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 التعلیم الشرعي في حلب
  م١٩٥٨الى ١٩١٨منذ عام 
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 الطبعة األوىل
 

 م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨
 

 حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
 

 يطلب الكتاب من املؤلف
 ٦٦١٦٥١  هـ١٤٧٨ب . ص_حلب 

 :ا واتف، والعناو ن ا ديدة
 )٢٦٥١٢١٣: (حلب/م ل) ٠٩٤٠٦٣٤٨٤٧: (جوال: سور ة
 )٢٢٥٤١٤٥٣: (م ل) ٩٧٦٨٤٣٠٦: (جوال: ا كو ت

 ٧٤bakro@com.gmail: ال  د اإل ك و 
 com.gawab@٧٤kamal 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 إهداء

 :ائل احلمد هللا الق         
 

  مهقٍَة ِمنكُلِّ ِفر ِمن فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَوِفرنونَ ِليِمنؤا كَانَ الْممو
عجِإذَا ر مهموا قَوِذرنِلييِن ووا ِفي الدفَقَّهتِهـطَاِئفَةٌ ِليـوا ِإلَي م

 التوبةسورة  / ١٢٢لَعلَّهم يحذَرونَ 
 

 :ينا حممد عبداهللا ورسوله القائل وصلى اهللا على نب
إن اهللا : فضلُ العاِمل على العابِد كفضلي على أدناكم ، مث قال " 

ومالئكته ، و أهلَ السمواِت واألرضني ، حىت النملةَ يف جحرها، 
 لُّون على معلِِّم الناِس اخلريصلي ، ٢٦٨٥أخرجه الترمذي " وحىت احلُوت 

 . صدٍق يف اآلخرين  اللهم اجعل يل لسان-
 . إىل كل من يتصدق علي بكلمة طيبة ، و أنا حي أو ميت -
 . إىل كل من مل ينسين من صاحل دعائه ، و أنا حي أو ميت -
 . إىل كل من أسدى إيل معروفًا ، و أنا حي أو ميت -
      - نفعين اهللا ِبِبرِهما - وعلى رأسهم والدي - إىل كل أولئك -
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  أقدم هذا العمل املتواضع الذي أرجو أن - و إخويت و أهلُ بييت ،
 يتواله اهللا تعاىل بكرمه لريبو عنده ، فتثقل به موازين حسناتنا مجيعا

                    من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍمِإال  ينفَع مالٌ ولَا بنونَ يوم ال   
 سورة الشعراء٨٩ _ ٨٨                                                                        

  
 .واهللا من وراء القصد                                   

 
 كمال الدين بكرو
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 حمتويات البحث
 رقم الصفحة     املوضوع

 ـــــــــــــ      ــــــ
 ٩  .……………………املقدمة 

 الباب األول 
 التعريف مبدينة حلب

 
 ١٤  .………………ع اجلغرايف املوق

 ١٥  ………………املكانة التارخيية 
 ١٧  .………………مشاهري رجاهلا 

 ٢٠  …………أهم الكتب املصنفة فيها 
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 رقم الصفحة     املوضوع
 ـــــــــــــ      ــــــ

 الباب الثاين
 التعليم الشرعي يف حلب 

 قبل توحيد املدارس الشرعية 
 

 ٢٣ .………………………… مقدمة 
 ٢٦ …………………الصالحية   املدرسة 

 ٢٨ …………………املدرسة القرناصية   
 ٣٠ …………………املدرسة اإلمساعيلية  
 ٣٤ …………………املدرسة العثمانية    
 ٣٩ …………………املدرسة االمحدية    

 ٤٨ ..……………املدرسة االسدية اجلوانية   
 ٤٩ .……………… املدرسة الرحيمية

 ٥١ .…………………حتليل وتعقيب      
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 رقم الصفحة     املوضوع
 ـــــــــــــ      ــــــ

 الباب الثالث
 التعليم الشرعي يف حلب 

 بعد توحيد املدارس الشرعية 
 ٦٢ ………………………… مقدمة 

 ٦٣ …………………املدرسة الشعبانية   
 ٧٦  ..………………املدرسة اخلسروية   

 ١٠٣  ..……………………… اخلامتة 
 ١١٠  . ………………… مراجع البحث
 ١١٣  .………………… فهرس األعالم
 ١٢٠   ………………… فهرس األماكن
 ١٢٢  . …………………فهرس الصور  
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 التعليم الشرعي يف مدينة حلب 
  م١٩١٨منذ عام 
  م١٩٥٨إىل عام 
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 مقدمة البحث
احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، 

 .حممد عليه الصالة والسالم 
 إنك أنت العليم سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ،

اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا مبا علمتنا ، وزدنا علما     . احلكيم
 :يا عليم ، وبعد 

فإن دعوة اإلسالم إىل العلم والتعلم كانت ملحة ، حبيث 
 .يكون اكتسابه فريضة ، ونقله دعوة ، وسلوك طريقه منتهاه اجلنة 

كب الفتوحات ومن هنا ، فإننا جند أن انتشار العلم قد وا
اإلسالمية ، وبلغ حدا غصت فيه املدن اإلسالمية جبهابذة العلماء ، 
واألئمة الفحول ، ال ننسى منهم األئمة األربعة ، واألوزاعي ، 

 .والبخاري ، ومسلم ، وغريهم أكثر 
وملا ختلّى املسلمون عن معارج العلم النافع ، واستغنوا عن  

جيدون أنفسهم ، وهم قد تاهوا يف متعة البحث والتفكري ، إذا م 
أوحال املادة ، وزجوا بأنفسهم يف غمرات الدنيا ، حىت استوى 

 لديهم ِحلُّها وخبيثها ، فكانت النتيجة أم قد خسروا دنياهم ، 
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 .و أوشكت اآلخرة أن تفَلَّت منهم 
ولو أن املسلمني امتثلوا ج سلفهم الصاحل يف العلم والتعلم،  

لك حذوهم ، لنعموا خبريي الدنيا واآلخرة ، ولعادوا وحذَوا يف ذ
من جديد خري أمة أخرجت للناس ، إذ ال يصلح آخر هذه األمة إال 

 .مبا صلح به أوهلا 
وحىت حيقق املسلمون فتحا مقبوالً على طريق العلم والتعلم،  

البد هلم من اإلطالع على ج سابقيهم يف حتصيل علومهم ، وصنع 
ي يوافقوهم فيما أصابوا ، ويتنكبوا جادم  فيما علمائهم ، ك

 .أخطؤوا به 
وهذا ما انقدح يف أذهان القائمني على إدارة كلية اإلمام  

األوزاعي الذين أرادوا لطالم يف الدراسات العليا إعداد حبوث 
علمية واقعية ، تساهم إىل حد كبري يف دفع عجلة حتضر املسلمني 

 .إىل األمام 
 واحدا من طلبة هذه الكلية - بفضل اهللا تعاىل -وملا كنت  

الذاخرة ، فقد أُسند إيلّ تقدمي حبث متهيدي ملرحلة املاجستري ، 
 :عنوانه 
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 ١٩٥٨ إىل ١٩١٨التعليم الشرعي يف مدينة حلب منذ عام " 
 ".للميالد 

وها أنذا أقوم مستعينا باهللا سبحانه ، ومتوكالً عليه ، بإعداد 
 :قسمت مواضيعه على النحو التايل هذا البحث ، وقد 

:  الباب التمهيدي ، ويتناول التعريف مبدينة حلب من حيث -١
موقعها اجلغرايف ، ومكانتها التارخيية ، ومشاهري رجاهلا ، وأهم 

 .الكتب اليت صنفت فيها 
 الباب الثاين ، ويبحث من خالله التعليم الشرعي يف حلب قبل -٢

 .توحيد املدارس الشرعية 
الباب الثالث ، ويبسط فيه التعليم الشرعي يف حلب بعد توحيد -٣

 .املدارس الشرعية 
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 اخلامتة ، وتكون مبثابة عرض موجز ملا ضمته األبواب السابقة، -٤
 .ومبثابة بيان ملا جيمل ذكره يف اخلتام 

 *واهللا املستعان ، وهو سبحانه ويلّ التوفيق  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 -مستشفعا مبن أعرفه -متيم احللواين طلب إيل يوما :  أن املدعو ىلأود لفت االنتباه إ* 

د حبثًا إىل دار احلديث احلسنية يف ع البحث لعله يستفيد منه ، وهو ينسخة عن هذا
 بالرجل - قبل أيام قليلة من طبعه -اململكة املغربية، فأعطيته ما سأل ، ولكين فوجئت 

ثي حبذافريه إىل تلك املؤسسة العلمية على أنه له ، ومن صنع يده ، وبنات وهو يقدم حب
سنة / احلادي عشر/فكره ، مث هو ينشره يف جملة دار احلديث املغربية بعددها 

 م ، فباء باإلمث ، دون أن ينقص من أجري شيء ،وهللا الفضل ١٩٩٣هـ ١٤١٤
 .واملنة
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 الباب األول

التعريف مبدينة حلب 
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 دمةاملق
تعترب حلب ثانية املدن السورية ، فهي تأيت بعد دمشق  

العاصمة ، من حيث األمهية السكانية ، والعمرانية ، واحلركة 
التجارية والعلمية ، وتدب فيها اآلن حركة عمرانية وسكانية 

 .ظاهرة
وحىت تكون صورة املدينة بارزة بشكل مقبول ، البد من  

 :عرض الفصول التالية 
 . اجلغرايف  املوقع-١
 . املكانة التارخيية -٢
 . مشاهري رجاهلا -٣
 . الكتب اليت صنفت فيها -٤

  املوقع اجلغرايف -أوالً 
تقع مدينة حلب على البوابة الشمالية من القطر العريب  

السوري ، حيث احلدود التركية ، اليت تعتنق حدود حمافظة حلب ، 
ا مشكلة معها شبه قوس ، أو نصف دائرة تقريب. 

 تسقى مدينة حلب من ماء ر الفرات ، أما ر قُويق الذي  
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يفد إليها عرب األراضي التركية ، فلم يعد صاحلاً لشيء ، بل رمبا 
نقل إليها بعض األسقام والعلل ، وذلك لقلة مائه مع تلوثه يف فصل 

 .الشتاء ، وجلفافه إالَّ من بعض املستنقعات يف الصيف 
حلب : ( موي يف معجم بلدانه ، فقالولقد ذكر حلب احل 

بالتحريك مدينة عظيمة ، واسعة ، كثرية اخلريات، وطيبة اهلواء ، 
  .)١()واملاء * صحيحة األدمي 
و أما قلعتها ، فبها يضرب املثل يف احلسن …: ( وقال فيها أيضا 

واحلصانة ، ألن مدينة حلب يف وطٍَأ من األرض ، ويف ذلك الوطَأ 
 مدور صحيح التدوير، مهندم بتراب صح به تدويره ، جبل عاٍل

 .) ٢()والقلعة مبنية يف رأسه 
  املكانة التارخيية -ثانيا 

 ملدينة حلب مكانة تارخيية عظيمة ، ألا تدخل يف عداد

 املدن القدمية الضاربة يف جذور التاريخ ، شهدت هلا بذلك املصادر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  - لبنان - بريوت - دار صادر - معجم البلدان -ياقوت : احلموي ) ١(
   .٢٨٢ ، ص ٢                ج

 األرض : وتعين هنا : األدمي     *   
 . ٢٨٥ ، ص ٢ ج -نفس املرجع ) ٢(
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 .التارخيية املوثقة 
أن : " فلقد ذكر الدكتور عبدالفتاح رواس قلعه جي  
 يكمن ثالثة وجودات ، ما تزال يف موقعها احلايل]* حلب[

 :تشخص إىل اليوم تارخيًا وعمرانا وسكانا 
 :حلب العصر احلجري  -١
وهي الغائصة يف ظلمات األرض مغاور ، وكهوفًا ،  

 .وسراديب ، وبيوتا منقورة يف احلوار ماثلة إىل اآلن مل تكتشف 
 :حلب القدمية  -٢
قصور ، وغريها وهي القلعة ، واألسوار ، واملساجد ، وال 

 .من اآلثار ، والنسج العمرانية العربية القدمية 
 :حلب احلديثة  -٣
وهي االمتدادات اجلديدة للمدينة ذات الطابع العمراين  

  .)١(" الغريب 
 ـــــــــــــــــــــ

فهو من كالمي الذي أردت به إزالة املبهم ، [ ] كل ما وضع بني حاصرين هكذا * 
 .لوضوح والزيادة يف ا

  م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩عام  : ١ ، ط١٣ ص -حلب القدمية واحلديثة ) ١(
  .١٣ ص - لبنان - بريوت - مؤسسة الرسالة -     
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وآثار ماري تذكر : ( مث أضاف الدكتور قلعه جي قائالً  
حلب يف القرن اخلامس والعشرين قبل امليالد ، وكثريا ما كان 

  .)١()هلدايا ملوك ماري ، وملوك حلب يتبادلون ا
ولقد وصلت الفتوحات اإلسالمية إىل حلب أيام اخلليفة  

الراشدي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، ذكر ذلك ابن األثري  يف 
 * .أحداث السنة اخلامسة عشرة للهجرة 

 مشاهري رجاهلا  -ثالثاً 
أجنبت حلب ثلة من فحول العلماء ، ورواد الرجال ،  

 .يخ اإلسالمي املشرق فازدانت م صفحات التار
 :يذكر منهم على سبيل الذكر ، و ليس احلصر  
 ابن العدمي ، كمال الدين ، عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب  ( -١

  هـ ، له مؤلفات كثرية ، ٦٦٠     جرادة ، املتوىف مبصر عام 
 .يقع يف ثالثني جملدا " بغية الطلب يف تاريخ حلب "     أشهرها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .١٤ ص -املرجع السابق  ) ١(

_  هـ ١٣٩٩ ، ط ٢ج_ الكامل يف التاريخ _ عز الدين : ابن األثري : انظر * 
  . ٤٩٥ و ٤٩٤ ص ٢ج _ لبنان _ بريوت _ دار صادر _  م ١٩٧٩
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وكان قليل املثيل ، عدمي النظري ، فضالً ، ونبالً ، ورأيا، 
   .)١()بة ، وبالغة وحزما ، وذكاء ، واء ، وكتا

 .      )٢()آثار ابن العدمي رمحه اهللا يف حلب املدرسة العدميية (      ومن 
 ولد يف "  العظيمي ، حممد بن علي ، أبو عبداهللا التنوخي احلليب -٢

 " تاريخ العظيمي "  هـ ، وهو صاحب كتاب ٤٨٣   حلب سنة 
 ظ يف ، وحمفو*   حول مدينة حلب ، والكتاب هذا خمطوط 

  .)٣("  هـ ٥٥٦   اآلستانة ، تويف العظيمي سنة 
 

 ــــــــــــــــــ
 _    شذرات الذهب يف أخبار من ذهب _ عبداحلي : انظر ابن العماد احلنبلي ) ١ (

  .٣٠٣ ص ٥ج _ دار الفكر :              ط 
  ، ٢ط_ إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء _ حممد راغب : الطباخ : انظر ) ٢(

  ٤ج _ سورية _ حلب _  دار القلم العريب - م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩       
 .والعدميية هذه من املدارس الداثرة . ٤٦١ و٤٦٠       ص 

 لكن الكتاب مطبوع ، كما سيظهر بعد قليل ، األمر الذي مل يتنبه إليه حمقق كتاب * 
 " .معادن الذهب        " 

 حممد : حتقيق _ الذهب يف األعيان املشرفة م حلب معادن _ أبو الوفا : العرضي) ٣(
 .٧ص _  دار  املالح ، دمشق سورية  م ،١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ط -       التوجني 
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 :أما علماؤها املعاصرون فمن أبرزهم 
الشيخ عبد اهللا سراج الدين بن الشيخ جنيب ، وهو عامل مفسر، -١

نيفه يف موضوع وحمدث حافظ ، وفقيه عارف ، اشتهر بكثرة تصا
سيدنا حممد رسول : األخالق ، وتزكية النفس ، واليت منها كتاب 

 …اإلميان بعوامل اآلخرة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكتاب 
_  الشيخ أمحد _  الشيخ مصطفى الزرقا ، الذي هو وأبوه -٢

 *.من أملع وأجل علماء حلب الشهباء _ الشيخ مصطفى _ وجده 
صطفى ، وما يزال ميارس ، مهمة ولقد مارس الشيخ م

التدريس يف أكابر اجلامعات اإلسالمية ، مث إنه أمد املكتبة اإلسالمية 
 كتاب : بالعديد من املؤلفات العلمية والفقهية النافعة ، واليت منها 

  الذي حبث فيه القانون املدين على ضوء- املدخل الفقهي العام -
 ـــــــــــــــــــــ

 حلب مسيت بالشهباء ، ألن نيب اهللا إبراهيم عليه السالم ، ملا هاجر من أن: قيل * 
والشهب بياض يصدعه سواد _ بالده أقام حبلب يف تل قلعتها ، وكانت له بقرة شهباء 

إبراهيم : فهو حيلبها كل يوم ، ويوزع لبنها على من جاوره من العرب ، فيقال _ 
 . عند أكثر احللبيني وهذا القول هو املشهور. حلب الشهباَء 

. إمنا مسيت بذلك ، ألا معروفة بأرضها احلوارية وحجارا الكلسية البيضاء : وقيل 
 .واهللا أعلم بالصواب  . ١٥ ص- املرجع السابق -حلب القدمية واحلديثة : انظر 
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 .الشريعة اإلسالمية ، وهو واقع يف ثالثة أجزاء 
  أهم الكتب املصنفة فيها-رابعاً 

ت حلب حظا وافرا من جهود الكتاب أدباء ومفكرين، نال 
مؤرخني وباحثني ، شهدت بذلك املخطوطات القدمية ، وتشهد له 

 .أيضا املؤلفات املعاصرة 
 * :ومما صنف يف هذا القبيل  
 معادن الذهب يف األعيان املشرفة م حلب ، أليب الوفاء بن -١

 هـ ، ويضم الكتاب ١٠٧١عمر احلليب العرضي ، املتوىف عام 
 .مخسا ومخسني ترمجة ، قامت بطبعه ونشره دار املالح بدمشق 

وهو من تأليف محدان بن عبدالرمحن التميمي :  تاريخ األثاريب -٢
 هـ ، وهو طبيب مؤرخ ، وكتابه هذا ٥٢٠األثاريب املتوىف حنو 

 .هو االول يف تاريخ حلب 
 يمي ، املتوىف سنةومؤلفه حممد بن علي العظ:  تاريخ حلب -٣

 ـــــــــــــــ
 .  وما بعدها ٧ ص- املرجع السابق -مقدمة كتاب معادن الذهب : انظر * 

هـ ١٤١٢_٢ط _ر الذهب يف تاريخ حلب-كامل البايل احلليب: الغزي:  انظر أيضا
 .وما بعدها  ٧ ص١ج _ سورية - حلب _ م ، دار القلم العريب ١٩٩١ _
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 م ، بعد ١٩٨٤اب هذا يف دمشق سنة  هـ ، ومت طبع الكت٥٥٦
 .أن حققه إبراهيم زعرور 

وينسب إىل قاضي :  الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب -٤
 هـ ، و قد ٨٩٠القضاة أيب الفضل حممد بن الشحنة املتوىف سنة 

 .طبعة دار الكتاب العريب يف دمشق : طبع عدة طبعات ، منها 
ء ، تأليف حممد راغب الطباخ  إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهبا-٥

، واملتوىفَّ ) م ١٨٧٧-هـ١٢٩٣( احلليب ، املولود يف حلب سنة 
ويقع كتابه يف سبعة أجزاء ، )  م ١٩٥١ -هـ ١٣٧٠( فيها سنة 

 .وقد قامت بطبعه ثانية دار القلم العريب حبلب 
ومؤلفه كامل البايل احلليب الشهري :  ر الذهب يف تاريخ حلب -٦

و يقع يف ثالثة )  م ١٩٣٣ -هـ ١٣٥١( املتوىفّ سنة بالغزي ، 
 .أجزاء ، وقامت بطبعه ثانيةً دار القلم العريب حبلب 
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 الباب الثاين 
 التعليم الشرعي يف حلب قبل توحيد املدارس الشرعية 
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 املقدمة
ذكر املؤرخون يف كتبهم القدمية واحلديثة مئات املدارس  

مدينة حلب ، تلك املدارس اليت كانت الشرعية اليت ازدانت ا 
 .املساجد مقرا إلشعاعاا من نور العلم واملعرفة 

ولكن املدارس تلك ، مل تدم سالمتها ، بل تعرض أكثرها  
للخراب التدرجيي بنوعيه املادي واملعنوي ، أما املادي ، فكان بتأثري 

 من احلروب والزالزل ، أو بتأثري عامل الزمن ، وأما املعنوي
اخلراب، فكان بفعل حتجيم رسالة املسجد بوصفه مركزا ال فرق 
فيه بني صرير القلم ، وبني التسبيح يف السجود أو الركوع ، إذ 
كالمها يف الفضل سواء ، بل األول خريه أعظم وأعم ، ليعود بعد 

 .التحجيم ذاك مكانا ألداء الصلوات ليس غري 
ملدارس املوجودة يف حلب، ولقد أحصى حممد راغب طباخ ا        

ما كان منها عامرا بالبناء فحسب ، وما كان منها عامرا بالبناء 
 - ١٩٤٥ وكان ذلك عام -وبالعطاء العلمي معا ، فبلغ عددها 

أربعا وأربعني مدرسة ، يدخل منها يف نطاق البحث عموما تسع 
 لباقيتنيمدارس ، يكون سبع منها فصولَ هذا الباب ، ومن االثنتني ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤

 .يكون الباب الثالث_ ومها الشعبانية و اخلسروية _ 
واآلن أذكر : ( ومما قاله الطباخ رمحه اهللا تعاىل يف مقالته  

مع بيان ] به [ وغري العامرة ] بالتدريس [ املدارس املوجودة العامرة 
 . ) ١( )…مكاا ، وال أذكر ما دثر منها 

 هو موضوع البحث ، و إذا كان العامر منها بالتدريس ، 
هو _ كما ظهر من قريب ، وبعد التتبع والنظر _فان الداخل فيه 

تسع مدارس ليس غري ، هاهي امساؤها مع ذكر أماكنها ، كما 
 :وردت متاما يف املقالة السابقة 

 يف حملة الفرافرة     الصالحية-١
 يف حملة الفرافرة    القرناصية-٢
 افرة يف حملة الفر    اإلمساعيلية-٣
 يف حملة الفرافرة     العثمانية -٤
 يف حملة اجللوم    األمحدية-٥
   يف حملة باب قنسرين  األسدية اجلوانية-٦

 ـــــــــــــــــــــ
مقالة لراغب طباخ ، نشرا جملة اجلامعة اإلسالمية يف ) املدارس يف اإلسالم ) ( ١(

  .٨٢ ، والصفحة ٢٣٥ و العدد ١٨السنة 
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 يف حملة البياضة    ية الرحيم-٧
 يف حملة الفرافرة    * الشعبانية-٨
 قرب القلعة يف حملة السفاحية    اخلسروية -٩
هذه : ( وبعد أن أمت األربع واألربعني مدرسة قال الطباخ  

أربع و أربعون مدرسة دينية يف حلب ، اخلرب منها العصرونية ، 
 ، وباقيها ** لكاملية والظاهرية و ا- ماعدا ِقبلَّيتها -واملقدمية 

 . و هذا يعين أا عامرةٌ بالبناء كلُّها، و بالتدريس  بعضها. )١()عامر 
واآلن ، ألبدأ بعرض املدارس اليت كانت عامرة بالتعليم 

عاِم توحيد املدارس الشرعية مبدرستني _ ١٩٤٩الشرعي قبل عام 
     و هي سبع مدارس ،  _ الشعبانية، و اخلسروية : اثنتني مها 

 :كما يلي 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .يؤجل احلديث عن املدرسة هذه ، وكذلك اليت تليها إىل الباب القادم *  
 يريد الكاتب أن املدارس األربع هذه ، قد أشرفت على اخلراب ، ال أا ليست ** 

 .         موجودة ، إذ لو مل تكن موجودة ، ملا ذكرها كما وعد بادئ كالمه
  .٨٢ص _ املرجع السابق  _  املدارس يف اإلسالم )١(

 *  املدرسة الصالحية-أوالً 
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تنسب هذه املدرسة إىل واقفها األمري صالح الدين بن  
، وكان من شروط   هـ٧٣٧األسعد الدوادار ، الذي وقفها عام 

 :وقفها 
 أن يكون التدريس فيها على املذاهب األربعة ، وان يكون -

 . و القاضي احلنفي حبلب مدرسيها القاضي الشافعي ،
تقع املدرسة هذه يف حملة الفرافرة ، وهي مدرسة صغرية ،  

وقد كانت أشرفت على اخلراب ، فعمرها اء الدين بن تقي الدين 
فنسبت إليه ، وأطلق عليها اسم املدرسة [ هـ ١٢٦٠القدسي سنة 

 ] .البهائية إىل جانب امسها السابق 
ني فيها الشيخ صاحل املرتيين مدرسا هلا، وبعدما عمرت ، ع 

فبقيت يف يده إىل أن تويف ، مث آلت إىل حفيده الشيخ عمر املرتيين 
 ] ***يها الفقه و النحو ومشتقامايدرس ف** [ وهو مدرسها اآلن 

 ـــــــــــــــــــــ
 )١: (انظر الشكل رقم *    
  العبارة مأخوذة من كتاب إعالم كان ذلك يف العشرينات من هذا القرن ، ألن**  

 . م ١٩٢٣ - هـ ١٣٤١     النبالء ، الذي طبع ألول مرة عام 
 .م١/١٢/١٩٩٠: أجريته مع فضيلته بتاريخ_  شخصي لقاء_ حممد : اخلطيب *** 
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 و وقف عليها السيد اء الدين حنو سبعني كتابا خطيا، 
 .يستفاد منهاالة ال إال أا حبهي موضوعة يف غرفة التدريس العليا ، 

و وقفت زوجة السيد اء الدين على املدرسة دارا  يف حملة  
، وتبلغ وارداا * الفرافرة ، وهلا سوى هذه الدار أرض عشرية

 .)  ١(ثالثني لرية عثمانية ذهبا ، وهي اآلن يف حوزة األوقاف 
يالحظ مما سبق ، ومن تتبع املصادر التارخيية ، أن املدرسة  

، مل يكن هلا ذلك النشاط العلمي ، طيلة النصف األول هلذا هذه 
القرن ، وذلك لعدم ذكرها حىت على ألسنة العلماء ، الذين أدركوا 
زمنها فضالً عن تلك املصادر اليت مل تتحدث عنها بشيء من 

 .اإلسهاب 
 

 ـــــــــــــــــ
 عليها ، أو فُتحتهي كل أرض أسلم أهلها عليها قبل أن يقدر : األرض العشرية * 

  الفقه اإلسالمي-وهبة : الزحيلي : د : انظر .     عنوة ، وقُسمت بني الغامنني 
  ٢ج_ سورية _ دمشق _ دار الفكر _ م ١٩٨٤_   هـ ١٤٠٤ : ١ط_     وأدلته 

  .٧٧٦    ص 
  .٣٣٥ _ ٣٣٤ ، ص ٢ج _  املرجع السابق -إعالم النبالء : انظر ) ١(
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 *قرناصية  املدرسة ال-ثانيا  
تقع هذه املدرسة يف حملة الفرافرة ، وكانت يف األصل  

 . هـ ٧٧٠جامعا بناه بكتمر القرناصي احلليب يف حدود سنة 
 هـ عمر فيها إمساعيل آغا بن عبد الرمحن أفندي ١٢٤٢ويف سنة 

شريف إحدى عشرة غرفة ، لتكون مدرسة دينية ، بعد أن وقف 
نظام التعليمي ، واملايل هلا ، وذلك عليها وقفا ، رسم من خالله ال

 : على الشكل التايل 

 : احلديث الشريف -
وله يومان يف األسبوع ، يدرس فيهما ، وملدرسه راتب  

 . شهري ، قدره عشرين قرشا ، و أما اليومان فهما الثالثاء واجلمعة
 :القـرآن الكـريـم -
 الظهر ، يقرأ القرآن مقابلة اثنا عشر حافظًا ، نصفهم بعد 

ونصفهم بعد العصر ، وذلك كل يوم من رمضان ، ولكل قارئ 
 .مخسة عشر قرشا يف ذلك الشهر ، يعطاه من مال الوقف 

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢: (انظر الشكل رقم * 
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ويدفع مبلغ مائة ومخسة ومخسني قرشا لواحد و ثالثني 
 املذكور ،  قارئا يقرؤون ختما كل يوم بعد صالة الصبح يف اجلامع 

ومائة قرش لعشرة أفراد من الطلبة ، وسبعة قروش ونصف تدفع 
للبواب ، ومخسة عشر قرشا ملؤدب األطفال ، وعشرة قروش 

 .لقارىء جزء قبل اإلمساك يف رمضان 
غري _ عامرة وشعائرها ] م ١٩٢٦عام [ و املدرسة اآلن  

 .) ١(جارية ، وهلا بالفتوح على الطلبة شهرة_ قليل منها 
يالحظ أن املدرسة قد اهتمت إىل حد ما يف علوم احلديث  

الشريف ، يف حني قصرت علوم القرآن على جمرد التالوة ، أما بقية 
 .العلوم الشرعية فلم يظهر هلا أي ذكر 

بأنه ملا كان يف الصف الثاين ( إال أن الشيخ أمحد قالش أفاد  
قه الطالب  هـ كان ينتقل ورفا١٣٤١من املدرسة اخلسروية عام

 إىل املدرسة القرناصية لدخول حصة درسية ، يقدمها الشيخ حممد 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٥ ، ٢ ج- املرجع السابق -ر الذهب : انظر ) ١(
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 .) ١()اللبابيدي 
مث ذكر الشيخ حممد سلقيين وهو من أتراب القالش ، 

الفقه احلنفي أن درس اللبابيدي كان يف ( وأقرانه يف طلب العلم 
 .) ٢()وقتئذ 

 *املدرسة اإلمساعيلية  -ثالثًا 
اإلمساعيلية كائنة قرب القلعة من ناحية الشمال ، وهو احلي  

 :املسمى بالفرافرة ، قال الطباخ فيها 
 ، وكتاب وقفها حمرر يف **بناها إمساعيل بك املذكور" ...  

 ـــــــــــــــــــــ
 ١٨/١/١٤١١ ، حصل بتاريخ اخلميس لقاء مسجل على شريط ناطق) ١(

  ، مع أن والدتهجع يف كل ما سريد ذكره عن القالشم وهو املر٩/٨/١٩٩٠هـ
 هـ ١٣٤٠، وانتسب إىل املدرسة الشعبانية سنه م١٩١٠هـ ١٣٢٨كانت سنة 

       فأمت فيها سنة ، مث انتقل منها إىل العثمانية اليت قضى فيها فترة قصرية ،لينتقل منها
 إىل املدرسة اخلسروية ، وليكون فيها من طالب الصف الثاين ، مث ليتخرج منها      

 .      فيما بعد 
 . م ١٩٩٢لقاء شخصي أجريته مع فضيلته يف حزيران سنة ) ٢(

 ) .٣: (انظر الشكل رقم *    
إعالم : انظر . عينه حاكما على حلب إبراهيم باشا املصري ، ملا استوىل عليها **   
  .٣٤٨ ، ص٣ ج- املرجع السابق- النبالء
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هـ ووقف عليها مخسني كتابا ، منها ١٢٥٥ربيع األول عام 
نسخة من شرح العيين على البخاري يف ستة جملدات ، واملواهب 
 اللدنية للقسطالين يف جملد ، والسرية احللبية يف جملدين ، واملفاتيح

ت يد دائرة حت] أيام راغب طباخ [ وهي اآلن ... الدرية للشرابايت 
بعد أن [منها * األوقاف ، وطلبتها ومدرسوها يأخذون رواتبهم

 ] .ضمت أوقاف املدرسة إىل خزانتها 
وقد نظم السيد حيي الكيايل مدير األوقاف دروسها ، 
وجعلها مرتبطة باملدرسة اخلسروية ،وذلك حني افتتاح هذه املدرسة 

  .)١("م ١٩٢١ هـ ١٣٤٠سنة
 أن اإلمساعيلية كانت سنة وكذلك أكد الشيخ القالش

 أن طالب الصف : هـ تابعة للمدرسة اخلسروية ، وأضاف ١٣٤١
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 ._ املرجع السابق _ أفاد القالش أن الطالب كان يتقاضى لريتني سوريتني شهريا * 
  .٣٤٩ ، ص ٣ ج- املرجع السابق -إعالم النبالء ) ١(
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 ٣٢

 ،*ها مادة النحو عن شيخهم أمحد الكردي الثاين كانوا  يتلقون في
 وبعد انقضاء حصة النحو يعودون إىل املدرسة اخلسروية ملتابعة باقي

ائيا إىل ] اإلمساعيلية[مث ضمت : مث قال . الساعات الدراسية 
] هـ١٣٤١[اخلسروية ، وطويت صفحتها بعد ذلك التاريخ 

 .بسنتني ، أو ثالث سنوات 
جده ( د احلجي الكردي ، أضاف أن إال أن الدكتور أمح 

مادة الفقه _مادة النحو _ رمحه اهللا تعاىل كان يدرس إىل جانب 
 م حني اعتذر عن التدريس ١٩٤٥احلنفي ، وبقي كذلك حىت عام 

فيها، النشغاله بأعباء الفتوى والتدريس يف املدرسة العثمانية ، مما  
 والد الدكتور     _ ي حدا مبديرية األوقاف إىل تعيني ولده حممد املهد

 يف مكانه بعد مسابقة كان فيها الفائز األول ، فاستمر على _ أمحد 

 رمحة  _ ١٩٦٧تدريس ماديت الفقه احلنفي والنحو حىت وفاته سنة 
 ــــــــــــــــــــ

 :أخذًا عن . رمحه اهللا تعاىل ) هـ ١٣٧٣_هـ ١٢٩٩( استمرت حياته من * 
 رسالة_ من أعالم الشهباء بشري الغزي وأمحد الكردي _ أمحد احلجي : الكردي:    د

 فوزي فيض:  بإشراف د -يف الشريعة اإلسالمية )) الليسانس ((   جامعية لنيل درجة 
 .٢٢م ، ص١٩٦٣_١٩٦٢ هـ ١٣٨٣_١٣٨٢ي العام اجلامع_ آلة كاتبة _    اهللا 
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 ٣٣

 _اهللا عليه 
أواخر األربعينات أنه ملا أعيد فتح املدرسة الشعبانية : وأضاف أيضا 

من هذا القرن امليالدي، وضم إليها عدد من املدارس الشرعية 
كانت من بينها اإلمساعيلية ، فإن الشيخ حممد املهدي أىب التدريس 
إال يف اإلمساعيلية مراعاة لشرط الواقف ، مما محل الشعبانية على 

 .  )١()إرسال طالا إليه يف حصصه التدريسية حىت توفاه اهللا سبحانه 
مما سبق يتبني أن املدرسة اإلمساعيلية ، مل تعد مدرسة شرعية  

 م ، و إمنا كانت و ال تزال مكانا ألداء الصلوات ١٩٢٥بعد عام 
اخلمس ، لوجود اجلامع فيها ، مث إا ملا كانت مدرسة بعد عام 

  م مل تكن إذ ذاك تدرس فيها مجيع العلوم الشرعية ، و إمنا١٩١٨
 .دريس فيها على ماديت النحو والفقه فحسب اقتصر الت

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 هـ١٤١٨ جمادى األوىل ٢: لقاء شخصي أجريته مع فضيلته يوم اخلميس ) ١(

 . م ١٩٩٧ أيلول  ٤      
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 * املدرسة العثمانية  -رابعا 
باين املدرسة العثمانية هو عثمان : " ذكر الطباخ بأن  

ل األموال املريية حبلب ، وذلك سنة          الدوركي حمص** باشا
 .إحدى وأربعني ومائة وألف ]  هـ ١١٤١[ 

ولقد احتوى بناؤها مسجدا وصحنا واسعا ، حتيط به إحدى 
وأربعون غرفة ، منها ثالثون للمجاورين من طلبة العلم ، وأما  
ه املتبقي منها فهو ألرباب الشعائر ، الذين م يستقيم العمل يف هذ

 . املدرسة ، اليت تعد أعظم مدارس الشهباء شأنا ، وأوسعها بناًء
يوزع ريعها على ***ولقد وقف هلا عثمان باشا أوقافًا غزيرة

 . القائمني بأمر املدرسة من مدرسني وجماورين ومستخدمني وغريهم
 ــــــــــــــــــــ

 ) .٤: (انظر الشكل رقم *   
  صاحب النفوذ يف الدولة العثمانية ، ذكر هذا      الباشا كلمة تركية يقصد ا** 

 ._ املرجع السابق _    القالش 
 بلغت وقفيات هذه املدرسة من العقارات حنو املائة ، أعظمها شأنا بساتني قُدرت ***

     قيمتها يف العشرينات من هذا القرن بنحو مليون لرية عثمانية ذهبا ، لذلك بلغت 
 لريتني ذهبيتني شهريا ، فكانت تغطي _  كما صرح القالش _    أعطية الطالب 

  .    حاجاته ، ويزيد منها 
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 ٣٥

أن يعين يف : وكان من بني شروط الواقف يف الوقفية األوىل 
 : املدرسة 

، قادر على إفادة الفروع **و املنقول * مدرس جامع بني املعقول_ 
يوم خال اجلمعة   واألصول ، يفيد الطلبة يف املدرسة املذكورة كل 

 . و الثالثاء 

 .حمدث عامل يفيد احلديث ولوازمه ، يقرأ كل يوم اثنني ومخيس _ 
 .واعظ يعظ بعد صالة اجلمعة _ 
 .معلم القرآن يقرأ يف كل مجعة سورة الكهف قبل صالة اجلمعة _ 
يف كل يوم ] املكتبة [ يفتح باب احلجرة … حافظ للكتب _ 

 . اثنني ومخيس 
لطالب ااورون يف حجرام ليالً وارا ، مع الصلوات يواظب ا_ 

 اخلمس يف اجلماعة ، واملتزوج يذهب ليلة اجلمعة وليلة الثالثاء ،
 

 ـــــــــــــــــــ
 .فلسفة : علم الكالم أو املنطق ، ويطلق عليه هذه األيام : املعقول * 

 ا تعتمد يف إثبات األحكام على العلوم الشرعية ، وإمنا مسيت بذلك ، أل: املنقول ** 
 .     ما نقل من أدلة شرعية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٦

 )  ١(" … * وعلى الطالب قراءة جزء من القرآن مع رفقائه 

  مث حتدث الطباخ عن مستوى املدرسة العلمي الذي ال يتفق 
 : وجتهيزاا الضخمة ، وال مع وقفياا الغنية ، فقال رمحه اهللا تعاىل 

 ضخامة بنائها ، وسعة أرجائها ، وغزارة مع] املدرسة [ إا " 
 إىل اآلن من العلماء   ] منذ تأسيسها [ وقفها، مل خترج منذ مائة عام 

اليت يف ككثري من املدارس العلمية وهي … ما يبلغ عدد األصابع 
حلب أصبحت منذ مدة طويلة ملجأً للكساىل ، ومأوى العجزة ، 

 . قديرهم العلم حق قدره وذلك إلمهال متوليها أمورها ، وعدم ت
ومنذ سنتني اهتم بأمرها السيد حيىي الكيايل مدير األوقاف  

وأخرج منها من كان مقيدا          _ ] زمن الكاتب [ _ احلايل 
 ، ومن ال يرجتى اخلري يف بقائه ، وقيد فيهاوطالت مدته] مسجالً [ 

راءم وكلف املدرسني املعينني فيها أن تكون ق… طلبة من جديد 
 على مقتضى الربنامج املوضوع… للدروس يف أوقات معينة 

 ـــــــــــــــــــ
 لعل من الطريف ذكره ، أن الواقف اشترط يف الطالب ااور أال يكون حليق * 

 ! .    اللحية 
  .٢٦١ إىل ٢٥٨ ، ص ٣ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء : انظر ) ١(
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 ٣٧

تابعة لالمتحانات السنوية ، وبذلك للمدرسة اخلسروية ، وأصبحت 
انتظم أمر التدريس فيها بعض االنتظام ، ولعله بعد ذلك يزداد 

انتظاما ، فتخرج لنا رجاالً عاملني عاملني، فتنتفع فيهم العباد        
 .) ١(" …والبالد 

حيث وجد "  وحتدث القالش عن عملية اإلصالح هذه  
ات مشددة ، خضع هلا    على أثرها أساتذة أَكْفاء ، وامتحان

: هـ ، مث ذكر من مدرسيها ١٣٤١الطالب ، وكان ذلك عام 
حممد احلنيفة يف التوحيد واحلساب ، وسعيد اإلدليب يف الفقه 
الشافعي ، و إبراهيم الترمانيين يف احلديث الشريف ، وحممد الناشد 

 * .  يف حفظ املتون
 ، مل تدم و إن هذه الفترة اإلصالحية للمدرسة العثمانية 

 طويالً ، إذ سرعان ما رجعت إىل سابق عهدها ، وإىل نظامها 
 ــــــــــــــــــــ

  .٢٦٤ ، ص ٣ج _ املرجع السابق _ أعالم النبالء ) ١(
 درس ماديت الفقه والنحو_خ أمحد الكردي رمحه اهللا تعاىل وكان ممن درس فيها الشي* 

 أمحد : الكردي : د : أخذًا عن . كيم والشيخ بشري الغزي ، والشيخ حممد احل    _ 
 .٢٨ص _ املرجع السابق _ له أيضا_وانظر _ الشخصي السابق اللقاء _     احلجي 
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 ٣٨

القدمي ، الذي على أساسه يكون الطالب غري خاضع لنظام 
الترفيعات واالنتقال يف املستوى الدراسي من صف آلخر ، إذ ليس 

 تدرس فيها جمموعة من يف العثمانية إال حلقة دراسية واحدة ،
) ١("الكتب ، كلما انقضى تدريسها تعاد وتكرر من جديد 

 .والطالب يراوح معها يف مكانه 
ولعل السبب يف بقاء العثمانية متأخرة ، هو افتتاح املدرسة 
اخلسروية اليت متيزت حبسن نظامها ، األمر الذي جعل أفئدة الطلبة 

 .  وي إليها 
:        ه ، فهي كما وصفها الطباخ أما مكتبة املدرسة هذ 

… وضع فيها كتب قيمة من املخطوطات … حجرة واسعة " 
غري أن األيدي قد لعبت ذه املكتبة ، وسرق منها معظم نفائسها ، 
ومل يبق منها إال القليل ، وذلك إلمهال متويل الوقف ، وقَيم املكتبة 

… يف األسبوع أمرها، وقد شرط أن تكون مفتحة األبواب يومني 
 .) ٢("وال تفتح اآلن إال بعد اإلحلاح يف طلب الفتح 

 ــــــــــــــــــــ
 ._ املرجع السابق _ أمحد : القالش ) ١(
  .٢٦٤ ، ص ٣ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٩

تشمل على حنو ( وذكر الغزي رمحه اهللا أن مكتبة العثمانية  
 .) ١()…جملد خمطوط يف فنون شىت/١٥٠٠/

عبد اهللا محاد، : " ومن ااورين الذين تلقوا العلم فيها  
وناجي أبو صاحل ، وعبد القادر الكوراين ، وحممد املهدي 

 .وهم من مشاهري علماء حلب ) ٢("الكردي
 *املدرسة األمحدية _ خامسا 

 األمحدية بناء مجيل من العهد العثماين تعود إىل القرن السابع 
وقفها القاضي أمحد أفندي بن طه زاده (  وقد عشر للميالد ،

واملولود يف نواحي سنة . هـ ١١٧٧املشهور باجلليب املتوىف سنة 
 . ) ٣()هـ ١١١٠

 دكاكني ،: وقف هلا مؤسسها أوقافًا عظيمةً ، منها  
 
 

 ــــــــــــــــــــ
  .١٤٣ ، ص ١ج_ املرجع السابق _ ) ١(
  .٢٨ص _ رجع السابق امل_ أمحد احلجي : الكردي : د ) ٢(

 ) . ٥: (الشكل رقم : انظر *    
  .٦٩ ، ص ٧ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء ) ٣(
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 * . وبساتني ، وخانات ، وأفران ، ومصابن ، ودور، وغري ذلك 
ولقد شرط الواقف يف وقفياته املتعددة شروطًا حيسن إمجاهلا  

 :على النحو التايل 
املعقول واملنقول ، وأن يكون هذا أن يعني للمدرسة عامل ب_ 

املدرس من صلحاء أكراد ما وراء املوصل ، فإن تعذر وجوده أناب 
عنه متويل الوقف أحد علماء البلدة إىل أن يوجد من علماء األكراد 

 .من يستحقها 
يف املدرسة ] هم طلبة العلم [ _ أن يكون عدد ااورين _ 

يب أن قصده من ذلك أن وال ر( هم من أكراد املوصل ، ** عشرة
يأيت هؤالء من بالدهم ، فيتلقوا العلم يف املدرسة إىل أن يتأهلوا ، مث 
خيرجون منها ، فيسعون يف نشر علمهم يف هذه البالد ، أو يف 

 .) ١()…غريها
 ــــــــــــــــــــ

  وما بعدها ، ٧٠ ص٧ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء _ : الوقفيات : انظر *   
  . ٤٧ و٤٦ ، ص ٢ج _ املرجع السابق _ كامل : الغزي :     وانظر 

 .العدد هذا متفق مع عدد حجر املدرسة **  
  .٧٧ ، ص٧ج_ املرجع السابق _ أعالم النبالء  _ حممد راغب : الطباخ ) ١(
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 .االثنني ، واخلميس تفسريا _ ذلك املدرس _ أن يقرأ _ 
ما اختاره من     _ م اجلمعة غري يو_ أن يقرأ يف بقية األيام _ 

 .العلوم إلفادة ااورين 
يوم _ والد الواقف _ ** عند قرب والده *  يقرأ املدرس الدالئل _

 .اجلمعة
 احلديثَ يوم اجلمعة والثالثاء ،_ املدرس _ أن يقرأ أرشد ذريته _ 

 .وله أن يستنيب إن مل يكن أهالً 
 … واألحد أن يقرأ حنفي يف مدرسته يوم األربعاء_ 
مىت تزوج ااور سقط حقه ، وكذا لو صدر منه ما خيالف _ 

 .الشرع ، و الشروط ، ومل يزدِجر ، فيخرجه املدرس بإذن املتويل 
على كل جماور أن حيضر الدروس املذكورة ، ويقرأ كل يوم    _ 

وأن يقرؤوا أيضا … يف املدفن ، واملدرسة جزًءا من القرآن العظيم 
 ملذكور سورة الكهف جهرا بعد صالة اجلمعة ،يف املدفن ا

 ــــــــــــــــــــ
 لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن سليمان اجلزويل ، " دالئل اخلريات " املراد كتاب * 

 .   والكتاب يضم جمموعة من األوراد واألحزاب واألدعية واالستغاثات 
 .يوجد قرب والده يف مدفن خاص من فناء املدرسة ** 
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 ٤٢

عقبوها بتالوة كلمة التوحيد سبعني ألف مرة ، ويهدون ثواب ي
 .ذلك على الصيغة املعلومة 

يشترى يف كل شهر أربعة أرطال زيتا لثالثة قناديل يف املسجد _ 
واملدرسة ، توقد مساًء وصباحا ، وقنديل يف مدفن والده طول   

 .) ١(… الليل ، وآخر يف املطهرة

لَعن املتِخِذين على القُبوِر " السالم لكن الرسول عليه الصالة و
جروالس ذلك _ رمحه اهللا _  فكيف أجاز الواقف )٢( "املساِجد

 !!بال فائدة تذكر ؟_ الزيت _ على ما فيه من إهدار للمال 
هذا ، ولقد خصص واقف األمحدية حجرة واسعة منها  

درة ، نقل ثالثة آالف جملد من الكتب النفيسة النا( ملكتبة ضمت 
 .)٣()معظمها من مدينيت القدس وبغداد ، أثناء وجوده فيهما قاضيا 

 ومل يترك اجلليب مكتبته تلك بال ضابط ، بل وضع هلا نظاما 
 ــــــــــــــــــــ

  .٤٩ إىل ٤٧ ، ص ٢ج_ املرجع السابق _ هذه الشروط يف ر الذهب : انظر ) ١(
  ٣٢٣٦: ، وأبو داود " الصالة "  يف كتاب ٣٢٠:أخرجه الترمذي وحسنه برقم ) ٢(

 :، وأمحد يف املسند " اجلنائز "  يف ٩٥-٩٤ ، ص٤، والنسائي ج" اجلنائز "       يف
  . ٢٢٩،  ص ١      ج

  .٧٠ ، ص٧ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء _ حممد راغب : الطباخ : انظر ) ٣(
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 : تعاىل رمسته شروط وقفية خاصة ، تتمثل بقوله رمحه اهللا
ال تخرج الكتب املوقوفة من حجرة الكتب ، وال من (  

وكل من أراد املراجعة واالستنساخ من الكتب … املدرسة ألحد 
 املذكورة ، فليأت يف األيام األربعة املعينة لفتح احلجرة ، وهي يوم 

  .)  ١ ()األحد واالثنني واألربعاء واخلميس 
درسة ، واجلامع ، وما أوقاف امل( ولقد ذكر الغزي أن  

 .)٢() يتعلق ما جارية شروطهما على أحسن ما يرام 
يف حني قال الطباخ وهو يصور احلالة التعليمية يف املدرسة  

 :هذه ، مع بيانه ملا آلت إليه مكتبتها يف أيامه رمحه اهللا تعاىل ، قال 
والذي شاهدناه أن أكراد تلك البالد يأتون إىل هذه (  

تخذوا دارا للبطالة ، وقلَّ منهم من يشتغل بالعلم املدرسة وي
اشتغاالً جيعله قي صفوف العلماء الذين يستفاد منهم ، وملا مل   

يكن يف شرط الواقف مدة خمصوصة ، فكان أحدهم رمبا جاور    
 يف هذه املدرسة ثالثني سنة ، أو أكثر ، وليس له من الغرض   

 ـــــــــــــــــ
  .٧٠ ، ص٧ج_ املرجع السايق _ إعالم النبالء _ حممد راغب : طباخ ال: انظر ) ١(
   .٥٢ ، ص ٢ج _  املرجع السابق _  ) ٢(
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و يبقى على ذلك إىل أن ميوت ، وهو مل ] الراتب [ سوى الوظيفة 
حيصل على طائل ، فال استفاد وال أفاد ، ويساعده على البطالة ، 

 التدريس أيضا ، فكان وعدم االهتمام بالتحصيل عدم انتظام أمر
مع _ ذلك داعية ألن ال خيرج من هذا املعهد العلمي هذه املدة 

أحد تستفيد منه األمة ، ومل    _ وفرة واردات عقارات أوقفه 
تتحقق غاية الواقف ، وكانت تذهب تلك الوظائف أدراج الرياح 
، وألن تسمى هذه املدرسة دار عجزة أوىل من أن تسمى دار علم  

  .)١ ()ةودراس

 مغلقة دائما ، ومفاتيحها بيد خادم] فهي [ املكتبة ( أما  

املدرسة سلمها إليه القيم عليها ، وهذا ال يفتحها إال عند الطلب 
خالفًا لشرط الواقف الذي اشترط أن تفتح أربعة أيام يف األسبوع ، 

  . )٢() ولذا قلّت االستفادة منها 
من شروط الواقف، حىت ولقد حاول الطباخ أن يعدل بعضا  

 تتسع دائرة النفع يف املدرسة تلك ، فسعى إىل جملس األوقاف
 ــــــــــــــــــــ

  .٧٧ ، ص٧ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء ) ١(
  .٧٦ ، ص ٧نفس املرجع ، ج) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥

مبوجبه  ألغى/ م ١٩٢٢/ ، الذي أصدر قرارا عام األعلى يف دمشق
ن ااورين من الغرباء األكراد     شرط الواقف الذي يقتضي كو

وذلك لتعطل عمل _ ولكن مع بقاء األفضلية هلم إن حضروا _ 
 .املدرسة حالة عدم وجودهم 

مل تتحقق الغاية _ ومع دخول القرار حيز التنفيذ _ إال أنه  
  .)١(املطلوبة لعدم انتظام أمر التدريس ، وعدم العناية بأمر الطالب

أن _ مدير املكتبة الوقفية حبلب _ ردار وأفاد الشيخ أمحد س 
م تعاقب عليها كثري من الشيوخ ١٩١٨املدرسة األمحدية بعد عام 

الشيخ حسني السردشيت : وفحول السادة العلماء الذين من بينهم 
الكردي، والشيخ فيض اهللا الكردي ، وأما الطالب فكثر ، من 

خ عبد الرمحن زين بينهم الشيخ أبو اخلري زين العابدين ، وأخوه الشي
 .العابدين 

وبقيت هذه املدرسة مستمرة يف عطائها إىل أن توحدت املدارس 
 وسائر_ األمحدية _ م ، فانضمت ١٩٤٩الشرعية يف حلب سنة 

 ــــــــــــــــــــ
  .٧٨ ، ص ٧ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء : انظر ) ١(
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ية وتسمى الكلية اخلسرو: املدارس األخرى إىل مدرستني اثنتني 
 .الشرعية يومها ، والشعبانية ومسيت معهد العلوم الشرعية 

وكان التدريس فيها على شكل حلقات ، كلما انتهى  
الطالب من كتاب قرؤوا غريه ، ويقوم الشيخ املدرس بإجراء 
اختبار للطالب ، فإن وافق على جناحه جنح ، وارتقى إىل كتاب 

 .تاب إلعادته مرة ثانية آخر، وإن مل ينجح بقي على الك
وأما مواد التدريس فيها ، فغالبها من الفقه الشافعي ، وعلم  

البديع واملعاين والبيان ، وكذا النحو : البالغة بعلومها الثالثة 
والصرف واملنطق ، وفن املناظرة ، والطبيعيات من املعقوالت مثل 

   وكذلك التفسري ، واحلديث النبوي _ كتاب عني احلكمة _ 
الشريف ، واألدب ، والتاريخ ، والعروض ، وغري ذلك من سائر 

 .العلوم 
أما مكتبتها ، فقد نقلت إىل جممع املكتبات الوقفية يف حلب  

 .م ١٩٤٩عام 
أما زي العلماء يف األمحدية : مث ختم السردار حديثه قائالً 

 فهو زي علماء اليوم ، ولكن الفرق بني ذلك العصر وهذا أم
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  .)١(أتقى وأزهد وأورع كانوا 
هذه األبيات  _  يف اخلتام _ ولعل من اجلدير ذكره  

الشعرية اليت نقشت على حجر فوق باب املدرسة ، لتكون وسام 
 :شرف هلا ولبانيها 

 ومسجد لطاعة الرمحن   مدرسة للمذهب النعماين
 مع عقائد اإلميان* آالت  يقرأ ا التفسري واحلديث وال

 هو ابن طه عارف الزمان   وايل أمحدأنشأها صدر امل
 بشرى صالح احلال للجريان   ويف جواره أشاد تربة

ويف ذيل األبيات تلك نِقش تاريخ تشييدها الذي هو عام  
 .هـ ١١٦٥

 
 

 ــــــــــــــــــــ
 :لقاء شخصي أجريته معه بتاريخ اخلميس . أمحد : سردار ) ١ (

  م٢/٨/١٩٩٠_ هـ ١١/١/١٤١١               
 .. يقصد ا علم اآللة ، وهو العلم باللغة العربية من حنو وصرف وبالغة: اآلالت *    

 .      فاللغة هي آلة فهِم العلوم الشرعية 
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  **اجلوانية* املدرسة األسدية_  سادسا 
مدرسة قدمية يف حملة باب قنسرين ، وكان قد بناها أسد " األسدية 

،  ) للهجرة *** ( يف حدود الستمائة ] قائد أيويب [ الدين شريكوه 
وقد درس فيها األفاضل ، وخرج منها مجع غفري من العلماء ، 

من [ وكان هلا وقف يف دمشق ،ووقف يف حلب ، ومل يبق منها
 .سوى القليل **** اآلن ] أوقافها 

ويوجد يف دهليزها على مينة الداخل مطهرة عمرت جديدا   
الشهري عبد اهللا بن األستاذ الشيخ * ****بسعي مدرسها الفرضي

معطي، ويف اجلهة الغربية من الصحن قبلية واسعة ، ويف الشمالية 
 والشرقية حجر للمجاورين عددها ست ، ويف وسط الصحن 

 ــــــــــــــــــــ
 ) .٦(انظر الشكل رقم * 
 ليت دثرت منذ عهددعيت باجلوانية لتتميز عن املدرسة األسدية القريبة من القلعة ، وا**

 .    بعيد 
 هـ الذي فيه تويف أسد الدين شريكوه كما ٥٦٤البد أن يكون بناؤها قبل عام *** 

  .          ٢١١ ، ص ٤ج _ املرجع السابق _ شذرات الذهب :       ثبت يف كتاب 
 .للغزي الواقعة يف العشرينات من القرن احلايل " ر الذهب " املراد زمن كتابة **** 

 .هو العامل بأحكام املواريث وفق الشريعة اإلسالمية : الفرضي ***** 
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عمرت سنة ] أمتار [ حوض كبري مربع فوق عشر بعشر 
  .)١(هـ ١٣١١

 م ، مث رممت ١٨٩٨_هـ ١٣١٦وجددت غرفها عام 
 . م ١٩٢٤_ هـ ١٣٤٣ودهنت عام 

يبدو مما تقدم أن املدرسة األسدية مل تكن  ذاهبة الصيت ،  
يدة الشهرة يف النصف األول من هذا القرن ، بل اقتصر وال بع

من خالل ذلك الدرس يف علم _ وعلى نطاق ضيق _ نشاطها 
الفرائض الذي كان يلقيه على طالبه الشيخ عبد اهللا املعطي ، وهذا 

ما جعل العلماء ال يكترثون ا يف اللقاءات الشخصية اليت    
 .أجريتها معهم 

 *رحيمية املدرسة ال_  سابعا  
تقع الرحيمية يف حملة البياضة ، اليت جتاور القلعة من اجلهة  

 :الشمالية الشرقية ، وقال الغزي فيها 
 وقفتها الشريفة رمحة بنت عبد القادر بن أمحد بك ، وهلا(  

 ــــــــــــــــــــ
  .٨١ ، ص ٢ج _ املرجع السابق _ كامل : الغزي ) ١(

 ) .٧(انظر الشكل رقم *    
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هـ، ١١٥٦وقف جزئي ال يكاد يقوم بكفايتها ، تاريخ كتابه سنة 
وهي اآلن عامرة ، ومدرسها الفقيه النبيه الفاضل املدقق الشيخ 

بن حممد بن * إبراهيم بن عالمة عصره املرحوم الشيخ عبد السالم
عبد الكرمي ، والطلبة يترددون على هذه املدرسة لألخذ عنه ، وهو 

 .)  ١() ارها وأحياء شعائرها باذل قصارى جهده بإعم
واملدرسة هذه مل تكن هلا تلك الشهرة بني علماء حلب  

 الذين أدركوها  مفتوحةً يف النصف األول من هذا القرن امليالدي ، 
فهي مل تعد عن كوا مسجدا تعقد فيه حلقة علم أسوة بالعديد من 

 .مساجد املدينة آنذاك 
كانت مرتالً ( وقفها يؤكد ذلك أن الرحيمية يف أصل  

تسكنه الواقفة رمحة اهللا عليها ، فلما وقفته ليكون مدرسة ، 
 ورصدت هلا بعض األوقاف لتغطية نفقاا شرطت هلا مدرساواحدا

 
 ــــــــــــــــــــ

 هـ ، الذي درس يف الرحيمية قبل ولده الشيخ  ١٣٠٥هوالترمانيين املتوىف سنة* 
 .ديه فئة جليلة من علماء حلب     إبراهيم ، وخترج على ي

   .٣٠٧ ، ص ٢ج _ املرجع السابق _ كامل : الغزي ) ١(
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  .)١() يف العلوم الدينية 
 .فاملدرسة بذلك صغرية يف مقرها ، ويئة التدريس فيها  

 _حتليل وتعقيب  _  
تقدمت الفصول السابقة ، وهي تؤكد أن املدارس الشرعية  

ا أهل السعة واليسار ، حبيث حيتوي كان يتسابق ببنائها وإعماره
بناؤها مسجدا للصالة ، وحجرا للنوم ، وما يتبع ذلك من مرافق 

 .هامة 
مث يؤمن واقف املدرسة كل عوامل بقائها ومنائها  

واستمرارها ، كالواردات املالية اليت هي وقفيات خاصة     
 علماء باملدرسة ، وشخٍص يتوىل إدارا ، ومجع غالا ، وكذلك

للتدريس ، ومراجع علمية ، وما سوى ذلك من اإلجراءات 
التنظيمية ، األمر الذي جيعل املدرسة الشرعية تنهض مبهامها على 

 .أكمل وجه ، ولتحقيق أهدافها على أكرب قدر ممكن 
 أن طريقة التدريس كانت إلقائية،_ أيضا _ وتبني مما سبق  

 عون ، وكلما انتهى منيقرأ الشيخ درسه ، والطالب حوله يستم
 ــــــــــــــــــــ

  .٣٩٤ ، ص ٧ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء  _ حممد راغب : الطباخ ) ١(
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كتاب امتحن به طالبه ، فيجيز احلافظ منهم ، وليعيده غري احلافظ، 
واإلجازة تلك تكون مبثابة الشهادة حلاملها ، وهي إما أن تكون 

فهية ، وإذا ما  متكن الطالب من مجيع خطية ، وإما أن تبقى ش
املواد الدرسية ، أُعطي إجازة حمررة على ورقة خاصة ، تثبت له 

 .خترجه بنجاح من مدرسته تلك 
والتعليم يف معظم املدارس السابقة كان داخليا ، إذ يتلقى  

الطالب العلم الشرعي يف مدرسٍة جيد فيها طعامه وشرابه ومبيته ، 
 . إال بعد التخرج ، وإكمال التحصيل وهو ال يغادرها

وحىت يكون احلديث عن هذه املدارس أكثر اعتداال ، وأدىن  
إىل النصفَة البد من االعتراف جبميل تلك املدارس اليت أسدت إىل 

 .اتمع خنبة من جهابذة العلم وفحوله 
لكن ، وكما أن لكل سائر عثرة ، ولكل جواد كبوة ،  

 :وكما قال الشاعر 
 فال يغر بطيب العيش إنسان  لكل شيء إذا ما مت نقصان 

فإن هذه املدارس قد تعثرت بأمور رافقتها ، وأخرى 
 صادفتها ، فحدت من نشاطها ، وجعلت فيضها غيضا ، ومدها
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 :جزرا ، فلتلحظ تلك األمور على النحو التايل 
ويات انعدام التنسيق بني تلك املدارس ، وعلى مجيع املست _ أوالً

: املادية والثقافية واملسلكية ، ويف هذا الصدد قال الشيخ القالش 
 .) ١()مل تكن كلمة التعاون معروفة بني تلك املدارس (

عدم تدخل احلكومة يف بناء املدارس الشرعية بشكل جاد  _ ثانيا
جعل إنشاءها حتت رمحة أهل اجلود واليسار ، فكان وجودها يف 

ري خاضع خلطة تنظيمية ،هلذا كله فقد جيد املرء األحياء كيفيا ، وغ
كثافة يف املدارس يف حي ما ، يف الوقت الذي تنعدم فيه ، أو تقل 

 .يف حي آخر من املدينة 
إن إتباع نظام ااورة ، جعل عدد الطالب حمدودا ،  _ ثالثًا

فالطالب وفق هذا النظام ختصص له غرفة مستقلة ، واملدرسة   
 رقعتها فإا ال تتسع إال لعدد حمدود من الغرف ، مهما اتسعت

فالعثمانية مثالً ، هي أكرب املدارس الشرعية يف وقتها ، كان عدد 
 .  طالا ثالثني طالبا ، ألن عدد غرفها مثل ذلك 

 على أن ااورة يف مجيع هذه املدارس كانت قليلة" 
 ــــــــــــــــــــ

 .املرجع السابق ) ١(
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، ألن ااور يف إحداها مل يكن ملدة جماورته حد ،    اجلدوى 
وليس . …وكان يتقاضى من غلة وقف مدرسته راتبا شهريا زهيدا

عليه رقيب وال مسيطر ، ورمبا جاور مدة حياته ، ومل حيصل من 
 .العلم على طائل 

ولذا مل ندرك مدة حياتنا نابغة من جماوريها نبغ بالعلوم 
ليلني ، مل حيملهم على االنقطاع إىل العلم والفنون سوى نفر ق

  .   )١(" حامل سوى نفوس شريفة قنعت ألجله من املعاش باليسري
جاءت املناهج التعليمية قاصرة ، وغري متفقة مع مشول  _ رابعا

صحيح أا قررت مواد قوية يف الفقه، . الشريعة اإلسالمية الغراء 
 ، واملنطق ، لكنها مل تقرر على والتفسري ، واحلديث ، واللغة العربية

الطلبة مواد تساير متطلبات العصر آنذاك ، مثل املواد الفكرية ، 
واالجتماعية ، واالقتصادية ، والسياسية ، األمر الذي جعل الطالب 
خيرج من تلك املدارس وهو فقري إىل وعي يضع للمشكالت 

حلاجة إىل املعاصرة حلوالً مالئمة ، يف وقت كان الناس فيه بأمس ا
 مثل ذلك الوعي، ألن بالدهم كانت تئن حتت وطأة االحتالل  

 ــــــــــــــــــــ
  .١٣٥ و١٣٤ ، ص ١ج _ املرجع السابق _ كامل : الغزي ) ١(
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 .واالستعباد األجنيب املباشر منه ، وغري املباشر 
وبالرجوع إىل الشروط الوقفية اليت اعتمدها واقفو تلك   

 مل يكونوا - عليهم رمحة اهللا -ن الواقفني أنفسهم املدارس يالحظ أ
على حظ وافر من االطالع عما جيول حوهلم من مكايد ودسائس 
على اإلسالم وأهله ، فكانت النتيجة أن خترج طالب ، بل علماء 
حفظوا احلواشي واملتون ، لكنهم وقفوا عاجزين أمام دسائس 

سنوا االتصال بأفراد األعداء ومكرهم ، ومع هذا وذاك ، فإم مل حي
جمتمعهم ، ومل يتمكنوا من خماطبتهم على قدر عقوهلم ، وهذا ما 

كان الشيخ                 : ( أكده الشيخ القالش حينما قال 
يعطي أحيانا درسا عاما يف األصول ، أو املنطق دون مراعاة 

للحضور الذين كانوا من عوام الناس وبسطائهم ، والذين هم      
ما حضروا مثل هذا الدرس إال للتربك بالنظر إىل وجه الشيخ ليس 

 .)١() إال ، فال الشيخ أحسن اإلفادة ، وال احلضور أحسنوا الغاية 
ال خيطر للعامل يف ذلك الوقت أن يأمر باملعروف    : ( وقال أيضاً 

 أو ينهى عن املنكر حىت مع عدم وجود أي عائق أمامه ، إال ما كان
 ــــــــــــــــــــ

 .املرجع السابق ) ١(
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من الشيخ بدر الدين احلسين الذي حرم الدخان ، وألزم النساء 
باحلجاب األبيض ، فصار هناك نشاط وصحوة جيدة ، وكان ذلك 

 .) ١() هـ ١٣٤٢حبدود سنة 
ملا كان توظيف خرجيي املدارس الشرعية ليس مضمونا ،  _ خامسا

 التوظيف ، فإن الناس قد أعرضوا وشهادم ليس هلا أية أولوية يف
عن التماس العلم إال قليالً منهم ، وهذا ما أكده الشيخ القالش 

أن الوظيفة تنال بعد اإلعالن عن املسابقة إليها ، ( حينما أفاد 
، وأما جماالت * فيوظف الناجح دون النظر إىل مؤهله العلمي

يها ، وكذا    التوظيف، فجلها كائن يف إمامة املساجد ، واخلطابة ف
التدريس يف املدرسة اخلسروية ملا صارت حتت يد دائرة 

 . )٢()األوقاف
 ــــــــــــــــــــ

 .املرجع السابق ) ١ (
 لعل السبب يف ذلك هو سهولة حتصيل الشهادة زمن القالش الذي خترج من* 

 ها إن الشهادة يأخذ:   م ، والذي صرح يل باحلرف الواحد ١٩٢٩   اخلسروية سنة 
 حنن خترجنا سبعة لكن السوية خمتلفة جدا : وقال أيضا …    املقصر جدا ، والنابغة 

 .   جدا
 .املرجع السابق : القالش ) ٢(
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إن النظام الذي ساد كل مدرسة على حدة ، كان له  _ سادسا
التأثري البارز يف ، تأخرها فِسن االنتساب إليها ليست حمددة ، ومدة 

ا ليست مقدرة ، بل كلما أطال الطالب بقاءه ، زادت املكث فيه
 .مكاسبه من واردات الوقف اخلاصة مبدرسته 

وهلذا كله رثى الطباخ حال املدارس الشرعية السابقة  
 :وأمثاهلا ، فقال 

وباقي املدارس حيزنك حاهلا ، وحالة التدريس … ( 
 :والطالب فيها يصدق عليها قول الشاعر 

 )١(ن تالوة      ومهبط وحي مقفر العرصات مدارس آيات خلت م
يف الشهباء عدة مدارس تتجلى …: (وقال يف موضع آخر  

عن وارداا ، وعن * إذا سألت] يف عدم االنتظام [ لك حالتها 
حالة التدريس فيها ، وحينئذ يأخذك العجب إىل أقصاه ، وتأسف 

دى ، ويتبني لتلك األموال الطائلة ، والواردات اهلائلة اليت تذهب س
 لك أن هذه املدارس لو اعتين يف أمرها ، وصرف ريعها يف السبيل

 ــــــــــــــــــــ
  .٨٢ ص - املقالة السابقة -) املدارس يف اإلسالم ) ( ١(

 .سألت ، واهللا أعلم : سئلت ، ولعل الصواب : يف األصل * 
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ن ، الذي تستحقه ، حلييت تلك املعاهد العظيمة  بالعلم والعرفا
وجادت على هذه الديار ، وعلى غريها من البالد بوابل 

 .) ١(...)الفوائد
وللطباخ كلمة أخرى ، قاهلا يف األربعينات من هذا القرن ، 

 م ، وهي من ١٩٤٨صور من خالهلا وضع املدارس الدينية سنة 
آخر ما قاله يف هذا الشأن ، لذا جيمل هنا ذكرها ، فقال رمحه اهللا 

 :تعاىل 
  املدارس الدينية ، فإا منذ مدة طويلة ليس فيها شيء أما" 

من التنظيم ، ومن دخل إليها ال خيرجه منها إال املوت ، مهما 
 طالت مدته فيها ، وليس فيها برامج للتعليم ، والتعليم فيها كيفي ،

ومع ذلك فقد أخرجت علماء فضالء فطاحل ، إال أن هؤالء كانوا 
ملنتمني هلذه املدارس كانوا مقتصرين وأكثر ا… يعدون باألصابع 

على دراسة النحو ، والصرف ، والفقه ، والقليل من علوم البالغة ، 
وقلَّ منهم من يشتغل باألدب ، وغريه من العلوم ، وكاد اإلنشاء 

 وهناك فكرة ترمي إىل إصالحها ، وإدخال شيء… يفقد بينهم 
 ــــــــــــــــــــ

  .٤٤١ ، ص ٧ ج -رجع السابق  امل-إعالم النبالء ) ١(
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  .)١(من التنظيم فيها ، حقق اهللا ذلك 
مث ذكر الطباخ يف موطن آخر األسباب اليت دفعت بالناس  

 :إىل الزهد يف العلوم الدينية عموما ، ميكن إمجاهلا كما يلي 
 . أن قضاة البالد كانوا يعينون من اآلستانة -أ
 .للغة التركية  أن لغة الدواوين والتعليم كانت با-ب
 قلة رواتب الطالب وأهل العلم حبيث ال تفي بالضروري من -ج

 .املعيشة 
 ترك االمتحان الذي هو من أعظم األمور اليت تدعو الطالب إىل -٤

 .االجتهاد 
 التساهل يف إعطاء وظائف اآلباء لألبناء ، حىت صارت كأا -٥

 .سلعة تباع ، وصار العلم كأنه تركة تورث 
 طالب العلوم الدينية إىل اخلدمة العسكرية يف احلرب  أخذُ-٦

 بعد أن كانوا] م١٩١٤[هـ ١٣٣٣العاملية اليت حصلت سنة 
 

 ــــــــــــــــــــ
 مكتبة  .م١٩٥٠-هـ ١٣٦٩: ط _ ة اإلسالمية الثقاف_ حممد راغب  : الطباخ ) ١(

  .٣٨٩ص _ سورية _ حلب _       طباخ إخوان  
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 *  ) ١ (.…معفيني منها

ولكن أخذت تلوح يف الوجود بشائر حتسٍن يف العلم  
 -والتعلم، ال يف مجيع املدارس الدينية ، وإمنا يف مدرستني اثنتني 

املدرسة الشعبانية ، :  مها -وحدت فيهما املدارس السابقة 
واملدرسة اخلسروية ، اللتان منهما يتكون موضوع الباب التايل 

 .إنشاء اهللا تعاىل 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
  .١٦٠:  ، ص ٣ ج - املرجع السابق -أعالم النبالء : انظر ) ١(

 ، لكن هلا تأثريها على ) م ١٩١٨( هذه األسباب وان كانت سابقة لتاريخ حبثي هذا * 
 إذ ليس من السهولة مبكان تشويق الناس إىل العلم بعدما أعرضوا عنه ، .    ما بعدها 
 .انتفاء تلك األسباب وزواهلا    ولو مع 
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 الباب الثالث

 التعليم الشرعي يف حلب بعد توحيد املدارس الشرعية
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 مقدمة
أظهر الباب السابق العقبات اليت اعترضت سبيل املدارس  

 م اليت مسيت ١٩٤٨ و ١٩١٨الشرعية يف الفترة الواقعة بني عامي 
 .فترة ماقبل توحيد املدارس الشرعية 

و تلك العقبات تولدت من شروط وقفية أظهر قصورها  
سوُء التنظيم يف تلك املدارس ، كما تولدت أيضا من حتديات 

 .اتمع ، الذي كون لدى الناس نظرة ال تليق بالعلم وأهله 
األمر الذي جعلها تسري يف طريق مسدود ، حىت بلغت حدا  

 .أوقافها نضب عنده حبر علومها ، وحصر نفعها يف أرزاق 
فتعالت الصيحات ، وكثرت الشكايات لدى دائرة  

 مدرسني _ * ، مما جعلها تصدر قرارا بضم تلك املدارس األوقاف
 فتحها سنة الشعبانية اليت أعيد:  إىل مدرستني اثنتني مها _ و طلبة

  ـــــــــــــــــــــ
فضل يف املدارس تلك،ومل لو اقتصر قرار األوقاف على تعديل النظام واملناهج حنو األ* 

جماالً رحبا _ مع الشعبانية واخلسروية _ يأمر بضمها لكان النفع أكرب ، ألن يف بقائها 
 .الستقبال الكثري من طلبة العلم
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_ دون انقطاع _ فتحت أبواا   م ، و اخلسروية اليت١٩٤٩
 . م ١٩٢١ هـ ١٣٤٠سنة

 حتوبوجود هاتني املدرستني طويت هاتيك املدارس ،وأض
مساجدها مقرا للصلوات ، وباتت حجراا مبيتا لطالب اخلسروية، 

 .و الشعبانية ، وباألخص الغرباء منهم 
وإن السبب يف إفراد هاتني املدرستني بباب مستقل حاصل  

قبل وبعد تاريخ _ بالذكر والوجود _ يف متيزمها عما عدامها 
 . م ١٩٤٩توحيد املدارس الشرعية الواقع سنة 

 *املدرسة الشعبانية _ أوال
الشعبانية كائنة يف حملة الفرافرة ، اليت حتاذي قلعة حلب من  

 :جهة الشمال ، و الشعبانية كما أفاد الطباخ يف إعالمه أنه 
بن أمحد آغا املأمور لتحصيل األموال يف حلب ** بناها شعبان آغا( 
 هـ ويضم ١٠٨٥، ومت بناؤها عام ] وهو من مسلمي األتراك [ 
  ناؤها مسجدا بديعا ، تعلوه قبة عالية ، ومدرسةً من تسع وعشرينب

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) .٨(انظر الشكل رقم * 

 ._ املرجع السابق _ نقالً عن القالش . كلمة تركية يقصد ا الرجل الغين _اآلغا ** 
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،حجرة خمصصة لسكن طلبة العلم الشريف ، ويتوسط البناَء صحن 
 .)  ١() طه حوض للماء جعل يف وس

أن يقيم : ( مث ذكر الطباخ أن من بني شروط الواقف 
وأال يكون مسقط باملدرسة رجل معروف بالزهد و الصالح ، 

 بل يكون آتيا من ديار أخرى ، فيقرأ رأسه ومرباه يف إيالة حلب ،
 .)٢() للطلبة يف كل صباح الفنون العقلية 

محدية يف كون املدرس يذكر هذا الشرط مبا شرطه واقف األ
، ومثل هذا يبعث على االستغراب ، إذ ماذا ستكون * فيها كرديا 

 ! . النتيجة لو كان املدرس فيها من علماء حلب األكفاء ؟ 
 وبناء على ذلك فان املدرسة حالة غياب املدرس الغريب 

 ــــــــــــــــــ
  .٤٣٩ و ٤٣٨:  ، ص ٧ج _ املرجع السابق  _  : انظر ) ١(
 .نفس املكان )  ٢(

 والغريب أن واقفي املدارس كانت شروطهم .  من هذا البحث ٤٠:راجع ص * 
   الوقفية قاصرة ، وكنت ذكرت بعضا منها من قبل ، وسأذكر بعضا منها فيما بعد ، 

 يف  ، مع أا مبثوثة منها خشية اخلروج عن نطاق البحث  على أين أعرضت عن الكثري
 ._ املرجعني السابقني _ م النبالء ور الذهب إعال:   كتايب 
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إما أن تغلق أبواا ، ويتوقف : ستكون أمام احتمالني اثنني 
 . عطاؤها، وإما أن يلغى شرطها ذاك ، وهذا ماحصل فعالً فيما بعد

 أن يقطن يف احلجرات ثالثون : " ومن بني الشروط تلك 
صيل ، وجمدون يف رجالً من الصلحاء ، م قابلية واستعداد للتح

 يف إيالة * طلب العلم ، على أال يكون مسقط رأسهم وحمل نشوهم
 ** .حلب ، بل يكونون من بلدان أُخر

 مث شرط على كل واحد منهم تالوة جزء من القرآن 
العظيم يف املسجد بعد صالة الصبح ، على أن يكون هلم مرتب 

  .معلوم من واردات الوقف هذا 
 هـ معلوم ااورين ١٣٣٨قطع سنة ولكن متويل الوقف 

حبجة أنه يريد تطبيق شرط الواقف املعشر بأن جماوري  ***واملدرسة
املدرسة ومدرسها يلزم أن يكونوا من الغرباء ، فتفرق لذلك كل 

 وبقيت عدة سنوات ليس فيها سوى بضعة … من كان فيها 
    ــــــــــــــــــــــ

 .د نشوهم ، و نشوؤهم مبعىن واح* 
 .يقال هنا ، ما قد قيل يف شرط كون املدرس غريبا ** 

 .املراد من ذلك رواتب الطلبة ااورين ، والنفقات الالزمة للمدرسة *** 
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 .أشخاص وكادت ختلو من الطالب ، وتصبح خالية خاوية
اهتمت دائرة األوقاف بأمرها بعض  * هـ١٣٤٢ويف سنة  

بل الطالب من أهايل حلب االهتمام وألزمت وكيل املتويل أن يق
وغريهم ، وذلك على أثر القرار الذي أُعطي من قبل جملس 

هـ ، فرتب فيها ١٣٤٠األوقاف األعلى الذي عقد يف دمشق سنة 
 . ) ١(" ثالثون طالبا ، وصارت تعطى هلم الرواتب 

وملا كان الشيخ أمحد القالش واحدا من طالا الثالثني آنذاك فإنه 
 :املعلومات التالية قدم حوهلا 

/ م تقريبا ١٩٢١/ هـ ١٣٤٠افتتحت الشعبانية سنة "  
وكانت مغلقة قبل هذا التاريخ ، ومل يكن فيها إال صف واحد ، 

 وكان عدد الطالب فيها ثالثني طالبا ، يقبض الواحد منهم لرية 
 ـــــــــــــــــــــــ

 هـ والذي يرجح قوله ١٣٤٠ أكد الشيخ القالش أن افتتاح الشعبانية كان سنة* 
 ، أو املرافق له    دخوله املدرسة مع كونه حلبيا مستفيدا من القرار السابق للدخول

   باألقل
  ،٧ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء _ حممد راغب : الطباخ : انظر ) ١(

  .٤٤١ و ٤٤٠:       ص 
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 ٦٧

 يف ذلك ذهبية عثمانية شهريا ، مبا يعادل مخس لريات سورية
 .الوقت، وهو مبلغ معقول يف تلك األيام 

تويف أمحد آغا متويل _ وخالل السنة ذاا _ ولكن  
تعود  الشعبانية فانقطعت الرواتب على أثر وفاته ، مما جعل الشعبانية

إىل اإلغالق مرة أخرى ، ولكن بعد أن أمت طالا عامهم الدراسي 
املدرسة اخلسروية ، ] دمسج[ذاك ، وأجروا إمتحانام يف قبلية 

  ) ١(" وكانت اإلمتحانات تلك شفوية ، وليست خطية 
مث ذكر الشيخ القالش نبذة أخرى عن املدرسة الشعبانية ،  

 : من حيث طريقة اإلنتساب إليها ، واملستوى العلمي فيها ، فقال 
ليس هناك حد أعلى لسن القبول يف الشعبانية ، فلقد "  

 الثانية عشرة ، وكان معي على بساط انتسبت إليها و أنا يف
الدراسة طالب يف السادسة و الثالثني من عمره ، وكان مديرها يف 

 : تلك الفترة الشيخ عبد الوهاب عقاد ، وأما مدرسوها فمنهم 
 الشيخ طاهر الكيايل ، وكان يدرس النحو ، وكان املقرر فيه -

 ـــــــــــــــ
 . _ املرجع السابق_ الشيخ القالش ) ١(
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 ٦٨

 " .شرح الدحالن على األجرومية : "كتاب 
 .) ١(الشيخ إبراهيم الدرعزيين ، وكان يدرس الفقه الشافعي-

ولقد أظهر الشيخ القالش إعجابه أكثر من مرة باملستوى 
 . العلمي للمدرسة الشعبانية ، مبا يف ذلك املدرسون واملواد الدراسية

 أُغلقت من إذن مل تعش الشعبانية إال سنة واحدة حىت 
جديد، وبقيت مغلقة قرابة مثان و عشرين سنة ، منذ 

، /م١٩٤٩_هـ ١٣٦٨/وحىت عام /  م١٩٢٢_ هـ ١٣٤١/عام
 .فأضحت طلال ألهل العلم وعشاقه 

 م بالرحيل ، صدر قرار بتوحيد ١٩٤٩وملا آذنت سنة
املدارس الشرعية عن دائرة األوقاف ، ففتحت مبوجبه املدرسة 

هي و اخلسروية أُما حتتضن يف حجرها مجيع الشعبانية ، لتكون 
 . املدارس الدينية يف حلب 

ودعيت الشعبانية بدًءا من افتتاحها هذا مبعهد العلوم 
 الشرعية ، وكانت يف ذلك الوقت حتت إدارة الشيخ عطا الصابوين،

 ـــــــــــــــــــــــ
 ._ املرجع السابق _ الشيخ القالش ) ١(
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ا الشيخ عبد الوهاب سكَّر ، وذلك سنة مث خلفه على إدار
 . م ١٩٥٤

وأما عن سري النظام فيها ، فيمكن بسطه على الشكل  
 :التايل
يشترط يف الطالب الذي يرغب باالنتساب إليها أن يكون _ أوالً 

تاليا للقرآن الكرمي ، أو حامالً للشهادة االبتدائية ، فإذا حتقق فيه 
 على ضوئه حيدد صفه من بني هذا الشرط خضع الختبار كتايب

 . صفوف املدرسة الستة 
_  ليس بعريب اللسان_ أما إذا كان املنتسب إليها أعجميا 

فإنه البد أن يدخل صفا متهيديا دون الصف األول ، يتمرن فيه على 
 .النطق باللغة العربية 

هذا بالنسبة للمنتسبني اجلُدد ، وهناك طالب دخلوا هذا 
نقال من مدارسهم اليت نسقت ، * ] لشعبانية سابقًاا[ املعهد 

 . وألغيت بقرار توحيد املدارس السابق ذكره 
 ــــــــــــــــــــــ

 .هو املشهور على ألسنة الناس حىت اليوم ) الشعبانية ( بقي اسم * 
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 ٧٠

هذا ، وليكن بالعلم أن االنتساب إىل الشعباينة ال يشترط 
 .فيه سن حمددة 

يبدأ اليوم الدراسي مع طلوع الشمس ، وينتهي قبيل صالة _ ثانيا 
الظهر بربع ساعة تقريبا ، حىت يتاح للمدرسني ، وبعض الطلبة 

 .االلتحاق مبساجدهم اليت يؤمون الناس فيها 
بعد انتهاء الدوام اليومي ينطلق الطالب احللبيون إىل بيوم،  _ ثالثًا 

فهم يف املدارس الشرعية القدمية ، وأما الغرباء فإم يتوجهون إىل غر
 . واليت أصبحت للمبيت ، منذ صدرو قرارتوحيد املدارس الشرعية 

إلزامي ، ولو _ اجلُبة والعمامة _ التقيد باللباس الشرعي _ رابعا 
 .كان الطالب يف الصف األول 

 أما اجلهاز التدريسي فيها ، فيشمل كل أولئك املدرسني _ خامسا 
 ا يدرسون يف املدارس الشرعية القدمية قبل عملية التوحيدالذين كانو
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 ٧١

، يضاف إليهم خنبة من العلماء ذوي الثقافات العالية ، الذين * هذه 
 .مل يأتوا من املدارس القدمية ، بل عينوا فيها ابتداء 

 :وكان من مجلة مدرسيها أصحاب الفضيلة التالية أمساؤهم  
الوهاب التوجني ، و حممد املالح ، عبد الفتاح أبو غدة ، و عبد 

وجنيب خياطة ، و عبد اهللا سراج الدين ، و أبو اخلري زين العابدين،  
و عبد الرمحن زين العابدين ، و أمحد القالش ، و حممد املعدل ، 

 .وغريهم … وإبراهيم  ترمانيين 
 :  مشل املنهاج الدراسي فيها املقررات التالية _ سادسا 

  الكرمي وجتويده ، و احلديث الشريف ، والفقهتفسري القرآن 

 ، واللغةو أصول الفقه ، و اخلطابة_ افعي مبذهبيه احلنفي و الش_  
 

 ــــــــــــــــــــــ
يستثىن من ذلك املدرسة العثمانية ، اليت متكن أصحاا من إبعاد قرار الضم والتوحيد * 

ن دون غريهم ، والذي يدفع إىل هذا عنها ، كيما تبقى أوقافها الوافرة خالصة هلم م
 متدنية يف عطائها ومردودها – على سعة أرجائها –احلكم ، كون املدرسة تلك 

 . وما بعدها ٣٤ص : انظر . العلمي ، بدا هذا واضحا عند احلديث عنها 
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 ٧٢

: و التاريخ األسالمي ، و احلساب ، و املواد املهنية  العربية ،
الضرب على اآللة الكاتبة ، و احملاسبة كاخلط ، وجتليد الكتب ، و 

 . التجارية 
حامل شهادا ليس له أولوية يف التوظيف ، فالشهادة تلك _ سابعا 

غري معترف ا رمسيا ، وهلذا األمر أدخلت بعض املواد املهنية يف 
املنهاج التدريسي حىت يتمكن املتخرج من الشعبانية من الكسب 

 .للعمل الوظيفي بيده إن مل تؤهله شهادته 
يعتمد على " الشعبانية " النظام املايل ملعهد العلوم الشرعية _ ثامنا 

 :الواردات التالية 
 .الوقفيات اخلاصة باملدرسة الشعبانية _ أ 
 .معونات مادية حمددة من ميزانية دائرة األوقاف حبلب_ ب 
 .تربعات احملسنني _ ج 
يل ، فكانت معظمها أما النفقات على ضوء هذا النظام املا 

 :تصرف على النحو التايل 
رواتب كاملة ملدرسني مل يأتوا الشعبانية من املدارس القدمية، _ ١

ويتراوح أجر الساعة الدراسية لكل واحد منهم بني عشر اللريات 
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سورية ، واخلمس عشرة لرية سورية يف ذلك الوقت ، كما يراعى 
 .ية يف املدرس يف ذلك املؤهل العلمي ، واخلربة التعليم

 أما املدرسون الذين قدموا إىل الشعبانية من مدارسهم اليت 
نسقت ، فيقِبض كل واحد منهم أصل مرتبه من متويل وقف 
مدرسته اليت كان يعمل ا حىت إذا زادت حصصه الدراسية يف 

يقبض _ واحلالة هذه _ الشعبانية عما كانت عليه سابقًا ، فإنه 
 . حصصه اإلضافية فيها منها عوضا ماليا عن

رواتب للطلبة ااورين للشعبانية ، الذين حتققت فيهم شروط  _ ٢
الواقف كما وكيفًا ، وأما الطالب الذين وفدوا إليها من مدارس 

 .أخرى ، فإم يقبضون رواتبهم من وقفيات مدارسهم 
وهناك طلبة انتسبوا إليها إبتداًء ، ورضوا أن يدخلوها بال 

الً ، ألم جاؤوا زيادة على عدد ااورين الذين خصهم راتب أص
 .الواقف برواتب حمددة 

أصبحت طريقة التدريس فيها حديثة ، فالطالب جيلسون _ تاسعا 
على املقاعد املدرسية املعروفة ، بينما املدرس يلقي الدرس أمامهم 
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،  قائما ومستعينا بالسبورة ، وأما االمتحانات فكانت فصلية وخطية
 * .       حبيث خيضع الطالب المتحانني اثنني يف السنة الواحدة 

يف احلقيقة إن الشعبانية بعد سنة توحيد املدارس الشرعية  
خطت خطوة هامة حنو األمام يف أكثر ااالت _  م ١٩٤٩_

التعليمية ووسائلها ، سواء يف جهازها التعليمي ، أم يف مناهجها 
بقيت متأخرة عن املدرسة _  ذلك مع_ التدريسية ، ولكنها 

اخلسروية ، مما جعل الشهادة الصادرة عنها غري معترف ا رمسيا ، 
 :وذلك لألسباب التالية

كوا مدرسة خاصة غري حاضة لدائرة األوقاف ، _ أوالً 
وهي دائرة _ فالقائمون عليها كانوا يرون يف إحلاقها باألوقاف 

 . باستقالهلا تقييدا هلا ، ومساسا_ حكومية 
 
 

 ــــــــــــــــ
 بطريقة احلوار الشخصي مع _ بعد ترتيب و صياغة جديدة _ مجعت هذه املعلومات * 

  السيد مالك منقاري ، الذي كان يعمل يف الشعبانية حماسبا بدًءا من افتتاحها سنة 
 . م ٥/١٢/١٩٩٢وقد أجريت احلوار معه بتاريخ  . ١٩٥٤وإىل غاية ١٩٤٩
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كانت مناهجها على قوا قاصرة على العلوم الشرعية  _ ثانيا
والعربية، ومل تشمل العلوم الكونية كاجلرب و اهلندسة ، واللغة 

 .األجنبية ، وغريها 
نعم أدخلت يف منهاجها مادة احلساب ، ولكن املقرر فيها  

 .وقف عند العمليات احلسابية البسيطة 
يكون حامالً للشهادة مل تشترط يف قبول الطالب أن _ثالثًا 

االبتدائية، كشرط أساسي البد منه ، بل قبلت حاملها ، وقبلت 
كما مر _ معه تايل القرآن الكرمي ، ولو كان ال حيمل االبتدائية 

 ._ سابقًا 
هذه هي األسباب الظاهرة اليت أمكن مجعها ، واليت جعلت  

ا رمسي ا الشعبانية ، أو معهد العلوم الشرعية غري معترف. 
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 *املدرسة اخلُسروية  _ ثانيا  
 :نشأا  •
 إىل واقفها خسرو باشا بن سنان الذي ** تنسب اخلسروية(  

ويلَ _ رمحه اهللا تعاىل _ وقفها وأوصى ببنائها ، وخسرو هذا 
  هـ ، ٩٤١ هـ ، مث ويل كفالة مصر سنة ٩٣٨كفالةَ حلب سنة 

 .) ١(" العثمانية *** انية مث صار الوزير الرابع يف الدولة السليم
السفَّاحية ، وهي جتاور : تقع اخلسروية يف حملة تسمى  

القلعة من غرا ، ويلوح بناؤها الضخم من مكان بعيد ، كما اتسم 
 .مسجدها بقبة عالية رائعة ، ومبنارة جذابة سامقة 

 ــــــــــــــــ
 ) .٩: (انظر الشكل رقم * 

 **سه ، وهو خطأ ، ورمبا كان السبب يف ذلك درج لفظها بني الناس خِفيكما _ ر 
 خسروفيه وهم : أم رمبا ضجروا من التعليم فقالوا _     صرح أحد طلبتها القدامى 
 .    يقصدون أم خسروا فيها 

 استمر يف السلطنة منذ . نسبة إىل السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان ***
 املرجع      _ ابن العماد شهاب الدين : انظر ) . هـ  ٩٧٤_ هـ ٩٢٦(     سنة 

  . ٣٧٦ و ٣٧٥:  ، ص ٨ج_     السابق 
  .١٤٩ و ١٤٨:  ، ص ٣ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء : انظر ) ١(
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 ٧٧

بنيت يف أيام الدولة * وهي أول جامع ومدرسة وتِكية(  
 ومل هـ ،٩٥١وكان االنتهاء من بنائها سنة … العثمانية حبلب 

من هذه العمارة سوى ] يف العشرينات من هذا القرن [ يبق اآلن 
 .) ١()جامعها ومدرستها 

مربع الشكل طوله ستة عشر مترا ، ( أما اجلامع فهو  
 وعرضه كذلك ، وعرض جدرانه أزيد من مترين ، ولعله لذلك مل 

 هـ ، وخربت األبنية ١٢٣٧تؤثر فيه الزلزلة اليت حصلت سنة 
شبابيك واسعة جدا ** هلا ، يتخلل جدرانها األربعةَ عشرةُ اليت حو

منارة اجلامع عظيمة ) و ( … ، يسع الواحد منها فراشا مفروشا 
      .) ٢ ()… االرتفاع ، مستديرة الشكل على طراز منارات اآلستانة 

 اجلهة الشرقية ميضأة ، ومطْهر لتغسيل ( وفيه أيضا من  
 ــــــــــــــــــــــ

 كلمة تركية تعين رباط الصوفية ، الذين جيتمعون فيه على أورادهم،: التكية * 
 .            وأذكارهم 

  .٩٣ ، ص٢ج_ املرجع السابق _ كامل : الغزي ) ١(
 . عشر ، ولعل الصواب عشرة ، ألا ختالف املعدود يف التذكري والتأنيث: يف األصل **
  ،       ٣ج  _ املرجع السابق _ أعالم النبالء _  راغب حممد: الطباخ : أنظر ) ٢(

  . ١٥٩ و ١٥٨             ص 
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 ويف اجلهة الغربية مدرسة فيها عشر … املوتى ، وست حجرات 
 وواحدة للمدرس ، وأخرى … حجرات ، ومثان للمجاورين 

عشر حجرات معدة ] ففيها [ اجلهة الشمالية ] أما . [ للبواب 
 . ) ١(…للمسافرين 

 :أوقافها  •
كانت تلك حملة عن نشأة املدرسة اخلسروية ، وشكل 

 وقف عليها الواقف خسرو ( بنائها، وأما عن وقفياا اخلريية ، فلقد 
 عقار يطول ٣٠٠باشا ، وأخوه مصطفى أوقافًا هائلة تبلغ حنو 

الشرح لو ذكرناها ، وذكرنا شروط وقفها ، ومعظم األماكن 
عليها ، وهلا أوقاف يف مدينة عينتاب ، ااورة هلا هي وقف 

ودمشق ، ذلك غري القرى واملزارع اليت هي حول حلب ، ولقد 
استولت أيدي املتغلبني على هذه األوقاف الكثرية ، ومزقتها كل 

وقد كان بعضها خِربا ، وبعضها مشرف على … ممزق
 .)٢(...)اخلراب

 
 ــــــــــــــــــ

  .٩٤ص  _ ٢ج_ ق املرجع الساب_ الغزي ) ١ (
  .١٥٧ ، ص ٣ج_ املرجع السابق _ إعالم النبالء _ الطباخ ) ٢(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٩

ولقد وزعت الواردات اخلريية تلك على متويل الوقف ، 
وناظره ، ومدرس وحيد ، ومثانية جماورين من الطلبة ، مث على قراء 
يتلون كتاب اهللا العزيز يف أوقات حمددة، وهيئات معينة ، تتكرر 

 .ام و املناسبات ، وعلى مرافق اجلامع واملدرسة أيضا بتكرر األي
على شكل _ تلك الواردات الوقفية _ وكان صرف  

أعطيات مالية ، أو وجبات غذائية ، أو نفقات مرفقية ، رمستها 
شروط وقفية مفصلة تفصيالً ال تعزب عنه صغرية وال كبرية ، 

 * .حبيث حتمل قارئها على الدهشة واالستغراب 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
  ٧٢رغيفًا ، وزن كل رغيف / ٢٦٠/أن خيبز يف كل يوم : من شروط الواقف *    

 / ٨/ويصرف كل يوم … من دقيق احلنطة ) وزا (      درمهًا ،كل عشرة رطل 
 /  ١٠/و يف كل ليلة مجعة …      أرطال من األرز يطبخ شوربة مع اللحم املذكور 

  ، ٢ج _ الغزي ، املرجع السابق : انظر يف ذلك ...!! لوى      أرطال أرز يطبخ ح
  .٩٧ إىل ٩٥     ص 
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 :احلالة التعليمية  •
وأما احلالة التعليمية يف اخلسروية فقد وصفها الطباخ ،  

 :بقوله
شرط الواقف رمحه اهللا أن يكون املدرس ا حنفي … 
تلو الواحد [ تعاقب عليها العديد من املدرسني اخلطباء …املذهب
، ويغلب على الظن أن أمرها كان جاريا على السداد إىل أن ] األخر 

) م١٨٢٢(هـ ١٢٣٧حصلت الزلزلة العظمى حبلب ، وذلك سنة 
فذهب كثري من األبنية اليت كانت موقوفة على هذه املدرسة ، من …

أسواق ودور ، وخانات ، ويف ذلك احلني اختل أمر التدريس فيها 
ع ، وما اشتمل عليه ، وصار مأوى للغرباء ، و وأُمهل أمر هذا اجلام

الفقراء ، وللعسكر يف بعض األحيان ، وصارت  احلجرات فيها 
وملا حصلت احلرب العامة وذلك سنة ألف …تتداعى إىل اخلراب 

وشغل هذا املكان بالعساكر ]  م ١٩١٤[ وثالمثاية وثالث وثالثني 
رس ، واملعابد ، مث والذخائر ، كما شغل غريه من املساجد ، واملدا

]  م ١٩١٨[ هـ ١٣٣٧شغل بعد انتهاء احلرب العامة ، وذلك سنة 
صاروا يتخذون أطعمتهم داخل احلجر ، اسودت ] غرباء [ بفقراء     

جدراا من الدخان واألوساخ ، وتعطلت فيها القشرة الكلسية ، 
الوهن ١(وداخل البناَء بعض (. 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١٥٨ و ١٥٧ ، ص ٣ج _ املرجع السابق _ م النبالء إعال) ١(
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 :إحياؤها و إصالحها  •
قبل نشوب _ أخذت أنظار املصلحني ذوي الغرية العلمية  

تتوجه تلقاء هذه املدرسة اليت _ احلرب العاملية األوىل وبعدها 
 :كادت تصبح أثرا بعد عني ، ومن أبرز هؤالء املصلحني 

 :* الشيخ حممد رضا الزعيم 
 :الذي قال فيه الشيخ أمني اهللا عريوض  

 ونشر العلم فيها فضيلة] اخلسروية [ أول من سعى إلحيائها (  

العالمة اجلليل الشيخ حممد رضا الزعيم ، فقد رمم املدرسة ، وبىن 
حجرا فيها ، وجدد الرواق الشمايل مجيعه على اهليئة اليت نراها 

 ب العلمية ، وخترج على يديه اليوم ، ودرس يف املدرسة كبار الكت
 .) ١()كبار علماء حلب 

 
 ـــــــــــــــــــ

  آب من ١٤ م ، إىل ١٩٤٩ آذار سنة ٣٠هو والد حسين الزعيم رئيس سورية من * 
 .   السنة نفسها 

   ١٠احلركة العلمية ، ص _ القسم الثاين _ سلسلة دليل الشهباء ) ١(
 .لكتاب املذكور       اقتبسته من صفحات مصورة عن ا
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أن الزعيم أخذ جيدد املدرسة تلك بعد أن ( وأفاد الطباخ  
موطنه _ صار متوليا عليها ، لكنه ما لبث أن ارحتل إىل دمشق 

هـ ، قبل احلرب العامة بثالث سنوات ، ١٣٣٠سنة _ األصلي 
 ليظهر )١()وهو مل ينته بعد من إمتام عملية اإلصالح والترميم تلك 

املصلح الثاين ، الذي ظهر أثره الطيب على اخلسروية من بعده دور 
 : م ، إنه الشيخ ١٩٢١_ هـ ١٣٤٠سنة 

 : حيىي الكيايل 
 : الذي قال فيه الطباخ رمحه اهللا تعاىل 

قيض اهللا لدائرة األوقاف الرجل اهلُمام السيد حيىي  …  
ها ، ملا أُلقيت إليه مقاليدها واستلم زمام_ وفقه اهللا _ الكيايل فإنه 

فألقى مسعه إليه ، وأقبل بكِّليته * بادرت إىل مذكراته يف هذا الشأن 
ومل ميض بضعة أسابيع ، وإذا به قد أبرز هذا املشروع اجلليل … عليه 

 حليز الفعل ،
 ــــــــــــــــــــ

  .٥٣٨ ، ص ٧ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء : انظر ) ١(
 دارس الدينية ذات صفوف مرتبة ، وكتب وعلوم   املقصود رغبته يف أن تكون امل* 

    معينة، ونظام يرجعون إليه ، لتكون مسافة التحصيل على الطالب قريبة ، ويتمكنوا 
  .١٦١ ، ص  ٣ج _ املرجع السابق _ اإلعالم : انظر .    من االستفادة التامة 
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لطالب ، وعني هلا أساتذة ، وصار ا* وأعلن افتتاح املدرسة اخلسروية 
يهرعون إليها من الشهباء وما حوهلا ، وكان افتتاحها يف أوائل 

، ووضع هلا نظاما خاصا ، وعني جلنة ] م ١٩٢١[ _ هـ ١٣٤٠سنة
دعيت جلنة امع العلمي برئاسة مفيت حلب الشيخ عبداحلميد الكيايل ، 

وأدخل يف نظامها من العلوم . حبثت يف هذا النظام، مث صادقت عليه 
وهذا العلم مع شدة [ والدينية ، علم األخالق ] العربية [ دا اآلليةماع

احلاجة إليه مل يكن درسا يتلقى ، بل يكتفي من شاء من الطلبة مبطالعته 
وعلم التاريخ اإلسالمي ، واإلنشاء ، واجلغرافيا ، وقانون ] من نفسه 

حكام احلقوق الطبيعية ، وقانون األراضي ،  وأحكام االنتقاالت ، وأ
وهي سنة _ واملدرسة يف هذه السنة . األوقاف ، وعلم احلساب 

ذات مخسة صفوف ، انتظم يف سلكها حنو مثانني طالبا، _ هـ ١٣٤٣
واالمتحانات اليت حصلت يف السنتني املاضيتني دلت على جناح تام، 
ومستقبل زاهر ، ونيطت عرى اآلمال بأا ستخرج عما قريب علماء 

من خدمة دينهم ، وأوطام ، ونشر ألوية العلم على متقنني يتمكنون 
  .             )١()ربوعها 

أن الكيايل أمت ترميم املدرسة ، وأكمل ( وذكر الطباخ  
 لعدم متكن الشيخ حممد رضا _ حجرها اليت يف اجلهة الشرقية 

 ــــــــــــــــــــــــــ 
 املرجع _ ك ، أفاد ذلك القالش فتحت اخلسروية حتت أسم املدرسة العلمية آنذا* 

 ._     السابق 
   .١٦٢ و ١٦١:  ، ص ٣ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء ) ١(
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واختذ فيها قاعة للمطالعة ، وضعت فيها خزائن _ الزعيم من إمتامها 
  .)١() الكتب 

 ولقد أشاد الغزي أيضا بتلك املكرمة اليت أَحتف ا الكيايل  
 :ية ، فقال رمحه اهللا تعاىل املدرسة اخلسرو

اهتم مدير األوقاف السيد حيىي الكيايل بشأا          …( 
 وجعل لكل] طلبة [ فرتب فيها مدرسني وجماورين ] اخلسروية [ 

يقوم بكفايته ، واعتىن بإعمار ما بقي ] راتبا [ واحد منهم معلوما 
اشها ، فعاد هلذه العمارة انتع… من أوقافها فزادت غالا ، 

  .)٢()…وأمنت على حياا بعد أن وصلت إىل دور االحتضار 
واآلن هاهي مقتطفات من أقوال أربعة من العلماء ، تلقوا  

حتصيلهم العلمي يف اخلسروية ، على فترات متعاقبة ، فجاءت 
عقِد العشرينات ، وكذا : أقواهلم مغطية ألربعة عقود زمنية 

 وكذا اخلمسينات من هذا القرن ، الثالثينات ، وعقد األربعينات ،
وبذلك تكون صورة اخلسروية أقرب إىل الوضوح ، ويكون حبثها 

 ــــــــــــــــــــ
  .١٦٢ ، ص  ٣ج _ املرجع السابق _ إعالم النبالء  ) ١(
  .٩٧ ، ص  ٢ج _ املرجع السابق ) ٢(
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أدىن إىل بلوغ رتبة احلق والصواب ، على أن اثنني منهما ، ومها 
يخ أمحد القالش ، والشيخ حممد اخلطيب ، يتحدثان عن الش

اخلسروية قبل أن تسمى الكلية الشرعية ، أما اآلخران منهما فهما 
األستاذ حممد ندمي خدجية ، والدكتور إبراهيم سلقيين ، اللذان 

 .يتحدثان عنها على أا كلية شرعية 
 :_ املدرسة العلمية _ اخلسروية  •

 :الشيخ حممد اخلطيب الشيخ أمحد القالش ، و
م ، ١٩٢٢_ هـ ١٣٤١انتسب القالش إىل اخلسروية سنة  

، ألنه كان يدرس آنذاك يف الشعبانية، أي بعد افتتاحها بسنة واحدة
لذلك دخلها ، وهو يف عداد طالب الصف الثاين منها ، ليتخرج 

 .م ١٩٢٩منها سنة 
أما الشيخ حممد اخلطيب ، فقد انتسب إىل اخلسروية  

 .م ١٩٣٩م ، وخترج منها سنة ١٩٣٣سنة
ولقد أفاد كل من القالش ، واخلطيب مبعلومات تتعلق  

 :    باخلسروية زمنيهما ، ميكن ترتيبها على النحو التايل 
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 :النظام الداخلي واملسلكي فيها  _ أوالً
، ال تعلوها *  تتكون املرحلة الدراسية فيها من ستة صفوف_أ 

 .يف حلب كلها مرحلة أخرى ال فيها ، وال 
ليس هناك سن حمددة ، تشترط يف الطالب ، حىت يدخل _ ب 

كون املنتسب ال يقل عمره عن _ فيما بعد _ املدرسة ، مث شرط 
 .مخسة عشر عاما وال يزيد على مثانية عشر 

 أن يقضي راغب االنتساب إليها سنة كاملة ، يستمع خالهلا_ ج 
ضع بعد ذلك الختبار لدروس تؤهله لدخول الصف األول ، مث خي

أو مسابقة القبول ، اليت هي عبارة عن أسئلة يف القواعد ، والفقه ، 
 .وتالوة القرآن الكرمي جتويدا 

 .لكن رمبا قبلوا يف حاالت استثنائية طالبا غري مستمعني  
 ال جيوز للطالب أن يقضي أكثر من سنتني يف الصف الواحد ،_ د 

 ــــــــــــــــــــ
 أن عدد الصفوف يف اخلسروية مخسة ،  _ ٨٣ص_ أفاد الطباخ فيما سبق لكن * 

 إن الطالب فيها مل يبلغوا يف تلك :  هـ ، ودفعا للتعارض يقال ١٣٤٣   وذلك سنة 
 أما كالم القالش فكان عن صفوف املرحلة .    السنة الصف السادس حلداثة افتتاحها 

الب ، أو عدم شغله م ، واهللا  أعلم كلها بغض النظر عن شغل الصف السادس بالط
 . 
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 .وكذلك ال حيق له أن يرسب يف السنة األخرية 
، منها حصتان الدوام اليومي من أربع حصص درسية يتألف –هـ 

قبل الظهر واثنتان بعده ، على أن تكون األوىل منهما قبل العصر ، 
 .والثانية بعده 

حت ستا ، احلصص الدرسية ، فأصب_ بعدئذ _ مث ازدادت  
 .منها أربعة قبل الظهر ، واثنتان بعد العصر 

تعطى الدروس على شكل حلقات ، الطالب فيها جيلسون _ و 
على البسط والوسائد ، أما املدرس فيتميز عنهم بطاولة صغرية ، 

 .جيلس خلفها واضعا عليها كتابه املقرر 
غرفة الصف ، لتضم مقاعد _ فيما بعد _ مث تطورت  

عليها جيلس الطالب ويكتبون ، وسبورة يكتب فيها خشبية، 
 .املدرسون 

: خيضع الطالب المتحانني اثنني يف العام الدراسي الواحد _ ز 
امتحان نصفي ويكون خطيا حتريريا ، وأخر ائي ويكون خطيا ، 
وشفهيا يف املادة الواحدة ، وتعتمد لالمتحانات الشفهية جلنة من 

 تستضيف إليها أساطني العلماء من خارج علماء املدرسة ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٨

اخلسروية ، وكذلك أصحاب السلطة والنفوذ ، كمحافظ املدينة ، 
 .فمن دونه 

 .يلزم الطالب بارتداء اجلُبة ، ووضع الِعمامة ، وإعفاء اللحية  _ ح
يحظَّر على الطالب أن يرى بعد املغرب يف األماكن املشبوهة _ ط 

 .أو املريبة 
وغريها من املدارس املنسقة بقرار التوحيد     _ خلسروية يف ا_ ي 
غرف خيصص غالبها ملبيت القرويني من _ ) توحيد املدارس ( 

 .الطلبة ، وال مينع أن يعد بعضها لطالب املدينة 
يمنح الطالب بعد خترجه شهادة اخلسروية ، بعد أن يكتب فيها _ 

كل مدرس إىل جانب مادته مث مجيع املواد اليت أمتها بنجاح ، ويوقع 
 .املدير ، فمدير األوقاف ، فالقاضي املمتاز ، فاملفيت 

 لكن ومع كل ذلك ، فالشهادة ال تسمن وال تغين من جوع ، وهي
 . غري معترف ا لدى الدولة وقتئذ 

 :املنهاج التدريسي فيها _ ثانيا 
رها يضم املنهاج التدريسي يف اخلسروية املواد التالية ، أذك 

 :مع ذكر عدد من مدرسيها ، وبعض الكتب املقررة فيها 
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 .مادة التفسري ، ويدرسها الشيخ أمحد الشماع _ 
 .مادة مصطلح احلديث ، ويدرسها الشيخ حممد راغب الطباخ _ 
 .مادة التاريخ ، ويدرسها الشيخ حممد راغب الطباخ _ 
 .مادة الفقه الشافعي ، ويدرسها الشيخ عمر املرتيين _ 

 .   والكتاب املقرر فيها هوشرح اخلطيب على منت أيب شجاع 
 مادة الفقه احلنفي ، ويدرسها الشيخ أمحد الزرقا ، والشيخ أمحد _ 

 * .   الكردي 
مادة أصول الفقه ، ويدرسها الشيخ أسعد العبجي ، والشيخ _ 

 ** .أمحد الكردي 
 .مادة األخالق ، ويدرسها الشيخ عيسى البيانوين _ 
 .دة الشمائل احملمدية ، ويدرسها الشيخ أبو الفضل الكيالين ما_ 
، ويدرسها الشيخ عبداهللا عبد ] املواريث [ مادة الفرائض _ 

 .املعطي
 .، ويدرسها الشيخ فيض اهللا األيويب ] العقيدة [ مادة التوحيد _ 

 ــــــــــــــــــــ
  .٢٨ ص_ املرجع السابق _ أمحد احلجي : الكردي : د : انظر * 

 ._ نفس املكان _ : انظر ** 
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 مادة املنطق ، ويدرسها الشيخ فيض اهللا األيويب ، والشيخ أمحد _ 
 * .   الكردي 

 .مادة النحو ، ويدرسها الشيخ حممد الناشد _ 
 .   والكتاب املقرر فيها شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 .مادة الصرف ، ويدرسها الشيخ عمر أسد _ 
 .إلنشاء ، ويدرسها الشيخ كامل الغزي مادة ا_ 

كانت تلك أهم املواد اليت ذكرها القالش ، واليت مرت معه  
 .أيام دراسته يف اخلسروية ، وذلك يف العشرينات من هذا القرن 

وأضاف الشيخ حممد اخلطيب إىل ما سبق ذكره ، املواد  
 القرن التالية ، واليت درسها يف اخلسروية يف الثالثينات من هذا

 :امليالدي
وهي : واحلديث النبوي  ، والتجويد ، واخلط ، السرية النبوية_ 

. األربعني النبوية : عبارة عن دراسة النصوص الواردة يف كتاب 
 . ، املستمد من كتاب أيب حامد الغزايل والتصوف

 ــــــــــــــــــــ
  .٢٨ص _ املرجع السابق _ أمحد احلجي : الكردي : د : انظر * 
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لكن األرجح أن هذه املواد داخلة ضمن املواد اليت ذكرها  
 .الشيخ القالش آنفًا 

مث ذكر اخلطيب مادتني دراسيتني ، مل يدركهما القالش يف  
 :األغلب مها 

 اليت يدرسها الطالب بدًءا من الصف الثالث فما اجلغرافيةمادة 
 .فوقه

 ، لكن املقرر  اليت تبدأ مع الطالب من الصف األولاحلسابومادة 
وهي بذلك ال " القاسم املشترك األعظم : " فيها ينتهي عند حبث 

تعدو عن كوا تدرب الطالب على حل بعض املسائل احلسابية اليت 
 .تواجهه يف حياته اليومية 

 : النظام املايل فيها _ثالثًا 
وضعت دائرة األوقاف يدها على مجيع األموال الوقفية  

سروية ، مث باشرت بنفسها إدارة تلك األموال، العائدة للمدرسة اخل
 .وحددت ميزانية تنظم نفقات اخلسروية على خمتلف األصعدة 

فالطالب يقبض لريتني سوريتني شهريا ، وهو راتب ال يفي  
 .باحلاجات الضرورية ، إال أن سقفه يرتفع بارتفاع صف الطالب 
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ثالثينات من ومل يبق الراتب ذاك على حاله ، بل ازداد يف ال 
هذا القرن ، أو يف العقد الثاين من افتتاح اخلسروية ، حىت بلغ راتب 
الطالب يف الصف األول أربع لريات سورية ، وراتب الطالب يف 
الصف الثاين مخس لريات سورية ، وهكذا مع كل صف جديد 
يزداد الراتب لرية ، حىت إذا ما ارتقى الطالب إىل الصف السادس  

 .قبض تسع لريات سورية  _ وهو األخري_ 
مخس لريات _ آنذاك _ علما أن قيمة اللرية الذهبية تعدل 

سورية ، وهذا يعين أن أعطية الطالب أضحت كافية ، بل رمبا زاد 
 .منها لشراء الكتب ، وغريها من احلاجات اليت م أمر الطالب 

ولكن الطالب وفق هذا النظام املايل احملدث ، ليس هلم  
ن الطعام ، كما هو معلوم يف شروط الواقف رمحه اهللا وجبات م

 .تعاىل 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٣

 :_ الكلية الشرعية _ اخلسروية  •
 ** .   ، واألستاذ حممد ندمي خدجية*الدكتور إبراهيم سلقيين

تسمت اخلسروية منذ أن افتتحها السيد حيىي الكيايل ، مدير 
م ، تسمت ١٩٢١هـ ـ ١٣٤٠دائرة األوقاف ، وذلك سنة 

سة العلمية ، وبقيت على احلال اليت ذكرها كل من أمحد باملدر
م ، حيث ١٩٤٢القالش ، وحممد اخلطيب إىل أن دخلت سنة 

، وذلك بعدما أدخلت *** تسمت فيها اخلسروية بالكلية الشرعية 
 .فيها بعض التعديالت ، ونال املنهاج التدريسي احلظ الوافر منها 

ي انتسب إىل أكد ذلك األستاذ حممد ندمي خدجية الذ
اخلسروية يف العام اليت تسمت فيه بالكلية الشرعية ، وهو ما صرح 

الدكتور إبراهيم سلقيين الذي انتسب إىل الكلية _ أيضا _ به 
 مع_ م ، وهو ١٩٥١م ، وخترج منها سنة ١٩٤٥الشرعية سنة 

 ــــــــــــــــــــ
 .م ١٩٩٠لقاء شخصي أجريته معه يف متوز عام * 

 .م ٨/١٢/١٩٩٢هـ ـ ١٣/٧/١٤١٣شخصي أجريته معه يوم الثالثاء لقاء ** 
  ١٩٥٩واستمرت حىت سنة / ٢٠٠/كان ذلك مبوجب املرسوم اإلشتراعي رقم *** 

 .     لتدعى فيها بالثانوية الشرعية 
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مل ختف حاهلا عنه ، ألن والده الشيخ حممد سلقيين _ خترجه منها 
 .بقي مدرسا فيها مدة طويلة 

أن أبرز مامتيزت به _ خدجية والسلقيين _ يضا وأكدا أ 
هو تعديل املناهج _ سابقًا _ الكلية الشرعية عن املدرسة العلمية 

الدراسية فيها ، اليت جاءت لتشمل هذه املرة العلوم الشرعية 
والعلوم األخرى اليت اقتضت متطلبات _ اليت مر ذكرها _والعربية 

واهلندسة ، والفيزياء ،  العصر دراستها ، مثل علوم اجلرب ، 
مث اللغة _ أيام االحتالل الفرنسي _ والكيمياء ، واللغة الفرنسية 

 ._ بعد جالء الفرنسيني عن سورية _ اإلنكليزية 
وكان القصد من إدخال هذه املواد ، هو تأهيل الطالب يف  

الثقافات الشرعية والعربية ، والكونية الالزمة ، وحىت يبقى للكلية 
 . كياا مع املدارس الرمسية األخرى الشرعية

وكان الشيخ راغب طباخ أول من سعى إىل تأسيس هده 
الكلية ، وأول من أدخل إىل منهاجها الدراسي ، مثل تلك املواد 
الدراسية ، اليت مل تكن يف حسبان من سبقه من العلماء ، لذا فهو 

 .يعد حبق مؤسس الكلية الشرعية ، وأول من توىل إدارا 
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ولقد عاىن الطباخ من رجال ينتسبون إىل العلم ، بسبب  
معارضتهم إدخال مثل هذه املواد ، على أا غريبة عن صلب املواد 
الشرعية ، وبلغ اإلنكار ذروته ، واملعارضة أشدها على تعليم اللغة 
األجنبية ، اليت هي لغة عدو احتل البالد ، وقهر العباد ، وانتهك 

 .احلرمات واملقدسات 
لكن املتأمل يف هذه القضية ، جيد احلق حليفًا : أقول  

للطباخ، ألن دعوة األسالم إىل العلم جاءت عامة ، لتشمل العلوم 
الشرعية  والكونية ، بل إن العلوم كلها يف نظر اإلسالم شرعية ، 
وإمنا جاء هذا التقسيم من حيث اإلصطالح ، أو االستعمال العريف، 

تعاىل قد دعا إىل النظر يف أرجاء السموات وإال فإن اهللا سبحانه و
 :واألرض ، فقال جل شأنه 

  ..."قُلْ انظُروا ماذَا ِفي السمواِت واَألرِض "  
)١( 

 )٢( " وقُلْ رب ِزدِني ِعلْما …:    "وقال أيضا 

 ـــــــــــــــــــ
 ) .يونس (  يف سورة ١٠١من اآلية ) ١(
 ) . طه (  سورة  يف١١٤من اآلية ) ٢(
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فلقد جاءت لفظة العلم يف اآلية الكرمية بصيغة التنكري ، 
حىت تفيد طلب االستزادة من كل علم نافع ، سواء أكان العلم 
شرعيا باملعىن العام ، مبا فيه العلم الكوين ، أم كان شرعيا مبعناه 

 .اخلاص ، واملتعارف عليه 
باب أن من تعلم لغة قوم أما تعلم اللغات األجنبية فتأيت من  

أمن مكرهم ، وهلذا الغرض وغريه ، أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ، *زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن يتعلم كتاب اليهود ، يعين خطهم

علَّمت لَه  علَيِه وسلَّم فَتي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّهأَمرِن: "قَالَ زيد بن ثَاِبٍت
ِكتودهي ا اباللَِّه مي وقَالَ ِإنو ودهي نلَى آماِبي عِكت رمي فَلَم هتلَّمعِبي ِإأل فَت 

 )١("رأُ لَه ِإذَاكُِتب ِإلَيِهحذَقْته فَكُنت أَكْتب لَه ِإذَا كَتب وأَقْ ِنصف شهٍر حتى
 ــــــــــــــــــــ

 _  فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ أمحد بن علي بن حجر : ين العسقال: انظر * 
 _ مصر _ القاهرة _ دار الريان للتراث _ م ١٩٨٧_ هـ ١٤٠٧          ط 
 .١٩٨، ص  ١٣          ج 

 ، ووصله أبو داود "األحكام "  يف كتاب ٧١٩٥: أخرجه البخاري تعليقًا برقم ) ١(
  يف ٢٧١٥: والترمذي برقم _  واللفظ له  _ "العلم "  ، يف ٣٦٤٥:       برقم 

 وقال عنه  . ١٨٦ ، ص ٥ج: ، وأخرجه أمحد يف مسنده " االستئذان واألداب      "
 .هذا حديث حسن صحيح :       الترمذي 
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أما اهليئة التدريسية يف الكلية الشرعية ، فقد كانت قائمة 
هلم ذكر على لفيف من كبار العلماء ومشاهريهم ، منهم من كان 

بني مدرسي املدرسة اخلسروية ، قبل حتوهلا إىل كلية شرعية ، 
ومنهم من مل يذكر امسه هناك ، فأذكره هنا مع بيان املادة اليت قام 

 :بتدريسها ، وذلك على النحو التايل 
 *.حممد سلقيين ، وحممد خري زين العابدين يدرسان مادة التفسري_ 
 . يدرسان مادة الفقه احلنفي مصطفى الزرقا ، وحممد اجلربيين_ 
 .سعيد اإلدليب ، وولده أمحد يدرسان مادة الفقه الشافعي _ 
حممد احلكيم ، وعبد القادر كرمان يدرسان مادة اخلطابة _ 

 .والشعر
 . حممود شعبان الزيدي ، واد اهلرباوي يدرسان مادة الرياضيات_ 
 سون النحو    عمر حيىي ، وعبد اهللا محاد ، وناجي أبو صاحل يدر_ 

 .   والقراءة 
 .عبد اجلواد عطار يدرس مادة اخلط _ 

 ــــــــــــــــــــ
فضيلة الدكتور إبراهيم سلقيين ، أن والده الشيخ حممد سلقيين         _ فيما بعد _ افادين * 

 .كان يدرس الفقه وأصوله ، وليس مادة التفسري _ حفظه اهللا        _
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 .والتجويد ] املواريث [ لفرائض جنيب خياطة يدرس ا_ 
 . طبيب األسنان حممد الرحياوي يدرس ماديت الكيمياء ، والفيزياء_ 
 طبيب األسنان ظافر أبو ريشة ، ومنيف العقيلي يدرسان اللغة _ 

 .    الفرنسية 
 زاهد عجنجي يدرس اللغة اإلنكليزية بعد جالء الفرنسيني عن _ 

 .   سورية 
 .ة اجلغرافيةجنيب جبل يدرس ماد_ 
 .احملامي فؤاد قسطلي يدرس مادة علم االجتماع _ 
 .غالب سامل يدرس الرسم واألشغال _ 

وذا التفصيل يف بيان أعضاء اهليئة التدريسية ، واملواد  
ذلك املستوى _ بالخفاء _ الدرسية يف الكلية الشرعية ، يتضح 

 .العلمي املرموق الذي بلغته تلك الكلية الزاهرة 
اف إىل ذلك تلك الشروط اليت حددا إدارا لقبول يض 

الطالب فيها ، واليت من أمهها ، أن يكون راغب االنتساب حامالً 
للشهادة اإلبتدائية ، وهذا شرط قوي ، مل يشرط أبدا يف املدرسة 

 .م اليت فيها أسست الكلية الشرعية هذه ١٩٤٢اخلسروية قبل سنة 
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يف _  ، كون االمتحانات وإذا ما أضيف إىل ماسبق ذكره 
قوية وشاملة ، نصفية وائية ، خطية وشفوية ، _ الكلية هذه 

كانت املفاجأة عظيمة حينما مل تعدل شهادا مع الشهادة الثانوية 
العامة ، األمر الذي جعل حاملها حيتاج إىل دخول امتحان خطي 

  ، وشفوي إذا ما أراد االنتساب إىل كلية الشريعة يف جامعة دمشق
 .يف حني يدخلها مباشرة حامل الثانوية العامة 

 وهذا يعين أن شهادة الكلية الشرعية هي شهادة فنية ليس 
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 .، كما هو شأن الشهادات احلرفية األخرى * غري
وأما النظام املايل للكلية الشرعية ، فكان خاضعا لدائرة  

 ، األوقاف ومبقتضاه يقبض مجيع العاملني فيها طالبا ومدرسني
 .وغريهم رواتبهم من دائرة األوقاف 

وكان معدل ما يقبضه الطالب شهريا أربع لريات ونصف  
عدل اللرية السورية ، يف الوقت الذي كانت فيه اللرية الذهبية ت

 ، وهو مبلغ معقول إىل حد ما يف  مخس لريات سورية ونصف اللرية
 ــــــــــــــــــــ

 ، القاضي بتعديل شهادا بالثانوية العامة،١٩٧٢ سنة/ ٣٦/هذا قبل صدور املرسوم * 
   بعدما أُخضع املنهاج التدريسي فيها لتعديل جذري ، فقد أضحى الطالب يف الثانوية         

 الفرع      _    الشرعية مكلفًا مبقررات وزارة التربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية 
 مكلف به من مواد شرعية ، مما جعل طالب العلوم  زيادة على ما هو _    األديب 

 _  والدين النصيحة _    الشرعية يعاين صعوبات أكثر يف إحراز النجاح، وإنين ألنصح 
    أن يعود حال الثانوية الشرعية إىل ما كان عليه أيام الكلية الشرعية ، اليت كان

 أضيق من مقررات وزارة   الطالب فيها يدرس العلوم الكونية وإن كان على نطاق 
    التربية ، نظرا ملا يتلقاه من مواد شرعية غري مقررة يف مواد وزارة التربية ، فيحدث
    بذلك التوازن بني الطرفني،  على أن تكون فرصة دخول كلية الشريعة يف جامعة
    دمشق متاحة حلامل الثانوية الشرعية قبل غريه ، وذلك لتأهله باملواد الشرعية يف

 .ابن مكة أدرى بشعاا :    مرحلة دامت ست سنوات ، وقدميا قالوا 
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 . ذلك الزمن
هذا ، ولقد بلغ عدد املتخرجني يف اخلسروية منذ افتتاحها  

م مئتني وواحدا ١٩٤٨م ، وإىل سنة ١٩٢١هـ ـ ١٣٤٠سنة 
ومخسني طالبا ، وهم الذين غدوا فيما بعد من مشاهري العلماء يف 

 *: مي ، فكان من بينهم على سبيل الذكر وليس احلصرالعامل اإلسال
 . م١٩٢٧معروف الدوالييب وكان خترجه سنة _ 
 . م١٩٣٣حممد احلامد ، وقد خترج سنة _ 
 .م ١٩٤١عبد الرمحن رأفت باشا ، وقد خترج سنة _ 
 حممد فوزي فيض اهللا ، وعبد الفتاح أبو غدة ، وكان خترجهما _ 

 .م ١٩٤٢   سنة
ر الدور البارز الذي قامت به كل من املدرستني وذا يظه 

الشعبانية ، واخلسروية يف مضمار حتصيل العلوم الشرعية ، وإذا 
كانت اخلسروية هي األطول باعا يف هذا اال من صاحبتها 
 الشعبانية ، فإن ذلك يعود لطول مدة افتتاحها خالفًا للشعبانية اليت

 
 ــــــــــــــــــــ

  .١٤ إىل ١١ص _ املرجع السابق _ أمني اهللا : وض عري: انظر * 
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 _* كما ظهر سابقًا_ اعتراها انقطاع طويل دام قرابة الثالثني عاما 
عن الشعبانية بعناية أكرب _ أيضا _ وألن اخلسروية قد امتازت 

نسبيا من دائرة األوقاف ، وجهود العلماء ، مما جعلها ذات شهرة 
أزهر سورية _ حبق _ الدارسني فيها ، بأا عالية ، حىت نعتها أحد 

 **.يف زماا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 أفاد هذا القالش واملنقاري يف . م ١٩٤٩_ م ١٩٢٢كان اإلنقطاع ذاك منذ عام * 

 .من هذا البحث  ) ٦٨(انظر الصفحة  .     املرجعني السابقني 
 .سابق املرجع ال_ حممد ندمي خدجية _ ذكر ذلك ** 
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 اخلــاتـمـــــة
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٤

وهكذا متت حبمد اهللا أبواب البحث وفصوله ، فقد مجعت  
فيها أخبارا كانت متناثرة يف بطون الكتب وصدور الرجال ، 
وأفكارا كانت غامضة ، حول قضية هامة ، وموضوع ذي بال ، 

 إال التزال ذيوله بادية ، وآثاره ظاهرة ، تلك اليت ماكنا نعدها
من خالل هذا _ ظواهر عارضة يف اتمع ، وإذا ا تتكشف 

على أا وليدة التعليم الشرعي ، وأثر من آثاره ، سواء _ البحث 
 .أكانت تلك الظواهر إجيابية ، أم سلبية ، نافعة أم غري نافعة 

ولو أننا ألقينا نظرة عابرة على حمتويات البحث ، لثبت لدينا  
رسوخ حلب يف أعماق الزمن، _  األول كما هو يف الباب_ 

وبطون التاريخ ، وهي بذلك تتمتع بأمهية تارخيية متميزة ، ومبكانة 
 .جغرافية عالية ، ورتبة علمية وثقافية سامقة 

أن _ كما هو احلال يف الباب الثاين _ ولظهر لنا أيضا  
التعليم الشرعي يف حلب قبل عام توحيد املدارس الشرعية مل يكن 

عا لنظام دقيق يربط املقدمات بالنتائج يف املدرسة الواحدة ، خاض
يضاف إىل ذلك أن املدارس الدينية كلها كانت تفتقر حينئذ إىل  

 وشائج من التنسيق والتعاون املشترك ، وتبادل وجهات النظر فيما 
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بينها ، األمر الذي جعل املردود فيها حمدودا ، مع كونه قاصرا على 
م ، ال تنضج معه شخصية الطالب العلمية ، نضوجا طرف من العلو

كافيا ، وال تتبلور به تبلورا واضحا ، حىت يغدو سدا منيعا ال يؤتى 
 .اإلسالم من قبله 

وملا أخذت املدارس تضعف شيئًا فشيئًا ، وأوشك معني  
العلم فيها أن جيف ، أو ينضب ، ظهرت فكرة توحيد املدارس 

م ، ١٩٤٩الوجود ، وطبقت فعالً يف أواخر سنة الشرعية إىل ساحة 
بقرار صادر عن دائرة األوقاف الرمسية حبلب ، فكانت النتيجة أن 

الشعبانية : توحدت مجيع املدارس الشرعية يف مدرستني اثنتني مها 
 .واخلسروية  ، اللتان منهما تكون الباب الثالث 

م أرادوا ضبط وما كان حجة املطالبني بتوحيد املدارس تلك إال أ
جهود املدرسني فيها ، ومحل الطلبة على الدراسة جبد وإخالص ، 

، وتضييع للوقت واملال كون مثة فوضى وبعد عن املسؤوليةحىت ال ي
 .بال نفع ، وال طائل 

ولقد أبرز الباب الثالث أيضا اخلطوات اليت سارت عليها  
 سابقًا ، والكلية املدرسة العلمية_ قُدما كل من املدرسة اخلسروية 
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 ١٠٦

والشعبانية ، أو معهد العلوم الشرعية ، فهما _ الشرعية فيما بعد 
اللتان كانتا تتسابقان يف بلوغ ذروة العلم ، والسيادة فيه ، 
وبالنتيجة فقد متكنت اخلسروية من تعديل شهادا بالشهادة الفنية 

 **.يا، بينما بقيت شهادة الشعبانية غري معترف ا رمس* السورية 
 

هذا ومما جتدر اإلشارة إليه أن مثة مدرسة شرعية يف حلب 
طقتمر "بانيها األمري ( نسبة إىل " الكلتاوية " تدعى املدرسة 

مع _ هـ ، واملدفون فيها ، غري أا ٧٨٧املتوفّى سنة "الكلتاوي 
  .)١() تغريت رسومها ، وانطمست معاملها _ مرور الزمن 

 يض اهللا هلا فضيلة الشيخ حممد النبهان وبقيت على ذلك إىل أن ق
 الذي أعاد صرحها من جديد ، فتهيأت _ رمحه  اهللا  تعاىل  _ 

 ــــــــــــــــــــ
 م حيث عدلت ١٩٧٢م حىت عام ١٩٥٩بقيت شهادة اخلسروية فنية منذ عام * 

 مع _    بالشهادة الثانوية العامة ، بعدما طرأ تعديل آخر على املنهاج ، فأدخلت فيه 
 .العلوم الكونية املعتمدة يف وزارة التربية _    املناهج الشرعية 

 .وهي كذلك حىت اليوم ** 
  .٣١٠ ، ص٢ج _ املرجع السابق _ كامل : انظر الغزي ) ١(
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الستقبال طالب العلم منذ بداية الستينات من هذا القرن ، فتخرج 
ما يقضي منها أعداد غفرية من محلة العلم ، وجييء التخرج بعد
 .الطالب فيها ست سنوات دراسية فوق املرحلة االبتدائية 

أن شهادا مل يوجد هلا            _ مما يؤسف له _ لكن 
تعديل يف وزارة التربية السورية ، مما جعل الطالب _ إىل اآلن _ 

 .يعاين صعوبات مجة يف متابعة الدراسة اجلامعية ، وما فوقها 
ذه املدرسة ببحث مستقل ، هو وعذري يف عدم إفراد ه

خروجها عن نطاق حبثي احملدد ، وهو احملكوم يف الفترة الواقعة بني 
 . م ١٩٥٨ و ١٩١٨عامي 

 
إال أن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل _ يف اخلتام _ وال يسعين  

على ما أعانين به من مجع هلذه القطوف _ بعدما محدته أوالً _ 
علم الشرعي على أرض الشهباء الدانية اليت أينعت يف أدواح ال

 .الطيبة
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كما أشكر تلك الثُّلة الكرمية من أصحاب الفضيلة العلماء  
الذين نذروا أنفسهم خلدمة الدراسات اإلسالمية من خالل كلية 
االمام األوزاعي الزاخرة ، وأخص بالذكر أستاذي الكرمي الذي 

_ هللا خريا جزاه ا_ أشرف على حبثي هذا توجيها وتثبيتا ، ألنه 
كلما شكوت إليه وعورة البحث هذا ، وقلة أخباره مع املشقة يف 
حتصيلها هون علي أمره ، وذلل يل دربه ، وثبتين عليه إنه فضيلة 

 .الدكتور حممد علي القوزي حفظه اهللا تعاىل 
ولن أنسى أبدا تلك اجلهود اجلليلة اليت بذهلا يل أصحاب  

ب الشهباء ، ابتغاء لألجر والثواب ، الفضيلة العلماء من أبناء حل
والتماسا خلدمة العلم وطالبه ، مع كرب يف السن ، وذبول يف 

 .اجلسم، لكنهم هم األقوياء يف إميام وعطائهم 
لكل من قصرت عن _ سبحانه وتعاىل _ واستغفر ريب  

اخلدمة مهته ، من أصحاب الفضيلة العلماء ، ملتمسا هلم يف ذلك 
ألعذار ، فهؤالء قد شاخت أعمارهم ، وقلت حيلتهم العذر ، بل ا

، وندت عنهم ذاكرم ، وهلم من تنشئتهم النفسية اليت تربوا عليها 
 .واهللا أعلم … يف مدارسهم وبيئتهم العذر األكرب
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 ١٠٩

 اـ موعليهـات ما كسبا ـهلا  ِإلَّا وسعهاًنفساهللا ف لال يكَّ
 أو أخطأناربنا ال تؤاخذنا إن نسينا كتسبت ا

 .وآخر دعوانا أن احلمد اهللا رب العلمني 
 :وكان االنتهاء من البحث قبيل فجر يوم األحد 

   للهجرة   ١٤١٣يف السابع عشر من رجب عام 

 . للميالد ١٩٩٣و العاشر من كانون الثاين عام 
 

 اجي من اهللا تعاىل عفوه وعطاءهالر
 :    ومن القارئ نصحه و دعاءه 
 وكمال الدين بكر

  ١٤٧٨_ ص ب _ حلب 
                                             (     ٦٦١٦٥١ 

 :ا واتف، والعناو ن ا ديدة
 )٢٦٥١٢١٣: (حلب/م ل) ٠٩٤٠٦٣٤٨٤٧: (جوال: سور ة
 )٢٢٥٤١٤٥٣: (م ل) ٩٧٦٨٤٣٠٦: (جوال: ا كو ت

 ٧٤kroba@com.gmail: ال  د اإل ك و 
 com.gawab@٧٤kamal 
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 مراجع البحث

_ حممد راغب : طباخ _ إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء  ♦
هـ ١٤٠٩ _ ٢ط_ دار القلم العريب _ سوريا _ حلب 
 . م١٩٨٩

_ سوريا _ حلب _ حممد راغب : طباخ _ الثقافة اإلسالمية  ♦
 . م ١٩٥٠_  هـ ١٣٦٩ط _ بة طباخ أخوان مكت

بريوت _ عبدالفتاح : رواس قلعه جي _ حلب القدمية واحلديثة  ♦
 .  م١٩٨٩_ هـ ١٤٠٩ _ ١ط_ مؤسسة الرسالة _ لبنان _ 

صفحات مصورة _ أمني اهللا : عريوض _ سلسلة دليل الشهباء  ♦
 .من الكتاب املذكور 

: احلنبلي ابن العماد _ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ♦
 .دار الفكر  _ ١ط_ عبداحلي 

القاهرة _ ابن حجر : العسقالين _ فتح الباري بشرح البخاري  ♦
_ هـ ١٤٠٧ _ ١ط_ دار الريان للتراث _ مصر _ 

 .م١٩٨٧
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 ١١١

وريا ـس_ دمشق _ وهبة : الزحيلي _ الفقه اإلسالمي و أدلته  ♦
 . م ١٩٨٤_ هـ ١٤٠٤ط _ دار الفكر _ 

_ لبنان _ بريوت _ عز الدين : االثري ابن _ الكامل يف التاريخ  ♦
 . م ١٩٧٩_ هـ ١٣٩٩ط _دار صادر 

أبو : العرضي _ معادن الذهب يف األعيان املشرفة م حلب  ♦
_ هـ ١٤٠٧ط _ دار املالح _ سوريا _ دمشق _ الوفاء 
 . م ١٩٨٧

دار _ لبنان _ بريوت _ ياقوت : احلموي _ معجم البلدان  ♦
 .صادر 

: الكردي : د_  الغزي و أمحد الكردي من أعالم الشهباء بشري ♦
 .رسالة جامعية على اآللة الكاتبة _ أمحد احلجي 

سوريا _ حلب _ كامل : الغزي _ ر الذهب يف تاريخ حلب  ♦
 .  م ١٩٩١_ هـ ١٤١٢ _ ٢ط_ دار القلم العريب _ 

هـ ١٣٦٥عام / ٢٣٥/ العدد ١٨جملة اجلامعة اإلسالمية السنة  ♦
 سوريا _ حلب _ 
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 ١١٢

 :ت شخصية مع كل من أصحاب الفضيلة مقابال ♦
 . م ١٩٩٠ متوز ٢٠بتاريخ _ الدكتور إبراهيم سلقيين _ 
 . م ١٩٩٠ آب ٢بتاريخ _ الشيخ أمحد سرادار _ 
 . م ١٩٩٠ آب ٩بتاريخ _ الشيخ أمحد قالش _ 
 .م١٩٩٢كانون األول٥بتاريخ  _ السيد مالك منقاري _ 
 م ١٩٩٠ولكانون األ١بتاريخ _ الشيخ حممد اخلطيب _ 
 . م ١٩٩٢حزيران _ بتاريخ _ الشيخ حممد سلقيين _ 
 .م١٩٩٢كانون األول ٨بتاريخ _ السيد حممد ندمي خدجية _ 
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 ١١٣

 فهرس األعالم
 

 أرقام الصفحات االسم
  - أ -

 ١٩  عليه السالم-إبراهيم 
 ٣٠ إبراهيم باشا املصري

 ٧١-٥٠-٣٧ إبراهيم ترمانيين
 ٦٨ إبراهيم الدرعزيين

 ٢١ براهيم زعرورإ
 ٩٧-٩٣-٨٥ إبراهيم السلقيين

 ١٧ ابن األثري
 ٩٧ أمحد اإلدليب
 ٦٧-٦٣ أمحد آغا

 ٣٩ أمحد أفندي اجلليب
 ٩٦ أمحد بن حجر العسقالين
 ٩٠-٨٩-٣٩-٣٧-٣٢ أمحد احلجي الكردي

 ٩٦-٤٢ أمحد بن حنبل
 ٨٩ أمحد الزرقا
 ٤٧-٤٦-٤٥ أمحد سردار
 ٨٩ أمحد الشماع
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 ١١٤

-٥٥-٥٣-٣٨-٣٧-٣٤-٣١-٣٠-٢٩ شأمحد القال
٨٥-٨٣-٧١-٦٨-٦٧-٦٦-٦٣-٥٦-

١٠٢-٩٣-٩١-٩٠-٨٦ 
 ٩٠-٨٩-٣٧-٣٢ أمحد الكردي

 ٤٨ أسد الدين شريكوه
 ٨٩ أسعد العبجي

 ٢٨ إمساعيل آغا أفندي شريف
 ٣٠ إمساعيل بك املذكور
 ١٠١-٨١ أمني اهللا عريوض

 ١٠٨-١٠-٩ األوزاعي
  - ب -

 ٩٦-٣١-٩ البخاري
 ٥٦ ن احلسين بدر الدي

 ٣٧-٣٢ بشري الغزي
 ٢٨ بكتمر القرناصي
 ٢٦ اء الدين القدسي
  - ت -

 ٩٦-٤٢-٣ الترمذي
  - ح -
 ٩٠ أبو حامد الغزايل
 ٨١ حسين الزعيم
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 ١١٥

 ٤٥ حسني السردشيت
 ٢٠ محدان األثاريب

  - خ -
 ٧٨-٧٦ خسرو باشا بن سنان
 ٩٧-٧١-٤٥ حممد خري=أبو اخلري زين العابدين

  - د -
 ٩٦-٤٢ أبو داود

  - ر -
 ٤٩ رمحة بنت عبد القادر بك

  - ز -
 ٩٨ زاهد عجنجي
 ٩٦ زيد بن ثابت

  - س -
 ٩٧-٣٧ سعيد اإلدليب

 ٧٦ سليمان خان بن السلطان سليم
  - ش -

 ٦٣ شعبان آغا
  - ص -

 ٢٦ صاحل املرتيين
 ٢٦ صالح الدين الدوادار
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 ١١٦

  - ط -
 ٦٧ طاهر الكيايل

 ١٠٦ مر الكلتاويطقت
  - ظ -

 ٩٨ ظافر أبو ريشة
  - ع -
 ٩٧ عبد اجلواد عطار
 ٨٣ عبد احلميد الكيايل

 ١٠١ عبد الرمحن رأفت باشا
 ٧١-٤٥ عبد الرمحن زين العابدين
 ٥٠ عبد السالم الترمانيين

 ١٧-١٦ عبد الفتاح رواس قلعه جي
 ١٠١-٧١ عبد الفتاح أبو غدة
 ٩٧ عبد القادر كرمان
 ٣٩ عبد القادر الكوراين
 ١٨ أبو عبد اهللا التنوخي

 ٩٧-٣٩ عبد اهللا محاد
 ٧١-١٩ عبد اهللا سراج الدين
 ٨٩-٤٩-٤٨ )عبد اهللا عبد املعطي(عبد اهللا بن املعطي 
 ٧١ عبد الوهاب التوجني
 ٦٩ عبد الوهاب سكر
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 ١١٧

 ٦٧ عبد الوهاب عقاد
 ٣٤ عثمان باشا الدوركي

 ١٨-١٧ ابن العدمي
 ٦٨ لصابوينعطا ا

 ٩٠ ابن عقيل
 ٧٦-١٨ شهاب الدين ، عيد احلي: ابن العماد 
 ٩٠ عمر أسد

 ١٧ عمر بن أيب جرادة
 ١٧ عمر بن اخلطاب

 ٨٩-٢٦ عمر املرتيين
 ٩٧ عمر حيىي

 ٨٩ عيسى البيانوين
  - غ -

 ٩٨ غالب سامل
  - ف -

 ٩٨ فؤاد قسطلي
 ٨٩ أبو الفضل الكيالين
 ٩٠-٨٩-٤٥ )األيويب( فيض اهللا الكردي 
  - ك -

-٧٧-٥٤-٥٠-٤٩-٤٠-٢١-٢٠ كامل البايل احلليب الغزي
١٠٦-٩٠ 
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  - م -
 ٩٠ ابن مالك

 ٧٤ مالك املنقاري
 ٩٦-٤٢-١٩-٩-٣  نيب- رسول -  -حممد 

 ١٨ حممد التوجني
 ٩٧ حممد اجلربيين
 ١٠١ حممد احلامد
 ٩٧-٣٧ حممد احلكيم
 ٣٧ حممد احلنيفة
 ٩٣-٩٠-٨٥-٢٦ حممد اخلطيب

-٣١-٣٠-٢٥-٢٤-٢٣-٢١-١٨ حممد راغب الطباخ
٤٤-٤٣-٤٢-٤٠-٣٨-٣٦-٣٤-
٦٦-٦٤-٦٣-٥٩-٥٨-٥٧-٥١-
٩٤-٨٩-٨٦-٨٣-٨٢-٨٠-٧٨-٧٧ 

 ٨٣-٨١ حممد رضا الزعيم
 ٩٨ حممد الرحياوي
 ٩٧-٩٤-٣٠ حممد سلقيين

 ٤١ حممد بن سليمان اجلزويل 
 ٢١  أبو الفضل-حممد بن الشحنة 
 ٢٠-١٨ يميحممد بن علي العظ
 ١٠٨ حممد علي القوزي

 ١٠١-٣٢ حممد فوزي فيض اهللا
 ٣٠-٢٩ حممد اللبابيدي
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 ١١٩

 ٧١ حممد املعدل
 ٧١ حممد املالح

 ٣٩-٣٣-٣٢ حممد املهدي الكردي
 ٩٠-٣٧ حممد الناشد
 ١٠٦ حممد النبهان

 ١٠٢-٩٣-٨٥ حممد ندمي خدجية
 ٩٧ حممود شعبان الزيدي

 ٩ مسلم
 ٧٨ مصطفى باشا بن سنان

 ٩٧-١٩ مصطفى الزرقا
 ١٠١ معروف الدوالييب
 ٩٨ منيف العقيلي

  - ن -
 ٩٧-٣٩ ناجي أبو صاحل

 ٩٨ جنيب جبل
 ٩٨-٧١ جنيب خياطة
 ٩٧ اد اهلرباوي

  - و -
 ٢٠-١٨ أبو الوفا بن عمر احلليب العرضي

 
 - ي -

 

 ١٥ ياقوت احلموي
 ٩٣-٨٤-٨٣-٨٢-٣٦-٣١ حيىي الكيايل
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 ١٢٠

 فهرس األماكن
 

 أرقام الصفحات االسم
 ٥٩-٧٧-١٨ اآلستانة 

 ٤٨-٢٤ باب قنسرين  
 ٤٩-٤٢ بغداد  

 ٢٥ البياضة  
 ١٧-١٦-١٥ بريوت 
 ٧٧-٦٣-٥٩-٣٤-١٥-١٤ تركية  
 ٢٤ اجللوم  
-١٥-١٤-١٣-١١-٨-٧-٦-٥-١ حلب

٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-
٦٨-٦٦-٦٥-٦٤-٦١-٥٩-٥٠-
٨٣-٨١-٨٠-٧٨-٧٧-٧٦-٧٢-
١٠٩-١٠٨-١٠٦-١٠٥-١٠٤-٨٦ 

-٤٨-٤٥-٢٧-٢١-٢٠-١٨-١٤ دمشق 
١٠٠-٩٩-٨٢-٧٨-٦٦ 

 ٧٦-٢٥ السفاحية 
-٧٣-٦٧-٥٩-٢٧-٢٠-١٨-١٤ سورية 

١٠٢-١٠٠-٩٨-٩٤-٩٢-٨١ 
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 ١٢١

 ٧٨ عينتاب 
 ٦٣-٣٠-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤ الفرافرة 
 ٤٢-٢٦ القدس

 ١٤ القطر العريب السوري 
 ٦٣ قلعة حلب  

 ١٧-١٦-١٥ لبنان  
 ١٧ ماري
 ٩٦-٧٦-٣٠-١٧ مصر 
 ١٠٠ مكة  

 ٤٠ املوصل  
 ١٤ ر الفرات  
 ١٤ ر قويق

 
 
 
 
 
 
 

   مركز الضياء للكومبيوتر
 ٧١٣٣٦٢ ) - فوق مطبعة البتراء - اجلميلية -حلب 
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 ١٢٢
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 ١٢٣
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 ١٢٤
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 ١٢٥
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 ١٢٦
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