده  له  مدين  اإلنسانية  تاريخ  كان  األن 

رحمه    صالح الدين األيوبي  وشجاعته وإخالصه كان هو: 

عنا المسلمين خير الجزاءص  هللا تعالال وجزاه هللا تعالال عنا و

الذي عر  في كتب التاريخ في الشر  والغرش بأنه فارس 

البشرية   عرفتهم  من  أفض   من  وقائد  شجا   وبط   نبي  

وشهد بأخالقه أعداؤه من الصليبيين قب  أصدقائه وكاتبوا  

سيرتهص إنه نموذج فذ لشخصية عمالقة من صنع اإلسالم  

ر القدس من الصليبيين  إنه البط  صالح الدين األيوبي محر

 . وبط  معركة حطين

ثم ختم. البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصل. إليه من  

نتائا واإلستنتاجات والتوصياتص ثم ذكرت في نهاية البحث  

أهم المصادر والمراجع التي استقال البحث منها معمم مادته  

 العلمية. 

 

 

 

 



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                    12      

 

 

 

 

 

 

 



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                 13 

 

 

 األولالفصل  

 

 . حياته1

 

 والدته ونشأته 1.1

نسبه الكام  هو المل  الناصر صالح الدين يوسف بن ايوش  

بن شاذي بن مروان بن يعقوش التكريتيص ولد في تكري.  

عام   العرا   الموافق  532في  العائلة    صم  1137هـ  وهذه 

وتنسب   ص األيوبية أقام. في مصر والشامص وعرف. بالدولة

باسم  تكنال  القبيلة  وهذه  وقبيلةص  نسبا   عشائرالكرد  إلال 

الرواديةص وهي من أكبر القبائ  الكرديةص ومن هذه األسرة  

العريقة في حسبها ونسبها ولد صالح الدين األيوبي في قلعة  

إلال   منها  بغداد  إلال  اقرش  قديمة  بلدة  تكري.ص وهي  مدينة 

األ  صالموص  المؤسأل  الدين  صالح  للدولة ويعتبر    ول 

األيوبية في مصر فقد كان. والدته في قلعة مدينة تكري.ص  

القلعة   باب  أول من بنال هذه  وكان سابور بن أردشير بن 

البرية   في  تكري.  مقاب   قديم  بلد  وهو  الهد  استوطن  لما 

بن. وائ  تكري.  العباس بن    .وقي : ”سمي. باسم  حدثني 

عند  مستفيض  قال  وفضلهص  بعلمه  معرو   وهو    يحيال 
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المحصلين بتكري. أن بعض ملوك الفرس هم أول ما بنال  

قلعة تكري. علال حجر كبير من جص وحصال كان بار ا  

بالقلعة وجع    في وسط دجلةص ولم يكن هناك تشييدٌ غيره 

ل ال   الروم  وبين  بينهم  تكون  وربايا   وعيونا   مسالا   بها 

يدهمهم من جهتهم أمر فجأةص وقد كان بها مقدم علال من بها  

يأل من قواد الفرس ومر بان من مرا بتهم فخرج هذا  رئ

من  فرأى حيا  الصحارىص  هذه  في  يتصيد  يوما  المر بان 

الحي   فوجد  منهم  فدنا  البادية  هذه  في  نا ال  العرش  أحياء 

خلوفا وليأل فيه غير السيداتص فجع  يتمعن السيدات وهن 

كقيرا    وأحبها  منهن  بأمرأة  فأعجب  أشغالهن  في  يتصرفن 

السيدات وأخبرهن بأمره وعرفهن انه مر بان تل   فدنا من  

أن   وأحب  تل   فتاتكم  هوي.  قد  إنني  وتحدث  القلعةص 

تزوجوني اياهاص فقلن: تل  فتاة سيد ذل  الحيص ونحن أناس  

نصارى وأن. رج  مجوسيص وال يسوغ في ديننا أن نزوج  

بغير أه  ملتناص فقال أنا أدخ  في دينكمص فقلن له إنه خير 

  إليهم هذا ولم يبق سوى أن يحضر رجالنا ويخطب  إن فعل.  

رجالهن  عاد  أن  إلال  فأقام  يمنعون   ال  ف نهم  كريمتهمص 

معها    إليهموخطب   وانتق   القلعة  إلال  فنقلها  فزوجوه 

عشيرتها إكراما لهاص فنزلوا بشأن القلعة فلما طال مقامهم  
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بنوا هناك أبنية ومساكن وقد كان اسم المرأة تكري. فسمي 

ب الربضص  الربض  إلال  نسبوها  تكري.  قلعة  قي   ثم   سمها 

نه وبين أصحاش وصرح عبيد هللا بن الحر و قد كان حدث بي 

 1أصحابه ونجا بنفسه“   أكقرعدم بها  أمصعب وقعة بتكري.  

و تعد قبيلة صالح الدين كما أشرت ظنفا من أشرا  األكراد  

بالروادية  تعر   العشيرة  وهذه  وعشيرةص  وهي  2نسبا  ص 

ظذربيجان  حدود  ظخر  عند  الواقعة  دوين  بلدة  من  تنحدر 

االيوبيون إلال مدينة تفليأل في أرمينيةص وينتسب  بالقرش من  

أيوش بن شاديص ويعتبرهم إبن األثير أشر  األكرادص ألنهم  

نسبهم وشرفهمص  فضال  عن  و  3لم يجر علي أحد منهم ر  أبدا 

والد صالح الدين نجم  ومكانتهم السامية بين القبائ ص فقد كان  

الدين أيوش وعمه أسد الدين شيركوه عندما قدما إلال العرا   

 
ص دار الفكرص بيروتص معجم البلدانياقوت بن عبد هللا أبو عبد هللا الحمويص  1

 . 39صص2بدون تاريخص ج

  علي بن أبي الكرم بن محمد الشيباني المعرو  ب بن األثير الجزريص 2

ص تحقيق عبد القادر أحمد الباهر في الدولة األتابيكية بالموص التاريخ 

 .119ص.   مص 1963طليماتص دار الكتب الحديقةص القاهرةص ط أولال 

  علي بن أبي الكرم بن محمد الشيباني المعرو  ب بن األثير الجزريص 3

ص تحقيق عبد القادر أحمد التاريخ الباهر في الدولة األتابيكية بالموص 

 .119ص.   مص 1963طليماتص دار الكتب الحديقةص القاهرةص ط أولال 
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من بالد الشامص لم يكونا من الرعاةص وإنما كانا علال درجة 

 .4عالية من الخبرة في الشؤون السياسية واإلدارية 

لنهر   اليمنال  الضفة  علال  الواقعة  تكري.  مدينة  كان.  وقد 

اغلب الطر  الرئيسة المارة  دجلة شمالي سأمراء تتحكم في  

بين العرا  وبالد الشام وقد انتق  إليها شاذي مع ابنيه نجم  

المناصب   في  وتدرج  شيركوهص  الدين  وأسد  أيوشص  الدين 

اإلدارية فيها حتال ولي وبيفة الشحنةص ولما توفي خلفه إبنه  

الملقب المل  األفض ص علما  أن أسد الدين   نجم الدين أيوش

ا  من نجم الدين أيوشص وكانا من أه  مدينة  شيركوه أكبر سن

دوينص وهي بلد من بالد العجم قريب من أخالطص و يتفق  

علال انهما سافرا منها وقصدا العرا  وخدما األمير مجاهد 

الدين بهرو  الخادم وكان شحنة ببغداد من قب  السالطين  

السلجوقية وكان. تكري. إقطاعه فتقدما عند مجاهد الدين  

هد إلال نجم أيوش د دارية تكري.ص فسارا إليها وفود مجا

 ونزال بقلعتهاص فأقاما بها مدة. 

 
المواعآ واالعتبار بذكر تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي ص   4

ص دار صادرص بيروت بدون  الخطط واآلثار المعرو  بالخطط المقريزية

 . 403ص.  ص3 جـ. تاريخص



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                 17 

 

 

 

بالل   المسترشد  الخليفة  بين  الحرش  وقع.   5ولما 

وعشرين   س.  سنة  سنقر  ابن  الدين  نكي  عماد  واألمير 

الدين   عماد  الخليفة  وكسر  سنذكره  ما  علال  وخمسمائة 

أتاب   نكيص وأقا الدين أيوش  السفن  نكيص خدم نجم  له  م 

حتال عبر هناك دجلةص واتبعه أصحابهص وأحسن نجم الدين  

 أيوش وأخوه أسد الدين شيركوه وصحبته. 

 

وكان هذا أول المعرفة بين عماد الدين  نكي وبين   

نجم الدين أيوش وأخيه أسد الدين شيركوهص ومبدأ سعادتهماص  

 ولك  شيء سبب.

 

الية  ثم جرى لنجم الدين أيوش ما أوجب صرفه عن و 

تكري.ص فقي : كان السب أن أسد الدين شيركوه قت  إنسانا  

لذل ص   الدين  نجم  أخاه  الدين  مجاهد  فعزل  بلما ص  بتكري. 

وقي  إن نجم الدين أيوش رمال مملوكا  من ممالي  مجاهد 

 
ص تاريخ الخلفاءمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفض  ص جالل الدين عبد الرح 5

 . 287 - 286ص.   الناشر: و ارة األوقا  في قطرص
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نحو   فتوجه  الدينص  نجم  فخشال  فقتلهص  بسهم  بهرو   الدين 

 نكي بن    الموص  ومعه أخوه أسد الدينص فخدما عماد الدين

فأحسن   الموص   صاحب  سنقرص  وقربهماص  إليهمظ   اص 

وأقطعهما  إكرامهاص  في  وبالغ  لهص  خدمتهما  لهما  ورعال 

إقطاعات جليلة وترق. أحوالهما عندهص فلما فتا عماد الدين  

الزنكي بعلب ص جع  نجم الدين أيوش د دارا  فيهاص فلم يزل  

نة إحدى متوليا  إلال أن قت  عماد  نكي علال قلعة جعبر س 

 وأربعين وخمسمائة. 

ذاك مجير الدين أبقص بن جمال الدين  ظنوكان صاحب دمشق  

بن   تت ص  الدولة  تاج  بن  دقا ص  الملوك  تاج  ابن  محمدص 

استق    دقا   مات  فلما  السلجوقيص  أرسالن  ألب  السلطان 

بنه تاج الملوك بوريص ثم  إ طغتكين يمل  دمشقص ومل  بعده  

ابنه   الملوك  تاج  بعد  فقتلته  مل   إسماعي ص  الملوك  شمأل 

والدتهص وملك. أخاه شهاش الدين محمود بن بوريص ثم قت   

شهاش الدينص وولي أخوه جمال الدين محمدص ثم توفي جمال 

الدينص ومل  بعده ولده مجير الدين أبقص وكان أتابكه والقيم  

 بأمره معين الدين أتر مملوك جده طغتكين.
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الدين  نكي علال   قلعة جعبرص راس  مجير  فلما قت  عماد 

ليسلم   أيوش  الدين  نجم  الدين  معين  وأتابكه  ا  إليهمالدين 

بعلب ص علال أن يعطوه إقطاعا  جليال  بدمشقص فأجابهما إلال  

بدمشقص  إليهمذل ص وسلم   أيوش  الدين  نجم  بعلب ص ونزل  ا 

وتسلم اإلقطا  الذي عين لهص وقد ذكر أن تسليم نجم الدين  

شق كان سببه أنه راس  األمير أيوش بعلب  إلال صاحب دم

سيف الدين غا ي بن عماد الدين  نكي وهو أكبر من أخيه  

نور الدين محمود ليسلم إليه بعلب  ويرس  إليه من يحفمهاص  

الممال    بترتيب  الدين  سيف  اشتغال  بسبب  عليه  فأبطأ 

الشرقيةص وخا  نجم الدين أن توخذ منه عنوةص ويناله أذىص  

 بسبب ذل .  فسلمها إلال صاحب دمشق

شيركوه   الدين  أسد  األمير  أيوش  واتص   الدين  نجم  أخو 

بخدمة نور الدين محمودص بن عماد الدين  نكيص وصار من  

لما عرفه من  أخص أصحابهص ومقدما  علال سائر أمرائهص 

شهامته وشجاعتهص وإقدامه في الحرش علال ما ال يقدم عليه  

دينتي حمص  غيرهص ولم يزل حاله ينمو عنده إلال أن أقطعه م

 والرحبة. 
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ولما قري. أطما  نور الدين محمود الونكي في مل  دمشق  

بن محمدص أمر أسد  أبق  الدين  وأخذها من صاحبها مجير 

بها   وكان  أيوشص  الدين  نجم  أخيه  بمكاتبة  شيركوه  الدين 

ماهو بصددص فطلب هو   منه مساعدته علال  مقيما ص وطلب 

كقيرا  بدمشقص فبذل    شي ا  وأخوه نجم الدين أيوش من االقطا   

عليهص   لهما  حلف  بما  لهما  ووفال  فتسلمه  الدين  نور  لهما 

وصارت منزلتهما عنده في أعال الرتبص وصار أسد الدين  

شيركوه مقدم جيوشه وعساكره. ثم كان من قصد أسد الدين 

 .6الديار المصرية بعساكر نور الدين

 

 نشأته العلمية 2.1 

األيوبي محبا  للعلم وللعلماءص    لقد كان الناصر صالح الدين

حريصا   كان  الفقهاء    كما  من  العلم  أه   صحبة  علال 

علال حضور مجالسهم وأن ينه     والمحدثينص وكان حريصا  

من معينهمص وكان محبا  للقرظن يكاد المصحف أن ال يفار   

 
محمد بن سالم بن نصرهللا بن سالم ابن واص ص أبو عبد هللا   جمال الدين 6

تحقيق جمال  ص مفرج الكروش في أخبار بني أيوشالما ني التميمي الحمويص 

-7ص.  ص1ص ج1952الدين محمد الشيالص و ارة المعار  المصريةص القاهرة 

10. 
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يديه الطاهرتينص وقد كان والده حريصا  علال تنش ته تنش ة  

لده رحمة واسعة أكبر األثر في دينية خالصةص وقد كان لوا 

هذه التنش ة العلمية والدينيةص فشب صالح الدين محبا للعلم  

وللعلماءص وقد كان للعلم أثر كذل  في صفاته اإليمانية التي  

والد صالح الدين قد  عر  واشتهر بها رحمه هللا فلما كان  

إلال بعلب  حيث أصبا واليا  عليها مدة سبع سنوات   انتق  

ال دمشقص وقضال صالح الدين طفولته في دمشق  وانتق  إل

حيث أمضال فترة شبابه في بالط المل  نور الدين الزنكي  

أمير دمشق إن المصادر حول حياة صالح الدين خالل هذه  

أنه عشق دمشق   المعرو   لكن من  قليلة ومبعقرةص  الفترة 

عشقا  شديدا ص وتلقال علومه فيهاص وبر  في دراساتهص حتال 

عاصريه أنه كان عالما بالهندسة اإلقليدية  قال عنه بعض م 

والشريعة   الحساش  وعلوم  المجسمية  والرياضيات 

  أكقر اإلسالمية وتنص بعض المصادر أن صالح الدين كان  

شغفا  بالعلوم الدينية والفقه اإلسالمي من العلوم العسكرية  

الدين   إلال ذل ص كان صالح  أيام دراسته وباإلضافة  خالل 

ش والسير الذاتية وتاريخ العرش والشعرص  ملما بعلم األنسا

  أيضا  حيث حفآ ديوان الحماسة ألبي تمام عن بهر قلبص  
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أحب الخيول العربية المطهمةص وعر  أنقال سالالتها دما 

 .ةبداي

وكما تقدم كان مهتما بالعلوم اإلسالمية وقد كان يذهب بنفسه 

يصحب  لسما  الدروس من أفواه األئمة المشاهيرص وقد كان  

معه أوالده متنقال  بهم من مصر إلال االسكندريةص ليغنم علال  

من   غيره  حيتة  أو  السلفي  حافآ  االمام  حياة  قوله  حاجز 

الذي  المعروفين : كالشيخ والدي طاهر بن عو ص  األئمة 

سمع السلطان علال موطأ مل  برواية الطرطوشيص والشيخ  

اقامته  تاج الدين المسعوديص الذي كان السلطان خالل مدة  

 .7في القاهرة يعين وقتا  لسما  األحاديث النبوية منه 

القلوش في مناقب بني أيوش( يذكر بأن  وفي كتاش )شفاء 

السلطان كان يتردد علال اإلمام السلفي عادة في أيام الخميأل  

 والجمعة والسب. من ك  اسبو . 

القاضي   بمق   تزدان  الدين  صالح  حاشية  كان.  وكما 

ومدي و يرا   كاتبا  الفاض   االصفهاني  والعماد  ومشيرا   را  

وشاعرا  ومؤرخا  وأديبا ص فكذل  ا دات هذه الحاشية الجليلة  

بالقاضي بهاء الدين بن شدادص ال يبرح السلطان من مواطن  

 
 . 196-195ص.  ص1 جـ.ص فرج الكروشجمال الدين ص  7
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الحديث   مطالعته  من  يوما   يغف   وال  الحرشص  أو  السلم 

 والتفسير. 

أمير صليبي وهو صاحب "شقيف  ابن شداد عن  ويحدث 

كان من دهاة الصليبيين وكان كقير التردد في خدمة    أرنون"

صالح الدينص فقال عن هذا األمير: ”كان ينابرنا في دينه  

وننابره في بطالنهص وكان جمي  الحوار متأدبا  في نقاشه و  

 8كالمه“ 

يذكر بأن صالح الدين قرأ    9ويذكر في كتاش "شفاء القلوش" 

مختصرا  في الفقه ألفه االمام فخر الدين الرا يص وذل  كله  

والفقهاءص حين كان   العلماء  السلطان من  يفيده  ماكان  فو  

يجلأل معهم في مجلأل العدلص وفي يومي االثنين الوخميأل  

 من ك  أسبو . 

التي   الزمنية  الفترة  تل   في  اإلسالمي  العالم  عر   وقد 

ح الدين األيوبيص وحكم فيها أنواعا متعددة من  عاشها صال

المدارس   معممها  في  شمل.  والدينية  العلمية  المؤسسات 

والمراكز   المرافق  من  وغيرهما  والزواياص  والمساجد 

 
 . 80ص.  ص1جـ.ص فرج الكروشجمال الدينص  8
  ص ص بدون بيانات صالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةإبن تغري برديص 9

 .126ص.  ص6 جـ.
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التي كان. قائمة في    ص االخرىص علال سبي  المقال المدارس

تكن بصورة عامة مؤسسات   لم  البالد االسالميةص  مختلف 

لل تابعة  أشخاص  رسمية  باسم  تنشأ  كان.  انها  ب   دولةص 

معينين سواء من امراء او وجهاءص فلم يكن من واجب الدولة  

وقفيات   بموجب  تنشأ  المدارس  كان.  ب   عليهاص  اإلنفا  

شخصية تتضمن شروط الواقف إلنشاء المدرسة ونمامهاص  

وتعيين   طالبها  عدد  وتحدد  إدارتها  وطر   أهدافها  وتبين 

الم علال  توقف  ضمانا  أوقافا  عليها  لألنفا   درسة 

الستمرارهاص وهذه األوقا  أما ان تكون عقارات في المدن 

كدور للسكنص والحواني. والطواحين أو أية عقارات أخرى  

هو  األوقا   وريع  المدرسة  علال  منها  وينفق  دخالص  تدر 

وحده مصدر التموي  واألنفا ص ولذل  ف ن المدرسة كان.  

العقارا ا دهار  بمقدار  ومن  تزدهر  عليهاص  الموقوفة  ت 

العلم فتح.   المدارس أن أبواش  الوقف علال  محاسن نمام 

واكلهم   بتدريسهم  المدارس  أوقا   إذ اعتن.  الفقراءص  امام 

هذا   وكان  ومعالجتهمص  واستحمامهم  ونومهم  وشربهم 

في العهد األيوبيص إذ شهد هذا العهد نشاطا  ملحوبا    واضحا  

افية في بالد الشام علال الرغم  في الحياة العلمية والحركة القق

لها   تعرض.  التي  والعسكرية  السياسية  المرو   من 
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المنطقة خالل تل  الفترةص وكان من أهم مماهر هذا النشاط  

إهتمام ملوك وحكام بني أيوش ب نشاء المراكز والمؤسسات 

هذه   مؤوسسوا  حرص  وقد  المدارسص  وأهمها  العلمية 

مصدر   توفير  علال  التعليمية  يكف   المراكز  ثاب.  دخ  

لمنشأتهم التعليمية االستمرار في تقديم خدماتهاص ومن أج   

ذل  رصدوا لها األوقا  الوفيرة التي تضمن للملتحقين بها  

العي  في مستوى مناسب يمكنهم من االنصرا  إلال طلب  

وقد اهتم المل  الناصر صالح الدينص  ص  العلم دون عناء كبير 

من   المقدس  بي.  تحريره  الحياة  بعد  ب عادة  الصليبيينص 

العلمية الدينية إلال المسجد األقصالص فأ ال اآلثار الصليبية  

منه واعاد ترتيب المسجد األقصال إماما وأقام علال خدمته 

السدنة بما فيهم المدرسين و الخطباءص ونق  إليه عددا  من  

 .المصاحف الشريفةص ووقف علال المسجد األوقا  الكبيرة

الذين درسوا في المسجد األقصال في    ومن أشهر المدرسين

المالكي   المذهب  النحوي في  الفقيه المفسر  العهد األيوبيص 

سجمان  إبن  والتفسير:  الكالم  وعلم  بالعربية  والعار  

المالكيص كما درس بالمسجد األقصال الحسن بن الخطير بن  

أبي الحسين النعماني الحنفيص نسبة إلال النعمانية قرية في  

مب وكان  والعرود  بغدادص  العربية  واللغة  النحو  في  ر ا 
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والحساش  والفقه  القرظن  بتفسير  عالما  والشعرص  والقوافي 

والطب والمنطقص ومنهم الشيخ اإلمام العالم ابو محمد موفق  

الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد  

ب بن اللبادص كان عالما باحوال الدين    أيضا  البغداديص ويعر   

المدرسون  والن هؤالء  وكان  والتاريخص  والطب  واللغة  حو 

يتقاضون رواتبهم من ريع أوقا  المسجد األقصالص وهكذا  

علم  مركزي  المشرفة  والصخرة  األقصال  المسجد  عاد 

بقراءة   وانشغلوا  والفقهاءص  العلماء  عليهما  وتدفق  وعبادةص 

الدروس  وذكر  الحديث  ورواية    10القرظن 

ذهبية لمصر في ذل  العصر نرى  وعند النمر إلال الحياة الم 

فيها  شأنه  وقوى  مصرص  علال  قد  حف  االشعري  مذهب 

العلوم   اليهاص فمال. مصر يوم ذ الال  بدخول صالح الدين 

فيها   أكقرالنقلية   وبهرت  العقليةص  العلوم  إلال  ميلها    من 

عن  نفسها  العناية  هذه  بحيث صرفتها  بالتصو ص  العناية 

 .11غيره من شؤون الدنيا 

 
التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشر   عبد المجيد بدويص    10

 .245ص.   ص اإلسالمي من القرن الخامأل الفكري حتال سقوط بغداد

الحركة الفكرية في مصر في العصرين االيوبي د. عبد اللطيف حمزةص  11
 . 95ص.  ص دار الفكر العربيصوالمملوكي االول
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ا المذهب الذي أتال به األشعري لم يكن اال نقطة  وكان هذ

االنتهاء التي يقف عندها ك  من يريد أن يرح عقله او يضع  

عنيف   من صرا   نفسه  لينقذ  الطوي ص  التفكير  مشقة  عنه 

اعتقاد صحيا عن   إلال  الوصول  له في طريق  سيتعرد 

 طريق العق ص فيعدل عنه عدوال  نهائيا  إلال طريق القلب. 

ون عم  االشاعرة وعم  الغزالي معهم في ولخص الباحق 

أربعة:   أمور 

حول    -1 الكبيرة  الدراسات  تل   عن  الناس  صروا  انهم 

اليسر  بمذهب  مباشرا   وصال   ووصلوهم  الكالمص  مسائ  

الجامعة.  مذهب  أو  السنة  مذهب  وهو   والسهولةص 

الال    -2 بالخو   الشعور  اعادوا  وارشادهم  بوعمهم  أنهم 

الناس.   قلوش 

ج   الخالق  من  الناس  مخافة  هو  هنا  بالخو   والمقصود 

 شأنهص ومن الخود في صفاته كما يفع  المعتزلة وغيرهم. 

أنه بتأثير األشاعرة وتأثير الغزالي بوجه خاص اكتسب   -3

 المتصوفة مركزا  ممتا ا  في العالم االسالمي.

انهم قربوا الفلسفة الدينية للذهن العادي. ومعنال ذل  انهم    -4

دموا االرستقراطية العقليةص وجعلوا البحوث الدينية شعبية  ه
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خدمة عميمةص   نفسه  االسالمي  الفكر  وخدموا  كشعبيةص  و 

 .12فانقذوه من الجمود الذي كاد أن يقع فيه 

 

 األيوبي  وفاة صالح الدين3.1 

يقول إبن األثير: ” دخل. سنة تسع وثمانين وخمأل مائةص  

لدين يوسفص صاحب  في هذه السنة في صفر توفي صالح ا

مصر والشام والجزيرة وغيرها من البالدص بدمشقص ومولده  

بتكري.ص وكان سبب مرضه أن خرج يتلقال الحاجص فعادص 

أيام وتوفيص   به ثمانية  ومرد من يومه مرضا  حادا  بقي 

 13رحمه هللا“

األمة   علال  عميمة  كارثة  الدين  صالح  وفاة  كان.  قد  و 

اغا هائال يصعب ملؤه ولذا  اإلسالمية كلهاص وترك خلفه فر

الطبيعي أن يبكيه الشعراء ويحزنوا لوفاته وكان   كان من 

أن يعب روا عن ظالم األمة اإلسالمية التي   أيضا  من الطبيعي 

 أصابتها في الصميم. 

 
 .93 - 92ص.  ص دار الفكر العربيصالحركة الفكريةد. عبد اللطيف حمزةص  12
عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري إبن األثير ص  13

 بدون تاريخ.   , 213ص.   5ج صالكام  في التاريخ
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األمة   علال  عميمة  كارثة  الدين  صالح  وفاة  كان.  وقد 

االسالمية كلهاص وترك خلفه فراغا هائال يصعب ملؤه ولذا  

من الطبيعي أن يبكيه الشعراء ويحزنزا لوفاته وكان   كان

14أن يعب روا عن ظالم األمة االسالمية   أيضا  من الطبيعي  
. 

ويشير القاضي بهاء الدين بن شداد إلال وفاة صالح الدين : 

ليلة االربعاء السبا  والعشرين من شهر صفر  بأنه كان. 

هـ وكان يصاد  ذل  التاريخ اليوم القاني  589الهجري سنة  

اشتد مرضه وضعف.   اذ  الدينص  من مرد صالح  عشر 

وأشار    أيضا  قوته   اليومص  ذل   علال   أيضا  كقيرا   شداد  ابن 

الدولةال وأركان  الناس  بين  ساد  الذي  الشديد  وعلال   حزن 

 .15العزاء الذي أقيم حينها 

الشر  في  المؤرخون  اجمع  عممة    وقد  علال  الغرش  و 

ابن األثير وكان ال   بما قاله عنه  الدينص ولعلنا نبدأ  صالح 

ادرا  في عسكره كقير يمي  اليه كما عرفنا وبالجملة فكان ن

ميم الجهاد في الكفارص وفتوحه فعال الجميلة عالمحاسن واأل

 16تدل علال ذل . 

 
 . بدون تاريخ, 30ص.  صمرظة الشعر اإلسالمي المعاصرعبد القادر عبارص  14

 . 265-264ص.   صالنوادر السلطانيةابن شدادص  15
 .226ص.   ص ص9جـ.ص الكام  في التاريخإبن األثيرص  16
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بموت   "مات  الدين:  صالح  عن  االصفهاني  العماد  وقال 

السلطان الرجال ومات لوفاته االفضالص وغاض. االيادي  

االفا ص   وادلهم.  االر ا   وانقطع.  االعادي  وفاض. 

بمشيد  االسالم  ور ئ  وسلطانه  بواحده  الزمان  وفجع 

 17أركانه. 

ما   فقال أما  فكقير  المحدثين  االسالميون  المؤرخون  قاله 

ك   شخصه  في  تمقل.  موهوبا   قائدا   كان  "لقد  أحدهم: 

والمسلمين   العرش  نفوس  في  تدور  كان.  التي  المعاني 

 .18فأبر ها باسم العرش والمسلمين 

الدين    أيضا  وقي    صالح  ”ترك  الدين:  صالح  موت  في 

صرهص اذ انه مد عمره  فراغا  بموتهص ففقد االسالم به بطله ونا

من ذل  لتمكن حتما  من القضاء علال دولة الفرنجة في    أكقر

 19الشر “ 

 
 .87ص.  ص3جـ.ص المختصر في أخبار البشرأبي الفداءص  17
 .623ص.  ص5 جـ.ص موسوعة التاريخ االسالميالغرويص  18
العالقات بين الشر  والغرش في العصور  سعيد عبد الفتاح عاشورص  19

 . 185ص. الوسطالص  
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الشعراء   فائقة من  بعناية  الدين األيوبي  وقد حمال صالح 

واألددباء لم يحآ بها أحد غيره من أبطال الحروش الصليبية  

 .20علال اإلطال ص وقد رثاه الشعراء بالكقيرر من المراثي

الدين األيوبي بعد أن أرسال دعائم دولته    وهكذا مات صالح

في مصر والشامص مخلفا  وراءه مملكة واسعة األطرا  تمتد  

 21من حدود تونأل إلال جبال أرمينيا 

ومات الفارس المغوار قاهر الصليبيين ومحرر القدس من  

جناته  فسيا  وأسكنه  واسعةص  رحمة  المالعين  النصارى 

المصاش هذا  في  اإلسالمية  األمة  الصبر    وألهم  العميم 

 .والسلوان

 

 تقواه وعبادته  4.1

األيوبي تقيا ورعاص محافما علال دينه ثابتا    كان صالح الدين

حريصا  ك  الحرص علال طاعة ربه عز وج     علال إيمانهص

ال تخلو  عز وج     –لربه   قواما وعبادتهص فال تراه إال صواما

 
ص.    صر الجهاد في عصر الحروش الصليبيةعشمحمد علي الهرفيص  20

158. 
 .155ص.   صقيام الدولة األيوبية في مصر والشامد. وفاء محمد عليص  21
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أوقاتهاص وهذه  علال الصلوات في    يده من كتاش هللاص حريصا  

 .من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في القائد المسلم

يقول العماد األصفهاني كان مشغوفا  في سبي  هللا باألنفا   

األولياء  وفي  اآلجال  ب دناء  األعداء  في  عزمه  موقوفا  

إال  جرح  أو  هللا  سبي   في  عقر  وما  األر ا ص  ب جراء 

ما وهبه من    وعود مالكه بمقلهص و اد من فضلهص وحسب

الخي  العراش واألكادي  الجياد للحاضرين معه في صف  

الجهاد مدة ثالث سنين مذ نزل الفرنا علال عكاء في رجب 

سنة خمأل وثمانين إلال يوم انفصالهم بالسلم في شعبان سنة  

ثمان وثمانينص فكان تقديره اثني عشر ألف رأس من حصان 

الم من  أطلقه  ما  غير  وذل   طمر  وأكدي   في وحجر  ال 

 22أثمان الخي  المصابة في القتال. 

تعميمه للشعر والعلم فقد كان صالح الدين يكن  فضال  عن  و

كراهية ورفضا  للفالسفة ظنذاك إذ يقول ابن تغري بردي في 

النجوم الزاهرة واصفا عالقة صالح الدين بالفالسفة ”كان 

 
حروش  ص عماد الدين األصفهانيمحمد بن محمد بن حامد أبي عبد هللا   22

ص دار  صالح الدين وفتا بي. المقدس المسمال الفتا القسي في الفتا القدسي

 . 343ص.  المنارص بدون تاريخ
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يعاند   ومن  المنطقص  أرباش  و  الفالسفة  لكتب  مبغضا  

ما بلغه عن السهروردي ما بلغه أمر ولده المل   الشريعة. ل

سنة   بحلب  ذل   وكان  بقتلهص  وفيها  588الماهر  قال:  هـ. 

توفي يحيال السهروردي المقتول بحلب. وكان يعاني علوم 

األوائ  والمنطق والسيمياء وأبواش النيرنجيات وهي شْي 

بذل  خلقا  كقيرا  وتبعوه وله تصانيف   السحر فاستمال  من 

العلوم واجتمع بالمل  الماهر فكتب أه  حلب الال  في هذه  

عقيدته.   تتلف  وإال  ولدك  أرك  أن  الدين:  السلطان صالح 

فكتب   يبعده  فلم  بابعاده  الدين  صالح  أبوه  إليه  فكتب 

بمنابرته فنابره العلماء فمهر عليهم بعبارته. فقالوا: ان   

نبيا ص   قل. في بعض تصانيف : ان هللا قادر علال أن يخلق 

مستحي  فقال ما وجه استحالته؟ فان هللا هو الذي ال    وهذه

 23يمتنع عليه شيء. فتعصبوا عليه“ 

عنيفة في معاملة الفالسفةص ال    وهكذا كان. الدولة األيوبية

تتهاون في تعقبهمص وال تتساه  في قتلهم وإبادتهمص وال تقب   

الدولة   هذه  دام.  وما  منهم عمال .  ترضال  منهم جدال  وال 

 
 . 9ص.  ص6 جـ. صالنجوم الزاهرةابن تغري برديص  23
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وأمقاله علال   السهروردي  الال  فقد نمرت  دينية و سياسية 

 أنهم خطر ديني و سياسي في وق. ما. 

ولكن كان من الفالسفة من عاش في العهد األيوبي و عهد  

صالح الدين باالخص و كسبوا احترام صالح الدين و ظولال  

لهم صالح الدين الرعاية و االحترام و سنذكر ذل  فيما بعد  

يحكي   خاص  قسم  بالفلسفة في  الدين  صالح  تعلق  عن 

 .والفالسفة

 

 وتواضعهعدله ورحمته  5.1

إن صفة العدل من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلال بها  

الحاكم المسلمص وقد حث االسالم علال ك  حاكم  السلطان أو 

بين   ويأمر  يساوي  وأن  حكمهص  في  عادال   يكون  أن  مسلم 

بينهمص   تفريق  دون  والمساواة  بالعدل  يحاكم رعيته  وأن 

ويعطي جزاء المالم حتال يأخذ حق المملوم منهص وأن يلين  

مع المملوم حتال ينتصف لهص وبالعدل تتحقق المسأواة بين  

 الرعية. 
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صلال هللا عليه وسلم :”ما من أمير عشرة   وقال رسول هللا

يطلقه   حتال  عنقه  إلال  يده  مغلولةٌ  القيامة  يوم  به  إال جيء 

 24الحق أو يوبقه الجوروفي رواية اليفكه إال العدل“  

كما اتصف صالح الدين بخصال التواضع والحلمص والعفو  

والمداراةص لم  عند المقدرةص قريبا  من الناسص كقير االحتمال 

كقير  يكرهص  ما  علال  صبورا   أصحابهص  أحد  علال  يتكبر 

التغاف  عن ذنوش أصحابهص يسمع من أحدهم ما يكره وال  

يعلمه بذل ص وال يتغير عليهص وقد صفا مرة عن خطأ ارتكبه  

أحد الجناة عليه فقال: "...ألن أخط  في العفو أحب إلال من  

 25أن أصيب في العقوبة" 

 

 ح الدين وصبرهشجاعة صال 6.1

يجب فيمن يتقلد أمور الحكم والسلطنة في بالد المسلمين أن  

صفة   الصفات  هذه  وأخص  عديدةص  صفات  فيه  تتوافر 

 
ص تحقيق شعيب األرنؤوط وظخرونص مؤسسة  مسند اإلمام أحمد بن حنب  24

حديث رقم  351صص15م ج1999هـص 1420الرسالة  بيروتص الطبعة القانية 

9573. 

رحلة ابن   صأبو الحسين ابن جبير ن أحمد بن جبير الكناني األندلسيحمد بم 25
 . 270ص.   صجبير
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الشجاعةص فبها يسوس العباد والبالدص ولل در إبن تيمية حيث  

قال :”ال تتم رعاية الخلق وسياستهمص إال بالجود الذي هو  

الش جاعةص هي  التي  والنجدة  الدين    العطاءص  يصلا  ال  ب  

بهماص سلبه األمر   كان من ال يقوم  ولهذا  بذل ص  والدنيا إال 

السخاءص  هو  الذي  باألنفا   األمر  فعلق  غيرهص  إلال  ونقله 

ص وكذل  قال هللا تعالال في غير  26والقتال الذي هو الش جاعة

'' :موضع  . 27وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبي  ّللا 

وأما عن شجاعته: ”فكان. مضرش االمقالص وقد شهد بها 

األعداء قب  األصدقاءص ولم يكن هذا البط  كأول   الملوك  

والقادة الذين يتربعون علال عرش الزعامةص وليأل لهم سوى 

ساحات  إلال  ويقذفونهم  أتباعهم  إلال  األوأمر  يصدروا  أن 

  الوغالص ف ن أصأبوا نصرا فالذكر لهمص وإن كان. الهزيمة 

والبالء فهم في مراكز قياداتهم ظمنونص ولم يكن صالح الدين  

أراد   إذا  كان  وإنما  والقادةص  الملوك  من  الصنف  ذل   من 

منا لة العدو تقدم الصفو ص وخرج مع الجي  ليصحبه في 

 
ص تحقيق عبد  الفتاوىص اس أحمد بن عبد الحليم إبن تيميةتقي الدين أبو العب 26

م 1995 –ه 1416الرحمن بن محمد بن قاسمص مجمع المل  فهدص ط أولالص  

 .28ص.   ص2ج

 . 42-9/41التوبةص  27
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ساحة القتالص ب  شاركهم مخاطر الحرشص وثب. معهم في 

األ مات“  وأشد  المرو   28أحل  
علال  . األمقلة  ومن 

عة الفائقة التي تحلال بها هذا البط  أنه بعد أن استولال  الشجا

سنة   كوكب  حصن  المصري  584علال  للعسكر  سما  هـ 

العسكر بقيادة أخيه المل    للراحةص وكان ذل   باألنصرا  

يودعهم حتال   أن  الدين  فقرر صالح  ثم  عسقالنالعادلص  ص 

يتفقد البالد الساحلية حتال عكاص ولم يوافق المستشارون من  

العسكر   الخطةص ألنه بعد أن يود   تل   الدين علال  صالح 

سيبقال هو في عدد قلي  من الجندص    عسقالنالمصري في  

إلال أخرى من   مدينة  يتنق  من  أن  نفسه  يأمن علال  فكيف 

أن  يحميهص ال سيما  ليتفقدها وهو دون جي   الساح     مدن 

جمو  الصليبيين كان. كبيرة في مدينة صورص لذل  أشار 

مرافقو صالح الدين ومنهم القاضي بن شداد أشاروا عليه  

أال يفع  ذل ص واعتبروا عمله مخاطرة عميمةص ولكنه أصر 

علال رأيهص ومضال في طريقه إلال عكا بحذاء الساح  بعد  

أو  عدوا  يخا   أن  دون  المصري  العسكر  انصر   أن 

 
صالح الدين األيوبي بط  حطين ومحرر القدس د عبد هللا صالا علوانص  28

 .96ص.  دمشقص ط أولال بدون تاريخص –ص دار السالم من الصليبيين
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وكان الفص  شتاءص والبرد قارصاص والبحر   يخشال خطراص

ثم   الهادرةص  البحر  أمواج  إلال  الدين  صالح  فنمر  هائجاص 

في    شي ا  أحكي ل     التف. إلال القاضي إبن شداد وقال :”اما

قسم.  الساح   بقية  فتا  تعالال  يسر هللا  متال  إنه  ؟  نفسي 

البالد بين أبناءهص ووصي. وودع.ص وركب. هذا البحر إلال  

تبعتهم أي الصليبيين فيها حتال ال أبقي علال وجه  جزائره وأ 

 29األرد من يكفر بالل أو أموت''

ولقد كان من كبار الشجعان قوي الشكيمة وشديد البأس كبير  

االستقرار ال يصعب عليه أمر ولقد شاهدته يمنا دستورا  

في أوائ  الشتاء ويبقال في شرذمة سهله في مقابلة عددهم 

أل. باليان بن بار ان وهو من كبار  العديد وفي ذل  الحين س 

ملوك الساح  وهو جالأل بين يديه يوم انعقاد الصلا عن  

عدتهم فقال الترجمان عنه أنه يقول كن. أنا وصاحب صيدا 

من ملوكهم وعقالئهم قاصدين عسكرنا من   أيضا  وقد كان  

صور فلما أشرفنا عليه تحا رناه فحزرهم هو خمأل مائة  

ة ألف أو صرح ضد هذا قل. فكم ألف وحزرتهم أنا بستمائ
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 . 97ص.  الصليبيينص
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بالموت    ماأ ل امابالقت  فقريب من مائة ألف وهل  منهم فقا

 والغر  فال نعلم وما عاد من ذل  العالم سوى األق . 

وهو   مهولة  برو   وتعتريه  ويصا  يمرد  كان  وقد 

صوت   منهم  ونسمع  الناران  وتتراءى  مرابط  مصابر 

ض. الوقعة  الناقوس ويسمعون منا صوت اإلذان إلال أن انق

30علال أحسن حال وأيسره قدس هللا روحه ونور ضريحه 
. 

وعن صبره يقول إبن شداد''ولقد شاهدته بمرج عكا وهو  

كقرة دمامي  قد كان.  لداء قد اشتد عليه وهذا نتيجة لو ا

بهرت عليه من وسط جسده حتال ركبتيه حيث انه ال  

علال جانبه إن كان   يستطيع القٌعود وإنما يكون منكبا  

بالخيمة وإمتنع من مد الغذاء بين يديه لعجزه عن القٌعود  

وقد كان يأمر أن يفر  علال الناس وقد كان مع هذا قد 

نزل بخيمة الحرش بعد وق. قريب من العدو وفي ذل   

الحين رتب الناس ميمنة وميسرة وقلبا تعبية القتال وقد  

ال صالة المغرش  كان مع هذا كله يركب من بكرة النهار إل 

يطو  علال األطالش صابرا علال شدة الوجع وقوة  

 
 . 7ص.  ص1ج صالنوادر السلطانيةإبن شدادص  30
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ضربان الدمام  وأنا أتعجب من هذا فيقول إذا ركب.  

 31ينقضي عني ألمها حتال أنزل وتل  عناية ربانية''

ولقد كان من شجاعا كقيرا  و قوي النفأل شديد البأس عميم  

 .القبات ال يهوله أمر

 

 حلمه وعفوه  7.1

تان يجب أن يتحلال بهما ك  حاكم مسلمص  والحلم والعفو صف 

الدين  الحاكم صالح  الخليفة  الصفتان في  تل   تجسدتا    وقد 

حليماص يغفر الذالتص ويعفو عن الهفواتص    فقد كان  صاأليوبي 

مع   وعفوه  حلمه  من  التاريخ صورا  كتب  لنا  ذكرت  وقد 

قدرته علال إنزال العقاشص فهو الحاكم والسلطان الذي دان.  

له البالد والعبادص ولكن مع قوته وهيمنته وسطوته فقد كان 

بها صالح  اتصف  التي  الصفات  وهذه من  وعفواص  حليما 

رضي هللا عنه ما    –عنه ومن صور حلمه الدين رضي هللا 

اثنتين   سنة  دخل.  :''ثم  بقوله  األصفهاني  العماد  ذكره 

بماهر   مقيم  الدين  والس لطان صالح  وخمسمائةص  وسبعين 

 
 . 8ص.  صالنوادر السلطانيةإبن شدادص  31
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حلبص فعر  أهلها أن  العقوبة أليمةص والعاقبة وخيمة فدخلوا  

الت ف ض ص   في  وخاطبوا  بالتوس   والذوا  التذل ص  باش  من 

ص وأبقال    وطلبوا الص لاص  ص وكفي وكف  فأجابهمص وعفا وعف 

لهم   عقرة  ك   واستقرى  وأعمالهاص  حلب  الصالا  للمل  

 32وأقالهاص وأراد له اإلعزا ص فرد عليه عزا '' 

ومما يدل علال حلمه رضي هللا عنه ما ذكره إبن شداد في 

قوله:”لقد كان متجأو ا قلي  الغضب ولقد كن. أخدمه في 

ين الال عكا يسر هللا فتحها لنا مرج عيون قب  خروج الصليب

ينزل   ثم  الركوش  وق.  في  يركب  أن  عادته  من  كان  وقد 

ويأك  مع الناس ثم يذهب إلال خيمة خاصة له ينام فيها ثم  

خدمته   في  وأنا  لوحده  ويجلأل  ويصلي  منامه  من  يستفيق 

من الفقهص ولقد قرأ علي كتابا     شي ا  من الجديد أو    شي ا  نقرأ  

ي يتضمن علال األربا  األربعة من  مختصرا  صنفه الرا 

أراد   ثم  يديه  بين  الغذاء  يوما  علال عادته ومد  الفقه ونزل 

الوقو  فقي  له أن وق. الصالة قد قرش فعاد إلال القٌعود  

وصرح نصلي وننام ثم جلأل يتحدث عصري متضجر وفي 

 
 صحروب صالح الدين األيوبي وفتح بيت المقدسالوزير المنشئ البليغ،   32

 .30ص. 
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ذل  الحين أخال الموضع سوى ممن لزم فتقدم إليه مملوك  

ليه حكاية لبعض المجاهدين  هائ  محترم عنده وعرد ع 

وقدم   يفع   فلم  ساعة  أخرها  ضجران  األن  أنا  ه   فقال 

بحيث   وفتحها  بيده  الكريم  وجهه  من  قريب  إلال  الرواية 

فقال  فعرفه  في رأسها  المكتوش  االسم  فوقف علال  يقرأها 

الدواة   ليس.  فقال  له  المولال  يوقع  فقال  مستحق  رج  

جالسا   كان  وقد  األن  الخ  موجودة  باش  ال  في  بحيث  ركاه 

يمكنه أحد الدخول إليها والدواة في صدرها والخركاه هائلة  

فقال له المخاطب تل  الدواة في صدر الخركاه وليأل لذل   

معنال سوى كلفه إياه ب حضار الدواة ليأل إال فالتف. فرأى 

الدواة فقال وهللا لقد صد  ثم امتد علال يده اليسرى ومد يده  

. صرح هللا سبحانه وتعالال  اليمنال فأحضرها ووقع له فقل

في حق نبيه صل ال هللا عليه وسل م وإن  لعلال خلق كبير وما  

أشاهد المولال سوى قد شاركه في ذل  الخلق فقال ما ضرنا 

قضينا حاجته وحص  المكافأة ولو وقع. تل  المواقعة    شي ا  

آلحاد الناس وأفرادهم لقام وقعد ومن الذي يقدر أن يخاطب 
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بمق  هذا وذل  غرد اإلحسان والحلم    أحدا هو تح. حكمه

 33وهللا ال يضيع أجر المحسنين“ 

 

 مروءته 8.1 

المروءة من الصفات التي يجب أن يتحلال ويتصف بها ك   

مسلمص السيما الحكام والسالطينص وتعني أن يتصف المسلم 

بك  الصفات الحسنة التي ترفع من يقدرهص وأن يبتعد عن  

توجد تل  الصفة في إنسان يقال عنه  ك  ما ينال منهص وحين  

 .حين ذ أنه من ذوي المروءة

الوجه  ماء  في  تزيد  :”وأربعةٌ  الجو ية  القيم  إبن  وقال 

 34وبهجته المروءة والوفاء والكرم والت قوى''

الدين الناصر صالح  بتل     وحسب  أن  األيوبي قد اتصف 

الصفات التي شهد بها أعداؤه قب  أوليائهص ومن تل  الصفات  

 
 .10ص.   صالنوادر السلطانيةإبن شدادص  33

زاد إبن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  34

 بدون تاريخ. 372ص.  4، جالمعاد في هدي خير العباد
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صفة المروءةص فقد كان من ذوي المروءةص وفي ذل  يقول  

إبن شداد :”كان السلطان ذو مروءة وكان كقير الخج  لمن  

يرد عليه من الضيو  حتال يطعم ال يرى أن يفارقه الضيف 

يء إال وينجزه وكان يكرم حتال يطعم عنده وال يخاطبه بش 

الوافدين عليه وإن كان كافرا  ولقد وفد عليه البرنأل صاحب 

بعد   باش خيمته  واقف علال  وهو  إال  به  أحأل  فما  أنطاكيا 

وقو  الصلا في شهر شوال سنة ثمان وثمانين وخمأل مائة  

عند منصرفه من القدس إلال دمشق عرد له في الطريق  

العمق وهي  شي ا  وطلب منه   منه   فأعطاه  أخذها  كان  بالد 

 عام فتا الساح  وهو سنة أربع وثمانين“. 

بالناصرة   صيدا  صاحب  عليه  دخ   وربما  شاهدته  ولقد 

الغذاء ومع هذا عرد عليه   فاحترمه وأكرمه وأك  معه 

 من محاسنه وحقه عليه.  اإلسالم فذكر له طرفا  

وقد كان يكرم من يرد عليه من العلماء و الشيوخ و طالش  

فض  وذوي األقدار وقد كان يوصينا بأن ال نغف   العلم وال

عمن يتخطال بالخيم من المشايخ المعروفين حتال يحضرهم  

وثمانين   أربع  سنة  بنا  مر  ولقد  إحسانه  من  وينالهم  عنده 

وخمأل مائة رج  جمع بين العلم والتصو  وقد كان من  
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ذوي األقدار وأبوه صاحب توريز فأعرد هو عن فن أبيه  

العم  وحا وبلغ  ائرا لمنزل هللا المقدس  واشتغ  بالعلم و 

له   حدث  فيه  السلطان  ظثار  ورأى  منه  لبانته  قضال  ولما 

 يارته فوص  إلينا إلال المعسكر المنصور فما أحسس. به  

سوى وفي ذل  الحين دخ  علي في الخيمة فلقيته ورحب.  

به وسألته عن دا  هذا ووصوله فأخبرني بهذا وأنه يؤثر  

لما السلطان  الجميلة     يارة  الحميدة  اآلثار  من  له  رأى 

الرج    ذل   وصول  ليلة  في  بهذا  السلطان  فعرف. 

فاستحضره وروى عنه مؤخرا ثم انصرفنا وبات عندي في  

الخيمة فلما صلي. الصبا أخذ يودعني فقبح. له المسير  

بال توديع السلطان فلم يلتف. ولم يلو علال هذا وصرح قد  

فيما لي  عرد  وال  منه  حاجتي  مشاهدته   قضي.  عدا 

و يارته وانصر  من ساعته ومضال علال هذا ليال فسأل 

السلطان عنه فأخبرته بفعله فمهر عليه ظثار الحنق كيف لم  

الرج    ذل   مق   يطرقنا  كيف  وصرح  برواحه  أخبره 

وينصر  عنا من غير إحسان يمسه منا وأكد النكير علي  

ن  في هذا فما وجدت بدا من أن أكتب كتابا إلال محيي الدي

حال   عن  السؤال  فيه  منه  طلب.  السورية  دمشق  قاضي 

فيها   أخبره  كتابي  طي  إليه  كتبتها  رقعة  وإيصال  الرج  
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ب نكار السلطان رواحه من غير اجتماعه به وحسن. له فيها  

فما  هذا  مق   تقتضي  صداقة  وبينه  بيني  كان  وقد  العود 

السلطان   به  فرحب  إلي  رجع  وربما  سوى  به  أحسس. 

سكه أياماثم خلع عليه خلعة حسنة وأعطاه  وانبسط معه وأم

كقيرة يحملها إلال بنيه وأتباعه وجيرانه    وثيابا    مركبا الئقا  

 وانصر  عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم دعاء أليامه. 

في   أفرط  وإن  إلال من صحبه  اإلساءة  يشاهد  ال  كان  وقد 

الذهب المصري   كيسان من  أبدل في خزائنه  الخيانة ولقد 

إال أن صرفهم    شي ا  لوس فما عم  بالنواش  بكيسين من الف

 . من عملهم ليأل إال

فرنا بالساح  رناط صاحب الكرك مع مل  اإلأولقد دخ   

لما أسرهما في وقعة حطين في شهور سنة ثالث وثمانين  

وخمسمائة والواقعة مشهورة تجيء مشروحة في مكانها إن  

ن  شاء هللا سبحانه وتعالال وقد كان أمر ب حضارهما وقد كا

وقد كان. قد   قاسيا    جبارا    عميما    أرناط ذل  الملعون كافرا  

اجتا ت به موكب من مصر حين كان بين المسلمين وبينهم  

هدنة فغدرها وأخذها ونك  بهم وعذبهم وأسكنهم المطامير  

قولوا   فقال  الهدنة  له عصري  وذكروا  الحرجة  والحبوس 
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لمحمدكم يخلصكم فلما بلغه هذا عنه نذر أنه متال أبفره هللا  

في   منه  أمكنه هللا  فلما  بنفسه  قتله  قوى به  النهار  هذا  هذا 

فشكا   المل   مع  فأحضره  بنذره  إخالص  قتله  علال  عزمه 

ثم   منه  من شراش فشرش  قدحا  له  فأحضر  العط   المل  

الذي   أن.  للمل   ق   للترجمان  السلطان  فقال  أرناط  نأوله 

أنا فما أسقيه من شرابي وال أطعمه من طعامي    سقيته واما

أن ال أؤذيه  فقصد أن من أك  من طعامي فالمروءة تقتضي  

وأخرج   عكا  وأخذ  بنذره  إخالص  بيده  عنقه  ضرش  ثم 

األسرى جميعهم من ضيق األسر وكانوا  هاء أربعة ظال   

يبلغ بها بلده وأهله    أسير وأعطال ك  وأحد منهم نفقة  إلال 

 .لسنة جماعة ألني لم أحضر تل  الواقعةا هكذا بلغني علال 

الجديد كان حسن  أو  وقد  نساش  لطيف في األخال  حافما  

ألنساش   وأحوالهم حافما   بسيرهم  عارفا   العرش ووقائعهم 

يستفيد   كان  بحيث  ونوادرها  الدنيا  بعجائب  عالما   خيلهم 

.محاضره منه ما ال يسمع من غيره
35 

وقد كان حسن الخلق يسأل الفرد منا عن مرضه وعالجه 

 . وطعامه وشرابه وتقلبات أحواله

 
 .12ص.   ص النوادر السلطانيةإبن شداد،  35
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ن يديه أحد سوى  وقد كان نقي و طاهر المجلأل ال يذكر بي 

بخير السمع فال يحب أن يسمع عن أحد سوى الخير وطاهر 

العهد   حسن  كان  وقد  قطص  بشتم  ولع  شاهدته  فما  اللسان 

م علال مخلفيه   والوفاء فما أحضر بين يديه يتيم سوى وترح 

وجبر قلبه وأعطاه وجبر مصابه وإن كان له من أهله عميم  

الخير ما يكف حاجته  يعتمد عليه سلمه إياه وإال أبقال له من  

 وسلمه إلال من يعتني بتربيته ويكفلها 

وقد كان ال يشاهد شيخا سوى وير  له ويعطيه ويحسن إليه  

إلال موضع  توفاه هللا  أن  إلال  األخال   تل   يزل علال  ولم 

 .رحمته ومكان رضوانه

فهذه نبذ من محاسن أخالقه ومكارم شيمه اقتصرت عليها 

سطرت وما  والسآمة  اإلطالة  أو    رهاش  رأيته  ما  سوى 

عليه في  اطلع.  ما  وحققته وذل  بعض  به  الققة  أخبرني 

 مان خدمتي له وهو لين فيما اطلع عليه غيري ممن طال.  

المؤلف   يكفي  القدر  ذل   ولكن  خدمته  وتقدم.  صحبته 

 36والكاتب في االستدالل علال طهارة هذه األخال  والخالل. 

 
 . 13 -12ص.   ص النوادر السلطانيةإبن شدادص  36
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األيوبي   الدين  أمام  ومن خصال صالح  وحنكته  شجاعته 

في   عاش  إذ  كسلطان  أو  كو ير  واجهته  التي  المصاعب 

منتصف دوامة الصرا  بين الحضارتين الشرقية والغربيةص  

وكان الحال كذل  حتال اتيا لصالح الدين أن يتغلب علال 

علال   ضيق  شريط  في  يحصرهم  وأن  الفرنا  من  أعدائه 

بعده مهمة  الي  الذين خلفوا أوالده من  مالساح ص ثم ترك للم 

أخرى هي إخراج ظخر صليبي من هذا الشريط الضيق علال  

 الساح .

والواقع أنه كان علال صالح الدين أن يقوم علال ذل  الوق. 

وهما:  جدا   مهمين   بعملين 

وثانيهما   والشر ص  له في مصر  قوية  دولة  تأسيأل  أولهما 

بحجة  البعيدة  بالدهم  من  أتوا  الذي  الصليبيين  مطاردة 

 القدس. المحافمة علال 

الفاطمية   الدولة  ا الة  في  األيوبي  الدين  أفلا صالح  وفي 

األيوبية  الدولة  الحكومة    صوإقامة  هذه  أن  عندي  واألرجا 

منها مصريةص وان صالح الدين    أكقركان. اسالمية    األيوبية

الدينية   الفكرة  عن  مدافعا   أرى  فيما  الفكرة    أكقركان  من 

ن كونه تلميذا  الدين لم يخرج ع  المصريةص ذل  أن صالح

نور الدينص وكان. الخطة التي   مخلصا  لألتابكية الذي منهم
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يملكون   أنهم  للدينعلال  المخلصين  األتابكة  هؤالء  وضعها 

ثم يجند مصر   الشام وماله يملكون مصرص  ثم يجند  الشامص 

ومالها يطردون الفرنا. ومعنال ذل  أن الفكرة الدينية نفسها 

همص وهي التي ألمتهم هذه  هي التي كان. مسيطرة علال أذهان

الدين األتابكي   المل  العادل نور  السلطان  التي نفذ  الخطة 

شطرا  منهاص ثم قام من بعده السلطان المل  الناصر صالح  

.الدين بتنفيذ شطر ظخر
37 

 

 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي   37

في أخبار الدولتين النورية   كتاب الروضتينالدمشقي الشافعي أبو شامة،  
، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  والصالحية

 .177ص.   ص2 جـ.ص الطبعة األولى
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 الفصل الثاني 

 

 األيوبي بالعلم و العلماء  الدين  صالحعالقة  .2

 

 مفهوم العلم1.2 

إبن صانعة   الط وي  والجميع األعالم صرح:  الجب   العلم: 

روش لقومه ال أستطيع رواسي األعالم''   38''الز 

  كقيرة   بمعاني   اللغة  في  وردت  العلم   كلمة   أن  نعلم  هنا  ومن

  األرضين   بين  يفص   وما  والعالمةص  األثر  الش عورص   منها

 إلخ.. 

  الداللة   وهي  العالمةص  من  علما    العلم  سمي  عنها:  قالوا  و

 األثر   والمعلم:  والقوش   األرد  معالم  ومنه  واإلشارةص

  عنه   وقال  الجه ص  نقيض  والعلم  الطريقص  علال  به  يستدل

 39المعرفة   حق هو الفيرو ظبادي:

 
 . 152صصكتاش الروضتينالمقدسيص  38

 1472ص.   ص1ص جالقاموس المحيطمحمد بن يعقوش الفيرو ظباديص  39

 بدون تاريخ. ,
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اصطالحا   محدد العلم  تعريف  وضع  في  العلماء  اختلف   :

فاتهم للعلم من ذل  ما ذكره  ومنضبط للعلمص لذا تعددت تعري

العالمة إبن القيم في تعريفه للعلم بقوله: العلم هو نق  صورة  

المعلوم من الخارج وإثباتها في النفألص ولعم  نق  صورة  

في  القاب.  كان  فان  الخارج  في  وإثباتها  النفأل  من  علمية 

و علم صحيا وكقيرا  ما النفأل مطابقا للحقيقة في نفسها فه

ويتر حقيق  يأك  يقب.  وجود  لها  ليأل  النفأل صور   ي في 

ال  مفي مقدرة  هي  وإنما  علما  نفسه  في  أثبتها  قد  الذي  نها 

علوم الناس من هذا الباش وما كان منها   أكقرحقيقية لها و 

النفأل   تكم   نو   نوعان  فهو  الخارج  في  للحقيقة  مطابقا 

ب دراكه والعلم به وهو العلم بالل وأسمائه وصفاته وأفعاله  

ال وهو ك   مره ونهيه ونو  ال يحص  به للنفأل كموكتبه وأ

ف به  الجه   يضر  ال  النبي   علم  وكان  به  العلم  ينفع  ال  نه 

لعلوم الصحيحة    أكقر يستعيذ بالل من علم ال ينفع وهذا حال  

 .40كالعلم بالفل   شي ا  المطابقة التي ال يضر الجه  بها 

 
ص  الفوائدمحمد بن أبي بكر أيوش الزرعي أبو عبد هللا إبن القيم الجو يةص  40

 .84. ص ص1973  – 1393بيروتص الطبعة القانيةص  –دار الكتب العلمية 
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هو   ”العلم  بقوله:  الجرجاني  العالمة  عرفه  وصول  وقد 

النفأل إلال معنال الشيء وقي  عبارة عن إضافة مخصوصة  

صفة   ذات  صفة  عن  عبارة  وقي   والمعقول“  العاق   بين 

وقي  ما وضع لشيء وهو العلم القصدي أو غلب وهو العلم  

بكقرة   ب   واضع  بوضع  ال  علما  يصير  الذي  االتفاقي 

ص وقي  العلم: معرفة المعلوم علال ما هو به في 41االستعمال 

قع أي إدراك ما من شأنه أن يعلمص وقد اختلف العلماء الوا

العلم ال يحد   منهم:  فقال جماعة  أم ال ؟  العلم ه  يحد   في 

البرهان   في  الجويني  الحرمين  إمام  قول  وهو  لعسرهص 

والغزالي وغيرهماص وقال اإلمام الرا ي: ”العلم ال يحد  ألنه  

قول إمام العلماء: ”العلم يحد ص وهذا    أكقرضروري“ص وقال  

الذي   العلم  هو  الضروري  والعلم  الورقاتص  في  الحرمين 

 42ال يمكنه معه اإلنفكاك عنه“   يلزم نفأل المخلو  لزوما  

 
   –العربي  ص دار الكتاشالتعريفاتعلي بن محمد بن علي الجرجانيص  41

 .199ص.   ص1ج 1405بيروتص تحقيق : إبراهيم األبياريص الطبعة األولالص 

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي   42

ص تحقيق محمد الزحيلي و نزيه شرح الكوكب المنيرالمعرو  ب بن النجارص 

 . 310ص.  ص1مـ ج 1997هـ 1418حمادص مكتبة العبيكان الطبعة القانية 
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ويطلق مصطلا العلم لدى علماء المسلمين ويراد به: إدراك  

لنفأل األشياء والمعلومات علال حقائقها التي هي عليها في 

صطلا العلم  نفأل األمرص ويمهر من هذا التعريف شمول م

وال   حقيقتهص  إدراكه علال  للنفأل  مدرك حص   معلوم  لك  

يقتصر هذا اإلدراك علال مصدر دون مصدرص ب  ك  ما 

حص  اإلدراك به فهو من مصادر العلم وذل  خالفا لمن 

يطلق مصطلا العلم علال ما أدرك بالحواس  والتجربة فقط  

العلم و  الغيبيات من دائرة  التجريبي ويخرج بذل   لو  العلم 

يعرفه   ال  مصطلا  وهذا  النفألص  في  يقيني ا  إدراكها  كان 

المسلمون وإن كان قد انجر إليه بواقع الغزو الفكري وحرش 

عما   فتكلموا  المتأخرين  الكاتبين  من  كقير  المصطلحات 

اإلعجا   بذل   يريدون  القرظن  العلمي في  اإلعجا   أسموه 

ما من  الواقع في اآليات التي تتعلق بالكون والخلق وما فيه

خلق  في  تعالال:”إن  قال  كما  النمام  وبديع  الصنع  عميم 

ألولي   آليات  والنهار  اللي   واختال   واألرد  السموات 

هذا وللعلم تعريف ظخر وهو: مجموعة المباحث   43األلباش“ 

به   ويقصد  اإلدراك  المعنال غير  وهذا  المترابطةص  المرتبة 

 
 .191-4/190ظل عمرانص  43



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                 55 

 

 

ن مق  علم الفقه وعلم اللغة وعلم اللغ ة والتاريخ  العلم المدو 

 44والرياضيات وهو غير مراد هنا  

ووفق هذا التعريف فقد قسم العلماء العلم إلال أقسامص فمنه ما  

هذه  من  قسم  ولك   نمريص  هو  ما  ومنه  ضروريص  هو 

األقسام تعريفه لدى العلماءص فقالوا في بيان ك  قسم: ينقسم  

 العلم الحاص  للنفأل إلال قسمين اثنين: 

: وهو العلم الذي ال يتوقف حصوله  األول: العلم الضروري

في النفأل علال االستدالل والبحثص وهو ما يسميه العلماء  

الذهنص وذل    العلم به بمجرد تصوره في  النمر ب  يوجد 

البعيدة   األقاليم  وبوجود  الجزءص  من  أكبر  الك   بأن  كالعلم 

 المشهورة في العالمص دون الذهاش إليها 

م الذي يتوقف حصوله في  القاني: العلم النمري: وهو العل

النفأل علال االستدالل والفكرص وبناء النتائا علال المقدماتص  

تعالال مخلو    ما عدا هللا  العالم وهو  بأن  العلم  مق   وذل  

 . أيضا  حادثص ويسمال العلم المكتسب 

 
ص  1ص.   صموسوعة البحوث والمقاالت العلميةعلي بن نايف الشحودص  44

 بدون بيانات. 
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العلم واليقين: والعلم بكال قسميه يفيد اليقينص وهو ما يسميه  

أدرك. النفأل األمر علال سبي  غلبة  إذا    العلماء القطعص اما

المن فيطلق عليه:العلم المنيص وهو ما يماث  ما يطلق عليه  

عندما  لكنها  تؤيدها  وقرائن  دالئ   توجد  عندما  النمريات 

توجد دالئ  وقرائن تؤيدها لكنها لم تر  بها بعد إلال درجة  

في  يقب.  مالم  العم   يوجب  المني  فالعلم  واليقينص  القطع 

 .45نه النفأل بطال

وجدير بالذكر أن هناك فرقا بين العلم والمعرفةص ألن كقير  

من الناس يخلط بين األمرينص ولهذا عر  العلماء المعرفة  

 والعرفان  النكرص  ضد    العر   من  فهي  المعرفة  امافقالوا:  

ف.  الجه ص  خال   التعر  :   مصدره  فالنص  عند  ما  وتعر 

فه  الشيءص  تطل ب فه  إياهص  أعلمه  األمر:  وعر    وسمهص   بهص  وعر 

  هو   الذي  لفعله   القياسص  غير  علال  معرفةص   المصدر  من  وجاء

  وعند   مفع ص  و ن  علال  يأتي   ه أكقر  إن    إذ  يفع ص  و ن  علال

 
 ص بدون بيانات.  1ص.   ص موسوعة البحوثعلي ص  45
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  علال   يدل    بالشيءص  العلم  من   والعرفان  المعرفة  فارس:  إبن

 .46عنه  ونبا منه   توح   شي ا   أنكر من ألن  إليهص سكون

  أصلي    امالجه   هو  العدم  اكوذ  عدمص  بعد  حاصلة  فالمعرفة

  معرفتينص   بين  عدما  فكان  معرفةص  بعد   لنسيان  أو  بالشيءص

 بارتفاعه  أمامه  تجلال  ثم  الذ هنص  عن   مختفيا  كان  الشيء  فكأن  

  فصار   اللحمةص  تل    في  المدركات  من  غيره  عن  وعلوه

  أو   لجه   عنه  خفائه  بعد  الذ هن  في  واضحا  و   وبينا  مميزا

  إذ   وخفائهص  تستره  بعد  الذ هن  صفحة  في  عال  فهو  لنسيانص

  في   يعلو  أي  سواهص  عما  مفص ال  الشيء  بعين  علمٌ   المعرفة

 المعلوم   فيتميز  متشابهاتص  من  يكتنفه  عما  ويميز  اإلدراكص

  فيه   اختلط  ما  لتمييز  المعرفة  أن    المسألة:  وسر  غيرهص  من

  قربا    نالحآ  وهكذا  تمييزص   فالمعرفة  فاشتبهص  بغيره  المعرو 

  يعد    منهما  كال    أن    ذل   المعرفةص  ومعنال  العلم  معنال  بين

 ما  علال  تدل    المعرفة  كان.  وإن  شيءص  علال  داللة  أو  عالمة

  ارتفا    وفيها  وعم ص   علم  فيها  والمعرفة  الشيءص  من  ارتفع

 
ص تحقيق: عبد الس الم اللغة مقاييألأحمد بن فارس بن  كري ا أبي الحسين ص   46

ص.   ص4م ج 2002هـ  1423محمد هارونص اتحاد الكتاش العرشص الطبعة : 

229. 
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 هللا  معرفة  كان.  ثم  ومن  العار ص  علال  المعرو   لقدر

  أن   اكم  واإلقرارص   االعترا   معانيها  في  تشم    كما  تعالال

  البعض   عند  فالمعرفة  والمعرفةص  العلم  بين  فروقا  هناك

  سواهص   عما  مفص ال  الشيء  بعين  علم  ألنها  العلمص  من  أخص

  لفآ   أن    وذل   معرفةص  علم  ك   وليأل  علمص  معرفة  وك  

  يفيد   ال  العلم  ولفآ  غيرهص  من  المعلوم  تمييز  يفيد  المعرفة

  وتدبرص   بتفكر  إليه  يتوص   فيما  تقال   والمعرفة  ذل ص

  يستعم    والعلم  ذاتهص  يدرك   وال  ظثارهص   تدرك  فيما  وتستعم  

 هللاص   علم.  تقول:  وال  هللاص  عرف.  تقول:  ذاته  يدرك  فيما

  إدراك   فهي   بالجبل ةص  والمعرفة  باالكتساشص  يكون   العلم  وقي :

  يقال:   وال   هللاص  عرف.  يقال:  لذل    بواسطةص  يحص   جزئي

  من   وهناك  بهص  ةاإلحاط  مع  ذاته  يدرك  لما  فالعلم  هللاص   علم.

  مع   تكون  إذ   قبلهص   ألنها  المعرفةص  من   أخص    العلم  بأن  يقول 

  جانب   إلال  علمص  معرفة  ك   مع  وليأل   معرفةص  علم  ك 

  أو   الكلي  إلدراك  يقال  فالعلم  العمليةص  للخبرة  تضمنها

  البسيطص   أو  الجزئي  إلدراك  تقال   والمعرفة  المركبص 

الص  ذات  إلال  تنصر   والمعرفة   ينصر  ف  العلم  اما  المسم 

  والهوىص   الجه   الضد    في  يقابله  العلم  أن    كما  أحوالهص  إلال

 والجحود.  األنكار  ضد فهي المعرفة اما
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 صالح الدين والنهضة العلمية 2.2

الدين صالح  أن  المعلوم  إهتماما    من  بالعلم  إهتم  األيوبي 

ضد   يجاهدون  عهده  في  المسلمون  كان  بينما  اذ  كبيرا  

الشام و مصرص ويزلزلون األرد تح. الصليبيين في بالد  

وتوفير   مصرص  في  األمن  استباش  علال  عملوا  أقدامهمص 

الفالحين في  ثورات  انعدام  بدلي   لهاص  االقتصادي  الرخاء 

مصر في عهد صالح الدين بشك  خاص و العصر األيوبي  

 بشك  عام. 

ومن المعرو  أن مدينة القاهرة كان. مقر حكم الفاطميين  

وعاصمتهمص بيد أنها لم تكن مدينة عامة    ومركزهم االداري

فقد كان االهالي يعيشون في مدينة الفسطاط التي غلب عليها 

اسم مصر انذاك. وبمعنال ظخر لم يسما ألحد بدخول القاهرة  

أبوابها   تغلق  كان.  بإالتي  أول     ال  عدا  فيما  خاصص  ذن 

عندما سقط. الدولة  الذين كانوا يخدمون الخليفة الفاطميص و

ص نالحآ بأن صالح الدين لم  األيوبيين يدي  أ اطمية علال  الف

يقم بتأسيأل عاصمة جديدة جريا  علال سياسة من سبقه من 

ه قضال وقتا  قصيرا  في  حكام مصرص ولع  ذل  يرجع الال أن
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نشغاله معمم سنوات حكمه في خود معارك  باالقاهرةص  

الشامصالج بالد  في  الصليبيين  ضد  في   هاد  ودفن  ومات 

 .قدمش 

أن صالح الدين ترك بصمة واضحة في القاهرةص فقد   علال

بدأ في إنشاء قلعة الجب  في سفا تالل المقطم المطلة علال  

القاهرةص   عن  مدينة  توحيد  فضال   في  الفض   صاحب  أنه 

الطارئة   األحياء  وبعض  والفسطاط  الفاطمية  القاهرة 

المختلفة وربطها بسور عميم وهو سور القاهرةص ليشكلوا  

مدي الدين جميعا   صالح  اعتبار  يمكن  ولذل   واحدةص  نة 

 .47مؤسأل القاهرة الحديقة 

في  انتشرت  التحفيآ  الدينية ودور  والمعاهد  المدارس  أما 

إ دهارا    صعهده دوره  علال  العلمية  الحركة  شهدت  وقد 

دعمه الدائم للعلماء ولطالش العلم ويمن  فضال  عن  كبيرا ص  

الكقير من الناس بأن صالح الدين شغلته أعمال الجهاد عن  

ولع    الحضاريةص  األخرى  الدولة  شؤون  إلال  االنصرا  

علال  طغ.  قد  الدين  صالح  المحارش  الفارس  صورة 

ا من مالمحها   الجوانب األخرى من شخصيتهص فأخف. بعض 

 
 . 477ص.  محمد مصطفال  يادةص الدولة األيوبيةص 47
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المضي ة.   وأول عم  نجده من أعمال  المشرقةص وقسماتها 

ب نشائه مدرستين  السنيص  للمذهب  الدين هو دعمه  صالح 

لتدريأل    48لتدريأل فقه أه  السنةص هما المدرسة الناصرية 

المالكيص   الفقه  لتدريأل  القمحية  والمدرسة  الشافعيص  الفقه 

ومعيديها   أساتذتها  علال  تو    كان.  ألنها  بذل   وسمي. 

اص كان. تغله من أرد موقوفة عليهاص وفي    وتالميذها قمح 

أصحاش   علال  القضاء  مناصب  تولي  قصر  نفسه  الوق. 

في  المذهب  انتشار  في  سبب ا  ذل   فكان  الشافعيص  المذهب 

 .مصر وما يتبعها من أقاليم

عوام     األيوبية  لقد توفرت للحركة العلمية في  من الدولة

عديدة ساعدت علال إ دهارهاص ولع  من أهم تل  العوام   

  . بشك  كبير في النهضة العلمية في  من الدولة التي ساهم

 األيوبي حب سالطين  ال سيما علال يد صالح الدين  األيوبية

والفارس    األيوبيين الممفر  القائد  خاصة  والعلماء  للعلم 

األيوبيص فقد انتشر العلم في  منه أيما   المغوار صالح الدين

فضال   انتشارص فقد انتشرت المدارس والكتاتيب والمكتبات  

الكقيرة  عن   واإلعانات  الال مة  التسهيالت  تقديم 

 
   ص1جـ. صالدارس في تاريخ المدارس صعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 48

 .107صص 14 ص جالبداية والنهايةص وابن كقيرص 195ص. 
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والمساعدات الوفيرة لطالش العلمص ولم يحآ العلماء بمكانة  

بفض     األيوبية  سامية ومنزلة رفيعة كما حمي علماء الدولة

القائد   الدينهذا  صالح  انتشرت   العميم  وقد  األيوبيص 

انتشارا   الدين  في  من صالح  وتنوع.    المدارس  كبيراص 

المعمورة وتو ع.   المعاهد والمدارس وعم. ك  أرجاء 

في أرجاء المجتمع مدنه وقراهص وصار من اليسير والبسيط  

التحا  الطالش بهذه المدارس وتل  المعاهدص وأصبا التعليم  

ع فقراء وأغنياءص ومن أه  البالد األصليين في متنأول الجمي

علم   طالب  لك   مكفوال  العلم  وأصبا  عليهم  والوافدين 

وراغب فيهص ويحول دون ضيا  فرص التعليم علال أحد أو  

التأثير فيها بسوءص ويجع  من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  

ملموسا واقعا  الزعماء 49أمرا  هم  العلماء  كان  فقد  ص 

ن يدافعون عن حقو  الشعب ويبصرونه  والمصلحينص الذي

للعلماء  تستجيب  الحكمة  السلطات  وكان.  الحقو ص  بهذه 

الدولة سالطين  أن  منها  كقيرة  ألسباش    األيوبية   والفقهاء 

إلال  الدعوة  في  العلم  ورجال  الفقهاء  علال  يعتمدون  كانوا 

 
تكافؤ الفرص التعليمية المفهوم ومماهر التطبيق في جمال علال الدهشانص    49

ص مجلة العلوم النفسية والتربويةص كلية التربية جامعة  عصور اإل دهار اإلسالمي

 . 32ص.  مص1993المنوفيةص السنة التاسعةص العدد القالثص 
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قب    والعطاء  البذل  الناس علال  األعداء وحث  الجهاد ضد 

كان هؤ كما  الحروش المعركةص  بأنفسهم في  يشتركون  الء 

للتحريض علال القتال وتبصير الجنود بمعنال الجهادص وبث  

المكانة للعلم والعلماء جعل.  هذه    ص50الروح المعنوية بينهم 

الحكام واألمراء يغدقون علال العلماء والطالش لتمكينهم من  

 .أداء دورهم في تعليم العلم وتعلمه

محور   خاصة  مصر  في  من وأصبح.  العلمي  النشاط 

تقدم    صاأليوبية   الدولة أن  مقدمته  في  خلدون  إبن  ذكر  وقد 

العلوم وتطورها تابع للتطور العمراني والحضاري مشيرا  

بذل  إلال أسباش النهضة العلمية في مصر في  من صالح 

 االيوبي.   الدين 

وقد كان حكام وسالطين بني أيوش يحبون العلم والعلماءص  

األيوبي فقد قال   الكام  عم صالح الدين   ومن هؤالء المل 

ويحب   العلم  وأه   العلم  يحب  :”وكان  المقريزي  عنه 

وأعطال  أيضا  مجالستهم   ص  النبوي  الحديث  بسما   واهتم  ص 

بالقاهرةص   الكاملية  الحديث  دار  وبنال  الحديث  في  دروسا  

 
النباهينص  ي  عل  50 في  من  سالم  اإلسالمية  التربية  في  نمام  األيوبية  الدولة 

 . 123ص.   ص1981ص دار الفكرص القاهرة ط أولالص مصر
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وكان ينابر العلماء ويمتحنهم بمسائ  صعبة من فقه ونحوص  

عندهص وكان يبي. عنده بقلعة الجب     فمن أجاش عنها حمي

ليسأمروهص   سريره  بجانب  ة  أسر  علال  العلم  أه   من  عد ة 

وكان للعلم واألدش عنده نفا ص فقصده الناس لذل ص وصار  

يطلق األر ا  الدارة لمن يقصده لهذاص وكان مهابا حا ما  

يباشر  وكان  الدماءص  عن  عفيفا  التدبير  حسن  الرأي  سديد 

ه من غير اعتماد علال و ير وال غيرهص  أمور مملكته بنفس 

ين عبد ّللا  بن علي  بن  ولم يستو ر بعد الصاحب صفي  الد 

أحد األشغال  ا  شكر  لتدبير  يختاره  من  ينتدش  كان  وإنما  ص 

.ويحضر عنده الدوأوين ويحاسبهم بنفسه''
51 

وعلال نفأل الدرش صار السلطان صالح الدين ف نه لما مل   

ا شيء من المدارس ف ن الدولة  الديار المصرية لم يكن به

يقولون   يكونوا  فلم  اإلمامية  مذهب  مذهبها  كان  المصرية 

بهذه األشياء فعمر السلطان صالح الدين بالقرافة الصغرى 

وبنال   عنه  هللا  رضي  الشافعي  لإلمام  المجأورة  المدرسة 

مدرسة مجأورة للمشهد المنسوش للحسين إبن علي رضي 

 
ص  2ص طبذكر الخطط واآلثار الخطط المقريزيةالمواعآ واالعتبار  المقريزيص    51

 .323ص.  ص3ص ج1987مكتبة الققافة الدينيةص القاهرةص 



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                 65 

 

 

ار سعيد السعداء خادم الخلفاء هللا عنهما بالقاهرةص وجع  د

المصريين خانقاه ووقف عليها وقفا هائال وكذل  وقف علال  

الو ير   عباس  دار  وجع   جيدا  وقفا  عمرها  مدرسة  ك  

وهي  أيضا  العبيدي مدرسة للحنفية وأوقف عليها وقفا جيدا 

ب بن  ين  بمصرالمعروفة  التي  المدرسة  وبنال  بالقاهرة 

وقفا جيدا وبنال بالقصر داخ     التجار للشافعية ووقف عليها

القاهرة بيمارستانا وأوقف له وقفا جيدا وله بالقدس مدرسة 

.وخانقاه
52 

والواقع أن مماهر النشاط العلمي في ذل  العصرص ال تتمق   

مساجد  من  مصر  في  شيدت  التي  العمائر  تل   في  فقط 

في ذل  التراث    أيضا  ومدارس وخاقانات إلخص وإنما تتمق   

واألدباء   والفقهاء  العلماء  خلفه  الذي  الضخم  في  الرائع 

البحوث   مراجع  طليعة  في  تعتبر  ما  ال.  التي  مؤلفاتهم 

لدراسات في شتال ألوان الققافة اإلسالميةص هذا باإلضافة وا

العصر في مجال  التي تدعمها علماء هذا  اإلسهامات  إلال 

والرياضيات  والفيزياء  والكيمياء  والفل   الطب  علوم 

 
  56ص.  ص6ص جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةإبن تغري برديص  52

 بدون بيانات. 
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والجيولوجيا  والنبات  المدارس  53والحيوان  كقرت  وبهذا  ص 

عميما حتال قال   وانتشر العلم في  من صالح الدين انتشارا  

صر فال يحيط أحد بحصرها المدارس بم  إبن بطوطة :”واما

 “ لكقرتها

الناصر صالح   في  من  أنش .  التي  المدارس  تل   ومن 

مصر   في  الناصرية  المدرسة  العالم    وقدالدين  عر  

المؤسسات  من  عديدة  أنواعا  الوق.  ذل   في  اإلسالمي 

والمساجد  المدارس  معممها  في  شمل.  والعلمية  الدينية 

الربط والبيمارستاناتص وغيرهما من المرافق و  والزوايا و

المراكز األخرىص فالمدارس علال سبي  المقالص التي كان.  

قائمة في مختلف البلدان اإلسالميةص لم تكن بصورة عامة  

ب سم  تنشأ  كان.  أنها  ب   للدولةص  تابعة  رسمية  مؤسسات 

فلم يكن من   أو وجهاءص  معينين سواء من أمراء  أشخاص 

األنفا  عليهاص ب  كان. المدارس تنشأ بموجب    واجب الدولة

المدرسة   إلنشاء  الواقف  شروط  تتضمن  وقفيات شخصية 

ونمامهاص وتبين أهدافها وطر  إدارتها وتحدد عدد طالبها 

 
بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية من تراث مصر عبد الرحمن ذكيص    53

ص.    ص1983مؤسسة شباش اإلسكندرية ط أولالص    صالعلمي في العصر المملوكي

22 . 
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ضمانا   عليها  لألنفا   المدرسة  علال  توقف  أوقافا  وتعيين 

الستمرارهاص وهذه األوقا  اما أن تكون عقارات في المدن 

ص والحواني. والطواحين أو أية عقارات أخرى  كدور للسكن 

هو  األوقا   وريع  المدرسة  علال  منها  وينفق  دخالص  تدر 

وحده مصدر التموي  واألنفا ص ولذل  فان المدرسة كان.  

 .54تزدهر بمقدار إ دهار العقارات الموقوفة عليها 

العلم   أبواش  أن  المدارس  علال  الوقف  نمام  ومن حسنات 

أمام   بتدريسهم  فتح.  المدارس  أوقا   عني.  إذ  الفقراءص 

ص وكان  55وأكلهم وشربهم ومنامهم واستحمامهم ومعالجتهم 

العهد  واضحا  هذا   نشاطا    في  العهد  هذا  شهد  إذ  األيوبيص 

ملحوبا في الحياة العلمية والحركة الققافية في بالد الشام  

التي   والعسكرية  السياسية  المرو   من  الرغم  علال 

الفترة   تل   خالل  المنطقة  لها  أهم  56تعرض.  من  وكان  ص 

 
جمعية عمال المطابع  "معاهد العلم في بي. المقدس"صكام  جمي  العسليص  54

 . 23ص.   مص1981هـ/1402التعاونيةص عمانص 

 . 23ص.   صمعاهد العلمكام  جمي ص  55

تحقيق محمد  "الفتا القسي في الفتا القدسي"ص  صالعماد الكاتب االصفهاني 56

   مص2003هـ / 1424محمود صباص الهي ة العامة لقصور الققافةص القاهرةص 

 .  138 – 137ص. 
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ب نشاء   أيوش  النشاط إهتمام ملوك وحكام بني  مماهر هذا 

ية وأهمها المدارسص وقد حرص المراكز والمؤسسات العلم 

منش و هذه المراكز التعليمية علال توفير مصدر دخ  ثاب. 

يكف  لمنشأتهم التعليمية االستمرار في تقديم خدماتهاص ومن  

أج  ذل  رصدوا لها األوقا  الوفيرة التي تضمن للملتحقين  

بها العي  في مستوى مناسب يمكنهم من األنصرا  إلال  

 .57كبير طلب العلم دون عناء 

وكان لنمام األوقا  علال المدارس في العهد األيوبي دورا   

 كبيرا  في دعم وتفعي  الحياة العلمية والحركة الققافيةص إذ أن 

وتشجيعهم    األيوبيين حرصهم  اثبتوا  النمام  هذا  بتطبيقهم 

طلبة   برعاية  ف هتموا  العلميةص  الحياة  واستمرارية  لتطوير 

سوة والطعام واإلقامةص انطالقا العلم وكفلوا لهم النفقة والك

من أن التفرغ للعلم والدرس ومال مة الشيوخص ال يحص   

إال بتكفية طالبيه أمر السعي في أسباش العي ص ولع  هذه  

معمم   في  العلم  طالش  بها  حمي  التي  والعناية  الرعاية 

 
"طبقات الشافعية  بد الوهاش بن علي بن عبد الكافي السبكيص  أبو نصر ع 57

  جـ.تحقيق عبد القادر أحمد عطاص دار الكتب العلميةص بيروتص د ت  الكبرى" 

 . 222ص.   ص4
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العهد العلم بين عدد    فترات  كان. سببا في شيو   األيوبي 

المجتمع   أفراد  من  واأليتامص  كبير  الفقراء  األخص  وعلال 

فكقيرا  ما تهيأت أمامهم السب  لتحصي  العلم واالشتغال به  

دون عائقص وقد دفع هذا الوضع الكقير من طالش العلم في  

ظنذاك إلال أن يجعلوا من بالد    األيوبية  مختلف أنحاء الدولة

واشتغالهم   استقرارهم  مقصد  األحيان  كقير من  في  الشامص 

 خرت به من مراكز تعليميةص تحف  أغلبها بكافة بالعلمص لما  

 .58سب  الرعاية والتشجيع التي كان. تقدم للنا لين فيها 

الدين   و صالح  أيوش عموما   بني  بعض حكام  إهتم  كذل  

الفاطميين  الحكم من  انتق   األيوبي خصوصا  وذل  عندما 

الال   اليه صالح    األيوبيينالشيعة  السنةص كان أول ما عهد 

الدين و خلفائه هو اغال  معاهد الدعوة الشيعية و مذاهبهاص  

الدين علال غرار   فأنشأ صالح  السنية.  المدارس  وتأسيأل 

المدن  من  وغيرها  واالسكندرية  مشق  ود  حلب  مدارس 

شافعي   59الكبرى  كان  الدين  صالح  أن  من  الرغم  وعلال 

 
  "المختصر في أخبار البشر"صإسماعي  بن علي بن محمود أبو الفداءص  58

ص دار الكتب العلميةص بيروتص  1علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوشص ط

 .    157ص.   ص2جـ.م 1997هـ/1417

 . 477ص.  صالدولة األيوبيةمحمد مصطفال  يادةص  59
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يكون أن  علال  حرص  فقد  مدارسه   المذهب  مذهب  لك  

الخاصة وقضلتهص وبقي. هذه العادة من بعدهص وساعدته هذه  

الشيعةص وحل. مح    ظثار  التخلص من ك   المدارس علال 

بعد   إال  السني  التراث  نشر  في  يشترك  لم  الذي  األ هر 

 .60فترة

ومن المدارس التي أنشأها صالح الدين المدرسة المعروفة  

مدافن بجوار  الناصرية  وقد   بالصالحية  الشافعيص  االمام 

با ائه   وبنال  قائال   ووصفها  جبيرص  ابن  الرحالة   ارها 

مدرسة لم يعمر بهذه البالد مقلهاص ال أوسع وال أحف  بناءص  

 يخي  لمن يطو  عليها أنها بلد مستق  بذاته.

للعصرين  امتداد  مصر  في  األيوبي  العصر  ويعتبر 

التي   بالعلوم  يتعلق  فيما  بها الطولوني واالخشيديص  نهض 

والقراءات   والتفسير  الحديث  علوم  وهي  المصريونص 

 والنحو والبالغة.

وقد أحر  العصر األيوبي تقدما  ملموسا  في تل  العلوم علال  

ايدي علماء كان لهم شهرتهم ومؤلفاتهمص وقد أعانهم علال 

 
ص أبحاث الندوة الدولية الحياة األدبية في مدينة القاهرةمصطفال السقاص  60

 . 62ص.  ص3 جـ. 1969ابري   -لتاريخ القاهرة مارس 
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األيوبية الدولة  إلال    ذل  حكام  بطبعهم  يميلون  كانوا  الذين 

  كان منهم الفقيه والنحوي والكاتب العلم ويحبون الفقهاءص ب

والشاعر والمؤرخص ولوال ذل  لما استطا  العصر األيوبي  

 61أن يحقق نهضة علمية  اهرة 

نرى   عرف.   أيضا  وكما  الوالة  عصر  في  و  مصر  أن 

بن   ثوبان  الفيض  أبو  فيها  وبهر  االسالميص  التصو  

المصري المعرو  بذي النونص الذي كان أقطاش   ابراهيم

 ية و مؤسسها في مصر.الصوف

مصر في  التصو   ب   بداية    وقد  حتال  فردية  باهرة 

العصر األيوبي في أواخر القرن السادس الهجري وذل  أن  

السنية   المدارس  بانشاء  يكتف  لم  األيوبي  الدين  صالح 

للقضاء علال الممذهب الشيعيص ب  رأى أن يحارش المذهب  

استغب     ص فقطالشيعي بنفأل سالحهص ونعني بذل  التصو

 الفاطميون التصو  لنشر مذهبهم. 

نفسها   الناحية  هذه  استغ   الدين  صالح  أن  القاب.  ومن 

التصو    طريق  عن  الشيعي  المذهب  ظثار  علال  للقضاء 

 
يام الدولة األيوبية إلال مجيء  األدش المصري من قعبد اللطيف حمزةص  61

 .35ص.  صالحملة الفرنسية
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السني ورغم ذل  ب  التصو  هادئا  قلي  األثرص ولم يشتد  

ال في عصر سالطين في الحياة االجتماعية والدينية إ تياره  

 62الممالي  

ح الدين األيوبي أول من أنشأ بيتا  للصوفية في  وكان صال

هـ وهو الخانقاه الصالحية سعيد السعداء    569مصر سنة  

الصوفية   للفقراء  الخانقاه  هذا  الدين  صالح  جع   وقد 

عليهم عدة جهاتص   وأوقف  البالد االسالميةص  من  القادمين 

حماما  لهم  وبنال  وخبزا   ولحما   يوم طعاما   ك   لهم  ورتب 

ص ونع. شيخها فكان. أول خانقاه أقيم. بمصربجوارهمص  

من   مات  من  أن  الدين  صالح  وشرط  الشيوخص  بشيخ 

الصوفية وترك عشرين دينارا  فمادونها كان. للفقراءص وال  

يتعرد لها ديوان الصوفية هم الملوك بهذه البالدص ألنهم قد 

كفاهم هللا مؤن الدنيا وفضولهاص وفرغ خواطرهم لعبادته من 

ال قصور الفكرة  في  وأسكنهم  المعاي ص  أسباش  في  فكرة 

وسنة   وهم علال طريقة شريفةص  الجنان...  تذكرهم قصور 

الخدمة   رتب  التزام  في  وسيرتهم  عجيبةص  المعاشرة  في 

غريبةص وعوائدهم من االجتما  للسما  المشو  جميلة ...  

 
 - 204ص.   األوقا  والحياة االجتماعية في مصرصمحمد محمد أمينص  62

205. 
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بديعة.  كان.  فأحوالهم   وبالجملة 

وبحب صالح   أيضا  كما اشتهر  من صالح الدين بأدبائه  

الدين للعلماء و األدباء فقرش األدباء إليهص ويكفي اإلشارة  

هـص كان و يره    596إلال أن القاضي الفاض  المتوفي عام  

األيوبية  الدولة  في  سامية  مكانة  إلال  وعر     صووص  

ق لها  كان  الرسائ   من  عددا  ضخما   تاريخية  القاضي  يمة 

 ا األدبية. كبرى إلال جانب قيمته

عزلتها  وعر    من  بمصر  يخرج  كيف  الفاض   القاضي 

مختلف   من  والباحقين  العلماء  إليها  فاجتذش  الققافيةص 

 63األقطار 

األصفهاني   العماد  األيوبي  العصر  في  األدباء  أشهر  ومن 

سنة   المقريزي   597المتوفي  عنه  قال  والذي  من 64هـ   :

 العلماء المتقنين فقها وخالفا  وأصوال  ونحوا  ولة. وله معرفة

والنمم   واإلنشاء  البالغة  في  وله  الناس.  وأيام  بالتواريخ 

وإليه تشد الحال في ذل     والنقر اليد الطولي والبا  الممتد.

 
 .61ص.  صالحياة األدبية في مدينة القاهرةمصطفال السقاص  63
 . 205ص.   ص7جـ.ص المقفالتقي الدين المقريزيص  64
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عليه تعقد الخناصرص وان من محاسن الزمان لم تر العيون 

 مقلهص 

"البر    كتاش  التاريخية  الكتب  من  األصفهاني  وللعماد 

أوقاته التي قضاها الشامي" وقد سماه بهذا اإلسم ألنه شبه  

انقضائهاص   وسرعة  لطيبها  الخاطف  بالبر   الشام  في 

"نصر   سماه  السلجوقية  الدولة  أخبار  في  كتابا   وضوضع 

 الفطرة" وألف كتاش "خريد لقصر و جريدة العصر" 

كتاش   وله  الهجريص  السادس  القرن  أدباء  تراجم  فيه  ذكر 

موت صالح   بعد  األحوال  فيه  ذكر  الرحلة"  "نحلة  سماه 

 .65لدين و اختال  أوالده من بعده ا

ومن أشهر المؤرخين المصريين في العصر األيوبي علي  

  568بن يوسف القفطيص ولد بمدينة قفط من أعمال قنا سنة 

هـ درس في حدائته العلوم العربية    646هـ ومات بحلب سنة  

عليهاص وساعدته   اإلسالميةص وكان جماعة للكتبص حريصا  

لال تأليف عدد كبير من الكتب أغلبها  هذه العادة الحميدة ع

في التاريخص لم يصلنا منها إال كتاش "اخبار العلماء بأخبار  

 
األدش المصري من قيام الدولة األيوبية إلال مجيء  عبد اللطيف حمزةص  65

 .323 - 322ص.  صالحملة الفرنسية 
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تاري  66الحكماء"  كتاش  "إنباء   خوله  باسم  المعرو   النحاة 

 67الرواة علال أنباء النحاة" 

مصر  من   في  نبغ  الشعراء    األيوبيينوقد  من  عدد 

المبر يص نذكر منهم القاضي السعيد أبو القاسم هبة هللا بن  

هـ له ديوان موشحات اسمه   608سناء المل  المتوفي سنة  

"در الطرا " به موشحات من نممه ومن نمم شعراء من  

  أكقر المغرش واألندلألص وله كذل  ديوان شعر يشتم  علال  

اض  وصالح الدين  من ثمانين قصيدة مدح فيها القاضي الف

 .68وأوالده 

هـ كان أشعر أه     616ومنهم علي بن المنجم المتوفي سنة  

مصر   أدباء  أعالم  من  وكان  أقرانه  وأفض    مانه 

 69المشاهير 

هـ    450جمال الدين بن مطروح المتوفي سنة    أيضا  ومنهم  

وأصله من صعيد مصرص ولد ونشأ بهص ثم قدم إلال القاهرة  

وبر  في األدش والكتابةص واتص  بخدمة السلطان الصالا  

 
 .275-273ص.   صالحياة العقلية الصليبية أحمد بدويص 66
حسن  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفض ص  67

 . 554ص.  ص1ص جـ.ص المحاضرة
 . 115ص.  صاألدش المصريعبد اللطيف حمزةص  68
 .565ص.  ص1 جـ.ص حسن المحاضرة السيوطيص 69
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وديوان   المجيدينص  الشعراء  أحد  وهو  أيوشص  الدين  نجم 

 .70شعره مشهور 

ومن أشهر شعر مصر في العصر األيوبي بهاء الدين  هير  

ـ ثم رح  مصر  ه  581هـ ولد بمكة سنة   656المتوفي سنة  

أول عهده بالشباشص واختار مدينة قوص بالصعيد لالقامة 

بهاص ثم تركها إلال القاهرةص واتص  بخدمة السلطان الصالا  

 .71نجم الدين أيوشص فكان رئيسا  للكتاش بديوان االنشاء

وينقسم شعر البهاء  هير إلال قسمين أولهما الشعر الرسمي  

واألمراء وكبار رجال    الذي قي  في مدح السالطين والملوك

الغزل   وفيه  الذاتيص  أو  التلقائي  الشعر  وثانيهما  الدولة 

هذا  وفي  والسخريةص  والهجاء  الشراش  مجالأل  ووصف 

القسم تتجلال الروح المصرية في شعر البهاء  هيرص ويمهر 

 .72تأثره بالبي ة المصرية والتقاليد والعادات المصرية 

بهروا   العصر   سوان ثالثة شعراء بار ينأوقد أنجب. 

األسواني  ابراهيم  بن  علي  بن  الحسن  أولهم  األيوبيص 

 
 . 27ص.   ص7جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  70
 . 62ص.  ص7جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  71
األدش المصري من قيام الدولة األيوبية إلال مجيء  عبد اللطيف حمزةص  72

 .140 - 136ص.   ص الفرنسية الحملة
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هـ وقد ذكره    561المعرو  بالمهذش بن  بير المتوفي سنة  

العماد األصفهاني في الخريدة قائال: لم يكن بمصر في  منه  

 .73أشعر منهص و أنه أعر  به من أخيه الرشيد

علي بن أحمد  أما ثاني الشعراء الذين أنجبتهم اسوان فهو  

بن عزام األسوانيص وقد أثنال عليه العماد ووصفه بأنه شيخ  

 هـ.  580سنة  األدش بأسوانص وقد مات في حدود  من أه 

أما ثالث الشراء الذين بهروا في أسوانص فهو فخر الدولة   

سنة   بحلب  المتوفي  شاعرا    581األسواني  كان  وقد  هـ 

الدين صالح  للسلطان  اإلنشاء  كتب  ثم    وكاتبا ص  األيوبيص 

 .74ألخيه العادل األيوبي 

بالجانب الدينيص فقد سعوا بمساندة بعض الفقهاء والقائمين  

علي أمور التعليمص إلي العناية ب حياء الشر ص وقمع البد ص  

وذل  من خالل إنشاء العديد من المراكز التعليميةص وتوفير  

مصادر تدر عليها دخال منتمماص وتوجيه التعليم فيها نحو 

خدمة هذا الغرد ن متطلعين من وراء ذل  إلي حفآ الناس  

تصحيا  خالل  من  اإلسالميص  الدين  عن  األنحرا   من 

 
 .563ص.  ص1جـ.ص المحاضرة حسن السيوطي، 73
 . 564ص.  ص 1ص جالمحاضرة حسن، السيوطي 74
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حتال يكونوا في   ص عقائدهمص وجمعهم علي مذهب أه  السنة

للدين   والمناهضة  المنحرفةص  الفكرية  التيارات  عن  منآي 

ببعض   تعصف  كان.  وأن  مانهم  خاصة  اإلسالميص 

المذهبيةص والفر    المحنص وتنتشر فيه االختالفات  مراحله 

ولذل  أرادوا إعداد جي  إسالمي يكون  المنحرفةص  الدينية 

طريقه واألنحرافات  الفتن  تل   تأخذ  أن  من  إلي  أقوي  ا 

في   تعرض.  قد  الشام  بالد  أن  ذل ص  إلي  يضا   عقولهم 

واقتصادية   سياسية  لمرو   العهد  ذل   فترات  بعض 

واجتماعية قاسيةص األمر الذي دفع البعض إلي التفكير بأن 

روح   عن  االبتعاد  سببه  وويالتص  أ مات  من  أصابهم  ما 

الدين اإلسالمي ن ولذل  اتجهوا إلي فع  الخيراتص تقربا 

هللا خالل  إلي  من  وثوابهص  أجره  ني   في  وطمعا  تعالالص   

إنشائهم للمراكز التعليميةص واألنفا  عليها وعلي المشتغلين 

ولقد كان الباعث الديني يمق  اتجاها   صبها من طالبي العلم

قويا لدي عامة الناس في تل  الفترةص إذ اتجه عدد من أه   

المشتغل  البر واإلحسان صوش  ين  التقوي والصالح وذوي 

بالعلمص وبذلوا في سبيلهم األموال والممتلكاتص علي اعتبار  

أن اإلهتمام بهذا الجانبص يعني اإلهتمام بالشر  اإلسالميص  

المدارس   إنشاء  والعم  علي رفعته ونشره فقد وجدوا في 
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والممتلكات   األموال  ورصد  العلمص  مراكز  من  وغيرها 

ة للبذل  عليهاص وعلي من فيها من علماء وطالشص فرصة طيب

والعطاءص خاصة وأن الكقير من المراكز التعليمية كان. في 

تل  الفترة تعني عناية فائقة بالعلوم الشرعيةص وبالتالي ف ن 

األنفا  علي تدريأل تل  العلومص وعلي المشتغلين بهاص كان  

يعد هدفا دينياص يرجال من وراءه حصول الخير والبركة في 

والق األجر  وني   الدنياص  اآلخرةالحياة  الحياة  في  لقد    صواش 

العهد فترات  معمم  في  الوقف  نمام  يمق     كان  األيوبي 

أغلب  حرص  فقد  التعليمص  علي  لألنفا   الفقري  العمود 

منش ي المراكز التعليمية المختلفة علي توفير أوقا  دارةص  

تقوم بتكفية نفقات تل  المراكز والمشتغلين بهاص بحيث يكف   

بيفتها ورسالتها العلميةص وبذل  ذل  استمرارها في أداء و

باالستقالل   العهد  ذل   في  التعليمة  المنشآت  أغلب  تميزت 

الماليص إذ غالبا ما كان الواقفون هم الذين يتولون أمورها 

الماليةص وبمعني أن الدولة لم يكن لها جهات محددة مس ولة  

إنما  و  والدينيةص  والققافية  االجتماعية  الخدمات  تموي   عن 

تمد في ذل  علال موارد الزكاة والصدقاتص وأعمال  كان. تع

البر األخرىص فاألساس في توفير اإليرادات المالية الخاصة 
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باألنفا  علال الخدمات االجتماعية والققافية والدينيةص كان  

75مصدره األوقا  وأعمال البر واإلحسان 
. 

العلم   الخاصة لالنفا  علال  وقد كقرت وانتشرت األوقا  

العهدص وإلال ذل  أشار ابن جبيرص وبي ن كقرة    وأهله في ذل 

إذ   الشامص  بالد  في  التعليمية  للمراكز  المرصدة  األوقا  

من   معينة  أوقا   المشاهد  هذه  من  مشهد  ”ولك   يقول: 

بساتين وأرد بيضاء وربا ص حتي أن البلد تكاد األوقا  

. و دفع هذا األمر الكقير من طالبي    76تستغر  جميع ما فيه“ 

ي مختلف أنحاء العالم اإلسالميص إلال الوفود لمنطقة  العلم ف

بالد الشامص حيث األوقا  السخيةص التي توفر أسباش العي   

بالعلمص وتحصيله دون نصب وتعبص   لهم االشتغال  وتكف  

علي   الشامي  المجتمع  أفراد  من  الخير  أه   تسابق  ولقد 

اختال  مراتبهم ودرجاتهم وأجناسهمص إلي رصد األموال  

ية والعينيةص لألنفا  علي العلم وطلبته والمشتغلين بهص  النقد 

 
األوقا  وأثرها علال  ص و رشاد عمر المدني شاهين د. رياد مصطفال 75

الجامعة االسالمية بغزةص  ص الحياة العلمية في بالد الشام في العهد األيوبي

 . 4، غزة، ص:م 2006

 الص والمسمتذكرة األخبار في اتفاقات األسفارير  " بمحمد بن أحمد بن ج  76

 .213ص.    رحلة إبن جبيرص دار الشر  العربيص بيروتص د ت 
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ومما يذكر في هذا الموضو : أن الضياء المقدسيص أبو عبد  

اموال   من  بدمشق  الضيائيه  مدرسته  بنال  الجماعيلي  هللا 

واصفهان   بغداد  من  ك   في  المتعددة  جوالته  في  جمعها 

جمعه   ما  ك   بنائها  علال  أنفق  والموص صو  ونيسايور 

77حينها 
. 

التي   واألوقا   أنش .  التي  المدارس  هذه  وقد جعل.  هذا 

انتشرت من عهد صالح الدين عهدا مشرقا سواء في مصر 

أو بالد الشامص إذ أصبحا محور استقطاش العلماء من جميع  

البلدان اإلسالميةص لما كان يالقيه الفقهاء من كريم العناية  

أعطيات   والرعايةص ولما كان يغدقه صالح الدين عليهم من

ومنا كقيرةص فقد بلغ. المرتبات للفقهاء والمدرسين بدمشق  

في عهده حوالي ثالثمائة ألف دينارص وكان عددهم حوالي 

ص وقد كان الهد  من التوسع في تل  78  ستمائة مدرس وفقيه

 
 "سير أعالم النبالء" شمأل الدين محمد بن أحمد بن عقمان الذهبيص  77

ص دار  1ص تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويص ط17جزء

 . 399ص.  ص16 جـ.م 1997هـ/1418الفكرص بيروتص 

ص  1ص طمنها صالح الدين األيوبي في الحكم والقيادةنعمان الطيب سليمانص    78

ص خطط الشامص نقال عن  428ص.    ص1991مطبعة الحسين اإلسالمية القاهرةص  

 .39ص.  ص4ج
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المدارس كما سبق القول هو القضاء علال المناها الفاسدة 

الفاطميةص إذ كان الفاطميون قد     التي نبت. في  من الدولة

العلماء  أو  القالثة  المذاهب  أئمة  كان بمصر من  أفنوا من 

بتعاليمه   مذهب  أقاموا  والتشريد  والنفي  القت   بين  السنة 

المنافية لمصر وأهلها وأما ذروة االضطهاد علال أه  السنة  

الذي عر   بأمر هللا  الحاكم  أيام  ظنذاك كان في  في مصر 

وإعادة تققيف الناس في أمور    79سته وأحكامه بالتقلب في سيا

الصحيحة   اإلسالمية  العلوم  ونشر  عن  دينهمص  نشر فضال  

وتبصير   بالدهاص  في  تموت  أن  كادت  التي  العربية  اللغة 

األخطار   من  اإلسالمية  باألمة  يحيق  بما  المسلمين  عموم 

وتربية األمة علال فريضة الجهاد في سبي  هللا وحقهم عليهاص  

األيوبيص فعم. المدارس    ما أراده صالح الدين  وقد تحقق

دين   إلال  جميعا  الناس  وعاد  البركةص  ونم.  العلم  وانتشر 

ربهم وسنة نبيهمص ومات. العقائد الفاسدة بفض  هذا الرج   

دينه فجزاه هللا عنا   –عز وج     –الذي قيضه هللا   لخدمة 

 .وعن اإلسالم خير الجزاء

 

 
 .274ص.   ص1جـ.  صحسن المحاضرةالسيوطي ص  79
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إحياء المذهب السني في مصر جهود صالح الدين في  3.2 

 والشام 

الفارس   صنعها  التي  الكبيرة  الجهود  علال  نتعر   لكي 

الدين صالح  الهمام  والقائد  إحيائه    المغوارص  في  األيوبي 

للمذهب السني يجب أن نتعر  علال حال الدولة اإلسالمية  

 .األيوبية  من الدولة الفاطمية قب  قيام الدولة

  اليهود واستعان المعز لدين هللا الفاطمي بكقير من االطباء  

وما لبث أن عمم نفوذهم في بالطه ومن أشهرهم يعقوش  

بن كلأل اذ كان هذالرج  من أشهر علماء الدعوة الفاطمية  

الذين كان لهم أثر في الحياة الفكرية في مصرص كان مولده  

خشيدية  ببغداد من أسرة يهودية ثم أسلمص عاصر الدولة اال

ثم هرش من كافور وعاد مع جيوش المعز لدين هللا الفاطمي 

وقد عكف   80فواله المعز النمر في جميع أموره في قصره 

ابن كلأل علال الدرس والبحث فتعمق في الدين االسالمي  

حتال أصبا علما  من أعالم الدعوة الفاطمية فقد كان محبا   

الم  نا والعطايا للعلم والعلماء مشجعا  أن طلب العلم يغد  

للكتاش والشعراء وكان. داره تغص بالنساخ والكتاش فمنهم  

 
 .7ص.  ص3 جـ.ص الخططالمقريزيص  80
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من ينسخ القرظن الكريم والحديث والفقه وينقطون ويشكلون  

علم   كتاش  القراءاتص  في  كتاش  كلأل:  ابن  مؤلفات  فمن 

الفقهص مختصر  األديان وهو  كتاش في  األبدان وصالحهاص 

في األديان   الفقه وهو المعرو  بالرسالة الو يريةص كتاش

بالرسالة  المعرو   وهو  الفقه  مختصر  الفقهص  في  وهو 

 صلال هللا عليه وسلم.  81الو يريةص كتاش في ظداش الرسول 

وصار يعقوش بن كلأل الذي اسند اليه المعز بعض دواوين  

دولته يتحيز الال أخوانه في الدين من قب . وارتقال يعقوش  

المعز  بن  للعزيز  المناصب حتال أصبا و يرا   واليه  في  ص 

يرجع الفض  في وضع قواعد الدولة ونممها حينهاص لكن  

توفي سنة   بين    380ابن كلأل  فيما  الناس  اجتمع  هـ حيث 

لتشييعه إلال مقره األخير. وداللة علال حب   القصر وداره 

العزيز الشديد البن كلأل اذ ق  العزيز بعد وفاة ابن كلأل  

82لدي" "وددت أن  تبا  فأبتاع  بمالي أو تفدى فأفدي  بو
. 

فزاد   النصارىص  مع  بالتساما  العزيز  عهد  اتسم  وكذل  

بالطه في اكرامهم لما كان بينه وبينهم من صلة النسبص اذ  

الال   العزيز  رفعهما  أخوان  لها  وكان  مسيحية  من  تزوج 

 
 .55ص.   ص في أدش مصر الفاطميةد. محمد كام  حسينص  81
 . 9ص.  ص 3جـ.  صالخططالمقريزيص  82
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للملكانيين   بطريركا   احدهما  فعين  الكنيسةص  مناصب  ارقال 

هرةص ثم  هـ وعين القاني مطرانا  للقا375ببي. المقدس سنة  

للميكانيين باالسكندرية سنة   بطريركا   الحاكم  رقال في عد 

فقد  390 العزيزص  علال  عميم  نفوذ  السيدة  لهذه  وكان  هـص 

المسيحيين واعادة   التساما مع  سياسة  انتهاج  حمل. علال 

بعض الكنائأل. وبلغ من عطف العزيز علال المسيحيين أن  

في   لهم  مشاركة  الدينية  ومواسمهم  بأعيادهم  احتف  

 .83شعورهم

من   شتال  عقائد  الفاطمية  الدولة  في  من  انتشرت  وقد 

وعم   الفسادص  فيهم  وفشا  إلخص  والباطنية  والدر ية  الشيعية 

فيهم البالءص وحول تعصب الفاطميين وتسامحهم فيخي  الال  

بصبغة   كلها  البالد  صبغ  الال  يميلون  كانوا  الفاطمييم  أن 

وأحيانا   بالترغيب  احيانا   الدعاة مذهبهم  فكان  بالترهيب. 

السنية مذاهبهم  المسلمين في  و   يؤدون واجبهم في تشكي  

المذهب الفاطمي فمن المصريين من استجاش   إليهميحببون  

. ومنهم  84لهذه الدعوة في رغبة بعد أن اقتنع بأقوال الدعاة 

من استجاش لغرد التقرش الال الحاكمينعساه يجد حموة  

 
 .81ص.   صتاريخ الدولة الفاطميةمحمد جمال الدين سرورص  83
 .103ص.    ص في أدش مصر الفاطميةد. محمد كام  حسينص  84
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ن من الناس كقير في البي ات لديهم وينال مآربه. وهذا اللو

واالقاليم. ومن المصريين من امتنع عن التحول عن مذهبه  

الديني واستمر يحافآ علال عقيدته التي دان بها والتي نشأ  

معه واذا كان   عليها أبواه ولو أدى ذل  الال تعسف الحاكمين

عقيدتهم   نشر  سبي   في  السيف  استعملوا  الفاطميون 

مذه علال  الخارجين   . 85بهم واخضا  

فال نستطيع أن ننكر أن الفاطميين الذي حكموا مصر ألف  

عام تقريبا  كانوا يستعملون وسائ  ارهاش لمخالفي عقيدتهم  

وال سيما أن الشيعة عامة ذاق. من العذاش والتنكي  علال  

 ايدي خصومهم فيما سلف.

ومن أمقلة التعصب الفاطمي في عهد الحاكم بأمر هللا الذي 

بقت  جماعة   محمد  أمر  بن  اسامة  وقت   السنة  العلماء  من 

اللغوي والحسين بن سليمان األنطاكي النحوي وفر ثالقهم  

عبد الغني بن سعيد وذل  بسبب اجتماعهم بدار العلم "دار  

 .86الحكمة" 

 
 .103ص.    ص في أدش مصر الفاطميةد. محمد كام  حسينص  85
 . 113ص.   ص الحاكم بأمر هللامحمد عبد هللا عنان ص  86
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كما أنه من الناحية المذهبية اتم الحاكم بتنكيله بأه  السنة  

 .87بعد أن كان قد خفف عنهم القيود 

ة مذاهبهم ومكنهم من ذل  في دار العلم التي  وأباح له دراس 

نعر    شيء  يعو ه  االتهام  وهذا  والبحث  للدرس  أنشأها 

المرو  التي أقدم الحاكم فيها علال تقريب المالكية ثم علال  

العدول إلال مذهبهم القديمص ذل  أن المعز بن باديأل صاحب 

أن  الحاكم  فاراد  افعاله  بعض  يستنكر  ليه  كتب  القيروان 

مذهب    يسترضيه بدراسة  اهتمامه  فابهر  اليه  ويسستميله 

المالكية واحضر العلماء لمنابرتهم في مذهبهم وأمر بمحو  

ذكرهم   عن  ونهال  واألسوا   المساجد  من  الصحابة  سب 

بغير ما يجب لهم من االعزا  والتقدير ثم تغيرت األحوال  

 فعاد الحاكم إلال مذهبه القديم. 

أه    التعصب ضد  هذا  السنة  وا اء  مفكرو  السنة اضطر 

الال شحذ فكرهم لمقاومة الفاطميين. ولكن قاموا بذل  بعد  

أن استفح  الفاطميون في مصر ولكن جذوة أه  السنة لم  

القضاعي  تلتزم الهدوء ب  بهر منها رجال عمماء منهم 

ابو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر المعرو  بالقضاعي  

 
 . 166ص.   ص 2 جـ.ص وفيات األعيانابن خلكانص  87
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الفقه الش  يد  والذي ولد بمصر ودرس  افعي والحديث علال 

 .88كبار شيوخها 

لذا لم يكن القضاعي شيعيا  ب  كان سنيا  وكان فقيها  شافعيا ص 

 .89وأبدى ك  البعد عن التأثر بنفوذ القصر الفاطمي 

علال ذل  بعض العلماء السنة الذين توددوا    أيضا  ونضيف  

في عهد الفاطميين للبالط ومنهم الشاعر الشهير ابو محمد  

وقدم الال مصر ألول مرة    90ابي الحسن اليمني عمارة بن  

الصالا    550 و يره  عهد  وفي  بالل  الفائز  خالفة  في  هـ 

وفد   ثم  مكة  أمير  قب   من  مبعوثا   سفيرا   بن ر ي   طالئع 

وفاة   حتال  فيها  وبقي  بالل  العاضد  أيام  أخرى  مرة  عليها 

هـ ولم يكن عمارة    567العاضد وسقوط الدولة الفاطمية سنة  

ب  كان فقيها  شافعيا  ولكن لقال من الخالفة الفاطمية  شيعيا   

والبر   الرعاية  وافر  ومن  الوفادة  كرم  من  و ارئهاص  ومن 

والجود ما غمر قلبه بالعرفانص ولبث علال والئه للفاطميين  

 .رغم  وال دولتهم

 
-337ص.  صاأل هر تاريخه وتطوره و ارة األوقا  وشؤون األ هر: 88

338. 
 . 222ص.   ص الحاكم بأمر هللامحمد عبد هللا عنانص  89
 . 475ص.  ص1جـ. صوفيات األعيانابن خلكان ص  90
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اتهم مع جماعة من المصريين العلويين    هـ  459وفي سنة  

عدم  أعليه باالعدام معهم والدين فقضال  بالتآمر علال صالح  

.صلبا  
91 

من  بعضهم  في  وكان  طوائف  غيرهم  الخالفة  تول ال  وقد 

من  أحد  نسب  في  الن اس  يقدح  فلم  فيهص  ما  والم لم  البدعة 

ندقة   أول   كما قدحوا في نسب هؤالء وال نسبوهم إلال الز 

والن فا  كما نسبوا هؤالء وقد قام من ولد علي  طوائف: من  

د بن عبد ّللا  بن حسن وأخيه    ولد الحسن وولد الحسين كمحم 

إبراهيم بن عبد ّللا  بن حسن وامقالهما ولم يطعن أحد ال من  

أعدائهم وال من غير أعدائهم ال في نسبهم وال في إسالمهم  

وكذل  الد اعي القائم بطبرستان وغيره من العلوي ين وكذل   

بنو حمود ال ذين تغل بوا باألندلأل مد ة وامقال هؤالء لم يقدح  

مهم وقد قت  جماعةٌ من الطالبيين أحد في نسبهم وال في إسال

طائفةٌ   وحبأل  العب اسي ة  الد ولة  في  سي ما  ال  الخالفة  علال 

كموسال بن جعفر وغيره ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم وال  

 دينهم. 

 
 .370 - 369ص.  صالحاكم بأمر هللامحمد عبد هللا عنانص  91
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والراجا أن الفاطميين اشتقوا عقائدهم من مصادر شتال كما 

 يتضا لنا ذل  من عرد األمقلة التالية:

قو الفاطميين  عقائد  طالب.  فمن  أبي  بن  علي  بوصاية  لهم 

وهي فكرة مأخوذة عن الشيعة االمامية وهم الذين لقبوا علي 

بن أبي طالب بهذا اللقب في حياته وأن ابن ابي طالب لم  

التي   االقوال  من  بغيره  يرد  لم  وكما  القول  بهذا  يرد 

نو  قرابته   أو  مكانته  تقديسهص واستغغالل  الال  فيها  ذهبوا 

 من النبي. 

د الفاطميين القول بعصمة األئمة. وأول من قال ومن عقائ

االمامية. ويتضا لنا االعتقاد بعصمة األئمة من    أيضا  بذل   

لفآ المهدي "وهو لقب الشر  الذي يلقب به األئمة من ظل  

المستقيم" ثم هو اللقب   الطريق  الال  الهادي  البي.ص ومعناه 

 علال ظخر ائمتهم كما رأينا.  أيضا  الذي خلعه االثنال عشرية 

به فرقة ومن عقائد الفاطميين قولهم بالباطن. واول القائلين  

الشيعة اسمها الكيسانية نسبة الال كسيان مولال علي بن ابي  

طالب وكانوا يقولون ”أن لك  باهر باطنص ولك  شخص 

روحا  ولك  تنزي  تأوي  ولك  مقال في هذا العلم حقيقة في  

ذل  العالمص والمنتشر في االفا  من الحكم واالسرار مجتمع  
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أثر به علي عليه  في الشخص االنسانيص وهو العلم الذي است 

السالم وابنه محمد بن الحنفية وهذا أوصال بالسر الال ابنه  

 .هاشم وك  من اجتمع فيه هذا العلم فهو االمام حقا “

الفاطميين   عقائد  من  والتسبيعص    أيضا  ثم  بالتخميأل  قولهم 

حتال أن االئمة السنة مق  ابن تيمية وابن الجو ي سموهم  

التخ فكرة  أن  هو  والمهم  فارسية  بالمسبعة  فكرة  ميأل هي 

مانوية وأن فكرة التسبيع فكرة بابليةص فأخذ الفاطميون هذه  

 االفكار وأدخلوها في عقائدهم.

مصر بغزوها بسيوفهمص وكما غزوها   ولقد أتال الفاطميون

مكرهمص   علال  تدل  طرقا   لذل   واتخذوا  وميولهم  بعقائدهم 

والسياسة والقلم  بالسيف  لدعوتهم  الترويا  في   فاستعانوا 

 والعلم والدين واألدش جميعا . 

وقد اتجهوا منذ بداية أمرهم الال المساجد فجهزوا فيها بشيء 

فيها   أذنوا  ثم  عقادئهم  من  بجزء  فيها  وبشروا  ظرائهم  من 

خ علال  ال"بحي  أذان  وهو  العم "  وال  ير  وحدهمص  شيعة 

تعرفه فرقة غيرهمص فكان ذل  ايذانا  منهم بحرش طاحنة لم 

بين مذهب الشيعة الذي تبشر به حكومة  يكن بد من وقوعها  
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الفاطميينص ومذهب السنة الذي كان. عليه الكقرة المطلقة  

 من الشعب المصري الال ذل  الحين. 

األ سائر  علال  تكتب  أن  أمر  المعز  دخ   ولما  ماكن وقي  

المؤمنين   أمير  بعد رسول هللا  الناس  : خير  بمدينة مصر 

 علي بن أبي طالب. 

ا ما القاه  أيسر  أنه  وكان  السني  الشعب  لفاطميون من هذا 

اعلن شكه في نسب القائمين بها وغاب ذل  الفاطميين حتال  

الال   بالمعز عند وصوله  اجتمعوا  أن بعض االشرا   قي  

مصر فسأله أحدهم ما نسبه؟ فأجاش المعز أنه سيعقد مجلسا   

المجلأل فس   الناس في هذا  النسب واجتمع  فيه هذا  يعلن 

النصف إلال  نقر    المعز سيفه  ثم  نسبي"  فيهم "هذا  وصاح 

االشرا   فأجاش   " حسبي  وهذا   " وقال  الذهب  عليهم 

والناس "سمعنا وأطعنا" وهذه حكايا مشهورة. وكان الخلفاء  

باذهان  علق  ما  ا الة  في  عميما   جهدا   يعانون  الفاطميين 

الناس في مصر من الش  في نسبهم وما الوا كذل  حتال  

 .92  البالد استقرت امورهم نهائيا  في تل
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ما كادت الخالفة الفاطمية تفرغ من نشر مذهبها والتكمين  

لدعوتها حتال اتهم. فيما بعد بايذاء المستمسكين في مصر  

وثمانين   احدى  سنة  في  "انه  فقي   السنةص  أه   بمذهب 

وثالثمائة هجرية ضرش رج  بمصر وطيف به المدينة من  

هي عبارة  أج  أنه وجد عنده كتاش الموبأ لمال  بن أنأل" و

 . 93نقلها المقريزي 

وكانوا في نفأل الوق. في الحذ  والمهارة بحيث استطاعوا  

نمر الشعب المصري لفتا  قويا ص وأن يشعروه    إليهمأن يلتفوا  

بعممة الحكم الفاطمي وكرم رجاله الال الحد الذي لم تعر  

الدولة. وكان من االشياء  له مصر نميرا  قب  مجيء هذه 

أغراضهم   الال  للوصول  الفاطميون  عليها  اعتمد  التتي 

العممال   العناية  يموئذ من  أبهروه  ما  والمذهبية  السياسية 

ا فبالمواسم  فزادوا  اليها لعامةص  وتوددوا  الرعية  بهجة  ي 

هذه  ومال وكأن  وعلمائها.  وشعرائها  أفواه  عمائها  وا 

الدعوى   براما  من  هاما   جزءا   كان.  نفسها  األعياد 

في  ونجح.  الفاطمية  الخالفة  لها  فطن.  التي  السياسيةص 

 .94تنفيذها نجاحا  ال مقي  له 

 
 . 157ص.   ص 4 جـ.ص  الخططالمقريزي ص  93
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عاتقه   علال  الدين  صالح  الناصر  أخذ  يحارش ولهذا  أن 

المذهب الشيعي بك  ما أوتال من قوةص وأن يعم  علال إحياء 

المذهب السنيص ولهذا فأول ما صنعه صالح الدين بعد توليه  

للق ساعديه  عن  شمر  أن  المذهبص  الخالفة  هذا  علال  ضاء 

نهاء الخالفة الفاطمية وتم له ما أراد وبذل   اوالعم  علال  

ص ولكي  95لعباسي  عادت إلال مصر السلطة الروحية للخليفة ا 

يتحقق له ما أراد فقد عم  صالح الدين علال القضاء علال  

أعدائه وقمعه للحركات المعادية لهص ومن ذل  ما صنعه مع  

مؤتمن الخالفة الذي خطط للتخلص من صالح الدين وقتله  

ولكن صالح الدين كان له بالمرصاد واحتال له حتال تمكن  

له  المعادية  قتله وقمع حركته  المؤأمرات  من  تل   تنته  ولم 

وإعادة    األيوبية   التي حيك. ضد صالح الدين ألنهاء الخالفة

المحأوالت  تل   وتكررت  تعددت  ب   الفاطمية  الخالفة 

الفاشلةص ومن ذل  تل  المؤأمرة التي دبرت من قب  عمارة  

للتخلص من حكم صالح  بالصليبيين  استعان  الذي  اليمني 

ع  الدين  ما  الناصر صالح  األيوبي ولكن سرعان  بذل   لم 

القبض علال مدبرها    الدين  لها وتمكن من  األيوبي واحتال 

 
مؤسسة    صالشر  اإلسالمي في العصر الوسيطترجمة منصور أبو الحسنص    95

 .273ص.   ص1986دار الكتاش الحديثص بيروتص 
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وأعم  فيه السيف وقتلهص وقد كان الفض  األكبر في الكشف  

عن تل  المؤأمرة يرجع إلال الفقيه إبن نجا الذي سرعان ما 

المؤأمرة   تل   خيوط  عن  له  وكشف  الدين  صالح  أخبر 

والقضا  إخمادها  الدين  صالح  عليها  واستطا   وتل     96ء 

المؤأمرة تلتها مؤأمرة أخرى من ذل  ما عر  بقورة الكنز  

الذي كان واليا علال أسوان حيث   الدولة  التي ترأسها كنز 

صعيد  وقرى  مدن  علال  سيطرته  ببسط  المجرم  هذا  قام 

الدينص   الناصر صالح  الخليفة  علال  تمرده  وأعلن  مصرص 

الخال وأنهاء  الفاطميةص  الخالفة  بعودة    ص األيوبية   فةونادي 

ولكن استطا  الممفر صالح الدين القضاء علال تل  القورة  

علال   القضاء  وتم  العادل  أخيه  بقيادة  أرسله  الذي  بالجي  

فيها   النجاح  وكتب  الفتنة  تل   نيران  وخمد  الخونة  هؤالء 

97لصالح الدين  
. 

إلال مصر ليرد فيها    ومن حيث الخالفة فقد أتال صالح الدين

قضال علال الخالفة المصرية الجديدةص  األمر إلال نصابهص ف

فقد   "الو ارة"  حيث  من  أما  العباس.  لبني  الخطبة  وأعاد 

 
   246ـ 243ص.   ص1ص جمفرج الكروشابن واص ص  96

 .16ص.   ص1جص ص مفرج الكروشابن واص ص  97
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كانوا   تنفيذ  و راء  ألنفسهم  أيوش  بني  سالطين  اتخذ 

ص وكانوا يعتمدون كقيرا   إليهم يرجعون في كقير من األمر  

صالح   السلطان  فع   كما  سياستهمص  وحسن  فطنتهم  علال 

و يره   مع  البيساني  الدين  علي  بن  الرحيم  عبد  العميم 

المعرو  بالقاضي الفاض  ومع ذل  فقد كان في استطاعة  

أحيانا  أن يستغنوا عن خدمات   السالطين في الدولة األيوبية

يتغيب عن  ما  كقيرا   كان  األيوبي  السلطان  وألن  الو يرص 

الديار المصرية بسبب اشتغاله بالحروش الصليبية وغيرها  

 .98الشر  من الحروش في

وكان مقصود مؤتمن الخالفة أن يتحرك الفرنا إلال الديار  

المصرية ف ذا وصلوا إليها خرج صالح الدين في العساكر 

المصريين   من  بمن معه  الخالفة  مؤتمن  فيقور  قتالهم  إلال 

يتبعون   بأجمعهم  يخرجون  ثم  فيقتلونهم  متخلفيهم  علال 

ين يديه  صالح الدين فيأتونه من وراء بهره والفرنا من ب

فال يبقال لهم باقية فلما قرأ الكتاش سأل عن كاتبه فقي  رج  

يهودي فأحضر فأمر بضربه وتقريره فابتدأ وأسلم وأخبره  

الخالفة   مؤتمن  وأن  الحال  الدين  صالح  وأخفي  الخبر 
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لم   وإذا خرج  منه خوفا  يخرج  القصر ولم  استشعر فال م 

من     ا  شي يبعد من صالح الدين وصالح الدين ال يمهر له  

الطلب ل ال ينكر ذل  فلما طال األمر خرج من القصر إلال  

قرية له تعر  بالخرقانية للتنزه فلما علم به صالح الدين  

أرس  إليه جماعة فأخذوه وقتلوه وأتوا برأسه وعزل جميع  

الخدم الذين يتولون أمر قصر الخالفة واستعم  علال الجميع  

 يجري في بهاء الدين قراقوش وهو خصي أبيض وكان ال

لقت    السودان  فغضب  بأمره  إال  كبير  وال  صغير  القصر 

فحشدوا  لهم  يتعصب  كان  وألنه  للجنسية  الخالفة  مؤتمن 

حرش  وقصدوا  ألفا  خمسين  علال  عدتهم  فزادت  وجمعوا 

العسكر   فاجتمع  الصالحية  بين    أيضا  األجناد  وقاتلوهم 

القصرين وكقر القت  في الفريقين فأرس  صالح الدين إلال 

أموالهم  مح علال  فأحرقها  بالمنصورة  المعروفة  لتهم 

فركبهم   منهزمين  ولوا  بذل   الخبر  أتاهم  فلما  وأوالدهم 

السيف وأخذت عليهم أفواه السك  فطلبوا األمان بعد أن كقر  

فيهم القت  فأجيبوا إلال ذل  فأخرجوا من مصر إال الجيزة  

شمأل الدولة أخو صالح الدين األكبر في طائفة  إليهمفعبر 

 من العسكر فأبادهم بالسيف ولم يبق منهم إال القلي  الشريد. 
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فارس  شملة  مل   ذكر  أعلم  وهللا  شرهم  تعالال  هللا  وكفي 

واخراجه عنها في هذه السنة مل  شملة صاحب خو ستان  

 99بالد فارس وأخرج عنها 

حتال إذا أخذ صالح الدين بن أيوش بمل  مصر والشام كام   

100الفاطميين وخرافاتهماالستقاللية و محا أثر 
. 

خططه   إتمام  من  الدين  صالح  الناصر  تمكن  أن  وبعد 

المذهب   إبطال  علال  عم   به  المتربصين  من  للتخلص 

ذل    ومن  الفاسدة  المعتقدات  إبطال  في  والتحرك  الشيعي 

مال ص   اإلمام  ومذهب  الشافعيص  المذهب  نشر  علال  عمله 

انهارت الدولة  وإلال ذل  يشير العالمة المقريزي بقوله: فلما  

أبط    األيوبي والذي  الدين  القائد صالح  يد  الفاطمية علال 

مذاهب الشيعة من ديار مصرص وأقام بها مذهب الشافعيةص  

 
ابن  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني أبو الحسن 99

هـص  1415ص دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت الكام  في التاريخص  األثير

ص  الوافي بالوفياتو  19ص.    ص  10 ج تحقيق: عبد هللا القاضيصص 2الطبعة: ط

صالح الدين خلي  بن أيب  الصفديص دار النشر: دار إحياء التراث بيروتص 

 .)أحمد األرناؤوط وتركي مصطفال (مص تحقيق:2000هـ 1420

دار    صتاريخ إبن الوردي بن الورديص  ين الدين عمر بن ممفر الشهير ب 100

 .180ص.   ص2 م ج1996هـ 1417 الكتب العلميةص
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ومذهب المالكيةص واقتدى بالمل  العادل نور الدين محمود  

بن  نكيص ف نه بنال بدمشق وحلب وأعمالهما عد ة مدارس  

ئفتين مدرسة بمدينة  للشافعية والحنفيةص وبنال لك  من الطا

 .مصر

وأول مدرسة أحدث. بديار مصر المدرسة الناصرية بجوار  

الجامع العتيق بمصرص ثم المدرسة القمحية المجأورة للجامع  

اقتدى  أيضا   ثم  بالقاهرةص  التي  السيوفية  المدرسة  ثم  ص 

بالسلطان صالح الدين في بناء المدارس بالقاهرة ومصر  

وبالب مصر  أعمال  من  والجزيرة  وغيرهما  الشامية  الد 

أوالدهص وأمراؤهص ثم حذا حذوهم من مل  مصر بعدهم من  

101ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم إلال يومنا هذا
. 

ال صالح  و ارة  كان وفي  من  الفاطمية  الدولة  في  دين 

اإل  الشيعي  أبهر  المذهب  قد  وكان  النجمص  ساطع  مامي 

السني المذاهب  وفقه  اإلماميةص  فقه  بين  من  الفوار   ة فر  

المتعار    الحقو  االسالمي  قانون  وبنود  الميراثص  حيث 

إلال مصر   الدين  وجاء صالح  الراشديص  العهد  منذ  عليها 

 
 . 109ص.  ,  3 ج صالمواعآ واالعتبارالمقريزيص  101
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سيره   إلال  األمر  فيها  ويعيد  نصابهص  إلال  فيها  الحق  ليرد 

 األول. 

وبالرغم من وجود الخال  في معمم المسائ  الفقهية ف ننا 

ولكن هناك قرابة بين مذهب  بين اإلمامية والمذاهب السنية  

ببالد   الفاطمية  الدولة  مع  اإلمامية  نشأة  بسبب  وذل   مال  

وال   هناك  يسيطر  المالكي  الفقه  كان  وبالمغرش  المغرشص 

السيطرة   كان.  مصر  الفاطميون  أتال  فلما  لهص  مزاحم 

المذهبية مو   بين المالكية والشافعيةص افستطا  الفاطميون 

 ينهما. أن يجدوا ألنفسهم طريقا  ب 

أصول   من  أص   بالتأوي   القول  أن  قب   من  عرفنا  وقد 

المذهب الفاطميص فمن حقنا إذن أن نستنبط أ نالفقه الفاطمي  

ال بد أنه اعتمد كقيرا  علال التأوي . ونعني بالتأوي  هنا تأوي   

يكون  أن  يبعد  فليأل  الدينيةص  الشعائر  حتال  شيء  ك  

يخالف موقف  الدينية  الشعائر  من  موقف للفاطميين  به  ون 

 الجماعة من أه  السنة. 

غير أنه وبزوال الدولة الفاطمية  ال كذل  المذهب الفقهي  

القديمص وهو   إلال مذهبها  الدولة جملةص وعادت مصر  لهذه 

الشافعي   باالمام  يوم ذ  تعلقها  وا داد  السنةص  أه   مذهب 
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نور   اعتنقه  الذي  هو  الشافعي  والمذهب  خاصة.  ومذهبه 

واعتنقه السلطان صالح الدين وأوالده   الدين محمود بالشام

بمصر. وال يعلم التاريخ من أبناء صالح الديم أو من أسرته  

بن   عيسال  المعمم  المل   غير  ظخر  مذهبا   اعتنق  من  كلها 

أخي السلطان صالح الدين. وقد اختار المعمم عيسال لنفسه 

للبي.   مخالفا   هذا  اختياره  في  وكان  حنيفةص  أبي  مذهب 

 األيوبي كله. 

اختيارهم   في  أيوش  بني  فتتبعوا  الممالي   بعد  فيما  وأتال 

من   طويلة  مدة  هكذا  الحال  وبقي  الشافعيص  االمام  مذهب 

 الزمن. 

ظنذاك   والسنية  اإلمامية  الفقه  حركتي  بين  القياس  عند  أما 

فيمكننا القول بأن الفقهاء ظنذاك كانوا مجتهدوا مذهبهمص فقد 

الفقه  دائرة  في  أنفسهم  الفاطميون  أو    حصر  االسماعيلي 

األيوبية  السنة  أما  أنفسهم في    الفاطميص وحصر  فحصروا 

المذهب   السني.   دائرة 

األ وعلال  يميلون    كقرولكن  اإلمامية  الفقهاء    أكقر كان 

يواجهوا   أن  دوما   عليهم  يتوجب  كان  ألنه  وذل   لالجتهاد 
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عقولهمص   فيها  يعملون  كقيرةص  ومسائ   جديدةص  حاالت 

 قههم ماليأل فيه قب . ويضيفون من أجلها إلال ف

كان   فقد  السنة  الفقهاء  المهب  أكقرأما  إلال  يميلون  هم 

هذا   في  يصلوا  أن  منهم  الكقيرون  واستطا   الشافعيص 

 102المذهب نفسه إلال درجة االجتهاد.  

كان   السنة  أله   الدين  عهد صالح  في  الفقهي  والميراث 

 . التي انقسم اليها أه  السنة  يعتمد علال فقه المذاهب األربعة

وعلومه   الحديث  يحت   الدين  بعلوم  تهتم  التي  البي ة  وفي 

مكان الصدارةص ويستأثر منها بك  عناية إذ كان ك  عالم أو 

ويتلقال   أصولهص  عن  الدين  ليأخذ  الحديثص  علم  يتقن  فقيه 

 األحكام من صاحب الرسالة. 

مهبط للكقيرين من    ولقد كان. مصر ومنذ الفتا االسالمي

م الحديث  بن    ن رواة  عمرو  بن  عبد هللا  وكان  الصحابةص 

هؤالء الصحابة رواية للحديثص وقد أفرد ابن   أكقرالعاص  

خاصا   فصال   مصر"  "فتوح  كتابه  نهاية  في  الحكم  عبد 

ثم اشتهر من    . المصريون  التي رواها  النبوية  باألحاديث 
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الليث بن   القاني للهجرة  القرن  المدثين في مصر في  كبار 

المذهبص وعبد    سعدص ومحمد بن ادريأل الشافعي صاحب 

 هللا بن وهب المصري صاحب كتاش "الجامع في الحديث". 

باأل  الساد  كقرويهمنا  القرن  والذين    سمحدثي  الهجري 

اشتهرت بهم في مصر وعلال رأسهم االمام الحافآ السلفي 

أبو عماد الدين أحمد بن محمد ابن أحمد االصفهانيص والذي  

   قدا  كما قال السيوطي وانتهال.كان اماما  حافما  متقنا  نا

بشك     وكان لعهد صالح الدين بشك  خاص وللفترة األيوبية

كان   اذ  المدارسص  في  به  يجرى  تعليمي  ونمام  نمط  عام 

  العلماء يحمون بمراتب و درجات فنية معينة مقال  نقرأ عن 

المدارس علال مذهب    حدى أحد العلماء أنه تولال التدريأل ب

اآلخر تصدر لالقراء أي اقرأ مذهب   مال  أو الشافعيص وأن

مالك أو الشافعيص وأن ثالقا  كان يتولال اإلعادة أعنال كان 

 معيدا  وهكذا. 

أو   أقسام  ثالثة  إلال  يقسمون  المدارس  في  المعلمين  وكان 

وهي:   طبقات 

األستاذ   فيها  يشغ   التي  الطبقة  وهي  الصدارة  لها  طبقة 

 وبيفة الصدر إلفراء مذهب من مذاهب الفقه.
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وطبقة تأتي بعد ذل  وهي طبقة المدرسين وهم الذي يعينون  

مادته. شرح  في   الصدرين 

من عدد غيرهم    أكقرثم طبقة المعيدين وعددهم في المدرسة  

 في الغالب. 

ونرى في خطط المقريزي واصفا  فيها مدرسة بناها صالح 

فيها   "جع   يقول  الشافعي  االمام  بجوار  األيوبي  الدين 

لطلبةص وولال تدريسها جماعة من أكابر  معيدينص وعدة من ا 

فيها  واكتفال  سنةص  ثالثين  مدرس  من  خل.  ثم  األعيانص 

 بالمعيدينص وهم عشرة أنفأل" 

تكون هي ة     أن  أنه لم يكن من الضروري دائما  ومعنال ذل

أن  الجائز  من  كان  ب   الواحدة.  بالمدرسة  كاملة  التدريأل 

يها يقومون  تخلو المدرسة من المدرسينص ما دام المعيدون ف

 بالعم . 

أوقافها  في  النمر  له  كان  المدرسة  مدرس  أن  والماهر 

كما يؤجر علال التدريأل    أيضا  ص وكان يؤجر علال ذل   أيضا  

مر   التي  المدرسة  هذه  واصفا   السيوطي  ويقول  نفسه. 

وهي الدين    ذكرهاص  صالح  بناها  التي  بجوار  المدرسة 

 الشافعي.
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نجم   للشيخ  بها  والنمر  التدريأل  الخبوشانيص  وجع   الدين 

عن   دينارا   أربعين  شهر  ك   في  المعلوم  من  له  وشرط 

المدرسة عشر  أوقا   في  النمر  له عن  وجع   التدريألص 

رطال ص   ستين  يوم  ك   في  الخبز  من  له  ورتب  دنانيرص 

الني   ماء  من  103وراويتين 
. 

أما الصدر فالماهر أنه إمام العصر في الفقه أو الحديث أو  

هم تمكنا  أكقرمن أكبر األئمة في عصرهص والتفسيرص أو هو 

المدرسينص   نوابغ  من  الكقيرون  يتخرج  وعليه  مادتهص  من 

واليه يذهب الملوك واألمراء والو راء والفضالء لسماعه  

منه.   واإلفادة 

وليأل من الضروري أن يكون لك  مدرسة صدرهاص ألنه  

إن أمكن أن تستغني المدرسة عن مدرسهاص تكفي بالمعيدين  

الذي  بها الحآ  وتنتمر  بالمدرسص  تكتفي  أن  بها  ص فاألولال 

الكقيرين   اليها  يتيا لها فرصة الصدر يجلأل بهاص ويجلب 

 من أه  الطلب والعلم. 

تعطال   كان.  التي  والتعليمية  الققافية  للمواد  التطر   وعند 

نتطر    لنا أن  بد  التعليمية ال  المؤسسات  وتدرس في هذه 

 
 .140ص.   ص 2. جـص حسن المحاضرةالسيوطيص  103
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يحت كانا  واللذان  والحديث  هذه  للفقه  في  األول  المكان  الن 

الققافةص واذا كان. السيطرة العممال في الميدان العلمي للفقه  

العصر األيوبي بشك  عامص فمعنال ذذل  أن   والحديث في 

العناية كان. علال أتمها كذل  بسائر العلوم المتعلقة بالدينص  

ومنها التفسيرص والفرائض و القراءات واألصوال وما الها  

التي المواد  وليأل    من  خالصة.  اسالمية  ثقافة  منها  تتألف 

وهو   إال  الوق.  ذل   في  والشر   مصر  علماء  من  عالم 

عار  ك  المعرفة بهذه الققافة الدينيةص أما النحو والبالغة  

فهما من أخطر المواد التي تألف. منها هذه الققافة. وسبب 

لدراسة   كان. ضرورية  ذكرناها  التي  المواد  هذه  أن  ذل  

 الفقه. 

ن الفقيه كان ال يمكنه أن يسير شوطا  بعيدا  في علمهص  ب  أ

 دون أن يكون له علم كبير بهده المواد. 

وبسبب هذا ال نكاد نقرأ ترجمة لفقيه ماص إال ويقال لنا في  

هذه الترجمة إنه درس النحو علال فالن من العلماءص أو انه  

أكابر   من  غيره  أو  سيبويه  كتاش  يحفمون  ممن  كان 

إنه بسبب هذا كله كان صالح الدين ومن بعده  النحويينص ب   

 من سالطين بني أيوش يعنون عناية كبيرة بهذه العلوم. 
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اشتغاال    اشتغلوا  ممن  عيسال  المعمم  وهو  أحدهم  وكان 

عن   سمعناه  ما  وكقيرا   أخص  بنو   النحو  بمادة  صحيحا  

الدولة األيوبية ملوك  فألف.    غيره من  أنهم أمروا  خاصةص 

 .104 ص وعليها شروح قيمة وافيةلهم أراجيز نحوية

ثم كان من عناصر الققافة التي امتا  بها علماء ذل  الوق. 

تل   في  كبرى  قيمة  ولألدش  األدش  هو  هامص  عنصر 

الدينص ويساعد علال تكوين   العصورص ألنه يعين علال فهم 

ذو  لغوي مستقيمص وال نكاد نعر  عالما  من علماء مصر  

إال وله إلمام باالدشص وذو     أيضا  أو الشر  في ذل  العصر  

 كبير فيه. 

قال األدوفي في ترجمته البن دقيق العيد: وحكال أنه كان  

 يحفآ في األدش  هر اآلداش 

ب  إن كقرة ساحقة من علماء العصر كانوا شعراء أفاض ص  

لهم نمم جيدص وشعر ق  أن يصدر عن أمقالهم من العلماءص  

الشعرص وأنه  إذ من المعرو  عن هؤالء أنهم ال يحسنون  

 
الحركة الفكرية في مصر في العصرين االيوبي د. عبد اللطيف حمزةص  104

 . 172-171ص.   ص دار الفكر العربيصوالمملوكي االول
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أو   العقلية  بالمسائ   اشتغالهم  لطول  نممهص  عليهم  يصعب 

 العلمية. 

ذل    ومع  األديب.  ذو   يخألف  ذو   للعالم  كان  ثم  ومن 

 105فأشعار العلماء في العصر األيوبي يستحق االلتفات اليه 

. 

والخالصة بأن األدش كان يحت  مكانا  ممتا ا  في هذه الققافة 

تي كان. تدرس في هذه المدارس لم  السائدةص وأن العلوم ال 

والفقهص   والتفسير  الحديث  وهي  السنةص  علوم  غير  تكن 

 والقراءات ثم النحو والبالغة والتاريخ وغيرهم من العلوم. 

النقلية   العلوم  من  وغيرها  والكيمياء  والمقابلة  الجبر  أما 

منا لهم   في  الرجال  بعض  به  يشتغ   مما  فكان.  البحتة 

رس أو المساجدص وخاصة الكيمياء كان  الخاصةص ال في المدا

يشتغ  بها بعض باش المسلمين في العصر األيوبي رغبة  

منهم بخدمة الحرش والمستهمو فيها بنصيب كان له األثر  

علال   المسلمون  كسبها  التي  االنتارات  بعض  في  األكبر 

 أعدائهم من الصليبيين. 

 
الطالع السعيد الجامع ألسماء نجباء  جعفر بن ثعلب بن جعفر األدوفيص  105

 .210ص.   صالصعيد
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تركيب مركب   استطا   المقال أن شابا  دمشقيا   علال سبي  

يميائي الحرا  األبراج التي صنعها الصليبييون بحث ال  ك

تؤثر فيها النيرانص وأنه نجا في اختراعه هذا نجاحا  كان له 

أثره في الهزيمة المنكرة التي مني بها الصليبييون. فقي  بأن  

بالخلع   األمراء  وأطعمة  كقيرةص  جوائز  له  قدم  السلطان 

 .106لل تعالال   ا  شي. وقال قد عمل. شي ا  القمينةص فلم يأخذ 

وكان العلماء يحمون باحترام اعيان الدولة والشعب بشك   

 عام وكان لهذا االحترام والتبجي  دوا  شتال منها: 

الحروش  في  بأنفسهم  الدين  ورجال  الفقهاء  اشتراك  أوال : 

ويقومون   الميدانص  الال  فيها  يذهبون  إذ  الصليبية وغيرهاص 

عليه ابطال االسالم القدماءص  فيه أما بتذكير الجند بما كان  

احد   فع   وهكذا  الناس.  مع  يقاتلون  السالح  بحم   واما 

اشترك   فقد  ابن شاس في حصار دمياط.  الفقهاء وهو هنا 

هذا الفقيه في الحرش يوم ذ حتال استشهد. وكان أخ للفقيه  

عيسال الهكاري قد التحلق بجي  صالح الدين ثم استشهد  

علال   الناس  فأقب   الموقعةص  ويواسونهص  في  يعزونه  الفقيه 

 فقال لهم: هذا اليوم الهناء ال يوم العزاء! 

 
 .41ص.  ص شفاء القلوشالعسقالنيص  106
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ثانيا : اعتماد الملوك والسالطين علال الفقهاء ورجال الدين 

الناس علال   الميدان وتحريض  للحرش خارج  الترويا  في 

القتال قب  الموقعةص ولقد نشط الفقهاء يوم ذ في هذه المهمة  

ع معمم الفض  في نشر مبادئ يرج  إليهمنشاطا  كبيرا  جدا ص و 

 الفروسية االسالمية. 

في دفع االنأل يوم ذ دفعا     أيضا  يرجع معمم الفض    إليهم و

الال   منهم  اسبق  كانوا  ما  وكقيرا   االعلال.  المق   الال  قويا  

احتذاء هذا المق . وذل  فضال  عما رأيناه من اعتماد الملوك  

ا  اذا  الجند  في  المعنوية  الروح  تقوية  في  صابهم  عليهم 

 الوهنص وفي جمع الكلمة اذا بهرت بوادر الفش . 

الدينص   احترام رجال  الال  التي دع.  العوام   ومن   : ثالقا  

ولعله من اخطرها وادعاها الال االكبار والتبجي ص نمرهم  

الال انفسهم يوم ذ علال انهم يمقلون سلطة االمة با اء سلطة  

ودون  الحكومة. فهم وحدهم  عماء هذه االمة المصرية: يذ 

عن حقوقهاص ويقفون من اجلها في وجوه الملوك والحكامص  

ب  ان منهم من اعتبروا انفسهم مسؤولين عن تقويم اول    

الحكامص حتال لقد كان من اعمم القر التي يتقرش بها عالم  

 من العلماء الال هللا "كلمة حق في مجلأل بالم"! 
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ويكفال هنا أن نضر المق  بشيخ من شيوخ المسلمينص وهو  

لشيخ عز الدين بن عبد السالم وهو فقيه عميم أدرك  من  ا

األيوبية نوادر    الدولتين  ملوكها  مع  له  وكان  والمملوكيةص 

كقيرةص وحكايات مشهورةص تكفي ك  واحدة منها أن تكون  

ذو  كان  أنه  وعلال  األدبيةص  الشيخ  شجاعة  علال  دليال  

 107 عامتين في مجتمعه دينية واجتماعية. 

لدولة الزنكية أن تصبغ اإلدارة بالصبغة  ثانيا: استطاع. ا

بالمفاهيم   السياسية والفكرية  القيادات  اإلسالمية وأن تدما 

 واألحكام الشرعية. 

الجبهة   بتوحيد  األول من قدومه  اليوم  الدين ومنذ  بدأ نور 

وأربعين   س.  سنة  في  فقام  الصليبيينص  ضد  االسالمية 

ب قتال وخمسمائة بحصار دمشقص وكان أثناء الحصار يتجن

المسلمينص ويقول لجيشه: ”ال حاجة إلال قت  المسلمين بأيدي  

بعضهم بعضا ص وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة 

 .108المشركين“ 

 
الفكرية في مصر في العصرين االيوبي الحركة د. عبد اللطيف حمزةص  107

 . 69-68ص.  ص دار الفكر العربيصوالمملوكي االول
 .315ص.  صذي  دمشقابن القالنسيص  108
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و لما رأى حاكم دمشق مجير الدين ظبق إصرار نور الدين  

علال فتا دمشق طلب منه أن يجتمع إليهص وعرد عليه أن  

 كما  لدمشقص فقب  ذل . يدخ  في طاعته علال أن يبقيه حا

إلال   العون  يد  يمد  أخال  مرة  عاد  دمشق  حاكم  ولكن 

الصليبيينص ويعطيهم األموالص ويسما لهم بدخول البلدص وقد  

كان تصرفه هذا دافعا  لنور الدين علال إعادة المحاولة مرة  

أخرى عام تسعة وأربعين وخمسمائةص واستطا  هذه المرة  

هم خطوة من الناحية  أن يستولي علال دمشق وحقق بهذا أ

ذل    حتال  الجهاد  بدأوا  منذ  المسلمون  خطاها  العسكرية 

109اليوم 
. 

وقد كان هذا العم  فاجعة كبرى للصليبيينص ألن نور الجين  

يستولي علال   أن  قب   عليهم  وينتصر  دائما ص  يهاجمهم  كان 

الشام. بالد  قاعدة   دمشق 

طريقا   وكان هد  نور الدين عندما أخذ دمشق أن يجعلها  

الصليبيين   بيد  التي  الساح   وبالد  المقدس  بي.  إلال  له 

 
 .244ص.   صنور الدين محمودعلي محمد الصالبيص  109
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ليستعيدها منهمص وما كان يستطيع هذا ودمشق في يد حاكم  

 .110ضعيف يتعاون مع أعدائهص ويمدهم بالمساعدات

وبعد أن استولال نور الدين علال دمشق عم  علال مهاجمة 

وخمسين   احدى  سنة  حارم  حصن  علال  الصليبيين 

 . 111ستولال علال بانياس في السنة التي تليها وخمسمائةص كما ا

راوندان   و  دلوكص  علال  يستولي  أن  ذل   بعد  واستطا  

النعمان وأقامية وأنب و   واعزا  وبزاعة وأرتاح و معرة 

كفر طاش والبارة وغيرها من بالد المسلمين الواقعة تح.  

الساحليةص   المدن  المقدس وبعض  حكم الصليبيين عدا بي. 

في   العاصي  نهر  إلال  دجلة  من  أمالكه  اتصل.  وبذل  

 .112الشام

إلال  اتج محاوال  ضمها  المصريةص  الديار  إلال  الدين  نور  ه 

المسلمينص   بالد  بين  الكبرى  الوحدة  بذل   ليحقق  أمالكه 

و خمسمائةص   و خمسين  تسع  سنة  محاوالته  أولال  وجرت 

كان   التي  مصر  لمهاجمة  شيركوه  قائده  أرس   عندما 

مع   يتعاون  هذا  وكان  المصريص  الو ير  شاور  يتزعمها 

 
 .220ص.   صالزمان  مرظةابن الجو يص  110
 . 108ص.   ص1. جص الروضتين ص المقدسي111
 .280ص.   صنور الدين محمودعلي محمد الصالبيص  112
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شأ شأنه  أمراء  الصليبيينص  من  االيمان  ضعا   بعض  ن 

الشام. ولم يستطع نور الدين أن يحقق هدفه في هذه السنةص  

استنجد به الو ير    لتدخ  حاكم بي. المقدس الصليبي عندما

 المصري.

في   وخمسمائة  وستين  أربع  سنة  البلدين  توحيد  تم  وقد 

 . 113المحاولة القالقة التي أقدم عليها نور الدين ونجا فيها 

م لنور الدين ما أراد من توحيد البالد االسالميةص  وعندما ت

اتجه ببصره إلال الهد  األسمال وهو تحرير بي. المقدسص  

وال سيما أن مركز الصليبيين في الشام كان قد ضعف كقيرا   

البالد التي في أيديهمص ولموت كقيرمن   أكقرالستيالئه علال  

 خيرة فرسانهم في المعارك الكقيرة التي خاضوها.

الهجوم علال    حاول الدين  وباالتفا  مع صالح  الدين  نور 

بي. المقدس ولكن بروفا  طارئة حال. دون ذل ص ثم جاء 

موته لينهي بذل  أهم خطوة كان يحلم بها نور الدينص وهي  

 .114تحرير بي. المقدس 

 
 .108ص.   ص1جـ.ص الروضتينالمقدسيص  113
 .36-35ص.  صشعر الجهاد في الحروش الصليبيةمحمد علي الهرفيص  114
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والعلم   بالتعليم  االهتمام  كقير  الزنكي  الدين  نور  وكان 

وه وقادة جيشه علال فكان رجال نور الدين ومعاونصوالعلماء

مستوى را  من العلم واألخال ص ومن أمقلة ذل  و يره أبو  

الفض  محمد بن عبد هللا بن القاسم الشهر وريص فقد كان 

فقيها أصوليا شغ  مناصب مختلفةص منها السفارة والو ارة  

ونابر األوقا  ونابر المالية والقضاءص واستمر علال ذل   

ومنهم عبد هللا بن محمد بن أبي  ص  115حتال قيادة صالح الدين 

ونابرا   دمشق  قاضي  منصب  شغ   الذي  عصرون 

الفقه  116لألوقا  درس  فقيها  الدين  صالح  كان  وكذل   ص 

وغيرهص   السلفي  طاهر  أبي  من  الحديث  وسمع  الشافعيص 

روى الحديث عنه أناس مق  يونأل بن محمد الفرقي والعماد 

والتنبيه في  الكاتب وغيرهمص ويقال :”إنه كان يحفآ القرظن

117الفقه والحماسة في الشعر“ 
. 

 

 
 . 188ص.   ص6 جـ.صطبقات الشافعيةالسبكيص  115
 . 237ص.   ص4جـ.ص  طبقات الشافعيةالسبكيص  116
 . 34ص.  ص7جـ.ص طبقات الشافعيةالسبكيص   117
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جهود السلطان صالح الدين العلمية و عالقته بعلماء   4.2

 و مفكري عصره 

الدولة و    األيوبية  كان.  الشام  و  الشام مصر  التي حكم. 

و   العلمية  الحركة  تنشيط  في  دورها  في  الجزيرة  اقليم 

ذ كرموا  إ دهارهاص فكان لملوكها بالغ القر في هذا المجالص ا

جزلوا و  وفادتهمص  احسنوا  و  كانوا   العلماء  و  العطاء  لهم 

العلماء    إليهمطائلة في سبي  ذل  و يقربون    ً  ينفقون أمواال

و األدباء و األطباء و الفقهاء و يعممون منزلتهم و ربما  

إذا وجدوا فيهم الخبرة والصالح و   كانوا يقطعون الهبات 

 اإلفادة في سبي  النهود الققافي في بالدهم.

الدين  صالح  السلطان  السالطين   ويعد  أبر   من    األيوبي 

أوج    األيوبيين إلال  عصره  وص   حتال  المجال  هذا  في 

تقديم إ دها في  مساهمته  و  الحكيمة  سياسته  بفض   ره 

نالوا   و  العلماء  قصده  لذا  العلم  أه   يجب  فكان  العلومص 

 .118الرعاية التامة منه 

وكان يرى في إنشاء المؤسسات التعليمية اقباال  عال العلم و  

المعرفةص لذا نجده ينش  العديد من المدارسص هذا من جهة  

 
 .336ص.  ص3جـ.ص مرظة الجناناليافعيص  118
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نشاء المدراس عقب  ومن جهة اخرى فان الهد  القاني إل 

سقوط الدولة الفاطمية وضع حد للمدارس الفاطمية العلويةص  

المذهبص السنية  المدارس  إنشاء  فضال  عن    119ومن خالل 

العباسيةص فالتوسع  الخالفة  لما شاهدة و سمعه في  محاكته 

الرتقاء   قويا   ممهرا   يعد  ذاته  حد  في  المدارس  إنشاء  في 

السلطان بتأسيسه المؤسسات  الحياة العلميةص إلال جانب قصد  

فبحكم تدينه    120التعليمية التقرش إلال هللا و ني  الرضا منهص

ما   كقيرا   لذل   و  العقيدة  حسن  كان  فقد  الواسع  ثقافته  و 

 .121إليهم يستقطب العلماء و يستمع  

أبحاثهم العلمية ويؤلفون كتبهم   كما كان العلماء يواصلون 

 العصور التالية.  التي اتفادت منها أجيال الباحقين في 

قيصر بن عبد الغني األصفونيص    ومن علماء مصر األيوبية

هـ وتوفي   654ولد بأصفون من أعمال قنا بصيد مصر سنة  

سنة   والفل     649بدمشق  بالرياضيات  عالما   وكان  هـ 

 
 .82ص.  صالحركة الفكرية في مصرعبداللطيف حمزةص  119

   صمصر والشام في عصر األيوبيين والممالي سعيد عبدالفتاح عاشورص  120

  120ص. 

 .  29ص.   ص  2جص طبقات الشافعية الكبرىالسبكيص  121
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ص صنع كرة فلكية سموية انتقل. إلال 122والهندسة والموسيقال 

م ثم    1809خزينة كاردينال بورجيا في فلليتري حتال عام  

تتواجد  حيث  ايطاليا  في  الوطني  نابولي  متحف  إلال  ظل. 

األنص وقد نق  علال الكرة اسم صانعها بالخط الكوفي وعام 

 .123هـ   622

ومما يذكر أن االمبراطور األلماني فردري  القاني وريث  

النورمان في صقلية كان صديقا  للسلطان الكام  األيوبيص  

القاني مشكلة   وفي بعض األحيان كان. تعترد فردري  

المسلمينص   ملوك  من  أصدقائه  إلال  يبعث  فكان  عليمةص 

لإلجابة   علماء  من  لديهم  من  علال  يعرضوها  أن  ويطلب 

ال سبي  المقال أرس  فردري  مسألة إلال الكام   عليها. وعل

 .124حلها العالم الرياضي المصري قيصر األصفوني 

و   الدين  دور صالح  باألطباء    األيوبيينواشتهر  بعده  من 

هـص تلميذ  600المهرةص ومنهم موسال بن ميمون المتوفي سنة  

الوسطالص   العصور  في  يهودي  فيلسو   وأكبر  ابن رشدص 

الال مصرص وأضحال طبيب صالح    نزح من شمال أفريقيا

 
 .542ص.  ص1جـ.ص حسن المحاضرةالسيوطيص  122
ص.  صمن تراث مصر العلمي في العصر المملوكيعبد الرحمن  كيص  123

34. 
 . 470 - 469ص.  صالطالع السعيدص األدفوي 124
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الدين الخاصص ونشر دراسة الطب في مدينة اإلسكندريةص  

والتقال به في القاهرة عبد اللطيف البغدادي صاحب كتاش  

وقضال   واألدشص  بالطب  اشتغ   الذي  واالعتبار"  "اإلفادة 

وهناك الطبيب أحمد ابن قاسم بن خليفة   125في القاهرة  منا  

أصيبعةص ولد في حدود عام   الخزرجي المعرو  بابن أبي

الطب وأخذ    595 موهوبا ص درس  شابا   بالقاهرةص وكان  هـ 

عن كبار أططباء عصرهص وكتب تاريخه المعرو  بعيون  

هـ أي قب  وفاته   667األنباء الذي انتهال بتراجمه إلال سنة  

 .126بعام واحد 

أ المعرو   بدراسة   نومن  ووثيقة  قديمة  صلة  للطب 

وأعمم   بياألعشاشص وقد حمي. القاهرة بأكبر عشاش عر

نباتي بهر في العصور الوسطالص وهو ابن البيطار المتوفي 

الكام     646سنة   بالسلطان  واتص   المغرش  من  نزح  هـ 

األيوبيص وجعله رئيسا  علال سائر العشابين في مصرص ولما  

ن الصالا نجم الدن أيوشص ولم  مات الكام  خدم ابنه السطال

 
 .62ص.  الحياة األدبية في مدينة القاهرةصمصطفال السقاص  125
 - 321ص.  صالحياة العقلية في عصر الحروش الصليبية أحمد بدويص  126

322. 
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في  مؤلفاته  ويدرس  به  يتص   أن  أصيبعة  أبي  ابن  يف. 

 .127األعشاشص فوجد فيها العلم غزيرا  

وقد تشبه األيوبيون بالفاطميين في عنايتم ب نشاء المكتباتص  

بالقلعةص   الكام   السلطان  بها  عنال  التي  المكتبة  وأهمها 

ض  ثم ظل. إلال  وكان. في األص  تؤلف مكتبة القاضي الفا

ابنه األشر  أحمدص حتال أمر السلطان الكام  بوضع اليد  

تم   وقد  كبرىص  مكتبة  نواة  لتصبا  القلعة  إلال  ونقلها  عليها 

 .128هـ 626نقلها إلال القلعة سنة 

وبما ان المؤسسات التعليمية االخرى كالبيمارستانات تحقق 

فائدتين معا فائدة المرضال من حيث التعام  و عالجهم و  

عناية بهم ومن توفير كافة المستلزمات الطبية لذا إهتم بهذه  ال

و شر  في بنائها و انفق عليها ك  ماتحتاجه   أيضا  المؤسسة  

و كان الطالش يتلقون ذال  العلوم    129من المال و االمالكص 

البيمارستاناتص في  اطبائهم  يد  كبار    130علي  و  فاالطباء 

عن   فضاال  المرضال  يعالجون  كانوا  القاء  الجراحين 

 
: أحمد بدويص أيضا  . انمر  542ص.  ص1 جـ.ص المحاضرةحسن السيوطيص  127

 . 321 -  320ص.  صالحياة العقلية في عصر الحروش الصليبية
 . 153ص.   صاأليوبيون والممالي سعيد عاشورص  128
 .343ص.  صالمدارس في بي. المقدس عبدالجلي  حسن عبدالمهديص  129

 . 38ص.  صتاريخ البيمارستانات في اإلسالمأحمد عيسالص  130
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إجا تهمص و  اللطالش  امتحان  و  ان    131الدروس  نجد  لذا 

البيمارستانات كان. بمقابة مستشفيات خدمية و تعليمية و  

مناها لتعليم مهنة الطب و ساهم. مع المؤسسات االخرى 

وما   فيها  العلمي  المستوى  ورفع  الحضاري  األنتعاش  في 

 .جع  السلطات يهتم بها

به  ادفضال  عن   تقوم  قد  لما  في راكه  االخرى  المؤسسات 

الفكر لكونها    يالنهود  الزوابا  و  والخانقاه.  كالربط 

في ان وأحد والش  في مؤسسات دينية و ثقافية و اجتماعية  

إلال جذش انمار العلماء و ا دياد نشاطهم    يان ك  ذل  ا

و ال سيما في عهد كان.    األيوبية  الدولةفضال  عن  الفكرىص  

بش  و  مفتوحة  واالدباء  والكتاش  العلماء  ألنتقال  دائم  ك  

غيرهمص ب  كان. االفكار متصلةص لذا نجد انه يقربهم إلال  

 .132درجة ان قلدهم مناصب عالية في الدولة  

ومع الدافع العلمي كان تشجيع السلطات أله  العلم يزيدهم  

في  العالية  العلماء  لمنزلة  نمرا  الناسص  نفوس  في  محبة 

 
 . 38ص.  صتراث اإلسالم توماس أرنولدص 131

وإبن   235ص.   ص4 جـ.ص وفيات األعيان وأنباء إبناء الزمانإبن خلكانص  132

 . 110ص.   ص6 . جص النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةتغري برديص 
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إلال رسوخ مركزهم في  قلوبهمص مما   الحال  بطبيعة  ئؤدي 

الحكم و رفع منزلتهم عند الجميعص كما ادركوا ان خير ما 

فمن   العلماءص  اكرام  هو  رقيها  و  دولتهم  بقاء  لهم  يضمن 

مماهر إهتمامة باالدباء انه لم يبخ  عليهم بالمال لذا كان. 

اسهاماته في رفع المستوى الققافي نتيجة لما يتمتع به من  

و  شخقي االدباء  قصده  لهذا  و  متفتحة  ثقلفة  و  عالمية  ة 

 .133الشعراء و مدحوه بقصائدهم 

ادراكه   بالده  في  الققافي  بالنهود  إهتمامه  عوام   ومن 

ن به و الذي يتمق   وباء و الدور الذي يقومط االلمدى أهمية  

لهذه   االخرين  تعليم  و  األمراد  العالج من  و  الوقاية  في 

صالح الدين بكرمهم و يحسن   المهنة و لذل  نجد السلطان

و    إليهم االحيان  في بعض  نجد  ب   االجواءص  لهم  يهيء  و 

دائما   يطالبهم  إبن اى صبيعة  الطبيب  المؤرخ  حسب قول 

باالستمرار في خدمة بالده و نشر مهنة الطبابة فيها مقاب   

 
 . 337ص.  ص4 .ج شذرات الذهبصالحنبليص  133
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  إليهم تسهيالت يقدماه لهم و رأوتب و جرايات يخصصها  

134 

السلطان ان  بالذكر  النصارى و    الجدير  بين  يكن يفر   لم 

المسلمين في هذا الجانب ألنه كان محبا أله  العلم بشك   

من غيره و    أكقرعام لم يكن في ذهنه التقرش من السلمين  

ال سيما بانه قد ادرك ضرورة األخذ بنمر االعتبار مساهمة  

في الحياة العلمية و تقدمها في ربو     اليهودعلماء النصارىو

واسهامه و بالدهص  الققافي  النهود  في  بآخر  أو  بشك   م 

قيامهم بدور فعال في تطوير الحياة المدنية و العلميةص األمر  

الذي دفع بالعديد من االطباء البار ين لخدمة بالده و بالطه  

135
. 

 

 
الخزرجي موفق الدينص أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونأل   134

ص تحقيق: د. نزار رضاص  عيون األنباء في طبقات األطباء  صابن أبي أصيبعة

 . 580-576ص.  النشر: دار مكتبة الحياةص بيروتص 

 . 661ص.  صعيون األنباء إبن أبي اصيبعةص   135
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 جهوده في طلب العلم و المؤسسات التعليمية 1.4.2 

لدى   تابه خطواته  و  التعليم  بأمر  من صباه  السلطان  إهتم 

إهتماماته االدبية كالشعر و  فضال  عن  و دور العلمص    العلماء

التقاته بالشعراءص و اجتماعه بالفقهاء و االطباء و مال متهم  

ثيقة   ألخذ قسط مما ليدهمص حتال ارتبط ببعضهم بصالة و 

لسما     ةبانه كان شديد الرغب  دويؤكد لنا المؤرخ إبن شدا  136

عالم ذائع الصي.    خ سماعه لشيالدين و يؤكد بانه عند  علوم  

بمماليكه   حتال  و  بأوالده  ياتي  و  إليه  يحضر  كان  فانه 

علال تلقال    و بهذا يتبين لنا انه كان حريصا    137المختصين به 

 .إليهمالعلوم مباشرة من اصحابها واالستما  

وفي سبي  استكمال العلوم في مناطق ظخرة ساؤا علال هذا 

رة في هذا المجال و  إلال ان أصبح. له شه  أيضا  المنوال  

العلوم   كون لنفسه منزلة رفيعة و حرص علال تفهم روح 

الشرعية و تعاليمها إلال تمق  جانبا مهما في الحياة العلمية  

في عصرهص فمنذ صباه كان يال م أباه نجم الدين فبعد انتقال  

ابيه إلال الموص  و من ثم الشام و من ثم أصبا واليا علال 

 
 . 149ص.   ص1 جـ.صالسلوك لمعرفة الملوكالمقريزيص  136

 .9ص.   صالسلطانية والمحاسن اليوسفية النوادرابن شدادص  137
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ب الزنكيين  قب   من  الدين  بعلب   صالح  إهتمامات  دات 

بالمعالفةص و أخذ يشارك في مجالسهم و حواراتهم وأخذ من  

قطب امقال  الو  بعضهم  بالالدين  مسعود  بن    نع لال  محمد 

النيس  نمير  138بوري امسعود  بن  حسان  الشاعر  واألديب  ص 

المتوفي سنة   الدمشقي  المعرو  بعالقلة  الندى  أبو  الكلبي 

دبه حتال أالذي افاد السلطان بشعره و  139م  1711هـ /567

عندما أرس  نور الدين   140كان يال مه كقير من األوقات  

علال   للسيطرة  مصر  الال  شيركوه  الدين  أسد  الزنكي 

حدث. التي  الداخلية  علال   االوضا   صراعات  نتيجة 

ية  الو ارة بين الفاطميين ومن ثم تصدى للمحاوالت الصليب

بن أخيه صالح الدين  علال مصرص وكان بصحبة شيركوه إ

الذي ما لبث أن إغتنم الفرصة و إجتمع بالعلماء و األدباء  

أسد   في جي   القيادي  دوره  جانب  إلال  وال مهم  بمصرص 

عمه و أصبح. له  الدين شيركوهص و بعد مدة و جيزة توفي 

 
 . 149صص1 جـ.صالسلوكالمقريزيص  138

 . 286صص8 جـ.ص مرظة الزمانإبن الجو يص  139

 .149ص ص. 1 جـ.ص مفرج الكروش في أخبار بني أيوشإبن واص ص  140
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مالئمة لإلفادة من    أكقرو ارة الفاطميين مما هيا له بروفا 

141العلماء و األخذ عنهم  
. 

الدين العميم صالح  األيوبي بذل جهدا    نقرأ فيما سبق أن 

عميما في نشر العلوم الشرعية وغيرهاص وخدم طالش العلم  

والسعي  وأه  العلم بفو  ما استطا ص وهذا الجهد المشكور  

المكروم يفض  مكانة هذا الشخص من عندهللا تعالال ومن  

البشرجميعاص قال تعالال:” إن ه  بين أصنا   قد من  ّللا  علينا 

142“ من يت ق ويصبر ف ن  ّللا  ال يضيع أجر المحسنين
. 

الدين المل  صالح  في عهد  التجديد  فتا    و شم   األيوبي 

نش  و  الكريم  القرظن  لتدريأل  المختلفة  العلوم  المدارس  ر 

 الشرعيةص وعلوم الفقه والسنة النبوية والدراسات الشرعية

 .واللغة

قامة علم إنب مع  وقد سار نشر العلوم الشرعية جنبا  الال ج

فكان خريجو هذه المدارسص هم    الجهادص وبناء دولة العقيدة 

القيادات   أصنا   كان.  ومنهم  اإليمانيةص  المعارك  وقود 

 الملوك والسالطين حينها. المختلفة التي تعاون. مع 

 
 .336ص.  ص3 جـ.صمرظة الجنان وعبرة اليقماناليافعيص  141

 .90-13/89ص سورة يوسف 142
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الدين   أسأل صالح  الشرعيةص    أيضا  و  المدارس  بعده  من 

علال غرار المدارس النمامية التي اسسها الو ير السلجوقي  

نمام المل  قبلهص معتمدة محاربة التشيع الذي كان قد ساد  

أيام الفاطميين باتباعها لتعاليم مذهب أه  السنة والجماعة 

التعليمص فكان يعين الشيوخ ويحدد   في  كبار  أحد  لك  منها 

الدراسةص   عليه  تسير  الذي  الفقهي  المذهب  مدرسة  لك  

ليدرس هذا المذهب او ذل ص حسب الطر  المتبعة ظنذاك في 

 . التدريأل

وبما أن المرحلة في طلب العلم الذي يسعو إليها طالبوها قد 

تزيدهم علوما و معرفةص فادراك الطالش من رحالتهم هو  

و يرون ان العلم الذي يكتسبونه من ورائه الشيوخ  انهم كان

اجدر باالعتماد من العلم الذي يؤخذ من الدفاتر و الكتبص و  

 هذا يوضا مدى إهتمام السلطان بالعلم 

و   اإلسكندرية  إلال  برحلة  قام  فقد  والسعي وراء تحصيلهص 

 143  صهـ572تردد إلال الر  علمائها البار ين و ذل  في سنة  

علال   شجعه  طاهر  ومما  أبو  الحافآ  بقدون  سماعه  هذا 

ــ   576عمادالدين احمد بن محمد السلفي المتوفيسنة   إلال   صه

 
 . 61ص.  ص3 جـ. صفي خبر من غبر العبرالذهبيص   143
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اإلسكندرية و الذي ذكره المؤرخ الذهبي بقوله أوحد  مانه  

بحيث كان    144في علم الحديث و اعرفهم بقوانين و الحديث  

هي   و  ايام  ثالثة  اسبو   ك   في  إليه  يتردد  الدين  صالح 

ة و السب.ص ب  كان يستصحب معه اثنين الخميأل و الجمع

العلمية و بذل    الرحلة  تل   أولده إلال الإلسكندرية في  من 

145أصبا االش مع إبنيه طالبا  
. 

و بعد قيام عدة حمالت سالجقة الروم إلال القاهرة ثم توجه  

اإلسكندرية و سمع   إلال  العلم  اخر في سبي  تحصي   مرة 

علال يد أحد علماء هو ابال طاهير بن عو  بن إسماعي   

سنة   المتوفي  االسكندراني  الزهرى  مكي   146  صهـ 158بن 

الذي شرح و ناق  كتاش الموطأ لالمام مال  بن انأل في 

و بعد رجوعه من القاهرة    147لسلطان صالح الدبنص الفقه ل 

كان حريصا   و  يستفتيه المور شتال  استاذه و  يراس    كان 

الفقهاء   إعانة  منه  طاهر  أبو  طلب  فعندما  ترضيتهص  علال 

 
 .1301ص.   ص4 جـ.صتذكرة الحفابالذهبيص  144

 . 56ص ص2 جـ.ص مفرج الكروشإبن واص ص  145

 . 86ص.  ص3 جـ. صخطط المقريزي المقريزيص  146

شذرات الذهب في  ص و الحنبليص  42ص تكملة إكمال اإلكمالإبن الصابونيص  147

 .268ص.  ص 4 جـ. صإخبار من ذهب
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باإلسكندرية لطلبه و صر  لهم مقدارا معينا من الم  ك   

يذكر    148شهرص ب و  نوادره  في  شداد  إبن  المؤرخ  ن  أ لنا 

يأخذ قسطا من الحديث و الفقه منه و ذل  من  السلطان كان 

وعندما   149خالل كتاش ألحد الفقهاء و يشرحها له و يفسرها  

مرة  تقرش  اعمارهاص  من  انتهال  و  المقدس  بي.  بفتا  قام 

أخرى من العلماء و المشايخ و سمع من أمقال أبي المواهب  

إبن ثقري و ابال محمد القاسم بن علي و عبد إبن الشيخ ظبي  

السهرورديص النجي الش     150ب  السلطان  أو  به  قام  ما  ن 

لالستزادة من الناحية العلمية وانعكأل و يشك  ايجابي علال  

 المسار الققافي في بالده و تشجعيعه لهم. 

 

 المدارس1.1.4.2 

أهمية المشروعات العمرانية    أكقر يعد تشييد المدارس من  

التي اهتم بها صالح الدين منذ مطلع حكمهص وهذا لتحقيق  

 هدفين:

 
 .95ص.  صالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبإبن فرحونص  148

 .28ص.   صالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةابن شدادص  149

 . 139ص.  ص2 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  150
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األول : تكوين طبقة مققفة واعية تكون سندا  له في باله و  

 حكمه و قيادته. 

 القاني : القضاء علال الفكر الفاطمي الباطني.

نبع. من ايمانه وتدينه وشعوره    غير أن سياسته االنشائية

المساجد بالم بأن  واعتقاده  والناسص  هللا  امام  في  سؤولية 

  ص والمدارس هي قاعدة الدينص وهو الذي ادخلها الال مصر 

والمعلوم أن الفاطميين لم يشجعوا تشييد المدارس في ذل  

البلد ألن التدريأل يكون فيها علنيا ص ومذهبهم الديني يمتا  

علماء   بعض  من  دروس  إستلم  كان.  قد  وانما  بالسريةص 

 الشيعة في الجامع األ هرص وفي جامع عمرو بن العاص. 

اعتنال االيوبيون بالناحية العلمية ومؤسساتها المهمة وابدوا  

بها   خاصة  مباني  لها  واتخذوا  المدارس  بناء  في  نشاطا 

المدارس   العلوم والمعار ص كان.  لتؤدي دورها في نشر 

العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير و  فضال  عن  تدرس 

غيرها كان. تدرس العلوم اللسانية كاللغة و النحو واالدش  

151و كذل  العلوم كالمنطق والحساش و الطب والهندسة 
. 

 
   صوالشام في عصر األيوبيين والممالي  مصرسعيد عبدالفتاح عاشورص  151

 .121ص. 
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ن المدارس إلال انشأها السلطان صالح الدين  أيمكن القول  

قد تخط. موضو  الدراسات الدينية وأصبحث مؤسسات 

لدينية و الدنيوية علال وفق ضوابط وأسأل  لتدريأل العلوم ا 

حددت لهاص ولكن الغالب عليها العلوم الدينية والفقهية وعلال  

دراسة   ضرورة  مع  األربعة  المذاهب  من  معين  مذهب 

 العلوم اللسانية والعلوم االخرى السابقة الذكر.

هناص   بالذكر  الجدير  التي  أو  النمامية  المدارس  نشأها أ ن 

لها انعكاساتها االيجابية في   152م المل  الو ير السلجوقي نما

تنيشط الحركة الفكرية و تشجيع بناء المدارس وانتشارهاص  

وقد توهم المؤرخ إبن خلكان ان الو ير نمام المل  أول من  

ص اذ بني. مدار قب  النمامية في بالد  153بنال هذه المدارس 

غير أن إفتتاح المدرسة النمامية يعد    154المشر  اإلسالمي 

ية الحقيقية في الحياة العلمية في ذل  العصر حيث اتبع  البدا

في   الواضع  أثره  له  كان  تدريسي  و  منهجي  تنميم  فيها 

 
نمام المل  و ير السالجقة في عهد ألب الحسن بن علي الطوسيص  152

   ص 2  جصوفيات األعيانهــــــص إبن خلكانص  485ص المتوفي أرسالن وملكشاه

 .128ص. 

 .  129ص.   ص 2 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  153

 .  314ص ص.  4. جصطبقات الشافعية الكبرىالسبكيص  154
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متقدم  تعليمي  نمام  السلطان صالح 155بهور  سار  قد  و  ص 

الدين إلال اقتداء بمنهجية منممة في إقامة المدارس و رعاية  

أسأل   علال  تقوم  نشيطة  مؤسسة  بوصفه  برو ه  و  العلم 

  و يرجع إليه الفض  في إنشاء أول مدرسة في منممة ب 

 156مصر  

وعندما دخ  صالح الدين الال مصر لم يكن بها شيء من  

عليهاا تشر   التي  النمامية  الحين  لمدارس  ذل   وفي  ص 

وشمالي   العرا   من  والطالش  العلماء  بسخائه  استقطب 

مدرسيها   علال  لالنفا   االوقا   عليها  وأوقف  افريقيةص 

وطالبها وخدمها واصالحها ويتولال شؤون البصر في تل   

االوقا ص نابر يعينه منشالء المدرسةص وربما يكون مدرسا  

ية  أكقرفي    أو عامال  فيها. ويقضي النسق الداخلي المطبق

المدارسص أن يتفرغ الطالب للعلم والتحصي  مؤتمر تأمين  

 األك  والسكن لهص إضافة  إلال منحه المال. 

انشاء   مجال  في  جديد  تعليم  لنمام  الدين  صالح  وابتد  

المدارس واعتبر معمم المؤرخين عمله هذا فتحا  جديدا  في 

 
 .280ص.   صالحياة العلمية في العرا مريزن سعيد مريزن عسيريص  155

 .  54ص.  ص 6. جصالنجوم الزاهرةإبن تغرير برديص  156
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ا  طريقة االنتفا  بها لمصلحة المذهب السني أوال ص وصحي

أم مصر في اواخر العهد الفاطمي وقب  مجيء صالح الدين  

كان. قد تأثرت نوعا  ما بحركة الرجو  الال المذهب السنيص  

الحافآ  الخليفة  عهد  في  مصر  و ارء  من  و ير  فأسأل 

هـ وبعده بأر  عشرة  532مدرسة شافعية باالسكندرية عام 

هـ اسس. في نفأل المدينة مدرسة أخرى 546سنة اي عام  

د و ير من و راء مصر في عهد المافر من خلفاء علال ي

الدولة الفاطميةص غير أن هذا وذاك ل  يكن في نمر التاريخ  

للمدارس في مصر   الحقيقي  المؤسأل  أن  في  يشك   نفسه 

االيوبي  الدين  صالح  هو   . 157انما 

المدرسة   هي  مصر  في  الدين  بناها صالح  مدرسة  وأول 

ة لجامع عمرو بن  الناصرية بالفسطاط من الناحية الجنوبي

  566العاص موضع دار الشحنةص وهذا في شهر محرم عام  

/ للشافعية   م0711هـ  المدرسة    158وخصصها  بنال  كما 

القمحيةص وحول دار المأمون البطائحيص الو ير الفاطميص  

المصرية   العاصمة  في  الصنادقيين  مارك.  من  القريبة 

 
الحركة الفكرية في مصر في العصرين االيوبي د. عبد اللطيف حمزةص  157

 . 83 - 82ص.  ص دار الفكر العربيصاالول والمملوكي
 .200ص.   ص4 .جص خططالمقريزيص  158
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السيوفية   بالمدرسة  وسمي.  لألحنا ص  مدرسة  القاهرة 

سنة  لق في  وبنال  السيوفيينص  مارك.  من  /    572ربها  هـ 

بالقرش من مقبرة االمام   م  1176 للشافعية  مدرسة اخرى 

الصالحية  بالمدرسة  مدرسة   159الشافعي سمي.  بنال  وكما 

في   االسكندرية  /    577في  المدرسة   1182هـ  وبنال  م 

الصالحية في دمشق بجوار المارستان النوريص وخصصها  

والمهم ذكره أنه كان في دمشق مدارس كقيرة    ص160للمالكية 

مدرسة   بعشرين  ظنذاكص  حينما  ارها  جبيرص  ابن  قدرها 

وأمر صالح الدينص بعدما فتا منزل المقدسص بأن يستبدل  161

بـ”صندحة“  المعروفة  الكنيسة  للفقهاء  بمدرسة    صمقر 

 .162الشافعيةص ووقف عليها أوقافا  حسنة 

من   كقيرا   الدين  صالح  بنال  المدارسص  الال  باالضافة 

عليها   وعين  وااليتامص  المحتاجين  ألوالد  الكتاتيبص 

الجرايات   عليها  وأجرى  هللاص  كتاش  يعلمون  المحفمين 

 .163  الكافية

 
 .204ص.   ص 4 .جص خططالمقريزيص 159
 .56ص.  ص6. ج صالنجوم الزاهرة ابن تغري برديص 160
 . 255ص.   صرحلة ابن جبيرابن جبيرص  161
االنأل الجلي  بتاريخ القدس   صالقاضي مجير الدين الحنبلي أبو اليمن162

 .340ص.  ص1. ج: والخلي 
 . 27ص.   ابن جبيرص  رحلة ابن جبير:163
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يعد صالح الدين قدوة حسنة ألمرائه وقادته وابناء رعي.ص  

 روا علال منهجه من بعده في تشييد المدارس. فسا

احداهما   الفيوم  في  مدرستين  عمر  الدين  تقي  بنال  فقد 

الرهاص  في  مدرسة  بنال  كما  للمالكيةص  واالخرى  للشافعية 

 .164وانشأ المدرسة التقوية في دمشق والممفرية في حماة

البيساني في   الفاض  عبد الرحيم بن علي  القاضي  وساهم 

فأ المدارسص  سنة  بناء  في  /  580نشأ  المدرسة  1184هـ  م 

الفاضلية بجوار داره في القاهرة لتدريأل مذهبي الشافعية  

 .165والمالكيةص وخصها بمكتبة ضخمة 

فبن.    أيضا  وساهم. أختا صالح الدين في تشييد المدراس  

اخته س. الشام مدرستين للشافعية في دمشق وهي البرانية  

مدرسة 166والجوانية  خاتون  ربيعة  أخ.  شيدت  كما  ص 

ابن   التاجر  وبتال  للحنابلةص  وخصصتها  بدمشق  الصاحبة 

عام   القاهرة  في  بالبزا ين  مدرسة  /  570االرسوفي  هـ 

 .167م  7411

 
 .203 -202ص.   ص4 . جص خططالمقريزيص  164
 . 205 - 204صص ص 4 .جص خططالمقريزيص  165
 . 84ص.  ص 13.  جابن كقيرص  166
 .012ص.   ص4. ج خططصالمقريزيص  167
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ل. وهكذا نجد أن المرحلة التي حكم فيها صالح الدين حف

ببناء المدارسص ويعود الفض  في ذل  الال شخصهص والال  

 منهجه في الحكم والقيادة. 

في  بالقاهرة  الكقيرة  المدارس  ببناء  الدين  صالح  بادر 

البدايةص وذل  عندما كان و يرا  للعاضد الفاطميص حتال قال  

المواكبون لذل  العهد بأن صالح الدين يبني هذه المدارس  

مذهب الشيعي الذي أتال بهالعبيديون  علال هذا النحو لهدم ال

وحده صاحب  هو  الدين  وكان صالح  المغرشص  بالد  من 

الغاية.  هذه  إلال  الوصول  في  األكبر   الفض  

وأول ما بدأ به صالح الدين علال هذه النحو بنائه مدرستين  

األولال مدرسة للشافعية   علال عهد العاضد الفاطمي وهما:

كقيرة منها: المدرسة بجوار الجامع العتيقص وعرف. بأسماء  

التجارةص   ابن  ين  الشريفية ومدرسة  والمدرسة  الناصرية 

نسبة الال العال  الشافعي الذي طال. اقامتهص حتال عرف. 

 باسمهص هكذا. 

ثم عرف.  الغزل  دار  باسم  للمالكية عرف.  مدرسة  القانية 

باسم المدرسة القمحيةص نسبة الال القما الذي كان. تحص   

ثم    ن ضيعة وقفها صالح الدين بالفيوم.عليه هذه المدرسة م
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ابتناء   في  الدين  صالح  ومضال  الفاطميص  العاضد  مات 

منها فبنال   المدارس 

ثالقة المدرسة   مدرسة  اسم  عليها  أطلق  الحنفية  للفقهاء 

الفاطمي   الو ير  بدار  بالقاهرة  ذاك  اذ  بنتي.  السيوفية 

 المعرو  باسم عباس العبيدي. 

والمالكية  إو الشافعية  السابقة  القالث  المدارس  جانب  لال 

والحنفية بنال صالح الدين مدرستين اخريين لفقهاء المذهب  

الذي كان عليه   المذهب  افراد   أكقرالشافعي خاصةص وهو 

المدرسة  وهي  احداهما  ذكرنا.  كما  نفسه  األيوبي  البي. 

المدرسة  هي  واالخرى  الشافعي  االمام  بجوار  الرابعة 

الحسيني الخام المشهد  بجوار   . 168سة 

الشافعي  االمام  بجوار  التي  المدرسة  السيوطي  ذكر  وقد 

فقال: ”وينبغي أن يقال لها تاج المدارس وهي أعمم مدارس  

بناها  الشافعي.  الدنيا علال االطال ص لشرفها بجوار االمام 

صالح الدين سنة اثنين وسبعين وخمسمائة. فلما كان. سنة  

وستمائ وثمانية  تقي  احدى  القضاة  قاضي  تدريسها  ولال  ة 

 الدين بن محمد ر ين الحموي“. 

 
 .55ص.  ص 6. جص النجوم الزاهرة إبن تغري برديص 168
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غير أن الباحقين عقروا علال كتابة من أقدم الكتابات االثرية  

العصر األيوبي موضوعها وصف هذه   الال  يرجع عهدها 

المدرسة التي بناها صالح الدين بجوار قبر االمام الشافعيص  

 وهذا نصها: 

شيخ الفقيه االمام... الزاهد  ”بني. هذه المدرسة باستدعاء ال

نجم الدينص ركن االسالم قدوة االنام مفتي القرن ابو البركات 

اصحاش  لفقهاء  توفيقه  هللا  ادام  الخبوشاني  الموفق  بن 

باالصولية   والموصوفين  عليهص  هللا  رضوان  الشافعي 

المبتدعة   من  وغيرهم  الحشوية  علال  االشعرية  الموحدة 

 وسبعين وخمسمائة“  وذل  في شهر رمضان سنة خمأل 

وهنا نالحآ امرين اولهما تاريخ انشاء المدارس وهو تاريخ  

مخألف لما ذكره السيوطي وثانيهما ورود اسم االمام الذي  

كان اول من ولال التدريأل بها وهو الخبوشاني وقدد كان 

هذا الرج  من اخطر فقهاء السنة الذين وقعوا هذه الوثيقة  

لدولة الفاطميةص كما كان اول  التي خلعوا فيها ظخر خلفاء ا

في  وذل   العباسبةص  للخالفة  عمرو  جامع  في  خطب  من 

الوق. الذي رفض فيه الفقهاء ذل ص واقلقوا بال صالح الدين  

الخبوشاني   اص   المناسبة  هذه  في  ننسال  ”وال  اجله.  من 
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الفارسيص وأنه نش  في مدارس فارسية وأن االشعري الذي  

الق  هذا  في  مبادئه  الال  في   اشير  بهر  كبير  ديني   عيم 

القرن الرابعص وأن المؤسسة االسالمية التي تسمال المدرسة 

 .169كان. اداة من اداوات الحركة االشعرية“ 

فتل  اذا  خمأل مدارس بناها صالح الدين بمصر وذل  كله  

عدا المدرسة التي بناها هذا المصلا الكبير في دمشق وعدا  

القدس ولقد أحصال ابن خلكان  المدرسة التي بناها كذل  في  

وقال:  الدين  صالح  السلطان  بناها  مدارس   عدة 

”ولقد فكرت في نفسي في امور هذا الرج ص وقل. انه سعيد  

في الدنيا واألخرة فانه فع  في الدنيا هذه االفعال المشهورة  

االوقا    هذه  ورتب  وغيرهاص  الكقيرة  الفتوحات  من 

اليه   منسوش  منها  فان العميمةص وليأل شيء  الماهرص  في 

المدرسة التي بالقرافة ما يسمونها اال بالشافعي والمجاورة  

للمشهد ال يقولون اال المشهدص والخانقاه ال يقولون اال سعيد  

والتي   السيوفية  اال  يقولون  ال  الحنفية  والمدرسة  السعداءص 

بمصر ويقصد التي في الفسطاط ال يقولون اال مدرسة  ين  

 
الحركة الفكرية في مصر في العصرين االيوبي د. عبد اللطيف حمزةص  169

 . 161ص.   ص دار الفكر العربيصوالمملوكي االول
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بمصر   والتي  صدقة    ا  أيضالتجار  وهذه  المالكية  مدرسة 

 170السر علال الحقيقة ..الخ. 

في   في عهده  أسسها صالح  التي  للمدارس  أوسع  ولشرح 

 التالي:   مصر وبالد الشام يمكن أن نرتبها علال الشك 

 

 المدرسة الناصرية 1.1.1.4.2 

هـ ذل  عندما  566بناها السلطان صالح الدين بالقاهرة سنة  

كان و يرا للخليفة الفاطمي العاضد في مصر وهذا يعني  

بانه منذ و ارته قام بتاسيأل المدارسص ويبدوا ان أحد تل   

للوقو    المرسةص محأولة منه  لهذه  األسباش وراء تاسيسه 

المقريزى   المؤرخ  انذاك وقد عدها  المذهب الشيعي  بوجه 

ن الذي انشأت وكان المكا   171أول مدرسة تنشأ بديار مصرص 

الفاطمي للخالفة  تابع  سجن  عبارة  المدرسة  فهدمها  فيه  ة 

من جديد و هيأها لتكون مدرسة و    هااالخليفة الفاطمي و بن

ذكر المقريزي بأنها كان يحبأل فيها من يريد حبسه فهدمها 

صالح الدين وبناها مدرسة للشافعية وأ ال ما كان فيها من  

 
 . 55ص.  ص 6 جـ.ص النجوم الزاهرة إبن تغري برديص 170
 . 315ص.  ص3 جـ.ص طط المقريزي خالمقريزيص  171
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قا  واحاطها برعاية و خصص لها األموال واألو  172الملم 

.تامة 
173 

هـ  593وأبر  الذين تولوا التدريأل فيها إبن  ين التجار سنة  

الزمن  من  لمدة  التدريأل  في  هذه   174واستمر  عرف.  و 

الشريفية و المردسة  د بهرت هذه  وق  أيضا  المدرسة باسن 

.األيوبي  صرعالتسمية متاخرة عن ال 
175 

 العزلالمدرسة القمحية أو مدرسة دار 2.1.1.4.2 

سنة   أنشأها  الدين  صالح  وصلتنا  التي  المعلومات  تشير 

هـ قبي  سقوط الخالفة الفاطمية و جعلها مدرسة عن 566

إلال   نسبة  القمحية  بالمدرسة  و قد عرف.  المالكي  المذهب 

 176قما الذي كان. تحص  من الوقف الذي أمر به السلطانص 

ويذكر لنا أحد النصوص بان السلطان قد وقف عليها ضيعة  

أربع   جلعها  و  بالجنوشية  تعر   تعر   الفيوم  البالد  من 

من  جماعة  منها  خرج  مباركة  مدرسة  وهي   وايا 

 
 .110ص.   ص9 جـ.ص الكام  في التاريخإبن األثيرص  172

 . 55صص6 جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  173

 . 315صص3 جـ.ص المقريزي خطط المقريزيص  174

 .93ص.  صلواسطة عقد األمصار االنتصارإبن دقما ص  175

 . 102ص.   صتاريخ التربية اإلسالميةأحمد شلبيص  176
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التدريأل تضم أربعة مدرسين و   177األفاض   وكان. هي ة 

و علال هذا يمكن القول    178لك  وأحد منهم عدد من الطلبةص 

مت  كان.  ك   بأنها  اختص.  دراسية  قاعات  أربع  من  كون 

ة و كان المدرسون يدرسون قاعة بمدرس و عدد من الطلب

 .حدافي ظن و

 

 المدرسة االصالحية3.1.1.4.2 

شيدها  القاهرة  في  تقع  كان.  التي  المدارس  من  وهي 

هـ بجوار قبر  572السلطان بعد سقوط الخالفة الفاطمية سنة  

وقد توهام البعض أنها قد سمي.  ص  179اإلمام الشافعي بالقرافة 

اذ ال وجود لذكرها بهذه التسمية في   180بالمدرسة الناصريةص 

عن  المصادرص   علال  فضال   أطلق.  قد  التسمية  هذه  ان 

هـ عنما كان و يرا  566المدرسة الذي أنشأها السلطان سنة  

 .للفاطميين كما اسلفنا

 
 95ص لواسطة عقد األمصار االنتصارإبن دقما ص 177

 . 316ص.  ص3. جصخطط المقريزي المقريزيص  178

النجوم  إبن تغرير برديص  173ص.   ص1. جص السلوكالمقريزيص  179

 .  79ص.  ص6.  جص الزاهرة

 . 153ص.   صتاريخ المدارسعبدالعميم رمضانص  180
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كان المذهب الشافعي يدرس في هذه المدرسةص و قد أحضر 

ها السلطان أبر  العلماء منهم نجم الدين محمد بن الموفق  ل

سنة   المتوفي  تحقيق 586الخبوشاني  كتاش  صاحب  هـ 

جزءا عشر  ستة  في  يقع  والذي  هذا  181المحيط  وكان  ص 

علال عمارتها ة بنائها ة توفير    أيضا  المدرش هو المشر   

المواد الال مة لها بأمر السلطان الذي امده بك  ما يحتاجه 

الال مة ووفر   األموال  السيوطي  182له  يقول  ذل   في  و  ص 

وجع  له نفقات النمر في أوقات المدرسة عشرة دنانيرص و  

بالمصري  رطال  ستين  يوم  ك   في  الخبز  من  له  رتب 

الني   ماء  من  مدى    183ورأويتين  علال  فكرة  يعطينا  وهذا 

 .الرعاية و المتبعة لهذه المدرسة من لدن السلطان

 

 المدرسة السيوفية4.1.1.4.2 

 
 . 288ص.   4.  جص شذرات الذهبالحنبليص  181

 .  79ص.  ص6. جص النجوم الزاهرةإبن تغرير برديص  182

ص.   ص2.  جص  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةالسيوطيص  183

257 . 
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باش  من  بالقرش  تقع  بالقاهرة  المدارس  أحدى  وهي 

السلطان سنة  184الزهومة  هـ و كان.  572ص أسسها ومولها 

البناية عبارة عن دار للو ير المامون البطائحي في الحصر 

امابصدد   اغلب الفاطميص  في  المدارس  فان  تسميتهاص 

ها أو حيان تسمال ب سم منش ها و قلما تعر  ب سم مدرس األ

مكان وجودها وألن هذه المدرسة تقع بالقرش من السيوفين  

عر  بالسيوفية وأبر  الذين تولوا التدريأل فيها مجدالدين  

لها  ورتب  عليها  األنفا   يتولال  السلطان  وكان  الحنفيص 

185الحاجيات الال مة  
. 

 

 مدرسة عكا5.1.1.4.2 

لم تتوقف جهود السلطان في بناء المدارس عند مصر وانما  

التي نال. حمها من اإلهتمام وإنشاء   أيضا  شمل. بالد الشام  

التعليميةص فبعد ان حقق المؤسسة  األنتصار    األيوبيين  هذه 

هـ و دخلو بعضا من المدن و  583في معركة حطين سنة  

 
ص طبعة  بدائع الزهور في وقائع الدهورإبن أياسص محمد بن أحمد  184

 .  72ص. , 1 ج  صالكتباخانة الخديويةص الطبعة األولال

ص.   ص3. جص خطط المقريزيالمقريزيص  93ص.  صاالنتصارإبن دقما ص  185

319 . 
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اه  طالب  ان  بعد  قتال  دون  عكا  مدينة  ومنها  ليها  القال  

بعد استتباش امورهاص قام   186االمان علال انفسهم وأموالهم  

المدينة   دخل.  التي  نفسها  السنة  في  فيها  مدرسة  ب نشاء 

هـ و ذل  عندما قسم دار االستبارية إلال نصفين جع   583

إال أن المصاجر   187األول مدرسة و النصف االخر رباطاص 

التاريخية ال تعطينا معلومات كافية عنها وعن العلماء الذين  

 و المدرسة االصالحية. تولوا التدريأل فيها

هـ أول عم  قاموا  583القدس سنة    األيوبيين  بعد ان دخ 

به تحسين احوالها و تعميرهاص وقد اشاد المؤرخ إبن كقير 

إلال ذل  بقوله و تنافأل بنو أيوش فيما يفعلونه ببي. المقدس  

ومن هذه االعمال ما    188و غيره من الخيرات إلال ك  أحد

التي سمي.  المدرسة الصالحية  إنشاء  السلطان في  به  قام 

لعلماء واالتقياء و توصلوا  وذل  بعد ان اجتمع با 189ب سمهص 

و استقر الراي علال    190إلال ضرورة إنشاء مدرسة بالمدينة 

 
 . 220ص.   صتاريخ مختصر الدولإبن العبريص  186

 .182ص.   صالفتا القدسيالفتا القسي في العماد األصفهانيص  187

 .  327ص.  ص12. جص البداية والنهايةإبن كقيرص 188

 .  8ص.  ص2.ـ جصالدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  189

  145ص.   صالفتا القسال في فتا القدسيالعماد األصفهانيص  190
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المدرسة   إلال  بصندحنة  تعر   كان.  التي  الكنيسة  تحوي  

و ذكر لنا المؤرخ إبن واص  بان  191ووقف عليها ما يلزمص 

الكنيسة التي كان. باالساس دار علم قب  ان يمل  الفرنا  

التدريأل  يتولال  وكان  ابراهيم    القدسص  بن  الفقيه نصر  بها 

و عندما مل  الصليبيون القدس    490المقدسي المتوفي سنة  

سنة 492سنة   كذل   وأصبح.  كنيسةص  إلال  حولوها  هـ 

هـ عندما حولها السلطان إلال مدرسة و فود تدريسها  583

سنة   المتوفي  شداد  إبن  الدين  بهاء  القاضي  إلال  ووقفها 

 .192هـ  632

و السلطان يتولال    193لحرم القدسي كان. المدرسة قريبة من ا 

رعايتها واإلشرا  عليها و  يادة النفقات عليها منها الزيادة  

سنة   لها  اثناء  يارته  في  بها  أمر  هذا    194ص هـ588التي  و 

لتل    السلطان  لدن  من  اإلهتمام  و  العناية  مدى  لنا  يوضا 

المؤسسات التعليميةص حتال ما لبث ان أصبا تتمتع بمكانة  

كبيرة   في علمية  العلمية  المؤسسات  طليعة  في  تعد  و 

 
 .  230ص.   ص2. جـص  مفرج الكروشإبن واص ص  191

 .  407ص.  ص2.  جـص  مفرج الكروشإبن واص ص  192

 .185ص. ,  8  .جص الطبقات الشافعية الكبرىالسبكيص  193

 . 407صص2.  جـص مفرج الكروشإبن واص ص  194
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التدريأل   البار ن  العلماء  تولال  ان  بعد  والسيما  القدرسص 

فيهاص امقال المؤرخ إبن واص  الذي تولال التدريأل بها نيابة  

والقاضي بهاء الدين إبن شداد السألف الذكر    195عن والده  

فضال  عن  و  196كان يدير المدرسة بأمر من السلطان ذي ال

هذه المدارس فهناك مدارس اخرى قد أسسها أو ساهم في  

إال أن المصادر ال تعطينا    197انشائها السلطان صالح الدينص 

الناحية   علال  تركيزهم  بسبب  عنها  المعلومات  من  المزيد 

 العسكرية والسياسية. 

ولرفع المستوى العلمي للمدرسة كان السلطان يحأول جاهدا 

لمن حص  الدروس  وانته.    اسناد  عال  اسناد    إليهم علال 

رئأسسة العلم أو عرفو بالبحث والتقصيص اى انه كان يعتد  

مكانة   و  سابقة  شهرة  له  كان.  من  علال  األولال  بالدرجة 

األوقا   بترتيب  قيامه  لذل   إضافة  لذل ص  تؤهله  علمية 

و   طالبهاص  و  المدرسة  علال  ريعها  من  للصر   الال مة 

صلة الدروس و طلب  الغرد منها تشجيع الك  علال كوا 

 
 . 208ص ص4 . جـص مفرج الكروشإبن واص ص  195

 .239ص.    صالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ابن شدادص196

 ص3 جـ.ص والمقريزيص خطط المقريزيص 93ص.  صاالنتصارإبن دقما ص  197

 .86ص. 
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لمبالغ   واخالصص و تخصيصه  بك  حب  المعرفة  و  العلم 

به  قام  ما  ان  المدراس  تل   لصرفها علال شؤون  محدودة 

له   كان  تمويلها  المدارس و  إنشاء  الدين من خالل  صالح 

األثر الكبير علال اسرته الذين ساروا علال نهجه في إنشاء  

ا  تضاهي مدارس  اجعلها  مم  اعانتها  و  لسلطانص  المدراس 

نذكر منها المدرسة العادلية التي بنها المل  العادل أبوبكر  

المذهب   علال  مدرسة  وهي  القاهرة  في  السلطان  أخو 

وانشأت س. الشام    198المالكيص وكان بناؤها متقنا و محكماص 

اخ. صالح الدين المدرسة الشامية البرانية في دمشق التي 

المد اكبر  من  بكونها  النعيمي  المؤرخ  و  وصفها  ارس 

بن.   199اعممهاص  خاتون  الدين  انشأت  وجة صالح  فيها 

معين الدين المدرسة الخاتونية الجوانية في دمشق و هيأت  

لها األموال و المستلزماتص و قد بن. مدرستها تل  في سنة  

إنشاء   200هـ  158 في  دور  الدين  صالح  إلبنهاء  وكان 

المدرسة   بنال  الذي  غا ي  الماهر  المل   منهم  المدارس 

يكرم  ال بكونه  يوصف  وكان  حلبص  في  البرانية  ماهرية 

 
 .273ص.   ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  198

 .209ص.   ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  199

 .389ص.  ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  200
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وما أبناءه المؤسسين للمدارس المل  201العلماء و الشعراءص  

العزيز عقمان الذي إنشاء مدرسة العزيزية بدمشقص حيث  

لما   الزكي باالشرا  عليها  إبن  الدين  القاضي محال  كلف 

و مدارس اخرى ال    202كان يعر  باكرم والحياء و العفةص 

ا  السلطان صالح  نريا  ان  بالذكر  والجدير  فيهاص  لخود 

الدين قام بترتيب األوقا  الال مة لكقير من المدارس التي  

األيوبي و خصص األموال والمستلزمات   انشأها إبناء البي. 

منها المدرسة التقوية بدمشق التي انشأها إبن اخيه تقي الدين  

لنا  ومن هذا يتبين    204والمدرسة العمادية بدمشقص   203عمرص 

تعلقه بهص و كيف   العلم ومدى  السلطان علال  مدى حرص 

كان له األثر البالغ علال اقربائه للسير علال مسرته و نهجه  

 .و اقتفاء أثره في تاسيأل المدراس و تمويلها

نمط   الفسطاط علال  مارستان في  بفتا  الدين  وأمر صالح 

االيراد له مصادر  وحدد  القاهرةص  عليه.    مارستان  والنفقة 

 
ومحمود ياسين   258ص.   ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  201

 .412ص.  صاأليوبيون في شمال الشام والجزيرة التكريتيص

 .291ص.   ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  202

 .163ص.   ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  203

 .309ص.  ص1 جـ.ص الدارس في تاريخ المدارسالنعيميص  204
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م مارستانا  في االسكندريةص  1182هـ /    577وأنشأ في عام  

يعالجون   أطباء  وخصص  والموبفينص  االطباء  له  وعين 

الغرباءص   من  اليه  الوصول  عن  يترفعون  الذين  المرضال 

 .205خاصةص في بيوتهم 

 

 

 

 

 الخوانق2.1.4.2 

اسالمية  الخانقاه والرباط والزاويةص هي معاهد أو دور دينية  

الرجال  من  للعلم  والمنقطعين  والمتعبدين  الزهاد  اليواء 

والنساء. أما الخانقاه فهي لفمة فارسية بمعنال البي.ص وأما  

 الرباط والزاوية فلفمان عربيان.

السنة    وجدت منذ  الشام  بالد  في  ويعتبر  400الخوانق  هـ. 

صالح الدين أول من أنشأ الخوانق في مصرص ألنه كان يهتم  

لنا  باألس  يفسر  وذل   المتصوفينص  ويحب  الصوفيةص  اليب 

 
 . 16 - 15ص.   صرحلة ابن جبيرابن جبيرص  205
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الداعي في  هده وتقشفه وبساطته في ك  هي ة خارجية من  

 أشكال حياته. 

هـ  569وخصص صالح الدين الخانقاه الصالحية في عام  

الشاسعةص  1173  / البالد  من  الواردين  الصوفيةص  لفقراء  م 

دار ووقفها عليهمص وتقع في مقر بمقاب  الو ارةص وتسمال ب

بـشيخ  سماه  شيخا   الزهاد  علال  وولال  السعداءص  سعيد 

الشيوخص وبنال لهم الحماماتص ووضع لهم أنممة خاصة من  

شدة  من  كان  وقد  والحضر.  السفر  في  مساعدتهم  أج  

العميمةص   االوقا   عليه  أوقف  أنه  المرفق  بذل   اهتمامه 

وبنال في منزل المقدسص بعد فتحهاص رباطا  أو خانقاه في دار 

 .206 طريرك وأوقف عليه االوقا الب 

وأنشأت عصمة الدين خاتونص  وجة صالح الدينص خانقاها  

207خارج باش النصر في القاهرة 
. 

”الرباطات أن  جبير  ابن  كقيرة    وذكر  كان.  الخوانق  و 

منشرة في دولة صالح الدين بسبب حبه الشديد للمنقطعين  

الملوك في هذه البالدص  لعبادة هللاص وهذه الطائفة الصوفية هم  

 
 . 283 - 282ص.   ص 4جـ.ص خططالمقريزيص  206
شذرات الذهب في أخبار من عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبليص  207
 .272ص.   ص 4 جـ. صذهب



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                    152      

ألنهم قد كفاهم هللا مؤن الدنيا وفضولهاص وفرغ خواطرهم  

 208لعبادته“ 

 

 الخانات 3.1.4.2 

المنقطعةص البعيدة عن ماكن  بنال صالح الدين الخانات في األ

العمرانص وفي األساليب الموصلة بين المدنص وهذا لخدمة  

أوالد السبي  والمسافرينص وفي ذل  الحين شاهد ابن جبير 

الطريق بين مدنتي حمص    الخان الذي بناه صالح الدين في

 .209ودمشقص وقد كان يسمال بـ"خان السلطان"

 

 المساجد و الجوامع4.1.4.2  

تعد المساجد و الجوامع من المؤسسات التعليمية التي أدت  

قسطا  منها إلال نشر العلوم إلال جانب صفتها الرسمية كمكان 

الدراسية واستمرت كذل    الحلقات  للعبادةص و بما فيها من 

المؤثرة علال   المراكز  من  السنين حتال أصبح.  مر  علال 

 
 . 256ص.   صرحلة ابن جبيرابن جبيرص  208
 . 233ص.  صرحلة ابن جبيرابن جبيرص  209
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تلفة و  المجتمع بما كان. تدار فيها من جلسات التعليم المخ

 210المنابرات الققافية 

مسجدا    بنال  الدين  أن صالح  التاريخية  المصادر  تذكر  لم 

وتحسين   باصالح  ولعله  دول.ص  من  مكان  أي  في  جديدا  

يستدعي   ال  الوضع  أن  رأى  و  منهاص  الموجود  وتوسيع 

يقومون   الرعية  ألن  أو  لكقرتها  نمرا   ظخر  عدد  اضافة 

 بانشائها طوعا  طمعا  في القواش. 

ما أورد المؤرخون علال الدور الذي قام به السلطان في  أن

اإلهتمام بالمساجد وانشائها مقتضبةص اال أنهم أجمعوا علال  

مدى رعايته للمساجد و مدى حرصها علال القيام بواجبها  

الدينال والمعرفيص والسيما إذا علمنا بانه كان يقوم بنفسه و  

ل الرواتب  بتعين و ترتيب ائمة المساجد و اعانتهم من خال

211  أكقرالشهرية ما بين خمسة دنانير و  
. 

الشافعي  اإلمام  مسجد  السلطان  أسسها  التي  المساجد  فمن 

هـ فجعله  204الذي كان عبارة في قبر اإلمام الشافعي سنة  

 
المكتبات  ومحمد ماهر حمادةص  482ص.  صتراث اإلسالمتوماس ارنولدص  210

 . 83ص. في اإلسالم نشأتها وتطورها ومصائرهاص 

 . 12ص.   صرحلة إبن جبيرإبن جبيرص  211
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وأسأل عددا من    212هـ  572السلطان مسجدا للمسلمين سنة  

سنة   في  ذل   و  اإلسكندرية  كجامع  و 213هـ  577الجوامع 

حمال جامع عمور بن العاص بمكانة طيبة من لدن السلطان  

من خالل تعميراته و تجديداته من بيوت األموال و فرشهو  

السقاية   له  والجوامع  214جع   المساجد  علال  ينفق  كان  و 

امتالئها   علال  شجع  ب   األموال  بي.  من  عقد  النفقات  و 

215الجلسات العلمية فيها  
. 

 

 البيمارستانات 5.1.4.2 

السلطان   أسسها  التي  التعليمية  الخدمية  المؤسسات  من 

صالح الدين هي البيمارستاناتص وهي كلمة فارسية مركبة  

من بيمار بمعنال المريض و ستان بمعنال المكانص اى مكان 

 اي المستشفال بالمعنال الحالي  216المرضالص 

 
 .433ص.  ص9 جـ.ص طبقات الشافعية الكبرىالسبكيص  212

 .76ص.  ص1 جـ.ص السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزيص  213

ص.   ص1 جـ.ص في اخبار مصر والقاهرةص حسن المحاضرةالسيوطيص  214

198. 

 .22ص.   صرحلة إبن جريرإبن جريرص  215

  47ص.  صعيون األنباء في طبقات االطباءإبن ابي اصيبعةص   216
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و كان. البيمارستانات في تل  الحقبة عبارة عن مستشفيات  

عامة مستقبلة لجميع حاالت المرضال و المصابينص و القائم  

كحالينص  و  و صيدألنية  الجراحين  فيها من  العم   و    217با 

الطالش   يمتحنون  و  الطبية  دروسهم  يلقون  كذل  

مارستان. ذات فائدتين معا و بهذا تكون البي  218ويجيزونهمص 

فائدة المرضال من حيث عالجهم و العناية بهم ولفائدة القانية  

تعليم الطب و علومه وهذا   التي تهمنا هي الحصول علال 

يعني ان التجربة العلمية تسير جنبا إلال جنب مع التجربة  

و    219النمريةص  تعليمية  مؤسسة  بمقابة  كان.  أنها  نجد  لذا 

 .أيضا  طب معاهد لتعليم مهنة ال 

لم يكن في عهد صالح الدين مدراس خاصة لدراسة الطبص  

ب  كان هذا النو  من االختصاص يدرس في المستشفياتص  

ليعاين  المرضال  بين  المحاضرة  بعد  الطالب  ينساش  ثم 

وفي   المرضال.  ويعالا  /  577األمرادص  فتا 1182هـ  م 

الفاطميص   القصر  جوانب  أحد  في  مارستانا   الدين  صالح 

ف وصيادلة    يه وعين  االختصاصات  مختلف  من  األطباء 

 
 .61ص.  ص9 جـ.ص مادة بيمارستان دائرة المعار  اإلسالميةنص كوال 217

 . 482ص.  صتراث اإلسالمتوماس ارنولدص  218

 .351ص.   صحركة الترجمة في المشر  اإلسالميالجميليص رشيد  219
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وممرضين وعماال  و خدما  وأوقف عدة مرافق في القاهرة 

مخا نه   مأل  وقد  بمصاريفهص  يتكف   ما  عليه  لتدر  والفيوم 

للنساءص  جناحا   فيه  وخصص  الطبيةص  والعقاقير  باالدوية 

وجناحا  ظخر لمرضال العقولص وكان دائم االشرا  والسؤال  

220رستانعن هذا الما
. 

بالقاهرةص  بيمارستان  السلطان  انشأ  لها    221وقد  هي ا  و 

األوقا ص  و  تولوا    222الحاجات  الذين  االطباء  أبر   ومن 

الطبيب   فيها  التدريأل  تولوا  الذين  الطبيب  فيها  التدريأل 

رضال الدين الرحبي الذي خصص له السلطان في ك  شهر  

و كذل     223ثالثين دينار مقاب  التدريأل في البيمارستاناتص

قام السلطان بتوفير المستلزمات لها من خالل ايجاد خزائن 

للم وأسرى  الخدم  للعقاقيرص  وفر  و  المصابين  و  رضال 

االغذية   و  االشربة  توفير  و  المرضي  عن لرعاية  فضال  

مستلزماتهص  بكام   للنساء  خاص  انشأ    224جناح    أيضا  و 

 
 . 26ص.   صص رحلة ابن جبيرابن جبير220
 . 206ص.   ص6 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  221

  ص1 جـ.ص الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحيةأبو شامةص  222

 .688ص. 

 . 673ص.  صعيون األنباءإبن ابي اصيبعةص   223

 .21-20ص.   صرحلة إبن جريرجريرص إبن  224
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وفي   225بيمارستان باإلسكندرية ووفر لها االطباء و الخدمص 

و   قام ب نشاء بيمارستان ووفر لها ك  الوسائ   أيضا  القدس  

توفير المدرسين من االطباء عن  فضال  األوقا  و الال مة 

226
. 

 

 الربط و الخانقهات والزوايا 6.1.4.2 

شارك. تل  المؤسسات الدينية في النهضة العلمية ال جنب 

تل    يمكن  اى  البيمارستاناتص  و  المساجد  و  المدارس  مع 

بط   الر  خالل  من  نلحمه  ما  العلمص  هذا  مراكز  المعاهد 

تكن   لم  اذ  والعلومص  الققافة  نشر  في  أثرها  لها  كان  والتي 

ضع  موا  أيضا  الربط مقصورة علال التعبد و التزهد ب  كان.  

للتاليف والصنيف والمحاضراتص و كان. هذه الربط بمقابة  

ظخرص  إلال  بلد  الراحلين من  العلماء  انشأ   227منا ل  ما  منها 

 
 .10ص.   صرحلة إبن جريرإبن جريرص  225

الكام  في  ص وإبن األثيرص 145ص.   صالفتا القسيالعماد األصفهانيص  226

 .222ص.   ص9 جـ.ص التاريخ

ص  37ص.  صمالما من النهضة العلمية في العرا محمد حسن الزبيديص  227

ص ومصطفال  319ص.  صدولة االتابكة في الموص ورشيد عبدهللا الجميليص 
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الوقو    عليها  ووقف  القدس  تحريره  وانشأ   228ص أيضا  بعد 

لها  ووفر  رباطا  بدمشق  القصا   قيسارية  بجوار 

وقام ب نشاء رباط في عكا سنة   229المستلزمات والحاجاتص

230عندما جع  قسما من دار االستبارية رباطا  صـه 583
. 

وإهتم السلطان ب نشاء الخانقاهات التي تعني البي. االيواؤ  

بحيث  231الصوفية و المأخوذة من الكلمة الفارسية خانكاهص  

كانوا يمارسون فيها األنقطا  إلال دراسة االحكام الشرعية  

ظثارها من  من القران والحديث سواء من ناحية معانيها أو  

هـ  569فقد انشأ أو خانقاه سنة    232خالل دراسة عميقة لهاص 

 أيضا  و كان. تسمي    233و سمي. ب سمه الخانقاه الصالحية 

بخانقاه سعيد السعداء والذي كان يقع بالقرش من باش النصر  

 

  ص2 جـ.ص مجلة سومرص الربط البغدادية وأثرها علال الققافة اإلسالميةجوادص 

 .224ص. 

تاريخ  إبن خلدونص  وانمر أيضا صص222ص.   ص9 جـ.ص الكام إبن اثيرص  228

 .37ص.  ص5 جـ.ص إبن خلدون

 . 395ص.  ص جـ. 1صالروضتينأبو شامةص  229

 .182ص.   صالفتا القسيالعماد االصفهانيص  230

 . 399ص.  ص3 جـ.ص خطط المقريزي المقريزيص  231

 . 370ص.  صالمقدمةإبن خلدونص  232

 . 402ص.  ص3 جـ.ص خطط المقريزي المقريزيص  233
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ليتدبر    234بالقاهرةص  عامال  شيخا  عليها  السلطان  ولال  وقد 

تنميما وامورها ووقف له بستانا ورتب للواردين البها في 

المقريزى عنها  ك  يوم االطعمة من اللحم والخبز ويقول 

نها من الصوفية يعرفون بالعلم والصالحص وولال  اوكان سك

واالعيان  االكابر  سنة    235مشيختها  القدس  دخوله  بعد  و 

236خانقاه بها  أيضا   هـ إنشاء583
. 

وقام بتعين شيوخها الذين تولوا تدبيرها ورتب لها الرواتب  

هـ  اد من  588و المستلزماتص و عندما  اره السلطان سنة  

238وكذل  انشأ بدمشق الخانقاه الناصرية  237وقفهاص 
. 

ومن دور العلم التي انشاها السلطان الزواياص وقد كان. في  

ية من  وايا المسجد خصص.  بداية األمر عبارة عن  أو

للتعبدص ثم مالبق. ان تطورت إلال إبنية صغيرة منفصلة في 

جهات مختلفة من المدن تقد بها حلقات دراسية من العلوم  

 
 . 72ص.  صبدائع الزهورإبن اياسص  234

 . 402ص.  ص3 جـ.ص خطط المقريزي المقريزيص  235

 . 457ص.  ص1 جـ.ص الدارسالنعيميص  236

 . 407ص.  ص2 جـ.ص مفرج الكروشإبن واص ص  237

 . 139ص.   صالدارسالنعيميص  238



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                    160      

ومنها الزأوية الختنية نسبة إلال الشيخ    239النقلية و العقليةص 

240المعرو  بالختني الذي عينه صالح الدين متوليا عليها  
. 

 

 الكتاتيب 7.1.4.2 

و   القراءة  الصغار  لتعليم  مدراس  بمقابة  الكتاتيب  تمق  

الكتابةص اشتق اسمها من تعليم الكتابةص علال الرغم أن هذه  

وردت   إنما  و  الوق.  ذال   في  موجودة  تكن  لم  التسمية 

و بمرور الزمن اضيف. إليها القصص    241بصيغة المحاضر 

مبادئ الحساش و وأخبار االمم والشعر واالحكام الدينية و 

و قد انشأ السلطان عددا منها ةال    242قواعد اللغة إلال التعليمص 

واعانتهم   المعلمين  لها  ووفر  ةااليتام  الفقراء  إلبناء  سيما 

243وقطع لهم الرواتب  
. 

 

 
 .423ص.  ص4 جـ.ص تاريخ اإلسالمحسن ابراهيم حسنص  239

 .378ص.  ص1 جـ.ص الدرر الكامنة في أعيان الم ة القامنةإبن حجرص  240

 .22ص.   صرحلة إبن جريرإبن جريرص  241

 . 32ص.  صاإلسالمية  الحياة العلمية في الدولمحمد الحسيني عبدالعزيزص  242

 .22ص.   صرحلة إبن جريرإبن جريرص  243
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 المكتبات 8.1.4.2 

العلميةص   المسيرة  في  المهمة  المؤسسات  المكتبات من  تعد 

ميدان   في  عديدة  بمؤلفاته  تزخر  المكتبات  هذه  كان.  وقد 

في   بحبه  الدين  صالح  وإشتهر  العلومص  و  الدين  و  الفكر 

كان ال يبخ    العلماء حتال  اعطاء أموال    أيضا  تشجيع  في 

و  الخاصة  مكتباتهم  يعموا  لكي  الكتب  لشارء  لهم  طائلة 

للبالد با العلمي  المستوى  رفع  االخرين    244لتالي  واطال  

للكتبص   القرأة  كقير  السلطان  كان  ب   المكتباتص  تل   علال 

فمقال نجد القاضي إبن شداد قد ألف له كتابا جمع فيه ك   

ونتيجة    245في مطالعتهص   أكقرفنون واداش الحرش فاعتز به و

ك  باهداء  منهم  قام عدد  للمؤلفين  تبهم  لتشجيعاته و عرفانه 

إليه كما فع  الطبيب موفق الدين بن الممران اذ اهدى أحد  

 أيضا  كتبه لهص ب  و جع  عنوان كتابه مقترنا ب سم السلطان  

246
. 

 
 . 687ص.  ص1 جـ.ص الروضتينأبوشامةص  244

 . 86ص.  صالنوادرإبن شدادص  245

 . 658ص.  صعيون األنباءإبن ابي أصيبعةص   246
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المدنص   في  الموجودة  للمكتبات  السلطان  عناية  نالحآ  و 

و   بالكتب  عأمرة  مكتبة  امد  بمدينة  توجد  كان.  حيث 

قول   بحسب  فيها  وكان  بنايتها  أحدى  في  المخطوطات 

من مليون مجلد من التصانيف المختلفةص فقد   أكقرالمؤرخين  

عبدالرحيم   الفاض   القاضي  األديب  و يرة  السلطان  كلف 

با توليتهاص البيستانال  و  عليها  مكتبات    247الشرا   ان  وبما 

المدارس ذات فائدة قيمة للطالش و ذل  لتسهي  الحصول  

اج    من  إليها  بحاجة  أون  لونها  يتدأو  التي  الكتب  علال 

المكتبات  بالحا   السلطان  قام  ولهذت  والبحثص  الدراسة 

بالمدارس التي انشاها إلال جانب اسهامه الفعال في الحياة  

248العلمية  
. 

 

 عالقته بعلماء و مفكري عصره  2.4.2 

إشتهر عن السلطان صالح الدين حبه للعلم و حرصه علال 

و    إليهمجمع العلماء حوله و حضور مجالسهم و االستما   

 
محمد  غلول سالمص ضياء الدين  200ص.   صتاريخ الزمانإبن العبريص  247

 . 9ص.  إبن األثيرص

 . 144ص.   محمد ماهر حمادةص المكتبات في اإلسالمص 248
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ادل علال ذل  من   و احترامهم وال  مشاركتهم في ندواتهم 

الشخصيات   توافد  ومن  عهده  في  الوفير  العلمي  النتاج 

البار ة في شتال صنو  المعرفة علال السلطان وبما نالوا  

نو   من االحترام والتقدير والتشجيع من لدنه وهذا بحد ذاته  

يدة  وكان. تل  المجالأل بع ص  249من اإلهتمام والعرفان لهؤالء 

عن الهزل واللهو علال عكأل غالبية الخلفاء الذين اشتهروا  

بمجالأل التر  والمرح واللهوص ب  كان. مجالسه  اخرة 

وليأل هذا فحسب ب     250بالعلماء وكانوا يبحقون شتال العلوم 

كان و علال ذكر احمد أبر  اصحابه المرافقيه له بانه ماكان  

رين  يجب ان يسمع من اى شخص سوى الخيرص ويحث االخ

بالسوءص   االخرين  ذكر  أو  للشتائم  سماعه  وعدم  باإلحسان 

انه ما كان يجب ايذاء احمد لكونه طاهر القلب  فضال  عن  

251واللسان 
. 

يكن   لم  بانه  بالعلماء  استقراء عالقته  لنا من خالل  ويتبين 

مقصرا بحقهم ولم يكن بخيال معهم و هذا ما يؤكده المؤرخ  

إبن شداد وكان يكرم من   المشايخ  الصاحب  يرد عليه من 

 
 .149ص.   ص1 جـ.ص السلوكالمقريزيص  249

 . 140ص.   ص2 جـ.ص الدارسالنعيميص  250

 .31ص.  صالنوادر السلطانيةابن شدادص  251
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وارباش العلم والفض  و ذوى االقدارص و كان يوصينا بان 

حتال   المعروفين  المشايخ  من  بالخيم  يجتا   عمن  ألنغف  

نحضرهم عندهص وينالهم من احسانه وكذل  لم يكن مسدود  

و  الخدمية  المؤسسات  إنشاء  همه  وك   هؤالء  عن  الدار 

ضروراتص وايجاد  التعليمية و توفير كافة المستلزمات وال

أمواله   غالبية  صر   بانه  قي   حتال  واالر ا   الرواتب 

ولم يكن يماط  أو يما ح أحدا في وعوده   252لهؤالء العلماءص 

ب  كان حسن الوفاء بالعهد إذا تعهد أحدا بشالء معين وفي  

ماكان عطاؤه يص  إلال أه  العلم   أكقرهذا يقول النعيمي و

 لصاحب هزل عنده وأه  البيوتاتص ولم يكن ليمط ص وال

253نصيبص وكان حسن الوفاء بالعهد  
. 

للعلماء نجد مدى حرصه علال   يوفضال  عن الراتب الشهر

الوفاء بالعهود وانه كان يحدد راتبا معينا لالطباء المعمرين  

كرمه   جملة  ومن  العمرص  في  وتقدموا  القوة  فقدوا  الذين 

لهؤالء انه لم يكن بخيال باعطاء األموال لهم إذا كانوا بحاجة 

 
 . 652ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   252

 . 142ص.   ص2 جـ.ص الدارس صالنعيمي 253
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إليها ب  سخر ايرادات الدولة لمن يحتاج إليها و ال سيما من  

254ء  العلما
. 

انه قد دعم مدراسه و بيمارستاناته و  تاريخيا   ومن القاب.  

مؤسساته االخرى باألوقا  الكقيرةص وبشك  مستمر وإهتم  

تل    تكن  ولم  عليهاص  للمتولين  المعيشال  المستوى  برفع 

االر ا    من  كان.  ب   فقط  اراد  راعية  األوقا  

اج    من  ذل   ك   الضروريةص  والمستلزمات  والحاجيات 

للمدرسين والعلماء واالطباء توفير   الرخاء  العي  و  سب  

حتال نجده في بعض    255وهذا يدلنا علال مدى اإلهتمام بهمص 

المال   من  معينة  ونفقة  والماء  الخبز  بتوفير  يقوم  االحيان 

و    256للبعضص  للمدرس  المعيشال  المستوى  ان  ش   وال 

الطالش يتوقف علال قيمة األوقا  و مقدارها والذي يؤدي  

 بالعلوم .  أكقرال إهتمام هؤالء بالت لال إل

ولم يكن اقرباء السلطان واعوانه كلهم من رجال السياسة 

وقد   والمفكرين  العلماء  بينهم  من  كان  وانمان  العسكريين 

 
 . 652ص.  صعيون األنباءإبن ابي اصيبعةص   254

 . 55ص.  ص6 جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  255

 .257ص.   ص2 جـ.ص حسن المحاضرةالسيوطيص  256
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الدين   كالفقيه ضياء  له  مستشلراخاصا  منهم  البعض  جع  

والدر   الحكمة  من  عنه  عر   لما  الهكاري   257عيسال 

ال به  يتمتع  التي كان  تاج  ولألهمية  الدين بن  قاضي ضياء 

احترامه   علال  حريضا  السلطان  نجد  الشر روي  الدين 

بمهمات سياسيةص   يكلفه  كان  انه  إليه حتال  فضال   والتقرش 

كونه قاضيا في بالد الشامص ومن شدة إعجابه فان اكرمه  عن  

العي    سب   له  ووفر  بالقاهرة  دارا  واعطاه  االكرام  غاية 

 .حال بالنسبة لالخرينوكذل  ال 258عندما كان مقيما بها

لم يكن االحترام السلطان لهؤالء إال حبا  لهم و بالمقاب  ف ن  

الصداقة المتينة التي كونها بعض هؤالء معه انما كان بنية  

صافيةص حتال نجد البعضص لم يكن بمقدورهم العي  بدون  

الدين   األديب عماد  الكاتب  الحال عند  نجد  كما  الداقة  هذه 

الذي   به  االصفهاني  انقلب.  حتال  السلطان  مات  ان  ما 

األوضا  وسيطر عليه الحزن ولم يحب مصاحبة أحد فلزم  

والقراءة  بالكتابة  نفسه  شغ   و  الطيبة  259بيته  المكانة  ان  ص 

التي تمتع العلماء بها من لدن السلطان كان. متينة ويبدوا  

 
 . 110ص.   ص6 جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  257

 .673ص.  ص1 جـ.ص الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامةص  258

 . 238ص.   ص4 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  259
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حتال   260من خالل احترامه المبالغ لبعض منهم   واضحا  ذل   

 .261ه في تشييع جنا تهم  كان يشارك بنفس 

 

 عالقته باالطباء 1.2.4.2 

من خالل قراءتنا للنصوص يتبين لنا مدى إهتمام السلطان 

صالح الدين باالطباء ومدى المساندة و المعاونة التي ابداها  

لهؤالء العلماء من طبقة االطباءص حتال انه لم يبخ  عليهم  

باألموال و االمتيا ات لالستمرار في خدماتهم و دراساتهم  

بير من االطباء الطبية والتي كان. من نتائجها برو  عدد ك

المشهورين الذين لقو ك  االحترام والتقدير من لدن السلطان 

ص فقدر االطباء و عز  مكانتهم و  إليهموذل  الحاجة البالد  

بتركيب  أو  المرضي  بمدأواة  سواء  مهنتهم  علال  شجعهم 

 االدوية و تحضيرها أو بتاليف الكتب في هذا المجال . 

وفق الدين بن جرجيأل وممن نالوا عناية السلطان الطبيب م

فاسلم   ً  الذي كان نصرانيا  صهـ 567المطران المتوفي سنة  

 
 .337ص.  ص4 جـ.ص شذراتوالحنبليص  95ص.  ص3 جـ.ص العبرةالذهبيص   260

 . 473ص.  ص2 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  261
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السطانص  يدي  العالقة   262علال  توطدت  بمهنته حتال  وخدم 

عليها  السلطان  يبخ   ولم  منزلته  و  شأنه  ورفع  بينهما 

باألموال والمساعدةص وذكر من عادته تنصيب خيمة حمراء  

السلطان خيمة حمراء و   ما رأى  يوم  له في غزواتهص في 

فأمر   مطرانص  إبن  للطبيب  انه  عر   ان  إلال  عنها  سأل 

قة بينهما تسوء لمدة يومين  السلطان با التها مما جع  العال

ثم ما لبث ان استرضاه صالح الدين ووهب له باالمولص و  

سماه ب سمه المقالة    توطدت العالقة حتال ألف للسلطان كتابا  

 الناصرية في حفآ االمور الصحية
263
. 

 264و بلغ. العالقة بينه و بين االطباء إلال منحهم الجامكيةص 

  592دين المتوفي سنة  المنصور شر  ال  الكالطبيب السيد ال

باصولها وفروعها و جيد    هص و الدي وصف بكونه خبيرا  

والدرايةص مما جع  السلطان يحترمه و يقطع له    صالمعالجة

 
 .113ص.   ص6 جـ.ص ةالنجوم الزاهرإبن أبی تغري برديص  262

 . 658-652ص عيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   263

الجامكية: هي الرواتب المربوطة لشهر أو أكقر وهي تعريب جامكي  264

 . المركب من جامة

األيوبيون في شمال الشام أي قيمة ومن كي وهو أداة محمود ياسين التكريتيص 

 . 326ص.  صوالجزيرة



صالح الدين األيوبي و العلم                                                                 169 

 

 

ومن العلماء الذين   265الرواتب المنتممة مدة مقامه بالقاهرةص 

إبن   شجا   أبو  الدين  صالح  السلطان  من  الجامكية  نالوا 

مهنته   ممارسة  من  سنة  عشرين  فبعد  المنجمص  الدهان 

واالسرة  السلطان  فاكرمه  دمشق  إلال  توجه    بالموص  

جرى له في ك  شهر ثالثين دينار و حمال أحتال    األيوبية

266عنده بمنزلة رفيعة وألف الكتب في مجال تخصصه 
. 

االطباء   بعض  و  السلطان  بين  الوطيدة  للعالقة  نتيجة  و 

الدولة و خدموا  طيلة حياته  برهان    األيوبية  ال موه  منهم 

الدين أبوا لفض  سليمان المختص في طبابة العيون الكحالة  

و عر  عنه ان له دراية و معرفة بهاص ويذكر لنا المؤرخ  

نزل عالية  بانه نمر للعالقة بينهما و الم  ة اصيبعي  الطبيب اب

له   يقطع  بان  أمر  طيلة حياته  دولته  ولتكريمه علال خدمة 

هذا    أيضا  الجامكية   علال  الطبيب  استمر  وقد  لهص  تشجيعا 

ومنهم الطبيب رضي الدين  267المنوال إلال ان وافاه االج   

سنة   المتوفي  الرحبي  حيدرة  بن  صاحب   ص هـ631يوسف 

متخصصا في طب العيون و    أيضا  كتاش المسائ  الذي كان  

 
 . 574ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   265

 . 659ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   266

 . 660ص.  صعيون األنباءأبي أصيبعةص  إبن  267
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أبوه   العيونص  أيضا  كان  بطبابة  منه    268مختصا  وطلب 

السلطان مال مته في سفراته و غزواته إال أن الطبيب لم  

البقاء في دمشق ولالفادة من خبرته و   يرد بذل ص وأثر 

و   المدينة  في  البقاء  السلطان  منه  طلب  المرضي  مدأواة 

شه  راتب  مقاب   البيمارستان  في  ثالثين  يشتغ   قدرة  ري 

و رضال الطبيب بذل  وبقال علال هذا الحال طيلة    269ديناراص 

و اشتغ  عنده الكقيرون و تخرج علي يديه    270حياة السلطان

الكتب   العديد من  وألف  الطيبة    271االطباءص  السمعة  كان. 

في   لمهارتم  االطباء  بعض  بها  تمتع  الواجب أالتي  داء 

و اخالص  بك   مهنته  مزأولة  و  جع     اإلنساني  مما  حب 

االحترام   لهم  يكن  كان  دولتهو  خدمة  اله  يقربهم  السلطان 

سنة  المتوفي  النقاش  إبن  الدين  مهذش  كالطبيب  الشديد 

دمشقص 574 أهالي  خدم  الذي  بن   272هـ  موسال  الطبيب  و 

 
 .77-76ص.  صتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمالذهبيص  268

 . 673-672ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   269

ص.    صتاريخ الحكماء من كتاش أخبار العلماء بأخبار الحكماءالقفطيص  270

148. 

 . 100ص.   ص2 جـ.ص  الدارسالنعيميص  271

 . 637ص.  صعيون األنباءأبي أصيبعةص  إبن  272
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هـ صاحب كتاش 610ميمون القرطبي المتوفي المتوفي سنة  

ه االكبر  تنقيا الفصول الذي كان من العالجين للسلطان و إبن

ومنهم أبو    273المل  االفض  لدرايته في معالجة األمرادص 

المتوفي سنة   القضاعي  الذي دخ  في  598الموافق بن  هـ 

العيون   اطباء  امهر  من  بانه  عنه  قي   و  السلطان  خدمة 

274واميزهم  
. 

بالمسلمين   محصورة  باالطباء  السلطان  إهتمامات  تكن  لم 

فقط وانما في سبي  خدمة الدولة و النهود الققافي بها قام 

لليهود والنصارى اذ    أيضا  بتوفير العناية و الرعاية لالطباء  

كان. ج  إهتمامته توطيد العالقة مع هؤالء علال رغم من 

من  النصارى  ضد  منصبة  كان.  معاركه  و  حروبه    ان 

النصارى  الصليبينص اال انه لم يميز في عالقته مع اطباء 

المنطقة    اليهودو أهالي  بينهم بحسب خدمة  فيما  ب  سأوى 

أبو   الطبيب  العلومص ومنهم  ليدهم من  بما  وانتفا  االخرين 

الفرج النصراني الذي كان كقير التردد علال السلطانص الذي  

فقد ذكرت   لم يبخ  عليه إذا ما طلب منه ماال أو مساعدةص

 
 .176-175ص.   صفوات الوفياتالكتينيص  273

 . 582ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   274
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ال.  بحاجة  كان  الطبيب  ان  التاريخية  النصوص  أحدى 

تجهيز بناته المر الذي دفعه إلال طلب اإلستعانة من السلطان  

الذي طلب منه ان يكتب ما يحتاج إليه علال ورقة لتحضيرها  

له و كتب الطبيب ك  ما يريد من القماش واآلالت واألدوات  

نحو ثالثين ألف    وغير ذال  إلال ان بلغ. حصيلة إحتياجاته 

درهم و لما قرأ السلطان مطابه أمر الخزندار بشراء جميع  

275احتاجاته ف شتراها  
. 

واأل السلطان  بين  العالقة  درجة وبلغ.  النصارى  طباء 

االطباء  هؤالء  علال  السلطان  رعاية  تقصر  لم  اذ  كبيرة 

ص فنا الطبيب داوود بن أبي  أيضا  فحسب ب  شمل. أوالدهم  

فان أبي  المتوفي سنة  المنال بن  إلال  583ة  هـ يرس  رسالة 

اه خدمة  و  المقدس  لبي.  الدخول  متمنيا  و  االسلطان  ليها 

الرواتب   و خصص  قدرهص  و  اكرمه  المدينة  دخ   عندما 

كانو   الذين  ألوالده  وفاة  أيضا  طباء  أ واالمتيا ات  وبعد  ص 

أوالده   رعاية  عاتقه  علال  السلطان  اخد  المذكور  الطبيب 

 
 . 652ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   275
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ثم بهم  واعتنال  من    الخمسة  العادأطلب  يرعأ  ل خيه    ال ن 

276هؤالء و يجعلهم من خواصه  
. 

وكذل  كان للسلطان صالح الدين عالقات طيبة من االطباء 

دون النمر إلال اى اعتبارات دينية أو عرقية اذ كون    اليهود

صداقة مع البعض منهم الطبيب أبو البيان بن المدور الذي  

لخدماته   ونمرا  مصرص  في  السطان  اعتماد  موضع  كان 

الجليلة و كبر سنه و ضعف بدنه و عدم قدرته علال الحركة  

و  أربعة  قدره  تقاعديا  راتبا  السلطان  له  خص  والخدمة 

دي و  عشرين  المنوال  هذا  علال  وبقال  شهرص  ك   في  نار 

الحياة   يتحم   لم  لكنه  و  إليه سنوات عديدة  جامكيته تص  

دون عم  فكان الطالش يترددون عليه في بيته لالستزادة  

منه وألف كتابا سماه مجيرات في طالبص وبقال علال هذا  

  أيضا  و كان السلطان    277  صهـ058الحال إلال ان توفي سنة  

ي إبن جمع بن افرائيم  اليهودالتقدير للطبيب    يكن االحترام و

يحضره   عام  مجلأل  له  كان  الذي  االسرائيلي  يعقوش  بن 

طلبة العلم ممن يمتهنون الطب في مصرص وقال عنه الطبيب  

 
 . 589ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   276

 . 580ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   277
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الدين   صالح  الناصر  المل   اصيبعة''خدم  ابي  المؤرخ 

المنزلة   رفيع  كان  ايامه و  في  أيوش و حضال  بن  يوسف 

نا القدرص  ع لال  صناعة  عندهص  من  عليه  يعتمد  األمرص  فذ 

االطباء    278الطب  للسلطان   اليهود ومن  كتبا  الفوا  ممن 

الطبيب عفيف بن سكرة من أه  حلب الذي ألف كتابا في 

279هـ 584القولنا  
. 

 

 عالقته بالمؤرخين  2.4.4.2 

يعد التاريخ من أهم العلوم اإلنسانية إلال كان. موضع إهتمام  

العصر   في  الباحقين  المؤرخون  بعض  لقال  وقد  األيوبي 

الدين صالح  لدن  من  والتشجيع  حتال    اإلحسان  األيوبي 

المناصب   سلم  اعلال  بلغوا  ان  إلال  بهم  الحالة  وصل. 

االصفهاني   الكاتب  الدين  عماد  المؤرخ  ومنهم  السياسية 

هـ الذي نشأت في البداية صداقة بينه وبين  597المتوفي سنة  

األ الدين  والد صالح  أيوش  الدين  وورث نجم  فقربه  يوبي 

العماد وال مه مال مة قويةص   أبيه مودة  الدين عن  صالح 

 
 . 579-576ص.  ص عيون األنباءأبي أصيبعةص  إبن  278

 . 638ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   279
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السلطان   ثقة  موضع  كان  و  لرحيله  ويرح   لقيامه  يقيم 

اغلب  في  البعض  ان صاحبا  إلال  بينهما  العالقة  ووطدت 

االحيان حتال صار المؤرخ يضاهي الو راءصوكان العماد  

وذل النورية  الدولة  في  االنشاء  لديوان  فترة رئيسا   في    

تاريخية من أد  فترات مصر والشام. ونعني بها الفترة التي 

الصليبيينص   بمحاربة  أثنائها  في  مشغوال   الدين  نور  كان 

وفاة  حتال  العماد  و  الدين  صالح  بين  العالقة  واستمرت 

هـ األمر الذي أدى إلال اضطراش احواله  589السلطان سنة  

ي وجهه حتال و تعط  أوصالهص ووجد ك  األبواش مسدودة ف

البر    كتاش  منه  الكتب  تصنيف  في  اشتغ   و  البي.  لزم 

وكان كتاش    280الشامي و كتاش الفتا القسي في الفتا القدسي

الفتا القدسي في الفتا القسي عبارة عن تاريخ سبع سنوات  

هـ وهو العام الذي    583فقط من حياة صالح الدين حتال عام  

 فتا السلطان فيه بي. المقدس. 

سدي  خ الصاحب للسلطان بهاء الدين إبن شداد األاما المؤر

سنة   له  632المتوفي  فكان  مع    أيضا  هـ  صداقة  عالقة 

 
  جـ.ص وفيات األعيانوإبن خلكانص  256ص.   ص9 جـ.ص الكام إبن األثيرص  280

 .238-233ص.   ص4
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السلطان و كان السلطان في كقير من سفراته و تنقالته و  

يصاحب المؤرخ معه حتال واله منصب قضاء العسكر و  

لمصاحبته و مال مته    قضاء بي. المقدس بعد فتحهص ونمرا  

في كقير من األوقات و محبته الكبيرة للتاريخ و سير الرجال  

منها كتاش عن الحروش واهداه خصيصا للسلطانص    ألف كتبا  

كتابا   النوادر    خاصا    وألف  وسماه  السلطان  سيرة  عن 

السلطانية و المحاسن اليوسفية والذي عر  بسيرة صالح  

وأفادأو  281الدينص  كتابها  في  كقيرا     تقن  والمؤرخين  الناس 

 حتال غدت من اعمم الكتب وأوثقها . 

ومن المؤرخين من لهم عالقة وطيدة بالسلطان وحمال عنده  

بمكانة مرموقة منهم عبد المنعم الجلياني األندلسي المتوفي 

بالطب    صهـ602سنة   عارفا  كان  احترمه    أيضا  الذي  و 

السلطان كقيراص حتال صنف كتابا ب سم مناد المادح و روضة  

  أيضا  ومنهم    282المأثر والمفاخر في خصائص المل  الناصر

هـ  575المؤرخ يحي اليسع بن عيسال الغافقي المتوفي سنة  

بكونه   واشتهر  السلطانص  تقدير  و  عرفان  موضع  فكان 

 
 . 428-427ص.  صطبقات الشافعيةإبن قاضي شهبةص  281

 . 408ص.  ص2 جـ.ص فوات الوفياتالكتييص  282
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ين كما ان صالح الد   283مؤرخا عميقا في النسب والتوارخ 

سمع بوجد عالم أو مؤرخ يود له انه يأتي إليه و يشجعه و  

إليه   اشار  ما  وهذا  الدوامص  كان. صفته علال  وهذه  يكرمه 

سنة  المتوفي  الشيزرى  منقذ  بن  اسامة  األديب  المؤرخ 

الذي يعد من المصادر   284هـ صاحب كتاش االعتبارص 584

حيا  المعتمدة في التاريخ اإلسالمي حيث صور فيه تصويرا   

 285العصر الذي عاشوها وبطوالتهم الفردية ضد الصليبينص 

فبعد ان مكث إبن منقذ في حصن كيفا باقليم دياربكر مدة  

السلطان في  استدعاه  التاريخ  كتابة  منهمكا  في  الزمن  من 

دمشق فاكرمه و ساعده و كان قد جأو  القمانين من العمر  

286
. 

 عالقته باالدباء و الشعراء .3 2.4.4

فض  كبير في األنتعاش الحضاري والتقدير    األيوبية  ةللدول

لالدباء والشعراء إلال أن وصل. الققافة إلال أوج إ دهارها 

 
 .250ص.   ص4 جـ. صشذرات ىالذهبالحنبليص  283

  ص2 جـ.ص دائرة المعار  اإلسالميةص مادة أسامة بن منقذفسكيص كراتشكو 284

 .232-231ص. 

 . ص وما بعدها107ص.   ص3ج صالمواعآ واالعتبارالمقريزيص  285

 . 157ص.   ص1 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  286
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في  من السلطان صالح الدينص والش  ان األدش في نموه  

يتأثر باالحوال السياسة و االجتماعية والبعد الحضاري هذا  

المنطقة كان  إلال جانب الصالت الققافية وهجرة العقول إلال  

له دوره في نبوغ و إ دهار التراث االدبي و الوصول إلال  

ومن جهته فان اإلهتمام السلطان    287درجة عالية من العلمص 

تخليدا   الققافي  النشاط  في  كبرى  أهمية  والشعر  باالدش 

المديا وبالتالي توطيد العالقات   لمأثرهم وكقرت االشعار 

وابرهم لديهص  مكانتهم  وتعزيز  هؤالء  القاضي    مع  شهرة 

سنة   المتوفي  البيساني  عبدالرحيم  الذي    596الفاض   هـص 

كان بارعا في االدشص ونتيجة لمرؤته وتمكنه قدمه السلطان  

لهص  ومستشيرا  كتابا  جعله  حتال  االخرين  ويقول    288علال 

من   العديد  وله  لهص  ويزرا  أصبا  بانه  خلكان  إبن  المؤرخ 

ن استمر في الكتب وله مكتبة ضخمةص ةولما توفي السلطا

 289لدى إبناء السلطان   األيوبية خدمة الدولة

واألديب  أو السلطان  بين  الوطيدة  بالعالقة  المؤرخون  شاد 

ضياء الدين إبن االثير الجزري ذل  األديب المتوفي سنة  

 
 . 450ص.  صالمقدمةإبن خلدونص  287

 . 364ص.  صطبقات الشافعيةإبن قاضيص  288

 . 333ص.  ص2 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  289
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هـص الذي كان من أبر  كتاش ذل  العصر واشهر الذين    637

ف منها دبي الميز وله تصانيعنوا بالرسائ  ذات الطابع األ

المرقوم  في    290الوشي  السائر  المق   و  أو  الكاتب  دش 

و بعد مكوثه مدة مع صالح الدين ذا  صيته و    291الشاعر

ثير معه في ن يعي  إبن األ أبيه  أ طلب المل  االفض  من  

فاختار  إبنه  أومع  معه  االقامة  بين  السلطان  فخيرة  بالطه 

االفض  و أصبا و ير  الحال    292ص أيضا  له    ا  المل   وكذل  

لأل يحيال  بالنسبة  بن  علي  بن  محمد  الفقيه  الشاعر  ديب 

دش الرفيع و النمم  هـ صاحب األ598القرشي المتوفي سنة  

شعاره أالمليا والخطب والرسائ  و كان يمدح الناصر في  

إلال   قصيدته  التي  ذل   سنة  أمن  حلب  589نشدها  في  هـ 

 293فعمم. منزلته عند صالح الدين  

ال عن  عر   دفع ولما  والشعر  لألدش  بمحبته  سلطان 

بالبعض منهم إلال الذهاش إليه منهم األديب الشاعر عبدهللا  

 
 .5ص.  صتكملة اكمال اإلكمالإبن الصابونيص  290

 .315ص.  ص2 جـ.ص بغية الرعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطيص  291

 . 25ص.   ص5 جـ. صوفيات األعيانإبن خلكانص 292

  صشذرات الذهبوالحنبليص  372ص.  صطبقات الشافعيةإبن قاضي شهبةص  293

 .337ص. 
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المتوفي سنة  أبن   الموصلي  الدهان  إبن  الذي  581سعد  هـ 

بحمصص فعندما دخ  السلطان المدينة ذهب إليه    كان يعي 

وهذا يدلنا    294قصائده بكرمه وامتدحه األديب  أاألديب للقائه ف

بار ا   غرضا  كان  المديا  شعر  ان  ذل     وفيرا    علال  في 

العصر وكان يعني بصفات الممدوح المادية و المعنوية و  

وسداد   النفسية  المزايا  و  الخلقية  المق   علال  معاينة  تقوم 

إهتمام   إلال  المدح  شعر  كقرة  ويعزي  والحكمةص  الرأي 

 السلطان واألمراء به . 

لسلطان لالدباء ومنحهم امتيا ات  وعلال الرغم من احترام ا 

خاصة اال انه إذا عر  ما يدور في ذهنهم من الخطط نحو  

اال محأولة  أو  الساسية  من  االطما   فكان  عليه  نقالش 

ول اخماده أو معاقبة هؤالءص وهذا ما نلحمه  االطبيعي ان يح

علي  بن  عمارة  بن  الدين  نجم  المؤرخ  األديب  خالل  من 

متضلعا في االدش و كان له كتاش النك.  اليمني الذي كان  

العصرية في اختبار الو راء المصرية حيث كون عالقات 

طيبة مع السلطان في بداية األمر فاكرمه السلطانص ومدحه  

به إلال قول   يفي بعض من قصائدهص إال أن طمعه ا باالدي

 
 . 260صص 2 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  294
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السلطان  لدن  من  السلطان  لدن  من  المادي  للكسب  الشعر 

علال   يشفق  كان  االديب  الذي  القال  عندما  السيما  و  حاله 

نها شكاية المتملم و نكاية الشام باألمر الذي أثر  اقصيدة عنو 

في نفأل السلطان و حسن حالهص اال انه استمر في متابعة 

مصالحه بان دخ  في تنميم سري مع ذوي النفوذ من البقايا  

و   الصليبين  بمكاتبة  قاموا  و  ب   عليهص  وتأمروا  الفاطمية 

إليهص األمر الذي اغضب السلطان و معه فقهاء   استدعائهم

و وجهاء مصر فاجمعوا علال قتله و حرضوا السلطان علال  

ثمانين  قرابة  وهم  المتأمرين  من  االخرين  مع  فشنقه  ذل  

295هـ بالقاهرة  569اشخاص و ذل  في سنة 
. 

المدح   لشعراء  الدين  صالح  وحب  النبوي  للمدح  وكان 

ال يقع الباحث علال ديوان النبوي حيز كبير في عهده بحيث  

من دواوين الشعر المنسوبة الال هذا العصر حتال يجد في 

اوله قصيدة في مدح رسول هللاص وربما وجد فيه قصائد في  

مدح الخليفة العباسي لذل  الوق.ص وقصائد اخرى كذل  في 

مدح نفر من مشهوري الفقهاء والمحدثين والمتصوفة ومن  

الإليهم هؤالء  اشهر  من  ولع   الشاعر ص  ذل ص  اذ  شعراء 

 
 . 110-109ص.   ص3 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  295
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المعرو  البوصيري وهو الشيخ شر  الدين ابو عبد هللا  

هـ. وله قصيدتان رائعتان: ق  696بن سعيد المتوفي سنة  

منهما. وهما همزيته    شي ا  في مصر حتال اليوم من ال يحفآ  

 التي يقول في مطلعها:

 

يا سماء     كيف ترقال رقي  األنبياء 

 ما طاولتها سماء

 لمعروفة باسم "البردة" والتي مطلعها:وميميته ا 

دمعا     أمن تكر جيران بذي سلم مزج. 

 جرى من مقلة بدم 

ثم كان من أثر العاطفة الدينية القوية التي بهرت في أدش  

األيوبية قيل. في    مصر  التي  الرائعة  القصائد  تل   خاصة 

انتصارات المسلمين علال الصليبيين وذل  في ايام مشهورة  

هذه االنتصارات علال كقرتا ومن هذه االيام علال في تاريخ  

 سبي  المقال يوم القدس و يوم دمياط. 

فييه صالح   بفر  الذي  العميم  اليوم  فهو  القدس  يوم  فأما 

فيها  النصر  الال  تشو   طالما  التي  األمنية  بتل   الدين 

المسلمون في مشار  االرد ومغاربهاص وهي امتالك بي.  
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فرنا بعد أن انتصروا عليهم  المقدس. فامتلكوه من ايدي ال

ثالث  تاريخيا   انتصارا    سنة  "حطين"  واقعة  في  بارها  

 وثمانين وخمسمائة للهجرة. 

وا دحم الشعراء يوم ذ علال خيمة السلطان صالح الدينص  

ذاك  إذ  منهم  وكان  اليوم.  لهذا  أعدها  التي  بقصيدته  ك  

المعرو    الحسيني  علي  بن  اسمعي   بن  محمد  الشريف 

المصريص وهو نقيب االشرا  بالديار المصريةص  بالجوائي  

 بين يديه قصيدته.   يأتال بنفسه إلال السلطان صالح الدين ليلق

 عالقته بالفقهاء .4 2.4.4 

يتنوال الفقه المسائ  الدينية كالفرائض والعبادات ومسائ   

والديات  الحدود  من  تتبعها  ما  و  الجرائم  و  الجنايات 

وانين ك  ذل  من خالل  والمعامالت و شؤون القضاء والق

الكتاش  من  األربعة  ادلتها  من  الشعرية  االحكام  استنباط 

والقياسص  اإلجما   الفقه من    296والسنة و  علماء  من  ونجد 

  ص األيوبية   صارت لهم عالقة وطيدة بالسلطان و خدمة الدولة 

سنة   المتوفي  الهكاري  الدين عيسال  هـ  585كالفقيه ضياء 

السلطان   الدين شيركوه عم  الذي دخ  أوال في خدمة أسد 

 
 .70ص.  صأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلومالقنوجيص  296
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وقدم معه إلال مصر واسمر في أخذه الدروس الفقيه هناك  

للناسص فقيها  مرجعا  أصبا  ان  مالبث  ثم    297حتال  ومن 

الدخول في خدمة السلطان ومال مته في كقير من األوقات 

وكان من اقرش    األيوبية  ار من أبر  أمراء الدولةإلال ان ص

ان   بقوله  خلكان  إبن  المؤرخ  أكده  و  وهذا  به  مستشار 

السلطان إعتمد عليهص ولم يكن يخرج عن رأيه وكان كقير  

الكالمص   من  غير  عليه  يقدر  ال  بما  يخاطبه  عليهص  االدالل 

 .298وكان واسطة خير الناسص نفع بجاهه خلقا كقيرا   

اضي كمال الدين محمد بن علي الشهر وري سنة ن القأكما  

في 572 مهم  بدور  نهض  وقد  السلطان  من  مقربا  هـ 

فعندما   معهص  جيدة  مواقف  وله  عهده  في  الساية  المجاالت 

تولال صالح الدين أمر البالد كان كمال الدين قاضيا علال  

دمشق واقره علال ماكان عليه و اكدد عليه بان البلد بلده و  

وبذل  وثق الروابط معهص وساند   299حيحا   يكم بما يراه ص

والوقو    والعدل  الوحدة  اج   من  السلطان  الشهر وري 

السلطان عندما   ثقة  السليبينص وكان القاضي موضع  بوجه 

 
 .123ص.   ص1 جـ.ص النقلةالتكملة لوفيات المنذريص   297

 . 165ص.   ص3 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  298

 .216ص.   ص4 جـ.ص العبر في خبر من غبرالذهبيص   299
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الذي  ريحان  الدين  جمال  بين  و  بينه  التوسط  منه  طلب 

اقنا     570اعتصم بقلعة دمشق سنة   القاضي من  و تمكن 

القلعةص  تسليم  و  القاضي    300المعتصمين  اخي  إبن  وكان 

المتوفي   الشهر وري  الدين  تاج  بن  الدين  المذكور ضياء 

مقربا من السلطانص وقد قصده عندما كان بمصر    599سنة  

إلال الشام وتولال قضاء  واكرمه وإعتمد عليه ثم عاد معه 

اكرامامن   الذكر  السألف  الدين  كمال  عمه  بعد  دمشق 

البي.   في  القضاء  وليبقال  لعمه   301الشهر وريص السلطان 

ومدى   العلمية  بالبيوتات  عنايته  مدى  لنا  يتبين  ه ذا  ومن 

 رعايته لالسر العريقة في القضاء والعلم 

عيسال   بن  عقمان  الدين  ضياء  بالفقيه  السلطان  إهتم  وقد 

الهذباني الماراني صاحب كتاش الممهذش إلال تعلم اصول  

الفقه في أربي  علال يد أبر  علمائها ثم انتق  إلال دمشقص ثم  

سنة   مصر  بالد  قضاء  إليه  وفود  بالفقيه  هـ  566اتص  

ه  عندما كان السلطان و يرا للفاطميينص وذها يدلنا علال ان 

منذ و راته يهتم بالفقهاء و يبحث عن اشخاص ذوى الكفاءة  

 
 . 20ص.   ص2 جـ.ص مفرج الكروشإبن واص ص  300

 . 50ص.  ص2 جـ. جـ.ص مفرج الكروشإبن واص ص  301
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العلمية ليعينهم في هذا المنصبص حتال قي  عن القاضي بانه  

بالقاهرة  و ارته  السلطان  من  اعمال  عن  ينوش   302كان 

ومنها اهتامه بالفقيه الزاهد ابال  كريا المغربي الذي  اره  

ا و  الحلم  من  منه  ولقال  بحلب  مسجده  في  لوقار السلطان 

بسجاياه و ووصياه  الفقهاء ممن    303واهتدى  ومن مشاهير 

الفقيه نا  السلطان واجابة طلباتهم  تقدير  باحترام و    حمال 

الخبوشان الموفق  بن  محمد  سنة    يالمدين  هـ  587المتوفي 

حيث فود إليه السلطان عمارة المدرسة المجأورة لضريا  

فيها   التدريأل  و  الشافعي  تقد  304ص أيضا  اإلمام  بلغ  يره  و 

للفقهاء انه كان يستحي منهم فال يعز لهمم مناصبهم وحتال  

كما  القضاء  توليهم  دون  تحول  شرعية  أسباش  وجدت  لو 

عصرون   ابال  بن  عبدهللا  الدين  شر   الفقيه  مع  حص  

التصانيفصالذي عين قاضيا  585المتوفي سنة   هـ صاحب 

  573علال سنجار و حران ومن ثم تولال قضاء دمشق سنة  

شا  305هـص  الذي  ولكن  األمر  بصره  عمال  ان  االقدار  ءت 

 
 . 407-406ص.  ص2 جـ.ص وفيات األعيانإبن خلكانص  302

 .263ص.   صالفتا القسيالعماد األصفهانيص  303

 . 115ص.   ص6 جـ.ص النجوم الزاهرةإبن تغري برديص  304

 .91-90ص.  ص3 جـ.ص العبر في خبر من غبرالذهبيص   305
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عند عودة السلطان من مصر  واصعب من مهمته كقادص  

إلال السام اشتكال الناس من القاضي من عنده لعدم تمكنه من  

تادية واجبه بذهاش بصرهص فترب. السلطان لألمر احتراماو  

عرفانا للشيخ إلال ان اشار عليه القاضي الفاض  بان يفود  

قاضي المذكور محال الدين الذي كان علال  القضاء إلال إبن ال

طول الوق. مرافقا  االبيه ومال ما لهص وقد رضال السلطان  

بأن  القضاء  أبيه عن  للناس صر   يمهر  ال  بحيث  بذل  

 306هـ  587يتولال اإلبن مكانه والذي استمر عليه حتال سنة 

 

 عالقته بالفالسفة .2.4.45

من   لديهم  بما  وأخذ  بالفالسفة  الدين  السلطان صالح  إهتم 

االفكار والمبادئ المتعمقة ومنهم سيث بن ابراهيم بن محمد  

سنة   المتوفي  البديعةص  599القنأوى  التصانيف  صاحب  ه 

فلسفيا  كتابا  له  وألف  السلطان  مع  له عالقات  كان.  الذي 

والراعي   الرعية  اصالح  في  الوعي  ذهن  تهذيب  سماه 

بالفيلسو  المصلا بهاء    أيضا  وإهتم السلطان    307اه لهص واهد

 
   .51ص.  ص2 جـ.ص مفرج الكروشإبن واص ص  306

 . 169ص.   صنك. الهميان في نك. العميانالصفديص  307
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سنة   المتوفي  االسدي  عبدهللا  بن  قراقوش  هـ  597الدين 

بالقاهرةص الذي كان دائم التفاؤل ورجال سعيدا في اموره و  

هو   و  النية  جمي   و  عالية  وهمة  عزيمة  وله  طروحاته 

صاحب كتاش الفاشوش في احكام قراقوش الذي فيه االحكام 

اشياء يصعب و قوعهاص فكان    أيضا  دخ  فيه  أالمقال كما  و ا

ومنهم    308حوال مملكتهص أالسلطان يقربه و يعتمد عليه في  

ى موسال بن ميمون القرطبي الذي  اليهودالفيلسو  الطبيب  

كان رج  الدين يهودي ومن احبارهم في مصرص والذي كان  

له معرفة جيدة بالفلسفةص فعندما سافر إلال المغرش اسم هناك  

و دخ  في خدمة السلطان وكان يستشيره في مسائ  عدةص  

و كان. له كتب في مجالي الفلسفة و الطب منها كتابة مذهب  

 .309  اليهود

رغم من العالقة الجيدة بينه و بين الفالسفة اال انه لم  لكن بال

و  طروحاتهم  في  تهورهم  أو  باستهتارهم  راضيا  يكن 

منابراتهم و هذا مانلحمه من خالل العالقة مع الفيلسو   

الشهير عمر بن شهاش الدين السهروردي والذي كان بارعا 

 
 . 254ص.   ص3 جـ.ص األعيانوفيات إبن خلكانص  308

 . 583-582ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   309
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وصاحب كتب منها هياك     310في هذا المجال متمكنا منهص 

المطارحاتصالنور   المنابرات    311و  من  كقير  وكان 

ينابر أحدا اال هزمهص حتال   والمجادالت مع االخرين ولم 

كان   ذل   رغم  االمورص  من  بكقير  عارفا  بكونه  عنه  قي  

مستهترا ومستهزئا بالعلماء و مزدريا لهمص حتال أثر علال 

المل  الماهر غا ي صاحب حلب و إبن السلطان المر الذي  

وا اغ العلماء  يحضب  كان  ألنه  طريق  ا لفقهاء  عن  ول 

افساد االخرين في أواخر عمره وربما كان ذل   مناقشاته 

نتيجة لمرد نفسي قد اصيب به مما اخت  عقلهص واشتكال  

الكقير منه لدى السلطان و بانه يبوح بكلمات قد يكون لها  

تاثير علال عقيدة إبنه المل  الماهر واالخرينص وبعد التاني  

نه أمر السلطان إبنه بقتلهص إال أن شهاش  والتقصي و خوفا م

الدين السهروردي علم بذل  فانعزل بنفسه إلال مكان منفرد  

  586ومنع نفسه من المعام والشراش إلال ان لقال حتفه سنة  

 .312هــص 

 
 .329ص.  ص3 جـ.ص مرظة الجناناليافعيص  310

 .320ص.  صالوافي بالوفياتالصفديص  311

 . 646-641ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   312
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ي ارجا من الرأي القائ  بان المل  الماهر غا ي أوهذا الر

قتلهص  و    313قد  بقتله  افتو  من  علال  اغضب  قد  الماهر  ألن 

علال   السلطان  اباه  حرضوا  الذين  من  جماعة  علال  قبض 

كانوا   وألنهم  اهانهم  و  واعتقلهم  الفيلسو ص  من  الخالص 

 314السبب وراء انتحاره  

عن  و بعلماء  فضال   وطيدة  عالقات  للسلطان  كان.  ذل  

الغساني   عبدهللا  بن  عمر  بن  عبدالمنعم  امقال  اخرين 

سنة  األ المتوقي  بعلوم    602ندلسي  عالما  كان  الذي  هـص 

الكيمياءص حيث كان السلطان يحترمه و يمدح فضله و تمكنه  

الكيمياء   عن  من  واالدشص فضال   الدولة    315الطب  وأمين 

الحساش   علم  في  تميز  الذي  البياسي  إسماعي   بن  يحيال 

الطب و كان له االت كقيرة تتعلق  فضال  عن  والرياضياتص  

صالح الدين يبجله و يكرمه و   سة و الموسيقيص فكانبالهند

يقرش إليه واطلق له الجامية وبقي مقيما بدمشق إلال ان وفاه  

316االج   
. 

 
 . 98ص.  ص3 جـ.ص العبرةالذهبيص   313

 . 644ص عيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   314

 . 630ص.  صعيون األنباءإبن أبي أصيبعةص  315

 . 637ص عيون األنباءإبن أبي أصيبعةص   316
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 الخاتمة

 

الحمد لل رش العالمين الذي أرشدنا إلال دينه القويم ومنهجه  

والصالة والسالم علال أشر    الصحيا وصراطه المستقيمص

األنبياء محمد صلال هللا عليه وعلال ظله وأصحابه وأتباعه  

 . أجمعين إلال يوم الدين

في خاتمة البحث توصل. إلال نتائا أدون بعضها فيما يلي  

: 

علال   وغيرهما  والسير  التاريخية  الكتب  من  كقير  إشتمال 

وتقوى   وعلم  وعبادة  ومجاهدة  وعممة  وسخاوة  شجاعة 

ذا التدوين والتأليف من  يأتي ه  صاأليوبي  القائد صالح الدين

النواحي   جميع  من  البار   الشخص  بهذا  اإلهتمام   اوية 

 البشرية النادرة. 

إن الحديث عن العمماء ال ينتهي واليم  من تكرار الحديث  

عنهم ومواقفهم الشجاعة والنبيلة شاهدة علال مدى عممتهم  

وكم تتمتع هذه العممة من قيم وأخال  حميدة أكرمهم هللا 

ليضع  صوره. بهاص  وأجم   أبها  في  التاريخ   هم 
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وهنا نحن عندما نستذكر هؤالء الرجال ونذكر مناقبهم نحن  

 . نستذكر رجال قلوا في حياتنا

ومن هؤالء العمام وبك  فخر واعتزا  الذي وحد المسلمين  

بالدنا  عن  الصلبيين  ودحر  مشتتين  فيها  كانوا  وق.  في 

المقدس إلال    وقضال فيها علال الفاطميين ورد بي.  اإلسالمية 

الذي لن ينساه التاريخ   المسلمين بتوفيق من هللا قب  ك  شيء

األيوبي وكم نحن   الدين السلطان الناصر صالح  أبدا أال وهو

ألن العي  علال   اليوم بأمأل الحاجة ألن أقول له ب  المقاله 

ذكرى القادة والفرسان النبالء فقط دون أن نقتدي بهم ويقدم  

مايستطيع لنصرة دينه وإحالل العدل والخير  ك  واحد منا  

ظمن بالل    فهذا عندئذ عار سيطبع علال جبين ك  وأحد منا

السالم. دين  اإلسالم  السمحاء دين  ديننا   ورسوله وبرسالة 

والتي   النائمة  الهمم  لنشحن  الرجال  هؤالء  نستذكر  نحن 

هذا   لتحقق  شيء  تقدم  أن  دون  إليها  ليأتي  النصر  تنتمر 

األيوبي هو المل  الناصر أبو   ص صالح الدينم ميالنصر الع

تأسيأل   علال  عم   التاريخص  في  القادة  أعمم  أحد  الممف رص 

التي عمل. علال توحيد الشام ومصر واليمن    األيوبية  الدولة

أجهز  أن  بعد  العباسي ة  الراية  ب    تح.  والحجا   وتهامة 

الدين  صالح  قام  لهذا  باإلضافة  الفاطمي ةص  الدولة    علال 
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ي بقيادة العديد من الحمالت ضد الفرنجة والصليبيينص  األيوب

وقام بتحرير بي. المقدس ومساحات شاسعة من الصليبيين  

الدين من   الشخصيات احتراما وتقديرا    أكقريعتبر صالح 

خون  المؤر  العالمص وقد كتب  أنحاء  التاريخ في جميع  عبر 

الناصرص   المل   وشجاعة  بسالة  عن  كقيرا   األوروبيون 

طويال أمام موقفه في حصار قلعة الكرك التي حمي    ووقفوا 

بعدها صالح الد ين باحترام وتقدير ق   نميره حتال من ألد   

حيث   األولص  ريتشارد  األسد  قلب  إنجلترا  كمل   خصومه 

الشجاعة  رمو   من  رمزا  بعدها  الدين  صالح  أصبا 

 والفروسي ة. 

البحث في   بنود هامة  6  ونستنتا أخيرا  من علمنا في هذا 

 :ذا و هينهاية بحقنا ه

أثب. البحث ان السلطان صالح الدين علال الرغم من    -1

الجانب   يفع   لم  انه  إال  وحروش  بحمالت  اشتهاره 

والققافي  العلمي  الجانب  السيما  لبالده  الحضاري 

من   ومواطنه  لبالده  والد يني  واإلجتماعي  والعسكري 

 المسلمين وغير المسلمين. 
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األيوبي العلمية    جاهد صالح الدينإن جهود السلطان الم  -2

بالط   إلال  للوفود  والمفكرين  العلماء  شجع.  الفكرية  و 

 . ونشر العلوم والمعار  في ربوعها  األيوبية  وخدمة الدولة

إن األعمال التي قام بها السلطان وإهتمامه بدور العلم    -3

علال إيجابيا  انعكاسا  له  كان  الذين    والعلماء  اسرته  أفراد 

 ي تطوير العلم واإلهتمام بالعماء سلكوا نهجه ف

ان جهود السلطان صالح الدين كان لها أثرا إيجابيا علال    -4

ل لذي عم كافة أرجاء البالد في مجاالعامة بدلي  اإل دهار ا 

 .المعرفة

توص  البحث إلال أن رعاية السلطان لهذا الجانب أفسا   -5

 مجاالت شتال. المجال لنشر الكتب والتصانيف في

األ  -6 الوسيلة  ان  السلطان  ان  ألنتعاش    كقرأدرك  أهمية 

في   السب   ايسر  واتبا   التعليم  طريق  عن  تتم  إنما  دولته 

تشجيعاته  خالل  من  ومفكريها  بعلمائها  واإلهتمام  سبيلها 

ومساعداته المستمرة لهم بحيث بر ت مكانتهم في المجتمع  

 ووص  البعض منهم إلي عليها في دولته. 
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 والمراجع المصادرقائمة 

 

 

 مصر ملوك في الزاهرة النجوم برديص  تغري إبن

 .بيانات بدون صصوالقاهرة 

بمصر والشام في مصر    الحياة العقلية أحمد بدويص

 .1950ص جامعة القاهرةص الصليبية الحروش

 شعيب تحقيق صحنب  بن أحمد اإلمام مسند حنب ص بن أحمد

 القانية  الطبعة  -الرسالة مؤسسة وظخرونص األرنؤوط

 .م1999 هـص1420

 الخطط بذكر واالعتبار المواعآ المقريزيص علي بن أحمد

 الققافة مكتبة القانيةص الطبعة المقريزيةص الخطط  واآلثار

 .1987 القاهرةص الدينيةص

 تحقيق صاللغة مقاييأل  صالحسين  كري ا أبي بن  فارس بن أحمد

 الطبعة العرشص الكتاش اتحاد هارونص محمد الس الم عبد

  .م2002 - هـ 1423 القالقةص
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 أخبار في المختصر الفداءص أبو  محمود بن علي بن إسماعي 

 الطبعة ديوشص محمود حواشيه ووضع  عليه علق  ص البشر

 .م1997-هـ1417 بيروتص العلميةص الكتب دار األولالص

أبو بهاء  الدين صالح سيرة شدادص إبن المحاسن الدين 

 صاليوسفيةص  والمحاسن السلطانية بالنوادر  المسمال األيوبي 

 .تاريخ بدون

 العصر في اإلسالمي الشر  الحسنص أبو منصور ترجمة

 .1986 بيروتص الحديثص الكتاش دار مؤسسة صالوسيط

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  

ص  شرح الكوكب المنير الفتوحي المعرو  ب بن النجارص 

  صتحقيق محمد الزحيلي و نزيه حمادص مكتبة العبيكان

 . 1997هـ 1418الطبعة القانية  

 تيمية بن الحليم عبد بن  أحمد العباس أبو الدين تقي

 عأمر - البا  أنور   :تحقيق الفتاوىص مجمو الحرانيص

 .م 2005 / هـ 1426 القالقةص الطبعة الوفاءص دار الجزارص

 المواعآ المقريزيص علي بن أحمد العباس أبي الدين تقي

 بالخطط المعرو  واآلثار الخطط بذكر واالعتبار

 .تاريخ بدون بيروت صادرص دار صالمقريزيةص
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بكر السيوطي أبو  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 

 . ص الناشر: و ارة األوقا  في قطرتاريخ الخلفاء   صالفض 

 المفهوم التعليمية الفرص تكافؤ الدهشانص علي جمال

 مجلة اإلسالميص اإل دهار عصور في التطبيق ومماهر

 السنة المنوفيةص جامعة التربية  كلية والتربويةص  النفسية العلوم

 .م1993 القالثص العدد التاسعةص

مصطفال المدني   شاهين  رياد  عمر  رشاد  األوقا  ص  و 

ص  وأثرها علال الحياة العلمية في بالد الشام في العهد األيوبي 

 ص غزة. م 2006الجامعة االسالمية بغزةص  

 إبن تاريخ الورديص ب بن الشهير ممفر بن عمر الدين  ين

 .م1996 - هـ1417 العلمية الكتب دار صالوردي 

المصور في  صبهيا عقمان صمنير البعلبكي  شفيق جحاص

 . بيروت صدار العلم للماليين ص الجزء السادسصالتاريخ 

 قايما  بن  عقمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين  شمأل

 المحققين من مجموعة تحقيق النبالءص أعالم سير الذهبيص

   الطبعة الرسالةص مؤسسة  األرناؤوطص شعيب الشيخ ب شرا 

 .م 1985 / هــ 1405 القالقةص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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أبو أبي بن محمد بن أحمد الدين شمأل إبن بكر   العباس 

 إحسان :تحقيق  الزمانص إبناء وأنباء األعيان وفيات خلكانص

 .م1900 األولال البطعة بيروتص – صادر دار عباسص

 أعالم سير الذهبيص عقمان بن أحمد بن محمد الدين شمأل

 بن عمر سعيد أبي الدين محب :تحقيق ص17جزء صالنبالء

 بيروتص الفكرص دار األولالص الطبعة العمرويص غرامة

 .م1997-هـ 1418

 المقدسي عقمان بن  إسماعي  بن  الرحمن عبد  الدين  شهاش

 النورية الدولتين أخبار في الروضتينشامةص  أبو

 الكتب دار الدينص شمأل إبراهيم :تحقيق والصالحيةص

 .م2002 ه1422 األولال الطبعة بيروتص العلميةص

 دار بالوفياتص الوافي الصفديص أيب  بن خلي  الدين صالح

 مص2000 -هـ 1420 - بيروت - التراث إحياء دار  :النشر

 .مصطفي وتركي األرناؤوط أحمد :تحقيق

 إبن مقدمة الدينص ولي خلدون بن محمد بن الرحمن عبد

 الطبعة يعرشص دار الدروي ص محمد هللا عبد تحقيق خلدونص

 .م2004 – 1425 األولال
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 من اإلسالمية الحضارة تاريخ في بحوثذكيص  الرحمن عبد

 شباش مؤسسة  صالمملوكي  العصر في العلمي مصر تراث

 .1983 األولال الطبعة اإلسكندرية

الدارس في تاريخ  عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقيص 

 . 1948ص مطبعة الترقيص سنة المدارس

 بدون المعاصرص اإلسالمي الشعر مرظة في عبارص القادر عبد

 .الطبع وتاريخ بيانات

األدش المصري من قيام الدولة  عبد اللطيف حمزةص  

ص الهي ة المصرية  األيوبية إلال مجيء الحملة الفرنسية 

 . 2000العامة للكتاشص عام

الفكرية في مصر في   الحركةعبد اللطيف حمزةص  

 . ص دار الفكر العربيالعصرين االيوبي والمملوكي االول

 حطين بط  األيوبي الدين صالح علوانص صالا هللا عبد

 الطبعة دمشقص – السالم دار الصليبيينص من القدس ومحرر

 .تاريخ بدون األولال

 السني للمذهب والفكري السياسي التاريخ بدويص المجيد عبد

 حتال الفكري الخامأل القرن من اإلسالمي المشر  في

 .صبغداد سقوط
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السني  التاريخ السياسي والفكري للمذهب  عبد المجيد بدويص  

حتال   الفكري  الخامأل  القرن  من  اإلسالمي  المشر   في 

 هـ. 1403ص عالم المغرفةص سنة  سقوط بغداد

 السبكيص نصر أبو  الكافي عبد بن علي بن الوهاش عبد

 دار عطاص أحمد القادر عبد :تحقيق صالكبرى الشافعية طبقات

 .بيروت العلميةص الكتب

 الجزري الكريم عبد  بن محمد بن علي الحسن أبو الدين عز

 .تاريخ بدون التاريخص في الكام ص األثير إبن

الجزري  األثير  ب بن المعرو  محمد  بن  الكرم  أبي بن  علي

 صبالموص   األتابيكية  الدولة  في الباهر التاريخ صالشيباني 

 الحديقةص الكتب دار  طليماتص أحمد القادر عبد  تحقيق

 .م1963 األولال القاهرةصالطبعة

الشيباني   الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي

  تحقيق  صالتاريخص في  الكام  صاألثير ب بن الملقب الحسن أبو

 الطبعة – بيروت - العلمية الكتب دار القاضيص هللا عبد

 .هـ1415 القانيةص
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 الكتاش دار التعريفاتص الجرجانيص علي بن محمد بن علي

 األولالص الطبعة األبياريص إبراهيم :تحقيق بيروتص – العربي

1405. 

موسوعة البحوث والمقاالت  علي بن نايف الشحودص  

 ص بدون بيانات. 1ص ص العلمية

 الدولة  من في اإلسالمية  التربية نمام النباهينص سالم علي

 .1981 األولال الطبعة القاهرة الفكرص  دار  مصرص  في األيوبية

محمد  محمد   القدس محرر األيوبي الدين  صالحص  علي 

 .2006سنة مطبعة اقرأص  صمصر من العبيديين دولة ومزي 

 البدايةكقيرص بن عمر  بن إسماعي  الفداء أبي الدين عماد 

 للطباعة هجر التركيص عبدالمحسن عبدهللا :تحقيق والنهايةص

 .م 1997 - هـ1417 األولال الطبعة الجيزةص – والنشر

 صالقدسي الفتا في القسي الفتا االصفهانيص الكاتب العماد

 الققافةص لقصور العامة  الهي ة صباص محمود محمد :تحقيق

 .م2003 - هـ1424 القاهرةص

ص  "معاهد العلم في بي. المقدس"كام  جمي  العسليص 

 م 1981هـ/1402جمعية عمال المطابع التعاونيةص عمانص  
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 جمعية صالمقدس بي. في العلم معاهد العسليص  جمي   كام 

 .م1981/هـ1402 عمانص التعأونيةص المطابع عمال

 ظباديص الفيرو  يعقوش  بن محمد طاهر أبو الدين مجد

 مؤسسة في التراث تحقيق مكتب :ت المحيطص القاموس

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة القامنةص :الطبعة الرسالةص

 .م 2005 هـص 1426 لبنانص بيروتص والتو يعص

 القيم إبن هللا عبد أبو الزرعي أيوش بكر  أبي بن محمد

 الطبعة بيروتص – العلمية الكتب دار الفوائدص الجو يةص

 .1973– 1393 القانيةص

 المنيف المنار هللاص عبد أبو الزرعي أيوش بكر أبي بن محمد

 مكتب غدةص أبو الفتاح عبد :تحقيق والضعيفص الصحيا في

 - 1403 القانيةص الطبعة حلبص  – اإلسالمية المطبوعات

1983 

 القيم إبن الدين شمأل سعد بن أيوش بن بكر أبي بن محمد

 .تاريخ بدون العبادص خير هدي في المعاد  اد صالجو ية 

حمد بن أحمد بن جبير الكناني األندلسيص أبو الحسين ابن  م

دار بيروت للطباعة ص رحلة ابن جبير  صجبير

 .  2010والنشرصالطبعة األولالص سنة  
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 اتفاقات في األخبار تذكرة الكنانيص جير بن أحمد بن محمد

 العربيص الشر  دار جبيرص إبن رحلة والمسمال األسفارص

 .بيروت

 صالدهور  وقائع في الزهور  بدائع إياسص أحمدإبن  بن  محمد

  .هـ1311 األولال الطبعة الخديويةص الكتبخانة طبعة

 مفرج واص ص ابن  سالم بن نصرهللا بن  سالم بن محمد

 محمد الدين جمال :تحيق أيوشص بني أخبار في الكروش

 .م1952 القاهرةص المصريةص المعار  و ارة الشيالص

 صاألصفهاني الدين عماد هللا عبد أبي حامد بن محمد بن محمد

 القسي الفتا المسمال المقدس بي. وفتا الدين صالح حروش

 .تاريخ بدون المنارص دار صالقدسيص الفتا في

 دار صالمملوكي العصر في المقدس بي. تاريخ حافآص محمد

 .م 2006 األردنص بدايةص

ر الجهاد في عصر الحروش  عش محمد علي الهرفيص 

 ص دار المعالم الققافيةص األحساء.الصليبية 

أبحاث  مصطفال السقاص الحياة األدبية في مدينة القاهرةص 

 .  1969ابري    -مارس  صالندوة الدولية لتاريخ القاهرة 
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أحمد موفق  الخزرجي يونأل بن خليفة بن القاسم بن الدين 

 طبقات في األنباء عيون أصيبعةص أبي ابن العباس أبو

 الحياةص مكتبة دار :النشر رضاص نزار .د :تحقيق صاألطباء

 .بيروت

 الشاملة المكتبة  والمقاالتص البحوث موسوعة الشحوذص نايف

 .بيانات وبدون تاريخ بدون

 الحكم  في األيوبي الدين صالح منها صسليمان الطيب نعمان

 القاهرةص .اإلسالمية الحسين مطبعة األولالص الطبعة صوالقيادة

 .الشام خطط عن نقال   ص1991

 دار البلدانص معجم الحمويص هللا عبد أبو هللا عبد بن ياقوت

 . تاريخ بدون بيروتص الفكرص
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	CASIM KİTAP (İÇİNDEKİLER KISMI DÜZENLENMİŞ HALİ)
	ARK

