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الوقف على خدمات التعليم بدمشق 
يف عصر املماليك

د. أسماء خالد معاذ)1(

)1( دكتوراه في التاريخ العربي اإلسالمي من جامعة دمشق، مهندسة معمارية وخبيرة أوقاف في وزارة األوقاف.
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ملخص البحث
قــدَّم الوقــفُ خدمــاتٍ كثــرة للعلــم والعلمــاء، إضافــًة لــدوره األساســي يف إنشــاء املؤسســات الوقفيــة 
ــارة هلــا،  ــاء وتأمــن اإلن ــة نفســها، كإيصــال امل ــي الوقفي ــق باملبان ــك اخلدمــات منهــا مــا يتعلَّ ــة، وتل التعليمي
والقيــام بأعمــال الرتميــم املســتمرّة، وفــرش املبانــي حســب متطلبــات العصــر، وقــد خُصــص لذلــك وقــفٌ 
ثابــتٌ، ومنهــا مــا يتعلَّــق بالعلمــاء والطــاب بشــكل شــخصي، كالســكن والرواتــب، وتقديــم الطعــام واملابــس 
واللــوازم الدراســية مــن كتــب وأقــام وغرهــا، كل هــذا كان مســامهة يف العمليــة التعليميــة، وتكافــل اجملتمــع، 

وإعمــار املدينــة، وإكمــال مرافقهــا واحلفــاظ عليهــا. 
مقدمة: 

ــرت  ــك، إذ كث ــة دمشــق، وخاصــة يف عصــر املمالي ــع مدين ــن روائ ــا ومســرهتا م ــاف وتارخيه ــد األوق تع
األوقــاف علــى التعليــم يف ذلــك العصــر، فبُنيــت عشــرات املــدارس، وتنافــس التجــار واألمــراء ونواب الســلطنة 
وغرهــم يف بنائهــا وختصيــص أكــر قــدر مــن املــوارد هلــا، واجتذبــت دمشــقُ والقاهــرة العلمــاءَ والطــاب، 
نَهــم مــن التفــرُّغ للعلــم  ليجــدوا كلَّ مــا حيتاجونــه مــن العنايــة والســكن وسُــبُل العيــش مُتاحًــا هلــم، وهــذا مكَّ

واالشــتغال فيــه، ونتــج عــن ذلــك هنضــة علميــة كبــرة. 
وقــد خُصِّــص هــذا البحــث لعــرض منــاذج مــن اخلدمــات الــي ُقدِّمــت للمــدارس املوقوفــة وللعلمــاء 
والطلبــة يف ذلــك العصــر، والــي تؤكــد رغبــة الواقفــن يف جنــاح العمليــة التعليميــة واســتمرارها بشــكل دائــم، 

وذلــك بتخصيــص وقــف ثابــت يضمــن هلــا مــوارد مســتقرّة. 

ــق بالعلمــاء والّطــاب،  ــق باألبنيــة، ومنهــا مــا هــو متعل واخلدمــات الــي يُقدِّمهــا الوقــف منهــا مــا يتعل
بشــكل شــخصي، يُقــدَّم لــكل فــرد منهــم. 
 أواًل- اخلدمات املتعلقة باألبنية: 

وتعــي اخلدمــات الــي تُوجَّــه للعنايــة باملؤسســة التعليميــة، وتضمــن هلــا البقــاء واالســتمرار يف أداء 
وظيفتهــا التعليميــة، ومنهــا:

1_ وقف املاء:
يُعــدُّ املــاء أساســيًّا يف مجيــع املبانــي ومنهــا التعليميــة ألغــراض الشــرب والوضــوء والنظافــة، ولذلــك تفنَّــن 
الواقفــون يف أنــواع اخلدمــات الــي تُســاعد علــى توفــر امليــاه ملنشــآهتم، فأســهمت األوقــاف حبفــر آبــار جديــدة، 
أو شــق قنــوات وجــداول مائيــة لتيســر احلصــول علــى املــاء، وكان اهلــدف حتقيــق املنفعــة للطلبــة واألســاتذة يف 

املؤسســات التعليميــة، مــن أهــم أنــواع الوقــف علــى امليــاه الــي وردت يف الوثائــق الوقفيــة واملصــادر:  
 أ- وقف إجراء املاء:

  ويُقصــد بــه إيصــال املــاء إىل منطقــة أو منشــأة معينــة، ومــن املاحــظ أن الوقــف كان لــه دور كبــر يف 
ــه  ــر يف املصــادر أن ــاً، وقــد ُذك ــة واملشــاركة يف تنشــيطها عمرانيّ ــر مــن مناطــق املدين ــاء إىل الكث إيصــال امل
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»يف العشــر األول مــن شــوال جــرى املــاء بالنهــر 
الكرميــي، الــذي اشــرتاه كريــم الديــن)2( خبمســة 
وأربعــن ألفــاً، وأجــراه يف جــدول إىل جامعــه)3( 
بالقبيبــات)4(، فعــاش بــه النــاس، وحصــل بــه 
أنــس إىل أهــل تلــك الناحيــة، ونُصبــت عليــه 
كبــر  حوضــاً  وعَمِــَل  والبســاتن،  األشــجار 
ــاس  ــه الن جتــاه اجلامــع مــن الغــرب يشــرب من
والــدواب، وهــو حــوض كبــر، وعَمِــل مطهــرة، 
وحصــل بذلــك نفــع كثــر ورفــق زائــد، أثابــه 

اهلل)5(.«
يتبيَّــن مــن هــذا الوصــف كيــف كان هــذا 
الوقــف ســبباً يف انتفــاع النــاس، بــل يف إنعــاش 
منطقــة كاملــة، وال شــك أن وجــود املــاء يشــكل 
ــة  ــاة االجتماعي ــاً للســكان، وانتعاشــاً للحي جذب
الشــرب  ميــاه  تأمــن  فقــد مت  واالقتصاديــة، 
معــامل  وبــدأت  املنطقــة،  والــدواب يف  للنــاس 

ــح. املنطقــة تتوضَّ
  وكذلــك جامــع البــزوري)6( بعــد توســعته، 
حيــث أُوصلــت قنــاة املــاء إىل املســجد، وجُعلــت 

لوضــوء املصلــن، واســتفاد النــاس منهــا كثــراً)7(.
   ومــن أمثلــة وقــف إجــراء املــاء، الــي ذكرهتــا الوثائــق، وقــفُ القنــوات، فقــد وقــف إمساعيــل بــن إبراهيــم 
ــن يف شــروطه أن الناظــر يف كل ســنة يصــرف مــن حمصــول الوقــف املذكــور )50(  ــاً، تضمَّ ــن قــرا )8(وقف ب
درمهــاً لعمــارة القنــاة الــي أنشــأها عــمُّ الواقــف، ويف كل ســنة )16( درمهــاً لثمــن دلــو وســلب)9( برســم بئــر 

)2(  القاضي كريم الدين بن عبد الكريم بن هبة هللا، ترقَّى في عهد الملك الناصر حتى أصبح الرجل الثالث بالدولة بعد السلطان ونائبه في الشام تنكز، ثم غضب 
عليه الناصر وصادره، توفي سنة 724ه/ 1324م. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقالني، ج3 ص 203206.

)3(  يقع بالميدان ويُعرف بجامع الدقاق. خطط دمشق: أكرم العلبي، ص326.  
ي الحي بذلك نسبة الى بيوته التي كانت سقوفها ُمقبَّبة الشكل.  )4(  حي القبيبات: التسمية القديمة لحي الميدان الفوقاني، ورد ذكرها في العصر المملوكي، وُسّمِ

معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج4 ص308.
)5(  البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، ج14 ص97.

)6( جامع البزوري: في قبر عاتكة، يُظن أن بانيه محفوظ بن معتوق البزوري البغدادي، توفي سنة (694هـ/1294م(. ذيل ثمار المقاصد: أسعد طلس ثمار 
المقاصد، ص197.

)7( مفاكهة الخالن: ابن طولون، ص 91.
)8( بنو قرا: أسرة من حي الميدان وكان لبعضهم أوقاف وزاوية بها. انظر: السخاوي: الضوء الالمع، ج2ص54.

)9( السلب هو الحبل. تكملة المعاجم العربية: رينهارت دوزي، ج6 ص113. 

تتمة وقف خانقاه جقمق
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املُصَلَّــى)10(، تاريــخ الوقفيــة ســنة )885ه/1480م()11(. ومــن الواضــح أن الوقفيــات مل تُهمــل حتــى خمصصــات 
للدلــو واحلبــل الــذي يســاعد علــى اســتخراج املــاء. 

ب- وقف اآلبار: 
      تُســتعمل اآلبــار يف حــال انقطــاع املــاء عــن القنــوات يف فصــل الصيــف )12(، وكثــراً مــا كان يوجــد بئــر 
يف املســجد أو املدرســة، وتعــد جــزءاً مــن الوقــف، ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء يف وصــف املســجد الــذي يف دار 
احلديــث الضيائيــة )13(: »وهلــذا املســجد شــباكان مطــان علــى صّفــة)14( هبــا بئــر مــاء«)15(، فالبئــر يقــع يف 
الصّفــة الــي يُطـِـلُّ عليهــا املســجد، وكذلــك ورد يف وصــف العديــد مــن األبنيــة الوقفيــة وجــود بئــر، ومــن ذلــك 
ماجــاء يف وصــف املدرســة اليغموريــة )16(: »بشــرقيها وغربيهــا إيوانــان )17( لطيفــان، بالشــرقي بئــر مــاء ينتفــع 
ــار يف املدرســة وغرهــا،  ــوا حيفــرون اآلب ــدل أن الواقفــن كان ــام انقطــاع األهنــار )18(.« وهــذا ي ــه أي ــاس ب الن

وجيعلوهنــا لنفــع عامــة النــاس. 
جـ- وقف ختزين املاء: 

كان تأمــن امليــاه لبعــض املنشــآت يتــم عــن طريــق الصهاريــج  اخلاصــة هبــذه املنشــأة، والصهريــج هــو 
خــزان يُبنــى حلفــظ امليــاه، ويُمــأل عــن طريــق تســريب املــاء لــه مــن عــن مــاء قريبــة، أو قنــاة أو عــن طريــق 
صــب املــاء الــذي يَجلبــه بالُقــرَب عامــل مُخصَّــص، ويُؤخــذ املــاء مــن الصهاريــج اخلاصــة بواســطة فتحــة يف 
ســقف الصهريــج ، ويُبنــى عــادةً مــن اآلجــر أو احلجــر، ويُطلــى مبــادة مقاومــة للرطوبــة كالكلــس املعــاجل، وقــد 
يكــون ســقُفه مغطًّــى بقبــة)19(، وقــد خَصَّصــت بعــضُ الوقفيــات مــاالً لشــراء املــاء الــذي يُمــأل يف الصهاريــج، 
ففــي كتــاب وقــف تربــة أركمــاس، الــذي كان نائــب دمشــق بــن عامــي910- 911هـ/ 1505-1504م، حتديــد 
عــدة أراض وأمــاك موقوفــة، ثــم ذكــر عــدة مصــارف للوقــف، منهــا أن يُصــرف مثــن مــاء يُصــبُّ يف الصهريــج 

يف الرتبــة )20(. 
د- وقف سبل املاء:

أمــا السُّــبُل فــإن وجودهــا يعــد جــزءاً مهمـّـاً اخلدمات الــي تُقدَّم للمنطقة، ويف العصــر اململوكي ومع تطور 
فــن العمــارة تطــوَّر شــكُل السُّــبُل، ومتيَّــزت حســب أعمــال النحــت احلجــري وشــكل القــوس وارتفــاع الســبيل، 

)10( المصلى في ميدان الحصى، وكانت تُقام به صالة العيدين، بدأ بإنشائه الملك العادل سيف الدين بن أيوب سنة (606هـ/1209م(، ولم يتهيأ له وقف، 
وتمت عمارته سنة (613هـ/1216م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2ص324.

)11( األرشيف العثماني: سجل أوقاف الشام، ص 261.
)12(  سبل المياه في مدينة دمشق القديمة: عبد الرحمن النعسان، ص26. 

)13(  تقع بسفح قاسيون بانيها الفقيه الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي أحد أعالم الحنابلة ت 643هـ / 1246م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، 
ج2ص71.   

)14(  الصفة هي موضع مظلل من المسجد. المعجم الوسيط: أحمد الزيات وآخرون، ج1ص517.
)15(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص164.

)16(  تقع بالصالحية، تُنسب إلى جمال الدين ين يغمور البارومي ت 663هـ / 1265م، ولد بالصعيد وكان من أعيان األمراء ولي نيابة مصر ونيابة دمشق. 
الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص223. 

)17(  اإليوان أو الليوان: كلمة فارسية معربة مأخوذة من إيفان، وتعني لغويّاً قاعة العرش، ومنه إيوان كسرى، ويمثل في العمارة المملوكية وحدة معمارية 
مربعة أو مستطيلة الشكل لها ثالث حوائط من ثالث جهات والجهة الرابعة مفتوحة، وغالباً على واجهة اإليوان عقد. المصطلحات المعمارية في الوثائق 

المملوكية، محمد أمين، ص 17.   
)18( القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص215.

)19(  المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، محمد أمين، ص 73.
)20( – سجل أوقاف الشام: ص86.
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والعنايــة بالزخــارف)21(، ومــن سُــبُل العصــر 
اململوكــي ســبيل دار القــرآن الصابونيــة)22(، 
وقــد أنشــأ الواقــف دار قــرآن وتربــة وســبيل 
)23(، وســبيل املدرســة الشــاذبكية )24(، ويوجــد 

يف الواجهــة الشــرقية منهــا، )25( وكانــت هــذه 
الســبل تؤدِّي خدمة الشــرب لعابري الســبيل، 

وتُعَــدُّ جــزءاً مــن مرافــق املدينــة. 
إىل  املــاء  بإيصــال  الواقفــون  يكتــف  ومل 
أن  علــى  بعُضهــم  حــرص  بــل  مدارســهم، 
أيــام  يف  ســاخناً  الطــاب  عليــه  حيصــل 
الشــتاء، ففــي املدرســة العمريــة ورد يف نــص 
الوقــف: "ومــن وقفهــا مســقاة )26( هلــا أباريــق 
ن فيهــا املــاء يف  للوضــوء، وســخانة )27( ُيســخَّ
ســائر الشــتاء والــرد لاغتســال، ثــم صــار 

أهــل الصاحليــة)28(.  يَغتســل فيهــا غالــب 
ــى  ــى حــرص الواقفــن عل ــل عل وهــذا دلي
ــى أكمــل وجــه،  ــة عل ــة التعليمي ــمَّ العملي أن تت

ــا اجملتمــع أيضــاً. ــمَّ نفعه ويع
هـ - وقف على املهن املتعلقة باملاء: 

قــد  الوقــف  كتــب  أن  املاحــظ  مــن 
ــف  ــق بوق ــي تتعل ــن ال خصَّصــت أجــوراً للمه
امليــاه خاصــة، ومــن هــذه املهــن مهنة الشــاوي، 
وهــو عامــل مهمتــه احلفــاظ علــى توزيــع امليــاه 

باأليــام املختصــة لــكل صاحــب حــق، يســوق امليــاه، وحيافــظ علــى القنــوات نظيفــة مــن األوســاخ وورق الشــجر 
ــن  ــي أيضــاً .)29( وم ــرف بالقنوات ــى ال تدخــل القســاطَل وتفســدها، ويأخــذ الشــاوي أجــرة ســنوية، ويُع حت

)21(  سبل المياه في دمشق القديمة: النعسان، ص42 43. 
)22(  خارج دمشق قبليَّ باب الجابية، وبها جامع وتربة الواقف وأخيه وذريتهما، أنشأها شهاب الدين أحمد بن علم الدين سليمان بن محمد البكري الدمشقي 

المعروف بالصابوني. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص11.
)23( – ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد: أسعد طلس، ص216.

)24( تقع بالقنوات، بناها شاذبك الجلباني أتابك دمشق، توفي سنة 887هـ /1482م. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوي، ج3ص290. 
)25(  ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد: أسعد طلس، ص231.

)26(  مسقاة بالفتح موضع الشرب، وهو بالكسر آلة الشرب، وما يتخذ للجرار والكيزان تعلق عليه.: لسان العرب: جمال الدين ابن منظور، ج14ص391. 
)27(  شبه إبريق من النحاس لتسخين الماء به. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج6 ص47. 

)28(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 
)29(  قاموس الصناعات الشامية: ظافر القاسمي وآخرون ، ج2 ص 49 ،250 ، 364.

وقف دار القرآن االسعردية
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وقفيــات املبانــي الــي ُذكــر فيهــا الشــاوي: وقــف مســجد القصــب)30(، فقــد خُصِّــص للشــاوي )10( عشــرة  
دراهــم)31(، ويف املدرســة  الظاهريــة)32(: خَصَّــص الواقــفُ أجــراً للشــاوي، وإلصــاح القنــى وغــر ذلــك ممــا 

ــه.)33(  ــاج إلي حتت
وهــذا يــدل أن هــذا العامــل كان يتنــاول أجــره عــن طريــق الوقــف، وهــذا ُيســهم يف العنايــة بالقنــوات يف 

املدينــة ومنــع انســدادها.
هــذا وهنــاك أبنيــة أخــرى متعلقــة باملــاء كــدور الوضــوء واحلمامــات، فقــد ذكــر ابــن جبــر وجــود )100( 
محــام، وأربعــن داراً للوضــوء يف دمشــق )34(، أمــا بالنســبة لــدور الوضــوء فاملقصــود هبــا حجــرات هبــا دار 

ــأ، وقــد كانــت غالبــاً منفصلــة عــن املســاجد، ولكــن تقــع قريبــاً منــه )35(.    خــاء وموضَّ
ويــدل وقــف املــاء علــى حــرص الواقفــن علــى تقديــم اخلدمــات ألبنيتهــم، وتزويدهــا بأهــم الوســائل الــي 
تضمــن قيامهــا بوظيفتهــا، ومــن املاحــظ أن هــذا الوقــف مل يكــن مقتصــراً علــى املبانــي نفســها، بــل عمَّــت 
ــه األحيــاء والطــرق العامــة الــي يقــع فيهــا ذلــك املبنــى، فأحيانــاً كانــت هنــاك أحيــاء جديــدة تفتقــر  فائدتُ
ــه، كمــا حــدث يف اجلامــع  ــوات وإيصــال املــاء إليهــا كفيــاً بتنشــيط احلــي بأكمل إىل املــاء، فــكان شــقُّ القن
الكرميــي، باإلضافــة إىل اعتنــاء الوقــف بتنظيــف القنــوات، كمــا ســاعد الوقــف يف حفــر اآلبــار وختزيــن املــاء 

واســتخراجه، وكانــت الســقايات والســبل علــى أبــواب املــدارس ختــدم املــارة يف األحيــاء. 
2-وقف اإلنارة:   

  مــن األمــور الــي البــد منهــا الســتمرار العمليــة التعليميــة إنــارة املؤسســات التابعــة هلــا، وذلــك ليســتطيع 
الطــاب إمتــام حتصيلهــم العلمــي، واســتذكار مــا حصّلــوه خــال النهــار، باإلضافــة إىل تأديــة الشــعائر 
الدينيــة الليليــة، وقــد حــرص الواقفــون علــى تزويــد املؤسســات مبــا يلــزم عمليــة اإلنــارة يف ذلــك الوقــت، 
وخصَّصــوا هلــا أوقافــاً معينــة، ومــن أهــم مــا جــرى وقُفــه هــو الزيــت الــازم إليقــاد األســرجة، وكذلــك الشــمع 

والقناديــل وغرهــا، وهــو مــا ورد ذكــره بكثــرة يف وثائــق الوقــف، ومــن ذلــك: 
أ-وقف الزيت:

      يُعَــدُّ الزيــت أساســيّاً يف إيقــاد األســرجة الــي تُنــر املــدارس واملســاجد واملنــازل، والســراج هــو مصْبَــاحُ 
زيــت مَُكــوَّنٌ مِــنْ إنــاء فِــي وَسـَـطِهِ فتيلــة تضــيء يف الســراج مــادام فيــه زيــت)36(، واألســرجة تكــون مــن اخلــزف 

أو املعــدن مــع فتيــل لاشــتعال مــن شــعبة أو شــعبتن)37(.

)30(  يقع الجامع خارج باب السالم، كان جامعاً صغيراً، وقد جدد بشكل كامل سنة 811 هـ/ 1408مـ على يد األمير ناصر الدين محمد إبراهيم بن منجك. 
النعيمي: الدارس، ج 2ص331.

)31( – سجل أوقاف الشام: تاريخ الوقفية 832هـ /1429م، ص9.
)32(  في دمشق شمالي الجامع األموي، بناها السلطان بركة خان وَدفن بها والَده الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام،      الذي حكم بين عامي 

)658هـ/1260م676هـ/1277م(. ؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، ج 1ص264.
)33(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)34(  رحلة ابن جبير، ص 261.
)35( تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار المسماة رحلة ابن بطوطة، ج4ص315.

)36( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، ج2 ص1053. 
)37( األوقاف والحياة االجتماعية في مصر، محمد أمين، ص 169.
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وكان الزيــت يُوقــف إمــا بتحديــد الواقــف 
لكميــة معينــة للمؤسســة، كمــا جــاء يف وقــف 
الواقــف يف  الشــاذبكية، فقــد حــدد  املدرســة 
كل ســنة مــا يكفــي لشــراء 42 رطــا38ً، أو عــن 
ــت،  ــال لشــراء الزي ــغ مــن امل ــد مبل ــق حتدي طري
بدمشــق،  منجــك  جامــع  وقــف  ذلــك  ومــن 
بــن  الديــن حممــد  األمــر ناصــر  فقــد حــدد 
ــن منجــك،)39( )ت844  ــن ســيف الدي ــم ب إبراهي
هـــ/1440م(،  يف وقفــه علــى جامــع منجــك)40(، 
مثــن زيــت للجامــع يف كل شــهر 45 درمهــاً.)41(  
القــرآن اإلســعردية بدمشــق:  ومــن وقــف دار 
مثــن زيــت للمدرســة والرتبــة مــع مثــن حصــر 

وبســط يف كل شــهر 45 درمهــاً.)42( 
ب-وقف الشمع: 

املســاجد  وليــايل  اخللفــاء  كانــت جمالــس 
الكبــرة فقــط هــي الــي تُضــاء بالشــموع، ألهنــا 

تكلــف أضعــاف األســرجة والقناديــل، غــر أن اســتخدام الشــمع انتشــر وزاد بعــد ذلــك بعــد أن كثــرت وتنوَّعــت 
ــن  ــع م ــي أصبحــت تُصن ــل هــي الشــمعدانات، ال ــى حوام ــت الشــموع عل ــر اســتراده، ووُضع ــه، وكث صناعت
ــن احلرفيــون يف صناعتهــا، وصــار للشــمع  أســواق خاصــة)43(.  احلديــد والنحــاس والذهــب والفضــة، وتفنَّ
ــك وقــف  ــرة، ومــن ذل ــص للجوامــع الكب ــاً تُخصَّ ــا كانــت غالب ــت بعــض املــدارس بالشــمعدانات، ولكنه وُزيِّن
جامــع منجــك الــذي خُصِّــص لــه )40 ( درمهــاً للشــمع .)44( وورد يف الوقــف علــى املدرســة الظاهريــة بدمشــق 

»ويُشــرتى يف كل شــهر مشــع وزيــت«45.
جـ- وقف القناديل:

ــار  ــل حلفــظ ن ــه زجــاج شــّفاف يُوضــع حــول الفتي ــت، ول ــل يُضــاء بالزي ــه فتي ــاح في ــل هــو مصب القندي
املصبــاح مــن هبــات اهلــواء)46(، وبســبب تكاليفهــا املرتفعــة نوعــاً مــا، كانــت خاصــة بــدور العبــادة، والقصــور 

)38(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  والرطل وحدة قياس أوزان وهي تختلف من بلد آلخر، ورطل بالد الشام حوالي 1.85 كغ. المكاييل واألوزان 
اإلسالمية، هنتس، ص33.

)39( حفيد سيف الدين منجك األمير الكبير، نائب دمشق، وكان ناصر الدين من أمراء دمشق، وصحب المؤيد شيخ عندما كان نائب الشام، فلما تسلطن المؤيد 
أنعم عليه بتقدمة بدمشق وبإقطاع في مصر، ودفن في تربته قرب جامعه في الميدان. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: السخاوي، ج6ص281. 

)40(  في آخر ميدان الحصى عند جسر كان يقال له جسر الفجل. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 2ص342.
)41(  سجل أوقاف الشام، ص132.   
)42(  سجل أوقاف الشام، ص235.

)43( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار: تقي الدين المقريزي، ج 3 ص175.
)44( سجل أوقاف الشام، ص132.   

)45(  تاريخ الملك الظاهر: عز الدين ابن شداد، ص228.
)46( البعد الوظيفي في دراسة الفنون التطبيقية اإلسالمية، عبد الستار عثمان، مجلة (شدت(، ص 101.

وقف امساعيل بن قرا
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والقاعــات الكبــرة، وقــد تطــورت صناعــة القناديــل فأصبحــت مــن الفضــة ومــن الذهــب، وجعلــت ساســلها 
الــي تُعلـّـق هبــا مــن خمتلــف املعــادن مبــا فيهــا الفضــة والذهــب.)47( وقــام الواقفــون بتزويــد األماكــن التعليميــة 
ــق علــى الرتبــة  هبــذه القناديــل، ومنهــا  املدرســة الفارســية)48(، فقــد زودهــا الواقــف بـــ )6( قناديــل، تُعلَّ
ــي كان  ــل، ال ــع هــذه القنادي ــد يُحــدِّد موق ــف ق ــدل أن  الواق ــاب املســجد، وهــذا ي ــة وب ــى شــباك الرتب وعل
بعُضهــا يُوضــع  أحيانــاً علــى أبــواب بعــض املبانــي، الســيما الــرتب واملســاجد، ممــا يضــيء الســبيل خارجهــا 
للعابريــن، باإلضافــة إىل أنــه دليــل علــى أمهيــة ومتيــز املــكان، وحــدد واقــف املدرســة الســيبائية49 مثــن 

قناديــل )100( درهــم)50(.
- الوقف على اإلنارة  يف مناسبات وأماكن خمصوصة:

ارتبطــت األفــراح واملناســبات عمومــاً، والدينيــة خصوصــاً، بإيقــاد األضواء والشــموع واملشــاعل والقناديل 
واألنــوار والثريـّـات، تعبــراً عــن الفــرح، وألن هــذه املناســبات حتتــاج إىل األضــواء وال ســيما ليــاً، وقــد حــرص 
ــاً  ــون هلــذه املناســبات أوقاف ــص الواقف ــا يف املناســبات، فَخصَّ ــف أنواعه ــارة مبختل ــادة اإلن ــى زي ــاس عل الن
إضافيــة، ففــي جامــع منجــك حــدد الواقــف يف موســم رجــب مثــن زيــت للجامــع يف كل شــهر )45( درمهــاً، 
وزيــادة يف شــهر رمضــان )100( درهــم ومشــع )40( درمهًــا،)51( ويف املدرســة الشــاذبكية: خــصَّص 
الواقــف رطلــي مشــع يُوقــد يف صــاة الرتاويــح، ومثــن مشــع برســم قــراءة صحيــح البخــاري عُقيــب صــاة 

الصبــح.52
ــب واقــف دار القــرآن  كمــا قــد ُتخصَّــص اإلنــارة لقــراءة وتدريــس كتــاب معــني، فقــد رتَّ

)54( 100درهــم.  والرتاويــح  البخــاري  لقــراءة  للشــمع  الدالميــة)53( 
  وغالبــاً كان الــذي يقــوم بإشــعال القناديــل هــو القيِّــم املســؤول عــن املــكان، وأحيانــاً يكــون هنــاك شــخص 

مُخصَّــص هلــذا العمــل، فيف املدرســة الســيبائية شــعّال القناديــل لــه )60( درمهــاً يف كل شــهر.55
ــارة املــدارس واملســاجد  ــق إن ــة، عــن طري ــة التعليمي ــى اهتمــام الواقفــن بالعملي ــدل هــذه األوقــاف عل ت

ــة. وغرهــا مــن املؤسســات التعليمي
كما تُقدِّم فائدة عامة ألحياء املدينة، بإنارة األحياء بالقناديل املعلقة على بعض أبواهبا ومناراهتا.

3 -وقف فرش األبنية التعليمية:
ــن  ــدارس واملســاجد هــو احلصــر والبســط والســجاد، وهــي م ــه يف امل ــارف علي       كان الفــرش املتع

)47( األوقاف والحياة االجتماعية في مصر: محمد أمين، ص 169.
)48(  جنوب الجامع الجامع األموي، واقفها األمير سيف الدين فارس الدوادار في سنة 808هـ /1405م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص324. 

)49(  تقع المدرسة خارج باب الجابية، والواقف هو سيباي بن بختجا، آخر نواب الشام المماليك، قُتل في مرج دابق سنة (922هـ/1516م(.  إعالم الورى 
بمن ولي نائباً من األتراك بدمشق الشام الكبرى: شمس الدين ابن طولون، ص296.

)50( سجل أوقاف الشام، ص57 59.
)51( سجل أوقاف الشام، ص132.   

)52(  سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  
)53(  تقع بدمشق بالجسر األبيض، أنشأها التاجر زين الدين دالمة البصري عام 847هـ /1443م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1 ص8.

)54( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1 ص9. 
)55(  سجل أوقاف الشام، ص57 59.
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األمــور الــي ال بــد منهــا يف املبانــي، وذلــك ألهنــا كانــت تُســتخدم 
للجلــوس والصــاة والتدفئــة يف الشــتاء، وكانــت تُفــرش هبــا قاعــات 
الدراســة والغــرف اخلاصــة بالطــاب واملدرســن، وكان احلصــر 

يُســتعمل صيفــاً، والبســاط والســجاد شــتاء. 
وقــد ورد ذكــر هــذه االحتياجــات يف الوقــف علــى املــدارس 
ــد  ــا املدرســة الفارســية، فقــد جــاء يف الوقــف: »بع وغرهــا، ومنه
أجــر إصــاح وترميــم الرتبــة، وأجــر الناظــر، ُيصــرَف مبلــغ الوقــف 

ــة مــن فــرش وحصــر وبســط«.56 ــه الرتب ــاج إلي فيمــا حتت
وقــد تكــون مُخصَّصــة للمُتعبِّديــن أو الطــاب، إذ كان مــن وقــف 

املدرســة العمريــة57 حصــر لبيــوت اجملاوريــن كل ســنة. )58(
 ويف دار القــرآن اإلســعردية: خُصــص 45 درمهــاً مثــن حصــر 
وبســط)59(، وكذلــك يف املدرســة الشــاذبكية، حيــث ذكــر الواقــف 
حتديــد مثــن حصــر وبســط وغــر ذلــك،60 ومــن املاحــظ أن هــذه 
املبالــغ مُخصَّصــة بشــكل دائــم كوقــف، الســتبدال الفــرش واحلصــر 

والســجاد يف حــال تلفهــا. 

4- وقــف الرتميــم: مــن أهــم مــا يُمكــن أن يُقــدَّم مــن خدمات 
للمبنــى هــو خدمــة الرتميــم، ألهنــا ضمــان الســتمرار عملــه، وعــدم 
هتــاوي جدرانــه وســقوطها مــع الزمــن، وقــد خصَّــص الواقفــون 
ــاً، فقــد جــاء يف وقــف  ــَغ لرتميــم املبانــي بشــكل شــهري أحيان مبال
الظاهريــة: »يُصــرف يف كل شــهر )30( درمهــاً مثــن زيــت وحصــر 
ومصابيــح وترميــم«)61(، ويف وقــف املدرســة الفارســية ورد وقــف 

لرتميــم الرتبــة الــي يف املدرســة)62(. 

املبانــي،  ســامة  علــى  الواقفــن  حــرص  علــى  دليــل  وهــذا 
ورغبتهــم يف اســتمرار وظيفتهــا، وتعهُّدهــم إياهــا بالعنايــة، وهــذا 

ميثــل جــزءاً مــن احلفــاظ علــى عمــران املدينــة واملســامهة يف اســتمراريته. 

)56(  سجل أوقاف الشام، ص175176.
)57(  في الصالحية، بناها أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت607ه/1210م(، وأصبحت من أهم وأكبر مدارس دمشق. الدارس في 

تاريخ المدارس: النعيمي، ج2ص78.
)58( القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 

)59(  سجل أوقاف الشام، ص235.
)60(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  
)61(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)62(   سجل أوقاف الشام، ص 175176؛

وقف جامع منجك
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ومــن املاحــظ أن مجيــع اخلدمــات املُقدَّمــة للمبانــي تُفيــد العلمــاء وطــاب العلــم، وتُقــدِّم هلــم الراحــة، 
وتُيسِّــر هلــم ســبل التعلــم، ويف الوقــت نفســه تتجــاوز منفعتهــا املــدارس، لتخــدم أحيــاء املدينــة وســكاهنا. 

ثانيًا: اخلدمات املتعلقة باملدرسني والطالب:
     باإلضافــة إىل مــا تؤمنــه معظــم املــدارس املوقوفــة للطــاب واملعلمــن مــن ســكن ورواتــب تضمــن هلــم 
ــم، فقــد قدَّمــت األوقــاف خدمــات إضافيــة أخــرى،  معيشــة كرميــة، وتضمــن تفرُّغهــم للتعليــم وطلــب العل
تــدل علــى اعتنــاء الواقفــن براحتهــم وتأمــن معظــم احتياجاهتــم، فحــدَّدوا هلــذه اخلدمــات مُخصَّصــاتٍ يف 

نصــوص الوقــف ومنهــا: 
 1-الســكن: إن أهــم اخلدمــات الــي قدَّمهــا الوقــف للطــاب والعلمــاء هــو تأمــن الســكن، فقــد يأتــي 
بعــض هــؤالء  مــن مدينــة أخــرى وال مــأوى لــه، فيجــد يف املؤسَّســات مكانــاً يســتقرُّ فيــه، وكان مــن شــروط 
بعــض الواقفــن أن يســكن املــدرّسُ باملدرســة، كواقــف الركنيــة الرانيــة)63(، وعندمــا أتــى اإلمــام النــووي)64( ) 

ت 676هـــ /1277م( إىل دمشــق لطلــب العلــم ســكن املدرســة الرواحيــة .65
لــت املــدارس بتأمــن رواتــب تضمــن للطــاب واملدرســن  2-وقــف رواتــب العلمــاء والطــالب: تكفَّ
معيشــة كرميــة ، فــكان أجــر مــدرس الظاهريــة )150( درمهــاً)66(، أمــا أجــر مــدرّس املدرســة الفارســية 
فهــو)80( درمهــاً)67(، وأجــر مــدرس الســيبائية )300( درمهــاً)68(، ويعــد راتــب املــدرس راتباً مرتفعاً، ومســتوى 
معيشــة املــدرس يعــد مرحيــاً، وأســهم مثــل هــذا الراتــب املرتفــع يف إعطــاء هيبــة ملنصــب املــدرس، وكذلــك 

للموظفــن والطــاب يف املــدارس)69(.
 3-وقــف الكتــب: حــرص الواقفــون علــى إحلــاق خزائــن للكتــب باملــدارس وأماكــن التعليــم، لرجــع إليهــا 

املدرســون والطــاب، ويســتعينوا هبــا يف البحــث والدراســة، وكانــت تـُـزوَّد بقاعــات للقــراءة، وتكــون اخلزائــن 
عــادة مقســمة إىل رفــوف مقطعــة حبواجــز، وتضــمُّ كلُّ خزانــة منهــا ختصُّصــاً معيَّنــاً، ويُلصــق علــى بــاب كل 
ــح حمتوياهتــا)70(، وقــد أُنشــئ الكثــر مــن خزائــن الكتــب يف العصــر األيوبــي، واســتمرَّ  خزانــة ورقــة تُوضِّ
الوقــف عليهــا يف العصــر اململوكــي، ومنهــا مكتبــة  دار احلديــث النوريــة)71(، الــي أوقــف فيهــا الــرزايل)72(

)63(  بالصالحية، ُمنشئُها األمير ركن الدين منكورس غالم فلك الدين أخي الملك العادل ألمه حوالي سنة 620هـ/ 1223م. الدارس في تاريخ المدارس: 
النعيمي، ج 1ص 398.

)64(  يحيى بن شرف النووي، عالمة بالفقه والحديث، صاحب األربعين النووية، مولده ووفاته في نوى (من قرى حوران، بسورية(. طبقات الشافعية الكبرى: 
تاج الدين السبكي، ج8ص395.

)65(  شمال شرقي الجامع األموي، بانيها زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة (ت622هـ /1225م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، 
ج1 ص202.

)66(  سجل أوقاف الشام، ص 175176؛
)67(  سجل أوقاف الشام، ص 175176؛
)68(  سجل أوقاف الشام، ص57 59.

.The Endowment of the Zahiriyya in Damascus, GARY Leiser, p49  )69(
)70(   زبيدة عطا: مكتبات المدارس في العصرين األيوبي والمملوكي ، ص219. 

)71( بناها الملك العادل نور الدين محمود بسوق العصرونية من الجانب القبلي (ت 569هـ / 1173م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1ص74.  
)72( علم الدين البرزالي اإلشبيلي ثم الدمشقي، محدث مؤرخ. أصله من إشبيلية، ومولده بدمشق ألف كتابا في “ التاريخ “ جعله صلة لتاريخ أبي شامة.
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وخزانــة  كتبــه)73(،  1338م(    /739 ت   (
ــا)74(. وورد  ــث األشــرفية وغره دار احلدي
املدرســة  يف  كان  أنــه  الوقــف  نصــوص  يف 
خــزن  ملباشــر  خمصَّــص  راتــبٌ  الســيبائية 

ــب، وهــو )150( درمهــاً)75(. كت
وقــد يسَّــرت هــذه املكتبــات ســبَل وصــول 

العلــم واالطــاع إىل الطلبــة والعلمــاء. 

4- وقف الطعام: كان وقف بعض 
األطعمة األساسية من األوقاف الي ُذكرت 

يف نصوص الوقف، وُقصد هبا كفاية 
املدرسن والطاب، وتأمن احتياجاهتم 

اليومية، لتفريغهم لطلب العلم، ومن ذلك:  

وقــف  ضمــن  ورد  اخلبــز:  أ-وقــف 
املدرســة الظاهريــة وقــف للخبــز حبصــص 
مــدرس  لــكل  خَصَّــص  فقــد  حمــدَّدة، 
رطلــن خبــزاً، ولــكل واحــد مــن املعيديــن 
األربعــة رطــاً مــن اخلبــز، ولــكل إمــام مــن 
األمثــة الثاثــة رطــاً واحــد، ولــكل واحــد 
ــن  ــاء واملؤدب ــة والفقه ــن اخلادمــن بالرتب م

والفراشــن والبوابــن يف كل يــوم مــن اخلبــز ثلثــا رطــل)76(.
 ويف املدرسة الشاذبكية كان يُصرف يف كل مجعة 17 رطاً من اخلبز لأليتام والفقراء)77(. 

أمــا املدرســة العمريــة: فــكان فيهــا وقــف خبــز يُفــرَّق كل يــوم أكثــر مــن أي مدرســة أخــرى، إذ يُفــرَّق 
فيهــا كل يــوم ألــف رغيــف أو حنــو ذلــك)78(. 

 ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة)79(: حُــدِّدت كميــة اخلبــز املســتهلكة باخلانقــاه يوميّــاً، وهــي )15( رطــاً، 

)73( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 18 ص413. 
)74(  دار الحديث األشرفية جوار باب القلعة الشرقي بناها األشرف موسى بن العادل افتتحت عام 630هـ/1233م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 

1ص15.
)75( سجل أوقاف الشام، ص59.

)76(  تاريخ الملك الظاهر: ابن شداد، ص229.
)77(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  

)78(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268.
)79(  أورد المؤرخون أن المدرسة الجقمقية بها تربة، وتجاهها من الشمال خانقاهها يفصل بينهما الطريق، واقفها األمير جقمق، تولى نيابة دمشق سنة 

)822ه/1419م(، وقُتل بعد سنتين. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1 ص375.

وقف املدرسة الظاهرية
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ع علــى شــيخ اخلانقــاه، وشــيخ األيتــام، وقيِّــم الرتبــة واخلانقــاه، وبــوّاب الرتبــة واخلانقــاه، وخــادم الرتبــة،  تـُـوزَّ
وإمــام الرتبــة، ولــكل صــويف مقيــم باخلانقــاه، ولــكل يتيــم داخــل اخلانقــاه)80(.

ــة:  ــاه اجلقمقي ــي اخلانق ــع اللحــم أيضــاً، فف ــوم بتوزي ــت بعــض املؤسســات تق ــم: كان ــف اللح ب- وق
خَصَّــص الواقــف يف كل يــوم )3( أرطــال مــن اللحــم، كــي تــوزع يف اخلانقــاه)81(.

كمــا خُصَّــت املناســباتُ الدينيــة بإنفــاق معــن، ففــي املدرســة الفارســية يشــرتي املســؤول عــن الوقــف 
يف عيــد األضحــى ثاثــة رؤوس غنــم بـــ)90( درمهــاً، يعطــي ملعلــم األيتــام واحــداً، وينحــر اثنــن للتوزيــع)82(. 
 ويف العمريــة وقــف لشــراء الغنــم: إذ يشــرتى بســتة آالف درهــم غنمــاً للطعــام يف رمضــان، ويف ليلــة 
العيــد: يطبــخ هلــذه املدرســة ثاثــة أطعمــة: هريســة )83( ورز حلــو وطعــام حامــض، وهلــا أضحيــة يف العيــد، 

وتُعطــى كلَّ مَن هــو مُنــزَل هبــا، وكان يُطبــخ هلــا جشيشــة )84( يف الشــتاء. )85(

 جـــ - وقــف احللــوى: مل ينــسَ الواقفــون ختصيــص حلــوى معينــة للطــاب وأســاتذهتم زيــادة يف 
العنايــة هبــم، ففــي املدرســة الفارســية حــدَّد الواقــف يف رجــب وشــعبان مثــنَ مخســة أرطــال حلــوى جوزيــة 

ــن مــع اجلــردق. )86( ــام العشــرة يف املدرســة وشــيخهم، مــع رطل ــى األيت وغــره، يُفــرَّق ذلــك عل

ع يف كل شــهر )35( رطــاً مــن العســل، وطحــن احلنطــة، وزيــت   ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة، ُيوزَّ
الســرج لطبــخ احللــوى األعجميــة. )87(

 ويف املدرســة العمريــة وقــف حللــوى يف موســم رجــب، وحلــوى يف نصــف شــعبان، وحلــوى دهنيــة يف 
كل شــهر، وهلــا وقــف زبيــب وقضامــة كل ليلــة مجعــة، وهلــا وقــف مشــبك88 بعســل يف ليلــة العشــرين مــن 
رمضــان، وأُخّــر إىل ليلــة ســبع وعشــرين منــه، وكنافــة ليلــة العشــر األول منــه، ثــم أُخِّــرت إىل ليلــة النصــف 
منــه. )89( وياحــظ أن الواقــف حــدَّد نــوع احللــوى املوقوفــة يف مؤسســته، وهــذا يــدل علــى مــدى دقــة  

ــم. ــاء بطــاب العل ــة يف االعتن ــة، وتدخــل الواقــف يف التفصيــات، والرغب النصــوص الوقفي

ــة للموقــوف  ــق الكفاي ــي تُحقِّ ــون أيضــاً، وال ــم هبــا الواقف ــي  اهت ــس: مــن األمــور ال  5- وقــف املالب
عليهــم، وتعتــر مــن أساســيات احليــاة، وقــفُ املابــس، فقــد خصَّــص الواقفــون للطــاب واألســاتذة وقفــاً 
خاصـّـاً، وذلــك بشــكل ســنوي أو يف املناســبات، ليبــدو اجلميــع يف مظهــر الئق، ومن خــال النصوص الوقفية 

)80(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.
)81(   سجل أوقاف الشام، ص 179180.

)82(   سجل أوقاف الشام، ص 174 175. 
)83(  طعام يطبخ من القمح المدقوق واللحم.: معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر، ج3 ص2343.

)84( دشيشة ويقال لها جريشة، والراجح أنها حساء بجريش القمح، والدشيشة تكون باللحم والقمح. القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1 ص267؛ معجم األلفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي: محمد أحمد دهمان، ص 75. 

)85(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 
)86(  نوع من حلوى الفطائر الرقيقة تُصنع من دقيق القمح، ويُوضع عليها الدبس. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج2ص183.  سجل أوقاف الشام، ص 

.175176
)87(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.

)88(  نوع من الحلوى على هيئة أنابيب متشابكة. المعجم الوسيط: أحمد الزيات وآخرون، ج1ص471.
)89(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 



129 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

ــت تســتعمل يف  ــس كان ــن املاب ــة م ــواع خمتلف ــى أن ــرف عل ــن التع ميك
ــة،  ففــي  ــرأس واألحذي ــة ال ــك العصــر مــن كســاء اجلســم وأغطي ذل
املدرســة الفارســية : لــكل يتيــم يف أول فصــل الصيــف يف كل ســنة 
ملوطــة)90( قطنيــة وقميــص وســروال ومنديــل ومتــاع.)91( ويف أول فصل 

الشــتاء لــكل يتيــم فــروة)92( بـــ )15( درمهــاً)93(. 
ويف املدرســة العمريــة وقــف علــى قمصــان وفــراء وأبشــات )94( 

كل ســنة، لــكل نزيــل فيهــا.)95(
   وكان يف املدرســة الشــاذبكية: لــكل يتيــم ، يف كل عيــد، 
مثــن قميــص قطــن وجبــة قطنيــة وطاقيــة ومنديــل ومتــاع)96(، أمــا يف 
جامــع منجــك: فيُصــرف يف كل عــام عنــد العيــد مــن الفائــض لــكل 

مــن األيتــام ملوطــة صاحلــي وقميــص قطــن وطاقيــة ومشــاية. )97( 
ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة يُشــرتى يف كل فصــل شــتاء لــكل يتيــم 
قميــص وجبــة وفــروة وطاقيــة ومشــاية، ويُشــرتى يف كل فصــل صيــف 

لــكل يتيــم قميــص وجبــة وطاقيــة ومشــاية)98(.
إن وقــف الطعــام واملابــس يــدلُّ علــى رغبــة الواقــف يف كفايــة 
ليقومــوا  أذهاهنــم،  وتفريــغ  إليهــم،  واإلحســان  والطــاب،  العلمــاء 

باملهمــة املطلوبــة منهــم وهــي طلــب العلــم.
6- وقف أدوات الكتابة: ومن األوقاف املتعلقة بالعملية 

التعليمية، الي ال بدَّ منها لطاب العلم، وقف أدوات الكتابة واحلر 
وغرها.

 ففــي املدرســة الفارســية خصَّــص الواقــفُ يف كل شــهر )4( دراهــم 
مثــن دواة وألــواح وأقــام وغــره)99(. 

ع علــى   ويف مكتــب األيتــام يف جامــع منجــك: خــصَّص الواقــف مثــن حــر وألــواح وأقــام. وهــذه املــواد تـُـوزَّ

)90( ملوطة. هو رداء واسع طويل يُصنع من الحرير أو الكتان الرقيق، ويكون بشكل ثوب ملتف. معجم األلفاظ التاريخية: دهمان، ص144
)91( متاع: من متعة المرأة، وهو قميص وإزار وملحفة. المعجم العربي ألسماء المالبس: عبد الجواد إبراهيم، ص461.

)92( فروة: كلمة فارسية معربة معناها اإلزار ويكون عليه وبر أو صوف، ومنها أنواع كثيرة. المعجم العربي ألسماء المالبس، عبد الجواد إبراهيم، ص356.
)93(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)94(  البشت عباءة واسعة، وأيضاً نسيج من صوف أسمر، أي بلون الصوف الطبيعي، يُتَّخذ منه لباس للفالحين والنساء. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج 1 
ص347.

)95(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1 ص268.
)96(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  

)97( هي النعال. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج 10 ص 73.
)98(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.
)99(   سجل أوقاف الشام، ص 175176.

وقف خانقاه جقمق
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الطاب واملدرســن)100(. 
وهكــذا فــإن املدرســن والطــاب حيصلــون يف املؤسســة التعليميــة علــى مســكن، وراتــب مناســب، وطعام، 

ورمبــا مابــس وأدوات كتابــة، ومجيــع االحتياجــات األساســية يف احلياة.
خامتة:

ــى العنايــة الشــخصية بالطــاب والعلمــاء،   كل األوقــاف الــي ُقدِّمــت يف املؤسســات التعلميــة تدل عل
وهنــاك أمــور أخــرى اعتنــى هبــا الوقــف، كاهتمامــه بجــودة التعليــم، واختيــار أفضــل علمــاء العصــر 
للتدريــس يف املــدارس، وتعيــن معيديــن ملســاعدهتم وتفهيمهــم، واالعتنــاء بالناحيــة النفســية للطــاب، 
وقــد ألــف العلمــاء الكتــب يف ضــرورة االهتمــام بالطــاب وتوجيههــم، وكان مجــال املبانــي وحســن عمارهتــا 
واختيــار موقعهــا وجريــان املــاء فيهــا مــن أهــم العوامــل النفســية الــي تســاعد علــى تفتــح األذهــان وصفائهــا 

ــوم واملعــارف.  واســتعدادها لتلقــي العل
لقد تبلورت فكرة تفرُّغ األســاتذة خال القرنن 6هـ/ 12م،7هـ/13م من خال املؤسســات الوقفية)101(، 
وكان هلــا نتائــج علــى الصعيــد العلمــي، فهــذا التفــرغ مــع تأمــن االحتياجــات جعلهــم مينحــون وقتهــم بكاملــه 

للتعليــم، وقــد صفــا ذهنهــم وتفرَّغــوا للعطــاء والتأليــف، فظهــرت املؤلفات العظيمة واملوســوعات الضخمة.
  كذلــك دفــع تأمــن هــذه االحتياجــات الطــاب إىل االهتمــام بالتحصيــل العلمــي وتفرُّغهــم له وتنافســهم 
يف ذلــك، فاندفعــت عجلــة احلركــة العلميــة إىل األمــام، ويُشــر املؤرخــون إىل أن اآلالف مــن أعضــاء اجملتمــع 
مــن العلمــاء املرزيــن يف خمتلــف التخصُّصــات كانــوا غــر قادريــن علــى التفــرغ لطلــب العلــم، ومّكنهــم نظــام 
الوقــف مــن الوصــول إىل أعلــى املراتــب العلميــة مبــا أمّنــه هلــم مــن أســاتذة ومؤسســات وكتــب)102(. فســاعد 
نظــام الوقــف علــى حتســن املســتويات االقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة لكثــر مــن أفــراد اجملتمــع)103(. ومــن 
خــال نظــام الوقــف وُجــدت وظائــف جديــدة أســهمت يف القضــاء علــى البطالــة، وتوظيــف عــدد كبــر مــن 
األفــراد، واحتاجــت املؤسســات لشــراء مــواد اســتهاكية بشــكل دائــم كالــورق واحلــر والشــموع، فــكان لذلــك 
إســهام يف حتريــك الســوق االقتصــادي، وكانــت الرواتــب ماديــة وعينيــة فــزاد الطلــب علــى ســلع مهمــة 

كالقمــح وغــره ممــا يفيــد التجــار. 
كمــا كان هلــذه اخلدمــات نتائــج علــى الصعيــد العمرانــي، إذ ســامهت يف تنويــر املبانــي والطــرق وإيصــال 
امليــاه وشــق القنــوات وختزيــن امليــاه واملســاعدة علــى اســتخراجها، لقــد كان للوقــف دور كبــر يف اجملتمــع 
والعمــران، وعلــى أساســه قامــت النهضــة العلميــة، وأســهم يف رفــد النهضــة االقتصاديــة وحتقيــق التكافــل 

االجتماعــي.

)100(  سجل أوقاف الشام، ص132.   
.Institutionalization of Muslim  scholarship, Gilbert, p 126 )101(

)102(  أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة: شوقي دنيا، ص 136. 
)103(  اآلثار االجتماعية لألوقاف: عبد هللا السدحان، ص27. 
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